ตารางแสดงน้าหนักรถบรรทุกกึ่งพ่วง 4-7 เพลา รวมสินค้า
(ขออนุญาตเป็นครังคราวจ้ากัดเส้นทางและจ้ากัดจ้านวนเที่ยว)
น้าหนักสินค้า
(ตัน)

น้าหนัก
ยานพาหนะ
(ตัน)

น้าหนักยานพาหนะ
รวมสินคา
(ตัน)

1

36.5

20.5

57.0

2

40.0

22.5

62.5

3

45.0

25.0

70.0

4

50.0

27.5

77.5

5

44.5

20.5

65.0

6

60.0

25.0

85.0

ล้าดับ

หมายเหตุ :

ลักษณะยานพาหนะ Vehicle Type

1. แรงดันลมยางต้องมีค่าไม่เกิน 0.69 Mpa (100 psi)
2. เพลาที่มีระยะห่างกันเกิน 8 เท่าของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของพื้นที่ผวิ สัมผัสวงกลมของยางจะไม่นับรวมเป็นเพลากลุ่มเดียวกัน
3. เพลาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันระยะห่างระหว่างเพลาในกลุ่มเพลาต้อง อยู่ระหว่าง 1.20 – 1.80 เมตร
4. รถกึ่งพ่วงลาดับที่ 3,4 แนะนาให้ใช้เป็นระบบถุงลมหรือระบบไฮดรอลิค (Hydraulic) เท่านั้น

เอกสารเตรียมความพร้อมสาหรับการขนย้ายเครื่องจักร
ในงานก่อสร้างและงานบารุงของกรมทางหลวง
เรื่อง

ยื่นขอการเตรียมความพร้อมสาหรับการขนย้ายเครื่องจักรในงานก่อสร้างและงานบารุง

เรียน ผู้อานวยการสานักงานควบคุมนาหนักยานพาหนะ
ข้าพเจ้า (บริษัท/ห้างฯ/ร้าน).…………………………………………….…………………………………………………………………………….……….…
โดย (นาย/นาง/นางสาว)…………………………….………………………………………..……โทรศัพ ท์ …………….…………………..…………….
มีความประสงค์............................................................................................................ ................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
โดยได้ยื่นเอกสารหลักฐานยื่นขอ ดังนี้
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

จานวน 1 ชุด

2. หนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

จานวน 1 ชุด

3. หนังสือมอบอานาจพร้อมตราประทับของผู้มีอานาจลงนามติดอากรแสตมป์ฉบับจริง

จานวน 1 ชุด

4. สาเนาคู่มือทะเบียนเครื่องจักรหรือยานพาหนะที่ชาระภาษีประจาปีเรียบร้อยแล้ว

จานวน 1 ชุด

เช่น รถลากจูง รถกึ่งพ่วง เครื่องจักร
5. หลักฐานการแสดงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง เช่น ใบเสร็จรับเงิน

จานวน 1 ชุด

(ต้องระบุเลขประจาตัวผู้เสียภาษีและมีรายละเอียดต่างๆ ที่เชื่อถือได้), สัญญาซือขาย, เช่าซือ
6. ภาพถ่ายยานพาหนะ ต้องเห็นลักษณะของยานพาหนะทุกคัน และหมายเลขทะเบียนชัดเจน

จานวน 1 ชุด

7. ภาพถ่ายเครื่องจักร ต้องเห็นลักษณะของเครื่องจักรทุกชิน และหมายเลขทะเบียนชัดเจน

จานวน 1 ชุด

8. รูปแบบยานพาหนะโดยแสดงถึง นาหนักลงเพลา ขนาด และระยะ วิศวกรเครื่องกลลงนาม

จานวน 1 ชุด

9. หนังสือรับรองวิศวกรเครื่องกล (ระดับไม่ต่ากว่าสามัญวิศวกร)

