
รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 

ไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ประจ าจังหวัดนครราชสีมา 
ครั้งที่  2/๒๕๖1  วันพุธที่   14  กุมภาพันธ์   ๒๕๖1  เวลา  10.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุมส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ ๒ (จอหอ)                  
------------------------------- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายศิระ  บุญธรรมกุล  ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา   ประธานอนุกรรมการ 
๒. พ.ต.ต.บุญเทอด  ธีรพงศธร ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา (แทน) อนุกรรมการ 
๓. นายสมชาย  ตังคโนภาส ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑(แทน) อนุกรรมการ 
๔. นายกิตติพงศ์  พงศ์สุรเวท ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา (แทน) อนุกรรมการ 
๕. นายจรูญ  จงไกรจักร     นักวิชาการขนส่งช านาญการพิเศษ   เลขานุการ 
๖. นางสาวประภาภรณ์  แน่นสันเทียะ  นักวิชาการขนส่งช านาญการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๑.  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ                                                                                  
                    ไม่มี 

๒.  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  1/๒๕๖1  เม่ือวันที่  11  มกราคม  ๒๕๖1  

 ตามที่ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่
ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ประจ าจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/๒๕๖1  เมื่อวันที่ 11  มกราคม  ๒๕๖1 
ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา  ได้จัดท ารายงานการประชุมและส่งให้คณะอนุกรรมการฯ   ให้ตรวจสอบเพ่ือ
รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการไม่ได้แจ้งการแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด 

 จึงเสนอรายงานการประชุมมาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 

 มติคณะอนุกรรมการฯ   รับทราบ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
/2. เรื่อง…… 

 ๓.  เรื่องติดตามผลอันเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
ล าดับที ่ เรื่อง ผลการด าเนินการ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

การออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนสง่สัตว์
หรือสิ่งของตามมติคณะอนุกรรมการฯ  
ครั้งท่ี  1/๒๕๖1  เมื่อวันที่ 11  
มกราคม  ๒๕๖1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทะเบียนประจ าจังหวัดนครราชสีมา  ไดด้ าเนินการออก ใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งฯ  จ านวน  21  ฉบับ  ให้แก ่
๑.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ราชติกาขนส่ง  ใบอนุญาตเลขท่ี   
นม.3/๒๕๖1 สิ้นอายุวันท่ี  11  มกราคม  ๒๕๖6   
๒.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทริปเปิล้ เอ ทรานสปรอ์ต 2017  ใบอนุญาต
เลขท่ี นม.4/๒๕๖1 สิ้นอายุวันท่ี 11  มกราคม ๒๕๖6   
๓.  นายชนินทร์  ผัดหล้า  ใบอนุญาตเลขที ่
นม.5/๒๕๖1 สิ้นอายุวันท่ี   11  มกราคม  ๒๕๖6   
๔.  นายประเสริฐ  สิงไทสง  ใบอนุญาตเลขท่ี  
นม.6/๒๕๖1 สิ้นอายุวันท่ี  11  มกราคม  ๒๕๖6   
๕.  นางจันทิมา  กระแสโท  ใบอนุญาตเลขท่ี  
นม.7/๒๕61 สิ้นอายุวันท่ี  11  มกราคม  ๒๕๖6   
๖.  บริษัท หัวทะเล โลจสิติกส์ จ ากัด  ใบอนุญาตเลขท่ี  
นม.8/๒๕๖1 สิ้นอายุวันท่ี  11  มกราคม  ๒๕๖6   
๗.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที วาย เอ็น เทรดดิ้ง  ใบอนุญาตเลขท่ี  
นม.9/๒๕๖1 สิ้นอายุวันท่ี  11  มกราคม  ๒๕๖6   
๘.  นายฐากูร  บุญหวา่น ใบอนุญาตเลขท่ี  
นม.12/๒๕๖1 สิ้นอายุวันท่ี  15  มกราคม  ๒๕๖6   
๙.  นายเล็ก  มีช านาญ ใบอนุญาตเลขท่ี  
นม.13/๒๕๖1 สิ้นอายุวันท่ี  15  มกราคม  ๒๕๖6   
๑๐. นางสาวจิรวรรณ  จิ๋วทัพ ใบอนุญาตเลขท่ี  
นม.14/2561 สิ้นอายุวันท่ี  17  มกราคม  ๒๕๖6   
๑๑.  บริษัท ราชสีมา เดคส์ จ ากดั ใบอนุญาตเลขท่ี  
นม.15/๒๕๖1 สิ้นอายุวันท่ี 18  มกราคม  ๒๕๖6   
๑๒.  นายสมเกยีรติ  ขุนแก้ว  ใบอนุญาตเลขท่ี  
นม.16/๒๕๖1 สิ้นอายุวันท่ี  21  มกราคม  ๒๕๖6   
๑๓.  นายอนุสรณ์  เคลือบสูงเนิน  ใบอนุญาตเลขท่ี  
นม.17/๒๕๖1 สิ้นอายุวันท่ี  21  มกราคม  ๒๕๖6   
๑๔.  นายภูชิต  มักขุนทด  ใบอนุญาตเลขท่ี  
นม.18/๒๕๖1 สิ้นอายุวันท่ี  21  มกราคม  ๒๕๖6   
๑5.  นายภุชาตฤณ  วงศ์สตุาล  ใบอนุญาตเลขท่ี  
นม.19/๒๕๖1 สิ้นอายุวันท่ี  21  มกราคม  ๒๕๖6   
๑6.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดวงทิพย์ ปิโตรเลียม  ใบอนุญาตเลขท่ี  
นม.20/๒๕๖1 สิ้นอายุวันท่ี  21  มกราคม  ๒๕๖6   
๑7.  นายสุนทร  ท่วมสูงเนิน  ใบอนุญาตเลขท่ี  
นม.22/๒๕๖1 สิ้นอายุวันท่ี  24  มกราคม  ๒๕๖6   
๑8.  นางปริศนา  เสรมีานะกิจ  ใบอนุญาตเลขท่ี  
นม.23/๒๕๖1 สิ้นอายุวันท่ี  24  มกราคม  ๒๕๖6   
19.  นางวรญัญา  ผลอมรมัย์  ใบอนุญาตเลขท่ี  
นม.24/๒๕๖1 สิ้นอายุวันท่ี  24  มกราคม  ๒๕๖6   

- ๒ - 



20.  นายเกรียงไกร  ศรีค าภาร์  ใบอนุญาตเลขท่ี  
นม.26/๒๕๖1 สิ้นอายุวันท่ี  25  มกราคม  ๒๕๖6   
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   ๓.  เรื่องติดตามผลอันเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว   (ต่อ) 

ล าดับที ่ เรื่อง ผลการด าเนินการ 



 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
การเพิ่มรถตามมติคณะอนุกรรมการฯ  
ครั้งท่ี  1/๒๕๖1  เมื่อวันที่ 11  
มกราคม  ๒๕๖1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.  นายถวิลย์  ปราสาทสูง  ใบอนุญาตเลขท่ี  
นม.27/๒๕๖1 สิ้นอายุวันท่ี  29  มกราคม  ๒๕๖6   
นายทะเบียนประจ าจังหวัดนครราชสีมา  ได้ปรับปรุงเงื่อนไขใบอนุญาต
ประกอบการขนส่ง  (เพิ่มรถ) ให้แก่ผู้ไดร้ับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง  
จ านวน  22 ราย  ดังนี ้
๑.  บริษัท เอสเอม็-วัน ทรานสปอร์ต จ ากัด 
๒.  บริษัท ทีทีซีก๊าชขนส่ง จ ากัด 
๓.  นางร าพรรณ  กุลพิมาย 
๔.  บริษัท ส่องแสงขนส่ง จ ากัด 
๕.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สีคิ้ว โฟร์กลีฟ  
6.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิวัฒน์ ทรานสปอร์ต 
๗.  บริษัท ปรุนุชทรานสปอร์ต จ ากัด 
๘.  นายอดินันท์  ครุฑกลุ 
๙.  บริษัท นาถยาราชสีมา (2013) โลจสิติกส์ จ ากัด 
๑๐.นายประกอบ  ชะโลมกลาง 
11.นางเครือวัลย์  ศรีแสง 
12.นายธนภูมิ  มีใหม ่
13.นางสาวปราณปรียา  แก้วพล 
14.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชินม่งเส็งราชสีมาเจริญขนส่ง 
15.นายประจักษ์  รักไทย 
16.นายณัฐพล  เปล้ากระโทก 
17.นางสมร  พวงจันทร ์
18.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.น าชัยทรานสปอร์ต 
19.นางสาวสาวติรี  มินจันทึก 
20.นางสาวอ าพร  ชุ่มหมื่นไวย 
21.นายนุกูล  พลดงนอก 
 
 

 
จึงเสนอคณะอนุกรรมการฯ  เพ่ือโปรดทราบ 

 มติคณะอนุกรรมการฯ  รับทราบ 
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/4. เรื่องเพ่ือ....... 



๔.  เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.1  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ 

ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์มหาศาล 
ทรานสปอร์ต 2015  (ออกใหม่) 

         ดว้ย  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์มหาศาล ทรานสปอร์ต ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาต 
ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควร
อนุมัติให้เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้   โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจ านวนรถที่ยื่นขอ 

ลักษณะและจ านวนรถที่ยื่นขอ ลักษณะและจ านวนรถที่เห็นควรก าหนดเป็นเงื่อนไข 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

บรรทุกเฉพาะกิจ 
 

1 (ขออนุมัติในหลักการ) 
 

บรรทุกเฉพาะกิจ 
 

1 (อนุมัติในหลักการ) 
 
 

รวม                                      1             คัน รวม                                      1             คัน 
  

   ๒.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ  
        ห้างฯ  มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่  333/208  หมู่  4  ต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมือง  จังหวัด
นครราชสีมา   และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ .ศ.  
๒๕๒๒ 

   ๓.  สถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ 

        ห้างฯ  มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ  จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดิน
เลขที่  187054  ต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา  มีเนื้อที่  300   ตารางเมตร เก็บรถได้  6  
คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

๔.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 

        ห้างฯ  ขอใช้รถจ านวน  1  คัน เป็นรถลักษณะบรรทุกเฉพาะกิจ  โดยขออนุมัติในหลักการ 
    ๕.   ท้องท่ีท าการขนส่ง  ทั่วราชอาณาจักร 

  ๖.   เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ย่ืนขอ 

              ห้างฯ  ขอใช้รถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งอาหารสัตว์ ให้กับ  บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด มหาชน ส่งยังสถานที่ต่าง ๆ  ตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด 
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๗.   ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
      ห้างฯ  ปัจจุบันไดน้ ารถไปใช้ในการรับจ้างขนส่งอาหารสัตว์  ให้กับ  บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด (มหาชน)  จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป    

  ๘.   ข้อพิจารณา 

         พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา   ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์มหาศาล ทรานสปอร์ต 
  ๙.   ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
          ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์มหาศาล 
ทรานสปอร์ต  มีเหตุผลและความจ าเป็นในการใช้รถเพื่อน าไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง  และเพ่ือเป็นการใช้
รถให้ถูกต้องตามกฎหมาย  จึงเห็นควรอนุมัติให้  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์มหาศาล ทรานสปอร์ต  เป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถท่ีใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้  และเห็นควรอนุมัติ
ให้นายทะเบียนก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์
มหาศาล ทรานสปอร์ต  ดังปรากฏรายละเอียด  ดังนี้  

๙.๑ จ านวนรถและลักษณะรถ   ให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน   1  คัน เป็นรถลักษณะบรรทุก
เฉพาะกิจ 

๙.๒ เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคัน   ต้องจัดให้มีเครื่องหมายของ    
ผู้ประกอบการขนส่ง  ที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันที่ด้านนอกตัวถังรถ  โดยต้องมีชื่อผู้ประกอบการขนส่งเป็น
ตัวอักษรภาษาไทย  มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร   ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 

9.3  ใบก ากับการขนส่ง  ต้องจัดท าใบก ากับการขนส่งไว้ประจ ารถขณะท าการขนส่งเพ่ือ
ใช้ส าหรับการตรวจสอบ  ตามแบบใบก ากับการขนส่งที่ก าหนดไว้ 

    ๙.๔   วิธีการบรรทุก 
             (๑) ต้องใช้รถบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของให้ตรงตามลักษณะการใช้งานของรถแต่ละ
ลักษณะตามที่ก าหนดไว้ 
                                        (๒) ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันและระมัดระวัง  ควบคุม ดูแลมิให้สัตว์หรือสิ่งของที่
บรรทุกตกหล่น  รั่วไหล   ส่งกลิ่น   ส่องแสงสะท้อน  หรือปลิวไปจากรถ  อันก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ  ท า
ให้สกปรกเปรอะเปื้อน  ท าให้เสื่อมเสียสุขภาพ  อนามัยแก่ประชาชน  หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สิน    

๙.๕  จ านวนผู้ประจ ารถ   ในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ผู้ขับรถ  ๑  คน  ขับรถติดต่อกันไม่เกิน
สี่ชั่วโมง   เว้นแต่ได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง  ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถต่อไปได้อีกไม่เกินสี่ชั่วโมง
ติดต่อกัน 

๙.๖   ท้องที่ท าการขนส่ง   ทั่วราชอาณาจักร 
๙.๗   อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ 

/๗.   ข้อมูล... 



กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก าหนด 
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๙.๘  สถานที่เก็บ   ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ    จ านวน ๑  แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดิน
เลขที่  187054  ต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา   

๙.๙  การน ารถเข้าด าเนินการทางทะเบียน   ให้น ารถที่ได้รับอนุมัติเข้าด าเนินการ                 
จดทะเบียนและช าระภาษีภายในก าหนด  ๑๘๐ วัน  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง                         
หากไม่สามารถน ารถคันใดเข้าด าเนินการภายในก าหนด  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถคันดังกล่าว                  
โดยให้นายทะเบียนลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับศูนย์คัน 

  จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางประจ า
จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 
๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออก
ให้แก่  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์มหาศาล ทรานสปอร์ต  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัด
นครราชสีมา 

 

       

เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันของ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์มหาศาล ทรานสปอร์ต 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์มหาศาล ทรานสปอร์ต 
 
 
 
 
 

 
 
 

/๙.8 สถานที่........ 
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๔.2  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ 
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่  นายสมภพ  ชัยโพธิ์งาม  (ออกใหม่) 
         ด้วย  นายสมภพ  ชัยโพธิ์งาม ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ไ ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้   โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจ านวนรถที่ยื่นขอ 

ลักษณะและจ านวนรถที่ยื่นขอ 
 

ลักษณะและจ านวนรถที่เห็นควรก าหนดเป็นเงื่อนไข 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

กระบะบรรทุก 
 

                 1 
                

กระบะบรรทุก 
 

                   1 
               

รวม                                 1         คัน รวม                            1       คัน 
  

   ๒.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ 
        นายสมภพ  ชัยโพธิ์งาม มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่  74  หมู่  14  ต าบลโคกกระเบื้อง  อ าเภอ
บ้านเหลื่อม   จังหวัดนครราชสีมา   และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
   ๓.  สถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ 
        นายสมภพ  ชัยโพธิ์งาม มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ  จ านวน  1  แห่ง ตั้งอยู่
บริเวณ น.ส.3 ก.เลขที่  66    ต าบลโคกกระเบื้อง  อ าเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา   มีเนื้อที่  200  
ตารางเมตร   เก็บรถได้  4  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

๔.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 
        นายสมภพ  ชัยโพธิ์งาม ขอใช้รถจ านวน  1  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก โดยมีตัวรถแล้ว  
คือคันหมายเลขทะเบียน  70-3320 รย. ชนิดรถ  ISUZU  เลขตัวรถ FVM32MR-3000465  เลขเครื่องยนต์  6HE1-
820418 
    ๕.   ท้องท่ีท าการขนส่ง  ทั่วราชอาณาจักร 
  ๖.   เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ย่ืนขอ 

/๔.2  เรื่อง… 
 



              นายสมภพ  ชัยโพธิ์งาม  ขอใช้รถเพ่ือน าไปใช้บริการรับจ้างขนส่งสินค้า  ให้กับ  บริษัท 
เอเชีย สตีล ทรานสปอร์ท (1999)  จ ากัด   ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 

  ๗.   ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
      นายสมภพ  ชัยโพธิ์งาม  ปัจจุบันได้น ารถไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าประเภทเหล็ก  

ให้กับ บริษัท เอเชีย สตีล ทรานสปอร์ท (1999)  จ ากัดไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ  จึงมีความประสงค์จะขอรับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  เพ่ือใช้รถให้ถูกต้องตาม
กฎหมายต่อไป  
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๘.   ข้อพิจารณา 

         พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นายสมภพ  ชัยโพธิ์งาม   
  ๙.   ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
          ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  นายสมภพ  ชัยโพธิ์งาม  มีเหตุผลและ
ความจ าเป็นในการใช้รถเพ่ือน าไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพ่ือเป็นการใช้รถให้ถูกต้องตามกฎห มาย  จึง
เห็นควรอนุมัติให้  นายสมภพ  ชัยโพธิ์งาม  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้  และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒   แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นายสมภพ  ชัยโพธิ์งาม  ปรากฏรายละเอียด  ดังนี้  

๙.๑ จ านวนรถและลักษณะรถ   ให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน   1  คัน เป็นรถลักษณะ                     
กระบะบรรทุก 
   ๙.๒ เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคัน   ต้องจัดให้มีเครื่องหมายของ    
ผู้ประกอบการขนส่ง  ที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันที่ด้านนอกตัวถังรถ  โดยต้องมีชื่อผู้ประกอบการขนส่งเป็น
ตัวอักษรภาษาไทย  มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร   ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 

9.3  ใบก ากับการขนส่ง  ต้องจัดท าใบก ากับการขนส่งไว้ประจ ารถขณะท าการขนส่งเพ่ือ
ใช้ส าหรับการตรวจสอบ  ตามแบบใบก ากับการขนส่งที่ก าหนดไว้ 
    ๙.๔  วธิีการบรรทุก 
             (๑)  ต้องใช้รถบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของให้ตรงตามลักษณะการใช้งานของรถ     
แต่ละลักษณะตามที่ก าหนดไว้ 
                                        (๒)  ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันและระมัดระวัง  ควบคุม ดูแลมิให้สัตว์หรือสิ่งของที่
บรรทุกตกหล่น  รั่วไหล   ส่งกลิ่น   ส่องแสงสะท้อน  หรือปลิวไปจากรถ  อันก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ ท าให้
สกปรกเปรอะเปื้อน  ท าให้เสื่อมเสียสุขภาพ  อนามัยแก่ประชาชน  หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน 

/๘.   ข้อพิจารณา..... 



๙.๕  จ านวนผู้ประจ ารถ   ในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ผู้ขับรถ  ๑  คน  ขับรถติดต่อกันไม่เกิน
สี่ชั่วโมง   เว้นแต่ได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง  ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถต่อไปได้อีกไม่เกินสี่ชั่วโมง
ติดต่อกัน 

๙.๖   ท้องที่ท าการขนส่ง   ทั่วราชอาณาจักร  
๙.๗   อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ 

กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก าหนด 
   ๙.๘  สถานที่เก็บ   ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ    จ านวน ๑ แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณ น.ส.3 ก.
เลขที่  66    ต าบลโคกกระเบื้อง  อ าเภอบ้านเหลื่อม  จังหวัดนครราชสีมา  

๙.๙  การน ารถเข้าด าเนินการทางทะเบียน   ให้น ารถที่ได้รับอนุมัติเข้าด าเนินการ                 
จดทะเบียนและช าระภาษีภายในก าหนด  ๑๘๐ วันนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง  หากไม่สามารถ
น ารถคันใดเข้าด าเนินการภายในก าหนด  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถคันดังกล่าว  โดยให้นายทะเบียน
ลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับศูนย์คัน 
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   จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ า
ทางประจ าจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 
๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออก
ให้แก่  นายสมภพ  ชัยโพธิ์งาม  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 

 
 

       เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันของ นายสมภพ  ชัยโพธิง์าม 

นายสมภพ  ชัยโพธิ์งาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

/จึงเสนอ.......... 
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๔.3  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ 

ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซ่ึงออกให้แก่ นายจิระเดช  สระขุนทด  (ออกใหม่) 

         ด้วย  นายจิระเดช  สระขุนทด   ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้   โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจ านวนรถที่ยื่นขอ 

ลักษณะและจ านวนรถที่ยื่นขอ 
 

ลักษณะและจ านวนรถที่เห็นควรก าหนดเป็นเงื่อนไข 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

กระบะบรรทุก 2 
 

กระบะบรรทุก 2 
 
 

รวม                                2          คัน รวม                               2         คัน 

  
   ๒. คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ 

/๔.3  เรื่อง… 



       นายจิระเดช  สระขุนทด  มีส านักงานตั้งอยู่เลขที ่ 249  หมู่  2  ต าบลตะเคียน  อ าเภอด่าน
ขุนทด    จังหวัดนครราชสีมา   และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

   ๓.  สถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ 
        นายจิระเดช  สระขุนทด   มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถจ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่
บริเวณ น.ส.3 ก.ลขที ่ 60   ต าบลตะเคียน  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา   มีเนื้อที่  800  ตารางเมตร   
เก็บรถได้  16  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

๔.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 
        นายจิระเดช  สระขุนทด   ขอใช้รถจ านวน  2  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด  โดย
มีตัวรถแล้ว  คือคันหมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๘๙๑ อย.  ชนิดรถ MITSUBISHI  เลขตัวรถ FN517M-A20193  เลข
เครื่องยนต์  6D16-601168  และคันหมายเลขทะเบียน  ๘๗-๖๓๔๖ นม.  ชนิดรถ HINO  เลขตัวรถ FC4JHLA-
10957  เลขเครื่องยนต์  J05C-TE13166 

    ๕.   ท้องท่ีท าการขนส่ง  ทั่วราชอาณาจักร 

  ๖.   เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ย่ืนขอ 
              นายจิระเดช  สระขุนทด   ขอใช้รถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ ร้านเหลือง
เสาปูน  ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
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   ๗.   ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
       นายจิระเดช  สระขุนทด   ได้ท าสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้าประเภทเสาปูน  ท่อปูน  ให้กับ  

ร้านเหลืองเสาปูน    จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 

๘.   ข้อพิจารณา 

         พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นายจิระเดช  สระขุนทด    
  ๙.   ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
          ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  นายจิระเดช  สระขุนทด   มี
เหตุผลและความจ าเป็นในการใช้รถเพ่ือน าไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพ่ือเป็นการใช้รถให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย  จึงเห็นควรอนุมัติให้  นายจิระเดช  สระขุนทด   เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง
ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้  และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  
๓๒   แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นายจิระเดช  สระขุนทด   ดังปรากฏรายละเอียด  ดังนี้  

/๗.   ข้อมูล... 



๙.๑ จ านวนรถและลักษณะรถ   ให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน   2  คัน เป็นรถลักษณะ                     
กระบะบรรทุกทั้งหมด 
   ๙.๒ เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคัน   ต้องจัดให้มีเครื่องหมายของ    
ผู้ประกอบการขนส่ง  ที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันที่ด้านนอกตัวถังรถ  โดยต้องมีชื่อผู้ประกอบการขนส่งเป็น
ตัวอักษรภาษาไทย  มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร   ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 

9.3  ใบก ากับการขนส่ง  ต้องจัดท าใบก ากับการขนส่งไว้ประจ ารถขณะท าการขนส่งเพ่ือ
ใช้ส าหรับการตรวจสอบ  ตามแบบใบก ากับการขนส่งที่ก าหนดไว้ 
    ๙.๔   วิธีการบรรทุก 
             (๑)  ต้องใช้รถบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของให้ตรงตามลักษณะการใช้งานของรถ     
แต่ละลักษณะตามที่ก าหนดไว้ 
                                        (๒)  ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันและระมัดระวัง  ควบคุม ดูแลมิให้สัตว์หรือสิ่งของที่
บรรทุกตกหล่น  รั่วไหล   ส่งกลิ่น   ส่องแสงสะท้อน  หรือปลิวไปจากรถ  อันก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ  ท า
ให้สกปรกเปรอะเปื้อน  ท าให้เสื่อมเสียสุขภาพ  อนามัยแก่ประชาชน  หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สิน    

๙.๕  จ านวนผู้ประจ ารถ   ในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ผู้ขับรถ  ๑  คน  ขับรถติดต่อกันไม่เกิน
สี่ชั่วโมง   เว้นแต่ได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง  ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถต่อไปได้อีกไม่เกินสี่ชั่วโมง
ติดต่อกัน 

๙.๖   ท้องที่ท าการขนส่ง   ทั่วราชอาณาจักร  
๙.๗   อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ 

กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก าหนด 
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     ๙.๘  สถานที่เก็บ   ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ    จ านวน ๑  แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณ น.ส.3 
ก.ลขท่ี  60   ต าบลตะเคียน  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

                   ๙.๙  การน ารถเข้าด าเนินการทางทะเบียน   ให้น ารถที่ได้รับอนุมัติเข้าด าเนินการ                 
จดทะเบียนและช าระภาษีภายในก าหนด  ๑๘๐ วัน  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง                         
หากไม่สามารถน ารถคันใดเข้าด าเนินการภายในก าหนด  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถคันดังกล่าว                  
โดยให้นายทะเบียนลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่น าเข้าด าเนินการทางทะเบียนแล้ว 
   จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ า
ทางประจ าจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 
๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออก
ให้แก่  นายจิระเดช  สระขุนทด  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 

/๙.๘  สถานที่เก็บ 



 

 

 

      เครือ่งหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันของ นายจิระเดช  สระขุนทด 

 นายจิระเดช  สระขุนทด  
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๔.4  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ 
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซ่ึงออกให้แก่ นายสวรรค์  จักทอง  (ออกใหม่) 

         ด้วย  นายสวรรค์  จักทอง  ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ไ ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้   โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจ านวนรถที่ยื่นขอ 

/๔.4  เรื่อง… 



ลักษณะและจ านวนรถที่ยื่นขอ 
 

ลักษณะและจ านวนรถที่เห็นควรก าหนดเป็นเงื่อนไข 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

กระบะบรรทุก 
 

1 
              

กระบะบรรทุก 
 

                   1 
               

รวม                                 1          คัน รวม                                 1       คัน 
  

   ๒.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ 
        นายสวรรค์  จักทอง  มีส านักงานตั้งอยู่เลขที ่40  หมู่ที่  18  ต าบลกุดโบสถ์  อ าเภอเสิงสาง  
จังหวัดนครราชสีมา   และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  
พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
   ๓.  สถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ 
        นายสวรรค์  จักทอง  มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ  จ านวน  1  แห่ง ตั้งอยู่บริเวณ
ตามโฉนดที่ดินเลขที่  1744    ต าบลกุดโบสถ์  อ าเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา   มีเนื้อที่  200  ตารางเมตร   
เก็บรถได้  4  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

๔.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 
        นายสวรรค์  จักทอง  ขอใช้รถจ านวน  1  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก โดยมีตัวรถแล้ว  
คือ  คันหมายเลขทะเบียน  84-9830 นม.  ชนิดรถ  ISUZU  เลขตัวรถ  NPR71LY52A3-7103264  เลขเครื่องยนต์  
4HG1-139041 
    ๕.   ท้องท่ีท าการขนส่ง  ทั่วราชอาณาจักร 
  ๖.   เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ย่ืนขอ 
              นายสวรรค์  จักทอง  ขอใช้รถเพ่ือน าไปใช้บริการรับจ้างขนส่งสินค้า  ให้กับ  บริษัท ไดนา
มิค ลอจิสติกส์ จ ากัด  ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 

  ๗.   ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
      นายสวรรค์  จักทอง  ได้ท าสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้าประเภทม้วนพลาสติก  แผ่น พีวีซี 

ให้กับ บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จ ากัด ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ  จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป  
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๘.   ข้อพิจารณา 

         พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นายสวรรค์  จักทอง   

/8.   ข้อพิจารณา
... 



  ๙.   ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
          ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  นายสวรรค์  จักทอง  มีเหตุผล
และความจ าเป็นในการใช้รถเพ่ือน าไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพ่ือเป็นการใช้รถให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย  จึงเห็นควรอนุมัติให้  นายสวรรค์  จักทอง  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วย
รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้  และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒   
แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นายสวรรค์  จักทอง  ปรากฏรายละเอียด  ดังนี้  

๙.๑ จ านวนรถและลักษณะรถ   ให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน   1  คัน เป็นรถลักษณะ                     
กระบะบรรทุก 
   ๙.๒ เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคัน   ต้องจัดให้มีเครื่องหมายของ    
ผู้ประกอบการขนส่ง  ที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันที่ด้านนอกตัวถังรถ  โดยต้องมีชื่อผู้ประกอบการขนส่งเป็น
ตัวอักษรภาษาไทย  มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร   ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 

9.3  ใบก ากับการขนส่ง  ต้องจัดท าใบก ากับการขนส่งไว้ประจ ารถขณะท าการขนส่งเพ่ือ
ใช้ส าหรับการตรวจสอบ  ตามแบบใบก ากับการขนส่งที่ก าหนดไว้ 
    ๙.๔   วิธีการบรรทุก 
             (๑)  ต้องใช้รถบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของให้ตรงตามลักษณะการใช้งานของรถ     
แต่ละลักษณะตามที่ก าหนดไว้ 
                                        (๒)  ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันและระมัดระวัง  ควบคุม ดูแลมิให้สัตว์หรือสิ่งของที่
บรรทุกตกหล่น  รั่วไหล   ส่งกลิ่น   ส่องแสงสะท้อน  หรือปลิวไปจากรถ  อันก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ ท าให้
สกปรกเปรอะเปื้อน  ท าให้เสื่อมเสียสุขภาพ  อนามัยแก่ประชาชน  หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน 

๙.๕  จ านวนผู้ประจ ารถ   ในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ผู้ขับรถ  ๑  คน  ขับรถติดต่อกันไม่เกิน
สี่ชั่วโมง   เว้นแต่ได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง  ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถต่อไปได้อีกไม่เกินสี่ชั่ วโมง
ติดต่อกัน 

๙.๖   ท้องที่ท าการขนส่ง   ทั่วราชอาณาจักร  
๙.๗   อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ 

กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก าหนด 
   ๙.๘  สถานที่เก็บ   ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ    จ านวน ๑ แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณตามโฉนด
ที่ดินเลขที่  1744    ต าบลกุดโบสถ์  อ าเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา  

๙.๙  การน ารถเข้าด าเนินการทางทะเบียน   ให้น ารถที่ได้รับอนุมัติเข้าด าเนินการ                 
จดทะเบียนและช าระภาษีภายในก าหนด  ๑๘๐ วัน  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง                         
หากไม่สามารถน ารถคันใดเข้าด าเนินการภายในก าหนด  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถคันดังกล่าว                  
โดยให้นายทะเบียนลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับศูนย์คัน 
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จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางประจ า
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา 

/จึงเสนอ.......... 



มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 
๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออก
ให้แก่  นายสวรรค์  จักทอง  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 

      เอกสารแนบ 
 

 

       เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันของ นายสวรรค์  จักทอง 

นายสวรรค์  จักทอง 
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๔.5  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ 

ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรบัวลาย  
(ออกใหม่) 

         ด้วย  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรบัวลาย  ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้
ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้   โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจ านวนรถที่ยื่นขอ 

ลักษณะและจ านวนรถที่ยื่นขอ 
 

ลักษณะและจ านวนรถที่เห็นควรก าหนดเป็นเงื่อนไข 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

กระบะบรรทุก 3 
 

กระบะบรรทุก 3 
 
 

รวม                                  3          คัน รวม                                  3          คัน 

  
   ๒.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ 
        ห้างฯ มีส านักงานตั้งอยู่เลขที ่27  หมู่ 9  ต าบลบัวลาย  อ าเภอบัวลาย   จังหวัดนครราชสีมา   
และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

   ๓.  สถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ 
        ห้างฯ  มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ  จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดิน
เลขที่ 18598  ต าบลเมืองพะไล  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  มีเนื้อที่  400  ตารางเมตร   เก็บรถได้  
8  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

๔.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 
        ห้างฯ  ขอใช้รถจ านวน  3  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด  โดยมีตัวรถทั้งหมดแล้ว  
ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

  ๕.   ท้องท่ีท าการขนส่ง  ทั่วราชอาณาจักร 

  ๖.   เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ย่ืนขอ 
              ห้างฯ  ขอใช้รถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า  ให้กับ  บริษัท ทวีพงษ์ขนส่ง จ ากัด  
ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 

/๔.5  เรื่อง… 
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   ๗.   ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
               ห้างฯ  ได้ท าสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าทั่วไป  ให้กับ  บริษัท ทวี
พงษ์ขนส่ง จ ากัด จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ  เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป  

๘.   ข้อพิจารณา 
         พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรบัวลาย   
  ๙.   ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
          ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรบัวลาย  
มีเหตุผลและความจ าเป็นในการใช้รถเพ่ือน าไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพ่ือเป็นการใช้รถให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย  จึงเห็นควรอนุมัติให้  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรบัวลาย  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้  และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนก าหนดเงื่อนไข
ตามมาตรา  ๓๒   แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง
ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรบัวลาย  ดังปรากฏรายละเอียด  
ดังนี้  

๙.๑ จ านวนรถและลักษณะรถ ให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน  3  คัน เป็นรถลักษณะกระบะ
บรรทุกทั้งหมด 
   ๙.๒ เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคัน   ต้องจัดให้มีเครื่องหมายของ    
ผู้ประกอบการขนส่ง  ที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันที่ด้านนอกตัวถังรถ  โดยต้องมีชื่อผู้ประกอบการขนส่งเป็น
ตัวอักษรภาษาไทย  มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร   ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 

9.3  ใบก ากับการขนส่ง  ต้องจัดท าใบก ากับการขนส่งไว้ประจ ารถขณะท าการขนส่งเพ่ือ
ใช้ส าหรับการตรวจสอบ  ตามแบบใบก ากับการขนส่งที่ก าหนดไว้ 
    ๙.๔   วิธีการบรรทุก 
             (๑)  ต้องใช้รถบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของให้ตรงตามลักษณะการใช้งานของรถ     
แต่ละลักษณะตามที่ก าหนดไว้ 
                                        (๒)  ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันและระมัดระวัง  ควบคุม ดูแลมิให้สัตว์หรือสิ่งของที่
บรรทุกตกหล่น  รั่วไหล   ส่งกลิ่น   ส่องแสงสะท้อน  หรือปลิวไปจากรถ  อันก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ  ท า
ให้สกปรกเปรอะเปื้อน  ท าให้เสื่อมเสียสุขภาพ  อนามัยแก่ประชาชน  หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สิน    

๙.๕  จ านวนผู้ประจ ารถ   ในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ผู้ขับรถ  ๑  คน  ขับรถติดต่อกันไม่เกิน
สี่ชั่วโมง   เว้นแต่ได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง  ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถต่อไปได้อีกไม่เกินสี่ชั่วโมง
ติดต่อกัน 

๙.๖   ท้องที่ท าการขนส่ง   ทั่วราชอาณาจักร 

/๗.   ข้อมูล... 



๙.๗   อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ 
กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก าหนด 
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     ๙.๘  สถานที่เก็บ   ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ    จ านวน ๑ แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดิน
เลขที ่18598  ต าบลเมืองพะไล  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 

๙.๙  การน ารถเข้าด าเนินการทางทะเบียน   ให้น ารถที่ได้รับอนุมัติเข้าด าเนินการ                 
จดทะเบียนและช าระภาษีภายในก าหนด  ๑๘๐ วัน  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง                         
หากไม่สามารถน ารถคันใดเข้าด าเนินการภายในก าหนด  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถคันดังกล่าว                  
โดยให้นายทะเบียนลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่น าเข้าด าเนินการทางทะเบียนแล้ว 
   จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ า
ทางประจ าจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 
๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออก
ให้แก่  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรบัวลาย  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 

     
เอกสารแนบ 

บัญชีรายละเอียดรถของ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรบัวลาย 
 

ล าดับที ่ เลขทะเบียน ชนิดรถ เลขคัสซ ี เลขเคร่ืองยนต ์ ลักษณะรถ  

๑. 87-5245 นม. ISUZU MP1N1R75L8T102786 4HK1-065141 กระบะบรรทุก 

2 88-3869 นม. ISUZU MP1NPR75KFT103147 4HK1-ND3327 ” 

3 88-8973 นม. ISUZU MP1NPR75KFT111781 4HK1-RM3263 ” 

      

 
 

เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันของ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรบัวลาย 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพชรบัวลาย 

 
 
 
 

/๙.๗  อัตรา...... 
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๔.6  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ 
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซ่ึงออกให้แก่นายอัสดง  รับขวัญ (ออกใหม่) 

         ด้วย  นายอัสดง  รับขวัญ  ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ไ ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้   โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจ านวนรถที่ย่ืนขอ 

ลักษณะและจ านวนรถที่ยื่นขอ ลักษณะและจ านวนรถที่เห็นควรก าหนดเป็นเงื่อนไข 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ตู้บรรทุก 
 
 
 
 

1 ตู้บรรทุก 1 

รวม                                  1         คัน รวม                                      1          คัน 
   ๒.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ 
        นายอัสดง  รับขวัญ    มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่  71  หมู่  14  ต าบลกลางดง  อ าเภอ      
ปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา   และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

   ๓.  สถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ 
        นายอัสดง  รับขวัญ  มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ  จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณ
ที่ดินเลขที ่  นม. 474   ต าบลกลางดง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  มีเนื้อที่  50  ตารางเมตร   เก็บรถ
ได้  1  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

๔.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 

/๔.6  เรื่อง… 



        นายอัสดง  รับขวัญ    ขอใช้รถจ านวน  1  คัน  เป็นรถลักษณะตู้บรรทุก  โดยมีตัวรถแล้วคือคัน
หมายเลขทะเบียน  70-4517  นม.  ชนิดรถ  ISUZU  เลขตัวรถ  FTR33P2Y-3001516  เลขเครื่องยนต์  6HH1-
318967 
    ๕.   ท้องท่ีท าการขนส่ง  ทั่วราชอาณาจักร 
  ๖.   เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ย่ืนขอ 
              นายอัสดง  รับขวัญ  ขอใช้รถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า  ให้กับ ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เอกชัย เจ.แอนด์ ดี. ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
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๗.   ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
             นายอัสดง  รับขวัญ   ได้ท าสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าทั่วไป  ให้กับ  
บริษัท ทวีพงษ์ขนส่ง จ ากัด จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป  

๘.   ข้อพิจารณา 
         พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นายอัสดง  รับขวัญ    
  ๙.   ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
          ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  นายอัสดง  รับขวัญ   มีเหตุผล
และความจ าเป็นในการใช้รถเพ่ือน าไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง   และเพ่ือเป็นการใช้รถให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย  จึงเห็นควรอนุมัติให้  นายอัสดง  รับขวัญ   เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วย
รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้  และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒   
แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นายอัสดง  รับขวัญ   ดังปรากฏรายละเอียด  ดังนี้  

๙.๑ จ านวนรถและลักษณะรถ   ให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน   1  คัน เป็นรถลักษณะตู้บรรทุก 
๙.๒เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคัน    ต้องจัดให้มีเครื่องหมายของ    

ผู้ประกอบการขนส่ง  ที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันที่ด้านนอกตัวถังรถ  โดยต้องมีชื่อผู้ประกอบการขนส่งเป็น
ตัวอักษรภาษาไทย  มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร   ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 

9.3  ใบก ากับการขนส่ง  ต้องจัดท าใบก ากบัการขนส่งไว้ประจ ารถขณะท าการขนส่ง 
เพ่ือใช้ส าหรับการตรวจสอบ  ตามแบบใบก ากับการขนส่งที่ก าหนดไว้ 
    ๙.๔  วธิีการบรรทุก 
             (๑)  ต้องใช้รถบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของให้ตรงตามลักษณะการใช้งานของรถ     
แต่ละลักษณะตามที่ก าหนดไว้ 

/๗.   ข้อมูล... 



                                        (๒)  ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันและระมัดระวัง  ควบคุม ดูแลมิให้สัตว์หรือสิ่งของที่
บรรทุกตกหล่น  รั่วไหล   ส่งกลิ่น   ส่องแสงสะท้อน  หรือปลิวไปจากรถ  อันก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ  ท า
ให้สกปรกเปรอะเปื้อน  ท าให้เสื่อมเสียสุขภาพ  อนามัยแก่ประชาชน  หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สิน    

๙.๕  จ านวนผู้ประจ ารถ   ในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ผู้ขับรถ  ๑  คน  ขับรถติดต่อกันไม่เกิน
สี่ชั่วโมง   เว้นแต่ได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง  ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถต่อไปได้อีกไม่เกินสี่ชั่วโมง
ติดต่อกัน    

๙.๖   ท้องที่ท าการขนส่ง   ทั่วราชอาณาจักร 
๙.๗   อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ 

กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก าหนด 
 

     ๙.๘   สถานที่เก็บ   ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ    จ านวน  ๑  แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณที่ดิน
เลขที ่  นม. 474   ต าบลกลางดง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
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๙.๙  การน ารถเข้าด าเนินการทางทะเบียน   ให้น ารถที่ได้รับอนุมัติเข้าด าเนินการ                 
จดทะเบียนและช าระภาษีภายในก าหนด  ๑๘๐ วัน  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง                         
หากไม่สามารถน ารถคันใดเข้าด าเนินการภายในก าหนด  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถคันดังกล่าว                  
โดยให้นายทะเบียนลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่น าเข้าด าเนินการทางทะเบียนแล้ว 
 
   จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ า
ทางประจ าจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 
๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออก
ให้แก่  นายอัสดง  รับขวัญ  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 

 

เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันของ นายอัสดง  รับขวัญ 

นายอัสดง  รับขวัญ 
 
 
 
 
 
 

/9.9การน ารถ....... 
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๔.7  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ 
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซ่ึงออกให้แก่นายสุพจน์  ยิ่งส าราญ  (ออกใหม่) 

         ด้วย  นายสุพจน์  ยิ่งส าราญ  ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้   โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจ านวนรถที่ยื่นขอ 

ลักษณะและจ านวนรถที่ยื่นขอ 
 

ลักษณะและจ านวนรถที่เห็นควรก าหนดเป็นเงื่อนไข 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

กระบะบรรทุก 2   กระบะบรรทุก 2   
 
 

รวม                                2          คัน รวม                               2         คัน 

  

/๔.๗ เรื่อง………. 



   ๒.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ 
        นายสุพจน์  ยิ่งส าราญ   ส านักงานตั้งอยู่เลขที่  36  หมู่  4  ต าบลเฉลียง  อ าเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา   และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  
พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

   ๓.  สถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ 
        นายสุพจน์  ยิ่งส าราญ  มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ  จ านวน  1  แห่ง   ตั้งอยู่
บริเวณ ส.ป.ก.4-01 เลขที่  8950  ต าบลเฉลียง  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่  150  ตารางเมตร   
เก็บรถได้  3  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

๔.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 
        นายสุพจน์  ยิ่งส าราญ  ขอใช้รถจ านวน  2  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด  โดยมี
ตัวรถทั้งหมดแล้ว  คือคันหมายเลขทะเบียน 85-8029 นม.  ชนิดรถ  ISUZU  เลขตัวรถ  NPR59LU5M-7107340  
เลขเครื่องยนต์  4BD1-416719  และคันหมายเลขทะเบียน  88-0356 นม.  ชนิดรถ  ISUZU  เลขตัวรถ  
NPR59PU5M-7102343  เลขเครื่องยนต์  4BE1-390188 

    ๕.   ท้องท่ีท าการขนส่ง  ทั่วราชอาณาจักร 

  ๖.   เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ย่ืนขอ 
              นายสุพจน์  ยิ่งส าราญ  ขอใช้รถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ บริษัท เอ่ียม
เฮงโมดิฟาย สตาร์ช จ ากัด ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
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   ๗.   ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
       นายสุพจน์  ยิ่งส าราญ  ปัจจุบันได้น ารถไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าประเภทแป้งมัน

ส าปะหลัง  ให้กับ  บริษัท เอ่ียมเฮงโมดิฟาย สตาร์ช จ ากัด จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป  

๘.   ข้อพิจารณา 

         พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นายสุพจน์  ยิ่งส าราญ   
  ๙.   ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
          ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  นายสุพจน์  ยิ่งส าราญ  มีเหตุผล
และความจ าเป็นในการใช้รถเพ่ือน าไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพ่ือเป็นการใช้รถให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย  จึงเห็นควรอนุมัติให้  นายสุพจน์  ยิ่งส าราญ  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วย
รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้  และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒   
แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นายสุพจน์  ยิ่งส าราญ  ดังปรากฏรายละเอียด  ดังนี้  

๙.๑ จ านวนรถและลักษณะรถ   ให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน   2  คัน เป็นรถลักษณะกระบะ
บรรทุกทั้งหมด 

/๗.   ข้อมูล... 



   ๙.๒ เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคัน   ต้องจัดให้มีเครื่องหมายของ    
ผู้ประกอบการขนส่ง  ที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันที่ด้านนอกตัวถังรถ  โดยต้องมีชื่อผู้ประกอบการขนส่ งเป็น
ตัวอักษรภาษาไทย  มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร   ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 

9.3  ใบก ากับการขนส่ง  ต้องจัดท าใบก ากับการขนส่งไว้ประจ ารถขณะท าการขนส่งเพ่ือ
ใช้ส าหรับการตรวจสอบ  ตามแบบใบก ากับการขนส่งที่ก าหนดไว้ 
    ๙.๔  วธิีการบรรทุก 
             (๑)  ต้องใช้รถบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของให้ตรงตามลักษณะการใช้งานของรถ     
แต่ละลักษณะตามที่ก าหนดไว้ 
                                        (๒)  ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันและระมัดระวัง  ควบคุม ดูแลมิให้สัตว์หรือสิ่งของที่
บรรทุกตกหล่น  รั่วไหล   ส่งกลิ่น   ส่องแสงสะท้อน  หรือปลิวไปจากรถ  อันก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ  ท า
ให้สกปรกเปรอะเปื้อน  ท าให้เสื่อมเสียสุขภาพ  อนามัยแก่ประชาชน  หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สิน    

๙.๕  จ านวนผู้ประจ ารถ   ในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ผู้ขับรถ  ๑  คน  ขับรถติดต่อกันไม่เกิน
สี่ชั่วโมง   เว้นแต่ได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง  ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถต่อไปได้อีกไม่เกินสี่ชั่วโมง
ติดต่อกัน 

๙.๖   ท้องที่ท าการขนส่ง   ทั่วราชอาณาจักร  
๙.๗   อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ 

กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก าหนด 
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     ๙.๘  สถานที่เก็บ   ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ    จ านวน ๑ แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณ ส.ป.ก.4-
01 เลขที ่ 8950  ต าบลเฉลียง  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  

๙.๙  การน ารถเข้าด าเนินการทางทะเบียน   ให้น ารถที่ได้รับอนุมัติเข้าด าเนินการ                 
จดทะเบียนและช าระภาษีภายในก าหนด  ๑๘๐ วัน  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง                         
หากไม่สามารถน ารถคันใดเข้าด าเนินการภายในก าหนด  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถคันดังกล่าว                  
โดยให้นายทะเบียนลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่น าเข้าด าเนินการทางทะเบียนแล้ว 

   จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ า
ทางประจ าจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 
๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออก
ให้แก่  นายสุพจน์  ยิ่งส าราญ  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
 
 

/๙.๘  สถานที่เก็บ 



เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันของ นายสุพจน์  ยิ่งส าราญ 

 นายสุพจน์  ยิ่งส าราญ 
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๔.8  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ 

ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่นายประภาส  แก้วหนองแซง      
(ออกใหม่) 

         ด้วย  นายประภาส  แก้วหนองแซง  ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งนายทะเบียนไดพิ้จารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้
ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้   โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจ านวนรถที่ยื่นขอ 

ลักษณะและจ านวนรถที่ยื่นขอ ลักษณะและจ านวนรถที่เห็นควรก าหนดเป็นเงื่อนไข 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

/๔.8  เรื่อง… 



กระบะบรรทุก 
 
 

1 
 

กระบะบรรทุก 
 

1 
 

รวม                                1          คัน รวม                               1          คัน 
  

   ๒.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ 
        นายประภาส  แก้วหนองแซง  ส านักงานตั้งอยู่ เลขที่  26  หมู่  14  ต าบลกระชอน  
อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา   และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

   ๓.  สถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ 
        นายประภาส  แก้วหนองแซง  มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ  จ านวน  1  แห่ง  
ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่  18009  ต าบลกระชอน  อ าเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา   มีเนื้อที่  200 
ตารางเมตร   เก็บรถได้  4  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

๔.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 
        นายประภาส  แก้วหนองแซง  ขอใช้รถจ านวน  1  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกโดยมีตัว
รถแล้ว  คือคันหมายเลขทะเบียน  88-5274 นม.  ชนิดรถ  ISUZU  เลขตัวรถ   FVM33N2Y-3000286  เลข
เครื่องยนต์  6HH1-209069 
    ๕.   ท้องท่ีท าการขนส่ง  ทั่วราชอาณาจักร 
  ๖.   เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ย่ืนขอ 
              นายประภาส  แก้วหนองแซง  ขอใช้รถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า  ให้กับ  
ร้านพิชยะ  ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 

  ๗.   ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
      นายประภาส  แก้วหนองแซง  ปัจจุบันได้น ารถไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าประเภท

ข้าวสาร  อุปกรณ์ทางการเกษตร  และสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป  ให้กับ  ร้านพิชยะ  จึงมีความประสงค์จะขอรับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  เพ่ือใช้รถให้ถูกต้องตาม
กฎหมายต่อไป   
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๘.   ข้อพิจารณา 
         พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นายประภาส  แก้วหนองแซง   
  ๙.   ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
          ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  นายประภาส  แก้วหนองแซง  มี
เหตุผลและความจ าเป็นในการใช้รถเพ่ือน าไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพ่ือเป็นการใช้รถให้ถูกต้องตาม

/8.   ข้อพิจารณา....... 



กฎหมาย  จึงเห็นควรอนุมัติให้  นายประภาส  แก้วหนองแซง  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ า
ทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้  และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนก าหนดเงื่อนไขตาม
มาตรา  ๓๒   แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถ
ที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นายประภาส  แก้วหนองแซง  ดังปรากฏรายละเอียด  ดังนี้  

๙.๑ จ านวนรถและลักษณะรถ   ให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน  1   คัน เป็นรถลักษณะ                     
กระบะบรรทุก 
   ๙.๒ เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคัน   ต้องจัดให้มีเครื่องหมายของ    
ผู้ประกอบการขนส่ง  ที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันที่ด้านนอกตัวถังรถ  โดยต้องมีชื่อผู้ประกอบการขนส่งเป็น
ตัวอักษรภาษาไทย  มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร   ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 

9.3  ใบก ากับการขนส่ง  ต้องจัดท าใบก ากับการขนส่งไว้ประจ ารถขณะท าการขนส่งเพ่ือ
ใช้ส าหรับการตรวจสอบ  ตามแบบใบก ากับการขนส่งที่ก าหนดไว้ 
    ๙.๔   วิธีการบรรทุก 
             (๑)  ต้องใช้รถบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของให้ตรงตามลักษณะการใช้งานของรถ     
แต่ละลักษณะตามที่ก าหนดไว้ 
                                        (๒)  ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันและระมัดระวัง  ควบคุม ดูแลมิให้สัตว์หรือสิ่งของที่
บรรทุกตกหล่น  รั่วไหล   ส่งกลิ่น   ส่องแสงสะท้อน  หรือปลิวไปจากรถ  อันก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ  ท า
ให้สกปรกเปรอะเปื้อน  ท าให้เสื่อมเสียสุขภาพ  อนามัยแก่ประชาชน  หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สิน    

๙.๕  จ านวนผู้ประจ ารถ   ในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ผู้ขับรถ  ๑  คน  ขับรถติดต่อกันไม่เกิน
สี่ชั่วโมง   เว้นแต่ได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง  ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถต่อไปได้อีกไม่เกินสี่ชั่ วโมง
ติดต่อกัน 

๙.๖   ท้องที่ท าการขนส่ง   ทั่วราชอาณาจักร  
๙.๗   อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ 

กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก าหนด 
 

     ๙.๘  สถานที่เก็บ   ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ    จ านวน ๑ แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดิน
เลขที ่ 18009  ต าบลกระชอน  อ าเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา    

๙.๙  การน ารถเข้าด าเนินการทางทะเบียน   ให้น ารถที่ได้รับอนุมัติเข้าด าเนินการ                 
จดทะเบียนและช าระภาษีภายในก าหนด  ๑๘๐ วัน  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง                         
หากไม่สามารถน ารถคันใดเข้าด าเนินการภายในก าหนด  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถคันดังกล่าว                  
โดยให้นายทะเบียนลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่น าเข้าด าเนินการทางทะเบียนแล้ว 
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   จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ า
ทางประจ าจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือโปรดพิจารณา 

/๙.9 จึงเสนอ..... 



มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 
๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออก
ให้แก่  นายประภาส  แก้วหนองแซง  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 

       
 
 
 

 เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันของ นายประภาส  แก้วหนองแซง 

 นายประภาส  แก้วหนองแซง 
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๔.9  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ 

ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซ่ึงออกให้แก่ นางสนาม  ภูมิโคกรักษ์ (ออกใหม่) 

         ด้วย  นางสนาม  ภูมิโคกรักษ์  ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ไ ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้   โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจ านวนรถที่ยื่นขอ 

ลักษณะและจ านวนรถที่ยื่นขอ 
 

ลักษณะและจ านวนรถที่เห็นควรก าหนดเป็นเงื่อนไข 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

กระบะบรรทุก 
 

1 
 

กระบะบรรทุก 
 

1 
 
 

รวม                               1          คัน รวม                               1          คัน 

  
   ๒.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ 
        นางสนาม  ภูมิโคกรักษ์   ส านักงานตั้งอยู่เลขที่  59  หมู่  4  ต าบลตะเคียน  อ าเภอด่าน 
ขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา   และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทาง
บก  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

   ๓.  สถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ 
        นางสนาม  ภูมิโคกรักษ์  มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ  จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่
บริเวณ ภบ.ท.เลขที ่ 133  ต าบลตะเคียน  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา   มีเนื้อที่  200  ตารางเมตร   
เก็บรถได้  4  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

๔.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 
        นางสนาม  ภูมิโคกรักษ์  ขอใช้รถจ านวน  1  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก  โดยมีตัวรถ
แล้ว  คือคันหมายเลขทะเบียน  88-2765 นม.  ชนิดรถ  ISUZU  เลขตัวรถ  MP1FRR90LFT000890  เลข
เครื่องยนต์  4HK1-MU0969 

    ๕.   ท้องท่ีท าการขนส่ง  ทั่วราชอาณาจักร 

  ๖.   เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ย่ืนขอ 

/๔.9  เรื่อง… 



              นางสนาม  ภูมิโคกรักษ์  ขอใช้รถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า  ให้กับ    บริษัท ช.
รุ่งแสง ไลท์ติ้ง จ ากัด   ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
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   ๗.   ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
       นางสนาม  ภูมิโคกรักษ์  ได้ท าสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้าประเภท  โคมไฟฟ้า และอุปกรณ์

ไฟฟ้าทุกชนิด  ให้กับ  บริษัท ช.รุ่งแสง ไลท์ติ้ง  จ ากัด จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป   

 ๘.   ข้อพิจารณา 

         พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นางสนาม  ภูมิโคกรักษ์   
  ๙.   ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
          ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  นางสนาม  ภูมิโคกรักษ์  มีเหตุผล
และความจ าเป็นในการใช้รถเพ่ือน าไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพ่ือเป็นการใช้รถให้ถู กต้องตาม
กฎหมาย  จึงเห็นควรอนุมัติให้  นางสนาม  ภูมิโคกรักษ์  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง
ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้  และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  
๓๒   แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นางสนาม  ภูมิโคกรักษ์  ดังปรากฏรายละเอียด  ดังนี้  

๙.๑ จ านวนรถและลักษณะรถ   ให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน   1  คัน เป็นรถลักษณะ                     
กระบะบรรทุกทั้งหมด 
   ๙.๒ เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคัน   ต้องจัดให้มีเครื่องหมายของ    
ผู้ประกอบการขนส่ง  ที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันที่ด้านนอกตัวถังรถ  โดยต้องมีชื่อผู้ประกอบการขนส่งเป็น
ตัวอักษรภาษาไทย  มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร   ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 

9.3  ใบก ากับการขนส่ง  ต้องจัดท าใบก ากับการขนส่งไว้ประจ ารถขณะท าการขนส่งเพ่ือ
ใช้ส าหรับการตรวจสอบ  ตามแบบใบก ากับการขนส่งที่ก าหนดไว้ 
    ๙.๔  วธิีการบรรทุก 
             (๑)  ต้องใช้รถบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของให้ตรงตามลักษณะการใช้งานของรถ     
แต่ละลักษณะตามท่ีก าหนดไว้ 
                                        (๒)  ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันและระมัดระวัง  ควบคุม ดูแลมิให้สัตว์หรือสิ่งของที่
บรรทุกตกหล่น  รั่วไหล   ส่งกลิ่น   ส่องแสงสะท้อน  หรือปลิวไปจากรถ  อันก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ  ท า
ให้สกปรกเปรอะเปื้อน  ท าให้เสื่อมเสียสุขภาพ  อนามัยแก่ประชาชน  หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สิน    

๙.๕  จ านวนผู้ประจ ารถ   ในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ผู้ขับรถ  ๑  คน  ขับรถติดต่อกันไม่เกิน
สี่ชั่วโมง   เว้นแต่ได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง  ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถต่อไปได้ อีกไม่เกินสี่ชั่วโมง
ติดต่อกัน 

/๗.   ข้อมูล... 



