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ประกาศผู้อํานวยการทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ําหนัก น้ําหนักบรรทุก
หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กําหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําให้ทางหลวงเสียหาย
เดินบนทางหลวงท้องถิน่ ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองบางกรวย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้อํานวยการทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย
โดยอนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศผู้อํานวยการทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวยฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ประกาศผู้อํ านวยการทางหลวงท้ องถิ่น เทศบาลเมื องบางกรวยฉบั บนี้ ไม่ ใช้ บัง คั บ
บนสะพานหรือถนนที่ติดตั้งป้ายบังคับ “จํากัดน้ําหนัก” กําหนดไว้โดยเฉพาะเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบรรดากฎ ประกาศ และคําสั่งอื่นในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในประกาศฉบับนี้
หรือซึ่งขัดแย้งกับประกาศฉบับนี้ และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
ข้อ ๔ ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ําหนัก น้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กําหนด
หรือที่ย านพาหนะนั้น อาจทําให้ทางหลวงเสีย หาย เดิน บนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบ
ของเทศบาลเมืองบางกรวย ตามข้อกําหนด ดังนี้
หมวด ๑
ข้อกําหนดน้ําหนัก น้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาของยานพาหนะ
ที่ใช้เดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองบางกรวย
ส่วนที่ ๑
ยานพาหนะชนิดรถเดี่ยว (SINGLE UNIT)
ข้อ ๕ ยานพาหนะที่มี ๒ เพลา ๔ ล้อ ยาง ๔ เส้น ชนิดเพลาท้าย (เพลาที่ ๒) ใช้ยางเดี่ยว
ต้องมีน้ําหนักลงเพลาท้าย (เพลาที่ ๒) ไม่เกิน ๗,๐๐๐ กิโลกรัม หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนัก
บรรทุกไม่เกิน ๙,๕๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๖ ยานพาหนะที่มี ๒ เพลา ๔ ล้อ ยาง ๖ เส้น ชนิดเพลาท้าย (เพลาที่ ๒) ใช้ยางคู่
(๑) ยานพาหนะประเภทที่ใช้สําหรับขนส่งผู้โดยสาร ต้องมีน้ําหนักลงเพลาท้าย (เพลาที่ ๒)
ไม่เกิน ๑๑,๐๐๐ กิโลกรัม
(๒) ยานพาหนะชนิดอื่น ๆ ต้องมีน้ําหนักลงเพลาท้าย (เพลาที่ ๒) ไม่เกิน ๑๑,๐๐๐ กิโลกรัม
หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๕๖ ง
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ข้อ ๗ ยานพาหนะที่มี ๓ เพลา ๖ ล้อ ยาง ๖ เส้น ชนิดเพลาท้าย (เพลาที่ ๒ และ
เพลาที่ ๓) เป็นเพลาคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยางเดี่ยว
(๑) ยานพาหนะประเภทที่ใช้สําหรับขนส่งผู้โดยสาร ต้องมีน้ําหนักลงเพลาคู่ท้าย (เพลาที่ ๒
และเพลาที่ ๓) ไม่เกิน ๑๓,๐๐๐ กิโลกรัม
(๒) ยานพาหนะชนิดอื่น ๆ ต้องมีน้ําหนักลงเพลาคู่ท้าย (เพลาที่ ๒ และเพลาที่ ๓) ไม่เกิน
๑๓,๐๐๐ กิโลกรัม หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน ๑๘,๐๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๘ ยานพาหนะที่มี ๓ เพลา ๖ ล้อ ยาง ๘ เส้น ชนิดเพลาท้าย (เพลาที่ ๒ และ
