
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรโอนรถ (พ.ร.บ.กำรขนสง่ทำงบก) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม กระทรวงคมนำคม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

กำรโอนรถ ใหย้ืน่ค ำขอตำมแบบทีก่รมกำรขนสง่ทำงบกก ำหนดพรอ้มดว้ยหนังสอืแสดงกำรจดทะเบยีนรถและหลักฐำนประกอบ

ค ำขอในแตล่ะกรณี 

(1) กำรโอนกรรมสทิธริถ 

(ก) หลกัฐำนกำรโอนกรรมสทิธิ ์เชน่ ใบเสร็จรับเงนิ สญัญำเชำ่ซือ้ สญัญำซือ้ขำยโดยมเีงือ่นไข สญัญำเชำ่(แบบลสิซิง่)หรอื

สญัญำอยำ่งอืน่ทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั 

(ข) หลกัฐำนประจ ำตัวผูโ้อนและผูรั้บโอน ไดแ้ก ่บตัรประจ ำตัวประชำชน หรอืภำพถ่ำยหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนนติบิคุคล 

แลว้แตก่รณี 

(2) กำรโอนสทิธกิำรใชร้ถ 

(ก) หลกัฐำนกำรถอนรถออกจำกบญัชรีำยละเอยีดของรถทีใ่ชใ้นกำรขนสง่ (ขส.บ.11) ของผูโ้อน 

(ข) หลกัฐำนกำรโอนสทิธกิำรใชร้ถ เชน่ สญัญำเชำ่ซือ้ หนังสอืโอนสทิธกิำรเชำ่ซือ้สญัญำเขำ้ร่วมกจิกำร หรอืหลกัฐำนกำรเป็น

สมำชกิสหกรณ์เดนิรถซึง่ไดรั้บอนุญำตใหเ้ขำ้ร่วมกจิกำรกบัสหกรณ์เดนิรถ 

(ค) หลกัฐำนประจ ำตัวผูโ้อนและผูรั้บโอน ไดแ้ก ่บตัรประจ ำตัวประชำชน หรอืภำพถ่ำยหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนนติบิคุคล 

แลว้แตก่รณี 

(3) กำรโอนกรรมสทิธิแ์ละสทิธกิำรใชร้ถ 

(ก) หลกัฐำนกำรถอนรถออกจำกบญัชรีำยละเอยีดของรถทีใ่ชใ้นกำรขนสง่ (ขส.บ.11) ของผูโ้อน 

(ข) หลกัฐำนกำรโอนกรรมสทิธิ ์เชน่ ใบเสร็จรับเงนิ สญัญำเชำ่ซือ้ สญัญำชือ้ขำยโดยมเีงือ่นไข สญัญำเชำ่(แบบลสิซิง่)หรอื

สญัญำอยำ่งอืน่ทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั 

(ค) หลกัฐำนประจ ำตัวผูโ้อนและผูรั้บโอน ไดแ้ก ่บตัรประจ ำตัวประชำชน หรอืภำพถ่ำยหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนนติบิคุคล 

แลว้แตก่รณี 

(4). กรณีกำรโอนรถโดยกำรรับมรดกทีศ่ำลแตง่ตัง้ผูจ้ัดกำรมรดก(เอกสำรเพิม่) 

(ก) ภำพถำ่ยค ำสัง่ศำลแตง่ตัง้ผูจั้ดกำรมรดก 

(ข) หลกัฐำนประจ ำตัวผูรั้บมรดก และผูจั้ดกำรมรดก(ถำ้ม)ีไดแ้ก ่บตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืภำพถำ่ยหนังสอื 

รับรองกำรจดทะเบยีนนติบิคุคล แลว้แตก่รณี 

(5). กำรโอนรถโดยกำรรับมรดกมพีนัิยกรรม(เอกสำรเพิม่) 

(ก)ภำพถำ่ยใบมรณบตัรของเจำ้ของรถซึง่เป็นเจำ้มรดก 

(ข) พนัิยกรรมพรอ้มภำพถำ่ย 

(ค)หลกัฐำนประจ ำตัวผูรั้บมรดก และผูจ้ัดกำรมรดกตำมพนัิยกรรม (ถำ้ม)ี ไดแ้ก ่บัตรประจ ำตวัประชำชน 

หรอืภำพถำ่ยหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนนติบิคุคล แลว้แตก่รณี 

(6). กำรโอนรถโดยกำรรับมรดกทีไ่มม่พีนัิยกรรมและไมม่คี ำสัง่ศำลแตง่ตัง้ผูจ้ัดกำรมรดก(เอกสำรเพิม่) 

