กฎหมายและระเบียบทางหลวง
ส่ วนที่ 1 บททั่วไป
หมวด 1: ประเภทของทางหลวง
มาตรา ๖ ทางหลวงมี ๖ ประเภท คือ
(๑) ทางหลวงพิเศษ
(๒) ทางหลวงแผ่นดิน
(๓) ทางหลวงชนบท
(๔) ทางหลวงเทศบาล
(๕) ทางหลวงสุขาภิบาล
(๖) ทางหลวงสัมปทาน
มาตรา ๗ ทางหลวงพิเศษ คือ ทางหลวงที่ได้ ออกแบบเพื่อให้ การจราจรผ่านได้ ตลอดรวดเร็ ว เป็ นพิเศษ ซึ่ง
รัฐ มนตรี ได้ ประกาศกาหนดให้ เป็ นทางหลวงพิเศษและกรมทางหลวงเป็ นผู้ดาเนินการ ก่อสร้ าง ขยาย
บูรณะและบารุงรักษา และได้ ลงทะเบียนไว้ เป็ นทางหลวงพิเศษ
มาตรา ๘ ทางหลวงแผ่นดิน คือ ทางหลวงสายหลักที่ เป็ นโครงข่ายเชื่อมระหว่างภาค จังหวัด อาเภอ
ตลอดจนสถานที่ที่สาคัญ ที่กรมทางหลวงเป็ นผู้ดาเนินการก่อสร้ าง ขยาย บูรณะและบารุง รักษา และได้
ลงทะเบียน ไว้ เป็ นทางหลวงแผ่นดิน
มาตรา ๙ ทางหลวงชนบท คือ ทางหลวงนอกเขตเทศบาลและเขตสุขาภิบาล ที่องค์การ บริหารส่วนจังหวัด
กรมโยธาธิการ หรื อสานักงานเร่ งรัดพัฒนาชนบทเป็ นผู้ดาเนินการก่อสร้ าง ขยาย บูรณะและบารุ งรักษา
และได้ ลงทะเบียนไว้ เป็ นทางหลวงชนบท
มาตรา ๑๐ ทางหลวงเทศบาล คือ ทางหลวงในเขตเทศบาล ที่เทศบาลเป็ นผู้ดาเนินการ ก่อสร้ าง ขยาย
บูรณะ และบารุงรักษา และได้ ลงทะเบียนไว้ เป็ นทางหลวงเทศบาล
มาตรา ๑๑ ทางหลวงสุขาภิบาล คือ ทางหลวงในเขตสุขาภิบาลที่สุข าภิบาลเป็ นผู้ดาเนินการ ก่อสร้ าง
ขยาย บูรณะ และบารุงรักษา และได้ ลงทะเบียนไว้ เป็ นทางหลวงสุขาภิบาล
มาตรา ๑๒ ทางหลวงสัมปทาน คือ ทางหลวงที่รัฐบาลได้ ให้ สมั ปทานตามกฎหมายว่าด้ วย ทางหลวงที่
ได้ รับสัมปทาน และได้ ลงทะเบียนไว้ เป็ นทางหลวงสัมปทาน

มาตรา ๑๓ ทางหลวงประเภทต่างๆ ให้ ลงทะเบียนไว้ ดงั ต่อไปนี ้
(๑) ทางหลวงพิเศษและทางหลวงแผ่นดิน อธิบดีกรมทางหลวงเป็ นผู้จด
ั ให้ ลงทะเบียนไว้ ณ กรมทางหลวง
โดยอนุมตั ริ ัฐมนตรี
(๒) ทางหลวงสัมปทาน อธิบดีกรมทางหลวงเป็ นผู้จด
ั ให้ ลงทะเบียนไว้ ณ กรมทางหลวง
(๓) ทางหลวงชนบท ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็ นผู้จด
ั ให้ ลงทะเบียนไว้ ณ ศาลากลาง จังหวัด เมื่อได้ รับความ
ยินยอมจากอธิบดีกรมโยธาธิการหรื อเลขาธิการเร่งรัดพัฒนาชนบท แล้ วแต่กรณี
(๔) ทางหลวงเทศบาล นายกเทศมนตรี เป็ นผู้จด
ั ให้ ลงทะเบียนไว้ ณ สานักงาน เทศบาล โดยอนุมตั ิผ้ วู ่า
ราชการจังหวัด
(๕) ทางหลวงสุขาภิบาล ประธานกรรมการสุขาภิบาลเป็ นผู้จด
ั ให้ ลงทะเบียนไว้ ณ สานักงานสุขาภิบาล
โดยอนุมตั อิ ธิบดีกรมโยธาธิการ
มาตรา ๑๔ รัฐมนตรี มีอานาจแต่งตังผู
้ ้ อานวยการทางหลวง การแต่งตังนั
้ นจะจ
้
ากัดให้ เป็ น ผู้อานวยการ
ทางหลวงเฉพาะประเภทใดประเภทหนึง่ หรื อเฉพาะท้ องถิ่นใดท้ องถิ่นหนึง่ หรื อเฉพาะ สายใดสายหนึง่ ก็ได้
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่รัฐมนตรี ยงั ไม่ได้ แต่งตังผู
้ ้ อานวยการทางหลวงตามมาตรา ๑๔ ให้ บุคคล ดังต่อไปนี ้
เป็ นผู้อานวยการทางหลวง
(๑) อธิบดีกรมทางหลวงเป็ นผู้อานวยการทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน
(๒) ผู้วา่ ราชการจังหวัด หรื อนายอาเภอซึง่ ผู้วา่ ราชการจังหวัดมอบหมายเป็ น ผู้อานวยการทางหลวงชนบท
(๓) นายกเทศมนตรี เป็ นผู้อานวยการทางหลวงเทศบาล
(๔) ประธานกรรมการสุขาภิบาลเป็ นผู้อานวยการทางหลวงสุขาภิบาล
มาตรา ๑๖ ให้ รัฐมนตรี มีอานาจสัง่ เปลี่ยนประเภททางหลวงดังต่อไปนี ้
(๑) ทางหลวงที่อยู่ในอานาจของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเดียวกันให้ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงนันเป็
้ นผู้มี
อานาจสัง่ เปลี่ยน
(๒) ทางหลวงที่อยู่ในอานาจของรัฐมนตรี ว่าการต่างกระทรวงกันให้ รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวงซึ่งเป็ นผู้รับ
การเปลี่ยนประเภททางหลวงเป็ นผู้มีอานาจสัง่ เปลี่ยน เมื่อได้ เปลี่ยนประเภททางหลวงตามวรรคหนึ่งแล้ ว
ให้ แก้ ไขทะเบียนให้ ถูกต้ อง การสัง่ เปลี่ยนทางหลวงประเภทอื่นเป็ นทางหลวงพิเศษหรื อการสัง่ เปลี่ยนทาง
หลวงพิเศษ เป็ นทางหลวงประเภทอื่น ให้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่มีปัญหาว่าทางหลวงสายใดเป็ นทางหลวงประเภทใดให้ รัฐมนตรี เป็ นผู้ วินิจฉัยชี ้ขาด

มาตรา ๑๘ บุคคลซึ่งก่อสร้ างทางขึ ้นอาจร้ องขอให้ เจ้ าหน้ าที่ตามมาตรา ๑๓ ลงทะเบียนทาง นันเป็
้ นทาง
หลวงได้ แต่เจ้ าหน้ าที่ดงั กล่าวจะรับลงทะเบียนให้ ได้ ตอ่ เมื่อบุคคลซึ่งก่อสร้ างทางนันได้
้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ที่เจ้ าหน้ าที่ได้ กาหนดไว้ แล้ ว
หมวด 2 : การกากับ ตรวจตราและควบคุมทางหลวงและงานทาง
มาตรา ๑๙ ให้ อธิบดีกรมทางหลวงเป็ นเจ้ าหน้ าที่กากับ ตรวจตราและควบคุมทางหลวงและงานทางที่
เกี่ยวกับ ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน
มาตรา ๒๐ ให้ อธิบดีกรมโยธาธิการหรื อเลขาธิการเร่งรัดพัฒนาชนบท แล้ วแต่กรณี เป็ นเจ้ าหน้ าที่ กากับ
ตรวจตรา และควบคุมทางหลวงและงานทางที่เกี่ยวกับทางหลวงชนบทและทางหลวงสุขาภิบาล ในการ
ดาเนินการตามวรรคหนึง่ ให้ บคุ คลดังต่อไปนี ้
(๑) นายอ าเภอซึ่ ง ผู้ว่ า ราชการจัง หวัด มอบหมายเป็ นเจ้ า หน้ า ที่ ช่ ว ยเหลื อ อธิ บ ดี กรมโยธาธิ ก ารหรื อ
เลขาธิการ เร่งรัดพัฒนาชนบท แล้ วแต่กรณี ในกรณีที่เกี่ยวกับทางหลวงชนบท
