
คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ 

สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

 

www.dlt.go.th 

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 

 

สำนักงานขนส่งจงัหวัดร้อยเอ็ด 

โทรศัพท์ ๐-๔๓๖๒-๔๑๕๑ 

เว็บไซต์สำนักงาน https://www.dlt.go.th/site/roiet 

 

 

**ความประทับใจเป็นของท่าน บริการเป็นของเรา** 

http://www.dlt.go.th/
https://www.dlt.go.th/site/roiet


คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ 

ด้านฝ่ายทะเบียนรถ 

 

www.dlt.go.th 

 

 

ฝ่ายทะเบียนรถ 

สำนักงานขนส่งจงัหวัดร้อยเอ็ด 

โทรศัพท์ ๐-๔๓๖๒-๔๑๕๐ 

เว็บไซต์สำนักงาน https://www.dlt.go.th/site/roiet 

 

 

**ความประทับใจเป็นของท่าน บริการเป็นของเรา** 

http://www.dlt.go.th/
https://www.dlt.go.th/site/roiet




































































































































































































































































































































































































































































































คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ 

ด้านประกอบการขนส่ง 

 

www.dlt.go.th 

 

 

กลุ่มวิชาการขนส่ง 

สำนักงานขนส่งจงัหวัดร้อยเอ็ด 

โทรศัพท์ ๐-๔๓๖๒-๔๑๕๓ 

เว็บไซต์สำนักงาน https://www.dlt.go.th/site/roiet 

 

 

**ความประทับใจเป็นของท่าน บริการเป็นของเรา** 

http://www.dlt.go.th/
https://www.dlt.go.th/site/roiet


คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรแก้ไขรำยละเอียดในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งประจ ำทำง 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
* ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือส ำหรับ
ประชำชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วนและ/หรือมีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้
ไม่สำมำรถพิจำรณำได้เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในบันทึกดังกล่ำวมิเช่นนั้นจะ
ถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึกดังกล่ำวและจะมอบส ำเนำ
บันทึกควำมพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
**ระยะเวลำรอคอยเฉลี่ยระหว่ำงข้ันตอนและ/หรือระยะเวลำกำรติดต่อแผนกอ่ืนหรือสถำนที่อ่ืนระหว่ำงข้ันตอนนับรวมไว้
ในระยะเวลำด ำเนินกำรรวม  
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 
043-624153 สายด่วน 1584/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 1 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของค ำขอและเอกสำร
หลักฐำน 
(หมายเหตุ: -)  

20 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
รอ้ยเอ็ด 

 

2) กำรพิจำรณำ 
ตรวจสอบอำยุและรำยละเอียดในใบอนุญำตประกอบกำรที่จะ
ขอแก้ไข / สรุปรำยละเอียดพร้อมแก้ไขรำยกำรในใบอนุญำต 
เสนอนำยทะเบียนเพื่ออนุมัติ 

5 ชั่วโมง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
(หมายเหตุ: -)  

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
นำยทะเบียนกลำงพิจำรณำอนุมัติและลงนำม 
(หมายเหตุ: -)  

90 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.ของผู้มีอ ำนำจลงนำม 
2.กรณผีู้ขออนุญำตมิได้มำด ำเนินกำรด้วยตนเองต้องแนบส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-กรณีมอบอ ำนำจ 
-พร้อมผนึกอำกรแสตมป์ ) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

3) 
 

ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-(ถ้ำมี) 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

4) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-ของผู้มีอ ำนำจลงนำม 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

5) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (-นำยทะเบียนฯ รับรองไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันที่ยื่นค ำขอ 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

6) 
 

ค ำขอแก้ไขรำยละเอียดในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งประจ ำทำง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใช้แบบฟอร์ม "แบบค ำขออ่ืนๆ") 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

7) 
 

หลักฐำนกำรอนุญำตให้แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งส ำนักงำนแห่งใหม่หรือ
ส ำนักงำนสำขำ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (-หลักฐำนซึ่งออกโดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2  227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-624153 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) E-mail : - 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  



 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค ำขออ่ืนๆ 
(หมายเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
กำรแก้ไขรำยละเอียด ในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งประจ ำทำง เช่น เปลี่ยนชื่อผู้ประกอบกำรฯ , ที่อยู่ , ที่ตั้งสถำน
ประกอบกำร ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรแก้ไขรำยละเอียดในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งประจ ำทำง  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:  
1)พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
2)ประกาศ นายทะเบียนกลาง เรื่อง มอบหมายอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนกลางให้ขา้ราชการกรมการขนส่งทางบก
กระท าการแทน พ.ศ. 2558  
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ประกำศกรมกำรขนส่งทำงบก เรื่อง กำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำร
ปฏิบัติรำชกำรเพ่ือประชำชน 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 415.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 0 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรแก้ไขรำยละเอียดในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งประจ ำทำง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
รอ้ยเอ็ด 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรแก้ไขรำยละเอียดในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งประเภทส่วนบุคคล เช่น เปลี่ยนชื่อ
ผู้ประกอบกำร,ที่อยู่,สถำนที่ประกอบกำร ฯลฯ (พ.ร.บ. กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ประกอบกำรขนส่งที่มีควำมประสงค์จะเปลี่ยนแปลงชื่อ ที่อยู่ท่ีตั้งส ำนักงำน สถำนที่ประกอบกำรให้ยื่นค ำขอตำมแบบที่
กรมกำรขนส่งทำงบกก ำหนดพร้อมด้วยหลักฐำน ณ หน่วยงำนที่ได้แจ้งขออนุญำตประกอบกำรขนส่งไว้ 
2.กรณีไม่มำด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องจัดท ำหนังสือมอบอ ำนำจมำด้วย 
หมำยเหตุ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือส ำหรับ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค ำขอหรือหลักฐำนไม่ครบถ้วน และหรือบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถ
พิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นค ำ
ขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและหรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในบันทึกดังกล่ำว มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่น
ค ำขอละทิ้งค ำขอ โดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึกดังกล่ำว และจะมอบส ำเนำบันทึก
ควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
2. ผู้ขอจะได้รับทรำบผลกำรพิจำรณำในวันท ำกำรถัดไป 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 
043-624153 สายด่วน 1584 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 3 ชั่วโมง 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
 รับค ำขอ ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของค ำขอ
และหลักฐำนประกอบค ำขอ 

20 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
(หมายเหตุ: -)  

2) กำรพิจำรณำ 
ค้นแฟ้ม/ ตรวจสอบข้อมูลกับหลักฐำน /บันทึกแก้ไขรำยกำร
ในใบอนุญำตและระบบงำน/ สรุปรำยละเอียดที่เกี่ยวข้อง
เสนอนำยทะเบียนกลำงพิจำรณำ 
(หมายเหตุ: -)  

120 นำที ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
นำยทะเบียนกลำงพิจำรณำลงนำม 
(หมายเหตุ: -)  

40 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน ) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน ) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน ) 

กรมกำรกงสุล 

4) 
 

ทะเบียนสมรส 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ ((ถ้ำมี) ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน ) 

กรมกำรปกครอง 

5) 
 

ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ 
ฉบับจรงิ 1 ฉบับ 

กรมกำรปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ ((ถ้ำมี) ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน ) 

6) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (มีอำยุไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ยื่นค ำขอ และต้องลง
ลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรพร้อมประทับตรำนิติบุคคล
ให้ครบถ้วนทุกฉบับ) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

7) 
 

ใบส ำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ บัญชีรำยช่ือสมำชิกของสหกรณ์
ฉบับท่ีนำยทะเบียนสหกรณ์รับรอง ข้อบังคับสหกรณ์  กรณีเป็น
สหกรณ์ 
ฉบบัจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วนทุกฉบับ ) 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

8) 
 

หนังสืออนุญำตให้จัดตั้งสมำคม ใบส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียน
แต่งตั้งกรรมกำรของสมำคมพร้อมข้อบังคับของสมำคม 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วนทุกฉบับ ) 

กรมกำรปกครอง 

9) 
 

ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งฯ หรือใบแทน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส ำนักงำนขนส่งกรุงเทพมหำนคร
พ้ืนที่5 

10) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบ  
(กรณีกระท ำกำรแทน) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมกำรขนส่งทำงบก 

11) 
 

แบบค ำขออ่ืนๆ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

กรมกำรขนส่งทำงบก 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หมำยเหตุ - 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2  227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-624153 

(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน  โทรศัพท์  1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) E-mail : - 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ค ำขออ่ืนๆ 
(หมายเหตุ: -)  

2) หนังสือมอบอ ำนำจ 
(หมายเหตุ: -)  

หมำยเหตุ 
http://www.dlt.go.th/th/eform/index.php 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรแก้ไขรำยละเอียดในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งประเภทส่วนบุคคล เช่น เปลี่ยนชื่อผู้ประกอบกำร,ที่
อยู่,สถำนที่ประกอบกำร ฯลฯ (พ.ร.บ. กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522)  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักงำนขนส่งกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่5 กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่ง
กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่5 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

  
1)ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่องมอบหมายอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนกลางให้ข้าราชการกรมการขนส่งทางบก
กระท าการแทน พ.ศ. 2558  
  
2)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ไม่ได้ระบุ 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 0 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรแก้ไขรำยละเอียดในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งประเภทส่วนบุคคล เช่น เปลี่ยนชือ่
ผู้ประกอบกำร,ที่อยู่,สถำนที่ประกอบกำร ฯลฯ (พ.ร.บ. กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522)  ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรแก้ไขรำยละเอียดในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถโดยสำร สสม. 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
- ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งยังไม่สิ้นอำยุ 
- ผู้ประกอบกำรขนส่งยื่นค ำขอด้วยตนเอง หรือมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นท ำกำรแทน 
หมำยเหตุ 
 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือส ำหรับ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในกรณีที่ค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วนและ/หรือมีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุ
ให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในบันทึกดังกล่ำว    
มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึกดังกล่ำว และ 
จะมอบส ำเนำบันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน  
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด  โทร 043-
624153 สายด่วน 1584 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 6 ชั่วโมง 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
- รับค ำขอ ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของค ำขอ และ
เอกสำรประกอบค ำขอ 
(หมายเหตุ: -)  

1 ชั่วโมง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

2) กำรพิจำรณำ 
- รวบรวมข้อมูลและหลักฐำน สรุปข้อเท็จจริงและจัดท ำ
บันทึกในใบอนุญำต เสนอนำยทะเบียนกลำงลงนำม 
(หมายเหตุ: -)  

4 ชั่วโมง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

- นำยทะเบียนกลำงพิจำรณำลงนำมบันทึก 
(หมายเหตุ: -)  

1 ชั่วโมง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-กรณีบคุคลธรรมดำ 
-กรณีนิตบิุคคลใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มีอ ำนำจลงนำม 
-เอกสำรต้องรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-กรณีบุคคลธรรมดำ 
-กรณีนิติบุคคลใช้ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจลงนำม 
-เอกสำรต้องรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ถ้ำมี) 

กรมกำรปกครอง 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-กรณีนิติบุคคล 
-ไม่เกิน 90 วัน นับจำกวันที่นำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทออกให้ถึงวันที่
ยื่นค ำขอ 
-เอกสำรต้องรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

5) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ และภำพถ่ำยบัตรประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-กรณีผู้ประกอบกำรขนส่งไม่มำด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้อง
มีหนังสือมอบอ ำนำจฉบับจริงที่ลงลำยมือชื่อผู้มอบอ ำนำจและผู้รับ

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
มอบอ ำนำจ พร้อมติดอำกรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว) 

6) 
 

เอกสำรเกี่ยวกับรำยละเอียดที่ขอแก้ไข 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-เอกสำรต้องรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบบั) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มี 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2  227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-624153 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) E-mail : - 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค ำขออ่ืน ๆ 
(หมายเหตุ: -)  

หมำยเหตุ 
- 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรแก้ไขรำยละเอียดในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถโดยสำร สสม.  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

  
1)ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่องมอบหมายอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนกลางให้ข้าราชการกรมการขนส่งทางบก
กระท าการแทน พ.ศ. 2558  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 0 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรแก้ไขรำยละเอียดในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถโดยสำร 
ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรแก้ไขรำยละเอียดในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถบรรทุกตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ตรวจสอบควำมถูกต้อง เช่น ที่ตั้งส ำนักงำน ที่อยู่ ชื่อ เป็นต้นในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งฯ กับ เอกหลักฐำนที่ขอ
แก้ไขรำยละเอียด 
2. เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522 
หมำยเหตุ * ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือส ำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน และ/หรือมีควำมบกพร่องไม่
สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำร
หลักฐำนที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดใน
บันทึกดังกล่ำว มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึก
ดังกล่ำว และจะมอบส ำเนำบันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
* ระยะเวลำรอคอยเฉลี่ยระหว่ำงข้ันตอนและ/หรือระยะเวลำกำรติดต่อ แผนกติดต่อแผนกอ่ืนหรือสถำนที่อ่ืนระหว่ำง
ขั้นตอนนับรวมไว้ในระยะเวลำด ำเนินกำร 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ใหบ้ริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 
043-624153 สายด่วน 1584 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 6 ชั่วโมง 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
กำรตรวจสอบเอกสำร โดยเจ้ำหน้ำที่ กลุ่มวิชำกำรขนส่ง 
ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

4.2 ชั่วโมง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
(หมายเหตุ: (1. ผู้ขอยื่นค าขออื่น ๆ ขอแก้ไขรายละเอียดใน
ใบอนุญาตฯ เช่น ชื่อ ที่อยู่ ที่ตั้งส านักงาน เป็นต้น พร้อมเอก
ลารหลักฐาน 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง อายุและ
รายละเอียดในใบอนุญาต ฯ ที่ขอแก้ไข สรุปรายละเอียด
พร้อมแก้ไขในใบอนุญาตฯ น าเสนอหัวหน้าตรวจสอบและ
น าเสนอนายทะเบียน (ค าขอ 1 ฉบับ ต่อจ านวนรถไม่เกิน 10 
คัน) (ไม่นับรวมระยะเวลาที่รอคอย)))  

2) กำรพิจำรณำ 
กำรพิจำรณำอนุญำต โดยนำยทะเบียนกลำง 
(หมายเหตุ: (1. นายทะเบียนพิจารณาอนุมัติ (ไม่นับรวม
ระยะเวลาที่รอคอย)))  

1 ชั่วโมง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
กำรลงนำมอนุญำต โดย ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด หรือ หัวหน้ำ
กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
(หมายเหตุ: (นายทะเบียนลงนาม แจ้งผลการพิจารณาโดย
เจ้าหน้าทีข่องกลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัด
นครพนม (ไม่รับรวมระยะเวลาที่รอคอย))  

40 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง  2. กรณีที่ผู้ขอมิได้ด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้ส ำเนำ
บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ พร้อมรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง  3. กรณีทีผู่้ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจ 
1 ฉบับ และของผู้รับมอบอ ำนำจ 1 ฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

กรมกำรปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หมำยเหตุ (กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2. 
กรณีท่ีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำทะเบียน 1 ฉบับ พร้อม
รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

3) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจที่เป็นบุคคลต่ำงด้ำว พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง) 

- 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ท่ีออกให้ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

5) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีท่ีผู้ขอไม่ได้ด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้หนังสือมอบ
อ ำนำจ ติดอำกรแสตมป์ 10 บำท หรือ 30 บำท) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

6) 
 

เอกสำรกำรแก้ไขชื่อ หรือ ที่อยู่ หรือที่ตั้งส ำนักงำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เพ่ือแสดงเอกสำรที่ยื่นว่ำมีควำมเกี่ยวข้องกับผู้ยื่นค ำขอ) 

- 

7) 
 

ค ำขออ่ืน ๆ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ดำวน์โหลดค ำขออ่ืน ๆ ได้ท่ีเว็บไซต์กรมกำรขนส่งทำงบก) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

8) 
 

ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถที่ใช้ในกำรขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เพ่ือน ำมำปรับปรุงเงื่อนไขในใบอนุญำตฯ ฉบับจริงให้
ถูกต้องกันกับส ำเนำใบอนุญำตฯ ที่ทำงรำชกำรมีอยู่) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 



ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มี 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2  227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-624153 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) e-mail: - 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์ด ำรงค์ธรรมกระทรวงมหำดไทยโทรศัพท์ 1567 email:domronghama.1567@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมำยเหตุ 
ดูแผนภำพแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรได้ที่ www.dlt.go.th (เข้ำไปดูรำยละเอียดได้ที่ ส่วนรำชกำร 
เว็บไซต์หน่วยงำนภำยใน ส่วนประกอบกำรขนส่งสินค้ำ) 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรแก้ไขรำยละเอียดในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรขนส่งทำงบก  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

  
1)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ไม่มี 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 100 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 80 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 50 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรแก้ไขรำยละเอียดในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถบรรทุกตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก  ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรแก้ไขรำยละเอียดในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศด้วยรถบรรทุกตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ตรวจสอบควำมถูกต้องของที่ตั้งส ำนักงำน ที่อยู่ ชื่อ ในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง ฯ กับ เอกสำรที่ขอแก้ไข 
2. เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมมำตรำ 25 แห่งพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522 
3. เป็นผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศไม่ประจ ำทำง/ส่วนบุคคล ด้วยรถบรรทุก 
หมำยเหตุ *ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือส ำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน และ/หรือมีควำมบกพร่องไม่
สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำร
หลักฐำนที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดใน
บันทึกดังกล่ำว มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึก
ดังกล่ำว และจะมอบส ำเนำบันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
* ระยะเวลำรอคอยเฉลี่ยระหว่ำงข้ันตอนและ/หรือระยะเวลำกำรติดต่อ แผนกติดต่อแผนกอ่ืนหรือสถำนที่อ่ืนระหว่ำง
ขั้นตอนนับรวมไว้ในระยะเวลำด ำเนินกำร 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 
043-624153 สายด่วน 1584/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 6 ชั่วโมง 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1.1 รับค ำขอตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของค ำขอและ
เอกสำร 1.2 สรุปรำยละเอียดพร้อมแก้ไขในใบอนุญำตฯ 1.3 

260 นำที ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
น ำเสนอหัวหน้ำตรวจสอบและน ำเสนอนำยทะเบียน 
(หมายเหตุ: (ไม่นับรวมระยะเวลาที่รอคอย ))  

2) กำรพิจำรณำ 
นำยทะเบียนกลำงพิจำรณำอนุญำต 
(หมายเหตุ: ( ไม่นับรวมระยะเวลาที่รอคอย ))  

1 ชั่วโมง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

- จัดท ำเอกสำรกำรแก้ไขรำยละเอียดในใบอนุญำตฯ และ
น ำเสนอนำยทะเบียน - นำยทะเบียนลงนำม 
(หมายเหตุ: (( ไม่นับรวมระยะเวลาที่รอคอย )))  

40 นำท ี ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 
 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง  2.กรณีท่ีผู้ขอมิได้ด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้ส ำเนำ
บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ พร้อมรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง 3.กรณีท่ีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง    
2. กรณีที่ผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำทะเบียน 1 ฉบับ 
พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจเป็นบุคคลต่ำงด้ำว ต้องใช้ส ำเนำ
หนังสือเดินทำง 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

4) หนังสือรับรองนิติบุคคล กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
 ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหตุ (ท่ีออกให้ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก) 

5) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีท่ีผู้ขอไม่ได้มำด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้หนังสือ
มอบอ ำนำจ พร้อมติดอำกรแสตมป์ 10 บำท หรือ 30 บำท ) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

6) 
 

เอกสำรกำรแก้ไขชื่อ หรือ ที่อยู่ หรือที่ตั้งส ำนักงำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสำรที่มีควำมเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับใบอนุญำตฯ ระหว่ำง
ประเทศ ไม่ประจ ำทำง/ส่วนบุคคล ด้วยรถบรรทุก) 

กรมกำรปกครอง 

7) 
 

ค ำขออ่ืน ๆ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ดำวน์โหลดค ำขอได้ที่เว็บไซต์กรมกำรขนส่งทำงบก) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

8) 
 

ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำง/ส่วนบุคคลระหว่ำง
ประเทศด้วยรถที่ใช้ในกำรขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เพ่ือน ำมำปรับปรุงเงื่อนไขในใบอนุญำตฯ ฉบับจริงให้
ถูกต้องกันกับส ำเนำใบอนุญำตฯ ที่ทำงรำชกำรมีอยู่) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มี 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
 
 
 
 



ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2  227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-624153 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) e-mail: - 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์ด ำรงค์ธรรมกระทรวงมหำดไทยโทรศัพท์ 1567 email:domronghama.1567@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมำยเหตุ 
ดูแผนภำพแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร ที่ www.dlt.go.th (เข้ำไปดูรำยละเอียดได้ที่ ส่วนรำชกำร 
เว็บไซตห์น่วยงำนภำยใน ส่วนประกอบกำรขนส่งสินค้ำ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรแก้ไขรำยละเอียดในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรขนส่งทำงบก  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:  
1)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรฐฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ไม่มี 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 10 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 40 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 5 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรแก้ไขรำยละเอียดในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศด้วยรถบรรทุกตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก  ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอก ำหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคล เช่น เงื่อนไข
เกี่ยวกับสถำนที่เก็บ ซ่อม และบ ำรุงรักษำรถ ,ลักษณะรถ ฯลฯ (พ.ร.บ. กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ประกอบกำรขนส่งที่จะขอเปลี่ยนแปลงสถำนที่เก็บ ซ่อม และบ ำรุงรักษำรถ ลักษณะรถหรือมำตรฐำนรถ ให้ยื่นค ำขอ
ตำมแบบท่ีกรมกำรขนส่งทำงบกก ำหนดพร้อมด้วยหลักฐำน ณ หน่วยงำนที่ได้แจ้งขออนุญำตประกอบกำรขนส่งไว้ 
2. ต้องมีหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ขอปรับปรุง 
3. สถำนที่เก็บ ซ่อม และบ ำรุงรักษำรถที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ต้องไม่ใช่บริเวณของสถำนที่ทำงศำสนำหรือสถำนศึกษำและ
ต้องมีทำงหรือถนน ให้รถเข้ำออกสะดวก และไม่ตั้งอยู่ในบริเวณทีีี่จะก่อให้เกิดอันตรำยหรือ ควำมไม่สงบต่อสถำนที่
ใกล้เคียง กรณีสถำนที่เก็บซ่อม และบ ำรุงรักษำรถเป็นของบุคคลอื่น ต้องมีหลักฐำนให้สิทธิกำรใช้สถำนที่ดังกล่ำว จัดท ำเป็น
นิติกรรมสองฝ่ำย พร้อมแนบภำพถ่ำยแผนที่ตั้งสถำนที่ดังกล่ำวด้วย 
4.ลักษณะหรือมำตรฐำนรถ หรือจ ำนวนรถที่ขอปรับปรุง จะต้องสอดคล้องกับธุรกิจหรือกำรค้ำท่ีประกอบกิจกำรอยู่ 
5. หนังสือมอบอ ำนำจ กรณี ไม่ได้มำด ำเนินกำรด้วยตนเอง 
หมำยเหตุ 
1.ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือ
ส ำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค ำขอหรือหลักฐำนไม่ครบถ้วน และหรือบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่
สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดย
ผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในบันทึกดังกล่ำว มิเช่นนั้นจะถือ
ว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอ โดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึกดังกล่ำว และจะมอบส ำเนำ
บันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
2. ผ้ีขอจะได้รับทรำบผลกำรพิจำรณำภำยในวันท ำกำรถัดไป 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 
043-624153 สายด่วน 1584/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
 



ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 4 ชั่วโมง 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
รับค ำขอ ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของค ำขอและ
หลักฐำนประกอบค ำขอ ค้นแฟ้ม/ตรวจสอบประวัติกำร
ประกอบกำรขนส่งและเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้องแต่ละกรณี ในกำร
ขอก ำหนด(ปรับปรุง) เงื่อนไขฯ 
/บันทึกรำยกำรในใบอนุญำตและระบบงำน 
(หมายเหตุ: -)  

120 นำที ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

2) กำรพิจำรณำ 
นักวิชำกำรขนส่งพิจำรณำน ำเสนอนำยทะเบียนกลำง 
(หมายเหตุ: -)  

60 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

นำยทะเบียนกลำงอนุมัติและลงนำม 
(หมายเหตุ: -)  

60 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องรับรองส ำเนำเอกสำรให้ครบถ้วน) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องรับรองส ำเนำเอกสำรให้ครบถ้วน) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องรับรองส ำเนำเอกสำรให้ครบถ้วน) 

กรมกำรกงสุล 

4) 
 

ทะเบียนสมรส 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

กรมกำรปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หมำยเหตุ ((ถ้ำมี) ต้องรับรองส ำเนำเอกสำรให้ครบถ้วน) 

5) 
 

ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ ((ถ้ำมี) ต้องรับรองส ำเนำเอกสำรให้ครบถ้วน) 

กรมกำรปกครอง 

6) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (มีอำยุไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันยื่นค ำขอ และต้องลง
ลำยมือชื่อรับรองส ำเนำเอกสำรและประทับตรำนิติบุคคลในเอกสำร
ทุกฉบับ) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

7) 
 

ใบส ำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ บัญชีรำยช่ือสมำชิกของสหกรณ์
ฉบับท่ีนำยทะเบียนสหกรณ์รับรอง ข้อบังคับสหกรณ์  กรณีเป็น
สหกรณ์ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำควำมถูกต้องของเอกสำร
ทุกฉบับให้ครบถ้วน) 

กรมกำรปกครอง 

8) 
 

หนังสืออนุญำตให้จัดตั้งสมำคม ใบส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียน
แต่งตั้งกรรมกำรของสมำคมพร้อมข้อบังคับของสมำคม 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรทุกฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

9) 
 

ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งฯ หรือใบแทน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมกำรขนส่งทำงบก 

10) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบ  
(กรณีกระท ำกำรแทน) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมกำรขนส่งทำงบก 

11) 
 

ส ำเนำทะเบียนรถคันที่ขอปรับปรุง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

กรมกำรขนส่งทำงบก 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน) 

12) 
 

แบบค ำขอเพิ่มรถ  บรรจุรถ ถอนรถ เปลี่ยนลักษณะรถ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2  227 หมู ่6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-624153 (หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน  โทรศัพท์  1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) E-mail : - 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค ำขอเพ่ิมรถ บรรจุรถ ถอนรถ เปลี่ยนลักษณะรถ 
(หมายเหตุ: -)  

2) หนังสือมอบอ ำนำจ 
(หมายเหตุ: -)  

3) แบบฟอร์มขอเพ่ิมรถ บรรจุรถ ถอนรถ และเปลี่ยนลักษณะรถ 
(หมายเหตุ: (หัวข้อ E Download Form))  

 
หมำยเหตุ 
http://www.dlt.go.th/th/eform/index.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรขอก ำหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคล เช่น เงื่อนไขเก่ียวกับ
สถำนที่เก็บ ซ่อม และบ ำรุงรักษำรถ ,ลักษณะรถ ฯลฯ (พ.ร.บ. กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522)  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักงำนขนส่งกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่5 กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่ง
กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่5 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ 
 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:  
1)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
2)ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่องมอบหมายอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนกลางให้ข้าราชการกรมการขนส่งทางบก
กระท าการแทน พ.ศ. 2558  
 
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ไม่ได้ระบุ 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 0 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรขอก ำหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคล เช่น เงื่อนไข
เกี่ยวกับสถำนที่เก็บ ซ่อม และบ ำรุงรักษำรถ ,ลักษณะรถ ฯลฯ (พ.ร.บ. กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522) ส ำนักงำนขนส่ง
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอก ำหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศด้วย
รถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก (เงื่อนไขเกี่ยวกับ เช่น ลักษณะรถ เครื่องหมำยประจ ำรถ สถำนที่เก็บ 
ซ่อม และบ ำรุงรักษำรถ เป็นต้น) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. หลักเกณฑ์ท่ัวไปเกี่ยวกับกำรขออนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่ง
ทำงบก (ไม่ประจ ำทำง/ส่วนบุคคล) 
1.กำรขอและกำรอนุญำตให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในกฏกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2524)ออกตำม
ควำมในมำตรำ 23 แห่งพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ.2522 
2. เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมมำตรำ 24 และมำตรำ 25 แห่งพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522 
(1) กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ ผู้ขอต้องมีสัญชำติไทย 
 (2) กรณีเป็นนิติบุคคลต้องจดทะเบียนตำมกฎหมำยไทย และมีส ำนักงำนใหญ่อยู่ในรำชอำณำจักรไทย 
  - ในกรณีที่เป็นห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียน ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดต้องมีสัญชำติไทย 
 - ในกรณีที่เป็นห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ผู้เป็นหุ้นส่วนจ ำพวกไม่จ ำกัดควำมรับผิดทั้งมดต้องมีสัญชำติไทย และทุนของห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัดนั้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ต้องเป็นของผู้เป็นหุ้นส่วน ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำและมีสัญชำติไทย 
 - ในกรณีที่เป็นบริษัทจ ำกัด กรรมกำรบริษัทจ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งต้องมีสัญชำติไทย และทุนของบริษัทจ ำกัดนั้นไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 51 ต้องเป็นของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำและมีสัญชำติไทย 
 - ในกรณีที่เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด กรรมกำรบริษัทจ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งต้องมีสัญชำติไทย และทุนของบริษัทมหำชน
จ ำกัดนั้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมดต้องเป็นของผู้ถือหุ้นซึ่งเปน็บุคคลธรรมดำ และมี
สัญชำติไทย 
3. ผู้ขอต้องยื่นขอรับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งตำมแบบของกรมกำรขนส่งทำงบก พร้อมด้วยหลักฐำนประกอบค ำขอ 
ตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ.2522 
ทั้งนี้ หลักฐำนประกอบที่ต้องยื่นปรำกฏในข้อ 
4. ผู้ขอควรขอในลักษณะของนิติบุคคลโดยทุนจดทะเบียนไม่ควรน้อยกว่ำ 500,000 บำท (ห้ำแสนบำทถ้วน)และนิติ
บุคคลนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ที่จะท ำกำรประกอบกำรขนส่ง 
5.หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ต้องเป็นหนังสือรับรองที่ออกให้มำแล้วไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ยื่นค ำขอ 
6.ผู้ขอต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำง/ส่วนบุคคล ด้วยรถบรรทุก (ภำยในประเทศ) 
หมำยเหตุ * ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือส ำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน และ/หรือมีควำมบกพร่องไม่
สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำร
หลักฐำนที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเตมิภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดใน
บันทึกดังกล่ำว มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึก



ดังกล่ำว และจะมอบส ำเนำบันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
* ระยะเวลำรอคอยเฉลี่ยระหว่ำงข้ันตอนและ/หรือระยะเวลำกำรติดต่อ แผนกติดต่อแผนกอ่ืนหรือสถำนที่อ่ืนระหว่ำง
ขั้นตอนนับรวมไว้ในระยะเวลำด ำเนินกำร 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 
043-624153 สายด่วน 1584/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 16 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
- ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด รับค ำขอ ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ครบถ้วนของค ำขอ และเอกสำรประกอบค ำขอ 
(หมายเหตุ: -)  

1 วัน ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

2) กำรพิจำรณำ 
- ตรวจสอบประวัติกำรประกอบกำรขนส่ง และตรวจสอบ
ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งภำยในประเทศยังไม่สิ้นอำยุ - 
รวบรวมข้อมูลและหลักฐำน สรุปข้อเท็จจริง และจัดท ำ
หนังสือส่งเรื่องให้ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร 
(หมายเหตุ: -)  

5 วัน ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

3) กำรพิจำรณำ 
- ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน และ
จัดท ำร่ำงวำระกำรประชุมฯ เสนอควำมเห็นต่อนำยทะเบียน
กลำง 
(หมายเหตุ: -)  

7 วัน ส ำนักกำรขนส่ง
ผู้โดยสำร 

 

 
 



รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีที่เป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง  2. กรณีท่ีผู้ขอมิได้ด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้ส ำเนำ
บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ พร้อมรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง  3. กรณีที่ผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีที่เป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2. 
กรณีท่ีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำทะเบียน 1 ฉบับ พร้อม
รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจเป็นบุคคลต่ำงด้ำวคนละ 1 ฉบับ 
พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ท่ีออกให้ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

5) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีท่ีผู้ขอไม่ได้มำด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้หนังสือ
มอบอ ำนำจ พร้อมติดอำกรแสตมป์ 10 บำท หรือ 30 บำท) 

ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 

6) 
 

เครื่องหมำยประจ ำรถ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หมำยเหตุ (เอกสำรเครื่องหมำยประจ ำรถที่ขอเปลี่ยนแปลง) 

7) 
 

ส ำเนำโฉนดที่ดิน/สัญญำยินยอมให้ใช้ท่ีดิน/หลักฐำนเจ้ำของที่ดิน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (พร้อมรูปถ่ำยที่จอดรถเมื่อขอเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม
สถำนที่เก็บ ซ่อม และบ ำรุงรักษำรถ ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ออกตรวจสอบ
สถำนที่จริงให้ถูกต้องตรงกับเอกสำรหลักฐำนที่ยื่นขอ) 

- 

8) 
 

สัญญำว่ำจ้ำงหรือส ำเนำใบขนสินค้ำ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีขอปรับปรุงลักษณะรถต้องแสดงให้เห็นถึง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเภทของสินค้ำที่ขนส่งกับลักษณะรถที่ขอ
ปรับปรุงลักษณะ) 

- 

9) 
 

ส ำเนำหนังสือแสดงกำรทะเบียนรถคันที่ย่ืนขอ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีขอปรับปรุงลักษณะรถจะต้องเป็นรถที่มีลักษณะรถ
และมำตรฐำนเดียวกัน และต้องมีตัวรถที่บรรจุในบัญชี ขส.บ.11 ) 

ส ำนักงำนขนส่งกรุงเทพมหำนคร
พ้ืนที่5 

10) 
 

ค ำขออ่ืน ๆ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ส ำหรับกำรขอเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลงสถำนที่เก็บ ซ่อม 
และบ ำรุงรักษำรถ เปลี่ยนแปลงเครื่องหมำยประจ ำรถ ดำวน์โหลดค ำ
ขออื่น ๆ ได้จำกเว็บไซต์กรมกำรขนส่งทำงบก) 

ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 

11) 
 

ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำง/บุคคลระหว่ำงประเทศ
ด้วยรถที่ใช้ในกำรขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เพ่ือน ำมำปรับปรุงเงื่อนไขในใบอนุญำตฯ ฉบับจริงให้
ถูกต้องกันกับส ำเนำใบอนุญำตฯ ที่ทำงรำชกำรมีอยู่) 

ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 

 
 
 
 



ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มี 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ อำคำร 4 ชั้น 7 กรมกำรขนส่งทำงบก เลขที่ 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขต
จตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 โทรศัพท์/โทรสำร 02 2718491 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมำยเหตุ 
ดูแผนภำพแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร ที่ www.dlt.go.th (เข้ำไปดูรำยละเอียดได้ที่หัวข้อส่วนรำชกำร
เว็บไซต์หน่วยงำนภำยใน ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำส่วนประกอบกำรขนส่งสินค้ำ) 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรขอก ำหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศด้วยรถบรรทุกตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก (เงื่อนไขเกี่ยวกับ เช่น ลักษณะรถ เครื่องหมำยประจ ำรถ สถำนที่เก็บ ซ่อม และ
บ ำรุงรักษำรถ เป็นต้น)  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

  
1)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ไม่มี 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 20 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 40 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 5 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรขอก ำหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศด้วย
รถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก (เงื่อนไขเกี่ยวกับ เช่น ลักษณะรถ เครื่องหมำยประจ ำรถ สถำนที่เก็บ ซ่อม 
และบ ำรุงรักษำรถ เป็นต้น) ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอก ำหนด(ปรับปรุง)เงื่อนไขใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถบรรทุก
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก (เงื่อนไขเกี่ยวกับ เช่น ลักษณะรถ เครื่องหมำยประจ ำรถ สถำนที่เก็บ ซ่อม และ
บ ำรุงรักษำรถ) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผู้ขอต้องยื่นขอรับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งตำมแบบของกรมกำรขนส่งทำงบก พร้อมด้วยหลักฐำนประกอบค ำขอ 
ตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบกพ.ศ. 2522 
หมำยเหตุ *ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือส ำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน และ/หรือมีควำมบกพร่องไม่
สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำร
หลักฐำนที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดใน
บันทึกดังกล่ำว มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึก
ดังกล่ำว และจะมอบส ำเนำบันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
* ระยะเวลำรอคอยเฉลี่ยระหว่ำงข้ันตอนและ/หรือระยะเวลำกำรติดต่อ แผนกติดต่อแผนกอ่ืนหรือสถำนที่อ่ืนระหว่ำง
ขัน้ตอนนับรวมไว้ในระยะเวลำด ำเนินกำร 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที ่2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 
043-624153 สายด่วน 1584/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 16 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1.1 รับค ำขอพร้อมเอกสำรหลักฐำน 1.2 ตรวจสอบควำม
ครบถ้วนถูกต้องของเอกสำรและคุณสมบัติของผู้ขอ 1.3 
ตรวจสอบประวัติกำรประกอบกำร ปริมำณงำน สถำนที่จอด

0.5 วัน ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
รถ 
(หมายเหตุ: ((กรณีไม่พอจะต้องมีการเพ่ิมเติมสถานที่จอดรถ) 
( ไม่นับรวมระยะเวลาที่รอคอย )))  

2) กำรพิจำรณำ 
2.1 กำรตรวจสอบ พิจำรณำข้อมูลและหลักฐำน 
2.2 สรุปข้อเท็จจริง 
2.3 จัดท ำวำะกำรประชุมเสนอนำยทะเบียน 
2.4 นำยทะเบียนเห็นชอบร่ำงวำระ 
(หมายเหตุ: -)  

8 วัน ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

3) กำรพิจำรณำ 
กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดและปรับปรุง
เงื่อนไขในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถท่ี
ใช้ในกำรขนส่งสัตว์หรือสิ่งประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด 
(หมายเหตุ: (- ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติ
และแจ้งมติที่ประชุม - การจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
ขึ้นอยู่่กับจ านวนวาระ 7 - 10 เร่่อง และมีความผันแปรตาม
วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร แต่ราะยะเวลาไม่เกิน 45 
วัน ))  

7 วัน ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
กำรลงนำมอนุญำต โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 
(หมายเหตุ: (1.ปรับปรุงเงื่อนไขในใบอนุญาตและจัดท าบัญชี
รถ ขส.บ.11 เสนอนายทะเบียน 
2. นายทะเบียนพิจารณาลงนามอนุญาต ฯ  
(ไม่นับรวมระยะเวลาที่รอคอย)))  

0.5 วัน ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีที่เป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง  2. กรณีที่ผู้ขอมิได้ด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้ส ำเนำ
บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รบัมอบอ ำนำจ พร้อมรับรองส ำเนำ

กรมกำรปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ถูกต้อง  3. กรณีที่ผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีที่เป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2. 
กรณีท่ีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำทะเบียน 1 ฉบับ พร้อม
รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจเป็นบุคคลต่ำงด้ำวคนละ 1 ฉบบั 
พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ท่ีไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ออก) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

5) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีท่ีผู้ขอไม่ได้มำด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้หนังสือ
มอบอ ำนำจ พร้อมติดอำกรแสตมป์ 10 บำท หรือ 30 บำท) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

6) 
 

ส ำเนำโฉนดที่ดิน/สัญญำยินยอมให้ใช้ท่ีดิน/หลักฐำนเจ้ำของที่ดิน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีต้องเพิ่มเติมสถำนที่เก็บ ซ่อม แลบ ำรุงรักษำรถ ต้องมี
เอกสำรส ำเนำโฉนดที่ดิน สัญญำหรือหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินเป็น
สถำนที่จอดรถ พร้อมหลักฐำนของเจ้ำของที่ดิน เช่น ส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชน 1 ฉบับพร้อมรับรองควำมถูกต้อง ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 1 ฉบับ พร้อมรับรองควำมถูกต้อง 1 ฉบับ) 

- 

7) 
 

ส ำเนำหนังสือแสดงกำรทะเบียนรถคันที่ย่ืนขอ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หมำยเหตุ (กรณีท่ีมีกำรขอปรับปรุงลักษณะรถ) 

8) 
 

ค ำขออ่ืน ๆ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กำรเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่จอดรถ ให้ดำวน์
โหลดค ำขออ่ืน ๆ ได้จำกเว็บไซต์กรมกำรขนส่งทำงบก) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

9) 
 

ค ำขอปรับปรุงลักษณะรถ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ดำวโหลดค ำขอได้จำกเว็บไซต์กรมกำรขนส่งทำงบก) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

10) 
 

ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถที่ใช้ในกำรขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เพ่ือน ำมำปรับปรุงเงื่อนไขในใบอนุญำตฯ ฉบับจริงให้
ถูกต้องกันกับส ำเนำใบอนุญำตฯ ที่ทำงรำชกำรมีอยู่) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มี 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-624153 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) E-mail : - 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมำยเหตุ 
ดูแผนภำพแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร ที่ www.dlt.go.th (เข้ำไปดูรำยละเอียดได้ที่หัวข้อ ส่วนรำชกำร 
เว็บไซต์หน่วยงำนภำยใน ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำส่วนประกอบกำรขนส่งสินค้ำ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรขอก ำหนด(ปรับปรุง)เง่ือนไขใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก (เง่ือนไขเกี่ยวกับ เช่น ลักษณะรถ เครื่องหมำยประจ ำรถ สถำนที่เก็บ ซ่อม และบ ำรุงรักษำรถ)  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

