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พระราชบัญญัติ 
ทางหลวง 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

----------------------- 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน  
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ  ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยทางหลวง 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติ

แหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕” 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 

(๑)    ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๙๕  ลงวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๑๕  
(๒)    พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๙๕  ลงวันที่  

๒๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๑๕  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
(๓)    พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๙๕  ลงวนัที ่ 

๒๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๑๕  (ฉบับที ่๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๐ 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ทางหลวง” หมายความวา ทางหรือถนนซึ่งจัดไวเพื่อประโยชนในการจราจรสาธารณะทางบกไมวาใน

ระดับพื ้นดิน ใตหรือเหนือพื ้นดิน หรือใตหรือเหนืออสังหาริมทรัพยอยางอื ่น นอกจากทางรถไฟ และให
หมายความรวมถึงที่ดิน พืช พันธุไมทุกชนิด สะพาน ทอหรือรางระบายน้ํา อุโมงค รองน้ํา กําแพงกันดิน เขือ่น ร้ัว 
หลักสํารวจ หลักเขต หลักระยะ ปายจราจร เครื่องหมายจราจร เครื่องหมายสัญญาณ เครื่องสัญญาณไฟฟา 
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เครื่องแสดงสัญญาณ ที่จอดรถ ที่พักคนโดยสาร เรือสําหรับขนสงขามฟาก ทาเรือสําหรับข้ึนหรือลงรถ และ
อาคารหรือส่ิงอื่นอันเปนอุปกรณงานทางบรรดาที่ไดจัดไวในเขตทางหลวงและเพื่อประโยชนแกงานทางนั้นดวย 

“งานทาง” หมายความวา กิจการใดที่ทําเพื่อหรือเนื่องในการสํารวจการกอสราง การขยายการบูรณะ 
หรือการบํารุงรักษาทางหลวง หรือการจราจรบนทางหลวง 

“ทางจราจร” หมายความวา สวนหนึ่งของทางหลวงที่ทําหรือจัดไวเพื่อการจราจรของยานพาหนะ 
“ทางเทา” หมายความวา สวนหนึ่งของทางหลวงที่ทําหรือจัดไวสําหรับคนเดิน 
“ทางขนาน” หมายความวา สวนหนึ่งของทางหลวงที่ทําหรือจัดไวทั้งสองขางหรือเฉพาะขางใดขางหนึ่ง

ของทางหลวงเพื่อใชเปนทางจราจรหรือทางเทา 
“ไหลทาง” หมายความวา สวนหนึ่งของทางที่อยูติดตอกับทางจราจรทั้งสองขาง 
“ผูอํานวยการทางหลวง” หมายความวา บุคคลซึ่งมีอํานาจและหนาที่หรือไดรับแตงตั้งใหควบคุม

ทางหลวงและงานทางเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเฉพาะทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่ง หรือเฉพาะสายใดสาย
หนึ่ง ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“เจาพนักงานทางหลวง” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหเปนเจาพนักงานทางหลวงเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ในสวนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น และใหมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานทางหลวงกับ
ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑)  กําหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะ 
(๒) จัดทํา ปก ติดตั้งปายจราจร เครื่องหมายจราจร เครื่องหมายสัญญาณหรือสัญญาณอยางอื่น 

ขีดเสน เขียนขอความ หรือเครื่องหมายอื่นใดสําหรับการจราจรบนทางหลวง 
(๓)  กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

สวนที่ ๑ 
บททั่วไป 

--------------------- 
หมวด ๑ 

ประเภทของทางหลวง 
---------------------- 

มาตรา ๖ ทางหลวงมี ๖ ประเภท คือ 
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(๑)  ทางหลวงพิเศษ 
(๒)  ทางหลวงแผนดิน 
(๓)  ทางหลวงชนบท 
(๔)  ทางหลวงเทศบาล 
(๕)  ทางหลวงสุขาภิบาล 
(๖)  ทางหลวงสัมปทาน 

มาตรา ๗ ทางหลวงพิเศษ คือทางหลวงที่ไดออกแบบเพื่อใหการจราจรผานไดตลอด รวดเร็วเปนพิเศษ 
ซึ่งรัฐมนตรีไดประกาศกําหนดใหเปนทางหลวงพิเศษและกรมทางหลวงเปนผูดําเนินการกอสราง ขยาย บูรณะ
และบํารุงรักษา และไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงพิเศษ 

มาตรา ๘ ทางหลวงแผนดิน คือ ทางหลวงสายหลักที่เปนโครงขายเชื่อมระหวางภาค จังหวัด อําเภอ 
ตลอดจนสถานที่ที่สําคัญ  ที่กรมทางหลวงเปนผูดําเนินการกอสราง  ขยาย  บูรณะและบํารุงรักษาและได
ลงทะเบียนไวเปนทางหลวงแผนดิน 

มาตรา ๙ ทางหลวงชนบท คือ ทางหลวงนอกเขตเทศบาลและเขตสุขาภิบาล ที่องคการบริหารสวน
จังหวัด กรมโยธาธิการ หรือสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทเปนผูดําเนินการกอสราง ขยาย บูรณะและบํารุงรักษา 
และไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงชนบท 

มาตรา ๑๐ ทางหลวงเทศบาล คือ ทางหลวงในเขตเทศบาล ที่เทศบาลเปนผูดําเนินการกอสราง ขยาย 
บูรณะบํารุงรักษา และไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงเทศบาล 

มาตรา ๑๑ ทางหลวงสุขาภิบาล คือ ทางหลวงในเขตสุขาภิบาลที่สุขาภิบาลเปนผูดําเนินการกอสราง 
ขยาย บูรณะและบํารุงรักษา และไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงสุขาภิบาล 

มาตรา ๑๒ ทางหลวงสัมปทาน คือ ทางหลวงที่รัฐบาลไดใหสัมปทานตามกฎหมายวาดวยทางหลวงที่
ไดรับสัมปทาน และไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงสัมปทาน 

มาตรา ๑๓ ทางหลวงประเภทตาง ๆ ใหลงทะเบียนไวดังตอไปนี ้
(๑)  ทางหลวงพิเศษและทางหลวงแผนดิน    อธิบดีกรมทางหลวงเปนผูจัดใหลงทะเบียนไว    

ณ กรมทางหลวง โดยอนุมัติรัฐมนตรี 
(๒)    ทางหลวงสัมปทาน อธิบดีกรมทางหลวงเปนผูจัดใหลงทะเบียนไว ณ กรมทางหลวง 
(๓)   ทางหลวงชนบท ผูวาราชการจังหวัดเปนผูจัดใหลงทะเบียนไว ณ ศาลากลางจังหวัดเมื่อ

ไดรับความยินยอมจากอธิบดีกรมโยธาธิการหรือเลขาธิการเรงรัดพัฒนาชนบท แลวแตกรณี 
(๔)  ทางหลวงเทศบาล นายกเทศมนตรีเปนผูจัดใหลงทะเบียนไว ณ สํานักงานเทศบาลโดย

อนุมัติผูวาราชการจังหวัด 
(๕)  ทางหลวงสุขาภิบาล ประธานกรรมการสุขาภิบาลเปนผูจัดใหลงทะเบียนไว ณ สํานักงาน

สุขาภิบาล โดยอนุมัติอธิบดีกรมโยธาธิการ 
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มาตรา ๑๔ รัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งผูอํานวยการทางหลวง การแตงตัง้นัน้จะจาํกัดใหเปนผูอํานวยการ
ทางหลวงเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเฉพาะทองถิ่นใดทองถิ่นหนึง่ หรือเฉพาะสายใดสายหนึง่ก็ได 

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่รัฐมนตรียังไมไดแตงตั้งผูอํานวยการทางหลวงตามมาตรา ๑๔ ใหบุคคลดังตอไปนี้
เปนผูอํานวยการทางหลวง 
  (๑)  อธิบดีกรมทางหลวงเปนผูอํานวยการทางพิเศษ ทางหลวงแผนดินและทางหลวงสัมปทาน 
  (๒) ผูวาราชการจังหวัด  หรือนายอําเภอซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมายเปนผูอํานวยการ
ทางหลวงชนบท 
  (๓)  นายกเทศมนตรีเปนผูอํานวยการทางหลวงเทศบาล 
  (๔)  ประธานกรรมการสุขาภิบาลเปนผูอํานวยการทางหลวงสุขาภิบาล 
 มาตรา ๑๖ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเปลี่ยนประเภททางหลวงดังตอไปนี้ 
  (๑) ทางหลวงที่อยูในอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเดียวกันใหมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงนั้น
เปนผูมีอํานาจสั่งเปลี่ยน 
  (๒)  ทางหลวงที่อยูในอํานาจของรัฐมนตรีวาการตางกระทรวงกันใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ซึ่งเปนผูรับการเปลี่ยนประเภททางหลวงเปนผูมีอํานาจสั่งเปลี่ยน 
 เมื่อไดเปลี่ยนประเภททางหลวงตามวรรคหนึ่งแลว ใหแกไขทะเบียนใหถูกตอง 
 การสั่งเปลี่ยนทางหลวงประเภทอื่นเปนทางหลวงพิเศษหรือการสั่งเปลี่ยนทางหลวงพิเศษเปนทางหลวง
ประเภทอื่น ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา  ๑๗  ในกรณีที่มีปญหาวาทางหลวงสายใดเปนทางหลวงประเภทใดใหรัฐมนตรีเปนผูวินิจฉัยชี้
ขาด 
 มาตรา ๑๘ บุคคลซึ่งกอสรางทางขึ้นอาจรองขอใหเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๓ ลงทะเบียนทางนั้นเปน
ทางหลวงได แตเจาหนาที่ดังกลาวจะรับลงทะเบียนใหไดตอเมื่อบุคคลซึ่งกอสรางทางนั้นไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
เจาหนาที่ไดกําหนดไวแลว 
 

