รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจาจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ 1/๒๕61
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา ๑5.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ ๒ ชั้น ๑
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
ระเบียบวาระที่
เรื่อง
๑
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๒
เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจา
จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2 / ๒๕60 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ๒๕60
๓
เรื่องเพื่อทราบ
๑. เรื่องติดตามผลอันเนื่องมาจากการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่ง
ทางบกประจาจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2 / ๒๕60 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
2560
๒. เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
4

เรื่องที่จะนาเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องการพิจารณาต่ออายุและกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวน
เที่ยวและจานวนรถ ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งรถโดยสารประจาทาง
หมวด 4 สายที่ 1306 นครราชสีมา – โนนไทย
4.๒ เรื่องการพิจารณาต่ออายุ และกาหนด (ปรับปรุง) สถานที่เก็บ ซ่อมและ
บ ารุ งรั ก ษารถ (เปลี่ ย นแปลง) ในใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ งรถโดยสาร
ประจาทาง หมวด 4 สายที่ 1317 ปากช่อง – เขาใหญ่
4.๓ เรื่องการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งรถโดยสารประจา
ทาง หมวด 4 สายที่ 4155 นครราชสีมา – โครงการพระราชดาริลาปลาย
มาศ
4.๔ เรื่ อ งการพิ จ ารณาต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง รถโดยสาร
ประจาทาง หมวด 4 สายที่ 4198 นครราชสีมา – บ้านท่าตะแบก
4.๕ เรื่องการพิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถและ
จานวนเที่ยว (ลดจานวน) ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทาง หมวด 4
สายที่ 1305 นครราชสีมา – ชุมพวง
4.๖ เรื่องการพิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับสีรถมาตรฐาน ๒ ใน
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทาง หมวด 4 สายที่ 1311 นครราชสีม า
– ขามสะแกแสง
4.๗ เรื่องการพิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนเที่ยวและ
จานวนรถ (เพิ่มจานวน) ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทาง หมวด 4
สายที่ 4226 ครบุรี – กุดโบสถ์
4.๘ เรื่องการพิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนเที่ยวและ
จ านวนรถ (ลด/เพิ่ ม จ านวน) ในใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ งประจ าทาง
หมวด 4 สายที่ 4391 นครราชสีมา – ด่านขุนทด
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2
ระเบียบวาระที่
เรื่อง
4
4.9 เรื่องการพิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนเที่ยวและ
จานวนรถ (เพิ่มจานวน) ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทาง หมวด 4
สายที่ 4420 สีคิ้ว – บ้านชุมสาม
4.10 เรื่องการพิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนเที่ยวและ
จานวนรถ (ลดจานวน) ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทาง หมวด 4
สายที่ 4456 พิมาย – บ้านหนองใหญ่ – จักราช
4.11 เรื่ อ งการพิ จ ารณาก าหนด (ปรับ ปรุง) เงื่อ นไขเกี่ย วกั บ จานวนเที่ ย ว
(ลดจ านวน) ในใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ งประจ าทาง หมวด 4 สายที่
4630 พิมาย – จักราช
4.12 เรื่องการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่
ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร หมวด 4 สายที่ 4262 ชุมพวง – พะไล
4.13 เรื่องการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่
ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร หมวด 4 สายที่ 4512 สีคิ้ว – บ้านใหม่พัฒนา
4.14 เรื่องการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่
ใช้ ในการขนส่ งผู้ โดยสาร หมวด 1 สายที่ 1 สามแยกปั ก ธงชั ย – สถาบั น
เทคโนโลยีราชมงคล
4.15 เรื่องการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่
ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร หมวด 1 สายที่ 14 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล –
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4.16 เรื่องการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่
ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร หมวด 4 สายที่ 4129 นครราชสีมา – บ้านเสาเดียว
4.๑7 เรื่องการพิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับเส้นทางเดินรถใน
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทาง หมวด 4 สายที่ 4139 นครราชสีมา
– บ้านโพธิ์ ให้มีเส้นทางแยกช่วงเพิ่ม ๑ ช่วง ชื่อ ช่วงนครราชสีมา – บ้านวังหิน
4.18 เรื่องการพิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับเส้นทางเดินรถใน
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทาง หมวด 4 สายที่ 4698 นครราชสีมา
– บ้านลองตอง (ก) ให้มีเส้นทางแยกช่วงเพิ่ม ๑ ช่วง ชื่อ ช่วงนครราชสีมา –
บ้านลองตอง (ค)
4.19 เรื่องการพิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับเส้นทางเดินรถใน
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทาง หมวด 4 สายที่ 4699 นครราชสีมา
– บ้านลองตอง (ข) ให้มีเส้นทางแยกช่วงเพิ่ม ๑ ช่วง ชื่อ ช่วงนครราชสีมา –
บ้านลองตอง (ง)
5

เรื่องอื่น ๆ
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รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจาจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ 1 / ๒๕61
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ๒๕๖1 เวลา ๑5.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ ๒ ชั้น ๑
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
ผู้มาประชุม
๑. นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล
๒. นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว
๓. นายไพบูลย์ วนพงษ์ทิพากร
๔. พ.ต.ต.บุญเทอด ธีรพงศธร
๕. นายธนปกรณ์ วิไลพันธ์
๖. นายสมชาย ตังคโนภาส
๗. นายสนิท รัตนศฤงค์
๘. นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท
๙. นายศิระ บุญธรรมกุล
10. นายจรูญ จงไกรจักร
11. น.ส.สุวรรณา ปลอดโคกสูง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ประธานกรรมการ
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
ปลัดจังหวัดนครราชสีมา
กรรมการ
อัยการจังหวัดผู้ช่วย
กรรมการ
ปฏิบัติราชการแทนอัยการจังหวัดนครราชสีมา
สว.ฯ ปรก.กลุ่มงานจราจร ภ.จว.จังหวัดนครราชสีมา
กรรมการ
ปฏิบัติราชการแทนผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
กรรมการ
ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา
นายช่างโยธาอาวุโส
กรรมการ
ปฏิบัติราชการแทนผู้อานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา
กรรมการ
รองประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
กรรมการ
ปฏิบัติราชการแทนประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
กรรมการและเลขานุการ
นักวิชาการขนส่งชานาญการพิเศษ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการขนส่งชานาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
- ไม่มี
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
วาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาติดภารกิจอื่น จึงมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา (นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล) เป็นประธานการประชุมแทน
มติคณะกรรมการฯ รับทราบ

/วาระที่ ๒...

2
วาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจา
จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๖๐
ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจาจังหวัดนครราชสีมาในการ
ประชุมครั้งที่ 2/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๖๐ สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้จัดส่งรายงานการ
ประชุมให้กรรมการทุกท่านพิจารณาแล้ว กรรมการท่านใดจะแก้ไขข้อความใดหรือไม่ อย่างไร โดยหากกรรมการ
ไม่แก้ไขจะถือว่าได้ให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจาจังหวัด
นครราชสีมา ครั้งที่ 2/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 25๖๐ ต่อไป
มติคณะกรรมการฯ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจาจังหวัดนครราชสีมา
ในการประชุมครั้งที่ 2/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 25๖๐
วาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ เรื่องติดตามผลอันเนื่องมาจากการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก
ประจาจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2 / ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๖๐
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจาจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
30 มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้พิจารณาอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถ, การต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบการขนส่ง รวม 19 เรื่อง ซึ่งสรุปผลการดาเนินการ ดังนี้
๑. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง รวม 13 เส้นทาง ได้มีการชาระค่าธรรมเนียมและ
ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งแต่ละเส้นทางเรียบร้อยแล้ว
๒. การขอปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถและจานวนเที่ยวการเดินรถ จานวน 6 เส้นทาง
ได้มีการดาเนินการปรับปรุงเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งเรียบร้อยแล้ว
มติคณะกรรมการฯ รับทราบ

/3.2 เรื่องแจ้งมติ...

๓
3.2 เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง
กรมการขนส่งทางบกได้แจ้งมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการ
ประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เรื่องการกาหนดนโยบายห้ามเพิ่มจานวนรถตู้โดยสารใน
เส้นทางรถโดยสารประจาทางทุกหมวดตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป และกาหนดมาตรการในการ
เปลี่ยนรถทดแทนรถตู้โดยสารในเส้นทางรถโดยสารประจาทางที่จดทะเบียนไว้แล้วทุกหมวด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กาหนดนโยบายห้ามเพิ่มจานวนรถตู้โดยสารในเส้นทางรถโดยสารประจาทางทุกหมวด
ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
2. กาหนดมาตรการในการเปลี่ยนรถทดแทนรถตู้โดยสารในเส้นทางรถโดยสารประจาทาง
ที่จดทะเบียนไว้แล้วทุกหมวด ให้สามารถดาเนินการได้ ดังนี้
2.1 การนารถตู้โดยสารมาเปลี่ยนทดแทนรถตู้โดยสารประจาทางคันเดิม ต้อง
ดาเนินการทางทะเบียนและภาษีรถให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยรถตู้โดยสารที่นามาเปลี่ยน
ทดแทนจะใช้ประกอบการขนส่งเป็นรถโดยสารประจาทางได้ไม่เกิน 7 ปี และมีอายุการใช้งานรวมแล้วไม่เกิน 10 ปี
นับแต่วันที่จดทะเบียนรถครั้งแรก
2.2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป การเปลี่ยนรถทดแทนรถตู้โดยสารประจา
ทางคันเดิม ให้ดาเนินการได้เฉพาะการเปลี่ยนเป็นรถโดยสารขนาดเล็กมาตรฐาน ๒ (จ) (รถโดยสารปรับอากาศชั้น
๒ จานวนที่นั่งไม่เกิน ๒๐ ที่นั่ง) ที่ไม่ใช่รถตู้โดยสาร และหรือมาตรฐาน ๒ (ค) (รถโดยสารปรับอากาศชั้น ๒ จานวน
ที่นั่งตั้งแต่ ๒๑ – ๓๐ ที่นั่ง) เท่านั้น โดยรถโดยสารขนาดเล็กที่นามาเปลี่ยนดังกล่าวจะต้องมีระบบห้ามล้อแบบ ABS
(Anti-Lock Brake System) หรือระบบห้ามล้อแบบอื่นที่มีมาตรฐานเท่ากันหรือสูงกว่า พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์
แสดงผลความเร็ว (Speed Monitor) ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบกกาหนด
เนื่องจากการปฏิบัติตามมติดังกล่าวข้างต้นส่งผลกระทบต่อรถโดยสารประจาทางหมวด ๑
หมวด ๔ ในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค และหมวด ๓ ที่ไม่มีจุดจอดรับ – ส่งผู้โดยสารระหว่างทาง
กรมการขนส่งทางบกจึงได้นาเรื่องนี้เสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ในการประชุมครั้งที่
๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
๑. ให้คงนโยบายห้ามเพิ่มจานวนรถตู้โดยสารในเส้นทางรถโดยสารประจาทางทุกหมวด
ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๒. เส้นทางหมวด ๑ หมวด ๔ ในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค ให้ขยายเวลา
การนารถตู้โดยสารมาเปลี่ยนทดแทนรถตู้โดยสารประจาทางคันเดิม ได้ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๓. เส้นทางหมวด ๒ ทุกเส้นทาง และเส้นทางหมวด ๓ ทีม่ ีจุดจอดรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่าง
ทาง หากประสงค์จะนารถตู้โดยสารมาเปลี่ยนทดแทนรถตู้โดยสารประจาทางคันเดิม ต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
สาหรับเส้นทางหมวด ๓ ที่ไม่มีจุดจอดรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างทาง ให้ขยายเวลาการนา
รถตู้โดยสารมาเปลี่ยนทดแทนรถตู้โดยสารประจาทางคันเดิม ได้ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และให้มีข้อความ
เพิ่มเติมว่า “ห้ามรับ – ส่งผู้โดยสารระหว่างทาง” ขนาดความสูง ๑๓ เซนติเมตร ติดไว้ด้านหน้ารถส่วนบน และ
ขนาดความสูง ๘ เซนติเมตร ติดไว้ที่ด้านข้างตัวรถทั้งสองข้างโดยใช้อักษรสีน้าเงิน
๔. รถตู้โดยสารที่นามาเปลี่ยนทดแทนจะต้องเป็นรถใหม่ หรือรถที่มีอายุใช้งานไม่เกิน
๒ ปี และเมื่อนามาเปลี่ยนทดแทนแล้ว ให้มีอายุการใช้งานรวมแล้วไม่เกิน ๑๐ ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก
/5. เมื่อพ้นกาหนด...
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๕. เมื่อพ้นกาหนดเวลาตามข้อ ๒ และข้อ ๓ แล้ว การเปลี่ยนรถทดแทนรถตู้โดยสารประจาทาง
คันเดิม ให้ดาเนินการได้เฉพาะการเปลี่ยนรถโดยสารขนาดเล็กมาตรฐาน ๒ (จ) (รถโดยสารปรับอากาศชั้น ๒ จานวน
ที่นั่งไม่เกิน ๒๐ ที่นั่ง) ที่ไม่ใช่รถตู้โดยสาร และหรือมาตรฐาน ๒ (ค) (รถโดยสารปรับอากาศชั้น ๒ จานวนที่นั่งตั้งแต่
๒๑ – ๓๐ ที่นั่ง) เท่านั้น โดยรถโดยสารขนาดเล็กที่นามาเปลี่ยนดังกล่าวจะต้องมีระบบห้ามล้อแบบ ABS (AntiLock Brake System) หรือระบบห้ามล้อแบบอื่นที่มีมาตรฐานเท่ากันหรือสูงกว่า พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์แสดงผล
ความเร็ว (Speed Monitor) ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบกกาหนด
๖. กรณีที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้เคยมีมติกาหนดเงื่อนไขสาหรับรถตู้
โดยสารประจาทางคันใด ในเส้นทางสายใดเป็นการเฉพาะไว้แล้ว เช่น การกาหนดเงื่อนไขสาหรับรถจัดระเบียบ
ปี ๒๕๕๗ (คสช.) เป็นต้น ให้ยังคงมติตามนั้น
มติคณะกรรมการฯ รับทราบ

/วาระที่ ๔...
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วาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต และกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนเที่ยว
และจานวนรถ (ลดจานวน) ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร
เส้นทางรถโดยสารประจาทางหมวด 4 จังหวัดนครราชสีมา สายที่ ๑๓๐๖ นครราชสีมา – โนนไทย
ด้วยบริษัท นครชัยขนส่ง จากัด ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งผู้โดยสาร ในเส้นทางหมวด ๔ จังหวัดนครราชสีมา สายที่ ๑๓๐๖ นครราชสีมา - โนนไทย ตามใบอนุญาต
เลขที่ นม. 15/๒๕54 สิ้นอายุวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕61 ได้แสดงความประสงค์ต่อนายทะเบียนเมื่อวันที่ 4
ตุลาคม 2560 ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งเส้นทางดังกล่าว โดยขอลดจานวนเที่ยวเดินรถและจานวน
รถ เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณผู้โดยสารและกับสภาพการณ์ปัจจุบัน สาหรับเงื่อนไขอื่น ๆ ขอใช้เงื่อนไข
ตามใบอนุญาตฉบับเดิมทุกประการ
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ได้ดาเนินการตรวจสอบแล้วขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูล
๑.๑ ผู้ประกอบการขนส่ง
บริษัท นครชัยขนส่ง จากัด จดทะเบียนบริษัทเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๑๓ มีคุณสมบัติ
ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๐
ถนนไชยณรงค์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
๑.๒ เส้นทางและเงื่อนไขการเดินรถ
๑.๒.๑ เส้นทางสายที่ ๑๓๐๖ นครราชสีมา – โนนไทย มีรายละเอียดเส้นทางเริ่มต้น
จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) แยกซ้ายไปตาม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕ (ถนนสุรนารายณ์) ผ่านบ้านจอหอ บ้านโคกสูง บ้านหนองกระสังข์ ไปสุดเส้นทาง
ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจาทางอาเภอโนนไทย ระยะทาง ๒๙ กิโลเมตร
- ช่วงนครราชสีมา - บ้านกระโดน เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา
ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕ (ถนนสุร
นารายณ์) ผ่านบ้านจอหอ ถึงบ้านโคกสูง แยกขวาไปตามทางหลวงชนบท ผ่านบ้านหนองไข่น้า ไปสุดเส้นทาง ณ
สถานที่จอดรถโดยสารประจาทางบ้านกระโดน ระยะทาง ๒๒ กิโลเมตร
- ช่วงนครราชสีมา - บ้านนา เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา
ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕ (ถนนสุร
นารายณ์) ผ่านบ้านจอหอ บ้านโคกสูง ถึงบ้านหนองกระสังข์ แยกซ้ายไปตามทางหลวงชนบท ผ่านบ้านอ้อ บ้านจาน
ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจาทางบ้านนา ระยะทาง ๒๙ กิโลเมตร
- ช่วงนครราชสีมา - บ้านสาโรง เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา
ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕ (ถนนสุร
นารายณ์) ผ่านบ้านจอหอ บ้านโคกสูง ถึงบ้านหนองกระสังข์ แยกขวาไปตามทางหลวงชนบท ผ่านบ้านด่านติง
บ้านเหล่า ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจาทางบ้านสาโรง ระยะทาง ๓๐ กิโลเมตร
/1.2.2 เงื่อนไข...
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๑.๒.๒ เงื่อนไขการเดินรถ นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาได้กาหนดเงื่อนไขการ
เดินรถ ดังนี้
สายที่

ชื่อเส้นทาง

1306 นครราชสีมา – โนนไทย

เงื่อนไขการเดินรถ
จานวนรถ
ระยะ
จานวนเทีย่ ว/วัน จานวน ในบัญชี
ทาง ลักษณะ เดินรถขัน้ ต่าวันละ
ขส.บ.11
รถ
(กม.)
รถ
(เที่ยว)
(คัน)
(คัน)
29
ม.2
4
1–2
1
(ปอ.2)

ช่วง

นครราชสีมา – บ้านกระโดน

22

ช่วง

นครราชสีมา – บ้านนา

29

ช่วง

นครราชสีมา – บ้านสาโรง

30

ม.3
(ส)

ค่า
โดยสาร
(บาท)
24

10 – 14

5–7

7

13

12 – 16

6–8

8

17

14 - 20

7 – 10

9

17

มติคณะกรรม
การฯประจา
จังหวัด
2/2556
11 ธ.ค.56

๑.๓ การขอปรับปรุงเงื่อนไขจานวนรถและจานวนเที่ยวเดินรถ บริษัทฯ ขอปรับลดเงื่อนไข
เกี่ยวกับจานวนเที่ยวและจานวนรถ เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณผู้โดยสารและกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดย
มีรายละเอียด ดังนี้
1.3.1 ช่วงนครราชสีมา – บ้านกระโดน โดยขอลดจานวนรถลงจากเดิม 5 – 7 คัน เป็น
4 - 7 คัน และขอปรับปรุงจานวนเที่ยวเดินรถจากเดิมเดินรถวันละ 10 – 14 เที่ยว (ไป 5 – 7 เที่ยว กลับ 5 – 7
เที่ยว) เป็นเดินรถขั้นต่าวันละ 12 เที่ยว (ไป 6 เที่ยว กลับ 6 เที่ยว)
1.3.2 ช่วงนครราชสีมา – บ้านนา โดยขอลดจานวนรถลงจากเดิม 6 – 8 คัน เป็น
4 - 8 คัน และขอปรับปรุงจานวนเที่ยวเดินรถจากเดิมเดินรถวันละ 12 – 16 เที่ยว (ไป 6 – 8 เที่ยว กลับ 6 – 8
เที่ยว) เป็นเดินรถขั้นต่าวันละ 12 เที่ยว (ไป 6 เที่ยว กลับ 6 เที่ยว)
1.3.3 ช่วงนครราชสีมา – บ้านสาโรง โดยขอลดจานวนรถลงจากเดิม 7 – 10 คัน เป็น
5 – 9 คัน และขอปรับปรุงจานวนเที่ยวเดินรถจากเดิมเดินรถวันละ 14 – 20 เที่ยว (ไป 7 – 10 เที่ยว กลับ 7 –
10 เที่ยว) เป็นเดินรถขั้นต่าวันละ 12 เที่ยว (ไป 6 เที่ยว กลับ 6 เที่ยว)
1.4 เงื่อนไขจานวนเที่ยวเดินรถที่เหมาะสม เนื่องจากเส้นทางสายที่ ๑๓๐๖ นครราชสีมา โนนไทย มีปริมาณผู้โดยสารใช้บริการน้อยลงมีปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ย วันละ ๔๐๐ คน ความต้องการใช้รถโดยสาร
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม จึงเห็นควรกาหนดจานวนเที่ยวเดินรถและจานวนรถที่เหมาะสมได้ดังนี้
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สายที่
1306
ช่วง
ช่วง
ช่วง

จานวนเที่ยวเดินรถ (เที่ยว/วัน)
จานวนรถ (คัน)
เงื่อนไขเดิม
เงื่อนไขที่เหมาะสม
เงื่อนไขเดิม
เงื่อนไข
เดินรถวันละ
เดินรถขั้นต่าวันละ
ที่เหมาะสม
นครราชสีมา – โนนไทย
4 เที่ยว
1–2
(ไป 2 เที่ยว กลับ 2 เที่ยว)
นครราชสี ม า – บ้ าน
10 – 14 เที่ยว
12 เที่ยว
5–7
4–7
กระโดน
(ไป 5 – 7 เที่ยว
(ไป 6 เที่ยว กลับ 6 เที่ยว)
กลับ 5 – 7 เที่ยว)
นครราชสีมา – บ้านนา
12 – 16 เที่ยว
12 เที่ยว
6–8
4–8
(ไป 6 – 8 เที่ยว
(ไป 6 เที่ยว กลับ 6 เที่ยว)
กลับ 6 – 8 เที่ยว)
นครราชสี ม า – บ้ าน
14 – 20 เที่ยว
12 เที่ยว
7 – 10
5–9
สาโรง
(ไป 7 – 10 เที่ยว
(ไป 6 เที่ยว กลับ 6 เที่ยว)
กลับ 7 – 10 เที่ยว)
ชื่อเส้นทาง

๑.5 เงื่อนไขสถานที่เก็บ ซ่อมและบารุงรักษารถ บริษัทฯ มีสถานที่เก็บ ซ่อมและบารุงรักษา
รถเดิมตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๐ (บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๖๘๒) ถนนไชยณรงค์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมสามารถใช้เป็นสถานที่เก็บ ซ่อมและบารุงรักษารถในเส้นทาง
สายดังกล่าวได้ต่อไป
๒. ผลการดาเนินงานของบริษัท นครชัยขนส่ง จากัด
.

๒.๑ การจัดการเดินรถ
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาตรวจสอบประวัติการประกอบการขนส่งของบริษัท
นครชัยขนส่ง จากัด ในเส้นทางหมวด ๔ จังหวัดนครราชสีมา สายที่ ๑๓๐๖ นครราชสีมา – โนนไทย ปรากฏว่า
บริษัทฯ จัดการเดินรถถูกต้องตามเงื่อนไขจานวนเที่ยวเดินรถที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
๒.๒ การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
บริษัท นครชัยขนส่ง จากัด ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ โดย
ชาระภาษีและวางหลักทรัพย์ครบถ้วนถูกต้อง แล้ว
๒.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
ตรวจสอบข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจากศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะจังหวัด
นครราชสีมา และรายงานของบริษัท นครชัยขนส่ง จากัด ไม่ปรากฏข้อมูลว่ามีอุบัติเหตุร้ายแรงทาให้มีผู้เสียชีวิตหรือ
บาดเจ็บแต่อย่างใด
2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน
ตรวจสอบข้อมูลจากศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะจังหวัดนครราชสีมาที่ผ่านมา
ไม่พบว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเดินรถสายที่ ๑๓๐๖ นครราชสีมา – โนนไทย แต่อย่างใด
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3. ความเห็นของนายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมา
นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท นครชัยขนส่ง จากัด
จัดการเดินรถในเส้นทางหมวด ๔ สายที่ ๑๓๐๖ นครราชสีมา – โนนไทย ถูกต้องตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการเดินรถ
และปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ โดยไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงทาให้มีผู้เสียชีวิต
หรือบาดเจ็บ และไม่มีรถค้างชาระภาษี รวมทั้งไม่มีปัญหาการร้องเรียนจากการเดินรถแต่อย่างใด
ดังนั้น นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมา จึงเห็นควรอนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ในเส้นทางหมวด 4 จังหวัดนครราชสีมา สายที่
๑๓๐๖ นครราชสีมา – โนนไทย ให้แก่ บริษัท นครชัยขนส่ง จากัด ตามมาตรา 30 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 โดยให้ปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนเที่ยวและจานวนรถ ตามข้อ 1.3 โดยยกเลิก
ตารางการเดินรถเดิม เป็นให้ใช้ตารางการเดินรถเลขที่ 4/35001/2561 แทนตามลาดับ นอกจากนั้นให้ใช้เงื่อนไข
ตามใบอนุญาตประกอบการขนส่งฉบับเดิมทุกประการ
4. ข้อพิจารณา
4.1 พิจารณาอนุมัติต่ออายุใบอนุญาตประกอบการประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
ผู้โดยสาร ในเส้นทางหมวด 4 จังหวัดนครราชสีมา ๑๓๐๖ นครราชสีมา – โนนไทย ให้แก่ บริษัท นครชัยขนส่ง
จากัด ตามมาตรา 30 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
4.2 พิจารณาอนุมัติให้กาหนดเงื่อนไขตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางบก พ.ศ.2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 สายที่ ๑๓๐๖
นครราชสีมา – โนนไทย โดยให้ปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนเที่ยวและจานวนรถ โดยยกเลิกตารางการเดินรถ
เดิม เป็นให้ใช้ตารางการเดินรถเลขที่ 4/35001/2561 แทนตามลาดับ นอกจากนั้นให้ใช้เงื่อนไขตามใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งฉบับเดิมทุกประการ
มติคณะกรรมการฯ 1. อนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบการประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ใน
เส้นทางหมวด 4 สายที่ ๑๓๐๖ นครราชสีมา – โนนไทย ให้แก่ บริษัท นครชัยขนส่ง จากัด ตามมาตรา 30 วรรค
สอง แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
2. อนุมัติให้กาหนดเงื่อนไขตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.
2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถโดยสาร ในเส้นทางหมวด 4 สายที่ ๑๓๐๖ นครราชสีมา
– โนนไทย โดยให้ปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถและจานวนเที่ยวเดินรถ โดยยกเลิกตารางการเดินรถเดิม เป็นให้
ใช้ตารางการเดินรถเลขที่ 4/35001/2561 แทนตามลาดับ นอกจากนั้นให้ใช้เงื่อนไขตามใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งฉบับเดิมทุกประการ
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4.2 เรื่องการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต และกาหนด (ปรับปรุง) สถานที่เก็บ ซ่อมและบารุง
รักษารถ (เปลี่ยนแปลง) ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารเส้นทาง
รถโดยสารประจาทางหมวด ๔ จังหวัดนครราชสีมา สายที่ 1317 ปากช่อง – เขาใหญ่
ด้วยบริษัท ปากช่องขนส่ง จากัด ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งผู้โดยสาร หมวด 4 สายที่ 1317 ปากช่อง – เขาใหญ่ ตามใบอนุญาตเลขที่ นม. 14/2554 สิ้นอายุ
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ได้แสดงความประสงค์ต่อนายทะเบียนเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งเส้นทางดังกล่าว โดยขอเปลี่ยนสถานที่เก็บ ซ่อมและบารุงรักษารถเป็นแห่งใหม่
สาหรับเงื่อนไขอื่น ๆ ขอใช้เงื่อนไขตามใบอนุญาตฉบับเดิมทุกประการ
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ได้ดาเนินการตรวจสอบแล้วขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
1. ข้อมูล
1.1 ผู้ประกอบการขนส่ง
บริษัท ปากช่องขนส่ง จากัด จดทะเบียนนิติบุคคลเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2512
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มีสานักงานตั้งอยู่
เลขที่ 46 หมู่ที่ 9 ตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
1.2 เส้นทางและเงื่อนไขการเดินรถ
1.2.1 เส้นทางสายที่ 1317 ปากช่อง – เขาใหญ่ มีรายละเอียดเส้นทางเริ่มต้นจาก
สถานที่จอดรถโดยสารประจาทางอาเภอปากช่อง ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ถึงทางแยกเข้าเขาใหญ่
แยกซ้ายไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2090 ผ่านบ้านนา บ้านโป่งกะสังข์ บ้านหมูสี ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่
จอดรถโดยสารประจาทางเขาใหญ่ (ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่) ระยะทาง 29 กิโลเมตร
ช่วงปากช่อง – บ้านเลือดไทย เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจาทางอาเภอ
ปากช่อง ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ถึงทางแยกไปเขาใหญ่ แยกซ้ายไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข
2090 ผ่านบ้านนา บ้านโป่งกะสังข์ บ้านหมูสี ถึงกม.ที่ 26 แยกซ้ายไปตามทางหลวงชนบท ผ่านบ้านคลองเดื่อ
บ้านคลองดินดา ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจาทางบ้านเลือดไทย ระยะทาง 39 กิโลเมตร
1.2.2 เงื่อนไขการเดินรถ นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาได้กาหนดเงื่อนไขการ
เดินรถ ดังนี้
เงื่อนไขการเดินรถ
ระยะ
จานวน จานวน
สายที่
ชื่อเส้นทาง
ทาง ลักษณะ เที่ยว/วัน
รถ
(กม.)
รถ
(คัน)
1317 ปากช่อง – เขาใหญ่
29
ม.3
20 - 24 8 - 12
( ส.) 20 - 24 9 - 13
ช่วง ปากช่อง - บ้านเลือดไทย 39

