
ประกาศคณะกรรมการประจ ากรุงเทพมหานคร 
เรื่อง  หลกัเกณฑ์การออกหนังสือรบัรองการใช้รถจกัรยานยนต์สาธารณะ 

ส าหรบัการให้บรกิารผา่นแอพพลิเคชั่นในเขตกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

 
 

ตามที่กระทรวงคมนาคมมีนโยบายจัดระเบียบการให้บริการรถสาธารณะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   
เพ่ือให้ผู้ประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารผ่านแอพพลิเคชั่นสามารถประกอบ
อาชีพได้ถูกต้องตามกฎหมาย  เกิดความเป็นธรรมและเป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้บริการ  สมควรก าหนด
หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะส าหรับการให้บริการผ่านแอพพลิเคชัน่
ในเขตกรุงเทพมหานคร  อาศัยอ านาจตามความในข้อ  6  แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการ 
ประจ าจังหวัด  และเงื่อนไขการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ  พ.ศ.  2556  ประกอบกับ 
มติคณะกรรมการประจ ากรุงเทพมหานคร  ในการประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๕  
คณะกรรมการประจ ากรุงเทพมหานครจึงออกประกาศหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการใช้
รถจักรยานยนต์สาธารณะส าหรับการให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นในเขตกรุงเทพมหานครไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ในประกาศนี้ 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความว่า  คณะอนุกรรมการพิจารณาออกหนังสือรับรอง 

การใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะส าหรับการให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น 
“แอพพลิเคชั่น”  หมายความว่า  ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ติดตั้งลงในอุปกรณ์เครื่องสื่อสาร   

เพ่ือใช้รับงานจ้างและเรียกใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะ   ที่ได้รับการรับรองหรือได้รับ 
ความเห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก 

“หนังสือรับรองผ่านการอบรมทดสอบ”  หมายความว่า  หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและ
ทดสอบการขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ 

ข้อ 2 ให้คณะอนุกรรมการมีอ านาจพิจารณาออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์
สาธารณะส าหรับการให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นให้กับผู้ยื่นขอรับหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์
สาธารณะส าหรับการให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นภายใต้หลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ยื่นขอต้องไม่มีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือครอบครองรถจักรยานยนต์สาธารณะ 
(๒) ต้องมีหลักฐานการเข้าเป็นสมาชิกของผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นที่กรมการขนส่งทางบก 

ให้การรับรองหรือให้ความเห็นชอบ 
(๓) ต้องมีหลักฐานแสดงภูมิล าเนาหรือที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๔) ต้องมีภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ  หรือหนังสือรับรองผ่านการอบรม

ทดสอบที่ยังไม่สิ้นอายุ 
(๕) ต้องมีภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๓๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๓ ผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีการก าหนดสถานที่รอรับคนโดยสาร  (ที่ตั้งวิน)   
ที่ประสงค์จะให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น  ให้ยื่นหลักฐานการเข้าเป็นสมาชิกของผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่น 
ที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรองหรือให้ความเห็นชอบ  ต่อนายทะเบียนที่สถานที่รอรับคนโดยสาร  
(ที่ตั้งวิน)  ของรถนั้นตั้งอยู่  ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศพร้อมด้วยเอกสาร  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุ 
(๒) ภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ 
(๓) หลักฐานการเข้าเป็นสมาชิกของผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง

หรือให้ความเห็นชอบ 
มิให้น าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเส้นทางหรือท้องที่ในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารตามประกาศ

คณะกรรมการประจ ากรุงเทพมหานคร  เรื่อง  ก าหนดสถานที่ตั้งวินและหลักเกณฑ์การออกหนังสือ
รับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  2563  มาใช้บังคับกับ 
ผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๔ การขอรับหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะส าหรับการให้บริการผ่าน
แอพพลิเคชั่นให้ยื่นความประสงค์  ณ  ส านักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่  1 - 5  ที่รถนั้นอยู่ในเขต
ความรับผิดชอบ  ตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศพร้อมด้วยเอกสาร  ดังต่อไปนี้ 

(1) การขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะส าหรับการให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น 
 (ก) ภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ  หรือหนังสือรับรองผ่านการอบรม

ทดสอบที่ยังไม่สิ้นอายุ 
 (ข) ภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถซึ่งผู้ขับรถมีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์   หรือผู้ครอบครอง  

ในกรณีที่รถนั้นจดทะเบียนแล้ว  หรือหลักฐานการได้มาของรถที่มีชื่อผู้ขับรถเป็นผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อ   
เช่น  ใบเสร็จรับเงิน  ใบก ากับภาษี  สัญญาซื้อขาย  สัญญาเช่าซื้อ  หนังสือรับรองการเช่าซื้อ  เป็นต้น   
ในกรณีรถนั้นยังไม่ได้จดทะเบียน 

