
1 
 

 

สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา 

 

 

¤Ù�Á×Í¡ÒÃãª�§Ò¹ÃÐºº¢�ÍÁÙÅÊ¶ÔµÔ¡ÒÃ¢¹Ê�§ 

      ระบบขอมูลสถิติการขนสงของสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา  
จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการปฎิบัติงานของสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา  
โดยการรวบรวมขอมูลจากระบบงานออนไลนและระบบสถิติตาง ๆ ของกรมการ
ขนสงทางบก    แลวนําขอมูลดังกลาวบันทึกลงในระบบขอมูลสถิติการขนสง
ในเวปไซดสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา โดยระบบจะประมวลผลและแสดง
แบบในรูปตารางและแผนภูมิ ตามที่ผูใชตองการสืบคนขอมูลแตละประเภท  

                 ดังน้ันสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาจึงไดนําเสนอขอมูลผลการ
ปฎิบัติงานในดานตาง ๆ ดวยความหลากหลายและครอบคลุม สามารถ
เปรียบเทียบขอมูลรายเดือน รายป  และขอมูลสะสม ฉะน้ันเพื่อความสะดวกในการ
สืบคนสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมาจึงไดจัดทําคูมือการใชงาน เมื่อผูสืบคน
ไดรับขอมูลเรียบรอยแลว กรุณาตอบแบบสํารวจความพึงพอใจเพื่อนําไปเปน
แนวทางในการแกไขตอไป 

 

 

กลุมงานวิชาการขนสง 
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รายการขอมูลสารสนเทศ 

 ระบบขอมูลและสารสนเทศของกรมการขนสงทางบก เปนระบบขอมูลและ
สารสนเทศที่มีมาตรฐาน เน่ืองจากประมวลผลดวยระบบคอมพิวเตอรและมี
ลักษณะของขอมูลสารสนเทศที่มีความครอบคลุมทุกฐานขอมูลในภารกิจหลักของ
กรมการขนสงทางบก โดยอยางนอยมีความครอบคลุมจํานวน 4 ฐานขอมูลหลัก  
ไดแก ฐานขอมูลดานวิชาการขนสง ดานทะเบียน ใบอนุญาตขับรถ และงานดาน
บริหารทั่วไป มีความรวดเร็วในการสืบคน  ถูกตอง นาเช่ือถือ มีความทันสมัย 
กําหนดใหเขาถึงขอมูลไดโดยผูรับผิดชอบ ประชาชนผูเปนเจาของขอมูล
ตรวจสอบขอมูลได การ 

รายการขอมูลสารสนเทศในระบบขอมูลสถิติการขนสง มีดังตอไปน้ี 

1. สถิติจํานวนรถจดทะเบียนสะสม 

1.1 สถิติจํานวนรถจดทะเบียนสะสมตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก 

1.2 สถิติจํานวนรถจดทะเบียนสะสมตามกฎหมายวาดวยรถยนต 
1.3 สถิติจํานวนรถจดใหมตามกฎหมายวาดวยรถยนตและการขนสงทางบก 

     2.   สถิติการดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ 

 2.1  สถิติการดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ ปงบประมาณ 2548 – 2553 

 2.2   สถิติการดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ ปงบประมาณ  2553 

    3.   สถิติเกี่ยวกับการจดทะเบียนรถใหมปายแดง จําแนกตามยี่หอ 

          3.1  ประเภทรถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 คน (รย.1) 

 3.2  ประเภทรถยนตนั่งสวนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2) 

    3.3   ประเภทรถบรรทุกสวนบุคคล  คน (รย.3) 

 3.4   ประเภทรถจักรยานยนต  (รย.12) 
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  4.  สถิติจํานวนรถจดทะเบียนใหมปายแดงตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก 
แยกตามลักษณะและมาตรฐาน 

