คู่มือกำรปฏิบัติงำน
สำนักงำนขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี

ทะเบียนรถยนต์
• กำรจดทะเบียนรถใหม่ รถเปลี่ยนประเภท รถทีแ่ จ้งไม่ใช้ตลอดไป
(พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)
• กำรรับชำระภำษีประจำปี
• (พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522)
• กำรโอนรถ
• (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)
• กำรเปลี่ยนแปลงสำระสำคัญของรถ
• (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)
• กำรขอแผ่นป้ำยทะเบียนรถกรณีสูญหำย ชำรุด หรือลบเลือนในสำระสำคัญ
• (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)
• กำรขอใช้หรือเปลี่ยนหมำยเลขทะเบียนรถ
• (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)
• กำรขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเครื่องหมำยแสดงกำรเสียภำษีประจำปี
• (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)

กำรจดทะเบียนรถใหม่ รถเปลี่ยนประเภท รถที่แจ้งไม่ใช้ตลอดไป
(พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)
หลักฐำน
 หลักฐานประจาตัว เช่นบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล
 เอกสารเพิ่มเติมตามแต่กรณี
สถำนทีด่ ำเนินกำร
ฝ่ายทะเบียนรถ สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ยื่นคาขอพร้อมหลักฐานเพื่อตรวจสอบ ณ ฝ่ายตรวจสภาพรถ
 ตรวจสภาพรถ
 ยื่นคาขอพร้อมหลักฐานเพื่อตรวจสอบ ณ ฝ่ายทะเบียนรถ
 ออกหมายเลขทะเบียนรถ
 ชาระค่าธรรมเนียม/จ่ายใบคูม่ ือการจดทะเบียนรถ พร้อมแผ่นป้ายทะเบียน
 ระยะเวลาดาเนินการ 60 นาที (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
หมำยเหตุ
 รถใหม่จากโรงงานที่ผลิตในประเทศหรือรถนาเข้าจากต่างประเทศ ผู้ยื่นคาขอ
จะต้องนาหลักฐานการได้มาของรถไปดาเนินการรับรองหลักฐานการแจ้งจาหน่าย
ณ ส่วนควบคุมบัญชีรถและเครื่องยนต์ อาคาร 2 ชั้น 4 กรมการขนส่งทางบก
ให้เรียบร้อยก่อน
 รถที่นาเข้าจากต่างประเทศโดยมิใช่เพื่อจาหน่าย จะได้รับใบคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อได้รับผลการ
ตรวจสอบจากกรมศุลกากร
 รถยนต์สี่ล้อเล็กบรรทุกส่วนบุคคล รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล รถยนต์บริการและรถยนต์รับจ้าง
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนก่อนนารถมาจดทะเบียน
 รถจักยานยนต์สาธารณะ ผู้ยนื่ คาขอจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาจังหวัด
ก่อนนารถมาจดทะเบียน
ค่ำธรรมเนียม
 ค่าคาขอ 5 บาท
 ค่าใบแทนใบคูม่ ือจดทะเบียนรถ ฉบับละ 100 บาท
 ค่าแผ่นป้าย แผ่นป้ายละ 100 บาท

กำรรับชำระภำษีประจำปี (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)
หลักฐำน
 ใบคู่มือจดทะเบียน
 หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
 เอกสารเพิ่มเติมตามแต่ละกรณี
สถำนทีด่ ำเนินกำร
 ฝ่ายทะเบียนรถ สานักงานขนส่งจังหวัด และสานักงานขนส่งจังหวัดสาขาทั่วประเทศ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ยื่นคาขอพร้อมหลักฐานเพื่อตรวจสอบ
 ชาระค่าธรรมเนียม/จ่ายเรื่องคืน
ระยะเวลำดำเนินกำร
2 นาที (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
หมำยเหตุ
 รถที่จะยื่นขอชาระภาษีประจาปี ต้องไม่ถูกอายัดการชาระภาษีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 สาหรับรถเก๋ง รถตู้ รถปิคอัพ ที่จดทะเบียนตั้งแต่ 7 ปีขนึ้ ไป และรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียน
ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ต้องผ่านการตรวจสภาพจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.)
 สาหรับรถที่กาหนดให้ตรวจสภาพ ณ ที่ทาการนายทะเบียน เจ้าของรถต้องนารถนั้นเข้ารับการ
ตรวจสภาพก่อนชาระภาษีประจาปี
 รถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง ต้องผ่านการตรวจสอบและทดสอบการติดตั้งจากวิศวกรผู้
ได้รับใบอนุญาต สาหรับรถทีใ่ ช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิง ต้องผ่ายการตรวจและทดสอบการติดตั้ง
จากวิศวกรผู้ได้รับอนุญาตทุกๆ 5 ปี
 รถจักรยานยนต์สาธารณะ จะต้องดาเนินการตรวจสภาพ และชาระภาษี ณ สานักงานขนส่งที่รถ
นั้นอยู่ในความรับผิดชอบ หรือ ตามสถานทีต่ ั้งวินของผู้ขับขี่
 รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (TAXI) รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง รถยนต์รับจ้างสาม
ล้อ รถยนต์บริการธุรกิจ รถยนต์บริการทัศนาจร รถยนต์บริการให้เช่า ต้องดาเนินการตรวจสภาพ
ก่อนชาระภาษีประจาปี พร้อมแนบแบบรายงานประวัตผิ ู้ขับรถตามที่กรมการขนส่งทางบกกาหนด
 การชาระภาษีรถประจาปี สาหรับรถส่วนบุคคลชาระล่วงหน้าได้ 90 วัน สาหรับรถรับจ้างหรือ
รถยนต์บริการ สามารถชาระล่วงหน้าได้ 30 วัน
ค่ำภำษีประจำปี
ค่ำธรรมเนียม
- ไม่มี

ตามที่กาหนดไว้ท้าย พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522

กำรโอนรถ (พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522)
หลักฐำน
 หลักฐานประจาตัว เช่น บัตรประจาตัวประชาชน หนังสือรับรองนิติบุคคล
 เอกสารเพิ่มเติมตามแต่กรณี
สถำนทีด่ ำเนินกำร
ฝ่ายทะเบียนรถ สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ยื่นคาขอพร้อมหลักฐาน ณ ฝ่ายตรวจสภาพรถ
 ยื่นคาขอพร้อมหลักฐานเพื่อตรวจสอบ ณ ฝ่ายทะเบียนรถ
 ยื่นคาขอพร้อมหลักฐาน ณ ฝ่ายตรวจสภาพรถ
 ชาระค่าธรรมเนียม จ่ายเรื่องคืน
ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
60 นาที (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
หมำยเหตุ
 รถที่ยื่นต้องไม่ค้างชาระภาษี หรือถูกอายัดการดาเนินการทางทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ต้องแจ้งการโอนต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันโอน
 รถยนต์ส่ลี ้อเล็กส่วนบุคคล รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล รถยนต์รับจ้างสามล้อ ผู้รับโอนต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนก่อนนารถมาโอน
 การโอนรถโดยการรับมรดกกรณีไม่มีพินัยกรรมและคาสั่งศาลแต่งาตั้งผู้จัดการมรดก ต้องแนบ
หนังสือแจ้งผลการสอบปากคาทายาทจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือพนักงานสอบสวนท้องที่ที่
ผู้ตายมีภูมิลาเนา
แบบคำขอ
แบบคาขอโอนและรับโอน
แบบคาขออื่นๆ
ค่ำธรรมเนียม
 ค่าคาขอ 5 บาท
 ค่าใบแทนใบคูม่ ือจดทะเบียนรถ ฉบับละ 100 บาท
 ค่าโอน 100 บาท

กำรเปลีย่ นแปลงสำระสำคัญของรถ (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)
หลักฐำน
 หลักฐานประจาตัว เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หนังสือรับรองนิติบุคคล
 ใบคูม่ ือจดทะเบียนรถ
 เอกสารเพิ่มเติมตามแต่กรณี
สถำนทีด่ ำเนิน
ฝ่ายทะเบียนรถ สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
สานักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ยื่นคาขอพร้อมหลักฐานเพื่อตรวจสอบ ณ ฝ่ายตรวจสภาพรถ
 ตรวจสอบรถ/ตรวจสภาพรถ
 ยื่นคาขอพร้อมหลักฐานเพื่อตรวจสอบ ณ ฝ่ายทะเบียนรถ
 ชาระค่าธรรมเนียม/จ่ายเรื่องคืน
ระยะเวลำดำเนินกำร
50 นาที (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
หมำยเหตุ
 รถที่ยื่นต้องไม่ค้างชาระภาษี หรือถูกอายัดการดาเนินการทางทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 เจ้าของรถต้องแจ้งการเปลี่ยนสีรถต่อนายทะเบียนภายใน 7 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนสีรถนั้น
ในกรณีจ้างผู้อนื่ ทาสี ให้ถือวันที่ลงในใบเสร็จรับเงินค่าจ้างทาสีเป็นวันเปลี่ยนสีรถ ในกรณีที่เจ้าของ
รถอ้างว่าทาสีเอง ให้ทาหนังสือยืนยันว่าได้ทาสีเองเมื่อใด และให้ถือวันที่ยืนยันนั้นเป็นวันเปลี่ยนสี
รถ
 การเปลี่ยนเครื่องยนต์ ผู้ยื่นคาขอจะต้องนาหลักฐานการได้มาของเครื่องยนต์ที่ผ่านการรับรองการ
ส่งบัญชีและจาหน่ายเครื่องยนต์จากส่วนควบคุมบัญชีรถและเครื่องยนต์ อาคาร 2 ชั้น 4
กรมการขนส่งทางบกให้เรียบร้อย กรณีเปลี่ยนเครื่องยนต์โดยนาเครื่องยนต์มาจากรถคันอื่นต้องมี
หลักฐานการได้มาของเครื่องยนต์
แบบคำขอ
แบบคาขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถ
ค่ำธรรมเนียม
 ค่าคาขอ 5 บาท
 ค่าแก้ไขรายการ
- รถจักรยานยนต์ 10 บาท
- รถยนต์ 50 บาท

กำรขอแผ่นป้ำยทะเบียนรถกรณีสูญหำย ชำรุด หรือลบเลือนในสำระสำคัญ
(พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)
หลักฐำน
 หลักฐานประจาตัว เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล
 ใบคูม่ ือจดทะเบียนรถ
 เอกสารเพิ่มเติมตามแต่กรณี
สถำนทีด่ ำเนินกำร
ฝ่ายทะเบียนรถ สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
สานักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ยื่นคาขอพร้อมหลักฐานเพื่อตรวจสอบ
 ชาระค่าธรรมเนียม/จ่ายเรื่องคืน
 ระยะเวลาดาเนินการ 50 นาที (ไม่รวมระยะเวลารอคอย และไม่รวมระยะเวลาการจัดทาแผ่น
ป้ายทะเบียนรถ)
หมำยเหตุ
 รถที่ยื่นต้องไม่ค้างชาระภาษี หรือถูกอายัดการดาเนินการทางทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รบั มอบอานาจ ต้องให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการสูญหายของแผ่นป้ายทะเบียนรถแก่
เจ้าหน้าที่
 กรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถชารุด ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจต้องนาแผ่นป้ายทะเบียนรถมาคืนในวัน
กาหนดรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่
แบบคำขอ
แบบคาขออื่นๆ
ค่ำธรรมเนียม
 ค่าคาขอ 5 บาท
 ค่าแผ่นป้าย แผ่นป้ายละ 100 บาท

