
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรก ำหนด ยำ้ยหรอืยกเลกิป้ำยหยดุรถโดยสำรประจ ำทำง พ.ร.บ กำร

ขนสง่ทำงบก พ.ศ.2522 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนขนสง่จังหวดันครปฐม กระทรวงคมนำคม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 

* ประชำชนหน่วยงำนเอกชน หรอืหน่วยงำนรำชกำรสำมำรถตดิตอ่ดว้ยตนเอง ไปรษณีย ์โทรศพัท ์หรอืตดิตอ่ผำ่นหน่วยงำนอืน่ๆ

โดยแจง้ชือ่ นำมสกลุ (ชือ่หน่วยงำน) ทีอ่ยู ่และเบอรโ์ทรศพัทไ์ว(้และ/หรอืส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน) 

 

** ใหแ้จง้หรอืแสดงจดุ และ/หรอืแผนทีส่ถำนทีท่ีต่อ้งกำรใหท้ำงรำชกำรด ำเนนิกำรให ้และบรเิวณใกลเ้คยีง ระยะทำงประมำณ 

1 กโิลเมต  กอ่น/หลงั จดุทีต่อ้งกำรก ำหนด 

 

*** ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืส ำหรับ

ประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีค่ ำขอหรอืเอกสำรหลกัฐำนไมค่รบถว้น และ/หรอืมคีวำมบกพรอ่งไมส่มบรูณ์ เป็นเหตใุห ้

ไมส่ำมำรถพจิำรณำได ้เจำ้หนำ้ทีจ่ะจัดท ำบนัทกึควำมบกพรอ่งของรำยกำรเอกสำรหรอืเอกสำรหลกัฐำนทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ โดยผู ้

ยืน่ค ำขอจะตอ้งด ำเนนิกำรแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดในบนัทกึดังกลำ่ว  มเิชน่นัน้จะถอืวำ่ผูย้ืน่

ค ำขอละทิง้ค ำขอโดยเจำ้หนำ้ทีแ่ละผูย้ืน่ค ำขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ ำนำจจะลงนำมบนัทกึดงักลำ่ว และจะมอบส ำเนำบนัทกึควำม

พรอ่งดงักลำ่วใหผู้ย้ืน่ค ำขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ ำนำจไวเ้ป็นหลกัฐำน 

 

**** กำรมอบอ ำนำจ ตอ้งใหผู้รั้บมอบอ ำนำจมอี ำนำจในกำรลงนำมในเอกสำรตำ่งๆ เชน่บนัทกึได ้

 

*****  กรณีทีม่ผีูร้อ้งยืน่ค ำขอพรอ้มกนัหลำยเรือ่งหรอืเรือ่งเดยีวแตม่หีลำยป้ำยในชว่งเวลำเดยีวกนัหรอืใกลก้นัก ำหนด

ระยะเวลำทีด่ ำเนนิกำร แลว้เสร็จจะนำนกวำ่ปกตเินือ่งจำกตอ้งใชเ้วลำในกำรตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ ตรวจสภำพพืน้ที ่และจัดท ำ

แผนที ่และคณะอนุกรรมกำรฯเป็นหน่วยงำนภำยนอก จ ำนวน 8 หน่วยงำน ตอ้งใชเ้วลำในกำรตดิตอ่ ประสำนงำน  ซึง่ก ำหนด

ระยะเวลำด ำเนนิกำร 15 วนัท ำกำร/เรือ่ง/ป้ำย 

 

****** ใชค้ ำขออืน่ๆ หรอืค ำขอโดยทั่วไปทีม่ขีอ้ควำมแสดงชือ่ นำมสกลุ ทีอ่ยู ่เบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ำมำรถตดิตอ่ได ้

พรอ้มวตัถปุระสงคท์ีต่อ้งกำรใหท้ำงรำชกำรด ำเนนิกำรให ้พรอ้มหลกัฐำนประกอบค ำขอ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส ำนักงำนขนสง่จังหวดันครปฐม กลุม่วชิำกำรขนสง่ 100 หมู ่8 ถ.
มำลยัแมน ต.วงัตะก ูอ.เมอืง จ.นครปฐม 73000 หมำยเลข
โทรศพัท ์0 3426 1011-3/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหต:ุ -)  

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

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ไปรษณีย ์ส ำนักงำนขนสง่จังหวดันครปฐม กลุม่วชิำกำรขนสง่ 
100 หมู ่8 ถ.มำลยัแมน ต.วงัตะก ูอ.เมอืง จ.นครปฐม 73000 
หมำยเลขโทรศพัท ์0 3426 1011-3 
 โทรศพัท ์0 – 2271 - 8508/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหต:ุ -)  

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 15 วนัท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
รับเรือ่ง/ตรวจสอบขอ้มลูและพจิำรณำขอ้เท็จจรงิเบือ้งตน้ 
ระยะเวลำ 1 วนัท ำกำร 
(หมำยเหต:ุ -)  

1 วนัท ำกำร ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

2) กำรพจิำรณำ 
ส ำรวจสถำนที ่  จัดท ำแผนผังสงัเขป   ตรวจสอบสถำนทีแ่ละ
ก ำหนดจดุทีเ่หมำะสมในแผนผังเพือ่ระบตุ ำแหน่งป้ำยทีจ่ะ
ก ำหนดใหม ่ ยำ้ย  หรอืยกเลกิป้ำย ระยะเวลำ 4 วนัท ำกำร 
(หมำยเหต:ุ -)  

