รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ประจาจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ 3/๒๕๖1 วันอังคารที่ 20 มีนาคม ๒๕๖1 เวลา 10.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ ๒ (จอหอ)
------------------------------ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายศิระ บุญธรรมกุล
ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
ประธานอนุกรรมการ
๒. ร.ต.อ.หญิง อุมาพร คอขุนทด ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา (แทน) อนุกรรมการ
๓. นายสมชาย ตังคโนภาส
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑(แทน) อนุกรรมการ
๔. นายกิตติพงศ์ พงศ์สุรเวท
ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา (แทน)
อนุกรรมการ
๕. นายจรูญ จงไกรจักร
นักวิชาการขนส่งชานาญการพิเศษ
เลขานุการ
๖. นางสาวประภาภรณ์ แน่นสันเทียะ นักวิชาการขนส่งชานาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
๒. เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/๒๕๖1 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๖1
ตามที่ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่
ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ประจาจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/๒๕๖1 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๖1
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทารายงานการประชุม และส่งให้คณะอนุกรรมการฯ ให้ตรวจสอบเพื่อ
รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการไม่ได้แจ้งการแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด
จึงเสนอรายงานการประชุมมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป
มติคณะอนุกรรมการฯ รับทราบ
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/2. เรื่อง……

๓. เรื่องติดตามผลอันเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ลาดับที่
1.

เรื่อง
การออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของตามมติคณะอนุกรรมการฯ
ครั้งที่ 2/๒๕๖1 เมื่อวันที่ 14
กุมภาพันธ์ ๒๕๖1

ผลการดาเนินการ
นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมา ได้ดาเนินการออก ใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งฯ จานวน 22 ฉบับ ให้แก่
๑. นายจิระเดช สระขุนทด ใบอนุญาตเลขที่
นม.31/๒๕๖1 สิ้นอายุวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6
๒. นายเสนอ เกรียรัมย์ ใบอนุญาตเลขที่ นม.32/๒๕๖1 สิ้นอายุวันที่
13 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6
๓. นายสร้อย เสยกระโทก ใบอนุญาตเลขที่
นม.33/๒๕๖1 สิ้นอายุวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6
๔. นายวุฒิพงศ์ โพรงขุนทด ใบอนุญาตเลขที่
นม.34/๒๕๖1 สิ้นอายุวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6
๕. นายอเนก คาหลง ใบอนุญาตเลขที่
นม.35/๒๕61 สิ้นอายุวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6
๖. นายรังสรรค์ บุญศรี ใบอนุญาตเลขที่
นม.36/๒๕๖1 สิ้นอายุวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6
๗. นางสนาม ภูมโิ คกรักษ์ ใบอนุญาตเลขที่
นม.37/๒๕๖1 สิ้นอายุวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6
๘. นางวาสิฎฐี งามนุช ใบอนุญาตเลขที่
นม.38/๒๕๖1 สิ้นอายุวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6
๙. นายเจริญ ประทุมแสง ใบอนุญาตเลขที่
นม.39/2561 สิ้นอายุวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6
๑๐. นายทรงพล กล่อมกลาง ใบอนุญาตเลขที่
นม.40/2561 สิ้นอายุวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6
๑๑. นายธนาทร หมู่สะแก ใบอนุญาตเลขที่
นม.41/๒๕๖1 สิ้นอายุวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6
๑๒. นายปัณณทัต ก้านขุนทด ใบอนุญาตเลขที่
นม.42/๒๕๖1 สิ้นอายุวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6
๑๓. นายสมภพ ชัยโพธิ์งาม ใบอนุญาตเลขที่
นม.43/๒๕๖1 สิ้นอายุวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6
๑๔. นายประภาส แก้วหนองแสง ใบอนุญาตเลขที่
นม.44/๒๕๖1 สิ้นอายุวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6
๑5. นายอัสดง รับขวัญ ใบอนุญาตเลขที่
นม.45/๒๕๖1 สิ้นอายุวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6
๑6. นายสุพจน์ ยิ่งสาราญ ใบอนุญาตเลขที่
นม.46/๒๕๖1 สิ้นอายุวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6
๑7. บริษัท ที9 (ประเทศไทย) จากัด ใบอนุญาตเลขที่
นม.47/๒๕๖1 สิ้นอายุวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6
๑8. ห้างหุ้นส่วนจากัด เพชรบัวลาย ใบอนุญาตเลขที่
นม.49/๒๕๖1 สิ้นอายุวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ๒๕๖6
19. ห้างหุ้นส่วนจากัด ทรัพย์มหาศาล ทรานสปอร์ต 2015
ใบอนุญาตเลขที่ นม51/๒๕๖1 สิน้ อายุวันที่ 1 มีนาคม ๒๕๖6

20. นายสวรรค์ จักทอง ใบอนุญาตเลขที่
นม.52/๒๕๖1 สิ้นอายุวันที่ 1 มีนาคม ๒๕๖6

-3๓. เรื่องติดตามผลอันเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ต่อ)
ลาดับที่

เรื่อง

ผลการดาเนินการ

2.

การเพิ่มรถตามมติคณะอนุกรรมการฯ
ครั้งที่ 2/๒๕๖1 เมื่อวันที่ 14
กุมภาพันธ์ ๒๕๖1

21. นางแวว แสวงสุข ใบอนุญาตเลขที่
นม.53/๒๕๖1 สิ้นอายุวันที่ 7 มีนาคม ๒๕๖6
22. นายประเสริฐ แสงรัศมีเพ็ญ ใบอนุญาตเลขที่
ม. 54/2561 สิ้นอายุวันที่ 7 มีนาคม 2566
นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมา ได้ปรับปรุงเงื่อนไขใบอนุญาต
ประกอบการขนส่ง (เพิ่มรถ) ให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
จานวน 17 ราย ดังนี้
๑. ห้างหุ้นส่วนจากัด ยรรยงขนส่ง
๒. บริษัท ตั้งย่งง้วนขนส่ง จากัด
๓. บริษัท สุระชัยบรรทุกสัตว์ปีก (โชคชัย) จากัด
๔. นายสนิท ไขทะเล
๕. บริษัท ลักษมีทรานสปอร์ต จากัด
6. นายสวัสดิ์ สีสืบมา
๗. นางปราณี นาคบุญธรรม
๘. บริษัท นนทนันท์ ขนส่ง จากัด
๙. บริษัท นิว.บี.พี.เอ็น.ขนส่ง จากัด
๑๐.บริษัท เกียรติโกศล จากัด
11.นายอนัสธิวัฒน์ ใจใหม
12.ห้างหุ้นส่วนจากัด ทริปเปิล้ เอ ทรานสปอร์ต
13.นายวิเชียร วชิระพัฒนกิจ
14.นางสาวปรียาวรรณ จันทรสิทธิ์
15.บริษัท ถุงเงิน ถุงทอง ทรานสปอร์ต จากัด
16.บริษัท รัชชานนท์ 55 ทรานสปอร์ต จากัด
17.ห้างหุ้นส่วนจากัด สหสันติสุขทรานสปอร์ต จากัด

จึงเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะอนุกรรมการฯ รับทราบ
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/4. เรื่องเพื่อ.......

๔. เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.1
เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด ห้างหุ้นส่วนจากัด
พรของพ่อแม่ ขนส่ง (ออกใหม่)
ด้วย ห้างหุ้นส่วนจากัด พรของพ่อแม่ ขนส่ง ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควร
อนุมัติให้เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะรถ
กระบะบรรทุก
พ่วง
รวม

ลักษณะและจานวนรถที่เห็นควรกาหนดเป็นเงื่อนไข

จานวนรถ
(คัน)
5
5
10

ลักษณะรถ
กระบะบรรทุก
พ่วง
คัน รวม

จานวนรถ
(คัน)
5
5
10

คัน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอ
ห้างฯ มีสานักงานตั้งอยู่ เลขที่ 35 หมู่ 8 ตาบลทับสวาย อาเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.
๒๕๒๒
๓. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
ห้างฯ มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดิน
เลขที่ 4850 ตาบลทับสวาย อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 3,200 ตารางเมตร เก็บรถได้
64 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
๔. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
ห้างฯ ขอใช้รถจานวน 10 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจานวน 5 คัน และพ่วงจานวน
5 คัน โดยมีตัวรถทั้งหมดแล้ว มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
๕. ท้องที่ทาการขนส่ง ทั่วราชอาณาจักร
๖. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ยื่นขอ
ห้างฯ ขอใช้รถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ อุตสาหกรรมแป้งโคราช จากัด
ส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด

/๗. ข้อมูล...
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๗. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
ห้างฯ ได้ทาสัญญาว่าจ้างขนส่งแป้งมันสาปะหลัง ให้กับ บริษัท อุตสาหกรรมแป้งโคราช
จากัด จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ป ระจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ เพือ่ ใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
๘. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด พรของพ่อแม่ ขนส่ง
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจากัด พรของพ่อแม่
ขนส่ง มีเหตุผลและความจาเป็นในการใช้รถเพื่อนาไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพื่อเป็นการใช้รถให้
ถูกต้องตามกฎหมาย จึ งเห็ น ควรอนุ มัติให้ ห้ างหุ้ นส่ ว นจากัด พรของพ่อแม่ ขนส่ ง เป็นผู้ ได้รับใบอนุญ าต
ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่ งของตามที่ขอได้ และเห็นควรอนุ มัติให้นาย
ทะเบียนกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด พรของพ่อแม่
ขนส่ง ดังปรากฏรายละเอียด ดังนี้
๙.๑ จานวนรถและลักษณะรถ ให้ใช้รถจานวนไม่เกิน 10 คัน เป็นรถลักษณะกระบะ
บรรทุกจานวน 5 คัน และพ่วงจานวน 5 คัน
๙.๒ เครื่ อ งหมายที่ ต้ อ งให้ ป รากฏประจ ารถทุ ก คั น ต้ อ งจั ด ให้ มี เ ครื่ อ งหมายของ
ผู้ประกอบการขนส่ง ที่ต้องให้ปรากฏประจารถทุกคันที่ด้านนอกตัวถังรถ โดยต้องมีชื่อผู้ประกอบการขนส่งเป็น
ตัวอักษรภาษาไทย มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร ตัวอย่างตามเอกสารแนบ
9.3 ใบกากับการขนส่ง ต้องจัดทาใบกากับการขนส่งไว้ประจารถขณะทาการขนส่งเพื่อ
ใช้สาหรับการตรวจสอบ ตามแบบใบกากับการขนส่งที่กาหนดไว้
๙.๔ วิธีการบรรทุก
(๑) ต้องใช้รถบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของให้ตรงตามลักษณะการใช้งานของรถแต่ละ
ลักษณะตามที่กาหนดไว้
(๒) ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันและระมัดระวัง ควบคุม ดูแลมิให้สัตว์หรือสิ่งของที่
บรรทุกตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อน หรือปลิวไปจากรถ อันก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญ ทา
ให้สกปรกเปรอะเปื้อน ทาให้เสื่อมเสียสุขภาพ อนามัยแก่ประชาชน หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สิน
๙.๕ จานวนผู้ประจารถ ในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ผู้ขับรถ ๑ คน ขับรถติดต่อกันไม่เกิน
สี่ชั่วโมง เว้นแต่ได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถต่อไปได้อีกไม่เกินสี่ชั่วโมง
ติดต่อกัน
๙.๖ ท้องที่ทาการขนส่ง ทั่วราชอาณาจักร
๙.๗ อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ
กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง กาหนด

/๙.8 สถานที่........
-6๙.๘ สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดิน
เลขที่ 4850 ตาบลทับสวาย อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
๙.๙ การนารถเข้าดาเนินการทางทะเบียน ให้นารถที่ได้รับอนุมัติเข้าดาเนินการ
จดทะเบี ย นและช าระภาษี ภ ายในก าหนด ๑๘๐ วั น นั บ แต่ วั น ที่ อ อกใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง
หากไม่สามารถน ารถคัน ใดเข้าดาเนิ นการภายในกาหนด ให้ระงับการดาเนินการทางทะเบียนรถคันดังกล่ าว
โดยให้นายทะเบียนลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับจานวนรถที่นาเข้าดาเนินการทางทะเบียนแล้ว
จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางประจา
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.
๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออก
ให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด พรของพ่อแม่ ขนส่ง ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
เอกสารแนบ
บัญชีรายละเอียดรถของ ห้างหุ้นส่วนจากัด พรของพ่อแม่ ขนส่ง
ลาดับที่
๑.
๒.
3
4
5
6
7
8
9
10

เลขทะเบียน
85-6922 นม.
85-9300นม.
86-3451 นม.
86-9061 นม.
87-3932 นม.
85-7552 นม.
88-4813 นม.
86-3452 นม.
86-9062 นม.
87-3933 นม.

ชนิดรถ
ISUZU
ISUZU
ISUZU
ISUZU
ISUZU
-

เลขคัสซี
FXZ23NZH24-7004221
MP1FXZ7778T000116
MP1FXZ7779T001231
MP1FXZ7778T000574
MP1FXZ7778T003600
MCK1-0062-03
PJR440C-003-15
MCK3-0082
KTC-0030-54
PPM-001-12

เลขเครื่องยนต์
6SD1-413478
6UZ1-418282
6UZ1-426904
6UZ1-440463
6UZ1-456731
-

ลักษณะรถ
กระบะบรรทุก
”
”
”
”
พ่วง
”
”
”
”

เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจารถทุกคันของ ห้างหุ้นส่วนจากัด พรของพ่อแม่ ขนส่ง

ห้างหุ้นส่วนจากัด พรของพ่อแม่ ขนส่ง

/๔.2 เรื่อง…
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๔.2 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ นายสุชาติ แนบสันเทียะ (ออกใหม่)
ด้วย นายสุชาติ แนบสันเทียะ ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ไ ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะรถ
กระบะบรรทุก
รวม

ลักษณะและจานวนรถที่เห็นควรกาหนดเป็นเงื่อนไข

จานวนรถ
(คัน)
1
1

ลักษณะรถ
กระบะบรรทุก
คัน

รวม

จานวนรถ
(คัน)
1
1

คัน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอ
นายสุชาติ แนบสันเทียะ มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่ 109 หมู่ 10 ตาบลโนนเมืองพัฒนา
อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
นายสุชาติ แนบสันเทียะ มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่
บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 42404 ตาบลหนองบัวละคร อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่
1,200 ตารางเมตร เก็บรถได้ 24 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
๔. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นายสุชาติ แนบสันเทียะ ขอใช้รถจานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก โดยมีตัวรถ
แล้ว เป็นรถใหม่ ชนิดรถ HINO เลขตัวรถ MNKFC9JLMXHX10061 เลขเครื่องยนต์ J05EUTH10245
๕. ท้องที่ทาการขนส่ง ทั่วราชอาณาจักร
๖. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ยื่นขอ
นายสุชาติ แนบสันเทียะ ขอใช้รถเพื่อนาไปใช้บริการรับจ้างขนส่งสิ นค้า ให้กับ ห้าง
หุ้นส่วนจากัด เศรษฐพงศ์ โลจิสติกส์ 2017 ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด

๗. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
นายสุชาติ แนบสันเทียะ ปัจจุบันได้นารถไปใช้ในการรับจ้างขนส่ง พืชผลทางการเกษตร
ให้กับ หุ้นส่วนจากัด เศรษฐพงศ์ โลจิสติกส์ 2017 จากัดไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ จึงมีความประสงค์จะขอรับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้ว ยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรื อสิ่งของ เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตาม
กฎหมายต่อไป
/๘. ข้อพิจารณา.....
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๘. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ นายสุชาติ แนบสันเทียะ
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็น ว่า นายสุชาติ แนบสันเทียะ มีเหตุผล
และความจาเป็นในการใช้รถเพื่อนาไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพื่อเป็นการใช้รถให้ถูกต้องตามกฎห มาย
จึงเห็นควรอนุมัติให้ นายสุชาติ แนบสันเทียะ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่ งสั ตว์หรื อสิ่งของตามที่ขอได้ และเห็ นควรอนุมัติให้นายทะเบียนกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ นายสุชาติ แนบสันเทียะ ปรากฏรายละเอียด ดังนี้
๙.๑ จ านวนรถและลั ก ษณะรถ ให้ ใ ช้ ร ถจ านวนไม่ เ กิ น 1 คั น เป็ น รถลั ก ษณะ
กระบะบรรทุก
๙.๒ เครื่ อ งหมายที่ ต้ อ งให้ ป รากฏประจ ารถทุ ก คั น ต้ อ งจั ด ให้ มี เ ครื่ อ งหมายของ
ผู้ประกอบการขนส่ง ที่ต้องให้ปรากฏประจารถทุกคันที่ด้านนอกตัวถังรถ โดยต้องมีชื่อผู้ประกอบการขนส่งเป็น
ตัวอักษรภาษาไทย มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร ตัวอย่างตามเอกสารแนบ
9.3 ใบกากับการขนส่ง ต้องจัดทาใบกากับการขนส่งไว้ประจารถขณะทาการขนส่งเพื่อ
ใช้สาหรับการตรวจสอบ ตามแบบใบกากับการขนส่งที่กาหนดไว้
๙.๔ วิธีการบรรทุก
(๑) ต้องใช้รถบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของให้ตรงตามลักษณะการใช้งานของรถ
แต่ละลักษณะตามที่กาหนดไว้
(๒) ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันและระมัดระวัง ควบคุม ดูแลมิให้สัตว์หรือสิ่งของที่
บรรทุกตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อน หรือปลิวไปจากรถ อันก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญ ทาให้
สกปรกเปรอะเปื้อน ทาให้เสื่อมเสียสุขภาพ อนามัยแก่ประชาชน หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
๙.๕ จานวนผู้ประจารถ ในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ผู้ขับรถ ๑ คน ขับรถติดต่อกันไม่เกิน
สี่ชั่วโมง เว้นแต่ได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถต่อไปได้อีกไม่เกินสี่ชั่วโมง
ติดต่อกัน
๙.๖ ท้องที่ทาการขนส่ง ทั่วราชอาณาจักร

๙.๗ อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ
กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง กาหนด
๙.๘ สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดิน
เลขที่ 42404 ตาบลหนองบัวละคร อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
๙.๙ การนารถเข้าดาเนินการทางทะเบียน ให้นารถที่ได้รับอนุมัติเข้าดาเนินการ
จดทะเบียนและชาระภาษีภายในกาหนด ๑๘๐ วันนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง หากไม่สามารถ
นารถคันใดเข้าดาเนินการภายในกาหนด ให้ระงับการดาเนินการทางทะเบียนรถคันดังกล่าว โดยให้นายทะเบียน
ลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับศูนย์คัน
/จึงเสนอ..........
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จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจา
ทางประจาจังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.
๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออก
ให้แก่ นายสุชาติ แนบสันเทียะ ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

เครือ่ งหมายที่ต้องให้ปรากฏประจารถทุกคันของนายสุชาติ แนบสันเทียะ

นายสุชาติ แนบสันเทียะ

/๔.3 เรื่อง…
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๔.3 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ นายเชิด ย่อยกระโทก (ออกใหม่)
ด้วย นายเชิด ย่อยกระโทก ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ไ ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะรถ
กระบะบรรทุก

จานวนรถ
(คัน)
1

รวม

1

ลักษณะและจานวนรถที่เห็นควรกาหนดเป็นเงื่อนไข
ลักษณะรถ

คัน

กระบะบรรทุก

จานวนรถ
(คัน)
1

รวม

1

คัน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอ
นายเชิด ย่อยกระโทก มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่ 292 หมู่ 9 ตาบลบ้านใหม่ อาเภอครบุรี
จังหวัดนครราชสีมา และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ

นายเชิด ย่อยกระโทก มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรั กษารถจานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่
บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 10171 ตาบลบ้านใหม่ อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 100 ตาราง
เมตร เก็บรถได้ 2 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
๔. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นายเชิด ย่อยกระโทก ขอใช้รถจานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก โดยมีตัวรถ
แล้ว คือคันหมายเลขทะเบียน 70-7747 นม. ชนิดรถ ISUZU เลขตัวรถ KS32-7783233 เลขเครื่องยนต์ 4BE1189004
๕. ท้องที่ทำกำรขนส่ง ทั่วรำชอำณำจักร
๖. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ยื่นขอ
นายเชิด ย่อยกระโทก ขอใช้รถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ บริษัท เอส.
วี.เวิลด์ คาร์โก้ จากัด ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
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/๗. ข้อมูล...

๗. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
นายเชิด ย่ อยกระโทก ได้ทาสั ญญาว่าจ้างขนส่ งสิ นค้าประเภทเสาปูน ท่อปูน วัส ดุ
ก่อสร้าง ให้กับ บริษัท เอส.วี.เวิลด์ คาร์โก้ จากัด จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
๘. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ นายเชิด ย่อยกระโทก
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า นายเชิด ย่อยกระโทก มีเหตุผล
และความจาเป็น ในการใช้ร ถเพื่อน าไปรับ จ้างขนส่งสิ นค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพื่อเป็นการใช้รถให้ ถูกต้องตาม
กฎหมาย จึงเห็นควรอนุมัติให้ นายเชิด ย่อยกระโทก เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทาง
ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้ และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา
๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ นายเชิด ย่อยกระโทก ดังปรากฏรายละเอียด ดังนี้
๙.๑ จ านวนรถและลั ก ษณะรถ ให้ ใ ช้ ร ถจ านวนไม่ เ กิ น 1 คั น เป็ น รถลั ก ษณะ
กระบะบรรทุก
๙.๒ เครื่ อ งหมายที่ ต้ อ งให้ ป รากฏประจ ารถทุ ก คั น ต้ อ งจั ด ให้ มี เ ครื่ อ งหมายของ
ผู้ประกอบการขนส่ง ที่ต้องให้ปรากฏประจารถทุกคันที่ด้านนอกตัวถังรถ โดยต้องมีชื่อผู้ประกอบการขนส่งเป็น
ตัวอักษรภาษาไทย มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร ตัวอย่างตามเอกสารแนบ

9.3 ใบกากับการขนส่ง ต้องจัดทาใบกากับการขนส่งไว้ประจารถขณะทาการขนส่งเพื่อ
ใช้สาหรับการตรวจสอบ ตามแบบใบกากับการขนส่งที่กาหนดไว้
๙.๔ วิธีการบรรทุก
(๑) ต้องใช้รถบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของให้ตรงตามลักษณะการใช้งานของรถ
แต่ละลักษณะตามที่กาหนดไว้
(๒) ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันและระมัดระวัง ควบคุม ดูแลมิให้สัตว์หรือสิ่งของที่
บรรทุกตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อน หรือปลิวไปจากรถ อันก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญ ทา
ให้สกปรกเปรอะเปื้อน ทาให้เสื่อมเสียสุขภาพ อนามัยแก่ประชาชน หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สิน
๙.๕ จานวนผู้ประจารถ ในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ผู้ขับรถ ๑ คน ขับรถติดต่อกันไม่เกิน
สี่ชั่วโมง เว้นแต่ได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถต่อไปได้อีกไม่เกินสี่ชั่วโมง
ติดต่อกัน
๙.๖ ท้องที่ทาการขนส่ง ทั่วราชอาณาจักร
๙.๗ อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ
กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง กาหนด
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/๙.๘ สถานที่เก็บ

๙.๘ สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน ๑ ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่
10171 ตาบลบ้านใหม่ อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
๙.๙ การนารถเข้าดาเนินการทางทะเบียน ให้นารถที่ได้รับอนุมัติเข้าดาเนินการ
จดทะเบี ย นและช าระภาษี ภ ายในก าหนด ๑๘๐ วั น นั บ แต่ วั น ที่ อ อกใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง
หากไม่สามารถน ารถคัน ใดเข้าดาเนิ นการภายในกาหนด ให้ระงับการดาเนินการทางทะเบียนรถคันดังกล่ าว
โดยให้นายทะเบียนลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับศูนย์คัน
จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจา
ทางประจาจังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.
๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออก
ให้แก่ นายเชิด ย่อยกระโทก ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจารถทุกคันของ นายเชิด ย่อยกระโทก

นายเชิด ย่อยกระโทก
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/๔.4 เรื่อง…
๔.4 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ นายกฤษนที อาษา (ออกใหม่)
ด้วย นายกฤษนที อาษา ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ ง ไม่
ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ไ ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจานวนรถที่ยื่นขอ

ลักษณะและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะรถ
ลากจูง

ลักษณะและจานวนรถที่เห็นควรกาหนดเป็นเงื่อนไข

จานวนรถ
(คัน)
1

รวม

1

ลักษณะรถ
ลากจูง
คัน

รวม

จานวนรถ
(คัน)
1
1

คัน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอ
นายกฤษนที อาษา มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่ 432 หมู่ที่ 1 ตาบลไชยมงคล อาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
นายกฤษนที อาษา มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่
บริเวณตามโฉนดที่ดินเลขที่ 293190 ตาบลไชยมงคล อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 1,200
ตารางเมตร เก็บรถได้ 24 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
๔. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นายกฤษนที อาษา ขอใช้รถจานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะลากจูง โดยมีตัวรถแล้ว คือ คัน
หมายเลขทะเบี ย น 71-0325 นม. ชนิ ด รถ HINO เลขตั ว รถ FM2PKMA-11721 เลขเครื่ อ งยนต์ P11CVGH11449
๕. ท้องที่ทาการขนส่ง ทั่วราชอาณาจักร
๖. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ยื่นขอ
นายกฤษนที อาษา ขอใช้รถเพื่อนาไปใช้บริการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ ห้างหุ้นส่วน
จากัด วิลาวัลย์ ทรานสปอร์ต ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
๗. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
นายกฤษนที อาษา ได้ทาสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้าประเภทแป้งมันสาปะหลัง ให้กับ ห้าง
หุ้นส่วนจากัด วิลาวัลย์ ทรานสปอร์ต ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
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/8. ข้อพิจารณา
...

