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พระราชบัญญัติ 
ทางหลวง  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

เปนปที่  ๖๑  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยทางหลวง 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา   ๒๙   ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๔  มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๐   
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา  
ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติทางหลวง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ใหยกเลิกบทนิยามคําวา  “ทางหลวง”  ในมาตรา  ๔  แหงพระราชบัญญัติทางหลวง  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 
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““ทางหลวง”  หมายความวา  ทางหรือถนนซึ่งจัดไวเพื่อประโยชนในการจราจรสาธารณะทางบก  
ไมวาในระดับพื้นดิน  ใตหรือเหนือพื้นดิน  หรือใตหรือเหนืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น  นอกจากทางรถไฟ  
และหมายความรวมถึงที่ดิน  พืช  พันธุไมทุกชนิด  สะพาน  ทอหรือรางระบายน้ํา  อุโมงค  รองน้ํา  กําแพงกันดิน  
เข่ือน  ร้ัว  หลักสํารวจ  หลักเขต  หลักระยะปายจราจร  เคร่ืองหมายจราจร  เคร่ืองหมายสัญญาณ   
เคร่ืองสัญญาณไฟฟา  เคร่ืองแสดงสัญญาณที่จอดรถ  ที่พักคนโดยสาร  ที่พักริมทาง  เรือหรือพาหนะสําหรับ
ขนสงขามฟาก  ทาเรือสําหรับข้ึนหรือลงรถ  และอาคารหรือส่ิงอื่นอันเปนอุปกรณงานทางบรรดาที่มีอยู
หรือที่ไดจัดไวในเขตทางหลวงเพื่อประโยชนแกงานทางหรือผูใชทางหลวงนั้นดวย” 

มาตรา ๔ ใหยกเลิกบทนิยามคําวา  “ทางขนาน”  ในมาตรา  ๔  แหงพระราชบัญญัติทางหลวง  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

มาตรา ๕ ใหเพิ่มบทนิยามคําวา  “ยานพาหนะ”  ระหวางบทนิยามคําวา  “ไหลทาง”  และคําวา  
“ผูอํานวยการทางหลวง”  ในมาตรา  ๔  แหงพระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

““ยานพาหนะ”  หมายความวา  รถตามกฎหมายวาดวยรถยนต  รถตามกฎหมายวาดวยการขนสง
ทางบก  รวมทั้งเคร่ืองจักร  เคร่ืองกล  และส่ิงอื่นใดที่เคลื่อนที่ไปไดบนทางหลวงในลักษณะเดียวกัน” 

มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๖ ทางหลวงมี  ๕  ประเภท  คือ 
(๑) ทางหลวงพิเศษ 
(๒) ทางหลวงแผนดิน 
(๓) ทางหลวงชนบท 
(๔) ทางหลวงทองถิ่น 
(๕) ทางหลวงสัมปทาน 
มาตรา ๗ ทางหลวงพิเศษ  คือ  ทางหลวงที่จัดหรือทําไวเพื่อใหการจราจรผานไดตลอดรวดเร็ว

เปนพิเศษ  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดและไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงพิเศษโดยกรมทางหลวง
เปนผูดําเนินการกอสราง  ขยาย  บูรณะและบํารุงรักษา  รวมทั้งควบคุมใหมีการเขาออกไดเฉพาะ  โดยทางเสริม
ที่เปนสวนหนึ่งของทางหลวงพิเศษตามที่กรมทางหลวงจัดทําข้ึนไวเทานั้น” 

มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และ
ใหใชความตอไปนี้แทน 
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“มาตรา ๙ ทางหลวงชนบท  คือ  ทางหลวงที่กรมทางหลวงชนบทเปนผูดําเนินการกอสราง  
ขยาย  บูรณะและบํารุงรักษา  และไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงชนบท” 

มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๐  แหงพระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๐ ทางหลวงทองถิ่น  คือ  ทางหลวงที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการ  
กอสราง  ขยาย  บูรณะและบํารุงรักษา  และไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงทองถิ่น” 

