
 
 
 
 
 

 

ประกาศผู้อ านวยการทางหลวงท้องถิ่น  
เรื่อง   ห้ามใช้ยานพาหนะท่ีมีน  าหนัก น  าหนักบรรทุก หรือน  าหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้ก าหนด 

หรือโดยท่ียานพาหนะนั นอาจท าให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงท้องถิ่น 
ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 

------------------------------------ 
 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535  ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549  ผู้อ านวยการทางหลวงท้องถิ่น โดยอนุมัติ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า ประกาศผู้อ านวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะ 
ที่มีน้ าหนัก  น้ าหนักบรรทุก  หรือน้ าหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้ก าหนด  หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจท าให้  
ทางหลวงเสียหายบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
  ข้อ 2 ประกาศผู้อ านวยการทางหลวงท้องถิ่นฉบับนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ประกาศผู้อ านวยการทางหลวงท้องถิ่นฉบับนี้ไม่ใช้บังคับบนสะพานหรือถนนที่ติดตั้ง
ป้ายบังคับ “จ ากัดน้ าหนัก” ก าหนดไว้โดยเฉพาะเป็นอย่างอ่ืน 
  ข้อ 4 ให้ยกเลิกบรรดา กฎ ประกาศ และค าสั่งอ่ืนในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในประกาศฉบับนี้
หรือซึ่งขัดแย้งกับประกาศฉบับนี้และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 
  ข้อ 5 ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ าหนัก น้ าหนักบรรทุก หรือน้ าหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้
ก าหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจท าให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ ตามข้อก าหนดดังนี้ 
 

หมวด  1 
ข้อก าหนดน  าหนัก น  าหนักบรรทุก หรือน  าหนักลงเพลาของยานพาหนะ 

ที่ใช้เดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ ์
------------------------- 

ส่วนที่  1   
ยานพาหนะชนิดรถเดี่ยว (SINGLE UNIT) 

 

  ข้อ 6 ยานพาหนะที่มี 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 4 เส้น ชนิดเพลาท้าย (เพลาที่ 2 ) ใช้ยางเดี่ยว 
ต้องมีน้ าหนักลงเพลาท้าย (เพลาที่ 2) ไม่เกิน 7 ,000 กิโลกรัม หรือน้ าหนักยานพาหนะรวมน้ าหนักบรรทุก 
ไม่เกิน 9,500 กิโลกรัม  
  ข้อ 7 ยานพาหนะที่มี 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 6 เส้น ชนิดเพลาท้าย (เพลาที่ 2 ) ใช้ยางคู่ 
 

/ (1) ยานพาหนะ... 



-2- 
 

(1) ยานพาหนะประเภทที่ใช้ส าหรับขนส่งผู้โดยสาร ต้องมีน้ าหนักลงเพลาท้าย (เพลาที่ 2 ) 
ไม่เกิน 11,000  กิโลกรัม 

