
 หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ประกาศผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ 
ผูอํานวยการทางหลวงแผนดินและ 
ผูอํานวยการทางหลวงสัมปทาน 

เร่ือง  หามใชยานพาหนะที่มนี้ําหนัก  น้ําหนักบรรทุก 
หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวาที่ไดกําหนด  หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําใหทางหลวงเสียหาย 

เดินบนทางหลวงพิเศษ  ทางหลวงแผนดินและทางหลวงสัมปทาน 
 

 

ผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ  ผูอํานวยการทางหลวงแผนดินและผูอํานวยการทางหลวงสัมปทาน  
โดยอนุมัติอธิบดีกรมทางหลวง  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๑  แหงพระราชบัญญัติทางหลวง  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ประกาศหามใชยานพาหนะที่มีน้ําหนัก  น้ําหนักบรรทุก  หรือน้ําหนักลงเพลา  เกินกวา 
ที่ไดกําหนด  หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําใหทางหลวงเสียหาย  เดินบนทางหลวงพิเศษ  ทางหลวง
แผนดินและทางหลวงสัมปทานตามขอกําหนดดังตอไปนี้ 

 

หมวด  ๑ 
 

 

ขอกําหนดน้ําหนัก  น้ําหนักบรรทุก  หรือน้ําหนักลงเพลา  ของยานพาหนะที่ใชเดินบน 
๑. ทางหลวงสัมปทาน 
๒. ทางยกระดับบนทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๓๑  ตอนดอนเมือง  -  ทางหลวงหมายเลข  ๑  

(อนุสรณสถานแหงชาติ)  สายดินแดง  -  บรรจบทางหลวงหมายเลข  ๑  (อนุสรณสถานแหงชาติ) 
๓. ทางยกระดับบนทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๑  ตอนอนุสรณสถานแหงชาติ  -  รังสิต  

สายกรุงเทพมหานคร  -  แมสาย  (เขตแดน) 
สวนที่ ๑ ยานพาหนะชนิดรถเด่ียว  (SINGLE UNIT) 
ขอ ๑ ยานพาหนะที่มี  ๒  เพลา  ๔  ลอ  ยาง  ๔  เสน  ชนิดเพลาทาย  (เพลาที่  ๒)  ใชยางเด่ียว  

ตองมีน้ําหนักลงเพลาทาย  (เพลาที่  ๒)  ไมเกิน  ๖,๘๐๐  กิโลกรัม  หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุก
ไมเกิน  ๘,๕๐๐  กิโลกรัม 

ขอ ๒ ยานพาหนะที่มี  ๒  เพลา  ๔  ลอ  ยาง  ๖  เสน  ชนิดเพลาทาย  (เพลาที่  ๒)  ใชยางคู 



 หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๑) ยานพาหนะประเภทที่ใชสําหรับขนสงผูโดยสาร  ตองมีน้ําหนักลงเพลาทาย  (เพลาที่  ๒)  
ไมเกิน  ๙,๑๐๐  กิโลกรัม 

(๒) ยานพาหนะชนิดอื่น  ๆ  ตองมีน้ําหนักลงเพลาทาย  (เพลาที่  ๒)  ไมเกิน  ๙,๑๐๐  กิโลกรัม  
หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน  ๑๒,๐๐๐  กิโลกรัม 

ขอ ๓ ยานพาหนะที่มี  ๓  เพลา  ๖  ลอ  ยาง  ๖  เสน  ชนิดเพลาทาย  (เพลาที่  ๒  และเพลาที่  ๓)  
เปนเพลาคู  (TANDEM AXLE)  ใชยางเด่ียว 

(๑) ยานพาหนะประเภทที่ใชสําหรับขนสงผูโดยสาร  ตองมีน้ําหนักลงเพลาคูทาย  (เพลาที่  ๒  
และเพลาที่  ๓)  ไมเกิน  ๑๒,๒๐๐  กิโลกรัม 

(๒) ยานพาหนะชนดิอื่น  ๆ  ตองมีน้ําหนักลงเพลาคูทาย  (เพลาที่  ๒  และเพลาที่  ๓)  ไมเกิน  
๑๒,๒๐๐  กิโลกรัม  หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน  ๑๕,๓๐๐  กิโลกรัม 

