- 22 ตอนที่ 3
กฎขอบังคับวาดวยการบรรทุกสงสินคา
เครื่องลอเลื่อนและสัตวมีชีวิต
----------------------พิกัดน้ําหนักสินคาและจํานวน
สัตว
สัตวมีชีวิตบรรทุกเหมาหลัง

74) ก.การบรรทุกสงสินคา เครื่องลอเลื่อน และ
มีชีวิตเหมาหลังโดยทางรถไฟนั้น ตองบรรทุกตามพิกัดน้ําหนัก
ความจุของรถ หามไมใหบรรทุกเกินกวาน้ําหนักที่ปรากฏอยู
ขางรถนั้นๆ สวนสัตวมีชีวิตอื่นๆ ( นอกจาก ชาง มา โค
กระบือ สุกร แพะ แกะ ลา ลอ ) ที่เปนชนิดหรือประเภท
เดียวกันรวมทั้งสัตวปก สัตวน้ํา อนุญาตใหบรรทุกไดโดยไม
จํากัดจํานวน
การบรรทุก ชาง มา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ลา ลอ
ในรถชนิด 4 ลอ อนุญาตใหบรรทุกในรถชนิด 4 ลอ ตอ 1 คัน
ไดตามจํานวนดังนี้.ชาง
ไมเกิน 1
เชือก
ตัว
มาทุกขนาด,ลา,ลอ ” 8
กระบือ
” 10 ”
โค
” 20 ”
สุกร แพะ แกะ
” 90 ”
ถาใชรถชนิด 8 ลอ อนุญาตใหบรรทุกเพิ่มไดอีก 1 เทา
ของจํานวนที่กําหนดสําหรับบรรทุกในรถชนิด 4 ลอ
การบรรทุกสง โค กับกระบือ มาทุกขนาดกับ ลา ลอ
สุกรกับแพะ แกะหรือกลับกัน อนุญาตใหบรรทุกรวมกันไปใน
รถคันเดียวกันได แตผูสงจะตองทําบันทึกรับรองอันตรายหรือ
ความเสียหายที่พึงเกิดขึ้นไวเปนลายลักษณอักษรตอนายสถานี
หรือสารวัตรรับสงสินคาเสียกอน แตจํานวนสัตวที่บรรทุก
รวมกันตองไมเกินกวาจํานวนที่กําหนดไวขางตน (จํานวนโค
2 ตัว คิดเทากับจํานวนกระบือ 1 ตัว) สวนสัตวมีชีวิตที่ตาง
ชนิดนอกจากกลาวไวนี้จะบรรทุกรวมกันไปไดตอเมื่อทําความ
ตกลงกับผูอาํ นวยการฝายการเดินรถหรือหัวหนากองจัดการ
เดินรถเขตหรือสารวัตรเดินรถหรือสารวัตรรับสงสินคาเสียกอน
(ขอ 74 ก. แกไขตามใบแทรกที่ 406 ในสมุดอัตราสินคาเลม
1)

- 23 ข. การบรรทุกรถยนต รถเครื่องมือกล และลอเลื่อนที่ใชกําลัง
เครื่องจักรไอน้ํา กําลังเครื่องยนต รถบดถนนทั้งคัน รถพวงทุกชนิด
ที่ไมมีกําลังขับเคลื่อนในตัวเองในประเภทเหมาคัน อนุญาตใหบรรทุก
ในรถชนิด 4 ลอ คันหนึ่งไดไมเกิน 2 คัน และในรถชนิด 8 ลอ
คันหนึ่งไดไมเกิน 3 คัน และอนุญาตใหบรรทุกรวมกันไปได
แตจํานวนรถที่บรรทุกทั้งหมดรวมทั้งรถพวงดวยแลวตองไมเกินกวา
จํานวนคันที่กําหนดไว
สําหรับเครื่องอะไหล ซึ่งมีประจําหรือติดตั้งไวกับรถหรือเครื่อง
อุปกรณอื่นใดที่ใชควบกับตัวรถนั้น เชน ปนจั่นสําหรับยกของ เครื่อง
ยนตทําไฟฟา เครื่องกระจายเสียง ฯลฯ ไมวาจะถอดแยกออกไดหรือไม
ก็ตาม อนุญาตใหบรรทุกรวมไปกับรถยนตหรือลอเลื่อนนั้นๆ ได และจะ
รวมน้ําหนักเครื่องอะไหลหรืออุปกรณอื่นที่บรรทุกรวมไปนั้น เพื่อคิด
คาระวางตามระเบียบ และน้ําหนักทั้งหมดตองไมเกินพิกัดบรรทุกของรถ
(ขอ 74 ข. แกไขตามใบแทรกที่ 812 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1)
ค. การนําสินคาและสัตวมีชีวิตขึ้นหรือลงจากรถนั้นเปนหนาที่ของ
ผูสงหรือผูรับจัดการเองทั้งสิ้น
75) การใชรถสินคาชนิด 4 ลอ หรือ 8 ลอ บรรทุกสินคาเหมาหลัง
น้ําหนัก
ขั้นต่ําใน
การคิดคาระวาง
ทุกประเภทเฉพาะที่สงจากหรือถึงผานสถานีที่มีเครื่องชั่งรถทั้งคัน กําหนด
น้ําหนักขั้นต่ําในการคิดคาระวาง ดังนี้
ก. รถชนิด 4 ลอ เฉพาะรถตูใหญ (ตญ.) รถบรรทุกเกลือ (รก.)
รถบรรทุกสัตว (รส.) รถขางโถง มีหลังคา (ถค.) รถขางสูง (ขส.) รถขางต่ํา (ขต.)
และรถบรรทุกตูสินคา (ทต.) ที่ใชบรรทุกสงสินคาซึ่งไมใชการขนสงในระบบ
คอนเทนเนอร กําหนดน้ําหนักขั้นต่ําตามพิกัดบรรทุกของรถแตละขนาด คือ.คิดน้ําหนักขั้นต่ํา
พิกัดบรรทุก
ไมเกิน 13,500 กก.
10,000
13,501 - 15,500 กก.
12,000
15,501 - 17,500 กก.
13,000
17,501
กก. ขึ้นไป กก.
14,000

กก.
กก.
กก.
กก.

ข. รถชนิด 8 ลอ เฉพาะรถโบกี้ตูใหญ (บตญ.) รถโบกี้ขางโถง (บขถ.)
รถโบกี้ขางต่ํา (บขต.) รถโบกี้ขางสูง (บขส.) รถโบกี้บรรทุกของหนัก (บขน.)

จัดรูปแบบ: สัญลักษณแสดงหั
วขอยอยและลําดับเลข

รถโบกี้บรรทุกสัตว (บรส.) และรถโบกี้บรรทุกตูสินคา (บทต.) ที่ใชบรรทุกสงสินคา
ซึ่งไมใชการขนสงในระบบคอนเทนเนอร กําหนดน้ําหนักขั้นต่ําตามพิกัดบรรทุก
ของรถแตละขนาด คือ.-

- 24 พิกัดบรรทุก
คิดน้ําหนักขั้นต่ํา
ไมเกิน 25,000 กก.
18,000
25,001 - 30,000 กก.
22,000
30,001 - 37,000 กก.
26,000
37,001 - 41,000 กก.
30,000
41,001 กก. ขึ้นไป
34,000 กก.
ค. การใชรถโบกี้ขางโถง (บขถ.)รถโบกี้ขางต่ํา

กก.
กก.
กก.
กก.

(บขต.)
บรรทุกรถยนต รถเครื่องมือกล และลอเลื่อนที่ใชกําลัง
เครื่องจักรหรือเครื่องยนต รถบดถนนทั้งคันรถพวงทุกชนิด
เฉพาะที่สงจากที่รับสงสินคาพหลโยธิน ธนบุรี และสถานีแมน้ํา
ถึงสถานีตาง ๆ ใหคิดคาระวางในน้ําหนักขั้นต่ํา 18,000 กก.
การใชรถสินคาชนิด 4 ลอ และ 8 ลอ บรรทุกสินคา
ดังกลาว ถาชั่งไดน้ําหนักเกินกวาน้ําหนักขั้นต่ําที่กําหนดไวแต
ไมเกินพิกัดความจุของรถใหคิดคาระวางเพิ่มขึ้นตามสวนเปน
100 กก. เศษของ 100 กก. ยกขึ้นเปน 100 กก. และถา
น้ําหนักที่ชั่งไดเกินกวาพิกัดความจุของรถใหคิดคาระวางเพิ่ม
ตามขอ 76 แหงกฎขอบังคับนี้
การใชรถ บขถ.บรรทุกไม และสินคาอื่นที่ยาวเกิน
เขตบรรทุก ซึ่งตองใชรถ ขต. เปนรถปองกันจะตองคิดคา
ระวางรถ ขต.ตามพิกัดน้ําหนักของรถในอัตราประเภท 4
เสมอ และความยาวของไมหรือสินคาที่บรรทุกตองไมเกินกวา
18 เมตร กับจะตองบรรทุกใหสวนที่ยาวเกินขอบรถ บขถ.ยื่น
ออกไปทั้งดานหัวและดานทายรถขางละเทา ๆ กันดวย
(ขอ 75 แกไขตามใบแทรกที่ 777 ในสมุดอัตราสินคาเลม
1)
บรรทุกสินคาเกินพิกัดน้ําหนัก
ความจุของรถ

76) ผูสงสินคาตองระมัดระวังอยาบรรทุกสินคาเกิน
กวาพิกัดบรรทุกของรถที่กําหนดไวในขอ 74 ก. แหงกฎขอ
บังคับนี้ แตโดยที่การคาดคะเนน้ําหนักแทจริงของสินคาที่
นํามาบรรทุกสงนั้นอาจคลาดเคลื่อนไดการรถไฟฯ จึงผอนผัน
ใหผูสงบรรทุกสินคาเกินพิกัดบรรทุกของรถเฉพาะกรณีที่สงถึง

