
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
ทางหลวง 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยทางหลวง 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

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

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

๒๕๑๕ 
(๒) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ 

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

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

สาธารณะทางบกไมวาในระดับพื้นดิน ใตหรือเหนือพ้ืนดิน หรือใตหรือเหนืออสังหาริมทรัพยอยาง
อ่ืน นอกจากทางรถไฟและหมายความรวมถึงที่ดิน พืช พันธุไมทุกชนิด สะพาน ทอหรือรางระบาย

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๕๒/หนา ๖/๑๘ เมษายน ๒๕๓๕ 
๒ มาตรา ๔ บทนิยามคําวา “ทางหลวง” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

น้ํา อุโมงค รองน้ํา กําแพงกันดิน เ ข่ือน ร้ัว หลักสํารวจ หลักเขต หลักระยะปายจราจร 
เครื่องหมายจราจร เครื่องหมายสัญญาณ เครื่องสัญญาณไฟฟา เครื่องแสดงสัญญาณที่จอดรถ ที่
พักคนโดยสาร ที่พักริมทาง เรือหรือพาหนะสําหรับขนสงขามฟาก ทาเรือสําหรับขึ้นหรือลงรถ 
และอาคารหรือส่ิงอ่ืนอันเปนอุปกรณงานทางบรรดาที่มีอยูหรือที่ไดจัดไวในเขตทางหลวงเพื่อ
ประโยชนแกงานทางหรือผูใชทางหลวงนั้นดวย 

“งานทาง” หมายความวา กิจการใดที่ทําเพ่ือหรือเนื่องในการสํารวจการกอสราง
การขยาย การบูรณะ หรือการบํารุงรักษาทางหลวง หรือการจราจรบนทางหลวง 

“ทางจราจร” หมายความวา สวนหนึ่งของทางหลวงที่ทําหรือจัดไวเพ่ือการจราจร
ของยานพาหนะ 

“ทางเทา” หมายความวา สวนหนึ่งของทางหลวงที่ทําหรือจัดไวสําหรับคนเดิน 
“ทางขนาน”๓ (ยกเลิก) 
“ไหลทาง” หมายความวา สวนหนึ่งของทางหลวงที่อยูติดตอกับทางจราจรทั้งสอง

ขาง 
“ยานพาหนะ”๔ หมายความวา รถตามกฎหมายวาดวยรถยนต รถตามกฎหมาย

วาดวยการขนสงทางบก รวมทั้งเคร่ืองจักร เครื่องกล และส่ิงอ่ืนใดที่เคลื่อนที่ไปไดบนทางหลวงใน
ลักษณะเดียวกัน 

“ผูอํานวยการทางหลวง” หมายความวา บุคคลซึ่งมีอํานาจและหนาที่หรือไดรับ
แตงตั้งใหควบคุมทางหลวงและงานทางเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเฉพาะทองถ่ินใด
ทองถ่ินหนึ่ง หรือเฉพาะสายใดสายหนึ่ง ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“เจาพนักงานทางหลวง” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหเปนเจาพนักงาน
ทางหลวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา  ๕   ให รัฐมนตรีว าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีว าการ

กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ในสวนที่เก่ียวกับราชการของกระทรวงนั้น และ
ใหมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานทางหลวงกับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ในเรื่องดังตอไปนี้ 

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

สัญญาณอยางอ่ืน ขีดเสน เขียนขอความ หรือเคร่ืองหมายอื่นใดสําหรับการจราจรบนทางหลวง 
(๓) กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๓ มาตรา ๔ บทนิยามคําวา “ทางขนาน” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๔ มาตรา ๔ บทนิยามคําวา “ยานพาหนะ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

สวนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   
 

หมวด ๑ 
ประเภทของทางหลวง 

   
 

มาตรา ๖๕  ทางหลวงมี ๕ ประเภท คือ 
(๑) ทางหลวงพิเศษ 
(๒) ทางหลวงแผนดิน 
(๓) ทางหลวงชนบท 
(๔) ทางหลวงทองถ่ิน 
(๕) ทางหลวงสัมปทาน 
 
มาตรา ๗๖  ทางหลวงพิเศษ คือ ทางหลวงที่จัดหรือทําไวเพ่ือใหการจราจรผาน

ไดตลอดรวดเร็วเปนพิเศษ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดและไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวง
พิเศษโดยกรมทางหลวงเปนผูดําเนินการกอสราง ขยาย บูรณะและบํารุงรักษา รวมทั้งควบคุมใหมี
การเขาออกไดเฉพาะ โดยทางเสริมที่เปนสวนหนึ่งของทางหลวงพิเศษตามที่กรมทางหลวงจัดทํา
ข้ึนไวเทานั้น 

 
มาตรา ๘  ทางหลวงแผนดิน คือ ทางหลวงสายหลักที่เปนโครงขายเชื่อมระหวาง

ภาค จังหวัด อําเภอ ตลอดจนสถานที่ที่สําคัญ ที่กรมทางหลวงเปนผูดําเนินการกอสราง ขยาย 
บูรณะและบํารุงรักษา และไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงแผนดิน 

 
มาตรา  ๙๗  ทางหลวงชนบท  คือ ทางหลวงที่กรมทางหลวงชนบทเปน

ผูดําเนินการกอสราง ขยาย บูรณะและบํารุงรักษา และไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงชนบท 
 
มาตรา ๑๐๘  ทางหลวงทองถ่ิน คือ ทางหลวงที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน

ผูดําเนินการกอสราง ขยาย บูรณะและบํารุงรักษา และไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงทองถ่ิน 
 

                                                 
๕ มาตรา ๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๖ มาตรา ๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๗ มาตรา ๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๘ มาตรา ๑๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๑๙  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๒  ทางหลวงสัมปทาน คือ ทางหลวงที่รัฐบาลไดใหสัมปทานตาม

กฎหมายวาดวยทางหลวงที่ไดรับสัมปทาน และไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงสัมปทาน 
 
มาตรา ๑๓๑๐  ทางหลวงประเภทตางๆ ใหลงทะเบียนไว ดังตอไปนี ้
(๑) ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดินและทางหลวงสัมปทาน อธิบดีกรมทาง

หลวงเปนผูจัดใหลงทะเบียนไว ณ กรมทางหลวง 
(๒) ทางหลวงชนบท อธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปนผูจัดใหลงทะเบียนไว ณ 

กรมทางหลวงชนบท 
(๓) ทางหลวงทองถ่ิน ผูวาราชการจังหวัดเปนผูจัดใหลงทะเบียนไว ณ ศาลา

กลางจังหวัด 
ใหรัฐมนตรีประกาศทะเบียนทางหลวงตาม (๑) ในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๑๔  รัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งผูอํานวยการทางหลวง การแตงตั้งนั้นจะ

จํากัดใหเปนผูอํานวยการทางหลวงเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเฉพาะทองถ่ินใดทองถ่ิน
หนึ่งหรือเฉพาะสายใดสายหนึ่งก็ได 

