
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอเพิม่รถประเภทสว่นบคุคล (พ.ร.บ. กำรขนสง่ทำงบก พ.ศ. 2522) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม กระทรวงคมนำคม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ผูป้ระกอบกำรขนสง่ทีม่คีวำมประสงคจ์ะเพิม่รถ ใหย้ืน่ค ำขอตำมแบบทีก่รมกำรขนสง่ทำงบกก ำหนดพรอ้มดว้ยหลักฐำน ณ 

หน่วยงำนทีไ่ดแ้จง้ขออนุญำตประกอบกำรขนสง่ไว ้โดยมหีลักเกณฑ ์ดงันี้ 

 

1. มหีนังสอืชีแ้จงเหตผุลในกำรขอเพิม่รถ และหลกัฐำนแสดงปรมิำณงำนทีแ่สดงใหเ้ห็นวำ่จ ำเป็นตอ้งใชร้ถเพิม่ขึน้จำกเดมิ 

 

2. ผูข้อตอ้งปฏบิตัติำมระเบยีบทำงรำชกำรทีแ่ลว้มำ รวมทัง้รถทีม่อียูเ่ดมิตอ้งไมค่ำ้งช ำระภำษี กรณีทีเ่ก็บ ซอ่มและบ ำรุงรักษำรถ

เดมิไมเ่พยีงพอ ตอ้งน ำหลกัฐำนมำแสดงเพิม่เตมิ เชน่ ส ำเนำโฉนดทีด่นิ สญัญำเชำ่ (ตอ้งมอีำยุสญัญำอยำ่งนอ้ย 5 ปี)ภำพถำ่ย

สถำนทีเ่ก็บซอ่มและบ ำรุงรักษำ หำกสถำนทีด่งักลำ่วเป็นของบคุคลอืน่ จะตอ้งมหีลกัฐำนใหส้ทิธกิำรใชส้ถำนทีจ่อดรถ (มอีำยุ

อยำ่งนอ้ย 5 ปี)ทีท่ ำเป็นนติกิรรมทัง้สองฝ่ำย พรอ้มหลกัฐำนส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชนเจำ้ของโฉนดมำแสดงดว้ย 

 

3. ผูข้อตอ้งมรีถซีง่ไดจ้ดทะเบยีนตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยรถยนต ์หรอืตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรขนสง่ทำงบก หรอืเป็นรถทียั่งมไิดจ้ด

ทะเบยีน 

 

4. กรณีขอเพิม่รถทีใ่ชใ้นกำรขนสง่ผูโ้ดยสำร ผูข้อตอ้งไมเ่คยถกูจับกมุหรอืฟ้องรอ้งเกีย่วกบักำรใชร้ถผดิประเภทตำมใบอนุญำตที่

ไดรั้บอนุญำต 

 

5. ผูข้อตอ้งยืน่ค ำขอวำงหลกัทรัพยต์ำมแบบทีก่รมกำรขนสง่ทำงบกก ำหนด 

 

6.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.ผูข้อจะไดรั้บทรำบผลกำรพจิำรณำภำยในวนัท 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 : 4 ชัว่โมง 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
 รับค ำขอ/ ตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของค ำขอ

และหลักฐำนประกอบค ำขอ 

(หมำยเหต:ุ -)  

20 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวัด
นครปฐม 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

คน้แฟ้ม ตรวจสอบประวัตกิำรประกอบกำรขนสง่ ปรมิำณงำนและ

ขอ้มลูเกีย่วกบักำรด ำเนนิกำรทำงทะเบยีนรถทกุคนั/ ตรวจสอบ
บญัช ีขส.บ. 11 บนัทกึรำยกำรในระบบงำนและในใบอนุญำตฯ/ 

จัดพมิพห์นังสอืทีเ่กีย่วขอ้ง สรุปรำยละเอยีดเสนอนักวชิำกำร
ขนสง่พจิำรณำ 

(หมำยเหต:ุ -)  

100 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวัด

นครปฐม 

 

3) กำรพจิำรณำ 
นักวชิำกำรขนสง่พจิำรณำน ำเสนอนำยทะเบยีนกลำง 

(หมำยเหต:ุ -)  

