
 

เร่ืองเสร็จที่ ๑๓๙/๒๕๓๖ 
 

บันทึก 
เร่ือง  การใชบังคับประกาศผูอํานวยการทางหลวง 

ที่ออกตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   

 
กรมทางหลวงไดมีหนังสือ ดวนมาก ที่ คค ๐๖๐๑/๑๔๑๙๕ ลงวันที่ ๒๑ 

กันยายน ๒๕๓๕ ความวา  ในขณะใชบังคับประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕  ผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ และผูอํานวยการทางหลวงแผนดิน โดย
อนุมัติอธิบดีกรมทางหลวง ไดอาศัยอํานาจตามความในขอ ๕๖ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ
ที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ประกาศหามใชยานพาหนะโดยที่ยานพาหนะนั้นมี
น้ําหนัก น้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเกินกวาที่ไดกําหนดเดินบนทางหลวงพิเศษหรือทางหลวง
แผนดินแลวแตกรณี  ทั้งนี้ ตามประกาศผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ และประกาศผูอํานวยการ
ทางหลวงแผนดิน ลงวันที่ ๑๔ธันวาคม ๒๕๑๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๓ ตอนที่ 
๑๕๓ ลงวันที่ ๑๗ธันวาคม ๒๕๑๙ ตอมาไดมีการประกาศใชบังคับพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 
๒๕๓๕ใหยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
และพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกลาวทุกฉบับ ในวันที่ ๑
กันยายน ๒๕๓๕ นายศรีพร คําหมาย อธิบดีกรมทางหลวงในฐานะผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ 
ผูอํานวยการทางหลวงแผนดินและผูอํานวยการทางหลวงสัมปทาน โดยอนุมัติอธิบดีกรมทางหลวง 
ไดประกาศหามใชยานพาหนะ โดยที่ยานพาหนะนั้นมีน้ําหนักน้ําหนักบรรทุกหรือน้ําหนักลงเพลา
เกินกวาที่ไดกําหนด เดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดิน และทางหลวงสัมปทาน ตาม
ประกาศ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕ ไดสงประกาศดังกลาวไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือให
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ คค ๐๖๐๑/๓๐๓๓ ลงวันที่ ๑ กันยายน 
๒๕๓๕ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดนําประกาศดังกลาวลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เลม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๑๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๓๕ 

ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕ คณะรัฐมนตรีไดลงมติใหโอนนายศรีพร คําหมาย
อธิบดีกรมทางหลวงในขณะนั้นไปเปนอธิบดีกรมการขนสงทางบก ตั้งแตวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕ 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือแจงมติของคณะรัฐมนตรีดังกลาวใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมทราบ ตามหนังสือ ดวนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๑/๑๘๗๒๖ ลงวันที่ ๒กันยายน ๒๕๓๕ 
กระทรวงคมนาคมโดยนายมหิดล จันทรางกูร ปลัดกระทรวงคมนาคม ไดมีคําส่ังที่ ๒๖๘/๒๕๓๕ 
ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๕ โอนนายศรีพร คําหมาย อธิบดีกรมทางหลวง ไปเปนอธิบดีกรมการ
ขนสงทางบก ตั้งแตวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕ และกระทรวงคมนาคมโดยนายมหิดล จันทรางกูร 
ปลัดกระทรวงคมนาคม ไดมีคําส่ังที่ ๒๗๐/๒๕๓๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๕ อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔ แตงตั้งใหนายศรีพร คําหมาย เปนผูรักษาการแทนอธิบดีกรมการขนสงทางบก ตั้งแตบดันี้



 ๒

เปนตนไป  ตอมากระทรวงคมนาคมโดยนายนุกูล ประจวบเหมาะ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมไดมีคําส่ังที่ ๒๗๒/๒๕๓๕ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๓๕ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
๔๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ใหยกเลิกคําส่ังกระทรวง
คมนาคม ที่ ๒๗๐/๒๕๓๕ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๕ แตงตั้งใหนายศรีพร คําหมาย เปนผูรักษา
ราชการแทนอธิบดีกรมการขนสงทางบก  ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕ เปนตนไป 

กรมทางหลวงจึงขอหารือวา การที่นายศรีพร คําหมาย อธิบดีกรมทางหลวงใน
ฐานะผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ ผูอํานวยการทางหลวงแผนดินและผูอํานวยการทางหลวง
สัมปทานโดยอนุมัติอธิบดีกรมทางหลวง  อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา  ๖๑  แหง
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศหามใชยานพาหนะโดยที่ยานพาหนะนั้นมีน้ําหนัก
บรรทุกหรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวาที่ไดกําหนด เดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดิน และ
ทางหลวงสัมปทาน ตามประกาศลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 
๑๐๙ ตอนที่ ๑๑๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๓๕ และในวันเดียวกันนั้นคณะรัฐมนตรีไดมีมติใหโอน
นายศรีพร คําหมาย ไปเปนอธิบดีกรมการขนสงทางบก ตั้งแตวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕ และมี
คําส่ังกระทรวงคมนาคมในวันที่ ๒ และวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๓๕ ใหโอนและแตงตั้งนายศรีพร คํา
หมาย อธิบดีกรมทางหลวงรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการขนสงทางบกโดยใหมีผลตั้งแตวันที่ ๑ 
กันยายน ๒๕๓๕ จะทําใหประกาศของผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ ผูอํานวยการทางหลวงแผนดิน 
และผูอํานวยการทางหลวงสัมปทานลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕ ดังกลาวขางตนมีผลใชบังคับตาม
กฎหมายหรือไม และในระหวางวันที่พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ เร่ิมใชบังคับจนถึง
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕ ประกาศผูอํานวยการทางหลวงพิเศษและผูอํานวยการทางหลวงแผนดิน 
ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๑๙ ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ยังมีผลใชบังคับอยูในระยะเวลาดังกลาวหรือไม
ประการใด 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๖) ไดพิจารณา

ปญหาดังกลาวโดยมีผูแทนกระทรวงคมนาคม (สํานักงานปลัดกระทรวงและกรมทางหลวง) และ
ผูแทนสํานักงาน ก.พ. เปนผูช้ีแจงรายละเอียดขอเท็จจริงแลว มีความเห็นดังนี้ 

๑. ปญหาที่หารือวา  ประกาศผูอํานวยการทางหลวงฯซึ่งออกตามมาตรา ๖๑ 
แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่นายศรีพร คําหมาย ไดลงนามในวันที่ ๑ กันยายน 
๒๕๓๕ จะเปนการดําเนินการที่ชอบดวยกฎหมายและมีผลใชบังคับไดหรือไม  ในปญหานี้
ขอเท็จจริงปรากฏวา คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕ เห็นชอบตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมเสนอใหแตงตั้งนายศรีพร คําหมาย เปนอธิบดีกรมการขนสง
ทางบก  และปลัดกระทรวงคมนาคมไดมีคําส่ัง ที่ ๒๖๘/๒๕๓๕ เร่ืองโอนขาราชการ ลงวันที่ ๒ 
กันยายน ๒๕๓๕ ใหโอนนายศรีพร คําหมาย ซึ่งเดิมดํารงตําแหนงอธิบดีกรมทางหลวงไปเปน
อธิบดีกรมการขนสงทางบก ตั้งแตวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๒ (๒)๑ และ
                                                           

๑มาตรา ๕๒  การบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญและการแตงตั้งให



 ๓

มาตรา ๖๐๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ แตในระหวางที่ยังไมมี
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯแตงตั้งใหดํารงตําแหนงใหมนั้น ปลัดกระทรวงคมนาคม ไดมี
คําส่ังที่ ๒๗๐/๒๕๓๕ เร่ือง แตงตั้งขาราชการใหรักษาราชการแทน ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๕ 
แตงตั้งใหนายศรีพร คําหมาย เปนผูรักษาราชกาแทนอธิบดีกรมการขนสงทางบกตั้งแตวันที่ ๑ 
กันยายน ๒๕๓๕  อยางไรก็ตาม เนื่องจากคําส่ังดังกลาวไมถูกตองตามมาตรา ๔๖๓ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมจึง
ไดมีคําส่ังที่ ๒๗๒/๒๕๓๕ เร่ือง แตงตั้งขาราชการใหรักษาราชการแทนลงวันที่ ๔ กันยายน 

