
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรออกใบอนญุำตประกอบกำรขนสง่ประเภทสว่นบคุคล 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม กระทรวงคมนำคม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ผูท้ีม่คีวำมประสงคจ์ะประกอบกำรขนสง่สว่นบคุคล ใหย้ืน่ค ำขอรับใบอนุญำตตำมแบบของกรมกำรขนสง่ทำงบกตอ่นำยทะเบยีน 

ตำมภมูลิ ำเนำของผูข้อกรณีเป็นบคุคลธรรมดำและตำมทีต่ัง้ส ำนักงำนใหญ่กรณีเป็นนติบิคุคล ตำมหลักเกณฑ ์และวธิกีำร ที่

ก ำหนดไวใ้นกฎกระทรวง โดยมเีงือ่นไขดงันี้ 

 

1. กำรขอประกอบกำรขนสง่สว่นบคุคลดว้ยรถทีใ่ชใ้นกำรขนสง่สตัวห์รอืสิง่ของ 

 

  1.1ผูข้อตอ้งเป็นผูป้ระกอบธรุกจิหรอืกำรคำ้ และมคีวำมจ ำเป็นตอ้งใชร้ถเพือ่ประโยชนใ์นกจิกำรของตนเอง 

 

  1.2จ ำนวนรถทีใ่ชใ้นกำรประกอบกำรขนสง่ พจิำรณำจำกลักษณะ ขนำด ควำมจ ำเป็น และปรมิำรณกำรขนสง่ของกจิกำรคำ้หรอื

ธรุกจินัน้ 

 

2. กำรขอประกอบกำรขนสง่สว่นบคุคลดว้ยรถโดยสำร 

 

  2.1 ผูข้อตอ้งมเีหตผุลและควำมจ ำเป็นตอ้งใชร้ถโดยสำรสว่นบคุคลในกำรขนสง่พนักงำน เจำ้หนำ้ที ่หรอืบคุลำกรของผูข้อ 

หรอืมวีตัถปุระสงคเ์พือ่กำรสำธำรณประโยชน์ 

 

  2.2 จ ำนวนรถทีใ่ชใ้นกำรประกอบกำรขนสง่ทกุมำตรฐำนพจิำรณำจำกลักษณะ ขนำด ควำมจ ำเป็น และปรมิำณกำรขนสง่ของ

กจิกำรคำ้หรอืธรุกจินัน้ 

 

3. ผูข้อตอ้งมรีถซึง่ไดจ้ดทะเบยีนตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยรถยนตห์รอืตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรขนสง่ทำงบกแลว้ หรอืเป็นรถทียั่งมไิด ้

จดทะเบยีน 

 

4. ผูข้อตอ้งมสีถำนที ่เก็บ ซอ่ม และบ ำรุงรักษำรถ ขนำด50 ตำรำงเมตร ตอ่รถ 1 คนั ซึง่ตัง้อยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีงกบัสถำนทีข่อ

ประกอบกำรขนสง่ในเขตกรุงเทพมหำนคร และปรมิณฑลหรอืส ำนักงำนสำขำของนติบิคุคล หรอืโรงงำนอตุสำหกรรมของผูข้อ

โดยตอ้งไมใ่ชบ่รเิวณของสถำนทีท่ำงศำสนำหรอืสถำนศกึษำและตอ้งมทีำง หรอืถนน ใหร้ถเขำ้ออกสะดวก และไมต่ัง้ในบรเิวณ

ทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิอนัตรำยหรอืควำมไมส่งบตอ่สถำนทใีกลเ้คยีง ภำพถำ่ยและแผนทีส่ถำนทีเ่ก็บซอ่มและบ ำรุงรักษำรถกรณีสถำนที่

เก็บ ซอ่ม และบ ำรุงรักษำรถเป็นของบคุคลอืน่ ตอ้งมหีลกัฐำนใหส้ทิธกิำรใชส้ถำนทีจ่อดรถ หรอืสญัญำเชำ่(มอีำยุสญัญำอยำ่ง