90 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวัด
นครปฐม 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
นำยทะเบยีนกลำงพจิำรณำอนุมัตแิละลงนำม 

(หมำยเหต:ุ -)  

30 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 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ( มอีำยุไมเ่กนิ 90 วนั นับแตว่นัทีย่ืน่ค ำขอ ตอ้งลงลำยมอืชือ่

รับรองควำมถกูตอ้งของเอกสำร และประทับตรำนติบิคุคลใหค้รบถว้นทกุ
ฉบับ) 

7) 
 

ใบส ำคญัรบัจดทะเบยีนสหกรณ ์บญัชรีำยชือ่สมำชกิของสหกรณ์
ฉบบัทีน่ำยทะเบยีนสหกรณ์รบัรอง ขอ้บงัคบัสหกรณ ์ กรณีเป็น

สหกรณ์ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ตอ้งลงลำยมอืชือ่รับรองควำมถกูตอ้งของเอกสำรให ้
ครบถว้น) 

กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

8) 

 

หนงัสอือนุญำตใหจ้ดัต ัง้สมำคม ใบส ำคญัแสดงกำรจดทะเบยีน

แตง่ต ัง้กรรมกำรของสมำคมพรอ้มขอ้บงัคบัของสมำคม 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตอ้งลงลำยมอืชือ่รับรองควำมถกูตอ้งของเอกสำรให ้

ครบถว้น) 

กรมกำรปกครอง 

9) 
 

ใบอนุญำตประกอบกำรขนสง่ฯ หรอืใบแทน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม 

10) 

 

ส ำเนำทะเบยีนรถ (กรณีรถจดทะเบยีนแลว้)  หรอืส ำเนำหนงัสอื

แจง้จ ำหนำ่ยรถ (กรณีรถใหม)่  หรอืส ำเนำใบรบัรองกำรน ำเขำ้รถ
จำกศลุกำกร (กรณีรถน ำเขำ้จำกตำ่งประเทศ) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตอ้งลงลำยมอืชือ่รับรองควำมถกูตอ้งของเอกสำรให ้

ครบถว้น) 

กรมกำรขนสง่ทำงบก 

11) 
 

หลกัฐำนแสดงปรมิำณกำรขนสง่ทีเ่พ ิม่ข ึน้ เช่น เอกสำรกำรเสยี
ภำษเีงนิได ้เชน่ ภพ.30 ,ภ.ง.ด.1, พรอ้มส ำเนำใบเสร็จรบัเงนิ

สรรพำกร ส ำเนำแบบสง่เงนิสมทบประกนัสงัคม เอกสำรแสดง
จ ำนวนพนกังำนทีต่อ้งกำรใชบ้รกิำรรถรบัสง่เพิม่มำกขึน้ ฯลฯ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

12) 
 

ใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน กรณีขอน ำรถไปด ำเนนิกำรทำง
ทะเบยีนและภำษตีำมทีต่ ัง้โรงงำน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตอ้งลงลำยมอืชือ่รับรองควำมถกูตอ้งของเอกสำรให ้

ครบถว้น) 

กรมโรงงำนอตุสำหกรรม 

13) 
 

หลกัฐำนแสดงสถำนทีเ่ก็บ ซอ่ม และบ ำรุงรกัษำรถ เช่น ส ำเนำ
โฉนดทีด่นิ สญัญำเชำ่ ภำพถำ่ย แผนที ่สถำนทีเ่ก็บซอ่มและ

บ ำรุงรกัษำรถ (กรณีเพิม่เตมิสถำนทีเ่ก็บซอ่ม และบ ำรุงรกัษำรถ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตอ้งลงลำยมอืชือ่รับรองควำมถกูตอ้งของเอกสำรให ้

ครบถว้น) 

- 

14) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนผูร้บัมอบ  
(กรณีกระท ำกำรแทน) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

15) 

 

ค ำขอวำงหลกัทรพัย ์

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม 

16) 

 

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 
(หมำยเหต:ุ -)  

2) แบบค ำขอวำงหลกัทรัพย ์

(หมำยเหต:ุ -)  
3) หนังสอืมอบอ ำนำจ 

(หมำยเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

 

เอกสำรฉบบันีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


