
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติ 
ทางหลวง 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยทางหลวง 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาท่ีรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. 

๒๕๑๕ 
(๒) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันท่ี 

๒๘พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๓) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันท่ี 

๒๘พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญตัินี ้
“ทางหลวง” หมายความวา ทางหรือถนนซึ่งจัดไวเพื่อประโยชนในการจราจร

                                                 
๑ รก.๒๕๓๕/๕๒/๖/๑๘ เมษายน ๒๕๓๕ 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สาธารณะทางบก ไมวาในระดับพื้นดิน ใตหรือเหนือพื้นดิน หรอืใตหรือเหนอือสังหาริมทรพัย
อยางอื่นนอกจากทางรถไฟ  และใหหมายความรวมถึงท่ีดิน พืช พันธุไมทุกชนิด สะพาน ทอหรือ
รางระบายน้ํา อุโมงค รองน้ํา กําแพงกันดิน เขื่อน รั้ว หลักสํารวจ หลักเขต หลักระยะ ปายจราจร
เครื่องหมายจราจร เครื่องหมายสัญญาณ เครื่องสัญญาณไฟฟา เครื่องแสดงสัญญาณ ที่จอดรถ ท่ี
พักคนโดยสาร เรือสําหรับขนสงขามฟาก ทาเรือสําหรับขึ้นหรือลงรถ และอาคารหรือสิ่งอื่นอันเปน
อุปกรณงานทางบรรดาท่ีไดจัดไวในเขตทางหลวงและเพื่อประโยชนแกงานทางนั้นดวย 

“งานทาง” หมายความวา กิจการใดที่ทําเพื่อหรือเนื่องในการสํารวจการกอสราง
การขยาย การบูรณะ หรือการบํารุงรักษาทางหลวง หรือการจราจรบนทางหลวง 

“ทางจราจร” หมายความวา สวนหนึ่งของทางหลวงที่ทําหรือจัดไวเพื่อการจราจร
ของยานพาหนะ 

“ทางเทา” หมายความวา สวนหนึ่งของทางหลวงที่ทําหรือจัดไวสําหรับคนเดิน 
“ทางขนาน” หมายความวา สวนหนึ่งของทางหลวงที่ทําหรือจัดไวทั้งสองขางหรือ

เฉพาะขางใดขางหน่ึงของทางหลวงเพ่ือใชเปนทางจราจรหรือทางเทา 
“ไหลทาง” หมายความวา สวนหนึ่งของทางหลวงที่อยูติดตอกับทางจราจรทั้ง

สองขาง 
“ผูอํานวยการทางหลวง” หมายความวา บุคคลซ่ึงมีอํานาจและหนาท่ีหรือไดรับ

แตงตั้งใหควบคุมทางหลวงและงานทางเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเฉพาะทองถ่ินใด
ทองถ่ินหน่ึง หรือเฉพาะสายใดสายหนึ่ง ตามพระราชบัญญัตินี ้

“เจาพนักงานทางหลวง” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหเปนเจาพนักงาน
ทางหลวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

“รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ในสวนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น และ
ใหมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานทางหลวงกับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะ 
(๒) จัดทํา ปก ติดตั้งปายจราจร เคร่ืองหมายจราจร เครื่องหมายสัญญาณหรือ

สัญญาณอยางอื่น ขีดเสน เขียนขอความ หรือเครื่องหมายอื่นใดสําหรับการจราจรบนทางหลวง 
(๓) กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตนิี้ 
กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

หมวด ๑ 
ประเภทของทางหลวง 

   
 
มาตรา ๖  ทางหลวงมี ๖  ประเภท คือ 
(๑) ทางหลวงพิเศษ 
(๒) ทางหลวงแผนดิน 
(๓) ทางหลวงชนบท 
(๔) ทางหลวงเทศบาล 
(๕) ทางหลวงสุขาภิบาล 
(๖) ทางหลวงสัมปทาน 
 
มาตรา ๗  ทางหลวงพิเศษ คือ ทางหลวงที่ไดออกแบบเพื่อใหการจราจรผานได

ตลอดรวดเร็วเปนพิเศษ ซึ่งรัฐมนตรีไดประกาศกําหนดใหเปนทางหลวงพิเศษและกรมทางหลวง
เปนผูดําเนินการกอสราง ขยาย บูรณะและบํารุงรักษา และไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงพิเศษ 

มาตรา ๘  ทางหลวงแผนดิน คือ ทางหลวงสายหลักท่ีเปนโครงขายเช่ือมระหวาง
ภาค จังหวัด อําเภอ ตลอดจนสถานท่ีท่ีสําคัญ ที่กรมทางหลวงเปนผูดําเนินการกอสราง ขยาย 
บูรณะและบํารุงรักษา และไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงแผนดิน 

 
มาตรา ๙  ทางหลวงชนบท คือ ทางหลวงนอกเขตเทศบาลและเขตสุขาภิบาลท่ี

องคการบริหารสวนจังหวัด กรมโยธาธิการ หรือสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทเปนผูดําเนินการ
กอสราง ขยาย บูรณะและบํารุงรักษา และไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงชนบท 

 
มาตรา ๑๐  ทางหลวงเทศบาล คือ ทางหลวงในเขตเทศบาล ที่เทศบาลเปน

ผูดําเนินการกอสราง ขยาย บูรณะและบํารุงรักษา และไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงเทศบาล 
 
มาตรา ๑๑  ทางหลวงสุขาภิบาล คือ ทางหลวงในเขตสุขาภิบาลท่ีสุขาภิบาลเปน

ผูดําเนินการกอสราง ขยาย บูรณะและบํารุงรักษา และไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงสุขาภิบาล 
 
มาตรา ๑๒  ทางหลวงสัมปทาน คือ ทางหลวงที่รัฐบาลไดใหสัมปทานตาม

กฎหมายวาดวยทางหลวงที่ไดรับสัมปทาน และไดลงทะเบยีนไวเปนทางหลวงสัมปทาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๓  ทางหลวงประเภทตาง ๆ ใหลงทะเบียนไวดังตอไปนี้ 
(๑) ทางหลวงพิเศษและทางหลวงแผนดิน อธิบดีกรมทางหลวงเปนผูจัดให

