รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ประจาจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ 1/๒๕๖1 วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม ๒๕๖1 เวลา 09.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ ๒ (จอหอ)
------------------------------ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายศิระ บุญธรรมกุล
ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
ประธานอนุกรรมการ
๒. พ.ต.ต.บุญเทอด ธีรพงศธร ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา (แทน) อนุกรรมการ
๓. นายสมชาย ตังคโนภาส
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑(แทน) อนุกรรมการ
๔. นางสาวหนึ่งนภา สิรวิ ัฒนากุล ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา (แทน)
อนุกรรมการ
๕. นายจรูญ จงไกรจักร
นักวิชาการขนส่งชานาญการพิเศษ
เลขานุการ
๖. นางสาวประภาภรณ์ แน่นสันเทียะ นักวิชาการขนส่งชานาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
๒. เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/๒๕๖0 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ๒๕๖๐
ตามที่ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่
ใช้ในการขนส่งสัตว์หรื อสิ่งของ ประจาจังหวัดนครราชสี มา ครั้งที่ 10/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ๒๕๖๐
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทารายงานการประชุม และส่งให้คณะอนุกรรมการฯ ให้ตรวจสอบเพื่อ
รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการไม่ได้แจ้งการแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด
จึงเสนอรายงานการประชุมมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป
มติคณะอนุกรรมการฯ รับทราบ
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๓. เรื่องติดตามผลอันเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว
ลาดับที่
1.

เรื่อง
การออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของตามมติคณะอนุกรรมการฯ
ครั้งที่ 10/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 1
ธันวาคม ๒๕๖๐

ผลการดาเนินการ
นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมา ได้ดาเนินการออก ใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งฯ จานวน 16 ฉบับ ให้แก่
๑. นายจักรภพ คัมภิรานนท์ ใบอนุญาตเลขที่
นม.269/๒๕๖๐ สิ้นอายุวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖5
๒. นายอานวย เพชรสุข ใบอนุญาตเลขที่
นม.270/๒๕๖๐ สิ้นอายุวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖5
๓. นางสาวสาวิตรี มินจันทึก ใบอนุญาตเลขที่
นม.271/๒๕๖๐ สิ้นอายุวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖5
๔. นายณัฐยศ กลีบกลางดอน ใบอนุญาตเลขที่
นม.272/๒๕๖๐ สิ้นอายุวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖5
๕. นายประเทือง กระฉอดนอก ใบอนุญาตเลขที่
นม.273/๒๕60 สิ้นอายุวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖5
๖. นายรวยรินทร์ สีสูงเนิน ใบอนุญาตเลขที่
นม.274/๒๕๖๐ สิ้นอายุวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖5
๗. นายสมบูรณ์ ตั้งจิตร ใบอนุญาตเลขที่
นม.275/๒๕๖๐ สิ้นอายุวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖5
๘. นายสุนทร กระฉอดนอก ใบอนุญาตเลขที่
นม.276/๒๕๖๐ สิ้นอายุวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖5
๙. นายวิโรจน์ น้อยอินหนู ใบอนุญาตเลขที่
นม.277/๒๕๖๐ สิ้นอายุวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖5
๑๐. นายภานุเดช ดาบกลาง ใบอนุญาตเลขที่
นม.278/๒๕๖๐ สิ้นอายุวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖5
๑๑. นายยง ตามครบุรี ใบอนุญาตเลขที่
นม.279/๒๕๖๐ สิ้นอายุวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖5
๑๒. นางยุพิน เศรษฐพันธุ์ ใบอนุญาตเลขที่
นม.281/๒๕๖๐ สิ้นอายุวันที่ 5 ธันวาคม ๒๕๖5
๑๓. นายปรีชา เวิดสูงเนิน ใบอนุญาตเลขที่
นม.282/๒๕๖๐ สิ้นอายุวันที่ 5 ธันวาคม ๒๕๖5
๑๔. นางสาวสมหญิง แม้นสุข ใบอนุญาตเลขที่
นม.283/๒๕๖๐ สิ้นอายุวันที่ 14 ธันวาคม ๒๕๖5
๑5. ห้างหุ้นส่วนจากัด ทรัพย์ชาญชัญขนส่ง ใบอนุญาตเลขที่
นม.284/๒๕๖๐ สิ้นอายุวันที่ 17 ธันวาคม ๒๕๖5
๑6. นายอานวย ราชพันแสน ใบอนุญาตเลขที่
นม.285/๒๕๖๐ สิ้นอายุวันที่ 21 ธันวาคม ๒๕๖5

-3๓. เรื่องติดตามผลอันเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ต่อ)
ลาดับที่

เรื่อง

ผลการดาเนินการ

2.

การเพิ่มรถตามมติคณะอนุกรรมการฯ
ครั้งที่ 10/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 1
ธันวาคม ๒๕๖๐

นายทะเบียนประจาจังหวัดนครราชสีมา ได้ปรับปรุงเงื่อนไขใบอนุญาต
ประกอบการขนส่ง ให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง จานวน
15 ราย ดังนี้
ปรับปรุงจานวนรถ 13 ราย ให้แก่
๑. บริษัท ธารณา จากัด
๒. บริษัท สุดาวรรณอุตสาหกรรม จากัด
๓. บริษัท ปิยราชขนส่ง จากัด
๔. นางสาวจรวย ปูนขุนทด
๕. นางนกน้อย ภู่ลาพงษ์
6. บริษัท นิว พี บี เอ็น ขนส่ง จากัด
๗. นายประเชิญ จอดพิมาย
๘. นายมานิตย์ มาดาตระกูล
๙. ห้างหุ้นส่วนจากัด ภูมผิ าโคราชขนส่ง
๑๐.ห้างหุ้นส่วนจากัด หิรัญทรานสปอร์ต
11.ห้างหุ้นส่วนจากัด สยาม เค สหขนส่ง
12.นายอนัสธิวัฒน์ ใจไหม
13.บริษัท เกียรติโกศล จากัด
ปรับปรุงลักษณะรถ 1 ราย ให้แก่
บริษัท ปรนุชทรานสปอร์ต จากัด
ต่ออายุประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ 1 ราย ให้แก่
นายดา ติดกระโทก

จึงเสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติคณะอนุกรรมการฯ รับทราบ
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๔. เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.1
เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วน ดวงทิพย์ ปิโตรเลียม
(ออกใหม่)
ด้ ว ย ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด ดวงทิ พ ย์ ปิ โ ตรเลี ย ม ได้ ยื่ น ความประสงค์ ข อรั บ ใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควร
อนุมัติให้เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะรถ
บรรทุกวัตถุอันตราย
กึ่งพ่วง
ลากจูง
รวม

ลักษณะและจานวนรถที่เห็นควรกาหนดเป็นเงื่อนไข

จานวนรถ
(คัน)
2
1
1
4

ลักษณะรถ
บรรทุกวัตถุอันตราย
กึ่งพ่วง
ลากจูง
คัน

รวม

จานวนรถ
(คัน)
2
1
1
4

คัน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอ
ห้างฯ มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่ 59 หมู่ 6 ตาบลห้วยแถลง อาเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.
๒๕๒๒
๓. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
ห้างฯ มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณ น.ส.3 ก.
เลขที่ 126, 150 ตาบลห้วยแถลง อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 1,600 ตารางเมตร เก็บ
รถได้ 32 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
๔. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
ห้างฯ ขอใช้รถจานวน 4 คัน เป็นรถลักษณะบรรทุกวัตถุอันตรายจานวน 2 คัน ,กึ่งพ่วง
จานวน 1 คัน และลากจูงจานวน 1 คัน โดยมีตัวรถทั้งหมดแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
๕. ท้องที่ทาการขนส่ง ทั่วราชอาณาจักร
๖. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ยื่นขอ
ห้างฯ ขอใช้รถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ บริษัท น้ามันกันเอง จากัด ส่ง
ยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
/๗. ข้อมูล...
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๗. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
ห้างฯ ปัจจุบันได้นารถไปใช้ในการรับจ้างขนส่ ง สินค้าประเภทน้ามันปิโตรเลียม ให้กับ
บริษัท น้ามันกันเอง จากัด จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ป ระจาทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
๘. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด ดวงทิพย์ ปิโตรเลียม
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
ส านั กงานขนส่ งจั งหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้ วเห็นว่า ห้ างหุ้ นส่ วนจากัด ดวงทิพย์
ปิโตรเลียม มีเหตุผลและความจาเป็นในการใช้รถเพื่อนาไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพื่อเป็นการใช้
รถให้ถูกต้องตามกฎหมาย จึงเห็นควรอนุมัติให้ ห้างหุ้นส่วนจากัด ดวงทิพย์ ปิโตรเลียม เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้ และเห็นควรอนุ มัติให้นาย
ทะเบียนกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่ ง ไม่ ป ระจ าทางด้ ว ยรถที่ ใ ช้ ใ นการขนส่ ง สั ต ว์ห รื อ สิ่ ง ของ ซึ่ ง จะออกให้ แ ก่ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด ดวงทิ พย์
ปิโตรเลียม ดังปรากฏรายละเอียด ดังนี้
๙.๑ จานวนรถและลักษณะรถ ให้ใช้รถจานวนไม่เกิน 4 คัน เป็นรถลักษณะบรรทุก
วัตถุอันตรายจานวน 2 คัน ,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) 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 ตั้งอยู่บริเวณ น.ส.3 ก.
เลขที่ 126, 150 ตาบลห้วยแถลง 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 ดวงทิพย์ทรานสปอร์ต ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

เอกสารแนบ
บัญชีรายละเอียดรถของ ห้างหุ้นส่วนจากัด ดวงทิพย์ทรานสปอร์ต
ลาดับที่
๑.
๒.

เลขทะเบียน
87-8612 นม.
๘8-8856 นม.

ชนิดรถ
ISUZU
ISUZU

เลขคัสซี
MP1FXVM34RBT000363
MP1FVM34RFT000423

เลขเครื่องยนต์
6HK1-638862
6HK1-PU4912

ลักษณะรถ
บรรทุกวัตถุอันตราย
”

3
4

88-5956 นม.
๘8-5955 นม.

HINO

TBC-SAL-40L
FM2PKPA-14278

P11C-UB20475

กึ่งพ่วง
ลากจูง

เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจารถทุกคันของ ห้างหุ้นส่วนจากัด ดวงทิพย์ ทรานสปอร์ต

ห้างหุ้นส่วนจากัด ดวงทิพย์ ทรานสปอร์ต

/๔.2 เรื่อง…
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๔.2 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ นายฐากูร บุญหว่าน (ออกใหม่)
ด้วย นายฐากูร บุญหว่าน ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งไม่
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
นายฐากูร บุญหว่าน มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่ 58 หมู่ 2 ตาบลหนองหอย อาเภอพระ
ทองคา จังหวัดนครราชสีมา และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
นายฐากูร บุญหว่าน มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่
บริเวณตามโฉนดที่ดินเลขที่ 36708 ตาบลสายออ อาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 200
ตารางเมตร เก็บรถได้ 4 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
๔. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นายฐากูร บุญหว่าน ขอใช้รถจานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก โดยมีตัวรถแล้ว
คือคันหมายเลขทะเบียน 87-4893 นม. ชนิดรถ ISUZU เลขตัวรถ MP1FRR90LAT000446 เลขเครื่องยนต์
4HK1-062947
๕. ท้องที่ทาการขนส่ง ทั่วราชอาณาจักร
๖. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ยื่นขอ

นายฐากูร บุญหว่าน ขอใช้รถเพื่อนาไปใช้บริการรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับ บริษัท วัน ทู วัน
แมชชีนเนอร์รี่ จากัด ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
๗. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
นายฐากูร บุญหว่าน ปัจจุบันได้นารถไปใช้ในการรับจ้างขนส่ง สินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์
พลาสติก ให้กับ บริษัท วัน ทู วัน แมชชีนเนอร์รี่ จากัด ไปส่งยังสถานที่ต่าง 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 นายฐากูร บุญหว่าน
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้ วเห็นว่า นายฐากูร บุญหว่าน มีเหตุผลและ
ความจาเป็นในการใช้รถเพื่อนาไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพื่อเป็นการใช้รถให้ถูกต้องตามกฎห มาย จึง
เห็นควรอนุมัติให้ นายฐากูร บุญหว่าน เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้ และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติ
การขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์ หรือสิ่งของ ซึ่งจะ
ออกให้แก่ นายฐากูร บุญหว่าน 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 ตั้งอยู่บริเวณตามโฉนด
ที่ดินเลขที่ 36708 ตาบลสายออ อาเภอโนนไทย 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 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออก
ให้แก่ นายฐากูร บุญหว่าง ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจารถทุกคันของ นายฐากูร บุญหว่าง

นายฐากูร บุญหว่าง

/๔.3 เรื่อง…
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๔.3 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่ ง ไม่ ป ระจ าทางด้ ว ยรถที่ ใ ช้ ใ นการขนส่ ง สัต ว์ ห รื อ สิ่ ง ของซึ่ ง ออกให้ แ ก่ น างสาวขวั ญ ชนก พรมวัน ดี
(ออกใหม่)
ด้วย นางสาวขวัญชนก พรมวันดี ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้
ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะรถ
ตู้บรรทุก

รวม

ลักษณะและจานวนรถที่เห็นควรกาหนดเป็นเงื่อนไข

จานวนรถ
(คัน)
1

1
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอ

ลักษณะรถ
ตู้บรรทุก

คัน

รวม

จานวนรถ
(คัน)
1

1

คัน

นางสาวขวัญชนก พรมวันดี มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่ 236 หมู่ 13 ตาบลหนองระเวียง
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
นางสาวขวัญชนก พรมวันดี มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถจานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่
บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 190512 ตาบลหนองระเวียง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 200
ตารางเมตร เก็บรถได้ 4 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
๔. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นางสาวขวัญชนก พรมวันดี ขอใช้รถจานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะตู้บรรทุก โดยมีตัวรถ
แล้ว
๕. ท้องที่ทาการขนส่ง ทั่วราชอาณาจักร
๖. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ยื่นขอ
นางสาวขวัญชนก พรมวันดี ขอใช้รถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ห้างหุ้นส่วน
จากัด เจเอสพี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
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/๗. ข้อมูล...

๗. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
นางสาวขวัญชนก พรมวันดี ได้ทาสั ญญาว่าจ้างขนส่ งสิ นค้าประเภทอะไหล่ รถยนต์
ให้ กั บ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด เจเอสพี เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง แอนด์ ซั พ พลาย จึ ง มี ค วามประสงค์ จ ะขอรั บ ใบอนุ ญ าต
ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
๘. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ นางสาวขวัญชนก พรมวันดี
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวขวัญชนก พรมวันดี มี
เหตุผลและความจาเป็นในการใช้รถเพื่อนาไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพื่อเป็นการใช้รถให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย จึงเห็นควรอนุมัติให้ นางสาวขวัญชนก พรมวันดี เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจา
ทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้ และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนกาหนดเงื่อนไขตาม
มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถ
ที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ นางสาวขวัญชนก พรมวันดี 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
ตู้บรรทุก

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

- 12 –

/๙.๘ สถานที่เก็บ

๙.๘ สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดิน
เลขที่ 190512 ตาบลหนองระเวียง 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 นางสาวขวัญชนก พรมวันดี ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจารถทุกคันของ นางสาวขวัญชนก พรมวันดี

นางสาวขวัญชนก พรมวันดี
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/๔.4 เรื่อง…
๔.4 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ นายถวิลย์ ปราสาทสูง (ออกใหม่)
ด้วย นายถวิลย์ ปราสาทสูง ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ไ ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจานวนรถที่ยื่นขอ

ลักษณะและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะรถ
กระบะบรรทุก

ลักษณะและจานวนรถที่เห็นควรกาหนดเป็นเงื่อนไข

จานวนรถ
(คัน)
1

รวม

1

ลักษณะรถ
กระบะบรรทุก
คัน

รวม

จานวนรถ
(คัน)
1
1

คัน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอ
นายถวิลย์ ปราสาทสูง มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่ 8 หมู่ที่ 16 ตาบลมะเกลือเก่า อาเภอ
สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทาง
บก พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
นายถวิลย์ ปราสาทสูง มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่
บริเวณตามโฉนดที่ดินเลขที่ 22449 ตาบลโคกกรวด อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 50 ตาราง
เมตร เก็บรถได้ 1 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
๔. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นายถวิลย์ ปราสาทสูง ขอใช้รถจานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก โดยมีตัวรถแล้ว
คือ คันหมายเลขทะเบี ยน 70-0605 สร. ชนิดรถ ISUZU เลขตัวรถ FTR13LA-3600053 เลขเครื่อ งยนต์
6BG1-687969
๕. ท้องที่ทาการขนส่ง ทั่วราชอาณาจักร
๖. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ยื่นขอ
นายถวิลย์ ปราสาทสูง ขอใช้รถเพื่อนาไปใช้บริการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ ห้างหุ้นส่วน
จากัด เอเชียโปรวัสดุ ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
๗. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
นายถวิลย์ ปราสาทสูง ได้ทาสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้าประเภทเบ็ดเตล็ดทั่วไป ให้กับ ห้าง
หุ้นส่วนจากัด เอเชียโปรวัสดุ ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
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/8. ข้อพิจารณา
...

๘. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ นายถวิลย์ ปราสาทสูง

๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า นายถวิลย์ ปราสาทสูง มีเหตุผล
และความจาเป็น ในการใช้ร ถเพื่อน าไปรับ จ้างขนส่งสิ นค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพื่อเป็นการใช้รถให้ ถูกต้ องตาม
กฎหมาย จึงเห็นควรอนุมัติให้ นายถวิลย์ ปราสาทสูง เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทาง
ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้ และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา
๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ นายถวิลย์ ปราสาทสูง 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 ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ ขับรถต่อไปได้อีกไม่เกินสี่ชั่วโมง
ติดต่อกัน
๙.๖ ท้องที่ทาการขนส่ง ทั่วราชอาณาจักร
๙.๗ อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ
กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง กาหนด
๙.๘ สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่บริเวณตามโฉนด
ที่ดินเลขที่ 22449 ตาบลโคกกรวด 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 นายถวิลย์ ปราสาทสง ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
เอกสารแนบ

เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจารถทุกคันของ นายถวิลย์ ปราสาทสูง

นายถวิลย์ ปราสาทสูง

/๔.5 เรื่อง…
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๔.5 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่นางจันทิมา กระแสโท(ออกใหม่)
ด้วย นางจันทิมา กระแสโท ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ไ ด้รับ
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
นางจันทิมา กระแสโท มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่ 1504/3 หมู่ 1 ตาบลหัวทะเล อาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
นางจันทิมา กระแสโท มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่
บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 40774 ตาบลหัวทะเล อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 200 ตารางเมตร
เก็บรถได้ 4 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
๔. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นางจันทิมา กระแสโท ขอใช้รถจานวน 2 คัน เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วงจานวน 1 คัน และ
ลากจูงจานวน 1 คัน โดยมีตัวรถทั้งหมดแล้ว คือคันหมายเลขทะเบียน 70-7032 นม. เลขตัวรถ SMM1007440535 และคันหมายเลขทะเบียน 70-5045 นม. ชนิดรถ HINO เลขตัวรถ ZM300-12758 เลขเครื่องยนต์
P11C-TC11633
๕. ท้องที่ทาการขนส่ง ทั่วราชอาณาจักร
๖. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ยื่นขอ

นางจันทิมา กระแสโท ขอใช้รถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ ห้างหุ้นส่วน
จากัด หิรัญทรานสปอร์ต
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/๗. ข้อมูล...