หมวด ๒ 
การกํากับ ตรวจตราและควบคุมทางหลวงและงานทาง 

--------------------- 
 มาตรา ๑๙ ใหอธิบดีกรมทางหลวงเปนเจาหนาที่กํากับ ตรวจตราและควบคุมทางหลวง และงานทางที่
เกี่ยวกับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดิน และทางหลวงสัมปทาน 
 มาตรา ๒๐ ใหอธิบดีกรมโยธาธิการหรือเลขาธิการเรงรัดพัฒนาชนบท แลวแตกรณีเปนเจาหนาที่กํากับ 
ตรวจตราและควบคุมทางหลวงและงานทางที่เกี่ยวกับทางหลวงชนบทและทางหลวงสุขาภิบาล 
 ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลดังตอไปนี้ 



 ๓๘๓
 
  (๑)  นายอําเภอซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมายเปนเจาหนาที่ชวยเหลืออธิบดีกรมโยธาธิการ
หรือเลขาธิการเรงรัดพัฒนาชนบท แลวแตกรณี ในกรณีที่เกี่ยวกับทางหลวงชนบท 
  (๒)  ประธานกรรมการสุขาภิบาลเปนเจาหนาที่ชวยเหลืออธิบดีกรมโยธาธิการในกรณีที่เกี่ยวกับ
ทางหลวงสุขาภิบาล 
 มาตรา ๒๑ ใหนายกรัฐมนตรีเปนเจาหนาที่กํากับ ตรวจตราและควบคุมทางหลวง และงานทางที่เกี่ยวกับ
ทางหลวงเทศบาล 
 มาตรา ๒๒ ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจและ
หนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจตรายานพาหนะที่เดินบนทางหลวงและการจราจรบนทางหลวง
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้   เวนแตกรณีที่ไมไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้   ใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการนั้น 
 มาตรา ๒๓ ใหเจาพนักงานทางหลวงมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (๑)    ตรวจตราดูแลมิใหไดมีการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ 
  (๒)  เรียกยานพาหนะใหหยุดเพื่อทําการตรวจสอบในกรณีที่เชื่อวามีการกระทําอันเปนความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๓)  จับกุมผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในขณะกระทําความผิด เพื่อสงใหพนักงานฝาย
ปกครองหรือตํารวจดําเนินคดีตอไป 
 ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่งใหเจาพนักงานทางหลวงแสดงบัตรประจําตัวตอผูซึ่งเกี่ยวของ 
 บัตรประจําตัวเจาพนักงานทางหลวงใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๒๔ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทางหลวงเปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 
 มาตรา ๒๕ ในสวนที่เกี่ยวกับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดิน และทางหลวงสัมประทานใหอธิบดี
กรมทางหลวงมีอํานาจกําหนดมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงและงานทาง รวมทั้งกําหนดเขตทางหลวง 
ที่จอดรถ ระยะแนวตนไม และเสาพาดสาย 
 มาตรา ๒๖ ในสวนที่เกี่ยวกับทางหลวงชนบท ทางหลวงเทศบาล และทางหลวงสุขาภิบาล ใหอธิบดี               
กรมโยธาธิการหรือเลขาธิการเรงรัดพัฒนาชนบท แลวแตกรณี มีอํานาจกําหนดมาตรฐานและลักษณะของทาง
หลวงและงานทาง รวมทั้งกําหนดเขตทางหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวตนไมและเสาพาดสาย ตลอดจนควบคุม
ในทางวิชาการและอบรมเจาหนาที่ฝายชางเกี่ยวกับทางหลวงและงานทาง 
 มาตรา ๒๗ นอกจากทางหลวงสัมปทานการสรางทางหลวงประเภทใดขึ้นใหมหรือขยายเขตทางหลวง
ประเภทใด ใหเปนอํานาจและหนาที่ของผูอํานวยการทางหลวงประเภทนั้น 
 มาตรา ๒๘ ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนแกงานทางหรือการจราจรบนทางหลวงใหผูอํานวยการ
ทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจปดการจราจรบนทางหลวงนั้นทั้งสาย 



 ๓๘๔
 
หรือบางสวนเปนการชั่วคราว และวางระเบียบปฏิบัติสําหรับใหเจาพนักงานปดการจราจรเปนครั้งคราวเพื่อ
ความปลอดภัยได 
 มาตรา ๒๙  ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนแกงานทาง ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย
จากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจ 
  (๑)  ใชที่ดินริมทางหลวงซึ่งปราศจากสิ่งกอสรางที่อยูในความครอบครองของบุคคลใดเปนการ
ชั่วคราว 
  (๒) ใชและเขาครอบครองวัตถุสําหรับใชงานทางซึ่งอยูในที่ดินของบุคคลใดเปนการชั่วคราว
รวมทั้งทําทางผานเขาไปในที่ดินใด ๆ เพื่อใชและเขาครอบครองวัตถุสําหรับใชงานทางไดดวย 
 กอนที่จะกระทําการตาม (๑) หรือ (๒) ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ
ทางหลวงแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน 
 มาตรา ๓๐ เพื่อประโยชนการปองปดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเปนการฉุกเฉินใหผูอํานวยการทาง
หลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจใชที่ดินหรือเขาครอบครองวัตถุสําหรับใชงาน
ทางซึ่งอยูในความครอบครองของบุคคลใดในบริเวณหรือใกลเคียงกับบริเวณที่เกิดภัยพิบัตินั้นไดเทาที่จําเปน เพื่อ
ประโยชนแกงานทาง และมีอํานาจเกณฑแรงราษฎร สัตวพาหนะหรือยานพาหนะ ตลอดจนเครื่องจักร เครื่องมือ 
และเครื่องอุปกรณสําหรับการใชงานทางไดดวย 
 การเกณฑตามวรรคหนึ่งและอัตราคาจางหรืออัตราคาตอบแทนใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกา 
 มาตรา ๓๑ เพื่อประโยชนในการปองปดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเปนการฉุกเฉิน  ใหอธิบดีกรมทาง
หลวงมีอํานาจเขาครอบครองทางหลวงสัมปทาน และในการนี้ใหสิทธิและอํานาจสั่งการของผูรับสัมปทานตกมา
อยูกับอธิบดีกรมทางหลวงทั้งหมด จนกวาภัยพิบัตินั้นจะหมดไป 
 มาตรา ๓๒  เพื่อประโยชนแกงานทาง ใหผู อํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการทางหลวง มีอํานาจทําหรือแกทางระบายน้ําที่ไหลผานทางหลวงในระยะสองรอยเมตรจากเขตทาง
หลวงได แตตองแจงเปนหนังสือพรอมทั้งสงสําเนาแบบกอสราง ใหเจาของที่ดินทราบลวงหนาไมนอยกวา
สามสิบวัน 
 มาตรา ๓๓ ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน หรือผูทรงสิทธิอ่ืนเนื่องจาก
การกระทําของผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงตามมาตรา ๒๙ (๑) 
หรือ (๒) มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๒ ใหนําบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการเวนคนือสงัหารมิทรัพย
ในสวนที่เกี่ยวกับการกําหนดคาทดแทนมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๓๔ ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง   มีอํานาจ
ทํางานทางเพื่อเชื่อม ผาน ทับ ขาม หรือลอดทางรถไฟหรือทางน้ําไดแตตองแจงเปนหนังสือพรอมทั้งสงสําเนา
แบบกอสรางใหผูควบคุมการรถไฟ  หรือทางน้ํานั้นทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน 



 ๓๘๕
 
 มาตรา ๓๕   ในกรณีที่เห็นสมควร    อธิบดีกรมทางหลวงมีอํานาจสรางทางหลวงพิเศษหรือทางหลวง
แผนดินเพื่อเชื่อม ผาน ทับ ขาม หรือลอดทางหลวงประเภทอื่นได ในกรณีเชนนี้ ใหทางหลวงประเภทอื่นนั้นทั้ง
สายหรือบางสวนอยูในการกํากับ ตรวจตราและควบคุมของอธิบดีกรมทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
อธิบดีกรมทางหลวง 
 มาตรา ๓๖ วัตถุ เครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องอุปกรณสําหรับใชงานทางซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ ของทาง
ราชการ องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลหรือสุขาภิบาลเปนทรัพยสินที่ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี 

