
 หนา   ๑๒๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ประกาศผูอํานวยการทางหลวงทองถิ่น  เทศบาลตําบลปะทิว 
เร่ือง  หามใชยานพาหนะที่มนี้ําหนัก  น้ําหนักบรรทุก  หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวาที่ไดกําหนด 

หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําใหทางหลวงเสียหาย  เดินบนทางหลวง 
ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลปะทิว 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๑  แหงพระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ผูอํานวยการทางหลวงทองถิ่นเทศบาลตําบลปะทิว  โดยอนุมัติ
ผูวาราชการจังหวัดชุมพรจึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ประกาศผูอํานวยการทางหลวงทองถิ่นเทศบาลตําบลปะทิว  ฉบับนี้ใหมีผล 
ใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  เปนตนไป 

ขอ ๒ ประกาศผูอํานวยการทางหลวงทองถิ่นเทศบาลตําบลปะทิว  ฉบับนี้ไมใชบังคับ 
บนสะพานหรือถนนที่ติดต้ังปายบังคับ  “จํากัดน้ําหนัก”  กําหนดไวโดยเฉพาะเปนอยางอื่น 

ขอ ๓ ใหยกเลิกบรรดา  กฎ  ประกาศ  และคําส่ังอื่นในสวนที่กําหนดไวแลวในประกาศ
ฉบับนี้หรือซ่ึงขัดแยงกับประกาศฉบับนี้และใหใชประกาศฉบับนี้แทน 

ขอ ๔ หามใชยานพาหนะที่มีน้ําหนัก  น้ําหนักบรรทุก  หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวาที่ได
กําหนด  หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําใหทางหลวงเสียหาย  เดินบนทางหลวงทองถิ่นในเขต 
ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลปะทิว  ตามขอกําหนด  ดังนี้ 

หมวด  ๑ 
ขอกําหนดน้ําหนัก  น้ําหนักบรรทุก  หรือน้ําหนักลงเพลาของยานพาหนะที่ใชเดิน 

บนทางหลวงทองถิ่นในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลปะทิว 
 

 

สวนที่  ๑ 
ยานพาหนะชนิดรถเด่ียว  (SINGLE  UNIT) 

 

 

ขอ ๕ ยานพาหนะที่มี  ๒  เพลา  ๔  ลอ  ยาง  ๔  เสน  ชนิดเพลาทาย  (เพลาที่  ๒)  ใชยางเด่ียว  
ตองมีน้ําหนักเพลาทาย  (เพลาที่  ๒)  ไมเกิน  ๗,๐๐๐  กิโลกรัม  หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนัก
บรรทุกไมเกิน  ๙,๕๐๐  กิโลกรัม   



 หนา   ๑๒๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๖ 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 ๗ ยานพาหนะที่มี  ๓  เพลา  ๖  ลอ  ยาง  ๖  เสน  ชนิดเพลาทาย  (เพลาที่  ๒  และ

เพลาที่  ๓)  เปนเพลาคู  (TANDEM  AXLE)  ใชยางเด่ียว 

(๑) ยานพาหนะประเภทที่ใชสําหรับขนสงผูโดยสาร  ตองมีน้ําหนักเพลาคูทาย  (เพลาที่  ๒  

และเพลาที่  ๓)  ไมเกิน  ๑๓,๐๐๐  กิโลกรัม 

(๒) ยานพาหนะชนิดอื่น ๆ  ตองมีน้ําหนักเพลาคูทาย  (เพลาที่  ๒  และเพลาที่  ๓)  ไมเกิน  

๑๓,๐๐๐  กิโลกรัม  หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน  ๑๘,๐๐๐  กิโลกรัม   

ขอ ๘ ยานพาหนะที่มี  ๓  เพลา  ๖  ลอ  ยาง  ๘  เสน  ชนิดเพลาทาย  (เพลาที่  ๒  และ

เพลาที่  ๓)  เปนเพลาคู  (TANDEM  AXLE)  เพลาคูทายเพลาใดเพลาหนึ่งใชยางเด่ียวอีกเพลาหนึ่งใชยางคู 

