
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตแกไ้ขดดัแปลงสำระส ำคญัของรถ พรบ.กำรขนสง่ทำงบก 

พ.ศ. 2522 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนขนสง่จังหวดันครปฐม กระทรวงคมนำคม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 

กำรยืน่ค ำขอแกไ้ขดดัแปลงตอ้งเป็นรำยกำรทีก่ฎหมำยก ำหนด ไดแ้ก ่กำรเปลีย่นตวัถังหรอืปรับปรงุตวัถังเปลีย่นเครือ่งยนต ์

เปลีย่นส ีเปลีย่นจ ำนวนทีน่ั่งผูโ้ดยสำร และเปลีย่นจ ำนวนโคมไฟหนำ้ และใชค้ ำขอเปลีย่นแปลงสำระส ำคญัของรถ 

 

*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:ุ (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 : 225 นำท ี
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
รับค ำขอ /ตรวจสอบควำมครบถว้นของเอกสำร หลกัฐำน 
(หมำยเหต:ุ (เริม่นับระยะเวลำกำรใหบ้รกิำรเมือ่เอกสำรครบถว้น 
ถกูตอ้ง))  

50 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

2) กำรพจิำรณำ 
ตรวจสอบควำมถกูตอ้ง/สรปุควำมเห็นเสนอนำยทะเบยีน
พจิำรณำลงนำม/รับช ำระคำ่ธรรมเนยีม 
(หมำยเหต:ุ (- ระยะเวลำด ำเนนิกำรไมร่วมระยะเวลำรอคอยและ
ไมนั่บรวมกรณรีะบบหรอือปุกรณ์ขดัขอ้ง))  

140 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
นำยทะเบยีนลงนำม/จำ่ยเรือ่ง 
(หมำยเหต:ุ -)  

35 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 ำเนำใหค้รบถว้น) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (กรณีไมไ่ดม้ำด ำเนนิกำรดว้ยตนเอง) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(พรอ้มส ำเนำบตัรประชำชนของผูรั้บมอบอ ำนำจและลง
ลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำใหค้รบถว้น) 

กรมกำรขนสง่ทำงบก 

3) 
 

หนงัสอืแสดงกำรจดทะเบยีน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

กรมกำรขนสง่ทำงบก 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

4) 
 

ใบเสร็จรบัเงนิคำ่ปรบัปรงุหรอืเปลีย่นแปลงตวัถงัรถ กรณีเปลีย่น
หรอืปรบัปรงุตวัถงัรถ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เมือ่ด ำเนนิกำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงสำระส ำคญัของรถแลว้
เสร็จ ใหย้ืน่เอกสำรเพิม่เตมิ) 

- 

5) 
 

ใบเสร็จรบัเงนิคำ่ปรบัปรงุหรอืเปลีย่นแปลงสรีถ กรณีขอเปลีย่นสี

รถ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เมือ่ด ำเนนิกำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงสำระส ำคญัของรถแลว้
เสร็จ ใหย้ืน่เอกสำรเพิม่เตมิ) 

ส ำนักงำนขนสง่กรงุเทพมหำนครพืน้ที่
5 

6) 
 

หนงัสอืรบัรองบญัชจี ำหนำ่ยเครือ่งยนต ์กรณีขอเปลีย่นเครือ่งยนต์
และตอ้งผำ่นกำรควบคมุทำงบญัชแีลว้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เมือ่ด ำเนนิกำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงสำระส ำคญัของรถแลว้
เสร็จ ใหย้ืน่เอกสำรเพิม่เตมิ) 

- 

7) 
 

ใบเสร็จรบัเงนิคำ่ปรบัปรงุหรอืเปลีย่นแปลงอืน่ๆ ทีข่อเปลีย่นแปลง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เมือ่ด ำเนนิกำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงสำระส ำคญัของรถแลว้
เสร็จ ใหย้ืน่เอกสำรเพิม่เตมิ) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ค ำขอ 
(หมำยเหต:ุ (อำจมกีำรเปลีย่นแปลงแกไ้ขตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด))  

 คำ่ธรรมเนยีม 20 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:ุ -)  

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) ตวัอยำ่ง ขอเปลีย่นแปลงสำระส ำคญั 
(หมำยเหต:ุ -)  

 

 

 



หมำยเหต ุ

นำยทะเบยีนกลำง หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ ำนำจไดแ้ก ่ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนขนสง่กรงุเทพมหำนครพืน้ทีห่วัหนำ้สว่นทะเบยีนรถ
ขนสง่ หวัหนำ้ฝ่ำยทะเบยีนรถ หวัหนำ้สว่นตรวจสภำพรถ หวัหนำ้ฝ่ำยตรวจสภำพรถเป็นผูพ้จิำรณำอนุญำตใหแ้กเ่จำ้ของรถหรอืผู ้
ครอบครองรถทีม่คีวำมประสงคจ์ะขอเปลีย่นแปลงสำระส ำคญัของรถ ทีจ่ดทะเบีย่นไวใ้นควำมรับผดิชอบ ตำมประกำศนำย
ทะเบยีนกลำงเรือ่ง มอบหมำยกจิกำรอนัอยูใ่นอ ำนำจหนำ้ทีข่องนำยทะเบยีนกลำง พ.ศ.2554 
 
 

 

 

 

เอกสำรฉบับนีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


