
หน้า   ๙๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ประกาศผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษ  ผู้อํานวยการทางหลวงแผ่นดิน 
และผู้อํานวยการทางหลวงสัมปทาน 

เรื่อง  ห้ามใช้ยานพาหนะทีม่ีนํ้าหนัก  นํ้าหนักบรรทกุหรือนํ้าหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กําหนด   
หรือโดยที่ยานพาหนะน้ันอาจทําให้ทางหลวงเสียหาย  เดินบนทางหลวงพิเศษ   

ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสมัปทาน  (ฉบับที่  ๗)   
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๑  แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษ  
ผู้อํานวยการทางหลวงแผ่นดินและผู้อํานวยการทางหลวงสัมปทาน  โดยอนุมัติอธิบดีกรมทางหลวง
เห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมประกาศผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษ  ผู้อํานวยการทางหลวงแผ่นดินและ
ผู้อํานวยการทางหลวงสัมปทาน  เรื่อง  ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ําหนัก  น้ําหนักบรรทุกหรือน้ําหนักลงเพลา
เกินกว่าที่ได้กําหนด  หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําให้ทางหลวงเสียหาย  เดินบนทางหลวงพิเศษ   
ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  ๑๒๒  ตอนพิเศษ  ๑๕๐  ง  
หน้า  ๑๙  วันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๔๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษ  
ผู้อํานวยการทางหลวงแผ่นดินและผู้อํานวยการทางหลวงสัมปทาน  เรื่อง  ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ําหนัก  
น้ําหนักบรรทุกหรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กําหนด  หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําให้ทางหลวงเสียหาย  
เดินบนทางหลวงพิเศษ  ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ประกาศ
ผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษ  ผู้อํานวยการทางหลวงแผ่นดินและผู้อํานวยการทางหลวงสัมปทาน   
เรื่อง  ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ําหนัก  น้ําหนักบรรทุกหรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กําหนด  หรือโดยที่
ยานพาหนะนั้นอาจทําให้ทางหลวงเสียหาย  เดินบนทางหลวงพิเศษ  ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ประกาศผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษ  ผู้อํานวยการทางหลวงแผ่นดินและ
ผู้อํานวยการทางหลวงสัมปทาน  เรื่อง  ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ําหนัก  น้ําหนักบรรทุกหรือน้ําหนักลงเพลา
เกินกว่าที่ได้กําหนด  หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําให้ทางหลวงเสียหาย  เดินบนทางหลวงพิเศษ   
ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ประกาศผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษ  
ผู้อํานวยการทางหลวงแผ่นดินและผู้อํานวยการทางหลวงสัมปทาน  เรื่อง  ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ําหนัก  
น้ําหนักบรรทุกหรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กําหนด  หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําให้ทางหลวงเสียหาย  
เดินบนทางหลวงพิเศษ  ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และ



