
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอรบัใบอนญุำตเป็นนำยตรวจ เป็นผูเ้ก็บคำ่โดยสำร เป็นผู้ บูรกิำร( 

พ.ร.บ.กำรขนสง่ทำงบก พ.ศ.2522) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนขนสง่จังหวดันครปฐม กระทรวงคมนำคม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 

1. ผูข้อตอ้งมคีณุสมบตัเิป็นไปตำมพ.ร.บ.กำรขนสง่ทำงบก พ.ศ.2522 มำตรำ 99 คอื 

 

1.1. มคีวำมรูแ้ละควำมสำมำรถตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

1.2. ไมเ่ป็นผูม้รีำ่งกำยพกิำรจนเป็นทีเ่ห็นไดว้ำ่ไมส่ำมำรถปฏบิตัหินำ้ทีไ่ดด้ว้ยควำมเหมำะสม 

1.3. ไมเ่ป็นผูว้กิลจรติหรอืจติฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ 

1.4. ไมเ่ป็นผูม้โีรคตดิตอ่อนัเป็นทีรั่งเกยีจ 

1.5. ไมเ่ป็นผูต้ดิสรุำยำเมำหรอืยำเสพตดิใหโ้ทษ 

1.6. ไมเ่ป็นผูม้ใีบอนุญำตปฏบิตัหินำ้ทีเ่ป็นผูป้ระจ ำรถประเภทหรอืชนดิเดยีวกบัทีไ่ดรั้บอนุญำตอยูแ่ลว้ 

1.7. ไมเ่ป็นผูอ้ยูใ่นระหวำ่งถกูพักใชห้รอืเพกิถอนใบอนุญำตปฏบิตัหินำ้ทีเ่ป็นผูป้ระจ ำรถเวน้แตก่ำรเพกิถอนนัน้พน้ก ำหนดสำมปี

แลวันับแตว่นัทีม่คี ำสัง่เพกิถอนใบอนุญำต 

8. ไมเ่ป็นผูเ้คยไดรั้บโทษจ ำคกุโดยค ำพพิำกษำถงึทีส่ดุหรอืค ำสัง่ทีช่อบดว้ยกฎหมำยใหจ้ ำคกุเวน้แตเ่ป็นโทษส ำหรับควำมผดิ

อนัไดก้ระท ำโดยประมำททีม่ใิชเ่กีย่วกบักำรใชร้ถในกำรกระท ำผดิหรอืควำมผดิลหโุทษหรอืไดพ้น้โทษมำแลว้เกนิสำมปี 

9. ไมเ่ป็นผูเ้คยถกูควบคมุตวัเพรำะมพีฤตกิำรณ์เป็นภยัตอ่สงัคมหรอืเป็นอนัธพำลเวน้แตไ่ดพ้น้จำกกำรควบคมุตวัมำแลว้เกนิหนึง่

ปี 

 

2.ผูข้อมอีำยเุป็นไปตำมก ำหนดในกฎกระทรวงฉบบัที ่52 (พ.ศ.2541) คอื          

 *ผูข้อรับใบอนุญำตเป็นผูเ้ก็บคำ่โดยสำร ตอ้งมอีำยไุมต่ ำ่กวำ่ 15 ปี        

 *ผูข้อรับใบอนุญำตเป็นนำยตรวจ ตอ้งมอีำยไุมต่ ำ่กวำ่ 20 ปี        

 *ผูข้อรับใบอนุญำตเป็นผูบ้รกิำร ตอ้งมอีำยไุมต่ ำ่กวำ่ 15 ปี    

 

3. ใบอนุญำตแตล่ะประเภทจะใชส้บัเปลีย่นกนัไมไ่ด ้เวน้แตใ่บอนุญำตเป็นผูข้บัรถเป็นนำยตรวจ 

 

และใบอนุญำตเป็นผูบ้รกิำร สำมำรใชเ้ป็นใบอนุญำตเป็นผูเ้ก็บคำ่โดยสำรได ้

 

*** ตอ้งด ำเนนิกำรใหแ้ลว้เสร็จภำยใน 90 วนันับแตว่นัยืน่ค ำขอ 

 

หมำยเหต ุ

1. ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุว ้

ในคูม่อืส ำหรับประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

2. กำรช ำระคำ่ธรรมเนยีมตอ้งด ำเนนิกำรภำยในเวลำ 15.30 น.หำกไมส่ำมำรถช ำระเงนิไดท้ันใหม้ำด ำเนนิกำรตอ่ในวนัท ำกำร

ถัดไป 

3. ระยะเวลำรอคอยเฉลีย่ระหวำ่งขัน้ตอนและ/หรอืระยะเวลำกำรตดิตอ่แผนกอืน่หรอืสถำนทีอ่ืน่ระหวำ่งขัน้ตอนนับรวมไวใ้น

ระยะเวลำด ำเนนิกำรรวม 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส ำนักงำนขนสง่จังหวดันครปฐม ฝ่ำยใบอนุญำตขบัรถ  เลขที ่100 
หมูท่ี ่8 
ถนน.มำลยัแมน  ต ำบลวงัตะก ู อ ำเภอเมอืง จังหวดันครปฐม  
73000     
โทรศพัท ์03-4261017 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหต:ุ (กำรช ำระคำ่ธรรมเนยีมตอ้งด ำเนนิกำรภำยในเวลำ 
15.30 น.))  

