
ทางเช่ือม เขา-ออกทางหลวง 

1. การขออนุญาตทําทางเช่ือมเขา – ออกทางหลวง 

                อาศัยอํานาจตาม พรบ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 ตามมาตราตางๆ ดังนี ้ 

                มาตรา 37 หามมิใหผูใดสรางทาง ถนน หรือส่ิงอื่นใดในเขตทางหลวงเพ่ือเปนทางเขาออกทาง

หลวงเวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอาํนวยการทางหลวงหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจาก

ผูอํานวยการทางหลวง ในการอนุญาตผูอาํนวยการทางหลวงหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทาง

หลวงจะกําหนดเง่ือนไขอยางใดก็ได รวมทั้งมีอํานาจกําหนดมาตรการในการจัดการเพ่ือรักษาส่ิงแวดลอม 

การปองกันอุบัติภัยและการติดขัดของการจราจร  

                การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีความจําเปนแกงานทางหรือเมื่อปรากฏวาผูไดรับอนุญาตได

กระทําการ ผิดเง่ือนไขที่กําหนดในการอนุญาต ผูอํานวยการทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได  

                ทาง ถนน หรือส่ิงอื่นใดที่สรางขึ้นโดยไมไดรับอนุญาต หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดให

ผูอํานวยการ ทางหลวงหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง มีอาํนาจส่ังใหผูกระทําการ

ดังกลาวร้ือถอนหรือทําลายในกําหนดเวลาอันสมควร ถาไมปฏิบัติตามใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซ่ึง

ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง  

ร้ือถอนหรือทําลาย โดยผูนั้นจะเรียกรองคาเสียหายไมไดและเปนผูเสียคาใชจายในการนั้นเอง  

                 มาตรา 55 หามมิใหผูใดสรางทาง ถนน หรือส่ิงอื่นใดในเขตทางหลวงพิเศษเพ่ือเปนทางเขาออก

ทางหลวงพิเศษ  

                 ในกรณีที่ทางหลวงพิเศษมีทางขนาน ผูใดจะสรางทาง ถนน หรือส่ิงอื่นใดในเขตทางหลวงพิเศษ 

เพ่ือเปนทางเขาออกทางขนาน ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ หรือผูซ่ึง

ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ  

                 การอนุญาตตามวรรคสอง เมื่อมีความจําเปนแกงานทาง ผูอํานวยการทางหลวงพิเศษหรือผูซ่ึง

ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงพิเศษจะเพิกถอนเสียก็ได  

                 ทาง ถนน หรือส่ิงอื่นใดที่สรางขึ้นโดยฝาฝนวรรคหนึ่งหรือโดยไมไดรับอนุญาต ตามวรรคสอง 

ใหนํามาตรา 37 วรรคสาม มาบังคับใชโดยอนุโลม  

 



            ในปจจุบันกรมทางหลวงดูแลทางหลวงอยู 3 ประเภท คือ 

                1. ทางหลวงพิเศษ  

                2. ทางหลวงแผนดิน  

                3. ทางหลวงสัมปทาน  

                ทานที่มีความประสงคจะขอกอสรางทางเช่ือมเขาออกทางหลวงพิเศษและทางหลวง แผนดิน หรือ

ปลูกสรางอาคารริมเขตทางหลวงที่ไดประกาศตามมาตรา 49 ตองขออนุญาตตอกรม ทางหลวง ซ่ึงได

กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการไว ดังตอไปนี ้ 

                ตาม พรบ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 55 ไดหามไวเด็ดขาดมิใหสรางทางเช่ือมกับทางหลวงพิเศษ

แตเช่ือม กับทางขนานได ดังนั้น ผูใดก็ตามที่ประสงคจะเขาออกทางหลวงพิเศษ ตองขออนุญาตสรางทาง

เช่ือมเขาออกทางขนาน ของทางหลวงพิเศษเทานั้น สําหรับทางหลวงพิเศษที่ไดกําหนดใหมีทางขนานไว