4.1   รถโดยสาร จําแนกมาตรฐานรถ 

          4.2   รถบรรทุกจําแนกลักษณะรถ 

   5.  สถิติจํานวนใบอนุญาตขับรถและผูประจํารถ 

          5.1   สถิติจํานวนใบอนุญาตขับรถและผูประจํารถ สะสม 

  5.2   สถิติจํานวนใบอนุญาตขับรถสะสม 

 5.3   สถิติจํานวนใบอนุญาตผูประจํารถสะสม 

  6.  สถิติการดําเนินการดานใบอนุญาตขับรถ 

 6.1   สถิติการดําเนินการดานใบอนุญาตขับรถและผูประจํารถ  

 6.2  สถิติการดําเนินการดานใบอนุญาตขับรถปงบประมาณ 2548 – 2553 

 6.3  สถิติการดําเนินการดานใบอนุญาตผูประจํารถปงบประมาณ 2548 – 2553 

  7.   สถิติใบอนุญาตประกอบการขนสงสะสม 

        7.1   สถิติจํานวนใบอนุญาตประกอบการขนสงสะสม 

 8.   สถิติการดําเนินการดานประกอบการขนสง 

        8.1   สถิติการดําเนินการดานใบอนุญาตประกอบการขนสงป 2549 - 2553  

  9.   สถิติการจัดเก็บรายไดจากภาษีรถ 

       8.1   สถิติการจัดเก็บรายไดจากภาษีรถและเงินเพิ่ม ตามกฎหมายการขนสง
ทางบกและรถยนต 
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 10.   สถิติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับผูฝาฝนกฎหมายวาดวยรถยนตและการ
ขนสงทางบก 

        9.1   สถิติการเปรียบเทียบปรับผูฝาฝนกฎหมายวาดวยรถยนต 

        9.2   สถิติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับผูฝาฝนกฎหมายวาการขนสงทางบก 

        9.3   สถิติเปรียบเทียบผูฝาฝนตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกและ 

11.  สถิติเกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ 

        10.1   สถิติการตรวจสภาพรถและการตรวจสอบรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต 

        10.2   สถิติการตรวจสภาพรถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก 
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ประเภทขอมูลสถิติ 

 ประเภทของขอมูลสถิติในระบบขอมูลการขนสงของสํานักงานขนสงจังหวัด
นครราชสีมา แบงออกได 2 ประเภทดังน้ี 

- สถิติสะสม  หมายถึงสถิติจํานวนขอมูลการดําเนินการที่สะสมเพิ่มขึ้นตาม
ระยะเวลาที่ผานไป ณ เวลาใดเวลาหน่ึง ไดแก สถิติจํานวนรถจด
ทะเบียนสะสม สถติิจํานวนใบอนุญาต เปนตน ซึ่งสถิติน้ีจะแสดงขอมูล 
ณ ชวงเวลาใดเวลาหน่ึง เชน สถิติสะสมจํานวนรถจดทะเบียนสะสม ณ 
เดือน ธันวาคม 2552 เปนตน 

- สถิติดําเนินการ หมายถึงสถิติขอมูลการดําเนินการที่เกิดขึ้น ณ ชวงเวลา
หน่ึง จนกระทั่งส้ินสุด ณ อีกชวงเวลาหน่ึง ไดแก สถิติการดําเนินการ
เกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต เปนตน ซึ่งสถิติ
น้ีจะแสดงขอมูลตั้งแตเวลาใดเวลาหน่ึง ถึงอีกชวงเวลาหน่ึง เชน สถิติ
การดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต 
ตั้งแตเดือนมกราคม 2553 ถึงเดือนมีนาคม 2553 เปนตน 
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รูปแบบขอมูลสถิติ 

 ระบบขอมูลสถิติการขนสงของสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา สามารถ
นําเสนอขอมูลในภาพรวมทั้งจังหวัด  หรือจําแนกออกเปนแตละหนวยงานได และ
มีการนําเสนอขอมูล 2 รูปแบบไดแก 

1> รูปแบบผลการดําเนินการ  เปนการนําเสนอสถิติขอมูลตามรูปแบบ
รายงานมาตรฐานที่พิมพออกมาจากระบบงานของกรมการขนสงทางบก
แตละระบบ  เพื่อนําเสนอผลการดําเนินงานในภาพรวมของแตละรายงาน
ในแตละชวงเวลา สามารถแสดงผลรายเดือน  และรายปงบประมาณ 
หรือรายปปฎิทิน เชนสถิติจํานวนรถใหม(ปายแดง)ที่จดทะเบียนโดยแยก
ยี่หอ  ประเภทรถยนตน่ังสวนบุคคลไมเกิน 7 คน(รย.1) ตั้งแตเดือน
มกราคม 2552 ถึงเดือนมีนาคม 2553 เปนตน 

