
ขอ้ก ำหนดน ำ้หนกัรถบรรทกุ ทีใ่ชท้ำงหลวงพเิศษ 

  

กำรก ำหนดน ำ้หนกัรถบรรทกุ 

ตำมประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงพเิศษ, ทำงหลวงแผน่ดนิและทำงหลวง
สมัปทำน 

ณ วนัที ่22 ธนัวำคม 2548 

ลกัษณะยำนพำหนะ น ำ้หนกัรวม(ตนั)  

 

2 เพลำ 4 ลอ้ ใชย้ำง 4 เสน้ (2 
เพลำ 4 ลอ้)  2.5+7 = 9.5 

 

2 เพลำ 4 ลอ้ ใชย้ำง 6 เสน้ (2 

เพลำ 4 ลอ้) 4+11 = 15 

 

3 เพลำ 6 ลอ้ ใชย้ำง 6 เสน้ (3 
เพลำ 6 ลอ้) 5+2x6.5 = 18 

 

3 เพลำ 6 ลอ้ ใชย้ำง 8 เสน้ (3 
เพลำ 6 ลอ้) 5+2x6.5 = 21.5 

 

3 เพลำ 6 ลอ้ ใชย้ำง 10 เสน้ (3 

เพลำ 10 ลอ้) 5+2x10 = 25 

 

3 เพลำ 6 ลอ้ ใชย้ำง 10 เสน้ (3 
เพลำ 10 ลอ้) 5+2x10 = 25 

 

3 เพลำ 6 ลอ้ ใชย้ำง 8 เสน้ (3 
เพลำ 8 ลอ้) 2x5+11 = 21 

 

4 เพลำ 8 ลอ้ ใชย้ำง 8 เสน้ (4 
เพลำ 8 ลอ้) 2x5+2x6.5 = 23 

 

4 เพลำ 8 ลอ้ ใชย้ำง 12 เสน้ (4 

เพลำ 12 ลอ้) 2x5+2x10 = 30  

 

รถกึง่พว่ง 

2 เพลำ 4 ลอ้ ใชย้ำง 8 เสน้ (5 
เพลำ 18 ลอ้) 

25+2x10 = 45  

 

รถกึง่พว่ง 
3 เพลำ 6 ลอ้ ใชย้ำง 12 เสน้ (6 

เพลำ 22 ลอ้) 

25+3x8.5 = 
50.5  

 

รถพว่ง 
2 เพลำ 4 ลอ้ ใชย้ำง 8 เสน้ (5 

เพลำ 18 ลอ้) 

25+2x11 = 50.5  
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รถพว่ง 

6 เพลำ 6 ลอ้ ใชย้ำง 12 เสน้ (6 
เพลำ 22 ลอ้) 

25+10+2x9 = 

53  

รถยนต์ท่ีได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทาง 

ตาม พ.ร.บ. ก าหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์ 

บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 2497 

1. ยานยนตใ์นขบวนเสด็จของพระมหากษัตรยิ ์พระบรมราชนิ ีและพระบรมราชชนน ี

2. ยานยนตใ์นขบวนเสด็จของพระราชโอรสหรอื พระราชธดิา 

3. ยานยนตใ์นขบวนเสด็จของพระสงัฆราช 

4. ยานยนตข์องกรมทางหลวง 

5. ยานยนตท์ีใ่ชใ้นราชการต ารวจทางหลวง 

6. รถยนตด์ับเพลงิ 

7. รถยนตพ์ยาบาล 

8. ยานยนตข์องกระทรวงกลาโหมทีใ่ชใ้นการเดนิทาง เพือ่ท าการฝึก 

9. ยานยนตข์องกระทรวงกลาโหมทีใ่ชใ้นการเคลือ่นยา้ยทหารหรอืยทุโธปกรณ์ 

10. ยานยนตข์องกระทรวงกลาโหมทีใ่ชเ้พือ่ปฏบิัตหินา้ทีร่าชการซึง่ตอ้งมแีผน่ป้ายเลขทะเบยีน
และเครือ่งหมายพเิศษ ตดิอยูบ่น 

ยานยนตนั์น้ ไดแ้ก ่

 

10.1 ส านักกระทรวงกลาโหม 

 

10.2 กองบัญชาการทหารสงูสดุ 

 

10.3 กองทัพบก 

 

10.4 กองทัพเรอื 

 

10.5 กองทัพอากาศ 
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รถยนตด์ังกลา่ว ตอ้งมหีนังสอืรับรองการใชย้านยนต ์นัน้ของผูบ้ังคับบัญชาก ากับไวด้ว้ย 

ข้อบังคับการใช้รถกระบะ และรถบรรทุก ต้ังแต่ 6 ล้อขึน้ไป 

มอเตอรเ์วยเ์ป็นถนนทีใ่หป้ระชาชนเลอืกใช ้เพือ่ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยและประหยัดจงึ
ขอใหผู้ใ้ชท้างปฏบิัตติาม 

กฎหมายอยา่งเครง่ครัด ดงันี้ 

1. พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 

1.1 มาตรา 6 วรรค 1 หา้มมใิหผู้ใ้ดน ารถทีม่สีภาพไมม่ั่นคงแข็งแรง หรอือาจเกดิอันตรายหรอื
อาจท าใหเ้สือ่มเสยี 

สขุภาพอนามัยแกผู่ใ้ชท้าง คนโดยสารหรอืประชาชนมาใชใ้นทางเดนิรถ 

1.2 มาตรา 20 ผูข้บัขีซ่ ึง่ขับรถบรรทกุคน สตัว ์หรอืสิง่ของตอ้งจัดใหม้สี ิง่ป้องกนิมใิหค้น สตัว์
หรอืสิง่ของทีบ่รรทกุ 

ตกหลน่ ร่ัวไหล สง่กลิน่สอ่งแสงสะทอ้นหรอืปลวิไปจากรถ อันตรายอาจกอ่เหตเุดอืดรอ้น 
ร าคาญ อันตรายแกบ่คุคล 

อืน่ไดก้ าหนดโทษ ตามมาตรา 148 ผูใ้ดฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษไมเ่กนิ 500 บาท 

2. พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. 2535 

มาตรา 61 หา้มใชย้านพาหนะบนทางหลวง โดยทีย่านพาหนะนัน้มนี ้าหนักบรรทกุ หรอืน ้าหนัก
ลงเพลาเกนิกวา่ที ่
ก าหนด หรอืโดยทีย่านพาหนะนัน้อาจท าใหท้างหลวงเสยีหายก าหนดโทษ ตามมาตรา 73/2 
ผูใ้ดฝ่าฝืนตอ้งระวาง 

โทษจ าคกุไมเ่กนิ 6 เดอืน หรอืปรับไมเ่กนิ 10,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ 

 

 


