
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรอนญุำตจดัต ัง้สถำนตรวจสภำพรถ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนขนสง่จังหวดันครปฐม กระทรวงคมนำคม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 

1. ผูย้ืน่ค ำขอรับใบอนุญำตจัดตัง้สถำนตรวจสภำพรถ จะตอ้งยืน่ค ำขอรับใบอนุญำตตำมแบบ พรอ้มดว้ยเอกสำรหลกัฐำนตำมที่

กรมกำรขนสง่ทำงบกก ำหนด 

 

2. กรณีผูย้ืน่ค ำขอรับใบอนุญำตทีย่ังไมม่อีำคำรสถำนที ่ลำนจอดรถ พืน้ทีส่ ำหรับรถรอเขำ้ตรวจสภำพ ทำงเขำ้ ทำงออก 

เครือ่งตรวจสภำพรถ อปุกรณ์หรอืสิง่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจสภำพรถ หรอืเครือ่งมอือืน่ใดตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

หรอืมแีตย่ังไมค่รบถว้นถกูตอ้ง ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งจัดใหม้อีำคำรสถำนที ่ลำนจอดรถ พืน้ทีส่ ำหรับรถรอเขำ้ตรวจสภำพ ทำงเขำ้ 

ทำงออก เครือ่งตรวจสภำพรถ อปุกรณ์หรอืสิง่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจสภำพรถ หรอืเครือ่งมอือืน่ใดใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 

ภำยในก ำหนดเวลำ180 วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บอนุญำตในหลกักำร 

 

กรณีผูย้ืน่ค ำขอรับใบอนุญำต มเีหตผุลควำมจ ำเป็นทีไ่มอ่ำจด ำเนนิกำรใหแ้ลว้เสร็จตำมระยะเวลำทีก่ ำหนดไวใ้นวรรคหนึง่ จะ

สำมำรถขอขยำยระยะเวลำไดอ้กีไมเ่กนิ2 ครัง้ ๆ ละไมเ่กนิ 30 วนั หำกผูย้ืน่ค ำขอรับใบอนุญำตไมส่ำมำรถด ำเนนิกำรใหค้รบถว้น

ถกูตอ้งภำยในก ำหนดเวลำดงักลำ่วได ้ถอืวำ่ค ำขอรับใบอนุญำตนัน้สิน้สดุลง 

 

3.  สถำนตรวจสภำพรถทีจ่ะไดรั้บใบอนุญำต มอีงคป์ระกอบ ดงันี ้

 

  3.1อำคำรสถำนที ่ซ ึง่จัดใหม้พีืน้ทีส่ ำหรับตรวจสภำพรถ ทีท่ ำกำรของผูป้ฏบิตังิำน ทีพั่กของผูใ้ชบ้รกิำร และหอ้งสขุำ ทัง้นี ้

ตำมหลกัเกณฑ ์และเงือ่นไขทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

 

  3.2ลำนจอดรถ พืน้ทีส่ ำหรับรถรอเขำ้ตรวจสภำพ ทำงเขำ้ และทำงออก ตำมหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

 

  3.3 เครือ่งตรวจสภำพรถและอปุกรณ์หรอืสิง่อ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับใชใ้นกำรตรวจสภำพรถ ดงัตอ่ไปนี ้

 

     (ก) สถำนตรวจสภำพรถทีไ่ดรั้บใบอนุญำตใหต้รวจสภำพรถตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรขนสง่ทำงบก 

 

        1) เครือ่งทดสอบหำ้มลอ้ (Brake Tester) 

 

        2) เครือ่งทดสอบศนูยล์อ้ (Sideslip Tester) 

 

        3) เครือ่งทดสอบโคมไฟหนำ้ (Headlight Tester) 

 

        4) เครือ่งวดัควนัด ำ (Smoke Meter) 

 

        5) เครือ่งวดัระดบัเสยีง (Sound Level Meter) 

 

        6) เครือ่งวดัควำมเร็วรอบเครือ่งยนต ์(Engine Tachometer) 

 

        7) เครือ่งวเิครำะหก์ำ๊ซ (Gas Analyser) 

 