มาตรา ๙ ใหยกเลิกมาตรา  ๑๑  แหงพระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๓  แหงพระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๓ ทางหลวงประเภทตาง  ๆ  ใหลงทะเบียนไว  ดังตอไปนี้ 
(๑) ทางหลวงพิเศษ  ทางหลวงแผนดินและทางหลวงสัมปทาน  อธิบดีกรมทางหลวงเปนผูจัด

ใหลงทะเบียนไว  ณ  กรมทางหลวง 
(๒) ทางหลวงชนบท  อธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปนผูจัดใหลงทะเบียนไว  ณ  กรมทางหลวงชนบท 
(๓) ทางหลวงทองถิ่น  ผูวาราชการจังหวัดเปนผูจัดใหลงทะเบียนไว  ณ  ศาลากลางจังหวัด 
ใหรัฐมนตรีประกาศทะเบียนทางหลวงตาม  (๑)  ในราชกิจจานุเบกษา” 
มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๕  แหงพระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๕ ในกรณีที่รัฐมนตรียังไมไดแตงต้ังผูอํานวยการทางหลวงตามมาตรา  ๑๔  ใหบุคคล

ดังตอไปนี้เปนผูอํานวยการทางหลวง 
(๑) อธิบดีกรมทางหลวงเปนผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ  ทางหลวงแผนดินและทางหลวง

สัมปทาน 
(๒) อธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปนผูอํานวยการทางหลวงชนบท 
(๓) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  นายกเทศมนตรี  นายกองคการบริหารสวนตําบล  

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  นายกเมืองพัทยา  หรือผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
ที่มีกฎหมายจัดต้ัง  แลวแตกรณี  เปนผูอํานวยการทางหลวงทองถิ่น” 

มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๐  แหงพระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และใหใชความตอไปนี้แทน 
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“มาตรา ๒๐ ใหอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปนเจาหนาที่กํากับ  ตรวจตราและควบคุมทางหลวง
และงานทางที่เกี่ยวกับทางหลวงชนบท” 

มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๑  แหงพระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให
ใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๑ ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  นายกเทศมนตรี  นายกองคการบริหารสวนตําบล  
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  นายกเมืองพัทยา  หรือผูบริหารสูงสุดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
ที่มีกฎหมายจัดต้ัง  แลวแตกรณี  เปนเจาหนาที่กํากับตรวจตราและควบคุมทางหลวงและงานทางที่
เกี่ยวกับทางหลวงทองถิ่น” 

มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๖  แหงพระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให
ใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๖ ในสวนที่เกี่ยวกับทางหลวงชนบทและทางหลวงทองถิ่น  ใหอธิบดีกรมทางหลวง
ชนบท  มีอํานาจกําหนดมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงและงานทาง  รวมทั้งกําหนดเขตทางหลวง  
ที่จอดรถ  ระยะแนวตนไมและเสาพาดสาย  ตลอดจนควบคุมในทางวิชาการและอบรมเจาหนาที่ฝายชาง
เกี่ยวกับทางหลวงและงานทาง” 

มาตรา ๑๕ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๓๒  แหงพระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชนแกงานทาง  ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย
จากผูอํานวยการทางหลวง  มีอํานาจทําหรือแกทางระบายน้ําที่ไหลผานทางหลวง  หรือทําหรือแกทาง
ระบายน้ําออกจากทางหลวงเพื่อไปสูแหลงน้ําสาธารณะที่ใกลเคียงตามความจําเปนได 

ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงประกาศแนวเขต
ที่จะทําหรือแกทางระบายน้ํา  พรอมทั้งแผนผังแสดงแนวเขตดังกลาว  และปดประกาศไวในบริเวณที่จะ
กระทําการนั้น  และใหมีหนังสือแจงเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรือทรัพยสินในแนวเขตดังกลาว
ดวย  ทั้งนี้  ไมนอยกวาเกาสิบวัน  กอนการจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทําหรือแกทางระบายน้ําของผูอํานวยการทางหลวง
หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง 

