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ประจําป$งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 
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สํานักงานขนสงจังหวัดชัยภูมิ จํานวน   85   กระบวนงาน 
กระบวนงานท่ีแล.วเสร็จภายใน ๑ วัน 

กลุมวิชาการขนสง ๑๘ กระบวนงาน 
 

รายช่ือกระบวนงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ 

แล.วเสร็จ 
หมายเหตุ 

๑. กา ร ออก ใบอนุญาตประกอบกา รขนส� ง ส� ว น บุ คคล           
ตามกฎหมายว�าด	วยการขนส�งทางบก 

3 ชั่วโมง  

๒. การต�ออายุ ใบอนุญาตประกอบการขนส� งส� วนบุคคล          
ตามกฎหมายว�าด	วยการขนส�งทางบก 

3 ชั่วโมง  

๓. การบรรจุรถส�วนบุคคล ตามกฎหมายว�าด	วยการขนส�งทางบก 1 ชั่วโมง  
๔. การถอนรถส�วนบุคคล ตามกฎหมายว�าด	วยการขนส�งทางบก 1 ชั่วโมง  
๕. การเพ่ิมรถส�วนบุคคล ตามกฎหมายว�าด	วยการขนส�งทางบก 1 ชั่วโมง  
๖. การขอเปลี่ยนรถ ประเภทส�วนบุคคล 1 ชั่วโมง  
๗. การแก	ไขรายละเอียดในใบอนุญาตประกอบการขนส�ง              

ประเภทส�วนบุคคล เช�น เปลี่ยนชื่อ ท่ีอยู� ผู	ประกอบการ 
1 ชั่วโมง  

๘. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบการขนส�ง ประเภท           
ส�วนบุคคล 

1 ชั่วโมง  

๙. การยกเลิกประกอบการขนส�ง ประเภทส�วนบุคคล 1 ชั่วโมง  
๑๐. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบการขนส�ง ประเภท          

ไม�ประจําทาง 
3 ชั่วโมง  

๑๑. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบการขนส�ง ประเภท
ประจําทาง 

3 ชั่วโมง  

๑๒. การพิจารณาโทษหรือเปรียบเทียบปรับผู	ฝeาฝfนหรือไม�ปฏิบัติ
ตามกฎหมายว�าด	วยรถยนต$ 

9 นาที  

๑๓. การพิจารณาโทษหรือเปรียบเทียบปรับผู	ฝeาฝfนหรือไม�ปฏิบัติ
ตามกฎหมายว�าด	วยการขนส�งทางบก 

9 นาที  

๑๔. การบรรจุรถประจําทางตามกฎหมายว�าด	วยการขนส�งทางบก 3 ชั่วโมง  
๑๕. การถอนรถประจําทาง ตามกฎหมายว�าด	วยการขนส�งทางบก 3 ชั่วโมง  
๑๖. การบรรจุรถไม�ประจําทาง ตามกฎหมายว�าด	วยการขนส�งทางบก 3 ชั่วโมง  
๑๗. การถอนรถไม�ประจําทาง ตามกฎหมายว�าด	วยการขนส�งทางบก 3 ชั่วโมง  
๑๘. การเปลีย่นรถไม�ประจําทางตามกฎหมายว�าด	วยการขนส�งทางบก 3 ชั่วโมง  
19. การบรรจุรถส�วนบุคคล ตามกฎหมายว�าด	วยการขนส�งทางบก

(ต�างสํานักงาน) 
2 ชั่วโมง  

20. การถอนรถส�วนบุคคล ตามกฎหมายว�าด	วยการขนส�งทางบก 
(ต�างสํานักงาน) 

1 ชั่วโมง  

 
 
 
 



กระบวนงานท่ีใช.เวลามากกวา 1 วัน 
กลุมวิชาการขนสง  4  กระบวนงาน 

รายช่ือกระบวนงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ

แล.วเสร็จ 
หมายเหตุ 

๑. การออกใบอนุญาตประกอบการขนส� ง ไม�ประจํ าทาง            
ด	วยรถโดยสาร (ไม�รวมระยะเวลาดําเนินการของกรมการ
ขนส�งทางบก) 

15 วัน  

๒. การออกใบอนุญาตประกอบการขนส� ง ไม�ประจํ าทาง        
ด	วยรถบรรทุก 

15 วัน  

๓. การเพ่ิมรถใบอนุญาตประกอบการขนส�งไม�ประจําทาง           
ด	วยรถโดยสาร (ไม�รวมระยะเวลาดําเนินการของกรมการ
ขนส�งทางบก) 