       8) เครือ่งวดักำ๊ซร่ัว (Gas Leak Detecter) 

 

        9) เครือ่งวดัควำมเขม้ของฟิลม์กรองแสง (Tint Meter) 

 

       10) อปุกรณ์หรอืสิง่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจสภำพใตท้อ้งรถ เชน่บอ่ตรวจสภำพรถและกระจกเงำ หรอืเครือ่งยกรถ 

 

       11) เครือ่งมอื เครือ่งใช ้อปุกรณ์ หรอืสิง่อ ำนวยควำมสะดวกอืน่ใดตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 



 

   (ข) สถำนตรวจสภำพรถทีไ่ดรั้บใบอนุญำตใหต้รวจสภำพรถยนตต์ำมกฎหมำยวำ่ดว้ยรถยนต ์

 

     1) เครือ่งทดสอบหำ้มลอ้ (Brake Tester) 

 

      2) เครือ่งทดสอบศนูยล์อ้ (Sideslip Tester) 

 

      3) เครือ่งทดสอบโคมไฟหนำ้ (Headlight Tester) 

 

      4) เครือ่งวดัควนัด ำ (Smoke Meter) 

 

      5) เครือ่งวดัระดบัเสยีง (Sound Level Meter) 

 

      6) เครือ่งวดัควำมเร็วรอบเครือ่งยนต ์(Engine Tachometer) 

 

      7) เครือ่งวเิครำะหก์ำ๊ซ (Gas Analyser) 

 

      8) เครือ่งวดักำ๊ซร่ัว (Gas Leak Detecter) 

 

      9) อปุกรณ์หรอืสิง่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจสภำพใตท้อ้งรถ เชน่บอ่ตรวจสภำพรถและกระจกเงำ หรอืเครือ่งยกรถ 

 

     10) เครือ่งมอื เครือ่งใช ้อปุกรณ์ หรอืสิง่อ ำนวยควำมสะดวกอืน่ใดตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

 

   (ค) สถำนตรวจสภำพรถทีไ่ดรั้บใบอนุญำตใหต้รวจสภำพรถจักรยำนยนตต์ำมกฎหมำยวำ่ดว้ยรถยนต ์

 

     1) เครือ่งทดสอบโคมไฟหนำ้ (Headlight Tester) 

 

     2) เครือ่งวดัระดบัเสยีง (Sound Level Meter) 

 

     3) เครือ่งวดัควำมเร็วรอบเครือ่งยนต ์(Engine Tachometer) 

 

     4) เครือ่งวเิครำะหก์ำ๊ซ (Gas Analyser) 

 

     5) เครือ่งมอื เครือ่งใช ้อปุกรณ์ หรอืสิง่อ ำนวยควำมสะดวกอืน่ใดตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

 

 3.4 อปุกรณ์หรอืสิง่อ ำนวยควำมสะดวก หรอืเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นกำรด ำเนนิงำนและกำรควบคมุก ำกบั และดแูลสถำนตรวจสภำพรถ 

ดงัตอ่ไปนี ้

 

     (ก) กลอ้งถำ่ยภำพ 

 

     (ข) คอมพวิเตอรแ์ละอปุกรณ์ตอ่พว่ง 

 

     (ค) อปุกรณ์ส ำหรับเชือ่มตอ่ระบบสำรสนเทศ 

 

     (ง) เครือ่งพมิพ ์

 

     (จ) เครือ่งดบัเพลงิ 

 

    (ฉ) เครือ่งมอื เครือ่งใช ้อปุกรณ์ หรอืสิง่อ ำนวยควำมสะดวกอืน่ใดตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 



 

 3.5  แบบ ขนำด มำตรฐำน และคณุลกัษณะของเครือ่งตรวจสภำพรถ อปุกรณ์ สิง่อ ำนวยควำมสะดวกและเครือ่งมอือืน่ใดตอ้ง

เป็นไปตำมทีอ่ธบิด ีประกำศก ำหนด 

 

 4. นำยทะเบยีนกลำงจะออกใบอนุญำตจัดตัง้สถำนตรวจสภำพรถได ้เมือ่ 

 

