
รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 

ไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ประจ าจังหวัดนครราชสีมา 
ครั้งที่  1/๒๕๖1  วันพฤหัสบดีที่   11  มกราคม   ๒๕๖1  เวลา  09.๐๐  น. 

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

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

 

๒.  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  10/๒๕๖0  เมื่อวันที ่ 1  ธันวาคม  ๒๕๖๐  

 ตามที่ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่
ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ประจ าจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 10/๒๕๖๐  เมื่อวันที่ 1  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา  ได้จัดท ารายงานการประชุมและส่งให้คณะอนุกรรมการฯ   ให้ตรวจสอบเพ่ือ
รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการไม่ได้แจ้งการแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด 

 จึงเสนอรายงานการประชุมมาเพ่ือโปรดพิจารณาต่อไป 

 มติคณะอนุกรรมการฯ   รับทราบ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
/2. เรื่อง…… 

 ๓.  เรื่องติดตามผลอันเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
ล าดับที ่ เรื่อง ผลการด าเนินการ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

การออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนสง่สัตว์
หรือสิ่งของตามมติคณะอนุกรรมการฯ  
ครั้งท่ี  10/๒๕๖๐  เมื่อวันท่ี 1  
ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทะเบียนประจ าจังหวัดนครราชสีมา  ไดด้ าเนินการออก ใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งฯ  จ านวน  16  ฉบับ  ให้แก ่
๑.  นายจักรภพ  คัมภิรานนท์  ใบอนุญาตเลขท่ี   
นม.269/๒๕๖๐ สิ้นอายุวันท่ี  30  พฤศจิกายน  ๒๕๖5   
๒.  นายอ านวย  เพชรสุข  ใบอนุญาตเลขท่ี  
นม.270/๒๕๖๐ สิ้นอายุวันท่ี 30  พฤศจิกายน ๒๕๖5   
๓.  นางสาวสาวติรี  มินจันทึก  ใบอนุญาตเลขที ่
นม.271/๒๕๖๐ สิ้นอายุวันท่ี   30  พฤศจิกายน  ๒๕๖5   
๔.  นายณัฐยศ  กลีบกลางดอน  ใบอนุญาตเลขท่ี  
นม.272/๒๕๖๐ สิ้นอายุวันท่ี  30  พฤศจิกายน  ๒๕๖5   
๕.  นายประเทือง  กระฉอดนอก  ใบอนุญาตเลขท่ี  
นม.273/๒๕60 สิ้นอายุวันท่ี  30  พฤศจิกายน  ๒๕๖5   
๖.  นายรวยรินทร์  สสีูงเนิน  ใบอนุญาตเลขท่ี  
นม.274/๒๕๖๐ สิ้นอายุวันท่ี  30  พฤศจิกายน  ๒๕๖5   
๗.  นายสมบูรณ์  ตั้งจิตร  ใบอนุญาตเลขท่ี  
นม.275/๒๕๖๐ สิ้นอายุวันท่ี  30 พฤศจิกายน  ๒๕๖5   
๘.  นายสุนทร  กระฉอดนอก ใบอนุญาตเลขท่ี  
นม.276/๒๕๖๐ สิ้นอายุวันท่ี  30  พฤศจิกายน  ๒๕๖5   
๙.  นายวิโรจน์  น้อยอินหน ูใบอนุญาตเลขท่ี  
นม.277/๒๕๖๐ สิ้นอายุวันท่ี  30  พฤศจิกายน  ๒๕๖5   
๑๐. นายภานุเดช  ดาบกลาง ใบอนุญาตเลขท่ี  
นม.278/๒๕๖๐ สิ้นอายุวันท่ี  30  พฤศจิกายน  ๒๕๖5   
๑๑.  นายยง  ตามครบรุี ใบอนุญาตเลขท่ี  
นม.279/๒๕๖๐ สิ้นอายุวันท่ี 30  พฤศจิกายน  ๒๕๖5   
๑๒.  นางยุพิน  เศรษฐพันธุ ์ ใบอนุญาตเลขท่ี  
นม.281/๒๕๖๐ สิ้นอายุวันท่ี  5  ธันวาคม  ๒๕๖5   
๑๓.  นายปรีชา  เวิดสูงเนิน  ใบอนุญาตเลขท่ี  
นม.282/๒๕๖๐ สิ้นอายุวันท่ี  5  ธันวาคม  ๒๕๖5   
๑๔.  นางสาวสมหญิง  แม้นสุข  ใบอนุญาตเลขท่ี  
นม.283/๒๕๖๐ สิ้นอายุวันท่ี  14  ธันวาคม  ๒๕๖5   
๑5.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์ชาญชัญขนส่ง  ใบอนุญาตเลขท่ี  
นม.284/๒๕๖๐ สิ้นอายุวันท่ี  17  ธันวาคม  ๒๕๖5   
๑6.  นายอ านวย  ราชพันแสน  ใบอนุญาตเลขท่ี  
นม.285/๒๕๖๐ สิ้นอายุวันท่ี  21  ธันวาคม  ๒๕๖5   
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   ๓.  เรื่องติดตามผลอันเนื่องมาจากการประชุมครั้งที่แล้ว   (ต่อ) 

ล าดับที ่ เรื่อง ผลการด าเนินการ 



2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

การเพิ่มรถตามมติคณะอนุกรรมการฯ  
ครั้งท่ี  10/๒๕๖๐  เมื่อวันท่ี 1  
ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทะเบียนประจ าจังหวัดนครราชสีมา  ได้ปรับปรุงเงื่อนไขใบอนุญาต
ประกอบการขนส่ง  ให้แก่ผู้ไดร้ับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง  จ านวน  
15 ราย  ดังนี ้
ปรับปรุงจ านวนรถ  13  ราย  ให้แก่ 
๑.  บริษัท ธารณา จ ากัด 
๒.  บริษัท สุดาวรรณอุตสาหกรรม จ ากัด 
๓.  บริษัท ปิยราชขนส่ง จ ากดั 
๔.  นางสาวจรวย  ปูนขุนทด 
๕.  นางนกน้อย  ภู่ล าพงษ ์
6.  บริษัท นิว พี บี เอ็น ขนส่ง จ ากัด 
๗.  นายประเชิญ  จอดพิมาย 
๘.  นายมานติย์  มาดาตระกูล 
๙.  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภูมผิาโคราชขนส่ง 
๑๐.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หิรัญทรานสปอร์ต 
11.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สยาม เค สหขนส่ง 
12.นายอนัสธิวัฒน์  ใจไหม 
13.บริษัท เกียรติโกศล จ ากัด 
ปรับปรุงลักษณะรถ  1  ราย  ใหแ้ก ่
บริษัท ปรนุชทรานสปอรต์ จ ากัด 
ต่ออายุประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ  1  ราย  ให้แก่   
นายด า  ติดกระโทก 
 
 

 
จึงเสนอคณะอนุกรรมการฯ  เพ่ือโปรดทราบ 

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



๔.  เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.1  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ 

ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วน ดวงทิพย์ ปิโตรเลียม       
(ออกใหม่) 

         ด้วย  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดวงทิพย์ ปิโตรเลียม  ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควร
อนุมัติให้เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้   โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจ านวนรถที่ยื่นขอ 

ลักษณะและจ านวนรถที่ยื่นขอ ลักษณะและจ านวนรถที่เห็นควรก าหนดเป็นเงื่อนไข 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

บรรทุกวัตถุอันตราย 
กึ่งพ่วง 
ลากจูง 
 

2 
1 
1 
 

บรรทุกวัตถุอันตราย 
กึ่งพ่วง 
ลากจูง 
 

2 
1 
1 
 

รวม                                      4             คัน รวม                                      4             คัน 
  

   ๒.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ  
        ห้างฯ  มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่  59  หมู่  6  ต าบลห้วยแถลง  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัด
นครราชสีมา   และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ .ศ.  
๒๕๒๒ 

   ๓.  สถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ 

        ห้างฯ  มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ  จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณ น.ส.3 ก.
เลขที่  126, 150  ต าบลห้วยแถลง  อ าเภอห้วยแถลง   จังหวัดนครราชสีมา  มีเนื้อที่  1,600   ตารางเมตร เก็บ
รถได ้ 32  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

๔.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 

        ห้างฯ  ขอใช้รถจ านวน  4  คัน เป็นรถลักษณะบรรทุกวัตถุอันตรายจ านวน  2  คัน ,กึ่งพ่วง
จ านวน 1  คัน  และลากจูงจ านวน  1  คัน  โดยมีตัวรถทั้งหมดแล้ว  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 
    ๕.   ท้องท่ีท าการขนส่ง  ทั่วราชอาณาจักร 

  ๖.   เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ย่ืนขอ 

              ห้างฯ  ขอใช้รถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ  บริษัท น้ ามันกันเอง จ ากัด ส่ง
ยังสถานที่ต่าง ๆ  ตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด 

 /๗.   ข้อมูล... 
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๗.   ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
      ห้างฯ  ปัจจุบันได้น ารถไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าประเภทน้ ามันปิโตรเลียม  ให้กับ  

บริษัท น้ ามันกันเอง จ ากัด   จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป    

  ๘.   ข้อพิจารณา 

         พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา   ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดวงทิพย์ ปิโตรเลียม   
  ๙.   ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
          ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดวงทิพย์ 
ปิโตรเลียม  มีเหตุผลและความจ าเป็นในการใช้รถเพ่ือน าไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง  และเพ่ือเป็นการใช้
รถให้ถูกต้องตามกฎหมาย  จึงเห็นควรอนุมัติให้  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดวงทิพย์ ปิโตรเลียม  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้  และเห็นควรอนุมัติให้นาย
ทะเบียนก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดวงทิพย์ 
ปิโตรเลียม  ดังปรากฏรายละเอียด  ดังนี้  

๙.๑ จ านวนรถและลักษณะรถ   ให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน   4  คัน เป็นรถลักษณะบรรทุก
วัตถุอันตรายจ านวน  2  คัน ,กึ่งพ่วงจ านวน  1  คัน  และลากจูงจ านวน  1  คัน 

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

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

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

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

๙.๖   ท้องที่ท าการขนส่ง   ทั่วราชอาณาจักร 
๙.๗   อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ 

กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก าหนด 
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๙.๘  สถานที่เก็บ   ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ    จ านวน ๑  แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณ น.ส.3 ก.
เลขที่  126, 150  ต าบลห้วยแถลง  อ าเภอห้วยแถลง   จังหวัดนครราชสีมา 

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

  จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางประจ า
จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือโปรดพิจารณา 

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

 

      เอกสารแนบ 
บัญชีรายละเอียดรถของ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดวงทิพย์ทรานสปอร์ต 

 

ล าดับที ่ เลขทะเบียน ชนิดรถ เลขคัสซ ี เลขเคร่ืองยนต ์ ลักษณะรถ  

๑. 87-8612 นม. ISUZU MP1FXVM34RBT000363 6HK1-638862 บรรทุกวัตถุอันตราย 

๒. ๘8-8856 นม. ISUZU MP1FVM34RFT000423 6HK1-PU4912 ” 

3 88-5956 นม. - TBC-SAL-40L - กึ่งพ่วง 

4 ๘8-5955 นม. HINO FM2PKPA-14278 P11C-UB20475 ลากจูง 

 

เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันของ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดวงทพิย์ ทรานสปอร์ต 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดวงทิพย์ ทรานสปอร์ต 
 
 
 
 

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

๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจ านวนรถที่ยื่นขอ 

ลักษณะและจ านวนรถที่ยื่นขอ 
 

ลักษณะและจ านวนรถที่เห็นควรก าหนดเป็นเงื่อนไข 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

กระบะบรรทุก 
 

                 1 
                

กระบะบรรทุก 
 

                   1 
               

รวม                                 1         คัน รวม                            1       คัน 
  

   ๒.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ 
        นายฐากูร  บุญหว่าน มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่  58  หมู่  2 ต าบลหนองหอย  อ าเภอพระ
ทองค า   จังหวัดนครราชสีมา   และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
   ๓.  สถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ 
        นายฐากูร  บุญหว่าน  มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ  จ านวน  1  แห่ง ตั้งอยู่
บริเวณตามโฉนดที่ดินเลขที่  36708    ต าบลสายออ  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา   มีเนื้อที่  200  
ตารางเมตร   เก็บรถได้  4  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

๔.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 
        นายฐากูร  บุญหว่าน ขอใช้รถจ านวน  1  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก โดยมีตัวรถแล้ว  
คือคันหมายเลขทะเบียน  87-4893 นม. ชนิดรถ  ISUZU  เลขตัวรถ MP1FRR90LAT000446  เลขเครื่องยนต์  
4HK1-062947 
    ๕.   ท้องท่ีท าการขนส่ง  ทั่วราชอาณาจักร 
  ๖.   เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ย่ืนขอ 

/๔.2  เรื่อง… 
 



              นายฐากูร  บุญหว่าน ขอใช้รถเพ่ือน าไปใช้บริการรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับ  บริษัท วัน ทู วนั 
แมชชีนเนอร์รี่  จ ากัด   ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 

  ๗.   ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
      นายฐากูร  บุญหว่าน  ปัจจุบันได้น ารถไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าประเภทบรรจุภัณฑ์

พลาสติก  ให้กับ บริษัท วัน ทู วัน แมชชีนเนอร์รี่  จ ากัด  ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ  จึงมีความประสงค์จะขอรับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  เพ่ือใช้รถให้ถูกต้องตาม
กฎหมายต่อไป  
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๘.   ข้อพิจารณา 

         พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นายฐากูร  บุญหว่าน 
  ๙.   ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
          ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  นายฐากูร  บุญหว่าน มีเหตุผลและ
ความจ าเป็นในการใช้รถเพ่ือน าไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพ่ือเป็นการใช้รถให้ถูกต้องตามกฎห มาย  จึง
เห็นควรอนุมัติให้  นายฐากูร  บุญหว่าน เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้  และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒   แห่งพระราชบัญญัติ
การขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะ
ออกให้แก่  นายฐากูร  บุญหว่าน   ปรากฏรายละเอียด  ดังนี้  

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

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

/๘.   ข้อพิจารณา..... 



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

๙.๖   ท้องที่ท าการขนส่ง   ทั่วราชอาณาจักร  
๙.๗   อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ 

กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก าหนด 
   ๙.๘  สถานที่เก็บ   ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ    จ านวน ๑ แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณตามโฉนด
ที่ดินเลขที่  36708    ต าบลสายออ  อ าเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 

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

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 
๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออก
ให้แก่  นายฐากูร  บุญหว่าง  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 

 
 

       เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันของ นายฐากูร  บุญหว่าง 

นายฐากูร  บุญหว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

/จึงเสนอ.......... 
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๔.3  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ 
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ นางสาวขวัญชนก  พรมวันดี     
(ออกใหม่) 

         ด้วย  นางสาวขวัญชนก  พรมวันดี   ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้
ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้   โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจ านวนรถที่ย่ืนขอ 

ลักษณะและจ านวนรถที่ยื่นขอ 
 

ลักษณะและจ านวนรถที่เห็นควรก าหนดเป็นเงื่อนไข 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ตู้บรรทุก 1 
 

ตู้บรรทุก 1 
 
 

รวม                                1          คัน รวม                               1         คัน 

  
   ๒. คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ 

/๔.3  เรื่อง… 



       นางสาวขวัญชนก  พรมวันดี   มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่  236  หมู่  13  ต าบลหนองระเวียง  
อ าเภอเมือง    จังหวัดนครราชสีมา   และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

   ๓.  สถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ 
        นางสาวขวัญชนก  พรมวันดี  มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถจ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่
บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่  190512   ต าบลหนองระเวียง  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา   มีเนื้อที่  200  
ตารางเมตร   เก็บรถได้  4  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

๔.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 
        นางสาวขวัญชนก  พรมวันดี   ขอใช้รถจ านวน  1  คัน  เป็นรถลักษณะตู้บรรทุก  โดยมีตัวรถ
แล้ว 

    ๕.   ท้องท่ีท าการขนส่ง  ทั่วราชอาณาจักร 

  ๖.   เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ย่ืนขอ 
              นางสาวขวัญชนก  พรมวันดี   ขอใช้รถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า  ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เจเอสพี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย  ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
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   ๗.   ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
       นางสาวขวัญชนก  พรมวันดี   ได้ท าสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้าประเภทอะไหล่รถยนต์  

ให้กับ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจเอสพี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย  จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 

๘.   ข้อพิจารณา 

         พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นางสาวขวัญชนก  พรมวันดี    
  ๙.   ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
          ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  นางสาวขวัญชนก  พรมวันดี   มี
เหตุผลและความจ าเป็นในการใช้รถเพ่ือน าไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพ่ือเป็นการใช้รถให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย  จึงเห็นควรอนุมัติให้  นางสาวขวัญชนก  พรมวันดี   เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ า
ทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้  และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนก าหนดเงื่อนไขตาม
มาตรา  ๓๒   แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถ
ที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นางสาวขวัญชนก  พรมวันดี   ดังปรากฏรายละเอียด  ดังนี้  

๙.๑ จ านวนรถและลักษณะรถ   ให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน   1  คัน เป็นรถลักษณะ                     
ตู้บรรทุก 

/๗.   ข้อมูล... 



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

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

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

๙.๖   ท้องที่ท าการขนส่ง   ทั่วราชอาณาจักร  
๙.๗   อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ 

กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก าหนด 
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     ๙.๘  สถานที่เก็บ   ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ    จ านวน ๑  แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดิน
เลขที่  190512   ต าบลหนองระเวียง  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา      

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

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 
๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออก
ให้แก่  นางสาวขวัญชนก  พรมวันดี  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 

/๙.๘  สถานที่เก็บ 



 

 

 

      เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันของ นางสาวขวัญชนก  พรมวันดี 

 นางสาวขวัญชนก  พรมวันดี  
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๔.4  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ 
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซ่ึงออกให้แก่ นายถวิลย์  ปราสาทสูง  (ออกใหม่) 

         ด้วย  นายถวิลย์  ปราสาทสูง  ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ไ ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้   โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจ านวนรถที่ยื่นขอ 

/๔.4  เรื่อง… 



ลักษณะและจ านวนรถที่ยื่นขอ 
 

ลักษณะและจ านวนรถที่เห็นควรก าหนดเป็นเงื่อนไข 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

กระบะบรรทุก 
 

1 
              

กระบะบรรทุก 
 

                   1 
               

รวม                                 1          คัน รวม                                 1       คัน 
  

   ๒.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ 
        นายถวิลย์  ปราสาทสูง   มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่ 8  หมู่ที่  16  ต าบลมะเกลือเก่า  อ าเภอ
สูงเนิน   จังหวัดนครราชสีมา   และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทาง
บก  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
   ๓.  สถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ 
        นายถวิลย์  ปราสาทสูง  มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ  จ านวน  1  แห่ง ตั้งอยู่
บริเวณตามโฉนดที่ดินเลขที่  22449    ต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา   มีเนื้อที่  50  ตาราง
เมตร   เก็บรถได้  1  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

๔.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 
        นายถวิลย์  ปราสาทสูง  ขอใช้รถจ านวน  1  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก โดยมีตัวรถแล้ว  
คือ  คันหมายเลขทะเบียน  70-0605 สร.  ชนิดรถ  ISUZU  เลขตัวรถ  FTR13LA-3600053  เลขเครื่องยนต์  
6BG1-687969 
    ๕.   ท้องท่ีท าการขนส่ง  ทั่วราชอาณาจักร 
  ๖.   เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ย่ืนขอ 
              นายถวิลย์  ปราสาทสูง  ขอใช้รถเพ่ือน าไปใช้บริการรับจ้างขนส่งสินค้า  ให้กับ  ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด เอเชียโปรวัสดุ  ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 

  ๗.   ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
      นายถวิลย์  ปราสาทสูง  ได้ท าสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้าประเภทเบ็ดเตล็ดทั่วไป  ให้กับ ห้าง

หุ้นส่วนจ ากัด เอเชียโปรวัสดุ ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ  จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป  
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๘.   ข้อพิจารณา 

         พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นายถวิลย์  ปราสาทสูง   

/8.   ข้อพิจารณา
... 



  ๙.   ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
          ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  นายถวิลย์  ปราสาทสูง  มีเหตุผล
และความจ าเป็นในการใช้รถเพ่ือน าไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพ่ือเป็นการใช้รถให้ถูกต้ องตาม
กฎหมาย  จึงเห็นควรอนุมัติให้  นายถวิลย์  ปราสาทสูง  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง
ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้  และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  
๓๒   แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นายถวิลย์  ปราสาทสูง  ปรากฏรายละเอียด  ดังนี้  

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

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

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

๙.๖   ท้องที่ท าการขนส่ง   ทั่วราชอาณาจักร  
๙.๗   อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ 

กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก าหนด 
   ๙.๘  สถานที่เก็บ   ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ    จ านวน ๑ แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณตามโฉนด
ที่ดินเลขที่  22449    ต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา   

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

/จึงเสนอ.......... 



มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 
๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออก
ให้แก่  นายถวิลย์  ปราสาทสง  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 

      เอกสารแนบ 
 

 

       เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันของ นายถวิลย์  ปราสาทสูง 

นายถวิลย์  ปราสาทสูง 
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๔.5  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ 

ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซ่ึงออกให้แก่นางจันทิมา  กระแสโท(ออกใหม่) 

         ด้วย  นางจันทิมา  กระแสโท ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ไ ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้   โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจ านวนรถที่ย่ืนขอ 

ลักษณะและจ านวนรถที่ยื่นขอ 
 

ลักษณะและจ านวนรถที่เห็นควรก าหนดเป็นเงื่อนไข 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

กึ่งพ่วง 
ลากจูง 

1 
1 
 

กึ่งพ่วง 
ลากจูง 

1 
1 

รวม                                  2          คัน รวม                                  2          คัน 

  
   ๒.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ 
        นางจันทิมา  กระแสโท มีส านักงานตั้งอยู่เลขที ่1504/3  หมู่ 1 ต าบลหัวทะเล อ าเภอเมือง   
จังหวัดนครราชสีมา   และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  
พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

   ๓.  สถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ 
        นางจันทิมา  กระแสโท มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ  จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่
บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 40774  ต าบลหัวทะเล  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  มีเนื้อที่  200  ตารางเมตร   
เก็บรถได้  4  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

๔.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 
        นางจันทิมา  กระแสโท  ขอใช้รถจ านวน  2  คัน  เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วงจ านวน  1  คัน  และ
ลากจูงจ านวน  1  คัน  โดยมีตัวรถทั้งหมดแล้ว  คือคันหมายเลขทะเบียน  70-7032 นม. เลขตัวรถ  SMM100744-
0535  และคันหมายเลขทะเบียน  70-5045 นม.  ชนิดรถ  HINO  เลขตัวรถ  ZM300-12758  เลขเครื่องยนต์  
P11C-TC11633 

  ๕.   ท้องท่ีท าการขนส่ง  ทั่วราชอาณาจักร 

  ๖.   เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ย่ืนขอ 

/๔.5  เรื่อง… 



              นางจันทิมา  กระแสโท  ขอใช้รถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า  ให้กับ  ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด หิรัญทรานสปอร์ต 
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   ๗.   ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
               นางจันทิมา  กระแสโท  ได้ท าสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้าประเภท ข้าว  แป้ง  น้ าตาล  และ
สินค้าทั่วไป  ให้กับ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หิรัญทรานสปอร์ต จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป  

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

๙.๑ จ านวนรถและลักษณะรถ ให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน  2  คัน เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วง
จ านวน  1  คัน  และลากจูงจ านวน  1  คัน 
   ๙.๒ เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคัน   ต้องจัดให้มีเครื่องหมายของ    
ผู้ประกอบการขนส่ง  ที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันที่ด้านนอกตัวถังรถ  โดยต้องมีชื่อผู้ประกอบการขนส่งเป็น
ตัวอักษรภาษาไทย  มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร   ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 

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

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

๙.๖   ท้องที่ท าการขนส่ง   ทั่วราชอาณาจักร 

/๗.   ข้อมูล... 



