
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรออกใบอนญุำตประกอบกำรขนสง่ไมป่ระจ ำทำงดว้ยรถบรรทกุตำม

กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรขนสง่ทำงบก 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม กระทรวงคมนำคม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. เป็นผูม้คีณุสมบตัติำมมำตรำ 24 แหง่พระรำชบัญญัตกิำรขนสง่ทำงบก พ.ศ. 2522 

 

(1) กรณีเป็นบคุคลธรรมดำ ผูข้อตอ้งมสีญัชำตไิทย 

 

(2) กรณีเป็นนติบิคุคลตอ้งจดทะเบยีนตำมกฎหมำยไทย และมสี ำนักงำนใหญ่อยูใ่นรำชอำณำจักรไทย 

 

 - ในกรณีทีเ่ป็นหำ้งหุน้สว่นสำมัญจดทะเบยีน ผูเ้ป็นหุน้สว่นทัง้หมดตอ้งมสีญัชำตไิทย 

 

 - ในกรณีทีเ่ป็นหำ้งหุน้สว่นจ ำกดั ผูเ้ป็นหุน้สว่นจ ำพวกไมจ่ ำกดัควำมรับผดิทัง้หมดตอ้งมสีญัชำตไิทย และทนุของหำ้งหุน้สว่น

จ ำกัดนัน้ไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 51 ตอ้งเป็นของผูเ้ป็นหุน้สว่น ซึง่เป็นบคุคลธรรมดำและมสีญัชำตไิทย 

 

 - ในกรณีทีเ่ป็นบรษัิทจ ำกดั กรรมกำรบรษัิทจ ำนวนไมน่อ้ยกวำ่กึง่หนึง่ตอ้งมสีญัชำตไิทย และทนุของบรษัิทจ ำกดันัน้ไมน่อ้ยกวำ่

รอ้ยละ 51 ตอ้งเป็นของผูถ้อืหุน้ ซึง่เป็นบคุคลธรรมดำและมสีญัชำตไิทย 

 

 - ในกรณีทีเ่ป็นบรษัิทมหำชนจ ำกดั กรรมกำรบรษัิทจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่กึง่หนึง่ตอ้งมสีญัชำตไิทย และทนุของบรษัิทมหำชน

จ ำกัดนัน้ไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละ 51 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดท้ัง้หมดตอ้งเป็นของผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นบคุคลธรรมดำ และมสีญัชำตไิทย 

 

2. ผูข้อตอ้งยืน่ขอรับใบอนุญำตประกอบกำรขนสง่ตำมแบบของกรมกำรขนสง่ทำงบก พรอ้มดว้ยหลักฐำนประกอบค ำขอตำมที่

ก ำหนดไวใ้นกฎกระทรวงฉบับที ่4 (พ.ศ. 2524) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตกิำรขนสง่ทำงบก พ.ศ. 2522 

 

3. ผูข้อควรขอในลักษณะของนติบิคุคลโดยทนุจดทะเบยีนไมค่วรนอ้ยกวำ่ 500,000 บำท (หำ้แสนบำทถว้น)และนติบิคุคลนัน้

ตอ้งมวีัตถปุระสงคท์ีจ่ะท ำกำรประกอบกำรขนสง่ 

 

4. หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนเป็นนติบิคุคล ตอ้งเป็นหนังสอืรับรองทีอ่อกใหม้ำแลว้ไมเ่กนิ 90 วนั นับแตว่นัทีย่ืน่ค ำขอ 

 

5. รูปถำ่ยส ำนักงำนประกอบกำรขนสง่ตอ้งแสดงใหเ้ห็นป้ำยชือ่ส ำนักงำนปรำกฏอยูด่ว้ย 

 

6. ผูข้อตอ้งมสีถำนทีเ่ก็บ ซอ่ม และบ ำรุงรักษำรถ แหง่เดยีวหรอืหลำยแหง่รวมกนั ส ำหรับเก็บ ซอ่ม และบ ำรุงรักษำรถไดจ้รงิ 

