คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายทะเบียนรถ พระราชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. 2522

ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการด้านทะเบียน และจัดเก็บภาษีรถการเปลี่ยนประเภทรถ การโอน
กรรมสิทธิ์รถ และการย้ายรถเข้า- ออก ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตและกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
บุคลากรในการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานขนส่ง ระดับอาวุโส ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ
มีหน้าที่ควบคุม ดูแล บังคับบัญชา ให้คำปรึกษาแนะนำ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวกับการดาเนินการด้าน
ทะเบียนและภาษีรถ ทั้งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต เกี่ยวกับการจดทะเบียนรถ การต่อ
อายุทะเบียนและเสียภาษีรถประจำปี การโอนกรรมสิทธิ์รถ การเปลี่ยนประเภทรถ การเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน
รถ การอายัด ยกเลิก หรือเพิกถอนการจดทะเบียนรถ การย้ายรถเข้ามาจากจังหวัดอื่น การย้ายรถไปใช้งานต่างจังหวัด
งานด้านวิทยุสื่อสาร รวมทั้งให้คาปรึกษาแนะนำ พิจารณาแก้ไขปัญหาและตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานด้านทะเบียนและ
ภาษีรถของสำนักงานขนส่งจังหวัด และสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขา และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ลักษณะงานดังกล่าว
เป็ น งานที่มีป ริ มาณและคุณภาพสู ง มีความยุ่ งยากเป็นพิเศษ ต้องใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณในการ
ปฏิบัติงานสูงมาก จึงเห็นควรกาหนดเป็นตำแหน่งระดับอาวุโส
เจ้าพนักงานขนส่ง ระดับชำนาญงาน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุม ดูแล ให้ คำปรึกษา แนะนำ และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการ
ทางทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต โดยรับผิดชอบการจดทะเบียน
รถ การต่ออายุทะเบียนและเสียภาษีรถประจำปี การโอนกรรมสิทธิ์รถ การเปลี่ยนประเภทรถ การเปลี่ยนแปลงรายการ
ทางทะเบียนรถ การอายัด ยกเลิก หรือเพิกถอนการจดทะเบียนรถ การย้ายรถเข้ามาจากจังหวัดอื่น การย้ายรถไปใช้งาน
ต่างจังหวัด ซึ่งจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามเง ื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
กฎหมายว่าด้วยรถยนต และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นที่รับมอบหมาย ลักษณะงานดังกล่าวเป็นงานที่มีคุณภาพ
และปริมาณงานสูง มีความยุ่งยากมาก ต้องใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณในการปฏิบัติงานสูง จึงเห็นควร
กาหนดเป็นตำแหน่งระดับชำนาญงาน
เจ้าพนักงานขนส่ง ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการรับคาขอ ตรวจสอบเอกสาร ท าบันทึกส่งรถไปตรวจสอบหรือตรวจสภาพ
ค านวณภาษี ร ถ ออกใบสั่ ง ให้ ไ ปช าระเงิ น บั น ทึ ก และจั ด ท าเอกสารในการจดทะเบี ย น การต่ อ อายุ ท ะเบี ย น การ
เปลี่ยนแปลงสาระสาคัญ หรือการขอแก้ไขรายการทางทะเบียนรถ ออกใบแทนหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ และ
เครื่ องหมายแสดงการเสี ยภาษี ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต และงานอื่นที่รับ
มอบหมาย ลักษณะงานดังกล่าวเป็นการปฏิบัติงานเบื้องต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ และความละเอียดรอบคอบใน
การปฏิบัติงาน จึงเห็นควรกาหนดเป็นตาแหน่งระดับปฏิบัติงานหรือชานาญงาน

ลักษณะรถแต่ละประเภทตาม พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มีดังนี้
1. รย.1 รถยนตนั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
2. รย.2 รถยนตนั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
3. รย.3 รถบรรทุกส่วนบุคคล
4. รย.4 รถยนตสามล้อส่วนบุคคล
5. รย.5 รถยนตรับจ้างระหว่างจังหวัด
6. รย.6 รถยนตรับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน
7. รย.7 รถยนตสี่ล้อเล็กรับจ้าง
8. รย.8 รถยนตรับจ้างสามล้อ
9. รย.9 รถยนตบริการธุรกิจ
10. รย.10 รถยนตบริการทัศนาจร
11. รย.11 รถยนตบริการให้เช่า
12. รย.12 รถจักรยานยนต
13. รย.13 รถแทรกเตอร
14. รย.14 รถบดถนน
15. รย.15 รถใช้งานเกษตรกรรม
16. รย.16 รถพ่วง
17. รย.17 รถจักรยานยนตสาธารณะ

กระบวนงานในการปฏิบัติงานของงานทะเบียนรถยนต์ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
(จำนวน 21 กระบวนงาน)
1.
2.
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การรับชำระภาษีรถประจำปี
การรับชำระภาษีรถประจำปี โดยหน่วยงานอื่น
การจดทะเบียนรถ รถใหม่ รถเปลี่ยนประเภท รถที่แจ้งไม่ใช้ตลอดไป
การโอนรถ
การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของรถ (พ.ร.บ.รถยนต พ.ศ.2522)
การเปลี่ยน ชื่อ, สกุล หรือการเปลี่ยนที่อยู่เจ้าของรถ (พ.ร.บ.รถยนต พ.ศ.2522)
การขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี (พ.ร.บ.รถยนต พ.ศ.2522)
การแจ้งไม่ใช้รถชัว่ คราวหรือตลอดไป
การแจ้งใช้รถที่ได้แจ้งหยุดใช้ชวั่ คราวไว้
การขอตรวจสอบหรือรับรองสาเนาข้อมูลทะเบียนรถ
การขอผ่อนชาระภาษีที่ค้าง
การย้ายรถออก
การย้ายเข้า
การอนุญาตนารถที่จดทะเบียนแล้วออกนอกราชอาณาจักร
การแปลใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นภาษาอังกฤษ
การออกหนังสือหรือใบแทนหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ และเครื่องหมายแสดงประเทศ
การขอใช้หรือเปลีย่ นหมายเลขทะเบียนรถ
การขอความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนตสีล่ ้อเล็กบรรทุกส่วนบุคคล
การขอความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนตสามล้อส่วนบุคคล
การอนุญาตให้มีเครื่องหมายพิเศษ
การขอแผ่นป้ายทะเบียนรถกรณีสูญหาย ชำรุด หรือลบเลือนในสาระสำคัญ

ชื่อกระบวนงาน
: การรับชาระภาษีรถประจำปี(พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานทะเบียนรถยนต์ ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการแบบเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาตหรือที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และ ระเบียบกรมการขนส่ง
ทางบกว่าด้วยการดาเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2531 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-----------------------------------------------------หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
1. เจ้ าหน้ าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคัน ที่จะทาการเสี ยภาษีประจำปี ต้องไม่ถูกอายัดการช าระภาษีตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
2. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการเสียภาษีประจำปี อยู่ในเกณฑต้องตรวจสภาพรถหรือไม่ (รถเก๋ง /รถตู้ /
รถปิคอัพ ที่จดทะเบียนตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และรถจักรยานยนตที่จดทะเบียนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป) โดยรถยนตคันดังกล่าว อยู่ใน
เกณฑที่ต้องผ่านการตรวจสภาพรถ ดังนั้นต้องนำรถคันดังกล่าวเข้าตรวจ ณ ฝ่ายตรวจสภาพรถ สานักงาน ขนส่งจังหวัด
นครปฐม หรือ สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ทั่วประเทศ
3. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถยนตคันที่จะทาการเสียภาษีประจำปี เป็นรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงต้อง
ผ่านการตรวจและทดสอบการติดตั้งจากวิศวกรผู้ได้รับอนุญาต โดยรถยนตที่ใช้ก๊าซ จะมี 2 ประเภท ได้แก่ ก๊าซ LPG ต้อง
ผ่านการตรวจและทดสอบการติดตั้งจากวิศวกรผู้ได้รับอนุญาตทุก ๆ 5 ปี และก๊าซ CNG ต้องผ่านการตรวจและทดสอบ
เครื่องอุปกรณและส่วนควบทุกปี ยกเว้นเฉพาะการติดตั้งจากโรงงานที่เป็นผู้ผลิตรถยนตให้ตรวจและทดสอบหลังจากจดทะเบียน
ครั้งแรกมาแล้ว 3 ปี และครั้งต่อไปต้องตรวจทุกปี
4. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถจักรยานยนต หากรถจักรยานยนตคันดังกล่าวเป็นรถจักรยานยนตสาธารณะ ซึ่งเป็น
คันที่จะทาการเสียภาษีประจำปี ต้องทาการตรวจสภาพรถ ณ สานักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม หรือสาขาทั้ง 2 สาขาที่รถ
คันดังกล่าวนั้น อยู่ในความรับผิดชอบหรือตามสถานที่ตั้งวินของผู้ขับขี่
5. เจ้ าหน้ าที่ต้องทาการตรวจสอบรถ หากรถยนตรับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (TAXI) / รถยนตสี่ ล้ อเล็ ก
รับจ้าง / รถยนตรับจ้างสามล้อ / รถยนตบริการธุรกิจ / รถยนตบริการทัศนาจร / รถยนตบริการให้เช่า ต้องดำเนินการ
ตรวจสภาพรถพร้อมแนบรายงานประวัติผู้ขับรถตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
หลักฐานที่เจ้าหน้าที่ต้องทำการตรวจสอบเมื่อมีผู้มาชาระเสียภาษี ดังนี้
1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
2. หลักฐานการจัดให้ประกันภัยมี ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
3. ใบรับรองการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)
4. หนังสือรับรองการตรวจสอบและทดสอบส่วนควบของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง
5. สาเนากรมธรรมประกันความเสียหายแก่บุคคลที่สาม(เฉพาะรถสาธารณะ)
6. แบบรายงานประวัติผู้ขับรถ (ตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด)
ขั้นตอนการดาเนินการของเจ้าหน้าที่
1. เจ้าหน้าที่ พิจารณาและตรวจสอบหลักฐานเอกสาร
2. เจ้าหน้าที่ ดาเนินการคำนวณภาษีด้วยระบบงานของกรมการขนส่งทางบก
3. เจ้าหน้าที่ รับชาระภาษีจากผู้รับบริการ พร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงินและเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เริ่มรับเอกสารจากผู้รับบริการ
ระยะเวลารวม 2 นาที
หมายเหตุ
การชำระภาษีประจำปี สามารถดำเนินการได้ทั่วไทย

