
ความรับผิดชอบของ ขส.ทบ.

เกี่ยวกบัการขอใชรถไฟ



การขนสงทางรถไฟการขนสงทางรถไฟ  สําหรับทางทหารถือวาการขนสงทางรถไฟสําหรับทางทหารถือวาการขนสงทางรถไฟ

เปนเสนทางหลักในการสงกําลังบํารุงทั้งในยามปกตแิละในยามเปนเสนทางหลักในการสงกําลังบํารุงทั้งในยามปกตแิละในยาม

สงครามสงคราม  กองทัพจําเปนตองขอใชการขนสงทางรถไฟกับการกองทัพจําเปนตองขอใชการขนสงทางรถไฟกับการ

รถไฟแหงประเทศไทยรถไฟแหงประเทศไทย  โดยมีกรมการขนสงทหารบกและโดยมีกรมการขนสงทหารบกและ

สํานักงานขนสงประจําหนวยตางๆสํานักงานขนสงประจําหนวยตางๆ  เปนเจาหนาที่ดําเนนิการเปนเจาหนาที่ดําเนนิการ

ตดิตอกับการรถไฟตดิตอกับการรถไฟ    



ประเภทการขอใชการขนสงทางรถไฟกับการรถไฟประเภทการขอใชการขนสงทางรถไฟกับการรถไฟ

แบงออกตามลักษณะการการใชแบงออกตามลักษณะการการใช  เปนเปน      ๓๓    ประเภทประเภท

๑๑  การขอใชเพื่อขนสงกําลังพลหรือสิ่งอุปกรณประเภทรายยอยการขอใชเพื่อขนสงกําลังพลหรือสิ่งอุปกรณประเภทรายยอย

๒๒  การขอใชเพื่อขนสงกําลังพลหรือสิ่งอุปกรณประเภทเหมาคันการขอใชเพื่อขนสงกําลังพลหรือสิ่งอุปกรณประเภทเหมาคัน

๓๓  การขอเปดเดินรถไฟขบวนพิเศษการขอเปดเดินรถไฟขบวนพิเศษ



การขอใชเพื่อขนสงกําลังพลหรือสิ่งอุปกรณประเภทเหมาคันการขอใชเพื่อขนสงกําลังพลหรือสิ่งอุปกรณประเภทเหมาคัน

มีหลักเกณฑการพิจารณาโดยยึดหลักดังนี้มีหลักเกณฑการพิจารณาโดยยึดหลักดังนี้

เมื่อเปรียบเทียบคาระวางกับประเภทอื่นๆแลวปรากฏวาเมื่อเปรียบเทียบคาระวางกับประเภทอื่นๆแลวปรากฏวา  ประเภทเหมาคันประหยดักวาหรือประเภทเหมาคันประหยดักวาหรือ
สะดวกรวดเรว็และปลอดภัยกวาสะดวกรวดเรว็และปลอดภัยกวา

เปนสิ่งอุปกรณที่การรถไฟฯบงัคับวาจะตองสงโดยวิธีเหมาคันเปนสิ่งอุปกรณที่การรถไฟฯบงัคับวาจะตองสงโดยวิธีเหมาคัน                                                                                                                              

เพื่อเปนการรักษาความลับของทางราชการเพื่อเปนการรักษาความลับของทางราชการ

วิธีดําเนินการขอใชรถไฟเพือ่ขนสงสิ่งอุปกรณวิธีดําเนินการขอใชรถไฟเพือ่ขนสงสิ่งอุปกรณ  ประเภทเหมาคันประเภทเหมาคัน  สําหรับสวนราชการสําหรับสวนราชการ

การสงจากคลังฝายการสงจากคลังฝายยุทธยุทธบริการหรือคลังฝายกิจการพิเศษบริการหรือคลังฝายกิจการพิเศษ  ไปยังสวนภูมิภาคหรือหนวยใชหรือไปยังสวนภูมิภาคหรือหนวยใชหรือ
การสงซอมเปนหนาที่ของกองจัดการเคลื่อนยายการสงซอมเปนหนาที่ของกองจัดการเคลื่อนยาย  ขสขส..ทบทบ..  เปนผูรับผิดชอบเปนผูรับผิดชอบ

การสงสิ่งอุปกรณของหนวยเพื่อการฝกหรือศึกษาการสงสิ่งอุปกรณของหนวยเพื่อการฝกหรือศึกษา  เปนหนาที่ของเปนหนาที่ของ  จนทจนท..  จัดการเคลื่อนยายจัดการเคลื่อนยาย
ของหนวยดําเนินการของหนวยดําเนินการ

การขอใชรถไฟสําหรับสวนกลางการขอใชรถไฟสําหรับสวนกลาง  กองจัดการเคลื่อนยายกองจัดการเคลื่อนยาย  ขสขส..ทบทบ..  หรือหนวยขอใชตามขอหรือหนวยขอใชตามขอ  22  
เสนอคําขอไปยังกองสินคาฝายการเดินรถเสนอคําขอไปยังกองสินคาฝายการเดินรถ  การรถไฟฯการรถไฟฯ  ลวงหนากอนการบรรทุกอยางนอยลวงหนากอนการบรรทุกอยางนอย  4848  
ชั่วโมงชั่วโมง  และตองระบุรายละเอียดตามหัวขอดังนี้และตองระบุรายละเอียดตามหัวขอดังนี้

กก  วันเวลาที่จะทําการบรรทุกวันเวลาที่จะทําการบรรทุก          ขข  สถานที่ทําการบรรทุกสถานที่ทําการบรรทุก          คค  จํานวนตูรถไฟที่ตองการจํานวนตูรถไฟที่ตองการ

งง  วนัเวลาที่ตองการใหถึงสถานปีลายทางวนัเวลาที่ตองการใหถึงสถานปีลายทาง          จจ  ยศยศ  ชื่อชื่อ  ผูดําเนินการบรรทุกผูดําเนินการบรรทุก        ฉฉ  รายชื่อผูควบคุมรายชื่อผูควบคุม  
((  ถามีถามี  ))



การขอใชรถไฟขนสงสิ่งอุปกรณประเภทเหมาคันในสวนภูมิภาคการขอใชรถไฟขนสงสิ่งอุปกรณประเภทเหมาคันในสวนภูมิภาค

หนวยที่ขอใชรถไฟเสนอความตองการไปยังสํานักงานขนสงลวงหนาหนวยที่ขอใชรถไฟเสนอความตองการไปยังสํานักงานขนสงลวงหนา

77  วันวัน
สขสสขส..ดาํเนินการติดตอขอใชรถไฟลวงหนาดาํเนินการติดตอขอใชรถไฟลวงหนา  ไมนอยกวาไมนอยกวา  4848  ชมชม..

