
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรตอ่ใบอนญุำตประกอบกำรขนสง่ประเภทสว่นบคุคล 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม กระทรวงคมนำคม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลกัเกณฑ ์และเงือ่นไขในกำรยืน่ค ำขอและกำรพจิำรณำอนุญำต 

 

1. ผูป้ระกอบกำรขนสง่ ซึง่ประสงคจ์ะตอ่อำยใุบอนุญำตตอ้งยืน่ค ำขอกอ่นใบอนุญำตสิน้อำยุไมน่อ้ยกวำ่ 60 วนัตำมแบบค ำขอที่

กรมกำรขนสง่ทำงบกก ำหนด พรอ้มดว้ยหลักฐำน ณ หน่วยงำนทีไ่ดแ้จง้ขออนุญำตประกอบกำรขนสง่ไว ้

 

2. หำกมกีำรเปลีย่นแปลงขอ้มูลของผูป้ระกอบกำรขนสง่ เชน่ ลกัษณะธรุกจิ ทีอ่ยู ่ทีต่ัง้สถำนประกอบกำร สถำนทีเ่ก็บซอ่มและ

บ ำรุงรักษำรถใหย้ืน่หลักฐำนเพิม่เตมิ 

 

3. ผูป้ระกอบกำรขนสง่ตอ้งไม่กระท ำผดิเงือ่นไขทีน่ำยทะเบยีนก ำหนดไวใ้นใบอนุญำตประกอบกำรขนสง่ และไมเ่ป็นผูฝ่้ำฝืน

ระเบยีบของทำงรำชกำร 

 

4. รถทกุคนัตอ้งไม่คำ้งช ำระภำษี 

 

5. คำ่ธรรมเนยีมใบอนุญำตฉบับละ 500 บำท มอีำย ุ5 ปี นับแตว่นัออกใบอนุญำต 

 

6. กำรช ำระคำ่ธรรมเนยีมตอ้งช ำระภำยในเวลำ 15.30 น. 

 

7.กรณีไมม่ำด ำเนนิกำรดว้ยตนเอง ตอ้งจัดท ำหนังสอืมอบอ ำนำจมำดว้ย 

 

หมำยเหต ุ

 

1. ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืส ำหรับ

ประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีค่ ำขอหรอืหลกัฐำนไม่ครบถว้น และหรอืบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้มส่ำมำรถ

พจิำรณำได ้เจำ้หนำ้ทีจ่ะจัดท ำบนัทกึควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรอืเอกสำรหลักฐำนทีต่อ้งยืน่เพิ่มเตมิ โดยผูย้ืน่ค ำขอ

จะตอ้งด ำเนนิกำรแกไ้ขและหรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดในบนัทกึดงักลำ่ว มเิชน่นัน้จะถอืวำ่ผูย้ืน่ค ำขอละทิง้

ค ำขอ โดยเจำ้หนำ้ทีแ่ละผูย้ืน่ค ำขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ ำนำจจะลงนำมบนัทกึดงักลำ่ว และจะมอบส ำเนำบนัทกึควำมบกพร่อง

ดงักลำ่วใหผู้ย้ืน่ค ำขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ ำนำจไวเ้ป็นหลักฐำน 

 

2. ผูข้อจะไดรั้บทรำบผลกำรพจิำรณำภำยใน 3 วนั ท ำกำร นับจำกวนัทีไ่ดช้ ำระคำ่ธรรมเนยีมแลว้ 

  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กลุม่วชิำกำรขนสง่ ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม เลขที ่100 
หมู ่8 ถนนมำลยัแมน ต ำบลวงัตะก ูอ ำเภอเมอืง จังหวดันครปฐม 
73000 โทรศพัท ์0 3426 1011-3/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงำน 

(หมำยเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 7 ชัว่โมง 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

รับค ำขอ ตรวจสอบควำมถูกตอ้งครบถว้นของค ำขอและหลักฐำน 
 

20 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวัด

นครปฐม 
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

(หมำยเหต:ุ -)  
2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ตรวจสอบประวตักิำรขนสง่และขอ้มลูเกีย่วกบักำรด ำเนนิกำรทำง

ทะเบยีนรถทกุคนั รวบรวมขอ้มูลเอกสำรหลักฐำน สรุป
รำยละเอยีดเสนอนักวชิำกำรขนสง่พจิำรณำ 

(หมำยเหต:ุ -)  

110 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวัด
นครปฐม 

 

3) กำรพจิำรณำ 
นักวชิำกำรขนสง่พจิำรณำ สง่เรือ่งใหจั้ดเก็บคำ่ธรรมเนยีม 

(หมำยเหต:ุ -)  

110 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวัด
นครปฐม 

 

4) กำรพจิำรณำ 
จัดเก็บคำ่ธรรมเนยีมและออกใบเสร็จรับเงนิ 

(หมำยเหต:ุ -)  

30 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวัด
นครปฐม 

 

5) กำรพจิำรณำ 
ออกใบอนุญำต จัดพมิพห์นังสอืทีเ่กีย่วขอ้ง รวบรวมเสนอ

นักวชิำกำรขนสง่พจิำรณำ 
(หมำยเหต:ุ -)  

60 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวัด
นครปฐม 

 

6) กำรพจิำรณำ 

นักวชิำกำรขนสง่ตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้น สรุป
รำยละเอยีดเสนอนำยทะเบยีนกลำง 

(หมำยเหต:ุ -)  

60 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวัด

นครปฐม 
 

7) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
นำยทะเบยีนกลำงพจิำรณำอนุมัต ิลงนำม 

(หมำยเหต:ุ -)  

30 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวัด
นครปฐม 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ตอ้งลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำควำมถกูตอ้ง) 

