
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
จัดวางการรถไฟและทางหลวง 

พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ 
   

 
มีพระบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ 

พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ดํารัสเหนือเกลา ฯ ใหประกาศใหทราบทั่วกันวา ดวยมีเหตุสมควรที่จะ
จัดวางการรถไฟแผนดิน รถไฟราษฎรและทางหลวงใหเรียบรอยดีย่ิงข้ึน และเพ่ือรวบรวมบท
กฎหมายขอบังคับในเรื่องนี้ เขาไว เปนหมวดหมู จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตรา
พระราชบัญญัติโดยบทมาตราไวตอไปดังนี ้

 
ขอความเบื้องตน 

 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตนิีใ้หเรียกวา “พระราชบัญญตัจิัดวางการรถไฟและทาง

หลวง พระพุทธศักราช ๒๔๖๔” 
 
มาตรา ๒๑  ใหใชพระราชบัญญัตินี้เปนกฎหมาย ตั้งแตวันที่ ๑๕ เดือนสิงหาคม 

พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๑)๒ คําวา “รถไฟ” หมายความวากิจการที่จัดทําข้ึนเพื่อหาประโยชนดวยวิธี

บรรทุก สงคนโดยสารและสินคาบนทางซึ่งมีราง สวนรถไฟซึ่งไดรับอนุญาตใหสรางข้ึนตลอดทั้ง
สายบนถนนหลวงของนครหนึ่งหรือเมืองหนึ่งนั้น ใหเรียกวา “รถราง” 

(๒) คําวา “ที่ดินรถไฟ” หมายความวาที่ดินทั้งหลายที่ไดจัดหาหรือเชาถือไวใชใน
การรถไฟโดยชอบดวยพระราชกําหนดกฎหมาย 

(๓) คําวา “ทางรถไฟ” หมายความวาถนนหรือทางซึ่งไดวางรางเพื่อการเดินรถ 
(๔) คําวา “เครื่องประกอบทางรถไฟ” หมายความวา  สถานี สํานักงานที่ทําการ 

คลังไวสินคา เครื่องจักรประจําที่ และสรรพสิ่งของทั้งปวงที่กอสรางไวเพ่ือประโยชนของรถไฟ 
(๕) คําวา “รถ” หมายความวารถจักร รถบรรทุก รถคนโดยสารหรือรถขนของซึ่ง

มีลอครีบสําหรับเดินบนราง 
(๖) คําวา “พัสดุ” หมายความวารางอะไหล ไมหมอน หมุดควงและแปนควง 

เครื่องอะไหลสําหรับรถ เครื่องประกอบสําหรับสรางสะพาน ของเครื่องใชในการกอสราง 
เครื่องมือ วัตถุเช้ือเพลิง น้ํามันหยอดเครื่อง หรือของสิ่งอ่ืน ๆ ซึ่งรถไฟเก็บสะสมไวใช 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๓๘/-/หนา ๑๒๓/๒๗ สิงหาคม ๒๔๖๔ 
๒ มาตรา ๓ (๑) แกไขเพ่ิมเติมโดย ประกาศแกไขความในมาตรา ๓ ขอ (๑) แหง

พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๗) คําวา “พนักงานรถไฟ” หมายความวาบุคคลที่รถไฟไดจางไวหรือไดมอบ
หนาที่ใหกระทํากิจการอยางใดอยางหนึ่งของรถไฟ 

(๘) คําวา “หัตถภาระ” หมายความวาถุง ยาม หอผา หรือกระเปาถือทุกชนิด ซึ่ง
ผูโดยสารนําไปในหองรถโดยสาร เพ่ือใชสอยเองหรือเพ่ือความสะดวก 

(๙) คําวา “ครุภาระ” หมายความวาสรรพสิ่งของเครื่องใชทุกชนิดซึ่งผูโดยสาร
อาจนําบรรทุกในรถสัมภาระ 

(๑๐) คําวา “หอวัตถุ” หมายความวาหอของ ถุง หีบ ตะกรา และของสิ่งอ่ืน ๆ 
(รวมทั้งผลไม ผัก ปลา เปด ไก หาน ฯลฯ) ที่บรรทุกไดในขบวนรถโดยสารตามอัตราระวาง
บรรทุกหอวัตถ ุ

(๑๑) คําวา “สินคา” หมายความวาสรรพสิ่งของหรือสินคาทั้งปวงที่สงไปตาม
อัตราสินคา 

(๑๒) คําวา “ของมีชีวิต” หมายความวาสัตวมีชีวิตทุกอยางที่สงไปในขบวนรถ
สินคาหรือขบวนรถอื่น 

(๑๓) คําวา “ผูรับอนุญาต” หมายความวาบุคคล หางหุนสวนหรือบริษัทที่ไดรับ
อนุญาตจากรัฐบาลใหสรางรถไฟไดเปนพิเศษ 

(๑๔) คําวา “ทางหลวง” หมายความวาบรรดาถนนหลวง ทางเกวียนและทางตาง 
อันอยูในความกํากับตรวจตราแหงเจาหนาที่ของรัฐบาล 

(๑๕) คําวา “ทางราษฎร” หมายความวาถนนหนทาง ทางเกวียนและทางตาง
อยางอ่ืน ๆ นอกจากที่จัดเปนทางหลวง 

(๑๖) คําวา “ทางน้ํา” หมายความวา แมน้ํา ลําน้ํา และคลองที่เรือเดินได 
 
มาตรา ๔  รถไฟจัดแบงเปน ๓ ประเภท คือ 
(๑) รถไฟแผนดิน 
(๒) รถไฟผูรับอนุญาต 
(๓) รถไฟหัตถกรรม 
 
มาตรา ๕  มาตรา ๕  การกําหนดประเภทรถไฟก็ดี หรือการเปลี่ยนแปลงประเภท

รถไฟก็ดี ทานบังคับวาจําตองมีประกาศพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๖  มาตรา ๖  ในสวนรถไฟทั้งหลายนอกจากรถไฟหัตถกรรม 
(๑) หามไมใหยกกําหนดอายุความขึ้นตอสูสิทธิของแผนดินเหนือที่ดินรถไฟหรือ

อสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนของรถไฟ 
(๒) หามไมใหเอกชนหรือบริษัทใด ๆ หวงหามหรือถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินรถไฟ

หรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืน เวนไวแตจะไดมีประกาศกระแสพระบรมราชโองการเปนพิเศษวา
ทรัพยนั้น ๆ ไดขาดจากเปนที่ดินรถไฟแลว 

(๓) หามมิใหยึดที่ดินรถไฟ ส่ิงปลูกสราง รถและพัสดุของรถไฟ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๗  มาตรา ๗  ตั้งแตวันที่ไดประกาศใชพระราชบัญญัตินี้สืบไป แมถึงวา

จะมีขอความกลาวไวเปนอยางอ่ืนในหนังสือพระราชทานพระบรมราชานุญาตนั้นก็ดี บท
พระราชบัญญัติทั้งหลายนี้ซึ่งวาดวยความสงบเรียบรอยและความปราศภัยแหงประชาชน กับทั้งวา
ดวยการสอดสองและการกํากับตรวจตราโดยสภากรรมการรถไฟนั้น ทานใหใชบังคับแกบรรดา
รถไฟราษฎรทั้งหลายซึ่งมีอยูในพระราชอาณาจักรในวันที่ออกใชพระราชบัญญัตินี้ดวย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภาคที ่๑ 
วาดวยรถไฟแผนดนิ 

   
 

สวนที ่๑ 
วาดวยจดัวางการทั่วไป 

   
 
มาตรา ๘๓  รถไฟหลวงนั้น เปนสมบตัิของแผนดินอยูในความบังคบับญัชาของ

กรมรถไฟ ข้ึนอยูในกระทรวงเศรษฐการ มีอธิบดีเปนหัวหนาบญัชากิจการ อยูภายใตความบังคบั
บัญชาและรับผิดชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐการ 

 
มาตรา ๙๔  ใหมีคณะกรรมการรถไฟขึ้นคณะหนึ่งประกอบดวย 
(๑) กรรมการโดยตําแหนง ไดแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐการเปน

ประธาน อธิบดีกรมรถไฟ อธิบดีกรมโยธาเทศบาล อธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข ผูแทน
กระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ ผูแทนกระทรวงการคลัง และผูแทน
กระทรวงมหาดไทย และ 

(๒) กรรมการที่ไดรับแตงตั้งเจ็ดนาย  เลือกจากผูมีความรูความชํานาญในกิจการ
ซึ่งเก่ียวกับการรถไฟ หรือเก่ียวกับกฎหมาย ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐการจะได
ประกาศตั้งข้ึนโดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตร ี

 
มาตรา ๑๐๕  ใหคณะกรรมการรถไฟมีหนาที่ควบคุมรถไฟราษฎรตามอํานาจและ

หนาที่ซึ่งมีบทกําหนดไววา เปนอํานาจหนาที่ของสภากรรมการรถไฟ ตามพระราชบัญญัติจัดวาง
การรถไฟและทางหลวง พุทธศักราช ๒๔๖๔ 

ในสวนรถไฟหลวง ใหคณะกรรมการนี้มีหนาที่รับปรึกษา ในเมื่อรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเศรษฐการเสนอในเรื่องตอไปนี ้

๑. โครงการและนโยบายของการรถไฟ 
๒. การลงทุนใหม 
๓. งบประมาณประจําป และ 
๔. กิจการอยางอ่ืนเกี่ยวดวยการรถไฟ 

                                                 
๓ มาตรา ๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวงแกไขเพ่ิมเติม 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
๔ มาตรา ๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวงแกไขเพ่ิมเติม 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
๕ มาตรา ๑๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวงแกไขเพ่ิมเติม 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คณะกรรมการรถไฟอาจรองขอใหบุคคลภายนอกมาใหคําแนะนาํและความเห็น
และอาจเชิญเจาหนาที่คนใด ๆ มาชี้แจงขอความ หรืออาจตั้งอนุกรรมการขึ้นสอบสวนขอความใด 
ๆ ได 

 
มาตรา ๑๑๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐการเปนผูส่ังใหเรียกประชุม

คณะกรรมการรถไฟ 
การประชุมของคณะกรรมการนี้ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาแปดนาย 

จึงเปนองคประชุม 
การลงมติใหถือเอาคะแนนขางมากของจํานวนกรรมการที่มาประชุม 
 
มาตรา ๑๒  ผูบัญชาการจะไดตั้งอาณาบาลรถไฟ ซึ่งมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) จัดการสืบสวนในเรื่องที่ผูโดยสารก็ดี หรือบุคคลอื่น ๆ ก็ดี หรือพนักงาน

รถไฟก็ดี ไดกระทําผิดหรือกระทําการเสียหายใหเกิดขึ้นอยางใดอยางหนึ่งซึ่งเปนการฝาฝนขืนขัด
ตอพระราชกําหนดกฎหมายและกฎขอบังคับของรถไฟ แลวใหจดหมายบันทึกเหตุการณนั้น ๆ ลง
ไวในสมุดบัญชีความ 

(๒) รายงานเหตุการณที่มีผูกระทําผิดนั้นตอกรมรถไฟแผนดินและแจงใหอัยการ
ทองที่ซึ่งมีอํานาจนั้นทราบ เมื่อเห็นวาเปนการจําเปนที่จะตองฟองรองเปนคดีอาญา 

(๓) จับกุมผูกระทําผิดซึ่งหนา หรือที่มีเหตุอันควรสงสัยวาผูนั้นไดกระทําผิดเปน
อาญาแผนดิน เมื่อเห็นวาจําเปน และใหสงตัวผูผิดนั้นไปยังอัยการ 

(๔) รายงานเหตุการณเสียหายตอกรมรถไฟแผนดิน และจัดการยื่นฟองเรียก
คาเสียหายแทนกรมรถไฟแผนดินตอศาลซึ่งมีอํานาจที่จะรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น 

 
มาตรา ๑๓  อาณาบาลรถไฟเปนผูรับเรื่องราวหรือคํารองขอคาเสียหายของบคุคล

ผูซึ่งรองทุกขวาไดรับความเสียหายอยางใดอยางหนึ่งอันเนื่องแตการกอสราง การบํารุง หรือ
ลักษณะจัดการงานแหงรถไฟ 

 
มาตรา ๑๔  ในขณะที่อาณาบาลรถไฟไมไดอยูประจําการนั้น ใหนายสถานี 

พนักงานกํากับรถ หรือผูแทนเมื่อกระทําการตามหนาที่นั้น มีอํานาจและหนาที่อยางเดียวกันกับ
อาณาบาลรถไฟทุกประการ 

 
มาตรา ๑๕  กรมรถไฟแผนดินมีอํานาจที่จะออกกฎขอบังคับ และตั้งอัตราคา

ระวางขึ้นไวได เมื่อเห็นวาเปนการจําเปนในขอตอไปนี้ คือ 
(๑) วาดวยแบบและการสรางรถ 

                                                 
๖ มาตรา ๑๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวงแกไขเพ่ิมเติม 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) วาดวยวิธีจัดระเบียบการเดินรถและวางกําหนดอัตราใหรถวิ่งเร็วหรือชา
เพียงไร และใหเดินไปไดโดยสถานใด 

(๓) วาดวยอัตราคาระวางซึ่งผูโดยสารตองเสีย 
(๔) วาดวยจํานวนผูโดยสารในหองรถหองหนึ่ง ๆ ไมใหเกินกวากําหนดอยางสูง

ตามที่จะไดตั้งข้ึนไว 
(๕) วาดวยการบรรทุกผูโดยสารและจัดที่ใหผูโดยสารอยูและวาดวยหัตถภาระ

ของผูโดยสารนั้น 
(๖) วาดวยรถขายอาหาร และหองขายอาหาร 
(๗) วาดวยอัตราระวางบรรทุก ขอสัญญาและขอไขสัญญาที่กรมรถไฟแผนดินจะ

รับบรรทุก รับรักษาของ หรือรับฝากหัตถภาระ ครุภาระ หอวัตถุและสินคาไวในที่แหงใดแหงหนึ่ง
ของรถไฟในนามของผูเปนเจาของ ผูสงของหรือผูรับของนั้น 

(๘) วาดวยกําหนดเวลาที่รถไฟจะออกเดิน 
(๙) วาดวยการเดินรถ 
(๑๐) วาดวยเครื่องอาณัติสัญญาและโคมไฟของรถไฟ 
(๑๑) วาดวยการสับเปลี่ยนรถ หรือจัดใหรถหลีกรางกัน 
(๑๒) วาดวยกุญแจและเหล็กเปดปดราง รางซึ่งผานกัน และทางรถไฟผานถนน

เสมอระดับ 
(๑๓) วาดวยจัดการเพื่อระงับ หรือลดหยอนภยันตรายอันพึงเกิดขึ้นแกกิจการ

ของรถไฟ และเก่ียวกับประชาชนหรือพนักงานรถไฟ 
(๑๔) วาดวยความปราศภัย ความผาสุก และความเรียบรอยของประชาชนใน

ระหวางเวลาเดินทาง อยูในรถหรือในที่ดินของรถไฟ แตอัตราคาระวางโดยสารและคาบรรทุกอยาง
สูงนั้น กรมรถไฟแผนดินและกระทรวงพาณิชยตองกําหนดโดยมีขอตกลงกันกอน 

กฎขอบังคับและอัตราคาระวางดังกลาวนี้ เมื่อผูบัญชาการรถไฟแผนดินไดแจง
ความออกประกาศใหใชแลว ก็เปนอันใชไดทีเดียว 

 
มาตรา ๑๖  กฎขอบังคับและอัตราคาระวางที่วาดวยการเดินรถและลักษณะ

จัดการงานแหงรถไฟนั้น ใหพิมพและปดประจําไวใหประจักษแจงที่สถานีรถไฟทุกแหง เมื่อไดทํา
เชนนี้แลวทานใหสันนิษฐานวาขอความในกฎขอบังคับและอัตราคาระวางนั้นเปนอันทราบแกชนทั้ง
ปวงผูซึ่งไดใชรถไฟนั้น 

 
มาตรา ๑๗ รถไฟทหารบกนั้นสรางและรักษาดวยกําลังของทหารบก และใชเงิน

ในแผนกทหารบกดวย 
การบังคับบัญชาและกํากับตรวจตรารถเหลานี้ ในเวลาสันติภาพใหอยูในอํานาจ

ของผูบัญชาการรถไฟแผนดิน 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนที ่๒ 
วาดวยการจดัหาซื้อที่ดนิ 

   
 