ชื่อกระบวนงาน

: การจดทะเบียนรถใหม่รถเปลี่ยนประเภท และรถแจ้งใช้ตลอดไป
(พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานทะเบียนรถยนต์ ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการแบบเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาตหรือที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และระเบียบกรมการขนส่ง
ทางบกว่าด้วยการดาเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2531 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
----------------------------------------------------------หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
1. เจ้ าหน้ าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคัน ที่จะทาการจดทะเบียนรถใหม่ และรถเปลี่ ยนประเภท กรณีเป็นรถใหม่จาก
โรงงานผลิตในประเทศหรือรถนาเข้าจากต่างประเทศ และต้องตรวจสอบเอกสารรับรองหลักฐานการแจ้งจำหน่าย จาก
ส่วนควบคุมบัญชีรถและเครื่องยนต กรมการขนส่งทางบก
2. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการจดทะเบียนรถใหม่ และรถเปลี่ยนประเภท กรณีเป็นรถนาเข้าจาก
ต่างประเทศ โดยมิใช่เพื่อจาหน่ายจะต้องมีคู่มือจดทะเบียนรถ จากการตรวจสอบของกรมศุลกากร
3. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการจดทะเบียนรถใหม่ และรถเปลี่ยนประเภท กรณีเป็นรถยนตสี่ล้อเล็ก
บรรทุกส่วนบุคคล, รถยนตสามล้อส่วนบุคคล, รถยนตบริการและรถยนตรับจ้างจะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
ก่อน
4. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการจดทะเบียนรถใหม่ และรถเปลี่ยนประเภท กรณีเป็นรถจักรยานยนต
สาธารณะ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจังหวัดนครปฐมก่อนนารถมาจดทะเบียน
5. เจ้าหน้าที่ต้องทำการตรวจสอบรถคันที่จะทาการจดทะเบียนรถใหม่และรถเปลี่ยนประเภท กรณีเป็นรถที่นามาจด
ทะเบียนเป็นรถยนตรับจ้าง (รถแท็กซี่) ต้องเป็นรถใหม่หรือมีอายุการใช้งานไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันจดทะเบียนครั้งแรก และ
ใช้งานมาแล้วเป็นระยะทางไม่เกิน 20,000 กิโลเมตร
6. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการจดทะเบียนรถใหม่ และรถเปลี่ยนประเภท กรณีเป็นรถยนตรับจ้าง
ต้องจัดให้มีประกันความเสียหายแก่บุคคลที่สาม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
7. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการจดทะเบียนรถใหม่ และรถเปลี่ยนประเภท กรณีรถยนตรับจ้างหรือ
รถยนตบริการหรือรถจักรยานยนตสาธารณะ เงื่อนไขการประกันความเสียหายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
ต้องระบุประเภทการใช้รถเป็นรถรับจ้างหรือให้เช่า
8. เจ้าหน้าที่ต้องทำการตรวจสอบรถคันที่จะทาการจดทะเบียนรถใหม่และรถเปลี่ยนประเภท กรณีรถรับจ้างและ รถยนต
บริการต้องแนบรายงานประวัติผู้ขับรถตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
9. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการจดทะเบียนรถใหม่และรถเปลี่ยนประเภท กรณีรถใช้ก๊าซ CNG หรือ
LPG เป็นเชื้อเพลิงต้องตรวจสอบหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณเกี่ยวกับการใช้ก๊าซจาก
วิศวกรผู้ได้รับอนุญาต
10. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการจดทะเบียนรถใหม่และรถเปลี่ยนประเภท กรณีรถจักรยานยนต
สาธารณะและรถยนตรับจ้าง (แท็กซี่) ของบุคคลธรรมดาสามารถจดทะเบียนได้คนละ 1 คัน
11. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการจดทะเบียนรถใหม่และรถเปลี่ยนประเภท กรณีรถจักรยานยนต
สาธารณะต้องมีขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 125 ลบ.ซม. และรถยนตรับจ้าง (แท็กซี่) ต้องมีขนาดความจุกระบอกสูบ
ไม่น้อยกว่า 1,500 ลูกบาศกเซนติเมตร
12. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการจดทะเบียนรถใหม่และรถเปลี่ยนประเภท กรณีการจดทะเบียน
รถจักรยานยนตสาธารณะในส่วนภูมิภาคต้องตรวจสอบหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนตสาธารณะจากคณะกรรมการ
ประจาจังหวัดนครปฐมที่ยังไม่สิ้นอายุ
13. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการจดทะเบียนรถใหม่และรถเปลี่ยนประเภท กรณีเป็นรถที่ดาเนินการ
ทางทะเบียนและภาษีรถโดยผลของกฎหมายต้องตรวจสอบเอกสาร สำเนาประวัติรถจากพนักงานตรวจสภาพรถและสำเนา
หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ

กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว พร้อมสาเนาทะเบียนบ้าน
หากเป็นคนต่างชาติใช้สำเนาหนังสือเดินทาง หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ หรือหนังสือรับรองการทำงาน
กรณีนิติบุคคล
: หนังสือรับรองหรือเอกสารแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (เช่น หนังสือรับรองบริษัทฯ หนังสือ
รับรองห้างหุ้นส่วน ) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 ปี (หากเป็นสาเนาต้องลงนามพร้อมประทับตาให้ครบถ้วนตามที่กำหนด), ข้อบังคับ
หรือเอกสารจัดตั้งนิติบุคคล เช่น สมาคม สหกรณ วัด มูลนิธิ เป็นต้น และหลักฐานของผู้มีอำนาจลงนาม (สำเนา บัตร
ประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาให้ครบถ้วน)
หลักฐานประกอบการจดทะเบียนรถ
1. รถใหม่จากโรงงานที่ผลิตในประเทศ หรือรถนาเข้ามาเพื่อจาหน่าย ตัว หลักฐานประจาตัวของเจ้าของรถ, หนังสือแจ้ง
จาหน่าย และรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่ายรถ, หลักฐานการได้มาของรถ ได้แก่ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี
สัญญาเช่าซื้อ หรือหนังสือรับรองการเช่าซื้อ เป็นต้น, หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยความเสียหายตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถ พ.ศ.2535 และใบมอบอานาจพร้อมหลักฐานประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ กรณีไม่มาติดต่อขอ
ดาเนินการด้วยตัวเอง
2. รถที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรในลักษณะ “รถใหม่” หรือ “รถใช้แล้ว” ที่มิใช่เพื่อการจำหน่าย หลักฐานประจำตัว ของ
เจ้าของรถ, ใบรับรองการนาเข้าจากกรมศุลกากร (แบบ 32) ฉบับจริง, ใบเสร็จรับเงินค่าอากรขาเข้าฯ และสาเนา บัญชี
แสดงรายการสินค้าที่กรมศุลกากรรับรองความถูกต้อง, หนังสืออนุญาตนาเข้าจากกรมการค้าต่างประเทศ (กรณี “รถใช้
แล้ว”), หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยความเสียหายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และใบมอบ
อานาจพร้อมหลักฐานประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ กรณีไม่มาติดต่อขอดำเนินการด้วยตนเอง
3. รถที่ ซื้ อ มาจากการขายทอดตลาดของทางราช การโดยไม่ มี ท ะเบี ย นหรื อ ไม่ ส ามารถตรวจ สอบทะเบีย นที่ แ ท้ จ ริง ได้
หลักฐานประจำตัวของเจ้าของรถ, หนังสือแจ้งการประมูลหรืขายทอดตลาด ของส่วนราชการที่มีอำนาจตามกฎหมาย ว่า
ได้ทาการประมูลหรือขายทอดตลาดรถคันใด มีรายละเอียดเกี่ยวกับรถอย่างไร และผู้ใดเป็นผู้ประมูลหรือซื้อได ้, บัญชี
รายละเอียดของรถที่ประมูลหรือขายทอดตลาด, ใบเสร็จรับเงินของส่วนราชการที่ทาการประมูลหรือขายทอดตลาดรถ,
หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยความเสียหายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และใบมอบอานาจ
พร้อมหลักฐานประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ กรณีไม่มาติดต่อขอดำเนินการด้วยตนเอง
4. รถกระทรวง ทบวง กรม องคการบริหารส่วนจังหวัด สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และราชการส่วนท้องถิ่นที่
เรียกชื่ออย่างอื่น (ทั้งนี้เฉพาะรถที่ไม่ได้ใช้ในทางการค้าหรือหากาไรรถดับเพลิง รถพยาบาลที่มิใช่เป็นรถสาหรับรับจ้าง
รถบดถนนของรัฐวิสาห กิจ รถแทรกเตอรของรัฐวิสาห กิจและรถของสภ ากาชาดไทย ) หลักฐานการได้มาของรถที่ขอจดทะเบียน
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของการได้มา เช่น รถนาเข้า รถใหม่จากโรงงาน รถเปลี่ยนประเภทฯลฯ แล้วแต่กรณี, หนังสือจาก
หน่วยงานที่เป็นเจ้าของรถ แจ้งเรื่องของจดทะเบียนและขอยกเว้นการเสียภาษีประจาปีและค่าธรรมเนียม กรณีมีฐานเป็น
นิติบุคคล ต้องจดในนามของหน่วยงานต้นสังกัดเหนือขึ้นไปที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลแล้ววงเล็บช ื่อของหน่วยงานที่ใช้รถหรือยื่นขอ
จดทะเบียนรถไว้ เช่น กองทัพบก (กรมการทหารสื่อสาร) กรมสามัญศึกษา (โรงเรียนสตรีวิทยา) กรมการขนส่งทางบก
(สานักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี) เป็นต้น และใบมอบอานาจพร้อมหลักฐานประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ
5. รถของบุคคลในคณะผู้ทางานแทนทางการทูตและคณะผู้แทนทางกงสุล หนังสือแจ้งการขอจดทะเบียนพร้อมระบุหมายเลข
ทะเบียน และขอยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีการใช้รถประจำปีจากกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศถึงอธิบดี
กรมการขนส่งทางบก, ในกรณีเป็นรถนาเข้า ให้แนบหนังสือรับรองการนาเข้า (แบบ 32) จากกรมศุลกากร, ในกรณีซื้อรถ
ภายในประเทศ ให้แนบหนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่ายหลักฐานการได้มาของรถ (ใบเสร็จรับเงินและ
ใบกำกับภาษี), สาเนา หรือภาพถ่ายหนังสือเดินทางของกรรมสิทธิ์รถ และใบมอบอานาจพร้อมหลักฐานประจำตัวผู้รับ
มอบอำนาจ
6. รถของบุคคลในคณะผู้แทนองคทางการระหว ่างประเทศหรือทบว งการชานาญพิเศษแห่งสหปร ะชาชาติหรือ ผู้เชี่ยว ชาญ
ต่างประเทศซึ่งประจาอยู่ในประเทศไทย หนังสือจากส่วนราชการที่รับผิดชอบหน่วยงานดังกล่าวแจ้งเรื่องขอจดทะเบียนมายัง
นายทะเบียนพร้อมด้วยหลักฐานการได้มาของรถนั้น, หนังสือมอบอานาจจากส่วนราชการพร้อมหลักฐานประจาตัวผู้รับ
มอบอานาจ, หนังสือยกเว้นการเสียภาษีประจาปีและค่าธรรมเนียม เฉพาะในกรณีที่ได้รับยกเว้นการเสีย ประจาปี และ
หลักฐานการจัดให้มีประกันความเสียหายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

