
เร่ืองเสร็จที่ ๔๐๗/๒๕๓๐ 
 

บันทึก 
เร่ือง  ปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บคาธรรมเนียมการใชยานยนต 

บนทางหลวงและสะพาน (กรณีเอกชนผูไดรับสิทธเิปนผูดําเนินการ 

กอสรางทางหลวง จะสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมการใชยานยนต 
บนทางหลวงและสะพาน รวมทั้งการจัดเก็บคาเชาใชทีด่ินและหรือ 

อาคารใตทางหลวงดังกลาวไดหรือไม) 
   

 
กระทรวงคมนาคมไดมีหนังสือ ดวนมาก ที่ คค ๐๒๐๖/๔๘๕๙ ลงวันที่ ๒๗ 

เมษายน ๒๕๓๐ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา เนื่องจากมีปญหาการจราจรคับคั่ง
บนถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งกระทรวงคมนาคมและสวนราชการที่เก่ียวของไดพยายามแกไขปญหา
ดังกลาวแลวโดยลําดับทุกวิถีทาง แตความสะดวกของการจราจรในชั่วโมงเรงดวนก็ยังคงมีปญหา
อยูอยางตอเนื่อง เพ่ือคลี่คลายปญหานี้ กระทรวงคมนาคมไดมีนโยบายที่จะมอบใหการรถไฟแหง
ประเทศไทยดําเนินการกอสรางทางรถไฟและทางหลวงตางระดับในลักษณะเปนทางคูขนาน  
โดยเฉพาะทางหลวงจะเริ่มตนตั้งแตชวงระหวางดินแดงถึงดอนเมืองบนที่ดินของการรถไฟแหง
ประเทศไทย และการดําเนินการดังกลาวจะเปดโอกาสใหเอกชนยื่นขอเสนอเขาเปนผูลงทุน
ดําเนินการทั้งหมดโดยไดรับคาตอบแทน  ดังนั้น กรณีจึงมีปญหาวา เอกชนผูไดรับสิทธิเปน
ผูดําเนินการกอสรางทางหลวงที่วานั้นจะสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมการใชยานยนตบนทางหลวง
และสะพาน รวมตลอดถึงการจัดเก็บคาเชาใชที่ดินและหรืออาคารใตทางหลวงดังกลาวที่เอกชนผู
ไดรับสิทธิเปนผูจัดทําข้ึนไดเพียงใดหรือไม  กระทรวงคมนาคมจึงหารือปญหาดังกลาวมายัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาใหความเห็นตอไป 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๔) ไดพิจารณา

ปญหาดังกลาว ประกอบกับรับฟงคําช้ีแจงจากผูแทนกระทรวงคมนาคม (สํานักงานปลัดกระทรวง
และกรมทางหลวง) ผูแทนการรถไฟแหงประเทศไทย และผูแทนการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
แลว มีความเห็นวา การที่กระทรวงคมนาคมจะมอบใหการรถไฟแหงประเทศไทยเปนผูดําเนินการ
กอสรางทางรถไฟและทางหลวงตางระดับในลักษณะเปนทางคูขนาน โดยการรถไฟแหงประเทศ
ไทยจะเปดโอกาสใหเอกชนเขาเปนผูลงทุนดําเนินการทั้งหมดโดยไดรับคาตอบแทนนั้น  ทาง
ดังกลาวมีลักษณะเปนทางหลวงประเภทหนึ่งคือ ทางหลวงสัมปทานตามขอ ๑๑๑แหงประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๕ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากมาตรา ๖๒

                                                           
๑ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๕ 

ขอ ๑๑  ทางหลวงสัมปทาน คือ ทางหลวงที่รัฐบาลไดใหสัมปทานตามกฎหมายวาดวยทาง
หลวงที่ไดรับสัมปทาน และไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงสัมปทาน 

๒พระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ.๒๔๙๔ 



 ๒

แหงพระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ.๒๔๙๔ และมาตรา ๙๓แหงพระราชบัญญัติ
การรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ.๒๔๙๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแหง
ประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๐๙ แลว จะเห็นไดวา  การรถไฟแหงประเทศไทยมิไดมี
วัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ในกอสรางทางหลวงแตอยางใด ฉะนั้น กระทรวงคมนาคมจึงไมอาจ
มอบหมายใหการรถไฟแหงประเทศไทยเปนผูกอสรางทางหลวงสายนี้โดยใหสัมปทานเอกชนรับ
ไปดําเนินการได แตเปนอํานาจหนาที่ของรัฐบาลที่จะเปนผูดําเนินการโดยกําหนดใหทางหลวงสาย
นี้เปนทางหลวงสัมปทานและลงทะเบียนไวเปนทางหลวงสัมปทานเสียกอนตามขอ ๑๑๔แหง
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ฯ แลว รัฐบาลใหสัมปทานเอกชนรับไปดําเนินการตาม
วิธีการที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติทางหลวงที่ไดรับสัมปทานพุทธศักราช ๒๔๗๓ 

สวนปญหาที่หารือมาวา  เอกชนผูไดรับสิทธิเปนผูดําเนินการกอสรางทางหลวง
สายนี้ จะสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมการใชยานยนตบนทางหลวงและสะพานรวมตลอดถึงการ
จัดเก็บคาเชาใชที่ดินและหรืออาคารใตทางหลวงดังกลาวไดเพียงใดหรือไมนั้น  หากไดกําหนดให
ทางหลวงสัมปทานสายนี้เปนทางหลวงที่ตองเสียคาธรรมเนียมการใชทางตามพระราชบัญญัติ
กําหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตบนทางหลวงและสะพาน พ.ศ.๒๔๙๗ และมีขอกําหนดไวใน

                                                                                                                                                                      
มาตรา ๖  ใหจัดตั้งการรถไฟขึ้นเรียกวา "การรถไฟแหงประเทศไทย" มีวัตถุประสงค

ดังตอไปนี้ 
(๑) รับโอนกิจการของกรมรถไฟจากกรมรถไฟ กระทรวงคมนาคม 

(๒) จัดดําเนินการและนํามาซึ่งความเจริญของกิจการรถไฟเพื่อประโยชนแหงรัฐและ
ประชาชน  และดําเนินธุรกิจอันเก่ียวกับการขนสงของรถไฟและธุรกิจอ่ืนซึ่งเปนประโยชนแกกิจการรถไฟ 

๓พระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย  พ .ศ .๒๔๙๔  ซึ่ งแก ไขเ พ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๐๙ 

มาตรา ๙  ใหการรถไฟแหงประเทศไทยมีอํานาจที่จะกระทําการตาง ๆ ภายในขอบ
วัตถุประสงคตามที่ระบุไวในมาตรา ๖ อํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง 

(๑) สราง ซื้อ จัดหา จําหนาย เชา ใหเชา และดําเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช บริการ และ
ความสะดวกตาง ๆ ของกิจการรถไฟ 

(๒) ซื้อ จัดหา เชา ใหเชา ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง จําหนายหรือดําเนินงานเกี่ยวกับ
ทรัพยสินใด ๆ 

(๓) กําหนดอัตราคาภาระการใชรถไฟ บริการ และความสะดวกตาง ๆ ของกิจการรถไฟ 
และจัดระเบียบเก่ียวกับวิธีชําระเงินคาภาระดังกลาว 

(๔) จัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยการใชรถไฟ บริการและความสะดวกตาง ๆ ของ
กิจการรถไฟ 

(๕) กูยืมเงิน 

(๖) รับสงเงินทางรถไฟ 

(๗) รับขนสงคนโดยสาร สินคา พัสดุภัณฑ และของอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเนื่องกับกิจการรถไฟ 

(๘) ดําเนินกิจการโรงแรมและภัตตาคาร รวมตลอดถึงกิจการอื่นอันเปนอุปกรณแกกิจการ
โรงแรมหรือภัตตาคาร 

๔โปรดดูเชิงอรรถที่ (๑) 



 ๓

สัมปทานใหสิทธิเอกชนผูไดรับสัมปทานที่จะเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวได  เอกชนผูไดรับ
สัมปทานก็ยอมมีสิทธิที่จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมได  สวนการจัดเก็บคาเชาใชที่ดินและอาคารใต
ทางหลวงดังกลาวนั้น จะตองมีขอกําหนดใหสิทธิแกเอกชนผูไดรับสัมปทานไวในสัมปทานดวย 
 
 

(ลงช่ือ)  อมร จันทรสมบูรณ 
(นายอมร จันทรสมบูรณ) 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ธันวาคม ๒๕๓๐ 



 

เร่ืองเสร็จที่ ๔๕๗/๒๕๓๖ 
 

บันทึก 
เร่ือง  การนําเงินคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงและสะพาน 