มาตรา ๑๘  ที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอ่ืน ซึ่งรัฐบาลตองการเพื่อสรางทาง

รถไฟนั้น ใหอยูในขอบังคับวาดวยการจัดหาซื้อที่ดิน กลาวคือ การบังคับใหขายตามขอความ
ดังกลาวไวในสวนที่ ๒ นี ้

 
มาตรา ๑๙  เมื่อไดตกลงวาจะสรางทางรถไฟขึ้นแลว แตยังมิทันไดตรวจวาง

แนวทางใหแนนอน จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหออกประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขต
ที่ดินภายในที่ ๆ คิดวาจะสรางทางรถไฟขึ้นนั้นกอน 

พระราชกฤษฎีกานั้นใหมีอายุใชไดสองป หรือตามกําหนดเวลาที่เห็นวาจําเปน 
เพ่ือทําการตรวจวางแนวทางใหแนนอนดังแจงไวในพระราชกฤษฎีกานั้น 

 
มาตรา ๒๐  ใหกรมรถไฟแผนดินเปนธุระจัดการในเรื่องจัดหาซื้อที่ดินตามที่เห็น

วาจําเปนเพื่อสรางทางรถไฟ 
 
มาตรา ๒๑  ภายในอายุเวลาตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินนั้น พนักงาน

รถไฟมีสิทธิเขาไปกระทํากิจการในที่ดินของชนทั้งหลายตามที่เห็นวาจําเปน เพ่ือตรวจวางแนวทาง
ใหแนนอน เปนตนวา วัดระยะ ปกกรุย เก็บตัวอยางศิลา ทรายและวัตถุอ่ืน ๆ แตใหพึงเขาใจวาผู
เปนเจาของหรือผูที่ปกครองทรัพยนั้นโดยชอบดวยกฎหมายมีสิทธิที่จะไดรับคาทําขวัญ เพ่ือ
ทดแทนการเสียหายอันเกิดขึ้นจากการตรวจทําแผนที่สรางทางรถไฟนั้น 

 
มาตรา ๒๒  เมื่อเจาพนักงานไดตรวจและวางแนวทางรถไฟอันแนนอนไดตลอด

ทั้งสายหรือทําไดแตเฉพาะสวนใดสวนหนึ่ง ใหออกประกาศพระราชกฤษฎีกาอีกฉบับหนึ่งเพ่ือ
อนุญาตใหจัดซื้อที่ดิน ในพระราชกฤษฎีกานั้นใหลงกระทงความดังนี้ คือ 

(๑) ความประสงคที่ใหจัดซื้อที่นั้นเพื่อเหตุการณใด 
(๒) ที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนที่ตองประสงคใหจัดซื้อและตําบลเขต

แขวงซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยนั้นตั้งอยู 
กับใหมีแผนที่หรือแผนผังแสดงเขตที่ดินที่ตองการเพื่อสรางทางรถไฟและเขต

ที่ดินทุกรายที่อนุญาตใหจัดซื้อหมดทั้งแปลงหรือแตสวนใดสวนหนึ่ง ไวทายประกาศพระราช
กฤษฎีกานั้นดวย 

 
มาตรา ๒๓  พระราชกฤษฎีกาจัดซื้อที่ดินนั้นใหลงพิมพประกาศโฆษณาใน

หนังสือราชกิจจานุเบกษา 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๔  ใหทําสําเนาพระราชกฤษฎีกาโดยมีเจาหนาที่รับรอง กับแผนที่ทาย
พระราชกฤษฎีกานั้น มอบสงใหไว ณ สถานที่เหลานี้ คือ 

(๑) ที่วาการกรมรถไฟแผนดิน 
(๒) ศาลารัฐบาลมณฑล ศาลากลางจังหวัด และท่ีวาการในตําบลซึ่งที่ดินหรือ

อสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนอันตองจัดซื้อนั้นตั้งอยู 
(๓) หอทะเบียนที่ดินในมณฑลซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนอันตอง

จัดซื้อนั้นตั้งอยู 
 
มาตรา ๒๕  จําเดิมแตวันที่ไดออกประกาศพระราชกฤษฎีกาใหจัดซื้อที่ดินใน

หนังสือราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป ใหกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนดังไดระบุ
กลาวไวในพระราชกฤษฎีกานั้น ตกมาเปนของกรมรถไฟแผนดินทันทีแตกรมรถไฟแผนดินจะมี
สิทธิเขาปกครองยึดถือทรัพยนั้นไดตอเมื่อไดใชเงินหรือวางเงินคาทําขวัญแลว ตามความที่ทาน
บัญญัติไวโดยบทมาตราตอไปนี้ 

อนึ่งตั้งแตวันที่ไดออกประกาศพระราชกฤษฎีกานั้นเปนตนไป ถาบุคคลผูใดผู
หนึ่งซึ่งมีสิทธิในที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนดังกลาวไวในพระราชกฤษฎีกานั้น จําหนายหรือ
โอนสิทธิในทรัพยใหแกบุคคลผูอ่ืนดวยประการใด ๆ บุคคลผูรับโอนหรือรับชวงนั้นมีสิทธิที่จะ
เรียกรองไดก็แตเฉพาะเงินคาทําขวัญเทานั้น 

 
มาตรา ๒๖  เงินคาทําขวัญนั้นทานใหกําหนดใหแก 
(๑) เจาของที่ดินที่ตองจัดซื้อ 
(๒) เจาของสิ่งปลูกสรางที่ร้ือไมได (กลาวคือ ส่ิงปลูกสรางทุกอยางถึงแมวาจะทํา

ดวยไม แตตองเปนเสาไมจริงหรือปลูกเปนเสากอวางคาน) ซึ่งมีอยูในที่ดินนั้นในวันที่ไดออก
ประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินหรือวาไดปลูกสรางข้ึนภายหลังโดยไดรับอนุญาตเปน
พิเศษ 

(๓) ผูเชาที่ดินหรือส่ิงปลูกสรางที่ร้ือไมไดซึ่งตองจัดซื้อ แตการเชาถือนั้นตองมี
หลักฐานเปนลายลักษณอักษร และไดทําไวกอนวันที่ออกประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขต
ที่ดิน หรือไดทําข้ึนภายหลังวันในประกาศนั้นโดยไดรับอนุญาตเปนพิเศษ และการเชาถือนั้นยังไม
ส้ินอายุไปกอนวันหรือภายในวันที่กรมรถไฟแผนดินไดเขาปกครองที่ดินหรือส่ิงปลูกสรางนั้น แต
เงินคาทําขวัญในเรื่องเชาถือดังวามานี้พึงกําหนดใหเฉพาะที่ผูเชาไดเสียหายจริง ๆ โดยเหตุที่ตอง
ออกจากที่ดินหรือส่ิงปลูกสรางกอนถึงวันกําหนดในสัญญาเชานั้น 

(๔) เจาของตนผลไมหรือพืชพันธุไมซึ่งอยูในที่ดินนั้นในวันที่ออกประกาศพระ
ราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน หรือที่ปลูกข้ึนภายหลังโดยไดรับอนุญาตเปนพิเศษ 

(๕) เจาของสิ่งปลูกสรางที่ร้ือไดซึ่งอยูในที่ดินนั้น ในวันที่ออกประกาศพระราช
กฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน แตเงินคาทําขวัญในเรื่องนี้พึงกําหนดใหเฉพาะคาร้ือขนและคาที่จะตอง
ปลูกสรางข้ึนใหม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๗  เมื่อตองจัดซื้อส่ิงปลูกสรางที่ร้ือไมไดแตสวนหนึ่ง ผูเปนเจาของอาจ
รองขอใหจัดซื้อสวนที่ยังเหลืออยูซึ่งใชการไมไดนั้นดวย 

 
มาตรา ๒๘  เมื่อไดจัดซื้อที่ดินรายใดไวไมหมดทั้งแปลง ทําใหเหลือเนื้อที่เปน

เศษอยูไมถึงสวนหนึ่งในสามของจํานวนที่ดินนั้น และเศษท่ีเหลือนั้นมีนอยกวาหนึ่งรอยตาราง
เมตร ผูเปนเจาของอาจรองขอใหจัดซื้อที่ดินนั้นหมดทั้งแปลงได แตที่ที่เหลือนั้นตองไมติดตอเปน
ผืนเดียวกันกับที่ดินแปลงอื่นของเจาของเดียวกัน 

 
มาตรา ๒๙  เงินคาทําขวัญที่จะใชเปนคากรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือส่ิงปลูกสรางที่ร้ือ

ไมไดนั้น พึงกําหนดใหตามราคาที่ดินหรือส่ิงปลูกสรางที่ซื้อขายกันในตลาดในวันที่ออกประกาศ
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินและตามแตพฤติการณพิเศษเปนเรื่อง ๆ ไป 

เมื่อที่ดินหรือส่ิงปลูกสรางที่ร้ือไมไดตองจัดซื้อไวแตสวนหนึ่ง และสวนที่เหลือนั้น
ตองลดนอยถอยราคาลงไปแลว ก็ใหกําหนดคาทําขวัญใหสําหรับสวนที่เหลืออันตองลดนอยถอย
ราคาไปนั้นดวย 

เมื่อผูเปนเจาของอาศัยอยูในที่ดินหรือส่ิงปลูกสรางอันตองจัดซื้อนั้นก็ดี หรือ
ประกอบกิจการคาขายโดยชอบดวยกฎหมายอยูในที่นั้นก็ดี ใหกําหนดคาทําขวัญใหสําหรับการ
เสียหายโดยตรง ซึ่งผูนั้นไดเสียไปในการที่ตองออกจากที่ดินหรือส่ิงปลูกสรางนั้นดวย 

 
มาตรา ๓๐  เมื่อการสรางทางรถไฟและเครื่องประกอบทางรถไฟกระทําใหทรัพย

ซึ่งเหลือจากที่จัดซื้อนั้นมีราคาสูงข้ึนเปนพิเศษในขณะนั้น ทานใหเอาจํานวนราคาทรัพยที่ไดทวี
ราคาสูงข้ึนนี้หักทอนออกจากจํานวนเงินคาทําขวัญ แตทั้งนี้อยาใหถือวาราคาทรัพยที่ไดทวีข้ึนนั้น
สูงไปกวาจํานวนเงินคาทําขวัญ เพ่ือใหผูเปนเจาของทรัพยกลับตองใชเงินใหอีกเลย 

 
มาตรา ๓๑  หามมิใหคิดคาทําขวัญใหสําหรับราคาที่ไดทวีสูงข้ึนในทรัพยเหลานี้ 

คือ 
(๑) ส่ิงปลูกสราง หรือเพ่ิมเติม หรือการเพาะปลูก หรือการกระทําใหที่เจริญข้ึน

อยางใดอยางหนึ่ง หรือการเชาถือซึ่งไดกระทําข้ึนภายหลังวันในประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนด
เขตที่ดินโดยมิไดรับอนุญาตพิเศษจากผูบัญชาการรถไฟแผนดิน (ยกเวนแตการทํานา หรือทําสวน 
ที่จัดทําอยูตามปรกติ) 

(๒) ส่ิงปลูกสราง หรือเพ่ิมเติม หรือการเพาะปลูก หรือการกระทําใหที่เจริญข้ึน
อยางใดอยางหนึ่ง หรือการเชาถือซึ่งปรากฏวาไดกระทําใหมีข้ึนกอนวันประกาศพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตที่ดินโดยกลอุบายฉอเพ่ือประสงคจะไดรับเงินคาทําขวัญเทานั้น 

 
มาตรา ๓๒  ภายในกําหนดเวลา ๓ เดือน นับจําเดิมแตวันที่ไดออกประกาศพระ

ราชกฤษฎีกาใหจัดซื้อที่ดิน เมื่อกรมรถไฟแผนดินไดรองขอจะโปรดเกลา ฯ ใหมีกรรมการจัดซื้อ
ที่ดินสามคน ๆ หนึ่งเปนเจาพนักงานในกรมรถไฟแผนดิน อีกสองคนเปนเจาพนักงานในกระทรวง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ซึ่งปกครองทองที่ หรือเจาพนักงานในกระทรวงเกษตราธิการ หรือเจาพนักงานในกระทรวงพระ
คลังมหาสมบัติ ตามแตจะเห็นเปนการสมควร 

หนาที่ของกรรมการจัดซื้อที่ดินนั้น คือ ตรวจดูที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืน
ที่ตองจัดซื้อ และพยายามไกลเกล่ียใหตกลงกันในจํานวนเงินคาทําขวัญ 

นามกรรมการจัดซื้อที่ดินและตําบลทองที่ซึ่งกรรมการจะตองออกไปกระทําการ
ตามหนาที่นั้น ใหลงประกาศระบุในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๓๓  ใหเจาหนาที่ฝายปกครองทองที่นําขอความในพระราชกฤษฎีกา

จัดซื้อที่ดินออกโฆษณาใหราษฎรในทองที่ซึ่งใหจัดซื้อที่ดินนั้นทราบโดยปดประกาศแจงความไว ณ 
ที่วาการ และโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่มีอํานาจจะโฆษณาการใหทราบได 

เจาหนาที่ฝายปกครองทองที่นั้นพึงแจงความใหทราบทั่วกันวา ถาผูหนึ่งผูใดจะ
อางวาตนมีสิทธิ หรือผลประโยชนในที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนอันตองจัดการซื้อนั้นแลว 
ใหผูนั้นรองขอตอกรรมการจัดซื้อที่ดินภายในกําหนดเวลาหนึ่งเดือน นับตั้งแตวันที่ไดประกาศแจง
ความใหทราบนั้น 

 
มาตรา ๓๔  กรรมการจัดซื้อที่ดินมีหนาที่ตองตรวจพิจารณาคํารองที่มีผูรองขอไว

ดวยวาจา หรือที่ย่ืนไวเปนลายลักษณอักษรตามขอความในมาตรากอนนี้ 
ถามีขอโตเถียงไมตกลงกันในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน และอสังหาริมทรัพยอยางอ่ืน 

ใหกรรมการจัดซื้อที่ดินพยายามที่จะไกลเกล่ียใหปรองดองตกลงกันได 
เมื่อไดพิจารณาคํารองตลอดแลว ใหกรรมการจัดซื้อที่ดินรวบรวมถอยคําสํานวน

ที่รองขอกรรมสิทธิ์ หรือรองขออยางอ่ืนซึ่งจะไดรับคาทําขวัญนั้นเขาไวเปนเรื่อง และแบงแยกใหรู
วาเปนคํารองที่ไมมีขอโตเถียงประเภทหนึ่ง และเปนคํารองที่ยังมีขอโตเถียงอีกประเภทหนึ่ง 

 
มาตรา ๓๕  กรรมการจัดซื้อที่ดินพึงกระทําความตกลงกับผูเปนเจาของสิทธิที่ไม

มีขอโตเถียงดังกลาวมานั้น และพยายามไกลเกล่ียใหปรองดองตกลงกันในจํานวนเงินคาทําขวัญที่
จะใชใหนั้น 

(๑) ถาตกลงกันไดก็ใหจดขอที่ตกลงสัญญานั้นลงไวเปนลายลักษณอักษร และให
ลงนามกรรมการจัดซื้อที่ดินกับผูเปนเจาของทั้งสองฝายตอหนาพยานคนหนึ่งเมื่อไดใชเงินคาทํา
ขวัญตามที่ตกลงกันนั้นแลว  กรมรถไฟแผนดินมี สิทธิที่จะเขา ยึดถือปกครองที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนนั้นได 

(๒) ถาไมตกลงกัน ใหกรมรถไฟแผนดินแจงความแกอีกฝายหนึ่งเปนลายลักษณ
อักษร เปนเด็ดขาดครั้งที่สุดวาจะใหราคาแกฝายนั้นเปนจํานวนเงินเทาใด ถาฝายนั้นไมทําคํารับ
ภายในกําหนดเวลาสิบวัน นับตั้งแตวันที่ไดรับคําแจงความนั้นแลว ทั้งสองฝายมีสิทธิที่จะตั้ง
อนุญาโตตุลาการฝายละคนสําหรับชี้ขาดในเรื่องราคา และถาอนุญาโตตุลาการนั้นมีความเห็นก้ําก่ึง
ไมตกลงกันก็ใหอนุญาโตตุลาการนั้นเลือกผูเปนประธานขึ้นคนหนึ่ง เพ่ือเปนผูช้ีขาดหรือจะรองขอ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตอศาลเพ่ือใหเลือกตั้งผูเปนประธานชี้ขาดก็ได ตามบทในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพง
นั้น 