เมื่อไดรับฟงความคิดเห็นตามวรรคสองแลว  ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผู ซ่ึงไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงกําหนดแนวเขตที่จะทําหรือแกทางระบายน้ํา  และมีหนังสือแจงให
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เจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรือทรัพยสินทราบลวงหนาไมนอยกวาหกสิบวันกอนเขาดําเนินการ  
และใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรือทรัพยสินมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีไดภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับหนังสือแจง 

ในกรณีจําเปนตองปองปดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเปนการฉุกเฉินและเพื่อประโยชนแกงานทาง  
ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจดําเนินการตามวรรคหนึ่ง
ไดทันที  แตตองแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรือทรัพยสินนั้นทราบโดยเร็ว 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสี่  ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย
จากผูอํานวยการทางหลวงตองแสดงบัตรประจําตัวตอผูซ่ึงเกี่ยวของ” 

มาตรา ๑๖ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๓๖  แหงพระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๖ วัตถุ  เคร่ืองจักร  เคร่ืองมือ  และเคร่ืองอุปกรณสําหรับใชงานทางซึ่งเปน
กรรมสิทธิ์ของทางราชการ  หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เปนทรัพยสินที่ไมอยูในความรับผิด 
แหงการบังคับคดี” 

มาตรา ๑๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๓๙/๑  แหงพระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“มาตรา ๓๙/๑  หามมิใหผูใดระบายน้ําลงในเขตทางหลวงอันอาจจะกอใหเกิดความเสียหาย 

แกทางหลวง  เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการทางหลวง  ในการอนุญาต  ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ
ทางหลวงจะกําหนดเง่ือนไขอยางใดก็ได 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  เมื่อมีความจําเปนแกงานทางหรือเมื่อปรากฏวาผูไดรับอนุญาต 
ไดกระทําผิดเง่ือนไขที่กําหนดในการอนุญาต  ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได 

การระบายน้ําที่กระทําโดยไมไดรับอนุญาตหรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดผูอํานวยการ
ทางหลวงหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจสั่งใหผูกระทําการดังกลาว 
งดเวนการระบายน้ําลงในเขตทางหลวงทันที  หรือใหร้ือถอนหรือปดกั้นทางระบายน้ําภายในเวลา 
อันสมควร  ถาไมปฏิบัติตาม  ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง
มีอํานาจร้ือถอนหรือปดกั้นทางระบายน้ําดังกลาวได  โดยผูนั้นจะเรียกรองคาเสียหายไมไดและตองเปน
ผูเสียคาใชจายในการนั้น” 
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มาตรา ๑๘ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๔๒  แหงพระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๒ ในกรณียานพาหนะใด  ๆ  เคร่ืองยนตหรือเคร่ืองอุปกรณเกิดขัดของหรือชํารุด 
บนทางจราจรจนไมสามารถเคลื่อนที่ตอไปได  ผูใชยานพาหนะซึ่งอยูในวิสัยและพฤติการณที่สามารถ
เคลื่อนที่ยานพาหนะนั้นไดตองนํายานพาหนะนั้นเขาจอดบนไหลทางหรือถาไมมีไหลทาง  ใหจอดชิดซายสุด
ในลักษณะที่ไมกีดขวางการจราจรและจะตองนํายานพาหนะนั้นออกไปใหพนทางจราจรหรือไหลทาง
โดยเร็วที่สุด 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  ถาจําเปนตองหยุดหรือจอดยานพาหนะอยูบนทางจราจรหรือไหลทาง  
ผูใชยานพาหนะตองแสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณใด  ๆ  ใหเพียงพอที่ผูใชยานพาหนะอื่นจะมองเห็น
ยานพาหนะที่หยุดหรือจอดอยูไดโดยชัดแจงในระยะไมนอยกวาหนึ่งรอยหาสิบเมตร  และหากเกิดข้ึน 
ในเวลาที่แสงสวางไมเพียงพอที่ผูใชยานพาหนะอื่นจะมองเห็นยานพาหนะที่หยุดหรือจอดอยูไดโดยชัดแจง
ในระยะไมนอยกวาหนึ่งรอยหาสิบเมตรตองเปดหรือจุดไฟใหมีแสงสวางเพียงพอที่จะเห็นยานพาหนะนั้นได 

ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจเคลื่อนยาย
ยานพาหนะตามวรรคหนึ่งได  โดยนําความในมาตรา  ๔๒/๑  มาใชบังคับโดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๔๒/๑  แหงพระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“มาตรา ๔๒/๑  ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง 

มีอํานาจเคลื่อนยายยานพาหนะที่หยุดหรือจอดอยูในลักษณะที่อาจกอใหเกิดอันตรายแกยานพาหนะอื่น  
หรือผูใชทาง  หรือฝาฝนบทแหงพระราชบญัญัตินี้ได 

การเคลื่อนยายยานพาหนะตามวรรคหนึ่ง  ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย 
จากผูอํานวยการทางหลวงไมตองรับผิดชอบสําหรับความเสียหายใด  ๆ  ที่เกิดจากการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  
เวนแตความเสียหายนั้นจะเกิดข้ึนจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง 

ผูขับข่ีหรือเจาของยานพาหนะตองชําระคาใชจายในการเคลื่อนยายยานพาหนะตลอดจน 
คาดูแลรักษายานพาหนะระหวางที่อยูในความครอบครองของผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซ่ึงไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง  ทั้งนี้  ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เงินที่ไดจากผู ขับข่ีหรือเจาของยานพาหนะตามวรรคสาม   เปนรายไดที่ไมตองนําสง
กระทรวงการคลัง  และใหนํามาเปนคาใชจายในการปฏิบัติตามมาตรานี้ตามระเบียบที่อธิบดีกรมทางหลวง
กําหนด 
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ในกรณีที่ผู ขับข่ีหรือเจาของยานพาหนะไมชําระคาใชจายและคาดูแลรักษาตามวรรคสาม  
ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจยึดหนวงยานพาหนะนั้น 
ไวไดจนกวาจะไดรับชําระคาใชจายและคาดูแลรักษาดังกลาว  โดยในระหวางที่ยึดหนวงนั้นใหคํานวณ 
คาดูแลรักษาเปนรายวัน  ถาพนกําหนดสามเดือนแลวผูขับข่ีหรือเจาของยานพาหนะไมชําระคาใชจายและ 
คาดูแลรักษาดังกลาว  ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจ
นํายานพาหนะนั้นออกขายทอดตลาดได  แตตองมีหนังสือบอกกลาวแกเจาของหรือผูครอบครองยานพาหนะ
ที่ปรากฏชื่อทางทะเบียนหากไมปรากฏชื่อทางทะเบียน  ใหปดประกาศไว  ณ  ที่ทําการของผูอํานวยการทางหลวง
หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง  ทั้งนี้  กอนวันขายทอดตลาดไมนอยกวาสามสิบวัน
เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจายในการขายทอดตลาด  คาใชจายและคาดูแลรักษา 
ที่คางชําระแลว  เหลือเงินเทาใดใหคืนแกเจาของหรือผูมีสิทธิที่แทจริงตอไป” 

มาตรา ๒๐  
(มีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  ที่  ๑๑/๒๕๔๙  ลงวันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๔๙  วินิจฉัยวา

รางพระราชบัญญัติทางหลวง  (ฉบับที่  . .)  พ.ศ. . . . .  เฉพาะมาตรา  ๒๐  เปนอันตกไป)* 
มาตรา ๒๑ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๔๗   และมาตรา  ๔๘  แหงพระราชบัญญัติทางหลวง  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา  ๔๗  หามมิใหผูใดสรางอาคารหรือส่ิงอื่นใดในเขตทางหลวง  หรือรุกล้ําเขาไปในเขต 

ทางหลวง  เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ
ทางหลวง  ในการอนุญาต  ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง 
จะกําหนดเง่ือนไขอยางใดก็ได  รวมทั้งมีอํานาจกําหนดมาตรการในการจัดการเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม   
การปองกันอุบัติภัย  และการติดขัดของการจราจรดวย 

 
 

