ชุดเอกสารประกอบการโอนกรรมสิทธิ์รถ (นิติบคุ คล)
ลำดับ
1

ประเภท
แบบคำขอโอนและรับโอนกรรมสิ ทธิ์

เอกสำรที่ตอ้ งลงนำม
1. กรมกำรขนส่ งทำงบก แบบคำขอโอนและรับโอน กรรมกำร-

จำนวน
1 ฉบับ

ผูม้ ีอำนำจลงนำม 2 จุด ในช่อง X ผูร้ ับโอน 2 จุดเท่ำนั้น พร้อมประทับตรำ
2. หนังสื อมอบอำนำจ กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม 1 จุด ในช่อง X ผูม้ อบอำนำจ
พร้อมประทับตรำ

1 ฉบับ

**3. บันทึกยืนยันกำรจดทะเบียนรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในเกษตรกรรม

1 ฉบับ

กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำม 1 จุด ในช่อง X ผูข้ อจดทะเบียน/ผูเ้ ช่ำซื้ อ/ผูถ้ ือ
กรรมสิ ทธิ์ พร้อมประทับตรำ
( เฉพำะนิติบุคคลที่มีวตั ถุประสงค์เป็ นกำรทำเกษตรกรรม )
4. สำเนำหนังสื อรับรองนิติบุคคล และวัตถุประสงค์ทุกหน้ำ (ต้องไม่หมดอำยุ
ภำยใน 6 เดือน) พร้อมประทับตรำ

1 ฉบับ

5. สำเนำบัตรประชำชน ของกรรมกำรผูม้ ีอำนำจ (ต้องไม่หมดอำยุภำยใน 2 เดือน)

1 ฉบับ

6. สำเนำทะเบียนบ้ำนของกรรมกำรผูม้ ีอำนำจ

1 ฉบับ

7. ลอกลำยเลขเครื่ อง และเลขตัวถัง (ใช้ดินสอสี ดำ 2B ขูดให้เห็นตัวเลขชัดเจน
และแปะทับบนกระดำษมัน)

2 ชุด

1. กรรมกำรผูม้ ีอำนำจจะต้องลงลำยมือชื่อในเอกสำรทุกฉบับให้เหมือนในสัญญำเช่ำซื้อ พร้อมประทับตรำ โดยใช้ปำกกำลูกลื่นสี น้ ำเงิน
2. กรณี รถขุด จะใช้เอกสำรเหมือนกัน ยกเว้น เอกสำร [หมำยเลข 3. บันทึกยืนยันกำรจดทะเบียนรถแทรกเตอร์ที่ใช้ในเกษตรกรรม]

คาขอที่..................................
รับวันที่ .................................
ผูร้ ับ ......................................

กรมการขนส่ งทางบก
แบบคาขอโอนและรับโอน

วันที่ .............. เดือน ................................. พ.ศ ...................

เรียน นายทะเบียน
ข้าพเจ้าผูโ้ อนชื่อ......................................................................................................อายุ......ปี สัญชาติ.............
อยูบ่ า้ นเลขที่.................................หมู่ที่......ซอย...........................................................ถนน..................................................
ตาบล/แขวง.....................................อาเภอ/เขต...........................................จังหวัด...................................โทรศัพท์..............
ข้าพเจ้าผูร้ ับโอนชื่อ..................................................................................................อายุ......ปี สัญชาติ.............
อยูบ่ า้ นเลขที่.............................หมู่ที่................ซอย...................................................ถนน....................................................
ตาบล/แขวง..................................อาเภอ/เขต................................................จังหวัด.......................................โทรศัพท์........
และขอรับรองว่าจะปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทาง การจราจร ค่าผ่านทาง ค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่างๆ
ที่เกิดขึ้นจากการใช้รถของตนเอง หรื อให้บุคคลอื่นใช้รถ
ขอแจ้งต่อนายทะเบียนว่า ผูโ้ อนได้โอนรถคันเลขทะเบียน ............................. จังหวัด ............................
ชนิดรถ................................................................เลขตัวรถ............................................ชนิดเครื่ องยนต์........................
เลขเครื่ องยนต์ ..................................................................................................................................ให้แก่ผรู ้ ับโอนแล้ว
โดยซื้ อขายในราคา...............................................บาท ( ............................................................................................... )
พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบคาขอ ดังนี้

1............................................................................. 2............................................................................
3............................................................................. 4............................................................................
5............................................................................. 6...........................................................................
ลงชื่อX.......................................................ผูโ้ อน
(........................................................................)