15 วัน  

๔. การเพ่ิมรถใบอนุญาตประกอบการขนส�งไม�ประจําทาง          
ด	วยรถบรรทุก 

15 วัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนงานท่ีแล.วเสร็จภายใน ๑ วัน  
ฝ7ายทะเบียนรถ ๒๘ กระบวนงาน 

 
รายช่ือกระบวนงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ
แล.วเสร็จ 

หมายเหตุ 

๑. การรับชําระภาษีประจําป8ตามกฎหมายว�าด	วยรถยนต$ ๒ นาที  
๒. การขอใบแทนคู�มือจดทะเบียนรถหรือเครื่องหมายแสดง        

การเสียภาษีประจําป8 ตามกฎหมายว�าด	วยรถยนต$ 
35 นาที  

๓. การแจ	งไม�ใช	รถ(ชั่วคราวหรือตลอดไป) ตามกฎหมายว�าด	วย
รถยนต$ 

35 นาที  

๔. การแจ	งย	ายรถออก ณ ต	นทาง หรือปลายทาง 
ตามกฎหมายว�าด	วยรถยนต$ 

 35 นาที  

๕. การรับแจ	งเปลี่ยนชื่อหรือสกุลของเจ	าของรถ เปลี่ยนท่ีอยู� 
ตามกฎหมายว�าด	วยรถยนต$ 

35 นาที  

๖. การขอต�ออายุทะเบียนรถและชําระภาษีรถ  ตามกฎหมาย     
ว�าด	วยการขนส�งทางบก 

35 นาที ไม�รวมระยะเวลา 
การตรวจสภาพรถ 

๗. การรับแจ	งหยุดใช	รถเพ่ือไม�เสียภาษีครั้งถัดไป  ตามมาตรา 
๘๙ ตามกฎหมายว�าด	วยการขนส�งทางบก 

45 นาที  

๘. การขอย	ายรถออก ณ ต	นทาง ตามกฎหมายว�าด	วยการขนส�ง
ทางบก 

35 นาที  

๙. การขอใบแทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี ตามกฎหมาย 
ว�าด	วยการขนส�งทางบก 

25 นาที  

๑๐. การขอใบแทนหนังสือแสดงการจดทะเบียน ตามกฎหมาย  
ว�าด	วยการขนส�งทางบก 

25 นาที  

๑๑. การแจ	งใช	รถท่ีได	แจ	งหยุดใช	ชั่วคราว ตามกฎหมายว�าด	วย
รถยนต$ 

๒ ชั่วโมง  

๑๒. การขอตรวจสอบข	อมูลทะเบียนรถหรือการขอรับรองสําเนา
ต	นทะเบียน ตามกฎหมายว�าด	วยรถยนต$ 

๑ ชั่วโมง  

๑๓. การขอผ�อนชําระภาษีท่ีค	าง ตามกฎหมายว�าด	วยรถยนต$ ๓๐ นาที  
๑๔. การอนุญาตนํ ารถหรื อ เครื่ อ งยนต$ ท่ี จดทะ เ บียนแล	 ว           

ออกนอกราชอาณาจักร ตามกฎหมายว�าด	วยรถยนต$ 
45 นาที  

๑๕. การแจ	งเลิกใช	รถท่ีจดทะเบียนแล	วตามมาตรา ๗๙  ๑ ชั่วโมง  
๑๖. การแจ	งใช	รถท่ีได	แจ	 งไม� เสียภาษีรถ  ตามมาตรา ๘๙           

ตามกฎหมายว�าด	วยการขนส�งทางบก 
๑ ชั่วโมง  ๒๐ นาที ไม�รวมระยะเวลา 

การตรวจสภาพรถ 

๑๗. การโอนรถ ตามกฎหมายว�าด	วยรถยนต$ ๑ ชั่วโมง  3๐ นาที ไม�รวมระยะเวลา 
การตรวจสภาพรถ 

๑๘. การเปลี่ยนสีรถ ตามกฎหมายว�าด	วยรถยนต$ 3๐ นาที ไม�รวมระยะเวลา 
การตรวจสภาพรถ 

๑๙. การเปลี่ยนเครื่องยนต$หรือเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงหรือการติด
โครงหลังคาหรือการเสริมกระบะข	าง ตามกฎหมายว�าด	วย
รถยนต$ 

45 นาที ไม�รวมระยะเวลา 
การตรวจสภาพรถ 



 
รายช่ือกระบวนงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ
แล.วเสร็จ 

หมายเหตุ 

๒๐. การถอนอายัดทะเบียนรถ ตามกฎหมายว�าด	วยรถยนต$ ๑0 นาที  
๒๑. การตรวจสอบข	อมูลทะเบียนรถ โดยประชาชนผู	มีส�วนได	เสีย