  
1)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ไม่มี 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 40 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 100 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 10 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรขอก ำหนด(ปรับปรุง)เง่ือนไขใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถบรรทุก
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก (เงื่อนไขเกี่ยวกับ เช่น ลักษณะรถ เครื่องหมำยประจ ำรถ สถำนที่เก็บ ซ่อม และ
บ ำรุงรักษำรถ)  ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอก ำหนด(ปรับปรุง)เงื่อนไขใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถบรรทุก
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก (เงื่อนไขเกี่ยวกับ เช่น ลักษณะรถ เครื่องหมำยประจ ำรถ สถำนที่เก็บ ซ่อม และ
บ ำรุงรักษำรถ) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผู้ขอต้องยื่นขอรับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งตำมแบบของกรมกำรขนส่งทำงบก พร้อมด้วยหลักฐำนประกอบค ำขอ 
ตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบกพ.ศ. 2522 
หมำยเหตุ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือส ำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน และ/หรือมีควำมบกพร่องไม่
สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไมส่ำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำร
หลักฐำนที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดใน
บันทึกดังกล่ำว มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึก
ดังกล่ำว และจะมอบส ำเนำบันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
* ระยะเวลำรอคอยเฉลี่ยระหว่ำงข้ันตอนและ/หรือระยะเวลำกำรติดต่อ แผนกติดต่อแผนกอ่ืนหรือสถำนที่อ่ืนระหว่ำง
ขัน้ตอนนับรวมไว้ในระยะเวลำด ำเนินกำร  
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 
043-624153 โทร.1584/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 24 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
กำรตรวจสอบเอกสำร โดยนักวิชำกำรขนส่ง ส่วนประกอบ
กำรขนส่งสินค้ำ 
(หมายเหตุ: (1.ผู้ยื่นค าขอยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลักฐาน 

0.5 วัน ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 
 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารและ
คุณสมบัติของผู้ขอ 
3.ตรวจสอบประวัติการประกอบการ ปริมาณงาน สถานที่
จอดรถ(กรณีไม่พอจะต้องมีการเพิ่มเติมสถานที่จอดรถ) (ไม่
นับรวมระยะเวลาที่รอคอย)))  

2) กำรพิจำรณำ 
2.1 กำรตรวจสอบ พิจำรณำข้อมูลและหลักฐำน 
2.2 สรุปข้อเท็จจริง 
2.3 จัดท ำวำะกำรประชุมเสนอนำยทะเบียน 
2.4 นำยทะเบียนเห็นชอบร่ำงวำระ 
(หมายเหตุ: -)  

8 วัน ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 
 

3) กำรพิจำรณำ 
กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดและปรับปรุง
เงื่อนไขในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถท่ี
ใช้ในกำรขนส่งสัตว์หรือสิ่งของในเขตกรุงเทพมหำนคร 
(หมายเหตุ: (ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติและ
แจ้งมติท่ีประชุม))  

7 วัน ส ำนักกำรขนส่ง
ผู้โดยสำร 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
กำรลงนำมอนุญำต โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 
(หมายเหตุ: (1.ปรับปรุงเงื่อนไขในใบอนุญาตและจัดท าบัญชี
รถ ขส.บ.11 เสนอนายทะเบียน 
2. นายทะเบียนพิจารณาลงนามอนุญาต ฯ  
(ไม่นับรวมระยะเวลาที่รอคอย)))  

0.5 วัน ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 
 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีที่เป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง  2. กรณีที่ผู้ขอมิได้ด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้ส ำเนำ
บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ พร้อมรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง  3. กรณีที่ผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัว

กรมกำรปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ประชำชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีที่เป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2. 
กรณีท่ีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำทะเบียน 1 ฉบับ พร้อม
รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจเป็นบุคคลต่ำงด้ำวคนละ 1 ฉบับ 
พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ท่ีไมเ่กิน 90 วัน นับแต่วันที่ออก) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

5) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีท่ีผู้ขอไม่ได้มำด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้หนังสือ
มอบอ ำนำจ พร้อมติดอำกรแสตมป์ 10 บำท หรือ 30 บำท) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

6) 
 

ส ำเนำโฉนดที่ดิน/สัญญำยินยอมให้ใช้ท่ีดิน/หลักฐำนเจ้ำของที่ดิน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีต้องเพิ่มเติมสถำนที่เก็บ ซ่อม แลบ ำรุงรักษำรถ ต้องมี
เอกสำรส ำเนำโฉนดที่ดิน สัญญำหรือหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินเป็น
สถำนที่จอดรถ พร้อมหลักฐำนของเจ้ำของที่ดิน เช่น ส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชน 1 ฉบับพร้อมรับรองควำมถูกต้อง ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 1 ฉบับ พร้อมรับรองควำมถูกต้อง 1 ฉบับ) 

- 

7) 
 

ส ำเนำหนังสือแสดงกำรทะเบียนรถคันที่ย่ืนขอ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีท่ีมีกำรขอปรับปรุงลักษณะรถ) 

ส ำนักงำนขนส่งกรุงเทพมหำนคร
พ้ืนที่5 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
8) 

 
ค ำขออ่ืน ๆ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กำรเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงสถำนที่จอดรถ ให้ดำวน์
โหลดค ำขออ่ืน ๆ ได้จำกเว็บไซต์ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

9) 
 

ค ำขอปรับปรุงลักษณะรถ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ดำวโหลดค ำขอได้จำกเว็บ ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

10) 
 

ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถที่ใช้ในกำรขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เพ่ือน ำมำปรับปรุงเงื่อนไขในใบอนุญำตฯ ฉบับจริงให้
ถูกต้องกันกับส ำเนำใบอนุญำตฯ ที่ทำงรำชกำรมีอยู่) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มี 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000  โทร.043-624153   
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) Email : - 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์ด ำรงธรรมกระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail:damrongdhama.1567@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมำยเหตุ 
ดูแผนภำพแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร ที่ www.dlt.go.th (เข้ำไปดูรำยละเอียดได้ที่หัวข้อ ส่วนรำชกำร 
เว็บไซต์หน่วยงำนภำยใน ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำส่วนประกอบกำรขนส่งสินค้ำ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรขอก ำหนด(ปรับปรุง)เง่ือนไขใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก (เง่ือนไขเกี่ยวกับ เช่น ลักษณะรถ เครื่องหมำยประจ ำรถ สถำนที่เก็บ ซ่อม และบ ำรุงรักษำรถ)  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

  
1)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ไม่มี 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 40 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 100 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 10 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรขอก ำหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วย
รถบรรทุก (เงื่อนไขเกี่ยวกับสถำนที่เก็บ ซ่อม และบ ำรุงรักษำรถ) ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอถอนหลักทรัพย์รถโดยสำรประจ ำทำง 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1.กรณีนำยทะเบียนสั่งให้เพิกถอนใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง 
2.กรณผีู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งแจ้งเลิกประกอบกำรขนส่ง 
3.กรณีขอถอนหลักทรัพย์บำงส่วนให้เท่ำกับจ ำนวนรถที่ลดลง 
4.กรณีขอถอนหลักทรัพย์เดิมเมื่อผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งเปลี่ยนกำรวำงหลักทรัพย์เรียบร้อยแล้ว 
5.กรณีถอนหลักทรัพย์ไปช ำระตำมบังคับคดีของศำลเพ่ือกำรช ำระหนี้ ซึ่งผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งต้องรับผิด
ชดใช้ค่ำเสียหำยที่เกิดแก่ชีวิตหรือร่ำงกำยของบุคคลภำยนอกอันเนื่องจำกกำรขนส่งของตน 
*ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือส ำหรับ
ประชำชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วนและ/หรือมีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้
ไม่สำมำรถพิจำรณำได้เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในบันทึกดังกล่ำวมิเช่นนั้นจะ
ถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึกดังกล่ำวและจะมอบส ำเนำ
บันทึกควำมพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
**ระยะเวลำรอคอยเฉลี่ยระหว่ำงข้ันตอนและ/หรือระยะเวลำกำรติดต่อแผนกอ่ืนหรือสถำนที่อ่ืนระหว่ำงข้ันตอนนับรวมไว้
ในระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 
043-624153 สายด่วน 1584/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
 
 
 
 
 



ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 6 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของค ำขอและเอกสำร
หลักฐำน 
(หมายเหตุ: -)  

1 ชั่วโมง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

2) กำรพิจำรณำ 
ตรวจสอบบัญชี ขส.บ.11 และหลักฐำนกำรวำงหลักทรัพย์ 
(หมายเหตุ: -)  

1 วัน ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
3) กำรพิจำรณำ 

จัดพิมพ์หนังสือเสนอ นำยทะเบียนประจ ำจังหวัด เพื่อ
ด ำเนินกำรถอนหลักทรัพย์และปิดบัญชี 
(หมายเหตุ: -)  

1 วัน ส ำนักกำรขนส่ง
ผู้โดยสำร 

 

4) กำรพิจำรณำ 
งำนบริหำรทั่วไปจัดท ำหนังสือแจ้งธนำคำรเพ่ือจัดปิดบัญชเีงิน
ฝำกหลักทรัพย์ / มอบอ ำนำจให้ผู้ประกอบกำรขนส่งรับเงิน
แทน น ำเสนอ นำยทะเบียนประจ ำจังหวัดพิจำรณำ 
(หมายเหตุ: -)  

2 วัน ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

5) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
นำยทะเบียนประจ ำจังหวัด ลงนำมหนังสือแจ้งธนำคำร 
(หมายเหตุ: -)  

1 วัน ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.ของผู้มีอ ำนำจลงนำม 
2.กรณีผู้ขออนุญำตมิได้มำด ำเนินกำรด้วยตนเองต้องแนบส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

2) หนังสือมอบอ ำนำจ ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
 ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-กรณีมอบอ ำนำจ 
-พร้อมผนึกอำกรแสตมป์ ) 

3) 
 

ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-(ถ้ำมี) 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

4) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-ของผู้มีอ ำนำจลงนำม 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

5) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (-นำยทะเบียนฯ รับรองไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันที่ยื่นค ำขอ 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

6) 
 

ค ำขอถอนหลักทรัพย์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

7) 
 

หนังสือส ำคัญรับรองกำรวำงหลักทรัพย์ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (-หนังสือส ำคัญรับรองกำรวำงหลักทรัพย์"ทุกฉบับ" 
-กรณีสญูหำยให้แนบภำพถ่ำยหรือส ำเนำกำรแจ้งควำมจำกสถำนี
ต ำรวจ 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
8) 

 
ตำรำงกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประกันภัยจำกรถ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 2 ชุด 
หมำยเหตุ (-เฉพำะหน้ำแรกของรถทุกคันที่บรรจุอยู่ในบัญชี ขส.บ.11 
คันละ 2 ชุด -ตำรำงกรมธรรม์ต้องมีอำยุอย่ำงน้อย 30 วัน นับจำก
วันที่ยื่นค ำขอ 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

9) 
 

บัญชีรำยละเอียดของรถที่ใช้ในกำรขนส่ง (บัญชี ขส.บ.11) 
ฉบบัจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (-ส ำเนำบัญชี ขส.บ.11 รับรองส ำเนำโดยเจ้ำหน้ำที่ 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

10) 
 

หลักฐำนกำรแจ้งควำมจำกสถำนีต ำรวจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีหนังสือส ำคัญรับรองกำรวำงหลักทรัพย์สูญหำย) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2  227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-624153 สำยด่วน 1584 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) E-mail : - 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท ์1567 E-mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ค ำขอถอน/เปลี่ยนหลักทรัพย์ 
(หมายเหตุ: (ส าเนาหลักฐานที่น ามายื่นจะต้องได้รับการรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ))  

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรขอถอนหลักทรัพย์รถโดยสำรประจ ำทำง  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ 
 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:  
1)พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 
2)ประกาศ นายทะเบียนกลาง เรื่อง มอบหมายอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนกลางให้ข้าราชการกรมการขนส่งทางบก
กระท าการแทน พ.ศ. 2558  
 
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ประกำศกรมกำรขนส่งทำงบก เรื่อง กำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำร
ปฏิบัติรำชกำรเพ่ือประชำชน 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 6.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 0 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรขอถอนหลักทรัพย์รถโดยสำรประจ ำทำง  ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอถอนหลักทรัพย์รถโดยสำรไม่ประจ ำทำง 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
- ผู้ประกอบกำรขนส่งยื่นค ำขอด้วยตนเอง หรือมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นท ำกำรแทน 
หมำยเหตุ 
 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือส ำหรับ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในกรณีที่ค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วนและ/หรือมีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุ
ให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในบันทึกดังกล่ำว มิ
เช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึกดังกล่ำว และจะ
มอบส ำเนำบันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน  
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 
043-624153 สายด่วน 1584/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 6 วันท ำกำร 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
- รับค ำขอ ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของค ำขอและ
หลักฐำนกำรวำงหลักทรัพย์ 
(หมายเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

2) กำรพิจำรณำ 
- รวบรวมข้อมูลและหลักฐำน สรุปข้อมูล และจัดท ำหนังสือ
แจ้งงำนบริหำรทั่วไป 
น ำเสนอนำยทะเบียนประจ ำจังหวัดเพ่ืออนุมัติและลงนำม 

2 วันท ำกำร ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
(หมายเหตุ: -)  

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
- นำยทะเบียนประจ ำจังหวัดอนุมัติและลงนำมหนังสือ 
        - งำนบริหำรทั่วไป น ำเสนอนำยทะเบียนประจ ำจังหวัด 
อนุมัติจ่ำยเงิน และลงนำมหนังสือแจ้งธนำคำร 
(หมายเหตุ: -)  

3 วันท ำกำร ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-กรณีบุคคลธรรมดำ 
-กรณีนิติบุคคลใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มีอ ำนำจลงนำม 
-เอกสำรต้องรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ) 
 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-กรณีบุคคลธรรมดำ 
-กรณีนิติบุคคลใช้ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจลงนำม 
-เอกสำรต้องรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ถ้ำมี) 

กรมกำรปกครอง 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-กรณีนิติบุคคล 
-ไม่เกิน 90 วัน นับจำกวันที่นำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทออกให้ถึงวันที่
ยื่นค ำขอ 
-เอกสำรต้องรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

5) หนังสือมอบอ ำนำจ และภำพถ่ำยบัตรประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
 ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-กรณีผู้ประกอบกำรขนส่งไม่มำด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้อง
มีหนังสือมอบอ ำนำจฉบับจริงที่ลงลำยมือชื่อผู้มอบอ ำนำจและผู้รับ
มอบอ ำนำจ พร้อมติดอำกรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว) 

6) 
 

หนังสือส ำคัญรับรองกำรวำงหลักทรัพย์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มี 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-624153 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) E-mail : - 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
 
 



แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค ำขอถอน/เปลี่ยนหลักทรัพย์ 
(หมายเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรขอถอนหลักทรัพย์รถโดยสำรไม่ประจ ำทำง  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ 
 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:  
1)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
2)ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่องมอบหมายอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนกลางให้ข้าราชการกรมการขนส่งทางบก
กระท าการแทน พ.ศ. 2558  
 
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 0 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรขอถอนหลักทรัพย์รถโดยสำรไม่ประจ ำทำง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอเปลี่ยนรถประจ ำทำง 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
กำรถอนรถและบรรจุรถ ซึ่งเป็นกำรจัดระเบียบรถผิดกฎหมำยเป็นไปตำมเงื่อนไชที่ก ำหนดไว้ในใบอนุญำตประกอบกำร
ขนส่ง 
*ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือส ำหรับ
ประชำชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วนและ/หรือมีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้
ไมส่ำมำรถพิจำรณำได้เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในบันทึกดังกล่ำวมิเช่นนั้นจะ
ถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึกดังกล่ำวและจะมอบส ำเนำ
บันทึกควำมพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 
043-624153 สายด่วน 1584/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผดิชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 5 ชั่วโมง 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของค ำขอและเอกสำร
หลักฐำนของรถท่ีขอเปลี่ยน 
(หมายเหตุ: -)  

20 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

2) กำรพิจำรณำ 
ตรวจสอบเงื่อนไขในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง ตรวจสอบ
จ ำนวนรถใน ขส.บ.11 / จัดพิมพ์หนังสือแจ้งผู้ประกอบกำร
ขนส่ง และ สขจ. ที่เก่ียวข้อง และเสนอนำยทะเบียนพิจำรณำ 

4 ชั่วโมง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด สำขำอ ำเภอ

พังโคน 
 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
(หมายเหตุ: -)  

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
นำยทะเบียนพิจำรณำอนุมัติและลงนำม 
(หมายเหตุ: -)  

40 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.ของผู้มีอ ำนำจลงนำม 
2.กรณีผู้ขออนุญำตมิได้มำด ำเนินกำรด้วยตนเองต้องแนบส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ ((กรณีมอบอ ำนำจ) พร้อมผนึกอำกรแสตมป์) 

ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร 

3) 
 

ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-ถ้ำมี 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

4) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-ของผู้มีอ ำนำจลงนำม 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

5) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หมำยเหตุ (-นำยทะเบียนฯ รับรองไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันที่ยื่นค ำขอ 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

6) 
 

ค ำขอเปลี่ยนรถ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ค ำขอ 1 ฉบับ ใช้ส ำหรับยื่นขอเปลี่ยนรถได้ไม่เกิน 5 คัน) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

7) 
 

หนังสือกำรรับรองหลักฐำนบญัชีรับและจ ำหน่ำยรถยนต์ของนำย
ทะเบียนยำนพำหนะ กรมกำรขนส่งทำงบก 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (-กรณีรถคันที่ขอน ำเข้ำมำบรรจุเป็นรถคันที่ขอน ำเช้ำมำ
บรรจุเป็นรถใหม่ท่ียังไม่เคยจดทะเบียน 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

8) 
 

หนังสือแสดงกำรจดทะเบียน 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (-กรณีรถคันที่ขอน ำมำบรรจุเป็นรถที่ผ่ำนกำรจดทะเบียน
รถแล้ว 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2  227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-624153 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1584 
(หมายเหตุ: -)  



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
3) E-mail : - 

(หมายเหตุ: -)  
4) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail : damrongdhama.1567@gmail.com 

(หมายเหตุ: -)  
5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค ำขอ บรรจุ ถอนรถ เปลี่ยนรถ ที่ใช้ในกำรขนส่งประจ ำทำงด้วยรถโดยสำร 
(หมายเหตุ: (-ค าขอ 1 ฉบับ ใช้ส าหรับยื่นขอเปลี่ยนรถได้ไม่เกิน 5 คัน 
-ส าเนาหลักฐานที่น ามายื่นจะต้องได้รับการรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ))  

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรขอเปลี่ยนรถประจ ำทำง  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ 
 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
 2)ประกาศ นายทะเบียนกลาง เรื่อง มอบหมายอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนกลางให้ข้าราชการกรมการขนส่งทางบก
กระท าการแทน พ.ศ. 2558  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ประกำศกรมกำรขนส่งทำงบก เรื่อง กำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำร
ปฏิบัติรำชกำรเพ่ือประชำชน 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 5.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 0 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรขอเปลี่ยนรถประจ ำทำง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอเปลี่ยนรถประเภทส่วนบุคคล (พ.ร.บ.กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผู้ประกอบกำรขนส่งที่ไม่ประสงค์จะใช้รถคันใดในกำรประกอบกำรขนส่งของตน ให้ยื่นค ำขอตำมแบบที่กรมกำรขนส่งทำง
บกก ำหนดพร้อมด้วยหลักฐำน ณ หน่วยงำนที่ได้แจ้งขออนุญำตประกอบกำรขนส่งไว้โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1. ต้องขอถอนรถคันเดิมออกก่อน และน ำรถคันใหม่ที่มีลักษณะ/มำตรฐำนเดียวกันกับรถคันเดิมมำบรรจุแทน 
2. รถที่ถอนต้องได้รับอนุญำตให้บรรจุเข้ำในประกอบกำรขนส่งของผู้ประกอบกำรรำยอ่ืน หรือแจ้งเลิกใช้รถตำมมำตรำ 79 
แล้ว 
3. กรณีไม่มำด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องจัดท ำหนังสือมอบอ ำนำจมำด้วย 
หมำยเหตุ 
1. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมท่ีระบุไว้ในคู่มือ
ส ำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค ำขอหรือหลักฐำนไม่ครบถ้วน และหรือบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่
สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดย
ผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในบันทึกดังกล่ำว มิเช่นนั้นจะถือ
ว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอ โดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึกดังกล่ำว และจะมอบส ำเนำ
บันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
2. ผู้ขอจะได้รับทรำบผลกำรพิจำรณำในวันท ำกำรถัดไป 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 
043-624153 สายด่วน 1584 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
 
 
 
 
 



ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 3 ชั่วโมง 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
 รับค ำขอ ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของค ำขอ
และหลักฐำนประกอบค ำขอ 
(หมายเหตุ: -)  

20 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

2) กำรพิจำรณำ 
ค้นแฟ้ม/ ตรวจสอบบัญชี ขส.บ.11 ที่ไปของรถ และเอกสำร
หลักฐำน/ บันทึกรำยกำรในใบอนญุำตและระบบงำน/ 
รวบรวมข้อมูลหลักฐำนสรุปรำยละเอียดเสนอนำยทะเบียน
กลำงพิจำรณำ 
(หมายเหตุ: -)  

120 นำที ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
 นำยทะเบียนกลำงพิจำรณำลงนำม 
(หมายเหตุ: -)  

40 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน ) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน ) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน ) 

กรมกำรกงสุล 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
4) 

 
ทะเบียนสมรส 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ ((ถ้ำมี) ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน ) 

กรมกำรปกครอง 

5) 
 

ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ ((ถ้ำมี) ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน ) 

กรมกำรปกครอง 

6) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (มีอำยุไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันยื่นค ำขอ ต้องลงลำยมือชื่อ
รับรองควำมถูกต้องของเอกสำรทุกฉบับให้ครบถ้วน ) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

7) 
 

ใบส ำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ บัญชีรำยช่ือสมำชิกของสหกรณ์
ฉบบัท่ีนำยทะเบียนสหกรณ์รับรอง ข้อบังคับสหกรณ์  กรณีเป็น
สหกรณ์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรทุกฉบับ
ให้ครบถ้วน ) 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

8) 
 

หนังสืออนุญำตใหจ้ัดตั้งสมำคม ใบส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียน
แต่งตั้งกรรมกำรของสมำคมพร้อมข้อบังคับของสมำคม 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรทุกฉบับ
ให้ครบถ้วน ) 

กรมกำรปกครอง 

9) 
 

ส ำเนำทะเบียนรถคันเดิมและคันที่จะน ำมำเปลี่ยน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมกำรขนส่งทำงบก 

10) 
 

 หลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำได้รับอนุญำตให้บรรจุรถใน
ประกอบกำรขนส่งของผู้ประกอบกำรรำยอ่ืนแล้ว 

กรมกำรขนส่งทำงบก 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

11) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบ  
(กรณีกระท ำกำรแทน) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหตุ - 

กรมกำรขนส่งทำงบก 

12) 
 

แบบค ำขอเพิ่มรถ  บรรจุรถ ถอนรถ เปลี่ยนลักษณะรถ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมกำรขนส่งทำงบก 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000   
โทร 043-624153 

(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน  โทรศัพท์  1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) E-mail : - 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค ำขอเพ่ิมรถ บรรจุรถ ถอนรถ เปลี่ยนลักษณะรถ 
(หมายเหตุ: -)  

2) หนังสือมอบอ ำนำจ 
(หมายเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรขอเปลี่ยนรถประเภทส่วนบุคคล (พ.ร.บ.กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522)  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักงำนขนส่งกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่5 กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่ง
กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่5 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ 
 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:  
1)กฎกระทรวงการวางหลักทรัพย์ จ านวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์และอัตราค่าใช้จ่ายเบื้องต้นส าหรับชดใช้ค่าเสียหายที่
เกิดจากการขนส่ง พ.ศ. 2557  
2)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535  
3)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
4)ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่องมอบหมายอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนกลางให้ข้าราชการกรมการขนส่งทางบก
กระท าการแทน พ.ศ. 2558  
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ไม่ได้ระบุ 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 0 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรขอเปลี่ยนรถประเภทส่วนบุคคล (พ.ร.บ.กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522)  ส ำนักงำน
ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอเพิ่มรถประเภทส่วนบุคคล (พ.ร.บ. กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผู้ประกอบกำรขนส่งที่มีควำมประสงค์จะเพ่ิมรถ ให้ยื่นค ำขอตำมแบบที่กรมกำรขนส่งทำงบกก ำหนดพร้อมด้วยหลักฐำน ณ 
หน่วยงำนที่ได้แจ้งขออนุญำตประกอบกำรขนส่งไว้ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1. มีหนังสือชี้แจงเหตุผลในกำรขอเพ่ิมรถ และหลักฐำนแสดงปริมำณงำนที่แสดงให้เห็นว่ำจ ำเป็นต้องใช้รถเพ่ิมข้ึนจำกเดิม 
2. ผู้ขอต้องปฏิบัติตำมระเบียบทำงรำชกำรที่แล้วมำ รวมทั้งรถที่มีอยู่เดิมต้องไม่ค้ำงช ำระภำษี กรณีท่ีเก็บ ซ่อมและ
บ ำรุงรักษำรถเดิมไม่เพียงพอ ต้องน ำหลักฐำนมำแสดงเพ่ิมเติม เช่น ส ำเนำโฉนดที่ดิน สัญญำเช่ำ (ต้องมีอำยุสัญญำอย่ำง
น้อย 5 ปี)ภำพถ่ำยสถำนที่เก็บซ่อมและบ ำรุงรักษำ หำกสถำนที่ดังกล่ำวเป็นของบุคคลอ่ืน จะต้องมีหลักฐำนให้สิทธิกำรใช้
สถำนที่จอดรถ (มีอำยุอย่ำงน้อย 5 ปี)ที่ท ำเป็นนิติกรรมทั้งสองฝ่ำย พร้อมหลักฐำนส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเจ้ำของ
โฉนดมำแสดงด้วย 
3. ผู้ขอต้องมีรถซี่งได้จดทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ หรือตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก หรือเป็นรถที่ยัง
มิได้จดทะเบียน 
4. กรณีขอเพ่ิมรถที่ใช้ในกำรขนส่งผู้โดยสำร ผู้ขอต้องไม่เคยถูกจับกุมหรือฟ้องร้องเกี่ยวกับกำรใช้รถผิดประเภทตำม
ใบอนุญำตที่ได้รับอนุญำต 
5. ผู้ขอต้องยื่นค ำขอวำงหลักทรัพย์ตำมแบบที่กรมกำรขนส่งทำงบกก ำหนด 
6.กรณีไมม่ำด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องจัดท ำหนังสือมอบอ ำนำจมำด้วย 
หมำยเหตุ 
1. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมท่ีระบุไว้ในคู่มือ
ส ำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค ำขอหรือหลักฐำนไม่ครบถ้วน และหรือบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่
สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดย
ผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในบันทึกดังกล่ำว มิเช่นนั้นจะถือ
ว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอ โดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึกดังกล่ำว และจะมอบส ำเนำ
บันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
2.ผู้ขอจะได้รับทรำบผลกำรพิจำรณำภำยในวันท ำกำรถัดไป 
 ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 
043-624153 สายด่วน 1584 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 



ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 4 ชั่วโมง 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
 รับค ำขอ/ ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของค ำขอ
และหลักฐำนประกอบค ำขอ 
(หมายเหตุ: -)  

20 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ค้นแฟ้ม ตรวจสอบประวัติกำรประกอบกำรขนส่ง ปริมำณงำน
และข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงทะเบียนรถทุกคัน/ 
ตรวจสอบบัญชี ขส.บ. 11 บันทึกรำยกำรในระบบงำนและใน
ใบอนุญำตฯ/ จัดพิมพ์หนังสือที่เก่ียวข้อง สรุปรำยละเอียด
เสนอนักวิชำกำรขนส่งพิจำรณำ 
(หมายเหตุ: -)  

100 นำที ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

3) กำรพิจำรณำ 
นักวิชำกำรขนส่งพิจำรณำน ำเสนอนำยทะเบียนกลำง 
(หมายเหตุ: -)  

90 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

นำยทะเบียนกลำงพิจำรณำอนุมัติและลงนำม 
(หมายเหตุ: -)  

30 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน) 

กรมกำรปกครอง 

3) หนังสือเดินทำง กรมกำรกงสุล 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
 ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน) 

4) 
 

ทะเบียนสมรส 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ ((ถ้ำมี) ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน) 

กรมกำรปกครอง 

5) 
 

ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ ((ถ้ำมี) ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน) 

กรมกำรปกครอง 

6) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ ( มีอำยุไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ยื่นค ำขอ ต้องลงลำยมือ
ชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำร และประทับตรำนิติบุคคลให้
ครบถ้วนทุกฉบับ) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

7) 
 

ใบส ำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ บัญชีรำยช่ือสมำชิกของสหกรณ์
ฉบับท่ีนำยทะเบียนสหกรณ์รับรอง ข้อบังคับสหกรณ์  กรณีเป็น
สหกรณ์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน) 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

8) 
 

หนังสืออนุญำตให้จัดตั้งสมำคม ใบส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียน
แต่งตั้งกรรมกำรของสมำคมพร้อมข้อบังคับของสมำคม 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน) 

กรมกำรปกครอง 

9) ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งฯ หรือใบแทน ส ำนักงำนขนส่งกรุงเทพมหำนคร



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
 ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

พ้ืนที่5 

10) 
 

ส ำเนำทะเบียนรถ (กรณีรถจดทะเบียนแล้ว)  หรือส ำเนำหนังสือ
แจ้งจ ำหน่ำยรถ (กรณีรถใหม่)  หรือส ำเนำใบรับรองกำรน ำเข้ำรถ
จำกศุลกำกร (กรณีรถน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศ) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน) 

กรมกำรขนส่งทำงบก 

11) 
 

หลักฐำนแสดงปริมำณกำรขนส่งท่ีเพิ่มขึ้น เช่น เอกสำรกำรเสียภำษี
เงินได้ เช่น ภพ.30 ,ภ.ง.ด.1, พร้อมส ำเนำใบเสร็จรับเงินสรรพำกร 
ส ำเนำแบบส่งเงินสมทบประกันสังคม เอกสำรแสดงจ ำนวน
พนักงำนที่ต้องกำรใช้บริกำรรถรับส่งเพิ่มมำกขึ้น ฯลฯ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

12) 
 

ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน กรณีขอน ำรถไปด ำเนินกำรทำง
ทะเบียนและภำษีตำมที่ตั้งโรงงำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน) 

กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

13) 
 

หลักฐำนแสดงสถำนที่เก็บ ซ่อม และบ ำรุงรักษำรถ เช่น ส ำเนำ
โฉนดที่ดิน สัญญำเช่ำ ภำพถ่ำย แผนที่ สถำนที่เก็บซ่อมและ
บ ำรุงรักษำรถ (กรณีเพิ่มเติมสถำนที่เก็บซ่อม และบ ำรุงรักษำรถ) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน) 

- 

14) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบ  
(กรณีกระท ำกำรแทน) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

กรมกำรขนส่งทำงบก 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หมำยเหตุ - 

15) 
 

ค ำขอวำงหลักทรัพย์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมกำรขนส่งทำงบก 

16) 
 

แบบค ำขอเพิ่มรถ  บรรจุรถ ถอนรถ เปลี่ยนลักษณะรถ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมกำรขนส่งทำงบก 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2  227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-624153  (หมายเหตุ: -)  

2) ศูนยค์ุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน  โทรศัพท์  1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) E-mail : - 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
 
 
 



แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชือ่แบบฟอร์ม 

1) แบบค ำขอเพ่ิมรถ 
(หมายเหตุ: -)  

2) แบบค ำขอวำงหลักทรัพย์ 
(หมายเหตุ: -)  

3) หนังสือมอบอ ำนำจ 
(หมายเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรขอเพ่ิมรถประเภทส่วนบุคคล (พ.ร.บ. กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522)  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักงำนขนส่งกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่5 กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่ง
กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่5 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ 
 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:  
1)กฎกระทรวงการวางหลักทรัพย์ จ านวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์และอัตราค่าใช้จ่ายเบื้องต้นส าหรับชดใช้ค่าเสียหายที่
เกิดจากการขนส่ง พ.ศ. 2557  
2)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535  
3)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
4)ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่องมอบหมายอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนกลางให้ข้าราชการกรมการขนส่งทางบก
กระท าการแทน พ.ศ. 2558  
 
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ไม่ได้ระบุ 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 0 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรขอเพ่ิมรถประเภทส่วนบุคคล (พ.ร.บ. กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522) ส ำนักงำนขนส่ง
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรต่อใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งประเภทส่วนบุคคล 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขในกำรยื่นค ำขอและกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ประกอบกำรขนส่ง ซึ่งประสงค์จะต่ออำยุใบอนุญำตต้องยื่นค ำขอก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุไม่น้อยกว่ำ 60 วันตำมแบบค ำ
ขอที่กรมกำรขนส่งทำงบกก ำหนด พร้อมด้วยหลักฐำน ณ หน่วยงำนที่ได้แจ้งขออนุญำตประกอบกำรขนส่งไว้ 
2. หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ประกอบกำรขนส่ง เช่น ลักษณะธุรกิจ ที่อยู่ ที่ตั้งสถำนประกอบกำร สถำนที่เก็บซ่อม
และบ ำรุงรักษำรถให้ยื่นหลักฐำนเพ่ิมเติม 
3. ผู้ประกอบกำรขนส่งต้องไม่กระท ำผิดเงื่อนไขท่ีนำยทะเบียนก ำหนดไว้ในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง และไม่เป็น
ผู้ฝ่ำฝืนระเบียบของทำงรำชกำร 
4. รถทุกคันต้องไม่ค้ำงช ำระภำษี 
5. ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตฉบับละ 500 บำท มีอำยุ 5 ปี นับแต่วันออกใบอนุญำต 
6. กำรช ำระค่ำธรรมเนียมต้องช ำระภำยในเวลำ 15.30 น. 
7.กรณีไม่มำด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องจัดท ำหนังสือมอบอ ำนำจมำด้วย 
หมำยเหตุ 
1. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมท่ีระบุไว้ในคู่มือ
ส ำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค ำขอหรือหลักฐำนไม่ครบถ้วน และหรือบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่
สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดย
ผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในบันทึกดังกล่ำว มิเช่นนั้นจะถือ
ว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอ โดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึกดังกล่ำว และจะมอบส ำเนำ
บันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
2. ผู้ขอจะได้รับทรำบผลกำรพิจำรณำภำยใน 3 วัน ท ำกำร นับจำกวันที่ได้ช ำระค่ำธรรมเนียมแล้ว 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 

 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที ่2 
227 ม.6  ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000         
โทร043-624153/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (รับช าระค่าธรรมเนียมภายในเวลา 15.30 น.))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
 
 



ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 7 ชั่วโมง 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
รับค ำขอ ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของค ำขอและ
หลักฐำน 
(หมายเหตุ: -)  

20 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ตรวจสอบประวัติกำรขนส่งและข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร
ทำงทะเบียนรถทุกคัน รวบรวมข้อมูลเอกสำรหลักฐำน สรุป
รำยละเอียดเสนอนักวิชำกำรขนส่งพิจำรณำ 
(หมายเหตุ: -)  

110 นำที ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

3) กำรพิจำรณำ 
นักวิชำกำรขนส่งพิจำรณำ ส่งเรื่องให้จัดเก็บค่ำธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -)  

110 นำที ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
4) กำรพิจำรณำ 

จัดเก็บค่ำธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน 
(หมายเหตุ: -)  

30 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
5) กำรพิจำรณำ 

ออกใบอนุญำต จัดพิมพ์หนังสือที่เก่ียวข้อง รวบรวมเสนอ
นักวิชำกำรขนส่งพิจำรณำ 
(หมายเหตุ: -)  

60 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

6) กำรพิจำรณำ 
นักวิชำกำรขนส่งตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วน สรุป
รำยละเอียดเสนอนำยทะเบียนกลำง 
(หมายเหตุ: -)  

60 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

7) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
นำยทะเบียนกลำงพิจำรณำอนุมัต ิลงนำม 
(หมายเหตุ: -)  

30 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 



รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลำยมือชื่อรับรองส ำเนำควำมถกูต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำเอกสำรด้วย) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำเอกสำรด้วย) 

กรมกำรกงสุล 

4) 
 

ทะเบียนสมรส 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ ((ถ้ำมี) ต้องรับรองส ำเนำควำมถูกต้องให้ครบถ้วน) 

กรมกำรปกครอง 

5) 
 

ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ ((ถ้ำมี) ต้องลงลำยมือรับรองส ำเนำเอกสำรด้วย) 

กรมกำรปกครอง 

6) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสำรมีอำยุไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ยื่นค ำขอ ต้องลง
ลำยมือรับรองส ำเนำเอกสำรพร้อมประทับตรำนิติบุคคลทุกฉบับ) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

7) 
 

ใบส ำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ บัญชีรำยช่ือสมำชิกสหกรณ์ฉบับท่ี
นำยทะเบียนรับรอง ข้อบังคับสหกรณ์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำเอกสำรด้วย) 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

8) 
 

หนังสืออนุญำตให้จัดตั้งสมำคม ใบส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียน
แต่งตั้งกรรมกำรของสมำคม พร้อมข้อบังคับสมำคม 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

กรมกำรปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำเอกสำรด้วย) 

9) 
 

ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งฉบับจริง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส ำนักงำนขนส่งกรุงเทพมหำนคร
พ้ืนที่5 

10) 
 

กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้ย่ืนหลักฐำนเพิ่มเติมเช่น ใบ
ทะเบียนพำณิชย์ ค ำขอจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม ใบอนุญำต
ประกอบกำรกิจกำรโรงงำน ใบอนุญำตจัดตั้งโรงเรียน ประทำนบัตร 
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงแรม แบบแสดงกำรเสียภำษีเงินได้ 
หัก ณ ที่จ่ำย  ใบเสร็จรับเงินสรรพำกร ส ำเนำแบบส่งเงินสมทบ
ประกันสังคม  ส ำเนำใบเสร็จรับเงินจำกส ำนักงำนประกันสังคม 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมื่อชื่อรับรองส ำเนำเอกสำรทุกฉบับ) 

- 

11) 
 

ส ำเนำทะเบียนรถ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

12) 
 

หลักฐำนแสดงสถำนที่เก็บ ซ่อม และบ ำรุงรักษำรถ กรณีมีกำร
เปลี่ยนแปลง เช่น ส ำเนำโฉนดที่ดิน สัญญำเช่ำ (ต้องมีอำยุสัญญำ
อย่ำงน้อย 5 ปี) ภำพถ่ำย แผนที่สถำนที่เก็บซ่อม และบ ำรุงรักษำ
รถ หำกสถำนที่เป็นของบุคคลอ่ืน ต้องมีหลักฐำนให้สิทธิกำรใช้
สถำนที่จอดรถท ำเป็นนิติกรรมทั้งสองฝ่ำย (ต้องมีอำยุสัญญำอย่ำง
น้อย 5 ปี)  พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน เจ้ำของโฉนดมำ
แสดงด้วย (สถำนที่เก็บซ่อมและบ ำรุงรักษำรถ ต้องตั้งอยู่ในเขต
กรุงเทพมหำนคร และปริมณฑล หรือส ำนักงำนสำขำของนิติบุคคล 
หรือโรงงำนของผู้ขอ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำเอกสำรทุกฉบับด้วย) 

- 

13) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ และส ำเนำบัตรประจ ำตัวผู้รับมอบอ ำนำจ กรณี
ท ำกำรแทน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

14) 
 

แบบค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคล 
(หมายเหตุ: (ฉบับละ 500 บาท))  

 ค่ำธรรมเนียม 500 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 227 ม.6  ต.หนองแวง  อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด              
โทร 043-624153 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน  โทรศัพท์  1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) E-mail : - 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคล 
(หมายเหตุ: -)  

2) หนังสือมอบอ ำนำจ 
(หมายเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรต่อใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งประเภทส่วนบุคคล  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักงำนขนส่งกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่5 กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่ง
กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่5 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1)กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
2)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2557  
3)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2557  
4)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535  
5)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
6)กฎกระทรวงการวางหลักทรัพย์ จ านวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์และอัตราค่าใช้จ่ายเบื้องต้นส าหรับชดใช้ค่าเสียหายที่
เกิดจากการขนส่ง พ.ศ. 2557  
7)กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
8)หลักเกณฑ์การพิจารณาก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ตามมติคณะกรรมการควบคุมการ
ขนส่งทางบกกลาง เมื่อวันที 22 มิถุนายน 2547  
9)ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่องมอบหมายอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนกลางให้ข้าราชการกรมการขนส่งทางบก
กระท าการแทน พ.ศ. 2558  
 
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ไม่ได้ระบุ 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 0 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรต่อใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งประเภทส่วนบุคคล ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



 
 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งประจ ำทำง เส้นทำงหมวด 1 และ 4 ในกทม. และ 
หมวด 2 และ 3 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1.ผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งประจ ำทำงผู้ใดประสงค์จะขอต่ออำยุใบอนุญำตให้ยื่นค ำขอตำมแบบของกรมกำร
ขนส่งทำงบกก่อนใบอนุญำตฯสิ้นอำยุ ไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 
2.ผู้ยื่นค ำขอจะต้องมีควำมพร้อมในกำรน ำเจ้ำหน้ำที่ตรวจสถำนที่เก็บ ซ่อม และบ ำรุงรักษำรถ และจุดพักรถภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนดร่วมกันกับเจ้ำหน้ำที่หำกผู้ยื่นค ำขอไม่สำมำรถน ำเจ้ำหน้ำที่ตรวจสถำนที่ฯได้ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว 
จะท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรในขั้นตอนอ่ืนได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ใน ข้อ 13 ได(้กรณีมีกำรเปลี่ยนแปลงสถำนที่เก็บ 
ซ่อม และบ ำรุงรักษำรถ และจุดพักรถต้นทำง ปลำยทำง) 
3.ผู้ยื่นค ำขอจะต้องมีควำมพร้อมในกำรช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตฯภำยในระยะเวลำ 1 วัน หลังจำกท่ีได้รับแจ้งมติ
คณะกรรมกำรควบคุมกำรขนส่งทำงบกกลำงแล้ว หำกผู้ยื่นค ำขอไม่สำมำรถช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตฯได้ภำยใน
ระยะเวลำดังกล่ำว จะท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรในขั้นตอนอืน่ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ใน ข้อ 13 ได ้
*ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือส ำหรับ
ประชำชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วนและ/หรือมีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้
ไม่สำมำรถพิจำรณำได้เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในบันทึกดังกล่ำวมิเช่นนั้นจะ
ถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึกดังกล่ำวและจะมอบส ำเนำ
บันทึกควำมพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
**กำรช ำระค่ำธรรมเนียมต้องด ำเนินกำรภำยในเวลำ 15.30 น. 
***ระยะเวลำรอคอยเฉลี่ยระหว่ำงข้ันตอนและ/หรือระยะเวลำกำรติดต่อแผนกอ่ืนหรือสถำนที่อ่ืนระหว่ำงข้ันตอนนับรวมไว้
ในระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
ส่วนการขนส่งผู้โดยสารประจ าทาง ส านักการขนส่งผู้โดยสาร 
อาคาร 3 ชั้น 3 เลขที่ 1032 กรมการขนส่งทางบก แขวงจอม
พล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-2718516 , 02-
2718518 และ 02-2718519 โทรสาร 02-2718517 
และ 02-2718519 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน/ติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 



 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000       
โทร 042-716979 สายด่วน 1584 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 60 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของค ำขอและเอกสำร
หลักฐำน 
(หมายเหตุ: -)  

3 ชั่วโมง ส ำนักกำรขนส่ง
ผู้โดยสำร 

 

2) กำรพิจำรณำ 
ตรวจสอบประวัติกำรจัดกำรเดินรถและจัดท ำร่ำงวำระกำร
ประชุมเสนอนำยทะเบียนกลำงพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
(หมายเหตุ: -)  

18 วัน ส ำนักกำรขนส่ง
ผู้โดยสำร 

 

3) กำรพิจำรณำ 
จัดประชุมคณะกรรมกำรควบคุมกำรขนส่งทำงบกกลำงและ
แจ้งมติคณะกรรมกำรฯ 
(หมายเหตุ: (ภายใต้เงื่อนไข 
1.คณะกรรมการครบองค์ประกอบ/องค์ประชุม 
2.สามารถก าหนดวันประชุมได้ 
3.ระเบียบวาระและเอกสารประกอบถูกต้อง ครบถ้วน))  

34 วัน ส ำนักกำรขนส่ง
ผู้โดยสำร 

 

4) กำรพิจำรณำ 
4.1 รับช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตฯ 
4.2 จัดท ำใบอนุญำตฯเสนอนำยทะเบียนกลำงลงนำม 
(หมายเหตุ: (1.เจ้าหน้าที่จะด าเนินการ(ตามข้อ 4.2)ต่อเมื่อผู้
ยื่นค าขอได้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ (ตามข้อ 4.1) 
เรียบร้อยแล้ว 
2.ปิดรับช าระค่าธรรมเนียม เวลา 15.30 น.))  