และควรเพยีงพอกบัจ ำนวนรถทีผู่ข้อไดข้ออนุญำตไวท้กุคนั โดยตอ้งไมใ่ชบ้รเิวณของสถำนทีใ่นทำงศำสนำ หรอืสถำนศกึษำ 

หรอืไมต่ัง้อยูใ่นบรเิวณทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิอนัตรำยหรอืควำมไมส่งบตอ่สถำนทีใ่กลเ้คยีงและตอ้งมถีนนหรอืทำงใหส้ำมำรถเขำ้ออกได ้

โดยสะดวก ทัง้นี ้ตอ้งมหีลกัฐำนแสดงกำรมสีทิธใืชส้ถำนทีเ่ก็บฯใหใ้ชภ้ำพถำ่ย โฉนดทีด่นิ หรอืทะเบยีนบำ้นซึง่เป็นทีต่ัง้ของ

สถำนที ่

 

7. เครือ่งหมำยทีต่อ้งใหป้รำกฏประจ ำรถทกุคนั เป็นเครือ่งหมำยทีผู่ป้ระกอบกำรขนสง่จะตอ้งจัดใหม้ปีรำกฏไวท้ีด่ำ้นขำ้งตัวรถ

ดำ้นนอกทัง้สองขำ้งใหส้ำมำรถเห็นไดช้ดัเจน 

 

ทัง้นี ้สำมำรถดรูำยละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีเ่ว็บไซต ์กรมกำรขนสง่ทำงบก www.dlt.go.th หัวขอ้สว่นรำชกำร เว็บไซตห์น่วยงำน

ภำยใน ส ำนักกำรขนสง่สนิคำ้ สว่นประกอบกำรขนสง่สนิคำ้ 

 

หมำยเหต ุ*  ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ส ำหรับประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีค่ ำขอหรอืเอกสำรหลกัฐำนไม่ครบถว้น และ/หรอืมคีวำมบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็น

เหตใุหไ้มส่ำมำรถพจิำรณำได ้เจำ้หนำ้ทีจ่ะจัดท ำบนัทกึควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรอืเอกสำรหลักฐำนทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ 

โดยผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งด ำเนนิกำรแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดในบนัทกึดงักลำ่ว มเิชน่นัน้จะถอืวำ่

ผูย้ืน่ค ำขอละทิง้ค ำขอโดยเจำ้หนำ้ทีแ่ละผูย้ืน่ค ำขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ ำนำจจะลงนำมบนัทกึดังกลำ่ว และจะมอบส ำเนำบนัทกึ



ควำมบกพร่องดงักลำ่วใหผู้ย้ืน่ค ำขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ ำนำจไวเ้ป็นหลกัฐำน 

 

* ระยะเวลำรอคอยเฉลีย่ระหวำ่งขัน้ตอนและ/หรอืระยะเวลำกำรตดิตอ่แผนกตดิตอ่แผนกอืน่หรอืสถำนทีอ่ืน่ระหวำ่งขัน้ตอนนับ

รวมไวใ้นระยะเวลำด ำเนนิกำร 

 

* ใหด้ ำเนนิกำรทำงทะเบยีนและภำษีภำยในก ำหนด 180 วนั นับแตว่นัทีอ่อกใบอนุญำตประกอบกำรขนสง่ หำกไมส่ำมำรถน ำรถ

คนัใดเขำ้ด ำเนนิกำรทำงทะเบยีนและภำษีไดภ้ำยในก ำหนด ใหร้ะงับกำรด ำเนนิกำรทำงทะเบยีนรถดนัดงักลำ่ว โดยใหน้ำย

ทะเบยีนกลำงลดเงือ่นไขเกีย่วกบัจ ำนวนรถลงเหลอืเทำ่กบัจ ำนวนรถทีไ่ดน้ ำเขำ้ด ำเนนิกำรทำงทะเบยีนแลว้ภำยในก ำหนด 

  
 

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 : 16 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
กำรรับค ำขอและตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนเบือ้งตน้ โดย

นักวชิำกำรขนสง่ ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม (ค ำขอ 1 
ฉบับ ตอ่จ ำนวนรถไมเ่กนิ 10 คนั) 