หน้า   ๙๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ประกาศผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษ  ผู้อํานวยการทางหลวงแผ่นดินและผู้อํานวยการทางหลวงสัมปทาน  
เรื่อง  ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ําหนัก  น้ําหนักบรรทุกหรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กําหนด  หรือโดยที่
ยานพาหนะนั้นอาจทําให้ทางหลวงเสียหาย  เดินบนทางหลวงพิเศษ  ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน  
(ฉบับที่  ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในวรรคส่ี  ของข้อ  ๒๐/๑  ของประกาศผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษ  
ผู้อํานวยการทางหลวงแผ่นดินและผู้อํานวยการทางหลวงสัมปทาน  เรื่อง  ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ําหนัก  
น้ําหนักบรรทุกหรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กําหนด  หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําให้ทางหลวงเสียหาย  
เดินบนทางหลวงพิเศษ  ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
เล่ม  ๑๒๒  ตอนพิเศษ  ๑๕๐  ง  หน้า  ๑๙  วันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๔๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
ผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษ  ผู้อํานวยการทางหลวงแผ่นดินและผู้อํานวยการทางหลวงสัมปทาน  เรื่อง  
ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ําหนัก  น้ําหนักบรรทุกหรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กําหนด  หรือโดยที่
ยานพาหนะนั้นอาจทําให้ทางหลวงเสียหาย  เดินบนทางหลวงพิเศษ  ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ความในวรรคสองให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗  
และตั้งแต่วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป  ตัวรถลากจูงและตัวรถพ่วงตามวรรคหนึ่งต้องมีน้ําหนัก
ยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน  ๕๐,๕๐๐  กิโลกรัม” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในวรรคส่ี  และวรรคห้า  ของข้อ  ๒๐/๒  ของประกาศผู้อํานวยการ
ทางหลวงพิเศษ  ผู้อํานวยการทางหลวงแผ่นดินและผู้อํานวยการทางหลวงสัมปทาน  เรื่อง  ห้ามใช้
ยานพาหนะที่มีน้ําหนัก  น้ําหนักบรรทุกหรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กําหนด  หรือโดยที่ยานพาหนะนั้น
อาจทําให้ทางหลวงเสียหาย  เดินบนทางหลวงพิเศษ  ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน  ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม  ๑๒๒  ตอนพิเศษ  ๑๕๐  ง  หน้า  ๑๙  วันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๔๘   
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษ  ผู้อํานวยการทางหลวงแผ่นดินและผู้อํานวยการ
ทางหลวงสัมปทาน  เรื่อง  ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ําหนัก  น้ําหนักบรรทุกหรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่า 
ที่ได้กําหนด  หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําให้ทางหลวงเสียหาย  เดินบนทางหลวงพิเศษ  ทางหลวงแผ่นดิน
และทางหลวงสัมปทาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ประกาศผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษ  ผู้อํานวยการ
ทางหลวงแผ่นดินและผู้อํานวยการทางหลวงสัมปทาน  เรื่อง  ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ําหนัก  น้ําหนักบรรทุก
หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กําหนด  หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําให้ทางหลวงเสียหาย   
เดินบนทางหลวงพิเศษ  ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ประกาศ
ผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษ  ผู้อํานวยการทางหลวงแผ่นดินและผู้อํานวยการทางหลวงสัมปทาน   
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เรื่อง  ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ําหนัก  น้ําหนักบรรทุกหรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กําหนด  หรือโดยที่
ยานพาหนะนั้นอาจทําให้ทางหลวงเสียหาย  เดินบนทางหลวงพิเศษ  ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน  
(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๔  ประกาศผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษ  ผู้อํานวยการทางหลวงแผ่นดินและ
ผู้อํานวยการทางหลวงสัมปทาน  เรื่อง  ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ําหนัก  น้ําหนักบรรทุกหรือน้ําหนักลงเพลา
เกินกว่าที่ได้กําหนด  หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําให้ทางหลวงเสียหาย  เดินบนทางหลวงพิเศษ   
ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และประกาศผู้อํานวยการ 
ทางหลวงพิเศษ  ผู้อํานวยการทางหลวงแผ่นดินและผู้อํานวยการทางหลวงสัมปทาน  เรื่อง  ห้ามใช้
ยานพาหนะที่มีน้ําหนัก  น้ําหนักบรรทุกหรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กําหนด  หรือโดยที่ยานพาหนะนั้น
อาจทําให้ทางหลวงเสียหาย  เดินบนทางหลวงพิเศษ  ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน  (ฉบับที่  ๖)  
พ.ศ.  ๒๕๕๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๗  ตัวรถลากจูงและตัวรถพ่วงตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีน้ําหนัก
ยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน  ๕๘,๐๐๐  กิโลกรัม  และตั้งแต่วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๗   
เป็นต้นไป  ตัวรถลากจูงและตัวรถพ่วงตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุก 
ไม่เกิน  ๕๐,๕๐๐  กิโลกรัม   

ให้ตัวรถลากจูงและตัวรถพ่วงตามวรรคหนึ่ง  เม่ือเดินบนสะพานต้องเว้นระยะห่างจากยานพาหนะ
ชนิดรถลากจูงและรถพ่วง  (FULL  TRAILER)  ที่เดินรถอยู่ข้างหน้าไม่น้อยกว่า  ๒๐๐  เมตร  ทั้งนี้   
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๐/๓  ของประกาศผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษ  ผู้อํานวยการ
ทางหลวงแผ่นดินและผู้อํานวยการทางหลวงสัมปทาน  เรื่อง  ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ําหนัก  น้ําหนักบรรทุก
หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กําหนด  หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําให้ทางหลวงเสียหาย   
เดินบนทางหลวงพิเศษ  ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
เล่ม  ๑๒๒  ตอนพิเศษ  ๑๕๐  ง  หน้า  ๑๙  วันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๔๘  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย 
ประกาศผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษ  ผู้อํานวยการทางหลวงแผ่นดินและผู้อํานวยการทางหลวงสัมปทาน  
เรื่อง  ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ําหนัก  น้ําหนักบรรทุก  หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กําหนด  หรือ 
โดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําให้ทางหลวงเสียหาย  เดินบนทางหลวงพิเศษ  ทางหลวงแผ่นดินและ 
ทางหลวงสัมปทาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และประกาศผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษ  ผู้อํานวยการ 
ทางหลวงแผ่นดินและผู้อํานวยการทางหลวงสัมปทาน  เรื่อง  ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ําหนัก  น้ําหนักบรรทุก
หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กําหนด  หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําให้ทางหลวงเสียหาย   
เดินบนทางหลวงพิเศษ  ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๕  และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 