ดวย แตยังมิได สรางทางขนานไว ผูที่จะพัฒนาที่ดินหรือดําเนินการจัดสรรที่ดินสามารถแสดงความจํานง

สรางทางขนานที่กรมทางหลวงไดออกแบบไวพรอมๆ กับการขออนุญาตสรางทางเช่ือม ในการกอสรางทาง

ขนานผูขออนุญาตจะบริจาคเงินใหกรมทางหลวงดําเนินการให หรือจะขอรับมอบอาํนาจมาดาํเนินการ

กอสรางเองก็ได ทั้งนี้จะตองใชผูรับเหมาสรางทางที่มีความสามารถ รวมทั้งตองเปนไปตามขอกําหนด

มาตรฐานการสรางทาของกรมทางหลวงดวย  

                อนึ่ง ทางขนานมิใชสวนหนึ่งของทางหลวงพิเศษ ทางหลวงพิเศษที่ไดกําหนดใหเปนทางหลวงที่

ควบคุมทางเขาออก สมบูรณแบบ เชน ทางหลวงพิเศษสาย กรุงเทพ – ชลบุรี จะไมมีทางขนานและหามมิให

เช่ือมทางเขาออกทางหลวงพิเศษ อยางเด็ดขาด  

                สําหรับลักษณะของทางเช่ือมและเง่ือนไขตางๆ ไดกําหนดไวเชนเดียวกับทางเช่ือมเขาออกทาง

หลวงแผนดิน ซ่ึงจะไดกลาวตอไป  

 

 

 

 

 



2. การขออนุญาตสรางทางเช่ือมเขาออกทางหลวงแผนดิน 

กรมทางหลวงไดกําหนดหลักเกณฑการอนุญาตทางเช่ือมเขาออกทางหลวงแผนดินทั่วไป 

ดังตอไปนี ้ 

                2.1 ลักษณะและตําแหนงทางเช่ือมเขาออกทางหลวงสําหรับอาคารทั่วไป 

                       2.1.1 ทางเช่ือมใกลบริเวณทางแยก  

                             (1) หามมิใหมีทางเช่ือมในชวงชองทางเลี้ยว (Turning Roadway) ในทางแยกและตามแนว

การมองเห็น (Line of sight) ซ่ึงไดกําหนดไวในแบบทางแยกนั้น  

                             (2) สันขอบทางหรือไหลทางเช่ือมดานใกลทางแยก ตองหางจากจุดตัดของเขตทางหลวง 

หรือจุดตัด ระหวางแนวครอบครองที่ใกลทางแยกกับเขตทางหลวง สําหรับทางในเมืองไมนอยกวา 30 เมตร 

และทางนอกเมืองไมนอยกวา 50 เมตร  

                             (3) บริเวณทางแยกตางระดับหรือชุมทางตางระดับ จะพิจารณากําหนดใหเปนแหงๆ ไป  

                       2.1.2 ทางเช่ือมที่อยูใกลสะพาน  

                             (1) สะพานราบ (ชวงทางหลวงที่เขาหาสะพานที่มีความลาดชันระหวาง 0 – 3 %)  

                                   - ทางเช่ือมใกลสะพานที่อยูในเมือง ใหระยะจากขอบทางเช่ือมดานใกลสะพานหาง

จากคอสะพาน ไมนอยกวา 15 เมตร  

                                   - ทางเช่ือมใกลสะพานที่อยูนอกเมือง ใหระยะจากขอบทางเช่ือมดานใกลสะพานหาง

จากคอสะพาน ไมนอยกวา 30 เมตร  

                             (2) สะพานโคงต้ัง ที่มีความลาดชัน 3 – 6 % จุดทางเช่ือมตองหางจากจุดเร่ิมตนโคงต้ังและ

