
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรพจิำรณำใหค้วำมเห็นชอบรถบรรทกุวสัดอุนัตรำย 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนขนสง่จังหวดันครปฐม กระทรวงคมนำคม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 

ผูป้ระสงคจ์ะยืน่ขอรับควำมเห็นชอบรถบรรทกุวสัดอุนัตรำยใหย้ืน่ค ำขอ ณ ส ำนักงำนขนสง่จังหวดัทั่วประเทศ พรอ้มเอกสำรยนืยนั

ตวัตน รำยละเอยีดรถ เป็นตน้ โดยมรีำยละเอยีดตำมประกำศส ำนักวศิวกรรมและควำมปลอดภยั  เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีำรในกำร

ขอควำมเห็นชอบ และกำรใหค้วำมเห็นชอบแบบรถหรอืคสัซรีถทีม่เีครือ่งก ำเนดิพลงังำน ลงวนัที ่27 กมุภำพันธ ์2550 และหรอื

ประกำศกรมกำรขนสง่ทำงบก เรือ่ง ก ำหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีำรและเงือ่นไขกำรใหค้วำมเห็นชอบคสัซแีละตวัถังรถทีใ่ชใ้นกำร

ขนสง่สตัวห์รอืสิง่ของ ลกัษณะ 6 ลกัษณะ 7 และลกัษณะ 8 พ.ศ. 2553 ลงวนัที ่6 กรกฎำคม 2553 ตอ้งปฏบิตัติำมกฎ ประกำศ 

ระเบยีบ ดงันี ้

 

1. กฎกระทรวง ฉบบัที ่9 (พ.ศ. 2524) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญัตกิำรขนสง่ทำงบก พ.ศ. 2522 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

 

2.. กฎกระทรวงก ำหนดเครือ่งอปุกรณ์และสว่นควบของรถทีใ่ชใ้นกำรขนสง่ทีใ่ชก้ำ๊ซปิโตรเลยีมเหลวเป็นเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2551 

 

3. กฎกระทรวงก ำหนดเครือ่งอปุกรณ์และสว่นควบของรถทีใ่ชใ้นกำรขนสง่ทีใ่ชก้ำ๊ซธรรมชำตอิดัเป็นเชือ้เพลงิ พ.ศ. 2550 

 

4. ประกำศกรมกำรขนสง่ทำงบก เรือ่ง ก ำหนดคณุลกัษณะ ระบบกำรท ำงำนและระบบประสทิธภิำพหำ้มลอ้ และกำรใหค้วำม

เห็นชอบแบบคสัซสี ำหรับรถตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรขนสง่ทำงบก พ.ศ. 2554 ลงวนัที ่24 กมุภำพันธ ์2554 

 

5. ประกำศกรมกำรขนสง่ทำงบก เรือ่ง ก ำหนดรัศมวีงเลีย้วและระยะทำ้ยปัดของรถ พ.ศ. 2552 ลงวนัที ่24 มถินุำยน 2552 

 

6. ประกำศกรมกำรขนสง่ทำงบก เรือ่ง ใหค้วำมเห็นชอบกระจกนริภยัทีใ่ชเ้ป็นกระจกกนัลมและสว่นประกอบของตวัถังทีเ่ป็น

กระจกส ำหรับรถตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรขนสง่ทำงบกลงวนัที ่22 กมุภำพันธ ์2545 

 

7. ประกำศกรมกำรขนสง่ทำงบก เรือ่ง ก ำหนดเกณฑแ์ละวธิกีำรตรวจสอบคำ่ควนัด ำจำกทอ่ไอเสยีของรถตำมกฎหมำยวำ่ดว้ย

กำรขนสง่ทำงบก ลงวนัที ่5 ตลุำคม 2541 

 

8. ประกำศกรมกำรขนสง่ทำงบก เรือ่ง ก ำหนดคณุลกัษณะและระบบกำรท ำงำนของเครือ่งบนัทกึขอ้มลูกำรเดนิทำงส ำหรับรถที่

ใชใ้นกำรขนสง่วตัถอุนัตรำย พ.ศ. 2555 ลงวนัที ่22 พฤศจกิำยน 2555 

 

9. ประกำศกรมกำรขนสง่ทำงบก เรือ่ง ก ำหนดคณุลกัษณะและระบบกำรท ำงำนของเครือ่งบนัทกึขอ้มลูกำรเดนิทำงส ำหรับรถที่