๘. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ นายกฤษนที อาษา

๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็น ว่า นายกฤษนที อาษา มีเหตุผล
และความจาเป็น ในการใช้ร ถเพื่อน าไปรับ จ้างขนส่งสิ นค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพื่อเป็นการใช้รถให้ ถูกต้องตาม
กฎหมาย จึงเห็นควรอนุมัติให้ นายกฤษนที อาษา เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วย
รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้ และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒
แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ นายกฤษนที อาษา ปรากฏรายละเอียด ดังนี้
๙.๑ จ านวนรถและลั ก ษณะรถ ให้ ใ ช้ ร ถจ านวนไม่ เ กิ น 1 คั น เป็ น รถลั ก ษณะ
ลากจูง
๙.๒ เครื่ อ งหมายที่ ต้ อ งให้ ป รากฏประจ ารถทุ ก คั น ต้ อ งจั ด ให้ มี เ ครื่ อ งหมายของ
ผู้ประกอบการขนส่ง ที่ต้องให้ปรากฏประจารถทุกคันที่ด้านนอกตัวถังรถ โดยต้องมีชื่อผู้ประกอบการขนส่งเป็น
ตัวอักษรภาษาไทย มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร ตัวอย่างตามเอกสารแนบ
9.3 ใบกากับการขนส่ง ต้องจัดทาใบกากับการขนส่งไว้ประจารถขณะทาการขนส่งเพื่อ
ใช้สาหรับการตรวจสอบ ตามแบบใบกากับการขนส่งที่กาหนดไว้
๙.๔ วิธีการบรรทุก
(๑) ต้องใช้รถบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของให้ตรงตามลักษณะการใช้งานของรถ
แต่ละลักษณะตามที่กาหนดไว้
(๒) ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันและระมัดระวัง ควบคุม ดูแลมิให้สัตว์หรือสิ่งของที่
บรรทุกตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อน หรือปลิวไปจากรถ อันก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญ ทาให้
สกปรกเปรอะเปื้อน ทาให้เสื่อมเสียสุขภาพ อนามัยแก่ประชาชน หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
๙.๕ จานวนผู้ประจารถ ในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ผู้ขับรถ ๑ คน ขับรถติดต่อกันไม่เกิน
สี่ชั่วโมง เว้นแต่ได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถต่อไปได้อีกไม่เกินสี่ชั่วโมง
ติดต่อกัน
๙.๖ ท้องที่ทาการขนส่ง ทั่วราชอาณาจักร
๙.๗ อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ
กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง กาหนด
๙.๘ สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่บริเวณตามโฉนด
ที่ดินเลขที่ 293190 ตาบลไชยมงคล อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
๙.๙ การนารถเข้าดาเนินการทางทะเบียน ให้นารถที่ได้รับอนุมัติเข้าดาเนินการ
จดทะเบี ย นและช าระภาษี ภ ายในก าหนด ๑๘๐ วั น นั บ แต่ วั น ที่ อ อกใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง
หากไม่สามารถน ารถคัน ใดเข้าดาเนิ นการภายในกาหนด ให้ระงับการดาเนินการทางทะเบียนรถคันดังกล่ าว
โดยให้นายทะเบียนลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับศูนย์คัน
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/จึงเสนอ..........

จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางประจา
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.
๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออก
ให้แก่ นายกฤษนที อาษา ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
เอกสารแนบ

เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจารถทุกคันของ นายกฤษนที อาษา

นายกฤษนที อาษา

/๔.5 เรื่อง…
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๔.5 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่ ง ไม่ ป ระจ าทางด้ ว ยรถที่ ใ ช้ ใ นการขนส่ ง สั ต ว์ ห รื อ สิ่ ง ของซึ่ ง ออกให้ แ ก่ น ายภาณุ วั ฒ น์ อ่ อ นผั ก แว่ น
(ออกใหม่)
ด้วย นายภาณุวัฒน์ อ่อนผักแว่น ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะรถ
กระบะบรรทุก

รวม

ลักษณะและจานวนรถที่เห็นควรกาหนดเป็นเงื่อนไข

จานวนรถ
(คัน)
1

1

ลักษณะรถ
กระบะบรรทุก

คัน

รวม

จานวนรถ
(คัน)
1

1

คัน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอ
นายภาณุวัฒน์ อ่อนผักแว่น มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่ 790 หมู่ 3 ตาบลหนองบัวศาลา
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
นายภาณุวัฒน์ อ่อนผักแว่น มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน 1 แห่ง
ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 40549 ตาบลหนองบัวศาลา อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 1,200
ตารางเมตร เก็บรถได้ 24 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
๔. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นายภาณุวัฒน์ อ่อนผักแว่น ขอใช้รถจานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก โดยมีตัว
รถอยู่แล้ว เป็นรถใหม่ ชนิดรถ ISUZU เลขตัวรถ MP1FXZ777GT001545 เลขเครื่องยนต์ 6UZ1-RY4815
๕. ท้องที่ทาการขนส่ง ทั่วราชอาณาจักร
๖. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ยื่นขอ

นายภาณุ วั ฒ น์ อ่ อ นผั ก แว่ น ขอใช้ ร ถเพื่ อ น าไปใช้ ใ นการรั บ จ้ า งขนส่ ง สิ น ค้ า ให้ กั บ
ร้านจาหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
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/๗. ข้อมูล...

๗. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
นายภาณุ วั ฒ น์ อ่ อ นผั ก แว่ น ได้ ท าสั ญ ญาว่ า จ้ า งขนส่ ง สิ น ค้ า เบ็ ด เตล็ ด ทั่ ว ไป ให้ กับ
นางสาววาริน แหว่กระโทก ซึ่งประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป จึงมีความประสงค์จะขอรับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้ว ยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตาม
กฎหมายต่อไป
๘. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ นายภาณุวัฒน์ อ่อนผักแว่น
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า นายภาณุวัฒน์ อ่อนผักแว่น มี
เหตุผลและความจาเป็นในการใช้รถเพื่อนาไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพื่อเป็นการใช้รถให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย จึงเห็นควรอนุมัติให้ นายภาณุวัฒน์ อ่อนผักแว่น เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจา
ทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้ และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนกาหนดเงื่อนไขตาม
มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถ
ที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ นายภาณุวัฒน์ อ่อนผักแว่น ดังปรากฏรายละเอียด ดังนี้
๙.๑ จานวนรถและลักษณะรถ ให้ใช้รถจานวนไม่เกิน 1 คัน เป็นรถลักษณะกระบะ
บรรทุก
๙.๒ เครื่ อ งหมายที่ ต้ อ งให้ ป รากฏประจ ารถทุ ก คั น ต้ อ งจั ด ให้ มี เ ครื่ อ งหมายของ
ผู้ประกอบการขนส่ง ที่ต้องให้ปรากฏประจารถทุกคันที่ด้านนอกตัวถังรถ โดยต้องมีชื่อผู้ประกอบการขนส่งเป็น
ตัวอักษรภาษาไทย มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร ตัวอย่างตามเอกสารแนบ
9.3 ใบกากับการขนส่ง ต้องจัดทาใบกากับการขนส่งไว้ประจารถขณะทาการขนส่งเพื่อ
ใช้สาหรับการตรวจสอบ ตามแบบใบกากับการขนส่งที่กาหนดไว้
๙.๔ วิธีการบรรทุก
(๑) ต้องใช้รถบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของให้ตรงตามลักษณะการใช้งานของรถ
แต่ละลักษณะตามที่กาหนดไว้
(๒) ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันและระมัดระวัง ควบคุม ดูแลมิให้สัตว์หรือสิ่งของที่
บรรทุกตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อน หรือปลิวไปจากรถ อันก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญ ทา
ให้สกปรกเปรอะเปื้อน ทาให้เสื่อมเสียสุขภาพ อนามัยแก่ประชาชน หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สิน

๙.๕ จานวนผู้ประจารถ ในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ผู้ขับรถ ๑ คน ขับรถติดต่อกันไม่เกิน
สี่ชั่วโมง เว้นแต่ได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถต่อไปได้อีกไม่เกินสี่ชั่วโมง
ติดต่อกัน
๙.๖ ท้องที่ทาการขนส่ง ทั่วราชอาณาจักร
๙.๗ อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ
กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง กาหนด
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/๙.๗ อัตรา......

๙.๘ สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดิน
เลขที่ 40549 ตาบลหนองบัวศาลา อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
๙.๙ การนารถเข้าดาเนินการทางทะเบียน ให้นารถที่ได้รับอนุมัติเข้าดาเนินการ
จดทะเบี ย นและช าระภาษี ภ ายในก าหนด ๑๘๐ วั น นั บ แต่ วั น ที่ อ อกใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง
หากไม่สามารถน ารถคัน ใดเข้าดาเนิ นการภายในกาหนด ให้ระงับการดาเนินการทางทะเบียนรถคันดังกล่ าว
โดยให้นายทะเบียนลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับศูนย์คัน
จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจา
ทางประจาจังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.
๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออก
ให้แก่ นายภาณุวัฒน์ อ่อนผักแว่น ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจารถทุกคันของ นายภาณุวัฒน์ อ่อนผักแว่น

นายภาณุวัฒน์ อ่อนผักแว่น

/๔.6 เรื่อง…
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๔.6 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่นายประเสริฐ พิมสะเกษ (ออกใหม่)
ด้วย นายประเสริฐ พิมสะเกษ ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ไ ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะรถ
กระบะบรรทุก

จานวนรถ
(คัน)
3

ลักษณะและจานวนรถที่เห็นควรกาหนดเป็นเงื่อนไข
ลักษณะรถ
กระบะบรรทุก

รวม

จานวนรถ
(คัน)
3

3
คัน
รวม
3
คัน
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอ
นายประเสริฐ พิมสะเกษ มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ตาบลโนนเพ็ด อาเภอ
ประทาย จังหวัดนครราชสีมา และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ

นายประเสริฐ พิมสะเกษ มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่
บริเวณที่ดินเลขที่ 3143 ตาบลโนนเพ็ด อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 200 ตารางเมตร
เก็บรถได้ 4 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
๔. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นายประเสริฐ พิมสะเกษ ขอใช้รถจานวน 3 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด
โดยมีตัวรถทั้งหมดแล้ว
๕. ท้องที่ทาการขนส่ง ทั่วราชอาณาจักร
๖. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ยื่นขอ
นายประเสริ ฐ พิมสะเกษ ขอใช้รถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่ งสิ นค้า ให้ กับ ห้ าง
หุ้นส่วนจากัด เค พี แอล ทรานสปอร์ต ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
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/๗. ข้อมูล...

๗. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
นายประเสริฐ พิมสะเกษ ได้ทาสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าทั่วไป
ให้กับ ห้างหุ้นส่วนจากัด เค พี แอล ทรานสปอร์ต จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
๘. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ นายประเสริฐ พิมสะเกษ
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
ส านั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด นครราชสี ม าพิ จ ารณาแล้ ว เห็ นว่ า นายประเสริ ฐ พิ ม สะเกษ
มีเหตุผลและความจาเป็นในการใช้รถเพื่อนาไปรั บจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพื่อเป็นการใช้รถให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จึงเห็นควรอนุมัติให้ นายประเสริฐ พิมสะเกษ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจา
ทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้ และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนกาหนดเงื่อนไขตาม
มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถ
ที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ นายประเสริฐ พิมสะเกษ ดังปรากฏรายละเอียด ดังนี้
๙.๑ จานวนรถและลักษณะรถ ให้ใช้รถจานวนไม่เกิน 3 คัน เป็นรถลักษณะกระบะ
บรรทุกทั้งหมด
๙.๒เครื่ อ งหมายที่ ต้ อ งให้ ป รากฏประจ ารถทุ ก คั น ต้ อ งจั ด ให้ มี เ ครื่ อ งหมายของ
ผู้ประกอบการขนส่ง ที่ต้องให้ปรากฏประจารถทุกคันที่ด้านนอกตัวถังรถ โดยต้องมีชื่อผู้ประกอบการขนส่งเป็น
ตัวอักษรภาษาไทย มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร ตัวอย่างตามเอกสารแนบ

9.3 ใบกากับการขนส่ง ต้องจัดทาใบกากับการขนส่งไว้ประจารถขณะทาการขนส่ง
เพื่อใช้สาหรับการตรวจสอบ ตามแบบใบกากับการขนส่งที่กาหนดไว้
๙.๔ วิธีการบรรทุก
(๑) ต้องใช้รถบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของให้ตรงตามลักษณะการใช้งานของรถ
แต่ละลักษณะตามที่กาหนดไว้
(๒) ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันและระมัดระวัง ควบคุม ดูแลมิให้สัตว์หรือสิ่งของที่
บรรทุกตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อน หรือปลิวไปจากรถ อันก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญ ทา
ให้สกปรกเปรอะเปื้อน ทาให้เสื่อมเสียสุขภาพ อนามัยแก่ประชาชน หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สิน
๙.๕ จานวนผู้ประจารถ ในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ผู้ขับรถ ๑ คน ขับรถติดต่อกันไม่เกิน
สี่ชั่วโมง เว้นแต่ได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถต่อไปได้อีกไม่เกินสี่ชั่วโมง
ติดต่อกัน
๙.๖ ท้องที่ทาการขนส่ง ทั่วราชอาณาจักร
๙.๗ อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ
กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง กาหนด
๙.๘ สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่บริเวณที่ดิน
เลขที่ 3143 ตาบลโนนเพ็ด อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
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/9.9การนารถ.......

๙.๙ การนารถเข้าดาเนินการทางทะเบียน ให้นารถที่ได้รับอนุมัติเข้าดาเนินการ
จดทะเบี ย นและช าระภาษี ภ ายในก าหนด ๑๘๐ วั น นั บ แต่ วั น ที่ อ อกใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง
หากไม่สามารถน ารถคัน ใดเข้าดาเนิ นการภายในกาหนด ให้ระงับการดาเนินการทางทะเบียนรถคันดังกล่ าว
โดยให้นายทะเบียนลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับจานวนรถที่นาเข้าดาเนินการทางทะเบียนแล้ว
จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจา
ทางประจาจังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.
๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออก
ให้แก่ นายประเสริฐ พิมสะเกษ ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
เอกสารแนบ
บัญชีรายละเอียดรถของ นายประเสริฐ พิมสะเกษ

ลาดับที่
๑.
๒.
3

เลขทะเบียน
87-0847 นม.
85-8718นม.
88-6083 นม.

ชนิดรถ
HINO
ISUZU
ISUZU

เลขคัสซี
FF3HPLA-10971
NQR70RY5285-7101407
MP1FRR90NDT000903

เลขเครื่องยนต์
H07D-A131245
4HB1-609702
4HK1-125642

ลักษณะรถ
กระบะบรรทุก
”
”

เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจารถทุกคันของ นายประเสริฐ พิมสะเกษ

นายประเสริฐ พิมสะเกษ

- ๒2 -

/๔.๗ เรื่อง……….

๔.7 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่นายจรัญ ศาตรกลาง (ออกใหม่)
ด้วย นายจรัญ ศาตรกลาง ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งไม่
ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะรถ

จานวนรถ

ลักษณะและจานวนรถที่เห็นควรกาหนดเป็นเงื่อนไข
ลักษณะรถ

จานวนรถ

กระบะบรรทุก

(คัน)
2

รวม

2

กระบะบรรทุก

(คัน)
2

รวม

2

คัน

คัน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอ
นายจรัญ ศาตรกลาง สานักงานตั้งอยู่เลขที่ 264 หมู่ 1 ตาบลธารปราสาท อาเภอ
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
นายจรัญ ศาตรกลาง มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่
บริเวณ น.ส.3 ก. เลขที่ 426 ตาบลธารปราสาท อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 100 ตาราง
เมตร เก็บรถได้ 2 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
๔. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นายจรัญ ศาตรกลาง ขอใช้รถจานวน 2 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด โดยมีตัว
รถทั้งหมดแล้ว คือคันหมายเลขทะเบียน 88-2013 นม. ชนิดรถ ISUZU เลขตัวรถ FVM33MT-3000083 เลข
เครื่องยนต์ 6HH1-265952 และคันหมายเลขทะเบียน 88-0549 นม. ชนิดรถ ISUZU เลขตัวรถ 3900398
แบบ FVM12MY เลขเครื่องยนต์ 6HE1-827178
๕. ท้องที่ทาการขนส่ง ทั่วราชอาณาจักร
๖. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ยื่นขอ
นายจรัญ ศาตรกลาง ขอใช้รถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ บริษัท เอ็น.อี
(1992) จากัด ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
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/๗. ข้อมูล...

๗. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
นายจรัญ ศาตรกลาง ปัจจุบันได้นารถไปใช้ในการรับจ้างขนส่งเกลือ ให้กับ บริษัท เอ็น.
อี (1992) จากัด จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
๘. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ นายจรัญ ศาตรกลาง
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้ วเห็นว่า นายจรัญ ศาตรกลาง มีเหตุผล
และความจาเป็น ในการใช้ร ถเพื่อน าไปรับ จ้างขนส่งสิ นค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพื่อเป็นการใช้รถให้ ถูกต้องตาม
กฎหมาย จึงเห็นควรอนุมัติให้ นายจรัญ ศาตรกลาง เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วย
รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้ และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒
แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ นายจรัญ ศาตรกลาง ดังปรากฏรายละเอียด ดังนี้
๙.๑ จานวนรถและลักษณะรถ ให้ใช้รถจานวนไม่เกิน 2 คัน เป็นรถลักษณะกระบะ
บรรทุกทั้งหมด
๙.๒ เครื่ อ งหมายที่ ต้ อ งให้ ป รากฏประจ ารถทุ ก คั น ต้ อ งจั ด ให้ มี เ ครื่ อ งหมายของ
ผู้ประกอบการขนส่ง ที่ต้องให้ปรากฏประจารถทุกคันที่ด้านนอกตัวถัง รถ โดยต้องมีชื่อผู้ประกอบการขนส่งเป็น
ตัวอักษรภาษาไทย มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร ตัวอย่างตามเอกสารแนบ
9.3 ใบกากับการขนส่ง ต้องจัดทาใบกากับการขนส่งไว้ประจารถขณะทาการขนส่งเพื่อ
ใช้สาหรับการตรวจสอบ ตามแบบใบกากับการขนส่งที่กาหนดไว้
๙.๔ วิธีการบรรทุก
(๑) ต้องใช้รถบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของให้ตรงตามลักษณะการใช้งานของรถ
แต่ละลักษณะตามที่กาหนดไว้
(๒) ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันและระมัดระวัง ควบคุม ดูแลมิให้สัตว์หรือสิ่งของที่
บรรทุกตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อน หรือปลิวไปจากรถ อันก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญ ทา
ให้สกปรกเปรอะเปื้อน ทาให้เสื่อมเสียสุขภาพ อนามัยแก่ประชาชน หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สิน
๙.๕ จานวนผู้ประจารถ ในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ผู้ขับรถ ๑ คน ขับรถติดต่อกันไม่เกิน
สี่ชั่วโมง เว้นแต่ได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถต่อไปได้อีกไม่เกินสี่ชั่วโมง
ติดต่อกัน
๙.๖ ท้องที่ทาการขนส่ง ทั่วราชอาณาจักร
๙.๗ อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ
กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง กาหนด
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/๙.๘ สถานที่เก็บ

๙.๘ สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่บริเวณ น.ส.3 ก.
เลขที่ 426 ตาบลธารปราสาท อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
๙.๙ การนารถเข้าดาเนินการทางทะเบียน ให้นารถที่ได้รับอนุมัติเข้าดาเนินการ
จดทะเบี ย นและช าระภาษี ภ ายในก าหนด ๑๘๐ วั น นั บ แต่ วั น ที่ อ อกใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง
หากไม่สามารถน ารถคัน ใดเข้าดาเนิ นการภายในกาหนด ให้ระงับการดาเนินการทางทะเบียนรถคันดังกล่ าว
โดยให้นายทะเบียนลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับจานวนรถที่นาเข้าดาเนินการทางทะเบียนแล้ว
จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจา
ทางประจาจังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.
๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออก
ให้แก่ นายจรัญ ศาตรกลาง ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจารถทุกคันของ นายจรัญ ศาตรกลาง

นายจรัญ ศาตรกลาง

/๔.8 เรื่อง…
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๔.8 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่นายสมพร สร้อยสระน้อย (ออกใหม่)
ด้วย นายสมพร สร้อยสระน้อย ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะรถ
กึ่งพ่วง
ลากจูง