๙.๖   ท้องที่ท าการขนส่ง   ทั่วราชอาณาจักร  
๙.๗   อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ 

กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก าหนด 
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     ๙.๘  สถานที่เก็บ   ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ    จ านวน ๑ แห่ง  แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณ 
ภบ.ท.เลขที ่ 133  ต าบลตะเคียน  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

๙.๙  การน ารถเข้าด าเนินการทางทะเบียน   ให้น ารถที่ได้รับอนุมัติเข้าด าเนินการ                 
จดทะเบียนและช าระภาษีภายในก าหนด  ๑๘๐ วัน  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง                         
หากไม่สามารถน ารถคันใดเข้าด าเนินการภายในก าหนด  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถคันดังกล่าว                  
โดยให้นายทะเบียนลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับศูนย์คัน 

   จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ า
ทางประจ าจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 
๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออก
ให้แก่  นางสนาม  ภูมิโคกรักษ์  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 

 เครื่องหมายที่ตอ้งให้ปรากฏประจ ารถทุกคันของ นางสนาม  ภมูิโคกรักษ์ 

 นางสนาม  ภูมิโคกรักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๙.๘  สถานที่เก็บ 
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๔.1๐  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ 

ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซ่ึงออกให้แก่ นายทรงพล  กล่อมกลาง (ออกใหม่) 

         ด้วย  นายทรงพล  กล่อมกลาง  ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ไ ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้   โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจ านวนรถที่ยื่นขอ 
ลักษณะและจ านวนรถที่ยื่นขอ ลักษณะและจ านวนรถที่เห็นควรก าหนดเป็นเงื่อนไข 

ลักษณะรถ จ านวนรถ(คัน) ลักษณะรถ จ านวนรถ(คัน) 

ตู้บรรทุก 
 

2 
 

ตู้บรรทุก 
 
 

2 
 

รวม                                  2             คัน รวม                                   2             คัน 
  

   ๒.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ 
        นายทรงพล  กล่อมกลาง  มีส านักงานตั้งอยู่เลขที ่ 75/1  หมู่ที ่ 3  ต าบลดอนชมพู  อ าเภอ
โนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา   และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทาง
บก  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
   ๓.  สถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ 

        นายทรงพล  กล่อมกลาง  มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ  จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่
บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่  9269  ต าบลดอนชมพู  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  มีเนื้อที่  300  ตารางเมตร   
เก็บรถได้   6  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

๔.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 

/๔.10  เรื่อง… 



        นายทรงพล  กล่อมกลาง  ขอใช้รถจ านวน  2  คัน เป็นรถลักษณะตู้บรรทุกทั้งหมด  ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ   
    ๕.   ท้องท่ีท าการขนส่ง  ทั่วราชอาณาจักร 

  ๖.   เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ย่ืนขอ 

              นายทรงพล  กล่อมกลาง  ขอใช้รถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า  ให้กับ บริษัท 
ยูเนียน ออโตพาร์ท มานูแฟคเชอริ่ง จ ากัด  ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 

๗.   ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
      นายทรงพล  กล่อมกลาง  ปัจจุบันได้น ารถไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าประเภทอะไหล่

รถจักรยานยนต์  ให้กับ  บริษัท ยูเนียน ออโตพาร์ท มานูแฟคเชอริ่ง จ ากัด  จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  เพ่ือใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
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  ๘.   ข้อพิจารณา 

         พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา   ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นายทรงพล  กล่อมกลาง 
  ๙.   ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
          ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  นายทรงพล  กล่อมกลาง มี
เหตุผลและความจ าเป็นในการใช้รถเพ่ือน าไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง  และเพ่ือเป็นการใช้รถให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย  จึงเห็นควรอนุมัติให้  นายทรงพล  กล่อมกลาง เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ า
ทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้  และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนก าหนดเงื่อนไขตาม
มาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถ
ที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นายเกรียงไกร  ศรีค าภาร์  ดังปรากฏรายละเอียด  ดังนี้  

๙.๑ จ านวนรถและลักษณะรถ   ให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน   2  คัน เป็นรถลักษณะตู้บรรทุก
ทั้งหมด 

๙.๒เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคัน    ต้องจัดให้มีเครื่องหมายของ    
ผู้ประกอบการขนส่ง  ที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันที่ด้านนอกตัวถังรถ  โดยต้องมีชื่อผู้ประกอบการขนส่งเป็น
ตัวอักษรภาษาไทย  มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร   ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 

9.3  ใบก ากับการขนส่ง  ต้องจัดท าใบก ากับการขนส่งไว้ประจ ารถขณะท าการขนส่งเพ่ือ
ใช้ส าหรับการตรวจสอบ  ตามแบบใบก ากับการขนส่งที่ก าหนดไว้ 

    ๙.๔   วิธีการบรรทุก 
             (๑) ต้องใช้รถบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของให้ตรงตามลักษณะการใช้งานของรถแต่ละ
ลักษณะตามท่ีก าหนดไว้ 

/8.   ข้อพิจารณา... 



                                         (๒) ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันและระมัดระวัง  ควบคุม ดูแลมิให้สัตว์หรือสิ่งของที่
บรรทุกตกหล่น  รั่วไหล   ส่งกลิ่น   ส่องแสงสะท้อน  หรือปลิวไปจากรถ  อันก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ  ท า
ให้สกปรกเปรอะเปื้อน  ท าให้เสื่อมเสียสุขภาพ  อนามัยแก่ประชาชน  หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สิน    

๙.๕  จ านวนผู้ประจ ารถ   ในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ผู้ขับรถ  ๑  คน  ขับรถติดต่อกันไม่เกิน
สี่ชั่วโมง   เว้นแต่ได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง  ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถต่อไปได้อีกไม่เกินสี่ชั่วโมง
ติดต่อกัน 

๙.๖   ท้องที่ท าการขนส่ง   ทั่วราชอาณาจักร 
๙.๗   อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ 

กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก าหนด 
๙.๘  สถานที่เก็บ   ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ    จ านวน ๑  ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่  

9269  ต าบลดอนชมพู  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  
๙.๙  การน ารถเข้าด าเนินการทางทะเบียน   ให้น ารถที่ได้รับอนุมัติเข้าด าเนินการ                 

จดทะเบียนและช าระภาษีภายในก าหนด  ๑๘๐ วัน  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง                         
หากไม่สามารถน ารถคันใดเข้าด าเนินการภายในก าหนด  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถคันดังกล่าว                  
โดยให้นายทะเบียนลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่น าเข้าด าเนินการทางทะเบียนแล้ว 
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  จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางประจ า
จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 
๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออก
ให้แก่  นายทรงพล  กล่อมกลาง  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 

เอกสารแนบ 
บัญชีรายละเอียดรถของ  นายทรงพล  กล่อมกลาง 

 

ล าดับที ่ เลขทะเบียน ชนิดรถ เลขคัสซ ี เลขเคร่ืองยนต ์ ลักษณะรถ  

๑. 70-7660 นม. HINO FG8JPLA-13679 J08E-UEH14943 ตู้บรรทุก 

2 71-0441 นม. ISUZU FTR11NY-3900290 6HL1-308560 ” 

 
 

     เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันของ นายทรงพล  กล่อมกลาง 
 

นายทรงพล  กล่อมกลาง 

/จึงเสนอ......... 
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๔.1๑ เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ 
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซ่ึงออกให้แก่  นายธนาทร  หมู่สะแก  (ออกใหม่) 

         ด้วย  นายธนาทร  หมู่สะแก  ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้   โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจ านวนรถที่ยื่นขอ 

ลักษณะและจ านวนรถที่ยื่นขอ ลักษณะและจ านวนรถที่เห็นควรก าหนดเป็นเงื่อนไข 

ลักษณะรถ จ านวนรถ 
(คัน) 

ลักษณะรถ จ านวนรถ 
(คัน) 

กระบะบรรทุก 
พ่วง 
 

1 
1 
 

กระบะบรรทุก 
พ่วง 
 

1 
1 
 

/๔.11  เรื่อง… 



รวม                                   2             คัน รวม                                   2             คัน 
  

   ๒.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ 
        นายธนาทร  หมู่สะแก  มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่  25  หมู่  4  ต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมือง   
จังหวัดนครราชสีมา   และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  
พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

   ๓.  สถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ 

        นายธนาทร  หมู่สะแก  มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ  จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่
บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่  59820  ต าบลหนองจะบก  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  มีเนื้อที่  600  ตาราง
เมตร   เก็บรถได้  12  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

๔.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 

        นายธนาทร  หมู่สะแก  ขอใช้รถจ านวน  2  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจ านวน  1  คัน  
และพ่วงจ านวน 1  คัน  โดยมีตัวรถอยู่แล้ว  โดยมีตัวรถท้ังหมดแล้ว  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
    ๕.   ท้องท่ีท าการขนส่ง  ทั่วราชอาณาจักร 

  ๖.   เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ย่ืนขอ 

              นายธนาทร  หมู่สะแก  ขอใช้รถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า  ให้กับ บริษัท ท่า
ข้าวศิริพงษ์ จ ากัด  ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 

๗.   ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
      นายธนาทร  หมู่สะแก  เดิมเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ในการ

ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ปัจจุบันได้น ารถไปใช้ในการรับจ้างขนส่งข้าวสารและข้าวเปลือก  ให้กับ  บริษัท ท่าข้าวศิริ
พงษ์ จ ากัด  จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรอืสิ่งของ  เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป  

 

                    -  35 – 
  ๘.   ข้อพิจารณา   

         พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา   ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นายธนาทร  หมู่สะแก   
  ๙.   ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
          ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  นายธนาทร  หมู่สะแก  มีเหตุผล
และความจ าเป็นในการใช้รถเพ่ือน าไปรับจ้างขนส่งสินค้าและเพ่ือเป็นการใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมาย  จึงเห็นควร
อนุมัติให้  นายธนาทร  หมู่สะแก    เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้  และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่ง

/๗.   ข้อมูล... 



พระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นายธนาทร  หมู่สะแก  ดังปรากฏรายละเอียด  ดังนี้  

๙.๑ จ านวนรถและลักษณะรถ  ให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน   2  คัน เป็นรถลักษณะกระบะ
บรรทุกจ านวน  1  คัน  และพ่วงจ านวน  1  คัน 

๙.๒ เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคัน   ต้องจัดให้มีเครื่องหมายของ    
ผู้ประกอบการขนส่ง  ที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันที่ด้านนอกตัวถังรถ  โดยต้องมีชื่อผู้ประกอบการขนส่งเป็น
ตัวอักษรภาษาไทย   มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร   ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 

9.3  ใบก ากับการขนส่ง  ต้องจัดท าใบก ากับการขนส่งไว้ประจ ารถขณะท าการขนส่งเพ่ือ
ใช้ส าหรับการตรวจสอบ   ตามแบบใบก ากับการขนส่งที่ก าหนดไว้ 

    ๙.๔  วธิีการบรรทุก 
             (๑) ต้องใช้รถบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของให้ตรงตามลักษณะการใช้งานของรถแต่ละ
ลักษณะตามที่ก าหนดไว้ 
                                        (๒)  ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันและระมัดระวัง  ควบคุม ดูแลมิให้สัตว์หรือสิ่งของที่
บรรทุกตกหล่น  รั่วไหล   ส่งกลิ่น   ส่องแสงสะท้อน  หรือปลิวไปจากรถ  อันก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ  ท า
ให้สกปรกเปรอะเปื้อน  ท าให้เสื่อมเสียสุขภาพ  อนามัยแก่ประชาชน  หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สิน    

๙.๕  จ านวนผู้ประจ ารถ   ในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ผู้ขับรถ  ๑  คน  ขับรถติดต่อกันไม่เกิน
สี่ชั่วโมง   เว้นแต่ได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง  ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถต่อไปได้อีกไม่เกินสี่ชั่วโมง
ติดต่อกัน 

๙.๖   ท้องที่ท าการขนส่ง   ทั่วราชอาณาจักร 
๙.๗   อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ 

กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก าหนด 
๙.๘  สถานที่เก็บ   ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ    จ านวน ๑  แห่ง   ตั้งอยู่บริเวณโฉนด

ที่ดินเลขที่  59820  ต าบลหนองจะบก  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  
๙.๙  การน ารถเข้าด าเนินการทางทะเบียน   ให้น ารถที่ได้รับอนุมัติเข้าด าเนินการ                 

จดทะเบียนและช าระภาษีภายในก าหนด  ๑๘๐ วัน  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง                         
หากไม่สามารถน ารถคันใดเข้าด าเนินการภายในก าหนด  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถคันดังกล่าว                  
โดยให้นายทะเบียนลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่น าเข้าด าเนินการทางทะเบียนแล้ว 
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  จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางประจ า
จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 
๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออก
ให้แก่  นายธนาทร  หมู่สะแก  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 

/จึงเสนอ........ 
 



เอกสารแนบ 
บัญชีรายละเอียดรถของ  นายธนาทร  หมู่สะแก 

 

ล าดับที ่ เลขทะเบียน ชนิดรถ เลขคัสซ ี เลขเคร่ืองยนต ์ ลักษณะรถ  

๑. 88-4466 นม. ISUZU MP1FXZ7779T001972 6UZ1-431970 กระบรรทุก 

2 88-4467 นม. - SHK-5139-10 - พ่วง 

 

          เครือ่งหมายที่ตอ้งให้ปรากฏประจ ารถทุกคันของ นายธนาทร  หมูส่ะแก 
 

นายธนาทร  หมู่สะแก 
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๔.1๒  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ 
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซ่ึงออกให้แก่ นายสร้อย  เสยกระโทก  (ออกใหม่) 

/๔.12  เรื่อง… 



         ด้วย  นายสร้อย  เสยกระโทก  ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง    
ไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้   โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจ านวนรถที่ยื่นขอ 

ลักษณะและจ านวนรถที่ยื่นขอ ลักษณะและจ านวนรถที่เห็นควรก าหนดเป็นเงื่อนไข 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

กระบะบรรทุก 
พ่วง 
กึ่งพ่วง 
ลากจูง 

2 
2 
1 
1 
 

กระบะบรรทุก 
พ่วง 
กึ่งพ่วง 
ลากจูง 

2 
2 
1 
1 

รวม                                   6             คัน รวม                                   6             คัน 
  

   ๒.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ 
        นายสร้อย  เสยกระโทก  มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่  139  หมู่  1  ต าบลแซะ อ าเภอครบุรี  
จังหวัดนครราชสีมา   และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  
พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

   ๓.  สถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ 
        นายสร้อย  เสยกระโทก  มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ  จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่
บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่  20509  ต าบลแซะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  มีเนื้อที่  300  ตารางเมตร   
เก็บรถได้    6  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

๔.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 
        นายสร้อย  เสยกระโทก  ขอใช้รถจ านวน  6  คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจ านวน  2  คัน 
, พ่วงจ านวน  2  คัน , กึ่งพ่วงจ านวน  1  คัน  และลากจูงจ านวน  1  คัน  โดยมีตัวรถทั้งหมดแล้ว  ซึ่งมีรายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบ 
    ๕.   ท้องท่ีท าการขนส่ง  ทั่วราชอาณาจักร 

  ๖.   เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ย่ืนขอ 
              นายสร้อย  เสยกระโทก  ขอใช้รถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า  ให้กับ  ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ปทุมทรานสปอร์ต  ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
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๗.   ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
      นายสร้อย  เสยกระโทก  เดิมเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ใน

การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ปัจจุบันไดน้ ารถไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคและเบ็ดเตล็ดทั่วไป  
ให้กับ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปทุมทรานสปอร์ต  จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ า
ทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป  

  ๘.   ข้อพิจารณา 

         พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา   ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นายสร้อย  เสยกระโทก   
  ๙.   ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
          ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  นายสร้อย  เสยกระโทก  มี
เหตุผลและความจ าเป็นในการใช้รถเพ่ือน าไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพ่ือเป็นการใช้รถให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย  จึงเห็นควรอนุมัติให้  นายสร้อย  เสยกระโทก  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง
ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้  และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  
๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นายสร้อย  เสยกระโทก  ดังปรากฏรายละเอียด  ดังนี้  

๙.๑ จ านวนรถและลักษณะรถ   ให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน   6  คัน เป็นรถลักษณะกระบะ
บรรทุกจ านวน  2  คัน , พ่วงจ านวน  2  คัน ,กึ่งพ่วงจ านวน  1  คัน  และลากจูงจ านวน  1  คัน 

๙.๒ เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคัน   ต้องจัดให้มีเครื่องหมายของ    
ผู้ประกอบการขนส่ง  ที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันที่ด้านนอกตัวถังรถ  โดยต้องมีชื่อผู้ประกอบการขนส่งเป็น
ตัวอักษรภาษาไทย  มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร   ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 

9.3  ใบก ากับการขนส่ง  ต้องจัดท าใบก ากับการขนส่งไว้ประจ ารถขณะท าการขนส่งเพ่ือ
ใช้ส าหรับการตรวจสอบ  ตามแบบใบก ากับการขนส่งที่ก าหนดไว้ 

    ๙.๔   วิธีการบรรทุก 
             (๑) ต้องใช้รถบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของให้ตรงตามลักษณะการใช้งานของรถแต่ละ
ลักษณะตามที่ก าหนดไว้ 
                                        (๒) ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันและระมัดระวัง  ควบคุม ดูแลมิให้สัตว์หรือสิ่งของที่
บรรทุกตกหล่น  รั่วไหล   ส่งกลิ่น   ส่องแสงสะท้อน  หรือปลิวไปจากรถ  อันก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ  ท า
ให้สกปรกเปรอะเปื้อน  ท าให้เสื่อมเสียสุขภาพ  อนามัยแก่ประชาชน  หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สิน    

๙.๕  จ านวนผู้ประจ ารถ   ในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ผู้ขับรถ  ๑  คน  ขับรถติดต่อกันไม่เกิน
สี่ชั่วโมง   เว้นแต่ได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง  ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถต่อไปได้อีกไม่เกินสี่ชั่วโมง
ติดต่อกัน 

๙.๖   ท้องที่ท าการขนส่ง   ทั่วราชอาณาจักร 
 
 
 
 /๙.๗อัตรา........ 
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๙.๗   อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ 
กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก าหนด 

๙.๘  สถานที่เก็บ   ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ    จ านวน ๑  แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดิน
เลขที่  20509  ต าบลแซะ  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  

๙.๙  การน ารถเข้าด าเนินการทางทะเบียน   ให้น ารถที่ได้รับอนุมัติเข้าด าเนินการ                 
จดทะเบียนและช าระภาษีภายในก าหนด  ๑๘๐ วัน  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง                         
หากไม่สามารถน ารถคันใดเข้าด าเนินการภายในก าหนด  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถคันดังกล่าว                  
โดยให้นายทะเบียนลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่น าเข้าด าเนินการทางทะเบียนแล้ว 

 

จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางประจ า
จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 
๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออก
ให้แก่  นายสร้อย  เสยกระโทก  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 

เอกสารแนบ 
บัญชีรายละเอียดรถของ  นายสร้อย  เสยกระโทก 

 

ล าดับที ่ เลขทะเบียน ชนิดรถ เลขคัสซ ี เลขเคร่ืองยนต ์ ลักษณะรถ  

๑. 88-7048 นม. ISUZU MP1FXZ777FT002911 6UZ1PN2290 กระบรรทุก 

2 88-5969 นม. ISUZU MP1FXZ777FT002206 6UZ1-PD8935 ” 

3 88-7049 นม. - MCK3-0453 - พ่วง 

4 88-5970 นม. - SSV-FFT2-0005 - ” 

5 88-2931 นม. - TMT-0139-57 - กึ่งพ่วง 

6 88-2930 นม. ISUZU MP1GXZ77NET000326 6UZ1-MU1022 ลากจูง 

 
 

          เครือ่งหมายที่ตอ้งให้ปรากฏประจ ารถทุกคันของ นายสร้อย  เสยกระโทก 
 

นายสร้อย  เสยกระโทก 
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๔.13  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ 
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซ่ึงออกให้แก่นางวาสิฎฐี  งามนุช  (ออกใหม่) 

         ด้วย  นางวาสิฎฐี  งามนุช  ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ไ ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้   โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจ านวนรถที่ยื่นขอ 

ลักษณะและจ านวนรถที่ยื่นขอ 
 

ลักษณะและจ านวนรถที่เห็นควรก าหนดเป็นเงื่อนไข 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

กึ่งพ่วง 
ลากจูง 

2 
2 
 

กึ่งพ่วง 
ลากจูง 

2 
2 
 

รวม                                4          คัน รวม                               4          คัน 
  

   ๒.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ 
        นางวาสิฎฐี  งามนุช  ส านักงานตั้งอยู่เลขที่  216/257 หมู่  5 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมือง   
จังหวัดนครราชสีมา   และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  
พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

   ๓.  สถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ 
        นางวาสิฎฐี  งามนุช  มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ  จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่
บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่  69331,69332  ต าบลบ้านใหม่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา   มีเนื้อที่  400  
ตารางเมตร   เก็บรถได้  4  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

๔.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 
        นางวาสิฎฐี  งามนุช  ขอใช้รถจ านวน  4  คัน  เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วงจ านวน  2  คัน  และ   
ลากจูงจ านวน  2  คัน  โดยมีตัวรถท้ังหมดแล้ว  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

    ๕.   ท้องท่ีท าการขนส่ง  ทั่วราชอาณาจักร 

  ๖.   เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ย่ืนขอ 

/๔.13  เรื่อง… 



             นางวาสิฎฐี  งามนุช  ขอใช้รถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า  ให้กับ  ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ธัญญทิพย์ทรานสปอร์ต  ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
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   ๗.   ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
       นางวาสิฎฐี  งามนุช  เดิมเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ใน

การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ปัจจุบันยังไดน้ ารถไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าประเภทเครื่องดื่ม  ให้กับ  ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ธัญญทิพย์ ทรานสปอร์ต  จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้
ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป  

๘.   ข้อพิจารณา 

         พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นางวาสิฎฐี  งามนุช   
  ๙.   ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
          ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  นางวาสิฎฐี  งามนุช  มีเหตุผล
และความจ าเป็นในการใช้รถเพ่ือน าไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพ่ือเป็นการใช้รถให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย  จึงเห็นควรอนุมัติให้  นางวาสิฎฐี  งามนุช  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วย
รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้  และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒   
แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นางวาสิฎฐี  งามนุช  ดังปรากฏรายละเอียด  ดังนี้  

๙.๑ จ านวนรถและลักษณะรถ   ให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน   4  คัน เป็นรถลักษณะ                     
กึ่งพ่วงจ านวน  2  คน  และลากจูงจ านวน  2  คัน 
   ๙.๒ เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคัน   ต้องจัดให้มีเครื่องหมายของ    
ผู้ประกอบการขนส่ง  ที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันที่ด้านนอกตัวถังรถ  โดยต้องมีชื่อผู้ประกอบการขนส่งเป็น
ตัวอักษรภาษาไทย  มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร   ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 

9.3  ใบก ากับการขนส่ง  ต้องจัดท าใบก ากับการขนส่งไว้ประจ ารถขณะท าการขนส่งเพ่ือ
ใช้ส าหรับการตรวจสอบ  ตามแบบใบก ากับการขนส่งที่ก าหนดไว้ 
    ๙.๔   วิธีการบรรทุก 
             (๑)  ต้องใช้รถบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของให้ตรงตามลักษณะการใช้งานของรถ     
แต่ละลักษณะตามที่ก าหนดไว้ 
                                        (๒)  ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันและระมัดระวัง  ควบคุม ดูแลมิให้สัตว์หรือสิ่งของที่
บรรทุกตกหล่น  รั่วไหล   ส่งกลิ่น   ส่องแสงสะท้อน  หรือปลิวไปจากรถ  อันก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ  ท า
ให้สกปรกเปรอะเปื้อน  ท าให้เสื่อมเสียสุขภาพ  อนามัยแก่ประชาชน  หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สิน    

/๗.   ข้อมูล... 



๙.๕  จ านวนผู้ประจ ารถ   ในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ผู้ขับรถ  ๑  คน  ขับรถติดต่อกันไม่เกิน
สี่ชั่วโมง   เว้นแต่ได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง  ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถต่อไปได้อีกไม่เกินสี่ชั่วโมง
ติดต่อกัน 

๙.๖   ท้องที่ท าการขนส่ง   ทั่วราชอาณาจักร  
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๙.๗   อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ 
กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก าหนด 

 

     ๙.๘  สถานที่เก็บ   ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ    จ านวน  ๑  แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณโฉนด
ที่ดินเลขที ่ 69331,69332  ต าบลบ้านใหม่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  

๙.๙  การน ารถเข้าด าเนินการทางทะเบียน   ให้น ารถที่ได้รับอนุมัติเข้าด าเนินการ                 
จดทะเบียนและช าระภาษีภายในก าหนด  ๑๘๐ วัน  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง                         
หากไม่สามารถน ารถคันใดเข้าด าเนินการภายในก าหนด  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถคันดังกล่าว                  
โดยให้นายทะเบียนลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่น าเข้าด าเนินการทางทะเบียนแล้ว 
   จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ า
ทางประจ าจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 
๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออก
ให้แก่  นางวาสิฏฐี  งามนุช  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 

  
 

เอกสารแนบ 
บัญชีรายละเอียดรถของ  นางวาสิฏฐี  งามนุช 

 

ล าดับที ่ เลขทะเบียน ชนิดรถ เลขคัสซ ี เลขเคร่ืองยนต ์ ลักษณะรถ  

๑. 86-5617 นม. MITSUBHISI FN527M-TG0998 6D16-TG0998 ลากจูง 

2 86-6161 นม. MITSUBHISI FN527M-TG1242 6D16-864080 ” 

3 86-5618 นม. - YYT-0004-37 - กึ่งพ่วง 

4 86-6174 นม. - SSC-0006-96 แบบ SSC-
424SF-1250 

- ” 

 

เครื่องหมายที่ตอ้งให้ปรากฏประจ ารถทุกคันของ นางวาสิฎฐี  งามนชุ 

/๙.๗  อัตรา..... 



 

นางวาสิฎฐี  งามนุช 
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๔.14  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ 
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซ่ึงออกให้แก่นายวุฒิพงศ์  โพรงขุนทด(ออกใหม่) 

         ด้วย  นายวุฒิพงศ์  โพรงขุนทด  ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ไ ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้   โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจ านวนรถที่ยื่นขอ 

ลักษณะและจ านวนรถที่ยื่นขอ 
 

ลักษณะและจ านวนรถที่เห็นควรก าหนดเป็นเงื่อนไข 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

กระบะบรรทุก 
 

1 
 
 
 

กระบะบรรทุก 
 

1 
 
 

รวม                                2          คัน รวม                               2         คัน 

  
   ๒.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ 
        นายวุฒิพงศ์  โพรงขุนทด  ส านักงานตั้งอยู่เลขที่  249  หมู่  14  ต าบลกุดพิมาน  อ าเภอ
ด่านขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา   และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

/๔.14  เรื่อง… 



   ๓.  สถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ 
        นายวุฒิพงศ์  โพรงขุนทด  มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ  จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่
บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่  72524  ต าบลกุดพิมาน  อ าเภอด่านขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา   มีเนื้อที่  3๐0  
ตารางเมตร   เก็บรถได้  6  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

๔.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 
        นายวุฒิพงศ์  โพรงขุนทด  ขอใช้รถจ านวน  1  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก  โดยมีตัวรถ
แล้ว  คือคันหมายเลขทะเบียน  87-5180 นม.  ชนิดรถ  ISUZU  เลขตัวรถ  MP1N1R75L8T102925  เลข
เครื่องยนต์  4HK1-069572 
    ๕.   ท้องท่ีท าการขนส่ง  ทั่วราชอาณาจักร 

  ๖.   เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ย่ืนขอ 
              นายวุฒิพงศ์  โพรงขุนทด  ขอใช้รถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า  ให้กับ  บริษัท   
ชุลิกานามสิรี จ ากัด   ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
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๗.   ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
       นายวุฒิพงศ์  โพรงขุนทด  เดิมเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ใน

การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ปัจจุบันได้น ารถไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าประเภทพลาสติก ให้กับ บริษัท   ชุลิ
กานามสิรี จ ากัด  จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ  เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป   

๘.   ข้อพิจารณา 
         พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นายวุฒิพงศ์  โพรงขุนทด   
  ๙.   ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
          ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  นายวุฒิพงศ์  โพรงขุนทด  มี
เหตุผลและความจ าเป็นในการใช้รถเพ่ือน าไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพ่ือเป็นการใช้รถให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย  จึงเห็นควรอนุมัติให้  นายวุฒิพงศ์  โพรงขุนทด  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง
ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้  และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  
๓๒   แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นายวุฒิพงศ์  โพรงขุนทด  ดังปรากฏรายละเอียด  ดังนี้  

๙.๑ จ านวนรถและลักษณะรถ   ให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน   1  คัน เป็นรถลักษณะ                     
กระบะบรรทุก 
   ๙.๒ เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคัน   ต้องจัดให้มีเครื่องหมายของ    
ผู้ประกอบการขนส่ง  ที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันที่ด้านนอกตัวถังรถ  โดยต้องมีชื่อผู้ประกอบการขนส่งเป็น
ตัวอักษรภาษาไทย  มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร   ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 

/๗.   ข้อมูล... 



9.3  ใบก ากับการขนส่ง  ต้องจัดท าใบก ากับการขนส่งไว้ประจ ารถขณะท าการขนส่งเพ่ือ
ใช้ส าหรับการตรวจสอบ  ตามแบบใบก ากับการขนส่งที่ก าหนดไว้ 
    ๙.๔   วิธีการบรรทุก 
             (๑)  ต้องใช้รถบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของให้ตรงตามลักษณะการใช้งานของรถ     
แต่ละลักษณะตามที่ก าหนดไว้ 
                                         (๒)  ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันและระมัดระวัง  ควบคุม ดูแลมิให้สัตว์หรือสิ่งของที่
บรรทุกตกหล่น  รั่วไหล   ส่งกลิ่น   ส่องแสงสะท้อน  หรือปลิวไปจากรถ  อันก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ  ท า
ให้สกปรกเปรอะเปื้อน  ท าให้เสื่อมเสียสุขภาพ  อนามัยแก่ประชาชน  หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สิน    

๙.๕  จ านวนผู้ประจ ารถ   ในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ผู้ขับรถ  ๑  คน  ขับรถติดต่อกันไม่เกิน
สี่ชั่วโมง   เว้นแต่ได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง  ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถต่อไปได้อีกไม่เกินสี่ชั่วโมง
ติดต่อกัน 

๙.๖   ท้องที่ท าการขนส่ง   ทั่วราชอาณาจักร  
๙.๗   อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ 

กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก าหนด 
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     ๙.๘  สถานที่เก็บ   ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ    จ านวน ๑  แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดิน
เลขที ่ 72524  ต าบลกุดพิมาน  อ าเภอด่านขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา   

๙.๙  การน ารถเข้าด าเนินการทางทะเบียน   ให้น ารถที่ได้รับอนุมัติเข้าด าเนินการ                 
จดทะเบียนและช าระภาษีภายในก าหนด  ๑๘๐ วัน  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง                         
หากไม่สามารถน ารถคันใดเข้าด าเนินการภายในก าหนด  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถคันดังกล่าว                  
โดยให้นายทะเบียนลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่ด าเนินการทางทะเบียนแล้ว 
   จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ า
ทางประจ าจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 
๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออก
ให้แก่  นายวุฒิพงศ์  โพรงขุนทด  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 

      เอกสารแนบ 
 
     

  เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันของ นายวุฒิพงศ์  โพรงขุนทด 

 นายวุฒิพงศ์  โพรงขุนทด  
 

/๙.๘  สถานที่...... 
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๔.15  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ 
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซ่ึงออกให้แก่นายปัณณทัต  ก้านขุนทด (ออกใหม่) 

         ด้วย  นายปัณณทัต  ก้านขุนทด  ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้   โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจ านวนรถที่ยื่นขอ 

ลักษณะและจ านวนรถที่ยื่นขอ 
 

ลักษณะและจ านวนรถที่เห็นควรก าหนดเป็นเงื่อนไข 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

กระบะบรรทุก 1 
 
 
 

กระบะบรรทุก 1 
 
 

/๔.15  เรื่อง… 



รวม                                1          คัน รวม                               1          คัน 

  
   ๒.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ 
        นายปัณณทัต  ก้านขุนทด  มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่  6  หมู่  3   ต าบลหนองตะไก้  อ าเภอ
หนองบุญมาก   จังหวัดนครราชสีมา   และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

   ๓.  สถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ 
        นายปัณณทัต  ก้านขุนทด  มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ  จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่
บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่  7238   ต าบลหนองตะไก้  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา   มีเนื้อที่  200  
ตารางเมตร   เก็บรถได้  4  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

๔.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 
        นายปัณณทัต  ก้านขุนทด  ขอใช้รถจ านวน    คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก  โดยมีตัวรถ
แล้ว  คือคันหมายเลขทะเบียน  71-4775 สบ.  ชนิดรถ  ISUZU  เลขตัวรถ  MP1FRR90NBT000309  เลข
เครื่องยนต์  4HK1-046468 

    ๕.   ท้องท่ีท าการขนส่ง  ทั่วราชอาณาจักร 

  ๖.   เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ย่ืนขอ 
              นายปัณณทัต  ก้านขุนทด  ขอใช้รถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า  ให้กับ  บริษัท 
อินเตอร์ ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์  จ ากัด  ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
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   ๗.   ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
       นายปัณณทัต  ก้านขุนทด  ได้ท าสัญญาว่าจ้างรับส่งสินค้าประเภทอะไหล่รถยนต์  ให้กับ  

บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จ ากัด   จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ า
ทางด้วยรถท่ีใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  เพ่ือใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป   

๘.   ข้อพิจารณา 
         พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นายปัณณทัต  ก้านขุนทด   
  ๙.   ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
          ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  นายปัณณทัต  ก้านขุนทด  มี
เหตุผลและความจ าเป็นในการใช้รถเพ่ือน าไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพ่ือเป็นการใช้รถให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย  จึงเห็นควรอนุมัติให้  นายปัณณทัต  ก้านขุนทด  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง

/๗.   ข้อมูล... 



ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้  และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  
๓๒   แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นายปัณณทัต  ก้านขุนทด  ดังปรากฏรายละเอียด  ดังนี้  

๙.๑ จ านวนรถและลักษณะรถ  ให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน  1   คัน เป็นรถลักษณะกระบะ
บรรทุก 
   ๙.๒ เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคัน   ต้องจัดให้มีเครื่องหมายของ    
ผู้ประกอบการขนส่ง  ที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันที่ด้านนอกตัวถังรถ  โดยต้องมีชื่อผู้ประกอบการขนส่งเป็น
ตัวอักษรภาษาไทย  มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร   ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 

9.3  ใบก ากับการขนส่ง  ต้องจัดท าใบก ากับการขนส่งไว้ประจ ารถขณะท าการขนส่งเพ่ือ
ใช้ส าหรับการตรวจสอบ  ตามแบบใบก ากับการขนส่งที่ก าหนดไว้ 
    ๙.๔  วธิีการบรรทุก 
             (๑)  ต้องใช้รถบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของให้ตรงตามลักษณะการใช้งานของรถ     
แต่ละลักษณะตามที่ก าหนดไว้ 
                                        (๒)  ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันและระมัดระวัง  ควบคุม ดูแลมิให้สัตว์หรือสิ่งของที่
บรรทุกตกหล่น  รั่วไหล   ส่งกลิ่น   ส่องแสงสะท้อน  หรือปลิวไปจากรถ  อันก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ  ท า
ให้สกปรกเปรอะเปื้อน  ท าให้เสื่อมเสียสุขภาพ  อนามัยแก่ประชาชน  หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สิน    

๙.๕  จ านวนผู้ประจ ารถ   ในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ผู้ขับรถ  ๑  คน  ขับรถติดต่อกันไม่เกิน
สี่ชั่วโมง   เว้นแต่ได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง  ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถต่อไปได้ อีกไม่เกินสี่ชั่วโมง
ติดต่อกัน 

๙.๖   ท้องที่ท าการขนส่ง   ทั่วราชอาณาจักร  
๙.๗   อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ 

กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก าหนด 
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     ๙.๘  สถานที่เก็บ   ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ    จ านวน ๑ แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดิน
เลขที ่ 7238   ต าบลหนองตะไก้  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา  

๙.๙  การน ารถเข้าด าเนินการทางทะเบียน   ให้น ารถที่ได้รับอนุมัติเข้าด าเนินการ                 
จดทะเบียนและช าระภาษีภายในก าหนด  ๑๘๐ วัน  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง                         
หากไม่สามารถน ารถคันใดเข้าด าเนินการภายในก าหนด  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถคันดังกล่าว                  
โดยให้นายทะเบียนลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับศูนย์คัน 
   จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ า
ทางประจ าจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือโปรดพิจารณา 

/๙.๘  สถานที่เก็บ 



มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 
๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออก
ให้แก่  นายปัณณทัต  ก้านขุนทด  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 

 
 

      เอกสารแนบ 

  เครื่องหมายที่ตอ้งใหป้รากฏประจ ารถทุกคันของ นายปัณณทัต  ก้านขุนทด 

  
นายปัณณทัต  ก้านขุนทด 
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๔.16  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ 
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซ่ึงออกให้แก่นายเจริญ  ประทุมแสง (ออกใหม่) 

/๔.16  เรื่อง… 



         ด้วย  นายเจริญ  ประทุมแสง  ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ไ ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้   โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจ านวนรถที่ยื่นขอ 

ลักษณะและจ านวนรถที่ยื่นขอ 
 

ลักษณะและจ านวนรถที่เห็นควรก าหนดเป็นเงื่อนไข 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

กระบะบรรทุก 
 

1 
 

กระบะบรรทุก 
 

1 
 
 

รวม                                1          คัน รวม                            1         คัน 

  
   ๒.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ 
        นายเจริญ  ประทุมแสง   มีส านักงานตั้งอยู่เลขที ่ 150 หมู่  6  ต าบลบึงพะไล  อ าเภอแก้ง
สนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา   และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

   ๓.  สถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ 
        นายเจริญ  ประทุมแสง  มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ  จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่
บริเวณ ส.ป.ก.4-01 เลขที่  10166  ต าบลบึงพะไล  อ าเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา  มีเนื้อที่  1๐0  
ตารางเมตร   เก็บรถได้  2  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

๔.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 
        นายเจริญ  ประทุมแสง  ขอใช้รถจ านวน  1  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก โดยมีตัวรถแล้ว  
คือคันหมายเลขทะเบียน  70-7931 นม.  ชนิดรถ  ISUZU  เลขตัวรถ  JAANPR59LK-7103780  เลขเครื่องยนต์  
4BE1-260144 

    ๕.   ท้องท่ีท าการขนส่ง  ทั่วราชอาณาจักร 

  ๖.   เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ย่ืนขอ 
              นายเจริญ  ประทุมแสง  ขอใช้รถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า  ให้กับ บริษัท ทวี
พงษ์ขนส่ง จ ากัด  ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 

 

 

-  50 – /๗.   ข้อมูล... 



   ๗.   ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
       นายเจริญ  ประทุมแสง  ได้ท าสัญญาว่าจ้างรับขนสิ่งสินค้าอุปโภคบริโภค  ให้กับ บริษัท ทวี

พงษ์ขนส่ง จ ากัด   จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ  เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 

๘.   ข้อพิจารณา 

         พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นายเจริญ  ประทุมแสง   
  ๙.   ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
          ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  นายเจริญ  ประทุมแสง  มีเหตุผล
และความจ าเป็นในการใช้รถเพ่ือน าไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพ่ือเป็นการใช้รถให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย  จึงเห็นควรอนุมัติให้  นายเจริญ  ประทุมแสง  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง
ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้  และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  
๓๒   แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นายเจริญ  ประทุมแสง  ดังปรากฏรายละเอียด  ดังนี้  

๙.๑ จ านวนรถและลักษณะรถ   ให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน   1  คัน เป็นรถลักษณะ                     
กระบะบรรทุก 
   ๙.๒ เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคัน   ต้องจัดให้มีเครื่องหมายของ    
ผู้ประกอบการขนส่ง  ที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันที่ด้านนอกตัวถังรถ  โดยต้องมีชื่อผู้ประกอบการขนส่ งเป็น
ตัวอักษรภาษาไทย  มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร   ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 

9.3  ใบก ากับการขนส่ง  ต้องจัดท าใบก ากับการขนส่งไว้ประจ ารถขณะท าการขนส่งเพ่ือ
ใช้ส าหรับการตรวจสอบ  ตามแบบใบก ากับการขนส่งที่ก าหนดไว้ 
    ๙.๔   วิธีการบรรทุก 
             (๑)  ต้องใช้รถบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของให้ตรงตามลักษณะการใช้งานของรถ     
แต่ละลักษณะตามที่ก าหนดไว้ 
                                        (๒)  ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันและระมัดระวัง  ควบคุม ดูแลมิให้สัตว์หรือสิ่งของที่
บรรทุกตกหล่น  รั่วไหล   ส่งกลิ่น   ส่องแสงสะท้อน  หรือปลิวไปจากรถ  อันก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ  ท า
ให้สกปรกเปรอะเปื้อน  ท าให้เสื่อมเสียสุขภาพ  อนามัยแก่ประชาชน  หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สิน    

๙.๕  จ านวนผู้ประจ ารถ   ในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ผู้ขับรถ  ๑  คน  ขับรถติดต่อกันไม่เกิน
สี่ชั่วโมง   เว้นแต่ได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง  ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถต่อไปได้อีกไม่เกินสี่ชั่วโมง
ติดต่อกัน 

๙.๖   ท้องที่ท าการขนส่ง   ทั่วราชอาณาจักร  
๙.๗   อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ 

กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก าหนด 
 
 
 /๙.๘  สถานที่เก็บ 
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     ๙.๘  สถานที่เก็บ   ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ    จ านวน ๑ แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณ ส.ป.ก.4-
01 เลขที ่ 10166  ต าบลบงึพะไล  อ าเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา 

๙.๙  การน ารถเข้าด าเนินการทางทะเบียน   ให้น ารถที่ได้รับอนุมัติเข้าด าเนินการ                 
จดทะเบียนและช าระภาษีภายในก าหนด  ๑๘๐ วัน  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง                         
หากไม่สามารถน ารถคันใดเข้าด าเนินการภายในก าหนด  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถคันดังกล่าว                  
โดยให้นายทะเบียนลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับศูนย์คัน 
   จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ า
ทางประจ าจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 
๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออก
ให้แก่  นายเจริญ  ประทุมแสง  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 

      เครือ่งหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันของ นายเจริญ  ประทุมแสง 

  
นายเจริญ  ประทุมแสง 
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๔.17  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ 
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซ่ึงออกให้แก่นายรังสรรค์  บุญศรี (ออกใหม่) 

         ด้วย  นายรังสรรค์  บุญศรี  ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ไ ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้   โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจ านวนรถที่ยื่นขอ 

ลักษณะและจ านวนรถที่ยื่นขอ 
 

ลักษณะและจ านวนรถที่เห็นควรก าหนดเป็นเงื่อนไข 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ตู้บรรทุก 
 

1 
 

ตู้บรรทุก 
 

1 
 
 

รวม                                1          คัน รวม                            1         คัน 

  
   ๒.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ 
        นายรังสรรค์  บุญศรี  มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่ 9 หมู่  3  ต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัด
นครราชสีมา   และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ .ศ.  
๒๕๒๒ 

   ๓.  สถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ 
        นายรังสรรค์  บุญศรี  มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ  จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่
บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่  56593    ต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา   มีเนื้อที่  50  ตารางเมตร   
เก็บรถได้  1  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

๔.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 
        นายรังสรรค์  บุญศรี  ขอใช้รถจ านวน  1  คัน  เป็นรถลักษณะตู้บรรทุก โดยมีตัวรถแล้ว  คือคัน
หมายเลขทะเบียน  85-9160 นม.  ชนิดรถ  HINO  เลขตัวรถ  FL177LA-11404  เลขเครื่องยนต์  J08C-C27356 

    ๕.   ท้องท่ีท าการขนส่ง  ทั่วราชอาณาจักร 

/๔.17  เรื่อง… 



  ๖.   เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ย่ืนขอ 
              นายรังสรรค์  บุญศรี  ขอใช้รถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า  ให้กับ ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด T.N.S. ทะนงศักดิ์ ขนส่ง ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
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   ๗.   ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
       นายรังสรรค์  บุญศรี  ไดน้ ารถไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าประเภทอะไหล่รถยนต์  ให้กับ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด T.N.S. ทะนงศักดิ์ ขนส่ง  จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง
ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 

๘.   ข้อพิจารณา 

         พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นายรังสรรค์  บุญศรี   
  ๙.   ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
          ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  นายรังสรรค์  บุญศรี  มีเหตุผล
และความจ าเป็นในการใช้รถเพ่ือน าไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพ่ือเป็นการใช้รถให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย  จึงเห็นควรอนุมัติให้  นายรังสรรค์  บุญศรี  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วย
รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้  และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒   
แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นายรังสรรค์  บุญศรี  ดังปรากฏรายละเอียด  ดังนี้  

๙.๑ จ านวนรถและลักษณะรถ   ให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน   1  คัน เป็นรถลักษณะ                     
ตู้บรรทุก 
   ๙.๒ เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคัน   ต้องจัดให้มีเครื่องหมายของ    
ผู้ประกอบการขนส่ง  ที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันที่ด้านนอกตัวถังรถ  โดยต้องมีชื่อผู้ประกอบการขนส่งเป็น
ตัวอักษรภาษาไทย  มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร   ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 

9.3  ใบก ากับการขนส่ง  ต้องจัดท าใบก ากับการขนส่งไว้ประจ ารถขณะท าการขนส่งเพ่ือ
ใช้ส าหรับการตรวจสอบ  ตามแบบใบก ากับการขนส่งที่ก าหนดไว้ 
    ๙.๔   วิธีการบรรทุก 
             (๑)  ต้องใช้รถบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของให้ตรงตามลักษณะการใช้งานของรถ     
แต่ละลักษณะตามที่ก าหนดไว้ 
                                        (๒)  ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันและระมัดระวัง  ควบคุม ดูแลมิให้สัตว์หรือสิ่งของที่
บรรทุกตกหล่น  รั่วไหล   ส่งกลิ่น   ส่องแสงสะท้อน  หรือปลิวไปจากรถ  อันก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ  ท า
ให้สกปรกเปรอะเปื้อน  ท าให้เสื่อมเสียสุขภาพ  อนามัยแก่ประชาชน  หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สิน    

/๗.   ข้อมูล... 



๙.๕  จ านวนผู้ประจ ารถ   ในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ผู้ขับรถ  ๑  คน  ขับรถติดต่อกันไม่เกิน
สี่ชั่วโมง   เว้นแต่ได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง  ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถต่อไปได้อีกไม่เกินสี่ชั่วโมง
ติดต่อกัน 

๙.๖   ท้องที่ท าการขนส่ง   ทั่วราชอาณาจักร  
๙.๗   อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ 

กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก าหนด 
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     ๙.๘  สถานที่เก็บ   ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ    จ านวน ๑  แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดิน
เลขที ่ 56593    ต าบลตมู  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

๙.๙  การน ารถเข้าด าเนินการทางทะเบียน   ให้น ารถที่ได้รับอนุมัติเข้าด าเนินการ                 
จดทะเบียนและช าระภาษีภายในก าหนด  ๑๘๐ วัน  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง                         
หากไม่สามารถน ารถคันใดเข้าด าเนินการภายในก าหนด  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถคันดังกล่าว                  
โดยให้นายทะเบียนลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับศูนย์คัน 
   จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ า
ทางประจ าจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 
๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออก
ให้แก่  นายรังสรรค์  บุญศรี  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 

      เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันของ นายรังสรรค์  บุญศรี 

  
นายรังสรรค์  บุญศรี 

 
 
 
 
 

/๙.๘  สถานที่เก็บ 
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๔.18  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ 
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซ่ึงออกให้แก่นายอเนก  ค าหลง (ออกใหม่) 

         ด้วย  นายอเนก  ค าหลง  ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ า
ทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ไ ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้   โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจ านวนรถที่ย่ืนขอ 

ลักษณะและจ านวนรถที่ยื่นขอ 
 

ลักษณะและจ านวนรถที่เห็นควรก าหนดเป็นเงื่อนไข 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ตู้บรรทุก 
 

1 
 

ตู้บรรทุก 
 

1 
 
 

รวม                                1          คัน รวม                            1         คัน 

  
   ๒.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ 
        นายอเนก  ค าหลง  มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่  10/2 หมู่  8  ต าบลขุนทอง  อ าเภอบัวใหญ่  
จังหวัดนครราชสีมา   และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  
พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

/๔.18  เรื่อง… 



   ๓.  สถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ 
        นายอเนก  ค าหลง  มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ  จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณ
โฉนดที่ดินเลขที่  39824   ต าบลขุนทอง  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา   มีเนื้อที่  200  ตารางเมตร   
เก็บรถได้   4  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

๔.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 
        นายอเนก  ค าหลง  ขอใช้รถจ านวน  1  คัน  เป็นรถลักษณะตู้บรรทุก โดยมีตัวรถแล้ว  คือคัน
หมายเลขทะเบียน  86-3357 นม.  ชนิดรถ  HINO  เลขตัวรถ  FG1JPPA-10504  เลขเครื่องยนต์  J08C-TS12476 

    ๕.   ท้องท่ีท าการขนส่ง  ทั่วราชอาณาจักร 

  ๖.   เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ย่ืนขอ 
              นายอเนก  ค าหลง  ขอใช้รถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ บริษัท เอ็น พี โอ 
ทรานสปอร์ต จ ากัด  ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
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   ๗.   ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
       นายอเนก  ค าหลง  ได้ท าสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้าประเภทอะไหล่รถยนต์  ให้กับ บริษัท 

เอ็น พี โอ ทรานสปอร์ต จ ากัด  จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้
ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 

๘.   ข้อพิจารณา 

         พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นายอเนก  ค าหลง   
  ๙.   ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
          ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  นายอเนก  ค าหลง  มีเหตุผลและ
ความจ าเป็นในการใช้รถเพ่ือน าไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพ่ือเป็นการใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมาย  
จึงเห็นควรอนุมัติให้  นายอเนก  ค าหลง  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถท่ีใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้  และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒   แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นายอเนก  ค าหลง  ดังปรากฏรายละเอียด  ดังนี้  

๙.๑ จ านวนรถและลักษณะรถ   ให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน   1  คัน เป็นรถลักษณะ                     
ตู้บรรทุก 
   ๙.๒ เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคัน   ต้องจัดให้มีเครื่องหมายของ    
ผู้ประกอบการขนส่ง  ที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันที่ด้านนอกตัวถังรถ  โดยต้องมีชื่อผู้ประกอบการขนส่งเป็น
ตัวอักษรภาษาไทย  มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร   ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 

/๗.   ข้อมูล... 



9.3  ใบก ากับการขนส่ง  ต้องจัดท าใบก ากับการขนส่งไว้ประจ ารถขณะท าการขนส่งเพ่ือ
ใช้ส าหรับการตรวจสอบ  ตามแบบใบก ากับการขนส่งที่ก าหนดไว้ 
    ๙.๔   วิธีการบรรทุก 
             (๑)  ต้องใช้รถบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของให้ตรงตามลักษณะการใช้งานของรถ     
แต่ละลักษณะตามที่ก าหนดไว้ 
                                        (๒)  ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันและระมัดระวัง  ควบคุม ดูแลมิให้สัตว์หรือสิ่งของที่
บรรทุกตกหล่น  รั่วไหล   ส่งกลิ่น   ส่องแสงสะท้อน  หรือปลิวไปจากรถ  อันก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ  ท า
ให้สกปรกเปรอะเปื้อน  ท าให้เสื่อมเสียสุขภาพ  อนามัยแก่ประชาชน  หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สิน    

๙.๕  จ านวนผู้ประจ ารถ   ในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ผู้ขับรถ  ๑  คน  ขับรถติดต่อกันไม่เกิน
สี่ชั่วโมง   เว้นแต่ได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง  ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถต่อไปได้อีกไม่เกินสี่ชั่วโมง
ติดต่อกัน 

๙.๖   ท้องที่ท าการขนส่ง   ทั่วราชอาณาจักร  
๙.๗   อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ 

กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก าหนด 
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     ๙.๘  สถานที่เก็บ   ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ    จ านวน ๑   แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณโฉนด
ที่ดินเลขที ่ 39824   ต าบลขุนทอง  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  

๙.๙  การน ารถเข้าด าเนินการทางทะเบียน   ให้น ารถที่ได้รับอนุมัติเข้าด าเนินการ                 
จดทะเบียนและช าระภาษีภายในก าหนด  ๑๘๐ วัน  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง                         
หากไม่สามารถน ารถคันใดเข้าด าเนินการภายในก าหนด  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถคันดังกล่าว                  
โดยให้นายทะเบียนลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับศูนย์คัน 
   จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ า
ทางประจ าจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 
๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออก
ให้แก่  นายอเนก  ค าหลง  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 

      เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันของ นายอเนก  ค าหลง 

  
นายอเนก  ค าหลง 

/๙.๘  สถานที่เก็บ 
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๔.19  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ 
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซ่ึงออกให้แก่นายเสนอ  เกรียรัมย์       (ออกใหม่) 

         ด้วย  นายเสนอ  เกรียรัมย์  ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ไ ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้   โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจ านวนรถที่ยื่นขอ 

ลักษณะและจ านวนรถที่ยื่นขอ 
 

ลักษณะและจ านวนรถที่เห็นควรก าหนดเป็นเงื่อนไข 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

กระบะบรรทุก 
 

1 
 

กระบะบรรทุก 
 

1 
 
 

/๔.19  เรื่อง… 



รวม                                1          คัน รวม                            1         คัน 

  
   ๒.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ 
        นายเสนอ  เกรียรัมย์  มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่  143  หมู่ 9  ต าบลบ้านเก่า  อ าเภอด่าน    
ขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา   และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง 
ทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

   ๓.  สถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ 
        นายเสนอ  เกรียรัมย์  มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ  จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่
บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่  49241  ต าบลบ้านเก่า  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา   มีเนื้อที่  50  ตาราง
เมตร   เก็บรถได้   1 คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

๔.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 
        นายเสนอ  เกรียรัมย์    ขอใช้รถจ านวน  1  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก โดยมีตัวรถแล้ว  
คือคันหมายเลขทะเบียน  70-7572 นม.  ชนิดรถ  HINO  เลขตัวรถ  MNKYL22H105000551  เลขเครื่องยนต์  
W04D-TK12091 

    ๕.   ท้องท่ีท าการขนส่ง  ทั่วราชอาณาจักร 

  ๖.   เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ย่ืนขอ 
              นายเสนอ  เกรียรัมย์  ขอใช้รถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า  ให้กับ ร้านเหลืองเสา
ปูน  ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด 
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   ๗.   ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
       นายเสนอ  เกรียรัมย์  ได้ท าสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้าประเภทเสาปูน  และวัสดุก่อสร้าง  

ให้กับ ร้านเหลือเสาปูน  จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 

๘.   ข้อพิจารณา 

         พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นายเสนอ  เกรียรัมย์   
  ๙.   ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
          ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  นายเสนอ  เกรียรัมย์  มีเหตุผล
และความจ าเป็นในการใช้รถเพ่ือน าไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพ่ือเป็นการใช้รถให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย  จึงเห็นควรอนุมัติให้  นายเสนอ  เกรียรัมย์    เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง

/๗.   ข้อมูล... 



ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้  และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  
๓๒   แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นายเสนอ  เกรียรัมย์    ดังปรากฏรายละเอียด  ดังนี้  

๙.๑ จ านวนรถและลักษณะรถ   ให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน   1  คัน เป็นรถลักษณะ                     
กระบะบรรทุก 
   ๙.๒ เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคัน   ต้องจัดให้มีเครื่องหมายของ    
ผู้ประกอบการขนส่ง  ที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันที่ด้านนอกตัวถังรถ  โดยต้องมีชื่อผู้ประกอบการขนส่งเป็น
ตัวอักษรภาษาไทย  มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร   ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 

9.3  ใบก ากับการขนส่ง  ต้องจัดท าใบก ากับการขนส่งไว้ประจ ารถขณะท าการขนส่งเพ่ือ
ใช้ส าหรับการตรวจสอบ  ตามแบบใบก ากับการขนส่งที่ก าหนดไว้ 
    ๙.๔   วิธีการบรรทุก 
             (๑)  ต้องใช้รถบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของให้ตรงตามลักษณะการใช้งานของรถ     
แต่ละลักษณะตามที่ก าหนดไว้ 
                                        (๒)  ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันและระมัดระวัง  ควบคุม ดูแลมิให้สัตว์หรือสิ่งของที่
บรรทุกตกหล่น  รั่วไหล   ส่งกลิ่น   ส่องแสงสะท้อน  หรือปลิวไปจากรถ  อันก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ  ท า
ให้สกปรกเปรอะเปื้อน  ท าให้เสื่อมเสียสุขภาพ  อนามัยแก่ประชาชน  หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สิน    

๙.๕  จ านวนผู้ประจ ารถ   ในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ผู้ขับรถ  ๑  คน  ขับรถติดต่อกันไม่เกิน
สี่ชั่วโมง   เว้นแต่ได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง  ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถต่อไปได้อีกไม่เกินสี่ชั่วโมง
ติดต่อกัน 

๙.๖   ท้องที่ท าการขนส่ง   ทั่วราชอาณาจักร  
๙.๗   อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ 

กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก าหนด 
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     ๙.๘  สถานที่เก็บ   ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ    จ านวน ๑   แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณโฉนด
ที่ดินเลขที ่ 49241  ต าบลบา้นเก่า  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  

๙.๙  การน ารถเข้าด าเนินการทางทะเบียน   ให้น ารถที่ได้รับอนุมัติเข้าด าเนินการ                 
จดทะเบียนและช าระภาษีภายในก าหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง  หากไม่สามารถ  
น ารถคันใดเข้าด าเนินการภายในก าหนด  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถคันดังกล่าว   โดยให้นายทะเบียน
ลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับศูนย์คัน 
   จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ า
ทางประจ าจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือโปรดพิจารณา 

/๙.๘  สถานที่เก็บ 



มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 
๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออก
ให้แก่  นายเสนอ  เกรียรัมย์  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 

      เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันของ นายเสนอ  เกรียรัมย์ 

  
นายเสนอ  เกรียรัมย์ 
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๔.20  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ 

ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซ่ึงออกให้แก่นางแวว  แสวงสุข  (ออกใหม่) 

/๔.20  เรื่อง… 



         ด้วย  นางแวว  แสวงสุข  ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ า
ทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้   โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจ านวนรถที่ยื่นขอ 

ลักษณะและจ านวนรถที่ยื่นขอ 
 

ลักษณะและจ านวนรถที่เห็นควรก าหนดเป็นเงื่อนไข 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

กระบะบรรทุก 
 
 

1 
 
 

กระบะบรรทุก 
 

1 
 

รวม                                1          คัน รวม                            1         คัน 

  
   ๒.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ 
        นางแวว  แสวงสุข  มีส านักงานตั้งอยู่เลขที ่ 129  หมู่ 5  ต าบลบ้านเก่า  อ าเภอด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา   และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  
พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

   ๓.  สถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ 
        นางแวว  แสวงสุข  มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ  จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณ 
น.ส.3 ก. เลขท่ี 127  ต าบลบ้านเก่า  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  มีเนื้อที่  200  ตารางเมตร   เก็บ
รถได้   4 คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

๔.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 
        นางแวว  แสวงสุข  ขอใช้รถจ านวน  1  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก  โดยมีตัวรถแล้ว  
คือคันหมายเลขทะเบียน  86-2440 นม.  ชนิดรถ  HINO  เลขตัวรถ  FD1JKB11851 

    ๕.   ท้องท่ีท าการขนส่ง  ทั่วราชอาณาจักร 

  ๖.   เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ย่ืนขอ 
              นางแวว  แสวงสุข  ขอใช้รถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า  ให้กับ บริษัท รวมถาวร
ขนส่ง (2002) จ ากัด ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
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/๗.   ข้อมูล... 