 
มาตรา ๓๖  เมื่อบุคคลซึ่งตองตามบทสันนิษฐานวาเปนผูมีสิทธิจะไดรับเงินคาทํา

ขวัญในฐานที่เปนเจาของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนนั้นหาตัวไมพบ ใหกรรมการจัดซื้อ
ที่ดินกําหนดจํานวนเงินคาทําขวัญใหตามราคาที่เห็นสมควร และวางเงินเทาจํานวนนั้นตอศาล เมื่อ
ไดวางเงินดังวานี้แลว กรมรถไฟแผนดินมีสิทธิที่จะเขาปกครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืน
นั้นได 

ถาภายในกําหนดเวลาหกเดือนนับตั้งแตวันที่วางเงิน ผูที่เปนเจาของทรัพยมาอาง
วามีสิทธิในทรัพยนั้น และไมยอมรับเอาราคาตามที่กรรมการจัดซื้อที่ดินไดกําหนดไว ก็ใหกรม
รถไฟแผนดินและผูที่เปนเจาของทรัพยเลือกตั้งอนุญาโตตุลาการชี้ขาด ตามขอความดังกลาวไวใน
มาตรากอนนี้ 

เมื่อพนกําหนดเวลาหกเดือนนั้นแลว ผูที่เปนเจาของทรัพยจะรองขออยางหนึ่ง
อยางใดไมได นอกจากจะขอรับเงินคาทําขวัญที่ไดวางไวตอศาลดังกลาวแลวเปนการใชหนี้กันเสร็จ 

 
มาตรา ๓๗  ในเวลากอนที่ไดใชคาทําขวัญใหแกผูที่ควรไดรับหรือกอนสิ้น

กําหนดเวลาหกเดือนดังกลาวมาในมาตรากอน ถามีขอโตเถียงกันดวยเรื่องกรรมสิทธิ์แหงทรัพยที่
ตองจัดซื้อนั้น หรือดวยเรื่องเงินคาทําขวัญวาจะจาย หรือจะแบงปนกันประการใดก็ดี ใหกรรมการ
จัดซื้อที่ดินหรือกรมรถไฟแผนดินสุดแลวแตเร่ือง พยายามไกลเกล่ียผูที่พิพาททุกฝายใหปรองดอง
ตกลงกันในจํานวนเงินคาทําขวัญ 

(๑) ถาตกลงกันในจํานวนเงินคาทําขวัญ ใหนําเงินเทาจํานวนที่ตกลงนั้นวางตอ
ศาลหลวง เมื่อไดวางเงินดังนี้แลว ใหกรมรถไฟแผนดินมีสิทธิที่จะเขาปกครองทรัพยนั้นได 

(๒) ถาไมตกลงกันในจํานวนเงินคาทําขวัญ ใหกรมรถไฟแผนดินแจงแกผูพิพาท
นั้นเปนลายลักษณอักษรเปนเด็ดขาดครั้งที่สุดวาจะใหราคาเปนจํานวนเงินเทาใด ถาผูพิพาทไม
ยอมรับเอาราคานี้ภายในกําหนดเวลาสิบวัน นับตั้งแตวันที่ไดรับคําแจงความนั้นแลว กรมรถไฟ
แผนดินกับผูพิพาทมีสิทธิที่จะเลือกตั้งอนุญาโตตุลาการฝายละคน และถาอนุญาโตตุลาการทั้ง ๒ 
ฝายไมปรองดองตกลงกันไดใหอนุญาโตตุลาการนั้นเลือกตั้งผูเปนประธานคนหนึ่งเปนผูช้ีขาด 
หรืออนุญาโตตุลาการนั้นจะรองขอตอศาลใหเลือกตั้งผูเปนประธานเพื่อช้ีขาดก็ได ตามบทแหง
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพงนั้น 

ถามีขอพิพาทเกิดขึ้นภายหลังเวลาที่กรมรถไฟไดใชเงินคาทําขวัญแกผูที่ควรไดรับ
นั้นแลวก็ดี หรือภายหลังกําหนดเวลาหกเดือนดังกลาวไวในมาตรากอนนี้ก็ดี ทานวาผูพิพาทนั้นจะ
ฟองรองไดแตเฉพาะบุคคลผูซึ่งไดรับเงินคาทําขวัญนั้นไป หรือผูที่ตองช่ือระบุใหเปนผูรับเงินคาทํา
ขวัญตามที่วางไวตอศาลเทานั้น 

 
มาตรา  ๓๘   ถ า ว า จํ านวน เ งิ นค าทํ า ข วัญจะต อ ง กํ าหนดโดยการตั้ ง

อนุญาโตตุลาการในเวลาใดเวลาหนึ่ง เมื่อกรมรถไฟแผนดินไดรองขอศาลมีอํานาจที่จะออกคําส่ัง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อนุญาตใหกรมรถไฟแผนดินเขาปกครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนนั้นไดแตทานวาในการ
เชนนี้ ใหกรมรถไฟแผนดินวางเงินตามจํานวนที่ศาลจะเห็นวาพอเพียงเพื่อใชคาทําขวัญนั้นกอน 

 
มาตรา ๓๙  ถาวาผูที่ควรจะไดเงินคาทําขวัญไมยอมรับเงินคาทําขวัญตาม

ขอตกลงสัญญาหรือตามคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ เมื่อกรมรถไฟแผนดินไดนําจํานวนเงินคา
ทําขวัญนั้นมาวางตอศาลครบถวนแลว ทานวากรมรถไฟแผนดินยอมมีสิทธิที่จะเขาปกครองที่ดิน
หรืออสังหาริมทรัพยนั้นได 

 
มาตรา ๔๐  ถาวาผูเปนเจาของหรือผูที่อยูในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนไม

ยอมใหกรมรถไฟแผนดินเขาปกครองทรัพยเหลานั้นตามสิทธิที่ไดใหไวโดยพระราชบัญญัตินี้ เมื่อ
กรมรถไฟแผนดินไดรองขอ ทานวาศาลมีอํานาจที่จะออกคําส่ังบังคับขับไลบุคคลผูเปนเจาของ
หรือผูที่อยูในที่นั้นออกจากที่ไดทันทีแตขอนี้ไมขัดขวางตอการที่ผูเปนเจาของหรือผูที่อยูในที่นั้นจะ
ฟองรองวากลาวตอภายหลัง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนที ่๓ 
วาดวยการกอสราง การบํารุง และลักษณะจัดการงาน 

   
 
มาตรา ๔๑  กรมรถไฟแผนดินมีอํานาจที่จะทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จําเปนตาม

สมควรแกการในเวลาใดเวลาหนึ่ง แตตองอยูในขอบังคับดังกลาวไวตอไปนี ้
กิจการที่ทําไดนั้นมีอาทิ คือ 
(๑) ทําทางผานเสมอระดับหรือลอดใตหรือขามที่ดิน ถนนใหญนอย ทางรถไฟ 

ทางรถราง แมน้ําหรือลําคลอง และทําการกอสรางไดทุกส่ิงทุกอยางไมวาจะทําข้ึนไวแตช่ัวคราว
หรือวาทําข้ึนไวตลอดกาลก็ดี 

(๒) แกไขหรือเปลี่ยนทางน้ําไหล ถนนหนทางใหญนอย หรือพูนดินใหสูงกวา
ระดับ หรือขุดลดลงใหต่ํากวาระดับ ทั้งนี้จะทําข้ึนแตช่ัวคราวหรือทําข้ึนไวตลอดกาลก็ได 

(๓) วางทอ หรือทําทางระบายน้ําผาน หรือลอดใตที่ดินที่อยูขางเคียงกับรถไฟ 
เพ่ือไขน้ําเขามาหรือใหออกไปจากรถไฟ 

(๔) ปลูกหรือกอสรางส่ิงหนึ่งส่ิงใด เครื่องจักร เครื่องบอกอาณัติสัญญาและอื่น 
ๆ ตามแตจะเปนการสะดวก 

 
มาตรา ๔๒  เมื่อทางรถไฟจะตองผานขามทางหลวง ทางราษฎร หรือทางน้ําที่มี

อยูแตเดิม กรมรถไฟแผนดินจะตองจัดการใหมีทางชั่วคราวขึ้น เพ่ือใหไปมาไดในระหวางเวลาท่ี
กําลังทําการกอสรางอยูนั้นตามแตที่จะจัดทําข้ึนได และเมื่อไดทําการกอสรางนั้นเสร็จแลว ตอง
จัดการใหมีทางถาวรเพื่อใหไปมาได 

 
มาตรา ๔๓  เมื่อทางรถไฟผานทางหลวง ทางราษฎร หรือทางน้ําโดยมีสะพาน

ขามแลว สะพานนั้นจะตองสรางใหสูงกวาพ้ืนระดับทางหลวงหรือทางราษฎรนั้นไมนอยกวาสาม
เมตร หรือสูงกวาระดับน้ําข้ึนสูงตามธรรมดาแหงทางน้ํานั้นไมนอยกวาสองเมตร 

 
มาตรา ๔๔  เพ่ือประโยชนในการสรางทางรถไฟนั้น กรมรถไฟแผนดินมีอํานาจที่

จะเปลี่ยนแปลงยายคู รองน้ํา ทอน้ํา หรือสายไฟฟา และมีอํานาจรื้อถอนสิ่งหนึ่งส่ิงใดซึ่งกีดขวาง
ตอการกอสรางนั้นได แตการเปลี่ยนแปลงหรือร้ือถอนนั้นตองจัดทําไปในทางที่จะทําใหเกิดความ
เสียหายและทําความไมสะดวกใหนอยที่สุดตามแตจะเปนไปไดโดยพฤติการณ และท้ังตองกระทํา
การนั้นอยูในความตรวจตราดูแลของบุคคลผูซึ่งจําหนายน้ําหรือไฟฟานั้น เมื่อไดแจงความให
บุคคลนั้น ๆ ทราบลวงหนาไมนอยกวาส่ีสิบแปดชั่วโมงกอนลงมือทําการ ถามีการเสียหายอยางใด
อยางหนึ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้ กรมรถไฟแผนดินตองรับผิดชอบใชคาเสียหายนั้น 

 
มาตรา ๔๕  ภายในเวลาที่จําเปนเพื่อการกอสราง หรือเพ่ือสรางทางรถไฟใหแลว

เสร็จก็ดี หรือภายในเวลาที่ตองจัดซอมทางรถไฟอยางขนานใหญก็ดี กรมรถไฟแผนดินมีอํานาจที่
จะสั่งใหเขาปกครองที่ดินซึ่งติดตอกับทางรถไฟนั้นไดช่ัวคราว (ยกเวนแตส่ิงปลูกสราง สวนที่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประดับประดาไวชม ถนน สวนปลูกตนผลไม หรือสวนเพาะปลูก) เพ่ือขุดเอาศิลา ดินสอพอง 
ทราย กรวด ดิน หรือวัตถุส่ิงอ่ืนที่ใชในการกอสรางหรือการซอม หรือเพ่ือทําความสะดวกในการ
กอสราง หรือการซอมทางรถไฟนั้น 

เมื่อกรมรถไฟแผนดินไดมีคําส่ังดังวามานี้แลว ใหทําหนังสือจดบันทึกรายการ
ละเอียดแหงทรัพยที่จะเขายึดถือปกครองนั้น แลวใหเจาหนาที่กรมรถไฟแผนดินกับเจาของทรัพย
นั้นลงนามไวเปนสําคัญทั้งสองฝาย เพ่ือเปนหลักฐานในการที่จะคํานวณคาเสียหายอันพึงเกิดขึ้น
เนื่องแตการที่กรมรถไฟแผนดินไดเขายึดถือปกครองทรัพยนั้น 

เมื่อไดเลิกถอนการปกครองที่ช่ัวคราวดังกลาวมานั้นแลว กรมรถไฟแผนดินตอง
ใชเงินคาทําขวัญใหแกเจาของทรัพย เพ่ือทดแทนการเสียหายอันเกิดขึ้นแกทรัพยนั้น 

ถาการที่เขาปกครองนั้น เปนเวลานานเกินกวาปหนึ่งข้ึนไปก็ดี หรือการที่เขา
ปกครองนับไดเกินกวาหาครั้งก็ดี เจาของทรัพยมีสิทธิที่จะขอใหกรมรถไฟแผนดินจัดซื้อที่นั้นได 
แตฝายกรมรถไฟแผนดินนั้นยอมมีสิทธิเสมอที่จะจัดซื้อที่นั้นไวไดในเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่จะ
เห็นสมควร 

 
มาตรา ๔๖  เมื่อทางรถไฟไดตัดผานไปในที่ดินแหงใดที่เปนของเจาของเดียวกัน 

และทําใหที่ดินนั้นขาดออกจากกันเปนสองแปลง ทานวาเจาของที่ดินนั้นมีสิทธิที่จะเดินขามทาง
รถไฟจากที่แปลงหนึ่งไปยังอีกแปลงหนึ่งได เพ่ือความจําเปนที่จะตองใชหรือที่ไดมุงหมายวา
จะตองใชที่ดินนั้นในขณะที่ที่ไดขาดออกจากกัน แตการที่จะเดินขามดังกลาวนี้ ตองไมเปนการ
รบกวนหรือขัดขวางแกการเดินรถไฟ และเมื่อผูที่เปนเจาของไดแยกขายเปนแปลง ๆ แลว สิทธิใน
ทางเดินนั้นหาไดโอนไปยังผูซื้อดวยไม 

 
มาตรา ๔๗  กรมรถไฟแผนดินไมตองรับผิดชอบในเรื่องความรําคาญที่ไดมีข้ึน

ช่ัวคราวแกบุคคลผูซึ่งอยูใกลที่ทําการกอสรางหรือที่ทําการบํารุงทางรถไฟ แตในเวลาที่ทําการอัน
ใดอันหนึ่งที่จําเปนนั้น กรมรถไฟแผนดินตองใชความระวังตามความสมควรแกการณนั้น 

 
มาตรา ๔๘  กรมรถไฟแผนดินไมตองรับผิดชอบตอเจาของทรัพยที่อยูขางเคียง

ในเร่ืองความรําคาญ หรือการเสียหายอยางหนึ่งอยางใดอันเกิดแตเสียงรถ ควันไฟ ประกายไฟ 
ความกระเทือนและเหตุอ่ืน ๆ ซึ่งเนื่องจากการที่รถไฟเดินไปมา เมื่อความรําคาญหรือการเสียหาย
นั้นยอมตองมีเปนธรรมดาในการเดินรถไฟ และถึงแมวาจะไดใชความระมัดระวังตามสมควรแก
เหตุแลว ก็ไมสามารถจะปองกันได 

มาตรา ๔๙  กรมรถไฟแผนดินมีอํานาจที่จะเขาทําสัญญากับผูรับอนุญาตใหสราง
รถไฟ เพ่ือใหรถของฝายหนึ่งเดินบนทางรถไฟของอีกฝายหนึ่งได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนที ่๔ 
วาดวยการบรรทุกสง 

   
 
มาตรา ๕๐  ขอที่กรมรถไฟแผนดินจะตองรับผิดชอบ ในการที่ผูโดยสารตอง

บาดเจ็บเสียหายก็ดี หรือวาครุภาระ หอวัตถุ หรือสินคา ซึ่งรับบรรทุกนั้นแตกหักสูญหายก็ดี หรือ
วาการบรรทุกสงนั้น ชาไปก็ดี ทานใหบังคับตามพระราชกําหนดกฎหมายสวนแพง วาดวยการ
บรรทุกสง เวนไวแตจะตองดวยบทมาตราดังจะกลาวตอไปในพระราชบัญญัตินี้ จึงใหใชบทมาตรา
นั้น ๆ บังคับ 

 
มาตรา ๕๑  กรมรถไฟแผนดินไมตองรับผิดชอบในการที่ครุภาระ หอวัตถุ หรือ

สินคาซึ่งบรรทุกสงไป หรือมอบฝากไวกับรถไฟนั้น แตกหักบุบสลายหรือวาสูญหายไป เวนไวแต
พนักงานรถไฟจะไดรับของนั้นลงบัญชีประกันและไดออกใบรับใหไปเปนสําคัญ 

 
มาตรา ๕๒  เมื่อบุคคลผูหนึ่งผูใดนําหอวัตถุหรือสินคามา เพ่ือบรรทุกสงไปโดย

ทางรถไฟพนักงานรถไฟผูมีหนาที่มีสิทธิที่จะขอใหเจาของหรือผูสงของนั้นจดรายการละเอียดบอก
จํานวนของน้ําหนัก และชนิดหอวัตถุ หรือสินคาที่นํามาสงนั้นเปนลายลักษณอักษร และใหลงช่ือ
กํากับไวดวย ถาแมวาไมยอมทําตามดังวามานี้ พนักงานรถไฟอาจปฏิเสธไมยอมรับไวบรรทุกก็ได 