จานวนรถ
ในบัญชี
ขส.บ.11
12
13

ค่า
โดยสาร
(บาท)
17
23

มติคณะกรรม
การฯประจา
จังหวัด
1/2554
7 มี.ค. 54
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1.3 เงื่อนไขสถานที่เก็บ ซ่อมและบารุงรักษารถ บริษัทฯ มีสถานที่เก็บ ซ่อมและบารุงรักษา
รถเดิมตั้งอยู่ตามบริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 35393 หมู่ที่ 16 ตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ปัจจุบันได้ใช้ทาประโยชน์อื่นแล้ว จึงขอเปลี่ยนสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถเป็นแห่งใหม่ ตั้งอยู่บริเวณโฉนด
ที่ดินเลขที่ 60452 เลขที่ดิน 172 ตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
2. ผลการดาเนินงานของบริษัท ปากช่องขนส่ง จากัด
2.1 การจัดการเดินรถ
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาตรวจสอบประวัติการประกอบการขนส่งของ
บริษัท ปากช่องขนส่ง จากัด ในเส้นทางหมวด 4 สายที่ 1317 ปากช่อง – เขาใหญ่ ปรากฏว่าบริษัทฯ จัดการ
เดินรถถูกต้องตามเงื่อนไขการเดินรถที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
2.2 การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
บริษัท ปากช่องขนส่ง จากัด ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
โดยชาระภาษีและวางหลักทรัพย์ครบถ้วนถูกต้องแล้ว
2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
ตรวจสอบข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจากศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะจังหวัด
นครราชสีมา และรายงานของบริษัท ปากช่องขนส่ง จากัด ไม่ปรากฏข้อมูลว่ามีอุบัติเหตุร้ายแรงทาให้มีเสียชีวิต
หรือบาดเจ็บแต่อย่างใด
2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน
ตรวจสอบข้อมูลจากศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะจังหวัดนครราชสีมาที่
ผ่านมา ไม่พบว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเดินรถสายที่ 1317 ปากช่อง – เขาใหญ่
3. ความเห็นของนายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมา
นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท ปากช่องขนส่ง จากัด
จัดการเดินรถในเส้นทางหมวด 4 สายที่ 1317 ปากช่อง – เขาใหญ่ ถูกต้องตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการเดินรถ และ
ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ โดยไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงทาให้มีผู้เสียชีวิตหรือ
บาดเจ็บ และไม่มีรถค้างชาระภาษี รวมทั้งไม่มีปัญหาการร้องเรียนจากการเดินรถแต่อย่างใด จึงเห็นควรอนุมัติให้
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ในเส้นทางหมวด 4 สายที่ 1317
ปากช่อง – เขาใหญ่ ให้แก่ บริษัท ปากช่องขนส่ง จากัด ตามมาตรา 30 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางบก พ.ศ.2522 โดยให้ปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จากสถานที่เดิมเป็นสถานที่
แห่งใหม่ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 60452 เลขที่ดิน 172 ตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
นอกจากนั้นให้ใช้เงื่อนไขตามใบอนุญาตประกอบการขนส่งฉบับเดิมทุกประการ
4. ข้อพิจารณา
4.1 พิจารณาอนุมัติต่ออายุใบอนุญาตประกอบการประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
ผู้โดยสาร ในเส้นทางหมวด 4 จังหวัดนครราชสีมา สายที่ 1317 ปากช่อง – เขาใหญ่ ให้กับบริษัท ปากช่อง
ขนส่ง จากัด ตามมาตรา 30 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
/4.2 พิจารณา...
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4.2 พิจารณาอนุมัติให้กาหนดปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
จากสถานที่เดิมเป็นสถานที่แห่งใหม่ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 60452 เลขที่ดิน 172 ตาบลหมูสี อาเภอ
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นอกจากนั้นให้ใช้เงื่อนไขตามใบอนุญาตประกอบการขนส่งฉบับเดิมทุกประการ
มติคณะกรรมการฯ 1. อนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบการประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ใน
เส้นทางหมวด 4 สายที่ 1317 ปากช่อง – เขาใหญ่ ให้แก่ บริษัท ปากช่องขนส่ง จากัด ตามมาตรา 30 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
2. อนุมัติให้กาหนดปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จากสถานที่
เดิมเป็นสถานที่แห่งใหม่ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 60452 เลขที่ดิน 172 ตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา นอกจากนั้นให้ใช้เงื่อนไขตามใบอนุญาตประกอบการขนส่งฉบับเดิมทุกประการ
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4.3 เรื่องการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
ผู้โดยสารเส้นทางรถโดยสารประจาทางหมวด 4 สายที่ 4155 นครราชสีมา – โครงการพระราชดาริลาปลาย
มาศ (หาดชมตะวัน)
ด้วยบริษัท ภาณุรัตน์ขนส่ง จากัด ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งผู้โดยสาร หมวด 4 สายที่ 4155 นครราชสีมา – โครงการพระราชดาริลาปลายมาศ (หาดชมตะวัน)
ตามใบอนุญาตเลขที่ นม. 10/2554 สิ้นอายุวันที่ 28 ตุลาคม 2560 ได้แสดงความประสงค์ต่อนายทะเบียนเมื่อ
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งเส้นทางดังกล่าว โดยขอใช้เงื่อนไขตาม
ใบอนุญาตฉบับเดิมทุกประการ
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ได้ดาเนินการตรวจสอบแล้วขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
1. ข้อมูล
1.1 ผู้ประกอบการขนส่ง
บริษัท ภาณุรัตน์ขนส่ง จากัด จดทะเบียนนิติบุคคลเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2514 มี
คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มีสานักงานตั้งอยู่
เลขที่ 40 หมู่ที่ 1 ตาบลด่านเกวียน อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
1.2 เส้นทางและเงื่อนไขการเดินรถ
1.2.1 เส้นทางสายที่ 4155 นครราชสีมา – โครงการพระราชดาริลาปลายมาศ
(หาดชมตะวัน) มีรายละเอียดเส้นทางเริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา ไปตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 224 ถึงทางแยกอาเภอโชคชัย แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ผ่านบ้านหนองหัวแรด
ถึงอาเภอหนองบุญมาก แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2309 ผ่านบ้านหนองตะไก้ บ้านยอกขาม
ถึงบ้านหนองยายเทียม แยกขวาไปตามทางหลวงชนบท ผ่านบ้านสว่างพัฒนา ถึงบ้านหัวทานบ ไปตามทางหลวง
ชนบท ถึงบ้านสระว่านพระยา แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2365 ถึงบ้านดอนแขวน แยกขวาไป
ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2317 ผ่านบ้านสกัดนาก บ้านโคกหน้ากลอง บ้านหนองไผ่น้อย บ้านเสิงสาง บ้าน
โคกไม้งาม ถึงบ้านโคกไม้ตาย แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2356 ผ่านบ้านโคกสูง ไปตามถนน
องค์การบริหารส่วนตาบล ผ่านบ้านราษฎร์พัฒนา บ้านราชบูรณะ ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจา
ทางโครงการพระราชดาริลาปลายมาศ (หาดชมตะวัน) ระยะทาง 123 กิโลเมตร
- ช่วงนครราชสีมา - บ้านสันติสุข เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา
ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 ถึงทางแยกอาเภอโชคชัย แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24
ผ่านบ้านหนองหัวแรด อาเภอหนองบุญมาก ถึงบ้านซับตะคร้อ แยกขวาไปตามทางหลวงชนบท ผ่านบ้านหนองบุญ
มาก บ้านหนองยายเทียม บ้านสว่างพัฒนา ถึงบานหัวทานบ ไปตามทางหลวงชนบท (ยธ.นม.2082) ถึงบ้านสระ
ว่านพระยา แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2365 ถึงบ้านดอนแขวน แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2317 ผ่านบ้านสกัดนาก บ้านโคกหน้ากลอง บ้านหนองไผ่น้อย บ้านเสิงสาง ถึงบ้านโคกไม้ตาย แยก
ซ้ายไปตามทางหลวงชนบท ผ่านบ้านสระตะเคียน ไปสุดเส้นทางที่สถานที่จอดรถโดยสารประจาทางบ้านสันติสุข
ระยะทาง 121 กิโลเมตร
/ช่วงนครราชสีมา...
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- ช่วงนครราชสีมา – บ้านโนนสมบูรณ์ – โครงการพระราชดาริลาปลายมาศ (หาดชม
ตะวัน) เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 ถึงทางแยก
อาเภอโชคชัย แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ผ่านบ้านหนองหัวแรด อาเภอหนองบุญมาก ถึงบ้าน
ซับตะคร้อ แยกขวาไปตามทางหลวงชนบท ผ่านบ้านหนองบุญมาก บ้านหนองยายเทียม บ้านสว่างพัฒนา ถึงบ้าน
หัวทานบ ไปตามทางหลวงชนบท (ยธ.นม.2082) ถึงบ้านสระว่านพระยา แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2365 ถึงบ้านดอนแขวน แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2317 ผ่านบ้านสกัดนาก บ้าน
โคกหน้ากลอง บ้านหนองไผ่น้อย บ้านเสิงสาง ถึงบ้านโคกไม้งาม ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2356 ผ่าน
บ้านโดนสมบูรณ์ บ้านราษฎร์สามัคคี ไปสุดเส้นทางที่สถานที่จอดรถโดยสารประจาทางโครงการพระราชดาริ
ลาปลายมาศ (หาดชมตะวัน) ระยะทาง 123 กิโลเมตร
1.2.2 เงื่อนไขการเดินรถ นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาได้กาหนดเงื่อนไข
การเดินรถ ดังนี้
เงื่อนไขการเดินรถ
ระยะ
ค่า
มติ
จานวน จานวน จานวน
สายที่
ชื่อเส้นทาง
ทาง ลักษณะ เที่ยว/วัน
รถ
โดยสาร คณะกรรมการฯ
รถ
(กม.)
ในบัญชี (บาท) ประจาจังหวัด
รถ
เดินรถ
(คัน)
ขส.บ.11
ขั้นต่าวัน
ละ
(เที่ยว)
4155 นครราชสีมา –
123
ม.2
10
3 – 10
11
92 1/2554
โครงการฯ(หาดชมตะวัน)
(ปอ.2)
7 มี.ค.2554
ม.3 (ธ)
8
6 – 10
7
66
ม.4 (ข)
2
1–3
3
92
ช่วง นครราชสีมา – บ้านสันติ 121
ม.3
2
1–2
1
65
สุข
(ธ.)
ช่วง นครราชสีมา – บ้านโนน 123
ม.2
2
1–3
1
66
สมบูรณ์-โครงการฯ
(ปอ.2)
(หาดชมตะวัน)

1.3 เงื่อนไขสถานที่เก็บ ซ่อมและบารุงรักษารถ บริษัทฯ มีสถานที่เก็บ ซ่อมและ
บารุงรักษารถเดิมตั้งอยู่ตามหนังสือโฉนดที่ดินเลขที่ 16010 เลขที่ดิน 1182 ตาบลกระโทก อาเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมสามารถใช้เป็นสถานที่เก็บ ซ่อมและบารุงรักษารถในเส้นทาง
สายดังกล่าวได้ต่อไป
2. ผลการดาเนินงานของบริษัท ภาณุรัตน์ขนส่ง จากัด
2.1 การจัดการเดินรถ
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาตรวจสอบประวัติการประกอบการขนส่งของ
บริษัท ภาณุรัตน์ขนส่ง จากัด ในเส้นทางหมวด 4 สายที่ 4155 นครราชสีมา – โครงการพระราชดาริลาปลายมาศ
(หาดชมตะวัน) ปรากฏว่าบริษัทฯ จัดการเดินรถถูกต้องตามเงื่อนไขการเดินรถที่กาหนดไว้ในใบอนุญาต
ประกอบการขนส่ง
/2.2 การปฏิบัติ...
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2.2 การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
บริษัท ภาณุรัตน์ขนส่ง จากัด ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
โดยชาระภาษีและวางหลักทรัพย์ครบถ้วนถูกต้อง แล้ว
2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
ตรวจสอบข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจากศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะจังหวัด
นครราชสีมา และรายงานของบริษัท ภาณุรัตน์ขนส่ง จากัด ไม่ปรากฏข้อมูลว่ามีอุบัติเหตุร้ายแรงทาให้มีเสียชีวิต
หรือบาดเจ็บแต่อย่างใด
2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน
ตรวจสอบข้อมูลจากศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะจังหวัดนครราชสีมาที่
ผ่านมา ไม่พบว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเดินรถสายที่ 4155 นครราชสีมา – โครงการพระราชดาริลาปลายมาศ
(หาดชมตะวัน)
3. ความเห็นของนายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมา
นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท ภาณุรัตน์ขนส่ง จากัด
จัดการเดินรถในเส้นทางหมวด 4 สายที่ 4155 นครราชสีมา – โครงการพระราชดาริลาปลายมาศ (หาดชมตะวัน)
ถูกต้องตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการเดินรถ และปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ โดยไม่มีรายงานการ
เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงทาให้มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ และไม่มีรถค้างชาระภาษี รวมทั้งไม่มีปัญหาการร้องเรียนจากการ
เดินรถแต่อย่างใด จึงเห็นควรอนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
ผู้โดยสาร ในเส้นทางหมวด 4 สายที่ 4155 นครราชสีมา – โครงการพระราชดาริลาปลายมาศ (หาดชมตะวัน)
ให้แก่ บริษัท ภาณุรัตน์ขนส่ง จากัด ตามมาตรา 30 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
โดยให้ใช้เงื่อนไขตามใบอนุญาตประกอบการขนส่งฉบับเดิมทุกประการ
4. ข้อพิจารณา
พิจารณาอนุมัติต่ออายุใบอนุญาตประกอบการประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร
ในเส้นทางหมวด 4 สายที่ 4155 นครราชสีมา – โครงการพระราชดาริลาปลายมาศ (หาดชมตะวัน) ให้กับบริษัท
ภาณุรัตน์ขนส่ง จากัด ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 โดยให้ใช้เงื่อนไขตาม
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งฉบับเดิมทุกประการ
มติคณะกรรมการฯ อนุมัติต่ออายุใบอนุญาตประกอบการประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทาง
หมวด 4 สายที่ 4155 นครราชสีมา – โครงการพระราชดาริลาปลายมาศ (หาดชมตะวัน) ให้กับบริษัท ภาณุรัตน์
ขนส่ง จากัด ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 โดยให้ใช้เงื่อนไขตามใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งฉบับเดิมทุกประการ
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4.4 เรื่องการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งผู้โดยสารเส้นทางรถโดยสารประจาทางหมวด 4 สายที่ 4198 นครราชสีมา – บ้านท่าตะแบก
ด้วยบริษัท ภาณุรัตน์ขนส่ง จากัด ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งผู้โดยสาร หมวด 4 สายที่ 4198 นครราชสีมา – บ้านท่าตะแบก ตามใบอนุญาตเลขที่ นม. 3/2554
สิ้นอายุวันที่ 29 ตุลาคม 2560 ได้แสดงความประสงค์ต่อนายทะเบียนเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งเส้นทางดังกล่าว โดยขอใช้เงื่อนไขตามใบอนุญาตฉบับเดิมทุกประการ
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ได้ดาเนินการตรวจสอบแล้วขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
1. ข้อมูล
1.1 ผู้ประกอบการขนส่ง
บริษัท ภาณุรัตน์ขนส่ง จากัด จดทะเบียนนิติบุคคลเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2514
มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มีสานักงาน
ตั้งอยู่เลขที่ 40 หมู่ที่ 1 ตาบลด่านเกวียน อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
1.2 เส้นทางและเงื่อนไขการเดินรถ
1.2.1 เส้นทางสายที่ 4198 นครราชสีมา - บ้านท่าตะแบก มีรายละเอียดเส้นทาง
เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 ถึงทางแยกอาเภอ
โชคชัย แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 ถึงทางแยกบ้านหนองหัวแรด แยกซ้ายไปตามทางหลวง
ชนบท ผ่านบ้านลุงเขว้า บ้านหนองพลวง แยกขวาไปตามทางหลวงชนบท ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสาร
ประจาทางบ้านท่าตะแบก ระยะทาง 68 กิโลเมตร
ช่วงนครราชสีมา - บ้านสีสุก เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา
ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 ถึงทางแยกอาเภอโชคชัย แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24
ถึงทางแยกบ้านหนองหัวแรด แยกซ้ายไปตามทางหลวงชนบท ผ่านบ้านลุงเขว้า บ้านหนองพลวง ถึงบ้านหนองไผ่
แยกขวาไปตามทางหลวงชนบท ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจาทางบ้านสีสุก ระยะทาง 67 กม.
1.2.2 เงื่อนไขการเดินรถ นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาได้กาหนดเงื่อนไข
การเดินรถ ดังนี้
สายที่

ชื่อเส้นทาง

4198 นครราชสีมา – บ้านท่า
ตะแบก
ช่วง

นครราชสีมา – บ้านสีสุก

เงื่อนไขการเดินรถ
มติคณะ
จานวนเที่ยว
จานวนรถ จานวน ค่า
รถใน
โดย กรรมการฯ
ลักษณะ
เดินรถขั้นต่า
(คัน)
ประจา
บัญชี
สาร
รถ
วันละ
จังหวัด
ขส.บ. (บาท)
(เที่ยว)
11
68 ม.2 (ปอ.2)
2
1–2
1
52 1/2554
และหรือ
และ 7 มี.ค.54
ม.3 (ธ)
37
67 ม.3(ธ/ส)
2
1–2
1
38

ระยะ
ทาง
(กม.)
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1.3 เงื่อนไขสถานที่เก็บ ซ่อมและบารุงรักษารถ บริษัทฯ มีสถานที่เก็บ ซ่อมและบารุง
รักษารถเดิมตั้งอยู่ตามหนังสือโฉนดที่ดินเลขที่ 36237 เลขที่ดิน 595 ตาบลด่านเกวียน อาเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมสามารถใช้เป็นสถานที่เก็บ ซ่อมและบารุงรักษารถในเส้นทาง
สายดังกล่าวได้ต่อไป
2. ผลการดาเนินงานของบริษัท ภาณุรัตน์ขนส่ง จากัด
2.1 การจัดการเดินรถ
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาตรวจสอบประวัติการประกอบการขนส่งของ
บริษัท ภาณุรัตน์ขนส่ง จากัด ในเส้นทางหมวด 4 สายที่ 4198 นครราชสีมา – บ้านท่าตะแบก ปรากฏว่าบริษัทฯ
จัดการเดินรถถูกต้องตามเงื่อนไขการเดินรถที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
2.2 การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
บริษัท ภาณุรัตน์ขนส่ง จากัด ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ
โดยชาระภาษีและวางหลักทรัพย์ครบถ้วนถูกต้อง แล้ว
2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
ตรวจสอบข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจากศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะจังหวัด
นครราชสีมา และรายงานของบริษัท ภาณุรัตน์ขนส่ง จากัด ไม่ปรากฏข้อมูลว่ามีอุบัติเหตุร้ายแรงทาให้มีเสียชีวิต
หรือบาดเจ็บแต่อย่างใด
2.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน
ตรวจสอบข้อมูลจากศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะจังหวัดนครราชสีมาที่
ผ่านมา ไม่พบว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการเดินรถสายที่ 4198 นครราชสีมา – บ้านท่าตะแบก
3. ความเห็นของนายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมา
นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท ภาณุรัตน์ขนส่ง จากัด
จัดการเดินรถในเส้นทางหมวด 4 สายที่ 4198 นครราชสีมา – บ้านท่าตะแบก ถูกต้องตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
เดินรถ และปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ โดยไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงทาให้มี
ผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ และไม่มีรถค้างชาระภาษี รวมทั้งไม่มีปัญหาการร้องเรียนจากการเดินรถแต่อย่างใด จึงเห็นควร
อนุมัติให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ในเส้นทางหมวด 4 สายที่
4198 นครราชสีมา – บ้านท่าตะแบก ให้แก่ บริษัท ภาณุรัตน์ขนส่ง จากัด ตามมาตรา 30 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 โดยให้ใช้เงื่อนไขตามใบอนุญาตประกอบการขนส่งฉบับเดิมทุกประการ
4. ข้อพิจารณา
พิจารณาอนุมัติต่ออายุใบอนุญาตประกอบการประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร
ในเส้นทางหมวด 4 สายที่ 4198 นครราชสีมา – บ้านท่าตะแบก ให้กับบริษัท ภาณุรัตน์ขนส่ง จากัด ตามมาตรา 30
แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 โดยให้ใช้เงื่อนไขตามใบอนุญาตประกอบการขนส่งฉบับเดิม
ทุกประการ
มติคณะกรรมการฯ อนุมัติต่ออายุใบอนุญาตประกอบการประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โ ดยสารในเส้นทาง
หมวด 4 สายที่ 4198 นครราชสีมา – บ้านท่าตะแบก ให้กับบริษัท ภาณุรัตน์ขนส่ง จากัด ตามมาตรา 30 แห่ ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 โดยให้ใช้เงื่อนไขตามใบอนุญาตประกอบการขนส่งฉบับเดิมทุกประการ
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4.5 เรื่องการพิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขการเดินรถเกี่ยวกับจานวนเที่ยว
(ลดจานวน) ในเส้นทางรถโดยสารประจาทาง หมวด ๔ จังหวัดนครราชสีมา สายที่ 1305 นครราชสีมา –
ชุมพวง
ด้วยบริษัท นครราชสีมาพิมายเดินรถ จากัด ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วย
รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ในเส้นทางหมวด ๔ จังหวัดนครราชสีมา สายที่ 1305 นครราชสีมา – ชุมพวง
ตามใบอนุญาตเลขที่ นม. 10/๒๕๕๕ สิ้นอายุวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ได้แสดงความประสงค์ขอปรับปรุงเงื่อนไข
เกี่ยวกับจานวนเที่ยวการเดินรถ โดยขอลดจานวนเที่ยว เพื่อความเหมาะสมกับสภาพการเดินรถในปัจจุบัน
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาดาเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
ดังนี้
๑. ข้อมูล
1.๑ เส้นทางและเงื่อนไขการเดินรถ
1.1.1 เส้นทางสายที่ ๑๓๐๕ นครราชสีมา – ชุมพวง มีรายละเอียดเส้นทางเริ่มต้นจาก
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕ ถึงบ้านจอหอ แยกขวาไปตาม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ ถึงบ้านตลาดแค แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๖ ถึงอาเภอ พิมาย
แยกขวาไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๑๖๓ ถึงทางแยกทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๑๗๕ แยกซ้ายไป
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๑๗๕ ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจาทางอาเภอชุมพวง ระยะทาง
๙๖ กิโลเมตร
1.๑.๒ เงื่อนไขการเดินรถ นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาได้กาหนดเงื่อนไข
การเดินรถ ดังนี้
สายที่

1305

ชื่อเส้นทาง

นครราชสีมา – ชุม
พวง

ระยะ

เงื่อนไขการเดินรถ

จานวน
ค่า
จานวน จานวนรถ รถใน โดยสาร
บัญชี
เที่ยว/วัน
(คัน)
ขส.บ.
11

ทาง

ลักษณะรถ

96

มาตรฐาน 2
และหรือ
มาตรฐาน 3(ธ)

60 - 72

มาตรฐาน 4

2–8

1-2

2

77

มาตรฐาน2(จ)
(รถโดยสารปรับ
อากาศชั้น 2
ไม่เกิน 20 ที่นั่ง)

เดินรถขั้น
ต่าวันละ
16 เที่ยว

4–8

4

77

20 - 25

23

มติคณะ
กรรมการ
ประจา
จังหวัด

77

2/2554

และ

16 ส.ค.54

55
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1.๒ การขอปรับปรุงเงื่อนไขจานวนรถและจานวนเที่ยวเดินรถ บริษัทฯ ขอปรับลดเงื่อนไข
เกี่ยวกับจานวนเที่ยวการเดินรถ โดยขอทาการเดินรถดังนี้
1.2.1 รถมาตรฐาน 2 (รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2) และหรือรถมาตรฐาน 3 (รถโดยสาร
ธรรมดา) จากเดิมเดินรถวันละ 60 – 72 เที่ยว (ไป 30 – 36 เที่ยว กลับ 30 – 36 เทีย่ ว) เป็นเดินรถขั้นต่าวันละ
40 เที่ยว (ไป 20 เที่ยว กลับ 20 เที่ยว)
1.2.2 รถมาตรฐาน 4 (รถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น) จากเดิมเดินรถวันละ 2 – 8 เที่ยว
(ไป 1 – 4 เที่ยว กลับ 1 – 4 เที่ยว) เป็นเดินรถขั้นต่าวันละ 2 เที่ยว (ไป 1 เที่ยว กลับ 1 เที่ยว)
1.2.3 รถมาตรฐาน 2 (จ) (รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 ไม่เกิน 20 ที่นั่ง) จากเดิมเดินรถ
ขั้นต่าวันละ 16 เที่ยว (ไป 8 เที่ยว กลับ 8 เที่ยว) เป็นเดินรถขั้นต่าวันละ 8 เที่ยว (ไป 4 เที่ยว กลับ 4 เที่ยว)
1.3 เงื่อนไขจานวนเที่ยวเดินรถที่เหมาะสม เนื่องจากเส้นทางสายที่ ๑๓05 นครราชสีมา –
ชุมพวง มีปริมาณผู้โดยสารใช้บริการน้อยลงมีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 1,400 คน ความต้องการใช้รถโดยสาร
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม จึงเห็นควรกาหนดจานวนเที่ยวเดินรถและจานวนรถที่เหมาะสมได้ดังนี้
สายที่

ชื่อเส้นทาง

ลักษณะรถ

1305

นครราชสีมา – ชุมพวง

มาตรฐาน 2
(รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2)
และหรือ
มาตรฐาน 3 (รถโดยสาร
ธรรมดา)

จานวนเที่ยวเดินรถ (เที่ยว/วัน)
เงื่อนไขเดิม
เงื่อนไขที่เหมาะสม
เดินรถขั้นต่าวันละ
60 – 72
40 เที่ยว
(ไป 20 เที่ยว กลับ 20
เที่ยว)

มาตรฐาน 4
(รถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น)

2–8

2 เที่ยว
(ไป 1 เที่ยว กลับ 1 เที่ยว)

รถมาตรฐาน 2 (จ)
(รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2
ไม่เกิน 20 ที่นั่ง)

เดินรถขั้นต่าวันละ 16
เที่ยว (ไป 8 เที่ยว
กลับ 8 เที่ยว)

8 เที่ยว
(ไป 4 เที่ยว กลับ 4 เที่ยว)

๒. ความเห็นของนายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมา
นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันสภาพการเดินรถโดยสารใน
เส้นทางสายที่ ๑๓05 นครราชสีมา – ชุมพวง มีปริมาณผู้โดยสารใช้บริการลดน้อยลง ดังนั้น เพื่อเป็นการจัดการเดิน
รถให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน จึงเห็นควรปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถเกี่ยวกับจานวนเที่ยวการเดินรถ ใน
เส้นทางสายหลักสายที่ ๑๓05 นครราชสีมา – ชุมพวง ตามข้อ 1.3 โดยให้ใช้ตารางการเดินรถเลขที่ 4/35002
/2561 แทนตารางการเดินรถเดิม นอกจากนั้นให้ใช้เงื่อนไขตามใบอนุญาตประกอบการขนส่งฉบับเดิมทุกประการ
๓. ข้อพิจารณา
พิจารณาอนุมัติให้นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมา ปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถเกี่ยวกับ
จานวนเที่ยวเดินรถ ในเส้นทางหมวด ๔ จังหวัดนครราชสีมา สายที่ 1305 นครราชสีมา – ชุมพวง ตามความเห็น
ของนายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาในข้อ ๒
/มติคณะกรรมการ...
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มติคณะกรรมการฯ อนุมัติให้นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมา ปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถเกี่ยวกับ จานวน
เที่ ย วเดิ น รถ ในเส้ น ทางหมวด ๔ จั ง หวั ด นครราชสี ม า สายที่ 1305 นครราชสี ม า – ชุ ม พวง ให้ แ ก่ บริษั ท
นครราชสีมาพิมายเดินรถ จากัด ยึดถือปฏิบัติตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

/4.6 เรื่องการพิจารณา...
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4.6 เรื่องการพิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขสีรถ ในเส้นทางรถโดยสารประจาทางหมวด
4 จังหวัดนครราชสีมา สายที่ 1311 นครราชสีมา - ขามสะแกแสง
ด้วยบริษัท พรทวีชัยราชสีมา จากัด ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งผู้โดยสาร ใบอนุญาตเลขที่ นม 3 / 2555 สิ้นอายุวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ในเส้นทางหมวด 4 จังหวัด
นครราชสีมา สายที่ 1311 นครราชสีมา - ขามสะแกแสง ได้แสดงความประสงค์ขอปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับสีรถ
มาตรฐาน 2 (รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2)
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาดาเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณาดังนี้
1. ข้อมูล
1.1 เส้นทางการเดินรถ
1.1.1 เส้นทางสายที่ 1311 นครราชสีมา – ขามสะแกแสง มีรายละเอียดเส้นทาง
เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 1 ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)
ถึงบ้านจอหอ ตรงไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านบ้านตะโหนด ถึงทางแยกไปอาเภอ
โนนสูง แยกซ้ายไปตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2067 ผ่านบ้านดอนหวาย บ้านใหม่ บ้านกอ อาเภอโนนสูง
บ้านคอหงส์ บ้านสะพาน บ้านดอนผวา บ้านไพ บ้านกลึง บ้านเกรียม ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสาร
ประจาทางอาเภอขามสะแกแสง ระยะทาง 58 กิโลเมตร
1.๑.๒ เงื่อนไขการเดินรถ นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาได้กาหนดเงื่อนไข
การเดินรถ ดังนี้
สายที่

ชื่อเส้นทาง

1311

นครราชสีมา - ขาม
สะแกแสง

ระยะ
ทาง
(กม.)
58

เงื่อนไขการเดินรถ
มติ
จานวน จานวน จานวนรถ ค่า
ในบัญชี โดยสาร คณะกรรมการ
ลักษณะ เที่ยว/วัน
รถ
ฯประจา
รถ
(คัน) ขส.บ.11 (บาท)
จังหวัด
ม.3 24 - 32 6 - 9
9
32
3 / 2550
(ธรรมดา)
4 ก.ย. 2540

1.2 เงื่อนไขการเดินรถที่ขอกาหนดและปรับปรุง
บริษัทฯ ขอปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับสีรถมาตรฐาน 2 (รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2)
จากเดิม กาหนดเป็นสีส้ม เหลือง และขาว ขอเปลี่ยนเป็นสีขาว เขียว เหลือง และส้ม
๒. ความเห็นของนายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมา
นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า การขอปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับสี
รถมาตรฐาน 2 (รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2) จากเดิม กาหนดเป็นสีส้ม เหลือง และขาว ขอเปลี่ยน เป็นสีขาว เขียว
เหลือง และส้ม เป็นการขอกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขสีรถ เพื่อให้มีความเหมาะสม ดังนั้น จึงเห็นควรกาหนด
(ปรับปรุง) เงื่อนไขเงื่อนไขเกี่ยวกับสีรถมาตรฐาน 2 (รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2) จากเดิม กาหนดเป็นสีส้ม เหลือง
และขาว ขอเปลี่ยนเป็นสีขาว เขียว เหลือง และส้ม ในเส้นทางสายที่ 1311 นครราชสีมา - ขามสะแกแสง ตามข้อ
1.2 สาหรับเงื่อนไขอื่นยังคงเดิมทุกประการ
/3. ข้อพิจารณา...
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๓. ข้อพิจารณา
พิจารณาอนุมัติให้นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมา ปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับสีรถ
มาตรฐาน 2 (รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2) ในเส้นทางสายที่ 1311 นครราชสีมา – ขามสะแกแสง ตามความเห็น
ของนายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาในข้อ ๒
มติคณะกรรมการฯ อนุมัติให้นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมา ปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับสีรถมาตรฐาน 2
(รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2) ในเส้นทางสายที่ 1311 นครราชสีมา – ขามสะแกแสง ให้แก่ บริษัท พรทวีชัย จากัด
ยึดถือปฏิบัติตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
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4.7 เรื่องการพิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขการเดินรถเกี่ยวกับจานวนรถและจานวน
เที่ยวการเดินรถ (เพิ่มจานวน) ในเส้นทางรถโดยสารประจาทางหมวด 4 จังหวัดนครราชสีมา สายที่ 4226
ครบุรี – กุดโบสถ์
ด้วยบริษัท ครบุรีเดินรถ จากัด ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งผู้โดยสาร ในเส้นทางหมวด ๔ จังหวัดนครราชสีมา สายที่ 4226 ครบุรี – กุดโบสถ์ ตามใบอนุญาตเลขที่
นม. 5/๒๕60 สิ้นอายุวันที่ 13 กันยายน 2566 ได้แสดงความประสงค์ขอปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถและ
จานวนเที่ยวการเดินรถ (เพิ่มจานวน) ในเส้นทางดังกล่าว เพื่อเป็นความเหมาะสมกับสภาพการเดินรถในปัจจุบัน
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาดาเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณาดังนี้
1. ข้อมูล
๑.1 เส้นทางการเดินรถ
1.1.1 เส้นทางสายที่ 4226 ครบุรี – กุดโบสถ์ มีรายละเอียดเส้นทางเริ่มต้นอาเภอ
ครบุรี ไปตามถนนไปบ้านกุดโบสถ์ ผ่านบ้านสระประทีป บ้านเสิงสาง สุดเส้นทางที่บ้านกุดโบสถ์ ระยะทาง 40
กิโลเมตร
1.๑.๒ เงื่อนไขการเดินรถ นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาได้กาหนดเงื่อนไข
การเดินรถ ดังนี้
ชื่อเส้นทาง

ระยะ
ทาง
(กม.)

