
คูมือสําหรับประชาชน : การโอนรถ  (พ.ร.บ. รถยนตพ.ศ. 2522)     

  
หนวยงานท่ีใหบริการ :สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมแหงท่ี 2กระทรวงคมนาคม 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. รถท่ียื่นขอตองไมคางชําระภาษีหรือถูกอายัดการดําเนินการทางทะเบียนตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 

2. ตองแจงการโอนรถตอนายทะเบียนภายใน 15 วันนับแตวันโอน 

 

3. ตองนํารถมาตรวจสอบ (ยกเวนการโอนตามสัญญาเชาซื้อไมตองนํารถมาตรวจสอบ) 

 

4. รถยนตส่ีลอเล็กสวนบุคคล, รถยนตสามลอสวนบุคคล, รถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกิน 7 คน, รถยนตบริการและ

รถยนตรับจางสามลอผูรับโอนตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนกอนนํารถมาโอน 

 

5. การโอนรถโดยการรับมรดกกรณีไมมีพินัยกรรมและไมมีคําส่ังศาลแตงตั้งผูจัดการมรดกตองแนบหนังสือแจงผลการ

สอบปากคําทายาทจากเจาหนาท่ีฝายปกครองหรือพนักงานสอบสวนทองท่ีท่ีผูตายมีภูมิลําเนา 

 

6. ผูโอนและผูรับโอนตองลงนามในแบบคําขอโอนและรับโอนตามท่ีกรมการขนสงทางบกกําหนด 

 

หมายเหตุ 

*ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือสําหรับ

ประชาชนเรียบรอยแลว 

 

**การชําระคาธรรมเนียมตองดําเนินการภายในเวลา 15.30 น. 

 

 

 
 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานที่ใหบริการ 
- รถจักรยานยนตณสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมแหงท่ี 1 เลขท่ี 
405/2 ถนนเชียงใหม-ลําพูนตําบลวัดเกตอําเภอเมืองจังหวัด
เชียงใหม 50000 โทรศัพท 0 5314 0405, 0 5314 1537/ติดตอ
ดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหต:ุ (- ติดตอดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอ่ืนดําเนินการ
แทนตน 
- ปดรับชําระเงินเวลา 15.30 น. ตามระเบียบกระทรวงการคลังหาก
ไมสามารถชําระเงินไดทันตองมาดําเนินการตอในวันถัดไป)) 

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

สถานที่ใหบริการ 
- รถยนตณสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมแหงท่ี 2 เลขท่ี 192 
หมู 7 ตําบลแมเหียะอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม 50100 โทรศัพท 
0 5327 0412 
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหต:ุ (- ติดตอดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอ่ืนดําเนินการ
แทนตน 
- ปดรับชําระเงินเวลา 15.30 น. ตามระเบียบกระทรวงการคลังหาก
ไมสามารถชําระเงินไดทันตองมาดําเนินการตอในวันถัดไป)) 

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

 

 

 



ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :1 วัน 
 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 

1) การพิจารณา 
ยื่นคําขอพรอมเอกสาร / ตรวจสอบรถ /บันทึกขอมูลใน
คอมพิวเตอร/จายเรื่อง 
 
 
(หมายเหต:ุ (- ระยะเวลาดําเนินการไมรวมระยะเวลารอคอยและ
ไมนับรวมกรณีระบบหรืออุปกรณขัดของ 
- รถจักรยานยนตย่ืนเรื่องท่ีสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมแหง
ท่ี 1 
- รถยนตย่ืนเรื่องท่ีสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมแหงท่ี 2)) 

30 นาที สํานักงานขนสงจังหวัด
เชียงใหมแหงท่ี 2 

 

2) การพิจารณา 
ยื่นคําขอพรอมเอกสาร /ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอ/รับ
ชําระคาธรรมเนียม/ออกใบเสร็จรับเงิน/บันทึกรายการในตน
ทะเบียนรถและใบคูมือจดทะเบียนรถ/ลงนาม/จายเรื่อง 
 