(2) ยานพาหนะชนิดอื่น ๆ ต้องมีน้ าหนักลงเพลาท้าย (เพลาที่ 2) ไม่เกิน 11,000 กิโลกรัม 
หรือน้ าหนักยานพาหนะรวมน้ าหนักบรรทุกไม่เกิน 15,000 กิโลกรัม 
  ข้อ 8 ยานพาหนะที่มี 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 6 เส้น ชนิดเพลาท้าย (เพลาที่ 2 และเพลาที่ 3) 
เป็นเพลาคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยางเดี่ยว 
  (1) ยานพาหนะประเภทที่ใช้ส าหรับขนส่งผู้โดยสาร ต้องมีน้ าหนักลงเพลาคู่ท้าย (เพลาที่ 2 
และเพลาที่ 3 ) ไม่เกิน 13,000 กิโลกรัม 
  (2) ยานพาหนะชนิดอื่น ๆ ต้องมีน้ าหนักลงเพลาคู่ท้าย (เพลาที่ 2 และเพลาที่ 3) ไม่เกิน 
13,000 กิโลกรัม หรือน้ าหนักยานพาหนะรวมน้ าหนักยานพาหนะรวมน้ าหนักบรรทุกไม่เกิน 18,000 กิโลกรัม 
  ข้อ 9 ยานพาหนะที่มี 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 8 เส้น ชนิดเพลาท้าย (เพลาที่ 2 และเพลาที่ 3)
เป็นเพลาคู่ (TANDEM AXLE) เพลาคู่ท้ายเพลาใดเพลาหนึ่งใช้ยางเดี่ยวอีกเพลาหนึ่งใช้ยางคู่ 
  (1) ยานพาหนะประเภทที่ใช้ส าหรับขนส่งผู้โดยสาร ต้องมีน้ าหนักลงเพลาคู่ท้ายไม่เกิน 
16,500  กิโลกรัม 
  (2)  ยานพาหนะชนิดอ่ืน ๆ ต้องมีน้ าหนักลงเพลาคู่ท้ายไม่เกิน 16 ,500 กิโลกรัม หรือ
น้ าหนักยานพาหนะรวมน้ าหนักบรรทุกไม่เกิน 21,500  กิโลกรัม 
  ข้อ  10  ยานพาหนะที่มี 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 10 เส้น ชนิดเพลาท้าย (เพลาที่ 2 และเพลา 
ที่ 3) เป็นเพลาคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยางคู่ ต้องมีน้ าหนักลงเพลาคู่ท้ายไม่เกิน 20,000 กิโลกรัม  
หรือน้ าหนักยานพาหนะรวมน้ าหนักบรรทุกไม่เกิน 25,000 กิโลกรัม 
  ข้อ 11 ยานพาหนะท่ีมี 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 8 เส้น ชนิดเพลาหน้า (เพลาที่ 1 และเพลาที่ 2) 
เป็นเพลาเลี้ยวใช้ยางเดี่ยว และเพลาท้าย (เพลาที่ 3) ใช้ยางคู่ 
  (1) ยานพาหนะประเภทที่ใช้ส าหรับขนส่งผู้โดยสาร ต้องมีน้ าหนักลงเพลาท้าย (เพลาที่ 3) 
ไม่เกิน 11,000 กิโลกรัม 
  (2) ยานพาหนะชนิดอื่น ๆ ต้องมีน้ าหนักลงเพลาท้าย (เพลาที่ 3) ไม่เกิน 11 ,000 กิโลกรัม 
หรือน้ าหนักยานพาหนะรวมน้ าหนักบรรทุกไม่เกิน 21,000 กิโลกรัม 
  ข้อ 12 ยานพาหนะท่ีมี 4 เพลา 8 ล้อ ยาง 8 เส้น ชนิดเพลาหน้า (เพลาที่ 1 และเพลาที่ 2) 
เป็นเพลาเลี้ยวและเพลาท้า (เพลาที่ 3 และเพลาที่ 4) เป็นเพลาคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยางเดี่ยวต้องมีน้ าหนัก  
ลงเพลาคู่ท้ายไม่เกิน 13,000 กิโลกรัม หรือน้ าหนักยานพาหนะรวมน้ าหนักบรรทุกไม่เกิน 23,000 กิโลกรัม 
  ข้อ 13 ยานพาหนะที่มี 4 เพลา 8 ล้อ ยาง 12 เส้น ชนิดเพลาหน้า (เพลาที่ 1 และเพลาที่ 2) 
เป็นเพลาเลี้ยวใช้ยางเดี่ยว และเพลาท้าย (เพลาที่ 3 และเพลาที่ 4) เป็นเพลาคู่  (TANDEM AXLE)  
ใช้ยางคู่ ต้องมีน้ าหนักลงเพลาคู่ท้ายไม่เกิน 20,000 กิโลกรัม หรือน้ าหนักยานพาหนะรวมน้ าหนักบรรทุก 
ไม่เกิน 30,000 กิโลกรัม 
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ส่วนที่  2   

ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพ่วง (SEMI-TRAILER) 
 

