- 10 ตอนที่ 2
กฎขอบังคับวาดวยการบรรทุกสงหอวัตถุ

กําหนดเวลารับสงหอวัตถุ

การบรรจุและผูกมัดหอวัตถุ
จะ

31) หอวัตถุที่บรรทุกสงโดยทางรถไฟนั้น ถาจะสงไป
โดยขบวนรถสินคา ผูสงควรนํามายังสถานีหรือที่ทําการรับสง
สินคาอยางนอย 2 ชั่วโมง และถาเปนขบวนรถดวน ขบวนรถ
เร็ว หรือขบวนรถรวม อยางนอย 1 ชั่วโมง กอนเวลา
ขบวนรถนั้นๆ จะออกจากสถานีนั้น เวนแต ณ ที่ทําการรับ
สงสินคายานพหลโยธิน ธนบุรี และที่รับสงสินคาของสถานี
บางแหง มีกําหนดเวลารับบรรทุกสงหอวัตถุเปนพิเศษ ซึ่งจะได
ประกาศใหทราบตามฤดูกาล ณ ที่นั้น ๆ
32) บรรดาหอวัตถุที่บรรทุกสงโดยทางรถไฟ ผูสง
ตองบรรจุในหีบหรือหอ และผูกมัดใหเรียบรอยแนนหนาการผูก
มัดหอหุมดวยกระดาษออนหรือดวยใบไมนับเสมอไมไดหอหุม
เลย

ตองเขียนนามผูรับและสถานี
รับโดยชัดเจน

33) ผูสงจะตองเขียนนามผูรับและสถานีรับเปนอักษร
ไทยหรือโรมันอยางชัดเจนไวที่หอวัตถุทุกชิ้นถาเปนการขัดของ
ในการที่จะเขียนอักษร ลงบนหอวัตถุนั้น ก็ตองทําปายดวย
กระดาษแข็ง ดวยไมหรือดวยแผนโลหะตางๆ เขียนขอความ
ที่กลาวมาแลวลงบนนั้น และผูกมัดกับหอวัตถุนั้นใหมั่นคง

การชั่งน้ําหนักหอวัตถุ

34) บรรดาหอวัตถุที่จะบรรทุกสงไปโดยทางรถไฟ
จะชั่งรวมกัน
ผูสงจะตองนํามาใหพนักงานรถไฟชั่งเสียกอน
หรือแยกกันก็แลวแตจะเปนการสะดวกสําหรับพนักงานรถไฟ
เปนหนาที่ของผูสงจัดการยกของขึ้นและลงจากเครื่องชั่งตาม
เวลาที่พนักงานรถไฟจะบอกใหทํา ดังนั้นหอวัตถุหลายชนิดอาจ
มีน้ําหนักแสดงเปนลายลักษณอักษรอยูแลว ถึงกระนั้นก็ไมเปน
ขอยกเวนที่พนักงานรถไฟจะตองชั่งโดยเครื่องชั่งของรถไฟเพื่อ
สอบสวนเสมอไป

การชั่งสอบน้ําหนักหอวัตถุ

35) ถาน้ําหนักที่พนักงานรถไฟชั่งไดแตกตางกันกับ
น้ําหนักที่เจาของกําหนดไว จนเปนเหตุใหผูสงเขาใจวาตอง
เสียคาระวางสูงเกินความจริงแลวผูสงหรือเจาของมีสิทธิที่จะ
ใหเจาพนักงานรถไฟชั่งสอบอีกครั้งหนึ่ง เมื่อของไดมาถึง

สถานีรับ ถาน้ําหนักของ 2 สถานีตรงกันก็เปนการหมดปญหา
- 11 แตถาน้ําหนักของสถานีรับสูงกวาสถานีสงแลวผูรับจะตองเสียคาระวาง
เพิ่มเติมใหแกพนักงานที่สถานีรับอีกดวย และถาน้ําหนักนอยกวาที่
ชั่งไวจากสถานีสงใหยื่นคํารองพรอมทั้งหลักฐานตอผูอํานวยการ
ฝายการเดินรถ ตามที่กลาวไวในขอ 164 แหงกฎขอบังคับนี้
การชั่งสอบที่สถานีรับนี้ แมเจาของจะไมขอรองใหกระทํา
ก็ตามพนักงานรถไฟอาจทําการชั่งสอบอีกครั้งหนึ่ง และถาสมควร
จะเก็บคาระวางเพิ่มเติมอีกก็ได
36) ยกเลิกตามใบแทรกที่ 890 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1
37) ยกเลิกตามใบแทรกที่ 890 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1
38) ยกเลิกตามใบแทรกที่ 890 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1
39) สําหรับหอวัตถุทุกๆ ชิ้น พนักงานรถไฟจะปด
ปายของการรถไฟฯ ปายสีแดงสําหรับสงในวิธีดวน และปายสีขาว
สําหรับสงในวิธีธรรมดา ปายนี้บอกนามสถานีรับและสถานีสงกับ
ทั้งบอกเลขหมายและจํานวนหอวัตถุ ดังตัวอยางตอไปนี้.-

