
คูมือสําหรับประชาชน : การขอความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนตบริการสสม. 
หนวยงานท่ีใหบริการ :สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมแหงท่ี 2กระทรวงคมนาคม 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

- ผูใดประสงคจะยื่นขอจดทะเบียนรถยนตบริการใหยื่นคําขอตอนายทะเบียนประจําจังหวัดตามแบบท่ี 

กรมการขนสงทางบกกําหนดพรอมดวยหลักฐานประกอบคําขอ 

 

- ตองยื่นคําขออนุญาตกอนเวลา 15.30 น. เนื่องจากปดรับชําระเงินคาคําขอเวลา 15.30 น. 

 

หลักเกณฑ 

  - รถท่ีจะนํามาจดทะเบียนเปนรถยนตบริการตองไมเปนรถที่เกิดอุบัติและทําการซอมแซมหรือแกไขดัดแปลงจากรถท่ีเกิด

อุบัติเหตุ 

 

  -เครื่องยนตตองมีความจุกระบอกสูบไมนอยกวา 1,800 ลูกบาศกเซนติเมตร 

 
 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานที่ใหบริการ 
สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมแหงท่ี 2 192 ม.7 ต.แมเหียะอ.
เมืองจ.เชียงใหม 50100 โทร 053277156/ติดตอดวยตนเองณ
หนวยงาน 
(หมายเหต:ุ (การขําระเงินคาธรรมเนียมตองดําเนินการภายใน
เวลา 15.30 น.)) 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 15:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :27 วัน 
 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
1.1  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคําขอใหวาครบถวน
ถูกตองแลว 
1.2  ลงบันทึกรับคําขอรับชําระคาธรรมเนียมออกใบเสร็จรับเงิน
คาคําขอจํานวน  5  บาท     
   
(หมายเหต:ุ (- ระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อเอกสารครบถวนถูกตอง
สมบูรณ 
)) 

20 นาที สํานักงานขนสงจังหวัด
เชียงใหมแหงท่ี 2 

 

2) การพิจารณา 
2.1แจงผูยื่นคําขอใหมารับเจาหนาท่ีไปตรวจสถานท่ีเก็บซอม
และบํารุงรักษารถ 
2.2 ตรวจสอบสถานท่ีเก็บซอมและบํารุงรักษารถและจัดทํา
รายงานผลการตรวจ 
(การดําเนินการตาม 2.1 และ 2.2 ใชในกรณียื่นคําขอจด
ทะเบียนครั้งแรกหรือกรณียื่นสถานท่ีไมเพียงพอและตองยื่น
เพิ่มเติม) 
(หมายเหตุ: (- กรณียื่นคําขอจดทะเบียนครั้งแรกหรือกรณียื่น
สถานท่ีไมเพียงพอและตองยื่นเพิ่มเติม) 
- การนัดตรวจสอบสถานท่ีฯขึ้นอยูกับความพรอมของท้ังผูยื่น
และเจาหนาท่ีแตไมเกิน 15 วันนับจากวันท่ีตรวจสอบความ
ถูกตองครบถวนของเอกสารหลักฐาน 
)) 

15 วัน สํานักงานขนสงจังหวัด
เชียงใหมแหงท่ี 2 

 



ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 

3) การพิจารณา 
3.1  ตรวจสอบขอเท็จจริงความจําเปนและหลักฐานตางๆ
รวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของสรุปเรื่อง 
3.2 จัดทําวาระการประชุมเสนอคณะกรรมการพิจารณารับจด
ทะเบียนรถยนตบริการเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการจด
ทะเบียนรถยนตบริการ 
3.3 นัดประชุมคณะกรรมการฯ 
3.4 จัดประชุมคณะกรรมการฯ 
3.5  จัดทําหนังสือแจงมติคณกรรมการฯเสนอนายทะเบียน
ประจําจังหวัดลงนามแจงผูยื่นคําขอ    
    
3.6 จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ 
 
(หมายเหต:ุ -) 

