
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรออกหนงัสอือนญุำตระหวำ่งประเทศและเครือ่งหมำยประเทศ พ.ร.บ. 

กำรขนสง่ทำงบก พ.ศ. 2522       
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม กระทรวงคมนำคม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1.รถทีจ่ะยืน่ขอตอ้งไมค่ำ้งช ำระภำษีและไมถ่กูอำยัดกำรด ำเนนิกำรทำงทะเบยีนตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

2. ตอ้งไดรั้บใบอนุญำตประกอบกำรระหวำ่งประเทศและใบอนุญำตยังไม่ส ิน้อำยุ 

 

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

 

หมำยเหต ุ

 

ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคู่ มูอืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืส ำหรับ

ประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ ท่ัง้นีใ้นกรณีทีค่ ำขอหรอืเอกสำรหลกัฐำนไม่ครบถว้นและ/หรอืมคีวำมบกพร่องไม่สมบรูณ์เป็นเหตใุหไ้ม่

สำมำรถพจิำรณำได ้เจำ้หนำ้ทีจ่ะจัดท ำบนัทกึควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรอืหลักฐำนท่ีต่อ้งย่ืน่เพิม่เตมิโดยผ ู้ ยูืน่ค ำขอ

จะตอ้งด ำเนนิกำรแกไ้ขและ/หรอืย่ืน่เอกสำรเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดในบนัทกึดงักลำ่ว มเิชน่นัน้จะถอืวำ่ผ ู้ ยูืน่ค ำขอละ

ทิง้ค ำขอโดยเจำ้หนำ้ทีแ่ละผ ู้ ยูืน่ขอหรอืผ ู้ ไูดรั้บมอบอ ำนำจจะลงนำมบนัทกึดงักลำ่วและจะมอบส ำเนำบนัทกึควำมบกพร่อง

ดงักลำ่วใหผ้ ู้ ยูืน่ค ำขอหรอืผ ู้ ไูดรั้บมอบอ ำนำจไวเ้ป็นหลักฐำน 

 

**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 
(หมำยเหต:ุ ( ปิดรับช ำระเงนิเวลำ 15.30 น. ตำมระเบยีบ
กระทรวงกำรคลงั หำกไมส่ำมำรถช ำระเงนิไดท้นั ตอ้งมำ
ด ำเนนิกำรตอ่ในวนัถัดไป))  

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 45 นำท ี
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

รับค ำขอ ตรวจสอบหลักฐำนประกอบค ำขอ รับช ำระเงนิ
คำ่ธรรมเนยีม ออกหนังสอือนุญำตระหวำ่งประเทศ  

     และเครือ่งหมำย
ประเทศ  

 

(หมำยเหต:ุ -)  

30 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวัด

นครปฐม 
 

2) กำรพจิำรณำ 

นำยทะเบยีนพจิำรณำลงนำม 
 

(หมำยเหต:ุ -)  

10 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวัด

นครปฐม 
 

3) - 
จำ่ยเรือ่ง 

 

(หมำยเหต:ุ -)  

5 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 ุ- 

ส ำนักบรหิำรกำรทะเบยีน 

2) 
 

บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำรหรอืพนกังำนองคก์ำรของรฐั 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

3) 

 

ใบส ำคญักำรเปลีย่นชือ่ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส ำนักบรหิำรกำรทะเบยีน 

4) 
 

ภำพถำ่ยหนงัสอืแสดงกำรจดทะเบยีนรถ   
  

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมกำรขนสง่ทำงบก 

5) 

 

ภำพถำ่ยใบอนุญำตประกอบกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศ พรอ้ม

ภำพถำ่ยบญัช ีขส.บ.11     
   

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมกำรขนสง่ทำงบก 

6) 
 

ภำพถำ่ยหนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนนติบิุคคล (กรณีเป็นนติ ิ
บุคคล) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

7) 
 

หนงัสอืจำกหนว่ยงำนแสดงควำมประสงคข์อรบัเอกสำรและ
เครือ่งหมำยก ำกบัรถ เฉพำะหนว่ยงำนตำมมำตรำ 29    แหง่

พระรำชบญัญตักิำรขนสง่ทำงบก พ.ศ.2522 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

8) 

 

หลกัฐำนกำรรบัแจง้ควำมของพนกังำนสอบสวนหรอืบนัทกึกำร

แจง้สูญหำยกรณีสูญหำย 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

สถำนตี ำรวจนครบำลทอ้งที ่

9) 

 

หนงัสอือนุญำตฯ ฉบบัเดมิทีช่ ำรุด กรณีขอรบัแทนฉบบัทีช่ ำรุด 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีม 

(หมำยเหต:ุ (ตอ่ 1 ฉบับ))  
 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 ์0-3426-1011-13 ตอ่ 15,17,23 และ 0-34261-020 

(หมำยเหต:ุ -)  
2) ศนูยค์ุม้ครองผ ู้ โูดยสำรและรับเรือ่งรอ้งเรยีน 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 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยำ่ง และคูม่อืกำรกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

เอกสำรฉบบันีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


