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 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษของการทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย เป็นการศึกษาในเชิงสังคมวิทยา โดยศึกษาจากข้อมูลเอกสารและข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์จากบุคคลที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาพ้ืนที่ และดูแลรักษาพ้ืนที่ แนวคิด ทฤษฎี ข้อ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง บทความ และงานวิจัยต่างๆ โดยเปรียบเทียบกับการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ
ของรัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น ที่ได้มีทางยกระดับและการพัฒนาพ้ืนที่ใน
เขตทางพิเศษและประสบความสําเร็จมาแล้ว เพ่ือให้การพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษของการทาง
พิเศษฯ เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประชาชน และองค์กร ประกอบกับการทางพิเศษฯ มีโครงการ
ก่อสร้างในอนาคตเกิดขึ้นอีกอย่างต่อเน่ือง ก็จะมีพ้ืนที่ว่างเพ่ิมมากขึ้น หากไม่เร่งดําเนินการพัฒนา
พ้ืนที่ก็จะทําให้มีพ้ืนที่มากขึ้นและเสียประโยชน์ไปอย่างน่าเสียดาย 
 จากการศึกษา พบว่าที่ดินที่การทางพิเศษฯ จะนํามาพัฒนาได้น้ัน ต้องเป็นที่ดินที่การทาง
พิเศษได้เวนคืนและก่อสร้างทางพิเศษตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนแล้ว กับที่ดินที่การทางพิเศษฯ 
ได้ซื้อส่วนที่เหลือจากการเวนคืนโดยคําร้องขอของผู้ถูกเวนคืนเท่าน้ัน ที่ดินที่การทางพิเศษฯ ได้เวนคืน
แล้วแต่ยังไม่ได้ก่อสร้างทางพิเศษ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามจะนํามาพัฒนาพื้นที่ไม่ได้ เน่ืองจากจะ
ผิดวัตถุประสงค์ของการเวนคืน และต้องพัฒนาพ้ืนที่ในเชิงพาณิชย์ควบคู่สาธารณประโยชน์เท่าน้ัน ซึ่ง
การพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษดังกล่าว มีข้อจํากัดของกฎหมายบางประการท่ีทําให้การพัฒนาพ้ืนที่
ในเขตทางพิเศษดําเนินไปอย่างไม่คล่องตัวนัก จึงเป็นสาเหตุหน่ึงที่ทําให้ยังมีพ้ืนที่ว่างที่ยังไม่ได้พัฒนา
อีกมากจนเกิดปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ มีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพ้ืนที่เพ่ือไม่ให้
มีการบุกรุกพ้ืนที่มากขึ้น และก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมายหลายประการ
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 การศึกษาครั้งน้ี ได้มีข้อสรุปและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการ
พัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ โดยเห็นว่าการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ แม้ว่าพระราชบัญญัติการ
ทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ.2550 จะให้อํานาจการทางพิเศษฯ ดําเนินการพัฒนาพื้นที่ได้ แต่การ
พัฒนาพ้ืนที่ก็ยังไม่สามารถดําเนินการได้อย่างเต็มที่ เน่ืองจากมีข้อจํากัดของกฎหมายบางประการ 
นโยบายของรัฐบาลท่ีขาดการสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง และมีขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ียุ่งยากซับซ้อน 
ดังน้ันควรมีการปรับปรุงข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องบางมาตรา ซึ่งต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล โดย
กําหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ลดน้อยลง ก็จะทําให้การพัฒนาพ้ืนที่ใน
เขตทางพิเศษเป็นไปได้อย่างคล่องตัว และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และองค์กร 



 

 

ABSTRACT 
 

Title of Thesis  Legal Issues on Land Development in Expressway Area 
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       The study of legal issues on land development in expressway area of 
Expressway Authority of Thailand is the socio-legal study by collecting the 
information from documents and interviewing the officer related to the land 
development and maintain expressway area. The study was examined the 
theories, concepts and related articles and research comparing with land 
development of the expressway of Florida state, USA and kingdom of Japan 
which have successfully developed area under over pass expressway. In order to 
maximize public interest by developing land in expressway area of 
expressway  authority of Thailand for citizens and organization. The expressway 
authority of Thailand also has future plan to continuously construct expressway 
which the vacant land will be arise more and lost opportunity to increase 
interest unless to develop land. 
       According to the study, it was appeared that land of Expressway 
Authority of Thailand must be expropriated  and already constructed the 
expressway according to the objective or buy from the remaining part of 
expropriated land. In addition, the land of expressway authority of Thailand 
which did not construct the expressway cannot be developed because of violate 
in objective of expropriation and must be considered in conjunction with public 
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interest in order to develop for commercial purposes. Also, the developing of 
land in Expressway area has limited in power, according to the law which effects 
the flexible in development. This is the reason why vacant land cannot be 
developed. The trespass is unavoidable and has to spend to take care area to 
prevent the trespass and other issues. 
 In conclusion, the study has proposed some recommendations for  
solving the problem according to land development in expressway area that, 
even if the Expressway of Authority of Thailand B.E. 2550 empowered the 
Expressway Authority of Thailand to develop land but it cannot fully manage 
because of the limited in law method also the unsupported government policy 
and has complex procedure. The law must be amend and the supported policy 
from government is needed also to simplify the procedure to maximize public 
interest and organization. 
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กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และท่านผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ปุ่น วิชชุไตรภพ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
ที่ให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์ ทําให้ผู้เขียนมีความรู้และแนวคิดกว้างไกลข้ึน 
 ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ี บริษัท Metropolitan Expressway Company Limited (MEX) และ 
บริษัท Hanshin Expressway Company Limited (HEX) ที่ให้คําแนะนําในการหาข้อมูลเก่ียวกับ
บริษัททางด่วนญี่ปุ่น 
 ขอขอบคุณบุคคลในครอบครัวทุกๆ ท่าน ที่ให้กําลังใจ สนับสนุน และส่งเสริมให้ผู้เขียนได้มี
กําลังใจในการศึกษาจนสําเร็จ 
 และสุดท้ายขอขอบคุณเพ่ือนร่วมงานทุกท่านที่ให้ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า เพ่ือนๆ ในคณะ
นิติศาสตร์นิด้า เจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์นิด้าที่ร่วมให้กําลังใจ ทั้งเพ่ือนและน้องที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขมา
ตลอดโดยเฉพาะคุณพัชรี คงแก้ว ที่ช่วยค้นคว้าหาข้อมูลและช่วยเหลือในด้านต่างๆ อย่างสุด
ความสามารถ 
 ผลงานฉบับน้ีผู้เขียนหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่ได้ค้นคว้าต่อไป และหากมีความบกพร่อง
ประการใด ผู้เขียนขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียว 
 
             นพวรรณ หล่อปัญญากิจการ 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 
 การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นนิติบุคคลก่อต้ังขึ้นตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2515 ด้วยเหตุผลว่าใน
ขณะน้ันเส้นทางคมนาคมต่างๆ ในประเทศยังมีไม่เพียงพอที่จะอํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่
การจราจรและการขนส่ง อันเป็นอุปสรรคต่อความเจริญและการพัฒนาประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การก่อต้ังการทางพิเศษฯ เพ่ือสร้างหรือจัดให้มีด้วยวิธีการใดๆ ตลอดจนบํารุงและรักษาทางพิเศษ จัด
ดําเนินการหรือควบคุมธุรกิจอันเก่ียวกับการขนส่งโดยรถรางเดียวและรถใต้ดิน ดําเนินงานต่างๆ ที่
เก่ียวกับทางพิเศษ1  ซึ่งปัจจุบันประกาศคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าวได้ถูกยกเลิกแล้วและมีพระราชบัญญัติ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ .ศ .  2550 ใช้บังคับแทน ต้ังแต่วันที่  9 มกราคม 2551  โดยได้กําหนด
วัตถุประสงค์สร้างหรือจัดให้มีทางพิเศษด้วยวิธีใดๆ ตลอดจนบํารุงและรักษาทางพิเศษเพ่ืออํานวย
ความสะดวกและความรวดเร็วในการจราจรและการขนส่งทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ทั่ว
ประเทศ ดําเนินงานหรือธุรกิจเกี่ยวกับทางพิเศษ และธุรกิจอื่นที ่เกี ่ยวเนื่องกับทางพิเศษที่เป็น
ประโยชน์กับการทางพิเศษฯ ชัดเจนย่ิงขึ้น2 โดยมีทางพิเศษที่เปิดใช้งานแล้วจํานวน 7 สายทาง ดังน้ี 
 1)  ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ระยะทาง 27.1 กิโลเมตร 
 2)  ทางพิเศษศรีรัช ระยะทาง 38.4 กิโลเมตร 

                                                        
1  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515. 
 ข้อ 2 ให้จัดต้ังหน่วยงานการทางพิเศษขึ้นเรียกว่า “การทางพิเศษแห่งประเทศไทย” เรียก

โดยย่อว่า กทพ. และให้เป็นนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี 
 (1) สร้างหรือจัดให้มีด้วยวิธีการใดๆ ตลอดจนบํารุงและรักษาทางพิเศษ 
 (2) จัด ดําเนินการควบคุมธุรกิจอันเก่ียวเน่ืองกับการขนส่งโดยรถรางเดียว และรถใต้ดิน 
 (3) ดําเนินงานต่างๆ ที่เก่ียวกับทางพิเศษ 

2  มาตรา 8 แห่ง  พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550  
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 3)  ทางพิเศษฉลองรัช ระยะทาง 28.2 กิโลเมตร 
 4)  ทางพิเศษอุดรรัถยา ระยะทาง 32 กิโลเมตร 
 5)  ทางพิเศษบูรพาวิถี ระยะทาง 55 กิโลเมตร 
 6)  ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ ระยะทาง 4.7 กิโลเมตร 
 7)  ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสด์ิ) ระยะทาง 22.5 กิโลเมตร 
 การทางพิเศษฯ มีที่ดินที่อยู่ในเขตทางพิเศษภายหลังจากก่อสร้างทางพิเศษตามวัตถุประสงค์
ของการเวนคืนเสร็จแล้ว ที่เป็นกรรมสิทธ์ิของการทางพิเศษฯ ทั้งที่อยู่ใต้โครงสร้างทางพิเศษและนอก 
โครงสร้างทางพิเศษ รวมทั้งสิ้น 1,160,369 ตารางวา (ไม่รวมท่ีดินในเขตทางพิเศษที่เป็นกรรมสิทธ์ิของ
หน่วยงานอ่ืนที่การทางพิเศษฯ ขอใช้ที่ดินเพ่ือสร้างทางพิเศษ) 
 ภายหลังจากการก่อสร้างทางพิเศษแล้วเสร็จ การทางพิเศษฯ ต้องบริหารจัดการพ้ืนที่ในเขต
ทางพิเศษ แต่เน่ืองจากในขณะน้ันประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290 ไม่ได้กําหนดวัตถุประสงค์และ
อํานาจหน้าที่เก่ียวกับการบริหารจัดการพ้ืนที่อย่างชัดเจน การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจึงได้หารือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าการทางพิเศษฯ สามารถดําเนินการพัฒนาปรับปรุงที่ดินในเขต
ทางพิเศษได้หรือไม่ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีความเห็นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2523 ว่า 
ที่ดินที่เป็นที่ว่างอยู่ใต้ทางพิเศษและที่ว่างบริเวณทางแยกต่างระดับในเขตทางพิเศษอยู่ในความหมาย
ของคําว่า “ทางพิเศษ” ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 
ซึ่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าวกําหนดให้ การทางพิเศษฯ มีอํานาจดําเนินงานต่างๆ ที่เก่ียวกับ
ทางพิเศษได้ ดังน้ันการทางพิเศษฯ จะปรับปรุงที่ดินดังกล่าวเพ่ือจัดหาผลประโยชน์ดําเนินงานตาม
โครงการต่างๆ ของการทางพิเศษฯ ภายในขอบวัตถุประสงค์ จึงไม่ขัดต่ออํานาจหน้าที่ของการทางพิเศษฯ 
ตามประกาศของคณะปฎิวัติแต่อย่างใด3 การทางพิเศษฯ จึงมีการพัฒนาที่ดินในเขตทางพิเศษมาอย่าง
ต่อเน่ือง โดยการทางพิเศษฯ ดําเนินการพัฒนาเองและอนุญาตให้หน่วยงานรัฐใช้พ้ืนที่ เ พ่ือ
สาธารณประโยชน์ เช่น ทําทางลัด ทางเช่ือม ทางเข้า-ออก จัดสวนย่อม จอดรถยนต์ของหน่วยงานน้ันๆ 
และมีการให้เช่าที่ดินโดยคิดค่าเช่ากับผู้ขอเช่า ซึ่งวัตถุประสงค์ของการขอเช่ามีหลายอย่างแต่การ
ขอเช่าน้ันจะต้องไม่ผิดกฎหมาย ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
จะต้องไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ทางพิเศษและทางสาธารณประโยชน์ 
 ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2547 ให้กระทรวงคมนาคม (การทาง
พิเศษฯ) ดําเนินการจัดระบบการใช้ประโยชน์พ้ืนที่บริเวณใต้ทางพิเศษต่างๆ ให้เหมาะสม สอดคล้อง

                                                        
3  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, หนังสือที่ สร. 0601/3698 เรื่อง การปรับปรุงทีดิ่นใน

เขตทางพเิศษเพื่อจัดหาผลประโยชน์, 18 ธันวาคม 2523. 
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กับสภาพพ้ืนที่และเกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด โดยไม่นําใช้ในกิจการเชิงพาณิชย์4 ผลจากการท่ี
คณะรัฐมนตรีมีมติดังกล่าวทําให้การพัฒนาที่ดินในเชิงพาณิชย์ทั้งในรูปของการให้เช่าชั่วคราวแบบ
รายย่อย และแผนการพัฒนาพ้ืนที่ในรูปแบบโครงการขนาดใหญ่ถูกชะลอทั้งหมด 
 ภายหลังได้มีประกาศยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2515 และให้ใช้พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 แทน ซึ่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวได้กําหนดวัตถุประสงค์และให้อํานาจการทางพิเศษฯ สามารถนําพ้ืนที่มาพัฒนาได้ตามความ
จําเป็นเพ่ือประโยชน์ของการทางพิเศษฯ โดยคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะควบคู่ไปด้วย5 แต่ด้วยมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2547 ยังไม่ได้ถูกยกเลิกทําให้การทางพิเศษฯ นําพ้ืนที่มา
พัฒนาอย่างไม่ได้เต็มที่ ในระหว่างน้ันการทางพิเศษฯ จึงได้มีการให้เช่าพ้ืนที่เป็นการช่ัวคราวเพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียง และเพ่ือให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าว การทางพิเศษฯ ได้กําหนดกรอบวัตถุประสงค์ของการให้เช่าไว้โดยให้เช่าได้เพียงเท่าที่จําเป็น 
เช่น จอดรถยนต์ ทําทางเข้า-ออก จัดสวนหย่อม ดังนั้น การให้เช่ากรณีอื่นๆ นอกเหนือจากกรอบ
การเช่าที่กําหนดไว้จึงไม่สามารถอนุญาตให้เช่าได้ จึงเป็นเหตุให้มีการบุกรุกพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
 ต่อมาคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีความเห็นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 ว่าแนวทางการ
พัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ จะต้องแยกพิจารณาตามลักษณะพ้ืนที่เป็นสองกรณี คือ กรณีการพัฒนา
พ้ืนที่ซึ่งได้ก่อสร้างทางพิเศษแล้ว และกรณีการพัฒนาพ้ืนที่บนที่ว่างเปล่าที่ยังไม่ได้ก่อสร้างทางพิเศษ 
ซึ่งกรณีพ้ืนที่ที่มีโครงสร้างทางพิเศษย่อมถือว่าเป็นที่ดินที่ได้มีการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ในการ
เวนคืนแล้ว ดังน้ัน เมื่อ กทพ. ได้ที่ดินในการสร้างทางพิเศษซึ่งเป็นการดําเนินการตามวัตถุประสงค์

                                                        
4  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, มติคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0505/ว(ล)13325 เรื่อง การ

ดําเนินการตามแผนงานพัฒนาการขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล, 
7 กันยายน 2547. 

  “ให้ประสานและสั่งการให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ดําเนินการจัดระบบการ
ใช้ประโยชน์พ้ืนที่บริเวณใต้ทางด่วนต่างๆ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และเกิดประโยชน์
สาธารณะสูงสุด โดยไม่นําไปใช้ในกิจการเชิงพาณิชย์ เช่น การจัดทําเป็นสวนสาธารณะ ลานกีฬา ที่
จอดรถ เส้นทางลัดเพ่ือระบายรถยนต์ และเส้นทางรถโดยสารใต้ทางด่วน เป็นต้น” 
 5  มาตรา 10(12) แห่ง พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550  
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แห่งการเวนคืนแล้วการทางพิเศษฯ ย่อมสามารถนําพ้ืนที่ภายในบริเวณโครงสร้างทางพิเศษดังกล่าวไป
ดําเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์แก่การทางพิเศษฯ และประโยชน์สาธารณะได้6   
 หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 การทางพิเศษฯ ได้ดําเนินการเสนอ
ขอให้คณะรัฐมนตรีทบทวนมติดังกล่าวตลอดมาจนเม่ือวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554 คณะรัฐมนตรีได้มี
มติเห็นชอบให้การทางพิเศษฯ ดําเนินการพัฒนาพื้นที่เพ่ือสาธารณประโยชน์และการพัฒนาพ้ืนที่ใน
เขตทางพิเศษในเชิงพาณิชย์ได้ทุกพ้ืนที่และยกเว้นให้การทางพิเศษฯ ไม่ต้องปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 25477 ผลจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 
2554 ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 ประกอบกับ พ.ร.บ.การทาง
พิเศษฯ มาตรา 8(2) ทําให้ปัจจุบันการทางพิเศษฯ สามารถนําที่ดินที่เวนคืนและก่อสร้างทางพิเศษ
ตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนเสร็จแล้ว มาพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้ทุกพ้ืนที่แล้วแต่กรณี 
 อย่างไรก็ตาม การพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษจะต้องพิจารณาภายใต้ข้อกฎหมาย กฎ 
ระเบียบที่เก่ียวข้องด้วย ซึ่งข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบดังกล่าวมีข้อจํากัด และเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาพื้นที่ในเชิงพาณิชย์ ทําให้การพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษเป็นไปโดยล่าช้า ทั้งน้ี กฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ มีดังน้ี 

                                                        
6  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร. 0901/1450 เรื่อง การพัฒนา

พื้นที่ในเขตทางพิเศษเชิงพาณิชย์ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย, 2 ธันวาคม 2554. 
7  สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, หนังสือด่วนมาก ที่ คค. 0802.3/1081 

เรื่อง การพัฒนาพื้นที่ในเชิงพาณิชย์และการบริการสาธารณะควบคู่กันไปตามแผนแม่บทการพัฒนา
พื้นที่ในเขตทางพิเศษ, 8 พฤษภาคม 2555. 

 สนข.ได้เสนอเร่ือง การพัฒนาพ้ืนที่ในเชิงพาณิชย์และการบริการสาธาณะควบคู่กันไปตาม
แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษของ กทพ. โดยมีการดําเนินการของ กทพ. กฎหมายท่ี
เก่ียวข้อง ตามข้อ 2-3 ซึ่ง สนข. พิจารณาแล้วมีความเห็นตามข้อ 4 โดยเห็นควรให้ กทพ. ดําเนินการ
ในแต่ละกรณี สรุปได้ ดังน้ี 
 (3) กรณีพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษนอกเหนือจากพ้ืนที่ที่กําหนดในแผนแม่บทฯ 

 กทพ.สามารถดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษในเชิงพาณิชย์ได้ทุกพ้ืนที่ตาม พ.ร.บ.
กทพ.พ.ศ.2550 มาตรา 8(1)(2) มาตรา 10(12)(14) และมาตรา 57(5) ประกอบกับ มติ ครม. เมื่อ
วันที่ 6 ธ.ค.5554 ที่ยกเว้นให้ กทพ.ไม่ต้องปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 ก.ย.2547 แล้ว กทพ. 
สามารถดําเนินการได้ทุกพ้ืนที่แล้วแต่กรณี(กรณีต้องนําเสนอ ครม.เห็นชอบและกรณีไม่ต้องนําเสนอ 
ครม.เห็นชอบ) 
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 พ.ร.บ. การทางพิเศษฯ มาตรา 34 วรรคสาม กําหนดให้การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุ
วัตถุประสงค์และระยะเวลาการใช้อสังหาริมทรัพย์ไว้ให้ชัดเจน ถ้ามิได้ทําการน้ันภายในระยะเวลาที่
กําหนดต้องคืนให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท ซึ่งทําให้การทางพิศษฯ ไม่สามารถนําที่ดินดังกล่าวมา
พัฒนาได้อย่างเต็มที่ มาตรา10(12) กําหนดให้การทางพิเศษฯ มีอํานาจให้เช่าหรือพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ของการทางพิเศษฯ ตามความจําเป็นเพ่ือประโยชน์แก่การทางพิเศษฯ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์สาธารณะควบคู่ไปด้วยเป็นการจํากัดการพัฒนาพ้ืนที่ในเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ มาตรา 37 
วรรคแรกกําหนดห้ามมิให้ผู ้ใดสร้างโรงเรือนหรือสิ ่งอื ่นใดหรือปลูกต้นไม้หรือพืชผลอย่างใดๆ 
ในทางพิเศษ หรือเพ่ือเช่ือมต่อกับทางพิเศษ เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่ดําเนิน
กิจการอันเป็นสาธารณูปโภคมีความจําเป็นต้องปักเสาพาดสาย หรือวางท่อในเขตทางพิเศษ หรือเพ่ือ 
ข้ามหรือลอดทางพิเศษ ให้หน่วยงานของรัฐน้ันทําความตกลงกับการทางพิเศษฯ ก่อน บทบัญญัติ
มาตรานี้ทําให้ผู้ที่มีที่ดินติดกับทางพิเศษไม่สามารถเช่ือมต่อทางพิเศษได้เลย   และมาตรา 57(5) 
กําหนดให้การให้เช่าหรือให้สิทธิใดๆ ในอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินหน่ึงร้อยล้านบาท หรือที่มี
กําหนดเวลาการให้เช่าหรือให้สิทธิใดๆ เกินห้าปี เว้นแต่การให้เช่าหรือให้สิทธิน้ันเป็นการให้แก่
หน่วยงานของรัฐ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดําเนินกิจการได้ ทําให้การให้
เช่าที่มีมูลค่าโครงการสูงๆ เกิดขึ้นได้ยาก หรือในกรณีที่มีการบุกรุกพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ แม้
พระราชบัญญัติการทางพิเศษฯ มาตรา 59 มีบทกําหนดโทษ แก่ผู้ที่กระทําการฝ่าฝืนมาตรา 36 
มาตรา 37 และมาตรา 38 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ แต่ในทางปฏิบัติ การทางพิเศษฯ ไม่ได้ใช้อํานาจดังกล่าวเลย 
 พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กําหนดให้ก่อสร้างอาคาร ต้องได้รับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งการก่อสร้างอาคารใต้โครงสร้างทางพิเศษจึงทําใด้เพียงอาคารช่ัวคราว 
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 538 ซึ่งกําหนดให้การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ถ้า
มิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหน่ึงอย่างใดลงลายมือช่ือฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสําคัญ ท่านว่าจะ
ฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ ถ้าเช่ามีกําหนดกว่าสามปีขึ้นไป หรือกําหนดตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้
เช่าไซร้ หากมิได้ทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ท่านว่าการเช่าน้ันจะฟ้องร้องให้
บังคับคดีได้แต่เพียงสามปี 
 นอกจากน้ียังมีข้อกําหนดและเง่ือนไขของการบํารุงรักษาโครงสร้างทางพิเศษ ซึ่งการทาง
พิเศษฯ ได้กําหนดเง่ือนไขให้ผู้ เช่าต้องปฎิบัติตามท่ีกําหนดไว้ เพ่ือให้ไม่มีผลกระทบต่อระบบ
การจราจร โครงสร้างทางพิเศษ และระบบสาธารณูปโภคใต้ดินด้วย 
 เน่ืองจากการทางพิเศษฯ เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ก่อต้ังขึ้นโดยประกาศของคณะปฏิวัติ 
ซึ่งในขณะน้ันมีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังเพ่ือสร้างทางพิเศษใช้สําหรับการจราจรและการขนส่ง ต่อมา
ได้นํามาใช้เพ่ือแก้ปัญหาจราจรด้วยการพัฒนาพ้ืนที่ใต้ทางพิเศษ จึงไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของการ
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ก่อต้ังการทางพิเศษฯ ดังน้ัน การพัฒนาที่ดินในเขตทางพิเศษจึงต้องคํานึงถึงข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบที่
เก่ียวข้อง เง่ือนไขการบํารุงรักษาทางพิเศษ ผลกระทบต่อผู้ใช้ทางและชุมชนโดยรอบ และจะต้องไม่ขัด
หรือแย้งกับวัตถุประสงค์หลักเป็นข้อสําคัญ ดังน้ัน จึงเห็นได้ว่ากรณีที่เป็นที่ดินที่อยู่นอกโครงสร้างทาง
พิเศษที่การทางพิเศษฯ ได้เวนคืนแล้วแต่ยังไม่ได้ดําเนินการก่อสร้างทางพิเศษ การทางพิเศษฯ ไม่
สามารถนําที่ดินแปลงดังกล่าวไปพัฒนาในรูปแบบโครงการขนาดใหญ่ หรือมีระยะเวลาการให้เช่าเป็น
เวลานานๆ ได้ เพราะจะผิดวัตถุประสงค์ของการเวนคืน ตาม พ.ร.บ. การทางพิเศษฯ มาตรา 34  
ประกอบกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 ที่ได้ให้ความเห็นว่า 
เมื่อรัฐประสงค์จะได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ของเอกชน รัฐต้องดําเนินการตราพระราชบัญญัติเฉพาะ
เพ่ือเวนคืนสําหรับการที่กําหนดไว้เท่าน้ันพร้อมกับต้องระบุวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนและระยะเวลา
การเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ไว้ให้ชัดแจ้งถ้ามิได้ใช้เพ่ือการนั้นภายในระยะเวลาที่กําหนดต้องคืนให้
เจ้าของเดิมหรือทายาท8 และยังขัดแย้งกับวัตถุประสงค์หลักอีกด้วย ดังน้ันคงเหลือพ้ืนที่ที่จะนํามา
พัฒนาได้ก็คือพ้ืนที่ที่อยู่นอกโครงสร้างทางพิเศษที่ได้ก่อสร้างทางพิเศษตามวัตถุประสงค์ของการ
เวนคืนแล้ว กับที่ดินที่ซื้อส่วนที่เหลือและพ้ืนที่ที่อยู่ใต้โครงสร้างทางพิเศษ แต่ด้วยศักยภาพของพ้ืนที่
ใต้โครงสร้างทางพิเศษส่วนใหญ่จะมีถนนสาธารณะคู่ขนานทั้ง 2 ด้าน ขนานอยู่กับทางพิเศษและ
พ้ืนดินเป็นหลุมบ่อ มีตอม่อเสาทางพิเศษ ฐานรากเสาตอม่อ และระบบสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ใต้พ้ืนดิน 
การพัฒนาพ้ืนที่ต้องคํานึงถึงผลกระทบต่อระบบการจราจร โครงสร้างทางพิเศษ ระบบต่างๆ ใต้พ้ืนดิน
และผลกระทบต่อชุมชนเป็นสําคัญ และหากมีสิ่งปลูกสร้างก็ต้องคํานึงถึง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2552 ด้วย 
 นอกจากน้ัน พ.ร.บ. การทางพิเศษฯ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554 
กําหนดให้การพัฒนาพ้ืนที่ให้คํานึงถึงประโยชน์สาธารณะควบคู่ไปด้วย เป็นเหตุให้การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือ
จัดทําโครงการขนาดใหญ่จึงมีอุปสรรคมากทําให้มูลค่าการลงทุนสูง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาหลายปีกว่าจะ
ถึงจุดคุ้มทุนประกอบกับพนักงานของการทางพิเศษฯ ไม่มีประสบการณ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
จึงต้องให้เอกชนมาลงทุนพัฒนาพ้ืนที่โดยการทางพิเศษฯ คิดค่าตอบแทนเป็นค่าเช่าและค่าธรรมเนียม
อ่ืนๆ แต่ด้วยข้อจํากัดของ พ.ร.บ. การทางพิเศษฯ มาตรา 57(5) ที่กําหนดให้การให้เช่าหรือให้สิทธิ
ใดๆ ในอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินหน่ึงร้อยล้านบาทหรือที่มีกําหนดเวลาการให้เช่าหรือให้สิทธิใดๆ 
เกินห้าปี เว้นแต่การให้เช่าหรือให้สิทธิน้ันเป็นการให้แก่หน่วยงานของรัฐต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดําเนินการได้ ซึ่งหากขาดการสนับสนุนจากรัฐบาล ก็ทําให้โครงการพัฒนา
พ้ืนที่ขนาดใหญ่เกิดขึ้นได้ยาก เพราะการนําโครงการพัฒนาพ้ืนที่ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงๆ ดังกล่าว

                                                        
8  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, เรื่อง การพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษเชิงพาณิชย์

ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย, เรื่องเดิม. 
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เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองตั้งแต่คณะอนุกรรมการ
ฯ คณะกรรมการการทางพิเศษฯ กระทรวงที่เก่ียวข้องก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งใช้ระยะเวลานาน  
และหากมีการเปล่ียนรัฐบาลใหม่ แนวทางการบริหารจัดการพ้ืนที่ก็จะเปลี่ยนไปอีกตามนโยบายของ
รัฐบาล กระทรวง และคณะกรรมการการทางพิเศษฯ ตามลําดับ จึงทําให้ผู้สนใจท่ีจะลงทุนขาดความ
มั่นใจและหลักประกันในการลงทุน หรือกรณีพระราชบัญญัติการทางพิเศษฯ ตามมาตรา 37 ที่ห้าม
ผู้ใดเช่ือมต่อกับทางพิเศษ เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่ดําเนินกิจการอันเป็น
สาธารณูปโภคมีความจําเป็นต้องปักเสาพาดสาย หรือวางท่อในเขตทางพิเศษ หรือเพ่ือข้ามหรือลอด
ทางพิเศษ ให้หน่วยงานรัฐน้ันทําความตกลงกับการทางพิเศษฯ ก่อน ซึ่งเป็นการจํากัดไม่ให้เอกชน
เช่ือมกับทางพิเศษได้เลยไม่ว่ากรณีใดๆ ทําให้เสียโอกาสที่การทางพิเศษฯ จะพัฒนาที่ดินร่วมกับ
เอกชนโดยรอบๆทางพิเศษ 
 ด้วยข้อจํากัด ของกฎหมาย กฎ ระเบียบ งบประมาณในการลงทุน การสนับสนุนจากรัฐบาล 
สภาพเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนโดยรอบเขตทางพิเศษและพนักงานของการทางพิเศษที่เก่ียวข้องส่วนใหญ่
เป็นนักกฎหมายขาดความรู้ความชํานาญในเชิงพัฒนาธุรกิจดังกล่าว ทําให้การพัฒนาพ้ืนที่ในเชิง
พาณิชย์ควบคู่สาธารณประโยชน์เป็นไปโดยล่าช้า จนมีการบุกรุกพ้ืนที่ ก่อให้เกิดปัญหาความไม่สะอาด 
ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นที่ทิ้งขยะหรือที่พักอาศัยของคนจรจัด ก่อปัญหาอาชญากรรม มีการร้องเรียน
จากผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียงอยู่สม่ําเสมอ จากที่ได้กล่าวมาแล้วแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ จึงควรมี
การศึกษาในประเด็นการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสาธารณะประโยชน์และ การพัฒนาพ้ืนที่เชิงพาณิชย์โดย
คํานึงถึงสาธารณประโยชน์ควบคู่ไปด้วย และประเด็นข้อจํากัดทางด้านกฎหมายและนโยบายของ
รัฐบาลเกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษของการทางพิเศษฯ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับแนว
ทางการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษของประเทศญี่ปุ่นและประเทศอ่ืนๆ  เพ่ือทราบแนวทางการ
พัฒนาพื้นที่เพ่ือสาธารณประโยชน์ แนวทางการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ควบคู่กับการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือ
สาธารณประโยชน์ และเป็นแนวทางการป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษแบบย่ังยืน ก่อให้เกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีกับชุมชนและการทางพิเศษฯ 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1)  เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาพ้ืนที่ของการทางพิเศษฯให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
 2)  เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ ของการทางพิเศษแห่ง 
ประเทศไทยกับรัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่นและประเทศอ่ืนๆ 
 3)  เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและข้อจํากัดของกฎหมายเก่ียวกับการพัฒนาพ้ืนที่ของการทางพิเศษฯ 
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 4)  เพื ่อนําเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจนกําหนด
มาตรการท่ีสําคัญในการพัฒนาพ้ืนที่ของการทางพิเศษฯ  
 

1.3  ขอบเขตของการศึกษา 
 

ศึกษาแนวคิดที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาพ้ืนที่ของการทางพิเศษฯ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ พระราชบัญญัติการทางพิเศษฯ เก่ียวกับการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ ศึกษาเฉพาะที่ดินที่ได้
ก่อสร้างทางพิเศษตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนแล้วและที่เป็นกรรมสิทธ์ิของการทางพิเศษฯ 
รวมท้ังกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดยศึกษาเปรียบเทียบกับการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษของ
ประเทศญี่ปุ่นและประเทศอ่ืนๆ เน่ืองจากประเทศญี่ปุ่นมีทางยกระดับเป็นจํานวนมากและมีการ
บริหารจัดการพ้ืนที่ใต้ทางยกระดับเต็มพ้ืนที่ และบางประเทศได้มีการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

1.4  สมมติฐานการวิจัย 
 

ปัญหาการพัฒนาพ้ืนที่ของการทางพิเศษฯ ควรจะต้องพัฒนาในเชิงพาณิชย์ควบคู่กับ
สาธารณประโยชน์เพ่ือป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ เพ่ิมมูลค่าที่ดินและลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพ้ืนที่
ในรูปแบบให้เช่ารายย่อย โครงการขนาดเล็กโดยแบ่งพ้ืนที่ให้เล็กลงเพ่ือให้ใช้เงินลงทุนพัฒนาพ้ืนที่ที่
ไม่สูงมากเป็นการเปิดโอกาสให้ธุรกิจขนาดกลางเข้ามาพัฒนาได้ง่ายขึ้น หรือรูปแบบโครงการขนาด
ใหญ่และกําหนดระยะเวลาการให้เช่าให้เป็นระยะยาวโดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความ
เห็นชอบก็จะทําให้การพัฒนาพ้ืนที่ในรูปแบบของโครงการเกิดขึ้นได้ง่าย เอกชนยอมรับความเสี่ยงที่จะ
ลงทุนมากขึ้นซึ่งเป็นการเพ่ิมมูลค่าที่ดินในเขตทางพิเศษ ก่อให้เกิดรายได้ให้กับการทางพิเศษฯ หรือ
เปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนเช่ือมทางพิเศษได้ตามความเหมาะสมเพื่อเป็นการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบทางพิเศษ
และอํานวยความสะดวกกับผู้ใช้ทาง ประโยชน์อ่ืนที่ตามมาก็คือจะบรรเทาปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ใน
เขตทางพิเศษ เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพ้ืนที่และเพ่ิมรายได้ให้กับของการทางพิเศษฯ  
ได้ในระดับหน่ึง 
 

1.5  คํานิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 กทพ. หมายถึง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
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 การพัฒนาพื้นที่ในเชิงพาณิชย์ หมายถึง การพัฒนาพื้นที่เพ่ือใช้ในการประกอบกิจการที่มี
ผลประโยชน์ตอบแทน 
 การพัฒนาพื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์ หมายถึง การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือให้ประชาชนใช้
ประโยชน์ร่วมกัน 
 ทางพิเศษ หมายถึง ทางหรือถนนซึ่งจัดสร้างขึ้น หรือได้รับโอนหรือได้รับมอบไม่ว่าจะ
จัดสร้างขึ้นในระดับพ้ืนดินเหนือหรือใต้พ้ืนดินหรือพ้ืนนํ้า เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจราจรเป็น
พิเศษ  และให้หมายความรวมถึงสะพาน อุโมงค์ เรือสําหรับขนส่งรถข้ามฟาก ท่าเรือสําหรับขึ้นลงรถ 
ทางเท้า ที่จอดรถ เขตทาง ไหล่ทาง เขื่อนกั้นนํ้า ท่อหรือทางระบายนํ้า กําแพงกันดิน รั้วเขต หลักระยะ
สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร อาคาร หรือสิ่งอ่ืนใดที่ไว้ในเขตทางเพ่ืออํานวยความสะดวก หรือ
เพ่ือความปลอดภัยเก่ียวกับงานทางพิเศษ 
 ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย หมายถึง ที่ดินที่การทางพิเศษ
แห่งประเทศไทยเวนคืนเพ่ือสร้างทางพิเศษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
พ.ศ. 2530 ไม่รวมถึงที่ดินของหน่วยงานอ่ืนที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยขอใช้ที่ดินเพ่ือสร้างทาง
พิเศษ 
 ที่ดินนอกเขตเมือง หมายถึง ที่ดินที่อยู่ในแนวเขตทางพิเศษอุดรรัถยา (เริ่มต้ังแต่ถนนศรี
สมานถึงวงแหวนรอบนอกตะวันตก) ทางพิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสด์ิ) 
 ที่ดินในเขตทางพิเศษ หมายถึง ที่ดินที่อยู่ในแนวเขตทางพิเศษ 
 ที่ดินในเขตเมือง หมายถึง ที่ดินที่อยู่ในแนวเขตทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช 
ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษอุดรรัถยา (เริ่มต้ังแต่แจ้งวัฒนะถึงถนนศรีสมาน) ทางพิเศษสายบางนา-
อาจณรงค์ 
 พนักงาน หมายถึง พนักงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
 

1.6  วิธีใช้ในการศึกษา 
 

การศึกษาเรื่องปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษโดยศึกษาเฉพาะ
ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธ์ิของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ได้ก่อสร้างทางพิเศษตามวัตถุประสงค์ของ
การเวนคืนแล้ว เน่ืองจากรูปแบบและวิธีการปฏิบัติงานของการทางพิเศษฯ เป็นรูปแบบเฉพาะ จึง
ทําการศึกษาในเชิงสังคมวิทยาโดยศึกษาจากข้อมูลเอกสารและข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากบุคคลท่ี
เก่ียวข้องกับการพัฒนาพื้นที่และดูแลรักษาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ รวบรวมข้อมูลสถิติ ข้อมูลปฐมภูมิ 
เช่น กฎหมาย ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฏีกา มติคณะรัฐมนตรีและรายงานการประชุม 
ข้อมูลทุติยภูมิ เช่น วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความ เป็นต้น 
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1.7  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 
 
 1)  ได้ทราบแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาพ้ืนที่ของการทางพิเศษฯ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
 2)  ได้ทราบ ข้อดีและข้อด้อยของแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ของการทางพิเศษฯ  
 3)  ได้ทราบปัญหาและข้อจํากัดของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาพ้ืนที่ของการทางพิเศษฯ 
 4)  ได้มาซึ่งแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจนกําหนดมาตรการท่ี
สําคัญในการพัฒนาพ้ืนที่ของการทางพิเศษฯ  



บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎีและแผนแม่บทเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ 
 
 การศึกษาเร่ือง ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษของการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย เป็นการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาที่ดินในเขตทางพิเศษที่ภายหลังจากการเวนคืนเพ่ือ
ก่อสร้างทางพิเศษตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนแล้วเสร็จ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนําพ้ืนที่มา
พัฒนาในเชิงพาณิชย์ควบคู่กับสาธารณประโยชน์ ซึ่งต้องมีการศึกษาข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง สภาพ
พ้ืนที่ปัจจุบัน การดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่ในปัจจุบันที่ได้ดําเนินการไปแล้วและที่ยังไม่ได้ดําเนินการ 
รวมถึงศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ ดังน้ี 
 2.1  ความหมาย ความเป็นมา วัตถุประสงค์และประเภทของรัฐวิสาหกิจไทย 
 2.2  การพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
 2.3  การจัดหาผลประโยชน์พ้ืนที่ในเขตทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
 2.4  แนวคิดอ่ืนๆ เก่ียวกับการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
 2.5  การจัดทําแผนแม่บทพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
 

2.1  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นท่ีในเขตทางพิเศษของการทางพิเศษแห่ง 
 ประเทศไทย 
 
 การทางพิเศษฯ มีการกําหนดยุทธศาสตร์ในการดําเนินงาน ด้วยเหตุผลที่ว่าการเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล้อม เช่น เศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี องค์กรที่ต้องการประสบ
ความสําเร็จ ต้องมีการวิเคราะห์องค์กร โดยการหาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคที่มีต่อองค์กร 
และมีการจัดทํากลยุทธ์ต่างๆ และแผนยุทธศาสตร์เข้ามารองรับเพ่ือผลักดันสู่การปฏิบัติ รวมทั้งมีการ
บริหารความเสี่ยง ติดตามประเมินผล แผนยุทธศาสตร์จึงเป็นหัวใจสําคัญในการดําเนินการสู่วิสัยทัศน์
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หรือทิศทางที่มุ่งสู่ความสําเร็จขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม หรือเป็นวิธีการที่ทําให้บรรลุวัตถุประสงค์
โดยกําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงาน ดังน้ี9 
 1)  พัฒนาธุรกิจและบริการ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้เต็มประสิทธิภาพเพ่ือสร้าง
รายได้ และเสริมสร้างคุณภาพการให้บริการ รวมทั้งแก้ปัญหาการจราจร 
 2)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบํารุงรักษา การควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือลดความสูญเสียและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ลูกค้า ประชาชน และสังคม 
 3)  พัฒนาการบริหารจัดการและกํากับดูแลองค์การที่ดี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบงาน และเสริมสร้างขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจรวมทั้งเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์องค์การ ตลอดจนเสริมสร้างสมรถนะและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร 
 4)  สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านทางพิเศษ 
 ในการดําเนินงาน การทางพิเศษฯ ได้มีการแปลงยุทธศาสตร์การดําเนินงานสู่การปฏิบัติในรูป
ของแผนปฏิบัติการ ซึ่งแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2557 มีงานเพ่ือรองร้บยุทธศาสตร์การ
ดําเนินงาน รวม 12 งาน 48 กิจกรรม ใช้งบประมาณ 12,887.15 ล้านบาท ประกอบด้วย 
 1)  ด้านคุณค่าองค์การและการเงิน 
 (1)  งานพัฒนาทางพิเศษที่เปิดให้บริการแล้ว (11 กิจกรรม) 
 (2)  งานพัฒนาทางพิเศษสายใหม่ (2 กิจกรรม) 
 (3)  งานการเงินและการลงทุน (6 กิจกรรม) 
 2)  ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 (1)  งานงบประมาณ (2 กิจกรรม) 
 (2)  งานพัฒนาธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองกับทางพิเศษการบริหารจัดการสินทรัพย์และพ้ืนที่
เขตทางพิเศษ (3 กิจกรรม) 
 (3)  งานพัฒนาคุณภาพบริการและความปลอดภัย (5 กิจกรรม) 
 (4)  งานดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมรอบทางพิเศษ (3 กิจกรรม) 
 3)  ด้านกระบวนการทํางาน 
 (1)  งานกํากับดูแลองค์การที่ดี (7 กิจกรรม) 
 (2)  งานบริหารทรัพยากรบุคคล (3 กิจกรรม) 
 (3)  งานบริหารจัดการบริษัทคู่ค้า (2 กิจกรรม) 

                                                        
9  เลิศศักด์ิ จิงหะรานนท์, การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจและ

แผนปฏิบัติการประจําปี, เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ, วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556.  หน้า 38. 
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  4)  ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
 (1)  งานพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม (2 กิจกรรม) 
 (2)  งานบริหารการจัดการสารสนเทศ (2 กิจกรรม) 
 จะเห็นได้ว่า จากแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวการทางพิเศษฯ มีนโยบายในด้านการพัฒนาพื้นที่
ในเขตทางพิเศษให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร สาธารณประโยชน์ และมีแนวคิดความรับผิดชอบต่อ
สังคมจึงได้มีการพัฒนาพ้ืนที่มาอย่างต่อเน่ือง ทั้งในเชิงพาณิชย์และในเชิงสาธารณประโยชน์ ซึ่งมี
แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ ดังน้ี 
 2.1.1  แนวคิดนโยบายสาธารณะ 
 2.1.2  แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 2.1.1  แนวคิดนโยบายสาธารณะ 

 2.1.1.1  ความหมายของนโยบายสาธารณะ 
 มีนักวิชาการหลายท่านทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ให้ความหมายของนโยบาย

สาธารณะไว้หลากหลาย ดังน้ี 
 David Easton10 ให้คํานิยามคําว่านโยบายสาธารณะว่า หมายถึง การแจกแจงคุณค่า

ต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมายให้แก่สังคมโดยส่วนรวมบุคคลและองค์การที่สามารถใช้อํานาจ
ดังกล่าวได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายได้แก่ รัฐบาล และหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล ดังน้ัน การ
กระทําต่างๆ ของรัฐบาลไม่ว่าด้านใด ย่อมก่อให้เกิดผลในการแจกแจงคุณค่าต่างๆ ของสังคมน้ันๆ 

 Thomas R. Dye11 ได้ให้ความหมายว่า นโยบายสาธารณะ คือ สิ่งที่รัฐบาลเลือกจะ
กระทําหรือไม่กระทํา ในส่วนที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทําจะครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดของ
รัฐบาล ทั้งกิจกรรมที่เป็นกิจวัตร และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบางโอกาส อาทิเช่น การควบคุมความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมและความพยายามในการขจัดความขัดแย้งกับสังคมอ่ืนๆ เป็นต้น และมี
วัตถุประสงค์ให้กิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระทําบรรลุเป้าหมายด้วยดี ในการให้บริการแก่สมาชิกใน

                                                        

 
10

  David Easton, The Political System (New York: Knopf, 1953), หน้า 129 อ้างถึง
ใน มยุรี อนุมานราชธน, นโยบายสาธารณะ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร:  เอ็กซเปอร์เน็ท, 
2556), หน้า 16. 
 