(๒) ประธานกรรมการสุขาภิบาลเป็ นเจ้ าหน้ าที่ช่วยเหลืออธิบดีกรมโยธาธิการ ในกรณีที่เกี่ยวกับทางหลวง
สุขาภิบาล
มาตรา ๒๑ ให้ นายกเทศมนตรี เป็ นเจ้ าหน้ าที่กากับ ตรวจตราและควบคุมทางหลวงและงาน ทางที่เกี่ยวกับ
ทางหลวงเทศบาล
มาตรา ๒๒ ให้ ผ้ อู านวยการทางหลวงหรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวงมี อานาจและ
หน้ าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจตรายานพาหนะที่เดินบนทางหลวงและ การจราจรบนทาง
หลวงให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัตินี ้ เว้ นแต่กรณีที่ไม่ได้ บญ
ั ญัติไว้ ในพระราชบัญญัตินี ้ ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้ วยการนัน้
มาตรา ๒๓ ให้ เจ้ าพนักงานทางหลวงมีอานาจและหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(๑) ตรวจตราดูแลมิให้ มีการฝ่ าฝื นพระราชบัญญัตน
ิ ี้
(๒) เรี ย กยานพาหนะให้ ห ยุด เพื่ อ ท าการตรวจสอบในกรณี ที่ เ ชื่ อ ว่า มี ก ารกระท า อัน เป็ นความผิ ด ตาม
พระราชบัญญัตนิ ี ้
(๓) จับกุมผู้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ในขณะกระทาความผิ ดเพื่อส่งให้ พนักงานฝ่ ายปกครอง
หรื อตารวจ ดาเนินคดีตอ่ ไป ในการปฏิบตั หิ น้ าที่ตามวรรคหนึง่ ให้ เจ้ าพนักงานทางหลวงแสดงบัตรประจาตัว
ต่อผู้ซงึ่ เกี่ยวข้ อง บัตรประจาตัวเจ้ าพนักงานทางหลวงให้ เป็ นไปตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๔ ในการปฏิบตั หิ น้ าที่ตามพระราชบัญญัตนิ ี ้ ให้ เจ้ าพนักงานทางหลวงเป็ นเจ้ าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๒๕ ในส่วนที่เกี่ยวกับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน ให้ อธิบดีกรมทาง
หลวง มีอานาจกาหนดมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงและงานทาง รวมทังก
้ าหนด เขตทางหลวง ที่
จอดรถ ระยะแนวต้ นไม้ และเสาพาดสาย
มาตรา ๒๖ ในส่วนที่เกี่ยวกับทางหลวงชนบท ทางหลวงเทศบาล และทางหลวงสุขาภิบาล ให้ อธิบดีกรม
โยธาธิการ หรื อเลขาธิการเร่ งรัดพัฒนาชนบท แล้ วแต่กรณี มีอานาจกาหนดมาตรฐานและ ลักษณะของ
ทางหลวงและงานทาง รวมทังก
้ าหนดเขตทางหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวต้ นไม้ และเสาพาด สาย ตลอดจน
ควบคุมในทางวิชาการ และอบรมเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายช่างเกี่ยวกับทางหลวงและงานทาง
มาตรา ๒๗ นอกจากทางหลวงสัมปทาน การสร้ างทางหลวงประเภทใดขึ ้นใหม่หรื อขยายเขต ทางหลวง
ประเภทใด ให้ เป็ นอานาจและหน้ าที่ของผู้อานวยการทางหลวงประเภทนัน้
มาตรา ๒๘ ในกรณีจาเป็ นเพื่อประโยชน์แก่งานทางหรื อการจราจรบนทางหลวง ให้ ผ้ อู านวยการ ทางหลวง
หรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวงมีอานาจปิ ดการจราจรบนทางหลวงนัน้ ทังสายหรื
้
อ
บางส่วน เป็ นการชัว่ คราว และวางระเบียบปฏิบตั ิสาหรับให้ เจ้ าพนักงานปิ ดการจราจรเป็ น ครัง้ คราวเพื่อ
ความปลอดภัยได้
มาตรา ๒๙ ในกรณีจาเป็ นเพื่อประโยชน์แก่งานทาง ให้ ผ้ อู านวยการทางหลวงหรื อผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมาย
จากผู้อานวยการทางหลวงมีอานาจ
(๑) ใช้ ที่ดน
ิ ริมทางหลวงซึง่ ปราศจากสิ่งก่อสร้ างที่อยูใ่ นความครอบครองของ บุคคลใดเป็ นการชัว่ คราว
(๒) ใช้ และเข้ าครอบครองวัตถุสาหรับใช้ งานทางซึ่งอยู่ในที่ดินของบุคคลใดเป็ น การชั่วคราว รวมทังท
้ า
ทางผ่าน เข้ าไปในที่ดินใดๆ เพื่อใช้ และเข้ าครอบครองวัตถุสาหรับใช้ งานทางได้ ด้วย ก่อนที่จะกระทาการ
ตาม (๑) หรื อ (๒) ให้ ผ้ อู านวยการทางหลวงหรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมาย จากผู้อานวยการทางหลวงแจ้ งเป็ น
หนังสือให้ เจ้ าของ หรื อผู้ครอบครองที่ดนิ ทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า เจ็ดวัน
มาตรา ๓๐ เพื่อประโยชน์ในการป้องปั ดภัยพิบตั ิสาธารณะอันมีมาเป็ นการฉุกเฉิน ให้ ผ้ ู อานวยการทาง
หลวง หรื อผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวงมีอานาจใช้ ที่ดินหรื อเข้ า ครอบครองวัตถุสาหรับ
ใช้ งานทาง ซึ่งอยู่ในความครอบครองของบุคคลใดในบริ เวณหรื อใกล้ เคียงกับ บริ เวณที่เกิดภัยพิบตั ินนได้
ั้
เท่าที่ จ าเป็ น เพื่ อประโยชน์ แก่ง านทาง และมี อานาจเกณฑ์ แรงราษฎร สัตว์ พาหนะหรื อยานพาหนะ

ตลอดจนเครื่ องจักร เครื่ องมือ และเครื่ องอุปกรณ์สาหรับใช้ งานทางได้ ด้วย การเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งและ
อัตราค่าจ้ างหรื อค่าตอบแทน ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดในพระราช กฤษฎีกา
มาตรา ๓๑ เพื่อประโยชน์ในการป้องปั ดภัยพิบตั ิสาธารณะอันมีมาเป็ นการฉุกเฉิน ให้ อธิบดี กรมทางหลวง
มีอานาจ เข้ าครอบครองทางหลวงสัมปทาน และในการนี ้ให้ สิทธิและอานาจสั่ งการของ ผู้รับสัมปทานตก
มาอยูก่ บั อธิบดีกรมทางหลวงทังหมด
้
จนกว่าภัยพิบตั นิ นจะหมดไป
ั้
มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์แก่งานทาง ให้ ผ้ อู านวยการทางหลวงหรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายจาก ผู้อานวยการ
ทางหลวง มีอานาจทาหรื อแก้ ทางระบายน ้าที่ไหลผ่านทางหลวงในระยะสองร้ อยเมตรจากเขต ทางหลวงได้
แต่ต้องแจ้ ง เป็ นหนังสือพร้ อมทังส่