เพลาที่ ๓) เป็นเพลาคู่ (TANDEM AXLE) เพลาคู่ท้ายเพลาใดเพลาหนึ่งใช้ยางเดี่ยวอีกเพลาหนึ่งใช้ยางคู่
(๑) ยานพาหนะประเภทที่ ใ ช้ สํ า หรั บ ขนส่ ง ผู้ โ ดยสารต้ อ งมี น้ํ า หนั ก ลงเพลาคู่ ท้ า ยไม่ เ กิ น
๑๖,๕๐๐ กิโลกรัม
(๒) ยานพาหนะชนิด อื่น ๆ ต้องมีน้ําหนักลงเพลาคู่ท้ายไม่เกิน ๑๖,๕๐๐ กิโลกรัม หรือ
น้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน ๒๑,๕๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๙ ยานพาหนะที่มี ๓ เพลา ๖ ล้อ ยาง ๑๐ เส้น ชนิดเพลาท้าย (เพลาที่ ๒ และ
เพลาที่ ๓) เป็นเพลาคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยางคู่ ต้องมีน้ําหนักลงเพลาคู่ท้ายไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม
หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๑๐ ยานพาหนะที่มี ๓ เพลา ๖ ล้อ ยาง ๘ เส้น ชนิดเพลาหน้า (เพลาที่ ๑ และ
เพลาที่ ๒) เป็นเพลาเลี้ยวใช้ยางเดี่ยว และเพลาท้าย (เพลาที่ ๓) ใช้ยางคู่
(๑) ยานพาหนะประเภทที่ใช้สําหรับขนส่งผู้โดยสาร ต้องมีน้ําหนักลงเพลาท้าย (เพลาที่ ๓)
ไม่เกิน ๑๑,๐๐๐ กิโลกรัม
(๒) ยานพาหนะชนิดอื่น ๆ ต้องมีน้ําหนักลงเพลาท้าย (เพลาที่ ๓) ไม่เกิน ๑๑,๐๐๐ กิโลกรัม
หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน ๒๑,๐๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๑๑ ยานพาหนะที่มี ๔ เพลา ๘ ล้อ ยาง ๘ เส้น ชนิดเพลาหน้า (เพลาที่ ๑ และ
เพลาที่ ๒) เป็นเพลาเลี้ยว และเพลาท้าย (เพลาที่ ๓ และเพลาที่ ๔) เป็นเพลาคู่ (TANDEM AXLE)
ใช้ยางเดี่ยว ต้องมีน้ําหนักลงเพลาคู่ท้ายไม่เกิน ๑๓,๐๐๐ กิโลกรัม หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนัก
บรรทุกไม่เกิน ๒๓,๐๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๑๒ ยานพาหนะที่มี ๔ เพลา ๘ ล้อ ยาง ๑๒ เส้น ชนิดเพลาหน้า (เพลาที่ ๑ และ
เพลาที่ ๒) เป็น เพลาเลี้ย วใช้ ย างเดี่ย ว และเพลาท้ าย (เพลาที่ ๓ และเพลาที่ ๔) เป็น เพลาคู่
(TANDEM AXLE) ใช้ย างคู่ ต้องมีน้ําหนักลงเพลาคู่ท้ายไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือน้ําหนัก
ยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ กิโลกรัม
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ส่วนที่ ๒
ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพ่วง (SEMI - TRAILER)
ข้อ ๑๓ ตัวรถลากจูงเมื่อประกอบกับตัวรถกึ่งพ่วง (SEMI - TRAILER) แล้วต้องมีน้ําหนักลงเพลา
หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน กว่าที่กําหนดไว้สําหรับยานพาหนะแต่ละประเภท
ในข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒
ตัวรถกึ่งพ่วงต้องมีน้ําหนักลงเพลา ดังนี้
(๑) ชนิดเพลาเดี่ยวใช้ยางเดี่ยว น้ําหนักลงเพลาไม่เกิน ๗,๐๐๐ กิโลกรัม
(๒) ชนิดเพลาเดี่ยวใช้ยางคู่ น้ําหนักลงเพลาไม่เกิน ๑๑,๐๐๐ กิโลกรัม
(๓) ชนิดเพลาคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยางเดี่ยว น้ําหนักลงเพลารวมไม่เกิน ๑๓,๐๐๐ กิโลกรัม
(๔) ชนิดเพลาคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยางคู่ น้ําหนักลงเพลารวมไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม
(๕) ชนิดสามเพลา (TRIDEM AXLE) ใช้ยางคู่ น้ําหนักลงเพลารวมไม่เกิน ๒๕,๕๐๐ กิโลกรัม
และระยะห่างระหว่างสลักพ่วง (KING PIN) กับศูนย์กลางของเพลาที่ ๑ ของตัวรถกึ่งพ่วงต้องไม่น้อยกว่า
