เอกสารประกอบการรับโอนกรรมสิทธิรถยนต์ (นิติบุคคล)
สาหรับนิติบุคคล

ลาดับ

จานวน

เอกสาร
( กรรมการลงนามและประทับตราของนิติบุคคลทุกฉบับ ใช้ปากกาลูกลืนสีนาเงิน )

ฉบับ

1

แบบคาขอรับเล่มทะเบียนรถยนต์ทโอนกรรมสิ
ี
ทธิ (ตามแบบฟอร์มด้านล่าง)
กรุณาแจ้งความประสงค์ขอใช้ปา้ ยทะเบียนรถในจังหวัดใด / ข้อมูลทีอยู่ในการจัดส่งเล่มทะเบียน
และลงนามตรงช่อง X กรรมการผู้มีอานาจ จุด พร้อมประทับตราบริษทั

1

2

แบบคาขอโอนและรับโอน ของกรมการขนส่งทางบก
กรรมการลงนามตรงช่อง X ผู้รับโอน จุดเท่านัน พร้อมประทับตราบริษทั โดยไม่ตอ้ งกรอกรายละเอียดอืนใน
แบบฟอร์ม

1

3

หนังสือมอบอานาจ (ใช้สาหรับบริษัท ฯ ดาเนินการโอนกรรมสิทธิให้ผเู้ ช่าซือ)
กรรมการลงนามตรงช่อง X ผู้มอบอานาจ จุดเท่านัน พร้อมประทับตราบริษทั โดยไม่ต อ้ งกรอกรายละเอียดอืนใน
แบบฟอร์ม

1

4

บันทึกรับทราบ (เฉพาะรถตู้และรถยนต์นังส่วนบุคคลเกิน ทีนัง)
ลงนามตรงช่อง X ลงชือ จุด เท่านัน พร้อมประทับตราบริษทั

2

5

สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และวัตถุประสงค์ทกุ หน้า (ต้องไม่หมดอายุภายใน เดือน)

2

6

สาเนาบัตรประชาชน ของกรรมการผู้มอี านาจ ( ต้องไม่หมดอายุภายใน เดือน )

2

7

สาเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอานาจ

-

8

สาเนาป้ ายภาษี หรือใบเสร็จจากกรมการขนส่ง (ต้องไม่หมดอายุภายใน 2 เดือน)
คาเตือน ในระหว่างดาเนินการโอนกรรมสิทธิ หากป้ายภาษีฯ หมดอายุ กรมการขนส่งทางบก
จะไม่สามารถดาเนินการโอนกรรมสิทธิรถยนต์ให้กบั ท่านได้

1

ค่าโอนกรรมสิทธิรถยนต์
จังหวัดของป้ ายทะเบียน

ค่าโอนกรรมสิทธิ
(บาท)

• ใช้ปา้ ยทะเบียนรถจังหวัดเดิม หรือ ตามจังหวัดในทะเบียนบ้าน

1,500.00

• ใช้ป้ายทะเบียนรถจังหวัดอืน ทีไม่ตรงตามป้ายทะเบียนรถเดิม และไม่ตรงตามจังหวัดในทะเบียนบ้าน

2,000.00

กรณีหกั ภาษี ณ ทีจ่าย % กรุ ณาส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ทีจ่าย (ทังต้นฉบับ / สาเนา) กลับมายัง บริษัท โตโยต้าลีสซิง (ประเทศไทย) จากัด
ภายในเดือนทีลูกค้าระบุในเอกสารหนังสือรับรองหักภาษี ณ ทีจ่าย
ตัวอย่างการคานวณเงินทีต้องกรอกในใบหักภาษี ณ ทีจ่าย (กรณีคา่ โอนกรรมสิทธิ 1,500 บาท )
- จานวนเงินทีจ่าย
คือ
1,401.87 บาท ( คิดจาก 1,500 X 100/107 )
- ภาษีทีหักและนาส่งไว้
คือ
42.06 บาท ( คิดจาก 1,401.87 X 3% )
- ยอดเงินทีต้องชาระ
คือ
1,457.94 บาท ( คิดจาก 1,500 – 42.06 )