้ งสาเนาแบบก่อสร้ างให้ เจ้ าของที่ดินทราบล่วงหน้ า ไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดแก่เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองที่ดิน หรื อผู้ทรงสิทธิ อื่นเนื่องจากการ
กระทา ของผู้อานวยการทางหลวงหรื อผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวง ตามมาตรา ๒๙ (๑)
หรื อ (๒) มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ ง หรื อ มาตรา ๓๒ ให้ น าบทบัญ ญั ติข องกฎ หมายว่า ด้ ว ยการเวนคื น
อสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับ การกาหนดค่าทดแทนมาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๔ ผู้อานวยการทางหลวงหรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวงมีอานาจ ทางาน
ทางเพื่อเชื่อม ผ่าน ทับ ข้ าม หรื อลอดทางรถไฟหรื อทางน ้าได้ แต่ต้องแจ้ งเป็ นหนังสือพร้ อม ทัง้ ส่งสาเนา
แบบก่อสร้ าง ให้ ผ้ คู วบคุมการรถไฟหรื อทางน ้านันทราบล่
้
วงหน้ าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
มาตรา ๓๕ ในกรณีที่เห็นสมควร อธิบดีกรมทางหลวงมีอานาจสร้ างทางหลวงพิเศษหรื อทาง หลวงแผ่นดิน
เพื่อเชื่อม ผ่าน ทับ ข้ าม หรื อลอดทางหลวงประเภทอื่นได้ ในกรณีเช่นนี ้ ให้ ทางหลวง ประเภทอื่นนันทั
้ งสาย
้
หรื อบางส่วน อยูใ่ นการกากับ ตรวจตราและควบคุมของอธิบดีกรมทางหลวงหรื อ ผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายจาก
อธิบดีกรมทางหลวง
มาตรา ๓๖ วัตถุ เครื่ องจักร เครื่ องมื อ และเครื่ องอุปกรณ์ สาหรั บใช้ งานทางซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ์ ของทาง
ราชการ องค์การบริ หารส่วนจังหวัด เทศบาลหรื อสุขาภิบาลเป็ นทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับ ผิดแห่งการ
บังคับคด

ส่ วนที่ 2: การควบคุมการรั กษาการขยายและสงวนเขตทางหลวง
หมวด 1 การควบคุมทางหลวง
มาตรา ๓๗ ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดสร้ างทาง ถนน หรื อสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงเพื่อเป็ นทางเข้ าออก ทางหลวง เว้ น
แต่ได้ รับอนุญาตเป็ นหนังสือจากผู้อานวยการทางหลวงหรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายจาก ผู้อานวยการทาง
หลวง ในการอนุญ าต ผู้อานวยการทางหลวงหรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายจากผู้อานวยการ ทางหลวงจะ
กาหนดเงื่ อนไขอย่างใดก็ได้ รวมทัง้ มีอานาจกาหนดมาตรการในการจัดการเพื่อรักษาสิ่ง แวดล้ อม การ
ป้องกันอุบตั ภิ ยั และการติดขัดของการจราจร การอนุญาตตามวรรคหนึง่ เมื่อมีความจาเป็ นแก่งานทางหรื อ
เมื่อปรากฏว่าผู้ได้ รับอนุญาตได้ กระทาการผิดเงื่อนไขที่กาหนดในการอนุญาต ผู้อานวยการทางหลวงหรื อ
ผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายจาก ผู้อานวยการทางหลวงจะเพิ กถอนเสียก็ได้ ทาง ถนน หรื อสิ่งอื่นใดที่สร้ างขึน้ โดย
ไม่ได้ รับอนุญาตหรื อไม่ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่กาหนด ให้ ผ้ อู านวยการทางหลวง หรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายจาก
ผู้อานวยการทางหลวงมี อานาจสั่ง ให้ ผ้ ูกระทา การดัง กล่าวรื อ้ ถอนหรื อทาลายภายในกาหนดเวลาอัน
สมควร ถ้ าไม่ปฏิบตั ิตามให้ ผ้ อู านวยการทางหลวง หรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางรื อ้ ถอน
หรื อทาลาย โดยผู้นนจะเรี
ั้
ยกร้ องค่าเสียหายไม่ได้ และต้ องเป็ นผู้เสียค่าใช้ จา่ ยในการนัน้
มาตรา ๓๘ ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดติดตัง้ แขวน วางหรื อกองสิ่งใดในเขตทางหลวงในลักษณะที่เป็ น การกีดขวาง
หรื ออาจเป็ นอันตรายแก่ยานพาหนะ หรื อในลักษณะที่จะทาให้ เกิดความเสียหายแก่ทาง หลวงหรื อความไม่
สะดวกแก่งานทาง เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตเป็ นหนังสือจากผู้อานวยการทางหลวงหรื อ ผู้ซึ่งได้ รับมอบหมาย
จากผู้ อ านวยการทางหลวงในการอนุญ าต ผู้ อ านวยการทางหลวงหรื อ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายจาก
ผู้อานวยการทางหลวงจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีความจาเป็ นแก่งาน
ทางหรื อเมื่อปรากฏว่าผู้ได้ รับอนุญาตได้ กระทาการผิดเงื่อนไข ที่กาหนดในการอนุญาต ผู้อานวยการทาง
หลวงหรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายจาก ผู้อานวยการทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได้ ในกรณีที่การกระทาตาม
วรรคหนึง่ ได้ กระทาโดยไม่ได้ รับอนุญาตหรื อไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ กาหนดให้ ผ้ อู านวยการทางหลวงหรื อผู้
ซึ่งได้ รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวงมีอานาจสัง่ ให้ ผู้กระทาการดังกล่าวรื อ้ ถอน ทาลาย หรื อขน
ย้ ายสิ่งที่ติดตัง้ แขวน วางหรื อกองอยู่ภายในกาหนดเวลา อันสมควร ถ้ าไม่ปฏิบตั ิตาม ผู้อานวยการทาง
หลวง หรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวง มีอานาจรื อ้ ถอน ทาลาย หรื อขนย้ ายสิ่งที่ติดตัง้
แขวน วางหรื อกองอยู่ โดยผู้นนจะเรี
ั้
ยกร้ องค่าเสียหาย ไม่ได้ และต้ องเป็ นผู้เสียค่าใช้ จา่ ยในการนัน้
มาตรา ๓๙ ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดกระทาการปิ ดกันทางหลวง