๗. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
นางจันทิมา กระแสโท ได้ทาสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้าประเภท ข้าว แป้ง น้าตาล และ
สินค้าทั่วไป ให้กับ ห้างหุ้นส่วนจากัด หิรัญทรานสปอร์ต จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
๘. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ นางจันทิมา กระแสโท
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้ วเห็นว่า นางจันทิมา กระแสโท มีเหตุผล
และความจาเป็น ในการใช้ร ถเพื่อน าไปรับ จ้างขนส่งสิ นค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพื่อเป็นการใช้รถให้ ถูกต้องตาม
กฎหมาย จึงเห็นควรอนุมัติให้ นางจันทิมา กระแสโท เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วย
รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้ และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒
แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ นางจันทิมา กระแสโท ดังปรากฏรายละเอียด ดังนี้
๙.๑ จานวนรถและลักษณะรถ ให้ใช้รถจานวนไม่เกิน 2 คัน เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วง
จานวน 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) 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 40774 ตาบลหัวทะเล 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
โดยให้นายทะเบียนลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับจานวนรถที่นาเข้าดาเนินการทางทะเบียนแล้ว
จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจา
ทางประจาจังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.
๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออก
ให้แก่ นางจันทิมา กระแสโท ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจารถทุกคันของ นางจันทิมา กระแสโท

นางจันทิมา กระแสโท

/๔.6 เรื่อง…
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๔.6 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจ าทางด้ วยรถที่ใ ช้ใ นการขนส่ งสัตว์หรื อสิ่ งของซึ่ งออกให้ แก่ ห้า งหุ้น ส่ วนจากัด ที วาย เอ็น
เทรดดิ้ง (ออกใหม่)
ด้ ว ย ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด ที วาย เอ็ น เทรดดิ้ ง ได้ ยื่ น ความประสงค์ ข อรั บ ใบอนุ ญ าต
ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควร
อนุมัติให้เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะรถ

ลักษณะและจานวนรถที่เห็นควรกาหนดเป็นเงื่อนไข

จานวนรถ
(คัน)
4
8
5
15
15

ลักษณะรถ

จานวนรถ
(คัน)
4
8
5
15
15

กระบะบรรทุก
กระบะบรรทุก
พ่วง
พ่วง
บรรทุกของเหลว
บรรทุกของเหลว
กึ่งพ่วง
กึ่งพ่วง
ลากจูง
ลากจูง
รวม
47
คัน
รวม
47
คัน
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอ
ห้างฯ มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่ 359 หมู่ 2 ตาบลด่านขุนทด อาเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.
๒๕๒๒
๓. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ

ห้างฯ มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดิน
เลขที่ดิน 11770 ตาบลด่านขุนทด อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 2,400 ตารางเมตร
เก็บรถได้ 48 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
๔. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
ห้างฯ ขอใช้รถจานวน 47 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจานวน 4 คัน ,พ่วงจานวน 8
คัน , บรรทุกของเหลวจานวน 5 คัน , กึงพ่วงจานวน 15 คัน และลากจูงจานวน 15 คัน โดยมีตัวรถทั้ง
หมดแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
๕. ท้องที่ทาการขนส่ง ทั่วราชอาณาจักร
๖. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ยื่นขอ
ห้างฯ ขอใช้รถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่ งสินค้าให้กับ ผู้ว่าจ้างหลายราย ไปส่งยัง
สถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
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/๗. ข้อมูล...

๗. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
ห้างฯ เดิมเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ ใบอนุญาตประกอบการเลขที่ นม. 107/2555 สิ้นอายุวันที่ 6 ธันวาคม 2560 แต่มิได้ยื่น
คาขอต่ออายุตามเวลาที่กาหนดทาให้ใบอนุญาตสิ้นอายุ ปัจจุบันได้ นารถไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่า
จ้างหลายราย ดังนี้
- รับจ้างขนส่งนามันเชื้อเพลิงให้กับ บริษัท น้าตาลเอกผล จากัด
- รับจ้างขนส่งเกลือน้าและน้าตาลทราย ให้กับ บริษัท น้าตาลไทยเอกลักษณ์ จากัด และ
บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จากัด
- รับจ้างขนส่งน้าตาลทรายให้กับ บริษัท ทัศน์ไทยธุรกิจ จากัด
มีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ เพื่อ
ใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
๘. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด ที วาย เอ็น เทรดดิ้ง
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจากัด ที วาย เอ็น เท
รดดิ้ง มีเหตุผลและความจาเป็นในการใช้รถเพื่อนาไปรั บจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพื่อเป็นการใช้รถให้
ถูกต้องตามกฎหมาย จึ งเห็ น ควรอนุ มัติให้ ห้ างหุ้ นส่ ว นจากัด ที วาย เอ็น เทรดดิ้ง เป็นผู้ ได้รับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้ และเห็นควรอนุมัติให้นาย
ทะเบี ย นก าหนดเงื่ อ นไขตามมาตรา ๓๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารขนส่ ง พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ ใ นใบอนุ ญ าต

ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์ หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด ที
วาย เอ็น เทรดดิ้ง ดังปรากฏรายละเอียด ดังนี้
๙.๑ จานวนรถและลักษณะรถ ให้ใช้รถจานวนไม่เกิน 47 คัน เป็นรถลักษณะกระบะ
บรรทุกจานวน 4 คัน , พ่วงจานวน 8 คัน ,บรรทุกของเหลวจานวน 5 คัน ,กึ่งพ่วงจานวน 15 คัน และ
ลากจูงจานวน 15 คัน
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
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/จึงเสนอ....

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
ที่ดินเลขทีด่ ิน 11770 ตาบลด่านขุนทด อาเภอด่านขุนทด 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 ที วาย เอ็น เทรดดิ้ง ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจารถทุกคันของ ห้างหุ้นส่วนจากัด ที วาย เอ็น เทรดดิ้ง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ที วาย เอ็น เทรดดิ้ง
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/๔.๗ เรื่อง……….

๔.7 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด ทริปเปิ้ล เอ ทราน
สปอร์ต 2017 (ออกใหม่)
ด้วย ห้างหุ้นส่วนจากัด ทริปเปิ้ล เอ ทรานสปอร์ต 2017 ได้ยื่นความประสงค์ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณา
แล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะรถ
กระบะบรรทุก
รวม

ลักษณะและจานวนรถที่เห็นควรกาหนดเป็นเงื่อนไข

จานวนรถ
ลักษณะรถ
(คัน)
10 (ขออนุมัติในหลักการทั้งหมด) กระบะบรรทุก
10

คัน

รวม

จานวนรถ
(คัน)
10 (อนุมัติในหลักการทั้งหมด)
10

คัน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอ
ห้ า งฯ ส านั ก งานตั้ ง อยู่ เ ลขที่ 555 หมู่ 1 ต าบลไชยมงคล อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
นครราชสีมา และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.
๒๕๒๒
๓. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
ห้างฯ มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณ น.ส.3 ก.
เลขที่ 74 ตาบลไชยมงคล อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 3,200 ตารางเมตร เก็บรถได้ 64
คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
๔. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
ห้ างฯ ขอใช้ร ถจ านวน 10 คัน เป็นรถลั กษณะกระบะบรรทุก ทั้งหมด โดยขออนุมัติใน
หลักการทั้งหมด ซึ่งมีเอกสารการจองรถจาก ห้างหุ้นส่วนจากัด คิงส์ยนต์
๕. ท้องที่ทาการขนส่ง ทั่วราชอาณาจักร
๖. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ยื่นขอ
ห้างฯ ขอใช้รถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ บริษัท มุ่งเจริญณฐพัทธ์
ทรานสปอร์ต ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
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/๗. ข้อมูล...

๗. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
ห้างฯ ปัจจุบันได้นารถไปใช้ในการรับจ้างขนส่ ง สินค้าประเภทอุปโภคบริโภค อุปกรณ์
สานักงาน วัสดุสานักงาน เฟอร์นิเจอร์ ให้กับ บริษัท มุ่งเจริญณฐพัทธ์ ทรานสปอร์ต จึงมีความประสงค์จะขอรับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้ว ยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรื อสิ่งของ เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตาม
กฎหมายต่อไป
๘. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด ทริปเปิ้ล เอ ทรานสปอร์ต 2017
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจากัด ทริปเปิ้ล เอ
ทรานสปอร์ต 2017 มีเหตุผลและความจาเป็นในการใช้รถเพื่อนาไปรับจ้างขนส่ งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพื่อ
เป็นการใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมาย จึงเห็นควรอนุมัติให้ ห้างหุ้นส่วนจากัด ทริปเปิ้ล เอ ทรานสปอร์ต 2017
เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้ และ
เห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ใน

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วน
จากัด ทริปเปิ้ล เอ ทรานสปอร์ต 2017 ดังปรากฏรายละเอียด ดังนี้
๙.๑ จานวนรถและลักษณะรถ ให้ใช้รถจานวนไม่เกิน 10 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) 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 74 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
โดยให้นายทะเบียนลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับจานวนรถที่นาเข้าดาเนินการทางทะเบียนแล้ว
จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจา
ทางประจาจังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.
๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออก
ให้แก่ ห้า งหุ้น ส่วนจ ากัด ทริ ปเปิ้ล เอ ทรานสปอร์ ต 2017 ตามความเห็น ของสานักงานขนส่งจังหวัด
นครราชสีมา

เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจารถทุกคันของ ห้างหุ้นส่วนจากัด ทริปเปิล้ เอ ทรานสปอร์ต 2017

ห้างหุ้นส่วนจากัด ทริปเปิ้ล เอ ทรานสปอร์ต 2017

/๔.8 เรื่อง…
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๔.8 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่นายเล็ก มีชานาญ (ออกใหม่)
ด้ว ย นายเล็ ก มีช านาญ ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งไม่
ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ไ ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะรถ

จานวนรถ
(คัน)

ลักษณะและจานวนรถที่เห็นควรกาหนดเป็นเงื่อนไข
ลักษณะรถ

จานวนรถ
(คัน)

กระบะบรรทุก
พ่วง

2
2

รวม

4

คัน

กระบะบรรทุก
พ่วง

2
2

รวม

4

คัน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอ
นายเล็ก มีชานาญ สานักงานตั้งอยู่เลขที่ 113 หมู่ 12 ตาบลกุดโบสถ์ อาเภอเสิงสาง
จังหวัดนครราชสีมา และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
นายเล็ก มีชานาญ มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณ
น.ส. 3 ก. เลขที่ 288 ตาบลกุดโบสถ์ อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 1,60๐ ตารางเมตร
เก็บรถได้ 32 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
๔. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นายเล็ก มีชานาญ ขอใช้รถจานวน 4 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจานวน 2 คัน
และพ่วงจานวน 2 คัน โดยมีตัวรถทั้งหมดแล้ว มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
๕. ท้องที่ทาการขนส่ง ทั่วราชอาณาจักร
๖. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ยื่นขอ
นายเล็ก มีชานาญ ขอใช้รถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ บริษัท แป้งมัน
เอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จากัด ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
๗. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
นายเล็ก มีชานาญ เดิมเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ปัจจุบันได้นารถไปใช้ในการรับจ้างขนส่งแป้งมันสาปะหลัง ให้กับ บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮง
อุตสาหกรรม จากัด จึงมีความประสงค์จ ะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
/8. ข้อพิจารณา.......
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๘. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ นายเล็ก มีชานาญ
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า นายเล็ก มีชานาญ มีเหตุผลและ
ความจาเป็นในการใช้รถเพื่อนาไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพื่อเป็นการใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมาย

จึงเห็นควรอนุมัติให้ นายเล็ก มีชานาญ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้ และเห็นควรอนุ มัติให้นายทะเบียนกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ นายเล็ก มีชานาญ ดังปรากฏรายละเอียด ดังนี้
๙.๑ จ านวนรถและลั ก ษณะรถ ให้ ใ ช้ ร ถจ านวนไม่ เ กิ น คั น เป็ น รถลั ก ษณะ
กระบะบรรทุกจานวน 2 คัน และพ่วงจานวน 2 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) 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 ตั้งอยู่บริเวณ น.ส. 3 ก.
เลขที่ 288 ตาบลกุดโบสถ์ อาเภอเสิงสาง 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 นายเล็ก มีชานาญ ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
เอกสารแนบ
บัญชีรายละเอียดรถของ นายเล็ก มีชานาญ
ลาดับที่
๑.
2
3
4

เลขทะเบียน
87-3925 นม.
รถใหม่
87-3926 นม.
รถใหม่

ชนิดรถ
ISUZU
ISUZU
-

เลขคัสซี
MP1FXZ7778T002226
MP1FXZ777GT001366
SA-FTF7M3-010-12
TMT-0355-60

เลขเครื่องยนต์
6UZ1-449957
6UZ1-RX6108
-

เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจารถทุกคันของ นายเล็ก มีชานาญ

นายเล็กมีชานาญ

ลักษณะรถ
กระบะบรรทุก
”
พ่วง
”

/๔.9 เรื่อง…
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๔.9 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ นายภุชาตฤณ วงศ์สุตาล (ออกใหม่)
ด้วย นายภุชาตฤณ วงศ์สุตาล ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ไ ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะรถ
กระบะบรรทุก

จานวนรถ
(คัน)
1

รวม

1

ลักษณะและจานวนรถที่เห็นควรกาหนดเป็นเงื่อนไข
ลักษณะรถ
กระบะบรรทุก

จานวนรถ
(คัน)
1

รวม

1

คัน

คัน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอ
นายภุช าตฤณ วงศ์สุ ตาล ส านักงานตั้งอยู่ เลขที่ 395 ถนนมุขมนตรี ตาบลในเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
นายภุชาตฤณ วงศ์สุตาล มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่
บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 2320 ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 50 ตารางเมตร
เก็บรถได้ 1 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
๔. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นายภุชาตฤณ วงศ์สุตาล ขอใช้รถจานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก โดยมีตัวรถ
แล้ ว คือคัน หมายเลขทะเบีย น 86-7031 นม. ชนิดรถ HINO เลขตัว รถ FD3HLA-17464 เลขเครื่องยนต์
H07D-A30737
๕. ท้องที่ทาการขนส่ง ทั่วราชอาณาจักร
๖. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ยื่นขอ

นายภุชาตฤณ วงศ์สุตาล ขอใช้รถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ ห้าง
หุ้นส่วนจากัด เทพ ทิพย์ ธุรกิจ ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
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/๗. ข้อมูล...

๗. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
นายภุชาตฤณ วงศ์สุตาล ได้ทาสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้าประเภท อุปกรณ์ เครื่องมือ และ
วัสดุก่อสร้าง ให้กับ ห้างหุ้นส่วนจากัด เทพ ทิพย์ ธุรกิจ จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
๘. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ นายภุชาตฤณ วงศ์สุตาล
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า นายภุชาตฤณ วงศ์สุตาล มี
เหตุผลและความจาเป็นในการใช้รถเพื่อนาไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพื่อเป็นการใช้รถให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย จึงเห็นควรอนุมัติให้ นายภุชาตฤณ วงศ์สุตาล เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทาง
ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้ และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา
๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ นายภุชาตฤณ วงศ์สุตาล 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
กระบะบรรทุกทั้งหมด
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 โดยต้องมีชื่อผู้ป ระกอบการขนส่งเป็น
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 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
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๙.๘ สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน ๑ แห่ง แห่ง ตั้งอยู่บริเวณ
โฉนดที่ดินเลขที่ 2320 ตาบลในเมือง 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 นายภุชาตฤณ วงศ์สุตาล ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

เครื่องหมายที่ตอ้ งให้ปรากฏประจารถทุกคันของ นายภุชาตฤณ วงศ์สุตาล

นายภุชาตฤณ วงศ์สุตาล

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

จานวนรถ(คัน)

ลักษณะรถ

2
2

กระบะบรรทุก
คัน

รวม

จานวนรถ(คัน)
2
2

คัน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอ
นายเกรียงไกร ศรีคาภาร์ มีสานักงานตั้งอยู่ เลขที่ 18/1 หมู่ที่ 7 ตาบลลาดบัวขาว
อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
นายเกรียงไกร ศรีคาภาร์ มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่
บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 4309 ตาบลลาดบัวขาว อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 100 ตารางเมตร
เก็บรถได้ 2 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้

๔. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นายเกรียงไกร ศรีคาภาร์ ขอใช้รถจานวน 2 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
๕. ท้องที่ทาการขนส่ง ทั่วราชอาณาจักร
๖. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ยื่นขอ
นายเกรียงไกร ศรีคาภาร์ ขอใช้รถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ สหกรณ์
การเกษตรสีคิ้ว จากัด ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
๗. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
นายเกรียงไกร ศรีคาภาร์ ปัจจุบันได้นารถไปใช้ในการรับจ้างขนส่ง นมโรงเรียน ให้กับ
สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จากัด จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้
ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
/8. ข้อพิจารณา...
- 32 –
๘. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ นายเกรียงไกร ศรีคาภาร์
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า นายเกรียงไกร ศรีคาภาร์ มี
เหตุผลและความจาเป็นในการใช้รถเพื่อนาไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง และเพื่อเป็นการใช้รถให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จึงเห็นควรอนุมัติให้ นายเกรียงไกร ศรีคาภาร์ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจา
ทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้ และเห็นควรอนุ มัติให้นายทะเบียนกาหนดเงื่อนไขตาม
มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้ วยรถ
ที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ นายเกรียงไกร ศรีคาภาร์ ดังปรากฏรายละเอียด ดังนี้
๙.๑ จานวนรถและลักษณะรถ ให้ใช้รถจานวนไม่เกิน 2 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 ต้องจัดทาใบกากับการขนส่งไว้ประจารถขณะทาการขนส่งเพื่อ
ใช้สาหรับการตรวจสอบ ตามแบบใบกากับการขนส่งที่กาหนดไว้
๙.๔ วิธีการบรรทุก
(๑) ต้องใช้รถบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของให้ตรงตามลักษณะการใช้งานของรถแต่ละ
ลักษณะตามที่กาหนดไว้

(๒) ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันและระมัดระวัง ควบคุม ดูแลมิให้สัตว์หรือสิ่งของที่
บรรทุกตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อน หรือปลิวไปจากรถ 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 ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่
4309 ตาบลลาดบัวขาว อาเภอสีคิ้ว 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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จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุ ญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางประจา
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.
๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออก
ให้แก่ นายเกรียงไกร ศรีคาภาร์ ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
เอกสารแนบ
บัญชีรายละเอียดรถของ นายเกรียงไกร ศรีคาภาร์
ลาดับที่
๑.
2

เลขทะเบียน
88-7895 นม.
88-5937 นม.

ชนิดรถ
HINO
HINO

เลขคัสซี
MNKFCJLLXHX20988
MNKFC9JJLXHX20324

เลขเครื่องยนต์
J05ETCH53363
J05ETCH51101

ลักษณะรถ
กระบะบรรทุก
”

เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจารถทุกคันของ นายเกรียงไกร ศรีคาภาร์

นายเกรียงไกร ศรีคาภาร์

/๔.11 เรื่อง…
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๔.1๑ เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ นางสาวจิราวรรณ จิ๋วทัพ (ออกใหม่)
ด้วย นางสาวจิราวรรณ จิ๋วทัพ ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะรถ
ตู้บรรทุก

จานวนรถ
(คัน)
1

รวม

1

ลักษณะและจานวนรถที่เห็นควรกาหนดเป็นเงื่อนไข
ลักษณะรถ

คัน

ตู้บรรทุก

จานวนรถ
(คัน)
1

รวม

1

คัน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอ
นางสาวจิราวรรณ จิ๋วทัพ มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่ 188/1 หมู่ 3 ตาบลบึงอ้อ อาเภอ
ขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
นางสาวจิราวรรณ จิ๋วทัพ มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่
บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 3167 ตาบลบึงอ้อ อาเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 100 ตาราง
เมตร เก็บรถได้ 2 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
๔. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นางสาวจิราวรรณ จิ๋วทัพ ขอใช้รถจานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะตู้บรรทุก โดยมีตัวรถอยู่
แล้ ว คือคัน หมายเลขทะเบี ย น 85-3794 นม. ชนิดรถ ISUZU เลขตัว รถ NQR70RY52E5-7100633 เลข
เครื่องยนต์ 4HE1-390659
๕. ท้องที่ทาการขนส่ง ทั่วราชอาณาจักร
๖. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ยื่นขอ
นางสาวจิราวรรณ จิ๋วทัพ ขอใช้รถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ บริษัท ซีพี
เอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
๗. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
นางสาวจิราวรรณ จิ๋วทัพ เดิมเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ปัจจุบันได้นารถไปใช้ในการรับจ้างขนส่งลูกไก่ ให้กับ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
/๗. ข้อมูล...
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๘. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ นางสาวจิราวรรณ จิ๋วทัพ
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวจิราวรรณ จิ๋วทั พ มี
เหตุผลและความจาเป็นในการใช้รถเพื่อนาไปรับจ้างขนส่งสินค้าและเพื่อเป็นการใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมาย จึง
เห็นควรอนุมัติให้ นางสาวจิราวรรณ จิ๋วทัพ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้ และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ นางสาวจิราวรรณ จิ๋วทัพ ดังปรากฏรายละเอียด ดังนี้

๙.๑ จานวนรถและลักษณะรถ ให้ใช้รถจานวนไม่เกิน 1 คัน เป็นรถลักษณะตู้บรรทุก
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 3167 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
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/จึงเสนอ........

จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางประจา
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.
๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออก
ให้แก่ นางสาวจิราวรรณ จิ๋วทัพ ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

เครือ่ งหมายที่ตอ้ งให้ปรากฏประจารถทุกคันของ นางสาวจิราวรรณ จิ๋วทัพ

นางสาวจิราวรรณ จิ๋วทัพ

/๔.12 เรื่อง…
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๔.1๒ เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ นายภูชิต มักขุนทด (ออกใหม่)
ด้วย นายภูชิต มักขุนทด ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ไม่
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
นายภูชิต มักขุนทด มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่ 249 หมู่ 2 ตาบลหินดาด อาเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
นายภูชิต มักขุนทด มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่
บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 23265 ตาบลหินดาด อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 100 ตาราง
เมตร เก็บรถได้ 2 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
๔. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นายภูชิต มักขุนทด ขอใช้รถจานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก โดยมีตัวรถแล้ว
คือคันหมายเลขทะเบียน 87- 4765 นม. ชนิดรถ ISUZU เลขตัวรถ NPR71PY52E5-7102891 เลขเครื่องยนต์
4HG1-561048
๕. ท้องที่ทาการขนส่ง ทั่วราชอาณาจักร
๖. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ยื่นขอ
นายภูชิต มักขุนทด ขอใช้รถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ บริษัท รวม
ถาวรขนส่ง (2002) จากัด ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
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/๗. ข้อมูล...

๗. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
นายภูชิต มักขุนทด เดิมเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ปัจจุบันได้นารถไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ให้กับ บริษัท รวมถาวรขนส่ง

(2002) จากัด จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ เพือ่ ใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
๘. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ นายภูชิต มักขุนทด
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจ ารณาแล้วเห็นว่า นายภูชิต มักขุนทด มีเหตุผล
และความจาเป็น ในการใช้ร ถเพื่อน าไปรับ จ้างขนส่งสิ นค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพื่อเป็นการใช้รถให้ ถูกต้องตาม
กฎหมาย จึงเห็นควรอนุมัติให้ นายภูชิต มักขุนทด เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วย
รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้ และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒
แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ นายภูชิต มักขุนทด 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) 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
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/๙.๗อัตรา........

๙.๗ อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ
กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง กาหนด

๙.๘ สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดิน
เลขที่ 23265 ตาบลหินดาด อาเภอด่านขุนทด 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
จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางประจา
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.
๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออก
ให้แก่ นายภูชิต มักขุนทด ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
เอกสารแนบ

เครือ่ งหมายที่ตอ้ งให้ปรากฏประจารถทุกคันของ นายภูชิต มักขุนทด

นายภูชิต มักขุนทด

/๔.13 เรื่อง…
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๔.13 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่นายสมเกียรติ ขุนแก้ว (ออกใหม่)
ด้วย นายสมเกียรติ ขุนแก้ว 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
นายสมเกียรติ ขุนแก้ว สานักงานตั้งอยู่เลขที่ 126 หมู่ 2 ตาบลหินดาด อาเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
นายสมเกียรติ ขุนแก้ว มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่
บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 4695 ตาบลหินดาด อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 100 ตาราง
เมตร เก็บรถได้ 2 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
๔. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นายสมเกียรติ ขุนแก้ว ขอใช้รถจานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก โดยมีตัวรถอยู่
แล้ว คือคันหมายเลขทะเบียน 84-1661 นม. ชนิดรถ HINO เลขตัวรถ NPR66PX5T7103451 เลขเครือ่ งยนต์
4HF1-461984
๕. ท้องที่ทาการขนส่ง ทั่วราชอาณาจักร
๖. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ยื่นขอ
นายสมเกียรติ ขุนแก้ว ขอใช้รถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ บริษัท รวม
ถาวรขนส่ง (2002) จากัด ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
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/๗. ข้อมูล...

๗. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
นายสมเกียรติ ขุนแก้ว เดิมเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้
ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ปัจจุบันยังได้นารถไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ให้กับ บริษัท รวม
ถาวรขนส่ง (2002) จากัด จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
๘. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ นายสมเกียรติ ขุนแก้ว
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า นายสมเกียรติ ขุนแก้ว มีเหตุผล
และความจาเป็น ในการใช้ร ถเพื่อน าไปรับ จ้างขนส่งสิ นค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพื่อเป็นการใช้รถให้ ถูกต้องตาม
กฎหมาย จึงเห็นควรอนุมัติให้ นายสมเกียรติ ขุนแก้ว เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทาง
ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้ และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา
๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ นายสมเกียรติ ขุนแก้ว 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
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/๙.๗ อัตรา.....

๙.๗ อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ
กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง กาหนด
๙.๘ สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดิน
เลขที่ 4695 ตาบลหินดาด อาเภอด่านขุนทด 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 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออก
ให้แก่ นายสมเกียรติ ขุนแก้ว ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
เอกสารแนบ

เครื่องหมายที่ตอ้ งให้ปรากฏประจารถทุกคันของ นายสมเกียรติ ขุนแก้ว

นายสมเกียรติ ขุนแก้ว

/๔.14 เรื่อง…
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๔.14 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่นายประเสริฐ สิงไทสง (ออกใหม่)
ด้วย นายประเสริฐ สิงไทธง ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ไ ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะรถ
กระบะบรรทุก

จานวนรถ
(คัน)
2

รวม

2

ลักษณะและจานวนรถที่เห็นควรกาหนดเป็นเงื่อนไข
ลักษณะรถ

คัน

กระบะบรรทุก

จานวนรถ
(คัน)
2

รวม

2

คัน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอ
นายประเสริฐ สิงไทธง สานักงานตั้งอยู่เลขที่ 176 หมู่ 13 ตาบลใหม่ อาเภอโนนสูง
จังหวัดนครราชสีมา และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
นายประเสริฐ สิงไทธง มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่
บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 54699 ตาบลใหม่ อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 1๐0 ตารางเมตร
เก็บรถได้ 2 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้

๔. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นายประเสริฐ สิงไทธง ขอใช้รถจานวน 2 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด โดยมี
ตัวรถทั้งหมดแล้ว มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
๕. ท้องที่ทาการขนส่ง ทั่วราชอาณาจักร
๖. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ยื่นขอ
นายประเสริฐ สิงไทธง ขอใช้รถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ บริษัท
เอฟซี โลจิสติกส์ จากัด ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
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/๗. ข้อมูล...

๗. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
นายประเสริฐ สิงไทธง เดิมเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ปัจจุบันได้นารถไปใช้ ในการรับจ้างขนส่งสินค้า เบ็ดเตล็ดทั่วไป ให้กับ บริษัท เอฟซี
โลจิสติกส์ จากัด จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
๘. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ นายประเสริฐ สิงไทธง
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า นายประเสริฐ สิงไทธง มีเหตุผล
และความจาเป็น ในการใช้ร ถเพื่อน าไปรับ จ้างขนส่งสิ นค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพื่อเป็นการใช้รถให้ ถูกต้องตาม
กฎหมาย จึงเห็นควรอนุมัติให้ นายประเสริฐ สิงไทธง เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทาง
ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้ และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา
๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ นายประเสริฐ สิงไทธง 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
กระบะบรรทุกทั้งหมด
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 สถานที่......
๙.๘ สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดิน
เลขที่ 54699 ตาบลใหม่ 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
โดยให้นายทะเบียนลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับจานวนรถที่ดาเนินการทางทะเบียนแล้ว
จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจา
ทางประจาจังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.
๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออก
ให้แก่ นายประเสริฐ สิงไทสง ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
เอกสารแนบ
บัญชีรายละเอียดรถของ นายประเสริฐ สิงไทสง
ลาดับที่
๑.
2

เลขทะเบียน
87-7922 นม.
84-8160 นม.

ชนิดรถ
HINO
HINO

เลขคัสซี
FC9JJLA-14228
FC4JJPA-11069

เลขเครื่องยนต์
J05E-TCH17180
J05C-TK11414

เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจารถทุกคันของ นายประเสริฐ สิงไทสง

นายประเสริฐ สิงไทสง

ลักษณะรถ
กระบะบรรทุก
”

/๔.15 เรื่อง…
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๔.15 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่นางปริศนา เสรีมานะกิจ (ออกใหม่)
ด้วย นางปริศนา เสรีมานะกิจ ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ไ ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะรถ
ตู้บรรทุก

รวม

ลักษณะและจานวนรถที่เห็นควรกาหนดเป็นเงื่อนไข

จานวนรถ
(คัน)
3

3

ลักษณะรถ
ตู้บรรทุก

คัน

รวม

จานวนรถ
(คัน)
3

3

คัน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอ
นางปริศนา เสรีมานะกิจ มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่ 474 หมู่ 6 ตาบลจอหอ อาเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
นางปริศนา เสรีมานะกิจ มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่
บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 154183 ตาบลจอหอ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 400 ตารางเมตร
เก็บรถได้ 8 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
๔. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นางปริศนา เสรีมานะกิจ ขอใช้รถจานวน 3 คัน เป็นรถลักษณะตู้บรรทุก โดยมีตัวรถแล้ว
ทั้งหมดแล้ว มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
๕. ท้องที่ทาการขนส่ง ทั่วราชอาณาจักร
๖. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ยื่นขอ
นางปริศนา เสรีมานะกิจ ขอใช้รถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ บริษัท
เกรียงไกรขนส่ง 10 จากัด ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด

/๗. ข้อมูล...
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๗. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
นางปริศนา เสรีมานะกิจ ได้ทาสัญญาว่าจ้างรับส่งสินค้าประเภทอะไหล่รถยนต์ ให้กับ
บริษัท เกรียงไกรขนส่ง 10 จากัด จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถ
ที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
๘. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ นางปริศนา เสรีมานะกิจ
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า นางปริศนา เสรีมานะกิจ มี
เหตุผลและความจาเป็นในการใช้รถเพื่อนาไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพื่อเป็นการใช้รถให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย จึงเห็นควรอนุมัติให้ นางปริศนา เสรีมานะกิจ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทาง
ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้ และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา
๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ นางปริศนา เสรีมานะกิจ ดังปรากฏรายละเอียด ดังนี้

๙.๑ จานวนรถและลักษณะรถ ให้ใช้รถจานวนไม่เกิน 3 คัน เป็นรถลักษณะตู้บรรทุก
ทัง้ หมด
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 โดยต้องมีชื่อผู้ประกอบการขนส่งเ ป็น
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
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๙.๘ สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดิน
เลขที่ 154183 ตาบลจอหอ 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
โดยให้นายทะเบียนลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับจานวนรถที่นาเข้าดาเนินการทางทะเบียนแล้ว
จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจา
ทางประจาจังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.
๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออก
ให้แก่ นางปริศนา เสรีมานะกิจ ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

เอกสารแนบ
บัญชีรายละเอียดรถของ นางปริศนา เสรีมานะกิจ
ลาดับที่
๑.
2
3

เลขทะเบียน
86-8505 นม.
70-6704 นม.
87-1230 นม.

ชนิดรถ
ISUZU
ISUZU
HINO

เลขคัสซี
FTR32NR-3000480
FTR33PT-3001273
FF3HPKA-10145

เลขเครื่องยนต์
6HE1-852273
6HH1-255659
H07D-A81621

ลักษณะรถ
ตู้บรรทุก
”
”

เครื่องหมายที่ตอ้ งให้ปรากฏประจารถทุกคันของ นางปริศนา เสรีมานะกิจ

นางปริศนา เสรีมานะกิจ

/๔.16 เรื่อง…
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๔.16 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่นายสุนทร ท่วมสูงเนิน (ออกใหม่)
ด้วย นายสุนทร ท่วมสูงเนิน ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ไ ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะและจานวนรถที่ยื่นขอ

ลักษณะและจานวนรถที่เห็นควรกาหนดเป็นเงื่อนไข

ลักษณะรถ
ตู้บรรทุก

จานวนรถ
(คัน)
1

รวม

1

ลักษณะรถ
ตู้บรรทุก

คัน

รวม

จานวนรถ
(คัน)
1

1

คัน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอ
นายสุนทร ท่วมสูงเนิน มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่ 59 หมู่ 10 ตาบลลาดบัวขาว อาเภอ
สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทาง
บก พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
นายสุนทร ท่วมสูงเนิน มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่
บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 31405 ตาบลลาดบัวขาว อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 2๐0 ตาราง
เมตร เก็บรถได้ 4 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
๔. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นายสุนทร ท่วมสูงเนิน ขอใช้รถจานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะตู้บรรทุก โดยมีตัวรถแล้ว คือ
คัน หมายเลขทะเบี ย น 70-7142 นม. ชนิดรถ HINO เลขตัว รถ MNKYL22H105000288 เลขเครื่อ งยนต์
W04D-TK11034
๕. ท้องที่ทาการขนส่ง ทั่วราชอาณาจักร
๖. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ยื่นขอ
นายสุนทร ท่วมสูงเนิน ขอใช้รถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ บริษัท ซีพี
เอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
/๗. ข้อมูล...
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๗. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
นายสุนทร ท่วมสูงเนิน ได้ทาสัญญาว่าจ้างรับขนย้ายเปลือกไข่และขยะโรงงาน ให้กับ
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจา
ทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
๘. ข้อพิจารณา

พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ นายสุนทร ท่วมสูงเนิน
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า นายสุนทร ท่วมสูงเนิน มีเหตุผล
และความจาเป็น ในการใช้ร ถเพื่อน าไปรับ จ้างขนส่งสิ นค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพื่อเป็นการใช้รถให้ ถู กต้องตาม
กฎหมาย จึงเห็นควรอนุมัติให้ นายสุนทร ท่วมสูงเนิน เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทาง
ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้ และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา
๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ นายสุนทร ท่วมสูงเนิน 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
ตู้บรรทุก
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 ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถต่อไปได้อี กไม่เกินสี่ชั่วโมง
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 ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดิน
เลขที่ 31405 ตาบลลาดบัวขาว อาเภอสีคิ้ว 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 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออก
ให้แก่ นายสุนทร ท่วมสูงเนิน ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจารถทุกคันของ นายสุนทร ท่วมสูงเนิน

นายสุนทร ท่วมสูงเนิน

/๔.17 เรื่อง…
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๔.17 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่นางวรัญญา ผลอบรมย์ (ออกใหม่)
ด้วย นางวรัญญา ผลอบรมย์ ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ไ ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะรถ
กระบะบรรทุก

จานวนรถ
(คัน)
1

รวม

1

ลักษณะและจานวนรถที่เห็นควรกาหนดเป็นเงื่อนไข
ลักษณะรถ
กระบะบรรทุก

คัน

รวม

จานวนรถ
(คัน)
1

1

คัน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอ
นางวรัญญา ผลอบรมย์ มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่ 170 หมู่ 7 ตาบลเสิงสาง อาเภอเสิงสาง
จังหวัดนครราชสีมา และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
นางวรัญญา ผลอบรมย์ มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่
บริเวณ ภ.บ.ท.เลขทีส่ ารวจ 161 ตาบลเสิงสาง อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 50 ตารางเมตร
เก็บรถได้ 1 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
๔. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นางวรัญญา ผลอบรมย์ ขอใช้รถจานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะกระบรรทุก โดยมีตัวรถแล้ว
คือคันหมายเลขทะเบียน 88-2649 นม. ชนิดรถ HINO เลขตัวรถ FC9JLLA-14577 เลขเครื่องยนต์ J05ETCH20283
๕. ท้องที่ทาการขนส่ง ทั่วราชอาณาจักร
๖. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ยื่นขอ
นางวรัญญา ผลอบรมย์ ขอใช้รถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับผู้ว่าจ้าง
ทั่วไป ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
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๗. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
นางวรัญญา ผลอบรมย์ ได้นารถไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าเบ็ดเตล็ด ให้กับ ผู้ว่าจ้าง
ทั่วไป จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
๘. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ นางวรัญญา ผลอบรมย์
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
ส านั กงานขนส่ งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้ วเห็นว่า นางวรัญญา ผลอบรมย์ มี
เหตุผลและความจาเป็นในการใช้รถเพื่อนาไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพื่อเป็นการใช้รถให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย จึงเห็นควรอนุมัติให้ นางวรัญญา ผลอบรมย์ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทาง
ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้ และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา
๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ นางวรัญญา ผลอบรมย์ 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 ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถต่อไปได้ อีกไม่เกินสี่ชั่วโมง
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 ภ.บ.ท.
เลขทีส่ ารวจ 161 ตาบลเสิงสาง อาเภอเสิงสาง 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 นางวรัญญา ผลอมรัมย์ ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

เครือ่ งหมายที่ต้องให้ปรากฏประจารถทุกคันของ นางวรัญญา ผลอบรัมย์

นางวรัญญา ผลอบรัมย์

/๔.18 เรื่อง…
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๔.18 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด ราชติกาขนส่ง
(ออกใหม่)
ด้วย ห้างหุ้นส่วนจากัด ราชติกาขนส่ง ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึง่ นายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้
ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะรถ
ลากจูง

รวม

ลักษณะและจานวนรถที่เห็นควรกาหนดเป็นเงื่อนไข

จานวนรถ
(คัน)
1

1

ลักษณะรถ
ลากจูง

คัน

รวม

จานวนรถ
(คัน)
1

1

คัน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอ
ห้ างหุ้ น ส่ ว นจ ากัด ราชติกาขนส่ ง มี ส านักงานตั้งอยู่ เลขที่ 483 หมู่ 1 ตาบลสุ รนารี
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
ห้างหุ้นส่วนจากัด ราชติกาขนส่ง มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน 1 แห่ง
ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 64746 ตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 50 ตาราง
เมตร เก็บรถได้ 1 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้

๔. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
ห้างหุ้นส่วนจากัด ราชติกาขนส่ง ขอใช้รถจานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะลากจูง โดยมีตัวรถ
แล้ว เป็นรถใหม่ ชนิดรถ ISUZU เลขตัวรถ MP1GXZ77NGT000230 เลขเครื่องยนต์ 6UZ1-RJ5597
๕. ท้องที่ทาการขนส่ง ทั่วราชอาณาจักร
๖. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ยื่นขอ
ห้างหุ้นส่วนจากัด ราชติกาขนส่ง ขอใช้รถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งอาหารไก่ ให้กับ
ฟาร์มไก่ชื่อ ญาณิศาฟาร์ม ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
/๗. ข้อมูล...
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๗. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
ห้างหุ้นส่วนจากัด ราชติกาขนส่ง ได้ทาสัญญาว่าจ้างขนส่งอาหารไก่ ให้กับ ฟาร์มไก่ ชื่อ
ญาณิศาฟาร์ม จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
๘. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด ราชติกาขนส่ง
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจากัด ราชติกาขนส่ง
มีเหตุผลและความจาเป็นในการใช้รถเพื่อนาไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพื่อเป็นการใช้รถให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จึงเห็นควรอนุมัติให้ ห้างหุ้นส่วนจากัด ราชติกาขนส่ง เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้ และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนกาหนดเงื่อนไข
ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทาง
ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด ราชติกาขนส่ง 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
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 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 ตั้งอยู่บริเวณโฉนด
ที่ดินเลขที่ 64746 ตาบลบ้านใหม่ 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 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออก
ให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด ราชติกาขนส่ง ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจารถทุกคันของ ห้างหุ้นส่วนจากัด ราชติกาขนส่ง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ราชติกาขนส่ง

/๔.19 เรื่อง…
- 58–
๔.19 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 ายอนุ ส รณ์ เคลื อ บสู ง เนิ น
(ออกใหม่)
ด้วย นายอนุสรณ์ เคลือบสูงเนิน ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะรถ
กระบะบรรทุก

จานวนรถ
(คัน)
1

ลักษณะและจานวนรถที่เห็นควรกาหนดเป็นเงื่อนไข
ลักษณะรถ
กระบะบรรทุก

จานวนรถ
(คัน)
1

รวม

1

คัน

รวม

1

คัน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอ
นายอนุสรณ์ เคลือบสูงเนิน มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่ 282 หมู่ 2 ตาบลหินดาด อาเภอ
ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
นายอนุสรณ์ เคลือบสูงเนิน มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน 1 แห่ง
ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 77666 ตาบลหินดาด อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 50
ตารางเมตร เก็บรถได้ 1 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
๔. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นายอนุสรณ์ เคลือบสูงเนิน ขอใช้รถจานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก โดยมีตัว
รถแล้ว เป็นรถใหม่ ชนิดรถ ISUZU เลขตัวรถ NPR59LU5FM-7114911 เลขเครื่องยนต์ 4BD1-491498
๕. ท้องที่ทาการขนส่ง ทั่วราชอาณาจักร
๖. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ยื่นขอ
นายอนุสรณ์ เคลือบสูงเนิน ขอใช้รถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ บริษัท
ร่วมถาวรขนส่ง จากัด ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
/๗. ข้อมูล...
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๗. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
นายอนุสรณ์ เคลือบสูงเนิน ได้ทาสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป ให้กับ บริษัท
รวมถาวรขนส่ง จากัด จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
๘. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ นายอนุสรณ์ เคลือบสูงเนิน
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า นายอนุสรณ์ เคลือบสูงเนิน มี
เหตุผลและความจาเป็นในการใช้รถเพื่อนาไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพื่อเป็นการใช้รถให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย จึงเห็นควรอนุมัติให้ นายอนุสรณ์ เคลือบสูงเนิน เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจา
ทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้ และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนกาหนดเงื่อนไขตาม

มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถ
ที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ นายอนุสรณ์ เคลือบสูงเนิน 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 ก็ให้ปฏิบัติหน้ าที่ขับรถต่อไปได้อีกไม่เกินสี่ชั่วโมง
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 ตั้งอยู่บริเวณโฉนด
ที่ดินเลขที่ 77666 ตาบลหินดาด อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
๙.๙ การนารถเข้าดาเนินการทางทะเบียน ให้นารถที่ได้รับอนุมัติเข้าดาเนินการ
จดทะเบียนและชาระภาษีภายในกาหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง หากไม่สามารถ
นารถคันใดเข้าดาเนินการภายในกาหนด ให้ระงับการดาเนินการทางทะเบียนรถคันดังกล่าว โดยให้นายทะเบียน
ลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับศูนย์คัน
จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจา
ทางประจาจังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.
๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออก
ให้แก่ นายอนุสรณ์ เคลือบสูงเนิน ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจารถทุกคันของ นายอนุสรณ์ เคลือบสูงเนิน

นายอนุสรณ์ เคลือบสูงเนิน

/๔.20 เรื่อง…
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๔.20 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่นายชนินทร์ ผัดหล้า (ออกใหม่)
ด้วย นายชนินทร์ ผัดหล้า ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ไ ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจานวนรถที่ยื่นขอ

ลักษณะและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะรถ
กึ่งพ่วง
ลากจูง

ลักษณะและจานวนรถที่เห็นควรกาหนดเป็นเงื่อนไข

จานวนรถ
(คัน)
1
1

รวม

2

ลักษณะรถ
กึ่งพ่วง
ลากจูง

คัน

รวม

จานวนรถ
(คัน)
1
1

2

คัน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอ
นายชนินทร์ ผัดหล้า มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่ 33 หมู่ 12 ตาบลหนองงูเหลือม อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
นายชนินทร์ ผัดหล้า มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่
บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 17674 ตาบลหนองงูเหลือม อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่
200 ตารางเมตร เก็บรถได้ 4 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
๔. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นายชนินทร์ ผัดหล้า ขอใช้รถจานวน 2 คัน เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วงจานวน 1 คัน และลาก
จูงจานวน 1 คัน โดยมีตัวรถทั้งหมดแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
๕. ท้องที่ทาการขนส่ง ทั่วราชอาณาจักร
๖. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ยื่นขอ
นายชนินทร์ ผัดหล้า ขอใช้รถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ บริษัท เอี่ยม
ธงชัย อุตสาหกรรม จากัด ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
/๗. ข้อมูล...
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๗. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
นายชนินทร์ ผัดหล้า ได้ทาสัญญาว่าจ้างขนส่งแป้งมันสาปะหลัง ให้กับ บริษัท เอี่ยมธงชัย
อุตสาหกรรม จากัด จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
๘. ข้อพิจารณา

พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ นายชนินทร์ ผัดหล้า
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า นายชนินทร์ ผัดหล้า มีเหตุผล
และความจาเป็น ในการใช้ร ถเพื่อน าไปรับ จ้างขนส่งสิ นค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพื่อเป็นการใช้รถให้ ถูกต้องตาม
กฎหมาย จึงเห็นควรอนุมัติให้ นายชนินทร์ ผัดหล้า เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วย
รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้ และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒
แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ นายชนินทร์ ผัดหล้า 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) 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 ตั้งอยู่บริเวณโฉนด
ที่ดินเลขที่ 17674 ตาบลหนองงูเหลือม อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
๙.๙ การนารถเข้าดาเนินการทางทะเบียน ให้นารถที่ได้รับอนุมัติเข้าดาเนินการ

จดทะเบียนและชาระภาษีภายในกาหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง หากไม่สามารถ
นารถคันใดเข้าดาเนินการภายในกาหนด ให้ระงับการดาเนินการทางทะเบียนรถคันดัง กล่าว โดยให้นายทะเบียน
ลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับจานวนรถที่นาเข้าดาเนินการทางทะเบียนแล้ว
จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจา
ทางประจาจังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.
๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออก
ให้แก่ นายชนินทร์ ผัดหล้า ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
เอกสารแนบ
บัญชีรายละเอียดรถของ นายชนินทร์ ผัดหล้า
ลาดับที่
๑.
2

เลขทะเบียน
85-6112 นม.
85-6113 นม.

ชนิดรถ
NISSAN
-

เลขคัสซี
CWM430HT-14527
SCK5404-005

เลขเครื่องยนต์
6E6-187409T
-

ลักษณะรถ
ลากจูง
กึ่งพ่วง

เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจารถทุกคันของ นายชนินทร์ ผัดหล้า

นายชนินทร์ ผัดหล้า
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/๔.21 เรื่อง…

๔.21 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ บริษัท หัวทะเล โลจิสติกส์ จากัด
(ออกใหม่)
ด้วย บริษัท หัวทะเล โลจิสติกส์ จากัด ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้
ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะรถ
กึ่งพ่วง
ลากจูง

รวม

ลักษณะและจานวนรถที่เห็นควรกาหนดเป็นเงื่อนไข

จานวนรถ
(คัน)
9
9

18

ลักษณะรถ
กึ่งพ่วง
ลากจูง

คัน

รวม

จานวนรถ
(คัน)
9
9

18

คัน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอ
บริษัท หัวทะเล โลจิสติกส์ จากัด มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่ 1339 หมู่ 1 ตาบลหัวทะเล
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
บริษัท หัวทะเล โลจิสติกส์ จากัด มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน 1 แห่ง
ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 40774 ตาบลหัวทะเล อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 6,400
ตารางเมตร เก็บรถได้ 128 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
๔. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
บริษัท หัวทะเล โลจิสติกส์ จากัด ขอใช้รถจานวน 18 คัน เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วงจานวน 9 คัน
และลากจูงจานวน 9 คัน โดยมีตัวรถทั้งหมดแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
๕. ท้องที่ทาการขนส่ง ทั่วราชอาณาจักร
๖. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ยื่นขอ
บริษัท หัวทะเล โลจิสติกส์ จากัด ขอใช้รถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ
บริษัท ธัญญทิพย์ เอ็กซ์เพรส จากัด ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด

/๗. ข้อมูล...
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๗. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
บริษัท หัวทะเล โลจิสติกส์ จากัด เดิมได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วย
รถที่ใช้ในการขนส่ งสัตว์หรื อสิ่งของในนามบุคคลธรรมดา ชื่อประกอบการนายไพศาล ศรีนคร ใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งเลขที่ นม.38/2556 สิ้นอายุวันที่ 16 มกราคม 2561 ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
จึงมีความประสงค์ขออนุ ญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ในนาม
บริษัท หัวทะเล โลจิสติกส์ จากัด ซึ่ง บริษัทฯ ได้นารถไปใช้ในการรับจ้างขนส่งเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ของ บริษัท
ไทยน้ าทิ พ ย์ จ ากั ด ให้ กั บ บริ ษั ท ธั ญ ญทิ พ ย์ เอ็ ก ซ์ เ พรส จ ากั ด จึ ง มี ค วามประสงค์ จ ะขอรั บ ใบอนุ ญ าต
ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
๘. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ บริษัท หัวทะเล โลจิสติกส์ จากัด
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท หัวทะเล โลจิสติกส์ จากัด
มีเหตุผลและความจาเป็นในการใช้รถเพื่อนาไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพื่อเป็นการใช้รถให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จึงเห็นควรอนุมัติให้ บริษัท หัวทะเล โลจิสติกส์ จากัด เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้ และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนกาหนดเงื่อนไข
ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทาง
ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ บริษัท หัวทะเล โลจิสติกส์ จากัด ดังปรากฏรายละเอียด
ดังนี้
๙.๑ จ านวนรถและลั กษณะรถ ให้ ใช้รถจานวนไม่เกิน 18 คัน เป็นรถลั กษณะ
กึ่งพ่วงจานวน 9 คัน และลากจูงจานวน 9 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) 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
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/๙.6 ท้องที่.......

๙.๖ ท้องที่ทาการขนส่ง ทั่วราชอาณาจักร
๙.๗ อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ
กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง กาหนด
๙.๘ สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่บริเวณโฉนด
ที่ดินเลขที่ 40774 ตาบลหัวทะเล อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
๙.๙ การนารถเข้าดาเนินการทางทะเบียน ให้นารถที่ได้รับอนุมัติเข้าดาเนินการ
จดทะเบียนและชาระภาษีภายในกาหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง หากไม่สามารถ
นารถคันใดเข้าดาเนินการภายในกาหนด ให้ระงับการดาเนินการทางทะเบียนรถคันดังกล่าว โดยให้นายทะเบียน
ลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับจานวนรถที่นาเข้าดาเนินการทางทะเบียนแล้ว
จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจา
ทางประจาจังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.
๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออก
ให้แก่ บริษัท หัวทะเล โลจิสติกส์ จากัด ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจารถทุกคันของ บริษัท หัวทะเล โลจิสติกส์ จากัด

บริษัท หัวทะเล โลจิสติกส์ จากัด

/๔.22 เรื่อง…
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๔.22 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ บริษัท ราชสีมาเดคส์ จากัด (ออก
ใหม่)
ด้วย บริษัท ราชสีมาเดคส์ จากัด ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะและจานวนรถที่ยื่นขอ
ลักษณะรถ
กึ่งพ่วง
ลากจูง

รวม

ลักษณะและจานวนรถที่เห็นควรกาหนดเป็นเงื่อนไข

จานวนรถ
(คัน)
40 (ขออนุมัติในหลักการทั้งหมด)
40 (ขออนุมัติในหลักการทั้งหมด)

80

คัน

ลักษณะรถ
กึ่งพ่วง
ลากจูง

รวม

จานวนรถ
(คัน)
40 (อนุมัติในหลักการทั้งหมด)
40 (อนุมัติในหลักการทั้งหมด)

80

คัน

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นขอ
บริษัท ราชสีมาเดคส์ จากัด มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่ 201-201/1 หมู่ 2 ตาบลบ้านเกาะ
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๓. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ

บริษัท ราชสีมาเดคส์ จากัด มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน 1 แห่ง
ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 27435 ตาบลบ้านเกาะ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 4,400
ตารางเมตร เก็บรถได้ 88 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
๔. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
บริษัท ราชสีมาเดคส์ จากัด ขอใช้รถจานวน 80 คัน เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วงจานวน 40 คัน
และลากจูงจานวน 40 คัน โดยขออนุมัติในหลักการทั้งหมด ทั้งนี้มีเอกสารการจองรถจาก บริษัท ไทยยนต์ทรัค
แอนด์ เทลเลอร์ จากัด
๕. ท้องที่ทาการขนส่ง ทั่วราชอาณาจักร
๖. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ยื่นขอ
บริษัท ราชสีมาเดคส์ จากัด ขอใช้รถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ บริษัท
ศิลาบริการขนส่ง จากัด ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
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/๗. ข้อมูล...

๗. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
บริษัท ราชสีมาเดคส์ จากัด เดิมได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ใน
การขนสงสัตว์หรือสิ่งของ ปัจจุบันได้ได้ทาสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้าประเภทอุปโภคบริโภค ให้กับ บริษัท ศิลา
บริการขนส่ง จากัด จึงมีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ป ระจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป
๘. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ บริษัท ราชสีมาเดคส์ จากัด
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
ส านั กงานขนส่ งจั งหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้ วเห็นว่า บริษัท ราชสี มาเดคส์ จากัด
จากัด มีเหตุผลและความจาเป็นในการใช้รถเพื่อนาไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพื่อเป็นการใช้รถให้
ถูกต้องตามกฎหมาย จึงเห็นควรอนุมัติให้ บริษัท ราชสีมาเดคส์ จากัด เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรื อสิ่งของตามที่ขอได้ และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนกาหนด
เงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ งไม่
ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่ บริษัท ราชสีมาเดคส์ จากัด ดังปรากฏ
รายละเอียด ดังนี้
๙.๑ จ านวนรถและลั กษณะรถ ให้ ใช้รถจานวนไม่เกิน 80 คัน เป็นรถลั กษณะ
กึ่งพ่วงจานวน 40 คัน และลากจูงจานวน 40 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) 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
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/๙.6 ท้องที่.......

๙.๖ ท้องที่ทาการขนส่ง ทั่วราชอาณาจักร
๙.๗ อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอื่นในการขนส่ง ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ
กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง กาหนด
๙.๘ สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ จานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่บริเวณโฉนด
ที่ดินเลขที่ 27435 ตาบลบ้านเกาะ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
๙.๙ การนารถเข้าดาเนินการทางทะเบียน ให้นารถที่ได้รับอนุมัติเข้าดาเนินการ
จดทะเบียนและชาระภาษีภายในกาหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง หากไม่สามารถ
นารถคันใดเข้าดาเนินการภายในกาหนด ให้ระงับการดาเนินการทางทะเบียนรถคันดังกล่าว โดยให้นายทะเบียน
ลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับจานวนรถที่นาเข้าดาเนินการทางทะเบียนแล้ว
จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจา
ทางประจาจังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบในการกาหนดเงื่อนไขตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.
๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออก
ให้แก่ บริษัท หัวทะเล โลจิสติกส์ จากัด ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจารถทุกคันของ บริษัท หัวทะเล โลจิสติกส์ จากัด

บริษัท หัวทะเล โลจิสติกส์ จากัด

/๔.23 เรื่อง…
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๔.23 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวน
รถ (เพิ่มรถ) ที่กาหนดไว้ใน ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
ให้แก่ บริษัท เอสเอ็ม-วัน ทรานสปอร์ต จากัด
ด้วย บริษัท เอสเอ็ม-วัน ทรานสปอร์ต จากัด ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ
(เพิ่มรถ) เพื่อให้เพียงพอกับการใช้งาน
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้

ลักษณะรถ

กระบะบรรทุก
ตู้บรรทุก

1. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ
เงื่อนไข
จานวนรถที่ขออนุมัติ
จานวนรถเดิม
เพิ่มรถ
(คัน)
(คัน)
1
7

2 (ขออนุมัติในหลักการทั้งหมด)

เงื่อนไขจานวนรถ
ที่นายทะเบียนเห็นควรกาหนด
(คัน)
๑
9 (อนุมัติในหลักการ 2 คัน)

รวม

8

2

10

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง
บริษัทฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ใบอนุญาตเลขที่ นม.๙๘/2558 สิ้นอายุวันที่ ๒๙ ตุลาคม 2561 สถานที่ประกอบการขนส่ง
ตั้งอยู่เลขที่ 534 หมู่ ๕ ตาบลจอหอ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวางหลักทรัพย์ การ
ชาระภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย
4. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
บริษัทฯ มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถจานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ ดิน
เลขที่ ๒๗๘๗๐๒-๒๗๘๗๐๔ ตาบลจอหอ อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 600 ตารางเมตร
เก็บรถได้ ๑๒ คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
5. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
บริ ษัทฯ ขอเพิ่มรถจ านวน ๒ คัน เป็นรถลั กษณะตู้บรรทุกทั้งหมด โดยขออนุมัติใน
หลักการทั้งหมด ซึ่งมีเอกสารการจองรถจาก บริษัท ราชสีมาเทพนคร จากัด
6. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ขอ
บริษัทฯ ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่ง สิ นค้า ให้กับ ให้กับผู้ว่าจ้างทั่วไปใน
จังหวัดนครราชสีมา ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
/7. รายละเอียด ...
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7. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
7.1 บริษัทฯ ขอเพิ่มรถเพื่อไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าประเภทเสื้อผ้า คอมพิวเตอร์
อะไหล่รถยนต์รถจักรยานยนต์ และสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป ให้กับ ร้านค้าทั่วไปในเขตจังหวัดนครราชสีมา เนื่องจาก
มีประมาณการขนส่งเพิ่มขึ้น รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ จึงขอเพิ่มรถในครั้งนี้จานวน ๒ คัน เป็นรถลักษณะตู้
บรรทุกทั้งหมด เพื่อให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานต่อไป
๗.๒ บริษัท เอสเอ็ม-วัน ทรานสปอร์ต จากัด ได้รับอนุมัติให้เพิ่มรถครั้งสุดท้ายเมื่อคราว
ประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559
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 เอสเอ็ม-วัน ทราน
สปอร์ต จากัด
9. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท เอสเอ็ม-วัน ทรานสปอร์ต
จากัด มีเหตุผลและความจาเป็นต้องใช้รถเพิ่มขึ้น จึงเห็นควรกาหนด(ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ ตาม
มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ไม่ประจา
ทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ บริษัท เอสเอ็ม-วัน ทรานสปอร์ต จากัด โดยให้ใช้รถ
จานวนไม่เกิน 8 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจานวน ๑ คัน และตู้บรรทุกจานวน 7 คัน (เพิ่มรถ
จานวน ๒ คัน เป็นรถลักษณะตู้บรรทุกทั้งหมด) เพื่อให้เพียงพอกับการใช้รถได้ตามที่ขอ
โดยกาหนดเงื่อนไขให้ว่า บริษัท เอสเอ็ม-วัน ทรานสปอร์ต จากัด นารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้
เข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียนภายในกาหนด 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ หากไม่สามารถนารถ
คันใดเข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียนได้ทันภายในกาหนดเวลา ให้ระงับการดาเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว และ
ให้ลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับจานวนรถที่ได้นาเข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียนแล้วภายในกาหนด
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 บริษัท เอสเอ็ม-วัน ทรานสปอร์ต จากัด ตามความเห็นของสานักงานขนส่ง
จังหวัดนครราชสีมา

/๔.24 เรื่อง..........
- 72 4.24 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวน
รถ (เพิ่มรถ) ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใ ช้ในการขนส่งสัต ว์หรื อ
สิ่งของให้แก่บริษัท ทีทีซีก๊าชขนส่ง จากัด
บริษัท ทีทีซีก๊าชขนส่ง จากัด ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ(เพิ่มรถ) เพื่อให้
เพียงพอกับการใช้งาน ต่อไป
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้วขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
๑.ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ

ลักษณะรถ

กึ่งพ่วง
ลากจูง
รวม

เงื่อนไข
จานวนรถ เดิม
(คัน)

จานวนรถที่ขออนุมัติ
เพิ่มรถ (คัน)

เงื่อนไขจานวนรถ

8
6

2
-

10
6

๑๔

2

๑6

ที่นายทะเบียนเห็นควร
กาหนด (คัน)

2. ข้อมูลผู้ประกอบการขนส่ง
บริษัทฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ใบอนุญาตเลขที่ นม 80 / 2556 สิ้นอายุวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 สถานที่ประกอบการ
ขนส่งตั้งอยู่เลขที่ ๕๒ หมู่ ๔ ตาบลจักรราช อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวางหลักทรัพย์ประกัน
ความเสียหายอันเกิดจากการขนส่ง การชาระภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้องและที่ผ่านมาไม่มี ประวัติการใช้
รถผิดกฎหมายแต่อย่างใด
4. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
บริษัทฯ มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถจานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณที่ตั้งโฉนดที่ดิน
เลขที่ 12661 ตาบลลังกาใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 4,000 ตารางเมตร เก็บรถได้
80 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
5. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
บริ ษั ท ฯขอเพิ่ ม รถจ านวน 2 คั น เป็ น รถลั ก ษณะกึ่ ง พ่ ว งทั้ ง หมด โดยมี ตั ว รถแล้ ว
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
/๖.เหตุผล......
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บริษัทฯ ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้รับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ ห้างหุ้นส่วนจากัด สุวชาและบุตร
๑๙๙๗
7.ข้อมูลจากการตรวจสอบ
7.1 บริษัทฯ ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าประเภท ข้าว แป้ง น้าตาล และ
สินค้าทางการเกษตร ให้กับ หุ้นส่วนจากัด สุวชาและบุตร ๑๙๙๗ ไปส่งยัง สถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้าง

กาหนด เนื่องจากปริมาณงานเพิ่มขึ้น รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ จึงขอเพิ่มรถในครั้งนี้จานวน 2 คัน เป็นรถ
ลักษณะกึ่งพ่วงทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานขนส่งต่อไป
๗.๒ บริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เพิ่มรถครั้งสุดท้ายเมื่อคราวประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่ 7/
๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒9 ตุลาคม ๒๕๕๘
8. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ)
ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทา บก พ.ศ.2522 ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่บริษัท ทีทีซีก๊าชขนส่ง จากัด
9. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็น ว่า บริษัท ทีทีซีก๊าชขนส่ง จากัด มี
เหตุผลและความจาเป็นต้องใช้รถเพิ่มขึ้นจึงเห็นควรกาหนด(ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ) ตาม
มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจา
ทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ บริษัท ทีทีซีก๊าชขนส่ง จากัด โดยให้ใช้รถจานวนไม่เกิน
16 คัน เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วงจานวน 10 คัน และรถลากจูงจานวน 6 คัน (เพิ่มรถจานวน 2 คัน เป็นรถ
ลักษณะกึ่งพ่วงทั้งหมด) เพื่อให้เพียงพอกับการใช้รถได้ตามที่ขอ
โดยกาหนดเงื่อนไขให้ บริษัท ทีทีซีก๊าชขนส่ง จากัด นารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้ เข้าดาเนินการ
เพื่อจดทะเบียนภายในกาหนด 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ หากไม่สามารถนารถคันใดเข้า
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 บริษัท ทีทีซีก๊าชขนส่ง จากัด ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัด
นครราชสีมา
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รายละเอียดบัญชีรถของบริษัท ทีทีซีก๊าชขนส่ง จากัด

ลาดับที่ เลขทะเบียน
๑. 70-8052 นม.
๒. 70-8053 นม.