๘ เมตร
ข้อ ๑๔ ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพ่วง (SEMI-TRAILER) ประเภทตัวรถลากจูงมี
๓ เพลา ๖ ล้อ ยาง ๑๐ เส้น ชนิดเพลาท้าย (เพลาที่ ๒ และเพลาที่ ๓) เป็นเพลาคู่ (TANDEM AXLE)
ใช้ยางคู่ และตัวรถกึ่งพ่วงเป็นชนิดสามเพลา (TRIDEM AXLE) ใช้ยางคู่ ที่จดทะเบียนรถตามกฎหมาย
ว่าด้ว ยการขนส่ง ทางบกก่อนวัน ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ ให้ได้รับการยกเว้น การใช้บังคับข้อกําหนด
ระยะห่างระหว่างสลักพ่วง (KING PIN) กับศูนย์กลางของเพลาที่ ๑ ของตัวรถกึ่งพ่วงต้องไม่น้อยกว่า
๘ เมตร
ความในข้อนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ ๑๕ ยานพาหนะชนิดลากจูงและรถกึ่งพ่วง (SEMI TRAILER) ประเภทตัวรถลากจูงมี ๓ เพลา
๖ ล้อ ยาง ๑๐ เส้น ชนิดเพลาท้าย (เพลาที่ ๒ และเพลาที่ ๓) เป็นเพลาคู่ (TANDEM AXLE)
ใช้ยางคู่และตัวรถกึ่งพ่วงเป็นชนิดสามเพลา (TRIDEM AXLE) ใช้ยางคู่ ที่ได้จดทะเบียนรถตามกฎหมาย
ว่าด้วยการขนส่งทางบกตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ตัวรถลากจูงและรถกึ่งพ่วงต้องมี
น้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน ๕๐,๕๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๑๖ ยานพาหนะชนิดลากจูงและรถกึ่งพ่วง (SEMI TRAILER) ประเภทตัวรถลากจูงมี ๓ เพลา
๖ ล้อ ยาง ๑๐ เส้น ชนิดเพลาท้าย (เพลาที่ ๒ และเพลาที่ ๓) เป็นเพลาคู่ (TANDEM AXLE)
ใช้ยางคู่และตัวรถกึ่งพ่วงเป็นชนิดสามเพลา (TRIDEM AXLE) ใช้ยางคู่ ที่ได้จดทะเบียนรถตามกฎหมาย
ว่าด้วยการขนส่งทางบกตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ และมีระยะห่างระหว่างสลักพ่วง (KING PIN)
กับศูนย์กลางของเพลาที่ ๑ ของตัวรถกึ่งพ่วงต่ํากว่า ๘ เมตร ตัวรถลากจูงและรถกึ่งพวงต้องมีน้ําหนัก
ยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุก ดังนี้
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(๑) ตัวรถลากจูง และตัวรถกึ่งพ่วงที่มีระยะห่างระหว่างสลักพ่วง (KING PIN) ตั้งแต่ ๗ เมตร
ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๘ เมตร ต้องมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน ๔๙,๐๐๐ กิโลกรัม
(๒) ตัวรถลากจูง และตัวรถกึ่งพ่วงที่มีระยะห่างระหว่างสลักพ่วง (KING PIN) ตั้งแต่ ๖ เมตร
ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๗ เมตร ต้องมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน ๔๗,๐๐๐ กิโลกรัม
(๓) ตัวรถลากจูง และตัวรถกึ่งพ่วงที่มีระยะห่างระหว่างสลักพ่วง (KING PIN) ตั้งแต่ ๔.๕ เมตร
ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๖ เมตร ต้องมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน ๔๕,๐๐๐ กิโลกรัม
ความในข้อนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๑๗ ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพ่วง (SEMI TRAILER) ประเภทตัวรถลากจูง
มี ๔ เพลา ๘ ล้อ ยาง ๑๒ เส้น ชนิดเพลาหน้า (เพลาที่ ๑ และเพลาที่ ๒) เป็นเพลาเลี้ยวใช้ยางเดี่ยว
และเพลาท้าย (เพลาที่ ๓ และเพลาที่ ๔) เป็นเพลาคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยางคู่และตัวรถกึ่งพ่วง
เป็นชนิดสามเพลา (TRIDEM AXLE) ใช้ยางคู่ ตัวรถลากจูงและรถกึ่งพ่วงมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนัก
บรรทุกไม่เกิน ๕๐,๕๐๐ กิโลกรัม
ส่วนที่ ๓
ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถพ่วง (FULL TRAILER)
ข้อ ๑๘ ตัวรถลากจูงต้องมีน้ําหนักลงเพลาหรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกินกว่า
ที่กําหนดไว้ สําหรับยานพาหนะแต่ละประเภทในข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้ อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐
ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒
ตัวรถพ่วงต้องมีน้ําหนักลงเพลา ดังนี้
(๑) ชนิด เพลาหน้าและเพลาท้ายเป็น เพลาเดี่ยวใช้ยางเดี่ย ว น้ําหนักลงเพลาไม่เกินเพลาละ
๗,๐๐๐ กิโลกรัม
(๒) ชนิ ด เพลาหน้า และเพลาท้า ยเป็ น เพลาเดี่ย วใช้ ย างคู่ น้ํ าหนัก ลงเพลาไม่เ กิ น เพลาละ
๑๑,๐๐๐ กิโลกรัม และระยะห่างระหว่างศูนย์กลางเพลาหน้ากับศูนย์กลางเพลาหลังต้อง ไม่น้อยกว่า
๔.๓๐ เมตร
ข้อ ๑๙ ยานพาหนะชนิดลากจูงและรถพ่วง (FULL TRAILER) ประเภทตัวรถลากจูง ๓ เพลา
๖ ล้อ ยาง ๑๐ เส้น ชนิดเพลาท้าย (เพลาที่ ๒ และเพลาที่ ๓) เป็นเพลาคู่ (TANDEM AXLE)
ใช้ย างคู่และตัว รถมี ๓ เพลา ๖ ล้อ ยาง ๑๒ เส้น ชนิดเพลาหน้าใช้ยางคู่เพลาท้าย (เพลาที่ ๒
และเพลาที่ ๓) เป็นเพลาคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยางคู่ ตัวรถลากจูงต้องมีน้ําหนักลงเพลาคู่ท้ายไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม ตัวรถพ่วง
ต้องมีน้ําหนักลงเพลาหน้าไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือมีน้ําหนักลงเพลาคู่ท้ายไม่เกิน ๑๘,๐๐๐ กิโลกรัม
ตัว รถพ่ว งเมื่อนํา มาต่อพ่ว งกับตัว รถลากจูงต้องมีร ะยะห่างระหว่างกึ่งกลางเพลาคู่ท้ ายของรถลากจู ง
กึ่งกลางเพลาคู่ท้ายของรถพ่วงไม่น้อยกว่า ๙.๗๕ เมตร

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๕๖ ง

หน้า ๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ตัวรถลากจูงและตัวรถพ่วงตามวรรคหนึ่ง ต้องมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน
๕๓,๐๐๐ กิโลกรัม
ความในวรรคสอง ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ตัวรถลากจูง
และตัวรถพ่วงตามวรรคหนึ่ง ต้องมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน ๕๐,๕๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๒๐ ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถพ่วง (FULL TRAILER) ประเภทตัวรถลากจูงมี ๔ เพลา
๘ ล้อ ยาง ๑๒ เส้น ชนิดเพลาหน้า (เพลาที่ ๑ และเพลาที่ ๒) เป็นเพลาเลี้ยวใช้ยางเดี่ยว และ
เพลาท้าย (เพลาที่ ๓ และเพลาที่ ๔) เป็นเพลาคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยางคู่ ตัวรถมี ๓ เพลา ๖ ล้อ
ยาง ๑๒ เส้น ชนิดเพลาหน้าใช้ยางคู่ เพลาท้าย (เพลาที่ ๒ และเพลาที่ ๓) เป็นเพลาคู่ (TANDEM AXLE)
ใช้ยางคู่ ตัวรถลากจูงต้องมีน้ําหนักลงเพลาคู่ท้ายไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือมีน้ําหนักยานพาหนะ
รวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ กิโลกรัม ตัวรถพ่วงต้องมีน้ําหนักลงเพลาหน้าไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม
หรือมีน้ําหนักลงเพลาคู่ท้ายไม่เกิน ๑๘,๐๐๐ กิโลกรัม ตัวรถพ่วงเมื่อนํามาต่อพ่วงกับตัวรถลากจูงต้องมี