 (ค) หลักฐานการเข้าเป็นสมาชิกของผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นที่กรมการขนส่งทางบก 
ให้การรับรองหรือให้ความเห็นชอบ 

(2) การขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะส าหรับการให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น  
เนื่องจากเปลี่ยนรถเพ่ือทดแทนรถจักรยานยนต์สาธารณะคันเดิม 

 (ก) ภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุ 
 (ข) ภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถที่มีชื่อผู้ขับรถเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครอง 

ในกรณีที่รถนั้นจดทะเบียนแล้วหรือหลักฐานการได้มาของรถที่มีชื่อผู้ขับรถเป็นผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อ    
เช่น  ใบเสร็จรับเงิน  ใบก ากับภาษี  สัญญาซื้อขาย  สัญญาเช่าซื้อ  หนังสือรับรองการเช่าซื้อ  เป็นต้น   
ในกรณีรถนั้นยังไม่ได้จดทะเบียน 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๓๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๕



 (ค) ภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะคันเดิมที่แจ้งไม่ใช้รถตลอดไป
ไว้แล้ว  หรือที่จดทะเบียนเปลี่ยนประเภทเป็นรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลแล้ว 

 (ง) หลักฐานการเข้าเป็นสมาชิกของผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นที่กรมการขนส่งทางบก  
ให้การรับรองหรือให้ความเห็นชอบ 

ข้อ ๕ ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  เป็นผู้ออกหนังสือรับรองการใช้
รถจักรยานยนต์สาธารณะส าหรับการให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น   ทั้งนี้   หนังสือรับรองการใช้
รถจักรยานยนต์สาธารณะส าหรับการให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น   ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดไว้ 
ท้ายประกาศ 

ข้อ ๖ หนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนตส์าธารณะส าหรบัการให้บริการผ่านแอพพลิเคชัน่  
ให้ออกได้คนละ  1  คัน  โดยให้มีอายุ  120  วัน  นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง  และให้ถือว่าเป็นสิทธิ
เฉพาะตัวจะจ าหน่าย  จ่าย  โอน  หรือให้สิทธิตกทอดแก่ทายาทไม่ได้ 

ผู้ได้รับหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะส าหรับการให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น
ต้องน ารถมาจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะให้แล้วเสร็จภายในอายุหนังสือรับรอง   
กรณีหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะส าหรับการให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นหมดอายุ    
ต้องเริ่มด าเนินการใหม่ตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

ข้อ ๗ ผู้ได้รับหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะส าหรับการให้บริการผ่าน
แอพพลิเคชั่นที่ได้น ารถไปจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะแล้วต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข  
ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ให้บุคคลอื่นเช่า  ซื้อ  หรือด าเนินการอื่นใด  เพ่ือให้ผู้อื่นขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ
ของตนเพ่ือการรับจ้าง 

(2) ไม่น ารถจักรยานยนต์สาธารณะของตนไปรับจ้างนอกเขตกรุงเทพมหานคร 
ข้อ ๘ ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาถอดชื่อผู้ได้รับหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์

สาธารณะส าหรับการให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น  เมื่อปรากฏว่าบุคคลนั้นฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติามเงื่อนไข
ในข้อ  ๗  หรือมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(1) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ 
(2) เลิกประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์สาธารณะส าหรับการให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น 
(3) ทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะเป็นอันระงับ 
(4) เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบอาชีพขับรถจักรยานยนต์สาธารณะส าหรับ

การให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นได้ 
(5) ประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือกระท าผิดอื่นที่ส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของผู้ใช้บริการ

รถจักรยานยนต์สาธารณะส าหรับการให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น  เช่น  กระท าอนาจารหรือลวนลาม 
หรือท าร้ายร่างกายต่อผู้ใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะส าหรับการให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๓๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๕



(6) ถูกลงโทษตามกฎหมายในการกระท าความผิดฐานจอดหรือขับขี่บนทางเท้าโดยไม่มีเหตุ 
อันสมควร  เกินกว่าสองครั้ง  ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กระท าความผิดครั้งแรก 

(7) ถูกลงโทษตามกฎหมายในการกระท าความผิดฐานจอดรถจักรยานยนต์สาธารณะกีดขวาง
การจราจรหรือในลักษณะรอรับคนโดยสาร  เกินกว่าสองครั้ง  ภายในหนึ่งปี  นับแต่วันที่กระท าความผิด
ครั้งแรก 

(8) รับงานจ้างโดยไม่ผ่านแอพพลิเคชั่น  เว้นแต่เป็นผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มี 
การก าหนดสถานที่รอรับคนโดยสาร  (ที่ตั้งวิน) 