การปดปายของพนักงานรถไฟ

ตัวอยาง
จากสถานีแกงคอย
เลขที่ 180
จํานวนของ 5
ถึงสถานีปากน้ําโพ
หมายความวาหอวัตถุ 5 ชิ้น บรรทุกสงจาก
สถานีแกงคอย ถึงสถานีปากน้ําโพ ตามลําดับเลขที่
ใบสงที่ 180 ของสถานีแกงคอย ประจําเดือนนั้น
40) ผูสงจะตองใชความระมัดระวังในการแจงนามผูรับ
และสถานีรับ และจะตองตรวจตราโดยตนเองอีกชั้นหนึ่งกอน
ที่จะลงนามหรือพิมพหัวแมมือในใบสงของตามขอ 37 เมื่อผูสง
ไดลงนามหรือพิมพลายมือในใบสงของแลวตองนับวาขอความ
ในใบสงของนั้นถูกตองแลวและการรถไฟฯ จะไมรับผิดในความ
คลาดเคลื่อนซึ่งจะพึงมีขึ้นไดดวยประการใดๆ ใชแตเทานั้น
ในการที่มีการคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นนี้ ถาเปนเหตุจนถึงกับจะตอง
ทําใบสงของชุดใหมอีกแลว การรถไฟฯ ไมรับรองวาจะสงสิ่งของ
นั้นไปใหไดตามกําหนด
41) นอกจากผูที่กลาวไวในขอ 20 แหงกฎขอบังคับนี้

ผูสงตองตรวจใบสงของ

การชําระคาระวาง

ผูสงจะตองชําระคาระวางบรรทุกสงหอวัตถุลวงหนา ณ สถานีสง
- 12 นั้นเสมอแตจะยอมผอนผันใหโยกคาระวางไปชําระที่สถานีรับ
ไดก็ตอเมื่อผูสงหรือผูรับเปนบุคคลที่คุนเคยและทําการบรรทุก
สงหอวัตถุหรือสินคาโดยทางรถไฟอยูเสมอ
การสงสิ่งของเสียงายจะตองชําระ
คาระวางลวงหนาเสมอ

42)หอวัตถุที่เปนสิ่งของเสียหายไดเร็ว เชน ผัก ผลไม
น้ําแข็ง ปลาสด เนื้อสัตวสด ฯลฯ และหอวัตถุซึ่งมีราคาไมคุม
คาระวาง เชน เปลือกหอย เปลือกกุง กาบมะพราว ลังเปลา
เขงเปลา ใชแลว ฯลฯ จะตองชําระคาระวางลวงหนาและจะรับ
บรรทุกสงในความรับผิดชอบของผูสงเสมอไป เวนไวแตจะได
สงตามวิธีประกันพิเศษในขอ 152

การยกน้ําหนักเพื่อคิดคาระวาง

43) หอวัตถุซึ่งมีน้ําหนักตั้งแต 1 ถึง 20 กิโลกรัม
จะคิดคาระวางเทากับน้ําหนัก 20 กิโลกรัม สวนที่เกินกวา
20 กิโลกรัม จะคิดคาระวางในน้ําหนักซึ่งยกเศษของ 10
กิโลกรัม ขึ้นเปน 10 กิโลกรัม และเฉพาะการยกเศษที่เกิน
กวาทุกรอยกิโลกรัม จะตองยกขึ้นเปน 20 กิโลกรัมเสมอ
ตอจากนั้นคงยกขึ้นเปน 10 กิโลกรัม
ตัวอยาง
ก. หอวัตถุมีน้ําหนัก 18 กิโลกรัม จะตองเสียคาระวาง
อัตราเดียวกันกับหอวัตถุซึ่งมีน้ําหนัก 20 กิโลกรัม
ข. หอวัตถุมีน้ําหนัก 27 กิโลกรัม จะตองเสีย
คาระวางอัตราเดียวกันกับหอวัตถุซึ่งมีน้ําหนัก 30 กิโลกรัม
ค. หอวัตถุมีน้ําหนัก 106 กิโลกรัม จะตองเสีย
คาระวางอัตราเดียวกันกับหอวัตถุซึ่งมีน้ําหนัก 120 กิโลกรัม
ง. หอวัตถุมีน้ําหนัก 207 กิโลกรัม จะตองเสียคา
ระวางอัตราเดียวกันกับหอวัตถุซึ่งมีน้ําหนัก 220 กิโลกรัม
จ. หอวัตถุมีน้ําหนัก 439 กิโลกรัม จะตองเสีย
คาระวางอัตราเดียวกันกับหอวัตถุซึ่งมีน้ําหนัก 440 กิโลกรัม
ฉ. หอวัตถุมีน้ําหนัก 610 กิโลกรัม จะตองเสียคา
ระวางกันกับหอวัตถุซึ่งมีน้ําหนัก 620 กิโลกรัม

ขนาดและน้ําหนักหอวัตถุ
ที่รับบรรทุกไปกับขบวนรถ
โดยสารและสินคา

44) หอวัตถุถาเปนของชิ้นเดียวหรือหนวยเดียวตองมี
ขนาดขั้นต่ําไมเล็กกวา 20 x 14 x 6 เซนติเมตร หรือกินเนื้อที่
ในทางราบ ไมนอยกวา 280 ตารางเซนติเมตร และสูงไมนอย

กวา 6 เซนติเมตร และตองมีขนาดไมเกินกวา 2.50 x
1.00 x
0.80 เมตร หรือกินเนื้อที่ในทางราบไมเกินกวา 2 ตาราง
เมตร
และสูงไมเกิน 1 เมตร
- 13 จัดรูปแบบ: สัญลักษณแสดงหั
วขอยอยและลําดับเลข