ลาดับ
1

2

เอกสาร
จานวน
ลูกค้าต่างชาติ (Foreigner )
ฉบับ
สาเนาหน้า PASSPORT , VISA หน้ารายการต่ออายุ ทียังไม่หมดอายุ
2
Copy of Passport, the renewal page of Visa (The visa must not be expired).
สาเนาหน้า WORK PERMIT หน้าแรก ,หน้ารายการต่ออายุ , หน้าทีอยู่อาศัยในประเทศไทย
Copy of Work Permit (first page, renewal page, Thailand residence page.
กรณี WORK PERMIT ไม่มีหน้ารายการทีอยู่อาศัยในประเทศไทย ต้องขอหนังสือรับรองถินทีอยู่อาศัย
ทีออกโดย ตม. หรือสถานทูต
** หมายเหตุ หากทะเบียนรถยนต์ระบุจังหวัดไม่ตรงกับทีอยู่อาศัยปัจจุบัน กรมขนส่งจะย้ายทะเบียนรถออก
2
ตามจังหวัดระบุถินทีอยู่ทันที **
In case of no Thailand residence on Work Permit, the certificate of residence must be issued by
Thai Immigration Bureau or The Embassy. ** Remark In case of the province of registration number is
not consistent the update residence. The Department of Land Transport will move out the
registration number to the province of residence immediately **

ส่งเอกสารทีท่านจัดเตรียมเรียบร้อยแล้ว กลับมายังทีอยู่ บริษทั โตโยต้า ลีสซิง (ประเทศไทย) จากัด
➢

ทีอยู่สาหรับจัดส่ง บริษทั โตโยต้า ลีสซิง (ประเทศไทย) จากัด ตูป้ ณ.

➢

ช่องทางการยืนเอกสารเพือขอรับบริการ

ปณฝ.ซันทาวเวอร์ส กทม.

1. ติดต่อได้ทสานั
ี กงานของบริษทั โตโยต้า ลีสซิง (ประเทศไทย ) จากัด ทัวประเทศ
2. การส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มาทีมายังทีอยู่บริษัทฯ

990

สีลม
0-2 660-5555
1486

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไท ย) จำก ดั
อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 18-19
บางรัก

พระราม 4
กรุงเทพฯ 10500

x

¡Ã³ÕµŒÍ§¡ÒÃËÑ¡ÀÒÉÕ ³ ·Õè¨ ‹ÒÂ ¡ÃØ³Ò¡ÃÍ¡ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´µÒÁµÑÇÍÂ‹Ò§
©ºÑº·Õè 1 (ÊÓËÃÑº¼ÙŒ¶ Ù¡ËÑ¡ÀÒÉÕ ³ ·Õè¨ ‹Ò Â ãªŒá¹º¾ÃŒÍÁ¡ÑºáººáÊ´§ÃÒÂ¡ÒÃÀÒÉÕ)

Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¡ÒÃËÑ ¡ÀÒÉÕ ³ ·Õ è¨‹Ò Â

àÅ‹Á ·Õè..................................
1 àÅ¢·Õè........................ . ........

µÒÁÁÒµÃÒ 50 ·ÇÔ áË‹§»ÃÐÁÇÅÃÑÉ ®Ò¡Ã

¼ÙŒÁÕË ¹ŒÒ ·ÕèË Ñ¡ÀÒÉÕ ³ ·Õè¨ ‹ÒÂ :ª×èÍ
................... . ...................................... ......... ....... .................. ................. ......... ....... ................. ................. .
·ÕèÍÂÙ‹

2

3 àÅ¢»ÃÐ¨ÓµÑÇ¼ÙŒàÊÕÂÀÒÉÕÍÒ¡Ã............ .....................................................

