คําขอที……………………………
รับวันที………………………....
ผูร้ ับ………………………………

กรมการขนส่ งทางบก
แบบคําขอโอนและรับโอน
วันที
เรี ยน นายทะเบียน
ข้าพเจ้าผูโ้ อนชือ
อยูบ่ า้ นเลขที
โทรศัพท์

เดือน

พ.ศ.

บริ ษทั ฮอนด้า ลีสซิง (ประเทศไทย) จํากัด
2784 ซอยสุ ขมุ วิท 66/1 ถนนสุ ขมุ วิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุ งเทพฯ 10260

ข้าพเจ้าผูร้ ับโอนชือ
อยูบ่ า้ นเลขที
โทรศัพท์

อายุ

ปี สัญชาติ

ขอแจ้งต่อนายทะเบียนว่า ผูโ้ อนได้โอนรถยนต์เลขทะเบียน
จังหวัด
ชนิดรถ
เลขตัวรถ
ชนิดเครื องยนต์
เลขเครื องยนต์
ให้แก่ผรู ้ ับโอนแล้ว
โดยซือขายในราคา
บาท (
)
พร้อมนีได้แนบหลักฐานประกอบคําขอ ดังนี
1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
2. หนังสื อมอบอํานาจ
5. สําเนาหนังสื อรับรองบริ ษทั ลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจลง
3. สําเนาบัตรประชาชนของผูร้ ับโอน
นาม พร้อมตราประทับ

ลงชือ…………..……………..………………….ผูโ้ อน
( บริ ษทั ฮอนด้า ลีสซิง (ประเทศไทย) จํากัด )
ขอรับรองว่าเป็ นลายมือชือของผูโ้ อนจริ ง

X
ลงชือ………………………………………….ผู
ร้ ับโอน
(

)
กรุ ณาเซ็นให้เหมือนในสัญญาเช่าซื อ
และประทับตราในกรณี บริ ษทั

X
ลงชือ………..………..………………….……ผู
ร้ ับโอน
(

)
กรุ ณาเซ็นให้เหมือนในสัญญาเช่าซื อ
และประทับตราในกรณี บริ ษทั

ลงชือ……………..…………………………ผูย้ นคํ
ื าขอ

(

)

ท. 014

ปิ ด
อากร
แสตมป์

หนังสื อมอบอํานาจ
เขียนที
วันที

เดือน

พ.ศ.

โดยหนังสื อฉบับนี ข้าพเจ้า
เชือชาติ
ถนน
จังหวัด
สํานักงานตังอยูท่ ี
อําเภอ/เขต

สัญชาติ
ตําบล/แขวง
ซึงเป็ นผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพัน
ถนน
จังหวัด

ขอมอบอํานาจให้
สัญชาติ
อยูบ่ า้ นเลขที
ถนน
ตําบล/แขวง
จังหวัด
เป็ นผูม้ ีอาํ นาจทําการแทนข้าพเจ้า

หมู่ที

HONDA

หมู่ที

ตําบล/แขวง
โทรศัพท์
อายุ

1. ในการดําเนิ นการรับโอนรถยนต์ยห้
ี อ

จังหวัด

อยูบ่ า้ นเลขที
อําเภอ/เขต

ปี เชือชาติ

ซอย
อําเภอ/เขต

หมายเลขทะเบียน

ซึงเป็ นกรรมสิ ทธิของ บริ ษทั ฮอนด้า ลีสซิง (ประเทศไทย) จํากัด

ให้เป็ นกรรมสิ ทธิของ
2. หนังสื อนี มีกาํ หนดอายุ 30 วัน นับจากวันทีออกหนังสื อ

เพือเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชือ หรื อพิมพ์ลายนิวมือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยานแล้ว
กรุ ณาเซ็นให้เหมือนในสัญญาเช่าซื อ
และประทับตราในกรณี บริ ษทั

(ลงชือ)X.…………..……..…..……ผูม้ อบอํานาจ
(….……………………………..)
(ลงชือ)…………….……..……….....ผูร้ ับมอบอํานาจ
(……….…..………….…..….....)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็ นลายมือชือ หรื อลายพิมพ์นิวมืออันแท้จริ งของผูม้ อบอํานาจจริ ง

บัตรประจําตัวมอบอํานาจ
เลขที………………..……….…
วันออกบัตร……………..……..
วันหมดอายุ…………...……….

