


คูมือ
การปฏิบัติงานของหมวดการทาง

เรื่อง
การควบคุมดูแลรักษาทางหลวง

ตามพระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ. 2535

กรมทางหลวง



คํานํา

งานบํารุงทางหลวงเปนงานหลักและมีความสําคัญ  ควบคูกับงานพัฒนาทางหลวง ซึ่งเปนปจจัย
ในการสงเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  การบํารุงทางหลวงใหมีสภาพการใชงานที่ดี ใหมีอายุการใชงานตามกําหนดเวลาและกา ร
ปองกันความเสียหายที่เกิดจากสาเหตุตางๆ ตลอดจนการแกไขปญหาความตองการของประชาชนในการ
ทําธุรกิจ และความเดือนรอนจากภัยพิบัติตางๆ  หมวดการทางเปนหนวยงานปฏิบัติที่สําคัญที่สุดของกรม
ทางหลวง จะตองมีความพรอมทุกๆ ดาน การบริหารทรัพยากรตาง ๆ การจัดซื้อจัดจาง การควบคุมงาน
จางเหมาที่ดี การควบคุมทางหลวงและการจัดการที่ดี  เพื่อใหงานบํารุงทางบรรลุวัตถุประสงคของกรมฯ
นายชางโยธาหมวดการทาง จึงมีความจําเปนตองเปนผูเรียนรูและมีแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกตอง  ทั้ง
กฎหมาย  ระเบียบ และวิชาการตาง ๆ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตลอดเวลา

“ คูมือการปฏิบัติงานของหมวดการทาง ” จะเปนแนวทางปฏิบัติที่ถูกตอง สอดคลองกับ
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ  วิชาการและขั้นตอนตาง ๆ ผม  ในนามกรมทางหลวง ขอขอบพระคุณคณะ
ผูจัดทําฯ เปนอยางยิ่งที่ไดสละเวลา  ทุมเท  ความคิดอาน  ประสบการณตาง ๆ เพื่อใหเปนคูมือที่สามารถ
นําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง  เหมาะสม อยางไรก็ตาม   หากทานผูใดมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชน
โปรดแจงใหคณะผูจัดทําฯ ทราบ  เพื่อดําเนินการตอไป

( นายธีระ  ตันสมพงษ )
รองอธิบดีกรมทางหลวง

ตุลาคม 2546



คําสั่งกรมทางหลวง
ที่ จ.1.7/ 1 /2546

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
ของหมวดการทาง

--------------------------------
เพื่อประโยชนแกทางราชการจึงใหแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํา คูมือการปฏิบัติงานของหมวดการทาง  ดังน้ี

1. นายอรุณ เด่ียวพานิช ประธาน
2. นายเทียนโชติ จงพีรเพียร กรรมการ
3. นายจํานงค ประยงครัตน กรรมการ
4. นายวีระชัย ตนอารีย กรรมการ
5. นายชัยเดช ขาทิพยพาที กรรมการ
6. นายดุษฎี เรืองรุจิระ กรรมการ
7. นายศักด์ิชัย ขําเจริญ กรรมการ
8. นายวันชัย ทรงศรี กรรมการ
9. นายอภิรัตน กิตติวรพันธ กรรมการ
10. นายวิชิต นามประสิทธิ์ กรรมการ
11. บุคลากร 6 กลุมพัฒนาระบบงาน      กองการเจาหนาที่ เลขานุการ
12. บุคลากร 6 ว. ฝายวางแผนกําลังคน       กองการเจาหนาที่ ผูชวยเลขานุการ
โดยใหคณะกรรมการมีหนาที่ดังตอไปน้ี
1. ศึกษา หนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงตางๆ ในหมวดการทางอยางละเอียด
2. ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ  ขอบังคับ  ตลอดจนระบบงานตาง ๆ ที่กรมกําหนด  ที่เกี่ยวของกับงานของหมวดการทาง
3. จัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานตาง ๆ ของหมวดการทาง และสรุปเปนคูมือการปฏิบัติงานของหมวดการทาง
4. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

ทั้งน้ี   ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป
สั่ง   ณ   วันที่ 8 มกราคม   พ.ศ.   2546

( นายธีระ  ตันสมพงษ )
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทางหลวง



คําสั่งกรมทางหลวง
ท่ี จ.3.20/ 2 /2546

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของหมวดการทาง
--------------------------------

ตามคําสั่งกรมทางหลวงที่ จ. 1.7/1/2546 ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2546 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของหมวดการทาง นั้น

เพื่อประโยชนแกทางราชการจึงให
1. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา คูมือการปฏิบัติงานของหมวดการทางเพิ่มเติม ดังนี้

1.1 นายเสนห  สงบกิจ กรรมการ
1.2 นายสุรศักดิ์ ปตุจาตุรนต กรรมการ
1.3 นายธีรพล  สมุทระประภูต กรรมการ

2. แกไขคําสั่งกรมทางหลวงท่ี  จ.1.7/1/2546 ลงวันท่ี 8 มกราคม  พ.ศ. 2546 ในลําดับท่ี
11 และ 12 ดังนี้

- ลําดับท่ี 11 นางกาญจนา  สรอยทอง เลขานุการ
- ลําดับท่ี 12 นายสุรัตน เซ็มมุกดา ผูชวยเลขานุการ

ทั้งนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง  ณ  วันท่ี 6 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2546

( นายโสภณ ดวงแข )
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทางหลวง



สารบัญ

เร่ือง หนา

 การศึกษาทําความเขาใจกับเน้ือหาสาระของกฎหมาย 1
 การตรวจสอบความถูกตองของแนวที่ดินเขตทางหลวง 4
 แนวทางปฏิบัติในการตรวจตราดูแลไมใหมีการกระทําผิด 5
 การดําเนินคดีอาญากับฝาฝน 7
 การร้ือถอนทําลายสิ่งปลูกสราง หรือ วัสดุสิ่งของอ่ืนใดที่เกิดจาการกระทําผิด 9

ภาคผนวก

 เอกสารแนบ ( ม.2/1 – ม.2/18 )
 แผนผังแสดงรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการตามคูมือฯ ( ม.2/19 – ม.2/21)



คูมือการปฏิบัติงานของหมวดการทาง
เรื่อง  การควบคุมดูแลรักษาทางหลวง ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535

เน่ืองจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มีจุดประสงคหลักในการกํากับ
ควบคุมการใชทางหลวง และการกระทําใดๆ ในเขตทางหลวง เพื่อใหเกิดความสะดวกปลอดภัยแ ก
การจราจรบนทางหลวงอยางเต็มที่      ซึ่งแมวาอํานาจหนาที่ในการรักษากฎหมายจะเปนของเจาหนาที่
ตํารวจ แตขาราชการเจาหนาที่ของกรมทางหลวง ก็ยังคงตองมีหนาที่ในการกํากับดูแลใหมีการถือ
ปฏิบัติตามกฎหมายดวยเชนกัน และขาราชการเจาหนาที่กรมทางหลวงที่นาจะเกี่ ยวของโดยตรงกับ
การกํากับควบคุมใหเปนไปตามกฎหมาย ก็คือ หมวดการทาง  ดวยเหตุน้ี จึงเปนการสมควรที่จะได
จัดทําคูมือการปฏิบัติงานสําหรับหมวดฯ ใชเปนแนวทางดําเนินการในทุกสวนทุกขั้นตอนเทาที่หมวด
ฯ จะตองมีหนาที่ เกี่ยวของในการควบคุมดูแลรักษาทางหลวงใหเปนไปตามบ ทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535

1. การศึกษาทําความเขาใจกับเนื้อหาสาระของกฎหมาย
กอนที่จะไดกลาวถึง บทบาทหนาที่หรือแนวทางดําเนินการที่หมวดฯ จะนําไปใชถือปฏิบัติ

หมวดฯ สมควรตองศึกษาทําความเขาใจในเน้ือหาสาระของพระราชบัญญัติทางหลวงฉบับน้ี รวมทั้ง
กฎหมายและระเบียบคําสั่งที่เกี่ยวของอ่ืนๆ ใหถองแทเสียกอน หากมิฉะน้ันแลว อาจมีปญหา
ผิดพลาดหรือไดผลลัพธที่ไมสมบูรณ ทั้งน้ี ในสวนของพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 ซึ่ง
เปนกฎหมายหลักสําหรับการกํากับควบคุมทางหลวงน้ีน้ัน มีรายละเอียดพอเปนสังเขปดังตอไปน้ี

1.1 อํานาจและหนาที่ของเจาพนักงานทางหลวง

โดยที่หัวหนาหมวดการทางเปนเจาหนาที่ผูหน่ึงซึ่งรัฐมนตรีไดแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่
เปนเจาพนักงานทางหลวง ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มีอํานาจและหนาที่ดังที่บัญญัติไว
ในมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติฉบับน้ี โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของการตรวจตราดูแล มิใหมีการ
ฝาฝนพระราชบัญญัติน้ี ตามมาตรา 23(1) น้ัน แสดงถึงวาหมวดฯ จะตองศึกษาตรวจสอบกฎหมายทาง
หลวงฉบับน้ีทุกมาตราอยางละเอียดถี่ถวน เพื่อจะไดทราบวามีการหามกระทําการอยางใดไวบางใน
มาตราใด หรือใหถือปฏิบัติหรือดําเนินการอยางไรในมาตราใด รวมทั้งจะตองทราบดวยวาหากมีการ
ฝาฝนเกิดขึ้น ผูฝาฝนจะตองไดรับโทษเพียงใด

1.1.1 บทบัญญัติของมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
“มาตรา 23 ใหเจาพนักงานทางหลวงมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปน้ี
(1) ตรวจตราดูแลมิใหมีการฝาฝนพระราชบัญญัติน้ี
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(2) เรียกยานพาหนะใหหยุดเพื่อทําการตรวจสอบในกรณีที่เชื่อวามีการกระทําอัน

เปนความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี
(3) จับกุมผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ในขณะกระทําความผิดเพื่อสงให

พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจดําเนินคดีตอไป
ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหน่ึง ใหเจาพนักงานทางหลวงแสดงบัตรประจําตัวตอผู

ซึ่งเกี่ยวของ
บัตรประจําตัวเจาพนักงานทางหลวงใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง”

1.1.2 หนาท่ีในการตรวจตราดูแลมิใหมีการฝาฝนพระราชบัญญัติทางหลวง
พ.ศ.2535

ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 23(1) ซึ่งหมวดฯ ในฐานะเจาพนักงานทางหลวง
จะตองตรวจตราดูแลมิใหมีการฝาฝนพระราชบัญญัติน้ีน้ัน  หมวดฯ จําเปนตองมีความรูความเขาใจที่
ชัดเจนวา มีกรณีใดบางที่กฎหมายทางหลวงฉบับน้ีบัญญัติหามการกระทําเอาไว ซึ่งผูฝาฝนจะตองมี
ความผิดถูกจับกุมดําเนินคดีทางศาลใหไดรับโทษทางอาญา เพื่อที่หมวดฯ จะไดคอยตรวจตรา
ระมัดระวังและดําเนินการตามอํานาจหนาที่ไดอยางถูกตอง ทั้งน้ี มีมาตราที่สําคัญๆ ซึ่งมักจะมีการฝา
ฝนอยูเสมอดังตอไปน้ี

มาตรา 37 วรรค 1 การกอสรางทางเชื่อมโดยไมไดรับอนุญาต
มาตรา 38 วรรค 1 การติดต้ัง แขวน วางหรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวงในลักษณะที่เปนการกีด

ขวางหรืออาจเปนอันตรายแกยานพาหนะ หรือในลักษณะที่จะทําใหเกิด
ความเสียหายแกทางหลวง หรือความไมสะดวกแกงานทางโดยไมไดรับ
อนุญาต

มาตรา 39 การปดกั้นทางหลวง หรือวางวัตถุที่แหลมหรือมีคม หรือนําสิ่งใดมาขวาง
หรือวางบนทางหลวง หรือกระทําดวยประการใดๆ บนทางหลวงในลักษณะ
ที่อาจเกิดอันตรายหรือเสียหายแกยานพาหนะหรือบุคคล

มาตรา 40 การทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เปลี่ยนแปลง ขีดเขียน เคลื่อนยาย ร้ือ
ถอนหรือทําใหไรประโยชนซึ่งเคร่ืองหมายจราจร ปายจราจร ฯลฯ   ซึ่ง
เจาหนาที่ไดติดต้ังหรือทําใหปรากฏในเขตทางหลวง

มาตรา 43 ทําการขุดขน ทําลาย หรือทําใหเสียหายแกทางหลวง หรือวัสดุสําหรับใช
งานทางโดยไมไดรับอนุญาต

มาตรา 44 ทําการซื้อขาย แจกจาย หรือเร่ียไรบนทางจราจร ไหลทางและทางเทา
มาตรา 45 ทําการทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล นํ้าโสโครก เศษหิน ดินทราย หรือสิ่งอ่ืน
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ใดในเขตทางหลวง หรือกระทําดวยประการใด เปนเหตุใหวัสดุดังกลาว
ขางตนตกบนทางจราจรหรือไหลทางหรือทางเทา

มาตรา 47 วรรค 1 ทําการปลูกสราง อาคาร รานคา หรือสิ่งอ่ืนใดในเขตทางหลวงโดยไมได
รับอนุญาต

มาตรา 49 ทําการปลูกสรางอาคารบางประเภทในที่ดินติดเขตทางหลวงรัศมี 15 เมตร
และ 50 เมตรจากเขตทางหลวง โดยไมไดรับอนุญาตในทางหลวงที่ได
ออกพระราชกฤษฎีกาควบคุมไวเปนพิเศษ

