พระราชบัญญัติ
ทางหลวง
พ.ศ. 2535
-----------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2535
เปนปที่ 47 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศ
วา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยทางหลวง
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภาดัง
ตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2515
(2) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.
2515 พ.ศ. 2522
(3) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.
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2515 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
"ทางหลวง" หมายความวา ทางหรือถนนซึ่งจัดไวเพื่อประโยชนในการจราจรสาธารณะทางบก ไม
วาในระดับพื้นดิน ใตหรือเหนือพื้นดิน หรือใตหรือเหนืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นนอกจากทางรถไฟ และ
ใหหมายความรวมถึงที่ดิน พืช พันธุไมทุกชนิด สะพาน ทอหรือรางระบายน้ํา อุโมงค รองน้ํา กําแพงกันดิน
เขื่อน รั้ว หลักสํารวจ หลักเขต หลักระยะ ปายจราจร เครื่องหมายจราจร เครื่องหมายสัญญาณ เครื่อง
สัญญาณไฟฟา ที่จอดรถ ที่พักคนโดยสาร เรือสําหรับขนสงขามฟาก ทาเรือสําหรับขึ้นหรือลงรถ และอาคาร
หรือสิ่งอื่นอันเปนอุปกรณงานทางบรรดาที่ไดจัดไวในเขตทางหลวง และเพื่อประโยชนแกงานทางหลวงนั้น
"งานทาง" หมายความวา กิจการใดที่ทําขึ้นเพื่อหรือเนื่องในการสํารวจการกอสราง การขยาย การ
บูรณะ หรือการบํารุงรักษาทางหลวง หรือการจราจรบนทางหลวง
"ทางจราจร" หมายความวา สวนหนึ่งของทางหลวงที่ทําหรือจัดไวเพื่อการจราจรของยานพาหนะ
"ทางเทา" หมายความวา สวนหนึ่งของทางหลวงที่ทําหรือจัดไวสําหรับคนเดิน
"ทางขนาน" หมายความวา สวนหนึ่งของทางหลวงที่ทําหรือจัดไวทั้งสองขางหรือเฉพาะขางใดขาง
หนึ่งของทางหลวงเพื่อใชเปนทางจราจรหรือทางเทา
"ไหลทาง" หมายความวา สวนหนึ่งของทางหลวงที่อยูติดตอกับทางจราจรทั้งสองขาง
"ผูอํานวยการทางหลวง" หมายความวา บุคคลซึ่งมีอํานาจและหนาที่หรือไดรับแตงตั้งใหควบคุม
ทางหลวงและงานทางเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเฉพาะทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่ง หรือเฉพาะสายใด
สายหนึ่ง ตามพระราชบัญญัตินี้
"เจาพนักงานทางหลวง" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหเปนเจาพนักงานทางหลวงเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ในสวนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น และใหมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานทาง
หลวง กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องดังตอไปนี้
(1) กําหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะ
(2) จัดทํา ปก ติดตั้งปายจราจร เครื่องหมายจราจร เครื่องหมายสัญญาณหรือสัญญาณอยางอื่น ขีด
เสน เขียนขอความ หรือเครื่องหมายอื่นใดสําหรับการจราจรบนทางหลวง
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(3) กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
สวนที่ 1
บททั่วไป
--------หมวด 1
ประเภทของทางหลวง
-----------มาตรา 6 ทางหลวงมี 6 ประเภท คือ
(1) ทางหลวงพิเศษ
(2) ทางหลวงแผนดิน
(3) ทางหลวงชนบท
(4) ทางหลวงเทศบาล
(5) ทางหลวงสุขาภิบาล
(6) ทางหลวงสัมปทาน
มาตรา 7 ทางหลวงพิเศษ คือ ทางหลวงที่ไดออกแบบเพื่อใหการจราจรผานไดตลอดรวดเร็วเปน
พิเศษ ซึ่งรัฐมนตรีไดประกาศกําหนดใหเปนทางหลวงพิเศษและกรมทางหลวงเปนผูดําเนินการกอสราง
ขยายบูรณะและบํารุงรักษา และไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงพิเศษ
มาตรา 8 ทางหลวงแผนดิน คือ ทางหลวงสายหลักที่เปนโครงขายเชื่อมระหวางภาค จังหวัด อําเภอ
ตลอดจนสถานที่ที่สําคัญ ที่กรมทางหลวงเปนผูดําเนินการกอสราง ขยาย บูรณะ และบํารุงรักษา และไดลง
ทะเบียนไวเปนทางหลวงแผนดิน
มาตรา 9 ทางหลวงชนบท คือ ทางหลวงนอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาล ที่องคการบริหารสวน
จังหวัด กรมโยธาธิการ หรือสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทเปนผูดําเนินการกอสราง ขยาย บูรณะ และบํารุง
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รักษา และไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงชนบท
มาตรา 10 ทางหลวงเทศบาล คือ ทางหลวงในเขตเทศบาล ที่เทศบาลเปนผูดําเนินการกอสรางขยาย
บูรณะและบํารุงรักษา และไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงเทศบาล
มาตรา 11 ทางหลวงสุขาภิบาล คือ ทางหลวงในเขตสุขาภิบาลที่สุขาภิบาลเปนผูดําเนินการกอสราง
ขยาย บูรณะและบํารุงรักษา และไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงสุขาภิบาล
มาตรา 12 ทางหลวงสัมปทาน คือ ทางหลวงที่รัฐบาลไดใหสัมปทานตามกฎหมายวาดวยทางหลวง
ที่ไดรับสัมปทาน และไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงสัมปทาน
มาตรา 13 ทางหลวงประเภทตาง ๆ ไดลงทะเบียนไวดังตอไปนี้
(1) ทางหลวงพิเศษ และทางหลวงแผนดิน อธิบดีกรมทางหลวงเปนผูจัดใหลงทะเบียนไว ณ กรม
ทางหลวง โดยอนุมัติรัฐมนตรี
(2) ทางหลวงสัมปทาน คือ อธิบดีกรมทางหลวงเปนผูจัดใหลงทะเบียนไว ณ กรมทางหลวง
(3) ทางหลวงชนบท ผูวาราชการจังหวัดเปนผูจัดใหลงทะเบียนไว ณ ศาลากลางจังหวัด เมื่อไดรับ
ความยินยอมจากอธิบดีกรมโยธาธิการ หรือเลขาธิการเรงรัดพัฒนาชนบท แลวแตกรณี
(4) ทางหลวงเทศบาลนายกเทศมนตรีเปนผูจัดใหลงทะเบียนไว ณ สํานักงานเทศบาลโดยอนุมัติผู
วาราชการจังหวัด
(5) ทางหลวงสุขาภิบาล ประธานกรรมการสุขาภิบาลเปนผูจัดใหลงทะเบียนไว ณ สํานักงานเทศ
บาลโดยอนุมัติอธิบดีกรมโยธาธิการ
มาตรา 14 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งผูอํานวยการทางหลวง การแตงตั้งนั้นจะจํากัดใหเปนผูอํานวย
การทางหลวงเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเฉพาะทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่ง หรือเฉพาะสายใดสายหนึ่ง
ก็ได
มาตรา 15 ในกรณีที่รัฐมนตรียังไมไดแตงตั้งผูอํานวยการทางหลวงตามมาตรา 14 ใหบุคคลดังตอไป
นี้เปนผูอํานวยการทางหลวง
(1) อธิบดีกรมทางหลวงเปนผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดิน และทางหลวงสัมปทาน
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(2) ผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมายเปนผูอํานวยการทางหลวง
ชนบท
(3) นายกเทศมนตรีเปนผูอํานวยการทางหลวงเทศบาล
(4) ประธานกรรมการสุขาภิบาลเปนผูอํานวยการทางหลวงสุขาภิบาล
มาตรา 16 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเปลี่ยนประเภททางหลวง ดังตอไปนี้
(1) ทางหลวงที่อยูในอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเดียวกันใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงนั้น
เปนผูมีอํานาจสั่งเปลี่ยน
(2) ทางหลวงที่อยูในอํานาจของรัฐมนตรีวาการตางกระทรวงกันใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงซึ่งเปน
ผูรับการเปลี่ยนประเภททางหลวงเปนผูมีอํานาจสั่งเปลี่ยน
เมื่อไดเปลี่ยนประเภททางหลวงตามวรรคหนึ่งแลว ใหแกไขทะเบียนใหถูกตอง
การสั่งเปลี่ยนทางหลวงประเภทอื่นเปนทางหลวงพิเศษหรือการสั่งเปลี่ยนทางหลวงพิเศษเปนทาง
หลวงประเภทอื่น ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 17 ในกรณีที่มีปญหาวาทางหลวงสายใดเปนทางหลวงประเภทใดใหรัฐมนตรีเปนผูวินิจฉัยชี้
ขาด
มาตรา 18 บุคคลซึ่งกอสรางทางขึ้นอาจรองขอใหเจาหนาที่ตามมาตรา 13 ลงทะเบียนทางนั้นเปน
ทางหลวงได แตเจาหนาที่ดังกลาวจะรับลงทะเบียนใหไดตอเมื่อบุคคลซึ่งกอสรางทางนั้นไดปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่เจาหนาที่ไดกําหนดไวแลว
หมวด 2
การกํากับ ตรวจตรา และควบคุมทางหลวงและงานทาง
-----------มาตรา 19 ใหอธิบดีกรมทางหลวงเปนเจาหนาที่กํากับ ตรวจตรา และควบคุมทางหลวงและงานทาง
ที่เกี่ยวกับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดิน และทางหลวงสัมปทาน
มาตรา 20 ใหอธิบดีกรมโยธาธิการหรือเลขาธิการเรงรัดพัฒนาชนบท แลวแตกรณีเปนเจาหนาที่
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กํากับ ตรวจตรา และควบคุมทางหลวงและงานทางที่เกี่ยวกับทางหลวงชนบทและทางหลวงสุขาภิบาล
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลดังตอไปนี้
