
 หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ประกาศผูอํานวยการทางหลวงทองถิ่น 

เรื่อง  หามใชยานพาหนะทีม่ีน้ําหนัก  น้ําหนักบรรทกุ  หรือน้ําหนักลงเพลาเกนิกวาที่ไดกาํหนด   
หรือโดยที่ยานพาหนะนัน้อาจทําใหทางหลวงเสียหายเดนิบนทางหลวงทองถิน่ 

ในเขตความรบัผิดชอบขององคการบริหารสวนตาํบลกดุน้ําใส 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๑  แหงพระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัตทิางหลวง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ผูอํานวยการทางหลวงทองถิ่น  โดยอนุมัติผูวาราชการ
จังหวัดชัยภูมิจึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศผูอํานวยการทางหลวงทองถิ่น  เรื่อง  หามใชยานพาหนะ 
ที่มีน้ําหนัก  น้ําหนักบรรทุก  หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวาที่ไดกําหนด  หรือโดยท่ียานพาหนะนั้นอาจทําให
ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงทองถิ่น  ในเขตความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส” 

ขอ ๒ ประกาศผูอํานวยการทางหลวงทองถิ่นฉบับนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ประกาศผูอํานวยการทางหลวงทองถิ่นฉบับนี้ไมใชบังคับบนสะพานหรือถนนท่ีติดตั้ง
ปายบังคับ  “จํากัดน้ําหนัก”  กําหนดไวโดยเฉพาะเปนอยางอื่น 

ขอ ๔ ใหยกเลิกบรรดา  กฎ  ประกาศ  และคําส่ังอื่นในสวนที่กําหนดไวแลวในประกาศฉบับนี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้  และใหใชประกาศฉบับนี้แทน 

ขอ ๕ หามใชยานพาหนะที่มีน้ําหนัก  น้ําหนักบรรทุก  หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวาท่ีไดกําหนด  
หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําใหทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงทองถิ่น  ในเขตความรับผิดชอบ 
ขององคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส  ตามขอกําหนด  ดังนี้ 

หมวด  ๑ 
ขอกําหนดน้ําหนัก  น้ําหนกับรรทกุ  หรือน้ําหนักลงเพลาของยานพาหนะ 

ที่ใชเดินบนทางหลวงทองถิน่ในเขตความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลกุดน้าํใส 
 

 

สวนที ่ ๑ 
ยานพาหนะชนิดรถเดี่ยว  (SINGLE  UNIT) 

 

 

ขอ ๖ ยานพาหนะที่มี  ๒  เพลา  ๔  ลอ  ยาง  ๔  เสน  ชนิดเพลาทาย  (เพลาท่ี  ๒)   
ใชยางเดี่ยว  ตองมีน้ําหนักลงเพลาทาย  (เพลาท่ี  ๒)  ไมเกิน  ๗,๐๐๐  กิโลกรัม  หรือน้ําหนักยานพาหนะ 
รวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน  ๙,๕๐๐  กิโลกรัม 

ขอ ๗ ยานพาหนะที่มี  ๒  เพลา  ๔  ลอ  ยาง  ๖  เสน  ชนิดเพลาทาย  (เพลาท่ี  ๒)  ใชยางคู 



 หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

(๑) ยานพาหนะประเภทที่ใชสําหรับขนสงผูโดยสาร  ตองมีน้ําหนักลงเพลาทาย  (เพลาท่ี  ๒)  
ไมเกิน  ๑๑,๐๐๐  กิโลกรัม 

(๒) ยานพาหนะชนิดอื่น ๆ  ตองมีน้ําหนักลงเพลาทาย  (เพลาท่ี  ๒)  ไมเกิน  ๑๑,๐๐๐  กิโลกรัม  

หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน  ๑๕,๐๐๐  กิโลกรัม 

ขอ ๘ ยานพาหนะที่มี  ๓  เพลา  ๖  ลอ  ยาง  ๖  เสน  ชนิดเพลาทาย  (เพลาที่  ๒   

และเพลาที่  ๓)  เปนเพลาคู  (TANDEM  AXLE)  ใชยางเดี่ยว 

(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 ๙ ยานพาหนะที่มี  ๓  เพลา  ๖  ลอ  ยาง  ๘  เสน  ชนิดเพลาทาย  (เพลาที่  ๒   

และเพลาท่ี  ๓)  เปนเพลาคู  (TANDEM  AXLE)  เพลาคูทายเพลาใดเพลาหนึ่งใชยางเดี่ยวอีกเพลาหนึ่งใชยางคู 

(๑) ยานพาหนะประเภทที่ใชสําหรับขนสงผูโดยสาร  ตองมีน้ําหนักลงเพลาคูทายไมเกิน  

๑๖,๕๐๐  กิโลกรัม 

(๒) ยานพาหนะชนิดอื่น ๆ  ตองมีน้ําหนักลงเพลาคูทายไมเกิน  ๑๖ ,๕๐๐  กิโลกรัม   

หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน  ๒๑,๕๐๐  กิโลกรัม 

ขอ ๑๐ ยานพาหนะท่ีมี  ๓  เพลา  ๖  ลอ  ยาง  ๑๐  เสน  ชนิดเพลาทาย  (เพลาที่  ๒  

และเพลาที่  ๓)  เปนเพลาคู  (TANDEM  AXLE)  ใชยางคู  ตองมีน้ําหนักลงเพลาคูทายไมเกิน  ๒๐,๐๐๐  กิโลกรัม  

หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน  ๒๕,๐๐๐  กิโลกรัม 

ขอ ๑๑ ยานพาหนะที่มี  ๓  เพลา  ๖  ลอ  ยาง  ๘  เสน  ชนิดเพลาหนา  (เพลาท่ี  ๑   

และเพลาที่  ๒)  เปนเพลาเล้ียวใชยางเดี่ยว  และเพลาทาย  (เพลาที่  ๓)  ใชยางคู 

(๑) ยานพาหนะประเภทที่ใชสําหรับขนสงผูโดยสาร  ตองมีน้ําหนักลงเพลาทาย  (เพลาท่ี  ๓)  

ไมเกิน  ๑๑,๐๐๐  กิโลกรัม 

(๒) ยานพาหนะชนิดอื่น ๆ  ตองมีน้ําหนักลงเพลาทาย  (เพลาที่  ๓)  ไมเกิน  ๑๑,๐๐๐  กิโลกรัม  

หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน  ๒๑,๐๐๐  กิโลกรัม 

ขอ ๑๒ ยานพาหนะที่มี  ๔  เพลา  ๘  ลอ  ยาง  ๘  เสน  ชนิดเพลาหนา  (เพลาท่ี  ๑   

และเพลาที่  ๒)  เปนเพลาเล้ียว  และเพลาทาย  (เพลาท่ี  ๓  และเพลาที่  ๔)  เปนเพลาคู  (TANDEM  AXLE)  

ใชยางเดี่ยว  ตองมีน้ําหนักลงเพลาคูทายไมเกิน  ๑๓,๐๐๐  กิโลกรัม  หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุก

ไมเกิน  ๒๓,๐๐๐  กิโลกรัม 



 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๑๓ ยานพาหนะที่มี  ๔  เพลา  ๘  ลอ  ยาง  ๑๒  เสน  ชนิดเพลาหนา  (เพลาที่  ๑  
และเพลาที่  ๒)  เปนเพลาเล้ียวใชยางเดี่ยว  และเพลาทาย  (เพลาท่ี  ๓  และเพลาที่  ๔)  เปนเพลาคู  
(TANDEM  AXLE)  ใชยางคู  ตองมีน้ําหนักลงเพลาคูทายไมเกนิ  ๒๐,๐๐๐  กิโลกรัม  หรือน้ําหนักยานพาหนะ
รวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน  ๓๐,๐๐๐  กิโลกรัม 

สวนที ่ ๒ 
ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพวง  (SEMI - TRAILER) 

 

 

