
 หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ประกาศผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ 
ผูอํานวยการทางหลวงแผนดินและผูอํานวยการทางหลวงสัมปทาน 

เร่ือง  หามใชยานพาหนะที่มนี้ําหนัก  น้ําหนักบรรทุก 
หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวาที่ไดกําหนด  หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําใหทางหลวงเสียหาย 

เดินบนทางหลวงพิเศษ  ทางหลวงแผนดินและทางหลวงสัมปทาน 
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๑  แหงพระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติทางหลวง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ  ผูอํานวยการ 

ทางหลวงแผนดินและผูอํานวยการทางหลวงสัมปทาน  โดยอนุมัติอธิบดีกรมทางหลวง  เห็นสมควรให

แกไขเพิ่มเติม  ประกาศผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ  ผูอํานวยการทางหลวงแผนดินและผูอํานวยการ 

ทางหลวงสัมปทาน  เร่ือง  หามใชยานพาหนะที่มีน้ําหนัก  น้ําหนักบรรทุกหรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวา 

ที่ไดกําหนด  หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําใหทางหลวงเสียหาย  เดินบนทางหลวงพิเศษ  ทางหลวง

แผนดินและทางหลวงสัมปทาน  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลม  ๑๒๒  ตอนพิเศษ  ๑๕๐  ง  หนา  ๑๙  

วันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๔๘  ดังนี้   

ขอ ๑ ให เพิ่มความตอไปนี้ เปนขอ   ๙ /๑   ของประกาศผูอํานวยการทางหลวงพิ เศษ  

ผูอํานวยการทางหลวงแผนดินและผูอํานวยการทางหลวงสัมปทาน  เร่ือง  หามใชยานพาหนะที่มีน้ําหนัก  

น้ําหนักบรรทุกหรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวาที่ไดกําหนด  หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําใหทางหลวง

เสียหายเดินบนทางหลวงพิเศษ  ทางหลวงแผนดินและทางหลวงสัมปทาน  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เลม  ๑๒๒  ตอนพิเศษ  ๑๕๐  ง  หนา  ๑๙  วันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๔๘   

“ขอ  ๙/๑  ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพวง  (SEMI  -  TRAILER)  ประเภทตัวรถลากจูง 

มี  ๓  เพลา  ๖  ลอ  ยาง  ๑๐  เสน  ชนิดเพลาทาย  (เพลาที่  ๒  และเพลาที่  ๓)  เปนเพลาคู  (TANDEM  

AXLE)  ใชยางคูและตัวรถก่ึงพวงเปนชนิดสามเพลา  (TRIDEM  AXLE)  ใชยางคูที่ จดทะเบียนรถ 

ตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกกอนวันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๓  ใหไดรับการยกเวนการใชบังคับ



 หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอกําหนดระยะหางระหวางสลักพวง  (KING  PIN)  กับศูนยกลางของเพลาที่  ๑  ของตัวรถก่ึงพวง   

ตองไมนอยกวา  ๘  เมตร  ตามประกาศผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ  ผูอํานวยการทางหลวงแผนดิน  และ

ผูอํานวยการทางหลวงสัมปทาน  เร่ือง  หามใชยานพาหนะที่มีน้ําหนัก  น้ําหนักบรรทุก  หรือน้ําหนักลงเพลา

เกินกวาที่ไดกําหนด  หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําใหทางหลวงเสียหาย  เดินบนทางหลวงพิเศษ   

ทางหลวงแผนดินและทางหลวงสัมปทาน  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลม  ๑๒๒  ตอนพิเศษ  ๑๕๐  ง  

หนา  ๑๙  วันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๔๘  หมวด  ๑  สวนที่  ๒  ขอ  ๙  (๕)   

ความในขอนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๓  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๗” 

ขอ ๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้ เปนขอ   ๑๙/๑   ของประกาศผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ  

ผูอํานวยการทางหลวงแผนดินและผูอํานวยการทางหลวงสัมปทาน  เร่ือง  หามใชยานพาหนะที่มีน้ําหนัก  

น้ําหนักบรรทุกหรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวาที่ไดกําหนด  หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําใหทางหลวง

เสียหายเดินบนทางหลวงพิเศษ  ทางหลวงแผนดินและทางหลวงสัมปทาน  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เลม  ๑๒๒  ตอนพิเศษ  ๑๕๐  ง  หนา  ๑๙  วันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๔๘   

“ขอ  ๑๙/๑  ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพวง  (SEMI  -  TRAILER)  ประเภทตัวรถลากจูง

มี  ๓  เพลา  ๖  ลอ  ยาง  ๑๐  เสน  ชนิดเพลาทาย  (เพลาที่  ๒  และเพลาที่  ๓)  เปนเพลาคู  (TANDEM  