หรือผานสถานีที่มีเครื่องชั่งรถทั้งคันไดไมเกินรอยละ 5 ของ
พิกัดบรรทุกของรถนั้น ๆ โดยจะคิดคาระวางเพิ่มสําหรับ
น้ําหนักที่เกินตามน้ําหนักที่ชั่งได ตามประเภทของสินคา และ
อัตราที่กําหนด และหากน้ําหนักสินคาเกินกวารอยละ 5 ตอง
ขนสวนที่เกินลงใหเหลือไมเกินพิกัดบรรทุกของรถ และจะคิด
คาระวางเพิ่มเฉพาะน้ําหนักที่เกินนั้นเปน 3 เทาของอัตราคา
ระวางที่กําหนดไวอีกโสดหนึ่ง
- 25 การคิดคาระวางเพิ่มเปน 3 เทานี้ ถามีเศษต่ํากวา1.00 บาท ใหยก
เปน 1.00 บาท และกรณีที่ขอสงในอัตราดวน จะคํานวณคาระวาง
ที่เพิ่มเปนอัตราดวนดวย
(ขอ 76 แกไขตามใบแทรกที่ 515 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1)
77) สัตวมีชีวิต เมื่อบรรทุกเกินกวาจํานวนที่กําหนดไว
การบรรทุกสงสัตวมีชีวิต
เกินกําหนด
ในขอ 74 ใหคิดคาระวางเพิ่มขึ้น เรียงตัวสําหรับสัตวที่เกิน
โดยคิดคาระวางหอวัตถุประเภท ก. อัตราดวนเสมอตามเกณฑ
น้ําหนัก ดังนี้.
กระบือ มาทุกขนาด ลา ลอ คิดเทากับน้ําหนักตัวละ 1,000 กิโลกรัม
โค
“
500 “
สุกร แพะ แกะ
“
100 “
(ขอ 77 แกไขตามใบแทรกที่ 406 สมุดอัตราสินคาเลม 1 ขอ 3)
78) การบรรทุกสินคาหลายอยางตางประเภทรวมไปในรถ
บรรทุกสงสินคา
ตางประเภท
คันเดียวกัน จะคิดคา ระวางในอัตราสินคา ประเภทสูงสุด
สําหรับ
รวมกันหรือบรรทุกสินคา สินคาที่บรรทุกไปในรถคันนั้น สวนการบรรทุกสินคารวม
ไปกับ
รวมไปกับสัตวมีชีวิต
สัตวมีชีวิตตาม ขอ 74 ก. จะบรรทุกรวมกันไดตอเมื่อไดรับอนุญาต
จากผูอํานวยการฝายการเดินรถหรือหัวหนากองจัดการเดินรถหรือ
สารวัตรเดินรถหรือสารวัตรรับสงสินคาเสียกอน
(ขอ 78 แกไขตามใบแทรกที่ 406 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1)
79) การรับบรรทุกสงสินคา เครื่อง ลอเลื่อนและสัตวมีชีวิต
กําหนดจุดรับบรรทุกสง
ในประเภทเหมาคันโดยทางรถไฟฯ อนุญาตใหรับบรรทุกสงได ดังนี้.- สินคาเหมาคัน
ที่ทําการงานรับสงสินคายานพหลโยธิน ธนบุรี สถานีบรรจุและ
แยกสินคากลอง (ไอซีดี) ที่ลาดกระบัง เชียงรากนอย ชุมทางบานภาชี
บานหมอ ลพบุรี โคกกะเทียม โพนทอง นครสวรรค บางมูลนาก
ตะพานหิน พิจิตร บึงพระ พิษณุโลก สวรรคโลก ศิลาอาสน เดนชัย
แมเมาะ นครลําปาง ลําพูน ปาเสา เชียงใหม บานปอกแปก สระบุรี

ชุมทางแกงคอย มาบกะเบา หินลับ ปากชอง ซับมวง นครราชสีมา
ชุมทางถนนจิระ หินดาษ ลําปลายมาศ บุรีรัมย สุรินทร ศรีขรภูมิ
ศรีสะเกษ อุบลราชธานี บานชองใต ลํานารายณ ชุมทางบัวใหญ
เมืองพล บานไผ ขอนแกน สําราญ น้ําพอง หนองขอนกวาง อุดรธานี
นาทา หนองคาย มักกะสัน แมน้ํา ชุมทางฉะเชิงเทรา ชุมทางศรีราชา
แหลมฉบัง บางละมุง มาบตาพุด ปราจีนบุรี สระแกว วัฒนานคร
อรัญประเทศ ตนสําโรง นครปฐม ชุมทางหนองปลาดุก สระโกสินารายณ
ทาเรือนอย กาญจนบุรี สุพรรณบุรี บานโปง โพธาราม ราชบุรี เพชรบุรี
- 26 บานชะอํา วังกพง ทับสะแก บางสะพานใหญ บางสะพานนอย
หวยสัก ชุมพร ทุงคา สวี หลังสวน สุราษฎรธานี บานนา
นาสาร พรุพี บานสอง ชุมทางทุงสง ที่วัง ตรัง โคกคราม
นครศรีธรรมราช พัทลุง ควนเนียง ชุมทางหาดใหญ ปา
ดังเบซาร ปตตานี นาประดู ยะลา ตันหยงมัส สุไหงโกลก
สําหรับสถานีอื่นๆ นอกจากที่กลาวขางตน หามรับ
บรรทุกสงเวนแตจะไดรับอนุญาตจาก ผูอํานวยการฝายการ
เดินรถกอน ยกเวนการรับบรรทุกสงสิ่งของเครื่องใชในกิจการ
รถไฟฯ หนวยราชการทหาร ตํารวจ
(ขอ 79 แกไขตามใบแทรกที่ 876 ในสมุดอัตราสินคา
เลม 1)
การขอรถ และคาปวยการ
รถเสียเวลา

80) การรถไฟฯ ไดจัดสมุดขอรถประจําไว ณ สถานี
และที่รับสงสินคา ผูขอรถบรรทุกสินคา เครื่องลอเลื่อนหรือ
สัตวมีชีวิต จะตองบันทึกแสดงความจํานงไวในสมุดขอรถนั้น
ตามลําดับวันที่ไดมาขอรถไวกอนหรือหลัง เมื่อไดรับจายรถ
แลวผูขอรถตองนําสิ่งของสินคา เครื่องลอเลื่อนหรือสัตวมีชีวิต
มาบรรทุกในรถที่จายใหเรียบรอยภายในกําหนด 6 ชั่วโมง
สําหรับรถ 4 ลอ และ 8 ชั่วโมง สําหรับรถ 8 ลอ นับแต
เวลาจายรถใหบรรทุกโดยนับเวลากลางวันระหวาง 8.00 18.00 น.
ถาผูขอรถไมบรรทุกหรือบรรทุกไมเสร็จภายในกําหนดจะคิด
คาปวยการรถเสียเวลา วันละ 400.00 บาท สําหรับรถ 4
ลอ
และ 800.00 บาท สําหรับรถ 8 ลอ เศษของวันใหคิดเปน
1 วัน

เมื่อผูขอรถไดรับการจายรถและจัดการบรรทุกเสร็จ
แลว จะตองแจงพนักงานรถไฟทราบ เพื่อจัดการตามขอ 36
และขอ 84 แหงกฎขอบังคับนี้ดวย
กรณีไมบรรทุกและไดเรียกเก็บคาปวยการรถเสียเวลา
แลวพนักงานรถไฟจะตัดสิทธิการขอรถรายนั้นเสีย เวนแตจะมี
เหตุอันสมควร จึงจะไดรับสิทธิ์การขอรถเชนเดิม
(ขอ 80 แกไขตามใบแทรกที่ 861 ในสมุดอัตราสินคา
เลม 1)
การชั่งน้ําหนักรถบรรทุกสินคา

81) การบรรทุกสินคาสงจากสถานีที่มเี ครื่องชั่งรถ
ทั้งหลัง พนักงานรถไฟ ณ ที่นั้น จะไดจัดการชั่งน้ําหนักรถ
บรรทุกนั้นๆ และในการชั่งนี้เจาของจะไปควบคุมหรือไมก็ตาม
ผลแหงการชั่งน้ําหนักดวยเครื่องชั่งรถนั้น ถือวาถูกตองเสมอ
บัตรรายการชั่งรถซึ่งตัวเลขแสดงน้ําหนักใบหนึ่งจะไดติดไปกับ
ใบสงของ
ถาที่สถานีตนทางซึ่งมีเครื่องชั่งรถไมมีรถจักร
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จะนํารถที่ไดบรรทุกสินคาไปยังเครื่องชั่งได ผูสงจะตองจัดการเข็นรถ
บรรทุกนั้นๆ ไปที่เครื่องชั่งรถเอง ในความควบคุมของพนักงานสถานี
ตามเวลาที่พนักงานสถานีจะกําหนดให และถาเจาของสินคาไมเข็น
หรือไมสามารถจะเข็นไปยังเครื่องชั่งรถไดเพราะเหตุใด ๆ ก็ตาม
พนักงานรถไฟจะจัดการจางคนเข็นรถไปทําการชั่งน้ําหนัก โดยผูสง
ตองออกเงินคาจางเข็นรถนั้นไปไมเกินกวาหลังละ 30 บาท สําหรับ
รถ 4 ลอ และไมเกิน 50 บาท สําหรับรถ 8 ลอ
82) ถาที่สถานีสงและสถานีรับไมมีเครื่องชั่งรถ พนักงาน