(หมำยเหต:ุ (ผูย้ืน่ค ำขอฯ พรอ้มเอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขอ 
ณ จดุรับค ำขอ เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของค ำ
ขอ เอกสำรประกอบค ำขอและคณุสมบัตขิองผูย้ืน่ค ำขอ))  

0.5 วนั ส ำนักงำนขนสง่จังหวัด
นครปฐม 

 

2) กำรพจิำรณำ 

2.1 กำรตรวจสอบพจิำรณำขอ้มลูและหลกัฐำน 
2.2 สรุปขอ้เท็จจรงิ 

2.3จัดท ำวำระกำรประชมุ เสนอนำยทะเบยีน  
2.4 นำยทะเบยีนเห็นชอบร่ำงวำระฯ 

(หมำยเหต:ุ -)  

8 วนั ส ำนักงำนขนสง่จังหวัด

นครปฐม 
 

3) กำรพจิำรณำ 
กำรประชมุคณะอนุกรรมกำรพจิำรณำก ำหนดและปรับปรุง

เงือ่นไขในใบอนุญำตประกอบกำรขนสง่ไม่ประจ ำทำงดว้ยรถที่
ใชใ้นกำรขนสง่สตัวห์รอืสิง่ของประจ ำจังหวดันครปฐม (ไมนั่บ

รวมระยะเวลำทีร่อคอย) 

(หมำยเหต:ุ (ทีป่ระชมุคณะอนุกรรมกำร ฯ พจิำรณอนุมัต ิและ
แจง้มตทิีป่ระชมุ))  

7 วนั ส ำนักงำนขนสง่จังหวัด
นครปฐม 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

กำรลงนำมอนุญำต โดย ขนสง่จังหวดันครปฐม 
(หมำยเหต:ุ (เจำ้หนำ้ทีจั่ดท ำใบอนุญำตฯ และบญัชรีถ ก็ตอ่
เเมือ่ผูข้อไดย้ืน่ช ำระคำ่ธรรมเนยีมแลว้ จงึน ำเสนอนำยทะเบยีน
ลงนำม 

))  

0.5 วนั ส ำนักงำนขนสง่จังหวัด

นครปฐม 
 

 

  



รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. กรณีทีเ่ป็นนติบิคุคล ตอ้งใชส้ ำเนำบตัรประจ ำตวั

ประชำชนของกรรมกำรทกุคน ๆ ละ 1 ฉบับ พรอ้มรับรองส ำเนำถกูตอ้ง  
2. กรณีทีผู่ข้อมไิดด้ ำเนนิกำรดว้ยตนเอง ตอ้งใชส้ ำเนำบตัรประจ ำตัว

ประชำชนของผูรั้บมอบอ ำนำจ 1 ฉบบั พรอ้มรับรองส ำเนำถูกตอ้ง  3. 

กรณีทีผู่ข้อเป็นบคุคลธรรมดำ ตอ้งใชส้ ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชน 1 
ฉบับ พรอ้มรับรองส ำเนำถกูตอ้ง) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. กรณีทีเ่ป็นนติบิคุคล ตอ้งใชส้ ำเนำทะเบยีนบำ้นของ
กรรมกำรทกุคน ๆ ละ 1 ฉบบั พรอ้มรับรองส ำเนำถกูตอ้ง 2. กรณีทีผู่ข้อ

เป็นบคุคลธรรมดำ ตอ้งใชส้ ำเนำทะเบยีน 1 ฉบบั พรอ้มรับรองส ำเนำ
ถกูตอ้ง) 

กรมกำรปกครอง 

3) 

 

หนงัสอืเดนิทำง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีกรรมกำรผูม้อี ำนำจเป็นบคุคลตำ่งดำ้ว ตอ้งใชส้ ำเนำ

หนังสอืเดนิทำง 1 ฉบบั พรอ้มรับรองส ำเนำถกูตอ้ง) 

- 

4) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ทีอ่อกไมเ่กนิ 90 วนันับแตว่นัทีอ่อก พรอ้มบรคิณหส์นธ ิ

