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ประกาศกรมการขนส่งทางบก
เรื่อง กําหนดแบบตัวถังส่วนที่บรรทุกของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ
พ.ศ. ๒๕๕๖
ตามที่ได้มีประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กําหนดลักษณะและมาตรฐานตัวถังส่วนที่บรรทุก
ของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ไว้แล้ว นั้น
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแบบตัวถังของรถเสียใหม่ให้เหมาะสมกับการนํารถไปใช้งานยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๑๕ (๒) และข้อ ๑๘ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๔)
ออกตามความในพระราชบัญ ญัติการขนส่ง ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง
ฉบั บ ที่ ๖๐ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารขนส่ ง ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
อธิบดีกรมการขนส่งทางบกออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กําหนดลักษณะและมาตรฐานตัวถัง
ส่วนที่บรรทุกของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“รถ” หมายความว่า รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ลักษณะ ๑ (รถกระบะบรรทุก)
ลักษณะ ๖ (รถพ่วง) และลักษณะ ๗ (รถกึ่งพ่วง)
“ของที่มีน้ําหนักมาก” หมายความว่า กรวด หิน ดิน ทราย สิน แร่ หรือวัสดุอื่นใดที่มี
น้ําหนักจําเพาะ (Specific Weight) ตั้งแต่ ๑.๕๕ ขึ้นไป
ข้อ ๓ แบบตัวถังส่วนที่บรรทุกของรถมี ๖ แบบ ดังต่อไปนี้
(๑) แบบที่ ๑ ตัวถังส่วนที่บรรทุกเป็นกระบะโปร่ง โดยเว้นระยะให้มีส่วนโปร่งและทึบสลับกัน
ส่วนโปร่งมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร และส่วนทึบมีขนาดความกว้างไม่เกิน ๑๐ เซนติเมตร
วัดตามแนวดิ่งตลอดความยาวของกระบะ สําหรับใช้บรรทุกของทั่วไป เช่น ของที่มีรูปทรงเป็น ท่อน
รูปทรงยาว หรือรูปทรงอื่นที่มีขนาดไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร พืชผลเกษตรกรรม สัตว์มีชีวิต เป็นต้น
(๒) แบบที่ ๒ ตัวถังส่วนที่บรรทุกเป็นกระบะโปร่ง ทําด้วยตาข่ายหรือตะแกรงโลหะ ขนาดของ
ช่องตาข่ายหรือตะแกรงโลหะต้องมีความยาววัดตามแนวราบไม่น้อยกว่า ๔ เซนติเมตร และความสูง
วัดตามแนวดิ่งไม่น้อยกว่า ๔ เซนติเมตร ส่วนทึบทั้งหมดของตาข่ายหรือตะแกรงโลหะคํานวณเป็นพื้นที่
จะต้องไม่มากกว่าพื้นที่ทั้งหมดของช่องโปร่ง ลักษณะของช่องโปร่งและส่วนทึบต้องกลมกลืนกันโดยทั่วไป
สําหรับใช้บรรทุกของที่มีลักษณะพรุน มีน้ําหนักเบา พืชผลเกษตรกรรม สัตว์มีชีวิต เป็นต้น
(๓) แบบที่ ๓ ตัวถังส่วนที่บรรทุกเป็นกระบะทึบ กระบะที่เป็นส่วนทึบด้านข้างและด้านท้าย
ต้องมีความสูงวัดจากพื้นกระบะไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร สําหรับรถที่มีน้ําหนักรถและน้ําหนักบรรทุกรวมกัน
เกินกว่า ๘,๐๐๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๑๘,๐๐๐ กิโลกรัม และต้องมีความสูงวัดจากพื้นกระบะไม่เกิน

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๖๖ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

