
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการลงทะเบียนเปนทางหลวงชนบท ทางหลวงเทศบาล 

และทางหลวงสุขาภิบาล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ 

--------------- 
  โดยท่ีกฎหมายวาดวยทางหลวงกําหนดใหทางหลวงชนบท ทางหลวงเทศบาล 
ทางหลวงสุขาภิบาล และทางหลวงท่ีบุคคลกอสรางข้ึน ใหลงทะเบียนทางหลวง ดังน้ัน  เพื่อใหการ 
ลงทะเบียนทางหลวงประเภทดังกลาวเปนไปในแนวทางเดียวกันกระทรวงมหาดไทย จึงออก 
ระเบียบไว ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการลงทะเบียน 
เปนทางหลวงชนบท ทางหลวงเทศบาล และทางหลวงสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๓๗" 
  ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 
  ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการลงทะเบียนเปน 
ทางหลวงชนบท ลงวันท่ี ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖ 
  ขอ ๔  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้
  ขอ ๕  การลงทะเบียนเปนทางหลวงประเภทตางๆ ตามระเบียบนี้ ใหดําเนินการ 
ดังน้ี 
  (๑) การลงทะเบียนเปนทางหลวงชนบท ใหใชแบบ ทช.๑ ทายระเบียบนี้ 
   (ก) ทางหลวงที่องคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูดําเนินการกอสราง  
ขยายบูรณะ และบํารุงรักษา ใหเสนอตอองคการบริหารสวนจังหวัด 
   (ข) ทางหลวงที่กรมโยธาธิการเปนผูดําเนินการกอสราง ขยาย บูรณะ  
และบํารุงรักษา ใหเสนอตอสํานักงานโยธาธิการจังหวัด 
   (ค) ทางหลวงที่สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทเปนผูดําเนินการกอสราง  
ขยาย บูรณะ และบํารุงรักษา ใหเสนอตอสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทจังหวัด 
  (๒) การลงทะเบียนเปนทางหลวงเทศบาล ใหใชแบบ ทท.๑ ทายระเบียบนี้ และ 
เสนอตอสํานักงานเทศบาล 
  (๓) การลงทะเบียนเปนทางหลวงสุขาภิบาล ใหใชแบบ ทส. ๑ ทายระเบียบนี้  
และเสนอตอสํานักงานสุขาภิบาล 
  ขอ ๖  การลงทะเบียนทางหลวงชนบท ทางหลวงเทศบาล และทางหลวง 
สุขาภิบาล ใหเสนอพรอมเอกสารหลักฐาน จํานวน ๓ ชุด ดังตอไปนี ้
  (๑) แผนท่ีแนวทางหลวง  
  (๒) บัญชีเอกสารแสดงสิทธิในท่ีดินในเขตทางหลวง 
  (๓) สําเนาคํายินยอมของเจาของที่ดินหรือผูครอบครองตาม (๒)  
  ในกรณีที่ไมมีเอกสารหลักฐานตาม (๒) และหรือ (๓) ใหนายอําเภอ ปลัด 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เทศบาลหรือปลัดสุขาภิบาล แลวแตกรณี ทําหนังสือรับรองวาเขตทางหลวงดังกลาวไดใชเปนทาง 
สาธารณประโยชนเปนเวลาเกินกวาสิบปแลว 
 