ลักษณะและจานวนรถที่เห็นควรกาหนดเป็นเงื่อนไข

จานวนรถ
(คัน)
3
1

รวม

4

ลักษณะรถ
กึ่งพ่วง
ลากจูง
คัน

รวม

จานวนรถ
(คัน)
3
1
4

คัน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอ
นายสมพร สร้อยสระน้อย สานักงานตั้งอยู่เลขที่ 37/3 หมู่ 3 ตาบลเทพาลัย อาเภอ
คง จังหวัดนครราชสีมา และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
นายสมพร สร้อยสระน้อย มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่
บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 21994 ตาบลเทพาลัย อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 1,000 ตารางเมตร
เก็บรถได้ 20 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
๔. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นายสมพร สร้อยสระน้อย ขอใช้รถจานวน 4 คัน เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วงจานวน 3 คัน
และลากจูงจานวน 3 คัน
๕. ท้องที่ทาการขนส่ง ทั่วราชอาณาจักร
๖. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ยื่นขอ
นายสมพร สร้อยสระน้อย ขอใช้รถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ บริษัท
ที.ที.การขนส่ง จากัด ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
๗. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
นายสมพร สร้อยสระน้อย ปัจจุบันได้นารถไปใช้ในการรับจ้างขนส่ง สินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป
ให้กับ บริษัท ที.ที.การขนส่ง จากัด จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถ
ที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
/8. ข้อพิจารณา.......
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๘. ข้อพิจารณา

พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ นายสมพร สร้อยสระน้อย
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า นายสมพร สร้อยสระน้อย มี
เหตุผลและความจาเป็นในการใช้รถเพื่อนาไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพื่อเป็นการใช้รถให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย จึงเห็นควรอนุมัติให้ นายสมพร สร้อยสระน้อย เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทาง
ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้ และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา
๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ นายสมพร สร้อยสระน้อย ดังปรากฏรายละเอียด ดังนี้
๙.๑ จ านวนรถและลั ก ษณะรถ ให้ ใ ช้ ร ถจ านวนไม่ เ กิ น 3 คั น เป็ น รถลั ก ษณะ
กึ่งพ่วงจานวน 3 คัน และลากจูงจานวน 1 คัน
๙.๒ เครื่ อ งหมายที่ ต้ อ งให้ ป รากฏประจ ารถทุ ก คั น ต้ อ งจั ด ให้ มี เ ครื่ อ งหมายของ
ผู้ประกอบการขนส่ง ที่ต้องให้ปรากฏประจารถทุกคันที่ด้านนอกตั วถังรถ โดยต้องมีชื่อผู้ประกอบการขนส่งเป็น
ตัวอักษรภาษาไทย มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร ตัวอย่างตามเอกสารแนบ
9.3 ใบกากับการขนส่ง ต้องจัดทาใบกากับการขนส่งไว้ประจารถขณะทาการขนส่งเพื่อ
ใช้สาหรับการตรวจสอบ ตามแบบใบกากับการขนส่งที่กาหนดไว้
๙.๔ วิธีการบรรทุก
(๑) ต้องใช้รถบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของให้ตรงตามลักษณะการใช้งานของรถ
แต่ละลักษณะตามที่กาหนดไว้
(๒) ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันและระมัดระวัง ควบคุม ดูแลมิให้สัตว์หรือสิ่งของที่
บรรทุกตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อน หรือปลิวไปจากรถ อันก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญ ทา
ให้สกปรกเปรอะเปื้อน ทาให้เสื่อมเสียสุขภาพ อนามัยแก่ประชาชน หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สิน
๙.๕ จานวนผู้ประจารถ ในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ผู้ขับรถ ๑ คน ขับรถติดต่อกันไม่เกิน
สี่ชั่วโมง เว้นแต่ได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถต่อไปได้อีกไม่เกินสี่ชั่วโมง
ติดต่อกัน
๙.๖ ท้องที่ทาการขนส่ง ทั่วราชอาณาจักร
๙.๗ อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ
กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง กาหนด
๙.๘ สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดิน
เลขที่ 21994 ตาบลเทพาลัย อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
๙.๙ การนารถเข้าดาเนินการทางทะเบียน ให้นารถที่ได้รับอนุมัติเข้าดาเนินการ
จดทะเบี ย นและช าระภาษี ภ ายในก าหนด ๑๘๐ วั น นั บ แต่ วั น ที่ อ อกใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง
หากไม่สามารถน ารถคัน ใดเข้าดาเนิ นการภายในกาหนด ให้ระงับการดาเนินการทางทะเบียนรถคันดังกล่ าว
โดยให้นายทะเบียนลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับจานวนรถที่นาเข้าดาเนินการทางทะเบียนแล้ว
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/๙.9 จึงเสนอ.....

จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจา
ทางประจาจังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.
๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออก
ให้แก่ นายสมพร สร้อยสระน้อย ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

เอกสารแนบ
บัญชีรายละเอียดรถของ นายสมพร สร้อยสระน้อย
ลาดับที่
๑.
๒.
3
4

เลขทะเบียน
83-8241 นม.
84-1242 นม.
83-9192 นม.
70-0873 นม.

ชนิดรถ
HINO
-

เลขคัสซี
FS633A-15022
P35-0577
NTT-0016-89
SMM100555-0169

เลขเครื่องยนต์
EK100-C17620
-

เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจารถทุกคันของ นายสมพร สร้อยสระน้อย

นายสมพร สร้อยสระน้อย

ลักษณะรถ
ลากจูง
กึ่งพ่วง
”
”

/๔.9 เรื่อง…
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๔.9 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจ าทางด้ ว ยรถที่ใ ช้ใ นการขนส่ งสั ต ว์หรื อ สิ่ งของซึ่ง ออกให้ แก่ ห้า งหุ้น ส่วนจากั ด ยาวขนส่ ง
(ออกใหม่)
ด้วย ห้างหุ้นส่วนจากัด ยาวขนส่ง ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะรถ
กึ่งพ่วง
ลากจูง

รวม

ลักษณะและจานวนรถที่เห็นควรกาหนดเป็นเงื่อนไข

จานวนรถ
(คัน)
1
1

2

ลักษณะรถ
กึ่งพ่วง
ลากจูง

คัน

รวม

จานวนรถ
(คัน)
1
1

2

คัน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอ
ห้างฯ มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่ 189 หมู่ 7 ตาบลบึงอ้อ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.
๒๕๒๒
๓. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
ห้างฯ มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดิน
เลขที่ 9122 ตาบลบึงอ้อ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 400 ตารางเมตร เก็บรถได้
8 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
๔. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
ห้าง ขอใช้รถจานวน 2 คัน เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วงจานวน 1 คัน และลากจูงจานวน 1
คัน โดยมีตัวรถแล้ว คือคันหมายเลขทะเบียน 70-5759 นม. เลขตัวรถ 1343EC-36 และคันหมายเลขทะเบียน
71-1836 นม. ชนิดรถ ISUZU เลขตัวรถ GXZ23KZHF-7001381 เลขเครื่องยนต์ 6SD1-408330

๕. ท้องที่ทาการขนส่ง ทั่วราชอาณาจักร
๖. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ยื่นขอ
ห้างฯ ขอใช้รถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ บริษัท ธนะวัฒน์ สตาต์ช
จากัด ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
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/๗. ข้อมูล...
๗. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
ห้างหุ้นส่วนจากัด ยาวขนส่ง ได้ทาสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้าประเภท แป้งมันสาปะหลัง
ให้กับ บริษัท ธนะวัฒน์ สตาต์ช จากัด จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทาง
ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
๘. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด ยาวขนส่ง
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจากัด ยาวขนส่ง มี
เหตุผลและความจาเป็นในการใช้รถเพื่อนาไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพื่อเป็นการใช้รถให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย จึงเห็นควรอนุมัติให้ ห้างหุ้นส่วนจากัด ยาวขนส่ง เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจา
ทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้ และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนกาหนดเงื่อนไขตาม
มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถ
ที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด ยาวขนส่ง ดังปรากฏรายละเอียด ดังนี้
๙.๑ จ านวนรถและลั ก ษณะรถ ให้ ใ ช้ ร ถจ านวนไม่ เ กิ น 2 คั น เป็ น รถลั ก ษณะ
กึ่งพ่วงจานวน 1 คัน และลากจูงจานวน 1 คัน
๙.๒ เครื่ อ งหมายที่ ต้ อ งให้ ป รากฏประจ ารถทุ ก คั น ต้ อ งจั ด ให้ มี เ ครื่ อ งหมายของ
ผู้ประกอบการขนส่ง ที่ต้องให้ปรากฏประจารถทุกคันที่ด้านนอกตัวถังรถ โดยต้องมีชื่อผู้ประกอบการขนส่งเป็น
ตัวอักษรภาษาไทย มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร ตัวอย่างตามเอกสารแนบ
9.3 ใบกากับการขนส่ง ต้องจัดทาใบกากับการขนส่งไว้ประจารถขณะทาการขนส่งเพื่อ
ใช้สาหรับการตรวจสอบ ตามแบบใบกากับการขนส่งที่กาหนดไว้
๙.๔ วิธีการบรรทุก
(๑) ต้ อ งใช้ ร ถบรรทุ ก สั ตว์ ห รื อ สิ่ ง ของให้ ตรงตามลั ก ษณะการใช้ง านของรถ
แต่ละลักษณะตามที่กาหนดไว้
(๒) ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันและระมัดระวัง ควบคุม ดูแลมิให้สัตว์หรือสิ่งของที่
บรรทุกตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อน หรือปลิวไปจากรถ อันก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญ ทา
ให้ ส กปรกเปรอะเปื้ อน ทาให้ เสื่ อมเสี ยสุขภาพ อนามัยแก่ประชาชน หรือก่อให้ เกิดอั นตรายแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สิน
๙.๕ จานวนผู้ประจารถ ในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ผู้ขับรถ ๑ คน ขับรถติดต่อกันไม่เกิน
สี่ชั่วโมง เว้นแต่ได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถต่อไปได้อีกไม่เกินสี่ชั่วโมง
ติดต่อกัน

๙.๖ ท้องทีท่ าการขนส่ง ทั่วราชอาณาจักร
๙.๗ อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ
กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง กาหนด
/๙.๘ สถานที่เก็บ
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๙.๘ สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่บริเวณโฉนด
ที่ดินเลขที่ 9122 ตาบลบึงอ้อ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
๙.๙ การนารถเข้าดาเนินการทางทะเบียน ให้นารถที่ได้รับอนุมัติเข้าดาเนินการ
จดทะเบี ย นและช าระภาษี ภ ายในก าหนด ๑๘๐ วั น นั บ แต่ วั น ที่ อ อกใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง
หากไม่สามารถน ารถคัน ใดเข้าดาเนิ นการภายในกาหนด ให้ระงับการดาเนินการทางทะเบียนรถคันดังกล่ าว
โดยให้นายทะเบียนลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับจานวนรถที่นาเข้าดาเนินการทางทะเบียนแล้ว
จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจา
ทางประจาจังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.
๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออก
ให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด ยาวขนส่ง ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

เครื่องหมายที่ตอ้ งให้ปรากฏประจารถทุกคันของ ห้างหุ้นส่วนจากัด ยาวขนส่ง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ยาวขนส่ง

/๔.10 เรื่อง…
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๔.1๐ เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ นายพันศักดิ์ แก้วนาสี (ออกใหม่)
ด้วย นายพันศักดิ์ แก้วนาสี ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ไ ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะและจานวนรถที่เห็นควรกาหนดเป็นเงื่อนไข
ลักษณะรถ
กระบะบรรทุก
รวม

จานวนรถ(คัน)

ลักษณะรถ

1
1

กระบะบรรทุก
คัน

รวม

จานวนรถ(คัน)
1
1

คัน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอ
นายพันศักดิ์ แก้วนาสี มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่ 34/1 หมู่ที่ 8 ตาบลเมืองไพล อาเภอ
บัวลาย จังหวัดนครราชสีมา และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทาง
บก พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
นายพันศักดิ์ แก้วนาสี มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่
บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 186 ตาบลเมืองไพล อาเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 200 ตารางเมตร
เก็บรถได้ 4 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
๔. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ

นายพันศักดิ์ แก้วนาสี ขอใช้รถจานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก โดยมีตัวรถอยู่
แล้ว คือคันหมายเลขทะเบียน 86-4830 นม. ชนิดรถ ISUZU เลขตัวรถ NPR58L-7105790 เลขเครื่องยนต์
4BD1-124327
๕. ท้องที่ทาการขนส่ง ทั่วราชอาณาจักร
๖. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ยื่นขอ
นายพัน ศักดิ์ แก้ว นาสี ขอใช้รถเพื่อนาไปใช้ใ นการรับจ้า งขนส่ งสิ น ค้า ให้ กับ บริษัท
ท่าข้าวศิริพงษ์ จากัด ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
๗. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
นายพันศักดิ์ แก้วนาสี ปัจจุบันได้นารถไปใช้ในการรับจ้างขนส่ง ข้าว ให้กับ บริษัท ท่า
ข้าวศิริพงษ์ จากัด จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
/8. ข้อพิจารณา...
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๘. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ นายพันศักดิ์ แก้วนาสี
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า นายพันศักดิ์ แก้วนาสี มีเหตุผล
และความจาเป็นในการใช้รถเพื่อนาไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง และเพื่อเป็นการใช้รถให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย จึงเห็นควรอนุมัติให้ นายพันศักดิ์ แก้วนาสี เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทาง
ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้ และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา
๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ นายพันศักดิ์ แก้วนาสี ดังปรากฏรายละเอียด ดังนี้
๙.๑ จานวนรถและลักษณะรถ ให้ใช้รถจานวนไม่เกิน 1 คัน เป็นรถลักษณะกระบะ
บรรทุก
๙.๒เครื่ อ งหมายที่ ต้ อ งให้ ป รากฏประจ ารถทุ ก คั น ต้ อ งจั ด ให้ มี เ ครื่ อ งหมายของ
ผู้ประกอบการขนส่ง ที่ต้องให้ปรากฏประจารถทุกคันที่ด้านนอกตัวถังรถ โดยต้องมีชื่อผู้ประกอบการขนส่งเป็น
ตัวอักษรภาษาไทย มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร ตัวอย่างตามเอกสารแนบ
9.3 ใบกากับการขนส่ง ต้องจัดทาใบกากับการขนส่งไว้ประจารถขณะทาการขนส่งเพื่อ
ใช้สาหรับการตรวจสอบ ตามแบบใบกากับการขนส่งที่กาหนดไว้
๙.๔ วิธีการบรรทุก
(๑) ต้องใช้รถบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของให้ตรงตามลักษณะการใช้งานของรถแต่ละ
ลักษณะตามที่กาหนดไว้

(๒) ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันและระมัดระวัง ควบคุม ดูแลมิให้สัตว์หรือสิ่งของที่
บรรทุกตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อน หรื อปลิวไปจากรถ อันก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญ ทา
ให้ ส กปรกเปรอะเปื้ อน ทาให้ เสื่ อมเสี ยสุขภาพ อนามัยแก่ประชาชน หรือก่อให้ เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สิน
๙.๕ จานวนผู้ประจารถ ในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ผู้ขับรถ ๑ คน ขับรถติดต่อกันไม่เกิน
สี่ชั่วโมง เว้นแต่ได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถต่อไปได้อีกไม่เกินสี่ชั่วโมง
ติดต่อกัน
๙.๖ ท้องที่ทาการขนส่ง ทั่วราชอาณาจักร
๙.๗ อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ
กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง กาหนด
๙.๘ สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดิน
เลขที่ 186 ตาบลเมืองไพล อาเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
๙.๙ การนารถเข้าดาเนินการทางทะเบียน ให้นารถที่ได้รับอนุมัติเข้าดาเนินการ
จดทะเบี ย นและช าระภาษี ภ ายในก าหนด ๑๘๐ วั น นั บ แต่ วั น ที่ อ อกใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง
หากไม่สามารถน ารถคัน ใดเข้าดาเนิ นการภายในกาหนด ให้ระงับการดาเนินการทางทะเบียนรถคันดังกล่ าว
โดยให้นายทะเบียนลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับจานวนรถที่นาเข้าดาเนินการทางทะเบียนแล้ว
/จึงเสนอ.........
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จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางประจา
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.
๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออก
ให้แก่ นายพันศักดิ์ แก้วนาสี ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจารถทุกคันของ นายพันศักดิ์ แก้วนาสี

นายพันศักดิ์ แก้วนาสี

/๔.11 เรื่อง…
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๔.1๑ เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ นางกลุ่น เจนบุรี (ออกใหม่)
ด้วย นางกลุ่น เจนบุรี ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจา
ทางด้ ว ยรถที่ ใ ช้ ในการขนส่ ง สั ต ว์ห รื อ สิ่ ง ของ ซึ่ ง นายทะเบี ย นได้พิ จ ารณาแล้ ว เห็ นควรอนุ มั ติใ ห้ เป็ น ผู้ ไ ด้ รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะรถ
กระบะบรรทุก

จานวนรถ
(คัน)
2

ลักษณะและจานวนรถที่เห็นควรกาหนดเป็นเงื่อนไข
ลักษณะรถ
กระบะบรรทุก

จานวนรถ
(คัน)
2

รวม

2

คัน

รวม

2

คัน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอ
นางกลุ่น เจนบุรี มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่ 30 หมู่ 10 ตาบลกระทุ่มราย อาเภอประทาย
จังหวัดนครราชสีมา และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
นางกลุ่น เจนบุรี มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณ
โฉนดที่ดินเลขที่ 59320 ตาบลกระทุ่มราย อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 300 ตารางเมตร
เก็บรถได้ 6 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
๔. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นางกลุ่น เจนบุรี ขอใช้รถจานวน 2 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด โดยมีตัวรถ
ทั้งหมดแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
๕. ท้องที่ทาการขนส่ง ทั่วราชอาณาจักร
๖. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ยื่นขอ
นางกลุ่น เจนบุรี ขอใช้รถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ ห้างหุ้นส่วนจากัด
รุ่งกิจวัสดุการก่อสร้าง ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
๗. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
นางกลุ่ น เจนบุ รี ปั จจุบันได้ นารถไปใช้ ในการรับจ้างขนส่ง วัสดุ ก่อสร้าง ให้ กับ ห้ าง
หุ้นส่วนจากัด รุ่งกิจวัสดุการก่อสร้าง จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วย
รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
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/๗. ข้อมูล...

๘. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ นางกลุ่น เจนบุรี
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า นางกลุ่น เจนบุรี มีเหตุผลและ
ความจาเป็นในการใช้รถเพื่อนาไปรับจ้างขนส่งสินค้า และเพื่อเป็นการใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมาย จึงเห็นควร
อนุมัติให้ นางกลุ่น เจนบุรี เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของตามที่ขอได้ และเห็นควรอนุ มัติให้นายทะเบียนกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติ
การขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ งสัตว์หรือสิ่งของ
ซึ่งจะออกให้แก่ นางกลุ่น เจนบุรี ดังปรากฏรายละเอียด ดังนี้

๙.๑ จานวนรถและลักษณะรถ ให้ใช้รถจานวนไม่เกิน 2 คัน เป็นรถลักษณะกระบะ
บรรทุกทั้งหมด
๙.๒ เครื่ อ งหมายที่ ต้ อ งให้ ป รากฏประจ ารถทุ ก คั น ต้ อ งจั ด ให้ มี เ ครื่ อ งหมายของ
ผู้ประกอบการขนส่ง ที่ต้องให้ปรากฏประจารถทุกคันที่ด้านนอกตัวถังรถ โดยต้องมีชื่อผู้ประกอบการขนส่งเป็น
ตัวอักษรภาษาไทย มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร ตัวอย่างตามเอกสารแนบ
9.3 ใบกากับการขนส่ง ต้องจัดทาใบกากับการขนส่งไว้ประจารถขณะทาการขนส่งเพื่อ
ใช้สาหรับการตรวจสอบ ตามแบบใบกากับการขนส่งที่กาหนดไว้
๙.๔ วิธีการบรรทุก
(๑) ต้องใช้รถบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของให้ตรงตามลักษณะการใช้งานของรถแต่ละ
ลักษณะตามที่กาหนดไว้
(๒) ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันและระมัดระวัง ควบคุม ดูแลมิให้สัตว์หรือสิ่งของที่
บรรทุกตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อน หรือปลิวไปจากรถ อันก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญ ทา
ให้สกปรกเปรอะเปื้อน ทาให้เสื่อมเสียสุขภาพ อนามัยแก่ประชาชน หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สิน
๙.๕ จานวนผู้ประจารถ ในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ผู้ขับรถ ๑ คน ขับรถติดต่อกันไม่เกิน
สี่ชั่วโมง เว้นแต่ได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถต่อไปได้อีกไม่เกินสี่ชั่วโมง
ติดต่อกัน
๙.๖ ท้องที่ทาการขนส่ง ทั่วราชอาณาจักร
๙.๗ อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ
กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง กาหนด
๙.๘ สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่บริเวณโฉนด
ที่ดินเลขที่ 59320 ตาบลกระทุ่มราย อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
๙.๙ การนารถเข้าดาเนินการทางทะเบียน ให้นารถที่ได้รับอนุมัติเข้าดาเนินการ
จดทะเบี ย นและช าระภาษี ภ ายในก าหนด ๑๘๐ วั น นั บ แต่ วั น ที่ อ อกใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง
หากไม่สามารถน ารถคัน ใดเข้าดาเนิ นการภายในกาหนด ให้ระงับการดาเนินการทางทะเบียนรถคันดังกล่ าว
โดยให้นายทะเบียนลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับจานวนรถที่นาเข้าดาเนินการทางทะเบียนแล้ว
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/จึงเสนอ........

จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางประจา
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.
๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออก
ให้แก่ นางกลุ่น เจนบุรี ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
เอกสารแนบ
บัญชีรายละเอียดรถของ นางกลุ่น เจนบุรี

ลาดับที่
๑.
2

เลขทะเบียน
88-0720 นม.
88-6642 นม.