ลงทะเบียนไว ณ กรมทางหลวง โดยอนุมัติรัฐมนตรี 
(๒) ทางหลวงสัมปทาน อธิบดีกรมทางหลวงเปนผูจัดใหลงทะเบียนไว ณ กรม

ทางหลวง 
(๓) ทางหลวงชนบท ผูวาราชการจังหวัดเปนผูจัดใหลงทะเบียนไว ณ ศาลากลาง

จังหวัด เมื่อไดรับความยินยอมจากอธิบดีกรมโยธาธิการหรือเลขาธิการเรงรัดพัฒนาชนบท 
แลวแตกรณี 

(๔) ทางหลวงเทศบาล นายกเทศมนตรีเปนผูจัดใหลงทะเบียนไว ณ สํานักงาน
เทศบาล โดยอนุมัติผูวาราชการจังหวัด 

(๕) ทางหลวงสุขาภิบาล ประธานกรรมการสุขาภิบาลเปนผูจัดใหลงทะเบียนไว 
ณ สํานักงานสุขาภิบาล โดยอนุมัติอธิบดีกรมโยธาธิการ 

 
มาตรา ๑๔  รัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งผูอํานวยการทางหลวง การแตงตั้งนั้นจะ

จํากัดใหเปนผูอํานวยการทางหลวงเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเฉพาะทองถ่ินใดทองถ่ิน
หนึ่งหรือเฉพาะสายใดสายหนึ่งก็ได 

มาตรา ๑๕  ในกรณีท่ีรัฐมนตรียังไมไดแตงต้ังผูอํานวยการทางหลวงตามมาตรา 
๑๔ใหบุคคลดังตอไปนี้เปนผูอํานวยการทางหลวง 

(๑) อธิบดีกรมทางหลวงเปนผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดินและ
ทางหลวงสัมปทาน 

(๒) ผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอซึ่งผูวาราชการจงัหวัดมอบหมายเปน
ผูอํานวยการทางหลวงชนบท 

(๓) นายกเทศมนตรีเปนผูอํานวยการทางหลวงเทศบาล 
(๔) ประธานกรรมการสุขาภบิาลเปนผูอํานวยการทางหลวงสุขาภิบาล 
 
มาตรา ๑๖  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเปลี่ยนประเภททางหลวงดังตอไปนี้ 
(๑) ทางหลวงท่ีอยูในอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเดียวกันให

รัฐมนตรีวาการกระทรวงนั้นเปนผูมีอํานาจส่ังเปล่ียน 
(๒) ทางหลวงท่ีอยูในอํานาจของรัฐมนตรีวาการตางกระทรวงกันให

รัฐมนตรีวาการกระทรวงซ่ึงเปนผูรับการเปล่ียนประเภททางหลวงเปนผูมีอํานาจส่ังเปล่ียน 
เมื่อไดเปลี่ยนประเภททางหลวงตามวรรคหนึ่งแลว ใหแกไขทะเบียนใหถูกตอง 
การสั่งเปลี่ยนทางหลวงประเภทอื่นเปนทางหลวงพิเศษหรือการสั่งเปลี่ยนทาง

หลวงพิเศษเปนทางหลวงประเภทอื่น ใหประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
มาตรา ๑๗  ในกรณีท่ีมีปญหาวาทางหลวงสายใดเปนทางหลวงประเภทใดให

รัฐมนตรีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๘  บุคคลซึ่งกอสรางทางขึ้นอาจรองขอใหเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๓
ลงทะเบียนทางนั้นเปนทางหลวงได แตเจาหนาที่ดังกลาวจะรับลงทะเบียนใหไดตอเมื่อบุคคลซึ่ง
กอสรางทางนั้นไดปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีเจาหนาที่ไดกําหนดไวแลว 

 
หมวด ๒ 

การกํากับ ตรวจตราและควบคุมทางหลวงและงานทาง 
   

 
มาตรา ๑๙  ใหอธิบดีกรมทางหลวงเปนเจาหนาที่กํากับ ตรวจตราและควบคุม

ทางหลวงและงานทางท่ีเก่ียวกบัทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดิน และทางหลวงสัมปทาน 
 
มาตรา ๒๐  ใหอธิบดีกรมโยธาธิการหรือเลขาธิการเรงรัดพัฒนาชนบท แลวแต

กรณีเปนเจาหนาที่กํากับ ตรวจตราและควบคุมทางหลวงและงานทางที่เกี่ยวกับทางหลวงชนบท
และทางหลวงสุขาภิบาล 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลดังตอไปน้ี 
(๑) นายอําเภอซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมายเปนเจาหนาที่ชวยเหลืออธิบดี

กรมโยธาธิการหรือเลขาธิการเรงรัดพัฒนาชนบท แลวแตกรณ ีในกรณีที่เกี่ยวกับทางหลวงชนบท 
(๒) ประธานกรรมการสุขาภิบาลเปนเจาหนาที่ชวยเหลืออธิบดีกรมโยธาธิการใน

กรณีที่เกี่ยวกับทางหลวงสุขาภิบาล 
 
มาตรา ๒๑  ใหนายกเทศมนตรีเปนเจาหนาที่กํากับ ตรวจตราและควบคุมทาง

หลวงและงานทางท่ีเก่ียวกับทางหลวงเทศบาล 
 
มาตรา ๒๒  ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ

ทางหลวงมีอํานาจและหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจตรายานพาหนะที่เดินบน
ทางหลวงและการจราจรบนทางหลวงใหเปนไปตามพระราชบญัญัตินี้ เวนแตกรณีที่ไมไดบัญญัติ
ไวในพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