้
หรื อวางวัตถุที่แหลมหรื อมีคม หรื อนา สิ่งใดมาขวาง
หรื อวางบนทางหลวง หรื อกระทาด้ วยประการใดๆ บนทางหลวงในลักษณะที่อาจเกิด อันตรายหรื อเสียหาย
แก่ยานพาหนะหรื อบุคคล

มาตรา ๔๐ ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดทาให้ เสียหาย ทาลาย ซ่อนเร้ น เปลี่ยนแปลง ขีดเขียน เคลื่อนย้ าย รื อ้ ถอน หรื อทา
ให้ ไ ร้ ประโยชน์ ซึ่ง เครื่ องหมายจราจร ป้ายจราจร เครื่ องหมายสัญญาณ เครื่ องหมาย สัญญาณไฟฟ้ า
เครื่ องแสดงสัญญาณ อุปกรณ์ อานวยความปลอยภัย รัว้ หลักสารวจ หลักเขต หรื อ หลักระยะ ซึ่งเจ้ าหน้ าที่
ได้ ตดิ ตังหรื
้ อทาให้ ปรากฏในเขตทางหลวง
มาตรา ๔๑ ผู้อานวยการทางหลวงมีอานาจห้ ามมิให้ ผ้ ูใดหยุด จอด หรื อกลับยานพาหนะใดๆ บนทาง
จราจรหรื อไหล่ทาง ในทางหลวงสายใดทัง้ สายหรื อบางส่วนได้ โดยทาเป็ นประกาศหรื อเครื่ องหมาย ให้
ปรากฏไว้ ในเขตทางหลวงนัน้
มาตรา ๔๒ ในกรณียานพาหนะใดๆ เครื่ องยนต์หรื อเครื่ องอุปกรณ์เกิดขัดข้ องหรื อชารุด บนทางจราจรจน
ไม่สามารถ เคลื่อนที่ตอ่ ไปได้ ให้ นายานพาหนะนันเข้
้ าจอดบนไหล่ทางหรื อถ้ าไม่มีไหล่ ทางให้ จอดชิดซ้ าย
สุด ทังนี
้ ้ ต้ องไม่เกิน ยี่สิบสี่ชวั่ โมงนับแต่เวลาที่เครื่ องยนต์หรื อเครื่ องอุปกรณ์ขดั ข้ อง หรื อชารุด ถ้ ากรณีตาม
วรรคหนึ่งเกิดขึ ้นในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่ผ้ ใู ช้ ยานพาหนะอื่นจะมองเห็น ยานพาหนะที่หยุด หรื อ
จอดอยูไ่ ด้ โดยชัดแจ้ งในระยะไม่น้อยกว่าหนึง่ ร้ อยห้ าสิบเมตรต้ องเปิ ดหรื อจุด ไฟให้ มีแสงสว่างเพียงพอที่จ ะ
เห็น ยานพาหนะนันได้
้
มาตรา ๔๓ ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดขุด ขน ทาลายหรื อทาให้ เสียหายแก่ทางหลวง หรื อวัตถุสาหรับใช้ งานทาง เว้ นแต่
ได้ รับอนุญาต เป็ นหนังสือจากผู้อานวยการทางหลวง หรื อผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายจาก ผู้อานวยการทางหลวง
มาตรา ๔๔ ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดซื ้อ ขาย แจกจ่าย หรื อเรี่ ยไรบนทางจราจรและไหล่ทาง
มาตรา ๔๕ ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดทิ ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกลู น ้าเสีย น ้าโสโครก เศษหิน ดิน ทราย หรื อ สิ่งอื่นใดใน
เขตทางหลวง หรื อกระทาด้ วยประการใดๆ เป็ นเหตุให้ ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกลู เศษหิน ดิน ทราย ตกหล่นบน
ทางจราจรหรื อไหล่ทาง
มาตรา ๔๖ ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดขี่ จูง ไล่ต้อน ปล่อย หรื อเลี ้ยงสัตว์บนทางจราจร ทางเท้ า หรื อไหล่ทาง เว้ นแต่จะ
ได้ ปฏิบตั ิ ตามข้ อบังคับที่ผ้ อู านวยการทางหลวงกาหนด ผู้อานวยการทางหลวงมีอานาจประกาศห้ ามมิให้
ผู้ใดขี่ จูง ไล่ต้อน ปล่อยหรื อเลีย้ งสัตว์ใน เขตทางหลวงสายใด ทัง้ สายหรื อบางส่วน ทัง้ นี ้ เว้ นแต่ไ ด้ รับ
อนุญาตเป็ นหนังสือจากผู้อานวยการทาง หลวงหรื อผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมาย จากผู้อานวยการทางหลวงในการ
อนุญาต ผู้อานวยการทางหลวงจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ ประกาศของผู้อานวยการทางหลวงตาม
วรรคสอง ให้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๔๗ ห้ ามมิ ใ ห้ ผ้ ู ใดปลูก สร้ างสิ่ ง ใดในเขตทางหลวง เว้ น แต่ไ ด้ รั บ อนุญ าตเป็ นหนัง สื อ จาก
ผู้อานวยการทางหลวง หรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวง ในการอนุญาต ผู้อานวยการ
ทางหลวงหรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมาย จากผู้อานวยการทางหลวงจะกาหนดเงื่อนไขอย่า งใดก็ได้ รวมทัง้ มี
อานาจกาหนดมาตรการในการจัดการเพื่ อรักษา สิ่งแวดล้ อม การป้องกันอุบัติภัย และการติดขัด ของ
การจราจร กาหนดอัตราและวางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บค่าเช่าก็ได้ การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีความ
จาเป็ นแก่งานหรื อเมื่อปรากฏว่าผู้ได้ รับอนุญาตได้ กระทาผิดเงื่อนไข ที่กาหนดในการอนุญาต ผู้อานวยการ
ทางหลวงหรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายจากผู้อานวย การทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได้ สิ่งที่ปลูกสร้ างขึ ้นโดย
ไม่ได้ รับอนุญาตหรื อไม่ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่กาหนดให้ นามาตรา ๓๗ วรรคสาม มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๘ ผู้ซึ่งดาเนินกิจการอันเป็ นสาธารณูปโภค เมื่อมีความจาเป็ นต้ องปั กเสาพาดสาย วางท่อ หรื อ
กระทาการใดๆ ในเขตทางหลวง ให้ ทาความตกลงกับผู้อานวยการทางหลวงหรื อผู้ซึ่งได้ รับ มอบหมายจาก
ผู้อานวยการทางหลวงเสียก่อน เมื่อได้ รับอนุญาตเป็ นหนังสือจากผู้อานวยการทางหลวง หรื อผู้ซึ่งได้ รับ
มอบหมายจากผู้ อ านวยการทางหลวงแล้ ว จึ ง จะกระท าการนัน้ ได้ ในการอนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ ง
ผู้อานวยการทางหลวงหรื อผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวงจะกาหนดเงื่อนไข กาหนดอัตรา
และวางระเบียบเกี่ยวกับการเก็บค่าเช่าก็ได้ ถ้ าไม่สามารถ ตกลงกันได้ ในเรื่ องค่าเช่า ให้ เสนอรัฐมนตรี เป็ น