2> รูปแบบเปรียบเทียบขอมูลการดําเนินการ  เปนการนําเสนอขอมูลสถิติใน
รูปแบบขอตารางไขว  เพื่อทําการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของแต
ละขอมูลที่สนใจในแตละชวง  ไมวาจะเปนรายเดือน  รายปงบประมาณ 
หรือรายปปฏิทิน เชน สถิติการดําเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ
ตามกฎหมายวาดวยรถยนต  ขอมูลเปรียบเทียบจํานวนรถเสียภาษี
ประจําป  ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ถึง 2553 เปนตน 

ปงบประมาณ 

 ปงบประมาณ หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคมของปหน่ึงถึงวันที่ 30 

กันยายน ของปถัดไปและใหใชป พ.ศ. ที่ถัดไปน้ันเปนช่ือสําหรับปงบประมาณน้ัน 
เชน ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคมของป
พุทธศกัราช 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายนของปพุทธศักราช 2553 
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                                          คําจํากัดความ 

 รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกินเจ็ดคน  (รย.1) 

 เปนรถท่ีตองมีขนาดกวางไมเกิน 2.50 เมตร  ยาวไมเกิน 12 เมตร เชน 

รถยนตนั่งสวนบุคคลเกินเจ็ดคน  (รย.2) 

 เปนรถท่ีตองมีขนาดกวางไมเกิน  2.50 เมตร  ยาวไมเกิน  12  เมตร   และความยาวของตัวถังวัดจาก
ศูนยกลางเพลาลอหลังถึงทายรถตองไมเกิน 2 ใน 3 ของความยาววัดจากศูนยกลางเพลาลอหนาถึงศูนยกลาง
เพลาลอหลัง  เชน 

 เกงสามตอน นั่งสองแถว นั่งสองตอนสองแถว 

 ตูนั่งสามตอน โดยสารสองตอนสามแถว 

รถยนตบรรทุกสวนบุคคล  (รย.3) 

 เปนรถซ่ึงมิไดใชประกอบการขนสงสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก  ตองมีขนาด
กวางไมเกิน 2.50 เมตร ยาวไมเกิน 12 เมตร และความยาวของตัวถังวัดจากศูนยกลางเพลาลอหลังถึงทายรถ
ไมเกิน 3 ใน 5   ของความยาววัดจากศูนยกลางเพลาลอหนาถึงศูนยกลางเพลาลอหลัง  เชน 

 เกงทึบบรรทุก กระบะบรรทุก ตูบรรทุก 
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รถยนตสามลอสวนบุคคล  (รย.4) 

 เปนรถท่ีตองมีขนาดกวางไมเกิน  1.50  เมตร  ยาวไมเกิน 4 เมตร  เครื่องยนตตองมีความจุใน
กระบอกสูบรวมกันไมเกิน  550  ลูกบาศกเซนติเมตร  เชน 

รถยนตรับจางระหวางจังหวัด  (รย.5) 

 ตองเปนรถเกงสองตอนไมต่ํากวาส่ีประตู  น้ําหนักรถไมต่ํากวา1,000  กิโลกรัม ขนาดกวางไมเกิน  
2.50 เมตร   ยาวไมเกิน  6  เมตร  เครื่องยนตตองมีความจุในกระบอกสูบรวมกันไมต่ํากวา  1,500  ลูกบาศก
เซนติเมตร 
 

รถยนตรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคน  (รย.6) 

 ตองเปนรถเกงสองตอน  ขนาดกวางไมเกิน  2.50  เมตร  ยาวไมเกิน  6  เมตร  มีประตูไมต่ํากวาส่ี
ประตูซ่ึงตองเปนประตูท่ีมิไดติดตั้งระบบควบคุมการปดเปดประตูรถจากศูนยกลาง (CENTRAL LOCK) 
กระจกกันลมตองเปนกระจกโปรงใสสามารถมองเห็นสภาพภายในรถและสภาพจราจรภายนอกรถไดชัดเจน  
และหามมิใหนําวัสดุอ่ืนใดมาติดหรือบังสวนหนึ่งสวนใดของกระจก  เวนแตเปนการติดเครื่องหมายหรือ
เอกสารตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือการติดวัสดุสําหรับบังหรือกรองแสงแดดท่ีกระจกกันลมดานหนาตาม
ขนาดท่ีกรมการขนสงทางบกกําหนด  เครื่องยนตตองมีความจุในกระบอกสูบรวมกันตั้งแต 1,000 ลูกบาศก
เซนติเมตรขึ้นไป  สําหรับรถยนตรับจาง (TAXI – METER) ท่ีจดทะเบียนตั้งแตวันท่ี 17 เมษายน 2535  เปน
ตนไป (ยกเวนรถยนตรับจางท่ีเจาของรถนํามาจดทะเบียนแทนรถยนตรับจางท่ีจดทะเบียนกอนวันท่ี 17 
เมษายน 2535)  ตองเปนรถเกงสองตอน  หรือรถเกงสองตอนท่ีมีพ้ืนท่ีบรรทุกภายในตัวรถ  (รถเกงสองตอน
แวน)  ท่ีผลิตสําเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต  มีขนาดกวางของรถไมเกิน  2.5  เมตร  ยาวไมเกิน  6  เมตร  มี
ประตูไมต่ํากวาส่ีประตู  และมีเครื่องยนตท่ีมีความจุในกระบอกสูบ   รวมกันไมต่ํากวา  1,500  ลูกบาศก
เซนติเมตร 
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สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา 