                                                                                                                                                                      
ดํารงตําแหนงใหดําเนินการตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา 
๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๕ หรือมาตรา ๖๖ แลวแตกรณี และใหผูมีอํานาจ
ดังตอไปนี้เปนผูสั่งบรรจุและแตงตั้ง 

ฯลฯ    ฯลฯ 

(๒) การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ ๑๐ ใหปลัดกระทรวงผูบังคับบัญชาเสนอ
รัฐมนตรีเจาสังกัดเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ เม่ือไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว ให
ปลัดกระทรวงผูบังคับบัญชาเปนผูสั่งบรรจุและใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรด
เกลา ฯ แตงตั้ง ยกเวนการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ ๑๐ ท่ีระบุไวใน (๓) สวนการบรรจุและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ ๑๐ ในสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและไมสังกัดกระทรวงหรือทบวงแตอยูใน
บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี หรือในสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและมีหัวหนาสวนราชการรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีใหอธิบดีผู บังคับบัญชาเสนอรัฐมนตรีเจาสังกัดเพ่ือนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ เม่ือไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแลว ใหอธิบดีผูบังคับบัญชาเปนผูสั่งบรรจุ และ
ใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๒มาตรา ๖๐  การโอนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือน

สามัญในตางกระทรวง ทบวง กรม อาจทําไดเม่ือผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ ท้ังสองฝายไดตกลงยินยอม
ในการโอนนั้นแลว โดยใหแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิมและรับเงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิม  
ท้ังนี้ เวนแตเปนการโอนตามวรรคสอง วรรคสี่ วรรคหก และมาตรา ๔๔ 

การโอนขาราชการพลเรือนสามัญตําแหนงตั้งแตระดับ ๙ ขึ้นไป ไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
ขาราชการพลเรือนสามัญในกระทรวงเดียวกัน ใหโอนไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิมและรับ
เงินเดือนในขั้นที่ไมสูงกวาเดิมเวนแตเปนการโอนตามวรรคสาม 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๓มาตรา ๔๖  ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงอธิบดี หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรอง

อธิบดีเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองอธิบดีหลายคน ใหปลัดกระทรวงแตงตั้งรองอธิบดีคนใดคนหนึ่งเปน
ผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองอธิบดีหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหปลัดกระทรวงแตงตั้ง
ขาราชการในกรมซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทารองอธิบดี หรือขาราชการตั้งแตตําแหนงหัวหนากองหรือเทียบเทา
ขึ้นไปคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน  แตถานายกรัฐมนตรีสําหรับสํานักนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเห็นสมควรเพื่อความเหมาะสมแกการรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกรมนั้น 
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงจะแตงตั้งขาราชการคนใดคนหนึ่งซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวารอง
อธิบดีหรือเทียบเทาเปนผูรักษาราชการแทนก็ได 

ฯลฯ    ฯลฯ 
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๒๕๓๕ ยกเลิกคําส่ังของปลัดกระทรวงคมนาคมที่ ๒๗๐/๒๕๓๕ ดังกลาวและแตงตั้งใหนายศรีพร 
คําหมายเปนผูรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการขนสงทางบก โดยใหมีผลตั้งแตวันที่ ๑ กันยายน 
๒๕๓๕ เชนกัน 