ชนิดรถ
ISUZU
ISUZU

เลขคัสซี
NPR71PY52A3710
NQR75RY52E5-7100644

เลขเครื่องยนต์
4HG1-222549
4HK1-361879

ลักษณะรถ
กระบรรทุก
”

เครือ่ งหมายที่ตอ้ งให้ปรากฏประจารถทุกคันของ นางกลุ่น เจนบุรี

นางกลุ่น เจนบุรี
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/๔.12 เรื่อง…

4.12 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับ
จานวนรถ (เพิ่มรถ ) ที่กาหนดไว้ใน ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ให้แก่ บริษัท มงคลทรัพย์ขนส่ง จากัด

ด้วย บริษัท มงคลทรัพย์ขนส่ง จากัด ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ)
เพื่อให้เพียงพอกับการใช้งานรับจ้างขนส่งแก่ผู้ว่าจ้าง
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ
ลักษณะรถ
กระบะบรรทุก
พ่วง
กึ่งพ่วง
ลากจูง

รวม

เงื่อนไข
จานวนรถเดิม
(คัน)

จานวนรถที่ขออนุมัติ
เพิ่มรถ (คัน)

เงื่อนไขจานวนรถ
ที่นายทะเบียนเห็นควรกาหนด (คัน)

15
14
3
5

5
4
1
-

20
18
4
5

37

10

47

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง
บริษัทฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ใบอนุญาตเลขที่ นม. ๑๐/๒๕๕๙ สิ้นอายุวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สถานที่ประกอบการขนส่ง
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕ หมู่ ๑๒ ตาบลกุดโบสถ์ อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวางหลักทรัพย์การชาระ
ภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย
๔. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
บริษัทฯ มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถจานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่
๖๐๕ ตาบลกุดโบสถ์ อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่จานวน ๑๖,๐๐๐ ตารางเมตร เก็บรถได้
จานวน ๓๒๐ คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้

/5.รายละเอียด.......
- 38 ๕. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ

บริษัท มงคลทรัพย์ขนส่ง จากัด ขอเพิ่มรถจานวน 10 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก
จานวน 5 คัน ,พ่วงจานวน 4 คัน และกึ่งพวงจานวน 1 คัน โดยมีตัวรถทั้งหมดแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตาม
เอกสารที่แนบ
๖. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ขอ
บริ ษั ท ฯ ขอเพิ่ ม รถเพื่ อ ใช้ ใ นการรั บ จ้ า งขนส่ ง สิ น ค้ า ให้ กั บ บริ ษั ท แป้ ง มั น เอี่ ย มเฮง
อุตสาหกรรม จากัด ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
๗. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
๗.๑ บริษัทฯ ขอเพิ่มรถเพื่อนารถไปใช้ในการขนส่งสินค้าประเภทแป้งมันสาปะหลัง ให้กับ
บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จากัด เนื่องจากปัจจุบันมีประมาณงานเพิ่มมากขึ้น รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ
จึงขอเพิ่มรถ จานวน 10 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจานวน 5 คัน ,พ่วงจานวน 4 คัน และกึ่งพ่วง
จานวน 1 คัน เพื่อให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานต่อไป
๗.๒ บริษัท มงคลทรัพย์ขนส่ง จากัด ได้รับอนุมัติให้เพิ่มรถครั้งสุดท้ายเมื่อคราวประชุมคณะ
อนุการฯ ครั้งที่ 7 / ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 12 กันยายน ๒๕๖๐
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ)
ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ บริษัท มงคลทรัพย์ขนส่ง จากัด
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท มงคลทรัพย์ขนส่ง จากัด มี
เหตุผลและความจาเป็นต้องใช้รถเพิ่มขึ้น จึงเห็นควรกาหนด(ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ) ตาม
มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจา
ทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ บริษัท มงคลทรัพย์ขนส่ง จากัด โดยให้ใช้รถจานวนไม่
เกิน 47 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจานวน 20 คัน , รถพ่วงจานวน ๑8 คัน , รถลากจูงจานวน ๕
คัน และรถกึ่งพ่วงจานวน 4 คัน (เพิ่มรถจานวน 10 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจานวน 5 คัน ,รถ
พ่วงจานวน 4 คัน และกึ่งพ่วงจานวน 1 คัน) เพื่อให้เพียงพอกับการใช้รถได้ตามที่ขอ
โดยกาหนดเงื่ อ นไขให้ บริษัท มงคลทรัพย์ ข นส่ ง จากัด นารถที่ได้รั บ อนุ มั ติ ครั้ งนี้ เข้า
ดาเนินการเพื่อจดทะเบียนภายในกาหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ หากไม่สามารถนารถ
คันใดดาเนินการเพื่อจดทะเบียนได้ทันภายในกาหนดเวลา ให้ระงับการดาเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว และให้
ลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับจานวนรถที่ได้นาเข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียนแล้วภายในกาหนด
จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางประจา
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบในการก าหนด(ปรั บ ปรุ ง )เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ จ านวนรถ (เพิ่ ม รถ)ตามมาตรา ๓๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ บริษัท มงคลทรัพย์ขนส่ง จากัด ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัด
นครราชสีมา

/เอกสารแนบ.........
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เอกสารแนบ
บัญชีรายละเอียดรถของ บริษัท มงคลทรัพย์ขนส่ง จากัด
ลาดับที่
๑.
๒.
3
4
5
6
7
8
9
10

เลขทะเบียน
88-9062 นม.
87-9084 นม.
87-9081 นม.
87-9082 นม.
รถใหม่
88-1895 นม.
88-1893 นม.
87-9971 นม.
88-0552 นม.
86-7163 นม.

ชนิดรถ
ISUZU
ISUZU
ISUZU
ISUZU
ISUZU
-

เลขคัสซี
MP1FXZ7779T001433
MP1FYH77SDT000283
MP1FYH77SDT000272
MP1FYH77SDT000275
MP1FXZ777GT002274
CB-0070-08
CB-0069-08
FTD1-83002-1681
CB-0059-08
P54-3023

เลขเครื่องยนต์
6UZ1427815
6UZ1-470964
6UZ1-470909
6UZ1-470889
6UZ1-SD2172
-

ลักษณะรถ
กระบะบรรทุก
”
”
”
”
พ่วง
”
”
”
กึ่งพ่วง

/๔.13 เรื่อง…….
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๔.13 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวน
รถ เพิ่มรถ ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
ให้แก่ บริษัท ศักดิ์อัมพรโคราช จากัด
ด้วย บริษัท ศักดิ์อัมพรโคราช จากัด ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ)
เพื่อให้เพียงพอกับการใช้งาน
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ
เงื่อนไข
จานวนรถที่ขออนุมัติ
เงื่อนไขจานวนรถ
ลักษณะรถ
จานวนรถเดิม
เพิ่มรถ
ที่นายทะเบียนเห็นควรกาหนด
(คัน)
(คัน)
(คัน)
กระบะบรรทุก
พ่วง
กึ่งพ่วง
ลากจูง
รวม

12
12
7
7
38

2
3
2
2
9

14
15
9
9
47

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง
บริษัทฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ใบอนุญาตเลขที่ นม.34/2560 สิ้นอายุวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 สถานที่ประกอบการขนส่ง
ตั้งอยู่เลขที่ 111/1 หมู่ 20 ตาบลหนองระเวียง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวางหลักทรัพย์ การ
ชาระภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย
4. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ

บริษัทฯ มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถจานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดิน
เลขที่ 43956 ตาบลบึงสาโรง อาเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 4,000 ตารางเมตร เก็บ
รถได้ 80 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
5. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
บริษัทฯ ขอเพิ่มรถจานวน 9 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจานวน 2 คัน , พ่วง
จานวน 3 คัน , กึ่งพ่วงจานวน 2 คัน และลากจูงจานวน 2 คัน โดยมีตัวรถทั้งหมดแล้ว มีรายละเอียดตาม
เอกสารที่แนบ
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6. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ขอ
บริษัทฯ ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ บริษัท อุตสาหกรรมโคราช
จากัด ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
7. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
7.1 บริษัทฯ ขอใช้รถเพื่อการการรับจ้างขนส่งน้าตาล ให้กับ บริษัท อุตสาหกรรมโคราช
จากัด เนื่องจากมีประมาณการขนส่งเพิ่มขึ้น รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ จึงขอเพิ่มรถในครั้งนี้จานวน 9 คัน เป็น
รถลักษณะกระบะบรรทุกจานวน 2 คัน , พ่วงจานวน 3 คัน , กึ่งพ่วงจานวน 2 คัน และลากจูงจานวน 2
คัน เพื่อให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานต่อไป
๗.๒ บริษัท ศักดิ์อัมพรโคราช จากัด ได้รับอนุมัติให้เพิ่มรถครั้งสุ ดท้ายเมื่อคราวประชุม
คณะอนุกรรมการครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
8. ข้อพิจารณา
พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบในการก าหนด (ปรั บ ปรุ ง ) เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ จ านวนรถ
(เพิ่ ม รถ) ตามมาตรา 32 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารขนส่ ง ทางบก พ.ศ.2522 ที่ ก าหนดไว้ ใ นใบอนุ ญ าต
ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ บริษัท ศักดิ์อัมพรโคราช
จากัด
9. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท ศักดิ์อัมพรโคราช จากัด มี
เหตุผลและความจาเป็นต้องใช้รถเพิ่มขึ้น จึงเห็นควรกาหนด(ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ ตามมาตรา
32 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วย
รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ บริษัท ศักดิ์อัมพรโคราช จากัด โดยให้ใช้รถจานวนไม่เกิน 47
คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจานวน 14 คัน , พ่วงจานวน 15 คัน , กึ่งพ่วงจานวน 9 คัน และลากจูง
จานวน 9 คัน(เพิ่มรถจานวน 9 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจานวน 2 คัน , พ่วงจานวน 3 คัน ,
กึ่งพ่วงจานวน 2 คัน และลากจูงจานวน 2 คัน) เพื่อให้เพียงพอกับการใช้รถได้ตามที่ขอ
โดยก าหนดเงื่ อ นไขให้ บริ ษั ท ศั ก ดิ์ อั ม พรโคราช จ ากั ด น ารถที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ค รั้ ง นี้ เ ข้ า
ดาเนินการเพื่อจดทะเบียนภายในกาหนด 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ หากไม่สามารถนารถคัน
ใดเข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียนได้ทันภายในกาหนดเวลา ให้ระงับการดาเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว และ
ให้ลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับจานวนรถที่ได้นาเข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียนแล้วภายในกาหนด

จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางประจา
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบในการก าหนด(ปรั บ ปรุ ง )เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ จ านวนรถ (เพิ่ ม รถ)ตามมาตรา ๓๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ บริษัท ศักดิ์อัมพรโคราช จากัด ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัด
นครราชสีมา
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เอกสารแนบ
บัญชีรายละเอียดรถของ บริษัท ศักดิ์อัมพรโคราช จากัด
ลาดับที่
๑.
๒.
3
4
5
6
7
8
9

เลขทะเบียน
89-0031 นม.
70-4220 ขก.
70-4221 ขก.
82-8829 กพ.
รถใหม่
89-0470 นม.
70-2928 นม.
89-0145 นม.
88-8453 นม.

ชนิดรถ
ISUZU
HINO
HINO
HINO

เลขคัสซี
MP1FXZ777GT001031
FM2PNPD-12643
RCK-9257-07
SMM090058-0294
SPK-002-60
P37-2175
P37-2075
FM2KKLA-10394
FM2KKLA-10253

เลขเครื่องยนต์
6UZ1RU5855
P11C-UB19361
K13D-E11287
K13D-E10847

ลักษณะรถ
กระบะบรรทุก
”
พ่วง
”
”
กึ่งพ่วง
”
ลากจูง
”
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- 43 4.14 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวน
รถ (เพิ่มรถ) ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
ให้แก่บริษัท เอ็น.เอส.เค โลจิสติก จากัด
ด้วย บริษัท เอ็น.เอส.เค โลจิสติก จากัด ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ)
เพื่อให้เพียงพอกับการใช้งานรับจ้างขนส่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ
เงื่อนไข
จานวนรถที่ขออนุมัติ
เงื่อนไขจานวนรถ
ลักษณะรถ
จานวนรถเดิม
เพิ่มรถ
ที่นายทะเบียนเห็นควรกาหนด
(คัน)
(คัน)
(คัน)
กึ่งพ่วง
4
4
8
ลากจูง
2
4
6
กระบะบรรทุก
2
2
บรรทุกเฉพาะกิจ
4
4
รวม
6
14
20
2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง

บริษัทฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ใบอนุญาตเลขที่ นม.๗๗/๒๕๕8 สิ้นอายุวันที่ ๒๒ กันยายน 2563 สถานที่ประกอบการขนส่ง
ตั้งอยู่เลขที่ ๕๔๒ หมู่ ๑๐ ตาบลโคกสูง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
บริษัทฯ ได้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวางหลักทรัพย์ การชาระภาษีรถ
ที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย
4. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
บริษัทฯ มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถจานวน ๑ แห่ง ดังนี้ ตั้งอยู่บริเวณ น.ส.๓
ก. เลขที่ ๕๐๒๐ ตาบลโคกสูง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ ๒,๕๐๐ ตารางเมตร เก็บรถได้ ๕๐
คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
5. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
บริ ษัทฯ ขอเพิ่มรถจ านวน 14 คัน เป็นรถลั กษณะกระบะบรรทุกจ านวน 2 คัน ,
บรรทุกเฉพาะกิจจานวน 4 คัน , กึ่งพ่วงจานวน 4 คัน และลากจูงจานวน 4 คัน โดยมีตัวรถทั้งหมดแล้ว ซึ่ง
มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
6. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ขอ
บริษัทฯ ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้รับจ้างขนส่งสินค้าให้กับ บริษัท เทพประดิษฐ์ กรุ๊ป (ประเทศ
ไทย) จากัด ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
/๗.ข้อมูล..........
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7. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
7.1 บริษัทฯ ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้รับจ้างขนส่งสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและ
น้ามันเตาเผา ให้กับ บริษัท เทพประดิษฐ์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จากัด เนื่องจากปริมาณงานเพิ่มมากขึ้นรถที่มีอยู่
เดิมไม่เพียงพอกับการใช้งาน ดังนั้น จึงได้ขอเพิ่มรถอีกจานวน 14 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจานวน 2
คัน , บรรทุกเฉพาะกิจจานวน 4 คัน , กึ่งพ่วงจานวน 4 คัน และลากจูงจานวน 4 คัน ทั้งนี้ เพื่อให้มีรถ
เพียงพอกับการใช้งานขนส่งต่อไป
๗.๒ บริษัท เอ็น.เอส.เค โลจิสติก จากัด ได้รับอนุมัติให้เพิ่มรถครั้งสุดท้ายเมื่อคราวประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2569
8. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ)
ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ บริษัท เอ็น.เอส.เค โลจิสติก จากัด
9. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็น ว่า บริษัท เอ็น.เอส.เค โลจิสติก
จากัด มีเหตุผลและความจาเป็นต้องใช้รถเพิ่มขึ้นจึงเห็นควรกาหนด(ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถตาม
มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจา
ทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ บริษัท เอ็น.เอส.เค โลจิสติก จากัด โดยให้ใช้รถจานวน
ไม่เกิน 20 คัน เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วงจานวน 8 คัน ,ลากจูงจานวน 6 คัน ,กระบะบรรทุกจานวน 2 คัน

และบรรทุกเฉพาะกิจจานวน 4 คัน (เพิ่มรถจานวน 14 คัน เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วงจานวน 4 คัน , ลากจูง
จานวน 4 คัน , กระบะบรรทุกจานวน 2 คัน และบรรทุกเฉพาะกิจจานวน 4 คัน ) เพื่อให้เพียงพอกับ
การใช้รถได้ตามที่ขอ
โดยกาหนดเงื่อนไขให้ บริษัท เอ็น.เอส.เค โลจิสติก จากัด นารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้ เข้า
ดาเนินการเพื่อจดทะเบียนภายในกาหนด 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ หากไม่สามารถนารถ
คันใดเข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียนได้ทันภายในกาหนดเวลา ให้ระงับการดาเนินการทางทะเบียนรถดังกล่ าว
และให้ลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับจานวนรถที่ได้นาเข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียนแล้วภายใน
กาหนด
จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางประจา
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบในการก าหนด(ปรั บ ปรุ ง )เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ จ านวนรถ (เพิ่ ม รถ)ตามมาตรา ๓๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ บริษัท เอ็น.เอส.เค โลจิสติก จากัด ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัด
นครราชสีมา

/เอกสารแนบ.......
- 45 -

เอกสารแนบ
บัญชีรายละเอียดรถของ บริษัท เอ็น.เอส.เค โลจิสติกส์ จากัด

ลาดับที่
๑.
๒.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

เลขทะเบียน
รถใหม่
รถใหม่
รถใหม่
รถใหม่
รถใหม่
รถใหม่
รถใหม่
รถใหม่
รถใหม่
รถใหม่
รถใหม่
รถใหม่
รถใหม่
รถใหม่

ชนิดรถ
ISUZU
ISUZU
HINO
HINO
HINO
HINO
HINO
HINO
HINO
HINO

เลขคัสซี
MT111LJ-3000996
MT111LJ-3001000
MNKFM1AK1XHX13986
MNKFM1AK1XHX13989
MNKFM1AK1XHX13992
MNKFM1AK1XHX13984
SMM100555-0791
SMM100555-0792
SMM100555-0795
SMM100555-0798
MNKFM1AK1XHX13616
MNKFM1AK1XHX13617
MNKFM1AK1XHX13618
MNKFM1AK1XHX13621

เลขเครื่องยนต์
6BD1-602258
6BD1-602254
A09CTHH57164
A09CTHH57167
A09CTHH57171
A09CTHH57161
A09CTHH56634
A09CTHH56636
A09CTHH56637
A09CTHH56644

ลักษณะรถ
กระบะบรรทุก
”
บรรทุกเฉพาะกิจ
”
”
”
กึ่งพ่วง
”
”
”
ลากจูง
”
”
”
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๔.15 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวน
รถ (เพิ่มรถ)ที่กาหนดไว้ใน ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด โลจิสติกส์
ด้วย ห้างหุ้นส่วนจากัด ยิ่งไพศาล โลจิสติกส์ ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ
(เพิ่มรถ) เพื่อให้เพียงพอกับการใช้งานขนส่ง
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ
เงื่อนไข
จานวนรถที่ขออนุมัติ
ลักษณะรถ
จานวนรถเดิม เพิ่มรถและปรับปรุงลักษณะรถ
(คัน)
(คัน)

เงื่อนไขจานวนรถ
ที่นายทะเบียนเห็นควรกาหนด
(คัน)

ตู้บรรทุก

23

๕

๒8

รวม

๒3

๕

๒8

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง
ห้างฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสั ตว์
หรือสิ่งของ ใบอนุญาตเลขที่ นม. ๔๗/๒๕๕๘ สิ้นอายุวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ สถานที่ประกอบการขนส่ง
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๘๖/๑๔ ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ห้างฯ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวางหลักทรัพย์การช าระ
ภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย
๔. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
ห้างฯ มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถจานวน ๒ แห่ง
แห่งที่ ๑ ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 27596 ตาบลหนองจะบก อาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา มีเนื้อที่ 500 ตารางเมตร เก็บรถได้ 10 คัน
แห่งที่ ๒ ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒๐๒๒ ตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
มีเนื้อที่ ๔๐๐ ตารางเมตร เก็บรถได้ ๘ คัน
รวม ๒ แห่ง มีเนื้อที่ ๙๐๐ ตารางเมตร เก็บรถได้ ๑๘ คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
(ใช้หลักเกณฑ์ตามมติคณะ อนุกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางครั้งที่ 7 / 2548 ลงวันที่ 17 พ.ค.
2548 กรณีมีรถตั้งแต่ ๔ คันขึ้นไป ต้องมีพื้นที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนรถ
ทั้งหมด )
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ห้ างฯ ขอเพิ่มรถจ านวน ๕ คัน เป็นรถลั กษณะตู้บรรทุกทั้งหมด โดยมีตัว รถอยู่แล้ว
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
๖. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ขอ
ห้างฯ ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค
(ประเทศไทย) จากัด ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
๗. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
๗.๑ ห้างฯ ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปรับจ้างขนส่งสินค้าประเภทชิ้นส่วนอะไหล่ กล่องบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์แคนนอน ให้กับ บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จากัด เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณงานเพิ่ม
มากขึ้น รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ ดังนั้น จึง ขอเพิ่มรถจานวน ๕ คัน เป็นรถลักษณะตู้บรรทุกทั้งหมด ทั้งนี้
เพื่อให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานต่อไป
๗.๒ ห้างหุ้นส่วนจากัด ยิ่งไพศาล ทรานสปอร์ต ได้รับอนุมัติให้เพิ่มรถครั้งสุดท้าย เมื่อ
คราวประชุมครั้งที่ 1/๒๕60 เมื่อวันที่ ๒7 มกราคม ๒๕60
๘. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถและสถานที่
เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ (เพิ่มรถ) ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ที่
กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่
ห้างหุ้นส่วนจากัด ยิ่งไพศาล โลจิสติกส์
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
ส านั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด นครราชสี ม าพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด ยิ่ ง ไพศาล
โลจิสติกส์ มีเหตุผลและความจาเป็นต้องใช้รถเพิ่มขึ้น จึงเห็นควรกาหนด(ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ
และสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ (เพิ่มรถและสถานที่เก็บรถ) ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด ยิ่งไพศาล โลจิสติกส์ โดยให้ใช้รถจานวน ไม่เกิน ๒8 คัน เป็นรถลักษณะ
ตู้บรรทุกทั้งหมด (เพิ่มรถจานวน ๕ คัน เป็นรถลักษณะตู้บรรทุกทั้งหมด) เพื่อให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
การใช้รถได้ตามที่ขอ
โดยกาหนดเงื่อนไขให้ ห้างหุ้นส่วนจากัด ยิ่งไพศาล โลจิสติกส์ นารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้
เข้าดาเนินการ เพื่อจดทะเบียนภายในกาหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ หากไม่สามารถ
นารถคันใดเข้าดาเนิน การเพื่อจดทะเบี ยนได้ทันภายในกาหนดเวลา ให้ระงับการดาเนินการทางทะเบีย นรถ
ดังกล่าว และให้ลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับจานวนรถที่ได้นาเข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียนแล้ว
ภายในกาหนด
จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางประจา
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบในการก าหนด(ปรั บ ปรุ ง )เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ จ านวนรถ (เพิ่ ม รถ)ตามมาตรา ๓๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ

ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด ยิ่งไพศาล โลจิสติกส์ ตามความเห็นของสานักงานขนส่ง
จังหวัดนครราชสีมา
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บัญชีรายละเอียดรถของ ห้างหุ้นส่วนจากัด ยิ่งไพศาล โลจิสติกส์
ลาดับที่
๑.
๒.
3.
๔.

เลขทะเบียน
87-8491 นม.
87-3885 นม.
71-8323 นม.
87-2251 นม.