หน้า   ๙๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๕๖ 
 

 
 

“ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถพ่วง  (FULL  TRAILER)  ประเภทตัวรถลากจูงมี  ๔  เพลา  ๘  ล้อ  
ยาง  ๑๒  เส้น  ชนิดเพลาหน้า  (เพลาที่  ๑  และเพลาที่  ๒)  เป็นเพลาเล้ียวใช้ยางเดี่ยว  และเพลาท้าย  
(เพลาที่  ๓  และเพลาที่  ๔)  เป็นเพลาคู่  (TANDEM  AXLE)  ใช้ยางคู่  ตัวรถพ่วงชนิดเพลาหน้าและเพลาท้าย
เป็นเพลาเดี่ยวใช้ยางคู่  ตัวรถลากจูงต้องมีน้ําหนักลงเพลาคู่ท้ายไม่เกิน  ๒๐,๐๐๐  กิโลกรัม  หรือน้ําหนัก
ยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน  ๓๐,๐๐๐  กิโลเมตร  ตัวรถพ่วงต้องมีน้ําหนักลงเพลาไม่เกิน 
เพลาละ  ๑๑,๐๐๐  กิโลกรัม  และระยะห่างระหว่างศูนย์กลางเพลาหน้ากับศูนย์กลางเพลาหลังต้อง 
ไม่น้อยกว่า  ๔.๓๐  เมตร 

ตัวรถลากจูงและตัวรถพ่วงตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน  
๕๒,๐๐๐  กิโลกรัม  และตั้งแต่วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป  ต้องมีน้ําหนักยานพาหนะรวม
น้ําหนักบรรทุกไม่เกิน  ๕๐,๕๐๐  กิโลกรัม” 

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๒๐/๔  ของประกาศผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษ  ผู้อํานวยการ
ทางหลวงแผ่นดินและผู้อํานวยการทางหลวงสัมปทาน  เรื่อง  ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ําหนัก  น้ําหนักบรรทุก
หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กําหนด  หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําให้ทางหลวงเสียหาย   
เดินบนทางหลวงพิเศษ  ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
เล่ม  ๑๒๒  ตอนพิเศษ  ๑๕๐  ง  หน้า  ๑๙  วันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๔๘ 

“ข้อ  ๒๐/๔  ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถพ่วง  (FULL  TRAILER)  ตัวรถลากจูงและตัวรถพ่วง
ต้องมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน  ๕๓,๐๐๐  กิโลกรัม 

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๗  ถึงวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗  
และตั้งแต่วันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป  ตัวรถลากจูงและตัวรถพ่วงตามวรรคหนึ่ง  ต้องมี
น้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน  ๕๐,๕๐๐  กิโลกรัม 

ความในข้อนี้มิให้นํามาใช้บังคับกับยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถพ่วง  (FUL  TRAILER)   
ที่ขนส่งส่ิงของจํานวนหนึ่งหน่วยต่อเที่ยว  ซ่ึงโดยสภาพของส่ิงนั้นไม่อาจแยกจากกันได้  เว้นแต่จะทําลาย
หรือทําให้เปล่ียนแปลงรูปทรงหรือสภาพและเป็นการขนส่งเฉพาะกาล  หรือติดตั้งเครื่องจักร  เครื่องกล  
หรือโดยสภาพมีลักษณะเป็นเครื่องจักร  เครื่องกล” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ชัชวาลย์  บุญเจริญกิจ 
อธิบดีกรมทางหลวง 

ในฐานะผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษ 
ผู้อํานวยการทางหลวงแผ่นดินและผู้อํานวยการทางหลวงสัมปทาน 