ชนิดรถ
-

เลขคัสซี
PSPLB-007
PSPLB-008

เลขเครื่องยนต์
-

ลักษณะรถ
กึ่งพ่วง
”
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รถ (เพิ่มรถ) ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
ให้แก่นางราพรรณ กุลพิมาย

ด้วย นางราพรรณ กุลพิมาย ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ) เพื่อให้
เพียงพอกับการใช้งานรับจ้างขนส่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้

ลักษณะรถ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ
เงื่อนไข
จานวนรถที่ขออนุมัติ
จานวนรถเดิม
เพิ่มรถ
(คัน)
(คัน)

กระบะบรรทุก
ตู้บรรทุก
รวม

เงื่อนไขจานวนรถ
ที่นายทะเบียนเห็นควรกาหนด
(คัน)
2
3
5

๒
2
1
4
1
2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง
นางราพรรณ กุลพิมาย เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้
ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ใบอนุญาตเลขที่ นม.๑๐๘/๒๕๕7 สิ้นอายุวันที่ ๒๘ ธันวาคม 2562 สถานที่
ประกอบการขนส่งตั้งอยู่เลขที่ ๓๔๒ หมู่ ๑๑ ตาบลสระตะเคียน อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
นางราพรรณ กุลพิมาย ได้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวางหลักทรัพย์
การชาระภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย
4. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ

นางราพรรณ กุลพิมาย มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถจานวน ๑ แห่ง ดังนี้ ตั้งอยู่
บริเวณ ภ.บ.ท. เลขที่ ๑๑๘ ตาบลสระตะเคียน อาเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ ๖๐๐ ตารางเมตร
เก็บรถได้ ๑๒ คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
5. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นางราพรรณ กุลพิมาย ขอเพิ่มรถจานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะตู้บรรทุก โดยมีตัวรถทั้ง
หมดแล้วคือ คันหมายเลขทะเบียน ๗๐-4323 ชม. ชนิดรถ ISUZU เลขตัวรถ MP1N1R75L9T102019
เลขเครื่องยนต์ 4HK1-922505
6. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ขอ
นางราพรรณ กุลพิมาย ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้รับจ้างขนส่งสินค้าให้กับ ห้างหุ้นส่วน
จากัด ปทุมทรานสปอร์ต ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
/๗.ข้อมูล..........
- 76 –

7. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
7.1 นางราพรรณ กุลพิมาย ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้รับจ้างขนส่งสินค้าของเซเว่น ให้กับ
ห้างหุ้นส่วนจากัด ปทุมทรานสปอร์ต เนื่องจากปริมาณงานเพิ่มมากขึ้นรถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอกับการใช้งาน
ดังนั้น จึงได้ขอเพิ่มรถอีกจานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะตู้บรรทุก ทั้งนี้ เพื่ อให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานขนส่ง
ต่อไป
๗.๒ นางร าพรรณ กุ ล พิ ม าย ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ เ พิ่ ม รถครั้ ง สุ ด ท้ า ยเมื่ อ คราวประชุ ม
คณะอนุกรรมการครั้งที่ 5 /2559 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559
8. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ)
ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ นางราพรรณ กุลพิมาย
9. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า นางราพรรณ กุลพิมาย มีเหตุผล
และความจาเป็นต้องใช้รถเพิ่มขึ้นจึงเห็นควรกาหนด(ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถตามมาตรา 32 แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ นางราพรรณ กุลพิมาย โดยให้ใช้รถจานวนไม่เกิน 5 คัน เป็นรถ
ลักษณะกระบะบรรทุกจานวน ๒ คัน และตู้บรรทุกจานวน 3 คัน (เพิ่มรถจานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะตู้
บรรทุก) เพื่อให้เพียงพอกับการใช้รถได้ตามที่ขอ
โดยกาหนดเงื่อนไขให้ นางราพรรณ กุลพิมาย นารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้ เข้าดาเนินการเพื่อ
จดทะเบียนภายในกาหนด 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ หากไม่สามารถนารถคันใดเข้า
ดาเนินการเพื่อจดทะเบียนได้ทั นภายในกาหนดเวลา 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 นางราพรรณ กุลพิมาย ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
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๔.26 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวน
รถ (เพิ่มรถ) ที่กาหนดไว้ใน ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
ให้แก่ บริษัท ส่องแสงขนส่ง จากัด
ด้วย บริษัท ส่องแสงขนส่ง จากัด ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ)
เพื่อให้เพียงพอกับการใช้งาน
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้

ลักษณะรถ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ
เงื่อนไข
จานวนรถที่ขออนุมัติ
จานวนรถเดิม
เพิ่มรถ
(คัน)
(คัน)

กระบะบรรทุก
พ่วง
บรรทุกเฉพาะกิจ
ลากจูง
กึ่งพ่วง
รวม

เงื่อนไขจานวนรถ
ที่นายทะเบียนเห็นควรกาหนด
(คัน)

60
36
11
38
41

1
7
-

61
43
11
38
41

186

8

194

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง
บริษัทฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ ใบอนุญาตเลขที่ นม.๓๓/2557 สิ้นอายุวันที่ ๖ พฤษภาคม 2562 สถานที่ประกอบการ
ขนส่งตั้งอยู่เลขที่ ๓๔๕/๒ หมู่ ๑ ตาบลหัวทะเล อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวางหลักทรัพย์ การ
ชาระภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย
4. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
บริษัทฯ มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถจานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่บริเวณ น.ส.๓ ก
เลขที่ ๗๘๐๗ หมู่ ๑๕ ตาบลกระโทก อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ ๑๓,๐๐๐ ตารางเมตร
เก็บรถได้ ๒๖๐ คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
/๕. รายละเอียด ...
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5. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
บริษัทฯ ขอเพิ่มรถจานวน 8 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจานวน 1 คัน และ
พ่วงจานวน 7 คัน โดยมีตัวรถอยู่แล้ว โดยมีตัวรถทั้งหมดแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ
6. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ขอ
บริษัทฯ ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จากัด
(มหาชน) ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
7. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
7.1 บริษัทฯ ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปรวมกับรถเดิมที่มีอยู่ ได้นารถไปใช้ในการรับจ้ างขนส่ง
ปูนซีเมนต์ถุง ให้กับ บริษัท ทีพีไอ โพลี จากัด (มหาชน) เนื่องจากมีประมาณการขนส่งเพิ่มขึ้น รถที่มีอยู่เดิมไม่
เพียงพอ จึงขอเพิ่มรถในครั้งนี้จานวน 8 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจานวน 1 คัน และพ่วงจานวน 7
คัน เพื่อให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานต่อไป
๗.๒ บริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เพิ่มรถครั้งสุดท้ายเมื่อคราวประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่ 6/
๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑0 ตุลาคม ๒๕๕๗
8. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ(เพิ่มรถ) ตาม
มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ บริษัท ส่องแสงขนส่ง จากัด
9. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท ส่องแสงขนส่ง จากัด มี
เหตุผลและความจาเป็นต้องใช้รถเพิ่มขึ้น จึงเห็นควรกาหนด(ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ ตามมาตรา
32 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ไม่ประจาทางด้วย
รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ บริษัท ส่องแสงขนส่ง จากัด โดยให้ใช้รถจานวนไม่เกิน ๑94
คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจานวน ๖1 คัน ,รถพ่วงจานวน 43 , รถบรรทุกเฉพาะกิจจานวน ๑๑ คัน ,
รถลากจูง จานวน ๓๘ คัน และรถกึ่งพ่วงจานวน ๔๑ คัน (เพิ่มรถจานวน 8 คัน เป็นรถลักษณะกระบะ
บรรทุกจานวน 1 คัน และพ่วงจานวน 7 คัน) เพื่อให้เพียงพอกับการใช้รถได้ตามที่ขอ
โดยกาหนดเงื่อนไขให้ ว่า บริษัท ส่ องแสงขนส่ ง จากัด นารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้ เข้า
ดาเนินการเพื่อจดทะเบียนภายในกาหนด 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ หากไม่สามารถนารถคัน
ใดเข้าดาเนินการเพือ่ จดทะเบียนได้ทันภายในกาหนดเวลา ให้ระงับการดาเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว และให้
ลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับจานวนรถที่ได้นาเข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียนแล้วภายในกาหนด
จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจา
ทางประจาจังหวัดนครราชสีมา 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 ส่องแสงขนส่ง จากัด ตามความเห็นของส านักงานขนส่ง จัง หวั ด
นครราชสีมา

/เอกสารแนบ.....
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เอกสารแนบ

รายละเอียดบัญชีรถของบริษัท ส่องแสงขนส่ง จากัด
ลาดับที่ เลขทะเบียน
ชนิดรถ
๑. 87-3109 นม. MITSUBISH
I
๒. 84-5616 นม.
3
82-0087 นม.
4
86-6463 นม.
5
86-5436 นม.
6
86-6830 นม.
7
86-9461 นม.
-

เลขคัสซี
FU510UZ-501579

เลขเครื่องยนต์
6D40-265107

ลักษณะรถ
กระบะบรรทุก

MRC1-0007
0616-PN-29
SS1-0001
PP-041-52
P36-1813
HSS1-001-11

-

พ่วง
”
”
”
”
”

/๔.27 เรื่อง........
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๔.27 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ
(เพิ่มรถ) ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจากัดสีคิ้ว โฟร์กลีฟ
ด้วย ห้างหุ้นส่วนจากัด สีคิ้วโฟกลีฟ ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ)
เพื่อให้เพียงพอกับการใช้งาน
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้

ลักษณะรถ

ตู้บรรทุก
กระบะบรรทุก
รวม

1. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ
เงื่อนไข
จานวนรถที่ขออนุมัติ
จานวนรถเดิม
เพิ่มรถ
(คัน)
(คัน)

เงื่อนไขจานวนรถ

๑
-

1
1

ที่นายทะเบียนเห็นควรกาหนด
(คัน)
2
๑

1

2

3

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง
ห้างหุ้นส่วนจากัด สีคิ้วโฟกลีฟ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถ
ที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรื อสิ่งของ ใบอนุญาตเลขที่ นม.๑๔/2557 สิ้นอายุวันที่ 4 มีนาคม 2562 สถานที่
ประกอบการขนส่งตั้งอยู่เลขที่ ๔๐/๔ หมู่ ๖ ตาบลสีคิ้ว อาเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ห้างหุ้นส่วนจากัด สีคิ้วโฟกลีฟ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวาง
หลักทรัพย์การชาระภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย
4. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
ห้างหุ้นส่วนจากัด สีคิ้วโฟกลีฟ เดิมมีสถานที่เก็บซ่อมบารุงรักษารถ ๒ แห่ง
- แห่งที่ ๑ ตั้งอยู่บริเวณ โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๐๘๐ ตาบลสีคิ้ว อาเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา มีเนื้อที่ ๑๐๐ ตารางเมตร เก็บรถได้ ๒ คัน

- แห่ งที่ ๒ ตั้งอยู่ บ ริ เวณโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๓๐๒๐ ตาบลสี คิ้ว อาเภอสี คิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา มีเนื้อที่ ๖๐๐ ตารางเมตร เก็บรถได้ ๑๒ คัน
รวม ๒ แห่ง มีเนื้อที่ ๗๐๐ ตารางเมตร เก็บรถได้ ๑๔ คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
/๕. รายละเอียด.......
- 81 5. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
ห้างหุ้นส่วนจากัด สีคิ้วโฟกลีฟ ขอเพิ่มรถจานวน 2 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก
จานวน 1 คัน และตู้บรรทุกจานวน 1 คัน โดยมีตัวรถทั้งหมดแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
6. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ขอ
ห้างหุ้นส่วนจากัด สีคิ้วโฟกลีฟ ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
7. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
7.1 ห้างหุ้นส่วนจากัด สีคิ้วโฟกลีฟ ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้รับจ้างขนส่งสินค้าประเภทไข่ฟัก
ให้กับ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เนื่องจากมีประมาณการขนส่งเพิ่มขึ้นรถที่มีอยู่เดิ มไม่
เพียงพอ จึงขอเพิ่มรถในครั้งนี้จานวน 2 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจานวน 1 คัน และตู้บรรทุก
จานวน 1 คัน เพื่อให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานต่อไป
๗.๒ ห้ างหุ้ น ส่ ว นจ ากัด สีคิ้ว โฟกลี ฟ ได้รับอนุมัติให้ เพิ่มรถครั้งสุ ดท้ายเมื่อคราวประชุม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 6/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ๒๕๖๐
8. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ)
ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด สีคิ้วโฟกลีฟ
9. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจากัด สีคิ้วโฟกลีฟ
มีเหตุผลและความจาเป็นต้องใช้รถเพิ่มขึ้นจึงเห็นควรกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ ตามมาตรา
32 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถ
ที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด สีคิ้วโฟกลีฟ โดยให้ใช้รถจานวนไม่เกิน 3 คัน
เป็นรถลักษณะตู้บรรทุกจานวน 2 คัน และกระบะบรรทุกจานวน 1 คัน (เพิ่มรถจานวน 2 คัน เป็นรถ
ลักษณะกระบะบรรทุกจานวน 1 คัน และตู้บรรทุกจานวน 1 คัน ) เพื่อให้เพียงพอกับการใช้รถได้ตามที่ขอ
โดยก าหนดเงื่ อ นไขให้ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด สี คิ้ ว โฟกลี ฟ 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

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 ห้า งหุ้นส่วนจากัด สีคิ้วโฟกลีฟ ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัด
นครราชสีมา
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4.28 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวน
รถ (เพิ่มรถ ) และสถานที่เก็บซ่อมบารุงรักษารถ ที่กาหนดไว้ใน ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทาง
ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด นิวัฒน์ ทรานสปอร์ต
ด้วย ห้างหุ้นส่วนจากัด นิวัฒน์ ทรานสปอร์ต ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิ จารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ
(เพิ่มรถ) เพื่อให้เพียงพอกับการใช้งานรับจ้างขนส่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ
เงื่อนไข
จานวนรถที่ขออนุมัติ
เงื่อนไขจานวนรถ
ลักษณะรถ
จานวนรถ
เพิ่มรถ
ที่นายทะเบียนเห็นควรกาหนด
เดิม
(คัน)
(คัน)
(คัน)
ตู้บรรทุก
5
5
พ่วง
1
1
กระบะบรรทุก
2
2
รวม
6
2
8
๒. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง
ห้าง ฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ใบอนุญาตเลขที่ นม. ๑๓/๒๕๕๘ สิ้นอายุวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สถานที่ประกอบการขนส่ง
ตั้งอยู่เลขที่ ๕๑/๔ หมู่ที่ ๑๓ ตาบลพลับพลา อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ห้างฯ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวางหลักทรัพย์การชาระ
ภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย
๔. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
เดิม ห้างฯ มีสถานที่เก็บ ซ่อมและบารุงรักษารถจานวน ๑ ตั้งอยู่บริเวณ โฉนดที่ดินเลขที่
๓๗๘๗๘ ตาบลพลับพลา อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ ๒๐๐ ตารางเมตร เก็บรถได้ ๔ คัน

มีความประสงค์ขอเพิ่มสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถอีก 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 37878
ตาบลพลับพลา อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 1,600 ตารางเมตร เก็บรถได้ 32 คัน รวม 2
แห่งมีเนื้อที่ 1,800 ตารางเมตร เก็บรถได้ 36 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
๕. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
ห้าง ฯ ขอเพิ่มรถจานวน ๒ คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด โดยมีตัวรถอยู่แล้ว
คื อ คั น หมายเลขทะเบี ย น 88-1876 นม. ชนิ ด รถ HINO เลขตั ว รถ FC9JJLA-14626 เลขเครื่ อ งยนต์
J05ETCH18426 และคันหมายเลขทะเบียน 87-7096 นม. ชนิดรถรถ ISUZU เลขตัวรถ NQR75RY52E57101379 เลขเครื่องยนต์ 4HK1-547044
/6. เหตุผล..........
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ห้าง ฯ ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ บริษัท ทรีโอพลาสติก จากัด
ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
๗. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
๗.๑ ห้าง ฯ ขอเพิ่มรถเพื่อนารถไปรับจ้างขนส่งชิ้นส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้กับ
บริษัท ทรีโอพลาสติก จากัด ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด เนื่องจากปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น รถ
ที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงขอเพิ่มรถในครั้งนี้จานวน ๒ คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด เพื่อให้มี
รถเพียงพอกับการใช้งานต่อไป
๗.๒ ห้างหุ้นส่วนจากัด นิวัฒน์ ทรานสปอร์ต ได้รับได้รับอนุมัติให้เพิ่มรถครั้งสุดท้ายเมื่อ
คราวประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 9/๒๕60 เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๘. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ)
ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ทีก่ าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด นิวัฒน์ ทรานสปอร์ต
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจากัด นิวัฒน์ ทราน
สปอร์ต มีเหตุผลและความจาเป็นต้องใช้รถเพิ่มขึ้น จึงเห็นควรกาหนด(ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ
(เพิ่มรถ) ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด นิวัฒน์ ทรานสปอร์ต
โดยให้ใช้รถจานวนไม่เกิน 8 คัน เป็นรถลักษณะตู้บรรทุกจานวน ๕ คัน ,พ่วงจานวน ๑ คัน และกระบะ
บรรทุกจานวน 2 คัน (เพิ่มรถจานวน ๒ คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด) เพื่อให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับการใช้รถได้ตามที่ขอ

โดยกาหนดเงื่อนไขให้ ห้างหุ้นส่วนจากัด นิวัฒ น์ ทรานสปอร์ต 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 ห้า งหุ้นส่วนจากัด นิวัฒน์ ทรานสปอร์ต ตามความเห็นของสานักงานขนส่ง
จังหวัดนครราชสีมา
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- 84 4.29 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ
(เพิ่มรถ ) ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
ให้แก่บริษัท ปรนุชทรานสปอร์ต จากัด
ด้วย บริษัท ปรนุชทรานสปอร์ต จากัด ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ)
เพื่อให้เพียงพอกับการใช้งานรับจ้างขนส่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ
เงื่อนไข
จานวนรถที่ขออนุมัติปรับปรุง
ลักษณะรถ
จานวนรถ
ลักษณะมาตรฐาน
เดิม
(คัน)
(คัน)
กระบะบรรทุก
3
พ่วง
2
บรรทุกเฉพาะกิจ
2
กึ่งพ่วง
30
ลากจูง
24
5
รวม
61
2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง

เงื่อนไขจานวนรถ
ที่นายทะเบียนเห็นควรกาหนด
(คัน)
3
2
2
30
29
66

บริษัทฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ใบอนุญาตเลขที่ นม.122/2559 สิ้นอายุวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 สถานที่ประกอบการ
ขนส่งตั้งอยู่เลขที่ 545/1 หมู่ 2 ตาบลด่านขุนทด อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวางหลักทรัพย์ การ
ชาระภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย
4. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
บริษัทฯ มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถจานวน 1 แห่ง ตัง้ อยู่บริเวณตามโฉนด
ที่ดินเลขที่ 14049 ตาบลด่านขุนทด อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีเนือ้ ที่ 4,0๐๐ ตารางเมตร
เก็บรถได้ 80 คัน
5. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
บริษัทฯ ขอเพิ่มรถจานวน 5 คัน เป็นรถลักษณะลากจูงทั้งหมด โดยขออนุมัติในหลักการ
ซึ่งมีเอกสารการจองรถจาก บริษัท ฮีโนนครราชสีมา จากัด
/๖ เหตุผล.......
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บริษัทฯ ขอเปลี่ยนลักษณะรถเพื่อนาไปใช้รับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ บริษัท ทีพีไอ โพลีน
จากัด (มหาชน) ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
7.ข้อมูลจากการตรวจสอบ
๗.๑ บริษัท ฯ ขอเพิ่มรถเพื่อนารถไปรับจ้างขนส่งสินค้าประเภทปูนซีเมนต์ถุง ให้กับ บริษัท
ทีพีไอ โพลีน จากัด (มหาชน) ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด เนื่องจากปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น รถ
ที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงขอเพิ่มรถในครั้งนี้จานวน 5 คัน เป็นรถลักษณะลากจูงทั้งหมด เพื่อให้มีรถ
เพียงพอกับการใช้งานต่อไป
๗.๒ บริษัทฯ ได้รับได้รับอนุมัติให้เพิ่มรถครั้งสุดท้ายเมื่อคราวประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้ง
ที่ 10/๒๕60 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ๒๕๖๐
8. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ)
ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ บริษัท ปรนุชทรานสปอร์ต จากัด
9. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิ จารณาแล้วเห็นว่า บริษัท ปรนุชทรานสปอร์ต จากัด
มีเหตุผลและความจาเป็นจึงเห็นควรกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับ จานวนรถ (เพิ่มรถ) ตามมาตรา 32
แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้
ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ บริษัท ปรนุชทรานสปอร์ต จากัด โดยให้ใช้รถจานวนไม่เกิน 66 คัน

เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจานวน 3 คัน ,พ่วงจานวน 2 คัน , บรรทุกเฉพาะกิจจานวน 1 คัน , กึ่งพ่วง
จานวน 30 คัน และลากจูงจานวน 29 คัน (เพิ่มรถจานวน 5 คัน เป็นรถลักษณะลากจูงทั้งหมด) เพื่อให้
เพียงพอกับการใช้รถได้ ตามที่ขอ
โดยกาหนดเงื่อนไขให้ บริษัท ปรนุชทรานสปอร์ต จากัด นารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้ เข้า
ดาเนินการเปลี่ยนลักษณะรถภายในกาหนด 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ หากไม่สามารถนา
รถคันใดเข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียนได้ทันภายในกาหนดเวลา ให้ระงับการดาเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว
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 ปรนุชทรานสปอร์ต จากัด ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัด
นครราชสีมา
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- 86 ๔.30 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวน
รถ (เพิ่มรถ ) ที่กาหนดไว้ใน ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ให้แก่ นายอดินันท์ ครุฑกุล
ด้วย นายอดินันท์ ครุฑกุล ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ) เพื่อให้
เพียงพอกับการใช้งานขนส่ง
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้

ลักษณะรถ

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ
เงื่อนไข
จานวนรถที่ขออนุมัติ
จานวนรถเดิม เพิ่มรถและปรับปรุงลักษณะรถ
(คัน)
(คัน)

เงื่อนไขจานวนรถ

กระบะบรรทุก
ตู้บรรทุก

3
2

1
-

ที่นายทะเบียนเห็นควรกาหนด
(คัน)
๔
๒

รวม

5

1

๖

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง
นายอดินันท์ ครุฑกุล เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่ งสั ตว์ห รื อสิ่ ง ของ ใบอนุ ญาตเลขที่ นม. ๒๑/๒๕๕๗ สิ้ นอายุวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ สถานที่
ประกอบการขนส่งตั้งอยู่เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๗ ตาบลบึงพะไล อาเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
นายอดินั น ท์ ครุ ฑกุล ได้ปฏิบัติถูกต้ องตามระเบี ยบของทางราชการเกี่ ยวกับ การวาง
หลักทรัพย์การชาระภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย
๔. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
นายอดินันท์ ครุฑกุล มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถจานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณ
โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๕๔๕ ตาบลบึงพะไล อาเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ ๕๐๐ ตารางเมตร
เก็บรถได้ ๑๐ คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
๕. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นายอดินันท์ ครุฑกุล ขอเพิ่มรถจานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก โดยมีตัวรถ
แล้ว คือคันหมายเลขทะเบียน 70-6168 กจ. ชนิดรถ HINO เลขตัวรถ FC4JLRA-11066 เลขเครื่องยนต์
J05C-TF15631
/6.เหตุผล......
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นายอดินันท์ ครุฑกุล ขอเพิ่มรถ เพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่ง ให้กับ บริษัท ออฟติมอล
เทค จากัด เนื่องจากมีปริมาณการใช้รถเพิ่มมากขึ้น รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอกับการใช้งาน จึงได้ขอเพิ่มรถเพื่อให้
มีรถเพียงพอกับการใช้งานขนส่งต่อไป
๗. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
๗.๑ นายอดินันท์ ครุฑกุล ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปรวมกับรถเดิม นาไปใช้ในการรับจ้างขนส่ง
เคมีภัณฑ์ ให้กับ บริษัท ออฟติมอล เทค จากัด ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด ปัจจุบันมีปริมาณ
งานเพิ่มมากขึ้น รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ จึงขอเพิ่มรถอีกจานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก เพื่อให้มีรถ
เพียงพอกับการใช้งานต่อไป
๗.๒ นายอดิ นั น ท์ ครุ ฑ กุ ล ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ เ พิ่ ม รถครั้ ง สุ ด ท้ า ยเมื่ อ คราวประชุ ม
คณะอนุกรรมการครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
๘. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ)
ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ทีก่ าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง

ไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ นายอดินันท์ ครุฑกุล
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า นายอดินันท์ ครุฑกุล มีเหตุผลและ
ความจาเป็นต้องใช้รถเพิ่มขึ้น จึงเห็นควรกาหนด(ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ) ตามมาตรา ๓๒
แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้
ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ นายอดินันท์ ครุฑกุล โดยให้ใช้รถจานวนไม่เกิน ๖ คัน เป็นรถ
ลักษณะกระบะบรรทุกจานวน ๔ คัน และรถตู้บรรทุกจานวน ๒ คัน (เพิ่มรถจานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะ
กระบะบรรทุก) เพื่อให้เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้รถได้ตามที่ขอ
โดยกาหนดเงื่อนไขให้ นายอดินันท์ ครุฑกุล นารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้ เข้าดาเนินการ เพื่อ
จดทะเบียนภายในกาหนด 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 นายอดินันท์ ครุฑกุล ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

/๔.31 เรื่อง...........
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4.31 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวน
รถ (เพิ่มรถ ) ที่กาหนดไว้ใน ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ให้แก่ บริษัท นาถยาราชสีมา (๒๐๑๓) โลจิสติกส์ จากัด
ด้วย บริษัท นาถยาราชสีมา (๒๐๑๓) โลจิสติกส์ จากัด ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วย
รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับ
จานวนรถ (เพิ่มรถ) เพื่อให้เพียงพอกับการใช้งานขนส่ง
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้

ลักษณะรถ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ
เงื่อนไข
จานวนรถที่ขออนุมัติ
จานวนรถเดิม
เพิ่มรถ
(คัน)
(คัน)

เงื่อนไขจานวนรถ
ที่นายทะเบียนเห็นควรกาหนด
(คัน)

กระบะบรรทุก
พ่วง
ตู้บรรทุก
กึ่งพ่วง
ลากจูง

1
1
6
๕
5

1 (ขออนุมัติในหลักการ)

1
1
6
5
5 (อนุมัติในหลักการ 1 คัน)

รวม

18

1

19

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง
บริษัทฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ใบอนุญาตเลขที่ นม.๕1/2557 สิ้นอายุวันที่ 23 มิถุนายน 2562 สถานที่ประกอบการขนส่ง
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๘/๘๒ ซอยมิตรภาพ ๘ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวางหลักทรัพย์ การ
ชาระภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย
4. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
บริษัทฯ มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถจานวน 2 แห่ง ดังนี้
แห่ งที่ ๑ ตั้งอยู่ บ ริ เวณโฉนดที่ดิน เลขที่ ๗๒ ตาบลบ้านใหม่ อาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา มีเนื้อที่ ๑00 ตารางเมตร เก็บรถได้ ๒ คัน
แห่งที่ ๒ ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๗๙๐๗ ตาบลตาลเดี่ยว อาเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี มีเนื้อที่ ๑,๒๖๐ ตารางเมตร เก็บรถได้ ๒๕ คัน รวม ๒ แห่ง มีเนื้อที่ ๑,๓๖๐ ตารางเมตร
เก็บรถได้ ๒๗ คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
/๕ราย........
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บริษัทฯ ขอเพิ่มรถจานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะลากจูง โดยขออนุมัติในหลักการ ซึ่งมี
เอกสารการจองรถจาก ห้างหุ้นส่วนจากัด คิงส์ยนต์
6. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ขอ
บริษัท ฯ ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับ บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช
จากัด
ไปส่งยังสถานที่ต่าง
ๆ
ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
7. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
๗.๑ บริษัทฯ ขอเพิ่มรถ เพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าประเภทแป้งมันสาปะหลัง
สาเร็จรูป ให้กับ บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จากัด เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นรถที่มีอยู่เพิ่มไม่เพียงพอ
จึงประสงค์ขอเพิ่มรถในครั้งนี้ เพื่อให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานต่อไป

๗.๒ บริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เพิ่มรถครั้งสุดท้ายเมื่อคราวประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่
7/๒๕60 เมื่อวันที่ 12 กันยายน ๒๕60
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 นาถยาราชสีมา
(๒๐๑๓) โลจิสติกส์ จากัด
9. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็น ว่า บริษัท นาถยาราชสีมา (๒๐๑๓)
โลจิสติกส์ จากัด มีเหตุผลและความจาเป็นต้องใช้รถเพิ่มขึ้น จึงเห็นควรกาหนด(ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับ
จ านวนรถ (เพิ่มรถ) ตามมาตรา 32 แห่ งพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ. 2522 ไว้ในใบอนุญาต
ประกอบการขนส่ง ไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ บริษัท นาถยาราชสีมา
(๒๐๑๓) โลจิสติกส์ จากัด โดยให้ใช้รถจานวนไม่เกิน ๑9 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจานวน ๑ คัน ,
พ่วงจานวน ๑ คัน ,ตู้บรรทุกจานวน ๖ คัน ,กึ่งพ่วง จานวน ๕ คัน และลากจู งจานวน 6 คัน (เพิ่มรถ
จานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะลากจูง) เพื่อให้เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้รถได้ตามที่ขอ
โดยกาหนดเงื่อนไขให้ บริษัท นาถยาราชสีมา (๒๐๑๓) โลจิสติกส์ จากัด นารถที่ได้รับอนุมัติ
ครั้งนี้ เข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียนภายในกาหนด 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ หากไม่
สามารถนารถคันใดเข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียนได้ทันภายในกาหนดเวลา ให้ระงับการดาเนินการทางทะเบียน
รถดังกล่าว และให้ลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับจานวนรถที่ได้นาเข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียน
แล้วภายในกาหนด
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 นาถยาราชสีมา (2013) โลจิสติกส์ จากัด ตามความเห็นของสานักงาน
ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

/๔.32 เรื่อง......
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๔.32 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ
(เพิ่มรถ) ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
ให้แก่นายประกอบ ชะโลมกลาง
ด้วยนายประกอบ ชะโลมกลาง ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ) เพื่อให้
เพียงพอกับการใช้งาน
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ

ลักษณะรถ

กระบะบรรทุก
พ่วง
ตู้บรรทุก
กึ่งพ่วง
ลากจูง
รวม

เงื่อนไข
จานวนรถเดิม
(คัน)

จานวนรถที่ขออนุมัติ
เพิ่มรถ
(คัน)

13
2
11
1
1
28

2 (ขออนุมัติในหลักการ 1 คัน)
1 (ขออนุมัติในหลักการ)
3

เงื่อนไขจานวนรถ
ที่นายทะเบียนเห็นควรกาหนด
(คัน)
13
4 (อนุมัติในหลักการ 1 คัน)
12 (อนุมัติในหลักการ 1 คัน)
1
1
31

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง
นายประกอบ ชโลมกลาง เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่
ใช้ในการขนส่งสัตว์หรื อสิ่งของ ใบอนุญาตเลขที่ นม.๓๙/2559 สิ้นอายุวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สถานที่
ประกอบการขนส่งตั้งอยู่เลขที่ ๙๐ หมู่ ๔ ตาบลหนองไข่น้า อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
นายประกอบ ชโลมกลาง ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวาง
หลักทรัพย์การชาระภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย
4. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
นายประกอบ ชะโลมกลาง มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถจานวน ๑ แห่ง
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๔๒๗๘ ตาบลหนองไข่น้า อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ ๑,๖๐๐ ตาราง
เมตร สามารถเก็บรถได้จานวน ๓๒ คัน
5. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นายประกอบ ชโลมกลาง ขอเพิ่มรถจานวน 3 คัน เป็นรถลักษณะตู้บรรทุกจานวน 1
คัน และพ่วงจานวน 2 คัน โดยมีตัวรถอยู่แล้ว 1 คัน คือคันหมายเลขทะเบียน 93-3832 กท. เลขตัวรถ
P40-0383 และขออนุมัติในหลักการจานวน 2 คัน
/๖. เหตุผล.......
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นายประกอบ ชโลมกลาง ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งให้กับ บริษัท ซีเอส
เมทอล จากัด เนื่องจากมีปริมาณการขนส่งเพิ่มขึ้นรถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ จึงประสงค์ขอเพิ่มรถเพื่อให้เพียงพอ
กับการใช้งาน
7. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
7.1 นายประกอบ ชะโลมกลาง ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้รับจ้างขนส่งเหล็ก กระเบื้องและ
วัสดุก่อสร้าง และเสื้อผ้าสาเร็จรูป ให้กับ บริษัท ซีเอสเมทอล จากัด เนื่องจากมีประมาณการขนส่งเพิ่มขึ้น รถที่

มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ จึงขอเพิ่มรถในครั้งนี้จานวน 3 คัน เป็นรถลักษณะตู้บรรทุกจานวน 1 เพื่อให้มีรถเพียงพอ
กับการใช้งานต่อไป
๗.๒ นายประกอบ ชโลมกลาง ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ เ พิ่ ม รถครั้ ง สุ ด ท้ า ย เมื่ อ คราวประชุ ม
คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 7 /2560 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 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
ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ นายประกอบ ชะโลมกลาง
9. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า นายประกอบ ชโลมกลาง มีเหตุผล
และความจาเป็นต้องใช้รถเพิ่มขึ้นจึงเห็นควรกาหนด(ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถตามมาตรา 32 แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ นายประกอบ ชโลมกลาง โดยให้ใช้รถจานวนไม่เกิน 31 คันเป็นรถ
ลักษณะกระบะบรรทุกจานวน ๑๓ คัน , รถลักษณะพ่วงจานวน 4 คัน ,รถตู้บรรทุกจานวน ๑2 คัน ,กึ่งพ่วง
จานวน ๑ คัน และลากจูงจานวน ๑ คัน (เพิ่มรถจานวน 3 คัน เป็นรถลักษณะตู้บรรทุกจานวน 1 คัน
และพ่วงจานวน 2 คัน ) เพื่อให้เพียงพอกับการใช้รถได้ตามที่ขอ
โดยกาหนดเงื่อนไขให้ นายประกอบ ชโลมกลาง 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 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ ประกอบ ชโลมกลาง ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
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รถ (เพิ่มรถ ) ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรื อ
สิ่งของให้แก่ นางเครือวัลย์ ศรีแสง
ด้วย นางเครือวัลย์ ศรีแสง ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ) เพื่อให้
เพียงพอกับการใช้งานรับจ้างขนส่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง

สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ
เงื่อนไข
จานวนรถที่ขออนุมัติ
ลักษณะรถ
จานวนรถเดิม
เพิ่มรถ
(คัน)
(คัน)

เงื่อนไขจานวนรถ

ตู้บรรทุก

4

๑

ที่นายทะเบียนเห็นควรกาหนด
(คัน)
5

รวม

4

๑

5

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง
นางเครือวัลย์ ศรีแสง เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ใบอนุญาตเลขที่ นม. ๖๗/๒๕๕๘ สิ้นอายุวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ สถานที่
ประกอบการขนส่งตั้งอยู่เลขที่ ๔๙ หมู่ ๑๐ ตาบลหนองกราด อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
นางเครื อ วั ล ย์ ศรี แ สง ได้ ป ฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ งตามระเบีย บของทางราชการเกี่ ย วกั บการวาง
หลักทรัพย์การชาระภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย
๔. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
นางเครือวัลย์ ศรีแสง มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถจานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่บริเวณ
โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๗๖๐๑ ตาบลหนองกราด อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ ๒๕๐ ตาราง
เมตร สามารถเก็บรถได้จานวน ๕ คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
๕. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นางเครือวัลย์ ศรีแสง ขอเพิ่มรถจานวน ๑ คัน เป็นรถลักษณะตู้บรรทุก โดยมีตัวรถอยู่
แล้ว เป็นรถใหม่ ชนิดรถ HINO เลขตัวรถ MNKFC9JLLXHX21517 เลขเครื่องยนต์ J05ETCH55021
๖. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ขอ
นางเครือวัลย์ ศรีแสง ขอเพิ่มรถ เพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ ห้างหุ้นส่วน
จากัด ปทุม ทรานสปอร์ต
๗. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
๗.๑ นางเครือวัลย์ ศรีแสง ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งอะไหล่รถยนต์ ให้กับ
ห้างหุ้นส่วนจากัด ปทุมทรานสปอร์ต ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด ปัจจุบันมีปริมาณงานเพิ่มมาก
ขึ้น รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอจึงขอเพิ่มรถจานวน ๑ คัน เป็นรถลักษณะตู้บรรทุก เพื่อให้มีรถเพียงพอกับการใช้
งานต่อไป
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๗.๒ นางเครื อ วั ล ย์ ศรี แ สง ได้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ เ พิ่ ม รถครั้ง สุ ดท้ า ยเมื่ อ คราวประชุ ม คณะอนุ
กรรมการครั้งที่ 8/ 2558 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558
๘. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ)
ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ทีก่ าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ นางเครือวัลย์ ศรีแสง
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า นางเครือวัลย์ ศรีแสง มีเหตุผลและ
ความจาเป็นต้องใช้รถเพิ่มขึ้นจึงเห็นควรกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ) ตามมาตรา ๓๒
แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้
ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ นางเครือวัลย์ ศรีแสง โดยให้ใช้รถจานวนไม่เกิน 5 คัน เป็นรถ
ลักษณะตู้บรรทุกทั้งหมด (เพิ่มรถจานวน ๑ คัน เป็นรถลักษณะตู้บรรทุก) เพื่อให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
การใช้รถได้ตามที่ขอ
โดยกาหนดเงื่อนไขให้ นางเครือวัลย์ ศรีแสง นารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้ เข้าดาเนินการ เพื่อจด
ทะเบียนภายในกาหนด 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 นางเครือวัลย์ ศรีแสง ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
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๔.34 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวน
รถ เพิ่มรถ ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
ให้แก่ นายธนภูมิ มีใหม่
ด้วย นายธนภูมิ มีใหม่ ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ) เพื่อให้
เพียงพอกับการใช้งาน
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ
เงื่อนไข
จานวนรถที่ขออนุมัติ
จานวนรถเดิม
เพิ่มรถ
ลักษณะรถ
(คัน)
(คัน)
กระบะบรรทุก
รวม

เงื่อนไขจานวนรถ

3

3

ที่นายทะเบียนเห็นควรกาหนด
(คัน)
6

3

3

6

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง
นายธนภูมิ มีใหม่ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ใบอนุญาตเลขที่ นม.69/2560 สิ้นอายุวันที่ 4 เมษายน 2565 สถานทีป่ ระกอบการ
ขนส่งตั้งอยู่เลขที่ 407 ถนนพายัพทิศ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
นายธนภูมิ มีใหม่ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการ
วางหลักทรัพย์ การชาระภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย
4. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
นายธนภูมิ มีใหม่ มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถจานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณ
โฉนดที่ดินเลขที่ 120102 ตาบลหัวทะเล อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 1,000 ตารางเมตร
เก็บรถได้ 20 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
5. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นายธนภูมิ มีใหม่ ขอเพิ่มรถจานวน 3 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด โดยมี
ตัวรถทั้งหมดแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
6. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ขอ