ใชใ้นกำรขนสง่วตัถอุนัตรำย (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2557 ลงวนัที ่20 มกรำคม 2557 

 

10. ประกำศกรมกำรขนสง่ทำงบก เรือ่ง ก ำหนดมำตรฐำนอปุกรณ์ป้องกนัควำมรอ้นหรอืกำรตดิไฟของระบบไอเสยีของรถที่

ใช ้ใ้นกำรขนสง่สตัวห์รอืสิง่ของ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวนัที ่11 กนัยำยน 2552 

 

11. ประกำศกรมกำรขนสง่ทำงบก เรือ่ง ป้ำยอกัษร ภำพและเครือ่งหมำยของรถบรรทกุวตัถอุนัตรำย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวนัที ่24 

ตลุำคม 2555 

 

12. ประกำศกรมกำรขนสง่ทำงบก เรือ่ง ก ำหนดขนำด จ ำนวน และคณุภำพของเครือ่งดบัเพลงิส ำหรับรถทีใ่ชใ้นกำร ขนสง่สตัว์

หรอืสิง่ของ ลกัษณะ ๔ (รถบรรทกุวสัดอุนัตรำย)พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวนัที ่18 กนัยำยน 2556 

 

 13. กฎ ประกำศ ระเบยีบอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรหลกัฐำนครบถว้นถกูตอ้งตำมทีร่ะบไุวใ้น

คูม่อืส ำหรับประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นีใ้นกรณีทีค่ ำขอหรอืเอกสำรหลกัฐำนไมค่รบถว้นถกูตอ้ง และ/หรอืมขีอ้บกพรอ่งเป็นเหตุ

ใหไ้มส่ำมำรถพจิำรณำได ้เจำ้หนำ้ทีจ่ะจัดท ำบนัทกึควำมบกพรอ่งของรำยกำรเอกสำรหรอืหลกัฐำนทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่ค ำ

ขอจะตอ้งด ำเนนิกำรแกไ้ข และ/หรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดในบนัทกึดงักลำ่ว มเิชน่นัน้จะถอืวำ่ผูย้ืน่ค ำขอ



ละทิง้ค ำขอ โดยเจำ้หนำ้ทีแ่ละผูย้ืน่ค ำขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ ำนำจ จะลงนำมบนัทกึดงักลำ่วและจะมอบส ำเนำบนัทกึควำม

บกพรอ่งดงักลำ่วใหผู้ย้ืน่ค ำขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ ำนำจไวเ้ป็นหลกัฐำน 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

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

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 15:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนัท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผูข้อยืน่ค ำขอฯพรอ้มเอกสำรหลกัฐำนประกอบเจำ้หนำ้ทีผู่รั้บค ำ
ขอตรวจสอบควำมครบถว้นของเอกสำรตำมรำยกำรเอกสำร
หลกัฐำนประกอบ 
(หมำยเหต:ุ -)  

1 วนัท ำกำร ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

2) กำรพจิำรณำ 
1.ตรวจสอบควำมถกูตอ้งของเอกสำรหลกัฐำน / แจง้นัด
ตรวจสอบรถ หรอืแจง้ขอ้ขดัขอ้ง (ถำ้ม)ี 
2. ตรวจสอบรถ (ถำ้ม)ี  
3. พจิำรณำรำยละเอยีดรถ / รำยกำรค ำนวณควำมมั่นคงแขง็แรง
ของรถ ผลกำรตรวจสอบ (ถำ้ม)ี  
4. จัดท ำรำยละเอยีดและแบบรถ / สรปุผลกำรพจิำรณำ 
(หมำยเหต:ุ (  - ค ำขอทีเ่ป็นเรือ่งทีม่คีวำมซบัซอ้นและไมอ่ยูใ่น
วสิยัทีเ่จำ้หนำ้ทีผู่พ้จิำรณำจะท ำกำรตรวจสอบใหเ้สร็จส ิน้ไดใ้น
ครำวเดยีว หรอืค ำขอ 
ทีย่ืน่ผำ่นส ำนักงำนขนสง่จังหวดัจะด ำเนนิกำรตรวจสอบ
รำยละเอยีดหรอืหำขอ้มลูเพือ่ประกอบกำรพจิำรณำไดใ้นครำว
เดยีว 
เวลำด ำเนนิกำรจะเพิม่ขึน้ 
  - ไมนั่บรวมระยะเวลำรอกำรตรวจสอบรถและกำรด ำเนนิกำร
แกไ้ขขอ้บกพรอ่งของผูย้ืค่ ำขอ ทัง้นีห้ำกไมแ่กไ้ขขอ้บกพรอ่ง
ภำยในก ำหนดเวลำไมเ่กนิ 30 วนั นับจำกทีไ่ดรั้บหนังสอืแจง้
ขอ้บกพรอ่ง จะถอืวำ่ค ำขอเป็นอนัยกเลกิ 
))  