11  Thomas R. Dye, Understanding Public Policy (California: Brooks Cole, 1984), 
หน้า 1 อ้างถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ์, นโยบายสาธารณะ: แนวความคิด การวิเคราะห์ และ
กระบวนการ (กรุงเทพมหานคร: เสมาธรรม, 2546), หน้า 6. 
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สังคม James Andreson12 ให้ความหมายนโยบายสาธารณะว่า เป็นแนวทางที่รัฐบาลหรือองค์กรของ
รัฐบาลได้กําหนดขึ้น เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

 Carl J Friedrich13 ได้ให้ความหมายของนโยบายสาธารณะ ว่าคือชุดข้อเสนอ
เก่ียวกับ การกระทําของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือรัฐบาลภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาอุปสรรคและ
โอกาส ซึ่งนโยบายที่ถูกนําเสนอเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาของประชาชนให้เกิด
ประสิทธิภาพจริงตามเป้าหมาย นโยบายสาธารณะต้องประกอบด้วยแนวคิดสําคัญเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายของสิ่งที่รัฐบาลกระทํา 

 มยุรี อนุมานราชธน14  ได้ให้ความหมายนโยบายสาธารณะว่า นโยบายสาธารณะอาจ
พิจารณาเป็น 2 แนวทาง คือ หมายถึง กิจกรรม การกระทําของรัฐบาล และมิติการเลือกตัดสินใจของ
รัฐบาล และหมายถึง แนวทางในการกระทําของรัฐบาลซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นแนวทางกว้างๆ ที่
รัฐบาลได้ทําการตัดสินใจเลือกและกําหนดไว้ล่วงหน้าเพ่ือซี้นําให้มีกิจกรรม การกระทําต่างๆ เกิดขึ้น 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่ได้กําหนดไว้โดยมีการวางแผนการจัดทําโครงการ วิธีการ
บริหารงานหรือกระบวนการดําเนินงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องใดเร่ืองหน่ึง ด้วยวิธีปฏิบัติงานที่
ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และความต้องการของประชาชน ผู้ใช้บริการใน
แต่ละเรื่อง 

 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 15 เสนอว่า นโยบายสาธารณะอาจเกิดและดําเนินไปได้
โดยฝ่ายต่างๆ ในสังคม  ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรท้องถิ่น องค์กรชุมชน หรือภาคประชาชน โดยไม่
จําเป็นต้องได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการจากรัฐบาล ผู้กําหนดหรือผู้มีอิทธิพลต่อนโยบาย
สาธารณะจึงไม่ใช่เพียงรัฐบาลเท่าน้ัน เอกชน องค์กรท้องถิ่น องค์กรชุมชน หรือภาคประชาชน ล้วน
แล้วแต่มีบทบาทสําคัญต่อนโยบายทั้งสิ้นและบทบาทที่มีน้ันก็ไม่ใช่เพียงผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบาย
ด้วย ผู้คัดค้านนโยบายหรือผู้สนันสนุนนโยบายเท่าน้ัน หากแต่ยังสามารถเป็นผู้เสนอ เป็นผู้ผลักดัน 
และเป็นผู้ทดลองหรือสาธิตการดําเนินการตามนโยบายดังกล่าวได้ด้วยเช่นกัน เพราะนโยบาย

                                                        

 12  James Andreson, 1970, หน้า 1 อ้างถึงใน พิเชษฐ์ วงศ์เกียรต์ิขจร, แนวคิดยุทธ-
ศาสตร์การบริหารการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท) ในยุคโลกาภิวัตน์ (กรุงเทพ- 
มหานคร: ปัญญาชน, 2552), หน้า 75. 
 13  Carl J. Friedrich, Man and His Government (New York: McGraw-Hill, 1963), 
หน้า 70 อ้างถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ์, เรื่องเดิม, หน้า 12. 
 

14
   มยุรี อนุมานราชธน, เรื่องเดิม, หน้า 18. 

 15  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ความเข้าใจในนโยบาย
สาธารณะ, เล่มที่ 1 (นนทบุรี: ม.ป.ท., ม.ป.ป.), หน้า 4. 
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สาธารณะ คือ “ทิศทางหรือแนวทางที่สังคมโดยรวมเห็นว่าหรือเช่ือว่าควรที่จะดําเนินการไปในทาง
น้ัน” 

 ศุภชัย ยาวะประภาษและปิยากร หวังมหาพร16 ได้ให้ความหมายของนโยบาย
สาธารณะตามทัศนะของนักวิชาการสรุปได้ว่า หมายถึง การตัดสินใจของรัฐบาลในการดําเนิน
กิจกรรมหรือไม่ดําเนินกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาสาธารณะ นอกจากน้ันยังให้ความเห็นว่านโยบาย
สาธารณะยังเป็นกิจกรรมที่รัฐบาลอาจเป็นผู้ดําเนินการเองหรือให้ตัวแทนเป็นผู้ดําเนินการเพ่ือความ
เป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 

 บวรศักด์ิ อุวรรณโณ และคณะ17 ได้ให้ความหมายนโยบายสาธารณะว่า เป็นการจัดทํา
นโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนาการเมือง แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน หรือพ้ืนที่ การออกกฏ หรือ
ระเบียบของหน่วยงานของรัฐ รวมถึงโครงการหรือกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสําคัญอ่ืนใด 

 จุมพล หนิมพานิช18 ได้ให้ความหมายว่า หมายถึง สิ่งที่มีลักษณะที่แตกต่างไปจาก  
“การตัดสินใจ” ยกตัวอย่างเวลากล่าวถึงนโยบายในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงจะเกี่ยวข้องกับลําดับการ
ตัดสินใจที่เฉพาะเจาะจง ยกตัวอย่างเช่น อาจจะเริ่มจากการยอมรับในการตัดสินใจว่ามีปัญหา ซึ่งเมื่อ
มีปัญหาลําดับต่อมาก็จะต้องตัดสินใจที่จะจัดการกับปัญหา ต่อจากนั้นจะเก่ียวข้องกับผู้ที่ทําการ
ตัดสินใจที่อาจจะเป็นเร่ืองของคนใดคนหนึ่ง หรืออาจจะเป็นกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง หรือจะเป็นองค์กรใด
องค์กรหนึ่ง แต่สําหรับ “นโยบาย” โดยปกติจะเก่ียวพันหรือมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหลายคน กลุ่ม
หลายกลุ่ม องค์กรหลายองค์กร ในแง่ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า “นโยบายสาธารณะ” มีลักษณะแตกต่าง
ไปจาก “การตัดสินใจ” 

 สรุปได้ว่า แนวความคิดนโยบายสาธารณะ คือ แนวความคิดของรัฐบาล องค์กรต่างๆ 
ของรัฐบาล องค์กรเอกชน กลุ่มบุคคลต่างๆ ที่ได้กําหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางและสนับสนุนในการ

                                                        

 
16  ศุภชัย ยาวะประภาษ และปิยากร หวังมหาพร, นโยบายสาธารณะระดับท้องถ่ินไทย

(กรุงเทพมหานคร: จุดทอง, 2555), หน้า 5. 
 

17  บวรศักด์ิ อุวรรณโณ และคนอ่ืนๆ, รายงานการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: เอ.พี.กราฟิค 
ดีไซน์และการพิมพ์, 2554), หน้า 23. 
 

18
  จุมพล หนิมพานิช, การวิเคราะห์นโยบาย (นนทบุร:ี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 

2547), หน้า 8. 
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กระทํา หรือไม่กระทําการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยคํานึงถึงสังคม และ
ประชาชนส่วนรวมเป็นหลัก ซึ่งนโยบายสาธารณะน้ีสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 

2.1.1.2  องค์ประกอบสําคัญในการกําหนดนโยบายสาธารณะ 
 นโยบายสาธารณะ เป็นแนวความคิดของรัฐบาล องค์กรต่างๆ ของรัฐบาล องค์กรเอกชน 

กลุ่มบุคคลต่างๆ ที่ได้กําหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางและสนับสนุนในการกระทํา หรือไม่กระทําการ
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยคํานึงถึงสังคม และประชาชนส่วนรวมเป็นหลัก 
ซึ่งนโยบายสาธารณะนี้สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา นักวิเคราะห์นโยบายและผู้กําหนดนโยบายควร
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในบริบทของการกําหนดนโยบายดังน้ี19 

 1)  สภาพแวดล้อมของนโยบายสาธารณะ  
  ในการกําหนดนโยบายสาธารณะ ปัจจัยต่างๆ เช่น ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 

ด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เป็นต้น จะทําให้ผู้กําหนดนโยบาย ต้องตัดสินใจ ในลักษณะ
ใดลักษณะหน่ึงตามข้อจํากัดของปัจจัยน้ันๆ ดังน้ัน ถ้าผู้ กําหนดนโยบายมีความเช่ือเก่ียวกับ
สภาพแวดล้อมหรือปัจจัยในลักษณะใดแล้ว ก็จะกําหนดนโยบายโดยคํานึงถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่
หรือปัจจัยที่เป็นไปได้และคาดหวังผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในลักษณะสัมพันธ์กัน เรียกการตัดสินใจใน
ลักษณะน้ีว่า การตัดสินใจตามความเป็นจริง การตรวจสอบปัจจัยต่างๆ ในสภาพแวดล้อมของ
นโยบาย เช่น สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อมทางชีวนิเวศวิทยา สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เป็นต้น สภาพแวดล้อม
เหล่าน้ี เป็นสิ่งสําคัญในการศึกษาเพ่ือกําหนดนโยบายสาธารณะ โดยเหตุน้ีผู้กําหนดนโยบายจึงควร
เข้าใจปัจจัยต่างๆ ในสภาพแวดล้อมของนโยบายสาธารณะภายในรัฐชาติหน่ึงๆ ซึงจะเห็นได้ว่า
นโยบายสาธารณะมิใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่ปัจจัยที่เก่ียวกับสภาพแวดล้อมมีส่วนที่
กําหนดหรือมีอิทธิพลอยู่ด้วย20 

 2)  รัฐในฐานะผู้กําหนดนโยบายสาธารณะ 
 รัฐชาติ หรือ รัฐ หมายถึงชุมชนทางการเมืองที่ประชาชนร่วมกันสร้างขึ้นมีดินแดน

และจํานวนประชากรแน่นอน มีสถาบันที่ใช้อํานาจอธิปไตยทําหน้าที่แทนรัฐ และมีอํานาจสูงสุดใน
การออกกฎเกณฑ์ที่จะบังคับใช้กับประชาชนทุกคนได้ หรือมีความหมายถึงความเป็นอันหน่ึงอัน
เดียวกันทางการเมือง ประชาชนอยู่ภายใต้ระบบการเมืองและอํานาจอธิปไตยเดียว มีความเป็นเอก
ราชอย่างเต็มที่ ภายใต้ดินแดนของตนเอง และไม่ต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาขององค์กรระหว่าง
ประเทศใดๆ  ทั้งน้ีสถาบันที่ทําหน้าที่แทนรัฐจะประกอบด้วยสถาบันหลัก 3 สถาบัน ได้แก่ ฝ่ายนิติ

                                                        
19  มยุร ีอนุมานราชธน, เรื่องเดิม, หน้า 49-68. 
20  จุมพล หนิมพานิช, เรื่องเดิม, หน้า 20. 
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บัญญัติประกอบด้วยรัฐสภา และสถาบันที่ทําหน้าที่ด้านนิติบัญญัติอ่ืนๆ ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐทุกระดับ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ซึ่งทําหน้าที่
บังคับใช้กฎหมาย และตัดสินใจออกกฎหมายบางประเภท และฝ่ายตุลาการ ประกอบด้วยศาลระดับ 
ต่างๆ ทําหน้าที่ตีความตัวบทกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมท้ังตัดสินพิพากษาคดีในแต่ละรัฐ อํานาจ
อธิปไตยที่สถาบันหลักทั้ง 3 ทําหน้าที่ อาจมีการแบ่งแยกสัดส่วนการใช้อํานาจ เพ่ือให้ผู้ใช้อํานาจใน
แต่ละส่วน ได้ใช้อํานาจอธิปไตยในลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งสถาบันหลักทั้ง 3 จะถูกเรียกว่า ผู้มีส่วน
ร่วมในการกําหนดนโยบายสาธารณะอย่างเป็นทางการ 

 3)  ผู้มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายสาธารณะ 
 นอกจากผู้มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายสาธารณะอย่างเป็นทางการ ซึ่งมีสถาบัน

หลัก ได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการที่ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ไว้ตามรัฐธรรมนูญ
แล้ว ยังมีผู้มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายสาธารณะอย่างไม่เป็นทางการด้วย คือ กลุ่มผลประโยชน์ 
พรรคการเมือง และประชาชนทั่วไป ซึ่งไม่มีอํานาจตามรัฐธรรมนูญมีส่วนในการตัดสินใจกําหนด
นโยบาย ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

 (1)  กลุ่มผลประโยชน์ (interest group)  
 กลุ่มผลประโยชน์ หมายถึง กลุ่มคนที่มีแนวคิดพ้ืนฐานชีวิต ฐานะทางสังคมมี

ลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน หรือมีอาชีพเดียวกัน มารวมตัวกันเป็นครั้งคราว หรือสม่ําเสมอเพ่ือ
เรียกร้อง ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ร่วมกัน เน่ืองจากสมาชิกเห็นความสําคัญของการกระทํา
กิจกรรมร่วมกัน เช่น  สมาคมพ่อค้าข้าว สมาคมแพทย์ สหภาพแรงงาน เป็นต้น กลุ่มผลประโยชน์จะ
เป็นกลุ่มกดดันหรือกลุ่มอิทธิพล  เพ่ือเรียกร้องผลประโยชน์จากสถาบันทางการเมือง หรือเพ่ือ
เรียกร้องให้ผู้มีอํานาจตัดสินใจเพ่ือผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของส่วนรวม กลุ่ม
ผลประโยชน์เหล่าน้ีจะมีบทบาทในการกําหนดนโยบายในทุกประเทศ แต่กลุ่มผลประโยชน์เหล่าน้ีอาจ
มีองค์ประกอบแตกต่างกัน และมีความชอบธรรมหรือเป็นที่ยอมรับแตกต่างกัน ดังน้ัน อิทธิพลของ
กลุ่มผลประโยชน์ที่มีต่อการกําหนดนโยบาย ขึ้นอยู่กับปัจจัยจํานวนมาก เช่น สมาชิกกลุ่ม ทรัพยากร
บุคคล งบประมาณ ความเป็นอันเดียวกันของกลุ่มสมาชิก ทักษะด้านความเป็นผู้นํากลุ่ม สถานภาพ
ผู้นํากลุ่ม ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กลุ่มผลประโยชน์อ่ืนที่ขัดแย้งและแข่งขันกับกลุ่ม ความสําคัญ
ของกลุ่มในการตัดสินใจภายในระบบการเมือง หรือนโยบายสาธารณะอาจเกิดจากความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มบุคคลที่มีผลประโยชน์ และความต้องการท่ีแตกต่างกัน ซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวอาจมี
ที่มาจากกิจกรรมหรือปัจจัยทางเศรษฐกิจ21 

 

                                                        
21  เรื่องเดียวกัน, หน้า 25. 
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 (2)  พรรคการเมือง (political parties) 
 พรรคการเมือง หมายถึง องค์การถาวร ที่รวบรวมประชาชนให้เข้ามาร่วมเป็น

สมาชิกพรรคโดยสมัครใจจากชุมชนระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ ร่วมมือประสานประโยชน์ของ
สมาชิกพรรค แสวงหาอํานาจทางการเมืองตามท่ีรัฐธรรมนูญกําหนด เป็นตัวการในการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจทางการเมือง เสริมสร้างพฤติกรรมประชาชนด้วยคุณค่าใหม่ๆ มีหน้าที่กลั่นกรองและ
รวบรวมผลประโยชน์ โดยการแปรเปล่ียนข้อเรียกร้องของกลุ่มผลประโยชน์ให้เป็นทางเลือกหน่ึงของ
นโยบาย เสนอทางเลือกนโยบายสาธารณะ เพ่ือนําไปใช้แก้ไขปัญหาสังคม และตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรค และประชาชนทั่วไป โดยทั่วไปพรรคการเมืองจะมีอิทธิพล
ในการกําหนดนโยบายสาธารณะมากกว่ากลุ่มผลประโยชน์ 

  (3)  ประชาชนทั่วไป (individual citizen)  
  โดยท่ัวไปประชาชนจะไม่ได้รับความสําคัญให้เข้ามามีส่วนร่วมในการออก

กฎหมาย แต่ในหลายประเทศ ก็ให้ประชาชนมีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนในการออกกฎหมาย หรือ
ทําประชามติ ซึ่งหมายถึง ประชาชนแสดงออกซึ่งความคิดเห็น ส่วนใหญ่ประชาชนไม่ค่อยถือโอกาสที่จะ
เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายเพราะความเฉื่อยชาและความสนใจเร่ืองการเมืองของ
ประชาชนอยู่ในระดับตํ่า แม้แต่ในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยเอง ประชาชนส่วนใหญ่เข้ามามี
ส่วนร่วมกําหนดนโยบายในระดับตํ่าไม่ไปใช้สิทธ์ิออกเสียงเลือกต้ัง ไม่เข้าร่วมในกิจกรรมของพรรค
การเมือง ไม่สมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มผลประโยชน์ ไม่ใส่ใจนโยบายของพรรคหรือผู้สมัครแต่อย่างใด 
แต่แม้ว่าประชาชนจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย แต่การดําเนินกิจกรรมของประชาชนใน
บางกรณีเก่ียวกับภูมิปัญญาของประชาชน ได้ก่อให้เกิดแนวคิดและทิศทางใหม่ๆ จนเข้าสู่กระบวนการ
กําหนดนโยบาย 

 4)  ขั้นตอนของการกําหนดนโยบายสาธารณะ 
  ขั้นตอนการกําหนดนโยบายสาธารณะ จะช่วยให้เข้าใจได้ว่า แต่ละขั้นตอน

ของกระบวนการนโยบาย มีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดเกี่ยวข้องหรือมีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบาย 
และมีปัจจัยใดที่เก่ียวโยงกับขั้นตอนน้ัน การศึกษนโยบายสาธารณะแนวพรรณนานโยบาย เป็นการ
วิเคราะห์กระบวนการนโยบาย ต้ังแต่ขั้นตอนการก่อตัวของประเด็นปัญหา การกลั่นกรองประเด็น
ปัญหา การนิยามประเด็นปัญหา การพยากรณ์ การกําหนดวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์ทางเลือก การ
นํานโยบายสาธารณะไปปฎิบัติ การประเมินผลนโยบายสาธารณะ จนถึงการสืบต่อและการยุติ
นโยบายสาธารณะ ขั้นตอนเหล่าน้ีมีส่วนช่วยให้เข้าใจว่าในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการนโยบายมี
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือมีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบาย และปัจจัยใดที่มีความ
เก่ียวโยงกับขั้นตอนน้ันๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าใจนโยบายหน่ึงๆ ได้ หรือให้ความเห็นกับผู้มี
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อํานาจเก่ียวกับการกําหนดนโยบายได้ และนําความรู้ที่ได้มาสร้างสรรค์ตัวแบบเพื่อวิเคราะห์นโยบาย
ได้อย่างเจาะลึกมากขึ้น 
 สรุปได้ว่า บริบทที่สําคัญในการกําหนดนโยบายสาธารณะคือ สภาพแวดล้อมของ
นโยบายสาธารณะที่มีปัจจัยต่างๆ เป็นเง่ือนไขที่ผู้กําหนดนโยบายจะต้องตัดสินใจ รัฐในฐานะผู้กําหนด
นโยบาย ซึ่งเรียกว่าผู้มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายอย่างเป็นทางการ รวมทั้งผู้มีส่วนร่วมในการ
กําหนดนโยบายอย่างไม่เป็นทางการ เป็นส่วนสําคัญในการกําหนดนโยบายและการกําหนดนโยบาย
ควรคํานึงถึงขั้นตอนการกําหนดนโยบายสําคัญ 9 ขั้นตอน ซึ่งผู้มีอํานาจตัดสินใจ หรือนักวิเคราะห์
ต้องวิเคราะห์ขั้นตอนหน่ึงๆ ให้เสร็จก่อน เพ่ือให้เกิดประโยชนใ์นการกําหนดนโยบาย 
 2.1.1.3  ลักษณะของนโยบายสาธารณะ 
 การพิจารณาว่ากิจกรรมใดที่รัฐบาลได้กําหนดนโยบาย เป็นกิจกรรมในลักษณะของ
นโยบายสาธารณะหรือไม่ มีข้อพิจารณา ดังน้ี22 
 1)  เป็นกิจกรรมที่ชอบด้วยกฎหมาย รัฐบาลเลือกที่จะกระทําหรือไม่กระทํา 
กิจกรรมที่เลือกกระทําต้องมีผลลัพธ์ในการแก้ไขปัญหาที่สําคัญของสังคม โดยพิจารณาจากผลการ
วิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสมท่ีสุดทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 2)  เป็นการใช้อํานาจรัฐในการจัดสรรกิจกรรมเพ่ือสนองตอบต่อค่านิยมของ
สังคม เป็นการตัดสินใจกระทําเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนจํานวนมาก มิใช่เพ่ือประโยชน์บุคคล 
และเป็นชุดของการตัดสินใจที่เป็นระบบ แบบแผน และกระบวนการอย่างชัดเจน มีการสานต่ออย่าง
สม่ําเสมอ และต่อเน่ือง 
 3)  เป็นกิจกรรมที่รัฐบาล เลือกที่จะกระทําอย่างมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์
หรือจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเพ่ือตอบสนองความต้องการของคนจํานวนมากและต้องกระทําให้ปรากฎจริง 
มิใช่เป็นเพียงการแสดงเจตนารมน์ หรือความรู้สึกที่จะกระทําเพียงคําพูดเท่าน้ัน และไม่เปลี่ยนแปลง
ไปตามอารมณ์ ความรู้สึกของผู้ที่นําเอานโยบายไปปฏิบัติ 
 4)  เป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งกิจกรรมภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ 
 5)  เป็นกิจกรรมท่ีรัฐบาลเลือกที่จะกระทําหรือไม่กระทํา อันก่อให้เกิดผล
ทั้งทางบวกและทางลบต่อสังคมส่วนรวม ซึ่งอาจจะนําไปสู่ความพอใจหรือไม่พอใจก็ได้ 
 6)  ผู้มีอํานาจในการกําหนดนโยบายสาธารณะ ได้แก่ ผู้นําทางการเมือง 
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ พรรคการเมือง สถาบันราชการ ข้าราชการและประมุขของ
ประเทศ 

                                                        

 22  สมบัติ ธํารงธัญวงศ์, เรื่องเดิม, หน้า 21-22. 
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 2.1.2  แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม 
 การทางพิเศษฯ เป็นรัฐวิสาหกิจที่ก่อต้ังขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาจราจร และบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนและธุรกิจ ด้วยการก่อสร้างทางพิเศษ ได้มีการจัดทําแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมในระยะ 5 ปี ( 2554-2558) ขึ้น เพ่ือดําเนินการและบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมให้มีความเด่นชัด และเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ซึ่งนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ
การทางพิเศษฯ ได้สอดคล้องกับแนวความคิดความรับผิดชอบต่อสังคม ดังน้ี23  
 1)  การทางพิเศษฯ จะนําหลักมาตรฐานสากลมาปฏิบัติในการดําเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จากการดําเนินโครงการอย่างจริงจังภายใต้การมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
  2)  การทางพิเศษฯ จะมุ่งมั่นในการสร้างจิตสํานึกให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมโดยคํานึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  3)  การทางพิเศษฯ จะส่งเสริมการบูรณาการระหว่างหน่วยงานท้ังภายในองค์การ
และหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างบูรณาการและ
บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
  4)  การทางพิเศษฯ จะเป็นหน่ึงในองค์การที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ในการช่วยเหลือ พัฒนา ยกระดับคุณภาพซีวิตให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การ 
  5)  การทางพิเศษฯ จะเปิดเผยข้อมูลการดําเนินโครงการทุกโครงการและผลการ
ดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
 2.1.2.1  ความหมายแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม 
  แนวความคิดความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นแนวความคิดที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมเพ่ือ
ประโยชน์ของสังคม มีนักวิชาการให้ความหมายไว้หลายท่าน ดังน้ี 
  พิพัฒน์ นนทนาธรณ์24 ได้ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมว่าการ
ดําเนินงานขององค์กรที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมท้ังภายในและภายนอกองค์กร ด้วยการดําเนินงานที่
สร้างความสมดุลแก่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันและการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน 

                                                        

 
23 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิเศษ

แห่งประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร: การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, 2555), หน้า 55. 
 

24  พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (นนทบุรี: ซิงค์ 
บียอนด์ บุ๊คส์, 2553), หน้า 12. 
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  วนิดา  แหลมหลัก 25 ให้ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคม คือ บทบาท และ
ภาระหน้าที่ของ บุคคลหรือองค์กร เพ่ือช่วยเหลือ ปรับปรุง และส่งเสริมให้สภาพของสังคมโดยรวมดี
ขึ้นโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ขององค์กรเพียงอย่างเดียว 
  พัชรี นิวัฒเจริญชัยกุล26  ได้ให้ความหมายความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ว่า เป็นเรื่อง
ของบทบาท ภาระหน้าที่ ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคล กลุ่มบุคคลสมาชิกของสังคม 
หรือของประเทศ รวมถึงนโยบาย กิจกรรม ที่องค์กรภาคธุรกิจได้จัดขึ้น เพ่ือให้ความช่วยเหลือ 
ปรับปรุง และส่งเสริมให้สภาพสังคมโดยรวมดีขึ้น ขณะเดียวกันประชาชนเองก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
  สภาธุรกิจโลกเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน (World Business Council for Sustainable 
Development – WBCSD)27 ได้ให้ความหมายไว้ว่าความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นคํามั่นหรือพันธะ
สัญญาที่ธุรกิจมีอยู่ อย่างต่อเน่ืองในการที่ จะปฎิบัติ อย่างมีจริยธรรมและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เศรษฐกิจ ด้วยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานรวมถึงครอบครัวของพวกเขา ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมในวงกว้าง 
  สถาบันไทยพัฒน์28 ได้ให้ความหมายความรับผิดชอบต่อสังคมว่า Corporate Social 
Responsibility (CSR) หรือ บรรษัทบริบาล หมายถึง การดําเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร 
ที่คํานึงถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในองค์กรและในระดับใกล้และไกล ด้วยการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูใน
องค์กรหรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะทําให้อยู่รวมกันในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข 

                                                        

 
25  วนิดา แหลมหลัก, ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงาน

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553), หน้า 14. 

26  พัชรี นิวัฒเจริญชัยกุล, การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานบริษัทเทเลคอม
เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขา
การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546), หน้า 
21. 
 27  สภาธุรกิจโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน, 1999 อ้างถึงใน วิภาดา วีระสัมฤทธ์ิ, ความ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าของ บริษัท แอดวานซ์ 
อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทร์วิโรฒ, 2553), หน้า 17. 
 28  สถาบันไทยพัฒน์, ซีเอสอาร์คืออะไร, สบืค้นวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 จาก ttp://www. 
Thaicsr .com/2006/03/blog-post_20.html. 
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  จิรประภา อัครบวรและคณะ29  สรุปว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) คือ แนวคิด
ขององค์การในการดําเนินกิจกรรม การวางแผน การตัดสินใจ การส่ือสารประชาสัมพันธ์ การบริหาร
จัดการ และการดําเนินการที่คํานึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยอาจสอดแทรกเรื่องน้ีไว้
ในกระบวนการประกอบธุรกิจ เช่น กระบวนการผลิตหรือการบริการ การดูแลบุคลากรในองค์การ
และครอบครัว รวมไปถึงการดูแลชมชุนและสังคมโดยรอบ นอกจากน้ีความรับผิดชอบต่อสังคมหลาย
องค์การอาจเป็นการต้ังเง่ือนไขให้กับผู้มีส่วนได้เสีย อันหมายถึงลูกค้า คู่ค้า ผู้ลงทุน รัฐบาล และ
องค์การพัฒนาชุมชน ร่วมกันดูแลรับผิดชอบสังคมด้วย 
  สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม (Corporate Social Responsibility Institute(CSRI)30 ให้
นิยาม ความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) ว่าการดําเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจและดูแลรักษาสังคม
และสิ่งแวดล้อมภายใต้หลักจริยธรรม การกํากับดูแลกิจการที่ดี และการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาบูรณาการ เพ่ือนําไปสู่การดําเนินธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอย่างย่ังยืน 
 สรุปได้ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมหมายถึง บทบาทองค์กรของรัฐ องค์กรธุรกิจ 
บุคคล หรือกลุ่มบุคคล ในการพัฒนาเศรษฐกิจและปฏิบัติต่อสังคม อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม มุ่ง
ส่งเสริม และให้ความช่วยเหลือสังคม ใส่ใจดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวมให้ดีขึ้น ด้วยความ
สมัครใจ เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
  2.1.2.2  องค์ประกอบความรับผิดชอบต่อสังคม 
  หลักการความรับผิดชอบต่อสังคม องค์กรควรพิจารณาว่าควรมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและแก้ปัญหาสังคมได้เพียงใด โดยต้องคํานึงถึงว่าองค์กรต้องมีรายได้ และผลกําไร อันจะทําให้
กิจการดําเนินการต่อไปได้31 ซึ่งมีหลักปฏิบัติได้ 4 ขั้นตอน32 คือ 
  ขั้นที่ 1 ข้อกําหนดกฎหมาย (legislation) หมายถึง การท่ีธุรกิจมีหน้าที่ต้องปฎิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง แต่กฎหมายไม่สามารถครอบคลุมการกระทําของ
องค์กรได้ทุกอย่าง ดังน้ัน การกระทําบางอย่างไม่ผิดกฎหมาย แต่องค์กรควรจะกระทําหรือไม่ขึ้นอยู่
กับความรับผิดชอบชองผู้บริหาร 

                                                        
29  จิรประภา อัครบวร และประยูร อัครบวร, ความรับผิดชอบต่อสังคม (กรุงเทพมหานคร: 

ก.พิมพ์(1996), ม.ป.ป.), หน้า 26. 
 30  สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม, เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม (กรุงเทพมหานคร: ไอคอนพรินต้ิง, 
2551), หน้า 6. 

31  จินตนา บุญบงการ, จริยธรรมทางธุรกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 9 (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), หน้า 48. 
 

32  สถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม, เรื่องเดิม, หน้า 7. 
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  ขั้นที่ 2 ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (economic profit) หมายถึง การที่ธุรกิจคํานึงถึง
ความสามารถในการอยู่รอดและให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งในขั้นน้ีธุรกิจควรหมั่นตรวจตราว่า 
กําไรที่ได้น้ันต้องมิใช่กําไรซึ่งเกิดจากการเบียดเบียนสังคม 
  ขั้นที่ 3 จรรยาบรรณทางธุรกิจ (business code of conduct) หมายถึง การที่ธุรกิจ
สามารถสร้างกําไรแก่ผู้ถือหุ้นได้ในอัตราที่เหมาะสม และผู้ประกอบธุรกิจได้ใส่ใจเพ่ือให้ประโยชน์ตอบ
แทนแก่สังคมมากขึ้น โดยเฉพาะสังคมใกล้ที่อยู่รอบข้างที่มีความคาดหวังว่าจะได้รับการดูแลหรือเอา
ใจใส่จากผู้ประกอบธุรกิจ แม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่กฎหมายบังคับก็ตาม 
  ขั้นที่ 4 ความสมัครใจ (voluntary action) หมายถึง การดําเนินธุรกิจควบคู่กับการ
ปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยความสมัครใจโดยไม่ได้ถูกเรียกร้องจากสังคมหรือ
กฎหมายบังคับไว้แต่อย่างใด ซึ่งในขั้นน้ีการประกอบธุรกิจจะอยู่บนพ้ืนฐานของการมุ่งประโยชน์ของ
สังคมเป็น สําคัญ และการดําเนินการความรับผิดชอบต่อสังคม ในส่วนน้ีสมควรได้รับความยกย่องช่ืน
ชมจากสังคมอย่างแท้จริง 
  2.1.2.3  ขอบเขตความรับผิดชอบต่อสังคม 
  การกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบต่อสังคม มีหลักปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคม
ที่ได้รวบรวมและแบ่งเป็นหัวข้อได้ 9 หัวข้อ ดังน้ี33 
 1)  การกํากับดูแลกิจการที่ดี เป็นการจัดให้มีระบบบริหารจัดการอย่างรู้
หน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย มีความรับผิดชอบในการจัดการอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้มีความเท่า
เทียม และเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ ยอมรับความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะช่วยสร้างความ
เช่ือมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย อันจะนําไปสู่ความ
เติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างย่ังยืนของธุรกิจ 
 2)  การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ย่อมก่อให้เกิดความเช่ือมั่นกับ
ผู้เก่ียวข้อง หลีกเลี่ยงการขัดแย้งทางผลประโยชน์อันจะส่งผลดี ต่อกิจการในระยะยาว ทั้งน้ี ธุรกิจควร
ถือปฏิบัติตามแนวทางเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยไม่เห็นแก่ผลประโยชน์อ่ืนที่
อาจได้มาจากการดําเนินงานที่ไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรม ต่อต้านการคอร์รับช่ัน การรับสินบน 
มีการแข่งขันที่เป็นธรรมและเคารพสิทธิในทรัพย์สิน34 
 3)  การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฎิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การ
เคารพสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันมีส่วนสัมพันธ์กับธุรกิจใน
ลักษณะการเพ่ิมคุณค่า และทรัพยากรบุคคล การสนับสนุนและเคารพป้องกันสิทธิมนุษยชน ส่งเสริม

                                                        
33  เรื่องเดียวกัน, หน้า 10-26. 
34  จิรประภา อัครบวร และประยูร อัครบวร, เรื่องเดิม, หน้า 44. 
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ให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านสิทธิมนุษย์ชนภายในธุรกิจของตนเองนับเป็นปัจจัยสําคัญของธุรกิจใน
การสร้างมูลค่าเพ่ิมและเพิ่มผลผลิต ดังน้ัน ธุรกิจควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมและเง่ือนไขในการ
ทํางาน ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนได้รับโอกาสในการ
ฝึกฝนและเพ่ิมพูนทักษะในการทํางาน ซึ่งประกอบด้วยสิทธิความเป็นพลเมืองสิทธิทางการเมือง สิทธิ
ทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม สิทธิพ้ืนฐานในการทํางาน35 
 4)  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สินค้าและ/หรือ บริการของธุรกิจต้อง
ปลอดภัยไม่ควรก่อให้เกิดความเสี่ยงหรืออันตรายต่อผู้บริโภค ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอต่อ
ผู้บริโภค มีการโฆษณาที่เป็นจริง ทั้งน้ี ธุรกิจควรปรับปรุงมาตรฐานของสินค้า/บริการให้มีความเป็น
สากลและให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้รวมทั้งควรพัฒนาสินค้า/บริการเพ่ือเป็นประโยชน์ในการช่วย
แก้ไขปัญหาของสังคมด้วย 
 5)  การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ชุมชนและสังคมที่เข้มแข็งและมีการ
พัฒนาที่ย่ังยืนน้ัน มีความสําคัญย่ิงในฐานะเป็นปัจจัยเอ้ือต่อการดําเนินงานของธุรกิจ ดังน้ัน ธุรกิจ
ควรสํารวจตรวจสอบชุมชนและสังคมโดยรอบ สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมอาสา ควรจัดกิจกรรม
ทางสังคมและ/หรือ มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมที่รับผลกระทบจาก
กระบวนการผลิตสินค้า/บริการของธุรกิจ โดยการแสดงตัวเป็นพลเมืองที่ดีของชุมชนน้ัน พร้อมกับ
คิดค้นวิธีการท่ีจะลดและหยุดผลกระทบในทางลบต่อชุมชนและสังคม ที่เกิดจากกระบวนการ
ดําเนินงานของธุรกิจในที่สุด 
 6)  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากรโลก ทําให้มี
การบริโภคและการผลิตมากขึ้น ความเจริญเติมโตทางเศรษฐกิจเป็นสาเหตุของการบริโภค
ทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมากเกินกว่าความจําเป็น ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษ ฯลฯ ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนที่จะกระทบต่อมนุษยและระบบนิเวศน์ต่อไป ดังน้ัน ธุรกิจจึงมีหน้าที่ในการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตมนุษย์ด้วยการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยถือว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
เป็นหน้าที่ร่วมกันของทุกคน จัดให้มีการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ใข้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าและย่ังยืน 
 7)  นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดําเนินความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในการดําเนินธุรกิจ
ควรนําแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมมาประยุกต์ผสมผสาน ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ได้
เหมาะสม และ สอดคล้องกับการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างกลมกลืน หมั่นวิเคราะห์แนว
ทางแก้ไขปัญหาโดยนําความรู้ที่เกิดจาก ประสบการณ์   การดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

                                                        
35  เรื่องเดียวกัน, หน้า 43. 
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มาพัฒนาปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สามารถสร้างประโยชน์ความสามารถในการ
แข่งขัน และมูลค่าเพ่ิม ทั้งต่อธุรกิจและสังคม ไปพร้อมๆ กัน  
 8)  การจัดทํารายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ธุรกิจควรให้ความสําคัญ
กับการเปิดเผยข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นการปฏิบัติตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ที่กล่าวมา
อย่างครบถ้วน เปิดเผยการดําเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยอาจระบุไว้ในรายงานประจําปี 
ซึ่งต้องครอบคลุมเน้ือหา ดังต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย คือ การดําเนินงานด้านธุรกิจ การดําเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย การดําเนินงานด้านสังคม และจัดให้มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลที่
หลากหลาย โดยข้อมูลที่ เปิดเผยน้ีนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่ายยังช่วยในการ
สอบทานให้ธุรกิจ ทราบได้ว่า ได้ดําเนินการในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมตรงกับเป้าหมายที่วางไว้
หรือไม่ อย่างไร 
   9)  ด้านการศึกษา (Education) มีองค์กรและหน่วยงานจํานวนมากท่ีมี
ความสนใจในความรับผิดชอบด้านการศึกษา ซึ่งผู้บริหารตระหนักและให้ความสําคัญว่าจะต้อง
ปรับปรุงการศึกษาทั้งระดับประถม มัธยมศึกษา วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการบริจาคเงิน
ช่วยเหลือด้านการศึกษา การประชาสัมพันธ์ และด้านอ่ืนๆ36 
  2.1.2.4  ชนิดของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม 
  ศ.ฟีลิป คอดเลอร์ ได้จําแนกรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) โดยจัดแบ่ง
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวเน่ืองกับสังคมไว้เป็น 7 ชนิดกิจกรรม37 ซึ่งได้มีการอ้างถึงและ
นําไปใช้อย่างแพร่หลาย ได้แก่ 
   1)  การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม (Cause Promotion)  
เป็นการใช้ความเช่ียวชาญของกิจการด้านการส่งเสริมการตลาดไปช่วยองค์กร ภาครัฐ พัฒนาเอกชน
ในการรณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้เป็นที่สนใจในวงกว้าง38เป็นการจัดหา
เงินทุน วัสดุสิ่งของ หรือทรัพยากรอ่ืนขององค์กร เพ่ือขยายการรับรู้และความห่วงใยต่อประเด็น
ปัญหาทางสังคมน้ัน ตลอดจนสนับสนุนการระดมทุน การมีส่วนร่วม เชิญชวนหรือการเฟ้นหา
อาสาสมัครเพ่ือกิจกรรมดังกล่าว องค์กรธุรกิจอาจริเริ่มและบริหารงานส่งเสริมน้ันด้วยตนเอง หรือ
ร่วมมือกับองค์กรหน่ึงองค์กรใด หรือกับหลายๆ องค์กร เพ่ือทํากิจกรรมน้ันก็ได้ 

                                                        

 36  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืนๆ, องค์การและการจัดการ (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, 
2545), หน้า 95. 
 

