
 

 

 

พาหนะทีใ่ช้ขนส่งสินค้าทางถนน 

ยานพาหนะท่ีใชใ้นการขนส่งสินคา้ทางถนนส่วนใหญ่นิยมใชร้ถบรรทุกขนาดตั้งแต่ 6 ลอ้ 10 ลอ้ 

และมากกวา่ 10 ลอ้ข้ึนไป เน่ืองจากสามารถบรรทุกสินคา้ไดจ้าํนวนมากพอท่ีจะทาํการรวบรวมและ

กระจายสินคา้ นอกจากน้ี ยงัสามารถเขา้ถึงพื้นท่ีต่าง ๆ ไดต้ามความตอ้งการ โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึง

สภาพภูมิอากาศมากนกั ใชบุ้คลากรในการดาํเนินงานจาํนวนไม่มากเม่ือเทียบกบัการขนส่งรูปแบบ

อ่ืน สามารถปรับเปล่ียนภาชนะท่ีใชบ้รรทุกไดต้ามลกัษณะของสินคา้ไดห้ลากหลาย ซ่ึงประเภทของ

รถบรรทุกตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 4 ออกตามความในพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 

มีสาระสาํคญัดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 : ประเภทของรถท่ีใชใ้นการขนส่งสัตวแ์ละส่ิงของ (รถบรรทุก) 

  

ตาราง ที ่1 : ประเภทของรถทีใ่ช้ในการขนส่งสัตว์และส่ิงของ (รถบรรทุก) (ต่อ) 



  

หมายเหตุ:  * รถท่ีใชใ้นการขนส่งสัตวห์รือส่ิงของลกัษณะ 5  ลกัษณะ 6  ลกัษณะ 7 และลกัษณะ 8 

ซ่ึงเป็นรถบรรทุกเฉพาะกิจ จะมีความกวา้ง ความสูง ความยาว ส่วนยืน่หนา้และส่วนยืน่ทา้ยเกินกวา่

ท่ีกาํหนดไวก้็ได ้หากมีความจาํเป็นตามลกัษณะของการใชง้านเฉพาะกิจ แต่ตอ้งไดรั้บความ

เห็นชอบจากกรมการขนส่งทางบก 

  

ในปี พ.ศ. 2547 สถิติจาํนวนรถบรรทุกจดทะเบียนกบักรมการขนส่งทางบกมีจาํนวนรถบรรทุก

ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งส้ินประมาณ 675,000 คนั โดยในช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2542 ถึง 2547 จาํนวน

รถบรรทุกมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนในอตัราเฉล่ียร้อยละ 2 ต่อปี แต่หากพิจารณาเฉพาะตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 

เป็นตน้มา พบวา่จาํนวนรถบรรทุกจดทะเบียนมีแนวโนม้ลดลงโดยเฉล่ียร้อยละ 1 ต่อปี       

  

ในเร่ืองนํ้าหนกับรรทุกอนุญาตไดมี้การปรับเปล่ียนใหเ้หมาะสมกบัววิฒันาการขน ส่ง และการ



เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในอดีตกฎหมายกาํหนดพิกดันํ้าหนกับรรทุกไวท่ี้ 16 ตนั แลว้จึงเพิ่มเป็น 

18 ตนั และในปี พ.ศ. 2518 จึงเพิ่มเป็น 21 ตนั ต่อจากนั้นปัจจุบนัรัฐบาลไดอ้อกบทเฉพาะกาลผอ่น

ผนัใหร้ถบรรทุก 10 ลอ้ สามารถบรรทุกสินคา้ไดเ้พิ่มข้ึนเป็นนํ้าหนกัรวมรถ 26 ตนั จนถึงวนัท่ี 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2548 โดยล่าสุดเม่ือปี พ.ศ. 2549 ไดป้ระกาศนํ้าหนกัรถบรรทุกใหม่ รายละเอียดดงั

แสดงในรูปท่ี 1  

 

รูปท่ี 1 : นํ้าหนกั บรรทุกใหม่  

  

      นอกจากในเร่ืองของนํ้าหนกับรรทุกแลว้ การขนส่งทางถนนยงัมีการบงัคบัใชม้าตรการหา้มเดิน



รถบรรทุก เพื่อเป็นการลดปัญหาการจราจรติดขดัในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเป็นศูนยก์ลางดา้น 

ธุรกิจและพาณิชยกรรม ซ่ึงเป็นทั้งแหล่งผลิตและแหล่งบริโภคท่ีสาํคญัของประเทศ รายละเอียดดงั

แสดงในตารางท่ี 2  และรูปท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 : มาตรการหา้มเดินรถบรรทุก  

เส้น ทาง/พืน้ที่ มาตรการ 

 เขตกรุงเทพมหานครชั้นใน 

(รัศมี 113 ตารางกิโลเมตร) 

หา้มเดินรถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ลอ้ข้ึนไป) ช่วงเวลา 

06.21-21.00 น. ยกเวน้รถบรรทุก 10 ลอ้ข้ึนไป ท่ีบรรทุก

คอนกรีตผสมเสร็จ รถเครน และรถท่ีไดรั้บการผอ่นผนั 

ซ่ึงมีขอ้บงัคบัไวเ้ฉพาะคือ เดินรถไดภ้ายในเวลา 10.00-

15.00 น. 

 ทางด่วนทุกขั้น หา้มเดินรถ 6 ลอ้ เวลา 06.00-09.00 น. และ 16.00-20.00 

น. และหา้มเดินรถ ตั้งแต่ 10 ลอ้ข้ึนไป เวลา 05.00-09.00 

น. และ 15.00-21.00 น. 