ก. สงกับขบวนรถโดยสารตองมีน้ําหนักไมเกิน 200 กิโลกรัม
ตอ 1 ชิ้น
ข. สงกับขบวนรถสินคาตองมีน้ําหนักไมเกิน 1,000 กิโลกรัม
ตอ 1 ชิ้น
สวนหอวัตถุที่มีขนาดและน้ําหนักเกินกวาที่กําหนดขางตน
จะตองบรรทุกสงในประเภทเหมาคันตามที่บัญญัติไวในตอนที่ 3 แหง
กฎขอบังคับนี้ ยกเวนหอวัตถุบางชนิด ตามที่ระบุไวในขอ 63 อนุ ค.
ถาสถานีสงหรือสถานีรับที่เครื่องชั่งมีกําลังไมพอสําหรับชั่งน้ําหนัก
หอวัตถุที่นํามาบรรทุกสงนั้น ก็ใหคิดน้ําหนักเทากับ 1,000 กิโลกรัม
(ขอ 44 แกไขตามใบแทรกที่ 899 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1)

จัดรูปแบบ: สัญลักษณแสดงหั
วขอยอยและลําดับเลข

45) การบรรทุกสงของที่มีอันตรายในประเภทหอวัตถุ
ตองปฏิบัติการตามระเบียบที่กําหนดไวในตอนที่ 4 แหงกฎขอบังคับนี้

สิ่งของอันตราย

46) หอวัตถุซึ่งบรรจุขวดเปลา หีบหรือลังเปลา ตะกราเปลา
ถังเปลา หมอน้ําตาลเปลา ไหเปลา หมอดินเปลา ปบเปลา ที่ใชแลว
หรือไมไดใช นุน ฝาย สําลี ฟาง ใบไมแหง จากตับมะพราว
แหงทั้งเปลือกที่เปนเชื้อเพลิง และอาหารคนหรืออาหารสัตวซึ่งเปน
ของเหลว จะสงไดตอเมื่อพนักงานรถไฟ เห็นวาเปนการสะดวก และ
ไมเกิดการเสียหายแกตัวรถหรือของอื่นๆ ดวย

สิ่งของที่เปลืองเนื้อที่
หรือไวเพลิงจะรับสง
ตอเมื่อสะดวก

47) หอวัตถุทั้งปวงซึ่งจะบรรทุกสงไปโดยทางรถไฟนั้น

การขนหอวัตถุขึ้นลงจาก

รถ
ผูสงจะตองจัดการนําขึ้นบรรทุกเองในรถ ณ ที่ๆ พนักงานรถไฟ
จะกําหนดใหการขนหอวัตถุลงจากรถก็เชนเดียวกันเปนหนาที่ของ
ผูรับจะตองกระทําเองแตเพื่อปองกันการเสียเวลา พนักงานรถไฟ
จะชวยเหลือตามสมควร
48) การขนหอวัตถุขึ้นลงจากรถตามที่กลาวไวในขอ 47 นั้น
ถาการรถไฟฯ เห็นสมควรจะปองกันความพลุกพลานหรือการลาชา
เสียเวลา ณ สถานีใด จะประกาศจัดการขนสงโดยวิธีใดก็ได

ประกาศจัดการขนสง

49) หอวัตถุที่มีน้ําหนักมากจนเกินกําลังของพนักงานประจํา หอวัตถุเดินทางเกินระยะ
ขบวนรถที่จะยกลงได ถาไมมีผูมารับและขนลงก็จะไดนําของนั้นๆ
เลยไปถึงสถานีใดสถานีหนึ่งซึ่งมีเวลาและจํานวนคนพอที่จะยกลงได
ทั้งนี้ผูรับจะตองชําระคาระวางเพิ่มเติมตามระยะทางที่หอวัตถุนั้น
ไดถูกนําเลยไป และการที่จะนําหอวัตถุนั้นกลับมายังสถานีที่ตองการอีก
ก็จะตองชําระคาระวางและคาธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มขึ้นตามอัตราดวย
ตอจากนั้นพนักงานสถานีที่หอวัตถุไดไปตกคางอยูจะไดจัดการตอไป
ตามที่กลาวไวในขอ 54,55,56 และ 57 แหงกฎขอบังคับนี้ทุกประการ
- 14 การรับหอวัตถุ

