การรถไฟแหงประเทศไทย

สมุดอัตราสินคาเลม
๑
๒๔๙๕

งานสินคา
กองสินคา ฝายการเดินรถ
๑ มกราคม ๒๕๔๙

(ฉบับปรับปรุงใหม)

- สําเนา ประกาศ
การรถไฟแหงประเทศไทย
_______
อาศัยอํานาจตามความใน
พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง
พระ
พุทธศักราช ๒๔๖๔ และพระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ การรถไฟแหงประเทศ
ไทย ขอประกาศใชสมุดอัตราสินคาเลม ๑ มีกฎขอบังคับและระเบียบการบรรทุกสงหอวัตถุ,สินคา,
สิ่งของที่เปนอันตรายหรือเปนที่พึงรังเกียจ เครื่องลอเลื่อนกับสัตวมีชีวิต พรอมดวยพิกัดอัตราคาระวาง
ตามที่คณะกรรมการรถไฟแหงประเทศไทย ไดกําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว
ใหใชสมุดอัตราสินคาเลม ๑ นี้ตั้งแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๔๙๕ จนกวาจะประกาศ
เปลี่ยนแปลง กับใหยกเลิกบรรดาสมุดอัตราสินคาซึ่งไดออกมาแลวแตเดิมเสียทั้งสิ้น ตั้งแตวันใชสมุด
อัตราสินคาเลม ๑ นี้ เปนตนไป

( ลงนาม ) พล.อ. จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์
( จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ )
ผูวาการรถไฟแหงประเทศไทย
กรุงเทพฯ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๙๕

สําเนาถูกตอง

( นายพินยานุ อุมออง )
หมวดระเบียบการสินคา
1 กรกฎาคม 2549

สารบาญ
ตอนที่ 1
กฎขอบังคับและระเบียบการทั่วไป
--------------------------

ขอ

หัวขอความ

หนา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

เมื่อบรรทุกของแลวเปนอันเขาใจวาเจาของพอใจในรถที่จายให
ผูที่จะไดรับรถกอนหรือหลัง
ไมรับผิดชอบกําหนดเวลาสง และ ถึง
การบรรทุกหรือนําของใสเพิ่มเติม
ไมรับผิดชอบในขอความที่มิไดแจงโดยพนักงานรถไฟ
ขอหามเรื่องไฟ
ตักเตือนใหเสียคาระวาง และคาธรรมเนียมที่ถูกตอง
มีอํานาจแกไข และเก็บเงินเพิ่มเติม
การกองพักสิ่งของเฉพาะที่นํามาบรรทุกสงทางรถไฟ
สิ่งของตองหามมิใหพักในบริเวณรถไฟ
ความรับผิดชอบของเจาของสัตว
ไมจายรถเมื่อไมชําระคากองเก็บของ
ผูรับตองรับของหรือสวนของที่ไมเสียหาย
การเสียภาษีสิ่งของสงขามเขตราชอาณาจักร
การชําระคาระวางรถบรรทุกสินคาเหมาคันผานแดน
การบรรทุกสงสัตวที่ดุราย
การบรรทุกสงของไมเรียบรอย
ตองแสดงรายการสิ่งของที่บรรทุกสง
แบบพิมพซึ่งใชในการบรรทุกสง
การชําระคาระวางและคาตางๆ เปนเงินคางหรือวิธีเก็บเงินภายหลัง
การใชใบสั่งจายแทนตั๋วเงิน
อัตราคาระวางที่ตองเสียสุดแตชนิดขบวนรถ

1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
5

สารบาญ
ขอ
23
24
25
26
27
28
29
30

หัวขอความ
ขอความที่ตองการทราบเพิ่มเติม
แบบพิมพใบสงของ
ผูสงตองตรวจรายการและลงนามในใบสงของ
สํารอง
สํารอง
สํารอง
สํารอง

หนา
6
6
6
9
9
9
9
9

ตอนที่ 2
กฎขอบังคับวาดวยการบรรทุกสงหอวัตถุ
--------------------------

ขอ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

หัวขอความ
กําหนดเวลารับสงหอวัตถุ
การบรรจุ และผูกมัดหอวัตถุ
ตองเขียนนามผูรับ และสถานีรับโดยชัดเจน
การชั่งน้ําหนักหอวัตถุ
การชั่งสอบน้ําหนักหอวัตถุ
ยกเลิก
ยกเลิก
ยกเลิก
การปดปายของพนักงานรถไฟ
ผูสงตองตรวจใบสงของ

หนา
10
10
10
10
10
11
11
11
11
11

สารบาญ
ขอ
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

หัวขอความ
การชําระคาระวาง
การสงสิ่งของเสียงายจะตองชําระคาระวางลวงหนาเสมอ
การยกน้ําหนักเพื่อคิดคาระวาง
ขนาดและน้ําหนักหอวัตถุที่รับบรรทุกไปกับขบวนรถโดยสารและสินคา
สิ่งของอันตราย
สิ่งของที่เปลืองเนื้อที่หรือไวเพลิงที่จะรับสงตอเมื่อสะดวก
การขนหอวัตถุขึ้นลงจากรถ
ประกาศจัดการขนสง
หอวัตถุเดินทางเกินระยะ
การรับหอวัตถุ
การใชใบสัญญารับของแทนใบรับของ
สิทธิของผูสงของ
หามขนหอวัตถุไปนอกบริเวณรถไฟ
การขายทอดตลาดหอวัตถุที่ไมมีผูมารับ
คาเก็บรักษาหอวัตถุ
การขายทอดตลาดสัตวมีชีวิต
เงินที่ไดจากการขายทอดตลาด
ประเภทและอัตราคาระวางหอวัตถุ
อัตราคาระวางหอวัตถุ
อัตราคาระวางสิ่งพิมพ
การคํานวณระยะทางเพื่อคิดคาระวางสินคา
ยกเลิก
คาระวางขั้นต่ําสําหรับหอวัตถุบางชนิดที่คิดคาระวางในอัตราดวน
ยกเลิก
ยกเลิก
บรรทุกสงสัตวมีชีวิตอยางหอวัตถุและคิดคาระวาง
ยกเลิก
การสงหอวัตถุเก็บเงินคาสิ่งของจากผูรับที่ปลายทาง
คาสงขามแพขนานยนต ที่สะพานพระราม 6
คาระวางพิเศษสําหรับหอวัตถุที่หลีกเลี่ยงไมชั่งสงจากสถานีตนทาง
สํารอง
สํารอง

