ทางเชื่อม เขา-ออกทางหลวง
1. การขออนุญาตทําทางเชื่อมเขา – ออกทางหลวง
อาศัยอํานาจตาม พรบ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 ตามมาตราตางๆ ดังนี้
มาตรา 37 หามมิใหผูใดสรางทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงเพื่อเปนทางเขาออกทาง
หลวงเวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอาํ นวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการทางหลวง ในการอนุญาตผูอาํ นวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทาง
หลวงจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได รวมทั้งมีอํานาจกําหนดมาตรการในการจัดการเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม
การปองกันอุบัติภัยและการติดขัดของการจราจร
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีความจําเปนแกงานทางหรือเมื่อปรากฏวาผูไดรับอนุญาตได
กระทําการ ผิดเงื่อนไขที่กําหนดในการอนุญาต ผูอ ํานวยการทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได
ทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดที่สรางขึ้นโดยไมไดรับอนุญาต หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดให
ผูอํานวยการ ทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง มีอาํ นาจสั่งใหผูกระทําการ
ดังกลาวรื้อถอนหรือทําลายในกําหนดเวลาอันสมควร ถาไมปฏิบัติตามใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง
รื้อถอนหรือทําลาย โดยผูนั้นจะเรียกรองคาเสียหายไมไดและเปนผูเสียคาใชจายในการนั้นเอง
มาตรา 55 หามมิใหผูใดสรางทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงพิเศษเพื่อเปนทางเขาออก
ทางหลวงพิเศษ
ในกรณีที่ทางหลวงพิเศษมีทางขนาน ผูใดจะสรางทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงพิเศษ
เพื่อเปนทางเขาออกทางขนาน ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ หรือผูซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ
การอนุญาตตามวรรคสอง เมื่อมีความจําเปนแกงานทาง ผูอํานวยการทางหลวงพิเศษหรือผูซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงพิเศษจะเพิกถอนเสียก็ได
ทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดที่สรางขึ้นโดยฝาฝนวรรคหนึ่งหรือโดยไมไดรับอนุญาต ตามวรรคสอง
ใหนํามาตรา 37 วรรคสาม มาบังคับใชโดยอนุโลม

ในปจจุบันกรมทางหลวงดูแลทางหลวงอยู 3 ประเภท คือ
1. ทางหลวงพิเศษ
2. ทางหลวงแผนดิน
3. ทางหลวงสัมปทาน
ทานที่มีความประสงคจะขอกอสรางทางเชื่อมเขาออกทางหลวงพิเศษและทางหลวง แผนดิน หรือ
ปลูกสรางอาคารริมเขตทางหลวงที่ไดประกาศตามมาตรา 49 ตองขออนุญาตตอกรม ทางหลวง ซึ่งได
กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการไว ดังตอไปนี้
ตาม พรบ.ทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 55 ไดหามไวเด็ดขาดมิใหสรางทางเชื่อมกับทางหลวงพิเศษ
แตเชื่อม กับทางขนานได ดังนั้น ผูใดก็ตามที่ประสงคจะเขาออกทางหลวงพิเศษ ตองขออนุญาตสรางทาง
เชื่อมเขาออกทางขนาน ของทางหลวงพิเศษเทานั้น สําหรับทางหลวงพิเศษที่ไดกําหนดใหมีทางขนานไว
ดวย แตยังมิได สรางทางขนานไว ผูที่จะพัฒนาที่ดินหรือดําเนินการจัดสรรที่ดินสามารถแสดงความจํานง
สรางทางขนานที่กรมทางหลวงไดออกแบบไวพรอมๆ กับการขออนุญาตสรางทางเชื่อม ในการกอสรางทาง
ขนานผูขออนุญาตจะบริจาคเงินใหกรมทางหลวงดําเนินการให หรือจะขอรับมอบอํานาจมาดําเนินการ
กอสรางเองก็ได ทั้งนี้จะตองใชผูรับเหมาสรางทางที่มีความสามารถ รวมทั้งตองเปนไปตามขอกําหนด
มาตรฐานการสรางทาของกรมทางหลวงดวย
อนึ่ง ทางขนานมิใชสวนหนึ่งของทางหลวงพิเศษ ทางหลวงพิเศษที่ไดกําหนดใหเปนทางหลวงที่
ควบคุมทางเขาออก สมบูรณแบบ เชน ทางหลวงพิเศษสาย กรุงเทพ – ชลบุรี จะไมมีทางขนานและหามมิให
เชื่อมทางเขาออกทางหลวงพิเศษ อยางเด็ดขาด
สําหรับลักษณะของทางเชื่อมและเงื่อนไขตางๆ ไดกําหนดไวเชนเดียวกับทางเชื่อมเขาออกทาง
หลวงแผนดิน ซึ่งจะไดกลาวตอไป

