
1. การเชื่อมทางเพื่อเป็นทางเข้าออกถนนทางหลวงชนบท 
  

ทางเข้าออกระหว่างที่ดินของประชาชนกับถนนสาธารณะนั้น ถือเป็นสิ่งที่เจ้าของที่ดินทุกคน
ต้องการ แต่เมื่อมีการท าทางเข้าออกเชื่อมกับถนนสาธารณะแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อการจราจรและความ
ปลอดภัยของผู้ใช้ถนนด้วย พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 37 จึงก าหนดหลักการไว้ว่า ก่อนที่
ประชาชนจะสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอ่ืนใดในเขตทางหลวงชนบท เพ่ือเป็นทางเข้าออกถนนทางหลวงชนบท 
จะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของกรมทางหลวงชนบทก่อนด าเนินการ ผู้ขออนุญาต
ต้องยื่นค าขออนุญาตที่แขวงทางหลวงชนบทที่ดูแลถนนทางหลวงชนบทสายนั้น หากกรมทางหลวงชนบท
อนุญาต ก็จะก าหนดเงื่อนไขให้ปฏิบัติตาม เช่น มาตรการเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติภัย และป้องกัน
การติดขัดของการจราจร และแม้ว่าจะได้อนุญาตแล้วก็ตาม หากมีความจ าเป็นแก่งานทางหรื อเมื่อผู้ได้รับ
อนุญาตกระท าผิดเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ กรมทางหลวงชนบทสามารถเพิกถอนการอนุญาตได้ หากผู้ใดก่อสร้าง
ทางเชื่อมโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และทาง ถนน หรือสิ่งอ่ืนใดที่สร้างขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด เจ้าหน้าที่ของ
กรมทางหลวงชนบท มีอ านาจสั่งให้รื้อถอนหรือท าลายภายในก าหนดเวลาอันสมควรได้ ถ้าไม่ปฏิบัติตาม มีโทษ
จ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบท
สามารถรื้อถอนหรือท าลาย โดยผู้นั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้ และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน
ท าลายคืนให้กรมทางหลวงชนบทด้วย 

ดังนั้น เพ่ือให้การสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอ่ืนใดในเขตทางหลวงชนบท เป็นทางเข้าออกถนน
ทางหลวงชนบท เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อเจ้าของที่ดินและผู้ใช้รถใช้ถนน 
อย่าลืมติดต่อสอบถามและขออนุญาตก่อนด าเนินการได้ท่ีแขวงทางหลวงชนบททุกจังหวัด และขอให้ท่านโปรด
ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ให้ญาติมิตรของท่านได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย และหากพบว่ามีการสร้างทาง ถนน หรือ
สิ่งอ่ืนใดในเขตทางหลวงชนบท เป็นทางเข้าออกถนนทางหลวงชนบท ที่น่าจะไม่ได้รับอนุญาต โปรดแจ้งได้ที่
แขวงทางหลวงชนบทในจังหวัดของท่าน หรือหมวดบ ารุงทางหลวงชนบทที่ดูแลถนนทางหลวงชนบทสายนั้น 
หรือแจ้งเหตุทางสายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 เพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน ซึ่งถ้าศาล
ลงโทษปรับผู้กระท าผิด และมีการช าระค่าปรับแล้ว ท่านมีสิทธิได้รับเงินสินบนน าจับเป็นก าลังใจในการ
ช่วยเหลือภาครัฐด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. การติดตั้ง แขวน วาง กองสิ่งของในเขตทางหลวงชนบท 
  
  ในชีวิตประจ าวันเรามักจะพบเห็นว่า มีร้านค้าต่าง ๆ วางสิ่งของขายริมถนนจนเห็นว่าเป็นเรื่อง
ปกต ิแต่บางร้านอาจใช้พ้ืนที่เขตทางหลวงชนบท เช่น ทางเท้า หรือไหล่ทาง เป็นพื้นที่ตั้งขายสินค้า หรือในบาง
พื้นที่มีการตากพืชผลทางการเกษตรบนถนนทางหลวงชนบท หรือมีการกองวัสดุก่อสร้าง อิฐ หิน ดิน ทราย  
ล้ าเข้ามาในไหล่ทาง กรณีเช่นนี้อาจเป็นความผิดตามกฎหมายทางหลวงได้ หากผู้นั้นไม่ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของกรมทางหลวงชนบท เพราะในมาตรา 38 ของพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 
วางหลักกฎหมายไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง แขวน วาง หรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวงในลักษณะที่เป็นการกีดขวาง 
หรืออาจเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะ หรือในลักษณะที่จะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวง หรือความไม่สะดวก
แก่งานทาง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของกรมทางหลวงชนบท ผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษ
ตามมาตรา 72 จ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

