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พระราชบัญญัติ 
การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดลุยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปท่ี  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญติัการทางพิเศษแหงประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
มาตรา ๓ ใหยกเลิก 
(๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๙๐  ลงวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๑๕ 
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(๒) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่   ๒๙๐  ลงวันที่  ๒๗  
พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๑๕  พ.ศ.  ๒๕๓๐ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ทางพิเศษ”  หมายความวา  ทางหรือถนนซึ่งจัดสรางขึ้น  หรือไดรับโอนหรือไดรับมอบไมวา

จะจัดสรางขึ้นในระดับพ้ืนดิน   เหนือหรือใตพ้ืนดินหรือพ้ืนน้ํา  เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจราจร
เปนพิเศษ  และใหหมายความรวมถึงสะพาน  อุโมงค  เรือสําหรับขนสงรถขามฟาก  ทาเรือสําหรับขึ้นลงรถ  
ทางเทา  ท่ีจอดรถ  เขตทาง  ไหลทาง  เขื่อนกั้นน้ํา  ทอหรือทางระบายน้ํา  กําแพงกันดิน  รั้วเขต  หลักระยะ  
สัญญาณจราจร  เครื่องหมายจราจร  อาคาร  หรือสิ่งอื่นใดที่จัดไวในเขตทางเพื่ออํานวยความสะดวก  หรือ
เพ่ือความปลอดภัยเกี่ยวกับงานทางพิเศษ 

“รถ”  หมายความวา  ยานพาหนะทางบกทุกชนิด  เวนแตรถไฟและรถราง 
“ผูครอบครอง”  หมายความวา  ผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
“ผูวาการ”  หมายความวา  ผูวาการการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
“พนักงาน”  หมายความวา  พนักงานของการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
“ลูกจาง”  หมายความวา  ลูกจางของการทางพิเศษแหงประเทศไทย 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  พนักงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี”   หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมี

อาํนาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

หมวด  ๑ 
การจัดตั้ง  ทุน  และทุนสํารอง 

 
 

มาตรา ๖ ใหจัดตั้งการทางพิเศษขึ้นเรียกวา  “การทางพิเศษแหงประเทศไทย”  เรียกโดยยอวา  
“กทพ.”  และใหใชชื่อเปนภาษาอังกฤษวา  “EXPRESSWAY  AUTHORITY  OF  THAILAND”   
เรียกโดยยอวา  “EXAT”  และใหมีตราเครื่องหมายของ  “กทพ.” 
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รูปลักษณะของตราเครื่องหมายตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๗ หามมิใหบุคคลใดใชชื่อท่ีมีอักษรไทยหรืออักษรตางประเทศซึ่งแปลหรืออานวา 

“ทางพิเศษ” หรือ “ทางดวน”  ประกอบในดวงตรา  ปายชื่อ  จดหมาย  ใบแจงความหรือเอกสารอยางอื่น
เกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทําใหประชาชนเขาใจวาเปนกิจการของ  กทพ.  เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก  กทพ. 

มาตรา ๘ ให กทพ. เปนนิติบุคคล  มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
(๑) สรางหรือจัดใหมีทางพิเศษดวยวิธีใด ๆ  ตลอดจนบํารุงและรักษาทางพิเศษ 
(๒) ดําเนินงานหรือธุรกิจเกี่ยวกับทางพิเศษ  และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษหรือท่ี

เปนประโยชนแก  กทพ. 
มาตรา ๙ ให   กทพ.   มีสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานคร  หรือจังหวัดอื่นตามความ

เหมาะสม  และจะตั้งสํานักงานสาขาหรือตัวแทนขึ้น  ณ  ท่ีอื่นใดก็ได  แตการตั้งสํานักงานสาขาภายนอก
ราชอาณาจักรตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีกอน 

มาตรา ๑๐ ให  กทพ.  มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการภายในขอบแหงวัตถุประสงคตามมาตรา  ๘  
และอํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์  มีสิทธิครอบครอง  หรือมีทรัพยสิทธิตาง ๆ 
(๒) กอต้ังสิทธิหรือกระทํานิติกรรมใด ๆ  ท้ังในและนอกราชอาณาจักร 
(๓) เรียกเก็บคาผานทางพิเศษ   หรือคาบริการอื่น  ตลอดจนคาธรรมเนียมการใชทรัพยสิน  

การใหบริการและการอํานวยความสะดวกตาง  ๆ  ในเขตทางพิเศษ 
(๔) กําหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชและการรักษาทางพิเศษตลอดจนการ

ใชและการรักษาทรัพยสิน  การใหบริการ  และการอํานวยความสะดวกตาง ๆ  ในเขตทางพิเศษ 
(๕) กูหรือยืมเงินภายในและภายนอกราชอาณาจักร 
(๖) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุนหรือเพ่ือประโยชนแกกิจการของ  กทพ. 
(๗) จัดตั้งหรือถือหุนในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหรือ

เกี่ยวเนื่องกับกิจการของ  กทพ. 
(๘) ลงทุนหรือเขารวมกิจการกับบุคคลอื่นเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับ

กิจการของ  กทพ. 
(๙) ใหสัมปทานในการสรางหรือขยายทางพิเศษ  ตออายุสัมปทาน  โอนสัมปทานหรือ 

เพิกถอนสัมปทาน 
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(๑๐) วาจางหรือมอบใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดประกอบกิจการสวนหนึ่งสวนใดของ  กทพ.   
แตถากิจการนั้นมีรัฐวิสาหกิจใดมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการ  และคณะกรรมการเห็นวารัฐวิสาหกิจนั้น
สามารถจะดําเนินการใหบังเกิดผลและมีประสิทธิภาพได  ให  กทพ.  วาจางหรือมอบใหรัฐวิสาหกิจนั้น
เปนผูประกอบกิจการกอนผูอื่น 

(๑๑) ทําการคาและใหบริการตาง ๆ  เกี่ยวกับอุปกรณและเครื่องใชเกี่ยวกับทางพิเศษ 
(๑๒) ใหเชาหรือพัฒนาอสังหาริมทรัพยของ  กทพ.  ตามความจําเปนเพื่อประโยชนแก  กทพ.  

โดยคํานึงถึงประโยชนสาธารณะควบคูไปดวย 
(๑๓) วางแผน  สํารวจ  และออกแบบเกี่ยวกับการสรางหรอืขยายทางพิเศษ 
(๑๔) กระทําการอยางอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของ  กทพ. 
มาตรา ๑๑ ทุนของ  กทพ.  ประกอบดวย 
(๑) เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนมาตามมาตรา  ๖๔ 
(๒) เงินที่รัฐบาลจัดสรรเพิ่มเติมใหเปนคราว ๆ  เพ่ือดําเนินงานหรือขยายกิจการ 
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 
(๔) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่รับโอนจากทางราชการ  องคการของรัฐ  หรือท่ีไดรับจากรัฐบาล

ตางประเทศ  หรือจากองคการระหวางประเทศ  เมื่อไดหักหนี้สินออกแลว 
มาตรา ๑๒ เงินสํารองของ  กทพ.  ใหประกอบดวยเงินสํารองธรรมดาซึ่งตั้งไวเผื่อขาด   

เงินสํารองเพื่อขยายกิจการ  เงินสํารองเพื่อการไถถอนหนี้  และเงินสํารองอื่น ๆ  ตามความประสงค 
แตละอยางโดยเฉพาะ  ท้ังนี้  ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

เงินสํารองจะนําออกใชไดก็แตโดยมติของคณะกรรมการ 
มาตรา ๑๓ ทรัพยสินของ  กทพ.  ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการและผูวาการ 

 
 

มาตรา ๑๔ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการการทางพิเศษแหงประเทศไทย”  
ประกอบดวย  ประธานกรรมการ   ผูแทนกระทรวงการคลัง  ผูแทนกระทรวงคมนาคม   ผูแทน 
สํานักงบประมาณ  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ผูแทน 
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สํานักงานตํารวจแหงชาติ  และกรรมการผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินสี่คน  เปนกรรมการ  และผูวาการเปน
กรรมการและเลขานุการ 

ใหคณะรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
มาตรา ๑๕ ประธานกรรมการ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิและผูวาการ  ตองมีความรูความชํานาญ

เกี่ยวกับการบริหาร   วิทยาศาสตร   วิศวกรรมศาสตร  สถาปตยกรรมศาสตร  การผังเมือง  เศรษฐศาสตร  
การคลัง  หรือนิติศาสตร 

มาตรา ๑๖ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  นอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจแลว  
ยังตองไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนพนักงานหรือลูกจาง 
(๒) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(๓) เปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับ  กทพ.  หรือในกิจการที่กระทําใหแก  กทพ.  หรือใน

กิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและมีลักษณะเปนการแขงขันกับกิจการของ  กทพ.   ไมวาโดยทางตรง
หรือโดยทางออม  เวนแตเปนเพียงผูถือหุนเพื่อการลงทุนโดยสุจริตในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน
จํากัดที่กระทําการอันมีสวนไดเสียเชนวานั้นกอนวันที่จะไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการหรือ
กรรมการหรือเปนผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายใหเปนประธานกรรมการหรือกรรมการในบริษัทจํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่  กทพ.  เปนผูถือหุน  หรือในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่มีสัญญา
รวมงานหรือสัญญาสัมปทานกับ  กทพ. 

มาตรา ๑๗ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิอยูในตําแหนงคราวละสามป 
ในกรณีท่ีประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระหรือในกรณี

ท่ีคณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง  
ใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน  หรือเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว 

เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหนึ่ง  หากยังมิไดมีการแตงตั้งประธานกรรมการ
หรือกรรมการขึ้นใหม  ใหประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูใน
ตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวาประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่ 
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ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งอีกได   
แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 

มาตรา ๑๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  ๑๗  ประธานกรรมการหรือ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบัติ  หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๖ 
มาตรา ๑๙ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไป 

