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ระเบียบกรมทางหลวงชนบท
วาดวยการชั่งน้ําหนัก น้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาของยานพาหนะ
บนทางหลวงชนบทในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท
พ.ศ. ๒๕๔๘
เพื่อใหการดําเนินการชั่งน้ําหนัก น้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาของยานพาหนะที่เดินบน
ทางหลวงชนบทเปนไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยในการจราจรขณะการปฏิบัติงานของ
หนวยชั่งน้ําหนัก และเพื่อใหเปนไปตามความในมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
อธิบดีกรมทางหลวงชนบทในฐานะผูอํานวยการทางหลวงชนบทจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมทางหลวงชนบท วาดวยการชั่งน้ําหนัก น้ําหนักบรรทุก
หรือน้ําหนักลงเพลาของยานพาหนะบนทางหลวงชนบทในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท
พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
หมวด ๑
องคประกอบและอํานาจหนาที่
ขอ ๓ ใหมีการจัดตั้งหนวยชั่งน้ําหนักยานพาหนะขึ้น โดยมีองคประกอบอยางนอย ดังตอไปนี้
(๑) หัวหนาหนวยชั่งน้ําหนัก
จํานวน ๑ คน
(๒) พนักงานจัดยานพาหนะเขาชั่ง
จํานวน ๒ คน
(๓) พนักงานชั่งน้ําหนักยานพาหนะ
จํานวน ๒ คน
(๔) พนักงานลงทะเบียนบัตร
จํานวน ๑ คน
หัวหนาหนวยชั่งน้ําหนักยานพาหนะจะตองเปนขาราชการระดับ ๕ ขึ้นไป และตองไดรับ
การแตงตั้งใหเปนเจาพนักงานทางหลวง
ขอ ๔ ใหหัวหนาหนวยชั่งน้ําหนักยานพาหนะมีหนาที่ ดังนี้
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(๑) เรียกยานพาหนะใหหยุดเพื่อทําการตรวจสอบน้ําหนักบรรทุก ในกรณีที่เชื่อหรือสงสัยวา
มีการบรรทุ กน้ํ าหนั กเกิน อั ตราที่ กําหนด หรือ ในกรณี ที่เชื่ อว ามี การกระทํา ความผิ ดตามกฎหมาย
ทางหลวงอื่น ๆ
(๒) จับกุมผูกระทําความผิดตาม (๑) เพื่อสงตัวใหตํารวจดําเนินคดีตอไป
(๓) ควบคุมและกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของพนักงานหนวยชั่งน้ําหนัก
(๔) ควบคุมการจัดทํารายงาน สถิติ จํานวน และชนิ ดของยานพาหนะที่เขาชั่ง รวมทั้ ง
จํานวนยานพาหนะที่บรรทุกหนักเกินอัตรา และจํานวนน้ําหนักที่บรรทุกเกินอัตรา
(๕) ติดตอประสานงานกับสวนราชการอื่น
ขอ ๕ ใหพนักงานจัดยานพาหนะเขาชั่งมีหนาที่ควบคุม และอํานวยความสะดวกในการนํารถ
เขาเครื่องชั่ง และงานอื่น ตามที่หัวหนาหนวยชั่งน้ําหนักมอบหมาย
ขอ ๖ ใหพนักงานชั่งน้ําหนักยานพาหนะมีหนาที่ ดังนี้
(๑) จดเลขทะเบีย นยานพาหนะ ประเภทยานพาหนะ สิ่งของที่บรรทุก และจดน้ําหนั ก
ทั้งเพลาหนาและเพลาหลังของยานพาหนะ โดยใหปฏิบัติหนาที่คนละดาน
(๒) ใหคํานวณวาน้ําหนักยานพาหนะนั้ น เกิน อัตราตามที่กําหนดไว สํ าหรับยานพาหนะ
แตละประเภทหรือไม
(๓) งานอื่น ๆ ตามที่หัวหนาหนวยชั่งน้ําหนักมอบหมาย
ขอ ๗ ใหพนักงานลงทะเบียนบัตรมีหนาที่ ดังนี้
(๑) กรอกรายละเอียดลงในบันทึกการชั่งน้ําหนัก
(๒) กรณียานพาหนะที่เขาชั่งมีน้ําหนักเกินอัตราที่กําหนด ใหรายงานหัวหนาหนวยดําเนินการ
ตามกฎหมาย
(๓) ทํา รายงานบั น ทึ กผลการปฏิ บั ติ ง าน การชั่ ง น้ํ า หนั ก ยานพาหนะ นํ า เสนอหั ว หน า
หนวยชั่งน้ําหนัก เพื่อรายงานผูบังคับบัญชาตอไป
(๔) งานอื่น ๆ ตามที่หัวหนาหนวยชั่งน้ําหนักมอบหมาย
ขอ ๘ ใหเจาหนาที่ของหนวยชั่งน้ําหนักที่เปนเจาพนักงานทางหลวงจะตองแตงเครื่องแบบ
และตองมีบัตรประจําตัวเจาพนักงานทางหลวงพรอมที่จะแสดงตอประชาชน เพื่อใหเปนไปตามมาตรา ๒๓
วรรค ๒ แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ทุกครั้ง
