พระราชบัญญัติ
จัดวางการรถไฟแลทางหลวง
พระพุทธศักราช ๒๔๖๔
------------------------มีพระบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ดํารัสเหนือเกลา ฯ ใหประกาศใหทราบทั่วกันวา ดวยมีเหตุสมควรที่จะจัดวางการรถไฟแผนดิน รถไฟราษฎรและทางหลวง
ใหเรียบรอยดียิ่งขึ้น และเพื่อรวบรวมบทกฎหมายขอบังคับในเรื่องนี้เขาไวเปนหมวดหมู จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ให
ตราพระราชบัญญัติโดยบทมาตราไวตอไปดังนี้
ขอความเบื้องตน
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวงพระ
พุทธศักราช ๒๔๖๔”
มาตรา ๒ ใหใชพระราชบัญญัตินี้เปนกฎหมาย ตั้งแตวันที่ ๑๕ เดือนสิงหาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๔
เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
(๑) คําวา “รถไฟ” หมายความวากิจการที่จัดทําขึ้นเพื่อหาประโยชนดวยวิธีบรรทุก สงคนโดยสารและ
สินคาบนทางซึ่งมีราง สวนรถไฟที่ใชแตเฉพาะภายในตําบลหนึ่ง เมืองหนึ่ง หรือจังหวัดหนึ่งนั้น ใหเรียกวา “รถราง”
(๒) คําวา “ที่ดินรถไฟ” หมายความวาที่ดินทั้งหลายที่ไดจัดหาหรือเชาถือไวใชในการรถไฟโดยชอบดวย
พระราชกําหนดกฎหมาย
(๓) คําวา “ทางรถไฟ” หมายความวาถนนหรือทางซึ่งไดวางรางเพื่อการเดินรถ
(๔) คําวา “เครื่องประกอบทางรถไฟ” หมายความวา สถานี สํานักงานที่ทําการ คลังไวสินคา เครื่องจักร
ประจําที่ และสรรพสิ่งของทั้งปวงที่กอสรางไวเพื่อประโยชนของรถไฟ
(๕) คําวา “รถ” หมายความวารถจักร รถบรรทุก รถคนโดยสารหรือรถขนของซึ่งมีลอครีบสําหรับเดิน
บนราง
(๖) คําวา “พัสดุ” หมายความวารางอะไหล ไมหมอน หมุดควงและแปนควง เครื่องอะไหลสําหรับ
รถ เครื่องประกอบสําหรับสรางสะพาน ของเครื่องใชในการกอสราง เครื่องมือ วัตถุเชื้อเพลิงน้ํามันหยอดเครื่อง หรือของสิ่ง
อื่น ๆ ซึ่งรถไฟเก็บสะสมไวใช
(๗) คําวา “พนักงานรถไฟ” หมายความวาบุคคลที่รถไฟไดจางไวหรือไดมอบหนาที่ใหกระทํากิจการ
อยางใดอยางหนึ่งของรถไฟ
(๘) คําวา “หัตถภาระ” หมายความวาถุง ยาม หอผา หรือกระเปาถือทุกชนิด ซึ่งผูโดยสารนําไปในหอง
รถโดยสาร เพื่อใชสอยเองหรือเพื่อความสะดวก

-๒-

(๙) คําวา “ครุภาระ” หมายความวาสรรพสิ่งของเครื่องใชทุกชนิดซึ่งผูโดยสารอาจนําบรรทุกในรถ
สัมภาระ
(๑๐) คําวา “หอวัตถุ” หมายความวาหอของ ถุง หีบ ตะกรา และของสิ่งอื่น ๆ (รวมทั้งผลไม ผัก ปลา
เปด ไก หาน ฯลฯ) ที่บรรทุกไดในขบวนรถโดยสารตามอัตราระวางบรรทุกหอวัตถุ
(๑๑) คําวา “สินคา” หมายความวาสรรพสิ่งของหรือสินคาทั้งปวงที่สงไปตามอัตราสินคา
(๑๒) คําวา “ของมีชีวิต” หมายความวาสัตวมีชีวิตทุกอยางที่สงไปในขบวนรถสินคาหรือขบวนรถอื่น
(๑๓) คําวา “ผูรับอนุญาต” หมายความวาบุคคล หางหุนสวนหรือบริษัทที่ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลให
สรางรถไฟไดเปนพิเศษ
(๑๔) คําวา “ทางหลวง” หมายความวาบรรดาถนนหลวง ทางเกวียนและทางตาง อันอยูในความกํากับ
ตรวจตราแหงเจาหนาที่ของรัฐบาล
(๑๕) คําวา “ทางราษฎร” หมายความวาถนนหนทาง ทางเกวียนและทางตางอยางอื่น ๆนอกจากที่
จัดเปนทางหลวง
(๑๖) คําวา “ทางน้ํา” หมายความวา แมน้ํา ลําน้ํา และคลองที่เรือเดินได
มาตรา ๔ รถไฟจัดแบงเปน ๓ ประเภท คือ
(๑) รถไฟแผนดิน
(๒) รถไฟผูรับอนุญาต
(๓) รถไฟหัตถกรรม
มาตรา ๕ การกําหนดประเภทรถไฟก็ดี หรือการเปลี่ยนแปลงประเภทรถไฟก็ดี ทานบังคับวาจําตองมี
ประกาศพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๖ ในสวนรถไฟทั้งหลายนอกจากรถไฟหัตถกรรม
(๑) หามไมใหยกกําหนดอายุความขึ้นตอสูสิทธิของแผนดินเหนือที่ดินรถไฟ หรืออสังหาริมทรัพยอยาง
อื่นของรถไฟ
(๒) หามไมใหเอกชนหรือบริษัทใด ๆ หวงหามหรือถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินรถไฟ หรืออสังหาริมทรัพยอยาง
อื่น เวนไวแตจะไดมีประกาศกระแสพระบรมราชโองการเปนพิเศษวาทรัพยนั้น ๆ ไดขาดจากเปนที่ดินรถไฟแลว
(๓) หามมิใหยึดที่ดินรถไฟ สิ่งปลูกสราง รถและพัสดุของรถไฟ
มาตรา ๗ ตั้งแตวันที่ไดประกาศใชพระราชบัญญัตินี้สืบไป แมถึงวาจะมีขอความกลาวไวเปนอยางอื่น
ในหนังสือพระราชทานพระบรมราชานุญาตนั้นก็ดี บทพระราชบัญญัติทั้งหลายนี้ซึ่งวาดวยความสงบเรียบรอยและความ
ปราศภัยแหงประชาชน กับทั้งวาดวยการสอดสองและการกํากับตรวจตราโดยสภากรรมการรถไฟนั้น ทานใหใชบังคับแก
บรรดารถไฟราษฎรทั้งหลายซึ่งมีอยูในพระราชอาณาจักรในวันที่ออกใชพระราชบัญญัตินี้ดวย

- ๓-

ภาคที่ ๑
วาดวยรถไฟแผนดิน
สวนที่ ๑
วาดวยจัดวางการทั่วไป
----------------มาตรา ๘1 รถไฟหลวงนั้น เปนสมบัติของแผนดินอยูในความบังคับบัญชาของกรมรถไฟขึ้นอยูใน
กระทรวงเศรษฐการ มีอธิบดีเปนหัวหนาบัญชากิจการ อยูภายใตความบังคับบัญชาและรับผิดชอบของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเศรษฐการ
มาตรา ๙2 ใหมีคณะกรรมการรถไฟขึ้นคณะหนึ่งประกอบดวย
(๑) กรรมการโดยตําแหนง ไดแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐการเปนประธาน อธิบดีกรมรถไฟ
อธิบดีกรมโยธาเทศบาล อธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงการตางประเทศ ผูแทน
กระทรวงการคลัง และผูแทนกระทรวงมหาดไทย และ
(๒) กรรมการที่ไดรับแตงตั้งเจ็ดนาย เลือกจากผูมีความรูความชํานาญในกิจการซึ่งเกี่ยวกับการรถไฟ
หรือเกี่ยวกับกฎหมาย ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐการจะไดประกาศตั้งขึ้นโดยไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๐2 ใหคณะกรรมการรถไฟมีหนาที่ควบคุมรถไฟราษฎรตามอํานาจและหนาที่ซึ่งมีบทกําหนด
ไววา เปนอํานาจหนาที่ของสภากรรมการรถไฟ ตามพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง พุทธศักราช ๒๔๖๔
ในสวนรถไฟหลวง ใหคณะกรรมการนี้มีหนาที่รับปรึกษา ในเมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐการ
เสนอในเรื่องตอไปนี้
๑. โครงการและนโยบายของการรถไฟ
๒. การลงทุนใหม
๓. งบประมาณประจําป และ
๔. กิจการอยางอื่นเกี่ยวดวยการรถไฟ
คณะกรรมการรถไฟอาจรองขอใหบุคคลภายนอกมาใหคําแนะนําและความเห็นและอาจเชิญเจาหนาที่
คนใด ๆ มาชี้แจงขอความ หรืออาจตั้งอนุกรรมการขึ้นสอบสวนขอความใด ๆ ได
มาตรา ๑๑2 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเศรษฐการเปนผูสั่งใหเรียกประชุมคณะกรรมการรถไฟ
การประชุมของคณะกรรมการนี้ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาแปดนาย จึงเปนองคประชุม

__________________________________________
1
มาตรา 8 แกไขโดยมตรา 4 แหงพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวงแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477
2
มาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 11 แกไขโดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวงแกไข
เพิ่มเติม พุทธศักราช 2477

-๔-

การลงมติใหถือเอาคะแนนขางมากของจํานวนกรรมการที่มาประชุม
มาตรา ๑๒ ผูบัญชาการจะไดตั้งอาณาบาลรถไฟ ซึ่งมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) จัดการสืบสวนในเรื่องที่ผูโดยสารก็ดี หรือบุคคลอื่น ๆ ก็ดี หรือพนักงานรถไฟก็ดีไดกระทําผิดหรือ
กระทําการเสียหายใหเกิดขึ้นอยางใดอยางหนึ่งซึ่งเปนการฝาฝนขืนขัดตอพระราชกําหนดกฎหมายและกฎขอบังคับของ
รถไฟ แลวใหจดหมายบันทึกเหตุการณนั้น ๆ ลงไวในสมุดบัญชีความ
(๒) รายงานเหตุการณที่มีผูกระทําผิดนั้นตอกรมรถไฟแผนดินและแจงใหอัยการทองที่ซึ่งมีอํานาจนั้น
ทราบ เมื่อเห็นวาเปนการจําเปนที่จะตองฟองรองเปนคดีอาญา
(๓) จับกุมผูกระทําผิดซึ่งหนา หรือที่มีเหตุอันควรสงสัยวาผูนั้นไดกระทําผิดเปนอาญาแผนดิน เมื่อเห็น
วาจําเปน และใหสงตัวผูผิดนั้นไปยังอัยการ
(๔) รายงานเหตุการณเสียหายตอกรมรถไฟแผนดิน และจัดการยื่นฟองเรียกคาเสียหายแทนกรมรถไฟ
แผนดินตอศาลซึ่งมีอํานาจที่จะรับพิจารณาพิพากษาคดีนั้น
มาตรา ๑๓ อาณาบาลรถไฟเปนผูรับเรื่องราวหรือคํารองขอคาเสียหายของบุคคลผูซึ่งรองทุกขวาไดรับ
ความเสียหายอยางใดอยางหนึ่งอันเนื่องแตการกอสราง การบํารุง หรือลักษณะจัดการงานแหงรถไฟ
มาตรา ๑๔ ในขณะที่อาณาบาลรถไฟไมไดอยูประจําการนั้น ใหนายสถานี พนักงานกํากับรถ หรือ
ผูแทนเมื่อกระทําการตามหนาที่นั้น มีอํานาจและหนาที่อยางเดียวกันกับอาณาบาลรถไฟทุกประการ
มาตรา ๑๕ กรมรถไฟแผนดินมีอํานาจที่จะออกกฎขอบังคับ และตั้งอัตราคาระวางขึ้นไวได เมื่อเห็นวา
เปนการจําเปนในขอตอไปนี้ คือ
(๑) วาดวยแบบและการสรางรถ
(๒) วาดวยวิธีจัดระเบียบการเดินรถและวางกําหนดอัตราใหรถวิ่งเร็วหรือชาเพียงไร และใหเดินไปได
โดยสถานใด
(๓) วาดวยอัตราคาระวางซึ่งผูโดยสารตองเสีย
(๔) วาดวยจํานวนผูโดยสารในหองรถหองหนึ่ง ๆ ไมใหเกินกวากําหนดอยางสูงตามที่จะไดตั้งขึ้นไว
(๕) วาดวยการบรรทุกผูโดยสารและจัดที่ใหผูโดยสารอยูและวาดวยหัตถภาระของผูโดยสารนั้น
(๖) วาดวยรถขายอาหาร และหองขายอาหาร
(๗) วาดวยอัตราระวางบรรทุก ขอสัญญาและขอไขสัญญาที่กรมรถไฟแผนดินจะรับบรรทุก รับรักษา
ของ หรือรับฝากหัตถภาระ ครุภาระ หอวัตถุและสินคาไวในที่แหงใดแหงหนึ่งของรถไฟในนามของผูเปนเจาของ ผูสงของ
หรือผูรับของนั้น
(๘) วาดวยกําหนดเวลาที่รถไฟจะออกเดิน

-๕-

(๙) วาดวยการเดินรถ
(๑๐) วาดวยเครื่องอาณัติสัญญาและโคมไฟของรถไฟ
(๑๑) วาดวยการสับเปลี่ยนรถ หรือจัดใหรถหลีกรางกัน
(๑๒) วาดวยกุญแจและเหล็กเปดปดราง รางซึ่งผานกัน และทางรถไฟผานถนนเสมอระดับ
(๑๓) วาดวยจัดการเพื่อระงับ หรือลดหยอนภยันตรายอันพึงเกิดขึ้นแกกิจการของรถไฟและเกี่ยวกับ
ประชาชนหรือพนักงานรถไฟ
(๑๔) วาดวยความปราศภัย ความผาสุก และความเรียบรอยของประชาชนในระหวางเวลาเดินทาง อยู
ในรถหรือในที่ดินของรถไฟ แตอัตราคาระวางโดยสารและคาบรรทุกอยางสูงนั้น กรมรถไฟแผนดินและกระทรวงพาณิชย
ตองกําหนดโดยมีขอตกลงกันกอน
กฎขอบังคับและอัตราคาระวางดังกลาวนี้ เมื่อผูบัญชาการรถไฟแผนดินไดแจงความออกประกาศใหใช
แลว ก็เปนอันใชไดทีเดียว
มาตรา ๑๖ กฎขอบังคับและอัตราคาระวางที่วาดวยการเดินรถและลักษณะจัดการงานแหงรถไฟนั้น ให
พิมพและปดประจําไวใหประจักษแจงที่สถานีรถไฟทุกแหง เมื่อไดทําเชนนี้แลวทานใหสันนิษฐานวาขอความในกฎขอบังคับ
และอัตราคาระวางนั้นเปนอันทราบแกชนทั้งปวงผูซึ่งไดใชรถไฟนั้น
มาตรา ๑๗ รถไฟทหารบกนั้นสรางและรักษาดวยกําลังของทหารบก และใชเงินในแผนกทหารบกดวย
การบังคับบัญชาและกํากับตรวจตรารถเหลานี้ ในเวลาสันติภาพใหอยูในอํานาจของผูบัญชาการรถไฟ
แผนดิน
สวนที่ ๒
วาดวยการจัดหาซื้อที่ดิน
---------------------มาตรา ๑๘ ที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอื่น ซึ่งรัฐบาลตองการเพื่อสรางทางรถไฟนั้นใหอยูใน
ขอบังคับวาดวยการจัดหาซื้อที่ดิน กลาวคือ การบังคับใหขายตามขอความดังกลาวไวในสวนที่ ๒นี้
มาตรา ๑๙ เมื่อไดตกลงวาจะสรางทางรถไฟขึ้นแลว แตยังมิทันไดตรวจวางแนวทางใหแนนอน จะทรง
พระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหออกประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินภายในที่ ๆ คิดวาจะสรางทางรถไฟขึ้นนั้นกอน
พระราชกฤษฎีกานั้นใหมีอายุใชไดสองป หรือตามกําหนดเวลาที่เห็นวาจําเปน เพื่อทําการตรวจวาง
แนวทางใหแนนอนดังแจงไวในพระราชกฤษฎีกานั้น
มาตรา ๒๐ ใหกรมรถไฟแผนดินเปนธุระจัดการในเรื่องจัดหาซื้อที่ดินตามที่เห็นวาจําเปนเพื่อสรางทาง
รถไฟ

