คําอธิบายและเอกสารทีใ ช้ประกอบ –งานแจ้งหยุดใช้รถยนต์ตลอดไป
เอกสารทีใ ช้ประกอบมีรายละเอียดดังนี%
1. คําขอให้ ดาํ เนินการ โดยผู้เช่าซือกรอกและลงนาม“ผู้เช่าซือ”

จํานวน 1 ฉบับ

- กรณีนิติบุคคล กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม พร้ อมประทับตราบริษัทฯ
- กรณีให้ ผ้ ูอนื ติดต่อแทน กรุณาระบุช ือ ความสัมพันธ์ และเบอร์โทรศัพท์ เพือเป็ นตัวแทนรับเรือง
2. หนังสือมอบอํานาจโดยผู้เช่าซือลงนามในช่อง“ผู้มอบอํานาจ”เท่านัน

จํานวน 1 ฉบับ

- กรณีนิติบุคคล กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม พร้ อมประทับตราบริษัทฯ
ห้ ามลงผู้รับมอบอํานาจ และ กรุณาแนบส่งกลับพร้ อมเอกสารคําขอให้ ดาํ เนินการทุกกรณี
3. กรณีบุคคลธรรมดา: ใช้ สาํ เนาบัตรประชาชนผู้เช่าซือ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง

จํานวน 2 ฉบับ

4. กรณีนิติบุคคล : ใช้ สาํ เนาหนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราบริษัท พร้ อมลงนามรับรองสําเนาโดย
กรรมการผู้มีอาํ นาจ และสําเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามรับรอง

จํานวน 2 ฉบับ

5. ใบแจ้ งความบันทึกประจําวันจากสถานีตาํ รวจตัวจริงระบุสาเหตุทหี ยุดใช้ รถยนต์ เช่น เกิดอุบัติเหตุ
รถยนต์สญ
ู หาย (ลูกค้ าสําเนาเก็บไว้ หากเจ้ าหน้ าทีขอตรวจสอบ)
6. คืนป้ ายทะเบียน (กรณีรถเกิดอุบัติเหตุ) มาพร้ อมกับเอกสารคําขอ

จํานวน 2 แผ่น

ค่าใช้จ่ายดําเนินการดังนี%
- แจ้ งหยุดใช้ รถยนต์ตลอดไป

500 บาท

**เอกสารทั%งหมด ห้ามใช้กระดาษแฟกซ์(ความร้อน)/ห้ามใช้น% าํ ยาลบคําผิด/ห้ามใช้กระดาษทีใ ช้แล้ว**
กรุณานําส่งเอกสารทังหมดมาที
บริษัท ฮอนด้ า ลีสซิง (ประเทศไทย) จํากัด (งานทะเบียน)
เลขที 4345 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค ชัน 25 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ลูกค้ าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2736-4288
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