 
มาตรา ๒๓  ใหเจาพนักงานทางหลวงมีอํานาจและหนาท่ีดังตอไปนี ้
(๑) ตรวจตราดูแลมิใหมีการฝาฝนพระราชบัญญัตินี ้
(๒) เรียกยานพาหนะใหหยุดเพื่อทําการตรวจสอบในกรณีที่เชื่อวามีการกระทํา

อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้
(๓) จับกุมผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในขณะกระทําความผิดเพื่อสง

ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจดําเนินคดีตอไป 
ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่งใหเจาพนักงานทางหลวงแสดงบัตรประจําตัว



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตอผูซ่ึงเก่ียวของ 
บัตรประจําตัวเจาพนักงานทางหลวงใหเปนไปตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๒๔  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทางหลวง

เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๒๕  ในสวนท่ีเก่ียวกับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดิน และทางหลวง

สัมปทาน ใหอธิบดีกรมทางหลวงมีอํานาจกําหนดมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงและงานทาง
รวมท้ังกําหนดเขตทางหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวตนไม และเสาพาดสาย 

 
มาตรา ๒๖  ในสวนที่เกี่ยวกับทางหลวงชนบท ทางหลวงเทศบาล และทางหลวง

สุขาภิบาล ใหอธิบดีกรมโยธาธิการหรือเลขาธิการเรงรัดพัฒนาชนบท แลวแตกรณี มีอํานาจ
กําหนดมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงและงานทาง รวมท้ังกําหนดเขตทางหลวง ที่จอดรถ 
ระยะแนวตนไมและเสาพาดสาย ตลอดจนควบคุมในทางวิชาการและอบรมเจาหนาที่ฝายชาง
เก่ียวกับทางหลวงและงานทาง 

 
มาตรา ๒๗  นอกจากทางหลวงสัมปทาน การสรางทางหลวงประเภทใดขึ้นใหม

หรือขยายเขตทางหลวงประเภทใด ใหเปนอํานาจและหนาท่ีของผูอํานวยการทางหลวงประเภทนั้น 
 
มาตรา ๒๘  ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนแกงานทางหรือการจราจรบนทางหลวง

ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจปด
การจราจรบนทางหลวงนั้นทั้งสายหรือบางสวนเปนการชั่วคราว และวางระเบียบปฏิบัติสําหรับให
เจาพนักงานปดการจราจรเปนครั้งคราวเพื่อความปลอดภัยได 

 
มาตรา ๒๙  ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนแกงานทาง ใหผูอํานวยการทางหลวง

หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจ 
(๑) ใชท่ีดินริมทางหลวงซึ่งปราศจากสิ่งกอสรางที่อยูในความครอบครองของ

บุคคลใดเปนการชั่วคราว 
(๒) ใชและเขาครอบครองวัตถุสําหรับใชงานทางซ่ึงอยูในท่ีดินของบุคคลใดเปน

การชั่วคราว รวมท้ังทําทางผานเขาไปในท่ีดินใด ๆ เพื่อใชและเขาครอบครองวัตถุสําหรับใชงาน
ทางไดดวย 

กอนที่จะกระทําการตาม (๑) หรอื (๒) ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซ่ึงไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองท่ีดินทราบ
ลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน 

 
มาตรา ๓๐  เพื่อประโยชนในการปองปดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเปนการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ฉุกเฉินใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจใช
ที่ดินหรือเขาครอบครองวัตถุสําหรับใชงานทางซึ่งอยูในความครอบครองของบุคคลใดในบริเวณ
หรือใกลเคียงกับบริเวณที่เกิดภัยพิบัตินั้นไดเทาที่จําเปน เพื่อประโยชนแกงานทาง และมีอํานาจ
เกณฑแรงราษฎร สัตวพาหนะหรือยานพาหนะ ตลอดจนเครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องอุปกรณ
สําหรับใชงานทางไดดวย 

การเกณฑตามวรรคหนึ่งและอัตราคาจางหรือคาตอบแทน ใหเปนไปตามที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๓๑  เพื่อประโยชนในการปองปดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเปนการ

ฉุกเฉินใหอธิบดีกรมทางหลวงมีอํานาจเขาครอบครองทางหลวงสัมปทาน และในการนี้ใหสิทธิและ
อํานาจส่ังการของผูรับสัมปทานตกมาอยูกับอธิบดีกรมทางหลวงท้ังหมด จนกวาภัยพิบัตินั้นจะ
หมดไป 

 
มาตรา ๓๒  เพื่อประโยชนแกงานทาง ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับ

มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง มีอํานาจทําหรือแกทางระบายน้ําท่ีไหลผานทางหลวงใน
ระยะสองรอยเมตรจากเขตทางหลวงได แตตองแจงเปนหนังสือพรอมทั้งสงสําเนาแบบกอสรางให
เจาของที่ดินทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน 

 
มาตรา ๓๓  ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน หรอื

ผูทรงสิทธิอื่นเนื่องจากการกระทําของผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการทางหลวงตามมาตรา ๒๙ (๑) หรอื (๒) มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๒ ให
นําบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยในสวนที่เกี่ยวกับการกําหนดคา
ทดแทนมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๔  ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทาง

หลวงมีอํานาจทํางานทางเพื่อเชื่อม ผาน ทับ ขาม หรือลอดทางรถไฟหรือทางน้ําไดแตตองแจง
เปนหนังสือพรอมทั้งสงสําเนาแบบกอสรางใหผูควบคุมการรถไฟ หรือทางน้ํานั้นทราบลวงหนาไม
นอยกวาสามสิบวัน 

 
มาตรา ๓๕  ในกรณีที่เห็นสมควร อธิบดีกรมทางหลวงมีอํานาจสรางทางหลวง

พิเศษหรือทางหลวงแผนดินเพื่อเชื่อม ผาน ทับ ขาม หรือลอดทางหลวงประเภทอื่นได ในกรณี
เชนนี ้ใหทางหลวงประเภทอื่นนั้นทั้งสายหรือบางสวนอยูในการกํากับ ตรวจตราและควบคุมของ
อธิบดีกรมทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมทางหลวง 

