
สลับเลขทะเบยีนระหว่างรถยนต์ 2 คัน 

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมให้ธนาคาร (ส่วนที่ 1) 
1. กรณีบุคคลธรรมดา 2. กรณีนิติบุคคล 

ผู้ เช่าซือ้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องในเอกสารทกุฉบบั 
(ผู้ เชา่ซือ้ลงนามเหมือนเดิมตรงตามสญัญาเชา่ซือ้) 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถกูต้องในเอกสารทกุฉบบั 
พร้อมตราประทบั (ถ้าม)ี 

1.1ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรข้าราชการ  
(ไมห่มดอาย)ุ  
1.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน  
1.3 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ,ส าเนาทะเบียนสมรส,
ส าเนาใบหยา่,ส าเนาใบขอใช้ค าน าช่ือ นาง หรือ นางสาว (ถ้า
มี)  
1.4 ส าเนาใบเลือ่นยศข้าราชการ (ถ้ามี) 

2.1 ส าเนาหนงัสอืรับรองบริษัทพร้อมหน้าวตัถปุระสงค์  
(อายไุมเ่กิน 6 เดือน)  
2.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  
(ไมห่มดอาย)ุ 
2.3 กรณีกรรมการเป็นชาวตา่งชาติ ใช้ ส าเนา Passport,ส าเนา Visa และ
ส าเนา Work Permit  
2.4 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือบริษัท หรือเปลีย่นตราประทบั (ถ้ามี) 
2.5 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ, ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาใบหยา่, 
ส าเนาใบขอใช้ค าน าหน้าช่ือ นาง หรือ นางสาว ของกรรมการผู้มีอ านาจลง
นาม (ถ้าม)ี 
2.6 ส าเนาใบเลือ่นยศข้าราชการของกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม (ถ้าม)ี 

จัดเตรียมเอกสาร (ส่วนที่ 1) 

 ล าดบัท่ี 1.1-1.2  = อยา่งละ 1 ฉบบั 

 ล าดบัท่ี 1.3-1.4 (ถ้ามี) = อยา่งละ 1 ฉบบั 

จัดเตรียมเอกสาร (ส่วนที่ 1) 

 ล าดบัท่ี 2.1 = 1 ฉบบั 

 ล าดบัท่ี 2.2 หรือ 2.3 = 1 ฉบบั 

 ล าดบัท่ี 2.4-2.6 (ถ้ามี) = อยา่งละ 1 ฉบบั 

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมให้ธนาคาร (ส่วนที่ 2) 
กรณีที่ 1 จองหมายเลขทะเบียนที่ขนสง่ 
1.ใบจองหรือใบเสร็จรับเงินเลขทะเบียนตวัจริง (กรณีประมลู) ใบจองเลขประมลูมีอาย ุ60 วนั 
2.หนงัสอืโอนสทิธิเลขประมลู (กรณีที่ผู้จองเลขไมใ่ช้ผู้ เชา่ซือ้) 
3.ส าเนาปา้ยภาษีประจ าปี ปีปัจจบุนั (ไมห่มดอาย)ุ 
กรณีที่ 2 สลบัเลขทะเบียนระหวา่งรถยนต์ 2 คนั 
1.เลม่ทะเบยีนของบคุคลภายนอก (กรณีสลบัระหวา่งผู้ เชา่ซือ้กบับคุคลภายนอก) 
2.หนงัสอืยินยอมสลบัทะเบยีน ทัง้ 2 คนั 
3.ส าเนาปา้ยภาษีประจ าปี ปีปัจจบุนั (ไมห่มดอาย)ุ 

 

 



หนังสือมอบอ ำนำจ 

 

  เขียนท่ี........................................................... 
วนัท่ี............เดือน...................................พ.ศ................. 

โดยหนงัสือฉบบัน้ี ขา้พเจา้........................................................................................................................อาย.ุ..................ปี 

เช้ือชาติ.......................สัญชาติ......................อยูบ่า้นเลขท่ี.......................หมู่ท่ี..............ซอย.....................................................
ถนน....................................ต าบล/แขวง.............................................................อ าเภอ/เขต.........................................................
จงัหวดั.....................................................ซ่ึงเป็นผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั................................................................................... 
ส านกังานตั้งอยูท่ี่........................................................ถนน...................................ต าบล/แขวง...................................................
อ าเภอ/เขต.........................................จงัหวดั.......................................................โทรศพัท.์......................................................... 

 

 ขอมอบอ านาจให้........................................................................................อาย.ุ................ปี เช้ือชาติ.................................... 
สัญชาติ..............................อยูบ่า้นเลขท่ี...........................หมู่ท่ี....................ซอย.........................................................................
ถนน................................................ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต................................................................ 
จงัหวดั......................................... 

เป็นผูมี้อ านาจท าการแทนขา้พเจา้ 
 1. ..................................................................................................................................................................... 
 2. ..................................................................................................................................................................... 
 3. ..................................................................................................................................................................... 
 4. ..................................................................................................................................................................... 

 เพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือ หรือพิมพ์ลายนิว้มือไว้เป็นส าคญัตอ่หน้าพยานแล้ว 
 

(ลงช่ือ) ........................................................... ผู้มอบอ านาจ 
(......................................................) 

(ลงช่ือ) ........................................................... ผู้ รับมอบอ านาจ 
(......................................................) 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่เป็นลายมือช่ือ หรือลายพิมพ์นิว้มืออนัแท้จริงของผู้มอบอ านาจจริง 
 

(ลงช่ือ) ........................................................... พยาน 
(......................................................) 

 (ลงช่ือ) ........................................................... พยาน 
(......................................................) 

ปิด 
อากร 
แสตมป์ 

 

บตัรประจ าตวัมอบอ านาจ 
เลขท่ี ..................................... 
วนัออกบตัร........................... 
วนัหมดอาย.ุ.......................... 



หนังสือยนิยอม 

 

วนัท่ี.......... เดือน........................... พ.ศ............................ 

โดยหนงัสือฉบบัน้ีขา้พเจา้ (นาย / นาง /นางสาว) ..................................................................................................................... 

บา้นเลขท่ี..............................หมู่.........................ต าบล / แขวง..............................อ าเภอ / เขต................................................... 

จงัหวดั .............................................................โทร. (บา้น)...............................................(มือถือ)................................................ 

เจา้ของรถยนตค์นัหมายเลขทะเบียน.............................................หมายเลขตวัรถ.................................................. 

หมายเลขเคร่ืองยนต.์....................................................................... ยนิยอมให้ด าเนินการสลบั / เปล่ียนหมายเลขทะเบียน 

.........................................................ไปใชก้บัรถยนตค์นัหมายเลขทะเบียน...........................................................................ได ้

จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานต่อหนา้พยาน 

  

ลงช่ือ............................................................. (ผูย้นิยอม) 

                         (...................................................................) 

       ขอรับรองลายมือช่ือเป็นลายมือช่ือของผูย้นิยอมจริง 

ลงช่ือ............................................................. (ผูข้อใชท้ะเบียน) 

            (...................................................................) 

ลงช่ือ................................................................... (พยาน) 

            (...................................................................) 

ลงช่ือ................................................................... (พยาน) 

            (...................................................................) 

หมำยเหตุ : เจ้ำของรถโปรดกรอกข้อควำมให้ครบถ้วนและมีพยำนลงนำม มิฉะน้ัน นำยทะเบียกรุงเทพมหำนคร จะ

ไม่ด ำเนินกำรให้ ทั้งนี ้เพ่ือคุ้มครองสิทธ์ิของทั้งสองฝ่ำย ซ่ึงอำจมีข้อโต้แย้งในภำยหลงั 

 

เจ้าของรถอกีคนัลงนาม 

ผู้ เช่าซือ้ลงนาม 



หนังสือยนิยอม 

 

วนัท่ี.......... เดือน........................... พ.ศ............................ 

โดยหนงัสือฉบบัน้ีขา้พเจา้ (นาย / นาง /นางสาว) ..................................................................................................................... 

บา้นเลขท่ี..............................หมู่.........................ต าบล / แขวง..............................อ าเภอ / เขต................................................... 

จงัหวดั .............................................................โทร. (บา้น)...............................................(มือถือ)................................................ 

เจา้ของรถยนตค์นัหมายเลขทะเบียน......................................................หมายเลขตวัรถ............................................................ 

หมายเลขเคร่ืองยนต.์....................................................................... ยนิยอมให้ด าเนินการสลบั / เปล่ียนหมายเลขทะเบียน 

.........................................................ไปใชก้บัรถยนตค์นัหมายเลขทะเบียน...........................................................................ได ้

จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานต่อหนา้พยาน 

  

ลงช่ือ............................................................. (ผูย้นิยอม) 

                         (...................................................................) 

       ขอรับรองลายมือช่ือเป็นลายมือช่ือของผูย้นิยอมจริง 

ลงช่ือ............................................................. (ผูข้อใชท้ะเบียน) 

            (...................................................................) 

ลงช่ือ................................................................... (พยาน) 

            (...................................................................) 

ลงช่ือ................................................................... (พยาน) 

            (...................................................................) 

หมำยเหตุ : เจ้ำของรถโปรดกรอกข้อควำมให้ครบถ้วนและมีพยำนลงนำม มิฉะน้ัน นำยทะเบียกรุงเทพมหำนคร จะ

ไม่ด ำเนินกำรให้ ทั้งนี ้เพ่ือคุ้มครองสิทธ์ิของทั้งสองฝ่ำย ซ่ึงอำจมีข้อโต้แย้งในภำยหลงั 

 

ผู้ เช่าซือ้ลงนาม 

เจ้าของรถอีกคนัลงนาม 

 