จุดปลายโคงต้ัง ดังนี้  

                                  - ทางเช่ือมใกลสะพานทีอ่ยูในเมือง ใหระยะจากขอบทางเช่ือมดานใกลสะพานหางจาก

ตนและ ปลายโคงต้ังไมนอยกวา 20 เมตร  

                                  - ทางเช่ือมใกลสะพานทีอ่ยูนอกเมือง ใหระยะจากขอบทางเช่ือมดานใกลสะพานหาง

จากตนและปลายโคง ต้ังไมนอยกวา 40 เมตร  

                        2.1.3 ทางเช่ือมที่อยูใกลทางรถไฟ ใหขอบทางเช่ือมดานใกลทางรถไฟหางจากรางรถไฟไม

นอยกวา 30 เมตร  



                        2.1.4 ทางเช่ือมที่อยูในโคงราบ จะตองมีระยะการมองเห็นที่เพียงพอ และสามารถหยุดรถได

ทัน หามมิใหทางเช่ือม บริเวณโคงราบที่มีรัศมีนอยกวา 100 เมตร  

                        2.1.5 รายละเอียดการวางทอระบายน้ํา  

                             (1) ขนาดและประเภทของอาคารระบายน้ําจะตองเปนไปตามขอกําหนดของแตละสาย

ทาง  

                             (2) ในกรณีที่มีคูน้ําอยูเดิมใหพิจารณาขนาดของอาคารระบายน้ํา โดยใหชองเปดของ

อาคารระบายน้ํา กวางไมนอยกวา 3/4 ของความกวางของคูน้ํานั้น และจะตองสูงกวาระดับน้ําสูงสุด โดยให

สวนของอาคารระบายน้ําสูงกวา ระดับน้ําสูงสุด  

                             (3) โดยทั่วไปใหใชทอ คสล. อยางนอย 1 – ? 0.60 เมตร  

                             (4) ในเขต กทม. และปริมณฑล ใหใชทอขนาด 2 - ? 1.00 เมตร หรือทอ Box culvert หาก

รองน้ํา ไมกวางพอใหใชขนาด 1 - ? 1.20 เมตร  

                       2.1.6 ลักษณะผิวจราจรของทางเช่ือมที่ขออนุญาต จะตองทําผิวทางอยางนอยใหเปนลักษณะ

เดียวกับทางหลวง บริเวณนั้น ใหมีความยาวอยางนอยถึงเขตทางหลวง กรณีผิวจราจรทางเช่ือมเปนคอนกรีต

แตผิวทางหลวงเปน ชนิดลาดยาง ใหสรางทางเช่ือมผิวคอนกรีตบรรจบทางหลวงที่ขอบไหลทาง และ

ปรับปรุงไหลทางลาดยางใหมีความ แข็งแรงเทาทางจราจร  

                             (1) ความกวางของผิวจราจรทางเช่ือมจะตองไมกวางกวาผิวจราจรทางหลวงบริเวณนั้น 

กรณีผูขออนญุาต จะปรับปรุงขยายทางหลวงที่บริเวณทางเช่ือมดวย เชน สรางชองจราจรชะลอความเร็วและ

เรงความเร็วใหความกวาง ของผิวจราจรไมเกิน 7.00 เมตรตอทิศทาง  

                2.2 ลักษณะและตําแหนงทางเช่ือมเขาออกทางหลวงสําหรับสถานีบริการน้าํมันเช้ือเพลงิ 

                โดยทั่วไปจะตองไมขัดตอประกาศของกรมโยธาธิการ หรือกฎระเบียบใดๆ ที่กําหนดเพ่ือความ

ปลอดภัยไวดวย มีรายละเอียดดังตอไปนี ้ 

                       2.2.1 ทางเช่ือมของสถานีบริการน้าํมันที่อยูใกลกนัทางเช่ือมของสถานีบริการน้ํามนัเช้ือเพลิง

แหงหนึ่ง ตองหางจากทางเช่ือมของสถานีบริการน้ํามันเช้ือเพลิง หรือสถานีบริการตามกฎหมายวาดวยการ