กำรขอใช้หรือเปลี่ยนหมำยเลขทะเบียนรถ (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ.2522)
หลักฐำน
 หลักฐานประจาตัว เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หนังสือรับรองนิติบุคคล
 ใบคูม่ ือจดทะเบียนรถ
สถำนทีด่ ำเนินกำร
ฝ่ายทะเบียนรถ สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
สานักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ยื่นคาขอพร้อมหลักฐานเพื่อตรวจสอบ
 พิจารณาอนุมัติ
 ชาระค่าธรรมเนียม/จ่ายเรื่องคืน
ระยะเวลำดำเนินกำร
90 นาที (ไม่รวมระยะเวลารอคอย และไม่รวมระยะเวลาการจัดทาป้ายทะเบียนรถ)
หมำยเหตุ
 รถที่ยื่นขอต้องไม่ค้างชาระภาษี หรือถูกอายัดการดาเนินการทางทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 กรณีขอใช้หมายเลขทะเบียนที่ออกให้สาหรับรถคันหนึ่งมาใช้กับรถอีกคันหนึ่งที่จดทะเบียนแล้ว
ต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้หมายเลขทะเบียนรถจากผู้ใช้และผู้ขอใช้ตามแบบฟอร์มที่กรมการาขนส่ง
ทางบกกาหนด
 กรณีขอใช้หมายเลขทะเบียนที่ออกให้สาหรับรถคันหนึ่งมาใช้กับรถอีกคันหนึ่งที่จดทะเบียนแล้ว
(สลับหมายเลขทะเบียน) สามารถยื่นคาขอได้ ณ ที่ทาการนายทะเบียนที่รถคันใดคันหนึ่งอยู่ใน
ความรับผิดชอบ
 กรณีขอใช้หมายเลขทะเบียนที่ไม่เคยออกให้สาหรับรถใดกับรถอีกคันหนึ่งที่จดทะเบียนแล้ว
(เปลี่ยนหมายเลขทะเบียน) ให้ยื่นดาเนินการได้ ณ สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
แบบคำขอ
แบบคาขออื่นๆ
หนังสือยินยอมให้ใช้หมายเลขทะเบียนจากผู้ใช้และผู้ขอใช้
ค่ำธรรมเนียม
 ค่าคาขอ 5 บาท
 ค่าแผ่นป้าย แผ่นป้ายละ 100 บาท
 ค่าขอใช้หมายเลข 500 บาท

กำรขอใบแทนใบคู่มือกำรจดทะเบียนรถหรือเครื่องหมำยแสดงกำรเสียภำษีประจำปี
(พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)
หลักฐำน
 หลักฐานประจาตัว เช่น บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงพร้อมสาเนา หนังสือรับรองนิติบุคคล
 ใบคูม่ ือจดทะเบียนรถ ยกเว้นกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถสูญหาย
สถำนทีด่ ำเนินกำร
ฝ่ายทะเบียนรถ สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
สานักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ยื่นคาขอพร้อมหลักฐานเพือ่ ตรวจสอบ
 ชาระค่าธรรมเนียม/จ่ายเรื่องคืน
ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
50 นาที (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
หมำยเหตุ
 รถที่ยื่นขอต้องไม่ค้างชาระภาษี หรือถูกอายัดการดาเนินการทางทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รบั มอบอานาจต้องให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการสูญหายของคูม่ ือจดทะเบียนหรือ
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจาปีแก่เจ้าหน้าที่
 ยื่นคาขอ ณ สานักงานขนส่งจังหวัด หรือสานักงานขนส่งจังหวัดสาขา ที่รถนั้นอยู่ในความ
รับผิดชอบ
 กรณีรถยนต์รบั จ้างของนิตบิ ุคคล ต้องมีหนังสือแจ้งจากสหกรณ์หรือบริษทั ฯ ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบ
ให้จดทะเบียนรถรับจ้างนั้น
ค่ำธรรมเนียม
 ค่าคาขอ 5 บาท
 ค่าใบแทนใบคูม่ ือจดทะเบียนรถ ฉบับละ 50 บาท
 ค่าใบแทนเครือ่ งหมายแสดงการเสียภาษี ฉบับละ 20 บาท

ทะเบียนรถขนส่ง
• กำรจดทะเบียน (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)
(พ.ร.บ. กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522)
• กำรย้ำยรถเข้ำ
(พ.ร.บ. กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522)
• กำรโอนรถ
(พ.ร.บ. กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522)
• กำรออกหนังสืออนุญำตระหว่ำงประเทศและเครื่องหมำยประเทศ
(พ.ร.บ. กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522)

กำรจดทะเบียน (พ.ร.บ. กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522)
หลักฐำน
 บัตรประจาตัวประชาชน หรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 หนังสือมอบอานาจ
 ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ
เอกสำรเพิ่มเติม
1. กรณีรถใหม่ที่ผลิตจากโรงงานภายในประเทศ หรือรถที่นาเข้าจากต่างประเทศเพื่อจาหน่าย
- หนังสือรับรองหลักฐานการส่งบัญชีการรับและจาหน่ายรถ
- หลักฐานการได้มาของรถ เช่น สัญญาเช่าซื้อ หรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงการมีกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิครอบครองรถ
- หลักฐานการชาระราคารถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกากับภาษี ใบส่งสินค้า(กรณีที่ใบส่งสินค้ามี
รายการเกี่ยวกับตัวรถ ผู้ซื้อ ผู้ขาย ราคาจาหน่าย จานวนภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2. กรณีรถนาเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง
- เอกสารการนาเข้าของกรมศุลกากร ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินค่าอากรขาเข้า หรือหลักฐานการ
ยกเว้นอากรขาเข้า บัญชีราคาสินค้าหรือใบกากับสินค้า(อินวอยซ์) ใบขนส่งสินค้าขาเข้าพร้อม
แนบแบบ แสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบรับรองการนาเข้า(แบบที่ 32)
ซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรถ เช่น หมายเลขโครงคัสซี หมายเลขเครื่องยนต์
- กรณีเป็นรถใช้แล้ว จะต้องมีหนังสืออนุญาตให้นารถเข้ามาในราชอาณาจักรของกรมการค้า
ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
3. กรณีรถพ่วงหรือกึ่งพ่วงที่ประกอบขึ้นใช้ในกิจการของตนเอง
- หนังสือรับรองการประกอบรถขึ้นใช้ในกิจการของตนเอง
- หลักฐานการสร้างประกอบรถ เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าแรง(กรณีไม่ได้ประกอบรถขึ้นเอง)
- หนังสือจากเจ้าของรถยืนยันความถูกต้องในการได้มาซึ่งชิ้นส่วนอุปกรณ์และส่วนควบของรถ
ทั้งหมดและบันทึกยืนยันความรับผิดทั้งในทางแพ่งและทางอาญา หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิ
และการได้มาของชิ้นส่วนอุปกรณ์และส่วนควบของรถตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกาหนด
4. กรณีรถที่ได้มาจากการขายทอดตลาดของทางราชการ อันเนื่องมาจากรถเป็นของกลางในคดีอาญา
- หนังสือแจ้งการขายทอดตลาด ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับรถที่ขายทอดตลาด
- ใบเสร็จรับเงินค่ารถ
- หนังสือแสดงการจดทะเบียน(ถ้ามี)
5. กรณีรถที่ได้มาจากการขายทอดตลาดของทางราชการในลักษณะรถเก่าชารุดโดยไม่มีการโอน
ทะเบียนรถเดิม ให้ใช้หลักฐานตามข้อ 4.
6. กรณีรถที่เคยจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ให้ใช้ใบคู่มือจดทะเบียนรถที่แจ้งไม่ใช้รถ
ตลอดไป ตามมาตรา 34 หรือที่แสดงว่าการจดทะเบียนรถเป็นอันระงับไปตามมาตรา 35/3 แห่ง
พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522

7. กรณีรถที่เคยจดทะเบียนตามกฎหมายอื่น ให้ใช้หนังสือรับรองการจาหน่ายรถของหน่วยงานที่รถ
นั้นเคยจดทะเบียน โดยต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหมายเลขทะเบียนรถ(เดิม) ชนิดรถ
หมายเลขเครื่องยนต์ หมายเลขตัวถังหรือหมายเลขโครงคัสซี
8. กรณีรถที่มกี ารเปลี่ยนแปลงประเภทการขนส่ง หรือรถที่เปลี่ยนลักษณะจากรถบรรทุกเป็นรถ
โดยสาร หรือเปลี่ยนจากรถโดยสารเป็นบรรทุก
- หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
- หลักฐานการเปลี่ยนลักษณะรถ เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าแรง ค่าอุปกรณ์และส่วนควบ
9. กรณีรถที่การจดทะเบียนเป็นอันระงับตามมาตรา 86/4 แห่ง พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.
2522 ให้ใช้หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ
10. กรณีรถทีม่ ีคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลให้จดทะเบียน ให้ใช้ภาพถ่ายคาพิพากษาหรือคาสั่งของ
ศาลและเอกสารหลักฐานตามข้อ 9 (ถ้ามี)
สถำนทีด่ ำเนินกำร
ฝ่ายทะเบียนรถ สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ยื่นคาขอพร้อมหลักฐานเพื่อตรวจสอบ
 ตรวจสภาพรถและออกหนังสือรับรอง
 ตรวจสอบหลักฐานและผลการตรวจสภาพรถ/ออกหมายเลขทะเบียนรถ/คานวณค่าภาษีและ
ค่าธรรมเนียม/ชาระค่าธรรมเนียม
 บันทึกรายการทางทะเบียน/นายทะเบียนลงนาม/จ่ายเรื่องคืน
ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
5 ชั่วโมง (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
หมำยเหตุ
 เป็นรถที่อยู่ในบัญชีรายละเอียดรถ (ขส.บ.11) และใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่สนิ้ อายุ
 ผู้ประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถ เป็นผู้ยนื่ คาขอ
 ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และต้อง
มีความคุ้มครองอย่างน้อยถึงวันสิ้นอายุภาษีรถในปีถัดไป
 ผ่านการตรวจสอบหลักฐานการได้มาของชิ้นส่วนอุปกรณ์รถหรือหลักฐานการได้มาของรถ จากฝ่าย
ทะเบียนรถ สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี ก่อนจดทะเบียนตามกรณี
ค่ำภำษีประจำปี

ตามที่กาหนดไว้ท้าย พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

ค่ำธรรมเนียม
 ค่าแผ่นป้าย แผ่นป้ายละ 100 บาท

กำรย้ำยรถเข้ำ (พ.ร.บ. กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522)
หลักฐำน





หลักฐานประจาตัว เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หนังสือรับรองนิติบุคคล
หนังสือแสดงการจดทะเบียน
แผ่นป้ายทะเบียนรถหมายเลขเดิม
หลักฐานการจัดให้มีประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535

สถำนทีด่ ำเนินกำร
ฝ่ายทะเบียนรถ สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
ขั้นตอนดำเนินกำร
 ยื่นคาขอพร้อมหลักฐานเพื่อตรวจสอบ
 ตรวจสภาพรถ
 ออกหมายเลขทะเบียนรถ
 ชาระค่าธรรมเนียม/จ่ายเรื่องคืน
ระยะเวลำดำเนินกำร
120 ชั่วโมง (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
หมำยเหตุ
 การแจ้งย้ายรถเข้า ให้ยื่น ณ สานักงานขนส่งที่ประสงค์จะนารถนั้นไปใช้งาน (ปลายทาง)
 ได้รับอนุญาตการย้ายรถออกจากสานักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียน (ต้นทาง)
 รถที่จะยื่นคาขอต้องไม่ค้างชาระภาษีประจาปีและไม่ถูกระงับการดาเนินการทางทะเบียนตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ผู้ประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถ เป็นผู้ยื่นคาขอ
 เป็นรถที่อยู่ในบัญชีรายละเอียด (ขส.บ.11) และใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่สิ้นอายุ
 ผ่านการตรวจสภาพรถจากพนักงานตรวจสภาพ
ค่ำธรรมเนียม
- ไม่มี