AXLE)  ใชยางคูและตัวรถก่ึงพวงเปนชนิดสามเพลา  (TRIDEM  AXLE)  ใชยางคูที่จดทะเบียนรถ 

ตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกกอนวันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๓  ใหไดรับการยกเวนการใชบังคับ

ขอกําหนดระยะหางระหวางสลักพวง  (KING  PIN)  กับศูนยกลางของเพลาที่  ๑  ของตัวรถก่ึงพวง   

ตองไมนอยกวา  ๘  เมตร  ตามประกาศผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ  ผูอํานวยการทางหลวงแผนดิน  และ

ผูอํานวยการทางหลวงสัมปทาน  เร่ือง  หามใชยานพาหนะที่มีน้ําหนัก  น้ําหนักบรรทุก  หรือน้ําหนักลงเพลา

เกินกวาที่ไดกําหนด  หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําใหทางหลวงเสียหาย  เดินบนทางหลวงพิเศษ   

ทางหลวงแผนดินและทางหลวงสัมปทาน  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลม  ๑๒๒  ตอนพิเศษ  ๑๕๐  ง  

หนา  ๑๙  วันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๔๘  หมวด  ๒  สวนที่  ๒  ขอ  ๑๙  (๕)   

ความในขอนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๓  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๗”   

ขอ ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้ เปนขอ  ๑๙/๒  ของประกาศผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ  

ผูอํานวยการทางหลวงแผนดินและผูอํานวยการทางหลวงสัมปทาน  เร่ือง  หามใชยานพาหนะที่มีน้ําหนัก  



 หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

น้ําหนักบรรทุกหรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวาที่ไดกําหนด  หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําใหทางหลวง

เสียหายเดินบนทางหลวงพิเศษ  ทางหลวงแผนดินและทางหลวงสัมปทาน  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เลม  ๑๒๒  ตอนพิเศษ  ๑๕๐  ง  หนา  ๑๙  วันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๔๘   

“ขอ  ๑๙/๒  ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพวง  (SEMI  -  TRAILER)  ประเภทตัวรถลากจูง 

มี  ๓  เพลา  ๖  ลอ  ยาง  ๑๐  เสน  ชนิดเพลาทาย  (เพลาที่  ๒  และเพลาที่  ๓)  เปนเพลาคู  (TANDEM  

AXLE)  ใชยางคูและตัวรถก่ึงพวงเปนชนิดสามเพลา  (TRIDEM  AXLE)  ใชยางคูที่ไดจดทะเบียนรถ

ตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกตั้งแตวันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๓  เปนตนไป  ตัวรถลากจูงและ 

รถก่ึงพวงตองมีน้ําหนกัยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน  ๕๐,๕๐๐  กิโลกรัม   

ความในขอนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๓  เปนตนไป” 

ขอ ๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้ เปนขอ  ๑๙/๓   ของประกาศผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ  

ผูอํานวยการทางหลวงแผนดินและผูอํานวยการทางหลวงสัมปทาน  เร่ือง  หามใชยานพาหนะที่มีน้ําหนัก  

น้ําหนักบรรทุกหรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวาที่ไดกําหนด  หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําใหทางหลวง

เสียหายเดินบนทางหลวงพิเศษ  ทางหลวงแผนดินและทางหลวงสัมปทาน  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เลม  ๑๒๒  ตอนพิเศษ  ๑๕๐  ง  หนา  ๑๙  วันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๔๘   

“ขอ  ๑๙/๓  ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพวง  (SEMI  -  TRAILER)  ประเภทตัวรถลากจูง 

มี  ๓  เพลา  ๖  ลอ  ยาง  ๑๐  เสน  ชนิดเพลาทาย  (เพลาที่  ๒  และเพลาที่  ๓)  เปนเพลาคู  (TANDEM  

AXLE)  ใชยางคูและตัวรถก่ึงพวงเปนชนิดสามเพลา  (TRIDEM  AXLE)  ใชยางคูที่จดทะเบียนรถ 

ตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกกอนวันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๓  และมีระยะหางระหวางสลักพวง  

(KING  PIN)  กับศูนยกลางของเพลาที่  ๑  ของตัวรถก่ึงพวง  ตํ่ากวา  ๘  เมตร  ตัวรถลากจูงและรถกึ่งพวง 

ตองมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกดังนี้ 

(๑) ตัวรถลากจูง  และตัวรถก่ึงพวงที่มีระยะหางระหวางสลักพวง  (KING  PIN)  ต้ังแต  ๗  เมตร  

ข้ึนไปแตไมถึง  ๘  เมตร  ตองมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน  ๔๙,๐๐๐  กิโลกรัม 

(๒) ตัวรถลากจูง  และตัวรถก่ึงพวงที่มีระยะหางระหวางสลักพวง  (KING  PIN)  ต้ังแต  ๖  เมตร  