(1) นายอําเภอซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมายเปนเจาหนาที่ชวยเหลืออธิบดีกรมโยธาธิการหรือ
เลขาธิการเรงรัดพัฒนาชนบท แลวแตกรณี ในกรณีที่เกี่ยวกับทางหลวงชนบท
(2) ประธานกรรมการสุขาภิบาลเปนเจาหนาที่ชวยเหลืออธิบดีกรมโยธาธิการ ในกรณีที่เกี่ยวกับทาง
หลวงสุขาภิบาล
มาตรา 21 ใหนายกเทศมนตรีเปนเจาหนาที่กํากับ ตรวจตราและควบคุมทางหลวงและงานทางที่
เกี่ยวกับทางหลวงเทศบาล

มาตรา 22 ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจ
และหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจตรายานพาหนะที่เดินบนทางหลวงและการจราจรบน
ทางหลวงใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตกรณีที่ไมไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา 23 ใหเจาพนักงานทางหลวงมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ตรวจตราดูแลมิใหมีการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้
(2)เรียกยานพาหนะใหหยุดเพื่อทําการตรวจสอบในกรณีที่เชื่อวามีการกระทําอันเปนความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้
(3) จับกุมผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในขณะกระทําความผิด เพื่อสงใหพนักงานฝายปก
ครองหรือตํารวจดําเนินคดีตอไป
ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานทางหลวงแสดงบัตรประจําตัวตอผูซึ่งเกี่ยวของ
บัตรประจําตัวเจาพนักงานทางหลวงใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 24 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทางหลวงเปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 25 ในสวนที่เกี่ยวกับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดิน และทางหลวงสัมปทาน ใหอธิบดี
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กรมทางหลวงมีอํานาจกําหนดมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงและงานทางรวมทั้งกําหนดเขตทางหลวง
ที่จอดรถ ระยะแนวตนไม และเสาพาดสาย
มาตรา 26 ในสวนที่เกี่ยวกับทางหลวงชนบท ทางหลวงเทศบาลและทางหลวงสุขาภิบาล ใหอธิบดี
กรมโยธาธิการหรือเลขาธิการเรงรัดพัฒนาชนบท แลวแตกรณี มีอํานาจกําหนดมาตรฐานและลักษณะของ
ทางหลวงและงานทาง รวมทั้งกําหนดเขตทางหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวตนไมและเสาพาดสาย ตลอดจน
ควบคุมในทางวิชาการและอบรมเจาหนาที่ฝายชางเกี่ยวกับทางหลวงและงานทาง
มาตรา 27 นอกจากทางหลวงสัมปทาน การสรางทางหลวงประเภทใดขึ้นใหมหรือขยายเขตทาง
หลวงประเภทใด ใหเปนอํานาจและหนาที่ของผูอํานวยการทางหลวงประเภทนั้น
มาตรา 28 ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนแกงานทางหรือการจราจรบนทางหลวง ใหผูอํานวยการทาง
หลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง มีอํานาจปดการบนทางหลวงนั้นทั้งสายหรือบาง
สวนเปนการชั่วคราวและวางระเบียบปฏิบัติสําหรับใหเจาพนักงานปดการจราจรเปนครั้งคราวเพื่อความ
ปลอดภัยได
มาตรา 29 ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนแกงานทาง ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจ
(1) ใชที่ดินริมทางซึ่งปราศจากสิ่งกอสรางที่อยูในความครอบครองของบุคคลใดเปนการชั่วคราว
(2) ใชและเขาครอบครองวัตถุสําหรับใชงานทางซึ่งอยูในที่ดินของบุคคลใดเปนการชั่วคราว รวมทั้ง
ทําทางผานเขาไปในที่ดินใด ๆ เพื่อใชและเขาครอบครองวัตถุสําหรับใชงานทางไดดวย
กอนที่จะกระทําตาม (1) หรือ (2) ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวย
การทางหลวงแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน
มาตรา 30 เพื่อประโยชนในการปองปดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเปนการฉุกเฉิน ใหผูอํานวยการ
ทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจใชที่ดินหรือเขาครอบครองวัตถุ
สําหรับใชงานทางซึ่งอยูในความครอบครองของบุคคลใดในบริเวณหรือใกลเคียงกับบริเวณที่เกิดภัยพิบัติ
นั้นไดเทาที่จําเปนเพื่อประโยชนแกงานทาง และมีอํานาจเกณฑแรงราษฎร สัตวพาหนะหรือยานพาหนะ
ตลอดจนเครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องอุปกรณสําหรับใชงานทางไดดวย
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การเกณฑตามวรรคหนึ่งและอัตราคาจางหรือคาตอบแทน ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกา
มาตรา 31 เพื่อประโยชนในการปองปดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเปนการฉุกเฉิน ใหอธิบดีกรมทาง
หลวงมีอํานาจเขาครอบครองทางหลวงสัมปทาน และในการนี้ใหสิทธิและอํานาจสั่งการของผูรับสัมปทาน
ตกมาอยูกับอธิบดีกรมทางหลวงทั้งหมด จนกวาภัยพิบัตินั้นจะหมดไป
มาตรา 32 เพื่อประโยชนแกงานทาง ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผู
อํานวยการทางหลวง มีอํานาจทําหรือแกทางระบายน้ําที่ไหลผานทางหลวงในระยะสองรอยเมตรจากเขต
ทางหลวงได แตตองแจงเปนหนังสือพรอมทั้งสงสําเนาแบบกอสรางใหเจาของที่ดินทราบลวงหนาไมนอย
กวาสามสิบวัน
มาตรา 33 ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน หรือผูทรงสิทธิอื่นเนื่อง
จากการกระทําของผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงตามมาตรา
29(1) หรือ (2) มาตรา 30 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 32 ใหนําบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยในสวนที่เกี่ยวกับการกําหนดคาทดแทนมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 34 ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจ
ทํางานทางเพื่อเชื่อม ผาน ทับ ขาม หรือลอดทางรถไฟหรือทางน้ําไดแตตองแจงเปนหนังสือพรอมทั้งสง
สําเนาแบบกอสรางใหผูควบคุมการรถไฟ หรือทางน้ํานั้นทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน
มาตรา 35 ในกรณีที่เห็นสมควร อธิบดีกรมทางหลวงมีอํานาจสรางทางหลวงพิเศษหรือทางหลวง
แผนดินเพื่อเชื่อม ผาน ทับ ขาม หรือลอดทางหลวงประเภทอื่นได ในกรณีเชนนี้ใหทางหลวงประเภทอื่นนั้น
ทั้งสายหรือบางสวนอยูในการกํากับ ตรวจตราและควบคุมของอธิบดีกรมทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบ
หมายจากอธิบดีกรมทางหลวง
มาตรา 36 วัตถุ เครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องอุปกรณสําหรับใชงานทางซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของ
ทางราชการ องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลหรือสุขาภิบาล เปนทรัพยสินที่ไมอยูในความรับผิดแหง
การบังคับคดี
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สวนที่ 2
การควบคุม การรักษา การขยายและสงวนเขตทางหลวง
----------------หมวด 1
การควบคุมทางหลวง
-----------มาตรา 37 หามมิใหผูใดสรางทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงเพื่อเปนทางเขาออกทางหลวง
เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทาง
หลวง ในการอนุญาตผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงจะกําหนด
เงื่อนไขอยางใดก็ได รวมทั้งมีอํานาจกําหนดมาตรการในการจัดการเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม การปองกันอุบัติ
ภัย และการติดขัดของการจราจร
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีความจําเปนแกงานทางหรือเมื่อปรากฏวาผูไดรับอนุญาตไดกระทํา
การผิดเงื่อนไขที่กําหนดในการอนุญาต ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทาง
หลวงจะเพิกถอนเสียก็ได
ทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดที่สรางขึ้นโดยไมไดรับอนุญาตหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด ใหผู
อํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจสั่งใหผูกระทําการดังกลาว
รื้อถอนหรือทําลายภายในกําหนดเวลาอันสมควร ถาไมปฏิบัติตามใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงรื้อถอนหรือทําลายโดยผูนั้นจะเรียกรองคาเสียหายไมได และตองเปนผู
เสียคาใชจายในการนั้น
มาตรา 38 หามมิใหผูใดติดตั้ง แขวน วางหรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวงในลักษณะที่เปนการกีด
ขวางหรืออาจเปนอันตรายแกยานพาหนะ หรือในลักษณะที่จะทําใหเกิดความเสียหายแกทางหลวงหรือความ
ไมสะดวกแกงานทาง เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย
จากผูอํานวยการทางหลวง ในการอนุญาตผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ
ทางหลวงจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได
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การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีความจําเปนแกงานทางหรือเมื่อปรากฏวาผูไดรับอนุญาตไดกระทํา
การผิดเงื่อนไขที่กําหนดในการอนุญาต ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทาง
หลวงจะเพิกถอนเสียก็ได
ในกรณีที่การกระทําตามวรรคหนึ่งไดกระทําโดยไมไดรับอนุญาตหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กําหนดใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจสั่งใหผูกระทํา
การดังกลาวรื้อถอน ทําลาย หรือขนยายสิ่งที่ติดตั้ง แขวน วางหรือกองอยูภายในกําหนดเวลาอันสมควร ถา
ไมปฏิบัติตามผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจรื้อถอน
ทําลาย หรือขนยายสิ่งที่ติดตั้ง แขวน วางหรือกองอยู โดยผูนั้นจะเรียกรองคาเสียหายไมไดและตองเปนผูเสีย
คาใชจายในการนั้น
มาตรา 39 หามมิใหผูใดกระทําการปดกั้นทางหลวง หรือวางวัตถุที่แหลมหรือมีคมหรือนําสิ่งใดมา
ขวางหรือวางบนทางหลวง หรือกระทําดวยประการใด ๆ บนทางหลวงในลักษณะที่อาจเกิดอันตรายหรือเสีย
หายแกยานพาหนะหรือบุคคล
มาตรา 40 หามมิใหผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เปลี่ยนแปลง ขีดเขียน เคลื่อนยาย รื้อถอน
หรือทําใหไรประโยชนซึ่งเครื่องหมายจราจร ปายจราจร เครื่องหมายสัญญาณ เครื่องหมายสัญญาณไฟฟา
เครื่องแสดงสัญญาณ อุปกรณอํานวยความปลอดภัย รั้ว หลักสํารวจ หลักเขต หรือหลักระยะ ซึ่งเจาหนาที่ได
ติดตั้งหรือทําใหปรากฏในเขตทางหลวง
มาตรา 41 ผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจหามมิใหผูใดหยุด จอด หรือกลับยานพาหนะใด ๆบนทาง
จราจรหรือไหลทางในทางหลวงสายใดทั้งสายหรือบางสวนได โดยทําเปนประกาศหรือเครื่องหมายให
ปรากฏไวในเขตทางหลวงนั้น
มาตรา 42 ในกรณียานพาหนะใด ๆ เครื่องยนตหรือเครื่องอุปกรณเกิดขัดของหรือชํารุดบนทาง
จราจรจนไมสามารถเคลื่อนที่ตอไปได ใหนํายานพาหนะนั้นเขาจอดบนไหลทางหรือถาไมมีไหลทางใหจอด
ชิดซายสุด ทั้งนี้ ตองไมเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตเวลาที่เครื่องยนตหรือเครื่องอุปกรณขัดของหรือชํารุด
ถากรณีตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในเวลาที่มีแสงสวางไมเพียงพอที่ผูใชยานพาหนะอื่นจะมองเห็นยาน
พาหนะที่หยุดหรือจอดอยูไดโดยชัดแจงในระยะไมนอยกวาหนึ่งรอยหาสิบเมตร ตองเปดหรือจุดไฟใหมี
แสงสวางเพียงพอที่จะเห็นยานพาหนะนั้นได
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มาตรา 43 หามมิใหผูใดขุด ขน ทําลายหรือทําใหเสียหายแกทางหลวง หรือวัตถุสําหรับใชงานทาง
เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวง หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทาง
หลวง
มาตรา 44 หามมิใหผูใดซื้อ ขาย แจกจาย หรือเรี่ยไรบนทางจราจรและไหลทาง
มาตรา 45 หามมิใหผูใดทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย น้ําโสโครก เศษหิน ดิน ทราย หรือสิ่งอื่น
ใดในเขตทางหลวง หรือกระทําดวยประการใด ๆ เปนเหตุใหขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล เศษหิน ดิน ทราย ตก
หลนบนทางจราจรหรือไหลทาง
มาตรา 46 หามมิใหผูใดขี่ จูง ไลตอน ปลอย หรือเลี้ยงสัตวบนทางจราจร ทางเทาหรือไหลทางเวน
แตจะไดปฏิบัติตามขอบังคับที่ผูอํานวยการทางหลวงกําหนด
ผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจประกาศหามมิใหผูใดขี่ จูง ไลตอน ปลอยหรือเลี้ยงสัตวในเขตทาง
หลวงสายใดทั้งสายหรือบางสวน ทั้งนี้ เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง ในการอนุญาตผูอํานวยการทางหลวงจะกําหนดเงื่อนไขอยางใด
ก็ได
ประกาศของผูอํานวยการทางหลวงตามวรรคสอง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 47 หามมิใหผูใดปลูกสรางสิ่งใดในเขตทางหลวง เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผู
อํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง ในการอนุญาตผูอํานวยการทาง
หลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได รวมทั้งมีอํานาจ
กําหนดมาตรการในการจัดการเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม การปองกันอุบัติภัยและการติดขัดของการจราจร
กําหนดอัตราและวางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บคาเชาก็ได
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีความจําเปนแกงานทางหรือเมื่อปรากฏวาผูไดรับอนุญาตไดกระทํา
ผิดเงื่อนไขที่กําหนดในการอนุญาต ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทาง
หลวงจะเพิกถอนเสียก็ได
สิ่งปลูกสรางขึ้นโดยไมไดรับอนุญาตหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดใหนํามาตรา 37 วรรคสาม
มาใชบังคับโดยอนุโลม
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มาตรา 48 ผูซึ่งดําเนินกิจการอันเปนสาธารณูปโภค เมื่อมีความจําเปนตองปกเสาพาดสาย วางทอ
หรือกระทําการใด ๆในเขตทางหลวง ใหทําความตกลงกับผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย
จากผูอํานวยการทางหลวงเสียกอนเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงแลวจึงจะกระทําการนั้นได
ในการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทาง
หลวงจะกําหนดเงื่อนไข กําหนดอัตรา และวางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บคาเชาก็ได ถาไมสามารถตกลงกันได
ในเรื่องคาเชา ใหเสนอรัฐมนตรีเปนผูวินิจฉัยคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
ในกรณีที่การกระทําตามวรรคหนึ่งไดกระทําโดยไมไดรับอนุญาตหรือกระทําผิดขอตกลงใหนํา
มาตรา 37 วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 49 เมื่อมีความจําเปนตองควบคุมทางเขาออกทางหลวงเพื่อใหการจราจรบนทางหลวงเปน
ไปโดยรวดเร็วและสะดวก หรือเพื่อความปลอดภัยในการจราจรบนทางหลวง หามมิใหผูใดดําเนินการอยาง
ใดอยางหนึ่งในที่ดินริมเขตทางหลวงทั้งสายหรือบางสวน ดังตอไปนี้
(1) สรางหรือดัดแปลงตอเติมอาคารตามประเภท ชนิด หรือลักษณะที่กําหนดในกฎกระทรวง สถานี
บริการน้ํามัน สถานีบริการกาซ สถานีบริการลางหรือตรวจสภาพรถหรือติดตั้งปายโฆษณา ภายในระยะไม
เกินสิบหาเมตรจากเขตทางหลวง
(2) สรางศูนยการคา สนามกีฬา สนามแขงขัน โรงมหรสพ สถานพยาบาล สถานศึกษา หรือจัดใหมี
ตลาด ตลาดนัด งานออกราน หรือกิจการอื่นที่ทําใหประชาชนมาชุมนุมกันเปนจํานวนมาก ภายในระยะไม
เกินหาสิบเมตรจากเขตทางหลวง
ทั้งนี้เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผู
อํานวยการทางหลวง ในการอนุญาตผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทาง
หลวงจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได
การกําหนดทางหลวงสายใดทั้งสายหรือบางสวนที่จะหามมิใหดําเนินการตามวรรคหนึ่งใหตราเปน
พระราชกฤษฎีกา
มาตรา 50 เมื่อพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 49 ใชบังคับแลว ในกรณีที่มีอาคารหรือสิ่งอื่นปลูกสราง
ขึ้น หรือสิ่งที่จัดใหมีขึ้นโดยไมไดรับอนุญาตหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดใหผูอํานวยการทางหลวง
หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือ
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สิ่งอื่นรื้อถอนอาคารหรือสิ่งอื่นนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง ถาไมปฏิบัติตามใหผู
อํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจรื้อถอนโดยผูนั้นจะเรียกคา
เสียหายไมไดและตองเปนผูเสียคาใชจายในการนั้น
ในกรณีที่เปนอาคารหรือสิ่งอื่นที่กําลังปลูกสรางหรือสิ่งที่จัดใหมีขึ้น เมื่อผูอํานวยการทางหลวงเห็น
สมควร ใหผูอํานวยการทางหลวงแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารรื้อถอนอาคารหรือสิ่ง
อื่น หรือแกไขเปลี่ยนแปลงทางเขาออกของอาคารนั้นภายในกําหนดเวลาอันสมควร ถาไมปฏิบัติตามใหผู
อํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจรื้อถอนอาคาร หรือสิ่งอื่น
หรือแกไขเปลี่ยนแปลงทางเขาออกของอาคาร แลวแตกรณี โดยผูนั้นจะเรียกรองคาเสียหายไมไดและตอง
เปนผูเสียคาใชจายในการนั้น ทั้งนี้ ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทาง
หลวงชําระคาทดแทนตามความเปนธรรมใหแกเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นในการที่ตองรื้อ