*มาตรา ๒๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๔๖/๑  แหงพระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
  “มาตรา  ๔๖/๑  หามมิใหผูใดชุมนุมกันในเขตทางหลวงในลักษณะที่เปนการกีดขวางการจราจร  หรืออาจเปน
อันตรายหรือเสียหายแกยานพาหนะหรือผูใชทางหลวง  เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง  หรือเปนการเดินแถว  ขบวนแห  หรือชุมนุมกันตามประเพณีหรือวัฒนธรรม  หรือ
เปนกิจกรรมเพื่อประโยชนสาธารณะหรืออยูในเขตที่ไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
  การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง” 
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ผูไดรับอนุญาตตามวรรคหนึ่งตองชําระคาใชเขตทางหลวงตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  เมื่อมีความจําเปนแกงานทางหรือเมื่อปรากฏวาผูไดรับอนุญาตได

กระทําผิดเง่ือนไขที่กําหนดในการอนุญาต  ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได 

อาคารหรือส่ิงอื่นใดที่สรางข้ึนโดยไมไดรับอนุญาตหรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนด  ใหนํา
มาตรา  ๓๗  วรรคสาม  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๘ ผูใดมีความจําเปนตองปกเสา  พาดสาย  วางทอ  หรือกระทําการใด  ๆ  ในเขตทางหลวง  
จะตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง
เสียกอน 

ในการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ
ทางหลวงจะกําหนดเง่ือนไขอยางใดก็ได  และผูไดรับอนุญาตตองชําระคาใชเขตทางหลวงตามอัตราที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่การกระทําตามวรรคหนึ่งไดกระทําโดยไมไดรับอนุญาตหรือกระทําผิดเง่ือนไข 
ใหนํามาตรา  ๓๗  วรรคสาม  มาใชบังคับโดยอนุโลม” 

มาตรา ๒๒ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๕๓  แหงพระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให
ใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๕๓  ใหอธิบดีกรมทางหลวงมีอํานาจปดทางหลวงหรือทางอื่นใดที่มีอยู เดิมที่ 
ทางหลวงพิเศษตัดผาน 

ในกรณีที่มีการปดทางหลวงหรือทางอื่นใดตามวรรคหนึ่ง  ใหอธิบดีกรมทางหลวงจัดใหมี 
ทางบริการขึ้นใชแทน  โดยอาจกําหนดหรือดัดแปลงแกไขจากทางหลวงหรือทางอื่นใดที่มีอยูเดิม   
หรือจัดใหมีทางขึ้นใหมเพื่อใชเปนทางบริการก็ได  ไมวาจะอยูในเขตทางหลวงพิเศษหรือไมก็ตาม 

ทางบริการที่เกิดจากการดัดแปลงแกไขทางหลวงหรือทางอื่นใดที่มีอยูเดิมใหเปนทางหลวง
หรือทางอื่นใดประเภทเดิม  ทางบริการที่จัดใหมีข้ึนใหมใหเปนทางหลวงแผนดิน” 

มาตรา ๒๓ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๕๕  แหงพระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให
ใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๕๕  หามมิใหผูใดสรางทาง  ถนน  หรือส่ิงอื่นใดในเขตทางหลวงพิเศษเพื่อเปนทางเขาออก  
เชื่อม  หรือผานทางหลวงพิเศษ 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

ทาง  ถนน  หรือส่ิงอื่นใดที่สรางข้ึนโดยฝาฝนวรรคหนึ่ง  ใหนํามาตรา  ๓๗  วรรคสาม  มาใชบังคับ
โดยอนุโลม” 

มาตรา ๒๔ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๕๖  แหงพระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให
ใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๕๖  หามมิใหผูใดสรางอาคารหรือส่ิงอื่นใดในเขตทางหลวงพิเศษหรือรุกล้ําเขาไป 
ในเขตทางหลวงพิเศษ 

ผูใดมีความจําเปนตองสรางหรือกระทําการใด  ๆ  ผานเขาไปในเขตทางหลวงพิเศษจะตอง
ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวงพิเศษหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ 
ทางหลวงพิเศษ  ทั้งนี้  จะตองเปนกิจการอันเปนประโยชนสาธารณะ  และเปนการผานเขตทางหลวงพิเศษ
เทาที่จําเปน  รวมทั้งตองไมเปนอันตรายหรือกอใหเกิดความไมสะดวกในการใชทางหลวงพิเศษ 

