
การใช้รถพว่งเล็ก

1 ก.ค. 2558



รถพ่วงเล็กคืออะไร?



รถพ่วง ตาม รย.16  ใช้ พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ไม่กําหนดลักษณะ

ข้อกําหนดลักษณะรถพ่วง

ที่มา: กฎกระทรวงกําหนดสว่นควบคุมและเครือ่งอุปกรณ์สาํหรบัรถ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ http://samutprakan.dlt.go.th/home/rod_h3.html

 ความกว้าง   ไม่เกิน 2.55 เมตร

 ความยาวไม่รวมแขนพ่วง   ไม่เกิน 8.00 เมตร

 ความสูง   ไม่เกิน 4.00 เมตร

 ส่วนท้ายยื่นไม่เกินกึ่งหนึ่งของช่วงล้อ
*กรณีรถมีความกว้างไม่เกนิ 2.30 เมตร จาํกัดความสูงไม่เกนิ 3 เมตร



ประเภทของรถพ่วงเล็ก
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ทําไมต้องใช้รถพ่วงเล็ก?



ชนิดและน้ําหนักของรถลากจูง

กะบะตอนเดียว กะบะ 4 ประตู 4 ล้อเล็ก

ชนิดของรถลากจูง

น้ําหนักบรรทุกของรถลาก 1.3 ตัน 1.0 ตัน 2.3 ตัน

น้ําหนักบรรทุกของพ่วง 2.9 ตัน 2.9 ตัน 4.0 ตัน

น้ําหนักบรรทุกรวม 4.2 ตัน 3.9 ตัน 6.3 ตัน

223% 290% 174%



ค่าน้ํามันต่อกิโลกรัมที่บรรทุก

ชนิดรถลาก       

** เฉลี่ยกม. / ลติร      9กม./ลติร                 8กม./ลติร     5กม./ลติร

ราคานํา้มนั/กม.         3 บ/กม.         3.4 บ/กม.             5.4 บ/กม.

เพิ่มพว่ง        3.6 บ/กม.        4  บ/กม.      6.5 บ/กม.

(เฉลี่ยนํา้มนัเพิ่มขึน้ 20%)

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1000 กิโลเมตร : คา่นํา้มนัของรถลากไมม่ีพว่ง 2.3 บาท/กก.

           คา่นํา้มนัของรถลากที่เพิ่มพว่ง  0.86 บาท/กก.

หมายเหต ุ:คิดคา่นํา้มนัดีเซล= 27 บ/ลติร 

**แหลง่ที่มาของข้อมลู : คา่เฉลี่ยจากเวบ็การขนสง่ไทย

กะบะตอนเดียว กะบะ 4 ประตู 4 ล้อเล็ก



ประโยชน์ที่ได้รับ

• สามารถขนสนิค้าได้เพิ่มขึน้ 

 นํา้มนัจา่ยน้อยจากเทียบกบันํา้หนกัที่เพิ่ม 

 คุ้มคา่แรงคนงาน

 ยดึอายรุถบรรทกุ และ ลดคา่สกึหรอ

• ประหยดัคา่ใช้จา่ย 

 นํา้มนั 

 คา่แรงคนขบั 

 คา่เสื่อมรถ

• คุ้มทนุเร็ว ถ้าใช้รถถี่หรือระยะทางไกล



ตัวอย่างการใช้งานรถพ่วงเล็ก

High frame 750kg unbraked Sales trailer Boat trailer

Horsebox trailer Refrigerator trailer Mobile lifting platform

Compressor trailer Slurry pump trailer Dog trailer

Car transporter

Field kitchen



ตัวอย่างการใช้งานรถพ่วงเล็ก

PistenBully Caravan trailer Mobile shredder

Sightseeing train Turntable trailer Transporter for construction machinery
6,9 to.

