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พระราชบัญญัติ
การทางพิเศษแหงประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการทางพิเศษแหงประเทศไทย
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการทางพิเศษแหงประเทศไทย 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
จะจัดสรางขึ้นในระดับพื้นดิน เหนือหรือใตพื้นดินหรือพื้นน้ํา เพื่ออํานวยความสะดวกในการจราจร
เปนพิเศษ และใหหมายความรวมถึงสะพาน อุโมงค เรือสําหรับขนสงรถขามฟาก ทาเรือสําหรับขึ้นลงรถ
ทางเทา ที่จอดรถ เขตทาง ไหลทาง เขื่อนกั้นน้ํา ทอหรือทางระบายน้ํา กําแพงกันดิน รั้วเขต หลักระยะ
สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร อาคาร หรือสิ่งอื่นใดที่จัดไวในเขตทางเพื่ออํานวยความสะดวก หรือ
เพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับงานทางพิเศษ
“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
อํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
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 หามมิใหบุคคลใดใชชื่อที่มีอักษรไทยหรืออักษรตางประเทศซึ่งแปลหรืออานวา
“ทางพิเศษ” หรือ “ทางดวน” ประกอบในดวงตรา ปายชื่อ จดหมาย ใบแจงความหรือเอกสารอยางอื่น
เกี่ยวกับธุรกิจอันอาจทําใหประชาชนเขาใจวาเปนกิจการของ กทพ. เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก กทพ.
มาตรา ๘ ให กทพ. เปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(๑) สรางหรือจัดใหมีทางพิเศษดวยวิธีใด ๆ ตลอดจนบํารุงและรักษาทางพิเศษ
(๒) ดําเนินงานหรือธุรกิจเกี่ยวกับทางพิเศษ และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับทางพิเศษหรือที่
เปนประโยชนแก กทพ.
มาตรา ๙ ให กทพ. มี สํ า นั ก งานใหญ ใ นกรุ ง เทพมหานคร หรื อ จั ง หวั ด อื่ น ตามความ
เหมาะสม และจะตั้งสํานักงานสาขาหรือตัวแทนขึ้น ณ ที่อื่นใดก็ได แตการตั้งสํานักงานสาขาภายนอก
ราชอาณาจักรตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีกอน
มาตรา ๑๐ ให กทพ. มีอํานาจหนาที่กระทํากิจการภายในขอบแหงวัตถุประสงคตามมาตรา ๘
และอํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิตาง ๆ
(๒) กอตั้งสิทธิหรือกระทํานิติกรรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
(๓) เรียกเก็บคาผานทางพิเศษ หรือคาบริการอื่น ตลอดจนคาธรรมเนียมการใชทรัพยสิน
การใหบริการและการอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในเขตทางพิเศษ
(๔) กําหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชและการรักษาทางพิเศษตลอดจนการ
ใชและการรักษาทรัพยสิน การใหบริการ และการอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในเขตทางพิเศษ
(๕) กูหรือยืมเงินภายในและภายนอกราชอาณาจักร
(๖) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุนหรือเพื่อประโยชนแกกิจการของ 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 และออกแบบเกี่ยวกับการสรางหรือขยายทางพิเศษ
(๑๔) กระทําการอยางอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของ กทพ.