(ãË ŒÃÐºØÇ‹Òà »š¹ ºØ¤¤Å ¹Ôµ ÔºØ¤¤Å ºÃÔÉ Ñ· ÊÁ Ò¤Á ËÃ×Í ¤³ÐºØ¤ ¤Å)

................... . ...................................... ......... ....... .................. ................. ......... ....... ................. ................. ........ . ........ . . ..... . . ... . . ... . . . ..... . . ...... ..... . . ... . . . .............................................. . . . .......
(ãË ŒÃÐºØ àÅ¢·Õè µÃ Í¡/«ÍÂ ËÁÙ‹· Õè ¶¹¹ µÓºÅ/á¢Ç§ ÍÓàÀÍ/à¢µ ¨Ñ§ ËÇÑ´ )

¼ÙŒ¶Ù¡ËÑ¡ÀÒÉÕ ³ ·Õè¨‹ÒÂ :ºÃÔ
ÉÑ· âµâÂµŒ
Ò ÅÕÊ «Ôè§ (»ÃÐà·Èä·Â)
ª×èÍ
..................
. . ...................................
... ......... ....... ....¨Ó¡Ñ
...........´... ................. ......... ....... ................. ...... . ......... .

àÅ¢»ÃÐ¨ÓµÑÇ »ÃÐªÒª¹.................................. .........................................
àÅ¢»ÃÐ¨ÓµÑÇ ¼ÙŒàÊÕÂÀÒÉÕÍÒ¡Ã 0105536113550 ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ãËÞ‹

(ãËŒÃÐºØÇ‹Òà»š¹ ºØ¤¤Å ¹ÔµÔºØ¤¤Å ºÃÔÉÑ· ÊÁÒ¤Á ËÃ×Í ¤³ÐºØ¤ ¤Å)

990 ÍÒ¤ÒÃÍÑ
º´ØÅÃÒÎÔÁ ªÑé¹... .........
18-19
4 ....á¢Ç§ÊÕ
à¢µºÒ§ÃÑ
¡ ¡ÃØ§........
à·¾Ï
..................
. . ...................................
....... ....¶.¾ÃÐÃÒÁ
.............. ...........
.. ......... ....Å.Á.. ...............
.. .................
. .......10500
. . . ..... . . ... . . ... . . . ..... . . ...... ..... . . ... . . . .............................................. . . . ........

·ÕèÍÂÙ‹

(ãËŒÃÐºØ àÅ¢·Õè µÃÍ¡/«ÍÂ ËÁÙ‹·Õè ¶¹¹ µÓºÅ/á¢Ç§ ÍÓàÀÍ/à¢µ ¨Ñ§ ËÇÑ´)

ã¹áºº

ÅÓ´Ñº·Õè

(1) À.§.´. 1¡.
(5) À.§.´. 3

(ãËŒÊÒÁÒÃ¶ÍŒÒ §ÍÔ§Ë Ã×ÍÊÍºÂÑ¹¡Ñ¹ä´ŒÃÐËÇ‹Ò §ÅÓ´Ñº ·ÕèµÒÁ
Ë¹Ñ§ Ê×ÍÃÑºÃÍ§Ï ¡ÑºáººÂ×è¹ÃÒÂ¡ÒÃÀÒÉÕËÑ¡·Õè¨‹Ò Â)

(2) À.§.´. 1¡ .¾ ÔàÈÉ
(6) À.§.´. 3¡.