-๖-

มาตรา ๒๑ ภายในอายุเวลาตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินนั้น พนักงานรถไฟมีสิทธิเขาไป
กระทํากิจการในที่ดินของชนทั้งหลายตามที่เห็นวาจําเปน เพื่อตรวจวางแนวทางใหแนนอน เปนตนวา วัดระยะ ปกกรุย เก็บ
ตัวอยางศิลา ทรายและวัตถุอื่น ๆ แตใหพึงเขาใจวาผูเปนเจาของหรือผูที่ปกครองทรัพยนั้นโดยชอบดวยกฎหมายมีสิทธิที่จะ
ไดรับคาทําขวัญ เพื่อทดแทนการเสียหายอันเกิดขึ้นจากการตรวจทําแผนที่สรางทางรถไฟนั้น
มาตรา ๒๒ เมื่อเจาพนักงานไดตรวจและวางแนวทางรถไฟอันแนนอนไดตลอดทั้งสายหรือทําไดแต
เฉพาะสวนใดสวนหนึ่ง ใหออกประกาศพระราชกฤษฎีกาอีกฉบับหนึ่งเพื่ออนุญาตใหจัดซื้อที่ดิน ในพระราชกฤษฎีกานั้นให
ลงกทงความดังนี้ คือ
(๑) ความประสงคที่ใหจัดซื้อที่นั้นเพื่อเหตุการณใด
(๒) ที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่ตองประสงคใหจัดซื้อและตําบลเขตแขวงซึ่งที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพยนั้นตั้งอยู
กับใหมีแผนที่หรือแผนผังแสดงเขตที่ดินที่ตองการเพื่อสรางทางรถไฟและเขตที่ดินทุกรายที่อนุญาตให
จัดซื้อหมดทั้งแปลงหรือแตสวนใดสวนหนึ่ง ไวทายประกาศพระราชกฤษฎีกานั้นดวย
มาตรา ๒๓ พระราชกฤษฎีกาจัดซื้อที่ดินนั้นใหลงพิมพประกาศโฆษณาในหนังสือราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๔ ใหทําสําเนาพระราชกฤษฎีกาโดยมีเจาหนาที่รับรอง กับแผนที่ทายพระราชกฤษฎีกานั้น
มอบสงใหไว ณ สถานที่เหลานี้ คือ
(๑) ที่วาการกรมรถไฟแผนดิน
(๒) ศาลารัฐบาลมณฑล ศาลากลางจังหวัด และที่วาการในตําบลซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น
อันตองจัดซื้อนั้นตั้งอยู
(๓) หอทะเบียนที่ดินในมณฑลซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นอันตองจัดซื้อนั้นตั้งอยู
มาตรา ๒๕ จําเดิมแตวันที่ไดออกประกาศพระราชกฤษฎีกาใหจัดซื้อที่ดินในหนังสือราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป ใหกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอสังหาริมทรัพยอยางอื่นดังไดระบุกลาวไวในพระราชกฤษฎีกานั้น ตกมาเปนของกรม
รถไฟแผนดินทันทีแตกรมรถไฟแผนดินจะมีสิทธิเขาปกครองยึดถือทรัพยนั้นไดตอเมื่อไดใชเงินหรือวางเงินคาทําขวัญแลว
ตามความที่ทานบัญญัติไวโดยบทมาตราตอไปนี้
อนึ่งตั้งแตวันที่ไดออกประกาศพระราชกฤษฎีกานั้นเปนตนไป ถาบุคคลผูใดผูหนึ่งซึ่งมีสิทธิในที่ดินและ
อสังหาริมทรัพยอยางอื่นดังกลาวไวในพระราชกฤษฎีกานั้น จําหนายหรือโอนสิทธิในทรัพยใหแกบุคคลผูอื่นดวยประการใด
ๆ บุคคลผูรับโอนหรือรับชวงนั้นมีสิทธิที่จะเรียกรองไดก็แตเฉพาะเงินคาทําขวัญเทานั้น

-๗-

มาตรา ๒๖ เงินคาทําขวัญนั้นทานใหกําหนดใหแก
(๑) เจาของที่ดินที่ตองจัดซื้อ
(๒) เจาของสิ่งปลูกสรางที่รื้อไมได (กลาวคือ สิ่งปลูกสรางทุกอยางถึงแมวาจะทําดวยไมแตตองเปนเสา
ไมจริงหรือปลูกเปนเสากอวางคาน) ซึ่งมีอยูในที่ดินนั้นในวันที่ไดออกประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินหรือวาได
ปลูกสรางขึ้นภายหลังโดยไดรับอนุญาตเปนพิเศษ
(๓) ผูเชาที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่รื้อไมไดซึ่งตองจัดซื้อ แตการเชาถือนั้นตองมีหลักฐานเปนลายลักษณ
อักษร และไดทําไวกอนวันที่ออกประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน หรือไดทําขึ้นภายหลังวันในประกาศนั้นโดย
ไดรับอนุญาตเปนพิเศษ และการเชาถือนั้นยังไมสิ้นอายุไปกอนวันหรือภายในวันที่กรมรถไฟแผนดินไดเขาปกครองที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสรางนั้น แตเงินคาทําขวัญในเรื่องเชาถือดังวามานี้พึงกําหนดใหเฉพาะที่ผูเชาไดเสียหายจริง ๆ โดยเหตุที่ตอง
ออกจากที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางกอนถึงวันกําหนดในสัญญาเชานั้น
(๔) เจาของตนผลไมหรือพืชพันธุไมซึ่งอยูในที่ดินนั้นในวันที่ออกประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขต
ที่ดิน หรือที่ปลูกขึ้นภายหลังโดยไดรับอนุญาตเปนพิเศษ
(๕) เจาของสิ่งปลูกสรางที่รื้อไดซึ่งอยูในที่ดินนั้น ในวันที่ออกประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน
แตเงินคาทําขวัญในเรื่องนี้พึงกําหนดใหเฉพาะคารื้อขนและคาที่จะตองปลูกสรางขึ้นใหม
มาตรา ๒๗ เมื่อตองจัดซื้อสิ่งปลูกสรางที่รื้อไมไดแตสวนหนึ่ง ผูเปนเจาของอาจรองขอใหจัดซื้อสวนที่ยัง
เหลืออยูซึ่งใชการไมไดนั้นดวย
มาตรา ๒๘ เมื่อไดจัดซื้อที่ดินรายใดไวไมหมดทั้งแปลง ทําใหเหลือเนื้อที่เปนเศษอยูไมถึงสวนหนึ่งใน
สามของจํานวนที่ดินนั้น และเศษที่เหลือนั้นมีนอยกวาหนึ่งรอยตารางเมตร ผูเปนเจาของอาจรองขอใหจัดซื้อที่ดินนั้นหมด
ทั้งแปลงได แตที่ที่เหลือนั้นตองไมติดตอเปนผืนเดียวกันกับที่ดินแปลงอื่นของเจาของเดียวกัน
มาตรา ๒๙ เงินคาทําขวัญที่จะใชเปนคากรรมสิทธิ์ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสรางที่รื้อไมไดนั้นพึงกําหนดให
ตามราคาที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่ซื้อขายกันในตลาดในวันที่ออกประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินและตามแต
พฤติการณพิเศษเปนเรื่อง ๆ ไป
เมื่อที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่รื้อไมไดตองจัดซื้อไวแตสวนหนึ่ง และสวนที่เหลือนั้นตองลดนอยถอยราคา
ลงไปแลว ก็ใหกําหนดคาทําขวัญใหสําหรับสวนที่เหลืออันตองลดนอยถอยราคาไปนั้นดวย
เมื่อผูเปนเจาของอาศัยอยูในที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางอันตองจัดซื้อนั้นก็ดี หรือประกอบกิจการคาขายโดย
ชอบดวยกฎหมายอยูในที่นั้นก็ดี ใหกําหนดคาทําขวัญใหสําหรับการเสียหายโดยตรง ซึ่งผูนั้นไดเสียไปในการที่ตองออกจาก
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางนั้นดวย
มาตรา ๓๐ เมื่อการสรางทางรถไฟและเครื่องประกอบทางรถไฟกระทําใหทรัพยซึ่งเหลือจากที่จัดซื้อนั้น
มีราคาสูงขึ้นเปนพิเศษในขณะนั้น ทานใหเอาจํานวนราคาทรัพยที่ไดทวีราคาสูงขึ้นนี้หักทอนออกจากจํานวนเงินคาทําขวัญ
แตทั้งนี้อยาใหถือวาราคาทรัพยที่ไดทวีขึ้นนั้นสูงไปกวาจํานวนเงินคาทําขวัญเพื่อใหผูเปนเจาของทรัพยกลับตองใชเงินให
อีกเลย

- ๘-

มาตรา ๓๑ หามมิใหคิดคาทําขวัญใหสําหรับราคาที่ไดทวีสูงขึ้นในทรัพยเหลานี้ คือ
(๑) สิ่งปลูกสราง หรือเพิ่มเติม หรือการเพาะปลูก หรือการกระทําใหที่เจริญขึ้นอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
การเชาถือซึ่งไดกระทําขึ้นภายหลังวันในประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินโดยมิไดรับอนุญาตพิเศษจากผู
บัญชาการรถไฟแผนดิน (ยกเวนแตการทํานา หรือทําสวน ที่จัดทําอยูตามปรกติ)
(๒) สิ่งปลูกสราง หรือเพิ่มเติม หรือการเพาะปลูก หรือการกระทําใหที่เจริญขึ้นอยางใดอยางหนึ่ง หรือ
การเชาถือซึ่งปรากฏวาไดกระทําใหมีขึ้นกอนวันประกาศพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินโดยกลอุบายฉอเพื่อประสงคจะ
ไดรับเงินคาทําขวัญเทานั้น
มาตรา ๓๒ ภายในกําหนดเวลา ๓ เดือน นับจําเดิมแตวันที่ไดออกประกาศพระราชกฤษฎีกาใหจัดซื้อ
ที่ดิน เมื่อกรมรถไฟแผนดินไดรองขอจะโปรดเกลา ฯ ใหมีกรรมการจัดซื้อที่ดินสามคนๆ หนึ่งเปนเจาพนักงานในกรมรถไฟ
แผนดิน อีกสองคนเปนเจาพนักงานในกระทรวงซึ่งปกครองทองที่หรือเจาพนักงานในกระทรวงเกษตราธิการ หรือเจา
พนักงานในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ตามแตจะเห็นเปนการสมควร
หนาที่ของกรรมการจัดซื้อที่ดินนั้น คือ ตรวจดูที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่ตองจัดซื้อ และ
พยายามไกลเกลี่ยใหตกลงกันในจํานวนเงินคาทําขวัญ
นามกรรมการจัดซื้อที่ดินและตําบลทองที่ซึ่งกรรมการจะตองออกไปกระทําการตามหนาที่นั้น ใหลง
ประกาศระบุในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๓ ใหเจาหนาที่ฝายปกครองทองที่นําขอความในพระราชกฤษฎีกาจัดซื้อที่ดินออกโฆษณาให
ราษฎรในทองที่ซึ่งใหจัดซื้อที่ดินนั้นทราบโดยปดประกาศแจงความไว ณ ที่วาการ และโดยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่มีอํานาจจะ
โฆษณาการใหทราบได
เจาหนาที่ฝายปกครองทองที่นั้นพึงแจงความใหทราบทั่วกันวา ถาผูหนึ่งผูใดจะอางวาตนมีสิทธิ หรือ
ผลประโยชนในที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นอันตองจัดการซื้อนั้นแลว ใหผูนั้นรองขอตอกรรมการจัดซื้อที่ดินภายใน
กําหนดเวลาหนึ่งเดือน นับตั้งแตวันที่ไดประกาศแจงความใหทราบนั้น
มาตรา ๓๔ กรรมการจัดซื้อที่ดินมีหนาที่ตองตรวจพิจารณาคํารองที่มีผูรองขอไวดวยวาจา หรือที่ยื่นไว
เปนลายลักษณอักษรตามขอความในมาตรากอนนี้
ถามีขอโตเถียงไมตกลงกันในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน และอสังหาริมทรัพยอยางอื่น ใหกรรมการจัดซื้อที่ดิน
พยายามที่จะไกลเกลี่ยใหปรองดองตกลงกันได
เมื่อไดพิจารณาคํารองตลอดแลว ใหกรรมการจัดซื้อที่ดินรวบรวมถอยคําสํานวนที่รองขอกรรมสิทธิ์ หรือ
รองขออยางอื่นซึ่งจะไดรับคาทําขวัญนั้นเขาไวเปนเรื่อง และแบงแยกใหรูวาเปนคํารองที่ไมมีขอโตเถียงประเภทหนึ่ง และ
เปนคํารองที่ยังมีขอโตเถียงอีกประเภทหนึ่ง