มาตรา ๑๑ ทุนของ กทพ. ประกอบดวย
(๑) เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนมาตามมาตรา ๖๔
(๒) เงินที่รัฐบาลจัดสรรเพิ่มเติมใหเปนคราว ๆ เพื่อดําเนินงานหรือขยายกิจการ
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
(๔) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่รับโอนจากทางราชการ องคการของรัฐ หรือที่ไดรับจากรัฐบาล
ตางประเทศ หรือจากองคการระหวางประเทศ เมื่อไดหักหนี้สินออกแลว
มาตรา ๑๒ เงิ น สํ า รองของ กทพ. ให ป ระกอบด ว ยเงิ น สํ า รองธรรมดาซึ่ ง ตั้ ง ไว เ ผื่ อ ขาด
เงินสํารองเพื่อขยายกิจการ เงินสํารองเพื่อการไถถอนหนี้ และเงินสํารองอื่น ๆ ตามความประสงค
แตละอยางโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
เงินสํารองจะนําออกใชไดก็แตโดยมติของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๓ ทรัพยสินของ กทพ. ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี
หมวด ๒
คณะกรรมการและผูวาการ
มาตรา ๑๔ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการการทางพิเศษแหงประเทศไทย”
ประกอบด ว ย ประธานกรรมการ ผู แ ทนกระทรวงการคลั ง ผู แ ทนกระทรวงคมนาคม ผู แ ทน
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
จํา กั ด ที่ก ระทํา การอัน มี ส วนได เ สีย เช นว า นั้ นก อ นวั นที่ จะได รั บ แตง ตั้ ง เป น ประธานกรรมการหรื อ
กรรมการหรือเปนผูซึ่งคณะกรรมการมอบหมายใหเปนประธานกรรมการหรือกรรมการในบริษัทจํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่ กทพ. เปนผูถือหุน หรือในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่มีสัญญา
รวมงานหรือสัญญาสัมปทานกับ กทพ.
มาตรา ๑๗ ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิอยูในตําแหนงคราวละสามป
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระหรือในกรณี
ที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง
ใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทน หรือเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งประธานกรรมการ
หรือกรรมการขึ้ นใหม ใหประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูใ น
ตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวาประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
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ประธานกรรมการหรือ กรรมการซึ่ง พนจากตํา แหนงตามวาระอาจได รับการแต งตั้ งอี กได
แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
มาตรา ๑๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๗ ประธานกรรมการหรือ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๖
มาตรา ๑๙ ให ค ณะกรรมการมี อํ า นาจหน า ที่ ว างนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลโดยทั่ ว ไป
ซึ่งกิจการของ กทพ. กําหนดอัตราคาผานทางพิเศษโดยไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี และอํานาจ
หนาที่เชนวานี้ใหรวมถึงการออกขอบังคับในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) การปฏิบัติการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐
(๒) การประชุมและการดําเนินกิจการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
(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) กองทุ น สงเคราะห ห รื อ การสงเคราะห อื่ น เพื่ อ สวั ส ดิ ก ารของพนั ก งาน ลู ก จ า งและ
ครอบครัว โดยไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
(๙) การรองทุกขและการอุทธรณการลงโทษของพนักงานและลูกจาง
(๑๐) เครื่องแบบพนักงานและลูกจาง
(๑๑) การรักษาความปลอดภัยในการใชและรักษาทรัพยสินของ กทพ.
(๑๒) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในทางพิเศษ
(๑๓) การจัดเก็บคาผานทางพิเศษ
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ขอบังคับใดที่มีขอความจํากัดอํานาจของผูวาการในการทํานิติกรรมไวประการใด เมื่อได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
มาตรา ๒๐ เพื่ อ ประโยชน แ ห ง กิ จ การของ กทพ. ให ค ณะกรรมการมี อํ า นาจแต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการหรือที่ปรึกษาเพื่อดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดของ กทพ. และกําหนดคาตอบแทน
อนุกรรมการตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด และกําหนดคาตอบแทนที่ปรึกษา โดยไดรับความ
เห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
มาตรา ๒๑ ใหคณะกรรมการเปนผูแตงตั้งและกําหนดอัตราเงินเดือนของผูวาการ โดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๒๒ ผูวาการนอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวย
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจแลว ยังตองไมมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา ๑๖ (๓)
มาตรา ๒๓ ผูว า การมีว าระอยูใ นตํา แหน ง คราวละไมเ กิ นสี่ ป เมื่อ ครบกํ า หนดเวลาตาม
สัญญาจางแลวและผูวาการมีอายุไมเกินหกสิบปบริบูรณ ผูวาการสามารถเขารับการคัดเลือกไดอีก
แตกระทําไดอีกเพียงคราวเดียว
มาตรา ๒๔ นอกจากการพ น จากตํ า แหน ง ตามวาระตามมาตรา ๒๓ ผู ว า การพ น จาก
ตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๒
(๔) ขาดการประชุมคณะกรรมการเกินสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร
(๕) สัญญาจางสิ้นสุด
(๖) ถูกเลิกสัญญาจาง
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 ทั้งนี้ ตองเปนไป
ตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
นิติกรรมที่ผูวาการกระทําโดยฝาฝนขอบังคับตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง ยอมไมผูกพัน กทพ.