หนา
11
12
12
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
18
18
19
19
19
21
21
21
21
21

สํารอง

สารบาญ
ตอนที่ 3
กฎขอบังคับวาดวยการบรรทุกสงสินคา
เครื่องลอเลื่อนและสัตวมีชีวิต
--------------------

ขอ

หัวขอความ

หนา

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

พิกัดน้ําหนักสินคา และจํานวนสัตวมีชีวิตบรรทุกเหมาหลัง
น้ําหนักขั้นต่ําในการคิดคาระวาง
บรรทุกสินคาเกินพิกัดน้ําหนักความจุของรถ
การบรรทุกสงสัตวมีชีวิตเกินกําหนด
บรรทุกสินคาตางประเภทรวมกันหรือบรรทุกสินคารวมไปกับสัตวมีชีวิต
กําหนดจุดรับบรรทุกสงสินคาเหมาคัน
การขอรถ และคาปวยการรถเสียเวลา
การชั่งนําหนักรถบรรทุกสินคา
การชั่งรถบรรทุกตามทาง
การชั่งสอบน้ําหนักสินคา
การลงบัญชี
กุญแจใสรถบรรทุก
วิธีรับสินคา
สินคาที่ไมมีผูรับ และคาปวยการรถเสียเวลา
การกองพักสินคา เครื่องลอเลื่อนหรือสัตวมีชีวิต เมื่อนําลงจากรถบรรทุก
การตรวจสอบประเภท และน้ําหนักสินคา กับเรียกคาปรับ
ประเภท และอัตราคาระวางสินคาเหมาคัน
คาระวางขั้นต่ํา
คาระวางอัตราดวนเหมาคัน
คาระวางพิเศษน้ํากินน้ําใช
คาลากจูงรถที่นาํ ไปบรรทุกหรือขนลงในทางแยกหรือทางตัน
คาลากจูงรถสินคาเปลาของบริษัท อุตสาหกรรมและของรถไฟตางประเทศ

22
23
24
25
25
25
26
26
27
27
27
27
27
27
28
29
29
30
30
30
30
32

สารบาญ
ขอ

หัวขอความ

หนา

96
97
98
99
100
101
102(
1)
102(
3)
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
ก.

คาลากจูงและคาแรงปนจั่น
สินคาที่ไมไดระบุรายชื่อและประเภท
การบรรทุกสงยวดยานยนต
การคิดคาระวางสินคาเหมาหลังจากหรือถึงทางแยกสถานีบานหมอ
ระเบียบการเชาหรือคาเชาขบวนรถพิเศษสินคา
การสงไมทอนและไมซุงถึงกรุงเทพ
คาระวางใชรถถังน้ํามันบรรทุกน้ํามันตางๆ
คาลากจูงรถบรรทุกน้ํามัน และรถบรรทุกบิทูเมน
ยกเลิก
การคํานวณน้ําหนักปูนซีเมนต
ระเบียบ และวิธีการบรรทุกสงแร
การบรรทุกสงสัตวมีชีวิต
การเลี้ยงหรือนําอาหารสัตว
คาระวางสงสัตวมีชีวิตตองเสียลวงหนา
สัตวที่สงสัยวามีโรคติดตอ
ตั๋วพิมพรูปพรรณสัตว
ยกเลิก
การขอเชาใชชานบรรทุกของการรถไฟฯ
การบรรทุกสงสินคา เครื่องลอเลื่อน และสัตวมีชีวิต ที่ทางการประกาศ ควบคุม
และหามขนยาย
การคิดคาปวยการรถเสียเวลาสําหรับรถบรรทุกที่ตกคางเพราะรอหนังสืออนุญาต
หรือรอทําพิธีศุลกากร
รถบรรทุกที่ผูสงสงไปผิดสถานี
การนํารถบรรทุกเขาทําการชั่งน้ําหนักดวยเครื่องชั่งรถทั้งคัน
การยกน้ําหนักเพื่อคิดคาระวาง
การสงขามแพขนานยนตที่พระราม 6
การบรรทุก และขนลงที่ยานสถานีบางซื่อ
การใชถนนของการรถไฟฯ ในเขตสถานีบางซอน (พระราม 6)
การบรรทุกสงหนังสัตวสด เค็ม
การใชรถ ถค., ขส. และ บขส. บรรทุกไม
ยกเลิก
การเปลี่ยนสถานีรับ

33
33
34
34
34
35
35
35
36
36
36
37
37
37
37
38
38
38

113
ข.
114
115
116
117
118
119
120
121
122

38
39
39
39
40
40
40
40
41
41
41
41
42

123
124

การบรรทุกสินคา เครื่องลอเลื่อนเกินพิกัดเขตการบรรทุก

สารบาญ
ตอนที่ 4
กฎขอบังคับวาดวยการบรรทุกสิ่งของ
ที่อันตรายไวเพลิงหรือซึ่งเปนที่รังเกียจ
-------------------------

ขอ
125
126
127
128
129
130(1
)
130(2
)
131
132(1
)
132(2
)
132(3
)
132(4
)
132(5
)
132(6
)
132(7
)
132(8