ในการอนุญาตตามวรรคสอง  ผูอํานวยการทางหลวงพิเศษหรือผู ซ่ึงไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการทางหลวงพิเศษจะกําหนดตําแหนงและระดับที่จะสรางหรือกระทําการนั้นรวมทั้งกําหนด
เง่ือนไขอยางใดก็ได  และใหนํามาตรา  ๔๘  วรรคสอง  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

การอนุญาตตามวรรคสอง  เมื่อมีความจําเปนแกงานทาง  ผูอํานวยการทางหลวงพิเศษหรือ 
ผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงพิเศษจะเพิกถอนเสียก็ได 

ในกรณีที่ผูไดรับอนุญาตตามวรรคสองไดกระทําการผิดเง่ือนไขที่กําหนดในการอนุญาต   
ใหการอนุญาตนั้นส้ินสุดลง 

อาคารหรือส่ิงอื่นใดที่สรางข้ึนโดยฝาฝนวรรคหนึ่ง  หรือโดยไมไดรับอนุญาตตามวรรคสอง  
หรือผิดเง่ือนไขที่กําหนดในการอนุญาตตามวรรคสาม  ใหนํามาตรา  ๓๗  วรรคสาม  มาใชบังคับโดยอนุโลม” 

มาตรา ๒๕ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๖๑  แหงพระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๖๑  เพื่อรักษาทางหลวง  ผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หามใชยานพาหนะบนทางหลวงโดยที่ยานพาหนะนั้นมีน้ําหนัก  น้ําหนักบรรทุกหรือน้ําหนักลงเพลา
เกินกวาที่กําหนด  หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําใหทางหลวงเสียหาย 

ประกาศของผูอํานวยการทางหลวงตามวรรคหนึ่งตองไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมทางหลวง  
สําหรับทางหลวงพิเศษ  ทางหลวงแผนดิน  และทางหลวงสัมปทาน  หรือไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรม 
ทางหลวงชนบท  สําหรับทางหลวงชนบท  หรือไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดสําหรับทางหลวงทองถิ่น 
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ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดข้ึนทําให เกิดความเสียหายแกทางหลวงหรือ 
ไมปลอดภัยแกการจราจรในทางหลวง  ใหเจาพนักงานซึ่งผูอํานวยการทางหลวงแตงต้ังใหควบคุมทางหลวง
มีอํานาจประกาศหามใชยานพาหนะบนทางหลวงนั้นไดภายในระยะเวลาที่กําหนด  โดยใหปดประกาศ
นั้นไวในที่เปดเผย  ณ  บริเวณที่มีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดข้ึนนั้น” 

มาตรา ๒๖ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๖๓  แหงพระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๖๓  ผูอํานวยการทางหลวงโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาตเปนหนังสือ
ใหผูซ่ึงไดรับการคัดเลือกโดยวิธีประมูล  เปนผูลงทุนจัดใหมีหรือเขาบริหารจัดการทาเรือ  เรือหรือพาหนะ
สําหรับขนสงขามฟาก  ที่พักริมทาง  หรือส่ิงกอสรางอื่นใดในเขตทางหลวงที่ไดจัดสรางข้ึน  เพื่อประโยชน
แกงานทางหรือผูใชทาง  และใหกรรมสิทธิ์ในส่ิงที่บุคคลดังกลาวจัดใหมีตกเปนของรัฐ 

การอนุญาต  การกําหนดอัตราคาตอบแทน  ระยะเวลาและเงื่อนไข  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง” 

มาตรา ๒๗ ใหยกเลิกสวนที่  ๓  การเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อสรางหรือขยายทางหลวง  
และมาตรา  ๖๘  แหงพระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“สวนที่  ๓ 
การกําหนดแนวทางหลวงและการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อสรางหรือขยายทางหลวง 

 
 

