เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๙ ง
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ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

ประกาศผูอํานวยการทางหลวงทองถิ่น
เรื่อง หามใชยานพาหนะทีม่ ีน้ําหนัก น้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลา
เกินกวาทีไ่ ดกําหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําใหทางหลวงเสียหายเดินบน
ทางหลวงทองถิน่ ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลศรีสนุ ทร
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ผูอํานวยการทางหลวงทองถิ่น โดยอนุมัติ
ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา ประกาศผูอํานวยการทางหลวงทองถิ่น เรื่อง หามใชยานพาหนะ
ที่มีน้ําหนัก น้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวาที่ไดกําหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําให
ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงทองถิ่น ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลศรีสุนทร
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกประกาศผูอํานวยการทางหลวงทองถิ่น เรื่อง หามใชยานพาหนะที่มีน้ําหนัก
น้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวาที่ไดกําหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําใหทางหลวงเสียหาย
เดินบนทางหลวงทองถิ่น ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลศรีสุนทร ฉบับลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ
๒๕๕๙
ขอ ๔ ประกาศผูอํานวยการทางหลวงทองถิ่นฉบับนี้ไมใชบังคับบนสะพานหรือถนนที่ติดตั้ง
ปายบังคับ “จํากัดน้ําหนัก” กําหนดไวโดยเฉพาะเปนอยางอื่น
ขอ ๕ หามใชยานพาหนะที่มีน้ําหนัก น้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวา ที่ไดกําหนด
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําใหทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงทองถิ่นในเขตความรับผิดชอบ
ของเทศบาลตําบลศรีสุนทร ตามขอกําหนด ดังนี้
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หมวด ๑
ขอกําหนดน้ําหนัก น้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาของยานพาหนะ
ที่ใชเดินบนทางหลวงทองถิน่ ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลศรีสุนทร
สวนที่ ๑
ยานพาหนะชนิดรถเดี่ยว (SINGLE UNIT)
ขอ ๖ ยานพาหนะที่มี ๒ เพลา ๔ ลอ ยาง ๔ เสน ชนิดเพลาทาย (เพลาที่ ๒) ใชยางเดี่ยว
ตองมีน้ําหนักลงเพลาทาย (เพลาที่ ๒) ไมเกิน ๗,๐๐๐ กิโลกรัม หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุก
ไมเกิน ๙,๕๐๐ กิโลกรัม
ขอ ๗ ยานพาหนะที่มี ๒ เพลา ๔ ลอ ยาง ๖ เสน ชนิดเพลาทาย (เพลาที่ ๒) ใชยางคู
(๑) ยานพาหนะประเภทที่ใชสําหรับขนผูสงโดยสาร ตองมีน้ําหนักเพลาทาย (เพลาที่ ๒)
ไมเกิน ๑๑,๐๐๐ กิโลกรัม
(๒) ยานพาหนะชนิดอื่น ๆ ตองมีน้ําหนักลงเพลาทาย (เพลาที่ ๒) ไมเกิน ๑๑,๐๐๐ กิโลกรัม
หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม
ข อ ๘ ยานพาหนะที่ มี ๓ เพลา ๖ ล อ ยาง ๖ เส น ชนิ ด เพลาท า ย (เพลาที่ ๒
และเพลาที่ 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 และเพลาที่ ๓)
เปนเพลาคู (TANDEM AXLE) เพลาคูทายเพลาใดเพลาหนึ่งใชยางเดี่ยวอีกเพลาหนึ่งใชยางคู
(๑) ยานพาหนะประเภทที่ใชสําหรับ ขนสง ผูโ ดยสาร ตองมีน้ํ าหนักลงเพลาคูทาย ไมเกิ น
๑๖,๕๐๐ กิโลกรัม
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(๒) ยานพาหนะชนิดอื่น ๆ ตองมีน้ําหนักลงเพลาคูทายไมเกิน ๑๖,๕๐๐ กิโลกรัม หรือน้ําหนัก
ยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน ๒๑,๕๐๐ กิโลกรัม
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 ยานพาหนะที่ มี ๓ เพลา ๖ ล อ ยาง ๘ เสน ชนิด เพลาหน า (เพลาที่ ๑
และเพลาที่ ๒) เปนเพลาเลี้ยวใชยางเดี่ยว และเพลาทาย (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