    (1) เอกสำรและหลกัฐำนครบถว้นถกูตอ้งตำมทีก่ ำหนด 

 

    (2) อำคำรสถำนที ่ลำนจอดรถ พืน้ทีส่ ำหรับรถรอเขำ้ตรวจสภำพ ทำงเขำ้ และทำงออก เครือ่งตรวจสภำพรถ อปุกรณ์ สิง่

อ ำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจสภำพรถหรอืเครือ่งมอือืน่ใด รวมทัง้ป้ำยสญัลกัษณ์ประจ ำสถำนตรวจสภำพรถ และป้ำยขอ้ควำม

ตำ่ง ๆ เป็นไปตำมทีก่ ำหนด 

 

   (3) ผูย้ืน่ค ำขอรับใบอนุญำตไมเ่คยถกูเพกิถอนใบอนุญำต เวน้แตไ่ดถ้กูเพกิถอนใบอนุญำตมำแลว้ไมน่อ้ยกวำ่ 5 ปีนับแตว่นัที่

ถกูเพกิถอนใบอนุญำตครัง้หลงัสดุ 

 

   (4) ผูย้ืน่ค ำขอรับใบอนุญำตไมเ่ป็นบคุคลวกิลจรติ คนไรค้วำมสำมำรถ หรอืคนเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ 

 

      ในกรณีทีผู่ย้ ืน่ค ำขอรับใบอนุญำตเป็นนติบิคุคล หุน้สว่นหรอืกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมของนติบิคุคลนัน้ตอ้งไมม่ลีกัษณะ

ตอ้งหำ้มตำม (3) หรอืเคยเป็นหุน้สว่นหรอืกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมของนติบิคุคลซึง่มลีกัษณะตอ้งหำ้มตำม (3) ดว้ย 

 

กฎ ประกำศ และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง มดีงันี ้

 

 1. กฎกระทรวงกำรขอรับใบอนุญำต กำรออกใบอนุญำต และกำรขอตอ่อำยใุบอนุญำตจัดตัง้สถำนตรวจสภำพรถ พ.ศ. 2555 

 

 2. ประกำศกรมกำรขนสง่ทำงบก เรือ่ง ก ำหนดแบบค ำขอรับใบอนุญำต ค ำขอตอ่อำยใุบอนุญำต ค ำขอรับใบแทนใบอนุญำต 

และแบบใบอนุญำตจัดตัง้สถำนตรวจสภำพรถ พ.ศ. 2555 

 

 3. ประกำศกรมกำรขนสง่ทำงบก เรือ่ง ก ำหนดระยะเวลำกำรจัดใหม้อีำคำรสถำนที ่ลำนจอดรถ เครือ่งตรวจสภำพรถ อปุกรณ์

หรอืสิง่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจสภำพรถ หรอืเครือ่งมอือืน่ใด และหลกัเกณฑก์ำรยำ้ยทีต่ัง้สถำนตรวจสภำพรถ พ.ศ. 

2555 

 

 4. ประกำศกรมกำรขนสง่ทำงบก เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีำรตรวจสภำพรถ และขอ้ปฏบิตัขิองผูไ้ดรั้บใบอนุญำตจัดตัง้สถำนตรวจ

สภำพรถ พ.ศ. 2555 

 

 5. ประกำศกรมกำรขนสง่ทำงบก เรือ่ง แบบ ขนำด มำตรฐำน และคณุลกัษณะของอปุกรณ์หรอืสิง่อ ำนวยควำมสะดวกหรอื

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นกำรด ำเนนิงำนและกำรควบคมุ ก ำกบัและดแูลสถำนตรวจสภำพรถ พ.ศ. 2555 

 

  6. ประกำศกรมกำรขนสง่ทำงบก เรือ่ง แบบ ขนำด มำตรฐำน และคณุลกัษณะของเครือ่งทดสอบหำ้มลอ้ส ำหรับใชใ้นกำรตรวจ

สภำพรถของสถำนตรวจสภำพรถ พ.ศ. 2555 

 

  7. ประกำศกรมกำรขนสง่ทำงบก เรือ่ง แบบ ขนำด มำตรฐำน และคณุลกัษณะของเครือ่งทดสอบศนูยล์อ้ส ำหรับใชใ้นกำรตรวจ

