เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๙ ง

หนา ๒๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

ประกาศผูอํานวยการทางหลวงทองถิ่น
เรื่อง หามใชยานพาหนะทีม่ ีน้ําหนัก น้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลา
เกินกวาทีไ่ ดกําหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําใหทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงทองถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลทับคลอ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไข
เพิ่ มเติ ม โดยพระราชบัญ ญัติ ท างหลวง (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู อํ านวยการทางหลวงท องถิ่ น
โดยอนุมัติผูวาราชการจังหวัด องคการบริหารสวนตําบลทับคลอจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา ประกาศผูอํานวยการทางหลวงทองถิ่น เรื่อง หามใชยานพาหนะที่มี
น้ําหนัก น้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวาที่ไดกําหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําให
ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงทองถิ่น ในเขตความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลทับคลอ
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศผูอํานวยการทางหลวงทองถิ่น เรื่อง หามใชยานพาหนะที่มีน้ําหนัก
น้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักเพลาเกินกวาที่ไดกําหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําใหทางหลวง
เสียหายเดินบนทางหลวงทองถิ่น ในเขตความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลทับคลอ ฉบับลง
วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขอ ๔ ประกาศผูอํานวยการทางหลวงทองถิ่นฉบับนี้ไมใชบังคับบนสะพานหรือถนนที่ติดตั้งปาย
บังคับ “จํากัดน้ําหนัก” กําหนดไวโดยเฉพาะเปนอยางอื่น
ขอ ๕ หามใชยานพาหนะทีม่ ีน้ําหนัก น้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวาที่ไดกําหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําใหทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงทองถิ่น ในเขตความรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบลทับคลอ ตามขอกําหนด ดังนี้
หมวด ๑
ขอกําหนดน้ําหนัก น้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาของยานพาหนะ
ที่ใชเดินบนทางหลวงทองถิน่ ในเขตความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลทับคลอ

หนา ๒๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๙ ง

๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

สวนที่ ๑
ยานพาหนะชนิดรถเดี่ยว (SINGLE UNIT)
ขอ ๖ ยานพาหนะที่มี ๒ เพลา ๔ ลอ ยาง ๔ เสน ชนิดเพลาทาย (เพลาที่ ๒) ใชยาง
เดี่ยว ตองมีน้ําหนักลงเพลาทาย (เพลาที่ ๒) ไมเกิน ๗,๐๐๐ กิโลกรัม หรือน้ําหนักยานพาหนะรวม
น้ําหนักบรรทุกไมเกิน ๙,๕๐๐ กิโลกรัม
ขอ ๗ ยานพาหนะที่มี ๒ เพลา ๔ ลอ ยาง ๖ เสน ชนิดเพลาทาย (เพลาที่ ๒) ใชยางคู
(๑) ยานพาหนะประเภทที่ใชสําหรับขนสงผูโดยสาร ตองมีน้ําหนักลงเพลาทาย (เพลาที่ ๒)
ไมเกิน ๑๑,๐๐๐ กิโลกรัม
(๒) ยานพาหนะชนิดอื่น ๆ ตองมีน้ําหนักลงเพลาทาย (เพลาที่ ๒) ไมเกิน ๑๑,๐๐๐ กิโลกรัม
หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม
ขอ ๘ ยานพาหนะที่มี ๓ เพลา ๖ ลอ ยาง ๖ เสน ชนิดเพลาทาย (เพลาที่ ๒ และ
เพลาที่ ๓) เปนเพลาคู (TANDEM AXLE) ใชยางเดี่ยว
(๑) ยานพาหนะประเภทที่ใชสําหรับขนสงผูโดยสาร ตองมีน้ําหนักลงเพลาคูทาย (เพลาที่ ๒
และเพลาที่ ๓ ) ไมเกิน ๑๓,๐๐๐ กิโลกรัม
(๒) ยานพาหนะชนิดอื่น ๆ ตองมีน้ําหนักลงเพลาคูทาย (เพลาที่ ๒ และเพลาที่ ๓) ไมเกิน
๑๓,๐๐๐ กิโลกรัม หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน ๑๘,๐๐๐ กิโลกรัม
ขอ ๙ ยานพาหนะที่มี ๓ เพลา ๖ ลอ ยาง ๘ เสน ชนิดเพลาทาย (เพลาที่ ๒ และเพลา
ที่ ๓) เปนเพลาคู (TANDEM AXLE) เพลาคูทายเพลาใดเพลาหนึ่งใชยางเดี่ยวอีกเพลาหนึ่งใชยางคู
(๑) ยานพาหนะประเภทที่ ใ ช สํ า หรั บ ขนส ง ผู โ ดยสาร ต อ งมี น้ํ า หนั ก ลงเพลาคู ท า ยไม เ กิ น
๑๖,๕๐๐ กิโลกรัม
(๒) ยานพาหนะชนิดอื่น ๆ ตองมีน้ําหนักลงเพลาคูทายไมเกิน ๑๖,๕๐๐ กิโ ลกรัม หรือ
น้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน ๒๑,๕๐๐ กิโลกรัม