ผู้วินิจ ฉัยคาวินิจฉัยของรั ฐมนตรี ให้ เ ป็ นที่สุด ในกรณี ที่การกระทาตามวรรคหนึ่ง ได้ กระทาโดยไม่ได้ รับ
อนุญาต หรื อกระทาผิดข้ อตกลง ให้ นามาตรา ๓๗ วรรคสาม มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๙ เมื่อมีความจาเป็ นจะต้ องควบคุมทางเข้ าออกทางหลวงเพื่อให้ การจราจรบนทาง หลวงเป็ นไป
โดยรวดเร็ ว และสะดวก หรื อเพื่อความปลอดภัยในการจราจรบนทางหลวง ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ด ดาเนินการอย่าง
ใดอย่างหนึง่ ในที่ดนิ ริมเขตทางหลวงทังสายหรื
้
อบางส่วนดังต่อไปนี ้
(๑) สร้ างหรื อดัดแปลงต่อเติมอาคารตามประเภท ชนิด หรื อลักษณะที่กาหนด ในกฎกระทรวง สถานี
บริ การน ้ามัน สถานีบริ การก๊ าซ สถานีบริ การล้ างหรื อตรวจสภาพรถ หรื อติดตัง้ ป้ายโฆษณา ภายในระยะ
ไม่เกินสิบห้ าเมตร จากเขตทางหลวง
(๒) สร้ างศูนย์การค้ า สนามกี ฬา สนามแข่งขัน โรงมหรสพ สถานพยาบาล สถานศึกษา หรื อจัดให้ มี
ตลาด ตลาดนัด งานออกร้ าน หรื อกิจการอื่นที่ทาให้ ประชาชนมาชุมนุมกัน เป็ นจานวนมาก ภายในระยะไม่
เกินห้ าสิบเมตรจากเขตทางหลวง ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตเป็ นหนังสือจากผู้อานวยการทางหลวงหรื อผู้ซึ่ ง
ได้ รั บ มอบหมาย จากผู้อ านวยการทางหลวง ในการอนุญ าต ผู้อ านวยการทางหลวงหรื อ ผู้ซึ่ง ได้ รั บ
มอบหมายจากผู้อานวย การทางหลวงจะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ การกาหนดทางหลวงสายใดทังสาย
้
หรื อบางส่วนที่จะห้ ามมิให้ ดาเนินการตามวรรคหนึง่ ให้ ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๕๐ เมื่อพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๔๙ ใช้ บงั คับแล้ ว ในกรณีที่มีอาคารหรื อสิ่งอื่น ปลูกสร้ างขึ ้น
หรื อสิ่งที่จดั ให้ มีขึ ้นโดยไม่ได้ รับอนุญาตหรื อไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ กาหนด ให้ ผู้อานวย การทางหลวงหรื อ
ผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวงแจ้ งเป็ นหนัง สือให้ เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองอาคารหรื อสิ่ง
อื่ น รื อ้ ถอนอาคารหรื อ สิ่ ง อื่ น นัน้ ภายในสามสิ บ วัน นับ แต่วัน ที่ ไ ด้ รั บ หนัง สื อ แจ้ ง ถ้ า ไม่ ป ฏิ บัติ ต าม ให้
ผู้อานวยการทางหลวง หรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวง มีอานาจรื อ้ ถอนโดยผู้นนจะ
ั้
เรี ยกร้ องค่าเสียหายไม่ได้ และต้ องเป็ นผู้เสียค่าใช้ จา่ ยในการนัน้ ในกรณีที่เป็ นอาคารหรื อสิ่งอื่นที่กาลังปลูก
สร้ างหรื อสิ่งที่จดั ให้ มีขึ ้นเมื่อผู้อานวยการทางหลวง เห็นสมควร ให้ ผ้ อู านวยการทางหลวงแจ้ งเป็ นหนังสือให้
เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองอาคารรื อ้ ถอนอาคาร หรื อสิ่งอื่น หรื อแก้ ไข เปลี่ยนแปลงทางเข้ าออกของอาคารนัน้
ภายในกาหนดเวลาอันสมควร ถ้ าไม่ ปฏิบตั ิตาม ให้ ผ้ อู านวยการทางหลวง หรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายจาก
ผู้อานวยการทางหลวงมีอานาจรื อ้ ถอนอาคาร หรื อสิ่งอื่นหรื อแก้ ไขเปลี่ยนแปลงทางเข้ าออกของอาคาร
แล้ ว แต่ก รณี โดยผู้นัน้ จะเรี ย ก ร้ องค่า เสี ย หายไม่ ไ ด้ แ ละต้ อ งเป็ นผู้เ สี ย ค่า ใช้ จ่า ยในการนัน้ ทัง้ นี ้ ให้
ผู้อานวยการทางหลวงหรื อผู้ซึ่ง ได้ รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวงชาระค่าทดแทนตามความเป็ น
ธรรม ให้ แก่เจ้ าของหรื อผู้ ครอบครองอาคารหรื อสิ่งอื่ นในการที่ต้องรื อ้ ถอนอาคารหรื อสิ่งอื่นหรื อแก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงทางเข้ าออกของอาคารนัน้ ถ้ าไม่เป็ นที่ ตกลงกันได้ ให้ นาบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้ วยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในส่วนที่เกี่ยวกับการกาหนดค่าทดแทนมาใช้ บงั คับโดยอนุโลม ก่อนที่จะกระทาการ
ตามวรรคหนึง่ หรื อวรรคสอง ให้ ผ้ อู านวยการทางหลวงหรื อผู้ซงึ่ ได้ รับ มอบหมายจาก ผู้อานวยการทางหลวง
แจ้ งเป็ นหนังสือให้ เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองอาคารหรื อสิ่งอื่น ทราบล่วงหน้ าภายในกาหนดเวลาอันสมควร
มาตรา ๕๑ ให้ ผ้ อู านวยการทางหลวงหรื อผู้ซึ่ งได้ รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวงมี อานาจเข้ าไป
ตรวจสอบในบริ เวณที่มีการดาเนินการตามมาตรา ๔๙ หรื อ มาตรา ๕๐ ก่อนที่จะเข้ าไปตรวจสอบตาม
วรรคหนึง่ ให้ ผ้ อู านวยการทางหลวงหรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมาย จากผู้อานวยการทางหลวงแจ้ งเป็ นหนังสือให้
เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองอาคารหรื อสิ่งอื่นในบริเวณ ดังกล่าวทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าสามวัน
หมวด 2 : การควบคุมทางหลวงพิเศษ
มาตรา ๕๒ ให้ รัฐมนตรี มีอานาจประกาศกาหนดให้ ทางหลวงสายใดที่จะสร้ างขึ ้นใหม่หรื อที่ มีอยู่เดิมทัง้
สาย หรื อบางส่วนเป็ นทางหลวงพิเศษ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕๓ อธิบดีกรมทางหลวงมีอานาจปิ ดทางหลวงหรื อทางอื่นใดที่มีอยู่เดิมที่ทางหลวง พิเศษตัดผ่าน
และมีอานาจ ห้ ามการสร้ างทางหลวงหรื อทางอื่นใดขึ ้นใหม่ที่มาเชื่อมหรื อผ่านทางหลวงพิเศษ ในกรณีที่มี