(ก)ภำพถำ่ยใบมรณบตัรของเจำ้ของรถซึง่เป็นเจำ้มรดก 

(ข)หลกัฐำนประจ ำตวัทำยำทซึง่เป็นผูรั้บโอน ไดแ้ก ่บตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืภำพถำ่ยหนังสอืรับรองกำร 

จดทะเบยีนนติบิคุคล แลว้แตก่รณี 

(7). กำรโอนรถโดยค ำสัง่หรอืค ำพพิำกษำของศำล หรอืเจำ้พนักงำนผูม้อี ำนำจตำมกฏหมำย(เอกสำรเพิม่) 

(ก) ค ำสัง่หรอืค ำพพิำกษำของศำล หรอืหนังสอืของเจำ้พนักงำนผูม้อี ำนำจตำมกฏหมำยใหโ้อนรถกบัผูรั้บโอนแลว้แตก่รณี 

พรอ้มทัง้รำยละเอยีดของรถคนัดงักลำ่ว 

(ข) หลกัฐำนประจ ำตัวผูรั้บโอน ไดแ้ก ่บัตรประจ ำตวัประชำชนหรอืภำพถำ่ยหนังสอืรับรองกำรจดทะบยีนนติบิคุคลแลว้แตก่รณี 

8.หลักฐำนกำรบรรจแุละถอนรถ (บญัช ีขส.บ.11)9.พรบ.คุม้ครองผูป้ระสบภัยจำกรถของผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ 

 

หมำยเหต ุ

ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืส ำหรับ

ประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้งนีใ้นกรณีทีค่ ำขอหรอืเอกสำรหลกัฐำนไม่ครบถว้นและ/หรอืมคีวำมบกพร่องไม่สมบรูณ์เป็นเหตใุหไ้ม่

สำมำรถพจิำรณำได ้เจำ้หนำ้ทีจ่ะจัดท ำบนัทกึควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรอืหลักฐำนทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่ค ำขอ

จะตอ้งด ำเนนิกำรแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดในบนัทกึดงักลำ่ว มเิชน่นัน้จะถอืวำ่ผ ู้ ยูืน่ค ำขอละ

ทิง้ค ำขอโดยเจำ้หนำ้ทีแ่ละผ ู้ ยูืน่ขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ ำนำจจะลงนำมบนัทกึดงักลำ่วและจะมอบส ำเนำบนัทกึควำมบกพร่อง

ดงักลำ่วใหผู้ย้ืน่ค ำขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ 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 : 135 นำท ี
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

รับเรือ่ง/ตรวจสอบกำรถอนรถออกจำกบญัช ีขสบ.11ใน
ใบอนุญำตประกอบกำรขนสง่ของผูโ้อนและตรวจสอบ/กำรบรรจุ

รถในบญัช ีขสบ.11ของผูรั้บโอน 
        

 

(หมำยเหต:ุ -)  

30 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวัด

นครปฐม 
 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ตรวจสอบรถและออกหนังสอืรับรองกำรตรวจสอบรถพรอ้ม
ประเมนิรำคำ 

 

(หมำยเหต:ุ -)  

20 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวัด

นครปฐม 
 

3) กำรพจิำรณำ 

บนัทกึขอ้มูลกำรตรวจสอบรถ/จำ่ยเรือ่ง   

     
 

(หมำยเหต:ุ -)  

20 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวัด

นครปฐม 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ตรวจสอบหลกัฐำนกำรตรวจสอบรถ/รับช ำระคำ่ธรรมเนยีม/ออก

ใบเสร็จรับเงนิ/บนัทกึรำยกำรทำงทะเบยีนในส ำเนำ(ตน้) 
       

และหนังสอืแสดงกำรจดทะเบยีนรถ 
 

 

(หมำยเหต:ุ -)  

40 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวัด

นครปฐม 

 

5) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

นำยทะเบยีนลงนำม 
(หมำยเหต:ุ -)  

20 นำท ี - 

 

6) - 

จำ่ยเรือ่งคนื 
 

(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 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

ส ำนักบรหิำรกำรทะเบยีน 

4) 

 

ใบมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

กระทรวงคมนำคม 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่โอน 
 

(หมำยเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 200 บำท 
  

 

2) ค่ำอำกรแสตมป์  ตำมประมวลรษัฏำกร โดยกำรประเมนิรำคำรถ

ตำมชำ่งตรวจสภำพ (ในอตัรำประเมิน 1 หมื่นบำทต่ออำกร

แสตมป์ 50 บำท) 
(หมำยเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 

  

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม ทีอ่ยู่ 100 ม.8 ต.วงัตะก ูอ.เมอืง จ.นครปฐม 73000 โทร.0-3426-1011-13 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 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยำ่ง และคูม่อืกำรกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

เอกสำรฉบบันีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


