
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรอนญุำตใหม้เีครือ่งหมำยพเิศษ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม กระทรวงคมนำคม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1.ในเขตกรุงเทพมหำนคร ใหย้ืน่ค ำขอทีส่ว่นควบคมุบญัชรีถและเครือ่งยนต ์ส ำนักมำตรฐำนงำนทะเบยีนและภำษีรถ 

 

2. ในสว่นภมูภิำค ใหย้ืน่ค ำขอทีส่ ำนักงำนขนสง่จังหวดัทีต่นประกอบกจิกำรอยู่ 

 

3. ผูม้สีทิธิข์อเครือ่งหมำยพเิศษ ไดแ้ก ่ผูจ้ ำหน่ำยรถหรอืตวัแทนจ ำหน่ำยรถ 

 

หมำยเหต ุ

 

*ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืส ำหรับ

ประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีค่ ำขอหรอืเอกสำรหลกัฐำนไม่ครบถว้น และ/หรอืมคีวำมบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตใุห ้

ไมส่ำมำรถพจิำรณำได ้เจำ้หนำ้ทีจ่ะจัดท ำบนัทกึควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรอืเอกสำรหลกัฐำนทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ โดยผู ้

ยืน่ค ำขอจะตอ้งด ำเนนิกำรแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดในบันทกึดงักลำ่ว มเิชน่นัน้จะถอืวำ่ผูย้ืน่

ค ำขอละทิง้ค ำขอ โดยเจำ้หนำ้ทีแ่ละผูย้ืน่ค ำขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ ำนำจจะลงนำมบนัทกึดงักลำ่ว และจะมอบส ำเนำบนัทกึควำม

พร่องดงักลำ่วใหผู้ย้ืน่ค ำขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ ำนำจไวเ้ป็นหลักฐำน 

 

**กำรช ำระคำ่ธรรมเนยีมตอ้งด ำเนนิกำรภำยในเวลำ 15.30 น. 

 

***ระยะเวลำรอคอยเฉลีย่ระหวำ่งขัน้ตอนและ/หรอืระยะเวลำกำรตดิตอ่แผนกอืน่หรอืสถำนทีอ่ืน่ระหวำ่งขัน้ตอนนับรวมไวใ้น 

&ldquo;ระยะเวลำด ำเนนิกำรรวม&rdquo; 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม ทีอ่ยู่ 100 หมู ่8 ถนนมำลยัแมน 
ต ำบลวงัตะก ูอ ำเภอเมอืง จังหวดันครปฐม 73000 โทรศพัท ์0-
3426-1016 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหต:ุ (กำรช ำระคำ่ธรรมเนยีมตอ้งด ำเนนิกำรภำยในเวลำ 
15.30 น.))  

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 180 นำท ี
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบค ำขอตำมแบบฟอรม์และเอกสำรหลกัฐำน
ประกอบ 

(หมำยเหต:ุ -)  

15 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวัด

นครปฐม 
 

2) กำรพจิำรณำ 
2.1) เจำ้หนำ้ทีพ่จิำรณำค ำขอพรอ้มสรุปควำมเห็นเสนอนำย

ทะเบยีน 

2.2) ผูย้ืน่ค ำขอช ำระคำ่ธรรมเนยีม 
2.3) เจำ้หนำ้ทีจ่ัดพมิพใ์บอนุญำต, สมดุคูม่อืประจ ำรถ 

(หมำยเหต:ุ (เจำ้หนำ้ทีจ่ะด ำเนนิกำรตำมขอ้ 2.3) ตอ่เมือ่ผูย้ืน่
ค ำขอไดช้ ำระคำ่ธรรมเนยีมตำมขอ้ 2.2) เรยีบรอ้ยแลว้))  

145 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวัด
นครปฐม 

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

นำยทะเบยีนพจิำรณำ และลงนำมอนุญำต 
(หมำยเหต:ุ -)  

20 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 ุ(-กรณีผูข้ออนุญำตมไิดม้ำด ำเนนิกำรดว้ยตนเอง ตอ้งแนบ
ส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชนของผูม้อบอ ำนำจและผูรั้บมอบอ ำนำจทีล่ง

ลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำถูกตอ้งใหค้รบถว้นทกุฉบบั 

-กรณีผูข้อเป็นนติบิคุคลตอ้งแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของ
กรรมกำรพรอ้มลงลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำถกูตอ้งใหค้รบถว้นทกุฉบบั) 

กรมกำรปกครอง 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีผูข้อเป็นนติบิคุคล ตอ้งแนบส ำเนำทะเบยีนบำ้นของ
กรรมกำร พรอ้มลงลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำถกูตอ้งใหค้รบถว้น) 

กรมกำรปกครอง 

3) 

 

แบบค ำขอรบัใบอนุญำตรถยนตห์รอืใหผู้อ้ ืน่ขบัรถยนตท์ีม่ไีวเ้พือ่

ขำยหรอืเพือ่ซอ่ม 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(แบบค ำขอจะตอ้งครบตำมจ ำนวนทีข่อ ( 1 ค ำขอตอ่ 1 

หมำยเลข)) 

กรมกำรขนสง่ทำงบก 

4) 
 

หนงัสอืชีแ้จง แสดงควำมประสงคข์ออนุญำตมเีครือ่งหมำยพเิศษ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(หนังสอืชีแ้จง จะตอ้งระบ ุจ ำนวนทีข่อ  เคยมป้ีำยแลว้
หรอืไม ่ มยีอดขำยตอ่เดอืนจ ำนวนเทำ่ไหร่ มนีโยบำยจดทะเบยีนแลว้

เสร็จภำยใชร้ะยะเวลำกีว่นั) 

- 

5) 

 

หนงัสอืรบัรองบรษิทั 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(หนังสอืรับรองบรษัิท จะตอ้งประทบัตรำและลงลำยมอืชือ่

รับรองส ำเนำถกูตอ้งใหค้รบถว้น) 

- 

6) 
 

หนงัสอืแตง่ต ัง้ตวัแทนจ ำหนำ่ย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

7) 

 

ใบทะเบยีนภำษมีูลคำ่เพิม่ (ภพ.20) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

8) 
 

แผนทีต่ ัง้ของสถำนประกอบกจิกำรโดยสงัเขป 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

9) 

 

ยอดจองรถ ,สถติยิอดจ ำหนำ่ย 3 เดอืนยอ้นหลงั 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 



 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมค ำขอ  (ตอ่ใบอนุญำต 1 ฉบบั) 

 
(หมำยเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 5 บำท 

  
 

2) คำ่ใบอนุญำต (ตอ่ฉบบั) 

(หมำยเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 1,000 บำท 

  
 

3) คำ่แผน่ป้ำยเครือ่งหมำยพเิศษ (ป้ำยแดง) 
(หมำยเหต:ุ (แผน่ป้ำย แผน่ละ 100 บำท จ ำนวน 2 แผน่))  

 คำ่ธรรมเนยีม 200 บำท 
  

 

4) คำ่สมุดคูม่อืประจ ำรถ (ตอ่เลม่) 
(หมำยเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 100 บำท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

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

73000 โทรศพัท ์0-3426-1011-13 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) ค ำขอรับใบอนุญำตรถยนตห์รอืใหผู้อ้ ืน่ขบัรถยนตท์ีม่ไีวเ้พือ่ขำยหรอืเพือ่ซอ่ม (กรมกำรขนสง่ทำงบก) 

(หมำยเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

 

เอกสำรฉบบันีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