รายละเอียดรายละเอียด  อื่นๆอื่นๆ  คงปฏิบัติเชนเดียวกับทีก่ลาวแลวในสวนกลางคงปฏิบัติเชนเดียวกับทีก่ลาวแลวในสวนกลาง



การขอใชรถไฟเพื่อการขนสงกําลังพลประเภทเหมาคันการขอใชรถไฟเพื่อการขนสงกําลังพลประเภทเหมาคัน

หนวยขอใชเพื่อขนสงกําลังพลเปนหนวยหนวยขอใชเพื่อขนสงกําลังพลเปนหนวย  ตองปฏิบัตติามขอบังคับตองปฏิบัตติามขอบังคับ

กระทรวงกลาโหมกระทรวงกลาโหม  วาดวยการใชกําลังทหารวาดวยการใชกําลังทหาร  การเคลื่อนยายกําลังการเคลื่อนยายกําลัง

ทหารและการเตรียมพรอมทหารและการเตรียมพรอม  พพ..ศศ..25192519
และเสนอความตองการขอใชรถไฟเชนเดยีวกับการสงสิ่งอุปกรณและเสนอความตองการขอใชรถไฟเชนเดยีวกับการสงสิ่งอุปกรณ



การขอใชแบบขอเปดเดินรถไฟขบวนพิเศษการขอใชแบบขอเปดเดินรถไฟขบวนพิเศษ

โอกาสที่จะเปดเดินรถไฟขบวนพิเศษโอกาสที่จะเปดเดินรถไฟขบวนพิเศษ

ขนกระสุนวัตถุระเบิดจํานวนเกินกวาขนกระสุนวัตถุระเบิดจํานวนเกินกวา  55  ตันตัน  ในขบวนเดียวกันในขบวนเดียวกัน

บรรทุกสิ่งอุปกรณที่มีขนาดเกินเขตบรรทุกแตไมเกินเขตโครงสรางบรรทุกสิ่งอุปกรณที่มีขนาดเกินเขตบรรทุกแตไมเกินเขตโครงสราง

หรือในการบรรทุกที่ตองเปดฝาขางของรถไฟหรือในการบรรทุกที่ตองเปดฝาขางของรถไฟ  ((  เชนรถถังเชนรถถัง  ))

ไมสามารถจะโดยสารหรือจัดพวงไปกับขบวนรถสินคาไดไมสามารถจะโดยสารหรือจัดพวงไปกับขบวนรถสินคาได  เพราะเกินเพราะเกิน

หนวยลากจูงขบวนปกติไดหนวยลากจูงขบวนปกติได

เมื่อตองการเอกภาพในการบังคับบัญชาเมื่อตองการเอกภาพในการบังคับบัญชา



วิธีดําเนินการขอเปดเดินรถไฟขบวนพิเศษวิธีดําเนินการขอเปดเดินรถไฟขบวนพิเศษ

การเปดเดินรถไฟขบวนพิเศษการเปดเดินรถไฟขบวนพิเศษ  ตองใชเงินเปนจํานวนมากตองใชเงินเปนจํานวนมาก  กองทัพบกกองทัพบก

ควบคุมการใชเปนพิเศษควบคุมการใชเปนพิเศษ  ฉะนั้นการขอเปดเดนิรถไฟฯฉะนั้นการขอเปดเดนิรถไฟฯ  ทั้งสวนกลางทั้งสวนกลาง

และสวนภูมิภาคและสวนภูมิภาค  ตองไดรับอนุมัติจากตองไดรับอนุมัติจาก  ทบทบ..  กอนกอน  จึงจะดําเนินการไดจึงจะดําเนินการได

หนวยสวนกลางหนวยสวนกลาง  ตองทํารายงานขออนุมัติหลักการและรายละเอียดในตองทํารายงานขออนุมัติหลักการและรายละเอียดใน

การเคลื่อนยายตรงตอการเคลื่อนยายตรงตอ  ทบทบ..  ลวงหนาไมนอยกวาลวงหนาไมนอยกวา  1010  วันวัน  เมื่อเมื่อ  ทบทบ..

อนุมัติแลวอนุมัติแลว  ใหสงหลักฐานการอนุมัติใหใหสงหลักฐานการอนุมัติให  ขสขส..ทบทบ..  ขอเปดเดินรถไฟขอเปดเดินรถไฟ

ขบวนพิเศษตอไปขบวนพิเศษตอไป  การขอตองขอลวงหนาไมนอยกวาการขอตองขอลวงหนาไมนอยกวา  4848  ชมชม..



การขอตองระบุรายละเอียดตามหัวขอตอไปนี้การขอตองระบุรายละเอียดตามหัวขอตอไปนี้

จํานวนและชนิดของรถพวงที่ตองใชจํานวนและชนิดของรถพวงที่ตองใช

วันเวลาที่ตองการใหขบวนรถออกเดินทางวันเวลาที่ตองการใหขบวนรถออกเดินทาง

สถานที่ทําการบรรทุกสถานที่ทําการบรรทุก

สถานีปลายทางที่จะทําการขนลงสถานีปลายทางที่จะทําการขนลง

หนวยสวนภูมิภาคหนวยสวนภูมิภาค  ดําเนินการเชนเดียวกันดําเนินการเชนเดียวกัน  แตหลักฐานการอนุมัติแตหลักฐานการอนุมัติ

ตองมอบใหตองมอบให  สขสสขส..  ดําเนินการขอใชรถไฟดําเนินการขอใชรถไฟ  ผานสารวัตรเดินรถเขตผานสารวัตรเดินรถเขต

หรือนายสถานีหรือนายสถานี



ประเภทของรถไฟขบวนพิเศษประเภทของรถไฟขบวนพิเศษ

รถไฟขบวนพิเศษแบงเปนรถไฟขบวนพิเศษแบงเปน  33  ประเภทประเภท

รถไฟขบวนพิเศษโดยสารรถไฟขบวนพิเศษโดยสาร

รถไฟขบวนพิเศษรวมรถไฟขบวนพิเศษรวม  ซึ่งมีทั้งรถโดยสารและรถสินคาซึ่งมีทั้งรถโดยสารและรถสินคา

รถไฟขบวนพิเศษสินคารถไฟขบวนพิเศษสินคา



กฎขอบังคับและระเบียบวาดวยการโดยสารรถไฟกฎขอบังคับและระเบียบวาดวยการโดยสารรถไฟ

วาดวยอัตราคาโดยสารวาดวยอัตราคาโดยสาร

กก..  อัตราคาโดยสารปกติทุกชั้นอัตราคาโดยสารปกติทุกชั้น

มีหลักเกณฑการคิดดังนี้มีหลักเกณฑการคิดดังนี้

ระยะทางตั้งแตระยะทางตั้งแต  ๑๑  ถงึถงึ  ๑๐๐๑๐๐  กมกม..