ขอ ๔ ยานพาหนะที่มี  ๓  เพลา  ๖  ลอ  ยาง  ๘  เสน  ชนิดเพลาทาย  (เพลาที่  ๒  และเพลาที่  ๓)  
เปนเพลาคู  (TANDEM AXLE)  เพลาคูทายเพลาใดเพลาหนึ่งใชยางเด่ียว  อีกเพลาหนึ่งใชยางคู 

(๑) ยานพาหนะประเภทที่ใชสําหรับขนสงผูโดยสาร  ตองมีน้ําหนักลงเพลาคูทายไมเกิน   
๑๔,๓๐๐  กิโลกรัม 

(๒) ยานพาหนะชนิดอื่น  ๆ  ตองมีน้ําหนักลงเพลาคูทายไมเกิน  ๑๔,๓๐๐  กิโลกรัม  หรือ
น้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน  ๑๘,๓๐๐  กิโลกรัม 

ขอ ๕ ยานพาหนะที่มี  ๓  เพลา  ๖  ลอ  ยาง  ๑๐  เสน  ชนิดเพลาทาย  (เพลาที่  ๒  และเพลาที่  ๓)  
เปนเพลาคู  (TANDEM AXLE)  ใชยางคู  ตองมีน้ําหนักลงเพลาคูทายไมเกิน  ๑๖,๔๐๐  กิโลกรัม  หรือ
น้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน  ๒๑,๐๐๐  กิโลกรัม 

ขอ ๖ ยานพาหนะที่มี  ๓  เพลา  ๖  ลอ  ยาง  ๘  เสน  ชนิดเพลาหนา  (เพลาที ่ ๑  และเพลาที ่ ๒)  
เปนเพลาเลี้ยวใชยางเด่ียว  และเพลาทาย  (เพลาที่  ๓)  ใชยางคู 

(๑) ยานพาหนะประเภทที่ใชสําหรับขนสงผูโดยสาร  ตองมีน้ําหนักลงเพลาทาย  (เพลาที่  ๓)  
ไมเกิน  ๙,๑๐๐  กิโลกรัม 

(๒) ยานพาหนะชนิดอื่น  ๆ  ตองมีน้ําหนักลงเพลาทาย  (เพลาที่  ๓)  ไมเกิน  ๙,๑๐๐  กิโลกรัม  
หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน  ๑๔,๐๐๐  กิโลกรัม 

ขอ ๗ ยานพาหนะที่มี  ๔  เพลา  ๘  ลอ  ยาง  ๘  เสน  ชนิดเพลาหนา  (เพลาที่  ๑  และเพลาที่  ๒)  
เปนเพลาเลี้ยว  และเพลาทาย  (เพลาที่  ๓  และเพลาที่  ๔)  เปนเพลาคู  (TANDEM AXLE)  ใชยางเด่ียว  



 หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ตองมีน้ําหนักลงเพลาคูทายไมเกิน  ๑๒,๒๐๐  กิโลกรัม  หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุก 
ไมเกิน  ๑๘,๘๐๐  กิโลกรัม 

ขอ ๘ ยานพาหนะที่มี  ๔  เพลา  ๘  ลอ  ยาง  ๑๒  เสน  ชนิดเพลาหนา  (เพลาที่  ๑  และ
เพลาที่  ๒)  เปนเพลาเลี้ยวใชยางเด่ียว  และเพลาทาย  (เพลาที่  ๓  และเพลาที่  ๔)  เปนเพลาคู
(TANDEM AXLE)  ใชยางคู  ตองมีน้ําหนักลงเพลาคูทาย  ไมเกิน  ๑๖,๔๐๐  กิโลกรัม  หรือน้ําหนัก
ยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน  ๒๕,๒๐๐  กิโลกรัม 

สวนที่ ๒ ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพวง  (SEMI – TRAILER) 
ขอ ๙ ตัวรถลากจูงเมื่อประกอบกับตัวรถก่ึงพวง  (SEMI – TRAILER)  แลวตองมีน้ําหนัก

ลงเพลา  หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกินกวาที่กําหนดไว  สําหรับยานพาหนะ 
แตละประเภทในขอ  ๑  ขอ  ๒  ขอ  ๓  ขอ  ๔  ขอ  ๕  ขอ  ๖  ขอ  ๗  และขอ  ๘ 