จานวน 1 ชุด

10. ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

จานวน 1 ชุด

กรรมสิทธิ์ยานพาหนะชนิด หัวลาก
1. ผู้ถือกรรมสิทธิ์

อายุ

อยู่บ้านเลขที่

หมู่ที่

แขวง/ตาบล

เขต/อาเภอ

ปี เชื้อชาติ
ถนน

สัญชาติ
ตรอก/ซอย

จังหวัด

โทรศัพท์
2. ผู้ครอบครอง

อายุ

อยู่บ้านเลขที่

หมู่ที่

แขวง/ตาบล

เขต/อาเภอ

ปี เชื้อชาติ
ถนน

สัญชาติ
ตรอก/ซอย
จังหวัด

โทรศัพท์
3. หัวลาก/หางพ่วง/หางกึ่งพ่วง ต้องมีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
เอกสารถือครองสิทธิ์

สัญญาจ้างหรือเช่า

สัญญาเช่าซื้อ

สัญญามอบสิทธ์

4. หลักฐานการได้มา
5. วันที่ถือกรรมสิทธิ์

/

/

(ตัวอย่าง 12/02/2561)

(ลงชื่อ)

ผู้ยื่นเอกสาร
(

ประทับตรา (ถ้ามี)

)
กรรมการผู้จัดการ / หุ้นส่วนผู้จัดการ

/ภาพถ่าย....

ภาพถ่ายยานพาหนะชนิด หัวลาก
ประเภทยานพาหนะชนิด หัวลาก
ลาดับที่
เลขทะเบียน

ติดรูปถ่ายขนาด
4 x 6 นิ้ว

(ลงชื่อ)

ผู้ยื่นเอกสาร
(

ประทับตรา (ถ้ามี)

)
กรรมการผู้จัดการ / หุ้นส่วนผู้จัดการ

กรรมสิทธิ์ยานพาหนะชนิด พ่วง / กึ่งพ่วง
1. ผู้ถือกรรมสิทธิ์

อายุ

อยู่บ้านเลขที่

หมู่ที่

แขวง/ตาบล

เขต/อาเภอ

ปี เชื้อชาติ
ถนน

สัญชาติ
ตรอก/ซอย

จังหวัด

โทรศัพท์
2. ผู้ครอบครอง

อายุ

อยู่บ้านเลขที่

หมู่ที่

แขวง/ตาบล

เขต/อาเภอ

ปี เชื้อชาติ

สัญชาติ

ถนน

ตรอก/ซอย
จังหวัด

โทรศัพท์
3. หัวลาก/หางพ่วง/หางกึ่งพ่วง ต้องมีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
เอกสารถือครองสิทธิ์

สัญญาจ้างหรือเช่า

สัญญาเช่าซื้อ

สัญญามอบสิทธ์

หลักฐานการได้มา
4. วันที่ถือกรรมสิทธิ์

/

/

(ตัวอย่าง 12/02/2561)

(ลงชื่อ)

ผู้ยื่นเอกสาร
(

ประทับตรา (ถ้ามี)

)
กรรมการผู้จัดการ / หุ้นส่วนผู้จัดการ

/ภาพถ่าย....

ภาพถ่ายยานพาหนะชนิด พ่วง / กึ่งพ่วง
ประเภทยานพาหนะชนิด พ่วง / กึ่งพ่วง
ลาดับที่
เลขทะเบียน

ติดรูปถ่ายขนาด
4 x 6 นิ้ว

(ลงชื่อ)

ผู้ยื่นเอกสาร
(

ประทับตรา (ถ้ามี)

)
กรรมการผู้จัดการ / หุ้นส่วนผู้จัดการ

กรรมสิทธิ์เครื่องจักร
1. ผู้ถือกรรมสิทธิ์

อายุ

อยู่บ้านเลขที่

หมู่ที่

แขวง/ตาบล

เขต/อาเภอ

ปี เชื้อชาติ
ถนน

สัญชาติ
ตรอก/ซอย

จังหวัด

โทรศัพท์
2. ผู้ครอบครอง

อายุ

อยู่บ้านเลขที่

หมู่ที่

แขวง/ตาบล

เขต/อาเภอ

ปี เชื้อชาติ
ถนน

สัญชาติ
ตรอก/ซอย
จังหวัด

โทรศัพท์
3. เครื่องจักร ต้องมีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
เอกสารถือครองสิทธิ์

สัญญาเช่าซื้อ

4. หลักฐานการได้มา
5. วันที่ถือกรรมสิทธิ์

/

/

(ตัวอย่าง 12/02/2561)

(ลงชื่อ)

ผู้ยื่นเอกสาร
(

ประทับตรา (ถ้ามี)

)
กรรมการผู้จัดการ / หุ้นส่วนผู้จัดการ

/ภาพถ่าย....