นอ้ย 5 ปี)จัดท ำเป็นนติกิรรมสองฝ่ำย พรอ้มแนบส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชนเจำ้ของโฉนดมำแสดงดว้ย 

 

5. ผูข้อตอ้งยืน่ค ำขอวำงหลกัทรัพยต์ำมแบบทีก่รมกำรขนสง่ทำงบกก ำหนด 

 

6. ตอ้งจัดใหม้ผีูป้ระจ ำรถ (ผูข้ับรถ) 1 คน 

 

7. คำ่ธรรมเนยีมใบอนุญำตฉบับละ 500 บำท มอีำย ุ5 ปี นับแตว่นัทีอ่อกใบอนุญำต 

 

8. กำรช ำระคำ่ธรรมเนยีมตอ้งช ำระภำยในเวลำ 15.30 น. 

 

9.กรณีไมม่ำด ำเนนิกำรดว้ยตนเอง ตอ้งจัดท ำหนังสอืมอบอ ำนำจมำดว้ย 

 

กรณี หน่วยงำนของรัฐ วดั มัสยดิ มสิซงั มลูนธิ ิสภำกำชำดไทย และสถำนพยำบำลตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยสถำนพยำบำล ที่

ประสงคจ์ะขอประกอบกำรขนสง่ ตอ้งแจง้ตอ่นำยทะเบยีนโดยไดรั้บยกเวน้คำ่ธรรมเนยีมใบอนุญำตประกอบกำรขนสง่ 

 

 

  



หมำยเหต ุ

 

1. ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืส ำหรับ

ประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีค่ ำขอหรอืหลกัฐำนไม่ครบถว้น และหรอืบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้มส่ำมำรถ

พจิำรณำได ้เจำ้หนำ้ทีจ่ะจัดท ำบนัทกึควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรอืเอกสำรหลักฐำนทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค ำขอ

จะตอ้งด ำเนนิกำรแกไ้ขและหรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดในบนัทกึดงักลำ่ว มเิชน่นัน้จะถอืวำ่ผูย้ืน่ค ำขอละทิง้

ค ำขอ โดยเจำ้หนำ้ทีแ่ละผูย้ืน่ค ำขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ ำนำจจะลงนำมบนัทกึดงักลำ่ว และจะมอบส ำเนำบนัทกึควำมบกพร่อง

ดงักลำ่วใหผู้ย้ืน่ค ำขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ ำนำจไวเ้ป็นหลักฐำน 

 

2. ผูข้อจะไดรั้บทรำบผลกำรพจิำรณำภำยใน 3 วนั ท ำกำร หลงัจำกทีไ่ดช้ 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/ตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของค ำขอและหลักฐำน 

(หมำยเหต:ุ -)  

20 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวัด
นครปฐม 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
 ตรวจสอบคณุสมบตัขิองผูย้ืน่ค ำขอ ลักษณะและขนำด

กจิกำรคำ้หรอืธรุกจิ/ สรุปรำยละเอยีดเสนอนักวชิำกำรขนสง่
พจิำรณำ 

(หมำยเหต:ุ -)  

110 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวัด
นครปฐม 

 

3) กำรพจิำรณำ 
 นักวชิำกำรขนสง่พจิำรณำพรอ้มก ำหนดเงือ่นไขใน

ใบอนุญำต /สง่เรือ่งใหจั้ดเก็บคำ่ธรรมเนยีม 

(หมำยเหต:ุ -)  

110 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวัด
นครปฐม 

 

4) กำรพจิำรณำ 

จัดเก็บคำ่ธรรมเนยีมพรอ้มออกใบเสร็จรับเงนิ 

(หมำยเหต:ุ -)  

30 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวัด

นครปฐม 

 

5) กำรพจิำรณำ 

ออกใบอนุญำตฯ/จัดพมิพห์นังสอืทีเ่กีย่วขอ้ง/รวบรวมน ำเสนอ
นักวชิำกำรขนสง่ 

(หมำยเหต:ุ -)  