ผูหนึ่งผูใดจงใจแสดงรายการสิ่งของอันเปนความเท็จ ทานวามีความผิดใหปรับ
เปนพินัยไมเกินกวา ๕๐๐ บาท 

 
มาตรา ๕๓  กรมรถไฟแผนดินตองรับผิดชอบใชคาเสียหาย ในการที่ครุภาระ หอ

วัตถุหรือสินคาซึ่งไดรับจดลงบัญชีประกันนั้นเปนอันตรายสูญหาย หรือวาสงเนิ่นชาไป เวนไวแตจะ
พิสูจนไดวาการที่สูญ หรือเสียหาย หรือเนิ่นชานั้นเปนดวยพลาติศัย หรือเกิดแตสภาพแหงวัตถุ
นั้นเอง หรือเปนดวยการชํารุดที่มัดหอวัตถุนั้น ๆ 

 
มาตรา ๕๔  ถาบุคคลผูหนึ่งผูใดตองการพาสัมภาระ หอวัตถุหรือสินคาไปกับตัวก็

ดี หรือวามอบสงใหบรรทุกไปก็ดี หรือวาฝากไวก็ดี แตวัตถุเหลานั้นเปนของที่อันตรายหรือที่อุจาด
ลามกแลว บุคคลผูนั้นตองแจงความบอกสภาพแหงวัตถุนั้นแกนายสถานีเปนลายลักษณอักษร 
นายสถานีมีอํานาจที่จะไมยอมรับฝากหรือรับสงบรรทุกวัตถุนั้นก็ไดตามแตจะเห็นเปนการสมควร 

ถาวาไมไดแจงความใหทราบดังวามานั้นก็ดี หรือวาไมไดขีดหมายบอกสภาพแหง
วัตถุนั้น ๆ ไวนอกหอใหเห็นโดยแจงชัดก็ดี ทานวาพนักงานรถไฟคนใดคนหนึ่งยอมมีอํานาจที่จะ
งดสงวัตถุนั้นเสียได 

ถามีเหตุอันควรเชื่อไดวาหอใดหอหนึ่งมีของที่เปนอันตรายหรือที่อุจาดลามก 
ทานวาพนักงานรถไฟคนใดคนหนึ่งมีอํานาจที่จะเปดหอของนั้นออกตรวจดู เพ่ือใหรูวามีของสิ่งใด
อยูในหอนั้นได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บุคคลผูหนึ่งผูใดไมแจงความใหพนักงานรถไฟทราบ หรือไมยอมทําตามคําส่ัง
ของพนักงานรถไฟ ซึ่งเปนการฝาฝนขืนขัดตอบทมาตรานี้ ทานวาผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษให
ปรับเปนพินัยไมเกินกวา ๕๐๐ บาท และถามีการเสียหายเกิดขึ้นแกวัตถุนั้นไซร ผูนั้นยังจําตอง
รับผิดชอบใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอีกโสดหนึ่งตางหาก 

 
มาตรา ๕๕  ขอที่กรมรถไฟแผนดินจะตองรับผิดชอบใชคาครุภาระ หอวัตถุ หรือ

สินคาอันไดจดลงบัญชีประกันบรรทุกสงไปหรือฝากไวเปนอันตรายสูญหายนั้น มีเขตจํากัดเปน
จํานวนเงินไมเกินกวาหอละ ๑๐๐ บาท เวนไวแต 

(๑) ผูสงหรือฝากของนั้นจะไดแจงจํานวน ราคา และบอกสภาพแหงของที่มีอยู
ในหอนั้น และ 

(๒) ไดเสียคาประกันพิเศษเพ่ิมขึ้น ตามอัตราคาประกันใหแกพนักงานรถไฟผูมี
หนาที่ พนักงานรถไฟนั้นมีสิทธิที่จะสอบสวนตรวจตราดูตามที่เห็นสมควร เพ่ือใหรูแนวาในหอนั้น
มีส่ิงของตรงตามที่ไดระบุไวนั้นหรือไม 

 
มาตรา ๕๖  ขอที่กรมรถไฟแผนดินจะตองรับผิดชอบใชราคาสัตวที่บรรทุกสงไป

เปนอันตรายสูญหายนั้น มีเขตจํากัดดังนี้ คือ 
คาชางเชือกหนึ่งไมเกินกวา ๕๐๐ บาท 
คามาตัวหนึ่งไมเกินกวา ๑๐๐ บาท 
คาลา ลอ หรือปศุสัตวชนิดที่มีเขาตัวหนึ่งไมเกินกวา ๕๐ บาท 
คาแพะ แกะ สุกร สุนัข หรือสัตวชนิดอื่นตัวหนึ่งไมเกินกวา ๒๐ บาท 
เวนไวแตผูสงจะไดแจงความเปนลายลักษณอักษรใหทราบในขณะที่นํามาสงนั้นวา

มีราคาสูงกวาอัตราที่วางไวขางบนนี้ และทั้งไดเสียคาประกันพิเศษเพ่ิมขึ้นตามอัตราคาประกันนั้น
ดวย 

แตทั้งนี้ถาวาสัตวเหลานั้นเปนอันตรายหรือสูญหายไปดวยเหตุอ่ืน นอกจากที่เปน
ความผิดของพนักงานรถไฟแลว ทานวากรมรถไฟแผนดินไมตองรับผิดชอบเลย 

 
มาตรา ๕๗  ขอที่กรมรถไฟแผนดินจะตองรับผิดชอบใชคารถ ลอเล่ือนที่บรรทุก

สงไปเปนอันตรายสูญหายนั้น มีเขตจํากัดดังนี้ คือ 
คารถจักรสําหรับลากหรือรถยนตคันหนึ่งไมเกินกวา ๕๐๐ บาท 
คารถ เกวียน หรือรถบรรทุกของคันหนึ่งไมเกินกวา ๒๕๐ บาท 
คารถจักรยานยนตสองลอหรือสามลอคันหนึ่งไมเกินกวา ๕๐ บาท 
คารถ ลอเล่ือนอยางอ่ืนคันหนึ่งไมเกินกวา ๑๐ บาท 
เวนไวแตผูสงจะไดแจงความใหทราบเปนลายลักษณอักษรในขณะที่นํามาสงยัง

รถไฟนั้นวารถ ลอเล่ือนนั้นมีราคาสูงกวาอัตราที่ไดวางไวขางบนนี้ และทั้งไดเสียคาประกันพิเศษ
เพ่ิมขึ้นตามอัตราคาประกันนั้นดวย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๘  เมื่อใดกรมรถไฟแผนดินจะตองใชราคาของที่ไดสูญหรือเสียหายไป
โดยที่ผูสงของไดระบุแจงราคาไวแลว ทานใหถือวา การที่ระบุแจงราคาไวนั้นเปนแตเพียงขอ
สันนิษฐานวาของสิ่งนั้นคงมีราคาตามที่ไดระบุแจงไวนั้นจริง แตทั้งนี้หามมิใหคิดคาเสียหายใหเกิน
กวากําหนดราคาตามที่ไดระบุแจงไวนั้นเลย 

 
มาตรา ๕๙  ขอที่กรมรถไฟแผนดินจะตองรับผิดชอบใชคาเสียหายนั้น ทานวาส้ิน

อายุหมดลงตามกําหนดวันดังนี้ คือ 
ถาเปนครุภาระ หรือหอวัตถุ เมื่อครบกําหนดสองวัน นับแตวันรุงข้ึนจากวันที่ของ

ไดมาถึงสถานีที่ไดจัดสงไปนั้น 
ถาเปนสินคา เมื่อครบกําหนดสองวันนับแตวันรุงข้ึนจากวันที่กรมรถไฟแผนดนิจะ

ไดแจงความใหผูที่จะรับของนั้นทราบ 
ถาวาไมมีผูใดมารับครุภาระ หอวัตถุ หรือสินคาภายในกําหนดเวลาดังกลาวนี้ 

ทานใหเก็บของเหลานี้รักษาไวในคลังสินคา แตกรมรถไฟแผนดินไมตองรับผิดชอบในการที่ของ
เปนอันตราย หรือสูญหายไป เวนไวแตจะเปนเพราะความผิดของกรมรถไฟแผนดิน หรือเปน
เพราะความผิดของพนักงานในกรมนั้น 

 
มาตรา ๖๐  เมื่อผูที่จะรับของนั้นไดรับของที่บรรทุกนั้นไว โดยไมมีขอโตแยงเปน

ลายลักษณอักษรในขณะที่รับของนั้นแลว ทานวาจะเรียกรองขอคาเสียหายที่ของสูญหรือเสียไป 
หรือที่บรรทุกสงเนิ่นชาไปนั้นมิไดเลย 

 
มาตรา ๖๑  ขอความที่เขียนไวในใบรับของ ใบสงของ หรือใบสําคัญอยางอ่ืนที่

กรมรถไฟแผนดินทําใหแกผูสงของ เพ่ือยกเวนหรือจํากัดความรับผิดชอบของกรมรถไฟแผนดิน
นั้น ทานวาเปนโมฆะใชไมไดตามกฎหมาย เวนไวแตผูสงของนั้นจะไดตกลงยินยอมตามขอความที่
ยกเวนหรือจํากัดความรับผิดชอบนั้นโดยแจงชัด 

 
มาตรา ๖๒  กรมรถไฟแผนดินมีสิทธิที่จะยึดของที่บรรทุกนั้นไวไดจนกวาจะไดรับ

ใชคาระวางบรรทุกและคาที่ตองใชอยางอ่ืนใหครบถวน 
 
มาตรา ๖๓  ถาหาตัวผูที่จะรับของนั้นไมพบ กรมรถไฟแผนดินตองแจงความไป

ใหผูสงของนั้นทราบโดยหนังสือสงลงทะเบียนกรมไปรษณีย เพ่ือขอใหบอกมาวาจะใหจัดสงของ
นั้น ณ ที่ใด และขอใหจัดการใชคาระวางบรรทุก และคาที่ตองเสียอยางอ่ืนภายในกําหนดเวลา ๑๕ 
วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือนั้น 

ถาผูสงของละเลยไมทําตามคําแจงความนั้นไซร ทานวากรมรถไฟแผนดินมีสิทธิที่
จะเอาของนั้นออกขายทอดตลาดได 

 
มาตรา ๖๔  ถาวาผูที่จะรับของไมมารับของที่บรรทุกนั้นไป หรือไมใชคาระวาง

บรรทุกและคาที่ตองเสียอยางอ่ืนที่จําเปนตองใชนั้น กรมรถไฟแผนดินมีสิทธิที่จะแจงความไปยังผู



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ที่จะรับของนั้นโดยหนังสือสงลงทะเบียนกรมไปรษณียขอใหใชคาระวางบรรทุก และคาที่ตองใช
อยางอ่ืน และใหมารับของนั้นไปภายในเวลา ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับคําแจงความนั้น 

ในเวลาเดียวกันนั้นใหกรมรถไฟแผนดินแจงความบอกไปยังผูสงของโดยหนังสือ
สงลงทะเบียนกรมไปรษณียดวย 

ถาผูที่จะรับหรือผูสงของละเลยไมทําตามคําแจงความนั้นไซร ทานวากรมรถไฟ
แผนดินยอมมีสิทธิที่จะเอาของนั้นออกขายทอดตลาดได 

 
มาตรา ๖๕  ตามขอความที่บังคับไวในสองมาตราขางบนนี้ ถาของที่บรรทุกนั้น

เปนของที่เก็บไวนานไมไดอาจเสียไปแลว กรมรถไฟแผนดินมีสิทธิที่จะเอาของนั้นออกขาย
ทอดตลาดโดยไมตองแจงความใหผูหนึ่งผูใดทราบกอนก็ได 

สวนของที่มีชีวิตนั้น เมื่อไดแจงความบอกใหทราบวาของไดมาถึงแลวลวงพนไป 
๗ วัน ใหเอาของออกขายทอดตลาดได 

 
มาตรา ๖๖  เมื่อไดเอาของออกขายทอดตลาด หักคาใชจายในการขายออกแลว

เหลือเงินเปนจํานวนเทาใด ใหกรมรถไฟแผนดินหักใชคาระวางบรรทุก และคาที่ตองใชอยางอ่ืน
อันเกี่ยวกับสัญญาบรรทุกสงนั้น ถามีเงินเหลืออยูอีก จึงใหมอบใหแกผูที่สมควรจะไดรับนั้นไป 

 
มาตรา ๖๗  เงินคาโดยสารหรือคาระวางบรรทุกที่ไดใชใหเปนคาโดยสารหรือคา

สงครุภาระ หอวัตถุ หรือสินคานั้น ใหพึงสันนิษฐานวากรมรถไฟแผนดินไดรับไวโดยมีขอไขวา ถา
มีที่สําหรับใหโดยสารหรือบรรทุกไดในขบวนรถนั้น 

ถาหากวาในรถไฟไมมีที่พอสําหรับผูโดยสารทั้งหมด หรือสําหรับบรรทุกครุภาระ 
หอวัตถุ หรือสินคาทั้งหมด ทานวาผูโดยสารที่ไดซื้อตั๋วไปทางไกลที่สุดมีสิทธิที่จะไดโดยสารไปกอน
ผู อ่ืนและถามีผูโดยสารซื้อตั๋วไปทางไกลเทากันหลายคน ผูที่ซื้อตั๋วไดกอนก็ควรไดไปกอน
ตามลําดับเลขที่ไดรับตั๋วกอนและหลังนั้น ขอบังคับนี้ใหใชไดตลอดไปถึงการรับบรรทุกครุภาระ 
หอวัตถุ และสินคาดวย 

แตทั้งนี้ทานวานายและพลทหารและขาราชการพลเรือนที่โดยสารไปในหนาที่
ราชการของรัฐบาลนั้น ควรจะไดรับเลือกใหไปไดกอนผูอ่ืน 

 
มาตรา ๖๘๗  ผูหนึ่งผูใดไมมีสิทธิที่จะเรียกรองขอเงินคาโดยสาร คาบรรทุก หรือ

คารับฝากครุภาระ หอวัตถุ หรือสินคาที่อางวาไดเสียเกินอัตรานั้นคืน เวนไวแตจะไดย่ืนคํารองเปน
ลายลักษณอักษรขอเงินที่เกินคืนจากกรมรถไฟแผนดินภายในกําหนด ๑๕ วัน นับตั้งแตวันที่ได
ออกตั๋วโดยสารหรือวันที่สงมอบของนั้น ๆ 

 

                                                 
๗ มาตรา ๖๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวงแกไขเพ่ิมเติม 

พุทธศักราช ๒๔๗๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๙  กรมรถไฟแผนดินมีสิทธิที่จะรับสงจดหมาย หรือหอวัตถุสําหรับ
กิจการของรถไฟ หรือจดหมายบัญชีของ หรือใบรับสําหรับลูกคารถไฟ 

 
มาตรา ๗๐  ใบเบิกทางซึ่งออกใหผูหนึ่งผูใดโดยสารรถไฟโดยไมตองเสียคา

โดยสารตลอดกาลหรือช่ัวเที่ยวหนึ่งเปนพิเศษนัน้ ผูบญัชาการรถไฟแผนดินหรือผูแทนจะตองลง
ช่ือกํากับไวจึงจะใชได มิฉะนั้นอยาใหถือวาใบเบิกทางนั้นใชไดเลย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนที ่๕ 
วาดวยความปราศภัยแหงประชาชน 

   
 
มาตรา ๗๑  เมื่อเห็นเปนการจําเปนเพื่อรักษาความปราศภัยแหงประชาชน ใหขุด

คู หรือปลูกตนไมเปนรั้ว หรือก้ันรั้ว หรือขึงลวดกั้นทั้งสองขางทางรถไฟ 
 
มาตรา ๗๒  เมื่อทางรถไฟผานขามถนนสําคัญเสมอระดับ ใหวางรางคูกํากับ

เพ่ือใหมีชองพอครีบลอรถผานไปมาได กับใหทําประตู หรือขึงโซ หรือทําราวกั้นขวางถนนหรือทาง
นั้น ๆ ตามเห็นสมควรแกการ 