 ตามพระราชบัญญัติกําหนดคาธรรมเนยีมการใชยานยนตรบนทางหลวง 
 และสะพาน พ.ศ.๒๔๙๗ ไปใชในการสรางสะพานลอยคนเดินขาม 

   
 

กรมทางหลวงไดมีหนังสือ ดวนมาก ที่ คค ๐๖๑๐.๔.๓/๘๘๘๕ ลงวันที่ ๒๔ 
มิถุนายน ๒๕๓๖ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา  กรมทางหลวงมีความประสงคที่
จะสรางสะพานลอยคนเดินขามบนทางหลวงสายบางนา-ตราด ระหวาง กม. ๕+๓๐๐- กม. ๖+
๐๘๐ โดยใชเงินคาธรรมเนียมผานทาง แตเนื่องดวยมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติกําหนด
คาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติกําหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงและสะพาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๓๔ ไดบัญญัติวา “เงินคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงหรือสะพานที่เก็บไดและเงิน
คาปรับเนื่องจากการกระทําความผิดตามความในพระราชบัญญัตินี้ จะนําไปใชไดเฉพาะในการ
บูรณะทางหลวงและสะพานและในงานสวนที่เก่ียวเนื่องกับการจัดเก็บคาธรรมเนียมการใชยาน
ยนตรบนทางหลวงหรือสะพาน” กรมทางหลวงจึงขอหารือวาการนําเงินดังกลาวไปใชในการสราง
สะพานลอยคนเดินขามจะเปนการขัดตอมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติกําหนดาธรรมเนียมการใช
ยานยนตรบนทางหลวงและสะพานฯ หรือไม 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๘) ไดพิจารณาขอ

หารือของกรมทางหลวงดังกลาว ประกอบกับไดฟงคําช้ีแจงของผูแทนกระทรวงคมนาคม 
(สํานักงานปลัดกระทรวง และกรมทางหลวง) แลว เห็นวา  มาตรา ๖แหงพระราชบัญญัติกําหนด
คาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงและสะพานพ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติกําหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงและสะพาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๓๔ บัญญัติวา “เงินคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงหรือสะพานที่เก็บไดและเงิน
คาปรับเนื่องจากการกระทําความผิดตามความในพระราชบัญญัตินี้จะนําไปใชไดเฉพาะในการ
บูรณะทางหลวงและสะพานและในงานสวนที่เก่ียวเนื่องกับการจัดเก็บคาธรรมเนียมการใชยาน
ยนตรบนทางหลวงหรือสะพาน”  ดังนั้น จึงเห็นไดวา กรมทางหลวงจะนําเงินคาธรรมเนียมการใช
ยานยนตรบนทางหลวงหรือสะพานที่เก็บไดและเงินคาปรับไปใชไดมีอยูเพียง ๒ กรณี คือ นาํไปใช
ในการบูรณะทางหลวงและสะพานกรณีหนึ่ง และนําไปใชในงานสวนที่เก่ียวเนื่องกับการจัดเก็บ
คาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงและสะพานอีกกรณีหนึ่ง เทานั้น 

สําหรับกรณีการนําเงินคาธรรมเนียมและเงินคาปรับไปใชเพ่ือการบูรณะทาง
หลวงและสะพานนั้น คําวา “บูรณะ” ในที่นี้พระราชบัญญัติกําหนดคาธรรมเนียมฯ มิไดให
ความหมายเปนพิเศษแตกตางจากความหมายทั่วไปแตอยางใด จึงตองพิจารณาความหมายของ



 ๒

คํานี้จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งใหความหมายวา “ซอมแซมทําใหกลับคืนดี
เหมือนเดิม”  ฉะนั้น ในพระราชบัญญัตินี้จึงหมายถึงการนําเงินนั้นไปใชซอมแซมทางหลวงและ
สะพานใหกลับคืนดีเหมือนเดิม  สวนกรณีการนําเงินคาธรรมเนียมและเงินคาปรับไปใชในงาน
สวนที่เก่ียวเนื่องกับการจัดเก็บคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงหรือสะพานนั้น จะตอง
มีขอเท็จจริงที่เห็นไดวา งานนั้นมีสวนเกี่ยวของอยางหนึ่งอยางใดกับการจัดเก็บคาธรรมเนียม 

ตามขอหารือของกรมทางหลวงที่วา จะนําเงินคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบน
ทางหลวงและสะพานที่เก็บไดตามพระราชบัญญัติกําหนดคาธรรมเนียมฯไปใชสรางสะพานลอย
คนเดินขามไดหรือไมนั้น คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการรางกฎหมาย คณะที่ ๘) เห็นวา 
เนื่องจากมิไดเปนการนําเงินไปใชซอมแซมทําใหทางหลวงหรือสะพานกลับคืนเหมือนเดิมอันจะ
ถือวาเปนการบูรณะทางหลวงและสะพาน หรือมิไดมีสวนที่เห็นไดวา สะพานลอยคนเดินขามนั้น
เปนงานสวนที่เก่ียวเนื่องกับการจัดเก็บคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงหรือสะพานแต
อยางใด  ดังนั้น จึงเปนการนําเงินไปใชในกิจการอื่นนอกจากที่กฎหมายบัญญัติไว ซึ่งเปนการขัด
ตอบทบัญญัติมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติกําหนดคาธรรมเนียมฯ ยอมจะกระทํามิได 
 
 

(ลงช่ือ)   อักขราทร จุฬารัตน 
(นายอักขราทร จุฬารัตน) 

รองเลขาธิการฯ 
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

กันยายน ๒๕๓๖ 
 
 
 
 



 
 

เร่ืองเสร็จที่ ๓๙/๒๕๕๐ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ือง การนําเงินคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงและสะพาน 

ไปใชบูรณะบาํรุงรักษาทางหลวง  
    

 
กรมทางหลวงไดมีหนังสือที่ คค ๐๖๐๖.๔.๔/๘๓๑๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม 

๒๕๔๙ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาความวา ดวยปรากฏวาทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ 
(ถนนวงแหวนรอบนอก กทม.) ตอน กม. ๗๑ + ๕๗๐ (ตอเขตแขวงฯ ปทุมธานี) - บรรจบสาย 
๑ (บางปะอิน), ตอนบางบัวทอง – กม. ๗๑ + ๕๗๐ (ตอเขตแขวงฯ อยุธยา), ตอน กม. ๓๐ + 
๖๐๐ (ตอเขตจังหวัดกรุงเทพฯ/นนทบุรี) - กม. ๕๑ + ๐๗๐, ตอนพระประแดง - กม. ๓๐ + 
๖๐๐ (ตอเขตจังหวัดกรุงเทพฯ/นนทบุรี) มีความชํารุดเสียหายจําเปนตองปรับปรุงใหสายทาง
ดังกลาวอยูในสภาพดี เพ่ือใหประชาชนเดินทางดวยความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย กรมทางหลวง
จึงไดจัดทําแผนงานฯ กิจการบํารุงรักษา/ปรับปรุงทางหลวงป ๒๕๔๙ ขออนุมัติกรมบัญชีกลางขอ
ใชเงินจากการเก็บคาธรรมเนียมผานทาง (MOTORWAY) ในการบํารุงรักษา/ปรับปรุง ซึ่งเปน
เงินคาธรรมเนียมที่จัดเก็บโดยอาศัยอํานาจตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติกําหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 
๒๔๙๗ 

โดยกรมทางหลวงมีความเห็นวาตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติกําหนด
คาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติกําหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงและสะพาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๔๘ บัญญัติวาเงินคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงและสะพานที่เก็บได และเงิน
คาปรับเนื่องจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ จะนําไปใชเฉพาะกับทางหลวงและ
สะพานที่ตองเสียคาธรรมเนียมนั้น มีความหมายรวมถึงทางหลวงและสะพานที่เปนสายเดียวกับ
ทางหลวงและสะพานที่มีการจัดเก็บคาธรรมเนียม เมื่อกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติกําหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงและสะพาน 
พ.ศ. ๒๔๙๗ กําหนดใหทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๖ สายกรุงเทพมหานคร - ระยอง ตอน
กรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๔ (บางวัว) และทาง
แยกเขาทาเรือแหลมฉบัง และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๗ สายถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร ตอนบางปะอิน - บางพลี เปนทางหลวงที่ตองเสียคาธรรมเนียมการใชยาน
ยนตรบนทางหลวง ซึ่งปจจุบันตามทะเบียนทางหลวง ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๖ สาย
กรุงเทพมหานคร - ระยอง ตอนกรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวง

                                          
  สงพรอมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๐๗๙ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๙ ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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หมายเลข ๓๔ (บางวัว) และทางแยกเขาทาเรือแหลมฉบัง คือ ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และ
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๗ สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตอนบางปะอิน - 
บางพลี เปนตอนหนึ่งของทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ การนําเงินคาธรรมเนียมการใชยานยนตร
บนทางหลวงและสะพานที่เก็บไดซึ่งปจจุบันเก็บรักษาไวที่กรมบัญชีกลางไปใชเพ่ือบูรณะ
บํารุงรักษาทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ตอน กม. ๗๑ + ๕๗๐ (ตอเขตแขวงฯ ปทุมธานี) - 
บรรจบสาย ๑ (บางปะอิน), ตอนบางบัวทอง - กม. ๗๑ + ๕๗๐ (ตอเขตแขวงฯ อยุธยา), ตอน 
กม. ๓๐ + ๖๐๐ (ตอเขตจังหวัดกรุงเทพฯ/นนทบุรี) - กม. ๕๑ +๐๗๐, ตอนพระประแดง - 
กม. ๓๐ + ๖๐๐ (ตอเขตจังหวัดกรุงเทพฯ/นนทบุรี) ซึ่งตามประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ือง 
ระบบหมายเลขทางหลวงพิเศษ ทางหลวงสัมปทาน และทางหลวงแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ เปนทาง
หลวงสายเดียวกับทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ที่มีการเก็บคาธรรมเนียมผานทาง ตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติกําหนดคาธรรมเนียม
การใชยานยนตรบนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงเปนการใชเงินภายในขอบเขต
วัตถุประสงคของมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติกําหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทาง
หลวงและสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดคาธรรมเนียมการใช
ยานยนตรบนทางหลวงและสะพาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๘  

อยางไรก็ตาม กรมบัญชีกลางมีความเห็นปรากฏตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ 
กค ๐๔๑๔/๐๓๗๖๑ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ วากรมบัญชีกลางไดนําเสนอกระทรวงการคลัง
พิจารณาแลวเห็นวา ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ดานตะวันตก ที่กรมทางหลวงขอ
อนุมัติปรับปรุงในครั้งนี้ไมอยูในเสนทางตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติกําหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. 
๒๔๙๗ เนื่องจากกฎกระทรวงดังกลาวขางตนกําหนดใหเปนทางหลวงที่ตองเสียคาธรรมเนียมการ
ใชยานยนตรบนทางหลวงเฉพาะถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตอนบางปะอิน - บาง
พลี เทานั้น ดังนั้น การใชจายเงินตามที่กรมทางหลวงขออนุมัติจึงเปนการใชจายเงินนอกกรอบ
วัตถุประสงคของเงินทุนฯ ที่กําหนดไวตามนัยมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติกําหนดคาธรรมเนียม
การใชยานยนตรบนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แกไขเพิ่มเติม กระทรวงการคลังจึง
ไมสามารถอนุมัติได และหากกรมทางหลวงเห็นเปนอยางอ่ืนขอใหดําเนินการหารือสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาตอไป 

กรมทางหลวงจึงหารือในปญหาขอกฎหมายวาในกรณีดังกลาวขางตนจะสามารถ
นําเงินคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงและสะพานที่เก็บได ซึ่งในปจจุบันเก็บรักษาไวที่
กรมบัญชีกลาง ไปใชเพ่ือบูรณะบํารุงรักษาทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ไดหรือไม เพราะเหตุใด 
 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) ไดพิจารณาขอหารือของกรมทางหลวง 
โดยมีผูแทนกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และผูแทนกระทรวงคมนาคม (สํานักงาน
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ปลัดกระทรวงและกรมทางหลวง) เปนผูช้ีแจงขอเท็จจริงแลว เห็นวา โดยที่มาตรา ๓๑ แหง
พระราชบัญญัติกําหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงและสะพาน 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ ไดบัญญัติให รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมมีอํานาจออก
กฎกระทรวงกําหนดทางสายใด ตอนใด หรือสะพานใด ที่ตองเสียหรือยกเลิกคาธรรมเนียม และ
มาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ไดบัญญัติใหบุคคลใดใชยานยนตรบนทางหลวงหรือ
สะพานที่กําหนดใหเก็บคาธรรมเนียมตามมาตรา ๓ ตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมไดออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติกําหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงและสะพาน 
พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยในขอ ๑๓ แหงกฎกระทรวงฯ ไดกําหนดใหทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๖ สาย
กรุงเทพ - ระยอง ตอนกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงหมายเลข 
๓๔ (บางวัว) และทางแยกเขาทาเรือแหลมฉบัง และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๗ สายถนนวง
แหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตอนบางปะอิน - บางพลี เปนทางหลวงที่ตองเสียคาธรรมเนียม
การใชยานยนตรบนทางหลวง 

สําหรับการใชจายเงินคาธรรมเนียมที่จัดเก็บไดจากการใชยานยนตรบนทางหลวง
และสะพานนั้น มาตรา ๖๔ แหงพระราชบัญญัติกําหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทาง

                                          
๑มาตรา ๓  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงในสวนที่เก่ียวกับราชการของกระทรวงนั้น เพ่ือ
กําหนด 

 (๑) ทางสายใด ตอนใด หรือสะพานใด ท่ีตองเสียหรือยกเลิกคาธรรมเนียม 

 (๒) ประเภทของยานยนตรท่ีตองเสีย หรือยกเวนคาธรรมเนียม 

 (๓) อัตราคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงและสะพาน 

 (๔) ระเบียบและวิธีการอ่ืน ๆ เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้
 กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
๒มาตรา ๕  บุคคลใดใชยานยนตรบนทางหลวงหรือสะพานที่กําหนดใหเก็บคาธรรมเนียม

ตามความในมาตรา ๓ ตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
๓ขอ  ๑   ใหทางหลวงพิเศษหมายเลข  ๓๖  สายกรุง เทพมหานคร  – ระยอง  ตอน

กรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๔ (บางวัว) และทางแยกเขา
ทาเรือแหลมฉบังและทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๗ สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตอนบางปะ
อิน - บางพลีเปนทางหลวงที่ตองเสียคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวง 

๔มาตรา ๖  เงินคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงและสะพานที่เก็บได และเงิน
คาปรับเนื่องจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ จะนําไปใชไดเฉพาะกับทางหลวงและสะพานที่ตอง
เสียคาธรรมเนียมในกรณีดังตอไปนี้  

 (๑) ในการกอสราง ขยาย บูรณะ และบํารุงรักษาทางหลวงและสะพาน  
 (๒) การจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ท่ีเก่ียวกับการใชทางหลวงและสะพาน  
 (๓) งานสวนที่เก่ียวกับการจัดเก็บคาธรรมเนียม  
 (๔) การชดใชเงินกูในการกอสรางและขยายทางหลวงและสะพาน  



 ๔

หลวงและสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดคาธรรมเนียมการใช
ยานยนตรบนทางหลวงและสะพาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดบัญญัติใหเงินคาธรรมเนียมการ
ใชยานยนตรบนทางหลวงและสะพานที่เก็บได จะนําไปใชไดเฉพาะกับทางหลวงและสะพานที่ตอง
เสียคาธรรมเนียม ในกรณีตางๆ ไดแก การกอสราง ขยาย บูรณะ และบํารุงรักษาทางหลวงและ
สะพาน การจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวก การจัดเก็บคาธรรมเนียม และการชดใชเงินกูในการ
กอสรางและขยายทางหลวงและสะพาน  ดังนั้น การใชจายเงินคาธรรมเนียมที่จัดเก็บใหเปนไป
ตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว จึงตองนําไปใชเฉพาะกับทางหลวงสายหรือตอนใดที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงกําหนดใหมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมเทานั้น  

เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวารัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมไดออกกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติกําหนดคาธรรมเนียมการใชยาน
ยนตรบนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยในขอ ๑๕ กําหนดใหทางหลวงพิเศษหมายเลข 
๓๗ สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เฉพาะตอนบางปะอิน – บางพลี เปนทางหลวง
ที่ตองเสียคาธรรมเนียม ซึ่งตอมา ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๗ ไดเปลี่ยนชื่อเปนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๙๖  แมขอเท็จจริงจะปรากฏวา ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ จะรวมถึงตอนอื่นๆ ดวย 
นอกจากตอนบางปะอิน – บางพลีก็ตาม แตในตอนอื่นนั้นมิไดมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการใช
ยานยนตรบนทางหลวงและสะพาน  ดังนั้น เมื่อขอ ๑ ของกฎกระทรวงดังกลาวมีวัตถุประสงคที่จะ
จัดเก็บคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงและสะพานในทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ 
เฉพาะตอนบางปะอิน – บางพลี  การใชจายเงินที่ไดจากการจัดเก็บคาธรรมเนียมนั้น เพ่ือนําไป
บูรณะบํารุงรักษาทางหลวงและสะพาน จึงใชสําหรับบูรณะบํารุงรักษาทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ 
ไดเฉพาะตอนบางปะอิน – บางพลีเทานั้น  
 