  ในการขออนุญาตนั้น ให้ยื่นค าขออนุญาตที่แขวงทางหลวงชนบทที่ดูแลถนนสายที่จะขออนุญาต
ด าเนินการ หากกรมทางหลวงชนบทอนุญาต ก็จะก าหนดเงื่อนไขให้ปฏิบัติตามเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่
ผู้ใช้ทางไว้ด้วย แต่เมื่อมีความจ าเป็นแก่งานทางหรือเมื่อผู้ได้รับอนุญาตกระท าผิดเงื่อนไขที่ก าหนด กรมทางหลวง
ชนบทมีอ านาจเพิกถอนการอนุญาตได้ ผู้ที่ติดตั้ง แขวน วาง หรือกองสิ่งของในเขตทางหลวงชนบทโดยไม่ได้รับ
อนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนด เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบท มีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นรื้อถอน ท าลาย 
หรือขนย้ายสิ่งของที่ติดตั้ง แขวน วางหรือกองอยู่ ภายในก าหนดเวลาอันสมควรได้ ถ้าไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง ผู้นั้น
จะมีโทษตามมาตรา 70 จ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และเจ้าหน้าที่
ของกรมทางหลวงชนบท มีอ านาจรื้อถอน ท าลาย หรือขนย้ายสิ่งที่ติดตั้ง แขวน วางหรือกองอยู่ โดยผู้นั้นจะ
เรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้ และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการคืนให้กรมทางหลวงชนบทด้วย  

  ที่กฎหมายห้ามไว้เช่นนี้ ก็เพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน เพราะถนนเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินที่ทุกคนมีสิทธิใช้ร่วมกัน และต้องไม่ท าให้เกิดอันตรายแก่ผู้อ่ืน ดังนั้น หากท่านมีความจ าเป็นที่
จะต้องติดตั้ง แขวน วาง หรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวงชนบท ขอให้ติดต่อขออนุญาตจากแขวงทางหลวงชนบท
ก่อนด าเนินการ และขอให้ท่านโปรดประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ให้ญาติมิตรของท่านได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย และ
หากพบว่ามีผู้ติดตั้ง แขวน วาง หรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวงชนบทในลักษณะที่เป็นการกีดขวาง หรืออาจเป็น
อันตรายแก่ยานพาหนะ หรือในลักษณะที่จะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวง หรือความไม่สะดวกแก่งานทาง 
โดยที่ท่านคิดว่าน่าจะไม่ได้รับอนุญาต โปรดแจ้งแขวงทางหลวงชนบทในจังหวัดของท่าน หรือหมวดบ ารุง
ทางหลวงชนบทที่ดูแลถนนทางหลวงชนบทสายนั้น หรือสายด่วนกรมทางหลวงชนบท หมายเลขโทรศัพท์ 1146 
เพ่ือตรวจสอบและด าเนินการต่อไป หากศาลลงโทษปรับผู้กระท าผิด และมีการช าระค่าปรับแล้ว ท่านที่แจ้ง
เบาะแสให้กรมทางหลวงชนบททราบ จะมีสิทธิได้รับเงินสินบนน าจับด้วย  
 
 
 
 
 
 
 



3. การปิดกั้นทางหลวงหรือวางวัตถุแหลมหรือมีคมบนทางหลวง 
 
  หลายท่านคงเคยได้ทราบข่าวมิจฉาชีพที่น ากิ่งไม้ ต้นไม้ หรือสิ่งอ่ืน มากีดขวางการจราจร  
หรือมีการโรยตะปูไว้บนถนน เพ่ือหวังให้ผู้ขับขี่รถหยุดรถ หรือท าให้รถได้รับความเสียหายจนเคลื่อนที่ต่อไป
ไม่ได้ และอาศัยจังหวะนั ้น โจรกรรมทรัพย์สินหรือท าร้ายร่างกายของผู้ขับขี่ นอกจากผู ้กระท าจะมี
ความผิดฐานชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ผู้ที่จะท าการดังกล่าวยังมีความผิด 
ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ฐานความผิด “ปิดกั้นทางหลวง” ตามมาตรา 39 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า 
“ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการปิดกั้นทางหลวง หรือวางวัตถุที่แหลมหรือมีคมหรือน าสิ่งใดมาขวางหรือวางบน 
ทางหลวง หรือกระท าด้วยประการใด ๆ บนทางหลวงในลักษณะที่อาจเกิดอันตรายหรือเสียหายแก่ยานพาหนะ
หรือบุคคล” ผู้ที่กระท าการดังกล่าวมีโทษตามมาตรา 72 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 
60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ซึ่งกฎหมายทางหลวง มีเจตนารมณ์เพ่ือรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้รถ 
ใช้ถนน เพราะหากมีการน าสิ่งของมาปิดกั้นถนนหรือวางของแหลมหรือมีคม เช่น ตะปู ไว้บนถนน หากผู้ขับขี่
มองไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นก็อาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึงชีวิตได้  

  ดังนั้น เพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน หากพบเห็นผู้ใดท าการปิดกั้นทางหลวง
หรือน าของแหลมหรือมีคมวางบนถนนทางหลวงชนบท โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ผ่านสายด่วนกรมทางหลวงชนบท
1146 โดยทันที เพ่ือเจ้าหน้าที่จะได้จัดการเคลื่อนย้ายสิ่งเหล่านั้นออกจากถนนและด าเนินคดีกับผู้กระท า
ความผิดต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. การระบายน้้าลงในเขตทางหลวง 
 
  ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านย่อมทราบดีว่า หากฝนตก หรือมีน้ าท่วมขังบนถนน การขับรถจะเกิด
ความยากล าบาก อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายข้ึน และถนนหนทางมักจะช ารุดเกิดความเสียหายขึ้น สาเหตุที่เกิดขึ้น
จากธรรมชาติก็เป็นเรื่องที่ภาครัฐต้องหาวิธีป้องกันและแก้ไขจัดการ แต่หากสาเหตุเกิดจากคนที่เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตน เช่น ตั้งใจต่อท่อระบายน้ าจากอาคารบ้านเรือน หรือโรงงานลงมาสู่ถนนหรือพ้ืนที่เขตทางหลวงชนบท 
โดยอาจเห็นว่าเป็นพ้ืนที่ว่างริมถนน จนเกิดน้ าท่วมขังบนผิวจราจร หรือน้ ากัดเซาะท าให้โครงสร้างของถนน
เสียหาย หรือการต่อท่อระบายน้ าจากอาคารบ้านเรือนสู่ท่อหรือระบบระบายน้ าที่กรมทางหลวงชนบทจัดท าขึ้นไว้
ในสายทางโดยพลการ ซึ่งอาจส่งผลให้การระบายน้ าในสายทางลดประสิทธิภาพลงจากเดิมที่มีการออกแบบไว้
การกระท าเช่นนี้มาตรา 39/1 แห่งพระราชบัญญัตทิางหลวง พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดไว้ว่าเป็นความผิด โดยกฎหมาย
บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดระบายน้ าลงในเขตทางหลวงอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวง เว้นแต่
ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบท” ถ้าฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ดังนั้น หากผู้ใดมีความจ าเป็นต้องระบายน้ าลงในเขตทางหลวง 
ต้องมาขออนุญาตจากกรมทางหลวงชนบทก่อน เมื่อกรมทางหลวงชนบทอนุญาตแล้วจะมีข้อก าหนดหรือเงื่อนไข
ให้ผู้ขออนุญาตปฏิบัติตาม หากภายหลังมีการกระท าผิดเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ เจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้งดเว้น
การระบายน้ าได้ทันที หรือให้รื้อถอน หรือปิดกั้นทางระบายน้ าภายในเวลาอันสมควร หากไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง
จะมีโทษตามมาตรา 70 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
และเจ้าหน้าที่มีอ านาจรื้อถอนหรือปิดกั้นทางระบายน้ าดังกล่าวได้ โดยผู้ที่ฝ่าฝืนค าสั่งจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้ 
ทั้งยังต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้นด้วย หากผู้ใดขัดขวางการรื้อถอนหรือปิดกั้นทางระบายน้ าดังกล่าวของ
เจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับอีกกระทงหนึ่งด้วย 

  ดังนั้น เพ่ือความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง และเพ่ือให้ถนนมีคงทนใช้ประโยชน์ได้นาน จึงขอเชิญชวน
ให้ทุกท่านช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้คนใกล้ตัวของท่านได้รับทราบข้อกฎหมายดังกล่าวด้วย และหากพบเห็น 
ผู้ระบายน้ าลงในเขตทางหลวงชนบทซึ่งมีลักษณะน่าจะไม่ได้รับอนุญาต ขอให้แจ้งกรมทางหลวงชนบททราบ
ผ่านสายด่วน 1146 หรือติดต่อแขวงทางหลวงชนบทหรือหมวดบ ารุงทางหลวงชนบทในพ้ืนที่เพ่ือจะได้ 
ท าการตรวจสอบและด าเนินการต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. การท้าลายป้ายจราจรและอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
 
  ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร เครื่องหมายสัญญาณ เครื่องหมายสัญญาณไฟฟ้า เครื่องแสดง
สัญญาณ อุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย รั้ว หลักส ารวจ หลักเขต หรือหลักระยะนั้น มีความส าคัญต่อความ
ปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนนอย่างมาก แต่ทุกท่านอาจพบเห็นบ่อยครั้งว่า ป้ายและเครื่องหมายจราจรต่างๆ 
ถูกขีดเขียน ท าลาย ท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ จนท าให้เกิดอุบัติเหตุและความสับสนเป็นปัญหาต่อผู้ใช้รถ
ใช้ถนนอยู่เสมอ ภาครัฐให้ความส าคัญในเรื่องนี้ จึงมีกฎหมายตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง 
พ.ศ. 2535 ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เปลี่ยนแปลง ขีดเขียน เคลื่อนย้าย 
รื้อถอน หรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเครื่องหมายจราจร ป้ายจราจร เครื่องหมายสัญญาณ เครื่องหมายสัญญาณ 
ไฟฟ้า เครื่องแสดงสัญญาณ อุปกรณ์อ านวยความปลอดภัย รั้ว หลักส ารวจ หลักเขต หรือหลักระยะ ซึ่งเจ้าหน้าที่
ได้ติดตั้งหรือท าให้ปรากฏในเขตทางหลวง” ผู้ที่กระท าการดังกล่าวมีโทษตามมาตรา 73 ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษหนักมาก ทั้งนี้ 
เนื่องจากอุปกรณ์งานทางดังกล่าว มีไว้เพื่อเป็นสิ่งที่สื่อความหมายให้ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตาม หรือมีไว้เพ่ืออ านวย
ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง การท าให้สิ่งของเหล่านี้เสียหายย่อมส่งผลกระทบแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในวงกว้าง 
กฎหมายจึงได้ก าหนดโทษไว้สูง  