ขอ ๑๔ ตัวรถลากจูงเมื่อประกอบกับตัวรถกึ่งพวง  (SEMI - TRAILER)  แลวตองมีน้าํหนักลงเพลา

หรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกินกวาท่ีกําหนดไว  สําหรับยานพาหนะแตละประเภท 

ในขอ  ๖  ขอ  ๗  ขอ  ๘  ขอ  ๙  ขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑  ขอ  ๑๒  และขอ  ๑๓ 

ตัวรถกึ่งพวงตองมีน้ําหนักลงเพลา  ดังนี้ 

(๑) ชนิดเพลาเดี่ยวใชยางเดี่ยว  น้ําหนักลงเพลาไมเกิน  ๗,๐๐๐  กิโลกรัม 

(๒) ชนิดเพลาเดี่ยวใชยางคู  น้ําหนักลงเพลาไมเกิน  ๑๑,๐๐๐  กิโลกรัม 

(๓) ชนิดเพลาคู  (TANDEM  AXLE)  ใชยางเดี่ยว  น้ําหนักลงเพลารวมไมเกิน  ๑๓,๐๐๐  กิโลกรัม 

(๔) ชนิดเพลาคู  (TANDEM  AXLE)  ใชยางคู  น้ําหนักลงเพลารวมไมเกิน  ๒๐,๐๐๐  กิโลกรัม 

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

และระยะหางระหวางสลักพวง  (KING  PIN)  กับศูนยกลางของเพลาที่  ๑  ของตัวรถกึ่งพวงตองไมนอยกวา  

๘  เมตร 
ขอ ๑๕ ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพวง  (SEMI - TRAILER)  ประเภทตัวรถลากจูง 

มี  ๓  เพลา  ๖  ลอ  ยาง  ๑๐  เสน  ชนิดเพลาทาย  (เพลาที่  ๒  และเพลาที่  ๓)  เปนเพลาคู  
(TANDEM  AXLE)  ใชยางคู  และตัวรถกึ่งพวงเปนชนิดสามเพลา  (TRIDEM  AXLE)  ใชยางคู  ตัวรถลากจูง
และรถกึ่งพวงตองมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุก  ดังนี้ 

(๑) ตัวรถลากจูง  และตัวรถกึ่งพวงที่มีระยะหางระหวางสลักพวง  (KING  PIN)  ตั้งแต  ๔.๕  เมตร  
ขึ้นไปแตไมถึง  ๖  เมตร  ตองมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน  ๔๕,๐๐๐  กิโลกรัม 

(๒) ตัวรถลากจูง  และตัวรถกึ่งพวงท่ีมีระยะหางระหวางสลักพวง  (KING  PIN)  ตั้งแต  ๖  เมตร  
ขึ้นไปแตไมถึง  ๗  เมตร  ตองมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน  ๔๗,๐๐๐  กิโลกรัม 

(๓) ตัวรถลากจูง  และตัวรถกึ่งพวงท่ีมีระยะหางระหวางสลักพวง  (KING  PIN)  ตั้งแต  ๗  เมตร  
ขึ้นไปแตไมถึง  ๘  เมตร  ตองมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน  ๔๙,๐๐๐  กิโลกรัม 

(๔) ตัวรถลากจูง  และตัวรถกึ่งพวงท่ีมีระยะหางระหวางสลักพวง  (KING  PIN)  ตั้งแต  ๘  เมตร  
ขึ้นไป  ตองมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน  ๕๐,๕๐๐  กิโลกรัม 



 หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๑๖ ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพวง  (SEMI - TRAILER)  ประเภทตัวรถลากจูง 

มี  ๔  เพลา  ๘  ลอ  ยาง  ๑๒  เสน  ชนิดเพลาหนา  (เพลาท่ี  ๑  และเพลาที่  ๒)  เปนเพลาเล้ียวใชยางเดี่ยว

และเพลาทาย  (เพลาท่ี  ๓  และเพลาที่  ๔)  เปนเพลาคู  (TANDEM  AXLE)  ใชยางคู  ตัวรถกึ่งพวง