ข้ึนไปแตไมถึง  ๗  เมตร  ตองมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน  ๔๗,๐๐๐  กิโลกรัม 

(๓) ตัวรถลากจูง  และตัวรถก่ึงพวงที่มีระยะหางระหวางสลักพวง  (KING  PIN)  ต้ังแต  ๔.๕  เมตร

ข้ึนไปแตไมถึง  ๖  เมตร  ตองมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน  ๔๕,๐๐๐  กิโลกรัม 



 หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ความในขอนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๘  เปนตนไป” 

ขอ ๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้ เปนขอ  ๑๙/๔   ของประกาศผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ  

ผูอํานวยการทางหลวงแผนดินและผูอํานวยการทางหลวงสัมปทาน  เร่ือง  หามใชยานพาหนะที่มีน้ําหนัก  

น้ําหนักบรรทุกหรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวาที่ไดกําหนด  หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําใหทางหลวง

เสียหายเดินบนทางหลวงพิเศษ  ทางหลวงแผนดินและทางหลวงสัมปทาน  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เลม  ๑๒๒  ตอนพิเศษ  ๑๕๐  ง  หนา  ๑๙  วันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๔๘   

“ขอ  ๑๙/๔  ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพวง  (SEMI  -  TRAILER)  ประเภทตัวรถลากจูง 

มี  ๔  เพลา  ๘  ลอ  ยาง  ๑๒  เสน  ชนิดเพลาหนา  (เพลาที่  ๑  และเพลาที่  ๒)  เปนเพลาเลี้ยวใชยางเด่ียว

และเพลาทาย  (เพลาที่  ๓  และเพลาที่  ๔)  เปนเพลาคู  (TANDEM  AXLE)  ใชยางคู  ตัวรถก่ึงพวง 

เปนชนิดสามเพลา  (TRIDEM  AXLE)  ใชยางคูตัวรถลากจูงและรถกึ่งพวงตองมีน้ําหนักยานพาหนะรวม

น้ําหนักบรรทุกไมเกิน  ๕๐,๕๐๐  กิโลกรัม 

ความในขอนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๓  เปนตนไป” 

ขอ ๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้ เปนขอ  ๒๐/๑  ของประกาศผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ  

ผูอํานวยการทางหลวงแผนดินและผูอํานวยการทางหลวงสัมปทาน  เร่ือง  หามใชยานพาหนะที่มีน้ําหนัก  

น้ําหนักบรรทุกหรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวาที่ไดกําหนด  หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําใหทางหลวง

เสียหายเดินบนทางหลวงพิเศษ  ทางหลวงแผนดินและทางหลวงสัมปทาน  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เลม  ๑๒๒  ตอนพิเศษ  ๑๕๐  ง  หนา  ๑๙  วันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๔๘   

“ขอ  ๒๐/๑  ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถพวง  (FULL  -  TRAILER)  ประเภทตัวรถลากจูง 

มี  ๓  เพลา  ๖  ลอ  ยาง  ๑๐  เสน  ชนิดเพลาทาย  (เพลาที่  ๒  และเพลาที่  ๓)  เปนเพลาคู  (TANDEM  

AXLE)  ใชยางคู  และตัวรถพวงมี  ๓  เพลา  ๖  ลอยาง  ๑๒  เสน  ชนิดเพลาหนาใชยางคู  เพลาทาย  

(เพลาที่  ๒  และเพลาที่  ๓)  เปนเพลาคู  (TANDEM  AXLE)  ใชยางคู  ตัวรถลากจูงตองมีน้ําหนักลงเพลา 

คูทายไมเกิน  ๒๐,๐๐๐  กิโลกรัม  หรือมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน  ๒๕,๐๐๐  กิโลกรัม  

ตัวรถพวงตองมีน้ําหนักลงเพลาหนาไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  กิโลกรัม  หรือมีน้ําหนักลงเพลาคูทายไมเกิน  

๑๘,๐๐๐  กิโลกรัม  ตัวรถพวงเมื่อนํามาตอพวงกับตัวรถลากจูงตองมีระยะหางระหวางกึ่งกลางเพลาคูทาย

ของรถลากจูงถึงกึ่งกลางเพลาคูทายของรถพวงไมนอยกวา  ๙.๗๕  เมตร 



 หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ตัวรถลากจูง  และตัวรถพวงตามวรรคหนึ่งจะตองมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุก 

ไมเกิน  ๕๓,๐๐๐  กิโลกรัม 

ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๒  เปนตนไป   

ความในวรรคสองใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๒  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  

๒๕๕๕  และต้ังแตวันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๖  เปนตนไป  ตัวรถลากจูงและตัวรถพวงตามวรรคหนึ่ง

ตองมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน  ๕๐,๕๐๐  กิโลกรัม” 

ขอ ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ  ๒๐/๒  ของประกาศผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ  

ผูอํานวยการทางหลวงแผนดินและผูอํานวยการทางหลวงสัมปทาน  เร่ือง  หามใชยานพาหนะที่มีน้ําหนัก  

น้ําหนักบรรทุกหรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวาที่ไดกําหนด  หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําใหทางหลวง

เสียหายเดินบนทางหลวงพิเศษ  ทางหลวงแผนดินและทางหลวงสัมปทาน  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เลม  ๑๒๒  ตอนพิเศษ  ๑๕๐  ง  หนา  ๑๙  วันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๔๘   

“ขอ  ๒๐/๒  ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถพวง  (FULL  TRAILER)  ประเภทตัวรถลากจูง

มี  ๔  เพลา  ๘  ลอ  ยาง  ๑๒  เสน  ชนิดเพลาหนา  (เพลาที่  ๑  และเพลาที่  ๒)  เปนเพลาเลี้ยวใชยางเด่ียว

และเพลาทาย  (เพลาที่  ๓  และเพลาที่  ๔)  เปนเพลาคู  (TANDEM  AXLE)  ใชยางคู  ตัวรถพวงมี  ๓  เพลา  

๖  ลอยาง  ๑๒  เสน  ชนิดเพลาหนาใชยางคู  เพลาทาย  (เพลาที่  ๒  และเพลาที่  ๓)  เปนเพลาคู  

(TANDEM  AXLE)  ใชยางคู  ตัวรถลากจูงตองมีน้ําหนักลงเพลาคูทายไมเกิน  ๒๐,๐๐๐  กิโลกรัม  หรือ

น้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุก  ไมเกิน  ๓๐,๐๐๐  กิโลกรัม  และตัวรถพวงตองมีน้ําหนัก 

ลงเพลาหนาไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  กิโลกรัม  หรือมีน้ําหนักลงเพลาคูทายไมเกิน  ๑๘,๐๐๐  กิโลกรัม  ตัวรถพวง

เมื่อนํามาตอกับตัวรถลากจูงตองมีระยะหางระหวางกึ่งกลางเพลาคูทายของรถลากจูงถึงกึ่งกลางเพลา 

คูทายของรถพวงไมนอยกวา  ๙.๗๕  เมตร 

ตัวรถลากจูงและตัวรถพวงตามวรรคหนึ่ง  ตองมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน  

๕๓,๐๐๐  กิโลกรัม 

ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   

ความในวรรคสองใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ถึงวันที่   

๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๕  และต้ังแตวันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๖  เปนตนไป  ตัวรถลากจูงและตัวรถพวง

ตามวรรคหนึ่งตองมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน  ๕๐,๕๐๐  กิโลกรัม” 



 หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๘ ใหเพิ่มความตอไปนี้ เปนขอ  ๒๐/๓  ของประกาศผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ  

ผูอํานวยการทางหลวงแผนดินและผูอํานวยการทางหลวงสัมปทาน  เร่ือง  หามใชยานพาหนะที่มีน้ําหนัก  

น้ําหนักบรรทุกหรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวาที่ไดกําหนด  หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําใหทางหลวง

เสียหายเดินบนทางหลวงพิเศษ  ทางหลวงแผนดินและทางหลวงสัมปทาน  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

เลม  ๑๒๒  ตอนพิเศษ  ๑๕๐  ง  หนา  ๑๙  วันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๔๘   

“ขอ  ๒๐/๓  ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถพวง  (FULL  TRAILER)  ตัวรถลากจูงและ 

ตัวรถพวงตองมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน  ๕๓,๐๐๐  กิโลกรัม 

ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๒  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๕  

และต้ังแตวันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๖  เปนตนไป  ตัวรถลากจูงและตัวรถพวง  ตามวรรคหนึ่งตองมีน้ําหนัก

ยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน  ๕๐,๕๐๐  กิโลกรัม 

ความในขอนี้มิใหนํามาใชบังคับกับยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถพวง  (FULL  TRAILER)  

ที่ขนสงส่ิงของจํานวนหนึ่งหนวยตอเที่ยวซ่ึงโดยสภาพของสิ่งนั้นไมอาจแยกจากกันไดเวนแตจะทําลาย

หรือทําใหเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพและเปนการขนสงเฉพาะกาล  หรือติดต้ัง  เคร่ืองจักร  เคร่ืองกล  

หรือโดยสภาพมีลักษณะเปนเคร่ืองจักร  เคร่ืองกล” 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

สุพจน  ทรัพยลอม 

อธิบดีกรมทางหลวง 

ในฐานะผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ 

ผูอํานวยการทางหลวงแผนดินและผูอํานวยการทางหลวงสัมปทาน 