ซึ่งกิจการของ  กทพ.  กําหนดอัตราคาผานทางพิเศษโดยไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี  และอํานาจ
หนาที่เชนวานี้ใหรวมถึงการออกขอบังคับในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) การปฏิบัติการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ตามมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๐ 
(๒) การประชุมและการดําเนินกจิการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
(๓) การบริหารและการควบคุมทางการเงิน 
(๔) การจัดแบงสวนงานและวิธีปฏิบัติงาน 
(๕) การปฏิบัติงานของผูวาการ  และการมอบใหผูอื่นปฏิบัติงานแทนผูวาการ 
(๖) การจายคาพาหนะ  เบี้ยเลี้ยงเดินทาง  คาเชาที่พัก  คาลวงเวลา  เบี้ยประชุม  คาตอบแทน  

และการจายเงินอื่น ๆ 
(๗) การบริหารงานบุคคล   การบรรจุ   แตงตั้ง  การเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือคาจางการออก

จากตําแหนง  ถอดถอน  วินัย  การลงโทษพนักงานและลูกจาง  ตลอดจนการกําหนดเงินเดือนและเงินอื่น 
(๘) กองทุนสงเคราะหหรือการสงเคราะหอื่นเพื่อสวัสดิการของพนักงาน  ลูกจางและ

ครอบครัว  โดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
(๙) การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษของพนักงานและลูกจาง 
(๑๐) เครื่องแบบพนักงานและลูกจาง 
(๑๑) การรักษาความปลอดภัยในการใชและรักษาทรัพยสินของ กทพ. 
(๑๒) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในทางพิเศษ  
(๑๓) การจัดเก็บคาผานทางพิเศษ 
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ขอบังคับใดที่มีขอความจํากัดอํานาจของผูวาการในการทํานิติกรรมไวประการใด  เมื่อได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

มาตรา ๒๐ เ พ่ือประโยชนแหงกิจการของ   กทพ .   ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือท่ีปรึกษาเพื่อดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดของ  กทพ.  และกําหนดคาตอบแทน
อนุกรรมการตามหลักเกณฑท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด  และกําหนดคาตอบแทนที่ปรึกษา  โดยไดรับความ
เห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๒๑ ใหคณะกรรมการเปนผูแตงตั้งและกําหนดอัตราเงินเดือนของผูวาการ  โดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๒๒ ผูวาการนอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวย
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจแลว  ยังตองไมมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา  ๑๖  (๓) 

มาตรา ๒๓ ผูวาการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละไมเกินสี่ป  เมื่อครบกําหนดเวลาตาม
สัญญาจางแลวและผูวาการมีอายุไมเกินหกสิบปบริบูรณ  ผูวาการสามารถเขารับการคัดเลือกไดอีก    
แตกระทําไดอีกเพียงคราวเดียว 

มาตรา ๒๔ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา   ๒๓  ผูวาการพนจาก
ตําแหนงเมื่อ 

(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๒ 
(๔)  ขาดการประชุมคณะกรรมการเกินสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร 
(๕)  สัญญาจางสิ้นสุด 
(๖)  ถูกเลิกสญัญาจาง 
มาตรา ๒๕ ผูวาการมีหนาที่บริหารกิจการของ  กทพ.  ใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอบังคับและ

นโยบายที่คณะกรรมการกําหนด  และมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง 
ผูวาการตองรับผิดชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกิจการของ  กทพ. 
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มาตรา ๒๖ ผูวาการมีอํานาจ 
(๑)  บรรจุ  แตงตั้ง  ถอดถอน  เลื่อน  ลด  ตัดเงินเดือนหรือคาจาง  ลงโทษทางวินัย  พนักงาน

และลูกจาง  ตลอดจนใหพนักงานและลูกจางออกจากตําแหนงตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด   
แตถาเปนพนักงานหรือลูกจางตั้งแตตําแหนงที่ปรึกษา  ผูเชี่ยวชาญ  ผูอํานวยการฝายหรือเทียบเทาขึ้นไป
จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน 

(๒)  วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหนาที่ของ  กทพ.  และกําหนดเงื่อนไขในการ
ทํางานของพนักงานและลูกจางโดยไมขัดหรือแยงกับขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๒๗ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ใหผูวาการเปนผูแทนของ  กทพ.  และเพื่อการนี้  
ผูวาการจะมอบอํานาจใหตัวแทนหรือบุคคลใดกระทํากิจการเฉพาะอยางแทนก็ได  ท้ังนี้  ตองเปนไป
ตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

นิติกรรมที่ผูวาการกระทําโดยฝาฝนขอบังคับตามมาตรา  ๑๙  วรรคสอง  ยอมไมผูกพัน  กทพ.  
เวนแตคณะกรรมการจะใหสัตยาบัน 

มาตรา ๒๘ ในกรณี ท่ีผูว าการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได   หรือตําแหนงผูว าการวางลง 
ใหรองผูวาการผูมีอาวุโสสูงสุดตามลําดับเปนผูทําการแทนหรือรักษาการในตําแหนง  ถาไมมีผูดํารง
ตําแหนงรองผูวาการหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหคณะกรรมการแตงตั้งพนักงานคนหนึ่งเปนผูทํา
การแทนหรือรักษาการในตําแหนง 

ใหผูทําการแทนหรือรักษาการในตําแหนงมีอํานาจหนาที่อยางเดียวกับผูวาการ  เวนแตอํานาจ
หนาที่ของผูวาการในฐานะกรรมการ 