ตัวรถก่ึงพวงตองมีน้ําหนักลงเพลาดังนี้ 
(๑) ชนิดเพลาเด่ียวใชยางเด่ียว  น้ําหนักลงเพลาไมเกิน  ๖,๘๐๐  กิโลกรัม 
(๒) ชนิดเพลาเด่ียวใชยางคู  น้ําหนักลงเพลาไมเกิน  ๙,๑๐๐  กิโลกรัม 
(๓) ชนิดเพลาคู  (TANDEM AXLE)  ใชยางเด่ียว  น้ําหนักลงเพลารวมไมเกิน  ๑๒,๒๐๐  

กิโลกรัม 
(๔) ชนิดเพลาคู  (TANDEM AXLE)  ใชยางคู  น้ําหนักลงเพลารวมไม เกิน  ๑๖ ,๔๐๐  

กิโลกรัม 
(๕) ชนิดสามเพลา  (TRIDEM AXLE)  ใชยางคู  น้ําหนักลงเพลารวมไมเกิน  ๑๙,๕๐๐  

กิโลกรัม  และระยะหางระหวางสลักพวง  (KING PIN)  กับศูนยกลางของเพลาที่  ๑  ของตัวรถก่ึงพวง  
ตองไมนอยกวา  ๘  เมตร 

สวนที่ ๓ ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถพวง  (FULL TRAILER) 
ขอ ๑๐ ตัวรถลากจูงตองมีน้ําหนักลงเพลาหรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุก 

ไมเกินกวาที่กําหนดไว  สําหรับยานพาหนะแตละประเภทในขอ  ๑  ขอ  ๒  ขอ  ๓  ขอ  ๔  ขอ  ๕  ขอ  ๖  
ขอ  ๗  และขอ  ๘ 

ตัวรถพวงตองมีน้ําหนักลงเพลาดังนี้ 
(๑) ชนิดเพลาหนาและเพลาทายเปนเพลาเดี่ยวใชยางเด่ียว  น้ําหนักลงเพลาไมเกิน  เพลาละ   

๖,๘๐๐  กิโลกรัม 



 หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๒) ชนิดเพลาหนาและเพลาทายเปนเพลาเดี่ยวใชยางคู  น้ําหนักลงเพลาไมเกินเพลาละ  ๙,๑๐๐  
กิโลกรัม  และระยะหางระหวางศูนยกลางเพลาหนากับศูนยกลางเพลาหลังตองไมนอยกวา  ๔.๓๐  เมตร 

ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถพวง  (FULL TRAILER)  ตองประกอบดวย  รถลากจูง  ๑  คัน  
และตัวรถพวง  ๑  คัน  เทานั้น  จะพวงยานพาหนะอื่นใดอีกไมได 

 

หมวด  ๒ 
 

 

ขอกําหนดน้ําหนัก  น้ําหนักบรรทุก  และน้ําหนักลงเพลา  ของยานพาหนะที่ใชเดินบนทางหลวงพิเศษ
และทางหลวงแผนดินสายอื่นเวนแตที่ไดกําหนดไวในหมวด  ๑ 

สวนที่ ๑ ยานพาหนะชนิดรถเด่ียว  (SINGLE UNIT) 
ขอ ๑๑ ยานพาหนะที่มี  ๒  เพลา  ๔  ลอ  ยาง  ๔  เสน  ชนิดเพลาทาย  (เพลาที่  ๒)  ใชยางเด่ียว  

ตองมีน้ําหนักลงเพลาทาย  (เพลาที่  ๒)  ไมเกิน  ๗,๐๐๐  กิโลกรัม  หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุก
ไมเกิน  ๙,๕๐๐  กิโลกรัม 

ขอ ๑๒ 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 ๑๓ ยานพาหนะที่มี  ๓  เพลา  ๖  ลอ  ยาง  ๖  เสน  ชนิดเพลาทาย  (เพลาที่  ๒  และเพลาที่  ๓)  

เปนเพลาคู  (TANDEM AXLE)  ใชยางเด่ียว 
(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 ๑๔ ยานพาหนะที่มี  ๓  เพลา  ๖  ลอ  ยาง  ๘  เสน  ชนิดเพลาทาย  (เพลาที่  ๒  และเพลาที่  ๓)  

เปนเพลาคู  (TANDEM AXLE)  เพลาคูทายเพลาใดเพลาหนึ่งใชยางเด่ียวอีกเพลาหนึ่งใชยางคู 



 หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๑) ยานพาหนะประเภทที่ใชสําหรับขนสงผูโดยสาร  ตองมีน้ําหนักลงเพลาคูทายไมเกิน   
๑๖,๕๐๐  กิโลกรัม 