- ๙-

มาตรา ๓๕ กรรมการจัดซื้อที่ดินพึงกระทําความตกลงกับผูเปนเจาของสิทธิที่ไมมีขอโตเถียงดังกลาวมา
นั้น และพยายามไกลเกลี่ยใหปรองดองตกลงกันในจํานวนเงินคาทําขวัญที่จะใชใหนั้น
(๑) ถาตกลงกันไดก็ใหจดขอที่ตกลงสัญญานั้นลงไวเปนลายลักษณอักษร และใหลงนามกรรมการ
จัดซื้อที่ดินกับผูเปนเจาของทั้งสองฝายตอหนาพยานคนหนึ่งเมื่อไดใชเงินคาทําขวัญตามที่ตกลงกันนั้นแลว กรมรถไฟ
แผนดินมีสิทธิที่จะเขายึดถือปกครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นนั้นได
(๒) ถาไมตกลงกัน ใหกรมรถไฟแผนดินแจงความแกอีกฝายหนึ่งเปนลายลักษณอักษรเปนเด็ดขาดครั้ง
ที่สุดวาจะใหราคาแกฝายนั้นเปนจํานวนเงินเทาใด ถาฝายนั้นไมทําคํารับภายในกําหนดเวลาสิบวัน นับตั้งแตวันที่ไดรับคํา
แจงความนั้นแลว ทั้งสองฝายมีสิทธิที่จะตั้งอนุญาโตตุลาการฝายละคนสําหรับชี้ขาดในเรื่องราคา และถาอนุญาโตตุลาการ
นั้นมีความเห็นก้ํากึ่งไมตกลงกันก็ใหอนุญาโตตุลาการนั้นเลือกผูเปนประธานขึ้นคนหนึ่ง เพื่อเปนผูชี้ขาดหรือจะรองขอตอ
ศาลเพื่อใหเลือกตั้งผูเปนประธานชี้ขาดก็ได ตามบทในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความแพงนั้น
มาตรา ๓๖ เมื่อบุคคลซึ่งตองตามบทสันนิษฐานวาเปนผูมีสิทธิจะไดรับเงินคาทําขวัญในฐานที่เปน
เจาของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นนั้นหาตัวไมพบ ใหกรรมการจัดซื้อที่ดินกําหนดจํานวนเงินคาทําขวัญใหตามราคา
ที่เห็นสมควร และวางเงินเทาจํานวนนั้นตอศาล เมื่อไดวางเงินดังวานี้แลว กรมรถไฟแผนดินมีสิทธิที่จะเขาปกครองที่ดิน
หรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นนั้นได
ถาภายในกําหนดเวลาหกเดือนนับตั้งแตวันที่วางเงิน ผูที่เปนเจาของทรัพยมาอางวามีสิทธิในทรัพยนั้น
และไมยอมรับเอาราคาตามที่กรรมการจัดซื้อที่ดินไดกําหนดไว ก็ใหกรมรถไฟแผนดินและผูที่เปนเจาของทรัพยเลือกตั้ง
อนุญาโตตุลาการชี้ขาด ตามขอความดังกลาวไวในมาตรากอนนี้
เมื่อพนกําหนดเวลาหกเดือนนั้นแลว ผูที่เปนเจาของทรัพยจะรองขออยางหนึ่งอยางใดไมได นอกจากจะ
ขอรับเงินคาทําขวัญที่ไดวางไวตอศาลดังกลาวแลวเปนการใชหนี้กันเสร็จ
มาตรา ๓๗ ในเวลากอนที่ไดใชคาทําขวัญใหแกผูที่ควรไดรับหรือกอนสิ้นกําหนดเวลาหกเดือนดังกลาว
มาในมาตรากอน ถามีขอโตเถียงกันดวยเรื่องกรรมสิทธิ์แหงทรัพยที่ตองจัดซื้อนั้น หรือดวยเรื่องเงินคาทําขวัญวาจะจาย
หรือจะแบงปนกันประการใดก็ดี ใหกรรมการจัดซื้อที่ดินหรือกรมรถไฟแผนดินสุดแลวแตเรื่อง พยายามไกลเกลี่ยผูที่พิพาท
ทุกฝายใหปรองดองตกลงกันในจํานวนเงินคาทําขวัญ
(๑) ถาตกลงกันในจํานวนเงินคาทําขวัญ ใหนําเงินเทาจํานวนที่ตกลงนั้นวางตอศาลหลวงเมื่อไดวางเงิน
ดังนี้แลว ใหกรมรถไฟแผนดินมีสิทธิที่จะเขาปกครองทรัพยนั้นได
(๒) ถาไมตกลงกันในจํานวนเงินคาทําขวัญ ใหกรมรถไฟแผนดินแจงแกผูพิพาทนั้นเปนลายลักษณ
อักษรเปนเด็ดขาดครั้งที่สุดวาจะใหราคาเปนจํานวนเงินเทาใด ถาผูพิพาทไมยอมรับเอาราคานี้ภายในกําหนดเวลาสิบวัน
นับตั้งแตวันที่ไดรับคําแจงความนั้นแลว กรมรถไฟแผนดินกับผูพิพาทมีสิทธิที่จะเลือกตั้งอนุญาโตตุลาการฝายละคน และ
ถาอนุญาโตตุลาการทั้ง ๒ ฝายไมปรองดองตกลงกันไดใหอนุญาโตตุลาการนั้นเลือกตั้งผูเปนประธานคนหนึ่งเปนผูชี้ขาด
หรืออนุญาโตตุลาการนั้นจะรองขอตอศาลใหเลือกตั้งผูเปนประธานเพื่อชี้ขาดก็ได ตามบทแหงพระราชบัญญัติวิธีพิจารณา
ความแพงนั้น

-๑๐-

ถามีขอพิพาทเกิดขึ้นภายหลังเวลาที่กรมรถไฟไดใชเงินคาทําขวัญแกผูที่ควรไดรับนั้นแลวก็ดี หรือ
ภายหลังกําหนดเวลาหกเดือนดังกลาวไวในมาตรากอนนี้ก็ดี ทานวาผูพิพาทนั้นจะฟองรองไดแตเฉพาะบุคคลผูซึ่งไดรับเงิน
คาทําขวัญนั้นไป หรือผูที่ตองชื่อระบุใหเปนผูรับเงินคาทําขวัญตามที่วางไวตอศาลเทานั้น
มาตรา ๓๘ ถาวาจํานวนเงนิ คาทําขวัญจะตองกําหนดโดยการตั้งอนุญาโตตุลาการในเวลาใดเวลาหนึ่ง
เมื่อกรมรถไฟแผนดินไดรองขอศาลมีอํานาจที่จะออกคําสั่งอนุญาตใหกรมรถไฟแผนดินเขาปกครองที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพยอยางอื่นนั้นไดแตทานวาในการเชนนี้ ใหกรมรถไฟแผนดินวางเงินตามจํานวนที่ศาลจะเห็นวาพอเพียงเพื่อ
ใชคาทําขวัญนั้นกอน
มาตรา ๓๙ ถาวาผูที่ควรจะไดเงินคาทําขวัญไมยอมรับเงินคาทําขวัญตามขอตกลงสัญญาหรือตามคําชี้
ขาดของอนุญาโตตุลาการ เมื่อกรมรถไฟแผนดินไดนําจํานวนเงินคาทําขวัญนั้นมาวางตอศาลครบถวนแลว ทานวากรม
รถไฟแผนดินยอมมีสิทธิที่จะเขาปกครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยนั้นได
มาตรา ๔๐ ถาวาผูเปนเจาของหรือผูที่อยูในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นไมยอมใหกรมรถไฟ
แผนดินเขาปกครองทรัพยเหลานั้นตามสิทธิที่ไดใหไวโดยพระราชบัญญัตินี้ เมื่อกรมรถไฟแผนดินไดรองขอ ทานวาศาลมี
อํานาจที่จะออกคําสั่งบังคับขับไลบุคคลผูเปนเจาของหรือผูที่อยูในที่นั้นออกจากที่ไดทันทีแตขอนี้ไมขัดขวางตอการที่ผูเปน
เจาของหรือผูที่อยูในที่นั้นจะฟองรองวากลาวตอภายหลัง
สวนที่ ๓
วาดวยการกอสราง การบํารุง และลักษณะจัดการงาน
------------------------------มาตรา ๔๑ กรมรถไฟแผนดินมีอํานาจที่จะทําการสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จําเปนตามสมควรแกการในเวลาใด
เวลาหนึ่ง แตตองอยูในขอบังคับดังกลาวไวตอไปนี้กิจการที่ทําไดนั้นมีอาทิ คือ
(๑) ทําทางผานเสมอระดับหรือลอดใตหรือขามที่ดิน ถนนใหญนอย ทางรถไฟ ทางรถราง แมน้ําหรือ
ลําคลอง และทําการกอสรางไดทุกสิ่งทุกอยางไมวาจะทําขึ้นไวแตชั่วคราวหรือวาทําขึ้นไวตลอดกาลก็ดี
(๒) แกไขหรือเปลี่ยนทางน้ําไหล ถนนหนทางใหญนอย หรือพูนดินใหสูงกวาระดับ หรือขุดลดลงใหต่ํา
กวาระดับ ทั้งนี้จะทําขึ้นแตชั่วคราวหรือทําขึ้นไวตลอดกาลก็ได
(๓) วางทอ หรือทําทางระบายน้ําผาน หรือลอดใตที่ดินที่อยูขางเคียงกับรถไฟ เพื่อไขน้ําเขามาหรือให
ออกไปจากรถไฟ
(๔) ปลูกหรือกอสรางสิ่งหนึ่งสิ่งใด เครื่องจักร เครื่องบอกอาณัติสัญญาและอื่น ๆตามแตจะเปนการ
สะดวก

-๑๑-

มาตรา ๔๒ เมื่อทางรถไฟจะตองผานขามทางหลวง ทางราษฎร หรือทางน้ําที่มีอยูแตเดิมกรมรถไฟ
แผนดินจะตองจัดการใหมีทางชั่วคราวขึ้น เพื่อใหไปมาไดในระหวางเวลาที่กําลังทําการกอสรางอยูนั้นตามแตที่จะจัดทําขึ้น
ไดและเมื่อไดทําการกอสรางนั้นเสร็จแลว ตองจัดการใหมีทางถาวรเพื่อใหไปมาได
มาตรา ๔๓ เมื่อทางรถไฟผานทางหลวง ทางราษฎร หรือทางน้ําโดยมีสะพานขามแลวสะพานนั้น
จะตองสรางใหสูงกวาพื้นระดับทางหลวงหรือทางราษฎรนั้นไมนอยกวาสามเมตร หรือสูงกวาระดับน้ําขึ้นสูงตามธรรมดา
แหงทางน้ํานั้นไมนอยกวาสองเมตร
มาตรา ๔๔ เพื่อประโยชนในการสรางทางรถไฟนั้น กรมรถไฟแผนดินมีอํานาจที่จะเปลี่ยนแปลงยาย
คู รองน้ํา ทอน้ํา หรือสายไฟฟา และมีอํานาจรื้อถอนสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งกีดขวางตอการกอสรางนั้นได แตการเปลี่ยนแปลงหรือ
รื้อถอนนั้นตองจัดทําไปในทางที่จะทําใหเกิดความเสียหายและทําความไมสะดวกใหนอยที่สุดตามแตจะเปนไปไดโดย
พฤติการณ และทั้งตองกระทําการนั้นอยูในความตรวจตราดูแลของบุคคลผูซึ่งจําหนายน้ําหรือไฟฟานั้น เมื่อไดแจงความให
บุคคลนั้น ๆ ทราบลวงหนาไมนอยกวาสี่สิบแปดชั่วโมงกอนลงมือทําการ ถามีการเสียหายอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้นเพราะ
เหตุนี้ กรมรถไฟแผนดินตองรับผิดชอบใชคาเสียหายนั้น
มาตรา ๔๕ ภายในเวลาที่จําเปนเพื่อการกอสราง หรือเพื่อสรางทางรถไฟใหแลวเสร็จก็ดีหรือภายใน
เวลาที่ตองจัดซอมทางรถไฟอยางขนานใหญก็ดี กรมรถไฟแผนดินมีอํานาจที่จะสั่งใหเขาปกครองที่ดินซึ่งติดตอกับทาง
รถไฟนั้นไดชั่วคราว (ยกเวนแตสิ่งปลูกสราง สวนที่ประดับประดาไวชม ถนนสวนปลูกตนผลไม หรือสวนเพาะปลูก) เพื่อขุด
เอาศิลา ดินสอพอง ทราย กรวด ดิน หรือวัตถุสิ่งอื่นที่ใชในการกอสรางหรือการซอม หรือเพื่อทําความสะดวกในการกอสราง
หรือการซอมทางรถไฟนั้น
เมื่อกรมรถไฟแผนดินไดมีคําสั่งดังวามานี้แลว ใหทําหนังสือจดบันทึกรายการละเอียดแหงทรัพยที่จะเขา
ยึดถือปกครองนั้น แลวใหเจาหนาที่กรมรถไฟแผนดินกับเจาของทรัพยนั้นลงนามไวเปนสําคัญทั้งสองฝาย เพื่อเปนหลักฐาน
ในการที่จะคํานวณคาเสียหายอันพึงเกิดขึ้นเนื่องแตการที่กรมรถไฟแผนดินไดเขายึดถือปกครองทรัพยนั้น
เมื่อไดเลิกถอนการปกครองที่ชั่วคราวดังกลาวมานั้นแลว กรมรถไฟแผนดินตองใชเงินคาทําขวัญใหแก
เจาของทรัพย เพื่อทดแทนการเสียหายอันเกิดขึ้นแกทรัพยนั้น
ถาการที่เขาปกครองนั้น เปนเวลานานเกินกวาปหนึ่งขึ้นไปก็ดี หรือการที่เขาปกครองนับไดเกินกวาหา
ครั้งก็ดี เจาของทรัพยมีสิทธิที่จะขอใหกรมรถไฟแผนดินจัดซื้อที่นั้นได แตฝายกรมรถไฟแผนดินนั้นยอมมีสิทธิเสมอที่จะ
จัดซื้อที่นั้นไวไดในเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่จะเห็นสมควร
มาตรา ๔๖ เมื่อทางรถไฟไดตัดผานไปในที่ดินแหงใดที่เปนของเจาของเดียวกัน และทําใหที่ดินนั้นขาด
ออกจากกันเปนสองแปลง ทานวาเจาของที่ดินนั้นมีสิทธิที่จะเดินขามทางรถไฟจากที่แปลงหนึ่งไปยังอีกแปลงหนึ่งได เพื่อ
ความจําเปนที่จะตองใชหรือที่ไดมุงหมายวาจะตองใชที่ดินนั้นในขณะที่ที่ไดขาดออกจากกัน แตการที่จะเดินขามดังกลาวนี้
ตองไมเปนการรบกวนหรือขัดขวางแกการเดินรถไฟ และเมื่อผูที่เปนเจาของไดแยกขายเปนแปลง ๆ แลว สิทธิในทางเดินนั้น
หาไดโอนไปยังผูซื้อดวยไม

-๑๒-

มาตรา ๔๗ กรมรถไฟแผนดินไมตองรับผิดชอบในเรื่องความรําคาญที่ไดมีขึ้นชั่วคราวแกบุคคลผูซึ่งอยู
ใกลที่ทําการกอสรางหรือที่ทําการบํารุงทางรถไฟ แตในเวลาที่ทําการอันใดอันหนึ่งที่จําเปนนั้น กรมรถไฟแผนดินตองใช
ความระวังตามความสมควรแกการณนั้น
มาตรา ๔๘ กรมรถไฟแผนดินไมตองรับผิดชอบตอเจาของทรัพยที่อยูขางเคียงในเรื่องความรําคาญ หรือ
การเสียหายอยางหนึ่งอยางใดอันเกิดแตเสียงรถ ควันไฟ ประกายไฟ ความกระเทือนและเหตุอื่น ๆ ซึ่งเนื่องจากการที่รถไฟ
เดินไปมา เมื่อความรําคาญหรือการเสียหายนั้นยอมตองมีเปนธรรมดาในการเดินรถไฟ และถึงแมวาจะไดใชความ
ระมัดระวังตามสมควรแกเหตุแลว ก็ไมสามารถจะปองกันได
มาตรา ๔๙ กรมรถไฟแผนดินมีอํานาจที่จะเขาทําสัญญากับผูรับอนุญาตใหสรางรถไฟเพื่อใหรถของ
ฝายหนึ่งเดินบนทางรถไฟของอีกฝายหนึ่งได
สวนที่ ๔
วาดวยการบรรทุกสง
-----------------------มาตรา ๕๐ ขอที่กรมรถไฟแผนดินจะตองรับผิดชอบ ในการที่ผูโดยสารตองบาดเจ็บเสียหายก็ดี หรือวา
ครุภาระ หอวัตถุ หรือสินคา ซึ่งรับบรรทุกนั้นแตกหักสูญหายก็ดี หรือวาการบรรทุกสงนั้น ชาไปก็ดี ทานใหบังคับตามพระ
ราชกําหนดกฎหมายสวนแพง วาดวยการบรรทุกสง เวนไวแตจะตองดวยบทมาตราดังจะกลาวตอไปในพระราชบัญญัตินี้
จึงใหใชบทมาตรานั้น ๆ บังคับ
มาตรา ๕๑ กรมรถไฟแผนดินไมตองรับผิดชอบในการที่ครุภาระ หอวัตถุ หรือสินคาซึ่งบรรทุกสงไป หรือ
มอบฝากไวกับรถไฟนั้น แตกหักบุบสลายหรือวาสูญหายไป เวนไวแตพนักงานรถไฟจะไดรับของนั้นลงบัญชีประกันและได
ออกใบรับใหไปเปนสําคัญ
มาตรา ๕๒ เมื่อบุคคลผูหนึ่งผูใดนําหอวัตถุหรือสินคามา เพื่อบรรทุกสงไปโดยทางรถไฟพนักงานรถไฟผู
มีหนาที่มีสิทธิที่จะขอใหเจาของหรือผูสงของนั้นจดรายการละเอียดบอกจํานวนของน้ําหนักและชนิดหอวัตถุ หรือสินคาที่
นํามาสงนั้นเปนลายลักษณอักษร และใหลงชื่อกํากับไวดวย ถาแมวาไมยอมทําตามดังวามานี้ พนักงานรถไฟอาจปฏิเสธไม
ยอมรับไวบรรทุกก็ได
ผูหนึ่งผูใดจงใจแสดงรายการสิ่งของอันเปนความเท็จ ทานวามีความผิดใหปรับเปนพินัยไมเกินกวา
๕๐๐ บาท
มาตรา ๕๓ กรมรถไฟแผนดินตองรับผิดชอบใชคาเสียหาย ในการที่ครุภาระ หอวัตถุหรือสินคาซึ่งไดรับ
จดลงบัญชีประกันนั้นเปนอันตรายสูญหาย หรือวาสงเนิ่นชาไป เวนไวแตจะพิสูจนไดวาการที่สูญ หรือเสียหาย หรือเนิ่นชา
นั้นเปนดวยพลาติศัย หรือเกิดแตสภาพแหงวัตถุนั้นเอง หรือเปนดวยการชํารุดที่มัดหอวัตถุนั้น ๆ