 
มาตรา ๗๓  เมื่อถนนที่ตองผานขามไปนั้นไมสูสําคัญพอถึงกับตองทําประตูก้ัน

แลว ใหพนักงานขับรถจักรเปดหวีดกอนที่รถจะผานขามถนนนั้น กับใหทําเครื่องหมายสัญญาอยาง
ถาวรปกไวใหเห็นแจงบนทางและถนนนั้น เพ่ือใหพนักงานขับรถจักรและประชาชนรูตัวกอน
ภายในเวลาอันสมควรวาเขามาใกลทางรถไฟที่ผานขามถนน 

 
มาตรา ๗๔  ภายในระยะสี่เมตรวัดจากศูนยกลางทางรถไฟออกมา หามมิใหปลูก

สรางส่ิงหนึ่งส่ิงใด เวนไวแตจะเปนการจําเปนเพื่อการเดินรถ 
 
มาตรา ๗๕  ผูเปนเจาของตนไมร้ัวหรือตนไมชนิดอื่นที่อยูริมเขตทางรถไฟ มี

หนาที่จําตองตัดหรือรานกิ่งไมหรือโคนตนไมนั้นลงเปนครั้งคราว ตามแตนายชางบํารุงทางในเขต
นั้นจะสั่ง เพ่ือมิใหกีดกั้นกําบังเคร่ืองอาณัติสัญญาตามทาง หรือเพ่ือมิใหเกิดอันตรายขัดขวางตอ
การเดินรถ 

ถาผูเปนเจาของตนไมคนใดไมปฏิบัติการตามคําส่ังของนายชางบํารุงทางดังวามา
นี้ นายชางบํารุงทางมีอํานาจที่จะจัดการใหตัดรานกิ่งหรือโคนตนไมนั้นเสีย แลวคิดเอาเงิน
คาใชจายในการนี้แกเจาของนั้นก็ได 

 
มาตรา ๗๖  ในขบวนรถโดยสารทุกขบวนที่ตองเดินเกินกวา ๒๐ กิโลเมตร โดย

ไมหยุดนั้น กรมรถไฟแผนดินตองจัดใหมีเครื่องอาณัติสัญญาติดประจําไวเพ่ือบอกเหตุไดใน
ระหวางคนโดยสารกับพนักงานกํากับรถ เครื่องอาณัติสัญญานี้ตองรักษาไวใหใชไดดีตลอดไปดวย 

 
มาตรา ๗๗  ถาปรากฏวาผูโดยสารคนหนึ่งคนใดเปนโรคติดตอซึ่งอาจมีจําแนก

ไวในกฎขอบังคับ ใหนายสถานีจัดแยกผูนั้นกันไวเสียหองหนึ่งเปนพิเศษเพื่อมิใหปะปนกับผูอ่ืน 
แลวโทรเลขบอกไปยังสถานีที่ผูนั้นจะลงและสถานีปลายทาง เพ่ือกําชับหามมิใหผูโดยสารอื่นเขาไป
ในหองนั้นจนกวาจะไดจัดชําระลางเชื้อโรคใหหมดส้ินเมื่อรถไปถึง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๘  ผูใดกระทําผิดดังกลาวไวในมาตรา ๗๙ จนถึงและรวมทั้งมาตรา 
๘๙ ใหลงโทษฐานลหุโทษตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา เวนไวแตการกระทําเชนนั้น
ประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติวาเปนความผิดและกําหนดโทษไวแลว 

 
มาตรา ๗๙  ผูใดกระทําการโดยเจตนาขัดขวางพนักงานรถไฟในเวลาทําการตาม

หนาที่ก็ดี หรือทําการขัดขวางผูมีหนาที่โดยชอบดวยกฎหมายในการสอบวัด กอสรางหรือบํารุงทาง
รถไฟก็ดี หรือถอนหมุดหรือหลักที่ปกไวในดิน เพ่ือกิจการดังวานั้นก็ดี หรือลบเลือนทําลาย
เครื่องหมายใด ๆ ที่ทําไวสําหรับกิจการนั้น ๆ ก็ดี ทานวามันมีความผิดฐานลหุโทษ ตองระวาง
โทษชั้น ๒ 

 
มาตรา ๘๐  ผูใดมิไดรับอนุญาตอันชอบดวยกฎหมาย บังอาจขุดขนดิน ทราย 

ศิลา หญา ตนไมหรือส่ิงใด ๆ ไปจากมูลดิน คู สะพาน ทางระบายน้ํา กําแพงเข่ือน หรือทางถาวร
ของรถไฟ หรือภายในบริเวณรถไฟ ทานวามันมีความผิดฐานลหุโทษตองระวางโทษชั้น ๓ 

 
มาตรา ๘๑  ผูใดรื้อถอน ทําลาย เคลื่อนเอาไปจากที่หรือทําใหเปนอันตราย

เสียหายแกร้ัวตนไม ร้ัวกั้นเขต ร้ัวลวด เสาเครื่องหมายอาณัติสัญญา เครื่องจักร วัตถุอัดหมอน ราง
เหล็ก หมอนหรือส่ิงของชนิดใด ๆ ที่เก็บรักษาไวใชตามทางรถไฟนั้น ทานวามันมีความผิดฐานลหุ
โทษ ตองระวางโทษชั้น ๒ 

 
มาตรา ๘๒  ผูใดมิไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมายบังอาจเปลี่ยนทางน้ํา หรือ

รางน้ําดวยเจตนา หรือทําทํานบกั้นคูหรือทางระบายน้ําใตสะพาน หรือปลอยขยะมูลฝอยสิ่งโสโครก
จากที่ทําการเหมืองแรใหไหลมากีดขวาง หรือทําการอยางอ่ืนใหกีดขวางแกทางน้ํา ซึ่งอาจเปนเหตุ
ใหเกิดเสียหายแกทางรถไฟ ทานวามันมีความผิดฐานลหุโทษ ตองระวางโทษชั้น ๓ 

 
มาตรา ๘๓  เมื่อเจาของที่ดินหรือผูที่อยูในที่ดินคนใดประสงคจะตัดโคนตนไม 

หรือแผวถางปาที่ติดตอกับทางรถไฟก็ดี หรือที่มีสายโทรเลขโทรศัพทขึงผานขามไปก็ดี ผูนั้นตอง
แจงความประสงคนั้นใหนายชางบํารุงทางประจําเขตนั้นทราบลวงหนากอน ๗ วัน และผูนั้นจําตอง
ใชความระมัดระวังตามสมควรในเมื่อทําการนั้น ๆ ตามแตนายชางบํารุงทางจะสั่ง เพ่ือรักษาทาง
รถไฟมิใหเปนอันตราย 

ผูใดมิไดแจงความใหนายชางบํารุงทางทราบลวงหนาก็ดี หรือมิไดปฏิบัติการตาม
คําส่ังของนายชางบํารุงทางก็ดี โคนตนไมลงหรือถางปาอันเปนเหตุที่อาจเกิดอันตรายแกรถไฟที่
ผานไปมา หรืออาจทําใหเกิดเสียหายตอสายโทรเลขโทรศัพท เครื่องอาณัติสัญญา หรือทาง ทานวา
มันมีความผิดฐานลหุโทษ ตองระวางโทษชั้น ๓ 

 
มาตรา ๘๔  ผูใดบังอาจเขาไปในที่ดินรถไฟ นอกเขตที่ที่อนุญาตใหประชาชนเขา

ออกไดทานวามันมีความผิดฐานลหุโทษ ตองระวางโทษชั้น ๑ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๕  ผูใดขับรถ หรือลอเล่ือนอยางอ่ืน หรือไลตองสัตวขามหรือไปตาม
ทางรถไฟเวนไวแตตามเวลาและที่ที่กําหนดใหไวก็ดี หรือไมปฏิบัติการตามคําส่ังอันสมควรของ
พนักงานรถไฟก็ดี ทานวามันมีความผิดฐานลหุโทษ ตองระวางโทษชั้น ๑ 

ผูใดมีหนาที่รับผิดชอบในการเลี้ยงรักษาปศุสัตว ปลอยใหสัตวเที่ยวไปในที่ดิน
รถไฟ ใหปรับเปนพินัยไมเกินกวาตัวละ ๒ บาท 

พนักงานรถไฟมีอํานาจนําหรือไลตอนสัตวนั้นไปยังโรงพักตํารวจที่ใกลที่สุด แลว
มอบใหรักษาไวจนกวาจะไดรับเงินคาปรับและคาใชจายในการเลี้ยงรักษานั้นได 

 
มาตรา ๘๖  ผูใดขวางปาทอนไม กอนศิลาหรือส่ิงอ่ืน ๆ ไปที่ขบวนรถไฟก็ดี หรือ

ผานขามไปก็ดี หรือขวางปาจากรถไฟก็ดี ซึ่งอาจเปนอันตรายตอผูที่อยูในรถจักร รถลําเลียง รถคน
โดยสารหรือรถบรรทุก หรือตอผูยืนอยูหรือเดินไปมาตามทางรถไฟ ทานวามันมีความผิดฐานลหุ
โทษ ตองระวางโทษ  ช้ัน ๔ 

 
มาตรา ๘๗  ผูใดทําใหรถ ส่ิงปลูกสราง เครื่องจักรหรือส่ิงใด ๆ อันเปนทรัพย

สมบัติของรถไฟเสียหายหรือชํารุด ทานวามันมีความผิดฐานลหุโทษ ตองระวางโทษชั้น ๑ 
 
มาตรา ๘๘  พนักงานรถไฟคนใดเสพสุราจนมึนเมาในเวลาทําการตามหนาที่บน

รถไฟหรือทํากิจการอื่นของรถไฟก็ดี หรือละเลยไมทําการตามหนาที่โดยความประมาทก็ดี หรือ
กระทําการนั้นดวยอาการอันไมสมควรก็ดี ทานวามันมีความผิดฐานลหุโทษตองระวางโทษชั้น ๒ 

ถากิจการดังวามานี้ เมื่อละเลยเสียไมกระทํา หรือกระทําโดยความประมาทอาจ
เปนเหตุใหเกิดภยันตรายแกผูโดยสารหรือผูที่อยูในที่ดินรถไฟ ทานวามันมีความผิดฐานลหุโทษ 
ตองระวางโทษชั้น ๔ 

ถาวาเปนดวยความประมาทอยางอุกฤษฐ จนเกิดอุบัติเหตุทําใหบุคคลตายหรือ
บาดเจ็บ ทานวามันมีความผิดตองระวางโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๕๒ หรือมาตรา 
๒๕๙ 

 
มาตรา ๘๙  ผูใดกระทําการฝาฝนกฎขอบังคับซึ่งผูบัญชาการรถไฟแผนดินตั้งข้ึน

ไวในขอตอไปนี้ คือ 
(๑) วาดวยการขึ้นรถหรือเขาไปในสถานีตองมีตั๋วหรือใบเบิกทางใหโดยสารได

เที่ยวใดหรือในหองใดและชั้นใด 
(๒) วาดวยการโอนตั๋วหรือใบเบิกทางใหผูอ่ืนโดยมิชอบ 
(๓) วาดวยการสงตั๋วหรือใบเบิกทางใหตรวจหรือสงมอบใหแกพนักงานรถไฟ 

การเปลี่ยนแปลงขูดแกตั๋วหรือใบเบิกทางโดยเจตนา 
(๔) วาดวยการพาอาวุธปนหรือกระสุนดินดําไปในรถไฟ 
(๕) วาดวยการทําความรําคาญหรือกระทําการลามกหรืออ่ืน ๆ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖) วาดวยการขึ้นรถเมื่อรถกําลังเดิน หรือข้ึนในที่ที่ไมใชทางขึ้น หรือเขาไปอยู
ในที่ตองหาม 

(๗) วาดวยการหามมิใหสูบบุหร่ี 
(๘) วาดวยการใชเครื่องหมายบอกเหตุอันตรายในเวลาที่ไมมีเหตุการณ 
(๙) วาดวยการนําสัมภาระ หรือสัตวเขาไปในรถโดยสารโดยที่พนักงานรถไฟไม

ยอมรับวาเปนหัตถภาระ หรือเปนของที่ผูอ่ืนรังเกียจเพราะไมสะอาดหรืออาจเปนอันตรายหรือเปน
ปฏิปกษตอความสงบเรียบรอย ฯลฯ 

และกฎขอบังคับอื่น ๆ ที่ตั้งข้ึนไววาดวยความปราศภัย ความผาสุกและความ
เรียบรอยของประชาชนในระหวางเวลาเดินทางอยูในรถหรือในที่ดินรถไฟ ทานวามันมีความผิด
ฐานลหุโทษ ตองระวางโทษชั้น ๒ 

 
มาตรา ๙๐  ผูใดไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายนี้ก็ดี หรือกฎขอบังคับ

ที่วาดวยความปราศภัยแหงประชาชนและการเดินรถก็ดี หรือไมทําตามคําส่ังของพนักงานรถไฟผูมี
อํานาจที่จะออกคําส่ังไดตามกฎหมายหรือตามกฎขอบังคับนั้นก็ดี หรือกระทําการลามกหรือแสดง
กิริยาชั่วรายอยางใด ๆ ก็ดี ผูนั้นอาจถูกขับไลออกจากรถไฟ หรือที่ดินรถไฟโดยมิตองคิดคาทํา
ขวัญใหเลย 

 
มาตรา ๙๑  เมื่อผูใดกระทําความผิดซึ่งมีโทษเพียงแตปรับเปนพินัยสถานเดียว 

อาณาบาลรถไฟมีอํานาจประณีประนอมยอมความไดทันที โดยยอมรับเบี้ยปรับตามอัตราอยางสูงที่
กฎหมายไดบัญญัติไว แลวออกใบเสร็จใหเปนสําคัญ สวนเงินพินัยที่เก็บไดนั้นใหกรมรถไฟ
แผนดินทําบัญชีสงไปยังกระทรวงยุติธรรม 

 
มาตรา ๙๒  หามมิใหจับกุมพนักงานซึ่งกําลังทําการของรถไฟอยูตามหนาที่อัน

เก่ียวกับการเดินรถโดยตรง (ซึ่งถาไมมีพนักงานผูนั้นกํากับการอยูแลวอาจเกิดภยันตรายแก
ประชาชน) เวนไวแตจะไดแจงความใหหัวหนาของพนักงานผูนั้นทราบกอน เมื่อไดรับอนุญาตแลว
จึงใหจับกุมผูนั้นได 

 
มาตรา ๙๓  เมื่อผูใดกระทําความผิดขึ้นในรถไฟเปนเหตุใหบุคคลผูหนึ่งผูใดถึง

แกความตายหรือตองบาดเจ็บสาหัส ใหอาณาบาลรถไฟแจงเหตุการณนั้นแกพนักงานอัยการที่อยู
ใกลที่สุด หรือกรมการอําเภอ หรือ นายตํารวจภูธรโดยพลัน 

 
มาตรา ๙๔  ถามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทําใหบุคคลบาดเจ็บสาหัส หรือ ถึงแกความตาย

ก็ดีหรือเมื่อรถไฟโดนกันโดยรถขบวนหนึ่งเปนรถคนโดยสารก็ดี หรือเมื่อรถคนโดยสารทั้งขบวน
หรือตอนใดตอนหนึ่งตกรางก็ดี ใหอาณาบาลรถไฟแจงความบอกไปใหผูบัญชาการรถไฟแผนดิน
ทราบ พรอมกับรายงานการเสียหายและขอที่เกิดอุบัติเหตุข้ึนนับโดยพลัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถามีผูบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแกความตายก็ดี หรือเมื่อมีเหตุสงสัยวาจะมีคนรายทํา
ใหรถไฟตกรางก็ดี ใหอาณาบาลรถไฟสงคําแจงความอยางเดียวกันนั้นไปยังอัยการในทองที่ที่เกิด
อุบัติเหตุนั้นใหทราบดวย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภาคที ่๒ 
วาดวยรถไฟราษฎร 
   

 
สวนที ่๖ 

วาดวยรถไฟผูรับอนุญาต 
   

 
หมวดที ่๑ 

วาดวยการใหอนุญาต 
   

 
มาตรา ๙๕  หามมิใหสรางรถไฟราษฎรข้ึนในพระราชอาณาจักร เวนไวแตจะไดมี

ประกาศพระราชทานพระบรมราชานุญาตเปนพิเศษ 
พระบรมราชานุญาตนั้นจะพระราชทานใหแตเฉพาะเพ่ือสรางทางรถไฟแยกไป

จากทางรถไฟแผนดินหรือรถไฟหัตถกรรมก็ได การประกอบใจความในหนังสือพระราชทานพระ
บรมราชานุญาตก็ดี หรือการที่จะปฏิบัติตามพระบรมราชานุญาตนั้นก็ดี ใหเปนไปตามพระราช
กําหนดกฎหมายแหงพระราชอาณาจักรนี้ทั้งส้ิน 

