
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรใหค้วำมเห็นชอบรถบรรทกุและรถโดยสำรทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิหรอื

เปลีย่นแปลงสำระส ำคญัของตวัรถหรอืเครือ่งอปุกรณ์หรอืสว่นควบของรถ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนขนสง่จังหวดันครปฐม กระทรวงคมนำคม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 

ผูป้ระสงคจ์ะยืน่ขอรับควำมเห็นชอบรถบรรทกุและรถโดยสำรทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงสำระส ำคญัของตวัรถหรอืเครือ่ง

อปุกรณ์หรอืสว่นควบของรถจะตอ้งยืน่เอกสำรยนืยันตวัตนหลกัฐำนทำงดำ้นตวัรถรำยละเอยีดรถและรำยกำรค ำนวณควำมม่ันคง

แข็งแรงของตวัรถ ตำมประกำศส ำนักวศิวกรรมและควำมปลอดภยั เรือ่งเอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรพจิำรณำใหค้วำมเห็นชอบรถ

ดดัแปลงและรถสรำ้งประกอบจำกชิน้สว่นอปุกรณ์เกำ่ ลงวนัที ่9 เมษำยน พ.ศ.2547 และตอ้งปฏบิตัติำมกฎประกำศ และระเบยีบ 

ดงันี ้

 

1. ประกำศกรมกำรขนสง่ทำงบก เรือ่งหลกัเกณฑก์ำรอนุญำตใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงสภำพเครือ่งอปุกรณ์หรอืสว่น

ควบของรถ พ.ศ.2558 

 

2. ประกำศกรมกำรขนสง่ทำงบก เรือ่ง แบบและกำรจัดวำงทีน่ั่งผูโ้ดยสำรของรถทีใ่ชใ้นกำรขนสง่ผูโ้ดยสำรและรถขนำดเล็ก 

พ.ศ. 2549 

 

3. ประกำศกรมกำรขนสง่ทำงบก เรือ่ง กำรก ำหนดเกณฑก์ ำลงัของเครือ่งก ำเนดิพลงังำนของรถทีใ่ชใ้นกำรขนสง่ส ำหรับกำรให ้

ควำมเห็นชอบแบบคสัซรีถ ลงวนัที ่13 กนัยำยน 2549 

 

4.ประกำศกรมกำรขนสง่ทำงบก เรือ่ง ประตทูำงขึน้ลงและประตฉุูกเฉนิส ำหรับรถทีใ่ชใ้นกำรขนสง่ผูโ้ดยสำร (ฉบบัที ่2 )

พ.ศ.2552 ลงวนัที ่9 สงิหำคม 2550 

 

5. ประกำศกรมกำรขนสง่ทำงบก เรือ่ง ก ำหนดคณุลกัษณะ ระบบกำรท ำงำนและประสทิธภิำพหำ้มลอ้และกำรใหค้วำม เห็นชอบ

แบบคสัซสี ำหรับรถตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรขนสง่ทำงบก พ.ศ.2554 ลงวนัที ่24 กมุภำพันธ ์2554 

 

6. ประกำศกรมกำรขนสง่ทำงบก เรือ่ง ก ำหนดเกณฑก์ำรทรงตวัของรถทีใ่ชใ้นกำรขนสง่ผูโ้ดยสำร พ.ศ. 2555 

 

7. ประกำศส ำนักวศิวกรรมและควำมปลอดภยั เรือ่ง เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบกำรพจิำรณำใหค้วำมเห็นชอบรถดดัแปลงและรถสรำ้ง

ประกอบจำกชิน้สว่นอปุกรณ์เกำ่ ลงวนัที ่9 เมษำยน พ.ศ.2547 

 

8. พระรำชกฤษฎกีำก ำหนดใหผ้ลติภณัฑอ์ตุสำหกรรมรถยนตข์นำดใหญท่ีใ่ชเ้ครือ่งยนตแ์บบจดุระเบดิดว้ยกำรอดัตอ้งเป็นไปตำม

มำตรฐำน พ.ศ.2551 

 

9. พระรำชกฤษฎกีำก ำหนดใหผ้ลติภณัฑอ์ตุสำหกรรมรถยนตข์นำดใหญท่ีใ่ชเ้ครือ่งยนตแ์บบจดุระเบดิดว้ยประกำยไฟทีใ่ชก้ำ๊ซ

ธรรมชำตหิรอืกำ๊ซปิโตรเลยีมเหลวเป็นเชือ้เพลงิตอ้งเป็นไปตำมมำตรฐำน พ.ศ.2552 

 

10. ประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงแผน่ดนิและผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงสมัปทำน เรือ่ง หำ้มใชย้ำนพำหนะทีม่นี ้ำหนักบรรทกุหรอื