มาตรา ๒๙ ประธานกรรมการและกรรมการยอมไดรับประโยชนตอบแทนตามที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๓๐ ประธานกรรมการ  กรรมการ  พนักงาน  และลูกจาง  อาจไดรับโบนัสตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๓๑ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหประธานกรรมการ กรรมการ   
ผูวาการ  พนักงาน  และบุคคลซึ่งผูวาการมอบหมายตามมาตรา  ๔๑  เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 
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หมวด  ๓ 
การสราง  การบํารุงรักษาและการดําเนินงานทางพิเศษ 

 
 

มาตรา ๓๒ เพ่ือประโยชนในการสรางหรือขยายทางพิเศษ  การบํารุงรักษาทางพิเศษและ 
การปองกันอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดแกทางพิเศษ  ให  กทพ.  มีอํานาจที่จะใชสอยหรือเขา
ครอบครองอสังหาริมทรัพยในความครอบครองของบุคคลใด  ๆ  ซึ่งมิใชโรงเรือนที่คนอยูอาศัยหรือใช
ประกอบธุรกิจเปนการชั่วคราว  โดยกําหนดเงินคาตอบแทนใหตามสมควรภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(๑)  การใชสอยหรือเขาครอบครองนั้นเปนการจําเปนสําหรับการสรางหรือขยายทางพิเศษ   
การบํารุงรักษาทางพิเศษ  หรือการปองกันอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดแกทางพิเศษ 

(๒)  กทพ.  มีหนังสือแจงใหเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยทราบถึงกําหนดเวลา
และกิจกรรมที่จะตองกระทํา  รวมทั้งเหตุผลความจําเปนที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดนั้นลวงหนาไมนอย
กวาสามสิบวันกอนการเขาใชสอยหรือเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยนั้น  และใหประกาศใหเจาของ
หรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยนั้นทราบ  โดยอยางนอยใหทําสําเนาหนังสือดังกลาวปดไว  ณ  ท่ีท่ี
อสังหาริมทรัพยนั้นตั้งอยู  และ  ณ  สํานักงานเขต  หรือท่ีวาการอําเภอ  หรือท่ีวาการกิ่งอําเภอแหงทองที่ท่ี
อสังหาริมทรัพยนั้นตั้งอยู   ท้ังนี้  ใหถือวาเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยนั้นไดรับแจงเมื่อพน
ระยะเวลาสิบหาวันนับแตวันปดประกาศสําเนาหนังสือ  เจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยนั้น
อาจยื่นคํารองแสดงเหตุท่ีไมสมควรทําเชนนั้นไปยังคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยภายในกําหนดสิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับแจง  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด 

(๓)  หากการใชสอยหรือเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยมีความจําเปนที่จะตองรื้อถอนหรือ
ทําลายสิ่งปลูกสรางอยางอื่นซึ่งมิใชโรงเรือนที่คนอยูอาศัย  หรือตัดฟนตนไม  ให  กทพ.  มีอํานาจรื้อถอน
หรือทําลายสิ่งปลูกสรางดังกลาว  หรือตัดฟนตนไมไดเทาที่จําเปน 

ในการปฏิบัติตามมาตรานี้  ใหพนักงานและลูกจางแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลที่เกี่ยวของ 
ในกรณีท่ีการปฏิบัติตามมาตรานี้กอใหเกิดความเสียหายแกเจาของหรือผูครอบครองหรือ 

ผูทรงสิทธิอื่นในอสังหาริมทรัพย   เนื่องจากการกระทําของพนักงานและลูกจาง  บุคคลนั้นยอมเรียก
คาเสียหายจาก กทพ. ได 
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มาตรา ๓๓ ในกรณีจําเปนและเรงดวน  เพ่ือปองกันอันตรายหรือแกไขความเสียหายที่
รายแรงภายในทางพิเศษ  ใหพนักงานหรือผูซึ่งปฏิบัติงานรวมกับพนักงานมีอํานาจเขาไปในที่ดิน  หรือ
สถานที่ของบุคคลใดในเวลาใดก็ได  แตถาเจาของหรือผูครอบครองอยู  ณ  ท่ีนั้นดวย  ก็ใหพนักงานแจง
เหตุจําเปนใหเจาของหรือผูครอบครองทราบกอน  และใหนํามาตรา  ๓๒  วรรคสอง  และวรรคสาม 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๔ เมื่อมีความจําเปนที่จะตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพ่ือสรางหรือขยายทางพิเศษ   
ถามิไดตกลงในเรื่องการโอนไวเปนอยางอื่น  ใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 

การโอนอสังหาริมทรัพยท่ีไดมาตามวรรคหนึ่งโดยมิไดมีการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพยใหไดรับการยกเวนคาธรรมเนียม 

การไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยตองระบุวัตถุประสงคแหงการไดมาและกําหนดระยะเวลาการเขา
ใชอสังหาริมทรัพยไวใหชัดเจน  ถามิไดใชเพ่ือการนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาวตองคืนให
เจาของเดิมหรือทายาท  ท้ังนี้  การคืนอสังหาริมทรัพยใหเจาของเดิมหรือทายาทและการเรียกคืนคา
ทดแทนที่ชดใชไป  ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา ๓๕ ในกรณีท่ี  กทพ.  สรางหรือขยายทางพิเศษผานแดนแหงกรรมสิทธิ์บน  เหนือ  
หรือใตพ้ืนดินหรือพ้ืนน้ําของบุคคลใดโดยไมจําเปนตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย  ถามิไดตกลงกันไวเปน
อยางอื่นใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดหาอสังหาริมทรัพยเพ่ือกิจการขนสงมวลชน 

มาตรา ๓๖ ในกรณีท่ี  กทพ.  ไดจัดทําทางหรือถนนเพื่อเชื่อมระหวางทางพิเศษกับทาง
สาธารณะอื่น  ผูใดจะสรางทางหรือถนนหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมตอกับทางหรือถนนนั้นหรือลอดหรือ
ขามทางหรือถนนนั้น  ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก  กทพ. 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง   ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่  กทพ.  กําหนด  และเมื่อมีความจําเปน
แหงกิจการทางพิเศษ กทพ. จะเพิกถอนเสียก็ได 

ทาง   ถนน   หรือสิ่งอื่นใดที่สรางขึ้นโดยฝาฝนวรรคหนึ่ง   ให  กทพ.  มีหนังสือแจงใหเจาของ
หรือผูครอบครองดําเนินการรื้อถอนทาง  ถนน  หรือสิ่งอื่นใดดังกลาวภายในเวลาที่กําหนดแตตอง 
ไมนอยกวาหกสิบวันนับแตวันที่ไดสงหนังสือแจง  ถาเจาของหรือผูครอบครองไมดําเนินการภายใน
เวลาที่กําหนด  ให กทพ. มีอํานาจดําเนินการเชนวานั้นไดเอง  โดยใหเจาของหรือผูครอบครองซึ่งทาง  
ถนน  หรือสิ่งอื่นใดนั้นเปนผูเสียคาใชจาย 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   มกราคม  ๒๕๕๑ 
 

 

ในกรณีท่ี  กทพ.  ไมสามารถสงหนังสือแจงใหแกเจาของหรือผูครอบครองตามวรรคสามได  
ให  กทพ.  ประกาศใหเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยนั้นทราบโดยอยางนอยใหทําเปน
หนังสือปดไว  ณ  ท่ีท่ีอสังหาริมทรัพยนั้นตั้งอยู  และ  ณ  สถานที่ตามมาตรา  ๓๒  (๒)  โดยระบุ
กําหนดเวลาที่  กทพ.  จะเขาดําเนินการตามวรรคสาม  ซึ่งตองไมนอยกวาเจ็ดสิบหาวันนับแตวันปด
ประกาศแจงความ 

เมื่อ  กทพ.  ไดปฏิบัติตามวรรคสี่แลว  ใหถือวาเจาของหรือผูครอบครองไดรับหนังสือแจงนั้นแลว 
ในกรณีจําเปนและเรงดวนเพ่ือปองกันอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดแกทางพิเศษ   

ให  กทพ.  มีอํานาจปดกั้นทาง  ถนน  หรือสิ่งอื่นใดนั้นได  และเมื่อหมดความจําเปนเรงดวนดังกลาวแลว   
ให  กทพ.  ดําเนินการตามวรรคสาม  วรรคสี่  และวรรคหา 

มาตรา ๓๗ ภายใตบังคับมาตรา  ๓๖  หามมิใหผูใดสรางโรงเรือนหรือสิ่งอื่นใดหรือปลูก
ตนไมหรือพืชผลอยางใด ๆ  ในทางพิเศษ  หรือเพ่ือเชื่อมตอกับทางพิเศษ  เวนแตกรณีหนวยงานของรัฐที่
มีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการอันเปนสาธารณูปโภคมีความจําเปนตองปกเสาพาดสาย  หรือวางทอ   
ในเขตทางพิเศษ  หรือเพื่อขามหรือลอดทางพิเศษ  ใหหนวยงานของรัฐนั้นทําความตกลงกับ  กทพ.  กอน  
และถาไมสามารถตกลงกันไดในเหตุลักษณะของงานหรือในเรื่องคาเชา  ใหเสนอรัฐมนตรีเปนผูวินิจฉัย   
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

ในกรณีท่ีการดําเนินกิจการอันเปนสาธารณูปโภคตามวรรคหนึ่ง  ไดกระทําโดยเอกชนที่ไดรับ
สัมปทาน กทพ. อาจเรียกเก็บคาตอบแทนในการใชพ้ืนที่ดังกลาวได 

โรงเรือนหรือสิ่งอื่นใดที่สรางขึ้น  หรือตนไมหรือพืชผลที่ปลูกขึ้นโดยฝาฝนวรรคหนึ่ง 
ให  กทพ.  มีอํานาจรื้อถอนหรือทําลายตามควรแตกรณี  ท้ังนี้  ใหนําความในมาตรา  ๓๖  วรรคสาม  
วรรคสี่  วรรคหา  และวรรคหก  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๘ ภายในระยะทางหาสิบเมตรจากเขตทางพิเศษ  หามมิใหผูใดสราง  ดัดแปลง   
ติดหรือต้ังปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือต้ังปายในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความไมปลอดภัย 
แกทางพิเศษ  หรือการจราจรในเขตทางพิเศษตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  เวนแตไดรับอนุญาตเปน
หนังสือจาก  กทพ. 

การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่  กทพ.  กําหนดและให
นํามาตรา  ๓๗  วรรคสาม  มาใชบังคับโดยอนุโลม 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที่   ๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   มกราคม  ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๓๙ ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด 
(๑)  ทางพิเศษสายใดตลอดทั้งสายหรือบางสวนที่ตองเสียคาผานทางพิเศษ 
(๒)  อัตราคาผานทางพิเศษตาม  (๑)  ตามที่คณะกรรมการกําหนด  
(๓)  ประเภทของรถที่ตองเสียหรือยกเวนคาผานทางพิเศษตาม  (๑) 
มาตรา ๔๐ บุคคลใดใชรถในทางพิเศษ  บุคคลนั้นตองเสียคาผานทางพิเศษตามมาตรา  ๓๙  (๒)  

ตามวิธีการที่  กทพ.  กําหนด 
มาตรา ๔๑ ใหพนักงานซึ่งผูวาการแตงตั้งหรือบุคคลซึ่งผูวาการมอบหมายใหมีหนาที่

เกี่ยวกับการเก็บคาผานทางพิเศษ   มีอํานาจดังตอไปนี้ 
(๑)  เรียกเก็บคาผานทางพิเศษตามมาตรา ๓๙ (๒) 
(๒)  สั่งใหบุคคลใดที่ผานหรือจะผานทางพิเศษหยุดและตรวจสอบเพื่อประโยชนในการเรียก

เก็บคาผานทางพิเศษ 
(๓)  แจงใหบุคคลใด ๆ  มาชี้แจงหรือแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงไมเสียคาผานทาง

พิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔๒ ใหนํากฎหมายวาดวยการจราจรทางบกมาใชบังคับแกการจราจรในทางพิเศษ

โดยอนุโลม  และในกรณีท่ีมีความจําเปนเพื่อรักษาความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกเปนพิเศษแก
การจราจรในทางพิเศษ  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการควบคุม
การจราจรในทางพิเศษได 

มาตรา ๔๓ ใหพนักงานเจาหนาที่ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับพนักงาน
จราจรหรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบกเฉพาะการปฏิบัติหนาที่ในทางพิเศษ  
ยกเวนอํานาจเปรียบเทียบ 

หมวด  ๔ 
การรองทุกขและการสงเคราะห 

 
 

มาตรา ๔๔ ใหพนักงานและลูกจางมีสิทธิรองทุกขไดตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 



หนา   ๒๑ 
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มาตรา ๔๕ ให  กทพ.  จัดใหมีกองทุนสงเคราะหหรือการสงเคราะหอื่น  เพ่ือสวัสดิการของ
พนักงาน  ลูกจาง  และครอบครัว  ในกรณีพนจากตําแหนง  ประสบอุบัติเหตุ  เจ็บปวย  ตายหรือกรณีอื่น
อันควรแกการสงเคราะห  ท้ังนี้  ตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

การจัดใหมีกองทุนสงเคราะหหรือการสงเคราะหอื่นตามวรรคหนึ่ง  การกําหนดหลักเกณฑการ
ออกเงินสมทบใหกองทุนสงเคราะห  การกําหนดประเภทของผูท่ีพึงไดรับการสงเคราะหและหลักเกณฑ
การสงเคราะห  ตลอดจนการจัดการเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห  ใหเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

หมวด  ๕ 
การเงิน  การบัญชี  และการตรวจสอบ 
 

 

มาตรา ๔๖ ให  กทพ.  จัดทํางบประมาณประจําป  โดยแยกเปนงบลงทุน  และงบทําการ  
สําหรับงบลงทุนใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและใหความเห็นชอบ  สวนงบทําการใหนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

มาตรา ๔๗ รายไดท่ี  กทพ.  ไดรับจากการดําเนินการในปหนึ่ง ๆ  ใหตกเปนของ  กทพ.  
สําหรับเปนคาใชจายในการดําเนินงาน  และเมื่อไดหักรายจายสําหรับการดําเนินงาน  คาภาระตาง ๆ   
ที่เหมาะสม  รวมตลอดถึงคาบํารุงรักษา  คาเสื่อมราคา  เงินสํารองตามมาตรา  ๑๒  และเงินสมทบ 
กองทุนสงเคราะหหรือการสงเคราะหอื่นตามมาตรา  ๔๕  และเงินลงทุนตามที่ไดรับความเห็นชอบ 
จากคณะรัฐมนตรีแลว  เหลือเทาใดใหนําสงเปนรายไดของรัฐ 

ในกรณีท่ีรายไดไมเพียงพอสําหรับกรณีตามวรรคหนึ่ง  นอกจากเงินสํารองตามมาตรา  ๑๒  และ  
กทพ.  ไมสามารถหาเงินที่อื่นได  รัฐพึงจายเงินใหแก กทพ. เทาจํานวนที่จําเปนตอการดําเนินงานของ  กทพ. 

