ปลูกสรางอาคารริมทางหลวง
การปลูกสรางอาคารริมเขตทางหลวงบางเสนทาง โดยอาศัยอํานาจพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 109 ตอนที่ 52 ลงวันที่ 18 เมษายน 2535 ตามมาตรา 49 ดังนี้
มาตรา 49 เมื่อมีความจําเปนจะตองคอบคุมทางเขาออกทางหลวง เพื่อการจราจรบนทางหลวงเปนไปโดย
รวดเร็วสะดวก หรือเพื่อความปลอดภัยในการจราจรบนทางหลวง
หามมิใหผูใดดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งในที่ดินริมเขตทางหลวงทั้งสายหรือบางสวน ดังตอไปนี้
1. สรางหรือดัดแปลงตอเติมอาคารตามประเภท ชนิด หรือลักษณะที่กาํ หนดในกฏกระทรวง สถานี
บริการน้ํามัน สถานีบริการกาซ สถานีบริการลางหรือตรวจสภาพรถหรือติดตั้งปายโฆษณา ภายในระยะไม
เกิน 15 เมตร จากเขตทางหลวง
2. สรางศูนยการคา สนามกีฬา สนามแขงขัน โรงมหรสพ สถานพยาบาล สถานศึกษา หรือจัดใหมี
ตลาด ตลาดนัด งานออกราน หรือกิจการอื่นที่ทําใหประชาชนมาชุมนุมกันเปนจํานวนมาก ภายในระยะไม
เกิน 50 เมตร จากเขตทางหลวง
ทั้งนี้ เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวง
ในการอนุญาตผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง จะกําหนด
เงื่อนไขอยางใดก็ได
การกําหนดทางหลวงสายใดทั้งสายหรือบางสวนที่จะหามมิใหดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหตราเปน
พระราชกฤษฎีกา
ทางหลวงที่ไดประกาศควบคุมทางเขาออกตามมาตรา 49 มีดังนี้
อันดับ
ทางหลวง หมายเลข
ตอน
ในความรับผิดชอบ
แขวงการทาง สํานักทางหลวงที่
1.

9

พระประแดง - สําโรง - บางปะอิน

กรุงเทพ
ปทุมธานี

11
11

2.

9

พระประแดง - บางแค - สาย 338
สาย 338 - บางบัวทอง

สน.บท.ธนบุรี
ปทุมธานี

11
11

3.

3

ออมเมืองชลบุรี

ชลบุรี

12

4.

22

ออมเมืองหนองหาน
ออมเมืองบานงอน
ออมเมืองบานมวงไข
ออมเมืองพรรณานิคม
ออมเมืองดงมะไฟ

อุดรธานี
สวางแดนดิน
สวางแดนดิน
สกลนคร
สกลนคร

5
3
3
3
3

5.

23

ออมเมืองบานไผ
ออมเมืองบรบือ
ออมเมืองมหาสารคาม
ออมเมืองรอยเอ็ด
ออมเมืองเขื่องใน

บานไผ
บานไผ
มหาสารคาม
ยโสธร
ยโสธร

5
5
7
7
7

6.

24

ออมเมืองอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

7

7.

43

ออมเมืองหาดใหญ

สงขลา

15

8.

101

ออมเมืองแพร

แพร

2

9.

116

ออมเมืองปาซางทั้งสาย

ลําพูน

1

10.

201

ออมเมืองชัยภูมิ
ออมเมืองภูกระดึง
ออมเมืองวังสะพุง

ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
เลย

8
8
6

11.

206

ออมเมืองพิมาย

นครราชสีมาที่1

8

12.

209

ออมเมืองขอนแกน

ขอนแกน

5

13.

212

ออมเมืองทาอุเทน
ออมเมืองพระธาตุพนม

นครพนม
นครพนม

7
7

14.

214

ออมเมืองสุรินทร

สุรินทร

8

15.

219

ออมเมืองบุรีรัมย

บุรีรัมย

8

16.

304

ออมเมืองปกธงชัย

นครราชสีมาที่ 2

8

17.

314

ออมเมืองฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

12

18.

401

ออมเมืองสุราษฎรธานี
ออมเมืองทาศาลา

สุราษฎรธานี
นครศรีธรรมราช

14
14

19.

ทางหลวง
จังหวัด
4146

สงขลา

15

20.

3344

เขตบางกะป - ผานทางสาย 34 บรรจบทางหลวง 3268

กรุงเทพ

11

21.

402

ทางแยกบานคู - บรรจบทางหลวง

ภูเก็ต

14

ทางหลวง 407 (บานน้ํากระจาย) - เกาะ
ยอ - ทางบรรจบหลวงสาย 4083 (บาน
เขาแดง)

หมายเลข 402 (บานระเงง)
22.