  ดังนั้น การแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเห็นการกระท าดังกล่าวก็ย่อมเป็นการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
ในการดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน ทุกท่านสามารถแจ้งเหตุให้กรมทางหลวงชนบททราบ 
ผ่านสายด่วน 1146 ได้ตลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. การขุด ขน ท้าลายหรือท้าให้เสียหายแก่ทางหลวง 
 

เมื่อพูดถึงค าว่า “ทางหลวง” คนโดยทั่ว ๆ ไปอาจเข้าใจว่าหมายถึงเฉพาะแต่ถนนที่ใช้สัญจร
ไปมาเท่านั้น  แต่ความเป็นจริงแล้ว ค าว่า “ทางหลวง” ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ไม่ได้หมายถึง
ถนนแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังหมายความรวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตทางหลวงด้วย เช่น ต้นไม้ สะพาน 
ท่อ หรือ  รางระบายน้ า ก าแพงกันดิน รั้ว หลักส ารวจ หลักเขต ป้ายจราจร เครื่องหมายสัญญาณไฟจราจร ที่
พักคนโดยสาร (ศาลารอรถ) ที่พักริมทาง เป็นต้น ทางหลวงมีไว้เพ่ือประโยชน์สาธารณะ อ านวยความสะดวก
แก่การสัญจรไปมาของประชาชน เป็นสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกัน การท าให้ทางหลวงหรือถนน
เสียหายไม่ว่าจะโดยวิธีการใดโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น การขุดเจาะถนน การรื้อทางเท้า การท าลายที่พักคน
โดยสารหรือการตัดต้นไม้ในเขตทางหลวง ถือว่าเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 
มาตรา 43 ซึ่งก าหนดห้ามมิให้ผู้ใดขุด ขน ท าลาย หรือท าให้เสียหายแก่ทางหลวง หรือวัตถุส าหรับใช้งานทาง 
เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของกรมทางหลวงชนบท ผู้ฝ่าฝืนต้องได้รับโทษตาม
มาตรา 72 คือจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ เพราะการกระท าดังกล่าว
เป็นการท าให้ทางหลวงเสียหายไม่มีความปลอดภัยต่อประชาชน 

ดังนั้น กรมทางหลวงชนบท จึงขอความร่วมมือจากประชาชนให้ช่วยกันสอดส่องดูแล รักษา
ถนนที่เราใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมา หากเห็นว่ามีใครท าให้ถนนหรือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในเขตทางหลวงชนบท
เสียหายก็ขอให้แจ้งแขวงทางหลวงชนบทหรือหมวดบ ารุงทางหลวงชนบทในพ้ืนที่ หรือทางหมายเลขโทรศัพท์
สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 และหากศาลลงโทษปรับผู้กระท าผิดและมีการช าระค่าปรับแล้ว ผู้ที่แจ้ง
เบาะแสก็จะมสีิทธิได้รับเงินสินบนน าจับด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. การซื้อ ขาย แจกจ่ายหรือเรี่ยไรบนทางจราจรและไหล่ทาง 
 
  ภาพคนขายพวงมาลัยตามสี่แยก คงเป็นภาพที่คุ้นชินกับผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างดี นอกจากนั้นแล้ว
ในพ้ืนที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าตั้งแผงค้าขายสินค้าอยู่บนไหล่ทาง ซึ่งไหล่ทางเป็นพ้ืนที่ที่มีไว้
เพ่ืออ านวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน เช่น กรณีที่รถจอดเสียก็ต้องน ารถเข้าจอดไว้ในไหล่ทาง เป็นต้น 
หากมีการตั้งขายสินค้าบนไหล่ทางย่อมสร้างความไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง และก็อาจเป็นอันตรายแก่พ่อค้า
แม่ค้าด้วยเช่นกัน เมื่อมีการหยุดรถเพ่ือซื้อสินค้าก็จะส่งผลกระทบต่อการจราจรอีกด้วย การกระท าดังกล่าว
เป็นความผิดตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ซึ่งบัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดซื้อ ขาย 
แจกจ่าย หรือเรี่ยไรบนทางจราจรและไหล่ทาง” จากกฎหมายดังกล่าวจะเห็นว่า กฎหมายห้ามทั้งการซื้อและ
การขาย ดังนั้น ผู้ซื้อก็มีความผิดด้วย หากเจ้าพนักงานทางหลวงหรือต ารวจพบเห็นผู้กระท าความผิดสามารถ
จับกุมได้ทันที ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนจะมโีทษตามมาตรา 73/1 จ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ ซึ่งเป็นโทษที่รุนแรงมาก เนื่องจากหากมีการฝ่าฝืนกฎหมายอาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิต ร่างกาย 
และทรัพย์สินของผู้อื่นได้  