 วงแหวนตะวนัตก หา้มเดินรถ 6 ลอ้ข้ึนไป เวลา 06.00-09.00 น. และ 16.00-

20.00 น. 

 ถนนสุขสวสัด์ิ-พระราม 2 หา้มเดินรถ 6 ลอ้ข้ึนไป เวลา 06.00-09.00 น. และ 16.00-

20.00 น. 

 สมุทรปราการ หา้มเดินรถ 10 ลอ้ข้ึนไป เวลา 05.00-08.00 น. และ 

15.00-19.00 น. 



  

รูปท่ี 2 :  บริเวณ ท่ีมีการใชม้าตรการหา้มเดินรถบรรทุก    

 

 

 

  การขนส่งสินคา้ทางถนนสามารถเช่ือมต่อกบัการขนส่งรูปแบบอ่ืน ๆ ไดห้ลากหลายรูปแบบ 



ข้ึนกบัลกัษณะของสินคา้ท่ีทาํการการขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานท่ีจะมาเช่ือม ต่อกบัการขนส่ง

สินคา้ทางถนนเพื่อนาํไปสู่การขนส่งรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงส่วนหน่ึงใชร้องรับและสนบัสนุนการขนส่ง

สินคา้ระหวา่งประเทศทางทะเล และทางอากาศ ทั้งน้ี ประเทศไทยมีจุดเช่ือมโยงระบบขนส่งสินคา้

หลกั ดงัน้ี 

  

   1. สถานีขนส่งสินคา้ (Truck Terminal) มีหนา้ท่ีรวบรวมสินคา้จากแหล่งผลิตต่าง ๆ เพื่อส่งต่อไป

ยงัประตูการคา้ หรือทาํหนา้ท่ีกระจายสินคา้ท่ีมากจากประตูการคา้ไปยงัแหล่งบริโภคตามภูมิภาค 

ต่าง ๆ กรมการขนส่งทางบก ไดเ้ปิดใหบ้ริการเพื่ออาํนวยความสะดวกต่อการขนส่งสินคา้ทางถนน

รวมทั้งส้ิน 3 แห่ง ซ่ึงกระจายตวัตามชานเมืองของกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ สถานีขนส่งสินค้าร่ม

เกล้า สถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง และสถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล 

   2. สถานีตรวจและบรรจุสินคา้เขา้ตูค้อนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก หรือ สตส. (Off-Dock 

Container Freight Station, CFS) จดัตั้งข้ึนเพื่อยา้ยกิจกรรมในเร่ืองของการบรรจุเขา้ตูใ้นส่วนของ

การส่งออก ท่ีบริเวณท่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย) ออกมาให้บริการดา้นนอกและจากนั้นจึงนาํสินคา้ท่ี

บรรจุเขา้ตูแ้ลว้บรรทุกข้ึน รถหวัลากไปยงัท่าเรือ ซ่ึงจะทาํใหก้ารดาํเนินงานในบริเวณท่าเรือ

สามารถทาํไดร้วดเร็วมากข้ึน และยงัเป็นการเพิ่มพื้นท่ีสาํหรับพกัตูสิ้นคา้ภายนอกเขตท่าเรือดว้ย 

   3. โรงพกัสินคา้เพื่อตรวจปล่อยของขาเขา้และบรรจุของขาออกท่ีขนส่งโดยระบบ คอนเทนเนอร์

นอกเขตทาํเนียบท่าเรือ หรือ รพท. (Inland Container Depot, ICD) ใหบ้ริการใกลเ้คียงกบัท่าเรือ แต่

ไม่มีกิจกรรมทางเรือมาเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ การใหบ้ริการบรรจุสินคา้เขา้ตูป้ระเภท LCL การใหบ้ริการ

ชัว่คราวสาํหรับจดัเก็บสินคา้และตูสิ้นคา้ประเภท FCL การเก็บรักษาและทาํความสะอาดตูเ้ปล่า 

ตลอดจนการทาํพิธีการศุลกากร 

   4. ยา่นกองเก็บตูสิ้นคา้ (Container Yard, CY) เป็นสถานท่ีใชพ้กัตูค้อนเทนเนอร์ ในปัจจุบนั มี

ทั้งหมด 18 แห่ง ซ่ึงส่วนใหญ่มีท่ีตั้งบริเวณถนนบางนา-บางประกง อาํเภอเมืองและอาํเภอบางพลีใน

จงัหวดัสมุทรปราการ และบริเวณท่าเรือกรุงเทพ ผูใ้หบ้ริการยา่นกองเก็บตูสิ้นคา้บางรายมี

พฒันาการใหบ้ริการแบบครบวงจร และมีบริการจดัทาํพิธีการศุลกากรโดยผา่นทางระบบ EDI 

   5. สถานท่ีเก็บพกัสินคา้ เป็นสถานท่ีใชเ้ก็บรักษาสินคา้ประกอบดว้ยคลงัสินคา้ (Warehouse) 

ไซโล (Silo) และหอ้งเยน็ (Chill room) โดยในส่วนคลงัสินคา้สาธารณะ (Public warehouse) ท่ี

ใหบ้ริการมีทั้งหมด 89 แห่ง แบ่งเป็นคลงัสินคา้ขององคก์รคลงัสินคา้ กระทรวงพาณิชย ์7 แห่ง และ

คลงัสินคา้ท่ีเอกชนเป็นเจา้ของจาํนวน 82 แห่ง คลงัสินคา้สาธารณะส่วนมากมีท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณ

กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ชลบุรี และพระนครศรีอยธุยา 
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