 

(ลงช่ือ)   พรทิพย  จาละ 
คุณพรทิพย  จาละ 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

มกราคม ๒๕๕๐ 

                                          
๕โปรดดูเชิงอรรถที่ ๓, ขางตน  
๖ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ระบบหมายเลขทางหลวงพิเศษ ทางหลวงสัมปทาน และ

ทางหลวงแผนดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง 
ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๔  



เร่ืองเสร็จที่ ๓๒๔/๒๕๕๑ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ือง  การนําเงินคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงและสะพานไปใชกอสราง 

ร้ัว ดานเก็บเงินคาธรรมเนียม และทางขนาน ของทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗  

   
 

กรมทางหลวงไดมีหนังสือที่ คค ๐๖๓๗/บ./๖๕๙ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ 
ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความวา กรมทางหลวงไดดําเนินการกอสรางทางหลวง
พิเศษหมายเลข ๗ ตอนชลบุรี – พัทยา ระหวาง กม. ๔+๐๐๐ – ๔๑+๕๕๙ รวมระยะทาง 
๓๗.๕๕๙ กม. แลวเสร็จเกือบตลอดสาย และจะตองเตรียมการเก็บคาธรรมเนียมผานทางตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๓๒ แตในการกอสรางดังกลาวยังไมมีการกอสรางทาง
ขนานไว และจากการศึกษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายชลบุรี – พัทยา พบวา โครงการทางหลวงพิเศษ
ระหวางเมือง สายชลบุรี – พัทยา จะกอสรางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๖ เดิม ซึ่งไดเปดใช
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๗ มิใชเปนแนวถนนตัดใหม โดยชุมชนสองขางทางไดใชเสนทางดังกลาวเปน
เสนทางหลักในการเดินทางและเขาออก การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเปนทางหลวงพิเศษระหวาง
เมืองเต็มรูปแบบที่มีการเก็บคาธรรมเนียมผานทาง จะเปนการเพิ่มภาระคาใชจายใหผูใชเสนทาง
มากขึ้น และทําใหเกิดผลกระทบแกผูที่ใชเสนทางเปนประจํารวมทั้งชุมชนสองขางทาง เนื่องจาก
ไมสามารถเขาออกจากทางหลวงพิเศษไดเชนปจจุบัน 

ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
กําหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗ ขอ ๑ กําหนดวา 
“ใหทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๖ สายกรุงเทพมหานคร – ระยอง ตอนกรุงเทพมหานคร – เมือง
พัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๔ (บางวัว) และทางแยกเขาทาเรือแหลมฉบัง 
และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๗ สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตอนบางปะอิน – 
บางพลี เปนทางหลวงที่ตองเสียคาธรรมเนียมการใชยานยนตบนทางหลวง” ซึ่งกรมทางหลวงมี
ความเห็นว า  ทางหลวงพิ เศษหมายเลข  ๓๖  สายกรุ ง เทพมหานคร  – ระยอง  ตอน
กรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยา ปจจุบันเปนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ไดมีการเก็บคาผานทาง
จากกรุงเทพมหานคร – ทางแยกตางระดับบางพระ สวนชวงจากทางแยกตางระดับบางพระถึง
เมืองพัทยายังไมสามารถเก็บคาธรรมเนียมผานทางได เนื่องจากควรกอสรางทางขนานเพิ่มเติมให
แลวเสร็จกอน รวมทั้งกอสรางร้ัวกั้นสองขางของทางหลวงพิเศษเพื่อปองกันไมใหคนและสัตวผาน 
และจะตองกอสรางดานเก็บคาผานทางเพื่อเก็บคาธรรมเนียมผานทางกับผูใชทางหลวงพิเศษชวง
ดังกลาวดวย 

                                                 
 สงพรอมหนังสือ ท่ี นร ๐๙๐๑/๐๔๘๔ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๑ ซึ่งสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 ๒

ตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติกําหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทาง
หลวงและสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกําหนดคาธรรมเนียมการใช
ยานยนตรบนทางหลวงและสะพาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ บัญญัติวา เงินคาธรรมเนียมการใช
ยานยนตรบนทางหลวงและสะพานที่เก็บไดและเงินคาปรับเนื่องจากการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้สามารถนําไปใชไดในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) ในการกอสราง ขยาย บูรณะ และบํารุงรักษาทางหลวงและสะพาน 
(๒) การจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่เก่ียวกับการใชทางหลวงและ

สะพาน 
(๓) งานสวนที่เก่ียวกับการจัดเก็บคาธรรมเนียมผานทาง 
(๔) การชดใชเงินกูในการกอสรางและขยายทางหลวงและสะพาน 
กรมทางหลวงมีความเห็นวา ตามขอบเขตของมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติ

กําหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงและสะพานฯ กรมทางหลวงสามารถนําเงินทุน
ไปใชในการกอสรางทางหลวงพิเศษและทางขนาน ร้ัวและดานเก็บคาธรรมเนียมผานทาง เพ่ือให
ทางหลวงพิเศษ ชวงชลบุรี – พัทยา เปนระบบโครงขายทางหลวงพิเศษที่สมบูรณและสามารถเก็บ
คาธรรมเนียมผานทางได  กรมทางหลวงจึงขอหารือในปญหาขอกฎหมายวา กรมทางหลวงจะนํา
เงินคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงและสะพานที่ เก็บได และเก็บรักษาไวที่
กรมบัญชีกลางไปใชกอสรางทางขนานและกอสรางทางหลวงบนถนนสายหลัก รวมทั้งดานเก็บคา
ผานทางและสิ่งอํานวยความปลอดภัยตาง ๆ เพ่ือใหสามารถเก็บคาผานทางตามที่ไดมีการ
ประกาศกฎกระทรวงไวแลวไดหรือไม 

 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) ไดพิจารณาขอหารือของกรมทางหลวง 

โดยมีผูแทนกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และผูแทนกระทรวงคมนาคม (สํานักงาน
ปลัดกระทรวง และกรมทางหลวง) เปนผูช้ีแจงขอเท็จจริงแลว เห็นวา ขอหารือของกรมทางหลวง
มีประเด็นปญหาที่ตองพิจารณาสองประเด็น คือ  

ประเด็นที่หน่ึง เงินคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงและสะพานและ
เงินคาปรับเนื่องจากการกระทําความผิด ที่จัดเก็บไดจากทางหลวงพิเศษชวงที่จัดเก็บ
คาธรรมเนียมได จะนําไปใชเพ่ือประโยชนแกทางหลวงพิเศษสายเดียวกัน แตเปนชวงที่ยังไม
สามารถเก็บคาธรรมเนียมไดหรือไม เห็นวา โดยที่มาตรา ๖๑ แหงพระราชบัญญัติกําหนด
คาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
                                                 

๑ มาตรา ๖  เงินคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงและสะพานที่เก็บได และเงิน
คาปรับเนื่องจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ จะนําไปใชไดเฉพาะกับทางหลวงและสะพานที่ตอง
เสียคาธรรมเนียมในกรณีดังตอไปนี้  

(๑) ในการกอสราง ขยาย บูรณะ และบํารุงรักษาทางหลวงและสะพาน  
(๒) การจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการใชทางหลวงและสะพาน  
(๓) งานสวนที่เก่ียวกับการจัดเก็บคาธรรมเนียม  
(๔) การชดใชเงินกูในการกอสรางและขยายทางหลวงและสะพาน 



