
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรจดทะเบยีนรถ รถใหม ่รถเปลีย่นประเภท รถทีแ่จง้ไมใ่ชต้ลอดไป 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม กระทรวงคมนำคม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. รถใหมจ่ำกโรงงำนทีผ่ลติในประเทศ หรอืรถน ำเขำ้จำกตำ่งประเทศ ผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งน ำหลกัฐำนกำรไดม้ำของรถไป

ด ำเนนิกำรรับรองหลักฐำนกำรแจง้จ ำหน่ำย ณ สว่นควบคมุบัญชรีถและเครือ่งยนต ์อำคำร 2 ชัน้ 4 กรมกำรขนสง่ทำงบก ให ้

เรยีบรอ้ยกอ่น 

 

2. รถน ำเขำ้จำกตำ่งประเทศ โดยมใิชเ่พือ่จ ำหน่ำย จะไดรั้บใบคูม่อืจดทะเบยีนรถ เมือ่ไดรั้บผลกำรตรวจสอบจำกกรมศลุกำกร 

 

3. รถยนตส์ีล่อ้เล็กบรรทกุสว่นบคุคล, รถยนตส์ำมลอ้สว่นบคุคล, รถยนตบ์รกิำร และรถยนตรั์บจำ้งจะตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบ

จำกนำยทะเบยีนกอ่นน ำรถมำจดทะเบยีน 

 

4. รถจักรยำนยนตส์ำธำรณะ ผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำจังหวดันครปฐมกอ่นน ำรถมำจด

ทะเบยีน 

 

5. รถทีน่ ำมำจดทะเบยีนเป็นรถยนตรั์บจำ้ง (รถแท็กซี)่ ตอ้งเป็นรถใหม ่หรอืมอีำยกุำรใชง้ำนไมเ่กนิ 2 ปีนับแตว่นัจดทะเบยีนครัง้

แรก และใชง้ำนมำแลว้เป็นระยะทำงไมเ่กนิ 20,000 กโิลเมตร 

 

6. รถยนตรั์บจำ้ง ตอ้งจัดใหม้ปีระกนัควำมเสยีหำยแกบ่คุคลทีส่ำม เพิม่เตมิจำกกำรจัดใหม้ปีระกนัควำมเสยีหำยตำม พรบ.

คุม้ครองผูป้ระสบภัยจำกรถ 

 

7. กรณีรถยนตรั์บจำ้งหรอืรถยนตบ์รกิำร หรอืรถจักรยำนยนตส์ำธำรณะ เงือ่นไขกำรประกนัควำมเสยีหำยตำมพรบ.คุม้ครอง

ผูป้ระสบภัยจำกรถ ตอ้งระบปุระเภทกำรใชร้ถเป็นรถรับจำ้งหรอืใหเ้ชำ่ 

 

8. กรณีรถรับจำ้ง และรถยนตบ์รกิำร ตอ้งแนบแบบรำยงำนประวตัผิูข้ับรถตำมแบบทีก่รมกำรขนสง่ทำงบกก ำหนด 

 

9. กรณีรถใชก้๊ำซ CNG, LPG เป็นเชือ้เพลงิ ตอ้งแนบหนังสอืรับรองกำรตรวจและทดสอบสว่นควบและเครือ่งอปุกรณ์เกีย่วกบักำร

ใชก้ำ๊ซจำกวศิวกรผูไ้ดรั้บอนุญำต 

 

10. รถจักรยำนยนตส์ำธำรณะและรถยนตรั์บจำ้ง (แท็กซี)่ ของบคุคลธรรมดำ สำมำรถจดทะเบยีนไดค้นละ 1 คนั 

 

11. รถจักรยำนยนตส์ำธำรณะตอ้งมขีนำดควำมจกุระบอกสบูไมเ่กนิ 125 ลกูบำศกเ์ซนตเิมตร และรถยนตรั์บจำ้ง(แท็กซีม่เิตอร)์ 

ตอ้งมขีนำดควำมจุกระบอกสบูไมน่อ้ยกวำ่ 1,500 ลกูบำศกเ์ซนตเิมตร 

 

หมำยเหต ุ

*ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืส ำหรับ

ประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

**ปิดรับช ำระเงนิเวลำ 15.30 น. ตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลงั หำกไมส่ำมำรถช ำระเงนิไดท้นั ตอ้งมำด ำเนนิกำรตอ่ในวนัถัดไป 