 
สวนที่ ๒ 

การควบคุม การรักษา การขยายและสงวนเขตทางหลวง 
---------------------------- 

หมวด ๑ 
การควบคุมทางหลวง 
--------------------------- 

 มาตรา ๓๗ หามมิใหผูใดสรางทาง  ถนน หรือส่ิงอื่นใดในเขตทางหลวงเพื่อเปนทางเขาออกทางหลวง 
เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง 
ในการอนุญาต ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงจะกําหนดเงื่อนไข
อยางใดก็ได รวมทั้งมีอํานาจกําหนดมาตรการในการจัดการเพื่อรักษาสิ่งแวดลอมการปองกันอุบัติภัย และการ
ติดขัดของการจราจร 
 การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีความจําเปนแกงานทางหรือเมื่อปรากฏวาผูไดรับอนุญาตไดกระทําการ
ผิดเงื่อนไขที่กําหนดในการอนุญาต ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงจะ
เพิกถอนเสียก็ได 
 ทาง ถนน หรือส่ิงอื่นใดที่สรางขึ้นโดยไมไดรับอนุญาตหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดใหผูอํานวยการ
ทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจสั่งใหผูกระทําการดังกลาวรื้อถอนหรือ
ทําลายภายในกําหนดเวลาอันสมควร ถาไมปฏิบัติตามใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการทางรื้อถอนหรือทําลาย  โดยผูนั้นจะเรียกรองคาเสียหายไมไดและตองเปนผูเสียคาใชจายในการนั้น 
 มาตรา ๓๘  หามมิใหผูใดติดตั้ง แขวน วางหรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวงในลักษณะที่เปนการกีดขวาง
หรืออาจเปนอันตรายแกยานพาหนะ หรือในลักษณะที่จะทําใหเกิดความเสียหายแกทางหลวงหรือความไมสะดวก
แกงานทาง เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ
ทางหลวงในการอนุญาต ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงจะกําหนด
เงื่อนไขอยางใดก็ได 



 ๓๘๖
 
 การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีความจําเปนแกงานทางหรือเมื่อปรากฏวาผูไดรับอนุญาตไดกระทําการ
ผิดเงื่อนไขที่กําหนดในการอนุญาต ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงจะ
เพิกถอนเสียก็ได 
 ในกรณีที่การกระทําตามวรรคหนึ่งไดกระทําโดยไมไดรับอนุญาตหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดให
ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจสั่งใหผูกระทําการดังกลาว
รื้อถอน ทําลาย หรือขนยายสิ่งที่ติดตั้ง แขวน วางหรือกองอยูภายในกําหนดเวลาอันสมควร ถาไมปฏิบัติตาม 
ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง มีอํานาจรื้อถอน ทําลาย หรือขนยาย
ส่ิงที่ติดตั้ง แขวน วางหรือกองอยู โดยผูนั้นจะเรียกรองคาเสียหายไมไดและตองเปนผูเสียคาใชจายในการนั้น 
 มาตรา ๓๙ หามมิใหผูใดกระทําการปดกั้นทางหลวง หรือวางวัตถุที่แหลมหรือมีคม หรือนําสิ่งใดมาขวาง
หรือวางบนทางหลวง หรือกระทําดวยประการใด ๆ บนทางหลวงในลักษณะที่อาจเกิดอันตรายหรือเสียหายแก
ยานพาหนะหรือบุคคล 
 มาตรา ๔๐ หามมิใหผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เปลี่ยนแปลง ขีดเขียน เคลื่อนยาย ร้ือถอน 
หรือทําใหไรประโยชนซึ่งเครื่องหมายจราจร ปายจราจร เครื่องหมายสัญญาณ เครื่องหมายสัญญาณไฟฟา 
เครื่องแสดงสัญญาณ  อุปกรณอํานวยความปลอดภัย  ร้ัวหลักสํารวจ  หลักเขต  หรือหลักระยะ  ซึ่งเจาหนาที่ได
ติดตั้งหรือทําใหปรากฏในเขตทางหลวง 
 มาตรา ๔๑ ผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจหามมิใหผูใดหยุด จอด หรือกลับยานพาหนะใด ๆ บนทาง
จราจรหรือไหลทางในทางหลวงสายใดทั้งสายหรือบางสวนได โดยทําเปนประกาศหรือเครื่องหมายใหปรากฏไว
ในเขตทางหลวงนั้น 
 มาตรา ๔๒ ในกรณียานพาหนะใด ๆ เครื่องยนตหรือเครื่องอุปกรณเกิดขัดของหรือชํารุดบนทางจราจร
จนไมสามารถเคลื่อนที่ตอไปได ใหนํายานพาหนะนั้นเขาจอดบนไหลทางหรือถาไมมีไหลทางใหจอดชิดซายสุด 
ทั้งนี้ ตองไมเกินยี่สิบชั่วโมงนับแตเวลาที่เครื่องยนตหรือเครื่องอุปกรณขัดของหรือชํารุด 
 ถากรณีตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในเวลาที่มีแสงสวางไมเพียงพอที่ผูใชยานพาหนะอื่นจะมองเห็นยานพาหนะ
ที่หยุดหรือจอดอยูไดโดยชัดแจงในระยะไมนอยกวาหนึ่งรอยหาสิบเมตร ตองเปดหรือจุดไฟใหมีแสงสวางเพียง
พอที่จะเห็นพาหนะนั้นได 
 มาตรา ๔๓ หามมิใหผูใดขุด ขน ทําลายหรือทําใหเสียหายแกทางหลวง หรือวัตถุสําหรับใชงานทาง  
เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวง หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง 
 มาตรา ๔๔   หามมิใหผูใดซื้อ  ขาย แจกจาย หรือเร่ียไรบนทางจราจรและไหลทาง 
 มาตรา ๔๕   หามมิใหผูใดทิ้งขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล น้ําเสีย น้ําโสโครก เศษหิน ดิน ทราย หรือส่ิงอื่นใด
ในเขตทางหลวง  หรือกระทําดวยประการใด ๆ  เปนเหตุใหขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล  เศษหิน  ดิน  ทราย  ตกหลน
บนทางจราจรหรือไหลทาง 
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               มาตรา ๔๖  หามมิใหผูใดขี่  จูง  ไลตอน  ปลอย  หรือเลี้ยงสัตวบนทางจราจร  ทางเทาหรือไหลทาง
เวนแตจะไดปฏิบัติตามขอบังคับที่ผูอํานวยการทางหลวงกําหนด 
 ผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจประกาศหามมิใหผูใดขี่ จูง  ไลตอน ปลอยหรือเลี้ยงสัตวในเขตทางหลวง
สายใดทั้งสายหรือบางสวน ทั้งนี้ เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงในการอนุญาต ผูอํานวยการทางหลวงจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได 
 ประกาศของผูอํานวยการทางหลวงตามวรรคสอง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา  ๔๗   หามมิใหผูใดปลูกสรางสิ่งใดในเขตทางหลวง   เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง ในการอนุญาต ผูอํานวยการทางหลวง
หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงจะกําหนดเงื่อนไข อยางใดก็ได รวมทั้งมีอํานาจกําหนด
มาตรการในการจัดการเพื่อรักษาส่ิงแวดลอม การปองกัน อุบัติภัย และการติดขัดของการจราจร กําหนดอัตรา
และวางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บคาเชาก็ได 
 การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีความจําเปนแกงานทางหรือเมื่อปรากฏวาผูไดรับอนุญาตไดกระทําผิด
เงื่อนไขที่กําหนดในการอนุญาต ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงจะ
เพิกถอนเสียก็ได 
 ส่ิงที่ปลูกสรางขึ้นโดยไมไดรับอนุญาตหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดใหนํามาตรา ๓๗ วรรคสาม 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๔๘ ผูซึ่งดําเนินกิจการอันเปนสาธารณูปโภค เมื่อมีความจําเปนตองปกเสาพาดสายวางทอ 
หรือกระทําการใด ๆ ในเขตทางหลวง ใหทําความตกลงกับผูอํานวยการทางหลวง หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการทางหลวงเสียกอนเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย
จากผูอํานวยการทางหลวงแลว จึงจะกระทําการนั้นได 
 ในการอนุญาตตามวรรคหนึ่งผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง
จะกําหนดเงื่อนไข กําหนดอัตรา และวางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บคาเชาก็ได ถาไมสามารถตกลงกันไดในเรื่อง
คาเชาใหเสนอรัฐมนตรีเปนผูวินิจฉัยคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 ในกรณีที่การกระทําตามวรรคหนึ่งไดกระทําโดยไมไดรับอนุญาตหรือกระทําผิดขอตกลงใหนํามาตรา ๓๗ 
วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๔๙ เมื่อมีความจําเปนจะตองควบคุมทางเขาออกทางหลวงเพื่อใหการจราจรบนทางหลวง
เปนไปโดยรวดเร็วและสะดวก  หรือเพื่อความปลอดภัยในการจราจรบนทางหลวงหามมิใหผูใดดําเนินการ
อยางใดอยางหนึ่งในที่ดินริมเขตทางหลวงทั้งสายหรือบางสวนดังตอไปนี้ 
  (๑)  สรางหรือดัดแปลงตอเติมอาคารตามประเภท ชนิด หรือลักษณะที่กําหนดในกฎกระทรวง
สถานีบริการน้ํามัน  สถานีบริการกาซ สถานบริการลางหรือตรวจสภาพรถ  หรือติดตั้งปายโฆษณาภายในระยะ
ไมเกินสิบหาเมตรจากเขตทางหลวง 
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  (๒)  สรางศูนยการคา สนามกีฬา สนามแขงขัน โรงมหรสพ สถานพยาบาล สถานศึกษา หรือ
จัดใหมีตลาด ตลาดนัด งานออกราน หรือกิจการอื่นที่ทําใหประชาชนมาชุมนุมกันเปนจํานวนมาก ภายในระยะ
ไมเกินหาสิบเมตรจากเขตทางหลวง 
 ทั้งนี้ เวนแตได รับอนุญาตเปนหนังสือจากผู อํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งได รับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการทางหลวง ในการอนุญาต ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทาง
หลวงจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได 
 การกําหนดทางหลวงสายใดทั้งสายหรือบางสวนที่จะหามมิใหดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหตราเปน
พระราชกฤษฎีกา 
 มาตรา ๕๐ เมื่อพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๔๙ ใชบังคับแลว ในกรณีที่มีอาคารหรือส่ิงอื่นปลูกสราง
ข้ึน หรือส่ิงที่จัดใหมีข้ึนโดยไมไดรับอนุญาตหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือส่ิงอื่นร้ือถอน
อาคารหรือส่ิงอื่นนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง ถาไมปฏิบัติตามใหผูอํานวยการทางหลวง
หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจรื้อถอน โดยผูนั้นจะเรียกรองคาเสียหายไมไดและ
ตองเปนผูเสียคาใชจายในการนั้น 
 กรณีที่เปนอาคารหรือส่ิงอื่นที่กําลังปลูกสรางหรือส่ิงที่จัดใหมีข้ึนเมื่อผูอํานวยการทางหลวงเห็นสมควร 
ใหผูอํานวยการทางหลวงแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารรื้อถอนอาคารหรือส่ิงอื่น หรือแกไข
เปลี่ยนแปลงทางเขาออกของอาคารนั้นภายในกําหนดเวลาอันสมควร ถาไมปฏิบัติตามใหผูอํานวยการทางหลวง
หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจรื้อถอนอาคาร หรือส่ิงอื่นหรือแกไขเปลี่ยนแปลง
ทางเขาออกของอาคาร แลวแตกรณี โดยผูนั้นจะเรียกรองคาเสียหายไมไดและตองเปนผูเสียคาใชจายในการนั้น 
ทั้งนี้ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงชําระคาทดแทนตามความ
เปนธรรมใหแกเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือส่ิงอื่นในการที่ตองร้ือถอนอาคาร หรือส่ิงอื่นหรือแกไข
เปลี่ยนแปลงทางเขาออกของอาคารนั้น ถาไมเปนที่ตกลงกันไดใหนําบทบัญญัติของกฏหมายวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยในสวนที่เกี่ยวกับการกําหนดคาทดแทนมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 กอนที่จะกระทําการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการทางหลวงแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือส่ิงอื่นทราบลวงหนาภายใน
กําหนดเวลาอันสมควร 
 มาตรา ๕๑ ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจเขา
ไปตรวจสอบในบริเวณที่มีการดําเนินการตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐  
 กอนที่จะเขาไปตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง   ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการทางหลวง แจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นในบริเวณดังกลาวทราบ
ลวงหนาไมนอยกวาสามวัน 
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หมวด ๒ 
การควบคุมทางหลวงพิเศษ 

