คูมือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนรถ (พ.ร.บ.การขนสงทางบกพ.ศ. 2522)
หนวยงานที่ใหบริการ :สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมแหงที่ 2กระทรวงคมนาคม
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
- เปนรถที่อยูในบัญชีรายละเอียดรถ (ข.ส.บ.11) และใบอนุญาตประกอบการขนสงไมสิ้นอายุ
- ผูประกอบการขนสงหรือเจาของรถเปนผูยื่นคําขอ
- ผูประกอบการตองจัดใหมีประกันภัยตามพ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถพ.ศ. 2535 และตองมีความคุมครองอยางนอยถึงวัน
สิ้นอายุภาษีรถในปถัดไป
- ผานการตรวจสอบหลักฐานการไดมาของชิ้นสวนอุปกรณรถหรือหลักฐานการไดมาของรถจากสวนทะเบียนรถขนสงสํานักงาน
ขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 กอนจดทะเบียนตามกรณี
การยื่นคําขอในแตละกรณีดังนี้
1. กรณีรถใหมที่ผลิตจากโรงงานภายในประเทศหรือรถที่นําเขาจากตางประเทศเพื่อจําหนายตองแนบหลักฐานดังนี้
หนังสือรับรองหลักฐานการสงบัญชีรับและจําหนายรถ
หลักฐานการไดมาของรถเชนสัญญาเชาซื้อรถหรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงการมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ
หลักฐานการชําระราคารถเชนใบเสร็จรับเงินใบกํากับภาษี
2. กรณีรถประกอบขึ้นใหมจากชิ้นสวนอุปกรณรถเกาที่นําเขาจากตางประเทศตองแนบหลักฐานดังนี้
ใบเสร็จรับเงินคาโครงคัสซีหรือใบกํากับภาษี
ใบขนสินคาขาเขาพรอมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลคาเพิ่มหรือภาพถายซึ่งตองระบุรายละเอียด
หมายเลขโครงคัสซีโดยมีเจาหนาที่ของกรมศุลกากรรับรองความถูกตอง
บัญชีราคาสินคาหรือใบกํากับภาษี (INVOICE) หรือภาพถายซึ่งตองระบุรายละเอียดหมายเลขโครงคัสซีโดยมี
เจาหนาที่ของกรมศุลกากรรับรองความถูกตอง
ใบเสร็จรับเงินคาอากรขาเขาหรือภาพถายโดยมีเจาหนาที่ของกรมศุลกากรรับรองความถูกตอง
ใบเสร็จรับเงินคาเครื่องยนตหรือใบกํากับภาษีหรือหลักฐานการซื้อขายหรือการใหเครื่องยนตแลวแตกรณี
กรณีเครื่องยนตเกาที่เคยนําไปใชกับรถที่จดทะเบียนแลวใหแนบภาพถายหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถที่มี
รายละเอียดหมายเลขเครื่องยนตพรอมดวยบัตรประจําตัวประชาชนหรือภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ
เจาของหรือผูจําหนายเครื่องยนตแลวแตกรณี
กรณีเครื่องยนตที่ยังไมเคยจดทะเบียนใหแนบหนังสือรับรองหลักฐานสงบัญชีรับและจําหนายเครื่องยนต
หนังสือจากเจาของรถยืนยันความถูกตองในการไดมาซึ่งชิ้นสวนอุปกรณและสวนควบของรถทั้งหมดและบันทึกยืนยัน
ความรับผิดทั้งในทางแพงและทางอาญาหากมีขอโตแยงเกี่ยวกับสิทธิและการไดมาของชิ้นสวนอุปกรณและสวนควบของรถตาม
แบบที่กรมการขนสงทางบกกําหนด
ใบเสร็จรับเงินคาหัวเกง (กรณีรถบรรทุก) หรือใบเสร็จรับเงินคาตัวถังรถ (กรณีรถโดยสาร)
หลักฐานการสรางประกอบรถเชนใบเสร็จรับเงินคาแรง (กรณีที่ไมไดประกอบรถขึ้นใชเอง)