การชั่งรถบรรทุกตาม

ทาง
ตามสถานีรายทางซึ่งมีเครื่องชั่งรถ มีหนาที่จะนํารถนั้นไปชั่ง และ
คิดคาระวางเพิ่มเติมไดตามกฎขอบังคับ
83) ถาที่สถานีสงหรือสถานีรับไมมีเครื่องชั่งรถ และรถ
บรรทุกนั้น ไมสงผานสถานีที่มีเครื่องชั่งรถแลว พนักงานสถานีรับ
มีสิทธิที่จะใหผูรับนําสินคาในรถมาชั่งสอบน้ําหนัก โดยเครื่องชั่ง
หอวัตถุประจําสถานีนั้น และถาจําเปนก็จะคิดคาระวางเพิ่มเติม
อีกไดตามกฎขอบังคับ
84) สินคา เครื่องลอเลื่อน หรือสัตวมีชีวิตที่บุคคลนํามา
เพื่อบรรทุกสงไปโดยทางรถไฟนั้น พนักงานรถไฟจะเปนผูลงบัญชี
และปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่ไดกลาวไวในขอ 36 ของกฎขอบังคับนี้

การชั่งสอบน้ําหนักสินคา

การลงบัญชี

และการปดปายนั้นจะปดแตเฉพาะดานยาวของรถบอกสถานีสง
และสถานีรับ กับเลขหมายของใบสงของเทานั้น นอกจากนี้ผูสง
จะตองปฏิบัติการตามที่กลาวไวในขอ 37,38,40,41 และ 42 แหง
กฎขอบังคับนี้ทุกประการ
85) การสงสินคาโดยทางรถไฟผูสงจะตองจัดหากุญแจ
ของตนมาใสรถที่บรรทุกสินคานั้น และแจงใหเจาหนาที่ผูลงบัญชี
หมายเหตุไวในใบสงของดวยสวนสภาพของกุญแจนี้จะเปนอยางไร
พนักงานรถไฟ ไมรับรูดวย แตจะยึดถือเอาตราของการรถไฟฯ ที่ได
ประทับประตูรถเปนสําคัญ

กุญแจใสรถบรรทุก

86) ในการรับสินคา เครื่องลอเลื่อนหรือสัตวมีชีวิต
ผูรับจะตองปฏิบัติตามขอความซึ่งกลาวไวในขอ 50,51,52 และ 53
แหงกฎขอบังคับนี้

วิธีรับสินคา

87) สินคา เครื่องลอเลื่อน หรือสัตวมีชีวิต
ที่บรรทุกสงมา
ผูรับ และ
โดยทางรถไฟ ถาไมมผี ูมารับหรือผูที่มารับนําหลักฐานมาแสดง
ไมเปนที่เชื่อถือของพนักงานก็ดี พนักงานรถไฟ ณ สถานีรับ

สินคาที่ไมมี
คาปวยการรถเสียเวลา

- 28 จะรักษาไวใหในรถนั้นอีก 2 วัน นับแตวันรุงขึ้นจากวันที่
รถบรรทุกสินคา เครื่องลอเลื่อน หรือสัตวมีชีวิตนั้นมาถึง แตถาการ
รักษาไวนั้นไมเปนการปลอดภัยเพียงพอแลวพนักงานรถไฟ ณ สถานี
นั้นจะสงรถบรรทุกสินคา เครื่องลอเลื่อน หรือสัตวมีชีวิต ตอไปยัง
สถานีใดสถานีหนึ่งซึ่งใกลที่สุดที่มีพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย
เพียงพอก็ได โดยผูรับหรือผูสงจะตองเสียคาระวางในการที่สง
รถบรรทุกนี้ตอไปตามอัตรากอนที่จะรับของไปอีกสวนหนึ่งดวย และให
นายสถานีรับหรือ
นายสถานีที่รถบรรทุกไปตกคาง จัดการตามที่ไดระบุไวในขอ 54,55
และ 56 แหงกฎขอบังคับนี้ ทุกประการ
เมื่อรถบรรทุกสินคา เครื่องลอเลื่อนหรือสัตวมีชีวิต ไปถึงสถานี
ปลายทางแลวผูรับจะตองไปขอรับและจัดการขนลงใหแลว เสร็จภายใน
กําหนดเวลาตามหลักเกณฑดังนี้.1. ผูรับสินคารายเดียวกันที่สงสินคามาทําการขนลง
ครั้งละตั้งแต 1 - 4 คันรถ 4 ลอ จะตองไปขอรับและจัดการขนลงให
แลวเสร็จภายในกําหนดเวลา 6 ชั่วโมง

2. ผูรับสินคารายเดียวกันที่สงสินคามาทําการขนลง
ครั้งละตั้งแต 5 คันขึ้นไปรถ 4 ลอ จะตองไปขอรับและจัดการขนลงให
แลวเสร็จภายในกําหนดเวลา 8 ชั่วโมง
การนับจํานวนรถตามขอ 1,2 ใหนับรถ 8 ลอ 1 คันเทากับ
รถ 4 ลอ 2 คัน สวนการนับเวลาใหนับ แตเวลาที่จายรถบรรทุกให
ผูรับทําการขนลงโดยนับเวลากลางวันระหวาง 08.00 – 18.00 น.
ถาหากขนลงไมแลวเสร็จภายในกําหนดหรือไมจัดการขนลง
การรถไฟฯ จะคิดคาปวยการรถเสียเวลาวันละ 400.00 บาท สําหรับ
รถ 4 ลอ และ 800.00 บาท สําหรับรถ 8 ลอ เศษของวันใหคิดเปน
1 วัน
( ขอ 87 แกไขตามใบแทรกที่ 861 ในสมุดอัตราสินคาเลม
1)
การกองพักสินคา เครื่องลอเลื่อน 88) ก.สินคา เครื่องลอเลื่อน หรือสัตวมีชีวิตที่บรรทุกสงทาง
หรือสัตวมีชีวิต เมื่อนําลง รถไฟ เมื่อนําลงจากรถแลวตองขนออกไปใหพนบริเวณที่ดินของ
จากรถบรรทุก
การรถไฟฯ ทันทีแตถามีความจําเปน การรถไฟฯ ยอมผอนผันใหกอง
หรือเก็บไดในที่ที่พนักงานรถไฟผูรับผิดชอบจะกําหนดให และอนุญาต
ใหกองหรือเก็บไดไมเกิน 3 วัน ถาพนกําหนดนี้ จะคิดคาเชาพื้นที่กอง
หรือเก็บสําหรับวันที่เกินเปนตอวัน หรือเศษของวันดังนี.้ 1. สินคา คิดตามพื้นที่ตารางเมตรละ 10.00 บาท
2. เครื่องลอเลื่อน คิดตามพื้นที่ตารางเมตรละ 10.00
บาท
3. สัตวมีชีวิต ไดแก ชาง มา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ
ลา ลอ ตัวละ 20.00 บาท แตจะอนุญาตใหพักในบริเวณที่ดินของ
- 29 การรถไฟฯ ไดชั่วคราวในเมื่อเจาของไดปฏิบัติตามขอ 9 และขอ 11
แหงกฎขอบังคับนี้เทานั้น
(ขอ 88 และ อนุ 1.2.3 แกไขตามใบแทรกที่ 888 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1)
ข. ไมซุง ไมทอน ที่มาขนลงสถานีบางซอน (พระราม 6)
เมื่อนําลงจากรถบรรทุกแลวหากผูรับมีความจําเปน การรถไฟฯ
ยอมผอนผันใหกองหรือเก็บในที่ที่พนักงานรถไฟผูรับผิดชอบจะ
กําหนดใหไดไมเกิน 7 วัน หากพนกําหนดนี้จะคิดคากองหรือเก็บ
สําหรับวันที่เกินในอัตราทอนละ 10.00 บาท ตอวันหรือเศษของวัน
( ขอ 88 ข. แกไขตามใบแทรกที่ 888 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1 )
89) พนักงานรถไฟมีสิทธิที่จะชั่งสอบและ มีหนาที่ๆ จะตรวจสินคา การตรวจสอบประเภท

ซึ่งไดบรรทุกสงมาโดยทางรถไฟนั้นวาจะเปนสินคาชนิดที่ถูกตองตาม
และน้ําหนักสินคากับ
ที่ปรากฏในใบสงของหรือไม ถามีสินคาในประเภทที่สูงกวาที่แสดงไว
เรียกคาปรับ
ในใบสงของแลว พนักงานรถไฟจะแกไขคาระวางเพิ่มเติมขึ้นใหถูกตอง
ตามประเภทของสินคาที่คํานวณคาระวางไดสูงสุดในจําพวกนั้นทั้งหมด
และจะเรียกคาปรับฐานบรรทุกสินคาผิดประเภทเปนเงิน 500.00 บาท
อีกตางหากดวย
ประเภทและอัตรา
90) สินคาที่สงในประเภทเหมาคันไดกําหนดอัตราคาระวาง
ไว 7 ประเภท ไดแก
คาระวางสินคาเหมาคัน
1. สินคาประเภท 3
2. สินคาประเภท 4
3. ปูนซีเมนตผง
4. น้ํามันเชื้อเพลิง (ยกเวนน้ํามันเตา) ขนสงในรถ
สําหรับบรรทุกน้ํามัน
5. น้ํามันเตา ขนสงในรถสําหรับบรรทุกน้ํามัน
6. กาซ ขนสงในรถสําหรับบรรทุกกาซ
7. ตูสินคา หรือคอนเทนเนอร
การคิดคาระวางสินคาเหมาคัน ใหคิดตามประเภทของสินคา
ที่บรรทุกสง และชวงระยะทางกิโลเมตร ตามบัญชีรายชื่อสินคาและ
แบบสําเร็จอัตราคาระวางทายขอบังคับนี้
สําหรับกรณีที่จํานวนน้ํามันและกาซมีเศษไมถึง 100 ลิตร
ใหคิดคาระวางเพิ่มขึ้นตามสวนเปน 100 ลิตร
จํานวนเงินคาระวางที่คิดไดครั้งสุดทายถามีเศษไมถึง 5.00 บาท
ใหยกขึ้นเปน 5.00 บาท
หากเกิน 5.00 บาทขึ้นไปแตไมถึง 10.00 บาท
ใหยกขึ้นเปน 10.00 บาท
- 30 –
( ขอ 90 แกไขตามใบแทรกที่ 910 ในสมุดอัตราสินคาเลม
คาระวางขั้นต่ํา