สภำพรถของสถำนตรวจสภำพรถ พ.ศ. 2555 

 

  8. ประกำศกรมกำรขนสง่ทำงบก เรือ่ง แบบ ขนำด มำตรฐำน และคณุลกัษณะของอปุกรณ์หรอืสิง่อ ำนวยควำมสะดวกในกำร

ตรวจสภำพใตท้อ้งรถ และอปุกรณ์ทีใ่ชใ้นกำรต ำเนนิงำนสถำนตรวจสภำพรถ พ.ศ. 2556 

 

  9. ประกำศกรมกำรขนสง่ทำงบก เรือ่ง ก ำหนดแบบ ขนำด มำตรฐำน และคณุลกัษณะของเครือ่งวดัควนัด ำ เครือ่งวเิครำะหก์ำ๊ซ 

เครือ่งวดักำ๊ซร่ัว เครือ่งวดัระดบัเสยีง เครือ่งวดัควำมเร็วรอบเครือ่งยนตแ์ละเครือ่งวดัควำมเขม้ของฟิลม์กรองแสง ส ำหรับใชใ้น

กำรตรวจสภำพรถของสถำนตรวจสภำพรถ พ.ศ. 2556 



 

 10. ประกำศกรมกำรขนสง่ทำงบก เรือ่ง ก ำหนดแบบ ขนำด มำตรฐำน และคณุลกัษณะของเครือ่งวดัควนัด ำ เครือ่งวเิครำะห์

กำ๊ซ เครือ่งวดักำ๊ซร่ัว เครือ่งวดัระดบัเสยีง เครือ่งวดัควำมเร็วรอบเครือ่งยนต ์และเครือ่งวดัควำมเข็มของฟิลม์กรองแสง ส ำหรับ

ใชใ้นกำรตรวจสภำพรถของสถำนตรวจสภำพรถ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2556 

 

 11. ประกำศกรมกำรขนสง่ทำงบก เรือ่ง ก ำหนดแบบ ขนำด มำตรฐำน และคณุลกัษณะของเครือ่งทดสอบโคมไฟหนำ้ ส ำหรับ

ใชใ้นกำรตรวจสภำพรถของสถำนตรวจสภำพรถ พ.ศ. 2556 

 

 12. ประกำศกรมกำรขนสง่ทำงบก เรือ่ง ก ำหนดแบบ ขนำด มำตรฐำน และคณุลกัษณะของเครือ่งทดสอบโคมไฟหนำ้ ส ำหรับ

ใชใ้นกำรตรวจสภำพรถของสถำนตรวจสภำพรถ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2556 

 

 13. กฎ ประกำศ และระเบยีบอืน่ๆ ทีเ่กี่ย่วขอ้ง (ดรูำยละเอยีดไดท้ี ่http://elaw.dlt.go.th) 

 

หมำยเหต ุ:กรณีไดรั้บอนุญำตใหจั้ดตัง้สถำนตรวจสภำพรถ ใหส้ ำนักงำนขนสง่กรงุเทพมหำนครพืน้ที ่1, 2, 3, 4, 5 หรอื

ส ำนักงำนขนสง่จังหวดัแจง้ผูย้ืน่ค ำขอใหม้ำช ำระคำ่ธรรมเนยีมใบอนุญำตภำยใน 30 วนั ณ ส ำนักงำนขนสง่กรงุเทพมหำนครพืน้ที ่

1, 2, 3, 4, 5 หรอืส ำนักงำนขนสง่จังหวดั ทีส่ถำนตรวจสภำพรถนัน้ตัง้อยู ่แลว้แตก่รณี เมือ่รับช ำระคำ่ธรรมเนยีมใบอนุญำตจัดตัง้

สถำนตรวจสภำพรถครบถว้นถกูตอ้งแลว้ จงึจะด ำเนนิกำรออกใบอนุญำตใหแ้กผู่ย้ืน่ค ำขอตอ่ไป 

 

        ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรหลกัฐำนครบถว้นถกูตอ้งตำมทีร่ะบุไว ้