4 วัน ส ำนักกำรขนส่ง
ผู้โดยสำร 

 

5) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
นำยทะเบียนกลำงพิจำรณำลงนำม 

3 วัน ส ำนักกำรขนส่ง
ผู้โดยสำร 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
(หมายเหตุ: -)   

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งประจ ำทำงและกำร
ขนส่งโดยรถขนำดเล็ก 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร 

2) 
 

ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งหรือใบแทน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำ
ถูกต้องทุกฉบับ) 

ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร 

3) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีบุคคลธรรมดำ 
2.กรณีห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ/ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียนหรือห้ำง
หุ้นส่วนจ ำกัดบริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด 
-ของหุ้นส่วน/กรรมกำรบริษัทหรือบริษัทมหำชนจ ำกดัทุกคน 
3.กรณผีู้ขออนุญำตมิได้มำด ำเนินกำรด้วยตนเองต้องแนบส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

4) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-กรณีมอบอ ำนำจ 
-พร้อมผนึกอำกรแสตมป์ ) 

ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร 

5) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.กรณีบุคคลธรรมดำ 

กรมกำรปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
2.กรณีห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ/ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียนหรือห้ำง
หุ้นส่วนจ ำกัดบริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด  
-ของหุ้นส่วน/กรรมกำรบริษัทหรือบริษัทมหำชนจ ำกัดทุกคน  
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

6) 
 

ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-(ถ้ำมี) 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

7) 
 

รูปถ่ำยส ำนักงำนและสถำนที่เก็บรถ (ถ้ำม)ี 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (-กรณีท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลง 
-รูปถ่ำยขนำด 7.60x12.70 เซนติเมตร อย่ำงละ 2 รูป) 

- 

8) 
 

หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิกำรใช้สถำนที่เก็บรถ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (-กรณีท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลง 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

- 

9) 
 

รำยช่ือและสัญชำติของผู้ถือหุ้น และจ ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคน
ถือ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (1.กรณีห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ 
-รำยชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 
2.กรณีห้ำงงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียนหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
-รำยชื่อและสัญชำติของผู้ถือหุ้นทุกคน 
3.กรณีบริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด 
-รำยชื่อและสัญชำติของผู้ถือหุ้นทุกคน 
-จ ำนวนหุ้นทีผู่้ถือหุ้นแต่ละคนถือ 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ฉบับ) 

10) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียนหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด/
บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด แสดงกำรจดทะเบียนเป็นห้ำง
หุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียนหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด/บริษัทจ ำกัดหรือ
บริษัทมหำชนจ ำกัด 
-นำยทะเบียนฯ รับรองไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันที่ยื่นค ำขอ 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

11) 
 

ใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ/ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียน
หรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด/บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด 
-ของหุ้นส่วน/กรรมกำรบริษัทหรือบริษัทมหำชนจ ำกัดทุกคน  
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

- 

12) 
 

หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับฉบับตีพิมพ์ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีบริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

13) 
 

รำยช่ือกรรมกำรของบริษัทจ ำกัด หรือบริษัทจ ำกัดมหำชน 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีบริษัทจ ำกัด หรือบริษัทจ ำกัดมหำชน 
-รำยชื่อกรรมกำรของบริษัทจ ำกัด หรือบริษัทจ ำกัดมหำชนทุกคน  
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

14) 
 

บัญชีรำยช่ือสมำชิกของสหกรณ์ 
ฉบับจริง 0 ชุด 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีสหกรณ์ 
-ฉบับที่นำยทะเบียนสหกรณ์ลงนำมรับรอง 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

15) 
 

ข้อบังคับของสหกรณ์ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีสหกรณ์ 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งประจ ำทำง ( 7 ปี ) 
(หมายเหตุ: (ปิดรับช าระค่าธรรมเนียม เวลา 15.30 น.))  

 ค่ำธรรมเนียม 7,000 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ส่วนกำรขนส่งผู้โดยสำรประจ ำทำง ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร อำคำร 3 ชั้น 3 เลขที่ 1032 กรมกำรขนส่ง
ทำงบก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-2718516 , 02-2718518 และ 02-
2718519 โทรสำร 02-2718517 และ 02-2718519 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

4) E-mail : - 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 



แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งประจ ำทำงและกำรขนส่งโดยรถขนำดเล็ก 
(หมายเหตุ: -)  

2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2524) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ.2522 
(หมายเหตุ: (-ตามข้อ 5 ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางบก พ.ศ.2522 
-ส าเนาหลักฐานที่น ามายื่นจะต้องได้รับการรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ))  

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งประจ ำทำง เส้นทำงหมวด 1 และ 4 ในกทม. และ หมวด 2 
และ 3  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
 2)พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
 3)ประกาศ นายทะเบียนกลาง เรื่อง มอบหมายอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนกลางให้ข้าราชการกรมการขนส่งทางบก
กระท าการแทน พ.ศ. 2558  
 
ระดับผลกระทบ: บริกำรทีม่ีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ประกำศกรมกำรขนส่งทำงบก เรื่อง กำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำร
ปฏิบัติรำชกำรเพ่ือประชำชน 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 60.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 0 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งประจ ำทำง เส้นทำงหมวด 1 และ 4 ในกทม. และ 
หมวด 2 และ 3 ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถโดยสำร สสม. 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ยื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตก่อนใบอนุญำตไม่สิ้นอำยุ 
- ผู้ประกอบกำรขนส่งยื่นค ำขอด้วยตนเอง หรือมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นท ำกำรแทน 
หมำยเหตุ 
  * ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมท่ีระบุไว้ในคู่มือ
ส ำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วนและ/หรือมีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์
เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำรหลักฐำนที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในบันทึกดังกล่ำว 
มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึกดังกล่ำว และจะ
มอบส ำเนำบันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
   ** กำรช ำระค่ำธรรมเนียมต้องด ำเนินกำรภำยในเวลำ 15.30 น.  
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 
043-624153 สายด่วน 1584/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 24 วันท ำกำร 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
- รบัค ำขอ ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของค ำขอ และ
เอกสำรประกอบค ำขอ 
(หมายเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

2) กำรพิจำรณำ 
- ตรวจสอบประวัติกำรประกอบกำรขนส่ง และข้อมูลของ

15 วันท ำกำร ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
ผู้ประกอบกำรขนส่งเก่ียวกับกำรปฏิบัติ ตำมกฎหมำยและ
เงื่อนไขในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง กำรช ำระภำษีรถ 
ตรวจสอบสถำนที่เก็บ ซ่อม และ บ ำรุงรักษำรถ 
(หมายเหตุ: (- นัดหมายผู้ประกอบการให้รับเจ้าหน้าที่ไป
ตรวจสอบสถานที่ให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันท าการ))  

 

3) กำรพิจำรณำ 
- รวบรวมข้อมูลและหลักฐำนพิจำรณำเสนอควำมเห็นต่อนำย
ทะเบียนกลำง - รับช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต - จัดท ำ
ใบอนุญำตและบัญชีรถ เสนอนำยทะเบียนกลำงลงนำม 
(หมายเหตุ: ( - ผู้ยื่นค าขอต้องช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ภายใน 5 วันท าการ - ผู้ยื่นค าขอต้องช าระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตก่อน จึงจะจัดท าใบอนุญาตและบัญชีรถได้ ))  

7 วันท ำกำร ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
- นำยทะเบียนพิจำรณำลงนำมใบอนุญำตและบัญชีรถ 
(หมายเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีบุคคลธรรมดำ 
2. กรณีห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ/ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียนหรือห้ำง
หุ้นส่วนจ ำกัด/บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด-ของหุ้นส่วน/
กรรมกำรบริษัทหรือบริษัทมหำชนจ ำกัดทุกคน 
3. กรณีผู้ขออนุญำตมิได้มำด ำเนินกำรด้วยตนเองต้องแนบส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีบุคคลธรรมดำ 
2. กรณีหำ้งหุ้นส่วนสำมัญ/ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียนหรือห้ำง

กรมกำรปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หุ้นส่วนจ ำกัด/บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด-ของหุ้นส่วน/
กรรมกำรบริษัทหรือบริษัทมหำชนจ ำกัดทุกคน 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

3) 
 

ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ 
ฉบบัจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ ((ถ้ำมี) 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียนหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด/
บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด แสดงกำรจดทะเบียนเป็นห้ำง
หุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียนหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด/บริษัทจ ำกัดหรือ
บริษัทมหำชนจ ำกัด 
-นำยทะเบียนฯ รับรองไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันที่ยื่นค ำขอ 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

5) 
 

ใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ/ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียน
หรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด/บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด-ของ
หุ้นส่วน/กรรมกำรบริษัทหรือบริษัทมหำชนจ ำกัดทุกคน 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

ส ำนักบริหำรแรงงำนต่ำงด้ำว 

6) 
 

ใบส ำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีสหกรณ์ 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
7) 

 
หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ ((กรณีมอบอ ำนำจ) พร้อมติดอำกรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว) 

ส ำนักบริหำรแรงงำนต่ำงด้ำว 

8) 
 

ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร 

9) 
 

รูปถ่ำยส ำนักงำนและสถำนที่เก็บรถ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (1. กรณีบุคคลธรรมดำ 
2. กรณีห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ 
3. กรณีห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียนหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
4. กรณีบริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด 
5. กรณีสหกรณ์ 
6. กรณีองค์กำรของรัฐตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กำรของ
รัฐบำลหรือตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้นๆ 
-รูปถ่ำยขนำด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร อย่ำงละ 2 รูป) 

- 

10) 
 

หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิกำรใช้สถำนที่เก็บรถ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (1. กรณีบุคคลธรรมดำ 
2. กรณีห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ 
3. กรณีห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียนหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
4. กรณีบริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด 
5. กรณีสหกรณ์ 
6. กรณีองค์กำรของรัฐตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กำรของ
รัฐบำลหรือตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้นๆ 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบบั) 

- 

11) 
 

รำยช่ือและสัญชำติของผู้ถือหุ้น และจ ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคน
ถือ 
ฉบับจริง 0 ชุด 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (1. กรณีห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ 
-รำยชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 
2. กรณีห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียนหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
-รำยชื่อและสัญชำติของผู้ถือหุ้นทุกคน 
3. กรณีบริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด 
-รำยชื่อและสัญชำติของผู้ถือหุ้นทุกคน 
-จ ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถือ 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

12) 
 

หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับฉบับตีพิมพ์ 
ฉบบัจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีบริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

13) 
 

บัญชีรำยช่ือสมำชิกของสหกรณ์ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีสหกรณ์ 
-ฉบับที่นำยทะเบียนสหกรณ์ลงนำมรับรอง 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

14) 
 

ข้อบังคับของสหกรณ์ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีสหกรณ์ 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมสง่เสริมสหกรณ์ 

15) 
 

สัญญำจ้ำงงำนหรือเอกสำรแสดงปริมำณงำนกำรใช้รถ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (- กรณีผู้ว่ำจ้ำงประกอบธุรกิจน ำเที่ยว ต้องแนบใบอนุญำต
ประกอบธุรกิจน ำเที่ยว 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
- กรณีผู้ว่ำจ้ำงประกอบธุรกิจโรงแรม ต้องแนบใบอนุญำตประกอบ
ธุรกิจโรงแรม 
- เอกสำรประจ ำตัวของผู้ว่ำจ้ำง เช่น ภำพถ่ำยหนังสือรับรองนิติบุคคล 
หรือภำพถ่ำยบัตรประจ ำตัวประชำชน) 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำง
ด้วยรถโดยสำร 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 1,500 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน โทรศพัท์ 1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

4) E-mail : - 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำง 
(หมายเหตุ: -)  

หมำยเหตุ- 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรตอ่อำยุใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถโดยสำร สสม.  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

  
1)พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
2)กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522  
3)ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่องมอบหมายอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนกลางให้ข้าราชการกรมการขนส่งทางบก
กระท าการแทน พ.ศ. 2558  
 
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 0 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถโดยสำร ส ำนักงำนขนส่ง
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ขนส่งทำงบก 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. เป็นผู้ได้รับใบอนุฯำตประกอบกำรฯ แล้ว 
2. ผู้ขอต้องยื่นขอต่ออำยุใบอนุญำตฯ ตำมแบบของกรมกำรขนส่งทำงบก พร้อมด้วยหลักฐำนประกอบค ำขอที่ก ำหนดไว้ใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522 
3. เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522 ดังนี้ 
(1) กรณีเป็นบุคคลธรรมดำผู้ขอต้องมีสัญชำติไทย 
(2) กรณีเป็นนิติบุคคลต้องจดทะเบียนตำมกฎหมำยไทยและมีส ำนักงำนใหญ่อยู่ในรำชอำณำจักรไทย 
- ในกรณีที่เป็นห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียนผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดต้องมีสัญชำติไทย 
- ในกรณีท่ีเป็นห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดผู้เป็นหุ้นส่วนจ ำพวกไม่จ ำกัดควำมรับผิดทั้งหมดต้องมีสัญชำติไทยและทุนของห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัดนั้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ต้องเป็นของผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำและมีสัญชำติไทย 
- ในกรณีที่เป็นบริษัทจ ำกัดกรรมกำรบริษัทจ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งตอ้งมีสัญชำติไทยและทุนของบริษัทจ ำกัดนั้นไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 51 ต้องเป็นของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำและมีสัญชำติไทย 
- ในกรณีที่เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดกรรมกำรบริษัทจ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งต้องมีสัญชำติไทยและทุนของบริษัทมหำชน
จ ำกัดนั้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมดต้องเป็นของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำและมีสัญชำติ
ไทย 
2. ผู้ขอต้องยื่นขอรับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งตำมแบบของกรมกำรขนส่งทำงบกพร้อมด้วยหลักฐำนประกอบค ำขอ
ตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบกพ.ศ. 2522 
3. ผู้ขอควรขอในลักษณะของนิติบุคคลโดยทุนจดทะเบียนไม่ควรน้อยกว่ำ 500,000 บำท (ห้ำแสนบำทถ้วน)และนิติ
บุคคลนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ที่จะท ำกำรประกอบกำรขนส่ง 
4. หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต้องเป็นหนังสือรับรองที่ออกให้มำแล้วไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ยื่นค ำขอ 
5. รูปถ่ำยส ำนักงำนประกอบกำรขนส่งต้องแสดงให้เห็นป้ำยชื่อส ำนักงำนปรำกฏอยู่ด้วย 
6. ผู้ขอต้องมีสถำนที่เก็บซ่อมและบ ำรุงรักษำรถแห่งเดียวหรือหลำยแห่งรวมกันส ำหรับเก็บซ่อมและบ ำรุงรักษำรถได้จริง
และควรเพียงพอกับจ ำนวนรถท่ีผู้ขอได้ขออนุญำตไว้ทุกคันโดยต้องไม่ใช้บริเวณของสถำนที่ในทำงศำสนำหรือสถำนศึกษำ
หรือไม่ตั้งอยู่ในบริเวณท่ีจะก่อให้เกิดอันตรำยหรือควำมไม่สงบต่อสถำนที่ใกล้เคียงและต้องมีถนนหรือทำงให้สำมำรถเข้ำ
ออกได้โดยสะดวกท้ังนี้ต้องมีหลักฐำนแสดงกำรมีสิทธืใช้สถำนที่เก็บฯให้ใช้ภำพถ่ำยโฉนดที่ดินหรือทะเบียนบ้ำนซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของสถำนที่ 
7. เครื่องหมำยที่ต้องให้ปรำกฏประจ ำรถทุกคันเป็นเครื่องหมำยที่ผู้ประกอบกำรขนส่งจะต้องจัดให้มีปรำกฏไว้ที่ด้ำนข้ำงตัว
รถด้ำนนอกท้ังสองข้ำงให้สำมำรถเห็นได้ชัดเจน 
 



8. ผู้ยื่นค ำขอต้องยื่นล่วงหน้ำไม่เกิน 90 วัน ก่อนใบอนุญำตฯ หมดอำยุ 
ทั้งนี้สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมกำรขนส่งทำงบก www.dlt.go.th หัวข้อส่วนรำชกำรเว็บไซต์หน่วยงำน
ภำยในส ำนักกำรขนส่งสินค้ำส่วนประกอบกำรขนส่งสินค้ำ 
หมำยเหตุ *ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมทีร่ะบุไว้ใน
คู่มือส ำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน และ/หรือมีควำมบกพร่องไม่
สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำร
หลักฐำนที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดใน
บันทึกดังกล่ำว มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึก
ดังกล่ำว และจะมอบส ำเนำบันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
* ระยะเวลำรอคอยเฉลี่ยระหว่ำงข้ันตอนและ/หรือระยะเวลำกำรติดต่อแผนกติดต่อแผนกอ่ืนหรือสถำนที่อ่ืนระหว่ำง
ขั้นตอนนับรวมไว้ในระยะเวลำด ำเนินกำร 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2  
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 
043-624153 สายด่วน 1584 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 4.5 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
กำรตรวจสอบเอกสำร โดยนักวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่ง
จังหวัดร้อยเอ็ด 
(หมายเหตุ: (ประเภท การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 รับค าขอต่ออายุฯ พร้อมเอกสารหลักฐาน 
1.2 ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน คุณสมบัติ ประวัติ การ
วางหลักทรัพย์ การช าระภาษี 1.3 ออกตรวจสอบสถานที่เก็บ 
ซ่อม และบ ารุงรักษารถ ตามที่ยื่นขอ  
( (ค าขอ 1 ฉบับ ต่อจ านวนรถไม่เกิน 10 คัน) )))  

2.5 วัน ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
2) กำรพิจำรณำ 

ประเภท กำรพิจำรณำ 
2.1 รับช ำระค่ำธรรมเนียมและออกใบเสร็จรับเงิน  
2.2 จัดท ำใบอนุญำตฯ และบัญชี ขส.บ.11 
2.3 น ำเสนอนำยทะเบียนกลำงพิจำรณำอนุญำต 
(หมายเหตุ: (เจ้าหน้าที่จัดท าใบอนุญาตฯ และบัญชีรถ 
ขส.บ.11 ก็ต่อเมื่อผู้ยื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียมแล้ว จึง
น าเสนอนายทะเบียนลงนาม))  

1 วัน ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
ประเภท กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
นำยทะเบียนลงนำม โดยขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
( กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำ โดยนักวิชำกำรขนส่งส ำนักงำน
ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด) 
(หมายเหตุ: -)  

1 วัน ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (บัตรประจ ำตัวประชำชน (ส ำเนำ 1 ฉบับ) เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 
( 1. กรณีที่เป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของ
กรรมกำรทุกคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2. กรณีท่ีผู้
ขอมิได้ด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน
ของผู้รับมอบอ ำนำจ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 3. กรณีท่ีผู้
ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 1 ฉบับ 
พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง )) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ
กรรมกำรทุกคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2. กรณีท่ีผู้
ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำทะเบียน 1 ฉบับ พร้อมรับรอง

กรมกำรปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ส ำเนำถูกต้อง) 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ที่ออกให้ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ออก พร้อมบริคณห์
สนธิ รำยงำนกำรประชุุม บัญชีผู้ถือหุ้น ข้อบังคับ) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

4) 
 

ส ำเนำหนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจเป็นบุคคลต่ำงด้ำว ต้องใช้ส ำเนำ
หนังสือเดินทำง 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

5) 
 

ส ำเนำใบเสร็จ/ใบปริมำณงำน/สัญญำว่ำจ้ำง/ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหตุ (ที่แสดงถึงกำรรับจ้ำงขนส่งสินค้ำที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกำร
ขอต่ออำยุใบอนุญำตฯ ) 

- 

6) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีท่ีผู้ขอไม่ได้ด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้หนังสือมอบ
อ ำนำจ ติดอำกรแสตมป์ 10 บำท หรือ 30 บำท) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

7) 
 

ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ดำวน์โหลดค ำขอต่ออำยุได้จำกเว็บไซต์ส ำนักงำนขนส่ง
จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

8) 
 

ค ำขอวำงหลักทรัพย์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหตุ ((ขอรับค ำขอได้ที่กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่ง
จังหวัดร้อยเอ็ด ) ) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

9) 
 

บันทึกค ำรับรอง 
ฉบับจริง 2 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หมำยเหตุ (ติดต่อขอรับค ำขอได้ที่ กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่ง
จังหวัดร้อยเอ็ด) 

10) 
 

ภำพถ่ำยสถำนประกอบกำร 
ฉบับจริง 2 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ขนำด 7.6x12.70 ซม. จ ำนวน 2 รูป (เห็นป้ำย
ส ำนักงำนและห้องท ำงำนอย่ำงละ 1 รูป) 

- 

11) 
 

ภำพถ่ำยสถำนสถำนที่เก็บ ซ่อม และบ ำรุงรักษำรถ 
ฉบับจริง 2 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ขนำด 7.6x12.70 ซม. จ ำนวน 2 รูป (เห็นทำงเข้ำ-ออก 
และลำนจอดรถอย่ำงละ 1 รูป) 

- 

12) 
 

เอกสำรส ำเนำโฉนดที่ดิน/สัญญำยินยอมให้ใช้ท่ีดิน/หลักฐำน
เจ้ำของที่ดิน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ที่ใช้เป็นสถำนที่เก็บ ซ่อมและบ ำรุงรักษำรถ พร้อม
หลักฐำนของเจ้ำของที่ดิน เช่น ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ฉบับ พร้อม
รับรองควำมถูกต้อง ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 1 ฉบับ พร้อม
รับรองควำมถูกต้อง  หนังสือหรือสัญญำยินยอมให้ใช้ที่ดิ้นเป็นสถำนที่
จอดรถ เป็นต้น) 

- 

13) 
 

ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถที่ใช้ในกำรขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ 
ฉบบัจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องให้ตรงกับส ำเนำใบอนุญำตฯ 
ฉบับที่ทำงรำชกำรมีอยู่) 

- 

14) 
 

ส ำเนำหนังสือแสดงกำรทะเบียนรถทุกคันที่ย่ืนขอต่ออำยุ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องของรถให้ตรงกับรถที่บรรจุอยู่
บัญชีรถ ขส.บ. 11 ) 

- 

 
 



ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียมต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำง
ด้วยรถที่ใช้ในกำรขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 1,500 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2  227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-624153 สำยด่วน 1584 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) E-mail : - 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมำยเหตุ 
ดูแผนภำพแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร ที่ www.dlt.go.th (เข้ำไปดูรำยละเอียดได้ที่ ส่วนรำชกำร 
เว็บไซต์หน่วยงำนภำยใน ส่วนประกอบกำรขนส่งสินค้ำ) 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำง
บก  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

  
1)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ไม่มี 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 40 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 100 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 20 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรขนส่งทำงบก  ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ ประเภทไม่ประจ ำทำงด้วยรถ
โดยสำร สสม. 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
- ยื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ 
- ผู้ประกอบกำรขนส่งยื่นค ำขอด้วยตนเอง หรือมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นท ำกำรแทน 
หมำยเหตุ 
  * ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมท่ีระบุไว้ในคู่มือ
ส ำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วนและ/หรือมีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์
เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำรหลักฐำนที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในบันทึกดังกล่ำว 
มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึกดังกล่ำว และ 
จะมอบส ำเนำบันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
  ** กำรช ำระค่ำธรรมเนียมต้องด ำเนินกำรภำยในเวลำ 15.30 น.  
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 
043-624153 สายด่วน 1584 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 20 วันท ำกำร 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
- รับค ำขอ ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของค ำขอ เอกสำร
ประกอบค ำขอ และคุณสมบัติของผู้ยื่นค ำขอ 
(หมายเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
2) กำรพิจำรณำ 

- ตรวจสอบประวัติผู้ขอว่ำได้รับใบอนุญำตกำรประกอบกำร
ขนส่งภำยในประเทศ และยังไม่สิ้นอำยุ 
        - รวบรวมข้อมูลและหลักฐำน สรุปข้อเท็จจริง และ
จัดท ำร่ำงวำระกำรประชุมฯ เสนอควำมเห็นต่อ 
ต่อนำยทะเบียนกลำง 
(หมายเหตุ: -)  

5 วันท ำกำร ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

3) กำรพิจำรณำ 
- ประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ และแจ้งมติที่ประชุม 
(หมายเหตุ: (ภายใต้เงื่อนไข 
- คณะอนุกรรมการฯ ครบองค์ประกอบ/องค์ประชุม 
- สามารถก าหนดวันประชุมได้ 
- ระเบียบวาระและเอกสารประกอบถูกต้อง ครบถ้วน 
- กรณีส่งระเบียบวาระหลังจากก าหนดระเบียบวาระการ
ประชุมแล้ว ให้รวมเสนอที่ประชุมในคราวต่อไป))  

7 วันท ำกำร ส ำนักกำรขนส่ง
ผู้โดยสำร 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
- รับช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 
- จัดท ำใบอนุญำตและบัญชีรถ เสนอนำยทะเบียนกลำงลง
นำม 
- นำยทะเบียนกลำงพิจำรณำลงนำมใบอนุญำต และบัญชีรถ 
(หมายเหตุ: (- ผู้ยื่นค าขอต้องช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ภายใน 5 วันท าการ 
- ผู้ยื่นค าขอต้องช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อน จึงจะ
จัดท าใบอนุญาตและบัญชีรถได้))  

7 วันท ำกำร ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณบีุคคลธรรมดำ 
2. กรณหี้ำงหุ้นส่วนสำมัญ/ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียนหรือห้ำง
หุ้นส่วนจ ำกัด/บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด-ของหุ้นส่วน/
กรรมกำรบริษัทหรือบริษัทมหำชนจ ำกัดทุกคน 

กรมกำรปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
3. กรณีผู้ขออนุญำตมิได้มำด ำเนินกำรด้วยตนเองต้องแนบส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีบุคคลธรรมดำ 
2. กรณีห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ/ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียนหรือห้ำง
หุ้นส่วนจ ำกัด/บริษทัจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด-ของหุ้นส่วน/
กรรมกำรบริษัทหรือบริษัทมหำชนจ ำกัดทุกคน 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ ((ถ้ำมี) 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียนหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด/
บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด แสดงกำรจดทะเบียนเป็นห้ำง
หุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียนหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด/บริษัทจ ำกัดหรือ
บริษัทมหำชนจ ำกัด 
-นำยทะเบียนฯ รับรองไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันที่ยื่นค ำขอ 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

5) 
 

ใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีหำ้งหุ้นส่วนสำมัญ/ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียน
หรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด/บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด-ของ

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หุ้นส่วน/กรรมกำรบริษัทหรือบริษัทมหำชนจ ำกัดทุกคน 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

6) 
 

ใบส ำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีสหกรณ์ 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

7) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ ((กรณีมอบอ ำนำจ) พร้อมติดอำกรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว) 

- 

8) 
 

ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

9) 
 

รูปถ่ำยส ำนักงำนและสถำนที่เก็บรถ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (1. กรณีบุคคลธรรมดำ 
2. กรณีห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ 
3. กรณีห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียนหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
4. กรณีบริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด 
5. กรณีสหกรณ์ 
6. กรณีองค์กำรของรัฐตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กำรของ
รัฐบำลหรือตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้นๆ 
-รูปถ่ำยขนำด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร อย่ำงละ 2 รูป) 

- 

10) 
 

หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิกำรใช้สถำนที่เก็บรถ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (1. กรณีบุคคลธรรมดำ 
2. กรณีห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ 
3. กรณีห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียนหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
4. กรณีบริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด 
5. กรณสีหกรณ์ 
6. กรณีองค์กำรของรัฐตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กำรของ
รัฐบำลหรือตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้นๆ 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

11) 
 

รำยช่ือและสัญชำติของผู้ถือหุ้น และจ ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคน
ถือ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (1. กรณีห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ 
-รำยชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 
2. กรณีห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียนหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
-รำยชื่อและสัญชำติของผู้ถือหุ้นทุกคน 
3. กรณีบริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด 
-รำยชื่อและสัญชำติของผู้ถือหุ้นทุกคน 
-จ ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถือ 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

12) 
 

หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับฉบับตีพิมพ์ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีบริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบบั) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

13) 
 

บัญชีรำยช่ือสมำชิกของสหกรณ์ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีสหกรณ์ 
-ฉบับที่นำยทะเบียนสหกรณ์ลงนำมรับรอง 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมสง่เสริมสหกรณ์ 

14) 
 

ข้อบังคับของสหกรณ์ 
ฉบับจริง 0 ชุด 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีสหกรณ์ 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำง
ประเทศ ประเภทไม่ประจ ำทำงด้วยรถโดยสำร 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 2,500 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-624153 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) e-mail: - 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์ด ำรงค์ธรรมกระทรวงมหำดไทยโทรศัพท์ 1567 email:domronghama.1567@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชือ่แบบฟอร์ม 

1) แบบค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำง 
(หมายเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
- 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ ประเภทไม่ประจ ำทำงด้วยรถโดยสำร สสม.  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:  
1)กฎกระทรวงการประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ พ.ศ.2549  
2)ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เรื่อง ปรับปรุงคณะอนุกรรมการพิจารณาก าหนดและปรับปรุง
เงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถท่ีใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งมีท้องที่ท าการขนส่งภายใน
เขตกรุงเทพมหานครและระหว่างจังหวัด ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2522  
3)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
4)ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่องมอบหมายอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนกลางให้ข้าราชการกรมการขนส่งทางบก
กระท าการแทน พ.ศ. 2558  
 
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 0 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ ประเภทไม่ประจ ำทำงด้วยรถ
โดยสำร ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรขนส่งทำงบก 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับกำรขออนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่ง
ทำงบก (ไม่ประจ ำทำง/ส่วนบคุคล) 
1. ผู้ขอต้องมีคุณสมบัติตำมมำตรำ 24 และมำตรำ 25 แห่งพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522 
(1) กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ ผู้ขอต้องมีสัญชำติไทย 
(2) กรณีเป็นนิติบุคคลต้องจดทะเบียนตำมกฎหมำยไทย และมีส ำนักงำนใหญ่อยู่ในรำชอำณำจักรไทย 
- ในกรณีที่เป็นห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียน ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดต้องมีสัญชำติไทย 
- ในกรณีที่เป็นห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ผู้เป็นหุ้นส่วนจ ำพวกไม่จ ำกัดควำมรับผิดทั้งหมดต้องมีสัญชำติไทย และทุนของห้ำง
หุ้นส่วนจ ำกัดนั้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ต้องเป็นของผู้เป็นหุ้นส่วน ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำและมีสัญชำติไทย 
- ในกรณีที่เป็นบริษัทจ ำกัด กรรมกำรบริษัทจ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งต้องมีสัญชำติไทย และทุนของบริษัทจ ำกัดนั้นไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 51 ต้องเป็นของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำและมีสัญชำติไทย 
 - ในกรณีที่เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด กรรมกำรบริษัทจ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งต้องมีสัญชำติไทย และทุนของบริษัทมหำชน
จ ำกัดนั้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมดต้องเป็นของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำ และมี
สัญชำติไทย 
2. ผู้ขอต้องยื่นขอรับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งตำมแบบของกรมกำรขนส่งทำงบก พร้อมด้วยหลักฐำนประกอบค ำขอ 
ตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ.2522 
3. ผู้ขอควรขอในลักษณะของนิติบุคคลโดยทุนจดทะเบียนไม่ควรน้อยกว่ำ 500,000 บำท (ห้ำแสนบำทถ้วน)และนิติ
บุคคลนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ที่จะท ำกำรประกอบกำรขนส่ง 
4. หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ต้องเป็นหนังสือรับรองที่ออกให้มำแล้วไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ยื่นค ำขอ 
5.ผู้ขอต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำง/ส่วนบุคคล ด้วยรถบรรทุก (ภำยในประเทศ) 
6. ผู้ขอต้องยื่นต่ออำยุล่วงหน้ำไม่เกิน 90 วัน ก่อนใบอนุญำตฯ สิ้นอำยุ 
*** กำรขอและกำรอนุญำตให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในกฏกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524)ออกตำม
ควำมในพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522(ค ำขอ 1 ฉบับ ต่อจ ำนวนรถไม่เกิน 10 คัน) 
หมำยเหตุ *ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือส ำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน และ/หรือมีควำมบกพร่องไม่
สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำร
หลักฐำนที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดใน
บันทึกดังกล่ำว มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึก
ดังกล่ำว และจะมอบส ำเนำบันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 



* ระยะเวลำรอคอยเฉลี่ยระหว่ำงข้ันตอนและ/หรือระยะเวลำกำรติดต่อ แผนกติดต่อแผนกอ่ืนหรือสถำนที่อ่ืนระหว่ำง
ขั้นตอนนับรวมไว้ในระยะเวลำด ำเนินกำร  
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โทร 043-
624153 สายด่วน 1584/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 16 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
กำรตรวจสอบเอกสำร โดยนักวิชำกำรขนส่ง กลุ่มวิชำกำร
ขนส่ง 
(หมายเหตุ: (ผู้ยื่นค าขออนุญาตประกอบการขนส่งระหว่าง
ประเทศด้วยรถบรรทุก (ไม่ประจ าทาง/ส่วนบุคคล) พร้อม
เอกสาร หลักฐานประกอบค าขอ ณ จุดรับค าขอ จากนั้น
เจ้าหน้าที่จะรับค าขอ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค า
ขอเอกสารประกอบ และคุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอ (ค าขอ 1 
ฉบับ ต่อจ านวนรถไม่เกิน 10 คัน) (ไม่นับรวมระยะเวลาที่รอ
คอย)))  

1 วัน ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

2) กำรพิจำรณำ 
2.1 กำรตรวจสอบ พิจำรณำข้อมูลและหลักฐำน 
2.2 สรุปข้อเท็จจริง 
2.3 จัดท ำวำระกำรประชุม 
2.4 นำยทะเบียนเห็นชอบวำระ 
(หมายเหตุ: -)  

8 วัน ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 
 

3) กำรพิจำรณำ 
กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดและปรับปรุง
เงื่อนไขในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถท่ี

7 วัน ส ำนักกำรขนส่ง
ผู้โดยสำร 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผดิชอบ 
ใช้ในกำรขนส่งสัตว์หรือสิ่งของในเขตกรุงเทพมหำนคร (ไม่นับ
รวมระยะเวลำที่รอคอย) 
(หมายเหตุ: (ที่ประชุมเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณา
อนุมัติและแจ้งมติที่ประชุม))  

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
กำรลงนำมอนุญำต โดยขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
(หมายเหตุ: (เจ้าหน้าที่จัดท าใบอนุญาตฯ ก็ต่อเมื่อผู้ยื่นค าขอ
ได้ช าระค่าธรรมเนียมแล้ว จึงจัดท าใบอนุญาตและบัญชีรถ 
ขส.บ.ง จึงน าเสนอนายทะเบียนลงนาม))  

0.5 วัน ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของกรรมกำรทุกคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง  2. กรณีท่ีผู้ขอมิได้ด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้ส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง  3. กรณีท่ีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ
กรรมกำรทุกคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2. กรณีท่ีผู้
ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำทะเบียน 1 ฉบับ พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีกรรมกำรเป็นบุคคลต่ำงด้ำว ต้องใช้ส ำเนำหนังสือ
เดินทำงทุกคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

4) หนังสือรับรองนิติบุคคล กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
 ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ที่ออกให้ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก พร้อมบริคณห์สนธิ 
รำยงำนกำรประชุม ข้อบังคับ บัญชีผู้ถือหุ้น ) 

5) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีท่ีผู้ขอไม่ได้ด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้หนังสือมอบ
อ ำนำจ ติดอำกรแสตมป์ 10 บำท หรือ 30 บำท) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

6) 
 

ส ำเนำหนังสือแสดงกำรจดทะเบียนรถคันที่ย่ืนขอ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ของรถที่มีอยู่ในบัญชี ขส.บ. 11 ของใบอนุญำตฯ ฉบับเดิม
ที่ขอต่ออำยุ และเป็นรถท่ีบรรจุในบัญชี ขส.บ.11 ในประเทศอยู่แล้ว) 

ส ำนักงำนขนส่งกรุงเทพมหำนคร
พ้ืนที่5 

7) 
 

ส ำเนำใบเสร็จ/ใบปริมำณงำน/สัญญำว่ำจ้ำง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เอกสำรแสดงกำรรับจ้ำงขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศที่มี
ควำมเก่ียวข้องกับใบอนุญำตฯ ฉบับที่มีค ำขอต่ออำยุฯ ) 

- 

8) 
 

ส ำเนำใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (ร.ง.4 )หรือส ำเนำใบรับ
แจ้งกำรประกอบกิจกำรโรงงำน จ ำพวกที่ 2 (ร.ง.2) หรือรูปภำพ
แสดงสินค้ำที่เกี่ยวข้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ทีม่ีควำมเกี่ยวข้องกับใบอนุญำตฯ ฉบับที่มึค ำขอต่ออำยุฯ ) 

กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

9) 
 

ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำง/ส่วนบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

10) 
 

บันทึกค ำรับรอง 
ฉบับจริง 2 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ขอรับได้ที่ส่วนประกอบกำรขนส่งสินค้ำ ส ำนักกำรขนส่ง
สินค้ำ) 

ส ำนักงำนขนส่งกรุงเทพมหำนคร
พ้ืนที่5 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
11) 

 
ค ำขอวำงหลักทรัพย์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ขอรับได้ที่กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

12) 
 

ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำง/ส่วนบุคคลระหว่ำง
ประเทศด้วยรถที่ใช้ในกำรขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องตรงกันกับส ำเนำใบอนุญำตฯ 
ระหว่ำงประเทศ ที่ทำงรำชกำรมีอยู่) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียมต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ
ด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 2,500 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-624153 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) E-mail : - 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
 



แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมำยเหตุ 
ดูแผนภำพแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร ที่ www.dlt.go.th (เข้ำไปดูรำยละเอียดได้ที่หัวข้อ &quot;ส่วน
รำชกำร&quot; เว็บไซต์หน่วยงำนภำยใน ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำส่วนประกอบกำรขนส่งสินค้ำ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่ง
ทำงบก  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
 
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ไม่มี 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 20 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 40 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 5 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรต่ออำยุใบอนุญำตให้ประกอบกำรรับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรโดยใช้รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้ำง
บรรทุกคนโดยสำรไม่เกินเจ็ดคน 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกำรรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้ำงต้องยื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตก่อนใบอนุญำตนั้นหมดอำยุ และเมื่อ
ยื่นค ำขอแล้วจะประกอบกำรต่อไปได้จนกว่ำนำยทะเบียนจะสั่งไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำตนั้น 
*ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือส ำหรับ
ประชำชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วนและ/หรือมีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้
ไม่สำมำรถพิจำรณำได้เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในบันทึกดังกล่ำวมิเช่นนั้นจะ
ถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึกดังกล่ำวและจะมอบส ำเนำ
บันทึกควำมพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
**กำรช ำระค่ำธรรมเนียมต้องด ำเนินกำรภำยในเวลำ 15.30 น.  
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 
043-624153 สายด่วน 1584/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 48 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของค ำขอและเอกสำร
หลักฐำน 
(หมายเหตุ: -)  

3 ชั่วโมง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

2) กำรพิจำรณำ 
2.1 ตรวจสอบประวัติกำรจัดกำรเดินรถ 2.2 จัดท ำร่ำงวำระ

44 วัน ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
เสนอนนำยทะเบียนประจ ำจังหวัดสุรินทร์ พิจำรณำอนุมัติ 
2.3 นำยทะเบียนประจ ำจังหวัดสุรินทร์ พิจำรณำอนุมัติ 2.4 
แจ้งผู้ยื่นค ำขอทรำบเพ่ือช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตฯ 2.5 
ออกใบอนุญำตฯ เสนอนำยทะเบียนประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด ลง
นำม 
(หมายเหตุ: (1.เจ้าหน้าที่จะด าเนินการ(ตามข้อ 2.5)ต่อเมื่อผู้
ยื่นค าขอได้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ (ตามข้อ 2.4) 
เรียบร้อยแล้ว 
2.ปิดรับช าระค่าธรรมเนียม เวลา 15.30 น.))  