เงื่อนไขการเดินรถ
จานวน จานวน
ลักษณะ เที่ยว/
รถ
รถ
วัน
(คัน)

4226 ครบุรี – กุดโบสถ์

40

ม.3(ธ/ส)

สาย
ที่

4-8

2-5

จานวน
รถใน
บัญชี
ขส.บ.
๑๑
5

ค่า
มติคณะกรรม
โดยสาร การฯประจา
(บาท)
จังหวัด
23

1/๒๕60
28 ก.พ.60

1.2 เงื่อนไขจานวนรถและจานวนเที่ยวเดินรถที่ขอปรับปรุง
บริษัทฯ ขอปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ และจานวนเที่ยวการเดินรถ โดยขอปรับ
เพิ่มจานวนรถ จากเดิม 2 – 5 คัน เป็น 4 - 8 คัน และเงื่อนไขการเดินรถจากเดิมเดินรถวันละ 4 – 8 เที่ยว
(ไป 2 – 4 เที่ยว กลับ 2 – 4 เที่ยว) เป็นเดินรถขั้นต่าวันละ 12 เที่ยว (ไป 6 เที่ยว กลับ 6 เที่ยว) เพื่อความ
เหมาะสมกับสภาพการเดินรถในปัจจุบัน

/1.4 เงื่อนไข...
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๑.3 เงื่อนไขการเดินรถที่เหมาะสม
เนื่องจากเส้นทางสายที่ 4226 ครบุรี – กุดโบสถ์ มีปริมาณผู้โดยสารใช้บริการเพิ่มมาก
ขึ้น มีปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 150 คน ความต้องการใช้รถโดยสารเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม จึงเห็นควร
กาหนดจานวนเที่ยวเดินรถและจานวนรถที่เหมาะสมได้ดังนี้
สาย

ชื่อเส้นทาง

ลักษณะ
รถ

4226 ครบุรี – กุดโบสถ์

ม.3 (ธ/ส)

จานวนเที่ยวเดินรถ (เที่ยว/วัน)
เงื่อนไขเดิม
เงื่อนไขที่เหมาะสม
เดินรถวันละ
เดินรถขั้นต่าวันละ
12 เที่ยว
4–8
(ไป 6 เที่ยว กลับ 6 เที่ยว)

จานวนรถ (คัน)
เงื่อนไขเดิม
เงื่อนไข
ที่เหมาะสม
2–5
4–8

2. ความเห็นของนายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมา

นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท ครบุรีเดินรถ จากัด
จัดการเดินรถในเส้นทางหมวด 4 จังหวัดนครราชสีมา สายที่ 4226 ครบุรี – กุดโบสถ์ ถูกต้องตามเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การเดินรถ และปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ โดยไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงทาให้มี
ผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ และไม่มีรถค้างชาระภาษี มีเหตุผลความจาเป็นเนื่องจากมีปริมาณผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น
จึงเห็นควรให้กาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขจานวนรถและจานวนเที่ยวการเดินรถในเส้นทางหมวดหมวด 4 จังหวัด
นครราชสีมา สายที่ 4226 ครบุรี – กุดโบสถ์ ให้แก่บริษัท ครบุรีเดินรถ จากัด โดยให้ปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับ
จานวนรถและจานวนเที่ยวการเดินรถ (เพิ่มจานวน) ตามข้อ 1.3 โดยให้ใช้ตารางการเดินรถเลขที่ 4/35003
/2561 แทนตารางการเดินรถเดิม นอกจากนั้นให้ใช้เงื่อนไขตามใบอนุญาตประกอบการขนส่งฉบับเดิมทุกประการ
3. ข้อพิจารณา
พิจารณาอนุมัติให้นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมา ปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถเกี่ยวกับ
จานวนรถและจานวนเที่ยวการเดินรถ (เพิ่มจานวน) ในเส้นทางหมวด 4 จังหวัดนครราชสีมา สายที่ 4226 ครบุรี –
กุดโบสถ์ ตามความเห็นของนายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาในข้อ 2
มติคณะกรรมการฯ อนุมัติให้นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมา ปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถเกี่ยวกับจานวนรถ
และจานวนเที่ยวการเดินรถ (เพิ่มจานวน) ในเส้นทางหมวด 4 จังหวัดนครราชสีมา สายที่ 4226 ครบุรี – กุดโบสถ์
ตามความเห็นของนายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาในข้อ 2
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4.8 เรื่องการพิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขการเดินรถเกี่ยวกับจานวนรถและจานวน
เที่ยวการเดินรถ (ลด/เพิ่มจานวน) ในเส้นทางรถโดยสารประจาทางหมวด 4 จังหวัดนครราชสีมา สายที่
4391 นครราชสีมา – ด่านขุนทด
ด้วย บริษัท โคราชด่านขุนทดทรานสปอร์ต จากัด ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ใบอนุญาตเลขที่ 7/2560 สิ้นอายุวันที่ 28 มีนาคม 2567 ใน
เส้นทางหมวด 4 จังหวัดนครราชสีมา สายที่ 4391 นครราชสีมา – ด่านขุนทด ได้แสดงความประสงค์ขอกาหนด
(ปรับปรุง) เงื่อนไขการเดินรถเกี่ยวกับจานวนรถและจานวนเที่ยวการเดินรถ (ลด/เพิ่มจานวน) ในเส้นทางดังกล่าว
เพื่อเป็นความเหมาะสมกับสภาพการเดินรถในปัจจุบัน
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาดาเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณาดังนี้
1. ข้อมูล
1.1 เส้นทางการเดินรถ
1.1.1 เส้นทางสายที่ 4391 มีรายละเอียดเส้นทางเริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดนครราชสีมา ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ถึงบ้านโคกกรวด แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2068 ผ่านอาเภอขามทะเลสอ ถึงบ้านหนองสรวง แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2148
ผ่านบ้านด่านใน บ้านด่านนอก บ้านดอนตะแบง บ้านหาญ ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจาทาง
อาเภอด่านขุนทด ระยะทาง 59 กิโลเมตร
ช่วงด่านขุนทด – บ้านวัง เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจาทางอาเภอด่านขุนทด
ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2148 ผ่านบ้านหาญ บ้านดอนตะแบง ถึงบ้านด่านนอก แยกซ้ายไปตามทาง
หลวงชนบท ผ่านบ้านน้อย บ้านมะขาม บ้านพระมะขาม บ้านดอนกลาง ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสาร
ประจาทางบ้านวัง ระยะทาง 25 กิโลเมตร
ช่วงด่านขุนทด – บ้านหลุง เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจาทางอาเภอ
ด่านขุนทด ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2148 ผ่านบ้านหาญ บ้านดอนตะแบง ถึงทางแยกเข้าบ้านสระ
จระเข้ แยกขวาไปตามทางหลวงชนบท ผ่านบ้านสระจระเข้ ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสาร ประจาทาง
บ้านหลุง ระยะทาง 14 กิโลเมตร
ช่วงด่านขุนทด – บ้านกระด่าน เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจาทางอาเภอ
ด่านขุนทด ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2148 ผ่านบ้านหาญ ถึงทางแยกเข้าบ้านถนนหักน้อย แยกซ้ายไป
ตามถนนทางหลวงชนบท ถึงบ้านถนนหักน้อย แยกขวาไปตามทางหลวงชนบท ผ่านบ้านเขื่อน ไปสุดเส้นทาง ณ
สถานที่จอดรถโดยสารประจาทางบ้านกระดาน ระยะทาง 15 กิโลเมตร
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1.๑.๒ เงื่อนไขการเดินรถ นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาได้กาหนดเงื่อนไข
การเดินรถ ดังนี้
สายที่

4391

ชื่อเส้นทาง

นครราชสีมา-ด่านขุนทด

ระยะ

จานวน
จานวนรถ รถใน
บัญชี
(คัน)
ขส.บ.
11

ค่า
มติคณะกรรม
โดยสาร การประจา
จังหวัด

ทาง

ลักษณะ
รถ

เดินรถ
ขั้นต่าต่อ
วัน
(เที่ยว)

59

ปอ.2

4

2-4

4

ม.2(จ)

6

2-4

4

ม.3(ธ)

44

15 - 20

17

33

4 – 16

1–4

2

15

4 – 14

1–4

3

8

4 – 12

1–4

2

9

2 - 16

2-4

2

20

ช่วง

ด่านขุนทด – บ้านวัง

25

ช่วง

ด่านขุนทด – บ้านหลุง

14

ช่วง

ด่านขุนทด – บ้านกระดาน

15

ตัดช่วง นครราชสีมา – บ้านหนองสรวง

เงื่อนไขการเดินรถ

35

ม.3
(ธ/ส)

46

1/2557
3 เม.ย.57

1.3 เงื่อนไขจานวนเที่ยวเดินรถที่ขอปรับปรุง
บริษัทฯ ขอกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขการเดินรถเกี่ยวกับลักษณะมาตรฐานรถ จานวน
เที่ยว และจานวนรถ ดังนี้
๑.3.1 ขอปรับลดรถมาตรฐาน ๓ (รถโดยสารธรรมดา) จากเดิม 15 – 2๐ คัน เป็น 13 –
18 คัน จานวนเที่ยวเดินรถจากเดิมเดินรถขั้นต่าวันละ 44 เที่ยว (ไป 22 เที่ยว กลับ 22 เที่ยว) เป็นเดินรถขั้นต่า
วันละ 34 เที่ยว (ไป ๑7 เที่ยว กลับ ๑7 เที่ยว)
1.3.2 ขอปรับเพิ่มรถมาตรฐาน ๒ (รถโดยสารปรับอากาศชั้น ๒) จากเดิม 2 – 4 คัน เป็น
4 – 6 คัน และเงื่อนไขการเดินรถขั้นต่าวันละ 4 เที่ยว (ไป 2 เที่ยว กลับ 2 เที่ยว) เป็นเดินรถขั้นต่าวันละ 8 เที่ยว
(ไป 4 เที่ยว กลับ 4 เที่ยว)
1.4 เงื่อนไขจานวนเที่ยวเดินรถที่เหมาะสม เนื่องจากเส้นทางสายที่ 4391 นครราชสีมา –
ด่านขุนทด ปัจจุบันมีปริมาณผู้โดยสารใช้บริการโดยเฉลี่ยวันละ 1,300 คน และผู้โดยสารนิยมใช้บริการรถโดยสาร
ปรับอากาศมากกว่ารถโดยสารธรรมดา จึงกาหนดจานวนเที่ยวเดินรถที่เหมาะสมได้ดังนี้
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สาย
4391

ชื่อเส้นทาง
นครราชสีมา-ด่าน
ขุนทด

ลักษณะรถ
ม.3 (ธ/ส)
ม.๒
(รถโดยสารปรับ
อากาศชั้น ๒)

จานวนเที่ยวเดินรถ (เที่ยว/วัน)
เงื่อนไขเดิม
เงื่อนไขที่เหมาะสม
เดินรถขั้นต่าวันละ
เดินรถขั้นต่าวันละ
44 เที่ยว
34 เที่ยว
(ไป 22 เที่ยว
(ไป ๑7 เที่ยว
กลับ 22 เที่ยว)
กลับ ๑7 เที่ยว)
4 เที่ยว
8 เที่ยว
(ไป 2 เที่ยว
(ไป 4 เที่ยว
กลับ 2 เที่ยว)
กลับ 4 เที่ยว)

จานวนรถ (คัน)
เงื่อนไขเดิม เงื่อนไข
ที่เหมาะสม
15 – 2๐ 13 – 18
2–4

4–6

2. ความเห็นของนายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมา
นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท โคราชด่านขุนทดทราน
สปอร์ต จากัด จัดการเดินรถในเส้นทางหมวด 4 จังหวัดนครราชสีมา สายที่ 4391 นครราชสีมา – ด่านขุนทด
ถูกต้องตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการเดินรถ และปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ โดยไม่มีรายงานการ
เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงทาให้มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ และไม่มีรถค้างชาระภาษี มีเหตุผลความจาเป็นเนื่องจากปัจจุบัน
ผู้โดยสารมีความนิยมใช้บริการรถโดยสารปรับอากาศมากกว่ารถโดยสารธรรมดา ดังนั้น จึงเห็นควรให้กาหนด
(ปรับปรุง) เงื่อนไขจานวนรถและจานวนเที่ยวการเดินรถในเส้นทางหมวดหมวด 4 จังหวัดนครราชสีมา สายที่
4391 นครราชสีมา – ด่านขุนทด ให้แก่บริษัท โคราชด่านขุนทดทรานสปอร์ต จากัด โดยให้ปรับปรุงเงื่อนไข
เกี่ยวกับจานวนรถและจานวนเที่ยวการเดินรถ ตามข้อ 1.4 โดยให้ใช้ตารางการเดินรถเลขที่ 4/35004/2561
แทนตารางการเดินรถเดิม (ตามเอกสารแนบ) นอกจากนั้นให้ใช้เงื่อนไขตามใบอนุญาตประกอบการขนส่งฉบับเดิม
ทุกประการ
3. ข้อพิจารณา
พิจารณาอนุมัติให้นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมา ปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถเกี่ยวกับ
จานวนรถและจานวนเที่ยวการเดินรถ ในเส้นทางหมวด 4 จังหวัดนครราชสีมา สายที่ 4391 นครราชสีมา – ด่าน
ขุนทด ตามความเห็นของนายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาในข้อ 2
มติคณะกรรมการฯ อนุมัติให้นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมา ปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถเกี่ยวกับจานวน
รถและจานวนเที่ยวการเดินรถ ในเส้นทางหมวด 4 จังหวัดนครราชสีมา สายที่ 4391 นครราชสีมา – ด่านขุนทด
ให้แก่ บริษัท โคราชด่านขุนทดทรานสปอร์ต จากัด ยึดถือปฏิบัติตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทาง
บก พ.ศ. 2522
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4.9 เรื่องการพิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขการเดินรถเกี่ยวกับจานวนรถและจานวน
เที่ยวการเดินรถ (เพิ่มจานวน) ในเส้นทางรถโดยสารประจาทางหมวด 4 จังหวัดนครราชสีมา สายที่ 4420
สีคิ้ว – บ้านชุมสาม
ด้วย บริษัท เขากระโดน-สีคิ้วเดินรถ จากัด ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถ
ที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ใบอนุญาตเลขที่ 3/2557 สิ้นอายุวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 ในเส้นทางหมวด 4
จังหวัดนครราชสีมา สายที่ 4420 สีคิ้ว – บ้านชุมสาม ได้แสดงความประสงค์ขอปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ
และจานวนเที่ยวการเดินรถ (เพิ่มจานวน) ในเส้นทางดังกล่าว เพื่อเป็นความเหมาะสมกับสภาพการเดินรถในปัจจุบัน
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาดาเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณาดังนี้
1. ข้อมูล
1.1 เส้นทางการเดินรถ
เส้นทางสายที่ 4420 สีคิ้ว – บ้านชุมสาม มีรายละเอียดเส้นทางเริ่มต้นจากสถานีจอด
รถผู้โดยสารอาเภอสีคิ้ว ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ถึงทางแยกเข้าอาเภอสีคิ้ว แยกขวาไปตามทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านโรงงานทอกระสอบสีคิ้ว บ้านโนนทอง บ้านลาดบัวขาว ถึงทางแยก
คลองไผ่ แยกขวาไปตามทางหลวงชนบท ผ่านบ้านคลองไผ่ เรือนจาชั่วคราวเขาพริก บ้านไทรงามพัฒนา ถึงบ้าน
หนองน้าใส แยกซ้ายไปตามทางหลวงชนบท ผ่านบ้านคลองไทร บ้านหนองผักบุ้ง บ้านสง่าพัฒนา ไปสุดเส้นทาง ณ
สถานที่จอดรถโดยสารประจาทางทางบ้านชุมสาม ระยะทาง 65 กิโลเมตร
ช่วงสีคิ้ว-บ้านทับหก เริ่มต้นจากสถานทีจ่ อดรถผู้โดยสารอาเภอสีคิ้ว ไปตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 201 ถึงทางแยกเข้าอาเภอสีคิ้ว แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)
ผ่านโรงงานทอกระสอบสีคิ้ว บ้านโนนทอง บ้านลาดบัวขาว ถึงทางแยกคลองไผ่ แยกขวาไปตามทางหลวงชนบท
ผ่านบ้านคลองไผ่ เรือนจาชั่วคราวเขาพริก บ้านไทรงามพัฒนา บ้านหนองน้าใส บ้านลาดพัฒนา บ้านโนนเพชร
ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจาทางทางบ้านทับหก ระยะทาง 53 กิโลเมตร
1.2 เงื่อนไขจานวนรถและจานวนเที่ยวเดินรถเดิม
นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาได้กาหนดเงื่อนไขการเดินรถไว้เดิม ดังนี้
สายที่

ชื่อเส้นทาง

ระยะ

เงื่อนไขการเดินรถ

ทาง

ลักษณะรถ

มาตรฐาน 3 (ธ/ส)

4420

สีคิ้ว – บ้านชุมสาม

65

ช่วง

สีคิ้ว – บ้านทับหก

53

จานวน
จานวน จานวนรถ รถใน
บัญชี
เที่ยว/วัน
(คัน)
ขส.บ.
11

ค่า
มติ
โดยสาร คณะกรรมกา
รประจา
จังหวัด

24 - 28

12 - 14

14

38

1/2542

16 - 20

8 - 10

10

31

10 มี.ค.42
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1.3 เงื่อนไขจานวนเที่ยวเดินรถที่ขอปรับปรุง
บริษัทฯ ขอปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ และจานวนเที่ยวการเดินรถ เนื่องจาก
ปัจจุบันมีผู้โดยสารใช้บริการเพิ่มมากขึ้น โดยขอทาการเดินรถ ดังนี้
1.3.1 สายสีคิ้ว – บ้านชุมสาม จากเดิมเดินรถขั้นต่าวันละ 24 – 28 เที่ยว (ไป 12 14 เที่ยว กลับ 12 – 14 เที่ยว) เป็นเดินรถขั้นต่าวันละ 30 เที่ยว (ไป 15 เที่ยว กลับ 15 เที่ยว) และเงื่อนไขรถ
จากเดิม 12 – 14 คัน เป็น 12 – 16 คัน
1.3.2 ช่วงสีคิ้ว – บ้านทับหก จากเดิมเดินรถขั้นต่าวันละ 16 – 20 เที่ยว (ไป 8 – 10
เที่ยว กลับ 8 – 10 เที่ยว) เป็นเดินรถขั้นต่าวันละ 24 เที่ยว (ไป 12 เที่ยว กลับ 12 เที่ยว) และเงื่อนไขรถ
จากเดิม 8 – 10 คัน เป็น 8 – 12 คัน
1.4 เงื่อนไขจานวนเที่ยวเดินรถที่เหมาะสม เนื่องจากเส้นทางสายที่ 4420 สีคิ้ว – บ้านชุม
สาม ปัจจุบันมีปริมาณผู้โดยสารใช้บริการเพิ่มขึ้นโดยมีปริมาณผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 500 คน จึงกาหนดจานวน
เที่ยวเดินรถที่เหมาะสมได้ดังนี้
สาย

ชื่อเส้นทาง

ลักษณะ
รถ

4420 สีคิ้ว – บ้านชุมสาม
ช่วง

สีคิ้ว – บ้านทับหก

ม.3 (ธ/ส)

จานวนเที่ยวเดินรถ (เที่ยว/วัน)
จานวนรถ (คัน)
เงื่อนไขเดิม
เงื่อนไขที่เหมาะสม
เงื่อนไขเดิม เงื่อนไข
เดินรถวันละ
เดินรถขั้นต่าวันละ
ที่เหมาะสม
24 - 28
30 เที่ยว
12 - 14 12 - 16
(ไป 15 เที่ยว กลับ 15 เที่ยว)
16 - 20
24 เที่ยว
8 - 10
8 - 12
(ไป 12 เที่ยว กลับ 12 เที่ยว)

2. ความเห็นของนายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมา
นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท เขากระโดน-สีคิ้ว
เดินรถ จากัด จัดการเดินรถในเส้นทางหมวด 4 จังหวัดนครราชสีมา สายที่ 4420 สีคิ้ว – บ้านชุมสาม ถูกต้องตาม
เงื่อนไขเกี่ยวกับการเดินรถ และปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ โดยไม่มีรายงานการเกิดอุบัติเหตุ
ร้ายแรงทาให้มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ และไม่มีรถค้างชาระภาษี มีเหตุผลความจาเป็นเนื่องจากมีปริมาณผู้โดยสาร
เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงเห็นควรให้กาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขจานวนรถและจานวนเที่ยวการเดินรถในเส้นทางหมวด
หมวด 4 จังหวัดนครราชสีมา สายที่ 4420 สีคิ้ว – บ้านชุมสาม ให้แก่บริษัท เขากระโดน – สีคิ้วเดินรถ จากัด โดย
ให้ปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถและจานวนเที่ยวการเดินรถ (เพิ่มจานวน) ตามข้อ 1.4 โดยให้ใช้ตารางการเดิน
รถเลขที่ 4/35005/2561 แทนตารางการเดินรถเดิม นอกจากนั้นให้ใช้เงื่อนไขตามใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ฉบับเดิมทุกประการ
3. ข้อพิจารณา
พิจารณาอนุมัติให้นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมา ปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถเกี่ยวกับ
จานวนรถและจานวนเที่ยวการเดินรถ (เพิ่มจานวน) ในเส้นทางหมวด 4 จังหวัดนครราชสีมา สายที่ 4420 สีคิ้ว –
บ้านชุมสาม ตามความเห็นของนายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาในข้อ 2
มติคณะกรรมการฯ อนุมัติให้นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมา ปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถเกี่ยวกับจานวนรถ
และจานวนเที่ยวการเดินรถ (เพิ่มจานวน) ในเส้นทางหมวด 4 จังหวัดนครราชสีมา สายที่ 4420 สีคิ้ว – บ้าน
ชุมสาม ให้แก่ บริษัท เขากระโดน-สีคิ้วเดินรถ จากัด ยึดถือปฏิบัติตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางบก พ.ศ. 2522
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4.10 เรื่องการพิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขการเดินรถเกี่ยวกับจานวนรถและจานวน
เที่ยวการเดินรถ (ลดจานวน) ในเส้นทางรถโดยสารประจาทางหมวด 4 จังหวัดนครราชสีมา สายที่ 4456
พิมาย – บ้านหนองใหญ่ – จักราช
ด้วยบริษัท พิมายสินทรัพย์ จากัด ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งผู้โดยสาร ในเส้นทางหมวด ๔ จังหวัดนครราชสีมา สายที่ 4456 พิมาย – บ้านหนองใหญ่ – จักราช
ตามใบอนุญาตเลขที่ นม. 22/๒๕58 สิ้นอายุวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ได้แสดงความประสงค์ขอปรับปรุงเงื่อนไข
เกี่ยวกับจานวนรถและจานวนเที่ยวการเดินรถ (ลดจานวน) ในเส้นทางดังกล่าว เพื่อเป็นความเหมาะสมกับสภาพ
การเดินรถในปัจจุบันสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ได้ดาเนินการตรวจสอบแล้วขอเสนอข้อมูลเพื่อ
ประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูล
๑.1 เส้นทางและเงื่อนไขการเดินรถ
เส้นทางสายที่ 4456 พิมาย – บ้านหนองใหญ่ – จักราช มีรายละเอียดเส้นทางเริ่มต้น
จากสถานที่จอดรถโดยสารประจาทางอาเภอพิมาย ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2163 ผ่านบ้านวังหิน
บ้านดง นิคมสร้างตนเองพิมาย ถึงบ้านถาวรพัฒนา แยกขวาไปตามทางหลวงชนบท ผ่านบ้านพิทักษากร บ้านเทพ
หัสดินทร์ บ้านหนองระเวียง บ้านมาบประดู่ ถึงบ้านหนองใหญ่ ไปตามถนน ร.พ.ช. ผ่านบ้านหนองบัวคา ถึง
บ้านโนนงิ้ว ไปตามถนนทางหลวงท้องถิ่น ผ่านบ้านโนนคอย แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ผ่าน
บ้านโนนพฤกษ์ บ้านหนองจอก บ้านหนองคล้า ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจาทางอาเภอจักราช
ระยะทาง 33 กิโลเมตร
1.2 เงื่อนไขการเดินรถ นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาได้กาหนดเงื่อนไขการเดินรถ
ดังนี้
สายที่

ชื่อเส้นทาง

4456

พิมาย – บ้านหนองใหญ่
– จักราช

ระยะ
ทาง
(กม.)