เปนชนิดสามเพลา  (TRIDEM  AXLE)  ใชยางคู  ตัวรถลากจูงและรถกึ่งพวงตองมีน้ําหนักยานพาหนะ 

รวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน  ๕๐,๕๐๐  กิโลกรัม 

สวนที ่ ๓ 

ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถพวง  (FULL  TRAILER) 
 

 

ขอ ๑๗ ตัวรถลากจูงตองมีน้ําหนักลงเพลาหรือน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุก 

ไมเกินกวาท่ีกําหนดไว  สําหรับยานพาหนะแตละประเภทในขอ  ๖  ขอ  ๗  ขอ  ๘  ขอ  ๙  ขอ  ๑๐  

ขอ  ๑๑  ขอ  ๑๒  และขอ  ๑๓ 

ตัวรถพวงตองมีน้ําหนักลงเพลา  ดังนี้ 

(๑) ชนิดเพลาหนาและเพลาทายเปนเพลาเดี่ยวใชยางเดี่ยว  น้ําหนักลงเพลาไมเกินเพลาละ  

๗,๐๐๐  กิโลกรัม   

(๒) ชนิดเพลาหนาและเพลาทายเปนเพลาเดี่ยวใชยางคู  น้ําหนักลงเพลาไมเกินเพลาละ  

๑๑,๐๐๐  กิโลกรัม  และระยะหางระหวางศูนยกลางเพลาหนากับศูนยกลางเพลาหลัง  ตองไมนอยกวา  

๔.๓๐  เมตร 

ตัวรถลากจูงและตัวรถพวงตามวรรคหนึ่ง  และวรรคสอง  (๒)  ตองมีน้ําหนักยานพาหนะ 

รวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน  ๕๐,๕๐๐  กิโลกรัม 

ขอ ๑๘ ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถพวง  (FULL  TRAILER)  ประเภทตัวรถลากจูงมี  ๓  เพลา  

๖  ลอ  ยาง  ๑๐  เสน  ชนิดเพลาทาย  (เพลาท่ี  ๒  และเพลาที่  ๓)  เปนเพลาคู  (TANDEM  AXLE)  

ใชยางคู  และตัวรถพวงมี  ๓  เพลา  ๖  ลอ  ยาง  ๑๒  เสน  ชนิดเพลาหนาใชยางคู  เพลาทาย  (เพลาท่ี  ๒  

และเพลาที่  ๓)  เปนเพลาคู  (TANDEM  AXLE)  ใชยางคู  ตัวรถลากจูงตองมีน้าํหนักลงเพลาคูทาย 

ไมเกิน  ๒๐,๐๐๐  กิโลกรัม  หรือมีน้าํหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน  ๒๕,๐๐๐  กิโลกรัม  

ตัวรถพวงตองมีน้ําหนักลงเพลาหนาไมเกิน  ๑๐ ,๐๐๐  กิโลกรัม  หรือมีน้ําหนักลงเพลาคูทาย   

ไมเกิน  ๑๘,๐๐๐  กิโลกรัม  ตัวรถพวงเมื่อนํามาตอพวงกับตัวรถลากจูงตองมีระยะหางระหวางกึ่งกลาง

เพลาคูทายของรถลากจูงถึงกึ่งกลางเพลาคูทายของรถพวงไมนอยกวา  ๙.๗๕  เมตร   

ตัวรถลากจูง  และตัวรถพวงตามวรรคหนึ่งตองมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน  

๕๐,๕๐๐  กิโลกรัม 



 หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๑๙ ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถพวง  (FULL  TRAILER)  ประเภทตัวรถลากจูง 

มี  ๔  เพลา  ๘  ลอ  ยาง  ๑๒  เสน  ชนิดเพลาหนา  (เพลาท่ี  ๑  และเพลาที่  ๒)  เปนเพลาเล้ียวใชยางเดี่ยว  

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

๖  ลอ  ยาง  ๑๒  เสน  ชนิดเพลาหนาใชยางคู  เพลาทาย  (เพลาท่ี  ๒  และเพลาที่  ๓)  เปนเพลาคู  