 
มาตรา ๑๕๑๑  ในกรณีที่รัฐมนตรียังไมไดแตงตั้งผูอํานวยการทางหลวงตาม

มาตรา ๑๔ ใหบุคคลดังตอไปนี้เปนผูอํานวยการทางหลวง 
(๑) อธิบดีกรมทางหลวงเปนผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดินและ

ทางหลวงสัมปทาน 
(๒) อธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปนผูอํานวยการทางหลวงชนบท 
(๓) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหาร

สวนตําบล ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผูบริหารสูงสุดขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แลวแตกรณี เปนผูอํานวยการทางหลวงทองถ่ิน 

 
มาตรา ๑๖  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเปล่ียนประเภททางหลวงดังตอไปนี ้
(๑) ทางหลวงที่อ ยู ในอํานาจของรัฐมนตรีว าการกระทรวงเดียวกันให

รัฐมนตรีวาการกระทรวงนั้นเปนผูมีอํานาจสั่งเปล่ียน 
(๒) ทางหลวงที่อ ยู ในอํ านาจของรัฐมนตรีว าการต างกระทรวงกันให

รัฐมนตรีวาการกระทรวงซึ่งเปนผูรับการเปลี่ยนประเภททางหลวงเปนผูมีอํานาจสั่งเปล่ียน 
เมื่อไดเปลี่ยนประเภททางหลวงตามวรรคหนึ่งแลว ใหแกไขทะเบียนใหถูกตอง 

                                                 
๙ มาตรา ๑๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๑๐ มาตรา ๑๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๑๑ มาตรา ๑๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การส่ังเปลี่ยนทางหลวงประเภทอื่นเปนทางหลวงพิเศษหรือการสั่งเปลี่ยนทาง
หลวงพิเศษเปนทางหลวงประเภทอื่น ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๗  ในกรณีที่มีปญหาวาทางหลวงสายใดเปนทางหลวงประเภทใดให

รัฐมนตรีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 
 
มาตรา ๑๘  บุคคลซึ่งกอสรางทางข้ึนอาจรองขอใหเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๓ 

ลงทะเบียนทางนั้นเปนทางหลวงได แตเจาหนาที่ดังกลาวจะรับลงทะเบียนใหไดตอเมื่อบุคคลซึ่ง
กอสรางทางนั้นไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจาหนาที่ไดกําหนดไวแลว 

 
หมวด ๒ 

การกํากับ ตรวจตราและควบคุมทางหลวงและงานทาง 
   

 
มาตรา ๑๙  ใหอธิบดีกรมทางหลวงเปนเจาหนาที่กํากับ ตรวจตราและควบคุม

ทางหลวงและงานทางที่เก่ียวกับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดิน และทางหลวงสัมปทาน 
 
มาตรา ๒๐๑๒  ใหอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปนเจาหนาที่กํากับ ตรวจตราและ

ควบคุมทางหลวงและงานทางที่เก่ียวกับทางหลวงชนบท 
 
มาตรา ๒๑๑๓  ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายก

องคการบริหารสวนตําบล ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผูบริหารสูงสุดของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แลวแตกรณี เปนเจาหนาที่กํากับตรวจตราและ
ควบคุมทางหลวงและงานทางที่เก่ียวกับทางหลวงทองถ่ิน 

 
มาตรา ๒๒  ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ

ทางหลวงมีอํานาจและหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจตรายานพาหนะที่เดินบน
ทางหลวงและการจราจรบนทางหลวงใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตกรณีที่ไมไดบัญญัติ
ไวในพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

 
มาตรา ๒๓  ใหเจาพนักงานทางหลวงมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) ตรวจตราดูแลมิใหมีการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) เรียกยานพาหนะใหหยุดเพื่อทําการตรวจสอบในกรณีที่เช่ือวามีการกระทํา

อันเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๑๒ มาตรา ๒๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๑๓ มาตรา ๒๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) จับกุมผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในขณะกระทําความผิดเพื่อสง
ใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจดําเนินคดีตอไป 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่งใหเจาพนักงานทางหลวงแสดงบัตรประจําตัว
ตอผูซึ่งเก่ียวของ 

บัตรประจําตัวเจาพนักงานทางหลวงใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๔  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทางหลวง

เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๒๕  ในสวนที่เก่ียวกับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดิน และทางหลวง

สัมปทาน ใหอธิบดีกรมทางหลวงมีอํานาจกําหนดมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงและงานทาง
รวมทั้งกําหนดเขตทางหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวตนไม และเสาพาดสาย 

 
มาตรา ๒๖๑๔  ในสวนที่เก่ียวกับทางหลวงชนบทและทางหลวงทองถ่ิน ใหอธิบดี

กรมทางหลวงชนบท มีอํานาจกําหนดมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงและงานทาง รวมทั้ง
กําหนดเขตทางหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวตนไมและเสาพาดสาย ตลอดจนควบคุมในทางวิชาการ
และอบรมเจาหนาที่ฝายชางเกี่ยวกับทางหลวงและงานทาง 

 
มาตรา ๒๗  นอกจากทางหลวงสัมปทาน การสรางทางหลวงประเภทใดขึ้นใหม

หรือขยายเขตทางหลวงประเภทใด ใหเปนอํานาจและหนาที่ของผูอํานวยการทางหลวงประเภทนั้น 
 
มาตรา ๒๘  ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนแกงานทางหรือการจราจรบนทางหลวง

ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจปด
การจราจรบนทางหลวงนั้นทั้งสายหรือบางสวนเปนการชั่วคราว และวางระเบียบปฏิบัติสําหรับให
เจาพนักงานปดการจราจรเปนครั้งคราวเพื่อความปลอดภัยได 

 
มาตรา ๒๙  ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนแกงานทาง ใหผูอํานวยการทางหลวง

หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจ 
(๑) ใชที่ดินริมทางหลวงซึ่งปราศจากสิ่งกอสรางที่อยูในความครอบครองของ

บุคคลใดเปนการชั่วคราว 
(๒) ใชและเขาครอบครองวัตถุสําหรับใชงานทางซึ่งอยูในที่ดินของบุคคลใดเปน

การชั่วคราว รวมทั้งทําทางผานเขาไปในที่ดินใดๆ เพ่ือใชและเขาครอบครองวัตถุสําหรับใชงาน
ทางไดดวย 

                                                 
๑๔ มาตรา ๒๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กอนที่จะกระทําการตาม (๑) หรือ (๒) ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินทราบ
ลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน 

 
มาตรา ๓๐  เพ่ือประโยชนในการปองปดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเปนการ

ฉุกเฉินใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจใช
ที่ดินหรือเขาครอบครองวัตถุสําหรับใชงานทางซึ่งอยูในความครอบครองของบุคคลใดในบริเวณ
หรือใกลเคียงกับบริเวณที่เกิดภัยพิบัตินั้นไดเทาที่จําเปน เพ่ือประโยชนแกงานทาง และมีอํานาจ
เกณฑแรงราษฎร สัตวพาหนะหรือยานพาหนะ ตลอดจนเครื่องจักร เครื่องมือ และเคร่ืองอุปกรณ
สําหรับใชงานทางไดดวย 