๙.๗   อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ 
กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก าหนด 
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     ๙.๘  สถานที่เก็บ   ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ    จ านวน ๑ แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดิน
เลขที ่40774  ต าบลหัวทะเล  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

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

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 
๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออก
ให้แก่  นางจันทิมา  กระแสโท  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 

 
 

เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันของ นางจันทิมา  กระแสโท 

นางจันทิมา  กระแสโท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๙.๗  อัตรา...... 
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๔.6  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ 
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที วาย เอ็น         
เทรดดิ้ง (ออกใหม่) 

         ด้วย  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที วาย เอ็น เทรดดิ้ง   ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควร
อนุมัติให้เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้   โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจ านวนรถที่ย่ืนขอ 

ลักษณะและจ านวนรถที่ยื่นขอ ลักษณะและจ านวนรถที่เห็นควรก าหนดเป็นเงื่อนไข 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

กระบะบรรทุก 
พ่วง 
บรรทุกของเหลว 
กึ่งพ่วง 
ลากจูง 

4 
8 
5 

15 
15 

กระบะบรรทุก 
พ่วง 
บรรทุกของเหลว 
กึ่งพ่วง 
ลากจูง 

4 
8 
5 

15 
15 

รวม                                  47         คัน รวม                                      47          คัน 
   ๒.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ 
        ห้างฯ  มีส านักงานตั้งอยู่เลขที ่ 359  หมู่  2  ต าบลด่านขุนทด  อ าเภอด่านขุนทด   จังหวัด
นครราชสีมา   และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ .ศ.  
๒๕๒๒ 

   ๓.  สถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ 

/๔.6  เรื่อง… 



        ห้างฯ  มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ  จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดิน
เลขที่ดิน   11770   ต าบลด่านขุนทด  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  มีเนื้อที่  2,400  ตารางเมตร   
เก็บรถได้  48  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

๔.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 

        ห้างฯ  ขอใช้รถจ านวน  47  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจ านวน  4  คัน ,พ่วงจ านวน  8  
คัน  , บรรทุกของเหลวจ านวน  5  คัน , กึงพ่วงจ านวน  15  คัน และลากจูงจ านวน  15  คัน  โดยมีตัวรถทั้ง
หมดแล้ว  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
    ๕.   ท้องท่ีท าการขนส่ง  ทั่วราชอาณาจักร 
  ๖.   เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ย่ืนขอ 
              ห้างฯ  ขอใช้รถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับ ผู้ว่าจ้างหลายราย ไปส่งยัง
สถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
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๗.   ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
      ห้างฯ  เดิมเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง

สัตว์หรือสิ่งของ ใบอนุญาตประกอบการเลขที่  นม. 107/2555  สิ้นอายุวันที่  6  ธันวาคม  2560  แต่มิได้ยื่น
ค าขอต่ออายุตามเวลาที่ก าหนดท าให้ใบอนุญาตสิ้นอายุ  ปัจจุบันได้น ารถไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่า
จ้างหลายราย  ดังนี้ 

      - รับจ้างขนส่งน ามันเชื้อเพลิงให้กับ บริษัท  น้ าตาลเอกผล จ ากัด 
      - รับจ้างขนส่งเกลือน้ าและน้ าตาลทราย ให้กับ  บริษัท น้ าตาลไทยเอกลักษณ์ จ ากัด  และ

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
      - รับจ้างขนส่งน้ าตาลทรายให้กับ บริษัท ทัศน์ไทยธุรกิจ จ ากัด 

มีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  เพ่ือ
ใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป  
  ๘.   ข้อพิจารณา 
         พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที วาย เอ็น เทรดดิ้ง   
  ๙.   ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
          ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที วาย เอ็น เท
รดดิ้ง  มีเหตุผลและความจ าเป็นในการใช้รถเพ่ือน าไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง   และเพ่ือเป็นการใช้รถให้
ถูกต้องตามกฎหมาย  จึงเห็นควรอนุมัติให้  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที วาย เอ็น เทรดดิ้ง  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้  และเห็นควรอนุมัติให้นาย
ทะเบียนก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒   แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง  พ.ศ. ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาต

/๗.   ข้อมูล... 



ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที 
วาย เอ็น เทรดดิ้ง  ดังปรากฏรายละเอียด  ดังนี้  

๙.๑ จ านวนรถและลักษณะรถ   ให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน   47  คัน เป็นรถลักษณะกระบะ
บรรทุกจ านวน  4  คัน , พ่วงจ านวน  8  คัน ,บรรทุกของเหลวจ านวน  5  คัน ,กึ่งพ่วงจ านวน  15  คัน  และ
ลากจูงจ านวน 15  คัน 

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

9.3  ใบก ากับการขนส่ง  ต้องจัดท าใบก ากบัการขนส่งไว้ประจ ารถขณะท าการขนส่ง 
เพ่ือใช้ส าหรับการตรวจสอบ  ตามแบบใบก ากับการขนส่งที่ก าหนดไว้ 
    ๙.๔  วธิีการบรรทุก 
             (๑)  ต้องใช้รถบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของให้ตรงตามลักษณะการใช้งานของรถ     
แต่ละลักษณะตามที่ก าหนดไว้ 
                                        (๒)  ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันและระมัดระวัง  ควบคุม ดูแลมิให้สัตว์หรือสิ่งของที่
บรรทุกตกหล่น  รั่วไหล   ส่งกลิ่น   ส่องแสงสะท้อน  หรือปลิวไปจากรถ  อันก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ  ท า
ให้สกปรกเปรอะเปื้อน  ท าให้เสื่อมเสียสุขภาพ  อนามัยแก่ประชาชน  หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือ
ทรัพย์สิน    
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๙.๕  จ านวนผู้ประจ ารถ   ในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงให้ผู้ขับรถ  ๑  คน  ขับรถติดต่อกันไม่เกิน
สี่ชั่วโมง   เว้นแต่ได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง  ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถต่อไปได้อีกไม่เกินสี่ชั่วโมง
ติดต่อกัน    

๙.๖   ท้องที่ท าการขนส่ง   ทั่วราชอาณาจักร 
๙.๗   อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ 

กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก าหนด 
 

     ๙.๘   สถานที่เก็บ   ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ    จ านวน  ๑  แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณโฉนด
ที่ดินเลขทีด่ิน   11770   ต าบลด่านขุนทด  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

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

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 
๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออก
ให้แก่  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที วาย เอ็น เทรดดิ้ง  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 

 

/จึงเสนอ.... 



เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันของ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ที วาย เอ็น เทรดดิ้ง 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที วาย เอ็น เทรดด้ิง 
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๔.7  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ 
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทริปเปิ้ล เอ ทราน
สปอร์ต 2017  (ออกใหม่) 

         ด้วย  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทริปเปิ้ล เอ ทรานสปอร์ต 2017  ได้ยื่นความประสงค์ขอรับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณา
แล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้   โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจ านวนรถที่ยื่นขอ 

ลักษณะและจ านวนรถที่ยื่นขอ 
 

ลักษณะและจ านวนรถที่เห็นควรก าหนดเป็นเงื่อนไข 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

กระบะบรรทุก 10  (ขออนุมัติในหลักการทั้งหมด) 
 

กระบะบรรทุก 10  (อนุมัติในหลักการทั้งหมด) 
 

รวม                                10          คัน รวม                               10          คัน 

/๔.๗ เรื่อง………. 



  
   ๒.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ 
        ห้างฯ  ส านักงานตั้งอยู่ เลขที่  555  หมู่  1  ต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมือง  จังหวัด
นครราชสีมา   และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ .ศ.  
๒๕๒๒ 

   ๓.  สถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ 
        ห้างฯ  มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ  จ านวน  1  แห่ง    ตั้งอยู่บริเวณ น.ส.3 ก.
เลขที่  74  ต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่  3,200  ตารางเมตร   เก็บรถได้  64  
คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

๔.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 
        ห้างฯ  ขอใช้รถจ านวน  10  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด  โดยขออนุมัติใน
หลักการทั้งหมด  ซึ่งมีเอกสารการจองรถจาก  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คิงส์ยนต์ 

    ๕.   ท้องท่ีท าการขนส่ง  ทั่วราชอาณาจักร 

  ๖.   เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ย่ืนขอ 
              ห้างฯ  ขอใช้รถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า  ให้กับ  บริษัท มุ่งเจริญณฐพัทธ์ 
ทรานสปอร์ต  ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
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   ๗.   ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
       ห้างฯ  ปัจจุบันได้น ารถไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าประเภทอุปโภคบริโภค อุปกรณ์

ส านักงาน วัสดุส านักงาน  เฟอร์นิเจอร์  ให้กับ  บริษัท มุ่งเจริญณฐพัทธ์ ทรานสปอร์ต จึงมีความประสงค์จะขอรับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  เพ่ือใช้รถให้ถูกต้องตาม
กฎหมายต่อไป   

๘.   ข้อพิจารณา 

         พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทริปเปิ้ล เอ ทรานสปอร์ต 2017   
  ๙.   ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
          ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทริปเปิ้ล เอ 
ทรานสปอร์ต 2017  มีเหตุผลและความจ าเป็นในการใช้รถเพ่ือน าไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพ่ือ
เป็นการใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมาย  จึงเห็นควรอนุมัติให้  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทริปเปิ้ล เอ ทรานสปอร์ต 2017  
เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้  และ
เห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒   แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒  ไว้ใน

/๗.   ข้อมูล... 



ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ทริปเปิ้ล เอ ทรานสปอร์ต 2017     ดังปรากฏรายละเอียด  ดังนี้  

๙.๑ จ านวนรถและลักษณะรถ   ให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน   10  คัน เป็นรถลักษณะกระบะ
บรรทุกทั้งหมด 
   ๙.๒ เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคัน   ต้องจัดให้มีเครื่องหมายของ    
ผู้ประกอบการขนส่ง  ที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันที่ด้านนอกตัวถังรถ  โดยต้องมีชื่อผู้ประกอบการขนส่งเป็น
ตัวอักษรภาษาไทย  มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร   ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 

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

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

๙.๖   ท้องที่ท าการขนส่ง   ทั่วราชอาณาจักร  
๙.๗   อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ 

กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก าหนด 
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     ๙.๘  สถานที่เก็บ   ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ    จ านวน ๑ แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณ น.ส.3 ก.
เลขที ่ 74  ต าบลไชยมงคล  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา  

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

   จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ า
ทางประจ าจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 
๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออก
ให้แก่  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทริปเปิ้ล เอ ทรานสปอร์ต 2017  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังห วัด
นครราชสีมา 

/๙.๘  สถานที่เก็บ 



 เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันของ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ทริปเปิล้ เอ ทรานสปอร์ต 2017   

 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทริปเป้ิล เอ ทรานสปอร์ต 2017   
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๔.8  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ 

ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซ่ึงออกให้แก่นายเล็ก  มีช านาญ  (ออกใหม่) 

         ด้วย  นายเล็ก  มีช านาญ  ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ไ ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้   โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจ านวนรถที่ยื่นขอ 

ลักษณะและจ านวนรถที่ยื่นขอ ลักษณะและจ านวนรถที่เห็นควรก าหนดเป็นเงื่อนไข 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

/๔.8  เรื่อง… 



กระบะบรรทุก 
พ่วง 
 

2 
2 
 

กระบะบรรทุก 
พ่วง 
 

2 
2 
 

รวม                                4          คัน รวม                               4          คัน 
  

   ๒.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ 
        นายเล็ก  มีช านาญ  ส านักงานตั้งอยู่เลขที่  113  หมู่  12  ต าบลกุดโบสถ์  อ าเภอเสิงสาง  
จังหวัดนครราชสีมา   และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  
พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

   ๓.  สถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ 
        นายเล็ก  มีช านาญ  มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ  จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณ 
น.ส. 3 ก. เลขที่  288  ต าบลกุดโบสถ์  อ าเภอเสิงสาง   จังหวัดนครราชสีมา   มีเนื้อที่  1,60๐  ตารางเมตร   
เก็บรถได้  32  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

๔.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 
        นายเล็ก  มีช านาญ  ขอใช้รถจ านวน  4  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจ านวน  2  คัน  
และพ่วงจ านวน  2  คัน โดยมีตัวรถทั้งหมดแล้ว  มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 
    ๕.   ท้องท่ีท าการขนส่ง  ทั่วราชอาณาจักร 
  ๖.   เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ย่ืนขอ 
              นายเล็ก  มีช านาญ  ขอใช้รถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า  ให้กับ  บริษัท แป้งมัน
เอ่ียมเฮงอุตสาหกรรม จ ากัด  ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 

  ๗.   ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
      นายเล็ก  มีช านาญ  เดิมเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ในการ

ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ปัจจุบันได้น ารถไปใช้ในการรับจ้างขนส่งแป้งมันส าปะหลัง  ให้กับ  บริษัท แป้งมันเอ่ียมเฮง
อุตสาหกรรม จ ากัด  จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป   
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๘.   ข้อพิจารณา 
         พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นายเล็ก  มีช านาญ   
  ๙.   ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
          ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  นายเล็ก  มีช านาญ  มีเหตุผลและ
ความจ าเป็นในการใช้รถเพ่ือน าไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพ่ือเป็นการใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมาย  

/8.   ข้อพิจารณา....... 



จึงเห็นควรอนุมัติให้  นายเล็ก  มีช านาญ  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถท่ีใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้  และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒   แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นายเล็ก  มีช านาญ  ดังปรากฏรายละเอียด  ดังนี้  

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

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

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

๙.๖   ท้องที่ท าการขนส่ง   ทั่วราชอาณาจักร  
๙.๗   อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ 

กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก าหนด 
 

     ๙.๘  สถานที่เก็บ   ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ    จ านวน ๑ แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณ น.ส. 3 ก. 
เลขที ่ 288  ต าบลกุดโบสถ์  อ าเภอเสิงสาง   จังหวัดนครราชสีมา 

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

/๙.9 จึงเสนอ..... 



มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 
๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออก
ให้แก่  นายเล็ก  มีช านาญ  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 

       
เอกสารแนบ 

บัญชีรายละเอียดรถของ  นายเล็ก  มีช านาญ 
 

ล าดับที ่ เลขทะเบียน ชนิดรถ เลขคัสซ ี เลขเคร่ืองยนต ์ ลักษณะรถ  

๑. 87-3925 นม. ISUZU MP1FXZ7778T002226 6UZ1-449957 กระบะบรรทุก 

2 รถใหม ่ ISUZU MP1FXZ777GT001366 6UZ1-RX6108 ” 

3 87-3926 นม. - SA-FTF7M3-010-12 - พ่วง 

4 รถใหม ่ - TMT-0355-60 - ” 

 

 เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันของ นายเล็ก  มีช านาญ 

 นายเล็กมีช านาญ 
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๔.9  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ 

ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซ่ึงออกให้แก่ นายภุชาตฤณ  วงศ์สุตาล (ออกใหม่) 

         ด้วย  นายภุชาตฤณ  วงศ์สุตาล  ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ไ ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้   โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจ านวนรถที่ยื่นขอ 

ลักษณะและจ านวนรถที่ยื่นขอ 
 

ลักษณะและจ านวนรถที่เห็นควรก าหนดเป็นเงื่อนไข 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

กระบะบรรทุก 
 

1 
 

กระบะบรรทุก 
 

1 
 
 

รวม                               1          คัน รวม                               1          คัน 

  
   ๒.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ 
        นายภุชาตฤณ  วงศ์สุตาล  ส านักงานตั้งอยู่เลขที่  395  ถนนมุขมนตรี  ต าบลในเมือง  
อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา   และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

   ๓.  สถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ 
        นายภุชาตฤณ  วงศ์สุตาล  มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ  จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่
บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่  2320  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา   มีเนื้อที่  50  ตารางเมตร   
เก็บรถได้  1  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

๔.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 
        นายภุชาตฤณ  วงศ์สุตาล  ขอใช้รถจ านวน  1  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก  โดยมีตัวรถ
แล้ว  คือคันหมายเลขทะเบียน  86-7031 นม.  ชนิดรถ  HINO  เลขตัวรถ  FD3HLA-17464  เลขเครื่องยนต์ 
H07D-A30737 

    ๕.   ท้องท่ีท าการขนส่ง  ทั่วราชอาณาจักร 

  ๖.   เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ย่ืนขอ 

/๔.9  เรื่อง… 



              นายภุชาตฤณ  วงศ์สุตาล  ขอใช้รถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า  ให้กับ    ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด เทพ ทิพย์ ธุรกิจ   ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
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   ๗.   ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
       นายภุชาตฤณ  วงศ์สุตาล  ได้ท าสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้าประเภท อุปกรณ์ เครื่องมือ และ

วัสดุก่อสร้าง  ให้กับ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เทพ ทิพย์ ธุรกิจ  จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป   

 ๘.   ข้อพิจารณา 

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

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

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

/๗.   ข้อมูล... 



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

๙.๖   ท้องที่ท าการขนส่ง   ทั่วราชอาณาจักร  
๙.๗   อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ 

กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก าหนด 
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     ๙.๘  สถานที่เก็บ   ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ    จ านวน ๑ แห่ง  แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณ
โฉนดที่ดินเลขที ่ 2320  ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา  

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

   จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ า
ทางประจ าจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 
๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออก
ให้แก่  นายภุชาตฤณ  วงศ์สุตาล  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 

      

 เครื่องหมายท่ีตอ้งให้ปรากฏประจ ารถทุกคันของ นายภุชาตฤณ  วงศ์สุตาล 

 นายภุชาตฤณ  วงศ์สุตาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๙.๘  สถานที่เก็บ 
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๔.1๐  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ 

ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซ่ึงออกให้แก่ นายเกรียงไกร  ศรีค าภาร์ (ออกใหม่) 

         ด้วย  นายเกรียงไกร  ศรีค าภาร์  ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ไ ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้   โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจ านวนรถที่ยื่นขอ 
ลักษณะและจ านวนรถที่ยื่นขอ ลักษณะและจ านวนรถที่เห็นควรก าหนดเป็นเงื่อนไข 

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

กระบะบรรทุก 
 

2 
 

กระบะบรรทุก 
 
 

2 
 

รวม                                  2             คัน รวม                                   2             คัน 
  

   ๒.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ 
        นายเกรียงไกร  ศรีค าภาร์  มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่  18/1  หมู่ที่  7  ต าบลลาดบัวขาว  
อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา   และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
   ๓.  สถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ 

        นายเกรียงไกร  ศรีค าภาร์  มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ  จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่
บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่  4309  ต าบลลาดบัวขาว  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  มีเนื้อที่  100  ตารางเมตร   
เก็บรถได้   2  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

/๔.10  เรื่อง… 



๔.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 
        นายเกรียงไกร  ศรีค าภาร์  ขอใช้รถจ านวน  2  คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด  ซึ่งมี
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ   
    ๕.   ท้องท่ีท าการขนส่ง  ทั่วราชอาณาจักร 

  ๖.   เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ย่ืนขอ 

              นายเกรียงไกร  ศรีค าภาร์  ขอใช้รถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า  ให้กับ สหกรณ์
การเกษตรสีคิ้ว จ ากัด  ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 

๗.   ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
      นายเกรียงไกร  ศรีค าภาร์  ปัจจุบันได้น ารถไปใช้ในการรับจ้างขนส่งนมโรงเรียน  ให้กับ  

สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จ ากัด  จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถท่ีใช้
ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป  
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  ๘.   ข้อพิจารณา 

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

๙.๑ จ านวนรถและลักษณะรถ   ให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน   2  คัน เป็นรถลักษณะกระบะ
บรรทุกทั้งหมด 

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

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

    ๙.๔   วิธีการบรรทุก 
             (๑) ต้องใช้รถบรรทุกสัตว์หรือสิ่งของให้ตรงตามลักษณะการใช้งานของรถแต่ละ
ลักษณะตามท่ีก าหนดไว้ 

/8.   ข้อพิจารณา... 



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

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

๙.๖   ท้องที่ท าการขนส่ง   ทั่วราชอาณาจักร 
๙.๗   อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ 

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

4309  ต าบลลาดบัวขาว  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  
๙.๙  การน ารถเข้าด าเนินการทางทะเบียน   ให้น ารถที่ได้รับอนุมัติเข้าด าเนินการ                 

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

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 
๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออก
ให้แก่  นายเกรียงไกร  ศรีค าภาร์  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 

เอกสารแนบ 
บัญชีรายละเอียดรถของ  นายเกรียงไกร  ศรีค าภาร์ 

 

ล าดับที ่ เลขทะเบียน ชนิดรถ เลขคัสซ ี เลขเคร่ืองยนต ์ ลักษณะรถ  

๑. 88-7895 นม. HINO MNKFCJLLXHX20988 J05ETCH53363 กระบะบรรทุก 

2 88-5937 นม. HINO MNKFC9JJLXHX20324 J05ETCH51101 ” 

 
 

     เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันของ นายเกรียงไกร  ศรีค าภาร ์
 

นายเกรียงไกร  ศรีค าภาร์ 

/จึงเสนอ......... 
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๔.1๑ เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ 
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซ่ึงออกให้แก่  นางสาวจิราวรรณ  จิ๋วทัพ  (ออกใหม่) 

         ด้วย  นางสาวจิราวรรณ  จิ๋วทัพ  ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งนายทะเบียนไดพิ้จารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้   โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจ านวนรถที่ยื่นขอ 

ลักษณะและจ านวนรถที่ยื่นขอ ลักษณะและจ านวนรถที่เห็นควรก าหนดเป็นเงื่อนไข 

ลักษณะรถ จ านวนรถ 
(คัน) 

ลักษณะรถ จ านวนรถ 
(คัน) 

ตู้บรรทุก 
 

1 
 

ตู้บรรทุก 
 

1 
 

รวม                                   1             คัน รวม                                   1             คัน 

/๔.11  เรื่อง… 



  

   ๒.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ 
        นางสาวจิราวรรณ  จิ๋วทัพ  มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่  188/1  หมู่  3  ต าบลบึงอ้อ  อ าเภอ
ขามทะเลสอ   จังหวัดนครราชสีมา   และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

   ๓.  สถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ 

        นางสาวจิราวรรณ  จิ๋วทัพ  มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ  จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่
บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่  3167  ต าบลบึงอ้อ  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา  มีเนื้อที่  100  ตาราง
เมตร   เก็บรถได้  2  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

๔.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 

        นางสาวจิราวรรณ  จิ๋วทัพ  ขอใช้รถจ านวน  1  คัน  เป็นรถลักษณะตู้บรรทุก  โดยมีตัวรถอยู่
แล้ว  คือคันหมายเลขทะเบียน  85-3794 นม.  ชนิดรถ  ISUZU เลขตัวรถ  NQR70RY52E5-7100633  เลข
เครื่องยนต์  4HE1-390659 
    ๕.   ท้องท่ีท าการขนส่ง  ทั่วราชอาณาจักร 

  ๖.   เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ย่ืนขอ 

              นางสาวจิราวรรณ  จิ๋วทัพ  ขอใช้รถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า  ให้กับ บริษัท ซีพี
เอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 

๗.   ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
      นางสาวจิราวรรณ  จิ๋วทัพ  เดิมเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ใน

การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ปัจจุบันได้น ารถไปใช้ในการรับจ้างขนส่งลูกไก่  ให้กับ  บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน)  จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ  เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป  
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  ๘.   ข้อพิจารณา   

         พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา   ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นางสาวจิราวรรณ  จิ๋วทัพ   
  ๙.   ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
          ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  นางสาวจิราวรรณ  จิ๋วทัพ  มี
เหตุผลและความจ าเป็นในการใช้รถเพ่ือน าไปรับจ้างขนส่งสินค้าและเพ่ือเป็นการใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมาย  จึง
เห็นควรอนุมัติให้  นางสาวจิราวรรณ  จิ๋วทัพ  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้  และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นางสาวจิราวรรณ  จิ๋วทัพ  ดังปรากฏรายละเอียด  ดังนี้  

/๗.   ข้อมูล... 



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

ผู้ประกอบการขนส่ง  ที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันที่ด้านนอกตัวถังรถ  โดยต้องมีชื่อผู้ประกอบการขนส่งเป็น
ตัวอักษรภาษาไทย   มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร   ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 

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

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

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

๙.๖   ท้องที่ท าการขนส่ง   ทั่วราชอาณาจักร 
๙.๗   อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ 

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

ที่ดินเลขที่  3167  ต าบลบึงอ้อ  อ าเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา 
๙.๙  การน ารถเข้าด าเนินการทางทะเบียน   ให้น ารถที่ได้รับอนุมัติเข้าด าเนินการ                 

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

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 
๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออก
ให้แก่  นางสาวจิราวรรณ  จิ๋วทัพ  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 

 

/จึงเสนอ........ 
 