ชั้นที่ชั้นที่  ๑๑  คิดคิด  กมกม..  ละละ  ๐๐..๙๓๒๙๓๒  บาทบาท

ชั้นที่ชั้นที่  ๒๒  คิดคิด  กมกม..  ละละ  ๐๐..๔๘๘๔๘๘  บาทบาท

ชั้นที่ชั้นที่  ๓๓  คิดคิด  กมกม..  ละละ  ๐๐..๒๑๕๒๑๕  บาทบาท



ระยะทางตั้งแตระยะทางตั้งแต  ๑๐๑๑๐๑  ถึงถึง  ๒๐๐๒๐๐  กมกม..

ชั้นที่ชั้นที่  ๑๑  คิดคิด  กมกม..ละละ  ๐๐..๘๕๓๘๕๓  บาทบาท

ชั้นที่ชั้นที่  ๒๒  คิดคิด  กมกม..ละละ  ๐๐..๔๒๐๔๒๐  บาทบาท

ชั้นที่ชั้นที่  ๓๓  คิดคิด  กมกม..ละละ  ๐๐..๑๘๐๑๘๐  บาทบาท

ระยะทางตั้งแตระยะทางตั้งแต  ๒๐๑๒๐๑  ถึงถึง  ๓๐๐๓๐๐  กมกม..

ชั้นที่ชั้นที่  ๑๑  คิดคิด  กมกม..ละละ  ๐๐..๗๘๕๗๘๕  บาทบาท

ชั้นที่ชั้นที่  ๒๒  คิดคิด  กมกม..ละละ  ๐๐..๓๗๕๓๗๕  บาทบาท

ชั้นที่ชั้นที่  ๓๓  คิดคิด  กมกม..ละละ  ๐๐..๑๖๐๑๖๐  บาทบาท



44  ระยะทางตั้งแตระยะทางตั้งแต  ๓๐๑๓๐๑  กมกม..  ขึ้นไปขึ้นไป

ชั้นที่ชั้นที่  ๑๑  คิดคิด  กมกม..ละละ  ๐๐..๗๓๙๗๓๙  บาทบาท

ชั้นที่ชั้นที่  ๒๒  คิดคิด  กมกม..ละละ  ๐๐..๓๖๖๓๖๖  บาทบาท

ชั้นที่ชั้นที่  ๓๓  คิดคิด  กมกม..ละละ  ๐๐..๑๔๕๑๔๕  บาทบาท

55  การคิดคาโดยสารระยะตั้งแตการคิดคาโดยสารระยะตั้งแต  ๑๐๑๑๐๑  กมกม..ขึ้นไปคิดเปนชวงขึ้นไปคิดเปนชวง  ๆละๆละ๕๕  

กมกม..

โดยคิดคาโดยสารที่โดยคิดคาโดยสารที่  กมกม..  ปลายชวงปลายชวง  ทั้งนี้สุดแตระยะของสถานีปลายทั้งนี้สุดแตระยะของสถานีปลาย                      

ทางจะอยูในชวงใดทางจะอยูในชวงใด

66  อัตราคาโดยสารขั้นต่ําอัตราคาโดยสารขั้นต่ํา          ชั้นที่ชั้นที่  ๑๑  คิดคิด  ๖๖  บาทบาท

ชั้นที่ชั้นที่  ๒๒  คิดคิด  ๔๔  บาทบาท

ชั้นที่ชั้นที่  ๓๓  คิดคิด  ๒๒  บาทบาท  



77  การปดเศษยกเศษสตางคการปดเศษยกเศษสตางค

เมื่อคํานวณคาโดยสารตามหลักเกณฑในขอเมื่อคํานวณคาโดยสารตามหลักเกณฑในขอ  ๑๑  ถึงถึง  ๕๕  ใหปดเศษยกใหปดเศษยก  

เศษในครั้งสุดทายเศษในครั้งสุดทาย

ถามีเศษต่ํากวาถามีเศษต่ํากวา  ๕๐๕๐  สตางคสตางค  ใหปดทิ้งใหปดทิ้ง  ตั้งแตตั้งแต  ๕๐๕๐  สตางคขึ้นไปสตางคขึ้นไป

ใหยกเปนใหยกเปน  ๑๑  บาทบาท

88  การคิดคาโดยสารขั้นต่ําในการคิดคาโดยสารขั้นต่ําใน  ๖๖  และการปดเศษยกเศษในและการปดเศษยกเศษใน  ๗๗  ใหให

ใชกับคาโดยสารที่มีสวนลดทกุประเภทดวยใชกับคาโดยสารที่มีสวนลดทกุประเภทดวย



  คาธรรมเนียมคาธรรมเนียม

ผูโดยสารทุกชั้นซึ่งเดินทางไปกับขบวนรถบางประเภทและผูโดยสารทุกชั้นซึ่งเดินทางไปกับขบวนรถบางประเภทและ  หรือในรถหรือในรถ

โดยสารบางชนิดโดยสารบางชนิด  จะตองเสียคาธรรมเนียมตามประเภทของขบวนรถจะตองเสียคาธรรมเนียมตามประเภทของขบวนรถ     

และและ  หรือชนิดของรถโดยสารนั้นหรือชนิดของรถโดยสารนั้น  ๆๆ  เพิ่มขึ้นจากคาโดยสารแลวแตเพิ่มขึ้นจากคาโดยสารแลวแต