1.1.3 อํานาจในการจับกุมผูกระทําความผิด
มาตรา 23 (3) ไดบัญญัติใหหมวดฯ ในฐานะเจาพนักงานทางหลวง มีอํานาจเขาทํา

การจับกุมผูกระทําความผิดได แตทั้งน้ีจะตองเปนกรณีที่พบเห็นขณะกระทําความผิดเทาน้ัน โดยใน
การเขาทําการจับกุม กฎหมายไดกําหนดใหหมวดฯ จะตองแสดงบัตรประจําตัวเจาพนักงานทางหลวง
ดวย เมื่อทําการจับกุมเรียบรอยแลว ใหหมวดฯ สงตัวผูกระทําความผิดใหกับพนักงานสอบสวนที่
สถานีตํารวจซึ่งมีเขตอํานาจสอบสวนครอบคลุมสายทางน้ัน  อยางไรก็ตาม  เน่ืองจากกระบวนการ
จับกุมจะตองเปนไปตามระเบียบปฏิบัติ และขอกฎหมายอยางถูกตองแมนยํา  ซึ่งโดยปกติแลว หมวดฯ
มักจะขาดความรูความเขาใจและประสบการณในสวนน้ี ดังน้ัน จึงมีขอแนะนํา วา เมื่อพบเห็นการ
กระทําความผิดเกิดขึ้น ใหหมวดฯ ไปติดตอประสานกับเจาหนาที่ตํารวจทางหลวงหรือตํารวจภูธร ให
มารวมทําการจับกุมหรืออาจถือปฏิบัติโดยการไปแจงความตอพนักงานสอบสวน เพื่อใหออกไปทํา
การจับกุมดําเนินคดี ดังเชนกรณีที่ไมไดพบเห็นขณะกระทําผิด

1.2 อํานาจและหนาที่ของผูอํานวยการทางหลวง

เน่ืองจากกฎหมายทางหลวงฉบับน้ี  มีบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการ
ทางหลวงไวอยางกวางขวางในหลายสวน หลายมาตรา ในขณะที่ในบางมาตราไดกําหนดใหเปน
อํานาจหนาที่ของอธิบดีกรมทางหลวง ทําใหเกิดความสับสนขึ้นได จึงสมควรทําความเขาใจเกี่ยวกับ
ประเด็นน้ีดวย ดังน้ี

(1) ผูอํานวยการทางหลวง อาจเปนผูใดก็ไดที่รัฐมนตรีแตงต้ัง โดยอาจเปนผูอํานวยการ
ทางหลวงเฉพาะทางหลวงประเภทใดประเภทหน่ึง ทองถิ่นใดทองถิ่นหน่ึง หรือเฉพาะทางหลวงสาย
ใดสายหน่ึง (มาตรา 14)

(2) ที่ผานมา รัฐมนตรีมิไดใชอํานาจแตงต้ังผูอํานวยการทางหลวงตามที่กฎหมายให
อํานาจไว ดังน้ัน จึงตองถือปฏิบัติตามมาตรา 15 คือ อธิบดี หรือผูวาราชการจังหวัด หรือ
นายกเทศมนตรี เปนผูอํานวยการทางหลวงของทางหลวงสายตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบของ
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หนวยงานน้ัน ดวยเหตุน้ี ในสวนของกรมทางหลวง อธิบดีกรมทางหลวงจึงเปนผูอํานวยการทาง
หลวงพิเศษ ผูอํานวยการทางหลวงแผนดิน และผูอํานวยการทางหลวงสัมปทาน

(3) อํานาจของผูอํานวยการทางหลวงที่กฎหมายใหไวตามมาตราตางๆ สวนใหญจะ
กําหนดไวในลักษณะที่สามารถมอบหมายใหผูใดผูหน่ึงใชอํานาจแทนได  ซึ่งโดยปกติในระดับกรมฯ
อธิบดีกรมทางหลวงจะมอบหมายให รองอธิบดีฝายวิชาการเปนผูใชอํานาจแทน สวนในระดับภูมิภาค
จะมอบหมายใหกับผูอํานวยการสํานักทางหลวง หรือนายชางแขวงการทาง แลวแตกรณี ใชอํานาจ
แทน ซึ่งจนถึงขณะน้ียังไมมีกรณีใดที่มอบหมายอํานาจใหกับหัวหนาหมวดการทาง

(4) การมอบหมายของผูอํานวยการทางหลวงใหกับ รองอธิบดี ผูอํานวยการสํานักทาง
หลวง หรือนายชางแขวงการทาง แลวแตกรณีน้ัน เปนการมอบอํานาจเฉพาะตัว ซึ่งอธิบดีกรมทาง
หลวงในฐานะผูอํานวยการทางหลวงจะมีคําสั่งมอบหมายอํานาจออกมาเปนแตละกรณีไป ผูไดรับ
มอบหมายจะไปมอบหมายอํานาจตอใหผูอ่ืนไมได

(5) ภายหลังมีคําสั่งมอบอํานาจ ผูอํานวยการทางหลวงไปแลว ในเวลาตอมาอาจมีการ
ออกคําสั่งมาใหม ยกเลิกคําสั่งเดิม หรือเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลผูไดรับมอบหมาย หรือเปลี่ยนแปลง
ขอบเขตอํานาจที่จะมอบหมายให ดังน้ัน หมวดฯ จะตองสนใจติดตามอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหทราบวา
ขอมูลการมอบหมายอํานาจที่ถูกตองทันสมัยตลอดเวลา

1.3 มาตรการในการร้ือถอนหรือทําลายสิ่งกอสราง หรือขนยายสิ่งของที่เกิดจาก
การกระทําความผิด

กฎหมายทางหลวงฉบับน้ี ไดมีบทบัญญัติใหอํานาจแกผูอํานวยการทางหลวงในการ
ดําเนินมาตรการร้ือถอนหรือทําลายสิ่งกอสราง หรือขนยายสิ่งของตางๆ ที่ผูฝาฝนไดกระทําใหบัง
เกิดขึ้นโดยไมไดรับอนุญาต หรือกระทําไปโดยไมเปนไปตามเงื่อนไขหรือแบบหรือรายละเอียดที่
กําหนดในการอนุญาต โดยอํานาจของผูอํานวยการทางหลวง จะมีอยู 2 ขั้นตอน คือ

(1) ผูอํานวยการทางหลวง หรือผูไดรับมอบหมาย ใชอํานาจสั่งใหร้ือถอนหรือทําลายหรือ
ขนยายภายในเวลาที่กําหนด

(2) ผูอํานวยการทางหลวง หรือผูไดรับมอบหมาย ใชอํานาจเขาทําการร้ือถอนหรือทําลาย
หรือขนยาย หากเมื่อไดสั่งตามขั้นตอนแรกไปแลว ผูฝาฝนไมปฏิบัติตาม

2. การตรวจสอบความถูกตองของแนวที่ดินเขตทางหลวง
เน่ืองจากกฎหมายทางหลวงไดบัญญัติขึ้นมาสําหรับการควบคุมและรักษาทางหลวง โดยมี

ขอบเขตอํานาจภายในเขตพื้นที่ของที่ดินที่เปนเขตทางเทาน้ัน  หมวดฯ จึงจําเปนตองตรวจสอบแนว
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เขตทางหลวงของสายทางในความรับผิดชอบใหชัดเจนแนนอน โดยมีขอแนะนําเปนแนวทางปฏิบัติ
ดังน้ี

2.1 ทางหลวงสายใด ชวงใด ที่ยังไมมีการปกหลักเขตทาง หมวดฯ จะตองเรงรัดดําเนินการ
ใหครบถวนสมบูรณโดยเร็ว

2.2 กรณีที่มีปญหาโตแยงเกี่ยวกับแนวเขตทาง โดยความกวางเขตทางตามบัญชีเขตทางของ
แขวงฯ ตางจากหลักฐานเอกสารสิทธิ์ของราษฎรผูเปนเจาของที่ดินติดเขตทาง หมวดฯ จะตองรายงาน
ขอปญหา และความเห็นพรอมสําเนาหลักฐานที่เจาของที่ดินนํามาแสดงเพื่อใหแขวงฯ ดําเนินการ
ตอไป ซึ่งหากทําการตรวจสอบขอเท็จจริงแลว ปรากฏวาหลักฐานที่แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินของเจาของ
ที่ดินมีความชัดเจนแนนอนวาถูกตอง ในขณะที่เขตทางตามบัญชี ที่ฝายกรมทางหลวงยึดถืออ ยูน้ัน
เปนการไดมาโดยการรับมอบสืบทอดมาโดยไมมีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจน สํานักทางหลวง ก็จะได
นําเสนอกรมฯ เพื่ออนุมัติปรับลดเขตทางลงมาตามหลักฐานขอเท็จจริงตอไป

2.3 ในการรายงานปญหาขัดแยงเกี่ยวกับเขตทางตามขอ 2.2 น้ัน ใหหมวดฯ ตรวจสอบ
ขอเท็จจริงของเสนทางสายน้ัน ๆ ตลอดชวงไปดวยเลย แทนที่จะเสนอเร่ืองเฉพาะที่ดินแปลงหน่ึง
แปลงใด ทั้งน้ี ในสวนของหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ของที่ดินน้ัน หากไมสามารถจะหามาไดครบทุก
ราย ก็อาจติดตอขอรับเอาจากหนวยงานของกรมที่ดิน หรือหนวยราชการที่เกี่ยวของ แตทั้งน้ีหากเห็น
วาจะเสียเวลา หรือเกินกวาวิสัยที่หมวดฯ จะดําเนินการไดครบทุกราย อาจรายงานปญหาและ
ขอเท็จจริงเบื้องตนไปยังแขวงฯ เทาที่จะรวบรวมได  สวนหลักฐานยืนยันตางๆ  แขวงฯ และฝาย
กฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดินของสํานักทางหลวง จะเปนผูดําเนินการตอไป

2.4 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นปญหากรรมสิทธิ์ในเขตทางไมสมบูรณ และแนวทาง
ดําเนินการ ใหหมวดฯ ศึกษาคูมือการปฏิบัติงานเร่ืองการระวังชี้แนวเขตทางหลวงที่จะไดจัดทําขึ้นเปน
การเฉพาะอีกหัวขอหน่ึงดวย

3. แนวทางปฏิบัติในการตรวจตราดูแลไมใหมีการกระทําผิด
ดังที่ไดกลาวมาแลว  ในขอ 1.1.2 ถึงขอกฎหมายเกี่ยวกับหนาที่ของหมวดฯ ในการตรวจตรา

ดูแลไมใหมีการฝาฝนกฎหมายทางหลวง ซึ่งในทางปฏิบัติน้ัน มีขอแนะนําสําหรับเปนแนวทาง
ดําเนินการ ดังน้ี

3.1 การตรวจตราสอดสองอยูตลอดเวลา
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หมวดฯ จะตองคอยตรวจตราสอดสองไปตามสายทางตลอดเวลา รวมทั้งกําชับ

มอบหมายใหผูปฏิบัติงานระดับรอง  ๆ  ลงไปคอยดูแลเปนหูเปนตาใหดวย

3.2 การแจงผูฝาฝน ใหหยุดกระทําการ
เมื่อพบเห็นการกระทําความผิดเกิดขึ้น หรือไดรับรายงานจากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

แลวแตกรณี  หมวดฯ จะตองแสดงตนพรอมทั้งชี้แจงทําความเขาใจใหผูกระทําความผิดทราบขอ
กฎหมาย เพื่อใหผูกระทําความผิด หยุดหรือเลิกดําเนินการโดยทันที  และร้ือถอนหรือทําลายสิ่งปลูก
สราง  หรือขนยายวัสดุสิ่งของ  อันเกิดจากการกระทําความผิดออกไป   ทั้งน้ี   จะตองแจงให ชัดเจน
ดวยวา    หากยังคงกระทําการตอไป   หมวดฯ  จําเปนตองดําเนินคดีตามกฎหมาย  ซึ่งกฎหมายทาง
หลวงไดกําหนดไวถึงขั้นจําคุกดวย

3.3 ความผิดท่ีตองดําเนินคดีอาญาโดยไมตองแจงเตือน

การแจงเตือนตามนัยของขอ 3.2 น้ัน ใชถือปฏิบัติสําหรับการกระทําความผิดโดยทั่วไป ที่
ผูกระทําการอาจไมทราบขอกฎหมายเทาน้ัน   แตหากเปนความผิดโดยชัดแจง  และเกิดความเสียหาย
ตอทางหลวง    หรือเปนอันตรายตอผูใชทาง   เชน   การโจรกรรม , การร้ือถอนวัสดุอุปกรณ หรือ
ทรัพยสินบนทางหลวง , การทิ้งขยะหรือทําสิ่งปฏิกูลตกหลนบนผิวจราจร , การขุดร้ือทําลายทางหลวง
เปนตน หมวดฯ   จะตองดําเนินคดีโดยทันที ไมจําเปนตองเตือนกอนแตอยางใด  ทั้งน้ี  ใหศึกษา
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญาที่จะไดกลาวในหัวขอที่ 4 ตอไป

3.4 สมควรแจงเตือนดวยหนังสือ
การแจงตามขอ 3.2 สมควรถือปฏิบัติดวยการออกหนังสือแจงเตือนควบคูไปดวย (ตัวอยาง

หนังสือแจงเตือน ตามเอกสารแนบ  ม.2/1)

3.5 รายงานแขวงฯ  เม่ือแจงเตือนแลว  ยังไมหยุดกระทําการ
เมื่อไดมีการแจงเตือนตามแนวทางดังกลาวขางตนแลว  ผูฝาฝนยังคงไมหยุดหรือเลิก

กระทําการ    ใหหมวดฯ พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการจับกุมดําเนินคดีอาญา    ตามแนวทางของขอ
4.2 ที่จะไดกลาวตอไป

3.6 แนวทางปฏิบัติ  กรณีที่หยุดกระทําการแตยังไมร้ือถอนออกไป
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กรณีที่แจงเตือนไปแลว   ผูฝาฝนไดหยุดหรือเลิกกระทําการ  แตมิไดทําการร้ือถอนหรือ

ทําลายสิ่งปลูกสราง หรือขนยายวัสดุสิ่งของที่เกิดขึ้นจากการฝาฝนน้ัน  หมวดฯ จะตองพิจารณา
ดําเนินการตอไป  ใน 2 สวน  คือ

(1) การจับกุมดําเนินคดีอาญา  ดังรายละเอียดที่จะไดชี้แจงอธิบายไวในหัวขอที่ 4 วาดวย
การดําเนินคดีอาญา (ดู  ขอ 4.6)

(2) การร้ือถอนสิ่งปลูกสรางดังกลาว ซึ่งหมวดฯ จะตองพิจารณาถือปฏิบัติตามแนวทางที่
จะไดกลาวตอไปในหัวขอที่ 5 วาดวยการร้ือถอน

4. การดําเนินคดีอาญากับผูฝาฝน
ดังที่ไดกลาวมาแลวในหัวขอที่ 1 เกี่ยวกับสาระสําคัญของพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.