2. การขออนุญาตสรางทางเชื่อมเขาออกทางหลวงแผนดิน
กรมทางหลวงไดกําหนดหลักเกณฑการอนุญาตทางเชื่อมเขาออกทางหลวงแผนดินทั่วไป
ดังตอไปนี้
2.1 ลักษณะและตําแหนงทางเชื่อมเขาออกทางหลวงสําหรับอาคารทั่วไป
2.1.1 ทางเชื่อมใกลบริเวณทางแยก
(1) หามมิใหมีทางเชื่อมในชวงชองทางเลี้ยว (Turning Roadway) ในทางแยกและตามแนว
การมองเห็น (Line of sight) ซึ่งไดกําหนดไวในแบบทางแยกนั้น
(2) สันขอบทางหรือไหลทางเชื่อมดานใกลทางแยก ตองหางจากจุดตัดของเขตทางหลวง
หรือจุดตัด ระหวางแนวครอบครองที่ใกลทางแยกกับเขตทางหลวง สําหรับทางในเมืองไมนอยกวา 30 เมตร
และทางนอกเมืองไมนอยกวา 50 เมตร
(3) บริเวณทางแยกตางระดับหรือชุมทางตางระดับ จะพิจารณากําหนดใหเปนแหงๆ ไป
2.1.2 ทางเชื่อมที่อยูใกลสะพาน
(1) สะพานราบ (ชวงทางหลวงที่เขาหาสะพานที่มีความลาดชันระหวาง 0 – 3 %)
- ทางเชื่อมใกลสะพานที่อยูในเมือง ใหระยะจากขอบทางเชื่อมดานใกลสะพานหาง
จากคอสะพาน ไมนอ ยกวา 15 เมตร
- ทางเชื่อมใกลสะพานที่อยูนอกเมือง ใหระยะจากขอบทางเชื่อมดานใกลสะพานหาง
จากคอสะพาน ไมนอ ยกวา 30 เมตร
(2) สะพานโคงตั้ง ที่มีความลาดชัน 3 – 6 % จุดทางเชื่อมตองหางจากจุดเริ่มตนโคงตั้งและ
จุดปลายโคงตั้ง ดังนี้
- ทางเชื่อมใกลสะพานทีอ่ ยูในเมือง ใหระยะจากขอบทางเชื่อมดานใกลสะพานหางจาก
ตนและ ปลายโคงตั้งไมนอ ยกวา 20 เมตร
- ทางเชื่อมใกลสะพานทีอ่ ยูนอกเมือง ใหระยะจากขอบทางเชื่อมดานใกลสะพานหาง
จากตนและปลายโคง ตั้งไมนอ ยกวา 40 เมตร
2.1.3 ทางเชื่อมที่อยูใกลทางรถไฟ ใหขอบทางเชื่อมดานใกลทางรถไฟหางจากรางรถไฟไม
นอยกวา 30 เมตร

2.1.4 ทางเชื่อมที่อยูในโคงราบ จะตองมีระยะการมองเห็นที่เพียงพอ และสามารถหยุดรถได
ทัน หามมิใหทางเชื่อม บริเวณโคงราบที่มีรัศมีนอยกวา 100 เมตร

ทาง

2.1.5 รายละเอียดการวางทอระบายน้ํา
(1) ขนาดและประเภทของอาคารระบายน้ําจะตองเปนไปตามขอกําหนดของแตละสาย