(TANDEM  AXLE)  ใชยางคู  ตัวรถลากจูงตองมีน้ําหนักลงเพลาคูทายไมเกิน  ๒๐,๐๐๐  กิโลกรัม   

หรือมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน  ๓๐,๐๐๐  กิโลกรัม  ตัวรถพวงตองมีน้ําหนัก 

ลงเพลาหนาไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  กิโลกรัม  หรือมีน้ําหนักลงเพลาคูทายไมเกิน  ๑๘,๐๐๐  กิโลกรัม  ตัวรถพวง

เมื่อนํามาตอพวงกับตัวรถลากจูงตองมีระยะหางระหวางกึ่งกลางเพลาคูทายของรถลากจูงถึงกึ่งกลาง 

เพลาคูทายของรถพวงไมนอยกวา  ๙.๗๕  เมตร 

ตัวรถลากจูง  และตัวรถพวงตามวรรคหนึ่งตองมีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุกไมเกิน  

๕๐,๕๐๐  กิโลกรัม 

ใหตัวรถลากจูงและตัวรถพวงตามวรรคหนึ่ง  เมื่อเดินบนสะพานตองเวนระยะหางจากรถพวง  

(FULL  TRAILER)  ที่เดินรถอยูขางหนาไมนอยกวา  ๒๐๐  เมตร   

ขอ ๒๐ ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและตัวรถพวง  (FULL  TRAILER)  ตองประกอบดวย  

รถลากจูง  ๑  คัน  และตัวรถพวง  ๑  คันเทานั้น  จะพวงยานพาหนะอื่นใดอีกไมได   

หมวด  ๒ 
ขอกําหนดอื่น 

 

 

ขอ ๒๑ หามมิใหยานพาหนะดังตอไปนี้เดินบนทางหลวงทองถิ่นในเขตความรับผิดชอบ 

ขององคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส 

(๑) ยานพาหนะที่มีลักษณะของเพลา  หรือลอ  หรือยาง  แตกตางจากที่กําหนดไวในหมวด  ๑ 

(๒) ยานพาหนะที่ขนสงส่ิงของจํานวนหนึ่งหนวยตอเท่ียว  ซึ่งโดยสภาพของส่ิงนั้นไมอาจ 

แยกจากกันได  เวนแตจะทําลายหรือทําใหเปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพ  เชน  เครื่องจักรหนัก   

ชิ้นสวนโครงสรางคอนกรตี  หมอแปลงไฟฟาขนาดใหญ  โดยเปนการขนสงเฉพาะกาลและยานพาหนะนัน้

มีน้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุก  หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวาที่กําหนดไวในหมวด  ๑ 

(๓) ยานพาหนะที่ติดตัง้  เครื่องจักร  เครื่องกล  และมีน้ําหนกัยานพาหนะรวมน้าํหนักบรรทุก

หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวาที่กําหนดไวในหมวด  ๑ 



 หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๗๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

(๔) ยานพาหนะที่โดยสภาพมีลักษณะเปนเครื่องจักร  เครื่องกล  เชน  รถขุด  รถตัก  และมี

น้ําหนักยานพาหนะรวมน้ําหนักบรรทุก  หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวาที่กําหนดไวในหมวด  ๑ 

(๕) ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพวงท่ีประกอบดวยรถกึ่งพวงมากกวา  ๑  คันขึ้นไป 

ทั้งนี้  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการทางหลวงทองถิ่นในเขตความรับผิดชอบ 

ขององคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส  ในการอนุญาตผูอํานวยการทางหลวงทองถิ่นในเขตความรับผิดชอบ 

ขององคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส  มีอํานาจกําหนดเงื่อนไขและมาตรการท่ีจําเปนเพ่ือรักษาทางหลวง 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

สุเทพ  ดอีุดม 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลกดุน้ําใส 

ในฐานะผูอํานวยการทางหลวงทองถิ่น 

ในเขตความรบัผิดชอบขององคการบริหารสวนตาํบลกดุน้ําใส 
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