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๙ ง

หนา ๒๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

ขอ ๑๐ ยานพาหนะที่มี ๓ เพลา ๖ ลอ ยาง ๑๐ เสน ชนิดเพลาทาย (เพลาที่ ๒ และ
เพลาที่ ๓) เปนเพลาคู (TANDEM AXLE) ใชยางคู ตองมีน้ําหนักลงเพลาคูทายไมเกิน ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม
หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม
ขอ ๑๑ ยานพาหนะที่มี ๓ เพลา ๖ ลอ ยาง ๘ เสน ชนิดเพลาหนา (เพลาที่ ๑ และ
เพลาที่ ๒) เปนเพลาเลี้ยวใชยางเดี่ยว และเพลาทาย (เพลาที่ ๓) ใชยางคู
(๑) ยานพาหนะประเภทที่ใชสําหรับขนสงผูโดยสาร ตองมีน้ําหนักลงเพลาทาย (เพลาที่ ๓)
ไมเกิน ๑๑,๐๐๐ กิโลกรัม
(๒) ยานพาหนะชนิ ด อื่ น ๆ ต องมี น้ํ า หนัก ลงเพลาท า ย (เพลาที่ ๓) ไม เ กิ น ๑๑,๐๐๐
กิโลกรัม หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน ๒๑,๐๐๐ กิโลกรัม
ขอ ๑๒ ยานพาหนะที่มี ๔ เพลา ๘ ลอ ยาง ๘ เสน ชนิดเพลาหนา (เพลาที่ ๑ และ
เพลาที่ ๒) เปนเพลาเลี้ยว และเพลาทาย (เพลาที่ ๓ และเพลาที่ ๔ ) เปนเพลาคู (TANDEM
AXLE) ใชยางเดี่ยว ตองมีน้ําหนักลงเพลาคูทายไมเกิน ๑๓,๐๐๐ กิโลกรัม หรือน้ําหนักยานพาหนะรวม
น้ําหนักบรรทุกไมเกิน ๒๓,๐๐๐ กิโลกรัม
ขอ ๑๓ ยานพาหนะที่มี ๔ เพลา ๘ ลอ ยาง ๑๒ เสน ชนิดเพลาหนา (เพลาที่ ๑ และ
เพลาที่ ๒) เป น เพลาเลี้ย วใชย างเดี่ ยว และเพลาท าย (เพลาที่ ๓ และเพลาที่ ๔) เปน เพลาคู
(TANDEM AXLE)

ใชยางคู ตองมีน้ําหนักลงเพลาคูทายไมเกิน ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือน้ําหนัก

ยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน ๓๐,๐๐๐ กิโลกรัม
สวนที่ ๒
ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพวง (SEMI-TRAILER)
ขอ ๑๔ ตัวรถลากจูงเมื่อประกอบกับตัวรถกึ่งพวง (SEMI-TRAILER) แลวตองมีน้ําหนักลง
เพลาหรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกินกวาที่กําหนดไว สําหรับยานพาหนะแตละประเภท
ในขอ ๖ ขอ ๗ ขอ ๘ ขอ ๙ ขอ ๑๐ ขอ ๑๑ ขอ ๑๒ และขอ ๑๓