ในคูม่อืส ำหรับประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นีใ้นกรณีทีค่ ำขอหรอืเอกสำรหลกัฐำนไมค่รบถว้นถกูตอ้ง และ/หรอืมขีอ้บกพรอ่งเป็น

เหตใุหไ้มส่ำมำรถพจิำรณำได ้เจำ้หนำ้ทีจ่ะจัดท ำบนัทกึควำมบกพรอ่งของรำยกำรเอกสำรหรอืหลกัฐำนทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดยผู ้

ยืน่ค ำขอจะตอ้งด ำเนนิกำรแกไ้ข และ/หรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดในบนัทกึดงักลำ่ว มเิชน่นัน้จะถอืวำ่ผูย้ืน่

ค ำขอละทิง้ค ำขอโดยเจำ้หนำ้ทีแ่ละผูย้ืน่ค ำขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ ำนำจ จะลงนำมบนัทกึดงักลำ่วและจะมอบส ำเนำบนัทกึควำม

บกพรอ่งดงักลำ่วใหผู้ย้ืน่ค ำขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ ำนำจไวเ้ป็นหลกัฐำน 

 

        กำรช ำระคำ่ธรรมเนยีมตอ้งด ำเนนิกำรภำยในเวลำ 15.30 น. 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ฝ่ำยตรวจสภำพรถ ส ำนักงำนขนสง่จังหวดันครปฐม ทีอ่ยู ่100 
ม.8 ต.วงัตะก ูอ.เมอืง จ.นครปฐม 73000 โทร 0-3426-1015 /
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหต:ุ (กำรช ำระคำ่ธรรมเนยีม ตอ้งด 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 : 16 วนัท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1.1. ตรวจสอบเอกสำรหลกัฐำนเบือ้งตน้ และลงรับค ำขอ 
1.2. รับช ำระคำ่ธรรมเนยีมค ำขอ 
  
(หมำยเหต:ุ -)  

1 วนัท ำกำร ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

2) กำรพจิำรณำ 
2.1  ด ำเนนิกำรตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของเอกสำร
หลกัฐำนประกอบค ำขอโดยละเอยีด เชน่ คณุสมบตัขิองผูย้ืน่ค ำ
ขอประวตักิำรด ำเนนิกำร รำยละเอยีดของเครือ่งตรวจสภำพรถ 
แบบแปลนแผนผังอำคำรสถำนทีฯ่ลฯ ตำมทีก่ ำหนดไวใ้น

4 วนัท ำกำร ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

กฎหมำย กฎกระทรวง ประกำศ และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
2.2 รวบรวมขอ้มลูและสรปุควำมเห็นน ำเสนอผูบ้งัคบับญัชำ
ตำมล ำดบัชัน้ เพือ่พจิำรณำอนุญำตในหลกักำร ในกรณีทีผู่ย้ ืน่ค ำ
ขอยังไมม่อีำคำรสถำนที ่    
2.3  ด ำเนนิกำรตรวจสอบอำคำรสถำนที ่ลำนจอดรถ พืน้ที่
ส ำหรับรถรอเขำ้ตรวจสภำพรถ ทำงเขำ้และทำงออก เครือ่งมอื
ตรวจสภำพรถ  
(หมำยเหต:ุ (หน่วยงำนทีต่รวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของ
เอกสำรหลกัฐำนประกอบค ำขอโดยละเอยีด ไดแ้ก ่ส ำนักงำน
ขนสง่จังหวดัทีส่ถำนตรวจสภำพรถนัน้ตัง้อยู)่)  