กรณีกรณี



ขอบังคับวาดวยการโดยสารโดยตั๋วพิเศษขอบังคับวาดวยการโดยสารโดยตั๋วพิเศษ

วาดวยการโดยสารสําหรับทหารบกวาดวยการโดยสารสําหรับทหารบก  เรือเรือ  อากาศอากาศ  ทีข่ึ้นตรงตอทีข่ึ้นตรงตอ  กหกห..และและ

ตํารวจตํารวจ

เมื่อโดยสารไปในหนาที่ราชการเมื่อโดยสารไปในหนาที่ราชการ  โดยใชใบแลกการขนสงโดยสารโดยใชใบแลกการขนสงโดยสาร

หรือหนังสือแลกตั๋วโดยสารหรือหนังสือแลกตั๋วโดยสาร  การรถไฟการรถไฟ  ฯฯ  จะคิดคาโดยสารตามสิทธิที่จะคิดคาโดยสารตามสิทธิที่

ไดรับลดคาโดยสารของอัตราคาโดยสารตามชั้นและระยะทางที่โดยสารไดรับลดคาโดยสารของอัตราคาโดยสารตามชั้นและระยะทางที่โดยสาร

เดินทางดวยกิจสวนตัวเดินทางดวยกิจสวนตัว  การรถไฟการรถไฟ  ฯฯ  จะคิดคาโดยสารเพียงกึ่งหนึ่งจะคิดคาโดยสารเพียงกึ่งหนึ่ง

ของอัตราคาโดยสารตามระยะที่โดยสารทุกชั้นจะตองนําบัตรประจําตัวของอัตราคาโดยสารตามระยะที่โดยสารทุกชั้นจะตองนําบัตรประจําตัว

แสดงตอผูขายตั๋วดวยแสดงตอผูขายตั๋วดวย



การเชารถโดยสารการเชารถโดยสาร

การคิดคาเชาและจํานวนผูโดยสารตอรถโยสารการคิดคาเชาและจํานวนผูโดยสารตอรถโยสาร  ๑๑  คันคัน
คาเชารถโดยสารคาเชารถโดยสาร  จะคิดเทากับคาโดยสารผูใหญเต็มราคาตามระยะทางชั้นที่นั่งจะคิดเทากับคาโดยสารผูใหญเต็มราคาตามระยะทางชั้นที่นั่ง

และคาธรรมเนียมตางๆและคาธรรมเนียมตางๆ  อันจะพงึมีของรถที่ขอเชาและขบวนรถที่จะพวงไปอันจะพงึมีของรถที่ขอเชาและขบวนรถที่จะพวงไป  
ตามจํานวนผูโดยสารจริงตามจํานวนผูโดยสารจริง  อยางนอยเทากับจํานวนที่กําหนดไวอยางนอยเทากับจํานวนที่กําหนดไว

การเชารถโบกี้จัดเฉพาะหรือรถปรับอากาศจัดเฉพาะการเชารถโบกี้จัดเฉพาะหรือรถปรับอากาศจัดเฉพาะ  เที่ยวเดียวเที่ยวเดียว  คิดเพิ่มอีกคิดเพิ่มอีก

รอยละรอยละ  ๕๐๕๐  ของคาเชาของคาเชา

การเชารถนอนหรือรถปรับอากาศการเชารถนอนหรือรถปรับอากาศ  เที่ยวเดียวเที่ยวเดียว  คิดเพิ่มอีกรอยละคิดเพิ่มอีกรอยละ  ๒๐๒๐  ของคาของคา

เชาเชา

การคิดคาเชารถโดยสารเฉพาะคันใหปดเศษยกเศษในครั้งสุดทายการคิดคาเชารถโดยสารเฉพาะคันใหปดเศษยกเศษในครั้งสุดทาย  หากมีเศษต่ําหากมีเศษต่ํา

กวากวา  ๑๐๐๑๐๐  บาทบาท  ใหยกขึ้นเปนใหยกขึ้นเปน  ๑๐๐๑๐๐  บาทบาท



คาเชาขั้นต่ําตอคาเชาขั้นต่ําตอ  ๑๑  คันคัน
รถดีเซลรางปรับอากาศรถดีเซลรางปรับอากาศ            วันละวันละ  ๗๗,,๕๐๐๕๐๐  บาทบาท

รถดีเซลรางธรรมดารถดีเซลรางธรรมดา                วันละวันละ  ๕๕,,๒๐๐๒๐๐  บาทบาท

รถนอนรถนอน  รถปรับอากาศรถปรับอากาศ            วันละวันละ  ๓๓,,๕๐๐๕๐๐  บาทบาท

รถโดยสารอื่นรถโดยสารอื่น  ๆๆ                      วันละวันละ  ๑๑,,๖๐๐๖๐๐  บาทบาท

การนับเวลาการนับเวลา  ถือวาถือวา  ๒๔๒๔  ชมชม..  เทากบัเทากบั  ๑๑  วันวัน  โดยนับเวลาที่รถโดยนับเวลาที่รถ    

ออกจากสถานีตนทางตามประกาศเดินรถหรือเวลาที่มอบรถใหผูเชาออกจากสถานีตนทางตามประกาศเดินรถหรือเวลาที่มอบรถใหผูเชา  
เศษของวันใหนับเปนเศษของวันใหนับเปน  ๑๑  วันวัน



จํานวนผูโดยสารที่ใชเปนเกณฑในการคิดคาเชาจํานวนผูโดยสารที่ใชเปนเกณฑในการคิดคาเชา

รรถโดยสารประเภททีใ่ชกับงานเฉพาะกิจถโดยสารประเภททีใ่ชกับงานเฉพาะกิจ  ((  ตามขอตามขอ  ๑๑..๑๑--๑๑..๘๘  ))

รถโดยสารนอกเหนือจากที่ระบุไวในขอรถโดยสารนอกเหนือจากที่ระบุไวในขอ  ๑๑..๑๑--๑๑..๘๘  จํานวนผูโดยสารที่จํานวนผูโดยสารที่

ใชเปนเกณฑในการคิดคาเชารถใชเปนเกณฑในการคิดคาเชารถ  ใหคิดตามจํานวนที่นั่งของรถที่ใหคิดตามจํานวนที่นั่งของรถที่

ประสงคจะขอเชานั้นประสงคจะขอเชานั้น

ตัวอยางตัวอยาง    เชาเหมาคันไปอยุธยาเชาเหมาคันไปอยุธยา  ใชใช  บชสบชส..จํานวนจํานวน  ๗๖๗๖  ที่นัง่ที่นัง่  ผูโดยสารผูโดยสาร  ๗๐๗๐  คนคน
ระยะทางจากระยะทางจาก  กรุงเทพฯถงึอยุธยากรุงเทพฯถงึอยุธยา  เทากับเทากับ  ๗๑๗๑  กมกม..