2535ซึ่งมีบทบัญญัติกําหนดหามการกระทําบางประการเอาไว  หากผูใดฝาฝน จะมีความผิดทางอาญา
ถูกจับกุมดําเนินคดีใหไดรับโทษจําคุก หรือปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ แลวแตกรณี การที่กฎหมายได
บัญญัติเอาไวเชนน้ี  ก็ดวยเจตนารมยใหเกิดความสะดวกปลอดภัยแกการจราจร และความเรียบรอย
สมบูรณของการควบคุมดูแลรักษาทางหลวง จึงสมควรที่เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะตองบังคับใช
กฎหมายอยางเครงครัด มิฉะน้ันแลว  การฝาฝนกฎหมายก็จะยังคงดําเนินอยูตอไป   และนับวันจะ
ลุกลามเพิ่มขยายมากขึ้นเร่ือย  ๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง   เจาหนาที่ตํารวจ  และเจาพนักงานทางหลวงซึ่ง
ปลอยปละละเลย  ไมกวดขันจับกุมผูฝาฝน    อาจตองกลายเปนผูกระทําความผิดเสียเองฐานละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 157 ของประมวลกฎหมายอาญา  ดังน้ัน หมวดฯ  จึงสมควรใหความสนใจใน
การนําแนวทางการบังคับใชกฎหมาย     ดวยมาตรการจับกุมดําเนินคดีอาญา  มายึดถือปฏิบัติอยาง
ถูกตองเหมาะสม  โดยมีขอแนะนําเพื่อเปนแนวทางดําเนินการดังตอไปน้ี

4.1 ทําความชัดเจนวา  กรณีความผิดใดที่ตองดําเนินคดีอาญาโดยเครงครัด
หมวดฯ จะตองตรวจสอบทําความเขาใจใหชัดเจนลวงหนาไววา  กรณีความผิดใดบางที่

หมวดฯ  สามารถดําเนินคดีอาญากับผูฝาฝนไปไดเลย โดยไมจําเปนตองหารือเพื่อขอรับความเห็นชอบ
จากแขวงฯ   กอน   เชน   การโจรกรรม , การร้ือถอนวัสดุอุปกรณ หรือทรัพยสินบนทางหลวง , การ
ทิ้งขยะหรือทําสิ่งปฏิกูลตกหลนบนผิวจราจร , การขุดร้ือทําลายทางหลวง  เปนตน

4.2 แนวทางปฏิบัติสําหรับความผิดที่ไมเกิดผลกระทบรายแรง
ขณะเดียวกันกรณีความผิดที่ไมเกิดผลกระทบรายแรงตอความสะ ดวกปลอดภัย หรือ

ความผิดที่ประชาชนสองขางทางกระทําความผิดไป โดยความจําเปนหรือไมทราบขอกฎหมาย  เชน
การกอสรางทางเชื่อม (ที่ไมเปนการทําใหทางหลวงเสียหาย) หรือการปลูกสรางเพิงเพื่อขายของ
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เปนตน  หมวดฯ   อาจตองรายงานแขวงฯ  เพื่อใหพิจารณากลั่นกรองชั้นหน่ึงกอนวาสมควรดําเนิน
คดีอาญาไปโดยทันทีหรือจะใชหลักรัฐศาสตรดวยการแจงเตือน และใชมาตรการร้ือถอนแทน   แต
ทั้งน้ี  หากแจงเตือนแลว  ยังไมหยุดกระทําการ   สมควรตองดําเนินคดีอาญาโดยทันที  เชนเดียวกับ
กรณีความผิดตามขอ 4.1

4.3 การประสานใหเจาหนาที่ตํารวจมารวมจับกุม  แมพบขณะกระทําความผิด
ในกรณีความผิดที่จะตองดําเนินคดีโดยเครงครัด ในทันทีที่พบการกระทําความผิดโดยไม

ตองหารือขอรับความเห็นชอบจากแขวงฯ  กอน ตามนัยของขอ 4.1 หรือกรณีความผิดตามนัยของขอ
4.2 ที่แจงเตือนแลวยังไมหยุดกระทําการ จําตองดําเนินคดีอาญา  น้ัน  มีขอแนะนําวา  เพื่อปองกันมิ
ใหเกิดขอผิดพลาดในการจับกุมผูกระทําความผิด แมเปนกรณีพบเห็นขณะกระทําความผิดก็ตาม
หมวดฯ สมควรดําเนินการตามแนวทางที่กลาวมาแลวใน  ขอ 1.1.3 คือ  หมวดฯ ไมสมควรจะเขาทํา
การจับกุมเอง  เพราะอาจเกิดขอผิดพลาดได  แตใหหมวดฯ   ติดตอประสานกับเจาหนาที่ตํารวจ ซึ่ง
รับผิดชอบทางหลวงสายน้ัน ใหมารวมทําการจับกุม

4.4 การแจงความตอเจาหนาที่ตํารวจ
ในการดําเนินคดีสําหรับความผิดซึ่งมิไดเปนการพบเห็นในขณะกระทําความผิด (หรือพบ

เห็นขณะกระทําความผิดอยู   แตติดตอประสานใหเจาหนาที่ตํารวจมารวมทําการจับกุมมิได ) ให
หมวดฯ ไปแจงความตอเจาหนาที่ตํารวจ  เพื่อใหดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป ทั้งน้ี ในการแจงความ
ตอเจาหนาที่ตํารวจ หมวดฯ สมควรทําเปนหนังสือราชการไปแจงความ (หมวดฯ   ลงนามหนังสือแจง
ความเองได) เพื่อจะไดไมเกิดปญหาเจาหนาที่ตํารวจบายเบี่ยงไมประสงคจะรับเร่ืองไว (ตัวอยาง
หนังสือแจงความตามเอกสารแนบ  ม.2/2)

4.5 กรณีความผิดซ่ึงแจงเตือนแลว  ผูฝาฝนหยุดกระทําการ
สําหรับความผิดที่ไมเกิดผลกระทบตอการจราจร หรือเกิดความเสียหายตอทางหลวง  ตาม

นัยของ  ขอ 4.2 หากไดมีการแจงเตือนตามแนวทางของขอ 3 ดังกลาวขางตนแลว   ผูฝาฝนหยุด
กระทําการโดยทันที    กรณีเชนน้ีอาจไมจําเปนตองดําเนินคดีอาญา   ในทางปฏิบัติ  หมวดฯ  จึงตอง
ขอรับทราบแนวทางดําเนินการจากแขวงฯ ใหชัดเจนกอนดวย   ทั้งน้ี   หากยังมีสิ่งปลูกสรางหรือวัสดุ
สิ่งของที่ฝาฝนยังไมร้ือถอนออกไป    แมแขวงฯ  เห็นวาสมควรยุติเร่ือง  โดยไมตองมีการแจงความ
ดําเนินคดีก็ตาม    แตหมวดฯ  ยังคงตองรายงานแขวงฯ    เพื่อดําเนินการในการร้ือถอนตามระเบียบ
ขั้นตอนปฏิบัติที่จะไดกลาวตอไปในหัวขอที่ 5  (ขอ 5.2.1)
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4.6 การตรวจสอบขอบเขตอํานาจของแตละสถานีตํารวจ

หมวดฯ  จะตองตรวจสอบใหชัดเจนไวลวงหนาวา     ทางหลวงสายใดอยูในความ
รับผิดชอบของตํารวจทางหลวง  หนวยใด   หรือในความรับผิดชอบของตํารวจทองที่ใด   เพื่อจะได
สามารถไปขอกําลังมาจับกุม  หรือไปแจงความที่สถานีตํารวจไดถูกตองและรวดเร็ว

4.7 รายงานการแจงความดําเนินคดีอาญาทุกคร้ัง
เมื่อหมวดฯ  ไดดําเนินการแจงความดําเนินคดีอาญาตามขอ 4.4 แลว ใหหมวดฯ  รายงาน

การแจงความดังกลาวใหแขวงฯ  ทราบทุกคร้ัง   พรอมแนบสําเนารายงานประจําวันเกี่ยวกับคดีของ
เจาหนาที่ตํารวจ (ดังตัวอยางบันทึกรายงานตามเอกสารแนบ  ม.2/3)

5. การร้ือถอนทําลายสิ่งปลูกสราง  หรือวัสดุสิ่งของอื่นใดที่เกิดจากการกระทําผิด
การกระทําความผิดตอพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 ในบางมาตราอันไดแก มาตรา 37

วาดวยเร่ืองของทางเชื่อม , มาตรา 38 การติดต้ัง แขวน วาง กองสิ่งใดในเขตทางหลวง , มาตรา 47
การปลูกสรางสิ่งใดในเขตทางหลวง , มาตรา 48 การดําเนินกิจการสาธารณูปโภค  และ มาตรา 55
การกอสรางทางเชื่อมในเขตทางหลวงพิเศษ ซึ่งเมื่อไดมีการฝาฝนกระทําความผิดตอบทบัญญัติของ
กฎหมายมาตราตาง  ๆ  เหลาน้ีเกิดขึ้นแลว ผลของการกระทําน้ัน  หากปลอยเอาไวอาจกอใหเกิด
ผลกระทบ หรือกอปญหาแกทางหลวงหรือการใชทางหลวงได  กฎหมายจึงไดบัญญัติใหผูอํานวยการ
ทางหลวงหรือผูไดรับมอบหมาย      มีอํานาจดําเนินการเพื่อใหมีการร้ือถอนหรือทําลายสิ่งปลูกสราง
หรือขนยายวัสดุสิ่งของที่เกิดจากการกระทําผิดออกไปโดยไมชักชา  โดยมีขอแนะนําเปนแนวทาง
ปฏิบัติ   ดังน้ี

5.1 ตองเรงรัดใหร้ือถอนหรือทําลายสิ่งปลูกสราง หรือขนยายวัสดุสิ่งของโดยไม
ชักชา

ไมวาการกระทําผิดน้ันจะถูกดําเนินคดีอาญาหรือไมก็ตาม    การทําทางเชื่อม  สิ่งปลูก
สราง   หรือสิ่งของที่เกิดขึ้น   หรือเขามาปรากฏในเขตทางหลวง     อันเปนผลจากกระทําผิด   สมควร
ตองไดรับการเรงรัดใหร้ือถอนหรือทําลายหรือขนยายออกไป  โดยไมชักชา  หากมีการจับกุม
ดําเนินคดี  ก็ไมจําเปนตองรอใหคดีสิ้นสุดแตอยางใด  เพราะกฎหมายไดบัญญัติใหอํานาจกระทําไดอยู
แลว  ดังรายละเอียดที่ไดอธิบายไวแลวในหัวขอ 1.3
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5.2 แนวทางปฏิบัติในการร้ือถอนหรือทําลายสิ่งปลูกสราง หรือขนยายวัสดุ

สิ่งของออกไปจากเขตทางหลวง
ในการร้ือถอนทําลายน้ัน   หมวดฯ  จะเขาไปกระทําการโดยพละการทันทีมิได  แตจะตอง

ดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่ไดวางไวโดยเครงครัด  ทั้งน้ี  กรมทางหลวง
โดยกองนิติการไดเคยกําหนดแนวทางปฏิบัติเอาไวแลว   สําหรับเร่ืองน้ี  ดังมีรายละเอียดโดยสังเขป
ดังน้ี

5.2.1 ข้ันตอนของการสั่งใหผูฝาฝนร้ือถอน  หรือทําลาย หรือขนยาย
(1) การรายงานแขวงฯ  เพื่อออกหนังสือแจงใหร้ือถอนหรือทําลายหรือขนยาย

ภายหลังที่ไดแจงเตือนไปแลว ตามรายละเอียดของหัวขอที่ 3 แตปรากฏวา
ผูฝาฝน มิไดร้ือถอนหรือทําลายสิ่งปลูกสราง หรือขนยายวัสดุสิ่งของอันเกิดจากการกระทําความผิด
ออกไป ใหหมวดฯ มีบันทึกรายงานเสนอความเห็นใหแขวงฯ   ในฐานะผูไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการทางหลวง   เพื่อใหออกหนังสือสั่งหรือแจงใหผูฝาฝนทําการร้ือถอนหรือทําลายหรือขน
ยายสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทําความผิดออกไปภายในเวลาที่กําหนด