กำรโอนรถ (พ.ร.บ.กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522)
หลักฐำน
กรณีกำรโอนกรรมสิทธิ์รถ
 หลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์ เช่น ใบเสร็จรับเงิน สัญญาเช่าซื้อ สัญญาซื้อขายโดยมีเงื่อนไข
สัญญาเช่า (แบบลิสซิ่ง) หรือสัญญาอย่าอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
กรณีกำรโอนสิทธิกำรใช้รถ
 หลักฐานการถอนรถออกจากบัญชีรายละเอียดของรถที่ใช้ในการขนส่ง (ขส.บ.11) ของผู้โอน
 หลักฐานการโอนสิทธิการใช้รถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน สัญญาเช่าซื้อ หนังสือโอนสิทธิการเช่าซื้อ
สัญญาเข้าร่วมบริการ หรือหลักฐานการเป็นสมาชิกสหกรณ์เดินรถซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมกิจการ
กับสหกรณ์เดินรถ
กรณีกำรโอนกรรมสิทธิ์และสิทธิกำรใช้รถ
 หลักฐานการถอนรถออกจากบัญชีรายละเอียดของรถที่ใช้ในการขนส่ง (ขส.บ.11) ของผู้โอน
 หลักฐานการโอนสิทธิ์การใช้รถ เช่น ใบเสร็จรับเงิน สัญญาเช่าซื้อ สัญญาซื้อขายโดยมีเงื่อนไข
สัญญาเช่า (แบบลิสซิ่ง) หรือสัญญาอย่างอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน
กรณีกำรโอนรถโดยกำรรับมรดกที่ศำลแต่งตั้งผู้จัดกำรมรดก
 ภาพถ่ายคาสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
 หลักฐานประจาตัวผู้รับมรดก และผู้จัดการมรดก(ถ้ามี) ได้แก่ บัตรประจาตัวประชาชน หรือ
ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แล้วแต่กรณี
กรณีกำรโอนรถโดยกำรรับมรดกมีพินัยกรรม
 ภาพถ่ายใบมรณบัตรของเจ้าของรถซึ่งเป็นเจ้ามรดก
 พินัยกรรมพร้อมภาพถ่าย
 หลักฐานประจาตัวผู้รับมรดก และผู้จัดการมรดก (ถ้ามี) ได้แก่ บัตรประจาตัวประชาชน หรือ
ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล แล้วแต่กรณี
กรณีกำรโอนรถโดยกำรรับมรดกที่ไม่มพี นิ ัยกรรมและไม่มีคำสั่งศำลแต่งผู้จัดกำรมรดก (เอกสารเพิ่ม)
 ภาพภ่ายใบมรณบัตรของเจ้าของรถซึ่งเป็นเจ้ามรดก
 หลักฐานประจาตัวผู้รับมรดก และผู้จัดการมรดก (ถ้ามี) ได้แก่ บัตรประจาตัวประชาชน หรือ
ภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แล้วแต่กรณี

กรณีกำรโอนรถโดยคำสั่งหรือคำพิพำกษำของศำล หรือเจ้ำพนักงำนผูม้ ีอำนวยตำมกฎหมำย
(เอกสารเพิ่ม)
 คาสั่งหรือคาพิพากษาของศาล หรือหนังสือของเจ้าพนักงานผู้มีอานาจตามกฎหมายให้โอนรถกับผู้
โอนแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดของรถคันดังกล่าว
 หลักฐานประจาตัวผู้รับโอน ได้แก่ บัตรประจาตัวประชาชน หรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคล แล้วแต่กรณี
 หลักฐานประจาตัว เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล
 สาเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียน
 สาเนาใบอนุญาตประกอบการขนส่งพร้อมสาเนาบัญชี ขส.บ.11
 หนังสือจากหน่วยงานแสดงความประสงค์ขอรับเอกสารและเครื่องหมายกากับรถ เฉพาะหน่วยงาน
ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
สถำนทีด่ ำเนินกำร
ฝ่ายทะเบียนรถ สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ยื่นคาขอพร้อมหลักฐานเพื่อตรวจสอบ
 ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการตรวจสอบพร้อมประเมินราคารถ
 ชาระค่าธรรมเนียม/บันทึกรายการทางทะเบียน/นายทะเบียนลงนาม/จ่ายเรื่องคืน
ระยะเวลำดำเนินกำร
120 นาที (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
หมำยเหตุ
 รถที่จะยื่นขอต้องไม่ค้างชาระภาษีและไม่ถูกอายัดการดาเนินการทางทะเบียนตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
 การโอนรถ ผู้โอนและผู้รับโอนต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันโอน ในกรณีไม่
แจ้งภายในกาหนด ให้เปรียบเทียบปรับความผิดตามมาตรา 149 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางบก พ.ศ. 2522
ค่ำธรรมเนียม ครั้งละ 200 บาท

กำรออกหนังสืออนุญำตระหว่ำงประเทศและเครื่องหมำยประเทศ
(พ.ร.บ. กำรขนส่ง พ.ศ. 2522)
หลักฐำน





หลักฐานประจาตัว เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หนังสือรับรองนิติบุคคล
สาเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียน
สาเนาใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ พร้อมสาเนาบัญชี ขส.บ. 11
หนังสือจากหน่วยงานแสดงความประสงค์ขอรับเอกสารและเครื่องหมายกากับรถ เฉพาะหน่วยงาน
ตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

สถำนทีด่ ำเนินกำร
ฝ่ายทะเบียนรถ สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ยื่นคาขอพร้อมหลักฐานเพื่อตรวจสอบ
 ออกหนังสืออนุญาตระหว่างประเทศ และเครื่องหมายประเทศ
 ชาระค่าธรรมเนียม/จ่ายเรื่องคืน
ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
40 นาที (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
หมำยเหตุ
 รถที่ยื่นขอต้องไม่ค้างชาระภาษีและไม่ถูกอายัดการดาเนินการทางทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศและใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุ
ค่ำธรรมเนียม
 ค่าแผ่นป้าย แผ่นป้ายละ 100 บาท

ใบอนุญำตขับรถและใบอนุญำตของผู้ประจำรถ
 กำรขอรับใบอนุญำตขับรถ ชนิดชั่วครำว
(พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522)
 กำรขอเปลี่ยนประเภทใบอนุญำตขับรถ (ใบอนุญำตขับรถชั่วครำว 2 ปี เป็นใบอนุญำตขับรถ 5
ปี) (พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522)
 กำรขอต่อใบอนุญำตขับรถส่วนบุคคล กรณีไม่สิ้นอำยุหรือสิ้นอำยุไม่เกิน 1 ปี
(พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)
 กำรขอต่อใบอนุญำตขับรถส่วนบุคคลกรณีสิ้นอำยุเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี (พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.
2522)
 กำรขอต่อใบอนุญำตขับรถส่วนบุคคล กรณีสิ้นอำยุเกิน 3 ปี
(พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522)
 กำรขอแก้ไขรำยกำรในใบอนุญำตขับรถ
(พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)
 กำรขอใบแทนใบอนุญำตขับรถ (ชำรุด,สูญหำย พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522)
 กำรขอรับใบอนุญำตขับรถ ตำมควำมตกลงระหว่ำงประเทศ
(พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522)
 กำรขอรับใบอนุญำตขับรถยนต์สำธำรณะ รถยนต์สำมล้อสำธำรณะ และรถจักรยำนยนต์
สำธำรณะ
 กำรขอต่อใบอนุญำตขับรถยนต์สำธำรณะ รถยนต์สำมล้อสำธำรณะ
และรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ
 กำรขอต่อใบอนุญำตขับรถยนต์สำธำรณะ รถยนต์สำมล้อสำธำรณะ รถจักรยำนยนต์สำธำรณะ
กรณีสิ้นอำยุเกินกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
 กำรขอต่อใบอนุญำตขับรถยนต์สำธำรณะ รถยนต์สำมล้อสำธำรณะ รถจักรยำนยนต์สำธำรณะ
กรณีสิ้นอำยุเกินกว่ำ 3 ปี
 กำรขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ขบั รถตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก
(ทุกประเภท ท.1,ท.2,ท.3,ท.4 และส่วนบุคคล บ.1,บ.2,บ.3,บ.4)
 กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตเป็นผู้ขบั รถตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก (ทุกประเภท ท.1 ท.4 และส่วนบุคคล บ.1 - บ.4)
 กำรต่ออำยุใบอนุญำตเป็นผู้ขบั รถตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก (ทุกประเภท ท.1 ท.4 และส่วนบุคคล บ.1 - บ.4) กรณีสิ้นอำยุ เกิน 3 ปี
 กำรขอเปลี่ยนชนิด หรือประเภทใบอนุญำตเป็นผู้ขบั รถ
 กำรขอรับใบอนุญำตเป็นผู้เก็บค่ำโดยสำร นำยตรวจ และผู้บริกำร
 กำรต่ออำยุใบอนุญำตเป็นผู้เก็บค่ำโดยสำร นำยตรวจ และผูบ้ ริกำร

กำรขอรับใบอนุญำตขับรถ ชนิดชั่วครำว
(พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522)
หลักฐำน
 บัตรประจาตัวประชาชน
 ใบรับรองแพทย์ (ออกก่อนวันยื่นคาขอไม่เกิน 1 เดือน)
สถำนทีด่ ำเนินกำร
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 2
สานักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 รับคิวอบรม
 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ออกคาขอ
 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
 อบรม
 ทดสอบข้อเขียน
 ทดสอบขับรถ
 ชาระค่าธรรมเนียม/ถ่ายรูปพิมพ์ใบอนุญาต/จ่ายใบอนุญาตขับรถ
ระยะเวลำดำเนินกำร
2 วันทาการ(ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
หมำยเหตุ
ผู้ขอต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ถา้ เป็นผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
ชั่วคราว สาหรับรถจักรยานยนต์ที่มีความจุกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต้องมีอายุไม่ต่า
กว่า 15 ปีบริบูรณ์
ค่ำธรรมเนียม
 ค่าธรรมเนียม รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 105 บาท
 ค่าธรรมเนียม รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 205 บาท

กำรขอเปลี่ยนประเภทใบอนุญำตขับรถ (ใบอนุญำตขับรถชั่วครำว 2 ปี เป็น
ใบอนุญำตขับรถ 5 ปี) (พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522)
หลักฐำน
 บัตรประจาตัวประชาชน
 ใบอนุญาตขับรถเดิม หรือใบแทน
 ใบรับรองแพทย์ (ออกก่อนวันยื่นคาขอไม่เกิน 1 เดือน)
สถำนทีด่ ำเนินกำร
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 2
สานักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ออกคาขอ
 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
 ชาระค่าธรรมเนียม/ถ่ายรูปพิมพ์ใบอนุญาต/จ่ายใบอนุญาตขับรถ
ระยะเวลำดำเนินกำร
9 นาที (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
หมำยเหตุ
ผู้ขอได้รับใบอนุญาตชนิดเดิมอยู่แล้ว ยังคงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามสาหรับผู้ถือใบอนุญาต
ชนิดนั้น ๆ
ค่ำธรรมเนียม
 รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 255 บาท
 รถยนต์ส่วนบุคคล 505 บาท
 กรณีแก้ไขรายการค่าธรรมเนียม 50 บาท

กำรขอต่อใบอนุญำตขับรถส่วนบุคคล กรณีไม่สิ้นอำยุหรือสิ้นอำยุไม่เกิน 1 ปี
(พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)
หลักฐำน
 บัตรประจาตัวประชาชน
 ใบอนุญาตขับรถเดิม หรือใบแทน
สถำนทีด่ ำเนินกำร
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 2
สานักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ออกคาขอ
 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
 อบรม
 ชาระค่าธรรมเนียม/ถ่ายรูปพิมพ์ใบอนุญาต/จ่ายใบอนุญาตขับรถ
ระยะเวลำดำเนินกำร
1.34 ชั่วโมง(ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
หมำยเหตุ
 ผู้ขอได้รับใบอนุญาตชนิดเดิมอยู่แล้ว ยังคงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามสาหรับผู้ถือ
ใบอนุญาตชนิดนั้น ๆ
ค่ำธรรมเนียม
 รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 255 บาท
 ค่าธรรมเนียมรถยนต์ส่วนบุคคล 505 บาท
 กรณีแก้ไขรายการชาระค่าธรรมเนียม 50 บาท