60 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่

กรุงเทพมหำนครพืน้ที5่ 
 

6) กำรพจิำรณำ 
นักวชิำกำรขนสง่ตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้น/สรุป

รำยละเอยีดน ำเสนอนำยทะเบยีนกลำง 

(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 ุ(ตอ้งลงลำยมอืชือ่รับรองควำมถกูตอ้งของเอกสำรดว้ย) 

กรมกำรปกครอง 

2) 

 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ตอ้งลงลำยมือ่ชือ่รับรองควำมถกูตอ้งของเอกสำรดว้ย) 

กรมกำรปกครอง 

3) 

 

หนงัสอืเดนิทำง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตอ้งลงลำยมอืชือ่รับรองควำมถกูตอ้งของเอกสำรดว้ย) 

กรมกำรกงสลุ 

4) 

 

ทะเบยีนสมรส 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ((ถำ้ม)ี ตอ้งลงลำยมอืชือ่รับรองควำมถกูตอ้งรับรองของ
เอกสำรดว้ย) 

กรมกำรปกครอง 

5) 

 

ใบส ำคญักำรเปลีย่นชือ่ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ((ถำ้ม)ี ตอ้งลงลำยมอืชือ่รับรองควำมถกูตอ้งของเอกสำร
ดว้ย) 

กรมกำรปกครอง 

6) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ส ำเนำหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนเป็นนติบิคุคล พรอ้ม

วตัถปุระสงค ์มอีำยุไมเ่กนิ  90  วนั นับแตว่นัทีย่ืน่ค ำขอ ส ำเนำหนังสอื
บรคิณหส์นธ ิส ำเนำขอ้บงัคบัหรอืรำยงำนกำรประชมุผ ู้ ถูอืห ู้ นุ (กรณีใช ้

ขอ้บงัคับตำมประมวลก ำหมำยแพ่งและพำณชิย)์ ฉบบันำยทะเบยีน
รับรอง กรณีเป็นบรษัิทจ ำกดั หรอืบรษัิทมหำชนจ ำกดั กรณีขอน ำรถไป

ด ำเนนิกำรทำงทะเบยีนและภำษีรถทีจั่งหวดัอืน่ หนังสอืรับรองตอ้งระบุ
ทีต่ัง้ส ำนักงำนสำขำดว้ย   และตอ้งลงลำยมอืชือ่รับรองควำมถูกตอ้งของ

เอกสำรพรอ้มประทับตรำนติบิคุคลใหค้รบถว้นทกุฉบับ) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

7) 
 

ใบส ำคญัรบัจดทะเบยีนสหกรณ ์บญัชรีำยชือ่สมำชกิของสหกรณ์
ฉบบัทีน่ำยทะเบยีนสหกรณ์รบัรอง ขอ้บงัคบัสหกรณ ์ กรณีเป็น

สหกรณ์ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ตอ้งลงลำยมอืชือ่รับรองเอกสำรทกุฉบบัดว้ย) 

กรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

8) 

 

หนงัสอือนุญำตใหจ้ดัต ัง้สมำคม ใบส ำคญัแสดงกำรจดทะเบยีน

แตง่ต ัง้กรรมกำรของสมำคมพรอ้มขอ้บงัคบัของสมำคม 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ตอ้งลงลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำเอกสำรใหค้รบถว้น) 

กรมกำรปกครอง 

9) 
 

กรณีขอประกอบกำรขนสง่สว่นบุคคลดว้ยรถทีใ่ชใ้นกำรขนสง่สตัว ์
หรอืส ิง่ของ ตอ้งมหีลกัฐำนแสดงกำรประกอบกจิกำรคำ้หรอืธุรกจิ

ของตนเอง เชน่ ใบทะเบยีนพำณชิย ์ พรอ้มภำพถำ่ยกจิกำร 
(กรณีบุคคลธรรมดำ) ค ำขอจดทะเบยีนภำษมีูลคำ่เพิม่ (ภพ.01) 

