
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรแปลใบคูม่อืจดทะเบยีนรถเป็นภำษำองักฤษ (พ.ร.บ. รถยนต ์พ.ศ. 

2522)       
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม กระทรวงคมนำคม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

รถทีย่ืน่ขอตอ้งไมค่ำ้งช ำระภำษีหรอืถกูอำยัดกำรด ำเนนิกำรทำงทะเบยีนตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

หมำยเหต ุ

*ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืส ำหรับ

ประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

**กำรช ำระคำ่ธรรมเนยีมตอ้งด ำเนนิกำรภำยในเวลำ 15.30 น. 
 

 

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 

- ปิดรับช ำระเงนิเวลำ 15.30 น. ตำมระเบยีบกระทรวงกำรคลงั
หำกไม่สำมำรถช ำระเงนิไดท้นัตอ้งมำด ำเนนิกำรตอ่ในวนัถัดไป 

))  

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 60 นำท ี
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรพจิำรณำ 

รับค ำขอ/ตรวจสอบหลักฐำนประกอบค ำขอ/รับช ำระ

คำ่ธรรมเนยีม/ออกใบเสร็จรับเงนิ/แปลใบคูม่อืจดทะเบยีนรถนำย
ทะเบยีนลงนำม/จ่ำยเรือ่ง 

 
 

(หมำยเหต:ุ (- เป็นกระบวนงำนทีด่ ำเนนิกำรเบ็ดเสร็จในจดุเดยีว 
(one stop service) 
ระยะเวลำจะเริม่นับตัง้แตรั่บค ำขอ พรอ้มเอกสำรครบถว้น ไมร่วม
ระยะเวลำรอคอย และไมนั่บรวมกรณีระบบหรอือปุกรณ์ขัดขอ้ง))  

60 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 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

-กรณีส ำเนำตอ้งลงลำยมอืชือ่ผูม้อี ำนำจลงนำมใหค้รบถว้นพรอ้ม

ประทับตรำนติบิคุคล (ถำ้ม)ีในเอกสำรทกุฉบับ และแนบส ำเนำบตัร
ประจ ำตวัประชำชนผูม้อี ำนำจลงนำมทกุคน 

) 

3) 

 

ใบคูม่อืจดทะเบยีนรถ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตอ้งลงลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำใหค้รบถว้น) 

กรมกำรขนสง่ทำงบก 

4) 

 

หนงัสอืเดนิทำง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ถำ้ม)ี 

กองหนังสอืเดนิทำง 

5) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีไมม่ำด ำเนนิกำรดว้ยตนเอง พรอ้มภำพถำ่ยบตัร

ประจ ำตวัประชำชนของผูรั้บมอบอ ำนำจ) 

กรมกำรขนสง่ทำงบก 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ค ำขอ 
 

(หมำยเหต:ุ (ฉบบัละ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 5 บำท 
  

 

2) คำ่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ (แปลเอกสำร) 

 

(หมำยเหต:ุ (ฉบบัละ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 20 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) แบบค ำขออืน่ๆ 

(หมำยเหต:ุ (หัวขอ้ E-Download Form))  
 

หมำยเหตุ 

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

เอกสำรฉบบันีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


