
คูมือสําหรับประชาชน : การแกไขรายการทางทะเบียน (พ.ร.บ.การขนสงทางบกพ.ศ. 2522) 
หนวยงานท่ีใหบริการ :สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมแหงท่ี 2กระทรวงคมนาคม 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

- รถท่ีจะยื่นขอตองไมคางชําระภาษีประจําปและไมถูกระงับการดําเนินการทางทะเบียนตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

 

- เปนรถท่ีอยูในบัญชีรายละเอียดรถ (ข.ส.บ.11) และใบอนุญาตประกอบการขนสงไมส้ินอายุ 

 

- ผูประกอบการขนสงหรือเจาของรถเปนผูยื่นคําขอ 

 

- ผานการตรวจสภาพรถจากพนกังานตรวจสภาพ (กรณีตองตรวจ) 

 

- ไดรับอนุมัติใหแกไขเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในใบอนุญาตประกอบการขนสงกอน 

 

*ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือสําหรับ

ประชาชนเรียบรอยแลวท้ังนี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุใหไม

สามารถพิจารณาไดเจาหนาท่ีจะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นเพิ่มเติมโดยผูยื่น

คําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาวมิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคํา

ขอจะละท้ิงคําขอโดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความ

บกพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน 

 
 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานที่ใหบริการ 
สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมแหงท่ี 2 เลขท่ี 192 หมู 7 ตําบล
แมเหียะอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม 50100 โทร 0 5327 7156 
ตอ 110/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหต:ุ (ปดรับชําระเงินเวลา 15.30 น. ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังหากไมสามารถชําระเงินไดทันตองมาดําเนินการ
ตอในวันถัดไป)) 

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

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :35 นาที 
 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
- รับคําขอ 
- ตรวจหลักฐาน 
- บันทึกรายการแกไขในหนังสือแสดงการจดทะเบียนและสําเนา
หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ 
 
(หมายเหต:ุ -) 

20 นาที สํานักงานขนสงจังหวัด
เชียงใหมแหงท่ี 2 

 

2) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
- ลงนาม 
- จายเรื่องคืน 
(หมายเหต:ุ -) 

15 นาที สํานักงานขนสงจังหวัด
เชียงใหมแหงท่ี 2 

 

 

 

 

 

 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาใหครบถวน ) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

บัตรประจําตัวขาราชการหรือพนักงานองคการของรัฐ 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาใหครบถวน ) 

- 

3) 
 

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

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

4) 
 

ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีมีการเปลี่ยนชื่อและลงลายมือชื่อรับรองสําเนาให
ครบถวน ) 

กรมการปกครอง 

5) 
 

หนังสือมอบอํานาจ 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีไมมาดําเนินการดวยตนเองพรอมภาพถายบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ) 

สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมแหงที่ 
2 

6) 
 

หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมการขนสงทางบก 

7) 
 

หลักฐานท่ีเกี่ยวของกับการขอแกไขรายการทางทะเบียนในเรื่อง
น้ันๆ 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาใหครบถวน ) 

- 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

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

2) ศูนยคุมครองผูโดยสารและรับเรื่องรองเรียนโทรศัพท 1584 
(หมายเหต:ุ -) 

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

4) ศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 
1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111  เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 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 

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ชื่อกระบวนงาน:การแกไขรายการทางทะเบียน (พ.ร.บ.การขนสงทางบกพ.ศ. 2522) 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นท่ี5 กรมการขนสงทางบกสํานักงานขนสง

กรุงเทพมหานครพื้นท่ี5 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวของ: 

 
1)พระราชบัญญัติการขนสงทางบกพ.ศ. 2522 
 
2)ระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยการดําเนินการเก่ียวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฏหมายวาดวยการขนสงทางบก
พ.ศ.2554 
ระดับผลกระทบ:บริการท่ัวไป 

พ้ืนที่ใหบริการ:สวนกลาง, สวนภูมิภาค 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา:ไม ไดระบ ุ

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอท่ีมากที่สุด 0 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:ฝายทะเบียนรถสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหม 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 

ขอมูลสําหรับเจาหนาท่ี 




