
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอตรวจสภำพรถนอกเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบ (ฝำกตรวจ) พ.ร.บ.

รถยนต ์พ.ศ. 2522 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนขนสง่จังหวดันครปฐม กระทรวงคมนำคม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 

เป็นกำรตรวจสภำพหรอืตรวจสอบรถประเภทรถยนตน่ั์งสว่นบคุคลไมเ่กนิ ๗ คน รถยนตน่ั์งสว่นบคุคล เกนิ ๗ คน รถยนตบ์รรทกุ

สว่นบคุคล รถจักรยำนยนตส์ว่นบคุคล รถแทรคเตอร ์รถบดถนนและรถพว่ง นอกเขตทอ้งทีค่วำมรับผดิชอบ เฉพำะกรณี กำรเสยี

ภำษีประจ ำปี กำรเปลีย่นเครือ่งยนต ์กำรโอนรถ กำรเปลีย่นสรีถ กำรตดิตัง้โครงหลงัคำ หรอืโครงเหล็กดำ้นขำ้งรถ และกำร

เปลีย่นชนดิเชือ้เพลงิ เทำ่นัน้ โดยใชแ้บบค ำขออืน่ๆ 

 

*ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืส ำหรับ

ประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นีใ้นกรณีทีค่ ำขอหรอืเอกสำรหลกัฐำนไมค่รบถว้นและ/หรอืมคีวำมบกพรอ่งไมส่มบรูณ์เป็นเหตใุหไ้ม่

สำมำรถพจิำรณำได ้เจำ้หนำ้ทีแ่จง้ควำมบกพรอ่งของรำยกำรเอกสำรหรอืเอกสำรหลกัฐำนทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่ค ำขอ

จะตอ้งด ำเนนิกำรแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิใหค้รบถว้นตำมทีก่ ำหนดไวใ้นคูม่อืส ำหรับประชำชน 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ฝ่ำยตรวจสภำพรถ ส ำนักงำนขนสง่จังหวดันครปฐม ทีอ่ยู ่100 
ม.8 ต.วงัตะก ูอ.เมอืง จ.นครปฐม 73000 โทร 0-3426-1015/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหต:ุ (ปิดรับช ำระเงนิเวลำ 15.30 น.))  

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 55 นำท ี
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ประชำชนยืน่ค ำขอ รับค ำขอ/ตรวจสอบหลกัฐำนเบือ้งตน้ 
(หมำยเหต:ุ (เริม่นับระยะเวลำกำรด ำเนนิกำรเมือ่เอกสำร
ครบถว้นถกูตอ้ง))  

15 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

2) กำรพจิำรณำ 
ตรวจสภำพรถ/ตรวจสอบรถ วนิจิฉัยผลกำรตรวจสภำพรถ/
ตรวจสอบรถ ช ำระคำ่ธรรมเนยีม 
(หมำยเหต:ุ -)  

20 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
บนัทกึขอ้มลูกำรตรวจสภำพในระบบคอมพวิเตอรแ์ละจัดพมิพ์
หนังสอืสง่ผลกำรตรวจ นำยทะเบยีนตรวจสอบ/ลงนำม/จำ่ยเรือ่ง 
(หมำยเหต:ุ -)  

20 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 ุ(ตอ้งลงลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำใหค้รบถว้น) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(กรณีเป็นนติบิคุคล ตอ้งรับรองส ำเนำเอกสำรหรอืหลกัฐำน 
และประทับตรำนติบิคุคล (ถำ้ม)ี) 

3) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ กรณีไมไ่ดม้ำด ำเนนิกำรดว้ยตนเอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีมอบอ ำนำจใหผู้อ้ ืน่มำด ำเนนิกำรแทน ตอ้งมสี ำเนำบตัร
ประชำชนผูรั้บมอบอ ำนำจและตอ้งลงลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำใหค้รบถว้น) 

กรมกำรขนสง่ทำงบก 

4) 
 

ใบส ำคญักำรเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมกำรปกครอง 

5) 
 

หลกัฐำนประกอบค ำขอทีจ่ ำเป็นในกำรตรวจสภำพ เชน่ ใบคูม่อืจด
ทะเบยีน  หลกัฐำนเครือ่งยนต ์(หนงัสอืแจง้จ ำหนำ่ยเครือ่งยนต ์
ใบเสร็จรบัเงนิและหนงัสอืแจง้จ ำหนำ่ยเครือ่งยนตต์อ้งผำ่นกำร
ควบคมุทำงบญัชแีลว้ ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

ส ำนักงำนขนสง่จังหวดันครปฐม 

6) 
 

หลกัฐำนกำรเปลีย่นชนดิเชือ้เพลงิ (หนงัสอืรบัรองกำรตรวจและ
ทดสอบเครือ่งอปุกรณ์เกีย่วกบักำรใชก้ำ๊ซรวมท ัง้กำรตดิต ัง้ ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

7) 
 

หลกัฐำนกำรเปลีย่นแปลงตำ่ง ๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีมกีำรเปลีย่นแปลงตำ่งๆ) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ค ำขอ 
 
(หมำยเหต:ุ (หมำยเหต:ุ อำจมกีำรเปลีย่นแปลงแกไ้ขตำมทีก่ฎหมำย
ก ำหนด))  

 คำ่ธรรมเนยีม 5 บำท 
  
 

2) คำ่ธรรมเนยีมอืน่ ๆ (ฝำกตรวจ) 
(หมำยเหต:ุ (อำจมกีำรเปลีย่นแปลงแกไ้ขตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด))  

 คำ่ธรรมเนยีม 20 บำท 
  
 

3) คำ่ตรวจสภำพรถยนต ์
(หมำยเหต:ุ (อำจมกีำรเปลีย่นแปลงแกไ้ขตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด))  

 คำ่ธรรมเนยีม 50 บำท 
  
 

4) คำ่ตรวจสภำพรถจกัรยำนยนต ์
(หมำยเหต:ุ (อำจมกีำรเปลีย่นแปลงแกไ้ขตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด))  

 คำ่ธรรมเนยีม 10 บำท 
  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส ำนักงำนขนสง่จังหวดันครปฐม ทีอ่ยู ่100  หมู ่8 ต.วงัตะก ูอ.เมอืง จังหวดันครปฐม โทรศพัท ์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) ตวัอยำ่งค ำขอฝำกตรวจรถจังหวดัอืน่ ๆ ตำม พ.ร.บ.รถยนต ์
(หมำยเหต:ุ -)  

 

หมำยเหต ุ

- 
 

 

 

 

เอกสำรฉบับนีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