การใชใบสัญญารับของ
นาย
แทนใบรับของ

สิทธิของผูรับของ

50) การรับหอวัตถุทั้งปวงซึ่งบรรทุกสงมาโดยขบวน
รถไฟนั้น พนักงานรถไฟ ณ สถานีรับจะจายใหแกผูรับไดก็
ตอเมื่อผูนั้นไดนําใบรับอันถูกตองมาแสดงโดยลงนามดวย
อักษรไทยหรืออักษรโรมันหรือพิมพลายหัวแมมือขวาไวเปน
หลักฐานในขณะเมื่อคืนใบรับใหแกเจาพนักงานรถไฟ ณ ที่นั้น
และเจาของจะตองเรียกใบสงของคืนจากเจาพนักงานรถไฟ ผู
จายของนั้นดวย เพื่อเปนใบรับเงินตามจํานวนที่ไดเสียไป
51) ถาผูรับไมมีใบรับของมาแสดงจะตองติดตอกับ
สถานีหรือหัวหนาเสมียนสินคาหรือผูทําการแทน เพื่อขอรับหอ
วัตถุนั้น โดยใชใบสัญญารับรองของที่พิมพไวในใบสงของ และ
ตองลงชื่อหรือพิมพลายนิ้วหัวแมมือขวา
โดยมีพยานลงชื่อ
รับรองไวดว ยสองคนกับตองชําระคาธรรมเนียมการใชใบสัญญา
รับรอง ใหการรถไฟฯ ในอัตราฉบับละ 10.00 บาท อีกสวน
หนึ่งตางหาก นอกเหนือจากคาระวาง และคาตางๆ ดวย นาย
สถานีหรือหัวหนาเสมียนสินคาหรือผูทําการแทนมีสิทธิจะไม
จายหอวัตถุใหแกผูที่ขอใชใบสัญญารับรองของที่พิมพไวในใบ
สงของ
ก็ได ในเมื่อผูนั้นไมแสดงหลักฐานใหเปนที่เชื่อถือ แกนายสถานี
หรือหัวหนาเสมียนสินคาหรือผูทําการแทน
(ขอ 51 แกไขตามใบแทรก 888 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1)
52) การรถไฟฯ ไมถือเปนหนาที่จะตองพิสูจนวาผูซึ่ง
มารับของนั้นเปนผูมีสิทธิจะไดรับของนั้นหรือไมสุดแตผูใดนําใบ
รับอันถูกตองมาแสดงทั้งไดลงนามตรงกับที่ปรากฏในใบสงของ
และไดชําระคาระวาง และคาธรรมเนียมอื่นๆ ที่ตองชําระทั้งสิ้น

หามขนหอวัตถุ
ไปนอกบริเวณรถไฟ

การขายทอดตลาดหอวัตถุ
ที่ไมมีผูมารับ

ใหแลว พนักงานรถไฟผูรับผิดชอบ ณ ที่นั้นก็จะไดจายหอวัตถุ
ใหทันที
53) ไมมีผูใดมีสิทธิที่จะนําหรือยายหอวัตถุซึ่งบรรทุก
สงมาโดยทางรถไฟออกไปนอกบริเวณสถานีหรือที่รับสงสินคา
โดยมิไดนําใบรับมาแสดงหรือโดยมิไดลงนามในใบสัญญา
รับรองของใหไวตอนายสถานีหรือหัวหนาเสมียน ณ ที่นั้นเปน
อันขาด
54) หอวัตถุที่ไมมีผูมารับก็ดีหรือผูรับนําหลักฐานมา
แสดงไมเปนที่พอใจก็ดีหรือไมชําระคาระวางบรรทุก และคา
ชําระธรรมเนียมอยางอื่นที่ตองชําระ นายสถานีหรือหัวหนา
เสมียน ณ ที่นั้นๆ จะไดรักษาไวมีกําหนด 2 วัน นับแตวันที่
หอวัตถุมาถึง เมื่อครบกําหนดนี้ แลวนายสถานีหรือหัวหนา
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เสมียนที่รับหอวัตถุจะไดแจงใหผูสงทราบผานทางสถานีที่สงหอ
วัตถุนั้นมาโดยหนังสือลงทะเบียนทางไปรษณียหรือโดยวิธีใดวิธี
หนึ่งที่มีหลักฐาน เพื่อขอใหบอกมาวาจะใหสงหอวัตถุนั้นไปที่ใด
ตอไป และขอใหจัดการชําระคาระวางบรรทุก และคาธรรมเนียม
อยางอื่น ที่จะตองชําระภายในกําหนด 15 วัน นับแตวันที่ระบุใน
หนังสือแจงนั้น ในเวลาเดียวกันพนักงานรถไฟจะไดแจงความไป
ยังผูรับหอวัตถุ โดยหนังสือลงทะเบียนกรมไปรษณียหรือโดยวิธีใด
วิธีหนึ่งที่มีหลักฐานเพื่อขอใหมารับของไป และชําระคาระวาง และ
คาธรรมเนียมอยางอื่นที่ตองชําระภายในกําหนดดุจเดียวกับผูสง
ถาผูสงหรือผูรับหอวัตถุละเลยไมทําตามแจงความนั้น การรถไฟฯ
จะไดนําหอวัตถุนั้นออกขายทอดตลาดตอไป
ถาหอวัตถุที่บรรทุกสงมานี้เปนของที่อาจบูดเนาเสียหายได
โดยเร็วพลันแลว การรถไฟฯ จะไดนําออกขายทอดตลาดทันที โดย
มิตองแจงใหผูใดทราบลวงหนา
(ขอ 54 แกไขตามใบแทรกที่ 888 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1)
55) สินคาหอวัตถุ (รวมทั้งเครื่องลอเลื่อน และสัตวมีชีวิต
หอวัตถุ
ที่สงในประเภทหอวัตถุ) ซึ่งไดเก็บรักษาหรือกองเก็บไวในบริเวณ
สถานีหรือที่รับสง ถาผูรับไมมารับภายในกําหนด 2 วัน นับแตวันที่
หอวัตถุมาถึง ตามขอ 54 หากพนกําหนดนี้แลวจะคิดคารักษา
สําหรับวันที่ 3 - 7 ในอัตราชิ้นละ คันละ หรือตัวละ 20.00 บาท
ตอ 1 วันหรือเศษของวัน และในวันตอๆไป คิดชิ้นละ คันละ หรือ