ภาพถ่ายเครื่องจักร
ประเภทเครื่องจักร
ลาดับที่
เลขทะเบียน

ติดรูปถ่ายขนาด
4 x 6 นิ้ว

(ลงชื่อ)

ผู้ยื่นเอกสาร
(

ประทับตรา (ถ้ามี)

)
กรรมการผู้จัดการ / หุ้นส่วนผู้จัดการ

ขั้นตอนการขออนุญาตเตรียมความพร้อม ของสานักงานทางหลวง
ตรวจสอบเอกสารการเตรียมความพร้อม
ยื่นได้ที่ สานักงานควบคุมน้าหนักยานพาหนะ
และสานักงานทางหลวง 18 แห่ง
(1วันทาการ)

ส่วนกลาง
คณะทางานตรวจสอบ
น้าหนักรถบรรทุก

สานักงานควบคุม
น้าหนักยานพาหนะ
5 วันทาการ

ไม่อนุญาต

คณะอนุกรรมการพิจารณาและ
ตรวจสอบน้ารถบรรทุก
(2 วันทาการ)

อนุญาต

ประธานอนุกรรมการพิจารณา
และตรวจสอบน้าหนักรถบรรทุกพิจารณาลงนาม
(1 วันทาการ)

ระยะเวลาดาเนินเตรียมความพร้อม 7 วันทาการ

ขั้นตอนการขออนุญาตเดินรถบนทางหลวงฯ ของสานักงานทางหลวง
ตรวจสอบเอกสาร
ผูป้ ระกอบการยืน่ หนังสือขออนุญาตฯ + หนังสือ
รับรองความพร้อมในการขนย้ายเครื่องจักร
ผู้อานวยการส่วนอานวยความปลอดภัย
(1 วันทาการ)

*อนุกรรมการวิศวกรรม
- ผู้อำนวยกำรส่วนตรวจสอบและวิเครำะห์
ทำงวิศวกรรม
- ผู้อำนวยกำรส่วนสำรวจและออกแบบ
- ผู้อำนวยกำรส่วนแผนงำน

*อนุกรรมการพิจารณา
ตรวจสอบรถบรรทุก
- สำนักงำนควบคุมนำหนักยำนพำหนะ
- ผู้อำนวยกำรส่วนอำนวยควำมปลอดภัย
- ผู้อำนวยกำรส่วนเครื่องจักรกล
9 วันทาการ

ข้อมูลไม่ถูกต้อง

รวบรวมข้อมูล
ผู้อานวยการส่วนอานวยความปลอดภัย
( 2 วันทาการ)

ข้อมูลถูกต้อง

ไม่อนุญาต

การประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กาหนดพิกดั น้าหนักรถบรรทุก
ส่วนภูมภิ าค
(2 วันทาการ)

อนุญาต
ผู้อานวยการสานักทางหลวง
พิจารณาลงนาม
(1 วันทาการ)

ระยะเวลาดาเนินขออนุญาตเดินรถ 15 วันทาการ
*หมายเหตุ : ในการพิจารณาของอนุกรรมการวิศวกรรมและด้านอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบ
รถบรรทุก สามารถใช้หนังสือรับรองความพร้อมในการขนย้ายเครื่องจักรในการพิจารณาได้

อนุกรรมการ
ตรวจสอบพืน้ ทีแ่ ละเส้นทางการเดิน
รถบรรทุก
หมวดทำงหลวงในเส้นทำงที่เกี่ยวข้อง