เวนแตคณะกรรมการจะใหสัตยาบัน
มาตรา ๒๘ ในกรณี ที่ ผู ว า การไม อ าจปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด หรื อ ตํ า แหน ง ผู ว า การว า งลง
ใหรองผูวาการผูมีอาวุโสสูงสุดตามลําดับเปนผูทําการแทนหรือรักษาการในตําแหนง ถาไมมีผูดํารง
ตําแหนงรองผูวาการหรือมีแตไมอาจปฏิบตั ิหนาที่ได ใหคณะกรรมการแตงตั้งพนักงานคนหนึ่งเปนผูทํา
การแทนหรือรักษาการในตําแหนง
ใหผูทําการแทนหรือรักษาการในตําแหนงมีอํานาจหนาที่อยางเดียวกับผูวาการ เวนแตอํานาจ
หนาที่ของผูวาการในฐานะกรรมการ
มาตรา ๒๙ ประธานกรรมการและกรรมการย อ มได รั บ ประโยชน ต อบแทนตามที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๓๐ ประธานกรรมการ กรรมการ พนักงาน และลูกจ าง อาจไดรับโบนั ส ตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๓๑ ในการปฏิบัติหน าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให ประธานกรรมการ กรรมการ
ผูวาการ พนักงาน และบุคคลซึ่งผูวาการมอบหมายตามมาตรา ๔๑ เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา
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หมวด ๓
การสราง การบํารุงรักษาและการดําเนินงานทางพิเศษ
มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชนในการสรางหรือขยายทางพิเศษ การบํารุงรักษาทางพิเศษและ
การปองกันอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดแกทางพิเศษ ให กทพ. มีอํานาจที่จะใชสอยหรือเขา
ครอบครองอสังหาริมทรัพยในความครอบครองของบุคคลใด ๆ ซึ่งมิใชโรงเรือนที่คนอยูอาศัยหรือใช
ประกอบธุรกิจเปนการชั่วคราว โดยกําหนดเงินคาตอบแทนใหตามสมควรภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) การใชสอยหรือเขาครอบครองนั้นเปนการจําเปนสําหรับการสรางหรือขยายทางพิเศษ
การบํารุงรักษาทางพิเศษ หรือการปองกันอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดแกทางพิเศษ
(๒) กทพ. มีหนังสือแจงใหเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยทราบถึงกําหนดเวลา
และกิจกรรมที่จะตองกระทํา รวมทั้งเหตุผลความจําเปนที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดนั้นลวงหนาไมนอย
กวาสามสิบวันกอนการเขาใชสอยหรือเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยนั้น และใหประกาศใหเจาของ
หรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยนั้นทราบ โดยอยางนอยใหทําสําเนาหนังสือดังกลาวปดไว ณ ที่ที่
อสังหาริมทรัพยนั้นตั้งอยู และ ณ สํานักงานเขต หรือที่วาการอําเภอ หรือที่วาการกิ่งอําเภอแหงทองที่ที่
อสังหาริมทรัพยนั้นตั้งอยู ทั้งนี้ ใหถือวาเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยนั้นไดรับแจงเมื่อพน
ระยะเวลาสิบหาวันนับแตวันปดประกาศสําเนาหนังสือ เจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยนั้น