37  ศ.ฟีลิป คอดเลอร์, (2005) อ้างถึงใน สถาบันไทยพัฒน์, ซีเอสอาร์คืออะไร, เรื่องเดิม. 
38 สุทธิศักด์ิ ไกรสรสุธาสินี, ความรับผิดชอบของธรุกิจต่อสังคม (สมุทรสาคร: แปลน 

พริ้นท์ต้ิง, 2556), หน้า 58. 
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   2)  การตลาดที่เช่ือมโยงกับประเด็นทางสังคม (Cause-Related Marketing) 
เป็นการสนับสนุนหรือการบริจาครายได้ส่วนหน่ึงจากการขายสินค้าเพ่ือบริจากช่วยเหลือหรือร่วม
แก้ไขประเด็นปัญหาทางสังคมจําเพาะหน่ึงๆ ซึ่งมักมีช่วงเวลาที่จํากัดแน่นอน เพ่ือเป็นการกระตุ้น
ยอดขาย หรือดําเนินการแบบจําเพาะสินค้า หรือให้แก่การกุศลที่ระบุไว้เท่าน้ัน กิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมชนิดน้ี องค์กรธุรกิจมักร่วมมือกับองค์กรที่ไม่มีวัตถุประสงค์หากําไรเพ่ือสร้าง
สัมพันธภาพในประโยชน์ร่วมกัน ด้วยวิธีการเพ่ิมยอดขายสินค้า เพ่ือนําเงินรายได้ไปสนับสนุนหรือ
ส่งเสริมกิจกรรมการกุศลน้ันๆ ในขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือการกุศลผ่านทางการซื้อสินค้าโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอ่ืนใดเพ่ิมเติม ซึ่งจะทําให้ผู้บริโภค
ยินดีที่จะซื้อสินค้าน้ันๆ ด้วยความเต็มใจ 
   3)  การตลาดเพ่ือมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม (Corporate Social Marketing) 
แนวทางน้ีเป็นที่นิยมใช้กันมากขึ้นในปัจจุบัน เป็นการสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาหรือการทําให้
เกิดผลสําเร็จจากการรณรงค์เพ่ือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุข
ภาวะด้านหรือด้านความปลอดภัย ความแตกต่างสําคัญระหว่างการตลาดเพ่ือมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมกับ
การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคม คือ การตลาดเพ่ือมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมจะเน้นที่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นหลัก ในขณะที่การส่งเสริมการรับรู้ประเด็นปัญหาทางสังคมจะเน้นที่การ
สร้างความตระหนัก ตลอดจนการสนับสนุนทรัพยากรด้านทุนและอาสาสมัครเพ่ือให้รับรู้ถึงประเด็น
ปัญหาดังกล่าว 
   4)  การบริจาคเพ่ือการกุศล (Corporrate Philanthropy) เป็นการช่วยเหลือ
ไปที่ประเด็นปัญหาทางสังคมโดยตรง ในรูปของการบริจาคเงินหรือวัตถุสิ่งของ เป็นกิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมที่พบเห็นแทบทุกองค์กรธุรกิจ และโดยเป็นไปตามกระแสความต้องการจากสังคม
ภายนอกหรือมีผู้เสนอให้ทํา มากกว่าจะเกิดจากการวางแผนหรือออกแบบกิจกรรมจากภายในองค์กร
เอง ทําให้ไม่เกิดการเช่ือมโยงเข้ากับเป้าหมายหรือพันธกิจขององค์กรเท่าใดนัก แนวทางน้ีเป็น
แนวทางที่ง่ายที่สุดมีมายาวนานในสังคมไทย อย่างไรก็ตามองค์กรที่เป็นผู้นําด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมได้พยายามพิจารณารูปแบบใหม่ของการให้โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น39 
   5)  การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering) เป็นการ
สนับสนุนหรือจูงใจให้พนักงาน คู่ค้าร่วม สละเวลาและแรงงานในการทํางานให้แก่ชุมชนโดยรวมท่ี
องค์กรต้ังอยู่และเพ่ือตอบสนองต่อประเด็นปัญหาทางสังคมที่องค์กรให้ความสนใจหรือห่วงใย เป็น
การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับขุมชน องค์กรธุรกิจอาจเป็นผู้ดําเนินการเอง หรือ
ร่วมมือกับองค์กรหนึ่งองค์กรใด และอาจเป็นผู้กําหนดกิจกรรมอาสาดังกล่าวน้ันเอง หรือให้พนักงาน

                                                        
39  จิรประภา อัครบวร และประยูร อัครบวร, เรื่องเดิม, หน้า 53. 
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เป็นผู้คัดเลือกกิจกรรมแล้วนําเสนอต่อองค์กรเพ่ือพิจารณาให้การสนับสนุน โดยที่พนักงานควรได้รับ
การชดเชยในรูปของวันหยุดหรือวันลาเพ่ิมเติม หรือควรได้รับความดีความชอบยกย่อง ชมเชยด้วย 
   6)  การประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Socially Responsible 
Business Practices) เป็นการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างพินิจพิเคราะห์ มีความรับผิดชอบทั้งใน
เชิงป้องกันด้วยการหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม สิ่งแวดล้อมโดยรวม หรือในเชิงร่วมกัน
แก้ไขด้วยการช่วยเหลือเยียวยาปัญหาทางสังคมน้ันๆ ด้วยกระบวนการทางธุรกิจ เพ่ือการยกระดับสุข
ภาวะของชุมชนและการพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม โดยที่องค์กรธุรกิจสามารถที่จะดําเนินการเอง หรือ
เลือกที่จะร่วมมือกับพันธมิตรภายนอกก็ได้ เช่นการผลิตสินค้าเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี หรือการช่วย
ลดปริมาณก๊าซที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก 
   7)  การพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการตามกําลังซื้อของคนใน
ระดับฐานราก (Developing and Delivering Affordable Products and Services) เป็นการใช้
กระบวนการทางธุรกิจในการผลิตและจําหน่ายสินค้าและบริการสู่ตลาดที่เรียกว่า The Bottom of 
the Pyramid (BoP) ในราคาที่ไม่แพง ให้สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
พร้อมกันกับเป็นโอกาสสําหรับธุรกิจในการเข้าถึงตลาดปริมาณมหาศาล 
  หากพิจารณาจากชนิดของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมท้ัง 7 ชนิดแล้วสรุปได้ว่า 
องค์กรธุกิจต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยความจริงใจ สมัครใจ โดยองค์กรธุรกิจใช้การสื่อสาร
ทางการตลาด  ดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยตนเองโดยตรง สนับสนุนองค์กรอ่ืนๆ 
หรือจะร่วมกับหน่วยงานอ่ืน หรือองค์กรอ่ืนในการดําเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมก็ได้ โดย
มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และประโยชน์อ่ืนๆ โดยส่วนรวม 
 

2.2  ความหมาย ความเป็นมา วัตถุประสงค์และประเภทของรัฐวิสาหกิจไทย 
 
 2.2.1  ความหมายของรัฐวิสาหกิจ 
 คําว่า “รัฐวิสาหกิจ” เริ่มใช้เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2502 โดยบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ.2502 เป็นครั้งแรก40 (ปัจจุบันใช้พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2521 ) โดยพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ.
2502 มาตรา 13 ได้ให้ความหมายของรัฐวิสาหกิจไว้ ดังน้ี  

                                                        

 
40  ไพศาล ชัยมงคล, รัฐวิสาหกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช, 

2519), หน้า 77-78. 
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 “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งทุนทั้งสิ้นเป็นของกระทรวง
ทบวงกรมในรัฐบาล หรือกระทรวงทบวงกรมในรัฐบาลมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละ 50 หรือบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใด ๆ ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีทุนรวมอยู่ด้วยเกิน
กว่าร้อยละ 50 และให้หมายความรวมถึงองค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ 
และรวมตลอดถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดๆ ที่องค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจของ
รัฐบาล มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละ 50 
 และต่อมาได้มีกฎหมายอีกหลายฉบับได้ให้ความหมายของคําว่ารัฐวิสาหกิจไว้ ดังน้ี 
 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 มาตรา 4 ได้ให้นิยามไว้ ดังน้ี 
 “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า 
  (ก)  องค์กรของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ 
  (ข)  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละ
ห้าสิบ 
  (ค)  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ก) 
และ/หรือ (ข) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 
  (ง)  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ค) 
และ/หรือ (ก) และ/หรือ (ข) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 
  (จ)  บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ง) 
และ/หรือ (ก) และ/หรือ (ข) และ/หรือ (ค) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 

พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 
มาตรา 4 ได้ให้นิยามไว้ ดังน้ี 
 “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า 
  (1)  องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์การของรัฐบาล หรือ
กิจการของรัฐตามกฎหมายท่ีจัดต้ังกิจการน้ัน และหมายความรวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ 
แต่ไม่รวมถึงองค์การหรือกิจการที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพ่ือสงเคราะห์หรือส่งเสริมการใดๆ ที่มิใช่ธุรกิจ 
  (2)  บริษัทจํากัด หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวง
การเมืองที่มีฐานะเทียบเท่า และหรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบหรือ 
  (3)  บริษัทจํากัด หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวง
การเมืองที่มีฐานะเทียบเท่า และหรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) หรือ (2) มีทุนรวมอยู่ด้วยถึงสองในสาม 

พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 มาตรา 6  
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า 
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 (1)  องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์การของรัฐบาลหรือ
กิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดต้ังกิจการน้ัน และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐเป็น
เจ้าของ 

 (2)  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองที่มี
ฐานะเทียบเท่า หรือรัฐวิสาหกิจตาม(1) มีทุนรวมอยู่ด้วย เกินร้อยละห้าสิบ 
 พระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ.2548 
 รัฐวิสาหกิจ หมายความว่า 
 (ก)  องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์การของรัฐบาล กิจการ
ของรัฐซึ่งมีกฎหมายจัดต้ังขึ้นหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ 
  (ข)  บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ที่หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจตาม (ก) 
มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ 
  (ค)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ที่หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจตาม(ก) 
หรือ(ข) หรือรัฐวิสาหกิจตาม(ก) และ (ข) มีทุนรวมอยู่ด้วย เกินร้อยละห้าสิบ โดยให้คํานวนเฉพาะทุน
ตามสัดส่วนที่เป็นของหน่วยงานของรัฐเท่าน้ัน 

เอกวิทย์ มนีธร41 ได้ให้ความหมาย รัฐวิสาหกิจว่า รัฐวิสาหกิจก็หมายถึง องค์การของรัฐบาล
หรือหน่วยงานธุรกิจของรัฐบาล หรือบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใด ๆ ที่ดําเนินกิจกรรมธุรกิจทั้ง
ในด้านอุตสาหกรรม กสิกรรม และการพาณิชย์ที่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงาน
ธุรกิจของรัฐบาลมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ หรือเป็นเจ้าของทุนทั้งหมด และควบคุมการ
ดําเนินกิจกรรมน้ัน ๆ  
 มณีมัย วุฒิธรเนติรักษ์42 ได้สรุปความหมายของรัฐวิสาหกิจว่า 
  (1)  องค์การของรัฐ 
  (2)  หน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ 
  (3)  บริษัทหรือนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นโดยมีรัฐบาลและหรือรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมทุน
รวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด 

                                                        

 
41  เอกวิทย์ มณีธร , ระบบราชการรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนของไทย

(กรุงเทพมหานคร: เอ็ม.ที.เพรส, 2551), หน้า 190. 
 

42  มณีมัย วุฒิธรเนติรักษ์, ความจําเป็นในการมีรัฐวิสาหกิจในสภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน (เอกสารวิจัยส่วนบุคคล วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกัน
ราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 4, 2534-2535), หน้า 6. 



30 
 

 สรุปได้ว่า รัฐวิสาหกิจ หมายความว่า องค์กรของรัฐบาล หน่วยงานธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ 
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละ
ห้าสิบของทุนทั้งหมด แต่ถ้ากิจการใดที่รัฐหรือหน่วยงานของรัฐถือหุ้นร้อยละ 50 หรือตํ่ากว่าก็ไม่ถือว่า
เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตามรัฐวิสาหกิจบางแห่งอาจมีฐานะ เป็นรัฐวิสาหกิจตาม
ความหมายของกฎหมายฉบับหน่ึงแต่มิได้มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ตามความหมายของกฎหมายอ่ืนก็
ได้ ดังน้ันการพิจารณาว่าองค์กรหรือหน่วยงานใดเป็นรัฐวิสาหกิจหรือไม่ นอกจากต้องพิจารณาตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีการงบประมาณแล้ว ยังต้องพิจารณาตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับเร่ืองน้ันๆ 
ประกอบด้วย43 
 
 2.2.2  ความเป็นมาของรัฐวิสาหกิจไทย 
 รัฐวิสาหกิจไทย ได้ก่อกําเนิดขึ้นต้ังแต่สมัยสุโขทัย โดยพ่อขุนรามคําแหงมหาราชได้ริเริ่มเจริญ
สัมพันธไมตรีกับประเทศจีนและประเทศใกล้เคียง มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้า ริเริ่มวิสาหกิจสาขา
อุตสาหกรรมด้วยการนําช่างป้ันถ้วยชามจากจีนมาต้ังและทําที่สุโขทัย เพ่ือจําหน่ายทั้งในและ
ต่างประเทศ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีการซื้อขายระหว่างรัฐ ได้มีการประกอบการอุตสาหกรรมต่อเรือ
เพ่ือขนส่งสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศ เช่น ฮอลันดา จีน ญี่ปุ่น ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้า
ประสาททอง ได้มีการจัดต้ัง “คลังสินค้า” เพ่ือรับซื้อสินค้าจากราษฎร์ แล้วนําไปขายให้กับชาว
ต่างประเทศ และซื้อสินค้าจากชาวต่างประเทศมาจําหน่ายให้แก่ประชาชน ในรัชสมัยสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราชได้มีกรมพระคลังสินค้า โดยมีชาวผรั่งชาติกรีกช่ือ ฟอลคอน เป็นผู้อํานวยการค้าขาย
ของหลวง ซึ่งในครั้งน้ันกรุงศรีอยุธยาได้กลายเป็นตลาดสินค้าใหญ่ที่สุดในตะวันออกไกล44 
 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 3 การค้าของหลวง
ได้ลดลงและเลิกไป เน่ืองจากการเก็บภาษีอากรดีกว่าการได้กําไรจากการค้า จึงได้เปลี่ยนรูปไปเก็บ
ภาษีอากรแทน ต่อมาในสมัยรัชการที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการดําเนิน
วิสาหกิจทางเศรษฐกิจ เช่น การรถไฟ การเดินเรือชายทะเล การโทรเลข โทรศัพท์ การประปา45 
ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัขกาลที่ 7 ได้มีตรา “พระราชบัญญัติควบคุม

                                                        

 43  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, คาํจํากัดความรัฐวิสาหกิจ, สืบค้นวันที่.29 
สิงหาคม 2557 จาก http://www.sepo.go.th/index.php 
 

44  ไพศาล ชัยมงคล, เรื่องเดิม, หน้า 83. 
45  เรื่องเดียวกัน, หน้า 83. 
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กิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัย หรือความผาสุกแห่งสาธาณชน พ.ศ.2471 ขึ้นใช้46 
ภายหลังปี พ.ศ.2475 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบบ
ประชาธิปไตย โดยคณะราษฎร์ ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ ซึ่งได้กําหนดหลักการ 6 ประการ คือ 
จะต้องรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลาย จะต้องรักษาความปลอดภัยภายในประเทศ ต้องบํารุง
ความสุขสมบูรณ์ของราษฎร์ในทางเศรษฐกิจ จะต้องให้ราษฎร์ได้มีเสรีภาพ จะต้องให้การศึกษาอย่าง
เต็มที่แก่ราษฎร์  โดยมีหลักเศรษฐกิจเป็นหลักสําคัญหลักการหนึ่งใน 6 ประการน้ันด้วย คือ บํารุง
ความสุขสมบูรณ์ของราษฎร์ในทางเศรษฐกิจ จึงได้ปรับปรุงฐานะทางเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน  โดยต้อง
ดําเนินวิสาหกิจบางอย่างด้วยตนเอง ได้มีการปรับปรุงและเกิดรัฐวิสาหกิจขึ้นใหม่อีกหลายสาขา เช่น 
สาขาอุตสาหกรรมได้มีการผูกขาดผลิตยาสูบ สุรา ไพ่ การผลิตนํ้าตาล ผ้า กระดาษ เป็นต้น สาขา
พาณิชยกรรมได้จัดต้ัง บริษัทไทยนิยม และได้มีการจัดต้ังธนาคารแห่งประเทศไทยและเข้าหุ้นใน
ธนาคารพาณิชย์ด้วย เป็นต้น47  
 ช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มีการก่อต้ังรัฐวิสาหกิจมากขี้น เน่ืองจากขาดแคลนสิ่ง
อุปโภคบริโภค และเพ่ือสนับสนุนและพยุงฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ ในสมัยรัฐบาลของจอมพล 
ป. พิบูลสงครามได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดต้ังองค์การของรัฐบาล พ.ศ.2496 ขึ้น เพ่ือเปิด
โอกาศให้รัฐบาลใช้กฎหมายดังกล่าวจัดต้ังรัฐวิสาหกิจ เพ่ือเข้าแทรกแซงทางเศรษฐกิจ48 ได้โดยสะดวก
ช่วงน้ีรัฐบาลได้มีการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจจํานวนมาก ต่อมารัฐบาลได้มีการตราพระราชบัญญัติสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ.2502 ขึ้น ซึ่งได้ให้ความหมายของรัฐวิสาหกิจไว้ และถือว่าเป็น
กฎหมายฉบับแรกที่ได้ให้ความหมายของรัฐวิสาหกิจ49 คําว่า รัฐวิสาหกิจ จึงได้ใช้มาจนถึงปัจจุบัน 
 
 2.2.3  วัตถุประสงค์ของการต้ังรัฐวิสาหกิจ 
 เน่ืองจากรัฐมีหน้าที่บริหารบ้านเมือง การดําเนินการด้านเศรษฐกิจจึงมีความสําคัญเป็นอย่าง
มาก การดําเนินกิจการบางประเภทหากให้เอกชนลงทุนอาจขัดแย้งกับผลประโยชน์โดยส่วนรวมของ
ประเทศ ดังน้ันรัฐบาลจึงควรดําเนินกิจการเองเพ่ือความม่ันคงให้แก่ประเทศชาติ และป้องกันการ
ดําเนินธุรกิจแบบผูกขาด หรือบางกิจการหากให้เอกชนดําเนินการก็อาจเกิดผลเสียต่อสังคม การต้ัง 

                                                        
46  ยืนหยัด ใจสมุทร, การพัฒนาการทางพิเศษแห่งประเทศไทย: วิเคราะห์ตามแนวทาง

กฎหมายในช่วงสามทศวรรษ, (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต, 2544), หน้า 31. 

47  เอกวิทย์ มณธีร, เรื่องเดิม, หน้า 201-202. 
48  มณมีัย วุฒิธรเนติรักษ์, เรื่องเดิม, หน้า 17. 
49  ยืนหยัด ใจสมุทร, เรื่องเดิม, หน้า 31. 
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รัฐวิสาหกิจจึงเป็นทางหน่ึงของการบริหารบ้านเมือง ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจน้ันจะมี
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป เช่น 
  1)  เป็นกิจการที่ให้ผลประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม มีกิจการบางประเภทที่ให้
ประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม เอกชนไม่สามารถดําเนินกิจการประเภทน้ีได้ ได้แก่ การทหาร การตํารวจ 
เป็นต้น ซึ่งหากให้เอกชนดําเนินการเสียเอง ก็อาจจะดําเนินการน้อยกว่าที่จะเป็นหรือดําเนินการไม่ดี
เท่าที่ควร อาจเกิดความเสียหายแก่สังคมได้50 รัฐจึงควรเข้าดําเนินการเอง หรือกิจการอันเก่ียวกับการ
อุตสาหกรรมประเภทยุทธปัจจัย เพ่ือเป็นการสํารองใช้มิให้ขาดแคลนในยามฉุกเฉิน เช่น ยาม
สงคราม51 และป้องกันมิให้เอกชนร่วมมือกันผูกขาดการผลิตสินค้าใดสินค้าหน่ึงที่จําเป็น เช่น องค์การ
ทอผ้า องค์การผลิตอาหารสําเร็จรูป เป็นต้น 
  2)  กิจการที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมส่วนรวม กิจการประเภทน้ีหากปล่อยให้
เอกชนดําเนินการมากเกินไป จะเกิดผลเสียต่อสังคม เช่น การผลิตสุรา ยาสูบ รัฐบาลจึงต้องควบคุม
กิจการประเภทน้ี เพ่ือมิให้มีการผลิตมากเกินไปจนเกิดความเสียหาย โดยรัฐอาจจะเข้าดําเนินการเอง 
หรือใช้นโยบายภาษีอากรเพ่ือควบคุมการผลิต รัฐวิสาหกิจที่ต้ังขึ้นตามวัตถุประสงค์น้ี ได้แก่ โรงงาน
ยาสูบ สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นต้น52  
  3)  เพ่ือป้องกันการผูกขาดของธุรกิจเอกชน โดยรัฐมีนโยบายที่จะใช้รัฐวิสาหกิจบาง
ประเภทเป็นเคร่ืองมือในการตรึงราคาสินค้าและบริการ ซึ่งเก่ียวกับประโยชน์สุขของประชาชนทั่วไป
กิจการที่ป้องกันการผูกขาด เช่น องค์การนํ้าตาลทราย53 
  4)  กิจการสาธารณูปโภค ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูง เป็นการดําเนินกิจการเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค สาธารณูปการ หรือการ
บริการขนส่งคมนาคม54 และให้บริการที่มีความจําเป็นขั้นพ้ืนฐานซึ่งมีความสําคัญ ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ รัฐวิสาหกิจตามวัตถุประสงค์น้ี ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การ
ประปานครหลวง การรถไฟแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นต้น55 

                                                        

 
50  ไพศาล ชัยมงคล, เรื่องเดิม, หน้า 6. 
51  เอกวิทย์ มณธีร, เรื่องเดิม, หน้า 207. 
52  ไพศาล ชัยมงคล, เรื่องเดิม, หน้า 7. 
53  เอกวิทย์ มณธีร, เรื่องเดิม, หน้า 207. 
54  เรื่องเดียวกัน, หน้า 207 
55  มณมีัย วุฒิธรเนติรักษ์, เรื่องเดิม, หน้า 11. 
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  5)  เพ่ือต้องการโฆษณาเผยแพร่ช่ือเสียง เกียรติคุณของประเทศ ให้เป็นที่รู้จัก และ
ยอมรับกับต่างประเทศมากย่ิงขึ้น56 เช่น องค์การดุริยางค์นาฏศิลป์ และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการเพ่ิม
รายได้เป็นเงินตราต่างประเทศ และส่งเสริมกิจการอ่ืนๆ ของภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยว เช่น การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น57 
  6)  เพ่ือให้การบริการทางสังคมและสงเคราะห์ประชาชน เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดต้ังขึ้น
เพ่ือเป็นองค์กรควบคุมกํากับดูแลสวัสดิการทางสังคม และสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากจนของประเทศ
ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น รัฐวิสาหกิจที่ต้ังขึ้นตามวัตถุประสงค์น้ี ได้แก่ การเคหะแห่งชาติ สํานักงานธนานุเคราะห์ 
เป็นต้น58 
  7)  เพ่ือเป็นแบบฉบับให้เอกชนดําเนินรอยตาม หมายถึง การที่รัฐบาลดําเนินกิจการ
รัฐวิสาหกิจน้ัน ถ้าได้ผลสําเร็จดีก็จะเป็นการนําทางและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในด้านการค้า
ประเภทน้ันๆ ให้กว้างขวางขึ้น59 
 สรุปได้ว่า วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจไทยน้ัน เพ่ือผลประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม
เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จัดทําบริการสาธารณะแก่ประชาชน รักษาความมั่นคงของ
ประเทศชาติ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เพ่ือคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน เพ่ือ
เผยแพร่ช่ือเสียง เกียรติคุณของประเทศให้เป็นที่รู้จักและยอมรับกับนานาประเทศ และรัฐวิสาหกิจ
แห่งใดแห่งหน่ึงอาจมีหลายวัตถุประสงค์ก็ได้ 
 
 2.2.4  ประเภทของรัฐวิสาหกิจ 
 การจัดต้ังรัฐวิสาหกิจไทยมีเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ
สภาพเศรษฐกิจ และสังคมในขณะน้ันด้วย เช่น เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ป้องกันการ
ผูกขาดสินค้า เพ่ือกิจการสาธารณูปโภค เพ่ือบริการประชาชน เป็นต้น ดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว ซึ่งแบ่ง
ประเภทรัฐวิสาหกิจเป็นประเภทต่างๆ ได้หลายประเภท ดังน้ี 
  2.2.4.1  แบ่งตามวิธีการจัดต้ังและทุนที่ใช้ในการดําเนินการ  
  การแบ่งตามวิธีการจัดต้ังและทุนที่ใช้ในการดําเนินการ ได้แบ่งรัฐวิสาหกิจออกเป็น 7 
ประเภท คือ 

                                                        
56  เอกวิทย์ มณธีร, เรื่องเดิม, หน้า 207. 
57  มณมีัย วุฒิธรเนติรักษ์, เรื่องเดิม, หน้า 13. 
58  เรื่องเดียวกัน, หน้า 12. 
59  เอกวิทย์ มณธีร, เรื่องเดิม, หน้า 207. 
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   1)  รัฐวิสาหกิจที่จัดโดยพระราชบัญญัติเฉพาะ โดยมีทุนทั้งสิ้นเป็นของรัฐ 
เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน เป็นต้น 
   2)  รัฐวิสาหกิจที่จัดต้ังโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการจัดต้ังองค์การของรัฐบาล พ.ศ.2496  โดยมีทุนทั้งสิ้นเป็นของรัฐ เช่น องค์การสวนสัตว์ใน
พระบรมราชนูปถัมภ์ เป็นต้น  
   3)  รัฐวิสาหกิจที่จัดต้ังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี โดยมีทุนทั้งสิ้น
เป็นของรัฐ เช่น สํานักงานธนานุเคราะห์ โรงงานยาสูบ เป็นต้น 
   4)  รัฐวิสาหกิจที่จัดต้ังโดยประกาศของคณะปฏิวัติโดยมีทุนทั้งสิ้นเป็นของ
รัฐ  เช่น การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การเคหะแห่งชาติ เป็นต้น 
   5)  รัฐวิสาหกิจที่จัดต้ังโดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยรัฐถือหุ้น
ทั้งหมด 
   6)  รัฐวิสาหกิจที่จัดต้ังโดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยรัฐถือหุ้น
เกินกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่ถึง 100  เช่น บริษัทการบินไทย จํากัด(มหาชน) บริษัท ขนส่ง จํากัด 
   7)  รัฐวิสาหกิจที่จัดต้ังโดยกฎหมายธนาคารพาณิชย์ โดยรัฐถือหุ้นเกินกว่า
ร้อยละ 50 แต่ไม่ถึง 100 ได้แก่ ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน)60 
  2.2.4.2  แบ่งตามหน่วยงานราชการที่รัฐวิสาหกิจสังกัด  
  การแบ่งตามหน่วยงานราชการที่รัฐวิสาหกิจสังกัด ได้แบ่งออกเป็น 16 กระทรวง ดังน้ี  
   1)  รัฐวิสาหกิจที่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ องค์การสื่อสารมวลชน
แห่งประเทศไทย 
   2)  รัฐวิสาหกิจที่สังกัดกระทรวงกลาโหม ได้แก่ องค์การสงเคราะห์ทหาร
ผ่านศึก องค์การแบตเตอรี่ องค์การฟอกหนัง 
   3)  รัฐวิสาหกิจที่สังกัดกระทรวงการคลัง เช่น สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น 
   4)  รัฐวิสาหกิจที่สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แก่ การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย 
   5)  รัฐวิสาหกิจที่สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ได้แก่ การเคหะแห่งชาติ สํานักงานธนานุเคราะห์ 
   6)  รัฐวิสาหกิจที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น องค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้ องค์การสวนยาง เป็นต้น 

                                                        
60  เอกวิทย์ มณธีร, เรื่องเดิม, หน้า 227-228. 
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   7)  รัฐวิสาหกิจที่สังกัดกระทรวงคมนาคม เช่น การทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย บริษัท ขนส่ง จํากัด เป็นต้น 
   8)  รัฐวิสาหกิจที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
องค์การจัดการนํ้าเสีย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชนูปถัมภ์ 
   9)  รัฐวิสาหกิจที่สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ได้แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด(มหาชน) 
   10)  รัฐวิสาหกิจที่สังกัดกระทรวงพลังงาน ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) บริษัท บางจากปิโตรเลียม จํากัด(มหาชน) 
   11)  รัฐวิสาหกิจที่สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ องค์การคลังสินค้า 
   12)  รัฐวิสาหกิจที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย เช่น การไฟฟ้านครหลวง การ
ประปานครหลวง เป็นต้น 
   13)  รัฐวิสาหกิจที่สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น สถานี
วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
   14)  รัฐวิสาหกิจที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ องค์การค้าของคุรุสภา 
   15)  รัฐวิสาหกิจที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ องค์การเภสัชกรรม 
   16)  รัฐวิสาหกิจที่สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย 
  ส่วนกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน และกระทรวง
วัฒนธรรม รวม 4 กระทรวง ไม่มีรัฐวิสาหกิจอยู่ในสังกัดเลย61 
  2.2.4.3  แบ่งตามวัตถุประสงค์ในการดําเนินงาน 
  การแบ่งรัฐวิสาหกิจตามวัตถุประสงค์ในการดําเนินงาน สามารถแบ่งออกได้เป็น 6 
ประเภท ดังน้ี  
   1)  รัฐวิสาหกิจประเภทผูกขาด  เช่น โรงงานยาสูบ องค์การสุรา เป็นต้น 
   2)  รัฐวิสาหกิจประเภทก่ึงผูกขาด เช่น องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นต้น 
   3)  รัฐวิสาหกิจประเภทอุตสาหกรรม เช่น องค์การฟอกหนัง องค์การเภสัชกรรม 
เป็นต้น 
   4)  รัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นต้น  

                                                        

 61  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, รวมเว็บไซส์ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเว็บไซส์ความ 
รู้ทั่วไป, สืบคน้วันที่ 27 สิงหาคม 2557 จากhttp://www.cabinet.thaigov.go.th/webguide.htm 
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   5)  รัฐวิสาหกิจประเภทอ่ืนๆ เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการ
แก่สาธารณชน และมีกําไรน้อย เช่น องค์การสวนยาง สํานักงานธนานุเคราะห์ เป็นต้น  
   6)  รัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทจํากัด เช่น บริษัท การบินไทย จํากัด(มหาชน) 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด(มหาชน) เป็นต้น62 
  2.2.4.4  แบ่งตามสาขาของกิจกรรม 
  การแบ่งรัฐวิสาหกิจตามสาขาของกิจกรรม ได้แบ่งรัฐวิสาหกิจออกเป็น 7 ประเภท คือ  
   1)  รัฐวิสาหกิจสาขาอุตสาหกรรม เช่น โรงงานยาสูบ องค์การฟอกหนัง 
เป็นต้น 
   2)  รัฐวิสาหกิจสาขาพาณิชย์ เช่น องค์การตลาดเพ่ือการเกษตร องค์การ
คลังค้า เป็นต้น  
   3)  รัฐวิสาหกิจสาขาเกษตร เช่น องค์การสวนยาง เป็นต้น 
   4)  รัฐวิสาหกิจสาขาคมนาคม เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย การทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
   5)  รัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การ
ไฟฟ้านครหลวง เป็นต้น 
   6)  รัฐวิสาหกิจสาขาบริการและอ่ืนๆ เช่น การประปานครหลวง การเคหะ
แห่งชาติ เป็นต้น 
   7)  รัฐวิสาหกิจสาขาการธนาคาร เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ เป็นต้น63 
 
 2.2.5  อํานาจหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจ 
 เมื่อได้มีการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจขึ้น รัฐจะมีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังที่แตกต่างกันไป ซึ่งก็จะมี
การระบุวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจน้ันๆ โดยปกติจะมีการระบุวัตถุประสงค์หลักในการ
จัดต้ังรัฐวิสาหกิจและวัตถุประสงค์รองของรัฐวิสาหกิจไว้ในกฎหมายที่จัดต้ังรัฐวิสาหกิจน้ันพร้อมกับมี
การกําหนดอํานาจหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจน้ันๆ อย่างชัดเจนในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ภายในกรอบของ
วัตถุประสงค์ที่กําหนด เช่นการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ดําเนิน
กิจการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมท้ังจังหวัดอ่ืนตามที่กําหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา หรือระหว่างจังหวัดดังกล่าว ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทําโครงการและแผนงานเกี่ยวกับ

                                                        

 
62  เอกวิทย์ มณธีร, เรื่องเดิม, หน้า 229-231. 

 
63  เรื่องเดียวกัน, หน้า 231-232. 
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กิจการรถไฟฟ้า เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัย และวัตถุประสงค์รอง คือ ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับ
กิจการรถไฟฟ้า และธุรกิจอ่ืนเพ่ือประโยชน์แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และ
ประชาชนในการใช้บริการกิจการรถไฟฟ้า เป็นต้น 
 กฎหมายจัดต้ังรัฐวิสาหกิจจะกําหนดอํานาจเฉพาะให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ในการจัดต้ัง
และกําหนดหน้าที่ที่รัฐวิสาหกิจจะต้องดําเนินการ ซึ่งอํานาจส่วนใหญ่จะมีลักษณะคล้ายๆกันเกือบทุก
รัฐวิสาหกิจ เช่น อํานาจในการถือกรรมสิทธ์ิครอบครองที่ดินและทรัพย์สิน และมีทรัพย์สิทธิ สร้าง ซื้อ 
ให้เช่าซื้อ เช่า ให้เช่า ยืม จัดหา จําหน่าย โอนและรับโอนที่ดินหรือทรัพย์สิน ทําการแลกเปลี่ยน เป็น
ต้น เพราะเป็นความจําเป็นสําหรับทุกรัฐวิสาหกิจที่จะต้องมีอํานาจเหล่าน้ีเป็นปัจจัยเก้ือหนุนสําหรับ
การดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และถือว่าเป็นทรัพยากรทางการบริหารอีกประการหน่ึง64  
 
 2.2.6  ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐวิสาหกิจกับหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ 
 การจัดต้ังรัฐวิสาหกิจ ได้จัดต้ังโดยอาศัยอํานาจรัฐ ที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังและอํานาจ
หน้าที่แตกต่างกันไป ซึ่งนอกจากจะถูกควบคุมโดยคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจน้ัน ๆ แล้ว 
รัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ก็จะต้องมีความสัมพันธ์กับหน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ในลักษณะของการควบคุม
รัฐวิสาหกิจอีก ได้แก่65 
  1)  การควบคุมโดยคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเอง ในการดําเนินกิจการของแต่ละ
รัฐวิสาหกิจ จะมีคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจควบคุมดูแล การบริหาร การวางนโยบาย กําหนดระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ ให้ผู้ว่าการรัฐวิสาหกิจนําไปปฎิบัติ การดําเนินกิจกรรมบางอย่างจะต้องได้รับการ
อนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจน้ัน ๆ ก่อน จึงจะดําเนินการได้ 
  2)  การควบคุมโดยกระทรวงเจ้าสังกัด เป็นการควบคุมที่สูงจากการควบคุมของ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเอง ในกรณีที่ปัญหา ข้อวินิจฉัย หรือ การดําเนินการบางอย่างที่การอนุมัติ
ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจน้ันยังไม่เพียงพอ ต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีของกระทรวงที่
รัฐวิสาหกิจน้ันสังกัดอยู่ อีกคร้ังหน่ึง ก่อนจะดําเนินกิจการต่อไปได้ 
  3)  การควบคุมโดยกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 ที่
กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ีมีอํานาจกําหนด
ข้อบังคับเก่ียวกับการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําทุนหรือผลกําไรเข้าบัญชีเงินคงคลัง และ
กระทรวงการคลังได้มีกําหนดระเบียบข้อบังคับขึ้นเพ่ือควบคุมการเงินของรัฐวิสาหกิจด้วย เช่น 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2548 

                                                        

 64  ยืนหยัด ใจสมุทร, เรื่องเดิม, หน้า 38. 
 

65  ไพศาล ชัยมงคล, เรื่องเดิม, หน้า 93-95. 
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  4)  การควบคุมโดยสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งทุกรัฐวิสาหกิจจะถูก
ตรวจสอบบัญชีและเอกสารการรับจ่ายเงิน ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ หรือไม่ 
หากสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพบว่า มีการบกพร่องก็จะตักเตือนทักท้วง ให้
รัฐวิสาหกิจน้ันปรับปรุง แก้ไขให้ปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป 
  5)  การควบคุมโดยสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2521 ได้กําหนดให้คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติมีอํานาจและหน้าที่เก่ียวกับรัฐวิสาหกิจ ดังน้ี66 
  (1)  เสนอแนะและให้ความเห็นเก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อ
คณะรัฐมนตรี 
  (2)  พิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับข้อเสนออ่ืนๆ ของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แล้วทําความเห็นเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี 
  (3)  เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีในกิจการเก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมที่นายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณา 
  (4)  จัดให้มีการประสานงานระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง ทั้งในด้านการจัดทําแผนงาน
และโครงการพัฒนา และในด้านการปฏิบัติงานตามแผน 
  6)  การควบคุมโดยสํานักงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ 2502 แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 ได้กําหนดให้สํานักงบประมาณมีอํานาจหน้าที่ควบคุมการใช้จ่ายเงิน
ของรัฐวิสาหกิจ67 ดังน้ี 
  (1)  เรียกให้รัฐวิสาหกิจเสนอประมาณการรายรับและรายจ่ายตามแบบและ
หลักเกณฑ์ พร้อมด้วยรายละเอียดตามท่ีผู้อํานวยการกําหนด  
  (2)  วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของรัฐวิสาหกิจ 
  (3)  กําหนด เพ่ิม หรือลดเงินประจํางวดตามความจําเป็นของการปฏิบัติงาน 
และตามกําลังเงินของแผ่นดิน 
  (4)  กําหนดระยะเวลาของเงินประจํางวด 
  (5)  ตรวจสรรพสมุด บัญชี เอกสาร และหลักฐานต่างๆ ของรัฐวิสาหกิจ 

                                                        
66  มาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2521  

 
67  มาตรา 6 และมาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) 
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 ซึ่งในส่วนของการทางพิเศษฯ ความสัมพันธ์ระหว่างการทางพิเศษฯ กับรัฐบาลหรือองค์กร
อ่ืนๆ ได้มีการกําหนดไว้ใน พระราชบัญญัติการทางพิเศษฯ ให้รัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่กํากับโดยทั่วไป
ในกิจการของการทางพิเศษฯ จะสั่งให้การทางพิเศษฯ ช้ีแจงข้อเท็จจริง แสดงความเห็น ทํารายงาน
หรือยับย้ังการกระทําที่ขัดต่อนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอํานาจที่จะสั่งให้
ปฏิบัติการตามนโยบายของรัฐบาลหรือมติคณะรัฐมนตรี และสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการ
ดําเนินกิจการของการทางพิเศษฯ ได้ ให้การทางพิเศษฯ ทํารายงานปีละคร้ังเสนอรัฐมนตรี กล่าวถึง
ผลงานในปีที่ล่วงมาแล้ว และคําช้ีแจงเก่ียวกับนโยบายของคณะกรรมการ โครงการและแผนงานที่จะ
ทําในภายหลัง การเสนอเร่ืองใดๆ ไปยังคณะรัฐมนตรี ให้การทางพิเศษฯ นําเร่ืองเสนอรัฐมนตรีเพ่ือ
เสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรี การดําเนินกิจการดังต่อไปน้ีการทางพิเศษฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดําเนินการได้68 
  1)  สร้างหรือขยายทางพิเศษ 
  2)  กู้หรือยืมเงินเกินหน่ึงร้อยล้านบาท 
  3)  ออกพันธบัตรหรือตราสารอ่ืนใดเพ่ือการลงทุนหรือเพ่ือประโยชน์แก่กิจการของ
การทางพิเศษฯ 
  4)  จําหน่ายอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาเกินสิบล้านบาท 
  5)  ให้เช่าหรือให้สิทธิใดๆ ในอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินหน่ึงร้อยล้านบาทหรือที่มี
กําหนดเวลาการให้เช่าหรือให้สิทธิใดๆ เกินห้าปี เว้นแต่การให้เช่าหรือให้สิทธิน้ันเป็นการให้แก่
หน่วยงานของรัฐ 
  6)  ให้สัมปทานในการสร้างหรือขยายทางพิเศษ ต่ออายุสัมปทาน โอนสัมปทานหรือ
เพิกถอนสัมปทาน 
  7)  จัดต้ังบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด 
  8)  เข้าร่วมกิจการกับบุคคลอ่ืนหรือถือหุ้นในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด 
 นอกจากความสัมพันธ์ระหว่างการทางพิเศษฯ กับรัฐบาลแล้ว ยังมีความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรอ่ืนๆ เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น ซึ่งทําให้
การดําเนินงานของการทางพิเศษฯ ไม่คล่องตัวเท่าที่ควร 
 
 
 

                                                        
68  มาตรา 54 ถึง มาตรา 57 แห่ง พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ.
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 2.2.7  อัตราการนําส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจ 
 รัฐวิสาหกิจที่ได้ผลกําไรจากการประกอบกิจการ จะต้องจัดสรรกําไรสุทฺธิส่วนหน่ึงส่งเป็น
รายได้ให้แก่รัฐบาลตามแต่ประเภทของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม 
๒๕๓๖ กําหนดประเภทและอัตราการนําส่งรายได้แผ่นดินหรือเงินปันผลของรัฐวิสาหกิจแต่ละ
ประเภทสรุปรายละเอียดได้ ดังน้ี69 
 
ตารางที่ 2.1  กําหนดประเภทและอัตราการนําส่งรายได้แผ่นดินหรือเงินปันผลของรัฐวิสาหกิจ 
 
ประเภทรัฐวิสาหกิจ จํานวน 

(แห่ง) 
อัตราการนําสง่รายได้แผน่ดินหรือเงินปันผล 

จัดหารายได้ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายได้สุทธิ 
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

17 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของรายได้สุทธิหรือ 
กําไรสุทธิตามท่ีสํานักงบประมาณหรือ
กระทรวงการคลังกําหนด 

เกษตรกรรม พาณิชย์ 
อุตสาหกรรม การเงิน  
และบริการ 

  

- ที่เป็นบริษัทจํากัด 
 
- ที่ไม่เป็นบริษทัจํากัด 

10 
 

24 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหกัภาษี
เงินได้นิติบุคคล 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของรายได้สุทธิ  
(ไม่ว่ากฎหมายกําหนดยกเว้นไม่ต้องนําส่ง 
รายได้แผ่นดินหรือไม่) 

ส่งเสริม 8 ไม่ต้องส่งรายได้ 
 
 ต่อมาได้มีการปรับปรุงอัตรานําส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตาม
รายรัฐวิสาหกิจ โดยถือเป็นอํานาจของกระทรวงการคลังตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
บัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2558 ซึ่งอัตรานําส่งรายได้และประมาณการเงินนําส่งรายได้
แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นตํ่ากว่าร้อยละ ๕๐ รายแห่งในแต่ละปี 

                                                        

 69  สํานักงบประมาณ, กําหนดประเภทและอัตราการนําส่งรายได้แผ่นดินหรือเงนิปนัผล
ของรัฐวิสาหกิจ (กรุงเทพมหานคร: สํานักงบประมาณ, ม.ป.ป.). 
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จะปรากฏอยู่ในเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 2 ประมาณการรายรับประจําปีงบประมาณ  ของ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณน้ันๆ และกรณีรัฐวิสาหกิจที่มีสถานะเป็น
บริษัท อัตราการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทด้วย โดยในแต่ละปี มีรัฐวิสาหกิจ
ประมาณ ๓๕ แห่ง นําส่งรายได้แผ่นดินหรือจ่ายเงินปันผลให้แก่กระทรวงการคลัง โดยข้ึนอยู่กับผล
ประกอบการในปีน้ัน (หากรัฐวิสาหกิจมีผลขาดทุนหรือมีขาดทุนสะสม ก็จะไม่นําส่ง)70 
 เมื่อพิจารณาความหมายและความเป็นมาของรัฐวิสาหกิจแล้ว การทางพิเศษฯ จึงถือว่าเป็น
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภค ก่อต้ังขึ้นโดยประกาศคณะปฏิวัติ โดยรัฐเป็นผู้ถือหุ้น
ทั้งหมด จัดสรรกําไรสุทธิส่งเป็นรายได้ให้แก่รัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ปัจจุบันสังกัดกระทรวง
คมนาคม ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ใช้เงินลงทุนสูง มีอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการทาง
พิเศษฯ  มีวัตถุประสงค์หลัก คือ สร้างหรือจัดให้มีทางพิเศษด้วยวิธีใดๆ ตลอดจนบํารุงรักษาทาง
พิเศษ และวัตถุประสงค์รองคือดําเนินงานหรือธุรกิจเก่ียวกับทางพิเศษ และธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวเน่ืองกับ
ทางพิเศษ ที่เป็นประโยชน์กับทางพิเศษ ดังน้ันเมื่อพิจารณาแล้วการดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนา
พ้ืนที่ของการทางพิเศษฯ ไม่คล่องตัวเท่าที่ควร เพราะนอกจากอํานาจหน้าที่ที่มีแล้ว ยังต้องคํานึงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและองค์กรอ่ืนๆ และการพัฒนาพื้นที่ ในเขตทางพิเศษซึ่งเป็น
วัตถุประสงค์รองจะต้องไม่ขัดกับวัตถุประสงค์หลักด้วย 
 

2.3  การพัฒนาพื้นท่ีในเขตทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
 
 2.3.1  ความหมายของพื้นที่ในเขตทางพิเศษ 
 พ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ หมายถึง พ้ืนที่ที่ได้มาจากการเวนคืนที่ดินเพ่ือสร้างทางพิเศษตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาจราจรและ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งปัจจุบันการทางพิเศษได้มีการเวนคืนที่ดินเพ่ือสร้างทาง
พิเศษแล้วจํานวน 7 สายทางคือ ทางพิเศษสายเฉลิมมหานคร ทางพิเศษสายศรีรัช ทางพิเศษสาย
ฉลองรัช ทางพิเศษสายอุดรรัถยา ทางพิเศษสายบูรพาวิถี ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ และทาง
พิเศษสายกาญจนาภิเษก(บางพลี- สุขสวัสด์ิ) รวมเน้ือที่ดินที่อยู่ในเขตทางพิเศษทั้งหมด 1,160,369 
ตารางวา (ไม่รวมพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษที่เป็นกรรมสิทธ์ิของหน่วยงานอ่ืนที่การทางพิเศษฯ ขอใช้พ้ืนที่
เพ่ือสร้างทางพิเศษ) และเป็นที่ดินที่การทางพิเศษฯ ได้ก่อสร้างทางพิเศษเสร็จแล้ว ซึ่งสามารถนํามา
พัฒนาได้โดยชอบตาม พระราชบัญญัติการทางพิเศษฯ และตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2523 ที่ได้มีความเห็นว่าที่ดินที่เป็นที่ว่างอยู่ใต้ทางพิเศษและที่ว่างบริเวณทาง

                                                        
70  เรื่องเดียวกัน. 
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แยกตามระดับในเขตทางพิเศษอยู่ในความหมายของคําว่า “ทางพิเศษ” ประกอบกับความเห็น
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 ที่เห็นว่า เมื่อการทางพิเศษฯ ได้ใช้ที่ดินใน
การสร้างทางพิเศษ ตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนแล้วการทางพิเศษฯ ย่อมสามารถนําพ้ืนที่ภายใน
บริเวณโครงสร้างทางพิเศษดังกล่าวไปดําเนินธุรกิจที่ เป็นประโยชน์แก่การทางพิเศษฯ และ
สาธารณประโยชน์ได้71 ดังน้ัน การทางพิเศษฯ จะปรับปรุงและพัฒนาที่ดินดังกล่าว เพ่ือประโยชน์
สาธารณะ หรือเพ่ือจัดหาผลประโยชน์ ดําเนินงานตามโครงการต่างๆ ของการทางพิเศษฯ ภายในขอบ
วัตถุประสงค์ได้ จึงไม่ขัดต่ออํานาจหน้าที่ของการทางพิเศษฯ 
 
 2.3.2  ลักษณะการจัดแบ่งพื้นที่ในเขตทางพิเศษ 
 เมื่อการทางพิเศษได้เวนคืนที่ดินเพ่ือก่อสร้างทางพิเศษแล้วเสร็จ การทางพิเศษฯ ก็จะมีที่ดินที่
ใช้ในการสร้างทางพิเศษ ซึ่งบางส่วนได้มีการก่อสร้างทางพิเศษแล้ว แต่บางส่วนก็ยังไม่ได้มีการก่อสร้าง
ทางพิเศษด้วยเหตุผลบางประการ ดังน้ัน พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตทางพิเศษที่การทางพิเศษฯ สามารถนํามา
พัฒนาได้ มีพ้ืนที่ทั้งที่อยู่นอกโครงสร้างทางพิเศษและพ้ืนที่ที่อยู่ใต้โครงสร้างทางพิเศษ การทางพิเศษฯ 
ได้มีการจัดแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 กรณี คือ 
  2.3.2.1  กรณีที่ดินที่การทางพิเศษฯ เวนคืนแล้วแต่ยังไม่ได้ก่อสร้างทางพิเศษเป็น
พ้ืนที่ที่อยู่นอกโครงสร้างทางพิเศษ คือ เป็นที่ดินที่เวนคืนเพ่ือจะก่อสร้างทางพิเศษแล้ว แต่ยังไม่ได้
ดําเนินการก่อสร้างทางพิเศษ ตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม  เช่นที่ดิน
บริเวณสะพานหัวช้างโครงการทางพิเศษศรีรัช ส่วน B จากอุรุพงษ์ถึงถนนราชดําริหรือชุมชนบ้านครัว
ที่ ดินดังกล่าวการทางพิเศษฯ ก็ไม่สามารถที่จะนําพ้ืนที่ ดังกล่าวมาพัฒนาในเชิงพาณิชย์หรือ
สาธารณประโยชน์อย่างอ่ืนเป็นระยะเวลานานๆ ได้ เพราะจะผิดวัตถุประสงค์ของการเวนคืน ซึ่งอาจ
ต้องพิจารณาตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษฯ มาตรา 34 วรรคสาม ที่กําหนดให้การได้มาซึ่ง
อสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวัตถุประสงค์แห่งการได้มาและกําหนดระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ไว้
ให้ชัดเจน ถ้ามิได้ใช้เพ่ือการน้ันภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกล่าวต้องคืนให้เจ้าของเดิมหรือทายาท 
คงทําได้เพียงให้เช่าให้ใช้พ้ืนที่ระยะสั้นๆ เพ่ือเป็นการบํารุงรักษาพ้ืนที่ไม่ให้มีการบุกรุกเท่าน้ัน 
  2.3.2.2  ที่ดินที่เวนคืนและก่อสร้างทางพิเศษตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนแล้ว 
และที่ดินที่ซื้อส่วนที่เหลือจากการเวนคืน ซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่ในแนวเขตทางพิเศษ 7 สายทางที่ได้เปิดใช้
บริการแล้ว คือทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษอุดรรัถยา ทาง
พิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษบางนา-อาจณรงค์ และทางพิเศษกาญจนาภิเษก ที่ดินในแนวเขตทางพิเศษ