10 วัน สํานักงานขนสงจังหวัด
เชียงใหมแหงท่ี 2 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
- นายทะเบียนประจําจังหวัดพิจารณาลงนามหนังสือแจงมติ
คณะกรรมการพิจารณารับจดทะเบียนรถยนตบริการ 
(หมายเหต:ุ (ระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อเอกสารครบถวนถูกตอง
สมบูรณ)) 

1 วัน สํานักงานขนสงจังหวัด
เชียงใหมแหงท่ี 2 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(1. บัตรประจําตัวผูอํานาจลงนามของ 
    1.1 หางหุนสวนสามัญจดทะเบียนหรือหางหุนสวนจํากัด 
    1.2 บริษัทจํากัดหรือบริษัทจํากัดมหาชน 
    1.3 สหกรณ 
2. กรณีที่ผูขออนุญาตมิไดมาดําเนินการดวยตนเองตองแนบสําเนาบัตร
ประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
สําเนาเอกสารหลักฐานท่ีนํามายื่นจะตองไดรับการรับรองสําเนาถูกตอง
ทุกฉบับ) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ((ถามี) สําเนาหลักฐาท่ีนํามายื่นจะตองไดรับการรับรองสําเนา
ถูกตองทุกฉบับ) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(- กรณีหางหุนสวนสามัญจดทะเบียนหรือหางห นสวนจํากัด / 
บริษัทจํากัดหรือบริษัทจํากัดมหาชน 
- นายทะเบียนใหไวไมเกิน 1 ป 
- สําเนาหลักฐานท่ีนํามายื่นจะตองไดรับการรับรองสําเนาถูกตองทุก
ฉบับ) 

สํานักงานเลขานุการกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา 

4) 
 

หนังสือมอบอํานาจ 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป) 

สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมแหงที่ 
2 

5) 
 

ตัวอยางเครื่องหมายประจํารถยนตท่ีประสงคจะใช (ถามี) 
ฉบับจริง1ฉบับ 

- 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

6) 
 

รูปถายสํานักงานดานหนาและดานใน 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ(รูปถายสํานักงานดานหนาและดานในขนาด 7.60 x  12.70 
ซม. จํานวน 2 รูป) 

- 

7) 
 

รูปถายสถานที่เก็บรถท่ีสามารถจอดไดจริงและมีทางเขา-ออก
ขนาด 7.6 x 12.70 จํานวน 2 รูป 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

8) 
 

สําเนาโฉนดท่ีดินและหลักฐานแสดงสิทธิการใชสถานท่ีเก็บรถยนต
พรอมแผนผังโดยสังเขปแสดงรายละเอียดของท่ีตั้งและเน้ือท่ีของ
สถานท่ี 
ฉบับจริง0ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหตุ(- กรณีที่ไมใชโฉนดท่ีดินของผูยื่นใหแสดงสิทธิครอบครอง
หรือสิทธิการใชสถานท่ีเก็บรถพรอมแผนผังและรูปถายโดยสังเขปแสดง
ลักษณะของท่ีตั้งท่ีสามารถจอดรถไดมีทางเขา-ออกท่ีสามารถนํารถเขา
มาจอดไดตลอดเวลาและนํารถออกมาใชงานไดโดยสะดวกและขนาด
พื้นที่ของสถานท่ีเก็บรถโดยคิดพื้นที่ 15 ตรม./คัน 
- ตองแนบสําเนาบัตรประชาชนสําเนาทะเบียนบานของเปฯเจาของโฉนด
ท่ีดินทุกคน 
- สําเนาหลักฐานท่ีนํามายื่นจะตองไดรับการรับรองสําเนาถูกตองทุก
ฉบับ) 

- 

9) 
 

จํานวนลักษณะขนาดและกําลังเครื่องยนตของรถยนตท่ียืนขอจด
ทะเบียน 
ฉบับจริง0ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหตุ(รับรองสําเนาถูกตอง) 

- 

10) 
 

สัญญาจางใบชี้แจงปริมาณงานของผูวาจาง 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

11) 
 

ใบประกอบธุรกิจนําเที่ยว 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(-กรณีขอจดทะเบียนเปนรถยนตบริการทัศนาจร (รย.10) 
- สําเนาหลักฐานท่ีนํามายื่นจะตองไดรับการรับรองสําเนาถูกตองทุก
ฉบับ) 

กรมการทองเท่ียว 

12) 
 

ใบอนุญาตจัดต ั งโรงแรม 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(- กรณีขอจดทะเบียนเปนรถยนตบริการธุรกิจและผูยื่นคําขอ
หรือผูวาจางเปนโรงแรม 
- สําเนาหลักฐานท่ีนํามายื่นจะตองไดรับการรับรองสําเนาถูกตองทุก
ฉบับ) 

- 

13) 
 

หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถยนต (ถาม)ี 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(รับรองสําเนาถูกตอง) 

- 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

14) 
 

ใบสําคัญรับจดทะเบียนสหกรณ 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(-กรณีสหกรณ 
-สําเนาหลักฐานท่ีนํามายื่นจะตองไดรับการรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ) 

กรมสงเสริมสหกรณ 

15) 
 

บัญชีรายชื่อสมาชิกของสหกรณฉบับที่นายทะเบียนสหกรณ
รับรอง 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(- สําเนาหลักฐานท่ีนํามายื่นจะตองไดรับการรับรองสําเนา
ถูกตองทุกฉบับ) 

กรมสงเสริมสหกรณ 

16) 
 

คําขออนุญาตจดทะเบียนรถยนตบริการ 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ- 

สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมแหงที่ 
2 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

1) คาคําขอ 
(หมายเหต:ุ -) 

คาธรรมเนียม 5 บาท 
 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

1) สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมแหงที่ 2 192 ม.7 ต.แมเหียะอ.เมืองจ.เชียงใหม 50100 โทร 053277156 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศูนยคุมครองผูโดยสารและรับเรื่องรองเรียนโทรศัพท 1584 
(หมายเหต:ุ -) 

3) ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขทําเนียบรัฐบาล 
(หมายเหต:ุ -) 

4) ศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทยโทรศัพท 1567  E-Mail:damrongdhama.1567@gmail.com 
(หมายเหต:ุ -) 

5) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอรม 

1) คําขออนุญาตจดทะเบียนรถยนตบริการสําหรับบุคคลธรรมดา 
(หมายเหต:ุ -) 

2) คําขออนุญาตจดทะเบียนรถยนตบริการสําหรับนิติบุคคล (รถยนตบริการธุรกิจ) 
(หมายเหต:ุ -) 

3) คําขออนุญาตจดทะเบียนรถยนตบริการสําหรับนิติบุคคล (รถยนตบริการทัศนาจร) 
(หมายเหต:ุ -) 

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ขอมูลสําหรับเจาหนาท่ี 



ชื่อกระบวนงาน:การขอความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนตบริการสสม. 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:สํานักการขนสงผูโดยสารกรมการขนสงทางบกสํานักการขนสงผูโดยสาร 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: อนุมัต ิ

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวของ: 

 
1)พระราชบัญญัติรถยนตพ.ศ. 2522 
 
2)คําส่ังกรมการขนสงทางบกท่ี 631/2552 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณารับจดทะเบียนรถยนตบริการส่ังณวันท่ี 12 
ตุลาคม 2552 
 
3)ระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยการจดทะเบียนรถยนตบริการพ.ศ.2548 
ระดับผลกระทบ:บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนที่ใหบริการ:สวนกลาง, สวนภูมิภาค 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา:--ประกาศกรมการขนสงทางบกเรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติ

ราชการเพ ิ อประชาชน 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 6.0 
 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 22 

 จํานวนคําขอท่ีมากที่สุด 38 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 14 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:สําเนาคูมือประชาชน 17/07/2015 10:22 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 