การเกณฑตามวรรคหนึ่งและอัตราคาจางหรือคาตอบแทน ใหเปนไปตามที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๓๑  เพ่ือประโยชนในการปองปดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเปนการ

ฉุกเฉินใหอธิบดีกรมทางหลวงมีอํานาจเขาครอบครองทางหลวงสัมปทาน และในการนี้ใหสิทธิและ
อํานาจสั่งการของผูรับสัมปทานตกมาอยูกับอธิบดีกรมทางหลวงทั้งหมด จนกวาภัยพิบัตินั้นจะ
หมดไป 

 
มาตรา ๓๒๑๕  เพ่ือประโยชนแกงานทาง ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับ

มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง มีอํานาจทําหรือแกทางระบายน้ําที่ไหลผานทางหลวง หรือ
ทําหรือแกทางระบายน้ําออกจากทางหลวงเพื่อไปสูแหลงน้ําสาธารณะที่ใกลเคียงตามความจํา
เปนได 

ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง
ประกาศแนวเขตที่จะทําหรือแกทางระบายน้ํา พรอมทั้งแผนผังแสดงแนวเขตดังกลาว และปด
ประกาศไวในบริเวณที่จะกระทําการนั้น และใหมีหนังสือแจงเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรือ
ทรัพยสินในแนวเขตดังกลาวดวย ทั้งนี้ ไมนอยกวาเกาสิบวัน กอนการจัดใหมีการรับฟงความ
คิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียและหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทําหรือแกทาง
ระบายน้ําของผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง 

เมื่อไดรับฟงความคิดเห็นตามวรรคสองแลว ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงกําหนดแนวเขตที่จะทําหรือแกทางระบายน้ํา และมี
หนังสือแจงใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรือทรัพยสินทราบลวงหนาไมนอยกวาหกสิบวัน
กอนเขาดําเนินการและใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรือทรัพยสินมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรี
ไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

                                                 
๑๕ มาตรา ๓๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีจําเปนตองปองปดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเปนการฉุกเฉินและเพื่อ
ประโยชนแกงานทางผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมี
อํานาจดําเนินการตามวรรคหนึ่งไดทันที แตตองแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน
หรือทรัพยสินนั้นทราบโดยเร็ว 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสี่ ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงตองแสดงบัตรประจําตัวตอผูซึ่งเก่ียวของ 

 
มาตรา ๓๓  ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน หรือ

ผูทรงสิทธิอ่ืนเนื่องจากการกระทําของผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการทางหลวงตามมาตรา ๒๙ (๑) หรือ (๒) มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๒ ให
นําบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยในสวนที่เก่ียวกับการกําหนดคา
ทดแทนมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๔  ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทาง

หลวงมีอํานาจทํางานทางเพื่อเช่ือม ผาน ทับ ขาม หรือลอดทางรถไฟหรือทางน้ําไดแตตองแจง
เปนหนังสือพรอมทั้งสงสําเนาแบบกอสรางใหผูควบคุมการรถไฟ หรือทางน้ํานั้นทราบลวงหนาไม
นอยกวาสามสิบวัน 

 
มาตรา ๓๕  ในกรณีที่เห็นสมควร อธิบดีกรมทางหลวงมีอํานาจสรางทางหลวง

พิเศษหรือทางหลวงแผนดินเพื่อเช่ือม ผาน ทับ ขาม หรือลอดทางหลวงประเภทอื่นได ในกรณี
เชนนี้ ใหทางหลวงประเภทอื่นนั้นทั้งสายหรือบางสวนอยูในการกํากับ ตรวจตราและควบคุมของ
อธิบดีกรมทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมทางหลวง 

 
มาตรา ๓๖๑๖  วัตถุ เครื่องจักร เครื่องมือ และเคร่ืองอุปกรณสําหรับใชงานทาง

ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของทางราชการ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนทรัพยสินที่ไมอยูในความ
รับผิดแหงการบังคับคดี 

 
สวนที่ ๒ 

การควบคุม การรักษา การขยายและสงวนเขตทางหลวง 
   

 
หมวด ๑ 

การควบคุมทางหลวง 
   

 

                                                 
๑๖ มาตรา ๓๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๗  หามมิใหผูใดสรางทาง ถนน หรือส่ิงอ่ืนใดในเขตทางหลวงเพื่อเปน
ทางเขาออกทางหลวง เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง ในการอนุญาต ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงจะกําหนดเง่ือนไขอยางใดก็ได รวมทั้งมีอํานาจกําหนด
มาตรการในการจัดการเพื่อรักษาส่ิงแวดลอม การปองกันอุบัติภัย และการติดขัดของการจราจร 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีความจําเปนแกงานทางหรือเมื่อปรากฏวาผู
ไดรับอนุญาตไดกระทําการผิดเง่ือนไขที่กําหนดในการอนุญาต ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได 

ทาง ถนน หรือส่ิงอ่ืนใดที่สรางข้ึนโดยไมไดรับอนุญาตหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่กําหนด ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจสั่ง
ใหผูกระทําการดังกลาวรื้อถอนหรือทําลายภายในกําหนดเวลาอันสมควร ถาไมปฏิบัติตามให
ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางรื้อถอนหรือทําลาย โดยผูนั้น
จะเรียกรองคาเสียหายไมได และตองเปนผูเสียคาใชจายในการนั้น 

 
มาตรา ๓๘  หามมิใหผูใดติดตั้ง แขวน วางหรือกองส่ิงใดในเขตทางหลวงใน

ลักษณะที่เปนการกีดขวางหรืออาจเปนอันตรายแกยานพาหนะ หรือในลักษณะที่จะทําใหเกิดความ
เสียหายแกทางหลวงหรือความไมสะดวกแกงานทาง เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงในการอนุญาต
ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงจะกําหนดเงื่อนไขอยาง
ใดก็ได 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีความจําเปนแกงานทางหรือเมื่อปรากฏวาผู
ไดรับอนุญาตไดกระทําการผิดเง่ือนไขที่กําหนดในการอนุญาต ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได 

ในกรณีที่การกระทําตามวรรคหนึ่งไดกระทําโดยไมไดรับอนุญาตหรือไมปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่กําหนด ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทาง
หลวงมีอํานาจสั่งใหผูกระทําการดังกลาวรื้อถอน ทําลาย หรือขนยายสิ่งที่ติดตั้ง แขวน วางหรือ
กองอยูภายในกําหนดเวลาอันสมควร ถาไมปฏิบัติตาม ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจรื้อถอน ทําลาย หรือขนยายสิ่งที่ติดตั้ง แขวน วาง
หรือกองอยูโดยผูนั้นจะเรียกรองคาเสียหายไมไดและตองเปนผูเสียคาใชจายในการนั้น 