คาเก็บรักษา

ตัวละ 30.00 บาทตอ 1 วัน หรือเศษของวัน
(ขอ 55 แกไขตามใบแทรกที่ 888 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1)
56) สัตวมีชีวิต เมื่อพนักงานรถไฟ ณ สถานีรับแจงให
การขายทอดตลาดสัตวมีชีวิต
ผูสงทราบ ตามขอ 54 แลว จะรักษาไวเพียง 7 วัน นับแตวันที่สัตวนั้น
มาถึงสถานีรับ โดยจะคิดคาเลี้ยงจากผูรับตั้งแตวันแรกถึงดวย และ
เมื่อพนกําหนดนี้แลวจะไดนําออกขายทอดตลาดดุจเดียวกัน
(ขอ 56 แกไขตามใบแทรกที่ 888 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1)
57) เมื่อไดนําหอวัตถุหรือสัตวมีชีวิตออกขายทอดตลาด เงินไดจากการขายทอดตลาด
แลว การรถไฟฯ จะไดหักคาใชจายในการตางๆ ตลอดจนคาระวาง
และคาธรรมเนียมอื่นๆ ไว สวนเงินที่เหลือนอกจากนั้นจะไดเก็บ
รักษาไวตอไปอีก 90 วัน นับแตวันที่ไดขายทอดตลาดเปนตนไป
เพื่อจายคืนแกผูที่สมควรไดรับ เมื่อพนกําหนดนี้แลวจะไดโอนเขา
เปนรายไดของการรถไฟฯ และถาเงินที่ขายทอดตลาดไดนี้ยังไมพอ
หักชดใชคาระวางหรือคาใชจายอยางอื่นแลว การรถไฟฯ มีอํานาจ
ที่จะฟองรองเรียกเงินที่ยังขาดอยูจากเจาของสิ่งของหรือสัตวนั้นดวย
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ประเภทและอัตรา
คาระวางหอวัตถุ

58) สินคาหอวัตถุมี 2 ประเภทคือ.ก. หอวัตถุ
ข. สิ่งพิมพ
คาระวางหอวัตถุ แบงออกเปน 2 อัตรา คือ อัตรา
ธรรมดา และอัตราดวน สําหรับสิ่งพิมพ ใหคิดคาระวาง
ตามขอ 60
หอวัตถุที่บรรทุกสงไปกับขบวนรถดวน รถเร็ว
หรือขบวนรถโดยสาร
ใหคิดคาระวางในอัตราดวนเสมอ คาระวางขั้นต่ํา
ตองไมนอยกวา 50.00 บาท และใหคิดคาธรรมเนียมเพิ่มอีก
รอยละ 20 ของคาระวาง จํานวนเงินคาธรรมเนียมที่คิดได
ถามีเศษต่ํากวา 1.00 บาท ใหยกเศษเปน 1.00 บาท
คาธรรมเนียมขั้นต่ําตองไมนอยกวา 20.00 บาท (ยกเวนรถจักรยานยนตที่ไมไดบรรจุหีบหอใหสงโดยวิธีสัมภาระ)
สําหรับหอวัตถุที่เปนของใชในราชการสังกัดกระทรวง ทบวง
กรมตาง ๆ สิ่งพิมพ ( ตามขอ 60 ) หรือหอวัตถุที่ผูสงขอสง
ในวิธีประกันพิเศษไมตองคิดคาธรรมเนียมเพิ่ม
หอวัตถุที่บรรทุกสงไปกับขบวนรถอื่น ใหคิดคาระวาง
อัตราธรรมดา ยกเวนหอวัตถุที่กําหนดใหคิดคาระวางในอัตรา

ดวนหรืออัตราพิเศษตามที่กําหนดไวในกฎขอบังคับนี้
(ขอ 58 แกไขตามใบแทรกที่ 944 ในสมุดอัตราสินคาเลม
1)
อัตราคาระวางหอวัตถุ

59) คาระวางหอวัตถุอัตราธรรมดา ใหคิดตามอัตรา
และชวงระยะทางกิโลเมตรในแบบสําเร็จทายขอบังคับนี้
อัตราคาระวางดวน ใหคิด 2 เทาของอัตราธรรมดา
คาระวางขั้นต่ํา สําหรับหอวัตถุอัตราธรรมดา ตองไม
นอยกวา 20.00
บาท และอัตราดวนตองไมนอยกวา
40.00 บาท ยกเวนหอวัตถุประเภทสิ่งพิมพและหอวัตถุตาม
ขอ 63
จํานวนเงินคาระวางที่คิดไดครั้งสุดทายถามีเศษต่ํากวา
1.00 บาท ใหยกขึ้นเปน 1.00 บาท
(ขอ 59 แกไขตามใบแทรกที่ 944 ในสมุดอัตราสินคาเลม
1)

อัตราคาระวางสิ่งพิมพ

60) สิ่งพิมพตางๆ สงในประเภทหอวัตถุโดยขบวนรถ
ใดก็ตาม ใหคิดคาระวางในน้ําหนักแทจริงตามอัตราและชวง
ระยะทางกิโลเมตรในแบบสําเร็จทายขอบังคับนี้
จํานวนเงินคาระวางที่คิดไดครั้งสุดทาย ถามีเศษต่ํา
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กวา 1.00 บาท ใหยกขึ้นเปน 1.00 บาท และคาระวางขั้นต่ําตอง
ไมนอยกวา 10.00 บาท
(ขอ 60 แกไขตามใบแทรกที่ 944 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1)
61) การคํานวณระยะทางเพื่อคิดคาระวางทั้งประเภทหอวัตถุ
และสินคาเหมาคัน ใหคํานวณจากสถานีตนทางถึงปลายทางเปน
กิโลเมตร โดยเสนทางที่สั้นที่สุดตามหลักกิโลเมตรที่ตั้งของสถานี และ
ที่หยุดรถ ในคําสั่ง ฝายการเดินรถที่ พ.4/ดร.1/026 ลงวันที่ 8
กุมภาพันธ 2522 หรือที่จะมีการแกไขในโอกาสตอไป และใหถือเปน
สวนหนึ่งของขอบังคับนี้ดวย
การคํานวณระยะทางจากถึงหรือผานสถานีชุมทางบัวใหญ
ในทางแยกสายชุมทางแกงคอย - ชุมทางบัวใหญ (นอกจากสถานี
บานชองใต - ที่หยุดรถบานโสกรัง) ใหถือสถานีชุมทางบัวใหญ เปน
กิโลเมตรที่ 346 นับจากสถานีกรุงเทพ ถาเปนการสงจากสถานี และ
ที่หยุดรถในทางแยกสายชุมทางแกงคอย - ชุมทางบัวใหญหรือกลับกัน
ใหถือสถานีชุมทางบัวใหญ เปนกิโลเมตรที่ 376 นับจากสถานีกรุงเทพ

การคํานวณระยะทาง
เพื่อคิดคาระวางสินคา

การคํานวณระยะทางจากสถานี หรือที่หยุดรถในทางสายเหนือ
สายตะวันออกเฉียงเหนือ และสายใต ถึงสถานีแมน้ํา และถึงสถานีใน
ทางสายตะวันออกหรือกลับกัน ไมตองคิดคาระวางถึงสถานีกรุงเทพ
ใหคิดระยะทางถึงทางแยกหอประแจจิตรดา บวกกับระยะทางแยก
หอประแจจิตรลา ถึงสถานีมักกะสัน 3 กิโลเมตร รวมกับระยะทางจาก
สถานีมักกะสัน ถึงสถานีแมน้ํา 5 กิโลเมตร และถาเปนการสงถึงสถานี
ในทางสายตะวันออก ก็ใหรวมระยะทางจากสถานีมักกะสัน
ถึงสถานีและที่หยุดรถในทางสายตะวันออกเขาดวยกันแลวแตกรณี
การบรรทุกสงหอวัตถุและสินคาเหมาคันที่สงจากสถานีตางๆ
เขาไปในทางแยกชุมทางแกงคอย – ชุมทางคลองสิบเกาชุมทาง
ฉะเชิงเทรา - สัตหีบ,ชุมทางศรีราชา - แหลมฉบัง, ชุมทางเขาชีจรรย
- มาบตาพุด หรือกลับกัน ตองไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการฝาย
การเดินรถ กอน
(ขอ 61 แกไขตามใบแทรกที่ 859 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1 )
(ขอ 62 ยกเลิกตามใบแทรกที่ 456 สมุดอัตราสินคาเลม 1)
63) สิ่งของตามรายชื่อที่ระบุตอไปนี้ สงในประเภทหอวัตถุ
คาระวางขั้นต่ําสําหรับหอ
วัตถุบาง
ใหคิดคาระวางในอัตราดวน และอัตราคาระวางขั้นต่ํา ดังนี้.ชนิด ที่คิดคาระวางในอัตราดวน
ก. คิดคาระวางขั้นต่ําไมนอยกวา 80.00 บาท โดยไมตองคิด
เปนรายชิ้น คือ.- 18 นุน
สําลี
ฝาย
ที่นอน
จากตับ
ใบจาก
โคมกระดาษ
ตู
เครื่องสําหรับเผา เซนไหว ตามประเพณีจีน
โตะ
เครื่องใชตาง ๆ ในการกระจายเสียง
เตียง
เครื่องใชตาง ๆ ในการถายและฉายภาพยนตร เกาอี้
ฟลมภาพยนตร
เสนหมี่
เครื่องยนตทุกชนิดและอุปกรณ
วุนเสน
กลองเปลา
เครื่องใชในการมหรสพทุกชนิด
เครื่องใชไฟฟาทุกชนิด
ปบเปลา
เขงเปลา กรงเปลา สําหรับขังสัตว
โฟม
กระปองเปลา
โองหรือไหเปลา
กระชุสุกร
เครื่องจักรสาน

จัดรูปแบบ: สัญลักษณแสดงหั
วขอยอยและลําดับเลข

ขวดเปลา
หีบหรือลังเปลา
ผลิตภัณฑสําเร็จรูปทําดวยฟองน้ําพลาสติกหรืออลูมิเนียม
ถังเปลา ( ไมรวมถังบรรจุน้ํามันหรือกาซหุงตม )
สัตวมีชีวิต
ข. คิดคาระวางขั้นต่ําไมนอยกวา 80.00 บาท โดยคิดเปนราย
ชิ้นหรือรายคัน ไดแก.รถคนปวย
รถลากหรือรถเข็น
รถสําหรับเด็กออน
รถถอ/รถโยก
รถจักรยาน
รถพวง
จักรเย็บผา
ยานยนตขนาดยอม
ค. ถังสําหรับบรรจุน้ํา ที่มีขนาดเกินกวา 2.50X 1.00 X 0.80
เมตร หรือเกินกวา 2 ลูกบาศกเมตร คิดคาระวางขั้นต่ําตามขนาด
ความจุ ตอ 1 ถัง ดังนี้.ขนาดความจุไมเกิน 400 แกลลอน 150.00 บาท
ขนาดความจุ 401 - 600
”
225.00
”
ขนาดความจุ 601 - 800
” 300.00 ”
ขนาดความจุ 801 - 1,000 ”
450.00
”
(ขอ 63 แกไขตามใบแทรก 944 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1)
64 ) ยกเลิกตามใบแทรก 458 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1)
65) ยกเลิกตามใบแทรก 456 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1)