3) กำรพจิำรณำ 
2.4  เจำ้หนำ้ทีผู่ต้รวจสอบ  สรปุควำมเห็นน ำเสนอผูบ้งัคบับญัชำ
ตำมล ำดบัชัน้เพือ่พจิำรณำน ำเสนอขนสง่จังหวดัตอ่ไป 
(หมำยเหต:ุ (กรณีทีเ่ห็นวำ่ผูย้ืน่ค ำขอไดด้ ำเนนิกำรจัดใหม้ี
อำคำรสถำนที ่เครือ่งตรวจสภำพรถ และอปุกรณ์หรอืส ิง่อ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรตรวจสภำพรถ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นกำร
ด ำเนนิงำน และกำรควบคมุ ก ำกบั และดแูลสถำนตรวจสภำพรถ 
รวมถงึป้ำยสญัลกัษณ์ และป้ำยขอ้ควำมตำ่ง ๆ ไมค่รบถว้น
ถกูตอ้งจะแจง้ใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง 
หน่วยงำนทีต่รวจสอบและสรปุควำมเห็น ไดแ้ก ่ส ำนักงำนขนสง่
จังหวดัทีส่ถำนตรวจสภำพรถนัน้ตัง้อยู)่)  

4 วนัท ำกำร ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

4) กำรพจิำรณำ 
2.5 พจิำรณำกลัน่กรองควำมถกูตอ้งครบถว้นพจิำรณำกลัน่กรอง
ควำมถกูตอ้งครบถว้น ของเอกสำรหลกัฐำน ผลกำรตรวจสอบ
ของหน่วยงำนตำม (ขอ้ 2.4) และกฎ ประกำศ และระเบยีบที่
เกีย่วขอ้ง 
2.6  รวบรวมขอ้มลูและสรปุควำมเห็นพรอ้มเหตผุลน ำเสนอตอ่
ผูบ้งัคบับญัชำตำมล ำดบัชัน้  
2.7  จัดท ำหนังสอือนุญำตหรอืไมอ่นุญำต เพือ่น ำเสนอนำย
ทะเบยีนกลำงเพือ่พจิำรณำลงนำม 
(หมำยเหต:ุ (หน่วยงำนทีพ่จิำรณำกลัน่กรองควำมถกูตอ้ง
ครบถว้น ไดแ้ก ่ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั))  

5 วนัท ำกำร ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

5) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
นำยทะเบยีนกลำงพจิำรณำลงนำมในหนังสอืพจิำรณำอนุญำต
หรอืไมอ่นุญำตใหจั้ดตัง้สถำนตรวจสภำพรถ 
(หมำยเหต:ุ (หน่วยงำนทีพ่จิำรณำน ำเสนอนำยทะเบยีนลงนำม 
ไดแ้ก ่ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั))  

2 วนัท ำกำร กรมกำรขนสง่ทำงบก 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีหำ้งหุน้สว่นสำมัญ หำ้งหุน้สว่นสำมัญจดทะเบยีน หำ้ง
หุน้สว่นจ ำกดั บรษัิทจ ำกดั หรอืบรษัิทมหำชนจ ำกดั  - ภำพถำ่ยส ำเนำ
ทะเบยีนบำ้นหรอืใบส ำคญัถิน่ทีอ่ยูก่รณีเป็นคนตำ่งดำ้วของหุน้สว่นหรอื
กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมของหำ้งหุน้สว่นสำมัญจดทะเบยีน หำ้งหุน้สว่น
จ ำกดั บรษัิทจ ำกดั หรอืบรษัิทมหำชนจ ำกดั (ทกุคน)  เอกสำรดงักลำ่ว
จะตอ้งลงลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำถกูตอ้ง) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

กรมกำรปกครอง 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(กรณีหำ้งหุน้สว่นสำมัญ หำ้งหุน้สว่นสำมัญจดทะเบยีน หำ้ง
หุน้สว่นจ ำกดั บรษัิทจ ำกดั หรอืบรษัิทมหำชนจ ำกดั  - ภำพถำ่ยส ำเนำ
ทะเบยีนบำ้นหรอืใบส ำคญัถิน่ทีอ่ยูก่รณีเป็นคนตำ่งดำ้วของหุน้สว่นหรอื
กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมของหำ้งหุน้สว่นสำมัญจดทะเบยีน หำ้งหุน้สว่น
จ ำกดั บรษัิทจ ำกดั หรอืบรษัิทมหำชนจ ำกดั (ทกุคน)  เอกสำรดงักลำ่ว
จะตอ้งลงลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำถกูตอ้ง) 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(กรณีหำ้งหุน้สว่นสำมัญจดทะเบยีน/หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั/บรษัิท
จ ำกดั หรอืบรษัิทมหำชนจ ำกดั ตอ้งเป็นหนังสอืรับนติบิคุคลทีน่ำย
ทะเบยีนออกใหไ้มเ่กนิหกเดอืน โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่จัดตัง้และ
ด ำเนนิกำรเกีย่วกบัสถำนตรวจสภำพรถ  พรอ้มลงลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำ
ถกูตอ้งทกุฉบบั) 