3. กรณีรถที่มีการเปลี่ยนโครงคัสซีตองแนบหลักฐานดังนี้
หนังสือแสดงการจดทะเบียน
ใบเสร็จรับเงินคาโครงคัสซีหรือใบกํากับภาษีหรือสัญญาซื้อขายโครงคัสซีแลวแตกรณีสําหรับกรณีเปนโครงคัสซีเกา
ของรถที่ไดแจงเลิกใชแลวใหแนบภาพถายหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถที่มีรายละเอียดหมายเลขโครงคัสซีดวย
หลักฐานการเปลี่ยนโครงคัสซีเชนใบเสร็จรับเงินคาเปลี่ยนโครงคัสซี
กรณีเปนโครงคัสซีที่นําเขาจากตางประเทศตองมีหลักฐานดังนี้
ใบขนสินคาขาเขาพรอมแบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลคาเพิ่มหรือภาพถายซึ่งตองระบุ
รายละเอียดหมายเลขโครงคัสซีโดยมีเจาหนาที่ของกรมศุลกากรรับรองความถูกตอง
บัญชีราคาสินคาหรือใบกํากับภาษี (INVOICE) หรือภาพถายซึ่งตองระบุรายละเอียดหมายเลขโครงคัสซีโดยมี
เจาหนาที่ของกรมศุลกากรรับรองความถูกตอง
ใบเสร็จรับเงินคาอากรขาเขาหรือภาพถายโดยมีเจาหนาที่ของกรมศุลกากรรับรองความถูกตอง
4. กรณีนํารถเขาจากตางประเทศเพื่อใชในกิจการของตนเองตองแนบหลักฐานดังนี้
หนังสืออนุญาตนํารถเขาจากตางประเทศของกรมศุลกากรไดแกใบรับรองการนําเขา(แบบ 32)จากกรมศุลกากร,
ใบเสร็จรับเงินคาอากรขาเขาหรือหลักฐานการยกเวนอากรขาเขา,บัญชีแสดงรายการสินคา (INVOICE), ใบขนสินคาขาเขาพรอม
แบบแสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลคาเพิ่มซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรถเชนหมายเลขโครงคัสซีหมายเลขเครื่องยนต
และหากเปนรถใชแลวนําเขาจากตางประเทศตองมีหนังสืออนุญาตใหนํารถเขามาในราชอาณาจักรของกรมการคา
ตางประเทศกระทรวงพาณิชยมาแสดงเพิ่มเติม
5. กรณีรถพวงและรถกึ่งพวงที่ประกอบขึ้นใชในกิจการของตนเองตองแนบหลักฐานดังนี้
หนังสือรับรองการประกอบรถขึ้นใชในกิจการของตนเอง
หลักฐานการสรางประกอบรถเชนใบเสร็จรับเงินคาแรง (กรณีไมไดประกอบรถขึ้นเอง)
หนังสือจากเจาของรถยืนยันความถูกตองในการไดมาซึ่งชิ้นสวนอุปกรณและสวนควบของรถทั้งหมดและบันทึกยืนยัน
ความรับผิดทั้งในทางแพงและทางอาญาหากมีขอโตแยงเกี่ยวกับสิทธิและการไดมาของชิน
้ สวนอุปกรณและสวนควบของรถตาม
แบบที่กรมการขนสงทางบกกําหนด
6. กรณีรถที่ไดมาจากการขายทอดตลาดของทางราชการอันเนื่องมาจากรถเปนของกลางในคดีอาญาหรือกรณีรถที่ไดมาจากการ
ขายทอดตลาดของทางราชการในลักษณะรถเกาชํารุดโดยไมมีการโอนทะเบียนรถเดิมตองแนบหลักฐานดังนี้
หนังสือแจงการขายทอดตลาด
ใบเสร็จรับเงินคารถ
หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ (ถามี)
7. กรณีรถที่เคยจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยรถยนตใหใชใบคูมือจดทะเบียนรถที่มีการแจงไมใชรถตลอดไปตามมาตรา 34
หรือที่แสดงวาการจดทะเบียนรถเปนอันระงับไปตามมาตร 35/3 แหงพ.ร.บ.รถยนตพ.ศ. 2522
8. กรณีรถที่เคยจดทะเบียนตามกฎหมายอื่นใหใชหนังสือรับรองการจําหนายรถของหนวยงานที่รถนั้นเคยจดทะเบียนโดยตอง
แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหมายเลขทะเบียนรถ(เดิม) ชนิดรถหมายเลขเครื่องยนตหมายเลขตัวถังหรือหมายเลขโครงคัสซี
9. กรณีรถที่มีการเปลี่ยนแปลงประเภทการขนสงหรือรถที่เปลี่ยนลักษณะจากรถบรรทุกเปนรถโดยสารหรือเปลี่ยนจากรถโดยสาร
เปนรถบรรทุกตองแนบหลักฐานดังนี้

หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
หลักฐานการเปลี่ยนลักษณะรถเชนใบเสร็จรับเงินคาแรงคาอุปกรณและสวนควบ

10. กรณีรถที่การจดทะเบียนเปนอันระงับตามมาตรา 86/4 แหงพ.ร.บ.การขนสงทางบกพ.ศ. 2522 ตองแนบหลักฐานดังนี้
หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
หากดําเนินการจดทะเบียนรถในจังหวัดอื่นที่มิใชจังหวัดที่รถนั้นจดทะเบียนในวันที่ทะเบียนระงับตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑขั้นตอนการยายรถ
11. กรณีรถที่มีคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหจดทะเบียนตองแนบสําเนาคําพิพากษาหรือคําสั่งศาลและหลักฐานประกอบดังนี้
หนังสือรับรองหลักฐานการสงบัญชีรับและจําหนายรถ (ถามี)
หลักฐานการไดมาของรถเชนสัญญาเชาซื้อรถหรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงการมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ (ถามี)
หลักฐานการชําระราคารถเชนใบเสร็จรับเงินใบกํากับภาษี (ถามี)

* ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือสําหรับ
ประชาชนเรียบรอยแลวทั้งนี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุใหไม
สามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติมโดยผูยื่น
คําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคํา
ขอจะละทิ้งคําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความ
บกพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน
ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใหบริการ
สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมแหงที่ 2 เลขที่ 192 ม.7 ต.แม
เหียะอ.เมืองจ.เชียงใหม 50100 โทร 0 5327 7156 ตอ 110/
ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
(หมายเหตุ: (ปดรับชําระเงินเวลา 15.30 น. ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังหากไมสามารถชําระเงินไดทันตองมาดําเนินการ
ตอในวันถัดไป))

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :310 นาที
ลําดับ
1)

2)

3)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
รับคําขอและตรวจสอบหลักฐานเบื้องตนที่งานทะเบียนรถขนสง
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
- นํารถเขาตรวจสภาพที่ฝายตรวจสภาพรถ
- ออกหนังสือรับรองการตรวจสภาพรถ
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
- ตรวจสอบหลักฐานและผลการตรวจสภาพรถที่งานทะเบียนรถ
ขนสง
- ออกหมายเลขทะเบียนรถ
- คํานวณคาภาษีและคาธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
20 นาที

สวนที่รับผิดชอบ
สํานักงานขนสงจังหวัด
เชียงใหมแหงที่ 2

3 ชั่วโมง

สํานักงานขนสงจังหวัด
เชียงใหมแหงที่ 2

40 นาที

สํานักงานขนสงจังหวัด
เชียงใหมแหงที่ 2

ลําดับ
4)

ขั้นตอน
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
- รับชําระเงินและออกใบเสร็จรับเงินพรอมเครื่องหมายแสดงการ
เสียภาษี
- บันทึกรายการทางทะเบียน
- ลงนาม
- จายเรื่องคืนพรอมรับแผนปายทะเบียนรถ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
70 นาที

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาใหครบถวน)
2)
บัตรประจําตัวขาราชการหรือพนักงานองคการของรัฐ
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาใหครบถวน)
3)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(-แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมีอํานาจลงนามใหครบ
ทุกคน
-กรณีสําเนาตองลงลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามใหครบถวนพรอม
ประทับตรานิติบุคคล (ถามี) ในเอกสารทุกฉบับและแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนผูมีอํานาจลงนามทุกคน )
4)
ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีมีการเปลี่ยนชื่อและลงลายมือชื่อรับรองสําเนาให
ครบถวน)
5)
หนังสือมอบอํานาจ
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีไมมาดําเนินการดวยตนเองพรอมภาพถายบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ )
6)
หลักฐานการจัดใหมีประกันภัยตามพ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจาก
รถพ.ศ. 2535
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาใหครบถวน)
7)
สัญญาเขารวมกิจการขนสง
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(ถามีการเขารวมกิจการขนสง)
8)
เอกสารเพิ่มเติมตามแตละกรณี
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ-

สวนที่รับผิดชอบ
สํานักงานขนสงจังหวัด
เชียงใหมแหงที่ 2

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

-

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

กรมการปกครอง

กรมการขนสงทางบก

-

-

-

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1)
คาหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
(หมายเหตุ: (ตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายพ.ร.บ.การขนสงทางบก
พ.ศ. 2522))
2)
คาธรรมเนียมแผนปายทะเบียนรถ (แผนละ)
(หมายเหตุ: (ตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายพ.ร.บ.การขนสงทางบก
พ.ศ. 2522))
3)
คาภาษีตามบัญชีอัตราภาษีรถทายพ.ร.บ. การขนสงทางบกพ.ศ.
2522
(หมายเหตุ: -)

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 20 บาท

คาธรรมเนียม 100 บาท

คาธรรมเนียม 0 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมแหงที่ 2 เลขที่ 192 ม.7 ต.แมเหียะอ.เมืองจ.เชียงใหม 50100 โทร 0 5327
7156 ตอ 105
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนยคุมครองผูโดยสารและรับเรื่องรองเรียนโทรศัพท 1584
(หมายเหตุ: -)
3)
ศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทยโทรศัพท 1567
E-Mail : damrongdhama.1567@gmail.com
(หมายเหตุ: -)
4)
ศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน
1111 / www.1111.go.th / ตูป.ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
(หมายเหตุ: -)
5)
ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ

ชื่อแบบฟอรม

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
หมายเหตุ
-

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่
ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนรถ (พ.ร.บ.การขนสงทางบกพ.ศ. 2522)
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 กรมการขนสงทางบกสํานักงานขนสง
กรุงเทพมหานครพื้นที่5
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: จดทะเบียน
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1)พระราชบัญญัติการขนสงทางบกพ.ศ. 2522
2)ระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกพ.ศ.
2554
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป
พื้นที่ใหบริการ:สวนกลาง, สวนภูมิภาค
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา:ไมไดระบุ
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:สําเนาคูมือประชาชน 12/07/2015 17:33
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพรคูมือ: -