ถอนอาคารหรือสิ่งอื่นหรือแกไขเปลี่ยนแปลงทางเขาออกของอาคารนั้น ถาไมเปนที่ตกลงกันไดใหนําบท
บัญญัติของกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยในสวนที่เกี่ยวกับการกําหนดคาทดแทนมาใชบังคับ
โดยอนุโลม
กอนที่จะกระทําตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย
จากผูอํานวยการทางหลวงแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นทราบลวงหนาภาย
ในกําหนดเวลาอันสมควร
มาตรา 51 ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจเขา
ไปตรวจสอบในบริเวณที่มีการดําเนินการตามมาตรา 49 หรือมาตรา 50
กอนที่จะเขาไปตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผู
อํานวยการทางหลวง แจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นในบริเวณดังกลาวทราบ
ลวงหนาไมนอยกวาสามวัน
หมวด 2
การควบคุมทางหลวงพิเศษ
-----------มาตรา 52 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดใหทางหลวงสายใดที่จะสรางขึ้นใหมหรือที่มีอยูเดิม
ทั้งสายหรือบางสวนเปนทางหลวงพิเศษ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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มาตรา 53 อธิบดีกรมทางหลวงมีอํานาจปดทางหลวงหรือทางอื่นใดที่มีอยูเดิมที่ทางหลวงพิเศษตัด
ผาน และมีอํานาจหามการสรางทางหลวงหรือทางอื่นใดขึ้นใหมที่มาเชื่อมหรือผานทางหลวงพิเศษ
ในกรณีที่มีการปดทางหลวงหรือทางอื่นใดที่ทางหลวงพิเศษตัดผานตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีกรม
ทางหลวงมีอํานาจ
(1) กําหนดใหใชทางอื่นใดที่มีอยูแลวแทน
(2) ดัดแปลง แกไข หรือจัดใหมีทางเพื่อใชแทนทางที่ปดในกรณีที่ไมมีทางอื่นใดตาม (1)
ทั้งนี้เทาที่จําเปนเพื่อประโยชนแกทางราชการ
มาตรา 54 ใหผูอํานวยการทางหลวงพิเศษมีอํานาจประกาศหามยานพาหนะบางชนิด หรือคนเดิน
เทาใชทางหลวงพิเศษสายใดทั้งสายหรือบางสวน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 55 หามมิใหผูใดสรางทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงพิเศษเพื่อเปนทางเขาออกทาง
หลวงพิเศษ
ในกรณีที่ทางหลวงพิเศษมีทางขนาน ผูใดจะสรางทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงพิเศษ
เพื่อเปนทางเขาออกทางขนาน ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ หรือผูซึ่งได
รับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ
การอนุญาตตามวรรคสอง เมื่อมีความจําเปนแกงานทางผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ หรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงพิเศษจะเพิกถอนเสียก็ได
ทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดที่สรางขึ้นโดยฝาฝนวรรคหนึ่งหรือโดยไมไดรับอนุญาตตามวรรคสอง ให
นํามาตรา 37 วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 56 หามมิใหผูใดปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงพิเศษ
ผูซึ่งดําเนินกิจการอันเปนสาธารณูปโภค เมื่อมีความจําเปนตองปกเสาพาดสาย วางทอ หรือกระทํา
การใด ๆ อันเปนกิจการสาธารณูปโภคในเขตทางหลวงพิเศษใหกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือ
จากผูอํานวยการทางหลวงพิเศษหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ
ในการอนุญาตตามวรรคสอง ผูอํานวยการทางหลวงพิเศษหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ
ทางหลวงพิเศษจะกําหนดตําแหนงและระดับที่จะกระทําการนั้น รวมทั้งกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได และให
นํามาตรา 48 วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
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การอนุญาตตามวรรคสอง เมื่อมีความจําเปนแกงานทาง ผูอํานวยการทางหลวงพิเศษหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงพิเศษจะเพิกถอนเสียก็ได
ในกรณีที่ผูซึ่งดําเนินกิจการอันเปนสาธารณูปโภคตามวรรคสอง ไดกระทําการผิดเงื่อนไขที่กําหนด
ในการอนุญาต ใหการอนุญาตนั้นสิ้นสุดลง
อาคารหรือสิ่งอื่นที่ปลูกสรางขึ้นโดยฝาฝนวรรคหนึ่ง หรือโดยไมไดรับอนุญาตตามวรรคสองหรือ
ผิดเงื่อนไขที่กําหนดในการอนุญาตตามวรรคสาม ใหนํามาตรา 37 วรรคสาม มาบังคับใชโดยอนุโลม
มาตรา 57 เมื่อพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 49 ใชบังคับแลว ในกรณีที่มีอาคารหรือสิ่งอื่นใดอยูในที่
ดินริมเขตทางหลวงพิเศษ เมื่อผูอํานวยการทางหลวงพิเศษเห็นสมควร ใหผูอํานวยการทางหลวงพิเศษหรือผู
ซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงพิเศษแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือ
สิ่งอื่นใดในที่ดินริมเขตทางหลวงพิเศษดังกลาวรื้อถอนหรือแกไขเปลี่ยนแปลงอาคาร หรือสิ่งอื่นนั้นภายใน
กําหนดเวลาอันสมควรถาไมปฏิบัติตาม ใหผูอํานวยการทางหลวงพิเศษหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผู
อํานวยการทางหลวงพิเศษมีอํานาจรื้อถอนหรือแกไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรือสิ่งอื่นนั้นได โดยแจงเปน
หนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นดังกลาวทราบลวงหนาภายในกําหนดเวลาอันสมควร
ทั้งนี้ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นจะเรียกรองคาเสียหายไมได และตองเปนผูเสียคาใชจายใน
การนั้น
ใหผูอํานวยการทางหลวงพิเศษหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ ชําระคา
ทดแทนตามความเปนธรรมใหแกเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นในการที่ตองรื้อถอนหรือแกไข
เปลี่ยนแปลงอาคารหรือสิ่งอื่นนั้น ถาไมเปนที่ตกลงกันไดใหนําบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยในสวนที่เกี่ยวกับการกําหนดคาทดแทนมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 58 ใหนําความในหมวด 1 มาใชบังคับแกการควบคุมทางหลวงพิเศษโดยอนุโลม เวนแตที่
บัญญัติไวโดยเฉพาะในหมวดนี้
หมวด 3
การรักษาทางหลวง
-----------มาตรา 59 หามมิใหผูใดกีดกั้นหรือเปลี่ยนแปลงทางน้ําที่ติดตอกับเขตทางหลวงหรือทางน้ําที่ไหล
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ผานทางหลวงในเขตที่ดินภายในระยะหารอยเมตรจากแนวกลางทางหลวง เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือ
จากผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง
ในกรณีที่มีการฝาฝนวรรคหนึ่ง ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือเจาพนักงานซึ่งผูอํานวยการทางหลวง
แตงตั้งใหควบคุมทางหลวงแจงเปนหนังสือใหผูฝาฝนรื้อถอนสิ่งกีดกั้นหรือแกไขทางน้ําภายในกําหนดเวลา
อันสมควร ถาไมปฏิบัติตามใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมี
อํานาจเขารื้อถอนหรือจัดการแกไข โดยผูนั้นจะเรียกรองคาเสียหายไมไดและตองเปนผูเสียคาใชจายในการ
นั้น

มาตรา 60 หามมิใหผูใดใชยานพาหนะบนทางหลวงซึ่งยังมิไดเปดอนุญาตใหใชเปนทางสาธารณะ
เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานผูควบคุมทางหลวงนั้นหรือผูไดรับสัมปทาน แลวแตกรณี
มาตรา 61 เพื่อรักษาทางหลวง ผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจประกาศหามใชยานพาหนะบนทาง
หลวง โดยที่ยานพาหนะนั้นมีน้ําหนัก น้ําหนักบรรทุกหรือน้ําหนักลงเพลาเกินกวาที่ไดกําหนดหรือโดยที่
ยานพาหนะนั้นอาจทําใหทางหลวงเสียหาย
ประกาศของผูอํานวยการทางหลวงตามวรรคหนึ่ง ตองไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมทางหลวง
สําหรับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดิน และทางหลวงสัมปทาน หรือไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมโยธาธิ
การหรือเลขาธิการเรงรัดพัฒนาชนบท แลวแตกรณี สําหรับทางหลวงชนบทและทางหลวงสุขาภิบาล หรือ
ไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดสําหรับทางหลวงเทศบาล
ทั้งนี้ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา เวนแตในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้น ทําใหเกิด
ความเสียหายแกทางหลวงหรือไมปลอดภัยแกการจราจรในทางหลวง ใหเจาพนักงานซึ่งผูอํานวยการทาง
หลวงแตงตั้งใหควบคุมทางหลวงมีอํานาจประกาศหามใชยานพาหนะบนทางหลวงตามวรรคหนึ่งได ทั้งนี้
ใหประกาศไวในที่เปดเผย ณ บริเวณดังกลาวขางตน และชั่วระยะเวลาอันกําหนด
มาตรา 62 เจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยริมทางหลวงตองรักษาตนไม เหมืองฝายหรือ