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
นำยทะเบียนประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด พิจำรณำลงนำม 
(หมายเหตุ: -)  

3 วัน ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.ของผู้มีอ ำนำจลงนำม 
2.กรณีผู้ขออนุญำตมิได้มำด ำเนินกำรด้วยตนเองต้องแนบส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-กรณีมอบอ ำนำจ -พร้อมผนึกอำกรแสตมป์ ) 

ส ำนกักำรขนส่งผู้โดยสำร 

3) 
 

ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-(ถ้ำมี) 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

4) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน กรมกำรปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
 ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-ของผู้มีอ ำนำจลงนำม 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

5) 
 

ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตให้ประกอบกำรรับจ้ำงรรทุกคนโดยสำรฯ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-พร้อมหลักฐำนประกอบค ำขอตำมแบบ ร.ย.15 ท้ำย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ.2527) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร 

6) 
 

ใบอนุญำตให้ประกอบกำรรับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรโดยใช้รถยนต์สี่
ล้อเล็กรับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรไม่เกินเจ็ดคน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำ
ถูกต้องทุกฉบับ) 

ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร 

7) 
 

หนังสือแสดงว่ำเป็นผู้จัดกำรหรือผู้แทน ซึ่งเป็นผู้ด ำเนินกิจกำรของ
นิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รบักำรรับรองส ำเนำ
ถูกต้องทุกฉบับ) 

- 

8) 
 

เอกสำรแสดงว่ำได้เอำประกันภัย 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (-เอกสำรแสดงว่ำได้เอำประกันภัยหรือจัดให้สมำชิกของ
สหกรณ์เอำประกันภัยส ำหรับควำมเสียหำยอันเกิดแก่ชีวิต ร่ำงกำย 
และทรัพย์สินของบุคคลที่สำมอันเกิดจำกกำรใช้รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้ำง
บรรทุกคนโดยสำรไม่เกินเจ็ดคนของสหกรณ์ 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

- 



 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตให้ประกอบกำรรับจ้ำงรรทุกคนโดยสำรฯ 
(หมายเหตุ: (ปิดรับช าระค่าธรรมเนียม เวลา 15.30 น.))  

 ค่ำธรรมเนียม 5 บำท 
  
 

2) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 
(หมายเหตุ: (ปิดรับช าระค่าธรรมเนียม เวลา 15.30 น.))  

 ค่ำธรรมเนียม 1,000 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2  227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-624153 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) E-mail : - 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตให้ประกอบกำรรับจ้ำงรรทุกคนโดยสำรฯ 
(หมายเหตุ: -)  

หมำยเหตุ 
- 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรต่ออำยุใบอนุญำตให้ประกอบกำรรับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรโดยใช้รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้ำงบรรทุกคน
โดยสำรไม่เกินเจ็ดคน  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
 1)กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ.2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522  
 2)ประกาศ กระทรวงคมนาคม เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2552  
 3)ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดท้องที่การประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยใช้รถยนต์สี่ล้อเล็ก
รับจ้างให้ด าเนินการโดยสหกรณ์  
 4)พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ.2522  
 5)มติคณะท างานพิจารณาแก้ไขปัญหารถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างเดินรถผิดกฎหมาย ครั้งที่ 11/2549  
 
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 0 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรต่ออำยุใบอนุญำตใหป้ระกอบกำรรับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรโดยใช้รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้ำง
บรรทุกคนโดยสำรไม่เกินเจ็ดคน  ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรถอนรถในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรขนส่งทำงบก 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ไดร้บัใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง ฯ แจ้งถอนรถเพ่ือน ำไปบรรจุรถในกำรประกอบกำรรำยอื่น 
2. ผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง ฯ แจ้งเลิกใช้รถ ตำมมำตรำ 79 
3. เป็นรถที่ทะเบียนระงับ 
4. มีกำรบอกเลิกสัญญำเช่ำซื้อรถ 
5. เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522 ดังนี้ 
(1) กรณีเป็นบุคคลธรรมดำผู้ขอต้องมีสัญชำติไทย 
(2) กรณีเป็นนิติบุคคลต้องจดทะเบียนตำมกฎหมำยไทยและมีส ำนักงำนใหญ่อยู่ในรำชอำณำจักรไทย 
- ในกรณีที่เป็นห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียนผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดต้องมีสัญชำติไทย 
- ในกรณีที่เป็นห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดผูเ้ป็นหุ้นส่วนจ ำพวกไม่จ ำกัดควำมรับผิดทั้งหมดต้องมีสัญชำติไทยและทุนของห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัดนั้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ต้องเป็นของผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำและมีสัญชำติไทย 
- ในกรณีที่เป็นบริษัทจ ำกัดกรรมกำรบริษัทจ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งต้องมีสัญชำติไทยและทุนของบริษัทจ ำกัดนั้นไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 51 ต้องเป็นของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำและมีสัญชำติไทย 
- ในกรณีที่เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดกรรมกำรบริษัทจ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งต้องมีสัญชำติไทยและทุนของบริษัทมหำชน
จ ำกัดนั้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมดต้องเป็นของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำและมีสัญชำติ
ไทย 
2. ผู้ขอต้องยื่นขอรับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งตำมแบบของกรมกำรขนส่งทำงบกพร้อมด้วยหลักฐำนประกอบค ำขอ
ตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบกพ.ศ. 2522 
3. หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต้องเป็นหนังสือรับรองที่ออกให้มำแล้วไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ยื่นค ำขอ 
ทั้งนี้สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมกำรขนส่งทำงบก www.dlt.go.th หัวข้อส่วนรำชกำรเว็บไซต์หน่วยงำน
ภำยในส ำนักกำรขนส่งสินค้ำส่วนประกอบกำรขนส่งสินค้ำ 
หมำยเหตุ *ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือส ำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน และ/หรือมีควำมบกพร่องไม่
สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำร
หลักฐำนที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดใน
บันทึกดังกล่ำว มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึก
ดังกล่ำว และจะมอบส ำเนำบันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
 



* ระยะเวลำรอคอยเฉลี่ยระหว่ำงข้ันตอนและ/หรือระยะเวลำกำรติดต่อแผนกติดต่อแผนกอ่ืนหรือสถำนที่อ่ืนระหว่ำง
ขั้นตอนนับรวมไว้ใน ระยะเวลำด ำเนินกำร 
* ต้องน ำรถมำเปลี่ยนบรรจุแทนภำยใน 60 วัน นับแต่วันที่อนุมัติให้ถอนรถ หำกไม่สำมำรถน ำรถคันใดเข้ำด ำเนินกำรทำง
ทะเบียนและภำษีให้แล้วเสร็จภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว ให้นำยทะเบียนกลำงลดเงื่อนไขเก่ียวกับจ ำนวนรถลงเหลือเท่ำกับ
จ ำนวนรถที่ได้น ำเขำ้ด ำเนินกำรทำงทะเบียนและภำษีภำยในก ำหนด 
  
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2  
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โทร 043-
624153 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 8 ชั่วโมง 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
กำรตรวจสอบเอกสำร โดยเจ้ำหน้ำที่ กลุ่มวิชำกำรขนส่ง 
(หมายเหตุ: (1.ผู้ยื่นค าขอถอนรถในใบอนุญาตฯ พร้อม
หลักฐาน 
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่ารถคันที่ขอถอนได้แจ้งเลิกใช้รถแล้ว
หรือน าไปบรรจุในประกอบการรายอ่ืนแล้วหรือไม่ เมื่อข้อมูล
ครบถ้วนถูกต้องแล้วจัดท าสรุปรายละเอียด จดัท าบัญชี 
ขส.บ.11 น าเสนอนายทะเบียน (ค าขอ 1 ฉบับ ต่อจ านวนรถ
ไม่เกิน 10 คัน) (ไม่นับรวมระยะเวลาที่รอคอย)))  

7.2 ชั่วโมง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

2) กำรพิจำรณำ 
กำรพิจำรณำอนุญำต โดยนำยทะเบียนประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด 
(หมายเหตุ: (นายทะเบียนพิจารณาอนุมัตใิห้ถอนรถจาก
ใบอนุญาตฯ (ไม่นับรวมระยะเวลาที่รอคอย)))  

15 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
กำรลงนำมอนุญำต โดย ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
(หมายเหตุ: (นายทะเบียนลงนามอนุญาตให้ถอนรถจาก

25 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
ใบอนุญาตฯ และบัญชี ขส.บ.11การแจง้ผลการพิจารณา โดย
เจ้าหน้าที่ ส่วนประกอบการขนส่งสินค้า (ไม่นับรวมระยะเวลา
ที่รอคอย)))  

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง  2. กรณีท่ีผู้ขอมิได้ด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้ส ำเนำ
บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ 1 ฉบับ พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง  3. กรณีท่ีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2. 
กรณีท่ีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำทะเบียน 1 ฉบับ พร้อม
รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจเป็นบุคคลต่ำงด้ำว ต้องใช้ส ำเนำ
หนังสือเดินทำง 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ที่ออกให้ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

5) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หมำยเหตุ (กรณีท่ีผู้ขอไม่ได้ด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้หนังสือมอบ
อ ำนำจ ติดอำกรแสตมป์ 10 บำท หรือ 30 บำท) 

6) 
 

ส ำเนำหนังสือแสดงกำรทะเบียนรถคันที่ย่ืนขอ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (แสดงส ำเนำหนังสือจดทะเบียนรถคันที่ขอถอน) 

ส ำนักงำนขนส่งกรุงเทพมหำนคร
พ้ืนที่5 

7) 
 

ค ำขอถอนรถ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ดำวน์โหลดค ำขอจำกเว็บไซด์กรมกำรขนส่งทำงบก) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

8) 
 

หนังสือรับรองกำรบรรจุรถ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เพือตรวจสอบและยืนยันว่ำมีรถบรรจุในบัญชี ขส.บ.11 
ในใบอนุญำตฯ รำยอ่ืนแล้ว) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

9) 
 

ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถที่ใช้ในกำรขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เพ่ือน ำมำปรับปรุงเงื่อนไขในใบอนุญำตฯ ฉบับจริงให้
ถูกต้องกันกับส ำเนำใบอนุญำตฯ ที่ทำงรำชกำรมีอยู่) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มี 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โทร 
043-624153 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1584 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
(หมายเหตุ: -)  

3) E-mail : - 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอยำ่งและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมำยเหตุ 
ดูแผนภำพแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร ที่ www.dlt.go.th (เข้ำไปดูรำยละเอียดได้ที่ ส่วนรำชกำร 
เว็บไซต์หน่วยงำนภำยใน ส่วนประกอบกำรขนส่งสินค้ำ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชือ่กระบวนงำน: กำรถอนรถในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่ง
ทำงบก  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
 1)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 
  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ไม่มี 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 250 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 400 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 200 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรถอนรถในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรขนส่งทำงบก   
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรถอนรถประจ ำทำง 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
กำรถอนรถโดยสำรประจ ำทำงต้องไม่ท ำให้มีรถเหลืออยู่ในบัญชี ขส.บ.11 ต่ ำกว่ำเงื่อนไขจ ำนวนรถขันนต่ ำของเส้นทำงสำย
นันน หำกกำรถอนรถจะท ำให้มีรถเหลืออยู่ในบัญชี ขส.บ.11 ต่ ำกว่ำเงื่อนไขจ ำนวนรถขันนต่ ำแล้ว ต้องน ำรถเข้ำบรรจุเปลี่ยน
แทนในครำวเดียวกัน เว้นแต่กรณีเป็นกำรจัดระเบียบรถนันนๆ 
*ขันนตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตันงแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือส ำหรับ
ประชำชนเรียบร้อยแล้วทันงนีนในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วนและ/หรือมีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้
ไม่สำมำรถพิจำรณำได้เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในบันทึกดังกล่ำวมิเช่นนันนจะ
ถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละทินงค ำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึกดังกล่ำวและจะมอบส ำเนำ
บันทึกควำมพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน  
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 
043-624153 สายด่วน 1584 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 5 ชั่วโมง 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของค ำขอและเอกสำร
หลักฐำนของรถท่ีขอถอน 
(หมายเหตุ: -)  

20 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

2) กำรพิจำรณำ 
ตรวจสอบเงื่อนไขในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง ตรวจสอบ
จ ำนวนรถใน ขส.บ.11 / จัดพิมพ์หนังสือแจ้งผู้ประกอบกำร

4 ชั่วโมง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผดิชอบ 
ขนส่ง และ สขจ. ทีเ่กี่ยวข้อง และเสนอนำยทะเบียนพิจำรณำ 
(หมายเหตุ: -)  

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
นำยทะเบียนพิจำรณำอนุมัติและลงนำม 
(หมายเหตุ: -)  

40 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.ของผู้มีอ ำนำจลงนำม 
2.กรณีผู้ขออนุญำตมิได้มำด ำเนินกำรด้วยตนเองต้องแนบส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รบัมอบอ ำนำจ 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-กรณีมอบอ ำนำจ 
-พร้อมผนึกอำกรแสตมป์ ) 

ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร 

3) 
 

ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-ถ้ำมี 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

4) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-ของผู้มีอ ำนำจลงนำม 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

5) หนังสือรับรองนิติบุคคล กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
 ฉบับจริง 0 ชุด 

ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (-นำยทะเบียนฯ รับรองไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันที่ยื่นค ำขอ 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

6) 
 

ค ำขอถอนรถ 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ค ำขอ 1 ฉบับ ใช้ส ำหรับยื่นขอถอนรถได้ไม่เกิน 5 คัน) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

7) 
 

หนังสือแสดงกำรจดทะเบียนรถ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำ
ถูกต้องทุกฉบับ) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

8) 
 

ค ำร้องของผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งเส้นทำงหมวด 2 
และหมวด 3 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (-กรณีผู้ซึ่งประสงค์จะน ำรถเข้ำไปเดินในเส้นทำงเดินรถ
หมวด 2 หรือหมวด 3 แนบค ำร้องของผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกำร
ขนส่งเส้นทำงซึง่ขอบรรจุรถนันนเข้ำไปในบัญชี ขส.บ.11 หรือน ำรถคัน
นันนเข้ำมำเปลี่ยนแทนรถคันใด ให้ยื่นค ำร้องพร้อมกับเรื่องกำรถอนรถ
ออกจำกบัญชี ขส.บ.11 เดิม) 

- 

9) 
 

หนังสือของผู้ได้รับใบอนุญำตในเส้นทำงหมวด 4 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (-กรณีท่ีผู้ซึ่งจะน ำรถเข้ำไปเดินในเส้นทำงเดินรถหมวด 4 
ให้แนบหนังสือของผู้ได้รับใบอนุญำตในเส้นทำงหมวด 4  ซึ่งแสดง
ควำมจ ำนงขอรับรถคันที่จะถอนออกว่ำจะน ำเข้ำไปเดินรถในเส้นทำง
ของตน) 

- 

10) 
 

หลักฐำนประกอบค ำขอแจ้งเลิกใช้รถ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (-กรณีถอนรถเพ่ือแจ้งเลิกใช้รถตำมมำตรำ 79 แห่ง

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
พระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ.2522 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

11) 
 

หลักฐำนกำรยึดรถคืน 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (-กรณีกำรถอนรถ เนื่องจำกรถคันนันนถูกผู้ให้เช่ำซืนอหรือผู้
จ ำหน่ำยยึดคืนไป 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

- 

12) 
 

ส ำเนำกำรแจ้งควำมจำกสถำนีต ำรวจ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (-กรณีกำรถอนรถ เนื่องจำกรถสูญหำย 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-624153 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) E-mail : - 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค ำขอ บรรจุรถ ถอนรถ เปลี่ยนรถ ที่ใช้ในกำรขนส่งประจ ำทำงด้วยรถโดยสำร 
(หมายเหตุ: (ค าขอ 1 ฉบับ ใช้ส าหรับยื่นขอถอนรถได้ไม่เกิน 5 คัน))  

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรถอนรถประจ ำทำง  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ 
 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:  
1)พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
2)ประกาศ นายทะเบียนกลาง เรื่อง มอบหมายอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนกลางให้ข้าราชการกรมการขนส่งทางบก
กระท าการแทน พ.ศ. 2558  
 
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ประกำศกรมกำรขนส่งทำงบก เรื่อง กำรลดขันนตอนและระยะเวลำกำร
ปฏิบัติรำชกำรเพ่ือประชำชน 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 5.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 0 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรถอนรถประจ ำทำง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรถอนรถประเภทรถโดยสำรไม่ประจ ำทำง สสม. 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
- ผู้ประกอบกำรขนส่งยื่นค ำขอด้วยตนเอง หรือมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนท ำกำรแทน 
- ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งยังไม่สิ้นอำยุ 
- รถที่ขอถอนมีอยู่ในบัญชี ขส.บ.11 
หมำยเหตุ 
 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือส ำหรับ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในกรณีที่ค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วนและ/หรือมีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุ
ให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในบนัทึกดังกล่ำว มิ
เช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึกดังกล่ำว และจะ
มอบส ำเนำบันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมอืง จ.ร้อยเอ็ด  โทร 043-
624153 สายด่วน 1584/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 8 ชั่วโมง 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
- รับค ำขอ ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของค ำขอ และ
เอกสำรประกอบค ำขอ 
(หมายเหตุ: -)  

30 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

2) กำรพิจำรณำ 
- ตรวจสอบว่ำรถคันท่ีขอถอนได้แจ้งเลิกใช้รถหรือได้บรรจุใน
ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งรำยอื่นแล้วหรือไม่ 

7 ชั่วโมง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
        - รวบรวมข้อมูลและหลักฐำน สรุปข้อเท็จจริงและ
จัดท ำบัญชีถอนรถ เสนอนำยทะเบียนประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด
อนุมัติและลงนำม 
(หมายเหตุ: -)  

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
- นำยทะเบียนกลำงพิจำรณำอนุมัติ และลงนำมบัญชีรถ 
(หมายเหตุ: -)  

30 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-กรณีบุคคลธรรมดำ 
-กรณีนิติบุคคลใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มีอ ำนำจลงนำม 
-เอกสำรต้องรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-กรณีบุคคลธรรมดำ 
-กรณีนิติบุคคลใช้ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจลงนำม 
-เอกสำรต้องรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ถ้ำมี) 

กรมกำรปกครอง 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-กรณีนิติบุคคล 
-ไม่เกิน 90 วัน นับจำกวันที่นำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทออกให้ถึงวันที่
ยื่นค ำขอ 
-เอกสำรต้องรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

5) ใบมอบอ ำนำจ และภำพถ่ำยบัตรประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
 ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-กรณีผู้ประกอบกำรขนส่งไม่มำด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้อง
มีหนังสือมอบอ ำนำจฉบับจริงที่ลงลำยมือชื่อผู้มอบอ ำนำจและผู้รับ
มอบอ ำนำจ พร้อมติดอำกรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว) 

6) 
 

- ภำพถ่ำยทะเบียนรถที่ขอถอน 1 ชุด 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมกำรขนส่งทำงบก 

7) 
 

เอกสำรกำรบรรจุรถในใบอนุญำตประกอบกำรอื่น (ถ้ำมี) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมกำรขนส่งทำงบก 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มี 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-624153 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) E-mail : - 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
 



แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ค ำขอบรรจุรถ ถอนรถ เปลี่ยนรถ 
(หมายเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรถอนรถประเภทรถโดยสำรไม่ประจ ำทำง สสม.  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ 
 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:  
1)ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่องมอบหมายอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนกลางให้ข้าราชการกรมการขนส่งทางบก
กระท าการแทน พ.ศ. 2558  
 
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิตขิองกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 0 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรถอนรถประเภทรถโดยสำรไม่ประจ ำทำง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรถอนรถประเภทส่วนบุคคล (พ.ร.บ.กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผู้ประกอบกำรขนส่งที่ประสงค์จะขอถอนรถออกจำกใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง ให้ยื่นค ำขอตำมแบบที่กรมกำรขนส่งทำง
บกก ำหนดพร้อมด้วยหลักฐำน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1. รถที่ขอถอนต้องได้รับอนุญำตให้บรรจุเข้ำในประกอบกำรของผู้ประกอบกำรขนส่งรำยอื่น 
2. หรือได้แจ้งเลิกใช้รถ ตำมมำตรำ 79 แล้ว 
3.กรณีไม่มำด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องจัดท ำหนังสือมอบอ ำนำจมำด้วย 
หมำยเหตุ 
1. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมท่ีระบุไว้ในคู่มือ
ส ำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค ำขอหรือหลักฐำนไม่ครบถ้วน และหรือบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่
สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดย
ผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในบันทึกดังกล่ำว มิเช่นนั้นจะถือ
ว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอ โดยเจ้ำหน้ำทีแ่ละผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึกดังกล่ำว และจะมอบส ำเนำ
บันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
2. ผู้ขอจะได้รับทรำบผลกำรพิจำรณำในวันเดียวกัน 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 
043-624153 สายด่วน 1584/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 90 นำท ี
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
รับค ำขอ ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของค ำขอและ

10 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
หลักฐำนประกอบค ำขอ 
(หมายเหตุ: -)  

 

2) กำรพิจำรณำ 
 ค้นแฟ้ม/ ตรวจสอบรถที่ขอถอนว่ำได้ด ำเนินกำรขอ
อนุญำตใช้รถในนำมผู้ประกอบกำรขนส่งรำยอ่ืน หรือแจ้งเลิก
ใช้ตำมมำตรำ 79 แล้วหรือไม่/ ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน 
บันทึกรำยกำรในใบอนุญำตและระบบงำน/ รวบรวมข้อมูล
หลักฐำน สรุปรำยละเอียดเสนอนำยทะเบียนกลำงพิจำรณำ   
(หมายเหตุ: -)  

60 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
นำยทะเบียนกลำงพิจำรณำลงนำม 
(หมายเหตุ: -)  

20 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน ) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถกูต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน ) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน ) 

กรมกำรกงสุล 

4) 
 

ทะเบียนสมรส 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ ((ถ้ำมี) ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้

กรมกำรปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ครบถ้วน ) 

5) 
 

ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ ((ถ้ำมี) ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน ) 

กรมกำรปกครอง 

6) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องมีอำยุไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ยื่นค ำขอ และต้องลง
ลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้ครบถ้วนทุกฉบับ ) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

7) 
 

ใบส ำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ บัญชีรำยช่ือสมำชิกของสหกรณ์
ฉบับท่ีนำยทะเบียนสหกรณ์รับรอง ข้อบังคับสหกรณ์  กรณีเป็น
สหกรณ์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วนทุกฉบับ ) 

กรมส่งเสริมกำรเกษตร 

8) 
 

หนังสืออนุญำตให้จัดตั้งสมำคม ใบส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียน
แต่งตั้งกรรมกำรของสมำคมพร้อมข้อบังคับของสมำคม 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน ) 

กรมกำรปกครอง 

9) 
 

 ส ำเนำทะเบียนรถ  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน ) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

10) 
 

หลักฐำนแสดงกำรบรรจุรถในนำมของผู้ประกอบกำรขนส่งรำยอ่ืน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน ) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
11) 

 
หนังสือมอบอ ำนำจ และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบ  
(กรณีกระท ำกำรแทน) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหตุ - 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

12) 
 

แบบค ำขอเพิ่มรถ  บรรจุรถ ถอนรถ เปลี่ยนลักษณะรถ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-624153 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน  โทรศัพท์  1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) E-mail : - 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
 
 



แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค ำขอเพ่ิมรถ บรรจุรถ ถอนรถ เปลี่ยนลักษณะรถ 
(หมายเหตุ: -)  

2) หนังสือมอบอ ำนำจ 
(หมายเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรถอนรถประเภทส่วนบุคคล (พ.ร.บ.กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522)  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักงำนขนส่งกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่5 กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่ง
กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่5 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ 
 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:  
1)ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่องมอบหมายอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนกลางให้ข้าราชการกรมการขนส่งทางบก
กระท าการแทน พ.ศ. 2558  
2)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
3)ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่องมอบหมายกิจการอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนกลางเกี่ยวกับการ
ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถท่ีใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  พ.ศ. 2557  
 
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ไม่ได้ระบุ 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 0 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรถอนรถประเภทส่วนบุคคล (พ.ร.บ.กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522) ส ำนักงำนขนส่ง
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรถอนรถรับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรโดยใช้รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรไม่เกินเจ็ด
คน 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
กำรถอนรถต้องระบุรำยละเอียดของกำรถอนรถนั้นด้วย เช่น หยุดใช้ตลอดไป เพ่ือน ำรถไปเข้ำร่วมเดินรถหมวด 4เปลี่ยน
ประเภทเป็นรถยนต์สี่ล้อเล็กส่วนบุคคล เป็นต้น 
*ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือส ำหรับ
ประชำชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วนและ/หรือมีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้
ไม่สำมำรถพิจำรณำได้เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในบันทึกดังกล่ำวมิเช่นนั้นจะ
ถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึกดังกล่ำวและจะมอบส ำเนำ
บันทึกควำมพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 
043-624153 สายด่วน 1584 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 3 ชั่วโมง 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของค ำขอและเอกสำร
หลักฐำน 
(หมายเหตุ: -)  

1 ชั่วโมง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

2) กำรพิจำรณำ 
ตรวจสอบข้อมูลจ ำนวนรถ และจัดพิมพ์หนังสือแจ้ง
ผู้ประกอบกำรเสนอนำยทะเบียนพิจำรณำอนุมัติ 

1 ชั่วโมง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
(หมายเหตุ: -)  

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
นำยทะเบียนจังหวัด พิจำรณำลงนำม 
(หมายเหตุ: -)  

1 ชั่วโมง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

ค ำขอถอนรถ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร 

2) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.ของผู้มีอ ำนำจลงนำม 
2.กรณีผู้ขออนุญำตมิได้มำด ำเนินกำรด้วยตนเองต้องแนบส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ  
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-(ถ้ำมี) 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

4) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-ของผู้มีอ ำนำจลงนำม 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

5) 
 

ใบคู่มือจดทะเบียนรถพร้อมส ำเนำ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 

กรมกำรขนส่งทำงบก 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หมำยเหตุ (ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำ
ถูกต้องทุกฉบับ) 

6) 
 

หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนสหกรณ์ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำ
ถูกต้องทุกฉบับ) 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

7) 
 

หนังสือรับรองกำรเป็นสมำชิกของสหกรณ์ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (-ซึ่งระบุรำยละเอียดของเส้นทำงหรือเลขที่ใบอนุญำต
ประกอบกำรที่จะถอนรถ 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

- 

8) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-กรณีมอบอ ำนำจ 
-พร้อมผนึกอำกรแสตมป์ ) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 227 หมู่ 6 ต.หนองแวง  อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-624153 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) E-mail : - 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail : damrongdhama.1567@gmail.com 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ค ำขออนุญำตบรรจุรถ ถอน ทดแทน 
(หมายเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรถอนรถรับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรโดยใช้รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรไม่เกินเจ็ดคน  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ 
 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:  
1)กฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ.2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522  
2)ประกาศ กระทรวงคมนาคม เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2552  
3)ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดท้องที่การประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยใช้รถยนต์สี่ล้อเล็ก
รับจ้างให้ด าเนินการโดยสหกรณ์  
4)ประกาศ นายทะเบียนกรุงเทพมหานคร เรื่อง มอบหมายอ านาจให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะอย่าง  
5)พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ.2522  
6)มติคณะท างานพิจารณาแก้ไขปัญหารถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างเดินรถผิดกฎหมาย ครั้งที่ 11/2549  
 
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 0 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรถอนรถรับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรโดยใช้รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรไม่เกิน
เจ็ดคน ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรถอนหลักทรัพย์ในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถบรรทุกตำมกฏหมำย
ว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. นำยทะเบียนสั่งให้เพิกถอนใบอนุญำต ฯ 
2. ผู้ได้รับใบอนุญำตฯ แจ้งเลิกประกอบกำร หรือขอถอนหลักทรัพย์บำงส่วนให้เท่ำกับจ ำนวนรถที่ลดลง 
3. ผู้ได้รับใบอนุญำฯ ขอถอนหลักทรัพย์เดิม เนื่องจำกมีกำรเปลี่ยนกำรวำงหลักทรัพย์ 
4. ผู้ได้รับใบอนุญำตฯ ขอถอนหลักทรัพย์ไปช ำระตำมค ำบังคับคดีของศำลเพ่ือช ำระหนี้ 
หมำยเหตุ * ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือส ำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน และ/หรือมีควำมบกพร่องไม่
สมบูรณ ์เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำร
หลักฐำนที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดใน
บันทึกดังกล่ำว มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึก
ดังกล่ำว และจะมอบส ำเนำบันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
*ระยะเวลำรอคอยเฉลี่ยระหว่ำงข้ันตอนและ/หรือระยะเวลำกำรติดต่อ แผนกติดต่อแผนกอ่ืนหรือสถำนที่อ่ืนระหว่ำง
ขั้นตอนนับรวมไว้ในระยะเวลำด ำเนินกำร 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 
043-624153 สายด่วน 1584 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน (หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 6 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนทีร่บัผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
กำรตรวจสอบเอกสำร โดยนักวิชำกำรขนส่ง กลุ่มวิชำกำร
ขนส่ง 

2.3 วัน ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนทีร่บัผิดชอบ 
(หมายเหตุ: (1.ผู้ขอยื่นค าขออื่น ๆ ขอถอนหลักทรัพย์ พร้อม
เอกสารฐาน 
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร
หลักฐาน ตรวจสอบบัญชี ขส.บ.11 ตรวจสอบการวาง
หลักทรัพย์ พร้อมจัดท าหนังสือเสนอนายทะเบียนแจ้งงาน
บริหารทั่วไปเพื่อถอนเงินและปิดบัญชี (ไม่รับรวมระยะเวลาที่
รอคอย)))  

2) กำรพิจำรณำ 
กำรพิจำรณำอนุญำต โดยขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดแจ้งงำนบริหำร
ทั่วไป 
(หมายเหตุ: (1.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีตรวจสอบและ
น าเสนอหัวหน้างานบริหารทั่วไป 
2.หัวหน้างานบริหารทั่วไปน าเสนอขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดลง
นาม 
(ไม่นับรวมระยะเวลาที่รอคอย)))  

4 ชั่วโมง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
กำรลงนำมอนุญำต โดยขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
(หมายเหตุ: (1.งานบริหารทั่วไปจัดท าหนังสือแจ้งธนาคารเพ่ือ
ปิดบัญชีเงินฝากหลักทรัพย์ 
2.น าเสนอรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกพิจารณา 
3.รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก พิจารณาอนุมัติและลงนาม
หนังสือแจ้งธนาคาร 
4. การแจ้งผลการพิจารณา โดยเจ้าหน้าที่ของงานบริหาร
ทั่วไป (ไม่นับรวมระยะเวลาที่รอคอย)))  

3.3 วัน ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง  2. กรณีท่ีผู้ขอมิได้ด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้ส ำเนำ
บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ 1 ฉบับ พร้อมรับรอง

กรมกำรปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ส ำเนำถูกต้อง  3. กรณีท่ีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2. 
กรณีท่ีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำทะเบียน 1 ฉบับ พร้อม
รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ที่ออกให้ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

4) 
 

ใบน ำฝำกเงินเข้ำบัญชีธนำคำร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ใบน ำฝำกเงินเข้ำบัญชีธนำคำรที่เป็นคู่ฉบับ(จริง) ที่เป็น
ของผู้ประกอบกำรขนส่งต้องน ำมำแสดงเป็นหลักฐำนในกำรขอถอน
หลักทรัพย์) 

- 

5) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีท่ีผู้ขอไม่ได้ด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้หนังสือมอบ
อ ำนำจ ติดอำกรแสตมป์ 10 บำท หรือ 30 บำท) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

6) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจกรณีท่ีเป็นบุคคลต่ำงด้ำว ) 

- 

7) 
 

ค ำขอถอนหลักทรัพย์/เปลี่ยนหลักทรัพย์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องมำรับค ำขอ ที่ส่วนกลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่ง
จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

8) ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถที่ใช้ในกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
 สัตว์หรือสิ่งของ 

ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เพ่ือน ำมำปรับปรุงเงื่อนไขในใบอนุญำตฯ ฉบับจริงให้
ถูกต้องกันกับส ำเนำใบอนุญำตฯ ที่ทำงรำชกำรมีอยู่) 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มี 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2  227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-624153 สำยด่วน 1584  (หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) E-mail : - 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
 
หมำยเหตุ 
ดูแผนภำพแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร ที่ www.dlt.go.th (เข้ำไปดูรำยละเอียดได้ที่หัวข้อส่วนรำชกำร 
เว็บไซต์หน่วยงำนภำยใน ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำส่วนประกอบกำรขนส่งสินค้ำ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรถอนหลักทรัพย์ในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถบรรทุกตำมกฏหมำยว่ำด้วยกำร
ขนส่งทำงบก  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:  
1)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ไม่มี 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 1 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 1 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 1 
 
ชือ่อ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรถอนหลักทรัพย์ในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถบรรทุกตำม
กฏหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก 
 
 

 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรบรรจุรถในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรขนส่งทำงบก 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. มีเงือ่นไขจ ำนวนรถในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง ฯ ว่ำงอยู่และมีเงื่อนเวลำอยู่ภำยใน 180 วัน นับแต่วันที่ได้ทรำบมติ 
2. มีตัวรถเป็นรถใหม่หรือเป็นรถที่มีทะเบียนแล้ว 
3. เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522 
(1) กรณีเป็นบุคคลธรรมดำผู้ขอต้องมีสัญชำติไทย 
(2) กรณีเป็นนิติบุคคลต้องจดทะเบียนตำมกฎหมำยไทยและมีส ำนักงำนใหญ่อยู่ในรำชอำณำจักรไทย 
- ในกรณีที่เป็นห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียนผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดต้องมีสัญชำติไทย 
- ในกรณีที่เป็นห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดผู้เป็นหุ้นส่วนจ ำพวกไม่จ ำกัดควำมรับผิดทั้งหมดต้องมสีัญชำติไทยและทุนของห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัดนั้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ต้องเป็นของผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำและมีสัญชำติไทย 
- ในกรณีที่เป็นบริษัทจ ำกัดกรรมกำรบริษัทจ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งต้องมีสัญชำติไทยและทุนของบริษัทจ ำกัดนั้นไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 51 ต้องเป็นของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำและมีสัญชำติไทย 
- ในกรณีที่เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดกรรมกำรบริษัทจ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งต้องมีสัญชำติไทยและทุนของบริษัทมหำชน
จ ำกัดนั้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมดต้องเป็นของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำและมีสัญชำติ
ไทย 
2. ผู้ขอต้องยื่นขอรับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งตำมแบบของกรมกำรขนส่งทำงบกพร้อมด้วยหลักฐำนประกอบค ำขอ
ตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบกพ.ศ. 2522 
3. ผู้ขอควรขอในลักษณะของนิติบุคคลโดยทุนจดทะเบียนไม่ควรน้อยกว่ำ 500,000 บำท (ห้ำแสนบำทถ้วน)และนิติ
บุคคลนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ที่จะท ำกำรประกอบกำรขนส่ง 
4. หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต้องเป็นหนังสือรับรองที่ออกให้มำแล้วไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ยื่นค ำขอ 
5. รูปถ่ำยส ำนักงำนประกอบกำรขนส่งต้องแสดงให้เห็นป้ำยชื่อส ำนักงำนปรำกฏอยู่ด้วย 
6. ผู้ขอต้องมีสถำนที่เก็บซ่อมและบ ำรุงรักษำรถแห่งเดียวหรือหลำยแห่งรวมกันส ำหรับเก็บซ่อมและบ ำรุงรักษำรถได้จริง
และควรเพียงพอกับจ ำนวนรถท่ีผู้ขอได้ขออนุญำตไว้ทุกคันโดยต้องไม่ใช้บริเวณของสถำนที่ในทำงศำสนำหรือสถำนศึกษำ
หรือไม่ตั้งอยู่ในบริเวณที่จะก่อให้เกิดอันตรำยหรือควำมไม่สงบต่อสถำนที่ใกล้เคียงและต้องมีถนนหรือทำงให้สำมำรถเข้ำ
ออกได้โดยสะดวกท้ังนี้ต้องมีหลักฐำนแสดงกำรมีสิทธืใช้สถำนที่เก็บฯให้ใช้ภำพถ่ำยโฉนดที่ดินหรือทะเบียนบ้ำนซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของสถำนที่ 
7. เครื่องหมำยที่ต้องให้ปรำกฏประจ ำรถทุกคันเป็นเครื่องหมำยที่ผู้ประกอบกำรขนส่งจะต้องจัดให้มีปรำกฏไว้ที่ด้ำนข้ำงตัว
รถด้ำนนอกท้ังสองข้ำงให้สำมำรถเห็นได้ชัดเจน 
 
 



ทั้งนี้สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมกำรขนส่งทำงบก www.dlt.go.th หัวข้อส่วนรำชกำรเว็บไซต์หน่วยงำน
ภำยในส ำนักกำรขนส่งสินค้ำส่วนประกอบกำรขนส่งสินค้ำ 
หมำยเหตุ * ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือส ำหรบัประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน และ/หรือมีควำมบกพร่องไม่
สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำร
หลักฐำนที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดใน
บันทึกดังกล่ำว มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึก
ดังกล่ำว และจะมอบส ำเนำบันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
* ระยะเวลำรอคอยเฉลี่ยระหว่ำงข้ันตอนและ/หรือระยะเวลำกำรติดต่อแผนกติดต่อแผนกอ่ืนหรือสถำนที่อ่ืนระหว่ำง
ขั้นตอนนับรวมไว้ในระยะเวลำด ำเนินกำร 
*โดยก ำหนดเงื่อนไขให้ผู้ขอน ำรถที่ได้รับควำมเห็นชอบในครั้งนี้ เข้ำด ำเนินกำรทำงทะเบียนและภำษีภำยในก ำหนด 180 
วัน นับแต่วันที่ได้รับทรำบหนังสือแจ้งมติฯ หำกไม่สำมำรถน ำรถคันใดเข้ำด ำเนินกำรทำงทะเบียนและภำษีได้ภำยในก ำหนด 
ให้ระงับกำรด ำเนินกำรทำงทะเบียนรถคันดังกล่ำว และให้ลดเงื่อนไขเก่ียวกับจ ำนวนรถลงเหลือเท่ำกับจ ำนวนรถที่ได้น ำเข้ำ
ด ำเนินกำรทำงทะเบียนและภำษีแล้วภำยในก ำหนด 
 ในกรณีผู้ประกอบกำรขนส่งขอผ่อนผันก ำหนดระยะเวลำกำรน ำรถเข้ำด ำเนินกำรทำงทะเบียนและภำษีออกไปอีก ให้นำย
ทะเบียนกลำงพิจำรณำอนุมัติผ่อนผัน โดยก ำหนดเงื่อนไขให้น ำรถท่ีได้รับอนุมัติเข้ำด ำเนินกำรทำงทะเบียนและภำษีให้แล้ว
เสร็จ ภำยในก ำหนด 60 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดก ำหนดระยะเวลำเดิม หำกไม่สำมำรถน ำรถคันใดเข้ำด ำเนินกำรทำง
ทะเบียนและภำษีให้แล้วเสร็จภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว ให้ระงับกำรด ำเนินกำรทำงทะเบียนและภำษีรถคันนั้น โดยให้
นำยทะเบียนกลำงลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจ ำนวนรถลงเหลือเท่ำกับจ ำนวนรถที่ได้น ำเข้ำด ำเนินกำรทำงทะเบียนและภำษีแล้ว
ภำยในก ำหนด  
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 
043-624153/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
 
 
 



ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 8 ชั่วโมง 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
กำรตรวจสอบเอกสำร โดยเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนขนส่ง
จังหวัดร้อยเอ็ด 
(หมายเหตุ: (1. ผู้ขอยื่นค าขอบรรจุรถพร้อมหลักฐาน 
2. ค าขอ 1 ฉบับ ต่อจ านวนรถไม่เกิน 10 คัน) 
(ไม่นับรวมเวลาที่รอคอย)))  

20 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

2) กำรพิจำรณำ 
2.1 เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบรถว่ำไม่ได้อยู่ในบัญชี รถ ขส.บ.11 
2.2 มีกำรถอนรถออกจำกประกอบกำรรำยอ่ืน 
2.3 สรุปรำยละเอียดเสนอนำยทะเบียน  
(หมายเหตุ: -)  