๘๐ เซนติเมตร สําหรับรถที่มีน้ําหนักรถและน้ําหนักบรรทุกรวมกันเกินกว่า ๑๘,๐๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป
สําหรับใช้บรรทุกของที่มีน้ําหนักมาก
(๔) แบบที่ ๔ ตัวถังส่วนที่บรรทุกส่วนล่างเป็นกระบะทึบ ส่วนบนเป็นกระบะโปร่ง โดยกระบะ
ที่เป็นส่วนทึบด้านข้างและด้านท้ายต้องมีความสูงวัดจากพื้นกระบะไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร สําหรับรถที่มี
น้ําหนักรถและน้ําหนักบรรทุกรวมกันเกินกว่า ๘,๐๐๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๑๘,๐๐๐ กิโลกรัม และต้องมี
ความสูงวัดจากพื้นกระบะไม่เกิน ๘๐ เซนติเมตร สําหรับรถที่มีน้ําหนักรถและน้ําหนักบรรทุกรวมกัน
เกินกว่า ๑๘,๐๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป และกระบะโปร่งต่อจากส่วนทึบให้เว้นระยะโดยมีส่วนโปร่งและส่วนทึบ
สลับกัน ส่วนโปร่งมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร และส่วนทึบมีขนาดความกว้างไม่เกิน
๑๐ เซนติเมตร วัดตามแนวดิ่งตลอดแนวความยาวของกระบะ ทั้งนี้ จะมีส่วนกระบะโปร่งได้อีกไม่เกิน
๒ ช่อง และมีความสูงจากพื้นกระบะ ส่วนที่ต่ําสุดถึงส่วนที่สูงที่สุดของกระบะโปร่งไม่เกิน ๙๐ หรือ
๑๑๐ เซนติเมตร แล้วแต่กรณี สําหรับใช้บรรทุกของที่มีน้ําหนักมาก
(๕) แบบที่ ๕ ตัวถังส่วนที่บรรทุกส่วนล่างเป็นกระบะทึบ ส่วนบนเป็นกระบะโปร่ง โดยกระบะ
ที่เป็นส่วนทึบด้านข้างและด้านท้ายต้องมีความสูงวัดจากพื้นกระบะไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร สําหรับรถที่มี
น้ําหนักรถและน้ําหนักบรรทุกรวมกันเกินกว่า ๘,๐๐๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน ๑๘,๐๐๐ กิโลกรัม และต้องมี
ความสูงวัดจากพื้นกระบะไม่เกิน ๘๐ เซนติเมตร สําหรับรถที่มีน้ําหนักรถและน้ําหนักบรรทุกรวมกัน
เกินกว่า ๑๘,๐๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป และกระบะโปร่งต่อจากส่วนทึบให้เว้นระยะโดยมีส่วนโปร่งและส่วนทึบ
สลับกัน ส่วนโปร่งมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร และส่วนทึบมีขนาดความกว้างไม่เกิน
๑๐ เซนติเมตร วัดตามแนวดิ่งตลอดแนวความยาวของกระบะ สําหรับใช้บรรทุกของทั่วไป เช่น ของที่มี
รูปทรงเป็น ท่อน รูปทรงยาว หรือรูปทรงอื่นที่มีข นาดไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร พืชผลเกษตรกรรม
สัตว์มีชีวิต เป็นต้น
(๖) แบบที่ ๖ ตัวถังส่วนที่บรรทุกส่วนล่างเป็นกระบะทึบ ส่วนบนเป็นกระบะโปร่งทําด้วยตาข่าย
หรือตะแกรงโลหะ โดยกระบะที่เป็นส่วนทึบด้านข้างและด้านท้ายต้องมีความสูงวัดจากพื้นกระบะไม่เกิน
๖๐ เซนติเมตร สําหรับรถที่มีน้ําหนักรถและน้ําหนักบรรทุกรวมกันเกินกว่า ๘,๐๐๐ กิโลกรัม แต่ไม่เกิน
๑๘,๐๐๐ กิโลกรัม และต้องมีความสูงวัดจากพื้นกระบะไม่เกิน ๘๐ เซนติเมตร สําหรับรถที่มีน้ําหนักรถ
และน้ําหนักบรรทุกรวมกันเกินกว่า ๑๘,๐๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป และกระบะโปร่งต่อจากส่วนทึบทําด้ว ย
ตาข่ายหรือตะแกรงโลหะ ขนาดของช่องตาข่ายหรือตะแกรงโลหะต้องมีความยาววัดตามแนวราบไม่น้อยกว่า
๔ เซนติเมตร และความสูงวัดตามแนวดิ่งไม่น้อยกว่า ๔ เซนติเมตร ส่วนทึบทั้งหมดของตาข่ายหรือ
ตะแกรงโลหะคํานวณเป็นพื้นที่จะต้องไม่มากกว่าพื้นที่ทั้งหมดของช่องโปร่งและส่วนทึบต้องกลมกลืนกัน
โดยทั่วไป สําหรับใช้บรรทุกของที่มีลักษณะพรุน มีน้ําหนักเบา พืชผลเกษตรกรรม สัตว์มีชีวิต เป็นต้น
ตัวถังแบบที่ ๑ แบบที่ ๒ แบบที่ ๕ และแบบที่ ๖ จะมีประตูปิดเปิดด้านซ้ายหรือด้านท้าย
ของตัวรถด้วยก็ได้
ลักษณะของแบบตัวถังส่วนที่บรรทุกให้เป็นไปตามตัวอย่างแนบท้ายประกาศนี้
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ข้อ ๔ ผู้ประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถที่ประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงตัวถัง
ส่วนที่บรรทุกโดยมีลักษณะไม่เป็นไปตามประกาศนี้ ให้ยื่นคําขอรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนที่รถนั้น
จดทะเบียนก่อนดําเนินการ
ข้อ ๕ ผู้ประกอบการขนส่งหรือเจ้าของรถที่ประสงค์จะติดตั้งตะแกรงหรือวัสดุโปร่งที่มองเห็น
ของที่บรรทุกในส่วนกระบะโปร่งได้ชัดเจนเป็นการถาวรเพื่อป้องกันของร่วงหรือหล่นจากรถ ให้ยื่นคําขอ
ต่อนายทะเบียนที่รถนั้นจดทะเบียน
ให้นายทะเบียนพิจารณาอนุญาตได้คราวละไม่เกิน ๑ ปี โดยออกหนังสืออนุญาตตามแบบที่กําหนด
ท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ระยะเวลาการอนุญาตต้องไม่เกินวันสิ้นอายุภาษีประจําปีของรถนั้นด้วย
ให้ผู้ได้รับอนุญาตติดหนังสืออนุญาตไว้ที่ด้านในของกระจกกันลมหน้า
ข้อ ๖ การใช้รถเพื่อการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ น้ําหนักรถและน้ําหนักบรรทุกรวมกันจะต้องไม่เกิน
พิกัดน้ําหนักตามที่กฎหมายกําหนด
ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
สมชัย ศิริวัฒนโชค
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

