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ประกาศผู้อํานวยการทางหลวงท้องถิ่น
เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ําหนัก น้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กําหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้อํานวยการทางหลวงท้องถิ่น โดยอนุมัติผู้ว่าราชการ
จังหวัดศรีสะเกษจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศผู้อํานวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะ
ที่มีน้ําหนัก น้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กําหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําให้
ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ์
ข้อ ๒ ประกาศผู้ อํ า นวยการทางหลวงท้ อ งถิ่ น ฉบั บ นี้ ใ ห้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ตั้ ง แต่ วั น ถั ด จาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ประกาศผู้อํานวยการทางหลวงท้องถิ่นฉบับนี้ไม่ใช้บังคับบนสะพานหรือถนนที่ติดตั้ง
ป้ายบังคับ “จํากัดน้ําหนัก” กําหนดไว้โดยเฉพาะเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกบรรดา กฎ ประกาศ และคําสั่งอื่นในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในประกาศฉบับนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน
ข้อ ๕ ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ําหนัก น้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กําหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ์ ตามข้อกําหนด ดังนี้
หมวด ๑
ข้อกําหนดน้ําหนัก น้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาของยานพาหนะ
ที่ใช้เดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ์
ส่วนที่ ๑
ยานพาหนะชนิดรถเดี่ยว (SINGLE UNIT)
ข้อ ๖ ยานพาหนะที่มี ๒ เพลา ๔ ล้อ ยาง ๔ เส้น ชนิดเพลาท้าย (เพลาที่ ๒)
ใช้ยางเดี่ยว ต้องมีน้ําหนักลงเพลาท้าย (เพลาที่ ๒) ไม่เกิน ๗,๐๐๐ กิโลกรัม หรือน้ําหนักยานพาหนะ
รวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน ๙,๕๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๗ ยานพาหนะที่มี ๒ เพลา ๔ ล้อ ยาง ๖ เส้น ชนิดเพลาท้าย (เพลาที่ ๒) ใช้ยางคู่
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(๑) ยานพาหนะประเภทที่ใช้สําหรับขนส่งผู้โดยสาร ต้องมีน้ําหนักลงเพลาท้าย (เพลาที่ ๒)
ไม่เกิน ๑๑,๐๐๐ กิโลกรัม
(๒) ยานพาหนะชนิดอื่น ๆ ต้องมีน้ําหนักลงเพลาท้าย (เพลาที่ ๒) ไม่เกิน ๑๑,๐๐๐ กิโลกรัม
หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๘ ยานพาหนะที่มี ๓ เพลา ๖ ล้อ ยาง ๖ เส้น ชนิดเพลาท้าย (เพลาที่ ๒
และเพลาที่ ๓) เป็นเพลาคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยางเดี่ยว
(๑) ยานพาหนะประเภทที่ใช้สําหรับขนส่งผู้โดยสาร ต้องมีน้ําหนักลงเพลาคู่ท้าย (เพลาที่ ๒
และเพลาที่ ๓) ไม่เกิน ๑๓,๐๐๐ กิโลกรัม
(๒) ยานพาหนะชนิ ด อื่ น ๆ ต้ อ งมี น้ํ า หนั ก ลงเพลาคู่ ท้ า ย (เพลาที่ ๒ และเพลาที่ ๓)
ไม่เกิน ๑๓,๐๐๐ กิโลกรัม หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน ๑๘,๐๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๙ ยานพาหนะที่มี ๓ เพลา ๖ ล้อ ยาง ๘ เส้น ชนิดเพลาท้าย (เพลาที่ ๒