 
มาตรา ๓๙  หามมิใหผูใดกระทําการปดกั้นทางหลวง หรือวางวัตถุที่แหลมหรือมี

คม หรือนําส่ิงใดมาขวางหรือวางบนทางหลวง หรือกระทําดวยประการใดๆ บนทางหลวงใน
ลักษณะที่อาจเกิดอันตรายหรือเสียหายแกยานพาหนะหรือบุคคล 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๙/๑๑๗  หามมิใหผูใดระบายน้ําลงในเขตทางหลวงอันอาจจะกอใหเกิด
ความเสียหายแกทางหลวง เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง ในการอนุญาต ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีความจําเปนแกงานทางหรือเมื่อปรากฏวาผู
ไดรับอนุญาตไดกระทําผิดเง่ือนไขที่กําหนดในการอนุญาต ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได 

การระบายน้ําที่กระทําโดยไมไดรับอนุญาตหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด
ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจสั่งใหผูกระทํา
การดังกลาวงดเวนการระบายน้ําลงในเขตทางหลวงทันที หรือใหร้ือถอนหรือปดกั้นทางระบายน้ํา
ภายในเวลาอันสมควร ถาไมปฏิบัติตาม ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจรื้อถอนหรือปดกั้นทางระบายน้ําดังกลาวได โดยผูนั้นจะเรียกรอง
คาเสียหายไมไดและตองเปนผูเสียคาใชจายในการนั้น 

 
มาตรา ๔๐  หามมิใหผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เปลี่ยนแปลง ขีดเขียน 

เคลื่อนยาย ร้ือถอน หรือทําใหไรประโยชนซึ่งเคร่ืองหมายจราจร ปายจราจร เครื่องหมายสัญญาณ 
เครื่องหมายสัญญาณไฟฟา เครื่องแสดงสัญญาณ อุปกรณอํานวยความปลอดภัย ร้ัว หลักสํารวจ 
หลักเขต หรือหลักระยะ ซึ่งเจาหนาที่ไดติดตั้งหรือทําใหปรากฏในเขตทางหลวง 

 
มาตรา ๔๑  ผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจหามมิใหผูใดหยุด จอด หรือกลับ

ยานพาหนะใดๆ บนทางจราจรหรือไหลทางในทางหลวงสายใดทั้งสายหรือบางสวนได โดยทําเปน
ประกาศหรือเคร่ืองหมายใหปรากฏไวในเขตทางหลวงนั้น 

 
มาตรา ๔๒๑๘  ในกรณียานพาหนะใดๆ เครื่องยนตหรือเคร่ืองอุปกรณเกิด

ขัดของหรือชํารุดบนทางจราจรจนไมสามารถเคลื่อนที่ตอไปได ผูใชยานพาหนะซึ่งอยูในวิสัยและ
พฤติการณที่สามารถเคลื่อนที่ยานพาหนะนั้นไดตองนํายานพาหนะนั้นเขาจอดบนไหลทางหรือถา
ไมมีไหลทาง ใหจอดชิดซายสุดในลักษณะที่ไมกีดขวางการจราจรและจะตองนํายานพาหนะนั้น
ออกไปใหพนทางจราจรหรือไหลทางโดยเร็วที่สุด 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถาจําเปนตองหยุดหรือจอดยานพาหนะอยูบนทางจราจร
หรือไหลทางผูใชยานพาหนะตองแสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณใดๆ ใหเพียงพอที่ผูใช
ยานพาหนะอื่นจะมองเห็นยานพาหนะที่หยุดหรือจอดอยูไดโดยชัดแจงในระยะไมนอยกวาหนึ่ง
รอยหาสิบเมตร และหากเกิดขึ้นในเวลาที่แสงสวางไมเพียงพอที่ผูใชยานพาหนะอื่นจะมองเห็น

                                                 
๑๗ มาตรา ๓๙/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๑๘ มาตรา ๔๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ยานพาหนะที่หยุดหรือจอดอยูไดโดยชัดแจงในระยะไมนอยกวาหนึ่งรอยหาสิบเมตรตองเปดหรือ
จุดไฟใหมีแสงสวางเพียงพอที่จะเห็นยานพาหนะนั้นได 

ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมี
อํานาจเคลื่อนยายยานพาหนะตามวรรคหนึ่งได โดยนําความในมาตรา ๔๒/๑ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา  ๔๒/๑๑๙  ผู อํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่ งได รับมอบหมายจาก

ผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจเคลื่อนยายยานพาหนะที่หยุดหรือจอดอยูในลักษณะที่อาจ
กอใหเกิดอันตรายแกยานพาหนะอื่นหรือผูใชทาง หรือฝาฝนบทแหงพระราชบัญญัตินี้ได 

การเคลื่อนยายยานพาหนะตามวรรคหนึ่ง ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงไมตองรับผิดชอบสําหรับความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการ
ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งเวนแตความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาท
เลินเลออยางรายแรง 

ผูขับขี่หรือเจาของยานพาหนะตองชําระคาใชจายในการเคลื่อนยายยานพาหนะ
ตลอดจนคาดูแลรักษายานพาหนะระหวางที่อยูในความครอบครองของผูอํานวยการทางหลวงหรือ
ผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง ทั้งนี้ ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เงินที่ไดจากผูขับขี่หรือเจาของยานพาหนะตามวรรคสาม เปนรายไดที่ไมตอง
นําสงกระทรวงการคลัง และใหนํามาเปนคาใชจายในการปฏิบัติตามมาตรานี้ตามระเบียบที่อธิบดี
กรมทางหลวงกําหนด 

ในกรณีที่ผูขับขี่หรือเจาของยานพาหนะไมชําระคาใชจายและคาดูแลรักษาตาม
วรรคสามผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจยึด
หนวงยานพาหนะนั้นไวไดจนกวาจะไดรับชําระคาใชจายและคาดูแลรักษาดังกลาว โดยในระหวาง
ที่ยึดหนวงนั้นใหคํานวณคาดูแลรักษาเปนรายวัน ถาพนกําหนดสามเดือนแลวผูขับขี่หรือเจาของ
ยานพาหนะไมชําระคาใชจายและคาดูแลรักษาดังกลาว ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจนํายานพาหนะนั้นออกขายทอดตลาดได แตตองมี
หนังสือบอกกลาวแกเจาของหรือผูครอบครองยานพาหนะที่ปรากฏช่ือทางทะเบียนหากไมปรากฏ
ช่ือทางทะเบียน ใหปดประกาศไว ณ ที่ทําการของผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย
จากผูอํานวยการทางหลวง ทั้งนี้ กอนวันขายทอดตลาดไมนอยกวาสามสิบวันเงินที่ไดจากการขาย
ทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจายในการขายทอดตลาด คาใชจายและคาดูแลรักษาที่คางชําระแลว 
เหลือเงินเทาใดใหคืนแกเจาของหรือผูมีสิทธิที่แทจริงตอไป 

 
มาตรา ๔๓  หามมิใหผูใดขุด ขน ทําลายหรือทําใหเสียหายแกทางหลวง หรือ

วัตถุสําหรับใชงานทาง เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวง หรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง 

                                                 
๑๙ มาตรา ๔๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๔๔  หามมิใหผูใดซื้อ ขาย แจกจาย หรือเร่ียไรบนทางจราจรและไหลทาง 
 
มาตรา ๔๕  หามมิใหผูใดทิ้งขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล น้ําเสีย น้ําโสโครก เศษหิน 

ดินทราย หรือส่ิงอ่ืนใดในเขตทางหลวง หรือกระทําดวยประการใดๆ เปนเหตุใหขยะมูลฝอย ส่ิง
ปฏิกูลเศษหิน ดิน ทราย ตกหลนบนทางจราจรหรือไหลทาง 

 
มาตรา ๔๖  หามมิใหผูใดขี่ จูง ไลตอน ปลอย หรือเล้ียงสัตวบนทางจราจร ทาง

เทาหรือไหลทาง เวนแตจะไดปฏิบัติตามขอบังคับที่ผูอํานวยการทางหลวงกําหนด 
ผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจประกาศหามมิใหผูใดข่ี จูง ไลตอน ปลอยหรือ

เล้ียงสัตวในเขตทางหลวงสายใดทั้งสายหรือบางสวน ทั้งนี้ เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงในการอนุญาต
ผูอํานวยการทางหลวงจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได 

ประกาศของผูอํานวยการทางหลวงตามวรรคสอง ใหประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
มาตรา ๔๗๒๐  หามมิใหผูใดสรางอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดในเขตทางหลวง หรือรุกลํ้า

เขาไปในเขตทางหลวง เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง ในการอนุญาต ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงจะกําหนดเง่ือนไขอยางใดก็ได รวมทั้งมีอํานาจกําหนด
มาตรการในการจัดการเพื่อรักษาสิ่งแวดลอมการปองกันอุบัติภัย และการติดขัดของการจราจร
ดวย 

ผูไดรับอนุญาตตามวรรคหนึ่งตองชําระคาใชเขตทางหลวงตามอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีความจําเปนแกงานทางหรือเมื่อปรากฏวาผู
ไดรับอนุญาตไดกระทําผิดเง่ือนไขที่กําหนดในการอนุญาต ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได 

อาคารหรือส่ิงอ่ืนใดที่สรางข้ึนโดยไมไดรับอนุญาตหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กําหนด ใหนํามาตรา ๓๗ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๘๒๑  ผูใดมีความจําเปนตองปกเสา พาดสาย วางทอ หรือกระทําการ

ใดๆ ในเขตทางหลวงจะตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงเสียกอน 

                                                 
๒๐ มาตรา ๔๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๒๑ มาตรา ๔๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย
จากผูอํานวยการทางหลวงจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได และผูไดรับอนุญาตตองชําระคาใชเขต
ทางหลวงตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่การกระทําตามวรรคหนึ่งไดกระทําโดยไมไดรับอนุญาตหรือกระทําผิด
เง่ือนไขใหนํามาตรา ๓๗ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๙  เมื่อมีความจําเปนจะตองควบคุมทางเขาออกทางหลวงเพื่อให

การจราจรบนทางหลวงเปนไปโดยรวดเร็วและสะดวก หรือเพ่ือความปลอดภัยในการจราจรบน
ทางหลวง หามมิใหผูใดดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งในท่ีดินริมเขตทางหลวงทั้งสายหรือบางสวน
ดังตอไปนี้ 

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

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

ทั้งนี้ เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง ในการอนุญาต ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได 

การกําหนดทางหลวงสายใดทั้งสายหรือบางสวนที่จะหามมิใหดําเนินการตาม
วรรคหนึ่ง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๕๐  เมื่อพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๔๙ ใชบังคับแลว ในกรณีที่มี

อาคารหรือส่ิงอ่ืนปลูกสรางข้ึน หรือส่ิงที่จัดใหมีข้ึนโดยไมไดรับอนุญาตหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่กําหนด ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงแจงเปน
หนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือส่ิงอ่ืนรื้อถอนอาคารหรือส่ิงอ่ืนนั้นภายในสามสิบวนั
นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง ถาไมปฏิบัติตาม ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย
จากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจรื้อถอนโดยผูนั้นจะเรียกรองคาเสียหายไมไดและตองเปนผูเสีย
คาใชจายในการนั้น 

ในกรณีที่ เปนอาคารหรือส่ิงอ่ืนที่ กําลังปลูกสรางหรือส่ิงที่จัดใหมี ข้ึนเมื่อ
ผูอํานวยการทางหลวงเห็นสมควร ใหผูอํานวยการทางหลวงแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผู
ครอบครองอาคารรื้อถอนอาคารหรือส่ิงอ่ืน หรือแกไขเปลี่ยนแปลงทางเขาออกของอาคารนั้น
ภายในกําหนดเวลาอันสมควร ถาไมปฏิบัติตาม ใหผู อํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจรื้อถอนอาคาร หรือส่ิงอ่ืนหรือแกไขเปลี่ยนแปลง
ทางเขาออกของอาคาร แลวแตกรณี โดยผูนั้นจะเรียกรองคาเสียหายไมไดและตองเปนผูเสีย
คาใชจายในการนั้นทั้งนี้ ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทาง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หลวงชําระคาทดแทนตามความเปนธรรมใหแกเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือส่ิงอ่ืนในการที่
ตองร้ือถอนอาคารหรือส่ิงอ่ืนหรือแกไขเปลี่ยนแปลงทางเขาออกของอาคารนั้น ถาไมเปนที่ตกลง
กันได ใหนําบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยในสวนที่เก่ียวกับการ
กําหนดคาทดแทนมาใชบังคับโดยอนุโลม 

กอนที่จะกระทําการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผู
ซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร
หรือส่ิงอ่ืนทราบลวงหนาภายในกําหนดเวลาอันสมควร 

 
มาตรา ๕๑  ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ

ทางหลวงมีอํานาจเขาไปตรวจสอบในบริเวณที่มีการดําเนินการตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ 
กอนที่จะเขาไปตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับ

มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง แจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือส่ิง
อ่ืนในบริเวณดังกลาวทราบลวงหนาไมนอยกวาสามวัน 

 
หมวด ๒ 

การควบคุมทางหลวงพิเศษ 
   

 
มาตรา ๕๒  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดใหทางหลวงสายใดที่จะสรางข้ึน

ใหมหรือที่มีอยูเดิมทั้งสายหรือบางสวนเปนทางหลวงพิเศษ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๕๓๒๒  ใหอธิบดีกรมทางหลวงมีอํานาจปดทางหลวงหรือทางอื่นใดที่มีอยู

เดิมที่ทางหลวงพิเศษตัดผาน 
ในกรณีที่มีการปดทางหลวงหรือทางอื่นใดตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีกรมทางหลวง

จัดใหมีทางบริการขึ้นใชแทน โดยอาจกําหนดหรือดัดแปลงแกไขจากทางหลวงหรือทางอื่นใดที่มี
อยูเดิมหรือจัดใหมีทางขึ้นใหมเพ่ือใชเปนทางบริการก็ได ไมวาจะอยูในเขตทางหลวงพิเศษหรือไม
ก็ตาม 

ทางบริการที่เกิดจากการดัดแปลงแกไขทางหลวงหรือทางอื่นใดที่มีอยูเดิมใหเปน
ทางหลวงหรือทางอื่นใดประเภทเดิม ทางบริการที่จัดใหมีข้ึนใหมใหเปนทางหลวงแผนดิน 