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๙ ง

หนา ๒๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

ตัวรถกึ่งพวงตองมีน้ําหนักลงเพลา ดังนี้
(๑) ชนิดเพลาเดี่ยวใชยางเดี่ยว น้ําหนักลงเพลาไมเกิน ๗,๐๐๐ กิโลกรัม
(๒) ชนิดเพลาเดี่ยวใชยางคู น้ําหนักลงเพลาไมเกิน ๑๑,๐๐๐ กิโลกรัม
(๓) ชนิดเพลาคู (TANDEM AXLE) ใชยางเดี่ยว น้ําหนักลงเพลารวมไมเกิน ๑๓,๐๐๐ กิโลกรัม
(๔) ชนิดเพลาคู (TANDEM AXLE) ใชยางคู น้ําหนักลงเพลารวมไมเกิน ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม
(๕) ชนิดสามเพลา (TRIDEM AXLE) ใชยางคู น้ําหนักลงเพลารวมไมเกิน ๒๕,๕๐๐ กิโลกรัม และ
ระยะหางระหวางสลักพวง (KING PIN) กับศูนยกลางของเพลาที่ ๑ ของตัวรถกึ่งพวงตองไมนอยกวา
๘ เมตร
ขอ ๑๕ ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพวง (SEMI – TRAILER) ประเภทตัวรถลากจูง
มี ๓ เพลา ๖ ล อ ยาง ๑๐ เส น ชนิ ด เพลาท า ย (เพลาที่ ๒ และเพลาที่ ๓) เป น เพลาคู
(TANDEM AXLE) ใชยางคูและตัวรถกึ่งพวงเปนชนิดสามเพลา (TRIDEM AXLE) ใชยางคู ตัวรถลากจูง
และรถกึ่งพวงตองมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุก ดังนี้
(๑) ตัวรถลากจูง และตัวรถกึ่งพวงที่มรี ะยะหางระหวางสลักพวง (KING PIN) ตั้งแต ๔.๕ เมตรขึ้นไป
แตไมถึง ๖ เมตร ตองมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน ๔๕,๐๐๐ กิโลกรัม
(๒) ตัวรถลากจูง และตัวรถกึ่งพวงที่มีระยะหางระหวางสลักพวง (KING PIN) ตั้งแต ๖ เมตรขึ้นไป
แตไมถึง ๗ เมตร ตองมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน ๔๗,๐๐๐ กิโลกรัม
(๓) ตัวรถลากจูง และตัวรถกึ่งพวงที่มีระยะหางระหวางสลักพวง (KING PIN) ตั้งแต ๗ เมตรขึ้นไป
แตไมถึง ๘ เมตร ตองมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน ๔๙,๐๐๐ กิโลกรัม
(๔) ตัวรถลากจูง และตัวรถกึ่งพวงที่มีระยะหางระหวางสลักพวง (KING PIN) ตั้งแต ๘ เมตรขึ้นไป
ตองมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน ๕๐,๕๐๐ กิโลกรัม
ขอ ๑๖ ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพวง (SEMI – TRAILER) ประเภทตัวรถลากจูง
มี ๔ เพลา ๘ ลอ ยาง ๑๒ เสน ชนิดเพลาหนา (เพลาที่ ๑ และเพลาที่ ๒) เปนเพลาเลี้ยวใชยาง
เดี่ยวและเพลาทาย (เพลาที่ ๓ และเพลาที่ ๔) เปนเพลาคู (TANDEM AXLE) ใชยางคูและตัวรถกึ่ง
พวงเปนชนิดสามเพลา (TRIDEM AXLE) ใชยางคู ตัวรถลากจูงและรถกึ่งพวงตองมีน้ําหนักยานพาหนะ
รวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน ๕๐,๕๐๐ กิโลกรัม