-๑๓-

มาตรา ๕๔ ถาบุคคลผูหนึ่งผูใดตองการพาสัมภาระ หอวัตถุหรือสินคาไปกับตัวก็ดี หรือวามอบสงให
บรรทุกไปก็ดี หรือวาฝากไวก็ดี แตวัตถุเหลานั้นเปนของที่อันตรายหรือที่อุจาดลามกแลวบุคคลผูนั้นตองแจงความบอก
สภาพแหงวัตถุนั้นแกนายสถานีเปนลายลักษณอักษร นายสถานีมีอํานาจที่จะไมยอมรับฝากหรือรับสงบรรทุกวัตถุนั้นก็ได
ตามแตจะเห็นเปนการสมควร
ถาวาไมไดแจงความใหทราบดังวามานั้นก็ดี หรือวาไมไดขีดหมายบอกสภาพแหงวัตถุนั้นๆ ไวนอกหอ
ใหเห็นโดยแจงชัดก็ดี ทานวาพนักงานรถไฟคนใดคนหนึ่งยอมมีอํานาจที่จะงดสงวัตถุนั้นเสียได
ถามีเหตุอันควรเชื่อไดวาหอใดหอหนึ่งมีของที่เปนอันตรายหรือที่อุจาดลามก ทานวาพนักงานรถไฟคน
ใดคนหนึ่งมีอํานาจที่จะเปดหอของนั้นออกตรวจดู เพื่อใหรูวามีของสิ่งใดอยูในหอนั้นได
บุคคลผูหนึ่งผูใดไมแจงความใหพนักงานรถไฟทราบ หรือไมยอมทําตามคําสั่งของพนักงานรถไฟ ซึ่งเปน
การฝาฝนขืนขัดตอบทมาตรานี้ ทานวาผูนั้นมีความผิดตองระวางโทษใหปรับเปนพินัยไมเกินกวา ๕๐๐ บาท และถามีการ
เสียหายเกิดขึ้นแกวัตถุนั้นไซร ผูนั้นยังจําตองรับผิดชอบใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอีกโสดหนึ่งตางหาก
มาตรา ๕๕ ขอที่กรมรถไฟแผนดินจะตองรับผิดชอบใชคาครุภาระ หอวัตถุ หรือสินคาอันไดจดลงบัญชี
ประกันบรรทุกสงไปหรือฝากไวเปนอันตรายสูญหายนั้น มีเขตจํากัดเปนจํานวนเงินไมเกินกวาหอละ ๑๐๐ บาท เวนไวแต
(๑) ผูสงหรือฝากของนั้นจะไดแจงจํานวน ราคา และบอกสภาพแหงของที่มีอยูในหอนั้นและ
(๒) ไดเสียคาประกันพิเศษเพิ่มขึ้น ตามอัตราคาประกันใหแกพนักงานรถไฟผูมีหนาที่พนักงานรถไฟนั้น
มีสิทธิที่จะสอบสวนตรวจตราดูตามที่เห็นสมควร เพื่อใหรูแนวาในหอนั้นมีสิ่งของตรงตามที่ไดระบุไวนั้นหรือไม
มาตรา ๕๖ ขอที่กรมรถไฟแผนดินจะตองรับผิดชอบใชราคาสัตวที่บรรทุกสงไปเปนอันตรายสูญหายนั้น
มีเขตจํากัดดังนี้ คือ
คาชางเชือกหนึ่งไมเกินกวา ๕๐๐ บาท
คามาตัวหนึ่งไมเกินกวา ๑๐๐ บาท
คาลา ลอ หรือปศุสัตวชนิดที่มีเขาตัวหนึ่งไมเกินกวา ๕๐ บาท
คาแพะ แกะ สุกร สุนัข หรือสัตวชนิดอื่นตัวหนึ่งไมเกินกวา ๒๐ บาท
เวนไวแตผูสงจะไดแจงความเปนลายลักษณอักษรใหทราบในขณะที่นํามาสงนั้นวามีราคาสูงกวาอัตรา
ที่วางไวขางบนนี้ และทั้งไดเสียคาประกันพิเศษเพิ่มขึ้นตามอัตราคาประกันนั้นดวย
แตทั้งนี้ถาวาสัตวเหลานั้นเปนอันตรายหรือสูญหายไปดวยเหตุอื่น นอกจากที่เปนความผิดของพนักงาน
รถไฟแลว ทานวากรมรถไฟแผนดินไมตองรับผิดชอบเลย

-๑๔-

มาตรา ๕๗ ขอที่กรมรถไฟแผนดินจะตองรับผิดชอบใชคารถ ลอเลื่อนที่บรรทุกสงไปเปนอันตรายสูญ
หายนั้น มีเขตจํากัดดังนี้ คือ
คารถจักรสําหรับลากหรือรถยนตคันหนึ่งไมเกินกวา ๕๐๐ บาท
คารถ เกวียน หรือรถบรรทุกของคันหนึ่งไมเกินกวา ๒๕๐ บาท
คารถจักรยานยนตสองลอหรือสามลอคันหนึ่งไมเกินกวา ๕๐ บาท
คารถ ลอเลื่อนอยางอื่นคันหนึ่งไมเกินกวา ๑๐ บาท
เวนไวแตผูสงจะไดแจงความใหทราบเปนลายลักษณอักษรในขณะที่นํามาสงยังรถไฟนั้นวารถ ลอเลื่อน
นั้นมีราคาสูงกวาอัตราที่ไดวางไวขางบนนี้ และทั้งไดเสียคาประกันพิเศษเพิ่มขึ้นตามอัตราคาประกันนั้นดวย
มาตรา ๕๘ เมื่อใดกรมรถไฟแผนดินจะตองใชราคาของที่ไดสูญหรือเสียหายไปโดยที่ผูสงของไดระบุแจง
ราคาไวแลว ทานใหถือวา การที่ระบุแจงราคาไวนั้นเปนแตเพียงขอสันนิษฐานวาของสิ่งนั้นคงมีราคาตามที่ไดระบุแจงไวนั้น
จริง แตทั้งนี้หามมิใหคิดคาเสียหายใหเกินกวากําหนดราคาตามที่ไดระบุแจงไวนั้นเลย
มาตรา ๕๙ ขอที่กรมรถไฟแผนดินจะตองรับผิดชอบใชคาเสียหายนั้น ทานวาสิ้นอายุหมดลงตาม
กําหนดวันดังนี้ คือ
ถาเปนครุภาระ หรือหอวัตถุ เมื่อครบกําหนดสองวัน นับแตวันรุงขึ้นจากวันที่ของไดมาถึงสถานีที่ได
จัดสงไปนั้น
ถาเปนสินคา เมื่อครบกําหนดสองวันนับแตวันรุงขึ้นจากวันที่กรมรถไฟแผนดินจะไดแจงความใหผูที่จะ
รับของนั้นทราบ
ถาวาไมมีผูใดมารับครุภาระ หอวัตถุ หรือสินคาภายในกําหนดเวลาดังกลาวนี้ ทานใหเก็บของเหลานี้
รักษาไวในคลังสินคา แตกรมรถไฟแผนดินไมตองรับผิดชอบในการที่ของเปนอันตราย หรือสูญหายไป เวนไวแตจะเปน
เพราะความผิดของกรมรถไฟแผนดิน หรือเปนเพราะความผิดของพนักงานในกรมนั้น
มาตรา ๖๐ เมื่อผูที่จะรับของนั้นไดรับของที่บรรทุกนั้นไว โดยไมมีขอโตแยงเปนลายลักษณอักษรใน
ขณะที่รับของนัน้ แลว ทานวาจะเรียกรองขอคาเสียหายที่ของสูญหรือเสียไป หรือที่บรรทุกสงเนิ่นชาไปนั้นมิไดเลย
มาตรา ๖๑ ขอความที่เขียนไวในใบรับของ ใบสงของ หรือใบสําคัญอยางอื่นที่กรมรถไฟแผนดินทําใหแก
ผูสงของ เพื่อยกเวนหรือจํากัดความรับผิดชอบของกรมรถไฟแผนดินนั้น ทานวาเปนโมฆะใชไมไดตามกฎหมาย เวนไวแตผู
สงของนั้นจะไดตกลงยินยอมตามขอความที่ยกเวนหรือจํากัดความรับผิดชอบนั้นโดยแจงชัด
มาตรา ๖๒ กรมรถไฟแผนดินมีสิทธิที่จะยึดของที่บรรทุกนั้นไวไดจนกวาจะไดรับใชคาระวางบรรทุกและ
คาที่ตองใชอยางอื่นใหครบถวน

-๑๕-

มาตรา ๖๓ ถาหาตัวผูที่จะรับของนั้นไมพบ กรมรถไฟแผนดินตองแจงความไปใหผูสงของนั้นทราบโดย
หนังสือสงลงทะเบียนกรมไปรษณีย เพื่อขอใหบอกมาวาจะใหจัดสงของนั้น ณ ที่ใด และขอใหจัดการใชคาระวางบรรทุก
และคาที่ตองเสียอยางอื่นภายในกําหนดเวลา ๑๕ วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือนั้น
ถาผูสงของละเลยไมทําตามคําแจงความนั้นไซร ทานวากรมรถไฟแผนดินมีสิทธิที่จะเอาของนั้นออก
ขายทอดตลาดได
มาตรา ๖๔ ถาวาผูที่จะรับของไมมารับของที่บรรทุกนั้นไป หรือไมใชคาระวางบรรทุกและคาที่ตองเสีย
อยางอื่นที่จําเปนตองใชนั้น กรมรถไฟแผนดินมีสิทธิที่จะแจงความไปยังผูที่จะรับของนั้นโดยหนังสือสงลงทะเบียนกรม
ไปรษณียขอใหใชคาระวางบรรทุก และคาที่ตองใชอยางอื่น และใหมารับของนั้นไปภายในเวลา ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับคํา
แจงความนั้น
ในเวลาเดียวกันนั้นใหกรมรถไฟแผนดินแจงความบอกไปยังผูสงของโดยหนังสือสงลงทะเบียนกรม
ไปรษณียดวย
ถาผูที่จะรับหรือผูสงของละเลยไมทําตามคําแจงความนั้นไซร ทานวากรมรถไฟแผนดินยอมมีสิทธิที่จะ
เอาของนั้นออกขายทอดตลาดได
มาตรา ๖๕ ตามขอความที่บังคับไวในสองมาตราขางบนนี้ ถาของที่บรรทุกนั้นเปนของที่เก็บไวนาน
ไมไดอาจเสียไปแลว กรมรถไฟแผนดินมีสิทธิที่จะเอาของนั้นออกขายทอดตลาดโดยไมตองแจงความใหผูหนึ่งผูใดทราบ
กอนก็ได
สวนของที่มีชีวิตนั้น เมื่อไดแจงความบอกใหทราบวาของไดมาถึงแลวลวงพนไป ๗ วันใหเอาของออก
ขายทอดตลาดได
มาตรา ๖๖ เมื่อไดเอาของออกขายทอดตลาด หักคาใชจายในการขายออกแลวเหลือเงินเปนจํานวน
เทาใด ใหกรมรถไฟแผนดินหักใชคาระวางบรรทุก และคาที่ตองใชอยางอื่นอันเกี่ยวกับสัญญาบรรทุกสงนั้น ถามีเงิน
เหลืออยูอีก จึงใหมอบใหแกผูที่สมควรจะไดรับนั้นไปมาตรา ๖๗ เงินคาโดยสารหรือคาระวางบรรทุกที่ไดใชใหเปนคา
โดยสารหรือคาสงครุภาระ หอวัตถุ หรือสินคานั้น ใหพึงสันนิษฐานวากรมรถไฟแผนดินไดรับไวโดยมีขอไขวา ถามีที่สําหรับ
ใหโดยสารหรือบรรทุกไดในขบวนรถนั้น
ถาหากวาในรถไฟไมมีที่พอสําหรับผูโดยสารทั้งหมด หรือสําหรับบรรทุกครุภาระ หอวัตถุหรือสินคา
ทั้งหมด ทานวาผูโดยสารที่ไดซื้อตั๋วไปทางไกลที่สุดมีสิทธิที่จะไดโดยสารไปกอนผูอื่นและถามีผูโดยสารซื้อตั๋วไปทางไกล
เทากันหลายคน ผูที่ซื้อตั๋วไดกอนก็ควรไดไปกอนตามลําดับเลขที่ไดรับตั๋วกอนและหลังนั้น ขอบังคับนี้ใหใชไดตลอดไปถึง
การรับบรรทุกครุภาระ หอวัตถุ และสินคาดวย
แตทั้งนี้ทานวานายและพลทหารและขาราชการพลเรือนที่โดยสารไปในหนาที่ราชการของรัฐบาลนั้น
ควรจะไดรับเลือกใหไปไดกอนผูอื่น