มาตรา ๔๘ ให  กทพ.  เปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคารตามที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๔๙ ให   กทพ .   วางและรักษาไวซึ่ งระบบการบัญชี ท่ี เหมาะสมแกกิจการ

สาธารณูปโภค  แยกตามประเภทงานสวนที่สําคัญ  มีการลงรายการรับและจายเงิน  สินทรัพยและหนี้สิน
ท่ีแสดงกิจการที่เปนอยูตามจริงและตามที่ควรตามประเภทงาน  พรอมดวยขอความอันเปนที่มาของ
รายการดังกลาว  และใหมีการตรวจสอบบัญชีภายในเปนประจํา 

มาตรา ๕๐ ให  กทพ.  จัดทํางบดุล  บัญชีทําการและบัญชีกําไรขาดทุนสงผูสอบบัญชี
ภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี 



หนา   ๒๒ 
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มาตรา ๕๑ ทุกปใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชี  และทําการตรวจสอบ
รับรองบัญชีและการเงินของ  กทพ.  ใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับงบการเงินนั้น 

มาตรา ๕๒ ผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของ กทพ.  
เพ่ือการนี้  ใหมีอํานาจสอบถามประธานกรรมการ  กรรมการ  พนักงาน  ลูกจาง  และผูอื่นซึ่งเปนตัวแทน
ของ  กทพ. 

มาตรา ๕๓ ใหผูสอบบัญชีทํารายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอคณะกรรมการเพื่อเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี  และให  กทพ.  โฆษณารายงานประจําปของปท่ีลวงมาแลว  แสดงงบดุล  บัญชีทําการและ
บัญชีกําไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีรับรองวาถูกตองแลวภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูสอบบัญชีรับรองวาถูกตอง 

หมวด  ๖ 
การกํากับและควบคุม 

 
 

มาตรา ๕๔ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ  กทพ.  เพ่ือการนี้   
จะสั่งให  กทพ.  ชี้แจงขอเท็จจริง  แสดงความคิดเห็น  ทํารายงานหรือยับยั้งการกระทําที่ขัดตอนโยบาย
ของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี  ตลอดจนมีอํานาจที่จะสั่งใหปฏิบัติการตามนโยบายของรัฐบาล
หรือมติของคณะรัฐมนตรี  และสั่งสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของ  กทพ.  ได 

มาตรา ๕๕ ให  กทพ.  ทํารายงานปละครั้งเสนอรัฐมนตรี  รายงานนี้ใหกลาวถึงผลงานในป
ท่ีลวงมาแลว  และคําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ  โครงการและแผนงานที่จะทําในภายหลัง 

มาตรา ๕๖ ในกรณีท่ี กทพ. จะตองเสนอเรื่องใด ๆ  ไปยังคณะรัฐมนตรี  ให กทพ. นําเรื่อง
เสนอรัฐมนตรีเพ่ือเสนอตอไปยังคณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๕๗ กทพ.  ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอนจึงจะดําเนินกิจการ
ดังตอไปนี้ 

(๑)  สรางหรือขยายทางพิเศษ 
(๒)  กูหรือยืมเงินเกินหนึ่งรอยลานบาท 
(๓)  ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุนหรือเพ่ือประโยชนแกกิจการของ  กทพ. 
(๔)  จําหนายอสังหาริมทรัพยท่ีมีราคาเกินสบิลานบาท 
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(๕) ใหเชาหรือใหสิทธิใด  ๆ  ในอสังหาริมทรัพยท่ีมีมูลคาเกินหนึ่งรอยลานบาทหรือท่ีมี
กําหนดเวลาการใหเชาหรือใหสิทธิใด  ๆ  เกินหาป  เวนแตการใหเชาหรือใหสิทธินั้นเปนการใหแก
หนวยงานของรฐั 

(๖) ใหสัมปทานในการสรางหรือขยายทางพิเศษ   ตออายุสัมปทาน  โอนสัมปทานหรือเพิกถอนสัมปทาน 
(๗) จัดตั้งบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด 
(๘) เขารวมกิจการกับบุคคลอื่นหรือถือหุนในบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด 

หมวด  ๗ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๕๘ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๗  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  และปรับอีก 
ไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 

มาตรา ๕๙ ผูใดขัดขวางการกระทําของ  กทพ.  พนักงานหรือลูกจาง  ซึ่งกระทําการ 
ตามมาตรา  ๓๒  หรือมาตรา  ๓๓  หรือฝาฝนมาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๗  หรือมาตรา  ๓๘  ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือท้ังจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๐ ผูใดกระทําการใด  ๆ  ใหทางพิเศษอยูในลักษณะอันนาเปนเหตุใหเกิดอันตราย
แกการจราจร   ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือท้ังจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๑ ผูใดทําใหเสียหาย   ทําลาย  ทําใหเสื่อมคาหรือไรประโยชนซึ่งทางพิเศษอันอาจ
เปนอันตรายแกรถ  หรือบุคคลซึ่งใชทางหรือใชบริการดังกลาว  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป  หรือ
ปรับไมเกินสองแสนบาท  หรือท้ังจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๒ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานซึ่งผูวาการแตงตั้งหรือบุคคลซึ่งผูวาการ
มอบหมายซึ่งสั่งตามมาตรา  ๔๑  (๒)  หรือ  (๓)  หรือผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา  ๔๒  
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไมเกินสองพันบาท  หรือท้ังจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๓ ผูใดหลีกเลี่ยงไมเสียคาผานทางพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้  ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินสองพันบาท 
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บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๖๔ ใหโอนบรรดากิจการ   ทรัพยสิน   สิทธิ   หนี้  และความรับผิดตลอดจน
งบประมาณของ  กทพ.  ตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๙๐  ลงวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๑๕  
ไปเปนของ  กทพ.  ตามพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้  ต้ังแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ 

