
 
 

 
 

 

ล ำดบั ประเภท เอกสำรท่ีตอ้งลงนำม จ ำนวน 

1 แบบค ำขอโอนและรับโอนกรรมสิทธ์ิ 

 (โอนต่อเดียว) 

 

1.กรมกำรขนส่งทำงบก แบบค ำขอโอนและรับโอน ลงนำม 2  จุด ในช่อง X ผูรั้บ

โอน 2 จุดเท่ำนั้น 

1 แผน่ 

2.หนงัสือมอบอ ำนำจ ลงนำม  1 จุด ในช่อง X ผูม้อบอ ำนำจ  1 แผน่ 

**3.บนัทึกยนืยนักำรจดทะเบียนรถแทรกเตอร์ท่ีใชใ้นเกษตรกรรม  

ผูเ้ช่ำซ้ือลงนำม 1 จุด ในช่อง X ผูข้อจดทะเบียน/ผูเ้ช่ำซ้ือ/ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ 

(กรณีรถแทรกเตอร์, รถเก่ียวนวดขำ้ว, รถด ำนำ) 

1 แผน่ 

4.ส ำเนำบตัรประชำชน (ตอ้งไม่หมดอำย)ุ ดำ้นหนำ้-หลงั และเห็นรูปหนำ้ชดัเจน 

(ระบุวตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นกำรโอนรถ) 

1 แผน่ 

5.ส ำเนำใบเปล่ียนช่ือ –สกุล (หำกมีกำรเปล่ียน) 1 แผน่ 

6.ส ำเนำเปล่ียนค ำน ำหนำ้จำก “นำง” เป็น “นำงสำว”  หรือใบแต่งตั้งยศ  

(ถำ้มีกำรเปล่ียน) 

1 แผน่ 

7.ลอกลำยเลขเคร่ือง และเลขตวัถงั (ใชดิ้นสอสีด ำ 2B ขดูให้เห็นตวัเลขชดัเจน 

และแปะทบับนกระดำษมนั) 

2 ชุด 

1.ผูเ้ช่ำซ้ือจะตอ้งลงลำยมือช่ือในเอกสำรทุกฉบบัให้เหมือนในสญัญำเช่ำซ้ือ โดยใชป้ำกกำลูกล่ืนสีน ้ำเงิน 

2.กรณีรถขดุ จะใชเ้อกสำรเหมือนกนั ยกเวน้ เอกสำร [หมำยเลข 3. บนัทึกยนืยนักำรจดทะเบียนรถแทรกเตอร์ท่ีใชใ้นเกษตรกรรม] 

ชดุเอกสารประกอบการโอนกรรมสทิธ์ิ (โอนตอ่เดียว) 



 
 

กรมการขนส่งทางบก                                  
แบบค าขอโอนและรับโอน 

วนัท่ี .............. เดือน ................................. พ.ศ ...................  
เรียน นายทะเบียน 

ขา้พเจา้ผูโ้อนช่ือ......................................................................................................อาย.ุ.....ปี สัญชาติ............. 

อยูบ่า้นเลขท่ี.................................หมู่ท่ี......ซอย...........................................................ถนน.................................................. 

ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต...........................................จงัหวดั...................................โทรศพัท.์............. 

ขา้พเจา้ผูรั้บโอนช่ือ..................................................................................................อายุ......ปี สัญชาติ............. 

อยูบ่า้นเลขท่ี.............................หมู่ท่ี................ซอย...................................................ถนน.................................................... 

ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต................................................จงัหวดั.......................................โทรศพัท.์....... 

และขอรับรองวา่จะปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชท้าง  การจราจร   ค่าผา่นทาง   ค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ  
ท่ีเกิดข้ึนจากการใชร้ถของตนเอง หรือใหบุ้คคลอ่ืนใชร้ถ 

ขอแจง้ต่อนายทะเบียนวา่ ผูโ้อนไดโ้อนรถคนัเลขทะเบียน ............................. จงัหวดั ............................  

ชนิดรถ................................................................เลขตวัรถ............................................ชนิดเคร่ืองยนต.์....................... 

เลขเคร่ืองยนต ์.................................................................................................................................. ใหแ้ก่ผูรั้บโอนแลว้ 

โดยซ้ือขายในราคา...............................................บาท ( ............................................................................................... ) 

พร้อมน้ีไดแ้นบหลกัฐานประกอบค าขอ ดงัน้ี 

1.............................................................................      2............................................................................ 

3.............................................................................      4............................................................................ 

5.............................................................................      6........................................................................... 