การปิ ดทางหลวง หรื อทางอื่นใดที่ทางหลวงพิเศษตัดผ่านตามวรรคหนึ่ง ให้ อธิบดี กรมทางหลวงมีอานาจ
(๑) กาหนดให้ ใช้ ทางอื่นใดที่มีอยูแ่ ล้ วแทน

(๒) ดัดแปลง แก้ ไข หรื อจัดให้ มีทางเพื่อใช้ แทนทางที่ปิดในกรณีที่ไม่มีทาง อื่นใดตาม (๑) ทังนี
้ ้ เท่าที่จาเป็ น
เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ
มาตรา ๕๔ ให้ ผ้ อู านวยการทางหลวงพิเศษมีอานาจประกาศห้ ามยานพาหนะบางชนิดหรื อ คนเดินเท้ าใช้
ทางหลวงพิเศษ สายใดทังสายหรื
้
อบางส่วน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕๕ ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดสร้ างทาง ถนน หรื อสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงพิเศษเพื่อเป็ นทาง เข้ าออกทางหลวง
พิเศษ ในกรณีที่ทางหลวงพิเศษมีทางขนาน ผู้ใดจะสร้ างทาง ถนน หรื อสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงพิเศษเพื่อ
เป็ นทางเข้ าออกทางขนาน ต้ องได้ รับอนุญาตเป็ นหนังสือจากผู้อานวยการทางหลวงพิ เศษหรื อผู้ซึ่งได้ รับ
มอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวงพิเศษ การอนุญาตตามวรรคสอง เมื่อมี ความจาเป็ นแก่งานทาง
ผู้อานวยการทางหลวงพิเศษหรื อ ผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายจาก ผู้อานวยการทางหลวงพิเศษจะเพิกถอนเสียก็ได้
ทาง ถนน หรื อสิ่งอื่นใดที่สร้ างขึ ้นโดยฝ่ าฝื นวรรคหนึ่งหรื อโดยไม่ได้ รับอนุญาตตามวรรคสอง ให้ นามาตรา
๓๗ วรรคสาม มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๕๖ ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดปลูกสร้ างอาคารหรื อสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงพิเศษ ผู้ซึ่งดาเนินกิจการอันเป็ น
สาธารณูป โภค เมื่ อ มี ค วามจ าเป็ นต้ อ งปั ก เสาพาดสาย วางท่อ หรื อ กระท าการใดๆ อัน เป็ นกิ จ การ
สาธารณูปโภคในเขตทางหลวงพิเศษ ให้ กระทาได้ ต่อเมื่อได้ รับอนุญาตเป็ นหนังสื อจากผู้อานวยการทาง
หลวงพิเ ศษหรื อผู้ซึ่ง ได้ รับมอบหมายจาก ผู้อานวยการทางหลวงพิ เศษ ในการอนุญาตตามวรรคสอง
ผู้อานวยการทางหลวงพิเศษหรื อผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายจาก ผู้อานวยการทางหลวงพิเศษจะกาหนดตาแหน่ง
และระดับที่จะกระทาการนัน้ รวมทังก
้ าหนดเงื่อนไข อย่างใดก็ได้ และให้ นามาตรา ๔๘ วรรคสอง มาใช้
บังคับโดยอนุโลม การอนุญาตตามวรรคสอง เมื่อมีความจาเป็ นแก่งานทาง ผู้อานวยการทางหลวงพิเศษ
หรื อผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายจาก ผู้อานวยการทางหลวงพิเศษจะเพิกถอนเสียก็ได้
ในกรณีที่ผ้ ซู ึ่งดาเนินกิจการอันเป็ นสาธารณูปโภคตามวรรคสอง ได้ กระทาการผิดเงื่อนไขที่ กาหนดในการ
อนุญาต ให้ การอนุญาตนันสิ
้ ้นสุดลง อาคารหรื อสิ่งอื่นที่ปลูกสร้ างขึ ้นโดยฝ่ าฝื นวรรคหนึ่ง หรื อโดยไม่ได้ รับ
อนุญาตตามวรรคสอง หรื อผิดเงื่อนไขที่กาหนดในการอนุญาตตามวรรคสาม ให้ นามาตรา ๓๗ วรรคสาม
มาใช้ บงั คับโดย อนุโลม
มาตรา ๕๗ เมื่อพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๔๙ ใช้ บงั คับแล้ ว ในกรณีที่มีอาคารหรื อสิ่ง อื่นใดอยู่ในที่ดิน
ริม เขตทางหลวงพิเศษ เมื่อผู้อานวยการทางหลวงพิเศษเห็นสมควรให้ ผ้ อู านวยการทางหลวงพิเศษหรื อผู้ซึ่ง
ได้ รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวงพิเศษแจ้ งเป็ นหนังสือให้ เจ้ าของ หรื อผู้ครอบครองอาคารหรื อสิ่ง
อื่นใดในที่ดินริ มเขตทางหลวงพิเศษดังกล่าวรื อ้ ถอนหรื อแก้ ไขเปลี่ยน แปลงอาคารหรื อสิ่งอื่นนัน้ ภายใน
กาหนดเวลาอันสมควร

ถ้ าไม่ปฏิบตั ติ าม ให้ ผ้ อู านวยการทางหลวง พิเศษหรื อผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวงพิเศษ
มีอานาจ รื อ้ ถอนหรื อแก้ ไ ขเปลี่ ยน แปลงอาคารหรื อสิ่ง อื่ นนัน้ ได้ โดยแจ้ ง เป็ นหนัง สื อให้ เจ้ าของหรื อผู้
ครอบครองอาคารหรื อสิ่งอื่น ดังกล่าว ทราบล่วงหน้ าภายในกาหนดเวลาอันสมควร ทังนี
้ ้ เจ้ าของหรื อผู้
ครอบครองอาคารหรื อ สิ่ ง อื่ นจะเรี ย กร้ อง ค่า เสี ย หายไม่ไ ด้ แ ละต้ อ งเป็ นผู้เ สี ยค่า ใช้ จ่า ยในการนัน้ ให้
ผู้อานวยการทางหลวงพิเศษหรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายจาก ผู้อานวยการทางหลวงพิเศษ ชาระค่าทดแทน
ตามความเป็ นธรรมให้ แ ก่เ จ้ า ของหรื อผู้ค รอบครองอาคารหรื อสิ่ ง อื่ น ในการที่ ต้ องรื อ้ ถอน หรื อ แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงอาคารหรื อสิ่งอื่นนัน้ ถ้ าไม่เป็ นที่ตกลงกันได้ ให้ นาบทบัญญัติของกฎหมาย ว่าด้ วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการกาหนดค่าทดแทนมาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๕๘ ให้ นาความในหมวด ๑ มาใช้ บงั คับแก่การควบคุมทางหลวงพิเศษโดยอนุโลม เว้ นแต่ที่บญ
ั ญัติ
ไว้ โดยเฉพาะในหมวดนี ้
หมวด 3: การรักษาทางหลวง
มาตรา ๕๙ ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดกีดกัน้ หรื อเปลี่ยนแปลงทางน ้าที่ติดต่อกับเขตทางหลวงหรื อทาง น ้าที่ไหลผ่าน
ทางหลวงในเขตที่ดินภายในระยะห้ าร้ อยเมตรจากแนวกลางทางหลวง เว้ นแต่ได้ รับ อนุญาตเป็ นหนังสือ
จากผู้อานวยการทางหลวง หรื อผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวง ในกรณีที่มีการฝ่ าฝื นวรรค