- 19 66) 1. สัตวมีชีวิตที่ระบุตอไปนี้สงในประเภทหอวัตถุได
ในเมื่อใสกรง เขง กระชุ ที่คุมขัง หรือบรรจุในภาชนะขังน้ํา
(สําหรับปลา) ที่แนนหนาเพียงพอ คือ
ก. เปด ไก หาน สุนัข แมว ลิง ชะนี ชะมด พังพอน
หรือสัตวที่มีรูปรางลักษณะคลายคลึงกัน ไมจํากัดจํานวน
ข. สุกร แพะ แกะ นางเกง และสัตวขนาดกลางที่
คลายคลึงกันบรรทุกไมเกินกวา 40 ตัว
ค. สัตวจําพวกแมลง จําพวกเลื้อยคลาน และปลาเปน
บรรจุที่คุมขัง ซึ่งมีขนาดไมเกินกวาที่ระบุไวในขอ 44) ไมจํากัดจํานวน
( ขอ 66.1 (ข) แกไขตามใบแทรก 27 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1)
2. สัตวมีชีวิตทุกชนิด สงในประเภทหอวัตถุโดยขบวนรถ

บรรทุกสงสัตวมีชีวิตอยาง
หอวัตถุและคาระวาง
จัดรูปแบบ: สัญลักษณแสดงหั
วขอยอยและลําดับเลข

จัดรูปแบบ: สัญลักษณแสดงหั
วขอยอยและลําดับเลข

จัดรูปแบบ: สัญลักษณแสดงหั
วขอยอยและลําดับเลข

ใดๆ ก็ตาม ตองคิดคาระวางในอัตราดวนตามประเภทที่กําหนดตอไปนี้
และจะตองชําระคาระวางลวงหนาที่สถานีสงเสมอ
( ขอ 66.2 (ก) (ข) ยกเลิกตามใบแทรก 458 ในสมุดอัตราสอนคาเลม 1)
67) ยกเลิกตามใบแทรกที่ 614 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1)
68) การรถไฟฯ จะรับสงวัตถุโดยวิธีเก็บเงินคาสิ่งของจากผูรับ การสงหอวัตถุเก็บเงินคา
ที่ปลายทางตามระเบียบการดังตอไปนี้
สิ่งของจากผูรับที่ปลายทาง
ก. หอวัตถุ เก็บเงินคาสิ่งของจากผูรับที่ปลายทาง การรถไฟฯ
จะรับบรรทุกสงแตเฉพาะจากที่รับสงสินคาพหลโยธิน และที่รับสงสินคาธนบุรี
2 แหง เทานั้น สวนสถานีที่จะสงของไปถึงไมจํากัด
ข. สําหรับหอวัตถุที่จะสงไปสถานีใดๆ นอกจากสถานีที่ตั้ง
ของจังหวัด ซึ่งไดระบุนามไวตอไปนี้ การรถไฟฯ จะรับบรรทุกสงไปโดยไม
จํากัดน้ําหนักขั้นต่ําของหีบหอ แตน้ําหนักอยางสูงตองไมเกิน 30 กิโลกรัม
สวนสถานีที่ตั้งของจังหวัดที่ระบุนามไวตอไปนี้ การรถไฟฯ จะรับบรรทุกสง
แตเฉพาะหีบหอที่มีน้ําหนักตั้งแต 10 กิโลกรัมขึ้นไปโดยไมจํากัดน้ําหนักขั้นสูง
บัญชีรายนามสถานีที่ตั้งจังหวัด
อยุธยา
ลพบุรี
ปากน้ําโพ
พิจิตร
พิษณุโลก
สวรรคโลก
อุตรดิตถ(ไมรับ)
เดนชัย
ลําปาง
ลําพูน
เชียงใหม
สระบุรี
นครราชสีมา
ชุมทางถนนจิระ
บุรีรัมย
สุรินทร
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
อุดรธานี
ขอนแกน
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
นครปฐม
กาญจนบุรี
ราชบุรี
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ
สุราษฎรธานี
พัทลุง
สงขลา
ตรัง
ชุมพร
ปตตานี
ยะลา
ตันหยงมัส
นครศรีธรรมราช
- 20 ค. หอวัตถุที่สงโดยวิธีเก็บเงินคาสิ่งของจากผูรับที่ปลายทางนั้น
ผูสงตองประกันตามวิธีประกันธรรมดาซึ่งไดกลาวในตอนที่ 5 แหงกฎ
ขอบังคับนี้ และการบรรจุหีบกับประเภทสิ่งของตองเปนไปตามระเบียบ
การประกันธรรมดาทุกประการ สวนคาระวางการรถไฟฯ จะคิดตาม
อัตราคาระวางหอวัตถุซึ่งไดระบุไวในกฎขอบังคับนี้