ตัวอย่างแบบตัวถังส่วนที่บรรทุก แบบที่ 1

ส่วนทึบไม่เกิน 10 ซ.ม.
ช่องโปร่งไม่น้อยกว่า 5 ซ.ม.

หมายเหตุ
1. จะมีหลังคาหรือไม่ก็ได้
2. ระหว่างช่องโปร่งจะมีวัสดุปิดกั้นอีกไม่ได้

ตัวอย่างแบบตัวถังส่วนที่บรรทุก แบบที่ 2

ช่องว่างตระแกรงไม่น้อยกว่า 4 ซ.ม.

ช่องว่างตระแกรงไม่น้อยกว่า 4 ซ.ม.

หมายเหตุ
1. จะมีหลังคาหรือไม่ก็ได้
2. ระหว่างช่องโปร่งจะมีวัสดุปิดกั้นอีกไม่ได้

ตัวอย่างแบบตัวถังส่วนที่บรรทุก แบบที่ 3

ความสูงของ
กระบะส่วนทึบ

หมายเหตุ
1. จะมีหลังคาหรือไม่ก็ได้
2. ความสูงของกระบะส่วนทึบ
2.1 นน.รวมเกิน 8,000 กก. แต่ไม่เกิน 18,000 กก. สูงไม่เกิน 60 ซม.
2.2 นน.รวมเกิน 18,000 กก. สูงไม่เกิน 80 ซม.

ตัวอย่างแบบตัวถังส่วนที่บรรทุก แบบที่ 4

ส่วนทึบไม่เกิน 10 ซ.ม.
ช่องโปร่งไม่น้อยกว่า 5 ซ.ม.

ความสูงของ
กระบะส่วนทึบ

หมายเหตุ
1. ระหว่างช่องโปร่งจะมีวัสดุปิดกั้นอีกไม่ได้
2. ความสูงของกระบะส่วนทึบ
2.1 นน.รวมเกิน 8,000 กก. แต่ไม่เกิน 18,000 กก. สูงได้ไม่เกิน 60 ซม. ทั้งนี้
จะมีส่วนกระบะโปร่งได้อีกไม่เกิน 2 ช่อง และมีความสูงจากพื้นกระบะส่วนที่ต่ําสุด
ถึงส่วนที่สูงที่สุดของกระบะโปร่งไม่เกิน 90 ซม.
2.2 นน.รวมเกิน 18,000 กก. สูงไม่เกิน 80 ซม. ทั้งนี้จะมีส่วนกระบะโปร่ง
ได้อีกไม่เกิน 2 ช่อง และมีความสูงจากพื้นกระบะส่วนที่ต่ําสุดถึงส่วน
ที่สูงที่สุดของกระบะโปร่งไม่เกิน 110 ซม.

ตัวอย่างแบบตัวถังส่วนที่บรรทุก แบบที่ 5

ส่วนทึบไม่เกิน 10 ซ.ม.
ช่องโปร่งไม่น้อยกว่า 5 ซ.ม.

ความสูงของ
กระบะส่วนทึบ

หมายเหตุ
1. จะมีหลังคาหรือไม่ก็ได้
2. ระหว่างช่องโปร่งจะมีวัสดุปิดกั้นอีกไม่ได้
3. ความสูงของกระบะส่วนทึบ
3.1 นน.รวมเกิน 8,000 กก. แต่ไม่เกิน 18,000 กก. สูงไม่เกิน 60 ซม.
3.2 นน.รวมเกิน 18,000 กก. สูงไม่เกิน 80 ซม.

ตัวอย่างแบบตัวถังส่วนที่บรรทุก แบบที่ 6

ช่องว่างตระแกรงไม่น้อยกว่า 4 ซ.ม.

ช่องว่างตระแกรงไม่น้อยกว่า 4 ซ.ม.

ความสูงของ
กระบะส่วนทึบ

หมายเหตุ
1. จะมีหลังคาหรือไม่ก็ได้
2. ระหว่างช่องโปร่งจะมีวัสดุปิดกั้นอีกไม่ได้
3. ความสูงของกระบะส่วนทึบ
3.1 นน.รวมเกิน 8,000 กก. แต่ไม่เกิน 18,000 กก. สูงไม่เกิน 60 ซม.
3.2 นน.รวมเกิน 18,000 กก. สูงไม่เกิน 80 ซม.

แบบหนังสืออนุญาตให้ติดตั้งตะแกรงหรือวัสดุโปร่ง
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