X

(3) À.§.´. 2
(7) À.§.´. 53

ÇÑ¹ à´×Í¹
¨Ó¹Ç¹à§Ô¹ ·Õè¨‹Ò Â
ËÃ×Í»‚ÀÒÉÕ ·Õè¨ ‹ÒÂ

»ÃÐàÀ·à§Ô¹ ä´Œ¾Ö§ »ÃÐàÁÔ¹ ·Õè¨‹Ò Â
à§Ô¹à´×Í ¹ ¤‹Ò ¨ŒÒ § àºÕéÂàÅÕéÂ§ âº¹ÑÊ ÏÅÏ µÒÁÁ ÒµÃÒ 40 (1)
¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ ¤‹Ò¹ÒÂË¹ŒÒ ÏÅÏ µÒÁÁÒµÃÒ 40 (2)
¤‹ÒáË‹§ ÅÔ¢ÊÔ·¸Ôì ÏÅÏ µÒÁÁ ÒµÃÒ 40 (3)
(¡) ¤‹Ò´Í¡àºÕéÂ ÏÅÏ µÒÁÁÒµÃÒ 40 (4) (¡)
(¢) à§Ô¹»˜¹¼Å Ê‹Ç¹á º‹§¢ Í§¡ÓäÃ ÏÅÏ µÒÁÁÒµÃÒ 40 (4) (¢)
(1) ¡Ã³Õ¼ÙŒä´ŒÃÑº à§Ô¹»˜¹¼Åä´ŒÃ Ñºà¤Ã´ÔµÀÒÉÕ â´Â¨‹Ò Â¨Ò¡
¡ÓäÃÊØ· ¸Ô¢Í§¡Ô¨¡ÒÃ·ÕèµŒÍ§àÊÕÂÀÒÉÕà§Ô¹ ä´Œ¹Ôµ ÔºØ¤¤Åã¹ÍÑµÃÒ´Ñ§ ¹Õé
(1.1) ÍÑµÃÒÃŒÍÂÅÐ 30 ¢Í§¡ÓäÃÊØ· ¸Ô
(1.2) ÍÑµÃÒÃŒÍÂÅÐ 25 ¢Í§¡ÓäÃÊØ· ¸Ô
(1.3) ÍÑµÃÒÃŒÍÂÅÐ 20 ¢Í§¡ÓäÃÊØ· ¸Ô
(1.4) ÍÑµÃÒÍ×è¹ æ (ÃÐºØ)...... . ............. . ....... . . ..¢Í§¡ÓäÃÊØ·¸Ô
(2) ¡Ô¨¡ÒÃ·Õèä´ŒÃÑºÂ¡àÇŒ¹ÀÒÉÕà §Ô¹ ä´Œ¹ÔµÔº Ø¤¤Å«Öè§ ¼ÙŒÃÑºà§ Ô¹»˜¹¼ÅäÁ‹ä ´ŒÃ Ñºà¤Ã´Ôµ ÀÒÉÕ
(2.1) ¡ÓäÃÊØ· ¸Ô¢Í§¡Ô¨¡ÒÃ·Õèä´ŒÃÑº Â¡àÇŒ¹ÀÒÉÕà §Ô¹ä´Œ¹ ÔµÔºØ¤¤Å
(2.2) à§Ô¹ »˜¹¼ÅËÃ×Íà§Ô¹ Ê‹Ç ¹áº‹§¢Í §¡ÓäÃ·Õèä´ŒÃÑºÂ¡àÇŒ¹äÁ‹µŒÍ§¹ÓÁÒÃÇÁ
¤Ó¹Ç³à»š¹ÃÒÂä´Œà¾×èÍàÊÕÂÀÒÉÕ¹ÔµÔºØ¤¤Å
(2.3) ¡ÓäÃÊØ· ¸ÔÊ ‹Ç¹·Õèä´ŒËÑ¡¼Å¢Ò´·Ø¹ÊØ·¸ÔÂ¡ÁÒäÁ‹à¡Ô¹ 5 »‚ ¡‹Í ¹ÃÍºÃÐÂÐàÇÅ Òº ÑÞªÕ»˜¨¨ØºÑ¹
(2.4) ¡ÓäÃ·ÕèÃÑºÃÙŒ·Ò§ºÑÞªÕâ´Â ÇÔ¸ÕÊ ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ (equity meth od)
(2.5) ÍÑµÃÒÍ×è¹æ (ÃÐºØ)
5. ¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹ä´Œ· ÕèµŒÍ§ËÑ¡ÀÒÉÕ ³. ·Õè¨ ‹ÒÂ µÒÁ¤ÓÊÑè§¡ÃÁÊÃÃ¾Ò¡Ã·ÕèÍÍ¡µÒÁ
ÁÒµÃÒ 3 àµ ÃÊ àª‹¹ ÃÒ§ÇÑÅ Ê‹Ç¹Å´ËÃ×Í»ÃÐâÂª¹ã´æ à¹×èÍ§¨Ò¡¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¢ÒÂ
ÃÒ§ÇÑÅã¹¡ÒÃ»ÃÐ¡Ç´ ¡ÒÃá¢‹§ ¢Ñ¹ ¡ÒÃªÔ§âª¤ ¤‹ÒáÊ´§¢Í§¹Ñ¡ áÊ´§ÊÒ¸ÒÃ³Ð
¤‹ÒºÃÔ¡ ÒÃ ¤‹Ò¢¹Ê‹§ ¤‹Ò¨ŒÒ §·Ó¢Í§ ¤‹Ò¨ŒÒ §â¦É³Ò ¤‹Òàª‹Ò ¤‹ÒàºÕéÂ »ÃÐ¡Ñ¹ ÇÔ¹ÒÈÀÑÂ ÏÅÏ
¤‹ÒºÃÔ¡.ÒÃ
6. Í×è¹æ (ÃÐºØ) ..................... . ....... .... .......................
............. .... .............. .......... . .......