 
มาตรา ๙๖  เมื่อบุคคลหรือบริษัทใดมีความประสงคจะขออนุญาตสรางทางรถไฟ 

ใหย่ืนเรื่องราวแสดงความประสงคนั้นตอผูบัญชาการรถไฟแผนดิน 
เร่ืองราวนั้นใหเสนอตอสภากรรมการรถไฟ เมื่อสภากรรมการเห็นสมควรจะ

เรียกรองให ย่ืนรายละเอียดเพิ่มเติมอีกก็ได แลวจะไดนําเ ร่ืองราวนั้นยื่นตอรัฐบาลของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สวนการที่จะใหอนุญาตหรือไมนั้นสุดแลวแตจะเห็นเปนการสมควร 

 
มาตรา ๙๗  กอนที่จะยื่นเรื่องราวขอรับอนุญาตนั้น จะยื่นเรื่องราวชั้นตนขึ้นมา

ตามระเบียบอยางเดียวกัน เพ่ือขออนุญาตตรวจรังวัดพื้นที่ที่จะสรางทางรถไฟนั้นเสียชั้นหนึ่งกอนก็
ได 

 
มาตรา ๙๘  ในเรื่องราวขออนุญาตนั้นตองแสดงรายการละเอียดที่จําเปนอัน

เก่ียวกับการรถไฟที่คิดจะสรางข้ึน และท้ังตองแสดงฐานะสินทรัพยของผูย่ืนเรื่องราว กับใหสงแบบ
และงบประมาณการกอสรางและแผนที่แสดงเขตที่ตองการมาพรอมกับเรื่องราวนั้นดวย 

 
มาตรา ๙๙  ในเวลาที่ ย่ืนเรื่องราวนั้น ผู ย่ืนเรื่องราวตองลงแจงความใน

หนังสือพิมพรายวันใหชนทั้งหลายทราบวาไดย่ืนเรื่องราวไว กับใหมอบแบบการกอสรางและแผนที่
แสดงเขตที่ดินโดยชัดเจน ทั้งบอกถึงประเภทการงานและความสําคัญของการที่จะทํานั้นไว ณ ที่วา
การฝายปกครองในทองที่ที่รถไฟจะผานไปนั้นดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภายในกําหนดเวลา ๓ เดือน นับตั้งแตวันที่ไดมอบหมายแบบการกอสรางและ
แผนที่ไวตอเจาพนักงานฝายปกครองดังกลาวนั้นเปนตนไป ผูมีสวนไดและเสียจะขอตรวจดู
หนังสือสําคัญเหลานั้นหรือขอคัดสําเนาไป และจะทําเร่ืองราวขัดของย่ืนตอสภากรรมการรถไฟก็ได 

 
มาตรา ๑๐๐  สภากรรมการรถไฟตองสืบสวนตรวจดูรายการกอสรางที่สงมา

พรอมกับเรื่องราวนั้นไดตามวิธีที่จะเห็นเปนการสมควร ถามีผูย่ืนเรื่องราวขัดของตอการนั้น ก็ให
สภากรรมการรถไฟตรวจพิเคราะหขอขัดของนั้นดวย 

 
มาตรา ๑๐๑  ในระหวางเวลากอสรางทางรถไฟก็ดี หรือเมื่อไดเปดใหรถเดินแลว

ก็ดีถาผูรับอนุญาตเห็นเปนการจําเปนตองขยายทางรถไฟตอออกไปอีก ใหย่ืนเรื่องราวขออนุญาต
เพ่ิมเติมตามระเบียบเดิม 

สวนการที่จะโอนอํานาจสรางรถไฟนั้น ก็ใหขออนุญาตกอนตามระเบียบอยาง
เดียวกัน 

 
มาตรา ๑๐๒  ถาผูรับอนุญาต 
(๑) เปนคนลมละลาย หรือ 
(๒) หยุดไมเดินรถตลอดทั้งสายหรือแตตอนหนึ่งตอนใดเกินกวา ๖ เดือน เวน

แตเมื่อมีพลาติศัยเกิดขึ้น หรือ 
(๓) ไมปฏิบัติตามความขอใดขอหนึ่งที่กลาวไวในหนังสือพระราชทานพระบรม

ราชานุญาต หรือไมทําการที่จําเปนเพื่อปองกันภยันตรายแกประชาชน หรือ 
(๔) ละเลยไมทําตามพระราชกําหนดกฎหมายอันเกี่ยวแกรัฐประศาสโนบาย หรือ

การรักษาความสงบเรียบรอยในหมูประชาชน 
ใหเรียกใบอนุญาตคืน แลวใหผูบังคับบัญชาการรถไฟแผนดินนําความกราบ

บังคมทูลพระกรุณา ขอถอนอนุญาตนั้นเสียได 
 
มาตรา ๑๐๓  ถารัฐบาลมีความประสงคจะเขาปกครองยึดถือรถไฟสายใดกอนสิ้น

กําหนดอนุญาต รัฐบาลมีอํานาจที่จะเขายึดถือไดในเวลาและตามขอความดังกลาวไวในหนังสือ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตนั้น ถาและในหนังสือพระราชทานพระบรมราชานุญาตมิไดกลาว
ความขอนี้ไว รัฐบาลมีอํานาจเขายึดถือปกครองรถไฟไดในเวลาใดเวลาหนึ่งภายหลังแตวันที่ได
พระราชทานพระบรมราชานุญาตลวงแลว ๒๐ ป 

 
มาตรา ๑๐๔  ในเมื่อรัฐบาลเขายึดถือปกครองรถไฟกอนสิ้นกําหนดอนุญาตก็ดี 

หรือเมื่อส้ินกําหนดแลวก็ดี ใหเขายึดถือปกครองบรรดาสิ่งปลูกสราง รถ เครื่องจักร พัสดุและวัตถุ
อยางอ่ืนดวย 

สวนที่ดินนั้นใหคิดเงินคาทําขวัญใหไมเกินกวาราคาที่ผูรับอนุญาตไดซื้อไวนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อถึงวันสิ้นกําหนดอนุญาตก็ดี หรือเมื่อไดถอนอนุญาตเสียก็ดี ถารัฐบาลไมได
แจงความประสงคที่จะเขายึดถือปกครองรถไฟนั้นใหทราบแลว ผูรับอนุญาตมีสิทธิที่จะขายที่ดิน 
ส่ิงปลูกสราง หรือเคร่ืองใชอยางอ่ืนของรถไฟไดตามแตจะเห็นควร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวดที ่๒ 
วาดวยการกํากับตรวจตราของรัฐบาล 

   
 
มาตรา ๑๐๕  บรรดารถไฟที่ผูรับอนุญาตไดสรางหรือจัดการนั้น ใหอยูในความ

กํากับตรวจตราดูแลของกรมรถไฟแผนดินดังที่บัญญัติไวในหมวดนี้ และตามขอความในหนังสือ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตนั้นดวย 

 
มาตรา ๑๐๖๘  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๐๗  สภากรรมการรถไฟมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ คือ 
(๑) ออกความเห็นในเมื่อมีผูย่ืนเรื่องราวขออนุญาตสรางรถไฟ 
(๒) ตรวจดูขอความในหนังสือพระราชทานพระบรมราชานุญาตกอนที่จะ

พระราชทาน กับออกความเห็นแกไขหรือเพ่ิมเติมขอความนั้นที่จําเปนตามแตจะคิดเห็นวาเปนการ
สมควร 

(๓) กํากับตรวจตราดูแลการกอสรางรถไฟ เพ่ือใหทราบวาผูรับอนุญาตจะได
กระทําผิดตอขอความในหนังสือพระราชทานพระบรมราชานุญาตนั้นหรือไม 

(๔) เมื่อผูรับอนุญาตแจงมาใหทราบวาการกอสรางรถไฟสําเร็จบริบูรณแลว กอน
เปดทางใหรถเดิน ใหออกความเห็นวาในการที่จะเปดทางใหรถเดินนั้นจะมีภยันตรายแกประชาชน
หรือไม 

(๕) เขาตรวจทางและกํากับตรวจตราการเดินรถไดทุกเมื่อ เพ่ือจะไดทราบวาผูรับ
อนุญาตไดปฏิบัติการตามความในพระราชบัญญัตินี้ และขอความในหนังสือพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตนั้นหรือไม และเพ่ือจะไดทราบวาไมมีเหตุการณอันตรายอยางหนึ่งอยางใดแก
ประชาชน 

(๖) ตรวจสอบและออกความเห็นในเรื่องกฎขอบังคับที่ผูรับอนุญาตมีอํานาจ
ตั้งข้ึนโดยไดอนุมัติจากผูบัญชาการรถไฟแผนดิน 

(๗) ไตสวนในเรื่องอุบัติเหตุ เพ่ือใหทราบวาผูรับอนุญาตจะมีสวนรับผิดชอบใน
เหตุนั้นดวยหรือไม 

(๘) ตรวจกิจการอันจะตองแจงไปใหผูรับอนุญาตทราบวาทางรถไฟ เครื่องจักร 
หรือรถทั้งหมด หรือแตสวนใดสวนหนึ่งจะตองรุไมใหใชอีกตอไป หรือจะตองซอมแซมเสียใหดี
กอน 

(๙) ตรวจแผนผังรายการกอสรางหรือแบบที่คิดจะสราง ซึ่งผูรับอนุญาตยื่นข้ึนมา
ขออนุญาตทําการซอมแซมเปลี่ยนแกไขหรือขยายทางรถไฟ หรือขยายเขตที่ดินรถไฟ ส่ิงปลูกสราง 
เครื่องจักรหรือรถ 

                                                 
๘ มาตรา ๑๐๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวงแกไขเพ่ิมเติม 

พุทธศักราช ๒๔๗๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๐๘  สภากรรมการรถไฟมีอํานาจแจงความไปใหผูรับอนุญาตทราบและ

บังคับใหทําการดังตอไปนี้ไดภายในเวลาอันสมควร คือ 
(๑) ใหงดเวนใชการ หรือซอมแซมแกไขทางรถไฟ เครื่องจักรหรือรถทั้งหมด

หรือแตสวนใดสวนหนึ่งใหเรียบรอย 
(๒) ใหใชคนที่สามารถทําการเดินรถ และใหรักษารถไฟมิใหเปนอันตราย 
(๓) ใหทําร้ัวกั้นตามทางรถไฟในที่ที่เห็นวาจําเปนเพื่อความปราศภัยแหง

ประชาชน 
(๔) ใหปฏิบัติการตามความในภาคที่ ๑ แหงพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งกรมรถไฟ

แผนดินจําตองกระทําเพ่ือรักษาประโยชนและความปราศภัยแหงประชาชน และเพ่ือรักษาความ
เรียบรอยในเรื่องจัดการรถไฟดวย 

 
มาตรา ๑๐๙  สภากรรมการรถไฟมีอํานาจออกกฎขอบังคับที่เห็นวาจําเปนเพื่อ

ระงับหรือลดหยอนภยันตรายอันพึงเกิดขึ้นแกกิจการของรถไฟ เชน กําหนดใหมีเครื่องหามลอ
และโคมไฟ วาดวยสถานที่ตั้งสํานักงาน และโรงเรือนริมทางรถไฟ กําหนดใหรถเดินเร็วหรือชา 
กําหนดจํานวนผูโดยสารและอื่น ๆ 

กฎขอบังคับนี้เมื่อผูบัญชาการรถไฟแผนดินไดลงนามและแจงไปใหผูรับอนุญาต
ทราบแลว ใหใชบังคับผูรับอนุญาตไดทีเดียว 

 
มาตรา ๑๑๐  ผูบัญชาการรถไฟแผนดิน พึงตั้งอาณาบาลรถไฟไปประจําทุกสถานี

ที่สําคัญและใหผูรับอนุญาตจัดหาสํานักงานที่ทําการใหตามสมควร 
 
มาตรา ๑๑๑  กรรมการรถไฟ หรืออาณาบาลรถไฟทุกคนมีอํานาจดังตอไปนี้เพ่ือ

รักษาการใหเปนไปตามหนาที่ คือ 
(๑) เขาตรวจตราทางรถไฟ ที่ดินรถไฟ ส่ิงปลูกสราง เครื่องจักรหรือของผูรับ

อนุญาต 
(๒) เรียกผูทําการกอสรางหรือผูจัดการรถไฟคนใดคนหนึ่งมาไตถาม 
(๓) ส่ังใหผูรับอนุญาตสงบรรทุกสมุดหนังสือ และเอกสารสําคัญซึ่งเห็นเปนการ

จําเปน 
 
มาตรา ๑๑๒  ผูรับอนุญาตจําตองออกใบเบิกทางใหแกกรรมการรถไฟ อาณา

บาลรถไฟและบุคคลผูหนึ่งผูใดซึ่งผูบัญชาการรถไฟแผนดินไดตั้งใหไปตรวจ เพ่ือเขาออกในที่ดิน
รถไฟและเพื่อไปบนรถจักรหรือรถโดยสารไดเปนพิเศษโดยมิตองเสียคาโดยสาร 

 
มาตรา ๑๑๓  ผูรับอนุญาตจําตองทําบัญชีอันแทจริงจดเงินรายรับประจําวันอัน

เปนเงินคาโดยสาร คาบรรทุกครุภาระ คาบรรทุกหอวัตถุ หรือสินคา และเก็บรักษาบัญชีนั้นไว 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๑๔  ผูรับอนุญาตจําตองย่ืนบัญชีทุกครึ่งปตอสภากรรมการรถไฟแสดง
ยอดรายรับและรายจายเงินทุกประเภท พรอมกับบัญชีงบดุลซึ่งผูอํานวยการและผูตรวจสอบบัญชี
ไดลงนามรับรองวาถูกตอง 

กรมรถไฟแผนดินพึงตั้งบุคคลคนหนึ่งหรือกวานั้น แตมิใหเกินกวา ๓ คน เพ่ือ
ตรวจสอบบัญชีนั้น 

 
มาตรา ๑๑๕  ผูบัญชาการรถไฟแผนดินมีอํานาจรองขอตอเสนาบดีกระทรวง

ยุติธรรมใหตั้งผูตรวจการคนหนึ่งหรือกวานั้นไปตรวจสอดสองในแผนกการเงินของผูรับอนุญาต 
แลวใหทํารายงานเสนอ 

เมื่อไดตั้งผูตรวจสอดสองดังนี้แลว ผูรับอนุญาตจําตองปฏิบัติการตามขอความที่
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติลักษณะเขาหุนสวนและบริษัทวาดวยอํานาจตรวจสอดสองการบริษัท
นั้น 

 
มาตรา ๑๑๖  สภากรรมการรถไฟมีอํานาจสั่งใหผูรับอนุญาตสงบัญชีอัตราคา

โดยสารอัตราคาระวางบรรทุกครุภาระ หอวัตถุและสินคาที่คงใชอยู กําหนดอัตรานี้ถาเปลี่ยนแปลง
เมื่อใด ใหแจงความไปใหสภากรรมการรถไฟทราบทุกครั้ง 

 
มาตรา ๑๑๗  สภากรรมการรถไฟมีอํานาจสั่งใหผูรับอนุญาตยายหรือเปล่ียนทาง

รถไฟหรือกิจการที่เก่ียวกับการเดินรถในเวลาใดเวลาหนึ่งไดทุกเมื่อ เมื่อเห็นวาจําเปนหรือเปนการ
สมควรเพื่อรักษาประโยชนของประชาชน ในเรื่องเชนนี้ ถาผูรับอนุญาตไดกระทําการครบถวนตาม
คําส่ังนั้นแลว เมื่อมีการเสียหายเกิดขึ้น ก็ใหคิดคาทําขวัญใหแกผูรับอนุญาตตามที่ไดเสียไปนั้น 

 
มาตรา ๑๑๘  เมื่อสภากรรมการรถไฟออกคําส่ังใหผูรับอนุญาตทํากิจการอยาง

หนึ่งอยางใด ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติการใหถูกตองครบถวนตามคําส่ังนั้นแลว สภากรรมการมี
อํานาจ 

(๑) หามการเดินรถไฟตามสวนที่เห็นสมควรแกการรักษาความปราศภัยแหง
ประชาชน 

(๒) ส่ังใหคนงานหรือผูแทนของกรมรถไฟแผนดินไปทํากิจการตามที่ตองการให
ทํานั้น แลวคิดเอาคาใชจายแกผูรับอนุญาต 

