
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอตอ่อำยใุบอนญุำตจดัต ัง้สถำนตรวจสภำพรถ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนขนสง่จังหวดันครปฐม กระทรวงคมนำคม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 

ผูไ้ดรั้บใบอนุญำตทีป่ระสงคจ์ะขอตอ่อำยใุบอนุญำต ใหย้ืน่ค ำขอตำมแบบทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนดกอ่นใบอนุญำตสิน้อำยไุมน่อ้ย

กวำ่ 30 วนั 

 

นำยทะเบยีนกลำงจะอนุญำตใหต้อ่อำยไุด ้เมือ่ 

 

 

 อำคำรสถำนที ่ลำนจอดรถ พืน้ทีส่ ำหรับรถรอเขำ้ตรวจสภำพ ทำงเขำ้ และทำงออก เป็นไปตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

สถำนตรวจสภำพรถอยำ่งนอ้ยจะตอ้งประกอบดว้ยอำคำรสถำนที ่ซ ึง่จัดใหม้พีืน้ทีส่ ำหรับตรวจสภำพรถ ทีท่ ำกำรของผูป้ฏบิตังิำน 

ทีพั่กของผูใ้ชบ้รกิำร และหอ้งสขุำ, ลำนจอดรถ พืน้ทีส่ ำหรับรถรอเขำ้ตรวจสภำพ ทำงเขำ้และทำงออก ตำมหลกัเกณฑแ์ละ

เงือ่นไขทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด และมคีวำมมั่นคง แข็งแรง ปลอดภยั สะอำด เรยีบรอ้ยเหมำะสมในกำรตรวจสภำพรถ 

 เครือ่งตรวจสภำพรถและอปุกรณ์หรอืสิง่อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับใชใ้นกำรตรวจสภำพรถและอปุกรณ์หรอืสิง่อ ำนวย

ควำมสะดวก หรอืเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นกำรด ำเนนิงำนและกำรควบคมุ ก ำกบัและดแูลสถำนตรวจสภำพรถเป็นไปตำมทีก่ ำหนดใน

กฎกระทรวง 

 ผูย้ืน่ค ำขอตอ่อำยใุบอนุญำตไมม่กีำรกระท ำอนัเป็นเหตใุหถ้กูสัง่ระงับกำรด ำเนนิกำรตรวจสภำพรถเป็นกำรชัว่ครำวตำม

ขอ้ 13 วรรคสอง เกนิกวำ่ 3 ครัง้ (ตำมกฎกระทรวงกำรขอรับใบอนุญำต กำรออกใบอนุญำต และกำรขอตอ่ใบอนุญำตจัดตัง้สถำน

ตรวจสภำพรถ พ.ศ. 2555) สถำนตรวจสภำพรถแหง่ใดทีไ่มเ่ป็นไปตำมทีก่ ำหนดใน (1) หรอื (2)ใหผู้ย้ืน่ค ำขอตอ่อำยใุบอนุญำต

ด ำเนนิกำรปรับปรงุแกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จภำยในหกสบิวนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้จำกนำยทะเบยีนกลำงถำ้มไิดด้ ำเนนิกำรใหแ้ลว้เสร็จ

ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดใหถ้อืวำ่ผูนั้น้ไมป่ระสงคจ์ะขอตอ่อำยใุบอนุญำตและใหก้ำรพจิำรณำค ำขอเป็นอนัสิน้สดุลง  

 

 

ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืส ำหรับ

ประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีค่ ำขอหรอืเอกสำรหลกัฐำนไมค่รบถว้น และ/หรอืมคีวำมบกพรอ่งไมส่มบรูณ์ เป็นเหตใุห ้

ไมส่ำมำรถพจิำรณำได ้เจำ้หนำ้ทีจ่ะจัดท ำบนัทกึควำมบกพรอ่งของรำยกำรเอกสำรหรอืเอกสำรหลกัฐำนทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ โดยผู ้

ยืน่ค ำขอจะตอ้งด ำเนนิกำรแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดในบนัทกึดงักลำ่ว มเิชน่นัน้จะถอืวำ่ผูย้ืน่

ค ำขอจะละทิง้ค ำขอโดยเจำ้หนำ้ทีแ่ละผูย้ืน่ค ำขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ ำนำจจะลงนำมบนัทกึดงักลำ่ว และจะมอบส ำเนำบนัทกึควำม

บกพรอ่งดงักลำ่วใหผู้ย้ืน่ค ำขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ ำนำจไวเ้ป็นหลกัฐำน 

 

 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
 
ฝ่ำยตรวจสภำพรถ  ส ำนักงำนขนสง่จังหวดันครปฐม เลขที ่100 
ม.8 ต.วงัตะก ูอ.เมอืง จ.นครปฐม 73000  โทร 0-3426-1015 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหต:ุ (กำรช ำระคำ่ธรรมเนยีมตอ้งด ำเนนิกำรภำยในเวลำ 
15.30 น. จงึจะไดรั้บบรกิำรเสร็จภำยในวนัเดยีวกนั))  

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 14 วนัท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
รับค ำขอ/ตรวจสอบหลกัฐำนและคณุสมบตัขิองผูย้ืน่ค ำขอ 
(หมำยเหต:ุ -)  

