
 หน้า   ๖๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

 

ประกาศผู้อํานวยการทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
เรื่อง  ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ําหนัก  น้ําหนักบรรทุก   

หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กําหนด  หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําให้ทางหลวงเสียหาย 
เดินบนทางหลวงท้องถิน่  ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๑  แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติทางหลวง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ผู้อํานวยการทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคาม  
โดยอนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศผู้อํานวยการทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคามฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับ
ตั้งแตว่ันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ประกาศผู้อํานวยการทางหลวงท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคามฉบับนี้ ไม่ใช้ บังคับ   
บนสะพานหรือถนนที่ติดตั้งป้ายบังคับ  “จํากัดน้ําหนัก”  กําหนดไว้โดยเฉพาะเป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบรรดากฎ  ประกาศ  และคําส่ังอ่ืนในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในประกาศฉบับนี้
หรือซ่ึงขัดแย้งกับประกาศฉบับนี้  และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 

ข้อ ๔ ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ําหนัก  น้ําหนักบรรทุก  หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กําหนด  
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําให้ทางหลวงเสียหาย  เดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบ   
ของเทศบาลเมืองมหาสารคามตามข้อกําหนดดังนี้ 

หมวด  ๑ 
ข้อกําหนดน้ําหนัก  น้ําหนักบรรทุก  หรือน้ําหนักลงเพลาของยานพาหนะ 

ที่ใช้เดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
 

 

ส่วนที่  ๑   
ยานพาหนะชนิดรถเดี่ยว  (SINGLE  UNIT) 

 
 

ข้อ ๕ ยานพาหนะที่มี  ๒  เพลา  ๔  ล้อ  ยาง  ๔  เส้น  ชนิดเพลาท้าย  (เพลาที่  ๒)  ใช้ยางเดีย่ว  
ต้องมีน้ําหนักลงเพลาท้าย  (เพลาที่  ๒)  ไม่เกิน  ๗,๐๐๐  กิโลกรัม  หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุก
ไม่เกิน  ๙,๕๐๐  กิโลกรัม 

ข้อ ๖ ยานพาหนะที่มี  ๒  เพลา  ๔  ล้อ  ยาง  ๖  เส้น  ชนิดเพลาท้าย  (เพลาที่  ๒)  ใช้ยางคู่ 
(๑) ยานพาหนะประเภทที่ใช้สําหรับขนส่งผู้โดยสาร  ต้องมีน้ําหนักลงเพลาท้าย  (เพลาที่  ๒)  

ไม่เกิน  ๑๑,๐๐๐  กิโลกรัม 
(๒) ยานพาหนะชนิดอ่ืน ๆ  ต้องมีน้ําหนักลงเพลาท้าย  (เพลาที่  ๒)  ไม่เกิน  ๑๑,๐๐๐  กิโลกรัม  

หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐  กิโลกรัม 



 หน้า   ๗๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

 

ข้อ ๗ ยานพาหนะที่มี  ๓  เพลา  ๖  ล้อ  ยาง  ๖  เส้น  ชนิดเพลาท้าย  (เพลาที่  ๒  และเพลาที่  ๓)  
เป็นเพลาคู่  (TANDEM  AXLE)  ใช้ยางเดี่ยว 

(๑) ยานพาหนะประเภทที่ใช้สําหรับขนส่งผู้โดยสาร  ต้องมีน้ําหนักลงเพลาคู่ท้าย  (เพลาที่  ๒  
และเพลาที่  ๓)  ไม่เกิน  ๑๓,๐๐๐  กิโลกรัม 

(๒) ยานพาหนะชนิดอ่ืน ๆ  ต้องมีน้ําหนักลงเพลาคู่ท้าย  (เพลาที่  ๒  และเพลาที่  ๓)  ไม่เกิน  
๑๓,๐๐๐  กิโลกรัม  หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน  ๑๘,๐๐๐  กิโลกรัม 

ข้อ ๘ ยานพาหนะที่มี  ๓  เพลา  ๖  ล้อ  ยาง  ๘  เส้น  ชนิดเพลาท้าย  (เพลาที่  ๒  และเพลาที่  ๓)  
เป็นเพลาคู่  (TANDEM  AXLE)  เพลาคู่ท้ายเพลาใดเพลาหนึ่งใช้ยางเดี่ยวอีกเพลาหนึ่งใช้ยางคู่ 

(๑) ยานพาหนะประเภทที่ใช้สําหรับขนส่งผู้โดยสาร  ต้องมีน้ําหนักลงเพลาคู่ท้ายไม่เกิน  
๑๖,๕๐๐  กิโลกรัม 