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 ตองมีน้ําหนัก ลงเพลาคูทายไมเกิน ๑๓,๐๐๐ กิโลกรัม หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุก
ไมเกิน ๒๓,๐๐๐ กิโลกรัม
ขอ ๑๓ ยานพาหนะที่มี ๔ เพลา ๘ ลอ ยาง ๑๒ เสน ชนิด เพลาหนา (เพลาที่ ๑
และเพลาที่ ๒) เปนเพลาเลี้ยวใชยางเดี่ยว และเพลาทาย (เพลาที่ ๓ และเพลาที่ ๔) เปนเพลาคู
(TANDEM AXLE) ใชยางคู ตองมีน้ําหนักลงเพลาคูทายไมเกิน ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือน้ําหนักยานพาหนะ
รวมน้ําหนักบรรทุก ไมเกิน ๓๐,๐๐๐ กิโลกรัม
สวนที่ ๒
ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพวง (SEMI-TRAILER)
ขอ ๑๔ ตัวรถลากจูงเมื่อประกอบกับตัวรถกึ่งพวง (SEMI-TRAILER) แลวตองมีน้ําหนักลงเพลา
หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกินกวาที่กําหนดไว สําหรับยานพาหนะแตละประเภทในขอ ๖
ขอ ๗ ขอ ๘ ขอ ๙ ขอ ๑๐ ขอ ๑๑ ขอ ๑๒ และขอ ๑๓
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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
และระยะหางระหวางสลักพวง (KING PIN) กับศูนยกลางของเพลาที่ ๑ ของตัวรถกึ่งพวงตองไมนอยกวา
๘ เมตร
ขอ ๑๕ ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพวง (SEMI-TRAILER) ประเภทตัวรถลากจูง
มี ๓ เพลา ๖ ลอ ยาง ๑๐ เสน ชนิดเพลาทาย (เพลาที่ ๒ และเพลาที่ ๓) เปนเพลาคู (TANDEM AXLE)
ใชยางคูและตัวรถกึ่งพวงเปนชนิดสามเพลา (TRIDEM AXLE) ใชยางคู ตัวรถลากจูงและรถกึ่งพวงตองมี
น้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุก ดังนี้
(๑) ตัวรถลากจูง และตัวรถกึ่งพวงที่มีระยะหางระหวางสลักพวง (KING PIN) ตั้งแต ๔.๕ เมตร
ขึ้นไปแตไมถึง ๖ เมตร ตองมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน ๔๕,๐๐๐ กิโลกรัม
(๒) ตัวรถลากจูง และตัวรถกึ่งพวงที่มีระยะหางระหวางสลักพวง (KING PIN) ตั้งแต ๖ เมตร
ขึ้นไปแตไมถึง ๗ เมตร ตองมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน ๔๗,๐๐๐ กิโลกรัม
(๓) ตัวรถลากจูง และตัวรถกึ่งพวงที่มีระยะหางระหวางสลักพวง (KING PIN) ตั้งแต ๗ เมตร
ขึ้นไปแตไมถึง ๘ เมตร ตองมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน ๔๙,๐๐๐ กิโลกรัม
(๔) ตัวรถลากจูง และตัวรถกึ่งพวงที่มีระยะหางระหวางสลักพวง (KING PIN) ตั้งแต ๘ เมตร
ขึ้นไป ตองมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน ๕๐,๕๐๐ กิโลกรัม
ขอ ๑๖ ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพวง (SEMI-TRAILER) ประเภทตัวรถลากจูง
มี ๔ เพลา ๘ ลอ ยาง ๑๒ เสน ชนิดเพลาหนา (เพลาที่ ๑ และเพลาที่ ๒) เปนเพลาเลี้ยวใชยางเดี่ยว
และ เพลาทาย (เพลาที่ ๓ และเพลาที่ ๔) เปนเพลาคู (TANDEM AXLE) ใชยางคู ตัวรถกึ่งพวง
เปนชนิดสามเพลา (TRIDEM AXLE) ใชยางคู ตัวรถลากจูงและรถกึ่งพวงตองมีน้ําหนักยานพาหนะ
รวมน้ําหนักบรรทุก ไมเกิน ๕๐,๕๐๐ กิโลกรัม
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สวนที่ ๓
ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถพวง (FULL TRAILER)
ขอ ๑๗ ตัวรถลากจูงตองมีน้ําหนักลงเพลาหรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุก ไมเกิน
กวาที่กําหนดไว 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 า หนั ก ลงเพลาไม เ กิ น เพลาละ
๑๑,๐๐๐ กิโลกรัม และระยะหางระหวางศูนยกลางเพลาหนากับศูนยกลางเพลาหลัง ตองไมนอยกวา
๔.๓๐ เมตร
ตัว รถลากจูง และตั ว รถพว งตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสอง (๒) ต องมี น้ําหนักยานพาหนะ
รวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน ๕๐,๕๐๐ กิโลกรัม
ขอ ๑๘ ยานพาหนะชนิด รถลากจูง และรถพว ง (FULL TRAILER) ประเภทตัว รถลากจูง
มี ๓ เพลา ๖ ลอ ยาง ๑๐ เสน ชนิดเพลาทาย (เพลาที่ ๒ และเพลาที่ ๓) เปนเพลาคู (TANDEM AXLE)
ใชยางคู และ ตัวรถพวงมี ๓ เพลา ๖ ลอ ยาง ๑๒ เสน ชนิดเพลาหนาใชยางคู เพลาทาย (เพลาที่ ๒
และเพลาที่ ๓) เปน เพลาคู (TANDEM AXLE) ใชยางคู ตัวรถลากจูงตองมีน้ําหนักลงเพลาคูทายไมเกิน
๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือ มีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม ตัวรถพวง
ตองมีน้ําหนักลงเพลาหนาไมเกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือมีน้ําหนักลงเพลาคูทายไมเกิน ๑๘,๐๐๐ กิโลกรัม
ตัวรถพวงเมื่อนํามาตอพวงกับตัวรถ ลากจูงตองมีระยะหางระหวางกึ่งกลางเพลาคูทายของรถลากจูง
ถึงกึ่งกลางเพลาคูทายของรถพวงไมนอยกวา ๙.๗๕ เมตร
ตัวรถลากจูง และตัวรถพวงตามวรรคหนึ่งตองมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุก ไมเกิน
๕๐,๕๐๐ กิโลกรัม

เลม ๑๓๓ ตอนที่ ๕๙ ง
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ราชกิจจานุเบกษา

๔ สิงหาคม ๒๕๕๙

ขอ ๑๙ ยานพาหนะชนิด รถลากจูงและรถพว ง (FULL TRAILER) ประเภทตัว รถลากจูง
มี ๔ เพลา ๘ ลอ ยาง ๑๒ เสน ชนิดเพลาหนา (เพลาที่ ๑ และเพลาที่ ๒) เปนเพลาเลี้ยวใชยางเดี่ยว
และ เพลาทาย (เพลาที่ ๓ และเพลาที่ ๔) เปนเพลาคู (TANDEM AXLE) ใชยางคู และตัวรถพวง
มี ๓ เพลา ๖ ลอ ยาง ๑๒ เสน ชนิดเพลาหนาใชยางคู เพลาทาย (เพลาที่ ๒ และเพลาที่ ๓)
เปนเพลาคู (TANDEM AXLE) ใชยางคู ตัวรถลากจูงตองมีน้ําหนักลงเพลาคูทายไมเกิน ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม
หรือมีน้ําหนักยานพาหนะรวม น้ําหนักบรรทุกไมเกิน ๓๐,๐๐๐ กิโลกรัม ตัวรถพวงตองมีน้ําหนัก
ลงเพลาหนาไมเกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือมีน้ําหนักลงเพลาคูทายไมเกิน ๑๘,๐๐๐ กิโลกรัม ตัวรถพวง
เมื่อนํามาตอพวงกับตัวรถลากจูงตองมี ระยะหางระหวางกึ่งกลางเพลาคูทายของรถลากจูงถึงกึ่งกลาง
เพลาคูทายของรถพวงไมนอยกวา ๙.๗๕ เมตร
ตัวรถลากจูง และตัวรถพวงตามวรรคหนึ่งตองมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน
๕๐,๕๐๐ กิโลกรัม
ใหตัวรถลากจูงและตัวรถพวงตามวรรคหนึ่ง เมื่อเดินบนสะพานตองเวนระยะหางจากรถพวง
(FULL TRAILER) ที่เดินรถอยูขางหนาไมนอยกวา ๒๐๐ เมตร
ขอ ๒๐ ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและตัวรถพวง (FULL TRAILER) ตองประกอบดวย รถลากจูง
๑ คัน และตัวรถพวง ๑ คันเทานั้น จะพวงยานพาหนะอื่นใดไมได
หมวด ๒
ขอกําหนดอื่น
ขอ ๒๑ หามมิใหยานพาหนะดังตอไปนี้ เดินบนทางหลวงทองถิ่นในเขตความรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลศรีสุนทร
(๑) ยานพาหนะที่มีลักษณะของเพลา หรือลอ หรือยาง แตกตางจากที่กําหนดไวในหมวด ๑
(๒) ยานพาหนะที่ขนสงสิ่งของจํานวนหนึง่ หนวยตอเที่ยว ซึ่งโดยสภาพของสิ่งนั้น ไมอาจแยกจากกันได
เวนแตจะทําลายหรือทําใหเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพ เชน เครื่องจักรหนัก ชิ้นสวนโครงสรางคอนกรีต
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หมอแปลงไฟฟาขนาดใหญ โดยเปนการขนสงเฉพาะกาลและยานพาหนะนั้น มีน้ําหนักยานพาหนะ
รวมน้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวาที่กําหนดไวในหมวด ๑
(๓) ยานพาหนะที่ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องกล และมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุก
หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวาที่กําหนดไวในหมวด ๑
(๔) ยานพาหนะที่โดยสภาพมีลักษณะเปนเครื่องจักร เครื่องกล เชน รถขุด รถตัก และ
มีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวาที่กําหนดไวในหมวด ๑
(๕) ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพวงที่ประกอบดวยรถกึ่งพวงมากกวา ๑ คันขึ้นไป
ทั้ง นี้ เวน แตจะไดรับอนุญ าตจากผูอํานวยการทางหลวงท องถิ่น ในเขตความรับ ผิด ชอบของ
เทศบาลตําบลศรีสุนทร ในการอนุญาตผูอํานวยการทางหลวงทองถิ่นในเขตความรับผิดชอบของเทศบาล
ตําบลศรีสุนทร มีอํานาจกําหนดเงื่อนไขและมาตรการที่จําเปนเพื่อรักษาทางหลวง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
วรวุฒิ ทรงยศ
นายกเทศมนตรีตําบลศรีสนุ ทร
ในฐานะผูอํานวยการทางหลวงทองถิ่นในเขตรับผิดชอบของ
เทศบาลตําบลศรีสนุ ทร