 
มาตรา ๕๔  ใหผูอํานวยการทางหลวงพิเศษมีอํานาจประกาศหามยานพาหนะบาง

ชนิดหรือคนเดินเทาใชทางหลวงพิเศษสายใดทั้งสายหรือบางสวน โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 

                                                 
๒๒ มาตรา ๕๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๕๒๓  หามมิใหผูใดสรางทาง ถนน หรือส่ิงอ่ืนใดในเขตทางหลวงพิเศษ
เพ่ือเปนทางเขาออก เช่ือม หรือผานทางหลวงพิเศษ 

ทาง ถนน หรือส่ิงอ่ืนใดที่สรางข้ึนโดยฝาฝนวรรคหนึ่ง ใหนํามาตรา ๓๗ วรรค
สาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๖๒๔  หามมิใหผูใดสรางอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดในเขตทางหลวงพิเศษหรือ

รุกล้ําเขาไปในเขตทางหลวงพิเศษ 
ผูใดมีความจําเปนตองสรางหรือกระทําการใดๆ ผานเขาไปในเขตทางหลวง

พิเศษจะตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวงพิเศษหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย
จากผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ ทั้งนี้ จะตองเปนกิจการอันเปนประโยชนสาธารณะ และเปนการ
ผานเขตทางหลวงพิเศษเทาที่จําเปน รวมทั้งตองไมเปนอันตรายหรือกอใหเกิดความไมสะดวกใน
การใชทางหลวงพิเศษ 

ในการอนุญาตตามวรรคสอง ผู อํานวยการทางหลวงพิเศษหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงพิเศษจะกําหนดตําแหนงและระดับที่จะสรางหรือกระทําการ
นั้นรวมทั้งกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได และใหนํามาตรา ๔๘ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

การอนุญาตตามวรรคสอง เมื่อมีความจําเปนแกงานทาง ผูอํานวยการทางหลวง
พิเศษหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงพิเศษจะเพิกถอนเสียก็ได 

ในกรณีที่ผูไดรับอนุญาตตามวรรคสองไดกระทําการผิดเง่ือนไขที่กําหนดในการ
อนุญาตใหการอนุญาตนั้นสิ้นสุดลง 

อาคารหรือส่ิงอ่ืนใดที่สรางข้ึนโดยฝาฝนวรรคหนึ่ง หรือโดยไมไดรับอนุญาตตาม
วรรคสองหรือผิดเง่ือนไขที่กําหนดในการอนุญาตตามวรรคสาม ใหนํามาตรา ๓๗ วรรคสาม มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๗  เมื่อพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๔๙ ใชบังคับแลว ในกรณีที่มี

อาคารหรือส่ิงอ่ืนใดอยูในที่ดินริมเขตทางหลวงพิเศษ เมื่อผูอํานวยการทางหลวงพิเศษเห็นสมควร 
ใหผูอํานวยการทางหลวงพิเศษหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงพิเศษแจงเปน
หนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือส่ิงอ่ืนใดในที่ดินริมเขตทางหลวงพิเศษดังกลาวรื้อ
ถอนหรือแกไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรือส่ิงอ่ืนนั้นภายในกําหนดเวลาอันสมควรถาไมปฏิบัติตามให
ผูอํานวยการทางหลวงพิเศษหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงพิเศษมีอํานาจรื้อ
ถอนหรือแกไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรือส่ิงอ่ืนนั้นได โดยแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผู
ครอบครองอาคารหรือส่ิงอ่ืนดังกลาวทราบลวงหนาภายในกําหนดเวลาอันสมควร ทั้งนี้ เจาของ
หรือผูครอบครองอาคารหรือส่ิงอ่ืนจะเรียกรองคาเสียหายไมได และตองเปนผูเสียคาใชจายในการ
นั้น 

                                                 
๒๓ มาตรา ๕๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๒๔ มาตรา ๕๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหผูอํานวยการทางหลวงพิเศษหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทาง
หลวงพิเศษชําระคาทดแทนตามความเปนธรรมใหแกเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือส่ิงอ่ืน
ในการที่ตองร้ือถอน หรือแกไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรือส่ิงอ่ืนนั้น ถาไมเปนที่ตกลงกันไดใหนํา
บทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยในสวนที่เก่ียวกับการกําหนดคาทดแทน
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๘  ใหนําความในหมวด ๑ มาใชบังคับแกการควบคุมทางหลวงพิเศษ

โดยอนุโลม เวนแตที่บัญญัติไวโดยเฉพาะในหมวดนี้ 
 

หมวด ๓ 
การรักษาทางหลวง 
   

 
มาตรา ๕๙  หามมิใหผูใดกีดกั้นหรือเปล่ียนแปลงทางน้ําที่ติดตอกับเขตทาง

หลวงหรือทางน้ําที่ไหลผานทางหลวงในเขตที่ดินภายในระยะหารอยเมตรจากแนวกลางทางหลวง 
เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการทางหลวง 

ในกรณีที่มีการฝาฝนวรรคหนึ่ง ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือเจาพนักงานซึ่ง
ผูอํานวยการทางหลวงแตงตั้งใหควบคุมทางหลวงแจงเปนหนังสือใหผูฝาฝนรื้อถอนสิ่งกีดกั้นหรือ
แกไขทางน้ําภายในกําหนดเวลาอันสมควร ถาไมปฏิบัติตาม ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจเขาร้ือถอนหรือจัดการแกไข โดยผูนั้นจะ
เรียกรองคาเสียหายไมไดและตองเปนผูเสียคาใชจายในการนั้น 

 
มาตรา ๖๐  หามมิใหผูใดใชยานพาหนะบนทางหลวงซึ่งยังมิไดเปดอนุญาตใหใช

เปนทางสาธารณะ เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานผูควบคุมทางหลวงนั้นหรือผูไดรับ
สัมปทาน แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๖๑๒๕  เพ่ือรักษาทางหลวง ผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจประกาศในราช

กิจจานุเบกษาหามใชยานพาหนะบนทางหลวงโดยที่ยานพาหนะนั้นมีน้ําหนัก น้ําหนักบรรทุกหรือ
น้ําหนักลงเพลาเกินกวาที่กําหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําใหทางหลวงเสียหาย 

ประกาศของผูอํานวยการทางหลวงตามวรรคหนึ่งตองไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรม
ทางหลวงสําหรับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดิน และทางหลวงสัมปทาน หรือไดรับอนุมัติจาก
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท สําหรับทางหลวงชนบท หรือไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด
สําหรับทางหลวงทองถ่ิน 

                                                 
๒๕ มาตรา ๖๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นทําใหเกิดความเสียหายแกทางหลวง
หรือไมปลอดภัยแกการจราจรในทางหลวง ใหเจาพนักงานซึ่งผูอํานวยการทางหลวงแตงตั้งให
ควบคุมทางหลวงมีอํานาจประกาศหามใชยานพาหนะบนทางหลวงนั้นไดภายในระยะเวลาที่
กําหนด โดยใหปดประกาศนั้นไวในที่เปดเผย ณ บริเวณที่มีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นนั้น 