ลงช่ือX.......................................................ผูโ้อน  ลงช่ือX........................................................ผูรั้บโอน 

     (........................................................................)                 (.............................................................................)                                

ขอรับรองวา่เป็นลายมือช่ือของผูโ้อนจริง 

ลงช่ือX.......................................................ผูรั้บโอน ลงช่ือ...........................................................ผูย้ืน่ค  าขอ 

     (..........................................................................)               (...............................................................................)             

  ขส.บ. 10 ท.-11-ท.

 ค าขอท่ี.................................. 
รับวนัท่ี .................................  
ผูรั้บ ......................................  



เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
บันทกึการตรวจสอบรถ 

 
ไดต้รวจสอบรถคนัเลขทะเบียน.................................จงัหวดั ........................................ แลว้ ปรากฏวา่มี 

เลขตวัรถ เลขเคร่ืองยนต ์และสีรถ ถูกตอ้ง ...................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................................  

 

                                   ลงช่ือ..........................................                                ลงช่ือ..........................................
  

 

5. ลงนามแลว้   

ลงช่ือ................................................ 
                                                                     (................................................)  
                                                                      วนัท่ี......../.........../............ 

ลงช่ือ .............................................. ผูต้รวจ 

 
1. ตรวจสอบหลกัฐานแลว้ ถูกตอ้ง 

   
3. ไดรั้บเงินและออกใบเสร็จรับเงินแลว้ 

                                           (.........................................)
 .................................. ......................................................................
.) 

.............................................................................................. ) 

                                           (.........................................)
 ................................... ...................................................................
....) 

 ............................................................................................. ) 
                                           วนัท่ี......./.........../............                                            วนัท่ี......./.........../............ 

 
2. ค  านวณค่าธรรมเนียมแลว้ ดงัน้ี 

   
  4. ตรวจสอบหลกัฐานและเร่ืองราวทั้งหมดแลว้ 

  ถูกตอ้ง จึงเสนอนายทะเบียน เพื่อลงนาม 
           ต่อไป 

ค่าค าขอ 5 บาท 
ค่าโอนทะเบียนรถ 100 บาท 

                               รวมเงิน 105 บาท  

                                   ลงช่ือ........................................... 

                                          (..........................................) 

                                          วนัท่ี........./............./............ 
 

                           ลงช่ือ................................................
                        (........................................... ) 
                                     วนัท่ี......... /............ /............  

(.................................................................) 

   ..................../...................../.................. 



 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
 

เขียนท่ี....................................................... 

วนัท่ี.........เดือน..................................พ.ศ.............. 

โดยหนงัสือฉบบัน้ี ขา้พเจา้........................................................................................................... อาย.ุ..............ปี 
เช้ือชาติ.............. สัญชาติ.............. อยูบ่า้นเลขท่ี..................................หมู่ท่ี.........ซอย........................................................ 
ถนน............................................ ต าบล/แขวง................................................. อ าเภอ/เขต................................................. 
จงัหวดั........................................................ ซ่ึงเป็นผูมี้อ านาจลงนามผกูพนั........................................................................ 
ส านกังานตั้งอยูท่ี่........................................ ถนน......................................... ต าบล/แขวง............................................... 
อ าเภอ/เขต.............................................. จงัหวดั........................................... โทรศพัท.์................................................... 

ขอมอบอ านาจให.้........................................................................................... อาย.ุ.............ปี เช้ือชาติ................ 
สัญชาติ............................ อยูบ่า้นเลขท่ี................................. หมู่ท่ี.....................ซอย......................................................... 
ถนน............................................ต าบล/แขวง.................................................. อ าเภอ/เขต................................................. 
จงัหวดั.............................................. 

เป็นผูมี้อ านาจท าการแทนขา้พเจา้  
1. ......................................................................................................................................................................... 
2. ......................................................................................................................................................................... 
3. ......................................................................................................................................................................... 
4. ......................................................................................................................................................................... 
เพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือ หรือพิมพล์ายน้ิวมือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยานแลว้ 

 

(ลงช่ือ)X...................................................ผูม้อบอ านาจ        (ลงช่ือ).................................................ผูรั้บมอบอ านาจ 
(..............................................................................)          (........................................................................) 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่เป็นลายมือช่ือ หรือลายพิมพน้ิ์วมืออนัแทจ้ริงของผูม้อบอ านาจจริง 
 

(ลงช่ือ)......................................................พยาน                      (ลงช่ือ).................................................พยาน 
ค าเตือน 