7. รถที่แจ้งการไม่ใช้ตลอดไป และมีความประสงคจะนามาจดทะเบียนใหม่ ใบคู่มือจดทะเบียนรถ (ยกเว้นที่แจ้งไว้ก่อน
วั น ที่ 23 กรกฎาคม 2531), หลั ก ฐานประจ าตั ว เจ้ า ของรถ, หลั ก ฐานการจั ด ให้ มี ป ระกั น ภั ย ความเสี ย หายตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และใบมอบอานาจพร้อมหลักฐานประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ
กรณีไม่มาติดต่อขอดำเนินการด้วยตนเอง
8. รถที่ ป ระกอบขึ้น จากชิ้น ส ่ว นอุป กรณ รถเก่า หลั ก ฐานการได้ มาของโครงคั ส ซี รถ ถ้ า เป็ น คั ส ซี เ ก่ า ที่ น ำเข้ามาจาก
ต่างประเทศ ได้แก่ ใบขนสินค้าขาเข้าฯ บัญชีแสดงรายการสินค้าและใบเสร็จรับเงินค่าอากรขาเข้า ถ้าเป็นส าเนาต้องให้
กรมศุล กากรรั บ รองความถูกต้อง ถ้าได้มาโดยประการอื่นให้ นาหลั กฐานการได้มาของโครงคัส ซีดังกล่ าวมาแสดง,
ใบเสร็จรับเงินค่าโครงคัสซีหรือตัวรถ ซึ่งต้องระบุชนิดและหมายเลขโครงคัสซีหรือตัวรถด้วย, หลักฐานการได้มาของ
เครื่องยนต ได้แก่ หนังสือแจ้งจาหน่ายและรับรองหลักฐานการส่งบัญชีและจาหน่ายเครื่องยนต และใบเสร็จรับเงินใน
การ ซื้อขาย, หลักฐานการได้มาของหัวเก๋ง (ในกรณีเป็นรถที่มีหัวเก๋ง) หรือตัวถังรถ, หลักฐานการประกอบรถ ได้แก่
ใบเสร็จรับเงินค่าประกอบรถ กรณีที่เจ้าของรถประกอบขึ้นเองให้ท ำหนังสือยืนยันไว้เป็นหลักฐาน, หนังสือรับรองความ
มั่นคงแข็งแรงของรถจากผู้ซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือวิศวกรรมยานยนต และได้รับ
อนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทสามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร เฉพาะกรณีรถยนตสาธารณะ
รถยนตบริการและรถอื่นที่ประกอบผิดไปจากแบบที่ผู้ผลิตกำหนด, หลักฐานประจาตัวเจ้าของรถ, หลักฐานการจัดให้มี
ประกัน ความเสี ย หายตามพระราชบัญ ญั ติ คุ้มครองผู้ ป ระสบภัย จากรถ พ.ศ. 2535 และใบมอบอานาจพร้อมหลั กฐาน
ประจาตัวผู้รับมอบอำนาจ กรณีไม่มาติดต่อขอดำเนินการด้วยตนเอง
9. รถใช้งานเกษตรกรรม หลักฐานการได้มาของโครงคัสซีรถ ถ้าเป็นโครงคัสซีเก่าที่นาเข้ามาจากต่างประเทศ ได้แก่ ใบ
ขนสินค้าขาเข้าฯ บัญชีแสดงรายการสินค้าและใบเสร็จรับเงินค่าอากรค่าขาเข้า ถ้าเป็นสำเนาต้องให้กรมศุลกากรรับรอง
ความถูกต้อง ถ้าได้มาโดยประการอื่นให้นาหลักฐานการได้มาของโครงคัสซีดังกล่าวมาแสดง, ใบเสร็จรับเงินค่าโครงคัสซี
หรือตัวรถ ซึ่งต้องระบุชนิดและหมายเลขโครงคัสซีหรือตัวรถด้วย, หลักฐานการได้มาของเครื่องยนต อุปกรณและส่วน
ควบอื่น ๆ เท่าที่จ าเป็ น หากไม่มีห ลักฐานดังกล่ าวให้ บันทึกปากคาเจ้าของรถไว้ว่าได้มาด้วยประการใด, หลั กฐาน
ประจำตัวเจ้าของรถ, ในกรณีที่เจ้าของรถมิได้เป็นผู้ผลิตหรือประกอบขึ้นเอง ต้องมีหลักฐานการเสียภาษีการค้าของผูผ้ ลิต
หรือประกอบตามประมวลรัษฎากรหรือหลักฐานการได้รับยกเว้นการเสียภาษีดังกล่าวมาประกอบคำขอด้วย, หลักฐาน
การจัดให้มีประกันภัยความเสียหายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และใบมอบอานาจ พร้อม
หลักฐานประจาตัวผู้รับมอบอานาจ กรณีไม่มาติดต่อขอดำเนินการด้วยตนเอง
10. รถพ่วงและรถกึ่งพ่วง ถ้าเป็นรถนำเข้ามาในราชอาณาจักรทั้งคัน ให้ใช้หลักฐานตามที่กำหนด, ถ้าเป็นรถที่ผลิตขึ้น
ภายในประเทศ ต้องมีหลักฐานการผลิตหรือประกอบรถ (ได้แก่ใบเสร็จรับเงินค่าผลิตหรือประกอบรถ ถ้าเจ้าของผลิตหรือ
ประกอบขึ้นเองให้ทาหนังสือยืนยันเป็นหลักฐาน, หนังสือแจ้งจาหน่ายและรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่ายรถ
ถ้าซื้อจากผู้ผลิตหรือประกอบเพื่อจำหน่าย, หลักฐานการได้มาของรถ ได้แก่ใบเสร็จรับเงิน สัญญาเช่าซื้อ เป็นต้น และ
หลักฐานประจาตัวเจ้าของรถ ได้แก่ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านหรือหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล), หลักฐานประจาตัวของเจ้าของรถ, หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยความเสียหายตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และใบมอบอานาจพร้อมหลักฐานประจำตัวผู้รับอานาจ กรณีไม่
มาติดต่อขอดำเนินการด้วยตนเอง
11. รถจักรยานยนตสาธารณะหลักฐานประจาตัวของเจ้าของรถ, หนังสือแจ้งจาหน่ายและรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับ
และจำหน่ายรถ, หลักฐานการได้มาของรถ ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาเช่าซื้อ หรือหนังสือรับรองการเช่า
ซือ้ (กรณีเป็นการเช่าซื้อรถ) เป็นต้น, หนังสือจากผู้ให้เช่าซื้อยินยอมให้ใช้เป็นรถจักรยานยนตสาธารณะ (กรณีเป็นการเช่า
ซื้อรถ), หนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนตสาธารณะจากคณะอนุกรรมการประจำจังหวัด ที่ยังไม่สิ้นอายุ , ใบขับขี่
รถจั กรยานยนตสาธารณะพร้ อมสำเนา, แบบรายงานประวัติผู้ ขับรถจักรยานยนตสาธารณะ, หลั กฐานการจัด ให้ มี
ประกันภัยความเสียหายตามพระราชบัญ ญัติ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ต้องระบุประเภทการใช้รถเป็นรถ
รับจ้าง และใบมอบอานาจพร้อมหลักฐานประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ กรณีไม่มาติดต่อขอดำเนินการด้วยตนเอง

12. รถรับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (TAXI) /รถยนตบริการธุรกิจ/รถยนตบริการทัศนาจร/รถยนตบริการให้
เช่า/รถยนตรับจ้างสามล้อ หลักฐานประจำตัวของเจ้าของรถ, หนังสือแจ้งจำหน่ายและรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและ
จาหน่ายรถ (กรณีรถใหม่) หรือใบคู่มือจดทะเบียนรถ (กรณีรถรับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน ถ้าเป็นรถจดทะเบียน
แล้ว ต้องมีการใช้งานไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกและใช้งานมาแล้วเป็นระยะทางไม่เกิน 20,000 กิโลเมตร),
หลักฐานการได้มาของรถ ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สัญญาเช่าซื้อ หรือหนังสือรับรองการเช่าซื้อ (กรณีเป็นการ
เช่าซื้อรถ) เป็นต้น, หลักฐานการติดตั้งมาตรค่าโดยสารตามแบบหรือชนิดที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการ ขนส่งทางบก
ได้แก่ หนังสือรับรองมาตรค่าโดยสารจากผู้จำหน่าย (กรณีรถรับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน), หลักฐานการจัดให้มี
เครื่องวิทยุสื่อสารตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมตามแบบหรือชนิดที่ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน ใบกากับค่าใบอนุญาต
หนังสือรับรองของสถานีแม่ข่าย เป็นต้น (กรณีรถรับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน), กรณีรถ ที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง
ต้องมีหนังสือรับรองการติดตั้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณของรถที่ใช้ก๊าซ ตามชนิดของเชื้อเพลิง (LPG/CNG), แบบ
รายงานประวัติผู้ขับรถตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด, หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยความ เสียหายแก่บุคคลที่
สาม (กรณีรถรับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน และรถยนตรับจ้างสามล้อ) และใบมอบอานาจ พร้อมหลักฐาน
ประจาตัวผู้รับมอบอานาจ กรณีไม่มาติดต่อขอดำเนินการด้วยตนเอง

หลักฐานประกอบการเปลี่ยนประเภท
1. กรณีรถอื่นเปลี่ยนเป็นรถสาธารณะ/รถยนตบูรการรถหลักฐานประจำตัวของเจ้าของรถ,ใบคู่มือจดทะเบียนรถ (ต้องมี
อายุการใช้งานไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกและใช้งานมาแล้วเป็นระยะทางไม่เกิน 20,000 กิโลเมตร กรณี
เปลี่ยนเป็นรถยนตรับจ้างไม่เกิน 7 คน), แผ่นป้ายทะเบียนรถประเภทเดิม, หลักฐานการจัดให้มีประกันความเสียหายแก ่
บุคคลที่สาม, หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยความเสียหายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
ต้องระบุประเภทการใช้รถเป็นรถรับจ้าง, แนบรายงานประวัติผู้ขับรถตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และใบมอบ
อำนาจพร้อมหลักฐานประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ กรณีไม่มาติดต่อขอดำเนินการด้วยตนเอง
2. กรณีรถจักรยานยนตส่วนบุคคลเปลี่ยนเป็นรถจักรยานยนตสาธารณะ หลักฐานประจำตัวของเจ้าของรถ, ใบคู่มือจด
ทะเบียนรถ, ใบขับขี่รถจักรยานยนตสาธารณะ พร้อมสำเนา, แผ่นป้ายทะเบียนรถประเภทเดิม , หนังสือรับรองการใช้รถ
จักรยายนตสาธารณะจากคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดยังไม่สิ้นอายุ, หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยความเสียหายตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ต้องระบุประเภทการใช้รถเป็นรถรับจ้าง, แบบรายงานประวัติผู้
ขั บ รถจั ก รยานยนต สาธารณะตามแบบที่ ก รมการขนส่ ง ทางบกกำหนด, หนั ง สื อ จากผู้ ใ ห้ เ ช่ า ซื้ อ ยิ น ยอมให้ ใ ช้ เ ป็ น
รถจักรยานยนตสาธารณะ (กรณีเป็นการเช่าซื้อรถ) และใบมอบอานาจพร้อมหลักฐานประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ กรณีไม่
มาติดต่อขอดำเนินการด้วยตนเอง
3. กรณีรถสาธารณะ/รถยนตบริการ เปลี่ยนเป็นรถอื่น หลักฐานประจำตัวของเจ้าของรถ, ใบคู่มือจดทะเบียนรถ, แผ่น
ป้ายรถประเภทเดิม, หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยความเสียหายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.
2535 และใบมอบอานาจพร้อมหลักฐานประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ กรณีไม่มาติดต่อขอดำเนินการด้วยตนเอง
4. กรณีรถบรรทุกส่ว นบุคคลเปลี่ยนเป็น รถนั่งส่ว นบุคคลหรือรถนั่งส่ว นบุคคลเปลี่ยนเป็น รถบรรทุกส่ว นบุคคล หลักฐาน
ประจำตัวของเจ้าของรถ, ใบคู่มือจดทะเบียนรถ, หลักฐานการแก ้ไขดัดแปลงสภาพรถ เช่น ใบเสร็จรับเงินและหรือ
ใบกากับภาษีค่าโครงหลังคา-เบาะนั่ง ค่าเจาะกระจก-เบาะนั่ง, แผ่นป้ายทะเบียนรถประเภทเดิม , หลักฐานการจัดให้มี
ประกันภัยความเสียหายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรพ พ.ศ. 2535 และใบมอบอานาจพร้อมหลักฐาน
ประจาตัวผู้รับมอบอำนาจ กรณีไม่มาติดต่อขอดำเนินการด้วยตนเอง
5. กรณีรถที่เคยจดทะเบียนตามกฎ หมายว ่าด้วยรถยนตทหาร ห รือรถที่เคยจดทะเบียนแล ะมีเครื่องหมายตามระเบียบที่
ผู้บัญชาการส านักงานตารวจแห่งชาติกาหนด หลักฐานประจำตัวของเจ้าของรถ, หนังสือรับรองหลักฐานการจำหน่าย
จากหน่วยงานนั้น ๆ, หลักฐานการได้มาของรถ ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินและหนังสือยืนยันการจำหน่ายจากหน่วยงานราชการ
ซึง่ เป็นเจ้าของรถว่าได้ทาการประมูลหรือขายทอดตลาดรถคันใด มีรายละเอียดเกี่ยวกับรถอย่างไร และผู้ใดเป็นผู้ประมูล
หรือ ซื้อได้, บัญชีรายละเอียดของรถที่ประมูลหรือขายทอดตลาด, หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยความเสียหายตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรพ พ.ศ. 2535 และใบมอบอานาจพร้อมหลักฐานประจำตัวผู้รับมอบอานาจ
กรณีไม่มาติดต่อขอดำเนินการด้วยตนเอง
6. กรณีที่เคยจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก หลักฐานประจำตัวของเจ้าของรถ, หนังสือแสดงการจด
ทะเบียน
ขั้นตอนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่
1. เจ้าหน้าที่ พิจารณาและตรวจสอบหลักฐานเอกสาร
2. เจ้าหน้าที่ ดาเนินการคำนวณภาษีด้วยระบบงานของกรมการขนส่งทางบก
3. เจ้าหน้าที่ รับชำระค่าธรรมเนียม ออกใบเสร็จรับเงิน บันทึกรายการในต้นทะเบียนรถและใบคู่มือจดทะเบียนรถ จ่าย
เรื่อง และรับแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เริ่มรับเอกสารจากผู้รับบริการ
ระยะเวลารวม 1 ชม. 45นาที

ชื่อกระบวนงาน
: การเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญของรถ (พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานทะเบียนรถยนต์ ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการแบบเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาตหรือที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และ ระเบียบกรมการขนส่ง
ทางบกว่าด้วยการดาเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2531 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
----------------------------------------------------------หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
1. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญของรถ ต้องไม่ค้างชาระภาษีหรือถูกอายัด
การดำเนินการทางทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญของ กรณีที่เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถ
แจ้งการเปลี่ยนสีรถต้องทาการแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนสีรถนั้น ในกรณีจ้างผู้อื่นทำสีให้ถือ
วันที่ลงในใบเสร็จรับเงินค่าจ้างทำสีเป็นวันเปลีย่ นสีรถ ในกรณีที่เจ้าของรถอ้างว่าทำสีเองให้ทำหนังสือยืนยันว่าได้ทำสี
เอง เมื่อใด และให้ถือวันที่ยืนยันนั้นเป็นวันเปลีย่ นสีรถ
3. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญของรถ กรณีที่เจ้าของรถหรือผู้ครอบครอง
รถ แจ้งการเปลี่ยนเครื่องยนตต้องนาหลักฐานการได้มาของเครื่องยนตที่ผ่านการรับรองการส่งบัญชีและจำหน่ าย
เครื่องยนต จากส่วนควบคุมบัญชีรถและเครื่องยนต อาคาร 2 ชั้น 4 กรมการขนส่งทางบก ให้เรียบร้อย กรณีเปลี่ยน
เครื่องยนต โดยนาเครื่องยนตมาจากรถคันอื่น ต้องมีหลักฐานการได้มาของเครื่องยนต นั้น
4. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญของรถ กรณีที่เจ้าของรถหรือผู้ครอบครอง
รถแจ้งเปลี่ยนเครื่องยนต เปลี่ยนสี และติดตั้งโครงหลังคาเหล็กด้านข้างรถ สามารถดาเนินการได้ ณ ที่ทำการนาย
ทะเบียนทุกแห่งทั่วประเทศ เฉพาะประเภทรถดังต่อไปนี้
4.1 รถยนตนั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1)
4.2 รถยนตนั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2)
4.3 รถยนตบรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)
4.4 รถจักรยานยนตส่วนบุคคล (รย.12)
(ยกเว้น กรณีการแก้ไขดัดแปลงรถ เป็นการแก้ไขดัดแปลงห้องผู้โดยสาร หรือมีการตัดต่อโครงคัสซี ซึ่งไม่เป็นเหตุให้ชนิด
หรือยี่ห้อ ของรถเปลี่ยนไปเป็นรถชนิดหรือยี่ห้อ อื่น หรือการแก้ไขดัดแปลงระบบรองน้ ำหนัก ระบบกันสะเทือน ระบบ
บังคับเลี้ยว และระบบขับเคลื่อนรถ โดยไม่มีการแก้ไขส่วนของตัวถังรถที่สาคัญหรือห้องผู้โดยสาร ให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการ
ได้ที่สานักงานขนส่งในเขตพื้นที่ที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้น)
5. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญของรถ ให้เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถ
นารถมาตรวจสภาพ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม และ สาขา เท่านั้น
หลักฐานที่เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบเมื่อมีผู้มาทาการเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญของรถดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล
3. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
4. หนังสือมอบอานาจ
5. ใบเสร็จค่าจ้างทำสี หรือหนังสือยืนยันว่าได้ทำสีเอง (กรณีเปลี่ยนแปลงสีรถ)
6. หนังสือรับรองการส่งบัญชีและจำหน่ายเครื่องยนต
7. ใบเสร็จรับเงินและใบกากับภาษีค่าเครื่องยนต
8. สัญญาการซื้อขายหรือยกให้พร้อมสาเนาใบคู่มือรถที่นาเครือ่ งยนตมาใช้
9. หนังสือรับรองการติดตัง้ และหนังสือรับรองการตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณเกี่ยวกับการใช้ก๊าซ

ขั้นตอนการดาเนินการ
1. เจ้าหน้าที่ พิจารณาและตรวจสอบเอกสาร
2. เจ้าหน้าที่ ดาเนินการรับชำระค่าธรรมเนียม/ออกใบเสร็จรับเงิน/บันทึกรายการในต้นทะเบียน
ระยะเวลาดำเนินการ
ระยะเวลารวม 1 ชม.

ชื่อกระบวนงาน
: การเปลี่ยน ชื่อ, สกุล หรือการเปลี่ยนที่อยู่เจ้าของรถ (พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานทะเบียนรถยนต์ ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการแบบเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาตหรือที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และ ระเบียบกรมการขนส่ง
ทางบกว่าด้วยการดาเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2531 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
----------------------------------------------------------หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
1. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการเปลีย่ น ชื่อ, สกุล หรือการเปลีย่ นที่อยู่เจ้าของรถ ต้องไม่ค้าง
ชำระ ภาษีหรือถูกอายัดการดาเนินการทางทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ, สกุล หรือการเปลี่ยนที่อยู่เจ้าของรถ
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล
3. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
4. ใบเปลีย่ นชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส
5. หนังสือมอบอานาจ (กรณีไม่มาดาเนินการด้วยตนเอง)
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. เจ้าหน้าที่ พิจารณาและตรวจสอบหลักฐานเอกสาร
2. เจ้าหน้าที่ พิจารณาดำเนินการรับชำระค่าธรรมเนียม/ออกใบเสร็จรับเงิน/บันทึกรายการในต้นทะเบียน
ระยะเวลาดำเนินการ
ระยะเวลารวม 1 ชม.

ชื่อกระบวนงาน

: การขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจาปี
(พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานทะเบียนรถยนต์ ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการแบบเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาตหรือที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และ ระเบียบกรมการ
ขนส่งทางบกว่าด้วยการดาเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2531 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
-----------------------------------------------------หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
1. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเครื่องหมายแสดงการเสีย
ภาษี ประจาปี ต้องไม่ค้างชำระภาษีหรือถูกอายัดการดาเนินการทางทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบข้อเท็จจริงรถคันที่จะทาการขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเครื่องหมายแสดง
การเสียภาษีประจำปี เกี่ยวกับการสูญหายของใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี
3. กรณีรถยนตรับจ้างของนิติบุคคล เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบหนังสือแจ้งจากสหกรณหรือบริษัทฯ ที่ได้รับความ
เห็นชอบให้จดทะเบียนรถรับจ้างถึงนายทะเบียน โดยระบุหมายเลขทะเบียนช ื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองมีความ
ประสงคขอซื้อแผ่นป้ายทะเบียนรถพร้อมให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองมาบันทึกปากคำกับเจ้าหน้าที่และลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐาน
4. กรณี ก ำหนดให้ ผู้ ยื่ น คำขอใบแทนคู่ มื อ จดทะเบี ย นรถท ี่ไ ด้ รั บ มอบอ านาจจากเจ้ า ของที่ เ ป็ น บุ ค คลธรรมดา
เจ้าหน้าที่ ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
ประจำปี ต้องนำเอกสารบัตรประจาตัวประชาชนของเจ้าของมาแสดงและให้บันทึกถ ้อยคาผู้ยื่นขอยืนยันการนาบัตร
ประจำตัวประชาชน ของเจ้าของรถ/บันทึกประจำวันสถานีตำรวจมาแสดงต่อนายทะเบียนไว้ด้วย
หลักฐานการขอใบแทนใบคูม่ ือจดทะเบียนรถหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล
3. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
4. บัตรประจาตัวประชาชนหรือหลักฐานประจาตัวเจ้าของรถหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมหลักฐาน
5. หนังสือแจ้งจากสหกรณหรือบริษัทถึงนายทะเบียน (กรณีรถยนตรับจ้าง)
6. หนังสือมอบอานาจ (กรณีไม่มาดาเนินการด้วยตนเอง)
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. เจ้าหน้าที่ พิจารณาและตรวจสอบหลักฐานเอกสาร
2. เจ้าหน้าที่ พิจารณาดำเนินการรับชาระค่าธรรมเนียม/ออกใบเสร็จรับเงิน/ออกใบแทนเครื่องหมายแสดงการเสีย
ภาษี
(กรณีขอใบแทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี)/ออกใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถ (กรณีขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบียน
รถ)/บันทึกรายการทางทะเบียนในต้นทะเบียนรถและใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถ/นายทะเบียนลงนาม/จ่ายเรื่อง
ระยะเวลาดำเนินการ
ระยะเวลารวม 1 ชม.

ชื่อกระบวนงาน
: การแจ้งไม่ใช้รถชั่วคราวหรือตลอดไป(พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานทะเบียนรถยนต์ ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการแบบเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาตหรือที่เกี่ยวข้อง : ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับ
ทะเบียนและภาษีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2531 และกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการ
แจ้งไม่ใช้รถ พ.ศ. 2554 และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการแจ้ง
ไม่ใช้รถและการแจ้งใช้รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2554
----------------------------------------------------------หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
1. เจ้าหน้าที่ต้องทำการตรวจสอบรถคันที่จะทาการแจ้งไม่ใช้รถชั่วคราวหรือตลอดไป ต้องไม่ค้างชาระภาษีหรือถูก
อายัด การดำเนินการทางทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการแจ้งไม่ใช้รถชั่วคราวหรือตลอดไป กรณีเลิกสัญญาเช่าซื้อแต่ไม่
สามารถนำแผ่นป้ายทะเบียนรถมาคืนได้นั้น ต้องทาการแจ้งไม่ใช้รถตลอดไปเท่านัน้ และให้ทำการยื่นคำขอแก้ไขรายการ
ตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
3. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถ กรณีแจ้งไม่ใช้รถชัว่ คราวไว้และมีความประสงคจะแจ้งไม่ใช้รถชัว่ คราวต่อไป หรือ
จะแจ้งไม่ใช้รถตลอดไปนัน้ ต้องให้ผู้ยื่นต้องยื่นคาขอต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ดำเนินการไว้ครั้งแรก
หลักฐานการแจ้งไม่ใช้รถชั่วคราวหรือตลอดไป
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล
3. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
4. แผ่นป้ายทะเบียนรถ
5. หนังสือมอบอานาจ (กรณีไม่มาดาเนินการด้วยตนเอง)
6. หนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ
7. หนังสือยืนยันความถูกต้องในการเลิกสัญญาเช่าซื้อ
8. หลักฐานการเช่าซื้อ ได้แก่ หนังสือสัญญาเช่าซื้อ สำเนาใบเสร็จรับเงินและใบกากับภาษีเฉพาะงวดสุดท้ายก่อน
เลิก สัญญาเช่าซื้อ
9. สำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีจากสถานีตำรวจที่เจ้าของแจ้งความสูญหายหรือเกิดอุบัติเหตุไว้ต่อพนักงาน
สอบสวน (กรณีรถเกิดอุบัติเหตุหรือสูญหาย)
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. เจ้าหน้าที่ พิจารณาและตรวจสอบหลักฐานเอกสาร
2. เจ้าหน้าที่ พิจารณา รับคำขอ/ตรวจสอบหลักฐานประกอบคาขอ/เรียกเก็บแผ่นป้าย/รับชาระค่าธรรมเนียม/ออก
ใบเสร็จรับเงิน/ค้นต้นทะเบียน/ บันทึกรายการทางทะเบียนในต้นทะเบียนรถและใบคู่มือจดทะเบียนรถ/นายทะเบียนลงนาม/
จ่ายเรื่องคืน
ระยะเวลาดำเนินการ
ระยะเวลารวม 1 วัน
หมายเหตุ
การชำระภาษีประจำปี สามารถดำเนินการได้ทั่วไทย

ชื่อกระบวนงาน
: การแจ้งใช้รถที่ได้แจ้งหยุดใช้ชั่วคราวไว้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานทะเบียนรถยนต์ ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการแบบเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาตหรือที่เกี่ยวข้อง : กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการแจ้งไม่ใช้รถ
พ.ศ. 2554 และ ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดาเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์ พ.ศ. 2554 และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
----------------------------------------------------------หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
1. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการแจ้งใช้รถที่ได้แจ้งหยุดใช้ชั่วคราวไว้ ต้องไม่ถูกอายัดการดำเนินการ
ทางทะเบียนตามกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
2. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบภาษีประจำปีสาหรับรถให้จดั เก็บ ดังนี้
2.1 กรณีแจ้งใช้รถก่อนครบกำหนด 2 ปี(หากอายุภาษีประจำปีในปีนั้น ๆ ยังคงเหลืออยู่ เจ้าของไม่ต้องเสียภาษี
ใหม่ โดยให้ได้รับประโยชนจากอายุภาษีประจาปีที่ยังคงเหลืออยู่ และหากอายุภาษีประจาปีสิ้นสุดลงแล้วต้องเสียภาษี
นับตั้งแต่วันที่แจ้งใช้รถเป็นต้นไป)
2.2 กรณีแจ้งใช้รถภายหลังครบกำหนด 2 ปี ต้องเสียภาษีนับแต่วันถัดจากวันครบกาหนดการแจ้งไม่ใช้ชวั่ คราว
พร้อมทั้งจัดเก็บเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1 ต่อเดือน
3. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการแจ้งใช้รถที่ได้แจ้งหยุดใช้ชั่วคราวไว้ ต้องนำรถมาตรวจสภาพ
หลักฐานการแจ้งใช้รถทีไ่ ด้แจ้งหยุดใช้ชั่วคราวไว้
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล
3. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
4. ใบรับแผ่นป้ายทะเบียนรถ
5. หนังสือมอบอานาจ (กรณีไม่มาดาเนินการด้วยตนเอง)
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. เจ้าหน้าที่ พิจารณาและตรวจสอบหลักฐานเอกสาร
2. เจ้าหน้าที่ พิจารณารับคำขอตรวจสภาพรถ/ตรวจสภาพรถ/บันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร/จ่ายเรื่อง
3. เจ้าหน้าที่ พิจารณารับคำขอ/ตรวจสอบหลักฐานประกอบคาขอ/รับชาระค่าธรรมเนียม/ออกใบเสร็จรับเงิน/บันทึก
รายการทางทะเบียนในต้นทะเบียนรถและใบคู่มือจดทะเบียนรถ/นายทะเบียนลงนาม/จ่ายเรื่องและแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ระยะเวลาดำเนินการ
ระยะเวลารวม 1 วัน
หมายเหตุ
การชำระภาษีประจำปี สามารถดำเนินการได้ทั่วไทย

ชื่อกระบวนงาน

: การขอตรวจสอบหรือรับรองสาเนาข้อมูลทะเบียนรถ
(พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานทะเบียนรถยนต์ ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการแบบเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาตหรือที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และ ระเบียบกรมการขนส่ง
ทางบกว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการเปิดเผยตรวจดูและขอสาเนาข้อมูลข่าวสารของกรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2554
และระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยตรวจดูและขอสาเนาข้อมูลข่าวสารของกรมการขนส่ง
ทาง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
----------------------------------------------------------หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
1. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทำการขอตรวจสอบหรือรับรองสาเนาข้อมูลทะเบียนรถ ต้องเป็นบุคคลที่
มี ส่วนได้เสียหรือประโยชนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ขอตรวจสอบ
2. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการขอตรวจสอบหรือรับรองสาเนาข้อมูลทะเบียนรถ ต้องเป็นรถที่อยู่
ใน ความรับผิดชอบของสำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
3. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการขอตรวจสอบหรือรับรองสาเนาข้อมูลทะเบียนรถ ต้องแนบ
เอกสาร หลักฐาน ดังนี้
3.1 เอกสารจากศาล ต้องมีหมายศาลหรือคำสั่งศาล
3.2 เอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมาย ต้องมีหนังสือขอตรวจดูหรือขอสาเนาข้อมูล
ข่าวสาร
3.3 เอกสารจากทนายความ ต้องมีสาเนาใบอนุญาตทนายความและสาเนาบันทึกประจาวันเกี่ยวกับคดีของสถานี
ตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุหรือสาเนาใบแต่งตั้งทนายความ
3.4 เอกสารจากบริษัทประกันภัย ต้องมีสาเนาหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนบริษัทประกันภัย สำเนาบันทึกประจำวัน
เกี่ยวกับคดีของสถานีตารวจท้องที่ที่เกิดเหตุ
หลักฐานการขอตรวจสอบหรือรับรองสาเนาข้อมูลทะเบียนรถ
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล
3. หนังสือนาของหน่วยงานของรัฐขอตรวจดูหรือขอสาเนาเอกสาร
4. สาเนาหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนบริษัทประกันภัย
5. สำเนาใบอนุญาตทนายความหรือสาเนาใบแต่งตั้งทนาย
6. สำเนาบันทึกประจาวันเกี่ยวกับคดีของสถานีตำรวจที่เกิดเหตุ
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. เจ้าหน้าที่ พิจารณา รับคำขอ/ตรวจสอบหลักฐานประกอบคาขอ/พิจารณา/อนุมัติ/รับชาระค่าธรรมเนียม/ออก
ใบเสร็จรับเงิน
ระยะเวลาดำเนินการ
ระยะเวลารวม 1 วัน
หมายเหตุ
1. การยกเว้ น การจั ด เก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มยกเว้ น เฉพาะส่ ว นราชการองค กรตามรั ฐ ธรรมนู ญ มหาวิ ท ยาลั ย และ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นองคการมหาชน
2. การชำระภาษีประจำปี สามารถดำเนินการได้ทั่วไทย

ชื่อกระบวนงาน
: การขอผ่อนชำระภาษีที่ค้าง(พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานทะเบียนรถยนต์ ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการแบบเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาตหรือที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และกรมการขนส่งทางบก
เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการผ่อนชาระภาษีค้างตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 (ฉบับที่ 2) และ
กรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการผ่อนชาระภาษีค้างตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.
2522 (ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2546) และระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วย การผ่อนชำระภาษีค้าง
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2546 และกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการผ่อน
ชำระภาษีคา้ งตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 3)
----------------------------------------------------------หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
1. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทำการขอผ่อนชาระภาษีที่ค้าง ต้องเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองรถ
ตามที่ปรากฏชื่อทางทะเบียนและรวมถึงผู้ครอบครองรถตามความเป็นจริงด้วย
2. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการขอผ่อนชาระภาษีที่ค้าง ต้องแสดงความจานงขอผ่อนชาระภาษีค้าง
ณ ส านักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมที่รถคันดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบ
3. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการขอผ่อนชาระภาษีที่ค้าง ต้องเป็นรถที่ค้างชำระภาษีจานวน 20 คัน
ขึ้นไป หรือ มีภาษีค้างชำระเป็นจานวนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป
4. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการขอผ่อนชาระภาษีที่ค้าง ต้องชาระภาษีค้างบางส่วนในขณะที่ทำ ความ
ตกลงและภาษีค้างส่วนที่เหลือให้ผ่อนชาระเป็นงวดรายเดือน โดยเฉลี่ยงวดละเท่า ๆ กันทุกงวด
5. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการขอผ่อนชาระภาษีที่ค้าง หากผิดนัดค้างชาระผู้ขอผ่อนชาระต้อง ชำระ
ภาษีที่ค้างชาระทั้งหมด ไม่สามารถผ่อนผันได้อีก
หลักฐานการขอผ่อนชำระภาษีที่ค้าง
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล
3. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
4. หนังสือมอบอานาจ (กรณีไม่มาดาเนินการด้วยตนเอง)
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. เจ้าหน้าที่ พิจารณารับคาขอ/ตรวจสอบหลักฐานประกอบคาขอ/คานวณภาษีเพื่อจัดเก็บเงินค่าภาษีประจำปี/จัดเก็บ
เงินภาษี/ออกใบเสร็จรับเงิน/ออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี/บันทึกรายการในหนังสือขอผ่อนภาษีค้างชาระประจำปี/
บัญชีรายการผ่อนภาษีค้างชำระ
ระยะเวลาดำเนินการ
ระยะเวลารวม 30 นาที

ชื่อกระบวนงาน
: การย้ายรถออก (พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานทะเบียนรถยนต์ ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการแบบเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาตหรือที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และระเบียบกรมการขนส่ง
ทางบก ว่าด้วยการดาเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2531 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
----------------------------------------------------------หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
1. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการย้ายรถออก ต้องไม่ค้างชาระภาษีหรือถูกอายัดการดำเนินการทาง
ทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการย้ายออก กรณียื่นคาขอที่จังหวัดปลายทาง ต้องได้รับการอนุญาต
จากจังหวัดต้นทางก่อนดาเนินการย้ายรถเข้าต่อไป (ให้เริ่มนับระยะเวลาการแจ้งย้ายเจ้าเมื่อพ้นกำหนด 2 วันทำการ
นับตั้งแต่วันทียื่นขอย้ายรถออกที่จังหวัดปลายทาง)
3. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการย้ายออก กรณีรถยนตสี่ล้อเล็กบรรทุกส่วนบุคคล, รถยนตสามล้อ
ส่วนบุคคลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนจังหวัดปลายทางก่อนดาเนินการแจ้งย้ายออก
4. เจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งท าการตรวจสอบรถคั น ที่ จ ะท าการย้ า ยออก กรณี รถจั ก รยานยนต ต้ อ งมีห นัง สื อ รับ รองการใช้
รถจักรยานยนตสาธารณะจากคณะอนุกรรมการประจำจังหวัดปลายทางก่อนดาเนินการแจ้งย้ายออก
5. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการย้ายออก กรณี การย้ายออกจังหวัดต้นทางที่รถนั้นจดทะเบียนอยูใ่ ห้
ยื่น ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมที่อยู่ในความรับผิดชอบ (ให้เริ่มนับระยะเวลาการแจ้งย้ายเข้าเมื่อพ้นกำหนด 2
วันทำการนบตั้งแต่วนั ที่ยื่นขอย้ายรถออก)
หลักฐานการย้ายรถออก
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล
3. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
4. หนังสือมอบอานาจ (กรณีไม่มาดาเนินการด้วยตนเอง)
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. เจ้าหน้าที่ พิจารณา รับคำขอ/ตรวจสอบหลักฐานประกอบคาขอ/รับชาระค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน/
บันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอรและใบคู่มือจดทะเบียนรถ/นายทะเบียนลงนาม/จ่ายเรื่อง
ระยะเวลาดำเนินการ
ระยะเวลารวม 30 นาที