บรรจุกาซปโตรเลียมเหลว แหงอื่นๆ ไมนอยกวา 50.00 เมตร ระยะดังกลาวเปนระยะระหวางจุดสัมผัสของ

รัศมีเลี้ยวเขา – ออก ดานใกล ของทางเช่ือมของสถานีบริการน้ํามนัเช้ือเพลิงทั้งสอง  

                       2.2.2 ทางเช่ือมที่ใกลชองเปดของเกาะกลางหรือทางระบายน้ํา หรือกําแพงของทางหลวง หรือ

ทางแยกทางเช่ือมของสถานีบริการน้ํามนัเช้ือเพลิงตองหางจากชองเปดของเกาะกลางหรือทางระบายน้ํา 

หรือ กําแพงของทางหลวง หรือทางแยก ไมนอยกวา 50.00 เมตร ระยะดังกลาวเปนระยะระหวางจุดสัมผัส



ของรัศมีเลี้ยว เขา – ออก ดานใกลของทางเช่ือมของสถานีบริการน้ํามันกับจุดสัมผัสของรัศมีทางแยก หรือ

จุดสัมผัสรัศมีของหัวเกาะ  

                       2.2.3 ทางเช่ือมที่อยูใกลสะพาน ทางเช่ือมของสถานีบริการน้ํามัน จะตองหางจากจุดเร่ิมตน

หรือจุดส้ินสุด ของเชิงลาดสะพานที่ไมใชสะพานทอ ไมนอยกวา 50.00 เมตร  

                       2.2.4 ทางเช่ือมที่อยูใกลทางรถไฟ สําหรับจุดเร่ิมตนทางเช่ือมของสถานีบริการน้ํามนัเช้ือเพลิง

จะตอง หางจากรางรถไฟที่ใกลที่สุด ไมนอยกวา 50.00 เมตรและหางจากดานชางน้ําหนัก หรือดานตรวจ 

เปนระยะไมนอยกวา 150 เมตร  

                       2.2.5 ทางเช่ือมที่อยูในโคงราบโดยทั่วไปหามมิใหเช่ือมทางเขาออกสถานีบริการน้ํามันบน

ทางโคงราบ ที่มีรัศมีนอยกวา 600 เมตร สําหรับทางหลวงในเมือง และที่มีรัศมีนอยกวา 1,000 เมตร สําหรับ

ทางหลวงนอกเมือง และจุดเร่ิม จะตองหางจากจุดเร่ิมตนหรือจุดส้ินสุดของเชิงลาดสะพานที่ไมใชสะพาน

ทอไมนอยกวา 50.00 เมตรโดยวัดสัมผัสของรัศมีเลี้ยวทางเช่ือมของสถานีบริการกับจุดเร่ิมตนหรือจุดปลาย

โคงของทางโคงราบ  

                       2.2.6 ทางเช่ือมที่อยูในโคงต้ังโดยทั่วไป หามต้ังสถานีบริการน้ํามันบนโคงต้ัง และบนทางที่มี

ความลาดชัน เกิน 4.00 % หรือบนทางหลวง ที่มีระยะการมองเห็นไมเพียงพอ 

                       2.2.7 ทางเช่ือมที่อยูบนทางลาดชันทางเช่ือมของสถานีบริการทีม่ีอยูบนทางหลวงที่มีความ

ลาดชัน 2-4 % จุดสัมผัสของรัศมีเลี้ยวทางเช่ือมของสถานีบริการตองหางจากจุดเร่ิมตนโคงต้ังของทางหลวง

สําหรับทางในเมือง 80 เมตร และนอกเมือง 150 เมตร  

                       2.2.8 รายละเอียดการวางทอระบายน้ํา  

                              (1) ขนาดและประเภทของอาคารระบายน้ําจะตองเปนไปตามขอกําหนดของแตละสาย

ทาง  

                              (2) ในกรณีที่มีคูน้ําอยูเดิมใหพิจารณาขนาดของอาคารระบายน้ํา โดยใหชองเปดของ

อาคารระบาย น้ํากวางไมนอยกวา 3/4 ของความกวางของคูน้ํานั้น และจะตองสูงกวาระดับน้ําสูงสุด โดยให