รถยนตส่ีลอเล็กรับจาง  (รย.7) 

 ตองเปนรถสองตอน มีประตูไมต่ํากวาสองประตู  ขนาดกวางของรถ ไมเกิน 1.50 เมตร  ยาวไม
เกิน  4  เมตร  เครื่องยนตตองมีความจุในกระบอกสูบรวมกันไมเกิน  800  ลูกบาศกเซนติเมตร 
 

 

รถยนตรับจางสามลอ  (รย.8) 

 ตองมีลักษณะประทุน  โดยมีท่ีนั่ง  2  ตอน  หรือ  2  แถว  ขนาดกวาง  ไมเกิน 1.50 เมตร ยาวไมเกิน 
4 เมตร  เครื่องยนตตองมีความจุในกระบอกสูบรวมกันไมเกิน 550 ลูกบาศกเซนติเมตร 
 

 

รถยนตบริการธุรกิจ  (รย.9) 

 รถยนตบรรทุกคนโดยสารหรือใหเชาซ่ึงบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคน  ตองเปนรถเกงสอง
ตอนไมต่ํากวาส่ีประตู  น้ําหนักรถไมต่ํากวา  1,000  กิโลกรัม  ขนาดกวางไมเกิน  2.50  เมตร  ยาวไมเกิน  6  
เมตร  เครื่องยนตตองมีความจุในกระบอกสูบรวมกันไมต่ํากวา 1,500 ลูกบาศกเซนติเมตร  ซ่ึงเปนรถยนตท่ี
ใชบรรทุกคนโดยสารระหวางทาอากาศยาน ทาเรือเดินทะเล สถานีขนสง  หรือสถานีรถไฟกับโรงแรมท่ีพัก
อาศัย   ท่ีทําการของผูโดยสาร  หรือท่ี  ทําการของ ผูบริการธุรกิจนั้น 
 

 

รถยนตบริการทัศนาจร  (รย.10) 

 รถยนตบรรทุกคนโดยสารหรือใหเชาซ่ึงบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคน  ตองเปนรถเกงสอง
ตอนไมต่ํากวาส่ีประตู  น้ําหนักรถไมต่ํากวา  1,000  กิโลกรัม  ขนาดกวางไมเกิน  2.50  เมตร  ยาวไมเกิน  6  
เมตร  เครื่องยนตตองมีความจุในกระบอกสูบรวมกันไมต่ํากวา 1,500 ลูกบาศกเซนติเมตร  ซ่ึงเปนรถยนตท่ี
ผูประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับการทองเท่ียวใชรับสงคนโดยสารเพ่ือการทองเท่ียว 
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สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา 

รถยนตบริการใหเชา  (รย.11) 

 รถยนตบรรทุกคนโดยสารหรือใหเชาซ่ึงบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคน  ตองเปนรถเกงสอง
ตอนไมต่ํากวาส่ีประตู  น้ําหนักรถไมต่ํากวา  1,000  กิโลกรัม  ขนาดกวางไมเกิน  2.50  เมตร  ยาวไมเกิน  6  
เมตร  เครื่องยนตตองมีความจุในกระบอกสูบรวมกันไมต่ํากวา 1,500 ลูกบาศกเซนติเมตร  ซ่ึงเปนรถยนตท่ี
จัดไวใหเชา  ซ่ึงมิใชเปนการเชาเพ่ือนําไปรับจางบรรทุกคนโดยสารหรือส่ิงของ 
 