ที่ คค 06148/

กรมทางหลวง
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

หนังสือรับรองความพร้อมในการขนย้ายเครื่องจักร
เมษายน 2561
กรมทางหลวง โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบน้าหนักรถบรรทุก ขอรับรองความพร้อมส้ าหรับ
การขนย้ายเครื่องจักรในงานก่อสร้างและงานบ้ารุงของกรมทางหลวง ขอรับรองการเตรียมความพร้อมการขนย้าย
เครื่องจักรในงานก่อสร้างและงานบ้ารุงของกรมทางหลวง ให้บริษัท/ห้างหุ้นส่วน
.
เพื่อท้าการขนส่ง เครื่องจักร โดยมีข้อก้าหนดและเงื่อนไข ดังนี.1. รถบรรทุกและเครื่องจักรที่อนุญาตให้ใช้ในการขนส่ง มีดังนี.1.1 รถลากจูง มี 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 10 เส้น จ้านวน 1 คัน ตามหมายเลขทะเบียนรถหรือ
หมายเลขคัสซี ดังนี
- 00-0000 กรุงเทพมหานคร
1.2 รถกึ่ งพ่ ว งมี ……เพลา……ล้ อ ยาง……เส้ น จ้ านวน……คั น ตามหมายเลขทะเบี ยนรถหรื อ
หมายเลขคัสซี ดังนี
- 00-0000 กรุงเทพมหานคร
1.3 เครื่องจั กร (Recycling) จ้านวน……คัน น้าหนัก.......... ตามหมายเลขทะเบียนรถหรือ
หมายเลขคัสซี ดังนี
- 00-0000 กรุงเทพมหานคร
2. พิกัดน้าหนักในการบรรทุกจะต้องไม่เกินตามที่ก้าหนดให้ ดังนี.2.๑ รถลากจูง มีน้าหนักยานพาหนะรวมน้าหนักบรรทุกไม่เกิน 25,000 กิโลกรัม และมีน้าหนัก
ลงเพลาคู่ท้ายไม่เกินเพลาละ 10,000 กิโลกรัม
2.๒ รถกึ่งพ่วง มีน้าหนักยานพาหนะรวมน้าหนักบรรทุกไม่เกิน 32,000 กิโลกรัม และมีน้าหนัก
ลงเพลาไม่เกินเพลาละ 8,000 กิโลกรัม
2.3 รถลากจู ง ตามข้ อ 1.1 ประกอบกั บ รถกึ่ ง พ่ ว งตามข้ อ 1.2 มี น้ า หนั ก รวมไม่ เ กิ น
57,000 กิโลกรัม และรถลากจูงมีน้าหนักลงเพลา ไม่เกินเพลาละ 8,000 กิโลกรัม

/รูปแบบ...

รูปแบบยานพาหนะที่อนุญาต
รถลากจูง 3
เพลา 6
รถกึ่งพ่วง 4
เพลา 8

ล้อ
ล้อ

ยาง
ยาง

10
16

เส้น ทะเบียน ........................................
เส้น ทะเบียน ........................................

๑. รถลากจูง

มีน้าหนักยานพาหนะรวมน้าหนักบรรทุกไม่เกิน

................. กิโลกรัม

2. รถกึ่งพ่วง

มีน้าหนักยานพาหนะรวมน้าหนักบรรทุกไม่เกิน

................. กิโลกรัม

3. เครื่องจักร

มีน้าหนัก

................. กิโลกรัม

4. รถลากจูงเมื่อประกอบกับรถกึ่งพ่วงรวมเครื่องจักรต้องมีน้าหนักยานพาหนะรวมไม่เกิน

................. กิโลกรัม

ทังนีตังแต่บัดนี วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 จนถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕61

(นายปราบพล โล่ห์วีระ)
ผู้อ้านวยการส้านักงานควบคุมน้าหนักยานพาหนะ
ประธานคณะอนุกรรมการการเตรียมความพร้อมส้าหรับการขนย้ายเครื่องจักร
ในงานก่อสร้างและงานบ้ารุงของกรมทางหลวง

ส้านักงานควบคุมน้าหนักยานพาหนะ
โทร. 0 2354 6668-76 ต่อ 26406
โทรสาร 0 2354 5756