ลงชื่อX........................................................ผูร้ ับโอน
(.............................................................................)

ขอรับรองว่าเป็ นลายมือชื่ อของผูโ้ อนจริ ง
ลงชื่อX.......................................................ผูร้ ับโอน
(..........................................................................)
ขส.บ. 10 ท.-11-ท.

ลงชื่อ...........................................................ผูย้ นื่ คาขอ
(...............................................................................)

เฉพาะเจ้ าหน้ าที่

บันทึกการตรวจสอบรถ
ได้ตรวจสอบรถคันเลขทะเบียน.................................จังหวัด ........................................ แล้ว ปรากฏว่ามี
เลขตัวรถ เลขเครื่ องยนต์ และสี รถ ถูกต้อง ...................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ .............................................. ผูต้ รวจ
(.................................................................)
..................../...................../..................

1. ตรวจสอบหลักฐานแล้ว ถูกต้อง

3. ได้รับเงินและออกใบเสร็ จรับเงินแล้ว

ลงชื่อ..........................................

ลงชื่ อ..........................................

(.........................................)
(.........................................)
.................................. ...................................................................... ......................................................................................................
วันที่......./.........../............
วันที่......./.........../............
.)
....)
................................................ )
............................................................................................. )
2. คานวณค่าธรรมเนียมแล้ว ดังนี้
5 บาท
ค่าคาขอ
100 บาท
ค่าโอนทะเบียนรถ
105 บาท
รวมเงิน
ลงชื่อ...........................................
(..........................................)
วันที่........./............./............

4. ตรวจสอบหลักฐานและเรื่ องราวทั้งหมดแล้ว
ถูกต้อง จึงเสนอนายทะเบียน เพื่อลงนาม
ต่อไป

5. ลงนามแล้ว
ลงชื่อ................................................
(................................................)
วันที่......../.........../............

ลงชื่อ................................................
(........................................... )
วันที่......... /............ /............

หนังสื อมอบอำนำจ

ปิ ด
อากร
แสตมป์

เขียนที่.......................................................
วันที่.........เดือน..................................พ.ศ..............
โดยหนังสื อฉบับนี้ ข้าพเจ้า...........................................................................................................อายุ...............ปี
เชื้อชาติ.............. สัญชาติ.............. อยูบ่ า้ นเลขที่..................................หมู่ที่.........ซอย........................................................
ถนน............................................ ตาบล/แขวง.................................................อาเภอ/เขต.................................................
จังหวัด........................................................ ซึ่งเป็ นผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน........................................................................
สานักงานตั้งอยูท่ ี่........................................ ถนน......................................... ตาบล/แขวง...............................................
อาเภอ/เขต.............................................. จังหวัด...........................................โทรศัพท์....................................................
ขอมอบอานาจให้............................................................................................ อายุ..............ปี เชื้อชาติ................
สัญชาติ............................ อยูบ่ า้ นเลขที่................................. หมู่ที่.....................ซอย.........................................................
ถนน............................................ตาบล/แขวง.................................................. อาเภอ/เขต.................................................
จังหวัด..............................................
เป็ นผูม้ ีอานาจทาการแทนข้าพเจ้า
1. .........................................................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................................................
3. .........................................................................................................................................................................
4. .........................................................................................................................................................................
เพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ หรื อพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยานแล้ว
(ลงชื่อ)X...................................................ผูม้ อบอานาจ
(ลงชื่อ).................................................ผูร้ ับมอบอานาจ
(..............................................................................)
(........................................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็ นลายมือชื่อ หรื อลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริ งของผูม้ อบอานาจจริ ง
(ลงชื่อ)......................................................พยาน
(ลงชื่อ).................................................พยาน
คาเตือน
1. การดาเนิ นการใด ๆ เกี่ยวกับทะเบียนรถ หากเจ้าของรถไม่สามารถมาดาเนินการด้วยตนเองได้
ต้องมีการมอบอานาจโดยทาเป็ นหนังสื อแยกต่างหากจากคาขอทุกครั้ง
2. ผูม้ อบอานาจต้องรับผิดชอบทุกประการ ที่ผรู ้ ับมอบอานาจกระทาไปตามที่ระบุในหนังสื อมอบอานาจ
3. ผูม้ อบอานาจและผูร้ ับมอบอานาจต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน
4. ผูม้ อบอานาจต้องแนบสาเนาภาพถ่ายบัตรประจาตัวมาด้วย
5. ผูร้ ับมอบอานาจกระทาการด้วยตนเอง จะมอบอานาจให้ผอู ้ ื่นต่อไปไม่ได้
6. หนังสื อมอบอานาจหากมีรอยขูด ลบ ขีดฆ่าหรื อแก้ไข ในสาระสาคัญถือว่าใช้ไม่ไต้
7. หนังสื อมอบอานาจต้องปิ ดอากรแสตมป์ ให้ถูกต้อง