 ๓

พระราชบัญญัติกําหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงและสะพาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๔๘ บัญญัติใหเงินคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงและสะพานที่เก็บได และเงิน
คาปรับเนื่องจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ จะนําไปใชไดเฉพาะกับทางหลวงและ
สะพานที่ตองเสียคาธรรมเนียม ซึ่งการกําหนดใหทางหลวงหรือสะพานใดจะเปนทางหลวงหรือ
สะพานที่ตองเสียคาธรรมเนียมนั้น บทบัญญัติมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติ กําหนด
คาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงและสะพานฯ  กําหนดให เปนอํานาจของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมในการออกกฎกระทรวงกําหนดใหทางสายใด ตอนใด หรือ
สะพานใด ที่ตองเสียหรือยกเลิกคาธรรมเนียม  เมื่อรัฐมนตรีฯ ไดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติกําหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗ 
กําหนดใหทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๖ สายกรุงเทพมหานคร – ระยอง ตอนกรุงเทพมหานคร – 
เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๔ (บางวัว) และทางแยกเขาทาเรือ
แหลมฉบัง (ตอมามีประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ือง  ระบบหมายเลขทางหลวงพิเศษ ทางหลวง
สัมปทาน  และทางหลวงแผนดิน  พ .ศ .  ๒๕๔๔๓ กําหนดชื่อของทางหลวงพิ เศษสาย
กรุงเทพมหานคร – บานฉาง รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๔ (บางวัว) และทาง
แยกเขาทาเรือแหลมฉบัง เปนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗) เปนทางหลวงที่ตองเสียคาธรรมเนียม 
ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอนกรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยา จึงเปนทางหลวงที่ตองเสีย
คาธรรมเนียมตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติกําหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทาง
หลวงและสะพานฯ ไมวาขอเท็จจริงจะมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมตลอดเสนทางหรือไมก็ตาม  
เมื่อทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ชวงตั้งแตทางแยกตางระดับบางพระถึงเมืองพัทยาเปนสวนหนึ่ง
ของทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ตอนกรุงเทพมหานคร - เมืองพัทยา ซึ่งเปนทางหลวงที่ตองเสีย
คาธรรมเนียม  ดังนั้น เงินคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงและสะพานที่เก็บได และ
เงินคาปรับเนื่องจากการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติกําหนดคาธรรมเนียมการใชยาน
ยนตรบนทางหลวงและสะพานฯ ยอมสามารถนําไปใชกอสรางร้ัวและดานเก็บคาธรรมเนียม เพ่ือ
ประโยชนแกทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ชวงตั้งแตทางแยกตางระดับบางพระถึงเมืองพัทยาได 

                                                 
๒ มาตรา ๓  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงในสวนที่เก่ียวกับราชการของกระทรวงนั้น เพ่ือ
กําหนด 

(๑) ทางสายใด ตอนใด หรือสะพานใด ท่ีตองเสียหรือยกเลิกคาธรรมเนียม 

(๒) ประเภทของยานยนตรท่ีตองเสีย หรือยกเวนคาธรรมเนียม 

(๓) อัตราคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงและสะพาน 

(๔) ระเบียบและวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้
กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง ลงวันที่ 
๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๔ 



 ๔

ตามนัยมาตรา ๖๔ (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติกําหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบน
ทางหลวงและสะพานฯ  

ประเด็นที่สอง การกอสรางทางขนานของทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ ถือเปน
สวนหนึ่งของการกอสรางทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ หรือไม เห็นวา โดยที่มาตรา ๖๕ แหง
พระราชบัญญัติกําหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงและสะพานฯ กําหนดใหเงิน
คาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงและสะพานที่เก็บได และเงินคาปรับเนื่องจากการ
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ จะนําไปใชไดเฉพาะกับทางหลวงและสะพานที่ตองเสีย
คาธรรมเนียม  เมื่อกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙ฯ กําหนดใหทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๖ สาย
กรุงเทพมหานคร – ระยอง ตอนกรุงเทพมหานคร – เมืองพัทยา รวมทางแยกไปบรรจบทางหลวง
หมายเลข ๓๔ (บางวัว) และทางแยกเขาทาเรือแหลมฉบัง เปนทางหลวงที่ตองเสียคาธรรมเนียม 
โดยมิไดกําหนดใหรวมถึงทางขนานของทางหลวงพิเศษดังกลาวดวย ประกอบกับขอเท็จจริง
ปรากฏวา ทางขนานที่กรมทางหลวงจะกอสรางนั้น เปนทางบริการที่จัดใหมีข้ึนสําหรับใชเพ่ือ
ประโยชนของชุมชนสองขางทางในการสัญจรแทนทางที่มีอยูเดิมที่ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ 
ชวงตั้งแตทางแยกตางระดับบางพระถึงเมืองพัทยาสรางทับ  ทางขนานที่กรมทางหลวงจะกอสราง
ดังกลาวจึงเปนทางหลวงประเภทอื่นตามนัยมาตรา ๕๓๖ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติทางหลวง 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และมิใช
ทางหลวงที่ตองเสียคาธรรมเนียมที่จะนําเงินคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงและ
สะพานและเงินคาปรับเนื่องจากการกระทําความผิดไปใชไดตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติ
กําหนดคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงและสะพานฯ  ดังนั้น กรมทางหลวงจึงไมอาจ
นําเงินคาธรรมเนียมการใชยานยนตรบนทางหลวงและสะพานที่เก็บไดและเงินคาปรับเนื่องจาก
การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ไปใชกอสรางทางขนานได  

 
(ลงช่ือ)   พรทิพย  จาละ 

(คุณพรทิพย  จาละ) 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 
 

                                                 
๔ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน 
๕ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน 
๖ มาตรา ๕๓  ใหอธิบดีกรมทางหลวง มีอํานาจปดทางหลวงหรือทางอื่นใดที่มีอยูเดิมที่ทาง

หลวงพิเศษตัดผาน  
ในกรณีท่ีมีการปดทางหลวงหรือทางอ่ืนใดตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีกรมทางหลวงจัดใหมี

ทางบริการขึ้นใชแทน โดยอาจกําหนด หรือดัดแปลงแกไขจากทางหลวง หรือทางอ่ืนใดที่มีอยูเดิม หรือจัดใหมี
ทางขึ้นใหมเพ่ือใชเปนทางบริการก็ได ไมวาจะอยูในเขตทางหลวงพิเศษหรือไมก็ตาม  

ทางบริการที่เกิดจากการดัดแปลงแกไขทางหลวง หรือทางอ่ืนใดที่มีอยูเดิมใหเปนทาง
หลวง หรือทางอ่ืนใดประเภทเดิม ทางบริการที่จัดใหมีขึ้นใหมใหเปนทางหลวงแผนดิน 



 ๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
เมษายน ๒๕๕๑  



เรื่องเสร็จท่ี ๗๑๔/๒๕๕๗ 
 

บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา     
 เรื่อง  การเสียภาษีมูลค%าเพ่ิม กรณีการจัดเก็บเงินค%าธรรมเนียมการใช,ยานยนตร. 
  บนทางหลวงและสะพานตามพระราชบัญญัติกําหนดค%าธรรมเนียมการใช, 
  ยานยนตร.บนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

   
 

  กรมทางหลวง ได�มีหนังสือ ท่ี คค ๐๖๐๙.๔/๒๐๘๗ ลงวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ 
ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได�ว-า ด�วยคณะรัฐมนตรีได�มีมติเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม 
๒๕๕๔ เห็นชอบในหลักการให�การทางพิเศษแห-งประเทศไทย (กทพ.) เป;นหน-วยงานบริหาร
จัดการจัดเก็บรายได�ค-าผ-านทาง บํารุงรักษาทาง และงานกู�ภัยบนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙  
ถนนสายวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร ท่ี กม.๓๑+๒๘๔.๔๖ – กม.๔๕+๙๘๖.๓๑ (ทางหลวง
พิเศษหมายเลข ๓๗ เดิม) ให�กรมทางหลวงเพ่ือนําเข�าเงินทุนค-าธรรมเนียมผ-านทาง  กรมทางหลวง
และ กทพ. จึงได�ประชุมหารือร-วมกันเพ่ือกําหนดแนวทางปฏิบัติให�เป;นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล-าว แต-จากการประชุมหารือ กรมทางหลวงและ กทพ. มีความเห็นแตกต-างกันในประเด็นการเสีย
ภาษีมูลค-าเพ่ิมสําหรับค-าธรรมเนียมผ-านทางในส-วนของกรมทางหลวง โดยกรมทางหลวงมีความเห็นว-า 
การจัดเก็บค-าธรรมเนียมผ-านทางของกรมทางหลวงนั้นเป;นการดําเนินการตามอํานาจหน�าท่ี 
ท่ีกฎหมายกําหนด โดยกรมทางหลวงได�ดําเนินการตามพระราชบัญญัติกําหนดค-าธรรมเนียมการใช�
ยานยนตรHบนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗ และกฎกระทรวงซ่ึงออกตามพระราชบัญญัติ
ดังกล-าว อันเป;นกฎหมายที่ม ีเจตนารมณHให�นําเง ินค-าธรรมเนียมที ่จ ัดเก ็บได�มาชดใช�เง ินกู� 
และบรรเทาภาระงบประมาณในการก-อสร�าง ขยาย บูรณะ บํารุงรักษา และจัดให�มีสิ่งอํานวย 
ความสะดวกต-าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการใช�ทางหลวงและสะพาน 
  สําหรับค-าธรรมเนียมผ-านทางท่ีกรมทางหลวงจัดเก็บอยู-ในปKจจุบันนั้น กรมทางหลวง
ได�ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๐๒ ระเบียบกรมทางหลวงว-าด�วยเงินทุนค-าธรรมเนียมผ-านทาง พ.ศ. ๒๕๔๙ และระเบียบ
กรมทางหลวงว-าด�วยการรับจ-ายและการเก็บรักษาเงินในการบริหารและบํารุงรักษาสะพานข�ามแม-น้ําโขง 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงระเบียบเหล-านี้เป;นระเบียบท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๔ แห-งพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณฯ และกระทรวงการคลังได�ให�ความเห็นชอบแล�ว โดยในส-วนของทางหลวงพิเศษ
หมายเลข ๗ และหมายเลข ๙ นั้น กรมทางหลวงได�นําเงินค-าธรรมเนียมท้ังหมดท่ีจัดเก็บได�โดยไม-หัก
ค-าใช�จ-ายใด ๆ ฝากไว�กับกระทรวงการคลัง โดยเปNดบัญชีเงินฝากแยกจากบัญชีเงินฝากอ่ืน ชื่อบัญชี 
“เงินทุนค-าธรรมเนียมผ-านทาง” และนําส-งทุกวันทําการตามข�อ ๕ และข�อ ๗ ของระเบียบกรมทางหลวง
ว-าด�วยเงินทุนค-าธรรมเนียมผ-านทางฯ   

