
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอเปลีย่นรถประเภทสว่นบคุคล (พ.ร.บ.กำรขนสง่ทำงบก พ.ศ. 

2522) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม กระทรวงคมนำคม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ผูป้ระกอบกำรขนสง่ทีไ่มป่ระสงคจ์ะใชร้ถคนัใดในกำรประกอบกำรขนสง่ของตน ใหย้ืน่ค ำขอตำมแบบทีก่รมกำรขนสง่ทำงบก

ก ำหนดพรอ้มดว้ยหลกัฐำน ณ หน่วยงำนทีไ่ดแ้จง้ขออนุญำตประกอบกำรขนสง่ไวโ้ดยมหีลักเกณฑ ์ดงันี้ 

 

1. ตอ้งขอถอนรถคนัเดมิออกกอ่น และน ำรถคนัใหมท่ีม่ลีักษณะ/มำตรฐำนเดยีวกนักับรถคนัเดมิมำบรรจแุทน 

 

2. รถทีถ่อนตอ้งไดรั้บอนุญำตใหบ้รรจเุขำ้ในประกอบกำรขนสง่ของผูป้ระกอบกำรรำยอืน่ หรอืแจง้เลกิใชร้ถตำมมำตรำ 79 แลว้ 

 

3. กรณีไมม่ำด ำเนนิกำรดว้ยตนเอง ตอ้งจัดท ำหนังสอืมอบอ ำนำจมำดว้ย 

 

หมำยเหต ุ

 

1. ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืส ำหรับ

ประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีค่ ำขอหรอืหลกัฐำนไม่ครบถว้น และหรอืบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้มส่ำมำรถ

พจิำรณำได ้เจำ้หนำ้ทีจ่ะจัดท ำบนัทกึควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรอืเอกสำรหลักฐำนทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค ำขอ

จะตอ้งด ำเนนิกำรแกไ้ขและหรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดในบนัทกึดงักลำ่ว มเิชน่นัน้จะถอืวำ่ผูย้ืน่ค ำขอละทิง้

ค ำขอ โดยเจำ้หนำ้ทีแ่ละผูย้ืน่ค ำขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ ำนำจจะลงนำมบนัทกึดงักลำ่ว และจะมอบส ำเนำบนัทกึควำมบกพร่อง

ดงักลำ่วใหผู้ย้ืน่ค ำขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ ำนำจไวเ้ป็นหลักฐำน 

 

2. ผูข้อจะไดรั้บทรำบผลกำรพจิำรณำในวนัท ำกำรถัดไป 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กลุม่วชิำกำรขนสง่ ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม เลขที ่100 

หมู ่8 ถนนมำลยัแมน ต ำบลวงัตะก ูอ ำเภอเมอืง จังหวดันครปฐม 
73000 โทรศพัท ์0 3426 1011-3/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงำน 
(หมำยเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 3 ชัว่โมง 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

 รับค ำขอ ตรวจสอบควำมถูกตอ้งครบถว้นของค ำขอและ
หลกัฐำนประกอบค ำขอ 

(หมำยเหต:ุ -)  

20 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวัด

นครปฐม 
 

2) กำรพจิำรณำ 

คน้แฟ้ม/ ตรวจสอบบญัช ีขส.บ.11 ทีไ่ปของรถ และเอกสำร

หลกัฐำน/ บนัทกึรำยกำรในใบอนุญำตและระบบงำน/ รวบรวม
ขอ้มลูหลักฐำนสรุปรำยละเอยีดเสนอนำยทะเบยีนกลำงพจิำรณำ 

(หมำยเหต:ุ -)  

120 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวัด

นครปฐม 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
 นำยทะเบยีนกลำงพจิำรณำลงนำม 

(หมำยเหต:ุ -)  

40 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวัด
นครปฐม 

 



 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ตอ้งลงลำยมอืชือ่รับรองควำมถกูตอ้งของเอกสำรให ้

ครบถว้น ) 

กรมกำรปกครอง 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตอ้งลงลำยมอืชือ่รับรองควำมถกูตอ้งของเอกสำรให ้