1. การด าเนินการใด ๆ เก่ียวกบัทะเบียนรถ หากเจา้ของรถไม่สามารถมาด าเนินการดว้ยตนเองได ้
 ตอ้งมีการมอบอ านาจโดยท าเป็นหนงัสือแยกต่างหากจากค าขอทุกคร้ัง 

2. ผูม้อบอ านาจตอ้งรับผดิชอบทุกประการ ท่ีผูรั้บมอบอ านาจกระท าไปตามท่ีระบุในหนงัสือมอบอ านาจ 
3. ผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจตอ้งลงลายมือช่ือต่อหนา้พยาน 
4. ผูม้อบอ านาจตอ้งแนบส าเนาภาพถ่ายบตัรประจ าตวัมาดว้ย 
5. ผูรั้บมอบอ านาจกระท าการดว้ยตนเอง จะมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นต่อไปไม่ได ้
6. หนงัสือมอบอ านาจหากมีรอยขดู ลบ ขีดฆ่าหรือแกไ้ข ในสาระส าคญัถือวา่ใชไ้ม่ไต ้
7. หนงัสือมอบอ านาจตอ้งปิดอากรแสตมป์ใหถู้กตอ้ง

ปิด 
อากร 
แสตมป์ 



บันทกึยืนยันการขอจดทะเบียนรถแทรกเตอร์ที�ใช้ในงานเกษตรกรรม 
 

วนัที�…………………………………………… 

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว)…………………..………………………………………………..……………อาย…ุ……….ปี 

มีภมูิลาํเนาอยูบ้่านเลขที�……………..…………..หมูท่ี�………ตําบล…………….……….………อําเภอ…….……..……………………  

จงัหวดั…………………………..…….………...…….…..ได้ซื �อรถแทรกเตอร์เพื�อใช้ในการเกษตรกรรม ยี�ห้อรถ   ยนัมา่ร์     โซลสิ  

หมายเลขตวัรถ…………………………..………………….……หมายเลขเครื�องยนต์…………..…………..…………………………… 

ลกัษณะรถ  ตีนตะขาบเกี�ยวนวดข้าว 

 ล้อยาง สาํหรับรถดาํนา 

 ล้อยาง พร้อมตดิตั �งอปุกรณ์ตอ่พว่ง 

    ผานบกุเบิก  ผานพรวน    จอบหมนุ      ใบมีดดนัดิน 

    เครื�องอดัฟาง  เครื�องปลกูอ้อย   เครื�องตดัหญ้า    โครงกนัอ้อย 

    อื�นๆ (ระบ)ุ……………………………………………………………………………………… 

 ล้อยาง ไมไ่ด้ซื �ออปุกรณ์ตอ่พว่งใหม ่เนื�องจากมีอปุกรณ์ตอ่พว่งอยูแ่ล้ว (ระบ)ุ………………………….. 

ขอให้ถ้อยคําตอ่เจ้าพนกังานด้วยความสตัย์จริงวา่ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอจดทะเบยีนรถแทรกเตอร์ เพื�อไว้ใช้ในงาน

เกษตรกรรมสว่นตวัของตนเอง เพื�อ   ทําไร่    ทําสวน    ทํานา   อื�นๆ (ระบ)ุ……………………………………….…….… 

หากข้าพเจ้านํารถไปใช้ผิดวตัถปุระสงค์ตามที�ยื�นคาํขอจดทะเบยีน ข้าพเจ้ายินยอมให้นายทะเบียนเรียกเก็บภาษีตามนํ �าหนกัรถ

ย้อนหลงั ตั �งแตว่นัที�จดทะเบยีนพร้อมด้วยเงินเพิ�ม เสมือนเป็นภาษีค้างชําระโดยไมม่ีข้อโต้แย้งใดๆ ทั �งสิ �น 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่เป็นความจริงทกุประการ และได้ให้ถ้อยคาํด้วยความสมคัรใจ ไมไ่ด้ถกูบงัคบัหรือขม่ขู ่ หรือการจงูใจด้วย

ประการใดๆ และทราบดีวา่หากข้าพเจ้าให้ถ้อยคําเป็นความเทจ็ตอ่เจ้าพนกังาน ข้าพเจ้าจะต้องมีความผิดและรับโทษตามประมวล

กฎหมาย 

 

       ลงชื�อX………………………………….………….ผู้ขอจดทะเบียน / ผู้ เช่าซื �อ / ผู้ ถือกรรมสทิธิ� 

                (…………………………………….………….) 

 

 

 

 

 

 

 