  จึงขอให้ท่านได้บอกเล่าให้ญาติสนิทมิตรสหายของท่านได้ทราบข้อกฎหมายดังกล่าวและ
ปฏิบัติตามกฎหมายด้วย และหากท่านพบการกระท าผิดดังกล่าว โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท
ในพ้ืนที่ หรือทางสายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. การทิ้งขยะมูลฝอยในเขตทางหลวงชนบท 
 

ปัจจุบันเมื่อเราเดินทางสัญจรไปมาบนถนนมักจะพบเห็นว่า สองข้างทางมีการทิ้งขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ไว้เกลื่อนกลาดเป็นจ านวนมาก เกิดความสกปรกไม่น่ามอง ที่พบเห็นได้บ่อย เช่น การทิ้งขยะ
ออกมาจากรถที่ก าลังแล่นอยู่บนถนน หรือผู้ประกอบการร้านค้าร้านขายอาหารหรือผู้อยู่อาศัยในอาคาร
บ้านเรือนสองฝากถนนน าขยะ เศษอาหารมาทิ้ง หรือเทน้ าเสีย น้ าทิ้งบนถนนหรือในเขตทางหลวง หรือการที่
รถบรรทุกหิน ดิน ทราย ท่อนไม้ หรือสิ่งต่าง ๆ ไม่ยอมใช้อุปกรณ์คลุมรถหรือผูกมัดสิ่งเหล่านั้นให้ดี ท าให้เศษ
หิน ดิน ทราย ท่อนไม้หรือสิ่งต่าง ๆ ที่บรรทุกมาตกลงบนถนนหรือไหล่ทาง กีดขวางการจราจรท าให้การสัญจร
ไปมาไม่สะดวกเกิดความสกปรกบนถนน ทั้งยังอาจเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ถนน ตัวอย่างอุบัติเหตุที่พบเจอบ่อย ๆ 
เช่น การทิ้งถุงพลาสติกออกมาจากรถที่ก าลังแล่นอยู่แล้วถุงพลาสติกนั้นปลิวไปปิดหน้าคนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์
ท าให้รถมอเตอร์ไซค์ล้มคนขับขี่และนั่งซ้อนได้รับบาดเจ็บ หรือรถขนดินที่เปียกชุ่มท าดินตกหล่นบนถนนเวลา
กลางคืน ท าให้รถที่แล่นตามมาต้องหักหลบหรือเหยียบดินนั้นแล้วเกิดลื่นไถลลงข้างทาง กรณีเช่นนี้ถือว่าเป็น
ความผิดตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 45 ซึ่งก าหนดห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล น้ าเสีย น้ าโสโครก เศษหิน ดิน ทราย หรือสิ่งอ่ืนใดในเขตทางหลวง หรือกระท าด้วยประการใด ๆ เป็น
เหตุให้ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล เศษหิน ดิน ทราย ตกหล่นบนทางจราจรหรือไหล่ทาง 

หากเจ้าพนักงานทางหลวงหรือต ารวจพบเห็นการกระท าความผิดดังกล่าวก็สามารถจับกุม
ผู้กระท าความผิดด าเนินคดีได้ทันที ซึ่งมีโทษตามมาตรา 72 คือจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับถือว่าเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักมากแต่ก็เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ถนน  ดังนั้น 
เราทุกคนในฐานะเป็นผู้ใช้ถนนสัญจรไปมา จึงควรช่วยกันสอดส่องดูแลรักษาถนนที่เราใช้เป็นเส้นทางสัญจร
ไปมาให้สะอาดอยู่เสมอ นอกจากจะท าให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรแล้ว ยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม
อีกด้วย และหากพบเห็นว่ามีการกระท าความผิดดังกล่าวบนถนนทางหลวงชนบทหรือในเขตทางหลวงชนบท
ก็ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบททราบหรือแจ้งทางหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 
1146 หากศาลลงโทษปรับผู้กระท าผิดและมีการช าระค่าปรับแล้ว ผู้ที่แจ้งเบาะแสให้กรมทางหลวงชนบททราบ
ก็มีสิทธิได้รับเงินสินบนน าจับด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. การสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดในเขตทางหลวงชนบท 
 