(๑) ยานพาหนะประเภทที่ใชสําหรับสงผูโดยสาร  ตองมีน้ําหนักลงเพลาคูทายไมเกิน  

๑๖,๕๐๐  กิโลกรัม   

(๒) ยานพาหนะชนิดอื่น ๆ  ตองมีน้ําหนักลงเพลาคูทายไมเกิน  ๑๖,๕๐๐  กิโลกรัม  หรือ

น้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน  ๒๑,๕๐๐  กิโลกรัม   

ขอ ๙ ยานพาหนะที่มี  ๓  เพลา  ๖  ลอ  ยาง  ๑๐  เสน  ชนิดเพลาทาย  (เพลาที่  ๒  และ

เพลาที่  ๓)  เปนเพลาคู  (TANDEM  AXLE)  ใชยางคูตองมีน้ําหนักลงเพลาคูทายไมเกิน  ๒๐,๐๐๐  กิโลกรัม  

หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน  ๒๕,๐๐๐  กิโลกรัม   

ขอ ๑๐ ยานพาหนะที่มี  ๓  เพลา  ๖  ลอ  ยาง  ๘  เสน  ชนิดเพลาหนา  (เพลาที่  ๑  และ

เพลาที่  ๒)  เปนเพลาเลี้ยวที่ใชยางเด่ียวและเพลาทาย  (เพลาที่  ๓)  ใชยางคู 

(๑) ยานพาหนะประเภทที่ใชสําหรับขนสงผูโดยสาร  ตองมีน้ําหนักลงเพลาทาย  (เพลาที่  ๓)  

ไมเกิน  ๑๑,๐๐๐  กิโลกรัม   

(๒) ยานพาหนะชนิดอื่น ๆ  ตองมีน้ําหนักลงเพลาทาย  (เพลาที่  ๓)  ไมเกิน  ๑๑,๐๐๐  กิโลกรัม  

หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน  ๒๑,๐๐๐  กิโลกรัม 



 หนา   ๑๒๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๑๑ ยานพาหนะที่มี  ๔  เพลา  ๘  ลอ  ยาง  ๘  เสน  ชนิดเพลาหนา  (เพลาที่  ๑  และเพลาที่  ๒)  
เปนเพลาเลี้ยวและเพลาทาย  (เพลาที่  ๓  และเพลาที่  ๔)  เปนเพลาคู  (TANDEM  AXLE)  ใชยางเด่ียว  
ตองมีน้ําหนักลงเพลาคูทายไมเกิน  ๑๓,๐๐๐  กิโลกรัม  หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุก 
ไมเกิน  ๒๓,๐๐๐  กิโลกรัม 

ขอ ๑๒ ยานพาหนะที่มี  ๔  เพลา  ๘  ลอ  ยาง  ๑๒  เสน  ชนิดเพลาหนา  (เพลาที่  ๑  และ
เพลาที่  ๒)  เปนเพลาเลี้ยวใชยางเด่ียวและเพลาทาย  (เพลาที่  ๓  และเพลาที่  ๔)  เปนเพลาคู  
(TANDEM  AXLE)  ใชยางคูตองมีน้ําหนักลงเพลาคูทายไมเกิน  ๒๐,๐๐๐  กิโลกรัม  หรือน้ําหนัก
ยานพาหนะรวมน้ําหนักรวมบรรทุกไมเกิน  ๓๐,๐๐๐  กิโลกรัม 

สวนที่  ๒ 
ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพวง  (SEMI-TRAILER) 

 

 

ขอ ๑๓ ตัวรถลากจูงเมื่อประกอบตัวรถก่ึงพวง  (SEMI-TRAILER)  แลวตองมีน้าํหนัก 
ลงเพลาหรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกินที่กําหนดไว  สําหรับยานพาหนะแตละ
ประเภทในขอ  ๕  ขอ  ๖  ขอ  ๗  ขอ  ๘  ขอ  ๙  ขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑  และขอ  ๑๒   

ตัวรถก่ึงพวงตองมีน้ําหนักลงเพลา  ดังนี้ 
(๑) ชนิดเพลาเด่ียวใชยางเด่ียว  น้ําหนักลงเพลาไมเกิน  ๗,๐๐๐  กิโลกรัม 
(๒) ชนิดเพลาเด่ียวใชยางคู  น้ําหนักลงเพลาไมเกิน  ๑๑,๐๐๐  กิโลกรัม   
(๓) ชนิดเพลาคู  (TANDEM  AXLE)  ใชยางเด่ียว  น้ําหนักลงเพลารวมไมเกิน  ๑๓,๐๐๐  กิโลกรัม 
(๔) ชนิดเพลาคู  (TANDEM  AXLE)  ใชยางคู  น้ําหนักลงเพลารวมไมเกิน  ๒๐,๐๐๐  กิโลกรัม 
(๕) ชนิดสามเพลา  (TANDEM  AXLE)  ใชยางคู  น้ําหนักลงเพลารวมไมเกิน  ๒๕,๕๐๐  กิโลกรัม

