คูมือสําหรับประชาชน : การขอความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนตบริการสสม.
หนวยงานที่ใหบริการ :สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมแหงที่ 2กระทรวงคมนาคม
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
- ผูใดประสงคจะยื่นขอจดทะเบียนรถยนตบริการใหยื่นคําขอตอนายทะเบียนประจําจังหวัดตามแบบที่
กรมการขนสงทางบกกําหนดพรอมดวยหลักฐานประกอบคําขอ
- ตองยื่นคําขออนุญาตกอนเวลา 15.30 น. เนื่องจากปดรับชําระเงินคาคําขอเวลา 15.30 น.
หลักเกณฑ
- รถที่จะนํามาจดทะเบียนเปนรถยนตบริการตองไมเปนรถที่เกิดอุบัติและทําการซอมแซมหรือแกไขดัดแปลงจากรถที่เกิด
อุบัติเหตุ
-เครื่องยนตตองมีความจุกระบอกสูบไมนอยกวา 1,800 ลูกบาศกเซนติเมตร

ชองทางการใหบริการ

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

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 15:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :27 วัน
ลําดับ
1)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
1.1 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบคําขอใหวาครบถวน
ถูกตองแลว
1.2 ลงบันทึกรับคําขอรับชําระคาธรรมเนียมออกใบเสร็จรับเงิน
คาคําขอจํานวน 5 บาท

ระยะเวลา
20 นาที

สวนที่รับผิดชอบ
สํานักงานขนสงจังหวัด
เชียงใหมแหงที่ 2

15 วัน

สํานักงานขนสงจังหวัด
เชียงใหมแหงที่ 2

(หมายเหตุ: (- ระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อเอกสารครบถวนถูกตอง

สมบูรณ
2)

))
การพิจารณา
2.1แจงผูยื่นคําขอใหมารับเจาหนาที่ไปตรวจสถานที่เก็บซอม
และบํารุงรักษารถ
2.2 ตรวจสอบสถานที่เก็บซอมและบํารุงรักษารถและจัดทํา
รายงานผลการตรวจ
(การดําเนินการตาม 2.1 และ 2.2 ใชในกรณียื่นคําขอจด
ทะเบียนครั้งแรกหรือกรณียื่นสถานที่ไมเพียงพอและตองยื่น
เพิ่มเติม)
(หมายเหตุ: (- กรณียื่นคําขอจดทะเบียนครั้งแรกหรือกรณียื่น
สถานที่ไมเพียงพอและตองยื่นเพิ่มเติม)
- การนัดตรวจสอบสถานที่ฯขึ้นอยูกับความพรอมของทั้งผูยื่น
และเจาหนาที่แตไมเกิน 15 วันนับจากวันที่ตรวจสอบความ

ถูกตองครบถวนของเอกสารหลักฐาน
))

ลําดับ
3)

ขั้นตอน
การพิจารณา
3.1 ตรวจสอบขอเท็จจริงความจําเปนและหลักฐานตางๆ
รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของสรุปเรื่อง
3.2 จัดทําวาระการประชุมเสนอคณะกรรมการพิจารณารับจด
ทะเบียนรถยนตบริการเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการจด
ทะเบียนรถยนตบริการ
3.3 นัดประชุมคณะกรรมการฯ
3.4 จัดประชุมคณะกรรมการฯ
3.5 จัดทําหนังสือแจงมติคณกรรมการฯเสนอนายทะเบียน
ประจําจังหวัดลงนามแจงผูยื่นคําขอ

ระยะเวลา
10 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
สํานักงานขนสงจังหวัด
เชียงใหมแหงที่ 2

1 วัน

สํานักงานขนสงจังหวัด
เชียงใหมแหงที่ 2

3.6 จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการฯ

4)

(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
- นายทะเบียนประจําจังหวัดพิจารณาลงนามหนังสือแจงมติ
คณะกรรมการพิจารณารับจดทะเบียนรถยนตบริการ
(หมายเหตุ: (ระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อเอกสารครบถวนถูกตอง
สมบูรณ))

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(1. บัตรประจําตัวผูอํานาจลงนามของ
1.1 หางหุนสวนสามัญจดทะเบียนหรือหางหุนสวนจํากัด
1.2 บริษัทจํากัดหรือบริษัทจํากัดมหาชน
1.3 สหกรณ
2. กรณีที่ผูขออนุญาตมิไดมาดําเนินการดวยตนเองตองแนบสําเนาบัตร
ประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
สําเนาเอกสารหลักฐานที่นํามายื่นจะตองไดรับการรับรองสําเนาถูกตอง
ทุกฉบับ)
2)
ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ((ถามี) สําเนาหลักฐาที่นํามายื่นจะตองไดรับการรับรองสําเนา
ถูกตองทุกฉบับ)
3)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(- กรณีหางหุนสวนสามัญจดทะเบียนหรือหางหนสวนจํากัด /
บริษัทจํากัดหรือบริษัทจํากัดมหาชน
- นายทะเบียนใหไวไมเกิน 1 ป
- สําเนาหลักฐานที่นํามายื่นจะตองไดรับการรับรองสําเนาถูกตองทุก
ฉบับ)
4)
หนังสือมอบอํานาจ
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป)
5)
ตัวอยางเครื่องหมายประจํารถยนตที่ประสงคจะใช (ถามี)
ฉบับจริง1ฉบับ

