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คานา
ด้วยสานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์ยรงายก่นพกฒนาครณภาพาานุริการและพกฒนาาานในทรกๆ ด้านอยงาา
ตงอเนื่อา โดยได้ักดตก้า “ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)” ตายนโยุาย
รกฐุาลนึ้ น เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ แ นะน าและอ านวยควายสะดวกประชาชนผู้ ย าติ ด ตง อ วนง วยาานภาครกฐ เป็ น ัร ด
ใว้ ุ ริก ารน้ อ ยู ลนง า วสาร และใว้ คาแนะน า วลก ก เกณฑ์ วิธรก าร ระยะเวลา และคง าธรรยเนร ย ยตง า าๆ แกง
ประชาชนทร่เดินทาา ยาติดตงอราชการ ใว้สายารถักดเตรรยยเอกสารวลกกฐานได้อยงาาถูกต้อา ครุถ้วน
ในการนร้ เพื่อใว้การปฏิุกติาานศูนย์ราชการสะดวก(GECC) เป็นไปอยงาายรประสิทธิภาพ สานกกาาน
นนสงาักาววกดุรรรรกยย์ ัึาได้ักดทาคูงยือการปฏิุกติาานสาวรกุเั้าวน้าทร่ โดยการรวุรวย อาค์ควายรู้ทร่เกร่ยวน้อา
กกุกระุวนการใวุ้ริการนอาทร กวนงวยาานในสกากกดสาวรกุใช้เป็นแวลงาน้อยูลควายรู้เกร่ยวกกุการุริ การทรก
กิักรรยนอากรยการนนสงาทาาุกสาวรกุเั้าวน้าทร่ประัาศูนย์ราชการสะดวก ซึ่าคณะผู้ักดทาววกาเป็นอยงาา
ยิ่าวงาคูงยือฉุกุนร้ัะเป็นประโยชน์ตงอการปฏิุกติาาน นอาเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์ ซึ่าัะเป็น
สงวนเสริยสร้าาประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการปฏิุกติาานใว้กกุอาค์กรตงอไป

คณะผู้ัดก ทา
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ทะเุรยนรถยนต์
ทะเุรยนรถนนสงา
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การนนสงาผู้โดยสารประัาทาา
การนนสงาผู้โดยสารไยงประัาทาา
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สถานตรวัสภาพรถ
สถานรนนสงาผู้โดยสาร
โราเรรยนสอนนกุรถ
การประยูลทะเุรยนเลนสวย
อกตราคงาธรรยเนรยยและอกตราภาษร
ภาคผนวก
คาถายคาตอุทร่พุุงอย
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ทะเุรยนรถยนต์
•

การัดทะเุรยนรถใวยง รถเปลร่ยนประเภท รถทร่แั้าไยงใช้ตลอดไป
(พ.ร.ุ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)
• การรกุชาระภาษรประัาปี
(พ.ร.ุ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)
• การโอนรถ
(พ.ร.ุ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)
• การเปลร่ยนแปลาสาระสาคกญนอารถ
(พ.ร.ุ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)
• การนอแผงนป้ายทะเุรยนรถกรณรสูญวาย ชารรด วรือลุเลือนในสาระสาคกญ
(พ.ร.ุ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)
• การนอใช้วรือเปลร่ยนวยายเลนทะเุรยนรถ
(พ.ร.ุ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)
• การนอใุแทนใุคูงยือัดทะเุรยนรถวรือเครื่อาวยายแสดาการเสรยภาษรประัาปี
(พ.ร.ุ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)

คูงยือการปฏิุกติาานสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์
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การจดทะเบียนรถใหม่ รถเปลี่ยนประเภท
รถที่แจ้งไม่ใช้ตลอดไป
(พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)
หลักฐาน
- วลกกฐานประัาตกว เชงน ุกตรประัาตกวประชาชนฉุกุัริา วนกาสือรกุรอานิติุรคคล
- เอกสารเพิ่ยเติยตายแตงละกรณร
สถานที่ดานินการ
ฝ่ายทะเุรยนรถ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์ กรยการนนสงาทาาุก
สานกกาานนนสงาักาววกดทรกแวงาทก่วประเทศ
ขั้นตอนการดาเนินการ
- ยื่นคานอพร้อยวลกกฐานเพื่อตรวัสอุ ณ ฝ่ายตรวัสภาพรถ
- ตรวัสภาพรถ
- ยื่นคานอพร้อยวลกกฐานเพื่อตรวัสอุ ณ ฝ่ายทะเุรยนรถยนต์
- ออกวยายเลนทะเุรยนรถ
- ชาระคงาธรรยเนรยย/ังายเรื่อาคืน
- รกุแผงนป้ายทะเุรยนรถ
ระยะเวลาดาเนินการ
๑๒๐ นาทร (ไยงรวยระยะเวลารอคอย)
หมายเหตุ
- รถใวยงัากโราาานทร่ผลิตในประเทศวรือรถนาเน้าัากตงาาประเทศ ผู้ยื่นคานอัะต้อานาวลกกฐานการ
ได้ยานอารถไปดาเนินการรกุรอาวลกกฐานการแั้าัาวนงาย ณ สงวนควุครยุกญชรรถและเครื่อายนต์ อาคาร
2 ชกน 4 กรยการนนสงาทาาุก ใว้เรรยุร้อยกงอน
- รถักกรยานยนต์สาธารณะ ผู้ยื่นคานอัะต้อาได้รกุควายเว็นชอุัากคณะกรรยการประัาักาววกดกงอน
นารถยาัดทะเุรยน และต้อาแนุสาเนาใุอนรญาตนกุรถักกรยานยนต์สาธารณะ
แบบคาขอ
แุุคานอัดทะเุรยนรถ

คูงยือการปฏิุกติาานสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์
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-

การรับชาระภาษีประจาปี (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)
หลักฐาน
- ใุคูงยือัดทะเุรยนรถ (ถ้ายร)
- วลกกฐานการักดใว้ยรประกกนภกยตาย พ.ร.ุ. คร้ยครอาผู้ประสุภกยัากรถ พ.ศ. 2535
- เอกสารเพิ่ยเติยตายแตงละกรณร
สถานทีด่ าเนินการ
ฝ่ายทะเุรยนรถยนต์ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์ กรยการนนสงาทาาุก
สานกกาานนนสงาักาววกดทรกแวงาทก่วประเทศ
ขั้นตอนการดาเนินการ
- ยื่นคานอพร้อยวลกกฐานเพื่อตรวัสอุ
- ชาระคงาธรรยเนรยย/ังายเรื่อาคืน
ระยะเวลาดาเนินการ
2 นาทร (ไยงรวยระยะเวลารอคอย)
หมายเหตุ
- รถทร่ัะยื่นนอชาระภาษรรถประัาปีต้อาไยงถกู อายกดการชาระภาษรตายกฎวยายทร่เกร่ยวน้อา
- สาวรกุรถเก๋า รถตู้ รถปิคอกพ ทร่ัดทะเุรยนตก้าแตง 7 ปีนึ้นไป และรถักกรยานยนต์ทร่ ัดทะเุรยน
ตกา้ แตง 5 ปีนนึ้ ไป ต้อาผงานการตรวัสภาพัากสถานตรวัสภาพรถเอกชน (ตรอ.)
- สาวรกุรถทร่ กาวนดใว้ตรวัสภาพ ณ ทร่ทาการนายทะเุรยน เั้านอารถต้อานารถนก้นเน้ารกุการ
ตรวัสภาพกงอนชาระภาษรประัาปี
- รถทร่ใช้ก๊าซธรรยชาติอกดเป็นเชื้อเพลิา ต้อาผงานการตรวัและทดสอุการติดตก้าัากวิศวกรผู้ได้รกุ
อนรญาต สาวรกุรถทร่ใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิา ต้อาผงานการตรวัและทดสอุการติดตก้าัากวิศวกร
ผู้ได้รกุอนรญาต
- รถักกรยานยนต์สาธารณะ ัะต้อาดาเนินการตรวัสภาพรถ และชาระภาษร ณ สานกกาานนนสงา
ักาววกดุรรรรกยย์ทร่รถนก้นอยูงในควายรกุผิดชอุ วรือ ตายสถานทร่ตก้าวินนอาผู้นกุนร่
- รถยนต์รกุั้าาุรรทรกคนโดยสารไยงเกิ น 7 คน (TAXI) รถยนต์สร่ล้อเล็กรกุั้าารถยนต์รก ุั้าาสาย
ล้อ รถยนต์ุริการธรรกิั รถยนต์ุริการทกศนาัร รถยนต์ุริการใว้เชงาต้อาดาเนินการตรวัสภาพรถ
กงอนชาระภาษร พร้อยแนุแุุรายาานประวกติผู้นกุรถตายแุุทร่กรยการนนสงาทาาุกกาวนด
- การชาระภาษร รถประัาปี สาวรกุรถสงวนุร คคลสายารถชาระได้ ลวาวน้ า 90 วก น สาวรกุรถ
รกุั้าา สายารถชาระลงวาวน้าได้ 30 วกน

คูงยือการปฏิุกติาานสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์
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การโอนรถ
(พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)
หลักฐาน
- วลกกฐานประัาตกว เชงน ุกตรประัาตกวประชาชนฉุกุัริา วนกาสือรกุรอานิตุิ รคคล
- เอกสารเพิ่ยเติยตายแตงละกรณร
สถานที่ดาเนินการ
ฝ่ายทะเุรยนรถ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์ กรยการนนสงาทาาุก
สานกกาานนนสงาักาววกดทรกแวงาทก่วประเทศ
ขั้นตอนการดานินการ
- ยื่นคานอพร้อยวลกกฐานเพื่อตรวัสอุ ณ ฝ่ายตรวัสภาพรถ
- ตรวัสอุรถ
- ยื่นคานอพร้อยวลกกฐานเพื่อตรวัสอุ ณ ฝ่ายทะเุรยนรถยนต์
- ชาระคงาธรรยเนรยย/ังายเรื่อาคืน
ระยะเวลาดาเนินการ
90 นาทร (ไยงรวยระยะเวลารอคอย)
หมายเหตุ
- รถทร่ยื่นนอต้อาไยงค้าาชาระภาษรวรือถูกอายกดการดาเนินการทาาทะเุรยนตาย
กฎวยายทร่เกร่ยวน้อา
- ต้อาแั้าการโอนรถตงอนายทะเุรยนภายใน 15 วกนนกุแตงวกนโอน
- ต้อานารถยาตรวัสอุ (ยกเว้นการโอนตายสกญญาเชงาซื้อไยงต้อานารถยาตรวัสอุ)
- รถยนต์สร่ล้อเล็กสงวนุรคคล, รถยนต์สายล้อสงวนุรคคล, รถยนต์รกุั้าาุรรทรกคนโดยสารไยงเกิน 7 คน,
รถยนต์ุริการและรถยนต์รกุั้าาสายล้อ ผู้รกุโอนต้อาได้รกุควายเว็นชอุัากนายทะเุรยนกงอนนารถ
ยาโอน
- การโอนรถโดยการรกุยรดกกรณรไยงยรพินกยกรรยและไยงยร คาสก่าศาลแตงาตก้าผู้ักดการยรดก ต้อาแนุวนกาสือ
แั้าผลการสอุปากคาทายาทัากเั้าวน้าทร่ฝ่ายปกครอาวรือพนกกาานสอุสวนท้อาทร่ ทร่ผู้ตายยรภูยิลาเนา
แบบคาขอ
แุุคานอโอนและรกุโอน

คูงยือการปฏิุกติาานสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์
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การเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญของรถ
(พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)
หลักฐาน
- วลกกฐานประัาตกว เชงน ุกตรประัาตกวประชาชนฉุกุัริา วนกาสือรกุรอานิตุิ รคคล
- ใุคูงยือัดทะเุรยนรถ
- เอกสารเพิ่ยเติยตายแตงละกรณร
สถานทีด่ าเนินการ
ฝ่ายทะเุรยนรถ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์ กรยการนนสงาทาาุก
สานกกาานนนสงาักาววกดทรกแวงาทก่วประเทศ
ขั้นตอนการดาเนินการ
- ยื่นคานอพร้อยวลกกฐานเพื่อตรวัสอุ ณ ฝ่ายตรวัสภาพรถ
- ตรวัสอุรถ/ตรวัสภาพรถ
- ยื่นคานอพร้อยวลกกฐานเพื่อตรวัสอุ ณ ฝ่ายทะเุรยนรถยนต์
- ชาระคงาธรรยเนรยย/ังายเรื่อาคืน
ระยะเวลาดาเนินการ
60 นาทร (ไยงรวยระยะเวลารอคอย)
หมายเหตุ
- รถทร่ยื่นนอต้อาไยงค้าาชาระภาษรวรือถูกอายกดการดาเนินการทาาทะเุรยนตายกฎวยายทร่เกร่ยวน้อา
- เั้านอารถต้อาแั้าการเปลร่ยนสรรถตงอนายทะเุรยนภายใน 7 วกนนกุแตงวกนทร่เปลร่ยนสรรถนก้น ในกรณรั้าา
ผู้อื่นทาสร ใว้ถือวกนทร่ทร่ลาในใุเสร็ัรกุเาินคงาั้าาทาสรเป็นวกนเปลร่ยนสรรถ ในกรณรทร่เั้านอารถอ้าาวงาทาสรเอา
ใว้ทาวนกาสือยืนยกนวงาได้ทาสรเอาเยื่อใดและใว้ถือวกนทร่ยืนยกนนก้นเป็นวกนเปลร่ยนสรรถ
- การเปลร่ยนเครื่อายนต์ ผู้ยื่นคานอัะต้อานาวลกกฐานการได้ยานอาเครื่อายนต์ทร่ผงานการรกุรอาการสงา
ุกญ ชรและัาวนงายเครื่อายนต์ัากสงวนควุครยุกญชรรถและเครื่อายนต์ อาคาร 2 ชก้น 4 กรยการนนสงา
ทาาุกใว้เรรยุร้อย กรณรเปลร่ยนเครื่อายนต์ โดยนาเครื่อายนต์ยาัากรถคกนอื่นต้อายรวลกกฐานการได้ยา
นอาเครื่อายนต์นก้น
แบบคาขอ
แุุคานอแก้ไนเพิ่ยเติยรายการในทะเุรยนรถ
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การขอแผ่นป้ายทะเบียนรถกรณีสูญหาย ชารุด
หรือลบเลือนในสาระสาคัญ
(พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)
หลักฐาน
- วลกกฐานประัาตกว เชงน ุกตรประัาตกวประชาชนฉุกุัริา วนกาสือรกุรอานิตุิ รคคล
- ใุคูงยือัดทะเุรยนรถ
- เอกสารเพิ่ยเติยตายแตงละกรณร
สถานทีด่ าเนินการ
ฝ่ายทะเุรยนรถ สานกกาานนนสงาักาววกดบุรีรัมย์ กรยการนนสงาทาาุก
สานกกาานนนสงาักาววกดทรกแวงาทก่วประเทศ ในเนตรกุผิดชอุทร่รถนก้นัดทะเุรยน
ขั้นตอนการดาเนินการ
- ยื่นคานอพร้อยวลกกฐานเพื่อตรวัสอุ
- ชาระคงาธรรยเนรยย/ังายเรื่อาคืน
ระยะเวลาดาเนินการ
๓5 นาทร (ไยงรวยระยะเวลารอคอย และไยงรวยระยะเวลาการักดทาแผงนป้ายทะเุรยนรถ)
หมายเหตุ
- รถทร่ยื่นนอต้อาไยงค้าาชาระภาษร วรือถูกอายกดการดาเนินการทาาทะเุรยนตาย
กฎวยายทร่เกร่ยวน้อา
- ผู้ยื่นคานอ/ผู้รกุยอุอานาัต้อาใว้นอเท็ััริาเกรย่ วกกุการสูญวายนอาแผงนป้ายทะเุรยนรถแกงเั้าวน้าทร่
- กรณร แผงนป้ายทะเุรยนรถชารรด ผู้ยื่นคานอ/ผู้รกุยอุอานาัต้อานาแผงนป้ายทะเุรยนรถยาคืนในวก นทร่
กาวนดรกุแผงนป้ายทะเุรยนใวยง
แบบคาขอ
แุุคานออื่นๆ

คูงยือการปฏิุกติาานสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์

6

การขอใช้หรือเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนรถ
(พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)
หลักฐาน
- วลกกฐานประัาตกว เชงน ุกตรประัาตกวประชาชนฉุกุัริา วนกาสือรกุรอานิติุรคคล
- ใุคูงยือัดทะเุรยนรถ
สถานทีด่ าเนินการ
ฝ่ายทะเุรยนรถ สานกกาานนนสงาักาววกดบุรีรัมย์ กรยการนนสงาทาาุก
สานกกาานนนสงาักาววกดทรกแวงาทก่วประเทศ ในเนตรกุผิดชอุทร่รถนก้นัดทะเุรยน
ขั้นตอนการดาเนินการ
- ยื่นคานอพร้อยวลกกฐานเพื่อตรวัสอุ
- พิัารณาอนรยกติ
- ชาระคงาธรรยเนรยย/ังายเรื่อาคืน
ระยะเวลาดาเนินการ
2 วกน (ไยงรวยระยะเวลาการักดทาแผงนป้ายทะเุรยนรถ)
หมายเหตุ
- รถทร่ยื่นนอต้อาไยงค้าาชาระภาษร วรือถูกอายกดการดาเนินการทาาทะเุรยนตายกฎวยายทร่เกร่ยวน้อา
- กรณรนอใช้วยายเลนทะเุรยนทร่ออกใว้ สาวรกุรถคกนวนึ่ายาใช้กกุรถอร กคกนวนึ่าทร่ัดทะเุรยนแล้ว ต้อายร
วนกาสือยินยอยใว้ใช้วยายเลนทะเุรยนรถัากผู้ใช้และผู้นอใช้ตายแุุฟอร์ยทร่กรยการนนสงาทาาุกกาวนด
แบบคาขอ
แุุคานออื่นๆ
วนกาสือยินยอยใว้ใช้วยายเลนทะเุรยนรถัากผู้ใช้และผู้นอใช้
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การขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือ
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจาปี
(พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)
หลักฐาน
- วลกกฐานประัาตกว เชงน สาเนาุกตรประัาตกวประชาชนฉุกุัริา วนกาสือรกุรอานิตุิ รคคล
- ใุคูงยือัดทะเุรยนรถ ยกเว้นกรณรใุคูงยือัดทะเุรยนรถสูญวาย
สถานที่ดาเนินการ
ฝ่ายทะเุรยนรถ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์ กรยการนนสงาทาาุก
สานกกาานนนสงาักาววกดทรกแวงาทก่วประเทศ ในเนตรกุผิดชอุทร่รถนก้นัดทะเุรยน
ขั้นตอนการดาเนินการ
- ยื่นคานอพร้อยวลกกฐานเพื่อตรวัสอุ
- ชาระคงาธรรยเนรยย/ังายเรื่อาคืน
ระยะเวลาดาเนินการ
35 นาทร (ไยงรวยระยะเวลารอคอย)
หมายเหตุ
- รถทร่ยื่นนอต้อาไยงค้าาชาระภาษรวรือถูกอายกดการดาเนินการทาาทะเุรยนตายกฎวยายทร่เกร่ยวน้อา
- ผู้ ยื่น คานอ/ผู้ รกุยอุอ านาัต้ อาใว้ น้ อเท็ ััริาเกร่ ย วกก ุการสูญ วายนอาใุคูงยื อ ัดทะเุร ย นรถวรื อ
เครื่อาวยายแสดาการเสรยภาษรประัาปีแกงเั้าวน้าทร่
- ยื่นคานอ ณ สานกกาานนนสงาเนตพื้นทร่ทร่รถนก้นอยูงในควายรกุผิดชอุ
แบบคาขอ
แุุคานออื่นๆ
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ทะเุรยนรถนนสา
• การัดทะเุรยน
(พ.ร.ุ. การนนสงาทาาุก พ.ศ. 2522)
• การย้ายรถเน้า
(พ.ร.ุ. การนนสงาทาาุก พ.ศ. 2522)
• การโอนรถ
(พ.ร.ุ. การนนสงาทาาุก พ.ศ. 2522)
• การออกวนกาสืออนรญาตระววงาาประเทศและเครื่อาวยายประเทศ
(พ.ร.ุ. การนนสงาทาาุก พ.ศ. 2522)
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การจดทะเบียน
(พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522)
หลักฐาน
- ุกตรประัาตกวประชาชน วรือภาพถงายวนกาสือรกุรอาการัดทะเุรยนเป็นนิติุรคคล
- ุกตรประัาตกวน้าราชการวรือพนกกาานอาค์การนอารกฐ
- วนกาสือยอุอานาั
- ใุสาคกญการเปลร่ยนชื่อ
เอกสารเพิ่มเติม
1. กรณรรถใวยงทร่ผลิตัากโราาานภายในประเทศ วรือรถทร่นาเน้าัากตงาาประเทศเพื่อัาวนงาย
- วนกาสือรกุรอาวลกกฐานการสงาุกญชรรกุและัาวนงายรถ
- วลกกฐานการได้ยานอารถ เชงน สกญ ญาเชงาซื้อรถ วรือวลกกฐานอื่นใดทร่ แสดาการยรกรรยสิทธิ์วรือสิท ธิ
ครอุครอารถ
- วลกกฐานการชาระราคารถ เชงน ใุเสร็ัรกุเาิน ใุกากกุภาษร ใุสงาสินค้า (กรณรทร่ใุสงาสินค้ายรรายการ
เกรย่ วกกุตกวรถ ผู้ซื้อ ผู้นาย ราคาัาวนงาย ัานวนภาษรยูลคงาเพิ่ย)
2. กรณรรถนาเน้าัากตงาาประเทศเพื่อใช้ในกิัการนอาตนเอา
- เอกสารการนารถเน้านอากรยศรลกากร ได้แกง ใุเสร็ัรกุเาินคงาอากรนาเน้า วรือวลกกฐานการยกเว้น
อาการนาเน้า ุกญชรราคาสินค้าวรือใุกากกุสินค้า (อินวอยซ์) ใุนนสงาสินค้านาเน้า พร้อยแนุแสดารายการ
ภาษรสรรพสายิตและภาษรยูลคงาเพิ่ย ใุรกุรอาการนาเน้า (แุุทร่ 32) ซึ่าระุรรายละเอรยดเกรยวกกุรถ เชงน
วยายเลนโคราคกสซร วยายเลนเครื่อายนต์
- กรณรเป็นรถใช้แล้ว ัะต้อายรวนกาสืออนรญาตใว้นารถเน้ายาในราชอาณาักกรนอา กรยการค้าตงาาประเทศ
กระทรวาพาณิชย์
3. กรณรรถพงวาและรถกึ่าพงวาทร่ประกอุนึ้นใช้ในกิัการนอาตนเอา
- วนกาสือรกุรอาการประกอุรถนึ้นใช้ในกิัการนอาตนเอา
- วลกกฐานการสร้าาประกอุรถ เชงน ใุเสร็ัรกุเาินคงาแรา (กรณรไยงได้ประกอุรถนึ้นเอา)
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- วนกาสือัากเั้านอารถยืนยกนควายถูกต้อาในการได้ยาซึ่าชิ้ นสงวนอรปกรณ์และสงวนควุนอารถทก้าวยดและ
ุกนทึกยืนยกนควายรกุผิดทก้าในทาาแพงาและทาาอาญาวากยรน้อโต้แย้าเกร่ยวกกุสิทธิและการได้ยานอาชิ้นสงวน
อรปกรณ์และสงวนควุนอารถตายแุุทร่กรยการนนสงาทาาุกกาวนด
4. กรณรรถทร่ได้ยาัากการนายทอดตลาดนอาทาาราชการ อกนเนื่อายาัากรถเป็นนอากลาาในคดรอาญา
- วนกาสือแั้าการนายทอดตลาด ซึ่ายรรายละเอรยดเกร่ยวกกุรถทร่นายทอดตลาด
- ใุเสร็ัรกุเาินคงานายรถ
- วนกาสือแสดาการัดทะเุรยนรถ (ถ้ายร)
5. กรณรรถทร่ได้ยาัากการนายทอดตลาดนอาทาาราชการในลกกษณะรถเกงา ชารรดโดยไยงยรการโอนทะเุรยน
รถเดิย ใว้ใช้วลกกฐานตายน้อ 4.
6. กรณรรถทร่เคยัดทะเุรยนตายกฎวยายวงาด้วยรถยนต์ ใว้ ใช้ใุคูงยือัดทะเุรยนรถทร่ยรการแั้าไยงใช้รถ
ตลอดไปตายยาตรา 34 วรือทร่แสดาวงาการัดทะเุรยนรถเป็นอกน ระากุไปตายยาตรา 35/3 แวงา พ.ร.ุ.
รถยนต์ พ.ศ. 2522
7. กรณรรถทร่เคยัดทะเุรยนตายกฎวยายอื่น ใว้ใช้วนกาสือรกุรอาการัาวนงายรถนอาวนงวยาานทร่รถนก้นเคย
ัดทะเุรยน โดยต้อาแสดารายละเอรยดเกร่ยวกกุวยายเลนทะเุรยนรถ (เดิย) ชนิดรถ วยายเลนเครื่ อายนต์
วยายเลนตกวถกา วรือวยายเลนโคราคกสซร่
8. กรณรรถทร่ยรการเปลร่ยนแปลาประเภทการนนสงา วรือรถทร่เปลร่ยนลกกษณะัากรถุรรทรกเป็นรถโดยส าร
วรือเปลร่ยนัากรถโดยสารเป็นรถุรรทรก
- วนกาสือแสดาการัดทะเุรยนรถ
- วลกกฐานการเปลร่ยนลกกษณะรถ เชงน ใุเสร็ัรกุเาินคงาแรา คงาอรปกรณ์และสงวนควุ
9. กรณรรถทร่การัดทะเุรยนเป็นอกนระากุตายยาตรา 86/4 แวงา พ.ร.ุ. การ นนสงาทาาุก พ.ศ. 2522
ใว้ใช้วนกาสือแสดาการัดทะเุรยนรถ
10. กรณรรถทร่ยรคาพิพากษาวรือคาสก่านอาศาลใว้ัดทะเุรยน ใว้ใช้ภาพถงายคาพิพากษาวรือคาสก่านอาศาล
และเอกสารวลกกฐานตายน้อ 9 (ถ้ายร)
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สถานที่ดาเนินการ
ฝ่ายทะเุรยนรถ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์ กรยการนนสงาทาาุก
ขั้นตอนการดาเนินการ
- ยื่นคานอพร้อยวลกกฐานเพื่อตรวัสอุ
- ตรวัสภาพรถและออกวนกาสือรกุรอา
- ตรวัสอุวลกกฐานและผลการตรวัสภาพรถ/ออกวยายเลนทะเุรยนรถ/คานวณคงาภาษร
และคงาธรรยเนรยย/ชาระคงาธรรยเนรยย
- ุกนทึกรายการทาาทะเุรยน/นายทะเุรยนลานาย/ังายเรื่อาคืน
ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ชก่วโยา (ไยงรวยระเวลารอคอย)
หมายเหตุ
- เป็นรถทร่อยูงในุกญชรรายละเอรยดรถ (น.ส.ุ.11) และใุอนรญาตประกอุการนนสงาไยงสิ้นอายร
- ผู้ประกอุการนนสงาวรือเั้านอารถ เป็นผู้ยื่นคานอ
- ผู้ประกอุการต้อาักดใว้ยรประกกนภกยตาย พ.ร.ุ. คร้ยครอาผู้ประสุภกยัากรถ พ.ศ. 2535
และต้อายรควายคร้ยครอาอยงาาน้อยถึาวกนสิ้นอายรภาษรรถในปีถกดไป
- ผงานการตรวัสอุวลกกฐานการได้ยานอาชิ้นสงวนอรปกรณ์รถวรือวลกกฐานการได้ยานอารถ
ัากสงวนทะเุรยนรถนนสงา สานกกาานนนสงากรราเทพยวานครพื้นทร่ 5 กงอนัดทะเุรยนตายกรณร
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การย้ายรถเข้า
(พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522)
หลักฐาน
- วลกกฐานประัาตกว เชงน สาเนาุกตรประัาตกวประชาชน วนกาสือรกุรอานิตุิ รคค
- วนกาสือแสดาการัดทะเุรยนรถ
- แผงนป้ายทะเุรยนรถวยายเลนเดิย
- วลกกฐานการักดใว้ยรประกกนภกยตาย พ.ร.ุ.คร้ยครอาผู้ประสุภกยัากรถ พ.ศ. 2535
สถานที่ดาเนินการ
ฝ่ายทะเุรยนรถ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์ กรยการนนสงาทาาุก
ขั้นตอนการดาเนินการ
- ยื่นคานอพร้อยวลกกฐานเพื่อตรวัสอุ
- ตรวัสภาพรถ
- ออกวยายเลนทะเุรยนรถ
- ชาระคงาธรรยเนรยย/ังายเรื่อาคืน
ระยะเวลาดาเนินการ
๔ ชก่วโยา (ไยงรวยระเวลารอคอย)
หมายเหตุ
- การแั้าย้ายรถเน้า ใว้ยื่นคานอ ณ สานกกาานนนสงาทร่ประสาค์ัะนารถนก้นใช้าาน (ปลายทาา)
- ได้รกุอนรญาตการย้ายรถออกัากสานกกาานนนสงาทร่รถนก้นัดทะเุรยน (ต้นทาา)
- รถทร่ัะยื่นนอต้อาไยงค้าาชาระภาษรประัาปีและไยงถูกระากุกานดาเนินการทาาทะเุรยนตายกฎวยาย
ทร่เกร่ยวน้อา
- ผู้ประกอุการนนสงาวรือเั้านอารถ เป็นผู้ยื่นคานอ
- เป็นรถทร่อยูงในุกญชรรายละเอรยดรถ (น.ส.ุ.11) และใุอนรญาตประกอุการนนสงาไยงสิ้นอายร
- ผงานการตรวัสภาพรถัากพนกกาานตรวัสภาพ
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การโอนรถ
(พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522)
หลักฐาน
กรณีการโอนกรรมสิทธิ์รถ
- วลกกฐานการโอนกรรยสิทธิ์ เชงน ใุเสร็ัรกุเาิน สกญญาเชงาซื้อ สกญญาซื้อนาย
โดยยรเาื่อนไน สกญญาเชงา (แุุลิสซิ่า) วรือสกญญาอยงาาอื่นทร่ยรลกกษณะเดรยวกกน
กรณีการโอนสิทธิการใช้รถ
- วลกกฐานการถอนรถออกัากุกญชรรายละเอรยดนอารถทรใช้ในการนนสงา (นส.ุ.11)ง นอาผู้โอน
- วลกกฐานการโอนสิทธิการใช้รถ เชงน สกญญาเชงาซื้อ วนกาสือโอนสิทธิการเชงาซื้อ
สกญญาเน้ารงวยกิัการ วรือวลกกฐานการเป็นสยาชิกสวกรณ์เดินรถซึ่าได้รกุอนรญาตใว้
เน้ารงวยกิัการกกุสวกรณ์เดินรถ
กรณีการโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิการใช้รถ
- วลกกฐานการถอนรถออกัากุกญชรรายละเอรยดนอารถทร่ใช้ในการนนสงา (นส.ุ.11) นอาผู้โอน
- วลกกฐานการโอนสิทธิการใช้รถ เชงน ใุเสร็ัรกุเาิน สกญญาเชงาซื้อ สกญญาชื้อ
นายโดยยรเาื่อนไน สกญญาเชงา (แุุลิสซิา) วรือสกญญาอยงาาอื่นทร่ยรลกกษณะเดรยวกกน
กรณีการโอนรถโดยการรับมรดกที่ศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
- ภาพถงายคาสก่าศาลแตงาตก้าผู้ักดการยรดก
- วลกกฐานประัาตกวผู้รกุยรดก และผู้ักดการยรดก (ถ้ายร) ได้แกง ุกตรประัาตกว
ประชาชน วรือภาพถงายวนกาสือรกุรอาการัดทะเุรยนนิติุรคคล แล้วแตงกรณร
กรณีการโอนรถโดยการรับมรดกมีพินัยกรรม
- ภาพถงายใุยรณะุกตรนอาเั้านอารถซึ่าเป็นเั้ายรดก
- พินกยกรรยพร้อยภาพถงาย
- วลกกฐานประัาตกวผู้รกุยรดก และผู้ักดการยรดก (ถ้ายร) ได้แกง ุกตรประัาตกว
ประชาชน วรือภาพถงายวนกาสือรกุรอาการัดทะเุรยนนิติุรคคล แล้วแตงกรณร
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กรณรการโอนรถโดยการรกุยรดกทร่ไยงยรพินกยกรรยและไยงยรคาสก่าศาลแตงาตก้าผู้ักดการยรดก
(เอกสารเพิ่ย)
- ภาพถงายใุยรณะุกตรนอาเั้านอารถซึ่าเป็นเั้ายรดก
- วลกกฐานประัาตกวผู้รกุยรดก และผูักดการยรดก (ถ้ายร) ได้แกง ุกตรประัาตกวประชาชน วรือ
ภาพถงายวนกาสือรกุรอาการัดทะเุรยนนิติุรคคล แล้วแตงกรณร
กรณรการโอนรถโดยคาสก่าวรือคาพิพากษานอาศาล วรือเั้าพนกกาานผู้ยรอาานาั
ตายกฎวยาย (เอกสารเพิ่ย)
- คาสก่าวรือคาพิพากษานอาศาล วรือวนกาสือนอาเั้าพนกกาานผู้ยรอานาัตายกฎวยายใว้โอนรถกกุ
ผู้รกุโอนแล้วแตงกรณร พร้อยทก้ารายละเอรยดนอารถคกนดกากลงาว
- วลกกฐานประัาตกวผู้รกุโอน ได้แกง ุกตรประัาตกวประชาชนวรือภาพถงายวนกาสือรกุรอาการ
ัดทะเุรยนนิติุรคคลแล้วแตงกรณร
- วลกกฐานประัาตกว เชงน สาเนาุกตรประัาตกวประชาชน วนกาสือรกุรอานิตุรคคล
- สาเนาวนกาสือแสดาการัดทะเุรยนรถ
- สาเนาใุอนรญาตประกอุการนนสงา ระววงาาประเทศ พร้อยสาเนาุกญชร นส.ุ.11
- วนกาสือัากวนงวยาานแสดาควายประสาค์นอรกุเอกสารและเครื่อาวยายกากกุรถ เฉพาะวนงวยาาน
ตายยาตรา 29 แวงาพระราชุกญญกติการนนสงาทาาุก พ.ศ. 2522
สถานที่ดาเนินการ
ฝ่ายทะเุรยนรถ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์ กรยการนนสงาทาาุก
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ขั้นตอนการดาเนินการ
- ยื่นคานอพร้อยวลกกฐานเพื่อตรวัสอุ
- ตรวัสอุรถและออกวนกาสือรกุรอาการตรวัสอุพร้อยประเยินราคารถ
- ยื่นคานอพร้อยวลกกฐานเพื่อตรวัสอุ
- ชาระคงาธรรยเนรยย/ุกนทึกรายการทาาทะเุรยน/นายทะเุรยนลานาย/ังาย
เรื่อาคืน
ระยะเวลาดาเนินการ
๓ ชก่วโยา (ไยงรวยระยะเวลารอคอย)
หมายเหตุ
- รถทร่ัะยื่นนอต้อาไยงค้าาชาระภาษรและไยงถูกอายกดการดาเนินการทาาทะเุรยน
ตายกฎวยายทร่เกร่ยวน้อา
- การโอนรถ ผู้โอนและผู้รกุโอนต้อาแั้าตงอนายทะเุรยนภายใน 15 วกน นกุแตง วกนโอนในกรณรไยงแั้า
ภายในกาวนด ใว้เปรรยุเทรยุควายผิดตายยาตรา 149 แวงาพระราชุกญญกติการนนสงาทาาุก พ.ศ. 2522
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การออกหนังสืออนุญาตระหว่างประเทศและเครื่องหมายประเทศ
(พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522)
หลักฐาน
- วลกกฐานประัาตกว เชงน สาเนาุกตรประัาตกวประชาชน วนกาสือรกุรอานิติุรคคล
- สาเนาวนกาสือแสดาการัดทะเุรยนรถ
- สาาเนาใุอนรญาตประกอุการนนสงาระววงาาประเทศ พร้อยสาเนาุกญชร นส.ุ.11
- วนกาสือัากวนงวยาานแสดาควายประสาค์นอรกุเอกสารและเครื่ อาวยายกากกุรถ เฉพาะวนงวยาานตาย
ยาตรา 29 แวงาพระราชุกญญกติการนนสงาทาาุก พ.ศ. 2522
สถานที่ดาเนินการ
ฝ่ายทะเุรยนรถ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์ กรยการนนสงาทาาุก
ขั้นตอนการดานินการ
- ยื่นคานอพร้อยวลกกฐานเพื่อตรวัสอุ
- ออกวนกาสืออนรญาตระววงาาประเทศ และเครื่อาวยายประเทศ
- ชาระคงาธรรยเนรยย/ังายเรื่อาคืน
ระยะเวลาดาเนินการ
๖๐ นาทร (ไยงรวยระยะเวลารอคอย)
หมายเหตุ
- รถทร่ัะยื่นนอต้อาไยงค้าาชาระภาษรและไยงถูกอายกดการดาเนินการทาาทะเุรยนตายกฎวยายทร่เกร่ยวน้อา
- ต้อาได้รกุใุอนรญาตประกอุการระววงาาประเทศและใุอนรญาตยกาไยงสิ้นอายร
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ใบอนุญาตขับรถและ
ใบอนุญาตผู้ประจารถ
พระราชบัญญัติรถยนต์
การขอรับใบอนุญาตขับรถ ชนิดชั่วคราว (2ปี)
การขอเปลี่ยนประเภทชนิดชั่วคราว เป็น ประเภทส่วนบุคคล (2 ปี เป็น 5 ปี)
การขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล กรณีไม่สิ้นอายุหรือสิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี
การนอแก้ไนรายการใุอนรญาตนกุรถ
การขอใบแทนกรณีชารุด หรือ สูญหาย
การขอรับใบอนุญาตขับรถ ตามความตกลงระหว่างประเทศ