 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

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

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



(หมำยเหต:ุ (-เวลำท ำกำร 08.30 - 16.30 น. 
ปิดรับช ำระเงนิเวลำ 15.30 น. ตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลงั หำก
ไมส่ำมำรถช ำระเงนิไดท้นั ตอ้งมำด ำเนนิกำรตอ่ในวนัถัดไป 

- ตดิตอ่ดว้ยตนเองหรอืมอบอ ำนำจใหผู้อ้ ืน่ด ำเนนิกำรแทนตน))  
 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 75 นำท ี
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรพจิำรณำ 

ยืน่ค ำขอพรอ้มเอกสำร/ ตรวจสภำพรถ/บนัทกึขอ้มลูใน

คอมพวิเตอร/์จำ่ยเรือ่ง 
(หมำยเหต:ุ (- ระยะเวลำจะเริม่นับตัง้แตรั่บค ำขอ พรอ้มเอกสำร
ครบถว้น ไมร่วมระยะเวลำรอคอย และไมนั่บรวมกรณีระบบหรอื
อปุกรณ์ขดัขอ้ง 
))  

30 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวัด

นครปฐม 

 

2) กำรพจิำรณำ 
- ยืน่ค ำขอ/ตรวสอบหลักฐำน/รับช ำระคำ่ธรรมเนยีม/ออก

ใบเสร็จรับเงนิ/บนัทกึรำยกำรในตน้ทะเบยีนรถและใบคูม่อืจด
ทะเบยีนรถ/จ่ำยเรือ่ง/รับแผน่ป้ำยทะเบยีนรถ 

 

 
 

(หมำยเหต:ุ (- เป็นกระบวนงำนทีด่ ำเนนิกำรเบ็ดเสร็จในจดุเดยีว 
(one stop service) - ระยะเวลำด ำเนนิกำร ไมร่วมระยะเวลำรอ
คอย และไมนั่บรวมกรณีระบบหรอือปุกรณ์ขดัขอ้ง 
 

))  

45 นำท ี 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) 

 

เอกสำรเพิม่เตมิแตล่ะกรณี (ตำมเอกสำรแนบ) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เอกสำรแนบแตล่ะกรณีตำม 
http://apps.dlt.go.th/asdu/joomla/index.php?option=com_attach

ments&task=download&id=319) 

- 

 
 

 



คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ค ำขอ 

 

(หมำยเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 5 บำท 

  

 

2) กำรตรวจสภำพรถรถจกัรยำนยนต ์

 

 
(หมำยเหต:ุ (ครัง้ละ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 10 บำท 

  

 

3) กำรตรวจสภำพรถอืน่ (นอกจำกจกัรยำนยนต)์ 
 

(หมำยเหต:ุ (ครัง้ละ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 50 บำท 
  

 

4) คำ่ธรรมเนยีมแผน่ป้ำย 
 

(หมำยเหต:ุ (แผน่ละ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 100 บำท 
  

 

5) คำ่ใบคูม่อืจดทะเบยีนรถ 
 

(หมำยเหต:ุ (ฉบบัละ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 100 บำท 
  

 

6) คำ่ธรรมเนยีมแจง้ใชร้ถ (ถำ้ม)ี 
 

(หมำยเหต:ุ (ครัง้ละ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 20 บำท 
  

 

7) คำ่ภำษปีระจ ำปีส ำหรบัรถ ตำมอตัรำทีป่ระกำศแนบทำ้ย พ.ร.บ.
รถยนต ์พ.ศ.2522 

 
(หมำยเหต:ุ (รำยละเอยีดปรำกฎตำม http://www.dlt.go.th /ตดิตอ่
รำชกำร/กำรเสยีภำษีประจ ำปี))  

 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 0-3426-1020 
(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 ำขอจดทะเบยีนรถ 

(หมำยเหต:ุ (หัวขอ้ E-Download Form))  
2) ใบมอบอ ำนำจ 

(หมำยเหต:ุ (หัวขอ้ E-Download Form))  
 

หมำยเหตุ 

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

http://apps.dlt.go.th/asdu/joomla/index.php?option=com_attachments&amp;task=download&amp;id=319 

 
 