-๑๖-

มาตรา ๖๘3 ผูหนึ่งผูใดไมมีสิทธิที่จะเรียกรองขอเงินคาโดยสาร คาบรรทุก หรือคารับฝากครุภาระ หอ
วัตถุ หรือสินคาที่อางวาไดเสียเกินอัตรานั้นคืน เวนไวแตจะไดยื่นคํารองเปนลายลักษณอักษรขอเงินที่เกินคืนจากกรมรถไฟ
แผนดินภายในกําหนด ๑๕ วัน นับตั้งแตวันที่ไดออกตั๋วโดยสารหรือวันที่สงมอบของนั้น ๆ
มาตรา ๖๙ กรมรถไฟแผนดินมีสิทธิที่จะรับสงจดหมาย หรือหอวัตถุสําหรับกิจการของรถไฟ หรือ
จดหมายบัญชีของ หรือใบรับสําหรับลูกคารถไฟ
มาตรา ๗๐ ใบเบิกทางซึ่งออกใหผูหนึ่งผูใดโดยสารรถไฟโดยไมตองเสียคาโดยสารตลอดกาลหรือชั่ว
เที่ยวหนึ่งเปนพิเศษนั้น ผูบัญชาการรถไฟแผนดินหรือผูแทนจะตองลงชื่อกํากับไวจึงจะใชได มิฉะนั้นอยาใหถือวา
ใบเบิกทางนั้นใชไดเลย
สวนที่ ๕
วาดวยความปราศภัยแหงประชาชน
---------------------มาตรา ๗๑ เมื่อเห็นเปนการจําเปนเพื่อรักษาความปราศภัยแหงประชาชน ใหขุดคู หรือปลูกตนไมเปน
รั้ว หรือกั้นรั้ว หรือขึงลวดกั้นทั้งสองขางทางรถไฟ
มาตรา ๗๒ เมื่อทางรถไฟผานขามถนนสําคัญเสมอระดับ ใหวางรางคูกํากับเพื่อใหมีชองพอครีบลอรถ
ผานไปมาได กับใหทําประตู หรือขึงโซ หรือทําราวกั้นขวางถนนหรือทางนั้น ๆ ตามเห็นสมควรแกการ
มาตรา ๗๓ เมื่อถนนที่ตองผานขามไปนั้นไมสูสําคัญพอถึงกับตองทําประตูกั้นแลว ใหพนักงานขับรถ
จักรเปดหวีดกอนที่รถจะผานขามถนนนั้น กับใหทําเครื่องหมายสัญญาอยางถาวรปกไวใหเห็นแจงบนทางและถนนนั้น
เพื่อใหพนักงานขับรถจักรและประชาชนรูตัวกอนภายในเวลาอันสมควรวาเขามาใกลทางรถไฟที่ผานขามถนน
มาตรา ๗๔ ภายในระยะสี่เมตรวัดจากศูนยกลางทางรถไฟออกมา หามมิใหปลูกสรางสิ่งหนึ่งสิ่งใด เวน
ไวแตจะเปนการจําเปนเพื่อการเดินรถ
มาตรา ๗๕ ผูเปนเจาของตนไมรั้วหรือตนไมชนิดอื่นที่อยูริมเขตทางรถไฟ มีหนาที่จําตองตัดหรือรานกิ่ง
ไมหรือโคนตนไมนั้นลงเปนครั้งคราว ตามแตนายชางบํารุงทางในเขตนั้นจะสั่ง เพื่อมิใหกีดกั้นกําบังเครื่องอาณัติสัญญา
ตามทาง หรือเพื่อมิใหเกิดอันตรายขัดขวางตอการเดินรถ
ถาผูเปนเจาของตนไมคนใดไมปฏิบัติการตามคําสั่งของนายชางบํารุงทางดังวามานี้ นาย
ชางบํารุงทางมีอํานาจที่จะจัดการใหตัดรานกิ่งหรือโคนตนไมนั้นเสีย แลวคิดเอาเงินคาใชจายในการนี้แกเจาของนั้นก็ได
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-๑๗-

มาตรา ๗๖ ในขบวนรถโดยสารทุกขบวนที่ตองเดินเกินกวา ๒๐ กิโลเมตร โดยไมหยุดนั้น กรมรถไฟ
แผนดินตองจัดใหมีเครื่องอาณัติสัญญาติดประจําไวเพื่อบอกเหตุไดในระหวางคนโดยสารกับพนักงานกํากับรถ เครื่อง
อาณัติสัญญานี้ตองรักษาไวใหใชไดดีตลอดไปดวย
มาตรา ๗๗ ถาปรากฏวาผูโดยสารคนหนึ่งคนใดเปนโรคติดตอซึ่งอาจมีจําแนกไวในกฎขอบังคับ ใหนาย
สถานีจัดแยกผูนั้นกันไวเสียหองหนึ่งเปนพิเศษเพื่อมิใหปะปนกับผูอื่น แลวโทรเลขบอกไปยังสถานีที่ผูนั้นจะลงและสถานี
ปลายทาง เพื่อกําชับหามมิใหผูโดยสารอื่นเขาไปในหองนั้นจนกวาจะไดจัดชําระลางเชื้อโรคใหหมดสิ้นเมื่อรถไปถึง
มาตรา ๗๘ ผูใดกระทําผิดดังกลาวไวในมาตรา ๗๙ จนถึงและรวมทั้งมาตรา ๘๙ ใหลงโทษฐานลหุโทษ
ตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา เวนไวแตการกระทําเชนนั้นประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติวาเปนความผิด
และกําหนดโทษไวแลว
มาตรา ๗๙ ผูใดกระทําการโดยเจตนาขัดขวางพนักงานรถไฟในเวลาทําการตามหนาที่ก็ดีหรือทําการ
ขัดขวางผูมีหนาที่โดยชอบดวยกฎหมายในการสอบวัด กอสรางหรือบํารุงทางรถไฟก็ดี หรือถอนหมุดหรือหลักที่ปกไวในดิน
เพื่อกิจการดังวานั้นก็ดี หรือลบเลือนทําลายเครื่องหมายใด ๆ ที่ทําไวสําหรับกิจการนั้น ๆ ก็ดี ทานวามันมีความผิดฐานลหุ
โทษ ตองระวางโทษชั้น ๒
มาตรา ๘๐ ผูใดมิไดรับอนุญาตอันชอบดวยกฎหมาย บังอาจขุดขนดิน ทราย ศิลา หญาตนไมหรือสิ่ง
ใด ๆ ไปจากมูลดิน คู สะพาน ทางระบายน้ํา กําแพงเขื่อน หรือทางถาวรของรถไฟ หรือภายในบริเวณรถไฟ ทานวามันมี
ความผิดฐานลหุโทษตองระวางโทษชั้น ๓
มาตรา ๘๑ ผูใดรื้อถอน ทําลาย เคลื่อนเอาไปจากที่หรือทําใหเปนอันตรายเสียหายแกรั้วตนไม รั้วกั้น
เขต รั้วลวด เสาเครื่องหมายอาณัติสัญญา เครื่องจักร วัตถุอัดหมอน รางเหล็ก หมอนหรือสิ่งของชนิดใด ๆ ที่เก็บรักษาไวใช
ตามทางรถไฟนั้น ทานวามันมีความผิดฐานลหุโทษ ตองระวางโทษชั้น ๒
มาตรา ๘๒ ผูใดมิไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมายบังอาจเปลี่ยนทางน้ํา หรือรางน้ําดวยเจตนา หรือ
ทําทํานบกั้นคูหรือทางระบายน้ําใตสะพาน หรือปลอยขยะมูลฝอยสิ่งโสโครกจากที่ทําการเหมืองแรใหไหลมากีดขวาง หรือ
ทําการอยางอื่นใหกีดขวางแกทางน้ํา ซึ่งอาจเปนเหตุใหเกิดเสียหายแกทางรถไฟ ทานวามันมีความผิดฐานลหุโทษ ตอง
ระวางโทษชั้น ๓
มาตรา ๘๓ เมื่อเจาของที่ดินหรือผูที่อยูในที่ดินคนใดประสงคจะตัดโคนตนไม หรือแผวถางปาที่ติดตอ
กับทางรถไฟก็ดี หรือที่มีสายโทรเลขโทรศัพทขึงผานขามไปก็ดี ผูนั้นตองแจงความประสงคนั้นใหนายชางบํารุงทางประจํา
เขตนั้นทราบลวงหนากอน ๗ วัน และผูนั้นจําตองใชความระมัดระวังตามสมควรในเมื่อทําการนั้น ๆ ตามแตนายชางบํารุง
ทางจะสั่ง เพื่อรักษาทางรถไฟมิใหเปนอันตราย

-๑๘-

ผูใดมิไดแจงความใหนายชางบํารุงทางทราบลวงหนาก็ดี หรือมิไดปฏิบัติการตามคําสั่งของนายชาง
บํารุงทางก็ดี โคนตนไมลงหรือถางปาอันเปนเหตุที่อาจเกิดอันตรายแกรถไฟที่ผานไปมา หรืออาจทําใหเกิดเสียหายตอสาย
โทรเลขโทรศัพท เครื่องอาณัติสัญญา หรือทาง ทานวามันมีความผิดฐานลหุโทษ ตองระวางโทษชั้น ๓
มาตรา ๘๔ ผูใดบังอาจเขาไปในที่ดินรถไฟ นอกเขตที่ท่อี นุญาตใหประชาชนเขาออกไดทานวามันมี
ความผิดฐานลหุโทษ ตองระวางโทษชั้น ๑
มาตรา ๘๕ ผูใดขับรถ หรือลอเลื่อนอยางอื่น หรือไลตองสัตวขามหรือไปตามทางรถไฟเวนไวแตตาม
เวลาและที่ที่กําหนดใหไวก็ดี หรือไมปฏิบัติการตามคําสั่งอันสมควรของพนักงานรถไฟก็ดีทานวามันมีความผิดฐานลหุโทษ
ตองระวางโทษชั้น ๑
ผูใดมีหนาที่รับผิดชอบในการเลี้ยงรักษาปศุสัตว ปลอยใหสัตวเที่ยวไปในที่ดินรถไฟ ใหปรับเปนพินัยไม
เกินกวาตัวละ ๒ บาท
พนักงานรถไฟมีอํานาจนําหรือไลตอนสัตวนั้นไปยังโรงพักตํารวจที่ใกลที่สุด แลวมอบใหรักษาไวจนกวา
จะไดรับเงินคาปรับและคาใชจายในการเลี้ยงรักษานั้นได
มาตรา ๘๖ ผูใดขวางปาทอนไม กอนศิลาหรือสิ่งอื่น ๆ ไปที่ขบวนรถไฟก็ดี หรือผานขามไปก็ดี หรือขวาง
ปาจากรถไฟก็ดี ซึ่งอาจเปนอันตรายตอผูที่อยูในรถจักร รถลําเลียง รถคนโดยสารหรือรถบรรทุก หรือตอผูยืนอยูหรือเดินไป
มาตามทางรถไฟ ทานวามันมีความผิดฐานลหุโทษ ตองระวางโทษชั้น ๔
มาตรา ๘๗ ผูใดทําใหรถ สิ่งปลูกสราง เครื่องจักรหรือสิ่งใด ๆ อันเปนทรัพยสมบัติของรถไฟเสียหายหรือ
ชํารุด ทานวามันมีความผิดฐานลหุโทษ ตองระวางโทษชั้น ๑
มาตรา ๘๘ พนักงานรถไฟคนใดเสพสุราจนมึนเมาในเวลาทําการตามหนาที่บนรถไฟหรือทํากิจการอื่น
ของรถไฟก็ดี หรือละเลยไมทําการตามหนาที่โดยความประมาทก็ดี หรือกระทําการนั้นดวยอาการอันไมสมควรก็ดี ทานวา
มันมีความผิดฐานลหุโทษตองระวางโทษชั้น ๒
ถากิจการดังวามานี้ เมื่อละเลยเสียไมกระทํา หรือกระทําโดยความประมาทอาจเปนเหตุใหเกิด
ภยันตรายแกผูโดยสารหรือผูที่อยูในที่ดินรถไฟ ทานวามันมีความผิดฐานลหุโทษ ตองระวางโทษชั้น ๔
ถาวาเปนดวยความประมาทอยางอุกฤษฐ จนเกิดอุบัติเหตุทําใหบุคคลตายหรือบาดเจ็บทานวามันมี
ความผิดตองระวางโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๕๒ หรือมาตรา ๒๕๙
มาตรา ๘๙ ผูใดกระทําการฝาฝนกฎขอบังคับซึ่งผูบัญชาการรถไฟแผนดินตั้งขึ้นไวในขอตอไปนี้ คือ
(๑) วาดวยการขึ้นรถหรือเขาไปในสถานีตองมีตั๋วหรือใบเบิกทางใหโดยสารไดเที่ยวใดหรือในหองใดและ
ชั้นใด

-๑๙-

(๒) วาดวยการโอนตั๋วหรือใบเบิกทางใหผูอื่นโดยมิชอบ
(๓) วาดวยการสงตั๋วหรือใบเบิกทางใหตรวจหรือสงมอบใหแกพนักงานรถไฟ การเปลี่ยนแปลงขูดแกตั๋ว
หรือใบเบิกทางโดยเจตนา
(๔) วาดวยการพาอาวุธปนหรือกระสุนดินดําไปในรถไฟ
(๕) วาดวยการทําความรําคาญหรือกระทําการลามกหรืออื่น ๆ
(๖) วาดวยการขึ้นรถเมื่อรถกําลังเดิน หรือขึ้นในที่ที่ไมใชทางขึ้น หรือเขาไปอยูในที่ตองหาม
(๗) วาดวยการหามมิใหสูบบุหร ี่
(๘) วาดวยการใชเครื่องหมายบอกเหตุอันตรายในเวลาที่ไมมีเหตุการณ
(๙) วาดวยการนําสัมภาระ หรือสัตวเขาไปในรถโดยสารโดยที่พนักงานรถไฟไมยอมรับวาเปนหัตถภาระ
หรือเปนของที่ผูอื่นรังเกียจเพราะไมสะอาดหรืออาจเปนอันตรายหรือเปนปฏิปกษตอความสงบเรียบรอย ฯลฯ
และกฎขอบังคับอื่น ๆ ที่ตั้งขึ้นไววาดวยความปราศภัย ความผาสุกและความเรียบรอยของประชาชนใน
ระหวางเวลาเดินทางอยูในรถหรือในที่ดินรถไฟ ทานวามันมีความผิดฐานลหุโทษ ตองระวางโทษชั้น ๒
มาตรา ๙๐ ผูใดไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงกฎหมายนี้ก็ดี หรือกฎขอบังคับที่วาดวยความปราศภัย
แหงประชาชนและการเดินรถก็ดี หรือไมทําตามคําสั่งของพนักงานรถไฟผูมีอํานาจที่จะออกคําสั่งไดตามกฎหมายหรือตาม
กฎขอบังคับนั้นก็ดี หรือกระทําการลามกหรือแสดงกิริยาชั่วรายอยางใด ๆ ก็ดี ผูนั้นอาจถูกขับไลออกจากรถไฟ หรือที่ดิน
รถไฟโดยมิตองคิดคาทําขวัญใหเลย
มาตรา ๙๑ เมื่อผูใดกระทําความผิดซึ่งมีโทษเพียงแตปรับเปนพินัยสถานเดียว อาณาบาลรถไฟมี
อํานาจประณีประนอมยอมความไดทันที โดยยอมรับเบี้ยปรับตามอัตราอยางสูงที่กฎหมายไดบัญญัติไว แลวออกใบเสร็จ
ใหเปนสําคัญ สวนเงินพินัยที่เก็บไดนั้นใหกรมรถไฟแผนดินทําบัญชีสงไปยังกระทรวงยุติธรรม
มาตรา ๙๒ หามมิใหจับกุมพนักงานซึ่งกําลังทําการของรถไฟอยูตามหนาที่อันเกี่ยวกับการเดินรถ
โดยตรง (ซึ่งถาไมมีพนักงานผูนั้นกํากับการอยูแลวอาจเกิดภยันตรายแกประชาชน) เวนไวแตจะไดแจงความใหหัวหนาของ
พนักงานผูนั้นทราบกอน เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงใหจับกุมผูนั้นได
มาตรา ๙๓ เมื่อผูใดกระทําความผิดขึ้นในรถไฟเปนเหตุใหบุคคลผูหนึ่งผูใดถึงแกความตายหรือตอง
บาดเจ็บสาหัส ใหอาณาบาลรถไฟแจงเหตุการณนั้นแกพนักงานอัยการที่อยูใกลที่สุด หรือกรมการอําเภอ หรือ นายตํารวจ
ภูธรโดยพลัน
มาตรา ๙๔ ถามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทําใหบุคคลบาดเจ็บสาหัส หรือ ถึงแกความตายก็ดีหรือเมื่อรถไฟโดน
กันโดยรถขบวนหนึ่งเปนรถคนโดยสารก็ดี หรือเมื่อรถคนโดยสารทั้งขบวนหรือตอนใดตอนหนึ่งตกรางก็ดี ใหอาณาบาล
รถไฟแจงความบอกไปใหผูบัญชาการรถไฟแผนดินทราบ พรอมกับรายงานการเสียหายและขอที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นนับโดย
พลัน