(๒) ยานพาหนะชนิดอ่ืน ๆ  ต้องมีน้ําหนักลงเพลาคู่ท้ายไม่เกิน  ๑๖,๕๐๐  กิโลกรัม  หรือน้ําหนัก
ยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน  ๒๑,๕๐๐  กิโลกรัม 

ข้อ ๙ ยานพาหนะที่มี  ๓  เพลา  ๖  ล้อ  ยาง  ๑๐  เส้น  ชนิดเพลาท้าย  (เพลาที่  ๒  และเพลาที่  ๓)  
เป็นเพลาคู่  (TANDEM  AXLE)  ใช้ยางคู่  ต้องมีน้ําหนักลงเพลาคู่ท้ายไม่เกิน  ๒๐,๐๐๐  กิโลกรัม  หรือน้ําหนัก
ยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน  ๒๕,๐๐๐  กิโลกรัม 

ข้อ ๑๐ ยานพาหนะที่มี  ๓  เพลา  ๖  ล้อ  ยาง  ๘  เส้น  ชนิดเพลาหน้า  (เพลาที่  ๑  และเพลาที่  ๒)  
เป็นเพลาเล้ียวใช้ยางเดี่ยว  และเพลาท้าย  (เพลาที่  ๓)  ใช้ยางคู่ 

(๑) ยานพาหนะประเภทที่ใช้สําหรับขนส่งผู้โดยสาร  ต้องมีน้ําหนักลงเพลาท้าย  (เพลาที่  ๓)  
ไม่เกิน  ๑๑,๐๐๐  กิโลกรัม 

(๒) ยานพาหนะชนิดอ่ืน ๆ  ต้องมีน้ําหนักลงเพลาท้าย  (เพลาที่  ๓)  ไม่เกิน  ๑๑,๐๐๐  กิโลกรัม  
หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน  ๒๑,๐๐๐  กิโลกรัม 

ข้อ ๑๑ ยานพาหนะที่มี  ๔  เพลา  ๘  ล้อ  ยาง  ๘  เส้น  ชนิดเพลาหน้า  (เพลาที่  ๑  และเพลาที่  ๒)  
เป็นเพลาเล้ียว  และเพลาท้าย  (เพลาที่  ๓  และเพลาที่  ๔)  เป็นเพลาคู่  (TANDEM  AXLE)  ใช้ยางเดี่ยว  
ต้องมีน้ําหนักลงเพลาคู่ท้ายไม่เกิน  ๑๓,๐๐๐  กิโลกรัม  หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน  
๒๓,๐๐๐  กิโลกรัม 

ข้อ ๑๒ ยานพาหนะที่มี  ๔  เพลา  ๘  ล้อ  ยาง  ๑๒  เส้น  ชนิดเพลาหน้า  (เพลาที่  ๑  และเพลาที่  ๒)  
เป็นเพลาเล้ียวใช้ยางเดี่ยว  และเพลาท้าย  (เพลาที่  ๓  และเพลาที่  ๔)  เป็นเพลาคู่  (TANDEM  AXLE)  
ใช้ยางคู่  ต้องมีน้ําหนักลงเพลาคู่ท้ายไม่เกิน  ๒๐,๐๐๐  กิโลกรัม  หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุก
ไม่เกิน  ๓๐,๐๐๐  กิโลกรัม 

ส่วนที่  ๒   
ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถก่ึงพว่ง  (SEMI - TRAILER) 

 
 

ข้อ ๑๓ ตัวรถลากจูงเม่ือประกอบกับตัวรถก่ึงพ่วง  (SEMI - TRAILER)  แล้วต้องมีน้ําหนักลงเพลา
หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกินกว่าที่กําหนดไว้สําหรับยานพาหนะแต่ละประเภทในข้อ  ๕   
ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  ข้อ  ๘  ข้อ  ๙  ข้อ  ๑๐  ข้อ  ๑๑  และข้อ  ๑๒   



 หน้า   ๗๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

 