(๒) ยานพาหนะชนิดอื่น  ๆ  ตองมีน้ําหนักลงเพลาคูทายไมเกิน  ๑๖,๕๐๐  กิโลกรัม  หรือ
น้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน  ๒๑,๕๐๐  กิโลกรัม 

ขอ ๑๕ ยานพาหนะที่มี  ๓  เพลา  ๖  ลอ  ยาง  ๑๐  เสน  ชนิดเพลาทาย  (เพลาที่  ๒  และเพลาที่  ๓)  
เปนเพลาคู  (TANDEM AXLE)  ใชยางคู  ตองมีน้ําหนักลงเพลาคูทายไมเกิน  ๒๐,๐๐๐  กิโลกรัม  หรือ
น้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน  ๒๕,๐๐๐  กิโลกรัม 

ขอ ๑๖ ยานพาหนะที่ม ี ๓  เพลา  ๖  ลอ  ยาง  ๘  เสน  ชนิดเพลาหนา  (เพลาที่  ๑  และเพลาที่  ๒)
เปนเพลาเลี้ยวใชยางเด่ียว  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 ๑๗ ยานพาหนะที่มี  ๔  เพลา  ๘  ลอ  ยาง  ๘  เสน  ชนิดเพลาหนา  (เพลาที่  ๑  และเพลาที่  ๒)  
เปนเพลาเลี้ยว  และเพลาทาย  (เพลาที่  ๓  และเพลาที่  ๔)  เปนเพลาคู  (TANDEM AXLE)  ใชยางเด่ียว  
ตองมีน้ําหนักลงเพลาคูทายไมเกิน  ๑๓,๐๐๐  กิโลกรัม  หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุก 
ไมเกิน  ๒๓,๐๐๐  กิโลกรัม 

ขอ ๑๘ ยานพาหนะที่มี  ๔  เพลา  ๘  ลอ  ยาง  ๑๒  เสน  ชนิดเพลาหนา  (เพลาที่  ๑  และ
เพลาที่  ๒)  เปนเพลาเลี้ยวใชยางเด่ียว  และเพลาทาย  (เพลาที่  ๓  และเพลาที่  ๔)  เปนเพลาคู
(TANDEM AXLE)  ใชยางคู  ตองมีน้ําหนักลงเพลาคูทายไมเกิน  ๒๐,๐๐๐  กิโลกรัม  หรือน้ําหนัก
ยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน  ๓๐,๐๐๐  กิโลกรัม 

สวนที่ ๒ ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพวง  (SEMI - TRAILER) 
ขอ ๑๙ ตัวรถลากจูงเมื่อประกอบกับตัวรถก่ึงพวง  (SEMI - TRAILER)  แลวตองมีน้ําหนักลงเพลา

หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกินกวาที่กําหนดไว  สําหรับยานพาหนะแตละประเภท
ในขอ  ๑๑  ขอ  ๑๒  ขอ  ๑๓  ขอ  ๑๔  ขอ  ๑๕  ขอ  ๑๖  ขอ  ๑๗  และขอ  ๑๘ 

ตัวรถก่ึงพวงตองมีน้ําหนักลงเพลาดังนี้ 
(๑) ชนิดเพลาเด่ียวใชยางเด่ียว  น้ําหนักลงเพลาไมเกิน  ๗,๐๐๐  กิโลกรัม 



 หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๒) ชนิดเพลาเด่ียวใชยางคู  น้ําหนักลงเพลาไมเกิน  ๑๑,๐๐๐  กิโลกรัม 
(๓) ชนิดเพลาคู  (TANDEM AXLE)  ใชยางเด่ียว  น้ําหนักลงเพลารวมไมเกิน  ๑๓,๐๐๐  

กิโลกรัม 
(๔) ชนิดเพลาคู  (TANDEM AXLE)  ใชยางคู   น้ําหนักลงเพลารวมไม เกิน  ๒๐,๐๐๐  

กิโลกรัม 
(๕) ชนิดสามเพลา  (TRIDEM  AXLE)  ใชยางคู  น้ําหนักลงเพลารวมไมเกิน  ๒๕,๕๐๐  

กิโลกรัม  และระยะหางระหวางสลักพวง  (KING  PIN)  กับศูนยกลางของเพลาที่  ๑  ของตัวรถก่ึงพวง
ตองไมนอยกวา  ๘  เมตร 

สวนที่ ๓ ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถพวง  (FULL TRAILER) 
ขอ ๒๐ ตัวรถลากจูงตองมีน้ําหนักลงเพลาหรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุก 