นายธนภูมิ มีใหม่ ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ บริษัท เอฟซี โลจิ
สติกส์ จากัด ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
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7. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
7.1 นายธนภูมิ มีใหม่ ขอเพิ่มรถเพื่อนารถไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าประเภทเบ็ดเตล็ด
ทั่วไป ให้กับ บริษัท เอฟซี โลจิสติกส์ จากัด เนื่องจากมีประมาณการขนส่งเพิ่มขึ้น รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ จึง
ขอเพิ่มรถในครั้งนี้จานวน 3 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อให้ มีรถเพียงพอกับการใช้งาน
ต่อไป
๗.๒ ตั้งแต่ นายธนภูมิ มีใหม่ ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นต้นมา ยังไม่เคยขอ
เพิ่มรถแต่อย่างใด
8. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด(ปรับปรุง)เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ) ตาม
มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ นายธนภูมิ มีใหม่
9. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิ จารณาแล้วเห็นว่า นายธนภูมิ มีใหม่ มีเหตุผลและ
ความจาเป็นต้องใช้รถเพิ่มขึ้น จึงเห็นควรกาหนด(ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ ตามมาตรา 32 แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ นายธนภูมิ มีใหม่ โดยให้ใช้รถจานวนไม่เกิน 6 คัน เป็นรถลักษณะ
กระบะบรรทุกทั้งหมด (เพิ่มรถจานวน 3 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด) เพื่อให้เพียงพอกับการใช้
รถได้ตามที่ขอ
โดยกาหนดเงื่อนไขให้ นายธนภูมิ มีใหม่ รถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้ เข้าดาเนินการเพื่ อ จด
ทะเบียนภายในกาหนด 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ หากไม่สามารถนารถคันใดเข้าดาเนินการ
เพื่อจดทะเบียนได้ทันภายในกาหนดเวลา ให้ระงับการดาเนินการทางทะเบียนรถดั งกล่าว 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
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ นายธนภูมิ มีใหม่ ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
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๔.35 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวน
รถ (เพิ่มรถ) ที่กาหนดไว้ใน ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
ให้แก่ นางสาวปราณปรียา แก้วพล
ด้วย นางสาวปราณปรียา แก้วพล ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ)
เพื่อให้เพียงพอกับการใช้งาน
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้

ลักษณะรถ

ลากจูง
กึ่งพ่วง
รวม

1. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ
เงื่อนไข
จานวนรถที่ขออนุมัติ
จานวนรถเดิม
เพิ่มรถ
(คัน)
(คัน)

เงื่อนไขจานวนรถ
ที่นายทะเบียนเห็นควรกาหนด
(คัน)

1
-

2

1
2

1

2

3

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง
นางสาวปราณปรียา แก้วพล เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วย
รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรื อสิ่งของ ใบอนุญาตเลขที่ นม.200/2560 สิ้นอายุวันที่ 11 กันยายน 2565
สถานที่ประกอบการขนส่งตั้งอยู่เลขที่ 89 หมู่ 4 ตาบลดอนชมพู อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
นางสาวปราณปรียา แก้วพล ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวาง
หลักทรัพย์ การชาระภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย
4. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
นางสาวปราณปรียา แก้วพล มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถจานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่
บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 517535 ตาบลดอนชมพู อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 200 ตาราง
เมตร เก็บรถได้ 4 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
5. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ

นางสาวปราณปรียา แก้วพล ขอเพิ่มรถจานวน 2 คัน เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วงทั้งหมด
โดยมีตัวรถทั้งหมดแล้ว คือคันหมายเลขทะเบียน 61-4291 กท. เลขตัวรถ SPN-068-12 และคันหมายเลข
ทะเบียน 61-4559 กท. เลขตัวรถ SPN-009-08
/๖. เหตุผลและ........
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6. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ขอ
นางสาวปราณปรียา แก้วพล ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ ห้าง
หุ้นส่วนจากัด ทรัพย์ไพบูลย์การโยธา ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
7. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
7.1 นางสาวปราณปรียา แก้วพล ขอเพิ่มรถเพื่อนารถใช้ในการรับจ้างขนส่งวัสดุก่อสร้าง
ให้กับ ห้างหุ้นส่วนจากัด ทรัพย์ไพบูลย์การโยธา เนื่องจากมีประมาณการขนส่งเพิ่มขึ้น รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ
จึงขอเพิ่มรถในครั้งนี้จานวน 2 คัน เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วงทั้งหมด เพื่อให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานต่อไป
๗.๒ ตั้งแต่ นางสาวปราณปรียา แก้วพล ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นต้นมา ยังไม่
เคยขอเพิ่มรถแต่อย่างใด
8. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด(ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ) ตาม
มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ นางสาวปราณปรียา แก้วพล
9. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวปราณปรียา แก้วพล มี
เหตุผลและความจาเป็นต้องใช้รถเพิ่มขึ้น จึงเห็นควรกาหนด(ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ ตามมาตรา
32 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ. 2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ไม่ประจาทางด้วย
รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ นางสาวปราณปรียา แก้วพล โดยให้ใช้รถจานวนไม่เกิน 3 คัน
เป็นรถลักษณะลากจูงจานวน ๑ คัน และกึ่งพ่วงจานวน 2 คัน (เพิ่มรถจานวน 2 คัน เป็นรถลักษณะกึ่ง
พ่วง) เพื่อให้เพียงพอกับการใช้รถได้ตามที่ขอ
โดยกาหนดเงื่อนไขให้ ว่า นางสาวปราณปรียา แก้ว พล นารถที่ได้รับอนุมัติครั้ งนี้ เข้า
ดาเนินการเพื่อจดทะเบียนภายในกาหนด 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ หากไม่สามารถนารถคัน
ใดเข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียนได้ทันภายในกาหนดเวลา 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

ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ นางสาวปราณปรียา แก้วพล ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัด
นครราชสีมา
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เรื่ องการพิจารณาให้ความเห็น ชอบในการกาหนด (ปรั บปรุ ง) เงื่อนไขเกี่ยวกับ
จานวนรถ (เพิ่มรถ ) ที่กาหนดไว้ใน ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด ซินม่งเส็งราชสีมาเจริญขนส่ง
ด้วย ห้างหุ้นส่วนจากัด ซินม่งเส็งราชสีมาเจริญขนส่ง ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่
ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ
(เพิ่มรถ) เพื่อให้เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้งานขนส่ง
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ
เงื่อนไข
จานวนรถที่ขออนุมัติ
เงื่อนไขจานวนรถ
จานวนรถเดิม เพิ่มรถและปรับปรุงลักษณะรถ ทีน่ ายทะเบียนเห็นควรกาหนด
ลักษณะรถ
(คัน)
(คัน)
(คัน)
กระบะบรรทุก
รวม

5

2 (ขออนุมัติในหลักการ 1 คัน)

7 (อนุมัติในหลักการ 1 คัน)

5

2

7

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง
ห้างฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของใบอนุญาตเลขที่ นม 97/2560 สิ้นอายุวันที่ 4 พฤษภาคม 25๖5 สถานที่ประกอบการขนส่ง
ตั้งอยู่เลขที่ 117 หมู่ 2 ตาบลมะเริง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ห้างฯ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวางหลักทรัพย์ การชาระ
ภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย
4. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
ห้างฯ มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถจานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่บริเวณโฉนด
ที่ดินเลขที่ 177 ตาบลมะเริง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 2,200 ตารางเมตร เก็บรถได้
44 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้

5. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
ห้างฯ ขอเพิ่มรถจานวน 2 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด โดยมีตัวรถอยู่แล้ว
จานวน 1 คัน คือคันหมายเลขทะเบียน 99-5201 กท. ชนิดรถ HINO เลขตัวรถ FL187LA-11992 เลข
เครื่องยนต์ H07C-E72036
6. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ขอ
ห้างฯ ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ บริษัท เสรีด่านเกวียน จากัด
ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
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7.1 ห้างฯ ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง ให้กับ
บริษัท เสรีด่านเกวียน จากัด เนื่องจากปริมาณงานเพิ่มมากขึ้นรถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอกับการใช้งาน ดังนั้น จึง
ได้ขอเพิ่มรถอีกจานวน 2 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด เพื่อให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานขนส่ง
ต่อไป
๗.๒ ตั้งแต่ ห้างหุ้นส่วนจากัด ซินม่งเส็งราชสีมาเจริญขนส่ง ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่ง
เป็นต้นมา 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 ซินม่ง
เส็งราชสีมาเจริญขนส่ง
9. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็น ว่า ห้างหุ้นส่วนจากัด ซินม่งเส็งราช
สีมาเจริญขนส่ง มีเหตุผ ลและความจ าเป็ นต้องใช้รถเพิ่มขึ้น จึงเห็ นควรกาหนด(ปรับปรุง ) เงื่อนไขเกี่ยวกับ
จ านวนรถ (เพิ่มรถ) ตามมาตรา 32 แห่ งพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ. 2522 ไว้ในใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด ซินม่ง
เส็งราชสีมาเจริญขนส่ง โดยให้ใช้รถจานวนไม่เกิน 7 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด (เพิ่มรถจานวน
2 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก) เพื่อให้เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้รถได้ตามที่ขอ
โดยกาหนดเงื่อนไขให้ ห้างหุ้นส่วนจากัด ซินม่งเส็งราชสีมาเจริญขนส่ง นารถที่ได้รับอนุมัติ
ครั้งนี้ เข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียนภายในกาหนด 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ หากไม่
สามารถนารถคันใดเข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียนได้ทันภายในกาหนดเวลา ให้ระงับการดาเนินการทางทะเบียน
รถดังกล่าว และให้ลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับจานวนรถที่ได้นาเข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียน
แล้วภายในกาหนด

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 ซินม่งเส็งราชสีมาเจริญขนส่ง ตามความเห็นของสานักงาน
ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
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๔.37 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวน
รถ (เพิ่มรถ) ที่กาหนดไว้ใน ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
ให้แก่ นายประจักษ์ รักไทย
ด้วย นายประจักษ์ รักไทย ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ) เพื่อให้
เพียงพอกับการใช้งาน
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้

ลักษณะรถ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ
เงื่อนไข
จานวนรถที่ขออนุมัติ
จานวนรถเดิม
เพิ่มรถ
(คัน)
(คัน)

กระบะบรรทุก
พ่วง
บรรทุกเฉพาะกิจ
รวม

เงื่อนไขจานวนรถ

1
1
3

1
-

ที่นายทะเบียนเห็นควรกาหนด
(คัน)
2
1
3

5

1

6

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง
นายประจักษ์ รักไทย เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ใบอนุญาตเลขที่ นม.117/2560 สิ้นอายุวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 สถานที่
ประกอบการขนส่งตั้งอยู่เลขที่ 1324 ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

นายประจั ก ษ์ รั ก ไทย ได้ ป ฏิ บั ติ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บของทางราชการเกี่ ย วกั บ การวาง
หลักทรัพย์ การชาระภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย
4. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
นายประจักษ์ รักไทย มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถจานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณ
โฉนดที่ดินเลขที่ 51090 ตาบลดอนหวาย อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 800 ตารางเมตร
เก็บรถได้ 16 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
5. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นายประจักษ์ รักไทย ขอเพิ่มรถจานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก โดยมีตัว
รถอยู่ แล้ ว คือคัน หมายเลขทะเบี ย น 86-9756 นม. ชนิดรถ HINO เลขตัว รถ FC9JJLA-12766 เลข
เครื่องยนต์ J05E-TCH12402
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6. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ขอ
นายประจักษ์ รักไทย ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งมูลสุกร ให้กับ บริษัท พี.
เอ.เจริญทรัพย์ จากัด ไปส่งยังสถานทีต่ ่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
7. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
7.1 นายประจักษ์ รักไทย ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างมูลสุกร ให้กับ บริษัท พี.
เอ.เจริญทรัพย์ จากัด เนื่องจากมีประมาณงานเพิ่มมากขึ้น รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ จึงขอเพิ่มรถในครั้งนี้จานวน
1 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก เพื่อให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานต่อไป
๗.๒ ตั้งแต่ นายประจักษ์ รักไทย ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นต้นมา ยังไม่เคย
ขอเพิ่มรถแต่อย่างใด
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
ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ นายประจักษ์ รักไทย
9. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า นายประจักษ์ รักไทย มีเหตุผล
และความจาเป็นต้องใช้รถเพิ่มขึ้น จึงเห็นควรกาหนด(ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ ตามมาตรา 32
แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้
ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ นายประจักษ์ รักไทย โดยให้ใช้รถจานวนไม่เกิน 6 คัน เป็นรถ
ลักษณะกระบะบรรทุกจานวน 2 คัน ,พ่วงจานวน 1 คัน และบรรทุกเฉพาะกิจ จานวน 3 คัน (เพิ่มรถ
จานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก) เพื่อให้เพียงพอกับการใช้รถได้ตามที่ขอ
โดยกาหนดเงื่อนไขให้ว่า นายประจักษ์ รักไทย นารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้ เข้าดาเนินการ
เพื่อจดทะเบียนภายในกาหนด 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ หากไม่สามารถนารถคันใดเข้า

ดาเนินการเพื่อจดทะเบี ยนได้ทันภายในกาหนดเวลา 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 นายประจักษ์ รักไทย ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
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รถ (เพิ่มรถ ) ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรื อ
สิ่งของให้แก่นายณัฐพล เปล้ากระโทก
ด้วย นายณัฐพล เปล้ากระโทก ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ) และ
สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ เพื่อให้เพียงพอกับการใช้งานรับจ้างขนส่งแก่ผู้ว่าจ้าง
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้วขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
ลักษณะรถ

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ
เงื่อนไขจานวนรถ จานวนรถที่ขออนุมัติเพิ่มรถ
เดิม(คัน)
(คัน)

บรรทุกเฉพาะกิจ
กึ่งพ่วง
ลากจูง
รวม

3
3

1
1
2

เงื่อนไขจานวนรถ
ที่นายทะเบียนเห็นควรกาหนด(คัน)
3
1
1
5

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง
นายณัฐพล เปล้ากระโทก เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้
ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ใบอนุญาตเลขที่ นม.111/๒๕58 สิ้นอายุวันที่ 7 ธันวาคม ๒๕๖3 สถานที่
ประกอบการขนส่งตั้งอยู่เลขที่ 14/1 หมู่ 8 ตาบลหนองศาลา อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

นายณัฐพล เปล้ากระโทก ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวาง
หลักทรัพย์การชาระภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย
๔. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
นายณัฐพล เปล้ากระโทก มีสถานที่เก็บ ซ่อมและบารุงรักษารถจานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่
บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 95571 ตาบลหนองบัวศาลา อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่จานวน
3๐๐ ตารางเมตร เก็บรถได้จานวน 6 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
๕. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นายณัฐพล เปล้ากระโทก ขอเพิ่มรถจานวน 2 คัน เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วงจานวน 1 คัน
และลากจู งจ านวน 1 คัน โดยมีตัว รถทั้งหมดแล้ ว คือ คันหมายเลขทะเบียน 87-4003 นม. เลขตัว รถ
5424PN-34 และคันหมายเลขทะเบียน 87-4002 นม. ชนิดรถ ISUZU เลขตัวรถ FXZ23KFY-3900289
เลขเครื่องยนต์ 6SD1-709466
๖. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ขอ
นายณัฐพล เปล้ากระโทก ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่ง สิ นค้า ให้กับ ห้าง
หุ้นส่วนจากัด ธัญญทิพย์ทรานสปอร์ต ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
/7.ข้อมูล........
- 103 ๗. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
๗.๑ นายณัฐพล เปล้ากระโทก ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปรวมกับรถเดิมนาไปใช้ในการรับจ้าง
ขนส่งเครื่องดื่ม ให้กับ ห้างหุ้นส่วนจากัด ธัญญทิพย์ทรานสปอร์ต เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น รถ
ที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอจึงได้ขอเพิ่มรถอีกจานวน 2 คัน เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วงจานวน 1 คัน และลากจูงจานวน
1 คัน ทั้งนี้เพื่อให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานต่อไป
๗.๒ ตั้งแต่ นายณัฐพล เปล้ากระโทก ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นต้นมา ยังไม่
เคยขอเพิ่มรถแต่อย่างใด
๘. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ)
ตามมาตรา๓๒แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ นายณัฐพล เปล้ากระโทก
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
ส านั กงานขนส่ งจั งหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้ว เห็ นว่า นายณัฐ พล เปล้ ากระโทก มี
เหตุผลและความจาเป็นต้องใช้รถเพิ่มขึ้นจึงเห็นควรกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ)
ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ไม่ประจา
ทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ นายณัฐพล เปล้ากระโทก โดยให้ใช้รถจานวนไม่เกิน 5

คัน เป็นรถลักษณะบรรทุกเฉพาะกิจจานวน 3 คัน , กึ่งพ่วงจานวน 1 คัน และลากจูงจานวน 1 คัน (เพิ่มรถ
จานวน 2 คัน เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วงจานวน 1 คัน และลากจูงจานวน 1 คัน) ได้ตามที่ขอ
โดยกาหนดเงื่อนไขให้ นายณัฐพล เปล้ากระโทก 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 อสิ่ ง ของ ซึ่ ง ออกให้ แก่ นายณั ฐพล เปล้ า กระโทก ตามความเห็ นของส านัก งานขนส่ ง จั ง หวั ด
นครราชสีมา

/๔.39 เรื่อง.......
- 104 4.39 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับ
จานวนรถ (เพิ่มรถ ) ที่กาหนดไว้ใน ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ให้แก่ นางสมร พวงจันทร์
ด้วย นางสมร พวงจันทร์ ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้ พิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ)เพื่อให้
เพียงพอกับการใช้งานรับจ้างขนส่งแก่ผู้ว่าจ้าง
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้

ลักษณะรถ

1. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ
เงื่อนไข
จานวนรถที่ขออนุมัติ
จานวนรถเดิม
เพิ่มรถ (คัน)
(คัน)

เงื่อนไขจานวนรถ
ที่นายทะเบียนเห็นควรกาหนด
(คัน)

กระบะบรรทุก
รวม

5

4

9

5

4

9

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง
นางสมร พวงจันทร์ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ใบอนุญาตเลขที่ นม. 29/๒๕60 สิ้นอายุวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕๖5 สถานที่
ประกอบการขนส่งตั้งอยู่เลขที่ 511 ตาบลหัวทะเล อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
นางสมร พวงจันทร์ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวาง
หลักทรัพย์การชาระภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย
๔. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
นางสมร พวงจันทร์ มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถจานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่บริเวณ
โฉนดที่ดินเลขที่ 178296 ตาบลหนองบัวศาลา อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่จานวน 400
ตารางเมตร เก็บรถได้จานวน 8 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้ (ใช้หลักเกณฑ์ตามมติคณะ อนุกรรมการ
ควบคุมการขนส่งทางบกกลางครั้งที่ 7 / 2548 ลงวันที่ 17 พ.ค. 2548 กรณีมีรถตั้งแต่ ๔ คันขึ้นไป ต้องมี
พื้นที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนรถทั้งหมด )
๕. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นางสมร พวงจันทร์ ขอเพิ่มรถจานวน 4 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด โดย
มีตัวรถตัวรถทั้งหมดแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
/6.เหตุผล.......
- 105 ๖. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ขอ
นางสมร พวงจันทร์ ขอเพิ่มรถเพื่อใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ห้างหุ้นส่วนจากัด ทิพย์สีมา
ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
๗. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
๗.๑ นางสมร พวงจันทร์ ขอเพิ่มรถเพื่อนารถไปใช้ในการขนส่ง ประเภทสุรากลั่นชุมชน
ให้กับ ห้างหุ้นส่วนจากัด ทิพย์สีมา เนื่องจากปัจจุบันมีประมาณงานเพิ่มมากขึ้น รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ จึงขอ
เพิ่มรถจานวน 4 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด เพื่อให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานต่อไป
๗.๒ ตั้งแต่ นางสมร พวงจันทร์ ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นต้นมา ยังไม่เคยขอเพิ่ม
รถแต่อย่างใด
๘. ข้อพิจารณา

พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ)
ตามมาตรา๓๒แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ นางสมร พวงจันทร์
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า นางสมร พวงจันทร์ มีเหตุผลและ
ความจาเป็นต้องใช้รถเพิ่มขึ้น จึงเห็นควรกาหนด(ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ) ตามมาตรา ๓๒
แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้
ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ นางสมร พวงจันทร์ โดยให้ใช้รถจานวน ไม่เกิน 8 คัน เป็นรถ
ลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด (เพิ่มรถจานวน 4 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด) เพื่อให้เพียงพอ
กับการใช้รถได้ตามที่ขอ
โดยกาหนดเงื่อนไขให้ นางสมร พวงจันทร์ 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)ตามมาต รา ๓๒ แห่ ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ นางสมร พวงจันทร์ ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
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บัญชีรายละเอียดรถของ นางสมร พวงจันทร์

ลาดับที่ เลขทะเบียน
๑.
87-0913
นม.
๒. 88-3941 นม.
3
81-6981 นม.
4
70-4949 นม.