   ๗.   ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
       นางแวว  แสวงสุข  ได้ท าสัญญาว่าจ้างขนส่งแป้งมันส าปะหลัง  ให้กับ บริษัท รวมถาวร

ขนส่ง (2002) จ ากัด  จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 

๘.   ข้อพิจารณา 

         พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นางแวว  แสวงสุข   
  ๙.   ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
          ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  นางแวว  แสวงสุข  มีเหตุผลและ
ความจ าเป็นในการใช้รถเพ่ือน าไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพ่ือเป็นการใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมาย  
จึงเห็นควรอนุมัติให้  นางแวว  แสวงสุข  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถท่ีใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้  และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒   แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นางแวว  แสวงสุข  ดังปรากฏรายละเอียด  ดังนี้  

๙.๑ จ านวนรถและลักษณะรถ   ให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน   1  คัน เป็นรถลักษณะ                     
กระบะบรรทุก 
   ๙.๒ เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคัน   ต้องจัดให้มีเครื่องหมายของ    
ผู้ประกอบการขนส่ง  ที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันที่ด้านนอกตัวถังรถ  โดยต้องมีชื่อผู้ประกอบการขนส่งเป็น
ตัวอักษรภาษาไทย  มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร   ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 

9.3  ใบก ากับการขนส่ง  ต้องจัดท าใบก ากับการขนส่งไว้ประจ ารถขณะท าการขนส่งเพ่ือ
ใช้ส าหรับการตรวจสอบ  ตามแบบใบก ากับการขนส่งที่ก าหนดไว้ 
    ๙.๔   วิธีการบรรทุก 
             (๑)  ต้องใช้รถบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของให้ตรงตามลักษณะการใช้งานของรถ     
แต่ละลักษณะตามที่ก าหนดไว้ 
                                        (๒)  ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันและระมัดระวัง  ควบคุม ดูแลมิให้สัตว์หรือสิ่งของที่
บรรทุกตกหล่น  รั่วไหล   ส่งกลิ่น   ส่องแสงสะท้อน  หรือปลิวไปจากรถ  อันก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ  ท า
ให้สกปรกเปรอะเปื้อน  ท าให้เสื่อมเสียสุขภาพ  อนามัยแก่ประชาชน  หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สิน    

๙.๕  จ านวนผู้ประจ ารถ   ในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ผู้ขับรถ  ๑  คน  ขับรถติดต่อกันไม่เกิน
สี่ชั่วโมง   เว้นแต่ได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง  ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถต่อไปได้อีกไม่เกินสี่ชั่วโมง
ติดต่อกัน 

๙.๖   ท้องที่ท าการขนส่ง   ทั่วราชอาณาจักร  
๙.๗   อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ 

กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก าหนด 
 
 
 /๙.๘  สถานที่เก็บ 
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     ๙.๘  สถานที่เก็บ   ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ    จ านวน ๑   แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณ น.ส.3 
ก. เลขท่ี 127  ต าบลบ้านเก่า  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

๙.๙  การน ารถเข้าด าเนินการทางทะเบียน   ให้น ารถที่ได้รับอนุมัติเข้าด าเนินการ                 
จดทะเบียนและช าระภาษีภายในก าหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง  หากไม่สามารถ  
น ารถคันใดเข้าด าเนินการภายในก าหนด  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถคันดังกล่าว   โดยให้นายทะเบียน
ลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับศูนย์คัน 
   จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ า
ทางประจ าจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 
๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออก
ให้แก่  นางแวว  แสวงสุข  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 

      เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันของ นางแวว  แสวงสุข 

  
นางแวว  แสวงสุข 
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๔.21  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ 
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่นายประเสริฐ  แสงรัศมีเพ็ญ      
(ออกใหม่) 

         ด้วย  นายประเสริฐ  แสงรัศมีเพ็ญ  ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้   โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจ านวนรถที่ยื่นขอ 

ลักษณะและจ านวนรถที่ยื่นขอ 
 

ลักษณะและจ านวนรถที่เห็นควรก าหนดเป็นเงื่อนไข 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ตู้บรรทุก 
 
 

1 (ขออนุมัติในหลักการ) 
 

ตู้บรรทุก 
 
 

1 (อนุมัติในหลักการ) 
 

รวม                                1          คัน รวม                            1         คัน 

  
   ๒.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ 
        นายประเสริฐ  แสงรัศมีเพ็ญ  มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่  6  หมู่  8 ต าบลนกออก  อ าเภอ    
ปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา   และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

   ๓.  สถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ 
        นายประเสริฐ  แสงรัศมีเพ็ญ  มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ  จ านวน  1  แห่ง  
ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่  37110  ต าบลนกออก  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  มีเนื้อที่  400  
ตารางเมตร   เก็บรถได้   8  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

๔.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 
        นายประเสริฐ  แสงรัศมีเพ็ญ  ขอใช้รถจ านวน 1  คัน เป็นรถลักษณะตู้บรรทุก  โดยขออนุมัติใน
หลักการ 

/๔.21  เรื่อง… 



    ๕.   ท้องท่ีท าการขนส่ง  ทั่วราชอาณาจักร 

  ๖.   เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ย่ืนขอ 
              นายประเสริฐ  แสงรัศมีเพ็ญ  ขอใช้รถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า  ให้กับ ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด ขามทะเลสอมอเตอร์เวิร์ค   ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
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   ๗.   ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
       นายประเสริฐ  แสงรัศมีเพ็ญ  ไดท้ าสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้าประเภทอะไหล่รถยนต์  ให้กับ  

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ขามทะเลสอมอเตอร์เวิร์ค   จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ า
ทางด้วยรถท่ีใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 

๘.   ข้อพิจารณา 

         พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นายประเสริฐ  แสงรัศมีเพ็ญ   
  ๙.   ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
          ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  นายประเสริฐ  แสงรัศมีเพ็ญ  
จ ากัด  มีเหตุผลและความจ าเป็นในการใช้รถเพ่ือน าไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพ่ือเป็นการใช้รถให้
ถูกต้องตามกฎหมาย  จึงเห็นควรอนุมัติให้  นายประเสริฐ  แสงรัศมีเพ็ญ  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้  และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนก าหนด
เงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒   แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่ งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นายประเสริฐ  แสงรัศมีเพ็ญ  ดังปรากฏ
รายละเอียด  ดังนี้  

๙.๑ จ านวนรถและลักษณะรถ   ให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน   1  คัน เป็นรถลักษณะ                     
ตู้บรรทุก 
   ๙.๒ เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคัน   ต้องจัดให้มีเครื่องหมายของ    
ผู้ประกอบการขนส่ง  ที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันที่ด้านนอกตัวถังรถ  โดยต้องมีชื่อผู้ประกอบการขนส่งเป็น
ตัวอักษรภาษาไทย  มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร   ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 

9.3  ใบก ากับการขนส่ง  ต้องจัดท าใบก ากับการขนส่งไว้ประจ ารถขณะท าการขนส่งเพ่ือ
ใช้ส าหรับการตรวจสอบ  ตามแบบใบก ากับการขนส่งที่ก าหนดไว้ 
    ๙.๔   วิธีการบรรทุก 
             (๑)  ต้องใช้รถบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของให้ตรงตามลักษณะการใช้งานของรถ     
แต่ละลักษณะตามที่ก าหนดไว้ 
                                        (๒)  ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันและระมัดระวัง  ควบคุม ดูแลมิให้สัตว์หรือสิ่งของที่
บรรทุกตกหล่น  รั่วไหล   ส่งกลิ่น   ส่องแสงสะท้อน  หรือปลิวไปจากรถ  อันก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ  ท า

/๗.   ข้อมูล... 



ให้สกปรกเปรอะเปื้อน  ท าให้เสื่อมเสียสุขภาพ  อนามัยแก่ประชาชน  หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สิน    

๙.๕  จ านวนผู้ประจ ารถ   ในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ผู้ขับรถ  ๑  คน  ขับรถติดต่อกันไม่เกิน
สี่ชั่วโมง   เว้นแต่ได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง  ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถต่อไปได้อีกไม่เกินสี่ชั่วโมง
ติดต่อกัน 

๙.๖   ท้องที่ท าการขนส่ง   ทั่วราชอาณาจักร  
๙.๗   อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ 

กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก าหนด 
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๙.๘  สถานที่เก็บ   ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ    จ านวน ๑   แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณโฉนด
ที่ดินเลขที ่ 37110  ต าบลนกออก  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา   

๙.๙  การน ารถเข้าด าเนินการทางทะเบียน   ให้น ารถที่ได้รับอนุมัติเข้าด าเนินการ                 
จดทะเบียนและช าระภาษีภายในก าหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง  หากไม่สามารถ  
น ารถคันใดเข้าด าเนินการภายในก าหนด  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถคันดังกล่าว   โดยให้นายทะเบียน
ลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่น าเข้าด าเนินการทางทะเบียนแล้ว 
   จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ า
ทางประจ าจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 
๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออก
ให้แก่  นายประเสริฐ  แสงรัศมีเพ็ญ  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 

      เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันของ นายประเสริฐ  แสงรัศมีเพ็ญ 

  
นายประเสริฐ  แสงรัศมีเพ็ญ 

 
 
 
 

/๙.8  สถานที่....... 
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๔.22  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ 
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่บริษัท ที 9 (ประเทศไทย) จ ากัด  
(ออกใหม่) 

         ด้วย  บริษัท ที 9 (ประเทศไทย)  จ ากัด  ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถท่ีใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งนายทะเบียนได้ พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็น
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้   โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจ านวนรถที่ยื่นขอ 

ลักษณะและจ านวนรถที่ยื่นขอ 
 

ลักษณะและจ านวนรถที่เห็นควรก าหนดเป็นเงื่อนไข 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

กึ่งพ่วง 
ลากจูง 
 
 

4 
4 
 

กึ่งพ่วง 
ลากจูง 
 
 

4 
4 
 

รวม                                8          คัน รวม                            8         คัน 

  
   ๒.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ 

/๔.22  เรื่อง… 



        บริษัท ที 9 (ประเทศไทย) จ ากัด  มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่  222  หมู่ 10  ต าบลเมืองปัก  
อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา   และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

   ๓.  สถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ 
        บริษัท ที 9 (ประเทศไทย) จ ากัด  มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ  จ านวน  1  แห่ง  
ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่  69326  ต าบลเมืองปัก  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา  มีเนื้อที่  1,600  
ตารางเมตร   เก็บรถได้   32  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

๔.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 
        บริษัท ที 9 (ประเทศไทย) จ ากัด  ขอใช้รถจ านวน  8  คัน เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วงจ านวน  4 คัน  
และลากจูงจ านวน  4  คัน โดยมีตัวรถท้ังหมดแล้ว  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

    ๕.   ท้องท่ีท าการขนส่ง  ทั่วราชอาณาจักร 

  ๖.   เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ย่ืนขอ 
              บริษัท ที 9 (ประเทศไทย) จ ากัด  ขอใช้รถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า  ให้กับ 
บริษัท ศิลาบริการขนส่ง จ ากัด  ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 

 

 

-  68 – 

   ๗.   ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
       บริษัท ที 9 (ประเทศไทย) จ ากัด  ได้ท าสัญญาว่าจ้างขนส่งน้ ามันเชื้อเพลิง  ให้กับ  บริษัท 

ต่อสกุลปิโตรเลียม จ ากัด  จึงมีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ     เพ่ือใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 

๘.   ข้อพิจารณา 

         พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  บริษัท ที 9 (ประเทศไทย) จ ากัด   
  ๙.   ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
          ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  บริษัท ที 9 (ประเทศไทย) จ ากัด  
จ ากัด  มีเหตุผลและความจ าเป็นในการใช้รถเพ่ือน าไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพ่ือเป็นการใช้รถให้
ถูกต้องตามกฎหมาย  จึงเห็นควรอนุมัติให้  บริษัท ที 9 (ประเทศไทย) จ ากัด  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถท่ีใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้  และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนก าหนด
เงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒   แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  บริษัท ที 9 (ประเทศไทย) จ ากัด  ดังปรากฏ
รายละเอียด  ดังนี้  

๙.๑ จ านวนรถและลักษณะรถ   ให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน   8  คัน เป็นรถลักษณะ                     
กึ่งพ่วงจ านวน  4  คัน  และลากจูงจ านวน  4  คัน 

/๗.   ข้อมูล... 



   ๙.๒ เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคัน   ต้องจัดให้มีเครื่องหมายของ    
ผู้ประกอบการขนส่ง  ที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันที่ด้านนอกตัวถังรถ  โดยต้องมีชื่อผู้ประกอบการขนส่งเป็น
ตัวอักษรภาษาไทย  มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร   ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 

9.3  ใบก ากับการขนส่ง  ต้องจัดท าใบก ากับการขนส่งไว้ประจ ารถขณะท าการขนส่งเพ่ือ
ใช้ส าหรับการตรวจสอบ  ตามแบบใบก ากับการขนส่งที่ก าหนดไว้ 
    ๙.๔   วิธีการบรรทุก 
             (๑)  ต้องใช้รถบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของให้ตรงตามลักษณะการใช้งานของรถ     
แต่ละลักษณะตามที่ก าหนดไว้ 
                                        (๒)  ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันและระมัดระวัง  ควบคุม ดูแลมิให้สัตว์หรือสิ่งของที่
บรรทุกตกหล่น  รั่วไหล   ส่งกลิ่น   ส่องแสงสะท้อน  หรือปลิวไปจากรถ  อันก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ  ท า
ให้สกปรกเปรอะเปื้อน  ท าให้เสื่อมเสียสุขภาพ  อนามัยแก่ประชาชน  หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สิน    

๙.๕  จ านวนผู้ประจ ารถ   ในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ผู้ขับรถ  ๑  คน  ขับรถติดต่อกันไม่เกิน
สี่ชั่วโมง   เว้นแต่ได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง  ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถต่อไปได้อีกไม่เกินสี่ชั่วโมง
ติดต่อกัน 
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๙.๖   ท้องที่ท าการขนส่ง   ทั่วราชอาณาจักร  
๙.๗   อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ 

กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก าหนด 
     ๙.๘  สถานที่เก็บ   ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ    จ านวน ๑   แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณโฉนด
ที่ดินเลขที ่ 69326  ต าบลเมืองปัก  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา   

๙.๙  การน ารถเข้าด าเนินการทางทะเบียน   ให้น ารถที่ได้รับอนุมัติเข้าด าเนินการ                 
จดทะเบียนและช าระภาษีภายในก าหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง  หากไม่สามารถ  
น ารถคันใดเข้าด าเนินการภายในก าหนด  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถคันดังกล่าว   โดยให้นายทะเบียน
ลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่น าเข้าด าเนินการทางทะเบียนแล้ว 
   จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ า
ทางประจ าจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 
๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออก
ให้แก่  บริษัท ท๙ี (ประเทศไทย) จ ากัด  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
 

เอกสารแนบ 

/๙.6  ท้องที่....... 



บัญชีรายละเอียดรถของ  บริษัท ที 9 (ประเทศไทย) จ ากัด 
 

ล าดับที ่ เลขทะเบียน ชนิดรถ เลขคัสซ ี เลขเคร่ืองยนต ์ ลักษณะรถ  

๑. 70-6205 นม. HINO FM1AKLA-12069 A09C-TH12153 ลากจูง 

2 70-8190 นม. HINO FM1AKLA-12070 A09C-TH12154 ” 

3 70-8142 นม. ISUZU MP1GXZ77N8T002964 6UZ1-461336 ” 

4 70-8185 นม. ISUZU MP1GXZ77N8T003117 6UZ1-462912 ” 

5 70-5493นม. - PS-0004 - กึ่งพ่วง 

6 70-5491 นม. - PS-0001 - ” 

7 70-5490 นม. - PS-0002 - ” 

8 70-5491 นม. - PS-0012 - ” 

 
 

      เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันของ บริษัท ที 9 (ประเทศไทย) จ ากัด 

  
บริษัท ที 9 (ประเทศไทย) จ ากัด 
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๔.23  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ 
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคชัยเครน  
(ออกใหม่) 

         ด้วย  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคชัยเครน  ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้
ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้   โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจ านวนรถที่ยื่นขอ 

ลักษณะและจ านวนรถที่ยื่นขอ 
 

ลักษณะและจ านวนรถที่เห็นควรก าหนดเป็นเงื่อนไข 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

บรรทุกเฉพาะกิจ 
 

1 (ขออนุมัติในหลักการ) 
 

บรรทุกเฉพาะกิจ 
 

1 (อนุมัติในหลักการ) 
 

/๔.23  เรื่อง….… 



 

รวม                                1          คัน รวม                            1         คัน 

  
   ๒.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ 
        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคชัยเครน  มีส านักงานตั้งอยู่เลขที ่ 129/2  หมู่  5  ต าบลด่านเกวียน  
อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา   และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

   ๓.  สถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ 
        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคชัยเครน  มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ  จ านวน  1  แห่ง  
ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่  20574  ต าบลโชคชัย  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  มีเนื้อที่  400  ตาราง
เมตร   เก็บรถได้   8  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

๔.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 
        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคชัยเครน  ขอใช้รถจ านวน  1  คัน เป็นรถลักษณะบรรทุกเฉพาะกิจ โดย
ขออนุมัติในหลักการ 

    ๕.   ท้องท่ีท าการขนส่ง  ทั่วราชอาณาจักร 

  ๖.   เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ย่ืนขอ 
              ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคชัยเครน  ขอใช้รถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างยกสิ่งของ  ให้กับ บริษัท 
ไดน่า ฟลูอิด จ ากัด  ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
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   ๗.   ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคชัยเครน  ได้ท าสัญญาว่าจ้างขนยกสิ่งของ  ให้กับ  บริษัท ไดน่า ฟลู

อิด จ ากัด  จึงมีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ     เพ่ือใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 

๘.   ข้อพิจารณา 

         พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคชัยเครน   
  ๙.   ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
          ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคชัยเครน  
จ ากัด  มีเหตุผลและความจ าเป็นในการใช้รถเพ่ือน าไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพ่ือเป็นการใช้รถให้
ถูกต้องตามกฎหมาย  จึงเห็นควรอนุมัติให้  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคชัยเครน  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถท่ีใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้  และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนก าหนด
เงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒   แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่

/๗.   ข้อมูล... 



ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคชัยเครน  ดังปรากฏ
รายละเอียด  ดังนี้  

๙.๑ จ านวนรถและลักษณะรถ   ให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน   1  คัน เป็นรถลักษณะ                     
บรรทุกเฉพาะกิจ 
   ๙.๒ เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคัน   ต้องจัดให้มีเครื่องหมายของ    
ผู้ประกอบการขนส่ง  ที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันที่ด้านนอกตัวถังรถ  โดยต้องมีชื่อผู้ ประกอบการขนส่งเป็น
ตัวอักษรภาษาไทย  มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร   ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 

9.3  ใบก ากับการขนส่ง  ต้องจัดท าใบก ากับการขนส่งไว้ประจ ารถขณะท าการขนส่งเพ่ือ
ใช้ส าหรับการตรวจสอบ  ตามแบบใบก ากับการขนส่งที่ก าหนดไว้ 
    ๙.๔   วิธีการบรรทุก 
             (๑)  ต้องใช้รถบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของให้ตรงตามลักษณะการใช้งานของรถ     
แต่ละลักษณะตามที่ก าหนดไว้ 
                                        (๒)  ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันและระมัดระวัง  ควบคุม ดูแลมิให้สัตว์หรือสิ่งของที่
บรรทุกตกหล่น  รั่วไหล   ส่งกลิ่น   ส่องแสงสะท้อน  หรือปลิวไปจากรถ  อันก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ  ท า
ให้สกปรกเปรอะเปื้อน  ท าให้เสื่อมเสียสุขภาพ  อนามัยแก่ประชาชน  หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สิน    

๙.๕  จ านวนผู้ประจ ารถ   ในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ผู้ขับรถ  ๑  คน  ขับรถติดต่อกันไม่เกิน
สี่ชั่วโมง   เว้นแต่ได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง  ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถต่อไปได้อีกไม่เกินสี่ชั่วโมง
ติดต่อกัน 
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๙.๖   ท้องที่ท าการขนส่ง   ทั่วราชอาณาจักร  
๙.๗   อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ 

กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก าหนด 
     ๙.๘  สถานที่เก็บ   ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ    จ านวน ๑   ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดิน
เลขที ่ 20574  ต าบลโชคชัย  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา   

๙.๙  การน ารถเข้าด าเนินการทางทะเบียน   ให้น ารถที่ได้รับอนุมัติเข้าด าเนินการ                 
จดทะเบียนและช าระภาษีภายในก าหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง  หากไม่สามารถ  
น ารถคันใดเข้าด าเนินการภายในก าหนด  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถคันดังกล่าว   โดยให้นายทะเบียน
ลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับศูนย์คัน 
   จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ า
ทางประจ าจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือโปรดพิจารณา 

/๙.6  ท้องที่....... 



มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 
๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออก
ให้แก่  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคชัยเครน  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 

      เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันของ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั โชคชัยเครน 

  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โชคชัยเครน 
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๔.24  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ 
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซ่ึงออกให้แก่  นางคูณ  สงนอก  (ออกใหม่) 

         ด้วย  นางคูณ  สงนอก  ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ า
ทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้   โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจ านวนรถที่ยื่นขอ 

/๔.24  เรื่อง….… 



ลักษณะและจ านวนรถที่ยื่นขอ 
 

ลักษณะและจ านวนรถที่เห็นควรก าหนดเป็นเงื่อนไข 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

บรรทุกเฉพาะกิจ 
(ก าจัดสิ่งปฏิกูล) 
 
 

1  
 

บรรทุกเฉพาะกิจ 
(ก าจัดสิ่งปฏิกูล) 
 

1  

รวม                                1          คัน รวม                            1         คัน 

  
   ๒.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ 
        นางคูณ  สงนอก  มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่  34  หมู่  11  ต าบลโนนตูม  อ าเภอชุมพวง  
จังหวัดนครราชสีมา   และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  
พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

   ๓.  สถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ 
        นางคูณ  สงนอก  มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ  จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณ
โฉนดที่ดินเลขที ่ 45016  ต าบลโนนตมู  อ าเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา  มีเนื้อที่  200  ตารางเมตร   เก็บ
รถได้   4  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

๔.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 
        นางคูณ  สงนอก  ขอใช้รถจ านวน  1  คัน เป็นรถลักษณะบรรทุกเฉพาะกิจ (ก าจัดสิ่งปฏิกูล) 
โดยขออนุมัติในหลักการ 

    ๕.   ท้องท่ีท าการขนส่ง  ทั่วราชอาณาจักร 

  ๖.   เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ย่ืนขอ 
              นางคูณ  สงนอก  ขอใช้รถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างสูบสิ่งปฏิกูล  ให้แก่ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์ 
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   ๗.   ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
       นางคูณ  สงนอก  ได้รับอนุญาตท าการเก็บขนสิ่งปฏิกูลเลขที่  2/ 2560   จากองค์การ

บริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ให้น ารถไปใช้ในการรับจ้างสูบสิ่งปฏิกูล  ให้แก่ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสะอาด  อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยได้จัดให้มีที่ส าหรับทิ้งสิ่งปฏิกูล  ตามโฉนดที่ดินเลขที่  
7372  ต าบลโนนตูม  อ าเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา  อยู่ห่างไกลจากแหล่งชุมชน  และไม่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนร าคาญใจแก่ประชาชนโดยทั่วไป 

/๗.   ข้อมูล... 



๘.   ข้อพิจารณา 

         พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นางคูณ  สงนอก   
  ๙.   ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
          ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  นางคูณ  สงนอก  มีเหตุผลและ
ความจ าเป็นในการใช้รถเพ่ือน าไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพ่ือเป็นการใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมาย  
จึงเห็นควรอนุมัติให้  นางคูณ  สงนอก  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้  และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒   แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นางคูณ  สงนอก  ดังปรากฏรายละเอียด  ดังนี้  

๙.๑ จ านวนรถและลักษณะรถ   ให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน   1  คัน เป็นรถลักษณะ                     
บรรทุกเฉพาะกิจ (ก าจัดสิ่งปฏิกูล) 
   ๙.๒ เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคัน   ต้องจัดให้มีเครื่องหมายของ    
ผู้ประกอบการขนส่ง  ที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันที่ด้านนอกตัวถังรถ  โดยต้องมีชื่อผู้ประกอบการขนส่งเป็น
ตัวอักษรภาษาไทย  มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร   ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 

9.3  ใบก ากับการขนส่ง  ต้องจัดท าใบก ากับการขนส่งไว้ประจ ารถขณะท าการขนส่งเพ่ือ
ใช้ส าหรับการตรวจสอบ  ตามแบบใบก ากับการขนส่งที่ก าหนดไว้ 
    ๙.๔   วิธีการบรรทุก 
             (๑)  ต้องใช้รถบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของให้ตรงตามลักษณะการใช้งานของรถ     
แต่ละลักษณะตามที่ก าหนดไว้ 
                                        (๒)  ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันและระมัดระวัง  ควบคุม ดูแลมิให้สัตว์หรือสิ่งของที่
บรรทุกตกหล่น  รั่วไหล   ส่งกลิ่น   ส่องแสงสะท้อน  หรือปลิวไปจากรถ  อันก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ  ท า
ให้สกปรกเปรอะเปื้อน  ท าให้เสื่อมเสียสุขภาพ  อนามัยแก่ประชาชน  หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สิน    

๙.๕  จ านวนผู้ประจ ารถ   ในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ผู้ขับรถ  ๑  คน  ขับรถติดต่อกันไม่เกิน
สี่ชั่วโมง   เว้นแต่ได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง  ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถต่อไปได้อีกไม่เกินสี่ชั่วโมง
ติดต่อกัน 
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๙.๖   ท้องที่ท าการขนส่ง   ทั่วราชอาณาจักร  
๙.๗   อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ 

กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก าหนด 
     ๙.๘  สถานที่เก็บ   ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ    จ านวน ๑   ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดิน
เลขที ่ 45016  ต าบลโนนตมู  อ าเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 

/๙.6  ท้องที่....... 



๙.๙  การน ารถเข้าด าเนินการทางทะเบียน   ให้น ารถที่ได้รับอนุมัติเข้าด าเนินการ                 
จดทะเบียนและช าระภาษีภายในก าหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง  หากไม่สามารถ  
น ารถคันใดเข้าด าเนินการภายในก าหนด  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถคันดังกล่าว   โดยให้นายทะเบียน
ลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับศูนย์คัน 
   จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ า
ทางประจ าจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 
๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออก
ให้แก่  นางคูณ  สงนอก ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 

      เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันของ นางคูณ  สงนอก 

  
นางคูณ  สงนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  76– 
 

๔.25  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ 

/๔.25  เรื่อง….… 



ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่   นายวันชัย  วิศิษฐ์ชัยยากุล       
(ออกใหม่) 

         ด้วย  นายวันชัย  วิศิษฐ์ชัยยากุล  ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้   โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจ านวนรถที่ยื่นขอ 

ลักษณะและจ านวนรถที่ยื่นขอ 
 

ลักษณะและจ านวนรถที่เห็นควรก าหนดเป็นเงื่อนไข 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

กระบะบรรทุก 
พ่วง 
 
 

5 
5 
 

กระบะบรรทุก 
พ่วง 
 

5 
5 
 

รวม                                10          คัน รวม                            10         คัน 

  
   ๒.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ 
        นายวันชัย  วิศิษฐ์ชัยยากุล  มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่  499  หมู่  7  ต าบลประทาย  อ าเภอ
ประทาย  จังหวัดนครราชสีมา   และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

   ๓.  สถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ 
        นายวันชัย  วิศิษฐ์ชัยยากุล  มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ  จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่
บริเวณโฉนดที่ดินเลขที ่ 48072  ต าบลประทาย  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา  มีเนื้อที่  1,200  ตาราง
เมตร   เก็บรถได้   24  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

๔.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 
        นายวันชัย  วิศิษฐ์ชัยยากุล  ขอใช้รถจ านวน  10  คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจ านวน  5  
คัน  และพ่วงจ านวน  5  คัน  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

    ๕.   ท้องท่ีท าการขนส่ง  ทั่วราชอาณาจักร 

  ๖.   เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ย่ืนขอ 
              นายวันชัย  วิศิษฐ์ชัยยากุล  ขอใช้รถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า  ให้กับ บริษัท 
ตงเฮง การเกษตร 2558 จ ากัด ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 

 

 /๗.   ข้อมูล... 
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   ๗.   ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
       นายวันชัย  วิศิษฐ์ชัยยากุล  ได้ท าสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้าประเภทปุ๋ยเคมี  ให้กับ  บริษัท 

ตงเฮง การเกษตร 2558 จ ากัด  จึงมีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้
ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ     เพ่ือใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 

๘.   ข้อพิจารณา 

         พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นายวันชัย  วิศิษฐ์ชัยยากุล   
  ๙.   ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
          ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  นายวันชัย  วิศิษฐ์ชัยยากุล  มี
เหตุผลและความจ าเป็นในการใช้รถเพ่ือน าไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพ่ือเป็นการใช้รถให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย  จึงเห็นควรอนุมัติให้  นายวันชัย  วิศิษฐ์ชัยยากุล  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง
ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้  และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  
๓๒   แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นายวันชัย  วิศิษฐ์ชัยยากุล  ดังปรากฏรายละเอียด  ดังนี้  

๙.๑ จ านวนรถและลักษณะรถ   ให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน   10  คัน เป็นรถลักษณะ                     
กระบะบรรทุกจ านวน  5  คัน  และพ่วงจ านวน  5  คัน 
   ๙.๒ เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคัน   ต้องจัดให้มีเครื่องหมายของ    
ผู้ประกอบการขนส่ง  ที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันที่ด้านนอกตัวถังรถ  โดยต้องมีชื่อผู้ประกอบการขนส่งเป็น
ตัวอักษรภาษาไทย  มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร   ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 

9.3  ใบก ากับการขนส่ง  ต้องจัดท าใบก ากับการขนส่งไว้ประจ ารถขณะท าการขนส่งเพ่ือ
ใช้ส าหรับการตรวจสอบ  ตามแบบใบก ากับการขนส่งที่ก าหนดไว้ 
    ๙.๔   วิธีการบรรทุก 
             (๑)  ต้องใช้รถบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของให้ตรงตามลักษณะการใช้งานของรถ     
แต่ละลักษณะตามที่ก าหนดไว้ 
                                        (๒)  ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันและระมัดระวัง  ควบคุม ดูแลมิให้สัตว์หรือสิ่งของที่
บรรทุกตกหล่น  รั่วไหล   ส่งกลิ่น   ส่องแสงสะท้อน  หรือปลิวไปจากรถ  อันก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ  ท า
ให้สกปรกเปรอะเปื้อน  ท าให้เสื่อมเสียสุขภาพ  อนามัยแก่ประชาชน  หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สิน    

๙.๕  จ านวนผู้ประจ ารถ   ในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ผู้ขับรถ  ๑  คน  ขับรถติดต่อกันไม่เกิน
สี่ชั่วโมง   เว้นแต่ได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง  ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถต่อไปได้อีกไม่เกินสี่ชั่วโมง
ติดต่อกัน 

๙.๖   ท้องที่ท าการขนส่ง   ทั่วราชอาณาจักร  
๙.๗   อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ 

กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก าหนด 
 
 
 

/๙.8  สถานที่....... 
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     ๙.๘  สถานที่เก็บ   ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ    จ านวน ๑   ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดิน
เลขที ่ 48072  ต าบลประทาย  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา  

๙.๙  การน ารถเข้าด าเนินการทางทะเบียน   ให้น ารถที่ได้รับอนุมัติเข้าด าเนินการ                 
จดทะเบียนและช าระภาษีภายในก าหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง  หากไม่สามารถ  
น ารถคันใดเข้าด าเนินการภายในก าหนด  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถคันดังกล่าว   โดยให้นายทะเบียน
ลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่น าเข้าด าเนินการทางทะเบียนแล้ว 
   จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ า
ทางประจ าจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 
๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออก
ให้แก่  นายวันชัย  วิศิษฐ์ชัยยากุล  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 

เอกสารแนบ 
บัญชีรายละเอียดรถของ  นายวันชัย  วิศิษฐ์ชัยยากุล 

 

ล าดับที ่ เลขทะเบียน ชนิดรถ เลขคัสซ ี เลขเคร่ืองยนต ์ ลักษณะรถ  

๑. 85-6731 นม. ISUZU FXZ23NZH24-7004001 6SD1-412981 กระบะบรรทุก 

2 85-8578 นม. ISUZU FXZ23NZH24-7004815 6SD1-415791 ” 

3 86-2008 นม. ISUZU MCP1FXZ7779T000530 6UZ1-423777 ” 

4 86-4588 นม. ISUZU MP1FXZ7779T001586 6UZ1-428456 ” 

5 86-6188 นม. ISUZU MP1FXZ7779T002335 6UZ1-433818 ” 

6 85-7278 นม. - KTC-0009-50 - พ่วง 

7 85-8788 นม. - KTC-0012-51 - ” 

8 86-2208 นม. - SC-0616-05 - ” 

9 86-4589 นม. - SC-0768-05 - ” 

10 86-6189 นม. - SC-0851-05 - ” 

 
 
 

      เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันของ นายวันชัย  วิศิษฐ์ชัยยากุล 

  
นายวันชัย  วิศิษฐ์ชัยยากุล 
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  4.26  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด  (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับ   
จ านวนรถ (เพิ่มรถ )   ที่ก าหนดไว้ใน ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ให้แก ่   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยรรยงขนส่ง 

  ด้วย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยรรยงขนส่ง    ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณาก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเก่ียวกับจ านวนรถ(เพ่ิมรถ) เพ่ือให้
เพียงพอกับการใช้งานรับจ้างขนส่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง    
  ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 
  1.  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนรถและลักษณะรถ 

 
ลักษณะรถ 

 

เง่ือนไข 
จ านวนรถเดิม 

(คัน) 

จ านวนรถที่ขออนุมัติ 
เพิ่มรถ 
(คัน) 

เงื่อนไขจ านวนรถ 
ที่นายทะเบียนเห็นควรก าหนด    

(คัน) 
กระบะบรรทุก 
พ่วง 
กึ่งพ่วง 
ลากจูง 

11 
11 
21 
21 

- 
- 
1 
1 

11 
11 

 22 
22 

รวม 64 2 66 

  2.  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง 
        ห้างฯ    เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ  ใบอนุญาตเลขที่  นม.103/2558  สิ้นอายุวันที่  12  ตุลาคม  2563 สถานที่ประกอบการขนส่ง
ตั้งอยู่เลขท่ี  256-258    ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
  3.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
                ห้างฯ  ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวางหลักทรัพย์    การช าระ
ภาษีรถท่ีมีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง   และท่ีผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย 

  4.  สถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถ 
                         ห้างฯ มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถจ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่  
๑๗๑๔๐,๑๗๑๔๓  ต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา    มีเนื้อที่  ๘,๐๐๐  ตารางเมตร  เก็บรถได้  
๑๖๐  คัน  
  5.  รายละเอียดรถที่ย่ืนขอ 

        ห้างฯ    ขอเพ่ิมรถจ านวน  2  คัน   เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วงจ านวน  1  คัน  และลากจูง
จ านวน 1 คัน โดยมีตัวรถอยู่แล้วเป็นรถใหม่ ชนิดรถ  HINO  เลขตัวรถ  MNKFM1AK1XHX13768  เลข
เครื่องยนต์  A09CTHH52882  ลักษณะลากจูง  และ  เลขตัวรถ  MNKFM1AK1XHX13768   

/๔.26  เรื่อง….… 



  6.  เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขอ 
        ห้างฯ    ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปใช้รับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ   บริษัท เอสซีจี โลจีสติกส ์แมเนจ
เม้นท์ จ ากัด  ปัจจุบันมีปริมาณการใช้รถเพ่ิมมากขึ้น  รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอกับการใช้งาน   จึงขอเพ่ิมรถเพ่ือให้มี
รถเพียงพอกับการใช้งานขนส่งต่อไป 

/๗.ข้อมูล....... 
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  7.  ข้อมูลจากการตรวจสอบ 

         7.1  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยรรยงขนส่ง    ขอเพ่ิมรถเพ่ือน ารถไปรับจ้างขนส่งสินค้าประเภท
ข้าว  แป้ง  น้ าตาล  และสินค้าทางการเกษตร  ให้กับ   บริษัท เอสซีจี โลจีสติกส์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด   เนื่องจาก
ปริมาณงานเพ่ิมมากขึ้นรถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอกับการใช้งาน   ดังนั้น จึงได้ขอเพ่ิมรถอีกจ านวน  2  คัน  เป็นรถ
ลักษณะกึ่งพ่วงจ านวน  1  คัน  และลากจูงจ านวน  1  คัน  ทั้งนี้  เพื่อให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานขนส่งต่อไป       
         ๗.๒  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยรรยงขนส่ง  ได้รับอนุมัติให้เพ่ิมรถครั้งสุดท้ายเมื่อคราวประชุม
คณะอนุกรรมการฯ  ครั้งที่  6/2559  เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2559 
        8.   ข้อพิจารณา 

        พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด  (ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ  (เพ่ิมรถ) 
ตามมาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522   ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก ่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยรรยงขนส่ง     

  9.  ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
       ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยรรยงขนส่ง    
มีเหตุผลและความจ าเป็นต้องใช้รถเพ่ิมขึ้น   จึงเห็นควรก าหนด(ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพ่ิมรถ) 
ตามมาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  2522   ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยรรยงขนส่ง    โดยให้ใช้รถ
จ านวนไม่เกิน  ๖6  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจ านวน  ๑1  คัน  ,พ่วงจ านวน  ๑1  คัน  ,กึ่งพ่วงจ านวน  
๒๒  คัน  และลากจูงจ านวน  ๒๒  คัน  (เพิ่มรถจ านวน 1  คัน เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วงจ านวน  1  คัน  และ 
ลากจูงจ านวน  1  คัน ) เพ่ือให้เพียงพอกับการใช้รถได้ตามที่ขอ  
       โดยก าหนดเงื่อนไขให้ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยรรยงขนส่ง    น ารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้   เข้า
ด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนภายในก าหนด  180 วัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ   หากไม่สามารถน ารถ
คันใดเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนได้ทันภายในก าหนดเวลา      ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว  
และให้ลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่ได้น าเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนแล้วภายใน
ก าหนด    

  จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางประจ า
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม           
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4.๒7 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด  (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับ   
จ านวนรถ (เพิ่มรถ )   ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของให้แก่บริษัท ตั้งย่งง้วนขนส่ง  จ ากัด 

  ด้วย บริษัท ตั้งย่งง้วนขนส่ง จ ากัด  ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณาก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ(เพ่ิมรถ)เพ่ือให้
เพียงพอกับการใช้งานรับจ้างขนส่งแก่ผู้ว่าจ้าง 
  ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการตรวจสอบแล้วขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 
  ๑.  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนรถและลักษณะรถ 

ลักษณะรถ เงื่อนไข 
จ านวนรถเดิม 

(คัน) 

จ านวนรถที่ขออนุมัติ 
เพิ่มรถ 
(คัน) 

เงื่อนไขจ านวนรถ 
ที่นายทะเบียนเห็นควรก าหนด    

(คัน) 
กระบะบรรทุก 
บรรทุกของเหลว 
พ่วง 
กึ่งพ่วง 
ลากจูง 

6 
๑ 

๑4 
71 
61 

๕(ขออนุมัติในหลักการ  2  คัน) 
- 

6(ขออนุมัติในหลักการ  2  คัน) 
4 
- 

11 (อนุมัติในหลักการ  2  คัน) 
๑ 

20 (อนุมัติในหลักการ  2  คัน) 
75 
61 
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  ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง 
      บริษัท ฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ  ใบอนุญาตเลขที่  นม. ๘๕/๒๕๕๖  สิ้นอายุวันที่  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  สถานที่ประกอบการขนส่ง  
ตั้งอยู่เลขท่ี  ๓๕๙  หมู่  ๒  ต าบลด่านขุนทด  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
  ๓.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  
                บริษัท ฯ  ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวางหลักทรัพย์การช าระ
ภาษีรถท่ีมีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง   และท่ีผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย 
  ๔. สถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถ 



      บริษัทฯ  มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถจ านวน  ๑  แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดินเลขท่ี  
๑๑๘๐๗,๑๓๙๙๐  ต าบลด่านขุนทด  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา   มีเนื้อที่จ านวน  ๑๘,๐๐๐  ตาราง
เมตร  เก็บรถได้จ านวน  ๓๖๐  คัน เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

  ๕.  รายละเอียดรถที่ย่ืนขอ  

       บริษัทฯ ขอเพ่ิมรถจ านวน  ๑5  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจ านวน  5  คัน  ,พ่วง
จ านวน  6  คัน  และก่ึงพ่วงจ านวน  4  คัน  โดยมีตัวรถอยู่แล้วจ านวน 11  คัน  และขออนุมัติในหลักการจ านวน  
4  คันซึ่งมีเอกสารการจองจาก  บริษัท ฮีโน่นครราชสีมา จ ากัด 
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  ๖.  เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขอ 
       บริษัทฯ  ขอเพ่ิมรถเพ่ือใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า  ให้กับ  บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจ
เม้นท์ จ ากัด  ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 

  ๗.  ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
       ๗.๑  บริษัทฯ  ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าประเภท ข้าว  แป้ง  น้ าตาล  
วัสดุก่อสร้าง  เหล็ก  ปูนซีเมนต์  ให้กับ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จ ากัด    เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณ
งานเพ่ิมมากขึ้น  รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ  จึงได้ขอเพ่ิมรถอีกจ านวน  ๑5  คัน  เป็นรถลักษณะบรรทุกจ านวน  ๕  
คัน  ,พ่วงจ านวน  6  คัน  และก่ึงพ่วงจ านวน  4  คัน  ทั้งนี้  เพื่อให้มีรถเพียงพอและเหมาะสมกับการใช้งานต่อไป 
       ๗.๒  บริษัท ตั้งย่งง้วนขนส่ง จ ากัด ได้รับอนุมัติให้เพ่ิมรถครั้งสุดท้ายเมื่อคราวประชุม
คณะอนุกรรมการฯ  ครั้งที่  6/2559  เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2559 

  ๘. ข้อพิจารณา 
      พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด  (ปรับปรุง)  เงื่อนไขเก่ียวกับจ านวนรถ  (เพ่ิมรถ) 
ตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถท่ีใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่  บริษัท ตั้งย่งง้วนขนส่ง จ ากัด 

  ๙. ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
      ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  บริษัท ตั้งย่งง้วนขนส่ง จ ากัด   มี
เหตุผลและความจ าเป็นต้องใช้รถเพ่ิมขึ้นจึงเห็นควรก าหนด (ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพ่ิมรถ) ตาม
มาตรา  ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง
ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ บริษัท ตั้งย่งง้วนขนส่ง จ ากัด โดยให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน  ๑
68  คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจ านวน  11  คัน  , บรรทุกของเหลวจ านวน  ๑  คัน , พ่วงจ านวน  20  
คัน , กึ่งพ่วงจ านวน  75  คัน  และลากจูงจ านวน  61  คัน (เพิ่มรถจ านวน  ๑5  คัน เป็นรถลักษณะกระบะ
บรรทุกจ านวน  ๕  คัน  ,พ่วงจ านวน  6  คัน  และกึ่งพ่วงจ านวน  4  คัน ) เพ่ือให้เพียงพอกับการใช้รถได้
ตามท่ีขอ 



     โดยก าหนดเงื่อนไขให้  บริษัท ตั้งย่งง้วนขนส่ง จ ากัด น ารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้ เข้าด าเนินการ
เพ่ือจดทะเบียนภายในก าหนด  ๑๘๐วัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ   หากไม่สามารถน ารถคันใด
ด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนได้ทันภายในก าหนดเวลา  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว  และให้ลด
เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่ได้น าเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนแล้วภายในก าหนด    
  จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางประจ า
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มติที่ประชุม            
                              .  
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เอกสารแนบ 

รายละเอียดบัญชีรถของบริษัท ตั้งย่งงว้นขนส่ง จ ากัด 

ล าดับที ่ เลขทะเบียน ชนิดรถ เลขคัสซ ี เลขเคร่ืองยนต ์ ลักษณะรถ  

๑. 88-8488 นม. ISUZU MP1FXZ777FT003743 6UZ1-PZ8401 กระบะบรรทุก 
๒. 88-9285 นม. ISUZU MP1FXZ777GT000444 6UZ1RM3395 ” 
3 88-9287 นม. ISUZU MP1FXZ777GT000443 6UZ1RM3394 ” 

4-5   ขออนุมัติในหลักการ  ” 
6 88-9956 นม. - KET-PD3-003 - พ่วง 
7 88-9288 นม. - SHK-6797-17 - ” 
8 88-9286 นม. - SHK-6798-17 - ” 
9 88-8489 นม. - SHK-6770-16 - ” 

10-11   ขออนุมัติในหลักการ  ” 

12 88-3243 นม. - PA51-0310 - กึ่งพ่วง 
13 88-5828 นม. - TYN-0090 - ” 
14 88-3242 นม. - PA51-0314 - ” 
15 88-5287 นม. - TYN-0089 - ” 
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4.๒8  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ 
(เพิ่มรถ ) ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของให้แก่
บริษัท สุระชัยบรรทุกสัตว์ปีก (โชคชัย) จ ากัด 
  ด้วย บริษัท สุระชัยบรรทุกสัตว์ปีก (โชคชัย) จ ากัด ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้
ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณาก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ
(เพ่ิมรถ) เพ่ือให้เพียงพอกับการใช้งานรับจ้างขนส่งแก่ผู้ว่าจ้าง 
  ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการตรวจสอบแล้วขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 
  ๑.  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนรถและลักษณะรถ 

ลักษณะรถ เงื่อนไขจ านวนรถ
เดมิ(คัน) 

  จ านวนรถที่ขออนุมัติเพ่ิมรถ 
(คัน) 

เงื่อนไขจ านวนรถ 
ที่นายทะเบียนเห็นควรก าหนด(คัน) 

กระบะบรรทุก 
พ่วง 
บรรทุกเฉพาะกจิ 
กึ่งพ่วง 
ลากจูง 

๒๒๔   
๓   
๗  
๗ 

๑๐ 

๑๐ 
-  
- 
- 
- 

๒3๔   
๓   
๗  
๗ 

๑๐ 
๑ 



บรรทุกของเหลว ๑ - 
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  2.  ข้อมูลผู้ประกอบการขนส่ง 
                บริษัท ฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ใบอนุญาตเลขที่  นม 74 / 2559  สิ้นอายุวันที่  27  กรกฎาคม  2564  สถานที่ประกอบการ
ขนส่งตั้งอยู่เลขท่ี  23  หมู่ที่ 6  ต าบลท่าเยี่ยม  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  3.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
       บริษัท ฯ  ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวางหลักทรัพย์ประกัน
ความเสียหายอันเกิดจากการขนส่ง    การช าระภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง   และที่ผ่านมาไม่มีประวัติการ
ใช้รถผิดกฎหมายแต่อย่างใด 
  4.  สถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถ  
                            บริษัท ฯ  มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถจ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่ตามโฉนดที่ดินเลขที่  
๓๗๔๓๕    ต าบลท่าเยี่ยม  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ ๑๒,๘๐๐ ตารางเมตร  สามารถใช้จอด
เก็บรถได้  ๒๕๖  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้  (ใช้หลักเกณฑ์ตามมติคณะ อนุกรรมการควบคุมการขนส่งทาง
บกกลางครั้งที่  7  / 2548  ลงวันที่  17  พฤษภาคม  2548  กรณีมีรถตั้งแต่ ๔ คันข้ึนไป  ต้องมีพ้ืนที่เก็บ ซ่อม 
และบ ารุงรักษารถ ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนรถทั้งหมด  )  
  5.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ  
                บริษัท ฯ  ขอเพ่ิมรถจ านวน  ๑0  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด โดยมีตัวรถ
แล้ว  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
  6.  เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขอ 
        บริษัท ฯ ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปใช้รับจ้างขนส่ง ให้กับ   ผู้ว่าจ้างหลายราย  ไปยังสถานที่ต่าง ๆ 
ตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด 
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  7.  ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
       7.1  บริษัท ฯ  ได้น ารถไปรับจ้างขนส่งไก่ให้กับผู้ว่าจ้างหลายราย  ได้แก่ บริษัท คาร์กิลล์
มิทส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด , บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจ ากัด (มหาชน) , บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากัด , บริษัท ไทยฟูดส์ คอนแทรค ฟาร์มม่ิง จ ากัด  และ บริษัท พนัสโพลทรี่ จ ากัด   เนื่องจากปริมาณงาน
เพ่ิมข้ึนรถท่ีมีอยู่เดิมไม่เพียงพอ   ดังนั้น จึงไดข้อเพ่ิมรถอีกจ านวน  ๑0  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก
ทั้งหมด  เพ่ือให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานขนส่งต่อไป   
                        ๗.๒  บรษิัท ฯ  ได้รับอนุมัติให้เพ่ิมรถครั้งสุดท้ายเมื่อคราวประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่   
7/๒๕๖๐  เมื่อวันที่  12  กนัยายน  ๒๕๖๐ 

  8.   ข้อพิจารณา 
                 พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด  (ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ  (เพ่ิมรถ) 
ตามมาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522   ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก ่ บริษัท สุระชัยบรรทุกสัตว์ปีก (โชคชัย) จ ากัด   



  9.  ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
       ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  บริษัท สุระชัยบรรทุกสัตว์ปีก    
(โชคชัย) จ ากัด  มีเหตุผลและความจ าเป็นต้องใช้รถเพ่ิมข้ึน   จึงเห็นควรก าหนด(ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวน
รถ (เพ่ิมรถ) ตามมาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  2522   ไว้ในใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ บริษัท สุระชัยบรรทุกสัตว์ปีก (โชคชัย) 
จ ากัด  โดยให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน  ๒6๒  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจ านวน  ๒3๔  คัน  ,   ลากจูงจ านวน  
๑๐  คัน ,กึ่งพ่วงจ านวน  ๗  คัน ,บรรทุกเฉพาะกิจจ านวน  ๗ คัน ,พ่วงจ านวน  ๓  คัน และรถบรรทุกของเหลว
จ านวน  ๑  คัน  (เพิ่มรถจ านวน  ๑0  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด ) เพ่ือให้เพียงพอกับการใช้รถ
ได้ตามท่ีขอ   

       โดยก าหนดเงื่อนไขให้ บริษัท สุรชัยบรรทุกสัตว์ปีก (โชคชัย) จ ากัด  น ารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้   
เข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนภายในก าหนด  180 วัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ   หากไม่สามารถน า
รถคันใดเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนได้ทันภายในก าหนดเวลา  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว  
และให้ลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่ได้น าเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนแล้วภายใน
ก าหนด    

  จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางประจ า
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม           
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เอกสารแนบ 

รายละเอียดบัญชีรถของบริษัท สุระชัยบรรทุกสัตว์ปีก (โชคชัย) จ ากัด 



ล าดับที ่ เลขทะเบียน ชนิดรถ เลขคัสซ ี เลขเคร่ืองยนต ์ ลักษณะรถ  

๑. 71-5623 กท. NISSAN CW51H-06555 RD8-063650 กระบะบรรทุก 
๒. 70-3097 ฉช. ISUZU 3900221 แบบ FX213NY 6SA1-625768 ” 
3 82-3402 อย. ISUZU 1177724 6BD1-364983 ” 
4 70-1261 ฉช. ISUZU FVZ12MY-3900942 6BG1-807836 ” 
5 70-3155 นม. NISSAN CD43K-13936 PE6-063803C ” 
6 70-3164 นม. NISSAN CW51H-08155 PE6-0105101 ” 
7 70-3207 นม. NISSAN CW51H-07635 RD8-061512 ” 
8 70-4826 นม. NISSAN CW41M-04036 PE6-022548T ” 
9 30-1243 ฉช. NISSAN CV45V-00328 EP100-TC14033 ” 

10 70-9361 นม. ISUZU CXG23X-3002379 6SD1-721138 ” 
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4.29  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ 
(เพิ่มรถ ) ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของให้แก่  
นายสนิท  ไขทะเล 
  ด้วย  นายสนิท ไขทะเล  ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณาก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ(เพ่ิมรถ) เพ่ือให้เพียงพอ
กับการใช้งานรับจ้างขนส่งแก่ผู้ว่าจ้าง 
  ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการตรวจสอบแล้วขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 
  ๑.  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนรถและลักษณะรถ 

ลักษณะรถ เงื่อนไขจ านวนรถ
เดมิ(คัน) 

  จ านวนรถที่ขออนุมัติเพ่ิมรถ 
(คัน) 

เงื่อนไขจ านวนรถ 
ที่นายทะเบียนเห็นควรก าหนด(คัน) 

กระบะบรรทุก 
กึ่งพ่วง 
ลากจูง 
 

1 
3 
3  
 

- 
2 
1 
 

1 
5 
4 

รวม 7 3 10  

  2.  ข้อมูลผู้ประกอบการขนส่ง 
                 นายสนิท ไขทะเล  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถท่ีใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ใบอนุญาตเลขที่  นม.28/2560  สิ้นอายุวันที่  27  กุมภาพันธ์  2565  สถานที่
ประกอบการขนส่งตั้งอยู่เลขท่ี  307  หมู่ที่ 4  ต าบลหนองบัวศาลา  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
  3.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
       นายสนิท ไขทะเล  ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวางหลักทรัพย์
ประกันความเสียหายอันเกิดจากการขนส่ง    การช าระภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง    และที่ผ่านมาไม่มี
ประวัติการใช้รถผิดกฎหมายแต่อย่างใด 
  4.  สถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถ  
                              นายสนิท ไขทะเล  มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถจ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณ   
ส.ป.ก.4-01 ต าบลหนองบัวศาลา  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 5๐๐ ตารางเมตร  สามารถใช้จอด
เก็บรถได้  10  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

  5.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ  
 

                นายสนิท ไขทะเล  ขอเพ่ิมรถจ านวน  3  คัน  เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วงจ านวน  2  คัน  และ
ลากจูงจ านวน  ๑  คัน  โดยมีตัวรถอยู่แล้ว  มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

  6.  เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขอ 
        นายสนิท ไขทะเล  ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ บริษัท สีมา
อินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด  ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
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  7.  ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
       7.1  นายสนิท ไขทะเล  ขอใช้รถเพ่ือการการรับจ้างขนส่งสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป   ให้กับ  
บริษัท สีมาอินเตอร์โปรดักส์ จ ากัด  เนื่องจากมีประมาณการขนส่งเพ่ิมขึ้น  รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ  จึงขอเพ่ิมรถ
ในครั้งนี้จ านวน  3  คัน  เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วงจ านวน  2  คัน  และลากจูงจ านวน  ๑  คัน   เพ่ือให้มีรถเพียงพอ
กับการใช้งานต่อไป                          
      ๗.๒  นายสนิท ไขทะเล  ได้รับอนุมัติให้เพ่ิมรถครั้งสุดท้ายเมื่อคราวประชุมคณะอนุกรรมการ
ครั้งที่  7/๒๕๖๐  เมื่อวันที่  12  กันยายน  ๒๕๖๐ 
  8.   ข้อพิจารณา 

                 พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด  (ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ  (เพ่ิมรถ) 
ตามมาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522   ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก ่ นายสนิท ไขทะเล   

  9.  ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
       ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  นายสนิท ไขทะเล  มีเหตุผลและ
ความจ าเป็นต้องใช้รถเพ่ิมขึ้น   จึงเห็นควรก าหนด  (ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพ่ิมรถ) ตามมาตรา  
32  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  2522   ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วย
รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ นายสนิท ไขทะเล  โดยให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน  10  คัน  เป็นรถ
ลักษณะกระบะบรรทุกจ านวน  1  คัน , กึ่งพ่วงจ านวน  5  คัน  และลากจูงจ านวน  4  คัน (เพิ่มรถจ านวน  3  
คัน  เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วงจ านวน  5  คัน  และลากจูงจ านวน   4  คัน  ) เพ่ือให้เพียงพอกับการใช้รถได้ตามที่
ขอ   

       โดยก าหนดเงื่อนไขให้ นายสนิท ไขทะเล  น ารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้   เข้าด าเนินการเพ่ือจด
ทะเบียนภายในก าหนด  180 วัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ  หากไม่สามารถน ารถคันใดเข้าด าเนินการ
เพ่ือจดทะเบียนได้ทันภายในก าหนดเวลา  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว  และให้ลดเงื่อนไข
เกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่ได้น าเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนแล้วภายในก าหนด    

  จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางประจ า
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม           
            
             
 

เอกสารแนบ 
บัญชีรายละเอียดรถของ  นายสนิท  ไขทะเล  

 



ล าดับที ่ เลขทะเบียน ชนิดรถ เลขคัสซ ี เลขเคร่ืองยนต ์ ลักษณะรถ  

๑. รถใหม ่ HINO MNKFM1AK1XHX12924 A09CTHH55273 ลากจูง 

๒. รถใหม ่ - W59-2058 - กึ่งพ่วง 

๒. รถใหม ่ - W59-2059 - กึ่งพ่วง 

/๔.30 เรื่อง........ 
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  4.30  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวน
รถ (เพิ่มรถ )   ที่ก าหนดไว้ใน ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ให้แก่     บริษัท ลักษมีทรานสปอร์ต จ ากัด 

  ด้วย บริษัท ลักษมีทรานสปอร์ต จ ากัด    ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณาก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ      (เพ่ิม
รถ) เพ่ือใหเ้พียงพอกับการใช้งานรับจ้างขนส่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง    
  ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 
  1.  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนรถและลักษณะรถ 

 
ลักษณะรถ 

 

เง่ือนไข 
จ านวนรถเดิม 

(คัน) 

จ านวนรถที่ขออนุมัติ 
เพิ่มรถ 
(คัน) 

เงื่อนไขจ านวนรถ 
ที่นายทะเบียนเห็นควรก าหนด    

(คัน) 
กึ่งพ่วง 
ลากจูง  
 

2 
4 

1 
- 

3 
4 

รวม 6 1 7 

  2.  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง 
        บริษัทฯ    เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ  ใบอนุญาตเลขที่  นม.37/2557  สิ้นอายุวันที่  7  พฤษภาคม  2562  สถานที่ประกอบการ
ขนส่งตั้งอยู่เลขท่ี  ๖๗๗  หมู่  10  ต าบลสุรนารี  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
  3.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
                บริษัทฯ   ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวางหลักทรัพย์    การ
ช าระภาษีรถท่ีมีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง   และท่ีผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย 

  4.  สถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถ 
                        บริษัทฯ    มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถจ านวน  2  แห่ง   
      แห่งที่  ๑  ต้ังอยู่บริเวณโฉนดที่ดิน เลขที่  ๓๕๔๓๖๑    ต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมือง  จังหวัด
นครราชสีมา  มีพ้ืนที่  ๒๐๐  ตารางเมตร  สามารถเก็บรถได้จ านวน  ๔  คัน  
      แห่งที่  ๒  ต้ังอยู่บริเวณโฉนดที่ดิน เลขที่  ๓๑๔๓๑    ต าบลด่านคล้า  อ าเภอโนนสูง  จังหวัด
นครราชสีมา  มีพ้ืนที่  ๔๐๐  ตารางเมตร  สามารถเก็บรถได้จ านวน  ๘  คัน  



      รวม  ๒  แห่ง  มีเนื้อที่  ๖๐๐  ตารางเมตร  เก็บรถได้จ านวน  ๑๒  คัน  เพียงพอกับจ านวน
รถที่ขอใช้   
  5.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 

        บริษัทฯ    ขอเพ่ิมรถจ านวน  ๑  คัน   เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วง โดยมีตัวรถแล้ว  เป็นรถใหม่   
  6.  เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขอ 
        บริษัทฯ  ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปใช้รับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ   บริษัท ราชสีมา ผลิตเหลก็ จ ากัด    