  ข้อ 14 ตัวรถลากจูงเมื่อประกอบกับตัวรถก่ึงพ่วง (SEMI-TRAILER) แล้วต้องมีน้ าหนักลงเพลา
หรือน้ าหนักยานพาหนะรวมน้ าหนักบรรทุกไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ส าหรับยานพาหนะแต่ละประเภทใน ข้อ 6 
ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 12 และข้อ 13 
  ตัวรถก่ึงพ่วงต้องมีน้ าหนักลงเพลา ดังนี้ 
  (1) ชนิดเพลาเดี่ยวใช้ยางเดี่ยว น้ าหนักลงเพลาไม่เกิน 7,000 กิโลกรัม 
  (2) ชนิดเพลาเดี่ยวใช้ยางคู่ น้ าหนักลงเพลาไม่เกิน 11,000 กิโลกรัม 
  (3) ชนิดเพลาคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยางเดี่ยว น้ าหนักลงเพลารวมไม่เกิน 13,000 กิโลกรัม 
  (4) ชนิดเพลาคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยางคู่ น้ าหนักลงเพลารวมไม่เกิน 20,000  กิโลกรัม 
  (5) ชนิดสามเพลา(TANDEM AXLE) ใช้ยางคู่ น้ าหนักลงเพลารวมไม่เกิน 25,500 กิโลกรัม 
และระยะห่างระหว่างสลักพ่วง(KING PIN)กับศูนย์กลางของเพลาที่1ของตัวรถกึ่งพ่วงต้องไม่น้อยกว่า 8 เมตร 
  ข้อ 15 ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพ่วง (SEMI-TRAILER) ประเภทตัวรถลากจูง  
มี 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 10 เส้น ชนิดเพลาท้าย(เพลาที่ 2 และเพลาที่ 3) เป็นเพลาคู่(TANDEM AXLE) ใช้ยางคู่
และตัวรถกึ่งพ่วงเป็นชนิดสามเพลา (TRIDEM AXLE) ใช้ยางคู่ ตัวรถลากจูงและรถกึ่งพ่วงต้องมีน้ าหนัก
ยานพาหนะรวมน้ าหนักบรรทุกดังนี้ 

(1) ตัวรถลากจูงและตัวรถกึ่งพ่วงที่มีระยะห่างระหว่างสลักพ่วง (KING PIN) ตั้งแต่ 4.5 เมตร 
ขึ้นไปแต่ไม่ถึง  6  เมตร  ต้องมีน้ าหนักยานพาหนะรวมน้ าหนักบรรทุกไม่เกิน 45,000 กิโลกรัม 

(2) ตัวรถลากจูง และตัวรถกึ่งพ่วงที่มีระยะห่างระหว่างสลักพ่วง (KING PIN) ตั้งแต่  6  เมตร 
ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 7 เมตร ต้องมีน้ าหนักยานพาหนะรวมน้ าหนักบรรทุกไม่เกิน  47,000 กิโลกรัม 

(3) ตัวรถลากจูง และตัวรถกึ่งพ่วงที่มีระยะห่างระหว่างสลักพ่วง (KING PIN) ตังแต่  7  เมตร 
ขึ้นไปแต่ไม่เกิน  8  เมตร  ต้องมีน้ าหนักยานพาหนะรวมน้ าหนักบรรทุกไม่เกิน  49,000  กิโลกรัม 

(4) ตัวรถลากจูง และตัวรถกึ่งพ่วงที่มีระยะห่างระหว่างสลักพ่วง (KING PIN) ตังแต่  8  เมตร 
ขึ้นไป ต้องมีน้ าหนักยานพาหนะรวมน้ าหนักบรรทุกไม่เกิน  50,500  กิโลกรัม  
  ข้อ 16 ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพ่วง (SEMI-TRAILER)ประเภทตัวรถลากจูง 
มี  4 เพลา  8  ล้อ  ยาง  12  เส้น  ชนิดเพลาหน้า (เพลาที่ 1 และเพลาที่ 2) เป็นเพลาเลี้ยงใช้ยางเดี่ยวและ
เพลาท้าย (เพลาที่ 3 และเพลาที่ 4) เป็นเพลาคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยางคู่  ตัวรถก่ึงพ่วงเป็นชนิดสามเพลา 
(TRIDEM  AXLE) ใช้ยางคู่  ตัวรถลากจูงและรถก่ึงพ่วงต้องมีน้ าหนักยานพาหนะรวมน้ าหนักบรรทุกไม่เกิน  
50,500  กิโลกรัม 
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ส่วนที่  3 
ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถพ่วง (FULL TRAILER) 