เงื่อนไขการเดินรถ
จานวน จานวน จานวนรถ ค่าโดยสาร มติคณะกรรม
ในบัญชี
(บาท)
การฯประจา
ลักษณะ เที่ยว/วัน
รถ
จังหวัด
รถ
(คัน) ขส.บ.11

33

ม.3 (ธ/ส)

30-40

10-15

13

19

1/2552
4 ส.ค. 52

๑.๓ การขอปรับปรุงเงื่อนไขจานวนรถและจานวนเที่ยวเดินรถ บริษัทฯ ขอปรับลดเงื่อนไข
เกี่ยวกับจานวนเที่ยวและจานวนรถ โดยขอลดจานวนเที่ยวเดินรถจากเดิมวันละ ๓๐ – 4๐ เที่ยว (ไป ๑๕ – ๒๐
เที่ยว กลับ ๑๕ – 2๐ เที่ยว) เป็นเดินรถขั้นต่าวันละ 2๐ เที่ยว (ไป ๑๐ เที่ยว กลับ ๑๐ เที่ยว) และขอลดจานวนรถ
จากเดิมจานวน 10 – 15 คัน เป็นจานวน 6 – 10 คัน เนื่องจากปัจจุบันมีผู้โดยสารใช้บริการลดน้อยลง
1.4 เงื่อนไขจานวนเที่ยวเดินรถที่เหมาะสม เนื่องจากเส้นทางสายที่ 4456 พิมาย – บ้าน
หนองใหญ่ – จักราช มีปริมาณผู้โดยสารใช้บริการน้อยลงโดยเฉลี่ยวันละ 300 คน ความต้องการใช้รถโดยสาร
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม จึงเห็นควรกาหนดจานวนเที่ยวเดินรถและจานวนรถที่เหมาะสมได้ ดังนี้
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สาย

ชื่อเส้นทาง

4456 พิมาย – บ้านหนองใหญ่ –
จักราช

จานวนเที่ยวเดินรถ(เที่ยว)
จานวนรถ (คัน)
เงื่อนไขเดิม
เงื่อนไขที่เหมาะสม
เงื่อนไขเดิม เงื่อนไขที่
เดินรถวันละ
เดินรถขั้นต่าวันละ
เหมาะสม
30 – 40
20 เที่ยว
10 – 15
6 – 10
(ไป 10 เที่ยว กลับ 10 เที่ยว)

2. ความเห็นของนายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมา
นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท พิมายสินทรัพย์
เดินรถ จากัด จัดการเดินรถในเส้นทางหมวด 4 จังหวัดนครราชสีมา สายที่ 4456 พิมาย – บ้านหนองใหญ่ –
จักราช ถูกต้องตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการเดินรถ และปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ โดยไม่มี
รายงานการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงทาให้มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ และไม่มีรถค้างชาระภาษี มีเหตุผลความจาเป็น
เนื่องจากมีปริมาณผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงเห็นควรให้กาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขจานวนรถและจานวนเที่ยว
การเดินรถในเส้นทางหมวด 4 จังหวัดนครราชสีมา สายที่ 4456 พิมาย – บ้านหนองใหญ่ – จักราช ให้แก่บริษัท
พิมายสินทรัพย์ จากัด โดยให้ปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถและจานวนเที่ยวการเดินรถ (ลดจานวน) ตามข้อ
1.4 โดยให้ใช้ตารางการเดินรถเลขที่ 4/35006/2561 แทนตารางการเดินรถเดิม นอกจากนั้นให้ใช้เงื่อนไข
ตามใบอนุญาตประกอบการขนส่งฉบับเดิมทุกประการ
3. ข้อพิจารณา
พิจารณาอนุมัติให้นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมา ปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถเกี่ยวกับ
จานวนรถและจานวนเที่ยวการเดินรถ (ลดจานวน) ในเส้นทางหมวด 4 จังหวัดนครราชสีมา สายที่ 4456 พิมาย –
บ้านหนองใหญ่ – จักราช ตามความเห็นของนายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาในข้อ 2
มติคณะกรรมการฯ อนุมัติให้นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมา ปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถเกี่ยวกับจานวนรถ
และจานวนเที่ยวการเดินรถ (ลดจานวน) ในเส้นทางหมวด 4 จังหวัดนครราชสีมา สายที่ 4456 พิมาย – บ้านหนอง
ใหญ่ – จักราช ให้แก่ บริษัท พิมายสินทรัพย์เดินรถ จากัด ยึดถือปฏิบัติตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
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4.11 เรื่องการพิจารณากาหนด(ปรับปรุง) เงื่อนไขการเดินรถเกี่ยวกับจานวนเที่ยว
(ลดจานวน) ในเส้นทางรถโดยสารประจาทางหมวด ๔ จังหวัดนครราชสีมา สายที่ 4630 พิมาย – จักราช
ด้วยบริษัท นครราชสีมาพิมายเดินรถ จากัด ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วย
รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ในเส้นทางหมวด ๔ จังหวัดนครราชสีมา สายที่ 4630 พิมาย – จักราช ตาม
ใบอนุญาตเลขที่ นม. 15/๒๕58 สิ้นอายุวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ได้แสดงความประสงค์ขอปรับปรุงเงื่อนไข
เกี่ยวกับจานวนเที่ยวการเดินรถ โดยขอลดจานวนเที่ยว เพื่อความเหมาะสมกับสภาพการเดินรถในปัจจุบัน
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ได้ดาเนินการตรวจสอบแล้วขอเสนอข้อมูลเพื่อ ประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูล
๑.1 เส้นทางและเงื่อนไขการเดินรถ
1.1.1 เส้นทางสายที่ 4630 พิมาย – จักราช มีรายละเอียดเส้นทางเริ่มต้นจาก
สถานีขนส่งผู้โดยสารอาเภอพิมาย ไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข นม. 3036 ผ่านบ้านมะค่า บ้านโนนโพธิ์ บ้าน
หนองจอก บ้านหนองพลวง แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถ
โดยสารประจาทางอาเภอจักราช ระยะทาง 33 กิโลเมตร
1.1.2 เงื่อนไขการเดินรถ นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาได้กาหนดเงื่อนไข
การเดินรถ ดังนี้
สายที่

4630

ชื่อเส้นทาง

พิมาย – จักราช

เงื่อนไขการเดินรถ

ระยะ ลักษณะรถ
ทาง
(กม.)

จานวนเทีย่ วขัน้ ต่า/วัน
เดินรถขัน้ ต่าวันละ

จานวน
รถ
(คัน)

33

16 เที่ยว
(ไป 8 เที่ยว กลับ 8
เที่ยว)

2-4

ม.3
(ธ/ส)

ค่า
จานวน โดยสาร มติคณะ
รถใน (บาท) กรรมการฯ
บัญชี
ประจาจังหวัด
ขส.บ.
11

4

19

3/2549
25 ก.ค.49

1.2 การขอปรับปรุงเงื่อนไขจานวนเที่ยวเดินรถ บริษัท ฯ ขอปรับลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวน
เที่ยวการเดินรถ จากเดิมเดินรถขั้นต่าวันละ 16 เที่ยว (ไป 8 เที่ยว กลับ 8 เที่ยว) เป็นเดินรถขั้นต่าวันละ 8 เที่ยว
(ไป 4 เที่ยว กลับ 4 เที่ยว) เนื่องจากปัจจุบันมีผู้โดยสารใช้บริการลดน้อยลง
1.3 เงื่อนไขจานวนเที่ยวเดินรถที่เหมาะสม เนื่องจากเส้นทางสายที่ 4630 พิมาย –
จักราช มีปริมาณผู้โดยสารใช้บริการน้อยลงมีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 120 คน ความต้องการใช้รถโดยสาร
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม จึงเห็นควรกาหนดจานวนเที่ยวเดินรถและจานวนรถที่เหมาะสมได้ดังนี้

/ตารางการเดินรถ...
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สายที่
4630

ชื่อเส้นทาง
พิมาย – จักราช

ลักษณะรถ

จานวนเที่ยวเดินรถ (เที่ยว/วัน)
เงื่อนไขเดิม
เงื่อนไขที่เหมาะสม
เดินรถขั้นต่าวันละ
เดินรถขั้นต่าวันละ
ม.3 (ธ/ส)
16 เที่ยว
8 เที่ยว
(ไป 8 เที่ยว กลับ 8 เที่ยว)
(ไป 4 เที่ยว กลับ 4 เที่ยว)

๒. ความเห็นของนายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมา
นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันสภาพการเดินรถโดยสารใน
เส้นทางสายที่ 4630 พิมาย – จักราช มีปริมาณผู้โดยสารใช้บริการลดน้อยลง ดังนั้น เพื่อเป็นการจัดการเดินรถให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน จึงเห็นควรปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถเกี่ยวกับจานวนเที่ยวการเดินรถ ในเส้นทาง
สายหลักสายที่ 4630 พิมาย – จักราช ตามข้อ 1.3 โดยให้ใช้ตารางการเดินรถเลขที่ 4/35007/2561 แทน
ตารางการเดินรถเดิม นอกจากนั้นให้ใช้เงื่อนไขตามใบอนุญาตประกอบการขนส่งฉบับเดิมทุกประการ
๓. ข้อพิจารณา
พิจารณาอนุมัติให้นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมา ปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถเกี่ยวกับ
จานวนเที่ยวเดินรถ ในเส้นทางหมวด ๔ จังหวัดนครราชสีมา สายที่ 4630 พิมาย – จักราช ตามความเห็นของนาย
ทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาในข้อ ๒
มติคณะกรรมการฯ อนุมัติให้นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมา ปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถเกี่ยวกับจานวน
เที่ยวเดินรถ ในเส้นทางหมวด ๔ จังหวัดนครราชสีมา สายที่ 4630 พิมาย – จักราช ให้แก่ บริษัท นครราชสีมา
พิมายเดินรถ จากัด ยึดถือปฏิบัติตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
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4.12 เรื่องการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
ผู้โดยสาร ในเส้นทางหมวด ๔ จังหวัดนครราชสีมา สายที่ ๔262 ชุมพวง – พะไล
ด้วยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารเส้นทางหมวด
4 สายที่ ๔262 ชุมพวง – พะไล มิได้ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม้น้อย
กว่า 120 วัน ตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 เป็นเหตุให้เส้นทาง
ดังกล่าวว่างผู้ประกอบการขนส่ง ดังนั้น สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา จึงได้ประกาศรับคาขออนุญาต
ประกอบการขนส่งในเส้นทางดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน ๒๕60 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน ๒๕60 ปรากฏว่า
มีผู้ยื่นคาขอจานวน 1 ราย คือ บริษัท นครราชสีมาพิมายเดินรถ จากัด
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาจึงเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้
๑. ข้อมูล
๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางและเงื่อนไขการเดินทาง
๑.๑.๑ เส้นทางเดินรถหมวด ๔ สายที่ ๔262 ชุมพวง – พะไล มีรายละเอียดเส้นทาง
เริ่มต้นจากอาเภอชุมพวง ไปตามทางหลวงชนบท ผ่านบ้านโนนกระหวัน บ้านโนนยอ บ้านหนองบัววงค์ ไปสุด
เส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจาทางบ้านพะไล ระยะทางตลอดสาย 34 กิโลเมตร
๑.๑.๒ เงื่อนไขการเดินรถ นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาได้กาหนดเงื่อนไขการ
เดินรถ ดังนี้

สายที่

ชื่อเส้นทาง

4262 ชุมพวง – พะไล

ระยะ
ทาง
(กม.)
34

เงื่อนไขการเดินรถ
ค่า
มติคณะกรรมการฯ
จานวน จานวนรถ
โดยสาร
ประจาจังหวัด
ลักษณะ เที่ยว/วัน
(คัน)
(บาท)
รถ
ม.๓
44 –
10 – 15
22
2/2551
(ส)
56
23 ก.ย.51

๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ยื่นคาขออนุญาตประกอบการขนส่ง
๑.๒.๑ คุณสมบัติผู้ยื่นคาขอ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
๑.๒.๒ คาขอและเอกสารแนบ ผู้ยื่นคาขอ มีเอกสารหลักฐานประกอบคาขอครบถ้วนตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๒๔) พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะและแผนต่าง ๆ ที่แนบท้ายประกาศ
๑.๓ หลักเกณฑ์การพิจารณา ประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเหมาะสมในการ
ประกอบการขนส่งของผู้ยื่นคาขออนุญาต
๑.๓.๑ หลักเกณฑ์การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก
ได้กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกลาง ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๑๔
กันยายน ๒๕๕๐ โดยใช้หลักเกณฑ์ที่ 4 (สาหรับเส้นทางที่ไม่ต่ออายุใบอนุญาต) เนื่องจากเส้นทางสายที่ ๔262
ชุมพวง – พะไล มิได้ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 120 วัน
จึงเข้าหลักเกณฑ์ที่ 4 ดังกล่าว ซึ่งมีหลักเกณฑ์การพิจารณาแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ
/ส่วนที่ 1...
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ส่วนที่ ๑ พิจารณาจากความสามารถในการรวมรถที่เดินอยู่เดิมและการถูกกระทบกระเทือน
รวมทั้งประสบการณ์และประวัติการประกอบการขนส่งในอดีต คะแนนเต็ม 100 คะแนน แยกพิจารณา ดังนี้
ก. รถ สถานที่เก็บ ซ่อมและบารุงรักษารถ และจุดพักรถ ๗๐ คะแนน แบ่งเป็น
๑) สภาพรถ ๒๕ คะแนน
๒) การเป็นเจ้าของรถ ๒๐ คะแนน
๓) แผนด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม ๕ คะแนน
๔) สถานที่เก็บ ซ่อมและบารุงรักษา ๑๐ คะแนน
๕) จุดพักรถต้นทาง และปลายทาง ๑๐ คะแนน
ข. แผนจัดการเดินรถ ๑๕ คะแนน แบ่งเป็น
๑) การบริหารจัดการและการควบคุมการเดินรถ ๑๐ คะแนน
๒) การพัฒนาพนักงานและรูปแบบบริการ
๕ คะแนน
ค. แผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร ๑๐ คะแนน แบ่งเป็น
๑) ความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถ ๕ คะแนน
๒) ความปลอดภัยเกี่ยวกับผู้ประจารถและผู้โดยสาร ๕ คะแนน
ง. ฐานะความมั่นคงของผู้ขอ ๕ คะแนน
ส่วนที่ ๒ สนับสนุนผู้ประกอบการขนส่งที่มีประสบการณ์ และประวัติการประกอบการขนส่ง
คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน แยกพิจารณา ดังนี้
ก. การถูกกระทบกระเทือนหรือถูกทับซ้อนเส้นทาง ๑๐ คะแนน
ข. ประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการขนส่ง หรือการเป็นเจ้าของรถในอดีต และประวัติการการ
ประกอบการขนส่งในอดีตของผู้ขอ ๑๐ คะแนน
กรณีที่มีผู้ยื่นขอรายเดียว หรือหลายราย และคะแนนที่ได้รับแตกต่างกันเกินกว่า ๑๐ คะแนน ให้
พิจารณาเฉพาะส่วนที่ ๑ สาหรับกรณีที่มีผู้ยื่นคาขอหลายรายและคะแนนที่ได้รับแตกต่างกันไม่เกิน ๑๐ คะแนน ให้
พิจารณาส่วนที่ ๒ ประกอบด้วย
๑.๓.๒ การประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเหมาะสมในการประกอบการขนส่งของ
ผู้ยื่นคาขออนุญาต สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้พิจารณาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลแผนงานหรือ
ข้อเสนอตามที่ผู้ประกอบการขนส่ง บริษัท นครราชสีมาพิมายเดินรถ จากัด ยื่นแนบท้ายคาขอ ในประเด็นสาคัญ
เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ข้อเสนอแผนต่าง ๆ ตลอดจนฐานะความมั่นคงของผู้ขอรวม ๔ ประเด็นหลัก และได้
ทาการประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเหมาะสม ตามเกณฑ์คะแนนดังกล่าวแล้ว จึงสรุปผลการประเมินใน
ประเด็นต่างๆ ได้ ดังนี้

/ตาราง...
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เรื่อง
ส่วนที่ ๑ พิจารณาคุณภาพการให้บริการ (๑๐๐ คะแนน)
๑. รถ สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ และจุดพักรถ (๗๐ คะแนน)
๑.๑ สภาพรถ
(๒๕ คะแนน)
๑.๒ การเป็นเจ้าของรถ
(๒๐ คะแนน)
๑.๓ แผนงานด้านมลพิษ
(๕ คะแนน)
๑.๔ สถานที่เก็บ ซ่อมและบารุงรักษารถ
(๑๐ คะแนน)
๑.๕ จุดพักรถต้นทางและปลายทาง
(10 คะแนน)
รวมคะแนนข้อ ๑
๒. แผนการจัดการเดินรถ ( ๑๕ คะแนน)
๒.๑ การบริหารจัดการและการควบคุมการเดินรถ
(๑๐ คะแนน)
๒.๒ การพัฒนาพนักงานและรูปแบบการบริการ
(๕ คะแนน)
รวมคะแนนข้อ ๒
๓ . แผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร (๑๐ คะแนน)
๓.๑ ด้านตัวรถ
(๕ คะแนน)
๓.๒ ด้านผู้ประจารถและผู้โดยสาร
(๕ คะแนน)
รวมคะแนนข้อ ๓
๔. ฐานะความมั่นคงของผู้ยื่นคาขอ (๕ คะแนน)
รวมคะแนนส่วนที่ ๑

คะแนน
20
12
3
๑๐
๘
53
๘
3
๑๑
๔
๔
๘
๕
77

เนื่องจากการยื่นคาขออนุญาตประกอบการขนส่งเส้นทางสายที่ ๔262 ชุมพวง – พะไล มี
ผู้ยื่นขอเพียงรายเดียว จึงไม่ต้องนาส่วนที่ ๒ สนับสนุนผู้ประกอบการขนส่งที่มีประสบการณ์ และประวัติการ
ประกอบการขนส่ง มาประกอบการพิจารณา
๒. ความเห็นของนายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมา
นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท นครราชสีมาพิมายเดินรถ
จากัด ได้ยื่นคาขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทาง ๔262 ชุมพวง – พะไล เพียงรายเดียว โดยบริษัทฯ มี
คุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมาย และมีความพร้อมในการประกอบการขนส่ง รวมทั้งมีความพร้อมด้านสถานที่เก็บ
ซ่อม และบารุงรักษารถ นอกจากนี้ ได้เสนอผลงานเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการเดินรถ แผนงานด้านการป้องกัน
มลพิษและสิ่งแวดล้อม และแผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร และเมื่อพิจารณาข้อเสนอแผนแล้ว
พบว่าบริษัท นครราชสีมาพิมายเดินรถ จากัด มีความพร้อมและเหมาะสม และจะสามารถจัดการเดินรถให้บริการ
ประชาชนในเส้นทางสายนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทาง หมวด
4 สาย ๔262 ชุมพวง – พะไล ให้แก่บริษัท นครราชสีมาพิมายเดินรถ จากัด โดยให้ยึดถือปฏิบัติรวมทั้งนาแผนงาน
และข้อเสนอแผนที่บริษัทฯ เสนอมากาหนดเป็นเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบการขนส่ง เพื่อให้บริษัท
นครราชสีมาพิมายเดินรถ จากัด ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวต่อไป
/โดยกาหนด...
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โดยกาหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการขนส่งนารถเข้าดาเนินการทางทะเบียนและภาษี พร้อมทั้ง
เดินรถตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี้ ภายในกาหนด 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่ง
หากไม่สามารถดาเนินการได้ภายในกาหนดให้นายทะเบียนกลางพิจารณาผ่อนผันขยายเวลาการดาเนินการออกไป
ไม่เกิน 60 วัน เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว หากบริษัท นครราชสีมาพิมายเดินรถ จากัด ไม่สามารถจัดการเดินรถได้
ภายในเวลาที่กาหนด อันเป็นเหตุให้เสื่อมประโยชน์ต่อประชาชน ให้นาเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก
ประจาจังหวัดนครราชสีมา เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งต่อไป
3. ข้อพิจารณา
3.1 พิจารณาอนุมัติให้นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ในเส้นทางหมวด 4 สายที่ ๔262 ชุมพวง – พะไล ให้แก่
บริษัท นครราชสีมาพิมายเดินรถ จากัด ตามมาตรา 30 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.
2522
3.2 พิจารณาอนุมัติให้นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมากาหนดเงื่อนไขตามมาตรา 31
แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งผู้โดยสาร ในเส้นทางหมวด 4 จังหวัดนครราชสีมา สายที่ ๔262 ชุมพวง – พะไล ให้แก่บริษัท นครราชสีมา
พิมายเดินรถ จากัด ยึดถือปฏิบัติต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
3.3 พิจารณาอนุมัติให้นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมานาแผนงานและข้อเสนอแผนของ
บริษัท นครราชสีมาพิมายเดินรถ จากัด กาหนดเป็นเงื่อนไขตามมาตรา 31(10) แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทาง
บก พ.ศ. 2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ในเส้นทางหมวด 4
สายที่ ๔262 ชุมพวง – พะไล ให้แก่บริษัท นครราชสีมาพิมายเดินรถ จากัด ยึดถือปฏิบัติต่อไป
มติคณะกรรมการฯ 1. อนุมัติให้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร
ในเส้นทางหมวด 4 สายที่ ๔262 ชุมพวง – พะไล ให้แก่ บริษัท นครราชสีมาพิมายเดินรถ จากัด ตามมาตรา 30
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
2. อนุมัติให้กาหนดเงื่อนไขตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.
2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถโดยสาร ในเส้นทางหมวด 4 สายที่ ๔262 ชุมพวง –
พะไล ให้แก่บริษัท นครราชสีมาพิมายเดินรถ จากัด ยึดถือปฏิบัติต่อไป
3. อนุมัติให้นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมานาแผนงานและข้อเสนอแผนของบริษัท
นครราชสีมาพิมายเดินรถ จากัด กาหนดเป็นเงื่อนไขตามมาตรา 31(10) แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.
2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ในเส้นทางหมวด 4 สายที่ ๔
262 ชุมพวง – พะไล ให้แก่บริษัท นครราชสีมาพิมายเดินรถ จากัด ยึดถือปฏิบัติต่อไป

/4.13 เรื่องการพิจารณา...

๓7
4.13 เรื่องการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
ผู้โดยสาร ในเส้นทางหมวด ๔ จังหวัดนครราชสีมา สายที่ ๔512 สีคิ้ว – บ้านใหม่พัฒนา
ด้วยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารเส้นทาง
หมวด 4 สายที่ ๔512 สีคิ้ว – บ้านใหม่พัฒนา ขอยกเลิกประกอบการขนส่งประจาทางในเส้นทางดังกล่าว ตาม
มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางที่
ประสงค์จะเลิกประกอบการขนส่ง ต้องแจ้งให้นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
๙๐ วัน ก่อนวันเลิกประกอบการขนส่ง ซึ่งเป็นเหตุให้เส้นทางดังกล่าวกาลังจะว่างผู้ประกอบการขนส่ง นายทะเบียน
ประจาจังหวัดนครราชสีมาจึงเห็นควรประกาศรับคาขอ เพื่อพิจารณาหาผู้สมควรให้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งในเส้นทางสายดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ปรากฏว่ามีผู้ยื่น
คาขอจานวน 1 ราย คือ สหกรณ์บริการเดินรถเมืองนครราชสีมา จากัด
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาจึงเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้
๑. ข้อมูล
๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางและเงื่อนไขการเดินทาง
๑.๑.๑ เส้นทางเดินรถหมวด ๔ สายที่ ๔๕๑๒ สีคิ้ว – บ้านใหม่พัฒนา มีรายละเอียด
เส้นทางเริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจาทางอาเภอสีคิ้ว ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๑ ถึงทาง
แยกอาเภอสีคิ้ว แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) แยกซ้ายไปตามทางหลวงชนบท ผ่าน
บ้านหนองขาม บ้านหัวเขา บ้านหนองจอก บ้านทุ่งพนมวังค์ บ้านคลองนอก ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถ
โดยสารประจาทางบ้านใหม่พัฒนา ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร
๑.๑.๒ เงื่อนไขการเดินรถ นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาได้กาหนดเงื่อนไข
การเดินรถ ดังนี้
สายที่

ชื่อเส้นทาง

4512 สีคิ้ว – บ้านใหม่พัฒนา

ระยะ
ทาง
(กม.)
20

เงื่อนไขการเดินรถ
จานวน
จานวนรถ
เที่ยว/วัน
(คัน)

ลักษณะ
รถ
ม.๓ เดินรถขั้นต่าวันละ
(ธ/ส)
24

7 – 10

ค่า
โดยสาร
(บาท)
12

มติคณะกรรมการฯ
ประจาจังหวัด
2/2554
16 ส.ค.54

๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ยื่นคาขออนุญาตประกอบการขนส่ง
๑.๒.๑ คุณสมบัติผู้ยื่นคาขอ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
๑.๒.๒ คาขอและเอกสารแนบ ผู้ยื่นคาขอ มีเอกสารหลักฐานประกอบคาขอครบถ้วนตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๒๔) พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะและแผนต่าง ๆ ที่แนบท้ายประกาศ
๑.๓ หลักเกณฑ์การพิจารณา ประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเหมาะสมในการ
ประกอบการขนส่งของผู้ยื่นคาขออนุญาต
๑.๓.๑ หลักเกณฑ์การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง กรมการขนส่งทางบกได้
กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร
ซึ่งได้รับความเห็นชอบเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกลาง ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๐
/เมื่อวันที่...
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เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๐ โดยใช้หลักเกณฑ์ที่ 4 (สาหรับผู้ประกอบการขนส่งขอเลิกประกอบการขนส่ง)
เนื่องจากเส้นทางสายที่ ๑ สามแยกปักธงชัย – สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ขอยกเลิกประกอบการขนส่งประจาทาง
ในเส้นทางดังกล่าว ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งประจาทางที่ประสงค์จะเลิกประกอบการขนส่ง ต้องแจ้งให้นายทะเบียนประจาจังหวัด
นครราชสีมาทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ก่อนวันเลิกประกอบการขนส่ง ซึ่งเป็นเหตุให้เส้นทางดังกล่าว
กาลังจะว่างผู้ประกอบการขนส่ง นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาจึงเห็นควรประกาศรับคาขอใหม่ จึงเข้า
หลักเกณฑ์ที่ 4 ดังกล่าว ซึ่งมีหลักเกณฑ์การพิจารณาแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ พิจารณาจากความสามารถในการรวมรถที่เดินอยู่เดิมและการถูกกระทบกระเทือน
รวมทั้งประสบการณ์และประวัติการประกอบการขนส่งในอดีต คะแนนเต็ม 100 คะแนน แยกพิจารณา ดังนี้
ก. รถ สถานที่เก็บ ซ่อมและบารุงรักษารถ และจุดพักรถ ๗๐ คะแนน แบ่งเป็น
๑) สภาพรถ ๒๕ คะแนน
๒) การเป็นเจ้าของรถ ๒๐ คะแนน
๓) แผนด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม ๕ คะแนน
๔) สถานที่เก็บ ซ่อมและบารุงรักษา 1๐ คะแนน
๕) จุดพักรถต้นทาง และปลายทาง ๑๐ คะแนน
ข. แผนจัดการเดินรถ ๑๕ คะแนน แบ่งเป็น
๑) การบริหารจัดการและการควบคุมการเดินรถ ๑๐ คะแนน
๒) การพัฒนาพนักงานและรูปแบบบริการ
๕ คะแนน
ค. แผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร ๑๐ คะแนน แบ่งเป็น
๑) ความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถ ๕ คะแนน
๒) ความปลอดภัยเกี่ยวกับผู้ประจารถและผู้โดยสาร ๕ คะแนน
ง. ฐานะความมั่นคงของผู้ขอ ๕ คะแนน
ส่วนที่ ๒ สนับสนุนผู้ประกอบการขนส่งที่มีประสบการณ์ และประวัติการประกอบการขนส่ง
คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน แยกพิจารณา ดังนี้
ก. การถูกกระทบกระเทือนหรือถูกทับซ้อนเส้นทาง ๑๐ คะแนน
ข. ประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการขนส่ง หรือการเป็นเจ้าของรถในอดีต และประวัติการการ
ประกอบการขนส่งในอดีตของผู้ขอ ๑๐ คะแนน
กรณีที่มีผู้ยื่นขอรายเดียว หรือหลายราย และคะแนนที่ได้รับแตกต่างกันเกินกว่า ๑๐ คะแนน ให้
พิจารณาเฉพาะส่วนที่ ๑ สาหรับกรณีที่มีผู้ยื่นคาขอหลายรายและคะแนนที่ได้รับแตกต่างกันไม่เกิน ๑๐ คะแนน
ให้พิจารณาส่วนที่ ๒ ประกอบด้วย
๑.๓.๒ การประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเหมาะสมในการประกอบการขนส่งของ
ผู้ยื่นคาขออนุญาต สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้พิจารณาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลแผนงานหรือ
ข้อเสนอตามที่ผู้ประกอบการขนส่งสหกรณ์บริการเดินรถเมืองนครราชสีมา จากัด ยื่นแนบท้ายคาขอ ในประเด็น
สาคัญเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ข้อเสนอแผนต่าง ๆ ตลอดจนฐานะความมั่นคงของ ผู้ขอรวม ๔ ประเด็นหลัก
และได้ทาการประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเหมาะสม ตามเกณฑ์คะแนนดังกล่าวแล้ว จึงสรุปผลการ
ประเมินในประเด็นต่างๆ ได้ ดังนี้
/ตาราง ...
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เรื่อง
ส่วนที่ ๑ พิจารณาคุณภาพการให้บริการ (๑๐๐ คะแนน)
๑. รถ สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ และจุดพักรถ
๑.๑ สภาพรถ
๑.๒ การเป็นเจ้าของรถ
๑.๓ แผนงานด้านมลพิษ
๑.๔ สถานที่เก็บ ซ่อมและบารุงรักษารถ
๑.๕ จุดพักรถต้นทางและปลายทาง
รวมคะแนนข้อ ๑
๒. แผนการจัดการเดินรถ ( ๑๕ คะแนน)
๒.๑ การบริหารจัดการและการควบคุมการเดินรถ
๒.๒ การพัฒนาพนักงานและรูปแบบการบริการ
รวมคะแนนข้อ ๒
๓ . แผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร
๓.๑ ด้านตัวรถ
๓.๒ ด้านผู้ประจารถและผู้โดยสาร
รวมคะแนนข้อ ๓
๔. ฐานะความมั่นคงของผู้ยื่นคาขอ
รวมคะแนนส่วนที่ ๑

คะแนน

(๗๐ คะแนน)
(๒๕ คะแนน)
(๒๐ คะแนน)
(๕ คะแนน)
(๑๐ คะแนน)
(10 คะแนน)
(๑๐ คะแนน)
(๕ คะแนน)
(๑๐ คะแนน)
(๕ คะแนน)
(๕ คะแนน)
(๕ คะแนน)

20
14
3
๑๐
๘
55
๘
3
๑๑
๔
๔
๘
4
78

เนื่องจากการยื่นคาขออนุญาตประกอบการขนส่งเส้นทางสายที่ ๔512 สีคิ้ว – บ้านใหม่พัฒนา
มีผู้ยื่นขอเพียงรายเดียว จึงไม่ต้องนาส่วนที่ ๒ สนับสนุนผู้ประกอบการขนส่งที่มีประสบการณ์ และประวัติการ
ประกอบการขนส่ง มาประกอบการพิจารณา
๒. ความเห็นของนายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมา
นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า สหกรณ์บริการเดินรถเมือง
นครราชสีมา จากัด ได้ยื่นคาขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทาง ๔512 สีคิ้ว – บ้านใหม่พัฒนา เพียงรายเดียว
โดยสหกรณ์ฯ มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมาย และมีความพร้อมในการประกอบการขนส่ง รวมทั้งมีความพร้อม
ด้านสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ นอกจากนี้ ได้เสนอผลงานเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการเดินรถ แผนงาน
ด้านการป้องกันมลพิษและสิ่งแวดล้อม และแผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร และเมื่อพิจารณา
ข้อเสนอแผนแล้ว พบว่าสหกรณ์บริการเดินรถเมืองนครราชสีมา จากัด มีความพร้อมและเหมาะสม และจะสามารถ
จัดการเดินรถให้บริการประชาชนในเส้นทางสายนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้ออกใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งในเส้นทางหมวด 4 สาย ๔512 สีคิ้ว – บ้านใหม่พัฒนา ให้แก่สหกรณ์บริการเดินรถเมืองนครราชสีมา จากัด
โดยให้ยึดถือปฏิบัติรวมทั้งนาแผนงานและข้อเสนอแผนที่สหกรณ์ฯ เสนอมากาหนดเป็นเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต
ประกอบการขนส่ง เพื่อให้สหกรณ์บริการเดินรถเมืองนครราชสีมา จากัด ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวต่อไป
โดยกาหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการขนส่งนารถเข้าดาเนินการทางทะเบียนและภาษี พร้อมทั้ง
เดินรถตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี้ ภายในกาหนด 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่ง
หากไม่สามารถดาเนินการได้ภายในกาหนดให้นายทะเบียนกลางพิจารณาผ่อนผันขยายเวลาการดาเนินการออกไป
/ไม่เกิน ๖๐ วัน ...
.