4 วนัท ำกำร ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

3) กำรพจิำรณำ 
จัดท ำขอ้มลูและเอกสำรประกอบกำรประชมุคณะอนุกรรมกำร
พจิำรณำก ำหนดทีห่ยดุรถโดยสำร ในเขตจังหวดันครปฐม 
ระยะเวลำ 3 วนัท ำกำร 
(หมำยเหต:ุ -)  

3 วนัท ำกำร ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

4) กำรพจิำรณำ 
นัดประชมุ/จัดประชมุ/จัดท ำรำยงำนกำรประชมุคณะอนุกรรมกำร
พจิำรณำก ำหนดทีห่ยดุรถโดยสำร  ในเขตจังหวดันครปฐม
ระยะเวลำ 6 วนัท ำกำร ภำยใตเ้งือ่นไขวำ่ คณะกรรมกำรครบ
องคป์ระกอบ/องคป์ระชมุ, สำมำรถก ำหนดวนัประชมุได,้ ระเบยีบ
วำระและเอกสำรประกอบถกูตอ้งครบถว้น) 
(หมำยเหต:ุ -)  

6 วนัท ำกำร ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

5) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
แจง้มตกิำรประชมุพรอ้มแจง้ใหห้น่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งด ำเนนิกำร/
แจง้   ผูย้ืน่เรือ่งทรำบ ระยะเวลำ 1 วนัท ำกำร 
(หมำยเหต:ุ -)  

1 วนัท ำกำร ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(หนังสือ่จำกหน่วยงำนอืน่ๆ) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

แผนที ่
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(* แผนทีแ่สดงจดุและ/หรอื แผนที ่ สถำนที ่ทีต่อ้งกำรให ้
ทำงรำชกำรด ำเนนิกำรใหแ้ละบรเิวณใกลเ้คยีง  ระยะทำงทำงประมำณ 1 
กโิลเมตร กอ่น/หลงัจดุทีต่อ้งกำรก ำหนด 
 
** ใชค้ ำขออืน่ๆ หรอืค ำขอโดยทั่วไปทีม่ขีอ้ควำมแสดงชือ่ นำมสกลุ ที่
อยู ่เบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ำมำรถตดิตอ่ได ้ 
พรอ้มวตัถปุระสงคท์ีต่อ้งกำรใหท้ำงรำชกำรด ำเนนิกำรให ้
*** ระบเุหตผุลทีย่ืน่ขอพรอ้มหลกัฐำนสนับสนุน   (ถำ้ม)ี) 

ส ำนักกำรขนสง่ผูโ้ดยสำร 

3) 
 

แบบฟอรม์ตำมทีห่นว่ยงำนก ำหนดใหม้ ี
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

ส ำนักกำรขนสง่ผูโ้ดยสำร 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ((- นำยทะเบยีนฯรับรองไมเ่กนิ 90 วนันับถงึวนัทีย่ืน่ค ำขอ 
- ส ำเนำหลกัฐำนทีน่ ำมำยืน่จะตอ้งไดรั้บกำรรับรองส ำเนำถกูตอ้งทกุ
ฉบบั) 
) 

กรมกำรคำ้ตำ่งประเทศ 

 

 



คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมม่ ี
(หมำยเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 
  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส ำนักงำนขนสง่จังหวดันครปฐม กลุม่วชิำกำรขนสง่ 100 หมู ่8 ถ.มำลยัแมน ต.วงัตะก ูอ.เมอืง จ.นครปฐม 73000 
หมำยเลขโทรศพัท ์0 3426 1011-3 
(หมำยเหต:ุ -)  

2) ศนูยค์ุม้ครองผูโ้ดยสำรและรับเรือ่งรอ้งเรยีน โทรศพัท ์1584 
(หมำยเหต:ุ -)  

3) ศนูยด์ ำรงธรรมจังหวดันครปฐม ศำลำกลำงจังหวดันครปฐม 99 หมู ่6 ต.ถนนขำด อ.เมอืง จ.นครปฐม 73000 สำย
ดว่น 1567 
(หมำยเหต:ุ -)  

4) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลดัส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยำ่ง และคูม่อืกำรกรอก 
 

หมำยเหต ุ

รวมระยะเวลำ และหน่วยนับ 
 
     - รวมระยะเวลำตัง้แตรั่บเรือ่งจนถงึแจง้ผลกำรพจิำรณำ ประมำณ 15 วนัท ำกำร/เรือ่ง/ป้ำย 
 
      - กรณีทีม่ผีูร้อ้งยืน่ค ำขอพรอ้มกนัหลำยเรือ่งหรอืเรือ่งเดยีวแตม่หีลำยป้ำยในชว่งเวลำเดยีวกนัหรอืใกลก้นัก ำหนดระยะเวลำที่
ด ำเนนิกำร แลว้เสร็จจะนำนกวำ่ปกตเินือ่งจำกตอ้งใชเ้วลำในกำรตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ ตรวจสภำพพืน้ที ่และจัดท ำแผนที ่และ
คณะอนุกรรมกำรฯเป็นหน่วยงำนภำยนอก จ ำนวน 8 หน่วยงำน ตอ้งใชเ้วลำในกำรตดิตอ่ ประสำนงำน  ซึง่ก ำหนดระยะเวลำ
ด ำเนนิกำร 15 วนัท ำกำร/เรือ่ง/ป้ำย 
 
 

 

 

 

 

 

 

เอกสำรฉบับนีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 
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วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