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



 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 1 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผูข้อยืน่เอกสำรหลกัฐำน/ตรวจสอบหลกัฐำนและคณุสมบตัิ
เบือ้งตน้ของผูข้อ/จัดท ำค ำขอใหผู้ข้อลงนำมรับรอง  
  
 
(หมำยเหต:ุ (รับใบนัดอบรม))  

10 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

2) กำรพจิำรณำ 
เขำ้รับกำรอบรม 
(หมำยเหต:ุ -)  

4 ชัว่โมง ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

3) กำรพจิำรณำ 
สอบขอ้เขยีน 
(หมำยเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
รับช ำระคำ่ธรรมเนยีม/ออกใบเสร็จรับเงนิ/จัดท ำใบอนุญำต/ 
จำ่ยใบอนุญำต 
(หมำยเหต:ุ (หำกขอ้มลูกำรเชือ่มโยงขดัขอ้ง ตอ้งใชร้ะยะเวลำ
มำกกวำ่ทีก่ ำหนด, ไมร่วมระยะเวลำรอคอย 
 
     
))  

10 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ใบรบัรองแพทย ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ออกกอ่นวนัยืน่ค ำขอไมเ่กนิ 1 เดอืน) 

กรมกำรแพทย ์

3) 
 

รปูถำ่ยขนำด 3/4 เซ็นตเิมตร 
ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ส ำหรับผ ู้ ปูระสงคข์อรับใบอนุญำตขบัรถรปูแบบเดมิ(แบบ
พมิพ)์ 
กระดำษซึง่เป็นรปูถำ่ยครึง่ตวัหนำ้ตรงไมส่วมหมวกและแวน่ตำสเีข็ม 
และไมใ่สผ่ำ้คลมุใบหนำ้หรอืผำ้โพกศรษีะ เวน้แตผู่ซ้ ึง่มคีวำมจ ำเป็น 
ตำมศำสนำซึง่ถำ่ยไวก้อ่นวนัยืน่ค ำขอไมเ่กนิ 6 เดอืน) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมใบอนญุำตเป็นนำยตรวจ    
    
       
 
 

 คำ่ธรรมเนยีม 200 บำท 
  
 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

(หมำยเหต:ุ (ส ำหรับผูป้ระสงคเ์ลอืกขอรับใบอนุญำตขบัรถรปูแบบใหม ่
(แบบพลำสตกิ) 
ช ำระเงนิคำ่ถำ่ยรปูเพิม่จ ำนวน 100 บำท (หนึง่รอ้ยบำทถว้น 
))  

2) คำ่ธรรมเนยีนใบอนญุำตเป็นผูบ้รกิำร 
(หมำยเหต:ุ (ส ำหรับผูป้ระสงคเ์ลอืกขอรับใบอนุญำตขบัรถรปูแบบใหม ่
(แบบพลำสตกิ) 
ช ำระเงนิคำ่ถำ่ยรปูเพิม่จ ำนวน 100 บำท (หนึง่รอ้ยบำทถว้น 
))  

 คำ่ธรรมเนยีม 100 บำท 
  
 

3) คำ่ธรรมเนยีมใบอนญุำตเป็นผูเ้ก็บคำ่โดยสำร 
(หมำยเหต:ุ (ส ำหรับผูป้ระสงคเ์ลอืกขอรับใบอนุญำตขบัรถรปูแบบใหม ่
(แบบพลำสตกิ) 
ช ำระเงนิคำ่ถำ่ยรปูเพิม่จ ำนวน 100 บำท (หนึง่รอ้ยบำทถว้น 
))  

 คำ่ธรรมเนยีม 100 บำท 
  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ฝ่ำยใบอนุญำตขบัรถ ส ำนักงำนขนสง่จังหวดันครปฐม  เลขที ่100 หมูท่ี ่8 ถนน.มำลยัแมน  ต ำบลวงัตะก ู อ ำเภอ
เมอืง จังหวดันครปฐม  73000     โทรศพัท ์03-4261017 
(หมำยเหต:ุ -)  

2) ศนูยค์ุม้ครองรถโดยสำรสำธำรณะโทรศพัท ์1584 
(หมำยเหต:ุ -)  

3) ศนูยด์ ำรงธรรมจังหวดันครปฐม ศำลำกลำงจังหวดันคปฐม เลขที ่99 หมู ่6 ต ำบลถนนขำด อ ำเภอเมอืง จังหวดั
นครปฐม 73000 สำยดว่น 1567 
(หมำยเหต:ุ -)  

4) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลดัส 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 
 

หมำยเหต ุ

-ใหบ้รกิำรเดอืนละ 1 ครัง้ โทรศพัทส์อบถำมที ่03-4261017 
 
 

 

 

 

เอกสำรฉบับนีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