        หมวด ๑  
            ทางหลวงชนบท 
       -----------  
  ขอ ๗  เมื่อเจาหนาที่ของสํานักงานองคการบริการสวนจังหวัด หรือสํานักงาน 
โยธาธิการจังหวัด หรือสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทจังหวัด ไดรับเร่ืองการลงทะเบียนทางหลวง 
ชนบท ตามแบบ ทช.๑ แลว ใหตรวจสอบเอกสารหลักฐานใหครบถวนและถูกตองตามขอ ๖ แลว 
เสนอโยธาธิการจังหวัด สําหรับทางหลวงท่ีองคการบริหารสวนจังหวัด หรือกรมโยธาธิการเปน 
ผูดําเนินการกอสราง ขยาย บูรณะ และบํารุงรักษาหรือเสนอเรงรัดพัฒนาชนบทจังหวัด สําหรับ 
ทางหลวงที่องคการบริการสวนจังหวัดกอสรางโดยใชงบประมาณของสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท 
หรือทางหลวงที่สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทเปนผูดําเนินการกอสราง ขยาย บูรณะ และบํารุง 
รักษา เพื่อพิจารณา 
  ขอ ๘  เมื่อโยธาธิการจังหวัดหรือเรงรัดพัฒนาชนบทจังหวัดไดรับเรื่องตามขอ ๗  
แลว ใหตรวจพิจารณาใหเปนไปตามประกาศกรมโยธาธิการ หรือประกาศสํานักงานเรงรัดพัฒนา 
ชนบท เรื่อง มาตรฐานและลักษณะของทางหลวงและงานทางรวมท้ังกําหนดเขตทางหลวง ที่จอด 
รถ ระยะแนวตนไม และเสาพาดสาย เก่ียวกับทางหลวงชนบท ทางหลวงเทศบาล และทางหลวง 
สุขาภิบาล แลวเสนอผูวาราชการจังหวัด ตามแบบ ทช.๒ ทายระเบียบนี้ 
  ขอ ๙  เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดรับเรื่องและเอกสารหลักฐานจากโยธาธิการ 
จังหวัดหรือเรงรัดพัฒนาชนบทจังหวัดแลว ใหพิจารณาเสนออธิบดีกรมโยธาธิการหรือเลขาธิการ 
เรงรัดพัฒนาชนบท ใหสงเอกสารหลักฐานทั้งหมดพรอมความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณา 
  ขอ ๑๐  เมื่ออธิบดีกรมโยธาธิการหรือเลขาธิการเรงรัดพัฒนาชนบทไดพิจารณา 
ในแบบ ทช.๒ แลว ใหแจงผลการพิจารณาใหผูวาราชการจังหวัดทราบเปนหนังสือโดยเร็ว พรอม 
สงคืนเอกสารหลักฐานท้ังหมดใหผูวาราชการจังหวัด 
  ในกรณีที่อธิบดีกรมโยธาธิการหรือเลขาธิการเรงรัดพัฒนาชนบทไดใหความ 
ยินยอมแลว ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการลงทะเบียนเปนทางหลวงชนบทไว ณ ศาลากลาง 
จังหวัด โดยใหหัวหนาสํานักงานจังหวัดเปนผูลงทะเบียน ตามแบบ ทช.๒ ทายระเบียบนี้ และให 
แจงผลการลงทะเบียนเปนทางหลวงชนบท พรอมสําเนาแบบ ทช.๒ ใหผูมีอํานาจใหความยินยอม 
ทราบ 
 
         หมวด ๒ 
            ทางหลวงเทศบาล 
        ------------  
  ขอ ๑๑  เมื่อเจาหนาที่ของสํานักงานเทศบาลไดรับเรื่องการลงทะเบียนทางหลวง 



   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    

เทศบาล ตามแบบ ทท.๑ ใหตรวจสอบเอกสารหลักฐานใหครบถวนและถูกตองตามขอ ๖ แลว 
เสนอโยธาธิการจังหวัดหรือนายชางเทศบาลซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมายเพื่อพิจารณา 
  ขอ ๑๒  เมื่อโยธาธิการจังหวัดหรือนายชางเทศบาลซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมาย 
ไดรับเรื่อง ตามขอ ๑๑  แลว ใหตรวจพิจารณาใหเปนไปตามประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง มาตร 
ฐานและลักษณะของทางหลวงและงานทาง รวมท้ังกําหนดเขตทางหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวตนไม  
และเสาพาดสาย เก่ียวกับทางหลวงชนบท ทางหลวงเทศบาล และทางหลวงสุขาภิบาล แลวเสนอ 
นายกเทศมนตรีตามแบบ ทท.๒ ทายระเบียบนี้ 
  ขอ ๑๓  เมื่อนายกเทศมนตรีไดรับเรื่องราวและเอกสารหลักฐานจากโยธาธิการ 
จังหวัดหรือนายชางเทศบาลซ่ึงนายกเทศมนตรีมอบหมายแลว ใหพิจารณาเสนอผูวาราชการ 
จังหวัดตามแบบ ทท.๒ ใหสงเอกสารหลักฐานทั้งหมดพรอมความเห็นไปเพื่อประกอบการ 
พิจารณา 
  ขอ ๑๔  เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดพิจารณาในแบบ ทท.๒ แลว ใหแจงผล 
การพิจารณาใหนายกเทศมนตรีทราบเปนหนังสือโดยเร็ว พรอมสงคืนเอกสารหลักฐานท้ังหมดให 
นายกเทศมนตรี 
  ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดไดอนุมัติแลว ใหนายกเทศมนตรีดําเนินการ 
ลงทะเบียนเปนทางหลวงเทศบาลไว ณ สํานักงานเทศบาล โดยใหปลัดเทศบาลเปนผูลงทะเบียน 
ตามแบบ ทท.๒ ทายระเบียบนี้ และใหแจงผลการลงทะเบียนเปนทางหลวงเทศบาลพรอมสําเนา 
แบบ ทท. ๒ ใหผูวาราชการจังหวัดทราบ 
 
        หมวด ๓ 
           ทางหลวงสุขาภิบาล 
                 -------------  
  ขอ ๑๕  เมื่อเจาหนาที่ของสํานักงานสุขาภิบาลไดรับเรื่องการลงทะเบียน 
ทางหลวงสุขาภิบาล ตามแบบ ทส.๑ แลว ใหตรวจสอบเอกสารหลักฐานใหครบถวนและถูกตอง  
ตามขอ ๖ แลวเสนอโยธาธิการจังหวัดเพื่อพิจารณา 
  ขอ ๑๖  เมื่อโยธาธิการจังหวัดไดรับเรื่อง ตามขอ ๑๕ แลว ใหตรวจพิจารณาให 
เปนไปตามประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง มาตรฐานและลักษณะของทางหลวงและงานทาง รวมท้ัง 
กําหนดเขตทางหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวตนไม และเสาพาดสายเก่ียวกับทางหลวงชนบท ทาง 
หลวงเทศบาล และทางหลวงสุขาภิบาล แลวเสนอประธานกรรมการสุขาธิบาล ตามแบบ ทส.๒  
ทายระเบียบนี้ 
  ขอ ๑๗  เมื่อประธานกรรมการสุขาธิบาลไดรับเรื่องและเอกสารหลักฐานจาก 
โยธาธิการจังหวัดแลว ใหพิจารณาเสนออธิบดีกรมโยธาธิการ ตามแบบ ทส.๒ ใหสงเอกสาร 
หลักฐานทั้งหมดพรอมความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณา 
  ขอ ๑๘  เมื่ออธิบดีกรมโยธาธิการไดพิจารณาในแบบ ทส.๒ แลว ใหแจงผลการ 
พิจารณาใหประธานกรรมการสุขาภิบาลทราบเปนหนังสือโดยเร็ว พรอมสงคืนเอกสารหลักฐานทั้ง 



   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    

หมดใหประธานกรรมการสุขาภิบาล 
  ในกรณีที่อธิบดีกรมโยธาธิการไดอนุมัติแลว ใหประธานกรรมการสุขาภิบาล 
ลงทะเบียนเปนทางหลวงสุขาภิบาลไว ณ สํานักงานสุขาภิบาล โดยใหปลัดสุขาภิบาลเปนผูลง 
ทะเบียน ตามแบบ ทส.๒ ทายระเบียบนี้ และใหแจงผลการลงทะเบียนพรอมสําเนาแบบ ทส.๒  
ใหอธิบดีกรมโยธาธิการทราบ 
 
         หมวด ๔ 
         ทางท่ีบุคคลกอสรางข้ึน 
        -----------  
  ขอ ๑๙  ผูใดกอสรางทางและประสงคจะมอบทางใหแกกรมโยธาธิการ สํานักงาน 
เรงรัดพัฒนาชนบท องคการบริการสวนจังหวัด เทศบาล หรือสุขาภิบาล เพื่อลงทะเบียนเปนทาง 
หลวงตามระเบียบนี้ ตองไมขอรับเงินคาตอบแทน และตองไมมีภาระผูกพันแตประการใด และ 
ทางนั้นตองเปนไปตามประกาศกรมโยธาธิการหรือประกาศสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท  เรื่อง  
มาตรฐานและลักษณะของทางหลวงและงานทาง รวมท้ังกําหนดเขตทางหลวง ที่จอดรถ ระยะแนว 
ตนไม และเสาพาดสายเก่ียวกับทางหลวงชนบท ทางหลวงเทศบาล และทางหลวงสุขาภิบาล  
ทุกประการ 
  ถาทางที่จะมอบใหนั้นไมเปนไปตามประกาศกรมโยธาธิการ หรือประกาศสํานัก 
งานเรงรัดพัฒนาชนบท ก็ใหสวนราชการดังกลาวพิจารณา หากเห็นวาเหมาะสมใหรับมอบทางน้ัน 
ไว  
  ใหนําขอ ๕ ขอ ๖ หมวด ๑  หมวด ๒ และหมวด ๓ มาใชบังคับแกการ 
ลงทะเบียนทางหลวงตามหมวดน้ีโดยอนุโลม 
      ประกาศ ณ วันที ่๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
       พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ 
             รัฐมนตรีวากระทรวงมหาดไทย 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
[รก. ๒๕๓๗/๖๑ง/๑๕/๒ สิงหาคม ๒๕๓๗] 
 
         พรพิมล/พิมพ 
         ๒๔ ก.ค ๒๕๔๔ 
 
 
 
 