บันทึกยืนยันการขอจดทะเบียนรถแทรกเตอร์ ทใช้
ี ในงานเกษตรกรรม
วันที……………………………………………
ข้ าพเจ้ า (นาย / นาง / นางสาว)…………………..………………………………………………..……………อายุ………….ปี
มีภมู ิลาํ เนาอยูบ่ ้ านเลขที……………..…………..หมูท่ ………ตํ
ี
าบล…………….……….………อําเภอ…….……..……………………
จังหวัด…………………………..…….………...…….…..ได้ ซือรถแทรกเตอร์ เพือใช้ ในการเกษตรกรรม ยีห้ อรถ  ยันม่าร์  โซลิส
หมายเลขตัวรถ…………………………..………………….……หมายเลขเครื องยนต์…………..…………..……………………………
ลักษณะรถ

 ตีนตะขาบเกียวนวดข้ าว
 ล้ อยาง สําหรับรถดํานา
 ล้ อยาง พร้ อมติดตังอุปกรณ์ตอ่ พ่วง
 ผานบุกเบิก  ผานพรวน

 จอบหมุน

 ใบมีดดันดิน

 เครื องอัดฟาง  เครื องปลูกอ้ อย  เครื องตัดหญ้ า  โครงกันอ้ อย
 อืนๆ (ระบุ)………………………………………………………………………………………
 ล้ อยาง ไม่ได้ ซืออุปกรณ์ตอ่ พ่วงใหม่ เนืองจากมีอปุ กรณ์ตอ่ พ่วงอยูแ่ ล้ ว (ระบุ)…………………………..
ขอให้ ถ้อยคําต่อเจ้ าพนักงานด้ วยความสัตย์จริ งว่า

ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอจดทะเบียนรถแทรกเตอร์

เพือไว้ ใช้ ในงาน

เกษตรกรรมส่วนตัวของตนเอง เพือ  ทําไร่  ทําสวน  ทํานา  อืนๆ (ระบุ)……………………………………….…….…
หากข้ าพเจ้ านํารถไปใช้ ผิดวัตถุประสงค์ตามทียืนคําขอจดทะเบียน

ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ นายทะเบียนเรี ยกเก็บภาษี ตามนําหนักรถ

ย้ อนหลัง ตังแต่วนั ทีจดทะเบียนพร้ อมด้ วยเงินเพิม เสมือนเป็ นภาษี ค้างชําระโดยไม่มีข้อโต้ แย้ งใดๆ ทังสิน
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าเป็ นความจริงทุกประการ และได้ ให้ ถ้อยคําด้ วยความสมัครใจ ไม่ได้ ถกู บังคับหรื อข่มขู่ หรื อการจูงใจด้ วย
ประการใดๆ และทราบดีวา่ หากข้ าพเจ้ าให้ ถ้อยคําเป็ นความเท็จต่อเจ้ าพนักงาน ข้ าพเจ้ าจะต้ องมีความผิดและรับโทษตามประมวล
กฎหมาย
ลงชือX………………………………….………….ผู้ขอจดทะเบียน / ผู้เช่าซือ / ผู้ถือกรรมสิทธิ
(…………………………………….………….)