          เครือ่งหมายที่ตอ้งให้ปรากฏประจ ารถทุกคันของ นางสาวจิราวรรณ  จิ๋วทัพ 
 

นางสาวจิราวรรณ  จิ๋วทัพ 
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๔.1๒  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ 
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซ่ึงออกให้แก่ นายภูชิต  มักขุนทด  (ออกใหม่) 

         ด้วย  นายภูชิต  มักขุนทด  ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง    ไม่
ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ไ ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้   โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

/๔.12  เรื่อง… 



๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจ านวนรถที่ยื่นขอ 

ลักษณะและจ านวนรถที่ยื่นขอ ลักษณะและจ านวนรถที่เห็นควรก าหนดเป็นเงื่อนไข 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

กระบะบรรทุก 
 
 
 

1 
 

กระบะบรรทุก 
 

1 
 

 

รวม                                   1             คัน รวม                                   1             คัน 
  

   ๒.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ 
        นายภูชิต  มักขุนทด  มีส านักงานตั้งอยู่เลขที ่ 249  หมู่  2 ต าบลหินดาด อ าเภอด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา   และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  
พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

   ๓.  สถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ 
        นายภูชิต  มักขุนทด  มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ  จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่
บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่  23265  ต าบลหินดาด  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  มีเนื้อที่  100  ตาราง
เมตร   เก็บรถได้    2  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

๔.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 
        นายภูชิต  มักขุนทด  ขอใช้รถจ านวน  1  คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก  โดยมีตัวรถแล้ว 
คือคันหมายเลขทะเบียน  87- 4765 นม.  ชนิดรถ  ISUZU  เลขตัวรถ  NPR71PY52E5-7102891  เลขเครื่องยนต์  
4HG1-561048 
    ๕.   ท้องท่ีท าการขนส่ง  ทั่วราชอาณาจักร 

  ๖.   เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ย่ืนขอ 
              นายภูชิต  มักขุนทด  ขอใช้รถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า  ให้กับ  บริษัท รวม
ถาวรขนส่ง (2002) จ ากัด  ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
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๗.   ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
      นายภูชิต  มักขุนทด  เดิมเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ในการ

ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ปัจจุบันได้น ารถไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค  ให้กับ  บริษัท รวมถาวรขนส่ง 

/๗.   ข้อมูล... 



(2002) จ ากัด  จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ  เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป  

  ๘.   ข้อพิจารณา 

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

๙.๑ จ านวนรถและลักษณะรถ   ให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน   1  คัน เป็นรถลักษณะกระบะ
บรรทุก 

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

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

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

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

๙.๖   ท้องที่ท าการขนส่ง   ทั่วราชอาณาจักร 
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๙.๗   อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ 
กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก าหนด 

/๙.๗อัตรา........ 
 



๙.๘  สถานที่เก็บ   ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ    จ านวน ๑  แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดิน
เลขที่  23265  ต าบลหินดาด  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  

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

 

จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางประจ า
จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 
๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออก
ให้แก่  นายภูชิต  มักขุนทด  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 

เอกสารแนบ 
 
 

          เครือ่งหมายที่ตอ้งให้ปรากฏประจ ารถทุกคันของ นายภูชิต  มักขุนทด 
 

นายภูชิต  มักขุนทด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๔.13  เรื่อง… 
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๔.13  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ 
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซ่ึงออกให้แก่นายสมเกียรติ  ขุนแก้ว  (ออกใหม่) 

         ด้วย  นายสมเกียรติ  ขุนแก้ว  ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ไ ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้   โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจ านวนรถที่ยื่นขอ 

ลักษณะและจ านวนรถที่ยื่นขอ 
 

ลักษณะและจ านวนรถที่เห็นควรก าหนดเป็นเงื่อนไข 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

กระบะบรรทุก 1 
 

กระบะบรรทุก 1 
 

รวม                                1          คัน รวม                               1          คัน 
  

   ๒.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ 
        นายสมเกียรติ  ขุนแก้ว  ส านักงานตั้งอยู่เลขที ่126 หมู่  2 ต าบลหินดาด อ าเภอด่านขุนทด   
จังหวัดนครราชสีมา   และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  
พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

   ๓.  สถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ 
        นายสมเกียรติ  ขุนแก้ว  มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ  จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่
บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่  4695  ต าบลหินดาด  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา   มีเนื้อที่  100  ตาราง
เมตร   เก็บรถได้  2  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

๔.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 
        นายสมเกียรติ  ขุนแก้ว  ขอใช้รถจ านวน  1  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก  โดยมีตัวรถอยู่
แล้ว  คือคันหมายเลขทะเบียน  84-1661  นม.  ชนิดรถ HINO  เลขตัวรถ  NPR66PX5T7103451  เลขเครื่องยนต์  
4HF1-461984 

    ๕.   ท้องท่ีท าการขนส่ง  ทั่วราชอาณาจักร 

  ๖.   เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ย่ืนขอ 
             นายสมเกียรติ  ขุนแก้ว  ขอใช้รถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า  ให้กับ  บริษัท รวม
ถาวรขนส่ง (2002) จ ากัด  ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด 
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   ๗.   ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
       นายสมเกียรติ  ขุนแก้ว  เดิมเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้

ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ปัจจุบันยังได้น ารถไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค  ให้กับ  บริษัท รวม
ถาวรขนส่ง (2002) จ ากัด  จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป  

๘.   ข้อพิจารณา 

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

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

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

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

๙.๖   ท้องที่ท าการขนส่ง   ทั่วราชอาณาจักร  

/๗.   ข้อมูล... 
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๙.๗   อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ 
กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก าหนด 

 

     ๙.๘  สถานที่เก็บ   ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ    จ านวน ๑ แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดิน
เลขที ่ 4695  ต าบลหินดาด  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  

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

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 
๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออก
ให้แก่  นายสมเกียรติ  ขุนแก้ว  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 

  
 

     เอกสารแนบ 

เครื่องหมายที่ตอ้งให้ปรากฏประจ ารถทุกคันของ นายสมเกียรติ  ขุนแก้ว 

 

นายสมเกียรติ  ขุนแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๙.๗  อัตรา..... 
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๔.14  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ 
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซ่ึงออกให้แก่นายประเสริฐ  สิงไทสง (ออกใหม่) 

         ด้วย  นายประเสริฐ  สิงไทธง  ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ไ ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้   โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจ านวนรถที่ยื่นขอ 

ลักษณะและจ านวนรถที่ยื่นขอ 
 

ลักษณะและจ านวนรถที่เห็นควรก าหนดเป็นเงื่อนไข 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

กระบะบรรทุก 
 

2 
 
 
 

กระบะบรรทุก 
 

2 
 
 

รวม                                2          คัน รวม                               2         คัน 

  
   ๒.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ 
        นายประเสริฐ  สิงไทธง  ส านักงานตั้งอยู่เลขที่  176  หมู่  13  ต าบลใหม่  อ าเภอโนนสูง   
จังหวัดนครราชสีมา   และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  
พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

   ๓.  สถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ 
        นายประเสริฐ  สิงไทธง  มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ  จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่
บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่  54699  ต าบลใหม่  อ าเภอโนนสูง   จังหวัดนครราชสีมา   มีเนื้อที่  1๐0  ตารางเมตร   
เก็บรถได้  2  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

/๔.14  เรื่อง… 



๔.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 
        นายประเสริฐ  สิงไทธง  ขอใช้รถจ านวน  2  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด  โดยมี
ตัวรถทั้งหมดแล้ว  มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
    ๕.   ท้องท่ีท าการขนส่ง  ทั่วราชอาณาจักร 

  ๖.   เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ย่ืนขอ 
              นายประเสริฐ  สิงไทธง  ขอใช้รถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า  ให้กับ  บริษัท   
เอฟซี โลจิสติกส์ จ ากัด   ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
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๗.   ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
       นายประเสริฐ  สิงไทธง  เดิมเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ใน

การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ปัจจุบันได้น ารถไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป ให้กับ บริษัท เอฟซี     
โลจิสติกส์ จ ากัด   จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ  เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป   

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

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

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

/๗.   ข้อมูล... 



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

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

๙.๖   ท้องที่ท าการขนส่ง   ทั่วราชอาณาจักร  
๙.๗   อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ 

กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก าหนด 
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     ๙.๘  สถานที่เก็บ   ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ    จ านวน ๑  แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดิน
เลขที ่ 54699  ต าบลใหม่  อ าเภอโนนสูง   จังหวัดนครราชสีมา   

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

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

      เอกสารแนบ 
บัญชีรายละเอียดรถของ  นายประเสริฐ  สิงไทสง 

 

ล าดับที ่ เลขทะเบียน ชนิดรถ เลขคัสซ ี เลขเคร่ืองยนต ์ ลักษณะรถ  

๑. 87-7922 นม. HINO FC9JJLA-14228 J05E-TCH17180 กระบะบรรทุก 

2 84-8160 นม. HINO FC4JJPA-11069 J05C-TK11414 ” 

     

  เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันของ นายประเสริฐ  สิงไทสง 

 นายประเสริฐ  สิงไทสง  
 

/๙.๘  สถานที่...... 
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๔.15  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ 
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซ่ึงออกให้แก่นางปริศนา  เสรีมานะกิจ (ออกใหม่) 

         ด้วย  นางปริศนา  เสรีมานะกิจ  ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ไ ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้   โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจ านวนรถที่ยื่นขอ 

ลักษณะและจ านวนรถที่ยื่นขอ 
 

ลักษณะและจ านวนรถที่เห็นควรก าหนดเป็นเงื่อนไข 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ตู้บรรทุก 3 
 
 
 

ตู้บรรทุก 3 
 
 

รวม                                3          คัน รวม                               3          คัน 

  

/๔.15  เรื่อง… 



   ๒.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ 
        นางปริศนา  เสรีมานะกิจ  มีส านักงานตั้งอยู่เลขที ่ 474  หมู่  6   ต าบลจอหอ  อ าเภอเมือง   
จังหวัดนครราชสีมา   และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  
พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

   ๓.  สถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ 
        นางปริศนา  เสรีมานะกิจ  มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ  จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่
บริเวณโฉนดที่ดินเลขที ่ 154183   ต าบลจอหอ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา   มีเนื้อที่  400  ตารางเมตร   
เก็บรถได้  8  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

๔.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 
        นางปริศนา  เสรีมานะกิจ  ขอใช้รถจ านวน  3  คัน  เป็นรถลักษณะตู้บรรทุก  โดยมีตัวรถแล้ว  
ทั้งหมดแล้ว   มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

    ๕.   ท้องท่ีท าการขนส่ง  ทั่วราชอาณาจักร 

  ๖.   เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ย่ืนขอ 
              นางปริศนา  เสรีมานะกิจ  ขอใช้รถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า  ให้กับ  บริษัท 
เกรียงไกรขนส่ง 10 จ ากัด  ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด 
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   ๗.   ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
       นางปริศนา  เสรีมานะกิจ  ได้ท าสัญญาว่าจ้างรับส่งสินค้าประเภทอะไหล่รถยนต์  ให้กับ  

บริษัท เกรียงไกรขนส่ง 10 จ ากัด   จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถ
ที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป   

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

/๗.   ข้อมูล... 



๙.๑ จ านวนรถและลักษณะรถ  ให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน  3   คัน เป็นรถลักษณะตู้บรรทุก
ทัง้หมด 
   ๙.๒ เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคัน   ต้องจัดให้มีเครื่องหมายของ    
ผู้ประกอบการขนส่ง  ที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันที่ด้านนอกตัวถังรถ  โดยต้องมีชื่อผู้ประกอบการขนส่งเ ป็น
ตัวอักษรภาษาไทย  มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร   ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 

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

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

๙.๖   ท้องที่ท าการขนส่ง   ทั่วราชอาณาจักร  
๙.๗   อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ 

กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก าหนด 
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     ๙.๘  สถานที่เก็บ   ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ    จ านวน ๑ แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดิน
เลขที ่ 154183   ต าบลจอหอ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  

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

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 
๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออก
ให้แก่  นางปริศนา  เสรีมานะกิจ  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 

 
 

/๙.๘  สถานที่เก็บ 



      เอกสารแนบ 
บัญชีรายละเอียดรถของ นางปริศนา  เสรีมานะกิจ 

 

ล าดับที ่ เลขทะเบียน ชนิดรถ เลขคัสซ ี เลขเคร่ืองยนต ์ ลักษณะรถ  

๑. 86-8505 นม. ISUZU FTR32NR-3000480 6HE1-852273 ตู้บรรทุก 

2 70-6704 นม. ISUZU FTR33PT-3001273 6HH1-255659 ” 

3 87-1230 นม. HINO FF3HPKA-10145 H07D-A81621 ” 

 

  เครื่องหมายที่ตอ้งใหป้รากฏประจ ารถทุกคันของ นางปริศนา  เสรีมานะกิจ   

  
นางปริศนา  เสรีมานะกิจ 
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๔.16  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ 
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซ่ึงออกให้แก่นายสุนทร  ท่วมสูงเนิน (ออกใหม่) 

         ด้วย  นายสุนทร  ท่วมสูงเนิน  ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ไ ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้   โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจ านวนรถที่ยื่นขอ 

ลักษณะและจ านวนรถที่ยื่นขอ 
 

ลักษณะและจ านวนรถที่เห็นควรก าหนดเป็นเงื่อนไข 

/๔.16  เรื่อง… 



ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ตู้บรรทุก 
 

1 
 

ตู้บรรทุก 
 

1 
 
 

รวม                                1          คัน รวม                            1         คัน 

  
   ๒.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ 
        นายสุนทร  ท่วมสูงเนิน  มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่  59 หมู่  10  ต าบลลาดบัวขาว  อ าเภอ   
สีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา   และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทาง
บก  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

   ๓.  สถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ 
        นายสุนทร  ท่วมสูงเนิน  มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ  จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่
บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่  31405  ต าบลลาดบัวขาว  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา   มีเนื้อที่  2๐0  ตาราง
เมตร   เก็บรถได้  4  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

๔.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 
        นายสุนทร  ท่วมสูงเนิน  ขอใช้รถจ านวน  1  คัน  เป็นรถลักษณะตู้บรรทุก โดยมีตัวรถแล้ว  คือ
คันหมายเลขทะเบียน  70-7142 นม.  ชนิดรถ  HINO  เลขตัวรถ  MNKYL22H105000288  เลขเครื่องยนต์  
W04D-TK11034 

    ๕.   ท้องท่ีท าการขนส่ง  ทั่วราชอาณาจักร 

  ๖.   เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ย่ืนขอ 
              นายสุนทร  ท่วมสูงเนิน  ขอใช้รถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า  ให้กับ บริษัท ซีพี
เอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
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   ๗.   ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
       นายสุนทร  ท่วมสูงเนิน  ได้ท าสัญญาว่าจ้างรับขนย้ายเปลือกไข่และขยะโรงงาน  ให้กับ 

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)   จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ า
ทางด้วยรถท่ีใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  เพ่ือใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 

๘.   ข้อพิจารณา 

/๗.   ข้อมูล... 



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

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

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

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

๙.๖   ท้องที่ท าการขนส่ง   ทั่วราชอาณาจักร  
๙.๗   อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ 

กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก าหนด 
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     ๙.๘  สถานที่เก็บ   ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ    จ านวน ๑ แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดิน
เลขที ่ 31405  ต าบลลาดบวัขาว  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 

๙.๙  การน ารถเข้าด าเนินการทางทะเบียน   ให้น ารถที่ได้รับอนุมัติเข้าด าเนินการ                 

/๙.๘  สถานที่เก็บ 



จดทะเบียนและช าระภาษีภายในก าหนด  ๑๘๐ วัน  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง                         
หากไม่สามารถน ารถคันใดเข้าด าเนินการภายในก าหนด  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถคันดังกล่าว                  
โดยให้นายทะเบียนลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับศูนย์คัน 
   จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ า
ทางประจ าจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 
๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออก
ให้แก่  นายสุนทร  ท่วมสูงเนิน  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 

      เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันของ นายสุนทร  ท่วมสูงเนิน 

  
นายสุนทร  ท่วมสูงเนิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๔.17  เรื่อง… 



-  52 – 
 

๔.17  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ 
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซ่ึงออกให้แก่นางวรัญญา  ผลอบรมย์ (ออกใหม่) 

         ด้วย  นางวรัญญา  ผลอบรมย์  ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ไ ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้   โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจ านวนรถที่ย่ืนขอ 

ลักษณะและจ านวนรถที่ยื่นขอ 
 

ลักษณะและจ านวนรถที่เห็นควรก าหนดเป็นเงื่อนไข 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

กระบะบรรทุก 
 

1 
 

กระบะบรรทุก 
 

1 
 
 

รวม                                1          คัน รวม                            1         คัน 

  
   ๒.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ 
        นางวรัญญา  ผลอบรมย์  มีส านักงานตั้งอยู่เลขที ่170 หมู่  7  ต าบลเสิงสาง  อ าเภอเสิงสาง  
จังหวัดนครราชสีมา   และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  
พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

   ๓.  สถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ 
        นางวรัญญา  ผลอบรมย์  มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ  จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่
บริเวณ ภ.บ.ท.เลขทีส่ ารวจ  161  ต าบลเสิงสาง  อ าเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา   มีเนื้อที่  50  ตารางเมตร   
เก็บรถได้  1  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

๔.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 
        นางวรัญญา  ผลอบรมย์  ขอใช้รถจ านวน  1  คัน  เป็นรถลักษณะกระบรรทุก โดยมีตัวรถแล้ว  
คือคันหมายเลขทะเบียน  88-2649 นม.  ชนิดรถ  HINO  เลขตัวรถ  FC9JLLA-14577  เลขเครื่องยนต์  J05E-
TCH20283 

    ๕.   ท้องท่ีท าการขนส่ง  ทั่วราชอาณาจักร 

  ๖.   เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ย่ืนขอ 
              นางวรัญญา  ผลอบรมย์  ขอใช้รถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า  ให้กับผู้ว่าจ้าง
ทั่วไป  ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด 
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   ๗.   ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
       นางวรัญญา  ผลอบรมย์  ได้น ารถไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าเบ็ดเตล็ด  ให้กับ ผู้ว่าจ้าง

ทั่วไป   จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ  เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 

๘.   ข้อพิจารณา 

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

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

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

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

๙.๖   ท้องที่ท าการขนส่ง   ทั่วราชอาณาจักร  
๙.๗   อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ 

/๗.   ข้อมูล... 



กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก าหนด 
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     ๙.๘  สถานที่เก็บ   ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ    จ านวน ๑  แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณ ภ.บ.ท.
เลขทีส่ ารวจ  161  ต าบลเสิงสาง  อ าเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา   

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

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 
๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออก
ให้แก่  นางวรัญญา  ผลอมรัมย์  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 

      เครือ่งหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันของ นางวรัญญา  ผลอบรัมย์ 

  
นางวรัญญา  ผลอบรัมย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๙.๘  สถานที่เก็บ 
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๔.18  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ 
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ราชติกาขนส่ง 
(ออกใหม่) 

         ด้วย  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ราชติกาขนส่ง  ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซ่ึงนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้
ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้   โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจ านวนรถที่ยื่นขอ 

ลักษณะและจ านวนรถที่ยื่นขอ 
 

ลักษณะและจ านวนรถที่เห็นควรก าหนดเป็นเงื่อนไข 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ลากจูง 
 

1 
 

ลากจูง 
 

1 
 
 

รวม                                1          คัน รวม                            1         คัน 

  
   ๒.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ 
        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ราชติกาขนส่ง  มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่  483 หมู่  1  ต าบลสุรนารี  
อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา   และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

   ๓.  สถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ 
        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ราชติกาขนส่ง  มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ  จ านวน  1  แห่ง  
ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่  64746 ต าบลบ้านใหม่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา   มีเนื้อที่  50  ตาราง
เมตร   เก็บรถได้   1 คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

/๔.18  เรื่อง… 



๔.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 
        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ราชติกาขนส่ง  ขอใช้รถจ านวน  1  คัน  เป็นรถลักษณะลากจูง โดยมีตัวรถ
แล้ว  เป็นรถใหม ่ ชนิดรถ  ISUZU  เลขตัวรถ  MP1GXZ77NGT000230  เลขเครื่องยนต์  6UZ1-RJ5597 

    ๕.   ท้องท่ีท าการขนส่ง  ทั่วราชอาณาจักร 

  ๖.   เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ย่ืนขอ 
              ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ราชติกาขนส่ง  ขอใช้รถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งอาหารไก่ ให้กับ 
ฟาร์มไก่ชื่อ ญาณิศาฟาร์ม  ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด 
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   ๗.   ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ราชติกาขนส่ง  ได้ท าสัญญาว่าจ้างขนส่งอาหารไก่  ให้กับ ฟาร์มไก่ ชื่อ 

ญาณิศาฟาร์ม  จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถท่ีใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ  เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 

๘.   ข้อพิจารณา 

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

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

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

/๗.   ข้อมูล... 



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

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

๙.๖   ท้องที่ท าการขนส่ง   ทั่วราชอาณาจักร  
๙.๗   อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ 

กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก าหนด 
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     ๙.๘  สถานที่เก็บ   ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ    จ านวน ๑   แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณโฉนด
ที่ดินเลขที ่ 64746 ต าบลบ้านใหม่  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา    

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

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

      เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันของ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ราชติกาขนส่ง 

  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ราชติกาขนส่ง 

 

/๙.๘  สถานที่เก็บ 
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๔.19  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ 
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ นายอนุสรณ์  เคลือบสูงเนิน       
(ออกใหม่) 

         ด้วย  นายอนุสรณ์  เคลือบสูงเนิน  ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้   โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจ านวนรถที่ย่ืนขอ 

ลักษณะและจ านวนรถที่ยื่นขอ 
 

ลักษณะและจ านวนรถที่เห็นควรก าหนดเป็นเงื่อนไข 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

กระบะบรรทุก 
 

1 
 

กระบะบรรทุก 
 

1 
 
 

/๔.19  เรื่อง… 



รวม                                1          คัน รวม                            1         คัน 

  
   ๒.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ 
        นายอนุสรณ์  เคลือบสูงเนิน  มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่  282  หมู่ 2 ต าบลหินดาด  อ าเภอ
ด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา   และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง
ทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

   ๓.  สถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ 
        นายอนุสรณ์  เคลือบสูงเนิน  มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ  จ านวน  1  แห่ง  
ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่  77666 ต าบลหินดาด  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา   มีเนื้อที่  50  
ตารางเมตร   เก็บรถได้   1 คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

๔.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 
        นายอนุสรณ์  เคลือบสูงเนิน  ขอใช้รถจ านวน  1  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก โดยมีตัว
รถแล้ว  เป็นรถใหม่  ชนิดรถ  ISUZU  เลขตัวรถ  NPR59LU5FM-7114911  เลขเครื่องยนต์  4BD1-491498 

    ๕.   ท้องท่ีท าการขนส่ง  ทั่วราชอาณาจักร 

  ๖.   เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ย่ืนขอ 
              นายอนุสรณ์  เคลือบสูงเนิน  ขอใช้รถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า  ให้กับ บริษัท 
ร่วมถาวรขนส่ง จ ากัด  ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
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   ๗.   ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
       นายอนุสรณ์  เคลือบสูงเนิน  ได้ท าสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป  ให้กับ บริษัท 

รวมถาวรขนส่ง จ ากัด  จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  เพ่ือใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 

๘.   ข้อพิจารณา 

         พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นายอนุสรณ์  เคลือบสูงเนิน   
  ๙.   ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
          ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  นายอนุสรณ์  เคลือบสูงเนิน  มี
เหตุผลและความจ าเป็นในการใช้รถเพ่ือน าไปรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับผู้ว่าจ้าง และเพ่ือเป็นการใช้รถให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย  จึงเห็นควรอนุมัติให้  นายอนุสรณ์  เคลือบสูงเนิน  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ า
ทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของตามที่ขอได้  และเห็นควรอนุมัติให้นายทะเบียนก าหนดเงื่อนไขตาม

/๗.   ข้อมูล... 



มาตรา  ๓๒   แห่งพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถ
ที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งจะออกให้แก่  นายอนุสรณ์  เคลือบสูงเนิน  ดังปรากฏรายละเอียด  ดังนี้  

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

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

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

๙.๖   ท้องที่ท าการขนส่ง   ทั่วราชอาณาจักร  
๙.๗   อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ 

กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก าหนด 
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     ๙.๘  สถานที่เก็บ   ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ    จ านวน ๑   แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณโฉนด
ที่ดินเลขที ่ 77666 ต าบลหินดาด  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา    

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

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 
๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออก
ให้แก่  นายอนุสรณ์  เคลือบสูงเนิน  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 

/๙.๘  สถานที่เก็บ 



 
 
 
 

      เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันของ นายอนุสรณ์  เคลือบสูงเนิน 

  
นายอนุสรณ์  เคลือบสูงเนิน 
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๔.20  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ 
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซ่ึงออกให้แก่นายชนินทร์  ผัดหล้า  (ออกใหม่) 

         ด้วย  นายชนินทร์  ผัดหล้า  ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ไ ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้   โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจ านวนรถที่ย่ืนขอ 

/๔.20  เรื่อง… 



ลักษณะและจ านวนรถที่ยื่นขอ 
 

ลักษณะและจ านวนรถที่เห็นควรก าหนดเป็นเงื่อนไข 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

กึ่งพ่วง 
ลากจูง 
 
 

1 
1 
 

กึ่งพ่วง 
ลากจูง 
 
 

1 
1 
 

รวม                                2          คัน รวม                            2         คัน 

  
   ๒.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ 
        นายชนินทร์  ผัดหล้า  มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่  33  หมู่ 12 ต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา   และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

   ๓.  สถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ 
        นายชนินทร์  ผัดหล้า  มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ  จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่
บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่  17674  ต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา  มีเนื้อที่  
200  ตารางเมตร   เก็บรถได้   4 คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

๔.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 
        นายชนินทร์  ผัดหล้า  ขอใช้รถจ านวน  2  คัน  เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วงจ านวน  1  คัน  และลาก
จูงจ านวน  1  คัน โดยมีตัวรถท้ังหมดแล้ว  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 

    ๕.   ท้องท่ีท าการขนส่ง  ทั่วราชอาณาจักร 

  ๖.   เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ย่ืนขอ 
              นายชนินทร์  ผัดหล้า  ขอใช้รถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า  ให้กับ บริษัท เอ่ียม
ธงชัย อุตสาหกรรม จ ากัด  ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด 
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   ๗.   ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
       นายชนินทร์  ผัดหล้า  ได้ท าสัญญาว่าจ้างขนส่งแป้งมันส าปะหลัง  ให้กับ บริษัท เอ่ียมธงชัย 

อุตสาหกรรม จ ากัด  จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 

๘.   ข้อพิจารณา 

/๗.   ข้อมูล... 