อาจยื่นคํารองแสดงเหตุที่ไมสมควรทําเชนนั้นไปยังคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยภายในกําหนดสิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับแจง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
(๓) หากการใชสอยหรือเขาครอบครองอสังหาริมทรัพยมีความจําเปนที่จะตองรื้อถอนหรือ
ทําลายสิ่งปลูกสรางอยางอื่นซึ่งมิใชโรงเรือนที่คนอยูอาศัย หรือตัดฟนตนไม ให กทพ. มีอํานาจรื้อถอน
หรือทําลายสิ่งปลูกสรางดังกลาว หรือตัดฟนตนไมไดเทาที่จําเปน
ในการปฏิบัติตามมาตรานี้ ใหพนักงานและลูกจางแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลที่เกี่ยวของ
ในกรณีที่การปฏิบัติตามมาตรานี้กอใหเกิดความเสียหายแกเจาของหรือ ผูครอบครองหรือ
ผูทรงสิทธิอื่นในอสังหาริมทรัพย เนื่องจากการกระทําของพนักงานและลูกจาง บุคคลนั้นยอมเรียก
คาเสียหายจาก กทพ. ได
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มาตรา ๓๓ ในกรณี จํ า เป น และเร ง ด ว น เพื่ อ ป อ งกั น อั น ตรายหรื อ แก ไ ขความเสี ย หายที่
รายแรงภายในทางพิเศษ ใหพนักงานหรือผูซึ่งปฏิบัติงานรวมกับพนักงานมีอํานาจเขาไปในที่ดิน หรือ
สถานที่ของบุคคลใดในเวลาใดก็ได แตถาเจาของหรือผูครอบครองอยู ณ ที่นั้นดวย ก็ใหพนักงานแจง
เหตุจําเปนใหเจาของหรือผูครอบครองทราบกอน และใหนํามาตรา ๓๒ วรรคสอง และวรรคสาม
มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๔ เมื่อมีความจําเปนที่จะตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพื่อสรางหรือขยายทางพิเศษ
ถามิไดตกลงในเรื่องการโอนไวเปนอยางอื่น ใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
การโอนอสังหาริมทรัพยที่ไดมาตามวรรคหนึ่งโดยมิไดมีการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพยใหไดรับการยกเวนคาธรรมเนียม
การไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยตองระบุวัตถุประสงคแหงการไดมาและกําหนดระยะเวลาการเขา
ใชอสังหาริมทรัพยไวใหชัดเจน ถามิไดใชเพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาวตองคืนให
เจาของเดิมหรือทายาท ทั้งนี้ การคืนอสังหาริมทรัพยใหเจาของเดิมหรือทายาทและการเรียกคืนคา
ทดแทนที่ชดใชไป ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๓๕ ในกรณีที่ กทพ. สรางหรือขยายทางพิเศษผานแดนแหงกรรมสิทธิ์บน เหนือ
หรือใตพื้นดินหรือพื้นน้ําของบุคคลใดโดยไมจําเปนตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย ถามิไดตกลงกันไวเปน
อยางอื่นใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดหาอสังหาริมทรัพยเพื่อกิจการขนสงมวลชน
มาตรา ๓๖ ในกรณีที่ กทพ. ไดจัด ทําทางหรือถนนเพื่อ เชื่อมระหวางทางพิเศษกับทาง
สาธารณะอื่น ผูใดจะสรางทางหรือถนนหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมตอกับทางหรือถนนนั้นหรือลอดหรือ
ขามทางหรือถนนนั้น ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก กทพ.
