
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอปรบัปรงุเง ือ่นไขในใบอนญุำตประกอบกำรขนสง่ไมป่ระจ ำทำง

ดว้ยรถโดยสำร (กรณียืน่ค ำขอทีส่ ำนกังำนขนสง่จงัหวดั) สสม. 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนขนสง่จังหวดันครปฐม กระทรวงคมนำคม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 

- ผูป้ระกอบกำรขนสง่ยืน่ค ำขอดว้ยตนเอง หรอืมอบอ ำนำจใหบ้คุคลอืน่ท ำกำรแทน 

 

- ใบอนุญำตประกอบกำรขนสง่ยังไมส่ ิน้อำย ุ

 

หมำยเหต ุ

 

 ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืส ำหรับ

ประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นีใ้นกรณีทีค่ ำขอหรอืเอกสำรหลกัฐำนไมค่รบถว้นและ/หรอืมคีวำมบกพรอ่งไมส่มบรูณ์เป็นเหตใุหไ้ม่

สำมำรถพจิำรณำได ้เจำ้หนำ้ทีจ่ะจัดท ำบนัทกึควำมบกพรอ่งของรำยกำรเอกสำรหรอืเอกสำรหลกัฐำนทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่

ค ำขอจะตอ้งด ำเนนิกำรแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดในบนัทกึดงักลำ่ว มเิชน่นัน้จะถอืวำ่ผูย้ืน่ค ำ

ขอละทิง้ค ำขอโดยเจำ้หนำ้ทีแ่ละผูย้ืน่ค ำขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ ำนำจจะลงนำมบนัทกึดงักลำ่ว และจะมอบส ำเนำบนัทกึควำม

บกพรอ่งดงักลำ่วใหผู้ย้ืน่ค ำขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ ำนำจไวเ้ป็นหลกัฐำน 

  
 

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) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 20 วนัท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
- ส ำนักงำนขนสง่จังหวดัรับค ำขอ ตรวจสอบควำมถกูตอ้ง
ครบถว้นของค ำขอ และเอกสำรประกอบค ำขอ 
(หมำยเหต:ุ -)  

1 วนัท ำกำร ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

2) กำรพจิำรณำ 
- ตรวจสอบประวตักิำรประกอบกำรขนสง่ปรมิำณงำน และ
สถำนทีเ่ก็บ ซอ่ม และบ ำรงุรักษำรถ กรณีสถำนทีเ่ดมิไมเ่พยีงพอ
ตอ้งท ำกำรตรวจสอบสถำนทีเ่ก็บ ซอ่ม และบ ำรงุรักษำรถทีข่อ
เพิม่ 
- รวบรวมขอ้มลูและหลกัฐำน สรปุขอ้เท็จจรงิและจัดท ำหนังสอื
สง่เรือ่งใหส้ ำนักกำรขนสง่ผูโ้ดยสำร 
(หมำยเหต:ุ -)  

5 วนัท ำกำร ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

3) กำรพจิำรณำ 
- ส ำนักกำรขนสง่ผูโ้ดยสำร ตรวจสอบเอกสำรหลกัฐำน และ
จัดท ำรำ่งวำระกำรประชมุฯ เสนอควำมเห็นตอ่นำยทะเบยีนกลำง 
(หมำยเหต:ุ -)  

5 วนัท ำกำร ส ำนักกำรขนสง่
ผูโ้ดยสำร 

 

4) กำรพจิำรณำ 
- ประชมุคณะอนุกรรมกำรฯ และแจง้มตทิีป่ระชมุ 
(หมำยเหต:ุ (ภำยใตเ้งือ่นไข 
- คณะอนุกรรมกำรฯ ครบองคป์ระกอบ/องคป์ระชมุ 

7 วนัท ำกำร ส ำนักกำรขนสง่
ผูโ้ดยสำร 

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

- สำมำรถก ำหนดวนัประชมุได ้
- ระเบยีบวำระและเอกสำรประกอบถกูตอ้ง ครบถว้น 
- กรณีสง่ระเบยีบวำระหลงัจำกก ำหนดระเบยีบวำระกำรประชมุ
แลว้ ใหร้วมเสนอทีป่ระชมุในครำวตอ่ไป 
))  

5) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
- ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั บนัทกึกำรปรับปรงุเงือ่นไขใน
ใบอนุญำต และจัดท ำบญัชรีถเสนอนำยทะเบยีน 
ประจ ำจังหวดัลงนำม 
        - นำยทะเบยีนประจ ำจังหวดัพจิำรณำลงนำมบนัทกึและ
บญัชรีถ 
(หมำยเหต:ุ -)  

2 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 ุ(-กรณีบคุคลธรรมดำ 
-กรณีนติบิคุคลใชส้ ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อี ำนำจลงนำม 
-เอกสำรตอ้งรับรองส ำเนำถกูตอ้งทกุฉบบั 
) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(-กรณีบคุคลธรรมดำ 
-กรณีนติบิคุคลใชส้ ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูม้อี ำนำจลงนำม 
-เอกสำรตอ้งรับรองส ำเนำถกูตอ้งทกุฉบบั 
) 

กรมกำรปกครอง 

3) 
 

ใบส ำคญักำรเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ถำ้ม)ี 

กรมกำรปกครอง 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(-กรณีนติบิคุคล 
-ไมเ่กนิ 90 วนั นับจำกวนัทีน่ำยทะเบยีนหุน้สว่นบรษัิทออกใหถ้งึวนัทีย่ืน่
ค ำขอ 
-เอกสำรตอ้งรับรองส ำเนำถกูตอ้งทกุฉบบั 
) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

5) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ และภำพถำ่ยบตัรประชำชนผูร้บัมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีไมม่ำด ำเนนิกำรดว้ยตนเอง) 

ส ำนักงำนขนสง่จังหวดันครปฐม 

6) 
 

- เอกสำรเกีย่วกบัเงือ่นไขทีข่อปรบัปรงุ         - สญัญำจำ้งงำน 
กรณีกำรขอปรบัปรงุเงือ่นไขเกีย่วกบัจ ำนวนรถ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

 
 



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 

1) แบบค ำขออืน่ ๆ 
(หมำยเหต:ุ -)  

 

หมำยเหต ุ

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสำรฉบับนีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