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

๙.๑ จ านวนรถและลักษณะรถ   ให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน   2  คัน เป็นรถลักษณะ                     
กึ่งพ่วงจ านวน  1  คัน  และลากจูงจ านวน  1  คัน 
   ๙.๒ เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคัน   ต้องจัดให้มีเครื่องหมายของ    
ผู้ประกอบการขนส่ง  ที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันที่ด้านนอกตัวถังรถ  โดยต้องมีชื่อผู้ประกอบการขนส่งเป็น
ตัวอักษรภาษาไทย  มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร   ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 

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

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

๙.๖   ท้องที่ท าการขนส่ง   ทั่วราชอาณาจักร  
๙.๗   อัตราค่าขนส่งและค่าบริการอย่างอ่ืนในการขนส่ง  ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะ 

กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก าหนด 
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     ๙.๘  สถานที่เก็บ   ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ    จ านวน ๑   แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณโฉนด
ที่ดินเลขที ่ 17674  ต าบลหนองงูเหลือม  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 

๙.๙  การน ารถเข้าด าเนินการทางทะเบียน   ให้น ารถที่ได้รับอนุมัติเข้าด าเนินการ                 

/๙.๘  สถานที่เก็บ 



จดทะเบียนและช าระภาษีภายในก าหนด ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่ง  หากไม่สามารถ  
น ารถคันใดเข้าด าเนินการภายในก าหนด  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถคันดังกล่าว   โดยให้นายทะเบียน
ลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่น าเข้าด าเนินการทางทะเบียนแล้ว 
   จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ า
ทางประจ าจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 
๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออก
ให้แก่  นายชนินทร์  ผัดหล้า  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
 

      เอกสารแนบ 
บัญชีรายละเอียดรถของ นายชนินทร์  ผัดหล้า 

 

ล าดับที ่ เลขทะเบียน ชนิดรถ เลขคัสซ ี เลขเคร่ืองยนต ์ ลักษณะรถ  

๑. 85-6112 นม. NISSAN CWM430HT-14527 6E6-187409T ลากจูง 

2 85-6113 นม. - SCK5404-005 - กึ่งพ่วง 

 
 
 

      เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันของ นายชนินทร์  ผัดหล้า 

  
นายชนินทร์  ผัดหล้า 
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๔.21  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ 

ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่บริษัท หัวทะเล โลจิสติกส์ จ ากัด  
(ออกใหม่) 

         ด้วย  บริษัท หัวทะเล โลจิสติกส์ จ ากัด  ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้
ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้   โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจ านวนรถที่ยื่นขอ 

ลักษณะและจ านวนรถที่ยื่นขอ 
 

ลักษณะและจ านวนรถที่เห็นควรก าหนดเป็นเงื่อนไข 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

กึ่งพ่วง 
ลากจูง 
 
 

9 
9 
 

กึ่งพ่วง 
ลากจูง 
 
 

9 
9 
 

รวม                                18          คัน รวม                            18         คัน 

  
   ๒.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ 
        บริษัท หัวทะเล โลจิสติกส์ จ ากัด  มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่  1339  หมู่ 1 ต าบลหัวทะเล  
อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา   และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

   ๓.  สถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ 
        บริษัท หัวทะเล โลจิสติกส์ จ ากัด  มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ  จ านวน  1  แห่ง  
ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่  40774  ต าบลหัวทะเล  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  มีเนื้อที่  6,400  
ตารางเมตร   เก็บรถได้   128  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

๔.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 
        บริษัท หัวทะเล โลจิสติกส์ จ ากัด ขอใช้รถจ านวน 18  คัน เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วงจ านวน  9 คัน  
และลากจูงจ านวน  9  คัน โดยมีตัวรถท้ังหมดแล้ว  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 

    ๕.   ท้องท่ีท าการขนส่ง  ทั่วราชอาณาจักร 

  ๖.   เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ย่ืนขอ 
              บริษัท หัวทะเล โลจิสติกส์ จ ากัด  ขอใช้รถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า  ให้กับ 
บริษัท ธัญญทิพย์ เอ็กซ์เพรส จ ากัด  ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด 
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   ๗.   ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
       บริษัท หัวทะเล โลจิสติกส์ จ ากัด  เดิมได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วย

รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของในนามบุคคลธรรมดา  ชื่อประกอบการนายไพศาล  ศรีนคร   ใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งเลขท่ี นม.38/2556  สิ้นอายุวันที่  16  มกราคม  2561  ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  
จึงมีความประสงค์ขออนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ   ในนาม 
บริษัท หัวทะเล โลจิสติกส์ จ ากัด    ซึ่ง บริษัทฯ ได้น ารถไปใช้ในการรับจ้างขนส่งเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ของ  บริษัท 
ไทยน้ าทิพย์ จ ากัด  ให้กับ  บริษัท ธัญญทิพย์ เอ็กซ์เพรส จ ากัด   จึงมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  เพื่อใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 

๘.   ข้อพิจารณา 

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

๙.๑ จ านวนรถและลักษณะรถ   ให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน   18  คัน เป็นรถลักษณะ                     
กึ่งพ่วงจ านวน  9  คัน  และลากจูงจ านวน  9  คัน 
   ๙.๒ เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคัน   ต้องจัดให้มีเครื่องหมายของ    
ผู้ประกอบการขนส่ง  ที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันที่ด้านนอกตัวถังรถ  โดยต้องมีชื่อผู้ประกอบการขนส่งเป็น
ตัวอักษรภาษาไทย  มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร   ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 

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

/๗.   ข้อมูล... 



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

กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก าหนด 
 

     ๙.๘  สถานที่เก็บ   ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ    จ านวน ๑   แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณโฉนด
ที่ดินเลขที ่ 40774  ต าบลหัวทะเล  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา   

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

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 
๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออก
ให้แก่  บริษัท หัวทะเล โลจิสติกส์ จ ากัด  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
 
 

      เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันของ บริษัท หัวทะเล โลจสิติกส์ จ ากัด 

  
บริษัท หัวทะเล โลจิสติกส์ จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

/๙.6  ท้องที่....... 
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๔.22  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการ 
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่บริษัท ราชสีมาเดคส์ จ ากัด  (ออก
ใหม่) 

         ด้วย  บริษัท ราชสีมาเดคส์ จ ากัด  ได้ยื่นความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งนายทะเบียนได้พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้เป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้   โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา  ดังนี้  

๑.   ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะรถและจ านวนรถที่ย่ืนขอ 

ลักษณะและจ านวนรถที่ยื่นขอ 
 

ลักษณะและจ านวนรถที่เห็นควรก าหนดเป็นเงื่อนไข 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

ลักษณะรถ 
 

จ านวนรถ 
(คัน) 

กึ่งพ่วง 
ลากจูง 
 
 

40 (ขออนุมัติในหลักการทั้งหมด) 
40 (ขออนุมัติในหลักการทั้งหมด) 

 

กึ่งพ่วง 
ลากจูง 
 
 

40 (อนุมัติในหลักการทั้งหมด) 
40 (อนุมัติในหลักการทั้งหมด) 

 

รวม                                80          คัน รวม                            80         คัน 

  
   ๒.  คุณสมบัติของผู้ย่ืนขอ 
        บริษัท ราชสีมาเดคส์ จ ากัด  มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่  201-201/1  หมู่ 2 ต าบลบ้านเกาะ  
อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา   และมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา  ๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการ
ขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

   ๓.  สถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ 

/๔.22  เรื่อง… 



        บริษัท ราชสีมาเดคส์ จ ากัด  มีสถานที่เก็บ  ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ  จ านวน  1  แห่ง  
ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่  27435  ต าบลบ้านเกาะ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  มีเนื้อที่  4,400  
ตารางเมตร   เก็บรถได้   88  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

๔.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ 
        บริษัท ราชสีมาเดคส์ จ ากัด  ขอใช้รถจ านวน  80  คัน เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วงจ านวน  40 คัน  
และลากจูงจ านวน  40  คัน โดยขออนุมัติในหลักการทั้งหมด  ทั้งนี้มีเอกสารการจองรถจาก บริษัท ไทยยนต์ทรัค 
แอนด์ เทลเลอร์ จ ากัด 

    ๕.   ท้องท่ีท าการขนส่ง  ทั่วราชอาณาจักร 

  ๖.   เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ย่ืนขอ 
              บริษัท ราชสีมาเดคส์ จ ากัด  ขอใช้รถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า  ให้กับ บริษัท 
ศิลาบริการขนส่ง จ ากัด  ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
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   ๗.   ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
       บริษัท ราชสีมาเดคส์ จ ากัด  เดิมได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ใน

การขนสงสัตว์หรือสิ่งของ  ปัจจุบันได้ได้ท าสัญญาว่าจ้างขนส่งสินค้าประเภทอุปโภคบริโภค  ให้กับ  บริษัท ศิลา
บริการขนส่ง จ ากัด  จึงมีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ     เพ่ือใช้รถให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป 

๘.   ข้อพิจารณา 

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

๙.๑ จ านวนรถและลักษณะรถ   ให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน   80  คัน เป็นรถลักษณะ                     
กึ่งพ่วงจ านวน  40  คัน  และลากจูงจ านวน  40  คัน 
   ๙.๒ เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคัน   ต้องจัดให้มีเครื่องหมายของ    
ผู้ประกอบการขนส่ง  ที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันที่ด้านนอกตัวถังรถ  โดยต้องมีชื่อผู้ประกอบการขนส่งเป็น
ตัวอักษรภาษาไทย  มีขนาดสูงไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร   ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 

/๗.   ข้อมูล... 



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

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

กรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ก าหนด 
     ๙.๘  สถานที่เก็บ   ซ่อม  และบ ารุงรักษารถ    จ านวน ๑   แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณโฉนด
ที่ดินเลขที ่ 27435  ต าบลบา้นเกาะ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา   

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

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนดเงื่อนไขตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 
๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออก
ให้แก่  บริษัท หัวทะเล โลจิสติกส์ จ ากัด  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 

/๙.6  ท้องที่....... 



      เครื่องหมายที่ต้องให้ปรากฏประจ ารถทุกคันของ บริษัท หัวทะเล โลจสิติกส์ จ ากัด 

  
บริษัท หัวทะเล โลจิสติกส์ จ ากัด 
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 ๔.23    เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวน
รถ (เพิ่มรถ) ที่ก าหนดไว้ใน ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ 
ให้แก่ บริษัท เอสเอ็ม-วัน ทรานสปอร์ต จ ากัด 
  ด้วย  บริษัท เอสเอ็ม-วัน ทรานสปอร์ต จ ากัด  ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณาก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ  
(เพ่ิมรถ) เพ่ือให้เพียงพอกับการใช้งาน    

  ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 

  1.  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนรถและลักษณะรถ 
 
ลักษณะรถ 

 

เงื่อนไข 
จ านวนรถเดิม 

(คัน) 

จ านวนรถที่ขออนุมัติ 
เพิ่มรถ 
(คัน) 

เงื่อนไขจ านวนรถ 

ที่นายทะเบียนเห็นควรก าหนด    
(คัน) 

กระบะบรรทุก 
ตู้บรรทุก 

1 
7 

- 
2 (ขออนุมัติในหลักการทั้งหมด) 

๑ 
9 (อนุมัติในหลักการ 2 คัน) 

/๔.23  เรื่อง… 



รวม 8 2 10 

  2.  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง 
       บริษัทฯ  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ  ใบอนุญาตเลขที่  นม.๙๘/2558  สิ้นอายุวันที่  ๒๙  ตุลาคม   2561  สถานที่ประกอบการขนส่ง
ตั้งอยู่เลขท่ี  534  หมู่ ๕  ต าบลจอหอ   อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา 

  3.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  

                บริษัทฯ  ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวางหลักทรัพย์    การ
ช าระภาษีรถท่ีมีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง   และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย 

  4.  สถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถ 

       บริษัทฯ  มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถจ านวน  ๑  แห่ง ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดิน
เลขที่  ๒๗๘๗๐๒-๒๗๘๗๐๔    ต าบลจอหอ  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  มีเนื้อที่    600  ตารางเมตร  
เก็บรถได้  ๑๒  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้  

  5.  รายละเอียดรถที่ย่ืนขอ  
                บริษัทฯ   ขอเพ่ิมรถจ านวน  ๒  คัน   เป็นรถลักษณะตู้บรรทุกทั้งหมด โดยขออนุมัติใน
หลักการทั้งหมด  ซึ่งมีเอกสารการจองรถจาก  บริษัท ราชสีมาเทพนคร จ ากัด 

  6.  เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขอ 
       บริษัทฯ   ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ ให้กับผู้ว่าจ้างทั่วไปใน
จังหวัดนครราชสีมา  ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด  

 

/7.  รายละเอียด ... 
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  7.  ข้อมูลจากการตรวจสอบ 

       7.1  บริษัทฯ  ขอเพ่ิมรถเพ่ือไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าประเภทเสื้อผ้า คอมพิวเตอร์ 
อะไหล่รถยนต์รถจักรยานยนต์  และสินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป ให้กับ  ร้านค้าทั่วไปในเขตจังหวัดนครราชสีมา เนื่องจาก
มีประมาณการขนส่งเพ่ิมขึ้น  รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ  จึงขอเพ่ิมรถในครั้งนี้จ านวน  ๒  คัน  เป็นรถลักษณะตู้
บรรทุกทั้งหมด  เพื่อให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานต่อไป 

       ๗.๒  บริษัท เอสเอ็ม-วัน ทรานสปอร์ต จ ากัด  ได้รับอนุมัติให้เพ่ิมรถครั้งสุดท้ายเมื่อคราว
ประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่  2/2559  เมื่อวันที่  4  มีนาคม  2559 

        8.   ข้อพิจารณา 

        พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด   (ปรับปรุง )  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ   
(เพ่ิมรถ) ตามมาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.2522   ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต



ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่  บริษัท เอสเอ็ม-วัน ทราน
สปอร์ต จ ากัด   
  9.  ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
       ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า     บริษัท เอสเอ็ม-วัน ทรานสปอร์ต 
จ ากัด  มีเหตุผลและความจ าเป็นต้องใช้รถเพ่ิมขึ้น   จึงเห็นควรก าหนด(ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ ตาม
มาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  2522   ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ า
ทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่  บริษัท เอสเอ็ม-วัน ทรานสปอร์ต จ ากัด  โดยให้ใช้รถ
จ านวนไม่เกิน  8 คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจ านวน  ๑  คัน  และตู้บรรทุกจ านวน  7  คัน (เพิ่มรถ
จ านวน  ๒  คัน เป็นรถลักษณะตู้บรรทุกท้ังหมด)  เพ่ือให้เพียงพอกับการใช้รถได้ตามท่ีขอ 
          โดยก าหนดเงื่อนไขให้ว่า บริษัท เอสเอ็ม-วัน ทรานสปอร์ต จ ากัด  น ารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้   
เข้าด าเนินการเพื่อจดทะเบียนภายในก าหนด  180 วัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ หากไม่สามารถน ารถ
คันใดเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนได้ทันภายในก าหนดเวลา ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว  และ
ให้ลดเงื่อนไขเก่ียวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่ได้น าเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนแล้วภายในก าหนด     
        จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง
ประจ าจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนด(ปรับปรุง)เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพิ่มรถ)ตามมาตรา  ๓๒  แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. ๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออกให้แก่  บริษัท เอสเอ็ม-วัน ทรานสปอร์ต จ ากัด  ตามความเห็นของส านักงานขนส่ง
จังหวัดนครราชสีมา 
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  4.24  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวน
รถ (เพิ่มรถ) ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของให้แกบ่ริษัท ทีทีซีก๊าชขนส่ง จ ากัด 
  บริษัท ทีทีซีก๊าชขนส่ง จ ากัด ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถท่ีใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณาก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ(เพ่ิมรถ) เพ่ือให้
เพียงพอกับการใช้งาน  ต่อไป 

  ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการตรวจสอบแล้วขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 
 

   ๑.ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนรถและลักษณะรถ 



 
ลักษณะรถ 

 

เงื่อนไข 
จ านวนรถ เดิม 

(คัน) 

จ านวนรถที่ขออนุมัติ 
เพิ่มรถ (คัน) 

เงื่อนไขจ านวนรถ 

ที่นายทะเบียนเห็นควร
ก าหนด    (คัน) 

กึ่งพ่วง 
ลากจูง 

8 
6 

 

2 
- 
 

10 
6 

รวม ๑๔ 2 ๑6 

  2.  ข้อมูลผู้ประกอบการขนส่ง 
       บริษัทฯ  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ใบอนุญาตเลขที่  นม 80 / 2556  สิ้นอายุวันที่  10  กรกฎาคม  2561  สถานที่ประกอบการ
ขนส่งตั้งอยู่เลขท่ี ๕๒  หมู่  ๔    ต าบลจักรราช  อ าเภอจักราช   จังหวัดนครราชสีมา 

  3.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 

       บริษัทฯ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวางหลักทรัพย์ประกัน
ความเสียหายอันเกิดจากการขนส่ง    การช าระภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้องและที่ผ่านมาไม่มีประวัติการใช้
รถผิดกฎหมายแต่อย่างใด 

  4.  สถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถ 

                        บริษัทฯ  มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถจ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณที่ตั้งโฉนดที่ดิน
เลขที่   12661  ต าบลลังกาใหญ่  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  มีเนื้อที่ 4,000  ตารางเมตร   เก็บรถได้  
80  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

  5.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ  

                บริษัทฯขอเพ่ิมรถจ านวน  2  คัน  เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วงทั้งหมด   โดยมีตัวรถแล้ว 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

/๖.เหตุผล...... 
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  6.  เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขอ 
        บริษัทฯ  ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปใช้รับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  สุวชาและบุตร   
๑๙๙๗   
  7.ข้อมูลจากการตรวจสอบ 

     7.1 บริษัทฯ ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าประเภท ข้าว  แป้ง น้ าตาล  และ
สินค้าทางการเกษตร  ให้กับ  หุ้นส่วนจ ากัด  สุวชาและบุตร   ๑๙๙๗  ไปส่งยัง สถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้าง



ก าหนด  เนื่องจากปริมาณงานเพ่ิมขึ้นรถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ  จึงขอเพ่ิมรถในครั้งนี้จ านวน  2 คัน  เป็นรถ
ลักษณะกึ่งพ่วงทั้งหมด  ทั้งนี้  เพ่ือให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานขนส่งต่อไป  

     ๗.๒ บริษัทฯ  ได้รับอนุมัติให้เพ่ิมรถครั้งสุดท้ายเมื่อคราวประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่  7/
๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๒9  ตุลาคม  ๒๕๕๘ 

  8.   ข้อพิจารณา 

                  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด  (ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ  (เพ่ิมรถ) 
ตามมาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทา บก พ.ศ.2522   ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่บริษัท ทีทีซีก๊าชขนส่ง จ ากัด   

  9.  ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
       ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  บริษัท ทีทีซีก๊าชขนส่ง จ ากัด มี
เหตุผลและความจ าเป็นต้องใช้รถเพ่ิมขึ้นจึงเห็นควรก าหนด (ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพ่ิมรถ) ตาม
มาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  2522   ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ า
ทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่บริษัท ทีทีซีก๊าชขนส่ง จ ากัด โดยให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน  
16  คัน  เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วงจ านวน  10  คัน และรถลากจูงจ านวน  6  คัน  (เพิ่มรถจ านวน  2  คัน เป็นรถ
ลักษณะกึ่งพ่วงท้ังหมด) เพ่ือให้เพียงพอกับการใช้รถได้ตามที่ขอ 

  โดยก าหนดเงื่อนไขให้  บริษัท ทีทีซีก๊าชขนส่ง จ ากัด น ารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้   เข้าด าเนินการ
เพ่ือจดทะเบียนภายในก าหนด  180  วัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ   หากไม่สามารถน ารถคันใดเข้า
ด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนได้ทันภายในก าหนดเวลา  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว  และให้ลด
เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่ได้น าเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนแล้วภายในก าหนด    

  จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางประจ า
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนด(ปรับปรุง)เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพิ่มรถ)ตามมาตรา  ๓๒  แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. ๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออกให้แก่  บริษัท ทีทีซีก๊าชขนส่ง จ ากัด  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัด
นครราชสีมา 
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เอกสารแนบ 

รายละเอียดบัญชีรถของบริษัท ทีทีซีก๊าชขนส่ง จ ากัด 



ล าดับที่ เลขทะเบียน ชนิดรถ เลขคัสซี เลขเครื่องยนต์ ลักษณะรถ  

๑. 70-8052 นม. - PSPLB-007 - กึ่งพ่วง 
๒. 70-8053 นม. - PSPLB-008 - ” 
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4.๒5  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวน
รถ (เพิ่มรถ)  ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
ให้แก่นางร าพรรณ  กุลพิมาย 



  ด้วย  นางร าพรรณ  กุลพิมาย  ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณาก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพ่ิมรถ) เพ่ือให้
เพียงพอกับการใช้งานรับจ้างขนส่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง 

  ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 

  1.  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนรถและลักษณะรถ 
 
ลักษณะรถ 

เงื่อนไข 
จ านวนรถเดิม 

(คัน) 

จ านวนรถที่ขออนุมัติ 
เพิ่มรถ 
(คัน) 

เงื่อนไขจ านวนรถ 

ที่นายทะเบียนเห็นควรก าหนด    
(คัน) 

กระบะบรรทุก 
ตู้บรรทุก 

๒ 
2 

- 
1 

2 
3 

รวม 4 1 5 
  2.  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง 
        นางร าพรรณ  กุลพิมาย  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถท่ีใช้
ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ใบอนุญาตเลขที่  นม.๑๐๘/๒๕๕7  สิ้นอายุวันที่  ๒๘  ธันวาคม  2562  สถานที่
ประกอบการขนส่งตั้งอยู่เลขท่ี   ๓๔๒  หมู่  ๑๑  ต าบลสระตะเคียน  อ าเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา 

  3.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  

       นางร าพรรณ  กุลพิมาย  ได้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวางหลักทรัพย์ 
การช าระภาษีรถท่ีมีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง   และท่ีผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย 

  4.  สถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถ 

       นางร าพรรณ  กุลพิมาย  มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถจ านวน  ๑  แห่ง  ดังนี้  ตั้งอยู่
บริเวณ ภ.บ.ท. เลขที่ ๑๑๘  ต าบลสระตะเคียน  อ าเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา  มีเนื้อที่  ๖๐๐ ตารางเมตร  
เก็บรถได้  ๑๒  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้   
  5.  รายละเอียดรถที่ย่ืนขอ  

       นางร าพรรณ  กุลพิมาย  ขอเพ่ิมรถจ านวน  1  คัน  เป็นรถลักษณะตู้บรรทุก  โดยมีตัวรถทั้ง
หมดแล้วคือ คันหมายเลขทะเบียน  ๗๐-4323  ชม. ชนิดรถ ISUZU  เลขตัวรถ  MP1N1R75L9T102019       
เลขเครื่องยนต์  4HK1-922505   

  6.  เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขอ 

            นางร าพรรณ  กุลพิมาย  ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปใช้รับจ้างขนส่งสินค้าให้กับ  ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ปทุมทรานสปอร์ต  ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
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  7.  ข้อมูลจากการตรวจสอบ 