 

  ข้อ 17 ตัวรถลากจูงต้องมีน้ าหนักลงเพลาหรือน้ าหนักยานพาหนะรวมน้ าหนักบรรทุก 
ไม่เกินกว่าที่ก าหนดไว้ ส าหรับยานพาหนะแต่ละประเภทในข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 12 
และข้อ 13 
  ตัวรถพ่วงต้องมีน้ าหนักลงเพลาดังนี้ 
  (1) ชนิดเพลาหน้าและเพลาท้ายเป็นเพลาเดี่ยวใช้ยางเดี่ยว น้ าหนักลงเพลาไม่เกินเพลาละ 
7,000 กิโลกรัม 
  (2) ชนิดเพลาหน้าและเพลาท้ายเป็นเพลาเดี่ยวใช้ยางคู่ น้ าหนักลงเพลาไม่เกินเพลาละ  
11,000 กิโลกรัม และระยะห่างระหว่างศูนย์กลางเพลาหน้ากับศูนย์กลางเพลาหลังต้องไม่น้อยกว่า  4.30   เมตร 
  ตัวรถลากจูงและตัวรถพ่วงตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง (2) ต้องมีน้ าหนักยานพาหนะ 
รวมน้ าหนักบรรทุกไม่เกิน  50,500  กิโลกรัม 
  ข้อ 18 ยานพาหนะชนิดลากจูงและรถพ่วง(FULL TRAILER)ประเภทตัวรถลากจูง มี 3 เพลา  
6 ล้อ ยาง 10 เส้น ชนิดเพลาท้าย (เพลาที่ 2 และเพลาที่ 3) เป็นเพลาคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยางคู่  
และตัวรถพ่วงมี 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 12 เส้น ชนิดเพลาหน้าใช้ยางคู่ เพลาท้าย (เพลาที่ 2 และเพลาที่ 3)  
เป็นเพลาคู่ (TANDEM  AXLE) ใช้ยางคู่ ตัวรถลากจูงต้องมีน้ าหนักลงเพลาคู่ท้ายไม่เกิน 20,000  กิโลกรัม 
หรือมีน้ าหนักยานพาหนะรวมน้ าหนักบรรทุกไม่เกิน  25,000  กิโลกรัม  ตัวรถพ่วงต้องมีน้ าหนักลงเพลาหน้า
ไม่เกิน 10,000 กิโลกรัม หรือมีน้ าหนักลงเพลาคู่ท้ายไม่เกิน 18,000 กิโลกรัม ตัวรถพ่วงเมื่อน ามาต่อพ่วง
กับตัวรถลากจูงต้องมีระยะห่างระหว่างกึ่งกลางเพลาคู่ท้ายของรถลากจูงถึงกึ่งกลางเพลาคู่ท้ายของรถพ่วง  
ไม่น้อยกว่า 9.75 เมตร 
  ตัวลากจูง และตัวรถพ่วงตามวรรคหนึ่งต้องมีน้ าหนักยานพาหนะรวมน้ าหนักบรรทุก 
ไม่เกิน  50,500  กิโลกรัม 
  ข้อ 19 ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถพ่วง (FULL TRAILER) ประเภทตัวรถลากจูงมี  
4  เพลา 8 ล้อ ยาง 12 เส้น ชนิดเพลาหน้า(เพลาที่ 1 และเพลาที่ 2)เป็นเพลาเลี้ยวใช้ยางเดี่ยวและเพลาท้าย 
(เพลาที่ 3 และเพลาที่ 4) เป็นเพลาคู่(TANDEM  AXLE) ใช้ยางคู่และตัวรถพ่วงมี 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 12 เส้น  
ชนิดเพลาหน้าใช้ยางคู่ เพลาท้าย(เพลาที่ 2 และเพลาที่ 3) เป็นเพลาคู่ (TANDEM  AXLE) ใช้ยางคู่ ตัวรถลากจูง
ต้องมีน้ าหนักลงเพลาคู่ท้ายไม่เกิน 20,000 กิโลกรัม หรือมีน้ าหนักยานพาหนะรวมน้ าหนักบรรทุกไม่เกิน  
30,000  กิโลกรัม ตัวรถพ่วงต้องมีน้ าหนักลงเพลาหน้าไม่เกิน 10,000 กิโลกรัม หรือน้ าหนักลงเพลาคู่ท้าย
ไม่เกิน 18,000 กิโลกรัม ตัวรถพ่วงเมื่อน ามาต่อพ่วงกับตัวรถลากจูงต้องมีระยะห่างระหว่างกึ่งกลางเพลาคู่ท้าย
ของรถลากจูงถึงก่ึงกลางเพลาคู่ท้ายของรถพ่วงไม่น้อยกว่า 9.75 เมตร 
  ตัวรถลากจูง และตัวรถพ่วงตามวรรคหนึ่งต้องมีน้ าหนักยานพาหนะรวมน้ าหนักบรรทุก  ไม่เกิน  
50,500  กิโลกรัม 
  ให้ตัวรถลากจูงและตัวรถพ่วงตามวรรคหนึ่ง  เมื่อเดินบนสะพานต้องเว้นระยะห่างจากรถพ่วง
(FULL  TRAILER)  ที่เดินรถอยู่ข้างหน้าไม่น้อยกว่า  200  เมตร 
 