ในทุก ๆ วัน ตั้งแต่ที่เราก้าวออกจากบ้าน เดินทางไปในสถานที่ต่าง ๆ ก็จะเห็นว่ามีการสร้าง
อาคารใกล้กับถนนเพื่อใช้ประกอบกิจการร้านค้าบ้าง ใช้เป็นที่อยู่อาศัยบ้าง หรือแม้กระทั่งสร้างขึ้นเพ่ือขายบ้าง 
แต่เราเคยสังเกตหรือไม่ว่าสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เหล่านี้ บ้างครั้งก็สร้างใกล้กับถนนมากจนดูน่ากลัว การก่อสร้าง
เหล่านั้นบางครั้งก็รุกล้ าออกมานอกที่ดินของตนเองจนเข้ามาอยู่ในเขตทางหลวงชนบท แล้วท่านทราบหรือไม่ว่า
การสร้างอาคารรุกล้ าเข้ามาในเขตทางหลวงนั้นผิดกฎหมาย และกฎหมายที่ว่านี้คือพระราชบัญญัติทางหลวง 
พ.ศ. 2535 มาตรา 47 ซึ่งวางหลักกฎหมายไว้ว่า ห้ามผู้ใดสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดในเขตทางหลวง หรือรุกล้ า
เข้าไปในเขตทางหลวงโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งเขต
ทางหลวงนั้นรวมถึงไหล่ทาง ทางเท้า และพ้ืนที่ซึ่งก าหนดไว้เป็นเขตทางหลวงด้วย โดยผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษตาม
มาตรา 72 จ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง
ชนบทสามารถออกค าสั่งให้รื้อถอน หรือท าลายอาคารหรือสิ่งอื่นใดท่ีสร้างรุกล้ าเข้าไปในเขตทางหลวงโดยไม่ได้
รับอนุญาตได้ ซึ่งถ้าผู้กระท าการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบทสามารถ
เข้ารื้อถอนหรือท าลายโดยผู้กระท าการฝ่าฝืนจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการ
รื้อถอนคืนให้กรมทางหลวงชนบทด้วย แต่ทั้งนี้ผู้ที่มีความจ าเป็นต้องก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดในเขตทางหลวง
สามารถยื่นค าขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอ่ืนใดได้โดยต้องยื่นค าขออนุญาตที่แขวงทางหลวงชนบทในจังหวัด
ที่ดูแลถนนทางหลวงชนบทสายนั้น 

ส าหรับค าว่า “อาคารหรือสิ่งอ่ืนใด” ที่ห้ามก่อสร้างนี้ หมายถึงสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะเป็นการ
ก่อสร้างที่ถาวรและมีความมั่นคงแข็งแรง เช่น ร้านค้า สะพาน ทางระบายน้ า รวมทั้งป้ายที่มีขนาดใหญ่ด้วย 
ดังนั้น ก่อนที่ท่านจะสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดขอให้ตรวจสอบดูก่อนว่าท่านสร้างในที่ดินของท่านหรือไม่
เพ่ือหลีกเลี่ยงความผิดทางอาญาที่ท่านจะได้รับ และขอให้ท่านโปรดประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ให้กับเพื่อนบ้าน
ได้ทราบด้วยหากท่านพบเห็นหรือสืบทราบว่ามีการสร้างอาคาร หรือสิ่งอ่ืนใดในเขตทางหลวงชนบทที่คาดว่า
เป็นการกระท าโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบท หรือแจ้งเหตุทางสายด่วน
กรมทางหลวงชนบท 1146 เพ่ือเจ้าหน้าที่จะได้ด าเนินการตรวจสอบต่อไป เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
และเพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ผู้แจ้งเบาะแสมีสิทธิได้รับเงินสินบนน าจับเป็นก าลังใจในการ
ช่วยเหลือภาครัฐด้วย ถ้าศาลลงโทษปรับผู้กระท าความผิดและมีการช าระค่าปรับเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. การปักเสา พาดสาย วางท่อในเขตทางหลวง 
 
  “เสาก็ต้องปักในเขตทางหลวง สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สายสัญญาณต่างๆ ก็ต้องพาดผ่าน
เขตทางหลวง ไหนจะท่อระบายน้ าท่อน้ าประปาอีกเล่า เราต้องใช้เขตทางหลวงทั้งนั้นจะท าอย่างไรดี” หากท่าน
มีความจ าเป็นต้องใช้เขตทางหลวงในการกระท าต่าง ๆ รัฐก็ไม่ได้ ใจไม้ไส้ระก าแต่ต้องมาขออนุญาตให้ถูกต้อง
เพ่ือก าหนดวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้คือมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง 
พ.ศ. 2535 ก าหนดไว้ว่า “ผู้ใดมีความจ าเป็นต้องปักเสา พาดสาย วางท่อ หรือกระท าการใด ๆ ในเขตทางหลวง 
จะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวง
เสียก่อน” ซึ่งในการอนุญาตเจ้าหน้าที่จะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้และผู้ได้รับอนุญาตต้องช าระค่าใช้ทางหลวง
ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง หากมีผู้กระท าการโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวง มีอ านาจรื้อถอนหรือท าลายโดยผู้นั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้
และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น หากผู้ใดปักเสา พาดสาย วางท่อ ในเขตทางหลวงโดยไม่ขออนุญาต  
มีโทษตามมาตรา 72 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  ถ้าท่านมีความจ าเป็นต้องใช้เขตทางหลวงของกรมทางหลวงชนบท โปรดติดต่อขออนุญาต
ได้ที่แขวงทางหลวงชนบทในจังหวัดของท่าน หรือหากพบว่ามีการใช้เขตทางหลวงโดยไม่ได้รับอนุญาตโปรดแจ้ง
เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทในจังหวัดของท่านหรือหมวดบ ารุงทางหลวงชนบทที่ดูแลพื้นที่ของท่าน หรือ
อีกหนึ่งช่องทางผ่านสายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. การกีดกั้นหรือเปลี่ยนแปลงทางน้้า 
 