 
มาตรา ๑๑๙  ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตามคําแจงความหรือคําส่ังอันชอบดวย

กฎหมายของสภากรรมการรถไฟ เมื่อผูบัญชาการรถไฟแผนดินเปนโจทกนําคดีมาฟองตอศาลให
ลงโทษปรับผูรับอนุญาตเปนพินัยไมเกินกวาวันละ ๑๐๐ บาททุก ๆ วัน ตามจํานวนวันที่ละเลยมไิด
ปฏิบัติการตามคําแจงความหรือคําส่ังอันชอบดวยกฎหมายนั้น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวดที่ ๓ 
วาดวยการจดัหาซื้อที่ดนิ การกอสราง 
การบํารุง วิธจีดัการ และการบรรทุกสง 

   
 
มาตรา ๑๒๐  หามมิใหลงมือทําการกอสราง หรือทํากิจการอยางใดอยางหนึ่ง

กอนที่ไดรับหนังสือพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
 
มาตรา ๑๒๑  เมื่อผูรับอนุญาตไดรับหนังสือพระราชทานพระบรมราชานุญาต

แลว จะจัดหาที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนที่จําเปนสําหรับการกอสรางทางรถไฟได แตใหพึง
เขาใจวา 

(๑) ถาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนเปนของเอกชน ตองรองขอมาทางกรม
รถไฟแผนดินใหชวยจัดหาซื้อใหตามขอบังคับวาดวยการจัดหาซื้อที่ดินเพื่อสรางทางรถไฟนั้น 

(๒) ถาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนเปนของหลวงที่หวงหามไวใหถือวาผูรับ
อนุญาตเปนผูเชาที่หลวงนั้นตลอดเวลาที่ไดรับอนุญาต โดยตองเสียคาเชาตามอัตราที่วางไวใน
หนังสือพระราชทานพระบรมราชานุญาตนั้น 

 
มาตรา ๑๒๒  เมื่อกรมรถไฟแผนดินเปนผูจัดหาซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย

อยางอ่ืนแทนผูรับอนุญาตดังวามานั้น ใหกรมรถไฟแผนดินใชขอบังคับวาดวยการจัดหาซ้ือที่ดิน
ดังกลาวไวในภาคที่ ๑ แหงพระราชบัญญัตินี้ 

แตในเรื่องนี้ 
(๑) ผูรับอนุญาตตองเปนผูเสียคาใชจาย คาทําขวัญ หรือเงินคาผลประโยชนใน

การที่จัดหาซื้อทรัพยนั้น สวนเงินที่จะตองวางตามขอความในพระราชบัญญัตินี้ผูรับอนุญาตตอง
เปนผูวางดวยทั้งส้ิน 

(๒) ผูรับอนุญาตมีสิทธิที่จะตั้งผูแทนไปเปนกรรมการจัดหาซื้อที่ดินคนหนึ่ง และ
เมื่อเห็นวาเปนการสะดวกที่จะจัดการในเรื่องหาซื้อที่ดินสถานใด ก็ใหทํารายงานเสนอตอสภา
กรรมการรถไฟ 

(๓) กรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนที่จัดหาซื้อนั้น จะตกมาเปน
ของผูรับอนุญาตตอเมื่อผูที่เปนเจาของทรัพยนั้นไดจัดการโอนกรรมสิทธิ์ใหแกผูรับอนุญาตโดย
ถูกตองตามวิธีที่กฎหมายบังคับไวในการนี้ มิฉะนั้นอยาใหถือวากรรมสิทธิ์ไดเปลี่ยนมือกันเลย 

 
มาตรา ๑๒๓  เมื่อผูรับอนุญาตไดซื้อหรือเชาที่ดินแหงใดไวแลวก็ดี ทานวาผูรับ

อนุญาตไมมีสิทธิอยางใดอยางหนึ่งในแรหรือโลหะธาตุตาง ๆ หรือปาไมซึ่งมีอยูในที่ดินหรือภายใต
พ้ืนดินนั้น หรือในการจับสัตวน้ํานั้นเลย 

 
มาตรา ๑๒๔  ถาในเวลากอสรางรถไฟ ผูรับอนุญาตมีความปรารถนาจะเปลี่ยน

ทางรถไฟเปลี่ยนทางโคง เปลี่ยนระดับทาง หรือเปล่ียนแปลงแถวทางอยางใดอยางหนึ่งใหผิดไป



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จากแบบเดิมที่ย่ืนไว ผูรับอนุญาตตองย่ืนแบบและรายการละเอียดที่คิดจะเปลี่ยนแปลงนั้นตอสภา
กรรมการรถไฟกอน เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงทําการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ได 

 
มาตรา ๑๒๕  ในการกอสรางรถไฟ ผูรับอนุญาตไมมีสิทธิที่จะเปลี่ยนไปทําการ

กอสรางอยางใดอยางหนึ่งข้ึนแทนอุโมงค โคงคูหา หรือทางที่ยกสูงพนพื้นระดับดวยคูหาหรือเสา
ใหผิดไปจากแบบ เวนไวแตจะไดรับอนุญาตจากสภากรรมการรถไฟกอน 

 
มาตรา ๑๒๖  หามมิใหผูรับอนุญาตเปดรถไฟตลอดทั้งสายหรือแตสวนใดสวน

หนึ่ง เพ่ือรับสงคนโดยสารหรือเพ่ือรับบรรทุกสินคา เวนไวแต 
(๑) จะไดแจงความใหสภากรรมการรถไฟทราบลวงหนา ๑ เดือน และ 
(๒) การที่จะเดินรถนั้นผูบัญชาการรถไฟแผนดินไดมีความเห็นชอบ และไดให

อนุมัติเปนลายลักษณอักษรแกผูรับอนุญาตแลว 
 
มาตรา ๑๒๗  เมื่อผูรับอนุญาตมีความปรารถนาที่จะทําการซอมแซมขนานใหญ

หรือจะทําการเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมสิ่งปลูกสราง เครื่องจักร หรือการชางอยางอ่ืนอันเปนการ
สําคัญ ใหย่ืนรายงานการนั้น ๆ และสงแบบกับงบประมาณไปยังสภากรรมการรถไฟเพื่อขออนุมัติ
กอน 

 
มาตรา ๑๒๘  ผูรับอนุญาตมีอํานาจตั้งกฎขอบังคับหรืออัตราคาระวางบรรทุกที่

เห็นจําเปนเพื่อความปราศภัยแหงประชาชน และเพ่ือความสะดวกในการเดินรถ แตกฎขอบังคับ
หรือกําหนดอัตราคาระวางบรรทุกนั้นตองเสนอตอสภากรรมการรถไฟกอน ตอเมื่อผูบัญชาการ
รถไฟแผนดินไดใหอนุมัติและลงนามเปนหลักฐานแลว จึงจะนับวาใชได 

 
มาตรา ๑๒๙  ถาอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลขตองการใหผูรับอนุญาตคนใดรับสง

ถุงเมลผูรับอนุญาตนั้นตองรับเปนธุระจัดการให สวนคารับสงนั้น สุดแลวแตสภากรรมการรถไฟจะ
ส่ังอนุญาตและกําหนดอัตราให 

 
มาตรา ๑๓๐  เมื่อเจาหนาที่ผูมีอํานาจไดรองขอมา ผูรับอนุญาตจําตองเปนธุระ

จัดการรับสงทหารบก ทหารเรือ หรือตํารวจพระนครบาล ตํารวจภูธร หรือผูที่มีหนาที่เก่ียวของนั้น
ดวย 

การรับสงนั้นใหรับสงบรรดาของใช พัสดุ อาวุธปน กระสุนดินดํา และสัมภาระ
ของเจาพนักงานนั้น ๆ ดวย 

 
มาตรา ๑๓๑  เมื่อมีการฉุกเฉินเกิดขึ้นอันเกี่ยวกับความมั่นคงภายนอกหรือ

ภายในแหงพระราชอาณาจักร รัฐบาลมีอํานาจสั่งทางเสนาบดีกระทรวงกลาโหมใหเขายึดถือ
ปกครองทางรถไฟทั้งสายหรือแตสวนใดสวนหนึ่ง พรอมทั้งเคร่ืองประกอบทางรถไฟ รถและสรรพ
พัสดุของผูรับอนุญาตไดช่ัวคราว ตามที่จะเห็นสมควร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูรับอนุญาตซึ่งเปนเจาของทรัพยที่รัฐบาลเขายึดถือปกครองนั้น มีสิทธิจะไดรับคา
ทําขวัญตามที่จะตกลงกัน ถาไมตกลงกันตามที่อนุญาโตตุลาการจะกําหนดให 

อนึ่งรัฐบาลยอมมีอํานาจที่จะขอใหผูรับอนุญาตจัดการเดินรถอันเกี่ยวกับการ
ทหารบกหรือทหารเรือกอนเดินรถธรรมดา 

 
มาตรา ๑๓๒  หามมิใหผูรับอนุญาตคนใดใหบุคคลภายนอกเชาทางรถไฟตลอด

ทั้งสายหรือแตสวนใดสวนหนึ่ง หรือใหเชาเครื่องประกอบทางรถไฟ โดยมิไดรับอนุญาตจากสภา
กรรมการรถไฟกอน 

แตการที่ผูรับอนุญาตไดทําความตกลงเดินรถติดตอกับรถไฟสายอื่นนั้น ไมนับวา
เปนการเชาถือ 

 
มาตรา ๑๓๓  ผูรับอนุญาตจําตองจัดการใหความสะดวกตามสมควรเพื่อการชุม

ทางระหวางรถไฟผูรับอนุญาตกับรถไฟแผนดินหรือรถไฟสายอื่น เมื่อสภากรรมการรถไฟไดมี
ความเห็นชอบใหสรางชุมทางนั้นขึ้นแลว 

 
มาตรา ๑๓๔  ในสวนรถไฟราษฎรนั้น ทานบังคับไววา เมื่อไดเปดเดินรถทั้งสาย

หรือแตสวนใดสวนหนึ่งแลว หามมิใหยึดที่ดินรถไฟ ส่ิงปลูกสรางรถและพัสดุของรถไฟแตเจาหนี้
นั้นมีสิทธิที่จะขอใหตั้งเจาพนักงานรักษาทรัพยได 

 
มาตรา ๑๓๕  นอกจากขอความที่กลาวไวในสวนนี้ บทบัญญัติในสวนที่ ๓ แหง

พระราชบัญญัตินี้ วาดวยการกอสราง การบํารุงและจัดการงาน และสวนที่ ๔ วาดวยการบรรทุกสง
นั้น ใหพึงอนุโลมใชขอบังคับแกรถไฟผูรับอนุญาตไดตามสมควรแกบทนั้น ๆ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวดที ่๔ 
วาดวยความปราศภัยแหงประชาชน 

   
 
มาตรา ๑๓๖  บทบัญญัติในสวนที่ ๕ แหงพระราชบัญญัตินี้ วาดวยความปราศภัย

แหงประชาชนนั้น ใหพึงอนุโลมใชบังคับแกรถไฟผูรับอนุญาตไดตามสมควรแกบทนั้น ๆ 
 
มาตรา ๑๓๗  อาณาบาลรถไฟซึ่งผูบัญชาการไดตั้งข้ึนนั้นมีอํานาจและหนาทีอ่ยาง

เดียวกันกับที่บัญญัติไวในสวนที่ ๑ แหงพระราชบัญญัตินี้ วาดวยจัดวางการทั่วไป 
ในขณะที่อาณาบาลรถไฟไมไดอยูประจําการนั้น ใหนายสถานีและพนักงานกํากับ

รถไฟของผูรับอนุญาตหรือผูแทน เมื่อกระทําการตามหนาที่นั้น มีอํานาจและหนาที่อยางเดียวกัน
กับอาณาบาลรถไฟทุกประการ 

 
มาตรา ๑๓๘  นายหรือพลตํารวจพระนครบาล และนายหรือพลตํารวจภูธร เมื่อ

กระทําการตามหนาที่มีอํานาจเขาออกในที่ดินรถไฟและขึ้นบนรถไดทุกเมื่อ เพ่ือรักษาความ
เรียบรอยแหงประชาชน 

 
มาตรา ๑๓๙  เมื่อไดอนุญาตใหผูรับอนุญาตวางรางรถไฟไปบนทางหลวงแหงใด 

ผูรับอนุญาตตองใชสิทธินั้นดวยความระมัดระวังเพ่ือใหบุคคลหรือยวดยานตาง ๆ ผานไปมา
ในทางหลวงนั้น ไดโดยสะดวกและปราศจากภยันตราย กับจะตองปฏิบัติการตามกฎขอบังคับวา
ดวยการไปมาในทางหลวงนั้นดวย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนที ่๗ 
วาดวยรถไฟหตัถกรรม 

   
 
มาตรา ๑๔๐  รถไฟหัตถกรรมนั้นคือรถไฟที่หางหรือบริษัทซึ่งประกอบหัตถกรรม

หรือพาณิชยกรรมไดสรางข้ึนไวใชเฉพาะแตรับสงคนงานและบรรทุกส่ิงของที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
หรือส่ิงที่ประดิษฐข้ึน กับสิ่งอ่ืน ๆ ที่จําเปนจะตองใชสําหรับกิจการนั้น ๆ 

หามมิใหเรียกหรือรับคาโดยสารหรือคาระวางบรรทุกสินคาแตอยางหนึ่งอยางใด
เปนอันขาด 

 
มาตรา ๑๔๑  รถไฟหัตถกรรมนั้นมี ๒ อยาง คือ 
(๑) รถไฟหัตถกรรมที่เดินเฉพาะแตภายในบริเวณที่ดินอันเปนที่ประกอบการ

ของหางหรือบริษัทเทานั้นอยางหนึ่ง และ 
(๒) รถไฟหัตถกรรมที่เดินอยูทั้งภายในและภายนอกบริเวณที่ดินอันเปนที่

ประกอบการของหางหรือบริษัทนั้นอีกอยางหนึ่ง 
 
มาตรา ๑๔๒  หามมิใหเปลี่ยนประเภทรถไฟหัตถกรรมมาเปนรถไฟผูรับอนุญาต 

เวนแตจะไดย่ืนเรื่องราวขออนุญาตกอนและทั้งไดรับอนุญาตตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา  ๑๔๓  รถไฟหัตถกรรมที่ เดินเฉพาะแตในบริเวณที่ดินอันเปนที่

ประกอบการของหางหรือบริษัทนั้น จะสรางข้ึนไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก
เจาพนักงานผูปกครองทองที่ แตหามมิใหเจาพนักงานฝายปกครองนั้นออกใบอนุญาตให เวนแต
จะไดรับอนุมัติของกรมรถไฟแผนดินกอน 

ในการนี้ ใหหางหรือบริษัทนั้นยื่นแผนที่แสดงเขตแผนผังและงบประมาณสําหรับ
รถไฟที่คิดจะสรางข้ึนนั้นไว ณ ที่วาการของเจาพนักงานผูปกครองทองที่พรอมทั้งสําเนาอีกสํารับ
หนึ่งเพ่ือนําเสนอตอสภากรรมการรถไฟดวย 

ถาในเวลาใดเวลาหนึ่ง หาง หรือบริษัทนั้นมีความประสงคจะเปลี่ยนแปลงทางให
ผิดไปจากที่วางไวเดิม ใหแจงความประสงคที่จะเปลี่ยนนี้แกเจาพนักงานผูปกครองทองที่ใหทราบ
กอน ตอเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะจัดทําการนั้นตอไปได 

 
มาตรา ๑๔๔  บทบัญญัติในกฎหมายนี้ที่วาดวยรถไฟผูรับอนุญาตใหพึงอนุโลมใช

บังคับแกรถไฟหัตถกรรมที่เดินทั้งภายในและภายนอกบริเวณที่ดินอันเปนที่ประกอบการของหาง
หรือบริษัทนั้นได ตามสมควรแกบทนั้น ๆ 