กำรขอต่อใบอนุญำตขับรถส่วนบุคคลกรณีสิ้นอำยุเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี
(พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522)
หลักฐำน
 บัตรประจาตัวประชาชน
 ใบอนุญาตขับรถเดิม หรือใบแทน
สถำนทีด่ ำเนินกำร
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 2
สานักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ออกคาขอ
 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
 อบรม
 สอบข้อเขียน
 ชาระค่าธรรมเนียม/ถ่ายรูปพิมพ์ใบอนุญาต/จ่ายใบอนุญาตขับรถ
ระยะเวลำดำเนินกำร
1 วันทาการ (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
หมำยเหตุ
ผู้ขอได้รับใบอนุญาตชนิดเดิมอยู่แล้ว ยังคงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม สาหรับผู้ถือใบอนุญาต
ชนิดนั้น ๆ
ค่ำธรรมเนียม
 รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 255 บาท
 รถยนต์ส่วนบุคคล 505 บาท
 กรณีแก้ไขรายการค่าธรรมเนียม 50 บาท

กำรขอต่อใบอนุญำตขับรถส่วนบุคคล กรณีสิ้นอำยุเกิน 3 ปี
(พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522)
หลักฐำน
 บัตรประจาตัวประชาชน
 ใบอนุญาตขับรถเดิม หรือใบแทน
 ใบรับรองแพทย์ (ออกก่อนวันยื่นคาขอไม่เกิน 1 เดือน)
สถำนทีด่ ำเนินกำร
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 2
สานักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ออกคาขอ
 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
 อบรม
 ทดสอบข้อเขียน
 ทดสอบขับรถ
 ชาระค่าธรรมเนียม/ถ่ายรูปพิมพ์ใบอนุญาต/จ่ายใบอนุญาตขับรถ
ระยะเวลำดำเนินกำร
2 วันทาการ (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
หมำยเหตุ
ผู้ขอได้รับใบอนุญาตชนิดเดิมอยู่แล้ว ยังคงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามสาหรับผู้ถือใบอนุญาต
ชนิดนั้น ๆ
ค่ำธรรมเนียม
 รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล 255 บาท
 รถยนต์ส่วนบุคคล 505 บาท
 กรณีแก้ไขรายการค่าธรรมเนียม 50 บาท

กำรขอแก้ไขรำยกำรในใบอนุญำตขับรถ
(พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)
หลักฐำน
 บัตรประจาตัวประชาชน
 ใบอนุญาตขับรถเดิม หรือใบแทน
 สาเนาหลักฐานแสดงการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
สถำนทีด่ ำเนินกำร
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 2
สานักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ออกคาขอ
 ชาระค่าธรรมเนียม/ถ่ายรูปพิมพ์ใบอนุญาต/จ่ายใบอนุญาตขับรถ
ระยะเวลำดำเนินกำร
14 นาที (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
หมำยเหตุ
ผู้ขอได้รับใบอนุญาตชนิดเดิมอยู่แล้ว ยังคงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามสาหรับผู้ถือใบอนุญาต
ชนิดนั้น ๆ
ค่ำธรรมเนียม 55 บาท

กำรขอรับใบแทน ใบอนุญำตขับรถ (ชำรุด,สูญหำย)
(พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)
หลักฐำน
 บัตรประจาตัวประชาชน
 ใบอนุญาตขับรถเดิม หรือใบแทน (กรณีชารุด)
 บันทึกถ้อยคา / รายงานประจาวันเกี่ยวกับคดี (กรณีสูญหาย)
สถำนทีด่ ำเนินกำร
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 2
สานักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ออกคาขอ
 ชาระค่าธรรมเนียม/ถ่ายรูปพิมพ์ใบอนุญาต/จ่ายใบอนุญาตขับรถ
ระยะเวลำดำเนินกำร
15 นาที (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
หมำยเหตุ
ผู้ขอได้รับใบอนุญาตชนิดเดิมอยู่แล้ว ยังคงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามสาหรับผู้ถือใบอนุญาต
ชนิดนั้น ๆ
ค่ำธรรมเนียม





รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 55 บาท
รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 105 บาท
รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์ส่วนบุคคล รถจักรยานยนต์ตลอดชีพ 105 บาท
กรณีแก้ไขรายการค่าธรรมเนียม 50 บาท

กำรขอรับใบอนุญำตขับรถ ตำมควำมตกลงระหว่ำงประเทศ
(พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522)
หลักฐำน
 บัตรประจาตัวประชาชน
 ใบอนุญาตขับรถชนิดเดิม แล้วแต่กรณี
 รูปถ่าย ขนาด 4x6 ซม. จานวน 2 รูป (ถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้ม และไม่
ใส่ผ้าคลุมใบหน้าหรือผ้าโพกศีรษะ เว้นแต่ผู้มีความจาเป็นตามศาสนา และถ่ายก่อนวันยื่นคาขอไม่
เกิน 6 เดือน)
สถำนทีด่ ำเนินกำร
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 2
สานักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ออกคาขอ
 ชาระค่าธรรมเนียม/พิมพ์ใบอนุญาต/จ่ายใบอนุญาต
ระยะเวลำดำเนินกำร
25 นาที (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
หมำยเหตุ
 เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่ไม่ใช่ใบอนุญาตชนิดชั่วคราว หรือ
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกอยู่เดิมแล้ว ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ
 ผู้ขอยังคงมีคุณสมบัติและไม่มลี ักษณะต้องห้าม สาหรับผู้ถอื ใบอนุญาตขับรถชนิดนั้น ๆ
ค่ำธรรมเนียม 505 บาท

กำรขอรับใบอนุญำตขับรถยนต์สำธำรณะ รถยนต์สำมล้อสำธำรณะ และ
รถจักรยำนยนต์สำธำรณะ
หลักฐำน
 ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลหรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลพร้อมด้วยสาเนา
 บัตรประจาตัวประชาชน
 ใบรับรองแพทย์ (ออกก่อนวันยื่นคาขอไม่เกิน 1 เดือน)
สถำนทีด่ ำเนินกำร
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 2
สานักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ออกคาขอ
 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
 อบรม
 ทดสอบข้อเขียน
 ทดสอบขับรถ (บนถนนจริงกรณีขอรถยนต์สาธารณะ)
 ชาระค่าธรรมเนียม/ถ่ายรูปพิมพ์ใบอนุญาต/จ่ายใบอนุญาตขับรถ
ระยะเวลำดำเนินกำร
5 ชั่วโมง (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)สาหรับรถยนต์สาธารณะและรถยนต์สามล้อสาธารณะ
3 ชั่วโมง (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)สาหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ
หมำยเหตุ





ผู้ขอรถยนต์สาธารณะและรถยนต์สามล้อสาธารณะ ต้องมีอายุ 22 ปีบริบูรณ์
ผู้ขอรถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์
ต้องตรวจสอบประวัติอาชญากร
ผู้ขอยังคงมีคุณสมบัติและไม่มลี ักษณะต้องห้าม สาหรับผู้ถอื ใบอนุญาตขับรถชนิดนั้น ๆ

ค่ำธรรมเนียม
 รถยนต์สาธารณะ 305 บาท
 รถยนต์สามล้อสาธารณะ 155 บาท
 รถจักรยานยนต์สาธารณะ 155 บาท

กำรขอต่อใบอนุญำตขับรถยนต์สำธำรณะ รถยนต์สำมล้อสำธำรณะ
และรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ
หลักฐำน
 บัตรประชาชน
 ใบอนุญาตขับรถเดิม
 ใบรับรองแพทย์ (ออกก่อนวันยื่นคาขอไม่เกิน 1 เดือน)
สถำนทีด่ ำเนินกำร
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 2
สานักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ออกคาขอ
 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
 อบรม
 ชาระค่าธรรมเนียม/ถ่ายรูปพิมพ์ใบอนุญาต/จ่ายใบอนุญาตขับรถ
ระยะเวลำดำเนินกำร
3 ชั่วโมง(ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
หมำยเหตุ
 ผู้ขอยังคงมีคุณสมบัติและไม่มลี ักษณะต้องห้าม สาหรับผู้ถอื ใบอนุญาตขับรถชนิดนั้น ๆ
 ต้องตรวจสอบประวัติอาชญากร
 ต่อล่วงหน้าได้ 3 เดือน
ค่ำธรรมเนียม
 รถยนต์สาธารณะ 405 บาท
 รถยนต์สามล้อสาธารณะ 255 บาท
 รถจักรยานยนต์สาธารณะ 255 บาท

กำรขอต่อใบอนุญำตขับรถยนต์สำธำรณะ รถจักรยำนยนต์สำธำรณะ
กรณีสิ้นอำยุเกินกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
หลักฐำน
 บัตรประชาชน
 ใบอนุญาตขับรถเดิม
 ใบรับรองแพทย์ (ออกก่อนวันยื่นคาขอไม่เกิน 1 เดือน)
สถำนทีด่ ำเนินกำร
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 2
สานักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ออกคาขอ
 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
 อบรม
 สอบข้อเขียน
 ชาระค่าธรรมเนียม/ถ่ายรูปพิมพ์ใบอนุญาต/จ่ายใบอนุญาตขับรถ
ระยะเวลำดำเนินกำร
5 ชั่วโมง(ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
หมำยเหตุ
 ผู้ขอยังคงมีคุณสมบัติและไม่มลี ักษณะต้องห้าม สาหรับผู้ถอื ใบอนุญาตขับรถชนิดนั้น ๆ
 ต้องตรวจสอบประวัติอาชญากร
ค่ำธรรมเนียม
 รถยนต์สาธารณะ 305 บาท
 ค่าธรรมเนียมรถยนต์สามล้อสาธารณะ ๑55 บาท
 รถจักรยานยนต์สาธารณะ ๑55 บาท

กำรขอต่อใบอนุญำตขับรถยนต์สำธำรณะ รถยนต์สำมล้อสำธำรณะ
รถจักรยำนยนต์สำธำรณะ กรณีสิ้นอำยุเกินกว่ำ 3 ปี
หลักฐำน
 บัตรประชาชน
 ใบอนุญาตขับรถเดิม
 ใบรับรองแพทย์ (ออกก่อนวันยื่นคาขอไม่เกิน 1 เดือน)
สถำนทีด่ ำเนินกำร
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี ชัน้ 2
สานักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ออกคาขอ
 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
 อบรม
 สอบข้อเขียน
 สอบขับรถ
 ชาระค่าธรรมเนียม/ถ่ายรูปพิมพ์ใบอนุญาต/จ่ายใบอนุญาตขับรถ
ระยะเวลำดำเนินกำร
5 ชั่วโมง (ไม่รวมระยะเวลารอคอย) สาหรับรถยนต์สาธารณะและรถยนต์สามล้อสาธารณะ
3 ชั่วโมง (ไม่รวมระยะเวลารอคอย) สาหรับรถจักรยานยนต์สาธารณะ
หมำยเหตุ
 ผู้ขอยังคงมีคุณสมบัติและไม่มลี ักษณะต้องห้าม สาหรับผู้ถอื ใบอนุญาตขับรถชนิดนั้น ๆ
 ต้องตรวจสอบประวัติอาชญากร
 สอบขับรถบนถนนหรือทางหลวงตามเส้นทางที่นายทะเบียนกาหนด(กรณีรถยนต์สาธารณะ)
ค่ำธรรมเนียม
 รถยนต์สาธารณะ 305 บาท
 รถยนต์สามล้อสาธารณะ 155 บาท
 รถจักรยานยนต์สาธารณะ 155 บาท

กำรขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ขับรถตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก
(ทุกประเภท ท.1,ท.2,ท.3,ท.4 และส่วนบุคคล บ.1,บ.2,บ.3,บ.4)
หลักฐำน
 บัตรประจาตัวประชาชน
 ใบรับรองแพทย์ (ออกก่อนวันที่ยื่นคาขอไม่เกิน 1 เดือน)
สถำนทีด่ ำเนินกำร
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 2
สานักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ออกคาขอ
 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
 อบรม
 ทดสอบข้อเขียน
 ทดสอบขับรถ
 ชาระค่าธรรมเนียม/ถ่ายรูปพิมพ์ใบอนุญาต/จ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ
ระยะเวลำดำเนินกำร
5 วัน (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
หมำยเหตุ