--------------------------- 
 มาตรา ๕๒   ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดใหทางหลวงสายใดที่จะสรางขึ้นใหม หรือที่มีอยูเดิม
ทั้งสายหรือบางสวนเปนทางหลวงพิเศษ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๕๓   อธิบดีกรมทางหลวงมีอํานาจปดทางหลวงหรือทางอื่นใดที่มีอยูเดิมที่ทางหลวงพิเศษ
ตัดผาน และมีอํานาจหามการสรางทางหลวงหรือทางอื่นใดขึ้นใหมที่มาเชื่อมหรือผานทางหลวงพิเศษ 
 ในกรณีที่มีการปดทางหลวงหรือทางอื่นใดที่ทางหลวงพิเศษตัดผานตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีกรมทาง
หลวงมีอํานาจ 
  (๑)  กําหนดใหใชทางอื่นที่มีอยูแลวแทน 
  (๒)  ดัดแปลง แกไข หรือจัดใหมีทางเพื่อใชแทนทางที่ปดในกรณีที่ไมมีทางอื่นใดตาม (๑) 
 ทั้งนี้เทาที่จําเปนเพื่อประโยชนแกทางราชการ 
 มาตรา ๕๔ ใหผูอํานวยการทางหลวงพิเศษมีอํานาจประกาศหามยานพาหนะบางชนิด หรือคนเดิน
เทาใชทางหลวงพิเศษสายใดทั้งสายหรือบางสวน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๕๕ หามมิใหผูใดสรางทาง ถนน หรือส่ิงอื่นใดในเขตทางหลวงพิเศษเพื่อเปนทางเขาออก
ทางหลวงพิเศษ 
 ในกรณีที่ทางหลวงพิเศษมีทางขนาน ผูใดจะสรางทาง ถนน หรือส่ิงอื่นใดในเขตทางหลวงพิเศษเพื่อเปน
ทางเขาออกทางขนาน ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวงพิเศษหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย
จากผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ 
 การอนุญาตตามวรรคสอง เมื่อมีความจําเปนแกงานทาง ผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ หรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงพิเศษจะเพิกถอนเสียก็ได 
 ทาง ถนน หรือส่ิงอื่นใดที่สรางขึ้นโดยฝาฝนวรรคหนึ่งหรือโดยไมไดรับอนุญาตตามวรรคสองใหนํา
มาตรา ๓๗ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๕๖ หามมิใหผูใดปลูกสรางอาคารหรือส่ิงอื่นใดในเขตทางหลวงพิเศษ 
 ผูซึ่งดําเนินกิจการอันเปนสาธารณูปโภค เมื่อมีความจําเปนตองปกเสาพาดสาย วางทอหรือกระทําการใด 
ๆ อันเปนกิจการสาธารณูปโภคในเขตทางหลวงพิเศษใหกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
ผูอํานวยการทางหลวงพิเศษหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ 
 ในการอนุญาตตามวรรคสอง ผูอํานวยการทางหลวงพิเศษหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ
ทางหลวงพิเศษจะกําหนดตําแหนงและระดับที่จะกระทําการนั้นรวมทั้งกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ไดและใหนํา
มาตรา ๔๘ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 



 ๓๙๐
 
 การอนุญาตตามวรรคสอง   เมื่อมีความจําเปนแกงานทาง   ผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ   หรือผูซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงพิเศษจะเพิกถอนเสียก็ได 
 ในกรณีที่ผูซึ่งดําเนินกิจการอันเปนสาธารณูปโภคตามวรรคสอง ไดกระทําการผิดเงื่อนไขที่กําหนดใน
การอนุญาต  ใหการอนุญาตนั้นสิ้นสุดลง 
 อาคารหรือส่ิงอื่นที่ปลูกสรางขึ้นโดยฝาฝนวรรคหนึ่ง หรือโดยไมไดรับอนุญาตตามวรรคสองหรือผิดเงื่อนไข
ที่กําหนดในการอนุญาตตามวรรคสาม  ใหนํามาตรา ๓๗ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๕๗  เมื่อพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๔๙ ใชบังคับแลว ในกรณีที่มีอาคาร หรือส่ิงอื่นใดอยูใน
ที่ดินริมเขตทางหลวงพิเศษ เมื่อผูอํานวยการทางหลวงพิเศษเห็นสมควรใหผูอํานวยการทางหลวงพิเศษหรือผูซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงพิเศษแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือส่ิงอื่นใด
ในที่ดินริมเขตทางหลวงพิเศษดังกลาวรื้อถอนหรือแกไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรือสิ่งอื่นนั้นภายในกําหนดเวลา
อันสมควร ถาไมปฏิบัติตามใหผูอํานวยการทางหลวงพิเศษหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง
พิเศษมีอํานาจรื้อถอนหรือแกไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรือส่ิงอื่นนั้นได โดยแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผู
ครอบครองอาคารหรือส่ิงอื่นดังกลาวทราบลวงหนาภายในกําหนดเวลาอันสมควรทั้งนี้เจาของหรือผูครอบครอง
อาคารหรือส่ิงอื่นจะเรียกรองคาเสียหายไมได และตองเปนผูเสียคาใชจายในการนั้น 
 ใหผูอํานวยการทางหลวงพิเศษหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงพิเศษชําระคาทดแทน
ตามความเปนธรรมใหแกเจาของ หรือผูครอบครองอาคารหรือส่ิงอื่นในการที่ตองร้ือถอนหรือแกไขเปลี่ยนแปลง
อาคารหรือส่ิงอื่นนั้น  ถาไมเปนที่ตกลงกันได  ใหนําบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
ในสวนที่เกี่ยวกับการกําหนดคาทดแทนมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๕๘ ใหนําความในหมวด ๑ มาใชบังคับแกการควบคุมทางหลวงพิเศษโดยอนุโลมเวนแตที่
บัญญัติไวโดยเฉพาะในหมวดนี้ 
 