ชนิดรถ
ISUZU
HINO
HINO
HINO

เลขคัสซี
MP1FTR347AT002728
FG8JPLA-13686
FG8JRLA-13313
MNKYL22H105001084
รถใหม่

เลขเครื่องยนต์
6HK1-639138
J08E-UEH14968
J08E-UEH15155
W04D-TK14059

ลักษณะรถ
ตู้บรรทุก
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๔.16 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวน
รถ เพิ่มรถ ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
ให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด ไพโรจน์ทรานสปอร์ต
ด้วย ห้างหุ้นส่วนจากัด ไพโรจน์ทรานสปอร์ต ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ
(เพิ่มรถ) เพื่อให้เพียงพอกับการใช้งาน
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ
เงื่อนไข
จานวนรถที่ขออนุมัติ
เงื่อนไขจานวนรถ
ลักษณะรถ
จานวนรถเดิม
เพิ่มรถ
ที่นายทะเบียนเห็นควรกาหนด
(คัน)
(คัน)
(คัน)
กระบะบรรทุก
พ่วง
รวม

14
9

1 (ขออนุมัติในหลักการ)
๑ (ขออนุมัติในหลักการ)

15 (อนุมัติในหลักการ ๑ คัน )
10 (อนุมัติในหลักการ ๑ คัน)

23

๒

25

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง
ห้างฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสั ตว์
หรือสิ่งของ ใบอนุญาตเลขที่ นม.๔๓/2556 สิ้นอายุวันที่ ๑ เมษายน 2561 สถานที่ประกอบการขนส่ง
ตั้งอยู่เลขที่ ๓ หมู่ ๑๕ ตาบลสีคิ้ว อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ห้างฯ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวางหลักทรัพย์ การชาระ
ภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย
4. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
ห้างฯ มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถจานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่
๒๑๙๓๗ ตาบลสีคิ้ว อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ ๗,๕๐๐ ตารางเมตร เก็บรถได้ ๑๕๐ คัน
เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
5. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ

ห้างฯ ขอเพิ่มรถจานวน ๒ คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจานวน ๑ คัน และพ่วง
จานวน ๑ คัน โดยขออนุมัติในหลักการ ซึ่งมีเอกสารการจองรถจาก บริษัท ตังปักโคราช จากัด
/6. เหตุผล.........
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6. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ขอ
ห้างฯ ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ บริษัท พี.วี.ดี. อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
7. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
7.1 ห้ างฯ ขอใช้ร ถเพื่อการการรับจ้างขนส่งสิ นค้าประเภทแป้งมันสาปะหลัง ให้ กับ
บริษัท พี.วี.ดี. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เนื่องจากมีประมาณการขนส่งเพิ่มขึ้นรถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ จึงขอเพิ่ม
รถในครั้งนี้จานวน 2 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก จานวน 1 คัน และพ่วงจานวน 1 คัน เพื่อให้มีรถ
เพียงพอกับการใช้งานต่อไป
๗.๒ ห้างหุ้นส่วนจากัด ไพโรจน์ทรานสปอร์ต ได้รับอนุมัติให้เพิ่มรถครั้งสุดท้ายเมื่อคราว
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ๒๕๖๐
8. ข้อพิจารณา
พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบในการก าหนด (ปรั บ ปรุ ง ) เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ จ านวนรถ
(เพิ่ ม รถ) ตามมาตรา 32 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารขนส่ ง ทางบก พ.ศ.2522 ที่ ก าหนดไว้ ใ นใบอนุ ญ าต
ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด ไพโรจน์ท
รานสปอร์ต
9. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจากัด ไพโรจน์ทราน
สปอร์ต มีเหตุผลและความจาเป็นต้องใช้รถเพิ่มขึ้น จึงเห็นควรกาหนด(ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ
ตามมาตรา 32 แห่ งพระราชบั ญญั ติ ก ารขนส่ ง ทางบก พ.ศ. 2522 ไว้ในใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง
ไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด ไพโรจน์ทรานสปอร์ต
โดยให้ใช้รถจานวนไม่เกิน ๒5 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจานวน ๑5 คัน และพ่วงจานวน 10 คัน
(เพิ่มรถจานวน ๒ คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจานวน ๑ คัน และพ่วงจานวน ๑ คัน) เพื่อให้
เพียงพอกับการใช้รถได้ตามที่ขอ
โดยกาหนดเงื่อนไขให้ ห้างหุ้นส่วนจากัด ไพโรจน์ทรานสปอร์ต นารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้
เข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียนภายในกาหนด 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ หากไม่สามารถนารถ
คันใดเข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียนได้ทันภายในกาหนดเวลา ให้ระงับการดาเนินการทางทะเบียนรถดังกล่ าว
และให้ลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากั บจานวนรถที่ได้นาเข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียนแล้วภายใน
กาหนด
จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางประจา
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบในการก าหนด(ปรั บ ปรุ ง )เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ จ านวนรถ (เพิ่ ม รถ)ตามมาตรา ๓๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ

ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด ไพโรจน์ทรานสปอร์ต ตามความเห็นของสานักงานขนส่ง
จังหวัดนครราชสีมา
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- 51 ๔.17 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวน
รถ (เพิ่มรถ ) ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรื อ
สิ่งของให้แก่ห้างหุ้นส่วนจากัด สิทธิพรขนส่ง (๒๐๑๖)
ด้วย ห้างหุ้นส่วนจากัด สิทธิพรขนส่ง (๒๐๑๖) ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ
(เพิ่มรถ) เพื่อให้เพียงพอกับการใช้งานรับจ้างขนส่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ
ลักษณะรถ
เงื่อนไข
จานวนรถที่ขออนุมัติ
เงื่อนไขจานวนรถ
จานวนรถ
เพิ่มรถ
ที่นายทะเบียนเห็นควรกาหนด
เดิม(คัน)
(คัน)
(คัน)
บรรทุกเฉพาะกิจ
พ่วง
บรรทุกวัตถุอันตราย
กึ่งพ่วง
ลากจูง

รวม

๑
1
1
1
1

2
1

1
๑
๑
3
2

5

3

8

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง
ห้างฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสั ตว์
หรือสิ่งของ ใบอนุญาตเลขที่ นม. ๑๒๓/๒๕๕๙ สิ้นอายุวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สถานที่ประกอบการ
ขนส่งตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๖ หมู่ที่ ๙ ตาบลดอนชมพู อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ห้าง ฯ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวางหลักทรัพย์การชาระภาษี
รถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย
๔. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
ห้าง ฯ มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถจานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่
๑๓๓๔๘ ตาบลดอนชมพู อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ ๔๐๐ ตารางเมตร เก็บรถได้ ๘ คัน
เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
๕. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
ห้าง ฯ ขอเพิ่มรถจานวน 3 คัน เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วงจานวน 2 คัน และลากจูงจานวน
1 คัน โดยมีตัวรถอยู่แล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

๖. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ขอ
ห้าง ฯ ขอเพิ่มรถ เพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่ง อาหารสัตว์ ให้กับ ฟาร์มเลี้ยงไก่ จรูญ
ฟาร์ม
/๖.ข้อมูล.......
- 52 ๗. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
๗.๑ ห้างฯ ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งอาหารสัตว์ ให้กับ ฟาร์มเลี้ยงไก่ จรูญ
ฟาร์ม เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอจึงขอเพิ่มรถจานวน 3 คัน เป็นรถ
ลักษณะกึ่งพ่วงจานวน 2 คัน และลากจูงจานวน 1 คัน เพื่อให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานต่อไป
๗.๒ ห้างหุ้นส่วนจากัด สิทธิพรขนส่ง (๒๐๑๖) ได้รับอนุมัติให้เพิ่มรถครั้งสุดท้าย เมื่อคราว
ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4/ 2560 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560
๘. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ)
ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด สิทธิพรขนส่ง (๒๐๑๖)
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจากัด สิทธิพรขนส่ง
(๒๐๑๖) มีเหตุผลและความจาเป็นต้องใช้รถเพิ่มขึ้นจึงเห็นควรกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ
(เพิ่มรถ) ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด สิทธิพรขนส่ง (๒๐๑๖) โดย
ให้ใช้รถจานวนไม่เกิน 8 คัน เป็นรถลักษณะบรรทุกวัตถุอันตรายจานวน ๑ คัน , ลากจูงจานวน 2 คัน ,บรรทุก
เฉพาะกิจจานวน ๑ คัน และพ่วงจานวน ๑ คัน และกึ่งพ่วงจานวน 3 คัน (เพิ่มรถจานวน 3 คัน เป็นรถ
ลักษณะกึ่งพ่วงจานวน 2 คัน และลากจูงจานวน 1 คัน ) เพื่อให้เพียงพอกับการใช้รถได้ตามที่ขอ
โดยกาหนดเงื่อนไขให้ ห้างหุ้นส่วนจากัด สิทธิพรขนส่ง (๒๐๑๖) นารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้
เข้าดาเนินการ เพื่อจดทะเบียนภายในกาหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ หากไม่สามารถ
นารถคันใดเข้าดาเนิน การเพื่อจดทะเบี ยนได้ทันภายในกาหนดเวลา ให้ระงับการดาเนินการทางทะเบีย นรถ
ดังกล่าว และให้ลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับจานวนรถที่ได้นาเข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียนแล้ว
ภายในกาหนด
จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางประจา
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบในการก าหนด(ปรั บ ปรุ ง )เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ จ านวนรถ (เพิ่ ม รถ)ตามมาตรา ๓๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด สิทธิพรขนส่ง (2016) ตามความเห็นของสานักงานขนส่ง
จังหวัดนครราชสีมา
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๔.18 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวน
รถ (เพิ่มรถ ) ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรื อ
สิ่งของให้แก่บริษัท ที เอส เค โลจิสติกส์ จากัด
ด้วย บริษัท ที เอส เค โลจิสติกส์ จากัด ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่ม
รถ) เพื่อให้เพียงพอกับการใช้งานรับจ้างขนส่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ
ลักษณะรถ
เงื่อนไข
จานวนรถที่ขออนุมัติ
เงื่อนไขจานวนรถ
จานวนรถ
เพิ่มรถ
ที่นายทะเบียนเห็นควรกาหนด
เดิม(คัน)
(คัน)
(คัน)
รถบรรทุกวัตถุอันตราย
ลากจูง
กึ่งพ่วง

๗๕
40
๓6

๑

๗๕
๔๐
๓๗

รวม

๑51

1

๑๕๒

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง
บริษัท ฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ใบอนุญาตเลขที่ นม. 53/๒๕๕9 สิ้นอายุวันที่ ๒6 กรกฎาคม ๒๕64 สถานที่ประกอบการขนส่ง
ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๑๐ ตาบลเมืองปัก อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
บริษัท ฯ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวางหลักทรัพย์การชาระ
ภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย
๔. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
บริษัท ฯ มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถจานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่ บริเวณตามโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๖๙๓๒๖ ตาบลเมืองปัก อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ ๖,๗๘๖ ตารางเมตร 16,000
เก็บรถได้ 320 เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
๕. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
บริษัท ฯ ขอเพิ่มรถจานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วง โดยมีตัวรถแล้ว
๖. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ขอ

บริษัท ฯ ขอเพิ่มรถ เพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งน้ามันปิโตรเลียม ให้กับ บริษัท ต่อสกุล
ปิโตรเลียม จากัด
/7.ข้อมูล.......
- 54 ๗. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
๗.๑ บริ ษัท ฯ ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่ งน้ามันเชื้ อเพลิ ง ให้ กับ บริษัท
ต่อสกุลปิโตรเลียม จากัด ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น
รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอจึงขอเพิ่มรถจานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วง เพื่อให้มีรถเพียงพอกับการใช้งาน
ต่อไป
๗.๒ บริษัท ฯ ได้รับอนุมัติให้เพิ่มรถครั้งสุดท้ายเมื่อคราวประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่
6/๒๕60 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ๒๕60
๘. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ)
ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ บริษัท ที เอส เค โลจิสติกส์ จากัด
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท ที เอส เค โลจิสติกส์ จากัด
มีเหตุผลและความจาเป็นต้องใช้รถเพิ่มขึ้นจึงเห็นควรกาหนด(ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ) ตาม
มาตรา๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทาง
ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ บริษัท ที เอส เค โลจิสติกส์ จากัด โดยให้ใช้รถจานวนไม่เกิน
๑๕๒ คัน เป็นรถลักษณะบรรทุกวัตถุอันตรายจานวน ๗๕ คัน ,รถลากจูงจานวน ๔๐ คัน และรถกึ่งพ่วง
จานวน ๓๗ คัน (เพิ่มรถจานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วง) เพื่อให้เพียงพอกับการใช้รถได้ตามที่ขอ
โดยกาหนดเงื่อนไขให้ บริษัท ที เอส เค โลจิส ติกส์ จากัด นารถที่ได้รับอนุมัติค รั้งนี้ เข้า
ดาเนินการ เพื่อจดทะเบียนภายในกาหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ หากไม่สามารถนา
รถคันใดเข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียนได้ทันภายในกาหนดเวลา ให้ระงับการดาเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว
และให้ลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับจานวนรถที่ได้นาเข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียนแล้วภายใน
กาหนด
จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางประจา
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบในการก าหนด(ปรั บ ปรุ ง )เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ จ านวนรถ (เพิ่ ม รถ)ตามมาตรา ๓๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ

ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ บริษัท ที เอส เค โลจิสติกส์ จากัด ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัด
นครราชสีมา
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๔.19 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวน
รถ (เพิ่มรถ) ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
ให้แก่นายประเชิญ จอดพิมาย
ด้วยนายประเชิญ จอดพิมาย ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ) เพื่อให้
เพียงพอกับการใช้งาน
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ
เงื่อนไข
จานวนรถที่ขออนุมัติ
ลักษณะรถ
จานวนรถเดิม
เพิ่มรถ
(คัน)
(คัน)
กึ่งพ่วง
ลากจูง

รวม

เงื่อนไขจานวนรถ
ที่นายทะเบียนเห็นควรกาหนด
(คัน)

3
2

1

3
3

5

1

6

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง
นายประเชิญ จอดพิมาย เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้
ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ใบอนุญาตเลขที่ นม.๙๓/2559 สิ้นอายุวันที่ 14 สิงหาคม 2564 สถานที่
ประกอบการขนส่งตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๑ หมู่ ๑๐ ตาบลโบสถ์ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
นายประเชิญ จอดพิมาย ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวาง
หลักทรัพย์การชาระภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย
4. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
นายประเชิญ จอดพิมาย มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถจานวน ๑ แห่ง

ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๕๓๔๖ ตาบลโบสถ์ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ ๒๐๐ ตารางเมตร
สามารถเก็บรถได้จานวน ๔ คัน (ใช้หลักเกณฑ์ตามมติคณะ อนุกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางครั้งที่ 7
/ 2548 ลงวันที่ 17 พ.ค. 2548 กรณีมีรถตั้งแต่ ๔ คันขึ้นไป ต้องมีพื้นที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ ไม่
น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนรถทั้งหมด )
5. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นายประเชิญ จอดพิมาย ขอเพิ่มรถจานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะลากจูง โดยมีตัวรถทั้ง
หมดแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

/๖. เหตุผล.......
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นายประเชิญ จอดพิมาย ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ บริษัท
เอเชีย สตีล ทรานสปอร์ต (๑๙๙๙) จากัด ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
7. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
7.1 นายประเชิญ จอดพิมาย ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้รับจ้างขนส่งสินค้าประเภท เหล็กม้วน
ให้กับ บริษัท เอเชีย สตีล ทรานสปอร์ต (๑๙๙๙) จากัด เนื่องจากมีประมาณการขนส่งเพิ่มขึ้นรถที่มีอยู่เดิมไม่
เพียงพอ จึงขอเพิ่มรถในครั้งนี้จานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะลากจูง เพื่อให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานต่อไป
๗.๒ นายประเชิญ จอดพิมาย ได้รับได้รับอนุมัติให้ เพิ่มรถครั้งสุ ดท้ายเมื่อคราวประชุ ม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560
8. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ) ตาม
มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ นายประเชิญ จอดพิมาย
9. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า นายประเชิญ จอดพิมาย มีเหตุผล
และความจาเป็นต้องใช้รถเพิ่มขึ้นจึงเห็นควรกาหนด(ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถตามมาตรา 32 แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ นายประเชิญ จอดพิมาย โดยให้ใช้รถจานวนไม่เกิน 6 คันเป็นรถลักษณะ
กึ่งพ่วงจานวน 3 คัน และรถลากจูงจานวน 3 คัน (เพิ่มรถจานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะลากจูง ) เพื่อให้
เพียงพอกับการใช้รถได้ตามที่ขอ
โดยกาหนดเงื่อนไขให้ นายประเชิญ จอดพิมาย นารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้เข้าดาเนินการเพื่อ
จดทะเบี ย นภายในกาหนด 180 วัน นั บแต่วันที่ได้รับ ทราบผลการอนุ มัติ หากไม่ส ามารถนารถคัน ใดเข้ า
ดาเนินการเพื่อจดทะเบียนได้ทันภายในกาหนดเวลา ให้ระงับการดาเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว และให้ลด
เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับจานวนรถที่ได้นาเข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียนแล้วภายในกาหนด
จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทาง
ประจาจังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบในการก าหนด(ปรั บ ปรุ ง )เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ จ านวนรถ (เพิ่ ม รถ)ตามมาตรา ๓๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่ ง สั ต ว์ ห รื อ สิ่ ง ของ ซึ่ ง ออกให้ แ ก่ นายประเชิ ญ จอดพิ ม าย ตามความเห็ น ของส านั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด
นครราชสีมา
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รถ (เพิ่มรถ ) ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรื อ
สิ่งของให้แก่ นายวิสุทธิ์ กาศกระโทก
นายวิสุทธิ์ กาศกระโทก ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ(เพิ่มรถ)เพื่อให้เพียงพอ
กับการใช้งานรับจ้างขนส่งแก่ผู้ว่าจ้าง
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้วขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ
ลักษณะรถ
เงื่อนไข
จานวนรถที่ขออนุมัติ
เงื่อนไขจานวนรถ
จานวนรถเดิม
เพิ่มรถ
ที่นายทะเบียนเห็นควรกาหนด
(คัน)
(คัน)
(คัน)
กระบะบรรทุก
๑
1
2
กึ่งพ่วง
๑
1
2
ลากจูง
2
๒
รวม

4

2

6

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง
นายวิสุทธิ์ กาศกระโทก เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่ งสั ตว์ห รื อสิ่ งของ ใบอนุ ญาตเลขที่ นม.๘๘/๒๕๕๘ สิ้ นอายุวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ สถานที่
ประกอบการขนส่งตั้งอยู่เลขที่ ๘๑ หมู่ ๑๐ ตาบลโชคชัย อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

นายวิสุ ทธิ์ กาศกระโทก ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวาง
หลักทรัพย์การชาระภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย
๔. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
นายวิสุทธิ์ กาศกระโทก มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถจานวน ๑ แห่งตั้งอยู่บริเวณ
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๘๒๔ ตาบลหนองหัวแรด อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ ๕๐๐
ตารางเมตร สามารถเก็บรถได้จานวน ๑๐ คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
๕. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นายวิสุทธิ์ กาศกระโทก ขอเพิ่มรถจานวน 2 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจานวน 1
คัน และกึ่งพ่วงจานวน 1 คัน โดยมีตัวรถทั้งหมดแล้ว
๖. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ขอ
นายวิสุทธิ์ กาศกระโทก ขอเพิ่มรถเพื่อใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ บริษัท ฟีนาเท็กซ์
จากัด เนื่องจาก ปัจจุบัน มีปริมาณการใช้รถเพิ่มมากขึ้น รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอกับการใช้งาน จึง ขอเพิ่มรถ
เพื่อให้มีรถเพียงพอกับการใช้รับจ้างขนส่งต่อไป
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๗.๑ นายวิสุ ทธิ์ กาศกระโทก ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่ งสิ นค้าประเภท
เบ็ดเตล็ดทั่วไป ให้กับ บริษัท ฟีนาเท็กซ์ จากัด ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด ปัจจุบันมีปริมาณงาน
เพิ่มมากขึ้น รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ จึงได้ขอเพิ่มรถอีกจานวน 2 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจานวน 1
คัน และกึ่งพ่วงจานวน 1 คัน ทั้งนี้ เพื่อให้มีรถเพียงพอและเหมาะสมกับการใช้งานต่อไป
๗.๒ นายวิ สุ ท ธิ์ กาศกระโทก ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ เ พิ่ ม รถครั้ ง สุ ด ท้ า ยเมื่ อ คราวประชุ ม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 3 /2560 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
๘. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ)
ตามมาตรา๓๒แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ นายวิสุทธิ์ กาศกระโทก
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า นายวิสุทธิ์ กาศกระโทก มีเหตุผล
และความจาเป็นต้องใช้รถเพิ่มขึ้นจึงเห็นควรกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ) ตามมาตรา
๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่
ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ นายวิสุทธิ์ กาศกระโทก โดยให้ใช้รถจานวนไม่เกิน 6 คัน เป็นรถ
ลักษณะกระบะบรรทุกจานวน 2 คัน,รถลักษณะกึ่งพ่วงจานวน 2 คัน และ รถลักษณะลากจูง ๒ คัน (เพิ่มรถ
จานวน 2 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจานวน 1 คัน และกึ่งพ่วงจานวน 1 คัน ) เพื่อให้เพียงพอ
กับการใช้รถได้ตามที่ขอ
โดยกาหนดเงื่อนไขให้ นายวิสุทธิ์ กาศกระโทก นารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้ เข้าดาเนินการเพื่อ
จดทะเบียนภายในกาหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ หากไม่สามารถนารถคันใดดาเนินการ

เพื่อจดทะเบียนได้ทันภายในกาหนดเวลา ให้ระงับการดาเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว และให้ลดเงื่อนไข
เกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับจานวนรถที่ได้นาเข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียนแล้วภายในกาหนด
จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางประจา
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบในการก าหนด(ปรั บ ปรุ ง )เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ จ านวนรถ (เพิ่ ม รถ)ตามมาตรา ๓๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่ ง สั ต ว์ ห รื อ สิ่ ง ของ ซึ่ ง ออกให้ แ ก่ นายวิ สุ ท ธิ์ กาศกระโทก ตามความเห็ น ของส านั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด
นครราชสีมา
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๔.21 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวน
รถ (เพิ่มรถ) ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
ให้แก่ นางหนูเตียม แก่นวงษ์
ด้วย นางหนูเตียม แก่นวงษ์ ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถและสถานที่เก็บ
ซ่อม และบารุงรักษารถ (เพิ่มรถและสถานที่เก็บรถ) เพื่อให้เพียงพอกับการใช้งาน
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ
เงื่อนไข
จานวนรถที่ขออนุมัติ
เงื่อนไขจานวนรถ
ลักษณะรถ
จานวนรถเดิม
เพิ่มรถ
ที่นายทะเบียนเห็นควรกาหนด
(คัน)
(คัน)
(คัน)
ตู้บรรทุก
2
1
3
รวม

2
2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง

1

3

นางหนูเตียม แก่นวงษ์ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้
ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ใบอนุญาตเลขที่ นม.81/2555 สิ้นอายุวันที่ 27 กันยายน 2565 สถานที่
ประกอบการขนส่งตั้งอยู่เลขที่ 19/1 หมู่ 10 ตาบลขุนทอง อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
นางหนู เตีย ม แก่น วงษ์ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวาง
หลักทรัพย์ การชาระภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย
4. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
นางหนูเตียม แก่นวงษ์ มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถจานวน 2 แห่ง ตั้งอยู่
บริเวณ โฉนดที่ดินเลขที่ 51187 ตาบลขุนทอง อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อ ที่ 4๐๐ ตาราง
เมตร เก็บรถได้ 8 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
5. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นางหนูเตียม แก่นวงษ์ ขอเพิ่มรถจานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะตู้บรรทุก โดยมีตัวรถ
แล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
6. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ขอ
นางหนูเตียม แก่นวงษ์ ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ บริษัท
ชัญธิชา ทรานสปอร์ต จากัด ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
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7. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
7.1 นางหนูเตียม แก่นวงษ์ ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปรวมกับรถเดิมนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่ง
สินค้าประเภทอะไหล่รถยนต์ ให้กับ บริษัท ชัญธิชา ทรานสปอร์ต จากัด เนื่องจากมีประมาณการขนส่งเพิ่มขึ้นรถ
ที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ จึงขอเพิ่มรถในครั้งนี้จานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะตู้บรรทุก เพื่อให้มีรถเพียงพอกับการ
ใช้งานต่อไป
๗.๒ นางหนู เ ตี ย ม แก่ น วงษ์ ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ เ พิ่ ม รถครั้ ง สุ ด ท้ า ยเมื่ อ คราวประชุ ม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
8. ข้อพิจารณา
พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบในการก าหนด (ปรั บ ปรุ ง ) เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ จ านวนรถ
และสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ (เพิ่มรถและสถานที่เก็บรถ) ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ นางหนูเตียม แก่นวงษ์
9. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า นางหนูเตียม แก่นวงษ์ มีเหตุผล
และความจาเป็นต้องใช้รถเพิ่มขึ้น จึงเห็นควรกาหนด(ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถและสถานที่เก็บ ซ่อม
และบ ารุ ง รั ก ษารถ ตามมาตรา 32 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารขนส่ ง ทางบก พ.ศ. 2522 ไว้ ใ นใบอนุ ญ าต

ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ นางหนูเตียม แก่นวงษ์
โดยให้ใช้รถจานวนไม่เกิน 3 คัน เป็นรถลักษณะตู้บรรทุกทั้งหมด (เพิ่มรถจานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะตู้
บรรทุก) เพื่อให้เพียงพอกับการใช้รถได้ตามที่ขอ
โดยกาหนดเงื่อนไขให้ว่า นางหนูเตียม แก่นวงษ์ นารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้ เข้าดาเนินการ
เพื่อจดทะเบียนภายในกาหนด 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ หากไม่สามารถนารถคันใดเข้า
ดาเนินการเพื่อจดทะเบียนได้ทันภายในกาหนดเวลา ให้ระงับการดาเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว และให้ลด
เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับจานวนรถที่ได้นาเข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียนแล้วภายในกาหนด
จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทาง
ประจาจังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบในการก าหนด(ปรั บ ปรุ ง )เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ จ านวนรถ (เพิ่ ม รถ)ตามมาตรา ๓๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ นางหนูเตียม แก่นวงษ์ ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
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เรื่ องการพิจารณาให้ความเห็น ชอบในการกาหนด (ปรั บปรุ ง) เงื่อนไขเกี่ยวกับ
จานวนรถ (เพิ่มรถ ) ที่กาหนดไว้ใน ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ให้แก่ บริษัท ปิยราชขนส่ง จากัด
ด้วย บริษัท ปิยราชขนส่ง จากัด ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ) เพื่อให้
เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้งานขนส่ง
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ
เงื่อนไข
จานวนรถที่ขออนุมัติ
ลักษณะรถ
จานวนรถเดิม เพิ่มรถและปรับปรุงลักษณะรถ
(คัน)
(คัน)
บรรทุกเฉพาะกิจ
17
3

เงื่อนไขจานวนรถ
ที่นายทะเบียนเห็นควรกาหนด
(คัน)
20

รวม

17

3

20

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง
บริษัทฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของใบอนุญาตเลขที่ นม ๑33/2560 สิ้นอายุวันที่ 29 พฤษภาคม 25๖5 สถานที่ประกอบการขนส่ง
ตั้งอยู่เลขที่ 129 หมู่ 9 ตาบลหนองกระทุ่ม อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวางหลักทรัพย์การชาระ
ภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย
4. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
บริษัทฯ มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถจานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดิน
เลขทีด่ ิน 15853 ตาบลหนองกระทุ่ม อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ ๑,2๐๐ ตารางเมตร เก็บ
รถได้ 24 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
5. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
บริษัทฯ ขอเพิ่มรถจานวน 3 คัน เป็นรถลักษณะบรรทุกเฉพาะกิจทั้งหมด โดยมีตัวรถ
อยู่แล้วเป็นรถใหม่
6. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ขอ
บริษัทฯ ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุ
ก่อสร้าง จากัด ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
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7.1 บริษัทฯ ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าประเภทคอนกรีตผสมเสร็จ
ให้กับ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จากัด เนื่องจากปริมาณงานเพิ่มมากขึ้นรถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอกับการ
ใช้งาน ดังนั้น จึงได้ขอเพิ่มรถอีกจานวน 3 คัน เป็นรถลักษณะบรรทุกเฉพาะกิจทั้งหมด เพื่อให้มีรถเพียงพอ
กับการใช้งานขนส่งต่อไป
๗.๒ บริ ษั ท ปิ ย ราชขนส่ ง จ ากั ด ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ เ พิ่ ม รถครั้ ง สุ ด ท้ า ยเมื่ อ คราวประชุ ม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560
8. ข้อพิจารณา
พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบในการก าหนด (ปรั บ ปรุ ง ) เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ จ านวนรถ
(เพิ่ ม รถ) ตามมาตรา 32 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารขนส่ ง ทางบก พ.ศ.2522 ที่ ก าหนดไว้ ใ นใบอนุ ญ าต
ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ บริษัท ปิยราชขนส่ง จากัด
9. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท ปิยราชขนส่ง จากัด มี
เหตุผลและความจาเป็นต้องใช้รถเพิ่มขึ้น จึงเห็นควรกาหนด(ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ)
ตามมาตรา 32 แห่ งพระราชบั ญญั ติ ก ารขนส่ ง ทางบก พ.ศ. 2522 ไว้ในใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง
ไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ บริษัท ปิยราชขนส่ง จากัด โดยให้ใช้รถ
จานวนไม่เกิน 20 คัน เป็นรถลักษณะบรรทุกเฉพาะกิจทั้งหมด (เพิ่มรถจานวน 3 คัน เป็นรถลักษณะบรรทุก
เฉพาะกิจทั้งหมด) เพื่อให้เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้รถได้ตามที่ขอ
โดยกาหนดเงื่อนไขให้ บริษัท ปิยราชขนส่ง จากัด นารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้ เข้าดาเนินการ
เพื่อจดทะเบียนภายในกาหนด 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ หากไม่สามารถนารถคันใดเข้า
ดาเนินการเพื่อจดทะเบียนได้ทันภายในกาหนดเวลา ให้ระงับ การดาเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว และให้ลด
เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับจานวนรถที่ได้นาเข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียนแล้วภายในกาหนด
จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางประจา
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบในการก าหนด(ปรั บ ปรุ ง )เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ จ านวนรถ (เพิ่ ม รถ)ตามมาตรา ๓๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่ ง สั ต ว์ ห รื อสิ่ ง ของ ซึ่ ง ออกให้ แก่ บริษั ท ปิ ยราชขนส่ ง จ ากั ด ตามความเห็ นของส านัก งานขนส่ ง จั ง หวั ด
นครราชสีมา

/เอกสารแนบ......
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เอกสารแนบ
บัญชีรายละเอียดรถของ บริษัท ปิยะราชขนส่ง จากัด

ลาดับที่
๑.
๒.
3

เลขทะเบียน
รถใหม่
”
”

ชนิดรถ
HINO
HINO
HINO

เลขคัสซี
MNKFM1AK1XHX13833
MNKFM1AK1XHX13834
MNKFM1AK1XHX13832

เลขเครื่องยนต์
A09CTHH56966
A09CTHH56968
A09CTHH56964

ลักษณะรถ
บรรทุกเฉพาะกิจ
”
”

/4.23 เรื่อง......
- 64 –

4.23 เรื่ องการพิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบในการกาหนด (ปรั บปรุ ง ) เงื่อนไขเกี่ยวกับ
จานวนรถ (เพิ่มรถ) ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของให้แก่บริษัท เรืองชัยกิจสยามทรานส์ จากัด
บริษัท เรืองชัยกิจสยามทรานส์ จากัด ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ)
เพื่อให้เพียงพอกับการรับจ้างขนส่งสินค้าแก่ผู้ว่าจ้าง
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อ
ประกอบการพิจารณา ดังนี้
ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ
เงื่อนไข
จานวนรถที่ขออนุมัติ
เงื่อนไขจานวนรถ
ลักษณะรถ
จานวนรถ
เพิ่มรถ (คัน)
ที่นายทะเบียนเห็นควรกาหนด
เดิม(คัน)
(คัน)
กระบะบรรทุก
พ่วง
บรรทุกวัตถุอันตราย

รวม

17
๙
8

1

17
9
9

34

๑

35

2. ข้อมูลผู้ประกอบการขนส่ง
บริษัท ฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ ใบอนุญาตเลขที่ นม 2 / 2557 สิ้นอายุวันที่ 24 ธันวาคม 2561 สถานที่ประกอบการ
ขนส่งตั้งอยู่เลขที่ 116 หมู่ที่ 10 ตาบลพญาเย็น อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
บริษัท ฯ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวางหลักทรัพย์ประกัน
ความเสียหายอันเกิดจากการขนส่ง การชาระภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้องและที่ผ่านมาไม่มีประวัติการใช้
รถผิดกฎหมายแต่อย่างใด
4. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
บริษัท ฯ มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถจานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๖๗๒๔ ตาบลพญาเย็น อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ ๖,๔๐๐ ตารางเมตร เก็บรถได้
๑๒๘ คัน
5. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
บริษัท ฯ ขอเพิ่มรถจานวน ๑ คัน เป็นรถบรรทุกวัตถุอันตรายทั้งหมด โดยมีตัวรถแล้ว
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
/6.เหตุผล........
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6. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ขอ
บริษัท ฯ ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้รับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ บริษัท น้ามันไออาร์พีซี จากัด มี
ปริมาณการใช้รถเพิ่มมากขึ้นรถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอกับการใช้งาน จึงขอเพิ่มรถเพื่อให้มีรถเพียงพอกับการใช้งาน
ขนส่งต่อไป
7. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
7.1 บริษัท ฯ ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปรวมกับรถเดิมที่มีอยู่ นาไปใช้รับจ้างขนส่งน้ามันเชื้อเพลิง
และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ให้กับ บริษัท น้ามันไออาร์พีซี จากัด เนื่องจากมีปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น รถที่มีอยู่
เดิมไม่เพียงพอกับการใช้งาน ดังนั้น จึงได้ขอเพิ่มรถอีกจานวน ๑ คัน เป็นรถลักษณะบรรทุกวัตถุอันตราย ทั้งนี้
เพื่อให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานขนส่งต่อไป
๗.๒ บริษัท ฯ ได้รับอนุมัติให้เพิ่มรถครั้งสุดท้าย เมื่อคราวประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่ 6/
๒๕๕7 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ๒๕๕7
8. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ)
ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ บริษัท เรืองชัยกิจสยามทรานส์ จากัด
9. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็น ว่า บริษัท เรืองชัยกิจสยามทรานส์
จ ากัด มีเหตุผ ลและความจ าเป็ น ต้องใช้ร ถเพิ่มขึ้นจึงเห็นควรกาหนด(ปรับปรุง ) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ
(เพิ่มรถ) ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ บริษัท เรืองชัยกิจสยามทรานส์ จากัด
โดยให้ใช้รถจานวนไม่เกิน 35 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจานวน ๑7 คัน , รถพ่วงจานวน ๙ คัน
และรถบรรทุกวัตถุอันตรายจานวน 9 คัน (เพิ่มรถจานวน ๑ คัน เป็นรถลักษณะบรรทุกวัตถุอันตราย )
เพื่อให้เพียงพอกับการใช้รถได้ตามที่ขอ
โดยกาหนดเงื่อนไขให้ บริษัท เรืองชัยกิจสยามทรานส์ จากัด นารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้ เข้า
ดาเนินการเพื่อจดทะเบียนภายในกาหนด 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ หากไม่สามารถนารถ
คันใดเข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียนได้ทันภายในกาหนดเวลา ให้ระงับการดาเนินการทางทะเบียนรถดังกล่ าว
และให้ลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับจานวนรถที่ได้นาเข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียนแล้วภายใน
กาหนด
จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางประจา
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบในการก าหนด(ปรั บ ปรุ ง )เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ จ านวนรถ (เพิ่ ม รถ)ตามมาตรา ๓๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ บริษัท เรืองชัยกิจสยามทรานส์ จากัด ตามความเห็นของสานักงานขนส่ง
จังหวัดนครราชสีมา

/๔.24 เรื่อง....

- ๖6 4.๒4 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวน
รถ (เพิ่มรถ ) ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรื อ
สิ่งของให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด โชคชัยพัฒน์
ด้วย ห้างหุ้นส่วนจากัด โชคชัยพัฒน์ ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ(เพิ่มรถ)เพื่อให้
เพียงพอกับการใช้งานรับจ้างขนส่งแก่ผู้ว่าจ้าง
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้วขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ
เงื่อนไข
จานวนรถที่ขออนุมัติ
ลักษณะรถ
จานวนรถเดิม
เพิ่มรถ (คัน)
(คัน)
ตู้บรรทุก
พ่วง
รวม

เงื่อนไขจานวนรถ
ที่นายทะเบียนเห็นควรกาหนด
(คัน)

18
-

1
1

19
1

18

2

20

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง
ห้างฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ใบอนุญาตเลขที่ นม. ๔/๒๕๕๕สิ้นอายุวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 สถานที่ประกอบการขนส่ง
ตั้งอยู่เลขที่ ๔๐๐ หมู่ ๑๗ ตาบลโชคชัย อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ห้างฯ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวางหลักทรัพย์การช าระ
ภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย
๔. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
ห้างฯ มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถจานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่บริเวณ น.ส.๓ ก เลขที่
๒๐๐๕ ตาบลท่าอ่าง อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่จานวน ๔,๐๐๐ ตารางเมตร เก็บรถได้
จานวน ๘๐ คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
๕. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
ห้างฯ ขอเพิ่มรถจานวน 2 คัน เป็นรถลักษณะตู้บรรทุก จานวน 1 คัน และพ่วงจานวน
1 คัน โดยมีตัวรถทั้งหมดแล้ว

/๖.เหตุผล.......
- ๖7 ๖. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ขอ
ห้ างฯ ขอเพิ่มรถเพื่อใช้ในการรับจ้างขนส่ ง สิ นค้า ให้ กับ ผู้ ว่าจ้างหลายรายเนื่องจาก
ปัจจุบันมีปริมาณการใช้รถเพิ่มมากขึ้น รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอกับการใช้งาน จึงประสงค์ขอเพิ่มรถในครั้งนี้
เพื่อให้มีรถเพียงพอกับการใช้รับจ้างขนส่งต่อไป
๗. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
๗.๑ ห้างฯ ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปรวมกับรถเดิมที่มีอยู่ ได้นารถไปรับจ้างขนส่งอะไหล่
รถยนต์และสินค้าทั่วไปให้กับผู้ว่าจ้างหลายราย ได้แก่บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์แมเนจเม้นท์ จากัด ,บริษัท รัฐ
สีมา จากัด , บริษัท ศิริวิทย์-สแตนเลย์ จากัด และบริษัท บีมา จากัดไปส่งตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้าง
กาหนดปัจจุบันมีประมาณงานเพิ่มมากขึ้น รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ จึงขอเพิ่มรถ ทั้งนี้เพื่อให้มีรถเพียงพอกับการ
ใช้งานต่อไป
๗.๒ ห้างฯ ได้รับอนุมัติให้เพิ่มรถครั้งสุดท้ายเมื่อคราวประชุมคณะอนุกรรมการ ครั้งที่
6/2557 เมื่อวันที่ ๑0 ตุลาคม ๒๕๕๗
๘. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ)
ตามมาตรา๓๒แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด โชคชัยพัฒน์
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจ ารณาแล้วเห็นว่าห้างหุ้นส่วนจากัด โชคชัยพัฒน์ มี
เหตุผลและความจาเป็นต้องใช้รถเพิ่มขึ้นจึงเห็นควรกาหนด(ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ) ตาม
มาตรา๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทาง
ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด โชคชัยพัฒน์ โดยให้ใช้รถจานวนไม่เกิน
20 คันเป็นรถลักษณะตู้บรรทุกจานวน 19 คัน และพ่วงจานวน 1 คัน (เพิ่มรถจานวน 2 คัน เป็นรถ
ลักษณะตู้บรรทุกจานวน 1 คัน และพ่วงจานวน 1 คัน) เพื่อให้เพียงพอกับการใช้รถได้ตามที่ขอ
โดยกาหนดเงื่อนไขให้ ห้างหุ้นส่วนจากัด โชคชัยพัฒน์ นารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้เข้าดาเนินการ
เพื่อจดทะเบี ย นภายในกาหนด ๑๘๐วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ หากไม่ส ามารถนารถคันใด
ดาเนินการเพื่อจดทะเบียนได้ทันภายในกาหนดเวลา ให้ระงับการดาเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว และให้ลด
เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับจานวนรถที่ได้นาเข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียนแล้วภายในกาหนด
จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางประจา
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบในการก าหนด(ปรั บ ปรุ ง )เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ จ านวนรถ (เพิ่ ม รถ)ตามมาตรา ๓๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ

ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด โชคชัยพัฒน์ ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัด
นครราชสีมา
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๔.25 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวน
รถ (เพิ่มรถ)ที่กาหนดไว้ใน ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัต ว์ หรื อ
สิ่งของ ให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด สหรัฐเครน เซอร์วิส
ด้วย ห้างหุ้นส่วนจากัด สหรัฐเครน เซอร์วิส ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ)
เพื่อให้เพียงพอกับการใช้งานขนส่ง
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ
เงื่อนไข
จานวนรถที่ขออนุมัติ
ลักษณะรถ
จานวนรถเดิม เพิ่มรถและปรับปรุงลักษณะรถ
(คัน)
(คัน)

เงื่อนไขจานวนรถ
ที่นายทะเบียนเห็นควรกาหนด
(คัน)

บรรทุกเฉพาะกิจ

3

1

4

รวม

3

1

4

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง
ห้างฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสั ตว์
หรือสิ่งของ ใบอนุญาตเลขที่ นม. 147/๒๕๕๙ สิ้นอายุวันที่ 25 ธันวาคม ๒๕๖๔ สถานที่ประกอบการขนส่ง
ตั้งอยู่เลขที่ ๗99/18 หมู่ 6 ตาบลจอหอ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ห้างฯ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวางหลักทรัพย์การช าระ
ภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย
๔. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
ห้างฯ มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถจานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่
๑5146 ตาบลจอหอ อาเภอเมือง จั งหวัดนครราชสี มา มีเนื้อที่ 400 ตารางเมตร เก็บรถได้ 8 คัน
เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
๕. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ

ห้างฯ ขอเพิ่มรถจานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะบรรทุกเฉพาะกิจ โดยมีตัวรถแล้ว
๖. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ขอ
ห้างฯ ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนยกชิ้นงานก่อสร้าง ให้กับ ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปุราณรักษ์ ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
/6.เหตุผล ...
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๗.๑ ห้างฯ ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปรับ จ้างขนยกชิ้นงานก่อสร้าง ให้กับ ห้างหุ้นส่วนจากัด
ปุราณรักษ์ เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงขอเพิ่มรถจานวน 1
คัน เป็นรถลักษณะบรรทุกเฉพาะกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานต่อไป
๗.๒ ตั้งแต่ ห้างหุ้นส่วนจากัด สหรัฐเครน เซอร์วิส ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นต้น
มายังไม่เคยขอเพิ่มรถแต่อย่างใด
๘. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถและสถานที่
เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ (เพิ่มรถ) ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ที่
กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ ห้าง
หุ้นส่วนจากัด สหรัฐเครน เซอร์วิส
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
ส านั กงานขนส่ ง จั ง หวัด นครราชสี ม าพิจ ารณาแล้ ว เห็ นว่ า ห้ างหุ้ นส่ ว นจากัด สหรัฐ เครน
เซอร์วิส มีเหตุผลและความจาเป็นต้องใช้รถเพิ่มขึ้น จึงเห็นควรกาหนด(ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ
ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด สหรัฐเครน เซอร์วิส โดยให้ใช้
รถจานวน ไม่เกิน 4 คัน เป็นรถลักษณะบรรทุกเฉพาะกิจทั้งหมด (เพิ่มรถจานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะ
บรรทุกเฉพาะกิจ) เพื่อให้เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้รถได้ตามที่ขอ
โดยกาหนดเงื่อนไขให้ ห้างหุ้นส่วนจากัด สหรัฐเครน เซอร์วิส นารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้ เข้า
ดาเนินการ เพื่อจดทะเบียนภายในกาหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ หากไม่สามารถนา
รถคันใดเข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียนได้ทันภายในกาหนดเวลา ให้ระงับการดาเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว
และให้ลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับจานวนรถที่ได้นาเข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียนแล้วภายใน
กาหนด
จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางประจา
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบในการก าหนด(ปรั บ ปรุ ง )เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ จ านวนรถ (เพิ่ ม รถ)ตามมาตรา ๓๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ

ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด สหรัฐเครน เซอร์วิส ตามความเห็นของสานักงานขนส่ง
จังหวัดนครราชสีมา
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๔.26 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวน
รถ (เพิ่มรถ) ที่กาหนดไว้ใน ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
ให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด ทรัพย์มหาศาล ทรานสปอร์ต 2015
ด้วย ห้างหุ้นส่วนจากัด ทรัพย์มหาศาล ทรานสปอร์ต 2015 ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทาง
ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับ
จานวนรถ (เพิ่มรถ) เพื่อให้เพียงพอกับการใช้งาน
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ
เงื่อนไข
จานวนรถที่ขออนุมัติ
เงื่อนไขจานวนรถ
ลักษณะรถ
จานวนรถเดิม
เพิ่มรถ
ที่นายทะเบียนเห็นควรกาหนด
(คัน)
(คัน)
(คัน)
บรรทุกเฉพาะกิจ
1
1
2
กึ่งพ่วง
1
1
ลากจูง
1
1
รวม
1
3
4
2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง
ห้างฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ใบอนุญาตเลขที่ นม.51/2561 สิ้นอายุวันที่ 1 มีนาคม 2566 สถานที่ประกอบการขนส่ง
ตั้งอยู่เลขที่ 333/208 หมู่ 4 ตาบลไชยมงคล อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ห้างฯ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวางหลักทรัพย์ การชาระ
ภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย
4. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ

ห้างฯ มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถจานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่
187054 ตาบลไชยมงคล อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 300 ตารางเมตร เก็บรถได้ 6 คัน
เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
5. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
ห้างฯ ขอเพิ่มรถจานวน 3 คัน เป็นรถลักษณะตู้บรรทุกเฉพาะกิจจานวน 1 คัน ,กึ่ง
พ่วงจานวน 1 คัน และลากจูงจานวน 1 คัน โดยมีตัวรถแล้ว
6. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ขอ
ห้างฯ ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จากัด มหาชน ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
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7. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
7.1 ห้างฯ ขอเพิ่มรถเพื่อไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าประเภทอาหารสัตว์ บริษัท ซีพีเอฟ
(ประเทศไทย) จากัด มหาชน เนื่องจากมีประมาณการขนส่งเพิ่มขึ้น รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ จึงขอเพิ่มรถในครั้ง
นี้จานวน 3 คัน เป็นรถลักษณะบรรทุกเฉพาะกิจจานวน 1 คัน , กึ่งพ่วงจานวน 1 คัน และลากจูงจานวน
1 คัน เพื่อให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานต่อไป
๗.๒ ตั้ ง แต่ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด ทรั พ ย์ ม หาศาล ทรานสปอร์ ต 2015 ได้ รั บ อนุ ญ าต
ประกอบการขนส่งเป็นต้นมา ยังไม่เคยขอเพิ่มรถแต่อย่างใด
8. ข้อพิจารณา
พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบในการก าหนด (ปรั บ ปรุ ง ) เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ จ านวนรถ
(เพิ่ ม รถ) ตามมาตรา 32 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารขนส่ ง ทางบก พ.ศ.2522 ที่ ก าหนดไว้ ใ นใบอนุ ญ าต
ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด ทรัพย์
มหาศาล ทรานสปอร์ต 2015
9. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจากัด ทรัพย์มหาศาล
ทรานสปอร์ต 2015 มีเหตุผลและความจาเป็นต้องใช้รถเพิ่มขึ้น จึงเห็นควรกาหนด(ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับ
จานวนรถ ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด ทรัพย์มหาศาล ทราน
สปอร์ต 2015 โดยให้ใช้รถจานวนไม่เกิน 4 คัน เป็นรถลักษณะบรรทุกเฉพาะกิจจานวน 2 คัน , กึ่งพ่วง
จานวน 1 คัน และลากจูงจานวน 1 คัน (เพิ่มรถจานวน 3 คัน เป็นรถลักษณะบรรทุกเฉพาะกิจจานวน 1
คัน , กึ่งพ่วงจานวน 1 คัน และลากจูงจานวน 1 คัน) เพื่อให้เพียงพอกับการใช้รถได้ตามที่ขอ
โดยกาหนดเงื่อนไขให้ว่า ห้างหุ้นส่วนจากัด ทรัพย์มหาศาล ทรานสปอร์ต 2015 นารถที่
ได้รับอนุมัติครั้งนี้ เข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียนภายในกาหนด 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ
หากไม่สามารถนารถคันใดเข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียนได้ทันภายในกาหนดเวลา ให้ระงับการดาเนินการทาง
ทะเบียนรถดังกล่าว และให้ลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับจานวนรถที่ได้นาเข้าดาเนินการเพื่อจด
ทะเบียนแล้วภายในกาหนด

จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทาง
ประจาจังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบในการก าหนด(ปรั บ ปรุ ง )เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ จ านวนรถ (เพิ่ ม รถ)ตามมาตรา ๓๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด ทรัพย์มหาศาล ทรานสปอร์ต 2015 ตามความเห็นของ
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
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(เพิ่มรถ ) ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของให้แก่
นายฐากูร บุญหว่าน

ด้วย นายฐากูร บุญหว่าน ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงือ่ นไขเกี่ยวกับจานวนรถ(เพิ่มรถ) เพื่อให้เพียงพอ
กับการใช้งานรับจ้างขนส่งแก่ผู้ว่าจ้าง
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้วขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ
ลักษณะรถ
เงื่อนไขจานวนรถ จานวนรถที่ขออนุมัติเพิ่มรถ
เงื่อนไขจานวนรถ
เดิม(คัน)
(คัน)
ที่นายทะเบียนเห็นควรกาหนด(คัน)
กระบะบรรทุก

รวม

1

1

2

1

1

2

2. ข้อมูลผู้ประกอบการขนส่ง
นายฐากูร บุญหว่าน เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่ งสั ตว์ห รื อสิ่ งของ ใบอนุ ญาตเลขที่ นม.12/2561 สิ้ นอายุวันที่ 15 มกราคม 2566 สถานที่
ประกอบการขนส่งตั้งอยู่เลขที่ 58 หมู่ที่ 2 ตาบลหนองหอย อาเภอพระทองคา จังหวัดนครราชสีมา
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

นายฐากู ร บุ ญ หว่ า น ได้ ป ฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บของทางราชการเกี่ ย วกั บ การวาง
หลักทรัพย์ประกันความเสียหายอันเกิดจากการขนส่ง การชาระภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง และที่ผ่าน
มาไม่มีประวัติการใช้รถผิดกฎหมายแต่อย่างใด
4. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
นายฐากูร บุญหว่าน มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถจานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณ
โฉนดที่ดิน เลขที่ 36708 ตาบลสายออ อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสี มา มีเนื้อที่ 150 ตารางเมตร
สามารถใช้จอดเก็บรถได้ 3 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
5. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นายฐากูร บุญหว่าน ขอเพิ่มรถจานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก โดยมีตัวรถ
อยู่แล้ว มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
6. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ขอ
นายฐากูร บุญหว่าน ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ บริษัท สีมา
อินเตอร์โปรดักส์ จากัด ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
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7. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
7.1 นายฐากูร บุญหว่าน ขอใช้รถเพื่อการการรับจ้างขนส่งสินค้า ประเภทชิ้นงานโลหะ
ให้กับ บริษัท สีมา-ไทย สเปเชียล จากัด เนื่องจากมีประมาณการขนส่งเพิ่มขึ้น รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ จึงขอ
เพิ่มรถในครั้งนี้จานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกเพื่อให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานต่อไป
๗.๒ ตั้งแต่ นายฐากูร บุญหว่าน ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นต้นมา ยังไม่เคยขอ
เพิ่มรถแต่อย่างใด
8. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ)
ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ นายฐากูร บุญหว่าน
9. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า นายฐากูร บุญหว่าน มีเหตุผลและ
ความจาเป็นต้องใช้รถเพิ่มขึ้น จึงเห็นควรกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ) ตามมาตรา
32 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วย
รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ นายฐากูร บุญหว่าน โดยให้ใช้รถจานวนไม่เกิน 2 คัน เป็นรถ
ลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด (เพิ่มรถจานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก ) เพื่อให้เพียงพอกับการ
ใช้รถได้ตามที่ขอ

โดยกาหนดเงื่อนไขให้ นายฐากูร บุญหว่าน นารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้ เข้าดาเนินการเพื่อ
จดทะเบี ย นภายในกาหนด 180 วัน นั บแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ หากไม่ส ามารถนารถคันใดเข้ า
ดาเนินการเพื่อจดทะเบียนได้ทันภายในกาหนดเวลา ให้ระงับการดาเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว และให้ลด
เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับจานวนรถที่ได้นาเข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียนแล้วภายในกาหนด
จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางประจา
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบในการก าหนด(ปรั บ ปรุ ง )เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ จ านวนรถ (เพิ่ ม รถ)ตามมาตรา ๓๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ นายฐากูร บุญหว่าน ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
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4.28 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวน
รถ (เพิ่มรถ ) ที่กาหนดไว้ใน ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ให้แก่ นายไพบูลย์ นาคจันทึก
ด้วย นายไพบูลย์ นาคจันทึก ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ)
เพื่อให้เพียงพอกับการใช้งานรับจ้างขนส่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ
เงื่อนไข
จานวนรถที่ขออนุมัติ
เงื่อนไขจานวนรถ
จ
านวนรถเดิ
ม
ลักษณะรถ
เพิ่มรถ
ที่นายทะเบียนเห็นควรกาหนด
(คัน)
(คัน)
(คัน)
กระบะบรรทุก
1
1
2

รวม

1

1

2

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง
นายไพบูลย์ นาคจันทึก เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้
ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ใบอนุญาตเลขที่ นม.208/2560 สิ้นอายุวันที่ 11 กันยายน 2565 สถานที่
ประกอบการขนส่งตั้งอยู่เลขที่ 54 หมู่ 6 ตาบลเมืองยาง อาเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
นายไพบูลย์ นาคจันทึก ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวาง
หลักทรัพย์ การชาระภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย
4. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
นายไพบูลย์ นาคจันทึก มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถจานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่
บริเวณโฉนดที่ดิน เลขที่ 21789 ตาบลเมืองยาง อาเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ 3๐๐ ตาราง
เมตร สามารถเก็บรถได้จานวน 6 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
5. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นายไพบูลย์ นาคจันทึก ขอเพิ่มรถจานวน ๑ คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก โดยมี
ตัวรถแล้ว เป็นรถใหม่
6. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ขอ
นายไพบูลย์ นาคจันทึก ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้รับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ บริษัท เอ็น.อี.
(1992) จากัด
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7.1 นายไพบูลย์ นาคจันทึก ขอเพิ่มรถเพื่อนารถไปรับจ้างขนส่งเกลือ ให้กับ บริษัท เอ็น.
อี. (1992) จากัด เนื่องจากปริมาณงานเพิ่มมากขึ้นรถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอกับการใช้งาน ดังนั้น จึงได้ขอเพิ่มรถ
อีกจานวน ๑ คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก เพื่อให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานขนส่งต่อไป
๗.๒ ตั้งแต่ นายไพบูลย์ นาคจันทึก ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นต้นมา ยังไม่
เคยขอเพิ่มรถแต่อย่างใด
8. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ)
ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ นายไพบูลย์ นาคจันทึก
9. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
ส านั กงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็น ว่า นายไพบูล ย์ นาคจันทึก มี
เหตุผลและความจาเป็นต้องใช้รถเพิ่มขึ้น จึงเห็นควรกาหนด(ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ) ตาม

มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจา
ทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ นายไพบูลย์ นาคจันทึก โดยให้ใช้รถจานวนไม่เกิน 2
คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด (เพิ่มรถจานวน ๑ คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก ) เพื่อให้เพียงพอ
กับการใช้รถได้ตามที่ขอ
โดยกาหนดเงื่อนไขให้ นายไพบูลย์ นาคจันทึก นารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้ เข้าดาเนินการเพื่อจด
ทะเบียนภายในกาหนด 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ หากไม่สามารถนารถคันใดเข้าดาเนินการ
เพื่อจดทะเบียนได้ทันภายในกาหนดเวลา ให้ระงับการดาเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว และให้ลดเงื่อนไข
เกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับจานวนรถที่ได้นาเข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียนแล้วภายในกาหนด
จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางประจา
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบในการก าหนด(ปรั บ ปรุ ง )เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ จ านวนรถ (เพิ่ ม รถ)ตามมาตรา ๓๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่ ง สั ต ว์ ห รื อ สิ่ ง ของ ซึ่ ง ออกให้ แ ก่ นายไพบู ล ย์ นาคจั น ทึ ก ตามความเห็ น ของส านั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด
นครราชสีมา
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๔.29 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวน
รถ (เพิ่มรถ) ที่กาหนดไว้ใน ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรื อ
สิ่งของ ให้แก่ นายสมเกียรติ ขุนแก้ว
ด้วย นายสมเกียรติ ขุนแก้ว ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ) เพื่อให้
เพียงพอกับการใช้งานรับจ้างขนส่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ
ลักษณะรถ
เงื่อนไข
จานวนรถที่ขออนุมัติ
จานวนรถเดิม
เพิ่มรถ
(คัน)
(คัน)
กระบะบรรทุก
1
1

รวม

1

๑

เงื่อนไขจานวนรถ
ที่นายทะเบียนเห็นควรกาหนด
(คัน)
2

2

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง
นายสมเกียรติ ขุนแก้ว เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ใบอนุญาตเลขที่ นม. 16/๒๕61 สิ้นอายุวันที่ 21 มกราคม ๒๕๖6 สถานที่
ประกอบการขนส่งตั้งอยู่เลขที่ ๑26 หมู่ 2 ตาบลหินดาด อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
นายสมเกียรติ ขุนแก้ว ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวาง
หลักทรัพย์การชาระภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย
๔. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
นายสมเกียรติ ขุนแก้ว มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถจานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่บริเวณ
โฉนดที่ดินเลขที่ 4695 ตาบลหินดาด อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 1๐๐ ตารางเมตร
เก็บรถได้ 2 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
๕. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นายสมเกียรติ ขุนแก้ว ขอเพิ่มรถจานวน ๑ คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก โดยมีตัว
รถแล้ว
/6.เหตุผล........
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นายสมเกียรติ ขุนแก้ว ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ บริษัท รวม
ถาวรขนส่ง (2002) จากัด เนื่องจากมีปริมาณการใช้รถเพิ่มมากขึ้น รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอกับการใช้งาน จึงได้
ขอเพิ่มรถ เพื่อให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานขนส่งต่อไป
๗. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
๗.๑ นายสมเกียรติ ขุนแก้ว ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าเบ็ดเตล็ ด
ให้กับ บริษัท รวมถาวรขนส่ง (2002) จากัด ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด เนื่องจากปัจจุบันมี

ปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอจึงขอเพิ่มรถจานวน ๑ คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก
เพื่อให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานต่อไป
๗.๒ ตั้งแต่ นายสมเกียรติ ขุนแก้ว ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นต้นมา ยังไม่เคย
ขอเพิ่มรถแต่อย่างใด
๘. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ)
ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ นายสมเกียรติ ขุนแก้ว
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า นายสมเกียรติ ขุนแก้ว มีเหตุผล
และความจาเป็นต้องใช้รถเพิ่มขึ้น จึงเห็นควรกาหนด(ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ) ตามมาตรา
๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วย
รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ นายสมเกียรติ ขุนแก้ว โดยให้ใช้รถจานวนไม่เกิน 2 คัน เป็น
รถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด (เพิ่มรถจานวน ๑ คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก) เพื่อให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับการใช้รถได้ตามที่ขอ
โดยกาหนดเงื่อนไขให้ นายสมเกียรติ ขุนแก้ว นารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้ เข้าดาเนินการ
เพื่อจดทะเบียนภายในกาหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ หากไม่สามารถนารถคันใดเข้า
ดาเนินการเพื่อจดทะเบียนได้ทันภายในกาหนดเวลา ให้ระงับการดาเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว และให้ลด
เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับจานวนรถที่ได้นาเข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียนแล้วภายในกาหนด
จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางประจา
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบในการก าหนด(ปรั บ ปรุ ง )เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ จ านวนรถ (เพิ่ ม รถ)ตามมาตรา ๓๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ นายสมเกียรติ ขุนแก้ว ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
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4.30 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับ
จานวนรถ (เพิ่มรถ) ที่กาหนดไว้ใน ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ให้แก่ นายสุชีพ ปลอดกระโทก

ด้วย นายสุชีพ ปลอดกระโทก ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ)
เพื่อให้เพียงพอกับการรับจ้างขนส่งสินค้าแก่ผู้ว่าจ้าง
สานักงานขนส่งจังหวัด นครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อ
ประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑.ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ
เงื่อนไข
จานวนรถที่ขออนุมัติ
เงื่อนไขจานวนรถ
ลักษณะรถ
จานวนรถ
เพิ่มรถ (คัน)
ที่นายทะเบียนเห็นควรกาหนด
เดิม(คัน)
(คัน)
กระบะบรรทุก

2

2

4

รวม

2

2

4

2. ข้อมูลผู้ประกอบการขนส่ง
นายสุชีพ ปลอดกระโทก เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทาง
ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ใบอนุญาตเลขที่ นม 90 / 2558 สิ้นอายุวันที่ 26 กันยายน 2563
สถานที่ประกอบการขนส่งตั้งอยู่เลขที่ 7/1 หมู่ที่ 9 ตาบลทุ่งอรุณ อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
นายสุชีพ ปลอดกระโทก ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับ
การวางหลักทรัพย์ประกันความเสียหายอันเกิดจากการขนส่ง การชาระภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง และ
ที่ผ่านมาไม่มีประวัติการใช้รถผิดกฎหมายแต่อย่างใด
4. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
นายสุชีพ ปลอดกระโทก มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถจานวน 1 แห่ง
ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 13702 ตาบลทุ่งอรุณ อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 2๐๐
ตารางเมตร เก็บรถได้ 4 คัน
5. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นายสุชีพ ปลอดกระโทก ขอเพิ่มรถจานวน 2 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก
ทั้งหมด โดยมีตัวรถแล้ว
/๖. เหตุผล.......
- 79 6. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ขอ

นายสุชีพ ปลอดกระโทก ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้รับจ้างขนส่ง ให้กับ บริษัท ไทเกอร์
ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจีสติกคส์ จากัด ปัจจุบันมีปริมาณการใช้รถเพิ่มมากขึ้นรถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอกับการใช้งาน
จึงขอเพิ่มรถเพื่อให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานขนส่งต่อไป
7. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
7.1 นายสุชีพ ปลอดกระโทก ขอเพิ่มรถเพื่อนารถไปรับจ้างขนส่งสินค้าเบ็ดเตล็ด
ทั่วไป ให้กับ บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจีสติกคส์ จากัด รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอกับการใช้งาน
ดังนั้น จึงได้ขอเพิ่มรถอีกจานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก ทั้งนี้ เพื่อให้มีรถเพียงพอกับการใช้งาน
ขนส่งต่อไป
๗.๒ ตั้งแต่ นายสุชีพ ปลอดกระโทก ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นต้นมา
ยังไม่เคยขอเพิ่มรถแต่อย่างใด
8. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ
(เพิ่ ม รถ) ตามมาตรา 32 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารขนส่ ง ทางบก พ.ศ.2522 ที่ ก าหนดไว้ ใ นใบอนุ ญ าต
ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ นายสุชีพ ปลอดกระโทก
9. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า นายสุชีพ ปลอดกระโทก
มีเหตุผลและความจาเป็นต้องใช้รถเพิ่มขึ้น จึงเห็นควรกาหนด(ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ)
ตามมาตรา 32 แห่ งพระราชบั ญญั ติ ก ารขนส่ ง ทางบก พ.ศ. 2522 ไว้ในใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ ง
ไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ นายสุชีพ ปลอดกระโทก โดยให้ใช้รถจานวน
ไม่เกิน 4 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด (เพิ่มรถจานวน 2 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก
ทั้งหมด) เพื่อให้เพียงพอกับการใช้รถได้ตามที่ขอ
โดยกาหนดเงื่อนไขให้ นายสุชีพ ปลอดกระโทก นารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้ เข้าดาเนินการเพื่อ
จดทะเบี ย นภายในกาหนด 180 วัน นั บ แต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ หากไม่ส ามารถนารถคันใดเข้า
ดาเนินการเพื่อจดทะเบียนได้ทันภายในกาหนดเวลา ให้ระงับการดาเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว และให้
ลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับจานวนรถที่ได้นาเข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียนแล้วภายในกาหนด
จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางประจา
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบในการก าหนด(ปรั บ ปรุ ง )เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ จ านวนรถ (เพิ่ ม รถ)ตามมาตรา ๓๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่ ง สั ต ว์ ห รื อ สิ่ ง ของ ซึ่ ง ออกให้ แ ก่ นายสุ ชี พ ปลอดกระโทก ตามความเห็ น ของส านั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด
นครราชสีมา
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๔.31 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวน
รถ (เพิ่มรถ ) ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรื อ
สิ่งของให้แก่ นายขุมทรัพย์ ทรัพย์มีอยู่
ด้วย นายขุมทรัพย์ ทรัพย์มีอยู่ ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ)เพื่อให้
เพียงพอกับการใช้งานรับจ้างขนส่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ
ลักษณะรถ
เงื่อนไข
จานวนรถที่ขออนุมัติ
เงื่อนไขจานวนรถ
จานวนรถเดิม
เพิ่มรถ
ที่นายทะเบียนเห็นควรกาหนด
(คัน)
(คัน)
(คัน)
ลากจูง
1
1
2
รวม

1

1

2

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง
นายขุมทรัพย์ ทรัพย์มีอยู่ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่
ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ใบอนุญาตเลขที่ นม. 70/๒๕60 สิ้นอายุวันที่ 4 เมษายน ๒๕๖5 สถานที่
ประกอบการขนส่งตั้งอยู่เลขที่ 286/18 หมู่ ๖ ตาบลบ้านเกาะ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
นายขุมทรัพย์ ทรัพย์มีอยู่ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวาง
หลักทรัพย์การชาระภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย
๔. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
นายขุมทรัพย์ ทรัพย์มีอยู่ มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถจานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่
บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ ๖1923 ตาบลบ้านเกาะ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ 800 ตาราง
เมตร สามารถเก็บรถได้จานวน 16 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
๕. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นายขุมทรัพย์ ทรัพย์มีอยู่ ขอเพิ่มรถจานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะลากจูง โดยมีตัวรถ
แล้ว
๖. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ขอ
นายขุมทรัพย์ ทรัพย์มีอยู่ ขอเพิ่มรถ เพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ บริษัท
บลูสกาย แมเนจเมนต์ จากัด ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
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๗.๑ นายขุมทรัพย์ ทรัพย์มีอยู่ ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่ง สินค้าอุปโภค
บริโภค ให้กับ บริษัท บลูสกาย แมเนจเมนต์ จากัด เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น รถที่มีอยู่เดิมไม่
เพียงพอจึงขอเพิ่มรถจานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะลากจูง เพื่อให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานต่อไป
๗.๒ ตั้งแต่ นายขุมทรัพย์ ทรัพย์มีอยู่ ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นต้นมา ยังไม่
เคยขอเพิ่มรถแต่อย่างใด
๘. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ) ตาม
มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ นายขุมทรัพย์ ทรัพย์มีอยู่
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า นายขุมทรัพย์ ทรัพย์มีอยู่ มีเหตุผล
และความจาเป็นต้องใช้รถเพิ่มขึ้นจึงเห็นควรกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ) ตามมาตรา
๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่
ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ นายขุมทรัพย์ ทรัพย์มีอยู่ โดยให้ใช้รถจานวนไม่เกิน 2 คัน เป็น
รถลักษณะลากจูงทั้งหมด (เพิ่มรถจานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะลากจูง) เพื่อให้เพียงพอและเหมาะสมกับการ
ใช้รถได้ตามที่ขอ
โดยกาหนดเงื่อนไขให้ นายขุมทรัพย์ ทรัพย์มีอยู่ นารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้ เข้าดาเนินการ
เพื่อจดทะเบียนภายในกาหน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ หากไม่สามารถนารถคันใดเข้า
ดาเนินการเพื่อจดทะเบียนได้ทันภายในกาหนดเวลา ให้ระงับการดาเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว และให้ลด
เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับจานวนรถที่ได้นาเข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียนแล้วภายในกาหนด
จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางประจา
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบในการก าหนด(ปรั บ ปรุ ง )เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ จ านวนรถ (เพิ่ ม รถ)ตามมาตรา ๓๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่ ง สั ต ว์ ห รื อสิ่ ง ของ ซึ่ ง ออกให้ แก่ นายขุ มทรัพย์ ทรัพย์มีอยู่ ตามความเห็ นของส านัก งานขนส่ ง จั ง หวั ด
นครราชสีมา

/๔.32 เรื่อง.....
- 82 ๔.32 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวน
รถ (เพิ่มรถ ) ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรื อ
สิ่งของให้แก่ นางศรินญา ศรีสุนทร
ด้วย นางศรินญา ศรีสุนทร ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ
(เพิ่มรถ) เพื่อให้
เพียงพอกับการใช้งานรับจ้างขนส่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ
ลักษณะรถ
เงื่อนไข
จานวนรถที่ขออนุมัติ
เงื่อนไขจานวนรถ
จานวนรถเดิม(คัน)
เพิ่มรถ (คัน)
ที่นายทะเบียนเห็นควรกาหนด (คัน)
กึ่งพ่วง
ลากจูง