ชื่อกระบวนงาน
: การย้ายรถเข้า (พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานทะเบียนรถยนต์ ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการแบบเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาตหรือที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และระเบียบกรมการขนส่ง
ทางบก ว่าด้วยการดาเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2531
----------------------------------------------------------หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
1. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการย้าย รถเข้า ต้องไม่ค้างชาระภาษีหรือถูกอายัดการดำเนินการทาง
ทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการย้าย รถเข้า กรณียื่นขอแจ้งย้าย ณ จั งหวัดปลายทาง ต้องได้รับการ
อนุญาตย้ายจากจังหวัดต้นทางก่อน (ให้เริ่มนับระยะเวลาการแจ้งย้ายเจ้าเมื่อพ้นกำหนด 2 วันทำการนับตั้งแต่วันทียื่นขอ
ย้ายรถออกที่จังหวัดปลายทาง)
หลักฐานการย้ายรถเข้า
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล
3. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
4. หนังสือมอบอานาจ (กรณีไม่มาดาเนินการด้วยตนเอง)
5. แผ่นป้ายทะเบียนรถเดิม
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. เจ้าหน้าที่ พิจารณารับคาขอ/ตรวจสภาพรถ/บันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร/จ่ายเรื่อง
2. เจ้าหน้าที่ พิจารณา รับเรื่อง/ตรวจสอบหลักฐานประกอบคาขอ/รับชาระค่าธรรมเนียม/ออกใบเสร็จรับเงิน/บันทึก
ข้อมูลในต้นทะเบียนรถและใบคู่มือจดทะเบียนรถ/นายทะเบียนลงนาม/จ่ายเรื่อง
3. รับเรื่อง/จ่ายแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ระยะเวลาดำเนินการ
ระยะเวลารวม 1 ชม. 15 นาที

ชื่อกระบวนงาน

: การอนุญาตนำรถที่จดทะเบียนแล้วออกนอกราชอาณาจักร
(พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานทะเบียนรถยนต์ ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการแบบเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาตหรือที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และระเบียบกรมการขนส่ง
ทางบก ว่าด้วยการดาเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2531
----------------------------------------------------------หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
1. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการ อนุญาตนารถที่จดทะเบียนแล้วออกนอกราชอาณาจักร ต้องไม่ค้าง
ชำระภาษีหรือถูกอายัดการดาเนินการทางทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการอนุญาตนำรถที่จดทะเบียนแล้วออกนอกราชอาณาจักรต้องเป็นรถที่
ได้แจ้งไม่ใช้รถตลอดไปก่อนขออนุญาตนำรถออกนอกราชอาณาจักร
หลักฐานการอนุญาตนำรถที่จดทะเบียนแล้วออกนอกราชอาณาจักร
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล
3. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
4. หนังสือมอบอานาจ (กรณีไม่มาดาเนินการด้วยตนเอง)
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. เจ้าหน้าที่ พิจารณา รับคำขอ/ตรวจสอบหลักฐานประกอบคาขอ/รับชาระค่าธรรมเนียม/ออกใบเสร็จรับเงิน/บันทึก
ข้อมูลในต้นทะเบียนรถและใบคู่มือจดทะเบียนรถ/นายทะเบียนลงนาม/จ่ายเรื่อง
ระยะเวลาดำเนินการ
ระยะเวลารวม 1 ชม.

ชื่อกระบวนงาน
: การแปลใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นภาษาอังกฤษ (พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานทะเบียนรถยนต์ ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการแบบเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาตหรือที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และระเบียบกรมการขนส่ง
ทางบก ว่า ด้ วยการด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่า ด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2531 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการแปลหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์เป็น
ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2537
----------------------------------------------------------หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
1. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการ แปลใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นภาษาอังกฤษ ต้องไม่ค้างชาระ
ภาษี หรือถูกอายัดการดาเนินการทางทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักฐานการแปลใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นภาษาอังกฤษ
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล
3. หนังสือเดินทาง
4. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
5. หนังสือมอบอานาจ (กรณีไม่มาดาเนินการด้วยตนเอง)
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. เจ้าหน้าที่ พิจารณารับคำขอ/ตรวจสอบหลักฐานประกอบคาขอ/รับชำระค่าธรรมเนียม/ออกใบเสร็จรับเงิน/แปลใบ
คู่มือจดทะเบียนรถ/นายทะเบียนลงนาม/จ่ายเรื่อง
ระยะเวลาดำเนินการ
ระยะเวลารวม 1 ชม.

ชื่อกระบวนงาน

: การออกหนังสือหรือใบแทนหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ และเครื่องหมายแสดง
ประเทศ(พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานทะเบียนรถยนต์ ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการแบบเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาตหรือที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และระเบียบกรมการขนส่ง
ทางบก ว่า ด้ วยการด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่า ด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2531และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการออกเอกสารและเครื่องหมายกากับรถเพื่อนารถไปใช้ระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2555
----------------------------------------------------------หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
1. เจ้ าหน้ าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จ ะทาการออกหนังสื อหรือใบแทนหนังสื ออนุญาตระหว่างประเทศ และ
เครื่องหมายแสดงประเทศ ต้องไม่ค้างชาระภาษีหรือถูกอายัดการดาเนินการทางทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เจ้ าหน้ าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จ ะทาการออกหนังสื อหรือใบแทนหนังสื ออนุญาตระหว่างประเทศ และ
เครื่องหมายแสดงประเทศกรณีขอแผ่นป้ายทะเบียนรถที่เป็นภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามระเบียบกรมการขนส่ง ทางบกว่าด้วยการ
ขอและการออกแผ่นป้ายทะเบียนรถที่ใช้ตามความตกลงระหว่างประเทศ
3. เจ้ าหน้ าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จ ะทาการออกหนังสื อหรือใบแทนหนังสื ออนุญาตระหว่างประเทศ และ
เครื่องหมายแสดงประเทศผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจ ต้องให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการสูญหายของเอกสารด้วย
4. เจ้ าหน้ าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคัน ที่จะทาการออกหนังสื อหรือใบแทนหนังสืออนุญาตระหว่างประเทศ และ
เครื่องหมายแสดงประเทศ จะออกให้สำหรับการนำรถไปใช้กับประเทศที่มีความตกลงฯ กับประเทศไทยแล้วเท่านั้น
5. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทำการออกหนังสือหรือใบแทนหนังสืออนุญาตระหว่างประเทศ และ เครื่องหมาย
แสดงประเทศ ต้องอนุญาตหนังสือรถระหว่างประเทศและเครื่องหมายแสดงประเทศได้แก ่ รถยนตนั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7
คน, รถยนตนั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน, รถยนตบรรทุกส่วนบุคคล, รถยนตของบุคคลในคณะผู้แทนทางการฑูตทางกงสุล
องคการระหว่างประเทศหรือทบวงการชานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติและรถยนต รับจ้างระหว่างจังหวัด, รถยนตรับจ้าง,
รถยนตบริการที่นำไปใช้ในลักษณะเป็นรถยนตส่วนบุคคลเท่านั้น ห้ามนำไปใช้รับจ้างไม่ว่ากรณีใด
หลักฐานการการออกหนังสือหรือใบแทนหนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ และเครื่องหมายแสดงประเทศ
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล
3. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
4. หนังสือมอบอานาจ (กรณีไม่มาดาเนินการด้วยตนเอง)
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. เจ้าหน้าที่ พิจารณารับคาขอ/ตรวจสอบหลักฐานประกอบคาขอ/รับชำระค่าธรรมเนียม/ออกหนังสืออนุญาตระหว่าง
ประเทศและเครื่องหมายแสดงประเทศ/นายทะเบียนลงนาม/จ่ายเรื่อง
ระยะเวลาดำเนินการ
ระยะเวลารวม 1 ชม.

ชื่อกระบวนงาน
: การขอใช้หรือเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนรถ (พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานทะเบียนรถยนต์ ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการแบบเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาตหรือที่เกี่ยวข้อง : ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ขอใช้หรือเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
----------------------------------------------------------หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
1. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการขอใช้หรือเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนรถ ต้องไม่ค้างชาระภาษีหรือถูก
อายัดการดาเนินการทางทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการขอใช้หรือเปลีย่ นหมายเลขทะเบียนรถ กรณีขอใช้หมายเลขทะเบียน
ที่ออกให้สำหรับรถคันหนึ่งมาใช้กับรถอีกคันหนึ่งที่จดทะเบียนแล้ว ต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้หมายเลขทะเบียนรถจาก
ผู้ใช้และผู้ขอใช้ตามแบบฟอรมที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
3. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการขอใช้หรือเปลีย่ นหมายเลขทะเบียนรถ กรณีขอใช้หมายเลขทะเบียน
ที่ออกให้สาหรับรถคันหนึ่งมาใช้กับรถอีกคันหนึ่งที่จดทะเบียนแล้ว(สลับหมายเลขทะเบียน) สามารถยื่นดำเนินการได้ ณ
สานักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม โดยรถคันดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบ
4. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการขอใช้หรือเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนรถกรณีขอใช้หมายเลขทะเบียน ที่
ไม่เคยออกให้สาหรับรถใดมาใช้กับรถอีกคันหนึ่งที่จดทะเบียนแล้ว (เปลี่ยนหมายเลขทะเบียน) สามารถยื่นดำเนินการได้
ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม โดยรถคันดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบ
หลักฐานการขอใช้หรือเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนรถ
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล
3. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. เจ้าหน้าที่ พิจารณารับคาขอ/ตรวจสอบหลักฐานประกอบคำขอ
2. เจ้าหน้าที่พิจารณาเสนอหัวหน้าหมวดเพื่ออนุมัติ/หัวหน้าหมวดพิจารณาอนุมัติ
3. เจ้าหน้าที่ รับชำระค่าธรรมเนียม/ออกใบเสร็จรับเงิน/บันทึกรายการในต้นทะเบียนรถ,ใบคู่มือจดทะเบียนรถ/
นายทะเบียนลงนาม
ระยะเวลาดำเนินการ
ระยะเวลารวม 3 วัน

ชื่อกระบวนงาน

: การขอความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนต์สี่ล้อเล็กบรรทุกส่วนบุคคล
(พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานทะเบียนรถยนต์ ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการแบบเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาตหรือที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และระเบียบกรมการขนส่ง
ทางบก ว่าด้วยการดาเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2531 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
----------------------------------------------------------หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
1. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทำการขอความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนตสี่ล้อเล็กบรรทุกส่วนบุคคล
ต้องมีหนังสือชี้แจงระบุเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องใช้รถ ความสม่าเสมอในการใช้ และลักษณะของสินค้าหรือ
ผู้โดยสารที่จำเป็นจะต้องใช้รถยนตสี่ล้อส่วนบุคคล
หลักฐานการขอความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนต์สี่ล้อเล็กบรรทุกส่วนบุคคล
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล
3. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
4. หนังสือชี้แจงเหตุผลความจาเป็นต้องใช้รถยนตสี่ล้อเล็กบรรทุกส่วนบุคคลในกิจการของตนเอง
5. แผนที่แสดงเส้นทางการใช้รถ
6. รูปรถยนตสี่ล้อเล็กบรรทุกส่วนบุคคล
7. หนังสือมอบอานาจ (กรณีไม่มาดาเนินการด้วยตนเอง)
8. รูปถ่ายสถานที่ประกอบการ
ขั้นตอนการดำเนินการ
1. เจ้าหน้าที่ พิจารณารับคาขอ/ตรวจสอบหลักฐานประกอบคาขอ
2. ตรวจสอบข้อเท็จจริงความจำเป็นและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยละเอียด/รวบรวมข้อมูลเหตุผลความ
จำเป็น และหลักฐาน/สรุปเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ผู้บังคับบัญชาลงนามให้ความเห็นชอบ
ระยะเวลาดำเนินการ
ระยะเวลารวม 7 วัน