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๙ ง

หนา ๒๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

สวนที่ ๓
ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถพวง (FULL TRAILER)
ขอ ๑๗ ตัวรถลากจูงตองมีน้ําหนักลงเพลาหรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกินกวา
ที่กําหนดไว สําหรับยานพาหนะแตละประเภทในขอ ๖ ขอ ๗ ขอ ๘ ขอ ๙ ขอ ๑๐ ขอ ๑๑
ขอ ๑๒ และขอ ๑๓
ตัวรถพวงตองมีน้ําหนักลงเพลา ดังนี้
(๑) ชนิดเพลาหนาและเพลาทายเปนเพลาเดี่ยวใชยางเดี่ยว น้ําหนักลงเพลาไมเกินเพลาละ
๗,๐๐๐ กิโลกรัม
(๒) ชนิ ด เพลาหน า และเพลาท า ยเป น เพลาเดี่ ย วใช ย างคู น้ํ าหนั ก ลงเพลาไม เ กิ น เพลาละ
๑๑,๐๐๐ กิโลกรัม และระยะหางระหวางศูนยกลางเพลาหนากับศูนยกลางเพลาหลังตองไมนอยกวา
๔.๓๐ เมตร
ตัวรถลากจูงและตัวรถพวงตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง (๒) ตองมีน้ําหนักยานพาหนะรวม
น้ําหนักบรรทุกไมเกิน ๕๐,๕๐๐ กิโลกรัม
ขอ ๑๘ ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถพวง (FULL TRAILER) ประเภทตัวรถลากจูงมี
๓ เพลา ๖ ลอ ยาง ๑๐ เสน ชนิดเพลาทาย (เพลาที่ ๒ และเพลาที่ ๓) เปนเพลาคู (TANDEM
AXLE) ใชยางคู และตัวรถพวงมี ๓ เพลา ๖ ลอ ยาง ๑๒ เสน ชนิดเพลาหนาใชยางคู เพลาทาย
(เพลาที่ ๒ และเพลาที่ ๓) เปนเพลาคู (TANDEM AXLE) ใชยางคู ตัวรถลากจูงตองมีน้ําหนักลงเพลา
ทายไมเกิน ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม
ตัว รถพว งตองมีน้ําหนักลงเพลาหนาไมเกิน ๑๐,๐๐๐ กิโ ลกรัม หรือมีน้ําหนักลงเพลาคูทายไมเกิน
๑๘,๐๐๐ กิโลกรัม ตัวรถพวงเมื่อนํามาตอพวงกับตัวรถลากจูงตองมีระยะหางระหวางกึ่งกลางเพลาคูทาย
ของรถลากจูงถึงกึ่งกลางเพลาทายของรถพวงไมนอยกวา ๙.๗๕ เมตร
ตัวรถลากจูง และตัวรถพวงตามวรรคหนึ่งตองมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน
๕๐,๕๐๐ กิโลกรัม
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ขอ ๑๙ ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถพวง (FULL TRAILER) ประเภทตัวรถลากจูงมี ๔
เพลา ๘ ลอ ยาง ๑๒ เสน ชนิดเพลาหนา (เพลาที่ ๑ และเพลาที่ ๒) เปนเพลาเลี้ยวใชยางเดี่ยว
และเพลาทาย (เพลาที่ ๓ และเพลาที่ ๔) เปนเพลาคู (TANDEM AXLE) ใชยางคู และตัวรถพวงมี
๓ เพลา ๖ ลอ ยาง ๑๒ เสน ชนิดเพลาหนาใชยางคู เพลาทาย (เพลาที่ ๒ และเพลาที่ ๓) เปน
เพลาคู (TANDEM AXLE) ใชยางคู ตัวรถลากจูงตองมีน้ําหนักลงเพลาคูทายไมเกิน ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม
หรือมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน ๓๐,๐๐๐ กิโลกรัม ตัวรถพวงตองมีน้ําหนักลงเพลา
หนาไมเกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือมีน้ําหนักลงเพลาคูทายไมเกิน ๑๘,๐๐๐ กิโลกรัม ตัวรถพวงเมื่อ
นํามาตอพวงกับตัวรถลากจูงตองมีระยะหางระหวางกึ่งกลางเพลาคูทายของรถลากจูงถึงกึ่งกลางเพลาทาย
ของรถพวงไมนอยกวา ๙.๗๕ เมตร
ตัวรถลากจูง และตัวรถพวงตามวรรคหนึ่งตองมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน
๕๐,๕๐๐ กิโลกรัม
ใหตัวรถลากจูง และตัวรถพวงตามวรรคหนึ่ง เมื่อเดินบนสะพานตองเวนระยะหางจากรถพวง
(FULL TRAILER) ที่เดินรถอยูขางหนาไมนอยกวา ๒๐๐ เมตร
ขอ ๒๐ ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและตัวรถพวง (FULL TRAILER) ตองประกอบดวยรถลากจูง
๑ คัน และตัวรถพวง ๑ คันเทานั้น จะพวงยานพาหนะอื่นใดอีกไมได
หมวด ๒
ขอกําหนดอื่น
ขอ ๒๑ หามมิใหยานพาหนะดัง ตอไปนี้เดิน บนทางหลวงทองถิ่น เขตความรับ ผิด ชอบของ
องคการบริหารสวนตําบลทับคลอ
(๑) ยานพาหนะที่มีลักษณะของเพลา หรือลอ หรือยาง แตกตางจากที่ไดกําหนดไวในหมวด ๑
(๒) ยานพาหนะที่ขนสงสิ่งของจํานวนหนึ่งหนวยตอเที่ยวซึ่งโดยสภาพของสิ่งนั้นไมอาจแยกจากกันได
เวนแตจะทําลายหรือทําใหเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพ เชน เครื่องจักรหนักชิ้นสวนโครงสรางคอนกรีต
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หมอแปลงไฟฟาขนาดใหญ โดยเปนการขนสงเฉพาะกาลและยานพาหนะนั้นมีน้ําหนักยานพาหนะรวม
น้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวาที่กําหนดไวในหมวด ๑
(๓) ยานพาหนะที่ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องกล และมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุก
หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวาที่กําหนดไวในหมวด ๑
(๔) ยานพาหนะที่โดยสภาพมีลักษณะเปนเครื่องจักร เครื่องกล เชน รถขุด รถตัก และมี
น้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวาที่กําหนดไวในหมวด ๑
(๕) ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพวงที่ประกอบดวยรถกึ่งพวงมากกวา ๑ คันขึ้นไป
ทั้ ง นี้ เว น แต จ ะรั บ อนุ ญ าตจากผู อํ า นวยการทางหลวงท อ งถิ่ น ในเขตความรั บ ผิ ด ชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบลทับคลอ ในการอนุญาตผูอํานวยการทางหลวงทองถิ่นในเขตความรับผิดชอบ
ขององคการบริหารสวนตําบลทับคลอ มีอํานาจกําหนดเงื่อนไขและมาตรการที่จําเปนเพื่อรักษาทางหลวง
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เสถียร เบาคํา
นายกองคการบริหารสวนตําบลทับคลอ
ในฐานะผูอํานวยการทางหลวงทองถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลทับคลอ

