ฝายงานทะเบียนรถยนต์

1.งานภาษีรถยนต์ประจําป
ในกรณีทผู
ี เ้ ช่าซือประสงค์ให้ทางโอริโค่ดาํ เนินการต่อภาษีให้จะมีคา่ ธรรมเนียม
300 บาท (ระบุบนใบแจ้งหนี) หรือ ในกรณีทผู
ี เ้ ช่าซือประสงค์ไปดําเนินการต่อภาษี
เองสามารถทําได้เช่นกันค่ะ
เพียงแค่นําสําเนาเล่มทะเบียนไปดําเนินการต่อภาษีที
ขนส่งค่ะ (ศูนย์รบ
ั ตรวจสภาพรถ (ตรอ.) บางแห่งมีรบ
ั ต่อภาษีดว
้ ยนะคะ) โดยเล่ม
ทะเบียนจริงจะ"ไม่มก
ี ารอัพเดทข้อมูลการต่อภาษีลา
่ สุด" เนืองจากเล่มทะเบียนอยู่
กับทางบริษท
ั กรณีตอ
้ งการให้บริษท
ั ปรับรายการชําระภาษี มีคา่ บริการ 250 บาท
หากผูเ้ ช่าซือประสงค์ให้ทางโอริโค่ดาํ เนินการให้กส
็ ามารถชําระเงินเข้ามาตามใบ
แจ้งหนีได้เลยค่ะ (ในกรณีไม่ได้รบ
ั ใบแจ้งหนีสามารถขอรับทางช่องทางไลน์ได้คะ่ )
ใบแจ้งหนีเราจะจัดส่งให้ลก
ู ค้าล่วงหน้า 45-60 วันทําการก่อนภาษีหมดอายุ
<ขันตอนการต่อภาษี>
1. หากผูเ้ ช่าซือมีการชําระเรียบร้อยแล้วสามารถส่งหลักฐานการชําระเข้ามาทางไลน์
@oalt เพือทําการแจ้งชําระ
2. เจ้าหน้าทีดําเนินการต่อภาษีให้ โดยใช้ระยะเวลา 7-10 วันทําการปายภาษีใหม่จะ
ถูกส่งไปยังทีอยูข
่ องลูกค้าทีถูกบันทึกในระบบค่ะ (ทีอยูจ
่ ด
ั ส่งใบแจ้งหนี/ใบเสร็จ)
*** ในกรณีทรถมี
ี
อายุเกิน 7 ป (นับตังแต่ปทีจดทะเบียน) ต้องนํารถไปตรวจสภาพที
ศูนย์รับตรวจสภาพรถยนต์ใกล้บา
้ น (ศูนย์ตรวจ ตรอ.) พร้อมนําสําเนาเล่มทะเบียนไป
ด้วยเพือเข้ารับการตรวจสภาพ และถ่ายรู ปใบผลตรวจสภาพตามตัวอย่างด้านล่างนี
เข้ามาทางไลน์ @oalt เพือให้เจ้าหน้าทีนําไปประกอบการต่อภาษีให้ได้เลยค่ะ **

ตัวอย่างใบตรอ.

ตัวอย่างปายภาษี

2.การขอรับสําเนาเล่มทางไลน์
1. ในกรณีทสํ
ี าเนาเล่มสูญหาย หรือ ชํารุ ด และลูกค้าประสงค์จะดําเนินการขอรับใหม่
ทางไลน์รบกวนแจ้งรายละเอียดผ่านทางไลน์ @oalt ตามตัวอย่างด้านล่างนี

"ขอรับสําเนาเล่มทะเบียน"
1. ชือ-นามสกุล ผูเ้ ช่าซือ
2. เลขทีสัญญา และ/หรือ เลขทะเบียนรถยนต์
3. เลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก

2.หลังจากนันเจ้าหน้าทีจะดําเนินการส่งสําเนาเล่มให้ทางข้อความตามลําดับผูข
้ อรับ
บริการโดยเร็วทีสุด

3.การขอคัดปายทะเบียน/ปายภาษีใหม่
1. ในกรณีทปายทะเบี
ี
ยนสูญหาย หรือ ชํารุ ด และลูกค้าประสงค์จะดําเนินการขอทํา
ใหม่รบกวนแจ้งรายละเอียดผ่านทางทางไลน์ @oalt ตามตัวอย่างด้านล่างนี

"แจ้งขอคัดปายทะเบียน/ปายภาษีใหม่"
1. ชือ-นามสกุล ผูเ้ ช่าซือ
2. เลขทีสัญญา และ/หรือ หมายเลขทะเบียนรถยนต์
3. เลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก

2. หลังจากนันเจ้าหน้าทีจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบทางข้อความตามลําดับผูข
้ อรับ
บริการ พร้อมกับแจ้งค่าดําเนินการ และเอกสารทีจะต้องจัดส่งเข้ามาเพือขอดําเนิน
การคัดปายเหล็ก/ปายภาษีตามลําดับ
หมายเหตุ: ระยะเวลาในการดําเนินการ โดยประมาณขึนอยูก
่ บ
ั กรมการขนส่งทางบก
(กทม. 30 วันทําการ / ตจว. 60 วันทําการ) นับจากวันทีได้รับการชําระเงินและ
เอกสารครบถ้วน