ตัวรถก่ึงพ่วงต้องมีน้ําหนักลงเพลา  ดังนี้ 
(๑) ชนิดเพลาเดี่ยวใช้ยางเดี่ยว  น้ําหนักลงเพลาไม่เกิน  ๗,๐๐๐  กิโลกรัม 
(๒) ชนิดเพลาเดี่ยวใช้ยางคู่  น้ําหนักลงเพลาไม่เกิน  ๑๑,๐๐๐  กิโลกรัม 
(๓) ชนิดเพลาคู่  (TANDEM  AXLE)  ใช้ยางเดี่ยว  น้ําหนักลงเพลารวมไม่เกิน  ๑๓,๐๐๐  กิโลกรัม 
(๔) ชนิดเพลาคู่  (TANDEM  AXLE)  ใช้ยางคู่  น้ําหนักลงเพลารวมไม่เกิน   ๒๐,๐๐๐  กิโลกรัม 
(๕) ชนิดสามเพลา  (TRIDEM  AXLE)  ใช้ยางคู่  น้ําหนักลงเพลารวมไม่เกิน  ๒๕,๕๐๐  กิโลกรัม  

และระยะห่างระหว่างสลักพ่วง  (KING  PIN)  กับศูนย์กลางของเพลาที่  ๑  ของตัวรถก่ึงพ่วงต้องไม่น้อยกว่า  
๘  เมตร 

ข้อ ๑๔ ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถก่ึงพ่วง  (SEMI - TRAILER)  ประเภทตัวรถลากจูง   
มี  ๓  เพลา  ๖  ล้อ  ยาง  ๑๐  เส้น  ชนิดเพลาท้าย  (เพลาที่  ๒  และเพลาที่  ๓)  เป็นเพลาคู่  (TANDEM  AXLE)  
ใช้ยางคู่  และตัวรถก่ึงพ่วงเป็นชนิดสามเพลา  (TRIDEM  AXLE)  ใช้ยางคู่  ที่จดทะเบียนรถตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการขนส่งทางบกก่อนวันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๓  ให้ได้รับการยกเว้นการใช้บังคับข้อกําหนดระยะห่าง
ระหว่างสลักพ่วง  (KING  PIN)  กับศูนย์กลางของเพลาที่  ๑  ของตัวรถก่ึงพ่วงต้องไม่น้อยกว่า  ๘  เมตร 

ความในข้อนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๗ 
ข้อ ๑๕ ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถก่ึงพ่วง  (SEMI - TRAILER)  ประเภทตัวรถลากจูงมี  ๓  เพลา  

๖  ล้อ  ยาง  ๑๐  เส้น  ชนิดเพลาท้าย  (เพลาที่  ๒  และเพลาที่  ๓)  เป็นเพลาคู่  (TANDEM  AXLE)  ใช้ยางคู่
และตัวรถก่ึงพ่วงเป็นชนิดสามเพลา  (TRIDEM  AXLE)  ใช้ยางคู่  ที่ได้จดทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วย
การขนส่งทางบกตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๓  เป็นต้นไป  ตัวรถลากจูงและรถก่ึงพ่วงต้องมีน้ําหนัก
ยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน  ๕๐,๕๐๐  กิโลกรัม 

ข้อ ๑๖ ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถก่ึงพ่วง  (SEMI - TRAILER)  ประเภทตัวรถลากจูงมี  ๓  เพลา  
๖  ล้อ  ยาง  ๑๐  เส้น  ชนิดเพลาท้าย  (เพลาที่  ๒  และเพลาที่  ๓)  เป็นเพลาคู่  (TANDEM  AXLE)  ใช้ยางคู่ 
ที่จดทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกก่อนวันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๓  และมีระยะห่างระหว่าง
สลักพ่วง  (KING  PIN)  กับศูนย์กลางของเพลาที่  ๑  ของตัวรถก่ึงพ่วงต่ํากว่า  ๘  เมตร  ตัวรถลากจูงและ 
รถก่ึงพ่วงต้องมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกดงันี้ 

(๑) ตัวรถลากจูง  และตัวรถก่ึงพ่วงที่มีระยะห่างระหว่างสลักพ่วง  (KING  PIN)  ตั้งแต่  ๗  เมตรขึ้นไป
แต่ไม่ถึง  ๘  เมตร  ต้องมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน  ๔๙,๐๐๐  กิโลกรัม   

(๒) ตัวรถลากจูง  และตัวรถก่ึงพ่วงที่มีระยะห่างระหว่างสลักพ่วง  (KING  PIN)  ตั้งแต่  ๖  เมตรขึ้นไป
แต่ไม่ถึง  ๗  เมตร  ต้องมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน  ๔๗,๐๐๐  กิโลกรัม   



 หน้า   ๗๒ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

 

(๓) ตัวรถลากจูง  และตัวรถก่ึงพ่วงที่มีระยะห่างระหว่างสลักพ่วง  (KING  PIN)  ตั้งแต่  ๔.๕  เมตร  
ขึ้นไป  แต่ไม่ถึง  ๖  เมตร  ต้องมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน  ๔๕,๐๐๐  กิโลกรัม   