(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 ลักษณะผิวจราจรของทางเชื่อมที่ขออนุญาต จะตองทําผิวทางอยางนอยใหเปนลักษณะ
เดียวกับทางหลวง บริเวณนั้น ใหมีความยาวอยางนอยถึงเขตทางหลวง กรณีผิวจราจรทางเชื่อมเปนคอนกรีต
แตผิวทางหลวงเปน ชนิดลาดยาง ใหสรางทางเชื่อมผิวคอนกรีตบรรจบทางหลวงที่ขอบไหลทาง และ
ปรับปรุงไหลทางลาดยางใหมีความ แข็งแรงเทาทางจราจร
(1) ความกวางของผิวจราจรทางเชื่อมจะตองไมกวางกวาผิวจราจรทางหลวงบริเวณนั้น
กรณีผูขออนุญาต จะปรับปรุงขยายทางหลวงที่บริเวณทางเชื่อมดวย เชน สรางชองจราจรชะลอความเร็วและ
เรงความเร็วใหความกวาง ของผิวจราจรไมเกิน 7.00 เมตรตอทิศทาง
2.2 ลักษณะและตําแหนงทางเชื่อมเขาออกทางหลวงสําหรับสถานีบริการน้าํ มันเชื้อเพลิง
โดยทั่วไปจะตองไมขัดตอประกาศของกรมโยธาธิการ หรือกฎระเบียบใดๆ ที่กําหนดเพื่อความ
ปลอดภัยไวดวย มีรายละเอียดดังตอไปนี้
2.2.1 ทางเชื่อมของสถานีบริการน้าํ มันที่อยูใกลกนั ทางเชื่อมของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
แหงหนึ่ง ตองหางจากทางเชื่อมของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง หรือสถานีบริการตามกฎหมายวาดวยการ
บรรจุกาซปโตรเลียมเหลว แหงอื่นๆ ไมนอยกวา 50.00 เมตร ระยะดังกลาวเปนระยะระหวางจุดสัมผัสของ
รัศมีเลี้ยวเขา – ออก ดานใกล ของทางเชื่อมของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงทั้งสอง
2.2.2 ทางเชื่อมที่ใกลชองเปดของเกาะกลางหรือทางระบายน้ํา หรือกําแพงของทางหลวง หรือ
ทางแยกทางเชื่อมของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตองหางจากชองเปดของเกาะกลางหรือทางระบายน้ํา
หรือ กําแพงของทางหลวง หรือทางแยก ไมนอยกวา 50.00 เมตร ระยะดังกลาวเปนระยะระหวางจุดสัมผัส

ของรัศมีเลี้ยว เขา – ออก ดานใกลของทางเชื่อมของสถานีบริการน้ํามันกับจุดสัมผัสของรัศมีทางแยก หรือ
จุดสัมผัสรัศมีของหัวเกาะ
2.2.3 ทางเชื่อมที่อยูใกลสะพาน ทางเชื่อมของสถานีบริการน้ํามัน จะตองหางจากจุดเริ่มตน
หรือจุดสิ้นสุด ของเชิงลาดสะพานที่ไมใชสะพานทอ ไมนอยกวา 50.00 เมตร
2.2.4 ทางเชื่อมที่อยูใกลทางรถไฟ สําหรับจุดเริ่มตนทางเชื่อมของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
จะตอง หางจากรางรถไฟที่ใกลที่สุด ไมนอยกวา 50.00 เมตรและหางจากดานชางน้ําหนัก หรือดานตรวจ
เปนระยะไมนอยกวา 150 เมตร
2.2.5 ทางเชื่อมที่อยูในโคงราบโดยทั่วไปหามมิใหเชื่อมทางเขาออกสถานีบริการน้ํามันบน
ทางโคงราบ ที่มีรัศมีนอยกวา 600 เมตร สําหรับทางหลวงในเมือง และที่มีรัศมีนอยกวา 1,000 เมตร สําหรับ
ทางหลวงนอกเมือง และจุดเริ่ม จะตองหางจากจุดเริ่มตนหรือจุดสิ้นสุดของเชิงลาดสะพานที่ไมใชสะพาน
ทอไมนอยกวา 50.00 เมตรโดยวัดสัมผัสของรัศมีเลี้ยวทางเชื่อมของสถานีบริการกับจุดเริ่มตนหรือจุดปลาย
โคงของทางโคงราบ
2.2.6 ทางเชื่อมที่อยูในโคงตั้งโดยทั่วไป หามตั้งสถานีบริการน้ํามันบนโคงตั้ง และบนทางที่มี
ความลาดชัน เกิน 4.00 % หรือบนทางหลวง ที่มีระยะการมองเห็นไมเพียงพอ
2.2.7 ทางเชื่อมที่อยูบนทางลาดชันทางเชื่อมของสถานีบริการทีม่ ีอยูบนทางหลวงที่มีความ
ลาดชัน 2-4 % จุดสัมผัสของรัศมีเลี้ยวทางเชื่อมของสถานีบริการตองหางจากจุดเริ่มตนโคงตั้งของทางหลวง
สําหรับทางในเมือง 80 เมตร และนอกเมือง 150 เมตร
2.2.8 รายละเอียดการวางทอระบายน้ํา
ทาง