- 

4) 
 

ภำพถำ่ยหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิและขอ้บงัคบัฉบบัตพีมิพ ์
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(กรณีหำ้งหุน้สว่นสำมัญจดทะเบยีน หำ้งหุน้สว่นจ ำกดั บรษัิท
จ ำกดั หรอืบรษัิทมหำชนจ ำกดั โดยกำรลงลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำ
ถกูตอ้งทกุฉบบั) 

- 

5) 
 

รำยชือ่ผูเ้ป็นหุน้สว่นทกุคน 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(กรณีหำ้งหุน้สว่นสำมัญ โดยกำรลงลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำ
ถกูตอ้งทกุคน) 

- 

6) 
 

แผนทีโ่ดยสงัเขปแสดงบรเิวณทีต่ ัง้สถำนตรวจสภำพรถ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

7) 
 

แบบแปลนอำคำรสถำนตรวจสภำพรถ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(โดยวศิวกรรับรองแบบแปลน พรอ้มลงลำยมอืชือ่รับรอง
ส ำเนำถกูตอ้ง) 

- 

8) 
 

แผนผงัแสดงแบบ ขนำด และลกัษณะของอำคำรสถำนที ่ลำนจอด
รถทำงจรำจร ทำงเขำ้ ทำงออกและรำยละเอยีดสิง่ปลกูสรำ้ง
ภำยในบรเิวณสถำนตรวจสภำพรถ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(โดยใหจั้ดท ำตำมมำตรำสว่น ) 

- 

9) 
 

แบบ ขนำด และรำยละเอยีดของเครือ่งตรวจสภำพรถ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(โดยกำรลงลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำถกูตอ้ง) 

- 

10) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

  



คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ค ำขอรบัใบอนญุำตจดัต ัง้สถำนตรวจสภำพรถ 
(หมำยเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 20 บำท 
  
 

2) ใบอนญุำตจดัต ัง้สถำนตรวจสภำพรถ 
(หมำยเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 15,000 บำท 
  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส ำนักงำนขนสง่จังหวดันครปฐม ทีอ่ยู ่100 ม.8 ต.วงัตะก ูอ.เมอืง จ.นครปฐม 73000โทร 0-3426-1011-13 และ0-
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 ำขอรับใบอนุญำตจัดตัง้สถำนตรวจสภำพรถ 
(หมำยเหต:ุ -)  

2) แบบรำยละเอยีดขอ้มลูประกอบค ำขอรับใบอนุญำตจัดตัง้สถำนตรวจสภำพรถ 
(หมำยเหต:ุ -)  

3) หนังสอืกำรจัดใหม้อีปุกรณ์หรอืสิง่อ ำนวยควำมสะดวกหรอืเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นกำรด ำเนนิงำนและควบคมุก ำกบัดแูล
สถำนตรวจสภำพรถ 
(หมำยเหต:ุ -)  

4) ตวัอยำ่งกำรกรอกค ำขอรับใบอนุญำตจัดตัง้สถำนตรวจสภำพรถ 
(หมำยเหต:ุ -)  

5) ตวัอยำ่งกำรกรอกแบบรำยละเอยีดขอ้มลูประกอบค ำขอรับใบอนุญำตจัดตัง้สถำนตรวจสภำพรถ 
(หมำยเหต:ุ -)  

6) หนังสอืมอบอ ำนำจ  (ดำ้นหนำ้) 
(หมำยเหต:ุ -)  

7) หนังสอืมอบอ ำนำจ (ดำ้นหลงั) 
(หมำยเหต:ุ -)  

 

หมำยเหต ุ

- 
 

 

 

 

เอกสำรฉบับนีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