 

รถจักรยานยนต  (รย.12) 

 รถท่ีเดินดวยกําลังเครื่องยนตหรือกําลังไฟฟาและมีลอไมเกินสองลอ  ถามีพวงขางมีลอเพ่ิมอีกไม
เกินหนึ่งลอ  และใหหมายความรวมถึงรถจักรยานท่ีติดเครื่องยนตดวยตองมีขนาดกวางไมเกิน  1.10  เมตร   
ยาวไมเกิน  2.50  เมตร  ถามีพวงขางรถพวงของรถจักรยานยนตตองมีขนาดกวาง ไมเกิน 1.10 เมตร ยาว
ไมเกิน 1.75  เมตร  และเม่ือนํามาพวงกับรถจักรยานยนตแลว  ตองมีขนาดกวางวัดจากลอหลังของ
รถจักรยานยนตถึงลอของรถพวงของรถจักรยานยนต ไมเกิน  1.50  เมตร 

 

 

 

รถแทรกเตอร  (รย.13) 

 เปนรถท่ีมีลอหรือสายพาน  และมีเครื่องยนตขับเคล่ือนในตัวเอง  เปนเครื่องจักรกลขั้นพ้ืนฐานใน
งานท่ีเกี่ยวกับการขุด  ตัก  ดัน  หรือฉุดลาก เปนตน    หรือรถยนตสําหรับลากจูงซ่ึงมิไดใชประกอบการ
ขนสงสวนบุคคลตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกตองมีขนาดกวาง ไมเกิน  4.40  เมตร  ยาวไมเกิน  
16.20  เมตร 
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รถบดถนน  (รย.14) 

 เปนรถท่ีใชในการบดอัดวัสดุบนพ้ืนใหแนน และมีเครื่องยนตขับเคล่ือนในตัวเอง หรือใชรถอ่ืน
ลากจูง  ตองมีขนาดกวางไมเกิน 3.50 เมตร ยาวไมเกิน 8 เมตร 

รถใชงานเกษตรกรรม  (รย.15) 

 เปนรถท่ีผลิตหรือประกอบขึ้นเพ่ือใชงานเกษตรกรรม โดยใชเครื่องยนตซ่ึงมิไดใชสําหรับรถยนต
โดยเฉพาะมาติดตั้ง  ตองเปนรถท่ีมีสามลอหรือส่ีลอ  น้ําหนักรถไมเกิน 1,600 กิโลกรัม  มีขนาดกวางไม
เกิน 2 เมตร  ยาวไมเกิน  6  เมตร  เคร่ืองยนตตองมีความจุในกระบอกสูบรวมกันไมเกิน 1,200 
ลูกบาศกเซนติเมตร 

 

 

รถพวง  (รย.16) 

 เปนรถท่ีเคล่ือนที่ไปโดยใชรถอ่ืนลากจูงตองมีขนาดกวาง ไมเกิน 2.50 เมตร  ยาวไมเกิน  
12  เมตร  เชน 

  พวง กึ่งพวง 
ลอเล่ือน 

 หมายความวา  ยานพาหนะ  เชน  รถ  เกวียน  อันประกอบดวยเพลาและลอ   ซึ่งเคล่ือนไปได
ดวยกําลังคนหรือสัตว  ทั้งนี้ไมรวมถึงรถลากและรถจาง  ซึ่งกลาวไวในพระราช-บัญญัติรถลากและรถจาง
ในทองที่ใชพระราชบัญญัตินั้น ๆ  หรือลอเล่ือนสําหรับเด็กซึ่งผูใหญไมอาจใชเปนพาหนะได 
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สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา 

 

คําจํากัดความรถโดยสาร 

คําจํากัดความรถโดยสาร 

รถโดยสารประจําทาง หมายถึง รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารเพ่ือสินจางตามเสนทางที่กําหนด 

รถโดยสารไมประจําทาง หมายถึง รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารเพ่ือสินจางโดยไมจํากัดเสนทาง 

รถโดยสารสวนบุคคล หมายถึง รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารเพ่ือการคาหรือธุรกิจของตนเอง 
  ซ่ึงบรรทุกผูโดยสารไดตั้งแต 12 ที่นั่งขึ้นไป  และมีน้ําหนักรถเกินกวา 
  1,600  กิโลกรัมขึ้นไป 