สวนของอาคารระบายน้ําสูงกวาระดับน้ําสูงสุด  

                              (3) โดยทั่วไปใหใชทอ คสล. อยางนอย 1 – ? 0.60 เมตร  

                              (4) ในเขต กทม. และปริมณฑล ใหใชทอขนาด 2 - ? 1.00 เมตร หากรองน้ําไมกวางพอ

ใหใชขนาด 1 - ? 1.20 เมตร หรือใชทอเหลี่ยม (Box culvert ) หรือขอกําหนดพิเศษสําหรับทางหลวงนั้น ๆ  



                        2.2.9 ลักษณะผิวจราจรของทางเช่ือมที่ขออนุญาตจะตองทําผิวทางอยางนอยใหเปนลักษณะ

เดียวกับ ทางหลวงบริเวณนั้น ใหมีความยาวอยางนอยถึงเขตทางหลวงกรณีผิวจราจรทางเช่ือมเปนคอนกรีต 

แตผิวทางหลวงเปนชนิดลาดยางใหสรางทางบรรจบทางหลวงที่ขอบไหลทาง และปรับปรุงไหลทางลาดยาง 

ใหมีความแข็งแรงเทาชองจราจรเดินรถ  

                              (1) ความกวางของผิวจราจรทางเช่ือมจะตองไมกวางกวาผิวจราจรทางหลวงบริเวณนั้น 

ไดกําหนดขนาดไวใหในกรณี ที่ทางหลวงบริเวณที่ขออนุญาตยังไมไดกอสรางเต็มรูปแบบ (ยังไมมีมกีาร

กอสรางทางเทา) จะตองกอสรางขยายผิวจราจรตามมาตรฐาน กรมทางหลวงเพ่ือเปนชองจราจรรอเลี้ยวเขา

และชองเรงความเร็ว (Decelerations and Acceleration Lanes ) ต้ังแตกอนเร่ิมรัศมีเลี้ยวเขาทางเช่ือม 70 เมตร

และเลยไป 70 เมตร โดยขยายชองจราจรกวาง 3.50เมตรพรอมไหลทางกวางไมเกิน 6.00 เมตร ยาว 50 เมตร

และระยะสอบเขาTaper 20 เมตรกรณีที่ทางหลวงบริเวณนั้นไมสามารถขยายความกวางของคันทางออก ไป

ไดอีกเพราะมีระยะระหวางขอบไหลทางกับเขตทางหลวงใกลกันมากอยูแลวใหปรับปรุงทางเดิม ใหมีความ

แข็งแรงเทาชองจราจรเดินรถขางละ 70 เมตร  

                              (2) ความลาดชันของทางเช่ือมจะตองลาดลงไปจากไหลทาง 1- 3 % ไปเปนระยะไมนอย

กวา 6.00 เมตรแลวจึงลาดขึ้นไดแตไมควรเกิน 3 % กรณีที่ไมสามารถปรับความลาดชันตามขอกําหนด

ขั้นตนไดแตตองอยูในวิสัยของความปลอดภัย ใหกอสรางรางตัวยูพรอมฝาตะแกรงเหล็กที่แนวติดขอบไหล

ทางเพ่ือดักน้ํามิใหไหลเขาตัวคันทางหลวง  

และใหระบายน้ําจากรางตัวยูลงทอระบายโดยตองมีบอพักกกัเศษดิน  

                  2.3 เอกสารสําหรับการขออนุญาต 

                        กรมทางหลวงไดกําหนดระเบียบและวิธีการขออนญุาตทําทางเช่ือมกับทางหลวงไววาจะตอง

เสนอเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาดังตอไปนี้  

                        2.3.1 แบบฟอรมคําขออนุญาตของกรมทางหลวง ซ่ึงกรมทางหลวงจัดไวใหฟรีหรือ Down 

load ไดจากตัวอยาง  

                                  - คําขออนุญาตสําหรับเอกชน  

(แบบเลขที่ 37/1)  