                                                        
71  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, เรื่อง การพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษเชิงพาณิชย์ของ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, เรื่องเดิม. 
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ดังกล่าว การทางพิเศษฯ สามารถนําพ้ืนที่มาพัฒนาได้ ภายใต้กรอบของกฎหมาย กฎ ระเบียบที่
เก่ียวข้องซึ่งมีทั้งพ้ืนที่ที่อยู่นอกโครงสร้างทางพิเศษและพื้นที่ที่อยู่ใต้โครงสร้างทางพิเศษ พื้นที่ที่
อยู่ใต้โครงสร้างทางพิเศษจะมีลักษณะเป็นพื้นที่เปิดเป็นแนวยาวส่วนใหญ่มีถนนคู่ขนานอยู่ทั้ง 2 
ด้าน พ้ืนดินเป็นหลุมบ่อ จะมีเสาตอม่อทางพิเศษ ฐานรากเสาตอม่อ ระบบระบายนํ้า ระบบไฟฟ้าและ
สาธารณูปโภคอ่ืนๆ อยู่ใต้พ้ืนดิน ทําให้การพัฒนาพื้นที่ต่างๆ นอกจากต้องคํานึงถึงข้อกฎหมาย กฎ 
ระเบียบที่เก่ียวข้องแล้ว ต้องคํานึงถึงผลกระทบต่อโครงสร้างทางพิเศษ ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ใต้
พ้ืนดิน และระบบการจราจรด้วย เป็นสําคัญ 
  ภายหลังจากการเวนคืนที่ดินและก่อสร้างทางพิเศษแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของ
การเวนคืนแล้วปัจจุบัน การทางพิเศษฯ จะมีพ้ืนที่ที่ดินที่อยู่ในเขตทางพิเศษที่เป็นกรรมสิทธ์ิของการ
ทางพิเศษฯ ที่ต้องบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดจํานวนเน้ือที่ 1,160,369 ตารางวา ซึ่งการทาง
พิเศษฯ ได้แบ่งพ้ืนที่เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบข้อมูลเป็น 2 ส่วน72 ดังน้ี 

   1)  พ้ืนที่ภายในเขตเมือง จํานวนเน้ือที่ดิน 631,098 ตารางวา ประกอบด้วย
ที่ดินในเขตทางพิเศษที่เป็นกรรมสิทธ์ิของการทางพิเศษฯ ดังน้ี 
    (1)  ทางพิเศษเฉลิมมหานคร เน้ือที่ที่ใช้ประโยชน์ได้ 86,955 ตารางวา
    (2)  ทางพิเศษศรีรัช เน้ือที่ที่ใช้ประโยชน์ได้ 191,302 ตารางวา 
 (3)  ทางพิเศษฉลองรัช เน้ือที่ที่ใช้ประโยชน์ได้ 308,396 ตารางวา 
 (4)  ทางพิเศษอุดรรัถยา (เริ่มต้ังแต่ถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนศรีสมาน) เน้ือ
ที่ที่ใช้ประโยชน์ได้ 42,463 ตารางวา 
 (5)  ทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ เน้ือที่ที่ใช้ประโยชน์ได้ 1,982 
ตารางวา 
   2)  พ้ืนที่ภายนอกเขตเมือง จํานวนเน้ือที่ดิน 529,271 ตารางวา ประกอบด้วย
ที่ดินในเขตทางพิเศษที่เป็นกรรมสิทธ์ิของการทางพิเศษฯ ดังน้ี 
    (1)  ทางพิเศษอุดรรัถยา (เริ่มต้ังแต่ถนนศรีสมานถึงวงแหวนรอบนอก
ตะวันตก) เน้ือที่ที่ใช้ประโยชน์ได้ 276,878 ตารางวา 
    (2)  ทางพิเศษบูรพาวิถี เน้ือที่ที่ใช้ประโยชน์ได้ 286 ตารางวา 

                                                        

 72  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, ตารางขอ้มูลพื้นที่ในเขตทางพิเศษที่การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทยใช้ประโยชน,์ 27ธันวาคม 2556 (กรุงเทพมหานคร: การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, 
2556). 
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    (3)  ทางพิเศษกาญจนาภิเษก(บางพลี-สุขสวัสด์ิ) เน้ือที่ที่ใช้ประโยชน์ได้ 
252,107 ตารางวา 
 
 2.3.3  การบริหารจัดการและการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ 
 จากการศึกษา พบว่า ตลอดระยะเวลากว่า 42 ปี ที่การทางพิเศษฯ ได้ก่อต้ังขึ้น การทางพิเศษฯ 
ได้พยายามดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษเพ่ือดูแลรักษาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษให้สะอาด เป็น
ระเบียบเรียบร้อย อย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมอ โดยแบ่งลักษณะของการพัฒนาพ้ืนที่ออกเป็น 2 ลักษณะ 
คือ  
  2.3.3.1  การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
  2.3.3.2  การพัฒนาพ้ืนที่ที่อนุญาตให้หน่วยงานอ่ืนหรือเอกชนเช่าพ้ืนที่ 
  2.3.3.1  การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสาธารณประโยชน์ เป็นการพัฒนาโดยที่การทางพิเศษฯ 
จัดหาพ้ืนที่เพ่ือจัดทําสาธารณประโยชน์ เช่น จัดทําสวนหย่อม จัดทําลานกีฬา จัดทําทางลัด ทางเช่ือม 
ทางจักรยาน ที่จอดรถยนต์ วางท่อประปา ปักเสาพาดสายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ เป็นต้น ซึ่งเป็นการ
ดําเนินการที่ส่งเสริมและสอดคล้องกับแนวคิดในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิเศษฯ ด้วย 
แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 1) กรณีที่การทางพิเศษฯ ดําเนินการเอง 2) กรณีที่อนุญาตให้หน่วยงานอ่ืน
ใช้พ้ืนที่ 
 1)  กรณีที่การทางพิเศษฯ ดําเนินการเอง เป็นการดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่
ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ด้วยงบประมาณค่าใช้จ่ายของการทางพิเศษฯ เอง โดยจัดทําสวนหย่อม 
ลานกีฬา จุดพักรถ และอ่ืนๆ พนักงานท่ีดูแลพ้ืนที่จะเป็นพนักงานของการทางพิเศษฯ เป็นผู้ดูแล ซึ่งใน
ปี 2557 การทางพิเศษฯ ได้ดําเนินการใปแล้วเป็นจํานวน 68 แห่ง โดยแบ่งเป็นพ้ืนที่ในเขตเมือง 60 แห่ง 
พ้ืนที่นอกเขตเมือง 8 แห่ง คิดเป็นเน้ือที่ 73,627.70  ตารางวา73 
 ตัวอย่างการพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือสาธารณประโยชน์ที่การทางพิเศษฯ 
ดําเนินการเอง74 
 (1)  บริเวณหน้าด่านอาจณรงค์ 1  เน้ือที่ 2,063 ตารางวา 
 (2)  บริเวณพ้ืนที่ต่างระดับอาจณรงค์ เน้ือที่ 3,600 ตารางวา 

                                                        
73  เรื่องเดียวกัน. 

 74  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, ตารางแสดงพืน้ที่ปลูกต้นไม้ในเขตทางพเิศษตาม
แผนงาน/โครงการต่างๆ, 31 มีนาคม 2557, (กรุงเทพมหานคร: การทางพิเศษแห่งประเทศไทย), 
2557. 
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 (3)  บริเวณจุดตัดถนนประดิษฐ์มนูธรรมกับถนนเกษตร–นวมินทร์ฝั่ง
เหนือ เน้ือที่ 2,000 ตารางวา 
 (4)  บริเวณจุดตัดถนนประดิษฐ์มนูธรรมกับถนนเกษตร–นวมินทร์ฝั่งใต้ 
เน้ือที่ 2,000 ตารางวา 
 (5)  บริเวณพื้นที่เกาะกลางและไหล่ทางด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
พระราม 9(2) เน้ือที่ 1,200 ตารางวา 
 (6)  บริเวณหลังด่านฯ รามคําแหง เน้ือที่ 1,126 ตารางวา 
 (7)  บริเวณทางแยกต่างระดับบางโคล่ เน้ือที่ 1,700 ตารางวา 
 (8)  บริเวณทางแยกต่างระดับบางโคล่(พ้ืนที่ที่ 2) เน้ือที่ 1,700 ตารางวา 
 (9)  บริเวณทางแยกต่างระดับบางครุ เน้ือที่ 2,250 ตารางวา 
 (10)  บริเวณไหล่ทางร่องกลางถนนระดับดินบริเวณด่านฯ จตุโชติ(ฝั่งขา
เข้า) เน้ือที่ 1,266.20 ตารางวา 
 (11)  และอ่ืนๆ 
 2)  กรณีที่อนุญาตให้หน่วยงานอื่นใช้พ้ืนที่เพ่ือสาธารณประโยชน์ กรณีน้ี
หน่วยงานที่มีความประสงค์จะใช้พ้ืนที่ จะต้องมีหนังสือขออนุญาตใช้พ้ืนที่กับการทางพิเศษฯ โดยแจ้ง
วัตถุประสงค์ในการขอใช้พ้ืนที่และหากการทางพิเศษฯ อนุญาตหน่วยงานน้ันๆ จะต้องดําเนินการ
ปรับปรุงและดูแลรักษาพื้นที่ด้วยงบประมาณค่าใช้จ่ายของตนเอง การทางพิเศษฯ เพียงอนุญาตให้ใช้
พ้ืนที่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเท่าน้ัน และต้องดูแลรักษา ให้สวยงามอย่างต่อเน่ือง หากการทางพิเศษฯ ตรวจ
พบว่ามีการใช้พ้ืนที่ผิดวัตถุประสงค์ หรือไม่ดูแลรักษาพ้ืนที่ ก็จะดําเนินการขอพ้ืนที่คืน ในปี 2557 การ
ทางพิเศษฯ อนุญาตให้หน่วยงานอ่ืนใช้พ้ืนที่เพ่ือสาธารณประโยชน์ไปแล้ว จํานวน 259  แห่ง คิดเป็น
เน้ือที่ 280,268.49 ตารางวา75 
 ตัวอย่างการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสาธารณประโยชน์โดยหน่วยงานอ่ืน76 

 (1)  สวนสาธารณะบริเวณทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์ เน้ือที่ 
28,000 ตารางวา 
 (2)  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบริเวณสะพานพระราม 9 (ฝั่งพระนคร) 
เน้ือที่ 11,965 ตารางวา 

                                                        
75  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, ตารางข้อมูลพื้นที่ในเขตทางพิเศษ... 
76  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, บัญชีพื้นที่ที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยอนุญาตให้

หน่วยงานอ่ืนใช้ประโยชน์, ธันวาคม 2556 (กรุงเทพมหานคร: การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, 
2556). 
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 (3)  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบริเวณสะพานพระราม 9 (ฝั่งธนบุรี) 
เน้ือที่ 9,200 ตารางวา 
 (4)  สวนพญาไทภิรมย์(ซอยศาสนา) เน้ือที่ 4,000 ตารางวา 
 (5)  สวนสมเด็จสราษฎร์มณีรมย์(ถ.เพชรบุรี) เน้ือที่ 3,638.50 ตารางวา 
 (6)  สวนสาธารณะต่างระดับพระราม 9 ติดถนนประดิษฐ์มนูธรรม เน้ือ
ที่ 5,225 ตารางวา 
 (7)  ลานกีฬาบริเวณทางแยกต่างระดับบางโคล่ เน้ือที่ 1,671 ตารางวา 
 (8)  ลานกีฬาบริเวณใต้ทางพิเศษริมถนนลาดพร้าว (ฝั่งใต้) เน้ือที่ 
2,878 ตารางวา 
 (9)  ลานกีฬาบริเวณใต้ทางพิเศษริมถนนลาดพร้าว(ฝั่งเหนือ) เน้ือที่ 
2,547 ตารางวา 
 (10)  เส้นทางลัดถนนประชาอุทิศถึงถนนพระราม 2 เน้ือที่ 7,480 
ตารางวา 
 (11)  สวนสาธารณะ ลานกีฬา ทําทางลัด ทางเช่ือม ทางจักรยานและ
อ่ืนๆ เน้ือที่ประมาณ 256,242.07 ตารางวา 
  ในปี พ.ศ.2550 การทางพิเศษฯ  ได้เล็งเห็นว่าการขอใช้พ้ืนที่ของหน่วยงานบาง
หน่วยงานเป็นการใช้พ้ืนที่เพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานตนเอง ไม่ใช่ประโยชน์ส่วนรวม เช่น ใช้เป็นที่
จอดรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ สร้างอาคารที่ทําการช่ัวคราวอันเป็นประโยชน์โดยตรงกับหน่วยงานที่ขอใช้ 
การทางพิเศษฯ จึงได้มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้พ้ืนที่กับหน่วยงานที่ขอใช้พ้ืนที่และได้มีการกําหนด
หลักเกณฑ์การเรียกเก็บค่าใช้พ้ืนที่จากหน่วยงานของรัฐและองค์กรอ่ืนๆ ที่ขอใช้พื้นที่ในเขตทาง
พิเศษ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการทางพิเศษฯ ที่มีมติเห็นชอบแนวทางการเรียก
เก็บค่าใช้ประโยชน์พ้ืนที่ของการทางพิเศษฯ และคู่มือการเรียกเก็บค่าใช้ประโยชน์พ้ืนที่จากหน่วยงาน
ของรัฐและองค์กรอ่ืนๆ ที่ขอใช้พ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ โดยมีรายละเอียดตามที่การทางพิเศษฯ เสนอ77 
ซึ่งมีหลักเกณฑ์และวิธีการการเก็บค่าใช้พ้ืนที่จากหน่วยงานที่ขอใช้พ้ืนที่ ดังน้ี 

                                                        
77  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, มติคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 

9/2550 เรื่อง การศึกษาแนวทางการเรียกเก็บค่าใช้ประโยชน์พื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทย, 5 ตุลาคม 2550. 
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  1)  หลักเกณฑ์และวิธีการขอใช้พ้ืนที่แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ (1) ประเภทที่ต้อง
เรียกเก็บค่าใช้พ้ืนที่ (2) ประเภทที่ไม่ต้องเรียกเก็บค่าใช้พ้ืนที่ ดังน้ี78 
 (1)  ประเภทที่ต้องเรียกเก็บค่าใช้พ้ืนที่ แยกการขอใช้พ้ืนที่ได้ ดังน้ี 
 (1.1)  ขอใช้พ้ืนที่ เพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานตนเอง ได้แก่ จอดรถ 
ทางเข้า-ออก สร้างอาคารที่ทําการ สถานีดับเพลิง สถานีเฝ้าระวังคุณภาพนํ้า สถานีไฟฟ้าย่อย 
หน่วยงานดูแลเพ่ือบํารุงรักษา บ่อรับนํ้า และสถานีสูบนํ้า ที่พักเจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องสูบนํ้า ตู้ควบคุม
สัญญาณไฟจราจร สถานที่ตรวจสุขภาพ ติดต้ังมาตรวัดนํ้าและอุปกรณ์ส่งสัญญาน เป็นต้น 
 (1.2)  จัดทําที่จอดรถยนต์ จัดทํากิจกรรมอ่ืนๆ ทั้งน้ีให้เก็บค่าจอดรถยนต์
ในอัตราที่เหมาะสม 
 (1.3)  ขอใช้พ้ืนที่เพ่ือจัดทํากิจการสาธารณูปโภค เช่น  ติดต้ังสายไฟฟ้าแรงสูง 
วางท่อจ่ายนํ้าประปา วางสายโทรศัพท์ ชุมสายโทรศัพท์ ปักเสาพาดสายไฟฟ้า สายเคเบิลใยแก้วนําแสง 
เป็นต้น 
 (1.4)  ขอใช้เพ่ือสร้างสํานักงานช่ัวคราว วางวัสดุสําหรับงานของรัฐ 
 (1.5)  ขอใช้เพ่ือประโยชน์กรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว 
 (2)  ประเภทที่ไม่ต้องเรียกเก็บค่าใช้พ้ืนที่ แยกการขอใช้พ้ืนที่ได้ ดังน้ี 
 (2.1)  ขอใช้พ้ืนที่เพ่ือประโยชน์ของสังคมและสาธารณะ ได้แก่ สวนหย่อม 
ปลูกไม้ประดับสถานที่พักผ่อนและดูแลรักษา สวนสาธารณะ ลานกีฬา ห้องสมุดชุมชน ซุ้มเฉลิม
พระเกียรติ ลําราง ท่อระบายนํ้า ประตูระบายนํ้า ท่อรวบรวมน้ําเสียและบ่อพัก เขื่อนริมคลอง เป็นต้น 
ซึ่งการขอใช้พ้ืนที่ในเขตทางพิเศษดังกล่าว ห้ามมิให้เก็บค่าใช้พ้ืนที่หรือทํากิจกรรมใดที่ก่อให้เกิด
รายได้ 
 (2.2)  ขอใช้พ้ืนที่เพ่ือจัดทํากิจการสาธารณูปโภคที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
และสาธารณะ เช่น ติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างในกรุงเทพมหานคร 
 (2.3)  ขอจัดทําทางสาธาณะ ได้แก่ ถนนเส้นทางลัด ทางจักรยาน ทางเดิน
เท้า สะพานลอย คนเดินข้าม ปรับปรุงขยายผิวจราจร สะพานลอยเดินรถ เป็นต้น 
  2)  การเก็บค่าใช้พ้ืนที่จากหน่วยงานของรัฐและองค์กรอ่ืนๆ ที่ขอใช้พ้ืนที่ในเขตทาง
พิเศษ มีวิธีการเก็บ ดังน้ี 
  (1)  วิธีการเก็บค่าใช้พ้ืนที่ กําหนดอัตราค่าใช้พ้ืนที่ ดังน้ี 

                                                        
78  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, คู่มือการเก็บค่าใช้พื้นที่จากหน่วยงานของรัฐและ

องค์กรอ่ืนๆ ที่ขอใช้พื้นที่ในเขตทางพิเศษ (กรุงเทพมหานคร: การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, 
2550), หน้า 1-4. 
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  อัตราค่าใช้ที่ดิน(บาท/ตารางวา/เดือน) = 0.2 % ของราคาประเมินที่ดิน ของ 
กรมธนารักษ์ที่ใช้บังคับซึ่งอาจจะใช้ราคารายแปลงหรือค่าเฉล่ีย และให้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ทุกๆ ปี โดย
กําหนดตามพ้ืนที่ ดังน้ี 
   (1.1)  ที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอัตราค่าใช้พ้ืนที่ต้องไม่ตํ่า
กว่า 50.-บาท/ตารางวา/เดือน 
   (1.2)  ที่ดินนอกเหนือจากข้อ 1 อัตราค่าใช้พ้ืนที่ต้องไม่ตํ่ากว่า 30.- บาท/
ตารางวา/เดือน 
  (2)  อัตราการเก็บค่าใช้พ้ืนที่จากหน่วยงานของรัฐและองค์กรอ่ืนๆ ที่ขอใช้พ้ืนที่
ในเขตทางพิเศษ การทางพิเศษฯ จะเก็บค่าใช้พ้ืนที่จากหน่วยงานของรัฐและองค์กรอ่ืนๆ ที่ขอใช้พ้ืนที่
ในเขตทางพิเศษโดยคิดเป็นร้อยละ(%) ของอัตราค่าใช้ที่ดินตามข้อ 2)(1) ซึ่งแยกตามประเภทของการ
ใช้พ้ืนที่ได้ ตามตารางที่ 2.2 
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ตารางที่ 2.2  แสดงอัตราการเก็บค่าใช้พ้ืนที่จากหน่วยงานของรัฐและองค์กรอ่ืนๆ ที่ขอใช้พ้ืนที่ใน 
  เขตทางพิเศษ 
 

 
ประเภทของการใช้พื้นที ่

อัตราคา่ใชพ้ื้นที่คิด
เป็นร้อยละ(%) 
ของอัตราค่าใช้

ที่ดินตามข้อ 2)(1) 

 
หมายเหตุ 

1. ประเภทที่ต้องเรียกเก็บค่าใช้พ้ืนที่ มี
ดังน้ี 

1.1 ขอใช้พ้ืนที่เพ่ือประโยชน์ของ
หน่วยงานตนเอง ได้แก่ จอดรถ 
ทําทางเข้า-ออก สร้างอาคารที่ทํา
การ สถานีดับเพลิง สถานีเฝ้าระวัง
คุณภาพนํ้า สถานีไฟฟ้าย่อย 
หน่วยงานดูแลเพ่ือบํารุงรักษา บ่อ
รับนํ้าและสถานีสูบนํ้า ที่พัก
เจ้าหน้าที่ดูแลเคร่ืองสูบนํ้า 
ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร 
สถานที่ตรวจสขุภาพ ติดต้ังมาตร
วัดนํ้าและอุปกรณ์ส่งสัญญาณ เป็น
ต้น 

1.2 จัดทําที่จอดรถยนต์ จัดทํากิจการ
อ่ืน ๆ ทั้งน้ีให้เก็บค่าจอดรถยนต์ใน
อัตราที่เหมาะสม 

1.3 ขอ ใ ช้ พ้ื นที่ เ พ่ื อ จั ด ทํ า กิ จ ก า ร
สาธารณูปโภค มีดังน้ี 
1.3.1 ติดต้ังสายไฟฟ้าแรงสูง 
 

 
 

 

 
 
50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 

 
 
 
100 

หรือตามกฎหมาย
กําหนด 
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ตารางที่ 2.2  (ต่อ)  
 

 
ประเภทของการใช้พื้นที ่

อัตราคา่ใชพ้ื้นที่คิด
เป็นร้อยละ(%) 
ของอัตราค่าใช้

ที่ดินตามข้อ 2)(1) 

 
หมายเหตุ 

1.3.2 วางท่อจ่ายนํ้าประปา 
 
 
 
 
 
 

1.3.3 วางสายโทรศัพท์
ชุมสายโทรศัพท์ ปักเสา 
พาดสายไฟฟ้าสายเคเบิลใย
แก้วนําแสง เป็นต้น 

1.4 ขอใช้เพ่ือสร้างสํานักงานช่ัวคราว 
วางวัสดุ สําหรับงานของรัฐ 

1.5 ขอใ ช้ เ พ่ือประโยชน์กรณี อ่ืนๆ 
นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว 

2.ประเภทที่ต้องเรียกเก็บค่าใช้พ้ืนที่ มีดังน้ี 
   2.1 ขอใช้พ้ืนที่เพ่ือประโยชน์ของสังคม

และสาธารณะ ได้แก่ สวนหย่อม 
ปลูกไม้ดอกไมป้ระดับ สถานที่
พักผ่อนและดูแลรักษา สวน 
สาธารณะ ลานกีฬา ห้องสมุดชุมชน 
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ลําราง ท่อ
ระบายนํ้า ประตูระบายนํ้า ท่อ
รวบรวมนํ้าเสียและบ่อพักเขื่อนริม 

        คลอง เป็นต้น 

100 
หรือตามกฎหมาย

กําหนด 
 
 
 
 

100 
 

 
 

100 
 

100 หรือตาม 
กฎหมายกําหนด 

 
ไม่เก็บค่าใช้พ้ืนที่ 

 
 

ตามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือโครงการวางท่อจ่าย 
นํ้ า ป ร ะ ป า เ ร่ ง ด่ ว น ใ น
กรุงเทพมหานคร ระหว่าง
กรุงเทพมหานคร กับ การ
ประปานครหลวง  และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
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ตารางที่ 2.2  (ต่อ) 
  

 
ประเภทของการใช้พื้นที ่

อัตราคา่ใชพ้ื้นที่คิด
เป็นร้อยละ(%) 
ของอัตราค่าใช้

ที่ดินตามข้อ 2)(1) 

 
หมายเหตุ 

2.2 ขอใช้พ้ืนที่เพ่ือจัดทํากิจกรรม
สาธารณูปโภคที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม และสาธารณะ เช่น ติดต้ัง
ไ ฟ ฟ้ า แ ส ง ส ว่ า ง ใ น พ้ื น ที่
กรุงเทพมหานคร 

 
 
 

2.3 ขอจัดทําทางสาธารณะ ได้แก่ ถนน
เส้นทางลัด ทางจักรยาน ทางเดิน
เ ท้ า  ส ะพ านลอยคน เ ดิ น ข้ า ม 
ป รั บ ป รุ ง ข ย า ย ผิ ว จ ร า จ ร 
สะพานลอยเดินรถ เป็นต้น 

ไม่เก็บค่าใช้พ้ืนที่ 
 

 
 
 
 
 
 
ไม่เก็บค่าใช้พ้ืนที่ 

ตามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ
โครงการเมืองปลอดภัย อุ่น
ใจทุกครอบครัว ระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับการ
ไ ฟ ฟ้ า น ค รหล ว ง  แ ล ะ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง กรณี
การติดต้ังไฟฟ้า แสงสว่าง
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  
 

 
 
 

 
  การเก็บค่าใช้พ้ืนที่จากหน่วยงานรัฐและองค์กรอ่ืนๆ ที่ขอใช้พ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ
ดังกล่าว ข้างต้น หากไม่สามารถดําเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ที่การทางพิเศษฯ กําหนด ให้พนักงานที่
เก่ียวข้องนําข้อเท็จจริงเสนอผู้ว่าการพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป 
    แต่เน่ืองจากการทําสัญญาใช้โดยเรียกเก็บค่าใช้พ้ืนที่ดังกล่าว ไม่มีข้อกฎหมายใดท่ี
จะนํามาปรับใช้ได้ ซึ่งตาม ป.พ.พ.มาตรา 537 บัญญัติว่า อันว่าเช่าทรัพย์สินน้ัน คือสัญญาซึ่งบุคคล
คนหน่ึงเรียกว่าผู้ให้เช่า ตกลงให้บุคคลอีกคนหน่ึงเรียกว่าผู้เช่า ได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สิน
อย่างใดอย่างหน่ึงช่ัวระยะเวลาอันมีจํากัด และผู้เช่าจะให้ค่าเช่าเพ่ือการน้ัน ดังน้ันสัญญาใช้โดยเรียก
เก็บค่าใช้พ้ืนที่ดังกล่าวจึงเข้าลักษณะเป็นสัญญาเช่าตาม ป.พ.พ.มาตรา 538 การทําสัญญาก็ต้องทําใน
ลักษณะของสัญญาเช่า จะทําสัญญาใช้โดยเรียกเก็บค่าใช้พ้ืนที่ไม่ได้ จากปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าว
ทําให้ปัจจุบัน การทางพิเศษฯ ไม่มีการทําสัญญาใช้พ้ืนที่โดยเรียกเก็บค่าใช้พ้ืนที่เลย แต่จะเป็นการทํา
สัญญาในลักษณะของสัญญาเช่าโดยมีส่วนลดค่าเช่าสําหรับหน่วยงานราชการท่ีขอใช้พ้ืนที่ที่มี
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วัตถุประสงค์ตามประเภทที่ต้องเรียกเก็บค่าใช้พ้ืนที่ โดยหน่วยงานน้ันๆ จะต้องเป็นผู้เสนอขอส่วนลด
ค่าเช่า หลังจากน้ันพนักงานที่เก่ียวข้องจะรวบรวมข้อมูลและจะจัดทําวาระเสนอคณะอนุกรรมการ
พัฒนาและบริหารจัดการพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นรายๆ ไปตามความ
เหมาะสม และทําสัญญาเช่าครั้งละ 1-3 ปี โดยการทางพิเศษฯ จะกําหนดเง่ือนไขต่างๆ ให้หน่วยงาน
น้ันๆ ปฏิบัติตามสัญญา หากไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาเช่าก็จะมีการบอกเลิกสัญญา
ต่อไป และหากปฎิบัติตามเง่ือนไขที่การทางพิเศษฯ กําหนด และการทางพิเศษฯ ยังไม่มีความ
ประสงค์จะใช้พ้ืนที่เมื่อหมดสัญญาก็จะดําเนินการต่อสัญญาเช่าพ้ืนที่ให้ต่อไปอีกคราวละไม่เกิน 1-3 ปี 
  ส่วนกรณีที่หน่วยงานอ่ืนๆ ของใช้พ้ืนที่ที่มีวัตถุประสงค์ตามประเภทที่ไม่ต้องเรียก
เก็บค่าใช้พ้ืนที่  ก็จะไม่มีการเรียกเก็บค่าเช่าจากหน่วยงานน้ันๆ การทําสัญญาให้ใช้จะกําหนดไว้ครั้ง
ละ 1-5 ปีเป็นลักษณะของสัญญาใช้พ้ืนที่ไม่มีค่าตอบแทน โดยการทางพิเศษฯ จะกําหนดเง่ือนไข
ต่างๆ ให้หน่วยงานนั้นๆ ปฏิบัติตามสัญญา หากไม่ปฏิบัติตามสัญญาก็จะมีการบอกเลิกสัญญาต่อไป 
และหากปฎิบัติตามเง่ือนไขที่การทางพิเศษฯ กําหนด และการทางพิเศษฯ ยังไม่มีความประสงค์จะใช้
พ้ืนที่เมื่อหมดสัญญาก็จะดําเนินการต่อสัญญาใช้พ้ืนที่ให้ต่อไปอีกคราวละไม่เกิน 1-5 ปี เช่นกัน 
  ดังน้ันปัจจุบันหลักเกณฑ์การเก็บค่าใช้พ้ืนที่จากหน่วยงานของรัฐและองค์กรอ่ืนๆ ที่
ขอใช้พ้ืนที่ในเขตทางพิเศษดังกล่าวจะถูกนํามาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาเป็นส่วนลดค่าเช่าให้กับ
หน่วยงานอ่ืนๆเท่าน้ัน ในปี 2557 การทางพิเศษฯ อนุญาตให้หน่วยงานอ่ืนใช้พ้ืนที่โดยไม่เรียกเก็บค่า
เช่าพ้ืนที่ไปแล้ว จํานวน 259 แห่ง คิดเป็นเน้ือที่ 280,268.49 ตารางวา 
  2.3.3.2  การพัฒนาพ้ืนที่ที่อนุญาตให้หน่วยงานอ่ืนหรือเอกชนเช่าพ้ืนที่ 
  ที่ผ่านมาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ พบว่ามีการบุกรุกอยู่เสมอจากผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการบุกรุกพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน บางรายใช้เป็นที่จอดรถยนต์ จัดสวนหย่อม ค้าขาย
อาหาร หรือทิ้งขยะ เป็นต้น ซึ่งหากปล่อยให้มีการบุกรุกต่อไปก็จะเป็นปัญหาก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อการทางพิเศษฯ หรือประชาชนใกล้เคียง การทางพิเศษฯ จึงได้มีการแก้ปัญหาเบ้ืองต้นโดยการ
พัฒนาพ้ืนที่โดยการอนุญาตให้หน่วยอ่ืนหรือเอกชนเช่าพ้ืนที่เพ่ือเป็นการดูแลรักษาและป้องกันการบุก
รุกพ้ืนที่ ซึ่งจะมีการวางรูปแบบออกเป็น 2   วิธี คือ 1) การให้เช่าที่พ้ืนที่ช่ัวคราว และ 2) การให้เช่า
พ้ืนที่เพ่ือจัดทําโครงการขนาดใหญ่ 
  1)  การให้เช่าพ้ืนที่ ช่ัวคราวเป็นวิธีการหน่ึงของการพัฒนาพ้ืนที่ให้เกิด
ประโยชน์และเป็นการเพ่ิมรายได้ลดรายจ่ายในการดูแลรักษาพ้ืนที่ของการทางพิเศษฯ เป็นการให้เช่า
ในระยะเวลาสั้นๆ โดยเก็บค่าเช่ากับผู้ขอเช่าตามหลักเกณฑ์การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของการทาง
พิเศษฯ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการเช่าพ้ืนที่ต้องเป็นไปตามกรอบการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่การทาง
พิเศษฯ กําหนด เช่น การให้เช่าเพ่ือทําทางเข้า-ออก ทําสวนหย่อม จอดรถยนต์ ปักเสาพาดสายไฟฟ้า 
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ติดต้ังป้ายโฆษณา เป็นต้น ซึ่งจะกล่าวต่อไป กรณีน้ีผู้เช่าจะต้องดําเนินการปรับปรุงพ้ืนที่ด้วยค่าใช้จ่าย
ของผู้ขอเช่าเองทั้งหมด และสัญญาเช่าพ้ืนที่มีระยะเวลาการให้เช่า 1-3 ปี 
   2)  การให้เช่าพ้ืนที่เพ่ือจัดทําโครงการขนาดใหญ่มีวัตถุประสงค์ที่จะให้
เอกชนมาบริหารจัดการพ้ืนที่ในทางพิเศษเป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในรูปของการ
พัฒนาเชิงพาณิชย์ควบคู่กับการพัฒนาเพ่ือสาธารณประโยชน์ โดยจัดให้มีการประกวดราคา สอบ
ราคา ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์การเช่าที่การทางพิเศษฯ กําหนด ซึ่งโครงการฯ ส่วนใหญ่มีมูลค่าการ
ลงทุนค่อนข้างสูงระยะเวลาการให้เช่าต้องไม่น้อยกว่า 5-30 ปี ประกอบกับเรื่องการเช่าในรูปแบบ
โครงการดังกล่าวต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบการให้เช่าก่อน ตามพระราชบัญญัติการ
ทางพิเศษฯ มาตรา 57(5) ทําให้การจัดทําโครงการพัฒนาพ้ืนที่ขนาดใหญ่ในแต่ละครั้งจึงเกิดขึ้นได้
ยาก และที่ผ่านมาการพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบโครงการขนาดใหญ่การทางพิเศษฯ ไม่สามารถ
ดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางแผนไว้ได้ 
 ซึ่งจากข้อมูลที่รวบรวมได้ในปี 2556  พ้ืนที่ในเขตทางพิเศษมีเน้ือที่รวม 1,160,369  
ตารางวา การทางพิเศษฯ ได้ใช้พ้ืนที่และอนุญาตให้หน่วยงานอ่ืนใช้พ้ืนที่พัฒนาเพ่ือสาธารณประโยชน์
แล้ว จํานวน 327 แห่ง คิดเป็นเน้ือที่ 353,896.19 ตารางวา และมีการให้เช่าพ้ืนที่ช่ัวคราวเป็นราย
ย่อยไปแล้ว จํานวน 586 สัญญา เป็นเน้ือที่ 111,798.85 ตารางวา คงเหลือเน้ือที่ดินที่จะต้องบริหาร
จัดการพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 694,673.96 ตารางวา79 ตามกราฟแสดงการใช้ที่ดิน ดังน้ี 
 

 
 
ภาพท่ี 2.1  กราฟแสดงการใช้ที่ดินของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

                                                        
79  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, ตารางข้อมูลพื้นที่ในเขตทางพิเศษ... 
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 จากกราฟจะเห็นได้ว่าการทางพิเศษฯ ได้พัฒนาพื้นที่เพ่ือสาธารณประโยชน์ไปแล้วร้อยละ 
30.50 ของพ้ืนที่ และพัฒนาพ้ืนที่โดยการให้เช่ารายย่อยเพียงร้อยละ 9.63  ของพ้ืนที่เท่าน้ัน ซึ่งถือว่า
น้อยมาก ยังมีพ้ืนที่ว่างที่สามารถพัฒนาได้อีกถึงร้อยละ 59.87 ของพ้ืนที่ทั้งหมด การที่จํานวนที่ดินใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีจํานวนจํากัดและใช้ปลูกสร้างเป็นอาคารพาณิชย์ และที่อยู่อาศัย
มากขึ้นทําให้ที่ว่างมีจํานวนลดน้อยลงเร่ือยๆ ขณะเดียวกันจํานวนประชาชนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง
ความต้องการใช้ที่ดินของประชาชนเพ่ือการพาณิชย์และดํารงชีพมีจํานวนมากข้ึน ที่ดินของการทาง
พิเศษฯ จึงเป็นเป้าหมายหน่ึงที่หน่วยงานรัฐและเอกชน ต้องการใช้ จึงควรมีการบริหารจัดการและ
พัฒนาพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นการป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ได้ในระยะยาว ลดค่าใช้จ่ายใน
การดูแลรักษาพ้ืนที่ของการทางพิเศษฯ และเพ่ิมรายได้ให้กับการทางพิเศษฯ ได้อีกทางหน่ึง 
 

2.4  การจัดหาผลประโยชน์พื้นท่ีในเขตทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
 
 เน่ืองจากการทางพิเศษฯ มีพ้ืนที่อยู่ในการดูแลรักษาเป็นจํานวนมาก การดูแลรักษาให้
สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยในทุกพ้ืนที่จึงทําได้ยากเพราะพ้ืนที่มีลักษณะเปิดเป็นแนวยาวตามสาย
ทางพิเศษจึงทําให้ดูแลได้ไม่ทั่วถึง ต้องใช้กําลังคน และงบประมาณจํานวนมากในการดูแลพ้ืนที่ 
ประกอบกับประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงหรือผู้ที่ถูกเวนคืนมีความประสงค์ที่จะใช้พ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือ
ประโยชน์ของตนเอง ดังน้ันเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ถูก
เวนคืนที่ดินเพ่ือก่อสร้างทางพิเศษ และเป็นการช่วยดูแลรักษาพ้ืนที่ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ที่
ผ่านมาการทางพิเศษฯ จึงได้มีการให้เช่าพ้ืนที่เป็นการช่ัวคราวกําหนดระยะเวลาการให้เช่าไว้ 1-3 ปี 
และได้กําหนดกรอบวัตถุประสงค์ของการให้เช่าไว้ เพียงการให้เช่าจอดรถยนต์ ทําทางเข้า-ออก จัด
สวน หย่อม  หรือดูแลรักษาพ้ืนที่ เพ่ือให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.
2547 ที่มีมติไม่ให้การทางพิเศษฯ นําพ้ืนที่ไปพัฒนาในเชิงพาณิชย์ แต่ปัจจุบันน้ีการทางพิเศษฯ 
สามารถนําพ้ืนที่มาพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้ทุกพ้ืนที่แล้วตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 
พ.ศ.2554 ประกอบความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 จึงได้มีการเปิด
กว้างและมีวัตถุประสงค์การให้เช่าพ้ืนที่มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามกรอบวัตถุประสงค์การให้เช่าพ้ืนที่
ดังกล่าวก็ยังถูกใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาให้เช่า 
 
 2.4.1  กรอบวัตถุประสงค์การใหเ้ช่าพื้นทีใ่นเขตทางพเิศษ 

 เดิมการทางพิเศษฯ ได้มีการให้เช่าพ้ืนที่หลากหลายวัตถุประสงค์การเช่า เช่น จอดรถยนต์ 
เปิดทางเข้า–ออก ค้าขาย วางวัสดุก่อสร้าง เก็บขอเก่า ดูแลรักษา เป็นต้น แต่เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มี
มติเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 ไม่ให้การทางพิเศษฯ นําพ้ืนที่ไปพัฒนาในเชิงพาณิชย์ การทางพิเศษฯ 
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จึงได้ชะลอการให้เช่าและมีการกําหนดกรอบวัตถุประสงค์การให้เช่าพ้ืนที่ไว้เป็นแนวทางในการ
พิจารณาให้เช่าช่ัวคราว เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง ดังน้ี80 
  1)  การเช่าเพ่ือกิจการสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์พ้ืนฐาน 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น 
  2)  การเช่าเพ่ือติดต้ังป้ายโฆษณา 
  3)  การเช่าเพ่ือเปิดทางเข้า – ออก ของที่อยู่อาศัย 
  4)  การเช่าเพ่ือจอดรถส่วนบุคคล รถยนต์เพ่ือรับส่งผู้โดยสาร 
  5)  การเช่าเพ่ือวางวัสดุก่อสร้างทําเป็นสํานักงานสนามเพ่ือควบคุมดูแลการก่อสร้าง
ตามสัญญาจ้าง ที่ทําไว้กับการทางพิเศษฯ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐเท่าน้ัน 
  6)  การเช่าเพ่ือดูแลรักษา ทําเป็นสวนหย่อม 
  7)  การเช่าเพ่ือติดต้ังป้ายแนะนําทาง 
  8)  การให้เช่าพ้ืนที่ช่ัวคราว เพ่ือการถ่ายทําภาพยนตร์โฆษณามีกําหนดระยะเวลาสั้นๆ 
  9)  การให้เช่าพ้ืนที่ช่ัวคราวเพ่ือแจกตัวอย่างสินค้าและแผ่นพันโฆษณาบริเวณหน้า
ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 
 แต่เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้การทางพิเศษฯ ดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่ในเชิงพาณิชย์ได้ทุก
พ้ืนที่ การให้เช่าพ้ืนที่ดังกล่าวก็ได้เปิดกว้างมากข้ึนผู้ขอเช่าสามารถเสนอวัตถุประสงค์การเช่าได้เกือบ
ทุกประเภท โดยการทางพิเศษฯ จะตรวจสอบพ้ืนที่และรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับพ้ืนที่ที่ขอเช่า
แล้วจัดทําวาระเสนอให้คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษพิจารณาให้
ความเห็นชอบ เป็นรายๆ ไป ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ น้ีได้รับการแต่งต้ังให้พิจารณาการให้เช่าพ้ืนที่ตาม
มติคณะกรรมการการทางพิเศษฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 ที่ให้
การทางพิเศษฯ นําเรื่องการพิจารณาให้เช่าพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษรายใหม่ เสนอคณะอนุกรรมการ
พัฒนาและบริหารจัดการพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ เพ่ือพิจาณาก่อน แล้วจึงนําเสนอคณะกรรมการการ
ทางพิเศษฯ เพ่ือทราบก่อนดําเนินการให้เช่า 81 
 
 
 

                                                        

 80  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, เรื่องขั้นตอนการขอเชา่พื้นที่ในเขตทางพเิศษ, สืบค้น
วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 จาก http://www.exat.co.th/index.php/page/edtails/57 

81  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, มติคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย, 

ครั้งที่ 7/2552 เรื่อง การพิจารณาให้เช่าพื้นที่ในเขตทางพิเศษรายใหม่, 16 กรกฎาคม 2552. 
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 2.4.2  วัตถุประสงค์การเชา่พื้นที่ที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยไม่อนุญาตให้เช่า 
 แม้ว่าจะขอเช่าได้ทุกประเภท แต่ก็มีวัตถุประสงค์การเช่าพ้ืนที่บางอย่างที่การทางพิเศษฯ 
อาจไม่อนุญาตให้เช่า คือ การให้เช่าเพ่ือประกอบการค้าหรือวางสิ่งของ เช่น ขายอาหาร เครื่องด่ืม 
ผลไม้ ขายของชํา ตลาดนัดขายสินค้า ปะเปลี่ยนยาง ขายต้นไม้ และอุปกรณ์แต่งสวน วางอะไหล่
รถยนต์ วางเหล็กเพ่ือจําหน่าย คัดแยกขยะและรับซื้อของเก่า เป็นต้น ด้วยเหตุผลที่ว่าวัตถุประสงค์
ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อโครงสร้างทางพิเศษ หรือชุมชนใกล้เคียง พ้ืนที่ไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย อาจก่อให้เกิดปัญหาร้องเรียนได้ในภายหลัง ซี่งการทางพิเศษฯ ต้องพิจารณาเป็นรายๆ ไป
ตามความเหมาะสม 
 
 2.4.3  ขั้นตอนและรายละเอียดการให้เช่าพื้นที่ในเขตทางพิเศษ  

 การทางพิเศษฯ ได้วางรูปแบบการให้เช่าไว้ 2 วิธี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ คือ 
2.4.3.1 การให้เช่าพ้ืนที่แบบรายย่อย และ 2.4.3.2 การให้เช่าแบบโครงการขนาดใหญ่ มีขั้นตอนและ
รายละเอียด ดังน้ี 
  2.4.3.1  การให้เช่าพ้ืนที่แบบรายย่อย 
  การให้เช่าพ้ืนที่แบบรายย่อยมีทั้งแบบเช่าช่ัวคราว ระยะเวลาสั้นๆ และการให้เช่าที่
ระยะเวลา 1-3 ปี เป็นการพิจารณาให้เช่าตามความประสงค์ของผู้ขอเช่าภายใต้กรอบการให้เช่าพ้ืนที่
ที่การทางพิเศษฯ กําหนดและจํานวนพ้ืนที่ที่ขอเช่าก็จะเป็นไปตามที่ ผู้ขอเช่าและพนักงานการทาง
พิเศษฯ พิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่  ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้พ้ืนที่ไม่มากจึงเป็นข้อเสีย คือ
ทําให้ที่ดินที่แปลงใหญ่มีการเช่าเป็นช่วงๆ มีลักษณะเป็นฟันหลอ การควบคุมไม่ให้ผู้เช่าพ้ืนที่ใช้พ้ืนที่
เกินไปจากสัญญาก็ทําได้ยาก ซึ่งการให้เช่ารายย่อยวิธีการในการพิจารณาจะใช้วิธีการตกลงราคาค่า
เช่า โดยการทางพิเศษฯ จะมีหลักเกณฑ์ในการคิดคํานวนค่าเช่าไว้ มีขั้นตอนในการย่ืนคําร้อง ดังน้ี82 
  1)  กรณีเช่าพ้ืนที่ทั่วไป 
   (1)  ให้ย่ืนได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่กองพัฒนาและรักษาเขต
ทาง 1 กรณีที่ขอเช่าพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษสายศรีรัชหรือสายอุดรรัถยาหรือ กองพัฒนาและรักษาเขต
ทาง 2 กรณีที่ขอเช่าพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษสายเฉลิมมหานคร ทางพิเศษสายฉลองรัช ทางพิเศษสาย
บางพลี-สุขสวัสด์ิ ทางพิเศษสายบูรพาวิถี และทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ เลขที่ 238/1-6 ถนน
อโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