กรมกำรปกครอง 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตอ้งลงลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำเอกสำรดว้ย) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนงัสอืเดนิทำง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ตอ้งลงลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำเอกสำรดว้ย) 

กรมกำรกงสลุ 

4) 

 

ทะเบยีนสมรส 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ((ถำ้ม)ี ตอ้งรับรองส ำเนำควำมถูกตอ้งใหค้รบถว้น) 

กรมกำรปกครอง 

5) 
 

ใบส ำคญักำรเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ((ถำ้ม)ี ตอ้งลงลำยมอืรับรองส ำเนำเอกสำรดว้ย) 

กรมกำรปกครอง 

6) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(เอกสำรมอีำยุไมเ่กนิ 90 วนั นับแตว่นัทีย่ืน่ค ำขอ ตอ้งลง

ลำยมอืรับรองส ำเนำเอกสำรพรอ้มประทบัตรำนติบิคุคลทกุฉบับ) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

7) 

 

ใบส ำคญัรบัจดทะเบยีนสหกรณ ์บญัชรีำยชือ่สมำชกิสหกรณฉ์บบั

ทีน่ำยทะเบยีนรบัรอง ขอ้บงัคบัสหกรณ์ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตอ้งลงลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำเอกสำรดว้ย) 

กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

8) 

 

หนงัสอือนุญำตใหจ้ดัต ัง้สมำคม ใบส ำคญัแสดงกำรจดทะเบยีน

แตง่ต ัง้กรรมกำรของสมำคม พรอ้มขอ้บงัคบัสมำคม 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตอ้งลงลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำเอกสำรดว้ย) 

กรมกำรปกครอง 

9) 

 

ใบอนุญำตประกอบกำรขนสง่ฉบบัจรงิ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม 

10) 
 

กรณีมกีำรเปลีย่นแปลงขอ้มูล ใหย้ ืน่หลกัฐำนเพิม่เตมิเช่น ใบ
ทะเบยีนพำณชิย ์ค ำขอจดทะเบยีนภำษมีูลคำ่เพิม่ ใบอนุญำต

ประกอบกำรกจิกำรโรงงำน ใบอนุญำตจดัต ัง้โรงเรยีน ประทำน
บตัร ใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงแรม แบบแสดงกำรเสยีภำษเีงนิ

ได ้หกั ณ ทีจ่ำ่ย  ใบเสร็จรบัเงนิสรรพำกร ส ำเนำแบบสง่เงนิสมทบ

ประกนัสงัคม  ส ำเนำใบเสร็จรบัเงนิจำกส ำนกังำนประกนัสงัคม 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตอ้งลงลำยมือ่ชือ่รับรองส ำเนำเอกสำรทกุฉบบั) 

- 

11) 

 

ส ำเนำทะเบยีนรถ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม 

12) 
 

หลกัฐำนแสดงสถำนทีเ่ก็บ ซอ่ม และบ ำรุงรกัษำรถ กรณีมกีำร
เปลีย่นแปลง เช่น ส ำเนำโฉนดทีด่นิ สญัญำเชำ่ (ตอ้งมอีำยสุญัญำ

อยำ่งนอ้ย 5 ปี) ภำพถำ่ย แผนทีส่ถำนทีเ่ก็บซอ่ม และบ ำรุงรกัษำ
รถ หำกสถำนทีเ่ป็นของบุคคลอืน่ ตอ้งมหีลกัฐำนใหส้ทิธกิำรใช้

สถำนทีจ่อดรถท ำเป็นนติกิรรมท ัง้สองฝ่ำย (ตอ้งมอีำยสุญัญำ

อยำ่งนอ้ย 5 ปี)  พรอ้มส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน เจำ้ของ
โฉนดมำแสดงดว้ย (สถำนทีเ่ก็บซอ่มและบ ำรุงรกัษำรถ ตอ้งต ัง้อยู่

ในเขตกรุงเทพมหำนคร และปรมิณฑล หรอืส ำนกังำนสำขำของ
นติบิุคคล หรอืโรงงำนของผูข้อ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ตอ้งลงลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำเอกสำรทกุฉบบัดว้ย) 

- 

13) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ และส ำเนำบตัรประจ ำตวัผูร้บัมอบอ ำนำจ กรณี
ท ำกำรแทน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม 

14) 
 

แบบค ำขอตอ่อำยใุบอนุญำตประกอบกำรขนสง่สว่นบุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม 

 

  



คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมใบอนุญำตประกอบกำรขนสง่สว่นบุคคล 

(หมำยเหต:ุ (ฉบบัละ 500 บำท))  
 คำ่ธรรมเนยีม 500 บำท 

  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กลุม่วชิำกำรขนสง่ ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม เลขที ่100 หมู ่8 ถนนมำลยัแมน ต ำบลวงัตะก ูอ ำเภอเมอืง 
จังหวดันครปฐม 73000 โทรศัพท ์0 3426 1011-3 

(หมำยเหต:ุ -)  
2) ศนูยค์ุม้ครองผูโ้ดยสำรและรับเรือ่งรอ้งเรยีน  โทรศพัท ์ 1584 

(หมำยเหต:ุ -)  
3) ศนูยด์ ำรงธรรมจังหวดันครปฐม ศำลำกลำงจังหวัดนครปฐม เลขที ่99 หมู ่6 ต ำบลถนนขำด อ ำเภอเมอืง จังหวัด

นครปฐม 73000 สำยดว่น 1567 
(หมำยเหต:ุ -)  

4) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ค ำขอตอ่อำยใุบอนุญำตประกอบกำรขนสง่สว่นบคุคล 

(หมำยเหต:ุ -)  
2) หนังสอืมอบอ ำนำจ 

(หมำยเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

http://www.dlt.go.th 

 
 

 

 

 

เอกสำรฉบบันีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