หมวด ๓ 
การรักษาทางหลวง 
----------------------- 

 มาตรา ๕๙  หามมิใหผูใดกีดกั้นหรือเปลี่ยนแปลงทางน้ําที่ติดตอกับเขตทางหลวงหรือทางน้ําที่
ไหลผานทางหลวงในเขตที่ดินภายในระยะหารอยเมตรจากแนวกลางทางหลวง    เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือ
จากผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง 
 ในกรณีที่มีการฝาฝนวรรคหนึ่ง ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือเจาพนักงานซึ่งผูอํานวยการทางหลวงแตงตั้ง
ใหควบคุมทางหลวงแจงเปนหนังสือใหผูฝาฝนร้ือถอนสิ่งกีดกั้นหรือแกไขทางน้ําภายในกําหนดเวลาอันสมควร 
ถาไมปฏิบัติตาม ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจเขาร้ือถอน
หรือจัดการแกไข โดยผูนั้นจะเรียกรองคาเสียหายไมไดและตองเปนผูเสียคาใชจายในการนั้น 



 ๓๙๑
 
 มาตรา ๖๐  หามมิใหผูใดใชยานพาหนะบนทางหลวงซึ่งยังมิไดเปดอนุญาตใหใชเปนทางสาธารณะ
เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานผูควบคุมทางหลวงนั้นหรือผูไดรับสัมปทานแลวแตกรณี 
 มาตรา ๖๑  เพื่อรักษาทางหลวง ผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจประกาศหามใชยานพาหนะบน
ทางหลวง โดยที่ยานพาหนะนั้นมีน้ําหนัก น้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวาที่ไดกําหนดหรือโดยที่
ยานพาหนะนั้นอาจทําใหทางหลวงเสียหาย 
 ประกาศของผูอํานวยการทางหลวงตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมทางหลวงสําหรับ
ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดิน และทางหลวงสัมปทาน หรือไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมโยธาธิการหรือ
เลขาธิการเรงรัดพัฒนาชนบท แลวแตกรณี สําหรับทางหลวงชนบทและทางหลวงสุขาภิบาล หรือไดรับอนุมัติ
จากผูวาราชการจังหวัดสําหรับทางหลวงเทศบาล 
 ทั้งนี้ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา เวนแตในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นทําใหเกิดความ
เสียหายแกทางหลวงหรือไมปลอดภัยแกการจราจรในทางหลวง ใหเจาพนักงานซึ่งผูอํานวยการทางหลวงแตงตั้ง
ใหควบคุมทางหลวงมีอํานาจประกาศหามใชยานพาหนะบนทางหลวงตามวรรคหนึ่งได ทั้งนี้ ใหประกาศไวใน
ที่เปดเผย ณ บริเวณดังกลาวขางตน และชั่วระยะเวลาอันกําหนด 
 มาตรา ๖๒  เจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยริมทางหลวงตองรักษาตนไม เหมืองฝาย หรือ
อาคารหรือส่ิงปลูกสรางอื่นที่อยูในความครอบครองของตนไมใหกีดขวางทางจราจรหรือเกิดความเสียหายแก
ทางหลวง ทั้งนี้ ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือเจาพนักงานซึ่งผูอํานวยการทางหลวงแตงตั้งใหควบคุมทางหลวง
แจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยนั้นจัดการแกไขอุปสรรคดังกลาวภายในกําหนดเวลา
อันสมควร 
 ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยไดรับแจงแลวไมปฏิบัติตามใหผูอํานวยการทางหลวง
หรือเจาพนักงานซึ่งผูอํานวยการทางหลวงแตงตั้งใหควบคุมทางหลวงมีอํานาจเขาร้ือถอน ทําลาย หรือตัดฟน 
โดยผูนั้นจะเรียกรองคาเสียหายไมไดและตองเปนผูเสียคาใชจายในการนั้น 
 มาตรา ๖๓  รัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาตเปนหนังสือคร้ังละไมเกินหนึ่งปใหผูอํานวยการทางหลวงหรอื
บุคคลที่สมควรเก็บคาใชทาเรือ หรือคาใชหรือสําหรับขนสงขามฟาก หรือคาใชสิ่งกอสรางในทางหลวงซึ่งได
จัดสรางขึ้นเพื่อความสะดวกแกการจราจร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด 

 
หมวด ๔  

การขยายและสงวนเขตทางหลวง 
------------------------- 

 มาตรา ๖๔  ทางหลวงประเภทใดยังไมมีเขตทางปรากฏแนชัดหรือไมไดขนาดมาตรฐานที่กําหนดไว
ตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖ แลวแตกรณี ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดเขตทางหลวงและกําหนดเขตสงวน
สองขางทางไวเพื่อสรางหรือขยายทางหลวงไดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



 ๓๙๒
 
 ผูใดประสงคจะปลูกสรางสิ่งใดในเขตดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหขออนุญาตตอผูอํานวยการทางหลวง เมื่อ
ไดรับอนุญาตแลวจึงจะทําได  แตไมมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนถาไดมีการสรางหรือขยายทางหลวง 
 รัฐมนตรีอาจเพิกถอนประกาศกําหนดเขตทางหลวง หรือกําหนดเขตสงวนตามวรรคหนึ่งทั้งหมดหรือ
บางสวน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๖๕   เพื่อประโยชนแกงานทาง รัฐมนตรีมีอํานาจที่จะสงวนที่ดินของรัฐซึ่งมิไดมีบุคคลเขา
ครอบครองโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหมีแผนที่หรือแผนผังแสดงบริเวณที่ดินที่จะสงวนติดไวทายประกาศนั้น                      
            เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศ ไมมีผูใดแยงสิทธิ ใหที่ดินนั้น ตกอยูในความคุมครองของ
ผูอํานวยการทางหลวง และหามมิใหผูใดเขาครอบครอง หักราง จัดทํา หรือปลูกสรางดวยประการใด ๆ ในที่ดินนั้น 
เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวง 
 รัฐมนตรีอาจเพิกถอนประกาศการสงวนตามวรรคหนึ่งทั้งหมดหรือบางสวน โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 
 มาตรา ๖๖ ในกรณีที่มีการขออนุญาตจับจองที่ดินริมทางหลวงใหผูมีอํานาจอนุญาตสั่งเวนชองทาง
ไวใหเปนมุมฉากกับแนวทางหลวงโดยมีขนาดกวางยี่สิบเมตร เพื่อใหเปนทางเขาไปสูที่ดินขางในชองทางที่วานี้
ใหมีระยะหางกันไมนอยกวาหารอยเมตร และใหถือเปนทางหลวงดวย 
 เมื่อไดมีการเวนชองทางไวตามวรรคหนึ่ง ถามีการอนุญาตใหผูใดจับจองที่ดินเขาไปอีกใหผูมีอํานาจ
อนุญาตสั่งใหผูขออนุญาตเวนชองทางตามแนวเดิมตอไป 
 เมื่อไดมีการอนุญาตใหผูใดจับจองที่ดินริมทางหลวงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลวใหผูมีอํานาจ
อนุญาตแจงใหผูอํานวยการทางหลวงทราบ 
 มาตรา ๖๗ เมื่อไดมีคําสั่งใหผูใดเวนชองทางตามมาตรา ๖๖ แลว ภายในกําหนดเวลาไมเกิน
สามสิบวันนับแตวันที่ผูนั้นไดรับคําสั่ง  ใหผูนั้นจัดใหมีหลักเขตปกแสดงใหเห็นเขตทางที่เวนไวโดยระยะหางกัน
ไมเกินหนึ่งรอยเมตรตอหลักหนึ่ง และใหเปนหนาที่ของผูไดรับอนุญาตใหจับจองระวังรักษาหลักเขตนั้นให
เรียบรอยอยูเสมอ 
 ถาผูไดรับอนุญาตใหจับจองไมกระทําการตามวรรคหนึ่ง ใหผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจเขาปฏิบัติการได 
โดยผูไดรับอนุญาตใหจับจองเปนผูเสียคาใชจาย 
 

สวนที่ ๓ 
การเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อสรางหรือขยายทางหลวง 

-------------- 
 มาตรา ๖๘ เมื่อมีความจําเปนที่จะตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพื่อสรางหรือขยายทางหลวง ถามิได
ตกลงในเรื่องการโอนไวเปนอยางอื่น ใหดําเนินการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 



 ๓๙๓
 
 การโอนอสังหาริมทรัพยที่ไดมาตามวรรคหนึ่ง โดยมิไดมีการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย ใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียม 
 

สวนที่ ๔ 
บทกําหนดโทษ 

---------------- 
 มาตรา ๖๙ ผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๕ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 มาตรา ๗๐ ผูใดขัดขวางการกระทําของผูอํานวยการทางหลวง     หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการทางหลวง หรือเจาพนักงานซึ่งผูอํานวยการทางหลวงแตงตั้ง แลวแตกรณีตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๒  มาตรา ๓๗ วรรคสาม  มาตรา ๓๘ วรรคสม มาตรา ๔๗  มาตรา ๔๘ วรรคสาม 
มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๕ วรรคสี่ มาตรา ๕๖ วรรคหก มาตรา ๕๗ 
วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๖๒ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา  ๗๑ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ 
มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๕  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง หรือมาตรา ๖๕ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 
 มาตรา ๗๒ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง  
หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๒ หรือฝาฝนประกาศของผูอํานวยการทางหลวงตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง หรือ
มาตรา ๕๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา ๗๓ ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๐ หรือมาตรา ๖๔ วรรคสอง
หรือฝาฝนประกาศของผูอํานวยการทางหลวงตามมาตรา ๖๑   ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับ
ไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