หนึ่ง ให้ ผ้ อู านวยการทางหลวงหรื อเจ้ าพนักงานซึ่งผู้อานวยการ ทางหลวงแต่งตังให้
้ ควบคุมทางหลวงแจ้ ง
เป็ นหนังสือให้ ผ้ ฝู ่ าฝื นรื อ้ ถอนสิ่งกีดกันหรื
้ อ แก้ ไขทางน ้า ภายในกาหนดเวลาอันสมควร ถ้ าไม่ปฏิบตั ิตาม ให้
ผู้อานวยการทางหลวงหรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวงมีอานาจเข้ ารื อ้ ถอนหรื อจัดการ
แก้ ไข โดยผู้นนจะเรี
ั้
ยกร้ องค่าเสียหายไม่ได้ และต้ องเป็ นผู้เสียค่าใช้ จา่ ยในการนัน้
มาตรา ๖๐ ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดใช้ ยานพาหนะบนทางหลวงซึง่ ยังมิได้ เปิ ดอนุญาตให้ ใช้ เป็ นทางสาธารณะ เว้ นแต่
ได้ รับอนุญาตจากเจ้ าพนักงานผู้ควบคุมทางหลวงนันหรื
้ อผู้ได้ รับสัมปทาน แล้ วแต่กรณี
มาตรา ๖๑ เพื่อรักษาทางหลวง ผู้อานวยการทางหลวงมีอานาจประกาศห้ ามใช้ ยานพาหนะ บนทางหลวง
โดยที่ ย านพาหนะนัน้ มี น า้ หนัก น า้ หนัก บรรทุก หรื อ น า้ หนัก ลงเพลาเกิ น กว่า ที่ ไ ด้ ก าหนด หรื อ โดยที่
ยานพาหนะนันอาจท
้
าให้ ทางหลวงเสียหาย ประกาศของผู้อานวยการทางหลวงตามวรรคหนึ่ง ต้ องได้ รับ
อนุมตั ิจากอธิ บดีกรมทางหลวง สาหรับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน หรื อ
ได้ รับอนุมัติจ ากอธิ บดีกรมโยธาธิ การหรื อเลขาธิ การเร่ งรัดพัฒนาชนบท แล้ วแต่กรณี สาหรับทางหลวง
ชนบทและทางหลวงสุขาภิบาล หรื อได้ รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสาหรับทางหลวงเทศบาล ทังนี
้ ้ ให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เว้ นแต่ในกรณีที่มีเหตุฉกุ เฉินหรื ออุบตั เิ หตุเกิดขึ ้น ทาให้ เกิดความเสียหาย

แก่ทางหลวงหรื อไม่ปลอดภัยแก่การจราจรในทางหลวง ให้ เจ้ าพนักงานซึ่งผู้อานวยการทางหลวงแต่งตังให้
้
ควบคุม ทางหลวงมีอานาจประกาศห้ ามใช้ ยานพาหนะบนทางหลวง ตามวรรคหนึ่งได้ ทังนี
้ ้ ให้ ประกาศไว้
ในที่เปิ ดเผย ณ บริเวณดังกล่าวข้ างต้ น และชัว่ ระยะเวลาอัน กาหนด
มาตรา ๖๒ เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ริมทางหลวงต้ องรักษาต้ นไม้ เหมือง ฝาย หรื ออาคาร
หรื อ สิ่งปลูกสร้ างอื่นที่อยูใ่ นความครอบครองของตนไม่ให้ กีดขวางทางจราจรหรื อเกิด ความเสียหายแก่ทาง
หลวง ทังนี
้ ้ให้ ผ้ อู านวยการทางหลวงหรื อเจ้ าพนักงานซึ่งผู้อานวยการทางหลวง แต่งตังให้
้ ควบคุมทางหลวง
แจ้ ง เป็ นหนัง สื อให้ เ จ้ าของหรื อผู้ครอบครองอสัง หาริ ม ทรั พย์ นัน้ จัดการ แก้ ไ ขอุปสรรคดัง กล่าวภายใน
กาหนดเวลาอันสมควรในกรณีที่เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองอสังหาริ มทรัพย์ได้ รับแจ้ งแล้ วไม่ปฏิบั ติตามให้
ผู้อานวยการ ทางหลวงหรื อเจ้ าพนักงานซึ่งผู้อานวยการทางหลวงแต่งตังให้
้ ควบคุมทางหลวงมีอานาจเข้ า
รื อ้ ถอน ทาลาย หรื อตัดฟั น โดยผู้นนจะเรี
ั้
ยกร้ องค่าเสียหายไม่ได้ และต้ องเป็ นผู้เสียค่าใช้ จา่ ยในการนัน้
มาตรา ๖๓ รัฐมนตรี มีอานาจอนุญาตเป็ นหนังสือครัง้ ละไม่เกินหนึ่งปี ให้ ผ้ อู านวยการทาง หลวงหรื อบุคคล
ที่สมควรเก็ บค่าใช้ ท่าเรื อ หรื อค่าใช้ เรื อส าหรับขนส่งข้ ามฟากหรื อ ค่าใช้ สิ่งก่อสร้ างใน ทางหลวง ซึ่งได้
จัดสร้ างขึ ้นเพื่อความสะดวกแก่การจราจร ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรี กาหนด
หมวด 4: การขยายและสงวนเขตทางหลวง
มาตรา ๖๔ ทางหลวงประเภทใดยังไม่มีเขตทางปรากฏแน่ชดั หรื อไม่ได้ ขนาดมาตรฐานที่ กาหนดไว้ ตาม
มาตรา ๒๕ หรื อมาตรา ๒๖ แล้ วแต่กรณี ให้ รัฐมนตรี มีอานาจกาหนดเขตทางหลวง และกาหนดเขตสงวน
สองข้ ามทางไว้ เพื่อสร้ าง หรื อขยายทางหลวงได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ผู้ใดประสงค์จะปลูก
สร้ างสิ่งใดในเขตดังกล่าวในวรรคหนึง่ ให้ ขออนุญาตต่อผู้อานวยการ ทางหลวง เมื่อได้ รับอนุญาติแล้ วจึงจะ
ทาได้ แต่ไม่สิทธิได้ รับเงินค่าทอแทนถ้ าได้ มีการสร้ างหรื อขยาย ทางหลวง รัฐมนตรี อาจเพิกถอนประกาศ
กาหนดเขตทางหลวงหรื อกาหนดเขตสงวนตามวรรคหนึ่ง ทังหมดหรื
้
อบางส่วน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๖๕ เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ง านทาง รั ฐ มนตรี มี อ านาจที่ จ ะสงวนที่ ดิ น ของรั ฐ ซึ่ ง มิ ไ ด้ มี บุค คลเข้ า
ครอบครองโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ มีแผนที่หรื อแผนผังแสดงบริ เวณ
ที่ดนิ ที่จะสงวนติดไว้ ท้ายประกาศนัน้ เมื่อพ้ นกาหนดเก้ าสิบวันนับแต่วนั ประกาศ ไม่มีผ้ ใู ดแย้ งสิทธิ ให้ ที่ ดิน
นันตกอยู
้
ใ่ นความ คุ้มครองของผู้อานวยการทางหลวง และห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดเข้ า ครอบครอง หักร้ าง จัดทา หรื อ
ปลูกสร้ าง ด้ ว ยประการใดๆ ในที่ ดินนัน้ เว้ นแต่ไ ด้ รั บอนุญาตเป็ นหนัง สื อ จากผู้อ านวยการทางหลวง
รัฐมนตรี อาจเพิกถอนประกาศการสงวนตามวรรคหนึ่ง ทัง้ หมดหรื อบางส่วนโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๖๖ ในกรณีที่มีการขออนุญาตจับจองที่ดินริ มทางหลวง ให้ ผ้ มู ีอานาจอนุญาตสั่ง เว้ นช่องทางไว้ ให้
เป็ นมุมฉากกับแนวทางหลวงโดยมีขนาดกว้ างยี่สิบเมตร เพื่อให้ เป็ นทางเข้ าไปสู่ ที่ดินข้ างใน ช่องทางที่ว่านี ้
ให้ มีระยะห่างกัน ไม่น้อยกว่าห้ าร้ อยเมตร และให้ ถือเป็ นทางหลวงด้ วย เมื่อได้ มีการเว้ นช่องทางไว้ ตาม