                                                        

 82  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, เรื่องขั้นตอนการขอเชา่พื้นที่ในเขตทางพเิศษ, เรือ่ง
เดิม. 
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   (2)  หลักฐานที่ใช้ย่ืนประกอบคําร้องขอเช่าพ้ืนที่ แบ่งเป็นบุคคลธรรมดา
และนิติบุคคล 
   กรณีบุคคลธรรมดา เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการย่ืนคําร้องขอเช่า 
มีดังน้ี สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ สําเนา
ทะเบียนบ้าน  แผนผังแสดงพื้นที่ที่ขอเช่าโดยสังเขป และใบเสนอราคาค่าเช่า(ในกรณีมีผู้ขอเช่าพ้ืนที่
เดียวกันต้ังแต่ 2 รายขึ้นไป) 
   กรณีเป็นนิติบุคคล เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการย่ืนคําร้องขอเช่า 
มีดังน้ี สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(ไม่เกิน 6 เดือน) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ผู้มีอํานาจ  สําเนาทะเบียนบ้านผู้มีอํานาจ หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียน
บ้านผู้รับมอบอํานาจ(กรณีมอบอํานาจ)  แผนผังแสดงพ้ืนที่ที่ขอเช่าโดยสังเขปและใบเสนอราคาค่า
เช่า(ในกรณีมีผู้ขอเช่าพ้ืนที่เดียวกันต้ังแต่ 2 รายขึ้นไป) 
  2)  กรณีการเช่าพ้ืนที่เพ่ือติดต้ังป้ายแนะนําทาง 
   (1)  ให้ย่ืนได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่กองพัฒนาและรักษาเขต
ทาง 1 กรณีที่ของเช่าพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษสายศรีรัชหรือสายอุดรรัถยาหรือ กองพัฒนาและรักษาเขต
ทาง 2 กรณีที่ขอเช่าพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษสายเฉลิมมหานคร ทางพิเศษสายฉลองรัช ทางพิเศษสาย
บางพลี-สุขสวัสด์ิ ทางพิเศษสายบูรพาวิถี และทางพิเศษสายบางนา-อาจณรงค์ เลขที่ 238/1-6 ถนน
อโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 
   (2)  หลักฐานที่ใช้ย่ืนประกอบคําร้องขอเช่าพ้ืนที่เพ่ือติดต้ังป้ายแนะนํา
ทาง มีดังน้ี สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(ไม่เกิน 6 เดือน)  สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนผู้มีอํานาจ สําเนาทะเบียนบ้านผู้มีอํานาจ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบ้านผู้รับมอบอํานาจ(กรณีมอบอํานาจ) แผนผังแสดงพื้นที่ที่ขอเช่าพ้ืนที่เพ่ือติดต้ังป้าย
โดยสังเขป  รูปแบบป้ายที่จะติดต้ัง 
   (3)  กรณีเช่าพ้ืนที่เพ่ือติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ การทางพิเศษฯ 
ได้กําหนด คุณสมบัติของผู้ขอเข่าพ้ืนที่ติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติมดังน้ี83 
    (3.1)  คุณสมบัติของผู้ย่ืนคําร้องขอเช่า 
    ผู้ย่ืนคําร้องต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยและ
ดําเนินงานด้านธุรกิจสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 3 ปี มีเงินทุนจดทะเบียนที่
ชําระแล้วไม่ตํ่ากว่า 5 ล้านบาท รวมทั้งต้องมีประสบการณ์ด้านป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์มาแล้วนับ

                                                        
83  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, กรอบและเงื่อนไขในการย่ืนขอเช่าพื้นที่ติดต้ังป้าย

โฆษณาประชาสัมพันธ์ (กรุงเทพมหานคร: การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.). 
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จากวันที่ย่ืนคําร้องย้อนหลังไปไม่น้อยกว่า 3 ปี (โดยผู้ย่ืนคําร้องจะต้องระบุมูลค่าโครงการให้การทาง
พิเศษฯ พิจารณาด้วย) ต้องมีสถานะทางการเงินมั่นคง และมีความสามารถที่จะดําเนินการให้งาน
สําเร็จตามเป้าหมายได้ด้วยดี ต้องไม่เป็นนิติบุคคลที่ถูกแจ้งเวียนช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและ
รัฐวิสาหกิจ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับการทางพิเศษฯ ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่ง
ปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนองานได้มีคําสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ี 
ต้องไม่เคยมีคดีฟ้องร้องเก่ียวกับเร่ืองป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ กับหน่วยงานของรัฐหรือการทาง
พิเศษฯ ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคัญ และต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระสายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละ
ครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
    (3.2)  เอกสารและหลักฐานในการย่ืนคําร้องขอเช่าพ้ืนที่ติดต้ังป้าย
โฆษณาประชาสัมพันธ์  
     กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม(ถ้ามี)พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง กรณีที่เป็นบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิบัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการผู้มีอํานาจควบคุม(ถ้ามี) บัญชี
รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  ห นั ง สื อ ม อบ อํ า น า จ  สํ า เ น า ใ บท ะ เ บี น
ภาษีมูลค่าเพ่ิม(ภพ.20) หรือ ภพ.01 หรือ ภพ.09(ถ้ามี) รายละเอียดผลงานประสบการณ์ด้านป้าย
โฆษณาประชาสัมพันธ์ ต้องแสดงฐานะทางการเงินและงบการเงินย้อนหลัง 1 ปี พร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง ข้อเสนอด้านเทคนิค ตําแหน่ง รูปแบบ ชนิด ลักษณะและรายละเอียดที่เก่ียวข้อง แบบรูป
รายละเอียดของป้าย ซึ่งต้องได้รับการรับรองจากวิศวกรควบคุมตามกฏหมายว่าป้ายโฆษณา มีความ
มั่นคงแข็งแรงโดยจะต้องมี รายการคํานวน ขั้นตอนการติดต้ังป้ายฯ และแผนการจัดการจราจร
ในขณะติดต้ังป้าย ประกอบการพิจารณา 
  2.4.3.2  การให้เช่าพ้ืนที่แบบโครงการขนาดใหญ่ในเขตทางพิเศษ 
  เน่ืองจากการทางพิเศษฯ มีที่ดินที่ต้องพัฒนาเป็นจํานวนมาก การให้เช่าแบบราย
ย่อย หากมีจํานวนมากจะสร้างภาระงานให้กับการทางพิเศษฯ เพราะต้องใช้พนักงานในการ
ตรวจสอบ การปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาและการบริหารสัญญาจํานวนมาก และมีการต่อสัญญา
เช่าทุกปี เกิดปัญหาในทางปฏิบัติต่อผู้เช่าไม่เท่าเทียมกันได้ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญา
เกิดความเลื่อมล้ําในการปฏิบัติต่อผู้เช่า การทางพิเศษฯ จึงได้มีนโยบายการให้เช่าแบบโครงการขนาด
ใหญ่ มีลักษณะการให้เช่าพ้ืนที่แบบให้เอกชนรายเดียวหรือหลายราย เข้ามาพัฒนาและบริหารจัดการ
พ้ืนที่ โดยการทางพิเศษฯ คิดค่าตอบแทนเป็นค่าเช่า ค่าธรรมเนียม และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ 
ซึ่งวิธีการและขั้นตอนการให้เช่าเป็นรูปแบบการประกวดราคา หรือสอบราคาแล้วแต่กรณี ซึ่งต้อง
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เป็นไปตามข้อบังคับ ของการทางพิเศษฯ84 เพ่ือประโยชน์ในการบริหารสัญญา ควบคุมดูแลผู้เช่าได้
ง่าย และพ้ืนที่สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 
 2.4.4  วิธีคิดค่าเช่าพื้นที่ในเขตทางพิเศษ 
 การทางพิเศษฯ ได้กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับวิธีคิดค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ และค่าเช่าพ้ืนที่ 
เพ่ือติดต้ังป้ายหรือสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในเขตทางพิเศษไว้แตกต่างกัน มีวิธีการคิดค่าเช่าพ้ืนที่
เป็นหลักเกณฑ์ที่แน่นอนตรวจสอบได้ ดังน้ี 
  2.4.4.1  อัตราผลประโยชน์ตอบแทน 
   1)  อัตราค่าเช่าที่ดินขั้นตํ่า แบ่งออกเป็น 3 ประเภท85 คือ 
   (1)  อัตราค่าเช่าที่ดิน (บาท/ตารางวา/เดือน) = 0.213 % ของราคา 
ประเมินที่ดินที่ประกาศใช้ (หากผู้เช่ามาเช่าในปีที่ 2 ของราคาประเมินที่ประกาศใช้ ให้บวกเพ่ิม 3% 
และปีที่ 3 ให้บวกเพ่ิม 6% และปีที่ 4 ให้บวกเพ่ิม 9%) โดยต้องพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ ดังน้ี 
    (1.1)  กรณีที่ดินขอเช่ามีราคาประเมินที่ดินมากกว่า 1 ราคา ให้ใช้
ราคาประเมินที่สูงสุดมาใช้ในการคํานวณค่าเช่า 
    (1.2)  เมื่อได้อัตราค่าเช่าตามข้อ (1) แล้ว ให้เทียบเคียงกับค่าเช่า
ที่ดินรายอ่ืนของ การทางพิเศษฯ อัตราค่าเช่าใดสูงกว่าให้ใช้อัตราค่าเช่าน้ัน การเทียบเคียงมี ดังน้ี 
    ก.  ต้องอยู่บริเวณเดียวกัน และมีสภาพทําเลคล้ายคลึงกัน 
    ข.  ต้องอยู่ในระหว่างอายุสัญญาเช่า และรวมถึงรายที่อยู่
ระหว่าง  การพิจารณาต่อสัญญาด้วย 
    ค.  อัตราค่าเช่าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ต้องไม่ตํ่ากว่า 
50 บาทตารางวา/เดือน นอกเหนือจากน้ันอัตราค่าเช่าต้องไม่ตํ่ากว่า 30 บาท/ตารางวา/เดือน 
   (2)  อัตราค่าเช่าที่ดินเพ่ือทําสวนหย่อมและดูแลรักษา คิดอัตราค่าเช่า 
30 บาท/ตารางวา/เดือน 
 

                                                        
84  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, ข้อบังคับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 186 

ว่าด้วยการพัสดุ (กรุงเทพมหานคร: การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, 2550). 
85  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, บันทึกการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ ฝกส/337 เรื่อง 

ขออนุมัติวิธีการ หลักเกณฑ์การพิจารณาเก่ียวกับการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย และให้เช่าพื้นที่ติดต้ังป้ายหรือสื่อ โฆษณาประชาสัมพันธ์ในเขตทางพิเศษ, 17 
กรกฎาคม 2550, เอกสารแนบท้ายลําดับที่ 1. 
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   (3)  อัตราค่าเช่าที่ดินและอาคาร (บาท/เดือน) = 0.2 % ของมูลค่า 
ทรัพย์สินรวม –        ค่าช่อมแซม      -   ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังมิเตอร์นํ้าประปาและไฟฟ้า 

          จํานวนเดือนที่ให้เช่า                     จํานวนเดือนที่ให้เช่า 
  2.4.4.2  อัตราค่าเช่าที่ดินเพ่ือทําทางเข้า – ออก  
   เมื่อเจ้าของที่ดินที่มีที่ ดินติดต่อกับเขตทางพิเศษ หากมีความประสงค์จะเปิด
ทางเข้า-ออก จากที่ดินของตนเองผ่านที่ดินการทางพิเศษฯ เพ่ือเข้าสู่ถนนหรือทางสาธารณะ การทาง
พิเศษฯ จะคิดค่าเช่าโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการเปิดทางเข้า-ออก สําหรับที่อยู่อาศัย หรือ
เข้า-ออกเพ่ือประกอบธุรกิจ ซึ่งมีวิธีการคิดค่าเช่าต่างกัน86 ดังน้ี 
 1)  เช่าเปิดทางเข้า – ออกเพ่ือประกอบธุรกิจ ให้คิดค่าเช่า ดังน้ี 
 (1)  ที่ดินที่ใช้เป็นทางเข้า–ออก คิดตามอัตราที่กําหนดไว้ในข้อ 2.4.4.1 
1)(1) 
 (2)  ที่ดินที่ได้รับประโยชน์ คิดอัตราค่าเช่าต่อเดือน = 30% ของมูลค่า 
ที่ดินที่เพ่ิมขึ้น 40% หารด้วย 360 
 มูลค่าที่ดิน หมายถึง จํานวนที่ดินที่ได้รับประโยชน์จากการมีทางเข้า – 
ออก คูณ ราคาประเมินที่ประกาศใช้ (หากผู้เช่ามาเช่าในปีที่ 2) ของราคาประเมินที่ประกาศใช้ ให้
บวกเพ่ิม 3% และปีที่ 3 ใหบ้วกเพ่ิม 6% และปีที่ 4 ใหบ้วกเพ่ิม 9%) 
 (3)  อัตราค่าเช่ารวม ข้อ (1) และข้อ (2) 
 2)  เช่าเปิดทางเข้า – ออกเพ่ือที่อยู่อาศัย ให้คิดค่าเช่า ดังน้ี 
  (1)  กรณีที่ดินที่ใช้อยู่อาศยั มีเน้ือที่ไม่เกิน 100 ตารางวา คิดค่าเช่าที่ดิน
ขอเช่าเป็นทางเข้า – ออก ตามอัตราที่กําหนดไว้ในข้อ 2.4.4.1 1)(1) 
  (2)  กรณีที่ดินที่ใช้อยู่อาศัยมีเน้ือที่เกินกว่า 100 ตารางวา คิดอัตราค่าเช่าโดย
คํานวณที่ดินส่วนที่เกิน 100 ตารางวา ตามข้อ 2.4.4.2 1)(2) และนํามารวมกับค่าเช่าตามข้อ 2.4.4.2 
2)(1) 
 2.4.4.3  การให้เช่าเพ่ือติดต้ังป้าย หรือสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
 การให้เช่าพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษเพ่ือติดต้ังป้ายแนะนําทาง ป้ายแนะนําสถานท่ี หรือ
สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ใด ๆ แบ่งออกเป็น 2 กรณี87 ดังต่อไปน้ี 

                                                        
86  เรื่องเดียวกัน. 
87  เรื่องเดียวกัน. 
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  1)  ผู้เช่าลงทุนดําเนินการก่อสร้างโครงป้ายเอง ให้คิดค่าเช่าตามเน้ือที่ป้าย
แนะนําทาง ป้ายแนะนําสถานที่ หรือสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามความเป็นจริง ดังตารางการคิด
อัตราค่าเช่าพ้ืนที่ติดต้ังป้าย ดังน้ี 
 
ตารางที่ 2.3  แสดงการคิดอัตราค่าเช่าพ้ืนที่ติดต้ังป้าย 
 

เนื้อทีป่้าย อัตราคา่เชา่ 
ไม่เกิน 2 ตารางเมตร 
เกิน 2 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 3 ตารางเมตร 
เกิน 3 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 4 ตารางเมตร 
เกิน 4 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 5 ตารางเมตร 
เกิน 5 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 8 ตารางเมตร 
 
ส่วนที่เกินกว่า 8 ตารางเมตร 
 

ไม่น้อยกว่า 1,500.- บาท/ป้าย/เดือน 
ไม่น้อยกว่า 2,500.- บาท/ป้าย/เดือน 
ไม่น้อยกว่า 3,000.- บาท/ป้าย/เดือน 
ไม่น้อยกว่า 5,000.- บาท/ป้าย/เดือน 
เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 1,000.- 
บาท/ป้าย/เดือน 
เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ 500.- 
บาท/ป้าย/เดือน 

 
  ในกรณีที่เป็นป้ายที่มีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนภาพโฆษณาบนป้ายมากกว่า 1 
ภาพขึ้นไป ให้เพ่ิมค่าเช่าป้ายอีกภาพละ 25 % ของอัตราค่าเช่าตามข้อ 2.3.4.3 1) และหาก การทาง
พิเศษฯ มีความประสงค์ในการใช้พ้ืนที่โฆษณาเพ่ือกิจการของ กทพ . ให้ส่วนลดภาพละ 25 % 
ของอัตราค่าเช่าตามข้อ 2.3.4.3 1) 
  2)  การทางพิเศษฯ มีโครงป้ายอยู่แล้ว หรือผู้เช่าลงทุนติดแผ่นป้าย หรือสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ใด ๆ บนพ้ืนที่ต่าง ๆ ของ การทางพิเศษฯ ให้คิดค่าเช่าตามเน้ือที่ที่ใช้โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ได้ตามความเป็นจริงไม่น้อยกว่า ตารางเมตรละ 1,500.- บาท/เดือน เน้ือที่ป้ายโฆษณา 
หรือสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่คํานวนได้ ถ้าเป็นเศษของตารางเมตรให้ปัดขึ้นเป็นหน่ึงตารางเมตรถ้า
กําหนดระยะเวลาเช่าเป็นส่วนของเดือน ให้ถือว่า หน่ึงเดือนมีสามสิบวัน และให้คํานวณค่าเช่าเป็นวัน 
เศษของวันให้ปัดขึ้นเป็นหน่ึงวัน โดยผู้เช่าต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่
เ ก่ียวข้องกับการดําเนินการดังกล่าวที่มีอยู่ หรือที่จะมีขึ้นต่อไป และต้องได้รับอนุญาตจาก
กรุงเทพมหานครและหรือหน่วยงานราชการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องด้วย 
 แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าการทางพิเศษฯ จะมีหลักเกณฑ์การคิดค่าเช่าที่ชัดเจน แต่ก็ยัง
มีการเช่าบางประเภทท่ีการทางพิเศษฯ ไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์การคิดค่าเช่าไว้ เช่น การให้เช่าพ้ืนที่
เพ่ือติดต้ังเสาสัญญานโทรศัพท์ การติดต้ังสายสัญญานเคเบิลใยแก้วนําแสง เป็นต้น ซึ่งกรณีเช่นน้ีการ
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ทางพิเศษฯ จะให้ผู้ขอเช่าเสนออัตราค่าเช่า ค่าธรรมเนียมการเช่าให้การทางพิเศษฯ พิจารณา โดย
การทางพิเศษฯ จะพิจารณาโดยเทียบเคียงกับกรณีที่เอกชนรายอ่ืนเคยเช่าไปแล้ว ซึ่งจะพิจารณาเป็น
รายๆ ไป 
  2.4.4.4  ส่วนลดค่าเช่าพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ 
  การทางพิเศษฯ มีส่วนลดสําหรับค่าเช่าพ้ืนที่เพ่ือติดต้ังป้ายโฆษณา และป้ายแนะนํา 
สถานที่ในกรณีดังน้ี88 
 1)  ป้ายโฆษณาในเขตทางพิเศษที่อยู่ในสภาพทําเลบริเวณหลังด่านเก็บค่า
ผ่านทางฯ หรือบริเวณในเขตทางพิเศษทั่วไป ซึ่งไม่รวมถึงตําแหน่งพ้ืนที่บริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่าน
ทางฯ โดยมีส่วนลดในอัตรา 30  % ของราคาป้าย 
 2)  ป้ายแนะนําทางหรือสถานที่ เฉพาะส่วนที่ให้บริการต่อชุมชน หรือ
สาธารณชน เช่น สถานศึกษา โรงพยาบาล โรงแรม โดยมีส่วนลดในอัตรา 50   % ของราคาป้าย ตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 2.3.4.3 1) 
 2.4.4.5  การต่อสัญญาเช่าพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ 
 การทางพิเศษฯ ได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าเช่าพ้ืนที่ว่าควรจะคิดค่าเช่า
เพ่ิมขึ้นหรือให้คงค่าเช่าไว้เท่าเดิมในกรณีมีต่อสัญญาเช่าไว้89 ดังน้ี 
 1)  การเช่าที่ดินตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.3.4.1 1) (1) ข้อ 2.3.4.2 1)  และข้อ 
2.3.4.2 2) หากอัตราค่าเช่าตามสัญญาเดิม สูงกว่าอัตราค่าเช่าตามข้อ 2.3.4.1 1) (1) ข้อ 2.3.4.2 1)  
และข้อ 2.3.4.2 2) ให้ใช้อัตราค่าเช่าตามสัญญาเดิม โดยให้คงอัตราค่าเช่าตามสัญญาเดิมไว้ จนกว่าปี
ใดที่คิดอัตราค่าเช่าตามข้อ 2.3.4.1 1) (1) ข้อ 2.3.4.2 1)  และข้อ 2.3.4.2 2) แล้ว มีอัตราค่าเช่าสูง
กว่าตามสัญญาเดิม ให้ใช้ราคาที่สูงกว่าดังกล่าว 
 2)   การเช่าที่ดินเพ่ือทําสวนหย่อมและดูแลรักษา ให้คิดอัตราค่าเช่า 30 
บาทต่อตารางวา ต่อเดือน โดยไม่มีการปรับเพ่ิม 3 % สําหรับรายที่ทําสัญญาไว้แล้วให้คงอัตราค่าเช่า
ไว้ตามเดิม 
 3)  การเช่าที่ดินและอาคาร ให้นําแนวทางการต่อสัญญาเช่าที่ดินตามข้อ 1) 
มาใช้เป็นเกณฑ์ 
 4)  การเช่าเพ่ือติดต้ังป้าย หรือสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ใดๆ ปรับเพ่ิม 3   % 
ทุกปี 

                                                        
88

   เรื่องเดียวกัน. 
89  เรื่องเดียวกัน. 
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 การให้เช่าใดหากไม่สามารถดําเนินการได้ตามข้างต้นให้ทําความเห็นเสนอผู้ว่าการ
พิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป 
 ต่อมาคณะกรรมการการทางพิเศษฯ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 
17 มกราคม 2556 เห็นชอบให้การทางพิเศษฯ ปรับเพ่ิมค่าเช่าที่ดินและป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ใน
ปีถัดไปจากเดิมปีละ 3 % เป็นปีละ 5% แล้วแต่กรณี ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหาร
จัดการพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษเสนอ ดังน้ี90 
 1)  กรณีการให้เช่าที่ดินของการทางพิเศษฯ แล้วก่อให้เกิดรายได้ในเชิง
ธุรกิจหรือเอ้ือประโยชน์ในเชิงธุรกิจ เช่น จอดรถตู้โดยสารสาธารณะ จอดรถของบริษัท จัดทําทางเข้า 
– ออกในเชิงธุรกิจ ติดต้ังป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ให้ปรับเพ่ิมอัตราค่าเช่าที่ดินและป้าย
โฆษณาในปีถัดไปจากเดิมปีละ 3 % เป็นปีละ 5 % ตลอดอายุสัญญา 
 2)  กรณีการให้เช่าที่ดินของการทางพิเศษฯ แล้วไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ
เอื้อประโยชน์ในเชิงธุรกิจใดๆ เช่น จัดทําสวนหย่อม จอดรถสําหรับที่อยู่อาศัย หรือทางเข้า – ออก 
ที่อยู่อาศัย เป็นต้น ให้คงการปรับอัตราค่าเช่าตามหลักเกณฑ์เดิม 
 ปัจจุบันการทางพิเศษฯ ได้ใช้มติดังกล่าวในการพิจารณาขึ้นค่าเช่าร้อยละ 3 หรือ 
ร้อยละ 5 ทุกปี แล้วแต่กรณี 
 2.4.4.6  การให้เช่าพ้ืนที่ช่ัวคราว 
 การให้เช่าพ้ืนที่ช่ัวคราวเป็นการเช่าพ้ืนที่ระยะสั้นๆ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์
การเช่าว่ามีวัตถุประสงค์อะไรซึ่งมีทั้งการเช่าพ้ืนที่ดิน หรือการเช่าพ้ืนที่บริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่าน
ทางเพ่ือแจกตัวอย่างสินค้าหรือแผ่นพับโฆษณา มีหลักเกณฑ์ในการคิดค่าเช่าดังน้ี91 
  1)  การให้เช่าพ้ืนที่ช่ัวคราวในเขตทางพิเศษเพ่ือการถ่ายทําภาพยนตร์ ธุรกิจ
เปิดตัวสินค้า หรือธุรกิจอ่ืนทํานองเดียวกัน ซึ่งมีกําหนดระยะเวลาเช่าสั้นๆ การคิดค่าเช่าจะคิดเป็น
การเหมาจ่ายตามอัตราค่าเช่าที่การทางพิเศษฯ กําหนด ดังน้ี 
  (1)  ระยะเวลา 1-6  ช่ัวโมงคิดอัตราค่าเช่า 5,000 บาท 
  (2)  ระยะเวลา 6-12 ช่ัวโมงคิดอัตราค่าเช่า 10,000 บาท  
  (3)  ระยะเวลา 12-18 ช่ัวโมงคิดอัตราค่าเช่า 15,000 บาท 

                                                        
90  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, มติคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 

1/2556 เรื่อง ขอความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เก่ียวกับการปรับเพิ่มอัตราค่าเช่าที่ดิน
และป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ในปีถัดไปจากเดิม 3% เป็น 5%, 17 มกราคม 2556. 

91  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, บันทึกการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ ฝกส/337, 
เอกสารแนบท้ายลําดับที่ 1. 
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  (4)  ระยะเวลา 18-24 ช่ัวโมงคิดอัตราค่าเช่า 20,000 บาท 
    2)  การทางพิเศษฯ ได้มีการจัดให้เช่าพ้ืนที่บริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษตามสายทางต่างๆ เพ่ือแจกตัวอย่างสินค้า หรือแผ่นพับโฆษณา มีการคิดค่าเช่าโดยแยกเป็นด่าน
เก็บค่าผ่านทางขนาดใหญ่และด่านเก็บค่าผ่านทางขนาดเล็ก โดยด่านเก็บค่าผ่านทางขนาดใหญ่จะคิด
ค่าเช่าด่านฯ ละ 20,000.- บาทต่อด่านต่อวัน ด่านเก็บค่าผ่านทางขนาดเล็กจะคิดค่าเช่าด่านฯละ 
10,000.- บาทต่อด่านต่อวัน92 โดยกําหนดช่วงเวลาให้แจกแผ่นพับหรือตัวอย่างสินค้าไว้ ในวันจันทร์
ถึงวันศุกร์ ให้แจกได้ต้ังแต่เวลา 8.30 ถึง เวลา 17.00 น. ส่วนวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนัตขัตฤกษ์
ให้แจกได้ต้ังแต่เวลา 07.00 ถึงเวลา 17.00 น. แต่ทั้งน้ีต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์บริเวณหน้าด่านเก็บ
ค่าผ่านทางที่จะแจกในวันน้ันด้วยว่า หากมีอุปสรรค เช่น รถติดบริเวณหน้าด่านฯ มาก หรือมีขบวน
เสด็จต้องปิดถนนหน้าด่านฯ เป็นต้น การเข้าใช้พ้ืนที่เพ่ือแจกแผ่นพับหรือตัวอย่างสินค้า ก็อาจจะไม่
เป็นไปตามเวลาที่กําหนดไว้ ซึ่งผู้ขอเช่าต้องยอมรับในปัญหาดังกล่าวและจะเรียกค่าเสียหายใดๆ กับ
การทางพิเศษฯ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
 
 2.4.5  ขั้นตอนการพิจารณาให้เช่าพื้นที่ในเขตทางพิเศษ 
  2.4.5.1  ขั้นตอนการพิจารณาให้เช่าพ้ืนที่ในรูปแบบรายย่อย 
  ภายหลังจากผู้ขอเช่าพ้ืนที่ได้ย่ืนคําร้องขอเช่าพ้ืนที่แล้วการทางพิเศษฯ ได้ดําเนินการ
พิจารณาคําร้อง โดยมีขั้นตอนในการพิจารณา ดังน้ี 
   1)  ตรวจสอบคําร้องและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
   2)  นัดผู้ขอเช่าร่วมตรวจสอบพ้ืนที่ที่ขอเช่า และประเมินราคาค่าเช่า 
   3)  สอบถามหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือตรวจสอบว่ามีผลกระทบต่อ
โครงสร้างทางพิเศษ การบํารุงรักษาทางและระบบการจราจรหรือไม่ 
   4)  นําเรื่องขอเช่าทุกราย เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการ
พ้ืนที่ในเขตทางพิเศษเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ 
   5)  ในกรณีที่คณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการพ้ืนที่ในเขตทาง
พิเศษให้ความเห็นชอบ ก็จะนําเสนอคณะกรรมการการทางพิเศษฯ เพ่ือทราบหรือเพ่ือพิจารณา
แล้วแต่กรณีต่อไป หากไม่เห็นชอบก็จะมีหนังสือแจ้งปฏิเสธการให้เช่า 
   6)  ติดต่อผู้ขอเช่ามาทําสัญญาเช่า 
   7)  เสนอผู้มีอํานาจของการทางพิเศษฯ ตามวงเงินค่าเช่าลงนามในสัญญาเช่า 

                                                        
92  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, บันทึกการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ ฝกส/337, 

เอกสารแนบท้ายลําดับที่ 2. 
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  2.4.5.2  ขั้นตอนการพิจารณาให้เช่าพ้ืนที่ในรูปแบบโครงการ 
  การให้เช่าพ้ืนที่ในรูปแบบโครงการจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนกว่าการให้เช่าแบบ
รายย่อยการพิจารณาให้จัดทําโครงการต้องผ่านกระบวนการและข้ันตอนซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานเป็น
ปี ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดําเนินโครงการการพัฒนาพ้ืนที่ได้(กรณีค่า
เช่าเกินหน่ึงร้อยล้านบาทหรือเกิน 5 ปีขึ้นไป) 93 ซึ่งมีขั้นตอน ดังน้ี 
   1)  จัดทําร่างข้อกําหนดโครงการ(TOR) 
   2)  นําร่างข้อกําหนดโครงการเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหาร
จัดการพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือนําไปเผยแพร่ และรับฟังคําวิจารณ์ 
   3)  ส่งร่างข้อกําหนดโครงการ ให้กองประชาสัมพันธ์ ลงเผยแพร่ เพ่ือรับฟัง
ความเห็น และข้อเสนอแนะ สําหรับนํามาปรับปรุงแก้ไขร่างข้อกําหนดโครงการ ให้เกิดความสมบูรณ์
ย่ิงขึ้น 
   4)  นําร่างข้อกําหนดโครงการท่ีปรับปรุงแล้วเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนา
และบริหารจัดการพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษให้ความเห็นชอบ และนําเสนอคณะกรรมการการทางพิเศษฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติให้ดําเนินโครงการ 
   5)  เสนอผู้ว่าการการทางพิเศษฯ ลงนามในประกาศประกวดราคา หรือ
สอบราคา พร้อมแต่งต้ังคณะกรรมการรับซองและเปิดซอง 
   6)  ดําเนินการตามข้ันตอนประกวดราคา หรือสอบราคาแล้วแต่กรณี 
   7)  นําผลการคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคา หรือสอบราคาแล้วแต่กรณี 
เสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการพ้ืนที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ และนําเสนอ
คณะกรรมการการทางพิเศษฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือรับทราบแล้วแต่กรณี 
   8)  นําผลการคัดเลือก พร้อมเอกสารทั้งหมดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ กรณี ที่มูลค่าโครงการเกินหน่ึงร้อยล้านบาท และระยะเวลาการให้เช่าเกิน 5 ปี 
   9)  ทําสัญญาเช่า และเสนอผู้มีอํานาจลงนามในสัญญาเช่า 
   เมื่อนําวิธีการให้เช่าพ้ืนที่แบบรายย่อยกับการให้เช่าพ้ืนที่แบบโครงการ
ขนาดใหญ่มาพิจารณาเปรียบเทียบเพื่อหาข้อดีและข้อเสียของการให้เช่าพื้นที่จะได้ข้อดี ข้อเสีย 
ดังตารางที่ 2.4 และตารางที่ 2.5  ดังน้ี 
 

                                                        
93  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, แผนปฎิบัติการปีงบประมาณ 2554-2556, เพื่อ

ดําเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
(กรุงเทพมหานคร: การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, 2554), ภาคผนวก ก. 
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ตารางที่ 2.4  แสดงข้อดีและข้อเสียของการให้เช่าพ้ืนที่แบบช่ัวคราว 
 

ข้อดี ข้อเสีย 
1. ผู้ขอเช่าพ้ืนที่ย่ืนคําร้องขอเช่าพ้ืนที่

ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
2 .  ขั้ นตอนการพิจารณาใ ห้ เ ช่า ไม่

ซับซ้อน 
3. เก็บค่าเช่าได้ 100 % ของพ้ืนที่ที่ขอ

เช่า โดยไม่ต้อง จัดแบ่งพ้ืนที่เช่าส่วน
หน่ึงให้เป็น สาธารณประโยชน์  

4. ควบคุมให้ผู้เช่าปฏิบัติตามสัญญาได้
ง่าย เพราะมีพ้ืนที่เช่าไม่มาก 

5. เป็นการให้เช่าระยะสั้น การบอกเลิก
สัญญาเช่า สามารถทําได้โดยง่าย 

1. การย่ืนขอเช่าพ้ืนที่ได้ทันทีเพียงกรอกแบบฟอร์ม
ขอเช่าพ้ืนที่หรือมีหนังสือขอเช่าพ้ืนที่โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายทําให้ผู้ขอเช่าย่ืนขอเช่าโดยอาจจะไม่มี
ความประสงค์ที่จะเช่าพ้ืนที่จริงเพียงแค่ต้องการ
กันพ้ืนที่ไม่ให้บุคคลอ่ืนมาใช้พ้ืนที่บริเวณน้ัน ทําให้
การทางพิเศษฯ เสียค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
เป็นจํานวนมากต่อการพิจารณาให้เช่าต่อหน่ึงราย 

2. การเช่าลักษณะน้ีไม่มีการแข่งขันราคาบุคคลใดย่ืน
คําร้องก่อนก็ได้สิทธิก่อนทําให้การทางพิเศษฯ ได้
รายได้ตามหลักเกณฑ์เท่าน้ัน และการเช่าแต่ละ
รายค่าเช่าจะไม่สูงมาก ตามหลักเกณฑ์การให้เช่า
ของการทางพิเศษฯ 

3. การเช่าแบบรายย่อยจะทําให้พ้ืนที่มีลักษณะฟัน
หลอ และควบคุมการใช้พ้ืนที่ของผู้เช่าไม่ให้ใช้
พ้ืนที่เกินไปจากสัญญาได้ยาก เพราะลักษณะพ้ืนที่
เป็นพ้ืนที่เปิด 

4. มีสํญญาเป็นจํานวนมากทําให้ต้องใช้พนักงาน
จํานวนมากในการบริหารสัญญาเ พ่ิมภาระ
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานในส่วนน้ีมากขึ้น 

5. กรณีที่บอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้เช่าไม่ออกจากพ้ืนที่ก็
ต้องดําเนินการตามข้ันตอนจนถึงฟ้องศาล ซึ่ง
บางครั้งค่าเช่าทั้งปีก็ยังไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่ การ
ทางพิเศษฯ เสียไปกับการดําเนินการกับผู้เช่าที่ผิด
สัญญาเช่า 

6. พ้ืนที่ให้เช่ามีหลากหลายวัตถุประสงค์การเช่า
ทําให้สภาพพื้นที่ไม่เป็นไปในทางเดียวกัน
ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
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ตารางที่ 2.4 (ต่อ)  
 

ข้อดี ข้อเสีย 
 7. การกําหนดเง่ือนไขให้ผู้เช่าปฏิบัติตามมีผลให้

ค่าใช้จ่ายสูงผู้เช่าพ้ืนที่เลือกที่จะไม่ปฏิบัติ
ตาม เ ง่ื อนไขทํ า ใ ห้พ นักงาน ต้องมี ก าร
ตรวจสอบและแจ้งเตือนให้ปฏิบัติตามสัญญา
อยู่บ่อยๆ ทําให้การทางพิเศษฯมีค่าใช้จ่าย
เพ่ิมในส่วนน้ี 

 
ตารางที่ 2.5  แสดงข้อดีและข้อเสียของการให้เช่าพ้ืนที่ในรูปแบบโครงการ 
 

ข้อดี ข้อเสีย 
1. การให้เช่าพ้ืนที่เป็นแปลงใหญ่ จะทํา

ให้พ้ืนที่ดูสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
2. ควบคุมให้ผู้เช่าปฏิบัติตามสัญญาได้

ง่าย 
3. มีการแข่งขันราคา ทําให้ได้ค่าเช่าและ

ผลตอบแทนสูงกว่า หลักเกณฑ์การให้
เช่ารายย่อย 

4. รูปแบบการพัฒนาพ้ืนที่ สิ่งปลูกสร้าง
สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ตาม
หลักวิศวกรรม 

5. การบริหารสัญญาทําได้โดยง่าย 
6. ลดจํานวนพนักงานในส่วนที่เก่ียวข้อง

กับการพัฒนาพ้ืนที่ในการดูแลรักษา
พ้ืนที่ซึ่งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของ
การทางพิเศษฯ ด้วย 

7. ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ 
8. ประหยัดงบประมาณในการดูแลรักษาพ้ืนที ่

1. ต้นทุนในการพัฒนาพ้ืนที่ค่อนข้างสูงหาก
ให้เช่าระยะสั้นไม่คุ้มกับการลงทุน 

2. มีขั้นตอนการปฏิบัติในการพิจารณาให้เช่า
ค่อนข้างซับซ้อนและใช้เวลานาน 

3. ต้องจัดแบ่งพ้ืนที่ในโครงการบางส่วนเป็น
พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับ พระราชบัญญัติการทางพิเศษฯ ทําให้
คิดค่าเช่าพ้ืนที่ได้ไม่ 100 % ของพ้ืนที่
โครงการ 

4. หากมีการให้เช่าเกิน 3 ปี ต้องจดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมตาม ป.พ.พ. มาตรา 538 
ซึ่งเป็นการเพ่ิมขั้นตอนการปฏิบัติมากขึ้น 

5. หากการให้เช่าเกิน 5 ปี ต้องได้รับความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อน ทําให้การ
เกิดโครงการขนาดใหญ่เกิดขึ้นได้ยาก 

 
 



68 
 

 เมื่อพิจารณาข้อดี ข้อเสียที่ได้เปรียบเทียบดังกล่าว สรุปได้ว่าการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ 
ในรูปแบบโครงการขนาดใหญ่การทางพิเศษฯ จะได้ประโยชน์มากกว่า เพราะพ้ืนที่โครงการจะมีพ้ืนที่ที่
เป็นทั้งสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  ภาพลักษณ์องค์กร ผลประโยชน์ตอบแทนที่
สูงขึ้น และการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพ้ืนที่ อีกทั้งการบริหารสัญญาเช่าก็จะทําได้ง่ายขึ้น 
ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ เป็นการลดภาระการทางพิเศษฯ ในการดูแลรักษาพ้ืนที่ได้อีกส่วนหน่ึง 
 
 2.4.6  วิธีการให้เช่าพื้นที่ในเขตทางพิเศษ 
 การพิจารณาเก่ียวกับวิธีการ การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ การอนุมัติให้เช่ากระทําได้ 3 วิธี94 
คือ 
  1)  วิธีตกลงราคา ได้แก่ การอนุมัติให้เช่าที่มีค่าเช่า เช่า ค่าธรรมเนียม และ
ค่าบริการ รวมท้ังค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ต่อสัญญาตลอดระยะเวลาการเช่ารวมกันในเฉลี่ยต่อเดือน โดยให้
เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบงานจัดหาผลประโยชน์ และภายในวงเงินและระยะเวลา
การให้เช่าดังต่อไปน้ี 
  (1)  ผู้อํานวยการกองที่รับผิดชอบการให้เช่าโดยตรง ไม่เกินเดือนละ 5,000 บาท 
สัญญาเช่าไม่เกิน 1 ปี 
  (2)  ผู้อํานวยการฝ่ายที่รับผิดชอบการให้เช่าโดยตรง ไม่เกินเดือนละ 10,000 
บาท สัญญาเช่าไม่เกิน 1 ปี 
  (3)  รองผู้ว่าการที่รับผิดชอบการให้เช่าโดยตรง ไม่เกินเดือนละ 300,000 บาท 
สัญญาเช่าไม่เกิน 3 ปี 
  2)  วิธีสอบราคา ได้แก่ การอนุมัติให้เช่าที่มีค่าเช่า ค่าธรรมเนียม และค่าบริการ 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตอบแทนแก่การทางพิเศษฯ ต่อสัญญาตลอดระยะเวลาการเช่ารวมกันเฉลี่ยต่อ
เดือนเกินเดือนละ 300,000 บาท แต่ไม่เกินเดือนละ 500,000 บาท 
  3)  วิธีประกวดราคา ได้แก่ การอนุมัติให้เช่าที่มีค่าเช่า ค่าธรรมเนียม และค่าบริการ 
รวมทั้งค่าให้จ่ายอ่ืนๆ ตอบแทนแก่การทางพิเศษฯ ต่อสัญญาตลอดระยะเวลาการเช่ารวมกันเฉลี่ยต่อ
เดือนเกินเดือนละ 500,000 บาท การให้เช่าวิธีน้ีผู้เช่าต้องเสนอโครงการท่ีดําเนินการด้วย(ถ้ามี) 
 วิธีการให้เช่าตามข้อ 1) ข้อ 2) และข้อ 3) ให้นําหลักเกณฑ์การปฏิบัติตามข้อบังคับ กทพ. 
ฉบับที่ 186 ว่าด้วยการพัสดุ ข้อ 90 และ ข้อ 92 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

                                                        

 
94  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, บันทึกการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ ฝกส/337, 

เอกสารแนบท้ายลําดับที่ 1. 
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 การให้เช่าตามข้อ 1) และ ข้อ 2) ถ้าผู้มีอํานาจให้เช่าเห็นสมควรจะสั่งให้กระทําโดยวิธีที่
กําหนดไว้สําหรับวงเงินที่สูงกว่าก็ได้ 
 แต่อย่างไรก็ตามวิธีการอนุมัติให้เช่าดังกล่าว ปัจจุบันเป็นอํานาจของคณะอนุกรรมการพัฒนา
และบริหารจัดการพ้ืนที่เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน การทางพิเศษฯ จึงจะอนุมัติให้เช่าและ
ติดต่อให้มาทําสัญญาเช่าต่อไป  
 

2.5  การจัดทําแผนแม่บทพัฒนาพื้นท่ีในเขตทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
 
 การทางพิเศษฯ มีโครงการที่จะพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
และให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่ด้วยไม่มีผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ที่เก่ียวกับการพัฒนาที่ดินจึงได้มี
การว่าจ้างให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษา ดําเนินการศึกษา
โครงการจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่ 
เมื่อปี พ.ศ.2554  ดังน้ี 
 
 2.5.1  โครงการจัดทําแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ 
 การทางพิเศษฯ ได้กําหนดบริเวณพ้ืนที่ที่มีศักยภาพน่าจะพัฒนาเป็นโครงการขนาดใหญ่ได้
บางพ้ืนที่ โดยได้ให้ที่ปรึกษา(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ศึกษาในลักษณะ
เป็นการพัฒนาพ้ืนที่เชิงพาณิชย์ควบคู่สาธารณประโยชน์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด จํานวน 9 
บริเวณ95 ดังน้ี 
  1)  บริเวณสะพานพระราม 9 เน้ือที่ประมาณ 10,377 ตารางวา 
  2)  Park and Ride บริเวณด่านฯ อโศก 1 เน้ือที่ประมาณ 3,200 ตารางวา 
  3)  บริเวณถนนสุขุมวิท (เพลินจิต) เน้ือที่ประมาณ 1,685 ตารางวา 
  4)  บริเวณถนนสีลม เน้ือที่ประมาณ 1,837.50 ตารางวา 
  5)  บริเวณหัวถนนรามอินทรา เน้ือที่ประมาณ 2,275 ตารางวา 
  6)  บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม (2 พ้ืนที่) เน้ือที่ประมาณ 5,395 ตารางวา 
  7)  บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-ซอยศาสนา เน้ือที่ประมาณ 5,775 ตารางวา 

                                                        

 95  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, เอกสารสรุปโครงการศึกษาข้ัน
รายละเอียดของโครงการนําร่องการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ (กรุงเทพมหานคร: คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555), หน้า 5-88.  
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   8)  ทางเข้าสู่ด่านจตุโชติ(รามอินทรา-วงแหวนรอบนอก)เน้ือที่ประมาณ 6,410 
ตารางวา 
   9)  การพัฒนาธุรกิจป้ายโฆษณาบริเวณโครงสร้างทางพิเศษของการทางพิเศษฯ 
 
 2.5.2  วัตถุประสงค์ของโครงการจัดทาํแผนแม่บทการพัฒนาพืน้ที่ในเขตทางพิเศษ 
 การศึกษาโครงการจัดทําแผนแม่บท การพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ มีวัตถุประสงค์ใน
การศึกษา ดังน้ี 
  1)  เพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชยกรรมและประโยชน์ทางการเงินของการทางพิเศษฯ 
   2)  เพ่ือประโยชน์ของพนักงานของการทางพิเศษฯ 
   3)  เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์การเอาใจใส่สังคมและสิ่งแวดล้อมของการทางพิเศษฯ 
   4)  เพ่ือประโยชน์สังคมและการบริการชุมชน 
 