บทเฉพาะกาล 
----------------- 

 มาตรา ๗๔ ใหทางหลวงจังหวัดตามกฎหมายวาดวยทางหลวงกอนพระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับ
เปลี่ยนเปนทางหลวงแผนดินตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๗๕ ในระหวางที่ยังไมมีกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ใหกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ยังคงใชบังคับไดตอไป
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมีกฎกระทรวง ตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแทน 



 ๓๙๔
 
 มาตรา ๗๖ พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน พระราชกฤษฎีกากําหนด
แนวทางหลวงที่จะสราง ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงคมนาคมกําหนดทางหลวงทีม่คีวาม
จําเปนตองสรางโดยเรงดวนซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ ๒๙๕  ลงวันที่ ๒๘  
พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๑๕  ใหคงใชบังคับไดตามอายุของพระราชกฤษฎีกานั้น 
 ในกรณีที่มีการเวนคืนตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อสรางหรือขยายทางหลวง ซึ่งออก
โดยอาศัยอํานาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ยังไมเสร็จส้ิน 
ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ตอไป 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
      อานันท  ปนยารชุน 
          นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ 
ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งเปนกฎหมายวาดวยทางหลวงที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไดประกาศใช
มาเปนเวลานานไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันสมควรปรัปบรุงกฎหมายวาดวยทางหลวงใหสอดคลอง
กับความเจริญและการพัฒนาประเทศในปจจุบันจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 



 ๓๙๕
 

ประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๒๙๐ 
----------------- 

 โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นวา ในปจจุบันเสนทางคมนาคมตาง ๆ ในประเทศยังมีไมเพียงพอที่จะ
อํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแกการจราจรและการขนสง อันเปนอุปสรรคตอความเจริญและการพัฒนา
ประเทศ สมควรจัดตั้งการทางพิเศษแหงประเทศไทยขึ้น ใหมีอํานาจหนาที่ในการสรางทางพิเศษเพื่อแกไข
อุปสรรคดังกลาวไดเร็วยิ่งขึ้น หัวหนาคณะปฏิวัติจึงมีคําสั่ง ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑. ในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ 
 “ทางพิเศษ” หมายความวา ทางหรือถนนซึ่งจัดสรางขึ้นใหม ไมวาในระดับพื้นดิน ใตพื้นดิน  เหนือพน
พื้นดินหรือพื้นน้ํา เพื่ออํานวยความสะดวกในการจราจรเปนพิเศษ และหมายความรวมถึงทางซึ่งใชสําหรับ
รถรางเดียวหรือรถใตดิน สะพาน อุโมงค เรือสําหรับขนสงรถขามฟาก ทาเรือ สําหรับข้ึนลงรถ ทางเทา ที่จอดรถ 
เขตทาง ไหลทาง เขื่อนกั้นน้ํา ทอทางระบายน้ํา กําแพงกันดิน ร้ัวเขต หลักระยะ สัญญาณจราจร เครื่องหมาย
จราจร และอาคารหรือส่ิงอื่นอันเปนอุปกรณเกี่ยวกับงานทางพิเศษ 
 “รถ” หมายความรวมถึงลอเลื่อนดวย 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
 “ผูวาการ” หมายความวา ผูวาการการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
 “พนักงาน” หมายความวา พนักงานการทางพิเศษแหงประเทศไทย รวมทั้งผูวาการ 
 “ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ 
 ขอ ๒ ใหจัดตั้งหนวยงานการทางพิเศษข้ึน เรียกวา “การทางพิเศษแหงประเทศไทย” เรียกโดยยอวา 
กทพ. และใหเปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
  (๑) สรางหรือจัดใหมีดวยวิธีการใด ๆ ตลอดจนบํารุงและรักษาทางพิเศษ 
  (๒) จัดดําเนินการหรือควบคุมธุรกิจอันเกี่ยวกับ การขนสงโดยรถรางเดียว และรถใตดิน 
  (๓) ดําเนินงานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับทางพิเศษ 
 ขอ ๓ ให กทพ. ต้ังสํานักงานใหญในนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และจะตั้งสาขาสํานักงานขึ้น ณ ที่ใดก็ได 
 ขอ ๔ ทุนของ กทพ. ประกอบดวย 
  (๑) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ไดรับจากรัฐบาล หรือบุคคลอื่น 
  (๒) เงินซึ่งไดมาตามขอ ๖ (๕) หรือ (๖) 
 ขอ ๕ เงินสํารองของ กทพ. ใหประกอบดวยเงินสํารองเผื่อขาด และเงินสํารองอื่นตามที่คณะกรรมการ
จะเห็นสมควร 
 ขอ ๖ เพื่อบรรลุวัตถุประสงคตามขอ ๒ ให กทพ. มีอํานาจ 



 ๓๙๖
 
  (๑) สราง  ซื้อ จัดหา  รับโอน  จําหนาย  เชา  ใหเชา ใหเชาซื้อ แลกเปลี่ยน ยืม  ใหยืม และ
ดําเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช บริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆของ กทพ. 
  (๒) ซื้อ จัดหา จําหนาย เชา ใหเชาซื้อ  แลกเปลี่ยน ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองหรือดําเนินงาน
เกี่ยวกับทรัพยสินใด ๆ  
  (๓) วางแผน สํารวจ ออกแบบเกี่ยวกับการสรางหรือขยายทางพิเศษ 
  (๔) เรียกเก็บคาผานทางพิเศษ และคาบริการในการใชรถที่เคลื่อนโดยรางเดียวหรือรถใตดิน 
  (๕) กูยืมเงินหรือลงทุน 
  (๖) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน 
 ขอ ๗ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการการทางพิเศษแหงประเทศไทย” 
ประกอบดวย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไมนอยกวาเจ็ดคนแตไมเกินเกาคน ทั้งนี้ ไมรวมผูวา
การซึ่งเปนกรรมการโดยตําแหนง 
 ใหคณะรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งประธานกรรมการ และกรรมการอื่นซึ่งมิใชกรรมการโดยตําแหนง 
 ขอ ๘ ผูซึ่งจะดํารงตําแหนงประธานกรรมการ กรรมการ และผูวาการ ตองเปนผูมีสัญชาติไทย และมี
ความรูความชัดเจนเพียงพอเกี่ยวกับการบริหาร วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร การผังเมือง 
เศรษฐศาสตร การคลัง หรือนิติศาสตร 
 ขอ ๙ ผูมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้จะเปนประธานกรรมการหรือกรรมการมิได 
  (๑) เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับ กทพ. หรือในกิจการที่กระทําใหแก กทพ. ไมวาโดยตรง
หรือออม เวนแตเปนเพียงผูถือหุนเพื่อประโยชนในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจํากัดที่กระทําการอันมีสวนไดเสีย
เชนวานั้น 
  (๒) เปนพนักงาน เวนแตผูดํารงตําแหนงผูวาการ 
  (๓) เปนบุคคลลมละลาย 
  (๔) เปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 ขอ ๑๐ ใหประธานกรรมการ หรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง อยูในตําแหนงคราวละสี่ป แต
สําหรับกรรมการนั้นในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกําหนดสองป ใหกรรมการดังกลาวออกจากตําแหนงกึ่งหนึ่งโดยวิธี
จับสลาก ถาไมอาจหาจํานวนกึ่งหนึ่งไดก็ใหกรรมการซึ่งจะอยูในตําแหนงตอไปมีจํานวนมากกวา 
 ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับการแตงตั้งอีกได 
 ขอ ๑๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามขอ ๑๐ ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ ่ง
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 



 ๓๙๗
 
  (๓) คณะรัฐมนตรีใหออก 
  (๔) ตกเปนผูขาดคุณสมบัติขอ ๘ หรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๙ 
 เมื่อประธานกรรมการ หรือกรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระ คณะรัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอ่ืนเปน
ประธานกรรมการหรือกรรมการแทนได ใหประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งไดรับการแตงตั้งอยูในตําแหนงตาม
วาระของประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งตนแทน 
 ขอ ๑๒ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่วางนโยบายและควบคุมดูแลทั่วไปซึ่งกิจการของ กทพ. 
อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง 
  (๑) ออกระเบียบหรือขอบังคับเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
  (๒) ออกระเบียบหรือขอบังคับการประชุม 
  (๓) ออกระเบียบหรือขอบังคับการดําเนินกิจการของคณะกรรมการ 
  (๔) ออกระเบียบหรือขอบังคับการจัดแบงสวนงานหรือวิธีปฏิบัติงาน 
  (๕) กําหนดตําแหนง อัตราเงินเดือน หรือคาจางของพนักงานหรือลูกจาง 
  (๖) ออกระเบียบหรือขอบังคับการบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อนเงินเดือนหรือคาจาง การออก
จากตําแหนง วินัย การลงโทษ และการรองทุกขของพนักงานและลูกจาง 
  (๗) ออกระเบียบหรือขอบังคับการจายคาพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คา
ลวงเวลา และการจายเงินอื่น 
  (๘) ออกระเบียบหรือขอบังคับเครื่องแบบพนักงานและลูกจาง 
  (๙) ออกระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชและรักษาทรัพยสินของ กทพ. 
  (๑๐) ออกระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับการจัดเก็บคาผานทางพิเศษ 
  (๑๑) ออกระเบียบหรือขอบังคับเกี่ยวกับคาบริการในการใชรถรางเดียว หรือรถใตดิน 
 ระเบียบหรือขอบังคับวิธีปฏิบัติงานตาม (๔) ถามีขอความจํากัดอํานาจของผูวาการในการทํานิติกรรม
ไวประการใด ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ขอ ๑๓ ใหมีผูวาการหนึ่งคนโดยคณะกรรมการเปนผูแตงตั้ง 
 ใหผูวาการไดรับเงินเดือนตามที่คณะกรรมการกําหนด  และพนจากตําแหนงเมื่อตาย ลาออก  ตกเปน
ผูขาดคุณสมบัติตามขอ ๘ หรือมีลักษณะตองหามตามขอ ๑๔ หรือคณะกรรมการใหออก 
 มติใหผูวาการออกจากตําแหนง ตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวน
กรรมการทั้งหมด นอกจากผูวาการ 
 การแตงตั้ง การกําหนดอัตราเงินเดือน หรือการใหออกจากตําแหนงตามขอนี้ จะตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี 
 ขอ ๑๔ ผูมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้จะเปนผูวาการมิได 



 ๓๙๘
 
  (๑) เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับ กทพ. หรือในกิจกรรมที่กระทําใหแก กทพ. ไมวาโดยตรง
หรือออม เวนแตเปนเพียงผูถือหุนเพื่อประโยชนในการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจํากัดที่กระทําการอันมีสวนไดเสีย
เชนวานั้น 
  (๒) เปนขาราชการประจํา 
  (๓) เปนผูมีตําแหนงการเมือง 
  (๔) เปนผูไมอาจทํางานไดเต็มเวลาให กทพ. 
  (๕) เปนบุคคลลมละลาย 
  (๖) เปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 ขอ ๑๕ ผูวาการมีหนาที่บริหารกิจการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ กทพ.  ตามนโยบาย  ระเบียบ หรือ
ขอบังคับของคณะกรรมการ และมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง 
 ขอ ๑๖ ผูวาการมีอํานาจ 
  (๑) บรรจุ แตงตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัยแกพนักงานและ      
ลูกจาง ตามระเบียบหรือขอบังคับของคณะกรรมการ  แตถาเปนพนักงานหรือลูกจางตั้งแตตําแหนงที่ปรึกษา       
ผูเชี่ยวชาญ ผูอํานวยการฝายหรือเทียบเทาขึ้นไป จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
  (๒) กําหนดเงื่อนไขในการทํางานของพนักงานและลูกจาง และออกระเบียบวิธีปฏิบัติงาน
ของ กทพ. โดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบหรือขอบังคับของคณะกรรมการ 
 ขอ ๑๗ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ผูวาการเปนผูกระทําในนามของ กทพ. และเปนผูกระทํา
แทน กทพ. เพื่อการนี้ ผูวาการจะมอบอํานาจใหตัวแทนหรือบุคคลใดกระทํากิจการเฉพาะอยางแทนก็ได ทั้งนี้ตอง
เปนไปตามระเบียบหรือขอบังคับของคณะกรรมการ 
 นิติกรรมที่ผูวาการกระทําโดยฝาฝนระเบียบหรือขอบังคับตามขอ ๑๒ วรรคสอง ยอมไมผูกพัน กทพ. 
เวนแตคณะกรรมการจะใหสัตยาบัน 
 ขอ ๑๘ เมื่อผูวาการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  หรือเมื่อตําแหนงผูวาการวางลงในระหวางที่ยังมิไดแตงตั้ง
ผูวาการ ใหคณะกรรมการแตงตั้งพนักงานคนหนึ่งเปนผูทําการแทนผูวาการ หรือรักษาการในตําแหนงผูวาการ
แลวแตกรณี และใหนําขอ ๑๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ใหผูทําการแทนผูวาการหรือ   ผูรักษาการในตําแหนงผูวาการ   มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
อยางเดียวกับผูวาการ เวนแตอํานาจหนาที่ของผูวาการในฐานะกรรมการ 
 ขอ ๑๙ ประธานกรรมการและกรรมการยอมไดรับประโยชนตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 ขอ ๒๐ ประธานกรรมการ กรรมการ พนักงานและลูกจาง ไดรับโบนัสตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด 
 ขอ ๒๑ ใหประธานกรรมการ กรรมการ และพนักงาน เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 



 ๓๙๙
 
 ขอ ๒๒  (ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ   ฉบับที่  ๒๙๐  ลงวันที่  
๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๓) 
 ขอ ๒๓  (ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ   ฉบับที่  ๒๙๐  ลงวันที่  
๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๔) 
 ขอ ๒๔  (ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ   ฉบับที่  ๒๙๐  ลงวันที่  
๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๔) 
 ขอ ๒๕  (ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ   ฉบับที่  ๒๙๐  ลงวันที่  
๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๔) 
 ขอ ๒๖ ในกรณีที่การสรางหรือขยายทางพิเศษผานแดนแหงกรรมสิทธิ์เหนือพนพื้นดินหรือใตพื้นดิน
ของบุคคลอื่นโดยไมเวนคืนอสังหาริมทรัพย ใหตราพระราชกฤษฎีกากําหนดแนวทางพิเศษนั้น และให กทพ.     
มีอํานาจเขาดําเนินการที่จําเปนในอสังหาริมทรัพยนั้นได แตตองใชคาเสียหายใหแกผูมีสิทธิกอนเขาดําเนินการ
ดังกลาว 
    (ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ   ฉบับที่  ๒๙๐  ลงวันที่  
๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๕) 

ขอ ๒๗  (ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ   ฉบับที่  ๒๙๐  ลงวันที่ 
๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๖) 
 ขอ ๒๘ ในกรณีที่ กทพ. สรางหรือขยายทางพิเศษตามขอ ๒๖ ผูใดจะสรางโรงเรือนหรือส่ิงอื่นใตทาง
พิเศษที่อยูเหนือพนพื้นดินหรือเหนือทางพิเศษที่อยูใตพื้นดิน ก็ใหกระทําไดแตตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก 
กทพ. การอนุญาตนั้นใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ กทพ. กําหนด 
 โรงเรือนหรือส่ิงอื่นที่สรางขึ้นโดยฝาฝนวรรคหนึ่ง ให กทพ. มีอํานาจรื้อถอนหรือทําลายตามควรแกกรณี
โดยไมตองจายคาทดแทน 
 ขอ ๒๙ หามมิใหผูใดสรางโรงเรือนหรือส่ิงอื่น หรือปลูกตนไมหรือพืชผลอยางใด ๆ ในทางพิเศษ หรือ
เพื่อเชื่อมติดตอกับทางพิเศษ เวนแตผูซึ่งดําเนินกิจการอันเปนสาธารณูปโภค ซึ่งมีความจําเปนตองปกเสาพาดสาย 
หรือวางทอเพื่อขามหรือลอดทางพิเศษ ใหขออนุญาตและทําความตกลงกับ กทพ. เสียกอนจึงจะกระทําการนั้นได 
และถาไมสามารถตกลงกันไดในเหตุลักษณะของงานหรือในเรื่องคาเชา   ใหเสนอรัฐมนตรีเปนผูวินิจฉัย   คํา
วินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
 โรงเรือนหรือส่ิงอื่นที่สรางขึ้น หรือตนไมหรือพืชผลที่ปลูกขึ้นโดยฝาฝนวรรคหนึ่งใหนําขอ ๒๘ วรรคสอง 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ขอ ๓๐ หามมิใหผูใดกระทําการใด ๆ ใหทางพิเศษอยูในลักษณะอันนาจะเปนเหตุใหเกิดอันตรายแก
การจราจร 