/๖.เหตุผล.......... 
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  7.  ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
         7.1  บริษัทฯ    ขอเพ่ิมรถเพ่ือน ารถไปรับจ้างขนส่งเหล็ก  ให้กับ บริษัท ราชสีมา ผลิต
เหล็ก  จ ากัด  เนื่องจากปริมาณงานเพ่ิมมากขึ้นรถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอกับการใช้งาน   ดังนั้น จึงได้ขอเพ่ิมรถอีก
จ านวน  ๑  คัน  เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วง  เพื่อให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานขนส่งต่อไป              
        ๗.๒  บริษัท ลักษมีทรานสปอร์ต จ ากัด    ได้รับอนุมัติให้เพิ่มรถครั้งสุดท้ายเมื่อคราวประชุม
คณะอนุกรรมการ  ครั้งที่  7/๒๕60  เมื่อวันที่  12   กันยายน  ๒๕60 
        8.   ข้อพิจารณา 

        พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด  (ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ  (เพ่ิมรถ) 
ตามมาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522   ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก ่ บริษัท ลักษมีทรานสปอร์ต จ ากัด     
  9.  ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
       ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  บริษัท ลักษมีทรานสปอร์ต จ ากัด    
มีเหตุผลและความจ าเป็นต้องใช้รถเพ่ิมขึ้น   จึงเห็นควรก าหนด(ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพ่ิมรถ) 
ตามมาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  2522   ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ บริษัท ลักษมีทรานสปอร์ต จ ากัด    โดยให้ใช้รถ
จ านวนไม่เกิน  7  คัน  เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วงจ านวน  3  คัน  และลากจูงจ านวน  ๔  คัน  (เพิ่มรถจ านวน ๑ คัน 
เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วง ) เพ่ือให้เพียงพอกับการใช้รถได้ตามท่ีขอ  
  โดยก าหนดเงื่อนไขให้ บริษัท ลักษมีทรานสปอร์ต จ ากัด    น ารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้   เข้า
ด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนภายในก าหนด  180 วัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ   หากไม่สามารถน ารถ
คันใดเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนได้ทันภายในก าหนดเวลา      ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว  
และให้ลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่ได้น าเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนแล้วภายใน
ก าหนด    
  จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางประจ า
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม           
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 ๔.31  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวน

รถ (เพิ่มรถ)   ที่ก าหนดไว้ใน ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ให้แก่   นายสวัสดิ์  สีสืบมา 

  ด้วย นายสวัสดิ์  สีสืบมา  ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณาก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ  (เพ่ิมรถ)  เพ่ือให้
เพียงพอกับการใช้งานรับจ้างขนส่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง    

  ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 

  ๑.  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนรถและลักษณะรถ 
ลักษณะรถ เงื่อนไข 

จ านวนรถเดิม 
(คัน) 

จ านวนรถที่ขออนุมัติ 
เพิ่มรถ 
(คัน) 

เงื่อนไขจ านวนรถ 
ที่นายทะเบียนเห็นควรก าหนด    

(คัน) 
กระบะบรรทุก 

ตู้บรรทุก 
5 
๑ 
 

- 
1 

๕ 
2 

รวม 6 ๑ 7 

  ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง 

      นายสวัสดิ์  สีสืบมา  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ใบอนุญาตเลขที่  นม.  ๖๖/๒๕๕๙  สิ้นอายุวันที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  สถานที่
ประกอบการขนส่งตั้งอยู่เลขท่ี  ๑๙  ต าบลดอนหวาย  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 



  ๓.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  

                 นายสวัสดิ์  สีสืบมา  ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ ยวกับการวาง
หลักทรัพย์การช าระภาษีรถท่ีมีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง   และท่ีผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย 

  ๔. สถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถ 
      นายสวัสดิ์  สีสืบมา  มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถจ านวน  ๑  แห่ง  ตั้งอยู่เลขที่  
๗๑๕๖๓  ต าบลดอนหวาย    อ าเภอโนนสูง   จังหวัดนครราชสีมา     มีเนื้อที่ ๔๐๐  ตารางเมตร   เก็บรถได้  ๘  
คัน    เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้   

  ๕.  รายละเอียดรถที่ย่ืนขอ  
       นายสวัสดิ์  สีสืบมา  ขอเพ่ิมรถจ านวน  ๑  คัน  เป็นรถลักษณะตู้บรรทุก โดยมีตัวรถอยู่แล้ว  
คือคันหมายเลขทะเบียน  70 – 9539 นม ชนิดรถ HINO  เลขคัสซี  FL8JTKA-14217  เลขเครื่องยนต์  J08E-
UEH22309   

/๕.รายละเอียด .........     
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  ๖.  เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขอ 

       นายสวัสดิ์  สีสืบมา  ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ บริษัท ยูนิเวอร์
แซล เอ็กเพรส ทรานสปอร์ต จ ากัด เนื่องจากมีปริมาณการใช้รถเพ่ิมมากข้ึน รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอกับการใช้งาน   
จึงได้ขอเพ่ิมรถ เพ่ือให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานขนส่งต่อไป 
  ๗.  ข้อมูลจากการตรวจสอบ 

       ๗.๑  นายสวัสดิ์  สีสืบมา  ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์ยาและ
เครื่องมือแพทย์     ให้กับ บริษัท ยูนิเวอร์แซล เอ็กเพรส ทรานสปอร์ต จ ากัด  ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้าง
ก าหนด   ปัจจุบันมีปริมาณงานเพ่ิมมากขึ้น  รถท่ีมีอยู่เดิมไม่เพียงพอจึงขอเพ่ิมรถจ านวน  ๑  คัน  เป็นรถลักษณะ
ตู้บรรทุก เพ่ือให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานต่อไป 
       ๗.๒ นายสวัสดิ์  สีสืบมา  ได้รับอนุมัติให้เพิ่มรถครั้งสุดท้ายเมื่อคราวประชุมคณะอนุกรรมการ
ครั้งที่  7/๒๕60  เมื่อวันที่  12  กันยายน  ๒๕60 

       ๘. ข้อพิจารณา 

      พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด  (ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ  (เพ่ิมรถ) 
ตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒   ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 
ไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก ่นายสวัสดิ์  สีสืบมา                                                                                               

  ๙. ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
      ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า นายสวัสดิ์  สีสืบมา  มีเหตุผลและ
ความจ าเป็นต้องใช้รถเพ่ิมขึ้น   จึงเห็นควรก าหนด(ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพ่ิมรถ) ตามมาตรา  ๓๒  



แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒   ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้
ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก ่ นายสวัสดิ์  สีสืบมา  โดยให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน  7  คัน  เป็นรถลักษณะ
กระบะบรรทุกจ านวน ๕  คัน  และตู้บรรทุกจ านวน  2  คัน (เพิ่มรถจ านวน  ๑  คัน  เป็นรถลักษณะตู้บรรทุก)    
เพ่ือให้เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้รถได้ตามท่ีขอ 
                        โดยก าหนดเงื่อนไขให้  นายสวัสดิ์  สีสืบมา  น ารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้ เข้าด าเนินการ  เพ่ือจด
ทะเบียนภายในก าหนด  ๑๘๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ   หากไม่สามารถน ารถคันใดเข้า
ด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนได้ทันภายในก าหนดเวลา  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว  และให้ลด
เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่ได้น าเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนแล้วภายในก าหนด     

  จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางประจ า
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มติที่ประชุม           
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4.32    เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับ
จ านวนรถ (เพิ่มรถ) ที่ก าหนดไว้ใน ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ   ให้แก ่ นางปราณี  นาคบุญธรรม 

       ด้วย นางปราณี  นาคบุญธรรม  ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถท่ีใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณาก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ  (เพ่ิมรถ) 
เพ่ือให้เพียงพอกับการรับจ้างขนส่งสินค้าแก่ผู้ว่าจ้าง  
   ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
   ๑.ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนรถและลักษณะรถ 

 
ลักษณะรถ 

 

เงื่อนไข 
จ านวนรถ   
เดิม(คัน) 

จ านวนรถที่ขออนุมัติ 
เพิ่มรถ (คัน) 

เงื่อนไขจ านวนรถ 
ที่นายทะเบียนเห็นควรก าหนด    

(คัน) 

กระบะบรรทุก 
กึ่งพ่วง 
ลากจูง 
 

4 
3 
3 

1 
- 
- 

5 
3 
3 



รวม 10 1 11 

   2.  ข้อมูลผู้ประกอบการขนส่ง 
        นางปราณี  นาคบุญธรรม  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง
ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ใบอนุญาตเลขที่  นม 110 / 2558  สิ้นอายุวันที่  7  ธันวาคม  2563  
สถานที่ประกอบการขนส่งตั้งอยู่เลขท่ี  1/1  หมู่ที่ 5  ต าบลหนองแวง  อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 
   3.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
           นางปราณี  นาคบุญธรรม  ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับ
การวางหลักทรัพย์ประกันความเสียหายอันเกิดจากการขนส่ง    การช าระภาษีรถท่ีมีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง   และ
ที่ผ่านมาไม่มีประวัติการใช้รถผิดกฎหมายแต่อย่างใด 

   4.  สถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถ 

                                    นางปราณี  นาคบุญธรรม  มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถจ านวน  1  แห่ง  
ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่  ๕๕๕๓๖  ต าบลกุดพิมาน   อ าเภอด่านขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา    มีเนื้อที ่ 
๘๐๐  ตารางเมตร  เก็บรถได้  ๑๖  คัน    
   5.  รายละเอียดรถที่ย่ืนขอ  
         นางปราณี  นาคบุญธรรม  ขอเพ่ิมรถจ านวน  1  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะ
บรรทุก โดยมีตัวรถแล้ว  คือ คันหมายเลขทะเบียน  70-3890  นม.  ชนิดรถ  HINO  เลขตัวรถ KT725-12122  
เลขเครื่องยนต์  H07D-A39272 
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   6.  เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขอ 
                   นางปราณี  นาคบุญธรรม  ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปใช้รับจ้างขนส่ง ให้กับ   ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด โฟร์วิลชิปปิ้งและทรานสปอร์ต ปัจจุบันมีปริมาณการใช้รถเพ่ิมมากขึ้นรถท่ีมีอยู่เดิมไม่เพียงพอกับการใช้งาน   
จึงขอเพ่ิมรถเพ่ือให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานขนส่งต่อไป 
   7.  ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
               7.1  นางปราณี  นาคบุญธรรม  ขอเพ่ิมรถเพ่ือน ารถไปรับจ้างขนส่งเม็ดพลาสติก  
อะไหล่รถยนต์  และสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป  ให้กับ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โฟร์วิลชิปปิ้งและทรานสปอร์ต รถที่มีอยู่เดิม
ไม่เพียงพอกับการใช้งาน   ดังนั้น จึงไดข้อเพ่ิมรถอีกจ านวน  1  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก  ทั้งนี้  เพ่ือให้
มีรถเพียงพอกับการใช้งานขนส่งต่อไป        

                 ๗.๒  นางปราณี  นาคบุญธรรม  ได้รับอนุมัติให้เพิ่มรถครั้งสุดท้ายเมื่อคราวประชุม
คณะอนุกรรมการฯ  ครั้งที่  ๗/๒๕60  เมื่อวันที่  12  กนัยายน  ๒๕60 
   8.   ข้อพิจารณา 
         พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด  (ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ  
(เพ่ิมรถ) ตามมาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.2522   ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่  นางปราณี  นาคบุญธรรม   
  9.  ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 



                  ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  นางปราณี  นาคบุญธรรม    
มีเหตุผลและความจ าเป็นต้องใช้รถเพ่ิมขึ้น   จึงเห็นควรก าหนด(ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพ่ิมรถ) 
ตามมาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  2522   ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง        
ไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก ่นางปราณี  นาคบุญธรรม   โดยให้ใช้รถจ านวน
ไม่เกิน 11  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจ านวน  5  คัน  , กึ่งพ่วงจ านวน  ๓  คัน  และรถลากจูงจ านวน  ๓  
คัน (เพิ่มรถจ านวน  1 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก) เพ่ือให้เพียงพอกับการใช้รถได้ตามที่ขอ   
  โดยก าหนดเงื่อนไขให้ นางปราณี  นาคบุญธรรม  น ารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้   เข้าด าเนินการเพ่ือ
จดทะเบียนภายในก าหนด  180 วัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ   หากไม่สามารถน ารถคันใดเข้า
ด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนได้ทันภายในก าหนดเวลา      ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว  และให้
ลดเงื่อนไขเก่ียวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่ได้น าเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนแล้วภายในก าหนด    

  จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางประจ า
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม           
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๔.33  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวน
รถ (เพิ่มรถ )   ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของให้แก ่ บริษัท นนทนันทน์ ขนส่ง จ ากัด 

  ด้วย  บริษัท นนทนันทน์ ขนส่ง จ ากัด  ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณาก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ       (เพ่ิมรถ)  
เพ่ือให้เพียงพอกับการใช้งานรับจ้างขนส่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
  ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 
  ๑.  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนรถและลักษณะรถ 

ลักษณะรถ เงื่อนไข 
จ านวนรถเดิม(คัน) 

จ านวนรถที่ขออนุมัติ 
เพิ่มรถ(คัน) 

เงื่อนไขจ านวนรถ 
ที่นายทะเบียนเห็นควรก าหนด    (คัน) 

กระบะบรรทุก 
พ่วง 

กึ่งพ่วง 
ลากจูง 

7 
7 
5 
5 

- 
- 

2 (ขออนุมัติในหลักการทั้งหมด) 
2 (ขออนุมัติในหลักการทั้งหมด) 

7 
7 

7  (อนุมัติในหลักการ  2 คัน) 
7 (อนุมัติในหลักการ  2 คัน) 
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  ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง 
      บริษัทฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ  ใบอนุญาตเลขที่  นม. 168/๒๕60  สิ้นอายุวันที่  25  กรกฎาคม  ๒๕๖5  สถานที่ประกอบการ
ขนส่งตั้งอยู่เลขท่ี  130  หมู่ที่  8  ต าบลอรพิมพ์  อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 
  ๓.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  
                บริษัทฯ   ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวางหลักทรัพย์การช าระ
ภาษีรถท่ีมีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง   และท่ีผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย 
  ๔. สถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถ 
      บริษัทฯ มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถจ านวน  ๑ แห่ง   ตั้งอยู่บริเวณตาม น.ส.3 ก. 
เลขที่ 1  ต าบลอรพิมพ์   อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมามี  เนื้อท่ี  6,400  ตารางเมตร   เก็บรถได้  128 คัน  
เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 
  ๕.  รายละเอียดรถที่ย่ืนขอ  
       บริษัทฯ  ขอเพ่ิมรถจ านวน  4  คัน  เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วงจ านวน  2  คัน  และลากจูง
จ านวน  2  คัน โดยขออนุมัติในหลักการทั้งหมด   
  ๖.  เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขอ 
       บริษัทฯ  ขอเพ่ิมรถ เพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า    ให้กับ บริษัท เอ่ียมรุ่งเรือง
อุตสาหกรรม  จ ากัด  ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
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  ๗.  ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
       ๗.๑  บริษัทฯ  ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าประเภทแป้งมันส าปะหลัง     
ให้กับ บริษัท เอ่ียมรุ่งเรืองอุตสาหกรรม  จ ากัด  เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณงานเพ่ิมมากขึ้น  รถที่มีอยู่เดิมไม่
เพียงพอจึงขอเพ่ิมรถจ านวน  4  คัน  เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วงจ านวน  2  คัน  และลากจูงจ านวน  2  คัน  เพ่ือให้มี
รถเพียงพอกับการใช้งานต่อไป 
       ๗.๒  บริษัท นนทนันทน์ ขนส่ง จ ากัด  ได้รับอนุมัติให้เพ่ิมรถครั้งสุดท้ายเมื่อคราวประชุม
คณะอนุกรรมการครั้งที่  10/2560  เมื่อวันที่  12  กันยายน  2560 

  ๘. ข้อพิจารณา 
     พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด  (ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ  (เพ่ิมรถ) ตาม
มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.๒๕๒๒  ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถท่ีใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่  บริษัท นนทนันทน์ ขนส่ง จ ากัด   
  ๙. ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
      ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  บริษัท นนทนันทน์ ขนส่ง จ ากัด     
มีเหตุผลและความจ าเป็นต้องใช้รถเพ่ิมขึ้นจึงเห็นควรก าหนด (ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ   (เพ่ิมรถ) 
ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง    ไม่



ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่  บริษัท นนทนันทน์ ขนส่ง จ ากัด     โดยให้ใช้รถ
จ านวนไม่เกิน 28 คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจ านวน 7  คัน ,พ่วงจ านวน  7  คัน , กึ่งพ่วงจ านวน  7  คัน  
และลากจูงจ านวน  7  คัน  (เพิ่มรถจ านวน  4  คัน  เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วงจ านวน  2  คัน  และลากจูงจ านวน 
2  คัน) เพ่ือให้เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้รถได้ตามที่ขอ 
  โดยก าหนดเงื่อนไขให้  บริษัท นนทนันทน์ ขนส่ง จ ากัด  น ารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้ เข้าด าเนินการ  
เพ่ือจดทะเบียนภายในก าหนด  ๑๘๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ   หากไม่สามารถน ารถคันใดเข้า
ด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนได้ทันภายในก าหนดเวลา  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว  และให้ลด
เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่ได้น าเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนแล้วภายในก าหนด    

  จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางประจ า
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มติที่ประชุม           
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4.34      เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับ

จ านวนรถ (เพิ่มรถ )  ที่ก าหนดไว้ใน ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ให้แก่  บริษัท นิว บี พี เอ็น ขนส่ง จ ากัด 

  ด้วย บริษัท นิว บี พี เอ็น ขนส่ง จ ากัด  ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณาก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ   (เพ่ิม
รถ)เพ่ือให้เพียงพอกับการใช้งานรับจ้างขนส่งแก่ผู้ว่าจ้าง  
  ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 

  1.  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนรถและลักษณะรถ 
 

ลักษณะรถ 
 
 

เง่ือนไข 
จ านวนรถเดิม 

(คัน) 

จ านวนรถที่ขออนุมัติ 
เพ่ิมรถ (คัน) 

เง่ือนไขจ านวนรถ 
ที่นายทะเบียนเห็นควรก าหนด    (คัน) 



กระบะบรรทุก 
พ่วง 
กึ่งพ่วง 
ลากจูง 
  

4 
4 
1 
1 

1   
1 
- 
-   

5 
5 
1 
 

รวม 10 2 12 
   

  ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง 

      บริษัทฯ  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ  ใบอนุญาตเลขที่  นม. ๑35/๒๕59  สิ้นอายุวันที่  5  ธันวาคม  ๒๕๖4  สถานที่ประกอบการขนส่ง
ตั้งอยู่เลขท่ี  160  หมู่ 15  ต าบลเสิงสาง  อ าเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา 

  ๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  

               บริษัทฯ  ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวางหลักทรัพย์การช าระ
ภาษีรถท่ีมีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง   และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย  

  ๔. สถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถ 
      บริษัทฯ  มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถจ านวน  ๑  แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดินเลขท่ี  
1752  ต าบลกุดโบสถ์  อ าเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา   มีเนื้อที่จ านวน  800  ตารางเมตร  เก็บรถได้จ านวน  
16  คัน   เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

  ๕.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ  
       บริษัทฯ ขอเพ่ิมรถจ านวน  2  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจ านวน  1  คัน  และพ่วง
จ านวน  1  คัน  โดยมีตัวรถตัวรถแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
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  ๖.  เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขอ 

       บริษัทฯ ขอเพ่ิมรถเพ่ือใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า บริษัท แป้งมันเอ่ียมอีสานอุตสาหกรรม 
จ ากัด  ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 

  ๗.  ข้อมูลจากการตรวจสอบ 

                         ๗.๑  บริษัทฯ  ขอเพ่ิมรถเพ่ือน ารถไปใช้ในการขนส่งแป้งมันส าปะหลัง  ให้กับ บริษัท แป้งมัน
เอ่ียมอีสานอุตสาหกรรม จ ากัด  เนื่องจากปัจจุบันมีประมาณงานเพ่ิมมากขึ้น  รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ  จึงขอเพ่ิม
รถ จ านวน  2  คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจ านวน  1  คัน  และพ่วงจ านวน  1  คัน  เพ่ือให้มีรถเพียงพอ
กับการใช้งานต่อไป 
     ๗.๒  บริษัท นิว บี พี เอ็น ขนส่ง จ ากัด  ได้รับอนุมัติให้เพ่ิมรถครั้งสุดท้ายเมื่อคราวประชุม
คณะอนุกรรมการครั้งที่  10/2560  เมื่อวันที่  1  ธันวาคม  2560 

  ๘. ข้อพิจารณา 



 

      พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด  (ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ  (เพ่ิมรถ) 
ตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒   ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก ่บริษัท นิว บี พี เอ็น ขนส่ง จ ากัด 
  ๙. ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
      ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท นิว บี พี เอ็น ขนส่ง จ ากัด  มี
เหตุผลและความจ าเป็นต้องใช้รถเพ่ิมขึ้น   จึงเห็นควรก าหนด(ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพ่ิมรถ) ตาม
มาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒   ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ า
ทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่  บริษัท นิว บี พี เอ็น ขนส่ง จ ากัด โดยให้ใช้รถจ านวน  
ไม่เกิน  12  คัน  เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วงจ านวน  2  คัน ,ลากจูงจ านวน  2  คัน ,กระบะบรรทุกจ านวน  4  คัน  
และพ่วงจ านวน  4  คัน (เพิ่มรถจ านวน  2  คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจ านวน  1  คัน  และพ่วง
จ านวน  1  คัน) เพ่ือให้เพียงพอกับการใช้รถได้ตามที่ขอ   
                โดยก าหนดเงื่อนไขให้ บริษัท นิว บี พี เอ็น ขนส่ง จ ากัด  น ารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้   เข้า
ด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนภายในก าหนด  ๑๘๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ   หากไม่สามารถน ารถ
คันใดด าเนินการเพื่อจดทะเบียนได้ทันภายในก าหนดเวลา  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว  และให้
ลดเงื่อนไขเก่ียวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่ได้น าเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนแล้วภายในก าหนด    

 

      จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางประจ า
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
มติที่ประชุม            
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๔.35  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวน
รถ (เพิ่มรถ )   ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของให้แก่บริษัท เกียรติโกศล จ ากัด 

  ด้วย บริษัท เกียรติโกศล จ ากัด ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณาก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ       (เพ่ิมรถ)  
เพ่ือให้เพียงพอกับการใช้งานรับจ้างขนส่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
  ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 



  ๑.  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนรถและลักษณะรถ 
ลักษณะรถ เงื่อนไข 

จ านวนรถเดิม 
(คัน) 

จ านวนรถที่ขออนุมัติ 
เพิ่มรถ 
(คัน) 

เงื่อนไขจ านวนรถ 
ที่นายทะเบียนเห็นควรก าหนด    

(คัน) 

กระบะบรรทุก 
พ่วง 

กึ่งพ่วง 
ลากจูง 

41 
 37 

๒ 
 3 

3 (ขออนุมัติในหลักการทั้งหมด) 
3 (ขออนุมัติในหลักการทั้งหมด) 

- 
-  

๔4 (อนุมัติในหลักการ  3  คัน) 
 40 (อนุมัติในหลักการ  3  คัน) 

2  
๓  

รวม 83 6 ๘9 

  ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง 

      บริษัทฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ  ใบอนุญาตเลขที่  นม. ๒๙/๒๕๕๗  สิ้นอายุวันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๒ สถานที่ประกอบการขนส่ง
ตั้งอยู่เลขท่ี  ๕๓  หมู่ที่  ๑๑  ต าบลเสิงสาง  อ าเภอด่านเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา 
  ๓.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  

                บริษัทฯ   ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวางหลักทรัพย์การช าระ
ภาษีรถท่ีมีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง   และท่ีผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย 
  ๔. สถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถ 
      บริษัทฯ มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถจ านวน  ๑ แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณ น.ส.๓ ก. เลขที่ 
๔๙๓  ต าบลเสิงสาง   อ าเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมามี  เนื้อที่  ๖,๐๐๐  ตารางเมตร   เก็บรถได้  ๑๒๐ คัน  
เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 
  ๕.  รายละเอียดรถที่ย่ืนขอ  
       บริษัทฯ  ขอเพ่ิมรถจ านวน  6  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจ านวน  3  คัน และพ่วง
จ านวน  3 คัน  โดยขออนุมัติในหลักการทั้งหมด 
  ๖.  เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขอ 
       บริษัทฯ  ขอเพ่ิมรถ เพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า    ให้กับ บริษัท แป้งมันเอ่ียมเฮง 
จ ากัด ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
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  ๗.  ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
       ๗.๑  บริษัทฯ  ขอเพ่ิมรถเพ่ือน ารถไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าประเภทแป้งมันส าปะหลัง     
ให้กับ บริษัท แป้งมันเอ่ียมเฮง จ ากัด ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด   เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณ
งานเพ่ิมมากขึ้น  รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอจึงขอเพ่ิมรถจ านวน  6  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจ านวน  3  
คัน  และพ่วงจ านวน  3  คัน  เพ่ือให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานต่อไป 



       ๗.๒  บริษัท เกียรติโกศล จ ากัด  ได้รับอนุมัติให้เพ่ิมรถครั้งสุดท้ายเมื่อคราวประชุม
คณะอนุกรรมการครั้งที่  10/2560  เมื่อวันที่  1   ธันวาคม  2560 
  ๘. ข้อพิจารณา 
      พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด  (ปรับปรุง)  เงื่อนไขเก่ียวกับจ านวนรถ  (เพ่ิมรถ) ตาม
มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.๒๕๒๒  ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถท่ีใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่  บริษัท เกียรติโกศล จ ากัด 

  ๙. ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
      ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  บริษัท เกียรติโกศล จ ากัด มีเหตุผล
และความจ าเป็นต้องใช้รถเพ่ิมขึ้นจึงเห็นควรก าหนด (ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพ่ิมรถ) ตามมาตรา 
๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถ
ที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่  บริษัท เกียรติโกศล จ ากัด โดยให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน   ๘9  คัน  
เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจ านวน  ๔4  คัน ,พ่วงจ านวน  40  คัน ลากจูงจ านวน  ๓  คัน  และรถกึ่งพ่วง
จ านวน  2  คัน (เพิ่มรถจ านวน  6  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจ านวน  3  คัน  และพ่วงจ านวน       
3  คัน) เพ่ือให้เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้รถได้ตามที่ขอ 
  โดยก าหนดเงื่อนไขให้  บริษัท เกียรติโกศล จ ากัด  น ารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้ เข้าด าเนินการ  เพื่อ
จดทะเบียนภายในก าหนด  ๑๘๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ   หากไม่สามารถน ารถคันใดเข้า
ด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนได้ทันภายในก าหนดเวลา  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว  และให้ลด
เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่ได้น าเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนแล้วภายในก าหนด    

  จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางประจ า
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มติที่ประชุม           
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๔.36  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวน

รถ (เพิ่มรถ )   ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของให้แก ่นายอนัสธิวัฒน์  ใจใหม 



  ด้วย นายอนัสธิวัฒน์  ใจใหม  ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถท่ีใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณาก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพ่ิมรถ)เพ่ือให้เพียงพอ
กับการใช้งานรับจ้างขนส่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
  ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 
  ๑.  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนรถและลักษณะรถ 

ลักษณะรถ เงื่อนไข 
จ านวนรถเดิม 

(คัน) 

จ านวนรถที่ขออนุมัติ 
เพิ่มรถ 
(คัน) 

เงื่อนไขจ านวนรถ 
ที่นายทะเบียนเห็นควรก าหนด    

(คัน) 

กระบะบรรทุก 
 
 

7 1 8 

รวม 7 1 8 

  ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง 

      นายอนัสธิวัฒน์  ใจใหม  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ใบอนุญาตเลขที่  นม. ๘๒/๒๕๕๘  สิ้นอายุวันที่  ๕  ตุลาคม  ๒๕๖๓  สถานที่
ประกอบการขนส่งตั้งอยู่เลขท่ี  ๑๗๗  หมู่  ๖  ต าบลพญาเย็น  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
  ๓.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  

                นายอนัสธิวัฒน์  ใจใหม  ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวาง
หลักทรัพย์การช าระภาษีรถท่ีมีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง   และท่ีผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย 
  ๔. สถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถ 
      นายอนัสธิวัฒน์  ใจใหม  มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถจ านวน  ๑ แห่ง ตั้งอยู่บริเวณ 
น.ส.๓ ก. เลขที่  ๖๔๕   ต าบลกลางดง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  มีพ้ืนที่  ๔๐๐  ตารางเมตร  
สามารถเก็บรถได้จ านวน  ๘  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 
  ๕.  รายละเอียดรถที่ย่ืนขอ  
       นายอนัสธิวัฒน์  ใจใหม  ขอเพ่ิมรถจ านวน  1 คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก โดยมีตัว
รถแล้ว  คือ  คันหมายเลขทะเบียน  78-9121 กท.  ชนิดรถ  ISUZU  เลขตัวรถ  MP1NPR82K9T100250  เลข
เครื่องยนต์  4HV1791724 
  ๖.  เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขอ 
       นายอนัสธิวัฒน์  ใจใหม  ขอเพ่ิมรถ เพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า   ให้กับ ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด อนัสธิวัฒน์   ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
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  ๗.  ข้อมูลจากการตรวจสอบ 