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

สํานักงานเลขานุการกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา

สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมแหงที่
2

-

ลําดับ

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุรูปถายสํานักงานดานหนาและดานใน
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(รูปถายสํานักงานดานหนาและดานในขนาด 7.60 x 12.70
ซม. จํานวน 2 รูป)
รูปถายสถานที่เก็บรถที่สามารถจอดไดจริงและมีทางเขา-ออก
ขนาด 7.6 x 12.70 จํานวน 2 รูป
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุสําเนาโฉนดที่ดินและหลักฐานแสดงสิทธิการใชสถานที่เก็บรถยนต
พรอมแผนผังโดยสังเขปแสดงรายละเอียดของที่ตั้งและเนื้อที่ของ
สถานที่
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(- กรณีที่ไมใชโฉนดที่ดินของผูยื่นใหแสดงสิทธิครอบครอง
หรือสิทธิการใชสถานที่เก็บรถพรอมแผนผังและรูปถายโดยสังเขปแสดง
ลักษณะของที่ตั้งที่สามารถจอดรถไดมีทางเขา-ออกที่สามารถนํารถเขา
มาจอดไดตลอดเวลาและนํารถออกมาใชงานไดโดยสะดวกและขนาด
พื้นที่ของสถานที่เก็บรถโดยคิดพื้นที่ 15 ตรม./คัน
- ตองแนบสําเนาบัตรประชาชนสําเนาทะเบียนบานของเปฯเจาของโฉนด
ที่ดินทุกคน
- สําเนาหลักฐานที่นํามายื่นจะตองไดรับการรับรองสําเนาถูกตองทุก
ฉบับ)
จํานวนลักษณะขนาดและกําลังเครื่องยนตของรถยนตที่ยืนขอจด
ทะเบียน
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(รับรองสําเนาถูกตอง)
สัญญาจางใบชี้แจงปริมาณงานของผูวาจาง
ฉบับจริง1ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
หมายเหตุใบประกอบธุรกิจนําเที่ยว
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(-กรณีขอจดทะเบียนเปนรถยนตบริการทัศนาจร (รย.10)
- สําเนาหลักฐานที่นํามายื่นจะตองไดรับการรับรองสําเนาถูกตองทุก
ฉบับ)
ใบอนุญาตจัดตังโรงแรม
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(- กรณีขอจดทะเบียนเปนรถยนตบริการธุรกิจและผูยื่นคําขอ
หรือผูวาจางเปนโรงแรม
- สําเนาหลักฐานที่นํามายื่นจะตองไดรับการรับรองสําเนาถูกตองทุก
ฉบับ)
หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถยนต (ถามี)
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(รับรองสําเนาถูกตอง)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

-

-

-

-

-

กรมการทองเที่ยว

-

-

ลําดับ
14)

15)

16)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
ใบสําคัญรับจดทะเบียนสหกรณ
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(-กรณีสหกรณ
-สําเนาหลักฐานที่นํามายื่นจะตองไดรับการรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ)
บัญชีรายชื่อสมาชิกของสหกรณฉบับที่นายทะเบียนสหกรณ
รับรอง
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(- สําเนาหลักฐานที่นํามายื่นจะตองไดรับการรับรองสําเนา
ถูกตองทุกฉบับ)
คําขออนุญาตจดทะเบียนรถยนตบริการ
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ-

คาธรรมเนียม
ลําดับ
1)
คาคําขอ
(หมายเหตุ: -)

รายละเอียดคาธรรมเนียม

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมสงเสริมสหกรณ

กรมสงเสริมสหกรณ

สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมแหงที่
2

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 5 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
สํานักงานขนสงจังหวัดเชียงใหมแหงที่ 2 192 ม.7 ต.แมเหียะอ.เมืองจ.เชียงใหม 50100 โทร 053277156
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนยคุมครองผูโดยสารและรับเรื่องรองเรียนโทรศัพท 1584
(หมายเหตุ: -)
3)
ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขทําเนียบรัฐบาล
(หมายเหตุ: -)
4)
ศูนยดํารงธรรมกระทรวงมหาดไทยโทรศัพท 1567 E-Mail:damrongdhama.1567@gmail.com
(หมายเหตุ: -)
5)
ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
ชื่อแบบฟอรม
1)
คําขออนุญาตจดทะเบียนรถยนตบริการสําหรับบุคคลธรรมดา
(หมายเหตุ: -)
2)
คําขออนุญาตจดทะเบียนรถยนตบริการสําหรับนิติบุคคล (รถยนตบริการธุรกิจ)
(หมายเหตุ: -)
3)
คําขออนุญาตจดทะเบียนรถยนตบริการสําหรับนิติบุคคล (รถยนตบริการทัศนาจร)
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่

ชื่อกระบวนงาน:การขอความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนตบริการสสม.
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:สํานักการขนสงผูโดยสารกรมการขนสงทางบกสํานักการขนสงผูโดยสาร
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: อนุมัติ
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1)พระราชบัญญัติรถยนตพ.ศ. 2522
2)คําสั่งกรมการขนสงทางบกที่ 631/2552 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณารับจดทะเบียนรถยนตบริการสั่งณวันที่ 12
ตุลาคม 2552
3)ระเบียบกรมการขนสงทางบกวาดวยการจดทะเบียนรถยนตบริการพ.ศ.2548
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
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