1)
91) คาระวางขั้นต่ําสําหรับการบรรทุกสงสินคาในประเภท
เหมาหลัง ใหคิดในอัตราดังนี้.ก. สงจากหรือถึงสถานีตาง ๆ ตลอดทางทุกสาย
ยกเวนที่สงถึงสถานีปาดังเบซาร ใหคิดหลังละ 500.00 บาท สําหรับ
รถ 4 ลอ และหลังละ 1,000 บาท สําหรับรถ 8 ลอ
ข. สงจากสถานีตาง ๆ ถึงสถานีปาดังเบซาร ใหคิด

จัดรูปแบบ: สัญลักษณแสดงหั
วขอยอยและลําดับเลข

จัดรูปแบบ: สัญลักษณแสดงหั
วขอยอยและลําดับเลข

หลังละ 800.00 บาท สําหรับรถ 4 ลอ และหลังละ 1,600.00 บาท
สําหรับรถ 8 ลอ
ค. การสงสินคาในอัตราดวนใหคิดคาระวางขั้นต่ํา
2 เทาของคาระวางที่กําหนดไวในขอ ก.และ ขอ ข.
( ขอ 91 แกไขตามใบแทรกที่ 783 ในสมุดอัตราสินคาเลม

จัดรูปแบบ: สัญลักษณแสดงหั
วขอยอยและลําดับเลข

1)
คาระวางอัตราดวนเหมาคัน

92) คาระวางอัตราดวนสําหรับสินคาเหมาคันใหคิด 2 เทา
ของอัตราคาระวางในแบบสําเร็จทายขอบังคับนี้
(ขอ 92 แกไขตามใบแทรกที่ 910 ในสมุดอัตราสินคาเลม

1)
คาระวางพิเศษน้ํากินน้ําใช
ฯ

93) การบรรทุกสงน้ํากิน น้ําใชนั้น จะใชรถถังน้ําที่การรถไฟ
มีอยูแลวก็ได หรือจะใชถังหรือของอื่น ๆ เชน โอง ไห ฯลฯ ของผูสง
ซึ่งผูสงจะนํามาตั้งขึ้นบนรถตามที่พนักงานรถไฟจะกําหนดใหก็ได แต
การกระทําดังกลาวแลวนี้ ตองทําความตกลงกับผูอํานวยการฝาย
การเดินรถกอน สวนคาระวางจะคิดตามอัตราดังนี้.ก. ถาผูสงตองการใหการรถไฟฯ บรรจุน้ําประปา
ในรถบรรทุกน้ํา จะตองชําระคาน้ําประปาตามอัตราของการประปา
อีกตางหาก
ข. ผูสงภาชนะสําหรับใสน้ํา เชน ถังน้ํา โอง ไห ฯลฯ
ในประเภทเหมาหลัง ถาตองการบรรจุน้ําไปในภาชนะนั้นๆ ดวยก็ยอม
ใหกระทําได แตการคํานวณคาระวางคงใหถือตามประเภทสินคา ที่
กําหนดไว สําหรับภาชนะที่บรรทุกไปไมถือวาเปนการสงน้ําตาม ขอ ก.
ค. นอกจากผูที่ไดกําหนดในขอ 20 และที่ผูอํานวย
การฝายการเดินรถ อนุญาตใหคิดคาระวางคางไดแลว เงินคาระวาง
บรรทุกน้ํา และคาน้ํา จะตองชําระเปนเงินสด
( เฉพาะขอ 93 ก. แกไขตามใบแทรกที่ 468 ในสมุดอัตราสินคาเลม

1)
คาลากจูงรถที่นําไปบรรทุก
ลง
หรือขนลงในทางแยก
หรือทางตัน

94) การรถไฟฯ จะคิดคาลากจูงที่ตองนําไปบรรทุกหรือขน
ในทางแยก ทางตัน บางแหง หรือภายนอกประแจทางหลีกของสถานี
เฉพาะกรณีที่ใชรถจักรของการรถไฟฯ ทําการลากจูง หรือสับเปลี่ยน
ตามอัตรา ดังนี้
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1. การคิดคาลากจูง และการนับ

จํานวนคันรถที่

จัดรูปแบบ: สัญลักษณแสดงหั
วขอยอยและลําดับเลข

จัดรูปแบบ: สัญลักษณแสดงหั
วขอยอยและลําดับเลข

จัดรูปแบบ: สัญลักษณแสดงหั
วขอยอยและลําดับเลข

จะกลาวตอไป กําหนดไว สําหรับรถ 4 ลอ ในกรณีที่เปนรถ 8 ลอ
ใหคิดเทากับรถ 4 ลอ 2 คันเสมอไป
2. คิดคาลากจูงคันละ 40 บาทตอรถ 4 ลอ นอกเหนือ
จากคาระวางที่ไดกําหนดไว สําหรับสถานีและทางแยกตอไปนี้ คือ.2.1 สถานีแมน้ํา
2.1.1 ทางแยกทาเรือกรุงเทพฯ
2.1.2 ทางแยกโรงงานฆาสัตวพระโขนง
2.1.3 ทางแยกคลังน้ํามันสํานักงานจัดจําหนาย
และสํารองผลิตภัณฑน้ํามัน
2.1.4 ทางแยกโรงกลั่นน้ํามันกรมพลังงานทหาร
2.1.5 ทางแยกบริษัท เอส เค บราเดอรส จํากัด
การสงรถไปบรรทุกหรือขนลงระหวางทางแยกตอทางแยกหรือสง
ถึงสถานีแมน้ํา ใหคิดคาระวางตามขอ 91 สมุดอัตราสินคาเลม 1 และ
ไมตองคิดคาลากจูง
2.2 สถานีคลองพุทรา
2.2.1 ทางแยกโรงงานบริษัทพรอมพันธุ อุตสาหกรรมไม จํากัด
2.2.2 ทางแยกโรงงานบริษัทไทยผลิตภัณฑยิบซั่ม จํากัด
2.3 สถานีบานชองใต ทางแยกโรงงานบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด
2.4 สถานีมาบกะเบา ทางแยกโรงงานบริษัทปูนซิเมนตนครหลวง จํากัด
2.5 สถานีนครราชสีมา ทางแยกกองบัญชาการชวยรบที่ 2
2.6 สถานีบานหมอ
2.6.1 ทางแยกบอดินขาว
2.6.2 ทางตันกองเก็บแรบริษัทเหมืองทิพ จํากัด
2.7 สถานีวังกะพี้ ทางแยกโรงงานน้ําตาลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
2.8 สถานีแมเมาะ ทางแยกของลิกไนท
2.9 สถานีบางบําหรุ ทางแยกโรงจักรไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตฯ
2.10 สถานีโกศินารายณ ทางแยกโรงงานบริษัทอุตสาหกรรม
กระดาษไทย จํากัด (บริษัทสยามคราฟ)
2.11 สถานีบานชะอํา ทางแยกโรงงานบริษัทชลประทานซิเมนต
จํากัด ( บริษัทสยามคราฟ )
2.12 ทางแยกบอยอยศิลา ที่บานหมี่ ,ชองแค, เขากระโดง,บุรีรัมย
เขาคูบา และเขาเทเลอร สระบุรี,เขาใหญ,
เขานาชะอัง
2.13 ทางแยกลงสูทาเรือ สถานีทาชาง,นครชุมน
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3. คิดคาลากจูงคันละ 20 บาทตอรถ 4 ลอ
นอกเหนือ
จากคาระวางที่กําหนดไวสําหรับสถานีและทางแยกตอไปนี้
คือ.
3.1 สถานีหนองขอนกวาง ทางแยกคลัง
น้ํามันบริษัทเอสโซฯ
ทางแยกโกดังเก็บ
3.2
สถานีทาเรือ
ขาวโพด
3.3 สถานีบานตาคลี ทางแยกขนถายน้ํามัน
ของกองทัพอากาศ
3.4 สถานีพิษณุโลก ทางแยกขนถายน้ํามัน
บริษัทเชลล บริษัทเอสโซฯ และสํานักงานจัดจําหนาย และ
สํารองผลิตภัณฑน้ํามัน
3.5 สถานีแมเมาะ ทางแยกบริษัทปุยเคมี
จํากัด