20 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

2) กำรพจิำรณำ 
รวบรวมขอ้มลูประวตักิำรด ำเนนิกำรตรวจสภำพรถ/ตรวจสอบ
เครือ่งมอืและอปุกรณ์กำรตรวจสภำพรถ/สรปุผลกำรพจิำรณำ/
น ำเสนอผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัชัน้พจิำรณำ/แจง้ผลกำร
พจิำรณำและใหผู้ย้ืน่ค ำขอมำช ำระคำ่ธรรมเนยีม/รับช ำระ
คำ่ธรรมเนยีมและออกใบเสร็จรับเงนิ/จัดพมิพใ์บอนุญำต 
(หมำยเหต:ุ (- ระยะเวลำด ำเนนิกำรไมร่วมระยะเวลำรอคอยและ
ไมนั่บรวมกรณรีะบบหรอือปุกรณ์ขดัขอ้ง-ไมนั่บระยะเวลำรอคอย
เพือ่นัดตรวจสถำนที-่ ไมนั่บรวมระยะเวลำรอคอยผูย้ืน่ค ำขอมำ
ช ำระคำ่ธรรมเนยีม))  

11 วนั ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
จัดพมิพใ์บอนุญำต (ตอ่อำย)ุ / เสนอผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบั/
นำยทะเบยีนกลำงลงนำม 
(หมำยเหต:ุ (- ระยะเวลำด ำเนนิกำรไมร่วมระยะเวลำรอคอยและ
ไมนั่บรวมกรณรีะบบหรอือปุกรณ์ขดัขอ้ง))  

3 วนั ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ลงลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำถกูตอ้ง) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ภำพถำ่ยใบอนญุำตหรอืใบแทนใบอนญุำต 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมกำรขนสง่ทำงบก 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองของนำยทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทัแสดงกำรจดทะเบยีน
เป็นนติบิคุคล ทีน่ำยทะเบยีนออกใหไ้มเ่กนิหกเดอืน โดยมี
วตัถปุระสงคเ์พือ่จดัต ัง้และด ำเนนิกำรเกีย่วกบัสถำนตรวจสภำพรถ 
(กรณีเป็นนติบิคุคล) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีส ำเนำตอ้งลงลำยมอืชือ่ผูม้อี ำนำจลงนำมใหค้รบถว้น
พรอ้มประทับตรำนติบิคุคล (ถำ้ม)ีในเอกสำรทกุฉบบั และแนบส ำเนำบตัร
ประจ ำตวัประชำชนผูม้อี ำนำจลงนำมทกุคน) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

4) 
 

ภำพถำ่ยหนงัสอืบรคิณหส์นธแิละขอ้บงัคบัฉบบัตพีมิพ ์(กรณีเป็น
บรษิทัจ ำกดัหรอืบรษิทัมหำชน จ ำกดั) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ตอ้งลงลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำและประทับตรำรับรองนติิ
บคุคลในส ำเนำใหค้รบถว้นทกุฉบบั) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

5) 
 

แผนทีโ่ดยสงัเขปแสดงบรเิวณทีต่ ัง้สถำนตรวจสภำพรถ (กรณีมี
กำรแกไ้ขและเปลีย่นแปลง) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

6) 
 

แบบแปลนแผนผงัแสดงแบบ ขนำด และลกัษณะของอำคำร
สถำนที ่ลำนจอดรถ ทำงจรำจร ทำงเขำ้ ทำงออกและรำยละเอยีด
สิง่ปลกูสรำ้งภำยในบรเิวณสถำนตรวจสภำพรถตำมมำตรำสว่น 
(กรณีมกีำรแกไ้ขและเปลีย่นแปลง) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ- 

7) 
 

แบบ ขนำด และรำยละเอยีดของเครือ่งตรวจสภำพรถ (กรณีมกีำร
แกไ้ขและเปลีย่นแปลง) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

8) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (กรณีไมไ่ดม้ำด ำเนนิกำรดว้ยตนเอง) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(พรอ้มส ำเนำบตัรประชำชนของผูรั้บมอบอ ำนำจและลง
ลำยมอืชือ่รับรองใหค้รบถว้น) 

ส ำนักงำนขนสง่จังหวดันครปฐม 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ค่ำธรรมเนยีมใบอนุญำตจดัต ัง้สถำนตรวจสภำพรถเอกชน (ต่อ
อำย)ุ 
(หมำยเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 15,000 บำท 
  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส ำนักงำนขนสง่จังหวดันครปฐม เลขที ่100 ม.8 ต.วงัตะก ูอ.เมอืง จ.นครปฐม 73000  โทร 0-3426-1015 
(หมำยเหต:ุ -)  

2) ศนูยค์ุม้ครองผูโ้ดยสำรและรับเรือ่งรอ้งเรยีน โทรศพัท ์1584 
(หมำยเหต:ุ -)  

3) ศนูยด์ ำรงธรรมจังหวดันครปฐม ศำลำกลำงจังหวดันครปฐม เลขที ่99 ม.6 ต.ถนนขำด อ.เมอืง       จ.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 

1) ค ำขอตอ่อำยใุบอนุญำตจัดตัง้สถำนตรวจสภำพรถเอกชน 
(หมำยเหต:ุ -)  

 

หมำยเหต ุ

- 
 

 

 

 

เอกสำรฉบับนีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