รถขนาดเล็ก หมายถึง รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารและหรือส่ิงของเพ่ือสินจางตามเสนทางที ่
  กําหนด  ดวยรถที่มีน้ําหนักบรรทุกรวมกันไมเกิน  4,000  กิโลกรัม 

                                                        ลักษณะรถที่ใชในการขนสงผูโดยสาร 
 

รูปและลักษณะของรถที่ใชในการขนสงผูโดยสาร 

 ลักษณะของรถท่ีใชในการขนสงผูโดยสาร  แบงออกเปน 7 มาตรฐาน  ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4  
(พ.ศ. 2524)  ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522  ดังนี ้
 มาตรฐาน 1  คือ  รถปรับอากาศพิเศษ 

 มาตรฐาน 2  คือ  รถปรับอากาศ 

 มาตรฐาน 3  คือ  รถท่ีไมมีเครื่องปรับอากาศ 

 มาตรฐาน 4  คือ  รถสองช้ัน 

 มาตรฐาน 5  คือ  รถพวง 

 มาตรฐาน 6  คือ  รถกึ่งพวง 

 มาตรฐาน 7  คือ  รถโดยสารเฉพาะกิจ 
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สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา 

 

มาตรฐาน 1 ก 

 รถปรับอากาศพิเศษ ไมมียืน 

     หองผูโดยสารแยกจากหองขับรถ  จัดวางท่ีนั่งผูโดยสารขนานกับความกวางของ 

 ตัวรถไมเกินแถวละ  3  ท่ีนั่ง  
            ท่ีเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม มี 

            ท่ีเก็บสัมภาระ  อุปกรณใหเสียง  และประชาสัมพันธ มี 

            หองสุขภัณฑและท่ีเก็บสัมภาระ มี 

              มาตรฐาน 1 ข 

 รถปรับอากาศพิเศษ ไมมียืน 
 ท่ีเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม มี 

 ท่ีเก็บสัมภาระ  อุปกรณใหเสียง  และประชาสัมพันธ มี 

 หองสุขภัณฑและท่ีเก็บสัมภาระ มี 

                                                                                           มาตรฐาน 1 
 

มาตรฐาน 2 ก 

 รถปรับอากาศ มีท่ีนั่งผูโดยสารเกิน 30  ท่ีนั่ง ไมมียืน 
 ท่ีเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม มีหรือไมก็ได 

 ท่ีเก็บสัมภาระ  อุปกรณใหเสียง  และประชาสัมพันธ มีหรือไมก็ได 

 หองสุขภัณฑ ไมมี 
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สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา 

 

                 มาตรฐาน 2 ข 

 รถปรับอากาศ มีท่ีนั่งผูโดยสารเกิน 30  ท่ีนั่ง มีท่ียืน 
            ท่ีเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ไมมี 

             ท่ีเก็บสัมภาระ  อุปกรณใหเสียง  และประชาสัมพันธ มีหรือไมก็ได 

             หองสุขภัณฑ ไมมี 

มาตรฐาน 2 

มาตรฐาน 2 ค 

 รถปรับอากาศ มีท่ีนั่งผูโดยสาร  21 - 30  ท่ีนั่ง ไมมียืน 
 ท่ีเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม มีหรือไมก็ได 

 ท่ีเก็บสัมภาระ  อุปกรณใหเสียง  และประชาสัมพันธ มีหรือไมก็ได 

 หองสุขภัณฑ ไมมี 

มาตรฐาน 2 ง 

 รถปรับอากาศ มีท่ีนั่งผูโดยสาร  21 - 30  ท่ีนั่ง มีท่ียืน 
 ท่ีเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ไมมี 

 ท่ีเก็บสัมภาระ  อุปกรณใหเสียง  และประชาสัมพันธ มีหรือไมก็ได 

       หองสุขภัณฑ  
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         มาตรฐาน 2 จ 

 รถปรับอากาศ มีท่ีนั่งผูโดยสารไมเกิน 20  ท่ีนั่ง ไมมียืน 

 ที่เก็บสัมภาระ  

               มาตรฐาน 3 ก 

 รถท่ีไมมีเครื่องปรับอากาศ มีท่ีนั่งผูโดยสารเกิน 30  ท่ีนั่ง มีท่ียืน 
 ท่ีเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ไมมี 

 หองสุขภัณฑ  และท่ีเก็บสัมภาระ ไมมี 

              มาตรฐาน 3 ข 

 รถท่ีไมมีเครื่องปรับอากาศ มีท่ีนั่งผูโดยสารเกิน 30  ท่ีนั่ง ไมมียืน 
 ท่ีเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ไมมี 

 หองสุขภัณฑ ไมมี 

 ท่ีเก็บสัมภาระ มี 
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                 มาตรฐาน 3 ค 

 รถท่ีไมมีเครื่องปรับอากาศ มีท่ีนั่งผูโดยสาร 21 - 30  ท่ีนั่ง มีท่ียืน 
 ท่ีเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ไมมี 

 หองสุขภัณฑ  และท่ีเก็บสัมภาระ ไมมี 

               มาตรฐาน 3 ง 

 รถท่ีไมมีเครื่องปรับอากาศ มีท่ีนั่งผูโดยสาร 21 - 30  ท่ีนั่ง ไมมียืน 
 ท่ีเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ไมมี 

 หองสุขภัณฑ ไมมี 

 ท่ีเก็บสัมภาระ มี 

             มาตรฐาน 3 จ 

 รถท่ีไมมีเครื่องปรับอากาศ มีท่ีนั่งผูโดยสาร 13 - 24  ท่ีนั่ง  
 ท่ีสําหรับผูโดยสารยืน มีหรือไมก็ได 

 ท่ีเก็บสัมภาระ มีหรือไมก็ได 
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                 มาตรฐาน 3 ฉ 

 รถท่ีไมมีเครื่องปรับอากาศ มีท่ีนั่งผูโดยสารไมเกิน 12  ท่ีนั่ง  
 ท่ีสําหรับผูโดยสารยืน ไมมี 

 ท่ีเก็บสัมภาระ มีหรือไมก็ได 

 

               มาตรฐาน 4 ก 

 รถสองช้ันปรับอากาศ   ไมมีท่ียืน 
 ท่ีเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม มี 

 หองสุขภัณฑ มี 

 อุปกรณใหเสียงประชาสัมพันธ มี 

             มาตรฐาน 4 ข 

 รถสองช้ันปรับอากาศ   ไมมีท่ียืน 
 ท่ีเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม มี 

 หองสุขภัณฑ มี 

 อุปกรณใหเสียงประชาสัมพันธ มี 
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                   มาตรฐาน 4 ค 

 รถสองช้ันปรับอากาศ   ไมมีท่ียืน 
 เครื่องปรับอากาศ มี 

 หองสุขภัณฑ ไมมี 

 ท่ีเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม มีหรือไมมีก็ได 

 อุปกรณใหเสียงประชาสัมพันธ มีหรือไมมีก็ได 

               มาตรฐาน 4 ง 

 รถสองช้ันปรับอากาศ  ช้ันลางกําหนดใหมีผูโดยสารยืนมีเครื่องปรับอากาศ  
 ท่ีเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ไมมี 

 หองสุขภัณฑ ไมมี 

 ท่ีเก็บสัมภาระอุปกรณใหเสียงและประชาสัมพันธ มีหรือไมมีก็ได 

           มาตรฐาน 4 จ 

 รถสองช้ันไมมีเครื่องปรับอากาศ  ช้ันลางกําหนดใหมีท่ีสําหรับผูโดยสารยืน  
 ท่ีเก็บสัมภาระ ไมมี 

 ท่ีเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ไมมี 

 หองสุขภัณฑ ไมมี 
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                 มาตรฐาน 4 ฉ 

 รถสองช้ันไมมีเครื่องปรับอากาศ   ไมมีท่ียืน 
 ท่ีเก็บสัมภาระ มี 

 ท่ีเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ไมมี 

 หองสุขภัณฑ ไมมี 

               มาตรฐาน 5 ก 

 รถพวงปรับอากาศ จะมีผูโดยสารยืนหรือไมก็ได 
 ท่ีเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม มีหรือไมก็ได 

 อุปกรณใหเสียง  และประชาสัมพันธ มีหรือไมก็ได 

 ท่ีเก็บสัมภาระ  และหองสุขภัณฑ มีหรือไมก็ได 

             มาตรฐาน 5 ข 

 รถพวงไมมีเครื่องปรับอากาศ จะมีผูโดยสารยืนหรือไมก็ได 
 ท่ีเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม มีหรือไมก็ได 

 อุปกรณใหเสียง  และประชาสัมพันธ มีหรือไมก็ได 

 ท่ีเก็บสัมภาระ  และหองสุขภัณฑ มีหรือไมก็ได 
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คําจํากัดความรถบรรทุก 

คําจํากัดความรถบรรทุก 

รถบรรทุกไมประจําทาง หมายถึง รถที่ใชในการขนสงสัตวหรือส่ิงของเพ่ือสินจางโดยไมกําหนดเสนทาง 

รถบรรทุกสวนบุคคล หมายถึง รถที่ใชในการขนสงสัตวหรือส่ิงของเพ่ือการคาหรือธุรกิจของตนเอง 
  ซ่ึงมีน้ําหนักเกิน  1,600  กิโลกรัมขึ้นไป 

ลักษณะรถที่ใชในการขนสงสัตวหรือสิ่งของ 

 ลักษณะ 1  (กระบะบรรทุก) 

              รถกระบะบรรทุกพ้ืนเรียบ                                            รถกระบะบรรทุกทายลาด 

                รถกระบะบรรทุกมีขางเสริม                            รถกระบะบรรทุกมีเคร่ืองทุนแรง 

                         รถกระบะบรรทุกแบบยกได 
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 ลักษณะ 2  (ตูบรรทุก) 

 

 

                                                                  ลักษณะ 3  (บรรทุกของเหลว) 

                                                            รถบรรทุกน้ํา ,นม 

                                                                     ลักษณะ 4  (บรรทุกวัสดุอันตราย) 

                            รถบรรทุกน้ํามัน                                                             รถบรรทุกกาซ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา 

 

                                                                           ลักษณะ 5  (บรรทุกเฉพาะกิจ) 

                     รถบรรทุกถังผสมคอนกรีต     รถบรรทุกเครื่องทุนแรง 

                                               รถบรรทุกซีเมนตผง                                                                            รถบรรทุกซีเมนตผง 

                                              รถบรรทุกขยะมูลฝอย                                                                     บรรทุกขวด  เครื่องดื่ม 

                                                                             ลักษณะ 6 (รถพวง) 

 

                                     รถพวง 2 เพลา                                                     รถพวง 1 เพลา 
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                                                                    ลักษณะ 7 (รถกึ่งพวง) 

 

 

 

 

     ลักษณะ 8 (รถกึ่งพวงบรรทุกวัสดุยาว) 

 

                                                                       ลักษณะ 9 (รถลากจูง) 
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การสืบคนขอมูล 

 1. เขาสูเว็บไซตของสํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา 
(http://www.dltkorat.go.th) 

 2. เขาสูระบบการสืบคนขอมูล โดยการคลิกที่ลิงค “สถิติตางๆ” 
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3. ระบบจะแสดงรายการขอมูลตาง ๆ 11 หัวขอหลัก ดังน้ี 
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     เมื่อตองการสืบคน ปฎิบัติดังน้ี  

      ตัวอยางเชน  ตองการสืบคนสถิติรถจดทะเบียนสะสมตามกฎหมายวาดวยการ
ขนสงทางบก   เปนตน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เมื่อตองการดาวนโหลดคูมือการใชงานเพ่ือความเขาใจระบบยิ่งขึน้ 
 
  คลิกที่หัวขอ “ สถิติรถจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก” 

                   ระบบจะดาวนโหลดเพ่ือเปดไฟลดังภาพ จากนั้นคลิก “open” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

2

1

3

3
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           ขอมูลจะแสดงผลเปนไฟล excel พรอมแสดงรูปแบบกราฟแทง ดังภาพ 

 

 

หมายเหตุ  : หากที่ตองการสืบคนในหัวขออื่น ๆ ใหปฎิบัติตามขั้นตอน  
เชนเดียวกับการสืบคนขอมูลการจดทะเบียนรถสะสม 
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การกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใช 

เมื่อทําการสืบคนขอมูลเรียบรอยแลวระบบจะใหผูสืบคนกรอกแบบ
พึงพอใจตอการใหบริการเวปไซด เพือนําไปพัฒนาตอไป 

 

 

เมื่อทําการกรอกแบบสอบถามเสร็จเรียบรอยแลวใหคลิกที่ปุม “สงขอมูล” 
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ระบบจะแสดงขอความขึ้นวาบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว 

 

  

กลุมวิชาการขนสง 

สํานักงานขนสงจังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