(4) À.§.´. 2

1.
2.
3.
4.

ÀÒÉÕ·ÕèË Ñ¡
áÅÐ¹ÓÊ‹§äÇŒ

µÑÇÍÂ‹Ò§¡ÒÃ¤Ó¹Ç³à§Ô¹·ÕèµŒÍ§¡ÃÍ¡ã¹ËÑ¡ ÀÒÉÕ ³ ·Õè ¨‹ÒÂ
(¡Ã³Õ¤‹ÒâÍ¹¡ÃÃÁÊÔ·¸Ô 1,500
- ¨Ó¹ Ç¹à§ Ô¹·Õè¨‹Ò Â
¤×Í
- ÀÒÉÕ· ÕèËÑ¡ áÅÐ¹ÓÊ‹§äÇŒ ¤×Í
- ÂÍ´ à§Ô¹·ÕèµŒÍ§ªÓÃÐ ¤×Í

4

ºÒ·)
1,401.87 ºÒ· (¤Ô ´¨Ò¡ 1,500 x 100/107)
42.06 ºÒ· (¤Ô ´¨Ò¡ 1401.8 7 x 3%)
1,457.94 ºÒ· (¤Ô ´¨Ò¡ 1,500 - 42. 06)

ÇÇ/´´/»»

1,401.87

42.06

ÃÇÁà§Ô¹·Õè¨‹Ò Â áÅÐ ÀÒÉÕ·Õè¹ÓÊ‹§

1,401.87

42.06

สี่สบิ ºสองบาทหกสตางค์
-- -----ÊÒÁÊÔ
à¡ŒÒºÒ· ÂÕèÊ ÔºËŒÒ ÊµÒ§¤

ÃÇÁà§ Ô¹ÀÒÉÕ· Õè¹ÓÊ‹§ (µÑÇÍÑ¡ÉÃ)

à§Ô¹ÊÐÊÁ¨‹ÒÂ à¢ ŒÒ¡Í§·Ø¹ÊÓÃÍ§àÅÕéÂ§ªÕ¾ ãºÍ¹ØÞÒµàÅ¢·Õè..... ................. ........ ........ ......... ........ ........ .......... .............. ¨Ó¹Ç¹à§Ô¹..........................................................ºÒ·
à§Ô¹ÊÁ·º¨‹ÒÂà¢ŒÒ ¡Í§·Ø¹»ÃÐ¡Ñ¹ÊÑ§ ¤Á ¨Ó¹Ç¹..........................................................................................ºÒ·
àÅ¢·ÕèºÑÞªÕ¹ÒÂ¨ŒÒ§
àÅ¢·ÕèºÑµÃ»ÃÐ¡Ñ¹ ÊÑ§¤Á ¢Í§¼ÙŒ¶Ù¡ ËÑ¡ÀÒÉÕ ³ ·Õè¨‹ÒÂ