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ กทพ. กําหนด และเมื่อมีความจําเปน
แหงกิจการทางพิเศษ กทพ. จะเพิกถอนเสียก็ได
ทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดที่สรางขึ้นโดยฝาฝนวรรคหนึ่ง ให กทพ. มีหนังสือแจงใหเจาของ
หรือผูครอบครองดําเนินการรื้อถอนทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดดังกลาวภายในเวลาที่กําหนดแตตอ ง
ไมนอยกวาหกสิบวันนับแตวันที่ไดสงหนังสือแจง ถาเจาของหรือผูครอบครองไมดําเนินการภายใน
เวลาที่กําหนด ให กทพ. มีอํานาจดําเนินการเชนวานั้นไดเอง โดยใหเจาของหรือผูครอบครองซึ่งทาง
ถนน หรือสิ่งอื่นใดนั้นเปนผูเสียคาใชจาย
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ในกรณีที่ กทพ. ไมสามารถสงหนังสือแจงใหแกเจาของหรือผูครอบครองตามวรรคสามได
ให กทพ. ประกาศใหเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยนั้นทราบโดยอยางนอยใหทําเปน
หนังสือ ปดไว ณ ที่ที่อสั งหาริมทรัพยนั้นตั้งอยู และ ณ สถานที่ตามมาตรา ๓๒ (๒) โดยระบุ
กําหนดเวลาที่ กทพ. จะเขาดําเนินการตามวรรคสาม ซึ่งตองไมนอยกวาเจ็ดสิบหาวันนับแตวันปด
ประกาศแจงความ
เมื่อ กทพ. ไดปฏิบัติตามวรรคสี่แลว ใหถือวาเจาของหรือผูครอบครองไดรับหนังสือแจงนั้นแลว
ในกรณี จํ า เป น และเร ง ด ว นเพื่ อ ป อ งกั น อั น ตรายหรื อ ความเสี ย หายที่ จ ะเกิ ด แก ท างพิ เ ศษ
ให กทพ. มีอํานาจปดกั้นทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดนั้นได และเมื่อหมดความจําเปนเรงดวนดังกลาวแลว
ให กทพ. ดําเนินการตามวรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา
มาตรา ๓๗ ภายใตบังคับมาตรา ๓๖ หามมิใหผูใดสรางโรงเรือนหรือสิ่งอื่นใดหรือปลูก
ตนไมหรือพืชผลอยางใด ๆ ในทางพิเศษ หรือเพื่อเชื่อมตอกับทางพิเศษ เวนแตกรณีหนวยงานของรัฐที่
มีอํา นาจหนาที่ ดํา เนิ นกิ จการอั นเปน สาธารณูป โภคมีค วามจํ าเป นต อ งปก เสาพาดสาย หรือ วางท อ
ในเขตทางพิเศษ หรือเพื่อขามหรือลอดทางพิเศษ ใหหนวยงานของรัฐนั้นทําความตกลงกับ กทพ. กอน
และถาไมสามารถตกลงกันไดในเหตุลักษณะของงานหรือในเรื่องคาเชา ใหเสนอรัฐมนตรีเปนผูวินิจฉัย
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
ในกรณีที่การดําเนินกิจการอันเปนสาธารณูปโภคตามวรรคหนึ่ง ไดกระทําโดยเอกชนที่ไดรับ
สัมปทาน กทพ. อาจเรียกเก็บคาตอบแทนในการใชพื้นที่ดังกลาวได
โรงเรื อ นหรื อ สิ่ ง อื่ น ใดที่ ส ร า งขึ้ น หรื อ ต น ไม ห รื อ พื ช ผลที่ ป ลู ก ขึ้ น โดยฝ า ฝ น วรรคหนึ่ ง
ให กทพ. มีอํานาจรื้อถอนหรือทําลายตามควรแตกรณี ทั้งนี้ ใหนําความในมาตรา ๓๖ วรรคสาม
วรรคสี่ วรรคหา และวรรคหก มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๘ ภายในระยะทางหาสิบเมตรจากเขตทางพิเศษ หามมิใหผูใดสราง ดัดแปลง
ติดหรือตั้งปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายในลักษณะที่อาจกอใหเกิดความไมปลอดภัย
แกทางพิเศษ หรือการจราจรในเขตทางพิเศษตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด เวนแตไดรับอนุญาตเปน
หนังสือจาก กทพ.
การขออนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ กทพ. กําหนดและให
นํามาตรา ๓๗ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
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มาตรา ๓๙ ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด
(๑) ทางพิเศษสายใดตลอดทั้งสายหรือบางสวนที่ตองเสียคาผานทางพิเศษ
(๒) อัตราคาผานทางพิเศษตาม (๑) ตามที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) ประเภทของรถที่ตองเสียหรือยกเวนคาผานทางพิเศษตาม (๑)
มาตรา ๔๐ บุคคลใดใชรถในทางพิเศษ บุคคลนั้นตองเสียคาผานทางพิเศษตามมาตรา ๓๙ (๒)
ตามวิธีการที่ กทพ. กําหนด
มาตรา ๔๑ ให พ นั ก งานซึ่ ง ผู ว า การแต ง ตั้ ง หรื อ บุ ค คลซึ่ ง ผู ว า การมอบหมายให มี ห น า ที่
เกี่ยวกับการเก็บคาผานทางพิเศษ มีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) เรียกเก็บคาผานทางพิเศษตามมาตรา ๓๙ (๒)
(๒) สั่งใหบุคคลใดที่ผานหรือจะผานทางพิเศษหยุดและตรวจสอบเพื่อประโยชนในการเรียก
เก็บคาผานทางพิเศษ
(๓) แจงใหบุคคลใด ๆ มาชี้แจงหรือแสดงหลักฐานเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงไมเสียคาผานทาง
พิเศษตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๒ ใหนํากฎหมายวาดวยการจราจรทางบกมาใชบังคับแกการจราจรในทางพิเศษ
โดยอนุโลม และในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อรักษาความปลอดภัยและอํานวยความสะดวกเปนพิเศษแก
การจราจรในทางพิเศษ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการควบคุม
การจราจรในทางพิเศษได
มาตรา ๔๓ ใหพนักงานเจาหนาที่ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับพนักงาน
จราจรหรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบกเฉพาะการปฏิบัติหนาที่ในทางพิเศษ
ยกเวนอํานาจเปรียบเทียบ
หมวด ๔
การรองทุกขและการสงเคราะห
มาตรา ๔๔ ใหพนักงานและลูกจางมีสิทธิรองทุกขไดตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
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มาตรา ๔๕ ให กทพ. จัดใหมีกองทุนสงเคราะหหรือการสงเคราะหอื่น เพื่อสวัสดิการของ
พนักงาน ลูกจาง และครอบครัว ในกรณีพนจากตําแหนง ประสบอุบัติเหตุ เจ็บปวย ตายหรือกรณีอื่น
อันควรแกการสงเคราะห ทั้งนี้ ตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
การจัดใหมีกองทุนสงเคราะหหรือการสงเคราะหอื่นตามวรรคหนึ่ง การกําหนดหลักเกณฑการ
ออกเงินสมทบใหกองทุนสงเคราะห การกําหนดประเภทของผูที่พึงไดรับการสงเคราะหและหลักเกณฑ
การสงเคราะห ตลอดจนการจัดการเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห ใหเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๕
การเงิน การบัญชี และการตรวจสอบ
มาตรา ๔๖ ให กทพ. จัดทํางบประมาณประจําป โดยแยกเปนงบลงทุน และงบทําการ
สําหรับงบลงทุนใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและใหความเห็นชอบ สวนงบทําการใหนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๔๗ รายไดที่ กทพ. ไดรับจากการดําเนินการในปหนึ่ง ๆ ใหตกเปนของ กทพ.
สําหรับเปนคาใชจายในการดําเนินงาน และเมื่อไดหักรายจายสําหรับการดําเนินงาน คาภาระตาง ๆ
ที่เ หมาะสม รวมตลอดถึง คา บํา รุง รัก ษา คา เสื่อ มราคา เงินสํารองตามมาตรา ๑๒ และเงินสมทบ
กองทุนสงเคราะหหรือการสงเคราะหอื่นตามมาตรา ๔๕ และเงินลงทุนตามที่ไดรับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีแลว เหลือเทาใดใหนําสงเปนรายไดของรัฐ
ในกรณีที่รายไดไมเพียงพอสําหรับกรณีตามวรรคหนึ่ง นอกจากเงินสํารองตามมาตรา ๑๒ และ
กทพ. ไมสามารถหาเงินที่อื่นได รัฐพึงจายเงินใหแก กทพ. เทาจํานวนที่จําเปนตอการดําเนินงานของ กทพ.