ผู้ขอประเภททุกประเภท ท.1,ท.2,ท.3 ต้องมีอายุ 22 ปีบริบูรณ์
ผู้ขอประเภทส่วนบุคคล บ.1,บ.2,บ.3 ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์
ผู้ขอประเภทส่วนบุคคล บ.4, ผู้ขอประเภททุกประเภท ท.4 ต้องมีอายุ 25 ปีบริบูรณ์
ผู้ขอยังคงมีคุณสมบัติและไม่มลี ักษณะต้องห้าม สาหรับผู้ถอื ใบอนุญาตขับรถชนิดนั้น ๆ
ผู้ขอ ท.1,ท.2,ท.3,ท.4 ต้องตรวจสอบประวัติอาชญากร

ค่ำธรรมเนียม 200 บาท

กำรขอต่อใบอนุญำตเป็นผู้ขับรถตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก
(ทุกประเภท ท.1-ท.4 และส่วนบุคคล บ.1-บ.4)
หลักฐำน
 ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถฉบับเดิม
 บัตรประจาตัวประชาชน
สถำนทีด่ ำเนินกำร
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 2
สานักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ออกคาขอ
 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
 อบรม
 ชาระค่าธรรมเนียม/ถ่ายรูปพิมพ์ใบอนุญาต/จ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ
ระยะเวลำดำเนินกำร
2 ชั่วโมง(ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
หมำยเหตุ
 ผู้ขอยังคงมีคุณสมบัติและไม่มลี ักษณะต้องห้าม สาหรับผู้ถอื ใบอนุญาตขับรถชนิดนั้น ๆ
 ส่งตรวจสอบประวัติอาชญากร กรณีขอต่อประเภททุกประเภท
 ต่อล่วงหน้าได้ 6 เดือน
ค่ำธรรมเนียม 200 บาท

กำรต่ออำยุใบอนุญำตเป็นผู้ขบั รถตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก
(ทุกประเภท ท.1 - ท.4 และส่วนบุคคล บ.1 - บ.4) กรณีสิ้นอำยุเกิน 3 ปี
หลักฐำน
 ใบอนุญาตฉบับเดิม หรือใบแทน
 บัตรประจาตัวประชาชน
สถำนทีด่ ำเนินกำร
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 2
สานักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ออกคาขอ
 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 อบรม
 ทดสอบขับรถ
 ชาระระค่าธรรมเนียม/ถ่ายรูปพิมพ์ใบอนุญาต/จ่ายใบอนุญาตขับรถ
ระยะเวลำดำเนินกำร
 1 วัน (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
หมำยเหตุ
 ผู้ขอยังคงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามสาหรับผู้ถือใบอนุญาตขับรถชนิดนั้นๆ
 ผูต้ ่ออายุ ท1 , ท2 , ท3 , ท4 ต้องตรวจสอบประวัติอาชญากร
ค่ำธรรมเนียม 200 บาท

กำรขอเปลี่ยนชนิด หรือประเภทใบอนุญำตเป็นผู้ขับรถ
หลักฐำน
 บัตรประจาตัวประชาชน
 ใบอนุญาตขับรถเดิม หรือใบแทน
 ใบรับรองแพทย์ (ออกก่อนวันยื่นคาขอไม่เกิน 1 เดือน)
สถำนทีด่ ำเนินกำร
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 2
สานักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ออกคาขอ
 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
 อบรมวิชาที่ยังขาดให้ครบตามหลักสูตรที่กาหนดไว้
 สอบข้อเขียนตามประเภทใบอนุญาตที่ขอเปลี่ยนสูงขึ้น
 สอบขับรถตามประเภทใบอนุญาตที่ขอเปลี่ยนสูงขึ้น
 ชาระค่าธรรมเนียม/ถ่ายรูปพิมพ์ใบอนุญาต/จ่ายใบอนุญาตขับรถ
ระยะเวลำดำเนินกำร
3 ชั่วโมง บ.2 เป็น ชนิดที่ 3 (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
6 ชั่วโมง บ.3 เป็น ชนิดที่ 4 (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
หมำยเหตุ
ผู้ขอได้รับใบอนุญาตชนิดเดิมอยู่แล้ว ยังคงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามสาหรับผู้ถือใบอนุญาต
ชนิดนั้น ๆ
กรณีขอเป็นทุกประเภทตรวจสอบประวัติอาชญากร
ค่ำธรรมเนียม ๒00 บาท

กำรขอรับใบอนุญำตเป็นผู้เก็บค่ำโดยสำร นำยตรวจ และผู้บริกำร
หลักฐำน
 บัตรประจาตัวประชาชน
 ใบรับรองแพทย์ (ออกก่อนวันยื่นคาขอไม่เกิน 1 เดือน)
สถำนทีด่ ำเนินกำร
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 2
สานักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ออกคาขอ
 อบรม
 สอบข้อเขียน
 ชาระค่าธรรมเนียม/ถ่ายรูปพิมพ์ใบอนุญาต/จ่ายใบอนุญาตขับรถ
ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ชั่วโมง (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
หมำยเหตุ
ผ่านการทดสอบข้อเขียนชาระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาตได้
ค่ำธรรมเนียม
 นายตรวจ ๒00 บาท
 ผู้เก็บค่าโดยสาร ๑00 บาท
 ผู้บริการ ๑00 บาท

กำรต่ออำยุใบอนุญำตเป็นผู้เก็บค่ำโดยสำร นำยตรวจ และผู้บริกำร
หลักฐำน
 ใบอนุญาตฉบับเดิม หรือใบแทน
 บัตรประจาตัวประชาชน
สถำนทีด่ ำเนินกำร
ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี ชั้น 2
สานักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ออกคาขอ
 ชาระระค่าธรรมเนียม/ถ่ายรูปพิมพ์ใบอนุญาต/จ่ายใบอนุญาตขับรถ
ระยะเวลำดำเนินกำร
 เอกสารพร้อมดาเนินการโดยไม่ต้องเข้ารับการทดสอบใด ๆ
หมำยเหตุ
กรณีใบอนุญาตขาดเกิน 3 ปี ยื่นหลักฐานประกอบคาขอเช่นเดียวกับการขอรับใบอนุญาตใหม่พร้อม
ใบอนุญาตฉบับเดิม หรือใบแทน
ค่ำธรรมเนียม
 นายตรวจ 200 บาท
 ผู้เก็บค่าโดยสาร 100 บาท
 ผู้บริการ 100 บาท

กำรขนส่งผู้โดยสำรประจำทำง
 การปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถโดยสารประจาทาง
กรณีนายทะเบียนกลางเห็นชอบโดยมติคณะกรรมการ
ควบคุมการขนส่งทางบกกลางอนุมัติในหลักการ
 การกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขการเดินรถโดยสารประจาทาง
 การกาหนด (ปรับปรุง) เส้นทางรถโดยสารประจาทาง
 การกาหนด (ปรับปรุง) เส้นทางรถโดยสารประจาทาง
หมวด 1 และหมวด 4 ในส่วนภูมิภาค
 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทาง

กำรปรับปรุงเงื่อนไขกำรเดินรถโดยสำรประจำทำง กรณีนำยทะเบียนกลำง
เห็นชอบโดยมติคณะกรรมกำร ควบคุมกำรขนส่งทำงบกกลำงอนุมัติในหลักกำร
หลักฐำน





หลักฐานประจาตัว เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หนังสือรับรองนิติบุคคล
สาเนาใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจาทาง
สาเนารายงานการประชุมสหกรณ์ในเรื่องที่เกี่ยวกับคาขอ
เอกสารอื่นๆ ที่สาคัญ/จาเป็นต่อการพิจารณา

สถำนทีด่ ำเนินกำร
 กลุ่มวิชาการขนส่ง สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ยื่นคาขอพร้อมหลักฐานเพื่อตรวจสอบ
 ตรวจสอบ/รอบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทาวาระการประชุมนาเสนอคณะกรรมการควบคุมการ
ขนส่งทางบกกลาง
 นายทะเบียนกลางลงนาม/แจ้งมติ
ระยะเวลำเวลำดำเนินกำร
40 วันทาการ (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
หมำยเหตุ
ผู้ยื่นขอจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารในเส้นทางดังกล่าว
แบบคำขอ
แบบคาขอกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขการเดินรถโดยสารประจาทาง

กำรกำหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขกำรเดินรถโดยสำรประจำทำง
หลักฐำน





หลักฐานประจาตัว เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หนังสือรับรองนิติบุคคล
สาเนาใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจาทาง
สาเนารายงานการประชุมสหกรณ์ในเรื่องที่เกี่ยวกับคาขอ
หนังสือยินยอมหรืออนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ กรณีขอกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับสถานที่
หยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร ซึ่งสถานที่นั้นอยู่ในเขตพื้นที่ส่วนบุคคลหรือพื้นที่ราชการ
 เอกสารอื่นๆ ที่สาคัญ/จาเป็นต่อการพิจารณา

สถำนทีด่ ำเนินกำร
กลุ่มวิชาการขนส่ง สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ยื่นคาขอพร้อมหลักฐานเพื่อตรวจสอบ
 ตรวจสอบ/รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทาวาระการประชุมนาเสนอคณะกรรมการควบคุมการ
ขนส่งทางบกกลาง/แจ้งมติ
 แก้ไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ
ระยะเวลำดำเนินกำร
73 วันทาการ (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
หมำยเหตุ
ผู้ยื่นขอจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารในเส้นทางดังกล่าว
แบบคำขอ
แบบคาขอกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขการเดินรถโดยสารประจาทาง

กำรกำหนด (ปรับปรุง) เส้นทำงรถโดยสำรประจำทำง หมวด 1 และหมวด 4
ในส่วนภูมิภำค
หลักฐำน






หลักฐานประจาตัว เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หนังสือรับรองนิติบุคคล
สาเนาใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจาทาง
สาเนารายงานการประชุมสหกรณ์ในเรื่องที่เกี่ยวกับคาขอ
แผนที่แสดงรายละเอียดเส้นทางที่ขอกาหนด (ปรับปรุง)
หนังสือยินยอมหรืออนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ กรณีเส้นทางที่ขอกาหนด (ปรับปรุง) ต้องผ่านทางหรือ
พื้นที่ส่วนบุคคลหรือพื้นที่ราชการ
 เอกสารอื่นๆ ที่สาคัญ/จาเป็นต่อการพิจารณา

สถำนทีด่ ำเนินกำร
กลุ่มวิชาการขนส่ง สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ยื่นคาขอพร้อมหลักฐานเพื่อตรวจสอบ
 ตรวจสอบ/จัดทาแผนที่เส้นทาง/สารวจภาคสนาม/ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก
ประจาจังหวัด/แจ้งมติสานักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก
 ตรวจสอบ/รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และแจ้งมติ/ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง/
แจ้งมติ
 ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง/แจ้งมติสานักงานขนส่งจังหวัด
 สานักงานขนส่งจังหวัดแจ้งมติ/แก้ไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งฯ
ระยะเวลำดำเนินกำร
480 วันทาการ (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
หมำยเหตุ
ผู้ยื่นขอจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารในเส้นทางดังกล่าว
แบบคำขอ
แบบคาขอกาหนด (ปรับปรุง) เส้นทางรถโดยสารประจาทาง

กำรออกใบแทนใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งประจำทำง
หลักฐำน
 หลักฐานประจาตัว เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หนังสือรับรองนิติบุคคล หนังสือเดินทาง
 หลักฐานการรับแจ้งความจากสถานตารวจ (กรณีสูญหาย)
 ใบอนุญาตประกอบการฉบับเดิม (กรณีชารุดหรือลบเลือนในสาระสาคัญ)
สถำนทีด่ ำเนินกำร
กลุ่มวิชาการขนส่ง สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ยื่นคาขอพร้อมหลักฐานเพื่อตรวจสอบ
 ชาระค่าธรรมเนียม
 จัดพิมพ์ใบอนุญาตฯ/นายทะเบียนกลางลงนาม
ระยะเวลำดำเนินกำร
7 ชั่วโมง (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
หมำยเหตุ
ให้ผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อนายทะเบียนที่ออกใบอนุญาตให้
ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด
แบบคำขอ
แบบคาขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ค่ำธรรมเนียม
 ค่าธรรมเนียม 100 บาท

