คูมือสําหรับประชาชน : การเปลี่ยนชื่อ, สกุลหรือการเปลี่ยนที่อยูเจาของรถ (พ.ร.บ. รถยนตพ.ศ.
2522)
หนวยงานที่ใหบริการ :สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมแหงที่ 2กระทรวงคมนาคม
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
- ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือสําหรับ
ประชาชนเรียบรอยแลว
- รถที่ยื่นขอตองไมคางชําระภาษีหรือถูกอายัดการดําเนินการทางทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใหบริการ
- รถจักรยานยนตณสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมแหงที่ 1
เลขที่ 405/2 ถนนเชียงใหม-ลําพูนตําบลวัดเกตอําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม 50000 โทรศัพท 0 5314 0405, 0 5314
1537/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
(หมายเหตุ: (- ปดรับชําระเงินเวลา 15.30 น. ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังหากไมสามารถชําระเงินไดทันตองมาดําเนินการ
ตอในวันถัดไป
- มอบอํานาจใหผูอื่นดําเนินการแทนได))
สถานที่ใหบริการ
- รถยนตณสํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมแหงที่ 2 เลขที่ 192
หมู 7 ตําบลแมเหียะอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม 50100
โทรศัพท 0 5327 0412/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
(หมายเหตุ: (- ปดรับชําระเงินเวลา 15.30 น. ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังหากไมสามารถชําระเงินไดทันตองมาดําเนินการ
ตอในวันถัดไป
- มอบอํานาจใหผูอื่นดําเนินการแทนได))

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

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

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :60 นาที
ลําดับ
ขั้นตอน
1)
การพิจารณา
รับคําขอ/ตรวสอบหลักฐานประกอบคําขอ/คนหาตนทะเบียน/รับ
ชําระคาธรรมเนียม/ออกใบเสร็จรับเงิน/บันทึกรายการในตน
ทะเบียนรถและใบคูมือจดทะเบียนรถ/นายทะเบียนลงนาม/จาย
เรื่อง
(หมายเหตุ: (- เปนกระบวนงานที่ดําเนินการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว
(one stop service) - ระยะเวลาดําเนินการไมรวมระยะเวลารอ

ระยะเวลา
60 นาที

สวนที่รับผิดชอบ
สํานักงานขนสงจังหวัด
เชียงใหมแหงที่ 2

คอยและไมนับรวมกรณีระบบหรืออุปกรณขัดของ
- ระยะเวลาจะเริ่มนับตั้งแตรับคําขอพรอมเอกสารครบถวนจน
เสร็จสิ้นกระบวนงาน))
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาใหครบถวน)
2)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา1ฉบับ

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

ลําดับ

3)

4)

5)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
หมายเหตุ(- ตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมีอํานาจลงนามให
ครบทุกคน
- หากเปนสําเนาตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาเอกสารและประทับตรา
นิติบุคคลในเอกสารทุกฉบับพรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมี
อํานาจลงนามใหครบทุกคน)
ใบคูมือจดทะเบียนรถ
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุใบเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลทะเบียนสมรส
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(ตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาใหครบถวน)
หนังสือมอบอํานาจ (กรณีไมมาดําเนินการดวยตนเอง)
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ( พรอมภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ)

คาธรรมเนียม
ลําดับ
1)
คาคําขอ

2)

รายละเอียดคาธรรมเนียม

(หมายเหตุ: (ฉบับละ))
คาขอแกไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถ
(หมายเหตุ: (ครั้งละ (เฉพาะรถจักรยานยนตครั้งละ 10 บาท)))

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

กรมการขนสงทางบก

กรมการปกครอง

กรมการขนสงทางบก

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 5 บาท

คาธรรมเนียม 50 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมแหงที่ 2 เลขที่ 192 หมู 7 ตําบลแมเหียะอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม 50100
โทรศัพท 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
1)
แบบคําขอแกไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถ
(หมายเหตุ: (หัวขอ E-Download Form))
2)
หนังสือมอบอํานาจ
(หมายเหตุ: (หัวขอ E-Download Form))
หมายเหตุ
http://www.dlt.go.th/th/eform/index.php

ชื่อแบบฟอรม

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่
ชื่อกระบวนงาน:การเปลี่ยนชื่อ, สกุลหรือการเปลี่ยนที่อยูเจาของรถ (พ.ร.บ. รถยนตพ.ศ. 2522)
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:สํานักงานขนสงกรุงเทพมหานครพื้นที่5 กรมการขนสงทางบกสํานักงานขนสง
กรุงเทพมหานครพื้นที่5
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1)พระราชบัญญัติรถยนตพ.ศ. 2522
2)ระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยการดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฏหมายวาดวยรถยนตพ.ศ.2531และที่

แกไขเพิ่มเติม
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป
พื้นที่ใหบริการ:สวนกลาง, สวนภูมิภาค
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา:ไมไดระบุ
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 0.0
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:สําเนาคูมือประชาชน 13/07/2015 18:22
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
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