
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรออกใบแทนใบอนุญำตกำรขนสง่ทำงถนนในอนภุมูภิำคลุม่แมน่ ำ้โขง 

(GMS Road Transport Permit) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม กระทรวงคมนำคม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลอืกยืน่ค ำขอออกใบแทนใบอนุญำต Permit พรอ้มเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

2. หำ้มมใิหผู้ไ้ดรั้บกำรคัดเลอืกโอนสทิธกิำรพจิำรณำคดัเลอืกใหผู้อ้ ืน่ด ำเนนิกำรแทน 

 

3. GMS Road Transport Permitฉบับทีอ่อกใบแทนจะมอีำยุเทำ่กับระยะเวลำทีเ่หลอือยูข่อง Permit ฉบับเดมิทีไ่ดรั้บอนุญำต 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กลุม่วชิำกำรขนสง่ ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม เลขที ่100 

หมู ่8 ถนนมำลยัแมน ต ำบลวงัตะก ูอ ำเภอเมอืง จังหวดันครปฐม 
73000  โทรศพัท ์0 3426 1011 – 13/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 : 8 ชัว่โมง 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

กำรตรวจสอบเอกสำร โดยนักวชิำกำรขนสง่ ส ำนักงำนขนสง่
จังหวดันครปฐม 

(หมำยเหต:ุ (1. ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลอืกยืน่ค ำขอพรอ้มเอกสำร
หลกัฐำน 
2. เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบกำรช ำระภำษี ตรวจสอบมรีถในบญัช ี
ขส.บ.11 เมือ่ครบถว้นถกูตอ้งแลว้ จัดท ำ Permit เพือ่น ำเสนอ
นำยทะเบยีน  (ไมนั่บรวมระยะเวลำทีร่อคอย) (ค ำขอ 1 ฉบับ ตอ่
จ ำนวนรถไมเ่กนิ 10 คนั)))  

7.2 ชัว่โมง ส ำนักงำนขนสง่จังหวัด

นครปฐม 
 

2) กำรพจิำรณำ 
กำรพจิำรณำอนุญำต โดยนำยทะเบยีนกลำง 

(หมำยเหต:ุ (นำยทะเบยีนพจิำรณำอนุมัตใิหอ้อกใบแทน
ใบอนุญำต Permit  (ไมนั่บรวมระยะเวลำทีร่อคอย)))  

15 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวัด
นครปฐม 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

กำรลงนำมอนุญำต โดยผูอ้ ำนวยกำรส ำนักกำรขนสง่สนิคำ้ 
(หมำยเหต:ุ (นำยทะเบยีนลงนำมใบแทนใบอนุญำต Permit 

กำรแจง้ผลกำรออกใบแทนใบอนุญำต โดยนักวชิำกำรขนสง่ 
สว่นประกอบกำรขนสง่สนิคำ้ (ไมนั่บรวมระยะเวลำทีร่อคอย)))  

25 นำท ี 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

ประชำชนของกรรมกำรผูม้อี ำนำจคน ๆ ละ 1 ฉบับ พรอ้มรับรองส ำเนำ

ถกูตอ้ง  2. กรณีทีผู่ข้อมไิดด้ ำเนนิกำรดว้ยตนเอง ตอ้งใชส้ ำเนำบตัร

กรมกำรปกครอง 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ประจ ำตวัประชำชนของผูรั้บมอบอ ำนำจ 1 ฉบับ พรอ้มรับรองส ำเนำ

ถกูตอ้ง  3. กรณีทีผู่ข้อเป็นบคุคลธรรมดำ ตอ้งใชส้ ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชน 1 ฉบับ พรอ้มรับรองส ำเนำถกูตอ้ง) 

2) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. กรณีทีเ่ป็นนติบิคุคล ตอ้งใชส้ ำเนำทะเบยีนบำ้นของ
กรรมกำรผูม้อี ำนำจคน ๆ ละ 1 ฉบับ พรอ้มรับรองส ำเนำถกูตอ้ง 2. กรณีที่

ผูข้อเป็นบคุคลธรรมดำ ตอ้งใชส้ ำเนำทะเบยีน 1 ฉบับ พรอ้มรับรอง
ส ำเนำถกูตอ้ง) 

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 ุ(หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนเป็นนติบิคุคลตอ้งเป็นหนังสอื

รับรองทีอ่อกใหม้ำแลว้ไมเ่กนิ 90 วนันับแตว่นัทีย่ืน่ค ำขอ) 

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) 

 

บนัทกึประจ ำวนัของเจำ้พนกังำน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(บนัทกึประจ ำวนัของเจำ้พนักงำน ทีอ่อกใหไ้มเ่กนิ 15 วนั 

นับแตว่นัทีล่งบนัทกึ) 

- 

7) 

 

ค ำขออืน่ ๆ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ดำวนโ์หลดค ำขออืน่ ๆ ไดจ้ำกเว็บไซตก์รมกำรขนสง่ทำง

บก) 

ส ำนักกำรขนสง่สนิคำ้ 

8) 
 

ใบอนุญำตประกอบกำรขนสง่ระหวำ่งประเทศประเภทไมป่ระจ ำทำง
ดว้ยรถทีใ่ชใ้นกำรขนสง่สตัวห์รอืส ิง่ของ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(เพือ่ตรวจสอบควำมถกูตอ้งของรถทีย่ืน่ขอวำ่เป็นรถคนับรรจุ

ในบญัช ีขส.บ.11 ระหวำ่งประเทศแลว้หรอืไม ่) 

ส ำนักกำรขนสง่สนิคำ้ 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่ ี

(หมำยเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 

  
 

 

  



ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม เลขที ่100 หมู ่8 ถนนมำลยัแมน ต ำบลวงัตะก ูอ ำเภอเมอืง จังหวดันครปฐม 

73000  โทรศพัท ์0 3426 1011 – 13 

(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 (เขำ้ไปดรูำยละเอยีดไดท้ี ่สว่นรำชกำร เว็บไซต์

หน่วยงำนภำยใน สว่นประกอบกำรขนสง่สนิคำ้) 
 
 

 

 

 

เอกสำรฉบบันีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