ตามกฎหมายว�าด	วยการขนนส�งทางบก 
๑  ชั่วโมง  

๒๒. การถอนอายัดทะเบียนรถตามกฎหมายว�าด	วยการขนส�ง       
ทางบก 

๑๐ นาที  

๒๓. การตรวจสอบข	อมูลทะเบียนรถโดยประชาชน ผู	มีส�วนได	เสีย
ตามกฎหมายว�าด	วยรถยนต$ 

๑ ชั่วโมง  

๒๔. การจดทะเบียนรถใหม� ตามกฎหมายว�าด	วยรถยนต$ ๒ ชั่วโมง  
๒๕. การจดทะเบียนรถใหม� ตามกฎหมายว�าด	วยการขนส�งทางบก ๔ ชั่วโมง  
๒๖. การย	ายรถเข	า ตามกฎหมายว�าด	วยการขนส�งทางบก ๔ ชั่วโมง  
๒๗. การโอนรถ ตามกฎหมายว�าด	วยการขนส�งทางบก ๓ ชั่วโมง  
๒๘. การย	ายรถเข	า ตามกฎหมายว�าด	วยรถยนต$ ๒ ชั่วโมง  

 
กระบวนงานท่ีแล.วเสร็จภายใน ๒-๑๕ วัน  

ฝ7ายทะเบียนรถ  ๕  กระบวนงาน 

รายช่ือกระบวนงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ

แล.วเสร็จ 
หมายเหตุ 

๑. การตรวจสอบข	อมูลทะเบียนรถ โดยหน�วยงานภาครัฐ          
ตามกฎหมายว�าด	วยรถยนต$ 

๓ วัน  

๒. การตรวจสอบข	อมูลทะเ บียนรถโดยทนายความหรือ
หน�วยงานเอกชน ตามกฎหมายว�าด	วยรถยนต$ 

๓ วัน  

๓. การขอใช	หรือเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนรถ ตามกฎหมาย       
ว�าด	วยรถยนต$ 

๒ วัน  

๔. การตรวจสอบข	อมูลทะเบียนรถโดยหน�วยงานภาครัฐ             
ตามกฎหมายว�าด	วยการขนส�งทางบก 

๓ วัน  

๕. การตรวจสอบข	อมูลทะเ บียนรถโดยทนายความหรือ
หน�วยงานเอกชน ตามกฎหมายว�าด	วยการขนส�งทางบก 

๓ วัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนงานท่ีแล.วเสร็จภายใน ๑ วัน  
ฝ7ายใบอนุญาตขับรถ  ๒๐ กระบวนงาน 

 
รายช่ือกระบวนงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ 
แล.วเสร็จ 

หมายเหตุ 

๑. การขอรับใบอนุญาตขับรถชั่วคราว ตามกฎหมายว�าด	วย
รถยนต$   

๓0 นาที ไม�รวมระยะเวลาทดสอบ
และอบรม 

๒. การขอต�ออายุใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว�าด	วยรถยนต$ ๓0 นาที ไม�รวมระยะเวลาทดสอบ
และอบรม 

๓. การขอเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว�าด	วย
รถยนต$ 

๘ นาที ไม�รวมระยะเวลาทดสอบ
และอบรม 

๔. การออกใบแทนใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว�าด	วยรถยนต$ ๓0 นาที  
๕. การขอแก	ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว�าด	วย

รถยนต$ 
๓0 นาที  

๖. การต�ออายุใบอนุญาตผู	ประจํารถ ตามกฎหมายว�าด	วยการ
ขนส�งทางบก 

๓0 นาที ไม�รวมระยะเวลาทดสอบ
และอบรม 

๗. การออกใบแทนใบอนุญาตผู	ประจํารถตามกฎหมายว�าด	วย        
การขนส�งทางบก 

  

 - กรณีชํารุด ๓0 นาที  
 - กรณีสูญหาย ๓0 นาที  

๘. การเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตเป นผู	ขับรถ ตามกฎหมาย            
ว�าด	วยการขนส�งทางบก 

๓0 นาที  

๙. การออกใบอนุญาตขับรถสาธารณะ ตามกฎหมายว�าด	วย
รถยนต$  

๓0 นาที ไม�รวมระยะเวลาทดสอบ
และอบรม 

๑๐. การขอรับรองใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว�าด	วยรถยนต$ ๓0 นาที  
๑๑. การออกบัตรประจําตัวผู	ขับรถ ซ่ึงนําใบอนุญาตเป นผู	ขับรถ

ตามกฎหมายว�าด	วยการขนส�งทางบกมาใช	แทนใบอนุญาต 
ขับรถสาธารณะ 

๓0 นาที  

๑๒. การแก	ไขหรือเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล เปลี่ยนท่ีอยู� ใบอนุญาต           
ผู	ประจํารถ  ตามกฎหมายว�าด	วยการขนส�งทางบก 