3.6 สถานีปาเสา ทางแยกโรงบมใบยาของ
บริษัทสงเสริมใบยาสูบไทย จํากัด
3.7 สถานีสารภี ทางแยกโรงบมใบยาของ
บริษัทเทพวงศ จํากัด
3.8 สถานีเชียงใหม ทางแยกคลังน้ํามัน
บริษัทคาลเท็กซ
3.9 ทางแยกบอยอยศิลา ที่แกงหลวง แม
ทะ
เขาทะโมน
3.10 ทางแยกลงสูทาเรือ สถานีกันตัง
4. การคิดคาลากจูงตามอัตราในขอ 2 และ 3 หาก
เปน
รถบรรทุกที่พวงสงกับขบวนรถเดียวกัน และผูสงหรือผูรับเปน
เจาของรายเดียวกัน มีจํานวนคิดเปนรถ 4 ลอเกินกวา 20
คันขึ้นไป จะคิดคาลากจูงเพียง 20 คัน
5. กรณีนํารถไปบรรทุกหรือขนลงภายนอกประแจ
ทางหลีกของสถานีตางๆ ในระยะทางไมเกิน 1 กิโลเมตร นับ
จากประแจนอกสุด คิดคาลากจูงคันละ 300 บาทตอรถ 4 ลอ
ถาระยะทางเกินกวา 1 กิโลเมตร จะคิดคาลากจูงเพิ่ม
ตามแตผูอํานวยการฝายการเดินรถ จะกําหนด และจะตอง
ไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการฝายการเดินรถกอนทุกครั้ง

(ขอ 94 แกไขตามใบแทรกที่ 484 ในสมุดอัตราสินคาเลม
1)
คาลากจูงรถสินคาเปลา
ของบริษัทอุตสาหกรรม
และของรถไฟตางประเทศ

95) รถสินคาเปลาของบริษัทอุตสาหกรรมและของรถไฟ
ตางประเทศที่มิไดมีขอตกลงหรือสัญญาเดินรถรวมกับการรถไฟฯ
จะพวงไปมาในทางรถไฟไทยไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการ
ฝายการเดินรถ และจะตองเสียคาลากจูงในอัตรา 1 คัน ดังนี้.- 33 -

รถสินคาเปลาชนิด 4 ลอ กิโลเมตรละ 1.50 บาท
รถสินคาเปลาชนิด 8 ลอ กิโลเมตรละ 3.00 บาท
คาลากจูงขั้นต่ําตองไมนอยกวาคันละ 400.00 บาท
สําหรับรถสินคาชนิด 4 ลอ และ 800.00 บาท สําหรับรถสินคาชนิด 8 ลอ
(ขอ 95 แกไขตามใบแทรกที่ 520 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1)
96) ก. ปนจั่นประจําที่ของการรถไฟฯ ซึ่งมีอยูตามสถานีตางๆ

คาลากจูงและคาแรง

ปนจั่น
นั้น จะยอมใหใชไดแตตองเสียคาแรงยกตันละ 10.00 บาท รวมทั้งชนิด
เหล็ก และชนิดไมเศษของตันคิดเปน 1 ตัน แตคาแรงยกขั้นต่ําตองคิด
100.00 บาท สําหรับรถชนิด 4 ลอ และ 200.00 บาท สําหรับรถชนิด 8 ลอ
สถานีที่ติดตั้งปนจั่นประจําที่ มีดังตอไปนี้.กรุงเทพ แมน้ํา กันตัง เชียงใหม ลําปาง เดนชัย
ข. รถปนจั่นของการรถไฟฯ ถามีวางจะเรียกไปใช ณ ที่ใดๆ
ก็ได โดยใหคิดคาธรรมเนียมการใชรถปนจั่นดังนี้.(1) คิดคาแรงยกสิ่งของในอัตราตันละ 200.00 บาท
เศษของตันคิดเปน 1 ตัน และคาแรงยกขั้นต่ําตองคิด 1,400.00 บาท
(2) กรณีเรียกไปใช ณ ที่อื่นนอกจากสถานีที่มีรถปนจั่น
ประจําอยูคิดคาลากจูงรถปนจั่นทั้งเที่ยวไปและกลับกิโลเมตรละ12.00 บาท
และคาลากจูงขั้นต่ําตองคิด 1,200.00 บาท การคิดคาลากจูงรถปนจั่นนี้
ใหคิดจากสถานีที่มีรถปนจั่นประจําอยูใกลที่สุด ถึงแมวารถปนจั่นนั้นจะ
ไดพวงไปจากสถานีอื่นที่ไกลกวาก็ตาม
สถานีที่มีรถปนจั่นประจําอยู คือ สถานีชุมทางบางซื่อ
อุตรดิตถ ลําปาง นครราชสีมา ชุมพร ชุมทางทุงสง ชุมทางหาดใหญ
(3) กรณีเรียกไปใช ณ ที่อื่นนอกจากสถานีที่มีรถปนจั่น
ประจําอยู ถาใชทําการยกสิ่งของขึ้นหรือยกลงไมแลวเสร็จตามเวลาที่
กําหนดไวในขอ 80 และ 87 แหงกฎขอบังคับนี้ จนเปนเหตุใหรถปนจั่น
ตองคางคืน ณ สถานีที่ใชนั้น การรถไฟฯ จะคิดคาปวยการ 600.00บาท

ตอ 1 วัน หรือเศษของวัน
(ขอ 96 อนุ ก. แกไขตามใบแทรกที่ 24 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1)
(ขอ 96 อนุ ข. แกไขตามใบแทรกที่ 519 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1)
(ขอ 96 อนุ ค. ยกเลิกตามใบแทรกที่ 519 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1)
97) สินคาที่ไมไดระบุรายชื่อและประเภทไวในบัญชี
ทายกฎขอบังคับนี้ ใหคิดคาระวางในอัตราสินคาประเภท 3
(ขอ 97 แกไขตามใบแทรกที่ 456 ในสมุดอัตราสินคาลม 1)

สินคาที่ไมไดระบุรายชื่อ
และประเภท

- 34 การบรรทุกสงยวดยานยนต

การคิดคาระวางสินคา
โรงงานเหมาหลังจากหรือถึง
สถานีบานทางแยกสถานีบานหมอ
คาระวาง

98) การรถไฟฯ จะไมรับสงยวดยานยนตที่ยังมิได
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ ไป – มา โดยทางรถไฟ ทั้งนี้
ยกเวนยวดยานยนต
เฉพาะพระองคพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว และยวดยานที่มีใบอนุญาตใหใชไดระหวางประเทศ
ซึ่งมีผูนํามาใชในราชอาณาจักรชั่วคราว
สวนรถของสํานัก
พระราชวัง ของกรมตํารวจ ของขาราชการทหาร ที่มีเลขและ
เครื่องหมายตามกฎกระทรวง ไดรับการยกเวนการจดทะเบียน
คงรับบรรทุกสงไปมาตามหลักฐานของทางราชการผูขอบรรทุก
99)
การบรรทุกสงสินคาเหมาหลังจากหรือถึง
บริษัทปูนซีเมนตไทย จํากัด ที่ทาหลวง (แยกจาก
หมอ) จะไมคิดคาลากจูง แตใหเพิ่มระยะทาง เพื่อคิด
อีก 8 กิโลเมตร
(ขอ 99 แกไขตามใบแทรกที่ 456 ในสมุดอัตราสินคาเลม

1)
ระเบียบการเชาหรือคาเชา
แจงขบวนรถพิเศษสินคา
ผูอํานวยการฝาย

100) ก. การเชาขบวนรถพิเศษสินคา ผูเชาตอง
ความจํานงขอเชาเปนลายลักษณอักษรตอ
การเดินรถหรือหัวหนากองควบคุมหมุนเวียนลอเลื่อนลวงหนา
ไมนอยกวา 7 วัน พรอมกับวางเงินคามัดจําขบวนละ
15,000.00 บาท เงินคามัดจําจํานวนดังกลาวนี้ใหผลักเขาเปน
สวนหนึ่งของคาเชาขบวนรถพิเศษ
แตถาไมอนุญาตใหเชา
หรือไมมีการจัดรถใหเชาจะคืนใหผูขอเชาตอไป
สําหรับการขอเชาของหนวยราชการ กระทรวง ทบวง
กรม ใหยกเวนไมตองเรียกเก็บเงินคามัดจํา

ข. เมื่อการรถไฟฯ ไดอนุญาตและจัดรถใหเชาแลว
หากผูเชาไมใชรถทําการบรรทุกสงหรือทําการบรรทุกลาชากวา
เวลาที่กําหนดการรถไฟฯ จะคิดคาปวยการรถเสียเวลา สําหรับ
รถที่จัดใหนั้น ตามระเบียบที่กําหนดไวโดยจะโอนเงิน คามัด
จําเปนคาปวยการรถเสียเวลาจนครบ แตถาจํานวนเงินคามัด
จํานอยกวาคาปวยการรถเสียเวลาการรถไฟฯ จะเรียกเก็บเพิ่ม
จากผูเชาเปนเงินสดจนครบจํานวนตอไป
ค. การรถไฟฯ จะคิดคาเชาขบวนรถพิเศษสินคาแตละ
ขบวนไมนอยกวา 30 คัน รถสินคา 4 ลอ โดยใหคิดจากอัตรา
คาระวางสินคาเหมาหลังประเภท 4 ตามพิกัดบรรทุกของรถที่
ใหเชา กับรวมบวกเพิ่มอีกดังนี้
(1) เชาเที่ยวเดียว คิดเพิ่มอีกรอยละ 60 ของคาระวาง
สําหรับหนวยราชการทหาร ตํารวจ คิดเพิ่มอีกรอยละ 50
- 35 (2) เชาไป - กลับ คิดเพิ่มอีกรอยละ 15 ของคาระวาง
สําหรับหนวยราชการ ทหาร ตํารวจคิดเพิ่มอีกรอยละ 10
การคิดคาเชาขบวนรถพิเศษสินคาแตละขบวนไมตองทําการปดเศษ
คาระวางเปนรายคัน แตใหทําในครั้งสุดทายเมื่อคํานวณเปนคาเชาขบวนรถ
พิเศษสินคาทั้งขบวนแลวคือ ถามีเศษต่ํากวา 50 สตางค ใหปดทิ้ง ถามีเศษ
เกินกวา 50 สตางค ใหยกเปน 1.00 บาท และจํานวนหนวยของบาท ตั้งแต
1.00 บาท ถึง 4.00 บาท ใหยกเปน 5.00 บาท และตั้งแต 6.00 บาท ถึง
9.00 บาท ใหยกเปน 10.00 บาท
(3) คาเชาขบวนรถพิเศษสินคาขั้นต่ําไมวาจะเปนการเชา
เที่ยวเดียวหรือไปกลับ ตองไมนอยกวา 45,000 บาท
กรณีขอเชาขบวนรถพิเศษสินคามีรถพวงไมถึง 30 คันรถสินคา
4 ลอสําหรับจํานวนรถที่ยังขาดอยูใหคิดเพิ่มเทากับอัตราคาระวางรถสินคา
4 ลอ พิกัดบรรทุก 13,500 กก.
(4) ในกรณีรถบรรทุกสินคาที่เชาคันใดที่ชั่งสอบน้ําหนัก
สินคาไดเกินพิกัดบรรทุกใหถือปฏิบัติในการคิดน้ําหนักสวนที่เกินตาม
ขอ 76 เพื่อคิดคาเชาตามระเบียบนี้
(ขอ 100 แกไขตามใบแทรกที่ 823 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1)
101) ไมทอนและไมซุง สงจากสถานีใดๆ ในทางรถไฟไปยัง
กรุงเทพฯ จะรับบรรทุกสงใหขนลงไดเฉพาะแมน้ํา
(ขอ 101 แกไขตามใบแทรกที่ 415 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1)