ข้อ ๙ ผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะส าหรับการให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น  ซึ่งถูกถอดชื่อ
ด้วยเหตุตามข้อ  ๗  (1)  และ  (2)  และข้อ  ๘  (5)  (6)  (7)  และ  (8)  ห้ามมิให้คณะอนุกรรมการ
พิจารณาออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะส าหรับการให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น  
ออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนตส์าธารณะส าหรบัการให้บรกิารผ่านแอพพลิเคชั่นใหแ้ก่บคุคลนัน้
เป็นเวลาสามปีนับตั้งแต่วันที่ถูกถอดชื่อ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  12  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 

จิรุตม ์ วิศาลจติร 
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 

ประธานกรรมการประจ ากรงุเทพมหานคร 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๓๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ตุลาคม   ๒๕๖๕



 

 

 
แบบแจ้งความประสงค์ขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ 

ส าหรับการให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น 

เขียนที่..................................................... 

วันที่.......... เดือน............................. พ.ศ. ..................... 

เรียน ประธานอนุกรรมการพิจารณาออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะส าหรับการให้บริการ 
        ผ่านแอพพลิเคชั่น 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).......................................................อาย.ุ..........ป ีสญัชาติ........... 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน............................................อยู่บ้านเลขท่ี................ซอย.............. .................. 
ถนน..............................แขวง/ต าบล.................................อ าเภอ/เขต………………..……จังหวัด............................ 
รหัสไปรษณีย์..............................หมายเลขโทรศัพท์............................. E-mail (ถ้ามี)......................................... 
มีความประสงค์ขอรับหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะส าหรับการให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น 
โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
  1. ภาพถ่ายหรือเอกสารแสดงภูมิล าเนาหรือท่ีพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร  
  ตั้งอยู่เลขท่ี...............ซอย......................ถนน..................แขวง........................เขต....................
กรุงเทพมหานคร 
  2. ภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ หรือหนังสือรับรองผ่านการอบรมทดสอบ 
ที่ยังไม่สิ้นอาย ุออกให้โดยนายทะเบียนจังหวัด....................เลขท่ี .........................สิน้อายวุันท่ี................................ 
  3. ภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถหมายเลขทะเบียน.........................หรือหลักฐานการได้มา
ของรถ หมายเลขตัวรถ.................................. 
  4. หลักฐานการเข้าเป็นสมาชิกของผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่น…………………............................... 
  5. อ่ืนๆ.......................................................................................................................... ........... 
  ข้าพเจ้า เคย/ไม่เคย ถูกถอดชื่อออกจากบัญชีรายชื่อในสถานที่ตั้งวินที่ขับรถอยู่หรือกรณี
ให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น 
   เคย เมื่อวันที่........................................สาเหตุ....................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
   ไม่เคย 

  ขอรับรองว่าข้อมูลและรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
      (ลายมือชื่อ)................................................... ผู้แจ้ง  
           ( .............................................. ) 
 

เลขท่ีรับ............................................ 
วันท่ี.................................................. 
ลงช่ือ..........................................ผูร้ับ 



 

 

 
แบบแจ้งความประสงค์ขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ 

ส าหรับการให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น 
กรณีเปลี่ยนรถเพื่อทดแทนรถจักรยานยนต์สาธารณะคันเดิมท่ีจดทะเบียนไว้แล้ว 

เขียนที่..................................................... 

วันที่.......... เดือน............................. พ.ศ. ..................... 

เรียน ประธานอนุกรรมการพิจารณาออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะส าหรับการให้บริการ 
        ผ่านแอพพลิเคชั่น 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).......................................................อายุ...........ปี สัญชาติ........... 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน............................................อยู่บ้านเลขท่ี................ซอย.............. .................. 
ถนน..............................แขวง/ต าบล.................................อ าเภอ/เขต………………..……จังหวัด............................ 
รหัสไปรษณีย์..............................หมายเลขโทรศัพท์............................. E-mail (ถ้ามี)......................................... 
เป็น  เจ้าของ  ผู้ครอบครอง รถจักรยานยนต์สาธารณะคันหมายเลขทะเบียน.......................................... 
ยี่ห้อ (ชนิดรถ) ......................หมายเลขตัวรถ...................................... หมายเลขเครื่องยนต์................................ 
มีความประสงค์น ารถจักรยานยนต์คันหมายเลขทะเบียน ............................... ยี่ห้อ (ชนิดรถ) ............................ 
หมายเลขตัวรถ ................................................... หมายเลขเครื่องยนต์ .............................................................. 
ใช้ทดแทนรถจักรยานยนต์สาธารณะคันเดิม โดยมีหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
   ภาพถ่ายหรือเอกสารแสดงภูมิล าเนาหรือท่ีพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร  
  ตั้งอยู่เลขท่ี...............ซอย......................ถนน..................แขวง........................เขต....................
กรุงเทพมหานคร 
   ภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุ ออกให้โดยนายทะเบียนจังหวัด
.............................. เลขที.่................................................ สิ้นอายุวันที่...................................................... 
   ภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือหลักฐานการได้มาของรถ 
   ภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะคันเดิมที่แจ้งไม่ใช้รถตลอดไปไว้แล้ว
หรือที่จดทะเบียนเปลี่ยนประเภทเป็นรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลแล้ว 
   หลักฐานการเข้าเป็นสมาชิกของผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่น…………………............................. 
   อ่ืน ๆ .................................................................................................................................  