-๒๐-

ถามีผูบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแกความตายก็ดี หรือเมื่อมีเหตุสงสัยวาจะมีคนรายทําใหรถไฟตกรางก็ดี
ใหอาณาบาลรถไฟสงคําแจงความอยางเดียวกันนั้นไปยังอัยการในทองที่ที่เกิดอุบัติเหตุนั้นใหทราบดวย
ภาคที่ ๒
วาดวยรถไฟราษฎร
---------------สวนที่ ๖
วาดวยรถไฟผูรับอนุญาต
---------------หมวดที่ ๑
วาดวยการใหอนุญาต
-------------มาตรา ๙๕ หามมิใหสรางรถไฟราษฎรขึ้นในพระราชอาณาจักร เวนไวแตจะไดมีประกาศพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตเปนพิเศษ
พระบรมราชานุญาตนั้นจะพระราชทานใหแตเฉพาะเพื่อสรางทางรถไฟแยกไปจากทางรถไฟแผนดิน
หรือรถไฟหัตถกรรมก็ได การประกอบใจความในหนังสือพระราชทานพระบรมราชานุญาตก็ดี หรือการที่จะปฏิบัติตามพระ
บรมราชานุญาตนั้นก็ดี ใหเปนไปตามพระราชกําหนดกฎหมายแหงพระราชอาณาจักรนี้ทั้งสิ้น
มาตรา ๙๖ เมื่อบุคคลหรือบริษัทใดมีความประสงคจะขออนุญาตสรางทางรถไฟ ใหยื่นเรื่องราวแสดง
ความประสงคนั้นตอผูบัญชาการรถไฟแผนดิน
เรื่องราวนั้นใหเสนอตอสภากรรมการรถไฟ เมื่อสภากรรมการเห็นสมควรจะเรียกรองใหยื่นรายละเอียด
เพิ่มเติมอีกก็ได แลวจะไดนําเรื่องราวนั้นยื่นตอรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวสวนการที่จะใหอนุญาตหรือไมนั้น
สุดแลวแตจะเห็นเปนการสมควร
มาตรา ๙๗ กอนที่จะยื่นเรื่องราวขอรับอนุญาตนั้น จะยื่นเรื่องราวชั้นตนขึ้นมาตามระเบียบอยาง
เดียวกัน เพื่อขออนุญาตตรวจรังวัดพื้นที่ที่จะสรางทางรถไฟนั้นเสียชั้นหนึ่งกอนก็ได
มาตรา ๙๘ ในเรื่องราวขออนุญาตนั้นตองแสดงรายการละเอียดที่จําเปนอันเกี่ยวกับการรถไฟที่คิดจะ
สรางขึ้น และทั้งตองแสดงฐานะสินทรัพยของผูยื่นเรื่องราว กับใหสงแบบและงบประมาณการกอสรางและแผนที่แสดงเขตที่
ตองการมาพรอมกับเรื่องราวนั้นดวย
มาตรา ๙๙ ในเวลาที่ยื่นเรื่องราวนั้น ผูยื่นเรื่องราวตองลงแจงความในหนังสือพิมพรายวันใหชน
ทั้งหลายทราบวาไดยื่นเรื่องราวไว กับใหมอบแบบการกอสรางและแผนที่แสดงเขตที่ดินโดยชัดเจน ทั้งบอกถึงประเภทการ
งานและความสําคัญของการที่จะทํานั้นไว ณ ที่วาการฝายปกครองในทองที่ที่รถไฟจะผานไปนั้นดวย