(ลงชือ)………..………………………พยาน
(…..…..…………………….......)
(ลงชือ)………..……………………...พยาน
(…….…………..…..…………..)

แบบฟอร์ มแจ้ งความประสงค์ ใช้ รถยนต์ ในพืนทีกรุงเทพมหานคร
เนืองจากกรมการขนส่ งทางบกมีการเปลียนแปลงวิธีปฏิบตั ิ “การขอแจ้งใช้รถในจังหวัดทีเจ้าของไม่มีภมู ิลาํ เนาในจังหวัด
ทีจดทะเบียน” โดย มิตอ้ งแนบหนังสื อยินยอม (ขอใช้ทีจอดรถ) และเอกสารเจ้าบ้าน
ทังนี กรมการขนส่ งทางบก ได้กาํ หนดให้ผขู้ อใช้ป้ายทะเบียน ระบุแจ้งการใช้รถยนต์ในเขตพืนทีและจังหวัดทีต้องการ
ดังนัน หากท่านมีความประสงค์จะขอใช้ป้ายเดิมทีจดทะเบียนเป็ นป้ ายทะเบียนกรุ งเทพฯ กรุ ณาเลือกสํานักงานเขตพืนที
(แห่งเดียว) ทีท่านสะดวกในการดําเนินการทางทะเบียนครังต่อไป
สํ านักงานเขตพืนที 1

ถ.บางขุนเทียน – ชายทะเล, เขตบางขุนเทียน

สํ านักงานเขตพืนที 2

ถ.สุ ขาภิบาล 2, เขตตลิงชัน

สํ านักงานเขตพืนที 3

ถ.สุ ขมุ วิท, เขตพระโขนง

สํ านักงานเขตพืนที 4

ถ.ร่ วมพัฒนา, เขตหนองจอก

สํ านักงานเขตพืนที 5

ถ.พหลโยธิน, เขตจตุจกั ร

กรุณาเลือกสํ านักงานเขตพืนที และส่ งคืนบริษัทฯ พร้ อมเอกสารประกอบการโอนกรรมสิ ทธิรถยนต์
หมายเหตุ แบบฟอร์มข้างต้นใช้เฉพาะรถยนต์ทีจดทะเบียนป้ ายกรุงเทพฯ กรณี ทีทะเบียนบ้านผูเ้ ช่าซือมีภูมิลาํ เนาอยูใ่ นเขตปริ มณฑลและต่างจังหวัด
แต่ตอ้ งการใช้ป้ายทะเบียนกรุ งเทพฯ เดิมเท่านัน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------กรุณาตัดตามรอยปรุ---------------ใบแจ้ งเปลียนทีอยู่ในการจัดส่ งเล่ มทะเบียน (กรณีต้องการเปลียนทีอยู่ในการจัดส่ ง)
เลขที.................................หมู่.....................ซอย.....................................................อาคาร/หมู่บา้ น.....................................................................
ถนน.........................................ตําบล/แขวง......................................................อําเภอ/เขต.......................................................
จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณี ย.์ ................................โทรศัพท์............................................................

ลงชือ .....................................................................ผูเ้ ช่าซื อ
วันที................./................................/..........................

ื
ิ ธิรถยนต์
การปิ ดบัญชเี ชา่ ซอรถยนต์
/การโอนกรรมสท
ขนตอนการบริ
ั
การ
1 ตรวจสอบยอดปิ ดบัญชี และค่าบริการอืน ๆ จากบริษัทฯ ได ้ที Call center 0‐2736‐4288
ิ บ
ิ ค
ุ คลหักภาษี ณ จ่ายค่าโอนกรรมสิทธิ 39.25 บาท)
2 ชําระเงินค่าเช่าซือปิ ดบัญชี และค่าธรรมเนียมอืน ๆ (กรณีนต

3 จัดเตรียมเอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิรถยนต์ (ระบุตามข ้อ 1 และ 2)
3.1 เซ็ นชือตามเครืองหมาย " X " บนแบบฟอร์มคําขอโอนและร ับโอน และหน ังสือมอบอํานาจ (กรณีนต
ิ บ
ิ ค
ุ คล ประท ับตราบริษ ัท )
3.2 เซ็ นชือร ับรองสําเนาถูกต้องบนหล ักฐานประจําต ัวของผูร้ ับโอน