อาคารหรือสิ่งปลูกสรางอื่นที่อยูในความครอบครองของตนไมใหกีดขวางทางจราจรหรือเกิดความเสียหาย
แกทางหลวง ทั้งนี้ ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือเจาพนักงานซึ่งผูอํานวยการทางหลวงแตงตั้งใหควบคุมทาง
หลวงแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยนั้นจัดการแกไขอุปสรรคดังกลาวภายใน
กําหนดเวลาอันสมควร
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ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยไดรับแจงแลวไมปฏิบัติตามใหผูอํานวยการทาง
หลวงหรือเจาพนักงานซึ่งผูอํานวยการทางหลวงแตงตั้งใหควบคุมทางหลวงมีอํานาจเขารื้อถอน ทําลาย หรือ
ตัดฟน โดยผูนั้นจะเรียกรองคาเสียหายไมไดและตองเปนผูเสียคาใชจายในการนั้น
มาตรา 63 รัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาตเปนหนังสือครั้งละไมเกินหนึ่งป ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือ
บุคคลที่สมควรเก็บคาใชทาเรือ หรือคาใชเรือสําหรับขนสงขามฟาก หรือคาใชสิ่งกอสรางในทางหลวง ซึ่ง
ไดจัดสรางขึ้นเพื่อความสะดวกแกการจราจร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด

หมวด 4
การขยายและสงวนเขตทางหลวง
-----------มาตรา 64 ทางหลวงประเภทใดยังไมมีเขตทางปรากฎแนชัดหรือไมไดขนาดมาตรฐานที่กําหนดไว
ตามมาตรา 25 หรือมาตรา 26 แลวแตกรณี ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดเขตทางหลวงและกําหนดเขตสงวน
สองขางทางไวเพื่อสรางหรือขยายทางหลวงไดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผูใดประสงคจะปลูกสรางสิ่งใดในเขตดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหขออนุญาตตอผูอํานวยการทางหลวง
เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะทําไดแตไมมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนถาไดมีการสรางหรือขยายทางหลวง
รัฐมนตรีอาจเพิกถอนประกาศกําหนดเขตทางหลวงหรือกําหนดเขตสงวนตามวรรคหนึ่งทั้งหมด
หรือบางสวน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 65 เพื่อประโยชนแกงานทาง รัฐมนตรีมีอํานาจที่จะสงวนที่ดินของรัฐซึ่งมิไดมีบุคคลเขา
ครอบครองโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหมีแผนที่หรือแผนผังแสดงบริเวณที่ดินที่จะสงวนติดไวทายประกาศนั้น
เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศ ไมมีผูใดแยงสิทธิ ใหที่ดินนั้นตกอยูในความคุมครอง
ของผูอํานวยการทางหลวง และหามมิใหผูใดเขาครอบครอง หักราง จัดทํา หรือปลูกสรางดวยประการใด ๆ
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ในที่ดินนั้น เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวง
รัฐมนตรีอาจเพิกถอนประกาศการสงวนตามวรรคหนึ่งทั้งหมดหรือบางสวนโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
มาตรา 66 ในกรณีที่มีการขออนุญาตจับจองที่ดินริมทางหลวง ใหผูมีอํานาจอนุญาตสั่งเวนชองทาง
ไวใหเปนมุมฉากกับแนวทางหลวงโดยมีขนาดกวางยี่สิบเมตร เพื่อใหเปนทางเขาไปสูที่ดินขางใน ชองทางที่
วานี้ใหมีระยะหางกันไมนอยกวาหารอยเมตร และใหถือเปนทางหลวงดวย
เมื่อไดมีการเวนชองทางไวตามวรรคหนึ่ง ถามีการอนุญาตใหผูใดจับจองที่ดินเขาไปอีกใหผูมี
อํานาจอนุญาตสั่งใหผูขออนุญาตเวนชองทางตามแนวเดิมตอไป
เมื่อไดมีการอนุญาตใหผูใดจับจองที่ดินริมทางหลวงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลว ใหผูมีอํานาจ
อนุญาตแจงใหผูอํานวยการทางหลวงทราบ
มาตรา 67 เมื่อไดมีคําสั่งใหผูใดเวนชองทางตามมาตรา 66 แลว ภายในกําหนดเวลาไมเกินสามสิบ
วันนับแตวันที่ผูนั้นไดรับคําสั่ง ใหผูนั้นจัดใหมีหลักเขตปกแสดงใหเห็นเขตทางที่เวนไวโดยระยะหางกันไม
เกินหนึ่งรอยเมตรตอหลักหนึ่ง และใหเปนหนาที่ของผูไดรับอนุญาตใหจับจองระวังรักษาหลักเขตนั้นให
เรียบรอยอยูเสมอ
ถาผูไดรับอนุญาตใหจับจองไมกระทําการตามวรรคหนึ่ง ใหผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจเขา
ปฏิบัติการได โดยผูไดรับอนุญาตใหจับจองเปนผูเสียคาใชจาย

สวนที่ 3
การเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อสรางหรือขยายทางหลวง
-----------มาตรา 68 เมื่อมีความจําเปนที่จะตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพื่อสรางหรือขยายทางหลวง ถามิได
ตกลงในเรื่องการโอนไวเปนอยางอื่น ใหดําเนินการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
การโอนอสังหาริมทรัพยที่ไดมาตามวรรคหนึ่ง โดยมิไดมีการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย ใหไดรับการยกเวนคาธรรมเนียม
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สวนที่ 4
บทกําหนดโทษ
-----------มาตรา 69 ผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 5 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพัน
บาท
มาตรา 70 ผูใดขัดขวางการกระทําของผูอํานวยการทางหลวง หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวย
การทางหลวง หรือเจาพนักงานซึ่งผูอํานวยการทางหลวงแตงตั้ง แลวแตกรณี ตามมาตรา 29 วรรคหนึ่ง
มาตรา 30 วรรคหนึ่ง มาตรา 32 มาตรา 37 วรรคสาม มาตรา 38 วรรคสาม มาตรา 47 วรรคสาม มาตรา 48
วรรคสาม มาตรา 50 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา 51 วรรคหนึ่ง มาตรา 55 วรรคสี่ มาตรา 56 วรรคหก
มาตรา 57 วรรคหนึ่ง มาตรา 59 วรรคสอง หรือมาตรา 62 วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 71 ผูใดฝาฝนมาตรา 37 วรรคหนึ่ง มาตรา 38 วรรคหนึ่ง มาตรา 39 มาตรา 43 มาตรา 45
มาตรา 47 วรรคหนึ่ง มาตรา 48 วรรคหนึ่ง มาตรา 55 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา 56วรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง หรือมาตรา 65 วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ
มาตรา 72 ผูใดฝาฝนมาตรา 40 มาตรา 44 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง มาตรา 59 วรรคหนึ่งหรือไมปฏิบัติ
ตามมาตรา 42 หรือฝาฝนประกาศของผูอํานวยการทางหลวงตามมาตรา 46 วรรคสอง หรือมาตรา 54 ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 73 ผูใดฝาฝนมาตรา 41 มาตรา 49 วรรคหนึ่ง มาตรา 60 หรือมาตรา 64 วรรคสองหรือฝาฝน
ประกาศของผูอํานวยการทางหลวงตามมาตรา 61 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหก
พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

บทเฉพาะกาล
------------
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มาตรา 74 ใหทางหลวงจังหวัดตามกฎหมายวาดวยทางหลวงกอนพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปลี่ยน
เปนทางหลวงแผนดินตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 75 ในระหวางที่ยังไมมีกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ยังคงใชบังคับไดตอไป
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมีกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแทน
มาตรา 76 พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน พระราชกฤษฎีกากําหนดแนว
ทางหลวงที่จะสราง ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงคมนาคมกําหนดทางหลวงที่มีความ
จําเปนตองสรางโดยเรงดวนซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28
พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ใหคงใชบังคับไดตามอายุของพระราชกฤษฎีกานั้น
ในกรณีที่มีการเวนคืนตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อสรางหรือขยายทางหลวง ซึ่ง
ออกโดยอาศัยอํานาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 ยังไมเสร็จ
สิ้น ใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ.2530 ตอไป
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุน
นายกรัฐมนตรี
--------------------------------------------------------------------หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 ซึ่งเปนกฎหมายวาดวยทางหลวงที่ใชบังคับอยูในปจจุบันได
ประกาศใชมาเปนเวลานานไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยทาง
หลวงใหสอดคลองกับความเจริญ และการพัฒนาประเทศในปจจุบัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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ราง

พระราชบัญญัติ
ทางหลวง ฉบับที่...)