และระยะหางระหวางสลักพวง  (KING  PIN)  กับศูนยกลางของเพลาที่  ๑  ของตัวรถก่ึงพวงตองไมนอยกวา  
๘  เมตร 

สวนที่  ๓ 
ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถพวง  (FULL  TRAILER) 

 

 

ขอ ๑๔ ตัวรถลากจูงตองมีน้ําหนักลงเพลาหรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุก 
ไมเกินกวาที่กําหนดไว  สําหรับยานพาหนะแตละประเภทในขอ  ๕  ขอ  ๖  ขอ  ๗  ขอ  ๘  ขอ  ๙   
ขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑  และขอ  ๑๒   



 หนา   ๑๓๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ตัวรถพวงตองมีน้ําหนักลงเพลา  ดังนี้ 

(๑) ชนิดเพลาหนาและเพลาทายเปนเพลาเดี่ยวใชยางเด่ียว  น้ําหนักลงเพลาไมเกินเพลาละ  

๗,๐๐๐  กิโลกรัม 

(๒) ชนิดเพลาหนาและเพลาทายเปนเพลาเดี่ยวใชยางคู  น้ําหนักลงเพลาไมเกินเพลาละ  

๑๑,๐๐๐  กิโลกรัม  และระยะหางระหวางศูนยกลางเพลาหนากับศูนยกลางเพลาหลังตองไมนอยกวา  

๔.๓๐  เมตร 

ขอ ๑๕ ยานพาหนะชนิดลากจูงและรถพวง  (FULL  TRAILER)  ตองประกอบดวยรถลากจูง  

๑  คัน  และตัวรถพวง  ๑  คัน  เทานั้นจะพวงยานพาหนะอื่นใดอีกไมได 

หมวด  ๒ 
ขอกําหนดอื่น 

 

 

ขอ ๑๖ หามมิใหยานพาหนะดังตอไปนี้เดินบนทางหลวงทองถิ่นในเขตความรับผิดชอบ

ของเทศบาลตําบลปะทิว 

(๑) ยานพาหนะที่มีลักษณะของเพลา  หรือลอ  หรือยาง  แตกตางจากที่ไดกําหนดไวใน

หมวด  ๑   

(๒) ยานพาหนะที่ขนสงส่ิงของจํานวนหนึ่งหนวยตอเที่ยวซ่ึงโดยสภาพของสิ่งนั้นไมอาจ

แยกจากกันได  เวนแตจะทําลายหรือทําใหเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพ  เชน  เคร่ืองจักรหนัก

ชิ้นสวนโครงสรางคอนกรีต  หมอแปลงไฟฟาขนาดใหญ   โดยเปนการขนสงเฉพาะกาลและ

ยานพาหนะนั้นมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุก  หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวาที่กําหนดไวใน

หมวด  ๑ 

(๓) ยานพาหนะที่ติดต้ัง  เคร่ืองจักร  เคร่ืองกล  และน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุก

หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวาที่กําหนดไวในหมวด  ๑   

(๔) ยานพาหนะที่โดยสภาพมีลักษณะเปนเคร่ืองจักร  เคร่ืองกล  เชน  รถขุด  รถตัก  และมี

น้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุก  หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวาที่กําหนดไวในหมวด  ๑   

(๕) ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพวงที่ประกอบดวยรถก่ึงพวงมากกวา  ๑  คัน  ข้ึนไป 



 หนา   ๑๓๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

 

ทั้งนี้  เวนแตจะรับอนุญาตจากผูอํานวยการทางหลวงทองถิ่นในเขตความรับผิดชอบ 

ของเทศบาลตําบลปะทิว  ในการอนุญาตผูอํานวยการทางหลวงทองถิ่นในเขตความรับผิดชอบ 

ของเทศบาลตําบลปะทิวมีอํานาจกําหนดเง่ือนไขและมาตรการที่จําเปนเพื่อรักษาทางหลวง 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

มนตชัย  โกษฐเพชร 

นายกเทศมนตรีตําบลปะทิว 

ในฐานะผูอํานวยการทางหลวงทองถิ่น 

ในเขตความรับผดิชอบของเทศบาลตําบลปะทิว 


