คัดป้ ายทะเบียน
เอกสารที่ต้องจัดเตรี ยมให้ ธนาคาร (ส่ วนที่ 1)
1. กรณีบุคคลธรรมดา
ผู้เช่าซื ้อลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องในเอกสารทุกฉบับ
(ผู้เช่าซื ้อลงนามเหมือนเดิมตรงตามสัญญาเช่าซื ้อ)
1.1สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรข้ าราชการ
(ไม่หมดอายุ)
1.2 สาเนาทะเบียนบ้ าน
1.3 สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล,สาเนาทะเบียนสมรส,
สาเนาใบหย่า,สาเนาใบขอใช้ คานาชื่อ นาง หรื อ นางสาว (ถ้ า
มี)
1.4 สาเนาใบเลือ่ นยศข้ าราชการ (ถ้ ามี)

จัดเตรียมเอกสาร (ส่ วนที่ 1)
 ลาดับที่ 1.1-1.2 = อย่างละ 1 ฉบับ
 ลาดับที่ 1.3-1.4 (ถ้ ามี) = อย่างละ 1 ฉบับ

2. กรณีนิติบุคคล
กรรมการผู้มีอานาจลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องในเอกสารทุกฉบับ
พร้ อมตราประทับ (ถ้ ามี)
2.1 สาเนาหนังสือรับรองบริ ษัทพร้ อมหน้ าวัตถุประสงค์
(อายุไม่เกิน 6 เดือน)
2.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
(ไม่หมดอายุ)
2.3 กรณีกรรมการเป็ นชาวต่างชาติ ใช้ สาเนา Passport,สาเนา Visa และ
สาเนา Work Permit
2.4 สาเนาใบเปลีย่ นชื่อบริ ษัท หรือเปลีย่ นตราประทับ (ถ้ ามี)
2.5 สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล, สาเนาทะเบียนสมรส, สาเนาใบหย่า,
สาเนาใบขอใช้ คานาหน้ าชื่อ นาง หรื อ นางสาว ของกรรมการผู้มีอานาจลง
นาม (ถ้ ามี)
2.6 สาเนาใบเลือ่ นยศข้ าราชการของกรรมการผู้มีอานาจลงนาม (ถ้ ามี)
จัดเตรียมเอกสาร (ส่ วนที่ 1)
 ลาดับที่ 2.1 = 1 ฉบับ
 ลาดับที่ 2.2 หรื อ 2.3 = 1 ฉบับ
 ลาดับที่ 2.4-2.6 (ถ้ ามี) = อย่างละ 1 ฉบับ

เอกสารที่ต้องจัดเตรี ยมให้ ธนาคาร (ส่ วนที่ 2)
1.ใบแจ้ งความจากสถานีตารวจ "เรื่ องป้ายทะเบียนสูญหาย" (ฉบับจริ ง) หรื อใบบันทึกถ้ อยคา กรณีแจ้ งเอกสารหรื อแผ่นป้ายทะเบียนสูญหาย
2.สาเนาป้ายภาษี ประจาปี ปี ปัจจุบนั (ไม่หมดอายุ)

หนังสื อมอบอำนำจ

ปิ ด
อากร
แสตมป์

เขียนที่...........................................................
วันที่............เดือน...................................พ.ศ.................
โดยหนังสื อฉบับนี้ ข้าพเจ้า........................................................................................................................อายุ...................ปี
เชื้อชาติ.......................สัญชาติ......................อยูบ่ า้ นเลขที่.......................หมู่ที่..............ซอย.....................................................
ถนน....................................ตาบล/แขวง.............................................................อาเภอ/เขต.........................................................
จังหวัด.....................................................ซึ่งเป็ นผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน...................................................................................
สานักงานตั้งอยูท่ ี่........................................................ถนน...................................ตาบล/แขวง...................................................
อาเภอ/เขต.........................................จังหวัด.......................................................โทรศัพท์..........................................................
ขอมอบอานาจให้........................................................................................อายุ.................ปี เชื้อชาติ....................................
สัญชาติ..............................อยูบ่ า้ นเลขที่...........................หมู่ที่....................ซอย.........................................................................
ถนน................................................ตาบล/แขวง..........................................อาเภอ/เขต................................................................
จังหวัด.........................................
เป็ นผูม้ ีอานาจทาการแทนข้าพเจ้า
1. .....................................................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................................................
4. .....................................................................................................................................................................

เพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าได้ ลงลายมือชื่อ หรื อพิมพ์ลายนิ ้วมือไว้ เป็ นสาคัญต่อหน้ าพยานแล้ ว
(ลงชื่อ) ........................................................... ผู้มอบอานาจ
(......................................................)
(ลงชื่อ) ........................................................... ผู้รับมอบอานาจ
(......................................................)
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าเป็ นลายมือชื่อ หรื อลายพิมพ์นิ ้วมืออันแท้ จริงของผู้มอบอานาจจริ ง
บัตรประจาตัวมอบอานาจ
เลขที่ .....................................
วันออกบัตร...........................
วันหมดอายุ...........................

(ลงชื่อ) ........................................................... พยาน
(......................................................)
(ลงชื่อ) ........................................................... พยาน
(......................................................)

บันทึกถ้ อยคำ
กรณีแจ้ งเอกสำร หรื อ แผ่นป้ำยทะเบียนรถสู ญหำย
ที่ทาการสานักงานขนส่ งจังหวัด...................................
วันที่.......... เดือน........................... พ.ศ............................
เรี ยน นายทะเบียน
ข้าพเจ้า.................................................................... อายุ................ปี สัญชาติ........................เชื้อชาติ...........................................
อยูบ่ า้ นเลขที่......................... หมู่ที่....................... ตรอก/ซอย........................... ถนน..................................................................
ตาบล/แขวง.............................................. อาเภอ/เขต...............................................จังหวัด.........................................................
มีความประสงค์ขอแจ้ง

แผ่นป้ ายทะเบียน

คู่มือจดทะเบียน

ป้ายวงกลม

ทะเบียน.................................. จานวน.................. แผ่น สู ญหายโดยมีขอ้ เท็จจริ ง.....................................................................
เหตุเกิดที่..........................................................เมื่อวันที่................. เดือน.................................. พ.ศ........................
เพื่อขอให้ดาเนินการ........................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าทราบว่า การแจ้งข้อความอันเป็ นเท็จแก่เจ้าพนักงาน เป็ นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 37 มีระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน และปรับไม่เกินหนึ่ งพันบาทหรื อทั้งจาทั้งปรับ และได้อ่านบันทึก
แล้วเห็นว่าถูกต้องตามประสงค์ขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งดังกล่าวข้างต้น เป็ นจริ งทุกประการจึงได้ลงลายมือชื่ อ
ไว้ต่อเจ้าหน้าที่
ลงชื่อ.............................................................. ผูใ้ ห้ถอ้ ยคา
(.................................................................)

ลงชื่อ................................................................... ผูบ้ นั ทึก
(.................................................................)