วรรคหนึ่ง ถ้ ามี การอนุญาตให้ ผ้ ูใด จับจองที่ ดินเข้ าไปอีก ให้ ผ้ ูมี อานาจอนุญาตสั่ง ให้ ผ้ ูขออนุญาตเว้ น
ช่องทางตามแนวเดิมต่อไป เมื่อได้ มีการอนุญาตให้ ผ้ ใู ดจับจองที่ดินริ มทางหลวงตามวรรคหนึ่งหรื อวรรค
สองแล้ ว ให้ ผ้ มู ีอานาจอนุญาตแจ้ งให้ ผ้ อู านวยการทางหลวงทราบ
มาตรา ๖๗ เมื่อได้ มีคาสัง่ ให้ ผ้ ใู ดเว้ นช่องทางตามมาตรา ๖๖ แล้ ว ภายในกาหนดเวลาไม่เกิ น สามสิบวัน
นับแต่วนั ที่ผ้ นู นได้
ั ้ รับคาสัง่ ให้ ผ้ นู นจั
ั ้ ดให้ มีหลักเขตปั กแสดงให้ เห็นเขตทางที่เว้ นไว้ โดย ระยะห่างกันไม่เกิน
หนึ่ง ร้ อยเมตรต่อ หลัก หนึ่ง และให้ เ ป็ นหน้ าที่ ข องผู้ไ ด้ รับ อนุญ าตให้ จับ จองระวัง รั ก ษาหลัก เขตนัน้ ให้
เรี ยบร้ อยอยู่เสมอ ถ้ าผู้ได้ รับอนุญาตให้ จบั จองไม่กระทาการตามวรรคหนึ่ง ให้ ผ้ ูอานวยการทางหลวงมี
อานาจ เข้ าปฏิบตั กิ ารได้ โดยผู้ได้ รับอนุญาตให้ จบั จองเป็ นผู้เสียค่าใช้ จา่ ย

ส่ วนที่ 3: การเวนคืนอสังหาริมทรั พย์ เพื่อสร้ างหรื อขยายเขตทางหลวง
มาตรา ๖๘ เมื่อมีความจาเป็ นที่จะต้ องได้ มาซึง่ อสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้ างหรื อขยายทางหลวง ถ้ ามิได้ ตกลง
ในเรื่ องการโอนไว้ เป็ นอย่างอื่น ให้ ดาเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้ วยการเวนคืนอสังหาริ มทรัพย์การ
โอนอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ ม าตามวรรคหนึ่ ง โดยมิ ไ ด้ มี ก ารเวนคื น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการเวนคื น
อสังหาริมทรัพย์ให้ ได้ รับยกเว้ นค่าธรรมเนียม

ส่ วนที่ 4: บทกาหนดโทษ
มาตรา ๖๙ ผู้ใดไม่ปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๕ ต้ องระวางโทษปรับไม่เกิน หนึง่ พันบาท
มาตรา ๗๐ ผู้ใดขัดขวางการกระทาของผู้อานวยการทางหลวง หรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายจาก ผู้อานวยการ
ทางหลวง หรื อเจ้ าพนักงานซึ่ง ผู้อานวยการทางหลวงแต่ง ตัง้ แล้ วแต่กรณี ตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๗ วรรคสาม มาตรา ๓๘ วรรคสาม มาตรา ๔๗ วรรคสาม
มาตรา ๔๘ วรรคสาม มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง หรื อวรรคสอง มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๕ วรรคสี่
มาตรา ๕๖ วรรคหก มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๙ วรรคสอง หรื อมาตรา ๖๒ วรรคสอง ต้ อง ระวาง
โทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึง่ หมื่นบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ

มาตรา ๗๑ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕
มาตรา ๔๗ วรรคหนึง่ มาตรา ๔๘ วรรคหนึง่ มาตรา ๕๕ วรรคหนึง่ หรื อวรรคสอง มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่งหรื อ
วรรคสอง หรื อมาตรา ๖๕ วรรคสาม ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรื อปรับไม่เกิน หกหมื่นบาท หรื อ
ทังจ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๗๒ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง หรื อไม่ปฏิบตั ิ
ตาม มาตรา ๔๒ หรื อฝ่ าฝื นประกาศของผู้อานวยการทางหลวงตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง หรื อมาตรา ๕๔
ต้ องระวางโทษ จาคุกไม่เกินหนึง่ เดือนหรื อปรับไม่เกินสองพันบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๗๓ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๐ หรื อมาตรา ๖๔ วรรคสองหรื อฝ่ าฝื น
ประกาศของ ผู้อานวยการทางหลวงตามมาตรา ๖๑ ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรื อปรับไม่เกิน
หกพันบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ

ส่ วนที่ 4: บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๔ ให้ ทางหลวงจังหวัดตามกฎหมายว่าด้ วยทางหลวงก่อนพระราชบัญญัตินี ้ใช้ บงั คับ เปลี่ยนเป็ น
ทางหลวงแผ่นดินตามพระราชบัญญัตนิ ี ้
มาตรา ๗๕ ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี ้ให้ กฎกระทรวง ซึ่งออกตาม
ความในประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๕ ยัง คงใช้ บงั คับได้
ต่อไปเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้ งกับพระราชบัญญัตนิ ี ้จนกว่าจะมีกฎกระทรวงตามพระราช บัญญัตนิ ี ้ใช้ บงั คับแทน
มาตรา ๗๖ พระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในบริ เวณที่ที่จะเวนคืน พระราชกฤษฎีกากาหนด แนวทาง
หลวงที่จะสร้ าง ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี และประกาศกระทรวงคมนาคมกาหนดทาง หลวงที่มีความ
จาเป็ นต้ องสร้ างโดยเร่งด่วนซึง่ ออกโดยอาศัยอานาจตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๕ ให้ คงใช้ บงั คับได้ ตามอายุของพระราชกฤษฎีกานัน้ ในกรณีที่มีการเวนคืนตาม
พระราชบัญญัตเิ วนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้ างหรื อขยายทาง หลวง ซึง่ ออกโดยอาศัยอานาจตามประกาศ
ของคณะปฏิ วัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิ กายน พ.ศ.๒๕๑๕ ยัง ไม่เสร็ จ สิ น้ ให้ ดาเนินการตาม
พระราชบัญญัตวิ า่ ด้ วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ต่อ

