เอกสารแนบ ๑
ตารางเงื่อนไขและเงื่อนเวลาการจัดให้มีบุคลากรจัดการด้านความปลอดภัย (TSM)

วันที่ใช้บังคับ

ประเภทการขนส่ง

๑ มกราคม ๒๕๖๖ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (รายใหม่)
รถโดยสารประจาทาง
รถโดยสารไม่ประจาทาง (ผู้ขอเป็นนิติบุคคล)
รถบรรทุกไม่ประจาทาง
รถโดยสารและรถบรรทุกส่วนบุคคล
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (รายเก่า)
รถโดยสารประจาทาง หมวด ๑ กทม. และจังหวัดที่มี
เส้นทางต่อเนื่อง และหมวด ๒
รถโดยสารไม่ประจาทาง
รถบรรทุกไม่ประจาทาง (ที่มีรถขนส่งวัตถุอันตราย)
รถบรรทุกไม่ประจาทาง
รถบรรทุกส่วนบุคคล (ที่มีรถขนส่งวัตถุอันตราย)
รถโดยสารและรถบรรทุกส่วนบุคคล
๑ มกราคม ๒๕๖๗ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (รายใหม่)
รถโดยสารไม่ประจาทาง (ผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดา)
รถบรรทุกไม่ประจาทาง
รถโดยสารและรถบรรทุกส่วนบุคคล
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (รายเก่า)
รถโดยสารประจาทาง หมวด ๓ และหมวด ๔ กทม.
รถโดยสารไม่ประจาทาง
รถบรรทุกไม่ประจาทาง
รถโดยสารและรถบรรทุกส่วนบุคคล
๑ มกราคม ๒๕๖๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง (รายเก่า)
รถโดยสารประจาทาง หมวด ๑ และหมวด ๔ ภูมิภาค
รถโดยสารไม่ประจาทาง
รถบรรทุกไม่ประจาทาง
รถโดยสารและรถบรรทุกส่วนบุคคล
หมายเหตุ * จำนวนรถขนส่งวัตถุอันตรำย

จานวนรถ
(ขั้นต่า)
๑ คัน
๑ คัน
๑๑ คัน
๑๑ คัน

หมายเหตุ
ต้องมีในวันที่นารถมาบรรจุคันแรก
ต้องมีในวันที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่ง

๑ คัน
๕๑ คัน
๑ คัน*
๑๐๑ คัน
๖ คัน*
๑๐๑ คัน
๑ คัน
๑ คัน
๖ คัน
๑ คัน
๑๑ - ๕๐ คัน
๕๑ คัน
๑๑ คัน
๑ คัน
๑ คัน
๑ คัน
๑ คัน

ต้องมีในวันที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่ง

เอกสำรแนบ ๓
ผู้มีประสบกำรณ์กำรทำงำนฯ ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี

สำนักสวัสดิภำพกำรขนส่งทำงบก ขอเรียนว่ำ
เลขบัตรประจำตัวประชำชน

(ชื่อผู้ยื่นคำขอ)
ได้ยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียนเป็นบุคลำกรจั ดกำร

ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรขนส่ง (TSM) เมื่อวันที่

และผ่ ำนกำรตรวจสอบคุ ณสมบั ติ

กำรเป็นผู้มีประสบกำรณ์กำรทำงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรขนส่งทำงถนนตำมข้อ 18 ของ
ประกำศกรมกำรขนส่งทำงบก เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักสูตร ระยะเวลำกำรฝึกอบรมและหน้ำที่ของบุคลำกร
จัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยในกำรขนส่ง ลงวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2564 ซึ่ง

(ชื่อผู้ยื่นคำขอ)

มีคุณสมบัติครบถ้วนในกำรเข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ครั้งนี้ และสำมำรถทดสอบแก้ตัวได้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง ภำยใน
90 วัน นับแต่วันที่ทรำบผลกำรทดสอบครั้งแรก ทั้งนี้ จะต้องดำเนินกำรทดสอบให้แล้วเสร็จภำยใน 31 ธันวำคม 2565
สำนักสวัสดิภำพกำรขนส่งทำงบก
กรมกำรขนส่งทำงบก
(วันที่............เดือน.......................พ.ศ...........)