คาโดยสารคนละคาโดยสารคนละ  ๑๕๑๕  บาทบาท

รวมเปนเงนิคาโดยสารรวมเปนเงนิคาโดยสาร  ==  ๗๖๗๖ X  X ๑๕๑๕  ==  ๑๑,,๑๔๐๑๔๐  ((คิดตามจํานวนที่นัง่ของรถที่คิดตามจํานวนที่นัง่ของรถที่

ขอเชาขอเชา))

ปดเศษปดเศษ  ๔๐๔๐  บาทเปนบาทเปน  ๑๐๐๑๐๐  บาทบาท  คาเชาจะเทากับคาเชาจะเทากับ  ๑๑,,๒๐๐๒๐๐  บาทบาท

แตคาเชาแตคาเชา  บชสบชส..ขัน้ต่ําขัน้ต่ํา  วันละวันละ  ๑๑,,๖๐๐๖๐๐  บาทบาท

เพราะฉะนั้นคาเชาจึงเทากับเพราะฉะนั้นคาเชาจึงเทากับ  ๑๑,,๖๖๐๐๐๐  บาทบาท                    เขาใจเขาใจไมไม



กฎขอบังคับและระเบียบการบรรทุกสินคากฎขอบังคับและระเบียบการบรรทุกสินคา

ความมุงหมายเพื่อใหผูเขารับการศึกษาไดมีความรูความมุงหมายเพื่อใหผูเขารับการศึกษาไดมีความรู  ในเรื่องระเบียบการบรรทุกในเรื่องระเบียบการบรรทุก

สินคาประเภทหอวัตถุสินคาประเภทหอวัตถุ  ประเภทเหมาหลังประเภทเหมาหลัง  และระเบียบเกี่ยวกับการจัดรถไฟเปนและระเบียบเกี่ยวกับการจัดรถไฟเปน

ขบวนพเิศษขบวนพเิศษ  สําหรับใชในการวางแผนสําหรับใชในการวางแผน  และติดตอประสานไดถูกตองและรวดเร็วและติดตอประสานไดถูกตองและรวดเร็ว

การบรรทุกหอวัตถุโดยทางรถไฟนั้นจะสงโดยขบวนการบรรทุกหอวัตถุโดยทางรถไฟนั้นจะสงโดยขบวน  รถดวนรถดวน  รถเร็วรถเร็ว  รถรวมรถรวม  หรือหรือ

รถสินคาก็ไดรถสินคาก็ได  ขบวนใดจะตองคิดคาระวางอัตราดวนหรือธรรมดามีปรากฏในขบวนใดจะตองคิดคาระวางอัตราดวนหรือธรรมดามีปรากฏใน

ขอบังคับขอบังคับ

การบรรทุกสินคาเครื่องลอเลื่อนการบรรทุกสินคาเครื่องลอเลื่อน  สัตวมีชีวิตในประเภทเหมาหลังสัตวมีชีวิตในประเภทเหมาหลัง  ผูสงมิไดขอสงผูสงมิไดขอสง

ในอัตราดวนนั้นในอัตราดวนนั้น  จะจัดพวงสงไปกับขบวนรถสินคาธรรมดาหรือขบวนรถซึ่งมิไดจะจัดพวงสงไปกับขบวนรถสินคาธรรมดาหรือขบวนรถซึ่งมิได

กําหนดใหคิดคาระวางในอัตราดวนกําหนดใหคิดคาระวางในอัตราดวน



การยกน้ําหนักเพื่อคิดคาระวางการยกน้ําหนักเพื่อคิดคาระวาง

หอวัตถุน้ําหนักตั้งแตหอวัตถุน้ําหนักตั้งแต  11ถึงถึง  2020  กกกก..  คิดคาระวางเทากับน้ําหนักคิดคาระวางเทากับน้ําหนัก  2020  
กกกก..

สวนที่เกินสวนที่เกิน  2020  กกกก..จะคิดคาระวางในน้ําหนักซึ่งยกเศษของจะคิดคาระวางในน้ําหนักซึ่งยกเศษของ  1010  กกกก..

เปนเปน  1010  กกกก..

การยกเศษที่เกินกวาทุกรอยการยกเศษที่เกินกวาทุกรอย  กกกก..  จะตองยกขึ้นเปนจะตองยกขึ้นเปน  2020  กกกก..เสมอเสมอ

ตอจากนั้นคงยกเปนตอจากนั้นคงยกเปน  1010  กกกก..

ดูตัวอยางดูตัวอยาง    ดูตัวอยางดูตัวอยาง



หีบหอที่ไมนับเขาเกณฑหอวัตถุหีบหอที่ไมนับเขาเกณฑหอวัตถุ

หอวัตถุเปนของชิ้นเดียวหรือหนวยเดียวหอวัตถุเปนของชิ้นเดียวหรือหนวยเดียว  มีขนาดขั้นต่ํามีขนาดขั้นต่ํา  ตองไมเล็กกวาตองไมเล็กกวา๒๐๒๐

x x ๑๔๑๔ x  x ๖๖  ซมซม..  กนิเนื้อที่ในทางราบไมนอยกวากนิเนื้อที่ในทางราบไมนอยกวา  ๒๘๐๒๘๐  ตารางตาราง  ซมซม..

และสูงไมนอยกวาและสูงไมนอยกวา  ๖๖  ซมซม..  มีน้ําหนักไมเกินกวามีน้ําหนักไมเกินกวา  ๑๑,,๐๐๐๐๐๐  กกกก..  ตอชิ้นตอชิ้น

หรือมีขนาดตองไมเกินกวาหรือมีขนาดตองไมเกินกวา  ๒๒..๕๐๕๐ x  x ๐๐..๘๐๘๐ X  X ๑๑..๐๐๐๐  เมตรเมตร  กินเนื้อที่กินเนื้อที่

ในทางไมเกินในทางไมเกิน  ๒๒  ตารางตาราง  มม..  และสูงไมเกินและสูงไมเกิน  ๑๑  มม..