(1) ขนาดและประเภทของอาคารระบายน้ําจะตองเปนไปตามขอกําหนดของแตละสาย

(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 ลักษณะผิวจราจรของทางเชื่อมที่ขออนุญาตจะตองทําผิวทางอยางนอยใหเปนลักษณะ
เดียวกับ ทางหลวงบริเวณนั้น ใหมีความยาวอยางนอยถึงเขตทางหลวงกรณีผิวจราจรทางเชื่อมเปนคอนกรีต
แตผิวทางหลวงเปนชนิดลาดยางใหสรางทางบรรจบทางหลวงที่ขอบไหลทาง และปรับปรุงไหลทางลาดยาง
ใหมีความแข็งแรงเทาชองจราจรเดินรถ
(1) ความกวางของผิวจราจรทางเชื่อมจะตองไมกวางกวาผิวจราจรทางหลวงบริเวณนั้น
ไดกําหนดขนาดไวใหในกรณี ที่ทางหลวงบริเวณที่ขออนุญาตยังไมไดกอ สรางเต็มรูปแบบ (ยังไมมีมกี าร
กอสรางทางเทา) จะตองกอสรางขยายผิวจราจรตามมาตรฐาน กรมทางหลวงเพื่อเปนชองจราจรรอเลี้ยวเขา
และชองเรงความเร็ว (Decelerations and Acceleration Lanes ) ตั้งแตกอนเริ่มรัศมีเลี้ยวเขาทางเชื่อม 70 เมตร
และเลยไป 70 เมตร โดยขยายชองจราจรกวาง 3.50เมตรพรอมไหลทางกวางไมเกิน 6.00 เมตร ยาว 50 เมตร
และระยะสอบเขาTaper 20 เมตรกรณีที่ทางหลวงบริเวณนั้นไมสามารถขยายความกวางของคันทางออก ไป
ไดอีกเพราะมีระยะระหวางขอบไหลทางกับเขตทางหลวงใกลกันมากอยูแลวใหปรับปรุงทางเดิม ใหมีความ
แข็งแรงเทาชองจราจรเดินรถขางละ 70 เมตร
(2) ความลาดชันของทางเชื่อมจะตองลาดลงไปจากไหลทาง 1- 3 % ไปเปนระยะไมนอย
กวา 6.00 เมตรแลวจึงลาดขึ้นไดแตไมควรเกิน 3 % กรณีที่ไมสามารถปรับความลาดชันตามขอกําหนด
ขั้นตนไดแตตองอยูในวิสัยของความปลอดภัย ใหกอสรางรางตัวยูพรอมฝาตะแกรงเหล็กที่แนวติดขอบไหล
ทางเพื่อดักน้ํามิใหไหลเขาตัวคันทางหลวง
และใหระบายน้ําจากรางตัวยูลงทอระบายโดยตองมีบอพักกักเศษดิน
2.3 เอกสารสําหรับการขออนุญาต
กรมทางหลวงไดกําหนดระเบียบและวิธีการขออนุญาตทําทางเชื่อมกับทางหลวงไววาจะตอง
เสนอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาดังตอไปนี้
2.3.1 แบบฟอรมคําขออนุญาตของกรมทางหลวง ซึ่งกรมทางหลวงจัดไวใหฟรีหรือ Down
load ไดจากตัวอยาง
- คําขออนุญาตสําหรับเอกชน
(แบบเลขที่ 37/1)
- คําขออนุญาตสําหรับหนวยราชการ
(แบบเลขที่ 37/2)
2.3.2 แบบแปลนกอสรางทางเชื่อมกับทางหลวง กรมทางหลวงมีรางตนแบบไวใหฟรีหรือ
Down load ไดจากตัวอยาง สําหรับรูปแบบมาตรฐาน ซึ่งมีอยู 3 ลักษณะดวยกัน คือ
- ทางเชื่อมเพื่อเขา – ออก บานพักอาศัย (แบบเลขที่ 37/1(1) - 37/1(2))