การสงไมทอนและ
ไมซุงถึงกรุงเทพฯ

102) 1. การใชรถถังน้ํามัน (รถ ทค.บทค.ทอ.) และรถ
คาระวางใช
รถถังน้ํามัน
ถังบิทูเมน รถ (บทบ.) บรรทุกน้ํามันหรือบิทูเมน สงจากและถึงสถานี
บรรทุกน้ํามันตางๆ
ตางๆ ใหคิดคาระวางตามอัตราในขอ 90 และประเภทสินคาที่กําหนด
ไวในสมุดอัตราสินคาเลม 1 โดยถือจํานวนน้ํามันหรือบิทูเมน 1 ลิตร
เทากับ 1 กิโลกรัม (รถ ทค.บทค.ทอ.หามใชบรรทุกบิทูเมน) และ
คํานวณคาระวางตามจํานวนน้ํามันแตละชนิดหรือบิทูเมนที่ไดกําหนด
ใหบรรทุกไวแตละหลังแทนการคํานวณตามพิกัดความจุของถัง ดังนี้
(ขอ 102 อนุ(1)แกไขตามใบแทรกที่ 331 ในสมุดอัตราสินคาเลม1)
(ดังบัญชีแสดงชนิดรถและเลขที่รถ ทค.บทค.บทบ. แนบทายกฎขอบังคับนี้)
2. .............................................................
(ขอ 102 อนุ (2) ยกเลิกตามใบแทรกที่ 347 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1)
คาลากจูงรถบรรทุก
102 3. การใชรถบรรทุกน้ํามัน (บทค.ทค.) และรถบรรทุก
น้ํามัน
บิทูแมน (บทบ.) โดยเฉพาะบรรทุกน้ํามันหรือบิทูเมน สงไปยังสถานี
และรถบรรทุกบิทูเมน
ใดๆ ในทางรถไฟตลอดทางทุกสาย ผูสงจะตองเสียคาลากจูงรถเปลา
กลับสถานีแมน้ําเพิ่มจากคาระวางอีกตางหากในอัตราตอ 1 คัน ดังนี้
- 36 รถ ทค.
กิโลเมตรละ 1.50 บาท
รถ บทค. บทบ.
กิโลเมตรละ 3.00 บาท
คาลากจูงขั้นต่ําตองไมนอยกวาคันละ 400.00 บาท
สําหรับรถ ทค.และ 800.00 บาท สําหรับรถ บทค. บทบ. คา
ลากจูงนี้จะคิดเพิ่มไวในใบสงของ กํากับรถ ทค. บทค. บทบ. ใน
เที่ยวที่สงไป
ทั้งนี้ ยกเวนรถ ทค. บทค. บทบ.ที่การรถไฟฯ ไดทํา
สัญญาใหหนวยงานอื่นเชาไมตองคิดคาลากจูงรถเปลาในเที่ยว
สงกลับสถานีแมน้ํา
(ขอ 102 อนุ(3)แกไขตามใบแทรกที่520 ในสมุดอัตราสินคา
เลม1)
103) ................................................
(ขอ 103 ยกเลิกตามใบแทรกที่ 456ในสมุดอัตราสินคาเลม
1)
การคํานวณน้ําหนักปูนซีเมนต
จาก

104)

การคํานวณน้ําหนักปูนซีเมนตที่บรรทุกสง

และถึงสถานีตางๆ ในทางรถไฟใหคํานวณโดยวิธีคูณดวย
น้ําหนักของถัง กระสอบหรือถุงกระดาษกับจํานวนถัง กระสอบ
หรือถุงกระดาษที่บรรทุกในรถนั้น เมื่อคํานวณน้ําหนักดวยวิธีนี้
แลวไมตองนํารถบรรทุกปูนซีเมนตนั้นไปชั่งโดยเครื่องชั่งรถอีก
น้ําหนักของปูนซีเมนตที่บรรจุในถังไม กระสอบปาน
และถุงกระดาษที่จะบรรทุกในรถ
ไดกําหนดจํานวนไวตาม
ตารางตอไปนี้.-

ปูนซีเมนต
บรรจุใน
ถังไม
กระสอบปาน
กระสอบปาน
ถุงกระดาษ
ถุงกระดาษ
ระเบียบและวิธีการ
สถานี
บรรทุกสงแร

จํานวนบรรทุกเต็มหลังในรถจุ

น้ําหนักของ
ชิ้นหนึ่งเปนกิโลกรัม

8000
กก.
44
106
160
160
200

180
75
50
50
40
105)

ก.

10,000
กก.
55
133
200
200
250

12,500
กก.
69
166
250
250
312

การบรรทุกสงแรทางรถไฟจากและถึง

ใดๆ ผูสงตองมีใบอนุญาตขนแรตนฉบับของพนักงานเจาหนาที่
กรมทรัพยากรธรณีมาแสดงตอพนักงานรถไฟฯ ที่สถานีตนทาง
และพนักงานรถไฟฯ สถานีตนทางตองแนบใบอนุญาตขนแร
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ติดไปพรอมกับใบสงของทุกครั้ง และจะมอบคืนใหกับผูรับที่สถานี
ปลายทางยกเวนแรยิบซั่ม แรฟลูออไรด แรแบไรด ถานหิน (ลิกไนต)
ดินมารล แรรัตนชาติ แรโคโลไมท และแรโซเดียมเฟลดสปารรวม
8 ชนิด ไมวาจะมีปริมาณเทาใดไมตองมีใบอนุญาตขนแรมาแสดง
(ขอ 105 แกไขตามใบแทรกที่ 780 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1)
การบรรทุก

106) การรับบรรทุกสงสัตวมีชีวิต ไดแก ชาง มา โค กระบือ สุกร
สงสัตว
แพะ แกะ ลา ลอ ( ไมรวมสัตวปก สัตวน้ํา สัตวปา ) จะตองมีผูควบคุม

มีชีวิต

ไปดวยคันละ 1 คนเวนไวแตจะไดทําความตกลงกับผูอํานวยการฝาย
การเดินรถหรือผูแทน ที่ไดรับมอบหมายเสียกอน ผูควบคุมรถบรรทุก
สัตวดังกลาวจะตองเสียคาโดยสารชั้นที่ 2 หรือชั้นที่ 3 เที่ยวเดียว
ครึ่งราคาทุกคนตามระยะทาง ที่บรรทุกสงสัตวมีชีวิตนั้นๆ สุดแตกรณี
และชั้นที่นั่งโดยสารถาบรรทุกสงเปนระยะทางเกินกวา 300 กิโลเมตร
แลวผูควบคุมสัตวจะขออนุญาตหยุดพักรถบรรทุกสัตวได 1 คืน ณ
สถานีหนึ่งสถานีใดที่มีทางหลีก ตั้งแต 2 ทางขึ้นไป โดยไมตองเสียคา
ปวยการรถเสียเวลา การขออนุญาตนี้ ใหขอตอนายสถานีสงตนทาง
อนึ่งถาสถานีที่หยุดพักสัตวมีชานสําหรับนําสัตวขึ้นลงประจําอยูแลว
ผูควบคุมสัตวจะนําสัตวใหลงพักบนพื้นดินก็ได แตตองนําสัตวบรรทุก
ขึ้นในรถใหเสร็จกอนที่ขบวนรถจะเดินทางตอไปจากสถานีนั้นๆ ไมนอย
กวา 1 ชั่วโมง ถาหากบรรทุกไมทันเปนเหตุใหรถตกคางเสียเวลาจะตอง
ชําระคาปวยการระเสียเวลาตามอัตราดวย
(ขอ 106 แกไขตามใบแทรกที่ 271และที่ 406 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1)
107) เปนหนาที่ของผูควบคุมสัตวจะตองเลี้ยงดูสัตวของตนเอง
ตามสถานีรายทางที่จะทําได หามมิใหนําอาหารสัตวที่แหงเชน ฟาง และ
หญาแหงบรรทุกไปในรถบรรทุกสัตว โดยมิไดบอกเจาพนักงานผูควบคุมรถ
อยูนั้นทราบเปนอันขาด และจะตองระมัดระวังอันตรายในเรื่องไฟไหม หาก
เกิดการเสียหายขึ้นจะตองชดใชคาเสียหายแกการรถไฟฯ ดวย
108) เงินคาระวางบรรทุกสงสัตวมีชีวิตตองเสียลวงหนาที่สถานีสง
ชีวิต
เสมอนอกจากจะไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการฝายการเดินรถกอน

การเลี้ยงหรือนํา
อาหารสัตว

คาระวางสงสัตวมี
ตองเสียลวงหนา

109) ถาพนักงานรถไฟมีความสงสัยวาสัตวซึ่งจะบรรทุกสงไป สัตวที่สงสัยวามีโรคติดตอ
โดยทางรถไฟนั้น เปนโรคติดตอ หรืออาจเปนอันตรายแกสัตวอื่นๆไดแลว
จะไมรับบรรทุกสงไปเปนอันขาด

ตั๋วพิมพรูปพรรณสัตว

- 38 110) การรถไฟฯ ไมถือวาเปนหนาที่ๆ จะตอง
ตรวจตราวาบรรดาสัตวมีชีวิต ที่จะบรรทุกสงไปโดยทางรถไฟ
นั้น มีตั๋วรูปพรรณหรือไม ถาเกิดมีเหตุการณที่ทําใหรถตอง
เสียเวลาขึ้นเพราะพนักงานของรัฐบาล ตองทําการตรวจสอบ
รูปพรรณหรือเพราะเหตุอื่นๆ ก็ดี เจาของหรือผูสงจะตองเสีย
เงินคาปวยการรถเสียเวลาตามอัตราดวย
111) ยกเลิกตามใบแทรกที่ 456 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1

การขอเชาใชชานบรรทุก
ของการรถไฟฯ

112) ผูหนึ่งผูใดประสงคจะขอเชาใชชานบรรทุก เพื่อ
ประโยชนในการลําเลียงสิ่งสินคาเครื่องลอเลื่อน และสัตวมีชีวิต
ขึ้นหรือลงเปนครั้งคราว ณ สถานีใดสถานีหนึ่ง ซึ่งไมเกี่ยวกับ
การบรรทุกสงโดยทางรถไฟแลว ใหแสดงความจํานงพรอมทั้ง
ระบุสิ่งของมีน้ําหนักเทาใด โดยแนชัดเปนลายลักษณอักษรตอ
นายสถานี สารวัตรเดินรถ หรือสารวัตรรับสงสินคาสุดแตกรณี
และไดรบั อนุญาตจากสารวัตรเดินรถหรือสารวัตรรับสงสินคา
แลวจึงอนุญาตใหใชชานบรรทุกของการรถไฟฯ ในการลําเลียง
สิ่งสินคาเครื่องลอเลื่อนและสัตวมีชีวิตไดโดยผูขอจะตองเสีย
คาธรรมเนียมในการเชาใชชานบรรทุกของการรถไฟฯ ดังนี้.1. สิ่งสินคาตางๆ เครื่องลอเลื่อนที่ลําเลียงขึ้นหรือลง
คิดตันละ 50.00 บาท (เศษของตันคิดเทากับ 1 ตัน)
2.ชางคิดเชือกละ 50.00 บาท
3.โค กระบือ มาทุกขนาด ลา ลอ และสัตวมีชีวิตอื่นๆ
ที่มีขนาดคลายคลึงกัน คิดตัวละ 5.00 บาท
4. สุกร แพะ แกะ และสัตวขนาดกลางทุกชนิดที่มี
ขนาดคลายคลึงกัน คิดตัวละ 1.00 บาท
คาเชาใชชานบรรทุกขึ้นหรือลงนี้จะคิดขั้นต่ําไมนอย
กวา 50.00 บาท และถาชานบรรทุกเกิดชํารุดเสียหายอัน
เนื่องจากการลําเลียงสิ่งสินคาเครื่องลอเลื่อนหรือสัตวมีชีวิตขึ้น
หรือลงผูขอเชาใชตองรับผิดชอบ ชดใชคาเสียหายใหกับการ
รถไฟฯ อีกโสดหนึ่งดวย
(ขอ 112 แกไขตามใบแทรกที่ 391 ในสมุดอัตราสินคาเลม
1)

การบรรทุกสงสินคา
สัตวเครื่องลอเลื่อน และสัตว
มีชีวิตที่ทางการประกาศ
พนักงาน
ควบคุมและหามขนยาย

113.) ก. การบรรทุกสงสินคา เครื่องลอเลื่อน และ
มีชีวิตเหมาหลังที่ทางการประกาศควบคุมหรือหามขนยายผูสง
จะตองนําหนังสืออนุญาตหรือใบเบิกทางขนยายของเจา
ทองที่มาแสดงตอพนักงานรถไฟ ณ สถานีตนทางและพนักงาน
รถไฟ ตองนําหนังสืออนุญาตหรือใบเบิกทางขนยายแนบติดใบ
สงของเปนหลักฐานทุกครั้งเมื่อถึงปลายทางจะมอบหนังสือ
อนุญาตหรือใบเบิกทางขนยายใหกับผูรับตอไป
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ข.รถบรรทุกสินคา เครื่องลอเลื่อน หรือสัตวมีชีวิตที่
เสียเวลา

การคิดคาปวยการรถ

ทางการประกาศควบคุมหามขนยายตองตกคางที่ตนทางระหวาง
ทางหรือปลายทางเพราะรอหนังสืออนุญาตหรือใบเบิกทางขนยาย
หรือรอทําพิธีศุลกากรสุดแตกรณี การรถไฟฯ จะคิดคาปวยการ
รถเสียเวลาตามที่กําหนดไวในขอ 80 แหงกฎขอบังคับนี้ เพิ่มอีก
ตางหากนอกเหนือจากคาระวางและคาตางๆ ดวย
(ขอ 113 แกไขตามใบแทรกที่ 391 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1)
114) รถบรรทุกสินคา เครื่องลอเลื่อน และสัตวมีชีวิตที่
ผูสงๆไปผิดสถานี และขอใหพนักงานรถไฟจัดการสงตอไปหรือ
ยอนกลับไปยังสถานีใด สถานีหนึ่ง ซึ่งพนักงานรถไฟฯ ตองออก
ใบสงของใหมหรือแกสถานีรับในใบสงของฉบับเดิมแลว การรถไฟฯ
จะคิดคาปวยการรถเสียเวลาเพิ่มอีก ตามขอ 80 นอกเหนือจากคา
ระวาง และคาตางๆ แหงกฎขอบังคับนี้ โดยจะหักเวลาขนลงให
4 ชั่วโมง สําหรับรถ 4 ลอ และ 6 ชั่วโมง สําหรับรถ 8 ลอ ในเวลา
กลางวัน นับจากเวลาที่ไดปลดรถบรรทุกไวจนกวาจะไดรับแจงจาก
สถานีตนทาง (ถาไดรับแจงในเวลา 18.00 น.ไปแลว ใหนับจาก
6.00 น. ของวันรุงขึ้น)
(ขอ 114 แกไขตามใบแทรกที่ 391 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1)
115) ก.รถบรรทุกสินคา เครื่องลอเลื่อน และสัตวมีชีวิต

สําหรับรถบรรทุกที่ตกคาง
เพราะรอหนังสืออนุญาต
หรือรอทําพิธีศุลกากร

รถบรรทุกที่ผูสง
สงไปผิดสถานี

การนํารถบรรทุกเขาทําการ

ชั่ง
ที่สงจากสถานีที่มีเครื่องชั่งรถหรือสงจากสถานีที่ไมมีเครื่องชั่งรถ
น้ําหนักดวยเครื่องชั่งรถทั้งคัน
เมื่อผานสถานีที่มีเครื่องชั่งรถ พนักงานรถไฟฯ จะนํารถบรรทุก
เขาทําการชั่งน้ําหนัก หากปรากฏวาน้ําหนักเกินพิกัดบรรทุกตามที่
กําหนดไวในขอ 76 แหงกฎขอบังคับนี้ ผูสงหรือผูรับจะตองทําการ
ขนสวนที่เกินลง และพนักงานรถไฟ จะนํารถบรรทุกเขาชั่งสอบน้ําหนัก
ครั้งที่สอง หากปรากฏวาน้ําหนักยังเกินพิกัด 5 สวนใน 100 อยูอีก
และตองขนสวนที่เกินลงในการนํารถบรรทุกเขาชั่งสอบน้ําหนักครั้งที่
สามหรือครั้งตอๆไป การรถไฟฯ จะคิดคาธรรมเนียมการลากจูงเพิ่มอีก
คันละ 30.00 บาท สําหรับรถ 4 ลอ และ 50.00 บาท สําหรับรถ 8 ลอ
นอกเหนือจากคาระวางและคาตางๆ ตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
ข.) การขนสวนที่เกินลงจากรถบรรทุก และนํารถบรรทุก
เขาชั่งสอบน้ําหนักใหม ตามที่กลาวไวในขอ ก ถาสงรถบรรทุกไปกับ
ขบวนรถเที่ยวแรกไมทัน จะคิดคาปวยการรถเสียเลาเพิ่มตามขอ 80
แหงกฎขอบังคับนี้อีกดวย