 
มาตรา ๓๖  วัตถ ุเครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องอุปกรณสําหรับใชงานทางซึ่ง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เปนกรรมสิทธิ์ของทางราชการ องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลหรือสุขาภิบาลเปนทรัพยสินที่
ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี 

 
สวนท่ี ๒ 

การควบคุม การรักษา การขยายและสงวนเขตทางหลวง 
   

 
หมวด ๑ 

การควบคุมทางหลวง 
   

 
มาตรา ๓๗  หามมิใหผูใดสรางทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงเพื่อเปน

ทางเขาออกทางหลวง เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง  ในการอนุญาต ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงจะกําหนดเง่ือนไขอยางใดก็ได รวมท้ังมีอํานาจกําหนด
มาตรการในการจัดการเพื่อรกัษาสิ่งแวดลอม การปองกันอุบัติภัย และการติดขัดของการจราจร 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เม่ือมีความจําเปนแกงานทางหรือเมื่อปรากฏวาผู
ไดรับอนุญาตไดกระทําการผดิเงื่อนไขท่ีกําหนดในการอนุญาต ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได 

ทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดที่สรางขึ้นโดยไมไดรับอนุญาตหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่กําหนด ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจส่ัง
ใหผูกระทําการดังกลาวรื้อถอนหรือทําลายภายในกําหนดเวลาอันสมควร  ถาไมปฏิบัติตามให
ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางรื้อถอนหรือทําลาย โดยผูน้ัน
จะเรียกรองคาเสียหายไมได และตองเปนผูเสียคาใชจายในการนั้น 

 
มาตรา ๓๘  หามมิใหผูใดติดต้ัง แขวน วางหรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวงใน

ลักษณะที่เปนการกีดขวางหรืออาจเปนอันตรายแกยานพาหนะ หรือในลักษณะที่จะทําใหเกิดความ
เสียหายแกทางหลวงหรือความไมสะดวกแกงานทาง  เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงในการอนุญาต
ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงจะกําหนดเง่ือนไขอยาง
ใดก็ได 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เม่ือมีความจําเปนแกงานทางหรือเมื่อปรากฏวาผู
ไดรับอนุญาตไดกระทําการผดิเงื่อนไขท่ีกําหนดในการอนุญาต ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได 

ในกรณีที่การกระทําตามวรรคหนึ่งไดกระทําโดยไมไดรับอนุญาตหรือไมปฏิบัติ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตามเงื่อนไขท่ีกําหนด ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทาง
หลวงมีอํานาจสั่งใหผูกระทําการดังกลาวรื้อถอน ทําลาย หรือขนยายสิ่งที่ติดตั้ง แขวน วางหรือ
กองอยูภายในกําหนดเวลาอันสมควร  ถาไมปฏิบัติตาม ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซ่ึงไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจรื้อถอน ทําลาย หรือขนยายสิ่งที่ติดตั้ง แขวน วาง
หรือกองอยูโดยผูนั้นจะเรียกรองคาเสียหายไมไดและตองเปนผูเสียคาใชจายในการนั้น 

 
มาตรา ๓๙  หามมิใหผูใดกระทําการปดก้ันทางหลวง หรือวางวัตถุที่แหลมหรือมี

คม หรือนําส่ิงใดมาขวางหรือวางบนทางหลวง หรือกระทําดวยประการใด ๆ บนทางหลวงใน
ลักษณะท่ีอาจเกิดอันตรายหรือเสียหายแกยานพาหนะหรือบุคคล 

 
มาตรา ๔๐  หามมิใหผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เปลี่ยนแปลง ขีดเขียน

เคล่ือนยาย รื้อถอน หรือทําใหไรประโยชนซึ่งเครื่องหมายจราจร ปายจราจร เครื่องหมายสัญญาณ
เครื่องหมายสัญญาณไฟฟา เคร่ืองแสดงสัญญาณ อุปกรณอํานวยความปลอดภัย รั้ว หลักสํารวจ
หลักเขต หรอืหลักระยะ ซ่ึงเจาหนาท่ีไดติดต้ังหรือทําใหปรากฏในเขตทางหลวง 

 
มาตรา ๔๑  ผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจหามมิใหผูใดหยุด จอด หรือกลับ

ยานพาหนะใด ๆ บนทางจราจรหรอืไหลทางในทางหลวงสายใดท้ังสายหรอืบางสวนได โดยทํา
เปนประกาศหรือเครื่องหมายใหปรากฏไวในเขตทางหลวงนั้น 

 
มาตรา ๔๒  ในกรณียานพาหนะใด ๆ เครื่องยนตหรือเครื่องอุปกรณเกิดขัดของ

หรือชํารุดบนทางจราจรจนไมสามารถเคลื่อนที่ตอไปได ใหนํายานพาหนะนั้นเขาจอดบนไหลทาง
หรอืถาไมมีไหลทางใหจอดชิดซายสุด  ท้ังนี ้ตองไมเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตเวลาที่เครื่องยนตหรือ
เครื่องอุปกรณขัดของหรือชํารุด 

ถากรณีตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในเวลาที่มีแสงสวางไมเพียงพอที่ผูใชยานพาหนะ
อื่นจะมองเห็นยานพาหนะที่หยุดหรือจอดอยูไดโดยชัดแจงในระยะไมนอยกวาหนึ่งรอยหาสิบ
เมตรตองเปดหรือจุดไฟใหมีแสงสวางเพียงพอท่ีจะเห็นยานพาหนะนั้นได 

 
มาตรา ๔๓  หามมิใหผูใดขุด ขน ทําลายหรอืทําใหเสียหายแกทางหลวง หรอื

วัตถุสําหรับใชงานทาง เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวง หรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง 

 
มาตรา ๔๔  หามมิใหผูใดซ้ือ ขาย แจกจาย หรือเรี่ยไรบนทางจราจรและไหลทาง 
 
มาตรา ๔๕  หามมิใหผูใดท้ิงขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล น้ําเสีย น้ําโสโครก เศษหิน 