7 ชั่วโมง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

3) กำรพิจำรณำ 
ประเภท กำรพิจำรณำ 
กำรพิจำรณำอนุญำต โดยนำยทะเบียนกลำง  
(หมายเหตุ: (นายทะเบียนพิจารณาอนุมัติให้บรรจุรถ (ไม่นับ
รวมระยะเวลาที่รอคอย)))  

15 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
กำรลงนำมอนุญำต โดยหัวหน้ำส่วนประกอบกำรขนส่งสินค้ำ 
(หมายเหตุ: (นายทะเบียนลงนาม การแจ้งผลการพิจารณา 
โดยเจ้าหน้าที่ของส่วนประกอบการขนส่งสินค้า (ไม่นับรวม
ระยะเวลาที่รอคอย)))  

25 นำท ี ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 
 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง  2. กรณีท่ีผู้ขอมิได้ด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้ส ำเนำ
บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ 1 ฉบับ พร้อมรับรอง

กรมกำรปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ส ำเนำถูกต้อง  3. กรณีท่ีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2. 
กรณีท่ีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำทะเบียน 1 ฉบับ พร้อม
รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจเป็นบุคคลต่ำงด้ำว ต้องใช้ส ำเนำ
หนังสือเดินทำง 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2. 
กรณีท่ีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำทะเบียน 1 ฉบับ พร้อม
รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

5) 
 

ส ำเนำหนังสือแสดงกำรทะเบียนรถหรือหนังสือรับรองหลักฐำนกำร
รับส่งบัญชีรถ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ทีม่ีควำมเกี่ยวข้องกับรถคันที่ขอบรรจุในใบอนุญำตฯ ฉบับ
ที่มีค ำขอ) 

ส ำนักงำนขนส่งกรุงเทพมหำนคร
พ้ืนที่5 

6) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (พร้อมติดอำกรแสตมป์ 10 บำท หรือ 30 บำท กรณีไม่ได้
มำด ำเนินกำรด้วยตนเอง) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

7) 
 

ค ำขอบรรจุรถ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ดำวน์โหลดค ำขอได้จำกเว๊บไซต์ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด) 

8) 
 

ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถที่ใช้ในกำรขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เพ่ือน ำมำปรับปรุงเงื่อนไขในใบอนุญำตฯ ฉบับจริงให้
ถูกต้องกันกับส ำเนำใบอนุญำตฯ ที่ทำงรำชกำรมีอยู่) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มี 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2  227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000   โทร 043-624153  

(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) E-mail : - 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
 



แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมำยเหตุ 
ดูแผนภำพแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร ที่ www.dlt.go.th (เข้ำไปดูรำยละเอียดได้ที่หัวข้อ ส่วนรำชกำร 
เว็บไซต์หน่วยงำนภำยใน ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำส่วนประกอบกำรขนส่งสินค้ำ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรบรรจุรถในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่ง
ทำงบก  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:  
1)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ไม่มี 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 250 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 400 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 200 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรบรรจุรถในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรขนส่งทำงบก ร้อยเอ็ด 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรบรรจุรถในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรขนส่งทำงบก 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1.มีจ ำนวนรถตำมเงื่อนไขในใบอนุญำตฯที่ว่ำงอยู่ 
2.มีตัวรถเป็นรถใหม่หรือเป็นรถที่จดทะเบียนแล้วและอยู่ในบัญชี ขส.บ.11 ในประเทศ แล้ว 
3.เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมมำตรำ 25 แห่ง พระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522 
4.เป็นผู้ได้รับใบอนุญำตฯ ระหว่ำงประเทศประเภทไม่ประจ ำทำง/ส่วนบุคคล ด้วยรถบรรทุก 
หมำยเหตุ * ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือส ำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน และ/หรือมีควำมบกพร่องไม่
สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไมส่ำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำร
หลักฐำนที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดใน
บันทึกดังกล่ำว มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึก
ดังกล่ำว และจะมอบส ำเนำบันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
* ระยะเวลำรอคอยเฉลี่ยระหว่ำงข้ันตอนและ/หรือระยะเวลำกำรติดต่อแผนกติดต่อแผนกอ่ืนหรือสถำนที่อ่ืนระหว่ำง
ขั้นตอนนับรวมไว้ในระยะเวลำด ำเนินกำร 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 
043-624153 สายด่วน 1584 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 8 ชั่วโมง 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
กำรตรวจสอบเอกสำร โดยเจ้ำหน้ำที่ กลุ่มวิชำกำรขนส่ง 

7.2 ชั่วโมง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
(หมายเหตุ: (1. ผู้ยื่นค าขอบรรจุรถในใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่ง (ไม่ประจ าทาง/ส่วนบุคคล) ด้วยรถบรรทุก ระหว่าง
ประเทศ พร้อมเอกสารหลักฐาน ณ จุดรับค าขอ 2. เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบหลักฐานเพื่อแสดงว่ารถมิได้อยู่ในบัญชีรถ ขส.บ.11 
ของผู้ใด มีการถอนรถแล้วหรือไม่ เมื่อข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง
แล้วสรุปรายละเอียดเสนอนายทะเบียน (ค าขอ 1 ฉบับ ต่อ
จ านวนรถไม่เกิน 10 คัน) (ไม่นับรวมระยะเวลาที่รอคอย)))  

 

2) กำรพิจำรณำ 
กำรพิจำรณำอนุญำต โดย นำยทะเบียนประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด 
(หมายเหตุ: (นายทะเบียนพิจารณาอนุมัติให้มีการบรรจุใน
ใบอนุญาตฯ (ไม่นับรวมระยะเวลาที่รอคอย)))  

15 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
กำรลงนำมอนุญำต โดย ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด หรือหัวหน้ำกลุ่ม
วิชำกำรขนส่ง 
(หมายเหตุ: (นายทะเบียนลงนามอนุญาตให้บรรจุรถใน
ใบอนุญาตฯ การแจ้งผลการพิจารณา โดย เจ้าหน้าที่ 
ส่วนประกอบการขนส่งสินค้า (ไม่นับรวมระยะเวลาที่รอคอย)))  

25 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง  2. กรณีท่ีผู้ขอมิได้ด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้ส ำเนำ
บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ 1 ฉบับ พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง  3. กรณีท่ีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ

กรมกำรปกครอง 



ล ำดับ ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2. 
กรณีท่ีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำทะเบียน 1 ฉบับ พร้อม
รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

3) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจเป็นบุคคลต่ำงด้ำว ต้องใช้ส ำเนำ
หนังสือเดินทำง 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ที่ออกให้ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

5) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีท่ีผู้ขอไม่ได้มำด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้หนังสือ
มอบอ ำนำจ พร้อมติดอำกรแสตมป์ 10 บำท หรือ 30 บำท) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

6) 
 

ส ำเนำหนังสือแสดงกำรจดทะเบียนรถหรือหนังสือแจ้งจ ำหน่ำยรถ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับใบอนุญำตฯ และอยู่ในบัญชี 
ขส.บ.11ในประเทศ ด้วยแล้ว) 

ส ำนักงำนขนส่งกรุงเทพมหำนคร
พ้ืนที่5 

7) 
 

ค ำขอบรรจุรถ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ดำวน์โหลดค ำขอที่เว็บไซต์กรมกำรขนส่งทำงบก) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

8) 
 

ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำง/ส่วนบุคคลระหว่ำง
ประเทศด้วยรถที่ใช้ในกำรขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เพ่ือน ำมำปรับปรุงเงื่อนไขในใบอนุญำตฯ ฉบับจริงให้
ถูกต้องกันกับส ำเนำใบอนุญำตฯ ที่ทำงรำชกำรมีอยู่) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 



ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มี 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2  227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-624153 สำยด่วน 1584 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) E-mail : - 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมำยเหตุ 
ดูแผนภำพแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร ที่ www.dlt.go.th (เข้ำไปดูรำยละเอียดได้ที่ ส่วนรำชกำร 
เว็บไซต์หน่วยงำนภำยใน ส่วนประกอบกำรขนส่งสินค้ำ) 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรบรรจุรถในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่ง
ทำงบก  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:  
1)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
 
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ไม่มี 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 100 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 200 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 50 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรบรรจุรถในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรบรรจุรถประจ ำทำง 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1.รถคันที่ขอบรรจุต้องเป็นรถที่มำตรฐำนตรงตำมที่ก ำหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง 
2.ในกรณีรถท่ีขอบรรจุเป็นรถที่ยังไม่ได้ถอนรถออกจำกบัญชี ขส.บ.11 ของใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งเดิมก่อนรับจด
ทะเบียนรถตำมท่ีได้รับอนุมัติให้บรรจุรถใหม่ ให้ผู้ได้รับใบอนุญำตด ำเนินกำรขอถอนรถคันนั้นออกจำกบัญชี ขส.บ.11 ของ
ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งเดิมก่อน 
*ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือส ำหรับ
ประชำชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วนและ/หรือมีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้
ไม่สำมำรถพิจำรณำได้เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในบันทึกดังกล่ำวมิเช่นนั้นจะ
ถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึกดังกล่ำวและจะมอบส ำเนำ
บันทึกควำมพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 
043-624153 สายด่วน 1584/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 5 ชั่วโมง 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของค ำขอและเอกสำร
หลักฐำนของรถท่ีขอบรรจุ 
(หมายเหตุ: -)  

20 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

2) กำรพิจำรณำ 4 ชั่วโมง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
ตรวจสอบเงื่อนไขในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง ตรวจสอบ
จ ำนวนรถใน ขส.บ.11 และจัดพิมพ์หนังสือแจ้ง
ผู้ประกอบกำรขนส่ง และ ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด ที่
เกี่ยวข้อง และเสนอนำยทะเบียนพิจำรณำ 
(หมายเหตุ: -)  

ร้อยเอ็ด 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
นำยทะเบียนประจ ำจังหวัด พิจำรณำอนุมัติและลงนำม 
(หมายเหตุ: -)  

40 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.ของผู้มอี ำนำจลงนำม 
2.กรณีผู้ขออนุญำตมิได้มำด ำเนินกำรด้วยตนเองต้องแนบส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (-กรณีมอบอ ำนำจ 
-พร้อมผนึกอำกรแสตมป์ ) 

ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร 

3) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-ของผู้มีอ ำนำจลงนำม 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (-นำยทะเบียนฯ รับรองไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันที่ยื่นค ำขอ 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

5) 
 

ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-ถ้ำมี 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

6) 
 

หนังสือกำรรับรองหลักฐำนบัญชีรับและจ ำหน่ำยรถยนต์ของนำย
ทะเบียนยำนพำหนะ กรมกำรขนส่งทำงบก 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (-กรณีรถคันที่ขอน ำเข้ำมำบรรจุเป็นรถคันที่ขอน ำเช้ำมำ
บรรจุเป็นรถใหม่ที่ยังไม่เคยจดทะเบียนรถมำก่อน 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมกำรขนส่งทำงบก 

7) 
 

หนังสือแสดงกำรจดทะเบียน 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (-กรณีรถคันที่ขอน ำมำบรรจุเป็นรถที่ผ่ำนกำรจดทะเบียน
รถแล้ว 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

8) 
 

ค ำขอบรรจุรถ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ค ำขอ 1 ฉบับ ใช้ส ำหรับยื่นขอบรรจุรถได้ไม่เกิน 5 คัน) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 
 
 



ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2  227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-624153 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) E-mail : - 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค ำขอ บรรจุรถ ถอนรถ เปลี่ยนรถ ที่ใช้ในกำรขนส่งประจ ำทำงด้วยรถโดยสำร 
(หมายเหตุ: (ค าขอ 1 ฉบับ ใช้ส าหรับยื่นขอบรรจุรถได้ไม่เกิน 5 คัน))  

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรบรรจุรถประจ ำทำง  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ 
 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:  
1)พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
2)ประกาศ นายทะเบียนกลาง เรื่อง มอบหมายอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนกลางให้ข้าราชการกรมการขนส่งทางบก
กระท าการแทน พ.ศ. 2558  
 

ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ประกำศกรมกำรขนส่งทำงบก เรื่อง กำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำร
ปฏิบัติรำชกำรเพ่ือประชำชน 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 5.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 0 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรบรรจุรถประจ ำทำง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรบรรจุรถประเภทรถโดยสำรไม่ประจ ำทำง 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
- ผู้ประกอบกำรขนส่งยื่นค ำขอด้วยตนเอง หรือมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นท ำกำรแทน 
- ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งยังไม่สิ้นอำยุ 
-มีเงื่อนไขเก่ียวกับจ ำนวนรถว่ำงอยู่ 
หมำยเหตุ 
 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือส ำหรับ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในกรณีที่ค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วนและ/หรือมีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุ
ให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในบันทึกดังกล่ำว มิ
เช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึกดังกล่ำว และจะ
มอบส ำเนำบันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน  
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 
043-624153สายด่วน 1584/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 8 ชั่วโมง 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
รับค ำขอ ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของค ำขอ และ
เอกสำรประกอบค ำขอ 
(หมายเหตุ: -)  

30 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

2) กำรพิจำรณำ 7 ชั่วโมง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
รวบรวมข้อมูลและหลักฐำน สรุปข้อเท็จจริงและจัดท ำบัญชี
บรรจุรถ เสนอนำยทะเบียนกลำงอนุมัติและลงนำม 
(หมายเหตุ: -)  

ร้อยเอ็ด 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
นำยทะเบียนกลำงพิจำรณำอนุมัติ และลงนำมบัญชีรถ 
(หมายเหตุ: -)  

30 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-กรณีบุคคลธรรมดำ 
-กรณีนิติบุคคลใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มีอ ำนำจลงนำม 
-เอกสำรต้องรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-กรณีบุคคลธรรมดำ 
-กรณีนิติบุคคลใช้ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจลงนำม 
-เอกสำรต้องรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ถ้ำมี) 

กรมกำรปกครอง 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-กรณีนิติบุคคล 
-ไม่เกิน 90 วัน นับจำกวันที่นำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทออกให้ถึงวันที่
ยื่นค ำขอ 
-เอกสำรต้องรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

5) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ และภำพถ่ำยบัตรประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-กรณีผู้ประกอบกำรขนส่งไม่มำด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้อง
มีหนังสือมอบอ ำนำจฉบับจริงที่ลงลำยมือชื่อผู้มอบอ ำนำจและผู้รับ
มอบอ ำนำจ พร้อมติดอำกรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว) 

6) 
 

ภำพถ่ำยทะเบียนรถที่ขอบรรจุ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มี 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2  227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-624153 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) E-mail : - 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
 
 
 



แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชือ่แบบฟอร์ม 

1) แบบค ำขอบรรจุรถ ถอนรถ เปลี่ยนรถ 
(หมายเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรบรรจุรถประเภทรถโดยสำรไม่ประจ ำทำง  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ 
 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:  
1)ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่องมอบหมายอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนกลางให้ข้าราชการกรมการขนส่งทางบก
กระท าการแทน พ.ศ. 2558  
 
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: นำยทะเบียนกลำง 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 0 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรบรรจุรถประเภทรถโดยสำรไม่ประจ ำทำง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรบรรจุรถประเภทส่วนบุคคล (พ.ร.บ. กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผู้ประกอบกำรขนส่งที่มีควำมประสงค์จะบรรจุรถเข้ำในประกอบกำรขนส่งของตนเอง สำมำรถยื่นค ำขอด ำเนินกำร โดยมี
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1. รถที่น ำมำบรรจุต้องเป็นรถที่มีลักษณะหรือมำตรฐำนตำมเงื่อนไขท่ีได้รับอนุญำต 
2. จ ำนวนรถที่น ำมำบรรจุต้องไม่เกินเงื่อนไขจ ำนวนรถที่ได้รับอนุญำต 
3. ผู้ขอต้องยื่นค ำขอวำงหลักทรัพย์ตำมแบบที่กรมกำรขนส่งทำงบกก ำหนด 
4.กรณีไม่มำด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องจัดท ำหนังสือมอบอ ำนำจมำด้วย 
หมำยเหตุ 
1. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมท่ีระบุไว้ในคู่มือ
ส ำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค ำขอหรือหลักฐำนไม่ครบถ้วน และหรือบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่
สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดย
ผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในบันทึกดังกล่ำว มิเช่นนั้นจะถือ
ว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอ โดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึกดังกล่ำว และจะมอบส ำเนำ
บันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
2.ผู้ขอจะได้รับทรำบผลกำรพิจำรณำในวันท ำกำรถัดไป  
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 
043-624153 สายด่วน 1584/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร ์(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
 
 
 
 



ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 3 ชั่วโมง 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
รับค ำขอ ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของค ำขอและ
หลักฐำนประกอบค ำขอ 
(หมายเหตุ: -)  

20 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

2) กำรพิจำรณำ 
 ค้นแฟ้ม/ตรวจสอบบัญชี ขสบ.11 เอกสำรหลักฐำน/ 
บันทึกรำยกำรในใบอนุญำตฯ และระบบงำน/ รวบรวมข้อมูล 
จัดท ำหนังสือ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง/ สรุปรำยละเอียดที่
เกี่ยวข้องเสนอนำยทะเบียนกลำงพิจำรณำ 
(หมายเหตุ: -)  

120 นำที ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
3.นำยทะเบียนกลำงพิจำรณำลงนำม 
(หมายเหตุ: -)  

40 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน ) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน ) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้

กรมกำรกงสุล 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ครบถ้วน ) 

4) 
 

ทะเบียนสมรส 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ ((ถ้ำมี) ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน ) 

กรมกำรปกครอง 

5) 
 

ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ ((ถ้ำมี) ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน ) 

กรมกำรปกครอง 

6) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหตุ (มีอำยุไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันยื่นค ำขอ และกรณีขอน ำรถ
ไปด ำเนินกำรทำงทะเบียนและภำษีรถที่จังหวัดอ่ืน หนังสือรับรองต้อง
ระบุท่ีตั้งส ำนักงำนสำขำด้วย และต้องลงลำยมือชื่อและประทับตรำนิติ
บุคคลรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรทุกฉบับ) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

7) 
 

ใบส ำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ บัญชีรำยช่ือสมำชิกของสหกรณ์
ฉบับท่ีนำยทะเบียนสหกรณ์รับรอง ข้อบังคับสหกรณ์  กรณีเป็น
สหกรณ์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรทุกฉบับ
ให้ครบถ้วน ) 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

8) 
 

หนังสืออนุญำตให้จัดตั้งสมำคม ใบส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียน
แต่งตั้งกรรมกำรของสมำคมพร้อมข้อบังคับของสมำคม 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน ) 

กรมกำรปกครอง 

9) 
 

ทะเบียนรถ (กรณีรถจดทะเบียนแล้ว) หรือหนังสือแจ้งจ ำหน่ำยรถ 
(กรณีรถใหม่) ใบรับรองกำรน ำเข้ำรถจำกศุลกำกร (กรณีรถน ำเข้ำ
จำกต่ำงประเทศ) 

กรมกำรขนส่งทำงบก 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน ) 

10) 
 

ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน กรณีน ำรถไปด ำเนินกำรทำง
ทะเบียนตำมที่ตั้งโรงงำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน ) 

กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

11) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบ  
(กรณีกระท ำกำรแทน) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

12) 
 

แบบค ำขอเพิ่มรถ  บรรจุรถ ถอนรถ เปลี่ยนลักษณะรถ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

13) 
 

ค ำขอวำงหลักทรัพย์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ- 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
 
 
 
 



ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที ่2  227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-624153 

(หมายเหตุ: -)  
2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน  โทรศัพท์  1584 

(หมายเหตุ: -)  
3) E-mail : - 

(หมายเหตุ: -)  
4) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail : damrongdhama.1567@gmail.com 

(หมายเหตุ: -)  
5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค ำขอเพ่ิมรถ บรรจุรถ ถอนรถ เปลี่ยนลักษณะรถ 
(หมายเหตุ: (เลือกหัวข้อ E-Download Form))  

2) หนังสือมอบอ ำนำจ 
(หมายเหตุ: -)  

3) ค ำขอวำงหลักทรัพย์ 
(หมายเหตุ: -)  

4) แบบค ำขอเพ่ิมรถ บรรจุรถ ถอนรถ เปลี่ยนลักษณะรถ 
(หมายเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรบรรจุรถประเภทส่วนบุคคล (พ.ร.บ. กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522)  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักงำนขนส่งกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่5 กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่ง
กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่5 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ 
 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:  
1)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535  
 2)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
 3)ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่องมอบหมายกิจการอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนกลางเกี่ยวกับการ
ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถท่ีใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  พ.ศ. 2557  
 4)ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่องมอบหมายอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนกลางให้ข้าราชการกรมการขนส่งทางบก
กระท าการแทน พ.ศ. 2558  
 

ระดับผลกระทบ: บริกำรทัว่ไป 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ไม่ได้ระบุ 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 0 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชือ่อ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรบรรจุรถประเภทส่วนบุคคล (พ.ร.บ. กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522) ส ำนักงำนขนส่ง
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรบรรจุรถประเภทส่วนบุคคล (พ.ร.บ. กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผู้ประกอบกำรขนส่งที่มีควำมประสงค์จะบรรจุรถเข้ำในประกอบกำรขนส่งของตนเอง สำมำรถยื่นค ำขอด ำเนินกำร โดยมี
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1. รถที่น ำมำบรรจุต้องเป็นรถที่มีลักษณะหรือมำตรฐำนตำมเงื่อนไขท่ีได้รับอนุญำต 
2. จ ำนวนรถที่น ำมำบรรจุต้องไม่เกินเงื่อนไขจ ำนวนรถที่ได้รับอนุญำต 
3. ผู้ขอต้องยื่นค ำขอวำงหลักทรัพย์ตำมแบบที่กรมกำรขนส่งทำงบกก ำหนด 
4.กรณีไม่มำด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องจัดท ำหนังสือมอบอ ำนำจมำด้วย 
หมำยเหตุ 
1. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมท่ีระบุไว้ในคู่มือ
ส ำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค ำขอหรือหลักฐำนไม่ครบถ้วน และหรือบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่
สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดย
ผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในบันทึกดังกล่ำว มิเช่นนั้นจะถือ
ว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอ โดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึกดังกล่ำว และจะมอบส ำเนำ
บันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
2.ผู้ขอจะได้รับทรำบผลกำรพิจำรณำในวันท ำกำรถัดไป 
  
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 
043-624153 สายด่วน 1584/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร ์(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
 
 
 
 



ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 3 ชั่วโมง 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
รับค ำขอ ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของค ำขอและ
หลักฐำนประกอบค ำขอ 
(หมายเหตุ: -)  

20 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

2) กำรพิจำรณำ 
 ค้นแฟ้ม/ตรวจสอบบัญชี ขสบ.11 เอกสำรหลักฐำน/ 
บันทึกรำยกำรในใบอนุญำตฯ และระบบงำน/ รวบรวมข้อมูล 
จัดท ำหนังสือ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง/ สรุปรำยละเอียดที่
เกี่ยวข้องเสนอนำยทะเบียนกลำงพิจำรณำ 
(หมายเหตุ: -)  

120 นำที ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
3.นำยทะเบียนกลำงพิจำรณำลงนำม 
(หมายเหตุ: -)  

40 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน ) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน ) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน ) 

กรมกำรกงสุล 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
4) 

 
ทะเบียนสมรส 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ ((ถ้ำมี) ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน ) 

กรมกำรปกครอง 

5) 
 

ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ ((ถ้ำมี) ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน ) 

กรมกำรปกครอง 

6) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหตุ (มีอำยุไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันยื่นค ำขอ และกรณีขอน ำรถ
ไปด ำเนินกำรทำงทะเบียนและภำษีรถที่จังหวัดอ่ืน หนังสือรับรองต้อง
ระบุท่ีตั้งส ำนักงำนสำขำด้วย และต้องลงลำยมือชื่อและประทับตรำนิติ
บุคคลรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรทุกฉบับ) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

7) 
 

ใบส ำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ บัญชีรำยช่ือสมำชิกของสหกรณ์
ฉบับท่ีนำยทะเบียนสหกรณ์รับรอง ข้อบังคับสหกรณ์  กรณีเป็น
สหกรณ์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรทุกฉบับ
ให้ครบถ้วน ) 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

8) 
 

หนังสืออนุญำตให้จัดตั้งสมำคม ใบส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียน
แต่งตั้งกรรมกำรของสมำคมพร้อมข้อบังคับของสมำคม 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน ) 

กรมกำรปกครอง 

9) 
 

ทะเบียนรถ (กรณีรถจดทะเบียนแล้ว) หรือหนังสือแจ้งจ ำหน่ำยรถ 
(กรณีรถใหม่) ใบรับรองกำรน ำเข้ำรถจำกศุลกำกร (กรณีรถน ำเข้ำ
จำกต่ำงประเทศ) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

กรมกำรขนส่งทำงบก 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน ) 

10) 
 

ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน กรณีน ำรถไปด ำเนินกำรทำง
ทะเบียนตำมที่ตั้งโรงงำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน ) 

กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

11) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบ  
(กรณีกระท ำกำรแทน) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

12) 
 

แบบค ำขอเพิ่มรถ  บรรจุรถ ถอนรถ เปลี่ยนลักษณะรถ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

13) 
 

ค ำขอวำงหลักทรัพย 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2  227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000  โทร 043-624153 (หมายเหตุ: -)  



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน  โทรศัพท์  1584 

(หมายเหตุ: -)  
3) E-mail : - 

(หมายเหตุ: -)  
4) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail : damrongdhama.1567@gmail.com 

(หมายเหตุ: -)  
5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชือ่แบบฟอร์ม 

1) แบบค ำขอเพ่ิมรถ บรรจุรถ ถอนรถ เปลี่ยนลักษณะรถ 
(หมายเหตุ: (เลือกหัวข้อ E-Download Form))  

2) หนังสือมอบอ ำนำจ 
(หมายเหตุ: -)  

3) ค ำขอวำงหลักทรัพย์ 
(หมายเหตุ: -)  

4) แบบค ำขอเพ่ิมรถ บรรจุรถ ถอนรถ เปลี่ยนลักษณะรถ 
(หมายเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชือ่กระบวนงำน: กำรบรรจุรถประเภทส่วนบุคคล (พ.ร.บ. กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522)  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักงำนขนส่งกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่5 กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่ง
กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่5 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ 
 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:  
1)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535  
2)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
3)ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่องมอบหมายกิจการอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนกลางเกี่ยวกับการ
ประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถท่ีใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  พ.ศ. 2557  
4)ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่องมอบหมายอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนกลางให้ข้าราชการกรมการขนส่งทางบก
กระท าการแทน พ.ศ. 2558  
 
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ไม่ได้ระบุ 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 0 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรบรรจุรถประเภทส่วนบุคคล (พ.ร.บ. กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522) ส ำนักงำนขนส่ง
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรเปลี่ยนรถในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรขนส่งทำงบก 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. เป็นตัวรถเดิมท่ีบรรจุไว้ในบัญชี ขส.บ.11 ที่ได้รับควำมเสียหำย หรือเกิดอุบัติเหตุ หรือสิ้นสภำพ ไม่สำมำรถใช้งำนได้ 
2. จะต้องมีลักษณะรถและมำตรฐำนรถเดียวกันกับรถคันที่ขอเปลี่ยน 
3. เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522 ดังนี้ 
(1) กรณีเป็นบุคคลธรรมดำผู้ขอต้องมีสัญชำติไทย 
(2) กรณีเป็นนิติบุคคลต้องจดทะเบียนตำมกฎหมำยไทยและมีส ำนักงำนใหญ่อยู่ในรำชอำณำจักรไทย 
- ในกรณีที่เป็นห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียนผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดต้องมีสัญชำติไทย 
- ในกรณีที่เป็นห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดผู้เป็นหุ้นส่วนจ ำพวกไม่จ ำกัดควำมรับผิดทั้งหมดต้องมีสัญชำติไทยและทุนของห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัดนั้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ต้องเป็นของผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำและมีสัญชำติไทย 
- ในกรณีที่เป็นบริษัทจ ำกัดกรรมกำรบริษัทจ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งต้องมีสัญชำติไทยและทุนของบริษัทจ ำกัดนั้นไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 51 ต้องเป็นของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำและมีสัญชำติไทย 
- ในกรณีที่เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดกรรมกำรบริษัทจ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งต้องมีสัญชำติไทยและทุนของบริษัทมหำชน
จ ำกัดนั้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมดต้องเป็นของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำและมีสัญชำติ
ไทย 
4. ผู้ขอควรขอในลักษณะของนิติบุคคลโดยทุนจดทะเบียนไม่ควรน้อยกว่ำ 500,000 บำท (ห้ำแสนบำทถ้วน)และนิติ
บุคคลนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ที่จะท ำกำรประกอบกำรขนส่ง 
5. หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต้องเป็นหนังสือรับรองที่ออกให้มำแล้วไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ยื่นค ำขอ 
ทั้งนี้สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมกำรขนส่งทำงบก www.dlt.go.th หัวข้อส่วนรำชกำรเว็บไซต์หน่วยงำน
ภำยในส ำนักกำรขนส่งสินค้ำส่วนประกอบกำรขนส่งสินค้ำ 
หมำยเหตุ * ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือส ำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน และ/หรือมีควำมบกพร่องไม่
สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำร
หลักฐำนที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดใน
บันทึกดังกล่ำว มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึก
ดังกล่ำว และจะมอบส ำเนำบันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
* ระยะเวลำรอคอยเฉลี่ยระหว่ำงข้ันตอนและ/หรือระยะเวลำกำรติดต่อแผนกติดต่อแผนกอ่ืนหรือสถำนที่อ่ืนระหว่ำง
ขั้นตอนนับรวมไว้ในระยะเวลำด ำเนินกำร 
 
 



* ต้องน ำรถมำเปลี่ยนภำยใน 180 วัน นับแต่วันทีถ่อนรถคันที่ขอเปลี่ยน หำกไม่สำมำรถน ำรถคันใดเข้ำด ำเนินกำรทำง
ทะเบียนและภำษีให้แล้วเสร็จภำยในก ำหนดเวลำดังกล่ำว ให้นำยทะเบียนกลำงลดเงื่อนไขเก่ียวกับจ ำนวนรถลงเหลือเท่ำกับ
จ ำนวนรถที่ได้น ำเข้ำด ำเนินกำรทำงทะเบียนและภำษีภำยในก ำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ กรณีที่ 1 รถที่บรรจุบัญชี ขส.บ.11 ถ้ำ
รถคันดังกล่ำวขอก ำหนดเงื่อนไขหรือขอเพ่ิมรถไว้แล้วยังไม่ได้จดทะเบียนภำยใน 180 วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติก ำหนด
เงื่อนไข(เพ่ิมรถ) นั้น หรือกรณีที่ 2 รถจดทะเบียนเป็นของผู้ขอแล้ว ให้นับ 180 วัน นับแต่วันที่ถอนรถ 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 
043-624153 สายด่วน 1584/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 8 ชั่วโมง 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
กำรตรวจสอบเอกสำร โดยเจ้ำหน้ำที่ กลุ่มวิชำกำรขนส่ง 
(หมายเหตุ: (1.ผู้ขอ ยื่นค าขอเปลี่ยนรถในใบอนุญาตฯ พร้อม
หลักฐาน 
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหลักฐาน  
3.จัดท าบัญชีรถ ขส.บ.11 น าเสนอนายทะเบียน  
(ไม่นับรวมระยะเวลาที่รอคอย) (ค าขอ 1 ฉบับ ต่อจ านวนรถ
ไม่เกิน 10 คัน)))  

7.2 ชั่วโมง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
รอ้ยเอ็ด 

 

2) กำรพิจำรณำ 
กำรพิจำรณำอนุญำต โดยนำยทะเบียนกลำง 
(หมายเหตุ: (นายทะเบียนพิจารณาอนุมัติให้มีการเปลี่ยนรถใน
ใบอนุญาตฯ (ไม่นับรวมระยะเวลาที่รอคอย)))  

15 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
กำรลงนำมอนุญำต โดย ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
(หมายเหตุ: (นายทะเบียนลงนาม การแจ้งผลการพิจารณา 
โดยเจ้าหน้าที่ ส่วนประกอบการขนส่งสินค้า (ไม่นับรวม

25 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาที่รอคอย)))  

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง  2. กรณีท่ีผู้ขอมิได้ด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้ส ำเนำ
บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ 1 ฉบับ พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง  3. กรณีท่ีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2. 
กรณีท่ีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำทะเบียน 1 ฉบับ พร้อม
รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหตุ (กรณีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจเป็นบุคคลต่ำงด้ำว ต้องใช้ส ำเนำ
หนังสือเดินทำง 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ที่ออกให้ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

5) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีท่ีผู้ขอไม่ได้ด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้หนังสือมอบ
อ ำนำจ ติดอำกรแสตมป์ 10 บำท หรือ 30 บำท) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
6) 

 
ส ำเนำหนังสือแสดงกำรทะเบียนรถหรือหนังสือรับรองหลักฐำนกำร
รับสง่บัญชีรถ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ของรถคันขอที่เปลี่ยนรถ) 

ส ำนักงำนขนส่งกรุงเทพมหำนคร
พ้ืนที่5 

7) 
 

ค ำขอเปลี่ยนรถ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (โหลดค ำขอได้จำกเว็บไซต์กรมกำรขนส่งทำงบก) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

8) 
 

ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงดว้ยรถที่ใช้ในกำรขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เพ่ือน ำมำปรับปรุงเงื่อนไขในใบอนุญำตฯ ฉบับจริงให้
ถูกต้องกันกับส ำเนำใบอนุญำตฯ ที่ทำงรำชกำรมีอยู่) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มี 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2  227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000   โทร 043-624153 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) E-mail : - 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมำยเหตุ 
ดูแผนภำพแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร ได้ที่ www.dlt.go.th (เข้ำไปดูรำยละเอียดได้ที่ ส่วนรำชกำร 
เว็บไซต์หน่วยงำนภำยใน ส่วนประกอบกำรขนส่งสินค้ำ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรเปลี่ยนรถในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่ง
ทำงบก  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กี่ยวข้อง:  
1)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ไม่มี 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 80 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 100 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 20 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรเปลี่ยนรถในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรขนส่งทำงบก  ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรเปลี่ยนรถในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำย  
ว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1.ตัวรถเดิมท่ีบรรจุในบัญชี ขส.บ.11 ได้รับควำมเสียหำย หรือเกิดอุบัติเหตุ หรือสิ้นสภำพ ไม่สำมำรถใช้งำนได้ 
2.จะต้องเป็นรถที่มีลักษณะรถและเป็นมำตรฐำนรถเดียวกันกับรถคันที่บรรจุในบัญชี ขส.บ.11 ระหว่ำงประเทศ 
3.เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมมำตรำ 25 แห่งพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522 
4.เป็นผู้ได้รับใบอนุญำตฯ ระหว่ำงประเทศประเภทไม่ประจ ำทำง/ส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุก 
หมำยเหตุ * ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือส ำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน และ/หรือมีควำมบกพร่องไม่
สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำร
หลักฐำนที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดใน
บันทึกดังกล่ำว มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึก
ดังกล่ำว และจะมอบส ำเนำบันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
* ระยะเวลำรอคอยเฉลี่ยระหว่ำงข้ันตอนและ/หรือระยะเวลำกำรติดต่อแผนกติดต่อแผนกอ่ืนหรือสถำนที่อ่ืนระหว่ำง
ขั้นตอนนับรวมไว้ในระยะเวลำด ำเนินกำร 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 
043-624153 สายด่วน 1584 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 8 ชั่วโมง 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
กำรตรวจสอบเอกสำร โดยเจ้ำหน้ำที่ ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด

7.2 ชั่วโมง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
ร้อยเอ็ด 
(หมายเหตุ: (1. ผู้ยื่นค าขอเปลี่ยนรถในใบอนุญาต
ประกอบการ(ไม่ประจ าทาง/ส่วนบุคคล) ด้วยรถบรรทุก
ระหว่างประเทศ พร้อมเอกสารหลักฐาน ณ จุดรับค าขอ 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานเมื่อข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง 
จัดท าบัญชีรถ ขส.บ.11 แล้วน าเสนอนายทะเบียน (ค าขอ 1 
ฉบับ ต่อจ านวนรถไม่เกิน 10 คัน) (ไม่นับรวมระยะเวลาที่รอ
คอย) 
))  

 

2) กำรพิจำรณำ 
กำรพิจำรณำอนุมัติ โดย นำยทะเบียนกลำง 
(หมายเหตุ: (นายทะเบียนพิจารณาอนุมัติ ให้มีการเปลี่ยนรถ
ในใบอนุญาตฯ (ไม่นับรวมระยะเวลาที่รอคอย)))  

15 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
กำรลงนำมอนุญำต โดย ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
(หมายเหตุ: (นายทะเบียนลงนามอนุญาตให้มีการเปลี่ยนรถใน
ใบอนุญาตฯ การแจ้งผลการพิจารณา โดยเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(ไม่นับรวมระยะเวลาที่รอ
คอย)))  

25 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง  2. กรณีท่ีผู้ขอมิได้ด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้ส ำเนำ
บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ 1 ฉบับ พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง  3. กรณีท่ีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

กรมกำรปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หมำยเหตุ (1. กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2. 
กรณีท่ีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำทะเบียน 1 ฉบับ พร้อม
รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

3) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจเป็นบุคคลต่ำงด้ำว ต้องใช้ส ำเนำ
หนังสือเดินทำง 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ที่ออกให้ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

5) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีท่ีผู้ขอไม่ได้ด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้หนังสือมอบ
อ ำนำจ ติดอำกรแสตมป์ 10 บำท หรือ 30 บำท) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

6) 
 

ส ำเนำหนังสือแสดงกำรจดทะเบียนรถหรือหนังสือแจ้งจ ำหน่ำยรถ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับผู้ยื่นและเป็นรถท่ีอยู่ในบัญชี ขส.บ. 
11 ในประเทศ) 

ส ำนักงำนขนส่งกรุงเทพมหำนคร
พ้ืนที่ 5 

7) 
 

ค ำขอเปลี่ยนรถ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ดำวน์โหลดค ำขอได้ที่เว็บไซต์กรมกำรขนส่งทำงบก) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

8) 
 

ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำง/ส่วนบุคคลระหว่ำง
ประเทศด้วยรถที่ใช้ในกำรขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เพ่ือน ำมำปรับปรุงเงื่อนไขในใบอนุญำตฯ ฉบับจริงให้
ถูกต้องกันกับส ำเนำใบอนุญำตฯ ที่ทำงรำชกำรมีอยู่) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

 



ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มี 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2  227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000  โทร 043-624153 (หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) E-mail : - 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมำยเหตุ 
ดูแผนภำพแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร ที่ www.dlt.go.th (เข้ำไปดูรำยละเอียดได้ที่ ส่วนรำชกำร 
เว็บไซต์หน่วยงำนภำยใน ส่วนประกอบกำรขนส่งสินค้ำ) 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรเปลี่ยนรถในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ขนส่งทำงบก  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

  
1)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ไม่มี 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 10 
 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกท่ีสุด 50 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 5 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรเปลี่ยนรถในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก  ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรเปลี่ยนเลขเครื่องยนต์ เลขคัสซี กรณีรถบรรจุในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำ
ทำงด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบกแล้วแต่ยังไม่ด ำเนินกำรทำงทะเบียน 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. มีผลกำรตรวจสภำพรถ (เลขคัสซี เลขเครื่องยนต์) ไม่ตรงกับรถที่บรรจุในบัญชี ขส.บ. 11 
2. จะต้องมีลักษณะรถและมำตรฐำนเดียวกันกับรถที่บรรจุในบัญชี ขส.บ.11 
3. เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522 
(1) กรณีเป็นบุคคลธรรมดำผู้ขอต้องมีสัญชำติไทย 
(2) กรณีเป็นนิติบุคคลต้องจดทะเบียนตำมกฎหมำยไทยและมีส ำนักงำนใหญ่อยู่ในรำชอำณำจักรไทย 
- ในกรณีที่เป็นห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียนผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดต้องมีสัญชำติไทย 
- ในกรณีที่เป็นห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดผู้เป็นหุ้นส่วนจ ำพวกไม่จ ำกัดควำมรับผิดทั้งหมดต้องมีสัญชำติไทยและทุนของห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัดนั้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ต้องเป็นของผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำและมีสัญชำติไทย 
- ในกรณีที่เป็นบริษัทจ ำกัดกรรมกำรบริษัทจ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งต้องมีสัญชำติไทยและทุนของบริษัทจ ำกัดนั้นไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 51 ต้องเป็นของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำและมีสัญชำติไทย 
- ในกรณีที่เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดกรรมกำรบริษัทจ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งต้องมีสัญชำติไทยและทุนของบริษัทมหำชน
จ ำกัดนั้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมดต้องเป็นของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำและมีสัญชำติ
ไทย 
4. ผู้ขอต้องยื่นขอรับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งตำมแบบของกรมกำรขนส่งทำงบกพร้อมด้วยหลักฐำนประกอบค ำขอ
ตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบกพ.ศ. 2522 
5. ผู้ขอควรขอในลักษณะของนิติบุคคลโดยทุนจดทะเบียนไม่ควรน้อยกว่ำ 500,000 บำท (ห้ำแสนบำทถ้วน)และนิติ
บุคคลนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ที่จะท ำกำรประกอบกำรขนส่ง 
6. หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต้องเป็นหนังสือรับรองที่ออกให้มำแล้วไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ยื่นค ำขอ 
ทั้งนี้สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมกำรขนส่งทำงบก www.dlt.go.th หัวข้อส่วนรำชกำรเว็บไซต์หน่วยงำน
ภำยในส ำนักกำรขนส่งสินค้ำส่วนประกอบกำรขนส่งสินค้ำ 
หมำยเหตุ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือส ำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน และ/หรือมีควำมบกพร่องไม่
สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำร
หลักฐำนที่ต้องยืน่เพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดใน
บันทึกดังกล่ำว มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึก
ดังกล่ำว และจะมอบส ำเนำบันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
 