 ๔๐๐
 
 ขอ ๓๑ หามมิใหผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคาหรือทําใหไรประโยชนซึ่งทางพิเศษ อันอาจ
เปนอันตรายแกรถหรือบุคคลซึ่งใชทางพิเศษ 
 ขอ ๓๒ เพื่อประโยชนในการสรางหรือขยายทางพิเศษ และการบํารุงรักษา การปองกันอันตราย หรือ
ความเสียหายที่จะเกิดแกทางพิเศษ ให กทพ. มีอํานาจเขาครอบครองหรือใชเปนการชั่วคราวซึ่งอสังหาริมทรัพย
ในความครอบครองของบุคคลใดที่มิใชโรงเรือนซึ่งคนอยูอาศัยหรือประกอบธุรกิจ ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
  (๑) การเขาครอบครองหรือใชอสังหาริมทรัพย เปนการจําเปนสําหรับการสรางหรือขยาย
ทางพิเศษ และการบํารุงรักษา การปองกันอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดแกทางพิเศษ 
  (๒) ไดแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยทราบลวงหนาภายใน
เวลาอันสมควร 
  (๓) หากการเขาครอบครองหรือใชอสังหาริมทรัพยมีความจําเปนที่จะตองร้ือถอนหรือ
ทําลายสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่มิใชโรงเรือนซึ่งคนอยูอาศัย ก็ให กทพ. มีอํานาจรื้อถอนหรือทําลายสิ่งปลูกสราง
ดังกลาวหรือตัดฟนตนไมได ทั้งนี้เทาที่จําเปน 
 กอนที่จะดําเนินการตาม (๓) ให กทพ. แจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยทราบ 
เจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยนั้นอาจยื่นคํารองแสดงเหตุที่ไมสมควรทําเชนนั้นไปยังคณะกรรมการ
เพื่อวินิจฉัยภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
 ถามีความเสียหายเกิดแกเจาของ ผูครองครอง หรือผูทรงสิทธิอ่ืนในอสังหาริมทรัพย เนื่องจากการ
กระทําของพนักงานและลูกจาง บุคคลนั้นยอมเรียกคาทดแทนจาก กทพ. ได 
 ขอ ๓๓ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ กทพ. เพื่อการนี้จะสั่งให กทพ. ชี้แจง
ขอเท็จจริง   แสดงความคิดเห็น   ทํารายงานหรือยับยั้งการกระทําที่ขัดตอนโยบายของรัฐบาลหรือมติของ
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอํานาจที่จะสั่งใหปฏิบัติการตามนโยบายของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี และสั่ง
สอบสวนขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับการดําเนินกิจการได 
 ขอ ๓๔ ในการที่ กทพ. จะตองเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ให
คณะกรรมการนําเรื่องเสนอรัฐมนตรีเพื่อเสนอตอไปยังคณะรัฐมนตรี 
 ขอ ๓๕ ให กทพ. เปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคาร ตามระเบียบของคณะกรรมการ ซึ่งไดรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
 ขอ ๓๖ กทพ. จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอนจึงจะดําเนินกิจการดังตอไปนี้ได 
  (๑) สรางหรือขยายทางพิเศษ 
  (๒) กูยืมเงินเกินสิบลานบาท 
  (๓) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน 
  (๔) จําหนายอสังหาริมทรัพยทีม่ีราคาเกนิหาแสนบาท 
  (๕) จําหนายทรัพยสินที่มีราคาเกินหนึ่งลานบาทจากบัญชีเปนสูญ 
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 ขอ ๓๗  ให  กทพ.  จัดทํางบประมาณประจําป  โดยแยกเปนงบลงทุน  และงบทําการ สําหรับงบลงทุน
ใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและใหความเห็นชอบ สวนงบทําการใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
 ขอ ๓๘  รายไดที่ กทพ. ไดรับจากการดําเนินกิจการ ใหตกเปนของ กทพ. 
 รายไดที่ไดรับในปหนึ่ง ๆ เมื่อไดหักรายจายและจัดสรรเงินสํารอง รวมทั้งคาใชจายสวนใหญอันจําเปน
ในการขยายกิจการหรือลงทุนเพื่อสรางทางที่ไดรับอนุมัติแลวเหลือเทาใด ใหนําสงเปนรายไดของรัฐ 
 ถารายไดมีไมเพียงพอสําหรับรายจายนอกจากเงินสํารอง และ กทพ. ไมสามารถหาเงินจากทางอื่นได 
รัฐพึงจายเงินใหแก กทพ. เทาจํานวนที่ขาด 
 ขอ ๓๙  ให กทพ. ทํารายงานปละครั้งเสนอรัฐมนตรี รายงานนี้ใหกลาวถึงผลของงานในปที่ลวงมาแลว 
และคําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทําในภายหนา 
 ขอ ๔๐ ให กทพ. วางและรักษาไวซึ่งระบบการบัญชีที่เหมาะสมแกกิจการสาธารณูปโภคแยกตาม
ประเภทงานสวนที่สําคัญ มีการลงรายการรับและจายเงิน สินทรัพย และหนี้สินที่แสดงกิจการที่เปนอยูตามจริง 
และตามที่ควรตามประเภทงาน พรอมดวยขอความอันเปนที่มาของรายการดังกลาวและใหมีการสอบบัญชี
ภายในเปนประจํา 
 ขอ ๔๑   ให กทพ. จัดทํางบดุล บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุน ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นป
บัญชี 
 ขอ ๔๒  ทุกปใหคณะกรรมการแตงตั้งผูสอบบัญชีคนหนึ่งหรือหลายคน เพื่อสอบและรับรองบัญชีของ 
กทพ. เปนป ๆ ไป 
 หามมิใหแตงตั้งประธานกรรมการ  กรรมการ  พนักงาน  ลูกจาง  ผูอ่ืนซึ่งเปนผูแทนของ กทพ. หรือผูมี
สวนไดเสียในการงานที่ กทพ. จัดทํา เปนผูสอบบัญชี 
 ขอ ๔๓  ผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี และเอกสารหลักฐานของ กทพ. เพื่อการนี้ ให
มีอํานาจสอบถามประธานกรรมการ กรรมการ พนักงาน ลูกจาง และผูอ่ืนซึ่งเปนผูแทนของ กทพ. 
 ขอ ๔๔   ใหผูสอบบัญชีทํารายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอคณะกรรมการ     เพื่อเสนอตอไปยัง
คณะรัฐมนตรี และให กทพ. โฆษณารายงานประจําปของปที่ลวงแลว แสดงงบดุล บัญชีทําการและบัญชีกําไร
ขาดทุน ที่ผูสอบบัญชีรับรองวาถูกตองแลวภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูสอบบัญชีรับรองวาถูกตอง 
 ขอ ๔๕  ใหพนักงานและลูกจางมีสิทธิรองทุกขเกี่ยวกับการลงโทษไดตามระเบียบหรือขอบังคับของ
คณะกรรมการ 
 ขอ ๔๖  ให กทพ. จัดใหมีบําเหน็จบํานาญ หรือกองทุนสงเคราะห หรือการสงเคราะหอ่ืนเพื่อสวัสดิการ
ของผูปฏิบัติงานใน กทพ. และครอบครัว ในกรณีพนจากตําแหนง ประสบอุบัติเหตุเจ็บปวย หรือกรณีอ่ืนอันควร
แกการสงเคราะห 
 การจัดใหมีบําเหน็จบํานาญหรือกองทุนสงเคราะหตามวรรคหนึ่ง หลักเกณฑการจายบําเหน็จบํานาญ 
การออกเงินสมทบในกองทุนสงเคราะห การกําหนดประเภทของผูที่พึงไดรับการสงเคราะหจากกองทุน
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สงเคราะห และหลักเกณฑการสงเคราะห  ตลอดจนการจัดการเกี่ยวกับกองทุนใหเปนไปตามระเบียบหรือ
ขอบังคับของคณะกรรมการ 
 ระเบียบหรือขอบังคับวรรคสอง ใหใชบังคับไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
 ขอ ๔๗  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด 
  (๑) ทางพิเศษสายใดตลอดทั้งสายหรือบางสวนที่ตองเสียคาผานทางพิเศษ 
  (๒) ประเภทของรถที่ตองเสียหรือยกเวนคาผานทางพิเศษ 
  (๓) อัตราคาผานทางพิเศษ 
 ขอ ๔๘  ใหพนักงานซึ่งผูวาการแตงตั้งใหมีหนาที่เกี่ยวกับการเก็บคาผานทางพิเศษมีอํานาจ ดังตอไปนี้ 
  (๑) เรียกเก็บคาผานทางพิเศษตามประกาศของรัฐมนตรี 
  (๒) ส่ังใหหยุดและตรวจสอบรถที่ผานหรือจะผานทางพิเศษ เพื่อประโยชนในการเรียกเก็บ
คาผานทางพิเศษ 
  (๓) ออกคําสั่งใหบุคคลใด ๆ  มาชี้แจงหรือแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงไมเสีย
คาผานทางพิเศษตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ 
 ขอ ๔๙  บุคคลใดใชรถบนทางพิเศษที่กําหนดใหเก็บคาผานทางพิเศษตามขอ ๔๗ ตองเสียคาผานทาง
พิเศษตามประกาศของรัฐมนตรี 

ขอ ๕๐  (ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ   ฉบับที่  ๒๙๐  ลงวันที่  
๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๗) 
 ขอ ๕๑  ผูใดฝาฝนขอ ๓๐  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ขอ ๕๒  ผูใดฝาฝนขอ ๓๑  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 
 ขอ ๕๓ ผูใดหลีกเลี่ยงไมเสียคาผานทางพิเศษตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหารอยบาท 
 ขอ ๕๔  ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานซึ่งสั่งตามขอ ๔๘ (๒) หรือ (๓) ตองระวางโทษปรบัไมเกนิ
หารอยบาท 
 ขอ ๕๕  ภายในระยะเวลาหาปนับแตวันที่ประกาศของคณะปฏิบัติฉบับนี้ใชบังคับ   รัฐมนตรีอาจสั่งให
ขาราชการหรือพนักงานเทศบาลผูหนึ่งผูใดไปปฏิบัติงานในการทางพิเศษแหงประเทศไทยอีกตําแหนงหนึ่งได 
เมื่อไดรับอนุมัติจากเจาสังกัด 
 ขอ ๕๖  ใหนํากฎหมายวาดวยการจราจรทางบกมาใชบังคับแกการจราจรในทางพิเศษโดยอนุโลม และ
ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยและความสะดวกในการจราจร
ในทางพิเศษ นอกไปจากที่บัญญัติไวตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก 
 กฎกระทรวงนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
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 ขอ ๕๗  ใหพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่
ตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก เฉพาะการปฏิบัติหนาที่ในทางพิเศษ ยกเวนอํานาจเปรียบเทียบคดี 
 ขอ ๕๘   ผูใดฝาฝนกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในขอ ๕๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 ขอ ๕๙   ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ 
 ขอ ๖๐ ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวนัถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป 

 
                                                                                         ประกาศ ณ วันที ่ ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๑๕ 
                                                                                        จอมพล ถ. กิตติขจร 
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