       ๗.๑  นายอนัสธิวัฒน์  ใจใหม  ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งปูนซีเมนต์และ
กระเบื้อง   ให้กับ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อนัสธิวัฒน์  เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณงานเพ่ิมมากขึ้น  รถที่มีอยู่เดิมไม่
เพียงพอจึงขอเพ่ิมรถจ านวน  1  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก  เพื่อให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานต่อไป 
       ๗.๒ นายอนัสธิวัฒน์  ใจใหม  ได้รับอนุมัติให้เ พ่ิมรถครั้งสุดท้าย  เมื่อคราวประชุม
คณะอนุกรรมการครั้งที่  10/๒๕60  เมื่อวันที่  1  ธันวาคม  ๒๕60 
  ๘. ข้อพิจารณา 
     พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด  (ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ  (เพ่ิมรถ) ตาม
มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.๒๕๒๒  ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถท่ีใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่  นายอนัสธิวัฒน์  ใจใหม   
  ๙. ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
      ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  นายอนัสธิวัฒน ์  ใจใหม  มีเหตุผล
และความจ าเป็นต้องใช้รถเพ่ิมข้ึนจึงเห็นควรก าหนด (ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ   (เพ่ิมรถ) ตามมาตรา 
๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่
ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่  นายอนัสธิวัฒน์  ใจใหม  โดยให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน 8 คัน  เป็นรถ
ลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด  (เพิ่มรถจ านวน  1  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก) เพ่ือให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับการใช้รถได้ตามที่ขอ 
      โดยก าหนดเงื่อนไขให้ นายอนัสธิวัฒน์  ใจใหม  น ารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้ เข้าด าเนินการ  เพื่อ
จดทะเบียนภายในก าหน ๑๘๐ วัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ   หากไม่สามารถน ารถคันใดเข้าด าเนินการ
เพ่ือจดทะเบียนได้ทันภายในก าหนดเวลา  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว  และให้ลดเงื่อนไข
เกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่ได้น าเข้าด าเนินการเพื่อจดทะเบียนแล้วภายในก าหนด    

  จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางประจ า
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มติที่ประชุม           
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๔.3๗  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวน

รถ (เพิ่มรถ )   ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทริปเปิ้ล เอ ทรานสปอร์ต 2017 
  ด้วย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทริปเปิ้ล เอ ทรานสปอร์ต 2017  ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง
ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณาก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับ
จ านวนรถ       (เพ่ิมรถ)  เพ่ือให้เพียงพอกับการใช้งานรับจ้างขนส่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
  ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 
  ๑.  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนรถและลักษณะรถ 

ลักษณะรถ เงื่อนไข 
จ านวนรถเดิม(คัน) 

จ านวนรถที่ขออนุมัติ 
เพิ่มรถ (คัน) 

เงื่อนไขจ านวนรถ 
ที่นายทะเบียนเห็นควรก าหนด  (คัน) 

กระบะบรรทุก 
 

10 
 

5 15 

รวม ๑0 5 15 

  ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง 

      ห้างฯ  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ  ใบอนุญาตเลขที่  นม. 4/๒๕61  สิ้นอายุวันที่  11  มกราคม  ๒๕๖6  สถานที่ประกอบการขนส่ง
ตั้งอยู่เลขท่ี  555  หมู่  1  ต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
  ๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  

                ห้างฯ  ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวางหลักทรัพย์การช าระ
ภาษีรถท่ีมีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง   และท่ีผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย 
  ๔. สถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถ 
      ห้างฯ มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถจ านวน  ๑ แห่ง ตั้งอยู่บริเวณ  น.ส.3 ก. เลขที่  
74  ต าบลไชยมงคล    อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  มีเนื้อที่ 3,2๐๐ ตารางเมตร   เก็บรถได้  64  คัน  
เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 
  ๕.  รายละเอียดรถที่ย่ืนขอ  
       ห้างฯ  ขอเพ่ิมรถจ านวน  5 คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด โดยมีตัวรถทั้ง
หมดแล้ว  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
  ๖.  เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขอ 
       ห้างฯ   ขอเพ่ิมรถ เพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า   ให้กับ บริษัท คาลบี้ธนาวัธน์ 
จ ากัด  ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
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  ๗.  ข้อมูลจากการตรวจสอบ 

       ๗.๑  ห้าง  ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าประเภทประเภทอุปโภคบริโภค 
อุปกรณ์ส านักงาน วัสดุส านักงาน  เฟอร์นิเจอร์   ให้กับ  บริษัท  กุมภวาปีขนส่งสินค้า จ ากัด  ปัจจุบันมีปริมาณ
งานเพ่ิมมากขึ้น  รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอจึงขอเพ่ิมรถจ านวน  5  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด  
เพ่ือให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานต่อไป 
       ๗.๒  ตั้งแต่  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทริปเปิ้ล เอ ทรานสปอร์ต 2017  ได้รับอนุญาตประกอบการ
ขนส่งเป็นต้นมา  ยังไม่เคยขอเพ่ิมรถแต่อย่างใด 
  ๘. ข้อพิจารณา 
     พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด  (ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ  (เพ่ิมรถ) ตาม
มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถท่ีใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทริปเปิ้ล เอ ทรานสปอร์ต 2017   
  ๙. ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
      ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทริปเปิ้ล เอ 
ทรานสปอร์ต 2017  มีเหตุผลและความจ าเป็นต้องใช้รถเพ่ิมขึ้นจึงเห็นควรก าหนด (ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับ
จ านวนรถ   (เพ่ิมรถ) ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทริปเปิ้ล 
เอ ทรานสปอร์ต 2017   โดยให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน  ๑5  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด  (เพิ่มรถ
จ านวน  5  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด) เพ่ือให้เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้รถได้ตามที่ขอ 
  โดยก าหนดเงื่อนไขให้  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทริปเปิ้ล เอ ทรานสปอร์ต 2017   น ารถที่ได้รับอนุมัติ
ครั้งนี้ เข้าด าเนินการ  เพ่ือจดทะเบียนภายในก าหนด  ๑๘๐ วัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ   หากไม่
สามารถน ารถคันใดเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนได้ทันภายในก าหนดเวลา  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียน
รถดังกล่าว  และให้ลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่ได้น าเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียน
แล้วภายในก าหนด    

  จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางประจ า
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มติที่ประชุม           
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4.3๘ เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ 
(เพิ่มรถ) ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
ให้แก ่นายวิเชียร  วชิระพัฒนกิจ 

  ด้วย  นายวิเชียร  วชิระพัฒนกิจ   ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถท่ีใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณาก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพ่ิมรถ) เพ่ือให้
เพียงพอกับการใช้งานรับจ้างขนส่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
  ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 
  1.  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนรถและลักษณะรถ 

 
ลักษณะรถ 

เงื่อนไข 
จ านวนรถเดิม 

(คัน) 

จ านวนรถที่ขออนุมัติ 
เพิ่มรถ 
(คัน) 

เงื่อนไขจ านวนรถ 
ที่นายทะเบียนเห็นควรก าหนด    

(คัน) 

กระบะบรรทุก 
ตู้บรรทุก 

1 
2 
 

 
2 (ขออนุมัติในหลักการทั้งหมด) 

1 
4 (อนุมัติในหลักการ 2 คัน) 

รวม 1                  2 5 

  2.  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง 
        นายวิเชียร  วชิระพัฒนกิจ  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่
ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ใบอนุญาตเลขที่  นม.145/๒๕๕9  สิ้นอายุวันที่  1  พฤศจิกายน  2564  
สถานที่ประกอบการขนส่งตั้งอยู่เลขท่ี  37 หมู่ 4  ต าบลท่าอ่าง  อ าเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา 

  3.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  
                 นายวิเชียร  วชิระพัฒนกิจ  ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวาง
หลักทรัพย์ การช าระภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง   และท่ีผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย 
  4.  สถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถ 

        นายวิเชียร  วชิระพัฒนกิจ   มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถจ านวน  ๑  แห่ง  ดังนี้
ตั้งอยู่บริเวณ น.ส.3 ก. เลขท่ี  406   ต าบลท่าอ่าง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชมา  มีเนื้อที่  ๓๐๐  ตาราง
เมตร  เก็บรถได้  ๖  คัน  

  5.  รายละเอียดรถที่ย่ืนขอ  



       นายวิเชียร  วชิระพัฒนกิจ  ขอเพ่ิมรถจ านวน  2  คัน  เป็นรถลักษณะตู้บรรทุกทั้งหมด  โดย
ขออนุมัติในหลักการ  ซึ่งมีเอกสารการจองรถจาก  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คิงส์ยนต์  

  6.  เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขอ 

       นายวิเชียร  วชิระพัฒนกิจ  ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปใช้รับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ  บริษัท จตุโชค
อินเตอร์เอ็กซ์เพรส จ ากัด  ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
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  6.  เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขอ 

       นายวิเชียร  วชิระพัฒนกิจ  ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปใช้รับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ  บริษัท จตุโชค
อินเตอร์เอ็กซ์เพรส จ ากัด  ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
  7.  ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
        7.1  นายวิเชียร  วชิระพัฒนกิจ  ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าประเภท
อะไหล่รถยนต์  ให้กับ  บริษัท จตุโชคอินเตอร์เอ็กซ์เพรส จ ากัด  เนื่องจากปริมาณงานเพ่ิมขึ้น รถที่มีอยู่เดิมไม่
เพียงพอกับการใช้งาน   ดังนั้น จึงได้ขอเพ่ิมรถอีกจ านวน  2  เป็นรถลักษณะตู้บรรทุกทั้งหมด  ทั้งนี้  เพ่ือให้มีรถ
เพียงพอกับการใช้งานขนส่งต่อไป 
        ๗.๒ ตั้งแต่  นายวิเชียร  วชิระพัฒนกิจ     ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นต้นมา ยัง
ไม่เคยขอเพ่ิมรถแต่อย่างใด 
  8.   ข้อพิจารณา 
         พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด  (ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ(เพ่ิมรถ) 
ตามมาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522   ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่  นายวิเชียร  วชิระพัฒนกิจ    
  9.  ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
       ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า   นายวิเชียร  วชิระพัฒนกิจ  มี
เหตุผลและความจ าเป็นต้องใช้รถเพ่ิมข้ึนจึงเห็นควรก าหนด  (ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถตามมาตรา  32  
แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.  2522   ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้
ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่   นายวิเชียร  วชิระพัฒนกิจ  โดยให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน  5   คันเป็นรถ
ลักษณะกระบะบรรทุกจ านวน  ๑  คัน  และรถตู้บรรทุกจ านวน  4  คัน(เพิ่มรถจ านวน 2 คัน เป็นรถลักษณะตู้
บรรทุกทั้งหมด)  เพ่ือให้เพียงพอกับการใช้รถได้ตามที่ขอ 
      โดยก าหนดเงื่อนไขให้  นายวิเชียร  วชิระพัฒนกิจ  น ารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้   เข้าด าเนินการ
เพ่ือจดทะเบียนภายในก าหนด  180วัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ   หากไม่สามารถน ารถคันใดเข้า
ด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนได้ทันภายในก าหนดเวลา  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว  และให้ลด
เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่ได้น าเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนแล้วภายในก าหนด    

  จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางประจ า
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา 



มติที่ประชุม           
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4.39  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวน
รถ (เพิ่มรถ )   ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของให้แก่นางสาวปรียาวรรณ  จันทรสิทธิ์ 

  ด้วย  นางสาวปรียาวรรณ  จันทรสิทธิ์  ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณาก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ(เพ่ิมรถ)เพ่ือให้
เพียงพอกับการใช้งานรับจ้างขนส่งแก่ผู้ว่าจ้าง 
  ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการตรวจสอบแล้วขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 
  ๑.  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนรถและลักษณะรถ 

ลักษณะรถ เงื่อนไข 
จ านวนรถเดิม 

(คัน) 

จ านวนรถที่ขออนุมัติ 
เพิ่มรถ 
(คัน) 

เงื่อนไขจ านวนรถ 
ที่นายทะเบียนเห็นควรก าหนด    

(คัน) 

กระบะบรรทุก 
พ่วง 
ลากจูง 
 

3 
3 
- 

- 
- 
1 

3 
3 
1 
 

รวม 6 ๑ 7 

  ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง 

      นางสาวปรียาวรรณ  จันทรสิทธิ์  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วย
รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ใบอนุญาตเลขที่  นม. ๑1/๒๕๕8  สิ้นอายุวันที่  8 กุมภาพันธ์  ๒๕๖3  
สถานที่ประกอบการขนส่งตั้งอยู่เลขท่ี 248 หมู่  8   ต าบลท่าเยี่ยม  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

  ๓.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  



                นางสาวปรียาวรรณ  จันทรสิทธิ์  ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการ
วางหลักทรัพย์การช าระภาษีรถท่ีมีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง   และท่ีผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย 

  ๔. สถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถ 

      นางสาวปรียาวรรณ  จันทรสิทธิ์  มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถจ านวน  ๑  แห่ง 
 ตั้งอยู่บริเวณตามโฉนดที่ดินเลขที่  35433   ต าบลทุ่งอรุณ  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  มีพ้ืนที่      
3,2๐๐ ตารางเมตร  สามารถเก็บรถได้จ านวน  64  คัน เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 
  ๕.  รายละเอียดรถที่ย่ืนขอ  
       นางสาวปรียาวรรณ  จันทรสิทธิ์  ขอเพ่ิมรถจ านวน  ๑ คัน  เป็นรถลักษณะลากจูง  โดยมีตัว
รถอยู่แล้ว  คือคันหมายเลขทะเบียน  ๗1-0325 นม. ชนิดรถ  HINO  เลขตัวรถ  FM2PKMA-11721  เลข
เครื่องยนต์  P11C-VGH11449 
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  ๖.  เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขอ 
       นางสาวปรียาวรรณ  จันทรสิทธิ์  ขอเพ่ิมรถเพ่ือใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ  ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด วิลาวัลย์ ทรานสปอร์ต  ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
  ๗.  ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
       ๗.๑  นางสาวปรียาวรรณ  จันทรสิทธิ์  ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า
ประเภท แป้งมันส าปะหลัง  ให้กับ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิลาวัลย์ ทรานสปอร์ต  เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณงานเพ่ิม
มากขึ้น  รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ  จึงได้ขอเพ่ิมรถอีกจ านวน  ๑  คัน  เป็นรถลักษณะลากจูง  ทั้งนี้  เพ่ือให้มีรถ
เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้งานต่อไป 
       ๗.๒  ตั้งแต่  นางสาวปรียาวรรณ  จันทรสิทธิ์  ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นต้นมา  
ยังไม่เคยขอเพ่ิมรถแต่อย่างใด 
  ๘. ข้อพิจารณา 
      พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด  (ปรับปรุง)  เงื่อนไขเก่ียวกับจ านวนรถ  (เพ่ิมรถ) 
ตามมาตรา๓๒แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถท่ีใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่  นางสาวปรียาวรรณ  จันทรสิทธิ์   
  ๙. ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
      ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  นางสาวปรียาวรรณ  จันทรสิทธิ์   
มีเหตุผลและความจ าเป็นต้องใช้รถเพ่ิมขึ้นจึงเห็นควรก าหนด (ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพ่ิมรถ) ตาม
มาตรา๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง
ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่  นางสาวปรียาวรรณ  จันทรสิทธิ์  โดยให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน  
7  คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจ านวน  3 คัน ,พ่วงจ านวน  3  คัน  และลากจูงจ านวน  1  คัน  (เพิ่มรถ
จ านวน  ๑  คัน เป็นรถลักษณะลากจูง ) เพ่ือให้เพียงพอกับการใช้รถได้ตามที่ขอ 



     โดยก าหนดเงื่อนไขให้  นางสาวปรียาวรรณ  จันทรสิทธิ์  น ารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้ เข้า
ด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนภายในก าหนด  ๑๘๐ วัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ   หากไม่สามารถน ารถ
คันใดด าเนินการเพื่อจดทะเบียนได้ทันภายในก าหนดเวลา  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว  และให้
ลดเงื่อนไขเก่ียวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่ได้น าเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนแล้วภายในก าหนด    
  จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางประจ า
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มติที่ประชุม            
                              .  
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4.40 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ 
(เพิ่มรถ )   ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
ให้แกบ่ริษัท ถุงเงิน ถุงทอง ทรานสปอร์ต จ ากัด 

  ด้วย บริษัท ถุงเงิน ถุงทอง ทรานสปอร์ต จ ากัด  ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณาก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ(เพ่ิม
รถ)เพ่ือใหเ้พียงพอกับการใช้งานรับจ้างขนส่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
  ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 
  1.  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนรถและลักษณะรถ 

 
ลักษณะรถ 

 

เง่ือนไข 
จ านวนรถเดิม 

(คัน) 

จ านวนรถที่ขออนุมัติ 
เพิ่มรถ 
(คัน) 

เงื่อนไขจ านวนรถ 
ที่นายทะเบียนเห็นควรก าหนด    

(คัน) 

ตู้บรรทุก 
 

4 
 

 3 
 

7 
 

รวม 4 3 7 

  2.  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง 



       บริษัทฯ  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ  ใบอนุญาตเลขที่  นม.132/2559  สิ้นอายุวันที่  1  ธันวาคม  2564  สถานที่ประกอบการขนส่ง
ตั้งอยู่เลขท่ี  206  หมู่ ๑4  ต าบลโชคชัย  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา    
  3.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 
                บริษัทฯ  ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวางหลักทรัพย์การช าระ
ภาษีรถท่ีมีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง   และท่ีผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย 

  4.  สถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถ 
                          บริษัทฯ  มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถจ านวน  1  แห่ง  ตัง้อยู่บริเวณ น.ส.3 ก.
เลขที่  452  ต าบลโชคชัย   อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา    มีเนื้อที่  ๑,5๐๐  ตารางเมตร  เก็บรถได้  30  
คัน  
  5.  รายละเอียดรถที่ย่ืนขอ 
        บริษัทฯ ขอเพ่ิมรถจ านวน  3  คัน   เป็นรถลักษณะตู้บรรทุกทั้งหมดโดยมีตัวรถทั้ง
หมดแล้ว  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
  6.  เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขอ 
       บริษัทฯ  ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปใช้รับจ้างขนส่งลูกไก่ ให้กับ  บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด 
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  7.ข้อมูลจากการตรวจสอบ 

     7.1  บริษัทฯ  ขอเพ่ิมรถเพ่ือน ารถไปใช้ในการรับจ้างขนส่งลูกไก่  บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้น รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอกับการใช้งาน   ดังนั้น จึงได้ขอ
เพ่ิมรถอีกจ านวน  3  คัน  เป็นรถลักษณะตู้บรรทุกทั้งหมด  ทั้งนี้  เพื่อให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานขนส่งต่อไป  
   ๗.๒  ตั้งแต่  บริษัท ถุงเงิน ถุงทอง ทรานสปอร์ต จ ากัด    ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งเป็น
ต้นมายังไม่เคยขอเพ่ิมรถแต่อย่างใด 
  8.   ข้อพิจารณา 

        พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด  (ปรับปรุง)  เงื่อนไขเก่ียวกับจ านวนรถ  (เพ่ิมรถ) 
ตามมาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522   ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ บริษัท ถุงเงิน ถุงทอง ทรานสปอร์ต จ ากัด  
  9.  ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
       ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  บริษัท ถุงเงิน ถุงทอง ทรานสปอร์ต 
จ ากัด  มีเหตุผลและความจ าเป็นต้องใช้รถเพ่ิมขึ้นจึงเห็นควรก าหนด  (ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพ่ิม
รถ) ตามมาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.  2522   ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง   
ไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่   บริษัท ถุงเงิน ถุงทอง ทรานสปอร์ต จ ากัด  



โดยให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน 7 คัน  เป็นรถลักษณะตู้บรรทุกทั้งหมด (เพิ่มรถจ านวน  3  คัน เป็นรถลักษณะตู้
บรรทุกทั้งหมด)  เพ่ือให้เพียงพอกับการใช้รถได้ตามที่ขอ 
  โดยก าหนดเงื่อนไขให้  บริษัท ถุงเงิน ถุงทอง ทรานสปอร์ต จ ากัด  น ารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้   
เข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนภายในก าหนด  180 วัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ   หากไม่สามารถน า
รถคันใดเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนได้ทันภายในก าหนดเวลา  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว  
และให้ลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่ได้น าเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนแล้วภายใน
ก าหนด    

  จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางประจ า
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม           
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4.41  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวน
รถ (เพิ่มรถ )  ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของให้แก่ บริษัท รัชชานนท์ ๕๕ ทรานสปอร์ต จ ากัด 

  ด้วย บริษัท รัชชานนท์  ๕๕ ทรานสปอร์ต จ ากัด  ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถท่ีใช้
ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณาก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ 
(เพ่ิมรถ)และสถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถ เพ่ือให้เพียงพอกับการใช้งานรับจ้างขนส่งแก่ผู้ว่าจ้าง 
  ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการตรวจสอบแล้วขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 

   1.  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนรถและลักษณะรถ 
 

ลักษณะรถ 
 

เง่ือนไข 
จ านวนรถเดิม 

(คัน) 

จ านวนรถที่ขออนุมัติ 
เพ่ิมรถ(คัน) 

เง่ือนไขจ านวนรถ 
ที่นายทะเบียนเห็นควรก าหนด    (คัน) 

กระบะบรรทุก 
พ่วง 

4 
3 

1 
1 

5 
4 
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  ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง 

      บริษัทฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ  ใบอนุญาตเลขที่  นม. ๗๘/๒๕๕๘  สิ้นอายุวันที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๖๓  สถานที่ประกอบการขนส่ง
ตั้งอยู่เลขท่ี  ๑๙๘  หมู่ ๔  ต าบลโคกไทย  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
  ๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  

              บริษัทฯ  ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวางหลักทรัพย์การช าระ
ภาษีรถท่ีมีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง   และท่ีผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย 

  ๔. สถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถ 
     บริษัทฯ มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถจ านวน  ๑ แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณ น.ส. ๓ ก.เลขท่ี 
๒๗๕๘  ต าบลโคกไทย อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา   มีเนื้อที่จ านวน  ๓,๐๐๐ ตารางเมตร  เก็บรถได้
จ านวน  ๖๐  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

  ๕.  รายละเอียดรถที่ย่ืนขอ  
       บริษัทฯ  ขอเพ่ิมรถจ านวน  2  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจ านวน  1  คัน  และพ่วง
จ านวน  1  คัน  โดยมีตัวรถท้ังหมดแล้ว  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

  ๖.  เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขอ 
      บริษัท ฯ ขอเพ่ิมรถเพ่ือใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ  บริษัท น้ าตาลสุรินทร์ จ ากัด  ไป
ส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
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  ๗.  ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
                         ๗.๑  บริษัทฯ ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปรวมกับรถเดิมไปใช้ในการรับจ้างขนส่งน้ าตาล    ให้กับ 
บริษัท น้ าตาลสุรินทร์ จ ากัด  เนื่องจากปริมาณงานเพ่ิมมากขึ้นรถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ  จึงประสงค์ขอเพ่ิมรถใน
ครั้งนี้จ านวน  2  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจ านวน  1  คัน  และพ่วงจ านวน  1  คัน  เพ่ือให้มีรถใช้
เพียงพอกับการขนส่งต่อไป 
       ๗.๒  บริษัท รัชชานนท์  ๕๕ ทรานสปอร์ต ได้รับอนุมัติให้เพิ่มรถครั้งสุดท้ายเมื่อคราวประชุม
คณะอนุกรรมการครั้งที่  7/๒๕60  เมื่อวันที่  12  กันยายน  ๒๕60 

  ๘. ข้อพิจารณา 
      พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด  (ปรับปรุง)  เงื่อนไขเก่ียวกับจ านวนรถ  (เพ่ิมรถ) 
ตามมาตรา๓๒แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถท่ีใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ บริษัท รัชชานนท์  ๕๕ ทรานสปอร์ต จ ากัด  
  



  ๙. ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
     ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท รัชชานนท์  ๕๕ ทรานสปอร์ต 
จ ากัด  มีเหตุผลและความจ าเป็นต้องใช้รถเพ่ิมขึ้นจึงเห็นควรก าหนด  (ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพ่ิม
รถ) ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.  ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ บริษัท รัชชานนท์  ๕๕ ทรานสปอร์ต จ ากัด  โดย
ให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน 7  คันเป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจ านวน  5  คัน และพ่วงจ านวน  4  คัน (เพิ่มรถ
จ านวน  2  คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจ านวน  1  คัน  และพ่วงจ านวน  1  คัน)  เพ่ือให้เพียงพอกับ
การใช้รถได้ตามท่ีขอ  
  โดยก าหนดเงื่อนไขให้  บริษัท รัชชานนท์  ๕๕ ทรานสปอร์ต จ ากัด  น ารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้ 
เข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนภายในก าหนด  ๑๘๐ วัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ   หากไม่สามารถน า
รถคันใดด าเนินการเพื่อจดทะเบียนได้ทันภายในก าหนดเวลา  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว  และ
ให้ลดเงื่อนไขเก่ียวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่ได้น าเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนแล้วภายในก าหนด    
  จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางประจ า
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
มติที่ประชุม            
                       

              ________________________________________________________________  
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 ๔.42 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวน
รถ (เพิ่มรถ )   ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของให้แก่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหะสันติสุขทรานสปอร์ต 
  ด้วยห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหะสันติสุขทรานสปอร์ต ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถท่ีใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณาก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพ่ิม
รถ)  เพ่ือให้เพียงพอกับการใช้งานขนส่ง    

  ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 
  ๑.  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนรถและลักษณะรถ 

 
ลักษณะรถ 

เง่ือนไข 
จ านวนรถเดิม 

(คัน) 

จ านวนรถที่ขออนุมัติ 
เพ่ิมรถและปรับปรุงลกัษณะรถ 

(คัน) 

เง่ือนไขจ านวนรถ 
ที่นายทะเบียนเห็นควรก าหนด    

 (คัน) 



กระบะบรรทุก 
พ่วง 

บรรทุกวัตถุอันตราย  
กึ่งพ่วง 
ลากจูง 

 ๑6 
 ๑1 
๑7 
๑6 
๑4 

1 
- 
- 
- 
- 

๑7 
๑1 
๑7 
๑6 
14 
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  ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง 

      ห้างฯ  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ  ใบอนุญาตเลขที่  นม. ๑๐๑/๒๕๕๖  สิ้นอายุวันที่  ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๑ สถานที่ประกอบการขนส่ง
ตั้งอยู่เลขท่ี  ๑๙๙  หมู่ที่  ๕   ต าบลดอนหวาย  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

  ๓.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  

                ห้างฯ  ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวางหลักทรัพย์การช าระ
ภาษีรถท่ีมีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง   และท่ีผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย 

  ๔. สถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถ 
      ห้างฯ  มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถจ านวน  ๑  แห่งตั้งอยู่บริเวณตามโฉนดที่ดิน 
เลขที่ ๕๑๑๘๒ ต าบลดอนหวาย    อ าเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมามีเนื้อที่ ๓,๕๐๐  ตารางเมตร   เก็บรถได้  
๗๐  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถท่ีขอใช้ (ใช้หลักเกณฑ์ตามมติคณะ อนุกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางครั้ง
ที่  7  / 2548  ลงวันที่  17  พ.ค.  2548  กรณีมีรถตั้งแต่ ๔ คันขึ้นไป  ต้องมีพ้ืนที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษา
รถ ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนรถทั้งหมด) 

  ๕.  รายละเอียดรถที่ย่ืนขอ  

       ห้างฯ  ขอเพ่ิมรถจ านวน  1  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก  โดยมีตัวรถอยู่แล้ว  คือคัน
หมายเลขทะเบียน  70-8239 นม.  ชนิดรถ  HINO  เลขตัวรถ  FL1JYKA-10214  เลขเครื่องยนต์  H07D-
A100893 
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  ๖.  เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขอ 

       ห้างฯ  ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่ง ให้กับ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท.สหะสันติสุข
เนื่องจากมีปริมาณการใช้รถเพ่ิมมากขึ้น รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอกับการใช้งาน   จึงได้ขอเพ่ิมรถเพ่ือให้มีรถเพียงพอ
กับการใช้งานขนส่งต่อไป 

  ๗.  ข้อมูลจากการตรวจสอบ 

       ๗.๑  ห้างฯ  ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปรวมกับรถเดิมที่มีอยู่  น าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งปูนซีเมนต์
นครหลวง  ให้กับห้างหุ้นส่วนจ ากัด ท.สหะสันติสุขไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด   ปัจจุบันมีปริมาณ



งานเพ่ิมมากขึ้น  รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ ดังนั้น  จึงขอเพ่ิมรถจ านวน  1  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก  
เพ่ือให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานต่อไป 
       ๗.๒  ห้างฯ ได้รับอนุมัติให้เพ่ิมรถครั้งสุดท้ายเมื่อคราวประชุมคณะอนุกรรมการประจ า
จังหวัดครั้งที่  6/๒๕60  เมื่อวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕60 
  ๘. ข้อพิจารณา 

      พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด  (ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ  (เพ่ิมรถ) 
ตามมาตรา๓๒แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.๒๕๒๒  ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 
ไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหะสันติสุขทรานสปอร์ต
  ๙. ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
      ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่าห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหะสันติสุขทราน
สปอร์ต  มีเหตุผลและความจ าเป็นต้องใช้รถเพ่ิมขึ้นจึงเห็นควรก าหนด   (ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ    
(เพ่ิมรถ) ตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหะสันติสุขทราน
สปอร์ต   โดยให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน  ๗5 คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจ านวน ๑7  คัน , พ่วงจ านวน  ๑๑  
คัน , กึ่งพ่วงจ านวน  ๑๖  คัน  ,ลากจูงจ านวน  ๑4  คัน และบรรทุกวัตถุอันตรายจ านวน  ๑๗  คัน     (เพิ่มรถ
จ านวน  1  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก  ) เพ่ือให้เพียงพอกับการใช้รถได้ตามท่ีขอ 
  โดยก าหนดเงื่อนไขให้ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหะสันติสุขทรานสปอร์ต  น ารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้ 
เข้าด าเนินการ  เพ่ือจดทะเบียนภายในก าหนด  ๑๘๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ   หากไม่สามารถ
น ารถคันใดเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนได้ทันภายในก าหนดเวลา  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถ
ดังกล่าว  และให้ลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่ได้น าเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนแล้ว
ภายในก าหนด    

  จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางประจ า
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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  ๕. เรื่องอ่ืน ๆ 
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