  ขอรับรองว่าข้อมูลและรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
       (ลายมือชื่อ)............................................ผู้แจ้ง 
          (............................................) 

เลขท่ีรับ............................................ 
วันท่ี.................................................. 
ลงช่ือ..........................................ผูร้ับ 



 

 

 
หนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ 

ส าหรับการให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น 
 
ที่.............. /............... 
 
  คณะอนุกรรมการพิจารณาออกหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะส าหรับการให้บริการ
ผ่านแอพพลิเคชั่น ในการประชุมครั้งที่ ......./......... เมื่อวันที่.......................................... มีมติเห็นชอบให้ออก
หนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน....................................................................................... 
ยี่ห้อ (ชนิดรถ).............................หมายเลขตัวรถ................................... หมายเครื่องยนต์................................... 
ให้กับนาย/นาง/นางสาว...............................................................อยู่บ้านเลขท่ี…...................... หมู่ที่.................. 
ถนน....................................... ต าบล/แขวง ............................................ อ าเภอ/เขต ........................................ 
จังหวัด................................ เพ่ือน าไปแสดงเป็นหลักฐานประกอบการจดทะเบียนรถหรือเปลี่ยนประเภทรถ
เป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
  1. ท้องที่ในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  2. หลักฐานการเข้าเป็นสมาชิกของผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่น……………......……………………………. 
  3. เงื่อนไขอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ............................................................................................................. 

  หนังสือรับรองนี้ให้ใช้ได้ถึงวันที่ .................. เดือน .............................. ............. พ.ศ. .............. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ......... เดือน ........................... พ.ศ. ............ 
 
 
 
 

            (ลายมือชื่อ) ................................................  
                (................................................)  
                ประธานคณะอนุกรรมการ/หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
แบบแจ้งความประสงค์ขอใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะส าหรับการให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น 

กรณีผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะท่ีมีการก าหนดสถานที่รอรับคนโดยสาร (ที่ตั้งวิน) 

เขียนที่..................................................... 

วันที่.......... เดือน............................. พ.ศ. ..................... 

เรียน นายทะเบียน....................... 

  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).......................................................อาย.ุ..........ป ีสญัชาติ........... 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน............................................อยู่บ้านเลขท่ี................ซอย.............. .................. 
ถนน..............................แขวง/ต าบล.................................อ าเภอ/เขต………………..……จังหวัด............................ 
รหัสไปรษณีย์..............................หมายเลขโทรศัพท์............................. E-mail (ถ้ามี)......................................... 
มีความประสงค์ขอใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะส าหรับการให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น  โดยมีเอกสาร
ประกอบการแจ้งความประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
  1. ชื่อวินที่สังกัด........................................................................................................... ............ 
  2. เส้นทางหรือท้องที่ในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร…………………………………………………….. 
  3. สี และหมายเลขท่ีปรากฏที่เสื้อก๊ักหรือเสื้อคลุม 
 (๑) สีเสื้อ...................................................................................................................... ........ 
 (๒) หมายเลขเสื้อ.................................................................................................................  
  4. ภาพถ่ายใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ยังไม่สิ้นอายุ ออกให้โดยนายทะเบียนจังหวัด
....................เลขท่ี ......................................สิ้นอายุวันที่....................................................................................... 
  5. ภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ หมายเลขทะเบียน…………...………… 
  6. หลักฐานการเข้าเป็นสมาชิกของผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่น…………….....…………………………….. 
  7. อ่ืน ๆ  .................................................................................................................................... 
  ข้าพเจ้า เคย/ไม่เคย ถูกถอดชื่อออกจากบัญชีรายชื่อในสถานที่ตั้งวินที่ขับรถอยู่ 
   เคย เมื่อวันที่........................................สาเหตุ................................................................ .... 
.............................................................................................................................................................................. 
   ไม่เคย 

  ขอรับรองว่าข้อมูลและรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
      (ลายมือชื่อ)................................................... ผู้แจ้ง  
           ( .............................................. ) 

เลขท่ีรับ............................................ 
วันท่ี.................................................. 
ลงช่ือ..........................................ผูร้ับ 