1
3

1
1

2
4

รวม

4

2

6

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง
นางศรินญา ศรีสุนทร เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ใบอนุญาตเลขที่ นม. 25/๒๕57 สิ้นอายุวันที่ 13 มีนาคม ๒๕๖2 สถานที่
ประกอบการขนส่งตั้งอยู่เลขที่ 255 หมู่ 10 ตาบลหัวทะเล อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
นางศริ น ญา ศรี สุ น ทร ได้ปฏิบัติถูก ต้ องตามระเบี ยบของทางราชการเกี่ยวกั บ การวาง
หลักทรัพย์การชาระภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย
๔. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
นางศรินญา ศรีสุนทร มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถจานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่บริเวณ
โฉนดที่ดินเลขที่ 171885 ตาบลหัวทะเล อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 800 ตารางเมตร
เก็บรถได้ 16 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
๕. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นางศรินญา ศรีสุนทร ขอเพิ่มรถจานวน 2 คัน เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วงจานวน 1 คัน
และลากจูงจานวน 1 คัน โดยมีตัวรถทั้งหมดแล้ว
๖. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ขอ
นางศรินญา ศรีสุนทร ขอเพิ่มรถ เพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ บริษัท
ชาติสุระทรานสปอร์ต จากัด ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด

/๗.ข้อมูล .......
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๗.๑ นางศริ น ญา ศรีสุ นทร ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่ งสิ นค้ าประเภท
ประเภท วัสดุสานักงาน เฟอร์นิเจอร์ วัสดุก่อสร้าง ให้กับ บริษัท ชาติสุระทรานสปอร์ต จากัด ปัจจุบันมี
ปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอจึงขอเพิ่มรถจานวน 2 คัน เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วงจานวน 1
คัน และลากจูงจานวน 1 คัน เพื่อให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานต่อไป
๗.๒ ตั้งแต่ นางศรินญา ศรีสุนทร ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นต้นมา ยังไม่เคย
ขอเพิ่มรถแต่อย่างใด
๘. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ) ตาม
มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่นางศรินญา ศรีสุนทร
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า นางศรินญา ศรีสุนทร มีเหตุผล
และความจาเป็นต้องใช้รถเพิ่มขึ้นจึงเห็นควรกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ) ตามมาตรา
๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถ
ที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ นางศรินญา ศรีสุนทร โดยให้ใช้รถจานวนไม่เกิน 6 คัน เป็นรถ
ลักษณะลากจูงจานวน 4 คัน และกึ่งพ่วงจานวน 2 คัน (เพิ่มรถจานวน 2 คัน เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วง
จานวน 1 คัน และลากจูงจานวน 1 คัน) เพื่อให้เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้รถได้ตามที่ขอ
โดยกาหนดเงื่อนไขให้ นางศรินญา ศรีสุนทร นารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้ เข้าดาเนินการ เพื่อจด
ทะเบียนภายในกาหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ หากไม่สามารถนารถคันใดเข้าดาเนินการ
เพื่อจดทะเบียนได้ทันภายในกาหนดเวลา ให้ระงับการดาเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว และให้ลดเงื่อนไข
เกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับจานวนรถที่ได้นาเข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียนแล้วภายในกาหนด
จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางประจา
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบในการก าหนด(ปรั บ ปรุ ง )เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ จ านวนรถ (เพิ่ ม รถ)ตามมาตรา ๓๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ นางศรินญา ศรีสุนทร ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
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- 84 4.33 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ
(เพิ่มรถ) ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
ให้แก่ นายสุเมท เทือกเถาว์
ด้วย นายสุเมท เทือกเถาว์ ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่ งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้ พิจ ารณากาหนด (ปรับปรุง ) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ) เพื่อให้
เพียงพอกับการใช้งานรับจ้างขนส่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ
เงื่อนไข
จานวนรถที่ขออนุมัติ
เงื่อนไขจานวนรถ
ลักษณะรถ
จานวนรถเดิม
เพิ่มรถ
ที่นายทะเบียนเห็นควรกาหนด
(คัน)
(คัน)
(คัน)
1
กระบะบรรทุก
1
2

รวม

1

1

2

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง
นายสุเมท เทือกเถาว์ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้
ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ใบอนุญาตเลขที่ นม.37/๒๕60 สิ้นอายุวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 สถานที่
ประกอบการขนส่งตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ 1 ตาบลบึงพะไล อาเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
นายสุเมท เทือกเถาว์ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวาง
หลักทรัพย์ การชาระภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย
4. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ

นายสุเมท เทือกเถาว์ มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถจานวน ๑ แห่ง ดังนี้ตั้งอยู่
บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 8391 ตาบลบึงพะไล อาเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชมา มีเนื้อที่ 150
ตารางเมตร เก็บรถได้ 3 คัน
5. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นายสุเมท เทือกเถาว์ ขอเพิ่มรถจานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก โดยมีตัว
รถแล้ว
6. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ขอ
นายสุเมท เทือกเถาว์ ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้รับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ ห้างหุ้นส่วนจากัด
ด่านไอรยา อีควิปเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จากัด ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
/๖.เหตุผล..........
- 85 7. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
7.1 นายสุ เมท เทือกเถาว์ ขอเพิ่มรถเพื่อ นาไปใช้ในการรับจ้างขนส่ง สินค้าประเภท
เบ็ดเตล็ดทั่วไป ให้กับ ห้างหุ้นส่วนจากัด ด่านไอรยา อีควิปเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จากัด เนื่องจากปริมาณงาน
เพิ่มขึ้น รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอกับ การใช้งาน ดังนั้น จึง ได้ขอเพิ่มรถอีกจานวน 1 เป็นรถลักษณะกระบะ
บรรทุก ทั้งนี้ เพื่อให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานขนส่งต่อไป
๗.๒ ตั้งแต่ นายสุเมท เทือกเถาว์ ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นต้นมา ยังไม่เคย
ขอเพิ่มรถแต่อย่างใด
8. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ(เพิ่มรถ)
ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ นายสุเมท เทือกเถาว์
9. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า นายสุเมท เทือกเถาว์ มีเหตุผล
และความจาเป็นต้องใช้รถเพิ่มขึ้นจึงเห็นควรกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถตามมาตรา 32 แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ นายสุเมท เทือกเถาว์ โดยให้ใช้รถจานวนไม่เกิน 2 คันเป็นรถลักษณะ
กระบะบรรทุกทั้งหมด (เพิ่มรถจานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก) เพื่อให้เพียงพอกับการใช้รถได้
ตามที่ขอ
โดยกาหนดเงื่อนไขให้ นายสุเมท เทือกเถาว์ นารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้ เข้าดาเนินการเพื่อ
จดทะเบี ย นภายในกาหนด 180วัน นั บ แต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ หากไม่ส ามารถนารถคันใดเข้า
ดาเนินการเพื่อจดทะเบียนได้ทันภายในกาหนดเวลา ให้ระงับการดาเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว และให้ลด
เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับจานวนรถที่ได้นาเข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียนแล้วภายในกาหนด
จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางประจา
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา

มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบในการก าหนด(ปรั บ ปรุ ง )เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ จ านวนรถ (เพิ่ ม รถ)ตามมาตรา ๓๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ นายสุเมท เทือกเถาว์ ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
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- 86 ๔.34 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ
(เพิ่มรถ ) ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
ให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด วีสุคนธ์
ด้วย ห้างหุ้นส่วนจากัด วีสุคนธ์ ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ) เพื่อให้
เพียงพอกับการใช้งานขนส่ง
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ
เงื่อนไข
จานวนรถที่ขออนุมัติ
ลักษณะรถ
จานวนรถเดิม เพิ่มรถและปรับปรุงลักษณะรถ
(คัน)
(คัน)
บรรทุกเฉพาะกิจ
15
1
รวม

15

1

เงื่อนไขจานวนรถ
ที่นายทะเบียนเห็นควรกาหนด
(คัน)
๑6
๑6

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง
ห้างฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสั ตว์
หรือสิ่งของ ใบอนุญาตเลขที่ นม. ๖๒/๒๕๕๙ สิ้นอายุวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สถานที่ประกอบการขนส่ง
ตั้งอยู่เลขที่ ๒๖๑/๑ หมู่ที่ ๑๕ ตาบลประทาย อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

ห้าง ฯ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวางหลักทรัพย์การชาระ
ภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย
๔. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
ห้าง ฯ มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถจานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่บริเวณตามโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๔๙๙๓๔ ตาบลประทาย อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ ๘๐๐ ตารางเมตร เก็บรถ
ได้ ๑๖ คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
๕. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
ห้าง ฯ ขอเพิ่มรถจานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะบรรทุกเฉพาะกิจ โดยมีตัวรถแล้ว
๖. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ขอ
ห้าง ฯ ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ บริษัท เคเอส โลจิสติค จากัด
ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
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- 87 ๗. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
๗.๑ ห้างฯ ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปรับจ้างขนส่งสินค้าประเภทรถจักรยานยนต์ ให้กับ บริษัท
เคเอส โลจิสติค จากัด เนื่องจากปริมาณงานเพิ่มขึ้น รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ จึงประสงค์ขอเพิ่มรถในครั้งนี้
จานวน 1 คัน เป็นรถบรรทุกเฉพาะกิจ ทั้งนี้ เพื่อให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานต่อไป
๗.๒ ห้างฯ ได้รับอนุมัติให้เพิ่มรถครั้งสุดท้ายเมื่อคราวประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่ 6
8/2560 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560
๘. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ)
ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด วีสุคนธ์
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่ งจั งหวัดนครราชสี มาพิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจากัด วีสุคนธ์ มี
เหตุผลและความจาเป็นต้องใช้รถเพิ่มขึ้น จึงเห็นควรกาหนด(ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ) ตาม
มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจา
ทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด วีสุคนธ์ โดยให้ใช้รถจานวนไม่เกิน
๑6 คัน เป็นรถลักษณะบรรทุกเฉพาะกิจทั้งหมด (เพิ่มรถจานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะบรรทุกเฉพาะกิจ)
เพื่อให้เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้รถได้ตามที่ขอ
โดยกาหนดเงื่อนไขให้ ห้างหุ้นส่วนจากัด วีสุคนธ์ นารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้ เข้าดาเนินการ
เพื่อจดทะเบียนภายในกาหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ หากไม่สามารถนารถคันใดเข้า

ดาเนินการเพื่อจดทะเบียนได้ทั นภายในกาหนดเวลา ให้ระงับการดาเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว และให้ลด
เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับจานวนรถที่ได้นาเข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียนแล้วภายในกาหนด
จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทาง
ประจาจังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบในการก าหนด(ปรั บ ปรุ ง )เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ จ านวนรถ (เพิ่ ม รถ)ตามมาตรา ๓๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่ ง สั ต ว์ ห รื อสิ่ ง ของ ซึ่ ง ออกให้ แก่ ห้ า งหุ้ นส่ วนจ ากั ด วี สุ คนธ์ ตามความเห็ นของส านั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด
นครราชสีมา
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รถ (เพิ่มรถ ) ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรื อ
สิ่งของให้แก่นายธวัชชัย ฉายพิมาย
ด้วย นายธวัชชัย ฉายพิมาย ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ(เพิ่มรถ)เพื่อให้
เพียงพอกับการใช้งานรับจ้างขนส่งแก่ผู้ว่าจ้าง
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้วขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ
ลักษณะรถ
เงื่อนไข
จานวนรถที่ขออนุมัติ
เงื่อนไขจานวนรถ
จานวนรถเดิม
เพิ่มรถ
ที่นายทะเบียนเห็นควรกาหนด
(คัน)
(คัน)
(คัน)
กึ่งพ่วง
1
1
2
ลากจูง
1
1
2

รวม

2

2

4

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง
นายธวัชชัย ฉายพิมาย เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่ งสั ตว์ห รือสิ่ งของ ใบอนุ ญาตเลขที่ นม. 59/๒๕60 สิ้ นอายุวันที่ 4 เมษายน ๒๕๖5 สถานที่
ประกอบการขนส่งตั้งอยู่เลขที่ 180 หมู่ 1 ตาบลโบสถ์ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
นายธวัช ชัย ฉายพิมาย ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวาง
หลักทรัพย์การชาระภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย
๔. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
นายธวัชชัย ฉายพิมาย มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถจานวน 2 แห่ง ดังนี้
แห่งที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณตามโฉนดที่ดินเลขที่ 48949 ตาบลโบสถ์ อาเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา มีพื้นที่ 100 ตารางเมตร สามารถเก็บรถได้จานวน 2 คัน
แห่งที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณตามโฉนดที่ดินเลขที่ 58204 ตาบลโบสถ์ อาเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมา มีพื้นที่ 800 ตารางเมตร สามารถเก็บรถได้จานวน 16 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
๕. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นายธวัชชัย ฉายพิมาย ขอเพิ่มรถจานวน 2 คัน เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วงจานวน 1 คัน
และลากจูงจานวน 1 คัน โดยมีตัวรถอยู่แล้ว
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นายธวัชชัย ฉายพิมาย ขอเพิ่มรถเพื่อใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ บริษัท วงศ์อัคร
เดช จากัด ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
๗. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
๗.๑ นายธวัชชัย ฉายพิมาย ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าประเภท วัสดุ
ก่อสร้าง ให้กับ บริษัท วงศ์อัครเดช จากัด เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ
จึงได้ขอเพิ่มรถอีกจานวน 2 คัน เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วงจานวน 1 คั น และลากจูงจานวน 1 คัน ทั้งนี้
เพื่อให้มีรถเพียงพอและเหมาะสมกับการใช้งานต่อไป
๗.๒ ตั้งแต่ นายธวัชชัย ฉายพิมาย ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นต้นมา ยังไม่เคย
ขอเพิ่มรถแต่อย่างใด
๘. ข้อพิจารณา

พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ)
ตามมาตรา๓๒แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ นายธวัชชัย ฉายพิมาย
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า นายธวัชชัย ฉายพิมาย
มีเหตุผลและความจาเป็นต้องใช้รถเพิ่มขึ้นจึงเห็นควรกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ) ตาม
มาตรา๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทาง
ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ นายธวัชชัย ฉายพิมาย โดยให้ใช้รถจานวนไม่เกิน 4 คัน
เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วงจานวน 2 คัน และลากจูงจานวน 2 คัน (เพิ่มรถจานวน 2 คัน เป็นรถลักษณะกึง่
พ่วงจานวน 1 คัน และลากจูงจานวน 1 คัน) เพื่อให้เพียงพอกับการใช้รถได้ตามที่ขอ
โดยกาหนดเงื่อนไขให้ นายธวัชชัย ฉายพิมาย นารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้ เข้าดาเนินการเพื่อ
จดทะเบียนภายในกาหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ หากไม่สามารถนารถคันใดดาเนินการ
เพื่อจดทะเบียนได้ทันภายในกาหนดเวลา ให้ระงับการดาเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว และให้ลดเงื่อนไข
เกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับจานวนรถที่ได้นาเข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียนแล้วภายในกาหนด
จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางประจา
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบในการก าหนด(ปรั บ ปรุ ง )เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ จ านวนรถ (เพิ่ ม รถ)ตามมาตรา ๓๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ นายธวัชชัย ฉายพิมาย ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
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(เพิ่มรถ ) ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
ให้แก่นางสาวธมลวรรณ สร้อยสวัสดิ์
ด้วย นางสาวธมลวรรณ สร้อยสวัสดิ์ ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ(เพิ่มรถ)เพื่อให้
เพียงพอกับการใช้งานรับจ้างขนส่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง

สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ
เงื่อนไข
จานวนรถที่ขออนุมัติ
จ
านวนรถเดิ
ม
ลักษณะรถ
เพิ่มรถ
(คัน)
(คัน)
กระบะบรรทุก
พ่วง
รวม

เงื่อนไขจานวนรถ
ที่นายทะเบียนเห็นควรกาหนด
(คัน)

2
2

1
1

3
3

4

2
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง
นางสาวธมลวรรณ สร้อยสวัสดิ์ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วย
รถที่ใช้ในการขนส่ งสั ตว์ห รื อ สิ่ ง ของ ใบอนุญาตเลขที่ นม.71/2557 สิ้ นอายุวันที่ 21 สิ งหาคม 2562
สถานที่ประกอบการขนส่งตั้งอยู่เลขที่ 55 หมู่ 5 ตาบลบ้านใหม่ อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
นางสาวธมลวรรณ สร้อยสวัสดิ์ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการ
วางหลักทรัพย์การชาระภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย
4. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
นางสาวธมลวรรณ สร้อยสวัสดิ์ มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถจานวน 1 แห่ง
ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 29016 ตาบลบ้านใหม่ อาเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ ๑,0๐๐
ตารางเมตร เก็บรถได้ 20 คัน
5. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นางสาวธมลวรรณ สร้อยสวัสดิ์ ขอเพิ่มรถจานวน 2 คัน เป็นรถลั กษณะกระบะ
บรรทุกจานวน 1 คัน และพ่วงจานวน 1 คัน โดยมีตัวรถทั้งหมดแล้ว
6. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ขอ
นางสาวธมลวรรณ สร้อยสวัสดิ์ ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้รับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ บริษัท
อุตสาหกรรมแป้งมันราชสีมา จากัด ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
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7.1 นางสาวธมลวรรณ สร้อยสวัสดิ์ ขอเพิ่มรถเพื่อนารถไปใช้ในการรับจ้างขนส่ง แป้งมัน
สาปะหลัง ให้กับ บริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันราชสีมา จากัด เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น รถที่มีอยู่เดิมไม่

เพียงพอกับการใช้งาน ดังนั้น จึง ได้ขอเพิ่มรถอีกจานวน 2 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจานวน 1 คัน
และพ่วงจานวน 1 คัน ทั้งนี้ เพื่อให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานขนส่งต่อไป
๗.๒ ตั้งแต่ นางสาวธมลวรรณ สร้อยสวัสดิ์ ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นต้นมายังไม่
เคยขอเพิ่มรถแต่อย่างใด
8. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ)
ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ นางสาวธมลวรรณ สร้อยสวัสดิ์
9. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็น ว่า นางสาวธมลวรรณ สร้อยสวัสดิ์
มีเหตุผลและความจาเป็นต้องใช้รถเพิ่มขึ้นจึงเห็นควรกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ) ตาม
มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ไม่ประจา
ทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ นางสาวธมลวรรณ สร้อยสวัสดิ์ โดยให้ใช้รถจานวนไม่
เกิน 6 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจานวน 3 คัน และพ่วงจานวน 3 คัน (เพิ่มรถจานวน 2 คัน เป็น
รถลักษณะกระบะบรรทุกจานวน 1 คัน และพ่วงจานวน 1 คัน) เพื่อให้เพียงพอกับการใช้รถได้ตามที่ขอ
โดยกาหนดเงื่อนไขให้ นางสาวธมลวรรณ สร้อยสวัส ดิ์ นารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้ เข้า
ดาเนินการเพื่อจดทะเบียนภายในกาหนด 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ หากไม่สามารถนารถ
คันใดเข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียนได้ทันภายในกาหนดเวลา ให้ระงับการดาเนินการทางทะเบียนรถดังกล่ าว
และให้ลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับจานวนรถที่ได้นาเข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียนแล้วภายใน
กาหนด
จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางประจา
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบในการก าหนด(ปรั บ ปรุ ง )เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ จ านวนรถ (เพิ่ ม รถ)ตามมาตรา ๓๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ นางสาวธมลวรรณ สร้อยสวัสดิ์ ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัด
นครราชสีมา
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(เพิ่มรถ ) ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจากัด ราชติกาขนส่ง

ด้วย ห้างหุ้นส่วนจากัด ราชติกาขนส่ง ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ(เพิ่มรถ)
เพื่อให้เพียงพอกับการใช้งานรับจ้างขนส่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ
เงื่อนไข
จานวนรถที่ขออนุมัติ
เงื่อนไขจานวนรถ
จ
านวนรถเดิ
ม
ลักษณะรถ
เพิ่มรถ
ที่นายทะเบียนเห็นควรกาหนด
(คัน)
(คัน)
(คัน)
ลากจูง
กึ่งพ่วง
รวม

1
-

1

1
1

1

1

2

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง
ห้างฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ใบอนุญาตเลขที่ นม.3/2561 สิ้นอายุวันที่ 11 มกราคม 2566 สถานที่ประกอบการขนส่ง
ตั้งอยู่เลขที่ 483 หมู่ 1 ตาบลสุรนารี อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ห้างฯ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวางหลักทรัพย์การชาระ
ภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย
4. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
ห้าง มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถจานวน 2 แห่ง ดังนี้
แห่งที่ 1 ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 64746 ตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา มีเนื้อที่ 50 ตารางเมตร เก็บรถได้ 1 คัน
แห่งที่ 2 ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 39530 ตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา มีเนื้อที่ 1,600 ตารางเมตร เก็บรถได้ 32 คัน
รวม 2 แห่งมีเนื้อที่ 1,650 ตารางเมตร เก็บรถได้ 33 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอ
ใช้
5. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
ห้างฯ ขอเพิ่มรถจานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วง โดยมีตัวรถแล้ว
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ห้างฯ

ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้รับจ้างขนส่งอาหารสัตว์จากโรงงานอาหารสัตว์ ไปส่งให้กับ

ชวฤทธิ์ฟาร์ม
7.ข้อมูลจากการตรวจสอบ
7.1 ห้างฯ ขอเพิ่มรถเพื่อนารถไปใช้ในการรับจ้างขนส่งอาหารสัตว์จากโรงงานอาหารสัตว์ ไป
ส่งให้กับ ชวฤทธิ์ฟาร์ม เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอกับการใช้งาน ดังนั้น จึงได้ขอ
เพิ่มรถอีกจานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วง ทั้งนี้ เพื่อให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานขนส่งต่อไป
๗.๒ ตั้งแต่ ห้างหุ้นส่วนจากัด ราชติกาขนส่ง ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นต้นมายังไม่
เคยขอเพิ่มรถแต่อย่างใด
8. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ)
ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด ราชติกาขนส่ง
9. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิ จารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจากัด ราชติกาขนส่ง
มีเหตุผลและความจาเป็นต้องใช้รถเพิ่มขึ้นจึงเห็นควรกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ) ตาม
มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ไม่ประจา
ทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด ราชติกาขนส่ง โดยให้ใช้รถจานวนไม่
เกิน 2 คัน เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วงจานวน 1 คัน และลากจูงจานวน 1 คัน (เพิ่มรถจานวน 1 คัน เป็นรถ
ลักษณะกึ่งพ่วง) เพื่อให้เพียงพอกับการใช้รถได้ตามที่ขอ
โดยกาหนดเงื่อนไขให้ ห้ างหุ้ นส่ ว นจากัด ราชติกาขนส่ ง นารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้ เข้า
ดาเนินการเพื่อจดทะเบียนภายในกาหนด 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ หากไม่สามารถนารถ
คันใดเข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียนได้ทันภายในกาหนดเวลา ให้ระงับการดาเนินการทางทะเบียนรถดังกล่ าว
และให้ลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับจานวนรถที่ได้นาเข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียนแล้วภายใน
กาหนด
จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางประจา
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบในการก าหนด(ปรั บ ปรุ ง )เงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ จ านวนรถ (เพิ่ ม รถ)ตามมาตรา ๓๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด ราชติกาขนส่ง ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัด
นครราชสีมา
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๕. เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี

เลิกประชุม เวลา ๑1.๐๐ น.

(นางสาวประภาภรณ์ แน่นสันเทียะ)
นักวิชาการขนส่งชานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายจรูญ จงไกรจักร)
นักวิชาการขนส่งชานาญการพิเศษ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