4 ส่งแบบฟอร์มโอนกรรมสิทธิรถยนต์และเอกสารของท่านมาที

บริษัท ฮอนด ้า ลีสซงิ (ประเทศไทย) จํากัด " แผนกปิ ดบัญช ี "
2784 ซ.สุขม
ุ วิท 66/1 ถนนสุขม
ุ วิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
5 รอรับเล่มทะเบียนจากบริษัทฯ
(บริษัทฯ จะนํ าดําเนินการโอนกรรมสิทธิรถยนต์และนํ าส่งเล่มทะเบียนให ้กับท่านภายใน 2 สัปดาห์หลังจากทีได ้รับการชําระเงิน และเอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ จากท่าน
เรียบร ้อยแล ้ว)

ข้อแนะนํา **หากเครืองรับโทรสารของท่านเป็ น กระดาษความร้อน กรุณาถ่ายเอกสารลงกระดาษ A4 ก่อน เซ็นชือรับรองสําเนา **
ิ ธิรถยนต์
เอกสารประกอบทีใชโ้ อนกรรมสท
1. แบบฟอร์มทีใช ้


แบบฟอร์ม แบบคาขอโอนและรบโอน
แบบคําขอโอนและรับโอน
แบบฟอรม



แบบฟอร์ม หนังสือมอบอํานาจ "โอนกรรมสิทธิรถยนต์" (เซ็นชือ 1 จุด ผู ้มอบอํานาจ)



แบบฟอร์ม แจ ้งความประสงค์ใช ้รถยนต์ในพีนทีกรุงเทพมหานคร**
** ใช ้เฉพาะรถยนต์ทจดทะเบี
ี
ยนป้ ายกรุงเทพฯ กรณีททะเบี
ี
ยนบ ้านของผู ้เช่าซือมีภม
ู ล
ิ ําเนาอยูใ่ นเขตปริมณฑลและต่างจังหวัด แต่ต ้องการใช ้ป้ ายทะเบียนกรุงเทพฯ
(ป้ ายเดิม)

2. หล ักฐานทีใช ้


สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรข ้าราชการ และสําเนาทะเบียนบ ้าน
กรณีชาวต่างชาติ สําเนา VISA, PASSPORT, WORK PERMIT (พร ้อมรับรองสําเนาถูกต ้องอย่างละ 1 ชุด)

ใบเปลียนชือตัว ‐ ชือสกุล (ถ ้ามี) หรือหน ้าบันทึกรายการเปลียนชือ‐นามสกุลหน ้าสุดท ้ายของสําเนา
ทะเบียนบ ้าน (พร ้อมรับรองสําเนาถูกต ้อง 1 ชุด)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผู ้มีอํานาจลงนาม

กรณีชาวต่างชาติ สําเนา VISA, PASSPORT (พร ้อมรับรองสําเนาถูกต ้อง 1 ชุด)




บุคคลธรรมดา

3
3

หนังสือรับรองบริษัท พร ้อมหน ้าวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 1 ปี ) ลงนามรับรองโดยกรรมการผู ้มีอํานาจ
พร ้อมประทับตราบริษัท 1 ชุด
หมายเหตุ

นิตบ
ิ ค
ุ คล

3
3

1. การลงลายมือชือผู ้เช่าซือ ในเอกสารทุกฉบับต ้องตรงกับ ลายมือชือในสัญญาเช่าซือ
2. กรณีเปลียนชือตัว / ชือสกุล กรุณาลงลายมือชือทัง 2 ชือ

ข้อควรทราบ
1 ในการโอนกรรมสิทธิรถยนต์ ท่านต ้องไม่ค ้างชําระค่าต่อภาษี รถยนต์ประจําปี
2 ตาม พ.ร.บ. การโอนกรรมสิทธิรถยนต์ ต ้องดําเนินการให ้แล ้วเสร็จภายใน 15 วัน นับจากวันทีในใบเสร็จรับเงินค่างวดสุดท ้าย
3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ คิดค่าปร ับการโอนกรรมสิทธิล่าชา
้ 200.‐บาท เพิมเติม ในกรณีทา่ นจัดส่งเอกสารให ้บริษัทฯ ล่าช ้าทําให ้
เกิดค่าปรับการโอนล่าช ้าจากกรมขนส่งฯ