ความในข้อนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๘  เป็นต้นไป 
ข้อ ๑๗ ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถก่ึงพ่วง  (SEMI - TRAILER)  ประเภทตัวรถลากจูงมี  ๔  เพลา  

๘  ล้อ  ยาง  ๑๒  เส้น  ชนิดเพลาหน้า  (เพลาที่  ๑  และเพลาที่  ๒)  เป็นเพลาเล้ียวใช้ยางเดี่ยวและเพลาท้าย  
(เพลาที่  ๓  และเพลาที่  ๔)  เป็นเพลาคู่  (TANDEM  AXLE)  ใช้ยางคู่และตัวรถก่ึงพ่วงเป็นชนิดสามเพลา  
(TRIDEM  AXLE)  ใช้ยางคู่ตัวรถลากจูงและรถกึ่งพ่วงมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน  
๕๐,๕๐๐  กิโลกรัม   

ส่วนที่  ๓ 
ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถพว่ง  (FULL  TRAILER) 

 
 

ข้อ ๑๘ ตัวรถลากจูงต้องมีน้ําหนักลงเพลาหรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกินกว่า
ที่กําหนดไว้  สําหรับยานพาหนะแต่ละประเภทในข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  ข้อ  ๘  ข้อ  ๙  ข้อ  ๑๐  ข้อ  ๑๑  
และข้อ  ๑๒ 

ตัวรถพ่วงต้องมีน้ําหนักลงเพลา  ดังนี้ 
(๑) ชนิดเพลาหน้าและเพลาท้ายเป็นเพลาเดี่ยวใช้ยางเดี่ยว  น้ําหนักลงเพลาไม่เกินเพลาละ  

๗,๐๐๐  กิโลกรัม 
(๒) ชนิดเพลาหน้าและเพลาท้ายเป็นเพลาเดี่ยวใช้ยางคู่  น้ําหนักลงเพลาไม่เกินเพลาละ  

๑๑,๐๐๐  กิโลกรัม  และระยะห่างระหว่างศูนย์กลางเพลาหน้ากับศูนย์กลางเพลาหลังต้องไม่น้อยกว่า  
๔.๓๐  เมตร 

ขอ้ ๑๙ ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถพ่วง  (FULL  TRAILER)  ประเภทตัวรถลากจูงมี  ๓  เพลา  
๖  ล้อ  ยาง  ๑๐  เส้น  ชนิดเพลาท้าย  (เพลาที่  ๒  และเพลาที่  ๓)  เป็นเพลาคู่  (TANDEM  AXLE)  ใช้ยางคู่
และตัวรถพ่วงมี  ๓  เพลา  ๖  ล้อ  ยาง  ๑๒  เส้น  ชนิดเพลาหน้าใช้ยางคู่  เพลาท้าย  (เพลาที่  ๒  และเพลาที่  ๓)  
เป็นเพลาคู่  (TANDEM  AXLE)  ใช้ยางคู่  ตัวรถลากจูงต้องมีน้ําหนักลงเพลาคู่ท้ายไม่เกิน  ๒๐,๐๐๐  กิโลกรัม
หรือมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน  ๒๕,๐๐๐  กิโลกรัม  ตัวรถพ่วงต้องมีน้ําหนักลงเพลาหน้า
ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  กิโลกรัม  หรือมีน้ําหนักลงเพลาคู่ท้ายไม่เกิน  ๑๘,๐๐๐  กิโลกรัม  ตัวรถพ่วงเม่ือนํามาต่อพ่วง
กับตัวรถลากจูงต้องมีระยะห่างระหว่างก่ึงกลางเพลาคู่ท้ายของรถลากจูงก่ึงกลางเพลาคู่ท้ายของรถพ่วง 
ไม่น้อยกว่า  ๙.๗๕  เมตร 

ตัวรถลากจูง  และตัวรถพ่วงตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน  
๕๓,๐๐๐  กิโลกรัม 

ความในวรรคสอง  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ถึงวันที่  ๓๑  
ธันวาคม  ๒๕๕๕  และตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป  ตัวรถลากจูงและตัวรถพ่วงตามวรรคหนึ่ง
ต้องมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน  ๕๐,๕๐๐  กิโลกรัม 



 หน้า   ๗๓ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

 