ถามีน้ําหนักและขนาดเกินกวาขั้นสูงถามีน้ําหนักและขนาดเกินกวาขั้นสูง  จะตองบรรทุกสงในประเภทเหมาคันจะตองบรรทุกสงในประเภทเหมาคัน



ประเภทและอัตราคาระวางหอวัตถุประเภทและอัตราคาระวางหอวัตถุ

สินคาหอวัตถุมีสินคาหอวัตถุมี  ๒๒ประเภทประเภท  คือคือ            กก.. หอวัตถุหอวัตถุ

ขข.. สิ่งพิมพสิ่งพิมพ

คาระวางหอวัตถุคาระวางหอวัตถุ  แบงเปนแบงเปน  ๒๒  อัตราอัตรา  คือคือ  อัตราธรรมดาและอัตราดวนอัตราธรรมดาและอัตราดวน  
สําหรับสิ่งพิมพใหคิดคาระวางตามขอสําหรับสิ่งพิมพใหคิดคาระวางตามขอ  ๖๐๖๐

หอวัตถุที่บรรทุกสงไปกับขบวนรถดวนหอวัตถุที่บรรทุกสงไปกับขบวนรถดวน  รถเร็วรถเร็ว  หรือขบวนรถโดยสารหรือขบวนรถโดยสาร  ใหให

คิดคาระวางในอัตราดวนคิดคาระวางในอัตราดวน  เสมอเสมอ  คาระวางขั้นต่ําตองไมนอยกวาคาระวางขั้นต่ําตองไมนอยกวา  ๔๐๔๐บาทบาท  
คิดคาธรรมเนียมเพิ่มอีกรอยละคิดคาธรรมเนียมเพิ่มอีกรอยละ  ๑๐๑๐  ของคาระวางของคาระวาง  เงินคาธรรมเนียมที่คิดเงินคาธรรมเนียมที่คิด

ไดถามีเศษต่ํากวาไดถามีเศษต่ํากวา  ๑๑  บาทบาท  ยกเปนยกเปน  ๑๑  บาทบาท  คาธรรมเนียมขั้นต่ําตองไมคาธรรมเนียมขั้นต่ําตองไม

นอยกวานอยกวา  ๑๐๑๐  บาทบาท



คาระวางหอวัตถุอัตราธรรมดาคาระวางหอวัตถุอัตราธรรมดา  คิดตามอัตราและชวงระยะทางกิโลเมตรคิดตามอัตราและชวงระยะทางกิโลเมตร

ในแบบสําเร็จทายขอบังคับนี้ในแบบสําเร็จทายขอบังคับนี้  ((ตามตาม  ผนวกผนวก  คค  ))

อัตราคาระวางดวนอัตราคาระวางดวน  คิดคิด  ๒๒  เทาของอัตราธรรมดาเทาของอัตราธรรมดา

คาระวางขั้นต่ําคาระวางขั้นต่ํา

อัตราธรรมดาตองไมนอยกวาอัตราธรรมดาตองไมนอยกวา  ๑๐๑๐  บาทบาท

อัตราดวนตองไมนอยกวาอัตราดวนตองไมนอยกวา  ๒๐๒๐  บาทบาท

การปดเศษยกเศษการปดเศษยกเศษ  จํานวนเงินคาระวางที่คิดไดครั้งสุดทายจํานวนเงินคาระวางที่คิดไดครั้งสุดทาย  ถามีเศษต่ําถามีเศษต่ํา

กวากวา  ๑๑  บาทบาท  ใหยกขึ้นเปนใหยกขึ้นเปน  ๑๑  บาทบาท



ตัวอยางตัวอยาง

สงหอวัตถุน้ําหนักสงหอวัตถุน้ําหนัก  ๖๕๖๕  กกกก..  จากบางซื่อจากบางซื่อ  กรุงเทพกรุงเทพ  ฯฯ  ไปอยุธยาไปอยุธยา  สงอัตราสงอัตรา

ธรรมดาธรรมดา  จะตองเสียคาระวางกี่บาทจะตองเสียคาระวางกี่บาท  ??

ระยะทางจากบางซื่อระยะทางจากบางซื่อ  ––อยุธยาอยุธยา    ๗๑๗๑  --๗๗  ==  ๖๔๖๔  กมกม..

หอวัตถุหนักหอวัตถุหนัก  ๖๕๖๕  กกกก..  ยกเปนยกเปน  ๗๐๗๐  กกกก..

ตามแบบสําเร็จตามแบบสําเร็จ  ผนวกผนวก  คค  คาระวางหอวัตถุคาระวางหอวัตถุ  ระยะทางระยะทาง  ๖๔๖๔  กมกม..  หอวัตถุหนักหอวัตถุหนัก๗๐๗๐  
กกกก..  จะตองเสียคาระวางจะตองเสียคาระวาง    เปนเงินเปนเงิน    ๑๐๑๐..๖๖  บาทบาท

ไมยากเลยไมยากเลย  ยย  ยย  ยย



อีกหนึ่งตัวอยางอีกหนึ่งตัวอยาง
สงหอวัตถุสงหอวัตถุ  จํานวนจํานวน  ๕๐๕๐  หอหอ  มีน้ําหนกัรวมมีน้ําหนกัรวม  ๑๑,,๐๑๕๐๑๕  กกกก..  จากบางซื่อไปลพบรุีจากบางซื่อไปลพบรุี  

ในอัตราคาระวางธรรมดาในอัตราคาระวางธรรมดา  จะตองเสียคาระวางกี่บาทจะตองเสียคาระวางกี่บาท  ??

ระทางจากบางซื่อระทางจากบางซื่อ  ––  ลพบุรีลพบุรี  ==  ๑๓๓๑๓๓--๗๗  ==  ๑๒๖๑๒๖  กมกม..

น้ําหนกัน้ําหนกั  ๑๑,,๐๑๕๐๑๕  กกกก..  ยกเปนยกเปน  ๑๑,,๐๒๐๐๒๐  กกกก..