จากขอเท็จจริงดังกลาวจึงเห็นไดวา คําส่ังใหโอนนายศรีพร คําหมายอธิบดีกรม
ทางหลวงไปเปนอธิบดีกรมการขนสงทางบกของปลัดกระทรวงคมนาคมก็ดีหรือคําส่ังใหนายศรีพร 
คําหมาย รักษาราชการอธิบดีกรมการขนสงทางบกของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมก็ดี มิใช
เปนคําส่ังที่ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕ หากแตลงวันที่อ่ืนถัดมาจากวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕ แต
กําหนดใหมีผลยอนหลังไปถึงวันที่ ๑ กันยายน๒๕๓๕ ซึ่งในการที่ทางราชการไดมีคําส่ังใหมีผล
ยอนหลังดังกลาวไมอาจกระทบกระเทือนการปฏิบัติหนาที่ปกติในฐานะอธิบดีกรมทางหลวงของ
นายศรีพร คําหมาย ข้ึนได เพราะตามสภาพที่เปนจริงในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕ นั้น ยังไมมี
คําส่ังของทางราชการที่มีผลเปนการเปลี่ยนแปลงสถานะเดิมของนายศรีพร คําหมาย ซึ่งยังดํารง
ตําแหนงเปนอธิบดีกรมทางหลวงอยู  ฉะนั้น การปฏิบัติหนาที่โดยชอบดวยกฎหมายที่ดําเนินการ
ไปในขณะนั้นจึงสมบูรณในฐานะเปนการปฏิบัติหนาที่ของอธิบดีกรมทางหลวงไปแลว โดยมิไดเสีย
ไปเพราะเหตุที่มีคําส่ังเปลี่ยนแปลงตําแหนงของนายศรีพร คําหมาย ในภายหลังแตอยางใดดวย
เหตุนี้ การที่นายศรีพร คําหมาย ไดปฏิบัติหนาที่อธิบดีกรมทางหลวงในฐานะเปนผูอํานวยการทาง
หลวง ออกประกาศ เร่ือง หามใชยานพาหนะโดยที่ยานพาหนะนั้นมีน้ําหนัก น้ําหนักบรรทุก หรือ
น้ําหนักลงเพลาเกินกวาที่ไดกําหนด เดินบนทางหลวงพิเศษทางหลวงแผนดินและทางหลวง
สัมปทาน ตามมาตรา ๖๑๔ แหงพระราชบัญญัติทางหลวงพ.ศ. ๒๕๓๕ โดยประกาศดังกลาวลง
วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕ จึงเปนการออกประกาศในขณะที่ยังไมมีคําส่ังของทางราชการใหนายศรี
พร คําหมาย พนจากตําแหนงอธิบดีกรมทางหลวง  การออกประกาศดังกลาวจึงเปนการ
ดําเนินการที่ชอบดวยกฎหมายและมีผลใชบังคับไดตอไป 

๒. ปญหาที่หารือวา  ในระหวางวันที่พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ เร่ิม
ใชบังคับถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๓๕ ประกาศผูอํานวยการทางหลวงพิเศษและผูอํานวยการทาง
หลวงแผนดิน ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๑๙ ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามขอ ๕๖ แหงประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ยังมีผลใชบังคับอยูในระยะเวลา
                                                           

๔มาตรา ๖๑  เพ่ือรักษาทางหลวง ผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจประกาศหามใชยานพาหนะ
บนทางหลวง โดยที่ยานพาหนะนั้นมีน้ําหนัก น้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวาท่ีไดกําหนด หรือโดยที่
ยานพาหนะนั้นอาจทําใหทางหลวงเสียหาย 

ประกาศของผูอํานวยการทางหลวงตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมทางหลวง
สําหรับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดิน และทางหลวงสัมปทานหรือไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมโยธาธิการหรือ
เลขาธิการเรงรัดพัฒนาชนบท แลวแตกรณีสําหรับทางหลวงชนบทและทางหลวงสุขาภิบาล หรือไดรับอนุมัติจาก
ผูวาราชการจังหวัดสําหรับทางหลวงเทศบาล 

ท้ังนี้ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เวนแตในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นทํา
ใหเกิดความเสียหายแกทางหลวงหรือไมปลอดภัยแกการจราจรในทางหลวง ใหเจาพนักงานซึ่งผูอํานวยการทาง
หลวงแตงตั้งใหควบคุมทางหลวงมีอํานาจประกาศหามใชยานพาหนะบนทางหลวงตามวรรคหนึ่งได  ท้ังนี้ ให
ประกาศไวในที่เปดเผย ณบริเวณดังกลาวขางตน และชั่วระยะเวลาอันกําหนด 