ชื่อกระบวนงาน

: การขอความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล
(พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานทะเบียนรถยนต์ ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการแบบเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาตหรือที่เกี่ยวข้อง : ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับ
ทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2531 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
----------------------------------------------------------หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
1. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการ ขอความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนตสามล้อส่วนบุคคล ต้อง
ให้ผู้ยื่นคำขอแสดงเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องใช้สามล้อส่วนบุคคล, ความสม่าเสมอในการใช้ และลักษณะของ
สินค้า หรือผู้โดยสาร
2. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการ ขอความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนตสามล้อส่วนบุคคลต้องมี
ลักษณะเห็นได้ชัดเจนว่าไม่อาจดัดแปลงเป็นรถยนตรับจ้างสามล้อได้โดยง่ายและต้องมีสีที่แตกต่างไปจากรถยนตสามล้อ
ส่วนบุคคลซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจน
3. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการ ขอความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนตสามล้อส่วนบุคคลขนาด
ของรถคันดังกล่าว ความกว้างต้องไม่เกิน 1.50 เมตร ความยาวไม่เกิน 4 เมตร เครื่องยนตต้องมีความจุกระบอกสูบ
รวมกันไม่เกิน 550 ลูกบาศกเมตร
4. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการขอความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนตสามล้อส่วนบุคคลต้องยื่น
ขออนุญาตต่อนายทะเบียนก่อนดำเนินการจดทะเบียนหรือรับโอนแล้วแต่กรณี ณ จังหวัดที่ตนมีภูมิลาเนา
หลักฐานการขอความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล
3. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
4. หนังสือชี้แจงเหตุผลความจาเป็นต้องใช้รถยนตสามล้อนัง่ ส่วนบุคคลหรือสามล้อเล็กบรรทุกส่วนบุคคล (แล้วแต่กรณี)
5. แผนที่แสดงเส้นทางการใช้รถ
6. รูปถ่ายรถยนตนั่งสามล้อส่วนบุคคลด้านหน้า ด้านหลัง ด้านซ้าย และด้านขวาทีพ่ ่นคำว่า “รถยนตนั่งสามล้อส่วน
บุคคล”
7. รูปถ่ายรถยนตนั่งสามล้อส่วนบุคคลด้านหน้า ด้านหลัง ด้านซ้าย และด้านขวาที่พ่นคำว่า “รถยนตบรรทุกสามล้อส่วน
บุคคล”
8. หนังสือมอบอานาจ (กรณีไม่มาดาเนินการด้วยตนเอง)
9. รูปถ่ายสถานที่ประกอบการ
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. เจ้าหน้าที่ พิจารณารับคาขอ/ตรวจสอบหลักฐานประกอบคาขอ
2. เจ้าหน้าที่ พิจารณา ตรวจสอบข้อเท็จจริงความจำเป็นและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยละเอียด/
รวบรวมข้อมูล เหตุผลความจาเป็นและหลักฐาน/สรุปเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น/พิจารณาให้
ความเห็นชอบ
3. เจ้าหน้าที่ พิจารณาให้ผู้บงั คับบัญชาลงนามให้ความเห็นชอบ
ระยะเวลาดำเนินการ
ระยะเวลารวม 5 วัน

ชื่อกระบวนงาน
: การอนุญาตให้มีเครื่องหมายพิเศษ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานทะเบียนรถยนต์ ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการแบบเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาตหรือที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
----------------------------------------------------------หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
1. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการอนุญาตให้มีเครื่องหมายพิเศษ ต้องยื่น ณ สำนักงานขนส่งจังหวัด
นครปฐม
2. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทำการอนุญาตให้มีเครื่องหมายพิเศษ โดยมีผู้มีสิทธิ์ขอเครื่องหมายพิเศษ
ได้แก่ ผู้จาหน่ายรถหรือตัวแทนจาหน่ายรถ
หลักฐานการอนุญาตให้มีเครือ่ งหมายพิเศษ
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. แบบคำขอรับใบอนุญาตรถยนตหรือให้ผู้อื่นขับรถยนตที่มีไว้เพื่อขายหรือซ่อม
4. หนังสือชี้แจงแสดงความประสงคขออนุญาตมีเครื่องหมายพิเศษ
5. หนังสือรับรองบริษัท
6. หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย
7. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
8. แผนที่ตั้งของสถานประกอบกิจการโดยสังเขปพร้อมภาพถ่ายสถานประกอบกิจการ
9. ยอดจองรถ, สถิติยอดจาหน่าย 3 เดือนย้อนหลัง
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. เจ้าหน้าที่ พิจารณาตรวจสอบคาขอตามแบบฟอรมและเอกสารหลักฐานประกอบ
2. เจ้าหน้าที่พิจารณาคาขอพร้อมสรุปความเห็นเสนอนายทะเบียน
3. เจ้าหน้าที่ รับชำระค่าธรรมเนียม
4. เจ้าหน้าที่จัดพิมพใบอนุญาต, สมุดคู่มือประจำรถ
5. นายทะเบียนพิจารณาและลงนามอนุญาต
ระยะเวลาดำเนินการ
ระยะเวลารวม 3 ชัว่ โมง
หมายเหตุ
กรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้
เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคำขอจะต้อง
ดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด ในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละ
ทิ้งคำขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน

ชื่อกระบวนงาน
: การขอแผ่นป้ายทะเบียนรถกรณีสูญหายชำรุดหรือลบเลือนในสาระสำคัญ (พระราชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. 2522)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานทะเบียนรถยนต์ ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการแบบเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
กฎหมายทีใ่ ห้อานาจการอนุญาตหรือที่เกี่ยวข้อง : ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับ
ทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2531 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
----------------------------------------------------------หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
1. เจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งท าการตรวจสอบรถคั น ที่ จะท าการขอแผ่ นป้ า ยทะเบี ยนรถกรณี สู ญ หายช ารุ ดหรื อ ลบเลื อนใน
สาระสำคัญ ต้องไม่ค้างชาระภาษีหรือถูกอายัดการดาเนินการทางทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งท าการตรวจสอบรถคั น ที่ จะท าการขอแผ่ นป้ า ยทะเบี ยนรถกรณี สู ญ หายช ารุ ดหรื อ ลบเลื อนใน
สาระสำคัญ กรณีแผ่นป้ายทะเบียนสูญหาย ผู้ยื่นคำขอต้องบันทึกถ้อยคาให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการสูญหายของแผ่นป้าย
ทะเบียนรถแก่เจ้าหน้าที่หรือบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจประกอบการยื่นคาขอแผ่นป้าย
3. เจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งท าการตรวจสอบรถคั น ที่ จ ะท าการขอแผ่ น ป้ า ยทะเบี ย นรถกรณี สู ญ หายชำรุ ด หรื อ ลบเลื อ นใน
สาระส าคัญกรณีแผ่ น ป้ ายทะเบี ย นรถชำรุ ดผู้ ยื่นคำขอต้องนาแผ่ นป้ายทะเบียนรถมาคืนในวันที่ก ำหนดรับแผ่ นป้าย
ทะเบียนรถใหม่ พร้อมให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองมาบันทึกถ้อยคากับเจ้าหน้าที่และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
4. เจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งท าการตรวจสอบรถคั น ที่ จะท าการขอแผ่ นป้ า ยทะเบี ยนรถกรณี สู ญ หายช ารุ ดหรื อ ลบเลื อ นใน
สาระส าคัญกรณีร ถยนตรับ จ้ างของนิติบุ คคลต้องมีห นังสื อแจ้งจากสหกรณหรือบริษัทฯ ที่ได้รับความเห็ นชอบให้จด
ทะเบียนรถรับจ้างถึงนายทะเบียน โดยระบุหมายเลขทะเบียน ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองมีความประสงคขอซื้อ
แผ่นป้ายทะเบียนรถ พร้อมให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองมาบันทึกปากคากับเจ้าหน้าที่และลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน
5. เจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งท าการตรวจสอบรถคั น ที่ จะท าการขอแผ่ นป้ า ยทะเบี ยนรถกรณี สู ญ หายช ารุ ดหรื อ ลบเลื อนใน
สาระสาคัญกรณีแผ่นป้ายสูญหายในวันครบกำหนดรับแผ่นป้ายผู้ยื่นคาขอ จะต้องนำใบเสร็จค่าธรรมเนียมแผ่นป้าย กรณี
สูญหายยื่นแสดงต่อห้องจ่ายแผ่นป้าย
6. เจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งท าการตรวจสอบรถคั น ที่ จ ะท าการขอแผ่ น ป้ า ยทะเบี ย นรถกรณี สู ญ หายช ารุ ด หรื อ ลบเลื อ นใน
สาระสำคัญ ต้องยื่นขอ ณ ส านักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
หลักฐานการขอแผ่นป้ายทะเบียนรถกรณีสูญหาย ชำรุด หรือลบเลือนในสาระสำคัญ
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล
3. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ
4. หนังสือแจ้งจากสหกรณหรือบริษัทถึงนายทะเบียน
5. หนังสือมอบอานาจ (กรณีไม่มาดาเนินการด้วยตนเอง)
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. เจ้าหน้าที่ พิจารณา รับคาขอ/ตรวจสอบหลักฐาน/รับชำระค่าธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน/บันทึกข้อมูล
ใน คอมพิวเตอรและใบคู่มือจดทะเบียนรถ/นายทะเบียนลงนาม/จ่ายเรื่อง
2. ผลิตแผ่นป้ายทะเบียนรถ
3. จ่ายแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ระยะเวลาดำเนินการ
ระยะเวลารวม 7 วัน

ชื่อกระบวนงาน
: การโอนรถ (พระราชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. 2522)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานทะเบียนรถยนต์ ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการแบบเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาตหรือที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และระเบียบกรมการขนส่ง
ทางบก ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2531 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
----------------------------------------------------------หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
1. เจ้าหน้าที่ ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการขอโอนรถ ต้องไม่ค้างชาระภาษีหรือถูกอายัดการดำเนินการทาง
ทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. เจ้าหน้าที่ต้องทำการตรวจสอบรถคันที่จะทาการขอโอนรถต้องได้รับแจ้งการโอนรถต่อนายทะเบียนภายใน 15 นับ
แต่วันโอน
3. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการขอโอนรถต้องให้ผู้ยื่นคาขอ นารถมาตรวจสอบ ณ สำนักงานขนส่ง
จังหวัดนครปฐม (ยกเว้นการโอนตามสัญญาเช่าซื้อไม่ต้องนำรถมาตรวจสอบ)
4. เจ้าหน้าที่ ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการขอโอนรถรถยนตสี่ล้อเล็กส่วนบุคคล, รถยนตสามล้อส่วนบุคคล,
รถยนตรับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน, รถยนตบริการและรถยนตรับจ้างสามล้อ ผู้รับโอนต้องได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนก่อนนารถมาโอน
5. เจ้าหน้าที่ ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการขอโอนรถโดยการรับมรดกกรณีไม่ม ีพินัยกรรมและไม่มีคำสั่งศาล
แต่งตั้งผู้จัดการมรดกต้องแนบหนังสือแจ้งผลการสอบปากคำทายาทจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือพนักงานสอบสวน ท้องที่ที่
ผู้ตายมีภูมิลำเนา
6. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทากา รขอโอนรถ โดยผู้โอนและผู้รับโอนต้องลงนามในแบบคาขอโอนและ
รับโอนตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
7. เจ้าหน้าที่ ต้องทำการตรวจสอบรถคันที่จะทาการขอโอนรถ กรณีการโอนรถจักรยานยนตสาธารณะในส่วนภูมิภาค
ต้องมีหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนตสาธารณะจากคณะกรรมการจังหวัดนครปฐมที่ยังไม่สิ้นอายุ
กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สาเนาใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว พร้อมสาเนาทะเบียนบ้าน
หากเป็นคนต่างชาติใช้สำเนาหนังสือเดินทาง หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ หรือหนังสือรับรองการทำงาน
กรณีนิติบุคคล
: หนังสือรับรองหรือเอกสารแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (เช่น หนังสือรับรองบริษัทฯ หนังสือ
รับรองห้างหุ้นส่วน ) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 1 ปี (หากเป็นสาเนาต้องลงนามพร้อมประทับตาให้ครบถ้วนตามที่กาหนด), ข้อบังคับ
หรือเอกสารจัดตั้งนิติบุคคล เช่น สมาคม สหกรณ วัด มูลนิธิ เป็นต้น และหลักฐานของผู้มีอ ำนาจลงนาม (สำเนา บัตร
ประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาให้ครบถ้วน)

หลักฐานประกอบการโอนรถ
1. การโอนรถโดยสาร การซื้อขายเสร็จ เด็ดขาด หลักฐานประจำตัวของผู้โอนและผู้รับโอน, ใบคู่มือจดทะเบียนรถ,
หลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี เป็นต้น (กรณีบุคคลธรรมดา อาจมีหรือไม่
มีหลักฐานข้อนี้ก็ได้) และใบมอบอานาจพร้อมหลักฐานประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ กรณีไม่มาติดต่อขอดำเนินการด้วย
ตนเอง
2. การโอนรถโดย การเช่าซื้อหรือซื้อขายโดย มีเงื่อนไข หลักฐานประจำตัวของผู้โอนและผู้รับโอน, ใบคู่มือจดทะเบียนรถ,
สาเนาสัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาซื้อขายโดยมีเงื่อนไข, ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าซื้อ หรือซื้อขายโดยมีเงื่อนไขและใบกากับ
ภาษี เฉพาะงวดสุดท้าย, หนังสือยืนยันของผู้ให้เช่าซื้อหรือผู้ขายโดยมีเงื่อนไข ระบุว่าผู้รับโอนได้ผ่อนชาระราคา
ครบถ้วนแล้ว และใบมอบอานาจพร้อมหลักฐานประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ กรณีไม่มาติดต่อขอดำเนินการด้วยตนเอง
3. การโอนรถโดยการรับมรดกมีพินัยกรรม
(ต้องเป็นพินัยกรรมที่ถูกต้องตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย )
หลักฐานประจาตัวของผู้โอนและผู้รับโอน, ใบคู่มือจดทะเบียนรถ, สำเนาหรือภาพถ่ายใบมรณะบัตรเจ้าของมรดก,
พินัยกรรมพร้อมภาพถ่ายพินัยกรรม (ฝ่ายเมือง) และใบมอบอานาจพร้อมหลักฐานประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ กรณีไม่
มา ติดต่อขอดำเนินการด้วยตนเอง
4. การโอนรถโดย ศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก หลักฐานประจาตัวของผู้โอนและผู้รับโอน , ใบคู่มือจดทะเบียนรถ ,
สาเนา หรือภาพถ่ายใบมรณะบัตรเจ้าของมรดก , สาเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก พร้อมฉบับที่ศาลรับรอง
และใบมอบ อำนาจพร้อมหลักฐานประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ กรณีไม่มาติดต่อขอดำเนินการด้วยตนเอง
5. การโอนรถโดยการรับ มรดกท ี่ไ ม่มีพินัยกรรมและไม่มีค ำสั่ง ศาลแต่ง ตั้ ง ผู้จั ด การมรดกหลัก ฐานประจำตัว ของผู้ โ อน
และ ผู้รับโอน, ใบคู่มือจดทะเบียนรถ, สำเนาหรือภาพถ่ายใบมรณะบัตรเจ้าของมรดก(หลักฐานประจาตัวของทายาทที่มี
สิทธิ์ใน ทรัพยมรดกทั้งหมด และหลักฐานประจาตัวของทายาทที่มีสิทธิ์ในทรัพยมรดกแต่สละมรดก), หนังสือสละมรดก
ของ ทายาทที่มีสิทธิ์ในทรัพยมรดก แต่ไม่ต้องการรับโอนรถ (กรณีมีทายาทหลายคน และทายาทบางคนไม่ต้องการรับ
มรดก) และใบมอบอานาจพร้อมหลักฐานประจำตัวผู้รับมอบอำนาจ กรณีไม่มาติดต่อขอดำเนินการด้วยตนเอง
6. การโอนรถโดยคำสั่งหรือคาพิพากษาของศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอ ำนาจตามกฎหมาย หลักฐานประจาตัวของ
ผู้โอน และผู้รับโอน, ใบคู่มือจดทะเบียนรถ ,คำสั่งหรือคาพิพากษาของศาล หนังสือของเจ้าพนักงานผู้มีอานาจตาม
กฎหมายให้ โอนรถให้ กั บ ผู้ รั บ โอน พร้ อ มทั้ ง บั ญ ชี ร ายละเอี ย ดรถคั น ดั ง กล่ า ว, หลั ก ฐานการได้ ม าของรถ เช่ น
ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ใบกำกับ ภาษี และใบมอบอานาจพร้อมหลั กฐานประจำตัว ผู้ รับ มอบอำนาจ กรณีไม่มาติด ต่ อ ขอ
ดำเนินการด้วยตนเอง
7. การโอนรถที่ได้รับการยกเว้น การเสียภาษีประจาปีให้กับบุคคลที่ไม ่ได้รับยกเว้นการเสียภาษีประจำปี หลักฐาน
ประจำตัวของผู้โอนและผู้รับโอน , ใบคู่มือจดทะเบียนรถ , หนังสือแจ้งการโอนรถจากส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ได้รับ
การเสี ย ภาษีป ระจำปี , หลั กฐานการได้มาของรถ เช่นใบเสร็จรับเงิน ใบกากับภาษี , ใบมอบอานาจพร้อมหลั กฐาน
ประจาตัว ผู้รับมอบอานาจ กรณีไม่มาติดต่อขอดำเนินการด้วยตนเอง และประกาศและบัญชีแสดงรายละเอียดของ
หน่วยงานที่ขาด ทอดตลาด ที่ระบุประเภทรถ ยี่ห้อรถ สีรถ หมายเลขตัวรถและหมายเลขเครื่องยนต เป็นต้น
8. การโอนรถของบรรดาคณะทูต สถานกงสุล องคการระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ของตน ซึ่งนาเข้ามา โดยได้รับ
ยกเว้นอากรศุลกากร และบรรดาภาษีต่าง ๆ ให้กับบุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว หลักฐานประจาตัวของผู้โอนและผู้รับโอน ,
ใบคู่มือจดทะเบียนรถ , หนังสือจากกระทรวงการต่างประเทศอนุมัติให้จ ำหน่ายรถคันดังกล่าว, หนังสือจากกระทรวงการ
ต่างประเทศแจ้งให้ทราบถึงการโอน หรือการขายรถคันนั้นแล้ว , หลักฐานการเสียอากรขาเข้าจากกรมศุลกากร และภาษี
อื่น ๆ (ถ้าม)ี , หลักฐานการได้มา เช่น สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ และใบมอบอานาจพร้อมหลักฐานประจาตัวผู้รับ
มอบอานาจ กรณีไม่มาติดต่อขอดำเนินการด้วยตนเอง
9. การโอนรถของบุคคลที่ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีอื่น ๆ แต่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีประจาปีให้กับบุคคลที่
ไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว หลักฐานประจาตัวของผู้โอนแล ะผู้รับโอน, ใบคู่มือจดทะเบียนรถ , หนังสือจากกรมวิเทศสหการ
สำนักนายกรัฐมนตรี อนุมัติให้จำหน่ายรถและแจ้งให้ทราบถึงการโอนหรือขายรถคันนั้นแล้ว , หลักฐานการเสียอากร
ขาเข้า จากรมศุลกากร และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี), หลักฐานการได้มา เช่น สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ และใบมอบ
อานาจ พร้อมหลักฐานประจาตัวผู้รับมอบอานาจ กรณีไม่มาติดต่อขอดำเนินการด้วยตนเอง

10. การโอนรถของบริษัทประกันภัยเนื่องจากมีการชดใช้ค่าเสียหายตามส ัญญาประกันภัย หลักฐานประจาตัวของ
ผู้โอน และผู้รับโอน, ใบคู่มือจดทะเบียนรถ , สำเนากรมธรรมประกันภัยสาหรับรถนั้นที่ให้ความคุ้มครองกรณีรถสูญ
หายด้วย, สาเนาหลักฐานการรับแจ้งความและสาเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีจากสถานีตำรวจ, หลักฐานการ
ชดใช้ค่าสินไหม ทดแทนตามกรมธรรมประกันภัยหรือการได้รับช่วงสิทธิ์ตามสัญญาประกันภัย เช่น ใบเสร็จรับเงิน,
กรณีที่รถอยู่ในระหว่าง การให้เช่าซื้อ ต้องแนบหนังสือให้ความยินยอมในการโอนกรรมสิทธิ์ จากผู้เช่าซื้อด้วย และ
ใบมอบอานาจพร้อมหลักฐาน ประจาตัวผู้รับมอบอำนาจ กรณีไม่มาติดต่อขอดำเนินการด้วยตนเอง
11. การโอนรถยนตสี่ล้อเล็กส่วนบุคคล/รถยนตสามล้อส่วนบุคคล/รถยนตรับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน/รถยนต
บริการธุรกิจ/รถยนตบริการทัศนาจร/รถยนตบริการให้เช่า/รถยนตรับจ้างสามล้อ หลักฐานประจำตัวของผู้โอนและผูร้ บั
โอน, ใบคู่ ม ือ จดทะเบี ย นรถ, หนั ง สื อ ให้ ค วามเห็ น ชอบจากนายทะเบี ย น, หลั ก ฐานการได้ ม า เช่ น สั ญ ญาซื้ อ ขาย
ใบเสร็จรับเงิน ฯลฯ และใบมอบอานาจพร้อมหลักฐานประจาตัวผู้รับมอบอานาจ กรณีไม่มาติดต่อขอดาเนินการด้วย
ตนเอง 12. การโอนรถจากบิดาหรือมารดาให้บุตรหรือบุตรบุญธรรม, บุตรหรือบุตรบุญธรรมให้บิดาหรือมารดา , สามีให้
ภรรยา, ภรรยาให้สามี หลักฐานประจาตัวของผู้โอนและผู้รับโอน, สำเนาทะเบียนบ้านของผู้โอนและผู้รับโอน (กรณีบิดา
หรือมารดาให้บุตร, บุตรให้บิดาหรือมารดา), หนังสือรับรองการรับบุตรบุญธรรมจากสานักงานเขต (กรณีบิดาหรือมารดา
ให้บุตรบุญธรรม, บุตรบุญธรรมให้บิดาหรือมารดา), สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีโอนระหว่างสามี,ภรรยา) และใบคู่มือจด
ทะเบียนรถ
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. เจ้าหน้าที่ พิจารณายื่นคาขอพร้อมเอกสาร/ตรวจสภาพรถ/บันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร/จ่ายเรื่อง
2. เจ้าหน้าที่ พิจารณา ยื่นคาขอ/ตรวจสอบหลักฐาน/รับชำระค่าธรรมเนียม/ออกใบเสร็จรับเงินบันทึกรายการในต้น
ทะเบียนรถและใบคู่มือจดทะเบียนรถ/จ่ายเรื่อง
ระยะเวลาดำเนินการ
ระยะเวลารวม 1 วัน

ชื่อกระบวนงาน
: การรับชาระภาษีรถประจาปี โดยหน่วยงานอื่น (พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานทะเบียนรถยนต์ ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการแบบเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาตหรือที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และระเบียบกรมการขนส่ง
ทางบก ว่าด้วยการดาเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2531 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
----------------------------------------------------------หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน
1. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่จะทาการรับชำระภาษีประจาปี ต้องไม่ค้างชาระภาษีหรือถูกอายัด
2. เจ้าหน้าที่ ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่ทำการรับชาระภาษีประจำปีต้องทาการตรวจสอบเอกสารที่ไปรษณีย/
ธนาคารจัดส่งเอกสารหลักฐานการเงินให้สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
3. เจ้าหน้าที่ต้องทาการตรวจสอบรถคันที่ทำการรับชาระภาษีประจาปี ต้องทาการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลใน ระบบงาน
หลักฐานประกอบการรับชำระภาษีรถประจาปี โดยหน่วยงานอื่น
1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ ฉบับจริงพร้อมสำเนา
2. หลักฐานการจัดให้ประกันภัยมี ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผูป้ ระสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ฉบับจริงพร้อมสำเนา
3. ใบรับรองการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ฉบับจริง
4. หนังสือรับรองการตรวจสอบและทดสอบส่วนควบของรถที่ใช้กา๊ ซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิงฉบับจริง
ขั้นตอนการดาเนินการ
1. เจ้าหน้าที่ พิจารณายื่นคำขอพร้อมเอกสาร
2. เจ้าหน้าที่ พิจารณาเอกสารหลักฐานการเงินที่ได้รับจากไปรษณีย
ระยะเวลาดำเนินการ
ระยะเวลารวม 1 ชม.