(2) รายละเอียดของรายงาน

ในบันทึกรายงานของหมวดฯ  ตาม (1) จะตองมีขอมูลที่เกี่ยวของโดย
สมบูรณ     เชน  ชื่อผูกระทําผิด , บริเวณทางหลวงที่เกิดเหตุ , อาคารหรือสิ่งของที่เกิดจากการกระทํา
ผิด  ซึ่งจะตองใหร้ือถอนออกไป  เปนตน (ตัวอยางบันทึกรายงานตามเอกสารแนบ  ม.2/4)

(3) การเรงรัด  การออกหนังสือของแขวงฯ

เมื่อไดรายงานไปยังแขวงฯ ดังกลาวมาแลวขางตน  หมวดฯ  จะตองประสาน
และติดตามเรงรัดการออกหนังสือของแขวงฯ  เพื่อแจงใหร้ือถอน โดยใกลชิด

(4) หมวดฯ  ตองติดตามการร้ือถอนของผูฝาฝน

เมื่องานสถิติจัดทําหนังสือสั่งใหร้ือถอนเสนอนายชางแขวงการทางลงนาม
แลว  โดยปกติ แขวงฯ จะมีสําเนาแจงใหหมวดฯ ทราบและติดตาม (ตัวอยางหนังสือสั่งใหร้ือถอนตาม
เอกสารแนบ ม.2/5)

(5) การนําหนังสือแจงไปสงมอบแกผูฝาฝน

โดยปกติ หนังสือแจงสั่งใหผูฝาฝนร้ือถอนทําลายสิ่งปลูกสราง หรือขนยาย
วัสดุสิ่งของน้ัน แขวงฯ จะมอบใหหมวดฯ เปนผูนําไปสงใหแกผูฝาฝน ในการสงหนังสือ ควรสงให
ถึงตัวผูฝาฝนโดยตรง โดยใหผูฝาฝนลงนามรับหนังสือในใบนําสง หรือหากไมสามารถสงใหแก
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ผูฝาฝนได ก็ใหสงแกบุคคลในครอบครัว ผูครอบครอง ผูเชา หรือผูดูแลรักษาซึ่งบรรลุนิติภาวะแลว
อยางไรก็ตาม หากมีปญหาไมสามารถสงหนังสือใหแกบุคคลดังกลาวได ใหหมวดฯ รายงานแขวงฯ
โดยเร็ว เพื่อพิจารณาจัดสงทางไปรษณียตอบรับ  หรือดําเนินการปดประกาศใหผูฝาฝนทราบ โดยจัด
ใหมีเจาพนักงานฝายปกครองหรือเจาหนาที่ตํารวจลงนามเปนพยานในบันทึกรายงานการปดประกาศ
ดวย  หรือดําเนินการอยางอ่ืนตามสมควรตอไป

(6) รายงานแขวงฯ  เมื่อมีการร้ือถอนออกไป

ภายหลังที่ผูฝาฝนไดรับแจงใหร้ือถอน หรือในเวลาหน่ึงเวลาใดกอนน้ี    หาก
ผูฝาฝนไดดําเนินการร้ือถอนหรือทําลายวัสดุสิ่งของที่เกิดจากการกระทําผิดออกไปเปนที่เรียบรอย  ให
หมวดฯ รายงานแขวงฯ โดยทันที เพื่อจะไดยุติเร่ืองตอไป (ตัวอยางบันทึกรายงานตามเอกสารแนบ
ม.2/6)

(7) การรายงาน  หากผูฝาฝนเพิกเฉย

หากครบกําหนดเวลาตามที่กําหนดในหนังสือของแขวงฯ ที่แจงใหผูฝาฝนร้ือ
ถอนแลว แตผูฝาฝนเพิกเฉยไมปฏิบัติตามใหหมวดฯ รายงานแขวงฯ โดยทันที เพื่อแขวงฯ จะได
พิจารณาดําเนินการตอไป (ตัวอยางบันทึกรายงานตามเอกสารแนบ  ม.2/7)

(8) กรณีที่ผูฝาฝนขอผอนผัน

ในกรณีผูฝาฝนแจงความจํานงกับหมวดฯ วาจะขอผอนผันกําหนดเวลาร้ือ
ถอน ออกไปอีกระยะหน่ึง ใหหมวดฯ มีบันทึกรายงานแขวงฯ เพื่อพิจารณา (ตัวอยางบันทึกรายงาน
ตามเอกสารแนบ ม.2/8) ในกรณีเชนน้ี หากแขวงฯ  เห็นสมควรอนุโลมผอนผันตามที่ผูฝาฝนเสนอมา
แขวงฯ อาจรับทราบและชะลอการดําเนินการขั้นตอนตอไปไวกอน   ทั้งน้ี   หากครบกําหนดเวลาแลว
ยังไมมีการร้ือถอน   ใหหมวดฯ  รายงานแขวงฯ  เชนเดียวกับขอ (7)

(9) รายงานแขวงฯ  เมื่อมีการร้ือถอนในเวลาที่ผอนผัน

กรณีตามขอ (8) หากเมื่อไดผอนผันไปแลว ผูฝาฝนไดทําการร้ือถอนทําลาย
เปนที่เรียบรอย   ใหหมวดฯ รายงานแขวงฯ  เชนเดียวกับกรณีตามขอ (6)

(10) หมวดฯ ตองติดตามผลการพิจารณาของแขวงฯ

ภายหลังที่รายงานแขวงฯ  ตามขอ (7) หรือขอ (8) แลว หมวดฯ จะตอง
ติดตามผลการพิจารณาของแขวงฯ   ซึ่งแขวงฯ อาจออกหนังสือแจงใหร้ือถอนอีกคร้ังหน่ึง   หรืออาจ
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เห็นสมควรใชอํานาจของผูไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงเขาทําการร้ือถอนตอไป
รวมทั้งอาจพิจารณาใชมาตรการบังคับโดยแนวทางการจับกุมดําเนินคดีอาญาอีกทางหน่ึงดวย

5.2.2 ข้ันตอนของการใชอํานาจผูอํานวยการทางหลวงเขาทําการร้ือถอนหรือทําลายสิ่ง
ปลูกสราง หรือขนยายวัสดุสิ่งของ

(1) การมีหนังสือจากแขวงฯ  ไปแจงความลงบันทึกประจําวัน

เมื่อไดรับรายงานจากหมวดฯ วาผูฝาฝนยังมิไดทําการร้ือถอนหรือทําลายสิ่ง
ปลูกสราง  หรือขนยายวัตถุสิ่งของที่เกิดจากการกระทําความผิดออกไปในเวลาที่กําหนดแลว  หาก
แขวงฯ  เห็นสมควรจะตองเรงรัดการร้ือถอนหรือทําลายหรือขนยายโดยเร็วโดยมิอาจแจงเตือนซ้ําอีก
ตอไป  แขวงฯ จะมีหนังสือไปถึงเจาหนาที่ตํารวจที่เปนพนักงานสอบสวน เพื่อขอใหลงบันทึก
ประจําวันไวเปนหลักฐาน    วาไดมีใครกระทําความผิดใด ที่ไหน ซึ่งกรมทางหลวงจะตองเขา
ดําเนินการร้ือถอนหรือทําลายหรือขนยายตอไป (หนังสือน้ีมิใชหนังสือแจงความใหดําเนินคดี) ซึ่ง
ปกติแขวงฯ  จะมอบใหหมวดฯ  เปนผูนําหนังสือไปแจงพนักงานสอบสวน  เพื่อลงบันทึกประจําวัน
(ตัวอยางหนังสือแขวงฯ  ตามเอกสารแนบ   ม.2/9)

(2) การกําหนดวันเวลาของการร้ือถอนหรือทําลายหรือขนยาย  และออกหนังสือ
แจงผูเกี่ยวของ

ภายหลังที่ไดแจงความลงบันทึกประจําวันแลว  แขวงฯ จะมีการพิจารณา
กําหนดวันเวลาที่เหมาะสมในการเขาทําการร้ือถอนหรือทําลายหรือขนยาย  จากน้ันแขวงฯ จะออก
หนังสือในนามผูไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง  เพื่อแจงใหผูฝาฝนทราบ พรอมกันน้ันก็
จะออกหนังสือไปยังเจาหนาที่ตํารวจ   และเจาหนาที่ฝายปกครอง (เชน นายอําเภอ นายกเทศมนตรี
เปนตน) เพื่อใหมาคุมครอง และรวมเปนสักขีพยานในการร้ือถอนหรือทําลายหรือขนยาย (แบบฟอรม
หนังสือแจงตามเอกสารแนบ    ม.2/10 , ม.2/11 และ ม.2/12 ตามลําดับ)

(3) สงสําเนาหนังสือไปสํานักทางหลวง  และหมวดฯ

โดยปกติหนังสือแจงทั้งสามฉบับตามขอ (2) แขวงฯ จะมีสําเนารายงานไปยัง
สํานักทางหลวงเพื่อทราบ   และสําเนาแจงใหหมวดฯ  ทราบดวย  พรอมทั้งมอบใหหมวดฯ
รับผิดชอบในการนําหนังสือไปสง   แตทั้งน้ี   แขวงฯ  อาจพิจารณาสงทางไปรษณียตอบรับ

(4) แนวทางปฏิบัติของหมวดฯ  ในการประสานงาน

เมื่อใกลถึงกําหนดวันร้ือถอน ใหหมวดฯ ติดตอประสานกับเจาหนาที่ตํารวจ
และเจาหนาที่ฝายปกครอง  เพื่อนัดหมายเกี่ยวกับการเดินทางไปยังจุดที่จะทําการร้ือถอนหรือทําลาย
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หรือขนยาย ซึ่งหมวดฯ สมควรสอบถามใหชัดเจนวา เจาหนาที่ผูใดไดรับมอบหมายใหไปรวมการ
ปฏิบัติงานคร้ังน้ี  และจะเดินทางไปเองหรือจะตองการใหหมวดฯ  จัดยานพาหนะไปรับ

(5) การเตรียมการสําหรับการร้ือถอนหรือทําลายหรือขนยาย

หมวดฯ จะตองเตรียมการสําหรับ การเขาร้ือถอนหรือทําลายหรือขนยายให
พรอม ทั้งในสวนของเคร่ืองมือยานพาหนะและกําลังคน

(6) การรายงานเพื่อยุติเร่ือง  หากผูฝาฝนร้ือถอนหรือทําลายหรือขนยายออกไป
เอง

ในเวลาหน่ึงเวลาใด กอนจะถึงกําหนดวันร้ือถอนหรือทําลายหรือขนยาย
หากผูฝาฝนไดทําการร้ือถอนหรือทําลายสิ่งปลูกสราง หรือขนยายวัสดุสิ่งของที่เกิดจากการกระทํา
ความผิดจนเรียบรอยแลว  ใหหมวดฯ  รายงานแขวงฯ โดยทันที เพื่อจะไดยุติเร่ืองและแจงให
ผูเกี่ยวของทราบทั่วกัน

(7) การแตงกายของหมวดฯ

เมื่อถึงวันที่นัดหมายทําการร้ือถอนหรือทําลายหรือขนยาย   หมวดฯ สมควร
แตงเคร่ืองแบบ  และเดินทางไปถึงจุดนัดหมาย พรอมกับกําลังเจาหนาที่กอนถึงกําหนดเวลา

(8) เขาร้ือถอนหรือทําลายหรือขนยาย  เมื่อถึงกําหนดเวลาและผูเกี่ยวของทุกฝาย
มาครบแลว

ในการเขาทําการร้ือถอนหรือทําลายหรือขนยาย หมวดฯ จะยังคงดําเนินการ
ใดๆ ไมไดจนกวาจะถึงเวลาที่กําหนด โดยเฉพาะอยางยิ่ง จะตองคอยใหเจาของทรัพยสิน นายชาง
แขวงการทาง  เจาหนาที่ ตํารวจและเจาหนาที่ฝายปกครอง (รวมทั้งนิติกรหรือเจาหนาที่ซึ่ง
ผูอํานวยการสํานักทางหลวงสั่งการมอบหมายใหมารวม) เดินทางมาถึงบริเวณที่ทําการร้ือถอน
ครบถวนเรียบรอยเสียกอน อน่ึง  ในการดําเนินการร้ือถอนหรือทําลายหรือขนยายน้ัน จะตองกระทํา
ตอหนาเจาของทรัพยสิน และตองมีนายชางแขวงการทางในฐานะผูไดรับมอบหมายจาก ผูอํานวยการ
สํานักทางหลวง ควบคุมดูแลการดําเนินการร้ือถอนหรือทําลายหรือขนยายจนกวาจะเสร็จการดังกลาว

(9) กรณีที่เจาของทรัพยสินไมมาในวันเวลาที่กําหนด

หากเจาของทรัพยสินไมมาในวันเวลาที่กําหนด  ควรจะดําเนินการร้ือถอนหรือ
ทําลายหรือขนยายออกไป โดยจัดทําบัญชีทรัพยสินที่ถูกร้ือถอนหรือทําลายหรือขนยาย และให
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เจาหนาที่ฝายปกครองลงลายมือชื่อไวดวย พรอมทั้งระบุในชองลงลายมือชื่อของเจาของทรัพยสิน
วา “เจาของทรัพยสินไมมา” และใหนําทรัพยสินไปสงเจาของ ณ ที่อยูตามสําเนาทะเบียนบานหรือ
สถานที่ใดที่หน่ึงตามที่นายชางแขวงการทางพิจารณาเห็นชอบ

(10) ระวังไมใหเกิดเหตุพิพาท

ในการปฏิบัติการร้ือถอนหรือทําลายหรือขนยาย หมวดฯ จะตองควบคุม
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานโดยใกลชิด เพื่อระมัดระวังไมใหเกิดความชํารุดเสียหายของทรัพยสินสิ่งของ
เทาที่จะทําได รวมทั้งไมใหเกิดเหตุพิพาทขัดแยงกับเจาของทรัพยสิน ทั้งน้ี หากเกิดขอขัดแยงหรือ
ปญหาใด  หมวดฯ  จะตองรายงานขอความเห็นชอบในการแกปญหาจากนายชางแขวงการทางโดย
ทันที

(11) การดูแลรักษาทรัพยสิน  หรือวัสดุที่เกิดจากการร้ือถอนหรือทําลายหรือขน
ยาย

ทรัพยสินหรือวัสดุที่เกิดจากการร้ือถอนหรือทําลายหรือขนยาย ใหสงมอบ
ใหแกเจาของทรัพยสินอยางครบถวนตามสภาพที่ควรจะเปน และหากไมสามารถสงมอบใหแกผูใดได
หมวดฯ จะตองหารือขอทราบแนวทางจากแขวงฯ ในการจัดเก็บหรือดูแลรักษาทรัพยสิน  ทั้งน้ี ให
หมวดฯ   จัดทําบัญชีทรัพยสินหรือวัสดุที่เกิดจากการร้ือถอนหรือทําลายหรือขนยายทุกคร้ัง โดยให
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานและเจาของทรัพยสิน พรอมทั้งเจาหนาที่ฝายปกครองลงลายมือชื่อไวเปน
หลักฐาน และใหเจาของทรัพยสินลงลายมือชื่อรับมอบไว  หรือในกรณีที่ไมสามารถสงมอบทรัพยสิน
หรือวัสดุดังกลาวใหแกผูใดได  ใหแจงสถานที่จัดเก็บหรือดูแลรักษาทรัพยสินหรือวัสดุดังกลาว
พรอมรายการทรัพยสินหรือวัสดุน้ันใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายรับทราบ  เพื่อปองกันขอโตแยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นในภายหลัง (ตัวอยางบัญชีทรัพยสินที่ถูกร้ือถอนหรือทําลายหรือขนยาย ตามเอกสารแนบ
ม.2/18)

(12) กรณีที่ผูฝาฝนขอผอนผัน
หากถึงกําหนดเวลาที่จะเขาร้ือถอนหรือทําลายหรือขนยายแลวปรากฏวา

ผูฝาฝนแจงความประสงคขอผอนผันใหเลื่อนการร้ือถอนหรือทําลายหรือขนยายออกไป โดยยืนยันจะ
ทําการร้ือถอนหรือทําลายหรือขนยายเอง   กรณีเชนน้ี   เปนเร่ืองที่แขวงฯ จะตองพิจารณาวินิจฉัยโดย
การหารือผูเกี่ยวของ และใชดุลยพินิจตัดสินใจ หากเห็นสมควรจะผอนผันตามการรองขอ ก็จะมีการ
ทําบันทึกขอผอนผันการร้ือถอนหรือทําลายหรือขนยายไวเปนหลักฐานตอไ ؛ (ตัวอยางบันทึกขอผอน
ผันตามเอกสารแนบ  ม.2/13) ทั้งน้ี หมวดฯ จะตองติดตามเรงรัดใหผูฝาฝนถือปฏิบัติตามบันทึกขอ
ผอนผันโดยใกลชิด  และรายงานแขวงฯ ทันที   เมื่อมีการร้ือถอนหรือทําลายหรือขนยายเปนที่
เรียบรอย  ในกรณีเมื่อครบกําหนดผอนผัน  แตผูฝาฝนยังคงเพิกเฉยไมดําเนินการใหเปนไปตามบันทึก
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ขอผอนผัน  ใหหมวดฯ รายงานแขวงฯ โดยทันทีเชนกัน (ตัวอยางบันทึกรายงานตามเอกสารแนบ
ม.2/14) เพื่อแขวงฯ จะไดเร่ิมตนดําเนินการใหมอีกคร้ังหน่ึง ในการกําหนดวันร้ือถอนและมีหนังสือ
แจงผูเกี่ยวของทุกฝาย ตามรายละเอียดของแนวทางปฏิบัติในการร้ือถอนหรือทําลายหรือขนยาย ขอ
(2) ถึง ขอ (10) ขางตน (ตัวอยางแบบฟอรมตามเอกสารแนบ   ม.2/15 , ม.2/16 และ ม.2/17
ตามลําดับ)

5.3 กรณีที่หมวดฯ  อาจพิจารณาเขาร้ือถอนหรือทําลายหรือขนยาย  โดยไมตอง
ดําเนินการครบข้ันตอน

กรณีสิ่งปลูกสรางหรือวัสดุสิ่งของที่เกิดจากการกระทําความผิด เปนทรัพยสินซึ่งมีราคา
คางวดเพียงเล็กนอย  และผูฝาฝนยินยอมที่จะร้ือถอนหรือทําลายหรือขนยายโดยดี หรือไมปรากฏตัว
ผูกระทําความผิด  หมวดฯ  อาจพิจารณาเขาทําการร้ือถอนหรือทําลายหรือขนยายออกไปเอง หรือ
ชวยเหลือผูฝาฝนในการร้ือถอนหรือทําลายหรือขนยาย โดยไมตองดําเนินการตามขั้นตอนของขอ 5.2
ดังกลาวขางตน

5.4 ทําความเขาใจใหชัดเจนระหวางกระบวนการร้ือถอนกับการดําเนินคดี
ใครขอย้ําเพื่อความเขาใจอีกคร้ังหน่ึงวา กระบวนการร้ือถอนหรือทําลายหรือขนยายดังที่

กลาวมาแลวน้ี เปนเร่ืองที่แยกตางหากไมเกี่ยวของกับการจับกุมดําเนินคดีอาญา กลาวคือ เมื่อไดมี
การฝาฝนเกิดขึ้น โดยขอกฎหมายถือวาความผิดไดเกิดขึ้นแลว ผูฝาฝนจะตองรับผิดทางอาญา สวน
จะมีการถือปฏิบัติโดยเครงครัดในการดําเนินคดี หรือใชแนวทางรัฐศาสตรอนุโลมแทนน้ัน เปนเร่ือง
ที่แขวงฯ จะพิจารณาเปนกรณีไป ดังรายละเอียดที่ไดกลาวมาแลวในหัวขอที่ 4 สวนการร้ือถอนหรือ
ทําลายสิ่งปลูกสรางตามนัยของหัวขอที่ 5 น้ี เปนแนวทางปฏิบัติที่จะตองดําเนินการตามความ
เหมาะสมจําเปนควบคูกันไป ไมวาจะมีการดําเนินคดีอาญาหรือไม หรือหากไดมีการจับกุมดําเนินคดี
ไปแลว ก็ไมจําเปนตองคอยทราบผลคดีกอนแตอยางใด (รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการตามคูมือ
ฯ โดยสังเขปปรากฏตามแผนผัง เอกสารแนบ ม.2/19 , ม.2/20 และ ม.2/21)
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เอกสารแนบ ม.2/19

หมวดฯ พบการกระทําท่ีฝาฝน
พ.ร.บ.ทางหลวงฯ ในพื้นท่ีรับผิดชอบ

แจงเตือนดวยวาจา

หยุดกระทําการ ไมหยุดกระทําการ

กรณีเปนความผิดท่ีเกิดผลกระทบรายแรงตอความ
สะดวกปลอดภัยของผูใชทาง หรือเกิดความ

เสียหายตอทางหลวง

กรณีเปนความผิดท่ีไมเกิดผลกระทบรายแรงตอ
ความสะดวกปลอดภัยของผูใชทาง หรือไมเกิด

ความเสียหายตอทางหลวง

แจงเตือนดวยหนังสือ (เอกสาร
ม.2/1)

หยุดกระทําการไมหยุดกระทําการ

กรณีท่ีเปนการพบขณะกระทําความผิด กรณีท่ีไมไดพบขณะกระทําความผิด

หมวดฯ ในฐานะเจาพนักงานทางหลวง เขาทําการจับกุม
โดยติดตอขอใหเจาหนาท่ีตํารวจมารวมปฏิบัติงาน

อาจใชวิธีแจงความ

หมวดฯ มีหนังสือไปแจงความตอ
เจาหนาท่ีตํารวจ
(เอกสาร ม.2/2)

หมวดฯ รายงานแขวงฯ ทราบ
(เอกสาร ม.2/3)

แผนผังแสดงรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินการตามคูมือปฎิบัติงานของหมวดการทาง
เร่ือง การควบคุมดูแลรักษาทางหลวงตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535

กระบวนการรื้อถอน
กรณีมีสิ่งปลูกสรางหรือสิ่งของท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําผิด

และผูฝาฝนไมรื้อถอน
(แผนผัง ม.2/21)

ดําเนินคดีอาญา
(แผนผัง ม.2/20)

เ
มื่
อ
ถึ
ง
ขั้
น
ต
อ
น
ที่
จ
ะ
ต
อ
ง

ดํา
เ
นิ
น
ค
ดี
อ
า
ญ
า



เอกสารแนบ ม.2/20

เอกสารแนบ ม.2/21

ไมวาจะมีการดําเนินคดีอาญาหรือไม หรือแมอยูระหวางการดําเนินคดี ซึ่งคดียังไมยุติ
หากเห็นวา จะตองทําการร้ือถอนสิ่งปลูกสรางหรือวัตถุสิ่งของท่ีเกิดจากการฝาฝนและผูฝาฝนยังไมไดร้ือถอนออกไป

ใหหมวดฯ ดําเนินการตามขั้นตอน ตอไปน้ี

หมวดฯ รายงานแขวงฯ ทราบ
(เอกสาร ม.2/4)

แขวงฯ มีหนังสือในฐานะผูไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง แจงผูฝาฝนใหร้ือถอน และ
สําเนาแจงหมวดฯ ใหติดตาม

(เอกสาร ม.2/5)

ผูฝาฝนร้ือถอน หมวดฯ รายงานแขวงฯ เพื่อยุติเร่ือง (เอกสาร ม.2/6)

ผูฝาฝนไมร้ือถอน
หมวดฯ รายงานแขวงฯ เพื่อดําเนินการตอไป

(เอกสาร ม.2/7)

อาจแจงเตือนอีก
1-2 คร้ัง

แขวงฯ มีหนังสือไปถึงเจาหนาท่ีตํารวจ เพื่อลง
บันทึกประจําวัน
(เอกสาร ม.2/9)

แขวงฯ กําหนดวันร้ือถอน และมีหนังสือแจงผูเกี่ยวของใหมาพรอมกันในวันร้ือถอน (เอกสาร
ม.2/10 , ม.2/11 , ม.2/12)

ดําเนินการร้ือถอน
จัดทําบัญชีทรัพยสินท่ีถูกร้ือถอน

(เอกสาร ม.2/18)

ผูฝาฝนขอผอนผัน
(บันทึกผอนผัน ม.2/13)

ผูฝาฝนไมร้ือถอน
หมวดฯ รายงานแขวงฯ เพื่อดําเนินการตอไป

(เอกสาร ม.2/14)

แขวงฯ กําหนดวันร้ือถอน และมีหนังสือแจงผูเกี่ยวของใหมาพรอมกันในวันร้ือถอน (เอกสาร
ม.2/15 , ม.2/16 , ม.2/17)

ผูฝาฝนร้ือถอน หมวดฯ รายงานแขวงฯ เพื่อยุติเร่ือง (เอกสาร ม.2/6)

การดําเนินคดีอาญา

กระบวนการร้ือถอน





ภาคผนวก

 เอกสารแนบ  ม.2/1 – ม.2/18
 แผนผังแสดงรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการตามคูมือฯ

ม. 2/19 – ม.2/21

หมายเหตุ
เอกสารแนบทายคูมือฉบับนี้ เปนเพียงตัวอยางเอกสารประกอบการดําเนินการตามคูมือเทานั้น
ทั้งนี้เพื่อใหหมวดการทางหรือแขวงการทางมีแนวทางในการรางเอกสารประกอบการดําเนินการ
แตละข้ันตอนตามคูมือ ฉะนั้น ในทางปฏิบัติ หมวดการทางหรือแขวงการทางสามารถ
ปรับเปล่ียนเนื้อความตางๆ ในเอกสารใหเกิดความเหมาะสมกับสภาพการณตามความเปนจริงใน
แตละกรณีได



ที่ …………………………………. หมวดการทาง……………………..

วันที่ ……………………………..

เรื่อง ขอใหหยุดกระทําการอันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535………………………………..(1)

เรียน …………………………………………………….

ตามที่ทานไดกระทําการ…………………………………………………………………………………………….
ใ น ที่ ดิ น เ ข ต ท า ง ห ล ว ง ข อ ง ท า ง ห ล ว ง ห ม า ย เ ล ข …………….. ต อ น
………………………………………………………...…. บริเวณ กม…………………………………… ดา …… ทาง
ในทองที่ตําบล………………………อําเภอ…………………. จังหวัด…………………………………… (โดยมิไดรับ
อนุญาต)(2) นั้น

หมวดการทาง …………………………… ในฐานะเจาพนักงานผูมีอํานาจและหนาที่ตรวจตราดูแลมิใหมีการฝา
ฝนพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 ในบริเวณดังกลาว ขอเรียนใหทราบวา การกระทําดังกลาวขางตน เปนการฝาฝน
ตอกฎหมาย ตามมาตรา …………………….(3) แหง พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 ตองระวาง
โทษ………………………
…………………………………………(4)

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอใหทานหยุดกระทําการดังกลาว(5) โดยทันที มิฉะนั้น กรมทางหลวงจะ
ดําเนินการทางอาญาตอทาน โดยการจับกุมดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป

ขอแสดงความนับถือ

(………………………………………)
หัวหนาหมวดการทาง………………….

(1) กรณีฝาฝน มาตรา 37 วรรค 1 ,มาตรา 38 วรรค 1 ,มาตรา 47 วรรค 1 ,มาตรา 48 วรรค 1 ใหเพ่ิมขอความวา “และใหร้ือถอน /
ทําลาย / ขนยายออกไปจากเขตทางหลวง” ดวย
(2) ขอความ “โดยมิไดรับอนุญาต” ใหใชในกรณีฝาฝนมาตรา 37 วรรค 1 ,มาตรา 38 วรรค 1 ,มาตรา 47 วรรค 1 ,มาตรา 48 วรรค 1
หากเปนการฝาฝนมาตราอ่ืนๆ ใหตัดขอความนี้ออกไป
(3) ระบุมาตราที่ฝาฝน เชน มาตรา 37 วรรค 1 ,มาตรา 38 วรรค 1 ,มาตรา 39 ,มาตรา 40 ,มาตรา 43 ,มาตรา 44 ,มาตรา 45 เปน
ตน
(4) กําหนดโทษกําหนดไวในมาตรา 69 ,มาตรา 70 ,มาตรา 71 ,มาตรา 72 และมาตรา 73
(5) กรณีฝาฝนมาตรา 37 วรรค 1 ,มาตรา 38 วรรค 1 ,มาตรา 47 วรรค 1 ,มาตรา 48 วรรค 1 ใหเพ่ิมขอความวา “พรอมกับทําการร้ือ
ถอน / ทําลาย / ขนยาย สิ่งที่ทานไดดําเนินการออกไปใหหมดสิ้น”

เอกสารแนบ
ม.2/1



ที่ …………………………………. ห ม ว ด ก า ร
ทาง……………………..

วันที่ ……………………………..

เรื่อง ขอแจงความดําเนินคดีอาญาตอผูฝาฝนพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
เรียน ผูกํากับการหัวหนาสถานีตํารวจ………………………………….

ดวยหมวดการทาง………………………………………… ในฐานะเจาพนักงานทางหลวงผูมีอํานาจและหนาที่
ตรวจตราดูแลมิใหมีการฝาฝนพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มีความประสงคจะของแจงความดําเนินคดีอาญาตอ
(ช่ือ)………………………………………..……………. อาศัยอยูบานเลขที่ ……………………….หมูที่………………….
ตําบล…………………….. อําเภอ ………………………… จังหวัด ……………………..…. เนื่องจากบุคคลดังกลาวได
กระทําการ……………………………………………………………………………………………….ในที่ดินเขตทางหลวง
ของทางหลวงหมายเลข …………….. ตอน ……………………………………………………………………………...….
บริเวณ กม…………………………………… ดาน …… ทาง (โดยมิไดรับอนุญาต)(1) ซ่ึงเปนการฝาฝนตอกฎหมาย ตาม
มาตรา ……………..(2) แหง พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มีระวางโทษ …………………………………………….(3)

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินคดีอาญาตอผูฝาฝนพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 ดังกลาวตามกฎหมาย
ตอไป

ขอแสดงความนับถือ

(………………………………………)
หัวหนาหมวดการทาง………………….

(1) ขอความ “โดยมิไดรับอนุญาต” ใหใชในกรณีฝาฝนมาตรา 37 วรรค 1 ,มาตรา 38 วรรค 1 ,มาตรา 47 วรรค 1 ,มาตรา 48 วรรค 1
หากเปนการฝาฝนมาตราอ่ืนๆ ใหตัดขอความนี้ออกไป
(2) ระบุมาตราที่ฝาฝน เชน มาตรา 37 วรรค 1 ,มาตรา 38 วรรค 1 ,มาตรา 39 ,มาตรา 40 ,มาตรา 43 ,มาตรา 44 ,มาตรา 45 เปน
ตน
(3) กําหนดโทษกําหนดไวในมาตรา 69 ,มาตรา 70 ,มาตรา 71 ,มาตรา 72 และมาตรา 73

ไมพบสวนของรูปท่ีมี ID ความสัมพันธ rId10 ในแฟมน้ี

เอกสารแนบ
ม.2/2



บันทึกขอความ
สวนราชการ หมวดการทาง…………………………………………………………………………………………………
ท่ี ………………………………………………………..…….. วันท่ี ……………………………………………………
เรื่อง รายงานการแจงความดําเนินคดีอาญาตอผูฝาฝนพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535

เรีย ชขท………………………………… ผา ผช.ชขท (ม)……………………………….

ดวยไดมีบุคคลช่ือ…………………………………………กระทําการ ……………………………………………
ใ น ที่ ดิ น เ ข ต ท า ง ห ล ว ง  ข อ ง ท า ง ห ล ว ง ห ม า ย เ ล ข ……………. ต อ
……………………………………………………………. บริเวณ กม. …………………………………….. ดาน ……. ทาง
(โดยมิไดรับอนุญาต)(1) อันเปนการฝาฝนตอบทบัญญัติมาตรา ……………………….(2) แหง พระราชบัญญัติทางหลวง
พ.ศ. 2535 ซ่ึงหมวดฯ ไดแจงเตือนใหทราบถึงขอกฎหมายและขอใหหยุดกระทําการอันเปนการฝาฝนตอกฎหมายดังกลาว
แลว แตปรากฏวา ผูฝาฝนยังคงเพิกเฉยไมหยุดกระทําการเชนวานั้นแตอยางใด

หมวดฯ ไดพิจารณาแลว เห็นสมควรดําเนินคดีอาญาตอผูฝาฝนดังกลาวตามกฎหมาย  จึงไดดําเนินการแจงความ
ดําเนินคดีอาญาตอผูฝาฝนแลว ดังรายละเอียดปรากฏตามสําเนาบันทึกประจําวันเก่ียวกับคดีของสถานีตํารวจ………………..
ลงวันที่…………………………… หนา ……………….. ลําดับที่ ………………..ที่แนบมาพรอมนี้ จํานวน ………. ฉบับ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

(…………………………………………)

ชมท……………..…………………

(1) ขอความ “โดยมิไดรับอนุญาต” ใหใชในกรณีฝาฝนมาตรา 37 วรรค 1 ,มาตรา 38 วรรค 1 ,มาตรา 47 วรรค 1 ,มาตรา 48 วรรค 1
หากเปนการฝาฝนมาตราอ่ืนๆ ใหตัดขอความนี้ออกไป
(2) ระบุมาตราที่ฝาฝน เชน มาตรา 37 วรรค 1 ,มาตรา 38 วรรค 1 ,มาตรา 39 ,มาตรา 40 ,มาตรา 43 ,มาตรา 44 ,มาตรา 45 เปน
ตน

ไมพบสวนของรูปท่ีมี ID ความสัมพันธ rId11 ในแฟมน้ี

เอกสารแนบ
ม.2/3



บันทึกขอความ
สวนราชการ หมวดการทาง…………………………………………………………………………………………………
ท่ี ………………………………………………………..…….. วันท่ี ……………………………………………………
เรื่อง ขอใหออกหนังสือแจงรื้อถอน / ทําลาย / ขนยายทรัพยสินที่จัดทําขึ้นในเขตทางหลวงโดยไมไดรับอนุญาต

เรียน ชขท………………………………… ผาน ผช.ชขท (ม)……………………………….

ดวยไดมีบุคคลช่ือ…………………………………………กระทําการ ……………………………………………
ในที่ดินเขตทางหลวงโดยมิไดรับอนุญาต อันเปนการฝาฝนตอบทบัญญัติมาตรา …………………….(1) แหง พระราชบัญญัติ
ทางหลวง พ.ศ. 2535 เหตุเกิดที่บริเวณ กม……………………………….. ดาน ……. ทาง  ทางหลวงหมายเลข……..……..
ตอน ………………………………………………………… ทองที่ตําบล ……………………… อําเภอ…………………..
จังหวัด ……………………. ซ่ึงหมวดฯ ไดแจงเตือนใหทราบถึงขอกฎหมายและขอให รื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย ทรัพยสิน
ดังกลาวออกไปจากเขตทางหลวงแลว ตามสําเนาหนังสือแจงเตือนที่แนบ แตปรากฏวา ผูฝาฝนยังคงเพิกเฉยไมทําการรื้อถอน
/ ทําลาย / ขนยาย แตอยางใด

หมวดฯ จึงเห็นสมควรเรงรัดใหมีการรื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย ทรัพยสินดังกลาวออกไปโดยเร็ว โดยออกหนังสือ
จากแขวงฯ ในฐานะผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง  เพ่ือแจงใหผูฝาฝนทําการรื้ อถอนภายในเวลาที่กําหนด
ตอไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

(…………………………………………)

ชมท……………..………………

(1) ระบุมาตราที่ฝาฝน เชน มาตรา 37 วรรค 1 ,มาตรา 38 วรรค 1 ,มาตรา 47 วรรค 1 ,มาตรา 48 วรรค 1 เปนตน

ไมพบสวนของรูปท่ีมี ID ความสัมพันธ rId12 ในแฟมน้ี

เอกสารแนบ
ม.2/4



ที่ …………………………………. แขวงการทาง……………………..

วันที่ ……………………………..

เรื่อง ใหรื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย ทรัพยสินออกไปจากเขตทางหลวง
เรียน ………………………………
อางถึง หนังสือหมวดการทาง…………………….. ที่ …………………………………….ลงวันที่ …………………….

ตามหนังสือที่อางถึง หมวดการทาง…………………………. ไดแจงใหทานทราบขอกฎหมายและขอใหหยุดการ
กระทํา ……………………………………...……………………… อันเปนการฝาฝนตอพระราชบัญญัติทางหลวง
พ.ศ.2535 มาตรา ………………..(1) ในเขตทางหลวงหมายเลข ……….. ตอน
………………………………………………………….. ที่ กม…………….. ดา ……. ทาง ในทองที่ตําบล
……………….. อําเภอ ………..……………จังหวัด ………….…….& พรอมกับ ใหดําเนินการรื้อถอน / ทําลาย / ขน
ยายส่ิงที่ทานไดดําเนินการนั้นออกไปจากเขตทางหลวงใหหมดส้ินโดยทันที มิฉะนั้นกรมทางหลวงจะดําเนินการตาม
กฎหมายกับทาน ดังความละเอียดแจงแลว นั้น

บัดนี้ ทานยังไมดําเนินการรื้อถอ / ทําลาย / ขนยายแตอยางใด โดยหนังสือฉบับนี้
(ช่ือ)…………………………...นายชางแขวงการทาง …………………………….. ผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ
ทางหลวง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ………… (2) แหง พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 จึงส่ังใหทานรื้อ
ถอน / ทําลาย / ขนยาย…………………. …..ดังกลาวออกไปจากเขตทางหลวง ภายใน ……..….. วัน นับแตวันไดรับ
หนังสือฉบับนี้ มิฉะนั้น ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง จะเขาดําเนินการรื้อถอน
/ ทําลาย / ขนยาย โดยทานจะเรียกรองคาเสียหายไมได และตองเปนผูเสียคาใชจายในการรื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย
ดังกลาวดวย

(1) ระบุมาตราที่ฝาฝน เชนมาตรา 37 วรรค 1 ,มาตรา 38 วรรค 1 ,มาตรา 47 วรรค 1 และมาตรา 48 วรรค 1
(2) ระบุเลขมาคราของ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 ที่ใหอํานาจดําเนินการร้ือถอน/ทําลาย/ขนยายสิ่งที่ไมไดรับอนุญาตใหทําขึ้นในเขตทาง
หลวง เชน มาตรา 37 วรรค 3,มาตรา 38 วรรค 3 ,มาตรา 47 วรรค 3 และมาตรา 48 วรรค 3

ไมพบสวนของรูปท่ีมี ID ความสัมพันธ rId13 ในแฟมน้ี

เอกสารแนบ
ม.2/5



ขอแสดงความนับถือ

(……………………………)
นายชางแขวงการทาง…………………..

ผูไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง

บันทึกขอความ
สวนราชการ หมวดการทาง…………………………………………………………………………………………………
ท่ี ………………………………………………………..…….. วันท่ี ……………………………………………………
เรื่อง รายงานผลการรื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย ทรัพยสินออกไปจากเขตทางหลวง

เรียน ชขท………………………………… ผาน ผช.ชขท (ม)……………………………….

ตามหนังสือแขวงฯ ที่…………………………..………………………ลงวันที่ ………………………… แจงให
(ช่ือ) ……………………………………………………. ทําการรื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย …………………………………
ซ่ึงไดกอสราง / ปลูกสราง / ติดตั้ง / แขวน / วาง / กอง ในที่ดินเขตทางหลวงโดยมิไดรับอนุญาต ที่บริเวณ กม……………..
ทางหลวงหมายเลข ……………. ตอน …………………………………………………… อันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติ
ทางหลวง พ.ศ. 2535 และแขวงฯ ไดส่ังการใหหมวดฯ ติดตามตรวจสอบและรายงานผล ดังความละเอียดแจงแลวนั้น

หมวดฯ ขอรายงานวา (ช่ือ) ………………………………………………….… ไดทําการรื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย
………………………………………… ดังกลาวออกไปจากเขตทางหลวงเปนที่เรียบรอยแลว ตั้งแตวันที่…………………...

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

(…………………………………………)

ชมท…….……………………

ไมพบสวนของรูปท่ีมี ID ความสัมพันธ rId14 ในแฟมน้ี

เอกสารแนบ
ม.2/6



บันทึกขอความ
สวนราชการ หมวดการทาง…………………………………………………………………………………………………
ท่ี ………………………………………………………..…….. วันท่ี ……………………………………………………
เรื่อง รายงานการไมรื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย ทรัพยสินออกไปจากเขตทางหลวง

เรียน ชขท………………………………… ผาน ผช.ชขท (ม)……………………………….

ตามหนังสือแขวงฯ ที่…………………………..………………………ลงวันที่ ………………………… แจงให
(ช่ือ) ……………………………………………………. ทําการรื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย …………………………………
ซ่ึงไดกอสราง / ปลูกสราง / ติดตั้ง / แขวน / วาง / กอง ในที่ดินเขตทางหลวงโดยมิไดรับอนุญาต ที่บริเวณ กม……………..
ทางหลวงหมายเลข ……………. ตอน …………………………………………………… อันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติ
ทางหลวง พ.ศ. 2535 และแขวงฯ ไดส่ังการใหหมวดฯ ติดตามตรวจสอบและรายงานผล ดังความละเอียดแจงแลวนั้น

หมวดฯ ขอรายงานวา ขณะนี้ไดครบเวลา…………………………………….……วัน ตามที่แขวงฯ ไดกําหนดแลว
(ช่ือ) ………………………………………….… ยังมิไดทําการรื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย …………………………………
ดังกลาวออกไปจากเขตทางหลวงแตอยางใด

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาดําเนินการตอไป

(…………………………………………)

ชมท…..……………………

ไมพบสวนของรูปท่ีมี ID ความสัมพันธ rId15 ในแฟมน้ี

เอกสารแนบ
ม.2/7



บันทึกขอความ
สวนราชการ หมวดการทาง…………………………………………………………………………………………………
ท่ี ………………………………………………………..…….. วันท่ี ……………………………………………………
เรื่อง ผูฝาฝนขอใหขยายระยะเวลาการรื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย ออกไป

เรียน ชขท………………………………… ผาน ผช.ชขท (ม)……………………………….

ตามหนังสือแขวงฯ ที่…………………………..………………………ลงวันที่ ………………………… แจงให
(ช่ือ) ……………………………………………………. ทําการรื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย …………………………………
ซ่ึงไดกอสราง / ปลูกสราง / ติดตั้ง / แขวน / วาง / กอง ในที่ดินเขตทางหลวงโดยมิไดรับอนุญาต ที่บริเวณ กม……………..
ทางหลวงหมายเลข ……………. ตอน …………………………………………………… อันเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติ
ทางหลวง พ.ศ. 2535 และแขวงฯ ไดส่ังการใหหมวดฯ ติดตามตรวจสอบและรายงานผล ดังความละเอียดแจงแลวนั้น

หมวดฯ ขอรายงานวา ไดไปติดตามเรงรัดการ รื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย ดังกลาวแลว แตไดรับการรองขอจาก
(ช่ือ) ………………………………………………….… ใหขยายระยะเวลาทําการ รื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย ที่กําหนดไวเดิม
………… วัน ออกไปอีก .…………… วัน โดย (ช่ือ) ……………………………..………………… ยืนยันวา จะเขาทําการ
รื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย ใหแลวเสร็จเรียบรอยภายในไมเกิน วันที่ ………………………… ซ่ึงหมวดฯ ไดพิจารณาแลว
เห็นวา ……………………………………………………………………………………………………..…………………...

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

ไมพบสวนของรูปท่ีมี ID ความสัมพันธ rId16 ในแฟมน้ี

เอกสารแนบ
ม.2/8



(…………………………………………)

ชมท…………………………

ที่ …………………………………. แขวงการทาง……………………..

วันที่ ……………………………..

เรื่อง มอบอํานาจใหแจงความตอพนักงานสอบสวน เพ่ือบันทึกในรายงานประจําวันไวเปนหลักฐาน
เรียน ผูกํากับการหัวหนาสถานีตํารวจ………………………………
ส่ิงที่สงมาดวย บัญชีผูรุกลํ้า จํานวน …. ราย(1)

ดวย กร ม ท าง ห ล วง จ ะ ทํ าการ รื้ อ ถ อ น / ทํ าล าย / ข น ย าย
………………………………………………………...……ที่ (ช่ือ)……………………………………………..(2) ได
จัดทําขึ้นในเขตทางหลวง ของทางหลวงหมายเลข……………….. ตอน ……………………………………………… ที่
กม……………. ดาน …….. ทาง ในทองที่ตําบล ……………………. อําเภอ ……………………. จังหวัด
…………………..…….. โ ด ย มิ ไ ด รั บ อ นุ ญ า ต ฉ ะ นั้ น จึ ง ม อ บ อํ า น า จ ใ ห
(ช่ือ)…………………………………...………….ตําแหนงนายชางโยธา……… มาแจงความตอพนักงานสอบสวนเพ่ือ
รับทราบ และขอใหบันทึกในรายงานประจําวันเก่ียวกับคดี เพ่ือเปนหลักฐาน

อนึ่ง กรมทางหลวงจะไดมีหนังสือแจงกําหนดวันเขาทําการ รื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย ทรัพยสินดังกลาวมาให
ทราบ และขอกําลังเจาหนาที่ตํารวจไปใหความคุมครองแกเจาหนาที่ของกรมทางหลวง ในการรื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย ดวย

(1) หากมีผูรุกล้ําเพียงรายเดียว ไมตองมีสิ่งที่สงมาดวย
(2) หากมีผูรุกล้ําหลายราย ใหใชขอความวา “ผูรุกล้ําดังรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย” แทนชื่อ

ไมพบสวนของรูปท่ีมี ID ความสัมพันธ rId17 ในแฟมน้ี

เอกสารแนบ
ม.2/9



ขอแสดงความนับถือ

(…………………………………………..)
นายชางแขวงการทาง………………………
ผูไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง

ที่ …………………………………. แขวงการทาง……………………..

วันที่ ……………………………..

เรื่อง กําหนดจะเขาดําเนินการรื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย ………………………….ที่จัดทําขึ้นโดยมิไดรับอนุญาต
เรียน ………………………………
อางถึง หนังสือแขวงการทาง…………………….. ที่ …………………………………….ลงวันที่ …………………….

ตามหนังสือที่อางถึง นายชางแขวงการทาง………………………………. ผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ
ทางหลวงแผนดิน ส่ังใหทานรื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย ……………………………………………………… ซ่ึงจัดทําขึ้นโดย
มิไดรับอนุญาต ในเขตทางหลวง ของทางหลวงหมายเลข ……………. ตอน ………………………………………………...
ที่ กม………………. ดาน ….. ทาง ในทองที่ตําบล …………………… อําเภอ ……………..…….จังหวัด……….…………
แตทานยังไมไดดําเนินการรื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย ออกไปจากเขตทางหลวง นั้น

บัดนี้ (ช่ือ)…………………………………………………………นายชางแขวงการทาง …………………………..
ผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงแผนดิน อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา …………………………….…(1)

แหง พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 จะเขาทําการ รื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย ……………………………………ดังกลาว

(1) ระบุเลขมาคราของ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 ที่ใหอํานาจดําเนินการร้ือถอน/ทําลาย/ขนยายสิ่งที่ไมไดรับอนุญาตใหทําขึ้นในเขตทาง
หลวง เชน มาตรา 37 วรรค 3,มาตรา 38 วรรค 3 ,มาตรา 47 วรรค 3 และมาตรา 48 วรรค 3

ไมพบสวนของรูปท่ีมี ID ความสัมพันธ rId18 ในแฟมน้ี

เอกสารแนบ ม.2/10



ในวันที่ ……………………………….. เวลา ……………… น. ในการนี้ ทานจะเรียกรองคาเสียหายไมได และตองเปนผู
เสียคาใชจายในการรื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย ดวย

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และไปดูแลขนยายทรัพยสิน รวบรวมวัสดุตางๆ ที่ถูก รื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย ดวย เพราะ
เปนทรัพยสินของทานเอง หวังวาคงจะไดรับความรวมมือดวยดี

ขอแสดงความนับถือ

(…………………………………………..)
นายชางแขวงการทาง………………………

ผูไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง

ที่ …………………………………. แขวงการทาง……………………..

วันที่ ……………………………..

เรื่อง ขอความคุมครองในการ รื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย ทรัพยสินออกไปจากเขตทางหลวง
เรียน ผูกํากับการหัวหนาสถานีตํารวจ………………………………
ส่ิงที่สงมาดวย บัญชีผูรุกลํ้า จํานวน …. ราย(1)

ตามที่นายชางแขวงการทาง………………………… ผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง ไดมีหนังสือ
มายังสถานีตํารวจ……………………………. เพ่ือขอใหบันทึกในรายงานประจําวันเก่ียวกับคดีไวเปนหลักฐานวา กรมทาง
หลวงจะทําการรื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย ทรัพยสินที่ (ช่ือ)………………………………………………...(2) ไดจัดทํา
ขึ้ น ใ น เ ข ต ท า ง ห ล ว ง ข อ ง ท า ง ห ล ว ง ห ม า ย เ ล ข ……………….. ต อ น
…………………………………….…………………………… ที่ กม………..……... ดาน …….. ทาง ในทองที่ตําบล
……………. อําเภอ …….…………. จังหวัด ………………..…….. โดยมิไดรับอนุญาต และจะมีหนังสือเรียนมาเพ่ือ

(1) หากเปนการร้ือถอน / ขนยาย / ทําลาย เพียงรายเดียว ไมตองมีสิ่งที่สงมาดวย
(2) หากเปนการร้ือถอน / ขนยาย / ทําลาย จํานวนหลายราย ใหใชขอความวา “ผูรุกล้ําดังรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย” แทนชื่อ

ไมพบสวนของรูปท่ีมี ID ความสัมพันธ rId19 ในแฟมน้ี

เอกสารแนบ
ม.2/11



ขอกําลังเจาหนาที่ตํารวจไปใหความคุมครองแกเจาหนาที่ของกรมทางหลวงในการรื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย ดวย ดังความ
ละเอียดแจงแลว นั้น

บัดนี้ (ช่ือ)………………………………………………………………นายชางแขวงการทาง ……………………..
ผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา …………………………………….(3) แหง
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 กําหนดจะเขาทําการ รื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย ………………………………………….
ในวันที่ ……………………………………. ระหวางเวลา………………………………..ถึงเวลา …………………………
ดวยเหตุนี้ แขวงการทาง………………………….. จึงขอความรวมมือมายังทานเพ่ือโปรดจัดกําลังเจาหนาที่ตํารวจไปให
ความคุมครองและใหความปลอดภัยแกเจาหนาที่ของกรมทางหลวงในการเขา รื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย ตามกําหนดเวลา
ดังกลาวดวย

แขวงการทาง…………………………..……. หวังวาจะไดรับความรวมมือเปนอยางดี และขอขอบคุณลวงหนามา
ณ โอกาสนี้ ดวย

ขอแสดงความนับถือ

(…………………………………………..)
นายชางแขวงการทาง………………………
ผูไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง

ที่ …………………………………. แขวงการทาง……………………..

วันที่ ……………………………..

เร่ือง ขอความคุมครองในการ ร้ือถอน / ทําลาย / ขนยาย ทรัพยสินออกไปจากเขตทางหลวง
เรียน ………………………………………..(1)

สิ่งที่สงมาดวย บัญชีผูรุกล้ํา จํานวน …. ราย(2)

ด ว ย มี ผู รุ ก ล้ํ า (ชื่ อ )…………………………………...(3) ก ร ะ ทํ า ก า ร
…………………………………………………………………... ในเขตทางหลวง ของทางหลวงหมายเลข…………….. ตอน
……………………………………………………………… ที่ กม………..……... ดาน …….. ทาง ในทองที่ตําบล ……………. อําเภอ
…….…………. จังหวัด ………………..…….. โดยมิไดรับอนุญาต อันเปนการกระทําผิดตามกฎหมาย มาตรา………………(4) แหง

(3) ระบุเลขมาคราของ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 ที่ใหอํานาจดําเนินการร้ือถอน/ทําลาย/ขนยายสิ่งที่ไมไดรับอนุญาตใหทําขึ้นในเขตทาง
หลวง เชน มาตรา 37 วรรค 3,มาตรา 38 วรรค 3 ,มาตรา 47 วรรค 3 และมาตรา 48 วรรค 3
(1) ระบุตําแหนงของหัวหนาเจาหนาท่ีฝายปกครองผูมีอํานาจในเขตทองท่ีท่ีจะทําการร้ือถอน / ทําลาย / ขนยาย เชน นายกเทศมนตรี , นายอําเภอ
(2) หากเปนการร้ือถอน / ทําลาย / ขนยาย เพียงรายเดียว ไมตองมีสิ่งท่ีสงมาดวย
(3) หากเปนการร้ือถอน / ขนยาย / ทําลาย จํานวนหลายราย ใหใชขอความวา “ผูรุกล้ําดังรายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวย” แทนชื่อ
(4) ระบุมาตราท่ีฝาฝน เชนมาตรา 37 วรรค 1 ,มาตรา 38 วรรค 1 ,มาตรา 47 วรรค 1 และมาตรา 48 วรรค 1

ไมพบสวนของรูปท่ีมี ID ความสัมพันธ rId20 ในแฟมน้ี

เอกสารแนบ
ม.2/12



พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 ตองระวางโทษ………………………………………………….(5) และนายชางแขวงการ
ทาง……………………………… ผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก ผูอํานวยการทางหลวงแผนดิน ไดมีคําสั่งใหผูรุกล้ําดังกลาว ทําการ ร้ือถอน /
ทําลาย / ขนยาย แลว แตผูรุกล้ําไมปฏิบัติตาม ดวยเหตุนี้ (ชื่อ)……………………………………………นายชางแขวงการทาง
…………………….. ผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ……………….(6) แหง
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 กําหนดจะเขาทําการ ร้ือถอน / ทําลาย / ขนยาย …………………………………………. ในวันที่
……………………………………. ระหวางเวลา………………………………..ถึงเวลา ………………………… ดวยเหตุนี้ แขวงการ
ทาง………………………….. จึงขอความรวมมือมายังทานเพ่ือโปรดจัดกําลังเจาหนาที่ตํารวจไปใหความคุมครองและใหความปลอดภัยแก
เจาหนาที่ของกรมทางหลวงในการเขา ร้ือถอน / ทําลาย / ขนยาย ตามกําหนดเวลาดังกลาวดวย

แขวงการทาง…………………………..……. หวังวาจะไดรับความรวมมือเปนอยางดี และขอขอบคุณลวงหนามา ณ โอกาสนี้ ดวย

ขอแสดงความนับถือ

(…………………………………………..)
นายชางแขวงการทาง………………………
ผูไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง

บันทึกขอผอนผันการรื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย ทรัพยสินออกไปจากเขตทางหลวง

เขียนที่…………………………………...…..

วันที่ ………………………………

บันทึกฉบับนี้ทําขึ้นเพ่ือเปนหลักฐานแสดงวา วันนี้ เวลา ……………. น. นายชางแขวงการทาง………….……….
ผูไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา …………………………………….(1) แหง
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 เขาดําเนินการรื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย …………………….…………………. ของ
(ช่ือ) …………………………………………………………… ที่จัดทําขึ้นโดยฝาฝนกฎหมาย และในการเขาดําเนินการรื้อ
ถอน / ทําลาย / ขนยาย ครั้งนี้  ไดมีเจาหนาที่ของกรมทางหลวงมารวมดวย

(5) กําหนดโทษกําหนดไวในมาตรา 69 , มาตรา 70 ,มาตรา 71 ,มาตรา 72 และมาตรา 73
(6) ระบุเลขมาคราของ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 ท่ีใหอํานาจดําเนินการร้ือถอน/ทําลาย/ขนยายสิ่งท่ีไมไดรับอนุญาตใหทําขึ้นในเขตทางหลวง เชน มาตรา 37 วรรค
3,มาตรา 38 วรรค 3 ,มาตรา 47 วรรค 3 และมาตรา 48 วรรค 3

(1) ระบุเลขมาคราของ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 ที่ใหอํานาจดําเนินการร้ือถอน/ทําลาย/ขนยายสิ่งที่ไมไดรับอนุญาตใหทําขึ้นในเขตทาง
หลวง เชน มาตรา 37 วรรค 3,มาตรา 38 วรรค 3 ,มาตรา 47 วรรค 3 และมาตรา 48 วรรค 3

เอกสารแนบ ม.2/13



ผลการรื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย ปรากฏวา (ช่ือ) ………………………………..…………………… ไดรองขอให
กรมทางหลวงพิจารณาผอนผันการรื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย ออกไปถึงวันที่ ………………………………. โดยอางเหตุผล
วา……………………………………………………………………………………..…………………….และได ยืน ยันว า
กอนหรือเม่ือถึงกําหนดดังกลาว (ช่ือ) ……………………………………………………… จะทําการรื้อถอน / ทําลาย / ขน
ยาย ทรัพยสินดังกลาวออกไปดวยตนเองใหเสร็จส้ินสมบูรณ หากมิฉะนั้น จะยินยอมใหเจาหนาที่ของกรมทางหลวง
ดําเนินการรื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย ไดทันที และยินยอมออกคาใชจายในการรื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย ทั้งหมด

นายชางแขวงการทาง ……………………………… โดยการปรึกษาหารือรวมกับเจาหนาที่ผูเก่ียวของทั้งหมดแลว
มีความเห็นวาสมควรผอนผันการรื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย ใหถึงวันที่ ……………………………… หากถึงกําหนดดังกลาว
ยังไมมีการรื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย ทรัพยสินดังกลาวออกไป เจาหนาที่ของกรมทางหลวงพรอมผูเก่ียวของจะเขาทําการรื้อ
ถอนในทันที โดยไมตองมีการแจงนัดหมายใดๆ อีก

ลงช่ือ……………………….………… เจาของส่ิงปลูกสราง / ตัวแทน ลงช่ือ………………………..…………….
(……………………………………) (……………………………………...)

นายชางแขวงการทาง…………………
ผูไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง

ลงช่ือ……………………………………พยาน ลงช่ือ…………………………………..พยาน
(…………………………………….) (……………………………………..)

ตําแหนง…………………………………. ตําแหนง…………………………………..

สังกัด……………………………………. สังกัด……………………………………..

บันทึกขอความ
สวนราชการ หมวดการทาง…………………………………………………………………………………………………
ท่ี ………………………………………………………..…….. วันท่ี ……………………………………………………
เรื่อง รายงานการไมรื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย ทรัพยสินออกไปจากเขตทางหลวงตามกําหนดเวลาขอผอนผัน

เรียน ชขท………………………………… ผาน ผช.ชขท (ม)……………………………….

ตามบันทึกขอผอนผันการรื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย ทรัพย สินออกไปจากเขตทางหลวง ของ
(ช่ือ) ……………………………………………………. ลงวันที่ ……………………….……….ไดขอผอนผันการรื้อถอน /
ทําลาย / ขนยาย ……………………………………….………… ที่จัดทําขึ้นโดยฝาฝนกฎหมาย ออกไปใหพนเขตทางหลวง
ดวยตนเองใหแลวเสร็จ ภายในวันที่……………………………… มิฉะนั้น จะยินยอมใหเจาหนาที่ของกรมทางหลวง
ดําเนินการรื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย ไดทันที และยินยอมออกคาใชจายในการรื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย ทั้งหมด นั้น

ไมพบสวนของรูปท่ีมี ID ความสัมพันธ rId21 ในแฟมน้ี

เอกสารแนบ
ม.2/14



บัดนี้ ไดครบกําหนดเวลาที่ขอผอนผันแลว ปรากฏวา ผูรุกลํ้ายังคงเพิกเฉยมิไดทําการรื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย
ทรัพยสินดังกลาวออกไปใหพนเขตทางหลวงตามบันทึกขอผอนผันดังกลาวแตอยางใด

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณากําหนดวันเวลาในการเขารื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย ตอไป

(…………………………………………)

ชมท……….…………………..

ที่ …………………………………. แขวงการทาง……………………..

วันที่ ……………………………..

เรื่อง กําหนดจะเขาดําเนินการ รื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย ทรัพยสินออกไปจากเขตทางหลวง
เรียน ………………………………………..

ตามที่ นายชางแขวงการทาง …………………………….. ผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง พรอม
ดวยเจาหนาที่ผูเก่ียวของ ไดทําการ รื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย ทรัพยสินที่จัดทําขึ้นโดยฝาฝนตอกฎหมาย ออกไปใหพน

ไมพบสวนของรูปท่ีมี ID ความสัมพันธ rId22 ในแฟมน้ี

เอกสารแนบ
ม.2/15



จากเขตทางหลวง ในวันที่…………………………………….ที่ผานมา ซ่ึงทานไดขอผอนผันการรื้อถอน / ทําลาย / ขน
ยาย ทรัพยสินดังกลาวออกไปดวยตนเองใหแลวเสร็จส้ินสมบูรณ นั้น

บัดนี้ ไดครบกําหนดเวลาที่ขอผอนผันแลว ปรากฏวา ทานยังมิไดทําการรื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย
ทรัพยสินดังกลาวแตอยางใด ฉะนั้น นายชางแขวงการทาง ………………………….. ผูซ่ึงไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการทางหลวง จึงกําหนดจะเขาทําการรื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย ทรัพยสินดังกลาว ในวันที่
…………………………….. เวลา…………..น. ในการเขารื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย ทรัพยสินออกไปจากเขตทางหลวง
ครั้งนี้ แขวงการทาง ……………………………… จะไดดําเนินการกับทานตามกฎหมายทางหลวงโดยเด็ดขาด และจะไม
มีการพิจารณาผอนผันใดๆ ทั้งส้ิน

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และไปดูแลขนยายทรัพยสิน รวบรวมวัสดุตางๆ ที่ถูกรื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย ดวย หวัง
วาคงจะไดรับความรวมมือดวยดี

ขอแสดงความนับถือ

(…………………………………………..)
นายชางแขวงการทาง………………………
ผูไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง

ที่ …………………………………. แขวงการทาง……………………..

วันท่ี ……………………………..

เรื่อง ขอความคุมครองในการ รื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย ทรัพยสินออกไปจากเขตทางหลวง

เอกสารแนบ
ม.2/16



เรียน ………………………………………..(1)

อางถึง หนังสือแขวงการทาง………………………. ที่ …………………………………….. ลงวันที่
…………………….

ตามหนังสือที่อางถึง นายชางแขวงการทาง…………………………. ไดขอความรวมมือมายังทาน เพ่ือขอความ
อนุเคราะหจัดเจาหนาที่ฝายปกครองไปใหความคุมครอง และเปนพยานในการรื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย ทรัพยสินที่ผูรุก
ลํ้าไดจัดทําขึ้นในเขตทางหลวง ของทางหลวงหมายเลข…………….. ตอน
…………………………………………………… ที่ กม………..……... ดาน …….. ทาง ซ่ึงปรากฏวาในวันนัดหมาย
คือ วันที่ …………………………… นั้น มีผูรุกลํ้า จํานวน ……. ราย ไดขอผอนผันการรื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย
……………………………………………………… ออกไปถึงวันที่ …………………………. ดังความละเอียดแจงแลว
นั้น

บัดนี้ ไดครบกําหนดเวลาทําการรื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย แลว ปรากฏวา มีผูรุกลํ้า จํานวน……. ราย
ยังมิไดทําการรื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย ทรัพยสินดังกลาวออกไปใหพนเขตทางหลวงแตอยางใด ฉะนั้น นายชางแขวง
การทาง …………………………….. ผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง จะเขาทําการรื้อถอน / ทําลาย / ขน
ยาย อีกครั้ง ในวันที่ …………………………….. เวลา…………..น. ดวยเหตุนี้ แขวงการ
ทาง………………………………. จึงขอความรวมมือมายังทาน เพ่ือขอความอนุเคราะหจัดสงเจาหนาที่ฝายปกครองไปให
ความคุมครองและเปนพยานในการรื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย ทรัพยสินออกไปจากเขตทางหลวงตามกําหนดดังกลาวดวย
แขวงการทาง…………………………..……. หวังวาจะไดรับความรวมมือเปนอยางดี และขอขอบคุณลวงหนามา ณ
โอกาสน้ี ดวย

ขอแสดงความนับถือ

(…………………………………………..)
นายชางแขวงการทาง………………………

ผูไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง

ที่ …………………………………. แขวงการทาง……………………..

วันท่ี ……………………………..

(1) ระบุตําแหนงของหัวหนาเจาหนาที่ฝายปกครองผูมีอํานาจในเขตทองที่ที่จะทําการร้ือถอน / ทําลาย / ขนยาย เชน นายกเทศมนตรี ,
นายอําเภอ

ไมพบสวนของรูปท่ีมี ID ความสัมพันธ rId25 ในแฟมน้ี

เอกสารแนบ
ม.2/17



เรื่อง ขอความคุมครองในการ รื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย ทรัพยสินออกไปจากเขตทางหลวง
เรียน ผูกํากับการสถานีตํารวจ……………………………………
อางถึง หนังสือแขวงการทาง………………………. ที่ …………………………………….. ลงวันที่
…………………….

ตามหนังสือที่อางถึง นายชางแขวงการทาง…………………………. ไดขอความรวมมือมายังทาน เพ่ือขอความ
อนุเคราะหจัดเจาหนาที่ตํารวจไปใหความคุมครอง และใหความปลอดภัยแกเจาหนาที่ของกรมทางหลวงในการรื้อถอน /
ทําลาย / ขนยาย ทรัพยสินที่ผูรุกลํ้าไดจัดทําขึ้นในเขตทางหลวง ของทางหลวงหมายเลข………………………………....
ตอน ……………………...………………………………………………… ที่ กม…………………..……... ดาน ……..
ทาง ซ่ึงปรากฏวาในวันนัดหมาย คือ วันที่ …………………………… นั้น มีผูรุกลํ้า จํานวน ……. ราย ไดขอผอนผันการ
รื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย ……………………………………………………… ออกไปถึงวันที่
……………………………………. ดังความละเอียดแจงแลวนั้น

บัดนี้ ไดครบกําหนดเวลาทําการรื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย แลว ปรากฏวา มีผูรุกลํ้า จํานว ……. ราย
ยังมิไดทําการรื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย ทรัพยสินดังกลาวออกไปใหพนเขตทางหลวงแตอยางใด ฉะนั้น นายชางแขวง
การทาง …………………………….. ผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง จะเขาทําการรื้อถอน / ทําลาย / ขน
ยาย อีกครั้ง ในวันที่ …………………………….. เวลา…………..น. ดวยเหตุนี้ แขวงการ
ทาง………………………………. จึงขอความรวมมือมายังทาน เพ่ือขอความอนุเคราะหจัดสงเจาหนาที่ตํารวจไปใหความ
คุมครองและใหความปลอดภัยแกเจาหนาที่ของกรมทางหลวง ในการรื้อถอน / ทําลาย / ขนยาย ทรัพยสินออกไปจากเขต
ทางหลวงตามกําหนดดังกลาวดวย

แขวงการทาง…………………………..……. หวังวาจะไดรับความรวมมือเปนอยางดี และขอขอบคุณลวงหนามา
ณ โอกาสนี้ ดวย

ขอแสดงความนับถือ

(…………………………………………..)
นายชางแขวงการทาง………………………

ผูไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง
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