Sales trailer Special trailer for agricultural use Asphalt recycler



รูปตวัอย่างสินค้า 



รูปตวัอย่างสินค้า 



รูปตวัอย่างสินค้า 



รูปตวัอย่างสินค้า 



รูปตวัอย่างสินค้า 



รูปตวัอย่างสินค้า 



รูปตวัอย่างสินค้า 



รูปตวัอย่างสินค้า 



รูปตวัอย่างสินค้า 



อยากได้รถพ่วงเล็ก ต้องใช้อุปกรณ์

อะไรบ้าง?





อุปกรณ์รถพ่วงเล็ก

Mudguards Winches Shock absorbers

Jockey wheels Wheel chocks Universal  anti-theft device

Supporting stands ProfiLonglife bowdencable Original spares

AL-KO Trailer control

Corner steadies

Cover for overrun device
& drawbar



อุปกรณ์รถพ่วงเล็ก

Coupling AK351 Overrun device Profi Braked axle

AKS 3004/3504 VB 2 Lowering axle

Overrun device steel Unbraked axle Highframe chassis

AMS Mammut

Jockey wheel
‚Premium‘

Big foot



คัสซีของรถพ่วงเล็กอัลโก้

T-Pole frame, 
unbraked

A frame, braked

T-Pole frame, braked T-Pole frame, braked



ทําไมต้องใช้อัลโก้?



The AL-KO brand identity

Our brand values:

CONFIDENT
Strong performance and 
technical competence

DYNAMIC
Think ahead and be flexible

TRUSTWORTHY
You can rely on AL-KO

HUMAN
Open dealings with employees,
partners and customers

Our brand core:

Safety, comfort and enjoyment are 
an important part of life and an
expression of our work.
Behind the AL-KO brand is 
a globally active company, 
which is committed to an  
emotive message: 

QUALITY FOR LIFE

Enjoyment

Comfort

Safety
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Hexagonal 
external 
profile

Elastic mixture

Recording for wheel brake

Brake drum

Compact storage

Axle stub

Special inner profile

Stable form oscillating 
lever

AL‐KO hexagonal rubber
suspension
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AL‐KO hexagonal rubber
suspension
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Unloaded state

Loaded state

AL‐KO hexagonal rubber
suspension
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30

AL‐KO hexagonal rubber
suspension



Wheel 
brake

Bell crank

Overrun device

Breakawa
y cable

Parking brake

Brake rigging Bowden 
cable

Ball coupling

Hitch

Brake 
compensation

AL‐KO mechanical brake system

Components of the mechanical overrun braking 
system up to

3,500 kg loading capacity
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Spread joint lock

Adjuster

Retroaction 
lever

Servo stop

Return 
spring

Secondary brake pad

Primary brake 
pad

Leaf clamp

Leaf 
spring

AL‐KO mechanical brake system

Components
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Thrust

Pulling 
force

Bell crank

Driving 
direction

AL‐KO mechanical brake system

Service brake
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Thrust

Turning direction

Pulling 
force

Service brake

AL‐KO mechanical brake system
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Tow bar is completely 
inserted, 85 mm

27 mm

Turning direction

Retroaction lever

Automatic reversing

AL‐KO mechanical brake system
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Turning direction
Forward parking hand brake

AL‐KO mechanical brake system
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Rear parking (hand brake)

AL‐KO mechanical brake system

40 mm

Turning 
direction

Retroaction lever
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Forward parking brake

Regulation min. 18 % 
of DV

AL-KO approx. 62 %  

Rear parking brake

Regulation min. 18 % 
of DV

AL-KO approx. 37 % 

Automatic rolling back stop
The AL-KO hand brake 
automatically adjusts with 
gas spring support.