24 วนัท ำกำร ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
- น ำเสนอผูบ้งัคบับญัชำเพือ่พจิำรณำตำมล ำดบัชัน้ 
- ผูม้อี ำนำจพจิำรณำลงนำมอนุมัตใินหนังสอืกำรขึน้ทะเบยีน 
 
(หมำยเหต:ุ -)  

5 วนัท ำกำร ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(พรอ้มลงลำยมอืชือ่โดยผูม้อี ำนำจลงนำมและประทับตรำ
ส ำคญัของนติบิคุคลรับรองส ำเนำถกูตอ้ง) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

2) 
 

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

ส ำนักบรหิำรกำรทะเบยีน 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองวศิวกรสำขำวศิวกรรมเครือ่งกล ระดบัสำมญัวศิวกร
เครือ่งกลขึน้ไป 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(พรอ้มลงลำยมอืชือ่) 

- 

4) 
 

รำยละเอยีดทำงเทคนคิของรถ (Technical Specifications) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

5) 
 

เอกสำรขอ้มลูกำรสรำ้งถงับรรทกุ กำรตรวจสอบถงับรรทกุ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

6) 
 

หนงัสอืรบัรองผลกำรทดสอบก ำลงัเครือ่งยนต ์(Test Report) 
ตำม UN/ECE R85 หรอื DIVECTIV 80/1269/EEC 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(จำกหน่วยทดสอบทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้โดยประเทศภำคสีมำชกิ 
หรอืจำกหน่วยทดสอบทีไ่ดรั้บอนุญำตจำกรัฐบำลของประเทศผูผ้ลติหรอื
ผูป้ระกอบ หรอืหน่วยทดสอบภำยในประเทศไทยทีก่รมกำรขนสง่ทำงบก
ก ำหนด (พรอ้มรับรองส ำเนำถกูตอ้งโดยผูม้อี ำนำจลงนำมและประทับตรำ
ส ำคญันติบิคุคล) กรณีเป็นรถทีย่ังมไิดจ้ดทะเบยีน) 

- 

7) 
 

ส ำเนำใบอนญุำตผลติภณัฑอ์ตุสำหกรรมทีม่พีระรำชกฤษฎกีำ
ก ำหนดใหต้อ้งเป็นไปตำมมำตรฐำนเขำ้มำเพือ่จ ำหนำ่ยใน
รำชอำณำจกัร หรอืใบอนญุำตท ำผลติภณัฑอ์ตุสำหกรรมทีม่พีระ
รำชกฤษฎกีำก ำหนดใหต้อ้งเป็นไปตำมมำตรฐำน จำกส ำนกังำน
มำตรฐำนผลติภณัฑอ์ตุสำหกรรม (สำรมลพษิจำกเครือ่งยนต)์ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(พรอ้มรับรองส ำเนำถกูตอ้ง (กรณีเป็นรถทีย่ังมไิดจ้ด
ทะเบยีน)) 

ส ำนักงำนมำตรฐำน
ผลติภณัฑอ์ตุสำหกรรม 

8) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจ) พรอ้มตดิอำกรแสตมป์
เรยีบรอ้ยแลว้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

9) 
 

ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนผูร้บัมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(พรอ้มรับรองส ำเนำถกูตอ้ง) 

ส ำนักบรหิำรกำรทะเบยีน 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่ ี
(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 /ตดิตอ่
ดว้ยตนเองณหน่วยงำน 
(หมำยเหต:ุ -)  

2) ศนูยค์ ้้ มุครองผูโ้ดยสำรและรับเรือ่งรองเรยีนโทรศพัท ์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 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยำ่ง และคูม่อืกำรกรอก 
 

หมำยเหต ุ

- 
 

 

 

 

เอกสำรฉบับนีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