ดินทราย หรือส่ิงอ่ืนใดในเขตทางหลวง หรือกระทําดวยประการใด ๆ เปนเหตุใหขยะมูลฝอย ส่ิง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ปฏิกูลเศษหิน ดิน ทราย ตกหลนบนทางจราจรหรือไหลทาง 
 
มาตรา ๔๖  หามมิใหผูใดข่ี จูง ไลตอน ปลอย หรือเลี้ยงสัตวบนทางจราจร ทาง

เทาหรือไหลทาง เวนแตจะไดปฏิบัติตามขอบังคับที่ผูอํานวยการทางหลวงกําหนด 
ผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจประกาศหามมิใหผูใดขี่ จูง ไลตอน ปลอยหรือ

เล้ียงสัตวในเขตทางหลวงสายใดท้ังสายหรือบางสวน  ท้ังนี ้เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงในการอนุญาต
ผูอํานวยการทางหลวงจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได 

ประกาศของผูอํานวยการทางหลวงตามวรรคสอง ใหประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
มาตรา ๔๗  หามมิใหผูใดปลูกสรางสิ่งใดในเขตทางหลวง เวนแตไดรับอนุญาต

เปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง ในการ
อนุญาต ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงจะกําหนด
เง่ือนไขอยางใดก็ได รวมท้ังมีอํานาจกําหนดมาตรการในการจัดการเพื่อรักษาส่ิงแวดลอม การ
ปองกันอุบัติภัย และการติดขัดของการจราจร กําหนดอัตราและวางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บคาเชา
ก็ได 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เม่ือมีความจําเปนแกงานทางหรือเมื่อปรากฏวาผู
ไดรับอนุญาตไดกระทําผิดเงื่อนไขที่กําหนดในการอนุญาต ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได 

ส่ิงท่ีปลูกสรางข้ึนโดยไมไดรับอนุญาตหรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดใหนํา
มาตรา ๓๗ วรรคสาม มาใชบงัคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๘  ผูซ่ึงดําเนินกิจการอันเปนสาธารณูปโภค เมื่อมีความจําเปนตองปก

เสาพาดสาย วางทอ หรือกระทําการใด ๆ ในเขตทางหลวง ใหทําความตกลงกับผูอํานวยการทาง
หลวงหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงเสียกอนเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือ
จากผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงแลว จึงจะกระทํา
การนั้นได 

ในการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย
จากผูอํานวยการทางหลวงจะกําหนดเงื่อนไข กําหนดอัตรา และวางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บคาเชา
ก็ไดถาไมสามารถตกลงกันไดในเรื่องคาเชา ใหเสนอรัฐมนตรีเปนผูวินิจฉัยคําวินิจฉัยของรัฐมนตรี
ใหเปนท่ีสุด 

ในกรณีที่การกระทําตามวรรคหนึ่งไดกระทําโดยไมไดรับอนุญาตหรือกระทําผิด
ขอตกลง ใหนํามาตรา ๓๗ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๙  เมื่อมีความจําเปนจะตองควบคุมทางเขาออกทางหลวงเพื่อให
การจราจรบนทางหลวงเปนไปโดยรวดเร็วและสะดวก หรือเพื่อความปลอดภัยในการจราจรบน
ทางหลวง หามมิใหผูใดดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งในที่ดินริมเขตทางหลวงทั้งสายหรือบางสวน
ดังตอไปนี้ 

(๑) สรางหรือดัดแปลงตอเติมอาคารตามประเภท ชนิด หรือลักษณะที่กําหนด
ในกฎกระทรวง สถานีบริการน้ํามัน สถานีบริการกาซ สถานีบริการลางหรือตรวจสภาพรถ หรอื
ติดตั้งปายโฆษณา ภายในระยะไมเกินสิบหาเมตรจากเขตทางหลวง 

(๒) สรางศูนยการคา สนามกีฬา สนามแขงขัน โรงมหรสพ สถานพยาบาล 
สถานศึกษา หรอืจัดใหมีตลาด ตลาดนัด งานออกราน หรือกิจการอื่นที่ทําใหประชาชนมาชุมนุม
กันเปนจํานวนมาก ภายในระยะไมเกินหาสิบเมตรจากเขตทางหลวง 

ท้ังน้ี เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง ในการอนุญาต ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงจะกําหนดเง่ือนไขอยางใดก็ได 

การกําหนดทางหลวงสายใดท้ังสายหรือบางสวนที่จะหามมิใหดําเนินการตาม
วรรคหนึ่ง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๕๐  เม่ือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๔๙ ใชบังคับแลว ในกรณีที่มี

อาคารหรือสิ่งอื่นปลูกสรางขึ้น หรือสิ่งที่จัดใหมีขึ้นโดยไมไดรับอนุญาตหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่กําหนด ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงแจงเปน
หนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นรื้อถอนอาคารหรือสิ่งอื่นนั้นภายในสามสิบวัน
นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง ถาไมปฏิบัติตาม ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย
จากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจรื้อถอนโดยผูนั้นจะเรยีกรองคาเสียหายไมไดและตองเปนผูเสีย
คาใชจายในการนั้น 

ในกรณีที่เปนอาคารหรือสิ่งอื่นที่กําลังปลูกสรางหรือสิ่งที่จัดใหมีขึ้นเมื่อ
ผูอํานวยการทางหลวงเห็นสมควร ใหผูอํานวยการทางหลวงแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผู
ครอบครองอาคารรื้อถอนอาคารหรือสิ่งอื่น หรือแกไขเปล่ียนแปลงทางเขาออกของอาคารนั้น
ภายในกําหนดเวลาอันสมควร ถาไมปฏิบัติตาม ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจรื้อถอนอาคาร หรือสิ่งอื่นหรือแกไขเปล่ียนแปลง
ทางเขาออกของอาคาร แลวแตกรณี โดยผูน้ันจะเรียกรองคาเสียหายไมไดและตองเปนผูเสีย
คาใชจายในการนั้นทั้งนี้ ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทาง
หลวงชําระคาทดแทนตามความเปนธรรมใหแกเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นในการที่
ตองรื้อถอนอาคารหรือสิ่งอื่นหรือแกไขเปลี่ยนแปลงทางเขาออกของอาคารนั้น ถาไมเปนที่ตกลง
กันได ใหนําบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยในสวนที่เกี่ยวกับการ
กําหนดคาทดแทนมาใชบังคับโดยอนุโลม 