       7.1  นางร าพรรณ  กุลพิมาย  ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปใช้รับจ้างขนส่งสินค้าของเซเว่น  ให้กับ  
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปทุมทรานสปอร์ต  เนื่องจากปริมาณงานเพ่ิมมากขึ้นรถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอกับการใช้งาน   
ดังนั้น จึงได้ขอเพ่ิมรถอีกจ านวน  1  คัน เป็นรถลักษณะตู้บรรทุก ทั้งนี้  เพ่ือให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานขนส่ง
ต่อไป 

      ๗.๒  นางร าพรรณ  กุลพิมาย  ได้รับอนุมัติ ให้ เ พ่ิมรถครั้ งสุดท้ายเมื่อคราวประชุม
คณะอนุกรรมการครั้งที่  5 /2559  เมื่อวันที่  30  มิถุนายน  2559 

  8.   ข้อพิจารณา 

        พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด  (ปรับปรุง)  เงื่อนไขเก่ียวกับจ านวนรถ  (เพ่ิมรถ) 
ตามมาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522   ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่     นางร าพรรณ  กุลพิมาย   
  9.  ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
      ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  นางร าพรรณ  กุลพิมาย  มีเหตุผล
และความจ าเป็นต้องใช้รถเพ่ิมข้ึนจึงเห็นควรก าหนด(ปรับปรุง)  เงื่อนไขเก่ียวกับจ านวนรถตามมาตรา  32  แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  2522   ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่   นางร าพรรณ  กุลพิมาย  โดยให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน  5  คัน  เป็นรถ
ลักษณะกระบะบรรทุกจ านวน  ๒  คัน  และตู้บรรทุกจ านวน  3  คัน (เพิ่มรถจ านวน 1    คัน เป็นรถลักษณะตู้
บรรทุก)    เพ่ือให้เพียงพอกับการใช้รถได้ตามที่ขอ 
    โดยก าหนดเงื่อนไขให้  นางร าพรรณ  กุลพิมาย  น ารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้   เข้าด าเนินการเพ่ือ
จดทะเบียนภายในก าหนด  180  วัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ   หากไม่สามารถน ารถคันใดเข้า
ด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนได้ทันภายในก าหนดเวลา  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว  และให้ลด
เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่ได้น าเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนแล้วภายในก าหนด    
  จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางประจ า
จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนด(ปรับปรุง)เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพิ่มรถ)ตามมาตรา  ๓๒  แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. ๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออกให้แก่  นางร าพรรณ  กุลพิมาย  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
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 ๔.26    เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวน
รถ (เพิ่มรถ) ที่ก าหนดไว้ใน ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ 
ให้แก่ บริษัท ส่องแสงขนส่ง จ ากัด 
  ด้วย  บริษัท ส่องแสงขนส่ง จ ากัด  ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ  ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณาก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ  (เพ่ิมรถ) 
เพ่ือให้เพียงพอกับการใช้งาน    

  ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 

  1.  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนรถและลักษณะรถ 
 
ลักษณะรถ 

 

เงื่อนไข 
จ านวนรถเดิม 

(คัน) 

จ านวนรถที่ขออนุมัติ 
เพิ่มรถ 
(คัน) 

เงื่อนไขจ านวนรถ 

ที่นายทะเบียนเห็นควรก าหนด    
(คัน) 

กระบะบรรทุก 
พ่วง 
บรรทุกเฉพาะกิจ 
ลากจูง 
กึ่งพ่วง 
 

60 
36 
11 
38 
41 

1 
7 
- 
- 
- 

61 
43 
11 
38 
41 

รวม 186 8 194 

  2.  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง 
        บริษัทฯ   เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ  ใบอนุญาตเลขที่  นม.๓๓/2557  สิ้นอายุวันที่  ๖  พฤษภาคม  2562  สถานที่ประกอบการ
ขนส่งตั้งอยู่เลขท่ี  ๓๔๕/๒  หมู่ ๑  ต าบลหัวทะเล อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา 

  3.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  

                 บริษัทฯ  ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเก่ียวกับการวางหลักทรัพย์    การ
ช าระภาษีรถท่ีมีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง   และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย 

  4.  สถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถ 

       บริษัทฯ   มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถจ านวน  ๑  แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณ น.ส.๓ ก 
เลขที่  ๗๘๐๗  หมู่ ๑๕  ต าบลกระโทก  อ าเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา  มีเนื้อที่    ๑๓,๐๐๐  ตารางเมตร  
เก็บรถได้  ๒๖๐ คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 
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  5.  รายละเอียดรถที่ย่ืนขอ  
                 บริษัทฯ  ขอเพ่ิมรถจ านวน  8  คัน   เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจ านวน  1  คัน  และ
พ่วงจ านวน  7  คัน  โดยมีตัวรถอยู่แล้ว โดยมีตัวรถท้ังหมดแล้ว  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 

  6.  เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขอ 
       บริษัทฯ  ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด 
(มหาชน)   ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 

  7.  ข้อมูลจากการตรวจสอบ 

       7.1  บริษัทฯ    ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปรวมกับรถเดิมที่มีอยู่ ได้น ารถไปใช้ในการรับจ้างขนส่ง
ปูนซีเมนต์ถุง ให้กับ บริษัท ทีพีไอ โพลี จ ากัด (มหาชน)   เนื่องจากมีประมาณการขนส่งเพ่ิมขึ้น  รถที่มีอยู่เดิมไม่
เพียงพอ  จึงขอเพ่ิมรถในครั้งนี้จ านวน  8  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจ านวน  1  คัน  และพ่วงจ านวน  7  
คัน  เพ่ือให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานต่อไป 

       ๗.๒  บริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เพ่ิมรถครั้งสุดท้ายเมื่อคราวประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่  6/
๒๕๕๗  เมื่อวันที่  ๑0  ตุลาคม  ๒๕๕๗ 

        8.   ข้อพิจารณา 
        พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ(เพ่ิมรถ) ตาม
มาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522   ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก ่ บริษัท ส่องแสงขนส่ง จ ากัด     
  9.  ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
       ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า     บริษัท ส่องแสงขนส่ง จ ากัด  มี
เหตุผลและความจ าเป็นต้องใช้รถเพ่ิมขึ้น   จึงเห็นควรก าหนด(ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ ตามมาตรา  
32  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  2522   ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วย
รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่  บริษัท ส่องแสงขนส่ง จ ากัด  โดยให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน ๑94  
คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจ านวน  ๖1  คัน ,รถพ่วงจ านวน  43 , รถบรรทุกเฉพาะกิจจ านวน  ๑๑  คัน  ,
รถลากจูง จ านวน  ๓๘  คัน  และรถกึ่งพ่วงจ านวน  ๔๑  คัน  (เพิ่มรถจ านวน  8  คัน เป็นรถลักษณะกระบะ
บรรทุกจ านวน  1  คัน  และพ่วงจ านวน  7  คัน)  เพ่ือให้เพียงพอกับการใช้รถได้ตามท่ีขอ 
          โดยก าหนดเงื่อนไขให้ว่า บริษัท ส่องแสงขนส่ง จ ากัด  น ารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้   เข้า
ด าเนินการเพื่อจดทะเบียนภายในก าหนด  180 วัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ หากไม่สามารถน ารถคัน
ใดเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนได้ทันภายในก าหนดเวลา ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว  และให้
ลดเงื่อนไขเก่ียวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่ได้น าเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนแล้วภายในก าหนด    

     จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ า
ทางประจ าจังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนด(ปรับปรุง)เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพิ่มรถ)ตามมาตรา  ๓๒  แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. ๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออกให้แก่  บริษัท ส่องแสงขนส่ง จ ากัด  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัด
นครราชสีมา 
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เอกสารแนบ 

รายละเอียดบัญชีรถของบริษัท ส่องแสงขนส่ง จ ากัด 

ล าดับที่ เลขทะเบียน ชนิดรถ เลขคัสซี เลขเครื่องยนต์ ลักษณะรถ  

๑. 87-3109 นม. MITSUBISH
I 

FU510UZ-501579 6D40-265107 กระบะบรรทุก 

๒. 84-5616 นม. - MRC1-0007 - พ่วง 
3 82-0087 นม. - 0616-PN-29 - ” 
4 86-6463 นม. - SS1-0001 - ” 
5 86-5436 นม. - PP-041-52 - ” 
6 86-6830 นม. - P36-1813 - ” 
7 86-9461 นม. - HSS1-001-11 - ” 
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 ๔.27 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ 
(เพิ่มรถ) ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสีคิ้ว  โฟร์กลีฟ 
  ด้วย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สีคิ้วโฟกลีฟ ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณาก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ  (เพ่ิมรถ)  
เพ่ือให้เพียงพอกับการใช้งาน 

  ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 

  1.  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนรถและลักษณะรถ 
 
ลักษณะรถ 

 

เงื่อนไข 
จ านวนรถเดิม 

(คัน) 

จ านวนรถที่ขออนุมัติ 
เพิ่มรถ 
(คัน) 

เงื่อนไขจ านวนรถ 

ที่นายทะเบียนเห็นควรก าหนด          
(คัน) 

ตู้บรรทุก 
กระบะบรรทุก 

๑ 
- 
- 

1 
1  
 

2  
๑ 

รวม 1 2 3 

  2.  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง 
       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สีคิ้วโฟกลีฟ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถ
ที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ใบอนุญาตเลขที่  นม.๑๔/2557  สิ้นอายุวันที่  4  มีนาคม  2562  สถานที่
ประกอบการขนส่งตั้งอยู่เลขท่ี  ๔๐/๔ หมู่ ๖  ต าบลสีคิ้ว  อ าเภอสีคิ้ว   จังหวัดนครราชสีมา 

  3.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  

                ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สีคิ้วโฟกลีฟ ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวาง
หลักทรัพยก์ารช าระภาษีรถท่ีมีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง   และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย 

  4.  สถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถ 

       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สีคิ้วโฟกลีฟ เดิมมีสถานที่เก็บซ่อมบ ารุงรักษารถ  ๒  แห่ง   

        - แห่งที่  ๑  ตั้งอยู่บริเวณ โฉนดที่ดินเลขที่  ๒๔๐๘๐  ต าบลสีคิ้ว  อ าเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา    มีเนื้อที ่ ๑๐๐  ตารางเมตร  เก็บรถได้  ๒  คัน 



        - แห่งที่  ๒ ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่  ๒๓๐๒๐  ต าบลสีคิ้ว  อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัด
นครราชสีมา  มเีนื้อท่ี  ๖๐๐  ตารางเมตร  เก็บรถได้  ๑๒  คัน 

        รวม  ๒  แห่ง  มีเนื้อที่  ๗๐๐  ตารางเมตร เก็บรถได้  ๑๔  คัน เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

 

                                /๕.  รายละเอียด....... 
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  5.  รายละเอียดรถที่ย่ืนขอ  
                ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สีคิ้วโฟกลีฟ  ขอเพ่ิมรถจ านวน  2  คัน   เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก
จ านวน  1  คัน  และตู้บรรทุกจ านวน  1  คัน  โดยมีตัวรถท้ังหมดแล้ว  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

  6.  เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขอ 
       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สีคิ้วโฟกลีฟ  ขอเพิ่มรถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ  
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 

  7. ข้อมูลจากการตรวจสอบ 

       7.1 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สีคิ้วโฟกลีฟ ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปใช้รับจ้างขนส่งสินค้าประเภทไข่ฟัก 
ให้กับ  บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  เนื่องจากมีประมาณการขนส่งเพ่ิมขึ้นรถที่มีอยู่เดิมไม่
เพียงพอ  จึงขอเพ่ิมรถในครั้งนี้จ านวน  2  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจ านวน  1  คัน  และตู้บรรทุก
จ านวน  1  คัน  เพ่ือให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานต่อไป 

       ๗.๒ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สีคิ้วโฟกลีฟ  ได้รับอนุมัติให้เพ่ิมรถครั้งสุดท้ายเมื่อคราวประชุม
คณะอนุกรรมการฯ  ครั้งที่  6/๒๕๖๐  เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

  8. ข้อพิจารณา 

      พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด  (ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ  (เพ่ิมรถ) 
ตามมาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สีคิ้วโฟกลีฟ 

  9. ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
      ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  สีคิ้วโฟกลีฟ      
มีเหตุผลและความจ าเป็นต้องใช้รถเพ่ิมขึ้นจึงเห็นควรก าหนด  (ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ  ตามมาตรา  
32  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.  2522   ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถ
ที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สีคิ้วโฟกลีฟ โดยให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน   3  คัน  
เป็นรถลักษณะตู้บรรทุกจ านวน  2  คัน และกระบะบรรทุกจ านวน  1  คัน (เพิ่มรถจ านวน  2  คัน เป็นรถ
ลักษณะกระบะบรรทุกจ านวน 1  คัน  และตู้บรรทุกจ านวน  1  คัน ) เพ่ือให้เพียงพอกับการใช้รถได้ตามที่ขอ 

      โดยก าหนดเงื่อนไขให้  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สีคิ้วโฟกลีฟ  น ารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้ เข้า
ด าเนินการเพื่อจดทะเบียนภายในก าหนด  180 วัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ หากไม่สามารถน ารถคัน
ใดเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนได้ทันภายในก าหนดเวลา  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว  และ
ให้ลดเงื่อนไขเก่ียวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่ได้น าเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนแล้วภายในก าหนด    



     จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง
ประจ าจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนด(ปรับปรุง)เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพิ่มรถ)ตามมาตรา  ๓๒  แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. ๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออกให้แก่  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สีคิ้วโฟกลีฟ  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัด
นครราชสีมา 
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  4.28  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวน
รถ (เพิ่มรถ ) และสถานที่เก็บซ่อมบ ารุงรักษารถ  ที่ก าหนดไว้ใน ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง
ด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ให้แก่   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิวัฒน์ ทรานสปอร์ต 
  ด้วย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิวัฒน์ ทรานสปอร์ต    ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณาก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ      
(เพ่ิมรถ) เพ่ือให้เพียงพอกับการใช้งานรับจ้างขนส่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง    

  ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 

  1.  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนรถและลักษณะรถ 
 
ลักษณะรถ 

 

เงื่อนไข 
จ านวนรถ
เดิม 

(คัน) 

จ านวนรถที่ขออนุมัติ 
เพิ่มรถ 
(คัน) 

เงื่อนไขจ านวนรถ 

ที่นายทะเบียนเห็นควรก าหนด    
(คัน) 

ตู้บรรทุก 
พ่วง 
กระบะบรรทุก 

5 
1 
- 

- 
- 
2 

5  
 1  
2 

รวม 6 2 8 
  ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง 
      ห้าง ฯ  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ  ใบอนุญาตเลขที่  นม. ๑๓/๒๕๕๘  สิ้นอายุวันที่  ๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  สถานที่ประกอบการขนส่ง
ตั้งอยู่เลขท่ี  ๕๑/๔  หมู่ที่  ๑๓   ต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

  ๓.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  

                 ห้างฯ  ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวางหลักทรัพย์การช าระ
ภาษีรถท่ีมีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง   และท่ีผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย 

  ๔. สถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถ 
      เดิม ห้างฯ มีสถานที่เก็บ ซ่อมและบ ารุงรักษารถจ านวน ๑ ตั้งอยู่บริเวณ โฉนดที่ดินเลขที่  
๓๗๘๗๘  ต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  มีเนื้อที่  ๒๐๐ ตารางเมตร  เก็บรถได้  ๔  คัน    



มีความประสงค์ขอเพ่ิมสถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถอีก  1  แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่  37878  
ต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  มีเนื้อท่ี  1,600  ตารางเมตร  เก็บรถได้  32  คัน  รวม  2  
แห่งมีเนื้อที่  1,800  ตารางเมตร  เก็บรถได้  36  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้   

  ๕.  รายละเอียดรถที่ย่ืนขอ  
       ห้าง ฯ  ขอเพ่ิมรถจ านวน  ๒  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด  โดยมีตัวรถอยู่แล้ว  
คือคันหมายเลขทะเบียน  88-1876 นม. ชนิดรถ  HINO  เลขตัวรถ  FC9JJLA-14626  เลขเครื่องยนต์  
J05ETCH18426  และคันหมายเลขทะเบียน  87-7096  นม.  ชนิดรถรถ  ISUZU  เลขตัวรถ  NQR75RY52E5-
7101379  เลขเครื่องยนต์  4HK1-547044 
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  ๖.  เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขอ 
       ห้าง ฯ   ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า  ให้กับ บริษัท ทรีโอพลาสติก จ ากัด 
ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 

  ๗.  ข้อมูลจากการตรวจสอบ 

       ๗.๑  ห้าง ฯ  ขอเพ่ิมรถเพ่ือน ารถไปรับจ้างขนส่งชิ้นส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า  ให้กับ 
บริษัท ทรีโอพลาสติก  จ ากัด  ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด   เนื่องจากปริมาณงานเพ่ิมมากข้ึน  รถ
ที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ  ดังนั้นจึงขอเพ่ิมรถในครั้งนี้จ านวน  ๒  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกท้ังหมด  เพ่ือให้มี
รถเพียงพอกับการใช้งานต่อไป 

       ๗.๒  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิวัฒน์ ทรานสปอร์ต   ได้รับได้รับอนุมัติให้เพ่ิมรถครั้งสุดท้ายเมื่อ
คราวประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่  9/๒๕60  เมื่อวันที่  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

       ๘. ข้อพิจารณา 

      พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด  (ปรับปรุง)  เงื่อนไขเก่ียวกับจ านวนรถ  (เพ่ิมรถ) 
ตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒   ทีก่ าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 

ไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิวัฒน์ ทรานสปอร์ต     

  ๙. ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
      ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิวัฒน์ ทราน
สปอร์ต    มีเหตุผลและความจ าเป็นต้องใช้รถเพ่ิมขึ้น   จึงเห็นควรก าหนด(ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ 
(เพ่ิมรถ) ตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒   ไว้ในใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิวัฒน์ ทรานสปอร์ต    
โดยให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน  8  คัน  เป็นรถลักษณะตู้บรรทุกจ านวน  ๕  คัน  ,พ่วงจ านวน ๑  คัน และกระบะ
บรรทุกจ านวน  2  คัน  (เพิ่มรถจ านวน  ๒  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด)    เพ่ือให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับการใช้รถได้ตามท่ีขอ 



                        โดยก าหนดเงื่อนไขให้  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิวัฒน์ ทรานสปอร์ต    น ารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้ 
เข้าด าเนินการ  เพ่ือจดทะเบียนภายในก าหนด  ๑๘๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ   หากไม่สามารถ
น ารถคันใดเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนได้ทันภายในก าหนดเวลา  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถ
ดังกล่าว  และให้ลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่ได้น าเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนแล้ว
ภายในก าหนด        
  จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางประจ า
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนด(ปรับปรุง)เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพิ่มรถ)ตามมาตรา  ๓๒  แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. ๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออกให้แก่  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิวัฒน์ ทรานสปอร์ต  ตามความเห็นของส านักงานขนส่ง
จังหวัดนครราชสีมา 

/4.29.เรื่อง..... 
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4.29 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ 
(เพิ่มรถ )   ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
ให้แกบ่ริษัท ปรนุชทรานสปอร์ต จ ากัด 
  ด้วย บริษัท ปรนุชทรานสปอร์ต จ ากัด  ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณาก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ  (เพ่ิมรถ)
เพ่ือให้เพียงพอกับการใช้งานรับจ้างขนส่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง 

  ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 

  1.  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนรถและลักษณะรถ 
 
ลักษณะรถ 

 

เงื่อนไข 
จ านวนรถ
เดิม 

(คัน) 

จ านวนรถที่ขออนุมัติปรับปรุง
ลักษณะมาตรฐาน 

(คัน) 

เงื่อนไขจ านวนรถ 

ที่นายทะเบียนเห็นควรก าหนด    
(คัน) 

กระบะบรรทุก 
พ่วง 
บรรทุกเฉพาะกิจ 
กึ่งพ่วง 
ลากจูง  

3 
2 
2 

30 
24 

- 
- 
- 
- 
5 

3 
2 
2 

30 
29 

รวม 61 - 66 

  2.  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง 



       บริษัทฯ  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ  ใบอนุญาตเลขที่  นม.122/2559  สิ้นอายุวันที่  13  พฤศจิกายน  2564  สถานที่ประกอบการ
ขนส่งตั้งอยู่เลขท่ี  545/1 หมู่ 2 ต าบลด่านขุนทด  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา   

  3.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 

                บริษัทฯ  ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวางหลักทรัพย์    การ
ช าระภาษีรถท่ีมีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง   และท่ีผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย 

  4.  สถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถ 

                          บริษัทฯ  มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถจ านวน  1  แห่ง  ตัง้อยู่บริเวณตามโฉนด
ที่ดินเลขที่  14049  ต าบลด่านขุนทด   อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา    มีเนือ้ที่  4,0๐๐  ตารางเมตร  
เก็บรถได้  80  คัน  

  5.  รายละเอียดรถที่ย่ืนขอ 
        บริษัทฯ  ขอเพ่ิมรถจ านวน  5  คัน  เป็นรถลักษณะลากจูงทั้งหมด  โดยขออนุมัติในหลักการ  
ซึ่งมีเอกสารการจองรถจาก  บริษัท ฮีโนนครราชสีมา จ ากัด 

/๖ เหตุผล....... 
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  6.  เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขอ 
       บริษัทฯ  ขอเปลี่ยนลักษณะรถเพ่ือน าไปใช้รับจ้างขนส่งสินค้า  ให้กับ  บริษัท ทีพีไอ โพลีน 
จ ากัด (มหาชน)  ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
  7.ข้อมูลจากการตรวจสอบ 

     ๗.๑  บริษัท ฯ  ขอเพ่ิมรถเพ่ือน ารถไปรับจ้างขนส่งสินค้าประเภทปูนซีเมนต์ถุง  ให้กับ บริษัท 
ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน) ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด   เนื่องจากปริมาณงานเพ่ิมมากข้ึน  รถ
ที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ  ดังนั้นจึงขอเพ่ิมรถในครั้งนี้จ านวน  5  คัน  เป็นรถลักษณะลากจูงทั้งหมด  เพ่ือให้มีรถ
เพียงพอกับการใช้งานต่อไป 

    ๗.๒  บริษัทฯ  ได้รับได้รับอนุมัติให้เพ่ิมรถครั้งสุดท้ายเมื่อคราวประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้ง
ที่  10/๒๕60  เมื่อวันที่  1  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 

  8.   ข้อพิจารณา 

        พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด  (ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ  (เพ่ิมรถ) 
ตามมาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522   ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ บริษัท ปรนุชทรานสปอร์ต จ ากัด 
  9.  ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
       ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  บริษัท ปรนุชทรานสปอร์ต จ ากัด  
มีเหตุผลและความจ าเป็นจึงเห็นควรก าหนด  (ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพ่ิมรถ) ตามมาตรา  32  
แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.  2522   ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้
ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่  บริษัท ปรนุชทรานสปอร์ต จ ากัด  โดยให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน  66 คัน  



เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจ านวน  3  คัน ,พ่วงจ านวน  2  คัน , บรรทุกเฉพาะกิจจ านวน  1  คัน , กึ่งพ่วง
จ านวน  30  คัน และลากจูงจ านวน  29  คัน (เพิ่มรถจ านวน  5  คัน  เป็นรถลักษณะลากจูงท้ังหมด)  เพ่ือให้
เพียงพอกับการใช้รถได้   ตามท่ีขอ 
    โดยก าหนดเงื่อนไขให้  บริษัท ปรนุชทรานสปอร์ต จ ากัด  น ารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้   เข้า
ด าเนินการเปลี่ยนลักษณะรถภายในก าหนด  180  วัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ   หากไม่สามารถน า
รถคันใดเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนได้ทันภายในก าหนดเวลา  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว  
และให้ลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่ได้น าเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนแล้วภายใน
ก าหนด    

  จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางประจ า
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนด(ปรับปรุง)เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพิ่มรถ)ตามมาตรา  ๓๒  แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. ๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออกให้แก่  บริษัท ปรนุชทรานสปอร์ต จ ากัด  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัด
นครราชสีมา 

 

 
/๔.30 เรื่อง........ 
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 ๔.30  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวน
รถ (เพิ่มรถ )   ที่ก าหนดไว้ใน ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ให้แก ่  นายอดินันท์  ครุฑกุล 
  ด้วย นายอดินันท์  ครุฑกุล  ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณาก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ  (เพ่ิมรถ)  เพ่ือให้
เพียงพอกับการใช้งานขนส่ง    

  ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 

  ๑.  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนรถและลักษณะรถ 
 

ลักษณะรถ 

เงื่อนไข 
จ านวนรถเดิม 

(คัน) 

จ านวนรถที่ขออนุมัติ 
เพิ่มรถและปรับปรุงลักษณะรถ 

(คัน) 

เงื่อนไขจ านวนรถ 

ที่นายทะเบียนเห็นควรก าหนด    
(คัน) 

กระบะบรรทุก 
ตู้บรรทุก 

 