และเพลาที่ ๓) เป็นเพลาคู่ (TANDEM AXLE) เพลาคู่ท้ายเพลาใดเพลาหนึ่งใช้ยางเดี่ยวอีกเพลาหนึ่งใช้ยางคู่
(๑) ยานพาหนะประเภทที่ ใช้ สําหรั บขนส่ งผู้ โดยสาร ต้ อ งมีน้ํ าหนัก ลงเพลาคู่ท้ ายไม่ เกิ น
๑๖,๕๐๐ กิโลกรัม
(๒) ยานพาหนะชนิ ด อื่ น ๆ ต้ อ งมี น้ํ า หนั ก ลงเพลาคู่ ท้ า ยไม่ เ กิ น ๑๖,๕๐๐ กิ โ ลกรั ม
หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน ๒๑,๕๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๑๐ ยานพาหนะที่มี ๓ เพลา ๖ ล้อ ยาง ๑๐ เส้น ชนิดเพลาท้าย (เพลาที่ ๒
และเพลาที่ ๓) เป็นเพลาคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยางคู่ ต้องมีน้ําหนักลงเพลาคู่ท้ายไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม
หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๑๑ ยานพาหนะที่มี ๓ เพลา ๖ ล้อ ยาง ๘ เส้น ชนิดเพลาหน้า (เพลาที่ ๑
และเพลาที่ 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 ๑๒ ยานพาหนะที่มี ๔ เพลา ๘ ล้อ ยาง ๘ เส้น ชนิดเพลาหน้า (เพลาที่ ๑
และเพลาที่ ๒) เป็นเพลาเลี้ยว และเพลาท้าย (เพลาที่ ๓ และเพลาที่ ๔) เป็นเพลาคู่ (TANDEM AXLE)
ใช้ยางเดี่ยว ต้องมีน้ําหนักลงเพลาคู่ท้ายไม่เกิน ๑๓,๐๐๐ กิโลกรัม หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุก
ไม่เกิน ๒๓,๐๐๐ กิโลกรัม
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ข้อ ๑๓ ยานพาหนะที่มี ๔ เพลา ๘ ล้อ ยาง ๑๒ เส้น ชนิดเพลาหน้า (เพลาที่ ๑
และเพลาที่ ๒) เป็นเพลาเลี้ยวใช้ยางเดี่ยว และเพลาท้าย (เพลาที่ ๓ และเพลาที่ ๔) เป็นเพลาคู่
(TANDEM AXLE) ใช้ยางคู่ ต้องมีน้ําหนักลงเพลาคู่ท้ายไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือน้ําหนักยานพาหนะ
รวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ กิโลกรัม
ส่วนที่ ๒
ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพ่วง (SEMI - TRAILER)
ข้อ ๑๔ ตัวรถลากจูงเมื่อประกอบกับตัวรถกึ่งพ่วง (SEMI - TRAILER) แล้วต้องมีน้ําหนักลงเพลา
หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกินกว่าที่กําหนดไว้ สําหรับยานพาหนะแต่ละประเภท
ในข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓
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 ๑๕ ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพ่วง (SEMI - TRAILER) ประเภทตัวรถลากจูง
มี ๓ เพลา ๖ ล้ อ ยาง ๑๐ เส้ น ชนิ ด เพลาท้ า ย (เพลาที่ ๒ และเพลาที่ ๓) เป็ น เพลาคู่
(TANDEM AXLE) ใช้ยางคู่ และตัวรถกึ่งพ่วงเป็นชนิดสามเพลา (TRIDEM AXLE) ใช้ยางคู่ ตัวรถลากจูง
และรถกึ่งพ่วงต้องมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุก ดังนี้
(๑) ตัวรถลากจูง และตัวรถกึ่งพ่วงที่มีระยะห่างระหว่างสลักพ่วง (KING PIN) ตั้งแต่ ๔.๕ เมตร
ขึ้นไปแต่ไม่ถึง ๖ เมตร ต้องมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน ๔๕,๐๐๐ กิโลกรัม
(๒) ตัวรถลากจูง และตัวรถกึ่งพ่วงที่มีระยะห่างระหว่างสลักพ่วง (KING PIN) ตั้งแต่ ๖ เมตร
ขึ้นไปแต่ไม่ถึง ๗ เมตร ต้องมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน ๔๗,๐๐๐ กิโลกรัม