40
ไม่เกิน 60 วัน เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว หากสหกรณ์บริการเดินรถเมืองนครราชสีมา จากัด ไม่สามารถจัดการเดิน
รถได้ภายในเวลาที่กาหนด อันเป็นเหตุให้เสื่อมประโยชน์ต่อประชาชน ให้นาเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่ง
ทางบกประจาจังหวัดนครราชสีมา เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งต่อไป
3. ข้อพิจารณา
3.1 พิจารณาอนุมัติให้นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ในเส้นทางหมวด 4 สายที่ ๔512 สีคิ้ว – บ้านใหม่พัฒนา ให้แก่
สหกรณ์บริการเดินรถเมืองนครราชสีมา จากัด ตามมาตรา 30 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พ.ศ.2522
3.2 พิจารณาอนุมัติให้นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมากาหนดเงื่อนไขตามมาตรา 31
แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งผู้โดยสาร ในเส้นทางหมวด 4 จังหวัดนครราชสีมา สายที่ ๔512 สีคิ้ว – บ้านใหม่พัฒนา ให้แก่สหกรณ์บริการ
เดินรถเมืองนครราชสีมา จากัด ยึดถือปฏิบัติต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
3.3 พิจารณาอนุมัติให้นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมานาแผนงานและข้อเสนอแผนของ
สหกรณ์บริการเดินรถเมืองนครราชสีมา จากัด กาหนดเป็นเงื่อนไขตามมาตรา 31(10) แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ใน
เส้นทางหมวด 4 สายที่ ๔512 สีคิ้ว – บ้านใหม่พัฒนา ให้แก่สหกรณ์บริการเดินรถเมืองนครราชสีมา จากัด ยึดถือ
ปฏิบัติต่อไป
มติคณะกรรมการฯ 1. อนุมัตใิ ห้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร
ในเส้นทางหมวด 4 สายที่ ๔512 สีคิ้ว – บ้านใหม่พัฒนา ให้แก่สหกรณ์บริการเดินรถเมืองนครราชสีมา จากัด
ตามมาตรา 30 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
2. อนุมัติให้กาหนดเงื่อนไขตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.
2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถโดยสาร ในเส้นทางหมวด 4 สายที่ ๔512 สีคิ้ว – บ้าน
ใหม่พัฒนา ให้แก่สหกรณ์บริการเดินรถเมืองนครราชสีมา จากัด ยึดถือปฏิบัติต่อไป
3. อนุมัติให้นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมานาแผนงานและข้อเสนอแผนของ
สหกรณ์บริการเดินรถเมืองนครราชสีมา จากัด กาหนดเป็นเงื่อนไขตามมาตรา 31(10) แห่งพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร
ในเส้นทางหมวด 4 สายที่ ๔512 สีคิ้ว – บ้านใหม่พัฒนา ให้แก่สหกรณ์บริการเดินรถเมืองนครราชสีมา จากัด
ยึดถือปฏิบัติต่อไป

/4.14 เรื่องการพิจารณา...
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4.14 เรื่องการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
ผู้โดยสาร ในเส้นทางหมวด 1 จังหวัดนครราชสีมา สายที่ ๑ สามแยกปักธงชัย – สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ด้วยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารเส้นทาง
หมวด ๑ สายที่ ๑ สามแยกปักธงชัย – สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ขอยกเลิกประกอบการขนส่งประจาทางใน
เส้นทางดังกล่าว ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งประจาทางที่ประสงค์จะเลิกประกอบการขนส่ง ต้องแจ้งให้นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ก่อนวันเลิกประกอบการขนส่ง ซึ่งเป็นเหตุให้เส้นทางดังกล่าวกาลังจะว่างผู้ประกอบการ
ขนส่ง นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาจึงเห็นควรประกาศรับคาขอ เพื่อพิจารณาหาผู้สมควรให้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางสายดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ มกราคม
๒๕๖๑ เป็นระยะเวลา 60 วัน ปรากฏว่ามีผู้ยื่นคาขอจานวน 1 ราย คือ บริษัท รุ่งเรืองกิจกังวาฬ ทรานสปอร์ต
จากัด
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาจึงเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางและเงื่อนไขการเดินทาง
๑.๑. เส้นทางสายที่ 1 สายแยกปักธงชัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รายละเอียดเส้นทาง
เที่ยวไป เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจาทางบริเวณสามแยกปักธงชัย ไปตามทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2130 ถึงสานักงานชลประทานที่ 6 แยกซ้ายไปตามถนนสืบศิริ ถึงสามแยกวัดใหม่อัมพวัน
แยกซ้ายไปตามถนนมุขมนตรี ถึงสี่แยกถนนมิตรภาพ (บ้านหนองจะบก) แล้วกลับตามเส้นทางเดิมไปตามถนนมุข
มนตรี ตรงไปตามถนนโพธิ์กลาง แยกซ้ายไปตามถนนราชดาเนิน แยกขวาอ้อมเข้าถนนชุมพล แยกซ้ายไปตามถนน
จอมพล แยกซ้ายไปตามถนนกุดั่น แยกซ้ายไปตามถนนยมราช แยกขวาไปตามถนนประจักษ์ แยกขวาไปตามถนน
มิตรภาพ แยกซ้ายไปตามถนนสุรนารายณ์ ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจาทางบริเวณมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เที่ยวกลับ เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจาทางบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน ไปตามถนนสุรนารายณ์ แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนถึงปลายถนนจอมพล แยกซ้ายไปตามถนนชุมพล
แยกขวาไปตามถนนมหาดไทย แยกขวาไปตามถนนราชดาเนิน แยกซ้ายไปตามถนนสุรนารี แยกซ้ายไปตามถนน
โยธา แยกขวาไปตามถนนโพธิ์กลางแล้วไปตามเส้นทางเดิม ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจาทาง
บริเวณสามแยกปักธงชัย
ช่วงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน – หมู่บ้านสุรนารีวิลเลจ
เที่ยวไป เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจาทางบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน ไปตามถนนสุรนารายณ์ แยกขวาไปตามถนนมิตรภาพ แยกซ้ายไปตามถนนประจักษ์ แยกขวาไปตาม
ถนนจอมพล แยกซ้ายไปตามถนนชุมพล แยกขวาไปตามถนนมหาดไทย แยกขวาไปตามถนนราชดาเนิน แยกซ้าย
ไปตามถนนสุรนารี แยกซ้ายไปตามถนนโยธา แยกขวาไปตามถนนโพธิ์กลาง ตรงไปตามถนนมุขมนตรี ถึงสามแยก
วัดใหม่อัมพวัน แยกซ้ายไปตามถนนสืบศิริ ผ่านสานักงานชลประทานที่ 6 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 แยกขวาไป
ตามทางหลวงชนบท (แยกขวาไปตามทางหลวงชนบท (ยธ.สายสืบศิริ – 304) ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถ
โดยสารประจาทางบริเวณหมู่บ้านสุรนารีวิลเลจ
/เที่ยวกลับ...
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เที่ยวกลับ เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจาทางบริเวณหมู่บ้านสุรนารีวิลเลจ ไปตาม
ทางหลวงชนบท (ยธ.สายสืบศิริ – 304) แยกขวาไปตามถนนหน้าสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(สืบศิริ) ผ่าน
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย แยกขวาไปตามซอยร่วมมิตร แยกซ้ายไปตามถนนสืบศิริ แล้วไปตามเส้นทาง
เดิม จนถึงปลายถนนโพธิ์กลางแยกซ้ายไปตามถนนราชดาเนิน แยกขวาอ้อมเข้าถนนชุมพล แยกซ้ายไปตามถนน
จอมพล แล้วไปตามเส้นทางเดิม ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสาประจาทางบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
ช่วงสามแยกปักธงชัย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน – สนามกีฬาเทศบาลนคร
นครราชสีมา
เที่ยวไป เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจาทางบริเวณสามแยกปักธงชัย ไปตามทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2130 ถึงสานักงานชลประทานที่ 6 แยกซ้ายไปตามถนนสืบศิริ ถึงสามแยกวัดใหม่อัมพวัน
แยกซ้ายไปตามถนนมุขมนตรี ถึงสี่แยกถนนมิตรภาพ (บ้านหนองจะบก) แล้วกลับตามเส้นทางเดิม ไปตามถนนมุข
มนตรี ตรงไปตามถนนโพธิ์กลาง แยกซ้ายไปตามถนนราชดาเนิน แยกขวาอ้อมเข้าถนนชุมพล แยกซ้ายไปตามถนน
กุดั่น แยกซ้ายไปตามถนนยมราช แยกขวาไปตามถนนประจักษ์ แยกขวาไปตามถนนมิตรภาพ แยกซ้ายไปตามถนน
สุรนารายณ์ ถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน แยกซ้ายไปตามถนน 30 กันยา ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่
จอดรถโดยสารประจาทางบริเวณสนามกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา
เที่ยวกลับ เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจาทางบริเวณสนามกีฬาเทศบาลนคร
นครราชสีมา ไปตามถนน 30 กันยา ถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน แยกขวาไปตามถนนสุรนารายณ์
แล้วไปตามเส้นทางเดิม จนถึงปลายถนนจอมพล แยกซ้ายไปตามถนนชุมพล แยกขวาไปตามถนนมหาดไทย แยก
ขวาไปตามถนนราชดาเนิน แยกซ้ายไปตามถนนสุรนารี แยกซ้ายไปตามถนนโยธา แยกขวาไปตามถนนโพธิ์กลาง
แล้วไปตามเส้นทางเดิม ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจาทางบริเวณสามแยกปักธงชัย
ช่วงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน - โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย
นครราชสีมา
เที่ยวไป เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจาทางบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ไปตามถนนสุรนารายณ์ แยกขวาไปตามถนนมิตรภาพ แยกซ้ายไปตามถนนประจักษ์ แยกขวาไปตามถนนจอม
พล แยกซ้ายไปตามถนนชุมพล แยกขวาไปตามถนนมหาดไทย แยกขวาไปตามถนนราชดาเนิน แยกซ้ายไปตามถนน
สุรนารี แยกซ้ายไปตามถนนโยธา แยกขวาไปตามถนนโพธิ์กลาง ตรงไปตามถนนมุขมนตรี ถึงสามแยกวัดใหม่
อัมพวัน แยกซ้ายไปตามถนนสืบศิริ แยกขวาไปตามซอยสืบศิริ ๖ ตรงไปถนนเลียบนคร ผ่านวัดป่าเล็กสามัคคี แยก
ซ้ายไปตามทางหลวงชนบท ไปสิ้นสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจาทางบริเวณโรงเรียนอุบลรัตน์ราช
กัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา
เที่ยวกลับ เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจาทางบริเวณโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญา
ราชวิทยาลัยนครราชสีมา แยกซ้ายไปตามทางหลวงชนบท แยกขวาไปตามถนนเลียบนคร แล้วไปตามเส้นทางเดิม
จนถึงปลายถนนโพธิ์กลาง แยกซ้ายไปตามถนนราชดาเนิน แยกขวาอ้อมเข้าถนนชุมพล แยกซ้ายไปตามถนนจอมพล
แล้วไปตามเส้นทางไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจาทาง บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน
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๑.๒ เงื่อนไขเกี่ยวกับการเดินรถกาหนดให้ใช้รถลักษณะมาตรฐาน ๓ (รถโดยสารสองแถว)
ดังนี้
สายที่
1

เส้นทางการเดินรถ

ระยะทาง
(กม.)

จานวนเที่ยวการเดินรถขั้นต่าต่อวัน
(05.00 น. – 18.00 น.)

จานวนรถ

ไป (เที่ยว)

กลับ (เที่ยว)

รวม (เที่ยว)

(คัน)

45

45

90

20 – 45

สามแยกปักธงชัย – มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน – หมู่บ้านสุรนารีวลิ เลจ

28

ช่วง

สามแยกปักธงชัย – มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน –
สนามกีฬาเทศบาลนคร
นครราชสีมา

17

20

20

40

ช่วง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน – โรงเรียนนอุบลรัตนราช
กัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา

17

5

5

10

ช่วง

20
10 – 20

5–8

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผูย้ ื่นคาขออนุญาตประกอบการขนส่ง
๒.๑ คุณสมบัติผู้ยื่นคาขอ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
๒.๒ คาขอและเอกสารแนบ ผู้ยื่นคาขอ มีเอกสารหลักฐานประกอบคาขอครบถ้วนตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๒๔) พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะและแผนต่าง ๆ ที่แนบท้ายประกาศ
๓. หลักเกณฑ์การพิจารณาและประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเหมาะสมในการ
ประกอบการขนส่งของผู้ยื่นคาขออนุญาต
๓.๑ หลักเกณฑ์การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก
ได้กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร
ซึ่งได้รับความเห็นชอบเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกลาง ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๐
เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๐ โดยใช้หลักเกณฑ์ที่ 4 (สาหรับผู้ประกอบการขนส่งขอเลิกประกอบการขนส่ง)
เนื่องจากเส้นทางสายที่ ๑ สามแยกปักธงชัย – สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ขอยกเลิกประกอบการขนส่งประจาทาง
ในเส้นทางดังกล่าว ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ๒๕๒๒ ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งประจาทางที่ประสงค์จะเลิกประกอบการขนส่ง ต้องแจ้งให้นายทะเบียนประจาจังหวัด
นครราชสีมาทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ก่อนวันเลิกประกอบการขนส่ง ซึ่งเป็นเหตุให้เส้นทางดังกล่าวกาลัง
จะว่างผู้ประกอบการขนส่ง นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาจึงเห็นควรประกาศรับคาขอใหม่ จึงเข้า
หลักเกณฑ์ที่ 4 ดังกล่าว ซึ่งมีหลักเกณฑ์การพิจารณาแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ
/ส่วนที่ 1...
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ส่วนที่ ๑ พิจารณาจากความสามารถในการรวมรถที่เดินอยู่เดิมและการถูก
กระทบกระเทือน รวมทั้งประสบการณ์และประวัติการประกอบการขนส่งในอดีต คะแนนเต็ม 100 คะแนน
แยกพิจารณา ดังนี้
ก. รถ สถานที่เก็บ ซ่อมและบารุงรักษารถ และจุดพักรถ ๗๐ คะแนน แบ่งเป็น
๑) สภาพรถ ๒๕ คะแนน
๒) การเป็นเจ้าของรถ ๒๐ คะแนน
๓) แผนด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม ๕ คะแนน
๔) สถานที่เก็บ ซ่อมและบารุงรักษา ๑๐ คะแนน
๕) จุดพักรถต้นทาง และปลายทาง ๑๐ คะแนน
ข. แผนจัดการเดินรถ ๑๕ คะแนน แบ่งเป็น
๑) การบริหารจัดการและการควบคุมการเดินรถ ๑๐ คะแนน
๒) การพัฒนาพนักงานและรูปแบบบริการ
๕ คะแนน
ค. แผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร ๑๐ คะแนน แบ่งเป็น
๑) ความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถ ๕ คะแนน
๒) ความปลอดภัยเกี่ยวกับผู้ประจารถและผู้โดยสาร ๕ คะแนน
ง. ฐานะความมั่นคงของผู้ขอ ๕ คะแนน
ส่วนที่ ๒ สนับสนุนผู้ประกอบการขนส่งที่มีประสบการณ์ และประวัติการประกอบการ
ขนส่ง คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน แยกพิจารณา ดังนี้
ก. การถูกกระทบกระเทือนหรือถูกทับซ้อนเส้นทาง ๑๐ คะแนน
ข. ประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการขนส่ง หรือการเป็นเจ้าของรถในอดีต และประวัติ
การการประกอบการขนส่งในอดีตของผู้ขอ ๑๐ คะแนน
กรณีที่มีผู้ยื่นขอรายเดียว หรือหลายราย และคะแนนที่ได้รับแตกต่างกันเกินกว่า ๑๐
คะแนน ให้พิจารณาเฉพาะส่วนที่ ๑ สาหรับกรณีที่มีผู้ยื่นคาขอหลายรายและคะแนนที่ได้รับแตกต่างกันไม่เกิน
๑๐ คะแนน ให้พิจารณาส่วนที่ ๒ ประกอบด้วย
๓.๒ การประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเหมาะสมในการประกอบการขนส่ง
ของผู้ยื่นคาขออนุญาต สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้พิจารณาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลแผนงาน
หรือข้อเสนอตามที่ผู้ประกอบการขนส่งราย บริษัท รุ่งเรืองกิจกังวาฬ ทรานสปอร์ต จากัด ยื่นแนบท้ายคาขอ ใน
ประเด็นสาคัญเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ข้อเสนอแผนต่าง ๆ ตลอดจนฐานะความมั่นคงของผู้ขอรวม ๔
ประเด็นหลัก และได้ทาการประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเหมาะสม ตามเกณฑ์คะแนนดังกล่าวแล้ว
จึงสรุปผลการประเมินในประเด็นต่างๆ ได้ ดังนี้

/ตาราง...
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เรื่อง
ส่วนที่ ๑ พิจารณาคุณภาพการให้บริการ (๑๐๐ คะแนน)
๑. รถ สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ และจุดพักรถ
๑.๑ สภาพรถ
๑.๒ การเป็นเจ้าของรถ
๑.๓ แผนงานด้านมลพิษ
๑.๔ สถานที่เก็บ ซ่อมและบารุงรักษารถ
๑.๕ จุดพักรถต้นทางและปลายทาง
รวมคะแนนข้อ ๑
๒. แผนการจัดการเดินรถ ( ๑๕ คะแนน)
๒.๑ การบริหารจัดการและการควบคุมการเดินรถ
๒.๒ การพัฒนาพนักงานและรูปแบบการบริการ
รวมคะแนนข้อ ๒
๓ . แผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร
๓.๑ ด้านตัวรถ
๓.๒ ด้านผู้ประจารถและผู้โดยสาร
รวมคะแนนข้อ ๓
๔. ฐานะความมั่นคงของผู้ยื่นคาขอ (๕ คะแนน)
รวมคะแนนส่วนที่ ๑

คะแนน

( ๗๐ คะแนน)
(๒๕ คะแนน)
(๒๐ คะแนน)
(๕ คะแนน)
(๑๐ คะแนน)
(10 คะแนน)
(๑๐ คะแนน)
(๕ คะแนน)
(๑๐ คะแนน)
(๕ คะแนน)
(๕ คะแนน)

๑๕
๑6
3
๑๐
๘
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๘
3
๑๑
๔
๔
๘
๕
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เนื่องจากการยื่นคาขออนุญาตประกอบการขนส่งเส้นทางสายที่ ๑ สามแยกปักธงชัย – สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล มีผู้ยื่นขอเพียงรายเดียว จึงไม่ต้องนาส่วนที่ ๒ สนับสนุนผู้ประกอบการขนส่งที่มีประสบการณ์
และประวัติการประกอบการขนส่ง มาประกอบการพิจารณา
4. ความเห็นของนายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมา
นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท รุ่งเรืองกิจกังวาฬ ทราน
สปอร์ต จากัด ได้ยื่นคาขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทาง ๑ สามแยกปักธงชัย – สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
เพียงรายเดียว โดยบริษัทฯ มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมาย และมีความพร้อมในการประกอบการขนส่ง รวมทั้งมี
ความพร้อมด้านสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ นอกจากนี้ ได้เสนอผลงานเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดเดินรถ
แผนงานด้านการป้องกันมลพิษและสิ่งแวดล้อม และแผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร และเมื่อ
พิจารณาข้อเสนอแผนแล้ว พบว่าบริษัท รุ่งเรืองกิจกังวาฬ ทรานสปอร์ต จากัด มีความพร้อมและเหมาะสม และ
จะสามารถจัดการเดินรถให้บริการประชาชนในเส้นทางสายนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้ออกใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด 1 สาย ๑ สามแยกปักธงชัย – สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ให้แก่บริษัท รุ่งเรือง
กิจกังวาฬ ทรานสปอร์ต จากัด โดยให้ยึดถือปฏิบัติรวมทั้งนาแผนงานและข้อเสนอแผนที่บริษัทฯ เสนอมากาหนด
เป็นเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบการขนส่ง เพื่อให้บริษัท รุ่งเรืองกิจกังวาฬ ทรานสปอร์ต จากัด ยึดถือ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวต่อไป
/โดยกาหนด...

46
โดยกาหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการขนส่งนารถเข้าดาเนินการทางทะเบียนและภาษี พร้อมทั้ง
เดินรถตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี้ ภายในกาหนด 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่ง หาก
ไม่สามารถดาเนินการได้ภายในกาหนดให้นายทะเบียนกลางพิจารณาผ่อนผันขยายเวลาการดาเนินการออกไปไม่เกิน
60 วัน เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว หากบริษัท รุ่งเรืองกิจกังวาฬ ทรานสปอร์ต จากัด ไม่สามารถจัดการเดินรถได้
ภายในเวลาที่กาหนด อันเป็นเหตุให้เสื่อมประโยชน์ต่อประชาชน ให้นาเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบก
ประจาจังหวัดนครราชสีมา เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งต่อไป
5. ข้อพิจารณา
5.1 พิจารณาอนุมัติให้นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาออกใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ในเส้นทางหมวด 1 สาย ๑ สามแยกปักธงชัย – สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล ให้แก่บริษัท รุ่งเรืองกิจกังวาฬ ทรานสปอร์ต จากัด ตามมาตรา 30 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
5.2 พิจารณาอนุมัติให้นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมากาหนดเงื่อนไขตามมาตรา 31
แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งผู้โดยสาร ในเส้นทางหมวด 1 สาย ๑ สามแยกปักธงชัย – สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ให้แก่บริษัท รุ่งเรืองกิจ
กังวาฬ ทรานสปอร์ต จากัด ยึดถือปฏิบัติต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
5.3 พิจารณาอนุมัติให้นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมานาแผนงานและข้อเสนอแผน
ของบริษัท รุ่งเรืองกิจกังวาฬ ทรานสปอร์ต จากัด กาหนดเป็นเงื่อนไขตามมาตรา 31(10) แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ใน
เส้นทางหมวด 1 สาย ๑ สามแยกปักธงชัย – สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ให้แก่บริษัท รุ่งเรืองกิจกังวาฬ ทราน
สปอร์ต จากัด ยึดถือปฏิบัติต่อไป
มติคณะกรรมการฯ 1. อนุมัติให้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร
ในเส้นทางหมวด 1 สาย ๑ สามแยกปักธงชัย – สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ให้แก่บริษัท รุ่งเรืองกิจกังวาฬ ทราน
สปอร์ต จากัด ตามมาตรา 30 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
2. อนุมัติให้กาหนดเงื่อนไขตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.
2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถโดยสาร ในเส้นทางหมวด 1 สาย ๑ สามแยกปักธงชัย
– สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ให้แก่บริษัท รุ่งเรืองกิจกังวาฬ ทรานสปอร์ต จากัด ยึดถือปฏิบัติต่อไป
3. อนุมัติให้นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมานาแผนงานและข้อเสนอแผนของ
บริษัท รุ่งเรืองกิจกังวาฬ ทรานสปอร์ต จากัด กาหนดเป็นเงื่อนไขตามมาตรา 31(10) แห่งพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร
ในเส้นทางหมวด 1 สาย ๑ สามแยกปักธงชัย – สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ให้แก่บริษัท รุ่งเรืองกิจกังวาฬ ทราน
สปอร์ต จากัด ยึดถือปฏิบัติต่อไป

/4.15 เรื่องการพิจารณา...
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4.15 เรื่องการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
ผู้โดยสารในเส้นทางหมวด 1 จังหวัดนครราชสีมา สายที่ 14 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล – มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
ด้วยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารเส้นทาง
หมวด ๑ สายที่ 14 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอยกเลิกประกอบการขนส่ง
ประจาทางในเส้นทางดังกล่าว ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งประจาทางที่ประสงค์จะเลิกประกอบการขนส่ง ต้องแจ้งให้นายทะเบียนประจาจังหวัด
นครราชสีมาทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ก่อนวันเลิกประกอบการขนส่ง ซึ่งเป็นเหตุให้เส้นทางดังกล่าวกาลัง
จะว่างผู้ประกอบการขนส่ง นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาจึงเห็นควรประกาศรับคาขอ เพื่อพิจารณาหา
ผู้สมควรให้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางสายดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่
๕ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นระยะเวลา 60 วัน ปรากฏว่ามีผู้ยื่นคาขอจานวน 1 ราย คือ ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์วนิช
กังวาฬ
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาจึงเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางและเงื่อนไขการเดินทาง
1.1 เส้นทางสายที่ 14 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รายละเอียดเส้นทาง
เที่ยวไป เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจาทางเทคโนโลยีราชมงคล ไปตามถนน
สุรนารายณ์ แยกขวาไปตามถนนมิตรภาพ แยกซ้ายไปตามถนนประจักษ์ แยกขวาไปตามถนนจอมพล แยกซ้ายไป
ตามถนนชุมพล แยกขวาไปตามถนนมหาดไทย แยกขวาไปตามถนนราชดาเนิน แยกซ้ายไปตามถนนสุรนารี แยก
ซ้ายไปตามถนนโยธา แยกขวาไปตามถนนโพธิ์กลาง ผ่านห้าแยกโพธิ์กลาง ไปตามถนนมุขมนตรี ถึงสามแยกวัดใหม่
อัมพวัน แยกซ้ายไปตามถนนสืบศิริ แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2130 ถึงแยกปักธงชัย แยกซ้ายไป
ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 ถึงทางแยกเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แยกขวาไปตามถนน
มหาวิทยาลัย ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจาทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เที่ยวกลับ เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสาประจาทางมหาวิทยาลัยสุรนารี ไปตามถนน
มหาวิทยาลัย แล้วไปตามเส้นทางเดิม ผ่านห้าแยกโพธิ์กลาง ไปตามถนนโพธิ์กลาง แยกซ้ายไปตามถนนราชดาเนิน
แยกขวาอ้อมเข้าถนนชุมพล แยกซ้ายไปตามถนนจอมพล แยกซ้ายไปตามถนนประจักษ์ แยกขวาไปตามถนน
มิตรภาพ แยกซ้ายไปตามถนนสุรนารายณ์ ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจาทางเทคโนโลยีราชมคล
ช่วงเทคโนโลยีราชมงคล – สถานกีฬาเมืองหลัก เฉลิมฉลอง 333 ปี นครราชสีมา
รายละเอียดเส้นทาง
เที่ยวไป เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจาทางเทคโนโลยีราชมงคล ไปตามถนน
สุรนารายณ์ แยกขวาไปตามถนนมิตรภาพ แยกซ้ายไปตามถนนประจักษ์ แยกขวาไปตามถนนจอมพล แยกซ้ายไป
ตามถนนชุมพล แยกขวาไปตามถนนมหาดไทย แยกขวาไปตามถนนราชดาเนิน แยกซ้ายไปตามถนน สุรนารี แยก
ซ้ายไปตามถนนโยธา แยกขวาไปตามถนนโพธิ์กลาง ผ่านห้าแยกโพธิ์กลาง ไปตามถนนมุขมนตรี ถึงสามแยกวัดใหม่
อัมพวัน แยกซ้ายไปตามถนนสืบศิริ แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2130 ถึงแยกปักธงชัย แยกซ้ายไป
ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 แยกขวาไปตามถนนทางเข้าสนามกีฬา ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดย
สาประจาทางบริเวณสนามกีฬาเมืองหลัก เฉลิมฉลอง 333 ปี นครราชสีมา
/เที่ยวกลับ...
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เที่ยวกลับ เริ่มต้นจากสถานที่จอดรถโดยสารประจาทางบริเวณสนามกีฬาเมืองหลัก เฉลิม
ฉลอง 333 ปี นครราชสีมา ไปตามถนนทางเข้าสนามกีฬา แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 แล้ว
ไปตามเส้นทางเดิม ผ่านห้าแยกโพธิ์กลาง ไปตามถนนโพธิ์กลาง แยกซ้ายไปตามถนนราชดาเนิน แยกขวาอ้อมเข้า
ถนนชุมพล แยกซ้ายไปตามถนนจอมพล แยกซ้ายไปตามถนนประจักษ์ แยกขวาไปตามถนนมิตรภาพ แยกซ้ายไป
ตามถนนสุรนารายณ์ ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจาทางเทคโนโลยีราชมงคล
1.2 เงื่อนไขการเดินรถ นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาได้กาหนดเงื่อนไขการ
เดินรถ ดังนี้
สายที่
14
ช่วง

ชื่อเส้นทาง

จานวนเที่ยวเดินรถขั้นต่าวันละ
(เที่ยว/วัน)

จานวนรถ (คัน)

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล – มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี
เทคโนโลยีราชมงคล – สนามกีฬาเมืองหลัก เฉลิม
ฉลอง 333 ปี นครราชสีมา

๒0 เที่ยว
(ไป ๑๐ เที่ยว กลับ ๑๐ เที่ยว)
๔ เที่ยว
(ไป ๒ เที่ยว กลับ ๒ เที่ยว)

4 - 22
1-4

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ยื่นคาขออนุญาตประกอบการขนส่ง
๒.๑ คุณสมบัติผู้ยื่นคาขอ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
๒.๒ คาขอและเอกสารแนบ ผู้ยื่นคาขอ มีเอกสารหลักฐานประกอบคาขอครบถ้วนตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๒๔) พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะและแผนต่าง ๆ ที่แนบท้ายประกาศ
๓. หลักเกณฑ์การพิจารณาและประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเหมาะสมในการ
ประกอบการขนส่งของผู้ยื่นคาขออนุญาต
๓.๑ หลักเกณฑ์การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง กรมการขนส่งทางบกได้
กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกลาง ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๐ เมื่อวันที่
๑๔ กันยายน ๒๕๕๐ โดยใช้หลักเกณฑ์ที่ 4 (สาหรับผู้ประกอบการขนส่งขอเลิกประกอบการขนส่ง) เนื่องจาก
เส้นทางสายที่ 14 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอยกเลิกประกอบการขนส่ง
ประจาทางในเส้นทางดังกล่าว ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ๒๕๒๒ ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางที่ประสงค์จะเลิกประกอบการขนส่ง ต้องแจ้งให้นายทะเบียนประจาจังหวัด
นครราชสีมาทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ก่อนวันเลิกประกอบการขนส่ง ซึ่งเป็นเหตุให้เส้นทางดังกล่าวกาลัง
จะว่างผู้ประกอบการขนส่ง นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาจึงเห็นควรประกาศรับคาขอใหม่ จึงเข้า
หลักเกณฑ์ที่ 4 ดังกล่าว ซึ่งมีหลักเกณฑ์การพิจารณาแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ
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ส่วนที่ ๑ พิจารณาจากความสามารถในการรวมรถที่เดินอยู่เดิมและการถูก
กระทบกระเทือน รวมทั้งประสบการณ์และประวัติการประกอบการขนส่งในอดีต คะแนนเต็ม 100 คะแนน
แยกพิจารณา ดังนี้
ก. รถ สถานที่เก็บ ซ่อมและบารุงรักษารถ และจุดพักรถ ๗๐ คะแนน แบ่งเป็น
๑) สภาพรถ ๒๕ คะแนน
๒) การเป็นเจ้าของรถ ๒๐ คะแนน
๓) แผนด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม ๕ คะแนน
๔) สถานที่เก็บ ซ่อมและบารุงรักษา ๑๐ คะแนน
๕) จุดพักรถต้นทาง และปลายทาง ๑๐ คะแนน
ข. แผนจัดการเดินรถ ๑๕ คะแนน แบ่งเป็น
๑) การบริหารจัดการและการควบคุมการเดินรถ ๑๐ คะแนน
๒) การพัฒนาพนักงานและรูปแบบบริการ
๕ คะแนน
ค. แผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร ๑๐ คะแนน แบ่งเป็น
๑) ความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถ ๕ คะแนน
๒) ความปลอดภัยเกี่ยวกับผู้ประจารถและผู้โดยสาร ๕ คะแนน
ง. ฐานะความมั่นคงของผู้ขอ ๕ คะแนน
ส่วนที่ ๒ สนับสนุนผู้ประกอบการขนส่งที่มีประสบการณ์ และประวัติการประกอบการ
ขนส่ง คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน แยกพิจารณา ดังนี้
ก. การถูกกระทบกระเทือนหรือถูกทับซ้อนเส้นทาง ๑๐ คะแนน
ข. ประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการขนส่ง หรือการเป็นเจ้าของรถในอดีต และประวัติ
การการประกอบการขนส่งในอดีตของผู้ขอ ๑๐ คะแนน
กรณีที่มีผู้ยื่นขอรายเดียว หรือหลายราย และคะแนนที่ได้รับแตกต่างกันเกินกว่า ๑๐
คะแนน ให้พิจารณาเฉพาะส่วนที่ ๑ สาหรับกรณีที่มีผู้ยื่นคาขอหลายรายและคะแนนที่ได้รับแตกต่างกันไม่เกิน
๑๐ คะแนน ให้พิจารณาส่วนที่ ๒ ประกอบด้วย
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๓.๒ การประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเหมาะสมในการประกอบการขนส่ง
ของผู้ยื่นคาขออนุญาต สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้พิจารณาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลแผนงาน
หรือข้อเสนอตามที่ผู้ประกอบการขนส่ง ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์วนิชกังวาฬ ยื่นแนบท้ายคาขอ ในประเด็นสาคัญ
เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ข้อเสนอแผนต่าง ๆ ตลอดจนฐานะความมั่นคงของผู้ขอรวม ๔ ประเด็นหลัก และ
ได้ทาการประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเหมาะสม ตามเกณฑ์คะแนนดังกล่าวแล้ว จึงสรุปผลการประเมินใน
ประเด็นต่างๆ ได้ ดังนี้
เรื่อง
ส่วนที่ ๑ พิจารณาคุณภาพการให้บริการ (๑๐๐ คะแนน)
๑. รถ สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ และจุดพักรถ
๑.๑ สภาพรถ
๑.๒ การเป็นเจ้าของรถ
๑.๓ แผนงานด้านมลพิษ
๑.๔ สถานที่เก็บ ซ่อมและบารุงรักษารถ
๑.๕ จุดพักรถต้นทางและปลายทาง
รวมคะแนนข้อ ๑
๒. แผนการจัดการเดินรถ ( ๑๕ คะแนน)
๒.๑ การบริหารจัดการและการควบคุมการเดินรถ
๒.๒ การพัฒนาพนักงานและรูปแบบการบริการ
รวมคะแนนข้อ ๒
๓ . แผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร
๓.๑ ด้านตัวรถ
๓.๒ ด้านผู้ประจารถและผู้โดยสาร
รวมคะแนนข้อ ๓
๔. ฐานะความมั่นคงของผู้ยื่นคาขอ (๕ คะแนน)
รวมคะแนนส่วนที่ ๑

คะแนน

( ๗๐ คะแนน)
(๒๕ คะแนน)
(๒๐ คะแนน)
(๕ คะแนน)
(๑๐ คะแนน)
(10 คะแนน)
(๑๐ คะแนน)
(๕ คะแนน)
(๑๐ คะแนน)
(๕ คะแนน)
(๕ คะแนน)

๑๕
20
3
๑๐
๘
56
๘
3
๑๑
๔
๔
๘
4
79

เนื่องจากการยื่นคาขออนุญาตประกอบการขนส่งเส้นทางสายที่ 14 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล –
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีผู้ยื่นขอเพียงรายเดียว จึงไม่ต้องนาส่วนที่ ๒ สนับสนุนผู้ประกอบการขนส่งที่มี
ประสบการณ์ และประวัติการประกอบการขนส่ง มาประกอบการพิจารณา
4. ความเห็นของนายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมา
นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์วนิช
กังวาฬ ได้ยื่นคาขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทาง 14 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล – มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เพียงรายเดียว โดยห้างฯ มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมาย และมีความพร้อมในการประกอบการ
ขนส่ง รวมทั้งมีความพร้อมด้านสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ นอกจากนี้ ได้เสนอผลงานเกี่ยวกับแผนการ
บริหารจัดเดินรถ แผนงานด้านการป้องกันมลพิษและสิ่งแวดล้อม และแผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและ
ผู้โดยสาร และเมื่อพิจารณาข้อเสนอแผนแล้ว พบว่าห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์วนิช กังวาฬ มีความพร้อมและเหมาะสม
และจะสามารถจัดการเดินรถให้บริการประชาชนในเส้นทางสายนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้ออก
ใบอนุญาต
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ประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด 1 สาย 14 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์วนิชกังวาฬ โดยให้ยึดถือปฏิบัติรวมทั้งนาแผนงานและข้อเสนอแผนที่บริษัทฯ เสนอมา
กาหนดเป็นเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบการขนส่ง เพื่อให้ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์วนิชกังวาฬ ยึดถือปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขดังกล่าวต่อไป
โดยกาหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการขนส่งนารถเข้าดาเนินการทางทะเบียนและภาษี พร้อม
ทั้งเดินรถตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี้ ภายในกาหนด 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่ง
หากไม่สามารถดาเนินการได้ภายในกาหนดให้นายทะเบียนกลางพิจารณาผ่อนผันขยายเวลาการดาเนินการออกไป
ไม่เกิน 60 วัน เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว หากห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์วนิชกังวาฬ ไม่สามารถจัดการเดินรถได้ภายใน
เวลาที่กาหนด อันเป็นเหตุให้เสื่อมประโยชน์ต่อประชาชน ให้นาเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจา
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งต่อไป
5. ข้อพิจารณา
5.1 พิจารณาอนุมัติให้นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาออกใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ในเส้นทางหมวด 1 สาย 14 สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์วนิชกัง
วาฬ ตามมาตรา 30 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
5.2 พิจารณาอนุมัติให้นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมากาหนดเงื่อนไขตามมาตรา 31
แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งผู้โดยสาร ในเส้นทางหมวด 1 สาย 14 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้แก่
ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์วนิชกังวาฬ ยึดถือปฏิบัติต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
5.3 พิจารณาอนุมัติให้นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมานาแผนงานและข้อเสนอแผน
ของห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์วนิชกังวาฬ กาหนดเป็นเงื่อนไขตามมาตรา 31(10) แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทาง
บก พ.ศ. 2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ในเส้นทางหมวด 1
สาย 14 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์วนิชกังวาฬ
ยึดถือปฏิบัติต่อไป
มติคณะกรรมการฯ 1. อนุมัติให้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร
ในเส้นทางหมวด 1 สาย 14 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจากัด
วงศ์วนิชกังวาฬ ตามมาตรา 30 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
2. อนุมัติให้กาหนดเงื่อนไขตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.
2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถโดยสาร ในเส้นทางหมวด 1 สาย 14 สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์วนิชกังวาฬ ยึดถือปฏิบัติต่อไป
3. อนุมัติให้นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมานาแผนงานและข้อเสนอแผนของ
ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์วนิชกังวาฬ กาหนดเป็นเงื่อนไขตามมาตรา 31(10) แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พ.ศ. 2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทางหมวด 1
สาย 14 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์วนิชกังวาฬ
ยึดถือปฏิบัติต่อไป
/4.16 เรื่องการพิจารณา...

52
4.16 เรื่อง การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
ผู้โดยสารในเส้นทางหมวด 4 จังหวัดนครราชสีมา สายที่ 4129 นครราชสีมา – บ้านเสาเดียว
ด้วยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารเส้นทาง
หมวด 4 สายที่ 4129 นครราชสีมา – บ้านเสาเดียว ขอยกเลิกประกอบการขนส่งประจาทางในเส้นทางดังกล่าว
ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางที่
ประสงค์จะเลิกประกอบการขนส่ง ต้องแจ้งให้นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๙๐
วัน ก่อนวันเลิกประกอบการขนส่ง ซึ่งเป็นเหตุให้เส้นทางดังกล่าวกาลังจะว่างผู้ประกอบการขนส่ง นายทะเบียน
ประจาจังหวัดนครราชสีมาจึงเห็นควรประกาศรับคาขอ เพื่อพิจารณาหาผู้สมควรให้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งในเส้นทางสายดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นระยะเวลา
60 วัน ปรากฏว่ามีผู้ยื่นคาขอจานวน 1 ราย คือ ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์วนิชกังวาฬ
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาจึงเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางและเงื่อนไขการเดินทาง
1.1 เส้นทางสายที่ 4๑๒๙ นครราชสีมา – บ้านเสาเดียว เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 1 ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ถึงแยกปักธงชัย แยกซ้ายไป
ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 แยกซ้ายไปตามซอยร่วมมิตร ถึงโรงเรียนรัตโนภาสแล้วย้อนกลับตามเส้นทาง
เดิม แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2310 ผ่านสวนสัตว์นครราชสีมา บ้านหนองเสาเดียว
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจาทางบ้านเสาเดียว
ช่วงนครราชสีมา – สนามกีฬาเมืองหลัก เฉลิมฉลอง 333 ปี นครราชสีมา เริ่มต้นจากสถานี
ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 1 ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ถึงแยกปักธงชัย
แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 แยกขวาไปตามทางหลวงเข้าสนามกีฬาไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่
จอดรถโดยสารประจาทางบริเวณสนามกีฬาเมืองหลัก เฉลิมฉลอง 333 ปี นครราชสีมา
ช่วงนครราชสีมา – สวนสัตว์นครราชสีมา – บ้านบุตาล เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 1 ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ถึงแยกปักธงชัย แยกซ้ายไป
ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 แยกซ้ายไปตามซอยร่วมมิตร ถึงโรงเรียนรัตโนภาสแล้วย้อนกลับตามเส้นทาง
เดิม แยกซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2310 ผ่านสวนสัตว์นครราชสีมา แยกขวาไปตามทางหลวงท้องถิ่น
ถึงบ้านโกรกตะคร้อ แยกซ้ายไปตามทางหลวงชนบทหมายเลข ยธ. นม. 2192 ถึงบ้านหนองพลวงใหญ่ แยกขวา
ไปตามทางหลวงท้องถิ่น ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจาทางบ้านบุตาล
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1.2 เงื่อนไขการเดิ น รถ นายทะเบี ยนประจาจั งหวัด นครราชสี มาได้ก าหนดเงื่อนไขการ
เดินรถ ดังนี้
สายที่

ชื่อเส้นทาง

4129 นครราชสีมา – บ้านเสาเดียว
ช่วง
ช่วง

นครราชสี ม า – สนามกี ฬ าเมื อ งหลั กเฉลิ ม
ฉลอง 333 ปี นครราชสีมา
นครราชสีมา – สวนสัตว์นครราชสีมา – บ้าน
บุตาล

จานวนเที่ยวเดินรถขั้นต่าวันละ
(เที่ยว/วัน)
๖ เที่ยว
(ไป ๓ เที่ยว กลับ ๓ เที่ยว)
๖ เที่ยว
(ไป ๓ เที่ยว กลับ ๓ เที่ยว)
๑๘ เที่ยว
(ไป ๙ เที่ยว กลับ ๙ เที่ยว)

จานวนรถ (คัน)
4 - 12
1–4
6 - 12

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ยื่นคาขออนุญาตประกอบการขนส่ง
๒.๑ คุณสมบัติผู้ยื่นคาขอ มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
๒.๒ คาขอและเอกสารแนบ ผู้ยื่นคาขอ มีเอกสารหลักฐานประกอบคาขอครบถ้วนตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๒๔) พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะและแผนต่าง ๆ ที่แนบท้ายประกาศ
๓. หลักเกณฑ์การพิจารณาและประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเหมาะสมในการ
ประกอบการขนส่งของผู้ยื่นคาขออนุญาต
๓.๑ หลักเกณฑ์การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก
ได้กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกลาง ในการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๐ เมื่อวันที่
๑๔ กันยายน ๒๕๕๐ โดยใช้หลักเกณฑ์ที่ 4 (สาหรับผู้ประกอบการขนส่งขอเลิกประกอบการขนส่ง) เนื่องจาก
เส้นทางสายที่ 4129 นครราชสีมา – บ้านเสาเดียว ขอยกเลิกประกอบการขนส่งประจาทางในเส้นทางดังกล่าว
ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ๒๕๒๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ประจาทางที่ประสงค์จะเลิกประกอบการขนส่ง ต้องแจ้งให้นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ก่อนวันเลิกประกอบการขนส่ง ซึ่งเป็นเหตุให้เส้นทางดังกล่าวกาลังจะว่างผู้ประกอบการขนส่ง
นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาจึงเห็นควรประกาศรับคาขอใหม่ จึงเข้าหลักเกณฑ์ที่ 4 ดังกล่าว ซึ่งมี
หลักเกณฑ์การพิจารณาแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ

/ส่วนที่ 1...

54
ส่วนที่ ๑ พิจารณาจากความสามารถในการรวมรถที่เดินอยู่เดิมและการถูก
กระทบกระเทือน รวมทั้งประสบการณ์และประวัติการประกอบการขนส่งในอดีต คะแนนเต็ม 100 คะแนน
แยกพิจารณา ดังนี้
ก. รถ สถานที่เก็บ ซ่อมและบารุงรักษารถ และจุดพักรถ ๗๐ คะแนน แบ่งเป็น
๑) สภาพรถ ๒๕ คะแนน
๒) การเป็นเจ้าของรถ ๒๐ คะแนน
๓) แผนด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม ๕ คะแนน
๔) สถานที่เก็บ ซ่อมและบารุงรักษา ๑๐ คะแนน
๕) จุดพักรถต้นทาง และปลายทาง ๑๐ คะแนน
ข. แผนจัดการเดินรถ ๑๕ คะแนน แบ่งเป็น
๑) การบริหารจัดการและการควบคุมการเดินรถ ๑๐ คะแนน
๒) การพัฒนาพนักงานและรูปแบบบริการ
๕ คะแนน
ค. แผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร ๑๐ คะแนน แบ่งเป็น
๑) ความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถ ๕ คะแนน
๒) ความปลอดภัยเกี่ยวกับผู้ประจารถและผู้โดยสาร ๕ คะแนน
ง. ฐานะความมั่นคงของผู้ขอ ๕ คะแนน
ส่วนที่ ๒ สนับสนุนผู้ประกอบการขนส่งที่มีประสบการณ์ และประวัติการประกอบการ
ขนส่ง คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน แยกพิจารณา ดังนี้
ก. การถูกกระทบกระเทือนหรือถูกทับซ้อนเส้นทาง ๑๐ คะแนน
ข. ประสบการณ์การเป็นผู้ประกอบการขนส่ง หรือการเป็นเจ้าของรถในอดีต และประวัติ
การการประกอบการขนส่งในอดีตของผู้ขอ ๑๐ คะแนน
กรณีที่มีผู้ยื่นขอรายเดียว หรือหลายราย และคะแนนที่ได้รับแตกต่างกันเกินกว่า ๑๐
คะแนน ให้พิจารณาเฉพาะส่วนที่ ๑ สาหรับกรณีที่มีผู้ยื่นคาขอหลายรายและคะแนนที่ได้รับแตกต่างกันไม่เกิน
๑๐ คะแนน ให้พิจารณาส่วนที่ ๒ ประกอบด้วย
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๓.๒ การประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเหมาะสมในการประกอบการขนส่ง
ของผู้ยื่นคาขออนุญาต สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้พิจารณาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลแผนงาน
หรือข้อเสนอตามที่ผู้ประกอบการขนส่ง ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์วนิช กังวาฬ ยื่นแนบท้ายคาขอ ในประเด็นสาคัญ
เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ ข้อเสนอแผนต่าง ๆ ตลอดจนฐานะความมั่นคงของผู้ขอรวม ๔ ประเด็นหลัก และได้
ทาการประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเหมาะสม ตามเกณฑ์คะแนนดังกล่าวแล้ว จึงสรุปผลการประเมินใน
ประเด็นต่างๆ ได้ ดังนี้
เรื่อง
ส่วนที่ ๑ พิจารณาคุณภาพการให้บริการ (๑๐๐ คะแนน)
๑. รถ สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ และจุดพักรถ
๑.๑ สภาพรถ
๑.๒ การเป็นเจ้าของรถ
๑.๓ แผนงานด้านมลพิษ
๑.๔ สถานที่เก็บ ซ่อมและบารุงรักษารถ
๑.๕ จุดพักรถต้นทางและปลายทาง
รวมคะแนนข้อ ๑
๒. แผนการจัดการเดินรถ ( ๑๕ คะแนน)
๒.๑ การบริหารจัดการและการควบคุมการเดินรถ
๒.๒ การพัฒนาพนักงานและรูปแบบการบริการ
รวมคะแนนข้อ ๒
๓ . แผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร
๓.๑ ด้านตัวรถ
๓.๒ ด้านผู้ประจารถและผู้โดยสาร
รวมคะแนนข้อ ๓
๔. ฐานะความมั่นคงของผู้ยื่นคาขอ (๕ คะแนน)
รวมคะแนนส่วนที่ ๑

คะแนน

( ๗๐ คะแนน)
(๒๕ คะแนน)
(๒๐ คะแนน)
(๕ คะแนน)
(๑๐ คะแนน)
(10 คะแนน)
(๑๐ คะแนน)
(๕ คะแนน)
(๑๐ คะแนน)
(๕ คะแนน)
(๕ คะแนน)

๑๕
11
3
๑๐
๘
47
๘
3
๑๑
๔
๔
๘
4
70

เนื่องจากการยื่นคาขออนุญาตประกอบการขนส่งเส้นทางสายที่ 4129 นครราชสีมา – บ้านเสา
เดียว มีผู้ยื่นขอเพียงรายเดียว จึงไม่ต้องนาส่วนที่ ๒ สนับสนุนผู้ประกอบการขนส่งที่มีประสบการณ์ และประวัติ
การประกอบการขนส่ง มาประกอบการพิจารณา
4. ความเห็นของนายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมา
นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์วนิช
กังวาฬ ได้ยื่นคาขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทาง 4129 นครราชสีมา – บ้านเสาเดียว เพียงรายเดียว โดย
ห้างฯ มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมาย และมีความพร้อมในการประกอบการขนส่ง รวมทั้งมีความพร้อมด้านสถานที่
เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ นอกจากนี้ ได้เสนอผลงานเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดเดินรถ แผนงานด้านการป้องกัน
มลพิษและสิ่งแวดล้อม และแผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร และเมื่อพิจารณาข้อเสนอแผนแล้ว
พบว่าห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์วนิช กังวาฬ มีความพร้อมและเหมาะสม และจะสามารถจัดการเดินรถให้บริการ
ประชาชนในเส้นทางสายนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทาง
/ประกอบการ...

56
หมวด 4 สาย 4129 นครราชสีมา – บ้านเสาเดียว ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์วนิชกังวาฬ โดยให้ยึดถือปฏิบัติ
รวมทั้งนาแผนงานและข้อเสนอแผนที่ห้างฯ เสนอมากาหนดเป็นเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
เพื่อให้ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์วนิชกังวาฬ ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวต่อไป
โดยกาหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการขนส่งนารถเข้าดาเนินการทางทะเบียนและภาษี พร้อมทั้ง
เดินรถตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติในครั้งนี้ ภายในกาหนด 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่ง หาก
ไม่สามารถดาเนินการได้ภายในกาหนดให้นายทะเบียนกลางพิจารณาผ่อนผันขยายเวลาการดาเนินการออกไปไม่เกิน
60 วัน เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว หากห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์วนิชกังวาฬ ไม่สามารถจัดการเดินรถได้ภายในเวลาที่
กาหนด อันเป็นเหตุให้เสื่อมประโยชน์ต่อประชาชน ให้นาเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจา
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งต่อไป
5. ข้อพิจารณา
5.1 พิจารณาอนุมัติให้นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาออกใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ในเส้นทางหมวด 4 สาย 4129
นครราชสีมา – บ้านเสาเดียว ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์วนิชกังวาฬ ตามมาตรา 30
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
5.2 พิจารณาอนุมัติให้นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมากาหนดเงื่อนไขตามมาตรา 31
แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งผู้โดยสาร ในเส้นทางหมวด 4 สาย 4129 นครราชสีมา – บ้านเสาเดียว ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์วนิช
กังวาฬ ยึดถือปฏิบัติต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
5.3 พิจารณาอนุมัติให้นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมานาแผนงานและข้อเสนอแผน
ของห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์วนิชกังวาฬ กาหนดเป็นเงื่อนไขตามมาตรา 31(10) แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทาง
บก พ.ศ. 2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ในเส้นทางหมวด 4
สาย 4129 นครราชสีมา – บ้านเสาเดียว ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์วนิชกังวาฬ ยึดถือปฏิบัติต่อไป
มติคณะกรรมการฯ 1. อนุมัติให้ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร
ในเส้นทางหมวด 4 สาย 4129 นครราชสีมา – บ้านเสาเดียว ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์วนิชกังวาฬ ตามมาตรา
30 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
2. อนุมัติให้กาหนดเงื่อนไขตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.
2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถโดยสาร ในเส้นทางหมวด 4 สาย 4129 นครราชสีมา
– บ้านเสาเดียว ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์วนิชกังวาฬ ยึดถือปฏิบัติต่อไป
3. อนุมัติให้นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมานาแผนงานและข้อเสนอแผนของ
ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์วนิชกังวาฬ กาหนดเป็นเงื่อนไขตามมาตรา 31(10) แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พ.ศ. 2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทางหมวด 4
สาย 4129 นครราชสีมา – บ้านเสาเดียว ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจากัด วงศ์วนิชกังวาฬ ยึดถือปฏิบัติต่อไป
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4.17 เรื่องการพิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับเส้นทางเดินรถ, จานวนรถและ
จานวนเที่ยว ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางหมวด ๔ จังหวัดนครราชสีมา สายที่ 4139
นครราชสีมา – บ้านโพธิ์ ให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงเพิ่มอีก 1 ช่วง คือ ช่วงนครราชสีมา – บ้านวังหิน
ด้วยบริษัท พนมวันหนองงูเหลือมเดินรถ จากัด ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทาง
ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร ในเส้นทางหมวด ๔ จังหวัดนครราชสีมา สายที่ 41๓๙ นครราชสีมา - บ้านโพธิ์
ตามใบอนุญาตเลขที่ นม. 14/๒๕57 สิ้นอายุวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕63 ได้แสดงความประสงค์ขอปรับปรุงเส้นทาง
ให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงเพิ่ม 1 ช่วง คือ ช่วงนครราชสีมา – บ้านวังหิน รวมทั้งขอปรับปรุงเงื่อนไขจานวน
รถและจานวนเที่ยวเดินรถ เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณผู้โดยสารและกับสภาพการณ์ปัจจุบัน สาหรับ
เงื่อนไขอื่น ๆ ขอใช้เงื่อนไขตามใบอนุญาตฉบับเดิมทุกประการ
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางเดิม
๑.๑. รายละเอียดเส้นทางเดินรถเดิมสายที่ 4139 นครราชสีมา - บ้านโพธิ์ มีรายละเอียด
เส้นทางเริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ ๑ ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๕
(ถนนสุรนารายณ์) ถึงบ้านจอหอ แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) จนถึงประมาณ
กิโลเมตรที่ ๑๔ แยกขวาไปตามทางหลวงชนบท ผ่านบ้านแสนเมือง บ้านหนองบัว บ้านมะค่า บ้านลองตอง บ้าน
โตนด บ้านเสม็ด ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจาทางบ้านโพธิ์
แผนที่สังเขป

หมายเหตุ : เส้นทางสายหลักนครราชสีมา - บ้านโพธิ์
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๑.๒. เงื่อนไขการเดินรถ นายทะเบียนฯ ได้กาหนดเงื่อนไขการเดินรถ ดังนี้
สายที่

ชื่อเส้นทาง

4๑๓๙ นครราชสีมา - บ้านโพธิ์

ระยะ
ทาง
(กม.)
2๔

เงื่อนไขการเดินรถ
จานวนรถ
ค่า
มติคณะ
ลักษณะ
จานวน จานวน ในบัญชี โดยสาร กรรมการฯ
ขส.บ.11 (บาท)
ประจา
รถ
เที่ยว/วัน
รถ
(คัน)
จังหวัด
(คัน)
ม.๓ (สองแถว) ๒๘ - ๔๘ ๖ - ๑๑
10
1๔ 2/๒๕๔4
๑0 พ.ค.
25๔4

2. รายละเอียดเส้นทาง ระยะทาง และสภาพทางที่ขอกาหนด (ปรับปรุง)
2.1 การขอปรับปรุงเส้นทางเดินรถ บริษัทฯ ได้ขอปรับปรุงเส้นทางเดินรถ โดยให้มี
รายละเอียดเส้นทางแยกช่วงเพิ่ม 1 ช่วง คือ ช่วงนครราชสีมา – บ้านวังหิน โดยมีรายละเอียดเส้นทาง ดังนี้
เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ ๑ ไปตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข ๒๐๕ (ถนนสุรนารายณ์) ถึงบ้านจอหอ แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนน
มิตรภาพ) กลับรถบริเวณด้านหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา (เอ.เทค) ถึงทางแยกบ้านศรีพัฒนา
แยกซ้ายไปตามถนนทางหลวงชนบทเส้นผังเมืองรวมสาย ฉ นม.1111 ถึงสี่แยก แยกซ้ายไปตามถนนโยธาธิการ
(บ้านบุ – บ้านลองตอง) ผ่านบ้านยุ้ง ถึงสี่แยกบ้านมะค่าแยกขวาไปตามถนนมิตรภาพ – พนมวัน ถึงปราสาทหิน
พนมวัน แยกขวาไปตามถนนทางหลวงท้องถิ่น (วัดพนมวัน – บ้านวังหิน) ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสาร
ประจาทางบ้านวังหิน ระยะทาง 21 กิโลเมตร ถนนลาดยางตลอดสาย
แผนที่สังเขป

หมายเหตุ : เส้นทางช่วงนครราชสีมา – บ้านวังหิน
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2.๒ การปรับปรุงจานวนรถและจานวนเที่ยวเดินรถ
- สายหลักนครราชสีมา – บ้านโพธิ์ ใช้รถมาตรฐาน ๓ (รถโดยสารสองแถว) จานวน
3 - 7 คัน ทาการเดินรถขั้นต่าวันละ 12 เที่ยว (ไป 6 เที่ยว กลับ 6 เที่ยว)
- เส้นทางช่วงนครราชสีมา – บ้านวังหิน โดยขอใช้รถมาตรฐาน ๓ (รถโดยสารสองแถว)
จานวน 2 - 4 คัน เงื่อนไขการเดินรถ เดินรถขั้นต่าวันละ 4 เที่ยว (ไป 2 เที่ยว กลับ 2 เที่ยว)
3. การทับซ้อนเส้นทาง
เส้นทางช่วงที่ขอกาหนด (ปรับปรุง) มีการทับซ้อนเส้นทางรถโดยสารประจาทางหมวด 4
จานวน 2 เส้นทาง ได้แก่ สายที่ 4698 นครราชสีมา – บ้านลองตอง (ก) และสายที่ 4699 นครราชสีมา – บ้าน
ลองตอง (ข) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง คือ บริษัท ประกิจยนต์ จากัด ระยะทางที่ทับซ้อนจากบ้านยุ้ง –
บ้านมะค่า ประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ประกิจยนต์ จากัด และบริษัท พนมวันหนองงูเหลือม
เดินรถ จากัด เป็นบุคคลเดียวกัน
4. ปริมาณผู้โดยสารช่วงที่ขอปรับปรุง
ส านั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด นครราชสี ม า ได้ ส ารวจข้ อ มู ล ประชากรตามเส้ น ทางที่ ข อก าหนด
(ปรับปรุง) ดังกล่าว ดังนี้
4.1 สายหลักนครราชสีมา – บ้านโพธิ์ มีผู้โดยสารต้องการใช้บริการประมาณวันละ
200 คน
4.2 ช่วงนครราชสีมา – บ้านวังหิน มีผู้โดยสารต้องการใช้บริการประมาณวันละ
60 คน
5. เงื่อนไขการเดินรถที่เหมาะสมและเห็นควรปรับปรุง
จากปริมาณผู้โดยสารตามข้อ 4 สามารถคานวณจานวนเที่ยวการเดินรถและจานวนรถใน
เส้นทางสายที่ 4139 นครราชสีมา – บ้านโพธิ์ และช่วง นครราชสีมา – บ้านวังหิน เป็นดังนี้
เส้นทางเดินรถ
สายหลัก นครราชสีมา – บ้านโพธิ์
ช่วง

นครราชสีมา – บ้านวังหิน

จานวนรถ
(คัน)

จานวนเที่ยวเดินรถ/วัน
(เที่ยว)

3–7

12 เที่ยว
(ไป 6 เที่ยว กลับ 6 เที่ยว)
4 เที่ยว
(ไป 2 เที่ยว กลับ 2 เที่ยว)

2–4

6. ความเห็นสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า การขอปรับปรุงเส้นทางเดินรถสายที่
4139 นครราชสีมา – บ้านโพธิ์ ให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงเพิ่มอีก 1 ช่วง คือ ช่วงนครราชสีมา – บ้านวังหิน
มีรายละเอียดเส้นทาง เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ ๑ ไปตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๐๕ (ถนนสุรนารายณ์) ถึงบ้านจอหอ แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) กลับ
รถบริเวณด้านหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา (เอ.เทค) ถึงทางแยกบ้านศรีพัฒนา แยกซ้ายไปตาม
ถนนทางหลวงชนบทเส้นผังเมืองรวมสาย ฉ นม.1111 ถึงสี่แยก แยกซ้ายไปตามถนนโยธาธิการ (บ้านบุ – บ้านลอง
ตอง) ผ่านบ้านยุ้ง ถึงสี่แยกบ้านมะค่าแยกขวาไปตามถนนมิตรภาพ – พนมวัน ถึงปราสาทหินพนมวัน แยกขวาไปตาม
ถนนทางหลวงท้องถิ่น (วัดพนมวัน – บ้านวังหิน) ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจาทางบ้านวังหิน
ระยะทาง 21 กิโลเมตร ถนนลาดยางตลอดสาย
/แผนที่สังเขป...
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แผนที่สังเขป

หมายเหตุ ๑. นครราชสีมา – บ้านโพธิ์ ระยะทาง ๒๔ กม. ถนนลาดยางตลอดสาย
2. ช่วงนครราชสีมา – บ้านวังหิน ระยะทาง ๒1 กม. ถนนลาดยางตลอดสาย
ถนนลาดยางตลอดสาย
ทั้งนี้ เป็นการขอปรับปรุงแยกช่วงไปตามถนนทางหลวงชนบทเส้นผังเมืองรวมสาย ฉ นม.1111 ซึง่
เป็นถนนก่อสร้างขึ้นใหม่ จึงไม่มีการการทับซ้อนเส้นทางของผู้ใด จะทาให้ประชาชนตามแนวเส้นทางใหม่มีรถโดยสาร
ใช้บริการ โดยเน้นให้บริการและอานวยความสะดวกกับนักเรียนโรงเรียนมหิศราธิบดีในช่วงเวลาเร่งด่วน คือ ช่วงเช้า
และช่วงเย็น ที่รถโดยสารประจาทางที่ให้บริการอยู่เดิมมีให้บริการไม่เพียงพอ และจัดการเดินรถโดยสารประจาทาง
ให้บริการให้ครอบคลุมพื้นที่บริเวณถนนที่มีการสร้างขึ้นใหม่ ซึ่งประชาชนจะได้รับความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น
ดังนั้น จึงมีความเห็นให้ปรับปรุงเส้นทางเดินรถและปรับปรุงเงื่อนไขการเดินรถ ดังนี้
6.๑ เห็นควรให้ปรับปรุงเส้นทางเดินรถสายที่ 4139 นครราชสีมา – บ้านโพธิ์ ให้มี
รายละเอียดเส้นทางแยกช่วงเพิ่มอีก 1 ช่วง คือ ช่วงนครราชสีมา – บ้านวังหิน
6.๒ เห็นควรให้ปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถและจานวนเที่ยวการเดินรถ เพื่อให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้บริการ ดังนี้
- สายหลักนครราชสีมา – บ้านโพธิ์ ใช้รถมาตรฐาน ๓ (รถโดยสารสองแถว) จานวน
3 - 7 คัน ทาการเดินรถขั้นต่าวันละ 12 เที่ยว (ไป 6 เที่ยว กลับ 6 เที่ยว)
- ช่วงนครราชสีมา – บ้านวังหิน ใช้รถมาตรฐาน ๓ (รถโดยสารสองแถว) จานวน 2 - 4
คัน ทาการเดินรถขั้นต่าวันละ 4 เที่ยว (ไป 2 เที่ยว กลับ 2 เที่ยว )
/สาหรับ...
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สาหรับเงือ่ นไขการเดินรถอื่นยังคงเดิมทุกประการ ทั้งนี้ ให้ยกเลิกตารางการเดินรถเดิม เป็นให้ใช้
ตารางการเดินรถเลขที่ 4/๓๕๐๐8/๒๕๖1 แทน และให้ใช้ตารางค่าโดยสารเลขที่ 4/๓๕๐๐1/๒๕๖1 และ
4/๓๕๐๐2/๒๕๖1
7 ข้อพิจารณา
7.๑ พิจารณาให้นายทะเบียนกาหนด (ปรับปรุง) เส้นทางรถโดยสารประจาทางหมวด ๔
สายที่ 4139 นครราชสีมา – บ้านโพธิ์ ให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงเพิ่มอีก 1 ช่วง คือ ช่วงนครราชสีมา – บ้าน
วังหิน ตามข้อ 6
7.๒ พิจารณาให้นายทะเบียนกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ และจานวนเที่ยว
ของการเดินรถ และอัตราค่าโดยสาร ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร
สายที่ 4139 นครราชสีมา – บ้านโพธิ์ ตามข้อ 6
มติคณะกรรมการฯ 1. อนุมัติให้นายทะเบียนกาหนด (ปรับปรุง) เส้นทางรถโดยสารประจาทางหมวด ๔ สายที่
4139 นครราชสีมา – บ้านโพธิ์ ให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงเพิ่มอีก 1 ช่วง คือ ช่วงนครราชสีมา – บ้านวังหิน
ตามมาตรา 20 (1) แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
๒. อนุมัติให้นายทะเบียนกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ และจานวนเที่ยวของ
การเดินรถ และอัตราค่าโดยสาร ตามมาตรา 31(1) (3) (7) (10) และ (11) แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พ.ศ.2522

/4.18 เรื่องการพิจารณา...
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4.18 เรื่องการพิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับเส้นทางเดินรถ, จานวนรถและ
จานวนเที่ยว ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางหมวด ๔ จังหวัดนครราชสีมา สายที่ 4698
นครราชสีมา – บ้านลองตอง (ก) ให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงเพิ่มอีก 1 ช่วง คือ ช่วงนครราชสีมา – บ้าน
ลองตอง (ค)
ด้วยบริษัท ประกิจยนต์ จากัด ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งผู้โดยสาร หมวด 4 สายที่ 4698 นครราชสีมา – บ้านลองตอง(ก) ตามใบอนุญาตเลขที่ นม.11 / 2559
สิ้นอายุวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ได้แสดงความประสงค์ขอปรับปรุงเส้นทางให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงเพิ่ม
1 ช่วง คือ ช่วงนครราชสีมา – บ้านลองตอง (ค) รวมทั้งขอปรับปรุงเงื่อนไขจานวนรถและจานวนเที่ยวเดินรถ เพื่อให้
เหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณผู้โดยสารและกับสภาพการณ์ปัจจุบัน สาหรับเงื่อนไขอื่น ๆ ขอใช้เงื่อนไขตาม
ใบอนุญาตฉบับเดิมทุกประการ
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางเดิม
1.1 เส้นทางสายที่ 4698 นครราชสีมา – บ้านลองตอง(ก) มีรายละเอียดเส้นทาง เริ่มต้น
จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 1 ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 (ถนนสุรนารายณ์)
ถึงบ้านจอหอ แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) แยกขวาไปตามทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข อบจ. 01201 ผ่านบ้านบุ บ้านยุ้ง บ้านมะค่า ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจาทางบ้าน
ลองตอง ระยะทาง 16 กิโลเมตร
แผนที่สังเขป

หมายเหตุ : เส้นทางสายหลักนครราชสีมา - บ้านลองตอง(ก)
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1.2 เงื่อนไขการเดินรถ นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาได้กาหนดเงื่อนไขการเดินรถ
ดังนี้

สายที่

ชื่อเส้นทาง

4698

นครราชสีมา – บ้านลองตอง(ก)

ระยะ
ทาง ลักษณะ
(กม.)
รถ
16
ม.3
(ธ/ส)

เงื่อนไขการเดินรถ
จานวนเที่ยว/ จานวน
วัน
รถ
(คัน)
158 – 188
เที่ยว
(ไป 79 – 94
เที่ยว กลับ 79 –
94 เที่ยว)

มติคณะ
จานวน ค่า
กรรมการฯ
รถใน
โดย
ประจา
บัญชี
สาร
จังหวัด
ขส.บ. (บาท)
11
13 - 24
14
9

1/2552
4 ส.ค.52

2. รายละเอียดเส้นทาง ระยะทาง และสภาพทางที่ขอกาหนด (ปรับปรุง)
2.1 การขอปรับปรุงเส้นทางเดินรถ บริษัทฯ ได้ขอปรับปรุงเส้นทางเดินรถ โดยให้มี
รายละเอียดเส้นทางแยกช่วงเพิ่ม 1 ช่วง คือ ช่วงนครราชสีมา – บ้านลองตอง (ค) โดยมีรายละเอียดเส้นทาง ดังนี้
เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ ๑ ไปตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒๐๕ (ถนนสุรนารายณ์) ถึงบ้านจอหอ แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)
กลับรถบริเวณด้านหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา (เอ.เทค) ถึงทางแยกบ้านศรีพัฒนา แยกซ้ายไป
ตามถนนทางหลวงชนบทเส้นผังเมืองรวมสาย ฉ นม.1111 ถึงสี่แยก แยกซ้ายไปตามถนนโยธาธิการ (บ้านบุ –
บ้านลองตอง) ผ่านบ้านยุ้ง บ้านมะค่า ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจาทางบ้านลองตอง ระยะทาง
20 กิโลเมตร ถนนลาดยางตลอดสาย

/แผนที่สังเขป...
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แผนที่สังเขป

หมายเหตุ : เส้นทางช่วงนครราชสีมา - บ้านลองตอง(ค)
2.๒ การปรับปรุงจานวนรถและจานวนเที่ยวเดินรถ
- สายหลักนครราชสีมา – บ้านลองตอง (ก) ใช้รถมาตรฐาน ๓ (รถโดยสารธรรมดา/สอง
แถว) จานวน 7 - 14 คัน ทาการเดินรถขั้นต่าวันละ 70 เที่ยว (ไป 35 เที่ยว กลับ 35 เที่ยว)
- ช่วงนครราชสีมา – บ้านลองตอง (ค) ใช้รถมาตรฐาน ๓ (รถโดยสารธรรมดา/สองแถว)
จานวน 3 - 10 คัน ทาการเดินรถขั้นต่าวันละ 10 เทีย่ ว (ไป 5 เที่ยว กลับ 5 เที่ยว )

/การทับซ้อน...

65
3. การทับซ้อนเส้นทาง
เส้นทางช่วงที่ขอปรับปรุงจะทับซ้อนเส้นทางรถโดยสารประจาทางหมวด 4 ดังนี้
ระยะทาง
(กม.)

ช่วงที่ถูกทับซ้อน

ระยะทางที่
ถูกทับซ้อน(กม.)

ผู้ประกอบการ

๑๓๐๕ นครราชสีมา – ประทาย
– ชุมพวง

๙๖

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ตั้งแต่
ทางแยกบ้านบุ ถึงจุดกลับรถบริเวณด้านหน้าวิทยาลัย
เทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา (เอ.เทค)

๔

บจก.นครราชสีมา
พิมายเดินรถ

2

๑๓๐๘ นครราชสีมา – บัวใหญ่

102

,,

,,

3

1311 นครราชสีมา – ขาม
สะแกแสง
4141 นครราชสีมา – ด่าน
ทองหลาง
๔๕๘๐ นครราชสีมา – แยกปัก
ธงชัย – กม.๑๕
๔๑๔๒ นครราชสีมา – บ้านบิง

58

,,

,,

บริษัท พรทวีชัย
ราชสีมา จากัด
,,

26

,,

,,

23

,,

,,

40

,,

,,

๔๑๕๔ นครราชสีมา – บ้าน
เหลื่อม
๔๓๔๕ นครราชสีมา – บ้าน
หนองหัวฟาน
๔๑๔๔ นครราชสีมา – บ้าน
สัมฤทธิ์
๔๑๔๐ นครราชสีมา – บ้าน
หนองงูเหลือม
๔๑๓๙ นครราชสีมา – บ้านโพธิ์

117

,,

,,

72

,,

,,

46

,,

,,

23

,,

,,

บจก.พนมวันหนอง
งูเหลือม

24

,,

,,

,,

๔๕๔๒ นครราชสีมา – บ้าน
สีสุก – พิมาย
๔๖๙9 นครราชสีมา – บ้านลอง
ตอง (ข)

58

,,

,,

บจก.ประกิจยนต์

16

,,

,,

,,

ลาดับ
ที่
1

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

สายที่

ชื่อเส้นทาง

หจก.พร้อมมิตร
เดินรถ
,,
บจก.ศรีจรูญชัย
ขนส่ง
บจก.ชัยเกิดผล
บจก.รวมกิจหนอง
หัวฟาน
บจก.ประกิจยนต์

/เส้นทางช่วง...
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เส้นทางช่วงที่ขอปรับปรุงจะทับซ้อนเส้นทางรถโดยสารประจาทางหมวด 2 ดังนี้
ลาดับ
ที่

สายที่

1

6

2
3
4
5
6
7

20
22
23
24
26
27

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ชื่อเส้นทาง
กรุงเทพฯ-นครหลวง
เวียงจันทร์

กรุงเทพฯ-ขอนแก่น
กรุงเทพฯ-อุดรธานี
กรุงเทพฯ-หนองคาย
กรุงเทพฯ-ดอนตาล
กรุงเทพฯ-นครพนม
กรุงเทพฯ-สกลนคร-เรณู
นคร
30 กรุงเทพฯ-กาฬสินธ์
33 กรุงเทพฯ-กระนวน-บ้าน
แพง
34 กรุงเทพฯ-สหัสขันธ์บ้านแพง
79
กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึง
กาฬ
86
กรุงเทพฯ-กุดชุม-ธาตุ
พนม
97
กรุงเทพฯ-พังโคน
927
กรุงเทพฯ-มุกดาหาร
929
กรุงเทพฯ-เขมราฐ
930
กรุงเทพฯ-อุดรธานีนครพนม
932
กรุงเทพฯ-แกดา
933
กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่
934
กรุงเทพฯ-พนมไพร
935
กรุงเทพฯ-โพนทราย
939
กรุงเทพฯ-พยัคฆ์ภมู ิ
พิสัย-วาปีปทุม
941
กรุงเทพฯ-พิมาย-พนม
ไพร
943
กรุงเทพฯ-บุ่งคล้า
944
กรุงเทพฯ-รัตนบุรีอุบลราชธานี
955
กรุงเทพฯ-โขงเจียม
968
กรุงเทพฯ-ยโสธร
9913
กรุงเทพฯ-นาเชือกร้อยเอ็ด

ระยะทาง
(กม.)

ช่วงที่ถูกทับซ้อน

ระยะทางที่
ถูกทับซ้อน
(กม.)

ผู้ประกอบการ

648

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ตั้งแต่ทาง
แยกบ้านบุ ถึงจุดกลับรถบริเวณด้านหน้าวิทยาลัย
เทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา (เอ.เทค)

๔

บริษัท ขนส่ง
จากัด

444
561
614
678
727
722

,,
,,
,,
,,
,,
,,

,,
,,
,,
,,
,,
,,

,,
,,
,,
,,
,,
,,

513
784

,,
,,

,,
,,

,,
,,

809

,,

,,

,,

758

,,

,,

,,

692

,,

,,

,,

668
671
684
817

,,
,,
,,
,,

,,
,,
,,
,,

,,
,,
,,
,,

493
646
507
501
452

,,
,,
,,
,,
,,

,,
,,
,,
,,
,,

,,
,,
,,
,,
,,

527

,,

,,

,,

795
614

,,
,,

,,
,,

,,
,,

707
522
516

,,
,,
,,

,,
,,
,,

,,
,,
,,
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เส้นทางช่วงที่ขอปรับปรุงจะทับซ้อนเส้นทางรถโดยสารประจาทางหมวด 3 ดังนี้
ลาดับ
ที่

สายที่

ชื่อเส้นทาง

ระยะทาง
(กม.)

ช่วงที่ถูกทับซ้อน

ระยะทางที่
ถูกทับซ้อน
(กม.)

ผู้ประกอบการ

1

210

นครราชสีมา-ขอนแก่น

188

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ตั้งแต่ทาง
แยกบ้านบุ ถึงจุดกลับรถบริเวณด้านหน้าวิทยาลัย
เทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา (เอ.เทค)

๔

บริษัท ขนส่ง
จากัด

2

211

นครราชสีมา-อุดรธานี

305

,,

,,

,,

3

262

นครราชสีมา-ศรี
เชียงใหม่

390

,,

,,

,,

4. การคัดค้านการกาหนด (ปรับปรุง) เส้นทาง ดังนี้
4.1 ห้างหุ้นส่วนจากัด พร้อมมิตรเดินรถ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางรถ
โดยสารประจาทางหมวด 4 สายที่ 4141 นครราชสีมา – ด่านทองหลาง มีหนังสือที่ พม 1/2560 ลงวันที่ 22
สิงหาคม 2560 และสายที่ 4580 นครราชสีมา – แยกปักธงชัย – กม.๑๕ มีหนังสือที่ พม 2/2560 ลงวันที่ 22
สิงหาคม 2560 ขอคัดค้านการปรับปรุงเส้นทาง โดยให้เหตุผลว่า หากมีการปรับปรุงเส้นทางจะส่งผลกระทบต่อการ
เดินรถทั้งสองเส้นทางของบริษัทฯ
4.2 บริษัท ขนส่ง จากัด ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางรถโดยสารประจาทาง
หมวด 2 จานวน 27 เส้นทาง และรถโดยสารประจาทางหมวด 3 จานวน 3 เส้นทาง มีหนังสือที่ บขส.502/3317
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ขอคัดค้านการปรับปรุงเส้นทางการเดินรถโดยสารประจาทางดังกล่าว แต่ไม่ได้ระบุ
เหตุผลแต่อย่างใด
5. ข้อมูลการสนับสนุนการกาหนด (ปรับปรุง) เส้นทาง ดังนี้
5.1 โรงเรียนมหิศราธิบดีได้มีหนังสือที่ ศธ 04261.29/661 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560
แจ้งความประสงค์ว่า ให้สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาขยายเส้นทางรถโดยสารประจาทางสายบ้านโพธิ์ –
อาเภอเมือง ที่วิ่งผ่านโรงเรียนมหิศราธิบดี เพื่อบริการรับส่งนักเรียนในช่วงเวลาเร่งด่วนได้อย่างเพียงพอ เนื่องจาก
นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่บริเวณบ้านโพธิ์ และบ้านลองตอง ซึ่งรถโดยสารประจาทางที่ให้บริการนักเรียนในเส้นทางที่
เกี่ยวข้อง ปัจจุบันมีเพียงเส้นทางเดียว คือ สายที่ 4139 นครราชสีมา – บ้านโพธิ์ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
5.2 สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้จัดชุดตรวจการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี การ
ให้บริการรถโดยสารประจาทางบริเวณ ด้านหน้าโรงเรียนมหิศราธิบดีช่วงเวลาเร่งด่วน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์
2561 ปรากฏว่า
5.2.1 กลุ่มนักเรียนโรงเรียนมหิศราธิบดี ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านด่านทองหลาง มีประมาณ
30 คน ที่ต้องใช้บริการรถโดยสารประจาทางหมวด 4 สายที่ 4141 นครราชสีมา – ด่านทองหลาง ของห้างหุ้นส่วน
จากัด พร้อมมิตรเดินรถ ซึ่งขึ้นจากต้นทางในหมู่บ้านด่านทองหลาง
5.2.2 กลุ่มนักเรียนโรงเรียนมหิศราธิบดี ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านโพธิ์ และบ้านลองตอง
มีประมาณ 60 คน ที่ต้องใช้บริการรถโดยสารประจาทางหมวด 4 สายที่ 4139 นครราชสีมา – บ้านโพธิ์ ของบริษัท
พนมวันหนองงูเหลือมเดินรถ จากัด ซึ่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ประกิจยนต์ จากัด และบริษัท พนมวันหนองงู
เหลือมเดินรถ จากัด เป็นบุคคลเดียวกัน และพบว่ามีเด็กนักเรียนใช้บริการรถโดยสารประจาทางในเส้นทางสาย
ดังกล่าวต่อคันเป็นจานวนมาก และมีการห้อยโหนซึ่งไม่ปลอดภัยต่อเด็กนักเรียน
/5.2.3 กลุ่มนักเรียน...
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5.2.3 กลุ่มนักเรียนโรงเรียนมหิศราธิบดี ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านวังหิน และบ้านมะค่า และ
ไม่มีรถโดยสารประจาทางให้บริการและวิ่งผ่านโรงเรียน จึงต้องให้ผู้ปกครองมาส่งที่โรงเรียนมีประมาณ 50 คน
กรณีการทับซ้อนเส้นทางดังกล่าว เป็นการทับซ้อนในเส้นทางสายหลัก มีระยะทาง 4 กิโลเมตร
ซึ่งไม่ค่อยมีผลกระทบ เนื่องจากแนวเส้นทางที่ถูกทับซ้อนไม่ค่อยมีผู้โดยสารรอใช้บริการ ประกอบกับจุดมุ่งหมายใน
การให้บริการผู้โดยสารต่างกลุ่มเป้าหมายกัน ดังนี้
1. การขอปรับปรุงเส้นทางช่วงนครราชสีมา – บ้านลองตอง (ค) เป็นการขอปรับปรุงต่อออกไป
จากแนวเส้นทางเดิม โดยขอทาการเดินรถต่อไปจากบ้านจอหอ ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)
ผ่านโรงเรียนมหิศราธิบดี กลับรถบริเวณด้านหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา (เอ.เทค) ถึงทางแยก
บ้านศรีพัฒนา แยกซ้ายไปตามถนนทางหลวงชนบทเส้นผังเมืองรวมสาย ฉ นม.1111 ซึ่งเป็นถนนสร้างขึ้นใหม่ จึงไม่
มีการการทับซ้อนเส้นทางของผู้อื่น แล้วไปเชื่อมต่อกับแนวเส้นทางการเดินรถเดิม ตั้งแต่บ้านยุ้ง บ้านมะค่า ไปสุด
เส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจาทางบ้านลองตอง
2. การขอปรับปรุงเส้นทางช่วงนครราชสีมา – บ้านลองตอง (ค) เป็นการขอปรับปรุงโดยเน้น
ให้บริการและอานวยความสะดวกกับนักเรียนโรงเรียนมหิศราธิบดีในช่วงเวลาเร่งด่วน คือ ช่วงเช้าและช่วงเย็น
ที่รถโดยสารประจาทางที่ให้บริการอยู่เดิมมีให้บริการไม่เพียงพอ และจัดการเดินรถโดยสารประจาทางให้บริการให้
ครอบคลุมพื้นที่บริเวณถนนที่มีการสร้างขึ้นใหม่
6. ปริมาณผู้โดยสารช่วงที่ขอปรับปรุง
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ได้สารวจข้อมูลประชากรตามเส้นทางที่ขอกาหนด
(ปรับปรุง) ดังกล่าว ดังนี้
6.1 สายหลักนครราชสีมา – บ้านลองตอง(ก) มีผู้โดยสารต้องการใช้บริการประมาณวันละ
600 คน
6.2 ช่วงนครราชสีมา – บ้านลองตอง(ค) มีผู้โดยสารต้องการใช้บริการประมาณวันละ
100 คน
7. เงื่อนไขการเดินรถที่เหมาะสมและเห็นควรปรับปรุง
จากปริมาณผู้โดยสารตามข้อ ๕ สามารถคานวณจานวนเที่ยวการเดินรถและจานวนรถใน
เส้นทางสายที่ 4698 นครราชสีมา – บ้านลองตอง(ก) และช่วง นครราชสีมา – บ้านลองตอง (ค) เป็นดังนี้
เส้นทางเดินรถ
สายหลัก นครราชสีมา – บ้านลองตอง(ก)
ช่วง

นครราชสีมา – บ้านลองตอง(ค)

จานวนรถ
(คัน)

จานวนเที่ยวเดินรถ/วัน
(เที่ยว)

7 - 14

70 เที่ยว
(ไป 35 เที่ยว กลับ 35 เที่ยว)
10 เที่ยว
(ไป 5 เที่ยว กลับ 5 เที่ยว)

3 - 10
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8. ความเห็นสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า การขอปรับปรุงเส้นทางเดินรถสายที่
4698 นครราชสีมา – บ้านลองตอง(ก) ให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงเพิ่ม 1 ช่วง คือ นครราชสีมา – บ้านลอง
ตอง (ค) มีรายละเอียดเส้นทาง เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 1 ไปตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 205 (ถนนสุรนารายณ์) ถึงบ้านจอหอ แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนน
มิตรภาพ) แยกขวาไปตามทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข อบจ. 01201 ผ่านบ้านบุ บ้านยุ้ง บ้านมะค่า ไปสุดเส้นทาง ณ
สถานที่จอดรถโดยสารประจาทางบ้านลองตอง นั้น
แผนที่สังเขป