4. เอกสารโอนกรรมสิทธิหลังปดบัญชี
เอกสารชุดโอนกรรมสิทธิหลังปดบัญชี สามารถเลือกดําเนินการเซ็นเอกสารคําขอโอนฯ
ได้ 3 ช่องทาง
(เอกสารทีต้องเตรียมจะระบุอยูบ
่ นใบปะหน้าหลังได้รบ
ั เอกสาร)
1. เดินทางเข้ามาเซ็นเอกสารทีสํานักงานใหญ่ (ผูเ้ ช่าซือเตรียมแค่เฉพาะบัตรประชาชน
ตัวจริงเข้ามาได้เลยค่ะ)
2.รับเอกสารผ่านทางไปรษณีย์
3.รับเอกสารผ่านทางอีเมล หรือทางไลน์ (ในกรณีนีลูกค้าจะต้องปรินด้วยตนเอง
พร้อมเซ็นเอกสาร และส่งกลับมายังบริษท
ั )
เอกสารในการโอนกรรมสิทธิจะต้องเปนเอกสารตัวจริงเท่านัน และต้องเซ็นให้เหมือน
กับลายเซ็นต์ในสัญญาเช่าซือจากเปนเอกสารราชการค่ะ

ทีอยูใ่ นการจัดส่งเอกสาร
บริษท
ั โอริโค่ ออโต้ ลีสซิง (ประเทศไทย) จํากัด (ฝายทะเบียน)
เลขที 689 อาคาร ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชัน 17
ห้องเลขที 1702-1707 ถนนสุขม
ุ วิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110
หลังจากทางบริษท
ั ได้รบ
ั เอกสารชุดโอนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าทีดําเนินการโอนกรรมสิทธิ
กับทางกรมขนส่ง และหากไม่ตด
ิ ปญหาทีขนส่ง เช่น ภาษีขาด รถถูกอายัด ลูกค้าจะได้รบ
ั
เล่มภายใน 7-14 วันทําการค่ะ เจ้าหน้าทีจะโทรแจ้งอีกครังหลังจากดําเนินการโอน
กรรมสิทธิเรียบร้อย (ค่าโอนกรรมสิทธิ 2000 บาท)
หมายเหตุ : ทีอยูใ่ นการรับเล่มทะเบียนสามารถกรอกลงบนแบบฟอร์มบริษท
ั ได้เลยค่ะ
กรณีรับชุดโอนทางไปรษณีย์
โดยปกติแล้วเอกสารโอนกรรมสิทธิจะทยอยจัดส่งหลังยอดปดบัญชีตด
ั เข้าระบบ
ประมาณ 3 วันทําการ เปนจดหมาย EMS ไปตามทีอยูจ
่ ด
ั ส่งเอกสารในระบบ (ทีอยูจ
่ ด
ั
ส่งใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี) จะได้รบ
ั ช้าหรือเร็วขึนอยูก
่ บ
ั ระบบทางไปรษณียน
์ ะคะ หากได้
รับแล้วสามารถดําเนินการ ตามทีแจ้งในเอกสารปะหน้าได้เลยค่ะ

4. สอบถามข้อมูลการสลับเลขทะเบียน
ในกรณีลก
ู ค้าประสงค์สลับปายทะเบียนสามารถเลือกได้ 2 กรณี คือ
1. ประสงค์ให้ทางบริษท
ั ดําเนินการสลับปายทะเบียนให้ โดยจะใช้ระยะเวลา 30-60 วัน
ทําการ โดยค่าธรรมเนียมจะขึนอยูก
่ บ
ั ชนิดของเลขทะเบียน เช่น เลขธรรมดา หรือ เลข
ประมูล ลูกค้าสามารถรอรับเอกสาร และปายทะเบียนได้เลยค่ะ
**หากประสงค์ให้โอริโค่ดา
ํ เนินการให้รบกวนแจ้งข้อมูลตามด้านล่างนี**

"แจ้งขอรับรายละเอียดการสลับเลขทะเบียน"
1. ชือ-นามสกุล ผูเ้ ช่าซือ
2. เลขทีสัญญา และ/หรือ หมายเลขทะเบียนรถยนต์
3. เลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก
4.เบอร์ตด
ิ ต่อกลับ
5. Email (แจ้งรายละเอียด)
2. ลูกค้าประสงค์ดาํ เนินการด้วยตนเอง โดยการเข้ามามัดจําเล่มทะเบียนไปดําเนินการเอง
โดยผูเ้ ช่าซือต้องนัดวันมัดจําเล่มก่อนล่วงหน้า 2 วันนะคะ โดยสามารถแจ้งวันทีสะดวกเข้า
มารับเล่มทะเบียนโดยโทรนัดหมายได้ที 02-026-5848 ฝายงานทะเบียน วันและเวลา
ทําการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น. หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์
เตรียมเงินค่ามัดจําเล่ม 10,500 บาทค่ะ (ค่ามัดจํา 10,000 บาท ค่าออกเอกสาร 500
บาท) หากผูเ้ ช่าซือดําเนินการเองให้เตรียมสําเนาบัตรประชนพร้อมเซ็นรับรองสําเนา
ด้วยนะคะ หากมีผม
ู้ าดําเนินการแทนรบกวนจัดเตรียมหนังสือมอบอํานาจเพือดําเนิน
การแทน และสําเนาบัตรประชาชนผูร
้ บ
ั มอบอํานาจ และผูม
้ อบอํานาจมาด้วยค่ะ
*** กรณีมด
ั จําเล่มทะเบียนผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จะใช้ระยะเวลาการคืน
เงินประมาณ 3-5 วันทําการ และรบกวนนําสําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารแนบมากับ
เอกสารวันเข้ามารับเล่มด้วยนะคะ***