นอกจากนี้ ในการขอเบิกจ-ายหรือก-อหนี้ผูกพันเงินทุนค-าธรรมเนียมผ-านทาง กรมทางหลวง
จะต�องมีการจัดทําประมาณการรายรับ – รายจ-ายประจําปQ เสนอต-อคณะกรรมการบริหารเงินทุน
ค- าธรรมเนียมผ- านทางเพ่ือให�ความเห็นชอบก-อน แล�วจึ งขออนุ มั ติจากกระทรวงการคลั ง 
กระทรวงการคลังพิจารณาแล�วอาจไม-อนุมัติรายการใดในประมาณการรายจ-ายที่กรมทางหลวง
                                                 
  ส-งพร�อมหนังสือ ท่ี  นร ๐๙๐๓/๐๘๑ ลงวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซ่ึงสํา นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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เสนอก็ได� แม�ว-ารายการดังกล-าวจะเป;นรายการท่ีกําหนดไว�ในมาตรา ๖ แห-งพระราชบัญญัติกําหนด
ค-าธรรมเนียมการใช�ยานยนตรHบนทางหลวงและสะพานฯ ก็ตาม 
  ด�วยเหตุผลดังกล-าว กรมทางหลวงจึงมีความเห็นว-า ในการจัดเก็บค-าธรรมเนียม 
ผ-านทาง นั้น กรมทางหลวงไม-มีสถานะเป;นผู �ประกอบการตามประมวลรัษฎากร และแม�ว -า 
กรมทางหลวงมีสถานะเป;นผู �ประกอบการ กรมทางหลวงยังคงเห็นว-าการเก็บค-าธรรมเนียม 
ผ-านทางของกรมทางหลวงอยู-ในลักษณะที่จะได�รับยกเว�นภาษีมูลค-าเพิ่มตามมาตรา ๘๑ (๑) (ท) 
แห-งประมวลรัษฎากร เนื่องจากกรมทางหลวงนําเงินค-าธรรมเนียมผ-านทางท่ีจัดเก็บได�อันเป;น
รายรับท้ังจํานวนส-งให�แก-กระทรวงการคลังโดยไม-หักค-าใช�จ-ายแต-อย-างใด 
  กทพ. ได�แจ�งต-อกรมทางหลวงว-า ในประเด็นการเสียภาษีมูลค-าเพ่ิมจากการจัดเก็บ
ค-าธรรมเนียมผ-านทางของกรมทางหลวงนั้น กรมสรรพากรได�มีหนังสือ ที่ กค ๐๓๐๒/พ. ๖๘๕๖ 
ลงวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ตอบข�อหารือของ กทพ. ว-า การท่ีกรมทางหลวงได�เรียกเก็บค-าผ-านทาง
จากผู�ใช�ทาง ย-อมทําให�กรมทางหลวงมีฐานะเป;นผู�ประกอบการตามมาตรา ๗๗/๑ (๕) แห-งประมวล
รัษฎากร และอยู-ในบังคับต�องเสียภาษีมูลค-าเพ่ิมตามมาตรา ๗๗/๒ (๑) แห-งประมวลรัษฎากร  
และแม�ว-ากรมทางหลวงจะได�นําเงินค-าธรรมเนียมฝากกระทรวงการคลังทั ้งหมดโดยมิได�หัก
ค-าใช�จ-ายใด ๆ ทุกวันทําการตามข�อ ๕ และข�อ ๗ ของระเบียบกรมทางหลวงว-าด�วยเงินทุน
ค-าธรรมเนียมผ-านทางฯ อันมีผลทําให�เง ินทุนค-าธรรมเนียมผ-านทางดังกล-าวเป;นส-วนหนึ ่ง 
ของเงินคงคลังตามมาตรา ๓ แห-งพระราชบัญญัติเงินคงคลังฯ ก็ตาม แต-เงินค-าธรรมเนียมผ-านทาง
ดังกล-าวเป;นเงินคงคลังประเภทเงินนอกงบประมาณซึ่งกรมทางหลวงมีสิทธิเบิกถอนคืนได�ตาม
คว ามจํ า เ ป ;น แล ะคล ัง ม ีข �อ ผ ูกพ ัน ที ่จ ะต �อ งจ -า ย เ ง ิน ด ัง กล -า ว ค ืน ใ ห �แ ก -ก ร มทา งหล ว ง  
เงินค-าธรรมเนียมผ-านทางดังกล-าวจึงมิใช-เงินท่ีคลังได�รับไว�เป;นกรรมสิทธิ์อันจะสามารถนําไปใช�จ-าย
ตามงบประมาณโดยตรงได� กรณีจึงไม-ถือเป;นการส-งรายรับทั้งสิ ้นให�แก-ร ัฐโดยไม-หักรายจ-าย 
ตามมาตรา ๘๑ (๑) (ท) แห-งประมวลรัษฎากร กรมทางหลวงจึงมีหน�าที่ต�องเสียภาษีมูลค-าเพิ่ม
สําหร ับ เง ินได �ค -าธรรมเน ียมผ -านทางในฐานะเป ;นผู �ประกอบการและม ิได �ร ับการยกเว �น
ภาษีมูลค-าเพ่ิม  
  ต-อมากรมทางหลวงได�หารือไปยังกรมบัญชีกลางซ่ึงเป;นหน-วยงานท่ีกํากับดูแล 
ทุนหมุนเวียนถึงแนวปฏิบัติในการจัดเก็บและนําส-งภาษีมูลค-าเพ่ิม กรมบัญชีกลางจึงได�นําประเด็นดังกล-าว
หารือต-อไปยังกรมสรรพากร และได�แจ�งผลการพิจารณาของกรมสรรพากรให�กรมทางหลวงทราบ 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด-วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๒๗/๔๕๒๑๐ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ดังนี้ 
  ๑. การท่ีหน-วยงานของรัฐ องคHการของรัฐบาล หรือส-วนราชการ นําเงินรายได� 
จากการดําเนินกิจการทุนหมุนเวียนท้ังหมดฝากกระทรวงการคลัง เ พ่ือไว�ใช�จ-ายในกิจการ 
ทุนหมุนเวียน โดยไม-ต�องส-งคลังเป;นรายได�แผ-นดินตามกฎระเบียบของทางราชการ มีผลทําให� 
เงินทุนหมุนเวียนนั้นเป;นส-วนหนึ่งของเงินคงคลังตามมาตรา ๓ แห-งพระราชบัญญัติเงินคงคลังฯ  
แต-ก็เป;นเงินคงคลังประเภทเงินนอกงบประมาณซ่ึงหน-วยงานมีสิทธิเบิกถอนคืนได�ตามความจําเป;น 
และคลังมีข�อผูกพันท่ีจะต�องจ-ายเงินดังกล-าวคืนให�  ดังนั้น เงินทุนหมุนเวียนจึงมิใช-เงินท่ีคลังได�รับไว�
เป;นกรรมสิทธิ์อันจะนําไปใช�จ-ายตามงบประมาณโดยตรงได� จึงไม-ถือเป;นการส-งรายรับท้ังสิ้นให�แก-รัฐ
โดยไม-หักรายจ-าย อันจะเข�าข-ายได�รับยกเว�นภาษีมูลค-าเพ่ิมตามมาตรา ๘๑ (๑) (ท) แห-งประมวล
รัษฎากร 
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  ๒ .  สํ าหรับแนวปฏิ บั ติ ในการนํ าส- งภาษี มูลค- า เ พ่ิมของกรมทางหลวงนั้ น  
กรมทางหลวงมีหน�าท่ีต�องยื่นคําขอจดทะเบียนภาษีมูลค-าเพ่ิมภายในสามสิบวันนับแต-วันท่ีมูลค-า 
ฐานภาษี (รายได�ค-าธรรมเนียมผ-านทาง) เกิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท และยื่นแบบแสดงรายการภาษี 
และการชําระภาษีเป;นรายเดือน การท่ีกรมทางหลวงไม-ดําเนินการ จึงมีภาระภาษีตามประมวลรัษฎากร
และต�องมีความรับผิดท้ังทางแพ-งและทางอาญา 
  อย-างไรก็ดี กรมทางหลวงเห็นว-าประเด็นเก่ียวกับการจัดเก็บภาษีมูลค-าเพ่ิมสําหรับ
ค-าธรรมเนียมผ-านทางตามพระราชบัญญัติกําหนดค-าธรรมเนียมการใช�ยานยนตรHบนทางหลวงและ
สะพานฯ เป;นประเด็นสําคัญท่ีหน-วยงานท่ีเก่ียวข�องยังคงมีความเห็นในข�อกฎหมายท่ีแตกต-างกัน  
ดังนั้น เพ่ือให�ได�ข�อยุติเพ่ือใช�เป;นแนวปฏิบัติต-อไป กรมทางหลวงจึงขอหารือดังนี้ 