 2.5.3  นโยบายและเป้าหมายโครงการจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ 
 นโยบายและเป้าหมายในการดําเนินการโครงการจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทาง
ของการทางพิเศษฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก96 ได้แก่ 
  1)  นโยบายและเป้าหมายตามความต้องการขององค์กร เพ่ือการป้องกันการบุกรุก
และการใช้พ้ืนที่อย่างผิดกฎหมาย รวมท้ังเพ่ือการดําเนินงาน ประสานงานที่ง่าย สะดวก และ
ประหยัดในการบํารุงรักษาพ้ืนที่ 
  2)  นโยบายและเป้าหมายตามความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การลงทุน 
และการหารายได้ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในแง่กฎหมาย การลงทุน ระยะเวลาและการบริหาร
จัดการ รวมทั้งมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะโครงสร้างของทางพิเศษ เพ่ือไม่ทําให้เกิด
ความเสียหายและผลกระทบต่อระบบโครงสร้าง 
  3)  นโยบายและเป้าหมายตามความต้องการของสังคม สาธารณประโยชน์ และ
ชุมชน ซึ่งเป็นเป้าหมายหรือบทบาทการดําเนินงานเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ที่สามารถทําได้ในหลาย
บทบาท เช่น ด้านปัญหาการจราจรและการเช่ือมต่อการสัญจร ด้านการกีฬา ด้านการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และจินตภาพที่ดีของเมือง ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาที่ย่ังยืน และด้านสังคม 
 
 
 

                                                        

 96  เรื่องเดียวกัน. 
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 2.5.4  สรุปผลของการศึกษาโครงการจัดทําแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ 
 จากการศึกษาโครงการจัดทําแผนแม่บทพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษทั้ง 9 บริเวณ ของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามแนวทางการพัฒนาที่ที่ปรึกษาเสนอแนะ ผู้ศึกษา
ได้สรุปผล การศึกษาจากเอกสารสรุปโครงการศึกษาขั้นรายละเอียดของโครงการนําร่องการพัฒนา
พ้ืนที่ในเขตทางพิเศษโดยภาพรวมได้ ตามตารางที่ 2.6  
 
ตารางที่ 2.6  สรุปผลของโครงการจัดทําแผนแม่บทพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวทางที่ที่ปรึกษาเสนอแนะ 
 

โครงการ รูปแบบการพัฒนาโครงการ ระยะเวลา
การให้เช่า 

ผลประโยชน์ตอบแทน
(บาท) 

บริเวณสะพานพระราม 9 โครงการท่าเรือเพือ่การสันทนา
การและการพักผอ่น สถานบันเทิง 
โรงแรม ท่ีจอดรถ สํานักงานให้เช่า 
พิพิธภัณฑ์ 

25-30 ป ี 329,217,660.- 

Park and Ride บริเวณ
ด่านอโศก 1 

ลานกฬีา ออกกําลังกาย พักผ่อน 
ร้านค้า 

10 ป ี 56,352,311.- 

บริเวณถนนสุขุมวทิ
(เพลินจิต) 

ร้านค้า ร้านอาหาร ท่ีจอดรถ 5 ป ี 23,419,178.- 

บริเวณถนนสีลม ร้านค้า ร้านอาหาร ท่ีจอดรถ ท่ี
จอดรถตู ้

10 ป ี 35,953,949.- 

บริเวณหัวถนนราม
อินทรา 

ขายต้นไม้และของตกแตง่สวน 
ร้านสะดวกซ้ือ รา้นอาหาร รา้นค้า 

10 ป ี 4,308,791.- 

บริเวณถนนประดษิฐ์มนู
ธรรม(พื้นท่ี1) 

ร้านขายต้นไม้ ของตกแต่งบา้น ท่ี
จอดรถยนตใ์ห้เช่า 

10 ป ี 6,858,334.- 

บริเวณประดิษฐ์มนูธรรม
(พื้นท่ี2) 

ท่ีจอดรถให้เช่า 10 ป ี 5,165,947.- 

บริเวณอนุสาวรีย์ชัย
สมรภูม-ิซอยศาสนา 

จุดบรกิารรถตู้ จอดรถยนต์ รา้นค้า 
ลานกฬีาชุมชนและสนามเดก็เล่น 

15 ป ี (ไม่ได้ประเมินไว้) 

บริเวณทางเขา้สู่ดา่นจตุ
โชติ(รามอินทรา-วงแห
วนรอบนอก) 

จุดพักรถสาํหรบัการเดินทางและ
ขนส่งสินค้า 

10 ป ี (ไม่ได้ประเมินไว้) 

การพัฒนาธุรกิจปา้ย ป้ายโฆษณาบริเวณ 3 ป ี (ไม่ได้ประเมินไว้) 
โฆษณา บริเวณ
โครงสร้างทางพิเศษ 

โครงสร้างทางพิเศษของ กทพ.   
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 สรุป ผลการศึกษาโครงการนําร่องการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษของคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกือบทุกโครงการใช้เงินลงทุนสูงกําหนดระยะเวลาการให้เช่าไม่
น้อยกว่าห้าปี ทําให้โครงการนําร่องการพัฒนาพื้นที่เขตทางพิเศษ ยังไม่ได้นํามาใช้ในการจัดทํา
โครงการตามที่ได้ศึกษาไว้แต่ถูกนํามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับการให้เช่ารายย่อยหรือให้
เช่าช่ัวคราวระยะเวลา 1-3 ปีไปพรางก่อน ประกอบกับมีหน่วยงานรัฐอ่ืนๆได้ขอพ้ืนโครงการไปพัฒนา
เพ่ือสาธารณประโยชน์ เช่น บริเวณถนนสุขุมวิท(เพลินจิต) กระทรวงสาธารณสุขขอใช้พ้ืนที่เพ่ือจัดทํา
โครงการสร้างเสริมสุขภาพ บริเวณถนนสีลมและหัวถนนรามอินทรา กระทรวงมหาดไทยขอใช้จัดทํา
โครงการศูนย์แสดงจําหน่ายและกระจายสินค้าถาวร และบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ซอยศาสนา 
กระทรวงคมนาคมได้มีนโยบายให้ บริษัท ขนส่ง จํากัด บริษัท ขนส่งมวลชน จํากัด ร่วมกับการทาง
พิเศษฯ จัดระเบียบรถตู้ (อยู่ระหว่างดําเนินการ) ซึ่งการศึกษาโครงการนําร่องดังกล่าวได้กลายเป็น
ช่องทางให้หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ เห็นศักยภาพของพ้ืนที่และมาขอใช้พ้ืนที่มากขึ้น หากการทาง
พิเศษฯ ไม่เร่งดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาพ้ืนที่ก็จะทําให้สูญเสียโอกาสในการพัฒนาพ้ืนที่ในเชิง
พาณิชย์ควบคู่กับสาธารณประโยชน์มากขึ้นเรื่อยๆ แต่ในขณะเดียวกันมีข้อสังเกตว่าพ้ืนที่ที่หน่วยงาน
ต่างๆ ขอใช้เพ่ือพัฒนาโครงการต่างๆ และสามารถดําเนินการได้ เกิดจากนโยบายของรัฐหรือ
กระทรวงทั้งสิ้นจึงเกิดผลสําเร็จได้โดยง่าย และรวดเร็ว 



 
 

 

บทที่ 3 

 

กฎหมายเก่ียวกับการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษของ 
ประเทศไทยและต่างประเทศ 

 
 การศึกษากฏหมายและแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ ของการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย จะทําการศึกษาในเชิงสังคมวิทยา โดยศึกษาจากข้อมูลเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ข้อ
กฎหมาย คู่มือในการปฏิบัติงาน มติชองคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการต่างๆ ข้อมูลวิทยานิพนธ์ 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากหน่วยงาน นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาพ้ืนที่ใน
เขตทางพิเศษโดยตรง  
 

3.1  กฎหมายเก่ียวกับการพัฒนาพื้นท่ีในเขตทางพิเศษของการทางพิเศษแห่ง 
 ประเทศไทย 
 
 การทางพิเศษฯ เป็นรัฐวิสาหกิจ ประเภทสาธารณูปโภค จัดต้ังขึ้นโดยประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ 290 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2515 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างหรือจัดให้มีทางพิเศษด้วยวิธีใดๆ 
ตลอดจนบํารุงรักษาทางพิเศษและ ดําเนินงานหรือธุรกิจเก่ียวกับทางพิเศษ และธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่อง
กับทางพิเศษหรือที่เป็นประโยชน์ของการทางพิเศษฯ ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงคมนาคม 
ดังน้ัน การดําเนินการใดๆ ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายจัดต้ังการทางพิเศษฯ และ
กฎหมายที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ  มีอํานาจหน้าที่ การบริหารองค์กร บริหารจัดการที่ดินและมีกฏหมายท่ี
เก่ียวข้อง ดังน้ี 
 
 3.1.1  อํานาจหน้าที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
 การทางพิเศษฯ มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ซึ่งต้องมีอํานาจและสิทธิพิเศษใน
การดําเนินงานเพ่ือใข้เป็นเครื่องมีอในการจัดทําบริการสาธารณะซื่งเป็นอํานาจฝ่ายเดียวของฝ่าย
ปกครองที่มีเหนือเอกชน97 มีวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษฯ มาตรา 8 คือ สร้างหรือ

                                                        
97  ยืนหยัด ใจสมุทร, เรื่องเดิม, หน้า 67. 
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จัดให้มีทางพิเศษด้วยวิธีใดๆ ตลอดจนบํารุงรักษาทางพิเศษและดําเนินงานหรือธุรกิจเก่ียวกับทาง
พิเศษ และธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวกับทางพิเศษหรือที่เป็นประโยชน์ต่อการทางพิเศษฯ มีอํานาจหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ.255098ดังน้ี  
 1)  ถือกรรมสิทธ์ิ มีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิต่างๆ 
 2)  ก่อต้ังสิทธิหรือกระทํานิติกรรมใดๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร 
 3)  เรียกเก็บคา่ผ่านทางพิเศษ หรือค่าบริการอ่ืน ตลอดจนค่าธรรมเนียมการใช้
ทรัพย์สินการให้บริการและการอํานวยความสะดวกต่างๆ ในเขตทางพิเศษ 
 4)  กําหนดมาตรการเพ่ือความปลอดภัยเก่ียวกับการใช้และการรักษาทางพิเศษ
ตลอดจนการใช้และการรักษาทรัพย์สิน การให้บริการ และการอํานวยความสะดวกต่างๆ ในเขตทาง
พิเศษ 
 5)  กู้หรือยืมเงินภายในและภายนอกราชอาณาจักร 
 6)  ออกพันธบัตรหรือตราสารอ่ืนใดเพ่ือการลงทุนหรือเพ่ือประโยชน์แก่กิจการของ
การทางพิเศษฯ 
 7)  จัดต้ังหรือถือหุ้นในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดเพ่ือประกอบธุรกิจ
เก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ืองกับกิจการของการทางพิเศษฯ 
 8)  ลงทุนหรือเข้าร่วมกิจการกับบุคคลอ่ืนเพ่ือประกอบธุรกิจเก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ือง
กับกิจการของการทางพิเศษฯ 
 9)  ให้สัมปทานในการสร้างหรือขยายทางพิเศษ ต่ออายุสัมปทาน โอนสัมปทานหรือ
เพิกถอนสัมปทาน 
 10)  ว่าจ้างหรือมอบให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดประกอบกิจการส่วนหน่ึงส่วนใดของ 
การทางพิเศษฯ แต่ถ้ากิจการน้ันมีรัฐวิสาหกิจใดมีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการ และคณะกรรมการ
เห็นว่ารัฐวิสาหกิจน้ันสามารถจะดําเนินการให้บังเกิดผลและมีประสิทธิภาพได้ ให้การทางพิเศษฯ 
ว่าจ้างหรือมอบให้รัฐวิสาหกิจน้ันเป็นผู้ประกอบกิจการก่อนผู้อ่ืน 
 11)  ทําการค้าและให้บริการต่างๆ เก่ียวกับอุปกรณ์และเคร่ืองใช้เก่ียวกับทางพิเศษ 
 12)  ให้เช่าหรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของการทางพิเศษฯ ตามความจําเป็นเพ่ือ
ประโยชน์แก่ การทางพิเศษฯ โดยคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะควบคู่ไปด้วย 
 13)  วางแผน สํารวจ และออกแบบเก่ียวกับการสร้างหรือขยายทางพิเศษ 
 14)  กระทําการอย่างอ่ืนบรรดาที่เก่ียวกับหรือเน่ืองในการจัดให้สําเร็จตามวัตถุ 
ประสงค์ของการทางพิเศษฯ 
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 ซึ่งจะเห็นได้ว่า ตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษฯ มาตรา 10 (12) ได้ให้อํานาจการทาง
พิเศษฯ ที่ให้เช่าหรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้ ภายใต้เง่ือนไขตามความจําเป็นเพ่ือประโยชน์แก่การ
ทางพิเศษฯ โดยคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะควบคู่ไปด้วย ซึ่งเป็นอํานาจที่กฎหมายกําหนดให้การทาง
พิเศษฯ ใช้เป็นเคร่ืองมือในการดําเนินการอย่างชัดเจน 
 
 3.1.2  โครงสร้างองค์กรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2515-2519) ได้กําหนดแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมฯ ในส่วนที่เก่ียวกับรัฐวิสาหกิจไว้ ดังน้ี99 
 1)  รัฐบาลจะยังคงสนับสนุนรัฐวิสาหกิจประเภท สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ขนาดใหญ่ ประเภทที่ต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมากเพ่ือประโยช์นต่อเศรษฐกิจแต่ประชาชนไม่สนใจ
ประเภทยุทธปัจจัย ประเภทผูกขาดหารายได้ ประเภทส่งเสริมอาชีพคนไทย ประเภทป้องกันการ
ผูกขาด 
 2)  รัฐบาลจะไม่ต้ังรัฐวิสาหกิจอุตสาหกรรมหรือการค้าขึ้นใหม่ และไม่ชยายกิจการ
อุตสาหกรรมที่มีแล้ว ไปในทิศทางแข่งขันกับเอกชน เว้นแต่กรณีสาธารณประโยชน์และความ
ปลอดภัยของชาติ 
 3)  รัฐวิสาหกิจที่ไม่อยู่ในข่ายจะรับการสนับสนุน ก็จะพิจารณาจําหน่ายจ่ายโอนให้
เอกชน ซึ่งทําได้หลายวิธี คือ 
 ก. ขายกิจการบางส่วน 
 ข. ขายหุ้นบางส่วน 
 ค. ให้เช่าช่วงดําเนินการในกรณีที่รัฐไม่จําเป็นต้องดําเนินการต่อ 
 ง. ยุบเลิกรัฐวิสาหกิจที่ไม่สามารถปรับปรุง และไม่มีใครต้องการ 
 ซึ่งมีผลให้ต่อมามีการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจขึ้นใหม่ จํานวน 8 แห่ง คือ การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย การเคหะแห่งชาติ บริษัทมหานครขนส่ง จํากัด การทางพิเศษแห่งประเทศไทย องค์การ
ตลาดเพ่ือเกษตรกร องค์การเหมืองแร่ในทะเล สํานักงานธนานุเคราะห์ การสื่อสารแห่งประเทศไทย 
 การทางพิเศษฯ จึงได้มีการก่อต้ังขึ้นต้ังแต่ปี พ.ศ.2515 ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
290 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2515 เดิมสังกัดกระทรวงมหาดไทย แต่ปัจจุบันการทางพิเศษฯ ได้โอน
มาสังกัดกระทรวงคมนาคม ต้ังแต่ปี พ.ศ.2545 และได้มีพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2550 ใช้บังคับแทน ประกาศคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว  โครงสร้างการบริหารของการทาง
พิเศษฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการการทางพิเศษฯ และผู้ว่าการการทางพิเศษฯ ซึ่งในส่วนของ

                                                        
99  มณมีัย วุฒิธรเนติรักษ์, เรื่องเดิม, ภาคผนวก ง. 
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คณะกรรมการการทางพิเศษฯ ประกอบด้วยประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทน
กระทรวงคมนาคม ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสี่คน เป็น
กรรมการ และผู้ว่าการเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยคณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งต้ังประธานกรรมการ
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ100 ซึ่งประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ว่าการ ต้องมีความรู้
ความชํานาญเกี่ยวกับการบริหาร วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
การคลัง หรือนิติศาสตร์ 101คณะกรรมการการทางพิเศษฯ มีอํานาจหน้าที่วางนโยบายและ
ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของการทางพิเศษฯ กําหนดค่าผ่านทางพิเศษ โดยได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรี และรวมถึงการออกข้อบังคับในเรื่องดังต่อไปน้ี 102  
 1)  การปฏิบัติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ตามมาตรา 8 และ
มาตรา 10 
 2)  การประชุมและการดําเนินกิจการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 
 3)  การบริหารและการควบคุมทางการเงิน 
 4)  การจัดแบ่งส่วนงานและวิธีปฏิบัติงาน 
 5)  การปฏิบัติงานของผู้ว่าการ และการมอบให้ผู้อ่ืนปฏิบัติงานแทนผู้ว่าการ 
 6)  การจ่ายค่าพาหนะ เบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าล่วงเวลา เบ้ียประชุม 
ค่าตอบแทน และการจ่ายเงินอ่ืนๆ  
 7)  การบริหารงานบุคคล การบรรจุ แต่งต้ัง การเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้างการ
ออกจากตําแหน่ง ถอดถอน วินัย การลงโทษพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนการกําหนดเงินเดือนและ
เงินอ่ืน 
 8)  กองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อ่ืนเพ่ือสวัสดิการของพนักงาน ลูกจ้างและ
ครอบครัว โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
 9)  การร้องทุกช์และการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงานและลูกจ้าง 
 10)  เครื่องแบบพนักงานและลูกจ้าง 
 11)  การรักษาความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สินของการทางพิเศษฯ 
 12)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในการทางพิเศษฯ 
 13)  การจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 

                                                        

 100  มาตรา 14 แห่ง พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550  
101  มาตรา 15 แห่ง พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550  
102  มาตรา 19 แห่ง พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550  
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 นอกจากน้ีเพ่ือประโยชน์แห่งกิจการของการทางพิเศษฯ ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการหรือที่ปรึกษาเพ่ือดําเนินกิจการอย่างหน่ึงอย่างใดของการทางพิเศษฯ และกําหนด
ค่าตอบแทนอนุกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด และกําหนดค่าตอบแทนที่ปรึกษา 
โดยได้รับความเห็นชอบจากระทรวงการคลัง103 มีอํานาจแต่งต้ัง และกําหนดอัตราเงินเดือนของผู้ว่า
การ โดยความเห็นชอบชองคณะรัฐมนตรี104  โดยผู้ว่าการมีหน้าที่บริหารกิจการของการทางพิเศษฯ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและนโยบายที่คณะกรรมการกําหนด มีอํานาจบังคับบัญชาพนักงาน
และลูกจ้างและต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของการทางพิเศษฯ105 มีอํานาจ
ในการบรรจุ แต่งต้ัง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย พนักงานและ
ลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตําแหน่งตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด แต่ถ้า
เป็นพนักงานหรือลูกจ้างต้ังแต่ตําแหน่งที่ปรึกษา ผู้เช่ียวชาญ ผู้อํานวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการทางพิเศษฯ ก่อน วางระเบียบเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของการทางพิเศษฯ กําหนดเง่ือนไขในการทํางานของพนักงานและลูกจ้างโดยไม่
ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 106 และในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก ผู้ว่าการ
เป็นผู้แทนของการทางพิเศษฯ มอบอํานาจให้ตัวแทนหรือบุคคลใดกระทํากิจการเฉพาะอย่างแทนก็ได้  
แต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 107   

 
 3.1.3  โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
 การทางพิเศษฯ  มีโครงสร้างการบริหารการจัดแบ่งส่วนงานภายในองค์กรที่ประกอบด้วย 
ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ จํานวน 5 สายงาน  ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้ชํานาญการ 4 ด้าน ฝ่ายต่างๆ จํานวน 12 
ฝ่าย กองต่างๆ จํานวน 39 กองและแผนกจํานวน 152 แผนก ตามลําดับซึ่งในส่วนของการพัฒนา
ที่ดินจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ รองผู้ว่าการฝ่ายกฏหมายและกรรมสิทธ์ิที่ดิน ฝ่ายกรรมสิทธ์ิ
ที่ดิน กองพัฒนาและรักษาเขตทาง 1 และกองพัฒนาและรักษาเขตทาง 2 และแผนกอีก 12 แผนก 

                                                        
103  มาตรา 20 แห่ง พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550  
104  มาตรา 21 แห่ง พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550  
105  มาตรา 25 แห่ง พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550  
106  มาตรา 26 แห่ง  พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550  
107  มาตรา 27 แห่ง พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550  
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ตามลําดับ108 โดยฝ่ายกรรมสิทธ์ิที่ดินมีหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับงานจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน 
สําหรับก่อสร้างทางพิเศษ และการดําเนินการเก่ียวกับงานพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ เพ่ือให้เกิด 
ประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดแก่การทางพิเศษฯ ในการให้เช่าและให้ใช้พ้ืนที่ ตลอดจน
ดําเนินการเก่ียวกับ งานดูแลรักษาและป้องกันการบุกรุกเขตทางพิเศษ รวมตลอดถึงทางพิเศษท่ีจะ
เกิดขึ้นในอนาคตด้วย109 
 แต่ทั้งน้ีอํานาจในการบริหารจัดการพ้ืนที่ในเรื่องที่เก่ียวกับการพิจารณาอนุมัติให้เช่าหรือ
ไม่ให้เช่าพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษข้ึนอยู่กับคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการพ้ืนที่ในเขตทาง
พิเศษ ที่จะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้เช่าพ้ืนที่ ตามมติคณะกรรมการการทางพิเศษฯ ในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 ที่มีมติให้การทางพิเศษฯ นําเรื่องการพิจาณาให้
เช่าพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษรายใหม่ เสนอคณะคณะอนุกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการพ้ืนที่ในเขต
ทางพิเศษเพ่ือพิจารณาก่อนแล้วจึงนําเสนอคณะกรรมการการทางพิเศษฯ เพ่ือทราบก่อนดําเนินการ
ให้เช่า110 โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษฯ มาตรา 20 ที่กําหนดให้เพ่ือประโยชน์
แห่งกิจการของการทางพิเศษฯ ให้คณะกรรมการมีอํานาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือที่ปรึกษา เพ่ือ
ดําเนินการอย่างหน่ึงอย่างใดของการทางพิเศษฯ ได้ จึงไม่ใช่อํานาจที่การทางพิเศษฯ จะพิจารณาการ
ให้เช่าได้เองอีกต่อไป ทําให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ล่าช้าออกไปอีก  
 จะเห็นได้ว่าประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะมาจากการแต่งต้ังของ
คณะรัฐมนตรี ดังน้ัน ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือมีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่คณะกรรมการ
การทางพิเศษฯ ก็จะการเปลี่ยนแปลงไปด้วย ทําให้นโยบายในการบริหารก็เปลี่ยนแปลงไป 
โดยเฉพาะกรณีเก่ียวกับการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ ทําให้การพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ เกิด
ความไม่ต่อเน่ืองและสะดุดหยุดลงอยู่บ่อยๆ การที่คณะกรรมการการทางพิเศษฯ ก้าวล่วงไปควบคุม

                                                        
108  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2555-2559 และ

แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2558 (กรุงเทพมหานคร: การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, 2557), 
หน้า 1-1-1-2. 
 109  ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เรื่องโครงสร้างและการจัดองค์กร อํานาจหน้าที่ 
วิธีการดําเนินงานและสถานที่ติดต่อ เพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2550, ราชกิจจานุเบกษา, 128, ตอนพิเศษ 86ง (3 สิงหาคม 2554), หน้า 79. 

110  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, มติคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย, ครั้งที่ 
7/2552. 



79 

 

ถึงการปฏิบัติงานประจําแทนที่จะควบคุมเฉพาะด้านนโยบายจะเกิดผลเสียที่ทําให้งานประจําขาด
ความคล่องตัว ในการบริหาร111 
 
 3.1.4  การบริหารจัดการที่ดินของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น การทางพิเศษฯ มีที่ดินที่อยู่ในการดูแลรักษาเป็นจํานวนมาก ต้อง
มีการบริหารจัดการพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษทั้งที่อยู่ใต้ทางพิเศษและนอกทางพิเศษให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  ซึ่งมีที่มาของที่ดินที่ใช้สร้างทางพิเศษและการบริหารจัดการ ดังน้ี 
 3.1.4.1  การได้มาซึ่งที่ดินที่จะนํามาพัฒนาได้ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
 เมื่อ การทางพิเศษฯ มีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการสร้างหรือจัดให้มีทางพิเศษใดๆ 
หากท่ีดินน้ันเป็นกรรมสิทธ์ิของเอกชนการได้มาของที่ดินก็จะได้มาโดยการเวนคืน ตามกฎหมายว่า
ด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ทั้งน้ี เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
พ .ศ .2530 แล้ว จะเห็นได้ว่า บทบัญญัติ ดังกล่าวได้บัญญั ติถึง วิ ธีการเ พ่ือให้กรรมสิท ธ์ิใน
อสังหาริมทรัพย์ตกเป็นของการทางพิเศษฯ ได้ 2 วิธี112  กล่าวคือ 
 1)  โดยการออกพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์แล้วให้รัฐมนตรีผู้
รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ันแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึงเพ่ือทําหน้าที่กําหนดราคา
อสังหาริมทรัพย์ จํานวนเงินค่าทดแทนให้แก่บุคคลผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตามมาตรา 18 ทั้งน้ี 
ตามนัยมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ .ศ .  2530 
 2)  โดยการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนที่
แน่นอนแล้วให้รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ันแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึงเพ่ือทํา
หน้าที่กําหนดราคาเบ้ืองต้น และกําหนดจํานวนเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตาม
มาตรา 18 ทั้งน้ี ตามมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 และเมื่อได้สอบสวนสิทธิและทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน แล้วให้ตราพระราชบัญญัติขึ้น เพ่ือเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
ดังกล่าว และให้กรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนตกเป็นของการทางพิเศษฯ นับแต่วันที่
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ใช้บังคับ ตามมาตรา  11 มาตรา 15 และมาตรา 16 แต่ใน
ระหว่างที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ พระราชกฤษฎีกาได้ให้อํานาจแก่เจ้าหน้าที่ในการจัดซื้อ ทํา

                                                        
111  ยืนหยัด ใจสมุทร, เรื่องเดิม, หน้า 119. 

 112  เบญจางค์ เกษวิเชียร, ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการจัดหาและการบริหารจัดการที่ดิน
ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัญฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2552), หน้า 77-78. 
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สัญญา และจ่ายเงินค่าทดแทนโดยมีเง่ือนไขของสัญญาว่า ในกรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนไม่พอใจ
ในจํานวนเงินค่าทดแทนที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองต้นฯ กําหนดไว้ ให้ผู้มีสิทธิมีสิทธิอุทธรณ์
ค่าทดแทนต่อรัฐมนตรีตามมาตรา 25 และหากเจ้าหน้าที่ได้ชําระเงินค่าอสังหาริมทรัพย์น้ันแก่ผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินค่าทดแทนภายใน 120 วัน นับแต่วันทําสัญญาซื้อขายแล้ว มีผลให้กรรมสิทธ์ิใน
อสังหาริมทรัพย์น้ันๆ ตกเป็นของการทางพิเศษฯ นับแต่วันที่มีการชําระเงินดังกล่าว ตามมาตรา 11 
ดังน้ัน ที่ดินที่ถูกเวนคืนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 หรือโดย
การที่เจ้าหน้าที่ทําสัญญาซื้อขายที่ดินที่จะถูกเวนคืนกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วย
กฎหมายก่อนที่จะมีการตราพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินจะตกเป็นกรรมสิทธ์ิของการ
ทางพิเศษฯ โดยผลของการทํานิติกรรมสัญญา แต่การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมายดังกล่าว 
ใช้ได้เฉพาะกรณีเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ของเอกชนเท่าน้ัน ส่วนอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของหน่วยงาน
รัฐอ่ืนๆ อันเป็นสมบัติของแผ่นดิน มาตรา 2 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินให้ถือว่าเป็นของรัฐ  จึงไม่มี
ความจําเป็นต้องออกกฎหมายเวนคืน เพียงแต่ขออนุญาตใช้ที่ดินเท่าน้ันในกรณีน้ีที่ดินที่การทางพิเศษ
ฯ ได้รับมอบ การทางพิเศษฯ จึงไม่มีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองแต่อย่างใด 
 การท่ีผู้ถูกเวนคืนร้องขอให้จัดซื้อหรือเวนคืนที่ดินส่วนที่เหลือตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 20 มีผลที่จะก่อให้เกิดสิทธิบังคับขายให้การทาง
พิเศษฯ ที่ดินตามมาตรานี้อยู่ 2 ประการ คือ 
 1)  เน้ือที่ดินส่วนที่เหลือจากการถูกเวนคืนมีอยู่น้อยกว่าย่ีสิบห้าตารางวา 
และมิได้ติดต่อเป็นผืนเดียวกันกับที่ดินแปลงอื่นของเจ้าของเดียวกัน หรือ 
 2)  ด้านหน่ึงด้านใดของที่ดินที่ถูกเวนคืนเหลือน้อยกว่าห้าวา และที่ดินส่วน
ที่เหลือมิได้ติดต่อเป็นผืนเดียวกันกับที่ดินแปลงอ่ืนของเจ้าของเดียวกัน ย่อมมีสิทธิร้องขอให้เจ้าหน้าที่ 
เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือได้ ซื่งถ้าเข้าเง่ือนไขข้อใดข้อหน่ึงแล้วเมื่อเจ้าของที่ดินร้องขอ 
เจ้าหน้าที่เวนคืนจะต้องเวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือน้ัน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ มาตรา 20 ดังกล่าว 
 3.1.4.2  ที่ดินที่จะนํามาพัฒนาได้ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
 ที่ดินในเขตทางพิเศษเป็นที่ดินที่ส่วนหน่ึงขอใช้พ้ืนที่จากหน่วยงานอ่ืนของรัฐ และส่วน
หน่ึงได้มาจากการเวนคืนตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 เพ่ือสร้าง
ทางพิเศษหรือจัดให้มีทางพิเศษด้วยวิธีใดๆ ซึ่งที่ดินที่เป็นของหน่วยงานอ่ืนที่การทางพิเศษฯ ขอใช้
เพ่ือสร้างทางพิเศษน้ัน การทางพิเศษฯ จะนําพัฒนาไม่ได้เพราะการทางพิเศษฯ ไม่มีกรรมสิทธ์ิในที่ดิน
ดังกล่าวตามท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น ส่วนที่ดินที่ได้จากการเวนคืนและสร้างทางพิเศษตามวัตถุประสงค์
ของการเวนคืนแล้ว จะสามารถนํามาพัฒนาได้ ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 3 กรณี คือ  
 1)  ที่ดินที่การทางพิเศษฯ เวนคืนแล้วแต่ยังไม่ได้ก่อสร้างทางพิเศษ 
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 2)  ที่ดินที่การทางพิเศษฯ เวนคืนและก่อสร้างทางพิเศษเสร็จแล้ว 
 3)  ที่ดินที่ซื้อส่วนที่เหลือจากการเวนคืน 
 1)  ที่ดินที่การทางพิเศษฯ เวนคืนแล้วแต่ยังไม่ได้ก่อสร้างทางพิเศษ เพราะ
ไม่สามารถดําเนินการก่อสร้างได้ เน่ืองจากบางโครงการการก่อสร้างทางพิเศษมีผลกระทบต่อ ชุมชน 
สิ่งแวดล้อม และนโยบายของรัฐที่เปลี่ยนไป จนถูกชะลอโครงการ เช่น โครงการสายแจ้งวัฒนะ – 
บางโคล่ และสายพญาไท- ศรีนครินทร์ บริเวณถนนอโศก – ดินแดง พ้ืนที่ 55 ไร่ โครงการทางพิเศษ
ศรีรัช ส่วน B จากอุรุพงษ์ถึงถนนราชดําริหรือชุมชนบ้านครัว  โครงการทางพิเศษฉลองรัช บริเวณ
แยกเกษตร - นวมินทร์ ซึ่งปัจจุบันพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวมีราคาสูงขึ้นมาก ประชาชนผู้ถูกเวนคืน หลาย
รายกําลังดําเนินการฟ้องร้องการทางพิเศษฯ เพ่ือเรียกที่ดินที่ถูกเวนคืนแล้วไม่ได้สร้างทางพิเศษตาม
วัตถุประสงค์ของการเวนคืน คืนจากการทางพิเศษฯ โดยอาศัยข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติการ
ทางพิเศษฯ มาตรา 34 วรรคสาม ที่กําหนดให้การได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวัตถุประสงค์แห่ง
การได้มาและกําหนดระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ไว้ให้ชัดเจน ถ้ามิได้ใช้เพ่ือการน้ันภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดดังกล่าวต้องคืนให้เจ้าของเดิมหรือทายาท 
 2)  ที่ดินที่การทางพิเศษฯ เวนคืนและก่อสร้างทางพิเศษตามวัตถุประสงค์
ของการเวนคืนแล้ว ซึ่งปัจจุบันมี 7 สายทางที่การทางพิเศษฯ สามารถนํามาพัฒนาพ้ืนที่ได้และได้มี
การใช้ไปแล้วบางส่วน ข้อมูลในปี 2557 พบว่ามีการใช้ไปแล้ว มีดังน้ี113 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 113  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, ตารางข้อมูลพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ. 
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ตารางที่ 3.1  แสดงการใช้ประโยชน์พ้ืนที่เขตทางพิเศษ 
 

ทางพเิศษ ที่ดินที่ใช้
ประโยชน์ได้ 

เนื้อที่ดินที่ใช้เพื่อ
สาธารณประโยชน ์

เนื้อที่ดินที่ให้
เช่าชั่วคราว 

คงเหลือเนื้อทีท่ี่
ยังไม่ได้ใช้
ประโยชน ์

เฉลิมมหานคร 86,955 70,299.63 16,482.97 172.40 
ศรีรัช 191,302 147,641.68 29,983.67 13,676.65 
ฉลองรัช 308,396 97,825.21 53,493.71 157,077.08 
อุดรรัถยา 319,341 27,694.62 6,341.00 285,305.38 
บูรพาวิถ ี 286 - - - 
บางนา-อาจณรงค ์ 1,982 1,100.00 - 882.00 
บางพลี-สุขสวัสด์ิ 252,107 9,335.05 5,497.50 237,274.45 
รวม 1,160,369   353,896.19 111,798.85 694,673.96 

 
 3) ที่ดินที่ซื้อส่วนที่เหลือจากการเวนคืน เป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินที่ถูก
เวนคืนร้องขอให้การทางพิเศษฯ ซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนและไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ 
ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530  มาตรา 20 ที่ได้กําหนดให้ในกรณีที่ต้อง
เวนคืนที่ดินแปลงใดแต่เพียงบางส่วน ถ้าเน้ือที่ดินส่วนที่เหลืออยู่น้ันน้อยกว่าย่ีสิบห้าตารางวา หรือ 
ด้านหน่ึงด้านใดน้อยกว่าห้าวา และที่ดินส่วนที่เหลืออยู่น้ันมิได้ติดต่อเป็นผืนเดียวกันกับที่ดินแปลงอ่ืน
ของเจ้าของเดียวกันหากเจ้าของร้องขอ เจ้าหน้าที่ต้องเวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือด้วย มาตรา
ดังกล่าวเป็นการกําหนดไว้เพ่ือบรรเทาความเดือนร้อนของผู้ถูกเวนคืน ที่ดินส่วนที่เหลือจากการ
เวนคืนดังกล่าว มีการทําสัญญาซื้อขายโดยสมัครใจของเจ้าของที่ดินแปลงที่ถูกเวนคืนการทางพิเศษฯ 
ก็สามารถนํามาพัฒนาได้ 
 ดังน้ัน ที่ดินที่จะนํามาพัฒนาได้น้ันต้องเป็นที่ดินที่ได้จากการก่อสร้างทางพิเศษตาม
วัตถุประสงค์ของการเวนคืนแล้ว และที่ดินที่ซื้อส่วนที่เหลือจากการเวนคืนในทางปฏิบัติเมื่อเวนคืน
ที่ดินเสร็จแล้วจะต้องส่งมอบที่ดินให้ฝ่ายก่อสร้างและบํารุงรักษา เพ่ือนําที่ดินไปก่อสร้างทางพิเศษ 
เมื่อก่อสร้างทางพิเศษเสร็จแล้ว ฝ่ายก่อสร้างและบํารุงรักษาก็จะส่งมอบที่ดินที่ได้ก่อสร้างทางพิเศษ
เสร็จแล้วให้ฝ่ายกรรมสิทธ์ิที่ดินของการทางพิเศษฯ เพ่ือรับไปดําเนินการพัฒนาและดูแลรักษาต่อไป 
ซึ่งภายหลังจากฝ่ายกรรมสิทธ์ิที่ดินได้รับมอบที่ดินมาแล้วก็จะมอบหมายให้กองพัฒนาและรักษาเขต
ทาง 1 หรือกองพัฒนาและรักษาเขตทาง 2 รับผิดชอบ นําที่ดินมาพัฒนา และดูแลรักษาตามนโยบาย
ของการทางพิเศษฯ โดยการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ ให้เช่าพ้ืนที่ หรือดูแลรักษาพ้ืนที่ให้สะอาดเป็นระเบียบ
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เรียบร้อยต่อไป ดังน้ันที่ดินที่ได้เวนคืนแล้วแต่ยังไม่ได้ก่อสร้างทางพิเศษด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม การ
ทางพิเศษฯ ก็ไม่สามารถนํามาพัฒนาได้ เพราะยังไม่ได้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนตาม
ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เคยให้ความเห็นไว้114 
 3.1.4.3  การดูแลรักษาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
 การทางพิเศษฯ ยังมีพ้ืนที่ว่างที่ยังไม่ได้พัฒนา หรือยังไม่ได้ให้เช่าหรือให้ใช้พ้ืนที่อีก
จํานวน 694,673.96 ตารางวา ซึ่งการทางพิเศษฯ ได้มีการดูแลรักษาพ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง สม่ําเสมอ 
เพ่ือป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่แต่ด้วยจํานวนพ้ืนที่มากขึ้น จํานวนพนักงานที่ดูแลรักษาพ้ืนที่มีน้อย ทําให้
มีการบุกรุกพ้ืนที่อยู่สม่ําเสมอจึงต้องมีมาตรการในการดูแลพ้ืนที่ ซึ่งการทางพิเศษฯ มีวิธีการและ
ขั้นตอนการดูแลรักษาและป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ ดังน้ี  
 1)  ลักษณะการบุกรุกพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ ซึ่งแยกลักษณะการบุกรุกได้ 2 
ลักษณะ คือ 
 (1)  การบุกรุกที่ดินโดยปลูกสร้างทาง ถนน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอ่ืน
หรือปลูกไม้ยืนต้น หรือพืชผลอย่างอ่ืนการทางพิเศษฯ มีอํานาจดําเนินการร้ือถอนได้โดยให้การทาง
พิเศษฯ  มีหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองดําเนินการร้ือถอนทาง ถนน หรือสิ่งอ่ืนใดดังกล่าวภายใน
เวลาที่กําหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าหกสิบวันนับแต่วันที่ได้ส่งหนังสือแจ้ง ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่
ดําเนินการภายในเวลาที่กําหนด ให้ การทางพิเศษฯ  มีอํานาจดําเนินการเช่นน้ันได้เอง โดยให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองซึ่งทาง ถนน หรือสิ่งอ่ืนใดนั้นเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย ตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทย พ.ศ.2550 มาตรา 37  ที่ได้ให้อํานาจการทางพิเศษฯ รื้อถอนหรือทําลายตามควร
แต่กรณี  
 (2)  การบุกรุกที่ดินมีลักษณะช่ัวคราว เช่น จอดรถยนต์ หาบเร่แผงลอย 
เก็บของเก่า ทิ้งขยะ คนจรจัดใช้เป็นที่อยู่อาศัย เป็นต้น เป็นการบุกรุกมีลักษณะช่ัวคราว ซึ่งการบุกรุก
ในลักษณะน้ีการทางพิเศษฯ กระทําใด้เพียงขอความร่วมมือกับผู้บุกรุกให้ออกจากพ้ืนที่ และปักป้าย
ประกาศเตือนไม่ให้มีการบุกรุกพ้ืนที่ ถ้าเป็นพ้ืนที่อยู่ใกล้ชุมชนจะก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรไม่นานก็มี
การบุกรุกอีกจนเป็นปัญหาเรื้อรัง การทางพิเศษฯ ไม่มีกฎหมายให้อํานาจพนักงานการทางพิเศษฯ ใน
การผลักดัน หรือขนย้ายสิ่งของออกจากท่ีดินได้ทันที หากจะขนย้ายสิ่งของที่มีผู้บุกรุกวางทิ้งไว้ในทาง
ปฎิบัติพนักงานการทางพิเศษฯ จะต้องดําเนินการตามข้ันตอนก่อน 
 2)  ขั้นตอนการปฏิบัติงานรักษาเขตทางพิเศษ 
   พ้ืนที่ว่างเปล่าที่ยังไม่ได้พัฒนาจะอยู่ในความดูแลรักษาของแผนกรักษาเขต
ทางโดยแบ่งพ้ืนที่ดูแลรักษาเขตทางตามสายทางซึ่งแผนกรักษาเขตทาง 1 รักษาเขตทาง 2 และรักษาเขต

                                                        
114  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร. 0901/1450. 
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ทาง 3 กองพัฒนาและรักษาเขตทาง 1 รับผิดชอบทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษอุดรรัถยา ส่วนแผนก
รักษาเขตทาง 4 รักษาเขตทาง 5 และรักษาเขตทาง 6 กองพัฒนาและรักษาเขตทาง  2 รับผิดชอบทาง
พิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษบางนา-อาจณรงค์ และทางพิเศษ
บางพลี-สุขสวัสด์ิ โดยดําเนินการดูแลรักษาความสะอาด ควบคุมไม่ให้มีการบุกรุกพ้ืนที่ ทํากิจกรรม
ร่วมกับชุมชน เป็นต้น ซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกรักษาเขตทาง มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานอยู่ 3 
ขั้นตอน115 คือ 
  (1)  การดูแลรักษาพ้ืนที่เขตทางพิเศษ 
 (2)  การดําเนินการกับผู้บุกรุก 

 (3)  การป้องกันพ้ืนที่เขตทางพิเศษ 
 (1)  การดูแลรักษาพ้ืนที่เขตทางพิเศษ 
 (1.1)  การเตรียมการดูแลรักษาพ้ืนที่  ในการปฏิบัติงานรักษาพ้ืนที่ใน
เขตทางพิเศษจะต้องมีการลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบแนวเขตทางพิเศษ  เพ่ือเป็นการดูแลรักษาพ้ืนที่ในเขต
ทางพิเศษ ซึ่งแต่ละครั้งก่อนออกตรวจพ้ืนที่ จําเป็นต้องมีการเตรียมเอกสารในการปฏิบัติหน้าที่ดังน้ี 
 ก. เตรียมเอกสารคําสั่งแต่งต้ังและมอบหมายเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีอํานาจทําบันทึกแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตํารวจในท้องที่ที่พบการบุกรุก
เขตทางพิเศษ 
 ข. เตรียมแผนการตรวจพ้ืนที่ โดยการจัดทําแผนงานการ  
ปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ในการตรวจสอบดูแลและป้องกันการบุกรุก  
 ค .  เตรียมแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ ใ ช้ ในงานรักษาเขตทาง
ประกอบด้วย เช่น  บันทึกรายงานการตรวจเขตทาง  บันทึกถ้อยคําผู้บุกรุก  ภาพถ่ายประกอบรายงาน
การตรวจเขตทาง เป็นต้น 
 (1.2)  การตรวจพ้ืนที่เขตทางพิเศษ 
 ก. พนักงานการทางพิเศษฯ ต้องตรวจสอบพ้ืนที่เขตทางพิเศษ
ตามแผนงานที่ได้จัดทําไว้ โดยแบ่งเป็นสายทาง ซึ่งจะต้องออกตรวจสอบพ้ืนที่อย่างน้อยสัปดาห์ละ 4 ครั้ง 
พัฒนาและทําความสะอาดพ้ืนที่อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งต่อแผนก 
 ข. หัวหน้าแผนกจะออกตรวจพ้ืนที่เขตทางพิเศษอย่างน้อย 1 
ครั้งต่อหน่ึงสัปดาห์เพ่ือตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดังน้ี ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปของพ้ืนที่  
ตรวจสอบพ้ืนที่บริเวณต่าง ๆ ตามที่ได้รับรายงาน ตรวจสอบสภาพสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกขึ้นมาใหม่ ที่อาจ

                                                        