 ๕

ดังกลาวหรือไม ประการใดนั้น เห็นวา การที่กฎหมายฉบับเดิมไดมีบทบัญญัติใหมีการออก
กฎหมายลําดับรองขึ้นไวและตอมากฎหมายฉบับนั้นถูกยกเลิกและมีกฎหมายฉบับใหมข้ึนใช
บังคับแทนแลว การพิจารณาวากฎหมายลําดับรองซึ่งเปนการกําหนดรายละเอียดหรือขอเท็จจริง
เพ่ือบังคับตามกฎหมายฉบับนั้นจะถูกยกเลิกไปดวยหรือไม ยอมขึ้นอยูกับการตรากฎหมายฉบับ
ใหมวามีสาระสําคัญอยางไร กลาวคือ ถาหากกฎหมายฉบับใหมมีลักษณะเปนเพียงการแกไข
ปรับปรุงกฎหมายฉบับเดิมโดยบทบัญญัติที่ใหออกกฎหมายลําดับรองไดยังคงมีเนื้อหาสาระหรือ
หลักการเชนเดียวกับกฎหมายฉบับเดิมทุกประการ ยอมเปนการแสดงใหเห็นวากฎหมายฉบับใหม
มีความประสงคจะใหรายละเอียดตางๆ ที่เคยกําหนดไวเดิมยังคงใชบังคับใหตอเนื่องกันไป เวน
แตจะมีการแสดงเจตนาไวโดยชัดแจงวาตองการใหส้ินผลไปทันที  ทั้งนี้ ตามแนวความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย)๕และแนวคําพิพากษาของศาลฎีกา๖ ที่ไดเคย
วินิจฉัยวางแนวบรรทัดฐานไวแลว  สําหรับในเรื่องนี้เมื่อกําหนดใหมีการออกประกาศของ
ผูอํานวยการทางหลวง เร่ือง การหามใชยานพาหนะ โดยที่ยานพาหนะนั้นมีน้ําหนัก น้ําหนัก
บรรทุกหรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวาที่ไดกําหนด เดินบนทางหลวงตามมาตรา ๖๑๗ แหง
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น คงมีหลักการเดียวกับที่กําหนดไวในขอ ๕๖๘ แหง

                                                           
๕บันทึกความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา(กรรมการรางกฎหมายคณะท่ี ๑) เรื่อง หารือ

การใชบังคับกฎกระทรวงการคลังและพระราชกฤษฎีกาสงพรอมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถึง
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี น. ๑๔๗๓ /๒๔๙๔ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๔๙๔ และบันทึกความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๒) เรื่อง หารือเก่ียวกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยกิจการ
อุตสาหกรรมบางประเภทที่หามประกอบ พ.ศ. ๒๕๐๓ สงพรอมหนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถึง
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปกปด ดวนมาก ท่ี ๔๖๐๘/๒๕๐๕ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๐๕ 

๖คําพิพากษาฎีกาท่ี ๑๑๗/๒๔๘๒ แมพระราชบัญญัติอากรคาน้ํา รศ.๑๒๐มาตรา ๑๓ ไดถูก
ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติอากรคาน้ํา พ.ศ. ๒๔๗๒ มาตรา ๓ ก็ดีแตพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมนั้นเองได
บัญญัติ มาตรา ๑๓ ขึ้นใหมใหใชแทนมาตรา ๑๓ เดิม โดยมิไดมีขอความแยงขัดหรือตัดทอนในมาตรา ๑๓ 
เดิมออกเลยเปนแตเพ่ิมขยายความใหอํานาจแกเสนาบดีท่ีจะประกาศยกเวนหรือหามการขับน้ําใหกวางขวางขึ้น
อีกเทานั้น เม่ือมาตรา ๑๓ เดิมที่ถูกยกเลิกไปไดมาตรา ๑๓ ใหม เขามาใชแทน และยังคงใหอํานาจเสนาบดีออก
ประกาศหามปรามการจับสัตวน้ําอยูตามเดิมดั่งนี้  กฎกระทรวงที่ไดออกไวโดยอาศัยความในพระราชบัญญัติ
อากรคาน้ํา รศ. ๑๒๐มาตรา ๑๓ จ่ึงยังคงใชบังคับอยูหาเปนเหตุใหกฎนั้นตองเลิกไปไม 