๑. การท่ีกรมทางหลวงอาศัยอํานาจหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดค-าธรรมเนียม
การใช�ยานยนตรHบนทางหลวงและสะพานฯ จัดเก็บค-าธรรมเนียมผ-านทางแล�วนําส-งกระทรวงการคลัง
โดยไม-หักค-าใช�จ-ายใด ๆ จะมีผลให�กรมทางหลวงมีสถานะเป;นผู�ประกอบการอันจะต�องเสีย
ภาษีมูลค-าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรหรือไม- 
  ๒.  ในกรณีท่ี เห็นว- าการจัด เ ก็บค- าธรรมเนียมดังกล-าวของกรมทางหลวง 
มีลักษณะเป;นผู�ประกอบการท่ีต�องเสียภาษีมูลค-าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรแล�ว การที่กรมทางหลวง
นําเงินค-าธรรมเนียมผ-านทางท่ีจัดเก็บตามพระราชบัญญัติกําหนดค-าธรรมเนียมการใช�ยานยนตรH 
บนทางหลวงและสะพานฯ ท้ังจํานวนส-งให�แก-กระทรวงการคลังโดยไม-หักค-าใช�จ-ายนั้นจะมีผลให�เป;น
การประกอบกิจการท่ีจะได�รับยกเว�นภาษีมูลค-าเพ่ิมตามมาตรา ๘๑ (๑) (ท) แห-งประมวลรัษฎากร
หรือไม- และในกรณีท่ีไม-เข�าลักษณะท่ีได�รับยกเว�นตามมาตรา ๘๑ (๑) (ท) ดังกล-าวแล�ว กรมทางหลวง
จะต�องดําเนินการอย-างไรกับภาษีมูลค-าเพ่ิมสําหรับค-าธรรมเนียมผ-านทางท่ีได�จัดเก็บไปแล�ว 
  ๓. สําหรับการจัดเก็บค-าธรรมเนียมการใช�ยานยนตรHบนทางหลวงและสะพานต-อไป
ในอนาคต กรมทางหลวงจะต�องแก�ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงกําหนดอัตราค-าธรรมเนียมการใช� 
ยานยนตรHบนทางหลวงและสะพานเพ่ือกําหนดอัตราค-าธรรมเนียมฯ ข้ึนใหม-เพ่ือให�ครอบคลุม 
ถึงภาษีมูลค-าเพ่ิมด�วยหรือไม- อย-างไร 
 
  คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๒) ได�พิจารณาข�อหารือของกรมทางหลวง 
โดยมีผู�แทนกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลางและกรมสรรพากร) กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) 
และการทางพิเศษแห-งประเทศไทย เป;นผู�ชี้แจงรายละเอียดข�อเท็จจริงแล�ว มีความเห็นดังนี้ 
  ประเด็นท่ีหนึ่ง การท่ีกรมทางหลวงอาศัยอํานาจหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนด
ค-าธรรมเนียมการใช�ยานยนตรHบนทางหลวงและสะพาน พ.ศ. ๒๔๙๗ จัดเก็บค-าธรรมเนียมผ-านทาง
แล�วนํ าส- งกระทรวงการคลัง โดยไม-หักค-า ใช�จ- ายใด ๆ จะมีผลให�กรมทางหลวงมีสถานะ 
เป;นผู�ประกอบการอันจะต�องเสียภาษีมูลค-าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากรหรือไม-นั้น เห็นว-า เม่ือพิจารณา
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติกําหนดค-าธรรมเนียมการใช�ยานยนตรHบนทางหลวงและสะพานฯ แล�ว 
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จะเห็นได�ว-า มาตรา ๓๑ และมาตรา ๕๒ แห-งพระราชบัญญัติดังกล-าวได�กําหนดให�บุคคลท่ีใช� 
ยานยนตรHบนทางหลวงหรือสะพานท่ีมีการออกกฎกระทรวงกําหนดให�เก็บค-าธรรมเนียมมีหน�าท่ี 
ต�องเสียค-าธรรมเนียมตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง โดยมาตรา ๔๓ กําหนดให�รัฐมนตรีว-าการ
กระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีว-าการกระทรวงมหาดไทย หรือผู�ท่ีได�รับมอบหมายมีอํานาจแต-งต้ัง
พนักงานเจ�าหน�าท่ีเพ่ือปฏิบัติการให�เป;นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดค-าธรรมเนียมการใช�ยานยนตรH
บนทางหลวงและสะพานฯ และให�เป;นเจ�าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาด�วย อีกท้ังมาตรา ๗๔ 
และมาตรา ๘๕ ก็มีบทกําหนดโทษสําหรับผู�ใช�ยานยนตรHท่ีมีเจตนาหลีกเลี่ยงไม-เสียค-าธรรมเนียม 
หรือฝTาฝUนคําสั่งเจ�าพนักงานด�วย การจัดเก็บค-าธรรมเนียมผ-านทางของกรมทางหลวงจึงเป;น 
การดําเนินการตามท่ีพระราชบัญญัติกําหนดค-าธรรมเนียมการใช�ยานยนตรHบนทางหลวงและสะพานฯ 
ได�กําหนดไว� อีกท้ังยังเป;นอํานาจหน�าท่ีโดยตรงของกรมทางหลวงตามข�อ ๒ (๑)๖ แห-งกฎกระทรวง
                                                 
  ๑มาตรา ๓  ให�รัฐมนตรีว-าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว-าการกระทรวงมหาดไทย 
รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให�มีอํานาจออกกฎกระทรวงในส-วนท่ีเก่ียวกับราชการของกระทรวงน้ัน  
เพ่ือกําหนด 

 (๑) ทางสายใด ตอนใด หรือสะพานใด ท่ีต�องเสียหรือยกเลิกค-าธรรมเนียม 
 (๒) ประเภทของยานยนตรHท่ีต�องเสีย หรือยกเว�นค-าธรรมเนียม 
 (๓) อัตราค-าธรรมเนียมการใช�ยานยนตรHบนทางหลวงและสะพาน 
 (๔) ระเบียบและวิธีการอ่ืน ๆ เพ่ือให�เป;นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

   กฎกระทรวงน้ัน เมื่อได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วให�ใช�บังคับได� 
  

๒มาตรา ๕  บุคคลใดใช�ยานยนตรHบนทางหลวงหรือสะพานท่ีกําหนดให�เก็บค-าธรรมเนียม 
ตามความในมาตรา ๓ ต�องเสียค-าธรรมเนียมตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
  ๓มาตรา ๔  ให�รัฐมนตรีว-าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว-าการกระทรวงมหาดไทย  
หรือผู�ท่ีได�รับมอบหมาย มีอํานาจแต-งตั้งพนักงานเจ�าหน�าท่ีเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ีในส-วนท่ีเก่ียวกับ
ราชการของกระทรวงน้ัน  
   ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีท่ีได�รับแต-งตั้งตามวรรคหน่ึง เป;นเจ�าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
และให�มีอํานาจดังต-อไปน้ี คือ 
   (๑) เรียกเก็บค-าธรรมเนียมการใช�ยานยนตรHบนทางหลวงและสะพานตามอัตราท่ีกําหนด 
ในกฎกระทรวง 
   (๒) สั่งให�หยุดและตรวจสอบยานยนตรHท่ีผ-านหรือจะผ-านทางหลวงและสะพาน เพ่ือประโยชนH 
ในการเรียกเก็บค-าธรรมเนียม 
   (๓) ออกคําสั่งให�บุคคลใด ๆ มาช้ีแจงหรือแสดงหลักฐานเก่ียวกับการหลีกเลี่ยงไม-เสีย
ค-าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติน้ี 