แตวารถไฟหัตถกรรมที่ เดินทั้งภายในและภายนอกบริเวณที่ดินอันเปนที่
ประกอบการของหางหรือบริษัทนั้น ถาหากใชลากเข็นดวยแรงคนหรือแรงสัตวและเดินบนทาง
ช่ัวคราวเพื่อ กิจการ ช่ัวคราวมี กํ าหนดไม เ กินสองป  และมิ ไดมีการบังคับซื้อที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนไซร ทานใหใชบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้อันวาดวยรถไฟหัตถกรรม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ที่เดินเฉพาะภายในบริเวณที่ดินอันเปนที่ประกอบการของหางหรือบริษัทนั้นเปนบทบังคับ คํารอง
ขออนุญาตสรางและเดินรถไฟชนิดนี้ และคํารองขออนุญาตใชที่หลวงชั่วคราว เพ่ือประโยชนแหง
การนั้น ทานใหย่ืนตอสมุหเทศาภิบาลเพื่อใหแสดงความเห็นแลวสงตอไปยังสภากรรมการรถไฟ 
สภากรรมการรถไฟมีอํานาจที่จะสั่งอนุญาตตามคํารองโดยกําหนดใหเสียคาเชาในการใชที่หลวง
ช่ัวคราว และกําหนดเงื่อนไขเพื่อรักษาประโยชนของบุคคลภายนอก และความปลอดภัยแหง
ประชาชนตามแตจะเห็นควร การใหอนุญาตนั้นทานวาจะใหไดตอเมื่อสมุหเทศาภิบาลไดแสดง
ความเห็นวาควรใหอนุญาตเทานั้น๙ 

ถาสภากรรมการรถไฟสั่งยกคํารองเสีย เพราะเหตุรถไฟนั้นมิไดอยูในความหมาย
ของวรรค ๒ แหงมาตรานี้ไซร  ทานวาการที่ส่ังยกคํารองเสียนั้นไมเปนการตัดสิทธิของผูรองในอัน
ที่จะดําเนินการตามความในวรรค ๑๑๐ 

 
มาตรา ๑๔๕  ถาหางหรือบริษัทใดที่ไดรับอนุญาตใหสรางและใชรถไฟหัตถกรรม

บังอาจรับสงคนโดยสารหรือรับบรรทุกสินคาของผูอ่ืนโดยคิดเอาคาโดยสารและคาระวางบรรทุกก็
ดี หรือไมปฏิบัติการตามความในหนังสืออนุญาตขอใดขอหนึ่งก็ดี ทานวาหางหรือบริษัทนั้นมี
ความผิดตองระวางโทษใหปรับเปนพินัยไมเกินกวา ๑,๐๐๐ บาททุก ๆ คราวที่กระทําผิดนั้น 

 

                                                 
๙ มาตรา ๑๔๔ วรรคสอง เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวงแกไข

เพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕ (ฉบับที่ ๒) 
๑๐ มาตรา ๑๔๔ วรรคสาม เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวงแกไข

เพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕ (ฉบับที่ ๒) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภาคที ่๓ 
วาดวยทางหลวงและทางราษฎร 

   
 
มาตรา ๑๔๖  ทางหลวงนั้นทานจัดแบงเปน ๒ ประเภท คือ 
(๑) ทางหลวงของแผนดิน ซึ่งกรมทางเปนเจาหนาที่กอสรางและบํารุงรักษาใน

นามรัฐบาลประเภทหนึ่ง และ 
(๒) ทางหลวงของมณฑล ซึ่งเจาหนาที่ฝายมณฑลไดสรางข้ึนและบํารุงรักษา โดย

ไดรับอนุมัติจากกรมทางอีกประเภทหนึ่ง 
นอกจากทางหลวงที่กลาวแลวนี้ ยังมีทางราษฎรที่พวกราษฎรในตําบลนั้นไดสราง

ข้ึนและบํารุงรักษา 
กรมทางมีอํานาจที่จะรับเอาทางหลวงของมณฑลหรือทางราษฎรมาขึ้นอยูในกรม

ทาง และยกขึ้นเปนทางหลวงของแผนดิน หรือจะลดชั้นทางหลวงของแผนดินลงเปนทางหลวงของ
มณฑลหรือทางราษฎรก็ไดตามที่จะเห็นสมควร 

 
มาตรา ๑๔๗  กรมทางมีอํานาจที่จะดําริการเสมอทุกปวา 
(๑) ควรสรางทางหลวงของแผนดินสายใด หรือแตสวนใดบาง 
(๒) ควรจัดบํารุงดวยวิธีใด เพ่ือใหทางหลวงของแผนดินที่มีอยูแลวใหดีอยูคงที ่
 
มาตรา ๑๔๘  ทางหลวงของแผนดินนั้น ใหนายชางและคนงานในกรมทาง

กอสรางและบํารุงรักษา 
 
มาตรา ๑๔๙  เมื่อไดปรึกษาหารือกับกรมทางแลว ใหเจาหนาที่ฝายมณฑลมี

อํานาจที่จะดําริการดังตอไปนี้วา 
(๑) ควรสรางทางหลวงของมณฑลสายใด หรือแตสวนใดภายในเขตมณฑลนั้น 
(๒) ควรจัดบํารุงทางดวยวิธีใดเพื่อใหทางหลวงของมณฑลที่มีอยูแลวใหดีอยูคงที ่
 
มาตรา ๑๕๐  เมื่อเจาหนาที่ฝายมณฑลไดรองขอมา กรมทางมีอํานาจที่จะตั้งนาย

ชางออกไปเพื่อแนะนําและชวยเหลือเจาหนาที่ฝายมณฑลตามแตกรมทางจะเห็นควร 
 
มาตรา ๑๕๑  การกอสรางและบํารุงรักษาทางราษฎรนั้น ใหอยูในความกํากับ

ตรวจตราของนายอําเภอ 
 
มาตรา ๑๕๒  เมื่อทางหลวงของแผนดินหรือทางหลวงของมณฑลสายใดผานไป

ในจังหวัด เมืองหรือหมูบาน กรมทางจะเขาจัดการบํารุงรักษาทางสายนั้นก็ได ถาดําริเห็นเปนการ
สมควรเพื่อประโยชนแกชนทั่วไป แตสวนคาบํารุงรักษานั้นอาจจะเรียกจากสุขาภิบาลแหงทองที่ ๆ 
ทางผานไปนั้นได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๕๓  บรรดาเรื่องราวที่เก่ียวกับทางหลวงของแผนดินขนาดกวางยาว 
รายละเอียดชนิดการกอสราง และการบํารุงรักษากับเลขหมายประจําทางพรอมดวยแผนที่ทาง
หลวงทุกสายนั้น ใหเก็บรักษาไวที่กรมทาง 

สวนเรื่องที่เก่ียวกับทางหลวงของมณฑลนั้น ใหเก็บรักษาไว ณ ศาลารัฐบาล
มณฑล และใหสงสําเนาเรื่องทางหลวงของมณฑลและแผนที่เขามายังกรมทางปละครั้ง 

 
มาตรา ๑๕๔  หามมิใหยกเอากําหนดอายุความขึ้นตอสูสิทธิของแผนดินในเรื่อง

ที่ดินซึ่งเปนทางหลวง กับหามมิใหยึดที่ดินนั้น 
 
มาตรา ๑๕๕  เมื่อเห็นเปนการจําเปนที่จะตองเปลี่ยนแนวทางเกวียนสายใดสาย

หนึ่งซึ่งอยูในประเภททางหลวงของแผนดินหรือทางหลวงของมณฑลใหเจาหนาที่ฝายมณฑลจัดทํา
ไป แตถาเปนทางหลวงของแผนดิน ใหรายงานแจงเหตุการณละเอียดเขามายังกรมทางโดยพลัน 

 
มาตรา ๑๕๖  ในการกอสรางหรือเปล่ียนแปลงทางหลวงสายใด ถาตองการที่ดิน

หรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนซึ่งไมใชเปนของแผนดิน ใหเจาหนาที่มีอํานาจจัดหาซื้อทรัพยนั้นได 
บทบัญญัติวาดวยการจัดหาซื้อที่ดินดังกลาวไวในภาค ๑ แหงพระราชบัญญัตินี้ 

ใหพึงอนุโลมใชบังคับไดตามสมควรแกบทนั้น ๆ แตถาเปนทางหลวงของมณฑล ใหเจาหนาที่ฝาย
มณฑลมีอํานาจตั้งผูแทนคนหนึ่งเปนกรรมการจัดหาซื้อที่ดินนั้นได 

 
มาตรา ๑๕๗  บทบัญญัติวาดวยการกอสรางและการบํารุงดังกลาวไวในภาค ๑ 

แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหพึงอนุโลมใชบังคับแกทางหลวงไดตามสมควรแกบทนั้น ๆ 
 
มาตรา ๑๕๘  เจาหนาที่ผูรักษาทางหลวงมีอํานาจแจงความแกเจาของที่ดิน หรือ

อสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนตามริมทางหลวงนั้นวา 
(๑) หามมิใหขุดหรือถมรอง คู บอน้ํา สระน้ํา หรือหลุมภายในระยะ ๖ เมตรจาก

ชานเขื่อนหรือขอบทางหลวง 
(๒) ใหตัดรานกิ่งหรือตัดโคนตนไม ร้ัวตนไมลงเปนครั้งคราวตามแตนายชาง

บํารุงทางจะสั่ง เพ่ือมิใหเปนเครื่องกีดขวางตอการไปมาหรือเปนอันตรายตอทางหลวง 
ถาเจาของที่ดินคนใดไมปฏิบัติการตามคําแจงความของเจาหนาที่นั้นแลวให

เจาหนาที่นั้นมีอํานาจใหคนงานของตนจัดการทําเสียเองไดตามที่เห็นวาจําเปน 
 
มาตรา ๑๕๙  กรมทางมีอํานาจสงพนักงานไปตรวจทางหลวงของมณฑลและทาง

ราษฎร แลวทํารายงานเสนอวาทางเหลานั้นเปนอยูอยางไร และการบํารุงรักษาทางนั้นเปนสถานใด 
กับออกความเห็นวาควรจะเปลี่ยนทางนั้นเปนประเภทใดได 

 
มาตรา ๑๖๐  กรมทางมีอํานาจออกกฎขอบังคับตามที่เห็นวาจําเปนในขอตอไปนี้ 

คือ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) วาดวยลําดับชั้นทางหลวงควรจะแบงออกเปนถนน ทางเกวียน ทางตาง 
ทางเดิน ฯลฯ ตามแตสภาพแหงการคาขาย หรือการไปมาในทางนั้น ๆ 

(๒) วาดวยพันธะของเจาของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนที่อยูริมทางหลวง
นั้นที่จะไมขุดถมที่หรือตองตัดโคนตนไมที่อยูริมทาง 

(๓) วาดวยระเบียบการที่ประชาชนพึงใชทางหลวงกับขอบังคับสําหรับทางและ
การไปมา เพ่ือรักษาทางนั้นไวใหดีอยูคงที่ และเพ่ือมิใหมีภยันตรายตอประชาชนในการไปมา 

(๔) วาดวยวิธีปดประกาศแจงความ เครื่องหมายบอกทาง และหลักหมาย
ระยะทาง 

 
มาตรา ๑๖๑  ผูใดกระทําความผิดดังกลาวตอไปนี้ ใหลงโทษฐานลหุโทษตามที่

บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา เวนไวแตการกระทําเชนนั้นประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติวา
เปนความผิดและกําหนดโทษไวแลว 

(๑) ผูใดกระทําการโดยเจตนาขัดขวางตอพนักงานในเวลาที่ทําการตามหนาที่ก็ดี 
หรือกระทําการขัดขวางผูมีหนาที่อันชอบดวยกฎหมายในการรังวัดกอสรางหรือบํารุงทางหลวงก็ดี 
หรือถอนหมุดหลักที่ปกไวในดิน หรือลบเลือนทําลายเครื่องหมายใด ๆ ที่ทําไวสําหรับกิจการนั้น 
ๆ ก็ดี ทานวามันมีความผิดฐานลหุโทษ ตองระวางโทษชั้น ๒ 

(๒) ผูใดมิไดรับอนุญาตอันชอบดวยกฎหมายบังอาจขุดขนดิน ทราย ศิลา หญา 
ตนไม หรือวัตถุส่ิงอ่ืนไปจากมูลดิน คู สะพาน เข่ือนสะพาน ทางระบายน้ําหรือกําแพงเขื่อน หรือ
ทําความเสียหายแกทางหลวงอยางหนึ่งอยางใด ทานวามันมีความผิดฐานลหุโทษ ตองระวางโทษ
ช้ัน ๓ 

(๓) ผูใดมิไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย เปลี่ยนทางน้ําหรือรางน้ําดวย
ความเจตนา หรือทําทํานบกั้นคูหรือทางระบายน้ําใตสะพาน หรือก้ันทางน้ําโดยวิธีอยางใด ๆ อัน
เปนเหตุที่อาจใหเกิดเสียหายแกทางหลวงได ทานวามันมีความผิดฐานลหุโทษ ตองระวางโทษชั้น 
๓ 

(๔) ผูใดลากไถ คราด หรือเครื่องมืออยางอ่ืนไปตามทางหลวงก็ดีหรือผานขาม
ไปอันเปนเหตุที่อาจทําใหถนนเปนรอยหรือขุดเปนหลุมเปนบอโดยมิไดใชความระมัดระวังตามที่
กรมทางไดกําหนดไวก็ดี ทานวามันมีความผิดฐานลหุโทษ ตองระวางโทษชั้น ๑ 

(๕) ผูใดรื้อถอนหลัก เสาหรือเคร่ืองหมายบอกทาง เครื่องหมายชี้หนทางและ
บอกระยะทางก็ดี หรือทําลายหรือทําใหเสียหายก็ดี ทานวามันมีความผิดฐานลหุโทษ ตองระวาง
โทษชั้น ๒ 

(๖) ผูใดไมปฏิบัติการตามกฎขอบังคับของกรมทางวาดวยพันธะของเจาของที่ดิน
อสังหาริมทรัพยอยางอ่ืนที่อยูริมทางหลวงหรือระเบียบวาดวยการใชทางหลวง ทานวามันมี
ความผิดฐานลหุโทษ ตองระวางโทษชั้น ๒ 

 
มาตรา ๑๖๒  เมื่อผูใดกระทําความผิดซึ่งมีโทษเพียงแตปรับเปนพินัยสถานเดียว 

ทานวาพนักงานที่กรมทางไดตั้งแตงข้ึนเพื่อฟองรองคดีนั้นมีอํานาจประนีประนอมยอมความได



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทันทีโดยยอมรับเบี้ยปรับตามอัตราอยางสูงที่กฎหมายบัญญัติไว แลวออกใบเสร็จใหเปนสําคัญ 
สวนเงินพินัยที่เก็บไดนั้นใหกรมทางทําบัญชีสงไปยังกระทรวงยุติธรรม ฯ 

 
ประกาศมา ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ เปนปที่ ๑๒ ในรัชกาลปจจุบันนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกาศแกไขความในมาตรา ๓ ขอ (๑) แหงพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง พระ
พุทธศักราช ๒๔๖๔๑๑ 
 
พระราชบัญญตัิจัดวางการรถไฟและทางหลวงแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๓๑๒ 

 
พระราชบัญญตัิจัดวางการรถไฟและทางหลวงแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕๑๓ 

 
มาตรา ๔๑๔  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๕๑๕  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๖๑๖  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๗๑๗  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๘๑๘  (ยกเลิก) 
 

พระราชบัญญตัิจัดวางการรถไฟและทางหลวงแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕ (ฉบับที่ ๒)๑๙ 
 

พระราชบัญญตัิจัดวางการรถไฟและทางหลวงแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๖๒๐ 
 

พระราชบัญญตัิจัดวางการรถไฟและทางหลวงแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๗๒๑ 
 
 

                                                 
๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๓๘/-/หนา ๕๘๖/๕ มีนาคม ๒๔๖๔ 
๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๔๗/-/หนา ๑๒๔/๑๐ สิงหาคม ๒๔๗๓ 
๑๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๔๙/-/หนา ๒๘๘/๒๒ สิงหาคม ๒๔๗๕ 
๑๔ มาตรา ๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวงแกไขเพ่ิมเติม 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
๑๕ มาตรา ๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวงแกไขเพ่ิมเติม 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
๑๖ มาตรา ๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวงแกไขเพ่ิมเติม 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
๑๗ มาตรา ๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวงแกไขเพ่ิมเติม 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
๑๘ มาตรา ๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวงแกไขเพ่ิมเติม 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
๑๙ ราชกิจานุเบกษา เลม ๔๙/-/หนา ๕๑๓/๒๗ พฤศจิกายน ๒๔๗๕ 
๒๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๐/-/หนา ๕๔๓/๑๗ กันยายน ๒๔๗๖ 
๒๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๕๒/-/หนา ๓๓๒/๕ พฤษภาคม ๒๔๗๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สุมลรัตน/อรรถชัย/เกษร/จัดทํา 
๑๒/๐๓/๔๖ 

วชิระ/ปรับปรุง 
๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 

 
 