-๒๑-

ภายในกําหนดเวลา ๓ เดือน นับตั้งแตวันที่ไดมอบหมายแบบการกอสรางและแผนที่ไวตอเจาพนักงาน
ฝายปกครองดังกลาวนั้นเปนตนไป ผูมีสวนไดและเสียจะขอตรวจดูหนังสือสําคัญเหลานั้นหรือขอคัดสําเนาไป และจะทํา
เรื่องราวขัดของยื่นตอสภากรรมการรถไฟก็ได
มาตรา ๑๐๐ สภากรรมการรถไฟตองสืบสวนตรวจดูรายการกอสรางที่สงมาพรอมกับเรื่องราวนั้นได
ตามวิธีที่จะเห็นเปนการสมควร ถามีผูยื่นเรื่องราวขัดของตอการนั้น ก็ใหสภากรรมการรถไฟตรวจพิเคราะหขอขัดของนั้น
ดวย
มาตรา ๑๐๑ ในระหวางเวลากอสรางทางรถไฟก็ดี หรือเมื่อไดเปดใหรถเดินแลวก็ดีถาผูรับอนุญาตเห็น
เปนการจําเปนตองขยายทางรถไฟตอออกไปอีก ใหยื่นเรื่องราวขออนุญาตเพิ่มเติมตามระเบียบเดิม
สวนการที่จะโอนอํานาจสรางรถไฟนั้น ก็ใหขออนุญาตกอนตามระเบียบอยางเดียวกัน
มาตรา ๑๐๒ ถาผูรับอนุญาต
(๑) เปนคนลมละลาย หรือ
(๒) หยุดไมเดินรถตลอดทั้งสายหรือแตตอนหนึ่งตอนใดเกินกวา ๖ เดือน เวนแตเมื่อมีพลาติศัยเกิดขึ้น
หรือ
(๓) ไมปฏิบัติตามความขอใดขอหนึ่งที่กลาวไวในหนังสือพระราชทานพระบรมราชานุญาต หรือไมทํา
การที่จําเปนเพื่อปองกันภยันตรายแกประชาชน หรือ
(๔) ละเลยไมทําตามพระราชกําหนดกฎหมายอันเกี่ยวแกรัฐประศาสโนบาย หรือการรักษาความสงบ
เรียบรอยในหมูประชาชน
ใหเรียกใบอนุญาตคืน แลวใหผูบังคับบัญชาการรถไฟแผนดินนําความกราบบังคมทูลพระกรุณา
ขอถอนอนุญาตนั้นเสียได
มาตรา ๑๐๓ ถารัฐบาลมีความประสงคจะเขาปกครองยึดถือรถไฟสายใดกอนสิ้นกําหนดอนุญาต
รัฐบาลมีอํานาจที่จะเขายึดถือไดในเวลาและตามขอความดังกลาวไวในหนังสือพระราชทานพระบรมราชานุญาตนั้น ถา
และในหนังสือพระราชทานพระบรมราชานุญาตมิไดกลาวความขอนี้ไว รัฐบาลมีอํานาจเขายึดถือปกครองรถไฟไดในเวลา
ใดเวลาหนึ่งภายหลังแตวันที่ไดพระราชทานพระบรมราชานุญาตลวงแลว ๒๐ ป
มาตรา ๑๐๔ ในเมื่อรัฐบาลเขายึดถือปกครองรถไฟกอนสิ้นกําหนดอนุญาตก็ดี หรือเมื่อสิ้นกําหนดแลว
ก็ดี ใหเขายึดถือปกครองบรรดาสิ่งปลูกสราง รถ เครื่องจักร พัสดุและวัตถุอยางอื่นดวย
สวนที่ดินนั้นใหคิดเงินคาทําขวัญใหไมเกินกวาราคาที่ผูรับอนุญาตไดซื้อไวนั้น
เมื่อถึงวันสิ้นกําหนดอนุญาตก็ดี หรือเมื่อไดถอนอนุญาตเสียก็ดี ถารัฐบาลไมไดแจงความประสงคที่จะ
เขายึดถือปกครองรถไฟนั้นใหทราบแลว ผูรับอนุญาตมีสิทธิที่จะขายที่ดิน สิ่งปลูกสราง หรือเครื่องใชอยางอื่นของรถไฟได
ตามแตจะเห็นควร
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หมวดที่ ๒
วาดวยการกํากับตรวจตราของรัฐบาล
-------------------มาตรา ๑๐๕ บรรดารถไฟที่ผูรับอนุญาตไดสรางหรือจัดการนั้น ใหอยูในความกํากับตรวจตราดูแลของ
กรมรถไฟแผนดินดังที่บัญญัติไวในหมวดนี้ และตามขอความในหนังสือพระราชทานพระบรมราชานุญาตนั้นดวย
มาตรา ๑๐๖4 (ยกเลิก)
มาตรา ๑๐๗ สภากรรมการรถไฟมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ คือ
(๑) ออกความเห็นในเมื่อมีผูยื่นเรื่องราวขออนุญาตสรางรถไฟ
(๒) ตรวจดูขอความในหนังสือพระราชทานพระบรมราชานุญาตกอนที่จะพระราชทานกับออกความเห็น
แกไขหรือเพิ่มเติมขอความนั้นที่จําเปนตามแตจะคิดเห็นวาเปนการสมควร
(๓) กํากับตรวจตราดูแลการกอสรางรถไฟ เพื่อใหทราบวาผูรับอนุญาตจะไดกระทําผิดตอขอความใน
หนังสือพระราชทานพระบรมราชานุญาตนั้นหรือไม
(๔) เมื่อผูรับอนุญาตแจงมาใหทราบวาการกอสรางรถไฟสําเร็จบริบูรณแลว กอนเปดทางใหรถเดิน ให
ออกความเห็นวาในการที่จะเปดทางใหรถเดินนั้นจะมีภยันตรายแกประชาชนหรือไม
(๕) เขาตรวจทางและกํากับตรวจตราการเดินรถไดทุกเมื่อ เพื่อจะไดทราบวาผูรับอนุญาตไดปฏิบัติการ
ตามความในพระราชบัญญัตินี้ และขอความในหนังสือพระราชทานพระบรมราชานุญาตนั้นหรือไม และเพื่อจะไดทราบวา
ไมมีเหตุการณอันตรายอยางหนึ่งอยางใดแกประชาชน
(๖) ตรวจสอบและออกความเห็นในเรื่องกฎขอบังคับที่ผูรับอนุญาตมีอํานาจตั้งขึ้นโดยไดอนุมัติจากผู
บัญชาการรถไฟแผนดิน
(๗) ไตสวนในเรื่องอุบัติเหตุ เพื่อใหทราบวาผูรับอนุญาตจะมีสวนรับผิดชอบในเหตุนั้นดวยหรือไม
(๘) ตรวจกิจการอันจะตองแจงไปใหผูรับอนุญาตทราบวาทางรถไฟ เครื่องจักร หรือรถทั้งหมด หรือแต
สวนใดสวนหนึ่งจะตองรุไมใหใชอีกตอไป หรือจะตองซอมแซมเสียใหดีกอน
(๙) ตรวจแผนผังรายการกอสรางหรือแบบที่คิดจะสราง ซึ่งผูรับอนุญาตยื่นขึ้นมาขออนุญาตทําการ
ซอมแซมเปลี่ยนแกไขหรือขยายทางรถไฟ หรือขยายเขตที่ดินรถไฟ สิ่งปลูกสราง เครื่องจักรหรือรถ
มาตรา ๑๐๘ สภากรรมการรถไฟมีอํานาจแจงความไปใหผูรับอนุญาตทราบและบังคับใหทําการ
ดังตอไปนี้ไดภายในเวลาอันสมควร คือ
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(๑) ใหงดเวนใชการ หรือซอมแซมแกไขทางรถไฟ เครื่องจักรหรือรถทั้งหมดหรือแตสวนใดสวนหนึ่งให
เรียบรอย
(๒) ใหใชคนที่สามารถทําการเดินรถ และใหรักษารถไฟมิใหเปนอันตราย
(๓) ใหทํารั้วกั้นตามทางรถไฟในที่ที่เห็นวาจําเปนเพื่อความปราศภัยแหงประชาชน
(๔) ใหปฏิบัติการตามความในภาคที่ ๑ แหงพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งกรมรถไฟแผนดินจําตองกระทําเพื่อ
รักษาประโยชนและความปราศภัยแหงประชาชน และเพื่อรักษาความเรียบรอยในเรื่องจัดการรถไฟดวย
มาตรา ๑๐๙ สภากรรมการรถไฟมีอํานาจออกกฎขอบังคับที่เห็นวาจําเปนเพื่อระงับหรือลดหยอน
ภยันตรายอันพึงเกิดขึ้นแกกิจการของรถไฟ เชน กําหนดใหมีเครื่องหามลอและโคมไฟ วาดวยสถานที่ตั้งสํานักงาน และ
โรงเรือนริมทางรถไฟ กําหนดใหรถเดินเร็วหรือชา กําหนดจํานวนผูโดยสารและอื่น ๆ
กฎขอบังคับนี้เมื่อผูบัญชาการรถไฟแผนดินไดลงนามและแจงไปใหผูรับอนุญาตทราบแลวใหใชบังคับ
ผูรับอนุญาตไดทีเดียว
มาตรา ๑๑๐ ผูบัญชาการรถไฟแผนดิน พึงตั้งอาณาบาลรถไฟไปประจําทุกสถานีที่สําคัญและใหผูรับ
อนุญาตจัดหาสํานักงานที่ทําการใหตามสมควร
มาตรา ๑๑๑ กรรมการรถไฟ หรืออาณาบาลรถไฟทุกคนมีอํานาจดังตอไปนี้เพื่อรักษาการใหเปนไปตาม
หนาที่ คือ
(๑) เขาตรวจตราทางรถไฟ ที่ดินรถไฟ สิ่งปลูกสราง เครื่องจักรหรือของผูรับอนุญาต
(๒) เรียกผูทําการกอสรางหรือผูจัดการรถไฟคนใดคนหนึ่งมาไตถาม
(๓) สั่งใหผูรับอนุญาตสงบรรทุกสมุดหนังสือ และเอกสารสําคัญซึ่งเห็นเปนการจําเปน
มาตรา ๑๑๒ ผูรับอนุญาตจําตองออกใบเบิกทางใหแกกรรมการรถไฟ อาณาบาลรถไฟและบุคคลผูหนึ่ง
ผูใดซึ่งผูบัญชาการรถไฟแผนดินไดตั้งใหไปตรวจ เพื่อเขาออกในที่ดินรถไฟและเพื่อไปบนรถจักรหรือรถโดยสารไดเปนพิเศษ
โดยมิตองเสียคาโดยสาร
มาตรา ๑๑๓ ผูรับอนุญาตจําตองทําบัญชีอันแทจริงจดเงินรายรับประจําวันอันเปนเงินคาโดยสาร
คาบรรทุกครุภาระ คาบรรทุกหอวัตถุ หรือสินคา และเก็บรักษาบัญชีนั้นไว
มาตรา ๑๑๔ ผูรับอนุญาตจําตองยื่นบัญชีทุกครึ่งปตอสภากรรมการรถไฟแสดงยอดรายรับและรายจาย
เงินทุกประเภท พรอมกับบัญชีงบดุลซึ่งผูอํานวยการและผูตรวจสอบบัญชีไดลงนามรับรองวาถูกตอง
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กรมรถไฟแผนดินพึงตั้งบุคคลคนหนึ่งหรือกวานั้น แตมิใหเกินกวา ๓ คน เพื่อตรวจสอบบัญชีนั้น
มาตรา ๑๑๕ ผูบัญชาการรถไฟแผนดินมีอํานาจรองขอตอเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมใหตั้งผูตรวจการ
คนหนึ่งหรือกวานั้นไปตรวจสอดสองในแผนกการเงินของผูรับอนุญาต แลวใหทํารายงานเสนอ
เมื่อไดตั้งผูตรวจสอดสองดังนี้แลว ผูรับอนุญาตจําตองปฏิบัติการตามขอความที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติลักษณะเขาหุนสวนและบริษัทวาดวยอํานาจตรวจสอดสองการบริษัทนั้น
มาตรา ๑๑๖ สภากรรมการรถไฟมีอํานาจสั่งใหผูรับอนุญาตสงบัญชีอัตราคาโดยสารอัตราคาระวาง
บรรทุกครุภาระ หอวัตถุและสินคาที่คงใชอยู กําหนดอัตรานี้ถาเปลี่ยนแปลงเมื่อใด ใหแจงความไปใหสภากรรมการรถไฟ
ทราบทุกครั้ง
มาตรา ๑๑๗ สภากรรมการรถไฟมีอํานาจสั่งใหผูรับอนุญาตยายหรือเปลี่ยนทางรถไฟหรือกิจการที่
เกี่ยวกับการเดินรถในเวลาใดเวลาหนึ่งไดทุกเมื่อ เมื่อเห็นวาจําเปนหรือเปนการสมควรเพื่อรักษาประโยชนของประชาชน ใน
เรื่องเชนนี้ ถาผูรับอนุญาตไดกระทําการครบถวนตามคําสั่งนั้นแลว เมื่อมีการเสียหายเกิดขึ้น ก็ใหคิดคาทําขวัญใหแกผูรับ
อนุญาตตามที่ไดเสียไปนั้น
มาตรา ๑๑๘ เมื่อสภากรรมการรถไฟออกคําสั่งใหผูรับอนุญาตทํากิจการอยางหนึ่งอยางใด ถาผูรับ
อนุญาตไมปฏิบัติการใหถูกตองครบถวนตามคําสั่งนั้นแลว สภากรรมการมีอํานาจ
(๑) หามการเดินรถไฟตามสวนที่เห็นสมควรแกการรักษาความปราศภัยแหงประชาชน
(๒) สั่งใหคนงานหรือผูแทนของกรมรถไฟแผนดินไปทํากิจการตามที่ตองการใหทํานั้นแลวคิดเอา
คาใชจายแกผูรับอนุญาต
มาตรา ๑๑๙ ถาผูรับอนุญาตไมปฏิบัติตามคําแจงความหรือคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของสภา
กรรมการรถไฟ เมื่อผูบัญชาการรถไฟแผนดินเปนโจทกนําคดีมาฟองตอศาลใหลงโทษปรับผูรับอนุญาตเปนพินัยไมเกินกวา
วันละ ๑๐๐ บาททุก ๆ วัน ตามจํานวนวันที่ละเลยมิไดปฏิบัติการตามคําแจงความหรือคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายนั้น
หมวดที่ ๓
วาดวยการจัดหาซื้อที่ดิน การกอสราง
การบํารุง วิธีจัดการ และการบรรทุกสง
--------------------------มาตรา ๑๒๐ หามมิใหลงมือทําการกอสราง หรือทํากิจการอยางใดอยางหนึ่งกอนที่ไดรับหนังสือ
พระราชทานพระบรมราชานุญาต
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มาตรา ๑๒๑ เมื่อผูรับอนุญาตไดรับหนังสือพระราชทานพระบรมราชานุญาตแลว จะจัดหาที่ดินและ
อสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่จําเปนสําหรับการกอสรางทางรถไฟได แตใหพึงเขาใจวา
(๑) ถาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นเปนของเอกชน ตองรองขอมาทางกรมรถไฟแผนดินใหชวย
จัดหาซื้อใหตามขอบังคับวาดวยการจัดหาซื้อที่ดินเพื่อสรางทางรถไฟนั้น
(๒) ถาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นเปนของหลวงที่หวงหามไวใหถือวาผูรับอนุญาตเปนผูเชาที่
หลวงนั้นตลอดเวลาที่ไดรับอนุญาต โดยตองเสียคาเชาตามอัตราที่วางไวในหนังสือพระราชทานพระบรมราชานุญาตนั้น
มาตรา ๑๒๒ เมื่อกรมรถไฟแผนดินเปนผูจัดหาซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นแทนผูรับอนุญาต
ดังวามานั้น ใหกรมรถไฟแผนดินใชขอบังคับวาดวยการจัดหาซื้อที่ดินดังกลาวไวในภาคที่ ๑ แหงพระราชบัญญัตินี้
แตในเรื่องนี้
(๑) ผูรับอนุญาตตองเปนผูเสียคาใชจาย คาทําขวัญ หรือเงินคาผลประโยชนในการที่จัดหาซื้อทรัพยนั้น
สวนเงินที่จะตองวางตามขอความในพระราชบัญญัตินี้ผูรับอนุญาตตองเปนผูวางดวยทั้งสิ้น
(๒) ผูรับอนุญาตมีสิทธิที่จะตั้งผูแทนไปเปนกรรมการจัดหาซื้อที่ดินคนหนึ่ง และเมื่อเห็นวาเปนการ
สะดวกที่จะจัดการในเรื่องหาซื้อที่ดินสถานใด ก็ใหทํารายงานเสนอตอสภากรรมการรถไฟ
(๓) กรรมสิทธิ์ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่จัดหาซื้อนั้น จะตกมาเปนของผูรับอนุญาตตอเมื่อ
ผูที่เปนเจาของทรัพยนั้นไดจัดการโอนกรรมสิทธิ์ใหแกผูรับอนุญาตโดยถูกตองตามวิธีที่กฎหมายบังคับไวในการนี้ มิฉะนั้น
อยาใหถือวากรรมสิทธิ์ไดเปลี่ยนมือกันเลย
มาตรา ๑๒๓ เมื่อผูรับอนุญาตไดซื้อหรือเชาที่ดินแหงใดไวแลวก็ดี ทานวาผูรับอนุญาตไมมีสิทธิอยางใด
อยางหนึ่งในแรหรือโลหะธาตุตาง ๆ หรือปาไมซึ่งมีอยูในที่ดินหรือภายใตพื้นดินนั้น หรือในการจับสัตวน้ํานั้นเลย
มาตรา ๑๒๔ ถาในเวลากอสรางรถไฟ ผูรับอนุญาตมีความปรารถนาจะเปลี่ยนทางรถไฟเปลี่ยนทางโคง
เปลี่ยนระดับทาง หรือเปลี่ยนแปลงแถวทางอยางใดอยางหนึ่งใหผิดไปจากแบบเดิมที่ยื่นไวผูรับอนุญาตตองยื่นแบบและ
รายการละเอียดที่คิดจะเปลี่ยนแปลงนั้นตอสภากรรมการรถไฟกอน เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงทําการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ ได
มาตรา ๑๒๕ ในการกอสรางรถไฟ ผูรับอนุญาตไมมีสิทธิที่จะเปลี่ยนไปทําการกอสรางอยางใดอยาง
หนึ่งขึ้นแทนอุโมงค โคงคูหา หรือทางที่ยกสูงพนพื้นระดับดวยคูหาหรือเสาใหผิดไปจากแบบเวนไวแตจะไดรับอนุญาตจาก
สภากรรมการรถไฟกอน
มาตรา ๑๒๖ หามมิใหผูรับอนุญาตเปดรถไฟตลอดทั้งสายหรือแตสวนใดสวนหนึ่ง เพื่อรับสงคนโดยสาร
หรือเพื่อรับบรรทุกสินคา เวนไวแต
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(๑) จะไดแจงความใหสภากรรมการรถไฟทราบลวงหนา ๑ เดือน และ
(๒) การที่จะเดินรถนั้นผูบัญชาการรถไฟแผนดินไดมีความเห็นชอบ และไดใหอนุมัติเปนลายลักษณ
อักษรแกผูรับอนุญาตแลว
มาตรา ๑๒๗ เมื่อผูรับอนุญาตมีความปรารถนาที่จะทําการซอมแซมขนานใหญหรือจะทําการ
เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมสิ่งปลูกสราง เครื่องจักร หรือการชางอยางอื่นอันเปนการสําคัญ ใหยื่นรายงานการนั้น ๆ และสง
แบบกับงบประมาณไปยังสภากรรมการรถไฟเพื่อขออนุมัติกอน
มาตรา ๑๒๘ ผูรับอนุญาตมีอํานาจตั้งกฎขอบังคับหรืออัตราคาระวางบรรทุกที่เห็นจําเปนเพื่อความ
ปราศภัยแหงประชาชน และเพื่อความสะดวกในการเดินรถ แตกฎขอบังคับหรือกําหนดอัตราคาระวางบรรทุกนั้นตองเสนอ
ตอสภากรรมการรถไฟกอน ตอเมื่อผูบัญชาการรถไฟแผนดินไดใหอนุมัติและลงนามเปนหลักฐานแลว จึงจะนับวาใชได
มาตรา ๑๒๙ ถาอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลขตองการใหผูรับอนุญาตคนใดรับสงถุงเมลผูรับอนุญาตนั้น
ตองรับเปนธุระจัดการให สวนคารับสงนั้น สุดแลวแตสภากรรมการรถไฟจะสั่งอนุญาตและกําหนดอัตราให
มาตรา ๑๓๐ เมื่อเจาหนาที่ผูมีอํานาจไดรองขอมา ผูรับอนุญาตจําตองเปนธุระจัดการรับสงทหารบก
ทหารเรือ หรือตํารวจพระนครบาล ตํารวจภูธร หรือผูที่มีหนาที่เกี่ยวของนั้นดวยการรับสงนั้นใหรับสงบรรดาของใช พัสดุ
อาวุธปน กระสุนดินดํา และสัมภาระของเจาพนักงานนั้น ๆ ดวย
มาตรา ๑๓๑ เมื่อมีการฉุกเฉินเกิดขึ้นอันเกี่ยวกับความมั่นคงภายนอกหรือภายในแหงพระ
ราชอาณาจักร รัฐบาลมีอํานาจสั่งทางเสนาบดีกระทรวงกลาโหมใหเขายึดถือปกครองทางรถไฟทั้งสายหรือแตสวนใดสวน
หนึ่ง พรอมทั้งเครื่องประกอบทางรถไฟ รถและสรรพพัสดุของผูรับอนุญาตไดชั่วคราวตามที่จะเห็นสมควร
ผูรับอนุญาตซึ่งเปนเจาของทรัพยที่รัฐบาลเขายึดถือปกครองนั้น มีสิทธิจะไดรับคาทําขวัญตามที่จะตก
ลงกัน ถาไมตกลงกันตามที่อนุญาโตตุลาการจะกําหนดให
อนึ่งรัฐบาลยอมมีอํานาจที่จะขอใหผูรับอนุญาตจัดการเดินรถอันเกี่ยวกับการทหารบกหรือทหารเรือ
กอนเดินรถธรรมดา
มาตรา ๑๓๒ หามมิใหผูรับอนุญาตคนใดใหบุคคลภายนอกเชาทางรถไฟตลอดทั้งสายหรือแตสวนใด
สวนหนึ่ง หรือใหเชาเครื่องประกอบทางรถไฟ โดยมิไดรับอนุญาตจากสภากรรมการรถไฟกอน
แตการที่ผูรับอนุญาตไดทําความตกลงเดินรถติดตอกับรถไฟสายอื่นนั้น ไมนับวาเปนการเชาถือ
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มาตรา ๑๓๓ ผูรับอนุญาตจําตองจัดการใหความสะดวกตามสมควรเพื่อการชุมทางระหวางรถไฟผูรับ
อนุญาตกับรถไฟแผนดินหรือรถไฟสายอื่น เมื่อสภากรรมการรถไฟไดมีความเห็นชอบใหสรางชุมทางนั้นขึ้นแลว
มาตรา ๑๓๔ ในสวนรถไฟราษฎรนั้น ทานบังคับไววา เมื่อไดเปดเดินรถทั้งสายหรือแตสวนใดสวนหนึ่ง
แลว หามมิใหยึดที่ดินรถไฟ สิ่งปลูกสรางรถและพัสดุของรถไฟแตเจาหนี้นั้นมีสิทธิที่จะขอใหตั้งเจาพนักงานรักษาทรัพยได
มาตรา ๑๓๕ นอกจากขอความที่กลาวไวในสวนนี้ บทบัญญัติในสวนที่ ๓ แหงพระราชบัญญัตินี้ วา
ดวยการกอสราง การบํารุงและจัดการงาน และสวนที่ ๔ วาดวยการบรรทุกสงนั้น ใหพึงอนุโลมใชขอบังคับแกรถไฟผูรับ
อนุญาตไดตามสมควรแกบทนั้น ๆ
หมวดที่ ๔
วาดวยความปราศภัยแหงประชาชน
--------------------------มาตรา ๑๓๖ บทบัญญัติในสวนที่ ๕ แหงพระราชบัญญัตินี้ วาดวยความปราศภัยแหงประชาชนนั้น ให
พึงอนุโลมใชบังคับแกรถไฟผูรับอนุญาตไดตามสมควรแกบทนั้น ๆ
มาตรา ๑๓๗ อาณาบาลรถไฟซึ่งผูบัญชาการไดตั้งขึ้นนั้นมีอํานาจและหนาที่อยางเดียวกันกับที่บัญญัติ
ไวในสวนที่ ๑ แหงพระราชบัญญัตินี้ วาดวยจัดวางการทั่วไป
ในขณะที่อาณาบาลรถไฟไมไดอยูประจําการนั้น ใหนายสถานีและพนักงานกํากับรถไฟของผูรับ
อนุญาตหรือผูแทน เมื่อกระทําการตามหนาที่นั้น มีอํานาจและหนาที่อยางเดียวกันกับอาณาบาลรถไฟทุกประการ
มาตรา ๑๓๘ นายหรือพลตํารวจพระนครบาล และนายหรือพลตํารวจภูธร เมื่อกระทําการตามหนาที่มี
อํานาจเขาออกในที่ดินรถไฟและขึ้นบนรถไดทุกเมื่อ เพื่อรักษาความเรียบรอยแหงประชาชน
มาตรา ๑๓๙ เมื่อไดอนุญาตใหผูรับอนุญาตวางรางรถไฟไปบนทางหลวงแหงใด ผูรับอนุญาตตองใช
สิทธินั้นดวยความระมัดระวังเพื่อใหบุคคลหรือยวดยานตาง ๆ ผานไปมาในทางหลวงนั้นไดโดยสะดวกและปราศจาก
ภยันตราย กับจะตองปฏิบัติการตามกฎขอบังคับวาดวยการไปมาในทางหลวงนั้นดวย
สวนที่ ๗
วาดวยรถไฟหัตถกรรม
--------------------มาตรา ๑๔๐ รถไฟหัตถกรรมนั้นคือรถไฟที่หางหรือบริษัทซึ่งประกอบหัตถกรรมหรือพาณิชยกรรมได
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สรางขึ้นไวใชเฉพาะแตรับสงคนงานและบรรทุกสิ่งของที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือสิ่งที่ประดิษฐขึ้น กับสิ่งอื่น ๆ ที่จําเปน
จะตองใชสําหรับกิจการนั้น ๆ
หามมิใหเรียกหรือรับคาโดยสารหรือคาระวางบรรทุกสินคาแตอยางหนึ่งอยางใดเปนอันขาด
มาตรา ๑๔๑ รถไฟหัตถกรรมนั้นมี ๒ อยาง คือ
(๑) รถไฟหัตถกรรมที่เดินเฉพาะแตภายในบริเวณที่ดินอันเปนที่ประกอบการของหางหรือบริษัทเทานั้น
อยางหนึ่ง และ
(๒) รถไฟหัตถกรรมที่เดินอยูทั้งภายในและภายนอกบริเวณที่ดินอันเปนที่ประกอบการของหางหรือ
บริษัทนั้นอีกอยางหนึ่ง
มาตรา ๑๔๒ หามมิใหเปลี่ยนประเภทรถไฟหัตถกรรมมาเปนรถไฟผูรับอนุญาต เวนแตจะไดยื่นเรื่องราว
ขออนุญาตกอนและทั้งไดรับอนุญาตตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๔๓ รถไฟหัตถกรรมที่เดินเฉพาะแตในบริเวณที่ดินอันเปนที่ประกอบการของหางหรือบริษัทนั้น
จะสรางขึ้นไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากเจาพนักงานผูปกครองทองที่ แตหามมิใหเจาพนักงานฝาย
ปกครองนั้นออกใบอนุญาตให เวนแตจะไดรับอนุมัติของกรมรถไฟแผนดินกอน
ในการนี้ ใหหางหรือบริษัทนั้นยื่นแผนที่แสดงเขตแผนผังและงบประมาณสําหรับรถไฟที่คิดจะสรางขึ้น
นั้นไว ณ ที่วาการของเจาพนักงานผูปกครองทองที่พรอมทั้งสําเนาอีกสํารับหนึ่งเพื่อนําเสนอตอสภากรรมการรถไฟดวย
ถาในเวลาใดเวลาหนึ่ง หาง หรือบริษัทนั้นมีความประสงคจะเปลี่ยนแปลงทางใหผิดไปจากที่วางไวเดิม
ใหแจงความประสงคที่จะเปลี่ยนนี้แกเจาพนักงานผูปกครองทองที่ใหทราบกอน ตอเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะจัดทําการ
นั้นตอไปได
มาตรา ๑๔๔ บทบัญญัติในกฎหมายนี้ที่วาดวยรถไฟผูรับอนุญาตใหพึงอนุโลมใชบังคับแกรถไฟ
หัตถกรรมที่เดินทั้งภายในและภายนอกบริเวณที่ดินอันเปนที่ประกอบการของหางหรือบริษัทนั้นได ตามสมควรแกบทนั้น ๆ
แตวารถไฟหัตถกรรมที่เดินทั้งภายในและภายนอกบริเวณที่ดินอันเปนที่ประกอบการของหางหรือบริษัท
นั้น ถาหากใชลากเข็นดวยแรงคนหรือแรงสัตวและเดินบนทางชั่วคราวเพื่อกิจการชั่วคราวมีกําหนดไมเกินสองป และมิไดมี
การบังคับซื้อที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นไซร ทานใหใชบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้อันวาดวยรถไฟหัตถกรรมที่
เดินเฉพาะภายในบริเวณที่ดินอันเปนที่ประกอบการของหางหรือบริษัทนั้นเปนบทบังคับ คํารองขออนุญาตสรางและเดิน
รถไฟชนิดนี้ และคํารองขออนุญาตใชที่หลวงชั่วคราว เพื่อประโยชนแหงการนั้น ทานใหยื่นตอสมุหเทศาภิบาลเพื่อใหแสดง
ความเห็นแลวสงตอไปยังสภากรรมการรถไฟ สภากรรมการรถไฟมีอํานาจที่จะสั่งอนุญาตตามคํารองโดยกําหนดใหเสียคา
เชาในการใชที่หลวงชั่วคราว และกําหนดเงื่อนไขเพื่อรักษาประโยชนของบุคคลภายนอก และความปลอดภัยแหงประชาชน
ตามแตจะเห็นควร การใหอนุญาตนั้นทานวาจะใหไดตอเมื่อสมุหเทศาภิบาลไดแสดงความเห็นวาควรใหอนุญาตเทานั้น5
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ถาสภากรรมการรถไฟสั่งยกคํารองเสีย เพราะเหตุรถไฟนั้นมิไดอยูในความหมายของวรรค ๒ แหง
มาตรานี้ไซร ทานวาการที่สั่งยกคํารองเสียนั้นไมเปนการตัดสิทธิของผูรองในอันที่จะดําเนินการตามความในวรรค ๑5
มาตรา ๑๔๕ ถาหางหรือบริษัทใดที่ไดรับอนุญาตใหสรางและใชรถไฟหัตถกรรมบังอาจรับสงคน
โดยสารหรือรับบรรทุกสินคาของผูอื่นโดยคิดเอาคาโดยสารและคาระวางบรรทุกก็ดี หรือไมปฏิบัติการตามความในหนังสือ
อนุญาตขอใดขอหนึ่งก็ดี ทานวาหางหรือบริษัทนั้นมีความผิดตองระวางโทษใหปรับเปนพินัยไมเกินกวา ๑,๐๐๐ บาททุก ๆ
คราวที่กระทําผิดนั้น
ภาคที่ ๓
วาดวยทางหลวงและทางราษฎร
-----------------------มาตรา ๑๔๖ ทางหลวงนั้นทานจัดแบงเปน ๒ ประเภท คือ
(๑) ทางหลวงของแผนดิน ซึ่งกรมทางเปนเจาหนาที่กอสรางและบํารุงรักษาในนามรัฐบาลประเภทหนึ่ง
และ
(๒) ทางหลวงของมณฑล ซึ่งเจาหนาที่ฝายมณฑลไดสรางขึ้นและบํารุงรักษา โดยไดรับอนุมัติจากกรม
ทางอีกประเภทหนึ่ง
นอกจากทางหลวงที่กลาวแลวนี้ ยังมีทางราษฎรที่พวกราษฎรในตําบลนั้นไดสรางขึ้นและบํารุงรักษา
กรมทางมีอํานาจที่จะรับเอาทางหลวงของมณฑลหรือทางราษฎรมาขึ้นอยูในกรมทาง และยกขึ้นเปน
ทางหลวงของแผนดิน หรือจะลดชั้นทางหลวงของแผนดินลงเปนทางหลวงของมณฑลหรือทางราษฎรก็ไดตามที่จะ
เห็นสมควร
มาตรา ๑๔๗ กรมทางมีอํานาจที่จะดําริการเสมอทุกปวา
(๑) ควรสรางทางหลวงของแผนดินสายใด หรือแตสวนใดบาง
(๒) ควรจัดบํารุงดวยวิธีใด เพื่อใหทางหลวงของแผนดินที่มีอยูแลวใหดีอยูคงที่
มาตรา ๑๔๘ ทางหลวงของแผนดินนั้น ใหนายชางและคนงานในกรมทางกอสรางและบํารุงรักษา
มาตรา ๑๔๙ เมื่อไดปรึกษาหารือกับกรมทางแลว ใหเจาหนาที่ฝายมณฑลมีอํานาจที่จะดําริการ
ดังตอไปนี้วา

______________________________
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-๓๐-

(๑) ควรสรางทางหลวงของมณฑลสายใด หรือแตสวนใดภายในเขตมณฑลนั้น
(๒) ควรจัดบํารุงทางดวยวิธีใดเพื่อใหทางหลวงของมณฑลที่มีอยูแลวใหดีอยูคงที่
มาตรา ๑๕๐ เมื่อเจาหนาที่ฝายมณฑลไดรองขอมา กรมทางมีอํานาจที่จะตั้งนายชางออกไปเพื่อ
แนะนําและชวยเหลือเจาหนาที่ฝายมณฑลตามแตกรมทางจะเห็นควร
มาตรา ๑๕๑ การกอสรางและบํารุงรักษาทางราษฎรนั้น ใหอยูในความกํากับตรวจตราของนายอําเภอ
มาตรา ๑๕๒ เมื่อทางหลวงของแผนดินหรือทางหลวงของมณฑลสายใดผานไปในจังหวัดเมืองหรือ
หมูบาน กรมทางจะเขาจัดการบํารุงรักษาทางสายนั้นก็ได ถาดําริเห็นเปนการสมควรเพื่อประโยชนแกชนทั่วไป แตสวนคา
บํารุงรักษานั้นอาจจะเรียกจากสุขาภิบาลแหงทองที่ ๆ ทางผานไปนั้นได
มาตรา ๑๕๓ บรรดาเรื่องราวที่เกี่ยวกับทางหลวงของแผนดินขนาดกวางยาว รายละเอียดชนิดการ
กอสราง และการบํารุงรักษากับเลขหมายประจําทางพรอมดวยแผนที่ทางหลวงทุกสายนั้น ใหเก็บรักษาไวที่กรมทาง
สวนเรื่องที่เกี่ยวกับทางหลวงของมณฑลนั้น ใหเก็บรักษาไว ณ ศาลารัฐบาลมณฑล และใหสงสําเนา
เรื่องทางหลวงของมณฑลและแผนที่เขามายังกรมทางปละครั้ง
มาตรา ๑๕๔ หามมิใหยกเอากําหนดอายุความขึ้นตอสูสิทธิของแผนดินในเรื่องที่ดินซึ่งเปนทางหลวง
กับหามมิใหยึดที่ดินนั้น
มาตรา ๑๕๕ เมื่อเห็นเปนการจําเปนที่จะตองเปลี่ยนแนวทางเกวียนสายใดสายหนึ่งซึ่งอยูในประเภท
ทางหลวงของแผนดินหรือทางหลวงของมณฑลใหเจาหนาที่ฝายมณฑลจัดทําไป แตถาเปนทางหลวงของแผนดิน ให
รายงานแจงเหตุการณละเอียดเขามายังกรมทางโดยพลัน
มาตรา ๑๕๖ ในการกอสรางหรือเปลี่ยนแปลงทางหลวงสายใด ถาตองการที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย
อยางอื่นซึ่งไมใชเปนของแผนดิน ใหเจาหนาที่มีอํานาจจัดหาซื้อทรัพยนั้นได
บทบัญญัติวาดวยการจัดหาซื้อที่ดินดังกลาวไวในภาค ๑ แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหพึงอนุโลมใชบังคับ
ไดตามสมควรแกบทนั้น ๆ แตถาเปนทางหลวงของมณฑล ใหเจาหนาที่ฝายมณฑลมีอํานาจตั้งผูแทนคนหนึ่งเปนกรรมการ
จัดหาซื้อที่ดินนั้นได
มาตรา ๑๕๗ บทบัญญัติวาดวยการกอสรางและการบํารุงดังกลาวไวในภาค ๑ แหงพระราชบัญญัตินี้
ใหพึงอนุโลมใชบังคับแกทางหลวงไดตามสมควรแกบทนั้น ๆ
มาตรา ๑๕๘ เจาหนาที่ผูรักษาทางหลวงมีอํานาจแจงความแกเจาของที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพยอยาง
อื่นตามริมทางหลวงนั้นวา
(๑) หามมิใหขุดหรือถมรอง คู บอน้ํา สระน้ํา หรือหลุมภายในระยะ ๖ เมตรจากชานเขื่อนหรือขอบทาง
หลวง

-๓๑-

(๒) ใหตัดรานกิ่งหรือตัดโคนตนไม รั้วตนไมลงเปนครั้งคราวตามแตนายชางบํารุงทางจะสั่ง เพื่อมิใหเปน
เครื่องกีดขวางตอการไปมาหรือเปนอันตรายตอทางหลวง
ถาเจาของที่ดินคนใดไมปฏิบัติการตามคําแจงความของเจาหนาที่นั้นแลวใหเจาหนาที่นั้นมีอํานาจให
คนงานของตนจัดการทําเสียเองไดตามที่เห็นวาจําเปน
มาตรา ๑๕๙ กรมทางมีอํานาจสงพนักงานไปตรวจทางหลวงของมณฑลและทางราษฎรแลวทํารายงาน
เสนอวาทางเหลานั้นเปนอยูอยางไร และการบํารุงรักษาทางนั้นเปนสถานใด กับออกความเห็นวาควรจะเปลี่ยนทางนั้นเปน
ประเภทใดได
มาตรา ๑๖๐ กรมทางมีอํานาจออกกฎขอบังคับตามที่เห็นวาจําเปนในขอตอไปนี้ คือ
(๑) วาดวยลําดับชั้นทางหลวงควรจะแบงออกเปนถนน ทางเกวียน ทางตาง ทางเดิน ฯลฯ ตามแต
สภาพแหงการคาขาย หรือการไปมาในทางนั้น ๆ
(๒) วาดวยพันธะของเจาของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่อยูริมทางหลวงนั้นที่จะไมขุดถมที่หรือ
ตองตัดโคนตนไมที่อยูริมทาง
(๓) วาดวยระเบียบการที่ประชาชนพึงใชทางหลวงกับขอบังคับสําหรับทางและการไปมาเพื่อรักษาทาง
นั้นไวใหดีอยูคงที่ และเพื่อมิใหมีภยันตรายตอประชาชนในการไปมา
(๔) วาดวยวิธีปดประกาศแจงความ เครื่องหมายบอกทาง และหลักหมายระยะทาง
มาตรา ๑๖๑ ผูใดกระทําความผิดดังกลาวตอไปนี้ ใหลงโทษฐานลหุโทษตามที่บัญญัติไวในประมวล
กฎหมายอาญา เวนไวแตการกระทําเชนนั้นประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติวาเปนความผิดและกําหนดโทษไวแลว
(๑) ผูใดกระทําการโดยเจตนาขัดขวางตอพนักงานในเวลาที่ทําการตามหนาที่ก็ดี หรือกระทําการ
ขัดขวางผูมีหนาที่อันชอบดวยกฎหมายในการรังวัดกอสรางหรือบํารุงทางหลวงก็ดี หรือถอนหมุดหลักที่ปกไวในดิน หรือลบ
เลือนทําลายเครื่องหมายใด ๆ ที่ทําไวสําหรับกิจการนั้น ๆ ก็ดี ทานวามันมีความผิดฐานลหุโทษ ตองระวางโทษชั้น ๒
(๒) ผูใดมิไดรับอนุญาตอันชอบดวยกฎหมายบังอาจขุดขนดิน ทราย ศิลา หญา ตนไมหรือวัตถุสิ่งอื่นไป
จากมูลดิน คู สะพาน เขื่อนสะพาน ทางระบายน้ําหรือกําแพงเขื่อน หรือทําความเสียหายแกทางหลวงอยางหนึ่งอยางใด
ทานวามันมีความผิดฐานลหุโทษ ตองระวางโทษชั้น ๓
(๓) ผูใดมิไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย เปลี่ยนทางน้ําหรือรางน้ําดวยความเจตนาหรือทําทํานบ
กั้นคูหรือทางระบายน้ําใตสะพาน หรือกั้นทางน้ําโดยวิธีอยางใด ๆ อันเปนเหตุที่อาจใหเกิดเสียหายแกทางหลวงได ทานวา
มันมีความผิดฐานลหุโทษ ตองระวางโทษชั้น ๓
(๔) ผูใดลากไถ คราด หรือเครื่องมืออยางอื่นไปตามทางหลวงก็ดีหรือผานขามไปอันเปนเหตุที่อาจทําให
ถนนเปนรอยหรือขุดเปนหลุมเปนบอโดยมิไดใชความระมัดระวังตามที่กรมทางไดกําหนดไวก็ดี ทานวามันมีความผิดฐาน
ลหุโทษ ตองระวางโทษชั้น ๑
(๕) ผูใดรื้อถอนหลัก เสาหรือเครื่องหมายบอกทาง เครื่องหมายชี้หนทางและบอกระยะทางก็ดี หรือ
ทําลายหรือทําใหเสียหายก็ดี ทานวามันมีความผิดฐานลหุโทษ ตองระวางโทษชั้น ๒

-๓๒-

(๖) ผูใดไมปฏิบัติการตามกฎขอบังคับของกรมทางวาดวยพันธะของเจาของที่ดินอสังหาริมทรัพยอยาง
อื่นที่อยูริมทางหลวงหรือระเบียบวาดวยการใชทางหลวง ทานวามันมีความผิดฐานลหุโทษ ตองระวางโทษชั้น ๒
มาตรา ๑๖๒ เมื่อผูใดกระทําความผิดซึ่งมีโทษเพียงแตปรับเปนพินัยสถานเดียว ทานวาพนักงานที่กรม
ทางไดตั้งแตงขึ้นเพื่อฟองรองคดีนั้นมีอํานาจประนีประนอมยอมความไดทันทีโดยยอมรับเบี้ยปรับตามอัตราอยางสูงที่
กฎหมายบัญญัติไว แลวออกใบเสร็จใหเปนสําคัญ สวนเงินพินัยที่เก็บไดนั้นใหกรมทางทําบัญชีสงไปยังกระทรวงยุติธรรม ฯ
ประกาศมา ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ เปนปที่ ๑๒ ในรัชกาลปจจุบันนี้