 115  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย , คู่ มือการปฏิบัติงานของแผนกรักษาเขตทาง, 
(กรุงเทพมหานคร: การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.). 
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ก่อให้เกิดอันตรายจากอัคคีภัยและหากมีการเกิดอัคคีภัยใต้ทางพิเศษพนักงานแผนกรักษาเขตทางจะต้อง
เข้าพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริง พร้อมทั้งเข้าควบคุมพ้ืนที่ในทันที   เพ่ือป้องกันการบุกรุก
ภายหลังจากเกิดอัคคีภัย 
 ค. จัดทําเอกสารรายงานการตรวจสอบพ้ืนที่ พร้อมทั้งรายงาน
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบทุกคร้ัง 
 ง. กรณีผู้ บุกรุกที่ เป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐ เมื่อ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่ามีการบุกรุกพ้ืนที่โดยส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐน้ัน ได้รับอนุญาตจากการทางพิเศษฯ หรือไม่ 
หากตรวจสอบแล้วหน่วยงานน้ันไม่ได้รับการอนุญาตจากการทางพิเศษฯ  ให้แจ้งให้หยุดการดําเนินการ
ทันที และแจ้งเป็นหนังสือกับส่วนราชการน้ัน ทั้งน้ีเพ่ือภาพลักษณ์ของการทางพิเศษฯ และดํารงไว้ซึ่ง
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ แต่ถ้าการบุกรุกน้ันทําให้เกิดความเสียหายกับโครงสร้างทางพิเศษ 
เจ้าหน้าที่ต้องทําการผลักดันออกจากพ้ืนที่โดยทันที และมีหนังสือประสานงานแจ้งให้ส่วนราชการน้ัน
ทราบต่อไป 
 จ. กรณีที่การทางพิเศษฯ ขอพ้ืนที่หน่วยงานอ่ืนสร้างทางพิเศษ 
พนักงานการทางพิเศษฯ จะตรวจพ้ืนที่เช่นเดียวกับพ้ืนที่เขตทางพิเศษทั่วไป ถ้าเป็นพ้ืนที่ที่ยังมิได้มีการ
กําหนดมาตรการป้องกัน ให้เจ้าหน้าที่เชิญผู้เก่ียวข้องมากําหนดมาตรการ แล้วประสานงานให้ดําเนินการ
ตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ แต่ถ้าเป็น พ้ืนที่ที่มีการกําหนดมาตรการป้องกันไว้แล้ว เมื่อพบผู้บุกรุกหรือสิ่งที่
ไม่เป็นไปตามมาตรการท่ีกําหนดไว้ ก็ให้ประสานงานโดยทําเป็นหนังสือไปยังหน่วยงานนั้นทันที เพ่ือ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการที่กําหนดไว้ต่อไป 
 (2)  การดําเนินการกับผู้บุกรุก ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีการบุกรุกพ้ืนที่
พนักงานแผนกรักษาเขตทางที่รับผิดชอบพ้ืนที่บริเวนดังกล่าว จะดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
 (2.1)  เจรจาผลักดันผู้บุกรุกให้ออกจากพ้ืนที่ 
 ก. กรณีตรวจสอบพบผู้บุกรุกพ้ืนที่พนักงานแผนกรักษาเขตทาง
ที่รับผิดชอบจะดําเนินการเจรจาและผลักดันให้ผู้บุกรุกออกจากพ้ืนที่ในเขตทางทันที และให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบ 
 ข. กรณีผู้บุกรุกไม่สามารถขนย้ายทรัพย์สินและ/หรือรื้อถอนสิ่ง
ปลูกสรา้งที่เข้ามาบุกรุกพ้ืนที่ได้ในทันที ก็ให้พนักงานแผนกรักษาเขตทางจัดทําบันทึกถ้อยคําผู้บุกรุก เพ่ือ
กําหนดวันที่จะดําเนินการขนย้ายทรัพย์สินและ/หรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพ้ืนที่เขตทางพิเศษ 
ภายในกําหนดเวลาไม่เกิน 15 วัน 
 ค. ในกรณีที่ผู้บุกรุกไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงที่ทําไว้ หรือ
กรณีที่ไม่ยินยอมขนย้ายทรัพย์สินและ/หรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต้ังแต่แรกตรวจพบ โดยไม่มีเหตุอันควร
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พนักงานแผนกรักษาเขตทาง จะต้องดําเนินการประสานงานกับสถานีตํารวจท้องที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือ
ดําเนินการกับผู้บุกรุก หรือแจ้งความดําเนินคดีตามกฎหมาย 
 ง. ในกรณีที่ได้รับมอบหมายจากแผนกจัดการการใช้พ้ืนที่ ให้
ผลักดันผู้เช่าหรือผู้ขอใช้พ้ืนที่ และบริวารให้รื้อถอน ขนย้ายสิ่งปลูกสร้างของผู้เช่าและบริวารที่ผิดสัญญา
เช่า และได้บอกเลิกสัญญาเช่าแล้ว หรือสัญญาเช่าครบกําหนดชําระและไม่มีการต่อสัญญาเช่า พร้อมทั้ง
สําเนาเอกสารที่เก่ียวข้อง ตามท่ีผู้บังคับบัญชาระดับผู้อํานวยการกองมอบหมาย ให้ปฏิบัติตามข้อ 1.1-1.3 
หากผู้เช่าหรือผู้ขอใช้พ้ืนที่และบริวารยังไม่ขนย้ายทรัพย์สินหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพ้ืนที่ ให้แจ้ง
ผลการดําเนินการให้แผนกจัดการการใช้พ้ืนที่ทราบภายใน 60 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการผลักดัน
หรือรื้อถอนได้ พร้อมทั้งดําเนินการผลักดันผู้เช่าหรือผู้ขอใช้ต่อไป 
 (2.2)  การร้ือถอนหรือขนย้ายทรัพย์สินของผู้บุกรุก แยกเป็น 2 กรณี 
คือ 
 กรณีที่ 1 การรื้อถอนโรงเรือนหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ําเขตทางพิเศษ 
ในกรณีน้ีสิ่งที่จะดําเนินการร้ือถอนอยู่ในพ้ืนที่เขตทางพิเศษทั้งหมดหรือบางส่วน มีขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ดังน้ี 
 ก. ภายหลังจากการเจรจาผลักดันให้รื้อถอน ขนย้ายทรัพย์สิน 
ภายในเวลาอันสมควรแล้วไม่ได้ผลพนักงานผู้รับผิดชอบต้องมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทํา
การร้ือถอนออกไปภายใน 60 วัน นับแต่วันส่งหนังสือแจ้ง หรือกรณีที่ไม่สามารถส่งหนังสือแจ้งได้ให้การ
ทางพิเศษฯ  ปิดประกาศไว้ ณ บริเวณท่ีจะทําการรื้อถอน ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบห้าวันนับแต่วันปิด
ประกาศ โดยระบุวันที่การทางพิเศษฯ จะเข้าดําเนินการรื้อถอนด้วย เพ่ือให้พนักงานผู้ปฎิบัติมีอํานาจใน
การเข้าดําเนินการรื้อถอนดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 
36 และมาตรา 37 ตามลําดับ 
 ข. เสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือขอความเห็นชอบเข้าดําเนินการรื้อ
ถอน และ/หรือแจ้งความร้องทุกข์เพ่ือดําเนินคดีหากจําเป็น พร้อมรายละเอียด 
 ค. จัดเตรียมเอกสารในการเข้ารื้อถอน เช่น คําสั่งการทางพิเศษ
แห่งประเทศไทยเรื่อง มอบอํานาจให้ร้องทุกข์และดําเนินการต่อผู้กระทําผิดในคดีเก่ียวกับทางพิเศษ ตาม
พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550  บัญชีทรัพย์สินที่ขนย้าย ยานพาหนะและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนย้าย เป็นต้นประสานงานพนักงานฝ่ายกฎหมาย เพ่ือเข้าร่วมช้ีแจงข้อกฎหมายหรือ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพ่ือเจรจาช้ีแจงรักษาภาพลักษณ์ของการทางพิเศษฯ (เฉพาะกรณีที่จําเป็นต้อง
ใช้) 
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 ง. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่นครบาลท้องที่ เพ่ือขอกําลัง
คุ้มครองพนักงานการทางพิเศษฯ ที่ปฏิบัติงานและลงบันทึกประจําวันไว้เป็นหลักฐานก่อนและหลังการ
เข้าดําเนินการรื้อถอน 
 จ. ประสานงานกับสํานักเขตท้องที่ เพ่ือเข้าร่วมดําเนินการ
เฉพาะในกรณีจําเป็น เช่น ต้องมีการเก็บขยะมูลฝอย เศษวัสดุจากการเข้ารื้อถอนที่มีปริมาณมาก และการ
ทางพิเศษฯ ไม่มีอุปกรณ์เพียงพอ 

 กรณีที่ 2 การร้ือถอน ทาง ถนน หรือสิ่งอ่ืนใดที่สร้างขึ้นเพ่ือเช่ือมกับ
ทางพิเศษ หรือเช่ือมกับทาง ถนน ที่การทางพิเศษฯ ได้จัดสร้างขึ้นเพ่ือเช่ือมระหว่างทางพิเศษกับทาง
สาธารณะ ในกรณีนี้สิ่งที่จะทําการร้ือถอน ได้แก่ ทาง ถนน หรือสิ่งอ่ืนใด ที่ทําเช่ือมติดและอยู่นอกเขต
ทางพิเศษ มีขั้นตอนการดําเนินงาน ทําได้ 2 วิธี คือ วิธีที่ 1 การดําเนินการเช่นเดียวกับการรื้อถอนใน
กรณีที่ 1 ยกเว้นในเร่ืองการขนย้าย ในกรณีที่ 2 จะไม่มีการขนย้าย เพราะทรัพย์สินหรือวัสดุจากการ
รื้อถอนต้ังวางอยู่นอกพ้ืนที่ที่เขตทางพิเศษ การขนย้ายอาจก่อให้เกิดปัญหาทางด้านกฎหมายได้ วิธีที่ 2 
จัดทําสิ่งป้องกันในบริเวณที่เช่ือมต่อ เพ่ือมิให้ผู้ดําเนินการฝ่าฝืนได้ใช้ประโยชน์จากการเช่ือมต่อ 
 (2.3)  การขนย้ายและเก็บรักษาทรัพย์สินหรือวัสดุที่เข้าดําเนินการรื้อ
ถอน ในการขนย้ายทรัพย์สินจากการเข้ารื้อถอน พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2550 มิได้บัญญัติให้ การทางพิเศษฯ มีอํานาจในการดําเนินการขนย้ายทรัพย์สินแต่อย่างใด คงมีแต่
อํานาจในการรื้อถอนหรือทําลายตามควรแก่กรณีเท่าน้ัน ในทางปฏิบัติในปัจจุบันพนักงานผู้ปฏิบัติจะ
จัดทําบัญชีทรัพย์สิน เก็บรักษาทรัพย์สิน ตามสภาพของทรัพย์สินหรือวัสดุ และลงประจําวันไว้เป็น
หลักฐานก่อนและหลังการขนย้าย หากมีเจ้าของหรือผู้ครอบครองมีความประสงค์จะขอคืน ก็สามารถขอ
คืนได้ภายในกําหนด 
 (2.4)  การขายหรือจําหน่ายวัสดุที่เกิดจากการบุกรุกเขตทางพิเศษ 
 ในกรณีที่การเก็บรักษาวัสดุหรือสิ่งของต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น 
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาจะสูงเกินส่วนหรือเป็นภาระแก่การทางพิเศษฯ เกินกว่ากรณีพนักงานผู้ปฏิบัติที่
ต้องประสานกับเจ้าหน้าที่ตํารวจขอให้พิจารณาว่ากรณีเช่นน้ี จะดําเนินการอย่างไรหากมีความเห็นว่า
จําเป็นต้องจําหน่าย พนักงานผู้ปฏิบัติต้องนําเรื่องเสนอขออนุมัติ ผู้ว่าการการทางพิเศษฯ ให้ขายหรือ
จําหน่ายวัสดุที่เกิดจากการบุกรุกทางพิเศษเมื่อผู้ว่าการอนุมัติ ผู้ปฏิบัติต้องดําเนินการตามข้ันตอนของ
ข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุต่อไป 
 (3)  การป้องกันพ้ืนที่เขตทางพิเศษ 
 พนักงานการทางพิเศษฯ จะดําเนินการป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ในเขตทาง
พิเศษทั้งก่อนและภายหลังมีการบุกรุก กล่าวคือ 
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 (3.1)  การป้องกันก่อนมีการบุกรุก ให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจพ้ืนที่ตาม
แผนปฏิบัติงาน หากพบว่าบริเวณใดน่าจะมีการบุกรุกเขตทางพิเศษได้ง่ายหรือประชาชนทั่วไปไม่ทราบว่า
พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นเขตพ้ืนที่ของการทางพิเศษฯ  ให้เจ้าหน้าที่ติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์เก่ียวกับงานรักษา
เขตทาง และประกาศแจ้งห้ามบุกรุกเขตทางพิเศษให้ประชาชนท่ัวไปทราบ พร้อมทั้งรายงาน
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบต่อไป 
 (3.2)  การป้องกันภายหลังมีการบุกรุก เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่
พบการบุกรุกและทําการผลักดันผู้บุกรุก ตลอดจนเมื่อทําการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและขนย้ายทรัพย์สิน
ของผู้บุกรุกออกจากพ้ืนที่แล้ว จะต้องดําเนินการจัดทําเคร่ืองป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่เพ่ือไม่ให้มีการบุกรุก
บริเวณดังกล่าวได้อีก โดยจะพิจารณารูปแบบเคร่ืองป้องกันการบุกรุกตามสภาพของพื้นที่  เช่น รั้วตาข่าย 
รั้วลวดหนาม คูนํ้า เป็นต้น และหากมีการทําลายรั้วลวดหนาม รั้วตาข่ายซึ่งแสดงแนวเขตทางของ กทพ. 
ให้เจ้าหน้าที่ประสานกองบํารุงรักษาทาง เพ่ือซ่อมแซมจัดทํารั้วลวดหนาม รั้วตาข่าย เพ่ือบอกแนวเขตทาง
พิเศษ  หากมีความจําเป็นต้องใช้ Barrier เพ่ือป้องกัน รถยนต์บุกรุกในบริเวณพ้ืนที่ใหญ่ ๆ ให้พนักงาน
ประสาน ฝ่ายบํารุงรักษาเพ่ือทําการปิดก้ันต่อไป ในส่วนของเคร่ืองป้องกันการบุกรุกที่แผนกรักษาเขตทาง
ได้ดําเนินการ จัดทําเพ่ือปิดก้ันพ้ืนที่ หากมีการถูกทําลายโดยผู้บุกรุก ให้พนักงานรักษาเขตทาง 
ดําเนินการซ่อมแซมทันที พร้อมทั้งรายงานข้ันตอนการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบ 
 (3.3)  การพัฒนาพื้นที่ หากพื้นที่ในเขตทางพิเศษมีผู้บุกรุกเข้ามาทิ้ง
ขยะมูลฝอย หรือมีพ้ืนที่ที่สกปรก ไม่น่าดู ไม่เรียบร้อย แผนกรักษาเขตทางที่รับผิดชอบพ้ืนที่จะพัฒนา  
จัดเก็บทําความสะอาด โดยประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้อง เช่น กองบํารุงรักษาเขตทาง และ
พนักงานรักษาเขตทางร่วมกันพัฒนา แต่กรณีที่มีพ้ืนที่หรือขยะมีจํานวนมากเกินกว่าที่ แผนกรักษาเขต
ทางจะดําเนินการเองได้ ก็จะจัดเป็นพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาและทําความสะอาด โดยการประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง เช่น สํานักงานเขตในพ้ืนที่มาพัฒนาร่วมกันปรับปรุงเพ่ือให้สภาพพ้ืนที่เขต
ทางพิเศษอยู่ในสภาพเรียบร้อยและสวยงาม เมื่อดําเนินการแล้วเสร็จให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
 3)  การดําเนินการในทางปฏิบัติของพนักงานในการตรวจสอบการบุกรุก
ที่ดินในเขตทางพิเศษ 
 การควบคุมดูแลมิให้มีการบุกรุกพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ การทางพิเศษฯ จะ
ทําการ ตรวจสอบพ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง ดําเนินการผลักดันผู้บุกรุกให้ออกไปจากเขตทางพิเศษ  จัดทํา
สิ่งป้องกันการบุกรุกเขตทางพิเศษ ตามความเหมาะสมและเท่าที่จําเป็น  ดําเนินการด้านมวลชนกับ
ชาวชุมชน หรือประชาชน หรือเอกชนข้างเคียงพ้ืนที่ และหน่วยงานของรัฐในการช่วยเหลือตรวจสอบ
ดูแล มิให้มีการบุกรุกพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ  ดําเนินการจัดระเบียบในพ้ืนที่ที่มีการบุกรุกบ่อยคร้ัง 
เพ่ือให้มีแนวป้องกันพ้ืนที่อย่างถาวร และยังเป็นการเปิดพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษให้สามารถพัฒนาในเชิง
ธุรกิจต่อไปได้  เชิญชวนให้ประชาชนหรือเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐเช่าพ้ืนที่ในเขตทาง เพ่ือ
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ป้องกันการบุกรุกและเร่งรัดให้มีการพัฒนาพ้ืนที่โครงการขนาดใหญ่โดยเร็ว และพัฒนาพ้ืนที่ที่การ
ทางพิเศษฯ ยังไม่สามารถจัดหาผลประโยชน์ได้ให้เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนและสังคม อีกทั้งยัง
เป็นการป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ และเป็นการเพ่ิมสภาพแวดล้อมที่ดีในเขตทางพิเศษด้วย 
 3.1.4.4  แผนการโครงการก่อสร้างทางพิเศษในอนาคต 
 การทางพิเศษฯ มีแผนโครงการก่อสรา้งทางพิเศษฯ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในด้านการจราจรในอนาคตอีกหลายสายทางทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ซึ่งจะ
ทําให้มีที่ดินในเขตทางพิเศษให้ดูแลรักษาและพัฒนาเพ่ิมขึ้นอีกมาก ทําให้เกิดให้มีภาระค่าใช้จ่ายใน
การดูแลรักษาเพ่ิมมากขึ้นอีก ตามตารางแสดงโครงการก่อสร้างทางพิเศษในอนาคต  ดังน้ี116 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 116  บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จํากัด, โครงการก่อสรา้งทางพิเศษใน
อนาคต, สืบคน้วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 จาก http://www.area.co.th/PDF/seminavs/ 
vicham.pdf  
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ตารางที่ 3.2  แสดงโครงการก่อสร้างทางพิเศษในอนาคต 
 
ลําดับ โครงการ ระยะ 

ทาง 
ปีที่ก่อสรา้ง ปีที่เปิด

บริการ 
1 ทางพิเศษสายศรีนครินทร-์บางนา-

สมุทรปราการ 
13.8 2555-2557 2557 

2 ทางพิเศษสายทางพิเศษศรีรัช- 
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 

17.0 2554-2557 2557 

3 ทางพิเศษสายทางพิเศษศรีรัช-ดาวคะนอง 6.1 2556-2558 2558 
4 ถนนรวมและกระจายการจราจร(C/D Road) 2.0 2555-2557 2557 
5 ระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายใต้ ตอน S2 7.8 2558-2559 2560 
6 ระบบทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ 39.7 2557-2560 2560 
7 ทางพิเศษสายบางพูน-ธัญบุร-ี 

วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
13.5 2558-2561 2561 

 
8 ทางพิเศษสุวรรณภูมิ(M1) 22.5 2558-2561 2561 
9 ทางพิเศษสายพระราม2-เพชรเกษม-นนทบุรี 28.3 2560-2563 2563 
10 ทางพิเศษสายพระราม4-ตากสิน- 

วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
20.6 2561-2564 2564 

11 ทางพิเศษสายดาวคะนอง- 
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 

8.8 2562-2564 2564 

 
 3.1.5  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษของการทางพิเศษแห่ง 
 ประเทศไทย 

การพัฒนาพ้ืนที่ของการทางพิเศษฯ เป็นการนําที่ดินที่เวนคืนและก่อสร้างทางพิเศษ ตาม
วัตถุประสงค์ของการเวนคืนเสร็จแล้ว มาพัฒนาทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดจึงต้องคํานึงถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งก็มีกฎหมาย ที่เ ก่ียวข้อง เช่น 
พระราชบัญญัติการทางพิเศษฯ พ.ศ.2550 ข้อบังคับพัสดุของการทางพิเศษ ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติจราจรทางบก กฎกระทรวง ดังน้ี 
 3.1.5.1  พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 
 พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 ได้มีการกําหนด
วัตถุประสงค์ในการก่อต้ังองค์กรและได้กําหนดให้ดําเนินกิจการภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์การ
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จัดต้ังองค์กร ซึ่งรวมถึงการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษด้วย แต่ในขณะเดียวกันพระราชบัญญัติการ
ทางพิเศษฯ ก็มีข้อจํากัดเก่ียวกับการพัฒนาพ้ืนที่ในเชตทางพิเศษ ทําให้มีการพัฒนาพื้นที่ได้ไม่
คล่องตัวเท่าที่ควร ดังน้ี 
 มาตรา 8 ให้ กทพ. เป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี 
  1) สร้างหรือจัดให้มีทางพิเศษด้วยวิธีใดๆ ตลอดจนบํารุงและรักษาทางพิเศษ 
  2) ดําเนินงานหรือธุรกิจเก่ียวกับทางพิเศษ และธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวเน่ืองกับ
ทางพิเศษหรือที่เป็นประโยชน์แก่ กทพ. 
 มาตรา 10 ให้ กทพ. มีอํานาจหน้าที่กระทํากิจการภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตาม
มาตรา  8  และอํานาจเช่นว่าน้ีให้รวมถึง 
  4) กําหนดมาตรการเพ่ือความปลอดภัย เก่ียวกับการใช้ การรักษาทาง
พิเศษตลอดจนการใช้ และการรักษาทรัพย์สิน การให้บริการ และการอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ใน
เขตทางพิเศษ 
  8) ลงทุนหรือเข้าร่วมกิจการกับบุคคลอ่ืนเพ่ือประกอบธุรกิจเก่ียวกับหรือ
เก่ียวเน่ืองกับกิจการของ กทพ. 
  12) ให้เช่าหรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ กทพ. ตามความจําเป็นเพ่ือ
ประโยชน์แก่ กทพ. โดยคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะควบคู่ไปด้วย 
  14) กระทําอย่างอ่ืนบรรดาที่เก่ียวกับหรือเน่ืองในการจัดให้สําเร็จ ตาม
วัตถุประสงค์ของการทางพิเศษฯ 
 มาตรา 36 ในกรณีที่ กทพ. ได้จัดทําทางหรือถนนเพื่อเช่ือมระหว่างทางพิเศษกับ
ทางสาธารณะอ่ืน ผู้ใดจะสร้างทางหรือถนนหรือสิ่งอ่ืนใดเพ่ือเช่ือมต่อกับทางหรือถนนน้ันหรือลอด
หรือข้ามทางหรือถนนน้ัน ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก กทพ. 
 การอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ กทพ. กําหนด และเมื่อมีความ
จําเป็นแห่งกิจการทางพิเศษ กทพ. จะเพิกถอนเสียก็ได้ 
 ทาง ถนน หรือสิ่งอ่ืนใดที่สร้างขึ้นโดยฝ่าฝืนวรรคหน่ึง ให้ กทพ. มีหนังสือให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองดําเนินการร้ือถอนทาง ถนน หรือสิ่งอ่ืนใดดังกล่าวภายในเวลาท่ีกําหนดแต่ต้องไม่
น้อยกว่าหกสิบวันนับแต่วันที่ได้ส่งหนังสือแจ้ง ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ดําเนินการภายในเวลาที่
กําหนด ให้ กทพ. มีอํานาจดําเนินการเช่นน้ันได้เอง โดยให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองซึ่งทาง ถนน หรือ
สิ่งอ่ืนใดนั้นเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย 
 ในกรณีที่ กทพ. ไม่สามารถส่งหนังสือแจ้งให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามวรรค
สามได้ ให้ กทพ. ประกาศให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์น้ันทราบโดยอย่างน้อยให้ทํา
เป็นหนังสือปิดไว้ ณ ที่ที่อสังหาริมทรัพย์น้ันต้ังอยู่ และ ณ สถานที่ตามมาตรา 32 (2) โดยระบุ
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กําหนดเวลาที่ กทพ. จะเข้าดําเนินการตามวรรคสาม ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบห้าวันนับแต่วันปิด
ประกาศแจ้งความ 
 เมื่อ กทพ. ได้ปฏิบัติตามวรรคสี่แล้ว ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองได้รับหนังสือ
แจ้งน้ันแล้ว 
 ในกรณีจําเป็นและเร่งด่วนเพ่ือป้องกันอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดแก่ทาง
พิเศษ ให้ กทพ. มีอํานาจปิดก้ันทาง ถนน หรือสิ่งอ่ืนใดน้ันได้ และเมื่อหมดความจําเป็นเร่งด่วน
ดังกล่าวแล้ว ให้ กทพ. ดําเนินการตามวรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า 
 มาตรา 37 ภายใต้บังคับมาตรา 36 ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างโรงเรือนหรือสิ่งอ่ืนใดหรือ
ปลูกต้นไม้หรือพืชผลอย่างใดๆ ในทางพิเศษ หรือเช่ือมต่อกับทางพิเศษ เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐ
ที่มีอํานาจหน้าที่ดําเนินกิจการอันเป็นสาธารณูปโภคมีความจําเป็นต้องปักเสาพาดสาย หรือวางท่อใน
เขตทางพิเศษ หรือเพ่ือข้ามหรือลอดทางพิเศษ ให้หน่วยงานของรัฐน้ันทําความตกลงกับ กทพ. ก่อน 
และถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ในเหตุลักษณะของงานหรือในเร่ืองค่าเช่า ให้เสนอรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัย 
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
 ในกรณีที่การดําเนินกิจการอันเป็นสาธารณูปโภคตามวรรคหน่ึง ได้กระทําโดย
เอกชนที่ได้รับสัมปทาน กทพ. อาจเรียกเก็บค่าตอบแทนในการใช้พ้ืนที่ดังกล่าวได้ 
 โรงเรือนหรือสิ่งอ่ืนใดที่สร้างขึ้น หรือต้นไม้หรือพืชผลที่ปลูกขึ้นโดยฝ่าฝืนวรรคหน่ึง 
ให้ กทพ.   มีอํานาจรื้อถอนหรือทําลายตามควรแต่กรณี ทั้งน้ี ให้นําความในมาตรา 36 วรรคสาม 
วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา 57 กทพ. ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดําเนินกิจการ
ดังต่อไปน้ี 
 5)  ให้เช่าหรือให้สิทธิใดๆ ในอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินหน่ึงร้อยล้าน
บาทหรือที่มีกําหนดเวลาการให้เช่าหรือให้สิทธิใดๆ เกินห้าปี เว้นแต่การให้เช่าหรือให้สิทธิน้ันเป็นการ
ให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
 3.1.5.2  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
 การทางพิเศษเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายซึ่งต้องบังคับตามกฎหมายเอกชนด้วยการ
ทําสัญญาเช่าพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษต่างๆ จึงต้องเข้าลักษณะเป็นสัญญาเช่าตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ดังน้ันการทําสัญญาเช่าต่างๆ ต้องสอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิยช์ดัวย
ซี่งมีมาตราที่เก่ียวข้องโดยตรง คือ มาตรา 538 ดังน้ี 
 มาตรา 538 เช่าอสังหาริมทรัพย์ ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหน่ึงอย่างใดลง
ลายมือช่ือฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสําคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ ถ้าเช่ามีกําหนดกว่าสาม
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ปีขึ้นไป หรือกําหนดตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าไซร้ หากมิได้ทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ท่านว่าการเช่าน้ันจะฟ้องร้องให้บังคับคดีได้แต่เพียงสามปี 
 3.1.5.3  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 ตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ได้กําหนดให้ทางพิเศษเป็นอาคารประเภทหนึ่ง 
ดังน้ันการดําเนินการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในเขตทางพิเศษก็ต้องคํานึงถึง พระราชบัญญัติควบคุม
อาการด้วย ซึ่งมีมาตราที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติน้ี 
 อาคาร หมายความว่า ตึก บ้านเรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงานและสิ่งที่
สร้างขึ้นอย่างอ่ืน ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยใด้ และหมายความรวมถึง 
   2) เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายนํ้า อู่เรือ คานเรือ ท่านํ้า ท่า
จอดเรือ รั้ว กําแพง หรือประตู ที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้
บุคคลทั่วไปใช้สอย 
 กฎกระทรวงว่าด้วย การยกเว้น ผ่อนผัน หรือกําหนดเง่ือนไขในการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2550 
 ข้อ 2 ให้อาคารดังต่อไปน้ีได้รับยกเว้นผ่อนผันไม่ต้องขออนุญาตตาม มาตรา 21 
มาตรา 22 มาตรา32 มาตรา 33 และมาตรา 34 
  3) อาคารขององค์การของรัฐที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายที่ใช้ในกิจการของ
องค์กรหรือใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
 3.1.5.4  พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
 เน่ืองจากพ้ืนที่ในทางพิเศษ ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างถนนคู่ขนาน หรือตัดเส้นทาง
สาธารณะเดิม เช่น ถนน ซอย ทางเดิน ลําคลอง หรือตัดผ่านชุมชน ดังน้ัน การพัฒนาพ้ืนที่ใต้ทาง
พิเศษจะต้องคํานึงถึงมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการจราจรด้วย เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อ
ประชาชนทั่วไป ผู้ใช้ทาง หรือชุมชนที่ทางพิเศษตัดผ่าน 
 เมื่อได้พิจารณาถึงข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ จะเห็นได้ว่า
พระราชบัญญัติการทางพิเศษฯ ได้ให้อํานาจไว้ให้การทางพิเศษฯ สามารถดําเนินการให้เช่าหรือ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของการทางพิเศษฯ ตามความจําเป็นเพ่ือประโยชน์แก่การทางพิเศษฯ โดย
คํานึงถึงประโยชน์สาธารณะควบคู่ไปด้วย และมีอํานาจลงทุนหรือเข้าร่วมกิจการกับบุคคลอ่ืน เพ่ือ
ประกอบธุรกิจเก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ืองกับกิจการของการทางพิเศษฯ แต่อํานาจในการดําเนินการ
ดังกล่าวยังอยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติการทางพิเศษฯ มาตรา 57(5) ที่กําหนดให้การทางพิเศษฯ ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ก่อนจึงจะดําเนินกิจการให้เช่าหรือให้สิทธิใดๆ ใน
อสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินหน่ึงร้อยล้านบาท หรือที่มีกําหนดระยะเวลาการให้เช่าหรื่อให้สิทธิใดๆ 
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เกินห้าปี เว้นแต่การให้เช่าหรือให้สิทธิน้ันเป็นการให้แก่หน่วยงานของรัฐ ซึ่งข้อจํากัดตามมาตราน้ีทํา
ให้การทางพิเศษฯ พัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ควบคู่สาธารณประโยชน์ในรูปแบบโครงการขนาดใหญ่ได้
ยาก เพราะการให้เช่าหรือให้สิทธิใดๆ ในอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบโครงการขนาดใหญ่มูลค่าโครงการ
ส่วนใหญ่เกินหน่ึงร้อยล้านบาทและใช้ระยะเวลาในการคืนทุนหลายปี ซึ่งสํานักงานอัยการสูงสุดได้เคย
ให้ความเห็นเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2545 กรณีความหมายของคําว่า “กิจการของรัฐ” และ 
“ร่วมงานหรือดําเนินการ” ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการใน
กิจการของรัฐ พ.ศ.2535 มาตรา 5 ว่าการทางพิเศษฯ ต้องคิดคํานวณโดยพิจารณาจากค่าเช่า
ผลตอบแทนต่างๆ ที่ได้รับทั้งหมดรวมกับมูลค่าที่ดินอาคารสิ่งปลูกสร้างพร้อมส่วนควบและอุปกรณ์ที่
มีขณะที่ร่วมดําเนินการกับเอกชน เพราะท่ีดินน้ันถือเป็นทุนส่วนหน่ึงของการลงทุนร่วมธุรกิจด้วย117 
ดังน้ันข้อจํากัดของกฎหมายมาตรานี้ทําให้ พัฒนาพ้ืนที่เชิงพาณิชย์ควบคู่สาธารณประโยชน์ในรูปแบบ
โครงการขนาดใหญ่เกิดขึ้นได้ยาก เพราะเมื่อพิจารณาตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุดแล้ว 
มูลค่าโครงการเกือบทุกโครงการจะมีมูลค่าเกินหน่ึงร้อยล้านทําให้ต้องนําเรื่องการพัฒนาพ้ืนที่เชิง
พาณิชย์ควบคู่สาธารณประโยชน์เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ซึ่งการนําเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีต้องผ่านกระบวนการในทางปฏิบัติหลายขั้นตอนกว่าเรื่องจะถูกนําเสนอคณะรัฐมนตรีให้
ความเห็นชอบได้ หากมิใช่นโยบายรัฐบาลแล้วโครงการพัฒนาพ้ืนที่แปลงใหญ่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก 
ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยๆ ทําให้นโยบายในการพัฒนาพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 
และบางคร้ังพรรคการเมืองต้องการใช้พ้ืนที่เพ่ือเรียกคะแนนนิยมก็จะให้ชะลอโครงการพัฒนาพ้ืนที่ใน
เชิงพาณิชย์ แต่ให้นําพ้ืนที่ไปพัฒนาเพ่ือสาธารณประโยชน์ภายใต้การสนับสนุนของพรรคการเมืองที่
บริหารประเทศในขณะน้ันอยู่แทน ทําให้การทางพิเศษฯ เสียโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบ
โครงการขนาดใหญ่ อีกทั้งเอกชนผู้ที่สนใจจะมาลงทุนก็ขาดความมั่นใจในการลงทุนพัฒนาพ้ืนที่
ดังกล่าว 
 นอกจากนี้แล้วการให้เช่าพ้ืนที่ในรูปแบบโครงการขนาดใหญ่จะใช้พ้ืนที่จํานวนมาก ซึ่งที่ดินที่
จะนํามาพัฒนาพ้ืนที่ได้น้ันเป็นที่ดินที่ได้จากการเวนคืนที่ดินเพ่ือก่อสร้างทางพิเศษทําให้พ้ืนที่แต่ละ
บริเวณจะมีโฉนดที่ดินหลายแปลงและได้โอนกรรมสิทธ์ิเป็นของการทางพิเศษฯ แล้ว ดังน้ันเมื่อการให้
เช่ารูปแบบโครงการระยะเวลาการให้เช่าถ้าเกิน 3 ปีก็ต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ มิฉะน้ันก็จะฟ้องร้องให้บังคับคดีได้แต่เพียง 3 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 538 ซึ่งเป็นปัญหาในทางปฏิบัติมาก เพราะต้องรื้นค้นโฉนดจํานวนมากมาดําเนินการจด

                                                        
117  สํานักงานอัยการสูงสุด หนังสือที่ อส. 0017/2004 เรื่อง หารือข้อกฎหมายกรณีนํา

ที่ดินที่ถูกเวนคืนเพื่อสร้างทางพิเศษ มาจัดทําโครงการพัฒนาท่ีดินเพื่อจัดหาประโยชน์เป็นการ
ชั่วคราว, 18 กุมภาพันธ์ 2545, หน้า 4. 
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ทะเบียน ซึ่งที่เคยปฏิบัติมาการจดทะเบียนการเช่าดังกล่าวใช้ระยะเวลาเป็นปี และใช้พนักงานจํานวน
มากในการดําเนินการดังกล่าว เกิดภาระค่าใช้จ่ายสูงในการจดทะเบียนดังกล่าว แม้ว่าการทางพิเศษฯ 
ได้ผลักภาระค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนให้ผู้เช่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายก็ตาม ก็ยังมีค่าใช้จ่ายในการที่
พนักงานต้องใช้เวลาในการร้ือค้นโฉนดที่ดินแปลงที่ให้เช่าออกมาจดทะเบียน ทําให้ขาดความคล่องตัว
ในการดําเนินพัฒนาพ้ืนที่ 
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ได้กําหนดให้ทางพิเศษเป็นอาคารประเภทหนึ่ง 
ดังน้ันการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใดๆ ใต้ทางพิเศษจะถือว่าเป็นอาคารซ้อนอาคารจะกระทําไม่ได้ และ
การก่อสร้างอาคารใต้ทางพิเศษ จะต้องคํานึงถึงฐานรากโครงสร้างทางพิเศษ ระบบสาธารณูปโภคใต้
ทางพิเศษ และระบบจราจร ทําให้การก่อสร้างใต้ทางพิเศษจึงทําได้เพียงอาคารช่ัวคราวที่พร้อมจะร้ือ
ถอนออกไปได้ทันที และทางแก้ของการไม่ต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคารดังกล่าว ก็
คือ ต้องให้กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธ์ิของการทางพิเศษฯ ทันทีโดยอาศัย
กฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกําหนดเง่ือนไข ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2550 ที่กําหนดให้อาคารขององค์การของรัฐที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายท่ีใช้ใน
กิจการขององค์กรหรือใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ได้รับยกเว้น ผ่อนผันไม่ต้องขออนุญาต ซึ่งบางคร้ัง
การทางพิเศษฯ ไม่ประสงค์ที่จะได้กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินดังกล่าวเลย 
 นอกจากข้อกฎหมายดังกล่าวที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาพ้ืนที่แล้วยังมีข้อกฎหมายท่ีทําให้
การทางพิเศษฯ จะพัฒนาที่ดินร่วมกับเอกชนที่มีที่ดินติดกับทางพิเศษไม่ได้เลย คือ พระราชบัญญัติ
การทางพิเศษฯ มาตรา 37 ที่ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างโรงเรือนหรือสิ่งอ่ืนใด หรือปลูกต้นไม้หรือพืชผลอย่าง
ใดๆ ในทางพิเศษ หรือเช่ือมต่อกับทางพิเศษ เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐ ที่มีอํานาจหน้าที่ดําเนิน
กิจการอันเป็นสาธารณูปโภค ให้หน่วยงานของรัฐน้ันทําความตกลงกับการทางพิเศษฯ ก่อนจึงจะ
ดําเนินการได้ ถ้าโรงเรือนหรือสิ่งอ่ืนใดที่สร้างขึ้น หรือต้นไม้ หรือพืชผลที่ปลูกขึ้นโดยฝ่าฝืนมาตราน้ีให้
การทางพิเศษฯ มีอํานาจร้ือถอนหรือทําลายตามควรแก่กรณี ซึ่งเป็นบทบังคับคือต้องรื้อถอนหรือ
ทําลายเท่าน้ัน ซึ่งความหมายของ “ทางพิเศษ” หมายความถึง ทางหรือถนน ซึ่งจัดสร้างขึ้นหรือได้รับ
โอนหรือได้รับมอบไม่ว่าจะจัดสร้างขึ้นในระดับพ้ืนดินเหนือหรือใต้พ้ืนดิน หรือพ้ืนนํ้า เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการจราจรเป็นพิเศษ.... ดังน้ันการทางพิเศษฯ จะพัฒนาพ้ืนที่ร่วมกับเอกชนที่มีที่ดินติดกับ
ทางพิเศษ ไม่ได้เลยไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษฯ มาตรา 37 ทําให้การ
ทางพิเศษฯ และเอกชนที่มีที่ดินติดกับทางพิเศษเสียโอกาสที่จะพัฒนาพ้ืนที่ร่วมกัน เช่น การจัดทําจุด
พักรถ สถานีน้ํามันเช้ือเพลิง ร้านค้า ริมทางพิเศษในระดับพ้ืนดินในบริเวณต่างๆ ซึ่งเท่าที่ผ่านมามี
บริเวณจุดพักรถริมทางพิเศษสายเฉลิมมหานครบางนาขาออก และจุดพักรถริมทางพิเศษสายเฉลิม
มหานครบางนาขาเข้า ที่มีจุดพักรถสถานีนํ้ามัน เช่ือมต่อกับทางพิเศษ ทั้งสองฝั่ง โดยท่ีดินที่นํามาทํา
จุดพักรถนั้นเป็นที่ดินของสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งการทางพิเศษฯ ได้ทําข้อตกลงระหว่าง



96 

 

การทางพิเศษฯ ร่วมกับสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมให้เปิดทางเข้า-ออกเช่ือมกับทางพิเศษ เพ่ือ
ให้บริการแก่ผู้ใช้ทางพิเศษและชุมชนบริเวณใกล้เคียง และการทางพิเศษฯ ก็ได้รับผลประโยชน์ตอบ
แทนจากการให้เช่ือมทางพิเศษดังกล่าว การดําเนินการเช่ือมทางพิเศษบริเวณดังกล่าว น้ีสามารถ
ดําเนินการได้เน่ืองจากเป็นกิจการร่วมกันระหว่างสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กับการทางพิเศษฯ 
ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของรัฐ แต่ถ้าเป็นเอกชนร่วมกับการทางพิเศษฯ จะดําเนินการ
ไม่ได้เลย ทําให้การทางพิเศษฯ เสียโอกาสในการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบทางพิเศษ 
 
 3.1.6  แนวทางการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษของประเทศไทย 
 เน่ืองจากการทางพิเศษฯ มีพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 
กําหนดให้การทางพิเศษฯ สามารถให้เช่าหรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของการทางพิเศษฯ ได้ตาม
ความจําป็นเพ่ือประโยชน์แก่การทางพิเศษฯ โดยคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะควบคู่ไปด้วย ซึ่งถือว่า
อํานาจที่ให้ยังมีข้อจํากัดที่ทําให้การทางพิเศษฯ ไม่สามารถพัฒนาพื้นที่ในเชิงพาณิชย์ได้เต็ม
รูปแบบ118ประกอบกับเมื่อพิจารณาถึงอํานาจหน้าที่หลักของการทางพิเศษฯ ซึ่งถือการก่อสร้างระบบ
ทางพิเศษเพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครเป็นงานหลัก ฉะน้ันการลงทุนซึ่ง
นอกเหนือไปจากน้ี และต้องใช้เงินลงทุนเป็นจํานวนมากๆ หากการทางพิเศษฯ จะทําการลงทุนเองก็
จะเป็นการไม่สมควร และผิดวัตถุประสงค์เดิมไป119 ดังน้ัน หากจะพิจารณาแนวทางเลือกที่ดีในการ
พัฒนาพ้ืนที่กรณีพ้ืนที่ที่มีขนาดใหญ่ ควรเลือกที่จะพัฒนาพ้ืนที่ในลักษณะโครงการ โดยการจัดหาเอก
ขนผู้สนใจรายเดียวเป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง และบริหารจัดการพ้ืนที่ทั้งหมด ทั้งน้ี เพ่ือให้การใช้ประโยชน์
พ้ืนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และง่ายต่อการควบคุมดูแล120 โดยควรมีการพัฒนาพ้ืนที่รูปแบบ
โครงการขนาดใหญ่ ควบคู่กับการจัดทําสาธารณประโยชน์ หรือ CSR เช่น ทางจักรยาน สวนหย่อม 
หรือสวนสาธารณะ จะให้ประโยชน์โดยรวมสูงกว่า การให้เช่ารายย่อย และดูแลรักษาพ้ืนที่ ได้ง่ายกว่า

                                                        
118  อุทัยรัตน์ มาเมือง, พนักงานบริหารทั่วไประดับ 6 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, 2 

กรกฎาคม 2557, การสัมภาษณ์. 
119  สุเมธ อังศุกรานต์, แนวทางการพัฒนาพื้นที่ใต้ทางพิเศษเพื่อการพาณิชยกรรมในย่าน

เพลินจิต พระราม 4 พระราม 3 และสีลม (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548), หน้า 16. 
120  อุทัยรัตน์ มาเมือง, เรื่องเดิม. 
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ผู้เช่ารายย่อย121 การให้เช่าพ้ืนที่ช่ัวคราวแบบรายย่อยเป็นการให้เช่าพ้ืนที่ที่มีเน้ือที่เพียงเล็กน้อย จะมี
ปัญหาในเร่ืองพ้ืนที่ที่ให้เช่าจะมีลักษณะเป็นฟันหลอ และต้องมีการบริหารสัญญาเช่าเป็นจํานวนมาก 
เป็นภาระในการตรวจสอบผู้เช่าให้ปฏิบัติตามสัญญาและลักษณะการเช่าไม่เป็นไปในทางเดียวกัน122  
 ที่ดินที่ การทางพิเศษฯ ได้กรรมสิทธ์ิมาโดยการเวนคืนตามกฎหมาย ภายหลังที่ได้ก่อสร้าง
ทางพิเศษเสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนแล้ว พ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ รวมถึงพ้ืนที่ได้
เวนคืนแล้วแต่ยังไม่ได้ก่อสร้างทางพิเศษด้วยเหตุผลเก่ียวกับความจําเป็นบางประการ แต่โครงการ
ก่อสร้างยังไม่ได้ยกเลิกไป หากปล่อยให้ที่ดินดังกล่าวขาดการบํารุงรักษาท่ีดี หรือมีผู้บุกรุกเข้ามาใช้
พ้ืนที่ กลายเป็นภาระท่ีการทางพิเศษฯ จะต้องเข้าไปดูแลรักษาอันเป็นการเพ่ิมรายจ่ายให้กับการทาง
พิเศษฯ โดยไม่จําเป็น ซึ่งหากนําที่ดินเหล่าน้ีไปพัฒนาให้เกิดผลประโยชน์โดยวิธีใดวิธีหน่ึง นอกจากจะ
สามารถจัดหารายได้เพ่ิมเติมแล้ว ยังเป็นการลดรายจ่ายในการบํารุงรักษาอีกด้วย123 แต่ด้วยข้อจํากัด
ของพระราชบัญญัติการทางพิเศษฯ พ.ศ. 2550  มาตรา 57(5) กรณีการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มี
มูลค่าเกินหน่ึงร้อยล้าน หรือระยะเวลาการให้เช่าเกิน 5 ปี ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ก่อนจึงจะดําเนินการได้ ซึ่งการพัฒนาพ้ืนที่ในรูปแบบโครงการเกือบทุกโครงการจะมีมูลค่าโครงการ
กว่าหน่ึงร้อยล้าน ระยะเวลาคืนทุนกว่า 5 ปี ดังน้ัน ควรขยายข้อกฎหมายในเรื่องของมูลค่าโครงการ
จากหน่ึงร้อยล้าน หรือระยะเวลาการเช่า 5 ปี ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบออกไป
มากกว่าน้ี124 เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานของการทางพิเศษฯ และการแข่งขันกับ
ภาคเอกชน125 
 ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าวัตถุประสงค์หลักของการทางพิเศษฯ คือสร้างหรือจัดให้มีทางพิศษ
ด้วยวิธีใดๆ ดังน้ันวัตถุประสงค์ของการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษของการทางพิเศษฯ จึงไม่ใช่การ
จัดหารายได้เป็นหลัก แต่เป็นการดูแลรักษาพ้ืนที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและใช้พ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ซึ่งอาจเป็นแหล่งอาชญากรรม มั่วสุม หรือเป็นที่ทิ้งขยะ
ก่อให้เกิดโรคภัยตามมา เป็นต้น ส่วนรายได้ที่ตามมาน้ันเป็นเพียงผลประโยชน์ที่รองลงมาเท่าน้ัน แต่