  /ข้อ 20.... 
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  ข้อ 20 ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถพ่วง (FULL  TRAILER) ต้องประกอบด้วยรถลากจูง 1 คัน  
และตัวรถพ่วง 1 คันเท่านั้น จะพ่วงยานพาหนะอ่ืนใดอีกไม่ได้   
 

หมวดที่ 2 
ข้อก าหนดอื่น 

------------------------------------- 
  ข้อ 21 ห้ามมิให้ยานพาหนะดังต่อไปนี้เดินบนทางหลวงท้องถิ่นเขตความรับผิดชอบของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
  (1) ยานพาหนะที่มีลักษณะของเพลา หรือล้อหรือยาง แตกต่างจากที่ได้ก าหนดไว้ในหมวด 1 
  (2) ยานพาหนะที่ขนส่งสิ่งของจ านวนหนึ่งหน่วยต่อเที่ยวซึ่งโดยสภาพของสิ่งนั้นไม่อาจแยกจากกัน
ได้เว้นแต่จะท าลายหรือท าให้เปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพ เช่น เครื่องจักรหนักชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีต 
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดยเป็นการขนส่งเฉพาะกาลและยานพาหนะนั้นมีน้ าหนักยานพาหนะรวมน้ าหนัก
บรรทุก หรือน้ าหนักลงเพลาเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในหมวด 1  

(3) ยานพาหนะท่ีติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องกล และมีน้ าหนักยานพาหนะรวมน้ าหนักบรรทุก 
หรือน้ าหนักลงเพลาเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในหมวด 1 
  (4) ยานพาหนะที่โดยสภาพมีลักษณะเป็นเครื่องจักร เครื่องกล เช่น รถขุด รถตัก และ 
มีน้ าหนักยานพาหนะรวมน้ าหนักบรรทุก หรือน้ าหนักลงเพลาเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในหมวด 1 
  (5) ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถก่ึงพ่วงที่ประกอบด้วยรถกึ่งพ่วงมากกว่า 1 คันข้ึนไป 
 
  ทั้งนี้  เว้นแต่จะรับอนุญาตจากผู้อ านวยการทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบ  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์  ในการอนุญาตผู้อ านวยการทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ มีอ านาจก าหนดเงื่อนไขและมาตรการที่จ าเป็นเพ่ือรักษาทางหลวง 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
       

(นายสมบูรณ์  พิพัฒน์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
ในฐานะผู้อ านวยการทางหลวงท้องถิ่น 

ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลถนนโพธิ์ 
 

 
 