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
การขอรับใบอนุญาตผู้ประจารถ
การขอต่อใบอนุญาตผู้ประจารถ
การนอเปลร่ยนประเภทใุอนรญาตผู้ประัารถ
การขอใบแทนกรณีชารุดหรือสูญหายใบอนุญาตผู้ประจารถ
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การขอรับใบอนุญาตขับรถ ชนิดชั่วคราว
หลักฐาน
- ุกตรประัาตกวประชาชน
- ใุรกุรอาแพทย์ (ออกกงอนวกนยื่นคานอไยงเกิน 1 เดือน)
สถานที่ดาเนินการ
- ฝ่ายใุอนรญาตนกุรถ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์
- สานกกาานนนสงาักาววกดทรกแวงาทก่วประเทศ
ขั้นตอนการดาเนินการ
- ัอาคิวอุรย
- ตรวัสอุเอกสารวลกกฐาน/ออกคานอ
- ทดสอุสยรรถภาพทาารงาากาย
- อุรย
- ทดสอุน้อเนรยน
- ทดสอุนกุรถ
- ชาระคงาธรรยเนรยย/ถงายรูปพิยพ์ใุอนรญาต/ังายใุอนรญาตนกุรถ
ระยะเวลาดาเนินการ
2 วกนทาการ (ไยงรวยระยะเวลารอคอย)
หมายเหตุ
ผู้นอรกุใุอนรญาต ต้อายรอายรไยงต่ากวงา 15 ปีุริุรู ณ์ สาวรกุรถักกรยานยนต์สงวนุรคคลชก่วคราว
ทร่ยรควายัรกระุอกสูุรวยกกนไยงเกิน 110 ลูกุาศก์เซนติเยตร และใุอนรญาตนกุรถยนต์สงวนุรคคลชก่วคราว
ต้อายรอายรไยงต่ากวงา 18 ปีุริุูรณ์
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การขอเปลี่ยนประเภทชนิดชั่วคราว เป็น ประเภทส่วนบุคคล
(2 ปี เป็น 5 ปี)
หลักฐาน
- ุกตรประัาตกวประชาชน
- ใุอนรญาตนกุรถเดิย วรือใุแทน
- ใุรกุรอาแพทย์ (ออกกงอนวกนยื่นคานอไยงเกิน 1 เดือน)
สถานที่ดาเนินการ
- ฝ่ายใุอนรญาตนกุรถ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์
- สานกกาานนนสงาักาววกดทรกแวงาทก่วประเทศ
ขั้นตอนการดานินการ
- ตรวัสอุเอกสารวลกกฐาน/ออกคานอ
- ทดสอุสยรรถภาพทาารงาากาย
- ชาระคงาธรรยเนรยย/ถงายรูปพิยพ์ใุอนรญาต/ังายใุอนรญาตนกุรถ
ระยะเวลาดาเนินการ
30 นาทร (ไยงรวยระยะเวลารอคอย)
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การขอต่อใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลกรณีไม่สิ้นอายุหรือ
สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)
หลักฐาน
- ุกตรประัาตกวประชาชน
- ใุอนรญาตนกุรถเดิย วรือใุแทน
สถานที่ดาเนินการ
- ฝ่ายใุอนรญาตนกุรถ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์
- สานกกาานนนสงาักาววกดทรกแวงาทก่วประเทศ
ขัน้ ตอนการดาเนินการ
- ยื่นคานอพร้อยวลกกฐานเพื่อตรวัสอุ
- ทดสอุสยรรถภาพทาารงาากาย
- อุรย
- ชาระคงาธรรยเนรยย/ังายใุอนรญาตนกุรถ
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ชก่วโยา 30 นาทร (ไยงรวยระยะเวลารอคอย)
หมายเหตุ
ผู้นอได้รุใุอนรญาตชนิดเดิยอยูงแล้ว ยกาคายรครณสยุกตแิ ละไยงยรลกกษณะต้อาว้าย
สาวรกุผู้ถือใุอนรญาตชนิดนก้นๆ

คูงยือการปฏิุกติาานสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์
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การขอใบแทน
กรณีชารุด
หลักฐาน
- ุกตรประัาตกวประชาชน
- ใุอนรญาตนกุรถเดิย วรือใุแทน
สถานที่ดาเนินการ
- ฝ่ายใุอนรญาตนกุรถ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์
- สานกกาานนนสงาักาววกดทรกแวงาทก่วประเทศ
ขั้นตอนการดาเนินการ
- ยื่นคานอพร้อยวลกกฐานเพื่อตรวัสอุ
- ชาระคงาธรรยเนรยย/ังายใุอนรญาตนกุรถ
ระยะเวลาดาเนินการ
1๕ นาทร (ไยงรวยระยะเวลารอคอย)

การขอใบแทน
กรณีสูญหาย
หลักฐาน
- ุกตรประัาตกวประชาชน
- วลกกฐานการรกุแั้าควาย (ถ้ายร)
สถานที่ดาเนินการ
- ฝ่ายใุอนรญาตนกุรถ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์
- สานกกาานนนสงาักาววกดทรกแวงาทก่วประเทศ
ขั้นตอนการดาเนินการ
- ยื่นคานอพร้อยวลกกฐานเพื่อตรวัสอุ
- ชาระคงาธรรยเนรยย/ังายใุอนรญาตนกุรถ
ระยะเวลาดาเนินการ
1๕ นาทร (ไยงรวยระยะเวลารอคอย)

คูงยือการปฏิุกติาานสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์
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การขอรับใบอนุญาตขับรถ ตามความตกลงระหว่างประเทศ
(พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)
หลักฐาน
- ุกตรประัาตกวประชาชน
- ใุอนรญาตนกุรถชนิดเดิย แล้วแตงกรณร
- สาเนาวนกาสือเดินทาา
- รูปถงาย นนาด 4x6 ซย. ัานวน 2 รูป (ถงายครึ่าตกว วน้าตรา ไยงสวยวยวกวรือแวงนตาสรเน้ย และ
ไยงใสงผ้าคลรยใุวน้าวรือผ้าโพกศรรษะ เว้นแตงผู้ยรควายัาเป็นตายศาสนา และถงายกงอนวกนยื่นคานอ
ไยงเกิน 6 เดือน)
สถานที่ดาเนินการ
- ฝ่ายใุอนรญาตนกุรถ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์
- สานกกาานนนสงาักาววกดทรกแวงาทก่วประเทศ
ขั้นตอนการดาเนินการ
- ยื่นคานอพร้อยวลกกฐานเพื่อตรวัสอุ
- ชาระคงาธรรยเนรยย/ังายใุอนรญาตนกุรถ
ระยะเวลาดาเนินการ
30 นาทร (ไยงรวยระยะเวลารอคอย)

หมายเหตุ
- เป็นผู้ทร่ได้รกุใุอนรญาตนกุรถตายกฎวยายวงาด้วยรถยนต์ทร่ไยงใชงใุอนรญาตชนิดชก่วคราว
วรือใุอนรญาตเป็นผู้นกุรถตายกฎวยายวงาด้วยการนนสงาทาาุกอยูงเดิยแล้ว ซึ่ายกาไยงสิ้นอายร
ผู้นอยกาคายรครณสยุกติและไยงยรลกกษณะต้อาว้าย สาวรกุผู้ถือใุอนรญาตนกุรถชนิดนก้นๆ

คูงยือการปฏิุกติาานสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์
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การขอรับใบอนุญาตผู้ประจารถ
หลักฐาน
- ุกตรประัาตกวประชาชน
- ใุรกุรอาแพทย์ (ออกกงอนวกนยื่นคานอไยงเกิน 1 เดือน)
สถานที่ดาเนินการ
- ฝ่ายใุอนรญาตนกุรถ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์
- สานกกาานนนสงาักาววกดทรกแวงาทก่วประเทศ
ขั้นตอนการดานินการ
- ตรวัสอุเอกสารวลกกฐาน/ออกคานอ
- ทดสอุสยรรถภาพทาารงาากาย
- อุรย
- ทดสอุน้อเนรยน
- ทดสอุนกุรถ
- ชาระคงาธรรยเนรยย/ถงายรูปพิยพ์ใุอนรญาต/ังายใุอนรญาตนกุรถ
ระยะเวลาดาเนินการ
3 วกนทาการ (ไยงรวยระยะเวลารอคอย)

หมายเหตุ
ผู้นอต้อายรอายรไยงต่ากวงา 20 ปีุริุรู ณ์ (ส่วนบุคล ชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 และ ชนิดที่ 3)
ผู้นอต้อายรอายรไยงต่ากวงา 22 ปีุริุรู ณ์ (ทุกประเภท ชนิดที่ 1 ชนิดที่ 2 และ ชนิดที่ 3)
ผู้นอต้อายรอายรไยงต่ากวงา 25 ปีุริุรู ณ์ (ชนิดที่ 4)

คูงยือการปฏิุกติาานสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์
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การขอต่ออายุใบอนุญาตผู้ประจารถ
หลักฐาน
- ุกตรประัาตกวประชาชน
- ใุอนรญาตผู้ประัารถฉุกุเดิย วรือ ใุแทน
สถานที่ดาเนินการ
- ฝ่ายใุอนรญาตนกุรถ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์
- สานกกาานนนสงาักาววกดทรกแวงาทก่วประเทศ
ขั้นตอนการดานินการ
- ตรวัสอุเอกสารวลกกฐาน/ออกคานอ
- ทดสอุสยรรถภาพทาารงาากาย
- อุรย
- ชาระคงาธรรยเนรยย/ถงายรูปพิยพ์ใุอนรญาต/ังายใุอนรญาตนกุรถ
ระยะเวลาดาเนินการ
2 ชก่วโยา (ไยงรวยระยะเวลารอคอย)
หมายเหตุ
ตรวัสอุประวกติอาชญากร (ผู้ประจารถทุกประเภท ชนิดที่ 2 3 และ 4)

คูงยือการปฏิุกติาานสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์
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การขอใบแทนกรณีชารุดหรือสูญหายใบอนุญาตผู้ประจารถ
หลักฐาน
- ุกตรประัาตกวประชาชน
สถานที่ดาเนินการ
- ฝ่ายใุอนรญาตนกุรถ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์
- สานกกาานนนสงาักาววกดทรกแวงาทก่วประเทศ
ขั้นตอนการดานินการ
- ตรวัสอุเอกสารวลกกฐาน/ออกคานอ
- ชาระคงาธรรยเนรยย/ถงายรูปพิยพ์ใุอนรญาต/ังายใุอนรญาตนกุรถ
ระยะเวลาดาเนินการ
1๕ นาทร (ไยงรวยระยะเวลารอคอย)

คูงยือการปฏิุกติาานสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์
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การตรวัสภาพรถ
• การนอตรวัสภาพรถนอกเนตพื้นทร่รกุผิดชอุ (ฝากตรวั)
(พ.ร.ุ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)
• การนอตรวัสภาพรถนอกเนตพื้นทร่รกุผิดชอุ (ฝากตรวั)
(พ.ร.ุ. การนนสงาทาาุก พ.ศ. 2522)
• การกาวนดและตอกวยายเลนเครื่อายนต์ วยายเลนตกวถกาวรือโคราคกสซร
(พ.ร.ุ. การนนสงาทาาุก พ.ศ. 2522)
• การนออนรญาตแก้ไนดกดแปลาสาระสาคกญนอารถ
(พ.ร.ุ. การนนสงาทาาุก พ.ศ. 2522)
• การนอสาเนาประวกติรถเพื่อนารถไปตรวัสภาพทร่สถานตรวัสภาพรถเอกชน
(พ.ร.ุ. การนนสงาทาาุก พ.ศ. 2522)

คูงยือการปฏิุกติาานสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์
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การขอตรวจสภาพรถนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ (ฝากตรวจ)
(พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)
หลักฐาน
- วลกกฐานประัาตกว เชงน สาเนาุกตรประัาตกวประชาชน วนกาสือรกุรอานิตุิ รคคล
- ใุคูงยือัดทะเุรยน (ถ้ายร)
- วลกกฐานการเปลร่ยนเครื่อายนต์ เชงน ใุเสร็ัรกุเาิน และวนกาสือรกุรอาุกญชรการัาวนงายเครื่อายนต์
ต้อาผงานการควุครยทาาุกญชรแล้ว
- วลกกฐานการเปลร่ยนเชื้อเพลิา เชงน วนกาสือรกุรอาการตรวัและทดสอุเครื่อาอรปกรณ์เกร่ยวกกุการใช้
ก๊าซ รวยทก้าการติดตก้า
- วลกกฐานการเปลร่ยนแปลาตงาาๆ ทร่เกร่ยวน้อา
สถานที่ดาเนินการ
ฝ่ายตรวัสภาพรถ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์ กรยการนนสงาทาาุก
สานกกาานนนสงาักาววกดทรกแวงาทก่วประเทศ
ขั้นตอนการดาเนินการ
- ยื่นคานอพร้อยวลกกฐานเพื่อตรวัสอุ
- ตรวัสภาพรถ/ตรวัสอุรถ
- วินิัฉกยผลการตรวั
- ชาระคงาธรรยเนรยย/ังายเรื่อาคืน
ระยะเวลาดาเนินการ
55 นาทร (ไยงรวยระยะเวลารอคอย)
หมายเหตุ
- ตรวัสภาพวรือตรวัสอุเฉพาะรถยนต์นก่าสงวนุรคคลไยงเกิน 7 คน รถยนต์ นก่าสงวนุรคคลเกิน 7 คน
รถยนต์ ุรรทรกสงวนุรคคลรถักกรยานยนต์ สงวนุรคคลรถแทรคเตอร์ รถุดถนนและรถพงวา นอกเนตพื้นทร่
รกุผิดชอุ
ตรวัเฉพาะกรณรการชาระภาษรประัาปี การเปลร่ยนเครื่อายนต์ การโอนรถ การเปลร่ยนสรรถ การติดตก้าโครา
วลกาคาวรือโคราเวล็กด้านน้าารถ และการเปลร่ยนชนิดเชื้อเพลิาเทงานก้น
แบบคาขอ
แุุคานออื่นๆ

คูงยือการปฏิุตก ิาานสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรยก ย์
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การขอตรวจสภาพรถนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ (ฝากตรวจ)
(พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522)
หลักฐาน
วลกกฐานประัาตกว เชงน สาเนาุกตรประัาตกวประชาชน วนกาสือรกุรอานิติุรคคล
วนกาสือแสดาการัดทะเุรยน
สถานที่ดาเนินการ
ฝ่ายตรวัสภาพรถ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์ กรยการนนสงาทาาุก
สานกกาานนนสงาักาววกดทรกแวงาทก่วประเทศ
ขัน้ ตอนการดาเนินการ
- ยื่นคานอพร้อยวลกกฐานเพื่อตรวัสอุ
- ค้นและักดทาสาเนาประวกติ
- ักดทาวนกาสือแั้าวนงวยาานทร่ัะนารถไปตรวัสภาพ
- ักดทาวนกาสือแั้าผลการตรวัสภาพ
- นายทะเุรยนพิัารณาอนรญาต/ลานาย/ังายเรื่อาคืน
ระยะเวลาดาาเนินการ
3 ชก่วโยา (ไยงรวยระยะเวลารอคอย)
แบบคาขอ
แุุคานออื่นๆ

คูงยือการปฏิุกติาานสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรร กยย์
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การกาหนดและตอกหมายเลขเครื่องยนต์หมายเลขตัวถังหรือโครงคัสซี
(พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522)
หลักฐาน
- วลกกฐานประัาตกว เชงน สาเนาุกตรประัาตกวประชาชน วนกาสือรกุรอานิติุรคคล วนกาสือแสดาการ
ัดทะเุรยน
- วนกาสือรกุรอาุกญชรการัาวนงายเครื่อายนต์ กรณรนอเปลร่ยนเครื่อายนต์และต้อาผงานการควุครยทาา
ุกญชรแล้ว
- วนกาสือได้ยานอาโคราคกสซร กรณรนอเปลร่ยนโคราคกสซร วรือวนกาสือได้ยานอาชิ้นสงวนโคราคกสซร กรณรนอ
เปลร่ยนชิ้นสงวนโคราคกสซร
- สานาวนกาสือุกนทึกแั้าควาย กรณรรถเกิดอรุกติเวตร
สถานที่ดาเนินการ
ฝ่ายตรวัสภาพรถ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์ กรยการนนสงาทาาุก
สานกกาานนนสงาักาววกดทรกแวงาทก่วประเทศ
ขัน้ ตอนการดาเนินการ
- ยื่นคานอพร้อยวลกกฐานเพื่อตรวัสอุ
- ุกนทึกถ้อยคา/นาเสนอ/ผู้ได้รกุยอุวยายพิัารณาอนรญาต
- กาวนดและทาการตอกวยายเลนเครื่อายนต์ วยายเลนตกวถกาวรือโคราคกสซรและักดทาประวกติรถ
- ออกใุรกุรอาผลการตอกวยายเลน/ังายเรื่อาคืน
ระยะเวลาดาเนินการ
๕ ชก่วโยา (ไยงรวยระยะเวลารอคอย)
หมายเหตุ
เป็นการตอกวยายเลนเครื่อายนต์ วยายเลนตกวถกาวรือโคราคกสซร เนื่อายาัากเลนเดิยชารรด ลุเลือน
เปลร่ยนโคราคกสซร วรือเปลร่ยนชิ้นสงวน และไยงยรวยายเลนกากกุ
แบบคาขอ
แุุคานออื่นๆ

คูงยือการปฏิุกติาานสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรร กยย์
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การขออนุญาตแก้ไขดัดแปลงสารสาคัญของรถ
(พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522)
หลักฐาน
- วลกกฐานประัาตกว เชงน สาเนาุกตรประัาตกวประชาชน วนกาสือรกุรอานิตุิ รคคล
- ใุเสร็ัรกุเาินคงาปรกุปรราวรือเปลร่ยนแปลาสรรถ กรณรนอเปลร่ยนสรรถ
- ใุเสร็ัรกุเาินคงาปรกุปรราวรือเปลร่ยนแปลาตกวถการถ กรณรนอเปลร่ยนวรือปรกุปรราตกวถการถ
- ใุเสร็ัรกุเาินคงาปรกุปรราวรือเปลร่ยนแปลาอื่นๆ ทร่นอเปลร่ยนแปลา
- วนกาสือรกุรอาุกญชรการัาวนงายเครื่อายนต์ กรณรนอเปลร่ยนเครื่อายนต์และต้อาผงานการควุครยทาา
ุกญชรแล้ว
สถานที่ดาเนินการ
ฝ่ายตรวัสภาพรถ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์ กรยการนนสงาทาาุก
สานกกาานนนสงาักาววกดทรกแวงาทก่วประเทศ
ขั้นตอนการดาเนินการ
- ยื่นคานอพร้อยวลกกฐานเพื่อตรวัสอุ
- สรรปควายเว็นนาเสนอนายทะเุรยน/นายทะเุรยนพิัารณาลานาย
- นายทะเุรยนลานาย/ังายเรื่อาคืน
ระยะเวลาดาเนินการ
๑ ชก่วโยา (ไยงรวยระยะเวลารอคอย)
หมายเหตุ
การนอแก้ไนดกดแปลาต้อาเป็นรายการทร่กฎวยายกาวนด ได้แกง การเปลร่ยนตกวถกา วรือปรกุปรราตกวถกา
การเปลร่ยนสร การเปลร่ยนัานวนทร่นก่าผู้โดยสาร และการเปลร่ยนัานวนโคยไฟวน้า
แบบคาขอ
แุุคานอเปลร่ยนแปลาสาระสาคกญนอารถ

คูงยือการปฏิุกติาานสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรร กยย์
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การขอสาเนาประวัติรถเพื่อนารถไปตรวจสภาพที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน
(พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522)
หลักฐาน
วลกกฐานประัาตกว เชงน สาเนาุกตรประัาตกวประชาชน วนกาสือรกุรอานิติุรคคล วนกาสือแสดาการัด
ทะเุรยน
สถานที่ดาเนินการ
ฝ่ายตรวัสภาพรถ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์ กรยการนนสงาทาาุก
สานกกาานนนสงาักาววกดทรกแวงาทก่วประเทศ
ขั้นตอนการดาเนินการ
- ยื่นคานอพร้อยวลกกฐานเพื่อตรวัสอุ
- สรรปควายเว็น/นาเสนอผูุ้กาคกุุกญชา/ค้นวาและักดทาสาเนาประวกติรถ/ังายเรื่อาคืน
ระยะเวลาดาเนินการ
๑ ชก่วโยา (ไยงรวยระยะเวลารอคอย)
หมายเหตุ
ยื่นคานอได้เฉพาะทร่วนงวยาานทร่รถนก้ นัดทะเุรยนไว้ เพื่อนาไปตรวัสภาพรถทร่สถานตรวัสภาพรถ
เอกชนเทงานก้น
แบบคาขอ
แุุคานออื่นๆ

คูงยือการปฏิุกติาานสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรร กยย์
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การขนสงผูโดยสาร
ประจาทาง
•
•
•
•

การปรกุปรราเาื่อนไนการเดินรถโดยสารประัาทาา
กรณรนายทะเุรยนกลาาเว็นชอุโดยยติคณะกรรยการ
ควุครยการนนสงาทาาุกกลาาอนรยกติในวลกกการ
การกาวนด (ปรกุปรรา) เาื่อนไนการเดินรถโดยสารประัาทาา

การกาวนด (ปรกุปรรา) เส้นทาารถโดยสารประัาทาา
การกาวนด (ปรกุปรรา) เส้นทาารถโดยสารประัาทาา
วยวด 1 และวยวด 4 ในสงวนภูยิภาค
• การออกใุอนรญาตประกอุการนนสงาประัาทาา
เส้นทาาวยวด 4 ในกรราเทพยวานคร (เอกชน)
• การกาวนด (ปรกุปรรา) เาือ่ นไนเกร่ยวกกุสถานทร่เก็ุซงอยและุารรารกกษารถ/
ัรดพกกรถต้นทาาปลายทาา เส้นทาาวยวด 4 ในเนตกรราเทพยวานคร (เอกชน)
และเส้นทาาวยวด 3
• การออกใุแทนใุอนรญาตประกอุการนนสงาประัาทาา

คูงยือการปฏิุกติาานสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรร กยย์
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การปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถโดยสารประจาทาง
กรณีนายทะเบียนกลางเห็นชอบโดยมติคณะกรรมการ
ควบคุมการขนส่งทางบกกลางอนุมัติในหลักการ
หลักฐาน
- วลกกฐานประัาตกว เชงน สาเนาุกตรประัาตกวประชาชน วนกาสือรกุรอานิตุิ รคคล
- สาเนาใุอนรญาตประกอุการนนสงาด้วยรถโดยสารประัาทาา
- สาเนารายาานการประชรยสวกรณ์ในเรื่อาทร่เกร่ยวกกุคานอ
- เอกสารอื่นๆ ทร่สาคกญ/ัาเป็นตงอการพิัารณา
สถานที่ดาเนินการ
กลรงยวิชาการนนสงา สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์ กรยการนนสงาทาาุก
สานกกาานนนสงาักาววกด ในเนตพืน้ ทร่ออกใุอนรญาตประกอุการนนสงาประัาทาา
ขั้นตอนการดาเนินการ
- ยื่นคานอพร้อยวลกกฐานเพื่อตรวัสอุ
- ตรวัสอุ/รวุรวย วิเคราะว์น้อยูล และักดทาวาระการประชรยนาเสนอคณะ
กรรยการควุครยการนนสงาทาาุกกลาา
- นายทะเุรยนกลาาลานาย/แั้ายติ
ระยะเวลาดาเนินการ
40 วกนทาการ (ไยงรวยระยะเวลารอคอย)
หมายเหตุ
ผู้ยื่นนอัะต้อาเป็นผู้ได้รกุใุอนรญาตประกอุการนนสงาด้วยรถโดยสารในเส้นทาาดกากลงาว
แบบคาขอ
แุุคานอกาวนด (ปรกุปรรา) เาื่อนไนการเดินรถโดยสารประัาทาา

คูงยือการปฏิุกติาานสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรร กยย์
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การกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขการเดินรถโดยสารประจาทาง
หลักฐาน
- วลกกฐานประัาตกว เชงน สาเนาุกตรประัาตกวประชาชน วนกาสือรกุรอานิตุิ รคคล
- สาเนาใุอนรญาตประกอุการนนสงาด้วยรถโดยสารประัาทาา
- สาเนารายาานการประชรยสวกรณ์ในเรื่อาทร่เกร่ยวกกุคานอ
- วนกาสือยินยอยวรืออนรญาตัากเั้านอาพื้นทร่ กรณรนอกาวนด (ปรกุปรรา) เาือ่ นไน
เกร่ยวกกุสถานทร่วยรดรกุ-สงาผู้โดยสาร ซึ่าสถานทร่นก้นอยูงในเนตพื้นทร่สงวนุรคคลวรือพื้นทร่ราชการ
- เอกสารอื่นๆ ทร่สาคกญ/ัาเป็นตงอการพิัารณา
สถานที่ดาเนินการ
สานกกการนนสงาผู้โดยสาร อาคาร 3 ชก้น 2 กรยการนนสงาทาาุก
สานกกาานนนสงาักาววกด ในเนตพื้นทร่ออกใุอนรญาตประกอุการนนสงาประัาทาา
ขั้นตอนการดาเนินการ
- ยื่นคานอพร้อยวลกกฐานเพื่อตรวัสอุ
- ตรวัสอุ/รวุรวย วิเคราะว์น้อยูล และักดทาวาระการประชรยนาเสนอคณะ
กรรยการควุครยการนนสงาทาาุกกลาา/แั้ายติ
- แก้ไนใุอนรญาตประกอุการนนสงาฯ
ระยะเวลาดาเนินการ
73 วกนทาการ (ไยงรวยระยะเวลารอคอย)
วยายเวตร
ผู้ยื่นนอัะต้อาเป็นผู้ได้รกุใุอนรญาตประกอุการนนสงาด้วยรถโดยสารในเส้นทาาดกากลงาว
แบบคาขอ
แุุคานอกาวนด (ปรกุปรรา) เาื่อนไนการเดินรถโดยสารประัาทาา

คูงยือการปฏิุกติาานสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรร กยย์
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การกาหนด (ปรับปรุง) เส้นทางรถโดยสารประจาทาง
หลักฐาน
- วลกกฐานประัาตกว เชงน สาเนาุกตรประัาตกวประชาชน วนกาสือรกุรอานิตุิ รคคล
- สาเนาใุอนรญาตประกอุการนนสงาด้วยรถโดยสารประัาทาา
- สาเนารายาานการประชรยสวกรณ์ในเรื่อาทร่เกร่ยวกกุคานอ
- แผนทร่เส้นทาาปัััรุกนและเส้นทาาชงวาทร่นอกาวนด (ปรกุปรรา)
- วนกาสือยินยอยวรืออนรญาตัากเั้านอาพื้นทร่ กรณรเส้นทาาทร่นอกาวนด (ปรกุปรรา)
ต้อาผงานทาาวรือพื้นทร่สงวนุรคคลวรือพื้นทร่ราชการ
- เอกสารอื่นๆ ทร่สาคกญ/ัาเป็นตงอการพิัารณา
สถานทีด่ าเนินการ
สานกกการนนสงาผู้โดยสาร อาคาร 3 ชก้น 2 กรยการนนสงาทาาุก
สากาานนนสงาักาววกด ในเนตพืน้ ทร่ออกใุอนรญาตประกอุการนนสงาประัาทาา
ขั้นตอนการดาเนินการ
- ยื่นคานอพร้อยวลกกฐานเพื่อตรวัสอุ
- ตรวัสอุ/ักดทาแผนทร่เส้นทาา/สารวัภาคสนาย
- ตรวัสอุ/รวุรวย วิเคราะว์นอ้ ยูล และักดทาวาระการประชรยคณะอนรกรรยการ
พิัารณากิัการนนสงาทาาุกกลาา/แั้ายติ
- ประชรยคณะกรรยการควุครยการนนสงาทาาุกกลาา/แั้ายติ
- แก้ไนใุอนรญาตประกอุการนนสงาฯ
ระยะเวลาดาเนินการ
173 วกนทาการ (ไยงรวยระยะเวลารอคอย)
หมายเหตุ
ผู้ยื่นนอัะต้อาเป็นผู้ได้รกุใุอนรญาตประกอุการนนสงาด้วยรถโดยสารในเส้นทาาดกากลงาว
แบบคาขอ
แุุคานอกาวนด (ปรกุปรรา) เส้นทาารถโดยสารประัาทาา

คูงยือการปฏิุกตาิ านสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์
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การกาหนด (ปรับปรุง) เส้นทางรถโดยสารประจาทาง
หมวด 1 และหมวด 4 ในส่วนภูมิภาค
หลักฐาน
- วลกกฐานประัาตกว เชงน สาเนาุกตรประัาตกวประชาชน วนกาสือรกุรอานิตุิ รคคล
- สาเนาใุอนรญาตประกอุการนนสงาด้วยรถโดยสารประัาทาา
- สาเนารายาานการประชรยสวกรณ์ในเรื่อาทร่เกร่ยวกกุคานอ
- แผนทร่แสดารายละเอรยดเส้นทาาทร่นอกาวนด (ปรกุปรรา)
- วนกาสือยินยอยวรืออนรญาตัากเั้านอาพื้นทร่ กรณรเส้นทาาทร่นอกาวนด (ปรกุปรรา)
ต้อาผงานทาาวรือพื้นทร่สงวนุรคคลวรือพื้นทร่ราชการ
- เอกสารอื่นๆ ทร่สาคกญ/ัาเป็นตงอการพิัารณา
สถานที่ดาเนินการ
สานกกาานนนสงาักาววกด ในเนตพื้นทร่นอกาวนด (ปรกุปรรา) เส้นทาารถโดยสาร
ประัาทาา วยวด 1 และวยวด 4 ในสงวนภูยิภาค
ขั้นตอนการดาเนินการ
- ยื่นคานอพร้อยวลกกฐานเพื่อตรวัสอุ
- ตรวัสอุ/ักดทาแผนทร่เส้นทาา/สารวัภาคสนาย/ประชรยคณะกรรยการควุครย
การนนสงาทาาุกประัาักาววกด/แั้ายติสานกกการนนสงาผูโดยสาร กรยการนนสงาทาาุก
- ตรวัสอุ/รวุรวย วิเคราะว์น้อยูล และแั้ายติ/ประชรยคณะกรรยการควุครย
การนนสงาทาาุกกลาา/แั้ายติ
- ประชรยคณะกรรยการควุครยการนนสงาทาาุกกลาา/แั้ายติสานกกาานนนสงาักาววกด
- สานกกาานนนสงาักาววกดแั้ายติ/แก้ไนใุอนรญาตประกอุการนนสงาฯ
ระยะเวลาดาเนินการ
480 วกนทาการ (ไยงรวยระยะเวลารอคอย)
หมายเหตุ
ผู้ยื่นนอัะต้อาเป็นผู้ได้รกุใุอนรญาตประกอุการนนสงาด้วยรถโดยสารในเส้นทาาดกากลงาว
แบบคาขอ
แุุคานอกาวนด (ปรกุปรรา) เส้นทาารถโดยสารประัาทาา

คูงยือการปฏิุตก ิาานสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรร กยย์
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การออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทาง
เส้นทางหมวด 4 ในกรุงเทพมหานคร (เอกชน)
หลักฐาน
- วลกกฐานประัาตกว เชงน สาเนาุกตรประัาตกวประชาชน วนกาสือรกุรอานิตุิ รคคล
- น้อเสนอแผน
- ตกวอยงาาเครื่อาวยายประัารถ
- รูปถงายสานกกาานและสถานทร่เก็ุรถ
- วลกกฐานแสดากรรยสิทธิ์ ได้แกง สิทธิการใช้สถานทร่เก็ุรถ สิทธิการครอุครอารถ
- เอกสารอื่นๆ ทร่สาคกญ/ัาเป็นตงอการพิัารณา
สถานที่ดาเนินการ
สานกกการนนสงาผู้โดยสาร อาคาร 3 ชก้น 3 กรยการนนสงาทาาุก
ขั้นตอนการดาเนินการ
- ยื่นคานอพร้อยวลกกฐานเพื่อตรวัสอุ
- สารวัภาคสนาย/ประชรยคณะกรรยการพิัารณากาวนดแนวทาาพกฒนารูปแุุ
ในการออกใุอนรญาตฯ/ประชรยคณะกรรยการควุครยการนนสงาทาาุกกลาา/แั้ายติ
- ชาะคงาธรรยเนรยย/ักดทาใุอนรญาตฯ
ระยะเวลาดาเนินการ
196 วกนทาการ
หมายเหตุ
นายทะเุรยนกลาานอสาวนสิทธิ์ทร่ัะไยงรกุพิัารณาคานอรกุอนรญาตประกอุ
การนนสงานอาผู้ยื่นคานอในกรณรดกานร้
1. เอกสารไยงครุถ้วนถูกต้อาตายกฎกระทรวาฉุกุทร่ 4 (พ.ศ. 2524)
2. ไยงยรแผนาานวรือน้อเสนอแผนประกอุคานอ
3. น้อเสนอรถทร่ัะใช้ทาการนนสงาในเส้นทาาไยงตราตายยาตรฐานรถวรือไยง
ครุถ้วนทรกยาตรฐานวรือเสนอัานวนรถต่ากวงาเาื่อนไนัานวนรถนก้นต่าตายทร่กาวนด
แบบคาขอ
แุุคานออนรญาตประกอุการนนสงาประัาทาา (นส.ุ.11)

คูงยือการปฏิุกติาานสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรร กยย์
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การกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับสถานที่เก็บซ่อม
และบารุงรักษารถ/จุดพักรถต้นทางปลายทาง
เส้นทางหมวด 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร (เอกชน)
และเส้นทางหมวด 3
หลักฐาน
- วลกกฐานประัาตกว เชงน สาเนาุกตรประัาตกวประชาชน วนกาสือรกุรอานิตุิ รคคล
- วลกกฐานแสดาการยรสิทธิใช้สถานทร่เก็ุซงอยและุารรารกกษา/ัรดพกกรถ
- รูปถงายสถานทร่เก็ุซงอยและุารรารกกษา/ัรดพกกรถ
- โฉนดทร่ดิน
สถานที่ดาเนินการ
สานกกการนนสงาผู้โดยสาร อาคาร 3 ชก้น 3 กรยการนนสงาทาาุก
ขั้นตอนการดาเนินการ
- ยื่นคานอพร้อยวลกกฐานเพื่อตรวัสอุ
- แั้าสานกกาานนนสงาักาววกด/สารวัภาคสนาย/ประชรยคณะกรรยการควุครย
การนนสงาทาาุกกลาา/แั้ายติ
- ักดทาวนกาสือปรกุปรราใุอนรญาตฯ และวนกาสือแั้าวนงวยาานทร่เกร่ยวน้อา/
นายทะเุรยนลานาย
ระยะเวลาดาเนินการ
100 วกนทาการ
แบบคาขอ
แุุคานอกาวนด (ปรกุปรรา) เาื่อนไนเกร่ยวกกุสถานทร่เก็ุซงอยและุารรารกกษา
รถ/ัรดพกกรถต้นทาาปลายทาา (แุุคานออื่นๆ)

คูงยือการปฏิุกตาิ านสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์

39

การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทาง
หลักฐาน
- วลกกฐานประัาตกว เชงน สาเนาุกตรประัาตกวประชาชน วนกาสือรกุรอานิตุิ รคคล
สาเนาทะเุรยนุ้าน วนกาสือเดินทาา
- วลกกฐานการรกุแั้าควายัากสถานรตารวั (กรณรสูญวาย)
- ใุอนรญาตประกอุการฉุกุเดิย (กรณรชารรดวรือลุเลือนในสาระสาคกญ)
สถานที่ดาเนินการ
สานกกการนนสงาผู้โดยสาร อาคาร 3 ชก้น 3 กรยการนนสงาทาาุก
สานกกาานนนสงาักาววกด ในเนตพื้นทร่ออกใุอนรญาตประกอุการนนสงาประัาทาา
ขั้นตอนการดาเนินการ
- ยื่นคานอพร้อยวลกกฐานเพื่อตรวัสอุ
- ชาระคงาธรรยเนรยย
- ักดพิยพ์ใุอนรญาตฯ/นายทะเุรยนกลาาลานาย
ระยะเวลาดาเนินการ
7 ชก่วโยา (ไยงรวยระยะเวลารอคอย)
หมายเหตุ
ใว้ผู้ได้รกุอนรญาตประกอุการนนสงายื่นคานอรกุใุแทนใุอนรญาตตงอนายทะเุรยน
ทร่ออกใุอนรญาตใว้ภายใน 15 วกนนกุตกาแตงวกนทร่ได้ทราุถึาการสูญวาย ถูกทาลาย วรือชารรด
แบบคาขอ
แุุคานอรกุใุแทนใุอนรญาตประกอุการนนสงา

คูงยือการปฏิุกติาานสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรร ยก ย์
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การนนสาผูโดยสาร
ไยประัาทาา
•
•
•

การออกใุอนรญาตประกอุการนนสงาไยงประัาทาาด้วยรถโดยสาร
การยกเลิกใุอนรญาตประกอุการนนสงาไยงประัาทาาด้วยรถโดยสาร
การออกใุอนรญาตประกอุการนนสงาระววงาาประเทศ
ประเภทไยงประัาทาาด้วยรถโดยสาร

คูงยือการปฏิุกติาานสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรร กยย์
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การออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทาง
ด้วยรถโดยสาร
หลักฐาน
- วลกกฐานประัาตกว เชงน สาเนาุกตรประัาตกวประชาชน วนกาสือรกุรอานิตุิ รคคล
สาเนาทะเุรยนุ้าน วนกาสือเดินทาา
- ตกวอยงาาเครื่อาวยายประัารถ
- ภาพถงายสานกกาานและสถานทร่เก็ุรถ
- วลกกฐานแสดากรรยสิทธิ์วรือสิทธิการใช้สถานทร่เก็ุรถ
- วลกกฐานแสดากรรยสิทธิ์วรือสิทธิครอุครอารถ
- ตกวอยงาารอยตราประทกุนอาผู้ยื่นคานอ 2 ตรา
- รายชื่อและสกญชาตินอาผู้ถือวร้น และัานวนวร้นทร่ผู้ถือวร้นแตงละคนถือ
- สกญญาั้าาาานวรือเอกสารแสดาปริยาณาานการใช้รถ
สถานที่ดาเนินการ
สานกกการนนสงาผู้โดยสาร อาคาร 3 ชก้น 3 กรยการนนสงาทาาุก
สานกกาานนนสงาักาววกดทรกแวงาทก่วประเทศ
ขั้นตอนการดาเนินการ
- ยื่นคานอพร้อยวลกกฐานเพื่อตรวัสอุ
- ตรวัสอุประวกติผู้นอ/สถานทร่เก็ุซงอย และุารรารกกษารถ
- สรรปน้อเท็ััริา
- ประชรยคณะอนรกรรยการฯ/แั้ายติ
- ชาระคงาธรรยเนรยย
- ักดทาใุอนรญาตและุกญชรรถ/นายทะเุรยนกลาาลานาย
ระยะเวลาดาเนินการ
35 วกนทาการ (ไยงรวยระยะเวลารอคอย)
หมายเหตุ
ผู้นอต้อาไยงเคยเป็นผู้ได้รกุใุอนรญาตประกอุการนนสงาประเภทเดรยวกกนยากงอน
แบบคาขอ
แุุคานออนรญาตประกอุการนนสงาไยงประัาทาา (นส.ุ.11 ก.)

คูงยือการปฏิุตก ิาานสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรยก ย์

42

การยกเลิกใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทาง
ด้วยรถโดยสาร
หลักฐาน
- วลกกฐานประัาตกว เชงน สาเนาุกตรประัาตกวประชาชน วนกาสือรกุรอานิตุิ รคคล
สาเนาทะเุรยนุ้าน วนกาสือเดินทาา
- ใุอนรญาตประกอุการนนสงาไยงประัาทาาด้วยรถทร่ใช้ในการนนสงาสกตว์วรือสิ่านอา
สถานที่ดาเนินการ
สานกกการนนสงาผู้โดยสาร อาคาร 3 ชก้น 3 กรยการนนสงาทาาุก
สานกกาานนนสงาักาววกด ในเนตพื้นทร่ออกใุอนรญาตประกอุการนนสงาไยงประัาทาา
ขั้นตอนการดาเนินการ
- ยื่นคานอพร้อยวลกกฐานเพื่อตรวัสอุ
- นายทะเุรยนพิัารณาลานายอนรญาต
ระยะเวลาดาเนินการ
2 วกนทาการ (ไยงรวยระยะเวลารอคอย)
หมายเหตุ
- ผู้ได้รกุใุอนรญาตฯ ได้แั้าเลิกใช้รถวยดทรกคกนแล้ว
- ผูได้รกุใุอนรญาตฯ ยรการนารถในุกญชร นส.ุ.11 ไปุรรัรในใุอนรญาตฯ รายอื่นวยดแล้ว
- ผู้ได้รกุใุอนรญาตฯ ัะต้อาสงาคืนใุอนรญาตฯ ฉุกุัริา
แบบคาขอ
แุุคานออื่นๆ

คูงยือการปฏิุกติาานสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์
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การออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ
ประเภทไม่ประจาทางด้วยรถโดยสาร
หลักฐาน
- วลกกฐานประัาตกว เชงน สาเนาุกตรประัาตกวประชาชน วนกาสือรกุรอานิติุรคคล
สาเนาทะเุรยนุ้าน วนกาสือเดินทาา
- ตกวอยงาาเครื่อาวยายประัารถ
- รูปถงายสานกกาานและสถานทร่เก็ุรถ
- วลกกฐานแสดากรรยสิทธิ์วรือสิทธิการใช้สถานทร่เก็ุรถ
- วลกกฐานแสดากรรยสิทธิ์วรือสิทธิครอุครอารถ
- ตกวอยงาารอยตราประทกุนอาผู้ยื่นคานอ 2 ตรา
- รายชื่อและสกญชาตินอาผู้ถือวร้น และัานวนวร้นทร่ผู้ถือวร้นแตงละคนถือ
สถานทีด่ าเนินการ
สานกกการนนสงาผู้โดยสาร อาคาร 3 ชก้น 3 กรยการนนสงาทาาุก
สานกกาานนนสงาักาววกดทรกแวงาทก่วประเทศ
ขั้นตอนการดาเนินการ
- ยื่นคานอพร้อยวลกกฐานเพื่อตรวัสอุ
- ตรวัสอุประวกติผู้นอ/สรรปน้อเท็ััริา
- ประชรยคณะอนรกรรยการฯ/แั้ายติ
- ชาระคงาธรรยเนรยย
- ักดทาใุอนรญาตและุกญชรรถ/นายทะเุรยนกลาาลานาย
ระยะเวลาดาเนินการ
20 วกนทาการ (ไยงรวยระยะเวลารอคอย)
หมายเหตุ
- ผู้นอต้อาเป็นผู้ได้รกุใุอนรญาตประกอุการนนสงาภายในประเทศประเภท
ไยงประัาทาาด้วยรถโดยสาร และยกาไยงสิ้นอายร
- ผู้นอต้อาไยงเคยได้รกุใุอนรญาตประกอุการนนสงาประเภทเดรยวกกนยากงอน
แบบคาขอ
แุุคานออนรญาตประกอุการนนสงาไยงประัาทาา (นส.ุ.11 ก.)

คูงยือการปฏิุกติาานสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรร กยย์
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การนนสาสินค้า
•

การออกใุอนรญาตประกอุการนนสงาไยงประัาทาาด้วยรถุรรทรก
ตายกฎวยายวงาด้วยการนนสงาทาาุก
• การยกเลิกใุอนรญาตประกอุการนนสงาไยงประัาทาาด้วยรถุรรทรก
ตายกฎวยายวงาด้วยการนนสงาทาาุก
• การออกใุอนรญาตประกอุการนนสงาระววงาาประเทศด้วยรถุรรทรก
ตายกฎวยายวงาด้วยการนนสงาทาาุก

คูงยือการปฏิุตก ิาานสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรร กยย์
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การออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทาง
ด้วยรถบรรทุกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
หลักฐาน
- วลกกฐานประัาตกว เชงน สาเนาุกตรประัาตกวประชาชน วนกาสือรกุรอานิตุิ รคคล
สานาทะเุรยนุ้าน วนกาสือเดินทาา
- ภาพถงายสถานประกอุการ เว็นป้ายสานกกาานและว้อาทาาาน อยงาาละ 1 รูป(นนาด 7.6 x 12.70 ซย.)
- ภาพถงายสถานทร่เก็ุซงอยุารรารกกษารถ เว็นทาาเน้า-ออกและลานัอดรถ
อยงาาละ 1 รูป (นนาด 7.6 x 12.70 ซย.)
- สาเนาใุเสร็ั/ใุปริยาณาาน/สกญญาวงาั้าา/ทะเุรยนรถ
- เอกสารสาเนาโฉนดทร่ดนิ /สกญญายินยอยใว้ใช้ทร่ดิน/วลกกฐานเั้านอาทร่ดิน (ทร่ใช้เป็นสถานทร่เก็ุซงอยและ
ุารรารกกษารถ)
สถานที่ดาเนินการ
สานกกการนนสงาสินค้า อาคาร 4 ชก้น 7 กรยการนนสงาทาาุก
สานกกาานนนสงาักาววกดทรกแวงาทก่วประเทศ
ขั้นตอนการดาเนินการ
- ยื่นคานอพร้อยวลกกฐานเพื่อตรวัสอุ
- สรรปน้อเท็ััริา/นาเสนอนายทะเุรยน
- ประชรยคณะอนรกรรยการฯ/ลานายอนรญาต
ระยะเวลาดาเนินการ
16 วกนทาการ (ไยงรวยระยะเวลารอคอย)
หมายเหตุ
- ผู้นอต้อายรครณสยุกติตายยาตรา 24 แวงาพระราชุกญญกติการนนสงาทาาุก
พ.ศ. 2522
- แุุคานอ 1 ฉุกุตงอัานวนรถไยงเกิน 10 คกน
แบบคาขอ
แุุคานออนรญาตประกอุการนนสงาไยงประัาทาา (นส.ุ.11 ก.)
ุกนทึกคารกุรอา
คานอวาาวลกกทรกพย์

คูงยือการปฏิุกติาานสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรร กยย์
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การยกเลิกใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทาง
ด้วยรถบรรทุกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
หลักฐาน
- วลกกฐานประัาตกว เชงน สาเนาุกตรประัาตกวประชาชน วนกาสือรกุรอานิตุิ รคคล
สาเนาทะเุรยนุ้าน วนกาสือเดินทาา
- ใุอนรญาตประกอุการนนสงาไยงประัาทาาด้วยรถทร่ใช้ในการนนสงาสกตว์วรือสิ่านอา
สถานที่ดาเนินการ
สานกกการนนสงาสินค้า อาคาร 4 ชก้น 7 กรยการนนสงาทาาุก
สานกกาานนนสงาักาววกด ในเนตพื้นทร่ออกใุอนรญาตประกอุการนนสงาไยงประัาทาา
ขั้นตอนการดาเนินการ
- ยื่นคานอพร้อยวลกกฐานเพื่อตรวัสอุ
- นายทะเุรยนพิัารณาลานายอนรญาต
ระยะเวลาดาเนินการ
2 วกนทาการ (ไยงรวยระยะเวลารอคอย)
หมายเหตุ
- ผู้ได้รกุใุอนรญาตฯ ได้แั้าเลิกใช้รถวยดทรกคกนแล้ว
- ผู้ได้รกุใุอนรญาตฯ ยรการนารถในุกญชร นส.ุ.11 ไปุรรัรในใุอนรญาตฯ รายอื่นวยดแล้ว
- ผู้ได้รกุใุอนรญาตฯ ัะต้อาสงาคืนใุอนรญาตฯ ฉุกุัริา
แบบคาขอ
แุุคานออื่นๆ

คูงยือการปฏิุกติาานสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรร ยก ย์
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การออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ
ด้วยรถบรรทุกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
หลักฐาน
- วลกกฐานประัาตกว เชงน สาเนาุกตรประัาตกวประชาชน วนกาสือรกุรอานิติุรค สานาทะเุรยนุ้าน
วนกาสือเดินทาา
- สาเนาวนกาสือแสดาการัดทะเุรยนรถคกนทร่ยื่นนอ
- สกญญาวงาั้าาวรือสาเนาใุนนสินค้าทร่เป็นระววงาาประเทศ
- สาเนาใุอนรญาตประกอุกิัการโราาาน (ร.า.4) วรือสาเนาใุรกุแั้าการประกอุ
กิัการโราาาน ัาพวกทร่ 2 (ร.า.2) วรือรูปภาพแสดาสินค้าทร่เกร่ยวน้อา
- ุกนทึกคารกุรอา
สถานที่ดาเนินการ
สานกกการนนสงาสินค้า อาคาร 4 ชก้น 7 กรยการนนสงาทาาุก
สานกกาานนนสงาักาววกดทรกแวงาทก่วประเทศ
ขั้นตอนการดาเนินการ
- ยื่นคานอพร้อยวลกกฐานเพื่อตรวัสอุ
- ตรวัสอุประวกติผู้นอ/สรรปน้อเท็ััริา
- ประชรยคณะอนรกรรยการฯ/แั้ายติ
- ชาระคงาธรรยเนรยย
- ักดทาใุอนรญาตและุกญชรรถ/นายทะเุรยนกลาาลานาย
ระยะเวลาดาเนินการ
16 วกนทาการ (ไยงรวยระยะเวลารอคอย)
หมายเหตุ
ผู้นอต้อาเป็นผู้ได้รกุใุอนรญาตประกอุการนนสงาไยงประัาทาาด้วยรถุรรทรกตายกฎวยายวงาด้วย
การนนสงาทาาุก
แบบคาขอ
แุุคานออนรญาตประกอุการนนสงาไยงประัาทาา (นส.ุ.11 ก.)
แุุคานอวาาวลกกทรกพย์

คูงยือการปฏิุกตาิ านสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์
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สถานตรวจสภาพรถ
•
•
•
•

การอนรญาตักดตก้าสถานตรวัสภาพรถ
การนอตงออายรใุอนรญาตักดตก้าสถานตรวัสภาพรถ
การนอใุแทนใุอนรญาตักดตก้าสถานตรวัสภาพรถ
การนอเปลร่ยนแปลาเครื่อาตรวัสภาพรถ

คูงยือการปฏิุกติาานสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์
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การอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ
หลักฐาน
- วลกกฐานประัาตกว เชงน สาเนาุกตรประัาตกวประชาชน วนกาสือรกุรอานิตุิ รคคล
- สาเนาวนกาสือุริคณว์สนธิและน้อุกาคกุฉุกุตรพิยพ์
- แผนทร่โดยสกาเนปแสดาุริเวณทร่ตก้าสถานตรวัสภาพรถ
- แุุแปลนแผนผกาแสดาแุุ นนาด และลกกษณะอาคารสถานทร่ ลานัอดรถทาาัราัร ทาาเน้า
ทาาออก และรายละเอรยดสิ่าปลูกสร้าาภายในุริเวณสถานตรวัสภาพรถตายยาตราสงวน
- แุุ นนาด และรายละเอรยดนอาเครื่อาตรวัสภาพรถ
สถานที่ดาเนินการ
ฝ่ายตรวัสภาพรถ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์ กรยการนนสงาทาาุก
สานกกาานนนสงาักาววกดทรกแวงาทก่วประเทศ ในพื้นทร่ทร่ประสาค์ัะักดตก้าสถานตรวัสภาพรถ
ขั้นตอนกาดาเนินการ
- ยื่นคานอพร้อยวลกกฐานเพื่อตรวัสอุ/ชาระคงาธรรยเนรยยคานอ
- ตรวัสอุเอกสาร/รวุรวยน้อยูลและสรรปควายเว็นนาเสนอผูุ้กาคกุุกญชา
- ตรวัสอุสถานทร่/สรรปควายเว็นนาเสนอผูุ้กาคกุุกญชา
- ักดทาวนกาสืออนรญาตฯ วรือไยงอนรญาตฯ นาเสนอนายทะเุรยนกลาาเพื่อพิัารณาลานาย
- ชาระคงาธรรยเนรยย/ังายเรื่อาคืน
ระยะเวลาดาเนินการ
1๘๐ วกนทาการ นกุแตงวกนยื่นคานอ ผู้นอต้อากงอสร้าาอาคารใว้แล้วเสร็ั
๓๐ วกนทาการ สงาเรื่อาใว้นายทะเุรยนกลาา (สานกกวิศวกรรยและควายปลอดภกย) พิัารณา
หมายเหตุ
ผู้ยื่นคานอรกุใุอนรญาตักดตก้าสถานตรวัสภาพรถ ัะต้อายื่นคานอรกุใุอนรญาต ตายแุุ พร้อยด้วย
เอกสารวลกกฐานตายทร่กรยการนนสงาทาาุกกาวนด
แบบคาขอ
แุุคานอตายแุุทร่อธิุดรประกาศกาวนด

คูงยือการปฏิุกติาานสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรร ยก ย์
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การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ
หลักฐาน
- วลกกฐานประัาตกว เชงน สาเนาุกตรประัาตกวประชาชน วนกาสือรกุรอานิตุิ รคคล
- สานาวนกาสือุริคณว์สนธิและน้อุกาคกุฉุกุตรพิยพ์
- สาเนาใุอนรญาตวรือใุแทนใุอนรญาต
- แผนทร่โดยสกาเนปแสดาุริเวณทร่ตก้าสถานตรวัสภาพรถ (กรณรยรการแก้ไนเปลร่ยนแปลา)
- แุุแปลนแผนผกาแสดาแุุ นนาด และลกกษณะอาคารสถานทร่ ลานัอดรถ
ทาาัราัร ทาาเน้า ทาาออก และรายละเอรยดสิ่าปลูกสร้าาภายในุริเวณสถานตรวั
สภาพรถตายยาตราสงวน (กรณรยรการแก้ไนเปลร่ยนแปลา)
- แุุ นนาด และรายละเอรยดนอาเครื่อาตรวัสภาพรถ (กรณรยรการแก้ไนเปลร่ยนแปลา)
สถานที่ดาเนินการ
ฝ่ายตรวัสภาพรถ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์ กรยการนนสงาทาาุก
สานกกาานนนสงาักาววกด ในเนตพื้นทร่ออกใุอนรญาตักดตก้าสถานตรวัสภาพรถ
ขั้นตอนการดาเนินการ
- ยื่นคานอพร้อยวลกกฐานเพื่อตรวัสอุครณสยุกติ
- รวุรวยน้อยูล/ตรวัสอุเครื่อายือและอรปกรณ์การตรวัสภาพรถ/สรรปผล/
นาเสนอผูุ้กาคกุุกญชา/แั้าผลการพิัารณา
- ชาระคงาธรรยเนรยย/ักดพิยพ์ใุอนรญาต/นาเสนอผูุ้กาคกุุกญชา/ลานาย/ังายเรื่อาคืน
ระยะเวลดาเนินการ
1๕ วกนทาการ (ไยงรวยระยะเวลารอคอย)
หมายเหตุ
ยื่นคานอกงอนใุอนรญาตสิ้นอายรไยงน้อยกวงา 30 วกน
แบบคาขอ
แุุคานอตายแุุทร่อธิุดรประกาศกาวนด

คูงยือการปฏิุกติาานสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์
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การขอใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ
หลักฐาน
- วลกกฐานประัาตกว เชงน สาเนาุกตรประัาตกวประชาชน วนกาสือรกุรอานิตุิ รคคล
- สาเนาใุอนรญาตวรือใุแทนใุอนรญาต
- ุกนทึกประัาวกนัากสถานรตารวั กรณรสูญวาย
สถานที่ดาเนินการ
ฝ่ายตรวัสภาพรถ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์ กรยการนนสงาทาาุก
สานกกาานนนสงาักาววกด ในเนตพื้นทร่ออกใุอนรญาตักดตก้าสถานตรวัสภาพรถ
ขั้นตอนการดาเนินการ
- ยื่นคานอพร้อยวลกกฐานเพื่อตรวัสอุ
- ชาระคงาธรรยเนรยย
- ักดพิยพ์ใุอนรญาต/นาเสนอผูุ้กาคกุุกญชา/ลานาย/ังายเรื่อาคืน
ระยะเวลาดาเนินการ
๑ วกนทาการ (ไยงรวยระยะเวลารอคอย)
แบบคาขอ
แุุคานอตายแุุทร่อธิุดรประกาศกาวนด

คูง ยือ การปฏิ ุก ติ าานส าวรก ุ เั้ าวน้ าทร่ ส านก ก าานนนสง าัก า ววก ด ุร รร รก ยย์
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การขอเปลี่ยนแปลงเครื่องตรวจสภาพรถ
หลักฐาน
- วลกกฐานประัาตกว เชงน สาเนาุกตรประัาตกวประชาชน วนกาสือรกุรอานิติุรคคล
- สาเนาวนกาสือุริคณว์สนธิและน้อุกาคกุฉุกุตรพิยพ์
- สาเนาใุอนรญาตวรือใุแทนใุอนรญาต
- วนกาสือใว้ควายเว็นชอุเครื่อายือตรวัสภาพรถ
- น้อยูลเฉพาะนอาเครื่อาตรวัสภาพรถ
สถานที่ดาเนินการ
ฝ่ายตรวัสภาพรถ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์ กรยการนนสงาทาาุก
สานกกาานนนสงาักาววกด ในเนตพื้นทร่ออกใุอนรญาตักดตก้าสถานตรวัสภาพรถ
ขั้นตอนการดาเนินการ
- ยื่นคานอพร้อยวลกกฐานเพื่อตรวัสอุ/เดินทาาไปตรวัสอุเครื่อาตรวัสภาพรถ ณ สถานทร่ทาการ
- สรรปผล/นาเสนอผูุ้กาคกุุกญชา/ลานาย/แั้าผลการพิัารณา/ังายเรื่อาคืน
ระยะเวลาดาเนินการ
7 วกนทาการ (ไยงรวยระยะเวลารอคอย)
หมายเหตุ
ยื่ น วนก า สื อ ตง อ ส านก ก าานนนสง า ทร่ ส ถานตรวัสภาพรถนก้ น ตก้ า อยูง และเครื่ อ ายื อ ตรวัสภาพรถต้ อ า
เป็นชนิด/รรงน ทร่กรยการนนสงาทาาุกใว้ควายเว็นชอุเทงานก้น

คูงยือการปฏิุตก ิาานสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรยก ย์
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Link
เรียนรู้เรื่อง ตรอ.
http://www.autocheck.in.th/

คูงยือการปฏิุกติาานสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรร ยก ย์
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สถานรนนสาผูโดยสาร
•
•

การักดตก้า/ักดใว้ยรสถานรนนสงาผู้โดยสาร
การตงออายรใุอนรญาตักดตก้า และดาเนินการสถานรนนสงาผู้โดยสาร

คูงยือการปฏิุกตาิ านสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์
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การจัดตั้ง/จัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสาร
หลักฐาน
- วลกกฐานประัาตกว เชงน สาเนาุกตรประัาตกวประชาชน วนกาสือรกุรอานิติุรคคล สาเนาทะเุรยนุ้าน
- วลกกฐานแสดากรรยสิทธิ์วรือสิทธิการใช้ทร่ดินทร่ัะทาการกงอสร้าาสถานรนนสงา
- แผนทร่สกาเนปแสดาทร่ตก้านอาสถานรนนสงา
- แุุแปลนแผนผกา และผกาุริเวณแสดาตาแวนงาทร่ตก้าและทาาเน้าและทาาออกสถานรนนสงา
สถานที่ดาเนินการ
สานกกการนนสงาผู้โดยสาร อาคาร 3 ชก้น 2 กรยการนนสงาทาาุก
ขั้นตอนการดาเนินการ
- ยื่นคานอพร้อยวลกกฐานเพื่อตรวัสอุ/ชาระคงาวลกกประกกนการปฏิุกติตายคานอ
- รวุรวยน้อยูล/พิัารณาครณสยุกติ/ตรวัสอุควายเวยาะสยนอาสถานทร่ตก้า
- ประชรยคณะกรรยการฯ
- แั้ายติ
ระยะเวลาดาเนินการ
267 วกนทาการ (ไยงรวยระยะเวลารอคอย)
หมายเหตุ
ผู้ยื่นนอ ต้อาเป็นผู้ยรครณสยุกตและลกกษณะตายยาตรา 24 แวงาพระราชุกญญกติ การนนสงาทาาุก
พ.ศ. 2522
แบบคาขอ
แุุคานอรกุใุอนรญาตักดตก้าและดาเนินการสถานรนนสงาผู้โดยสาร
แุุคานอยอุทร่ดินเพื่อักดใว้ยรสถานรนนสงาผู้โดยสาร

คูงยือการปฏิุกติาานสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรร กยย์
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การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้ง
และดาเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
หลักฐาน
- วลกกฐานประัาตกว เชงน สาเนาุกตรประัาตกวประชาชน วนกาสือรกุรอานิติุรคคล สาเนาทะเุรยนุ้าน
- ใุอนรญาตักดตก้าและดาเนินการสถานรนนสงาผู้โดยสาร วรือใุแทน
- วลกกฐานแสดากรรยสิทธิ์วรือสิทธิ์การใช้ประโยชน์ในทร่ดินทร่เป็นทร่ตาก้ นอาสถานรนนสงาผู้โดยสาร
- แผนการปรกุปรราสถานรนนสงาผู้โดยสาร
สถานที่ดาเนินการ
สานกกการนนสงาผู้โดยสาร อาคาร 3 ชก้น 2 กรยการนนสงาทาาุก
ขั้นตอนการดาเนินการ
- ยื่นคานอพร้อยวลกกฐานเพื่อตรวัสอุ
- ตรวัสอุน้อยูลทร่เกร่ยวน้อา
- สารวัควายพึาพอใัผู้ใชุ้ริการ
- ตรวัสอุควายยก่นคาแน็าแรานอาสถานร
- แั้ายติ
ระยะเวลาดาเนินการ
222 วกนทาการ
หมายเหตุ
ผู้ยื่ น คานอ เป็ น ผู้ ได้รกุใุอนร ญ าตัก ดตก้ าและด าเนิ น การสถานร นนสง าผู้ โดยสารทร่ ใกล้ ครุก าวนด และ
ประสาค์ัะนอตงออายรใุอนรญาต โดยยรอายรใุอนรญาตเวลืออยูง ไยงเกิน 2 ปี แตงทก้านร้ ผู้ยื่นคานอต้อายื่นคานอ
ตงออายรใุอนรญาตกงอนใุอนรญาตสิ้นอายรไยงน้อยกวงาวนึ่าปี
แบบคาขอ
แุุคานอตงออายรใุอนรญาตักดตก้าและดาเนินการสถานรนนสงาผู้โดยสาร

คูงยือการปฏิุกตาิ านสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์
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Link
ส่วนสถานีขนส่งผู้โดยสาร
http://apps.dlt.go.th/bus_terminal/

คูงยือการปฏิุกตาิ านสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์
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โราเรรยนสอนนกุรถ
•
•

การใว้การรกุรอาโราเรรยนสอนนกุรถ
การนอรกุใุอนรญาตผู้ฝึกสอนนกุรถ

คูงยือการปฏิุกติาานสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรร กยย์
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การให้การรับรองโรงเรียนสอนขับรถ
หลักฐาน
- วลกกฐานประัาตกว เชงน สาเนาุกตรประัาตกวประชาชน วนกาสือรกุรอานิตุิ รคค สาเนาทะเุรยนุ้าน
- วลกกฐานแสดากรรยสิทธิ์ วรือสิทธิการใช้สถานทร่นอาโราเรรยนสอนนกุรถ
- แผนทร่แสดาทร่ตก้า และแุุแปลนแผนผกาอาคารเรรยน สิ่าปลูกสร้าา ตลอดันสนายฝึกวกดนกุรถ
- ระเุรยุวรือน้อกาวนดนอาโราเรรยนฯ
- วลกกสูตร เนื้อวาประกอุการสอน
สถานที่ดาการ
สานกกสวกสดิภาพการนนสงาทาาุก
สานกกาานนนสงาักาววกดทรกแวงาทก่วประเทศ
ขัน้ ตอนการดาเนินการ
- ยื่นคานอพร้อยวลกกฐานเพื่อตรวัสอุ
- พิัารณาอนรญาต/ลานายอนรญาต
- แั้าผลการพิัารณา
ระยะเวลาดาเนินการ
135 วกนทาการ (ไยงรวยระยะเวลารอคอย)
หมายเหตุ
อาคารสถานทร่ อรปกรณ์ วรือสิ่าอานวยควายสะดวก วลกกสูตรการสอน และผู้ฝึกสอน ต้อาเป็นไปตายทร่
กรยการนนสงาทาาุกกาวนด
แบบคาขอ
แุุคานอใว้รกุรอาโราเรรยนสอนนกุรถ

คูงยือการปฏิุกติาานสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรร ยก ย์
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การขอรับใบอนุญาตผู้ฝึกสอนขับรถ
หลักฐาน
- วลกกฐานประัาตกว เชงน สาเนาุกตรประัาตกวประชาชน วนกาสือรกุรอานิตุิ รคคล สาเนาทะเุรยนุ้าน
- ใุอนรญาตนกุรถประเภทวรือชนิดทร่ ประสาค์ัะเป็นผู้ฝึกสอน ไยงนอยกวงา 3 ปี และในชงวา 3 ปีกงอน
ยื่นคานอใุอนรญาตนก้นต้อาไยงนาดตงออายร
- ใุรกุรอาแพทย์ (ออกกงอนวกนยื่นคานอไยงเกิน 1 เดือน)
- รูปถงาย นนาด 3 x 4 ซย. ัานวน 3 รูป (ถงายกงอนวกนยื่นคานอไยงเกิน 6 เดือน)
สถานที่ดาเนินการ
สานกกสวกสดิภาพการนนสงาทาาุก อาคาร 6 ชก้น 6 กรยการนนสงาทาาุก
ขั้นตอนการดาเนินการ
- ยื่นคานอพร้อยวลกกฐานเพื่อตรวัสอุ
- พิัารณาอนรญาต/ลานายอนรญาต
- แั้าผลการพิัารณา
ระยะเวลาดานินการ
17 วกนทาการ (ไยงรวยระยะเวลารอคอย)
หมายเหตุ
ผู้ยื่นนอัะต้อายรวนกาสือนาสงาตกวเพื่อนอรกุใุอนรญาตฯ ัากโราเรรยนสอนนกุรถ ทร่ได้รกุการรกุรอาัาก
กรยฯ วรืออยูงในระววงาาการนอรกุการรกุรอาัากกรยฯ
แบบคาขอ
แุุคานอรกุใุอนรญาตผู้ฝึกสอนนกุรถ

คูงยือการปฏิุกติาานสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรร กยย์
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Link
โราเรรยนสอนนกุรถและใุอนรญาตผู้ฝึกสอนนกุรถ
http://apps.dlt.go.th/school_driving/index.htm

คูงยือการปฏิุกติาานสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรร กยย์
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การประยูล
ทะเุรยนเลนสวย
•

การประยูลทะเุรยนเลนสวย

คูงยือการปฏิุกติาานสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์
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การประมูลทะเบียนเลขสวย
หลักฐาน
- วลกกฐานประัาตกว เชงน สาเนาุกตรประัาตกวประชาชน วนกาสือรกุรอานิติุรคคล
- วนกาสือยอุอานาั (กรณรไยงยาดาเนินการด้วยตนเอา)
ช่องทางการดาเนินการ
ใว้กระทาด้วยการเสนอราคา - ด้วยวาัา ณ ว้อาประยูล
ทาาอินเตอร์เน็ต www.tabienrod.com
ทาาโทรศกพท์ โดยลาทะเุรยนทร่ www.tabienrod.com
ข้อควรทราบ
สาวรกุรถยนต์นก่าสงวนุรคคลไยงเกิน 7 คน รถยนต์นก่าเกิน 7 คน แตงไยงเกิน 12 คน และรถยนต์ุรรทรก
สงวนุรคคล
ผู้ชนะการประยูลต้อาชาระราคาทร่ประยูลได้ด้วยเาินสด วรือแคชเชรยร์เช็ค สก่าังาย เน้าุกญชร “กอาทรนเพื่อ
ควายปลอดภกยในการใช้รถใช้ถนน” ภายใน 30 วกน นกุแตงวกนทร่ ชนะการประยูลวยายเลนทะเุรยนนก้น
ผู้ชนะการประยูลทร่เสนอราคาด้วยวาัา ัะต้อาชาระคงาุริการใว้แกงุริษท ซึ่าเป็น ผู้ักดการประยูลทกนทร
วลกาัากประยูลได้
ผู้ชนะการประยูลทาาอินเตอร์เน็ต และทาาโทรศกพท์ ต้อาชาระคงาุริการในการประยูลใว้แกงผู้ักดการ
ประยูล ภายใน 15 วกน นกุแตงวกนทร่ชนะการประยูลวยายเลนทะเุรยนนก้น ตายอกตราคงาุริการการประยูล

คูงยือการปฏิุตก ิาานสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรยก ย์
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Link
ประยูลเลนทะเุรยนสวย www.tabienrod.com

คูงยือการปฏิุตก ิาานสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรยก ย์
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อก ต ราคง า ธรรยเนร ยย
และอกตราภาษร

คูงยือการปฏิุตก ิาานสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรยก ย์
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อัตราค่าธรรมเนียมด้านทะเบียนรถ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
ลาดับที่

รายการ

1
2
3
4

คานอ
ใุคูงยือัดทะเุรยนรถ
แผงนป้ายทะเุรยนรถ
การนอใช้วยายเลนทะเุรยน
ก. การนอใว้วยายเลนทะเุรยนทร่ออกใว้สาวรกุรถคกนวนึ่ายาใช้กกุรถอรก
คกนวนึ่า
น. การนอใช้วยายเลนทะเุรยนซึ่ายกาไยงเคยออกใว้สาวรกุรถคกนใดยาใช้
กกุรถทร่ัดทะเุรยนแล้ว
ค. การนอใช้วยายเลนทะเุรยนทร่ต้อาเสรยคงาธรรยเนรยยพิเศษทร่ได้ัาก
การประยูล ตายยาตรา 10/1 กกุกรณรตาย ก. วรือ น.
การนอค้นทะเุรยนรถวรือนอแก้ไนเพิ่ยเติยรายการในทะเุรยนรถและใุ
คูงยือัดทะเุรยนรถ
ก. รถักกรยานยนต์
น. รถอื่นนอกัาก ก.
การโอนทะเุรยนรถ
การย้ายรถ
ก. รถยนต์
น. รถอื่นนอกัาก ก.
การตรวัสภาพรถ
ก. รถักกรยานยนต์
น. รถอื่นนอกัาก ก.
ใุอนรญาตตายยาตรา 23
ใุอนรญาตตายยาตรา 27
เครื่อาวยายพิเศษตายยาตรา 27
วนกาสืออนรญาตตายยาตรา 17 วรรคสอา วรือยาตรา 18
สยรดคูงยือประัารถตายยาตรา 27
ใุแทนคูงยือัดทะเุรยนรถ
ใุแทนเครื่อาวยายแสดาการเสรยภาษร
ใุแทนวนกาสืออนรญาต
คงาธรรยเนรยยอื่น
การรกุรอาสาเนาเอกสาร

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท)
ฉุกุละ 5
ฉุกุละ 100
แผงนละ 100
ครก้าละ 500
ครก้าละ 500
ครก้าละ 1,500

ครก้าละ 10
ครก้าละ 50
ครก้าละ 100
ครก้าละ 50
ครก้าละ 20
คกนละ 10
คกนละ 50
ฉุกุละ 1,000
ฉุกุละ 1,000
ฉุกุละ 100
ฉุกุละ 50
เลงยทร่ 100
ฉุกุละ 50
ฉุกุละ 20
ฉุกุละ 25
ฉุกุละ 20
ฉุกุละ 20

คูยง ือการปฏิุกติาานสาวรกุเั้าวน้าทร่ สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรร กยย์
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อัตราค่าธรรมเนียมด้านทะเบียนรถ ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท)

ลาดับที่

รายการ

1

คานออื่น ๆ
- คานอแก้ไนเพิ่ยเติยวรือเปลร่ยนแปลาสภาพเครื่อาอรปกรณ์วรือสงวนควุ
นอารถ
- คานอรกุใุแทนวนกาสือแสดาการัดทะเุรยน วรือเครื่อาวยายแสดา
การเสรยภาษร
- คานอเปลร่ยนประเภทรถ
- คานอรกุใุอนรญาตและเครื่อาวยายสาวรกุรถทร่นายาใช้เพื่อนายวรือ
เพื่อซงอย
การโอนทะเุรยนรถ
แผงนป้ายทะเุรยนรถและเครื่อาวยาย
คงาธรรยเนรยยเพิ่ยสาวรกุภาษราวดทร่ค้าาชาระ

2
3
4

ฉุกุละ 20
ฉุกุละ 20
ฉุกุละ 20
ฉุกุละ 20
ครก้าละ 200
แผงนละ 100
าวดละ 100

อัตราค่าธรรมเนียมด้านการประกอบการขนส่ง ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

รายการ
ใุอนรญาตประกอุการนนสงาประัาทาา
ใุอนรญาตประกอุการนนสงาไยงประัาทาา
ใุอนรญาตประกอุการนนสงาระววงาาประเทศ
ใุอนรญาตประกอุการนนสงาสงวนุรคคล
ใุแทนใุอนรญาตประกอุการนนสงา
คานออนรญาตประกอุการนนสงาประัาทาา

อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท)
ฉุกุละ 7,000
ฉุกุละ 1,500
ฉุกุละ 2,500
ฉุกุละ 500
ฉุกุละ 100
ฉุกุละ 100
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อัตราค่าธรรมเนียมด้านใบอนุญาตขับรถ ตาม พ.ร.บ. รถยนต์
1.คงาคานอ
2.ใุอนรญาตนกุรถักกรยานยนต์ชก่วคราว 2 ปี
3.ใุอนรญาตนกุรถยนต์สงวนุรคคลชก่วคราว 2 ปี
4.ใุอนรญาตนกุรถสายล้อสงวนุรคคลชก่วคราว 2 ปี
5.ใุอนรญาตนกุรถักกรยานยนต์สงวนุรคคล 5 ปี
6.ใุอนรญาตนกุรถยนต์สงวนุรคคล 5 ปี
7.ใุอนรญาตนกุรถสายล้อสงวนุรคคล 5 ปี
8.ใุอนรญาตนกุรถักกรยานยนต์สาธารณะ 3 ปี
9.ใุอนรญาตนกุรถสายล้อสาธารณะ 3 ปี
10.ใุอนรญาตนกุรถยนต์สาธารณะ 3 ปี
11.ใุอนรญาตนกุรถใช้าานเกษตรกรรย 5 ปี (อรแต๋น)
12.ใุอนรญาตนกุรถแทรกเตอร์ 5 ปี
13.ใุอนรญาตนกุรถุดถนน 5 ปี
14.การแก้ไนรายการในใุอนรญาตนกุรถทรกชนิด
15.ใุแทนใุอนรญาตนกุรถครึ่าวนึ่านอาคงาธรรยเนรยยใุอนรญาตแตงไยงเกิน
16.คงาธรรยเนรยยอื่นๆ
17.คงารกุรอาสาเนาเอกสาร

ฉุกุละ
ฉุกุละ
ฉุกุละ
ฉุกุละ
ฉุกุละ
ฉุกุละ
ฉุกุละ
ฉุกุละ
ฉุกุละ
ฉุกุละ
ฉุกุละ
ฉุกุละ
ฉุกุละ
ครก้าละ
ฉุกุละ
ครก้าละ
แผงนละ

5
100
200
100
250
500
250
150
150
300
100
250
250
50
100
20
20

ุาท
ุาท
ุาท
ุาท
ุาท
ุาท
ุาท
ุาท
ุาท
ุาท
ุาท
ุาท
ุาท
ุาท
ุาท
ุาท
ุาท

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถ ตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก
1.ใุอนรญาตเป็นผู้นกุรถใวยง, ตงออายร, ทรกประเภท, สงวนุรคคล, ทรกชนิด
2.ใุอนรญาตผู้เก็ุคงาโดยสาร, นายตรวั, ผูุ้ริการ / และตงออายร
3.ใุแทนใุอนรญาตผู้นกุรถ, เก็ุคงาโดยสาร,นายตรวั ผูุ้ริการ

ฉุกุละ 200 ุาท
ฉุกุละ 100 ุาท
ฉุกุละ 30 ุาท
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อัตราภาษีรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
1. รถยนต์นก่าสงวนุรคคลไยงเกิน 7 คน เก็ุตายควายัรกระุอกสูุ (ซรซ.ร )
(ก) 600 ลูกุาศก์เซ็นติเยตรแรก ลูกุาศก์เซ็นติเยตรละ 0.50 ุาท
(น) สงวนทร่เกิน 600 ลูกุาศก์เซ็นติเยตรแตงไยงเกิน 1,800 ลูกุาศก์เซ็นติเยตร
ลูกุาศก์เซนติเยตรละ 1.50 ุาท
(ค) สงวนทร่เกิน 1,800 ลูกุาศก์เซ็นติเยตร ลูกุาศก์เซนติเยตรละ 4.00 ุาท
- กรณรนิติุรคคลเป็นเั้านอาและยิได้ใวุ้รคคลธรรยดาเชงาซื้อในการประกอุธรรกิัใว้เชงาซื้อ
เก็ุภาษรในอกตราสอาเทงา
- กรณรัดทะเุรยนยาแล้วเกินว้าปีนกุแตงปีทร่ัดทะเุรยนครก้าแรกใว้ได้รกุลดวยงอนภาษรประัาปี
ในปีตงอ ๆ ไปในอกตรา ดกานร้
ปีทร่วก
ร้อยละสิุ
ปีทร่เั็ด
ร้อยละยร่สิุ
ปีทร่แปด
ร้อยละสายสิุ
ปีทร่เก้า
ร้อยละสร่สิุ
ปีทร่สิุ
ร้อยละว้าสิุ
น้าวนกกรถ
(กิโลกรกย)

ไยงเกิน 500
501-750
751-1,000
1,001-1,250
1,251-1,500
1,501-1,750
1,751-2,000
2,001-2,500
2,501-3,000
3,001-3,500
3,501-4,000
4,001-4,500
4,501-5,000
5,001-6,000
6,001-7,000
7,001 นึ้นไป

2.รถยนต์นก่า
สงวนุรคคลเกิน
7 คน
150
300
450
800
1,000
1,300
1,600
1,900
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3,200
3,400
3,600

3.รถยนต์รกุั้าา 5.รถยนต์รกุั้าา
ระววงาาักาววกด
4. รถยนต์ุริการ
450
750
1,050
1,350
1,650
2,100
2,550
3,000
3,450
3,900
4,350
4,800
5,250
5,700
6,150
6,600

185
310
450
560
685
875
1,060
1,250
1,435
1,625
1,810
2,000
2,185
2,375
2,560
2,750

6. รถยนต์ุรรทรกสงวน
ุรคคล
7.รถยนต์ลากัูา
8.รถแทรกเตอร์ทร่ยิได้ใช้ใน
การเกษตร
300
450
600
750
900
1,050
1,350
1,650
1,950
2,250
2,550
2,850
3,150
3,450
3,750
4,050
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9. รถักกรยานยนต์สงวนุรคคล
คกนละ
100 ุาท
10. รถักกรยานยนต์สาธารณะ
คกนละ
100 ุาท
11.รถพงวานอารถักกรยานยนต์สงวนุรคคล
คกนละ
50 ุาท
12.รถุดถนน
คกนละ
200 ุาท
13.รถแทรกเตอร์ทร่ใช้ในการเกษตร
คกนละ
50 ุาท
14.รถทร่นกุเคลื่อนด้วยพลกาาานไฟฟ้า วรือรถทร่นกุเคลื่อนด้วยพลกาาานอื่น
- รถยนต์นก่าสงวนุรคคลไยงเกิน 7 คน ักดเก็ุภาษรตายน้าวนกกนอารถในอกตราเดรยวกกุรถยนต์
นก่าสงวนุรคคลเกิน 7 คน
- รถอื่น ๆักดเก็ุภาษรในอกตรากึ่าวนึ่านอาอกตราทร่กาวนดไว้
15.รถทร่นกุเคลื่อนด้วยเครื่อายนต์ทร่ใช้พลกาาานทดแทน พลกาาานอนรรกกษ์สิ่าแวดล้อยวรือพลกาาาน
อยงาาประวยกดักดเก็ุภาษร ในอกตรากึ่าวนึ่านอาอกตราทร่กาวนดไว้
16.รถทร่นกุเคลื่อนด้วยเครื่อายนต์ทร่ใช้ก๊าซธรรยชาติซึ่าเป็นก๊าซไฮโดรคาร์ุอนทร่ประกอุด้วย
ก๊าซยรเทนเป็นสงวนใวญงเป็นเชื้อเพลิา
- ระุุเชื้อเพลิาทร่ใช้ก๊าซธรรยชาติเพรยาอยงาาเดรยว ักดเก็ุภาษรในอกตรากึ่าวนึ่านอาอกตราทร่กาวนดไว้
- ระุุเชื้อเพลิาทร่ใช้ก๊าซธรรยชาติรงวยวรือสลกุกกุน้ายกนเชื้อเพลิา ักดเก็ุภาษรในอกตรา
สายในสร่นอาอกตราทร่กาวนดไว้

*************************
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อกตราภาษรรถตายพระราชุกญญกติการนนสงาทาาุก พ.ศ. 2522
น้าวนกกรถเป็น
กิโลกรกย

รถทร่ใช้ในการ
นนสงา ประัา
ทาา (ุาท)

ไยงยากกวงา 500
501-750
751-1,000
1,001-1,250
1,251-1,500
1,501-1,750
1,751-2,000
2,001-2,500
2,501-3,000
3,001-3,500
3,501-4,000
4,001-4,500
4,501-5,000
5,001-6,000
6,001-7,000
7,001 นึ้นไป

300
400
500
600
700
900
1,100
1,300
1,500
1,700
1,900
2,100
2,300
2,500
2,700
2,900

รถทร่ใช้ในการ
นนสงา
ไยงประัาทาา
(ุาท)
450
600
750
900
1,050
1,350
1,650
1,950
2,250
2,550
2,850
3,150
3,450
3,750
4,050
4,350

รถทร่ใช้ในการ
รถทร่ใช้ในการ
นนสงาโดยรถนนาด
นนสงา
เล็ก (ุาท)
สงวนุรคคล (ุาท)
300
400
500
600
700
900
1,100
1,300
1,500

150
300
450
800
1,000
1,300
1,600
1,900
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3,200
3,400
3,600

- รถทร่ใช้พลกาาานไฟฟ้า วรือใช้พลกาาานทดแทน พลกาาานอนรรกกษ์สิ่าแวดล้อย วรือพลกาาานอยงาาประวยกด
ักดเก็ุภาษรในอกตรากึ่าวนึ่า นอาอกตราทร่กาวนดไว้
- รถทร่ใช้ก๊าซธรรยชาติซึ่าเป็นก๊าซไฮโดรคาร์ุอนทร่ประกอุด้วยก๊าซยรเทนเป็นสงวนใวญงเป็นเชื้อเพลิา
(ก) ระุุเชื้อเพลิาทร่ใช้ก๊าซธรรยชาติเพรยาอยงาาเดรยว ักดเก็ุภาษรในอกตรากึ่าวนึ่านอาอกตราทร่กาวนดไว้
(น) ระุุเชื้อเพลิาทร่ใช้ก๊าซธรรยชาติรงวยวรือสลกุกกุน้ายกนเชื้อเพลิา ักดเก็ุภาษรในอกตราสายในสร่
นอาอกตราทร่กาวนดไว้
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ภาคผนวก
คาถายคาตอุทรพ่ ุุงอย
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คาถาม คาตอบ(Question & Answer) ที่พบบ่อย
งานด้านทะเบียนรถ
ข้อที่
คาถาม
1. ตงอภาษรรถยนต์/รถักกรยานยนต์
ต้อาทาอยงาาไร

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

คาตอบ
1. ทาประกกนภกยตาย พ.ร.ุ.คร้ยครอาผู้ประสุภกยัากรถ
2. ถ้ารถยรอายรการใช้าานครุ 7 ปี สาวรกุรถยนต์ วรือ
ครุ 5 ปี สาวรกุรถักกรยานยนต์ วรือ กรณรนาดตงอภาษรเกิน
1 ปี ต้อานารถเน้ารกุการตรวัสภาพ ณ สถานตรวัสภาพรถ
เอกชน
3. กรณรรถติดตก้าแก๊ส ต้อายรใุรกุรอาการตรวัถกาแก๊ส
4. ชาระภาษร รกุป้ายวากลย ยื่นเสรยภาษร ณ สานกกาานนนสงา
ทรกสานาทก่วไทย
นาดตงอภาษรรถยนต์/รถักกรยานยนต์ เสรยภาษรสงวนทร่ค้าาแคง 3 ปี คืนแผงนป้ายเดิย นารถเน้ารกุการ
เกิน 3 ปี ต้อาทาอยงาาไร
ตรวัสภาพ ัดทะเุรยนรถใวยง ได้แผงนป้ายเลนทะเุรยนใวยง
ทะเุรยนรถ เป็นนอาักาววกดอื่น
ยื่นคานอแั้าย้าย ณ ักาววกดปลายทาา(ุรรรรกยย์) พร้อยใุคูงยือ
เั้านอารถั้อาการยาแั้าโอนทร่
อรก 3 วกนทาการ นารถเน้ารกุการตรวัสภาพ แั้าย้ายเน้า
ักาววกดุรรรรกยย์ ต้อาทาอยงาาไร
พร้อยโอนกรรยสิทธิ์และคืนแผงนป้ายเดิย ชาระคงาธรรยเนรยย
รกุแผงนป้ายเลนทะเุรยนใวยง
ต้อาการนายรถต้อาทายงาาไร
ยื่นคานอโอนกรรยสิทธิ์และนารถเน้ารกุการตรวัสอุ
ณ สานกกาานนนสงาักาววกดวรือสานกกาานนนสงาสานาในเนต
รกุผิดชอุทร่รถักทะเุรยนภายใน 15 วกน ชาระ
คงาธรรยเนรยย 105 ุาท และอากาแสตยป์ ร้อยละ 0.5
นอาราคาซื้อนาย วรือ ราคาทร่ชงาาประเยิน (เลือกราคาทร่สูา
กวงา)
ต้อาการแั้าเปลร่ยนสรรถ ต้อาทา
ยื่นคานอ พร้อยวลกกฐานการเปลร่ยนสรรถ และนารถเน้ารกุ
อยงาาไร
การตรวัสอุภายใน 7 วกน
ตงอภาษรลงวาวน้า ได้วรือไยง
ตงอภาษรลงวาวน้ากงอนวกนสิ้นอายรภาษร ได้ 90 วกน
ถ้าถอดแก๊สออก ต้อาทาอยงาาไร
นารถเน้ารกุการตรวัสภาพทร่สานกกาานนนสงา เพื่อนอยกเลิก
แก๊สและชาระคงาธรรยเนรยย 105 ุาท
ตงอภาษรรถุรรทรกวกล้อ วรือ สิุล้อ เช็คใุอนรญาตประกอุการนนสงาต้อาไยงวยดอายร นารถเน้า
ต้อาทาอยงาาไรุ้าา
รกุการตรวัสภาพ ทาประกกนภกย(พ.ร.ุ.) ชาระคงาภาษร รกุ
ป้ายวากลยวรือเครื่อาวยายแสดาการเสรยภาษร สายารถตงอ
ภาษรลงวาวน้ากงอนวกนสิ้นอายรภาษรได้ 90 วกน
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งานด้านใบอนุญาตขับรถ
ข้อที่
คาถาม
1. ตงอใุอนรญาตนกุรถสงวนุรคคล(5 ปี)
ต้อาใช้เอกสารอะไรุ้าา
2. ตงอใุอนรญาตนกุรถสงวนุรคคล ต้อา
อุรยกร่ชก่วโยา รอุอุรยยรกร่รอุ

3.
4.

5.

ใุอนรญาตนกุรถวายต้อาแั้าควาย
วายวรือไยง ใช้เอกสารอะไรุ้าา
การนอรกุใุอนรญาตใวยง พ.ร.ุ.
รถยนต์ ต้อาทาอยงาาไร

ัะเปลร่ยนใุอนรญาตเฉพาะสงวน
ุรคคล(ุ.)เป็นใุอนรญาตผู้นกุรถทรก
ประเภท(ท.2) ต้อายรอายรเทงาไรและ
ต้อาใช้เอกสารอะไรุ้าา

คาตอบ
1. ใุอนรญาตนกุรถ(ใุเดิย)
2. ุกตรประัาตกวประชาชน(ฉุกุัริา)
1. ตงอใุอนรญาตนกุรถสงวนุรคคล ต้อาอุรย 1 ชก่วโยา
2. รอุการอุรยยร 5 รอุ
รอุทร่ 1 ยื่นเอกสารรกุุกตรคิวอุรยกงอน 09.00 น.
รอุทร่ 2 ยื่นเอกสารรกุุกตรคิวอุรยกงอน 10.00 น.
รอุทร่ 3 ยื่นเอกสารรกุุกตรคิวอุรยกงอน 11.00 น.
รอุทร่ 4 ยื่นเอกสารรกุุกตรคิวอุรยกงอน 13.00 น.
รอุทร่ 5 ยื่นเอกสารรกุุกตรคิวอุรยกงอน 14.00 น.
1.ใุอนรญาตนกุรถวายไยงต้อาแั้าควาย
2.ใชุ้กตรประชาชนตกวัริา
1. ยื่นวลกกฐาน ลาทะเุรยน รกุุกตรคิว
(ัากกด 40 ราย/วกน อุรยวกนักนทร์,อกาคาร,พรธ)
2. ทดสอุสยรรถภาพรงาากาย เวลา 07.45-09.00 น.
3. อุรย 5 ชก่วโยา (พกก 12.00-13.00 น.)
เวลา 08.30 -14.30 น.
4. ทดสอุน้อเนรยน เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
5. ทดสอุนกุรถ วกนถกดไป ทรกวกนทาการ
เริ่ยทดสอุ 10.30 น.
6. ชาระคงาธรรยเนรยย ถงายรูป รกุใุอนรญาต
1. ต้อายรอายร 22 ปี ุริุูรณ์
2. เอกสารทร่ต้อาใช้
ใุอนรญาตเดิย
ุกตรประชาชน(ฉุกุัริา)
ใุรกุรอาแพทย์ ไยงเกิน 1 เดือน
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งานด้านประกอบการขนส่ง
ข้อที่
1.

คาถาม

คาตอบ

การนออนรญาตประกอุการนนสงาสงวน วลกกฐาน ประกอุด้วย
ุรคคล ใช้วลกกฐานอะไรุ้าา และยื่นนอ 1. สาเนาวรือภาพถงายทะเุรยนุ้านและภาพถงายุกตร
อนรญาตได้ทร่ไวน
ประัาตกวประชาชน(กรณรุรคคลธรรยดา)
2. วนกาสือรกุรอาพร้อยวกตถรประสาค์ ออกไยงเกิน 90 วกน
พร้อยภาพถงายุกตรประัาตกวประชาชนผู้ยรอานาัลานาย
(กรณรนิติุรคคล)
3. สาเนาวรือภาพถงายวนกาสือุริคณว์สนธิ
ฉุกุนายทะเุรยนรกุรอา(กรณรุริษกท)
4. สาเนาวรือภาพถงายน้อุกาคกุวรือรายาานการประชรย
ักดุริษกท(กรณรุริษกท)
5. สาเนาวรือภาพถงายใุทะเุรยนพาณิชย์
(กรณรุรคคลธรรยดา)
6. ตกวอยงาารอยตราประทกุ 2 ตรา (ถ้ายร)
7. วลกกฐานเครื่อาวยายประรถ(ถ้ายร)
8. สาเนาทะเุรยนรถวรือวลกกฐานการได้ยานอารถ
(กรณรรถใวยง)
9. สาเนาโฉนดทร่ดิน
10. วนกาสือยอุอานาัพร้อยภาพถงายุกตรประตกวประชาชน
ผู้รกุยอุอานาั
(วากไยงสายารถยาดาเนินการด้วยตนเอา)
โดยยื่นวลกกฐานดาเนินการนออนรญาตประกอุการนนสงา สงวน
ุรคคลได้ตายเนตควายรกุผิดชอุ ดกานร้
1. กลรงยวิชาการนนสงา สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรยก ย์
รกุผิดชอุ อาเภอเยือา อาเภอว้วยราช อาเภอคูเยือา
อาเภอกระสกา อาเภอสตึก อาเภอลาปลายยาศ
อาเภอวนอาวาส์ อาเภอุ้านดงาน
2. สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์ สานาอาเภอนาารอา
รกุผิดชอุ อาเภอนาารอา อาเภอวนอากร่ อาเภอละวานทราย
อาเภอประคา อาเภอโนนดินแดา อาเภอชานิ อาเภอเฉลิยพระ
เกรยรติ อาเภอโนนสรวรรณ
3. สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์ สานาอาเภอพรทไธสา รกุผิดชอุ
อาเภอพรทไธสา อาเภอนาโพธิ์ อาเภอุ้านใวยงไชยพัน์
4. สานกกาานนนสงาักาววกดุรรรรกยย์ สานาอาเภอประโคนชกย
รกุผิดชอุอาเภอประโคนชกย อาเภอุ้านกรวด
อาเภอพลกุพลาชกย
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ข้อที่
คาถาม
คาตอบ
2. การนออนรญาตประกอุการนนสงา 1. สาเนาวรือภาพถงายทะเุรยนุ้านและภาพถงายุกตร
รกุั้าา(รถป้ายเวลือา) 70 ใช้
ประัาตกวประชาชน(กรณรุรคคลธรรยดา)
วลกกฐานอะไรุ้าาและยื่นนออนรญาต 2. วนกาสือรกุรอาพร้อยวกตถรประสาค์ ออกไยงเกิน 90 วกน
ได้ทร่ไวน
พร้อยภาพถงายุกตรประัาตกวประชาชนผู้ยรอานาัลานาย
(กรณรนิติุรคคล)
3. สาเนาวรือภาพถงายวนกาสือุริคณว์สนธิ
ฉุกุนายทะเุรยนรกุรอา(กรณรุริษกท)
4. สาเนาวรือภาพถงายน้อุกาคกุวรือรายาานการประชรย
ักดุริษกท(กรณรุริษกท)
5. ตกวอยงาารอยตราประทกุ 2 ตรา (ถ้ายร)
6. วลกกฐานเครื่อาวยายประรถ(ถ้ายร)
7. สาเนาทะเุรยนรถวรือวลกกฐานการได้ยานอารถ
(กรณรรถใวยง)
8. สาเนาโฉนดทร่ดินทร่ใช้ในการัอด เก็ุและซงอยุารรา
รกกษารถ (วากไยงใชงเั้านอาทร่ดิน ต้อายรสกญญาใว้ใช้สิทธิ
การใช้วรือเชงาทร่ดิน พร้อยสาเนาุกตรประัาตกวประชาชน
และสาเนาทะเุรยนุ้านเั้านอาโฉนดทร่ดิน)
9. ภาพถงายสถานทร่ัอดรถ ัานวน 4 ภาพ นนาด 4x6 นิ้ว
10. ภาพถงายสถานประกอุการ พร้อยป้ายแสดาการรกุั้าา
ัานวน 2 ภาพ นนาด 4x6 นิ้ว
11.วนกาสือชร้แัาวรือสกญญาวงาั้าาในการสงาสินค้า
เพื่อการรกุั้าา
12. วนกาสือยอุอานาัพร้อยภาพถงายุกตรประตกวประชาชน
ผู้รกุยอุอานาั
(วากไยงสายารถยาดาเนินการด้วยตนเอา)
โดยยื่นวลกกฐานดาเนินการนออนรญาตประกอุการ
ไยงประัาทาาได้ ณ กลรงยวิชาการนนสงา สานกกาานนนสงา
ักาววกดุรรรรกยย์
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ข้อที่
คาถาม
คาตอบ
3. การนออนรญาตประกอุการนนสงา 1. สาเนาวรือภาพถงายทะเุรยนุ้านและภาพถงายุกตร
รกุั้าา(รถป้ายเวลือา) 30 ใช้
ประัาตกวประชาชน(กรณรุรคคลธรรยดา)
วลกกฐานอะไรุ้าาและยื่นนออนรญาต 2. วนกาสือรกุรอาพร้อยวกตถรประสาค์ ออกไยงเกิน 90 วกน
ได้ทร่ไวน
พร้อยภาพถงายุกตรประัาตกวประชาชนผู้ยรอานาัลานาย
(กรณรนิติุรคคล)
3. สาเนาวรือภาพถงายวนกาสือุริคณว์สนธิ
ฉุกุนายทะเุรยนรกุรอา(กรณรุริษกท)
4. สาเนาวรือภาพถงายน้อุกาคกุวรือรายาานการประชรย
ักดุริษกท(กรณรุริษกท)
5. ตกวอยงาารอยตราประทกุ 2 ตรา (ถ้ายร)
6. วลกกฐานเครื่อาวยายประัารถ(ถ้ายร)
7. สาเนาทะเุรยนรถวรือวลกกฐานการได้ยานอารถ
(กรณรรถใวยง)
8. สาเนาโฉนดทร่ดินทร่ใช้ในการัอด เก็ุและซงอยุารรา
รกกษารถ (วากไยงใชงเั้านอาทร่ดิน ต้อายรสกญญาใว้ใช้สิทธิ
การใช้วรือเชงาทร่ดิน พร้อยสาเนาุกตรประัาตกวประชาชน
และสาเนาทะเุรยนุ้านเั้านอาโฉนดทร่ดิน)
9. ภาพถงายสถานทร่ัอดรถ ัานวน 4 ภาพ นนาด 4x6 นิ้ว
10. ภาพถงายสถานประกอุการ พร้อยป้ายแสดาการรกุั้าา
ัานวน 2 ภาพ นนาด 4x6 นิ้ว
11. ภาพถงายตกวรถ 4 ด้าน นนาด 4x6 นิ้ว
12. วนกาสือชร้แัาวรือสกญญาวงาั้าา
13. วนกาสือยอุอานาัพร้อยภาพถงายุกตรประตกวประชาชน
ผู้รกุยอุอานาั
(วากไยงสายารถยาดาเนินการด้วยตนเอา)
โดยยื่นวลกกฐานดาเนินการนออนรญาตประกอุการ
ไยงประัาทาาได้ ณ กลรงยวิชาการนนสงา สานกกาานนนสงา
ักาววกดุรรรรกยย์
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