มาตรา ๔๘ ให กทพ. เปดบัญชีเงินฝากไวกับธนาคารตามที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๔๙ ให กทพ. วางและรั ก ษาไว ซึ่ ง ระบบการบั ญ ชี ที่ เ หมาะสมแก กิ จ การ
สาธารณูปโภค แยกตามประเภทงานสวนที่สําคัญ มีการลงรายการรับและจายเงิน สินทรัพยและหนี้สิน
ที่แสดงกิจการที่เปนอยูตามจริงและตามที่ควรตามประเภทงาน พรอมดวยขอความอันเปนที่มาของ
รายการดังกลาว และใหมีการตรวจสอบบัญชีภายในเปนประจํา
มาตรา ๕๐ ให กทพ. จั ด ทํ า งบดุ ล บั ญ ชี ทํ า การและบั ญ ชี กํ า ไรขาดทุ น ส ง ผู ส อบบั ญ ชี
ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชี
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มาตรา ๕๑ ทุกปใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชี และทําการตรวจสอบ
รับรองบัญชีและการเงินของ กทพ. ใหแลวเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับงบการเงินนั้น
มาตรา ๕๒ ผูสอบบัญชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสารหลักฐานของ กทพ.
เพื่อการนี้ ใหมีอํานาจสอบถามประธานกรรมการ กรรมการ พนักงาน ลูกจาง และผูอื่นซึ่งเปนตัวแทน
ของ กทพ.
มาตรา ๕๓ ใหผูสอบบัญชีทํารายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอคณะกรรมการเพื่อเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี และให กทพ. โฆษณารายงานประจําปของปที่ลวงมาแลว แสดงงบดุล บัญชีทําการและ
บัญชีกําไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีรับรองวาถูกตองแลวภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูสอบบัญชีรับรองวาถูกตอง
หมวด ๖
การกํากับและควบคุม
มาตรา ๕๔ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ กทพ. เพื่อการนี้
จะสั่งให กทพ. ชี้แจงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น ทํารายงานหรือยับยั้งการกระทําที่ขัดตอนโยบาย
ของรัฐบาลหรือมติของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอํานาจที่จะสั่งใหปฏิบัติการตามนโยบายของรัฐบาล
หรือมติของคณะรัฐมนตรี และสั่งสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของ กทพ. ได
มาตรา ๕๕ ให กทพ. ทํารายงานปละครั้งเสนอรัฐมนตรี รายงานนี้ใหกลาวถึงผลงานในป
ที่ลวงมาแลว และคําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการและแผนงานที่จะทําในภายหลัง
มาตรา ๕๖ ในกรณีที่ กทพ. จะตองเสนอเรื่องใด ๆ ไปยังคณะรัฐมนตรี ให กทพ. นําเรื่อง
เสนอรัฐมนตรีเพื่อเสนอตอไปยังคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๕๗ กทพ. ต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะรั ฐ มนตรี ก อ นจึ ง จะดํ า เนิ น กิ จ การ
ดังตอไปนี้
(๑) สรางหรือขยายทางพิเศษ
(๒) กูหรือยืมเงินเกินหนึ่งรอยลานบาท
(๓) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุนหรือเพื่อประโยชนแกกิจการของ กทพ.