หมายเหตุ ๑. นครราชสีมา – บ้านลองตอง (ก) ระยะทาง 16 กม. ถนนลาดยางตลอดสาย
2. ช่วงนครราชสีมา – บ้านลองตอง (ค) ระยะทาง ๒0 กม. ถนนลาดยางตลอดสาย
ถนนลาดยางตลอดสาย
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ทั้งนี้ เป็นการขอปรับปรุงต่อออกไปจากแนวเส้นทางเดิม โดยขอทาการเดินรถต่อไปจากบ้าน
จอหอ ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ผ่านโรงเรียนมหิศราธิบดี กลับรถบริเวณด้านหน้า
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา (เอ.เทค) ถึงทางแยกบ้านศรีพัฒนา แยกซ้ายไปตามถนนทางหลวงชนบท
เส้นผังเมืองรวมสาย ฉ นม.1111 ซึ่งเป็นถนนก่อสร้างขึ้นใหม่ จึงไม่มีการการทับซ้อนเส้นทางของผู้ใด จะทาให้
ประชาชนตามแนวเส้นทางใหม่มีรถโดยสารใช้บริการ แล้วไปเชื่อมต่อกับแนวเส้นทางการเดินรถเดิม ตั้งแต่บ้านยุ้ง
บ้านมะค่า ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจาทางบ้านลองตอง โดยเน้นให้บริการและอานวยความ
สะดวกกับนักเรียนโรงเรียนมหิศราธิบดีในช่วงเวลาเร่งด่วน คือ ช่วงเช้าและช่วงเย็น ที่รถโดยสารประจาทางที่
ให้บริการอยู่เดิมมีให้บริการไม่เพียงพอ และจัดการเดินรถโดยสารประจาทางให้บริการให้ครอบคลุมพื้นที่บริเวณถนน
ที่มีการสร้างขึ้นใหม่ ซึ่งประชาชนจะได้รับความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น แม้จะมีการทับซ้อนเส้นทางสายหลัก
หมวด 2 จานวน 27 เส้นทาง เส้นทางสายหลักหมวด 3 จานวน 3 เส้นทาง และเส้นทางสายหลักหมวด 4 จานวน
13 เส้นทาง เป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร ซึ่งจะไม่ทาให้เกิดผลกระทบต่อการเดินรถ เนื่องจากมีแนวเส้นทางที่ต่างกัน
และเป็นการให้บริการผู้โดยสารคนละกลุ่มกัน ดังนั้น จึงมีความเห็นให้ปรับปรุงเส้นทางเดินรถและปรับปรุงเงื่อนไข
การเดินรถ ดังนี้
8.๑ เห็นควรให้ปรับปรุงเส้นทางเดินรถสายที่ 4698 นครราชสีมา – บ้านลองตอง(ก) ให้มี
รายละเอียดเส้นทางแยกช่วงเพิ่ม 1 ช่วง คือ ช่วงนครราชสีมา – บ้านลองตอง (ค)
8.๒ เห็นควรให้ปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถและจานวนเที่ยวการเดินรถ เพื่อให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับการใช้บริการ ดังนี้
- สายหลักนครราชสีมา – บ้านลองตอง (ก) ใช้รถมาตรฐาน ๓ (รถโดยสารธรรมดา/สอง
แถว) จานวน 7 - 14 คัน ทาการเดินรถขั้นต่าวันละ 70 เที่ยว (ไป 35 เที่ยว กลับ 35 เที่ยว)
- ช่วงนครราชสีมา – บ้านลองตอง (ค) ใช้รถมาตรฐาน ๓ (รถโดยสารธรรมดา/สองแถว)
จานวน 3 - 10 คัน ทาการเดินรถขั้นต่าวันละ 10 เที่ยว (ไป 5 เที่ยว กลับ 5 เที่ยว )
สาหรับเงือ่ นไขการเดินรถอื่นยังคงเงื่อนไขเดิมทุกประการ ทั้งนี้ ให้ยกเลิกตารางการเดินรถเดิม
เป็นให้ใช้ตารางการเดินรถเลขที่ 4/๓๕๐๐9/๒๕๖1 แทน และให้ใช้ตารางค่าโดยสารเลขที่ 4/๓๕๐๐3/๒๕๖1 และ
4/๓๕๐๐4/๒๕๖1
9. ข้อพิจารณา
9.๑ พิจารณาให้นายทะเบียนกาหนด (ปรับปรุง) เส้นทางรถโดยสารประจาทางหมวด ๔
สายที่ 4698 นครราชสีมา – บ้านลองตอง (ก) ให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงเพิ่ม 1 ช่วง คือ ช่วงนครราชสีมา –
บ้านลองตอง (ค) ตามข้อ 8
9.๒ พิจารณาให้นายทะเบียนกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ และจานวน
เที่ยวของการเดินรถ และอัตราค่าโดยสาร ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
ผู้โดยสาร สายที่ 4698 นครราชสีมา – บ้านลองตอง (ก) ตามข้อ 8
มติคณะกรรมการฯ 1. อนุมัติให้นายทะเบียนกาหนด (ปรับปรุง) เส้นทางรถโดยสารประจาทางหมวด ๔ สายที่
4698 นครราชสีมา – บ้านลองตอง (ก) ให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงเพิ่ม 1 ช่วง คือ ช่วงนครราชสีมา – บ้าน
ลองตอง (ค) ตามมาตรา 20 (1) แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
๒. อนุมัติให้นายทะเบียนกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ และจานวนเที่ยวของ
การเดินรถ และอัตราค่าโดยสาร ตามมาตรา 31(1) (3) (7) (10) และ (11) แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พ.ศ.2522
/4.19 เรื่องการพิจารณา...

71
4.19 เรื่องการพิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับเส้นทางเดินรถ, จานวนรถและ
จานวนเที่ยว ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางหมวด ๔ จังหวัดนครราชสีมา สายที่ 4699
นครราชสีมา – บ้านลองตอง (ข) ให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงเพิ่มอีก 1 ช่วง คือ ช่วงนครราชสีมา – บ้าน
ลองตอง (ง)
ด้วยบริษัท ประกิจยนต์ จากัด ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งผู้โดยสาร หมวด 4 สายที่ 4699 นครราชสีมา – บ้านลองตอง (ข) ตามใบอนุญาตเลขที่ นม. 12/2559
สิ้นอายุวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ได้แสดงความประสงค์ขอปรับปรุงเส้นทางให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงเพิ่ม
1 ช่วง คือ ช่วงนครราชสีมา – บ้านลองตอง (ง) รวมทั้งขอปรับปรุงเงื่อนไขจานวนรถและจานวนเที่ยวเดินรถ เพื่อให้
เหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณผู้โดยสารและกับสภาพการณ์ปัจจุบัน สาหรับเงื่อนไขอื่น ๆ ขอใช้เงื่อนไขตาม
ใบอนุญาตฉบับเดิมทุกประการ
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางเดิม
1.1 เส้นทางสายที่ 4699 นครราชสีมา – บ้านลองตอง(ข) มีรายละเอียดเส้นทาง
เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 1 ไปตามถนนมิตรภาพ (สายเก่า) แยกขวาไปตามทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านบ้านจอหอ แยกขวาไปตามทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข อบจ.นม.
01201 ผ่านบ้านบุ บ้านยุ้ง บ้านมะค่า ไปสุดเส้นทาง ณ สถานทีจ่ อดรถโดยประจาทางบ้านลองตอง ระยะทาง
15 กิโลเมตร
แผนที่สังเขป

หมายเหตุ : เส้นทางสายหลักนครราชสีมา - บ้านลองตอง(ข)
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1.2 เงื่อนไขการเดินรถ นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมาได้กาหนดเงื่อนไขการเดินรถ
ดังนี้

สายที่

ชื่อเส้นทาง

4699

นครราชสีมา – บ้านลองตอง(ข)

ระยะ
ทาง ลักษณะ
(กม.)
รถ
15
ม.3
(ธ/ส)

เงื่อนไขการเดินรถ
จานวนเที่ยว/ จานวน
วัน
รถ
(คัน)
112 – 134
เที่ยว
(ไป 56 – 67
เที่ยว กลับ 56 –
67 เที่ยว)

9 - 19

มติคณะ
จานวน ค่า
กรรมการฯ
รถใน
โดย
ประจา
บัญชี
สาร
จังหวัด
ขส.บ. (บาท)
11
13
9

1/2552
4 ส.ค.52

2. รายละเอียดเส้นทาง ระยะทาง และสภาพทางที่ขอกาหนด (ปรับปรุง)
2.1 การขอปรับปรุงเส้นทางเดินรถ บริษัทฯ ได้ขอปรับปรุงเส้นทางเดินรถ โดยให้มี
รายละเอียดเส้นทางแยกช่วงเพิ่ม 1 ช่วง คือ ช่วงนครราชสีมา – บ้านลองตอง (ง) โดยมีรายละเอียดเส้นทาง ดังนี้
เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ ๑ ไปตามถนนมิตรภาพ
(สายเก่า) ผ่านบ้านจอหอ ตรงไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) กลับรถบริเวณด้านหน้า
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา (เอ.เทค) ถึงทางแยกบ้านศรีพัฒนา แยกซ้ายไปตามถนนทางหลวง
ชนบทเส้นผังเมืองรวมสาย ฉ นม.1111 ถึงสี่แยก แยกซ้ายไปตามถนนโยธาธิการ (บ้านบุ – บ้านลองตอง) ผ่าน
บ้านยุ้ง บ้านมะค่า ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจาทางบ้านลองตอง ระยะทาง 19 กิโลเมตร
ถนนลาดยางตลอดสาย
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แผนที่สังเขป

หมายเหตุ : เส้นทางช่วงนครราชสีมา - บ้านลองตอง(ง)
2.๒ การปรับปรุงจานวนรถและจานวนเที่ยวเดินรถ
- สายหลักนครราชสีมา – บ้านลองตอง (ข) ใช้รถมาตรฐาน ๓ (รถโดยสารธรรมดา/สอง
แถว) จานวน 6 - 14 คัน ทาการเดินรถขั้นต่าวันละ 70 เที่ยว (ไป 35 เที่ยว กลับ 35 เที่ยว)
- ช่วงนครราชสีมา – บ้านลองตอง (ง) ใช้รถมาตรฐาน ๓ (รถโดยสารธรรมดา/สองแถว)
จานวน 2 - 5 คัน ทาการเดินรถขั้นต่าวันละ 10 เที่ยว (ไป 5 เที่ยว กลับ 5 เที่ยว )
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3. การทับซ้อนเส้นทาง
เส้นทางช่วงที่ขอปรับปรุงจะทับซ้อนเส้นทางรถโดยสารประจาทางหมวด 4 ดังนี้
ลาดับ
ที่

สายที่

ชื่อเส้นทาง

ระยะทาง
(กม.)

ช่วงที่ถูกทับซ้อน

ระยะทางที่
ถูกทับซ้อน
(กม.)

ผู้ประกอบการ

1

๑๓๐๕ นครราชสีมา – ประทาย
– ชุมพวง

๙๖

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ตั้งแต่ทาง
แยกบ้านบุ ถึงจุดกลับรถบริเวณด้านหน้าวิทยาลัย
เทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา (เอ.เทค)

๔

บจก.นครราชสีมา
พิมายเดินรถ

2

๑๓๐๘ นครราชสีมา – บัวใหญ่

102

,,

,,

3

1311 นครราชสีมา – ขาม
สะแกแสง
4141 นครราชสีมา – ด่าน
ทองหลาง
๔๕๘๐ นครราชสีมา – แยกปัก
ธงชัย – กม.๑๕
๔๑๔๒ นครราชสีมา – บ้านบิง

58

,,

,,

บริษัท พรทวีชัย
ราชสีมา จากัด
,,

26

,,

,,

23

,,

,,

40

,,

,,

๔๑๕๔ นครราชสีมา – บ้าน
เหลื่อม
๔๓๔๕ นครราชสีมา – บ้าน
หนองหัวฟาน
๔๑๔๔ นครราชสีมา – บ้าน
สัมฤทธิ์
๔๑๔๐ นครราชสีมา – บ้าน
หนองงูเหลือม
๔๑๓๙ นครราชสีมา – บ้านโพธิ์

117

,,

,,

72

,,

,,

46

,,

,,

23

,,

,,

บจก.พนมวันหนอง
งูเหลือม

24

,,

,,

,,

๔๕๔๒ นครราชสีมา – บ้าน
สีสุก – พิมาย
๔๖๙9 นครราชสีมา – บ้านลอง
ตอง (ข)

58

,,

,,

บจก.ประกิจยนต์

16

,,

,,

,,

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

หจก.พร้อมมิตร
เดินรถ
,,
บจก.ศรีจรูญชัย
ขนส่ง
บจก.ชัยเกิดผล
บจก.รวมกิจหนอง
หัวฟาน
บจก.ประกิจยนต์
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เส้นทางช่วงที่ขอปรับปรุงจะทับซ้อนเส้นทางรถโดยสารประจาทางหมวด 2 ดังนี้
ลาดับ
ที่

สายที่

1

6

2
3
4
5
6
7

20
22
23
24
26
27

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ชื่อเส้นทาง
กรุงเทพฯ-นครหลวง
เวียงจันทร์

กรุงเทพฯ-ขอนแก่น
กรุงเทพฯ-อุดรธานี
กรุงเทพฯ-หนองคาย
กรุงเทพฯ-ดอนตาล
กรุงเทพฯ-นครพนม
กรุงเทพฯ-สกลนคร-เรณู
นคร
30 กรุงเทพฯ-กาฬสินธ์
33 กรุงเทพฯ-กระนวน-บ้าน
แพง
34 กรุงเทพฯ-สหัสขันธ์บ้านแพง
79
กรุงเทพฯ-กุมภวาปี-บึง
กาฬ
86
กรุงเทพฯ-กุดชุม-ธาตุ
พนม
97
กรุงเทพฯ-พังโคน
927
กรุงเทพฯ-มุกดาหาร
929
กรุงเทพฯ-เขมราฐ
930
กรุงเทพฯ-อุดรธานีนครพนม
932
กรุงเทพฯ-แกดา
933
กรุงเทพฯ-ศรีเชียงใหม่
934
กรุงเทพฯ-พนมไพร
935
กรุงเทพฯ-โพนทราย
939
กรุงเทพฯ-พยัคฆ์ภมู ิ
พิสัย-วาปีปทุม
941
กรุงเทพฯ-พิมาย-พนม
ไพร
943
กรุงเทพฯ-บุ่งคล้า
944
กรุงเทพฯ-รัตนบุรีอุบลราชธานี
955
กรุงเทพฯ-โขงเจียม
968
กรุงเทพฯ-ยโสธร
9913
กรุงเทพฯ-นาเชือกร้อยเอ็ด

ระยะทาง
(กม.)

ช่วงที่ถูกทับซ้อน

ระยะทางที่
ถูกทับซ้อน
(กม.)

ผู้ประกอบการ

648

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ตั้งแต่ทาง
แยกบ้านบุ ถึงจุดกลับรถบริเวณด้านหน้าวิทยาลัย
เทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา (เอ.เทค)

๔

บริษัท ขนส่ง
จากัด

444
561
614
678
727
722

,,
,,
,,
,,
,,
,,

,,
,,
,,
,,
,,
,,

,,
,,
,,
,,
,,
,,

513
784

,,
,,

,,
,,

,,
,,

809

,,

,,

,,

758

,,

,,

,,

692

,,

,,

,,

668
671
684
817

,,
,,
,,
,,

,,
,,
,,
,,

,,
,,
,,
,,

493
646
507
501
452

,,
,,
,,
,,
,,

,,
,,
,,
,,
,,

,,
,,
,,
,,
,,

527

,,

,,

,,

795
614

,,
,,

,,
,,

,,
,,

707
522
516

,,
,,
,,

,,
,,
,,

,,
,,
,,
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เส้นทางช่วงที่ขอปรับปรุงจะทับซ้อนเส้นทางรถโดยสารประจาทางหมวด 3 ดังนี้
ลาดับ
ที่

สายที่

ชื่อเส้นทาง

ระยะทาง
(กม.)

ช่วงที่ถูกทับซ้อน

ระยะทางที่
ถูกทับซ้อน
(กม.)

ผู้ประกอบการ

1

210

นครราชสีมา-ขอนแก่น

188

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ตั้งแต่ทาง
แยกบ้านบุ ถึงจุดกลับรถบริเวณด้านหน้าวิทยาลัย
เทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา (เอ.เทค)

๔

บริษัท ขนส่ง
จากัด

2
3

211
262

นครราชสีมา-อุดรธานี
นครราชสีมา-ศรี
เชียงใหม่

305
390

,,
,,

,,
,,

,,
,,

4. การคัดค้านการกาหนด (ปรับปรุง) เส้นทาง ดังนี้
4.1 ห้างหุ้นส่วนจากัด พร้อมมิตรเดินรถ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางรถ
โดยสารประจาทางหมวด 4 สายที่ 4141 นครราชสีมา – ด่านทองหลาง มีหนังสือที่ พม 1/2560 ลงวันที่ 22
สิงหาคม 2560 และสายที่ 4580 นครราชสีมา – แยกปักธงชัย – กม.๑๕ มีหนังสือที่ พม 2/2560 ลงวันที่ 22
สิงหาคม 2560 ขอคัดค้านการปรับปรุงเส้นทาง โดยให้เหตุผลว่า หากมีการปรับปรุงเส้นทางจะส่งผลกระทบต่อการ
เดินรถทั้งสองเส้นทางของบริษัทฯ
4.2 บริษัท ขนส่ง จากัด ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางรถโดยสารประจาทาง
หมวด 2 จานวน 27 เส้นทาง และรถโดยสารประจาทางหมวด 3 จานวน 3 เส้นทาง มีหนังสือที่ บขส.502/3317
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ขอคัดค้านการปรับปรุงเส้นทางการเดินรถโดยสารประจาทางดังกล่าว แต่ไม่ได้ระบุ
เหตุผลแต่อย่างใด
5. ข้อมูลการสนับสนุนการกาหนด (ปรับปรุง) เส้นทาง ดังนี้
5.1 โรงเรียนมหิศราธิบดีได้มีหนังสือที่ ศธ 04261.29/661 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560
แจ้งความประสงค์ว่า ให้สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาขยายเส้นทางรถโดยสารประจาทางสายบ้านโพธิ์ –
อาเภอเมือง ที่วิ่งผ่านโรงเรียนมหิศราธิบดี เพื่อบริการรับส่งนักเรียนในช่วงเวลาเร่งด่วนได้อย่างเพียงพอ เนื่องจาก
นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่บริเวณบ้านโพธิ์ และบ้านลองตอง ซึ่งรถโดยสารประจาทางที่ให้บริการนักเรียนในเส้นทางที่
เกี่ยวข้อง ปัจจุบันมีเพียงเส้นทางเดียว คือ สายที่ 4139 นครราชสีมา – บ้านโพธิ์ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
5.2 สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้จัดชุดตรวจการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี การ
ให้บริการรถโดยสารประจาทางบริเวณ ด้านหน้าโรงเรียนมหิศราธิบดีช่วงเวลาเร่งด่วน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์
2561 ปรากฏว่า
5.2.1 กลุ่มนักเรียนโรงเรียนมหิศราธิบดี ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านด่านทองหลาง มีประมาณ
30 คน ที่ต้องใช้บริการรถโดยสารประจาทางหมวด 4 สายที่ 4141 นครราชสีมา – ด่านทองหลาง ของห้างหุ้นส่วน
จากัด พร้อมมิตรเดินรถ ซึ่งขึ้นจากต้นทางในหมู่บ้านด่านทองหลาง
5.2.2 กลุ่มนักเรียนโรงเรียนมหิศราธิบดี ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านโพธิ์ และบ้านลองตอง
มีประมาณ 60 คน ที่ต้องใช้บริการรถโดยสารประจาทางหมวด 4 สายที่ 4139 นครราชสีมา – บ้านโพธิ์ ของบริษัท
พนมวันหนองงูเหลือมเดินรถ จากัด ซึ่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ประกิจยนต์ จากัด และบริษัท พนมวันหนองงู
เหลือมเดินรถ จากัด เป็นบุคคลเดียวกัน และพบว่ามีเด็กนักเรียนใช้บริการรถโดยสารประจาทางในเส้นทางสาย
ดังกล่าวต่อคันเป็นจานวนมาก และมีการห้อยโหนซึ่งไม่ปลอดภัยต่อเด็กนักเรียน
/5.2.3 กลุ่มนักเรียน...
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5.2.3 กลุ่มนักเรียนโรงเรียนมหิศราธิบดี ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านวังหิน และบ้านมะค่า และไม่มีรถ
โดยสารประจาทางให้บริการและวิ่งผ่านโรงเรียน จึงต้องให้ผู้ปกครองมาส่งที่โรงเรียนมีประมาณ 50 คน
กรณีการทับซ้อนเส้นทางดังกล่าว เป็นการทับซ้อนในเส้นทางสายหลัก มีระยะทาง 4 กิโลเมตร
ซึง่ ไม่ค่อยมีผลกระทบ เนื่องจากแนวเส้นทางที่ถูกทับซ้อนไม่ค่อยมีผู้โดยสารรอใช้บริการ ประกอบกับจุดมุ่งหมายใน
การให้บริการผู้โดยสารต่างกลุ่มเป้าหมายกัน ดังนี้
1. การขอปรับปรุงเส้นทางช่วงนครราชสีมา – บ้านลองตอง (ง) เป็นการขอปรับปรุงต่อออกไป
จากแนวเส้นทางเดิม โดยขอทาการเดินรถต่อไปจากบ้านจอหอ ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)
ผ่านโรงเรียนมหิศราธิบดี กลับรถบริเวณด้านหน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา (เอ.เทค) ถึงทางแยก
บ้านศรีพัฒนา แยกซ้ายไปตามถนนทางหลวงชนบทเส้นผังเมืองรวมสาย ฉ นม.1111 ซึ่งเป็นถนนสร้างขึ้นใหม่ จึงไม่
มีการการทับซ้อนเส้นทางของผู้อื่น แล้วไปเชื่อมต่อกับแนวเส้นทางการเดินรถเดิม ตั้งแต่บ้านยุ้ง บ้านมะค่า ไปสุด
เส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจาทางบ้านลองตอง
2. การขอปรับปรุงเส้นทางช่วงนครราชสีมา – บ้านลองตอง (ง) เป็นการขอปรับปรุงโดยเน้น
ให้บริการและอานวยความสะดวกกับนักเรียนโรงเรียนมหิศราธิบดีในช่วงเวลาเร่งด่วน คือ ช่วงเช้าและช่วงเย็น ที่รถ
โดยสารประจาทางที่ให้บริการอยู่เดิมมีให้บริการไม่เพียงพอ และจัดการเดินรถโดยสารประจาทางให้บริการให้
ครอบคลุมพื้นที่บริเวณถนนที่มีการสร้างขึ้นใหม่
6. ปริมาณผู้โดยสารช่วงที่ขอปรับปรุง
ส านั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด นครราชสี ม า ได้ ส ารวจข้ อ มู ล ประชากรตามเส้ น ทางที่ ข อก าหนด
(ปรับปรุง) ดังกล่าว ดังนี้
6.1 สายหลักนครราชสีมา – บ้านลองตอง(ข) มีผู้โดยสารต้องการใช้บริการประมาณวันละ
600 คน
6.2 ช่วงนครราชสีมา – บ้านลองตอง(ง) มีผู้โดยสารต้องการใช้บริการประมาณวันละ
100 คน
7. เงื่อนไขการเดินรถที่เหมาะสมและเห็นควรปรับปรุง
จากปริมาณผู้โดยสารตามข้อ ๕ สามารถคานวณจานวนเที่ยวการเดินรถและจานวนรถใน
เส้นทางสายที่ 4699 นครราชสีมา – บ้านลองตอง(ข) และช่วง นครราชสีมา – บ้านลองตอง (ง) เป็นดังนี้
เส้นทางเดินรถ
สายหลัก นครราชสีมา – บ้านลองตอง(ข)
ช่วง

นครราชสีมา – บ้านลองตอง(ง)

จานวนรถ
(คัน)

จานวนเที่ยวเดินรถ/วัน
(เที่ยว)

6 – 14

70 เที่ยว
(ไป 35 เที่ยว กลับ 35 เที่ยว)

2–5

10 เที่ยว
(ไป 5 เที่ยว กลับ 5 เที่ยว)
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8. ความเห็นสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า การขอปรับปรุงเส้นทางเดินรถสายที่
4699 นครราชสีมา – บ้านลองตอง(ข) ให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงเพิ่ม 1 ช่วง คือ นครราชสีมา – บ้านลอง
ตอง (ง) มีรายละเอียดเส้นทาง เริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 1 ไปตามถนนมิตรภาพ
(สายเก่า) ผ่านบ้านจอหอ ตรงไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) แยกขวาไปตามทางหลวงท้องถิ่น
หมายเลข อบจ. 01201 ผ่านบ้านบุ บ้านยุ้ง บ้านมะค่า ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจาทางบ้าน
ลองตอง
แผนที่สังเขป

หมายเหตุ ๑. นครราชสีมา – บ้านลองตอง (ข) ระยะทาง 15 กม. ถนนลาดยางตลอดสาย
2. ช่วงนครราชสีมา – บ้านลองตอง (ง) ระยะทาง 19 กม. ถนนลาดยางตลอดสาย
ถนนลาดยางตลอดสาย
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ทั้งนี้ เป็นการขอปรับปรุงต่อออกไปจากแนวเส้นทางเดิม โดยขอทาการเดินรถต่อไปจากบ้าน
จอหอ ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) ผ่านโรงเรียนมหิศราธิบดี กลับรถบริเวณด้านหน้า
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา (เอ.เทค) ถึงทางแยกบ้านศรีพัฒนา แยกซ้ายไปตามถนนทางหลวงชนบท
เส้นผังเมืองรวมสาย ฉ นม.1111 ซึ่งเป็นถนนก่อสร้างขึ้นใหม่ จึงไม่มีการการทับซ้อนเส้นทางของผู้ใด จะทาให้
ประชาชนตามแนวเส้นทางใหม่มีรถโดยสารใช้บริการ แล้วไปเชื่อมต่อกับแนวเส้นทางการเดินรถเดิม ตั้งแต่บ้านยุ้ง
บ้านมะค่า ไปสุดเส้นทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจาทางบ้านลองตอง โดยเน้นให้บริการและอานวยความ
สะดวกกับนักเรียนโรงเรียนมหิศราธิบดีในช่วงเวลาเร่งด่วน คือ ช่วงเช้าและช่วงเย็น ที่รถโดยสารประจาทางที่
ให้บริการอยู่เดิมมีให้บริการไม่เพียงพอ และจัดการเดินรถโดยสารประจาทางให้บริการให้ครอบคลุมพื้นที่บริเวณถนน
ที่มีการสร้างขึ้นใหม่ ซึ่งประชาชนจะได้รับความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น แม้จะมีการทับซ้อนเส้นทางสายหลัก
หมวด 2 จานวน 27 เส้นทาง เส้นทางสายหลักหมวด 3 จานวน 3 เส้นทาง และเส้นทางสายหลักหมวด 4 จานวน
13 เส้นทาง เป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร ซึ่งจะไม่ทาให้เกิดผลกระทบต่อการเดินรถ เนื่องจากมีแนวเส้นทางที่ต่างกัน
และเป็นการให้บริการผู้โดยสารคนละกลุ่มกัน ดังนั้น จึงมีความเห็นให้ปรับปรุงเส้นทางเดินรถและปรับปรุงเงื่อนไข
การเดินรถ ดังนี้
8.๑ เห็นควรให้ปรับปรุงเส้นทางเดินรถสายที่ 4699 นครราชสีมา – บ้านลองตอง(ข) ให้มี
รายละเอียดเส้นทางแยกช่วงเพิ่ม 1 ช่วง คือ ช่วงนครราชสีมา – บ้านลองตอง (ง)
8.๒ เห็นควรให้ปรับปรุงเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถและจานวนเที่ยวการเดินรถ เพื่อให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับการใช้บริการ ดังนี้
- สายหลักนครราชสีมา – บ้านลองตอง (ข) ใช้รถมาตรฐาน ๓ (รถโดยสารธรรมดา/สอง
แถว) จานวน 6 - 14 คัน ทาการเดินรถขั้นต่าวันละ 70 เที่ยว (ไป 35 เที่ยว กลับ 35 เที่ยว)
- ช่วงนครราชสีมา – บ้านลองตอง (ง) ใช้รถมาตรฐาน ๓ (รถโดยสารธรรมดา/สองแถว)
จานวน 2 - 5 คัน ทาการเดินรถขั้นต่าวันละ 10 เที่ยว (ไป 5 เที่ยว กลับ 5 เที่ยว )
สาหรับเงือ่ นไขการเดินรถอื่นยังคงเดิมทุกประการ ทั้งนี้ ให้ยกเลิกตารางการเดินรถเดิม เป็นให้ใช้
ตารางการเดินรถเลขที่ 4/๓๕๐10/๒๕๖1 แทน และให้ใช้ตารางค่าโดยสารเลขที่ 4/๓๕๐๐5/๒๕๖1 และ
4/๓๕๐๐6/๒๕๖1
9. ข้อพิจารณา
9.๑ พิจารณาให้นายทะเบียนกาหนด (ปรับปรุง) เส้นทางรถโดยสารประจาทางหมวด ๔
สายที่ 4699 นครราชสีมา – บ้านลองตอง (ข) ให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงเพิ่ม 1 ช่วง คือ ช่วงนครราชสีมา –
บ้านลองตอง (ง) ตามข้อ 8
9.๒ พิจารณาให้นายทะเบียนกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ และจานวน
เที่ยวของการเดินรถ และอัตราค่าโดยสาร ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
ผู้โดยสาร สายที่ 4699 นครราชสีมา – บ้านลองตอง (ข) ตามข้อ 8
มติคณะกรรมการฯ 1. อนุมัติให้นายทะเบียนกาหนด (ปรับปรุง) เส้นทางรถโดยสารประจาทางหมวด ๔ สายที่
4699 นครราชสีมา – บ้านลองตอง (ข) ให้มีรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงเพิ่ม 1 ช่วง คือ ช่วงนครราชสีมา – บ้าน
ลองตอง (ง) ตามมาตรา 20 (1) แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
๒. อนุมัติให้นายทะเบียนกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ และจานวนเที่ยวของ
การเดินรถ และอัตราค่าโดยสาร ตามมาตรา 31(1) (3) (7) (10) และ (11) แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พ.ศ.2522
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วาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี

เลิกประชุมเวลา

เวลา 17.00 น.

(นายจรูญ จงไกรจักร)
นักวิชาการขนส่งชานาญการพิเศษ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายศิระ บุญธรรมกุล)
ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

