
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอควำมเห็นชอบกำรจดทะเบยีนรถยนตส์ ีล่อ้เล็กบรรทกุสว่นบคุคล 

(พ.ร.บ. รถยนต ์พ.ศ. 2522)      
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม กระทรวงคมนำคม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งท ำหนังสอืชีแ้จง ระบเุหตผุลและควำมจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งใชร้ถควำมสม ำ่เสมอในกำรใช ้และลกัษณะของสนิคำ้

หรอืผูโ้ดยสำรทีจ่ ำเป็นจะตอ้งใชร้ถยนตส์ีล่อ้สว่นบคุคล 

 

2. ระยะเวลำด ำเนนิกำร เริม่นับตัง้แตผู่ย้ืน่ค ำขอยืน่เอกสำรหลักฐำนครบถว้นถกูตอ้ง 

 

3. ตอ้งเป็นรถยนตบ์รรทกุทีม่ลีักษณะเป็นกระบะมขีนำดควำมควำมกวำ้งไมเ่กนิ 1.50 เมตร ควำมยำวไมเ่กนิ 4 เมตรเครือ่งยนตม์ี

ขนำดควำมจุกระบอกสบู รวมกันไมเ่กนิ 800 ลกูบำศกเ์ซนตเิมตร วงลอ้มขีนำดเสน้ผ่ำศนูยก์ลำงไมเ่กนิ 12 นิว้มหีอ้งผูข้บัรถแยก

สว่น จำกกระบะบรรทกุ และตอ้งมโีครงคสัซสี ำหรับรับน ้ำหนักกำรบรรทกุ 

 

4. ผูท้ีป่ระสงคจ์ะใชร้ถยนตส์ีล่อ้เล็กบรรทกุสว่นบคุคลกอ่นด ำเนนิกำรทำงทะเบยีนใหย้ืน่ขออนุญำตตอ่นำยทะเบยีนกอ่น

ด ำเนนิกำรจดทะเบยีนหรอืรับโอนแลว้แตก่รณี ณ จังหวดัทีต่นมภีมูลิ ำเนำ 

 

หมำยเหต ุ

*ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืส ำหรับ

ประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม  ฝ่ำยทะเบยีนรถ  ทีอ่ยู ่100 หมู ่
8 ถนนมำลยัแมน ต ำบลวงัตะก ูอ ำเภอเมอืง จังหวดันครปฐม 
73000 โทรศพัท ์0-3426-1016 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหต:ุ (- ตดิตอ่ดว้ยตนเองหรอืมอบอ ำนำจใหผู้อ้ ืน่
ด ำเนนิกำรแทนตน))  

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 7 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
รับค ำขอ/ตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของค ำขอและเอกสำร

ประกอบ 

(หมำยเหต:ุ (- ระยะเวลำจะเริม่นับตัง้แตรั่บค ำขอพรอ้มเอกสำร
ครบถว้นจนเสร็จส ิน้กระบวนงำน))  

1 วนั ส ำนักงำนขนสง่จังหวัด
นครปฐม 

 

2) กำรพจิำรณำ 

ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ ควำมจ ำเป็นและหลกัฐำนตำ่ง ๆ ที่
เกีย่วขอ้งโดยละเอยีด/รวบรวมขอ้มลูเหตผุลควำมจ ำเป็นและ

หลกัฐำน/สรุปเรือ่งเสนอผูบ้งัคับบญัชำตำมล ำดบัเพือ่พจิำรณำ
อนุมัต ิ

(หมำยเหต:ุ (- ระยะเวลำจะเริม่นับตัง้แตรั่บค ำขอพรอ้มเอกสำร
ครบถว้นจนเสร็จส ิน้กระบวนงำน))  

5 วนั ส ำนักงำนขนสง่จังหวัด

นครปฐม 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ผูบ้งัคับบัญชำลงนำมใหค้วำมเห็นชอบ 
(หมำยเหต:ุ (- ระยะเวลำจะเริม่นับตัง้แตรั่บค ำขอพรอ้มเอกสำร
ครบถว้นจนเสร็จส ิน้กระบวนงำน))  

1 วนั ส ำนักงำนขนสง่จังหวัด

นครปฐม 
 

 



รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตอ้งลงลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำใหค้รบถว้น) 

กรมกำรปกครอง 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(-แนบส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชนผูม้อี ำนำจลงนำมใหค้รบ
ทกุคน 

-กรณีส ำเนำตอ้งลงลำยมอืชือ่ผูม้อี ำนำจลงนำมใหค้รบถว้นพรอ้ม
ประทับตรำนติบิคุคล (ถำ้ม)ีในเอกสำรทกุฉบับ และแนบส ำเนำบตัร

ประจ ำตวัประชำชนผูม้อี ำนำจลงนำมทกุคน 

) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

3) 

 

ใบคูม่อืจดทะเบยีนรถ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมกำรขนสง่ทำงบก 

4) 

 

หนงัสอืชีแ้จงเหตผุลควำมจ ำเป็นตอ้งใชร้ถยนตส์ีล่อ้เล็กบรรทกุ

สว่นบุคคลในกจิกำรของตนเอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(- ชีแ้จงเหตผุลควำมจ ำเป็นตอ้งใชร้ถยนตส์ีล่อ้เล็กบรรทกุ

สว่นบคุคลในกจิกำรของตนเองอยำ่งแทจ้รงิ ตำมประกำศตำมประกำศ
กรมกำรขนสง่ทำงบก วำ่ดว้ยกำรจดทะเบยีนรถยนตส์ีล่อ้เล็กบรรทกุสว่น

บคุคล พ.ศ. 2536 

) 

กรมกำรขนสง่ทำงบก 

5) 

 

แผนทีแ่สดงเสน้ทำงกำรใชร้ถ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

6) 
 

รูปรถยนตส์ีล่อ้เล็กบรรทุกสว่นบุคคล 
ฉบบัจรงิ 4 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(รูปรถยนตส์ีล่อ้เล็กบรรทกุสว่นบคุคล ดำ้นหนำ้ ดำ้นหลงั 
ดำ้นซำ้ย และดำ้นขวำ ทีพ่่นค ำวำ่ " รถยนตส์ีล่อ้เล็กบรรทกุ   สว่นบคุคล" 

ทีม่ขีนำดตวัอกัษรไมน่อ้ยกวำ่ 10 เซนตเิมตร 
 

) 

- 

7) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีไมม่ำด ำเนนิกำรดว้ยตนเอง พรอ้มภำพถำ่ยบตัร

ประจ ำตวัประชำชนของผูรั้บมอบอ ำนำจ) 

กรมกำรขนสง่ทำงบก 

8) 
 

รูปถำ่ยสถำนทีป่ระกอบกำร 
ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

 
 

 



คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม 

(หมำยเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม ทีอ่ยู่ 100 หมู ่8 ถนนมำลยัแมน ต ำบลวงัตะก ูอ ำเภอเมอืง จังหวดันครปฐม 

73000 โทรศพัท ์0-3426-1011 ตอ่ 15,17,23 และ 0-3426-1016 

(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) หนังสอืมอบอ ำนำจ 
(หมำยเหต:ุ (หัวขอ้ E-Download Form))  

 

หมำยเหตุ 

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

 

 

 

เอกสำรฉบบันีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