กอนที่จะกระทําการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผู



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร
หรือสิ่งอื่นทราบลวงหนาภายในกําหนดเวลาอันสมควร 

 
มาตรา ๕๑  ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ

ทางหลวงมีอํานาจเขาไปตรวจสอบในบริเวณท่ีมีการดําเนินการตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ 
กอนที่จะเขาไปตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซ่ึงไดรับ

มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง แจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสิ่ง
อื่นในบริเวณดังกลาวทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวัน 

 
หมวด ๒ 

การควบคุมทางหลวงพิเศษ 
   

 
มาตรา ๕๒  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดใหทางหลวงสายใดท่ีจะสรางขึ้น

ใหมหรือที่มีอยูเดิมทั้งสายหรือบางสวนเปนทางหลวงพิเศษ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๕๓  อธิบดีกรมทางหลวงมีอํานาจปดทางหลวงหรือทางอื่นใดที่มีอยูเดิมที่

ทางหลวงพิเศษตัดผาน และมีอํานาจหามการสรางทางหลวงหรือทางอื่นใดขึ้นใหมที่มาเชื่อมหรือ
ผานทางหลวงพิเศษ 

ในกรณีที่มีการปดทางหลวงหรือทางอื่นใดที่ทางหลวงพิเศษตัดผานตามวรรค
หนึ่งใหอธิบดีกรมทางหลวงมีอํานาจ 

(๑) กําหนดใหใชทางอ่ืนใดท่ีมีอยูแลวแทน 
(๒) ดัดแปลง แกไข หรือจัดใหมีทางเพ่ือใชแทนทางท่ีปดในกรณีท่ีไมมีทางอ่ืน

ใดตาม (๑) 
ท้ังน้ี เทาที่จําเปนเพื่อประโยชนแกทางราชการ 
 
มาตรา ๕๔  ใหผูอํานวยการทางหลวงพิเศษมีอํานาจประกาศหามยานพาหนะบาง

ชนิดหรือคนเดินเทาใชทางหลวงพิเศษสายใดทั้งสายหรือบางสวน โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
มาตรา ๕๕  หามมิใหผูใดสรางทาง ถนน หรือส่ิงอ่ืนใดในเขตทางหลวงพิเศษเพ่ือ

เปนทางเขาออกทางหลวงพิเศษ 
ในกรณีที่ทางหลวงพิเศษมีทางขนาน ผูใดจะสรางทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขต

ทางหลวงพิเศษเพื่อเปนทางเขาออกทางขนาน ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทาง
หลวงพิเศษหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การอนุญาตตามวรรคสอง เม่ือมีความจําเปนแกงานทาง ผูอํานวยการทางหลวง
พิเศษหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงพิเศษจะเพิกถอนเสียก็ได 

ทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดที่สรางขึ้นโดยฝาฝนวรรคหนึ่งหรือโดยไมไดรับอนุญาต
ตามวรรคสอง ใหนํามาตรา ๓๗ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๖  หามมิใหผูใดปลูกสรางอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดในเขตทางหลวงพิเศษ 
ผูซึ่งดําเนินกิจการอันเปนสาธารณูปโภค เมื่อมีความจําเปนตองปกเสาพาดสาย

วางทอ หรือกระทําการใด ๆ อันเปนกิจการสาธารณูปโภคในเขตทางหลวงพิเศษใหกระทําได
ตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวงพิเศษหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ 

ในการอนุญาตตามวรรคสอง ผูอํานวยการทางหลวงพิเศษหรือผูซ่ึงไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงพิเศษจะกําหนดตําแหนงและระดับที่จะกระทําการนั้น 
รวมท้ังกําหนดเง่ือนไขอยางใดก็ได และใหนํามาตรา ๔๘ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนโุลม 

การอนุญาตตามวรรคสอง เม่ือมีความจําเปนแกงานทาง ผูอํานวยการทางหลวง
พิเศษหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงพิเศษจะเพิกถอนเสียก็ได 

ในกรณีที่ผูซึ่งดําเนินกิจการอันเปนสาธารณูปโภคตามวรรคสอง ไดกระทําการผิด
เงื่อนไขที่กําหนดในการอนุญาต ใหการอนุญาตนั้นสิ้นสุดลง 

อาคารหรือสิ่งอื่นที่ปลูกสรางขึ้นโดยฝาฝนวรรคหนึ่ง หรือโดยไมไดรับอนุญาต
ตามวรรคสอง หรือผิดเงื่อนไขที่กําหนดในการอนุญาตตามวรรคสาม ใหนํามาตรา ๓๗ วรรคสาม
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๗  เม่ือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๔๙ ใชบังคับแลว ในกรณีที่มี

อาคารหรือสิ่งอื่นใดอยูในที่ดินริมเขตทางหลวงพิเศษ เมื่อผูอํานวยการทางหลวงพิเศษเห็นสมควร 
ใหผูอํานวยการทางหลวงพิเศษหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงพิเศษแจงเปน
หนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดในท่ีดินริมเขตทางหลวงพิเศษดังกลาวร้ือ
ถอนหรือแกไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรือสิ่งอื่นนั้นภายในกําหนดเวลาอันสมควรถาไมปฏิบัติตามให
ผูอํานวยการทางหลวงพิเศษหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงพิเศษมีอํานาจรื้อ
ถอนหรือแกไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรือสิ่งอื่นนั้นได โดยแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผู
ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นดังกลาวทราบลวงหนาภายในกําหนดเวลาอันสมควร  ท้ังนี ้เจาของ
หรือผูครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นจะเรียกรองคาเสียหายไมได และตองเปนผูเสียคาใชจายในการ
นั้น 