3 
2 
 

1 
- 

๔ 
๒ 
 

รวม 5 1 ๖ 



  ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง 
      นายอดินันท์  ครุฑกุล  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ใบอนุญาตเลขที่  นม. ๒๑/๒๕๕๗  สิ้นอายุวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๖๒  สถานที่
ประกอบการขนส่งตั้งอยู่เลขท่ี  ๓  หมู่ที ่ ๗   ต าบลบึงพะไล  อ าเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา 

  ๓.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  

                 นายอดินันท์  ครุฑกุล  ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวาง
หลักทรัพย์การช าระภาษีรถท่ีมีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง   และท่ีผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย 

  ๔. สถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถ 

      นายอดินันท์  ครุฑกุล  มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถจ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณ
โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๕๔๕  ต าบลบึงพะไล  อ าเภอแก้งสนามนาง   จังหวัดนครราชสีมา   มีเนื้อที่ ๕๐๐  ตารางเมตร   
เก็บรถได้  ๑๐  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 
  ๕.  รายละเอียดรถที่ย่ืนขอ  

       นายอดินันท์  ครุฑกุล  ขอเพ่ิมรถจ านวน  1  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก โดยมีตัวรถ
แล้ว  คือคันหมายเลขทะเบียน  70-6168 กจ.  ชนิดรถ  HINO  เลขตัวรถ  FC4JLRA-11066  เลขเครื่องยนต์  
J05C-TF15631 
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  ๖.  เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขอ 
               นายอดินันท์  ครุฑกุล  ขอเพ่ิมรถ เพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่ง ให้กับ บริษัท ออฟติมอล 

เทค จ ากัด เนื่องจากมีปริมาณการใช้รถเพ่ิมมากขึ้น รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอกับการใช้งาน   จึงได้ขอเพ่ิมรถเพ่ือให้
มีรถเพียงพอกับการใช้งานขนส่งต่อไป 

  ๗.  ข้อมูลจากการตรวจสอบ 

       ๗.๑  นายอดินันท์  ครุฑกุล  ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปรวมกับรถเดิมน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่ง
เคมีภัณฑ์  ให้กับ บริษัท ออฟติมอล เทค จ ากัด   ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด   ปัจจุบันมีปริมาณ
งานเพ่ิมมากข้ึน รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ จึงขอเพ่ิมรถอีกจ านวน  1  คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก เพ่ือให้มีรถ
เพียงพอกับการใช้งานต่อไป 

       ๗.๒  นายอดินันท์   ครุฑกุล  ได้รับอนุมัติ ให้ เ พ่ิมรถครั้ งสุ ดท้ายเมื่อคราวประชุม
คณะอนุกรรมการครั้งที่  3/2558  เมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  2558 

       ๘. ข้อพิจารณา 

      พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด  (ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ  (เพ่ิมรถ) 
ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ทีก่ าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 



ไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก ่นายอดินันท์  ครุฑกุล                                                                                               

  ๙. ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
      ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า นายอดินันท์  ครุฑกุล  มีเหตุผลและ
ความจ าเป็นต้องใช้รถเพ่ิมขึ้น   จึงเห็นควรก าหนด(ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพ่ิมรถ) ตามมาตรา  ๓๒  
แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒   ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้
ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่  นายอดินันท์  ครุฑกุล  โดยให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน  ๖  คัน  เป็นรถ
ลักษณะกระบะบรรทุกจ านวน  ๔  คัน  และรถตู้บรรทุกจ านวน  ๒  คัน  (เพิ่มรถจ านวน  1  คัน  เป็นรถลักษณะ
กระบะบรรทุก)    เพ่ือให้เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้รถได้ตามที่ขอ 

       โดยก าหนดเงื่อนไขให้  นายอดินันท์  ครุฑกุล  น ารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้ เข้าด าเนินการ  เพื่อ
จดทะเบียนภายในก าหนด  ๑๘๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ   หากไม่สามารถน ารถคันใดเข้า
ด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนได้ทันภายในก าหนดเวลา  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว  และให้ลด
เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่ได้น าเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนแล้วภายในก าหนด     
  จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางประจ า
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนด(ปรับปรุง)เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพิ่มรถ)ตามมาตรา  ๓๒  แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. ๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออกให้แก่  นายอดินันท์  ครุฑกุล  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
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4.31  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวน
รถ (เพิ่มรถ )   ที่ก าหนดไว้ใน ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ให้แก่  บริษัท นาถยาราชสีมา (๒๐๑๓) โลจิสติกส์ จ ากัด 
  ด้วย บริษัท นาถยาราชสีมา (๒๐๑๓) โลจิสติกส์  จ ากัด  ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วย
รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณาก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับ
จ านวนรถ  (เพ่ิมรถ)  เพ่ือให้เพียงพอกับการใช้งานขนส่ง    

  ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 

  1.  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนรถและลักษณะรถ 
 
ลักษณะรถ 

 

เงื่อนไข 
จ านวนรถเดิม

(คัน) 

จ านวนรถที่ขออนุมัติ 
เพิ่มรถ 
(คัน) 

เงื่อนไขจ านวนรถ 

ที่นายทะเบียนเห็นควรก าหนด    
(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  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ  ใบอนุญาตเลขที่  นม.๕1/2557  สิ้นอายุวันที่   23  มิถุนายน  2562  สถานที่ประกอบการขนส่ง
ตั้งอยู่เลขท่ี  ๑๘๘/๘๒  ซอยมิตรภาพ ๘   ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

  3.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  

                บริษัทฯ  ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเก่ียวกับการวางหลักทรัพย์    การ
ช าระภาษีรถท่ีมีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง   และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย 

  4.  สถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถ 

                          บริษัทฯ  มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถจ านวน  2  แห่ง  ดังนี้  

       แห่งที่  ๑   ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่  ๗๒  ต าบลบ้านใหม่  อ าเภอเมือง   จังหวัด
นครราชสีมา  มีเนื้อที่  ๑00  ตารางเมตร  เก็บรถได้  ๒  คัน     

       แห่งที่  ๒  ตั้งอยู่บริเวณโฉนดที่ดินเลขท่ี  ๒๗๙๐๗  ต าบลตาลเดี่ยว  อ าเภอแก่งคอย  จังหวัด
สระบุรี  มีเนื้อที่  ๑,๒๖๐  ตารางเมตร  เก็บรถได้  ๒๕  คัน  รวม  ๒  แห่ง  มีเนื้อที่  ๑,๓๖๐  ตารางเมตร  
เก็บรถได้  ๒๗  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 
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  5.  รายละเอียดรถที่ย่ืนขอ 
       บริษัทฯ  ขอเพ่ิมรถจ านวน  1  คัน   เป็นรถลักษณะลากจูง โดยขออนุมัติในหลักการ  ซึ่งมี
เอกสารการจองรถจาก  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คิงส์ยนต์ 

  6.  เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขอ 
       บริษัท ฯ  ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าให้กับ บริษัท  เยนเนรัล สตารช์ 
จ ากัด  ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด 
  7.  ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
       ๗.๑ บริษัทฯ ขอเพ่ิมรถ เพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าประเภทแป้งมันส าปะหลัง
ส าเร็จรูป  ให้กับ  บริษัท  เยนเนรัล สตาร์ช จ ากัด  เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณงานเพ่ิมขึ้นรถท่ีมีอยู่เพ่ิมไม่เพียงพอ  
จึงประสงค์ขอเพ่ิมรถในครั้งนี้  เพื่อให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานต่อไป 



                 ๗.๒  บริษัทฯ  ได้รับอนุมัติให้เพ่ิมรถครั้งสุดท้ายเมื่อคราวประชุมคณะอนุกรรมการครั้งที่  
7/๒๕60  เมื่อวันที่  12  กันยายน  ๒๕60 

        8.   ข้อพิจารณา 
        พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด   (ปรับปรุง )  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ   
(เพ่ิมรถ) ตามมาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.2522   ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออกให้แก่  บริษัท นาถยาราชสีมา 
(๒๐๑๓) โลจิสติกส์  จ ากัด 
  9.  ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
       ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  บริษัท นาถยาราชสีมา (๒๐๑๓)  
โลจิสติกส์  จ ากัด มีเหตุผลและความจ าเป็นต้องใช้รถเพ่ิมขึ้น   จึงเห็นควรก าหนด(ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับ
จ านวนรถ (เพ่ิมรถ) ตามมาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  2522   ไว้ในใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออกให้แก่ บริษัท นาถยาราชสีมา 
(๒๐๑๓)  โลจิสติกส์  จ ากัด  โดยให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน ๑9  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจ านวน  ๑  คัน , 
พ่วงจ านวน  ๑  คัน  ,ตู้บรรทุกจ านวน  ๖  คัน ,กึ่งพ่วง จ านวน ๕ คัน  และลากจูงจ านวน  6  คัน  (เพิ่มรถ
จ านวน  1  คัน  เป็นรถลักษณะลากจูง) เพ่ือให้เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้รถได้ตามที่ขอ 
      โดยก าหนดเงื่อนไขให้  บริษัท นาถยาราชสีมา (๒๐๑๓) โลจิสติกส์  จ ากัด น ารถที่ได้รับอนุมัติ
ครั้งนี้   เข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนภายในก าหนด  180 วัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ   หากไม่
สามารถน ารถคันใดเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนได้ทันภายในก าหนดเวลา  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียน
รถดังกล่าว  และให้ลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่ได้น าเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียน
แล้วภายในก าหนด    

    จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางประจ า
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนด(ปรับปรุง)เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพิ่มรถ)ตามมาตรา  ๓๒  แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. ๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออกให้แก่  บริษัท นาถยาราชสีมา (2013) โลจิสติกส์ จ ากัด  ตามความเห็นของส านักงาน
ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
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 ๔.32 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ 
(เพิ่มรถ) ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
ให้แก่นายประกอบ  ชะโลมกลาง 
  ด้วยนายประกอบ  ชะโลมกลาง ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณาก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ  (เพ่ิมรถ)  เพ่ือให้
เพียงพอกับการใช้งาน 
  ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 

  1.  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนรถและลักษณะรถ 



 
ลักษณะรถ 

 

เงื่อนไข 
จ านวนรถเดิม 

(คัน) 

จ านวนรถที่ขออนุมัติ 
เพิ่มรถ 
(คัน) 

เงื่อนไขจ านวนรถ 

ที่นายทะเบียนเห็นควรก าหนด          
(คัน) 

กระบะบรรทุก 
พ่วง 
ตู้บรรทุก 
กึ่งพ่วง 
ลากจูง 

13 
2 

11 
1 
1 

- 
2 (ขออนุมัติในหลักการ  1  คัน) 

1 (ขออนุมัติในหลักการ) 
- 
- 

13 
4 (อนุมัติในหลักการ  1  คัน) 

12  (อนุมัติในหลักการ  1  คัน) 
1 
1 

รวม 28 3 31 

  2.  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง 
       นายประกอบ  ชโลมกลาง  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่
ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ใบอนุญาตเลขที่  นม.๓๙/2559  สิ้นอายุวันที่  5 พฤษภาคม 2564  สถานที่
ประกอบการขนส่งตั้งอยู่เลขท่ี  ๙๐ หมู่ ๔  ต าบลหนองไข่น้ า  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา 

  3.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  
                นายประกอบ  ชโลมกลาง  ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวาง
หลักทรัพยก์ารช าระภาษีรถท่ีมีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง   และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย 

  4.  สถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถ 

       นายประกอบ  ชะโลมกลาง  มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถจ านวน  ๑  แห่ง   

ตามโฉนดที่ดินเลขที่  ๑๕๔๒๗๘   ต าบลหนองไข่น้ า  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  มีพ้ืนที่  ๑,๖๐๐  ตาราง
เมตร  สามารถเก็บรถได้จ านวน  ๓๒  คัน 

  5.  รายละเอียดรถที่ย่ืนขอ  
                นายประกอบ  ชโลมกลาง  ขอเพ่ิมรถจ านวน  3  คัน   เป็นรถลักษณะตู้บรรทุกจ านวน  1  
คัน และพ่วงจ านวน  2  คัน โดยมีตัวรถอยู่แล้ว  1  คัน  คือคันหมายเลขทะเบียน  93-3832  กท.  เลขตัวรถ  
P40-0383  และขออนุมัติในหลักการจ านวน  2  คัน   

/๖.  เหตุผล....... 
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  6.  เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขอ 
       นายประกอบ  ชโลมกลาง  ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งให้กับ  บริษัท ซีเอส  
เมทอล จ ากัด  เนื่องจากมีปริมาณการขนส่งเพ่ิมข้ึนรถท่ีมีอยู่เดิมไม่เพียงพอ  จึงประสงค์ขอเพ่ิมรถเพ่ือให้เพียงพอ
กับการใช้งาน 

  7. ข้อมูลจากการตรวจสอบ 

       7.1  นายประกอบ  ชะโลมกลาง ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปใช้รับจ้างขนส่งเหล็ก  กระเบื้องและ
วัสดุก่อสร้าง และเสื้อผ้าส าเร็จรูป  ให้กับ  บริษัท ซีเอสเมทอล จ ากัด  เนื่องจากมีประมาณการขนส่งเพ่ิมขึ้น  รถท่ี



มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ  จึงขอเพ่ิมรถในครั้งนี้จ านวน  3  คัน  เป็นรถลักษณะตู้บรรทุกจ านวน  1 เพื่อให้มีรถเพียงพอ
กับการใช้งานต่อไป 

       ๗.๒  นายประกอบ  ชโลมกลาง  ได้รับอนุมัติให้เพ่ิมรถครั้งสุดท้าย เมื่อคราวประชุม
คณะอนุกรรมการฯ  ครั้งที่ 7  /2560  เมื่อวันที่  12   กันยายน  2560 

  8. ข้อพิจารณา 

      พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด   (ปรับปรุง )  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ 
(เพ่ิมรถ) ตามมาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522   ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ นายประกอบ  ชะโลมกลาง 

  9. ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
      ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่านายประกอบ  ชโลมกลาง มีเหตุผล
และความจ าเป็นต้องใช้รถเพ่ิมขึ้นจึงเห็นควรก าหนด(ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถตามมาตรา  32  แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.  2522   ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่  นายประกอบ  ชโลมกลาง โดยให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน  31  คันเป็นรถ
ลักษณะกระบะบรรทุกจ านวน  ๑๓  คัน  , รถลักษณะพ่วงจ านวน  4 คัน ,รถตู้บรรทุกจ านวน  ๑2  คัน ,กึ่งพ่วง
จ านวน  ๑  คัน  และลากจูงจ านวน  ๑  คัน    (เพิ่มรถจ านวน  3  คัน เป็นรถลักษณะตู้บรรทุกจ านวน  1  คัน  
และพ่วงจ านวน  2  คัน ) เพ่ือให้เพียงพอกับการใช้รถได้ตามท่ีขอ 
      โดยก าหนดเงื่อนไขให้นายประกอบ  ชโลมกลาง น ารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้   เข้าด าเนินการ
เพ่ือจดทะเบียนภายในก าหนด  180 วัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ หากไม่สามารถน ารถคันใดเข้า
ด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนได้ทันภายในก าหนดเวลา  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว  และให้ลด
เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่ได้น าเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนแล้วภายในก าหนด    

     จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง
ประจ าจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนด(ปรับปรุง)เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพิ่มรถ)ตามมาตรา  ๓๒  แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. ๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออกให้แก่  ประกอบ  ชโลมกลาง  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
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๔.33  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวน

รถ (เพิ่มรถ )   ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของให้แก ่นางเครือวัลย์  ศรีแสง 
  ด้วย นางเครือวัลย์  ศรีแสง  ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณาก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพ่ิมรถ)  เพ่ือให้
เพียงพอกับการใช้งานรับจ้างขนส่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง 



  ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 
  ๑.  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนรถและลักษณะรถ 

ลักษณะรถ เงื่อนไข 
จ านวนรถเดิม 

(คัน) 

จ านวนรถที่ขออนุมัติ 
เพิ่มรถ 
(คัน) 

เงื่อนไขจ านวนรถ 

ที่นายทะเบียนเห็นควรก าหนด    
(คัน) 

ตู้บรรทุก 4 ๑  5  

รวม 4 ๑ 5 

  ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง 
      นางเครือวัลย์  ศรีแสง  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถท่ีใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ใบอนุญาตเลขที่  นม. ๖๗/๒๕๕๘  สิ้นอายุวันที่  ๒๕  สงิหาคม  ๒๕๖๓  สถานที่
ประกอบการขนส่งตั้งอยู่เลขท่ี  ๔๙  หมู่ ๑๐  ต าบลหนองกราด  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
  ๓.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  
                นางเครือวัลย์  ศรีแสง  ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวาง
หลักทรัพย์การช าระภาษีรถท่ีมีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง   และท่ีผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย 
  ๔. สถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถ 
      นางเครือวัลย์  ศรีแสง  มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถจ านวน  ๑ แห่ง ตั้งอยู่บริเวณ
โฉนดที่ดินเลขที่  ๕๗๖๐๑   ต าบลหนองกราด  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  มีพ้ืนที่  ๒๕๐  ตาราง
เมตร  สามารถเก็บรถได้จ านวน  ๕  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 
  ๕.  รายละเอียดรถที่ย่ืนขอ  

       นางเครือวัลย์  ศรีแสง  ขอเพ่ิมรถจ านวน  ๑ คัน  เปน็รถลักษณะตู้บรรทุก  โดยมีตัวรถอยู่
แล้ว เป็นรถใหม่  ชนิดรถ  HINO เลขตัวรถ  MNKFC9JLLXHX21517  เลขเครื่องยนต์  J05ETCH55021 
  ๖.  เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขอ 
       นางเครือวัลย์  ศรีแสง  ขอเพ่ิมรถ เพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า   ให้กับ ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ปทุม ทรานสปอร์ต 
  ๗.  ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
       ๗.๑  นางเครือวัลย์  ศรีแสง  ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งอะไหล่รถยนต์  ให้กับ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปทุมทรานสปอร์ต  ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด  ปัจจุบันมีปริมาณงานเพ่ิมมาก
ขึ้น  รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอจึงขอเพ่ิมรถจ านวน  ๑  คัน  เป็นรถลักษณะตู้บรรทุก  เพ่ือให้มีรถเพียงพอกับการใช้
งานต่อไป 

/7.2.ตั้งแต.่...... 
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       ๗.๒ นางเครือวัลย์ ศรีแสง ได้รับอนุมัติให้เพ่ิมรถครั้งสุดท้ายเมื่อคราวประชุมคณะอนุ 
กรรมการครั้งที่  8/ 2558  เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2558 

  ๘. ข้อพิจารณา 

     พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด  (ปรับปรุง)  เงื่อนไขเก่ียวกับจ านวนรถ  (เพ่ิมรถ) 
ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.๒๕๒๒  ทีก่ าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถท่ีใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่  นางเครือวัลย์  ศรีแสง   

             ๙. ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 

   ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  นางเครือวัลย์  ศรีแสง  มีเหตุผลและ
ความจ าเป็นต้องใช้รถเพ่ิมข้ึนจึงเห็นควรก าหนด (ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ   (เพ่ิมรถ) ตามมาตรา ๓๒ 
แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้
ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่  นางเครือวัลย์  ศรีแสง  โดยให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน 5 คัน  เป็นรถ
ลักษณะตู้บรรทุกท้ังหมด  (เพิ่มรถจ านวน  ๑  คัน  เป็นรถลักษณะตู้บรรทุก) เพ่ือให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
การใช้รถได้ตามท่ีขอ 

  โดยก าหนดเงื่อนไขให้  นางเครือวัลย์  ศรีแสง  น ารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้ เข้าด าเนินการ  เพื่อจด
ทะเบียนภายในก าหนด  ๑๘๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ   หากไม่สามารถน ารถคันใดเข้า
ด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนได้ทันภายในก าหนดเวลา  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว  และให้ลด
เงื่อนไขเก่ียวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถท่ีได้น าเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนแล้วภายในก าหนด    

  จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางประจ า
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนด(ปรับปรุง)เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพิ่มรถ)ตามมาตรา  ๓๒  แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. ๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออกให้แก่  นางเครือวัลย์  ศรีแสง  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
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 ๔.34    เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวน
รถ เพิ่มรถ ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  
ให้แก่ นายธนภูมิ  มีใหม่ 

  ด้วย  นายธนภูมิ  มีใหม่  ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ  ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณาก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพ่ิมรถ)  เพ่ือให้
เพียงพอกับการใช้งาน    

  ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณา  ดังนี้ 

  1.  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนรถและลักษณะรถ 
 
ลักษณะรถ 
 

เงื่อนไข 
จ านวนรถเดิม 

(คัน) 

จ านวนรถที่ขออนุมัติ 
เพิ่มรถ 
(คัน) 

เงื่อนไขจ านวนรถ 

ที่นายทะเบียนเห็นควรก าหนด    
(คัน) 

กระบะบรรทุก 3 3 6  

รวม 3 3 6 

  2.  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง 

       นายธนภูมิ  มีใหม่  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ใบอนุญาตเลขที่  นม.69/2560  สิ้นอายุวันที่  4  เมษายน  2565  สถานทีป่ระกอบการ
ขนส่งตั้งอยู่เลขท่ี  407  ถนนพายัพทิศ    ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา 

  3.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  

                นายธนภูมิ  มีใหม่  ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการ 
วางหลักทรัพย์   การช าระภาษีรถท่ีมีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง   และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย 

  4.  สถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถ 

       นายธนภูมิ  มีใหม่  มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถจ านวน  1  แห่ง ตั้งอยู่บริเวณ
โฉนดที่ดินเลขที่  120102   ต าบลหัวทะเล  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา   มีเนื้อที่  1,000 ตารางเมตร  
เก็บรถได้  20  คัน   เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

 

  5.  รายละเอียดรถที่ย่ืนขอ  
                 นายธนภูมิ  มีใหม่  ขอเพ่ิมรถจ านวน  3  คัน   เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด โดยมี
ตัวรถทั้งหมดแล้ว  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

  6.  เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขอ 



       นายธนภูมิ  มีใหม่  ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ บริษัท เอฟซี โลจิ
สติกส์ จ ากัด  ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
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  7.  ข้อมูลจากการตรวจสอบ 

       7.1  นายธนภูมิ  มีใหม ่ ขอเพ่ิมรถเพ่ือน ารถไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าประเภทเบ็ดเตล็ด
ทั่วไป  ให้กับ  บริษัท เอฟซี โลจิสติกส์ จ ากัด   เนื่องจากมีประมาณการขนส่งเพ่ิมขึ้น  รถท่ีมีอยู่เดิมไม่เพียงพอ  จึง
ขอเพ่ิมรถในครั้งนี้จ านวน  3  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด  ทั้งนี้เพ่ือให้มีรถเพียงพอกับการใช้งาน
ต่อไป 

       ๗.๒  ตั้งแต่  นายธนภูมิ  มีใหม่  ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นต้นมา  ยังไม่เคยขอ
เพ่ิมรถแต่อย่างใด 
 

        8.   ข้อพิจารณา 

        พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด(ปรับปรุง)เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ  (เพ่ิมรถ) ตาม
มาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522   ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก ่ นายธนภูมิ  มีใหม่    
  9.  ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
       ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  นายธนภูมิ  มีใหม่  มีเหตุผลและ
ความจ าเป็นต้องใช้รถเพ่ิมขึ้น   จึงเห็นควรก าหนด(ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ ตามมาตรา  32  แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  2522   ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่  นายธนภูมิ  มีใหม่  โดยให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน    6  คัน  เป็นรถลักษณะ
กระบะบรรทุกทั้งหมด (เพิ่มรถจ านวน  3  คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด) เพ่ือให้เพียงพอกับการใช้
รถได้ตามท่ีขอ 

      โดยก าหนดเงื่อนไขให้  นายธนภูมิ  มีใหม่  รถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้ เข้าด าเนินการเพ่ือจด
ทะเบียนภายในก าหนด  180 วัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ หากไม่สามารถน ารถคันใดเข้าด าเนินการ
เพ่ือจดทะเบียนได้ทันภายในก าหนดเวลา  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถดั งกล่าว  และให้ลดเงื่อนไข
เกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่ได้น าเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนแล้วภายในก าหนด    

    
  จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางประจ า
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนด(ปรับปรุง)เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพิ่มรถ)ตามมาตรา  ๓๒  แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. ๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออกให้แก่  นายธนภูมิ  มีใหม่  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
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 ๔.35    เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวน
รถ (เพิ่มรถ) ที่ก าหนดไว้ใน ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ 
ให้แก ่นางสาวปราณปรียา  แก้วพล 
  ด้วย  นางสาวปราณปรียา  แก้วพล   ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่ง
สัตว์หรือสิ่งของ  ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณาก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ  (เพ่ิมรถ) 
เพ่ือให้เพียงพอกับการใช้งาน    

  ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 

  1.  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนรถและลักษณะรถ 
 
ลักษณะรถ 

 

เงื่อนไข 
จ านวนรถเดิม 

(คัน) 

จ านวนรถที่ขออนุมัติ 
เพิ่มรถ 
(คัน) 

เงื่อนไขจ านวนรถ 

ที่นายทะเบียนเห็นควรก าหนด    
(คัน) 

ลากจูง 
กึ่งพ่วง 
 

1 
- 
 

- 
2 
 

1 
2 

 

รวม 1 2 3 

  2.  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง 
       นางสาวปราณปรียา  แก้วพล   เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วย
รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ใบอนุญาตเลขที่  นม.200/2560  สิ้นอายุวันที่  11  กันยายน  2565  
สถานที่ประกอบการขนส่งตั้งอยู่เลขท่ี  89  หมู่  4   ต าบลดอนชมพู  อ าเภอโนนสูง   จังหวัดนครราชสีมา 

  3.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  

                นางสาวปราณปรียา  แก้วพล  ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวาง
หลักทรัพย ์  การช าระภาษีรถท่ีมีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง   และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย 

  4.  สถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถ 

       นางสาวปราณปรียา  แก้วพล  มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถจ านวน  ๑  แห่ง  ตั้งอยู่
บริเวณโฉนดที่ดินเลขท่ี  517535  ต าบลดอนชมพู  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  มีเนื้อที่   200  ตาราง
เมตร  เก็บรถได้  4 คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

  5.  รายละเอียดรถที่ย่ืนขอ  



                 นางสาวปราณปรียา  แก้วพล  ขอเพ่ิมรถจ านวน  2  คัน   เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วงทั้งหมด   
โดยมีตัวรถทั้งหมดแล้ว คือคันหมายเลขทะเบียน  61-4291 กท.  เลขตัวรถ SPN-068-12  และคันหมายเลข
ทะเบียน  61-4559  กท.  เลขตัวรถ  SPN-009-08 
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  6.  เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขอ 
       นางสาวปราณปรียา  แก้วพล  ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์ไพบูลย์การโยธา     ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 

  7.  ข้อมูลจากการตรวจสอบ 

       7.1  นางสาวปราณปรียา  แก้วพล  ขอเพ่ิมรถเพ่ือน ารถใช้ในการรับจ้างขนส่งวัสดุก่อสร้าง 
ให้กับ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์ไพบูลย์การโยธา  เนื่องจากมีประมาณการขนส่งเพ่ิมขึ้น  รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ  
จึงขอเพ่ิมรถในครั้งนี้จ านวน  2  คัน  เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วงทั้งหมด  เพื่อให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานต่อไป 

       ๗.๒  ตั้งแต่ นางสาวปราณปรียา  แก้วพล  ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นต้นมา  ยังไม่
เคยขอเพ่ิมรถแต่อย่างใด 

        8.   ข้อพิจารณา 

        พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด(ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพ่ิมรถ) ตาม
มาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก ่ นางสาวปราณปรียา  แก้วพล   
  9.  ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
       ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  นางสาวปราณปรียา  แก้วพล  มี
เหตุผลและความจ าเป็นต้องใช้รถเพ่ิมขึ้น   จึงเห็นควรก าหนด(ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ ตามมาตรา  
32  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  2522   ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วย
รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก ่ นางสาวปราณปรียา  แก้วพล  โดยให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน  3 คัน   
เป็นรถลักษณะลากจูงจ านวน  ๑  คัน  และกึ่งพ่วงจ านวน  2  คัน  (เพิ่มรถจ านวน  2  คัน เป็นรถลักษณะกึ่ง
พ่วง)  เพ่ือให้เพียงพอกับการใช้รถได้ตามที่ขอ 
          โดยก าหนดเงื่อนไขให้ว่า นางสาวปราณปรียา  แก้วพล น ารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้  เข้า
ด าเนินการเพื่อจดทะเบียนภายในก าหนด  180 วัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ หากไม่สามารถน ารถคัน
ใดเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนได้ทันภายในก าหนดเวลา ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว  และให้
ลดเงื่อนไขเก่ียวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่ได้น าเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนแล้วภายในก าหนด    
    
    จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางประจ า
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนด(ปรับปรุง)เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพิ่มรถ)ตามมาตรา  ๓๒  แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. ๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการ



ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออกให้แก่  นางสาวปราณปรียา  แก้วพล  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัด
นครราชสีมา 
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4.36      เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับ
จ านวนรถ (เพิ่มรถ ) ที่ก าหนดไว้ใน ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ให้แก ่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซินม่งเส็งราชสีมาเจริญขนส่ง 
  ด้วย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซินม่งเส็งราชสีมาเจริญขนส่ง  ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่
ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณาก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ  
(เพ่ิมรถ) เพ่ือให้เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้งานขนส่ง    

  ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 

  1.  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนรถและลักษณะรถ 
 
ลักษณะรถ 
 

เงื่อนไข 
จ านวนรถเดิม 

(คัน) 

จ านวนรถที่ขออนุมัติ 
เพิ่มรถและปรับปรุงลักษณะรถ 

(คัน) 

เงื่อนไขจ านวนรถ 

ที่นายทะเบียนเห็นควรก าหนด    
(คัน) 

กระบะบรรทุก 5 2 (ขออนุมัติในหลักการ  1  คัน) 7  (อนุมัติในหลักการ  1  คัน) 
 

รวม 5 2 7 

  2.  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง 
        ห้างฯ  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของใบอนุญาตเลขที่  นม 97/2560  สิ้นอายุวันที่  4  พฤษภาคม  25๖5  สถานที่ประกอบการขนส่ง
ตั้งอยู่เลขท่ี  117  หมู่  2  ต าบลมะเริง  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา 

  3.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  
       ห้างฯ  ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวางหลักทรัพย์การช าระ
ภาษีรถท่ีมีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง   และท่ีผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย 

  4.  สถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถ 

                          ห้างฯ  มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถจ านวน  ๑  แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณโฉนด
ที่ดินเลขที่  177  ต าบลมะเริง  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  มีเนื้อที่  2,200  ตารางเมตร   เก็บรถได้  
44  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้   



  5.  รายละเอียดรถที่ยื่นขอ  
       ห้างฯ  ขอเพ่ิมรถจ านวน  2  คัน   เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด  โดยมีตัวรถอยู่แล้ว
จ านวน  1  คัน  คือคันหมายเลขทะเบียน  99-5201 กท.  ชนิดรถ  HINO  เลขตัวรถ  FL187LA-11992  เลข
เครื่องยนต์  H07C-E72036 

  6.  เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขอ 

       ห้างฯ  ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ  บริษัท เสรีด่านเกวียน จ ากัด    
ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด  
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  7.  ข้อมูลจากการตรวจสอบ 

       7.1  ห้างฯ  ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง  ให้กับ  
บริษัท เสรีด่านเกวียน จ ากัด  เนื่องจากปริมาณงานเพ่ิมมากขึ้นรถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอกับการใช้งาน   ดังนั้น  จึง
ได้ขอเพ่ิมรถอีกจ านวน  2  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด  เพ่ือให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานขนส่ง
ต่อไป 

      ๗.๒  ตั้งแต่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซินม่งเส็งราชสีมาเจริญขนส่ง  ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่ง
เป็นต้นมา  ยังไม่เคยขอเพ่ิมรถแต่อย่างใด 

        8.   ข้อพิจารณา 

        พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด   (ปรับปรุง )  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ   
(เพ่ิมรถ) ตามมาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.2522   ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออกให้แก่  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซินม่ง
เส็งราชสีมาเจริญขนส่ง    
  9.  ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
       ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซินม่งเส็งราช
สีมาเจริญขนส่ง   มีเหตุผลและความจ าเป็นต้องใช้รถเพ่ิมขึ้น   จึงเห็นควรก าหนด(ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับ
จ านวนรถ (เพ่ิมรถ) ตามมาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  2522   ไว้ในใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซินม่ง
เส็งราชสีมาเจริญขนส่ง  โดยให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน  7 คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด  (เพิ่มรถจ านวน  
2  คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก)  เพ่ือให้เพียงพอและเหมาะสมกับการใช้รถได้ตามท่ีขอ 
      โดยก าหนดเงื่อนไขให้  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซินม่งเส็งราชสีมาเจริญขนส่ง  น ารถที่ได้รับอนุมัติ
ครั้งนี้   เข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนภายในก าหนด  180 วัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ   หากไม่
สามารถน ารถคันใดเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนได้ทันภายในก าหนดเวลา  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียน
รถดังกล่าว  และให้ลดเงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่ได้น าเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียน
แล้วภายในก าหนด    



  จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางประจ า
จังหวัดนครราชสีมา  เพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนด(ปรับปรุง)เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพิ่มรถ)ตามมาตรา  ๓๒  แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. ๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออกให้แก่  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซินม่งเส็งราชสีมาเจริญขนส่ง  ตามความเห็นของส านักงาน
ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
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 ๔.37    เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวน
รถ (เพิ่มรถ) ที่ก าหนดไว้ใน ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ 
ให้แก่ นายประจักษ์  รักไทย 
  ด้วย  นายประจักษ์  รักไทย  ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถท่ีใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ  ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณาก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ  (เพ่ิมรถ) เพ่ือให้
เพียงพอกับการใช้งาน    

  ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนรถและลักษณะรถ 
 
ลักษณะรถ 

 

เงื่อนไข 
จ านวนรถเดิม 

(คัน) 

จ านวนรถที่ขออนุมัติ 
เพิ่มรถ 
(คัน) 

เงื่อนไขจ านวนรถ 

ที่นายทะเบียนเห็นควรก าหนด    
(คัน) 

กระบะบรรทุก 
พ่วง 
บรรทุกเฉพาะกิจ 

1 
1 
3 

1 
- 
- 

2 
1 
3 

รวม 5 1 6 

  2.  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง 
       นายประจักษ์  รักไทย  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ใบอนุญาตเลขที่  นม.117/2560  สิ้นอายุวันที่  18  พฤษภาคม  2565  สถานที่
ประกอบการขนส่งตั้งอยู่เลขท่ี  1324  ถนนมิตรภาพ   ต าบลในเมือง   อ าเภอเมือง   จังหวัดนครราชสีมา 

  3.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  



                นายประจักษ์  รักไทย  ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวาง
หลักทรัพย์    การช าระภาษีรถท่ีมีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง   และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย 

  4.  สถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถ 

       นายประจักษ์  รักไทย  มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถจ านวน  1  แห่ง ตั้งอยู่บริเวณ 
โฉนดที่ดินเลขที่  51090    ต าบลดอนหวาย  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  มีเนื้อที่    800  ตารางเมตร  
เก็บรถได้  16  คัน    เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้  

  5.  รายละเอียดรถที่ย่ืนขอ  
                นายประจักษ์  รักไทย  ขอเพ่ิมรถจ านวน  1  คัน   เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก  โดยมีตัว
รถอยู่แล้ว  คือคันหมายเลขทะเบียน  86-9756  นม.  ชนิดรถ  HINO  เลขตัวรถ  FC9JJLA-12766  เลข
เครื่องยนต์  J05E-TCH12402 
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  6.  เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขอ 

       นายประจักษ์  รักไทย    ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งมูลสุกร  ให้กับ  บริษัท พี.
เอ.เจริญทรัพย์ จ ากัด    ไปส่งยังสถานทีต่่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด  

  7.  ข้อมูลจากการตรวจสอบ 

       7.1  นายประจักษ์  รักไทย  ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างมูลสุกร  ให้กับ บริษัท พี.
เอ.เจริญทรัพย์ จ ากัด  เนื่องจากมีประมาณงานเพ่ิมมากข้ึน  รถท่ีมีอยู่เดิมไม่เพียงพอ  จึงขอเพ่ิมรถในครั้งนี้จ านวน  
1  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก เพ่ือให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานต่อไป 

       ๗.๒   ตั้งแต่  นายประจักษ์  รักไทย    ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นต้นมา  ยังไม่เคย
ขอเพ่ิมรถแต่อย่างใด 

        8.   ข้อพิจารณา 

        พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด   (ปรับปรุง )  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ   
(เพ่ิมรถ) ตามมาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.2522   ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ นายประจักษ์  รักไทย   
  9.  ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
       ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า   นายประจักษ์  รักไทย  มีเหตุผล
และความจ าเป็นต้องใช้รถเพ่ิมขึ้น   จึงเห็นควรก าหนด(ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ ตามมาตรา  32  
แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  2522   ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้
ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่  นายประจักษ์  รักไทย  โดยให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน  6 คัน  เป็นรถ
ลักษณะกระบะบรรทุกจ านวน  2  คัน  ,พ่วงจ านวน  1  คัน  และบรรทุกเฉพาะกิจจ านวน  3 คัน   (เพิ่มรถ
จ านวน  1  คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก)   เพ่ือให้เพียงพอกับการใช้รถได้ตามท่ีขอ 
          โดยก าหนดเงื่อนไขให้ว่า  นายประจักษ์  รักไทย    น ารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้   เข้าด าเนินการ
เพ่ือจดทะเบียนภายในก าหนด  180 วัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ หากไม่สามารถน ารถคันใดเข้า



ด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนได้ทันภายในก าหนดเวลา ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว  และให้ลด
เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่ได้น าเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนแล้วภายในก าหนด    
    
        จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง
ประจ าจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนด(ปรับปรุง)เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพิ่มรถ)ตามมาตรา  ๓๒  แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. ๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออกให้แก่  นายประจักษ์  รักไทย  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
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4.38 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวน
รถ (เพิ่มรถ ) ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของให้แก่นายณัฐพล  เปล้ากระโทก 

  ด้วย นายณัฐพล  เปล้ากระโทก  ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณาก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ  (เพ่ิมรถ) และ
สถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถ  เพ่ือให้เพียงพอกับการใช้งานรับจ้างขนส่งแก่ผู้ว่าจ้าง 

  ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการตรวจสอบแล้วขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 

  ๑.  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนรถและลักษณะรถ 

ลักษณะรถ เงื่อนไขจ านวนรถ
เดมิ(คัน) 

จ านวนรถที่ขออนุมัติเพ่ิมรถ 
(คัน) 

เงื่อนไขจ านวนรถ 

ที่นายทะเบียนเห็นควรก าหนด(คัน) 

บรรทุกเฉพาะกิจ 
กึ่งพ่วง 
ลากจูง 

3 
- 
- 

- 
1 
1 

3 
1 
1 

รวม 3 2 5 

  ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง 
      นายณัฐพล  เปล้ากระโทก  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้
ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ใบอนุญาตเลขที่  นม.111/๒๕58  สิ้นอายุวันที่  7  ธนัวาคม  ๒๕๖3  สถานที่
ประกอบการขนส่งตั้งอยู่เลขท่ี  14/1  หมู่  8  ต าบลหนองศาลา  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
  ๓.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  



                นายณัฐพล  เปลา้กระโทก  ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวาง
หลักทรัพย์การช าระภาษีรถท่ีมีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง  และท่ีผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย 

  ๔. สถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถ 

      นายณัฐพล  เปล้ากระโทก  มีสถานที่เก็บ ซ่อมและบ ารุงรักษารถจ านวน  ๑  แห่ง  ตั้งอยู่
บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่  95571   ต าบลหนองบัวศาลา  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  มีเนื้อที่จ านวน    
3๐๐  ตารางเมตร  เก็บรถได้จ านวน  6  คัน   เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

  ๕.  รายละเอียดรถที่ย่ืนขอ  
       นายณัฐพล  เปล้ากระโทก  ขอเพ่ิมรถจ านวน  2  คัน  เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วงจ านวน  1  คัน  
และลากจูงจ านวน  1  คัน  โดยมีตัวรถทั้งหมดแล้ว  คือ คันหมายเลขทะเบียน 87 -4003 นม. เลขตัวรถ  
5424PN-34  และคันหมายเลขทะเบียน  87-4002 นม.  ชนิดรถ  ISUZU  เลขตัวรถ FXZ23KFY-3900289  
เลขเครื่องยนต์  6SD1-709466 
  ๖.  เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขอ 
       นายณัฐพล  เปล้ากระโทก  ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด ธัญญทิพย์ทรานสปอร์ต  ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 

/7.ข้อมูล........ 

            -  103  -   

  ๗.  ข้อมูลจากการตรวจสอบ 

       ๗.๑   นายณัฐพล  เปล้ากระโทก   ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปรวมกับรถเดิมน าไปใช้ในการรับจ้าง
ขนส่งเครื่องดื่ม  ให้กับ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธัญญทิพย์ทรานสปอร์ต  เนื่องจากปัจจุบันมีปริมาณงานเพ่ิมมากข้ึน  รถ
ที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอจึงได้ขอเพ่ิมรถอีกจ านวน  2 คัน  เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วงจ านวน  1  คัน  และลากจูงจ านวน  
1  คัน  ทั้งนี้เพ่ือให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานต่อไป 

       ๗.๒  ตั้งแต่  นายณัฐพล  เปล้ากระโทก  ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นต้นมา  ยังไม่
เคยขอเพ่ิมรถแต่อย่างใด 

           ๘. ข้อพิจารณา 

      พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด  (ปรับปรุง)  เงื่อนไขเก่ียวกับจ านวนรถ  (เพ่ิมรถ) 
ตามมาตรา๓๒แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 
ไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่  นายณัฐพล  เปล้ากระโทก   
  ๙. ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
                         ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  นายณัฐพล  เปล้ากระโทก  มี
เหตุผลและความจ าเป็นต้องใช้รถเพ่ิมขึ้นจึงเห็นควรก าหนด   (ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ      (เพ่ิมรถ) 
ตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.  ๒๕๒๒ ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ไม่ประจ า
ทางด้วยรถท่ีใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ นายณัฐพล  เปล้ากระโทก  โดยให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน  5  



คัน เป็นรถลักษณะบรรทุกเฉพาะกิจจ านวน  3  คัน , กึ่งพ่วงจ านวน  1 คัน  และลากจูงจ านวน  1  คัน (เพิ่มรถ
จ านวน  2  คัน เป็นรถลักษณะกึ่งพ่วงจ านวน  1  คัน  และลากจูงจ านวน  1  คัน) ได้ตามท่ีขอ 
  โดยก าหนดเงื่อนไขให้  นายณัฐพล  เปล้ากระโทก  น ารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้ เข้าด าเนินการเพ่ือ
จดทะเบียนภายในก าหนด  ๑๘๐ วัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ   หากไม่สามารถน ารถคันใดด าเนินการ
เพ่ือจดทะเบียนได้ทันภายในก าหนดเวลา  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว  และให้ลดเงื่อนไข
เกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่ได้น าเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนแล้วภายในก าหนด    

  จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางประจ า
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนด(ปรับปรุง)เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพิ่มรถ)ตามมาตรา  ๓๒  แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. ๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออกให้แก่  นายณัฐพล  เปล้ากระโทก  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัด
นครราชสีมา 
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4.39      เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับ

จ านวนรถ (เพิ่มรถ )  ที่ก าหนดไว้ใน ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ให้แก่  นางสมร  พวงจันทร์ 
  ด้วย  นางสมร  พวงจันทร์  ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณาก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ   (เพ่ิมรถ)เพ่ือให้
เพียงพอกับการใช้งานรับจ้างขนส่งแก่ผู้ว่าจ้าง  

  ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 

  1.  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนรถและลักษณะรถ 
 
ลักษณะรถ 

 
 

เงื่อนไข 
จ านวนรถเดิม 

(คัน) 

จ านวนรถที่ขออนุมัติ 
เพิ่มรถ (คัน) 

เงื่อนไขจ านวนรถ 

ที่นายทะเบียนเห็นควรก าหนด    
(คัน) 



กระบะบรรทุก      5 4   
 

9 

รวม 5 4 9 

   

  ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง 
      นางสมร  พวงจันทร์  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ใบอนุญาตเลขที่  นม. 29/๒๕60  สิ้นอายุวันที่  27  กุมภาพันธ์  ๒๕๖5  สถานที่
ประกอบการขนส่งตั้งอยู่เลขท่ี  511  ต าบลหัวทะเล  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

  ๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  

               นางสมร  พวงจันทร์  ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวาง
หลักทรัพย์การช าระภาษีรถท่ีมีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง   และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย  

  ๔. สถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถ 

      นางสมร  พวงจันทร์  มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถจ านวน  ๑  แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณ
โฉนดที่ดินเลขที่  178296  ต าบลหนองบัวศาลา  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา   มีเนื้อที่จ านวน  400  
ตารางเมตร  เก็บรถได้จ านวน  8  คัน   เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้  (ใช้หลักเกณฑ์ตามมติคณะ อนุกรรมการ
ควบคุมการขนส่งทางบกกลางครั้งที่ 7  / 2548  ลงวันที่  17  พ.ค.  2548  กรณีมีรถตั้งแต่ ๔ คันข้ึนไป  ต้องมี
พ้ืนที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถ ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนรถทั้งหมด  ) 

  ๕.  รายละเอียดรถที่ย่ืนขอ  
       นางสมร  พวงจันทร์  ขอเพ่ิมรถจ านวน  4  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกท้ังหมด  โดย
มีตัวรถตัวรถทั้งหมดแล้ว  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
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  ๖.  เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขอ 

       นางสมร  พวงจันทร์  ขอเพ่ิมรถเพ่ือใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทิพย์สีมา  
ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 

  ๗.  ข้อมูลจากการตรวจสอบ 

                         ๗.๑  นางสมร  พวงจันทร์  ขอเพ่ิมรถเพ่ือน ารถไปใช้ในการขนส่งประเภทสุรากลั่นชุมชน  
ให้กับ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทิพย์สีมา  เนื่องจากปัจจุบันมีประมาณงานเพ่ิมมากขึ้น  รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ  จึงขอ
เพ่ิมรถจ านวน  4  คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด  เพ่ือให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานต่อไป 

     ๗.๒  ตั้งแต่ นางสมร  พวงจันทร์  ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นต้นมา  ยังไม่เคยขอเพ่ิม
รถแต่อย่างใด 

            ๘. ข้อพิจารณา 



      พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด  (ปรับปรุง)  เงื่อนไขเก่ียวกับจ านวนรถ  (เพ่ิมรถ) 
ตามมาตรา๓๒แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 
ไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่  นางสมร  พวงจันทร์   
  ๙. ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 

      ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า นางสมร  พวงจันทร์  มีเหตุผลและ
ความจ าเป็นต้องใช้รถเพ่ิมขึ้น   จึงเห็นควรก าหนด(ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพ่ิมรถ) ตามมาตรา  ๓๒  
แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒   ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้
ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่  นางสมร  พวงจันทร์  โดยให้ใช้รถจ านวน  ไม่เกิน  8  คัน  เป็นรถ
ลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด  (เพิ่มรถจ านวน  4  คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด) เพ่ือให้เพียงพอ
กับการใช้รถได้ตามท่ีขอ   
                โดยก าหนดเงื่อนไขให้  นางสมร  พวงจันทร์  น ารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้   เข้าด าเนินการเพ่ือ
จดทะเบียนภายในก าหนด  ๑๘๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ   หากไม่สามารถน ารถคันใดด าเนินการ
เพ่ือจดทะเบียนได้ทันภายในก าหนดเวลา  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว  และให้ลดเงื่อนไข
เกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่ได้น าเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนแล้วภายในก าหนด    

 

      จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางประจ า
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนด(ปรับปรุง)เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพิ่มรถ)ตามมาตรา  ๓๒  แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. ๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออกให้แก่  นางสมร  พวงจันทร์  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
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บัญชีรายละเอียดรถของ  นางสมร  พวงจันทร์ 
 



ล าดับที่ เลขทะเบียน ชนิดรถ เลขคัสซี เลขเครื่องยนต์ ลักษณะรถ  

๑. 87-0913  
นม. 

HINO KT920-13024 EH700-11222 กระบะบรรทุก 

๒. 88-3941 นม. HINO FL187LA-11136 H07D-A10801 ” 

3 81-6981 นม. ISUZU 3996658 6BG1-770375 ” 

4 70-4949 นม. MITSUBISHI FN215K-50131 6HH1-249672 ” 
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4.40 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ 
(เพิ่มรถ )   ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
ให้แกห่้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.น าชัยทรานสปอร์ต 
  ด้วย ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.น าชัยทรานสปอร์ต  ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณาก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ  
(เพ่ิมรถ)  เพ่ือให้เพียงพอกับการใช้งานรับจ้างขนส่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง 

  ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 

  1.  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนรถและลักษณะรถ 
 
ลักษณะรถ 

 

เงื่อนไข 
จ านวนรถ
เดิม 

(คัน) 

จ านวนรถที่ขออนุมัติเพิ่มรถ 
(คัน) 

เงื่อนไขจ านวนรถ 

ที่นายทะเบียนเห็นควรก าหนด    
(คัน) 

กระบะบรรทุก 
พ่วง 
  

7 
7 
 

1 (ขออนุมัติในหลักการ) 
1 (ขออนุมัติในหลักการ) 

8 (อนุมัติในหลักการ  1  คัน) 
8 (อนุมัติในหลักการ  1  คัน) 
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  2.  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง 
       ห้างฯ  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรอืสิ่งของ  ใบอนุญาตเลขที่  นม.155/2560  สิ้นอายุวันที่  25  เมษายน  2565  สถานที่ประกอบการขนส่ง
ตั้งอยู่เลขท่ี  164 หมู่  13 ต าบลพุดซา  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา   

  3.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 

                ห้างฯ  ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวางหลักทรัพย์    การช าระ
ภาษีรถท่ีมีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง   และท่ีผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย 

  4.  สถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถ 

                          ห้างฯ  มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถจ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณตามโฉนดที่ดิน
เลขที่  198624-196825  ต าบลพุดซา   อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา    มีเนื้อที่  1,200  ตารางเมตร  
เก็บรถได้  24  คัน  

  5.  รายละเอียดรถที่ย่ืนขอ 
        ห้างฯ  ขอเพ่ิมรถจ านวน  2  คัน   เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจ านวน  1  คัน  และ
พ่วงจ านวน  1  คัน  โดยขออนุมัติในหลักการทั้งหมด  ซึ่งมีเอกสารการจองรถจาก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คิงส์ยนต์ 
  6.  เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขอ 
       ห้างฯ  ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปใช้รับจ้างขนส่งสินค้า  ให้กับ  บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน)  ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 



/7 ข้อมูล....... 

         -  108 -   

  7.ข้อมูลจากการตรวจสอบ 

     ห้างฯ  ขอเพ่ิมรถเพ่ือน ารถไปใช้ในการรับจ้างขนส่งอาหารสุกร  ให้กับ บริษัท ซีพีเอฟ 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)     เนื่องจากปริมาณการขนส่งเพ่ิมข้ึน  รถท่ีมีอยู่เดิมไม่เพียงพอ  จึงประสงค์ขอเพ่ิม
รถจ านวน  2  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจ านวน  1  คัน  และพ่วงจ านวน  1  คันทั้งนี้  เพ่ือให้มีรถ
เหมาะสมกับการใช้งานขนส่งต่อไป  

  8.   ข้อพิจารณา 

        พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด  (ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับลักษณะรถ  (เปลี่ยน
ลักษณะรถ) ตามมาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522   ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.น าชัย 
ทรานสปอร์ต     
  9.  ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
       ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.น าชัยทราน
สปอร์ต  มีเหตุผลและความจ าเป็นจึงเห็นควรก าหนด (ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพ่ิมรถ) ตามมาตรา  
32  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.  2522   ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถ
ที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.น าชัยทรานสปอร์ต   โดยให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน  
16 คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกจ านวน  8  คัน และพ่วงจ านวน  8  คัน (เพิ่มรถจ านวน  2  คัน  เป็นรถ
ลักษณะกระบะบรรทุกจ านวน 1  คัน  และพ่วงจ านวน  1  คัน)  เพ่ือให้เพียงพอกับการใช้รถได้ตามที่ขอ 
    โดยก าหนดเงื่อนไขให้  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.น าชัยทรานสปอร์ต  น ารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้   เข้า
ด าเนินการทางทะเบียนภายในก าหนด  180  วัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ   หากไม่สามารถน ารถคัน
ใดเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนได้ทันภายในก าหนดเวลา  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว  และ
ให้ลดเงื่อนไขเก่ียวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่ได้น าเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนแล้วภายในก าหนด    

  จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางประจ า
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนด(ปรับปรุง)เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพิ่มรถ)ตามมาตรา  ๓๒  แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. ๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออกให้แก่  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.น าชัยทรานสปอร์ต  ตามความเห็นของส านักงานขนส่ง
จังหวัดนครราชสีมา 
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 ๔.41  เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวน
รถ (เพิ่มรถ) ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
ให้แกน่ายนางสาวสาวิตรี  มินจันทึก 
  ด้วยนางสาวสาวิตรี  มินจันทึก ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณาก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ  (เพ่ิมรถ)  เพ่ือให้
เพียงพอกับการใช้งาน 

  ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 

  1.  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนรถและลักษณะรถ 
 
ลักษณะรถ 

 

เงื่อนไข 
จ านวนรถเดิม 

(คัน) 

จ านวนรถที่ขออนุมัติ 
เพิ่มรถ 
(คัน) 

เงื่อนไขจ านวนรถ 

ที่นายทะเบียนเห็นควรก าหนด          
(คัน) 

กระบะบรรทุก 
 

1 
 

2  3 
 
 

รวม 1 2 3 

  2.  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง 
       นางสาวสาวิตรี  มินจันทึก เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้
ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ใบอนุญาตเลขที่  นม.271/2560  สิ้นอายุวันที่  30  พฤศจิกายน 2565  สถานที่
ประกอบการขนส่งตั้งอยู่เลขท่ี  ๑53 หมู่ ๑๐  ต าบลบ้านเก่า  อ าเภอด่านขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา 

  3.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  

                นางสาวสาวิตรี  มินจันทึก ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวาง
หลักทรัพยก์ารช าระภาษีรถท่ีมีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง   และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย 

  4.  สถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถ 

       นางสาวสาวิตรี  มินจันทึก มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถจ านวน  ๑  แห่ง  ตั้งอยู่
บริเวณ  ส.ป.ก.4-01  เลขที่  2796  ต าบลบ้านเก่า  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  มีพ้ืนที่  4๐๐  
ตารางเมตร  สามารถเก็บรถได้จ านวน  8  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

  5.  รายละเอียดรถที่ย่ืนขอ  
                นางสาวสาวิตรี  มินจันทึก ขอเพ่ิมรถจ านวน  ๒  คัน   เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด 
โดยมีตัวรถทั้งหมดแล้ว คือคันหมายเลขทะเบียน  85-9664 สบ.  ชนิดรถ  HINO  เลขตัวรถ  FD1JPE-10203  



เลขเครื่องยนต์  J08C-T10558  คันหมายเลขทะเบียน  88-4739 นม. ชนิดรถ ISUZU  เลขตัวรถ NRR12J-
3580860  เลขเครื่องยนต์  6BG1-714682 
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  6.  เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขอ 
       นางสาวสาวิตร ี มินจันทึก ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ  บริษัท ช.
รุ่งแสง ไลท์ติ้ง จ ากัด  ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 

  7. ข้อมูลจากการตรวจสอบ 

       7.1  นางสาวสาวิตรี  มินจันทึก  ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปใช้รับจ้างขนส่งสินค้าประเภท โคม
ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด  ให้กับ บริษัท ช.รุ่งแสง ไลท์ติ้ง จ ากัด  เนื่องจากมีประมาณการขนส่งเพ่ิมข้ึนรถที่
มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ  จึงขอเพ่ิมรถในครั้งนี้จ านวน  ๒  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด  เพ่ือให้มีรถ
เพียงพอกับการใช้งานต่อไป 

       ๗.๒ ตั้งแต่  นางสาวสาวิตรี  มินจันทึก ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นต้นมา  ยังไม่เคย
ขอเพ่ิมรถแต่อย่างใด 

  8. ข้อพิจารณา 

      พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพ่ิมรถ) ตาม
มาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522   ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจ าทางด้วยรถท่ีใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่ นางสาวสาวิตรี  มินจันทึก 
  9. ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
      ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  นางสาวสาวิตรี  มินจันทึก  มีเหตุผล
และความจ าเป็นต้องใช้รถเพ่ิมขึ้นจึงเห็นควรก าหนด(ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถตามมาตรา  32  แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.  2522   ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่  นางสาวสาวิตรี  มินจันทึก  โดยให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน  3  คัน  เป็นรถ
ลักษณะกระบะบรรทุกท้ังหมด  (เพิ่มรถจ านวน  ๒  คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด ) เพ่ือให้เพียงพอ
กับการใช้รถได้ตามท่ีขอ 
      โดยก าหนดเงื่อนไขให้  นางสาวสาวิตรี  มินจันทึก  น ารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้เข้าด าเนินการ
เพ่ือจดทะเบียนภายในก าหนด  180 วัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ หากไม่สามารถน ารถคันใดเข้า
ด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนได้ทันภายในก าหนดเวลา  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว  และให้ลด
เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่ได้น าเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนแล้วภายในก าหนด    

     จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง
ประจ าจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนด(ปรับปรุง)เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพิ่มรถ)ตามมาตรา  ๓๒  แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. ๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออกให้แก่  นางสาวสาวิตรี  มินจันทึก  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัด
นครราชสีมา 
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 ๔.42    เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวน
รถ (เพิ่มรถ) ที่ก าหนดไว้ใน ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ 
ให้แก่ นายประเสริฐ  ผูกพันธ์ 

  ด้วย  นายประเสริฐ  ผูกพันธ์  ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ  ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณาก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ  (เพ่ิมรถ) เพ่ือให้
เพียงพอกับการใช้งาน    
  ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 
  1.  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนรถและลักษณะรถ 

 
ลักษณะรถ 

 

เงื่อนไข 
จ านวนรถเดิม 

(คัน) 

จ านวนรถที่ขออนุมัติ 
เพิ่มรถ 
(คัน) 

เงื่อนไขจ านวนรถ 
ที่นายทะเบียนเห็นควรก าหนด    

(คัน) 
ตู้บรรทุก 1 2 

 
3 

รวม 1 2 3 

  2.  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง 
       นายประเสริฐ  ผูกพันธ์  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถท่ีใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ใบอนุญาตเลขที่  นม.255/2560  สิ้นอายุวันที่  9  กันยายน  2565  สถานที่
ประกอบการขนส่งตั้งอยู่เลขท่ี  14/2  หมู่ 10  ต าบลกลางดง   อ าเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา 

  3.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  
                นายประเสริฐ  ผูกพันธ์  ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวาง
หลักทรัพย์    การช าระภาษีรถท่ีมีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง   และท่ีผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย 

  4.  สถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถ 

       นายประเสริฐ  ผูกพันธ์  มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถจ านวน  1  แห่ง ต้ังอยู่บริเวณ 
โฉนดที่ดินเลขที่ 19448  ต าบลกลางดง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  มีเนื้อที่  800  ตารางเมตร  เก็บ
รถได้  16  คัน  เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้  
  5.  รายละเอียดรถที่ย่ืนขอ  
                นายประเสริฐ  ผูกพันธ์  ขอเพ่ิมรถจ านวน  2  คัน   เป็นรถลักษณะตู้บรรทุกทั้งหมด โดยมี
ตัวรถทั้งหมดแล้ว  คือคันหมายเลขทะเบียน  70-4985 นม.  ชนิดรถ  ISUZU  เลขตัวรถ  NPR66PX5T-



7103877  เลขเครื่องยนต์  4HF1-499447  และคันหมายเลขทะเบียน  83-1521 รบ. ชนิดรถ  ISUZU  เลขตัว
รถ  MPFRR90LFT000644  เลขเครื่องยนต์  4HK1-MP7153 
  6.  เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขอ 
       นายประเสริฐ  ผูกพันธ์  ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งลูกไก ่ให้กับ บริษัท ซีพี
เอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เนื่องจากมีปริมาณการขนส่งเพิ่มขึ้นรถท่ีมีอยู่เดิมไม่เพียงพอ  จึงประสงค์ขอ
เพ่ิมรถเพ่ือให้เพียงพอกับการใช้งาน 
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  7.  ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
       7.1  นายประเสริฐ  ผูกพันธ์  ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปรวมกับรถเดิมน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่ง
ลูกไก่  ให้กับ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
เนื่องจากมีประมาณการขนส่งเพ่ิมขึ้น  รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ  จึงขอเพ่ิมรถในครั้งนี้จ านวน  2  คัน  เป็นรถ
ลักษณะตู้บรรทุกทั้งหมด  เพ่ือให้มีรถเพียงพอกับการใช้งานต่อไป 
       ๗.๒  ตั้งแต่  นายประเสริฐ  ผูกพันธ์  ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นต้นมา  ยังไม่เคย
ขอเพ่ิมรถแต่อย่างใด 

        8.   ข้อพิจารณา 
        พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด  (ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ  (เพ่ิมรถ) 
ตามมาตรา  32  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522   ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก ่ นายประเสริฐ  ผูกพันธ์   
  9.  ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
       ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า   นายประเสริฐ  ผูกพันธ์  มีเหตุผล
และความจ าเป็นต้องใช้รถเพ่ิมขึ้น   จึงเห็นควรก าหนด(ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ ตามมาตรา  32  
แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  2522   ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้
ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่   นายประเสริฐ  ผูกพันธ์  โดยให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน  3  คัน  เป็นรถ
ลักษณะตู้บรรทุกทั้งหมด  (เพิ่มรถจ านวน  2  คัน เป็นรถลักษณะตู้บรรทุกทั้งหมด)  เพ่ือให้เพียงพอกับการใช้รถ
ได้ตามท่ีขอ 
          โดยก าหนดเงื่อนไขให้ว่า นายประเสริฐ  ผูกพันธ์  น ารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้   เข้าด าเนินการ
เพ่ือจดทะเบียนภายในก าหนด  180 วัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ หากไม่สามารถน ารถคันใดเข้า
ด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนได้ทันภายในก าหนดเวลา ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว  และให้ลด
เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่ได้น าเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนแล้วภายในก าหนด    
    
        จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง
ประจ าจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนด(ปรับปรุง)เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพิ่มรถ)ตามมาตรา  ๓๒  แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. ๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออกให้แก่  นายประเสริฐ  ผูกพันธ์  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
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4.43 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ 
(เพิ่มรถ) ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
ให้แก ่ นางสาวอ าพร  ชุ่มหม่ืนไวย 

  ด้วยนางสาวอ าพร  ชุ่มหมื่นไวย ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณาก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพ่ิมรถ) เพ่ือให้
เพียงพอกับการใช้งานรับจ้างขนส่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
  ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 
  1.  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนรถและลักษณะรถ 

 
ลักษณะรถ 

เงื่อนไข 
จ านวนรถเดิม 

(คัน) 

จ านวนรถที่ขออนุมัติ 
เพิ่มรถ 
(คัน) 

เงื่อนไขจ านวนรถ 
ที่นายทะเบียนเห็นควรก าหนด    

(คัน) 

ตู้บรรทุก 2 3 5 
 

รวม 2 3 5 

  2.  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง 
       นางสาวอ าพร  ชุ่มหมื่นไวย  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่
ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ใบอนุญาตเลขที่  นม.114/๒๕56  สิ้นอายุวันที่  31  ตุลาคม  2561  สถานที่
ประกอบการขนส่งตั้งอยู่เลขท่ี  79  หมู่  5  ต าบลท่าจะหลุง  อ าเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา 
  3.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  
                นางสาวอ าพร  ชุ่มหมื่นไวย ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวาง
หลักทรัพย์ การช าระภาษีรถท่ีมีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง   และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย 
  4.  สถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถ 



       นางสาวอ าพร  ชุ่มหมื่นไวย  มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถจ านวน  1  แห่ง ตั้งอยู่
บริเวณโฉนดที่ดินเลขท่ี  13469  ต าบลท่าจะหลุง  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชมามีเนื้อที่  300  ตารางเมตร  
เก็บรถได้  6 คัน   เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

  5.  รายละเอียดรถที่ย่ืนขอ  
       นางสาวอ าพร  ชุ่มหมื่นไวย  ขอเพ่ิมรถจ านวน  3  คัน  เป็นรถลักษณะตู้บรรทุกทั้งหมด  
โดยมีตัวรถท้ังหมดแล้ว  ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

  6.  เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขอ 

       นางสาวอ าพร  ชุ่มหมื่นไวย  ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปรวมกับรถเดิมที่มีอยู่ใช้รับจ้างขนส่งสินค้า 
ให้กับ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยิ่งไพศาลทรานสปอร์ต  ไปส่งยังสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
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  7.  ข้อมูลจากการตรวจสอบ 
       7.1  นางสาวอ าพร  ชุ่มหมื่นไวย  ขอเพ่ิมรถเพ่ือน ารถไปใช้ในการรับจ้างขนส่งชิ้นงานอะไหล่
รถยนต์  ให้กับ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยิ่งไพศาลทรานสปอร์ต   เนื่องจากปริมาณงานเพิ่มขึ้น  รถที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ
กับการใช้งาน   ดังนั้น จึงประสงคข์อเพ่ิมรถจ านวน  3  คัน  เป็นรถลักษณะตู้บรรทุกทั้งหมด  เพ่ือให้มีรถเพียงพอ
กับการใช้งานขนส่งต่อไป 
       ๗.๒   ตั้งแต่  นางสาวอ าพร  ชุ่มหมื่นไวย  ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นต้นมา  ยังไม่
เคยขอเพ่ิมรถแต่อย่างใด 

  8.  ข้อพิจารณา 
       พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด  (ปรับปรุง)  เงื่อนไขเก่ียวกับจ านวนรถ(เพ่ิมรถ) 
ตามมาตรา  32 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522  ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง  
ไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่  นางสาวอ าพร  ชุ่มหมื่นไวย    
  9.  ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
       ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า  นางสาวอ าพร  ชุ่มหมื่นไวย  มี
เหตุผลและความจ าเป็นต้องใช้รถเพ่ิมขึ้นจึงเห็นควรก าหนด(ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถตามมาตรา  32  
แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.  2522   ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้
ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของซึ่งออกให้แก่  นางสาวอ าพร  ชุ่มหมื่นไวย  โดยให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน  5  คัน  เป็นรถ
ลักษณะตู้บรรทุกทั้งหมด (เพิ่มรถจ านวน  3  คัน เป็นรถลักษณะตู้บรรทุกทั้งหมด)  เพ่ือให้เพียงพอกับการใช้รถ
ได้ตามท่ีขอ 
      โดยก าหนดเงื่อนไขให้  นางสาวอ าพร  ชุ่มหมื่นไวย  น ารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้   เข้าด าเนินการ
เพ่ือจดทะเบียนภายในก าหนด  180วัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ   หากไม่สามารถน ารถคันใดเข้า
ด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนได้ทันภายในก าหนดเวลา  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถดังกล่าว  และให้ลด
เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่ได้น าเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนแล้วภายในก าหนด    



  จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางประจ า
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนด(ปรับปรุง)เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพิ่มรถ)ตามมาตรา  ๓๒  แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. ๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออกให้แก่  นางสาวอ าพร  ชุ่มหมื่นไวย  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัด
นครราชสีมา 
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4.44      เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับ

จ านวนรถ (เพิ่มรถ )  ที่ก าหนดไว้ใน ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์
หรือสิ่งของ ให้แก่   นายนุกูล  พลดงนอก 

  ด้วย นายนุกูล  พลดงนอก  ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ได้แสดงความประสงค์ขอให้พิจารณาก าหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ  (เพ่ิมรถ)เพ่ือให้
เพียงพอกับการใช้งานรับจ้างขนส่งแก่ผู้ว่าจ้าง  
  ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาได้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว ขอเสนอข้อมูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ดังนี้ 

  1.  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนรถและลักษณะรถ 
 

ลักษณะรถ 
 
 

เงื่อนไข 
จ านวนรถเดิม 

(คัน) 

จ านวนรถที่ขออนุมัติ 
เพิ่มรถ (คัน) 

เงื่อนไขจ านวนรถ 
ที่นายทะเบียนเห็นควรก าหนด    

(คัน) 

กระบะบรรทุก 2 1 3 

รวม 2 1 3 
   

  ๒. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการขนส่ง 



      นายนุกูล  พลดงนอก  เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ใน
การขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ใบอนุญาตเลขที่  นม. 36/๒๕66  สิ้นอายุวันที่  6  มีนาคาม  ๒๕61  สถานที่
ประกอบการขนส่งตั้งอยู่เลขท่ี  95 หมู่  2  ต าบลหนองตากใหญ่  อ าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 

  ๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ  

               นายนุกูล  พลดงนอก ได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการวางหลักทรัพย์
การช าระภาษีรถที่มีอยู่เดิมครบถ้วนถูกต้อง   และที่ผ่านมาไม่พบประวัติการใช้รถผิดกฎหมาย  
  ๔. สถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถ 
      นายนุกูล  พลดงนอก  มีสถานที่เก็บ ซ่อม และบ ารุงรักษารถจ านวน  ๑ แห่ง  ตั้งอยู่บริเวณ
โฉนดที่ดินเลขที่  7551  ต าบลตาดใหญ่  อ าเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา   มีเนื้อที่จ านวน  420  ตารางเมตร  
เก็บรถได้จ านวน  8  คัน   เพียงพอกับจ านวนรถที่ขอใช้ 

  ๕.  รายละเอียดรถที่ย่ืนขอ  
       นายนุกูล  พลดงนอก  ขอเพ่ิมรถจ านวน  1  คัน  เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก โดยมีตัวรถ
คือคันหมายเลขทะเบียน  83-2760 สป.  ชนิดรถ  HINO  เลขตัวรถ  FL1JTPA-11464  เลขเครื่องยนต์  J08C-
TS22002 
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  ๖.  เหตุผลและความจ าเป็นของผู้ขอ 

       นายนุกูล  พลดงนอก  ขอเพ่ิมรถเพ่ือใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้า ให้กับ  บริษัท เครือญาติ
ไทย เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด  ไปส่งยังสถานที่ต่างๆ ตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด   

  ๗.  ข้อมูลจากการตรวจสอบ 

                         ๗.๑  นายนุกูล  พลดงนอก  ขอเพ่ิมรถเพ่ือน าไปใช้ในการรับจ้างขนส่งสินค้าประเภท
เบ็ดเตล็ดทั่วไป  ให้กับ  บริษัท เครือญาติไทย เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด   เนื่องจากมีประมาณงานเพ่ิมมากขึ้น  รถที่มี
อยู่เดิมไม่เพียงพอ  จึงขอเพ่ิมรถ จ านวน  1  คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก  เพื่อให้มีรถเพียงพอกับการใช้งาน
ต่อไป 
     ๗.๒  ตั้งแต่  นายนุกูล  พลดงนอก  ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่งเป็นต้นมา  ยังไม่เคยขอ
เพ่ิมรถแต่อย่างใด  

  ๘. ข้อพิจารณา 

      พิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนด  (ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ  (เพ่ิมรถ) 
ตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒   ที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก ่นายนุกูล  พลดงนอก   
  ๙. ความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
      ส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาพิจารณาแล้วเห็นว่า นายนุกูล  พลดงนอก  มีเหตุผลและ
ความจ าเป็นต้องใช้รถเพ่ิมขึ้น   จึงเห็นควรก าหนด(ปรับปรุง)  เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพ่ิมรถ) ตามมาตรา  ๓๒  



แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ.  ๒๕๒๒   ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้
ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ซึ่งออกให้แก่  นายนุกูล  พลดงนอก  โดยให้ใช้รถจ านวนไม่เกิน  3  คัน  เป็นรถ
ลักษณะกระบะบรรทุกทั้งหมด (เพิ่มรถจ านวน  1  คัน เป็นรถลักษณะกระบะบรรทุก) เพ่ือให้เพียงพอกับการใช้
รถได้ตามท่ีขอ 
                โดยก าหนดเงื่อนไขให้ นายนุกูล  พลดงนอก  น ารถที่ได้รับอนุมัติครั้งนี้เข้าด าเนินการเพ่ือจด
ทะเบียนภายในก าหนด  ๑๘๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการอนุมัติ   หากไม่สามารถน ารถคันใดด าเนินการ
เพ่ือจดทะเบียนได้ทันภายในก าหนดเวลา  ให้ระงับการด าเนินการทางทะเบียนรถดังกล่ าว  และให้ลดเงื่อนไข
เกี่ยวกับจ านวนรถลงเหลือเท่ากับจ านวนรถที่ได้น าเข้าด าเนินการเพ่ือจดทะเบียนแล้วภายในก าหนด   

      จึงเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทาง
ประจ าจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการก าหนด(ปรับปรุง)เงื่อนไขเกี่ยวกับจ านวนรถ (เพิ่มรถ)ตามมาตรา  ๓๒  แห่ง
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. ๒๕๕๒  ไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจ าทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ  ซึ่งออกให้แก่  นายนุกูล  พลดงนอก  ตามความเห็นของส านักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา 
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  ๕. เรื่องอ่ืน ๆ 

   ไม่มี 

  เลิกประชุม    เวลา  ๑1.๐๐  น. 

 

 

 
 (นางสาวประภาภรณ์  แน่นสันเทียะ)                   (นายจรูญ  จงไกรจักร) 
     นักวิชาการขนส่งช านาญการ             นักวิชาการขนส่งช านาญการพิเศษ 
       ผู้จดรายงานการประชุม                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 



 
 