ตามผนวกตามผนวก  คค
ระยะทางระยะทาง  ๑๒๖๑๒๖  กมกม..หอวัตถุหนักหอวัตถุหนัก  ๑๐๐๑๐๐  กกกก..คิดคาระวางคิดคาระวาง  ๒๙๒๙..๗๗  บาทบาท

หอวัตถุหนกัหอวัตถุหนกั  ๑๑,,๐๐๐๐๐๐  กกกก..คาระวางคาระวาง  ==  ๒๙๒๙..๗๗ X  X ๑๑,,๐๐๐๐๐๐  หารหาร  ๑๐๐๑๐๐

= = ๒๙๗๒๙๗  บาทบาท

หอวัตถุอีกหอวัตถุอีก  ๒๐๒๐  กกกก..  คิดคิด  ๕๕..๙๙  บาทบาท

รวมคาระวางหอวัตถุรวมคาระวางหอวัตถุ  ==  ๒๙๗๒๙๗  ++  ๕๕..๙๙  ==  ๓๐๒๓๐๒..๙๙    ยกเศษยกเศษ  ..๙๙  บาทเปนบาทเปน  ๑๑  บาทบาท

จะตองเสียคาระวางรวมจะตองเสียคาระวางรวม    ==  ๓๐๓๓๐๓  บาทบาท



กฎขอบังคับวาดวยการบรรทุกสงสินคาเครือ่งลอเลือ่นและกฎขอบังคับวาดวยการบรรทุกสงสินคาเครือ่งลอเลือ่นและ

สัตวมีชีวติสัตวมีชีวิต

การบรรทุกสงสินคาการบรรทุกสงสินคา  เครื่องลอเลื่อนและสัตวมีชีวิตโดยวิธีเหมาหลังทางเครื่องลอเลื่อนและสัตวมีชีวิตโดยวิธีเหมาหลังทาง

รถไฟนั้นตองบรรทุกตามพิกัดน้ําหนักความจุของรถรถไฟนั้นตองบรรทุกตามพิกัดน้ําหนักความจุของรถ  หามไมใหบรรทุกหามไมใหบรรทุก

เกินกวาน้ําหนักที่ปรากฏอยูขางรถนั้นเกนิกวาน้ําหนักที่ปรากฏอยูขางรถนั้น

การบรรทุกรถยนตการบรรทุกรถยนต  เครื่องมือกลเครื่องมือกล  และลอเลื่อนที่ใชกําลังเครื่องจักรไอน้ําและลอเลื่อนที่ใชกําลังเครื่องจักรไอน้ํา  
กําลังเครื่องยนตกําลังเครื่องยนต  รถบดถนนทั้งคันรถบดถนนทั้งคัน  รถพวงทุกชนิดที่ไมมีกําลังรถพวงทุกชนิดที่ไมมีกําลัง

ขับเคลื่อนในตัวเองขับเคลื่อนในตัวเอง  ในประเภทเหมาหลังในประเภทเหมาหลัง  อนุญาตใหบรรทุกในรถอนุญาตใหบรรทุกในรถ

สินคาสินคา  44  ลอคันหนึ่งไดไมเกินลอคันหนึ่งไดไมเกิน  22  คันคัน  ในรถในรถ  88  ลอลอ  คันหนึ่งไดไมเกินคันหนึ่งไดไมเกิน  
33  คันคัน  และใหบรรทุกรวมกันไปไดและใหบรรทุกรวมกันไปได  แตจํานวนรวมทั้งรถพวงดวยแลวแตจํานวนรวมทั้งรถพวงดวยแลว  
ตองไมเกินจํานวนคันที่กําหนดตองไมเกินจํานวนคันที่กําหนด



น้ําหนักขั้นต่ําในการคดิคาระวางน้ําหนักขั้นต่ําในการคดิคาระวาง

รถชนิดรถชนิด  44  ลอลอ  ((ไมใชการขนสงระบบคอนไมใชการขนสงระบบคอนเทนเทนเอรเอร  ))

พิกัดบรรทุกพิกัดบรรทุก                                คิดน้ําหนักขั้นต่ําคิดน้ําหนักขั้นต่ํา

ไมเกินไมเกิน    13,50013,500  กกกก.. 10,00010,000  กกกก..

13,50113,501--15,50015,500  กกกก.. 12,00012,000  กกกก..

15,50115,501--17,50017,500  กกกก.. 13,00013,000  กกกก..

17,50117,501--ขึ้นไปขึ้นไป                                    14,00014,000  กกกก..



รถชนิดรถชนิด  ๘๘  ลอลอ  ซึ่งไมใชการขนสงในระบบคอนซึ่งไมใชการขนสงในระบบคอนเทนเนอรเทนเนอร

พิกัดบรรทุกพิกัดบรรทุก                              คิดน้ําหนักขั้นต่ําคิดน้ําหนักขั้นต่ํา

ไมเกินไมเกิน  25,00025,000  กกกก.. 18,00018,000  กกกก..

25,00125,001--30,00030,000  กกกก.. 22,00022,000  กกกก..

30,00130,001--37,00037,000  กกกก.. 26,00026,000  กกกก..

37,00137,001--41,00041,000  กกกก.. 30,00030,000  กกกก..

41,00141,001--  ขึ้นไปขึ้นไป                            34,00034,000  กกกก..



การใชรถสินคาชนิดการใชรถสินคาชนิด  ๔๔  ลอลอ  และและ  ๘๘  ลอลอ  บรรทุกสินคาดังกลาวบรรทุกสินคาดังกลาว  ถาชั่งไดน้ําหนักเกินถาชั่งไดน้ําหนักเกิน

กวาน้ําหนักขั้นต่ําที่กําหนดไวแตไมเกินพิกัดความจุของรถกวาน้ําหนักขั้นต่ําที่กําหนดไวแตไมเกินพิกัดความจุของรถ  ใหคิดคาระวางเพิ่มขึ้นตามใหคิดคาระวางเพิ่มขึ้นตาม

สวนเปนสวนเปน  ๑๐๐๑๐๐  กกกก..  เศษของเศษของ  ๑๐๐๑๐๐  กกกก..ยกขึ้นเปนยกขึ้นเปน  ๑๐๐๑๐๐  กกกก..