(๓) ตัวรถลากจูง และตัวรถกึ่งพ่วงที่มีระยะห่างระหว่างสลักพ่วง (KING PIN) ตั้งแต่ ๗ เมตร
ขึ้นไปแต่ไม่ถึง ๘ เมตร ต้องมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน ๔๙,๐๐๐ กิโลกรัม
(๔) ตัวรถลากจูง และตัวรถกึ่งพ่วงที่มีระยะห่างระหว่างสลักพ่วง (KING PIN) ตั้งแต่ ๘ เมตร
ขึ้นไป ต้องมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน ๕๐,๕๐๐ กิโลกรัม
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ข้อ ๑๖ 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) ใช้ยางคู่ ตัวรถกึ่งพ่วง
เป็นชนิดสามเพลา (TRIDEM AXLE) ใช้ยางคู่ ตัวรถลากจูงและรถกึ่งพ่วงต้องมีน้ําหนักยานพาหนะ
รวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน ๕๐,๕๐๐ กิโลกรัม
ส่วนที่ ๓
ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถพ่วง (FULL TRAILER)
ข้อ ๑๗ ตั ว รถลากจู ง ต้ อ งมี น้ํ า หนั ก ลงเพลาหรื อ น้ํ า หนั ก ยานพาหนะรวมน้ํ า หนั ก บรรทุ ก
ไม่เกินกว่าที่กําหนดไว้ สําหรับยานพาหนะแต่ละประเภทในข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐
ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๓
ตัวรถพ่วงต้องมีน้ําหนักลงเพลา ดังนี้
(๑) ชนิดเพลาหน้าและเพลาท้ายเป็นเพลาเดี่ยวใช้ยางเดี่ยว น้ําหนักลงเพลาไม่เกินเพลาละ
๗,๐๐๐ กิโลกรัม
(๒) ชนิดเพลาหน้าและเพลาท้ายเป็นเพลาเดี่ยวใช้ยางคู่ น้ําหนักลงเพลาไม่เกินเพลาละ
๑๑,๐๐๐ กิโลกรัม และระยะห่างระหว่างศูนย์กลางเพลาหน้ากับศูนย์กลางเพลาหลัง ต้องไม่น้อยกว่า
๔.๓๐ เมตร
ตัวรถลากจูงและตัวรถพ่วงตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง (๒) ต้องมีน้ําหนักยานพาหนะ
รวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน ๕๐,๕๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๑๘ ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถพ่วง (FULL TRAILER) ประเภทตัวรถลากจูงมี ๓ เพลา
๖ ล้อ ยาง ๑๐ เส้น ชนิดเพลาท้าย (เพลาที่ ๒ และเพลาที่ ๓) เป็นเพลาคู่ (TANDEM AXLE)
ใช้ยางคู่ และตัวรถพ่วงมี ๓ เพลา ๖ ล้อ ยาง ๑๒ เส้น ชนิดเพลาหน้าใช้ยางคู่ เพลาท้าย (เพลาที่ ๒
และเพลาที่ ๓) เป็นเพลาคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยางคู่ ตัวรถลากจูงต้องมีน้ําหนักลงเพลาคู่ท้าย
ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม
ตั ว รถพ่ ว งต้ อ งมี น้ํา หนั ก ลงเพลาหน้ า ไม่ เ กิ น ๑๐,๐๐๐ กิ โ ลกรั ม หรื อ มี น้ํา หนั ก ลงเพลาคู่ ท้ า ย
ไม่เกิน ๑๘,๐๐๐ กิโลกรัม ตัวรถพ่วงเมื่อนํามาต่อพ่วงกับตัวรถลากจูงต้องมีระยะห่างระหว่างกึ่งกลาง
เพลาคู่ท้ายของรถลากจูงถึงกึ่งกลางเพลาคู่ท้ายของรถพ่วงไม่น้อยกว่า ๙.๗๕ เมตร
ตัวรถลากจูง และตัวรถพ่วงตามวรรคหนึ่งต้องมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน
๕๐,๕๐๐ กิโลกรัม
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ข้อ ๑๙ ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถพ่วง (FULL TRAILER) ประเภทตัวรถลากจูง
มี ๔ เพลา ๘ ล้อ ยาง ๑๒ เส้น ชนิดเพลาหน้า (เพลาที่ ๑ และเพลาที่ ๒) เป็นเพลาเลี้ยวใช้ยางเดี่ยว
และเพลาท้าย (เพลาที่ ๓ และเพลาที่ ๔) เป็นเพลาคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยางคู่ และตัวรถพ่วงมี ๓ เพลา