จัดรูปแบบ: สัญลักษณแสดงหั
วขอยอยและลําดับเลข

จัดรูปแบบ: สัญลักษณแสดงหั
วขอยอยและลําดับเลข

ง. คาธรรมเนียมจัดการเก็บเงินจากผูรับของการรถไฟฯ จะคิด
3.00 บาท และเพิ่มตามจํานวนเงินที่เก็บอีก 5 สตางค ทุก 1 บาท หรือ
เศษของ 1 บาท
จ. คาระวาง,คาประกัน,คาธรรมเนียมจัดการเก็บเงิน และเงิน
เพิ่มที่กลาวมาในขอ 68 ค.และ ง. นี้ตองชําระลวงหนาที่สถานีสง
ฉ. หากวาผูสงมิไดสั่งไวตามที่จะกลาวตอไปในขอ 68 ช. เมื่อ
ของไปถึงสถานีรบั และไมมีผูรับโดยชอบมารับของภายในกําหนด 2 วัน
นับจากวันรุงขึ้นจากวันที่ของไปถึงการรถไฟฯ จะสงของนั้นกลับมายัง
สถานีสงโดยคิดคาระวางและคาประกันธรรมดาเอาจากผูสง
ช. ในขณะสงของไปผูสงจะสั่งไวเปนลายลักษณอักษร ตามแบบ
พิมพของการรถไฟฯ ก็ได วาเมื่อของไปถึงสถานีรับ และไมมีผูรับ
โดยชอบมาขอรับภายในกําหนด 2 วัน นับจากวันรุงขึ้นจากวันที่ของ
ไปถึงแลว จะใหการรถไฟฯ เก็บของไวในหองเก็บของตอไปอีกกี่วัน แต
อยางมากไมเกิน 12 วัน ( ไมรวม 2 วันที่กลาวขางตนดวย ) โดยผูสง
ยอมเสียคาเก็บของในอัตรา 50 สตางคตอ 1 วัน หรือเศษของวัน
สําหรับของ 1 ชิ้น ที่สถานีสงในกรณีเชนนี้ เมื่อพนกําหนดตามคําสั่ง
แลว ยังไมมีผูมารับ การรถไฟฯ จะไดสงกลับคืนสถานีสงโดยคิด คา
ระวางและคาประกันธรรมดาเอากับผูสงเหมือนกัน
ซ. เมื่อตองสงของกลับคืนมายังสถานีสงเพราะไมมีผูมารับดวย
ประการใดๆ ก็ดี การรถไฟฯ จะคืนคาธรรมเนียมเก็บเงิน และเงินเพิ่ม
ใหแกผูสงแตผูสงของจะตองยื่นคํารองขอคืนโดยปฏิบัติตามความใน
ตอนที่ 6 แหงกฎขอบังคับนี้ อนึ่ง ถาผูสงของไมมารับของคืนภายใน
กําหนด การรถไฟฯ ก็จะคิดคารักษาของหรือจัดการขายทอดตลาดตาม
ขอ 54 และ 55 แหงกฎขอบังคับนี้
ฌ. เงินคาสิ่งของซึ่งไดเก็บจากผูรับนั้น การรถไฟฯ จะจายใหแก
ผูสง ณ ที่วาการการรถไฟฯ ซึ่งผูอํานวยการฝายการบัญชีฯ จะนัดหมาย
วันใหไปรับหรือผูสงของจะทําความตกลงที่จะไปรับเปนครั้งคราวก็ได
ญ. หอวัตถุที่สงโดยวิธีเก็บเงินคาสิ่งของจากผูรับที่ปลายทาง
นี้ชิ้น 1 จํากัดราคาไมเกิน 100.00 บาท
- 21 –
69) การรถไฟฯ จะคิดคาหอวัตถุที่ตองสงขามแพขนานยนต
ที่พระราม 6 ตามน้ําหนักที่ยกขึ้นคํานวณคาระวางในอัตรากิโลกรัม
ละ 10 สตางค นอกเหนือจากคาระวางและตองชําระลวงหนาที่
สถานีตนทางเสมอ
(ขอ 69 แกไขตามใบแทรกที่ 12 ในสมุดอัตราเลม 1)

คาสงขามแพขนานยนต
ที่สะพานพระราม 6

70) ผูหนึ่งผูใดนําหอวัตถุ สินคา เครื่องลอเลื่อน และสัตว
สําหรับหอ
มีชีวิต ไปกับขบวนรถโดยหลีกเลี่ยงไมเสียคาระวางตามกฎขอบังคับ
หรือระเบียบการของการรถไฟฯ หรือบรรทุกสงไปกับขบวนรถ โดย
ฝาฝนคําสั่งขอบังคับ ผูนั้นจะตองเสียคาระวางพิเศษในอัตรากิโลกรัม
ละ 10.00 บาท อีกตางหากนอกเหนือจากคาระวางและคาอื่นๆ ซึ่งจะ
ตองเสียตามที่กําหนดไว สําหรับการบรรทุกสงโดยปกติ คาระวาง
พิเศษนี้ จะคิดตามน้ําหนักที่ยกขึ้นคํานวณคาระวางตามขอ 43
(ขอ 70 แกไขตามใบแทรกที่ 944 ในสมุดอัตราเลม 1)
71) สํารองไว
72) สํารองไว
73) สํารองไว

คาระวางพิเศษ
วัตถุที่หลีกเลี่ยงไมชั่งสง
จากสถานีตนทาง