 
มาตรา ๖๒  เจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยริมทางหลวงตองรักษา

ตนไมเหมือง ฝาย หรืออาคารหรือส่ิงปลูกสรางอ่ืนที่อยูในความครอบครองของตนไมใหกีด
ขวางทางจราจรหรือเกิดความเสียหายแกทางหลวง ทั้งนี้ ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือเจา
พนักงานซึ่งผูอํานวยการทางหลวงแตงตั้งใหควบคุมทางหลวงแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผู
ครอบครองอสังหาริมทรัพยนั้นจัดการแกไขอุปสรรคดังกลาวภายในกําหนดเวลาอันสมควร 

ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยไดรับแจงแลวไมปฏิบัติตาม
ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือเจาพนักงานซึ่งผูอํานวยการทางหลวงแตงตั้งใหควบคุมทางหลวงมี
อํานาจเขาร้ือถอน ทําลาย หรือตัดฟน โดยผูนั้นจะเรียกรองคาเสียหายไมไดและตองเปนผูเสีย
คาใชจายในการนั้น 

 
มาตรา ๖๓๒๖  ผูอํานวยการทางหลวงโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอํานาจ

อนุญาตเปนหนังสือใหผูซึ่งไดรับการคัดเลือกโดยวิธีประมูล เปนผูลงทุนจัดใหมีหรือเขาบริหาร
จัดการทาเรือ เรือหรือพาหนะสําหรับขนสงขามฟาก ที่พักริมทาง หรือส่ิงกอสรางอ่ืนใดในเขตทาง
หลวงที่ไดจัดสรางข้ึน เพ่ือประโยชนแกงานทางหรือผูใชทาง และใหกรรมสิทธิ์ในสิ่งที่บุคคล
ดังกลาวจัดใหมีตกเปนของรัฐ 

การอนุญาต การกําหนดอัตราคาตอบแทน ระยะเวลาและเงื่อนไข ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๔ 

การขยายและสงวนเขตทางหลวง 
   

 
มาตรา ๖๔  ทางหลวงประเภทใดยังไมมีเขตทางปรากฏแนชัดหรือไมไดขนาด

มาตรฐานที่กําหนดไวตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖ แลวแตกรณี ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนด
เขตทางหลวง และกําหนดเขตสงวนสองขางทางไวเพ่ือสรางหรือขยายทางหลวงไดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

ผูใดประสงคจะปลูกสรางส่ิงใดในเขตดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหขออนุญาตตอ
ผูอํานวยการทางหลวง เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะทําได แตไมมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนถาไดมี
การสรางหรือขยายทางหลวง 

                                                 
๒๖ มาตรา ๖๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รัฐมนตรีอาจเพิกถอนประกาศกําหนดเขตทางหลวงหรือกําหนดเขตสงวนตาม
วรรคหนึ่งทั้งหมดหรือบางสวน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๖๕  เพ่ือประโยชนแกงานทาง รัฐมนตรีมีอํานาจที่จะสงวนที่ดินของรัฐซึ่ง

มิไดมีบุคคลเขาครอบครองโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหมีแผนที่หรือแผนผังแสดงบริเวณที่ดินที่จะสงวนติดไว

ทายประกาศนั้น 
เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศ ไมมีผูใดแยงสิทธิ ใหที่ดินนั้นตกอยู

ในความคุมครองของผูอํานวยการทางหลวง และหามมิใหผูใดเขาครอบครอง หักราง จัดทํา หรือ
ปลูกสรางดวยประการใดๆ ในที่ดินนั้น เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทาง
หลวง 

รัฐมนตรีอาจเพิกถอนประกาศการสงวนตามวรรคหนึ่งทั้งหมดหรือบางสวนโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๖๖  ในกรณีที่มีการขออนุญาตจับจองที่ดินริมทางหลวง ใหผูมีอํานาจ

อนุญาตสั่งเวนชองทางไวใหเปนมุมฉากกับแนวทางหลวงโดยมีขนาดกวางย่ีสิบเมตร เพ่ือใหเปน
ทางเขาไปสูที่ดินขางใน ชองทางที่วานี้ใหมีระยะหางกันไมนอยกวาหารอยเมตร และใหถือเปนทาง
หลวงดวย 

เมื่อไดมีการเวนชองทางไวตามวรรคหนึ่ง ถามีการอนุญาตใหผูใดจับจองที่ดินเขา
ไปอีก ใหผูมีอํานาจอนุญาตสั่งใหผูขออนุญาตเวนชองทางตามแนวเดิมตอไป 

เมื่อไดมีการอนุญาตใหผูใดจับจองที่ดินริมทางหลวงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
แลว ใหผูมีอํานาจอนุญาตแจงใหผูอํานวยการทางหลวงทราบ 

 
มาตรา ๖๗  เมื่อไดมีคําส่ังใหผูใดเวนชองทางตามมาตรา ๖๖ แลว ภายใน

กําหนดเวลาไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ผูนั้นไดรับคําส่ัง ใหผูนั้นจัดใหมีหลักเขตปกแสดงใหเห็น
เขตทางที่เวนไวโดยระยะหางกันไมเกินหนึ่งรอยเมตรตอหลักหนึ่ง และใหเปนหนาที่ของผูไดรับ
อนุญาตใหจับจองระวังรักษาหลักเขตนั้นใหเรียบรอยอยูเสมอ 

ถาผูไดรับอนุญาตใหจับจองไมกระทําการตามวรรคหนึ่ง ใหผูอํานวยการทาง
หลวงมีอํานาจเขาปฏิบัติการได โดยผูไดรับอนุญาตใหจับจองเปนผูเสียคาใชจาย 

 
สวนที่ ๓ 

การกําหนดแนวทางหลวงและการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพ่ือสรางหรือขยายทางหลวง๒๗ 
   

 

                                                 
๒๗ สวนที่ ๓ การกําหนดแนวทางหลวงและการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพ่ือสรางหรือขยาย

ทางหลวง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๘๒๘  เพ่ือประโยชนในการสรางหรือขยายทางหลวง ใหผูอํานวยการทาง
หลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงและผูซึ่งปฏิบัติงานรวมกับบุคคล
ดังกลาวมีอํานาจเขาไปสํารวจเบื้องตนในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยซึ่งมิใชที่อยูอาศัยของบุคคลใด
เปนการชั่วคราวไดเทาที่จําเปนเพื่อการนั้น ในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกโดย
ผูอํานวยการทางหลวงตองแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย
ทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันเริ่มกระทําการนั้น ถาไมอาจติดตอกับเจาของหรือผู
ครอบครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยไดใหประกาศใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพยนั้นทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันการประกาศใหทําเปนหนังสือปดไว ณ ที่
ซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยนั้นตั้งอยู และ ณ ที่ทําการเขตหรืออําเภอ และท่ีทําการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยนั้นตั้งอยู ทั้งนี้ ใหแจงกําหนดวัน เวลา และการ
ที่จะกระทํานั้นไวดวย 