๗โปรดดูเชิงอรรถที่ (๔) 
๘ขอ ๕๖  เพ่ือรักษาทางหลวง ผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจประกาศหามใชยานพาหนะบน

ทางหลวง โดยที่ยานพาหนะนั้นมีน้ําหนัก น้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวาท่ีไดกําหนด หรือโดยที่
ยานพาหนะนั้นอาจทําใหทางหลวงเสียหาย 

ประกาศของผูอํานวยการทางหลวงตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมทางหลวง
สําหรับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดิน และทางหลวงสัมปทานหรือไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมโยธาธิการหรือ
เลขาธิการเรงรัดพัฒนาชนบท แลวแตกรณีสําหรับทางหลวงชนบทและทางหลวงสุขาภิบาล หรือไดรับอนุมัติจาก
ผูวาราชการจังหวัดสําหรับทางหลวงเทศบาล 

ท้ังนี้ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เวนแตในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นทํา
ใหเกิดความเสียหายแกทางหลวงหรือไมปลอดภัยแกการจราจรในทางหลวง ใหเจาพนักงานซึ่งผูอํานวยการทาง
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ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕  จึงแสดงใหเห็นวา 
แมพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ จะยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ฯ แลว
ก็ตามแตการกําหนดรายละเอียดในเรื่องดังกลาวซึ่งเปนการกําหนดขอเท็จจริงข้ึนเพื่อให
บทบัญญัตินี้สามารถใชบังคับใหเปนผลขึ้นนั้นยังคงประสงคใหมีการดําเนินการเชนเดียวกับที่เคย
กําหนดไวเดิมตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ฯ  ฉะนั้นการที่พระราชบัญญัติทางหลวง 
พ.ศ. ๒๕๓๕ มิไดมีบทเฉพาะกาลรองรับประกาศตางๆ ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕
ฯ ไว จึงมิไดหมายความวาประกาศตางๆ ตามประกาศของคณะปฏิวัติดังกลาวตองส้ินผลไปแต
อยางใด  เพราะบทบัญญัติกฎหมายทั้งสองฉบับมีเนื้อหาสาระและหลักการเชนเดียวกันทุก
ประการ  นอกจากนี้ การที่จะถือวา ประกาศตางๆ ที่เคยใชบังคับอยูเดิมทั้งหมดเปนอันสิ้นผลไป
ทันทีที่มีพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับนั้น ยอมกระทบกระเทือนตอการ
ควบคุมดูแลทางหลวงซึ่งจําเปนตองมีการดําเนินการตอเนื่องกัน ซึ่งไมนาจะเปนความประสงคของ
กฎหมายที่จะตองใหดําเนินการซ้ํากับที่เคยเปนอยูเดิมใหมทุกกรณี  ดวยเหตุนี้ ประกาศของ
ผูอํานวยการทางหลวงฯ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๑๙ ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ฯ จึงยังคงใชบังคับในชวงเวลาดังกลาวได 
 
 

(ลงช่ือ)   อักขราทร จุฬารัตน 
(นายอักขราทร จุฬารัตน) 

รองเลขาธิการ ฯ 
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

มีนาคม ๒๕๓๖ 

                                                                                                                                                                      
หลวงแตงตั้งใหควบคุมทางหลวงมีอํานาจประกาศหามใชยานพาหนะบนทางหลวงตามวรรคหนึ่งได  ท้ังนี้ ให
ประกาศไวในที่เปดเผย ณบริเวณดังกลาวขางตน และชั่วระยะเวลาอันกําหนด 