 



* ระยะเวลำรอคอยเฉลี่ยระหว่ำงข้ันตอนและ/หรือระยะเวลำกำรติดต่อแผนกติดต่อแผนกอ่ืนหรือสถำนที่อ่ืนระหว่ำง
ขั้นตอนนับรวมไว้ใน ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจงัหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 ม.6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000          
โทร 043-624153 สายด่วน 1584/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 2 ชั่วโมง 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
กำรตรวจสอบเอกสำร โดย นักวิชำกำรขนส่ง 
(หมายเหตุ: (1. ผู้ยื่นค าขออ่ืน ๆ ขอเปลี่ยนเครื่องยนต์ คัสซี 
ในใบอนุญาตฯ พร้อมเอกสารหลักฐาน 
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่ารถคันที่ขอบรรจุในใบอนุญาตฯ ราย
อ่ืนแล้วหรือไม่ และเงื่อนเวลาการน ารถเข้าด าเนินการทาง
ทะเบียน เมื่อข้อมูลครบถ้วนถูกต้องแล้วสรุปรายละเอียด 
จัดท าบัญชีรถ ขส.บ.11 น าเสนอนายทะเบียน (ค าขอ 1 ฉบบั 
ต่อจ านวนรถไม่เกิน 10 คัน )(ไม่รับรวมระยะเวลาที่รอคอย)))  

1.35 ชั่วโมง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

2) กำรพิจำรณำ 
กำรพิจำรณำอนุญำต โดย นำยทะเบียนประจ ำจังหวัด 
(หมายเหตุ: (นายทะเบียนพิจารณาอนุมัติให้มีการเปลี่ยนเลข
เครื่องยนต์ เลขคัสซี ในใบอนุญาตฯ (ไม่นับรวมระยะเวลาที่รอ
คอย)))  

10 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
กำรลงนำมอนุญำต โดย ขนส่งจังหวัด หรือ หัวหน้ำกลุ่ม
วิชำกำรขนส่ง 
(หมายเหตุ: (นายทะเบียนลงนามให้มีการเปลี่ยนเลข

15 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
เครื่องยนต์ เลขคัสซี การแจ้งผลการพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่
ของส่วนประกอบการขนส่งสินค้า (ไม่นับรวมระยะเวลาที่รอ
คอย)))  

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง  2. กรณีท่ีผู้ขอมิได้ด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้ส ำเนำ
บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ 1 ฉบับ พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง  3. กรณีท่ีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจคน ๆ ละ 1 ฉบบั พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2. 
กรณีท่ีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำทะเบียน 1 ฉบับ พร้อม
รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจเป็นบุคคลต่ำงด้ำว ต้องใช้ส ำเนำ
หนังสือเดินทำง 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ที่ออกให้ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

5) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หมำยเหตุ (กรณีท่ีผู้ขอไม่ได้มำด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้หนังสือ
มอบอ ำนำจ พร้อมติดอำกรแสตมป์ 10 บำท หรือ 30 บำท) 

6) 
 

ส ำเนำผลกำรตรวจสภำพรถ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ผลกำรตรวจสภำพของรถคัน(เลขเครื่องยนต์ เลขคัสซี) ที่
ขอเปลี่ยน ) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

7) 
 

ค ำขออ่ืน ๆ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ดำวน์โหลดเอกสำรค ำขอได้จำกเว็บไซต์กรมกำรขนส่งทำง
บก) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

8) 
 

ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถที่ใช้ในกำรขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เพ่ือน ำมำปรับปรุงเงื่อนไขในใบอนุญำตฯ ฉบับจริงให้
ถูกต้องกันกับส ำเนำใบอนุญำตฯ ที่ทำงรำชกำรมีอยู่) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มี 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2  227 ม.6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-624153 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) e-mail: - 
(หมายเหตุ: -)  



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
4) ศูนย์ด ำรงค์ธรรมกระทรวงมหำดไทยโทรศัพท์ 1567 email:domronghama.1567@gmail.com 

(หมายเหตุ: -)  
5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมำยเหตุ 
ดูแผนภำพแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร ที่ www.dlt.go.th (เข้ำไปดูรำยละเอียดได้ที่ ส่วนรำชกำร 
เว็บไซต์หน่วยงำนภำยใน ส่วนประกอบกำรขนส่งสินค้ำ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรเปลี่ยนเลขเครื่องยนต์ เลขคัสซี กรณีรถบรรจุในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วย
รถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบกแล้วแต่ยังไม่ด ำเนินกำรทำงทะเบียน  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:  
 1)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ไม่มี 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 5 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 20 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 3 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรเปลี่ยนเลขเครื่องยนต์ เลขคัสซี กรณีรถบรรจุในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำ
ทำงด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบกแล้วแต่ยังไม่ด ำเนินกำรทำงทะเบียน ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรเปลี่ยนเลขเครื่องยนต์ เลขคัสซี กรณีรถบรรจุในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำง
ประเทศด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบกแล้วแต่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรทำงทะเบียน 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. มีผลกำรตรวจสภำพรถ (เลขคัสซี เลขเครื่องยนต์) ไม่ตรงกับรถที่บรรจุในบัญชี ขส.บ. 11ระหว่ำงประเทศ 
2.จะต้องมีลักษณะรถและมำตรฐำนเดียวกันกับรถที่บรรจุในบัญชี ขส.บ.11ระหว่ำงประเทศ 
3. เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมมำตรำ 25 แห่งพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522 
4.เป็นผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศไม่ประจ ำทำง/ส่วนบุคคล ด้วยรถบรรทุก 
หมำยเหตุ ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือส ำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน และ/หรือมีควำมบกพร่องไม่
สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำร
หลักฐำนที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดใน
บันทึกดังกล่ำว มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึก
ดังกล่ำว และจะมอบส ำเนำบันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
* ระยะเวลำรอคอยเฉลี่ยระหว่ำงข้ันตอนและ/หรือระยะเวลำกำรติดต่อแผนกติดต่อแผนกอ่ืนหรือสถำนที่อ่ืนระหว่ำง
ขั้นตอนนับรวมไว้ในระยะเวลำด ำเนินกำร 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 227 ม.6 
ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 043-624153 
สายด่วน 1584/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 2 ชั่วโมง 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
กำรตรวจสอบเอกสำร 
(หมายเหตุ: ( 1 ผู้ยื่นค าขออ่ืน ๆ ขอเปลี่ยนเลขเครื่องยนต์ 
เลขคัสซี ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง(ไม่ประจ าทาง/ส่วน
บุคคล) ด้วยรถบรรทกุระหว่างประเทศ พร้อมเอกสาร
หลักฐาน ณ จุดรับค าขอ 2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่ารถคันที่ขอ
บรรจุในใบอนุญาตประกอบการอื่นแล้วหรือไม่ ตรวจสอบรถ
ในบัญชี 
ขส.บ.11 ในประเทศ เมื่อข้อมูลและหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง
แล้วสรุปรายละเอียด จัดท าบัญชีรถ ขส.บ.11 น าเสนอนาย
ทะเบียน (ค าขอ 1 ฉบับ ต่อจ านวนรถไม่เกิน 10 คัน) (ไม่นับ
รวมระยะเวลาที่รอคอย)))  

1.35 ชั่วโมง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

2) กำรพิจำรณำ 
กำรพิจำรณำอนุญำต โดย นำยทะเบียนกลำง 
(หมายเหตุ: (นายทะเบียนพิจารณาอนุมัติ ให้มีการเปลี่ยนเลข
เครื่องยนต์ เลขคัสซี ในใบอนุญาตฯ ระหว่างประเทศ กรณียัง
ไม่ได้ด าเนินการทางทะเบียน(ไม่นับรวมระยะเวลาที่รอคอย)))  

10 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
กำรลงนำมอนุญำต โดย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 
(หมายเหตุ: (นายทะเบียนลงอนุญาต ให้เปลี่ยนเลขเครื่องยนต์ 
เลขคัสซี ในใบอนุญาตฯ ระหว่างประเทศ กรณียังไม่ได้
ด าเนินการทางทะเบียน การแจ้งผลการพิจารณา โดย
เจ้าหน้าที่ ส่วนประกอบการขนส่งสินค้า (ไม่นับรวมระยะเวลา
ที่รอคอย)))  

15 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัว

กรมกำรปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ประชำชนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง  2. กรณีท่ีผู้ขอมิได้ด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้ส ำเนำ
บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ 1 ฉบับ พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง  3. กรณีท่ีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2. 
กรณีท่ีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำทะเบียน 1 ฉบับ พร้อม
รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจเป็นบุคคลต่ำงด้ำว ต้องใช้ส ำเนำ
หนังสือเดินทำง 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ที่ออกให้ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ออก) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

5) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีท่ีผู้ขอไม่ได้ด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้หนังสือมอบ
อ ำนำจ ติดอำกรแสตมป์ 10 บำท หรือ 30 บำท) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

6) 
 

ส ำเนำผลกำรตรวจสภำพรถ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ที่มีควำมเกีย่วข้องกับรถคันที่ขอเปลี่ยน) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

7) 
 

ค ำขออ่ืน ๆ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ดำวน์โหลดค ำขอจำกเว็บไซต์กรมกำรขนส่งทำงบก) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
8) 

 
ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำง/ส่วนบุคคลระหว่ำง
ประเทศด้วยรถที่ใช้ในกำรขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เพ่ือน ำมำปรับปรุงเงื่อนไขในใบอนุญำตฯ ฉบับจริงให้
ถูกต้องกันกับส ำเนำใบอนุญำตฯ ที่ทำงรำชกำรมีอยู่) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มี 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2  227 ม.6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-624153 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนยค์ุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) email: - 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์ด ำรงค์ธรรมกระทรวงมหำดไทยโทรศัพท์ 1567 email:domronghama.1567@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรฐัมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
หมำยเหตุ 
ดูแผนภำพแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร ที่ www.dlt.go.th (เข้ำไปดูรำยละเอียดได้ที่ ส่วนรำชกำร 
เว็บไซต์หน่วยงำนภำยใน ส่วนประกอบกำรขนส่งสินค้ำ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรเปลี่ยนเลขเครื่องยนต์ เลขคัสซี กรณีรถบรรจุในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศด้วย
รถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบกแล้วแต่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรทำงทะเบียน  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

  
1)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ไม่มี 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 5 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 10 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 2 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรเปลี่ยนเลขเครื่องยนต์ เลขคัสซี กรณีรถบรรจุในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำง
ประเทศด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบกแล้วแต่ยังไม่ได้ด ำเนินกำรทำงทะเบียน  ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
 
 

 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรเพิ่มรถในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรขนส่งทำงบก 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ขอต้องยื่นขอเพ่ิมรถในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งตำมแบบของกรมกำรขนส่งทำงบก พร้อมด้วยหลักฐำนประกอบ
ค ำขอ ตำมที่ก ำหนดไว้ในกฏกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 
2522 ดังนี้ 
(1) กรณีเป็นบุคคลธรรมดำผู้ขอต้องมีสัญชำติไทย 
(2) กรณีเป็นนิติบุคคลต้องจดทะเบียนตำมกฎหมำยไทยและมีส ำนักงำนใหญ่อยู่ในรำชอำณำจักรไทย 
- ในกรณีที่เป็นห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียนผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดต้องมีสัญชำติไทย 
- ในกรณีที่เป็นห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดผู้เป็นหุ้นส่วนจ ำพวกไม่จ ำกัดควำมรับผิดทั้งหมดต้องมีสัญชำติไทยและทุนของห้ำงหุ้นส่วน
จ ำกัดนั้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ต้องเป็นของผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำและมีสัญชำติไทย 
- ในกรณีที่เป็นบริษัทจ ำกัดกรรมกำรบริษัทจ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งต้องมีสัญชำติไทยและทุนของบริษัทจ ำกัดนั้นไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 51 ต้องเป็นของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำและมีสัญชำติไทย 
- ในกรณีที่เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดกรรมกำรบริษัทจ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งต้องมีสัญชำติไทยและทุนของบริษัทมหำชน
จ ำกัดนั้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมดต้องเป็นของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำและมีสัญชำติ
ไทย 
2. ผู้ขอควรขอในลักษณะของนิติบุคคลโดยทุนจดทะเบียนไม่ควรน้อยกว่ำ 500,000 บำท (ห้ำแสนบำทถ้วน)และนิติ
บุคคลนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ที่จะท ำกำรประกอบกำรขนส่ง 
3. หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต้องเป็นหนังสือรับรองที่ออกให้มำแล้วไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ยื่นค ำขอ 
ทัง้นี้สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมกำรขนส่งทำงบก www.dlt.go.th หัวข้อส่วนรำชกำรเว็บไซต์หน่วยงำน
ภำยในส ำนักกำรขนส่งสินค้ำส่วนประกอบกำรขนส่งสินค้ำ 
หมำยเหตุ * ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือส ำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน และ/หรือมีควำมบกพร่องไม่
สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำร
หลักฐำนที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดใน
บันทึกดังกล่ำว มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึก
ดังกล่ำว และจะมอบส ำเนำบันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ไดร้ับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน&quot; 
* ระยะเวลำรอคอยเฉลี่ยระหว่ำงข้ันตอนและ/หรือระยะเวลำกำรติดต่อแผนกติดต่อแผนกอ่ืนหรือสถำนที่อ่ืนระหว่ำง
ขั้นตอนนับรวมไว้ในระยะเวลำด ำเนินกำร 
 
 



* ให้ด ำเนินกำรทำงทะเบียนและภำษีภำยในก ำหนด 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับทรำบหนังสือแจง้มติฯ หำกไม่สำมำรถน ำรถ
คันใดเข้ำด ำเนินกำรทำงทะเบียนและภำษีได้ภำยในก ำหนด ให้ระงับกำรด ำเนินกำรทำงทะเบียนรถคันดังกล่ำว และให้ลด
เงื่อนไขเก่ียวกับจ ำนวนรถลงเหลือเท่ำกับจ ำนวนรถท่ีได้น ำเข้ำด ำเนินกำรทำงทะเบียนและภำษีแล้วภำยในก ำหนด 
  
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 
043-624153 สายด่วน 1584 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร ์(ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 16 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
รับค ำขอ ตรวจสอบเอกสำรและคุณสมบัติของผู้ยื่นขอ โดย
นกัวิชำกำรขนส่ง กลุ่มวิชำกำรขนส่ง (ค ำขอ 1 ฉบับ มีจ ำนวน
รถไม่เกิน 10 คัน) 
(หมายเหตุ: ((ไม่นับรวมระยะเวลาที่รอคอย)))  

0.5 วัน ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

2) กำรพิจำรณำ 
2.1 กำรตรวจสอบ พิจำรณำประวัติ ปริมำณงำน สถำนที่เก็บ 
ซ่อมและบ ำรุงรักษำรถ 
2.2 สรุปขอ้เท็จจริง  
2.3 จัดท ำวำระกำรประชุ่ม เสนอนำยทะเบียน 
2.4 นำยทะเบียนเห็นชอบวำระ 
(หมายเหตุ: -)  

8 วัน ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 
 

3) กำรพิจำรณำ 
กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดและปรับปรุง
เงื่อนไขในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถท่ี
ใช้ในกำรขนส่งสัตว์หรือสิ่งของในเขตกรุงเทพมหำนคร 
(หมายเหตุ: (ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติ 

7 วัน ส ำนักกำรขนส่ง
ผู้โดยสำร 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
และแจ้งมติที่ประชุม))  

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
กำรลงนำมอนุญำต โดยขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
(หมายเหตุ: (ปรับปรุงเงื่อนไขในใบอนุญาต จัดท าบัญชีรถ 
นายทะเบียนลงนาม))  

0.5 วัน ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง  2. กรณีท่ีผู้ขอมิได้ด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้ส ำเนำ
บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ 1 ฉบับ พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง  3. กรณีที่ผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำบัตร
ประจ ำตวัประชำชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรบัรองส ำเนำถูกต้อง 2. 
กรณีท่ีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำทะเบียน 1 ฉบับ พร้อม
รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ที่ออกให้ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ออก) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

4) 
 

ส ำเนำหนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจเป็นบุคคลต่ำงด้ำว ต้องใช้ส ำเนำ
หนังสือเดินทำง 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

5) ส ำเนำใบเสร็จ/ใบปริมำณงำน/สัญญำว่ำจ้ำง/ทะเบียนรถ - 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
 ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับใบอนุญำตฯ ) 

6) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีท่ีผู้ขอไม่ได้ด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้หนังสือมอบ
อ ำนำจ ติดอำกรแสตมป์ 10 บำท หรือ 30 บำท) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

7) 
 

ค ำขอเพิ่มรถ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ดำวน์โหลดค ำขอเพ่ิมรถได้จำกเว็บไซต์ ส ำนักงำนขนส่ง
จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

8) 
 

ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถที่ใช้ในกำรขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เพ่ือน ำมำปรับปรุงเงื่อนไขในใบอนุญำตฯ ฉบับจริงให้
ถูกต้องกันกับส ำเนำใบอนุญำตฯ ที่ทำงรำชกำรมีอยู่) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มี 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2  227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000  โทร 043-624153 สำยด่วน 1584 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) E-mail : - 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) www.dlt.go.th 
(หมายเหตุ: (ดาวห์โหลดค าขอได้จากเว็บไซต์กรมฯ หัวข้อส่วนราชการ หน่วยงานภายใน ส่วนประกอบการ
ขนส่งสินค้า))  

 
หมำยเหตุ 
ดูแผนภำพแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร ที ่www.dlt.go.th (เข้ำไปดูรำยละเอียดได้ที่หัวข้อส่วนรำชกำร
เว็บไซต์หน่วยงำนภำยใน ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำส่วนประกอบกำรขนส่งสินค้ำ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรเพ่ิมรถในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำง
บก  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

  
1)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ไม่มี 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 100 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 200 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 50 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรเพ่ิมรถในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรขนส่งทำงบก 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรเพิ่มรถในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรขนส่งทำงบก 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. หลักเกณฑ์ท่ัวไปเกี่ยวกับกำรขออนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่ง
ทำงบก (ไม่ประจ ำทำง/ส่วนบคุคล) 
2. ผู้ขอต้องมีคุณสมบัติตำมมำตรำ 24 และมำตรำ 25 แห่งพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522 
(1) กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ ผู้ขอต้องมีสัญชำติไทย 
(2) กรณีเป็นนิติบุคคลต้องจดทะเบียนตำมกฎหมำยไทย และมีส ำนักงำนใหญ่อยู่ในรำชอำณำจักรไทย 
- ในกรณีที่เป็นห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียน ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดต้องมีสัญชำติไทย 
- ในกรณีที่เป็นห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ผู้เป็นหุ้นส่วนจ ำพวกไม่จ ำกัดควำมรับผิดทั้งหมดต้องมีสัญชำติไทย และทุนของห้ำง
หุ้นส่วนจ ำกัดนั้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ต้องเป็นของผู้เป็นหุ้นส่วน ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำและมีสัญชำติไทย 
- ในกรณีที่เป็นบริษัทจ ำกัด กรรมกำรบริษัทจ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งต้องมีสัญชำติไทย และทุนของบริษัทจ ำกัดนั้นไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 51 ต้องเปน็ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำและมีสัญชำติไทย 
- ในกรณีที่เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด กรรมกำรบริษัทจ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งต้องมีสัญชำติไทย และทุนของบริษัทมหำชน
จ ำกัดนั้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมดต้องเป็นของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำ และมี
สัญชำติไทย 
3.ผู้ขอต้องยื่นขอรับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งตำมแบบของกรมกำรขนส่งทำงบก พร้อมด้วยหลักฐำนประกอบค ำขอ 
ตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ.2522 
ทั้งนี้ หลักฐำนประกอบที่ต้องยื่นปรำกฏในข้อ 
4.ผู้ขอควรขอในลักษณะของนิติบุคคล โดยทุนจดทะเบียนไม่ควรน้อยกว่ำ 500,000 บำท (ห้ำแสนบำทถ้วน)และนิติ
บุคคลนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ที่จะท ำกำรประกอบกำรขนส่ง 
5.หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ต้องเป็นหนังสือรับรองที่ออกให้มำแล้วไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ยื่นค ำขอ 
6.ผู้ขอต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำง/ส่วนบุคคล ด้วยรถบรรทุก (ภำยในประเทศ)*** กำรขอ
และกำรอนุญำตให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในกฏกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524)ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522(ค ำขอ 1 ฉบับ ต่อจ ำนวนรถไม่เกิน 10 คัน) 
ดูแผนภำพแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบ้ติรำชกำร ที่ www.dlt.go.th (เข้ำไปดูรำยละเอียดได้ที่หัวข้อส่วนรำชกำร 
เว็บไซต์หน่วยงำนภำยใน ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำส่วนประกอบกำรขนส่งสินค้ำ) 
หมำยเหตุ *ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำต้ังแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือส ำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน และ/หรือมีควำมบกพร่องไม่
สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำร
หลักฐำนทีต่้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดใน



บันทึกดังกล่ำว มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึก
ดังกล่ำว และจะมอบส ำเนำบันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน&quot; 
*ระยะเวลำรอคอยเฉลี่ยระหว่ำงข้ันตอนและ/หรือระยะเวลำกำรติดต่อแผนกติดต่อแผนกอ่ืนหรือสถำนที่อ่ืนระหว่ำงข้ันตอน
นับรวมไว้ในระยะเวลำด ำเนินกำร 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 
043-624153 สายด่วน 1584/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร ์(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 16 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
กำรตรวจสอบเอกสำร โดยนักวิชำกำรขนส่ง กลุ่มวิชำกำร
ขนส่ง 
(หมายเหตุ: (ผู้ยื่นค าขอเพ่ิมรถในใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งระหว่างประเทศด้วยรถบรรทุก (ไม่ประจ าทาง/ส่วน
บุคคล) พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบค าขอ ณ จุดรับค าขอ 
(ค าขอ 1 ฉบับมีจ านวนรถไม่เกิน 10 คัน)))  

1 วัน ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

2) กำรพิจำรณำ 
2.1 กำรตรวจสอบพิจำรณำประวัติ ปริมำณ สถำนที่เก็บ ซ่อม 
และบ ำรุงรักษำรถ 
2.2 สรุปข้อเท็จจริง 
2.3 จัดท ำวำระประชุมเสนอนำยทะเบียน 
2.4 นำยทะเบียนเห็นชอบวำระ 
(หมายเหตุ: -)  

8 วัน ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 
 

3) กำรพิจำรณำ 
กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดและปรับปรุง

7 วัน ส ำนักกำรขนส่ง
ผู้โดยสำร 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
เงื่อนไขในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถท่ี
ใช้ในกำรขนส่งสัตว์หรือสิ่งของในเขตกรุงเทพมหำนคร (ไม่นับ
รวมระยะเวลำที่รอคอย) 
(หมายเหตุ: (ประชุมคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติ และ
แจ้งมติท่ีประชุม ))  

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
นำยทะเบียนลงนำมอนุญำต โดย ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
(หมายเหตุ: ((1) เจ้าหน้าที่ปรับปรุงเงื่อนไขในใบอนุญาตและ
จัดท าบัญชีรถ ขส.บ. 11 เสนอนายทะเบียน 
(2) นายทะเบียนลงนาม (ไม่นับรวมระยะเวลาที่รอคอย) 
การแจ้งผลการพิจารณา โดย กลุ่มอ านวยการคณะกรรมการ
ขนส่ง ส านักการขนส่งผู้โดยสาร))  

1 วัน ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
รอ้ยเอ็ด 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจคน   ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง  2. กรณีท่ีผู้ขอมิได้ด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้ส ำเนำ
บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ 1 ฉบับ พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง  3. กรณีท่ีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำบัตร
ประจ ำตวัประชำชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจคน   ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2. 
กรณีท่ีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำทะเบียน 1 ฉบับ พร้อม
รับรองส ำเนำถูกต้อง) 
 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจเป็นบุคคลต่ำงด้ำว ต้องใช้ส ำเนำ
หนังสือเดินทำง 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบบัจริง 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ที่ออกให้ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

5) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีท่ีผู้ขอไม่ได้ด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้หนังสือมอบ
อ ำนำจ ติดอำกรแสตมป์ 10 บำท หรือ 30 บำท) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

6) 
 

ส ำเนำใบเสร็จ/ใบปริมำณงำน/สัญญำว่ำจ้ำง/ทะเบียนรถ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ที่แสดงถึงกำรรับจ้ำงขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศและมี
ควำมเกี่ยวข้องกับผู้ยื่นค ำขอฯ ) 

- 

7) 
 

ส ำเนำใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (ร.ง.4 )หรือส ำเนำใบรับ
แจ้งกำรประกอบกิจกำรโรงงำน จ ำพวกที่ 2 (ร.ง.2) หรือรูปภำพ
แสดงสินค้ำที่เกี่ยวข้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีท่ีเป็นใบอนุญำตฯ ส่วนบุคคลระหว่ำงประเทศ 
จะต้องแสดงหลักฐำนที่มีควำมเก่ียวข้องกับผู้ได้รับใบอนุญำตฯ ด้วย) 

กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

8) 
 

ค ำขอเพิ่มรถ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ดำวน์โหลดค ำขอเพ่ิมรถได้จำกเว็บไซต์ส ำนักงำนขนส่ง
จังหวัดร้อยเอ็ด) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

9) 
 

ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำง/บุคคลระหว่ำงประเทศ
ด้วยรถที่ใช้ในกำรขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เพ่ือน ำมำปรับปรุงเงื่อนไขในใบอนุญำตฯ ระหว่ำงประเทศ 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ฉบับจริง ให้ถูกต้องตรงกันกับส ำเนำใบอนุญำตฯ ที่ทำงรำชกำรมีอยู่) 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มี 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2  227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-624153 สำยด่วน 1584 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) E-mail : - 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมำยเหตุ 
ดูแผนภำพแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร ที่ www.dlt.go.th (เข้ำไปดูรำยละเอียดได้ที่หัวข้อส่วนรำชกำร
เว็บไซต์หน่วยงำนภำยใน ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำส่วนประกอบกำรขนส่งสินค้ำ) 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรเพ่ิมรถในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศด้วยรถบรรทกุตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่ง
ทำงบก  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

  
1)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ไม่มี 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 50 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 100 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 20 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรเพ่ิมรถในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรขนส่งทำงบก 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรยกเลิกกำรประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถโดยสำร สสม. 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
- ผู้ประกอบกำรขนส่งยื่นค ำขอด้วยตนเอง หรือมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นท ำกำรแทน 
- ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งยังไม่สิ้นอำยุ 
- ไม่มีรถบรรจุในบัญชี ขส.บ.11 
หมำยเหตุ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือส ำหรับ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในกรณีที่ค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วนและ/หรือมีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุ
ให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดในบันทึกดังกล่ำว มิ
เช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึกดังกล่ำว และจะ
มอบส ำเนำบันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน  
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที ่2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 
043-624153 สายด่วน 1584/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 2 วันท ำกำร 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
- รับค ำขอ ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของค ำขอ และ
เอกสำรประกอบค ำขอ 
(หมายเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

2) กำรพิจำรณำ 
- ตรวจสอบว่ำได้มีกำรแจ้งเลิกใช้รถหรือได้น ำไปบรรจุใน

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งรำยอื่นแล้วหรือไม่ 
ถ้ำด ำเนินกำรแล้วให้สรุปรำยละเอียด จัดท ำหนังสือแจ้ง
ผู้ประกอบกำรขนส่งเสนอนำยทะเบียนประจ ำจังหวัด 
- นำยทะเบียนกลำงพิจำรณำลงนำมหนังสือแจ้ง
ผู้ประกอบกำรขนส่ง 
(หมายเหตุ: -)  

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-กรณีบุคคลธรรมดำ 
-กรณีนิติบุคคลใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มีอ ำนำจลงนำม 
-เอกสำรต้องรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-กรณีบุคคลธรรมดำ 
-กรณีนิติบุคคลใช้ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจลงนำม 
-เอกสำรต้องรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ถ้ำมี) 

กรมกำรปกครอง 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-กรณีนิติบุคคล 
-ไม่เกิน 90 วัน นับจำกวันที่นำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทออกให้ถึงวันที่
ยื่นค ำขอ 
-เอกสำรต้องรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

5) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ และภำพถ่ำยบัตรประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-กรณผีู้ประกอบกำรขนส่งไม่มำด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้อง
มีหนังสือมอบอ ำนำจฉบับจริงที่ลงลำยมือชื่อผู้มอบอ ำนำจและผู้รับ
มอบอ ำนำจ พร้อมติดอำกรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว) 

6) 
 

ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มี 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2  227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-624153 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) E-mail : - 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
 
 
 



แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค ำขออ่ืน ๆ 
(หมายเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรยกเลิกกำรประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถโดยสำร สสม.  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:  
1)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
2)ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่องมอบหมายอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนกลางให้ข้าราชการกรมการขนส่งทางบก
กระท าการแทน พ.ศ. 2558  
 
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 0 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรยกเลิกกำรประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถโดยสำร ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรยกเลิกใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ขนส่งทำงบก 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ได้รับใบอนุญำตฯ ได้แจ้งเลิกใช้รถหมดทุกคันแล้ว 
2. ผู้ได้รับใบอนุญำตฯ มีกำรน ำรถในบัญชี ขส.บ.11 ไปบรรจุในใบอนุญำตฯ รำยอื่นหมดแล้ว 
3. ผู้ได้รับใบอนุญำตฯ จะต้องส่งคืนใบอนุญำตฯ ฉบับจริง ให้กับส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ กรมกำรขนส่งทำงบก 
หมำยเหตุ * ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือส ำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน และ/หรือมีควำมบกพร่องไม่
สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำร
หลักฐำนที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดใน
บันทึกดังกล่ำว มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึก
ดังกล่ำว และจะมอบส ำเนำบันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
* ระยะเวลำรอคอยเฉลี่ยระหว่ำงข้ันตอนและ/หรือระยะเวลำกำรติดต่อแผนกติดต่อแผนกอ่ืนหรือสถำนที่อ่ืนระหว่ำง
ขั้นตอนนับรวมไว้ใน ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานทีใ่ห้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 
043-624153 สายด่วน 1584 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 2.5 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
กำรตรวจสอบเอกสำร โดยเจ้ำหน้ำที่ กลุ่มวิชำกำรขนส่ง 
(หมายเหตุ: (1.ผู้ขอยื่นค าขออื่น ๆ ขอยกเลิกใบอนุญาตฯ 

1.5 วัน ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
พร้อมเอกสารหลักฐาน 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของหลักฐาน 
ตรวจสอบอายุใบอนุญาตฯ ตรวจสอบการช าระภาษีและการ
น ารถไปบรรจุในประกอบการรายอื่น ตรวจสอบการวาง
หลักทรัพย์และการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง สรุป
และน าเสนอนายทะเบียน (ไม่รับรวมระยะเวลาที่รอคอย)))  

2) กำรพิจำรณำ 
กำรพิจำรณำอนุญำต โดยนำยทะเบียนประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด 
(หมายเหตุ: (1. นายทะเบียนพิจารณาอนุมัติ (ไม่นับรวม
ระยะเวลาที่รอคอย)))  

2 ชั่วโมง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
กำรลงนำมอนุญำต โดยขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
(หมายเหตุ: (นายทะเบียนพิจารณาสั่งการ การแจ้งผลการ
พิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ของกลุ่มวิชาการขนส่ง (ไม่นับรวม
ระยะเวลาที่รอคอย)))  

6 ชั่วโมง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง  2. กรณีท่ีผู้ขอมิได้ด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้ส ำเนำ
บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ 1 ฉบับ พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง  3. กรณีท่ีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2. 
กรณีท่ีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำทะเบียน 1 ฉบับ พร้อม
รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
3) 

 
หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ที่ออกให้ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

4) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจเป็นบุคคลต่ำงด้ำว ต้องใช้ส ำเนำ
หนังสือเดินทำง 1 ฉบบั พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

5) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีท่ีผู้ขอไม่ได้มำด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้หนังสือ
มอบอ ำนำจ พร้อมติดอำกรแสตมป์ 10 บำท หรือ 30 บำท) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

6) 
 

ค ำขออ่ืน ๆ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ผู้ยื่นค ำขออ่ืน ๆ ในกำรขอยกเลิกใบอนุญำตฯ  สำมำรถ
ดำวน์โหลดค ำขออ่ืน ๆ ได้จำกเว็บไซต์ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

7) 
 

ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถที่ใช้ในกำรขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เพ่ือน ำมำตรวจสอบเงื่อนไขในใบอนุญำตฯ ฉบับจริงให้
ถูกต้องกันกับส ำเนำใบอนุญำตฯ ที่ทำงรำชกำรมีอยู่ และส่งคืนฉบับ
จริงให้กับทำงรำชกำร) 

ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มี 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
 



ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2  227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-624153 สำยด่วน 1584 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) E-mail : - 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมำยเหตุ 
ดูแผนภำพแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรได้ที่ www.dlt.go.th (เข้ำไปดูรำยละเอียดได้ที่ ส่วนรำชกำร เว๊บ
ไซต์หน่วยงำนภำยใน ส่วนประกอบกำรขนส่งสินค้ำ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรยกเลิกใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำง
บก  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:  
1)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
 
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ไม่มี 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 1 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 1 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 1 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรยกเลิกใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรยกเลิกใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ขนส่งทำงบก 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ได้รับใบอนุญำตฯ ได้แจ้งเลิกใช้รถหมดทุกคันแล้ว 
2. ผู้ได้รับใบอนุญำตฯ มีกำรน ำรถในบัญชี ขส.บ.11 ไปบรรจุในใบอนุญำตฯ รำยอื่นหมดแล้ว 
3. ผู้ได้รับใบอนุญำตฯ จะต้องส่งคืนใบอนุญำตฯ ฉบับจริง ให้กับส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ กรมกำรขนส่งทำงบก 
หมำยเหตุ * ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือส ำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน และ/หรือมีควำมบกพร่องไม่
สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำร
หลักฐำนที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดใน
บันทึกดังกล่ำว มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึก
ดังกล่ำว และจะมอบส ำเนำบันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
* ระยะเวลำรอคอยเฉลี่ยระหว่ำงข้ันตอนและ/หรือระยะเวลำกำรติดต่อแผนกติดต่อแผนกอ่ืนหรือสถำนที่อ่ืนระหว่ำง
ขั้นตอนนับรวมไว้ใน ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานทีใ่ห้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 
043-624153 สายด่วน 1584 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 2.5 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
กำรตรวจสอบเอกสำร โดยเจ้ำหน้ำที่ กลุ่มวิชำกำรขนส่ง 
(หมายเหตุ: (1.ผู้ขอยื่นค าขออื่น ๆ ขอยกเลิกใบอนุญาตฯ 

1.5 วัน ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
พร้อมเอกสารหลักฐาน 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของหลักฐาน 
ตรวจสอบอายุใบอนุญาตฯ ตรวจสอบการช าระภาษีและการ
น ารถไปบรรจุในประกอบการรายอื่น ตรวจสอบการวาง
หลักทรัพย์และการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง สรุป
และน าเสนอนายทะเบียน (ไม่รับรวมระยะเวลาที่รอคอย)))  

2) กำรพิจำรณำ 
กำรพิจำรณำอนุญำต โดยนำยทะเบียนประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด 
(หมายเหตุ: (1. นายทะเบียนพิจารณาอนุมัติ (ไม่นับรวม
ระยะเวลาที่รอคอย)))  

2 ชั่วโมง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
กำรลงนำมอนุญำต โดยขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
(หมายเหตุ: (นายทะเบียนพิจารณาสั่งการ การแจ้งผลการ
พิจารณาโดยเจ้าหน้าที่ของกลุ่มวิชาการขนส่ง (ไม่นับรวม
ระยะเวลาที่รอคอย)))  

6 ชั่วโมง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง  2. กรณีท่ีผู้ขอมิได้ด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้ส ำเนำ
บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ 1 ฉบับ พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง  3. กรณีท่ีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2. 
กรณีท่ีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำทะเบียน 1 ฉบับ พร้อม
รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
3) 

 
หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ที่ออกให้ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

4) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจเป็นบุคคลต่ำงด้ำว ต้องใช้ส ำเนำ
หนังสือเดินทำง 1 ฉบบั พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

5) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีท่ีผู้ขอไม่ได้มำด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้หนังสือ
มอบอ ำนำจ พร้อมติดอำกรแสตมป์ 10 บำท หรือ 30 บำท) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

6) 
 

ค ำขออ่ืน ๆ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ผู้ยื่นค ำขออ่ืน ๆ ในกำรขอยกเลิกใบอนุญำตฯ  สำมำรถ
ดำวน์โหลดค ำขออ่ืน ๆ ได้จำกเว็บไซต์ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

7) 
 

ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถที่ใช้ในกำรขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เพ่ือน ำมำตรวจสอบเงื่อนไขในใบอนุญำตฯ ฉบับจริงให้
ถูกต้องกันกับส ำเนำใบอนุญำตฯ ที่ทำงรำชกำรมีอยู่ และส่งคืนฉบับ
จริงให้กับทำงรำชกำร) 

ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มี 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
 



ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2  227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-624153 สำยด่วน 1584 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) E-mail : - 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมำยเหตุ 
ดูแผนภำพแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรได้ที่ www.dlt.go.th (เข้ำไปดูรำยละเอียดได้ที่ ส่วนรำชกำร เว๊บ
ไซต์หน่วยงำนภำยใน ส่วนประกอบกำรขนส่งสินค้ำ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรยกเลิกใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำง
บก  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:  
1)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
 
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ไม่มี 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 1 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 1 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 1 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรยกเลิกใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรยกเลิกใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรขนส่งทำงบก 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ไดร้บัใบอนุญำต ฯ ได้แจ้งเลิกใช้รถหมดทุกคันแล้ว 
2. ผู้ได้รับใบอนุญำต ฯ มีกำรน ำรถไปบรรจุในใบอนุญำต ฯ รำยอื่นหมดแล้ว 
3. ผู้ได้รับใบอนุญำต ฯ ในประเทศได้มีกำรขอยกเลิกแล้ว 
4.ส่งคืนใบอนุญำตฯ ไม่ประจ ำทำง/ส่วนบุคค ด้วยรถบรรทุกระหว่ำงประเทศ (ฉบับจริง) ให้กรมฯ 
หมำยเหตุ ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือส ำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน และ/หรือมีควำมบกพร่องไม่
สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำร
หลักฐำนที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดใน
บันทึกดังกล่ำว มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึก
ดังกล่ำว และจะมอบส ำเนำบันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
* ระยะเวลำรอคอยเฉลี่ยระหว่ำงข้ันตอนและ/หรือระยะเวลำกำรติดต่อแผนกติดต่อแผนกอ่ืนหรือสถำนที่อ่ืนระหว่ำง
ขั้นตอนนับรวมไว้ใน ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 
043-624153 สายด่วน 1584 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
 
 
 
 
 
 



 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 2.5 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
กำรตรวจสอบเอกสำร โดย เจ้ำหน้ำที่ กลุ่มวิชำกำรขนส่ง 
(หมายเหตุ: (1. ผู้ยื่นค าขออ่ืน ๆ ขอยกเลิกใบอนุญาต
ประกอบการขนส่ง(ไม่ประจ าทาง/ส่วนบุคคล) ด้วยรถบรรทุก
ระหว่างประเทศ พร้อมเอกสารหลักฐาน ณ จุดรับค าขอ 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าเอกสารหลักฐานประกอบค าขอที่
เกี่ยวข้องครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ ตรวจสอบอายุของ
ใบอนุญาตฯ การช าระภาษีรถประจ าปีและการน ารถไปบรรจุ
ในประกอบการอื่น การวางหลักทรัพย์และการชดใช้ 
ค่าเสียหายที่เกิดจาการขนส่ง เมื่อข้อมูลและหลักฐานครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว สรุปรายละเอียดพร้อมน าเสนอนายทะเบียน (ไม่
นับรวมระยะเวลาที่รอคอย)))  

1.5 วัน ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

2) กำรพิจำรณำ 
กำรพิจำรณำอนุญำต โดย นำยทะเบียนประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด 
(หมายเหตุ: (นายทะเบียนพิจารณาอนุมัติ ให้ยกเลิก
ใบอนุญาตฯ ไม่ประจ าทาง/สว่นบุคคล ระหว่างประเทศด้วย
รถบรรทุก (ไม่นับรวมระยะเวลาที่รอคอย)))  

2 ชั่วโมง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
กำรลงนำมอนุญำต โดย ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
(หมายเหตุ: (นายทะเบียนลงนาม ให้ยกเลิกใบอนุญาตฯ การ
แจ้งผลการพิจารณา โดย เจ้าหน้าที่ ส่วนประกอบการขนส่ง
สินค้า (ไม่นับรวมระยะเวลาที่รอคอย)))  

6 ชั่วโมง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
รอ้ยเอ็ด 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรอง

กรมกำรปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ส ำเนำถูกต้อง  2. กรณีท่ีผู้ขอมิได้ด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้ส ำเนำ
บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ 1 ฉบับ พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง  3. กรณีท่ีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2. 
กรณีท่ีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำทะเบียน 1 ฉบับ พร้อม
รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจเป็นบุคคลต่ำงด้ำว ต้องใช้ส ำเนำ
หนังสือเดินทำง 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ที่ออกให้ไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ออก) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

5) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีท่ีผู้ขอไม่ได้มำด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้หนังสือ
มอบอ ำนำจ พร้อมติดอำกรแสตมป์ 10 บำท หรือ 30 บำท) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

6) 
 

ค ำขออ่ืน ๆ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ดำวน์โหลดค ำขอได้จำกเว็บไซต์ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

7) 
 

ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำง/ส่วนบุคคลระหว่ำง
ประเทศด้วยรถที่ใช้ในกำรขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หมำยเหตุ (เพ่ือน ำมำปรับปรุงเงื่อนไขในใบอนุญำตฯ ฉบับจริงให้
ถูกต้องกันกับส ำเนำใบอนุญำตฯ ที่ทำงรำชกำรมีอยู่) 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มี 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2  227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-624153 สำยด่วน 1584 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) E-mail : - 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมำยเหตุ 
ดูแผนภำพแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร ที่ www.dlt.go.th (เข้ำไปดูรำยละเอียดได้ที่ ส่วนรำชกำร 
เว็บไซต์หน่วยงำนภำยใน ส่วนประกอบกำรขนส่งสินค้ำ) 
 
 



 

 
ชื่อกระบวนงำน: กำรยกเลิกใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำง
บก  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:  
1)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
 
ระดับผลกระทบ: บริกำรทีม่ีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ไม่มี 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 1 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 2 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 1 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรยกเลิกใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรยกเลิกใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคล 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. ผู้ประกอบกำรขนส่งที่ประสงค์จะเลิกประกอบกำรขนส่ง ให้ยื่นค ำขอหรือแจ้งเป็นหนังสือต่อนำยทะเบียนก่อนเลิก
ประกอบกำรขนส่งณ หน่วยงำนที่ได้แจ้งขออนุญำตประกอบกำรขนส่งไว้ 
2. รถทุกคันที่ใช้ในกำรประกอบกำรขนส่งต้องได้รับอนุญำตให้บรรจุเข้ำในประกอบกำรรำยอื่น หรือแจ้งเลิกใช้รถตำม
มำตรำ 79 แล้ว 
3.กรณีไม่มำด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องจัดท ำหนังสือมอบอ ำนำจมำด้วย 
หมำยเหตุ 
1. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมท่ีระบุไว้ในคู่มือ
ส ำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค ำขอหรือหลักฐำนไม่ครบถ้วน และหรือบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่
สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดย
ผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในบันทึกดังกล่ำว มิเช่นนั้นจะถือ
ว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอ โดยเจ้ำหน้ำทีแ่ละผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึกดังกล่ำว และจะมอบส ำเนำ
บันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
2. ผู้ขอจะได้รับทรำบผลกำรพิจำรณำในวันท ำกำรถัดไป  
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 
043-624153 สายด่วน 1584 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 3 ชั่วโมง 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
รับค ำขอ ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของค ำขอและ

20 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
หลักฐำนประกอบค ำขอ 
(หมายเหตุ: -)  

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ค้นแฟ้ม ตรวจสอบบัญชี ขส.บ.11 เอกสำรหลักฐำน บันทึก
รำยกำรยกเลิกใบอนุญำตในระบบงำน สรุปรำยละเอียดเสนอ
นักวิชำกำรขนส่งพิจำรณำ 
(หมายเหตุ: -)  

100 นำที ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

3) กำรพิจำรณำ 
นักวิชำกำรขนส่งพิจำรณำน ำเสนอนำยทะเบียนกลำง 
(หมายเหตุ: -)  

30 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

นำยทะเบียนกลำงพิจำรณำลงนำม 
(หมายเหตุ: -)  

30 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน) 

กรมกำรกงสุล 

4) 
 

ทะเบียนสมรส 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

กรมกำรปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หมำยเหตุ ((ถ้ำมี) ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน) 

5) 
 

ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ ((ถ้ำมี) ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน) 

กรมกำรปกครอง 

6) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (มีอำยุไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ยื่นค ำขอ ต้องลงลำยมือ
ชื่อรับรองและประทับตรำนิติบุคคลคในเอกสำรทุกฉบับให้ครบถ้วน) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

7) 
 

ใบส ำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน) 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

8) 
 

หนังสืออนุญำตให้จัดตั้งสมำคม ใบส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียน
แต่งตั้งกรรมกำรของสมำคมพร้อมข้อบังคับของสมำคม 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน) 

กรมกำรปกครอง 

9) 
 

ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งฉบับเดิม 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมกำรขนส่งทำงบก 

10) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบ
อ ำนำจกรณีกระท ำกำรแทน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมกำรขนส่งทำงบก 

11) 
 

แบบค ำขออ่ืนๆ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

กรมกำรขนส่งทำงบก 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ไม่มีค่ำธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2  227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-624153   

(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน  โทรศัพท์  1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) E-mail : - 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค ำขออ่ืนๆ 
(หมายเหตุ: -)  

2) หนังสือมอบอ ำนำจ 
(หมายเหตุ: -)  

หมำยเหตุ 
- 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรยกเลิกใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคล  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักงำนขนส่งกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่5 กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่ง
กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่5 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ 
 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:  
1)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
 
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ไม่ได้ระบุ 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 0 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรยกเลิกใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคล ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรยกเลิกประกอบกำรขนส่งประจ ำทำง 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1.ผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งประจ ำทำงซึ่งประสงค์จะขอเลิกประกอบกำรขนส่งต้องแจ้งควำมประสงค์เป็น
หนังสือให้นำยทะเบียนทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 90 วัน ก่อนวันเลิกประกอบกำรขนส่ง 
2.ผู้ประกอบกำรจะต้องจัดส่งใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งคืนภำยหลังครบก ำหนดกำรจัดเดินรถต่อไปอีก 90 วัน 
*ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือส ำหรับ
ประชำชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วนและ/หรือมีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้
ไม่สำมำรถพิจำรณำได้เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในบันทึกดังกล่ำวมิเช่นนั้นจะ
ถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึกดังกล่ำวและจะมอบส ำเนำ
บันทึกควำมพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
**ระยะเวลำรอคอยเฉลี่ยระหว่ำงข้ันตอนและ/หรือระยะเวลำกำรติดต่อแผนกอ่ืนหรือสถำนที่อ่ืนระหว่ำงข้ันตอนนับรวมไว้
ในระยะเวลำด ำเนินกำรรวม  
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 
043-624153 สายด่วน 1584 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 2 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของค ำขอและเอกสำร
หลักฐำน 
(หมายเหตุ: -)  

20 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
2) กำรพิจำรณำ 

ตรวจสอบจ ำนวนรถใน ขส.บ.11 จัดพิมพ์หนังสือแจ้ง
ผู้ประกอบกำรให้เดินรถต่อไปอีก 90 วัน 
(หมายเหตุ: -)  

1 วัน ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
นำยทะเบียนกลำงพิจำรณำอนุมัติและลงนำม 
(หมายเหตุ: -)  

6 ชั่วโมง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.ของผู้มีอ ำนำจลงนำม 
2.กรณีผู้ขออนุญำตมิได้มำด ำเนินกำรด้วยตนเองต้องแนบส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-กรณีมอบอ ำนำจ 
-พร้อมผนึกอำกรแสตมป์ ) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

3) 
 

ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-(ถ้ำมี) 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

4) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-ของผู้มีอ ำนำจลงนำม 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก

กรมกำรปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ฉบับ) 

5) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (-นำยทะเบียนฯ รับรองไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันที่ยื่นค ำขอ 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

6) 
 

ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งที่จะขอยกเลิกประกอบกำร
ขนส่งประจ ำทำง 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

7) 
 

ค ำขอเลิกประกอบกำรขนส่งประจ ำทำง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (พร้อมระบุเหตุผลที่จะขอเลิกประกอบกำรขนส่งประจ ำ
ทำง) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2  227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-624153 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) E-mail : - 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail : damrongdhama.1567@gmail.com 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ค ำขออ่ืนๆ 
(หมายเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรยกเลิกประกอบกำรขนส่งประจ ำทำง  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมัติ 
 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:  
1)พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
 
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ประกำศกรมกำรขนส่งทำงบก เรื่อง กำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำร
ปฏิบัติรำชกำรเพ่ือประชำชน 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 2.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 0 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรยกเลิกประกอบกำรขนส่งประจ ำทำง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรออกใบแทนใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งประจ ำทำง 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ให้ผู้ได้รับอนุญำตประกอบกำรขนส่งยื่นค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตต่อนำยทะเบียนที่ออกใบอนุญำตให้ภำยใน 15 วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้ทรำบถึงกำรสูญหำย ถูกท ำลำย หรือ ช ำรุด 
*ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือส ำหรับ
ประชำชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วนและ/หรือมีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้
ไม่สำมำรถพิจำรณำได้เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในบันทึกดังกล่ำวมิเช่นนั้นจะ
ถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึกดังกล่ำวและจะมอบส ำเนำ
บันทึกควำมพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
**กำรช ำระค่ำธรรมเนียมต้องด ำเนินกำรภำยในเวลำ 15.30 น. 
***ระยะเวลำรอคอยเฉลี่ยระหว่ำงข้ันตอนและ/หรือระยะเวลำกำรติดต่อแผนกอ่ืนหรือสถำนที่อ่ืนระหว่ำงข้ันตอนนับรวมไว้
ในระยะเวลำด ำเนินกำรรวม  
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 
043-624153  สายด่วน 1584/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 7 ชั่วโมง 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของค ำขอและเอกสำร
หลักฐำน 
(หมายเหตุ: -)  

20 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

2) กำรพิจำรณำ 
รับช ำระค่ำธรรมเนียมและออกใบเสร็จ 
(หมายเหตุ: -)  

30 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
3) กำรพิจำรณำ 

รวบรวมข้อมูลหลักฐำนจัดพิมพ์ใบอนุญำตเสนอนำยทะเบียน
อนุมัติและลงนำม 
(หมายเหตุ: -)  

3 ชั่วโมง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
นำยทะเบียนกลำงพิจำรณำและลงนำม 
(หมายเหตุ: -)  

3 ชั่วโมง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1.ของผู้มีอ ำนำจลงนำม 
2.กรณีผู้ขออนุญำตมิได้มำด ำเนินกำรด้วยตนเองต้องแนบส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-กรณีมอบอ ำนำจ 
-พร้อมผนึกอำกรแสตมป์ ) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

3) ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ กรมกำรปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
 ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-(ถ้ำมี) 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

4) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-ของผู้มีอ ำนำจลงนำม 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

5) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (-นำยทะเบียนฯ รับรองไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันที่ยื่นค ำขอ 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

6) 
 

หลักฐำนกำรรับแจ้งควำมจำกสถำนีต ำรวจ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (-กรณีใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งสูญหำย 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบบั) 

- 

7) 
 

ใบอนุญำตประกอบกำรฉบับเดิมที่ช ำรุดหรือลบเลือนในสำระส ำคัญ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (-กรณีใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งถูกท ำลำย 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

8) 
 

ค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

 



ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียมใบแทนใบอนุญำต 
(หมายเหตุ: (ปิดรับช าระค่าธรรมเนียม เวลา 15.30 น.))  

 ค่ำธรรมเนียม 100 บำท 
  
 

 
 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2  227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-624153 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรบัเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) E-mail : - 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณโุลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง 
(หมายเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรออกใบแทนใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งประจ ำทำง  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:  
1)พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
2)ประกาศ นายทะเบียนกลาง เรื่อง มอบหมายอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนกลางให้ข้าราชการกรมการขนส่งทางบก
กระท าการแทน พ.ศ. 2558  
 
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ประกำศกรมกำรขนส่งทำงบก เรื่อง กำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำร
ปฏิบัติรำชกำรเพ่ือประชำชน 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 415.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 0 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชือ่อ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรออกใบแทนใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งประจ ำทำง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรออกใบแทนใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งประเภทส่วนบุคคล 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผู้ประกอบกำรขนส่งที่ประสงค์จะขอใบแทนใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งให้ยื่นค ำขอตำมแบบที่กรมกำรขนส่งทำงบก
ก ำหนดพร้อมด้วยหลักฐำน ณ หน่วยงำนที่ได้แจ้งขออนุญำตประกอบกำรขนส่งไว้ 
1. กรณีใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งสูญหำย ถูกท ำลำย หรือช ำรุดในสำระส ำคัญ ผู้ประกอบกำรขนส่งต้องยื่นค ำขอรับใบ
แทนใบอนุญำตภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รบัทรำบถึงเหตุดังกล่ำว  
2. กำรช ำระค่ำธรรมต้องช ำระภำยในเวลำ 15.30 น. 
3. กรณีไม่มำด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องจัดท ำหนังสือมอบอ ำนำจมำด้วย 
หมำยเหตุ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในคู่มือส ำหรับ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค ำขอหรือหลักฐำนไม่ครบถ้วน และหรือบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถ
พิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นค ำ
ขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและหรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในบันทึกดังกล่ำว มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่น
ค ำขอละทิ้งค ำขอ โดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึกดังกล่ำว และจะมอบส ำเนำบันทึก
ควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
2. ผู้ขอจะไดร้ับทรำบผลกำรพิจำรณำในวันท ำกำรถัดไป  
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 
043-624153  สายด่วน 1584 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (ปิดรับช าระค่าธรรมเนียม เวลา 15.30 น.))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
 
 
 
 
 



 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 3 ชั่วโมง 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
รับค ำขอ/ ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของค ำขอ และ
หลักฐำนประกอบค ำขอ 
(หมายเหตุ: -)  

20 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
จัดเก็บค่ำธรรมเนียมพร้อมออกใบเสร็จรับเงิน 
(หมายเหตุ: -)  

30 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
3) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ค้นแฟ้ม ตรวจสอบข้อมูลกับหลักฐำน บันทึกรำยกำรใน
ระบบงำน/ ออกใบแทนใบอนุญำตฯ สรุปรำยละเอียดน ำเสนอ
นักวิชำกำรขนส่งพิจำรณำ 
(หมายเหตุ: -)  

80 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

4) กำรพิจำรณำ 
นักวิชำกำรขนส่งพิจำรณำตรวจสอบ/น ำเสนอนำยทะเบียน
กลำง 
(หมายเหตุ: -)  

30 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

5) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
 นำยทะเบียนกลำงพิจำรณำลงนำม 
(หมายเหตุ: -)  

20 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

กรมกำรปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน) 

3) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน) 

กรมกำรกงสุล 

4) 
 

ทะเบียนสมรส 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ ((ถ้ำมี) ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน) 

กรมกำรปกครอง 

5) 
 

ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ ((ถ้ำมี) ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน) 

กรมกำรปกครอง 

6) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (มีอำยุไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ยื่นค ำขอ ต้องลงลำยมือ
ชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรและประทับตรำนิติบุคคลให้
ครบถ้วนทุกฉบับ) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

7) 
 

ใบส ำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ บัญชีรำยช่ือสมำชิกของสหกรณ์
ฉบับท่ีนำยทะเบียนสหกรณ์รับรอง ข้อบังคับสหกรณ์  กรณีเป็น
สหกรณ์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรทุกฉบับ
ให้ครบถ้วน) 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

8) 
 

หนังสืออนุญำตให้จัดตั้งสมำคม ใบส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียน
แต่งตั้งกรรมกำรของสมำคมพร้อมข้อบังคับของสมำคม 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

กรมกำรปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรให้
ครบถ้วน) 

9) 
 

 หลักฐำนกำรรับแจ้งควำมของสถำนีต ำรวจ กรณี
ใบอนุญำตสูญหำย 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล 

10) 
 

ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งฉบับเดิม  กรณีใบอนุญำตถูกท ำลำย 
หรือช ำรุดในสำระส ำคัญ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมกำรขนส่งทำงบก 

11) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนผู้รับมอบ  
(กรณีกระท ำกำรแทน) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมกำรขนส่งทำงบก 

12) 
 

แบบค ำขออ่ืนๆ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำใบแทนใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคล 
(หมายเหตุ: (ฉบับละ 100 บาท ))  

 ค่ำธรรมเนียม 100 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2  227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-624153 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน  โทรศัพท์  1584 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
(หมายเหตุ: -)  

3) E-mail : - 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ค ำขออ่ืนๆ 
(หมายเหตุ: -)  

2) หนังสือมอบอ ำนำจ 
(หมายเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรออกใบแทนใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งประเภทส่วนบุคคล  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักงำนขนส่งกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่5 กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่ง
กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่5 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:  
1)กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
2)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
3)ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่องมอบหมายอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนกลางให้ข้าราชการกรมการขนส่งทางบก
กระท าการแทน พ.ศ. 2558  
 
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ไม่ได้ระบุ 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 0 
 จ ำนวนค ำขอทีน่้อยที่สุด 0 
 
ชือ่อ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรออกใบแทนใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งประเภทส่วนบุคคล ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรออกใบแทนใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถโดยสำร สสม. 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
- ผู้ยื่นค ำขอต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งหรือมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนด ำเนินกำรแทน 
- ใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งยังไม่สิ้นอำยุ 
หมำยเหตุ 
  * ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมท่ีระบุไว้ในคู่มือ
ส ำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วนและ/หรือมีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์
เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำรหลักฐำนที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในบันทึกดังกล่ำว 
มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึกดังกล่ำว และจะ
มอบส ำเนำบันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
  ** กำรช ำระค่ำธรรมเนียมต้องด ำเนินกำรภำยในเวลำ 15.30 น.  
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 
043-624153 สายด่วน 1584/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 7 ชั่วโมง 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
- รับค ำขอ ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของค ำขอ และ
เอกสำรประกอบค ำขอ 
(หมายเหตุ: -)  

1 ชั่วโมง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

2) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
- รับช ำระค่ำธรรมเนียมใบแทนใบอนุญำต 

6 ชั่วโมง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
        - รวบรวมข้อมูลและหลักฐำน จัดท ำใบแทนใบอนุญำต
เสนอนำยทะเบียนประจ ำจังหวัดลงนำม 
        - นำยทะเบียนประจ ำจังหวัดพิจำรณำลงนำมใบแทน
ใบอนุญำต 
(หมายเหตุ: (ผู้ประกอบการขนส่งต้องช าระค่าธรรมเนียมก่อน
จึงจะจัดท าใบแทนใบอนุญาตได้))  

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-กรณีบุคคลธรรมดำ 
-กรณีนิติบุคคลใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มีอ ำนำจลงนำม 
-เอกสำรต้องรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-กรณีบุคคลธรรมดำ 
-กรณีนิติบุคคลใช้ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจลงนำม 
-เอกสำรต้องรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ถ้ำมี) 

กรมกำรปกครอง 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-กรณีนิติบุคคล 
-ไม่เกิน 90 วัน นับจำกวันที่นำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทออกให้ถึงวันที่
ยื่นค ำขอ 
-เอกสำรต้องรับรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

5) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ และภำพถ่ำยบัตรประชำชนผู้รับมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-กรณีผู้ประกอบกำรขนส่งไม่มำด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้อง
มีหนังสือมอบอ ำนำจฉบับจริงที่ลงลำยมือชื่อผู้มอบอ ำนำจและผู้รับ
มอบอ ำนำจ พร้อมติดอำกรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว) 

6) 
 

ใบรับแจ้งควำมเอกสำรสูญหำย 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กองบัญชำกำรต ำรวจนครบำล 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียมกำรออกใบแทนใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่
ประจ ำทำงด้วยรถโดยสำร 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 100 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2  227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-624153 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) E-mail : - 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
 
 
 



แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค ำขออ่ืน ๆ 
(หมายเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรออกใบแทนใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถโดยสำร สสม.  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
 1)กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
 2)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
 3)ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่องมอบหมายอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนกลางให้ข้าราชการกรมการขนส่งทางบก
กระท าการแทน พ.ศ. 2558  
 
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกท่ีสุด 0 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรออกใบแทนใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถโดยสำร ส ำนักงำนขนส่ง
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรออกใบแทนใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรขนส่งทำงบก 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. เป็นผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งฯ โดยใบอนุญำตฯ ช ำรุด หรือสูญหำย 
 2. เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522 
 3. ใบแทนใบอนุญำตฯ จะมีอำยุเท่ำกับระยะเวลำที่เหลืออยู่ของใบอนุญำตฯ ฉบับเดิมที่ช ำรุดหรือสูญหำย 
หมำยเหตุ *ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือส ำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน และ/หรือมีควำมบกพร่องไม่
สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำร
หลักฐำนที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดใน
บันทึกดังกล่ำว มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึก
ดังกล่ำว และจะมอบส ำเนำบันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
* ระยะเวลำรอคอยเฉลี่ยระหว่ำงข้ันตอนและ/หรือระยะเวลำกำรติดต่อแผนกติดต่อแผนกอ่ืนหรือสถำนที่อ่ืนระหว่ำง
ขั้นตอนนับรวมไว้ในระยะเวลำด ำเนินกำร 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 
043-624153 สายด่วน 1584 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 6.55 ชั่วโมง 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
กำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน โดยเจ้ำหน้ำที่ของกลุ่ม
วิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
(หมายเหตุ: (1.ผู้ยื่นค าขออ่ืน ๆ ขอออกใบแทนใบอนุญาตฯ 
พร้อมหลักฐาน 2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง   
(ไม่นับรวมระยะเวลาที่รอคอย)))  

20 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
รอ้ยเอ็ด 

 

2) กำรพิจำรณำ 
กำรพจิำรณำอนุญำต โดยนำยทะเบียนประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด 
(หมายเหตุ: (1.ผู้ยื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียมและรับ
ใบเสร็จรับเงิน 
2.จัดท าใบอนุญาตฯ และน าเสนอนายทะเบียน 
3.หัวหน้างานตรวจสอบและน าเสนอนายทะเบียนลงนาม 
4.หัวหน้าส่วนฝ่ายตรวจสอบและน าเสนอนายทะเบียนลงนาม 
(ไม่นับรวมระยะเวลาที่รอคอย) ))  

5.3 ชั่วโมง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
กำรลงนำมอนุญำต โดยขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
(หมายเหตุ: (นายทะเบียนลงนามในใบแทนใบอนุญาตฯ การ
แจ้งผลการพิจารณา โดยเจ้าหน้าที่ของส่วนประกอบการขนส่ง
สินคา้(ไม่นับรวมระยะเวลาที่รอคอย)))  

1.05 ชั่วโมง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง  2. กรณีท่ีผู้ขอมิได้ด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้ส ำเนำ
บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ 1 ฉบับ พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง  3. กรณีท่ีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำบัตร
ประจ ำตวัประชำชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
2) 

 
ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2. 
กรณีท่ีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำทะเบียน 1 ฉบับ พร้อม
รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจเป็นบุคคลต่ำงด้ำว ต้องใช้ส ำเนำ
หนังสือเดินทำง 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต้องเป็น
หนังสือรับรองที่ออกให้มำแล้วไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ยื่นค ำขอ) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

5) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีท่ีผู้ขอไม่ได้ด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้หนังสือมอบ
อ ำนำจ ติดอำกรแสตมป์ 10 บำท หรือ 30 บำท) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

6) 
 

บันทึกประจ ำวันของเจ้ำพนักงำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (บันทึกประจ ำวันของเจ้ำพนักงำน ที่ไม่เกิน 15 วัน นับแต่
วนัที่มีลงบันทึกประจ ำวัน) 

- 

7) 
 

ค ำขออ่ืน ๆ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ผู้ยื่นค ำขออ่ืน ๆ ในกำรขอออกใบแทนใบอนุญำตฯ ดำวน์
โหลดค ำขออ่ืน ๆ ได้จำกเว็บไซต์กรมกำรขนส่งทำงบก) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
 



ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) กำรออกใบแทนใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถที่
ใข้ในกำรขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 100 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2  227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-624153 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) E-mail : - 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมำยเหตุ 
ดูแผนภำพแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร ที่ www.dlt.go.th (เข้ำไปดูรำยละเอียดได้ที่ ส่วนรำชกำร 
เว็บไซต์หน่วยงำนภำยใน ส่วนประกอบกำรขนส่งสินค้ำ) 
 
 
 
 



 
ชือ่กระบวนงำน: กำรออกใบแทนใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่ง
ทำงบก  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:  
1)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
 
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ไม่มี 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 2 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 5 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 1 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรออกใบแทนใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรขนส่งทำงบก  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรออกใบแทนใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรขนส่งทำงบก 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. เป็นผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งฯ ระหว่ำงประเทศ โดยใบอนุญำตฯ ช ำรุด หรือสูญหำย 
2. เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมมำตรำ 25 แห่งพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522 
3. เป็นผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำง/ส่วนบุคคล ระหว่ำงประเทศด้วยรถบรรทุก 
4.ใบแทนใบอนุญำตฯ จะมีอำยุเท่ำกับระยะเวลำที่เหลืออยู่ของใบอนุญำตฯ ฉบับเดิมที่ช ำรุดหรือสูญหำย 
หมำยเหตุ * ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือส ำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน และ/หรือมีควำมบกพร่องไม่
สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำร
หลักฐำนที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดใน
บันทึกดังกล่ำว มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึก
ดังกล่ำว และจะมอบส ำเนำบันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
* ระยะเวลำรอคอยเฉลี่ยระหว่ำงข้ันตอนและ/หรือระยะเวลำกำรติดต่อแผนกติดต่อแผนกอ่ืนหรือสถำนที่อ่ืนระหว่ำง
ขั้นตอนนับรวมไว้ใน ระยะเวลำด ำเนินกำร  
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 
043-624153 สายด่วน 1584/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 6.55 ชั่วโมง 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
กำรตรวจสอบเอกสำร โดยเจ้ำหน้ำที่ กลุ่มวิชำกำรขนส่ง 
(หมายเหตุ: (1. ผู้ยื่นค าขออ่ืน ๆ ขอออกใบแทนใบอนุญาต
ประกอบการขนส่ง(ไม่ประจ าทาง/ส่วนบุคคล) ด้วยรถบรรทุก 
ระหว่างประเทศ พร้อมเอกสารหลักฐาน ณ จุดรับค าขอ 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของค าขอและ
หลักฐานประกอบค าขอ (ไม่นับรวมระยะเวลาที่รอคอย)))  

20 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

2) กำรพิจำรณำ 
กำรพิจำรณำอนุญำต โดยนำยทะเบียนกลำง 
(หมายเหตุ: (1. ผู้ยื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียมและรับ
ใบเสรจ็รบัเงิน 
2. จัดท าใบแทนใบอนุญาตฯ เสนอนายทะเบียนลงนาม   
3. หัวหน้างานตรวจสอบ และน าเสนอนายทะเบียนลงนาม   
4. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ และน าเสนอนายทะเบียนลงนาม  
(ไม่นับรวมระยะเวลาที่รอคอย)))  

5.3 ชั่วโมง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
กำรลงนำมอนุญำต โดย ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
(หมายเหตุ: (นายทะเบียนลงนามอนุญาต ให้ออกใบแทน
ใบอนุญาตฯ ไม่ประจ าทาง/สว่นบุคคล ระหว่างประเทศด้วย
รถบรรทุก การแจ้งผลการพิจารณา โดย เจ้าหน้าที่ 
ส่วนประกอบการขนส่งสินค้า (ไม่นับรวมระยะเวลาที่รอ
คอย)))  

1.05 ชั่วโมง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง  2. กรณีท่ีผู้ขอมิได้ด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้ส ำเนำ

กรมกำรปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ 1 ฉบับ พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง  3. กรณีท่ีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2. 
กรณีท่ีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำทะเบียน 1 ฉบับ พร้อม
รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจเป็นบุคคลต่ำงด้ำว ต้องใช้ส ำเนำ
หนังสือเดินทำง 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต้องเป็น
หนังสือรับรองที่ออกให้มำแล้วไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ยื่นค ำขอ) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

5) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีท่ีผู้ขอไม่ได้ด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้หนังสือมอบ
อ ำนำจ ติดอำกรแสตมป์ 10 บำท หรือ 30 บำท) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

6) 
 

ส ำเนำบันทึกประจ ำวัน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับใบอนุญำตฯ ออกให้ไม่เกิน 
15 วัน นับแต่วันที่ลงบันทึก) 

- 

7) 
 

ค ำขออ่ืน ๆ 
ฉบบัจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ดำวน์โหลดค ำขอได้จำกเว็บไซต์กรมกำรขนส่งทำงบก) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 



 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียมใบแทนใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งประเภทไม่
ประจ ำทำง/ส่วนบุคคลระหว่ำงประเทศที่ใช้ในกำรขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 100 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-624153 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) E-mail : - 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมำยเหตุ 
ดูแผนภำพแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร ที่ www.dlt.go.th (เข้ำไปดูรำยละเอียดได้ที่ ส่วนรำชกำร 
เว็บไซต์หน่วยงำนภำยใน ส่วนประกอบกำรขนส่งสินค้ำ) 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรออกใบแทนใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ขนส่งทำงบก  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:  
1)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ไม่มี 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 1 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 10 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 1 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรออกใบแทนใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก  ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรออกใบแทนใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรขนส่งทำงบก 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. เป็นผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งฯ ระหว่ำงประเทศ โดยใบอนุญำตฯ ช ำรุด หรือสูญหำย 
2. เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมมำตรำ 25 แห่งพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522 
3. เป็นผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำง/ส่วนบุคคล ระหว่ำงประเทศด้วยรถบรรทุก 
4.ใบแทนใบอนุญำตฯ จะมีอำยุเท่ำกับระยะเวลำที่เหลืออยู่ของใบอนุญำตฯ ฉบับเดิมที่ช ำรุดหรือสูญหำย 
หมำยเหตุ * ขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือส ำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน และ/หรือมีควำมบกพร่องไม่
สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำร
หลักฐำนที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดใน
บันทึกดังกล่ำว มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึก
ดังกล่ำว และจะมอบส ำเนำบันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
* ระยะเวลำรอคอยเฉลี่ยระหว่ำงข้ันตอนและ/หรือระยะเวลำกำรติดต่อแผนกติดต่อแผนกอ่ืนหรือสถำนที่อ่ืนระหว่ำง
ขั้นตอนนับรวมไว้ในระยะเวลำด ำเนินกำร  
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2  
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 
043-624153 สายด่วน 1584/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 6.55 ชั่วโมง 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
กำรตรวจสอบเอกสำร โดยเจ้ำหน้ำที่ กลุ่มวิชำกำรขนส่ง 
(หมายเหตุ: (1. ผู้ยื่นค าขออ่ืน ๆ ขอออกใบแทนใบอนุญาต
ประกอบการขนส่ง(ไม่ประจ าทาง/ส่วนบุคคล) ด้วยรถบรรทุก 
ระหว่างประเทศ พร้อมเอกสารหลักฐาน ณ จุดรับค าขอ 
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของค าขอและ
หลักฐานประกอบค าขอ (ไม่นับรวมระยะเวลาที่รอคอย)))  

20 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

2) กำรพิจำรณำ 
กำรพิจำรณำอนุญำต โดยนำยทะเบียนกลำง 
(หมายเหตุ: (1. ผู้ยื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียมและรับ
ใบเสรจ็รบัเงิน 
2. จัดท าใบแทนใบอนุญาตฯ เสนอนายทะเบียนลงนาม   
3. หัวหน้างานตรวจสอบ และน าเสนอนายทะเบียนลงนาม   
4. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ และน าเสนอนายทะเบียนลงนาม  
(ไม่นับรวมระยะเวลาที่รอคอย)))  

5.3 ชั่วโมง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
กำรลงนำมอนุญำต โดย ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
(หมายเหตุ: (นายทะเบียนลงนามอนุญาต ให้ออกใบแทน
ใบอนุญาตฯ ไม่ประจ าทาง/สว่นบุคคล ระหว่างประเทศด้วย
รถบรรทุก การแจ้งผลการพิจารณา โดย เจ้าหน้าที่ 
ส่วนประกอบการขนส่งสินค้า (ไม่นับรวมระยะเวลาที่รอ
คอย)))  

1.05 ชั่วโมง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง  2. กรณีท่ีผู้ขอมิได้ด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้ส ำเนำ

กรมกำรปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ 1 ฉบับ พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง  3. กรณีท่ีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2. 
กรณีท่ีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำทะเบียน 1 ฉบับ พร้อม
รับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจเป็นบุคคลต่ำงด้ำว ต้องใช้ส ำเนำ
หนังสือเดินทำง 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต้องเป็น
หนังสือรับรองที่ออกให้มำแล้วไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ยื่นค ำขอ) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

5) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีท่ีผู้ขอไม่ได้ด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้หนังสือมอบ
อ ำนำจ ติดอำกรแสตมป์ 10 บำท หรือ 30 บำท) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

6) 
 

ส ำเนำบันทึกประจ ำวัน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับใบอนุญำตฯ ออกให้ไม่เกิน 
15 วัน นับแต่วันที่ลงบันทึก) 

- 

7) 
 

ค ำขออ่ืน ๆ 
ฉบบัจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ดำวน์โหลดค ำขอได้จำกเว็บไซต์กรมกำรขนส่งทำงบก) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 



 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียมใบแทนใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งประเภทไม่
ประจ ำทำง/ส่วนบุคคลระหว่ำงประเทศที่ใช้ในกำรขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 100 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-624153 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) E-mail : - 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมำยเหตุ 
ดูแผนภำพแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร ที่ www.dlt.go.th (เข้ำไปดูรำยละเอียดได้ที่ ส่วนรำชกำร 
เว็บไซต์หน่วยงำนภำยใน ส่วนประกอบกำรขนส่งสินค้ำ) 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรออกใบแทนใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ขนส่งทำงบก  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:  
1)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
 
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ไม่มี 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 1 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 10 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 1 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรออกใบแทนใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก  ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรออกใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งประเภทส่วนบุคคล 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผู้ที่มีควำมประสงค์จะประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคล ให้ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตตำมแบบของกรมกำรขนส่งทำงบกต่อนำย
ทะเบียน ตำมภูมิล ำเนำของผู้ขอกรณีเป็นบุคคลธรรมดำและตำมที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่กรณีเป็นนิติบุคคล ตำมหลักเกณฑ์  
และวิธีกำร ที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
1. กำรขอประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ในกำรขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ 
  1.1 ผู้ขอต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจหรือกำรค้ำ และมีควำมจ ำเป็นต้องใช้รถเพ่ือประโยชน์ในกิจกำรของตนเอง 
  1.2 จ ำนวนรถที่ใช้ในกำรประกอบกำรขนส่ง พิจำรณำจำกลักษณะ ขนำด ควำมจ ำเป็น และปริมำรณกำรขนส่งของ
กิจกำรค้ำหรือธุรกิจนั้น 
2. กำรขอประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถโดยสำร 
  2.1 ผู้ขอต้องมีเหตุผลและควำมจ ำเป็นต้องใช้รถโดยสำรส่วนบุคคลในกำรขนส่งพนักงำน เจ้ำหน้ำที่ หรือบุคลำกรของผู้ขอ 
หรือมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรสำธำรณประโยชน์ 
  2.2 จ ำนวนรถที่ใช้ในกำรประกอบกำรขนส่งทุกมำตรฐำนพิจำรณำจำกลักษณะ ขนำด ควำมจ ำเป็น และปริมำณกำร
ขนส่งของกิจกำรค้ำหรือธุรกิจนั้น 
3. ผู้ขอต้องมีรถซึ่งได้จดทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์หรือตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบกแล้ว หรือเป็นรถท่ียัง
มิได้จดทะเบียน 
4. ผู้ขอต้องมีสถำนที่ เก็บ ซ่อม และบ ำรุงรักษำรถ ขนำด50 ตำรำงเมตร ต่อรถ 1 คัน ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับ
สถำนที่ขอประกอบกำรขนส่งในเขตกรุงเทพมหำนคร และปริมณฑลหรือส ำนักงำนสำขำของนิติบุคคล หรือโรงงำน
อุตสำหกรรมของผู้ขอโดยต้องไม่ใช่บริเวณของสถำนที่ทำงศำสนำหรือสถำนศึกษำและต้องมีทำง หรือถนน ให้รถเข้ำออก
สะดวก และไม่ตั้งในบริเวณท่ีจะก่อให้เกิดอันตรำยหรือควำมไม่สงบต่อสถำนทีใกล้เคียง ภำพถ่ำยและแผนที่สถำนที่เก็บซ่อม
และบ ำรุงรักษำรถกรณีสถำนที่เก็บ ซ่อม และบ ำรุงรักษำรถเป็นของบุคคลอ่ืน ต้องมีหลักฐำนให้สิทธิกำรใช้สถำนที่จอดรถ 
หรือสัญญำเช่ำ(มีอำยุสัญญำอย่ำงน้อย 5 ปี) จัดท ำเป็นนิติกรรมสองฝ่ำย พร้อมแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนเจ้ำของ
โฉนดมำแสดงด้วย 
5. ผู้ขอต้องยื่นค ำขอวำงหลักทรัพย์ตำมแบบที่กรมกำรขนส่งทำงบกก ำหนด 
6. ต้องจัดให้มีผู้ประจ ำรถ (ผู้ขับรถ) 1 คน 
7. ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตฉบับละ 500 บำท มีอำยุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญำต 
8. กำรช ำระค่ำธรรมเนียมต้องช ำระภำยในเวลำ 15.30 น. 
9. กรณีไม่มำด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องจัดท ำหนังสือมอบอ ำนำจมำด้วย 
กรณี หน่วยงำนของรัฐ วัด มัสยิด มิสซัง มูลนิธิ สภำกำชำดไทย และสถำนพยำบำลตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำนพยำบำล     
ที่ประสงค์จะขอประกอบกำรขนส่ง ต้องแจ้งต่อนำยทะเบียนโดยได้รับยกเว้นค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง 
 



หมำยเหต ุ
1. ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมท่ีระบุไว้ในคู่มือ
ส ำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค ำขอหรือหลักฐำนไม่ครบถ้วน และหรือบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่
สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดย
ผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและหรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในบันทึกดังกล่ำว มิเช่นนั้นจะถือ
ว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอ โดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึกดังกล่ำว และจะมอบส ำเนำ
บันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
2. ผู้ขอจะได้รับทรำบผลกำรพิจำรณำภำยใน 3 วัน ท ำกำร หลังจำกท่ีได้ช ำระค่ำธรรมเนียมแล้ว 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 

 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 ม.6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000          
โทร 043-624153 
( รับช าระค่าธรรมเนียมภายในเวลา 15.30 น. )/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 7 ชั่วโมง 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
รับค ำขอ/ตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของค ำขอและ
หลักฐำน 
(หมายเหตุ: -)  

20 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นค ำขอ ลักษณะและขนำดกิจกำร
ค้ำหรือธุรกิจ/ สรุปรำยละเอียดเสนอนักวิชำกำรขนส่ง
พิจำรณำ 
(หมายเหตุ: -)  

110 นำที ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
รอ้ยเอ็ด 

 

3) กำรพิจำรณำ 
นักวิชำกำรขนส่งพิจำรณำพร้อมก ำหนดเงื่อนไขในใบอนุญำต 
/ส่งเรื่องให้จัดเก็บค่ำธรรมเนียม 

110 นำที ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
(หมายเหตุ: -)  

4) กำรพิจำรณำ 
จัดเก็บค่ำธรรมเนียมพร้อมออกใบเสร็จรับเงิน 
(หมายเหตุ: -)  

30 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
5) กำรพิจำรณำ 

ออกใบอนุญำตฯ/จัดพิมพ์หนังสือท่ีเกี่ยวข้อง/รวบรวมน ำเสนอ
นักวิชำกำรขนส่ง 
(หมายเหตุ: -)  

60 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

6) กำรพิจำรณำ 
นักวิชำกำรขนส่งตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วน/สรุป
รำยละเอียดน ำเสนอนำยทะเบียนกลำง 
(หมายเหตุ: -)  

60 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

7) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
นำยทะเบียนกลำงพิจำรณำอนุมัติ/ลงนำม 
(หมายเหตุ: -)  

30 นำท ี ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 
 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรด้วย) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมื่อชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรด้วย) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนังสอืเดินทำง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำรด้วย) 

กรมกำรกงสุล 

4) 
 

ทะเบียนสมรส 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ ((ถ้ำมี) ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องรับรองของ

กรมกำรปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
เอกสำรด้วย) 

5) 
 

ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ ((ถ้ำมี) ต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องของเอกสำร
ด้วย) 

กรมกำรปกครอง 

6) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล พร้อม
วัตถุประสงค์ มีอำยุไม่เกิน  90  วัน นับแต่วันที่ยื่นค ำขอ ส ำเนำ
หนังสือบริคณห์สนธิ ส ำเนำข้อบังคับหรือรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหู้น 
(กรณีใช้ข้อบังคับตำมประมวลก ำหมำยแพ่งและพำณิชย์) ฉบับนำย
ทะเบียนรับรอง กรณีเป็นบริษัทจ ำกัด หรือบริษัทมหำชนจ ำกัด กรณี
ขอน ำรถไปด ำเนินกำรทำงทะเบียนและภำษีรถที่จังหวัดอ่ืน หนังสือ
รับรองต้องระบุที่ตั้งส ำนักงำนสำขำด้วย   และต้องลงลำยมือชื่อ
รับรองควำมถูกต้องของเอกสำรพร้อมประทับตรำนิติบุคคลให้
ครบถ้วนทุกฉบับ) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

7) 
 

ใบส ำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ บัญชีรำยช่ือสมำชิกของสหกรณ์
ฉบับท่ีนำยทะเบียนสหกรณ์รับรอง ข้อบังคับสหกรณ์  กรณีเป็น
สหกรณ์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองเอกสำรทุกฉบับด้วย) 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

8) 
 

หนังสืออนุญำตใหจ้ัดตั้งสมำคม ใบส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียน
แต่งตั้งกรรมกำรของสมำคมพร้อมข้อบังคับของสมำคม 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำเอกสำรให้ครบถ้วน) 

กรมกำรปกครอง 

9) 
 

กรณีขอประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ในกำรขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ตอ้งมีหลักฐำนแสดงกำรประกอบกิจกำรค้ำหรือธุรกิจ
ของตนเอง เช่น ใบทะเบียนพำณิชย์  พร้อมภำพถ่ำยกิจกำร (กรณี
บุคคลธรรมดำ) ค ำขอจดทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ภพ.01) ใบ
ทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ภพ.20) ใบอนุญำตประกอบกิจกำร