(๔) จําหนายอสังหาริมทรัพยที่มีราคาเกินสิบลานบาท
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(๕) ใหเชาหรือใหสิทธิใด ๆ ในอสังหาริมทรัพยที่มีมูลคาเกินหนึ่งรอ ยลานบาทหรือที่มี
กําหนดเวลาการใหเชาหรือใหสิทธิใด ๆ เกินหาป เวนแตการใหเชาหรือใหสิทธินั้นเปนการใหแก
หนวยงานของรัฐ
(๖) ใหสัมปทานในการสรางหรือขยายทางพิเศษ ตออายุสัมปทาน โอนสัมปทานหรือเพิกถอนสัมปทาน
(๗) จัดตั้งบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
(๘) เขารวมกิจการกับบุคคลอื่นหรือถือหุนในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
หมวด ๗
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๕๘ ผูใดฝาฝนมาตรา ๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีก
ไมเกินวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู
มาตรา ๕๙ ผู ใ ดขั ด ขวางการกระทํ า ของ กทพ. พนั ก งานหรื อ ลู ก จ า ง ซึ่ ง กระทํ า การ
ตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ หรือฝาฝนมาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๘ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๐ ผูใดกระทําการใด ๆ ใหทางพิเศษอยูในลักษณะอันนาเปนเหตุใหเกิดอันตราย
แกการจราจร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๑ ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคาหรือไรประโยชนซึ่งทางพิเศษอันอาจ
เปนอันตรายแกรถ หรือบุคคลซึ่งใชทางหรือใชบริการดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือ
ปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๒ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานซึ่งผูวาการแตงตั้งหรือบุคคลซึ่งผูวาการ
มอบหมายซึ่งสั่งตามมาตรา ๔๑ (๒) หรือ (๓) หรือผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๔๒
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๓ ผูใดหลีกเลี่ยงไมเสียคาผานทางพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินสองพันบาท
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๖๔ ให โ อนบรรดากิ จ การ ทรั พ ย สิ น สิ ท ธิ หนี้ และความรั บ ผิ ด ตลอดจน
งบประมาณของ กทพ. ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕
ไปเปนของ กทพ. ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ
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 ให ป ระธานกรรมการและกรรมการ กทพ. ตามประกาศของคณะปฏิ วั ติ
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. ที่ออกตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งใชบังคับอยูใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ คงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้
จนกวาจะไดมีขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศของ กทพ. ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ
มาตรา ๖๘ ใหบรรดาพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนและประกาศ
สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี กํ า หนดให ก ารเวนคื น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย เ ป น กรณี ที่ มี ค วามจํ า เป น โดยเร ง ด ว น
ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕
ซึ่งใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ คงใชบังคับไดตามอายุของพระราชกฤษฎีกานั้น
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ในกรณีที่มีการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อสรางทางพิเศษที่ออก
โดยอาศัยอํานาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕
และยังไมเสร็จสิ้น ใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยตอไป
มาตรา ๖๙ ให ผู ที่ ใ ช ชื่ อ ที่ มี อั ก ษรไทยหรื อ อั ก ษรต า งประเทศ ซึ่ ง แปลหรื อ อ า นว า
“ทางพิเศษ” หรือ “ทางดวน” ประกอบในดวงตรา ปายชื่อ จดหมาย ใบแจงความ หรือเอกสาร
อย า งอื่ น เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ อยู แ ล ว อั น อาจทํ า ให ป ระชาชนเข า ใจว า เป น กิ จ การของ กทพ. ในวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ มาดําเนินการขออนุญาตใชช่อื ดังกลาวภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ
มาตรา ๗๐ ใหเจาของหรือผูครอบครองปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายที่ฝาฝน
มาตรา ๓๘ มาดําเนินการขออนุญาตจาก กทพ. ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ
ถา กทพ. มีคําสั่งไมอนุญาต ใหเจาของหรือผูครอบครองปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปาย
ดําเนินการรื้อถอนภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งไมอนุญาตหรือตามระยะเวลาที่ กทพ. กําหนด
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๐
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งเปนกฎหมายจัดตั้งการทางพิเศษแหงประเทศไทยไดใชบังคับมาเปน
เวลานาน ทําใหบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน ซึ่งทําใหการปฏิบัติงานของการ
ทางพิเศษแหงประเทศไทยไมคลองตัวเทาที่ควร สมควรปรับปรุงอํานาจหนาที่ของการทางพิเศษแหงประเทศไทย
ใหสามารถดําเนินกิจการในอันที่จะใหบริการเพื่ออํานวยความสะดวกในการจราจรไดมากยิง่ ขึน้ ตลอดจนกําหนด
มาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชทางพิเศษ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