Legally required Deceleration Values in accordance with 
regulation 71/320 EEC

AL‐KO mechanical brake system
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Rear rest brake force

Regulation max. 8 % 
of DV

AL-KO approx. 1 %

Emergency brake

Regulation min. 18 %  of 
DV

AL-KO approx. 28 % 

Change from rear to 
forward

Regulation min. 50 % of 
DV

AL-KO approx. 65 %  

Legally required Deceleration Values in accordance with 
regulation 71/320 EEC

AL‐KO mechanical brake system

39



การออกแบบรถพ่วงเล็ก



การออกแบบรถพ่วงเล็ก



Chassis‐Types (1/3)
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Chassis‐Types (2/3)
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Chassis‐Types (3/3)
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ข้อกําหนดการจดทะเบียนรถพ่วงเล็ก



พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒ พระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒

1. รถรับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน

2. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 12 คน

3. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ําหนักไม่รถ

เกิน 1,600 กิโลกรัม

4. รถอื่นๆ เช่น รถจักรยานยนต์ รถสามล้อ 

รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และรถใช้งาน

เกษตรกรรม

5. ลักษณะรถมี 17 ลักษณะ

1. รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารเกิน 7 คน

2. รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 12 คน

3. รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ําหนักรถเกิน 

1,600 กิโลกรัม

4. ลักษณะรถมี 7 ลักษณะ

*กรณีนําไปใช้รับจ้างไม่ดนูํา้หนัก*

รถพ่วงเล็ก AL-KO ตาม รย.16 รถบรรทุกขนส่ง

ที่มา : ข้อมูลโดย กองนิติการ กรมขนส่งทางบก

ข้อกําหนดการจดทะเบียนรถพ่วงเล็ก



รถพ่วง ตาม รย.16  ใช้ พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ไม่กําหนดลักษณะ

ข้อกําหนดลักษณะรถพ่วง

ที่มา: กฎกระทรวงกําหนดสว่นควบคุมและเครือ่งอุปกรณ์สาํหรบัรถ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ http://samutprakan.dlt.go.th/home/rod_h3.html

 ความกว้าง   ไม่เกิน 2.55 เมตร

 ความยาวไม่รวมแขนพ่วง   ไม่เกิน 8.00 เมตร

 ความสูง   ไม่เกิน 4.00 เมตร

 ส่วนท้ายยื่นไม่เกินกึ่งหนึ่งของช่วงล้อ
*กรณีรถมีความกว้างไม่เกนิ 2.30 เมตร จาํกัดความสูงไม่เกนิ 3 เมตร



 กรณีรถพ่วงบรรทุกน้ําหนักเกิน 750 กิโลกรัม  ตัวรถพ่วงต้องมีระบบเบรค

 มีโคมไฟท้าย โคมไฟหยุด แสงแดงจํานวน 2 ดวง หรือ 4 ดวง

 มีโคมไฟถอยหลัง โคมไฟส่องป้ายทะเบียน แสงขาว จํานวนไม่เกิน  2 ดวง

 มีโคมไฟเลี้ยวชนิดกะพริบ  แสงเหลือง ติดด้านหน้า จํานวน 2 ดวง

                                       แสงแดง ติดด้านท้าย   จํานวน 2 ดวง

ข้อกําหนดลักษณะรถพ่วง

ที่มา: กฎกระทรวงกําหนดส่วนควบคุมและเครื่องอุปกรณ์สําหรับรถ พ.ศ. ๒๕๕๑



 ค่าใช้จ่าย การต่อ พรบ. ปีละ 650 บาท

 ค่าใช้จ่าย การเสียภาษี  ปีละ 100 บาท

 ใบอนุญาติขับขี่สามารถใช้ใบอนุญาตขับขี่ตามรถที่ใช้ขับลากจูง

การจดทะเบียนและใบอนุญาติขับขี่



มาตรฐานรับรองสินค้าในต่างประเทศ

ในการจดทะเบียนรถพ่วงในต่างประเทศนั้น  จําเป็นต้องมีมาตราฐานที่รองรับในแต่ละส่วนประกอบของรถ 

ยกตัวอย่างเช่น สลักพ่วง (หัวบอล) ของประเทศออสเตรเลีย ต้องมีมาตราฐาน  ECE R55 

โดยทางอัลโก้สามารถออกเอกสารหนังสือรับรองให้กับบริษัทลูกค้าได้