  กระแสน้ าพัดถนนจนถนนสายนั้นขาด ไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ คงเป็นภาพที่คุ้นตาผ่านทาง
จอโทรทัศน์ในช่วงทีเ่กิดอุทกภัยใหญ่ เมื่อน้ าไหลมาถนนก็จะสลายไป นับว่าเป็นข้อเท็จจริงอันไม่อาจปฏิเสธได้ 
และเพ่ือรักษาทางหลวงให้มีสภาพดีพร้อมส าหรับการคมนาคม จึงมีกฎหมาย มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
ทางหลวง พ.ศ.2535 บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดกีดกั้นหรือเปลี่ยนแปลงทางน้ าที่ติดต่อกับเขตทางหลวงหรือ
ทางน้ าที่ไหลผ่านทางหลวง ในเขตที่ดินภายในระยะ 500 เมตร จากแนวกลางทางหลวง เว้นแต่ได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือจากผู้อ านวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งรับได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวง” หากการกระท า
ดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาต มีโทษตามมาตรา 73/2 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบทจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ฝ่าฝืนรื้อถอนสิ่งกีดกั้น
หรือแก้ไขทางน้ าภายในก าหนดเวลาอันสมควร หากผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้ารื้อถอนหรือ
จัดการแก้ไข โดยผู้นั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้นด้วย  

  ถ้าท่านมีความจ าเป็นต้องกีดกั้น เปลี่ยนแปลงทางน้ าที่ติดต่อกับเขตทางหลวงหรือทางน้ า 
ที่ไหลผ่านทางหลวง ในเขตที่ดินภายในระยะ 500 เมตร จากแนวกลางทางหลวง จะต้องขออนุญาตจาก 
กรมทางหลวงชนบทก่อน เพราะหากมีการเปลี่ยนแปลงทางน้ าอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของถนนที่ได้
ก่อสร้างไว้เดิม และอาจท าให้ถนนเสียหายจนเกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้ หากท่านพบเห็นการกระท า
ดังกล่าว โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท หรือสายด่วน 1146 เพ่ือจะได้ตรวจสอบและด าเนินการ
ต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. การใช้ยานพาหนะบนทางที่ยังไม่เปิด 
 
  “อันตรายห้ามเข้า” “ทางอยู่ระหว่างก่อสร้างยังไม่ได้เปิดให้ใช้สัญจร” “เขตก่อสร้างอันตราย 
ห้ามเข้า” หรือป้ายเขียนข้อความอีกมากมายซึ่งใช้สื่อความหมายว่าถนนดังกล่าวยังไม่พร้อมใช้งาน การฝ่าฝืน
ป้ายเตือนเข้าไปใช้ยานพาหนะบนถนนดังกล่าวนอกจากจะเกิดอันตรายแก่ตัวผู้ฝ่าฝืนเองแล้ว  ยังสร้างความ
เสียหายให้กับถนนซึ่งก าลังด าเนินการก่อสร้าง หรือก่อสร้างเสร็จแล้วแต่ยังไม่พร้อมใช้งานอีกด้วย เพ่ือรักษา 
ทางหลวง กฎหมายจึงมีมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 ซึ่งบัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใด 
ใช้ยานพาหนะบนทางหลวงซึ่งยังมิได้เปิดอนุญาตให้ใช้เป็นทางสาธารณะ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน          
ผู้ควบคุมทางหลวงนั้น หรือผู้ได้รับสัมปทานแล้วแต่กรณี” ผู้กระท าการฝ่าฝืนดังกล่าวมีโทษตามมาตรา 73/1 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000.00 บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  ดังนั้น เพ่ือรักษาทางหลวงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่าน และรักษาถนน
ซึ่งเป็นสมบัติของส่วนรวม จึงไม่ควรฝ่าฝืนกฎหมายนี้ หากท่านมีความจ าเป็นต้องใช้ทางดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ขอให้ยื่นเรื่องขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบท ได้ที่แขวงทางหลวงชนบทในจังหวัดของท่าน 
และหากพบเจอการกระท าผิดโดยใช้ยานพาหนะบนทางที่ยังไม่เปิดให้ใช้ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวง
ชนบท ทางสายด่วน 1146 เพื่อช่วยกันรักษาถนนและรักษาชีวิตของทุกคนให้ปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. การใช้ยานพาหนะที่มีน้้าหนัก น้้าหนักบรรทุก หรือน้้าหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้ก้าหนด 
 

ปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ าหนักเกินพิกัดตามกฎหมาย             
ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อถนน และเป็นปัญหาส าคัญที่ท าให้รัฐต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนนเพ่ิมขึ้น ทั้งยังเป็นเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติภัยบนท้องถนน และเป็นการเพ่ิมภาระ
ค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งเป็นผู้เสียภาษีบ ารุงรักษาถนนโดยตรง รัฐจึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ก าหนดมาตรการควบคุม ก ากับ ดูแล และแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ าหนักเกินพิกัดขึ้นมา 

  มาตรการที่รัฐน ามาใช้ในการควบคุม ก ากับ ดูแล และแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ าหนักเกิน
พิกัด คือ ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ซึ่งวางหลักกฎหมายไว้ว่า เพื่อรักษา
ทางหลวงผู้อ านวยการทางหลวงมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ห้ามใช้ยานพาหนะบนทางหลวง โดยที่
ยานพาหนะนั้นมีน้ าหนัก น้ าหนักบรรทุกหรือน้ าหนักลงเพลาเกินกว่าที่ก าหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้น
อาจท าให้ทางหลวงเสียหาย ซึ่งผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษตามมาตรา 73/2 จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และอาจถูกริบรถบรรทุกท่ีใช้ในการกระท าความรับผิดด้วย 