๔มาตรา ๗  บุคคลใดใช�ยานยนตรHบนทางหลวงหรือสะพานโดยเจตนาหลีกเลี่ยงไม-เสีย
ค-าธรรมเนียมตามความในพระราชบัญญัติน้ี หรือฝTาฝUนคําสั่งตามความในมาตรา ๔ (๒) มีความผิดต�องระวางโทษ
ปรับเป;นจํานวนสิบเท-าของอัตราค-าธรรมเนียมท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

๕มาตรา ๘  ผู�ใดฝTาฝUนคําสั่งตามความในมาตรา ๔ (๓) มีความผิดต�องระวางโทษปรับไม-เกิน 
สองร�อยบาท 
  ๖ข�อ ๒  ให�กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม มีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 
ด�านทางหลวง การก-อสร�างและบํารุงรักษาทางหลวงให�มีโครงข-ายทางหลวงท่ีสมบูรณHครอบคลุมท่ัวท้ังประเทศ  
และเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบ�านเพ่ือให�ประชาชนได�รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง  
โดยให�มีอํานาจหน�าท่ี ดังต-อไปน้ี 

                 (มีต-อหน�าถัดไป) 
 



 ๕ 

แบ-งส-วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับเม่ือพิจารณาบทบัญญัติ
ของประมวลรัษฎากรแล�วก็เห็นได�ว-า แม�ว-ามาตรา ๗๗/๑ (๕)๗ แห-งประมวลรัษฎากรจะกําหนดนิยาม
ของคําว-า “ผู�ประกอบการ” อันจะอยู-ในบังคับของบทบัญญัติว-าด�วยภาษีมูลค-าเพ่ิมไว�อย-างกว�างขวาง 
โดยให�หมายความถึง บุคคลซ่ึงขายสินค�าหรือให�บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ ไม-ว-าการกระทํา
ดังกล-าวจะได�รับประโยชนHหรือค-าตอบแทนหรือไม- และไม-ว-าจะได�จดทะเบียนภาษีมูลค-าเพ่ิมแล�ว
หรือไม- อันส-งผลให�หน-วยงานของรัฐท่ีดําเนินการบางลักษณะตกเป;นผู�ประกอบการตามความหมาย
ดังกล-าวและอยู-ในบังคับท่ีต�องเสียภาษีมูลค-าเพ่ิมก็ตาม แต-บุคคลท่ีจะเป;นผู�ประกอบการตามประมวล
รัษฎากรได�นั้นจะต�องอยู-ภายใต�เง่ือนไขว-าจะต�องขายสินค�าหรือให�บริการทางธุรกิจด�วย แต-เม่ือพิจารณา
ถึงความหมายของคําว-า “ธุรกิจ” อันเป;นเง่ือนไขของการให�บริการดังกล-าวแล�ว ไม-ปรากฏว-าประมวล
รัษฎากรได�กําหนดนิยามคําว-า “ธุรกิจ” ไว�แต-อย-างใด กรณีจึงต�องพิจารณาถึงความหมายท่ัวไป 
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ท่ีได�ให�ความหมายของคําว-า “ธุรกิจ” ว-าหมายถึง 
“การงานประจําเก่ียวกับอาชีพค�าขาย หรือกิจการอย-างอ่ืนท่ีสําคัญและท่ีไม-ใช-ราชการ” แต-โดยท่ี
ข�อเท็จจริงในกรณีนี้ปรากฏว-าการดําเนินการจัดเก็บค-าธรรมเนียมผ-านทางของกรมทางหลวงเป;นการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติกําหนดค-าธรรมเนียมการใช�ยานยนตรHบนทางหลวงและสะพานฯ และเป;นการดําเนินการ
ในฐานะเจ�าพนักงานเรียกเก็บค-าธรรมเนียมผ-านทางจากผู�มีหน�าท่ีเสียค-าธรรมเนียมตามกฎหมาย
ดังกล-าวอันเป;นงานราชการ๘ตามความหมายท่ัวไป การจัดเก็บค-าธรรมเนียมผ-านทางของกรมทางหลวง
จึงมิได�เข�าลักษณะท่ีจะเป;นธุรกิจอันจะมีผลให�กรมทางหลวงมีสถานะเป;น “ผู�ประกอบการ” ตามท่ี
กําหนดไว�ในมาตรา ๗๗/๑ (๕)๙ แห-งประมวลรัษฎากร 
  ด�วยเหตุผลดังกล-าวข�างต�น คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี ๑๒) จึงเห็นว-า  
การจัดเก็บค-าธรรมเนียมผ-านทางตามพระราชบัญญัติกําหนดค-าธรรมเนียมการใช�ยานยนตรH 
บนทางหลวงและสะพานฯ ของกรมทางหลวงนั้น มิ ได�ส- งผลให�กรมทางหลวง มีสถานะ 
เป;นผู�ประกอบการตามมาตรา ๗๗/๑ (๕)๑๐ แห-งประมวลรัษฎากร อันจะอยู-ในบังคับต�องเสีย
ภาษีมูลค-าเพ่ิมตามมาตรา ๗๗/๒ (๑)๑๑ แต-อย-างใด 

                                                 
(ต-อจากเชิงอรรถท่ี ๖) 
   (๑) ดําเนินการตามกฎหมายว-าด�วยทางหลวงเฉพาะในส-วนท่ีเ ก่ียวกับทางหลวงพิเศษ  
ทางหลวงแผ-นดิน และทางหลวงสัมปทาน รวมท้ังกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง  
    ฯลฯ   ฯลฯ 
  ๗มาตรา ๗๗/๑  ในหมวดน้ี เว�นแต-ข�อความจะแสดงให�เห็นเป;นอย-างอ่ืน 
    ฯลฯ   ฯลฯ 

 (๕) “ผู�ประกอบการ” หมายความว-า บุคคลซ่ึงขายสินค�าหรือให�บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพ
ไม-ว-าการกระทําดังกล-าวจะได�รับประโยชนH หรือได�รับค-าตอบแทนหรือไม- และไม-ว-าจะได�จดทะเบียนภาษีมูลค-าเพ่ิม
แล�วหรือไม- 
    ฯลฯ   ฯลฯ 

๘พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ให�ความหมายคําว-า “ราชการ” ไว�ว-า “การงาน
ของรัฐบาลหรือของพระเจ�าแผ-นดิน” 
  ๙โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๗, ข�างต�น 
  ๑๐โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๗, ข�างต�น 

๑๑มาตรา ๗๗/๒  การกระทํากิจการดังต-อไปน้ีในราชอาณาจักร ให�อยู-ในบังคับต�องเสีย
ภาษีมูลค-าเพ่ิม ตามบทบัญญัติในหมวดน้ี 

                 (มีต-อหน�าถัดไป) 



 ๖ 

  สําหรับประเด็นท่ีสองและประเด็นท่ีสามนั้นเห็นว-า เม่ือได�วินิจฉัยในประเด็นท่ีหนึ่ง
แล�วว-าการดําเนินการจัดเก็บค-าธรรมเนียมผ-านทางของกรมทางหลวงตามพระราชบัญญัติกําหนด
ค-าธรรมเนียมการใช�ยานยนตรHบนทางหลวงและสะพานฯ นั้น มิได�ส-งผลให�กรมทางหลวงมีสถานะ 
เป;นผู�ประกอบการตามมาตรา ๗๗/๑ (๕)๑๒ แห-งประมวลรัษฎากร อันจะอยู-ในบังคับต�องเสีย
ภาษีมูลค-าเพ่ิมตามมาตรา ๗๗/๒ (๑)๑๓ แห-งประมวลรัษฎากรแล�ว กรณีจึงไม-จําเป;นท่ีจะต�องวินิจฉัย 
ในประเด็นท่ีสองและประเด็นท่ีสามต-อไป  

 
 

(นายดิสทัต  โหตระกิตยH) 
รองเลขาธิการฯ รักษาราชการแทน 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
 
 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 กรกฎาคม ๒๕๕๗  
 
 

                                                 
(ต-อจากเชิงอรรถท่ี ๑๑) 

  (๑) การขายสินค�าหรือการให�บริการโดยผู�ประกอบการ 
  (๒) การนําเข�าสินค�าโดยผู�นําเข�า 
  การให�บริการในราชอาณาจักรให�หมายถึง บริการท่ีทําในราชอาณาจักร โดยไม-คํานึงว-าการใช�

บริการน้ันจะอยู-ในต-างประเทศหรือในราชอาณาจักร 
  การให�บริการท่ีทําในต-างประเทศและได�มีการใช�บริการน้ันในราชอาณาจักร ให�ถือว-า 

การให�บริการน้ัน เป;นการให�บริการในราชอาณาจักร 
  ๑๒โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๗, ข�างต�น 
  

๑๓โปรดดูเชิงอรรถท่ี ๑๑, ข�างต�น 
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