กำรขนส่งผู้โดยสำรไม่ประจำทำง
 การออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถโดยสาร
 การยกเลิกใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถโดยสาร
 การออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ประเภทไม่ประจาทางด้วยรถโดยสาร

กำรออกใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจำทำงด้วยรถโดยสำร
หลักฐำน









หลักฐานประจาตัว เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หนังสือรับรองนิติบุคคล หนังสือเดินทาง
ตัวอย่างเครื่องหมายประจารถ
ภาพถ่ายสานักงานและสถานที่เก็บรถ
หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้สถานที่เก็บรถ
หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองรถ
ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคาขอ 2 ตรา
รายชื่อและสัญชาติของผู้ถือหุ้น และจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถือ
สัญญาจ้างงานหรือเอกสารแสดงปริมาณงานการใช้รถ

สถำนทีด่ ำเนินกำร
กลุ่มวิชาการขนส่ง สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร







ยื่นคาขอพร้อมหลักฐานเพื่อตรวจสอบ
ตรวจสอบประวัติผู้ขอ/สถานที่เก็บซ่อม และบารุงรักษารถ
สรุปข้อเท็จจริง
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ/แจ้งมติ
ชาระค่าธรรมเนียม
จัดทาใบอนุญาตและบัญชีรถ/นายทะเบียนกลางลงนาม

ระยะเวลำดำเนินกำร
35 วันทาการ (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
หมำยเหตุ
ผู้ขอต้องไม่เคยเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประเภทเดียวกันมาก่อน
แบบคำขอ
แบบคาขออนุญาตประกอบการขนส่งไม่เป็นประจาทาง (ขส.บ.11 ก.)
ค่ำธรรมเนียม
 ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท

กำรยกเลิกใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจำทำงด้วยรถโดยสำร

หลักฐำน
 หลักฐานประจาตัว เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หนังสือรับรองนิติบุคคล หนังสือเดินทาง
 ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
สถำนทีด่ ำเนินกำร
กลุ่มวิชาการขนส่ง สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ยื่นคาขอพร้อมหลักฐานเพื่อตรวจสอบ
 นายทะเบียนพิจารณาลงนามอนุญาต
ระยะเวลำดำเนินกำร
2 วันทาการ (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
หมำยเหตุ
 ผู้ได้รับใบอนุญาตฯ ได้แจ้งเลิกใช้รถหมดทุกคันแล้ว
 ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตฯ มีการนารถในบัญชี ขส.บ.11 ไปบรรจุในใบอนุญาตฯรายอื่นหมดแล้ว
 ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตฯ จะต้องส่งคืนใบอนุญาตฯ ฉบับจริง
แบบคำขอ
แบบคาขออื่นๆ
ค่ำธรรมเนียม
- ไม่มี

กำรออกใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศประเภทไม่ประจำทำงด้วยรถ
โดยสำร
หลักฐำน








หลักฐานประจาตัว เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หนังสือรับรองนิติบุคคล หนังสือเดินทาง
ตัวอย่างเครื่องหมายประจารถ
รูปถ่ายสานักงานและสถานทีเ่ ก็บรถ
หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้สถานที่เก็บรถ
หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ
ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคาขอ 2 ตรา
รายชื่อและสัญชาติของผู้ถือหุ้น และจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถือ

สถำนทีด่ ำเนินกำร
กลุ่มวิชาการขนส่ง สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร






ยื่นคาขอพร้อมหลักฐานเพื่อตรวจสอบ
ตรวจสอบประวัติผู้ขอ/สรุปข้อเท็จจริง
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ/แจ้งมติ
ชาระค่าธรรมเนียม
จัดทาใบอนุญาตและบัญชีรถ/นายทะเบียนกลางลงนาม

ระยะเวลำดำเนินกำร
20 วันทาการ (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
หมำยเหตุ
 ผู้ขอต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งภายในประเทศประเภทไม่ประจาทางด้วยรถโดยสาร
และยังไม่สิ้นอายุ
 ผู้ขอต้องไม่เคยได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประเภทเดียวกันมาก่อน
แบบคำขอ
แบบคาขออนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทาง (ขส.บ.11 ก.)
ค่ำธรรมเนียม
 ค่าธรรมเนียม 2,500 บาท

รถยนต์รับจ้ำงและรถยนต์บริกำร
 การขอความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนต์บริการ
 การขอความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่)

กำรขอควำมเห็นชอบกำรจดทะเบียนรถยนต์บริกำร
หลักฐำน
 หลักฐานประจาตัว เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หนังสือรับรองนิติบุคคล
 ภาพถ่ายสถานประกอบการ เห็นป้ายสานักงานและห้องทางาน อย่างละ 1 รูป
(ขนาด 7.6 × 12.70 ซม.)
 ภาพถ่ายสถานที่ เก็บ ซ่ อมและบ ารุงรักษารถ เห็ นทางเข้า -ออกและลานจอดรถ อย่างละ 1 รูป
(ขนาด 7.6 × 12.70 ซม.)
 สาเนาใบเสร็จ/ใบปริมาณงาน/สัญ ญาจ้าง/ใบประกอบธุรกิจนาเที่ยว/ใบอนุญ าตประกอบธุรกิจ
โรงแรม
 สาเนาคู่มือทะเบียนรถ
 เอกสารสาเนาโฉนดที่ดิน/สัญญายินยอมให้ใช้ที่ดิน/หลักฐานเจ้าของที่ดิน (ที่ใช้เป็นสถานที่เก็บซ่อม
และบารุงรักษารถ)
สถำนที่ดำเนินกำร
กลุ่มวิชาการขนส่ง สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ยื่นคาขอพร้อมหลักฐานเพื่อตรวจสอบ
 สรุปข้อเท็จจริง/นาเสนอนายทะเบียน
 ประชุมคณะอนุกรรมการฯ/ลงนามแจ้งมติ
ระยะเวลำดำเนินกำร
46 วันทาการ
หมายเหตุ
 รถที่จะนามาจดทะเบียนเป็นรถยนต์บริการต้องไม่เป็นรถที่เกิดอุ บัติและทาการซ่อมแซมหรือแก้ไข
ดัดแปลงจากรถที่เกิดอุบัติเหตุ
 เครื่องยนต์ต้องมีความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมต
แบบคำขอ
คาขออนุญาตจดทะเบียนรถยนต์บริการ
ค่ำธรรมเนียม
 ค่าคาขอ 5 บาท

กำรขอควำมเห็นชอบกำรจดทะเบียนรถยนต์รับจ้ำง (รถแท็กซี่)
หลักฐำน





หลักฐานประจาตัว เช่น บัตรประจาตัวประชาชน
ใบขับขี่รถยนต์สาธารณะหรือใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถในประเภทที่ใช้แทนกันได้
สาเนาคู่มือทะเบียนรถ
เอกสารสาเนาโฉนดที่ดิน/สัญญายินยอมให้ใช้ที่ดิน/หลักฐานเจ้าของที่ดิน (ที่ใช้เป็นสถานที่เก็บซ่อม
และบารุงรักษารถ)
 ภาพถ่ายสถานที่ เก็บ ซ่ อมและบ ารุงรักษารถ เห็ นทางเข้า -ออกและลานจอดรถ อย่างละ 1 รูป
(ขนาด 7.6 × 12.70 ซม.)
สถำนที่ดำเนินกำร
กลุ่มวิชาการขนส่ง สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ยื่นคาขอพร้อมหลักฐานเพื่อตรวจสอบ
 สรุปข้อเท็จจริง/นาเสนอนายทะเบียน
 ลงนาม
ระยะเวลำดำเนินกำร
18 วัน
หมายเหตุ
 รถที่จะนามาจดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างต้องเป็นรถใหม่หรือเป็นรถที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 2 ปี
นับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกและใช้งานมาแล้วเป็นระยะทางไม่เกิน 20,000 กิโลเมตรและไม่
เป็นรถที่เกิดอุบัติเหตุและทาการซ่อมแซมหรือแก้ไขดัดแปลงจากรถที่เกิดอุบัติเหตุและเครื่องยนต์
ต้องมีความจุกระบอกสูบรวมกันไม่ต่ากว่า 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
 บุคคลธรรมดายื่นคาขอรับความเห็นชอบจานวนรถได้เพียงคนละ 1 คันเท่านั้น
แบบคำขอ
คาขออนุญาตจดทะเบียนรถยนต์บริการ
ค่ำธรรมเนียม
 ค่าคาขอ 5 บาท

กำรขนส่งสินค้ำ
 การออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถบรรทุกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
 การยกเลิกใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถบรรทุกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
 การออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศด้วยรถบรรทุกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก

กำรออกใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจำทำงด้วยรถบรรทุก
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก
หลักฐำน
 หลักฐานประจาตัว เช่น บัตรประจาตัวประชาชน หนังสือรับรองนิติบุคคล หนังสือเดินทาง
 ภาพถ่ายสถานประกอบการ เห็นป้ายสานักงานและห้องทางาน อย่างละ 1 รูป
(ขนาด 7.6 × 12.70 ซม.)
 ภาพถ่ายสถานที่ เก็บ ซ่ อมและบ ารุงรักษารถ เห็ นทางเข้า -ออกและลานจอดรถ อย่างละ 1 รูป
(ขนาด 7.6 × 12.70 ซม.)
 สาเนาใบเสร็จ/ใบปริมาณงาน/สัญญาจ้าง/ทะเบียนรถ
 เอกสารสาเนาโฉนดที่ดิน/สัญญายินยอมให้ใช้ที่ดิน/หลักฐานเจ้าของที่ดิน (ที่ใช้เป็นสถานที่เก็บซ่อม
และบารุงรักษารถ)
สถำนที่ดำเนินกำร
กลุ่มวิชาการขนส่ง สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ยื่นคาขอพร้อมหลักฐานเพื่อตรวจสอบ
 สรุปข้อเท็จจริง/นาเสนอนายทะเบียน
 ประชุมคณะอนุกรรมการฯ/ลงนามอนุญาต
ระยะเวลำดำเนินกำร
16 วันทาการ (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
หมายเหตุ
 ผู้ขอต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
 แบบคาขอ 1 ฉบับต่อจานวนรถไม่เกิน 10 คัน
แบบคำขอ
แบบคาขออนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทาง (ขส.บ.11 ก.)
บันทึกคารับรอง
คาขอวางหลักทรัพย์
ค่ำธรรมเนียม
 ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท

กำรยกเลิกใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจำทำงด้วยรถบรรทุก
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก
หลักฐำน
 หลักฐานประจาตัว เช่น บัตรประจาตัวประชาชน หนังสือรับรองนิติบุคคล หนังสือเดินทาง
 ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
สถำนที่ดำเนินกำร
กลุ่มวิชาการขนส่ง สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ยื่นคาขอพร้อมหลักฐานเพื่อตรวจสอบ
 นายทะเบียนพิจารณาลงนามอนุญาต
ระยะเวลำดำเนินกำร
2.5 วันทาการ (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
หมำยเหตุ
 ผู้ได้รับใบอนุญาตฯ ได้แจ้งยกเลิกใช้รถหมดทุกคันแล้ว
 ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตฯ มีการนารถในบัญชี ขส.บ.11 ไปบรรจุในใบอนุญาตฯ รายอื่นหมดแล้ว
 ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตฯ จะต้องส่งคืนใบอนุญาตฯ ฉบับจริง
แบบคำขอ
แบบคาขออื่นๆ
ค่ำธรรมเนียม
- ไม่มี

กำรออกใบอนุ ญ ำตประกอบกำรขนส่ งระหว่ำงประเทศด้ วยรถบรรทุ ก ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก
หลักฐำน





หลักฐานประจาตัว เช่น บัตรประจาตัวประชาชน หนังสือรับรองนิติบุคคล หนังสือเดินทาง
สาเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถคันที่ยื่นขอ
สัญญาว่าจ้างหรือสาเนาใบขนสินค้าที่เป็นระหว่างประเทศ
สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) หรือสาเนาใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงาน
จาพวกที่ 2 (ร.ง.2) หรือรูปภาพแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้อง
 บันทึกคารับรอง
สถำนที่ดำเนินกำร
กลุ่มวิชาการขนส่ง สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร






ยื่นคาขอพร้อมหลักฐานเพื่อตรวจสอบ
ตรวจสอบประวัติผู้ขอ/สรุปข้อเท็จจริง
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ/แจ้งมติ
ชาระค่าธรรมเนียม
จัดทาใบอนุญาตและบัญชีรถ/นายทะเบียนกลางลงนาม

ระยะเวลำดำเนินกำร
16 วันทางาน (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
หมำยเหตุ
ผู้ขอต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถบรรทุกตามกฎหมายว่าด้วยการ
ขนส่งทางบก
แบบคำขอ
แบบคาขออนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทาง (ขส.บ.11)
แบบคาขอวางหลักทรัพย์
ค่ำธรรมเนียม
 ค่าธรรมเนียม 2,500 บาท

กำรขนส่งส่วนบุคคล






การออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล
การยกเลิกใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบการส่วนบุคคล
การขอเพิ่มรถ
การถอนรถ

กำรออกใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งประเภทส่วนบุคคล
หลักฐำน
 หลักฐานประจาตัว เช่น บัตรประจาตัวประชาชน หนังสือรับรองนิติบุคคล หนังสือเดินทาง
 กรณีขอประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของต้องมีหลักฐานแสดง
การประกอบกิจการค้าหรือธุรกิจของตนเองเช่นใบทะเบียนพาณิชย์พร้อมภาพถ่ายกิจการ (กรณี
บุคคลธรรมดา) คาขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.01) ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานใบอนุ ญาตจัดตั้งโรงเรียนประทานบัตรใบอนุญาตประกอบการ
กิจการโรงแรม
 กรณีขอประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้แก่
แบบแสดงการเสียภาษีเงินได้หักณที่จ่าย (ภงด.1) พร้อมสาเนาใบเสร็จรับเงินเดือนล่าสุดหรือสาเนา
แบบส่งเงินสมทบประกันสังคมพร้อมสาเนาใบเสร็จรับเงินจเดือนล่าสุด
 เอกสารสาเนาโฉนดที่ดิน/สัญญายินยอมให้ใช้ที่ดิน/หลักฐานเจ้าของที่ดิน (ที่ใช้เป็นสถานที่เก็บซ่อม
และบารุงรักษารถ)
สถำนที่ดำเนินกำร
กลุ่มวิชาการขนส่ง สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ยื่นคาขอพร้อมหลักฐานเพื่อตรวจสอบ
 สรุปข้อเท็จจริง/นาเสนอนายทะเบียน
 ลงนามอนุญาต
ระยะเวลำดำเนินกำร
1 วันทาการ (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
หมายเหตุ
 ผู้ขอต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
 แบบคาขอ 1 ฉบับต่อจานวนรถไม่เกิน 10 คัน
แบบคำขอ
แบบคาขออนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล (ขส.บ.11 ข.)
บันทึกคารับรอง
คาขอวางหลักทรัพย์
ค่ำธรรมเนียม
 ค่าธรรมเนียม 500 บาท

กำรยกเลิกใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคล
หลักฐำน
 หลักฐานประจาตัว เช่น บัตรประจาตัวประชาชน หนังสือรับรองนิติบุคคล หนังสือเดินทาง
 ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล
สถำนที่ดำเนินกำร
กลุ่มวิชาการขนส่ง สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ยื่นคาขอพร้อมหลักฐานเพื่อตรวจสอบ
 นายทะเบียนพิจารณาลงนามอนุญาต
ระยะเวลำดำเนินกำร
2.5 วันทาการ (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
หมำยเหตุ
 ผู้ได้รับใบอนุญาตฯ ได้แจ้งยกเลิกใช้รถหมดทุกคันแล้ว
 ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตฯ มีการนารถในบัญชี ขส.บ.11 ไปบรรจุในใบอนุญาตฯ รายอื่นหมดแล้ว
 ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตฯ จะต้องส่งคืนใบอนุญาตฯ ฉบับจริง
แบบคำขอ
แบบคาขออื่นๆ
ค่ำธรรมเนียม
- ไม่มี

กำรออกใบแทนใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคล
หลักฐำน
 หลักฐานประจาตัว เช่น บัตรประจาตัวประชาชน หนังสือรับรองนิติบุคคล หนังสือเดินทาง
 หลักฐานการรับแจ้งความจากสถานตารวจ (กรณีสูญหาย)
 ใบอนุญาตประกอบการฉบับเดิม (กรณีชารุดหรือลบเลือนในสาระสาคัญ)
สถำนทีด่ ำเนินกำร
กลุ่มวิชาการขนส่ง สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ยื่นคาขอพร้อมหลักฐานเพื่อตรวจสอบ
 ชาระค่าธรรมเนียม
 จัดพิมพ์ใบอนุญาตฯ/นายทะเบียนกลางลงนาม
ระยะเวลำดำเนินกำร
7 ชั่วโมง (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
หมำยเหตุ
ให้ผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อนายทะเบียนที่ออกใบอนุญาตให้
ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด
แบบคำขอ
แบบคาขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ค่ำธรรมเนียม
 ค่าธรรมเนียม 100 บาท

กำรขอเพิ่มรถ
หลักฐำน
 หลักฐานประจาตัว เช่น บัตรประจาตัวประชาชน หนังสือรับรองนิติบุคคล หนังสือเดินทาง
 สาเนาทะเบียนรถ (กรณีรถจดทะเบียนแล้ว) หรือสาเนาหนังสือแจ้งจาหน่ายรถ (กรณีรถใหม่) หรือ
สาเนาใบรับรองการนาเข้ารถจากศุลกากร (กรณีรถนาเข้าจากต่างประเทศ)
 ใบอนุญาตประกอบการฉบับเดิม
 หลักฐานแสดงปริมาณการขนส่งที่เพิ่มขึ้น
สถำนทีด่ ำเนินกำร
กลุ่มวิชาการขนส่ง สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ยื่นคาขอพร้อมหลักฐานเพื่อตรวจสอบ
 จัดพิมพ์ใบอนุญาตฯ/นายทะเบียนกลางลงนาม
ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ชั่วโมง (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
หมำยเหตุ
 มีหนังสือชี้แจงเหตุผลในการขอเพิ่มรถและหลักฐานแสดงปริมาณงานที่แสดงให้เห็นว่าจาเป็นต้องใช้
รถเพิ่มขึ้นจากเดิม
 รถที่มีอยู่เดิมต้องไม่ค้างชาระภาษีกรณีที่เก็บซ่อมและบารุงรักษารถเดิมไม่เพียงพอต้องนาหลักฐาน
มาแสดงเพิ่มเติม
แบบคำขอ
แบบคาขอเพิ่มรถบรรจุรถถอนรถเปลี่ยนลักษณะรถ
ค่ำธรรมเนียม
- ไม่มี

กำรขอถอนรถ
หลักฐำน
 หลักฐานประจาตัว เช่น บัตรประจาตัวประชาชน หนังสือรับรองนิติบุคคล หนังสือเดินทาง
 สาเนาทะเบียนรถ
 หลักฐานแสดงการบรรจุรถในนามของผู้ประกอบการขนส่งรายอื่น
สถำนทีด่ ำเนินกำร
กลุ่มวิชาการขนส่ง สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ยื่นคาขอพร้อมหลักฐานเพื่อตรวจสอบ
 จัดพิมพ์ใบอนุญาตฯ/นายทะเบียนกลางลงนาม
ระยะเวลำดำเนินกำร
4 ชั่วโมง (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
หมำยเหตุ
รถทีข่ อถอนต้องได้รับอนุญาตให้บรรจุเข้าในประกอบการของผู้ประกอบการขนส่งรายอื่นหรือได้แจ้ง
เลิกใช้รถตามมาตรา 79 แล้ว
แบบคำขอ
แบบคาขอเพิ่มรถบรรจุรถถอนรถเปลี่ยนลักษณะรถ
ค่ำธรรมเนียม
- ไม่มี

โรงเรียนสอนขับรถ
 การให้การรับรองโรงเรียนสอนขับรถ
 การขอรับใบอนุญาตผู้ฝึกสอนขับรถ

กำรให้กำรรับรองโรงเรียนสอนขับรถ
หลักฐำน






หลักฐานประจาตัว เช่น บัตรประจาตัวประชาชน หนังสือรับรองนิติบุคคล
หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิการใช้สถานที่ของโรงเรียนสอนขับรถ
แผนที่แสดงทีต่ ั้ง และแบบแปลนแผนผังอาคารเรียน สิ่งปลูกสร้าง ตลอดจน สนามฝึกหัดขับรถ
ระเบียบหรือข้อกาหนดของโรงเรียนฯ
หลักสูตร เนื้อหาประกอบการสอน

สถำนทีด่ ำเนินกำร
กลุ่มวิชาการขนส่ง สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ยื่นคาขอพร้อมหลักฐานเพื่อตรวจสอบ
 พิจารณาอนุญาต/ลงนามอนุญาต
 แจ้งผลการพิจารณา
ระยะเวลำดำเนินกำร
135 วันทาการ (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
หมำยเหตุ
อาคารสถานที่ อุปกรณ์หรือสิง่ อานวยความสะดวก หลักสูตรการสอน และผู้ฝึกสอน ต้องเป็นไปตามที่
กรมการขนส่งทางบกกาหนด
แบบคำขอ
แบบคาขอให้รบั รองโรงเรียนสอนขับรถ
ค่ำธรรมเนียม
- ไม่มี

กำรขอรับใบอนุญำตผู้ฝึกสอนขับรถ
หลักฐำน
 หลักฐานประจาตัว เช่น บัตรประจาตัวประชาชน หนังสือรับรองนิติบุคคล
 ใบอนุญาตขับรถประเภทหรือชนิดทีป่ ระสงค์จะเป็นผู้ฝึกสอน ไม่น้อยกว่า 3 ปี และในช่วง 3 ปีก่อนยื่น
คาขอใบอนุญาตนั้นต้องไม่ขาดต่ออายุ
 ใบรับรองแพทย์ (ออกก่อนวันยื่นคาขอไม่เกิน 1 เดือน)
 รูปถ่าย ขนาด 3 × 4 ซม. จานวน 3 รูป (ถ่ายก่อนวันยื่นคาขอไม่เกิน 6 เดือน)
สถำนทีด่ ำเนินกำร
กลุ่มวิชาการขนส่ง สานักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ยื่นคาขอพร้อมหลักฐานเพื่อตรวจสอบ
 พิจารณาอนุญาต/ลงนามอนุญาต
 แจ้งผลการพิจารณา
ระยะเวลำดำเนินกำร
17 วันทาการ (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
หมำยเหตุ
ผู้ยื่นขอจะต้องมีหนังสือนาส่งตัวเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ จากโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมฯ
หรืออยูใ่ นระหว่างการขอรับการรับรองจากกรมฯ
แบบคำขอ
แบบคาขอรับใบอนุญาตผู้ฝึกสอนขับรถ
ค่ำธรรมเนียม
- ไม่มี

กำรตรวจสภำพรถ
• กำรขอตรวจสภำพรถนอกเขตพืน้ ที่รบั ผิดชอบ (ฝำกตรวจ)
(พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522)
• กำรขอตรวจสภำพรถนอกเขตพืน้ ที่รบั ผิดชอบ (ฝำกตรวจ)
(พ.ร.บ. กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522)
• กำรกำหนดและตอกหมำยเลขเครื่องยนต์ หมำยเลขตัวถังหรือโครงคัสซี
(พ.ร.บ. กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522)
• กำรขออนุญำตแก้ไขดัดแปลงสำระสำคัญของรถ
(พ.ร.บ. กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522)
• กำรขอสำเนำประวัติรถเพื่อนำรถไปตรวจสภำพทีส่ ถำนตรวจสภำพรถเอกชน
(พ.ร.บ. กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522)

กำรขอตรวจสภำพรถนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ (ฝำกตรวจ) (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ.
2522)
หลักฐำน
 หลักฐานประจาตัว เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หนังสือรับรองนิตบิ ุคคล
 ใบคูม่ ือจดทะเบียน (ถ้ามี)
 หลักฐานการเปลี่ยนเครื่องยนต์ เช่น ใบเสร็จรับเงินและหนังสือรับรองบัญชีการจาหน่าย เครื่องยนต์
ต้องผ่านการควบคุมทางบัญชีแล้ว
 หลักฐานการเปลี่ยนเชื้อเพลิง เช่น หนังสือรับรองการตรวจและทดสอบเครื่อง อุปกรณ์เกี่ยวกับการ
ใช้ก๊าซ รวมทั้งการติดตั้ง
 หลักฐานการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
สถำนทีด่ ำเนินกำร
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ยื่นคาขอพร้อมหลักฐานเพื่อตรวจสอบ
 ตรวจสภาพรถ/ตรวจสอบรถ
 วินิจฉัยผลการตรวจ
 ชาระค่าธรรมเนียม/จ่ายเรื่องคืน
ระยะเวลำดำเนินกำร
55 นาที (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
หมำยเหตุ
 ตรวจสภาพหรือตรวจสอบเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
รถยนต์บ รรทุก ส่ว นบุค คล รถจัก รยานยนต์ส่ว นบุค คล รถแทรคเตอร์ รถบดถนนและรถพ่วง นอกเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
ตรวจเฉพาะกรณีก ารชาระภาษีป ระจาปี การเปลี่ยนเครื่องยนต์ การโอนรถ การเปลี่ยนสีรถ การ
ติดตั้งโครงหลังคาหรือโครงเหล็กด้านข้างรถ และการเปลี่ยนชนิด เชื้อเพลิงเท่านั้น
แบบคำขอ
แบบคาขออื่นๆ
ค่ำธรรมเนียม
 ค่าธรรมเนียม 20 บาท
 คาขอ 5 บาท

กำรขอตรวจสภำพรถนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ (ฝำกตรวจ)
(พ.ร.บ. กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522)
หลักฐำน
 หลักฐานประจาตัว เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หนังสือรับรองนิตบิ ุคคล
 หนังสือแสดงการจดทะเบียน
สถำนทีด่ ำเนินกำร
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ยื่นคาขอพร้อมหลักฐานเพื่อตรวจสอบ
 ค้นและจัดทาสาเนาประวัติ
 จัดทาหนังสือแจ้งหน่วยงานที่จะนารถไปตรวจสภาพ
 จัดทาหนังสือแจ้งผลการตรวจสภาพ
 นายทะเบียนพิจารณาอนุญาต/ลงนาม/จ่ายเรื่องคืน
ระยะเวลำดำเนินกำร
3 ชั่วโมง (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
แบบคำขอ
แบบคาขออื่นๆ
ค่ำธรรมเนียม
- ไม่มี

กำรกำหนดและตอกหมำยเลขเครื่องยนต์ หมำยเลขตัวถังหรือโครงคัสซี
(พ.ร.บ. กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522)
หลักฐำน
 หลักฐานประจาตัว เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หนังสือรับรองนิตบิ ุคคล
 หนังสือแสดงการจดทะเบียน
 หนังสือรับรองบัญชีการจาหน่ายเครื่องยนต์ กรณีขอเปลี่ยนเครื่องยนต์และต้องผ่านการควบคุมทาง
บัญชีแล้ว
 หนังสือได้มาของโครงคัสซี กรณีขอเปลี่ยนโครงคัสซี หรือหนังสือได้มาของ ชิ้นส่วนโครงคัสซี กรณี
ขอเปลี่ยนชิ้นส่วนโครงคัสซี
 สาเนาหนังสือบันทึกแจ้งความ กรณีรถเกิดอุบตั เิ หตุ
สถำนทีด่ ำเนินกำร
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ยื่นคาขอพร้อมหลักฐานเพื่อตรวจสอบ
 บันทึกถ้อยคา/นาเสนอ/ผู้ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุญาต
 กาหนดและทาการตอกหมายเลขเครือ่ งยนต์ หมายเลขตัวถังหรือโครงคัสซีและจัดทาประวัติรถ
 ออกใบรับรองผลการตอกหมายเลข/จ่ายเรื่องคืน
ระยะเวลำดำเนินกำร
7 ชั่วโมง (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
หมำยเหตุ
เป็นการตอกหมายเลขเครื่องยนต์หมายเลขตัวถังหรือโครงคัสซี เนื่องมาจากเลขเดิมชารุดลบเลือน
เปลี่ยนโครงคัสซี หรือเปลี่ยนชิ้นส่วน และไม่มีหมายเลขกากับ
แบบคำขอ
แบบคาขออื่นๆ
ค่ำธรรมเนียม
 ค่าธรรมเนียม พ.ร.บ. รถยนต์ 5 บาท
 ค่าคาขอ พ.ร.บ. รถยนต์ 5 บาท

กำรขออนุญำตแก้ไขดัดแปลงสำระสำคัญของรถ
(พ.ร.บ. กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522)
หลักฐำน
 หลักฐานประจาตัว เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หนังสือรับรองนิตบิ ุคคล
 หนังสือแสดงการจดทะเบียน
 ใบเสร็จรับเงินค่าปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสีรถ กรณีขอเปลี่ยนสีรถ
 ใบเสร็จรับเงินค่าปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตัวถังรถ กรณีขอเปลี่ยนหรือปรับปรุงตัวถังรถ
 ใบเสร็จรับเงินค่าปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่ขอเปลี่ยนแปลง
 หนังสือรับรองบัญชีการจาหน่ายเครื่องยนต์กรณีขอเปลี่ยนเครื่องยนต์และต้องผ่านการควบคุมทางบัญชีแล้ว
สถำนทีด่ ำเนินกำร
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ยื่นคาขอพร้อมหลักฐานเพือ่ ตรวจสอบ
 สรุปความเห็นนาเสนอนายทะเบียน/นายทะเบียนพิจารณาลงนาม
 นายทะเบียนลงนาม/จ่ายเรื่องคืน
ระยะเวลำดำเนินกำร
3.45 ชั่วโมง (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
หมำยเหตุ
การขอแก้ไขดัดแปลงต้องเป็นรายการที่กฎหมายกาหนด ได้แก่ การเปลี่ยนตัวถังหรือปรับปรุง
ตัวถัง การเปลี่ยนสี การเปลี่ยนจานวนที่นั่งผู้โดยสาร และการเปลี่ยนจานวนโคมไฟหน้า
แบบคำขอ
แบบคาขอเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญของรถ
ค่ำธรรมเนียม
 ค่าธรรมเนียม 20 บาท

กำรขอสำเนำประวัติรถเพื่อนำรถไปตรวจสภำพ ที่สถำนตรวจสภำพรถ
เอกชน (พ.ร.บ. กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522)
หลักฐำน

 หลักฐานประจาตัว เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หนังสือรับรองนิตบิ ุคคล
 หนังสือแสดงการจดทะเบียน
สถำนทีด่ ำเนินกำร
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ยื่นคาขอพร้อมหลักฐานเพื่อตรวจสอบ
 ความเห็น/นาเสนอผู้บังคับบัญชา/ค้นหาและจัดทาสาเนาประวัติรถ/ จ่ายเรื่องคืน
ระยะเวลำดำเนินกำร
40 นาที (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
หมำยเหตุ
ยื่นคาขอได้เฉพาะที่หน่วยงานที่รถนั้นจดทะเบียนไว้ เพือ่ นาไปตรวจสภาพรถ ที่สถานตรวจสภาพรถ
เอกชนเท่านั้น
แบบคำขอ
แบบคาขออื่นๆ
ค่ำธรรมเนียม
- ไม่มี

สถำนตรวจสภำพรถ
• กำรอนุญำตจัดตั้งสถำนตรวจสภำพรถ
• กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตจัดตั้งสถำนตรวจสภำพรถ
• กำรขอใบแทนใบอนุญำตจัดตั้งสถำนตรวจสภำพรถ
• กำรขอเปลีย่ นแปลงเครื่องตรวจสภำพรถ

กำรอนุญำตจัดตั้งสถำนตรวจสภำพรถ
หลักฐำน
 หลักฐานประจาตัว เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หนังสือรับรองนิตบิ ุคคล
 สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับฉบับตีพิมพ์
 แผนที่โดยสังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งสถานตรวจสภาพรถ
 แบบแปลนแผนผังแสดงแบบ ขนาด และลักษณะอาคารสถานที่ ลานจอดรถ ทางจราจร ทางเข้า
ทางออก และรายละเอียดสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณสถานตรวจ สภาพรถตามมาตราส่วน
 แบบ ขนาด และรายละเอียดของเครื่องตรวจสภาพรถ
สถำนทีด่ ำเนินกำร
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ยื่นคาขอพร้อมหลักฐานเพื่อตรวจสอบ/ชาระค่าธรรมเนียมคาขอ
 ตรวจสอบเอกสาร/รวบรวมข้อมูลและสรุปความเห็นนาเสนอผู้บังคับบัญชา
 ตรวจสอบสถานที่/สรุปความเห็นนาเสนอผู้บังคับบัญชา
 จัดทาหนังสืออนุญาตฯ หรือไม่อนุญาตฯ นาเสนอนายทะเบียนกลางเพื่อพิจารณาลงนาม
 ชาระค่าธรรมเนียม/จ่ายเรื่องคืน
ระยะเวลำดำเนินกำร
16 วันทาการ (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
หมำยเหตุ
ผู้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ จะต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบ พร้อมด้วย
เอกสารหลักฐานตามที่กรมการขนส่งทางบกกาหนด
แบบคำขอ
แบบคาขอตามแบบที่อธิบดีประกาศกาหนด
ค่ำธรรมเนียม
 ค่าธรรมเนียม 20 บาท
 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 15,000 บาท

กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตจัดตั้งสถำนตรวจสภำพรถ
หลักฐำน






หลักฐานประจาตัว เช่น สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หนังสือรับรองนิตบิ ุคคล
สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับฉบับตีพิมพ์
ใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาต
แผนที่โดยสังเขปแสดงบริเวณที่ ตั้งสถานตรวจสภาพรถ (กรณีมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง)
แบบแปลนแผนผังแสดงแบบ ขนาด และลักษณะอาคารสถานที่ ลานจอดรถ ทางจราจร ทางเข้า
ทางออก และรายละเอียดสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณสถานตรวจ สภาพรถตามมาตราส่วน (กรณีมี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลง)
 แบบ ขนาด และรายละเอียดของเครื่องตรวจสภาพรถ (กรณีมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง)

สถำนทีด่ ำเนินกำร
ฝ่ายตรวจสภาพรถ
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
 ยื่นคาขอพร้อมหลักฐานเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ
 รวบรวมข้อมูล/ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์การตรวจสภาพรถ/สรุปผล/นาเสนอผู้บังคับบัญชา/
แจ้งผลการพิจารณา
 ชาระค่าธรรมเนียม/จัดพิมพ์ใบอนุญาต/นาเสนอผู้บังคับบัญชา/ลงนาม/ จ่ายเรื่องคืน
ระยะเวลำดำเนินกำร
14 วันทาการ (ไม่รวมระยะเวลารอคอย)
หมำยเหตุ
ยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 30 วัน
แบบคำขอ
แบบคาขอตามแบบที่อธิบดีประกาศกาหนด
ค่ำธรรมเนียม
 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 15,000 บาท