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ขอ ๙ การปฏิบัติหนาที่ของหนวยชั่งน้ําหนักจะเชิญเจาหนาที่ตํารวจมารวมปฏิบัติงานดวยก็ได
หมวด ๒
การตั้งจุดตรวจยานพาหนะเพื่อทําการชั่งน้ําหนัก
ขอ ๑๐ ใหผูอํานวยการสํานักทางหลวงชนบท ทางหลวงชนบทจังหวัด เปนผูพิจารณาอนุมัติ
ใหมีการตั้งจุดตรวจยานพาหนะ เพื่อทําการชั่งน้ําหนักในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ใหผูอํานวยการสํานักกอสรางทาง ผูอํานวยการสํานักกอสรางสะพาน เปนผูพิจารณาอนุมัติ
ใหมีการตั้งจุดตรวจยานพาหนะ เพื่อทําการชั่งน้ําหนักในสายทางที่รับผิดชอบ
ใหผูอํานวยการสํานักบํารุงรักษาและอํานวยความปลอดภัยงานทาง เปน ผูพิจารณาอนุมัติ
ใหมีการตั้งจุดตรวจยานพาหนะ เพื่อทําการชั่งน้ําหนักไดทั่วราชอาณาจักร
เมื่อมีการอนุมัติใหมกี ารตั้งจุดตรวจยานพาหนะเพื่อทําการชั่งน้ําหนักแลว ใหมีหนังสือแจงให
นายอําเภอทองที่นั้นทราบ
ขอ ๑๑ เมื่อมีการอนุมัติใ หมีการตั้งจุดตรวจยานพาหนะเพื่อทําการชั่งน้ําหนักแลว ควรมี
หนังสือแจงสถานีตํารวจที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้น เพื่อทราบและขอใหสงเจาหนาที่ตํารวจอยางนอย
๒ นาย ไปรวมดําเนินการ
ขอ ๑๒ การตั้งจุดตรวจยานพาหนะเพื่อทําการชั่งน้ําหนัก ควรปฏิบัติ ดังนี้
(๑) เลือกจุดตรวจยานพาหนะที่สามารถมองเห็นเปาหมายไดในระยะไกล
(๒) จุดตรวจตองอยูในภูมิประเทศที่เหมาะสม
(ก) ไมเปนทางโคงหรือทางหักศอก
(ข) มีปริมาณการจราจรที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยในการจราจร และความปลอดภัย
ของประชาชน
(ค) มีแสงสวางในบริเวณที่จะตั้งจุดตรวจ
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(๓) จัดใหมีปายหยุดตรวจพรอมสัญญาณไฟ ๒ ชุด จัดตั้งไว ดังนี้
(ก) ตั้งปายหนึ่งเปน ปายตน ดาน เปดสัญญาณไฟไวตลอดเวลา ตั้งไวกอ นถึงบริเวณ
จุดตรวจไมนอยกวา ๒๐ เมตร เพื่อแสดงใหผูขับขี่ยานพาหนะมองเห็นไดในระยะไกลวาเปนจุดตรวจ
หรือมีเหตุเกิดขึ้นขางหนาจะไดชะลอความเร็วของรถลง
(ข) ตั้งปายอี กปายหนึ่งอยูป ลายจุด ตรวจ เปดสั ญญาณไฟไวตลอดเวลา อยู หางจาก
ปายหยุดตรวจตนดานไมนอยกวา ๕๐ เมตร
(ค) จั ด ให มี ร ถคั น หนึ่ ง ที่ มี สั ญ ญาณไฟบนหลั ง คาจอดทํ า มุ ม ประมาณ ๓๐ องศา
กับขอบไหลทางดานซาย ณ บริเวณปลายจุดตรวจ โดยใหมีเจาหนาที่ประจําอยูตลอดเวลาจํานวน ๒ นาย
ทําหนาที่คนขับ ๑ นาย และเปนเจาหนาที่ตํารวจ ๑ นาย เพื่อทําหนาที่ติดตามยานพาหนะที่ไมยอมหยุด
ใหตรวจ
(๔) ควรจัดใหมีอุปกรณสื่อสารประจําจุดตรวจยานพาหนะ
หมวด ๓
วิธีการจับกุม
ขอ ๑๓ หากพบวามีการบรรทุก น้ําหนักเกิน อัตราที่กํา หนด หรือ พบการกระทําความผิด
ตามกฎหมายทางหลวงอื่น ๆ ใหปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ตองแจงแกผูถูกจับดวยวาเขาตองถูกจับ
(๒) ตองแจงขอกลาวหาใหผูตองถูกจับทราบ
(๓) เชิญหรือจับกุมผูกระทําความผิดพรอมยานพาหนะไปยังที่ทําการของตํารวจผูรับผิดชอบ
ในทองที่นั้น เพื่อดําเนินคดีโดยทันที
(๔) แจงสิทธิของผูถูกจับใหทราบวา
(ก) ผูถูกจับมีสิทธิที่จะไมใหการหรือใหการก็ได และถอยคําของผูถูกจับนั้นอาจใชเปน
พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได
(ข) ผูถูกจับมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความ หรือผูซึ่งจะเปนทนายความได
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(๕) จัดทําบันทึกการจับกุมตามแบบฟอรมที่กําหนด
(๖) ยึดยานพาหนะซึ่งเปนทรัพยสินที่ใชในการกระทําความผิดสงใหตํารวจดําเนินคดี
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
สุรชัย ธารสิทธิ์พงษ
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
ในฐานะผูอํานวยการทางหลวงชนบทในเขตความรับผิดชอบ
ของกรมทางหลวงชนบท