- 40 -

ค.) รถบรรทุกเหมาหลัง ซึ่งผานการชั่งน้ําหนักดวย
เครื่องชั่งรถทั้งคันของการรถไฟฯ แลว ถาผูสงหรือผูรับมีความ
ประสงคจะทําการชั่งสอบน้ําหนักสินคาใหม ใหแจงความจํานง
เปนลายลักษณอักษรตอนายสถานี สารวัตรเดินรถ สารวัตร
รับสงสินคาถาผลของการชั่งสอบปรากฏวาน้ําหนักสินคาที่ชั่ง
สอบไดเทาเดิมหรือมากกวาเดิม ผูขอทําการชั่งสอบน้ําหนัก
จะตองเสียคาธรรมเนียมในการลากจูงเพิ่มอีกตางหาก ตามที่
กําหนดไวในขอ ก.ทุกครั้ง สําหรับการขอชั่งสอบน้ําหนักสินคา
ใหมนี้ถาตองตัดรถบรรทุกออกจากขบวน และไมสามารถพวง
ไปกับขบวนรถเที่ยวแรกไดทัน
จะตองคิดคาปวยการรถ
เสียเวลาเพิ่มตามขอ 80 แหงกฎขอบังคับนี้ดวย
(ขอ 115 แกไขตามใบแทรกที่ 391 ในสมุดอัตราสินคา
เลม 1)
การยกน้ําหนักเพื่อคิดคาระวาง

การสงขามแพขนานยนต
ขาม
ที่ พระราม 6

การบรรทุกและขนลงที่
ลอเลื่อน
ยานสถานีบางซื่อ

การใชถนนของการรถไฟฯ
เครื่อง
ในเขตสถานีบางซอน

116) น้ําหนักของสินคาที่บรรทุกเหมาหลังเมื่อชั่งได
เกินกวาพิกัดขั้นต่ํา (เมื่อมีใบอนุญาตต่ําอัตรา) หรือเกินกวา
พิกัดความจุของรถแลว
ใหคิดคาระวางตามน้ําหนักที่ชั่งได
แทจริง โดยไมตองประมูลยกขึ้นเปน 10 กิโลกรัม
117) สินคาสัตวมีชีวิต และเครื่องลอเลื่อนที่ตองสง
แพขนานยนตที่พระราม 6 การรถไฟฯ จะคิดคาสงขามแพ
ขนานยนตหลังละ 200.00 บาท สําหรับรถชนิด 4 ลอและ
400.00 บาท สํารับรถชนิด 8 ลอ
(ขอ 117 แกไขตามใบแทรกที่ 12 ในสมุดอัตราสินคา
เลม 1)
118) หามทําการบรรทุกหรือขนสินคา

เครื่อง

สัตวมีชีวิต ลงจากรถเฉพาะในประเภทเหมาหลังที่ยานสถานี
บางซื่อ เวนไวแตจะเปนของการรถไฟฯ และของบริษัท
ปูนซีเมนตไทย จํากัด การสงรถไปบรรทุกหรือขนลงที่ยาน
สถานีบางซื่อ นอกจากเปนของการรถไฟฯ และของบริษัท
ปูนซีเมนต จํากัด แลวจะตองไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการ
ฝายการ เดินรถทุกครั้ง
(ขอ 118 แกไขตามใบแทรกที่ 2 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1)
119)ก.ผูใดประสงคจะนํารถสามลอถีบรถสามลอ
และ/หรือรถยนตเขามาบรรทุก หรือขนถายสินคาโดยใชถนน

(พระราม 6)

ของการรถไฟฯ ในเขตสถานีบางซอน (พระราม 6) ซึ่งไม
เกี่ยวกับการขนสงสินคาทางรถไฟแลว จะคิดคาธรรมเนียมการ
ใชถนนดังนี้.- 41 -

1.รถสามลอถีบ,รถสามลอเครื่อง
เที่ยวละ
10.00 บาท
2.รถยนตบรรทุกสินคาชนิดสี่ลอ
”
30.00 บาท
3.รถยนตบรรทุกสินคาชนิดหกลอ
”
50.00 บาท
4.รถยนตบรรทุกสินคาชนิดสิบลอ
”
70.00 บาท
5.รถเทรลเลอร,รถบรรทุกคอนเทนเนอร ”
110.00 บาท
ข.) กรณีตามขอ 119 ก.ถาบรรทุกหรือขนถายสินคาแลว
ไมนํารถสามลอถีบ,รถสามลอเครื่อง รถยนตออกไปและจอดพัก
คางคืนที่ยานสถานีบางซอน (พระราม 6) ในเขตของการรถไฟฯ
จะคิดคาธรรมเนียมการจอดพักคางคืนเพิ่มอีกในอัตรา 2 เทาของ
ขอ ก.สุดแตกรณีตอ 1 วัน และเศษของวันคิดเปน 1 วัน
(ขอ 119 แกไขตามใบแทรกที่ 888 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1)
120) การรถไฟฯ จะไมรับบรรทุกสงหนังสัตวสด หนัง

การบรรทุกหนังสัตวสด

เค็ม
สัตวเค็ม ที่มิไดบรรจุในภาชนะ ทั้งในประเภทหอวัตถุ และเหมา
คันรถ และจะคิดคาธรรมเนียมสําหรับหนังสัตวสด หนังสัตวเค็ม
ยกเวนหนังหมู สําหรับใชเปนอาหาร เฉพาะการสงในประเภท
หอวัตถุ 20.00 บาท ตอ 1 ภาชนะที่ใชบรรจุหนัง แตอยางสูงจะ
คิดเพียง 200.00 บาท สําหรับการสงเกินกวา 10 ภาชนะในใบ
สงของ 1 ฉบับ
(ขอ 120 แกไขตามใบแทรกที่ 158 ในสมุดอัตราสินคาเลม1)
121) การใชรถ ถค., ขส. และ บขส. บรรทุกไมทุกชนิด
ถค.,ขส.และ
ถาไมไดสงจากหรือถึงหรือผานเครื่องชั่งรถทั้งคัน หามมิใหตอเสริม
ขางรถดวยสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปนอันขาด สวนที่บรรทุกสงจากหรือถึง
หรือผานเครื่องชั่งรถ อนุญาตใหเสริมขางรถ และบรรทุกไดสูงกวา
ขอบรถไมเกิน 457 มม.
(ขอ 121 แกไขตามใบแทรกที่ 777 ในสมุดอัตราสินคาเลม 1)
122) ยกเลิกตามใบแทรกที่ 777 สมุดอัตราสินคาเลม 1)
123) รถบรรทุกสินคา เครื่องลอเลื่อน หรือสัตวมีชีวิต
รับ

การใชรถ
บขส. บรรทุกไม

การเปลี่ยนสถานี

ประเภทเหมาคัน เมื่อออกใบสงของกํากับเรียบรอยแลวหากผูสง
ผูรับหรือตัวแทนผูไดรับมอบอํานาจ ประสงคจะขอเปลี่ยนสถานีรับ
ปลายทางใหมใหแจงความประสงคเปนลายลักษณอักษรพรอม
ใบรับของหรือใบสงของยื่นตอ สารวัตรงานเดินรถ สารวัตรงาน
รับสงสินคา นายสถานีชั้น 1 ทุกสถานี รวมทั้งนายสถานีแมน้ํา
หัวหนาเสมียนสถานีปาดังเบซาร แลวแตกรณี เพื่อพิจารณา
สั่งการอนุญาตใหเปลี่ยนสถานีรับได โดยผูขอเปลี่ยนสถานีรับ
- 42 จะตองเสียคาธรรมเนียมในอัตราคันละ 200.00 บาท ทั้งรถ
ชนิด 4 ลอ และ 8 ลอ นอกเหนือจากคาระวางและคาตางๆ ที่
กําหนดไว
ถารถบรรทุกสินคา เครื่องลอเลื่อนหรือสัตวมีชีวิต ที่ผู
สงผูรับหรือตัวแทนผูไดรับมอบอํานาจขอเปลี่ยนสถานีรับ
ดังกลาวขางตนตองตกคางเพราะรอการพวงสงไปยังสถานีรับ
ใหม เกินกวา 10 ชั่วโมง (นับแตเวลาที่ปลดรถบรรทุกไว)
แลวตองคิดคาปวยการรถเสียเวลาคันละ 400.00 บาท
สําหรับรถ 4 ลอ และ 800.00 บาทสําหรับรถ 8 ลอ อีก
สวนหนึ่งดวย ไมวารถบรรทุกจะตกคางรอการพวงสงกี่วันก็
ตาม
(ขอ 123 แกไขตามใบแทรกที่ 873 ในสมุดอัตราสินคาเลม
1)
การบรรทุกสินคา เครื่องลอเลื่อน
(บขต.)
เกินพิกัดเขตบรรทุก
สินคา

124) การใชรถขางต่ํา (ขต.)

รถโบกี้ขางต่ํา

และรถโบกี้สําหรับบรรทุกยานขนาดหนัก (บขน.) บรรทุก
เครื่องลอเลื่อนที่มีขนาดกวาง และสูงเกินเขตพิกัดบรรทุกตามที่
กําหนดไว
ผูสงจะตองเสียเงินคาจัดเจาหนาที่ทําการถอด
ประกอบฝารถ และผูควบคุมรถบรรทุก นอกเหนือจากคาระวาง
และคาตางๆ ที่กําหนดไวในอัตราดังนี้.1. คาแรงถอดประกอบฝารถ
1.1 รถ 4 ลอ คิดตันละ 100.00 บาท
1.2 รถ 8 ลอ คิดตันละ 200.00 บาท

2.คาแรงในการมีเจาหนาที่ควบคุมไปกับรถบรรทุกเกินพิกัด
2.1 ระยะทางตั้งแต
1 - 200 กม.คิดครั้งละ
400.00 บาท

2.2 ระยะทางตั้งแต 201 - 400 กม.คิดครั้งละ 800.00 บาท
2.3 ระยะทางตั้งแต 401-600 กม.คิดครั้งละ
1,200.00 บาท
2.4 ระยะทางตั้งแต 601-900 กม.คิดครั้งละ
1,600.00 บาท
2.5 ระยะทางตั้งแต 901 กม.ขึ้นไปคิดครั้งละ
2,000.00 บาท
(ขอ 124 แกไขตามใบแทรกที่ 617 ในสมุดอัตราสินคาเลม
1)