36

เลี่ยงเมืองระยอง

ระยอง

12

หลักเกณฑและขอกําหนดเงื่อนไขในการปลูกสรางอาคารริมเขตทางหลวง
1. การปลูกสรางอาคารริมเขตทางหลวงทั่ว ๆ ไป ที่ไมมีพระราชกฤษฎีกาควบคุมการปลูกสรางอาคาร
ตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 49
1.1 อาคารพักอาศัย ตึกแถวหรืออาคารพาณิชย ที่ไมเกิน 4 ชั้น อาคารขนาดเล็กทั่ว ๆ ไป แนวกัน
สาดหรือสวนที่ยื่นนอกสุดของอาคาร ตองหางจากเขตทางหลวงไมนอยกวา 6.00 เมตร และตองกอสรางเปน
โครงสรางถนน
1.2 อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม หางสรรพสินคา หมูบานจัดสรร อาคารสํานักงาน โรง
ภาพยนตร สนามกีฬา สถานพยาบาล สถานศึกษา ตลาดหรือกิจการอื่น ๆ ที่ทําใหประชาชนมาชุมนุมกันเปน
จํานวนมากๆ แนวกันสาดหรือสวนยื่นนอกสุดของอาคารตองหางจากเขตทางหลวงอยางนอย 6.00 เมตร
เพื่อสรางเปนถนนและจะตองมีพื้นที่จอดรถในทีด่ ินของผูขอเพียงพอตามหลักเกณฑของกรมทางหลวง และ
ตองรับผิดชอบในการปองกันแกไขปญหาการจราจรและความปลอดภัยของผูใชทางหลวง ดังตอไปนี้
แลวแตกรณี เชน
1.2.1 สรางสะพานลอยคนเดินขาม
1.2.2 ขยายชองจราจรสําหรับการรอเลี้ยวเขาหรือออกจากพื้นที่ของโครงการ
1.2.3 จัดสรางที่หยุดรถประจําทางพรอมศาลาที่พัก
1.2.4 ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
1.2.5 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ปายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง เครื่องหมายนําทาง
1.2.6 ขยายเขตทางหลวง
1.2.7 งานอื่น ๆ ที่จําเปน
1.2.8 และในกรณีที่จะปลอยน้ําลงสูเขตทางหลวงจะตองเปนน้ําที่ผานการบําบัดไมมพี ิษ หรือ

เนาเหม็น หรือมีสารเคมีที่กอใหเกิดอันตรายตอสัตวน้ําและสิ่งแวดลอม เจาของโครงการฯตองกอสราง
ระบบบําบัดน้ําเสีย
2. สําหรับริมเขตทางหลวงที่มีพระราชกฤษฎีกาหามมิใหดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด ในที่ดินริมเขต
ทางหลวงตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 49
2.1 อาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย อาคารขนาดเล็กทั่วไป แนวกันสาดหรือสวนยื่นนอกสุดของ
อาคาร ตองหางจากเขตทางหลวง 6.00 เมตร อาคาร สถานีบริการน้ํามัน - เชื้อเพลิง หรือกาซ แทนจําหนาย
หางจากเขตทางหลวง 6.00 เมตร
2.2 อาคารขนาดใหญตามขอ 1.2 แนวกันสาดหรือสวนยื่นนอกสุดของอาคารตองหางจากเขตทาง
หลวง
สําหรับอาคารตึกแถวเวนระยะ 6.00 เมตร สําหรับโรงงาน - อุตสาหกรรม อาคารสํานักงาน อาคารจอดพัก
ยานพาหนะ หางสรรพสินคา สถานพยาบาล ฯลฯ เวนระยะ 10.00 เมตร สําหรับสนามกีฬา สถานศึกษา
ตลาด งานออกราน หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ทําใหประชาชนมาชุมนุมกันเปนจํานวนมากเวนระยะ 40.00 เมตร
และตองรับผิดชอบในการปองกันแกไขปญหาการจราจรและความปลอดภัยตามกฎเกณฑของกรมทางหลวง
แลวแตกรณี ตามขอ 1.2.1 - 1.2.8
2.3 ระยะเวนที่วางดานหนาตองกอสรางเปนถนนมีผิวจราจรกวางไมนอยกวา 6.00 เมตร หรือ
10.00 เมตร แลวแตกรณี ทั้งนี้ระยะเวนที่วางดานหนาอาคารดังกลาวขางตนจะตองไมนอยกวาบทบัญญัติ
ของทองถิ่น หรือหลักเกณฑขอกําหนดอื่น ๆ ที่กาํ หนดไวโดยเฉพาะ
วิธีขออนุญาต
ใหผูขอนุญาตยื่นความจํานงผานหมวดการทาง แขวงการทาง สํานักงานบํารุงทาง ซึ่งรับผิดชอบ
บริเวณทางหลวงนั้น การยื่นขออนุญาตใหมีคํารอง แบบแปลน และเอกสารสําคัญตาง ๆ ดังตอไปนี้
(1) คําขออนุญาตตามมาตรา 49 พรบ. ทางหลวง พ.ศ. 2535 หรือสามารถ ดูไดจากตัวอยาง Down

Load
(2) แบบแผนผังอาคารพื้นชั้นลาง แสดงทางเขาออกตัวอาคาร พื้นที่จอดรถ หยุดรถ ถนน ภายใน
บริเวณและทางเชื่อมเขาออก
- แบบดานขางของอาคาร หรือรูปตัดแสดงดานขาง แสดงแนวอาคารที่หางจากเขตทางหลวง
- แบบรูปตัดตัวอาคารแสดงการใชพื้นที่ตาง ๆ โดยยอ และบริเวณที่ใชเปนพื้นที่จอดรถ
(3) สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูขอฯเปนเอกชน
(4) ในกรณีที่เปนบริษัท , หางหุนสวน ใหแสดงหนังสือการจดทะเบียนบริษัท , หางหุนสวนประกอบ
และในกรณีที่มีการมอบอํานาจแทน ตองมีหนังสือมอบอํานาจพรอมตราประทับของผูมีอํานาจลงนามแทน
บริษัท , หางหุนสวน พรอมสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจ
(5) เอกสารและแบบแปลนในการขออนุญาตอยางละ 4 ชุด สําหรับหนังสือมอบอํานาจฉบับแรกให
ติดอากรราคา 10 บาท