ข้อ ๒๐ 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  ตัวรถมี  ๓  เพลา  ๖  ล้อ  ยาง  ๑๒  เส้น  
ชนิดเพลาหน้าใชย้างคู่  เพลาท้าย  (เพลาที่  ๒  และเพลาที่  ๓)  เป็นเพลาคู่  (TANDEM  AXLE)  ใช้ยางคู่ 
ตัวรถลากจูงต้องมีน้ําหนักลงเพลาคู่ท้ายไม่เกิน  ๒๐,๐๐๐  กิโลกรัม  หรือมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุก
ไม่เกิน  ๓๐,๐๐๐  กิโลกรัม  ตัวรถพ่วงต้องมีน้ําหนักลงเพลาหน้าไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  กิโลกรัม  ตัวรถพ่วง 
เม่ือนํามาต่อพ่วงกับตัวรถลากจูงต้องมีระยะห่างระหว่างก่ึงกลางเพลาคู่ท้ายของรถลากจูงถึงก่ึงกลางเพลาคู่ท้าย
ของรถพ่วงไม่น้อยกว่า  ๙.๗๕  เมตร 

ตัวรถลากจูง  และตัวรถพ่วงตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน  
๕๓,๐๐๐  กิโลกรัม 

ความในวรรคสองให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๕   
และตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป  ตัวรถลากจูงและรถก่ึงพ่วงตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีน้ําหนัก
ยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน  ๕๐,๕๐๐  กิโลกรัม 

ให้ตัวรถลากจูงและรถพ่วงตามวรรคหนึ่ง  เม่ือเดินบนสะพานต้องเว้นระยะห่างจากรถพ่วง  
(FULL  TRAILER)  ที่เดินรถอยู่ข้างหน้าไม่น้อยกว่า  ๒๐๐  เมตร  ทั้งนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๕๔ 

ข้อ ๒๑ ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถพ่วง  (FULL  TRAILER)  ตัวรถลากจูงและตัวรถพ่วง
ต้องมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน  ๕๓,๐๐๐  กิโลกรัม 

ความในวรรคหนึ่ง  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  
๒๕๕๕  และตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๕๖  เป็นต้นไป  ตัวรถลากจูงและรถก่ึงพ่วงตามวรรคหนึ่ง  ต้องมี
น้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน  ๕๐,๕๐๐  กิโลกรัม 

ข้อ ๒๒ ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถพ่วง  (FULL  TRAILER)  ต้องประกอบด้วยรถลากจูง  
๑  คัน  และตัวรถพ่วง  ๑  คันเทา่นั้น  จะพ่วงยานพาหนะอ่ืนใดอีกไม่ได้ 

หมวด  ๒ 
ข้อกําหนดอ่ืน 

 
 

ข้อ ๒๓ ห้ามมิให้ยานพาหนะดังต่อไปนี้เดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของ  
เทศบาลเมืองมหาสารคาม 

(๑) ยานพาหนะที่มีลักษณะของเพลา  หรือล้อ  หรือยาง  แตกต่างจากที่ได้กําหนดไว้ในหมวด  ๑ 
(๒) ยานพาหนะที่ขนส่งส่ิงของจํานวนหนึ่งหน่วยต่อเที่ยว  ซ่ึงโดยสภาพของส่ิงนั้นไม่อาจแยกจากกันได้  

เว้นแต่จะทําลายหรือทําให้เปล่ียนแปลงรูปทรงหรือสภาพ  เช่น  เครื่องจักรหนัก  ชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีต  
หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่  โดยเป็นการขนส่งเฉพาะกาลและยานพาหนะนั้นมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนัก
บรรทุก  หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่กําหนดไว้ในหมวด  ๑ 



 หน้า   ๗๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๔๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   เมษายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

 

(๓) ยานพาหนะที่ติดตั้ง  เครื่องจักร  เครื่องกล  และมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุก
หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่กําหนดไว้ในหมวด  ๑ 

(๔) ยานพาหนะที่โดยสภาพมีลักษณะเป็นเครื่องจักร  เครื่องกล  เช่น  รถขุด  รถตัก  และมี
น้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุก  หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่กําหนดไว้ในหมวด  ๑ 

(๕) ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถก่ึงพ่วงที่ประกอบด้วยรถก่ึงพ่วงมากกว่า  ๑  คันขึ้นไป 
ทั้งนี้  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อํานวยการทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของเทศบาล 

เมืองมหาสารคาม  ในการอนุญาต  ผู้อํานวยการทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของเทศบาล 
เมืองมหาสารคาม  มีอํานาจกําหนดเงื่อนไขและมาตรการที่จําเป็นเพื่อรักษาทางหลวง 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

นายแพทย์กิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ ์
นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 

ในฐานะผู้อํานวยการทางหลวงท้องถิ่น 
ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองมหาสารคาม 