- ทางเชื่อมเพื่อเขา – ออก อาคารพาณิชย (แบบเลขที่ 37/2(1) - 37/2(2))
- ทางเชื่อมเพื่อเขา – ออก สถานีบริการน้ํามัน (แบบเลขที่ 37/3(1) - 37/3(5))
(แบบมาตรฐานทางเขา – ออก ขนาดเทากับกระดาษ A3)
2.3.3 ภาพถายสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต ภาพถายสําเนา
โฉนดที่ดิน ซึ่งประสงคจะทําทางเชื่อมเขาออกทางหลวง กรณีที่ที่ดินติดจํานองจะตองมีหนังสือยินยอมจาก
ผูรับจํานอง
2.3.4 กรณีทางเชื่อมที่ขออนุญาตมีรัศมีเลี้ยวปากทางเขาออกล้ําหนาที่ดินผูอื่น อาจจะตองให
เจาของที่ดินแสดง ความยินยอมเปนลายลักษณอกั ษรดวย
2.3.5 กรณีมอบอํานาจใหผูอื่นทําการขออนุญาตแทน เจาของที่ดินจะตองทําหนังสือมอบ
อํานาจดวย พรอมสําเนา บัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูรับมอบอํานาจ
2.3.6 กรณีเปนนิติบุคคลจะตองมีหนังสือมอบอํานาจที่ลงนามโดยกรรมการผูมีอํานาจพรอม
ตราประทับของ นิติบุคคลนั้นๆ และตองมีหนังสือรับรองของสํานักทะเบียนหางหุนสวนบริษัท กรม
ทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย ระบุกรรมการผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลนั้นดวย ทานจะตองเตรียม
แบบฟอรมคําขออนุญาต เอกสาร และแบบแปลน ตองใชทั้งหมด 4 ชุด สําหรับหนังสือมอบอํานาจฉบับแรก
ใหติดอากรราคา 10 บาท

3. วิธีการยื่นเรือ่ งขออนุญาตทางเชื่อม
เมื่อทานไดเดินทางไปถึงหมวดการทางหรือแขวงการทางแลว ใหแจงตอเจาหนาที่ใหชัดเจนวา
ทาน ประสงคจะมาติดตอขอทําทางเชื่อมเขาออกทางหลวงประเภทใด ที่ดินของทานตั้งอยูที่บริเวณไหน
ของกรมทางหลวง เจาหนาที่จะใหความชวยเหลือในการกรอกแบบฟอรมและแบบแปลนกอสรางใหตอไป
ในการกรอกแบบแปลนนี้จําเปนจะตองรูถึงตําแหนงที่แนนอน ความหนวยเปนเมตร เจาหนาที่จําเปน ตอง
ออกไปตรวจสอบในสนามพรอมกับเจาของที่ดินดวย จึงควรกําหนดนัดหมายกันเสียดวย