ใบทะเบยีนภำษมีูลคำ่เพิม่ (ภพ.20) ใบอนุญำตประกอบกจิกำร

โรงงำน ใบอนุญำตจดัต ัง้โรงเรยีน ประทำนบตัร ใบอนุญำต
ประกอบกำรกจิกำรโรงแรม 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตอ้งลงลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำเอกสำรใหค้รบถว้น) 

10) 
 

กรณีขอประกอบกำรขนสง่สว่นบุคคลดว้ยรถทีใ่ชใ้นกำรขนสง่
ผูโ้ดยสำร ใหย้ ืน่เอกสำรเพิม่เตมิ ไดแ้ก ่แบบแสดงกำรเสยีภำษเีงนิ

ไดห้กั ณ ทีจ่ำ่ย (ภงด.1) พรอ้มส ำเนำใบเสร็จรบัเงนิเดอืนลำ่สดุ 

หรอื ส ำเนำแบบสง่เงนิสมทบประกนัสงัคม พรอ้มส ำเนำ
ใบเสร็จรบัเงนิจเดอืนลำ่สุด 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ตอ้งลงลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำเอกสำรใหค้รบถว้น) 

- 

11) 
 

 หลกัฐำนแสดงสถำนทีเ่ก็บ ซอ่ม และบ ำรุงรกัษำรถ เช่น 
ส ำเนำโฉนดทีด่นิ สญัญำเช่ำ ภำพถำ่ยสถำนทีฯ่   และกรณีสถำนที่

ฯเป็นของบุคคลอืน่ จะตอ้งมหีลกัฐำนใหส้ทิธกิำรใชส้ถำนทีจ่อดรถ
ทีท่ ำเป็นนติกิรรมท ัง้สองฝ่ำย พรอ้มหลกัฐำนส ำเนำบตัรประจ ำตวั

ประชำชน ส ำเนำทะเบยีนบำ้น หรอืหนงัสอืรบัรองของเจำ้ของ

โฉนดมำแสดงดว้ย  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตอ้งลงลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำเอกสำรใหค้รบถว้น) 

- 

12) 

 

 หนงัสอืชีแ้จงเหตผุลควำมจ ำเป็นทีต่อ้งใชร้ถเพือ่ท ำกำร

ประกอบกำรขนสง่ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

13) 

 

ค ำขอวำงหลกัทรพัย ์

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม 

14) 
 

ทะเบยีนรถ (กรณีรถจดทะเบยีนแลว้)  หรอืหลกัฐำนกำรไดม้ำของ
รถ (กรณีรถใหม)่ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตอ้งลงลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำเอกสำรใหค้รบถว้น) 

ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม 

15) 
 

 หนงัสอืมอบอ ำนำจ  และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน
ผูร้บัมอบอ ำนำจ กรณีกระท ำกำรแทน   

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมกำรขนสง่ทำงบก 

16) 

 

แบบค ำขออนุญำตประกอบกำรขนสง่สว่นบุคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม 

17) 

 

ตวัอยำ่งเครือ่งหมำยประจ ำรถทีป่ระสงคจ์ะใช ้(ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

18) 

 

ตวัอยำ่งรอยตรำประทบัของผูย้ ืน่ค ำขอ 2 ตรำ (ถำ้ม)ี กรณีนติ ิ

บุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 



 

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 ำขออนุญำตประกอบกำรขนสง่สว่นบคุคล 
(หมำยเหต:ุ -)  

2) สญัญำใหส้ทิธกิำรใชส้ถำนที ่

(หมำยเหต:ุ -)  
3) ค ำขอวำงหลักทรัพย ์

(หมำยเหต:ุ -)  
4) แบบหนังสอืชีแ้จง 

(หมำยเหต:ุ -)  
5) หนังสอืมอบอ ำนำจ 

(หมำยเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

http://www.dlt.go.th 
 
 

 

 

 

เอกสำรฉบบันีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


