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ประกาศนายทะเบียนประจําจังหวัดชลบุรี
เรื่อง มอบหมายอํานาจหน้าที่ของนายทะเบียนประจําจังหวัดชลบุรี
ให้ข้าราชการสํานักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีกระทําการแทน
พ.ศ. ๒๕๖๐
ตามที่ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ซึ่งสาระสําคัญของพระราชบัญญัติดังกล่าวประการหนึ่ง
คือการเพิ่มเติมให้นายทะเบียนประจําจังหวัดสามารถมอบหมายอํานาจหน้าที่ของตนให้ข้าราชการในสังกัด
กรมการขนส่งทางบกกระทําการแทนได้ (มาตรา ๖ วรรคสี่) นั้น
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและ
สามารถอํานวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสี่
แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
(ฉบั บ ที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ นายทะเบี ย นประจํ า จั ง หวั ด ชลบุ รี จึ ง มอบหมายอํ า นาจให้ ข้ า ราชการ
กรมการขนส่งทางบกกระทําการแทน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศนายทะเบียนประจําจังหวัดชลบุรี เรื่อง มอบหมาย
อํานาจหน้าที่ของนายทะเบียนประจําจังหวัดชลบุรีให้ข้าราชการกรมการขนส่งทางบกกระทําการแทน
พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกคําสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้ และใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ให้หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง เป็นผู้กระทําการแทนในส่วนที่เกี่ยวกับ
(๑) การประกอบการขนส่งประจําทาง ซึ่งมีเส้นทางที่ทําการขนส่งภายในเขตจังหวัดชลบุรี
ดังนี้
(ก) การบรรจุรถ
(ข) การเปลี่ยนรถ
(ค) การถอนรถ
(๒) การประกอบการขนส่งไม่ประจําทาง และการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ซึ่งมีท้องที่
ทําการขนส่งภายในเขตจังหวัดชลบุรี ดังนี้
(ก) การออกใบอนุญาต
(ข) การต่ออายุใบอนุญาต
(ค) การออกใบแทนใบอนุญาต
(ง) การกําหนดเงื่อนไขในใบอนุญาต
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(จ) การกําหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขในใบอนุญาต
(ฉ) การบรรจุรถ
(ช) การเปลี่ยนรถ
(ซ) การถอนรถ
(ฌ) การลดจํานวนรถตามเงื่อนไขในกรณีที่มิได้นํารถมาดําเนินการทางทะเบียนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
(๓) การอนุญาตให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจําทาง ซึ่งมีเส้นทางที่ทําการขนส่ง
ภายในเขตจังหวัดชลบุรี ดังนี้
(ก) ใช้รถผิดประเภทเป็นการชั่วคราว ตามมาตรา ๒๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
(ข) ใช้รถทําการขนส่งนอกเส้นทางเป็นการชั่วคราว ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
(ค) เดิ น รถหมุ น เวี ย น ตามมาตรา ๓๙/๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารขนส่ ง ทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒
(๔) การอนุญาตให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจําทาง และการประกอบการ
ขนส่งส่วนบุคคล ซึ่งมีท้องที่ทําการขนส่งภายในเขตจังหวัดชลบุรี ใช้รถผิดประเภทเป็นการชั่วคราว
ตามมาตรา ๒๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
(๕) การสั่งผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งกระทําการ ดังต่อไปนี้
(ก) สั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ งประจําทางซึ่งมีเส้นทางที่ทําการขนส่ ง
ภายในเขตจังหวัดชลบุรีเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินรถ เวลาและจํานวนเที่ยวของการเดินรถเป็นการชั่วคราว
หรื อ ให้ส่ งรถที่ ต นได้รั บอนุญาตไปช่ วยเหลือ เป็นการชั่ วคราว กรณีที่ มีเ หตุฉุ กเฉิน หรื อ มีความจํ าเป็ น
ที่จะแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้การขนส่งได้รับความสะดวกหรือให้มีรถเพียงพอแก่การขนส่งตามมาตรา ๔๑
แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
(ข) สั่ง ให้ ผู้ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส่ง ไม่ ป ระจํ า ทาง และผู้ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าต
ประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ซึ่งมีท้องที่ทําการขนส่งภายในเขตจังหวัดชลบุรี ส่งรถที่ตนได้รับอนุญาต
ไปช่วยเหลือเป็นการชั่วคราว กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจําเป็นที่จะแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้การขนส่ง
ได้รับความสะดวก หรือให้มีรถเพียงพอแก่การขนส่ง ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒
(๖) การดําเนินการตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ หมวด ๔ การชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง
(๗) การเรียกผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจําทางซึ่งมีเส้นทางที่ทําการขนส่งภายใน
เขตจังหวัดชลบุรี ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจําทางและผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการ
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ขนส่งส่วนบุคคลซึ่งมีท้องที่ทําการขนส่งภายในเขตจังหวัดชลบุรี หรือผู้จัดการ และพนักงานของผู้ได้รับอนุญาต
มาให้ถ้อยคําหรือสั่งให้ยื่นคําชี้แจงแสดงข้อเท็จจริง ตามมาตรา ๔๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒
(๘) การผ่อนผันการดําเนินการทางทะเบียนและภาษีรถ
ข้อ ๕ ให้ นั ก วิ ช าการขนส่ ง เป็ น ผู้ ก ระทํ า การแทนในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การมอบหมาย
อํานาจหน้าที่ในข้อ ๔ (๑) ข้อ ๔ (๒) (ฉ) (ช) (ซ) (ฌ)
ข้อ ๖ ให้หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ เป็นผู้กระทําการแทนในส่วนที่เกี่ยวกับ
(๑) การดําเนินการทางทะเบียนและภาษีรถ ดังนี้
(ก) การจดทะเบียน
(ข) การเปลี่ยนประเภทรถ
(ค) การเสียภาษีประจําปี
(ง) การโอนรถ
(จ) การย้ายรถ
(ฉ) การแก้ไขรายการทางทะเบียน
(ช) การอนุญาตให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถ
ในสาระสําคัญ ตามมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
(ซ) การแจ้งเลิกใช้รถ ตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัตกิ ารขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
(ฌ) การแจ้งไม่เสียภาษี ตามมาตรา ๘๙ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
(ญ) การดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การขอรั บ แผ่ น ป้ า ยทะเบี ย นรถหรื อ เครื่ อ งหมายแสดง
การเสียภาษีแทนที่สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ
(ฎ) การดําเนินการเกี่ยวกับการขอหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถกรณีรายการเต็มกรณี
สูญหายหรือชํารุด
(ฏ) การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถ
(ฐ) การแจ้งใช้รถที่แจ้งไม่เสียภาษี ตามมาตรา ๘๙ แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒) การสั่งให้ ผู้ได้ รับใบอนุญ าตประกอบการขนส่ งจั ดการส่ งรถไปให้ พ นั กงานตรวจสภาพ
หรือสถานตรวจสภาพรถที่ได้รับอนุญาตตรวจสอบความบกพร่อง ตามมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
(๓) การอนุญาตให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้รถที่ทําการซ่อมแซม ปรับปรุงหรือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบถูกต้องตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
ความถูกต้องจากพนักงานตรวจสภาพหรือสถานตรวจสภาพรถที่ได้รับอนุญาตแล้ว ตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
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ข้อ ๗ ให้หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ เป็นผู้กระทําการแทนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมาย
อํานาจหน้าที่ในข้อ ๖ (๑) (ช) ข้อ ๖ (๒) และ (๓)
ข้อ ๘ ให้เจ้าพนักงานขนส่งชํานาญงาน ฝ่ายทะเบียนรถ เป็นผู้กระทําการแทนในส่วน
ที่เกี่ยวกับการมอบหมายอํานาจหน้าที่ในข้อ ๖ (๑) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) (ฌ) (ญ) และ (ฐ)
ข้อ ๙ ให้หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ เป็นผู้กระทําการแทนในส่วนที่เกี่ยวกับ
(๑) การดําเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจํารถ ดังนี้
(ก) การออกใบอนุญาต
(ข) การต่อใบอนุญาต
(ค) การเปลี่ยนประเภทใบอนุญาต
(ง) การเปลี่ยนชนิดใบอนุญาต
(จ) การออกใบแทนใบอนุญาต
(ฉ) การแก้ไขรายการใบอนุญาต
(ช) การสั่งพักใช้ใบอนุญาต
(ซ) การเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๑๐ ให้ เ จ้ า พนั ก งานขนส่ ง ชํ า นาญงาน ฝ่ า ยใบอนุ ญ าตขั บ รถ เป็ น ผู้ ก ระทํ า การแทน
ในส่วนที่เกี่ยวกับการมอบหมายอํานาจหน้าที่ในข้อ ๙ (๑) (ข) (ค) (ง) (จ) และ (ฉ)
ข้อ ๑๑ ให้หัวหน้าสํานักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอําเภอบางละมุง หัวหน้าสํานักงาน
ขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอําเภอศรีราชา และหัวหน้าสํานักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอําเภอหนองใหญ่
เป็นผู้กระทําการแทน (ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ) ในส่วนที่เกี่ยวกับการมอบหมายอํานาจหน้าที่ในข้อ ๔ (๒)
การประกอบการขนส่งส่วนบุคคล (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) (ฌ) (๓) (ข) ข้อ ๔ (๓) (ข)
ข้อ ๖ (๑) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) (ฌ) (ญ) (ฎ) (ฏ) (ฐ) (๒) (๓) และข้อ ๙ (๑)
ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานขนส่งชํานาญงาน สํานักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอําเภอบางละมุง
เจ้าพนักงานขนส่งชํานาญงาน สํานักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอําเภอศรีราชา และเจ้าพนักงานขนส่ง
ชํานาญงาน สํานักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอําเภอหนองใหญ่ เป็นผู้กระทําการแทน (ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ) ในส่วนที่เกี่ยวกับการมอบหมายอํานาจหน้าที่ในข้อ ๔ (๒) การประกอบการขนส่งส่วนบุคคล (ฉ)
(ช) (ซ) (ฌ) ข้อ ๖ (๑) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) (ฌ) (ญ) (ฎ) (ฐ) และข้อ ๙ (๑) (ข) (ง) (จ) และ (ฉ)
ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สุพิชัย เต็งประเสริฐ
นักวิชาการขนส่งชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ขนส่งจังหวัดชลบุรี
นายทะเบียนประจําจังหวัดชลบุรี