ไมเกินกวาที่กําหนดไว  สําหรับยานพาหนะแตละประเภทในขอ  ๑๑  ขอ  ๑๒  ขอ  ๑๓  ขอ  ๑๔  ขอ  ๑๕  
ขอ  ๑๖  ขอ  ๑๗  และขอ  ๑๘ 

ตัวรถพวงตองมีน้ําหนักลงเพลาดังนี้ 
(๑) ชนิดเพลาหนาและเพลาทายเปนเพลาเด่ียวใชยางเด่ียว  น้ําหนักลงเพลาไมเกินเพลาละ   

๗,๐๐๐  กิโลกรัม 
(๒) ชนิดเพลาหนาและเพลาทายเปนเพลาเดี่ยวใชยางคู  น้ําหนักลงเพลาไมเกินเพลาละ  ๑๑,๐๐๐  

กิโลกรัม  และระยะหางระหวางศูนยกลางเพลาหนากับศูนยกลางเพลาหลังตองไมนอยกวา  ๔.๓๐  เมตร 
ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถพวง  (FULL TRAILER)  ตองประกอบดวยรถลากจูง  ๑  คัน  

และตัวรถพวง  ๑  คัน  เทานั้น  จะพวงยานพาหนะอื่นใดอีกไมได 
หมวด  ๓ 

ขอกําหนดอื่น 
 

 

ขอ ๒๑ หามมิใหยานพาหนะดังตอไปนี้ 
(๑) ยานพาหนะที่มีลักษณะของเพลา  หรือลอ  หรือยาง  แตกตางจากที่ไดกําหนดไวในหมวด  ๑  

และหมวด  ๒ 
(๒) ยานพาหนะที่ขนสงส่ิงของจํานวนหนึ่งหนวยตอเที่ยวซ่ึงโดยสภาพของสิ่งนั้นไมอาจแยก

จากกันไดเวนแตจะทําลายหรือทําใหเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพ  เชน  เคร่ืองจักรหนัก  ชิ้นสวน



 หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   ธนัวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

โครงสรางคอนกรีต  หมอแปลงไฟฟาขนาดใหญ  โดยเปนการขนสงเฉพาะกาลและยานพาหนะนั้น 
มีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุก  หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวาที่กําหนดไวในหมวด  ๑   
และหมวด  ๒ 

(๓) ยานพาหนะที่ติดต้ัง  เคร่ืองจักร  เคร่ืองกล  และมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุก  
หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวาที่กําหนดไวในหมวด  ๑  และหมวด  ๒ 

(๔) ยานพาหนะที่โดยสภาพมีลักษณะเปนเคร่ืองจักร  เคร่ืองกล  เชน  รถขุด  รถตัก  และมนี้าํหนกั
ยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุก  หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวาที่กําหนดไวในหมวด  ๑  และหมวด  ๒ 

(๕) ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพวงที่ประกอบดวยรถก่ึงพวงมากกวา  ๑  คันข้ึนไป 
โดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําใหทางหลวงเสียหาย  เดินบนทางหลวงพิเศษ  ทางหลวงแผนดิน  

และทางหลวงสัมปทาน  เวนแตไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ  ทางหลวงแผนดิน  และ
ทางหลวงสัมปทานหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย  ในการอนุญาตผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ  ทางหลวง
แผนดิน  และทางหลวงสัมปทานหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย  มีอํานาจกําหนดเง่ือนไขและมาตรการที่จําเปน
เพื่อรักษาทางหลวง 

ขอ ๒๒ ประกาศของผูอํานวยการทางหลวงฉบับนี้ไมใชบังคับบนสะพานหรือถนนที่ติดต้ัง
ปายบังคับ  “จํากัดน้ําหนัก”  กําหนดไวโดยเฉพาะเปนอยางอื่น 

ใหยกเลิกบรรดากฎ  ประกาศ  และคําส่ังอื่นในสวนที่กําหนดไวแลวในประกาศฉบับนี้หรือ 
ซ่ึงขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้และใหใชประกาศฉบับนี้แทน 

ทั้งนี้  ใหมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๔๙  เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
ชัยสวัสด์ิ   กิตติพรไพบูลย 

อธิบดีกรมทางหลวง 
ในฐานะผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ   

ผูอํานวยการทางหลวงแผนดินและผูอํานวยการทางหลวงสัมปทาน 