๒๐ นาที  

๑๓. การขอรับใบอนุญาตเป นผู	ขับรถ ชนิดท่ี ๑,๒,๓ และ ๔ ตาม
กฎหมายว�าด	วยการขนส�งทางบก 

๓0 นาที ไม�รวมระยะเวลาทดสอบ
และอบรม 

๑๔. การขอรับใบอนุญาตเป นผู	เก็บค�าโดยสาร นายตรวจ หรือ       
ผู	บริการ ตามกฎหมายว�าด	วยการขนส�งทางบก 

๓0 นาที ไม�รวมระยะเวลาทดสอบ
และอบรม 

๑๕. การขอเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตเป นผู	ขับรถ  ตามกฎหมาย       
ว�าด	วยการขนส�งทางบก 

๓0 นาที  

๑๖. การขอเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตเป นผู	ขับรถ  ตามกฎหมาย
ว�าด	วยการขนส�งทางบก 

๒๐ นาที  

๑๗. การเพิกถอน ยกเลิก พักใช	ใบอนุญาตเป นผู	ประจํารถ 
 
 

๓3 นาที  



 
รายช่ือกระบวนงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ 
แล.วเสร็จ 

หมายเหตุ 

๑๘. การตรวจสอบประวัติผู	ประจํารถ ๓๐ นาที  
๑๙. ก า ร ข อ ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง ใ บ อ นุ ญ า ต เ ป น ผู	 ขั บ ร ถ เ ป น

ภาษาต�างประเทศ เพ่ือนําไปทํางานต�างประเทศ 
๒๐ นาที  

๒๐. การตรวจสอบข	อมูลใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว�าด	วย
รถยนต$ 

๒๐ นาที  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนงานท่ีแล.วเสร็จภายใน ๑ วัน 
ฝ7ายตรวจสภาพรถ ๒ กระบวนงาน 

 
รายช่ือกระบวนงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ
แล.วเสร็จ 

หมายเหตุ 

๑. ก า ร ข อ ต ร ว จ ร ถ น อ ก พ้ื น ท่ี รั บ ผิ ด ช อ บ ( ฝ า ก ต ร ว จ )             
ตามกฎหมายว�าด	วยรถยนต$ 

๑ ชั่วโมง  

๒. การขอตรวจรถนอกเขตพ้ืน ท่ีรับผิ ดชอบ(ฝากตรวจ )         
ตามกฎหมายว�าด	วยการขนส�งทางบก 

๑ ชั่วโมง  

 
กระบวนงานท่ีใช.เวลามากกวา ๑ วัน  

ฝ7ายตรวจสภาพรถ  ๖ กระบวนงาน 

รายช่ือกระบวนงาน 
ระยะเวลาดําเนินการ

แล.วเสร็จ 
หมายเหตุ 

๑.  การขอความเห็นชอบเครื่องอุปกรณ$และส�วนควบของรถตาม
กฎหมายว�าด	วยการขนส�งทางบก 

๑๕ วัน ไม�รวมระยะเวลาการ
ตรวจสอบจาก สนว. 

๒.  การขออนุญาตจัดต้ังสถานตรวจสภาพรถ ๒๐ วัน ไม�รวมระยะเวลาการ
ตรวจสอบจาก สนว. 

๓.  การขอต�ออายุใบอนุญาตจัดต้ังสถานตรวจสภาพรถ ๑๐ วัน  
๔. การขออนุญาตจัดต้ังสถานติดต้ังระบบกjาซ CNG และ LPG        

ในรถยนต$ 
๒๐ วัน  

๕. การขอต�ออายุหนังสือให	ความเห็นชอบเป นผู	ติดต้ังระบบกjาซ 
CNG และ LPG ในรถยนต$ 

๑๐ วัน  

๖. การขอรับใบแทนหนังสือให	ความเห็นชอบเป นผู	จัดต้ังสถาน
ติดต้ังระบบกjาซ CNG และ LPG ในรถยนต$ 

2 วัน  

 
 
หมายเหตุ ๑.กระบวนงานของกลุ�มวิชาการขนส�ง  จํานวน  24 กระบวนงาน 
  ๒.กระบวนงานของฝeายทะเบียนรถ   จํานวน  ๓๓ กระบวนงาน 
  ๓.กระบวนงานของฝeายใบอนุญาตขับรถ   จํานวน  ๒๐ กระบวนงาน 
  ๔.กระบวนงานของฝeายตรวจสภาพรถ   จํานวน    ๘ กระบวนงาน 

รวมท้ังส้ิน  จํานวน 85 กระบวนงาน 
 