พ.ศ……

22

-------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ........................... พ.ศ. ...........
เปนปที่ .......... ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศ
วา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยทางหลวง
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา
29 ประกอบกับมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 44 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่...) พ.ศ. …”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “ทางหลวง” ในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติทางหลวง
พ.ศ. 2535 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ “ทางหลวง” หมายความวา ทางหรือถนนซึ่งจัดไวเพื่อประโยชนในการจราจรสาธารณะ ทางบก
ไมวาในระดับพื้นดิน ใตหรือเหนือพื้นดิน หรือใตหรือเหนืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น นอกจากทางรถไฟ
และหมายความรวมถึงที่ดิน พืช พันธุไมทุกชนิด สะพาน ทอหรือรางระบายน้ํา อุโมงค รองน้ํา กําแพง
กันดิน เขื่อน รั้ว หลักสํารวจ หลักเขต หลักระยะ ปายจราจร เครื่องหมายจราจร เครื่องหมายสัญญาณ
เครื่องสัญญาณไฟฟา เครื่องแสดงสัญญาณ ที่จอดรถ ที่พักคนโดยสาร ที่พักริมทาง เรือสําหรับขนสง
ขามฟาก ทาเรือสําหรับขึ้นหรือลงรถ และอาคารหรือสิ่งอื่นอันเปนอุปกรณ งานทางบรรดาที่ไดจัดไว
ในเขตทางหลวงเพื่อประโยชนแกงานทางหรือผูใชทางหลวงนั้นดวย”
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มาตรา 4 ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “ทางขนาน” ในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.
2535
มาตรา 5 ใหเพิ่มบทนิยามคําวา “ยานพาหนะ” ระหวางบทนิยามคําวา “ไหลทาง” และคําวา
“ผูอํานวยการทางหลวง” ในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
“ “ยานพาหนะ” หมายความวา รถตามกฎหมายวาดวยรถยนตร รถตามกฎหมายวาดวยการขนสง
ทางบก รวมทั้งเครื่องจักร เครื่องกล และสิ่งอื่นอันใดที่เคลื่อนที่ไปไดบนทางหลวงในลักษณะเดียวกัน”
มาตรา 6 ใหยกเลิกความในมาตรา 6 และมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 6 ทางหลวงมี 5 ประเภท คือ
(1) ทางหลวงพิเศษ
(2) ทางหลวงแผนดิน
(3) ทางหลวงชนบท
(4) ทางหลวงเทศบาล
(5) ทางหลวงสัมปทาน
มาตรา 7 ทางหลวงพิเศษ คือ ทางหลวงที่จัดหรือทําไวเพื่อใหการจราจรผานไดตลอดรวดเร็วพิเศษ
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดและไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงพิเศษโดยกรมทางหลวงเปนผูดําเนินการ
กอสราง ขยาย บูรณะ และบํารุงรักษา รวมทั้งควบคุมใหมีการเขาออกไดเฉพาะโดยทางเสริมที่เปน
สวนหนึ่งของทางหลวงพิเศษตามที่กรมทางหลวงจัดทําขึ้นไวเทานั้น”
มาตรา 7 ใหยกเลิกความในมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“มาตรา 9 ทางหลวงชนบท คือ ทางหลวงนอกเขตเทศบาลที่องคการบริหารสวนจังหวัด องคการ
บริหารสวนตําบล กรมโยธาธิการ หรือกรมการเรงรัดพัฒนาชนบทเปนผูดําเนินการกอสราง ขยาย บูรณะ
และบํารุงรักษา และไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงชนบท”
มาตรา 8 ใหยกเลิกมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
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มาตรา 9 ใหยกเลิกความในมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“มาตรา 13 ทางหลวงประเภทตาง ๆ ใหลงทะเบียนไว ดังตอไปนี้
(1) ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดิน และทางหลวงสัมปทาน อธิบดีกรมทางหลวงเปนผูจัดให
ลงทะเบียน ไว ณ กรมทางหลวง
(2) ทางหลวงชนบาท ผูวาราชการจังหวัดเปนผูจัดใหลงทะเบียนไว ณ ศาลากลางจังหวัด
(3) ทางหลวงเทศบาล นายกเทศมนตรีเปนผูจัดใหลงทะเบียนไว ณ สํานักงานเทศบาล
ใหรัฐมนตรีประกาศทะเบียนทางหลวงตาม (1) ในราชกิจจานุเบกษา”
มาตรา 10 ใหยกเลิก (4) ของมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
มาตรา 11 ใหยกเลิกความในมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“มาตรา 20 ใหอธิบดีกรมโยธาธิการหรืออธิบดีกรมการเรงรัดพัฒนาชนบท แลวแตกรณี
เปนเจาหนาที่กํากับ ตรวจตรา และควบคุมทางหลวงและงานที่เกี่ยวกับทางหลวงชนบท
ใหนายอําเภอซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย นายกองคการบริหารสวนจังหวัด หรือประธาน
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล แลวแตกรณี เปนเจาหนาที่ชวยเหลืออธิบดีกรมโยธาธิการ
หรืออธิบดีกรมการเรงรัดพัฒนาชนบทในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง”
มาตรา 12 ใหยกเลิกความในมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“มาตรา 26 ในสวนที่เกี่ยวกับทางหลวงชนบทและทางหลวงเทศบาล ใหอธิบดีกรมโยธาธิการ
หรืออธิบดีกรมการเรงรัดพัฒนาชนบท แลวแตกรณี มีอํานาจกําหนดมาตรฐานและลักษณะของทางหลวง
และงานทาง รวมทั้งกําหนดเขตทางหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวตนไม และเสาพาดสาย ตลอดจนควบคุม
ในทางวิชาการและอบรมเจาหนาที่ฝายชางเกี่ยวกับทางหลวงและงานทาง”
มาตรา 13 ใหยกเลิกความในมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และใหใช
ความตอไปนี้แทน

25

“มาตรา 32 เพื่อประโยชนแกงานทาง ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการทางหลวง มีอํานาจทําหรือแกทางระบายน้ําที่ไหลผานทางหลวงหืรอทําหรือแกทางระบายน้ํา
ออกจากทางหลวงเพื่อไปสูแหลงน้ําสาธารณะที่ใกลเคียงตามความจําเปนได แตตองแจงเปนหนังสือพรอม
ทั้งสงสําเนาแบบกอสรางใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรือทรัพยสินที่เกี่ยวของทราบลวงหนาไมนอย
กวาสามสิบวันกอนวันเริ่มกระทําการ
ในกรณีจําเปนตองปองปดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเปนการฉุกเฉินและเพื่อประโยชนแกงานทาง
ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
ไดทันที แตตองแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรือทรัพยสินนั้นทราบโดยเร็ว
มาตรา 14 ใหยกเลิกความในมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“มาตรา 36 วัตถุ เครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องอุปกรณสําหรับใชงานทาง ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์
ของทางราชการ เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด หรือองคการบริหารสวนตําบล เปนทรัพยสินที่
ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี”
มาตรา 15 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 39/1 แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
“มาตรา 39/1 หามมิใหผูใดระบายน้ําลงในเขตทางหลวงอันอาจจะกอใหเกิดความเสียหายแก
ทางหลวง เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการทางหลวง ในการอนุญาต ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ
ทางหลวงจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีความจําเปนแกงานทางหรือเมื่อปรากฏวาผูไดรับอนุญาตไดกระทํา
ผิดเงื่อนไขที่กําหนดในการอนุญาต ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทาง
หลวงจะเพิกเฉยเสียก็ได
การระบายน้ําที่กระทําโดยไมไดรับอนุญาตหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด ผูอํานวยการ
ทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจสั่งใหผูกระทําการดังกลาวงดเวน
การระบายน้ําลงในเขตทางหลวงทันที หรือใหรื้อถอนหรือปดกั้นทางระบายน้ําภายในเวลาอันสมควร
ถาไมปฏิบัติตาม ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจรื้อถอน
หรือปดกั้นทางระบายน้ําดังกลาวได โดยผูนั้นจะเรียกรองคาเสียหายไมไดและตองเปนผูเสียคาใชจายในการ
นั้น”
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มาตรา 16 ใหยกเลิกความในมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“มาตรา 42 ในกรณียานพาหานะใด ๆ เครื่องยนตหรือเครื่องอุปกรณเกิดขัดของหรือชํารุดบนทาง
จราจรจนไมสามารถเคลื่อนที่ตอไปได ใหนํายานพาหนะนั้นเขาจอดบนไหลทางหรือถาไมมีไหลทางให
จอดชิดซายสุดในลักษณะที่ไมกีดขวางการจราจร และจะตองนํายานพาหนะนั้นออกไปใหพนจากทาง
จราจรหรือไหลทางโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ตองไมเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตเวลาที่เครื่องยนตหรือเครื่องอุปกรณ
ดังกลาวขัดของหรือชํารุด หรือตามระยะเวลาที่ผูอํานวยการทางหลวงประกาศกําหนด”
มาตรา 17 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 42/1 แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
“มาตรา 42/1 ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจ
เคลื่อนยายยานพาหนะที่หยุดหรือจอดอยูอันเปนการฝาฝนบทแหงพระราชบัญญัตินี้ได
ผูขับขี่หรือเจาของยานพาหนะตองชําระคาใชจายในการเคลื่อนยายยานพาหนะ ตลอดจนคาดูแล
รักษายานพาหนะระหวางที่อยูในความครอบครองของผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการทางหลวง ทั้งนี้ ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งตองกําหนดอัตราคาใชจายไมนอยกวา
คันละหารอยบาทและคาดูแลรักษาไมนอยกวาวันละสองรอยบาท
เงินที่ไดจากผูขับขี่หรือเจาของยานพาหนะตามวรรคสอง เปนรายไดที่ไมตองนําสงกระทรวง
การคลัง และใหนํามาเปนคาใชจายในการปฏิบัติตามมาตรานี้ตามระเบียบที่อธิบดีกรมทางหลวงกําหนด
ในกรณีที่ผูขับขี่หรือเจาพนักงานยานพาหนะไมชําระคาใชจายและคาดูแลรักษาตามวรรคสอง
ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจยึดหนองยานพาหนะนั้น
ไวไดจนกวาจะไดรับชําระคาใชจายและคาดูแลรักษาดังกลาว โดยในระหวางที่ยึดหนวงนั้นใหคํานวณ
คาดูแลรักษาเปนรายวัน ถาพนกําหนดสามเดือนแลวผูขับขี่หรือเจาของยานพาหนะไมชําระคาใชจายและ
คาดูแลรักษาดังกลาว ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจ
นํายานพาหนะนั้นออกขายทอดตลาดได เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจายในการขายทอด
ตลาด คาใชจายและคาดูแลรักษาที่คางชําระแลว เหลือเงินเทาใดใหคืนแกเจาของหรือผูมีสิทธิที่แทจริง
ตอไป”
มาตรา 18 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 46/1 แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
“มาตรา 46/1 หามมิใหผูใดชุมนุมกันในเขตทางหลวงในลักษณะที่เปนการกีดขวางหรืออาจ
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เปนอันตรายแกยานพาหนะหรือคนเดินเทา”
มาตรา 19 ใหยกเลิกความในมาตรา 47 และมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
และใหใช ความตอไปนี้แทน
“มาตรา 47 หามมิใหผูใดสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใด เหนือ บน หรือใตเขตทางหลวง เวนแตไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง ในการ
อนุญาต ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงจะกําหนดเงื่อนไขอยาง
ใดก็ได รวมทั้งมีอํานาจกําหนดมาตรการในการจัดการเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม การปองกันอุบัติภัย และการ
ติดขัดของการจราจรดวย
ผูไดรับอนุญาตตามวรรคหนึ่งตองชําระคาใชเขตทางหลวงตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีความจําเปนแกงานทางหรือเมื่อปรากฏวาผูไดรับอนุญาตไดกระทํา
ผิดเงื่อนไขที่กําหนดในการอนุญาต ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ
ทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได
อาคารหรือสิ่งอื่นใดที่สรางขึ้นโดยไมไดรับอนุญาตหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดใหนํามาตรา
37 วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 48 ผูใดมีความจําเปนตองปกเสา พาดสาย วางทอ หรือกระทําการใด ๆ ในเขตทางหลวง
จะตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ
ทางหลวงเสียกอน
ในการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ
ทางหลวงจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได และผูไดรับอนุญาตตองชําระคาใชเขตทางหลวงตามอัตราที่
กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่การกระทําตามวรรคหนึ่งไดกระทําโดยไมไดรับอนุญาตหรือกระทําผิดเงื่อนไขใหนํา
มาตรา 37 วรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม”
มาตรา 20 ใหยกเลิกความในมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“มาตรา 53 ใหอธิบดีกรมทางหลวงมีอํานาจปดทางหลวงหรือปดทางอื่นใดที่มีอยูเดิมที่ทางหลวง
พิเศษตัดผาน
ในกรณีที่มีการปดทางหลวงหรือทางอื่นใดตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีกรมทางหลวงจัดใหมี
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ทางบริการขึ้นใชแทน โดยอาจกําหนดหรือดัดแปลงแกไขจากทางหลวงหรือทางอื่นใดที่มีอยูเดิม หรือ
จัดใหมีทางขึ้นใหมเพื่อใชเปนทางบริการก็ได ไมวาจะอยูในเขตทางหลวงพิเศษหรือไมก็ตาม
ทางบริการตามวรรคสองไมถือเปนทางหลวงพิเศษ”
มาตรา 21 ใหยกเลิกความในมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“มาตรา 55 หามมิใหผูใดสรางทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงพิเศษเพื่อเปนทางเขาออก
เชื่อม หรือผานทางหลวงพิเศษ
ทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดที่สรางขึ้นโดยฝาฝนวรรคหนึ่ง ใหนํามาตรา 37 วรรคสามมาใชบังคับ
โดยอนุโลม”
มาตรา 22 ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งและวรรคสองของมาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติ
ทางหลวง พ.ศ. 2535 และใหใช ความตอไปนี้แทน
“มาตรา 56 หามมิใหผูใดสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใด เหนือ บน หรือใตเขตทางหลวงพิเศษ
ผูใดมีความจําเปนตองปกเสา พาดสาย วางทอ เพื่อกิจการอันเปนสาธารณูปโภคในเขตทางหลวง
พิเศษ หรือกระทําการใด ๆ ในเขตทางหลวงพิเศษ จะตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการ
ทางพิเศษหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ และจะตองเปนกิจการที่มีวัตถุประสงค
เพื่อประโยชนแกงานทางหลวงพิเศษหรือเปนการตัดผานทางหลวงพิเศษเทานั้น”
มาตรา 23 ใหยกเลิกความในมาตรา 61 แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“มาตรา 61 เพื่อรักษาทางหลวง ผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หามใชยานพาหนะบนทางหลวงโดยที่ยานพาหนะนั้นมีน้ําหนัก น้ําหนักบรรทุก หรือน้ําหนักลงเพลา
เกินกวาที่กําหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําใหทางหลวงเสียหาย
ประกาศของผูอํานวยการทางหลวงตามวรรคหนึ่งตองไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมทางหลวง
สําหรับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดิน และทางหลวงสัมปทาน หรือไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรม
โยธาธิการหรืออธิบดีกรมการเรงรัดพัฒนาชนบท แลวแตกรณี สําหรับทางหลวงชนบท หรือไดรับอนุมัติ
จากผูวาราชการจังหวัดสําหรับทางหลวงเทศบาล
ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นทําใหเกิดความเสียหายแกทางหลวงหรือไมปลอดภัยแก
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การจราจรในทางหลวง ใหเจาพนักงานซึ่งผูอํานวยการทางหลวงแตงตั้งใหควบคุมทางหลวงมีอํานาจ
ประกาศหามใชยานพาหนะบนทางหลวงนั้นไดภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยใหปดประกาศนั้นไวในที่
เปดเผย ณ บริเวณที่มีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นนั้น”
มาตรา 24 ใหยกเลิกความในมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“มาตรา 63 ผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจอนุญาตเปนหนังสือใหบุคคลใดเขาบริหารจัดการทาเรือ
เรือสําหรับขนสงขามฟาก ที่พักริมทาง หรือสิ่งกอสรางอื่นในเขตทางหลวงที่ไดจัดสรางขึ้นเพื่อประโยชน
แกงานทาง ในการอนุญาตผูอํานวยการทางหลวงจะกําหนดอัตราคาตอบแทน ระยะเวลาและเงื่อนไข
อยางใดก็ได
ในกรณีที่บุคคลอื่นเปนผูลงทุนจัดใหมีสิ่งตาง ๆ ตามวรรคหนึ่ง ใหผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจ
กําหนดอัตราคาตอบแทน ระยะเวลา และเงื่อนไขในการอนุญาตไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงมูลคา
การลงทุน และผลตอบแทนที่ผูรับอนุญาตจะไดรับดวย และใหกรรมสิทธิ์ในสิ่งที่บุคคลดังกลาวไดจัดใหมี
ตกเปนของรัฐ”
มาตรา 25 ใหยกเลิกสวนที่ 3 การเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อสรางหรือขยายทางหลวง และ
มาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 และใหใชความตอไปนี้แทน
“สวนที่ 3
การกําหนดแนวทางหลวงและการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อสรางหรือขยายทางหลวง
-------------------------มาตรา 68 เพื่อประโยชนในการสรางหรือขยายทางหลวง ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงและผูซึ่งปฏิบัติงานรวมกับบุคคลดังกลาวมีอํานาจเขาไปสํารวจเบื้อง
ตนในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยซึ่งมิใชที่อยูอาศัยของบุคคลใดเปนการชั่วคราวไดเทาที่จําเปนเพื่อการนั้น
ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก โดยผูอํานวยการทางหลวงตองแจงเปนหนังสือใหเจาของ
หรือผูครอบครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันกอนวันเริ่มกระทําการนั้น
ถาไมอาจติดตอกับเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยไดใหประกาศใหเจาของหรือผูครอบ
ครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยนั้นทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน การประกาศใหทําเปนหนังสือ
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ปดไว ณ ที่ซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยนั้นตั้งอยู และ ณ ที่ทําการเขตหรืออําเภอ และที่ทําการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นซึ่งที่ดินอสังหาริมทรัพยนั้นตั้งอยู ทั้งนี้ ใหแจงกําหนดวัน เวลา และการที่จะกระทํา
นั้นไวดวย
ในกรณีที่การปฏิบัติตามมาตรานี้กอใหเกิดความเสียหายแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพยหรือผูทรงสิทธิอื่น ใหนําบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยในสวน
ที่เกี่ยวกับการกําหนดคาทดแทนมาใชบังคับโดยอนุโลม”
มาตรา 26 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 68/1 แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
“มาตรา 68/1 เมื่อมีความจําเปนที่จะตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพื่อสรางหรือขยายทางหลวง
ถามิไดตกลงในเรื่องการโอนไวเปนอยางอื่นใหดําเนินการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย
ในกรณีที่มีการโอนอสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยมิไดมีการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย ใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียม คาอากรแสตมป รวมทั้งคาใชจายใดๆ เชนเดียวกับกรณี
ที่ไดมาโดยการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย”
มาตรา 27 ใหยกเลิกความในมาตรา 69 มาตรา 70 มาตรา 71 มาตรา 72 และมาตรา 73 แหง
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 69 ผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 5 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพัน
บาท
มาตรา 70 ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งหรือหนังสือแจงของผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบ
หมายจากผูอํานวยการทางหลวง เจาพนักงานซึ่งผูอํานวยการทางหลวงแตงตั้งใหควบคุมทางหลวง หรือ
เจาพนักงานทางหลวง แลวแตกรณี ตามมาตรา 23 (2) มาตรา 37 วรรคสาม มาตรา 38 วรรคสาม
มาตรา 39/1 วรรคสาม มาตรา 47 วรรคสี่ มาตรา 48 วรรคสาม มาตรา 50 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
มาตรา 55 วรรคสอง มาตรา 56 วรรคหก มาตรา 57 วรรคหนึ่ง มาตรา 59 วรรคสอง หรือมาตรา 62
วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 71 ผูใดขัดขวางการกระทําของผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการทางหลวง หรือเจาพนักงานซึ่งผูอํานวยการทางหลวงแตงตั้งใหควบคุมทางหลวง หรือ
เจาพนักงานทางหลวง แลวแตกรณี ตามมาตรา 29 วรรคหนึ่ง มาตรา 30 วรรคหนึ่ง มาตรา 32
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา 37 วรรคสาม มาตรา 38 วรรคสาม มาตรา 39/1 วรรคสาม มาตรา 47

31

วรรคสี่ มาตรา 48 วรรคสาม มาตรา 50 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา 51 วรรคหนึ่ง มาตรา 55
วรรคสอง มาตรา 56 วรรคหก มาตรา 57 วรรคหนึ่ง มาตรา 59 วรรคสอง มาตรา 62 วรรคสอง หรือ
มาตรา 68 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
มาตรา 72 ผูใดฝาฝนมาตรา 37 วรรคหนึ่ง มาตรา 38 วรรคหนึ่ง มาตรา 39 มาตรา 39/1
วรรคหนึ่ง มาตรา 43 มาตรา 45 มาตรา 47 วรรคหนึ่ง มาตรา 48 วรรคหนึ่ง มาตรา 55 วรรคหนึ่ง
มาตรา 56 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือมาตรา 65 วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือ
ปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา 28 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 73/1 มาตรา 73/2 และมาตรา 73/3 แหงพระราช
บัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
“มาตรา 73/1 ผูใดฝาฝนมาตรา 41 มาตรา 44 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง มาตรา 46/1 มาตรา 49
วรรคหนึ่ง มาตรา 60 หรือมาตรา 64 วรรคสอง หรือไมปฏิบัติตามมาตรา 42 หรือฝาฝนประกาศของ
ผูอํานวยการทางหลวงตามมาตรา 46 วรรคสอง หรือมาตรา 54 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน
หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 73/2 ผูใดฝาฝนมาตรา 59 วรรคหนึ่ง หรือฝาฝนประกาศของผูอํานวยการทางหลวงตาม
มาตรา 61 วรรคหนึ่ง หรือประกาศของเจาพนักงานซึ่งผูอํานวยการทางหลวงแตงตั้งใหควบคุมทางหลวง
ตามมาตรา 61 วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
มาตรา 73/3 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งมีโทษปรับสถานเดียว ใหผูอํานวยการทาง
หลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได และเมื่อผูตองหาได
ชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา”

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
................................................
นายกรัฐมนตรี
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รางฯ ที่ สลค. แกไขเพิ่มเติมแลว
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
-----------------------หลักการ
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แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลวง พ.ศ. 2535 ดังตอไปนี้
(1) ปรับปรุงบทนิยามคําวา “ทางหลวง” ใหมีความหมายรวมถึงที่พักริมทาง และยกเลิกบทนิยาม
คําวา “ทางขนาน” รวมทั้ง เพิ่มบทนิยามคําวา “ยานพาหนะ” (แกไขเพิ่มเติมบทนิยามในมาตรา 4)
(2) ยกเลิกบทบัญญัติในสวนที่เกี่ยวกับสุขาภิบาลทั้งหมด (แกไขเพิ่มเติมมาตรา 6 มาตรา 9
มาตรา 13 มาตรา 20 มาตรา 26 มาตรา 36 และมาตรา 61 และยกเลิกมาตรา 11 และ (4) ของ
มาตรา 15)
(3) กําหนดใหมีการเขาออกทางหลวงพิเศษไดเฉพาะโดยทางเสริมตามที่กรมทางหลวงจัดทําขึ้นไว
เทานั้น และกําหนดใหจัดทําทางบริการเพื่อใชแทนทางหลวงหรือทางอื่นใดที่ถูกปดเนื่องจากทางหลวง
พิเศษตัดผาน (แกไขเพิ่มเติมมาตรา 7 มาตรา 53 มาตรา 55)
(4) ปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับการแกไขทางระบายน้ําที่ไหลผานทางหลวงและหามการระบายน้ํา
ลงในเขตทางหลวง (แกไขเพิ่มเติมมาตรา 32 และเพิ่มเติมมาตรา 39/1)
(5) กําหนดใหผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจเคลื่อนยายยานพาหนะที่หยุดหรือจอดอยูอันเปนการ
ฝาฝนกฎหมายใหพนทางจราจร (แกไขเพิ่มเติมวรรคหนึ่งของมาตรา 42 และเพิ่มเติมมาตรา 42/1)
(6) กําหนดหามการชุมนุมกันในเขตทางหลวง (เพิ่มเติมมาตรา 46/1)
(7) ปรับปรุงหลักเกณฑการอนุญาตปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง (แกไขเพิ่มเติม
มาตรา 47 มาตรา 48 วรรคหนึ่งและวรรคสองของมาตรา 46 และมาตรา 63)
(8) กําหนดหลักเกณฑการเขาไปสํารวจเบื้องตนในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยซึ่งมิใชที่อยูของ
บุคคลใด และกําหนดใหการโอนอสังหาริมทรัพยเพื่อสรางหรือขยายทางหลวงไดรับการยกเวน
คาธรรมเนียม คาอากรแสตมป รวมทั้งคาใชจายใด ๆ ตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
(แกไขเพิ่มเติมสวนที่ 3 และมาตรา 68 และเพิ่มเติมมาตรา 68/1)
(9) ปรับปรุงบทกําหนดโทษใหเหมาะสม (แกไขเพิ่มเติมมาตรา 69 มาตรา 70 มาตรา 71 มาตรา
72 และมาตรา 73 และเพิ่มเติมมาตรา 73/1 และมาตรา 73/2)
(10) กําหนดใหผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจเปรียบเทียบในกรณีความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว
(เพิ่มเติมมาตรา 73/3)
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เหตุผล
เนื่องจากกฎหมายวาดวยทางหลวงไดใชบังคับมาเปนเวลานานบทบัญญัติตางๆ ที่ใชในการควบคุม
ดูแลรักษาทางหลวงยังไมเหมาะสม และมาตรการสําหรับดําเนินการกับผูฝาฝนยังไมไดผลเทาที่ควร และ
ปรากฏวาไดมีการใชยานพาหนะที่มีน้ําหนักบรรทุกเกินกวาที่กําหนดบนทางหลวง กอใหเกิดความเสียหาย
แกทางหลวง และความปลอดภัยแกผูขับขี่ยานพาหนะบนทางหลวง นอกจากนั้น ยังปรากฏวามีการใช
ทางหลวงเพื่อการชุมนุมประทวงยื่นขอเรียกรองจากทางราชการ และโดยที่ไดมีการยกฐานะของสุขาภิบาล
เปนเทศบาลตามกฎหมายวาดวยการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาลแลว สมควรปรับปรุง
กฎหมายวาดวยทางหลวงเสียใหมเพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน ยกเลิก
บทบัญญัติที่เกี่ยวกับสุขาภิบาล และกําหนดใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจเปรียบเทียบปรับสําหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวได รวมทั้งปรับปรุง
บทกําหนดโทษใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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