¼ÙŒ¨‹Ò Âà§Ô¹

ËÑ¡ÀÒÉÕ ³ ·Õè¨ ‹ÒÂ
ÍÍ¡ ÀÒÉÕãËŒµÅÍ´ä»
ÍÍ¡ ÀÒÉÕãËŒ¤ÃÑé§à´ÕÂÇ
Í×è¹æ (ÃÐºØ)

¤Óàµ×Í¹

¢ÍÃÑº ÃÍ§Ç‹Ò¢ ŒÍ¤ÇÒÁáÅÐµÑÇ àÅ¢´Ñ§ ¡Å‹ÒÇ¢ŒÒ §µŒ¹ ¶Ù¡ µŒÍ§µÃ§¡Ñº¤ÇÒÁ¨ÃÔ§·Ø¡»ÃÐ¡ÒÃ

5 Å§ª×èÍ........... ... ................ ......... .. ... ... ........... ........... ... ........... .. ... ... ..... .. .. ¼ÙŒÁÕË ¹ŒÒ ·ÕèË Ñ¡ÀÒÉÕ ³ ·Õè¨ ‹ÒÂ

»ÃÐ·ÑºµÃÒ
¹ÔµÔºØ¤ ¤Å
(¶ŒÒ ÁÕ)

............................... .......................................................ÇÑ¹ à´×Í¹ »‚ ·ÕèÍÍ¡Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§Ï

¼ÙŒÁÕË¹ŒÒ·ÕèÍÍ¡Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÑºÃÍ§¡ÒÃËÑ¡ÀÒÉÕ ³. ·Õè¨‹ÒÂ
½†Ò½„¹ äÁ‹» ¯ÔºÑµÔµ ÒÁÁÒµÃÒ 50 ·ÇÔ áË‹§ »ÃÐÁÇÅÃÑÉ® Ò¡Ã
µŒÍ§ÃÑºâ·É·Ò§ÍÒÞÒ µÒÁÁÒµÃÒ 35 áË‹§ »ÃÐÁÇÅÃÑÉ® Ò¡Ã

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ ÒÃ¡ ÃÍ¡¢Œ ÍÁÙÅ¢Í§¼ÙŒ à ª‹Ò«×éÍ (ã¹¹ÒÁºÃÔÉ Ñ·)
¢ŒÍ·Õè 1. àÅ ¢·Õ èÅ Ó´Ñ º·ÕèÍÍ¡àÍ¡ÊÒÃ (¶ŒÒ ÁÕ )
¢ŒÍ·Õè 2. ª×èÍáÅÐ·ÕèÍÂÙ‹º ÃÔÉ Ñ·
¢ŒÍ·Õè 3. àÅ¢»ÃÐ¨ÓµÑÇ ¼ÙŒ à ÊÕÂ ÀÒÉÕ

6

ËÁÒÂàËµØ àÅ¢»ÃÐ¨ÓµÑÇ¼ÙŒàÊÕÂ ÀÒÉÕÍÒ¡Ã (13 ËÅÑ¡)* ËÁÒÂ¶Ö§
1. ¡Ã³ÕºØ¤¤ Å¸ÃÃÁ´Òä· Â ãËŒãªŒà Å¢» ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹ ¢Í§¡ÃÁ¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§
2. ¡Ã³Õ¹Ôµ ÔºØ¤¤Å ãËŒãªŒàÅ¢·ÐàºÕÂ¹¹ÔµÔºØ¤ ¤Å¢Í§¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ
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