
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรก ำหนดและตอกหมำยเลขเครือ่งยนต ์หมำยเลขตวัถงัหรอืโครงคสัซ ี

พรบ.กำรขนสง่ทำงบก พ.ศ. 2522 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนขนสง่จังหวดันครปฐม กระทรวงคมนำคม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 

เป็นกำรตอกเลขเครือ่งยนต ์เลขตวัถังหรอืโครงคสัซ ีเนือ่งมำจำกเลขเดมิช ำรดุ ลบเลอืน เปลีย่นโครงคสัซหีรอืเปลีย่นชิน้สว่น

และไมม่หีมำยเลขก ำกบั โดยใชแ้บบค ำขออืน่ๆ 

 

*ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืส ำหรับ

ประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นีใ้นกรณีทีค่ ำขอหรอืเอกสำรหลกัฐำนไมค่รบถว้นและ/หรอืมคีวำมบกพรอ่งไมส่มบรูณ์เป็นเหตใุหไ้ม่

สำมำรถพจิำรณำได ้เจำ้หนำ้ทีแ่จง้ควำมบกพรอ่งของรำยกำรเอกสำรหรอืเอกสำรหลกัฐำนทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่ค ำขอ

จะตอ้งด ำเนนิกำรแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิใหค้รบถว้นตำมทีก่ ำหนดไวใ้นคูม่อืส ำหรับประชำชน 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ฝ่ำยตรวจสภำพรถ  ส ำนักงำนขนสง่จังหวดันครปฐม เลขที ่100 
ม.8 ต.วงัตะก ูอ.เมอืง จ.นครปฐม 73000  โทร 0-3426-1015/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหต:ุ -)  

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 7 ชัว่โมง 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ประชำชนยืน่ค ำขอ 
(หมำยเหต:ุ (เริม่นับระยะเวลำกำรใหบ้รกิำรเมือ่เอกสำรครบถว้น
ถกูตอ้ง))  

10 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
รับค ำขอ / ตรวจสอบหลกัฐำนเบือ้งตน้ 
(หมำยเหต:ุ (เริม่นับระยะเวลำกำรใหบ้รกิำรเมือ่เอกสำรครบถว้น
ถกูตอ้ง 
ไมร่วมระยะเวลำทีต่อ้งสง่กองพสิจูนห์ลกัฐำนกลำงหรอืผูผ้ลติ
ยนืยันควำมถกูตอ้ง))  

2 ชัว่โมง ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

3) กำรพจิำรณำ 
บนัทกึถอ้ยค ำรับรองกำรไดม้ำของตวัรถหรอืเครือ่งยนตจ์ำก
เจำ้ของรถหรอืผูถ้อืกรรมสทิธิ/์พจิำรณำน ำเสนอหวัหนำ้ฝ่ำย 
(หมำยเหต:ุ -)  

90 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

4) กำรพจิำรณำ 
ขนสง่จังหวดัหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมำย พจิำรณำอนุญำต 
(หมำยเหต:ุ -)  

30 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

5) กำรพจิำรณำ 
ก ำหนดและท ำกำรตอกหมำยเลขเครือ่งยนต ์หมำยเลขตวัถัง
หรอืโครงคสัซ ีและจัดท ำประวตัริถ 
(หมำยเหต:ุ -)  

90 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

6) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ออกใบรับรองผลกำรตอกหมำยเลข บนัทกึขอ้มลูในระบบ
คอมพวิเตอร/์จำ่ยเรือ่ง 
(หมำยเหต:ุ -)  

80 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

 



รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ลงลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำถกูตอ้ง) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ใบส ำคญักำรเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีส ำเนำตอ้งลงลำยมอืชือ่ผูม้อี ำนำจลงนำมใหค้รบถว้น
พรอ้มประทับตรำนติบิคุคล (ถำ้ม)ีในเอกสำรทกุฉบบั และแนบส ำเนำบตัร
ประจ ำตวัประชำชนผูม้อี ำนำจลงนำมทกุคน) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

4) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (กรณีไมไ่ดม้ำด ำเนนิกำรดว้ยตนเอง) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(พรอ้มส ำเนำบตัรประชำชนผูรั้บมอบอ ำนำจและลงลำยมอื) 

กรมกำรขนสง่ทำงบก 

5) 
 

หนงัสอืแสดงกำรจดทะเบยีน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

ส ำนักงำนขนสง่จังหวดันครปฐม 

6) 
 

หนงัสอืรบัรองบญัชจี ำหนำ่ยเครือ่งยนต ์กรณีขอเปลีย่นเครือ่งยนต์
และตอ้งผำ่นกำรควบคมุทำงบญัชแีลว้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

7) 
 

หนงัสอืไดม้ำของโครงคสัซกีรณีขอเปลีย่นโครงคสัซ ีหรอืหนงัสอื
ไดม้ำของชิน้สว่นโครงคสัซกีรณีขอเปลีย่นชิน้สว่นโครงคสัซ ี
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

8) 
 

ส ำเนำหนงัสอืบนัทกึแจง้ควำมกรณีรถเกดิอบุตัเิหต ุ
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

ส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำต ิ

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่คีำ่ธรรมเนยีม 
(หมำยเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 
  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส ำนักงำนขนสง่จังหวดันครปฐม เลขที ่100 ม.8 ต.วงัตะก ูอ.เมอืง จ.นครปฐม 73000  โทร 0-3426-1015 
(หมำยเหต:ุ -)  

2) ศนูยค์ุม้ครองผูโ้ดยสำรและรับเรือ่งรอ้งเรยีน โทรศพัท ์1584 
(หมำยเหต:ุ -)  



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

3) ศนูยด์ ำรงธรรมจังหวดันครปฐม ศำลำกลำงจังหวดันครปฐม เลขที ่99 ม.6 ต.ถนนขำด อ.เมอืง       จ.นครปฐม 
73000 สำยดว่น 1567 
(หมำยเหต:ุ -)  

4) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลดัส 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) ตวัอยำ่งกำรขอตอกหมำยเลขตวัรถหรอืเครือ่งยนต ์
(หมำยเหต:ุ -)  

 

หมำยเหต ุ

- 
 

 

 

 

 

 

เอกสำรฉบับนีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