มาตรา ๖๘ เพื่อประโยชนในการสรางหรือขยายทางหลวง  ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซ่ึง
ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงและผูซ่ึงปฏิบัติงานรวมกับบุคคลดังกลาวมีอํานาจเขาไป
สํารวจเบื้องตนในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยซ่ึงมิใชที่อยูอาศัยของบุคคลใดเปนการชั่วคราวไดเทาที่
จําเปนเพื่อการนั้น  ในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกโดยผูอํานวยการทางหลวงตองแจง
เปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน
กอนวันเร่ิมกระทําการนั้น  ถาไมอาจติดตอกับเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยได   
ใหประกาศใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยนั้นทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน  
การประกาศใหทําเปนหนังสือปดไว  ณ  ที่ซ่ึงที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยนั้นต้ังอยู  และ  ณ  ที่ทําการเขต
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หรืออําเภอ  และที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นซ่ึงที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยนั้นต้ังอยู  ทั้งนี้  ใหแจง
กําหนดวัน  เวลา  และการที่จะกระทํานั้นไวดวย 

ในกรณีที่การปฏิบัติตามมาตรานี้กอใหเกิดความเสียหายแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพยหรือผูทรงสิทธิอื่น  ใหนําบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยในสวนที่
เกี่ยวกับการกําหนดคาทดแทนมาใชบังคับโดยอนุโลม” 

มาตรา ๒๘ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๖๘/๑  แหงพระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“มาตรา  ๖๘/๑  เมื่อมีความจําเปนที่จะตองไดมาซ่ึงอสังหาริมทรัพยเพื่อสรางหรือขยายทางหลวง

ถามิไดตกลงในเรื่องการโอนไวเปนอยางอื่นใหดําเนินการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย 

ในกรณีที่มีการโอนอสังหาริมทรัพยที่ไดมาโดยมิไดมีการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย  ใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียม  คาอากรแสตมป  รวมทั้งคาใชจายใด  ๆ  เชนเดียวกับ
กรณีที่ไดมาโดยการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคนือสังหาริมทรัพย” 

มาตรา ๒๙ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๖๙  มาตรา  ๗๐  มาตรา  ๗๑  มาตรา  ๗๒  และมาตรา  ๗๓  
แหงพระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๖๙  ผูใดไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๕  หรือไมปฏิบัติตามมาตรา  ๔๒  
ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

มาตรา ๗๐ ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังหรือหนังสือแจงของผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซ่ึงไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง  หรือเจาพนักงานซึ่งผูอํานวยการทางหลวงแตงต้ังใหควบคุม 
ทางหลวง  หรือเจาพนักงานทางหลวง  แลวแตกรณี  ตามมาตรา  ๒๓  (๒)  มาตรา  ๓๗  วรรคสาม  
มาตรา  ๓๘  วรรคสาม  มาตรา  ๓๙/๑  วรรคสาม  มาตรา  ๔๗  วรรคส่ี  มาตรา  ๔๘  วรรคสาม  มาตรา  ๕๐  
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  มาตรา  ๕๕  วรรคสอง  มาตรา  ๕๖  วรรคหก  มาตรา  ๕๗  วรรคหนึ่ง  
มาตรา  ๕๙  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๖๒  วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน  หรือปรับ 
ไมเกินหาพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๑ ผูใดขัดขวางการกระทําของผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการทางหลวง  หรือเจาพนักงานซึ่งผูอํานวยการทางหลวงแตงต้ังใหควบคุมทางหลวง  หรือ 
เจาพนักงานทางหลวง  แลวแตกรณี  ตามมาตรา  ๒๙  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๓๐  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๓๒  
วรรคหนึ่งหรือวรรคส่ี  มาตรา  ๓๗  วรรคสาม  มาตรา  ๓๘  วรรคสาม  มาตรา  ๓๙/๑  วรรคสาม  
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มาตรา  ๔๗  วรรคส่ี  มาตรา  ๔๘  วรรคสาม  มาตรา  ๕๐  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  มาตรา  ๕๑  วรรคหนึ่ง  
มาตรา  ๕๕  วรรคสอง  มาตรา  ๕๖  วรรคหก  มาตรา  ๕๗  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๕๙  วรรคสอง  มาตรา  ๖๒  
วรรคสอง  หรือมาตรา  ๖๘  วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหนึง่หมืน่บาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๒ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๓๗  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๓๘  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๓๙/๑  
วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๗  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๔๘  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๕๕  วรรคหนึ่ง  
มาตรา  ๕๖  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  หรือมาตรา  ๖๕  วรรคสาม  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป   
หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๓ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๔๐  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกิน 
หนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๓๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๗๓/๑  มาตรา  ๗๓/๒  และมาตรา  ๗๓/๓   
แหงพระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“มาตรา  ๗๓/๑  ผูใดฝาฝนมาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๔  มาตรา  ๔๖  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๔๙  
วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๖๐  หรือมาตรา  ๖๔  วรรคสอง  หรือฝาฝนประกาศของผูอํานวยการทางหลวง 
ตามมาตรา  ๔๖  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๕๔  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน  หรือปรับไมเกิน 
หาพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(มีคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่  ๑๑/๒๕๔๙  ลงวันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๔๙  วินิจฉัยวา  
ขอความในมาตรา  ๗๓/๑  เฉพาะคําวา  “มาตรา  ๔๖/๑”  ในรางที่ผานการพิจารณาของรัฐสภาขัดหรือ
แยงกับรัฐธรรมนูญ  คําดังกลาวจึงเปนอันตกไป)* 