 
 
(หมายเหต:ุ (- เปนกระบวนงานท่ีดําเนินการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว 
(one stop service) 
- ระยะเวลาดําเนินการไมรวมระยะเวลารอคอยและไมนับรวมกรณี
ระบบหรืออุปกรณขัดของ 
- รถจักรยานยนตย่ืนเรื่องท่ีสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมแหง
ท่ี 1 
- รถยนตย่ืนเรื่องท่ีสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมแหงท่ี 2  )) 

45 นาที สํานักงานขนสงจังหวัด
เชียงใหมแหงท่ี 2 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(ตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาใหครบถวน) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(-แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมีอํานาจลงนามใหครบ
ทุกคน 
-กรณีสําเนาตองลงลายมือชื่อผูมีอํานาจลงนามใหครบถวนพรอม
ประทับตรานิติบุคคล (ถามี)ในเอกสารทุกฉบับและแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนผูมีอํานาจลงนามทุกคน) 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

3) 
 

เอกสารประกอบคําขอแตละกรณี (ตามเอกสารแนบ) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(ตามเอกสารแนบ  
http://apps.dlt.go.th/asdu/joomla/index.php?option=com_attach
ments&task=download&id=319) 

- 

 
 

 

 



คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

1) คาคําขอ 
 
(หมายเหต:ุ (ฉบับละ)) 

คาธรรมเนียม 5 บาท 
 
 

2) การโอนทะเบียนรถ 
 
(หมายเหต:ุ (ครั้งละ)) 

คาธรรมเนียม 100 บาท 
 
 

3) คาอากรแสตมปซื้อขายยานพาหนะ 
(หมายเหต:ุ (ตามประมวลรัษฎากร (กรณีไมมีใบกํากับภาษี))) 

คาธรรมเนียม 0.5 บาท 
 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

1) สํานักงานขนสงขนสงจังหวัดเชียงใหมแหงที่ 2 เลขท่ี 192 หมู 7 ตําบลแมเหียะอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม 
50100 โทรศัพท 0 5327 7156 ตอ 105 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศูนยคุมครองผูโดยสารและรับเรื่องรองเรียนโทรศัพท 1584 
(หมายเหต:ุ -) 

3) ศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทยโทรศัพท 1567      E-Mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
(หมายเหต:ุ -) 

4) ศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 
1111 / www.1111.go.th / ตูป.ณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
(หมายเหต:ุ -) 

5) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอรม 

1) แบบคําขอโอนและรับโอน 
(หมายเหต:ุ (หัวขอ E-Download Form)) 

2) หนังสือมอบอํานาจ 
(หมายเหต:ุ (หัวขอ E-Download Form)) 

3) แบบคําขออ่ืนๆ 
(หมายเหต:ุ (หัวขอ E-Download Form)) 

 

หมายเหตุ 

http://www.dlt.go.th/th/eform/index.php 
 
http://apps.dlt.go.th/asdu/joomla/index.php?option=com_attachments&amp;task=download&amp;id=319 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชื่อกระบวนงาน:การโอนรถ  (พ.ร.บ. รถยนตพ.ศ. 2522)       

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นท่ี5 กรมการขนสงทางบกสํานักงานขนสง

กรุงเทพมหานครพื้นท่ี5 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวของ: 

 
1)พระราชบัญญัติรถยนตพ.ศ. 2522 
 
2)ระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยการดําเนินการเก่ียวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฏหมายวาดวยรถยนตพ.ศ.2531และท่ี
แกไขเพิ่มเติม 
ระดับผลกระทบ:บริการท่ัวไป 

พ้ืนที่ใหบริการ:สวนกลาง, สวนภูมิภาค 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา:ไมไดระบ ุ

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอท่ีมากที่สุด 0 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:ฝายทะเบียนรถสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 

ขอมูลสําหรับเจาหนาท่ี 