ประเภทและอัตราคาระวางสินคาเหมาหลังประเภทและอัตราคาระวางสินคาเหมาหลัง

สินคาที่สงในประเภทเหมาหลังสินคาที่สงในประเภทเหมาหลัง  ไดกําหนดอัตราคาระวางไวไดกําหนดอัตราคาระวางไว  ๖๖  ประเภทประเภท

๑๑  สินคาประเภทสินคาประเภท    ๓๓
๒๒  สินคาประเภทสินคาประเภท    ๔๔
๓๓  น้ํามันเชื้อเพลิงน้ํามันเชื้อเพลิง  ((ยกเวนน้ํามันเตายกเวนน้ํามันเตา  ))ขนสงในรถบรรทุกน้ํามันขนสงในรถบรรทุกน้ํามัน

๔๔  น้ํามันเตาน้ํามันเตา  ขนสงในรถบรรทุกน้ํามันขนสงในรถบรรทุกน้ํามัน

๕๕  กาซกาซ  ขนสงในรถบรรทุกกาซขนสงในรถบรรทุกกาซ                  
  ๖๖  ตูสินคาตูสินคา  หรือหรือ  คอนคอนเทนเนอรเทนเนอร



การคิดคาระวางสินคาเหมาหลังการคิดคาระวางสินคาเหมาหลัง  ใหคิดตามประเภทสินคาที่บรรทุกสงใหคิดตามประเภทสินคาที่บรรทุกสง

และชวงระทางเปนกิโลเมตรและชวงระทางเปนกิโลเมตร  ตามบัญชีรายชื่อสินคาและแบบสําเร็จตามบัญชีรายชื่อสินคาและแบบสําเร็จ

อัตราคาระวางอัตราคาระวาง  ทายกฎขอบังคับทายกฎขอบังคับ

จํานวนเงินคาระวางที่คิดไดครั้งสุดทายจํานวนเงินคาระวางที่คิดไดครั้งสุดทาย  ถามีเศษไมถึงถามีเศษไมถึง  ๕๕  บาทบาท  ใหยกขึ้นใหยกขึ้น

เปนเปน  ๕๕  บาทบาท  หากเกินหากเกิน  ๕๕  บาทขึ้นไปแตไมถึงบาทขึ้นไปแตไมถึง  ๑๐๑๐  บาทบาท  ใหยกขึ้นเปนใหยกขึ้นเปน  
๑๐๑๐  บาทบาท

คาระวางอัตราดวนสําหรับสินคาเหมาหลังคาระวางอัตราดวนสําหรับสินคาเหมาหลัง    ใหคิดใหคิด  22  เทาเทา  ของอัตราคาของอัตราคา

ระวางในแบบสําเร็จระวางในแบบสําเร็จ  ทายกฎขอบังคับทายกฎขอบังคับ



คาระวางขั้นต่ําสําหรับการสงสินคาเหมาหลังคาระวางขั้นต่ําสําหรับการสงสินคาเหมาหลัง

สงจากหรือถึงสถานีตางสงจากหรือถึงสถานีตาง  ๆๆ  ตลอดทางทุกสายตลอดทางทุกสาย  ยกเวนสถานีปายกเวนสถานีปาดังเบดังเบซารซาร  ใหคิดใหคิด

หลังละหลังละ  ๕๐๐๕๐๐  บาทบาท  สําหรับรถสําหรับรถ  ๔๔  ลอลอ  และหลงัละและหลงัละ  ๑๑,,๐๐๐๐๐๐  บาทบาท  สําหรับรถสําหรับรถ  ๘๘  
ลอลอ

สงจากสถานีตางสงจากสถานีตาง  ๆๆ  ถึงสถานีปาถึงสถานีปาดังเบดังเบซารซาร  ใหคิดหลังละใหคิดหลังละ  ๘๐๐๘๐๐  บาทบาท  สําหรับสําหรับ

รถรถ  ๔๔  ลอลอ  และหลังละและหลังละ  ๑๑,,๖๐๐๖๐๐  บาทบาท  สําหรับรถสําหรับรถ  ๘๘  ลอลอ
อัตราดวนอัตราดวน  ใหคิดคาระวางขั้นต่ําใหคิดคาระวางขั้นต่ํา  ๒๒  เทาเทา  



ตัวอยางตัวอยาง

ขนสงขนสง  สปสป..  น้ําหนักรวมน้ําหนักรวม  ๙๙,,๕๐๐๕๐๐  กกกก..  จากที่รับสงสินคาพหลโยธินจากที่รับสงสินคาพหลโยธิน  ไปพิษณุโลกไปพิษณุโลก  
โดยวิธีเหมาหลังโดยวิธีเหมาหลัง  ใชรถใชรถ  ตญตญ..  จงคิดคาระวางบรรทุกจงคิดคาระวางบรรทุก

รถรถ  ตญตญ..มีพิกัดบรรทุกมีพิกัดบรรทุก  ๑๓๑๓,,๕๐๐๕๐๐  กกกก..คดิน้ําหนักขั้นต่ําคดิน้ําหนักขั้นต่ํา  ๑๐๑๐,,๐๐๐๐๐๐  กกกก..

สปสป..  หนักหนัก  ๙๙,,๕๐๐๕๐๐  กกกก..ไมถึงขั้นต่ําไมถึงขั้นต่ํา  คิดตามน้ําหนักขั้นต่ําคิดตามน้ําหนักขั้นต่ํา  ๑๐๑๐,,๐๐๐๐๐๐  กกกก..

ระยะทางจากที่รับสงระยะทางจากที่รับสง  ฯฯ  ถึงพิษณุโลกถึงพิษณุโลก  ==  ๓๘๙๓๘๙  ––  ๗๗  ==  ๓๘๒๓๘๒  กมกม..

ตามแบบสําเร็จตามแบบสําเร็จ  ((ผนวกผนวก  จจ  ))  คดิอัตราคาระวางสินคาประเภทคดิอัตราคาระวางสินคาประเภท  ๔๔
ระยะทางระยะทาง  ๓๘๒๓๘๒  กมกม..  สปสป..  หนกัหนกั  ๑๑,,๐๐๐๐๐๐  กกกก..  คาระวางคาระวาง  ==  ๒๒๑๒๒๑  บาทบาท

สปสป..  หนักหนัก  ๑๐๑๐,,๐๐๐๐๐๐  กกกก..คาระวางคาระวาง==๒๒๑๒๒๑xx๑๐๑๐,,๐๐๐๐๐๐

๑๑,,๐๐๐๐๐๐

= = ๒๒,,๒๑๐๒๑๐

จะตองเสียคาระวางบรรทุกวิธีเหมาหลังจะตองเสียคาระวางบรรทุกวิธีเหมาหลัง  ==  ๒๒,,๒๑๐๒๑๐  บาทบาท
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