 
 
 

*มาตรา ๓๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๗๓/๑  มาตรา  ๗๓/๒  และมาตรา  ๗๓/๓  แหงพระราชบัญญัติทางหลวง  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
  “มาตรา  ๗๓/๑  ผูใดฝาฝนมาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๔  มาตรา  ๔๖  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๔๖/๑  มาตรา  ๔๙  วรรคหนึ่ง  
มาตรา  ๖๐  หรือมาตรา  ๖๔  วรรคสอง  หรือฝาฝนประกาศของผูอํานวยการทางหลวง  ตามมาตรา  ๔๖  วรรคสอง  หรือ
มาตรา  ๕๔  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไมเกินหาพันบาท  หรือท้ังจําทั้งปรับ”  
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มาตรา  ๗๓/๒  ผูใดฝาฝนมาตรา  ๕๙  วรรคหนึ่ง  หรือฝาฝนประกาศของผูอํานวยการทางหลวง
ตามมาตรา  ๖๑  วรรคหนึ่ง  หรือประกาศของเจาพนักงานซึ่งผูอํานวยการทางหลวงแตงต้ังใหควบคุม
ทางหลวงตามมาตรา  ๖๑  วรรคสาม  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา  ๗๓/๓  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซ่ึงมีโทษปรับสถานเดียวใหผูอํานวยการ
ทางหลวงหรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได  และเมื่อ
ผูตองหาไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลวใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” 

มาตรา ๓๑ ทางหลวงเทศบาล  และทางหลวงชนบทที่องคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูดําเนินการ  
กอสราง  ขยาย  บูรณะและบํารุงรักษากอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหถือวาเปนทางหลวงทองถิ่น  
ตามพระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากกฎหมายวาดวยทางหลวง 
ไดใชบังคับมาเปนเวลานานบทบัญญัติตาง  ๆ  ท่ีใชในการควบคุมดูแลรักษาทางหลวงยังไมเหมาะสม  และ
มาตรการสําหรับดําเนินการกับผูฝาฝนยังไมไดผลเทาท่ีควร  และปรากฏวาไดมีการใชยานพาหนะที่มีน้ําหนักบรรทุก
เกินกวาท่ีกําหนดบนทางหลวง  กอใหเกิดความเสียหายแกทางหลวง  และความปลอดภัยแกผูขับขี่ยานพาหนะ
บนทางหลวง  นอกจากนั้น  ยังปรากฏวามีการใชทางหลวงเพื่อการชุมนุมประทวงยื่นขอเรียกรองจากทางราชการ  
และโดยที่ไดมีการยกฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาลตามกฎหมายวาดวยการเปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาล
เปนเทศบาลแลว  สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยทางหลวงเสียใหมเพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
สภาวการณในปจจุบัน  ยกเลิกบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับสุขาภิบาล  และกําหนดใหผูอํานวยการทางหลวงหรือ 
ผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจเปรียบเทียบปรับสําหรับความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียวได  
รวมทั้งปรับปรุงบทกําหนดโทษใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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