                                  - คําขออนุญาตสําหรับหนวยราชการ  

(แบบเลขที่ 37/2) 

                        2.3.2 แบบแปลนกอสรางทางเช่ือมกับทางหลวง กรมทางหลวงมีรางตนแบบไวใหฟรีหรือ 

Down load ไดจากตัวอยาง สําหรับรูปแบบมาตรฐาน ซ่ึงมีอยู 3 ลักษณะดวยกัน คอื  

                                  - ทางเช่ือมเพ่ือเขา – ออก บานพักอาศัย    (แบบเลขที่ 37/1(1) - 37/1(2))   

http://www.doh.go.th/spaw2/uploads/files/menu2/exp1_37_1.pdf
http://www.doh.go.th/spaw2/uploads/files/menu2/exp1_37_2.pdf
http://www.doh.go.th/spaw2/uploads/files/menu2/exp1_37_1(1).pdf


                                  - ทางเช่ือมเพ่ือเขา – ออก อาคารพาณิชย    (แบบเลขที่ 37/2(1) - 37/2(2))   

                                  - ทางเช่ือมเพ่ือเขา – ออก สถานีบริการน้ํามนั    (แบบเลขที่ 37/3(1) - 37/3(5))   

(แบบมาตรฐานทางเขา – ออก ขนาดเทากับกระดาษ A3)  

                        2.3.3 ภาพถายสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบานของผูขออนญุาต ภาพถายสําเนา

โฉนดที่ดิน ซ่ึงประสงคจะทําทางเช่ือมเขาออกทางหลวง กรณีที่ที่ดินติดจํานองจะตองมีหนังสือยินยอมจาก

ผูรับจํานอง  

                        2.3.4 กรณีทางเช่ือมที่ขออนุญาตมีรัศมีเลี้ยวปากทางเขาออกล้ําหนาที่ดินผูอื่น อาจจะตองให

เจาของที่ดินแสดง ความยินยอมเปนลายลักษณอกัษรดวย  

                        2.3.5 กรณีมอบอํานาจใหผูอื่นทําการขออนญุาตแทน เจาของที่ดินจะตองทําหนังสือมอบ

อํานาจดวย พรอมสําเนา บัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจ  

                        2.3.6 กรณีเปนนิติบุคคลจะตองมหีนังสือมอบอํานาจที่ลงนามโดยกรรมการผูมีอํานาจพรอม

ตราประทับของ นิติบุคคลนั้นๆ และตองมีหนังสือรับรองของสํานักทะเบียนหางหุนสวนบริษัท กรม

ทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย ระบุกรรมการผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลนั้นดวย ทานจะตองเตรียม

แบบฟอรมคําขออนุญาต เอกสาร และแบบแปลน ตองใชทั้งหมด 4 ชุด สําหรับหนังสือมอบอํานาจฉบับแรก

ใหติดอากรราคา 10 บาท  

 

          3. วิธีการยื่นเรือ่งขออนญุาตทางเช่ือม 

                 เมื่อทานไดเดินทางไปถึงหมวดการทางหรือแขวงการทางแลว ใหแจงตอเจาหนาที่ใหชัดเจนวา 

ทาน ประสงคจะมาติดตอขอทําทางเช่ือมเขาออกทางหลวงประเภทใด ที่ดินของทานต้ังอยูที่บริเวณไหน 

ของกรมทางหลวง เจาหนาที่จะใหความชวยเหลือในการกรอกแบบฟอรมและแบบแปลนกอสรางใหตอไป 

ในการกรอกแบบแปลนนี้จําเปนจะตองรูถึงตําแหนงที่แนนอน ความหนวยเปนเมตร เจาหนาที่จําเปน ตอง

ออกไปตรวจสอบในสนามพรอมกับเจาของที่ดินดวย จึงควรกําหนดนัดหมายกันเสียดวย  
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