ครบถว้น ) 

กรมกำรปกครอง 

3) 

 

หนงัสอืเดนิทำง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตอ้งลงลำยมอืชือ่รับรองควำมถกูตอ้งของเอกสำรให ้

ครบถว้น ) 

กรมกำรกงสลุ 

4) 
 

ทะเบยีนสมรส 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ((ถำ้ม)ี ตอ้งลงลำยมอืชือ่รับรองควำมถกูตอ้งของเอกสำรให ้

ครบถว้น ) 

กรมกำรปกครอง 

5) 
 

ใบส ำคญักำรเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ((ถำ้ม)ี ตอ้งลงลำยมอืชือ่รับรองควำมถกูตอ้งของเอกสำรให ้

ครบถว้น ) 

กรมกำรปกครอง 

6) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(มอีำยุไมเ่กนิ 90 วัน นับแตว่นัยืน่ค ำขอ ตอ้งลงลำยมอืชือ่
รับรองควำมถกูตอ้งของเอกสำรทกุฉบับใหค้รบถว้น ) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

7) 
 

ใบส ำคญัรบัจดทะเบยีนสหกรณ ์บญัชรีำยชือ่สมำชกิของสหกรณ์
ฉบบัทีน่ำยทะเบยีนสหกรณ์รบัรอง ขอ้บงัคบัสหกรณ ์ กรณีเป็น

สหกรณ์ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ตอ้งลงลำยมอืชือ่รับรองควำมถกูตอ้งของเอกสำรทกุฉบับให ้
ครบถว้น ) 

กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

8) 

 

หนงัสอือนุญำตใหจ้ดัต ัง้สมำคม ใบส ำคญัแสดงกำรจดทะเบยีน

แตง่ต ัง้กรรมกำรของสมำคมพรอ้มขอ้บงัคบัของสมำคม 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตอ้งลงลำยมอืชือ่รับรองควำมถกูตอ้งของเอกสำรทกุฉบับให ้

ครบถว้น ) 

กรมกำรปกครอง 

9) 
 

ส ำเนำทะเบยีนรถคนัเดมิและคนัทีจ่ะน ำมำเปลีย่น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมกำรขนสง่ทำงบก 

10) 

 

 หลกัฐำนทีแ่สดงใหเ้ห็นวำ่ไดร้บัอนุญำตใหบ้รรจรุถใน

ประกอบกำรขนสง่ของผูป้ระกอบกำรรำยอืน่แลว้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

กรมกำรขนสง่ทำงบก 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

11) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนผูร้บัมอบ  

(กรณีกระท ำกำรแทน) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม 

12) 

 

แบบค ำขอเพิม่รถ  บรรจรุถ ถอนรถ เปลีย่นลกัษณะรถ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม 
(หมำยเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กลุม่วชิำกำรขนสง่ ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม เลขที ่100 หมู ่8 ถนนมำลยัแมน ต ำบลวงัตะก ูอ ำเภอเมอืง 

จังหวดันครปฐม 73000 โทรศัพท ์0 3426 1011-3 
(หมำยเหต:ุ -)  

2) ศนูยค์ุม้ครองผูโ้ดยสำรและรับเรือ่งรอ้งเรยีน  โทรศพัท ์ 1584 

(หมำยเหต:ุ -)  
3) ศนูยด์ ำรงธรรมจังหวดันครปฐม ศำลำกลำงจังหวัดนครปฐม เลขที ่99 หมู ่6 ต ำบลถนนขำด อ ำเภอเมอืง จังหวัด

นครปฐม 73000 สำยดว่น 1567 

(หมำยเหต:ุ -)  
4) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค ำขอเพิม่รถ บรรจรุถ ถอนรถ เปลีย่นลกัษณะรถ 
(หมำยเหต:ุ -)  

2) หนังสอืมอบอ ำนำจ 
(หมำยเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

http://www.dlt.go.th/th/eform/index.php 
 
 

 

 

 

เอกสำรฉบบันีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