มาตรา ๖๕ ใหผูวาการ  รองผูวาการ  พนักงานและลูกจางของ  กทพ.  ตามประกาศของ 
คณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๙๐  ลงวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๑๕  ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  เปนผูวาการ  รองผูวาการ  พนักงานและลูกจางของ  กทพ.  แลวแตกรณี 
ตามพระราชบัญญัตินี้  โดยใหไดรับเงินเดือน  คาจาง  รวมทั้งสิทธิประโยชนตาง ๆ  เทาที่เคยไดรับอยูเดิม  
และใหนับเวลาการทํางานของบุคคลดังกลาวใน  กทพ.  ตอเนื่องกันดวย  สําหรับผูวาการใหถือวาเปน
วาระการดํารงตําแหนงวาระแรกตามพระราชบัญญัตินี้ 

ความในวรรคหนึ่ง  ใหใชบังคับกับผูวาการ  ซึ่ง  กทพ.  ดําเนินการจางตามสัญญาจางดวย 
มาตรา ๖๖ ใหประธานกรรมการและกรรมการ   กทพ.  ตามประกาศของคณะปฏิวัติ 

ฉบับที่  ๒๙๐  ลงวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๑๕  ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ  เปนประธานกรรมการหรือกรรมการของ  กทพ.  แลวแตกรณี  ตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป 
ตามวาระที่เหลืออยู  และใหถือวาวาระดังกลาวเปนวาระการดํารงตําแหนงวาระแรกตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖๗ ใหบรรดาขอบังคับ  ระเบียบ  คําสั่ง  หรือประกาศใด ๆ  ของ  กทพ.  ท่ีออกตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๙๐  ลงวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๑๕  ซึ่งใชบังคับอยูใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  คงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้  
จนกวาจะไดมีขอบังคับ  ระเบียบ  คําสั่ง  หรือประกาศของ  กทพ.  ท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ 

มาตรา ๖๘ ใหบรรดาพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ท่ีจะเวนคืนและประกาศ
สํานักนายกรัฐมนตรีกําหนดใหการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเปนกรณีท่ีมีความจําเปนโดยเรงดวน 
ท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ ๒๙๐  ลงวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๑๕  
ซึ่งใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  คงใชบังคับไดตามอายุของพระราชกฤษฎีกานั้น 
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ในกรณีท่ีมีการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพ่ือสรางทางพิเศษที่ออก
โดยอาศัยอํานาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๙๐  ลงวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๑๕  
และยังไมเสร็จสิ้น  ใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยตอไป 

มาตรา ๖๙ ใหผู ท่ีใชชื่อ ท่ีมีอักษรไทยหรืออักษรตางประเทศ   ซึ่งแปลหรืออานวา   
“ทางพิเศษ”  หรือ  “ทางดวน”  ประกอบในดวงตรา  ปายชื่อ  จดหมาย  ใบแจงความ  หรือเอกสาร 
อยางอื่นเกี่ยวกับธุรกิจอยูแลวอันอาจทําใหประชาชนเขาใจวาเปนกิจการของ   กทพ.   ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  มาดําเนินการขออนุญาตใชชื่อดังกลาวภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ 

มาตรา ๗๐ ใหเจาของหรือผูครอบครองปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือต้ังปายที่ฝาฝน
มาตรา  ๓๘  มาดําเนินการขออนุญาตจาก  กทพ.  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  
ถา กทพ. มีคําสั่งไมอนุญาต  ใหเจาของหรือผูครอบครองปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือต้ังปาย  
ดําเนินการรื้อถอนภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งไมอนุญาตหรือตามระยะเวลาที่ กทพ. กําหนด 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๙๐  
ลงวันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๑๕  ซ่ึงเปนกฎหมายจัดตั้งการทางพิเศษแหงประเทศไทยไดใชบังคับมาเปน
เวลานาน  ทําใหบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน  ซ่ึงทําใหการปฏิบัติงานของการ
ทางพิเศษแหงประเทศไทยไมคลองตัวเทาที่ควร  สมควรปรับปรุงอํานาจหนาที่ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย  
ใหสามารถดําเนินกิจการในอันที่จะใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกในการจราจรไดมากยิง่ขึน้  ตลอดจนกาํหนด
มาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชทางพิเศษ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c308f305a3001753b50cf89e350cf5ea6308267004f4e9650306b62913048305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000770069007400680020006d0069006e0069006d0075006d00200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200061006e00640020006e006f00200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