รำยงำนกำรประชมุ ขอ้บงัคบั บัญชผีูถ้อืหุน้) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

5) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีทีผู่ข้อไม่ไดด้ ำเนนิกำรดว้ยตนเอง ตอ้งใชห้นังสอืมอบ

อ ำนำจ ตดิอำกรแสตมป์ 10 บำท หรอื 30 บำท) 

ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม 

6) 

 

ภำพถำ่ยสถำนประกอบกำร 

ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ขนำด 7.6x12.70 ซม. จ ำนวน 2 รูป (เห็นป้ำยส ำนักงำน

และหอ้งท ำงำนอยำ่งละ 1 รูป) ) 

- 

7) 
 

ภำพถำ่ยสถำนสถำนทีเ่ก็บ ซอ่ม และบ ำรุงรกัษำรถ 
ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ขนำด 7.6x12.70 ซม. จ ำนวน 2 รูป (เห็นทำงเขำ้-ออก 

และลำนจอดรถอย่ำงละ 1 รูป) เพือ่ใหเ้จำ้หนำ้ทีอ่อกตรวจสอบสถำนที่
จรงิใหต้รงกบัเอกสำรหลกัฐำนทีย่ืน่ขอ) 

- 

8) 

 

ส ำเนำใบเสร็จ/ใบปรมิำณงำน/สญัญำวำ่จำ้ง/ทะเบยีนรถ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ทีแ่สดงถงึกำรรับจำ้งขนสง่สนิคำ้ของผูข้ออนุญำตฯ ) 

- 

9) 
 

เอกสำรส ำเนำโฉนดทีด่นิ/สญัญำยนิยอมใหใ้ชท้ีด่นิ/หลกัฐำน
เจำ้ของทีด่นิ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(ทีใ่ชเ้ป็นสถำนทีเ่ก็บ ซอ่มและบ ำรุงรักษำรถ พรอ้มหลกัฐำน

ของเจำ้ของทีด่นิ เชน่ ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 1 ฉบับพรอ้มรับรองควำม
ถกูตอ้ง ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 1 ฉบับ พรอ้มรับรองควำมถกูตอ้ง 

หนังสอื/สญัญำ ยนิยอมใหใ้ชท้ีด่นิเป็นสถำนทีจ่อดรถ เป็นตน้) 

10) 

 

ค ำขออนุญำตประกอบกำรขนสง่ไมป่ระจ ำทำง (ขส.บ. 11 ก.) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ค ำขอฯ มรีูปแบบเฉพำะทีเ่ป็นกระดำษตอ่เนือ่ง ขอรับค ำขอ

ไดท้ีก่ลุม่วชิำกำรขนสง่ ส ำนักงำนขนสง่จังหวดันครปฐม) 

ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม 

11) 
 

บนัทกึค ำรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ขอรับไดท้ีก่ลุม่วชิำกำรขนสง่ ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั

นครปฐม) 

ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม 

12) 
 

ค ำขอวำงหลกัทรพัย ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ขอรับไดท้ีก่ลุม่วชิำกำรขนสง่ ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั

นครปฐม) 

ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมกำรออกใบอนุญำตประกอบกำรขนสง่ไมป่ระจ ำทำง
ดว้ยรถทีใ่ชใ้นกำรขนสง่สตัวห์รอืส ิง่ของ (ใบอนุญำตฯ มอีำย ุ5 ปี) 

(หมำยเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 1,500 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 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยำ่ง และคูม่อืกำรกรอก 
 

หมำยเหตุ 

ดแูผนภำพแสดงขัน้ตอนและระยะเวลำกำรปฏบิตัริำชกำร ที ่www.dlt.go.th (เขำ้ไปดรูำยละเอยีดไดท้ีห่ัวขอ้  สว่นรำชกำร 
เว็บไซตห์น่วยงำนภำยใน ส ำนักกำรขนสง่สนิคำ้สว่นประกอบกำรขนสง่สนิคำ้) 

 
 

เอกสำรฉบบันีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