หัวขอความ
วัตถุระเบิดและของที่ไวเพลิงตองแสดงรายการละเอียด
บัญชีรายนามสิ่งของซึ่งถือวาเปนวัตถุที่อันตรายและไวเพลิง
เจาของตองทําหนังสือรับรองการบรรจุวัตถุอันตราย
เมื่อประสงคจะสงวัตถุอันตรายตองบอกลวงหนา
คาระวางวัตถุอันตรายตองชําระลวงหนา
วิธีที่ตองปฏิบัติ เพื่อบรรทุกสงวัตถุอันตราย ชั้น ก.
ระเบียบการบรรทุกสงแคลเซียมคาไบต
วิธีที่ตองปฏิบัติเพื่อบรรทุกสงวัตถุอันตรายชั้น ข.
วิธีที่จะตองปฏิบัติเพื่อบรรทุกวัตถุอันตราย ชั้น ค.
ระเบียบการบรรทุกสงวัตถุระเบิดคอรไดท
แบงประเภทวัตถุระเบิดเพื่อบรรจุหีบหอ
คําอธิบายเครื่องใชที่จะประกอบการบรรจุวัตถุระเบิด
วิธีที่บรรจุวัตถุระเบิด
วิธีบรรจุวัตถุระเบิดซึ่งยังมิไดระบุนามไว
แสดงเครื่องหมายชนิดวัตถุระเบิด
ขอยกเวนพิเศษ
การลงโทษผูกระทําผิดระเบียบ
ระเบียบการบรรทุกสงวัตถุระเบิด
หามมิใหขนวัตถุระเบิดขามสะพานรถไฟ
ขอพึงปฏิบัติในการสงวัตถุระเบิดโดยทางรถไฟ
การลงโทษผูกระทําผิดระเบียบการ

หนา
43
43
48
49
49
49
49
50
51
52
53
57
57
65
65
65
65
65
66
67
71
71

ขอบังคับวาดวยการบรรทุกสงสาตราวุธ และเครื่องกระสุนดินปน
)
132(9
)
132(1
0)
132(1
1)
132(1
2)
132(1
3)
133

สารบาญ
ขอ
134
135(
1)
135(
2)
136
137
138
139
140
141

หัวขอความ
วิธีที่จะตองปฏิบัติ เพื่อบรรทุกสงวัตถุอันตราย ชั้น ง.
วิธีที่จะตองปฏิบัติ เพื่อบรรทุกสงวัตถุอันตราย ชั้น จ.
วิธีสงเบนซินหรือน้ํามันเครื่องยนตตางๆ เปนจํานวนยอย
วิธีที่จะตองปฏิบัติ เพื่อบรรทุกสงวัตถุอันตราย ชั้น ฉ.
ของที่นับเปนสิ่งอุจาดพึงรังเกียจ
ระเบียบการเก็บและบรรทุกสงของอุจาดพึงรังเกียจ
การบรรทุกสงศพ
สํารองไว
สํารองไว

หนา
72
72
73
74
77
77
78
78
78

ตอนที่ 5
กฎขอบังคับวาดวยวิธีประกัน
---------------------

ขอ

หัวขอความ

หนา

142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

การประกันสินคา
การบรรจุสินคาประเภทหอวัตถุโดยวิธีประกันธรรมดาหรือประกันพิเศษ
การประกันธรรมดาเหมาหลัง
สิ่งของที่ไมยอมใหสงในวิธีประกันธรรมดา
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ยกเลิก
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ตอนที่ 6
กฎขอบังคับวาดวยวิธีแจงความเรียกรองคาสูญหาย
----------------------------------

ขอ

หัวขอความ

หนา

163 การแจงความเรียกรองคาสูญหาย
164 เรียกรองขอคืนเงินที่เกิน
165 ไมรับผิดชอบเมือ่ มิไดสงในวิธีประกัน
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- สําเนา -

การรถไฟแหงประเทศไทย
_________
กฎขอบังคับและระเบียบการบรรทุกสงหอวัตถุ
สินคา สิ่งของอันตราย หรือซึ่งเปนที่พึงรังเกียจ
เครื่องลอเลื่อนกับสัตวมีชีวิต
____________
ตอนที่ 1
กฎขอบังคับและระเบียบการทั่วไป
_____________
1) ในการที่การรถไฟฯ จัดที่ในรถหรือสวนหนึ่งของรถ
ใหประชาชนบรรทุกหอวัตถุ, สินคา, เครื่องลอเลื่อนหรือสัตวมี
ชีวิตตามคราวที่ประชาชนตองการ เมื่อผูใดไดนําของขึ้นบรรทุก
รถทั้งหมดหรือแมแตเพียงสวนหนึ่งของรถแลวก็เปนอันเขาใจวา
บุคคลผูนั้นไดพอใจในที่และชนิดตลอดจนสภาพของรถที่จายใหนั้น
2) ผูใดจะไดรับรถบรรทุกกอนหลัง จะตองเปนไปตาม
หลัง
ขอบังคับ และระเบียบการจาย และควบคุมรถของการรถไฟฯ เวน
แตเฉพาะผูขอบรรทุกสงโดยเสียคาระวางในอัตราดวนจะไดรับการ
พิจารณาจายรถใหบรรทุกในลําดับแรก ถัดจากของในกิจการของ
การรถไฟแหงประเทศไทย ของในราชการรัฐบาลไทย และเทศบาล
ตางๆ แตถา ณ สถานีเดียวกันมีผูมาขอบรรทุกสงโดยเสียคาระวาง
ในอัตราดวนหลายราย และจํานวนรถไมพอก็จะตองเฉลี่ยจายตาม
รอบหมุนเวียนไปในระหวางผูขอบรรทุกสงโดยเสียคาระวางในอัตรา