ในกรณีที่การปฏิบัติตามมาตรานี้กอใหเกิดความเสียหายแกเจาของหรือผู
ครอบครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยหรือผูทรงสิทธิอ่ืน ใหนําบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพยในสวนที่เก่ียวกับการกําหนดคาทดแทนมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖๘/๑๒๙  เมื่อมีความจําเปนที่จะตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพ่ือสราง

หรือขยายทางหลวงถามิไดตกลงในเร่ืองการโอนไวเปนอยางอ่ืนใหดําเนินการเวนคืนตามกฎหมาย
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 

ในกรณีที่มีการโอนอสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยมิไดมีการเวนคืนตามกฎหมายวา
ดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียม คาอากรแสตมป รวมทั้งคาใชจาย
ใดๆ เชนเดียวกับกรณีที่ไดมาโดยการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 

 
สวนที่ ๔ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๖๙๓๐  ผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๕ หรือไมปฏิบัติ

ตามมาตรา ๔๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
มาตรา ๗๐๓๑  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังหรือหนังสือแจงของผูอํานวยการทาง

หลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง หรือเจาพนักงานซึ่งผูอํานวยการทาง
หลวงแตงตั้งใหควบคุมทางหลวง หรือเจาพนักงานทางหลวง แลวแตกรณี ตามมาตรา ๒๓ (๒) 

                                                 
๒๘ มาตรา ๖๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๒๙ มาตรา ๖๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓๐ มาตรา ๖๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓๑ มาตรา ๗๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๗ วรรคสาม มาตรา ๓๘ วรรคสาม มาตรา ๓๙/๑ วรรคสาม มาตรา ๔๗ วรรคสี่ 
มาตรา ๔๘ วรรคสาม มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๕๕ วรรคสอง มาตรา ๕๖ 
วรรคหก มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๑๓๒  ผูใดขัดขวางการกระทําของผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับ

มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง หรือเจาพนักงานซึ่งผูอํานวยการทางหลวงแตงตั้งใหควบคุม
ทางหลวง หรือเจาพนักงานทางหลวง แลวแตกรณี ตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๐ วรรค
หนึ่ง มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่งหรือวรรคสี่ มาตรา ๓๗ วรรคสาม มาตรา ๓๘ วรรคสาม มาตรา 
๓๙/๑ วรรคสาม มาตรา ๔๗ วรรคสี่ มาตรา ๔๘ วรรคสาม มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๕ วรรคสอง มาตรา ๕๖ วรรคหก มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง มาตรา 
๕๙ วรรคสอง มาตรา ๖๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๒๓๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง มาตรา 

๓๙ มาตรา ๓๙/๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๘ วรรค
หนึ่ง มาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือมาตรา ๖๕ วรรคสาม ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๓๓๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ

ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๗๓/๑๓๕  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง 

มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๐ หรือมาตรา ๖๔ วรรคสอง หรือฝาฝนประกาศของผูอํานวยการ
ทางหลวงตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง หรือมาตรา ๕๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือ
ปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๓/๒๓๖  ผูใดฝาฝนมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง หรือฝาฝนประกาศของ

ผูอํานวยการทางหลวงตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง หรือประกาศของเจาพนักงานซึ่งผูอํานวยการทาง
หลวงแตงตั้งใหควบคุมทางหลวงตามมาตรา ๖๑ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน 
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

                                                 
๓๒ มาตรา ๗๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓๓ มาตรา ๗๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓๔ มาตรา ๗๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓๕ มาตรา ๗๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓๖ มาตรา ๗๓/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๗๓/๓๓๗  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งมีโทษปรับสถานเดียว

ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจเปรียบเทียบ
ปรับได และเมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลวใหถือวา
คดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา  ๗๔   ใหทางหลวงจั งหวัดตามกฎหมายว าด วยทางหลวงกอน
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปลี่ยนเปนทางหลวงแผนดินตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๗๕  ในระหวางที่ยังไมมีกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให

กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๑๕ ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมี
กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแทน 

 
มาตรา ๗๖  พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน พระราช

กฤษฎีกากําหนดแนวทางหลวงที่จะสราง ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีและประกาศกระทรวง
คมนาคมกําหนดทางหลวงที่มีความจําเปนตองสรางโดยเรงดวนซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ใหคงใชบังคับได
ตามอายุของพระราชกฤษฎีกานั้น 

ในกรณีที่มีการเวนคืนตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพ่ือสรางหรือ
ขยายทางหลวง ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ยังไมเสร็จสิ้น ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ตอไป 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันท  ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี

                                                 
๓๗ มาตรา ๗๓/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประกาศของคณะ
ปฏิวัติฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งเปนกฎหมายวาดวยทางหลวงที่ใช
บังคับอยูในปจจุบันไดประกาศใชมาเปนเวลานานไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน สมควร
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยทางหลวงใหสอดคลองกับความเจริญและการพัฒนาประเทศในปจจุบัน 
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๓๘ 
 

มาตรา ๖๐  ในพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหแกไขคําวา “กรม
โยธาธิการ” และ “สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท” เปน “กรมทางหลวงชนบท” และคําวา “อธิบดี
กรมโยธาธิการ” และ “เลขาธิการสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท” เปน “อธิบดีกรมทางหลวง
ชนบท” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙๓๙ 

 

                                                 
๓๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
๓๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนที่ ๙๒ ก/หนา ๑/๘ กันยายน ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๑  ทางหลวงเทศบาล และทางหลวงชนบทที่องคการบริหารสวนจังหวัด
เปนผูดําเนินการกอสราง ขยาย บูรณะและบํารุงรักษากอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวา
เปนทางหลวงทองถ่ินตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยทาง
หลวงไดใชบังคับมาเปนเวลานานบทบัญญัติตางๆ ที่ใชในการควบคุมดูแลรักษาทางหลวงยังไม
เหมาะสม และมาตรการสําหรับดําเนินการกับผูฝาฝนยังไมไดผลเทาที่ควร และปรากฏวาไดมีการ
ใชยานพาหนะที่มีน้ําหนักบรรทุกเกินกวาที่กําหนดบนทางหลวง กอใหเกิดความเสียหายแกทาง
หลวง และความปลอดภัยแกผูขับขี่ยานพาหนะบนทางหลวง นอกจากนั้น ยังปรากฏวามีการใช
ทางหลวงเพื่อการชุมนุมประทวงยื่นขอเรียกรองจากทางราชการและโดยที่ไดมีการยกฐานะของ
สุขาภิบาลเปนเทศบาลตามกฎหมายวาดวยการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาลแลว 
สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยทางหลวงเสียใหมเพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณ
ในปจจุบัน ยกเลิกบทบัญญัติที่เก่ียวกับสุขาภิบาล และกําหนดใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจเปรียบเทียบปรับสําหรับความผิดที่มีโทษปรับ
สถานเดียวไดรวมทั้งปรับปรุงบทกําหนดโทษใหเหมาะสมยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ
นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญชัย/ผูจัดทาํ 
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 