ระยะห่างระหว่างกึ่งกลางเพลาคู่ท้ายของรถลากจูงถึงกึ่งกลางเพลาคู่ท้ายของรถพ่วงไม่น้อยกว่า ๙.๗๕ เมตร
ตัวรถลากจูงและตัวรถพ่วงตามวรรคหนึ่ง ต้องมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน
๕๓,๐๐๐ กิโลกรัม
ความในวรรคสอง ให้ ใช้บั งคั บตั้ง แต่วั น ถัด จากวัน ประกาศในราชกิจจานุเ บกษาเป็น ต้ น ไป
ตัวรถลากจูงและรถกึ่งพ่วงตามวรรคหนึ่ง ต้องมีน้ําหนักยานพาหนะรวมบรรทุกน้ําหนักไม่เกิน ๕๐,๕๐๐ กิโลกรัม
ให้ตัวรถลากจูงและรถพ่ว งตามวรรคหนึ่ง เมื่อเดินบนสะพานต้องเว้น ระยะห่างจากรถพ่ว ง
(FULL TRAILER) ที่เดินรถอยู่ข้างหน้าไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒๑ ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถพ่วง (FULL TRAILER) ตัวรถลากจูงและตัวรถพ่วง
ต้องมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน ๕๓,๐๐๐ กิโลกรัม
ความในวรรคหนึ่ ง ให้ใช้ บังคับ ตั้งแต่วัน ถั ดจากวัน ประกาศในราชกิจ จานุ เบกษาเป็น ต้น ไป
ตัวรถลากจูงและรถกึ่งพ่วงตามวรรคหนึ่ง ต้องมีน้ําหนักยานพาหนะรวมบรรทุกน้ําหนักไม่เกิน ๕๐,๕๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๒๒ ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถพ่วง (FULL TRAILER) ต้องประกอบด้วย รถลากจูง
๑ คัน และตัวรถพ่วง ๑ คันเท่านั้น จะพ่วงยานพาหนะอื่นใดอีกไม่ได้
หมวด ๒
ข้อกําหนดอื่น
ข้อ ๒๓ ห้ามมิให้ยานพาหนะดังต่อไปนี้ เดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลเมืองบางกรวย
(๑) ยานพาหนะที่มีลักษณะของเพลา หรือล้อ หรือยาง แตกต่างจากที่ได้กําหนดไว้ในหมวด ๑
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๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

(๒) ยานพาหนะที่ขนส่งสิ่งของจํานวนหนึ่งหน่วยต่อเที่ยว ซึ่งโดยสภาพของสิ่งนั้นไม่อาจแยกจากกันได้
เว้นแต่จะทําลายหรือทําให้เปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพ เช่น เครื่องจักรหนัก ชิ้นส่วน โครงสร้างคอนกรีต
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยเป็นการขนส่งเฉพาะกาลและยานพาหนะนั้นมีน้ําหนักยานพาหนะรวม
น้ําหนักรถบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่กําหนดไว้ในหมวด ๑
(๓) ยานพาหนะที่ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องกล และมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุก
หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่กําหนดไว้ในหมวด ๑
(๔) ยานพาหนะที่โ ดยสภาพมีลักษณะเป็น เครื่องจักร เครื่องกล เช่น รถขุด รถตัก และมี
น้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่กําหนดไว้ในหมวด ๑
(๕) ยานพาหนะชนิด รถลากจูงและรถกึ่งพ่วงที่ประกอบด้วยรถกึ่งพ่วงมากกว่า ๑ คันขึ้นไป
ทั้งนี้ เว้นแต่จะรับอนุญาตจากผู้อํานวยการทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองบางกรวย
ในการอนุญาต ผู้อํานวยการทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองบางกรวยมีอํานาจ
กําหนดเงื่อนไขและมาตรการที่จําเป็นเพื่อรักษาทางหลวง
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
สุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล
นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย
ในฐานะผู้อํานวยการทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองบางกรวย

