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เพื่อรายได้ที่เพิ่มขึน้ของ   
ผู้ประกอบอาชีพ          
ขับรถบรรทุก

ต้องการลดต้นทุนการ
ขนส่ง

ในระบบโลจสิตกิส์

ผลก าไรในการประกอบ
ธุรกจิขนส่ง โดยไม่ค านึงถงึ

ปัญหาสังคม สาเหตุ
การบรรทุก
น ้าหนักเกิน



เส่ียงต่อการเกิด
อบุติัเหตบุนท้องถนน

สญูเสียงบประมาณในการซ่อม
บ ารงุทางมหาศาล

การช ารดุเสียหายของผิว
การจราจร เรว็กว่าก าหนด

ปัญหา
จากการบรรทุก

น ้าหนักเกิน



ปัญหาการช้ารุดเสียหายของผิวการจราจร เร็วกว่าก้าหนด

ส้ำนักงำนควบคุมน ้ำหนักยำนพำหนะ กรมทำงหลวง



ปัญหาการสูญเสียงบประมาณในการซ่อมบ้ารุงทางมหาศาล

ส้ำนักงำนควบคุมน ้ำหนักยำนพำหนะ กรมทำงหลวง

กรมทางหลวงต้องใช้งบประมาณในการซ่อมบ ารุงทาง มากกว่าปีละ 1.8 หมื่นล้านบาท 
แต่สามารถจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบ ารุงทางได้เพียง 20 ล้านบาท ซึ่งท าให้       
ไม่สามารถซ่อมบ ารุงทางได้อย่างครบถ้วน



ปัญหาการเกินอุบัติเหตุบนท้องถนน

ส้ำนักงำนควบคุมน ้ำหนักยำนพำหนะ กรมทำงหลวง



แนวทางการแก้ไขปัญหาการบรรทุกน ้าหนักเกิน



มาตรการแก้ไขปัญหาการบรรทุกน า้หนักเกนิ ของกรมทางหลวง

มาตรการ 3 ป. เพื่อการควบคุมการบรรทุกน า้หนักของ
ยานพาหนะ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

ป้องปราม : สร้างสถานีตรวจสอบน า้หนัก
ยานพาหนะในทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ปราบปราม : จัดชุดตรวจสอบหนักเคล่ือนที่
ชุด Spot Check กวดขัน จับกุม 

ประชาสัมพันธ์ : ความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา และแจ้ง
เบาะแสการบรรทุกน า้หนักเกนิกว่า
กฎหมายก าหนด



มาตรการป้องปรามการบรรทุกน า้หนักเกิน

ส้ำนักงำนควบคุมน ้ำหนักยำนพำหนะ กรมทำงหลวง



มาตรการปราบปรามการบรรทุกน า้หนักเกนิ

ส้ำนักงำนควบคุมน ้ำหนักยำนพำหนะ กรมทำงหลวง



มาตรการประชาสัมพนัธ์การบรรทุกน า้หนัก

ส้ำนักงำนควบคุมน ้ำหนักยำนพำหนะ กรมทำงหลวง



ผลการด้าเนินงานควบคุมน ้าหนักยานพาหนะ

ส้ำนักงำนควบคุมน ้ำหนักยำนพำหนะ กรมทำงหลวง



สถิติเปรียบเทียบการจับกุมรถบรรทุกน ้าหนกัเกินบนทางหลวง 

1 ต.ค. 60 – 31 ธ.ค. 60

1,207



สถิติเปรียบเทียบการจับกุมรถบรรทุกน ้าหนกัเกินบนทางหลวง 

ประเภทรถขนสินคา้ที่ถูกจับกุม
คิดเป็นเปอร์เซ็น
MAX คือ รถขนวัสดุ หิน ดิน ทราย

คิดเป็น 36 %
MIN คือ รถขนสินค้าอุปโภคบริโภค

คิดเป็น 1 %

ตั งแต่เริ่มมีนโยบายเข้มงวด กวดขัน
จนถึง 31 ธ.ค.60 มีจ้านวนรถบรรทุก

น ้าหนักเกินที่ถูกจับกุม 5,661 คัน

ส้ำนักงำนควบคุมน ้ำหนักยำนพำหนะ กรมทำงหลวง



ปัญหาอุปสรรคการควบคุมน ้าหนักยานพาหนะในปัจจุบัน

ผู้ประกอบการบรรทุกน า้หนักเกนิ

อทิธิพลในพืน้ที่

เจ้าหน้าทีข่าดการบูรณาการ

กฎหมายไม่ทนัสมัย



จ ากกา รด า เ นิ น ง านที่ ผ่ า นม า 
มาตรการป้องปรามและปรามปราม 
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เบ็ดเสร็จแสดงให้เห็นว่าปัญหาการ
บรรทุกน า้หนักเกินเป็นปัญหาที่ทุก
ภาคส่วนต้องร่วมกันดูแลแก้ไข มิใช่
เพียงกรมทางหลวง หรือหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงคมนาคมเท่านั้น 
จึ ง ต้อง บูรณาการ ร่วมกันแก้ไข
ปัญหาจากทุกภาคส่วน

ป้อง
ปราม

ปราบ

ปราม

ประชา 
สัมพันธ์

โครงการรถบรรทุกสีขาว

บูรณาการ





โครงการรถบรรทุกสีขาว

กรมทางหลวง ในฐานะหน่วยงานหลักในการดูแล ตรวจสอบการบรรทุกน า้หนักของยานพาหนะ 
ได้น า “โครงการรถบรรทุกสีขาว” ซึ่ งเป็นโครงการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการควบคุมน า้หนัก
รถบรรทุกที่เดินรถบนทางหลวง และสายทางต่างๆ โดยมีต้นแบบจากนโยบายประชารัฐ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
มาบูรณาการแก้ไขปัญหาการบรรทุกน า้หนักเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดของยานพาหนะขนส่งทั่ วประเทศ    
ในทุกพืน้ที่ โดยมี

ส้ำนักงำนควบคุมน ้ำหนักยำนพำหนะ กรมทำงหลวง

• หน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงคมนาคม  ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท  กรมการขนส่ง
ทางบก กรมเจ้าท่า ควบคุมการบรรทุกน า้หนักในเส้นทางหลัก 

• หน่วยงานภาครัฐ กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ จังหวัด เทศบาล อบจ. อบต. ควบคุมการบรรทุกน า้หนักใน
เส้นทางรับผิดชอบ

• ภาคเอกชน องค์กรขนาดใหญ่ สมาพนัธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย สนับสนุนการด าเนินงานของรัฐ

• ภาคประชาชน ร่วมเป็นเครือข่ายในการดูแลการบรรทุกน า้หนัก ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่ภาครัฐ 



โครงการรถบรรทุกสีขาว

ส้ำนักงำนควบคุมน ้ำหนักยำนพำหนะ กรมทำงหลวง

1. เพื่อเป็นการบรูณาการทกุ
ภาคสว่นร่วมแก้ไขปัญหา

รถบรรทกุน า้หนกัเกินให้หมดไป

2. ปลกูจิตส านกึให้ทกุภาคสว่น 
รักและหวงแหนทางหลวง

3. สร้างเครือขา่ย ภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชนให้
เข้มแข็ง เพื่อเป็นแนวร่วมในการ

ดแูลรักษาทางหลวง แจ้ง
เบาะแสผู้กระท าผิดกฎหมาย



โครงการรถบรรทุกสีขาว

กรมทางหลวง เป็นหน่วยงานหลกัในการควบคมุรถบรรทกุท่ีท าการขนสง่ในเส้นทางหลกั ให้ด าเนินการบรรทกุ
น า้หนกัตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยร่วมมือกบัหน่วยงานอื่นๆ ในสงักดักระทรวงคมนาคม

กระทรวงมหาดไทย ประสานงานไปยงัจงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศ โดยขยายผลไปยงัองค์การบริหารสว่นจังหวดั 
เทศบาล องค์การบริหารสว่นต าบล ท่ีมีทางหลวงท้องถ่ินอยูใ่นความ

ส้ำนักงำนควบคุมน ้ำหนักยำนพำหนะ กรมทำงหลวง

ความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนๆ ท าบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) กับหน่วยงานท่ีเป็นต้นทางในการขนส่ง
สินค้า ท่ีอยูใ่นเครือข่ายโลจิสติกส์ทัง้หน่วยงานที่ขนสง่วสัดปิุโตรเลียม ดา่นชายแดน การทา่เรือแหง่ประเทศไทย 

เครือข่ายภาคประชาชน ประชาสมัพนัธ์ในการเข้มงวดการบรรทกุน า้หนกัให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
ทัง้ในสว่นของสหพนัธ์ขนสง่ทางบก สมาพนัธ์ สมาคม องค์กรต่างๆ ท่ีอยูใ่นระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย และ
เครือข่ายในทางราชการ สอดสอ่งดแูล ชีเ้บาะแส และให้ข้อมลูอนัเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าท่ี



โครงการรถบรรทุกสีขาว

1. เกดิการบรูณาการจากทุกภาคสว่นในการรว่มแกไ้ขปญัหารถบรรทุก
น ้าหนกัเกนิ ใหห้มดไปจากประเทศไทย

2. ทุกภาคสว่นมจีติส านึกในการหวงแหน รกัษาทางหลวง ซึง่เป็น
สาธารณะประโยชน์ของประเทศ

3. เกดิความรว่มมอืในการประชาสมัพนัธ ์แจง้เบาะแสผูก้ระท า
ผดิกฎหมาย รายงานขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ ตรวจสอบดแูลการ
บรรทุกน ้าหนกัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายก าหนดในระดบัทอ้งถิน่ 
และระดบัประเทศ

ส้ำนักงำนควบคุมน ้ำหนักยำนพำหนะ กรมทำงหลวง



โครงการรถบรรทุกสีขาว

1. จัดตัง้คณะกรรมการ โครงการรถบรรทุกสีขาว ระดบักระทรวงและ
ระดบัจงัหวดั

แนวทางด าเนินงานโครงการ

2. บรูณาการด าเนินการโครงการรถบรรทกุสีขาว โดยแบง่เป็น 3 สว่นหลกั
• สว่นท่ี 1 ภาครัฐ
• สว่นท่ี 2 ภาคเอกชน
• สว่นท่ี 3 ภาคประชาชน

ส้ำนักงำนควบคุมน ้ำหนักยำนพำหนะ กรมทำงหลวง



กระทรวงคมนาคม ฝ่ายความม่ันคง   
ทล. ทช. ขบ. ฯลฯ               ทหาร ต ารวจ
กระทรวงมหาดไทย
จงัหวดั เทศบาล อบจ. อบต. 

บริษัท ห้าง ร้าน
ผู้ประกอบการรถบรรทกุ

ภาคประชาชน 

ประชาชนผู้ใช้ทาง
เครือข่ายผู้ดแูลรักษาทางหลวง
สมาคมรถบรรทกุ ฯลฯ

•บงัคบัใช้กฎหมาย (พ.ร.บ.ทางหลวง, พ.ร.บ.
การขนสง่ทางบก, พ.ร.บ.จราจรทางบก )
•วางกรอบนโยบาย
•ประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้ปลกูจิตรส านกึ
•รับข้อมลู เร่ืองร้องเรียนจากทกุภาคส่วน
•ด าเนินการแก้ไขปัญหา เช่น ปรับปรุง
กฎหมาย ระเบียบทางราชการ แนวทางการ
ปฏิบตัิงานให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหาใน
ปัจจบุนั

ภาคธุรกจิเอกชน

•ปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบั
•สนบัสนนุการท างานของภาครัฐ เช่น การ
จดัท าข้อตกลงร่วม (MOU) เพ่ือการ
ด าเนินการเก่ียวกบัรถบรรทกุเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัและถกูต้อง
•ให้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์กบัทางภาครัฐ เช่น 
การแจ้งข้อมลูรถบรรทกุน า้หนกัเกิน ของ
ผู้ประกอบการท่ีกระท าผิด โดยข้อมลูดงักลา่ว
จะถกูปิดเป็นความลบัทางราชการ

•แจ้งข้อมลูข่าวสารการกระท าผิด
บรรทกุน า้หนกัเกิน ทางหลวง
เสียหาย
•ให้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ เพ่ือ
น ามาปรับปรุงการท างานหรือ
น าไปสูก่ารปรับปรุงระเบียบ
ข้อก าหนด การแก้ไขกฎหมาย
•ร่วมท ากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์
กบัทางหลวง

ภาครัฐ

การปฏิบัตงิาน



คณะกรรมการฯ ระดบักระทรวง

กระทรวงคมนาคม
ทล. ทช. ขบ.

กระทรวงมหาดไทย

ฝ่ายความมัน่คง ทหาร, 
ต ารวจ

ผู้ว่าราชการจงัหวดั

คณะกรรมการฯ ระดบัจงัหวดั

คณะท างาน
ด้านกฎหมาย 

คณะท างาน
ประชาสัมพันธ์

คณะท างานด้าน
การรวบรวมข้อมูลผลการ

ปฏิบัต ิ

ภาคประชาชน

• รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ ทุก 30 วัน

• วางกรอบนโยบาย
• ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา

ในการด าเนินโครงการฯ 

• ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ปลูกจติรส านึก
• สร้างเครือข่ายการตรวจสอบน า้หนักในทุก

สายทางที่หน่วยงานแต่ละหน่วยรับผิดชอบ 

• แจ้งข้อมูลข่าวสารการกระท าผิดบรรทกุ
น า้หนักเกนิ ทางหลวงเสียหาย

• ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อน ามาปรับปรุง
การท างานหรือน าไปสู่การปรับปรุงระเบียบ
ข้อก าหนด การแก้ไขกฎหมาย

• ร่วมท ากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์กับทางหลวง

• สนับสนุนการท างานของ
ภาครัฐ 



คณะอ านวยการป้องกันปราบปรามรถบรรทุกน า้หนักเกิน 

กฎหมาย ประชาสัมพนัธ์ การรวบรวมข้อมูลผลการปฏบิตั ิ

• ให้ค าปรึกษาและเสนอแนะด้านกฎหมาย
• ประสานงานระหว่างหน่วยต่างๆ  เพ่ือให้การ
ปฏิบตัิงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

• รวบรวมปัญหาและอปุสรรคข้อขดัข้องในการ
ปฏิบตัิงาน

• จดัท าแผนโครงการประชาสมัพนัธ์ให้กบั
ประชาชน และผู้ประกอบการรถบรรทกุ

• สร้างแนวร่วมเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามา
มีสว่นร่วม แลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสารเส้นทาง
หลีกเลี่ยงการตรวจสอบน า้หนกับรรทกุ 

• สงัเกตการณ์การปฏิบตัิงานของคณะท างาน

• รวบรวมผลการด าเนินคดีรวบรวมข้อมลูน าเสนอ
ต่อท่ีประชมุคณะท างานโครงการรถบรรทกุสีขาว

• ก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีประชมุ
• ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมาย

หัวหน้าคณะท างาน : ขนสง่จงัหวดั
คณะท างาน

อยัการจงัหวดั สรรพากรพืน้ที่จงัหวดั พาณิชย์
จงัหวดั และหวัหน้าส านกังานป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัจงัหวดั

หัวหน้าคณะท างาน : ประชาสมัพนัธ์จงัหวดั
คณะท างาน

หอการค้าจงัหวดั สภาอตุสาหกรรมจงัหวดั
ชมรมรถบรรทกุจงัหวดั หวัหน้าสถานีวิทยทุ้องถ่ิน 
ผู้แทนบริษัทเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน

หัวหน้าคณะท างาน : ผู้แทนกรมทางหลวง
คณะท างาน

ขนสง่จงัหวดั แขวงทางหลวง แขวงทางหลวง
ชนบท งานจราจรสถานีต ารวจภธูร หอการค้าจงัหวดั 
ชมรถรถบรรทกุจงัหวดั

ประธานคณะท างานผู้ว่าราชการจังหวัด
คณะท างาน ทล. ทช. ขบ. ปภ. ทหาร ต ารวจ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง

•รวบรวมประเด็นปัญหารายงานคณะกรรมการระดบักระทรวง
•ประสานงานกบัหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

•ตรวจสอบจบักมุรถบรรทกุน า้หนกัเกิน
•ประชาสมัพนัธ์และจดักิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ความรู้

คณะกรรมการโครงการรถบรรทุกสขีาวระดบัจงัหวดั



จบการน้าเสนอ
ขอบคุณครับ