  ส าหรับการก าหนดพิกัดน้ าหนักยานพาหนะและน้ าหนักบรรทุกของรถบรรทุกแต่ละชนิดนั้น
รายละเอียดเป็นไปตามประกาศผู้อ านวยการทางหลวงชนบท เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ าหนัก น้ าหนัก
บรรทุก หรือน้ าหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้ก าหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจท าให้ทางหลวงเสียหายเดินบน    
ทางหลวงชนบทในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งในปัจจุบันพิกัดน้ าหนักยานพาหนะและ
น้ าหนักบรรทุกใช้บังคับกับยานพาหนะ 3 ประเภทคือ 
  1) ยานพาหนะชนิดรถเดี่ยว 
  2) ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถก่ึงพ่วง 
  3) ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถพ่วง 

  ดังนั้น ในฐานะที่ประชาชนทุกคนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเสียภาษีบ ารุงรักษาถนนจึงควรร่วมกัน
รักษากฎหมาย เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกคน และถ้าพบการกระท าความผิดก็ควรแจ้ง
เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบท ณ แขวงทางหลวงชนบท หรือหมวดบ ารุงทางหลวงชนบทในพื้นที่ และ
สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 เพื่อจะได้ด าเนินการตามกฎหมายเอาตัวผู้ กระท าความผิดที่เห็นแก่ตัว
มาลงโทษ ซึ่งผู้แจ้งเบาะแสในการจับตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษมีสิทธิได้รับเงินสินบนน าจับเพ่ือเป็นขวัญและ
ก าลังใจด้วย หากศาลพิพากษาลงโทษปรับผู้กระท าผิด และมีการช าระค่าปรับแล้ ว ถ้าเราทุกคนร่วมกัน
สอดส่องดูแลถนนหนทางที่ท่านใช้อยู่ก็จะอยู่ในสภาพที่สมบรูณ์พร้อมใช้งานส าหรับการสัญจรได้อีกนาน และ
ยังเป็นการลดอุบัติเหตุได้อีกด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 



14. การไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งให้แก้ไขทรัพย์สินริมทางหลวง 
 
  กิ่งไม้หักทับคนเสียชีวิต ป้ายโฆษณาหล่นทับคนบาดเจ็บสาหัส หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบริเวณ
พ้ืนที่ของเจ้าของต้นไม้ หรือเจ้าของป้ายโฆษณา ผู้เป็นเจ้าของที่ไม่ดูแลทรัพย์สินย่อมต้องรับผิดต่อผู้เสียหาย
หรือผู้เสียชีวิตด้วย ถ้าหากว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดบนทางหลวง ผู้ที่ต้องรับผิดก็คือผู้ดูแลรักษาถนน แต่จาก
ตัวอย่างข้างต้น ทรัพย์สินบางอย่างไม่ได้อยู่ในเขตทางหลวง เช่น ต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่ในที่ดินของประชาชน หรือ
สิ่งก่อสร้างที่สร้างไว้ในที่ดินของประชาชน แต่หากเกิดเหตุการณ์สิ่งของเหล่านั้นล้มลงมา ก็อาจส่งผลมาถึงถนน
หรือผู้ใช้ทางได้ หากหน่วยงานของรัฐไม่ดูแลครอบคลุมไปถึงบริเวณริมถนนดังกล่าว ย่อมจะเกิดอันตรายต่อ
ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ กฎหมายจึงได้ขยายอ านาจดูแลของรัฐออกไปตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.
2535 ซึ่งบัญญัติว่า “เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ริมทางหลวงต้องรักษาต้นไม้ เหมือง ฝาย หรือ
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ที่อยู่ในความครอบครองของตนไม่ให้กีดขวางทางจราจรหรือเกิดความเสียหายแก่
ทางหลวง” ซึ่งหากเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้จัดการแก้ไขอุปสรรคดังกล่าวแล้ว แต่ไม่ปฏิบัติตาม ผู้อ านวยการ
ทางหลวงหรือเจ้าพนักงานซึ่งผู้อ านวยการทางหลวงแต่งตั้งให้ควบคุมทางหลวงมีอ านาจเข้ารื้อถอน ท าลาย หรือ
ตัดฟัน โดยผู้นั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้นด้วย หากผู้ใดขัดขวางการ
ด าเนินการของเจ้าหน้าที่ จะมีโทษตามมาตรา 71 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

จึงขอความร่วมมือร่วมใจจากทุก ๆ ท่านที่อยู่ริมทางหลวง โปรดดูแลทรัพย์สินของท่านให้อยู่
ในสภาพปลอดภัยอยู่เสมอ เพราะหากทรัพย์สินของท่านก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืนแล้ว ท่านก็จะต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายนั้นด้วย และหากเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบทมีหนังสือแจ้งให้ท่านจัดการ
แก้ไขทรัพย์สินของท่านให้มีความปลอดภัย ก็ขอให้ปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบด้วย  
 
 
 

 