๖ ล้อ ยาง ๑๒ เส้น ชนิดเพลาหน้าใช้ยางคู่ เพลาท้าย (เพลาที่ ๒ และเพลาที่ ๓) เป็นเพลาคู่
(TANDEM AXLE) ใช้ยางคู่ ตัวรถลากจูงต้องมีน้ําหนักลงเพลาคู่ท้ายไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม
หรือมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนัก บรรทุก ไม่เ กิน ๓๐,๐๐๐ กิโ ลกรัม ตัว รถพ่ว งต้อ งมีน้ํา หนัก
ลงเพลาหน้าไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือมีน้ําหนักลงเพลาคู่ท้ายไม่เกิน ๑๘,๐๐๐ กิโลกรัม ตัวรถพ่วง
เมื่อนํามาต่อพ่วงกับตัวรถลากจูงต้องมีระยะห่างระหว่างกึ่งกลางเพลาคู่ท้ายของรถลากจูงถึงกึ่งกลาง
เพลาคู่ท้ายของรถพ่วงไม่น้อยกว่า ๙.๗๕ เมตร
ตัวรถลากจูง และตัวรถพ่วงตามวรรคหนึ่งต้องมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน
๕๐,๕๐๐ กิโลกรัม
ให้ตัวรถลากจูงและตัวรถพ่วงตามวรรคหนึ่ง เมื่อเดินบนสะพานต้องเว้นระยะห่างจากรถพ่วง
(FULL TRAILER) ที่เดินรถอยู่ข้างหน้าไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร
ข้อ ๒๐ ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและตัวรถพ่วง (FULL TRAILER) ต้องประกอบด้วย
รถลากจูง ๑ คัน และตัวรถพ่วง ๑ คันเท่านั้น จะพ่วงยานพาหนะอื่นใดอีกไม่ได้
หมวด ๒
ข้อกําหนดอื่น
ข้อ ๒๑ ห้ามมิใ ห้ย านพาหนะดั งต่ อ ไปนี้เ ดิน บนทางหลวงท้ องถิ่ นในเขตความรับ ผิด ชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ์
(๑) ยานพาหนะที่มีลักษณะของเพลา หรือล้อ หรือยาง แตกต่างจากที่กําหนดไว้ในหมวด ๑
(๒) ยานพาหนะที่ขนส่งสิ่งของจํานวนหนึ่งหน่วยต่อเที่ยว ซึ่งโดยสภาพของสิ่งนั้นไม่อาจ
แยกจากกั น ได้ เว้ น แต่ จ ะทํา ลายหรื อ ทํา ให้ เ ปลี่ ย นแปลงรู ป ทรงหรื อ สภาพ เช่ น เครื่ อ งจั ก รหนั ก
ชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีต หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยเป็นการขนส่งเฉพาะกาลและยานพาหนะนั้น
มีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่กําหนดไว้ในหมวด ๑
(๓) ยานพาหนะที่ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องกล และมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุก
หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่กําหนดไว้ในหมวด ๑
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(๔) ยานพาหนะที่โดยสภาพมีลักษณะเป็นเครื่องจักร เครื่องกล เช่น รถขุด รถตัก และมี
น้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่กําหนดไว้ในหมวด ๑
(๕) ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพ่วงที่ประกอบด้วยรถกึ่งพ่วงมากกว่า ๑ คันขึ้นไป
ทั้ ง นี้ เว้ น แต่ จ ะได้ รั บ อนุ ญ าตจากผู้ อํ า นวยการทางหลวงท้ อ งถิ่ น ในเขตความรั บ ผิ ด ชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ์ ในการอนุญาตผู้อํานวยการทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ์ มีอํานาจกําหนดเงื่อนไขและมาตรการที่จําเป็นเพื่อรักษาทางหลวง
ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ภูริต อภิรักษ์วรการ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ์
ในฐานะผู้อํานวยการทางหลวงท้องถิ่น
ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวัสดิ์