เมื่อบรรทุกของแลวเปนอัน
เขาใจวาเจาของพอใจในรถ
ที่จายให

ผูที่จะไดรับรถกอนหรือ

ดวนดวยกัน
(ขอ 2 แกไขตามใบแทรกที่ 59 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1)
3) การรถไฟฯ ไมรับรองวาจะสงหอวัตถุ สินคา
เครื่องลอเลื่อนหรือสัตวมีชีวิตไปโดยกําหนดของขบวนรถหนึ่ง
ขบวนรถใดกับจะไมรับผิดชอบวาจะไปถึงสถานีหนึ่งสถานีใดภายใน
กําหนดเวลาใดๆ ดวย

ไมรับผิดชอบกําหนดเวลา
สงและถึง

4) หามมิใหผูหนึ่งผูใดซึ่งไดบรรทุกสินคาในรถเสร็จเรียบรอย
จนพนักงานรถไฟไดประทับตราที่รถแลวทําลายตราหรือนําของขึ้นลง
อีกตอไปเปนอันขาด นอกจากจะไดรับอนุญาตจาก นายสถานี หรือ
หัวหนาเสมียนซึ่งควบคุมรับผิดชอบอยู ณ ที่นั้น

การบรรทุกหรือนําของใส
เพิ่มเติม

-2สวนหอวัตถุที่ไดชั่งน้ําหนักเสร็จเรียบรอยแลว
หามมิใหผูใดนําของใสเพิ่มเติมหรือถอนสิ่งของในหีบหรือ
หอนั้นเปนอันขาด
ไมรับผิดชอบในขอความ
ที่มิไดแจงโดยพนักงานรถไฟ

5)การรถไฟฯ จะไมรับผิดชอบในขอความใดๆ ที่
ประชาชนไดทราบจากผูหนึ่งผูใด ซึ่งไมใชพนักงานรถไฟ
ผูรับผิดชอบ

ขอหามเรื่องไฟ

6) หามมิใหผูหนึ่งผูใดสูบบุหรี่ จุดไฟตอไฟหรือนําไฟ
และของที่เปนเชื้อติดไฟไดงายเขาไป ณ ที่เก็บหอวัตถุ
สินคา
หรือเขาไปในรถที่บรรทุกหอวัตถุสินคา และสัตวมีชีวิต
เปนอันขาด นอกจากไดรับอนุญาต จากพนักงานรถไฟ
ผูรับผิดชอบอยู ณ ที่นั้น

ตักเตือนใหเสียคาระวาง
และคาธรรมเนียมที่ถูกตอง

7) ประชาชนผูทําการบรรทุกสงหอวัตถุ สินคา
เครื่องลอเลื่อน และสัตวมีชีวิตโดยทางรถไฟตองระวังอยาเสีย
คาระวางและคาธรรมเนียมอยางใดๆ ใหเกินไปกวาที่ได
กําหนดไวในกฎขอบังคับนี้ หรือที่จะไดกําหนดตอไป กับทั้ง
ตองระวังอยาเสียคาระวางและคาธรรมเนียมใหแกผูหนึ่งผูใด
นอกจากพนักงานรถไฟผูมีหนาที่รับผิดชอบ

มีอํานาจแกไขและเก็บเงิน
เพิ่มเติม

8) การรถไฟฯ ทรงไวซึ่งอํานาจที่จะแกไขคาระวาง
หรือคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่ยังคลาดเคลื่อนอยู และเก็บเพิ่มเติม
ใหถูกตองตามอัตราและกฎขอบังคับไดเสมอไป

การกองพักสิ่งของเฉพาะที่นํามา

9) หอวัตถุ สินคา เครื่องลอเลื่อน หรือสัตวมีชีวิตที่

บรรทุกสงทางรถไฟ

ผูสงนํามายังบริเวณสถานีหรือที่รับสงสินคา เพื่อบรรทุกสง
ทางรถไฟนั้น จะตองอยูในความรับผิดชอบของเจาของสินคา
ในระหวางรอคอยการบรรทุกอยูนี้ อนุญาตใหกองพักไดไมเกิน
3 วัน นับแตวันแรกที่กองพัก หากพนกําหนดตองเสียคา
กองพักสินคา สําหรับวันที่เกินเปนตอวันหรือเศษของวันใน
อัตรา ดังนี้.- หอวัตถุ หีบหรือหอ หรือมัดละ 20.00 บาท
- สินคา คิดตามพื้นที่ ตารางเมตรละ 20.00

บาท
- เครื่องลอเลื่อน คิดตามพื้นที่ ตารางเมตรละ
500.00 บาท
- สัตวมีชีวิต ไดแก ชาง มา โค กระบือ สุกร
แพะ แกะ ลา ลอ ตัวละ 50.00 บาท
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ถามิไดบรรทุกสงทางรถไฟ การรถไฟฯ จะคิด
คาธรรมเนียมการกองพักในอัตรา ตารางเมตรละ 200.00 บาท
ตอวัน เศษของตารางเมตรคิดเปน 1 ตารางเมตร เศษของวัน
คิดเปน 1 วัน นับแตวันแรกที่กองพัก
สําหรับการกองพักเกินกวาระยะเวลาที่กําหนดขางตน
หากเกิดเหตุสุดวิสัยไมสามารถบรรทุกสงไปไดดวยกรณีใดๆ ก็ตาม
ที่มิไดเปนความบกพรองของผูสงใหงดเวนการเรียกเก็บคากองพัก
(ขอ 9 แกไขตามใบแทรกที่ 947 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1)
10) สิ่งของที่ไวเพลิง หรือที่มีกลิ่นบูดเนา หรือมี
มิใหพัก
สภาพอุจาดพึงรังเกียจ จะไมยอมใหกองเก็บในเขตที่ดินของ
การรถไฟฯ เลยเปนอันขาด สวนสัตวมีชีวิตจะยอมใหพักใน
บริเวณรถไฟไดชั่วคราวก็ตอเมื่อมีผูควบคุมอยูตลอดเวลา และได
ทํารั้วลอมหรือผูกมัดสัตวเหลานั้นไวแนนหนาพอสมควร
11) เจาของหรือผูควบคุมที่นําสัตวมาพักในบริเวณรถไฟ
เจา
โดยไดรับอนุญาตจากพนักงานรถไฟนั้นจะปฏิเสธความรับผิดชอบ
อันเกิดขึ้นเพราะสัตวนั้นๆ ตื่นตกใจ หรือหลุดไปเหยียบย่ําหรือทํา
ความเสียหายตอทางรถไฟฯ ทรัพยสมบัติของการรถไฟฯ หรือของ
ผูอื่นหาไดไม

สิ่งของตองหาม
ในบริเวณรถไฟ

ความรับผิดชอบของ
ของสัตว

12) ผูซึ่งนําหอวัตถุ สินคา เครื่องลอเลื่อนหรือสัตวมีชีวิต
คา
มากองเก็บหรือพักเกินกวาที่ไดกําหนดอนุญาตไวในขอ 9 ถาไมยอม
เสียคากองเก็บใหแกการรถไฟฯ พนักงานรถไฟจะไมจายรถให
13) เมื่อผูรับเขาใจวาหอวัตถุ สินคา เครื่องลอเลื่อนหรือสัตว
มีชีวิตที่บรรทุกสงมาถึงตนไดเกิดเสียหายหรือสูญหายขึ้นเพียงสวนใด
สวนหนึ่งแลว ผูรับจะยกเอาเหตุนี้ขึ้นปฏิเสธเพื่อไมรับของสวนที่ยังดี
หรือยังมีอยูนั้นไมได และถาผูรับไมรับสวนของซึ่งพนักงานรถไฟจะมอบ
ใหแลวการรถไฟฯ ก็จะไดเก็บของนั้นไวตอไปอีกเปนกําหนดเวลา 2 วัน
นับแตวันรุงขึ้นจากวันของมาถึง เมื่อพนกําหนดนี้ไปแลวจะไดจัดการ
ตอไปตามขอที่ 54,55,56,57,87 และ 88 แหงกฎขอบังคับนี้
การเก็บของตอไปอีก 2 วัน ดังกลาวขางตนนี้ ถือวาอยูในความ
รับผิดชอบของเจาของเอง และการรถไฟฯ จะคิดคาใชจายอื่นๆ ที่ตอง
เสียไปจากเจาของดวย
14) บรรดาหอวัตถุ สินคา เครื่องลอเลื่อนหรือสัตวมีชีวิต
สิ่งของสง
ซึ่งจะบรรทุกสงโดยทางรถไฟ ผานขามเขตราชอาณาจักรนั้นจะตอง
เสียภาษีตามพิกัดอัตราของกรมศุลกากร ณ ที่ซึ่งไมมีเจาพนักงาน
-4-

ไมจายรถเมื่อไมชําระ
กองเก็บของ
ผูรับตองรับของหรือสวน
ของที่ไมเสียหาย

การเสียภาษี
ขามเขตราชอาณาจักร

ศุลกากรประจําอยูนั้น ผูสงจะขอใหพนักงานรถไฟรับคาภาษี
แทนเจาพนักงานศุลกากรก็ได สวนหอวัตถุ สินคา
เครื่องลอเลื่อนหรือสัตวมีชีวิตที่บรรทุกสงมาจากตางประเทศ
โดยทางรถไฟ พนักงานรถไฟ ที่สถานีรวมชายแดนจะเสียคา
ภาษีแทนให เมื่อผูสงหรือผูรับรองขอแลวลงจํานวนเงินที่ไดเสีย
ไปในใบสงของ เงินรายนี้ผูรับจะตองนํามาใชใหแกพนักงาน
รถไฟ ณ สถานีรับเมื่อกอนที่จะรับของไป เฉพาะเงินคาภาษี
หอวัตถุและสินคาเครื่องลอเลื่อนหรือสัตวมีชีวิตที่สงออกไปจาก
ราชอาณาจักรไทยจะตองชําระที่สถานีสงเสมอ
การชําระคาระวาง
รถบรรทุกสินคาเหมาคันผานแดน

15) สินคา เครื่องลอเลื่อนหรือสัตวมีชีวิตที่สงจาก
สถานีและที่รับสงสินคาทุกแหงในเขตของการรถไฟแหง
ประเทศไทย ผานแดนไปยังสถานีรับในเขตของการรถไฟ
มาลายา ผูสงจะชําระคาระวางในสวนของการรถไฟแหง
ประเทศไทย และคาระวางของการรถไฟมาลายา ที่สถานีสง
ตนทางทั้งหมดหรือจะโยกคาระวางในสวนของการรถไฟแหง
ประเทศไทย และคาระวางของการรถไฟมาลายา ไปชําระที่

สถานีรับปลายทางก็ได แตตองทําความตกลงกับผูอํานวยการ
ฝายการเดินรถเสียกอน
สินคา เครื่องลอเลื่อนหรือสัตวมีชีวิตที่สงมาจากสถานี
ในเขตของการรถไฟมาลายา ถึงสถานีรับในเขตของการรถไฟ
แหงประเทศไทย ยอมใหโยกคาระวางในสวนของการรถไฟ
มาลายาและของการรถไฟแหงประเทศไทย มาชําระที่สถานี
ปลายทางได
(ขอ 15 แกไขตามใบแทรกที่ 890 ในสมุดอัตราสินคา เลม
1)
การบรรทุกสงสัตวที่ดุราย

16)
การบรรทุกสัตวดุรายซึ่งอาจทําอันตรายตอ
ประชาชน จะรับบรรทุกสงตอเมื่อไดบรรจุในภาชนะที่คุมขัง
มั่นคงแข็งแรงเพียงพอ และผูสงไดทําบันทึกรับรองอันตราย
หรือความเสียหายที่พึงเกิดขึ้นไวเปนลายลักษณอักษร และ
ไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการฝายการเดินรถหรือหัวหนากอง
จัดการเดินรถหรือสารวัตรเดินรถหรือสารวัตรรับสงสินคา
เสียกอนเสมอ
(ขอ 16 แกไขตามใบแทรกที่ 406 ในสมุดอัตราสินคาเลม

1)
การบรรทุกของไมเรียบรอย

17) เมื่อผูสงบรรทุกสินคา เครื่องลอเลื่อนหรือสัตวมี
ชีวิตไมเรียบรอย
หรือเกินพิกัดน้ําหนักบรรทุกของรถที่ได
กําหนดไวเปนเหตุใหเพลารถรอน หรือเสียหายอยางใดจนตอง
ปลดรถออกจากขบวนรถ การรถไฟฯ ไมรับผิดหากวาสินคา
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เครื่องลอเลื่อนหรือสัตวมีชีวิตนั้นๆ เปนอันตรายสูญหาย
หรือสงเนิ่นชาไปนอกจากนี้ผูสงหรือผูรับยังจะตองใชคาซอมแซม
และคาเสียหายอยางอื่นๆ แกการรถไฟฯ กอนที่จะรับของไปอีกดวย
เฉพาะรถที่เกิดเพลารอนหรือเครื่องอุปกรณรับน้ําหนัก
ชํารุดตองปลดรถออกจากขบวนรถระหวางทาง ถาปรากฏวา
น้ําหนักที่บรรทุกเกินกวา 5 สวนใน 100 ของพิกัดบรรทุกของรถ
แลว ผูสงหรือผูรับจะตองเสียคาปวยการรถเสียเวลาใหการรถไฟฯ
คันละ 400.00 บาท สําหรับรถ 4 ลอ และ 800.00 บาทสําหรับ
รถ 8 ลอ อีกสวนหนึ่งดวย
(ขอ 17 แกไขตามใบแทรกที่ 613 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1)
18) การรถไฟฯ ไมยอมรับผิดชอบในหอวัตถุ หรือสินคาซึ่ง
สิ่งของ

ตองแสดงรายการ

มิไดจดรายการละเอียด หรือแสดงรายการสิ่งของเปนความเท็จ
และทั้งผูสงหรือผูรับยังจะตองเสียคาปรับและคาอื่นๆ ตามขอที่ 78,
89 และ 125 แหงกฎขอบังคับนี้

ที่บรรทุกสง

19) ตัวอยางแบบพิมพทุกชนิดของการรถไฟฯ ซึ่งใชในการ
แบบพิมพซึ่งใชในการ
บรรทุกสงหอวัตถุ สินคา เครื่องลอเลื่อน และสัตวมีชีวิตนั้นมีตัวอยาง
บรรทุกสง
อยูทายกฎขอบังคับนี้ ตั้งแตหมายอักษร ก. ถึง ฌ.
20) หนวยราชการ กระทรวง ทบวง กรม กอง ของรัฐบาลไทย การชําระคาระวาง และ
(ยกเวนหนวยราชการทหาร และตํารวจ)
รัฐวิสาหกิจหรือบริษัท
คาตางๆ เปน
เงินคาง
หางหุนสวน ธนาคาร รานคา ถาตองการชําระคาระวาง และคาตางๆ
หรือวิธีเก็บเงินภายหลัง
เปนเงินคาง ชําระรายงวดหรือโดยวิธีเก็บเงินภายหลังจะตองทําความ
ตกลงกับผูอํานวยการฝายการเดินรถกอน และใหผูอํานวยการฝาย
การเดินรถ มีอํานาจอนุญาตใหตั้งบัญชีเงินคางคาระวาง และคาตางๆ
หรืออนุญาตใหเก็บเงินภายหลังในฐานะตัวแทนการรถไฟฯ ได
สวนหนวยราชการทหารและตํารวจ อนุญาตใหใชใบแลกการ
ขนสงบรรทุกหรือหลักฐานอื่นที่ผูอํานวยการฝายการเดินรถกําหนด
เพื่อการคิดคาระวางและคาตางๆ เปนเงินคางชําระรายงวดได
(ขอ 20 แกไขตามใบแทรกที่ 633 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1)
21) นอกจากที่กลาวไวในขอ 20 การชําระคาระวางและคา
การใชใบสั่งจายแทนตัว
เงินตางๆ ตองชําระเปนตัวเงินหรือเช็ค
การใชเช็คชําระคาระวางและคาตางๆ จะตองปฏิบัติตามระเบียบ
วาดวยการรับเงินรายไดเปนเช็คที่การรถไฟฯ ไดกําหนดขึ้นดวย
สวนการใชใบสั่งจายเงินอยางอื่น การรถไฟฯ ไมยอมรับ
นอกจากจะไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการฝายการเดินรถเสียกอน
(ขอ 21 แกไขตามใบแทรกที่ 638 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1)
-6อัตราคาระวางที่ตองเสีย
22) การบรรทุกหอวัตถุโดยทางรถไฟนั้น
จะ
สงโดย
สุดแตชนิดขบวนรถ
ขบวนรถดวน รถเร็ว รถรวมหรือรถสินคาก็ได ขบวนรถใดจะ
ตองคิดคาระวางอัตราดวนหรือธรรมดามีปรากฏในขอบังคับนี้
และใบแทรกซึ่งจะไดออกตอไปตามคราวที่ควร
สําหรับการบรรทุกสงสินคา เครื่องลอเลื่อนสัตวมีชีวิต
ในประเภทเหมาหลังรถ ซึ่งผูสงมิไดขอสงในอัตราคาระวางดวน
นั้น จะจัดพวงสงไปกับขบวนรถสินคาธรรมดา หรือขบวนรถซึ่ง
มิไดกําหนดใหคิดคาระวางในอัตราดวนตามความเหมาะสม
(ขอ 22 แกไขตามใบแทรกที่ 59 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1)

ขอความที่ตองการทราบเพิ่มเติม

23) ขอความใดที่ตองการทราบแตมิไดปรากฏอยูใน
กฎขอบังคับนี้ ใหถามไปยัง ผูอํานวยการฝายการเดินรถ หรือ
พนักงาน ดังตอไปนี้.หัวหนากองจัดการเดินรถเขต 1 ที่กรุงเทพ, เขต 2 ที่
นครราชสีมา,เขต 3 ที่ศิลาอาสน,เขต 4 ที่ชุมพร, เขต 5 ที่
หาดใหญ และ สารวัตรงานเดินรถแขวงกรุงเทพ, ฉะเชิงเทรา
แกงคอย, นครราชสีมา, อุบลราชธานี, นครสวรรค, ลําปาง,
ธนบุรี, ชุมพร, ทุงสง, หาดใหญ, สารวัตรรับสงสินคา
พหลโยธิน และธนบุรี ซึ่งจะเปนผูแจงใหทราบ
24) การบรรทุกสินคาซึ่งตามปกติใชรถชนิดปดหากผู
สงรายใดตองการใหการรถไฟฯ จายรถชนิดเปดใหแทนจะตอง
แจงความประสงคตอนายสถานี หรือสารวัตรรับสงสินคา เพื่อ
บันทึก ความตองการไวในสมุดขอรถ และผูสงตองทําใบ
รับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายตามแบบพิมพของการ
รถไฟฯ ไวเปนหลักฐานดวยทุกครั้ง
(ขอ 24 เพิ่มเติมตามใบแทรก 418 ในสมุดอัตราสินคาเลม

1)
แบบพิมพใบสงของ

25) แบบพิมพใบสงของมี 4 แบบ คือ.ก.ใบสงของหอวัตถุ ใชสําหรับกํากับสินคา
ของพอคาประชาชน ที่สงในประเภทหอวัตถุ มีขอความเปน
ภาษาไทยตามตัวอยางแบบพิมพแนบทายขอบังคับนี้
ใบสงของหอวัตถุ 1 ชุด มี 3 ฉบับ มีคารบอนในตัวคือ.ฉบับที่ 1 (สีเขียว) มี 2 สวน
สวนใหญเรียกวา สําเนาใบสงของ นําลงบัญชี
สินคาสง นําสงฝายการเงินและการบัญชี
สวนเล็กเรียกวา ใบรับของ มอบใหผูสงเปน
หลักฐาน นําไปรับของที่สถานีปลายทาง
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ฉบับที่ 2 (สีฟา) มี 2 สวน
สวนใหญเรียกวา ใบสงของ
สวนเล็กเรียกวา ใบจายของ
มอบให พรร. ทั้ง 2 สวน ไปพรอมกับหอวัตถุ ใหสถานีปลายทาง
นําสวนใหญลงบัญชีสินคารับ กรณีผูรับไมมีใบรับของมาติดตอ
ขอรับของ สําหรับสวนเล็กมอบใหผูรับแทนใบเสร็จรับเงิน
ฉบับที่ 3 (สีขาว) เรียกวาตนขั้วใบสงของ เก็บไวเปน
หลักฐานมีกําหนด 2 ป หามฉีกออกจากเลม

ข.ใบสงของเหมาคัน ใชสําหรับกํากับสินคาของ พอคา
ประชาชนที่สงในประเภทเหมาคัน มีขอความเปนภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ตามตัวอยางแบบพิมพแนบทายขอบังคับนี้
และสามารถใชออกกํากับสินคาเหมาคันผานแดน ที่สงถึง
สถานีรับ ในเขตการรถไฟมาลายาได โดยเจาหนาที่การรถไฟ
มาลายาไมตองออกใบสงของใหมที่สถานีรวมชายแดน
แตตองเขียนหรือประทับตรา คําวา “ FOREIGN ” ไวตรงที่วาง
ดานบนใบสงของทั้งชุด และในชองชื่อผูสง ผูรับที่อยู และชอง
ชื่อสิ่งของตางๆ ตองเขียนเปนภาษาอังกฤษ
ใบสงของเหมาคัน 1 ชุด มี 3 ฉบับ มีคารบอนในตัว คือ.ฉบับที่ 1 (สีขาว) เรียกวา สําเนาใบสงของ นําลงบัญชีสินคาสง
นําสงฝายการเงินและการบัญชี
ฉบับที่ 2 (สีเหลือง) เรียกวา ใบสงของ มี 2 สวน มอบให
พรร. ทั้ง 2 สวน ไปพรอมกับรถบรรทุกสินคาใหสถานีปลายทาง
นําสวนใหญลงบัญชีสินคารับกรณีผูรับไมมีใบรับของมาติดตอขอรับของ
สําหรับสวนเล็กมอบใหผูรับแทนใบเสร็จรับเงิน
ฉบับที่ 3 (สีชมพู) เรียกวา ใบรับของ มี 2 สวน สวนใหญ
มอบใหผูสงสินคาเปนหลักฐานนําไปขอรับสินคาที่สถานีปลายทาง
สําหรับสวนเล็กเปนตนขั้ว เก็บไวเปนหลักฐานมีกําหนด 2 ป
หามฉีกออกจากเลม
ค.ใบสงของเหมาคันกํากับรถบรรทุกตูสินคา (Container)
ใชสําหรับกํากับรถบรรทุกตูสินคา (Container) ทั้งเปลา และบรรจุสินคา
ของพอคาประชาชนที่ขอทําการบรรทุกสงโดยทางรถไฟมีขอความเปน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามตัวอยางแบบพิมพแนบทายขอบังคับนี้
และสามารถใชออกกํากับรถบรรทุกตูสินคา (Container) ทั้งเปลา
และบรรจุสินคาผานแดน ที่สงถึงสถานีรับในเขตการรถไฟมาลายาได
โดยเจาหนาที่การรถไฟมาลายาไมตองออกใบสงของใหมที่สถานีรวม
ชายแดน แตตองเขียนหรือประทับตราคําวา “ FOREIGN ” ไวตรงที่
วางดานบนใบสงของทั้งชุด และในชองชื่อผูสง ผูรับ ที่อยู และชอง
-8ชื่อสิ่งของตางๆ ตองเขียนเปนภาษาอังกฤษ
ใบสงของเหมาคันกํากับรถบรรทุกตูสินคา (Container)
มีสีขาว 1 ชุด มี 3 ฉบับ มีคารบอนในตัว คือ.ฉบับที่ 1 มี 2 สวน
สวนใหญ เรียกวา สําเนาใบสงของ นําลง
บัญชีสินคาสง นําสงฝายการเงินและการบัญชี
สวนเล็ก เรียกวา ใบรับของ มอบใหผูสงแทน

ใบเสร็จรับเงิน หรือนําไปรับของที่สถานีปลายทาง
ฉบับที่ 2 มี 2 สวน เรียกวา ใบสงของ นํามอบให
พรร. ทั้ง 2 สวน ไปพรอมกับรถบรรทุกตูสินคา
(Container)
สวนใหญสถานีปลายทางนําลงบัญชีสินคารับ
นําสงฝายการเงินและการบัญชี
สวนเล็ก มอบใหผูรับแทนใบเสร็จรับเงิน
ฉบับที่ 3 มีสวนเดียว เรียกวา ตนขั้วใบสงของ เก็บ
ไวเปนหลักฐานที่สถานีสงมีกําหนด 2 ป
ใบสงของหอวัตถุและเหมาคัน ตามขอ ก., ข. และ ค.
ใชออกกํากับสินคาหอวัตถุและเหมาคันที่คิดคาระวางอัตรา
ธรรมดาและอัตราดวน ภายใตขอบังคับแหงพระราชบัญญัติ
จัดวางการรถไฟและทางหลวง พ.ศ. 2464 และพระราช
บัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. 2494 ผูสงที่
ตองการ
สงสินคาหอวัตถุและเหมาคัน ตองแจงรายการสิ่งของให
พนักงานรถไฟฯ ทราบ เพื่อทําการชั่งน้ําหนักสินคา และออก
ใบสงของกํากับรายการบางอยาง ผูสงเปนผูกรอก แตเพื่อ
ความสะดวกเจาหนาที่รถไฟจะชวยเหลือกรอกแทนให
ง.ใบสงของแบบ ส.55 ใชสําหรับกํากับวัสดุสิ่งของ
เครื่องใชที่ใชในกิจการของการรถไฟฯ ทั้งประเภทหอวัตถุและ
เหมาคัน
ใบสงของแบบ ส.55 1 ชุด มี 4 ฉบับ คือ.ฉบับที่ 1 มอบให พรร. ไปพรอมกับสินคาหอวัตถุหรือ
เหมาคันพรอมกับฉบับที่ 2 เพื่อมอบใหผูรับปลายทาง
ฉบับที่ 2 สถานีปลายทางนําลงบัญชีสินคารับ
นําสงฝายการเงินและการบัญชี
ฉบับที่ 3 สถานีสงนําลงบัญชีสินคาสง นําสง
ฝายการเงินและการบัญชี
ฉบับที่ 4 ติดไวกับเลมเปนหลักฐานหามฉีกออก
(ขอ 25 แกไขตามใบแทรกที่ 897 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1)
-926) ผูสงมีหนาที่ตรวจสอบความถูกตองของรายการสินคา
รายการ
ชื่อผูรับ และสถานีรับที่พนักงานรถไฟกรอกไวกอนจะลงนามรับรอง
ในชองที่กําหนดไว ดวยอักษรไทยหรืออังกฤษหรือจะใชลายพิมพ

ผูสงตองตรวจ
และลงนามในใบสงของ

หัวแมมือขวาแทนก็ได หากผิดพลาดการรถไฟฯ ไมรับผิดชอบ
(ขอ 26 แกไขตามใบแทรกที่ 890 ในสมุดอัตรา สินคาเลม 1)
27) สํารองไว
28) สํารองไว
29) สํารองไว
30 สํารองไว
……………………………………………

.
บทนํา

ดวยกฎขอบังคับในสมุดอัตราสินคาเลม 1/2495 การรถไฟฯ ไดประกาศบังคับใชมา
ตั้งแตวันที่ 01 มิถุนายน พ.ศ. 2495 ซึ่งไดมีการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมไวหลายขอ และหลายครั้ง
ปจจุบันมีใบแทรกสุดทายที่ 929
กองสินคา จึงไดนําขอบังคับที่มีการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมไวในใบแทรกตางๆ มาแกไข
โดยทําเปนรูปเลมใหมสําหรับใหผูเกี่ยวของไวศึกษาคนควา
และนํามาปฏิบัติไดถูกตองในแนวทาง
เดียวกันทั้งนี้ จะไดบรรจุแตเฉพาะตัวขอบังคับไวในเลม สวนตัวอยางแบบพิมพตางๆ และบัญชีรายการ
เครื่องลอเลื่อนฯ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของจะไดนํารวบรวมและจัดแยกไวตางหากในโอกาสอันสมควรตอไป
สําหรับภาคผนวกทายเลมไดนํารายชื่อรถสินคา,ประเภทสินคาเหมาคัน และอัตราคา
ระวางตางๆ ที่กําหนดใชในปจจุบันบรรจุไวเรียบรอยเพื่อความสะดวกตอผูปฏิบัติ
ถาสมุดอัตราสินคาเลม 1/2495 เลมนี้ อยูในมือของทานใดก็ขอไดโปรดตรวจสอบ
ความถูกตองอีกครั้ง หากพบวามีขอผิดพลาดประการใด โปรดแจงใหหัวหนางานสินคา (ผสค.) กอง
สินคา ทราบ ตามหมายเลขโทรศัพท 8215200 – 02 ดวย จักเปนพระคุณยิ่ง

กองสินคา
ฝายการเดินรถ