ชนิดรถ
HINO

เลขคัสซี
KT920-13024

เลขเครื่องยนต์
EH700-11222

ลักษณะรถ
กระบะบรรทุก

HINO
ISUZU
MITSUBISHI

FL187LA-11136
3996658
FN215K-50131

H07D-A10801
6BG1-770375
6HH1-249672

”
”
”
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4.40 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ
(เพิ่มรถ ) ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจากัด ช.นาชัยทรานสปอร์ต
ด้วย ห้างหุ้นส่วนจากัด ช.นาชัยทรานสปอร์ต ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ข อให้พิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับ จานวนรถ
(เพิ่มรถ) เพื่อให้เพียงพอกับการใช้งานรับจ้างขนส่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ
เงื่อนไข
จานวนรถที่ขออนุมัติเพิ่มรถ
ลักษณะรถ
จานวนรถ
(คัน)
เดิม
(คัน)
กระบะบรรทุก
7
1 (ขออนุมัติในหลักการ)
พ่วง
7
1 (ขออนุมัติในหลักการ)
รวม

14

2

เงื่อนไขจานวนรถ
ที่นายทะเบียนเห็นควรกาหนด
(คัน)
8 (อนุมัติในหลักการ 1 คัน)
8 (อนุมัติในหลักการ 1 คัน)
16

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง
ห้างฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ใบอนุญาตเลขที่ นม.155/2560 สิ้นอายุวันที่ 25 เมษายน 2565 สถานที่ประกอบการขนส่ง
ตั้งอยู่เลขที่ 164 หมู่ 13 ตาบลพุดซา อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ห้างฯ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวางหลักทรัพย์ การชาระ
ภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย
4. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
ห้างฯ มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถจานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณตามโฉนดที่ดิน
เลขที่ 198624-196825 ตาบลพุดซา อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 1,200 ตารางเมตร
เก็บรถได้ 24 คัน
5. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
ห้างฯ ขอเพิ่มรถจานวน 2 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจานวน 1 คัน และ
พ่วงจานวน 1 คัน โดยขออนุมัติในหลักการทั้งหมด ซึ่งมีเอกสารการจองรถจาก ห้างหุ้นส่วนจากัด คิงส์ยนต์
6. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ขอ
ห้างฯ ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้รับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
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ห้ า งฯ ขอเพิ่ ม รถเพื่ อ น ารถไปใช้ ใ นการรั บ จ้ า งขนส่ ง อาหารสุ ก ร ให้ กั บ บริ ษั ท ซี พี เ อฟ
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เนื่องจากปริมาณการขนส่งเพิ่มขึ้น รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ จึงประสงค์ขอเพิ่ม
รถจานวน 2 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจานวน 1 คัน และพ่วงจานวน 1 คันทั้งนี้ เพื่อให้มีรถ
เหมาะสมกับการใช้งานขนส่งต่อไป
8. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะรถ (เปลี่ยน
ลั กษณะรถ) ตามมาตรา 32 แห่ งพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.2522 ที่กาหนดไว้ในใบอนุ ญ าต
ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด ช.นาชัย
ทรานสปอร์ต
9. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างหุ้นส่วนจากัด ช.นาชัยทราน
สปอร์ต มีเหตุผลและความจาเป็นจึงเห็นควรกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ) ตามมาตรา
32 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถ
ที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจากัด ช.นาชัยทรานสปอร์ต โดยให้ใช้รถจานวนไม่เกิน
16 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจานวน 8 คัน และพ่วงจานวน 8 คัน (เพิ่มรถจานวน 2 คัน เป็นรถ
ลักษณะกระบะบรรทุกจานวน 1 คัน และพ่วงจานวน 1 คัน) เพื่อให้เพียงพอกับการใช้รถได้ตามที่ขอ
โดยกาหนดเงื่อนไขให้ ห้างหุ้นส่วนจากัด ช.นาชัยทรานสปอร์ต นารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้ เข้า
ดาเนินการทางทะเบียนภายในกาหนด 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 ห้า งหุ้นส่วนจากัด ช.นาชัยทรานสปอร์ต ตามความเห็นของสานักงานขนส่ง
จังหวัดนครราชสีมา

/๔.41 เรื่อง........
- 109 –
๔.41 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวน
รถ (เพิ่มรถ) ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
ให้แก่นายนางสาวสาวิตรี มินจันทึก
ด้วยนางสาวสาวิตรี มินจันทึก ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ) เพื่อให้
เพียงพอกับการใช้งาน
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้

ลักษณะรถ

กระบะบรรทุก

รวม

1. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ
เงื่อนไข
จานวนรถที่ขออนุมัติ
จานวนรถเดิม
เพิ่มรถ
(คัน)
(คัน)

เงื่อนไขจานวนรถ

1

2

ที่นายทะเบียนเห็นควรกาหนด
(คัน)
3

1

2

3

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง
นางสาวสาวิตรี มินจันทึก เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้
ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ใบอนุญาตเลขที่ นม.271/2560 สิ้นอายุวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 สถานที่
ประกอบการขนส่งตั้งอยู่เลขที่ ๑53 หมู่ ๑๐ ตาบลบ้านเก่า อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
นางสาวสาวิตรี มินจันทึก ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวาง
หลักทรัพย์การชาระภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย
4. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
นางสาวสาวิตรี มินจันทึก มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถจานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่
บริเวณ ส.ป.ก.4-01 เลขที่ 2796 ตาบลบ้านเก่า อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ 4๐๐
ตารางเมตร สามารถเก็บรถได้จานวน 8 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
5. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นางสาวสาวิตรี มินจันทึก ขอเพิ่มรถจานวน ๒ คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด
โดยมีตัวรถทั้งหมดแล้ว คือคันหมายเลขทะเบียน 85-9664 สบ. ชนิดรถ HINO เลขตัวรถ FD1JPE-10203

เลขเครื่องยนต์ J08C-T10558 คันหมายเลขทะเบียน 88-4739 นม. ชนิดรถ ISUZU เลขตัวรถ NRR12J3580860 เลขเครื่องยนต์ 6BG1-714682
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นางสาวสาวิตรี มินจันทึก ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ บริษัท ช.
รุ่งแสง ไลท์ติ้ง จากัด ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
7. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
7.1 นางสาวสาวิตรี มินจันทึก ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้ รับจ้างขนส่งสินค้าประเภท โคม
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ให้กับ บริษัท ช.รุ่งแสง ไลท์ติ้ง จากัด เนื่องจากมีประมาณการขนส่งเพิ่มขึ้นรถที่
มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ จึงขอเพิ่มรถในครั้งนี้จานวน ๒ คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด เพื่อให้มีรถ
เพียงพอกับการใช้งานต่อไป
๗.๒ ตั้งแต่ นางสาวสาวิตรี มินจันทึก ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นต้นมา ยังไม่เคย
ขอเพิ่มรถแต่อย่างใด
8. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ) ตาม
มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ นางสาวสาวิตรี มินจันทึก
9. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวสาวิตรี มินจันทึก มีเหตุผล
และความจาเป็นต้องใช้รถเพิ่มขึ้นจึงเห็นควรกาหนด(ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถตามมาตรา 32 แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ นางสาวสาวิตรี มินจันทึก โดยให้ใช้รถจานวนไม่เกิน 3 คัน เป็นรถ
ลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด (เพิ่มรถจานวน ๒ คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด ) เพื่อให้เพียงพอ
กับการใช้รถได้ตามที่ขอ
โดยกาหนดเงื่อนไขให้ นางสาวสาวิตรี มินจันทึก 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
ขนส่ ง สั ต ว์ ห รื อสิ่ ง ของ ซึ่ ง ออกให้ แก่ นางสาวสาวิ ต รี มินจั นทึ ก ตามความเห็ นของส านั ก งานขนส่ ง จั ง หวั ด
นครราชสีมา
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๔.42 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวน
รถ (เพิ่มรถ) ที่กาหนดไว้ใน ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
ให้แก่ นายประเสริฐ ผูกพันธ์
ด้วย นายประเสริฐ ผูกพันธ์ ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ) เพื่อให้
เพียงพอกับการใช้งาน
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ
เงื่อนไข
จานวนรถที่ขออนุมัติ
เงื่อนไขจานวนรถ
ลักษณะรถ
จานวนรถเดิม
เพิ่มรถ
ที่นายทะเบียนเห็นควรกาหนด
(คัน)
(คัน)
(คัน)
ตู้บรรทุก
1
2
3
รวม

1

2

3

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง
นายประเสริฐ ผูกพันธ์ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่ งสั ตว์ห รื อสิ่ งของ ใบอนุ ญาตเลขที่ นม.255/2560 สิ้ นอายุวันที่ 9 กันยายน 2565 สถานที่
ประกอบการขนส่งตั้งอยู่เลขที่ 14/2 หมู่ 10 ตาบลกลางดง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
นายประเสริ ฐ ผู กพัน ธ์ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวาง
หลักทรัพย์ การชาระภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย
4. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
นายประเสริฐ ผูกพันธ์ มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถจานวน 1 แห่ง ตัง้ อยู่บริเวณ
โฉนดที่ดินเลขที่ 19448 ตาบลกลางดง อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 800 ตารางเมตร เก็บ
รถได้ 16 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
5. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นายประเสริฐ ผูกพันธ์ ขอเพิ่มรถจานวน 2 คัน เป็นรถลักษณะตู้บรรทุกทั้งหมด โดยมี
ตัว รถทั้งหมดแล้ ว คือคัน หมายเลขทะเบี ยน 70-4985 นม. ชนิดรถ ISUZU เลขตัว รถ NPR66PX5T-

7103877 เลขเครื่องยนต์ 4HF1-499447 และคันหมายเลขทะเบียน 83-1521 รบ. ชนิดรถ ISUZU เลขตัว
รถ MPFRR90LFT000644 เลขเครื่องยนต์ 4HK1-MP7153
6. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ขอ
นายประเสริฐ ผูกพันธ์ ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่งลูกไก่ ให้กับ บริษัท ซีพี
เอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เนื่องจากมีปริมาณการขนส่งเพิ่มขึ้นรถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ จึงประสงค์ขอ
เพิ่มรถเพื่อให้เพียงพอกับการใช้งาน
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7. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
7.1 นายประเสริฐ ผูกพันธ์ ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปรวมกับรถเดิมนาไปใช้ในการรับจ้างขนส่ง
ลู กไก่ ให้ กับ บริ ษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ไปส่ งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ ว่าจ้างกาหนด
เนื่องจากมีประมาณการขนส่งเพิ่มขึ้น รถที่มีอ ยู่เดิมไม่เพียงพอ จึงขอเพิ่มรถในครั้งนี้จานวน 2 คัน เป็นรถ
ลักษณะตู้บรรทุกทั้งหมด เพื่อให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานต่อไป
๗.๒ ตั้งแต่ นายประเสริฐ ผูกพันธ์ ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นต้นมา ยังไม่เคย
ขอเพิ่มรถแต่อย่างใด
8. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ)
ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ นายประเสริฐ ผูกพันธ์
9. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า นายประเสริฐ ผูกพันธ์ มีเหตุผล
และความจาเป็นต้องใช้รถเพิ่มขึ้น จึงเห็นควรกาหนด(ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ ตามมาตรา 32
แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้
ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ นายประเสริฐ ผูกพันธ์ โดยให้ใช้รถจานวนไม่เกิน 3 คัน เป็นรถ
ลักษณะตู้บรรทุกทั้งหมด (เพิ่มรถจานวน 2 คัน เป็นรถลักษณะตู้บรรทุกทั้งหมด) เพื่อให้เพียงพอกับการใช้รถ
ได้ตามที่ขอ
โดยกาหนดเงื่อนไขให้ว่า นายประเสริฐ ผูกพันธ์ 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 นายประเสริฐ ผูกพันธ์ ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
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(เพิ่มรถ) ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
ให้แก่ นางสาวอาพร ชุ่มหมื่นไวย
ด้วยนางสาวอาพร ชุ่มหมื่นไวย ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณากาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ) เพื่อให้
เพียงพอกับการใช้งานรับจ้างขนส่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ
เงื่อนไข
จานวนรถที่ขออนุมัติ
เงื่อนไขจานวนรถ
ลักษณะรถ
จานวนรถเดิม
เพิ่มรถ
ที่นายทะเบียนเห็นควรกาหนด
(คัน)
(คัน)
(คัน)
ตู้บรรทุก
2
3
5
รวม

2

3

5

2. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง
นางสาวอาพร ชุ่มหมื่นไวย เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่
ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ใบอนุญาตเลขที่ นม.114/๒๕56 สิ้นอายุวันที่ 31 ตุลาคม 2561 สถานที่
ประกอบการขนส่งตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ 5 ตาบลท่าจะหลุง อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
นางสาวอาพร ชุ่มหมื่นไวย ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวาง
หลักทรัพย์ การชาระภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย
4. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ

นางสาวอาพร ชุ่มหมื่นไวย มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถจานวน 1 แห่ง ตั้งอยู่
บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 13469 ตาบลท่าจะหลุง อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชมามีเนื้อที่ 300 ตารางเมตร
เก็บรถได้ 6 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
5. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นางสาวอาพร ชุ่มหมื่นไวย ขอเพิ่มรถจานวน 3 คัน เป็นรถลักษณะตู้บรรทุกทั้งหมด
โดยมีตัวรถทั้งหมดแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
6. เหตุผลและความจาเป็นของผู้ขอ
นางสาวอาพร ชุ่มหมื่นไวย ขอเพิ่มรถเพื่อนาไปรวมกับรถเดิมที่มีอยู่ ใช้รับจ้างขนส่งสินค้า
ให้กับ ห้างหุ้นส่วนจากัด ยิ่งไพศาลทรานสปอร์ต ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
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7.1 นางสาวอาพร ชุ่มหมื่นไวย ขอเพิ่มรถเพื่อนารถไปใช้ในการรับจ้างขนส่งชิ้นงานอะไหล่
รถยนต์ ให้กับ ห้างหุ้นส่วนจากัด ยิ่งไพศาลทรานสปอร์ต เนื่องจากปริมาณงานเพิ่มขึ้น รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ
กับการใช้งาน ดังนั้น จึงประสงค์ขอเพิ่มรถจานวน 3 คัน เป็นรถลักษณะตู้บรรทุกทั้งหมด เพื่อให้มีรถเพียงพอ
กับการใช้งานขนส่งต่อไป
๗.๒ ตั้งแต่ นางสาวอาพร ชุ่มหมื่นไวย ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นต้นมา ยังไม่
เคยขอเพิ่มรถแต่อย่างใด
8. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ(เพิ่มรถ)
ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ นางสาวอาพร ชุ่มหมื่นไวย
9. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็น ว่า นางสาวอาพร ชุ่มหมื่นไวย มี
เหตุผลและความจาเป็นต้องใช้รถเพิ่มขึ้นจึงเห็นควรกาหนด(ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถตามมาตรา 32
แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้
ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ นางสาวอาพร ชุ่มหมื่นไวย โดยให้ใช้รถจานวนไม่เกิน 5 คัน เป็นรถ
ลักษณะตู้บรรทุกทั้งหมด (เพิ่มรถจานวน 3 คัน เป็นรถลักษณะตู้บรรทุกทั้งหมด) เพื่อให้เพียงพอกับการใช้รถ
ได้ตามที่ขอ
โดยกาหนดเงื่อนไขให้ นางสาวอาพร ชุ่มหมื่นไวย นารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้ เข้าดาเนินการ
เพื่อจดทะเบียนภายในกาหนด 180วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ หากไม่สามารถนารถคันใดเข้า
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
ขนส่ ง สั ต ว์ หรื อสิ่ง ของ ซึ่ ง ออกให้ แก่ นางสาวอาพร ชุ่ มหมื่นไวย ตามความเห็ นของสานั ก งานขนส่งจังหวัด
นครราชสีมา
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- 1154.44 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับ
จานวนรถ (เพิ่มรถ ) ที่กาหนดไว้ใน ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ให้แก่ นายนุกูล พลดงนอก
ด้วย นายนุกูล พลดงนอก ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่ งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจ ารณากาหนด (ปรับปรุง ) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ)เพื่อให้
เพียงพอกับการใช้งานรับจ้างขนส่งแก่ผู้ว่าจ้าง
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนรถและลักษณะรถ
เงื่อนไข
จานวนรถที่ขออนุมัติ
ลักษณะรถ
จานวนรถเดิม
เพิ่มรถ (คัน)
(คัน)
กระบะบรรทุก
รวม

เงื่อนไขจานวนรถ
ที่นายทะเบียนเห็นควรกาหนด
(คัน)

2

1

3

2

1

3

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง

นายนุกูล พลดงนอก เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่ งสั ตว์ห รื อสิ่ งของ ใบอนุ ญาตเลขที่ นม. 36/๒๕66 สิ้ นอายุวันที่ 6 มีนาคาม ๒๕61 สถานที่
ประกอบการขนส่งตั้งอยู่เลขที่ 95 หมู่ 2 ตาบลหนองตากใหญ่ อาเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
นายนุกูล พลดงนอก ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวางหลักทรัพย์
การชาระภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย
๔. สถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถ
นายนุกูล พลดงนอก มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบารุงรักษารถจานวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่บริเวณ
โฉนดที่ดินเลขที่ 7551 ตาบลตาดใหญ่ อาเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่จานวน 420 ตารางเมตร
เก็บรถได้จานวน 8 คัน เพียงพอกับจานวนรถที่ขอใช้
๕. รายละเอียดรถที่ยื่นขอ
นายนุกูล พลดงนอก ขอเพิ่มรถจานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก โดยมีตัวรถ
คือคันหมายเลขทะเบียน 83-2760 สป. ชนิดรถ HINO เลขตัวรถ FL1JTPA-11464 เลขเครื่องยนต์ J08CTS22002
/6.เหตุผล.......
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นายนุกูล พลดงนอก ขอเพิ่มรถเพื่อใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ บริษัท เครือญาติ
ไทย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด ไปส่งยังสถานที่ต่างๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกาหนด
๗. ข้อมูลจากการตรวจสอบ
๗.๑ นายนุ กู ล พลดงนอก ขอเพิ่ ม รถเพื่ อ น าไปใช้ ใ นการรั บ จ้ า งขนส่ ง สิ น ค้ า ประเภท
เบ็ดเตล็ดทั่วไป ให้กับ บริษัท เครือญาติไทย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด เนื่องจากมีประมาณงานเพิ่มมากขึ้น รถที่มี
อยู่เดิมไม่เพียงพอ จึงขอเพิ่มรถ จานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก เพื่อให้มีรถเพียงพอกับการใช้งาน
ต่อไป
๗.๒ ตั้งแต่ นายนุกูล พลดงนอก ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นต้นมา ยังไม่เคยขอ
เพิ่มรถแต่อย่างใด
๘. ข้อพิจารณา
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกาหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ)
ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ นายนุกูล พลดงนอก
๙. ความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า นายนุกูล พลดงนอก มีเหตุผลและ
ความจาเป็นต้องใช้รถเพิ่มขึ้น จึงเห็นควรกาหนด(ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจานวนรถ (เพิ่มรถ) ตามมาตรา ๓๒

แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจาทางด้วยรถที่ใช้
ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ นายนุกูล พลดงนอก โดยให้ใช้รถจานวนไม่เกิน 3 คัน เป็นรถ
ลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด (เพิ่มรถจานวน 1 คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก) เพื่อให้เพียงพอกับการใช้
รถได้ตามที่ขอ
โดยกาหนดเงื่อนไขให้ นายนุกูล พลดงนอก นารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้เข้าดาเนินการเพื่อจด
ทะเบียนภายในกาหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ หากไม่สามารถนารถคันใดดาเนินการ
เพื่อจดทะเบียนได้ทันภายในกาหนดเวลา ให้ระงับการดาเนินการทางทะเบียนรถดังกล่ าว และให้ลดเงื่อนไข
เกี่ยวกับจานวนรถลงเหลือเท่ากับจานวนรถที่ได้นาเข้าดาเนินการเพื่อจดทะเบียนแล้วภายในกาหนด
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
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ นายนุกูล พลดงนอก ตามความเห็นของสานักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
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ไม่มี
เลิกประชุม เวลา ๑1.๐๐ น.
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นักวิชาการขนส่งชานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายจรูญ จงไกรจักร)
นักวิชาการขนส่งชานาญการพิเศษ
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