ส่วนของเจ้ำหน้ำที่

วันที่รับ..... .../......./ ...........

สอบครั้งที่ 1

สอบครั้งที่ 2

สอบครั้งที่ 3

วันที่......../......./........

วันที่......../......./........

วันที่......../......./........

คะแนนที่ได้

คะแนนที่ได้

คะแนนที่ได้

 ผ่ำน

 ผ่ำน

 ผ่ำน

 ไม่ผ่ำน

 ไม่ผ่ำน

 ไม่ผ่ำน

ลงชื่อเจ้ำหน้ำที่...............................

ลงชื่อเจ้ำหน้ำที่...............................
ล
ง

ลงชื่อเจ้ำหน้ำที่...............................

เอกสำรแนบ ๔
ผูผ้ ่ำนกำรอบรมตำมหลักสูตรของ TSM

สำนักสวัสดิภำพกำรขนส่งทำงบก ขอเรียนว่ำ
(ชื่อผู้ยื่นคำขอ)
เลขบัตรประจำตัวประชำชน
ได้ ผ่ ำ นกำรอบรมตำมหลั ก สู ต รกำรฝึ ก อบรม
บุคลำกรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยในกำรขนส่ง (Transport Safety Manager :TSM) รุ่นที่
ระหว่ำงวันที่
จัดโดย
ซึ่ง
(ชื่อผู้ยื่นคำขอ)
 ยังไม่ผ่ำนกำรทดสอบควำมรู้ มีสิทธิทดสอบแก้ตัว ได้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง ภำยใน 90 วัน นับ จำก
วันที่..........................
 ยังไม่ได้เข้ำรับกำรทดสอบควำมรู้ แต่มีคุณสมบัติครบถ้วนในกำรเข้ำรับกำรทดสอบครั้งนี้ และ
มีสิทธิทดสอบแก้ตัวได้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง ภำยใน 90 วัน นับแต่วันที่ไม่ผ่ำนกำรทดสอบครั้งแรก
สำนักสวัสดิภำพกำรขนส่งทำงบก
กรมกำรขนส่งทำงบก
(วันที่............เดือน.......................พ.ศ.............)
หมำยเหตุ : หำกไม่ผ่ำนกำรทดสอบอีก ให้เข้ำรับกำรฝึกอบรมและทดสอบใหม่ กรณีที่มีกำรสอบแก้ตัวเกินกว่ำ
2 ครั้ง กรมกำรขนส่งทำงบกจะไม่ยอมรับผลกำรทดสอบแก้ตัวครั้งที่เกินมำนั้น
ส่วนของเจ้ำหน้ำที่

วันที่รับ......../......./...........

สอบครั้งที่ 1

สอบครั้งที่ 2

สอบครั้งที่ 3

วันที่......../......./........

วันที่......../......./........

วันที่......../......./........

คะแนนที่ได้

คะแนนที่ได้

คะแนนที่ได้

 ผ่ำน

 ผ่ำน

 ผ่ำน

 ไม่ผ่ำน

 ไม่ผ่ำน

 ไม่ผ่ำน

ลงชื่อเจ้ำหน้ำที่...............................

ลงชื่อเจ้ำหน้ำที่...............................
ล
ง

ลงชื่อเจ้ำหน้ำที่...............................
ฃ
ง

เอกสารแนบ 5
ขั้นตอนการลงทะเบียนผูเขาสอบผานระบบ e-Licensing
1. เขาไปที่เมนู “ลงทะเบียน”

2. เลือกเอกสารประเภทที่ 1 และคลิกปุม “อานบัตรประชาชน”

3. บันทึกลายนิ้วมือของผูเขาสอบ

4. เลือกหลักสูตร “บุคลากรจัดการดานความปลอดภัยในการขนสง” > คลิกปุม “ยืนยัน”

5. เลือกเมนู “เปลี่ยนสถานะใหสอบได”

6. สิ้นสุดการลงทะเบียน