ใหผูอํานวยการทางหลวงพิเศษหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทาง
หลวงพิเศษชําระคาทดแทนตามความเปนธรรมใหแกเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่น
ในการที่ตองรื้อถอน หรือแกไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรือสิ่งอื่นนั้น ถาไมเปนท่ีตกลงกันไดใหนํา
บทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยในสวนที่เกี่ยวกับการกําหนดคาทดแทน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๕๘  ใหนําความในหมวด ๑ มาใชบังคับแกการควบคุมทางหลวงพิเศษ

โดยอนุโลม เวนแตที่บัญญัติไวโดยเฉพาะในหมวดนี้ 
 

หมวด ๓ 
การรักษาทางหลวง 
   

 
มาตรา ๕๙  หามมิใหผูใดกีดกั้นหรือเปลี่ยนแปลงทางน้ําที่ติดตอกับเขตทาง

หลวงหรือทางน้ําที่ไหลผานทางหลวงในเขตที่ดินภายในระยะหารอยเมตรจากแนวกลางทางหลวง 
เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนงัสือจากผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการทางหลวง 

ในกรณีที่มีการฝาฝนวรรคหนึ่ง ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือเจาพนักงานซึ่ง
ผูอํานวยการทางหลวงแตงตั้งใหควบคุมทางหลวงแจงเปนหนังสือใหผูฝาฝนรื้อถอนสิ่งกีดกั้นหรือ
แกไขทางน้ําภายในกําหนดเวลาอันสมควร ถาไมปฏิบัติตาม ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจเขารื้อถอนหรือจัดการแกไข โดยผูนั้นจะ
เรียกรองคาเสียหายไมไดและตองเปนผูเสียคาใชจายในการนั้น 

 
มาตรา ๖๐  หามมิใหผูใดใชยานพาหนะบนทางหลวงซึ่งยังมิไดเปดอนุญาตใหใช

เปนทางสาธารณะ เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานผูควบคุมทางหลวงนั้นหรือผูไดรับ
สัมปทาน แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๖๑  เพื่อรักษาทางหลวง ผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจประกาศหามใช

ยานพาหนะบนทางหลวง โดยที่ยานพาหนะนั้นมีน้ําหนัก น้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาเกิน
กวาที่ไดกําหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําใหทางหลวงเสียหาย 

ประกาศของผูอํานวยการทางหลวงตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับอนุมัติจากอธิบดี
กรมทางหลวง สําหรับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดิน และทางหลวงสัมปทาน หรือไดรับอนุมัติ
จากอธิบดีกรมโยธาธิการหรือเลขาธิการเรงรัดพัฒนาชนบท แลวแตกรณี สําหรับทางหลวงชนบท
และทางหลวงสุขาภิบาล หรือไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดสําหรับทางหลวงเทศบาล 

ท้ังน้ี ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา เวนแตในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ
เกิดขึ้น ทําใหเกิดความเสียหายแกทางหลวงหรือไมปลอดภัยแกการจราจรในทางหลวง ใหเจา
พนักงานซึ่งผูอํานวยการทางหลวงแตงตั้งใหควบคุมทางหลวงมีอํานาจประกาศหามใชยานพาหนะ
บนทางหลวงตามวรรคหนึง่ได  ท้ังนี้ ใหประกาศไวในที่เปดเผย ณ บริเวณดังกลาวขางตน และชั่ว
ระยะเวลาอันกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๒  เจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยริมทางหลวงตองรักษา
ตนไมเหมือง ฝาย หรืออาคารหรือสิ่งปลูกสรางอื่นที่อยูในความครอบครองของตนไมใหกีด
ขวางทางจราจรหรือเกิดความเสียหายแกทางหลวง  ท้ังนี้ ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือเจา
พนักงานซึ่งผูอํานวยการทางหลวงแตงตั้งใหควบคุมทางหลวงแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผู
ครอบครองอสังหาริมทรัพยนั้นจัดการแกไขอุปสรรคดังกลาวภายในกําหนดเวลาอันสมควร 

ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยไดรับแจงแลวไมปฏิบัติตาม
ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือเจาพนักงานซ่ึงผูอํานวยการทางหลวงแตงต้ังใหควบคุมทางหลวงมี
อํานาจเขารื้อถอน ทําลาย หรือตัดฟน โดยผูน้ันจะเรียกรองคาเสียหายไมไดและตองเปนผูเสีย
คาใชจายในการนั้น 

 
มาตรา ๖๓  รัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาตเปนหนังสือครั้งละไมเกินหนึ่งปให

ผูอํานวยการทางหลวงหรือบุคคลที่สมควรเก็บคาใชทาเรือ หรือคาใชเรือสําหรับขนสงขามฟาก 
หรือคาใชสิ่งกอสรางในทางหลวง ซึ่งไดจัดสรางขึ้นเพื่อความสะดวกแกการจราจร  ทั้งนี ้ใหเปนไป
ตามเงื่อนไขท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

 
หมวด ๔ 

การขยายและสงวนเขตทางหลวง 
   

 
มาตรา ๖๔  ทางหลวงประเภทใดยังไมมีเขตทางปรากฏแนชัดหรือไมไดขนาด

มาตรฐานที่กําหนดไวตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖ แลวแตกรณี ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนด
เขตทางหลวง และกําหนดเขตสงวนสองขางทางไวเพื่อสรางหรือขยายทางหลวงไดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

ผูใดประสงคจะปลูกสรางสิ่งใดในเขตดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหขออนุญาตตอ
ผูอํานวยการทางหลวง เม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงจะทําได แตไมมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนถาไดมี
การสรางหรือขยายทางหลวง 

รัฐมนตรีอาจเพิกถอนประกาศกําหนดเขตทางหลวงหรือกําหนดเขตสงวนตาม
วรรคหนึ่งท้ังหมดหรือบางสวน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๖๕  เพื่อประโยชนแกงานทาง รัฐมนตรีมีอํานาจท่ีจะสงวนท่ีดินของรัฐซึ่ง

มิไดมีบุคคลเขาครอบครองโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหมีแผนท่ีหรือแผนผังแสดงบริเวณท่ีดินท่ีจะสงวนติดไว

ทายประกาศนั้น 
เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศ ไมมีผูใดแยงสิทธิ ใหที่ดินนั้นตกอยู

ในความคุมครองของผูอํานวยการทางหลวง และหามมิใหผูใดเขาครอบครอง หักราง จัดทํา หรอื



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ปลูกสรางดวยประการใด ๆ ในที่ดินนั้น เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทาง
หลวง 

รัฐมนตรีอาจเพิกถอนประกาศการสงวนตามวรรคหนึ่งทั้งหมดหรือบางสวนโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๖๖  ในกรณีที่มีการขออนุญาตจับจองที่ดินริมทางหลวง ใหผูมีอํานาจ

อนุญาตสั่งเวนชองทางไวใหเปนมุมฉากกับแนวทางหลวงโดยมีขนาดกวางยี่สิบเมตร เพือ่ใหเปน
ทางเขาไปสูท่ีดินขางใน ชองทางที่วานี้ใหมีระยะหางกันไมนอยกวาหารอยเมตร และใหถือเปนทาง
หลวงดวย 

เมื่อไดมีการเวนชองทางไวตามวรรคหนึ่ง ถามีการอนุญาตใหผูใดจับจองที่ดินเขา
ไปอีก ใหผูมีอํานาจอนุญาตส่ังใหผูขออนุญาตเวนชองทางตามแนวเดิมตอไป 

เมื่อไดมีการอนุญาตใหผูใดจับจองที่ดินริมทางหลวงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
แลว ใหผูมีอํานาจอนุญาตแจงใหผูอํานวยการทางหลวงทราบ 

 
มาตรา ๖๗  เมื่อไดมีคําสั่งใหผูใดเวนชองทางตามมาตรา ๖๖ แลว ภายใน

กําหนดเวลาไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ผูนั้นไดรับคําสั่ง ใหผูน้ันจัดใหมีหลักเขตปกแสดงใหเห็น
เขตทางที่เวนไวโดยระยะหางกันไมเกินหนึ่งรอยเมตรตอหลักหนึ่ง และใหเปนหนาที่ของผูไดรับ
อนุญาตใหจับจองระวังรักษาหลักเขตนั้นใหเรียบรอยอยูเสมอ 

ถาผูไดรับอนุญาตใหจับจองไมกระทําการตามวรรคหนึ่ง ใหผูอํานวยการทาง
หลวงมีอํานาจเขาปฏิบัติการได โดยผูไดรับอนุญาตใหจับจองเปนผูเสียคาใชจาย 

 
สวนท่ี ๓ 

การเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อสรางหรือขยายทางหลวง 
   

 
มาตรา ๖๘  เม่ือมีความจําเปนที่จะตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพื่อสรางหรือ

ขยายทางหลวง ถามิไดตกลงในเรื่องการโอนไวเปนอยางอื่น ใหดําเนินการเวนคืนตามกฎหมายวา
ดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 

การโอนอสังหาริมทรัพยท่ีไดมาตามวรรคหนึ่ง โดยมิไดมีการเวนคืนตาม
กฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียม 

 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนท่ี ๔ 
บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๖๙  ผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๕ ตองระวางโทษ

ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 
มาตรา ๗๐  ผูใดขัดขวางการกระทําของผูอํานวยการทางหลวง หรือผูซ่ึงไดรับ

มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง หรือเจาพนักงานซึ่งผูอํานวยการทางหลวงแตงตั้ง แลวแต
กรณี ตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๗ วรรคสาม มาตรา 
๓๘ วรรคสาม มาตรา ๔๗ วรรคสาม มาตรา ๔๘ วรรคสาม มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๕ วรรคส่ี มาตรา ๕๖ วรรคหก มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๙ 
วรรคสอง หรือมาตรา ๖๒ วรรคสอง  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง มาตรา 

๓๙มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือมาตรา ๖๕ วรรคสาม ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๒  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๙

วรรคหนึ่ง หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๒ หรือฝาฝนประกาศของผูอํานวยการทางหลวงตามมาตรา 
๔๖ วรรคสอง หรือมาตรา ๕๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินสองพันบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๐ หรอื

มาตรา ๖๔วรรคสอง หรือฝาฝนประกาศของผูอํานวยการทางหลวงตามมาตรา ๖๑ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๗๔  ใหทางหลวงจังหวัดตามกฎหมายวาดวยทางหลวงกอน

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปล่ียนเปนทางหลวงแผนดินตามพระราชบัญญัตินี ้
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๕  ในระหวางที่ยังไมมีกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให
กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๑๕ ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบญัญัตินี้จนกวาจะมี
กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแทน 

 
มาตรา ๗๖  พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน พระราช

กฤษฎีกา 
กําหนดแนวทางหลวงท่ีจะสราง ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีและประกาศ

กระทรวงคมนาคมกําหนดทางหลวงที่มีความจําเปนตองสรางโดยเรงดวนซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ใหคงใชบังคับ
ไดตามอายุของพระราชกฤษฎีกานั้น 

ในกรณีที่มีการเวนคืนตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อสรางหรือ
ขยายทางหลวง ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่๒๘ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ยังไมเสร็จส้ิน ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ตอไป 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ เนื่องจากประกาศของคณะ
ปฏิวัติฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งเปนกฎหมายวาดวยทางหลวงที่ใช
บังคับอยูในปจจุบันไดประกาศใชมาเปนเวลานานไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน สมควร
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยทางหลวงใหสอดคลองกับความเจริญและการพัฒนาประเทศในปจจุบัน  
จึงจําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี ้

 
สุนันทา/แกไข 
๑/๑๐/๔๔ 
A+B (C) 

 
ทรงยศ/สราวุฒ ิ

จัดทํา ๑๘/๕/๒๕๔๖ 
 