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
โรงงำน ใบอนุญำตจัดตั้งโรงเรียน ประทำนบัตร ใบอนุญำต
ประกอบกำรกิจกำรโรงแรม 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำเอกสำรให้ครบถ้วน) 

10) 
 

กรณีขอประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ในกำรขนส่ง
ผู้โดยสำร ให้ย่ืนเอกสำรเพิ่มเติม ได้แก่ แบบแสดงกำรเสียภำษีเงิน
ได้หัก ณ ที่จ่ำย (ภงด.1) พร้อมส ำเนำใบเสร็จรับเงินเดือนล่ำสุด 
หรือ ส ำเนำแบบส่งเงินสมทบประกันสังคม พร้อมส ำเนำ
ใบเสร็จรับเงินจเดือนล่ำสุด 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำเอกสำรให้ครบถ้วน) 

- 

11) 
 

 หลักฐำนแสดงสถำนที่เก็บ ซ่อม และบ ำรุงรักษำรถ เช่น 
ส ำเนำโฉนดที่ดิน สัญญำเช่ำ ภำพถ่ำยสถำนที่ฯ   และกรณีสถำนที่
ฯเป็นของบุคคลอ่ืน จะต้องมีหลักฐำนให้สิทธิกำรใช้สถำนที่จอดรถที่
ท ำเป็นนิติกรรมทั้งสองฝ่ำย พร้อมหลักฐำนส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน หรือหนังสือรับรองของเจ้ำของ
โฉนดมำแสดงด้วย  
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำเอกสำรให้ครบถ้วน) 

- 

12) 
 

 หนังสือชี้แจงเหตุผลควำมจ ำเป็นที่ต้องใช้รถเพื่อท ำกำร
ประกอบกำรขนส่ง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

13) 
 

ค ำขอวำงหลักทรัพย์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมกำรขนส่งทำงบก 

14) 
 

ทะเบียนรถ (กรณีรถจดทะเบียนแล้ว)  หรือหลักฐำนกำรได้มำของ
รถ (กรณีรถใหม่) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

กรมกำรขนส่งทำงบก 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ต้องลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำเอกสำรให้ครบถ้วน) 

15) 
 

 หนังสือมอบอ ำนำจ  และส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน
ผู้รับมอบอ ำนำจ กรณีกระท ำกำรแทน   
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมกำรขนส่งทำงบก 

16) 
 

แบบค ำขออนุญำตประกอบกำรขนส่งส่วนบุคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

กรมกำรขนส่งทำงบก 

17) 
 

ตัวอย่ำงเครื่องหมำยประจ ำรถที่ประสงค์จะใช้ (ถ้ำม)ี 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

18) 
 

ตัวอย่ำงรอยตรำประทับของผู้ย่ืนค ำขอ 2 ตรำ (ถ้ำมี) กรณีนิติ
บุคคล 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคล 
(หมายเหตุ: (ฉบับละ 500 บาท))  

 ค่ำธรรมเนียม 500 บำท 
  
 

 
 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด   
โทร 043-624153 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน  โทรศัพท์  1584 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
(หมายเหตุ: -)  

3) E-mail : - 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ค ำขออนุญำตประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคล 
(หมายเหตุ: -)  

2) สัญญำให้สิทธิกำรใช้สถำนที่ 
(หมายเหตุ: -)  

3) ค ำขอวำงหลักทรัพย์ 
(หมายเหตุ: -)  

4) แบบหนังสือชี้แจง 
(หมายเหตุ: -)  

5) หนังสือมอบอ ำนำจ 
(หมายเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรออกใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งประเภทส่วนบุคคล  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักงำนขนส่งกรุงเทพมหำนครพ้ืนที่ 5 กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่ง
กรุงเทพมหำนครพ้ืนที่5 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:  
1)กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
2)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
3)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2557  
4)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2557  
5)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535  
6)กฎกระทรวงการวางหลักทรัพย์ จ านวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์และอัตราค่าใช้จ่ายเบื้องต้นส าหรับชดใช้ค่าเสียหายที่
เกิดจากการขนส่ง พ.ศ. 2557  
7)กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
8)หลักเกณฑ์การพิจารณาก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ตามมติคณะกรรมการควบคุมการ
ขนส่งทางบกกลาง เมื่อวันที 22 มิถุนายน 2547  
9)ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่องมอบหมายอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนกลางให้ข้าราชการกรมการขนส่งทางบก
กระท าการแทน พ.ศ. 2558  
 
ระดับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ไม่ได้ระบุ 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 0 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรออกใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งประเภทส่วนบุคคล ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



 
 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรออกใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ขนส่งทำงบก 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

1. เป็นผู้มีคุณสมบัติตำมมำตรำ 24 แห่งพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522 
(1) กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ ผู้ขอต้องมีสัญชำติไทย 
(2) กรณีเป็นนิติบุคคลต้องจดทะเบียนตำมกฎหมำยไทย และมีส ำนักงำนใหญ่อยู่ในรำชอำณำจักรไทย 
 - ในกรณีที่เป็นห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียน ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดต้องมสีัญชำติไทย 
 - ในกรณีที่เป็นห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ผู้เป็นหุ้นส่วนจ ำพวกไม่จ ำกัดควำมรับผิดทั้งหมดต้องมีสัญชำติไทย และทุนของ
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดนั้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ต้องเป็นของผู้เป็นหุ้นส่วน ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำและมีสัญชำติไทย 
 - ในกรณีที่เป็นบริษัทจ ำกัด กรรมกำรบริษัทจ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งต้องมีสัญชำติไทย และทุนของบริษัทจ ำกัด
นั้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ต้องเป็นของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำและมีสัญชำติไทย 
 - ในกรณีที่เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด กรรมกำรบริษัทจ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งต้องมีสัญชำติไทย และทุนของ
บริษัทมหำชนจ ำกัดนั้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ท้ังหมดต้องเป็นของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดำ และมีสัญชำติไทย 
2. ผู้ขอต้องยื่นขอรับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งตำมแบบของกรมกำรขนส่งทำงบก พร้อมด้วยหลักฐำนประกอบ
ค ำขอตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก 
พ.ศ. 2522 
3. ผู้ขอควรขอในลักษณะของนิติบุคคลโดยทุนจดทะเบียนไม่ควรน้อยกว่ำ 500,000 บำท (ห้ำแสนบำทถ้วน)และ
นิติบุคคลนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ท่ีจะท ำกำรประกอบกำรขนส่ง 
4. หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ต้องเป็นหนังสือรับรองที่ออกให้มำแล้วไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่
ยื่นค ำขอ 
5. รูปถ่ำยส ำนักงำนประกอบกำรขนส่งต้องแสดงให้เห็นป้ำยชื่อส ำนักงำนปรำกฏอยู่ด้วย 
6. ผู้ขอต้องมีสถำนที่เก็บ ซ่อม และบ ำรุงรักษำรถ แห่งเดียวหรือหลำยแห่งรวมกัน ส ำหรับเก็บ ซ่อม และ
บ ำรุงรักษำรถได้จริง และควรเพียงพอกับจ ำนวนรถที่ผู้ขอได้ขออนุญำตไว้ทุกคัน โดยต้องไม่ใช้บริเวณของสถำนที่
ในทำงศำสนำ หรือสถำนศึกษำ หรือไม่ตั้งอยู่ในบริเวณท่ีจะก่อให้เกิดอันตรำยหรือควำมไม่สงบต่อสถำนที่ใกล้เคียง
และต้องมีถนนหรือทำงให้สำมำรถเข้ำออกได้โดยสะดวก ทั้งนี้ ต้องมีหลักฐำนแสดงกำรมีสิทธืใช้สถำนที่เก็บฯให้ใช้
ภำพถ่ำย โฉนดที่ดิน หรือทะเบียนบ้ำนซึ่งเป็นที่ตั้งของสถำนที่ 
7. เครื่องหมำยที่ต้องให้ปรำกฏประจ ำรถทุกคัน เป็นเครื่องหมำยที่ผู้ประกอบกำรขนส่งจะต้องจัดให้มีปรำกฏไว้ที่
ด้ำนข้ำงตัวรถด้ำนนอกท้ังสองข้ำงให้สำมำรถเห็นได้ชัดเจน 
ทั้งนี ้สำมำรถดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ กรมกำรขนส่งทำงบก www.dlt.go.th หัวข้อส่วนรำชกำร 
เว็บไซต์หน่วยงำนภำยใน ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ ส่วนประกอบกำรขนส่งสินค้ำ 



หมำยเหตุ *ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุ
ไว้ในคู่มือส ำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน และ/หรือมีควำม
บกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือ
เอกสำรหลักฐำนที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำ
ที่ก ำหนดในบันทึกดังกล่ำว มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจ
จะลงนำมบันทึกดังกล่ำว และจะมอบส ำเนำบันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็น
หลักฐำน 
* ระยะเวลำรอคอยเฉลี่ยระหว่ำงข้ันตอนและ/หรือระยะเวลำกำรติดต่อแผนกติดต่อแผนกอ่ืนหรือสถำนที่อ่ืนระหว่ำง
ขั้นตอนนับรวมไว้ในระยะเวลำด ำเนินกำร 
* ให้ด ำเนินกำรทำงทะเบียนและภำษีภำยในก ำหนด 180 วัน นับแต่วันที่ออกใบอนุญำตประกอบกำรขนส่ง หำกไม่
สำมำรถน ำรถคันใดเข้ำด ำเนินกำรทำงทะเบียนและภำษีได้ภำยในก ำหนด ให้ระงับกำรด ำเนินกำรทำงทะเบียนรถดัน
ดังกล่ำว โดยให้นำยทะเบียนกลำงลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจ ำนวนรถลงเหลือเท่ำกับจ ำนวนรถที่ได้น ำเข้ำด ำเนินกำรทำง
ทะเบียนแล้วภำยในก ำหนด  

 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2   
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000       
โทร 043-624153  สายด่วน 1584 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 16 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
กำรรับค ำขอและตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนเบื้องต้น โดย
นกัวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด (ค ำขอ 1 
ฉบับ ต่อจ ำนวนรถไม่เกิน 10 คัน)  (ค ำขอ 1 ฉบับ ต่อจ ำนวน
รถไม่เกิน 10 คัน) 
(หมายเหตุ: (ผู้ยื่นค าขอฯ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบค า
ขอ ณ จุดรับค าขอ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน

0.5 วัน ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
ของค าขอ เอกสารประกอบค าขอและคุณสมบัติของผู้ยื่นค า
ขอ))  

2) กำรพิจำรณำ 
2.1 กำรตรวจสอบพิจำรณำข้อมูลและหลักฐำน 
2.2 สรุปข้อเท็จจริง 
2.3จัดท ำวำระกำรประชุม เสนอนำยทะเบียน  
2.4 นำยทะเบียนเห็นชอบร่ำงวำระฯ 
(หมายเหตุ: -)  

8 วัน ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

3) กำรพิจำรณำ 
กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดและปรับปรุง
เงื่อนไขในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถท่ี
ใช้ในกำรขนส่งสัตว์หรือสิ่งประจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด 
(หมายเหตุ: (ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ พิจารณอนุมัติ 
และแจ้งมติที่ประชุม))  

7 วัน ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
กำรลงนำมอนุญำต โดย ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
(หมายเหตุ: (เจ้าหน้าที่จัดท าใบอนุญาตฯ และบัญชีรถ ก็ต่อ
เเมื่อผู้ขอได้ยื่นช าระค่าธรรมเนียมแล้ว จึงน าเสนอนาย
ทะเบียนลงนาม))  

0.5 วัน ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของกรรมกำรทุกคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง  2. กรณีท่ีผู้ขอมิได้ด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้ส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง  3. กรณีท่ีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

กรมกำรปกครอง 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หมำยเหตุ (1. กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ
กรรมกำรทุกคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2. กรณีท่ีผู้
ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำทะเบียน 1 ฉบับ พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง) 

3) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจเป็นบุคคลต่ำงด้ำว ต้องใช้ส ำเนำ
หนังสือเดินทำง 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

4) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ที่ออกไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก พร้อมบริคณห์สนธิ 
รำยงำนกำรประชุม ข้อบังคับ บัญชีผู้ถือหุ้น) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

5) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีท่ีผู้ขอไม่ได้ด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้หนังสือมอบ
อ ำนำจ ติดอำกรแสตมป์ 10 บำท หรือ 30 บำท) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

6) 
 

ภำพถ่ำยสถำนประกอบกำร 
ฉบับจริง 2 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ขนำด 7.6x12.70 ซม. จ ำนวน 2 รูป (เห็นป้ำย
ส ำนักงำนและห้องท ำงำนอย่ำงละ 1 รูป) ) 

- 

7) 
 

ภำพถ่ำยสถำนสถำนที่เก็บ ซ่อม และบ ำรุงรักษำรถ 
ฉบับจริง 2 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ขนำด 7.6x12.70 ซม. จ ำนวน 2 รูป (เห็นทำงเข้ำ-ออก 
และลำนจอดรถอย่ำงละ 1 รูป) เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ออกตรวจสอบ
สถำนที่จริงให้ตรงกับเอกสำรหลักฐำนที่ยื่นขอ) 

- 

8) 
 

ส ำเนำใบเสร็จ/ใบปริมำณงำน/สัญญำว่ำจ้ำง/ทะเบียนรถ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ที่แสดงถึงกำรรบัจ้ำงขนส่งสินค้ำของผู้ขออนุญำตฯ ) 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
9) 

 
เอกสำรส ำเนำโฉนดที่ดิน/สัญญำยินยอมให้ใช้ท่ีดิน/หลักฐำน
เจ้ำของที่ดิน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ที่ใช้เป็นสถำนที่เก็บ ซ่อมและบ ำรุงรักษำรถ พร้อม
หลักฐำนของเจ้ำของที่ดิน เช่น ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ฉบับพร้อม
รบัรองควำมถูกต้อง ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 1 ฉบับ พร้อม
รับรองควำมถูกต้อง หนังสือ/สัญญำ ยินยอมให้ใช้ที่ดินเป็นสถำนที่
จอดรถ เป็นต้น) 

- 

10) 
 

ค ำขออนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำง (ขส.บ. 11 ก.) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ค ำขอฯ มีรูปแบบเฉพำะที่เป็นกระดำษต่อเนื่อง ขอรับค ำ
ขอได้ที่กลุ่มวิชำขนส่ง  ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด ) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

11) 
 

บันทึกค ำรับรอง 
ฉบับจริง 2 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (อรับได้ที่ กลุ่มวิฃำกำรขนส่ง อำคำร 1 ชั้น 2 ส ำนักงำน
ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

12) 
 

ค ำขอวำงหลักทรัพย์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ขอรับได้ที่ กลุ่มวิชำกำรขนส่ง  ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำง
ด้วยรถที่ใช้ในกำรขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ (ใบอนุญำตฯ มีอำยุ 5 ปี) 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 1,500 บำท 
  
 

 
 
 
 



ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด    
โทร 043-624153 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) E-mail : - 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมำยเหตุ 
ดูแผนภำพแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร ที่ www.dlt.go.th (เข้ำไปดูรำยละเอียดได้ที่หัวข้อ ส่วนรำชกำร
เว็บไซต์หน่วยงำนภำยใน ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำส่วนประกอบกำรขนส่งสินค้ำ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรออกใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:  
1)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
 
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ไม่มี 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 30 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 40 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 20 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรออกใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ขนส่งทำงบก  ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรออกใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ ประเภทไม่ประจ ำทำงด้วยรถโดยสำร 
(กรณียื่นค ำขอท่ีส ำนักงำนขนส่งจังหวัด) สสม. 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
- ผู้ประกอบกำรขนส่งยื่นค ำขอด้วยตนเอง หรือมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นท ำกำรแทน 
- ผู้ขอต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งภำยในประเทศประเภทไม่ประจ ำทำงด้วยรถโดยสำร และยังไม่สิ้นอำยุ 
- ผู้ขอต้องไม่เคยเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งประเภทเดียวกันมำก่อน 
หมำยเหตุ 
  * ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมท่ีระบุไว้ในคู่มือ
ส ำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วนและ/หรือมีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์
เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำรหลักฐำนที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดในบันทึกดังกล่ำว 
มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึกดังกล่ำว และจะ
มอบส ำเนำบันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
   ** กำรช ำระค่ำธรรมเนียมต้องด ำเนินกำรภำยในเวลำ 15.30 น.  
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง  อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 
043-624153 สายด่วน 1584/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 25 วันท ำกำร 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
- ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดรับค ำขอ ตรวจสอบควำมถูกต้อง
ครบถ้วนของค ำขอ เอกสำรประกอบค ำขอและคุณสมบัติของ
ผู้ยื่นค ำขอ 
(หมายเหตุ: -)  

1 วันท ำกำร ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

2) กำรพิจำรณำ 
- ตรวจสอบประวัติผู้ขอว่ำได้รับใบอนุญำตกำรประกอบกำร
ขนส่งภำยในประเทศ และยังไม่สิ้นอำยุ 
- รวบรวมข้อมูลและหลักฐำน สรุปข้อเท็จจริง และจัดท ำ
หนังสือส่งเรื่องให้ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร 
(หมายเหตุ: -)  

5 วันท ำกำร ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

3) กำรพิจำรณำ 
- ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน และ
จัดท ำร่ำงวำระกำรประชุมฯ เสนอควำมเห็นต่อนำยทะเบียน
กลำง 
(หมายเหตุ: -)  

5 วันท ำกำร ส ำนักกำรขนส่ง
ผู้โดยสำร 

 

4) กำรพิจำรณำ 
- ประชุมคณะอนุกรรมกำรฯ และแจ้งมติที่ประชุม 
(หมายเหตุ: (ภายใต้เงื่อนไข 
- คณะอนุกรรมการฯ ครบองค์ประกอบ/องค์ประชุม 
- สามารถก าหนดวันประชุมได้ 
- ระเบียบวาระและเอกสารประกอบถูกต้อง ครบถ้วน 
- กรณีส่งระเบียบวาระหลังจากก าหนดระเบียบวาระการ
ประชุมแล้ว ให้รวมเสนอที่ประชุมในคราวต่อไป))  

7 วันท ำกำร ส ำนักกำรขนส่ง
ผู้โดยสำร 

 

5) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
- ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด รับช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต 
- จัดท ำใบอนุญำตและบัญชีรถ เสนอนำยทะเบียนประจ ำ
จังหวัดลงนำม 
- นำยทะเบียนประจ ำจังหวัดพิจำรณำลงนำมใบอนุญำตและ
บัญชีรถ 

7 วันท ำกำร ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
(หมายเหตุ: (- ผู้ยื่นค าขอต้องช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ภายใน 5 วันท าการ 
- ผู้ยื่นค าขอต้องช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อน จึงจะ
จัดท าใบอนุญาตและบัญชีรถได้))  

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีบุคคลธรรมดำ 
2. กรณีห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ/ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียนหรือห้ำง
หุ้นส่วนจ ำกัด/บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด-ของหุ้นส่วน/
กรรมกำรบริษัทหรือบริษัทมหำชนจ ำกัดทุกคน 
3. กรณีผู้ขออนุญำตมิได้มำด ำเนินกำรด้วยตนเองต้องแนบส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีบุคคลธรรมดำ 
2. กรณีห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ/ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียนหรือห้ำง
หุ้นส่วนจ ำกัด/บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด-ของหุ้นส่วน/
กรรมกำรบริษัทหรือบริษัทมหำชนจ ำกัดทุกคน 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

ใบส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ ((ถ้ำมี) 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมกำรปกครอง 

4) หนังสือรับรองนิติบุคคล กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
 ฉบับจริง 0 ชุด 

ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียนหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด/
บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด แสดงกำรจดทะเบียนเป็นห้ำง
หุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียนหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด/บริษัทจ ำกัดหรือ
บริษัทมหำชนจ ำกัด 
-นำยทะเบียนฯ รับรองไม่เกิน 90 วัน นับถึงวันที่ยื่นค ำขอ 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

5) 
 

ใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ/ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียน
หรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด/บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด-ของ
หุ้นส่วน/กรรมกำรบริษัทหรือบริษัทมหำชนจ ำกัดทุกคน 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

- 

6) 
 

ใบส ำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีสหกรณ์ 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

7) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ ((กรณีมอบอ ำนำจ) พร้อมติดอำกรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว) 

- 

8) 
 

ค ำขออนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ - 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

9) 
 

ตัวอย่ำงเครื่องหมำยประจ ำรถ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หมำยเหตุ (1. กรณีบุคคลธรรมดำ 
2. กรณีห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ 
3. กรณีห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียนหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
4. กรณีบริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด 
5. กรณีสหกรณ์ 
6. กรณีองค์กำรของรัฐตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กำรของ
รัฐบำลหรือตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้นๆ) 

10) 
 

รูปถ่ำยส ำนักงำนและสถำนที่เก็บรถ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีบุคคลธรรมดำ 
2. กรณีห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ 
3. กรณีห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียนหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
4. กรณีบริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด 
5. กรณีสหกรณ์ 
6. กรณีองค์กำรของรัฐตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กำรของ
รัฐบำลหรือตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้นๆ 
-รูปถ่ำยขนำด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร อย่ำงละ 2 รูป) 

- 

11) 
 

หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิกำรใช้สถำนที่เก็บรถ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (1. กรณีบุคคลธรรมดำ 
2. กรณีห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ 
3. กรณีห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียนหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
4. กรณีบริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด 
5. กรณีสหกรณ์ 
6. กรณีองค์กำรของรัฐตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กำรของ
รัฐบำลหรือตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้นๆ 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

- 

12) 
 

หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (1. กรณีบุคคลธรรมดำ 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
2. กรณีห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ 
3. กรณีห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียนหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
4. กรณีบริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด 
5. กรณีสหกรณ์ 
6. กรณีองค์กำรของรัฐตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กำรของ
รัฐบำลหรือตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้นๆ 
-กรณีท่ีมีรถอยู่แล้วในวันที่ยื่นค ำขอ 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

13) 
 

ตัวอย่ำงรอยตรำประทับของผู้ย่ืนค ำขอ 2 ตรำ (ถ้ำมี) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ 
2. กรณีห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียนหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
3. กรณีบริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด 
4. กรณีสหกรณ์ 
5. กรณีองค์กำรของรัฐตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งองค์กำรของ
รัฐบำลหรือตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้นๆ) 

- 

14) 
 

รำยช่ือและสัญชำติของผู้ถือหุ้น และจ ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคน
ถือ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (1. กรณีห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ 
-รำยชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน 
2. กรณีห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียนหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
-รำยชื่อและสัญชำติของผู้ถือหุ้นทุกคน 
3. กรณีบริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด 
-รำยชื่อและสัญชำติของผู้ถือหุ้นทุกคน 
-จ ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถือ 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

15) 
 

หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับฉบับตีพิมพ์ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
หมำยเหตุ (กรณีบริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

16) 
 

บัญชีรำยช่ือสมำชิกของสหกรณ์ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีสหกรณ์ 
-ฉบับที่นำยทะเบียนสหกรณ์ลงนำมรับรอง 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

17) 
 

ข้อบังคับของสหกรณ์ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีสหกรณ์ 
-ส ำเนำหลักฐำนที่น ำมำยื่นจะต้องได้รับกำรรับรองส ำเนำถูกต้องทุก
ฉบับ) 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศประเภท
ไม่ประจ ำทำง 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 2,500 บำท 
  
 

 
 
 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2  227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-624153 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) e-mail: - 
(หมายเหตุ: -)  



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
4) ศูนย์ด ำรงค์ธรรมกระทรวงมหำดไทยโทรศัพท์ 1567 email:domronghama.1567@gmail.com 

(หมายเหตุ: -)  
5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบค ำขอใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศประเภทไม่ประจ ำทำง 
(หมายเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรออกใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ ประเภทไม่ประจ ำทำงด้วยรถโดยสำร (กรณียื่นค ำ
ขอที่ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด) สสม.  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักกำรขนส่งผู้โดยสำร 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:  
1)กฎกระทรวงการประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ พ.ศ.2549  
2)ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เรื่อง ปรับปรุงคณะอนุกรรมการพิจารณาก าหนดและปรับปรุง
เงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถท่ีใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งมีท้องที่ท าการขนส่งภายใน
เขตกรุงเทพมหานครและระหว่างจังหวัด ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2522  
3)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
4)ประกาศนายทะเบียนกลาง เรื่องมอบหมายอ านาจหน้าที่ของนายทะเบียนกลางให้ข้าราชการกรมการขนส่งทางบก
กระท าการแทน พ.ศ. 2558  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 0 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรออกใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ ประเภทไม่ประจ ำทำงด้วยรถ
โดยสำร (กรณียื่นค ำขอที่ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด)  ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรออกใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ขนส่งทำงบก 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
หลักเกณฑ์ท่ัวไปเกี่ยวกับกำรขออนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่ง
ทำงบก (ไม่ประจ ำทำง/ส่วนบคุคล) ดังนี้ 
1. ผู้ขอต้องมีคุณสมบัติ ตำมมำตรำ 24 และมำตรำ 25 แห่งพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522 
 (1) กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ ผู้ขอต้องมีสัญชำติไทย 
(2) กรณีเป็นนิติบุคคลต้องจดทะเบียนตำมกฎหมำยไทย และมีส ำนักงำนใหญ่อยู่ในรำชอำณำจักรไทย 
  - ในกรณีที่เป็นห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียน ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดต้องมีสัญชำติไทย 
 - ในกรณีที่เป็นห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ผู้เป็นหุ้นส่วนจ ำพวกไม่จ ำกัดควำมรับผิดทั้งหมดต้องมีสัญชำติไทย และทุนของห้ำง
หุ้นส่วนจ ำกัดนั้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ต้องเป็นของผู้เป็นหุ้นส่วน ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำและมีสัญชำติไทย 
 - ในกรณีที่เป็นบริษัทจ ำกัด กรรมกำรบริษัทจ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งต้องมีสัญชำติไทย และทุนของบริษัทจ ำกัดนั้นไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 51 ต้องเปน็ของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำและมีสัญชำติไทย 
 - ในกรณีที่เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด กรรมกำรบริษัทจ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งต้องมีสัญชำติไทย และทุนของบริษัทมหำชน
จ ำกัดนั้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมดต้องเป็นของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำ และมี
สัญชำติไทย 
2. ผู้ขอต้องยื่นขอรับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งตำมแบบของกรมกำรขนส่งทำงบก พร้อมด้วยหลักฐำนประกอบค ำขอ 
ตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522 
3. ผู้ขอควรขอในลักษณะของนิติบุคคลโดยทุนจดทะเบียนไม่ควรน้อยกว่ำ 500,000 บำท(ห้ำแสนบำทถ้วน)และนิติบุคคล
นั้นต้องมีวัตถุประสงค์ท่ีจะท ำกำรประกอบกำรขนส่ง 
4. หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ต้องเป็นหนังสือรับรองที่ออกให้มำแล้วไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ยื่นค ำขอ 
5.ผู้ขอต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำง/ส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่ง
ทำงบก(มีใบอนุญำตฯ ภำยในประเทศแล้ว) 
หมำยเหตุ  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือส ำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน และ/หรือมีควำมบกพร่องไม่
สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำร
หลักฐำนที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดใน
บันทึกดังกล่ำว มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึก
ดังกล่ำว และจะมอบส ำเนำบันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
 
 



* ระยะเวลำรอคอยเฉลี่ยระหว่ำงข้ันตอนและ/หรือระยะเวลำกำรติดต่อแผนกติดต่อแผนกอ่ืนหรือสถำนที่อ่ืนระหว่ำง
ขั้นตอนนับรวมไว้ในระยะเวลำด ำเนินกำร 
  
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 
043-624153 สายด่วน 1584/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 16 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
กำรตรวจเอกสำร โดยนักวิชำกำรขนส่ง กลุ่มวิชำกำรขนส่ง 
(หมายเหตุ: (1. ผู้ยื่นค าขออนุญาตประกอบการขนส่งระหว่าง
ประเทศด้วยรถบรรทุก (ไม่ประจ าทาง/ส่วนบุคคล) พร้อม
เอกสาร 
หลักฐานประกอบค าขอ ณ จุดรับค าขอ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะ
รับค าขอ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค าขอ 
เอกสารประกอบ และคุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอ (ไม่นับรวม
ระยะเวลาที่รอคอย) (ค าขอ 1 ฉบับ ต่อจ านวนรถไม่เกิน 10 
คัน)))  

0.5 วัน ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

2) กำรพิจำรณำ 
2.1 กำรตรวจสอบ พิจำรณำข้อมูลและหลักฐำน 
2.2 สรุปข้อเท็จจริง 
2.3 จัดท ำวำระกำรประชุมเสนอนำยทะเบียน 
2.4 นำยทะเบียนเห็นชอบร่ำงวำระฯ 
(หมายเหตุ: -)  

8 วัน ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 
 

3) กำรพิจำรณำ 
กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดและปรับปรุง

7 วัน ส ำนักกำรขนส่ง
ผู้โดยสำร 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
เงื่อนไขในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถท่ี
ใช้ในกำรขนส่งสัตว์หรือสิ่งของในเขตกรุงเทพมหำนคร 
(หมายเหตุ: (ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติและ
แจ้งมติท่ีประชุม))  

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
กำรลงนำมอนุญำต โดยขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
(หมายเหตุ: (เจ้าหน้าทีจ่ัดท าใบอนุญาตฯ และบัญชีรถ ก็
ต่อเมื่อผู้ขอได้ยื่นช าระค่าธรรมเนียมแล้ว จึงน าเสนอนาย
ทะเบียนลงนาม))  

0.5 วัน ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของกรรมกำรทุกคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง  2. กรณีท่ีผู้ขอมิได้ด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้ส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง  3. กรณีท่ีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ
กรรมกำรทุกคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2. กรณีท่ีผู้
ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำทะเบียน 1 ฉบับ พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจเป็นบุคคลต่ำงด้ำว ต้องใช้ส ำเนำ
หนังสือเดินทำง 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

4) หนังสือรับรองนิติบุคคล กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
 ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ที่ออกให้ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก พร้อมบริคณห์
สนธิ รำยงำนกำรประชุม ข้อบังคับ บัญชีผู้ถือหุ้น) 

5) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีท่ีผู้ขอไม่ได้ด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้หนังสือมอบ
อ ำนำจ ติดอำกรแสตมป์ 10 บำท หรือ 30 บำท) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

6) 
 

ส ำเนำหนังสือแสดงกำรจดทะเบียนรถคันที่ย่ืนขอ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เป็นรถที่บรรจุอยู่ในบัญชี ขส.บ.11 ในประเทศ แล้ว) 

ส ำนักงำนขนส่งกรุงเทพมหำนคร
พ้ืนที่5 

7) 
 

สัญญำว่ำจ้ำงหรือส ำเนำใบขนสินค้ำที่เป็นระหว่ำงประเทศ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ที่แสดงถึงกำรรับจ้ำงขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ) 

- 

8) 
 

ส ำเนำใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (ร.ง.4 )หรือส ำเนำใบรับ
แจ้งกำรประกอบกิจกำรโรงงำน จ ำพวกที่ 2 (ร.ง.2) หรือรูปภำพ
แสดงสินค้ำที่เกี่ยวข้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ที่มีควำมเกี่ยวช้องกับผู้ยื่นขออนุญำตประกอบกำรขนส่ง
ส่วนบุคคลระหว่ำงประเทศ) 

กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

9) 
 

ค ำขออนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงระหว่ำงประเทศ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ขอรับได้ที่ กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด(ค ำขอมีรูปแบบและขนำดเฉพำะที่เป็นกระดำษต่อเนื่อง)) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

10) 
 

ค ำขอวำงหลักทรัพย์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ขอรับได้ที่ กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
11) 

 
บันทึกค ำรับรอง 
ฉบับจริง 2 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ขอรับได้ที่  กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำง/ส่วน
บุคคลระหว่ำงประเทศด้วยรถที่ใช้ในกำรขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ 
(หมายเหตุ: (ใบอนุญาตฯ ระหว่างประเทศ มีอายุ 5 ปี ))  

 ค่ำธรรมเนียม 2,500 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2  227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-624153 สำยด่วน 1584 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุม้ครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) E-mail : - 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
หมำยเหตุ 
ดูแผนภำพแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร ที่ www.dlt.go.th (เข้ำไปดูรำยละเอียดได้ที่หัวข้อส่วนรำชกำร 
เว็บไซต์หน่วยงำนภำยใน ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำส่วนประกอบกำรขนส่งสินค้ำ) 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรออกใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำง
บก  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:  
1)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ไม่มี 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 20 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 40 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 10 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรออกใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรขนส่งทำงบก 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรออกใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ขนส่งทำงบก 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด กระทรวงคมนำคม  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
หลักเกณฑ์ท่ัวไปเกี่ยวกับกำรขออนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่ง
ทำงบก (ไม่ประจ ำทำง/ส่วนบคุคล) ดังนี้ 
1. ผู้ขอต้องมีคุณสมบัติ ตำมมำตรำ 24 และมำตรำ 25 แห่งพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522 
 (1) กรณีเป็นบุคคลธรรมดำ ผู้ขอต้องมีสัญชำติไทย 
 (2) กรณีเป็นนิติบุคคลต้องจดทะเบียนตำมกฎหมำยไทย และมีส ำนักงำนใหญ่อยู่ในรำชอำณำจักรไทย 
  - ในกรณีที่เป็นห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียน ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดต้องมีสัญชำติไทย 
 - ในกรณีที่เป็นห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ผู้เป็นหุ้นส่วนจ ำพวกไม่จ ำกัดควำมรับผิดทั้งหมดต้องมีสัญชำติไทย และทุนของห้ำง
หุ้นส่วนจ ำกัดนั้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ต้องเป็นของผู้เป็นหุ้นส่วน ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำและมีสัญชำติไทย 
 - ในกรณีที่เป็นบริษัทจ ำกัด กรรมกำรบริษัทจ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งต้องมีสัญชำติไทย และทุนของบริษัทจ ำกัดนั้นไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 51 ต้องเป็นของผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำและมีสัญชำติไทย 
 - ในกรณีที่เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด กรรมกำรบริษัทจ ำนวนไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งต้องมีสัญชำติไทย และทุนของบริษัทมหำชน
จ ำกัดนั้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมดต้องเป็นของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบคุคลธรรมดำ และมี
สัญชำติไทย 
2. ผู้ขอต้องยื่นขอรับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งตำมแบบของกรมกำรขนส่งทำงบก พร้อมด้วยหลักฐำนประกอบค ำขอ 
ตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงบก พ.ศ. 2522 
3. ผู้ขอควรขอในลักษณะของนิติบุคคลโดยทุนจดทะเบียนไม่ควรน้อยกว่ำ 500,000 บำท(ห้ำแสนบำทถ้วน)และนิติบุคคล
นั้นต้องมีวัตถุประสงค์ท่ีจะท ำกำรประกอบกำรขนส่ง 
4. หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ต้องเป็นหนังสือรับรองที่ออกให้มำแล้วไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่ยื่นค ำขอ 
5.ผู้ขอต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำง/ส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่ง
ทำงบก(มีใบอนุญำตฯ ภำยในประเทศแล้ว) 
หมำยเหตุ  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ใน
คู่มือส ำหรับประชำชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีท่ีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน และ/หรือมีควำมบกพร่องไม่
สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำร
หลักฐำนที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดใน
บันทึกดังกล่ำว มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอโดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึก
ดังกล่ำว และจะมอบส ำเนำบันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 
 



* ระยะเวลำรอคอยเฉลี่ยระหว่ำงข้ันตอนและ/หรือระยะเวลำกำรติดต่อแผนกติดต่อแผนกอ่ืนหรือสถำนที่อ่ืนระหว่ำง
ขัน้ตอนนับรวมไว้ในระยะเวลำด ำเนินกำร 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กลุ่มวิชาการขนส่ง ส านักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2 
227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร 
043-624153  สายด่วน 1584/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 16 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
กำรตรวจเอกสำร โดยนักวิชำกำรขนส่ง กลุ่มวิชำกำรขนส่ง 
(หมายเหตุ: (1. ผู้ยื่นค าขออนุญาตประกอบการขนส่งระหว่าง
ประเทศด้วยรถบรรทุก (ไม่ประจ าทาง/ส่วนบุคคล) พร้อม
เอกสาร 
หลักฐานประกอบค าขอ ณ จุดรับค าขอ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะ
รับค าขอ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของค าขอ 
เอกสารประกอบ และคุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอ (ไม่นับรวม
ระยะเวลาที่รอคอย) (ค าขอ 1 ฉบับ ต่อจ านวนรถไม่เกิน 10 
คัน)))  

0.5 วัน ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

2) กำรพิจำรณำ 
2.1 กำรตรวจสอบ พิจำรณำข้อมูลและหลักฐำน 
2.2 สรุปข้อเท็จจริง 
2.3 จัดท ำวำระกำรประชุมเสนอนำยทะเบียน 
2.4 นำยทะเบียนเห็นชอบร่ำงวำระฯ 
(หมายเหตุ: -)  

8 วัน ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 
 

3) กำรพิจำรณำ 
กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรพิจำรณำก ำหนดและปรับปรุง

7 วัน ส ำนักกำรขนส่ง
ผู้โดยสำร 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
เงื่อนไขในใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงด้วยรถท่ี
ใช้ในกำรขนส่งสัตว์หรือสิ่งของในเขตกรุงเทพมหำนคร 
(หมายเหตุ: (ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติและ
แจ้งมติท่ีประชุม))  

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
กำรลงนำมอนุญำต โดยขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 
(หมายเหตุ: (เจ้าหน้าทีจ่ัดท าใบอนุญาตฯ และบัญชีรถ ก็
ต่อเมื่อผู้ขอได้ยื่นช าระค่าธรรมเนียมแล้ว จึงน าเสนอนาย
ทะเบียนลงนาม))  

0.5 วัน ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของกรรมกำรทุกคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง  2. กรณีท่ีผู้ขอมิได้ด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้ส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง  3. กรณีท่ีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (1. กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องใช้ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ
กรรมกำรทุกคน ๆ ละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 2. กรณีท่ีผู้
ขอเป็นบุคคลธรรมดำ ต้องใช้ส ำเนำทะเบียน 1 ฉบับ พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

หนังสือเดินทำง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจเป็นบุคคลต่ำงด้ำว ต้องใช้ส ำเนำ
หนังสือเดินทำง 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- 

4) หนังสือรับรองนิติบุคคล กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
 ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ที่ออกให้ไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก พร้อมบริคณห์
สนธิ รำยงำนกำรประชุม ข้อบังคับ บัญชีผู้ถือหุ้น) 

5) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีท่ีผู้ขอไม่ได้ด ำเนินกำรด้วยตนเอง ต้องใช้หนังสือมอบ
อ ำนำจ ติดอำกรแสตมป์ 10 บำท หรือ 30 บำท) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

6) 
 

ส ำเนำหนังสือแสดงกำรจดทะเบียนรถคันที่ย่ืนขอ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เป็นรถที่บรรจุอยู่ในบัญชี ขส.บ.11 ในประเทศ แล้ว) 

ส ำนักงำนขนส่งกรุงเทพมหำนคร
พ้ืนที่5 

7) 
 

สัญญำว่ำจ้ำงหรือส ำเนำใบขนสินค้ำที่เป็นระหว่ำงประเทศ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ที่แสดงถึงกำรรับจ้ำงขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศ) 

- 

8) 
 

ส ำเนำใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (ร.ง.4 )หรือส ำเนำใบรับ
แจ้งกำรประกอบกิจกำรโรงงำน จ ำพวกที่ 2 (ร.ง.2) หรือรูปภำพ
แสดงสินค้ำที่เกี่ยวข้อง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ที่มีควำมเกี่ยวช้องกับผู้ยื่นขออนุญำตประกอบกำรขนส่ง
ส่วนบุคคลระหว่ำงประเทศ) 

กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

9) 
 

ค ำขออนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำงระหว่ำงประเทศ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ขอรับได้ที่ กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด(ค ำขอมีรูปแบบและขนำดเฉพำะที่เป็นกระดำษต่อเนื่อง)) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

10) 
 

ค ำขอวำงหลักทรัพย์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ขอรับได้ที่ กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
11) 

 
บันทึกค ำรับรอง 
ฉบับจริง 2 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ขอรับได้ที่  กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด) 

ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งไม่ประจ ำทำง/ส่วน
บุคคลระหว่ำงประเทศด้วยรถที่ใช้ในกำรขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ 
(หมายเหตุ: (ใบอนุญาตฯ ระหว่างประเทศ มีอายุ 5 ปี ))  

 ค่ำธรรมเนียม 2,500 บำท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กลุ่มวิชำกำรขนส่ง ส ำนักงำนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 2  227 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
45000 โทร 043-624153 สำยด่วน 1584 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์คุม้ครองผู้โดยสำรและรับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 1584 
(หมายเหตุ: -)  

3) E-mail : - 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนย์ด ำรงธรรม กระทรวงมหำดไทย โทรศัพท์ 1567 E-mail : damrongdhama.1567@gmail.com 
(หมายเหตุ: -)  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
หมำยเหตุ ดูแผนภำพแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร ที่ www.dlt.go.th (เข้ำไปดูรำยละเอียดได้ที่หัวข้อ
ส่วนรำชกำร เว็บไซต์หน่วยงำนภำยใน ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำส่วนประกอบกำรขนส่งสินค้ำ) 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: กำรออกใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำง
บก  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักกำรขนส่งสินค้ำ 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:  
1)พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ไม่มี 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 20 
 จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด 40 
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 10 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรออกใบอนุญำตประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศด้วยรถบรรทุกตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรขนส่งทำงบก 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 