น ้ำหนักลงเพลำเกนิกวำ่ทีไ่ดก้ ำหนด หรอืยำนพำหนะนัน้อำจท ำใหท้ำงหลวงเสยีหำยเดนิบนทำงพเิศษ ทำงหลวงแผน่ดนิและ

ทำงหลวงสมัปทำน (ฉบบัที ่2 ) พ.ศ.2552 

 

11.กฎ ประกำศ และระเบยีบอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งดรูำยละเอยีดไดท้ี ่http://elaw.dlt.go.th/  

 

ระยะเวลำด ำเนนิกำรแลว้เสร็จ 30 วนัท ำกำร ตอ่ 1 เรือ่ง/คนั 

  
 

  



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 
08:00 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนัท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ตรวจสอบค ำขอพรอ้มเอกสำรหลกัฐำน 
(หมำยเหต:ุ -)  

1 วนัท ำกำร ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

2) กำรพจิำรณำ 
1. พจิำรณำเรือ่งใหค้วำมเห็นชอบ / แจง้นัดตรวจสอบรถ หรอื 
แจง้ขอ้ขดัขอ้ง (ถำ้ม)ี 
2. ตรวจสอบรถ (ถำ้ม)ี 
3. พจิำรณำรำยละเอยีดรถ / รำยกำรค ำนวณควำมมั่นคงแขง็แรง
ของรถ / ผลตรวจสอบรถ (ถำ้ม)ี  
4. จัดท ำรำยละเอยีดและแบบรถ / สรปุผลกำรพจิำรณำ 
(หมำยเหต:ุ ((ค ำขอทีเ่ป็นเรือ่งทีม่คีวำมซบัซอ้นและไมอ่ยูใ่น
วสิยัทีเ่จำ้หนำ้ที ่    ผูพ้จิำรณำจะท ำกำรตรวจสอบใหเ้สร็จส ิน้ได ้
ในครำวเดยีว หรอืค ำขอ 
ทีย่ืน่ผำ่นส ำนักงำนขนสง่จังหวดัจะด ำเนนิกำรตรวจสอบ
รำยละเอยีดหรอืหำขอ้มลูเพือ่ประกอบกำรพจิำรณำไดใ้นครำว
เดยีว 
เวลำด ำเนนิกำรจะเพิม่ขึน้ 
  - ไมนั่บรวมระยะเวลำรอกำรตรวจสอบรถและกำรด ำเนนิกำร
แกไ้ข   ขอ้บกพรอ่งของผูย้ืค่ ำขอ ทัง้นีห้ำกไมแ่กไ้ขขอ้บกพรอ่ง
ภำยในก ำหนดเวลำไมเ่กนิ 30 วนั นับจำกทีไ่ดรั้บหนังสอืแจง้
ขอ้บกพรอ่ง จะถอืวำ่ค ำขอเป็นอนัยกเลกิ)))  

24 วนัท ำกำร ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

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

5 วนัท ำกำร ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

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

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(หนังสอืรับรองนติบิคุคลจะตอ้งลงลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำ
ถกูตอ้งและประทับตรำส ำคญัของนติบิคุคล) 

- 

3) 
 

รำยละเอยีดรถ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(ตำมประกำศกรมกำรขนสง่ทำงบก เรือ่งหลกัเกณฑก์ำร
อนุญำตใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิหรอืเปลีย่นแปลงสภำพเครือ่งอปุกรณ์หรอืสว่น
ควบของรถ พ.ศ. 2558) 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองควำมม ัน่คงแข็งแรงและควำมปลอดภยัทีอ่อกโดย
วศิวกรเครือ่งกลซึง่เป็นผูอ้อกแบบและควบคมุกำรสรำ้งประกอบ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ใบอนุญำตประกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ ระดบัสำมัญ
วศิวกร ขึน้ไป) 

- 

5) 
 

หลกัฐำนกำรไดม้ำของโครงคสัซ ี(ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(พรอ้มรับรองส ำเนำถกูตอ้ง) 

- 

6) 
 

หลกัฐำนกำรไดม้ำของเครือ่งยนต ์(ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(พรอ้มรับรองส ำเนำถกูตอ้ง) 

- 

7) 
 

หนงัสอืรบัรองกำรตดิต ัง้ กำรตรวจและทดสอบกำรตดิต ัง้เครือ่ง
อปุกรณ์และสว่นควบของรถทีใ่ชก้ำ๊ซเป็นเชือ้เพลงิ (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(พรอ้มรับรองส ำเนำ) 

- 

8) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(พรอ้มตดิอำกำรแสตมป์ ) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคำ่ธรรมเนยีม 
 

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) ศนูยค์ ุ้ มุครองผูโ้ดยสำรและรับเรือ่งรอ้งเรยีน 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 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยำ่ง และคูม่อืกำรกรอก 
 

หมำยเหต ุ

- 
เอกสำรฉบับนีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 