                                                        
121  วิสิทธ์ิ ตันหลําบุตร, นิติกรระดับ 7 หัวหน้าแผนกจัดเก็บรายได้ 1 การทางพิเศษแห่ง

ประเทศไทย, 2 กรกฎาคม 2557, การสัมภาษณ์. 
122  กัญญา วิริยะภาพ, นิติกรระดับ 6 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, 2 กรกฎาคม 2557, 

การสัมภาษณ์. 
123  ยืนหยัด ใจสมุทร, เรื่องเดิม. 
124  สุเมธ อังศุกรานต์, เรื่องเดิม. 
125  อุทัยรัตน์ มาเมือง, เรื่องเดิม. 
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อย่างไรก็ตาม การพัฒนาพ้ืนที่เชิงพาณิชย์ควบคู่สาธารณประโยชน์จะมีวิธีการและข้ันตอนที่ค่อนข้าง
ซับซ้อน และมีข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องหลายประการซึ่งเป็นข้อจํากัดในการดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่ 
หากการทางพิเศษฯ ไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ให้ดําเนินการโดยลดข้ันตอนหรือข้อจํากัดทาง
กฎหมายบางข้อ โอกาสท่ีจะพัฒนาพ้ืนที่ในรูปแบบโครงการขนาดใหญ่ก็จะเกิดขึ้นได้ยาก 
 

3.2  กฎหมายเก่ียวกับการพัฒนาพื้นท่ีในเขตทางพิเศษของรัฐฟลอริด้า 
 
 ในรัฐฟลอริด้ามีการสร้างทางพิเศษเพ่ือใช้ในการจราจรเช่นเดียวกับประเทศไทย มีกฎหมาย
เก่ียวกับทางพิเศษที่ได้ให้อํานาจหน้าที่ให้หน่วยงานสามารถดําเนินการเก่ียวกับระบบทางพิเศษได้ 
และในกฎหมายดังกล่าวได้ให้ความหมายของคําว่า “ทางพิเศษ” หมายความว่า ถนน หรือถนนหลวง 
ที่ออกแบบมาเพ่ือการจราจร ทางหลวงหรือถนนอาจจะได้ใช้ประโยชน์โดยรถบรรทุก รถประจําทาง 
และรถเพ่ือธุรกิจ จะได้รับการยกเว้น หรืออาจจะให้ใช้ได้โดยผ่านวิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมายจราจร 
 กฎหมายการทางพิเศษฟลอริด้า ได้กําหนดให้ “หน่วยงาน”การทางพิเศษที่จัดต้ังตาม
กฎหมายการทางพิเศษฟลอริด้า ประกอบด้วยหน่วยการเมือง บริษัทและหน่วยงานสาธารณะสําหรับ
วัตถุประสงค์ในส่วนที่เก่ียวกับการออกพันธบัตรโดยตรง ซึ่งหน่วยงานนี้จะหมายถึงหน่วยงานท่ีต้ังขึ้น
ในเคาน์ตีตามกฎหมายน้ี126 
 
 3.2.1  วัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายการทาง 
 พิเศษฟลอริด้า 
 กฎหมายการทางพิเศษฟลอริด้า ได้กําหนดวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ให้กับหน่วยงานที่
ดูแลทางพิเศษไว้ เพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการทางพิเศษ ดังน้ี127 
 1)  หน่วยงานจัดต้ังและก่อต้ังตามกฎหมายการทางพิเศษแห่งฟลอริด้าสามารถเข้า
ถือครอง ยึดถือ ก่อสร้าง รักษา ดําเนินการ และเป็นเจ้าของระบบทางพิเศษ 
 2)  ในแต่ละหน่วยงาน การก่อสร้างระบบทางพิเศษ จะก่อสร้างทางพิเศษ การ
ก่อสร้างระบบทางพิเศษ อาจทําให้สําเร็จเป็น segments,phases หรือ stages ตามสถานการณ์ที่ทํา
ได้ในแบบ segments, phases หรือ stages เพ่ือเป็นไปตามแบบของทางพิเศษแต่ละหน่วยงานใน

                                                        
126  The Florida Senate, Public Transportation Expressway and Bridge 

Authorities, สืบค้นวันที่ 17 มีนาคม 2558 จาก https://www.flsenate.gov/Laws/Statutes/ 
2012/Chapter348 

127   เรื่องเดียวกัน. 
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การก่อสร้างระบบทางพิเศษ จะก่อสร้างส่วนต่อขยาย เพ่ิมเติม ส่วนพัฒนากับระบบทางพิเศษหรือ
สาธารณูปโภคต่อเน่ือง รวมไปถึงส่วนที่จําเป็นอย่างสิ่งแวดล้อม ถนน สะพาน และถนนทางลัด และ
เพ่ือการเปลี่ยนหรือแปลง หรือ ทบทวนของโครงการที่น่าจะเหมาะสม หน่วยงานอาจเพ่ิมทางพิเศษ
ในระบบทางพิเศษ ภายใต้เง่ือนไขและข้อกําหนดที่บัญญัติไว้ในกฎหมายการทางพิเศษแห่งฟลอริด้า 
ด้วยความยินยอมเป็นหนังสือของคณะกรรมาธิการของเคาน์ตีในแต่ละเคาน์ตีที่มีเขตการปกครอง ถ้า
ส่วนขยายทางพิเศษขาดเงินทุนที่เพียงพอ และเป็นการเก่ียวเนื่องกับแผนงาน โครงการ หรือระบบ
ของหน่วยงาน 
 3)  หน่วยงานแต่และหน่วยงานอาจใช้อํานาจที่จําเป็น ต่อเน่ือง เหมาะสม เพ่ือให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ รวมไปถึง สิทธิและอํานาจ ดังน้ี 
 3.1)  ฟ้องและสู้คดี ร้องเรียนและถูกร้องเรียน และเรียกร้องและป้องกันในศาล 
 3.2)  ดัดแปลง ใช้ และเปลี่ยนแปลงตราของหน่วยงาน 
 3.3)  เข้ายึดถอื ซื้อ ยึดถือ เช่าเป็นผู้เช่า และการใช้สิทธิในทรัพย์ กรรมสิทธ์ิ 
บุคคลสิทธ์ิ หรอืรวมทรัพย์ที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรม หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่จําเป็น หรือเหมาะสม 
เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และขาย ให้เช่าหรือผู้ให้เช่า โอน และแบ่งทรัพย์หรือ
ผลประโยชน์ในเวลาที่ได้เข้าถือครองทรัพย์น้ัน 
 3.4)  เข้าทําสญัญาเช่า ไม่ว่าจะเป็นผู้เช่าหรือผู้ให้เช่า เพ่ือที่จะให้มสีิทธิในสัญญา
ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายการทางพิเศษแห่งฟลอริด้า 
 3.5)  เพ่ือซ่อมแซม เปลี่ยนแปลง คิดค่าใช้จ่าย ก่อต้ัง และเก็บค่าผ่านทาง อัตรา 
ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เพ่ือการบริหารและระบบสาธารณูปโภค โดยที่ค่าผ่านทาง 
อัตรา ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ จะต้องเพียงพอที่จะใช้กับเรื่องที่เก่ียวข้องที่สร้างขึ้นมา
กับผู้ถือตราสารหน้ีที่ออกมาตามกฎหมายการทางพิเศษแห่งฟลอริด้า อย่างไรก็ตาม สิทธิและอํานาจ
ดังกล่าวอาจจะมอบหมายหรือส่งมอบให้แก่แผนกได้ ภายใต้กฎหมายน้ี หรือบทบัญญติัใดที่ขัดแย้งกัน 
ในทุกเค้าน์ตีตามกฎหมายน้ี เพ่ือเพ่ิมผลกําไร รายได้พวกน้ีอาจนําไปใช้ได้ตามกฎหมายน้ี โดย
ค่าใช้จ่ายจะต้องอยู่ในแผนการระยะยาวด้วย ภายใต้กฎหมายที่ขัดแย้งกัน แต่เป็นไปตามข้อกําหนดใน
สัญญา ที่รวมถึงการเก็บเอกสารการแสดงการเก็บหน้ีได้จากค่าผ่านทาง ก่อนที่จะมีการแก้ไข หรือ
ก่อนวันที่ 30 กันยายน 1999 การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกค่าผ่านทางที่ใช้อยู่ และได้ผา่นการอนุมัติ
ให้เพ่ิมขึ้น ถ้าคณะกรรมการได้จัดให้มีแหล่งเงินทุนสําหรับทางพิเศษของเคาน์ตีในจํานวนที่เพียงพอ
สําหรับทดแทนกันกับรายได้ที่จําเป็น เพ่ือให้มีเงินพอกับตราสารหน้ีที่ได้รับมาจากค่าผ่านทาง และ
ส่วนที่เพ่ิมขึ้น 
  3.6)  ในเคานตี์ใดตามท่ีกําหนดในกฎหมายน้ี การยืมเงิน สร้างหรืออกต๋ัวสัญญาใช้
เงิน ตราสารหน้ี ตราสารหน้ีแบบคืนเงินได้ และหลักฐานอื่นที่สามารถเกบ็หน้ีได้ ไม่ว่าจะเป็นการ
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ช่ัวคราว หรือเป็นที่สุดของผู้มีสิทธิ โดยการออกน้ันต้องเป็นไปตามกฎหมายของรัฐเก่ียวกับการออก
ตราสารหน้ี หรือตามที่กําหนดในกฎหมายน้ี ใช้สําหรับการเงินในระบบทางพิเศษ ในภูมิภาคของ
หน่วยงาน และสําหรับเป็นหลักประกันของตราสารหน้ี หรือหลักฐานอ่ืนที่สามารถเก็บหน้ีได้ และสทิธิ
ในการได้รับการแก้ไขความเสยีหายแก่ผู้ถือตราสารหนี้ หรอืหลักฐานอ่ืนที่สามารถเก็บหน้ีได้ ตราสาร
หน้ีหรือหลักฐานอ่ืนที่สามารถเก็บหน้ีได้ใดๆ ที่น่าเช่ือถือได้จะออกตามกฎหมายของรัฐว่าด้วยตราสาร
หน้ี 
 
 3.2.2  การบรหิารจัดการและโครงสร้างการบริหารการทางพิเศษฟลอรด้ิา 
 การบริหารจัดการและโครงสร้างการบริหารของการทางพิเศษฟลอริด้า ซึง่มีหน่วยงานที่ดูแล
บริหารจัดการภายใต้กฎหมายการทางพิเศษแห่งฟลอริด้าและในกฎหมายการทางพิเศษแห่งฟลอริด้า
ได้กําหนดให้”หน่วยงาน” หมายความว่า การทางพิเศษที่จัดต้ังตามกฎหมายการทางพิเศษแห่ง
ฟลอริด้า ประกอบด้วยหน่วยการเมือง และบริษัท และหน่วยงานสาธารณะ สําหรับวัตถุประสงค์ใน
ส่วนที่เก่ียวกับการออกพันธบัตรโดยตรง ตามที่กล่าวถึงในกฎหมายน้ี หน่วยงานจะหมายถึง 
หน่วยงานที่ต้ังขึ้นในเคาน์ตีตามมาตรา 123.011(1) โครงสร้างการบริหารจัดการตามกฎหมายนี้มี
ลักษณะ ดังน้ี128 
 1)  ในทกุๆ เคาน์ตี หรือเคาน์ตีที่ติดต่อกันที่อยู่ในเขตของการทางเขตเดียวกัน 
อาจจะ จัดต้ังการทางพิเศษ โดยได้ข้อยุติจากสภาของกรรมการในเคาน์ตี ซึ่งจะเป็นตัวแทนของรัฐ 
ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายการทางพิเศษแห่งฟลอริด้า 
 2)  ส่วนการบริหารของหน่วยงานจะประกอบไปด้วยสมาชิกต้ังแต่ห้าคนหรือไม่เกิน
กว่าเก้าคนที่เป็นสมาชิกที่ออกเสียงได้ ซึ่งเลขาธิการของเขตที่เก่ียวข้องกับกระทรวงในเขตจะทํา
หน้าที่เป็นสมาชิกไม่มีสิทธิออกเสียงของส่วนบริหารในแต่ละพ้ืนที่ของเขตๆ น้ัน และสมาชิกของส่วน
บริหารจะต้องมีภูมิลําเนาถาวรอยู่ในเคาน์ตีน้ันตลอดเวลาท่ีเป็นสมาชิกอยู่ 
 (1) สมาชิกสองคนจะได้รับแต่งต้ังในวาระ 4 ปี โดยผู้ว่าการรัฐ ตามความ
ยินยอมของสภาสูง บุคคลเหลา่น้ันจะไม่มีสิทธิได้รับเลือกให้อยู่ในสํานักงานในระหว่างที่ยังอยู่ในหน่วย
น้ัน 
 (2) สําหรับเคาน์ตีเด่ียว สมาชิกที่เหลือจะได้รับการแต่งต้ังโดยสภาของเคาน์ตีใน
วาระ 3 ปี 

                                                        
128  เรื่องเดียวกัน. 
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 (3) สําหรับเคาน์ตีหลายๆ เคาน์ตี สมาชิกที่เหลือจะได้รับการแต่งต้ังโดยเป็นไป
ตามจํานวนประชากรในเคาน์ตี มาจากเคาน์ตีเหล่าน้ัน สมาชิกแต่ละคนจะได้รับแต่งต้ังโดยสภาของ
เคาน์ตีในวาระ 3 ปี 
 (4) ส่วนบริหารของหน่วยงานจะประกอบด้วยสมาชิก 13 คน เว้นแต่สาํหรับ
เลขาธิการเขตของกระทรวง สมาชิกจะต้องมีภูมิลําเนาอยู่ในเคาน์ตี สมาชิกที่มีสิทธิออกเสียง 7 คนจะ
ถูกแต่งต้ังโดยส่วนบริหารของเคาน์ตี และด้วยความเห็นชอบของส่วนบริหารของเคาน์ตี สมาชิกไม่
เกิน 2 คนจะถกูแต่งต้ังโดยส่วนบริหารของเคาน์ตี อาจจะเป็นพนักงานที่มาจากการเลือกต้ังที่มี
ภูมิลําเนาอยู่ในเคาน์ตี สมาชิก 5 คนมีสทิธิออกเสียง จะถูกแต่งโดยว่าการรัฐ สมาชิก 1 คนจะเป็น
เลขาธิการเขตของกระทรวง ที่ทํางานอยู่ในเขตนั้นในเคาน์ตี สมาชิกคนน้ีจะเป็นสมาชิกที่มีสิทธิออก
เสียงในหน่วยงานโดยตําแหน่ง ถ้าส่วนบริหารของหน่วยงานมีสมาชิกที่เดิมแต่งต้ังโดยส่วนบริหารของ
เคาน์ตีเป็นสมาชิกที่ไม่มีสิทธิออกเสียง เมื่อวาระหมดลง สมาชิกคนน้ันจะถูกแทนโดยสมาชิกอ่ืนที่
แต่งต้ังโดยผู้ว่าการรัฐจนกว่า ส่วนบริหารของหน่วยงานจะมีจํานวนสมาชิกครบ 7 คน ทีแ่ต่งต้ังโดย
ส่วนบริหารของเคาน์ตี และสมาชิก 5 คนแต่งต้ังโดยผู้ว่าการรัฐ คุณสมบัติ ข้อกําหนดในการทํางาน 
และหน้าที่และสิทธิของสมาชิกในหน่วยงานจะถูกพิจารณาโดยข้อตัดสินหรือกฎของส่วนบริหารใน
เคาน์ตีตามกฎหมายน้ี 
 3)  ส่วนบริหารของแต่ละหน่วยงานจะเลือกต้ังสมาชิก 1 คนเป็นประธานและจะ
เลือกต้ังเลขานุการและเหรัญญิก ซึ่งจะต้องเป็นสมาชิกของหน่วยงานน้ัน ประธาน เลขานุการ และ
เหรัญญิกจะทาํงานตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เสียงข้างมากของส่วนบริหารของหน่วยงานน้ันถือ
เป็นองค์ประชุม และการออกเสียงข้างมากในกลุ่มสมาชิกที่เข้าร่วมน้ันเป็นมติที่ ส่วนบริหารจะใช้
ดําเนินการได้ ตําแหน่งว่างในหน่วยงานจะไม่มีผลต่อการใช้สิทธิขององค์ประชุมของหน่วยงานเพ่ือจะ
ใช้อํานาจในสิทธิหรือทําหน้าที่ใดๆ ในหน่วยงานน้ัน ในวันที่การแต่งต้ังเป็นผลน้ัน หรือเมื่อใช้บังคับได้ 
สมาชิกที่ได้รับการแต่งต้ังทุกคนในหน่วยงานจะต้องทํางานทันท ี
 4)  หน่วยงานอาจจ้างเลขานุการผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษาสว่นตัว และ
นักกฎหมาย ผูเ้ช่ียวชาญ และวิศวกรและพนักงาน เป็นการถาวรหรือช่ัวคราว ตามท่ีจะต้องใช้งาน 
และจะต้องได้คุณสมบัติและกําหนดอัตราค่าจ้างให้แต่ละคน บริษัท หรอืบริษัทจํากัด หน่วยงาน
อาจจะจ้างตัวแทนในการจัดการการเงินหรือตัวแทนอ่ืน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานจะต้องประกาศเชิญ
ชวนอย่างน้อย 3 ราย เพ่ือปฎิบัติงานในการเป็นตัวแทนในการจัดการการเงิน หน่วยงานอาจให้
อํานาจแก่ตัวแทนหรือพนักงานตามท่ีจําเป็นในการทําตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายการทางพิเศษ
แห่งฟลอริด้า ที่จะคอยกํากับดูแลเสมอ สมาชิกของหน่วยงานจะถูกให้ออกจากงานโดยผู้ว่าการรัฐ
กรณีกระทําผิด ไม่ทําตามวินัย ทําผิดวินัย หรือไม่เป็นไปตามวินัยของการทํางาน 
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 5)  สมาชิกในหน่วยงานมีสิทธิได้รับค่าเดินทางและค่าจ่ายอ่ืนจากหน่วยงานที่เกิดขึ้น
เน่ืองจากกิจการในหน่วยงาน แต่ไม่หักออกจากเงินเดือนหรือค่าใช้จ่ายอ่ืน 
 6)  สมาชิกของการทางพิเศษ หน่วยงานคมนาคม หน่วยงานสะพาน หรือหน่วยงาน
เก็บค่าผ่านทางที่ต้ังขึ้นตาม chapter น้ี chapter 343 หรือกฎหมายอ่ืน จะต้องเปิดเผยบัญชีตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญของรัฐ  
 

3.3  กฎหมายเก่ียวกับการพัฒนาพื้นท่ีในเขตทางพิเศษของประเทศญี่ปุ่น 
 
 ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศท่ีมีขนาดเล็ก มีประชากรจํานวนมากและค่อนข้างหนาแน่น 
ดังน้ันระบบขนส่งมวลชนในประเทศญี่ปุ่นจึงมีความสําคัญมาก ประเทศญี่ปุ่นมีการก่อสร้างทางพิเศษ
หรือทางยกระดับเป็นจํานวนมาก มีลักษณะคล้ายคลึงกับทางยกระดับของประเทศไทย ในการศึกษา
ครั้งน้ีจึงได้มีการนําเสนอแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ใต้ทางยกระดับของประเทศญี่ปุ่นบางสายทางมา
พิจารณาเปรียบเทียบ กับการพัฒนาพ้ืนที่ใต้ทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
 
 3.3.1  องค์กรกํากับดูแลและการพัฒนาพื้นที่ทางด่วนญี่ปุ่น 
 เดิมการก่อสร้างทางพิเศษของประเทศญ่ีปุ่นจะดําเนินการโดยหน่วยงานรัฐ แต่เน่ืองจาก
ภาวะวิกฤติทางการเงินในปี พ.ศ.2548 ทําให้หน่วยงานรัฐ 4 แห่งที่กํากับดูแลการก่อสร้างทางพิเศษ
ต้องถูกยุบไป และได้มีการจัดต้ังหน่วยงานที่ช่ือว่า the Japan Expressways Holding and Debt 
Repayment Agency (JEHDRA) กับจัดต้ังบริษัทอีก 6 แห่ง โดย JEHDRA ได้เข้าซื้อกิจการก่อสร้าง
ทางพิเศษและหน้ีของหน่วยงานเดิมที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการก่อสร้างทางพิเศษท้ังสิ้นสี่แห่ง โดย
รายได้เดิมของรัฐที่นํามาสร้างทางพิเศษจะมาจากการจัดเก็บภาษี เช่น ภาษีนํ้ามัน ภาษีรถยนต์ แต่
รายได้ดังกล่าวก็ได้นําใช้เพ่ือชําระหน้ีสิน และระบบการนําภาษีไปใช้ในการก่อสร้างทางพิเศษก็ได้
ยกเลิกไปในปี พ.ศ.2551 โดยรัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุน JEHDRA ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
จัดต้ังบริษัทใหม่ที่เข้ามาดูแลการก่อสร้างทางพิเศษ ในช่วงที่ยังอยู่ในกํากับดูแลของรัฐน้ัน ได้แบ่ง
การบริหารทางด่วนออกเป็น 4 แห่ง129 ดังน้ี 
 1)  Japan Highway Public Corporation กํากับดูแลระบบทางด่วนระหว่างเมือง 
 2)  ทางด่วนในเขตชุมชนหรือในเขตเมือง แบ่งออกเป็น 2 องค์กรย่อย คือ 
 2.1)  Metropolitan Expressway Public Corporation 

                                                        

 129  สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย, กิจกรรม RATH, สบืค้นวันที่ 29 มิถุนายน 2557 
จาก http://www.roadassothai.com/html/activities_th_06.html 



103 

 

 2.2)  Hanshin Expressway Co. Ltd. 
 3)  ทางด่วนที่เป็นสะพานขนาดใหญ่ Honshu – Shikoku Bridge Authority 
 การแปรรูปองค์กรไปเป็นภาคเอกชนน้ัน ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2548 โดยแบ่งการ
บริหารองค์กรออกเป็น 3 องค์กรใหญ่ ดังน้ี 
 องค์กรที่ 1 หน่วยงานทางด่วนระหว่างเมือง ได้แบ่งย่อยออกไปเป็น 3 บริษัท เพ่ือกํากับดูแล
ทางด่วนในแต่ละภาคของประเทศ คือ 
 1)  East Nippon Expressway Company Limited 

  2)  West Nippon Expressway Company Limited 
  3)  Central Nippon Expressway Company Limited 
 องค์กรที่ 2 ทางด่วนในเขตชุมชนหรือในเขตเมือง แบ่งออกเป็น 2 องค์กรย่อย คือ 
 1)  Metropolitan Expressway Company Limited 
 2)  Hanshin Expressway Company Limited 
 องค์กรที่ 3 ทางด่วนที่เป็นสะพานขนาดใหญ่ ยังคงใช้ช่ือเดิม คือบริษัท Honshu – Shikoku 
Bridge Authority  
 ทั้งหมดน้ีอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ Japan Expressway Holding and Dept 
Repayment Agency (JEHDRA) ซึ่งเปรียบเหมือนบริษัทแม่ที่คอยบริหารจัดการด้านสินทรัพย์
ทั้งหมดของทุกองค์กร  
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ภาพท่ี 3.1  โครงสร้างการแปรรูป 
แหล่งที่มา: สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย, กิจกรรม RATH, สืบค้นวันที่ 29 มิถุนายน 2557  
 จาก http://www.roadassothai.com/html/activities_th_06.html 

 
 

 
 
ภาพท่ี 3.2  แผนที่ทางด่วนญี่ปุ่น 
แหล่งที่มา: สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย, กิจกรรม RATH, สืบค้นวันที่ 29 มิถุนายน 2557  
 จาก http://www.roadassothai.com/html/activities_th_06.html 
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 3.3.2  อํานาจหน้าที่ของบริษัททางด่วนญี่ปุ่น 
 การก่อต้ังบริษัททางด่วน ทั้ง 6 บริษัท มีวัตถุประสงค์เพ่ือการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจของประชาชนอย่างถ้วนหน้า และปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้ดีขึ้น 
ด้วยการผลักดันให้มีการคมนาคมทางถนนทีส่ะดวกโดยการควบคุมดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
การก่อสร้าง ปรับปรุง ดูแลรักษา และซ่อมแซมทางด่วน 
 ตามท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้นทางด่วนสายต่างๆ ของประเทศญี่ปุ่นมีการบริหารงานในรูปแบบของ
บริษัท ซึ่งมีทั้งหมด 6 บริษัทแต่ละบริษัท รับผิดชอบแต่ละเส้นทาง ดังน้ี130 
 1)  บริษัท East Nippon Expressway Company Limited รับผิดชอบ ถนนทาง
ด่วนในเขตพ้ืนที่จังหวัดฮอกไกโด อาโอโมริ วากาเตะ มิยากิ อากิตะ ยามากาตะ ฟุคุชิมา อิบารากิ โท
ชิกิ กุนมะ ไซตามะ ชิบะ โตเกียว คานากาว่า นิกาตะ โตยามะ และ นากาโนะ (ยกเว้นถนนทางด่วน
ในเขตพ้ืนที่โตเกียว คานากาว่า โตยามะ และ นากาโนะให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมทางบกกําหนด) 
 2)  บริษัท Metropolitan Expressway Company Limited รับผิดชอบ บรรดา
ถนนเฉพาะรถยนต์ในเขตพ้ืนที่ โตเกียว และโดยรอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทางบก
กําหนด  
 3)  บริษัท Central Nippon Expressway Company Limited รับผิดชอบถนน
ทางด่วนในเขตพื้นที่โตเกียว คานากาว่า โตยามา อิชิกาว่า ฟุคุอิ ยามานาชิ นากาโนะกิฟุ ชิสึโอกะ ไอ
จิ มิเอะ และ ชิกะ ยกเว้นถนนทางด่วนที่กําหนดไว้ในข้อ 2 ข้างต้น และสําหรับถนนทางด่วนในเขต
จังหวัดฟุคุอิและซากะ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทางบกกําหนด 
 4)  บรษิัท West Nippon Expressway Company Limited รับผิดชอบถนนทาง
ด่วนเขตจังหวัด ฟุคุกิ ซากะ เกียวโต โอซาก้า เฮียวโกะ นาระ วากายามะ โทตโตริ ชิมาเน่ โอกายาม่า 
ฮิโรชิม่า ยามากูชิ โทกุชิม่า คะกาว่า ไอจิ โคจิ ฟุคุโอกะ ซากะ นากาซากิ คุมาโมโตะ โออิตะ มิยาซากิ 
คาโกชิม่า และ โอกินาว่า ยกเว้นถนนทางด่วนที่กําหนดไว้ในข้อ 3 ข้อ 5 และข้อ 6 
 5)  บริษัท Hanshin Expressway Company Limited รับผิดชอบ จากถนนทาง
ด่วนในเขตพ้ืนที่เมืองโอซาก้า เมืองโกเบ เมืองเกียวโต(เฉพาะพ้ืนที่ที่มีความสําคัญในด้านธรรมชาติ 
เศรษฐกิจ และ สังคมของเมืองโอซาก้า และเมืองโกเบ) พร้อมกับเขตระหว่างพ้ืนที่ดังกล่าวและบริเวณ
โดยรอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทางบกกําหนด 

                                                        

 130  Japanese Law Translation, Expressway Companies Law, สืบค้นวันที่ 5 
ธันวาคม 2557 จาก http://www.japaneselawtranslation.go.jp 
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 6)  บริษัท Honshu – Shikoku Bridge Authority รับผิดชอบ ถนนเฉพาะรถยนต์ 
ที่ต่อเช่ือม ฮอนชูและชิโกุ 

  กฎหมายบริษัททางด่วนจํากัดของญี่ปุ่นได้ให้ความหมายคําว่า  “ทางด่วน  ”หมายถึง  ถนนท่ี
ระบุไว้ดังต่อไปน้ี 
 1)  ทางหลวงสําหรับรถยนต์ความเร็วสูงที่กําหนดไว้ในกฎหมายทางหลวงรถยนต์
ความเร็วสูง (Law No 79 พ.ศ. 2500)  
 2)  ถนนสําหรับรถยนต์ที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยเร่ืองถนน (รวมถึงที่กําหนดไว้
ตามคําสั่งกระทรวงคมนาคมทางบก ในส่วนอ่ืนๆ นอกจากถนน ตามที่ระบุไว้ในส่วนของถนนในข้อ
ย่อย 2 มาตรา 48.2 ของกฎหมายฉบับเดียวกันน้ี) รวมถึงถนนที่มีมาตรฐานและมีฟังก์ช่ันการทํางาน
แบบเดียวกัน (จํากัดเฉพาะทางหลวงทั่วไป ทางในจังหวัดที่เป็นมหานคร หรือทางในตัวเมืองของ
เมืองที่ระบุไว้ซึ่งกําหนดไว้ในมาตรา 7 ข้อย่อย 3 ของกฎหมายฉบับเดียวกันน้ี ต่อไปน้ีจะเรียกรวมว่า 

"ถนนสําหรับเฉพาะรถยนต์ต่างๆ") 
 อํานาจหน้าที่ของบริษัทฯ ได้ถูกกําหนดไว้ในกฎหมายทางด่วนจํากัด ให้ดําเนินกิจการต่างๆ 
ได้ ดังน้ี131 
 1)  ก่อสร้างใหม่หรือทําการปรับปรุงทางด่วนตามกฎหมายการจัดการพิเศษเพ่ือ
จัดเตรียมถนน (Law No 7 พ.ศ. 2499) 
 2)  บริหารด้วยการดูแลรักษา ซ่อมแซม ฟ้ืนฟูสภาพจากอุบัติภัย ซึ่งทรัพย์สินถนน 
 3)  ก่อสร้างและดูแลสถานทีพั่ก จุดเติมนํ้ามัน และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ เพ่ืออํานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้สญัจรไปมา หรือผู้ใช้ถนนทางด่วน 
 4)  ทําการสร้างใหม่ ปรับปรุง รักษา ซ่อมแซม ฟ้ืนฟูสภาพจากภัยภิบัติ และการ
ดูแลอ่ืนๆ พร้อมทั้งทําการสํารวจ ตรวจวัด ออกแบบ ทดสอบ และวิจัยเก่ียวกับถนน ตามท่ีได้รับ
ช่วงงานจากผู้ที่กําหนดไว้ตามคําสั่งอ่ืนๆ จากองค์กรของประเทศ ท้องถิน่ในขอบเขตทีไ่ม่ส่งผล
กระทบต่อการดําเนินกิจการตามข้อ 3 ในขา้งต้น 
 5)  สําหรับบริษัททางด่วนเช่ือมฮอนชูชิโกกุ จํากัดจะมีการดําเนินกิจการดังต่อไปน้ี 
นอกเหนือจากที่ กล่าวไว้ในขา้งต้น 

  ก. ดูแลสิ่งก่อสร้างทางรถไฟที่ต่อเช่ือม ฮอนชู และ ชิโกกุ ซึ่งเป็นการดําเนินงาน
ตามท่ีได้รับช่วงจากองค์กร 
  ข. ทําการก่อสร้างสะพานทางยาว พร้อมกับการสํารวจสะพานทางยาว ตรวจวัด 
ออกแบบ ทดสอบและวิจัยตามที่ได้รับช่วงงานจากผู้ที่กําหนดไว้ในคําสั่งอ่ืนจากองค์กรของประเทศ 

                                                        
131  เรื่องเดียวกัน. 
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ท้องถิ่นในขอบเขตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการ ดําเนินงานตามข้อ 1 ถึง 3 และ ข้อ ก.  
 6)  กิจการอ่ืนใดที่ถือเป็นส่วนหน่ึงในการดําเนินการตามแต่ละข้อในข้างต้น 

 
 3.3.3  การบริหารจัดการและโครงสร้างองค์กรของบริษัททางด่วนญี่ปุ่น 
 ในกฎหมายบริษัททางด่วนญี่ปุ่น 132ได้กําหนดให้การดําเนินการคัดเลือกกรรมการบริหาร
ต่างๆ การลงคะแนนคัดเลือกและการปลดกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการของบริษัท และ
การแต่งต้ัง ยกเลิก ผู้ตรวจสอบ หรือ การแต่งต้ัง ยกเลิกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ จะต้องได้รับการอนุมัติ
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทางบกจึงจะมี ผลบังคับใช้ดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ ต้องกําหนด
แผนดําเนินกิจการประจําปีงบประมาณในการดําเนินกิจการตามที่กําหนดไว้ในคําสั่งกระทรวง
คมนาคมทางบก ก่อนเร่ิมต้นปีงบประมาณในการดําเนินกิจการในแต่ละปีเพ่ือให้ได้รับอนุมัติจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทางบก ทั้งน้ี ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันหากต้องการเปลี่ยนแปลง 
 หากบริษัทจะดําเนินกิจการก่อสร้างใหม่ ทําการปรับปรุงทางด่วน ดูแลรักษา ซ่อมแซม ฟ้ืนฟู
สภาพจากอุบัติภายซึ่งถนนทางด่วน จะต้องทําข้อตกลงร่วม ตามที่กําหนดไว้ทางองค์กร และ
กฎหมายตามท่ีกําหนดไว้ในคําสั่งกระทรวงคมนาคมทางบก บริษัทจะต้องทําการทบทวนสภาพการ
ดําเนินกิจการตามท่ีกําหนดไว้ในข้างต้นทุกๆ 5 ปีโดยประมาณ และทําการพิจารณาเก่ียวกับข้อตกลง
ร่วม หากเห็นว่ามีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง จะย่ืนขอเปลี่ยนแปลงไปยังองค์กรก็ได้ ทั้งน้ี ในกรณี
ที่เกิดอุบัติภัยขั้นรุนแรงหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงต่อสภาพทางเศรษฐกิจของบริษัท และ
เห็นว่ามีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงข้อตกลงร่วมให้เหมาะสม ให้ดําเนินการได้เช่นเดียวกัน 
 จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามการกํากับดูแลที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทาง
บกกําหนดไว้ในกฎหมายฉบับน้ี เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทางบกเห็นว่ามีความจําเป็น
เป็นกรณีพิเศษเพ่ือที่จะปฏิบัติตามกฎหมายฉบับน้ีสามารถออกคําสั่งที่จําเป็นสําหรับการกํากับดูแล
เก่ียวกับการปฏิบัติงานดังกล่าวต่อบริษัทได้ โดยเมื่อรัฐมนตรีว่าการทรวงคมนาคมทางบกเห็นว่าเมื่อมี
ความจําเป็นพิเศษเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายฉบับน้ี จะให้บริษัทรายงานเก่ียวกับการปฏิบัติงานดังกล่าว 
หรือให้เจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานประกอบการ สํานักงาน หรือ สถานที่ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ของบริษัทเพ่ือ
ตรวจสอบบัญชี เอกสาร และทรัพย์สินอ่ืนๆ ได้ เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมตรวจสอบตามที่กําหนดจะต้อง
พกบัตรแสดงตน และแสดงต่อผู้ที่เก่ียวข้อง อํานาจในการตรวจสอบที่เข้าร่วมตามท่ีกําหนดไว้
ดังกล่าวจะไม่ถือเป็นการสอบสวนคดี 
 กฎหมายฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่รัฐออกคําสั่งภายในขอบเขตไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่
ประกาศใช้ และหลังจากที่มีการมีบังคับใช้ของกฎหมายฉบับน้ีเป็นเวลาผ่านไป 5 ปี ให้รัฐบาลทําการ

                                                        
132  เรื่องเดียวกัน. 
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ประเมินสภาพการมีผลบังคับใช้ข้อกําหนด ความเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจสังคม หลังการ
แก้ไขตามกฎหมายฉบับน้ี พร้อมทั้งพิจารณาระเบียบการชําระอันเก่ียวกับการค้าหุ้นหลังการแก้ไข
ตามกฎหมายฉบับน้ี และกําหนดการดําเนินการที่จําเป็นบนพ้ืนฐานจากผลท่ีได้ หากเห็นว่าจําเป็น 
 
 3.3.4  ความเป็นมาและแนวทางการพัฒนาพื้นที่ใต้ทางด่วนญี่ปุ่น 
 จากการศึกษาในคร้ังน้ีจะขอกล่าวถึงทางด่วนในเขตชุมชนหรือเขตเมืองของญี่ปุ่น เน่ืองจากมี
ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่เหมือนหรือใกล้เคียงกับพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษของประเทศไทย ซึ่งมี 2 
บริษัท คือ บริษัท Metropolitan Expressway Company Limited (MEX) และ บริษัท Hanshin 
Expressway Company Limited (HEX) เป็นผู้ดูแลบริหารจัดการทางด่วน  
 1)  บริษัท Metropolitan Expressway Company Limited (MEX) ก่อต้ังขึ้นเมื่อ
วันที่  17 มิถุนายน 2502 ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐบาลญี่ ปุ่น เดิมใช้ช่ือ Metropolitan 
Expressway Public Corporation ภายหลังประสบปัญหาด้านงบประมาณจึงได้แปรรูปไปเป็น
บริษัทเอกชนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2548 และเปลี่ยนเป็นช่ือบริษัท Metropolitan Expressway 
Company Limited มีโครงสร้างการบริหาร ประกอบด้วย 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายก่อสร้างโตเกียว ฝ่าย
ก่อสร้างคานากาว่า ฝ่ายปฎิบัติการโตเกียวตะวันตก ฝ่ายปฏิบัติการโตเกียวตะวันออก ฝ่ายปฏิบัติการ
คานากาว่า แบบย่อยออกเป็นแผนกอีก  13 แผนก แผนกย่อยอีก 5 แผนกย่อย ดังน้ี แผนกวางแผน
ประสานความร่วมมือ มีแผนกย่อยคือ แผนกฝ่ายประสานงาน(ความร่วมมือ) แผนกบริการลูกค้า 
แผนกบุคคล มีแผนกย่อย 2 แผนก คือแผนกบุคคล และแผนกระบบข้อมูล แผนกการเงิน แผนก
วางแผนและสิ่งแวดล้อม แผนกก่อสร้าง มีแผนกย่อยคือ แผนกย่อยออกแบบก่อสร้าง แผนกวิศวกรรม 
แผนกควบคุมคุณภาพ แผนกขาย แผนกบํารุงรักษาและควบคุมจราจร แผนกพัฒนาธุรกิจ แผนกที่
ปรึกษาเทคนิค มีแผนกย่อยคือ แผนกย่อยกรุงเทพ และแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งทั้งหมดขึ้นตรงกับ
สํานักงานใหญ่133 
  บริษัท Metropolitan Expressway Company Limited (MEX) รับผิดชอบพ้ืนที่
โตเกียว และโดยรอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทางบกกําหนด  ปัจจุบันมีทางพิเศษที่
เปิดให้บริการแล้วระยะทาง 301.3 กิโลเมตร ประกอบด้วยทางยกระดับร้อยละ 79 อุโมงค์ร้อยละ 10 
ก่ึงใต้ดินร้อยละ 6 และถนนระดับดินร้อยละ 5 เน่ืองจากบริษัท MEX ต้องยอมรับเง่ือนไขหลาย
ประการจากรัฐบาล ทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถทํากําไรได้ จึงได้มีการจัดต้ังกลุ่มบริษัทลูกเข้ามาดูแล

                                                        
133  Metropolitan Expressway Company Limited, Metropolitan Expressway 

Company Limited, สืบคน้วันที่ 10 กันยายน 2557 จากhttp://www.shutoko.co.jp/~/ 
media/pdf/english/about/corporate/booklet_profile_2014.pdf 
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ธุรกิจทางด่วน และธุรกิจอื่นๆ เช่น ที่จอดรถ ประกันภัย วิธีการคือจ้างบริษัทลูกให้ดําเนินการงาน
ด้านต่าง ๆ เช่น การบํารุงรักษาอุปกรณ์สายทาง จัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาพ้ืนที่ในเขต
ทางพิเศษ134 ลักษณะทางยกระดับมีลักษณะคล้ายคลึงกับทางพิเศษในประเทศไทย ตัวอย่างจุดพักรถ
ที่เปิดให้บริการแล้ว ดังภาพที่ 3.3 
 

 
 
ภาพท่ี 3.3  ภาพถ่ายแสดงจุดพักรถ 
แหล่งที่มา: Metropolitan Expressway Company Limited, Metropolitan Expressway  
 Company Limited, สืบคน้วันที่ 10 กันยายน 2557 จาก http://www.shutoko.co.jp/  
 ~/media/pdf/english/about/corporate/booklet_profile_2014.pdf. 
 

                                                        

 
134

  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, บันทึกการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ กวพ/315 เรื่อง 
สรุปการศึกษาดูงานหน่วยงานท่ีมีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) โครงการศึกษาทิศทางการ
ดําเนินงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, 30 พฤษภาคม 
2557. 
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 2)  บริษัท Hanshin Expressway Company Limited (HEX) ก่อต้ังเมื่อวันที่ 1 
พฤษภาคม 2505 เดิมใช้ช่ือ Hanshin Expressway Company Limited ภายหลังได้แปรรูปไปเป็น
บริษัทเอกชน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2548 เช่นเดียวกับบริษัท Metropolitan Expressway 
Company Limited (MEX)  ปัจจุบันใช้ช่ือบริษัท Hanshin Expressway Company Limited 
(HEX)  พ้ืนที่รับผิดชอบคือ จากถนนทางด่วนในเขตพ้ืนที่เมืองโอซาก้า เมืองโกเบ เมืองเกียวโต(เฉพาะ
พ้ืนที่ที่มีความสําคัญในด้านธรรมชาติ เศรษฐกิจ และ สังคมของเมืองโอซาก้า และเมืองโกเบ) พร้อม
กับเขตระหว่างพ้ืนที่ดังกล่าวและบริเวณโดยรอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทางบก
กําหนด ปัจจุบันมีทางพิเศษเปิดให้บริการแล้วระยะทางรวม  259.1 กิโลเมตร โดยพ้ืนที่ร้อยละ 95 
เป็นทางยกระดับ ต้ังอยู่ระหว่างเมือง โอซาก้า-โกเบ ซึ่ง HEX  เป็นบริษัทเอกชนที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ทํา
ข้อตกลงกับบริษัทในรูปของโครงการ BTO (Build – Transfer – Operate) หมายถึง เป็นรูปแบบที่
ความเป็นเจ้าของโครงการจะถูกโอนเป็นของรัฐเมื่อสร้างเสร็จ โดยเอกชนผู้รับสัมปทานจะได้รับสิทธิ
ในการดําเนินงานตามช่วงเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญา โดยเป็นผู้รับผิดชอบทั้งในด้านเงินทุน การ
ออกแบบ และดําเนินการก่อสร้าง135 และ HEX มีอํานาจบริหารดูแลทางพิเศษ โดยมี JEHDRA 
(Japan Expressway Holding & Dept Repayment Agency) เป็นผู้กํากับดูแลอีกช้ันหน่ึง136 
(เฉพาะรายได้จากค่าผ่านทาง แต่ถ้าเป็นรายได้อ่ืนๆ ไม่ต้องส่ง JEHDRA แต่เก็บไว้บริหารธุรกิจอ่ืนๆ 
แต่ไม่ใช่ทางด่วน) 
 ตัวอย่างการจัดการพ้ืนที่ของบริษัทในรูปแบบ Three-Dimensional Expressway 
Development137 เป็นรูปแบบการพัฒนาจัดการพ้ืนที่ในเขตทางด่วนให้มีประโยชน์มากที่สุดเป็นการ
เพ่ิมรายได้ให้แก่บริษัทนอกจากรายได้จากการเก็บค่าผ่านทาง แม้แต่การจัดการพ้ืนทีที่ไม่ได้อยู่บน
พ้ืนดิน เช่น การให้เช่าพ้ืนที่ใต้ทางด่วน โดยโครงสร้างและวัสดุของร้านค้าที่เช่าพ้ืนที่ใต้ทางด่วน
จะต้องมีฉนวนกันไฟ การก่อสร้างทางด่วน ที่อยู่ภายในตัวอาคารสูง เช่น ในกรณีของ Umeda Off-
Ramp จะมีความพิเศษตรงที่กรรมสิทธ์ิที่ดินส่วนที่เป็นทางด่วนจะตกเป็นของบริษัท HEX แต่
กรรมสิทธ์ิที่ดินส่วนอาคาร ยกเว้นทางด่วนจะเป็นของเจ้าของอาคาร บริษัท HEX ใช้พ้ืนที่ว่างบริเวณ
ใต้ทางด่วน ในการดําเนินธุรกิจให้เช่าที่ดินได้อย่างลงตัวและเหมาะสม เช่น ทําที่จอดรถ การให้เช่า
พ้ืนที่ทําร้านอาหาร ขายของ เป็นต้น138 

                                                        

 
135  กุลกานต์ อร่ามทอง, “การระดมทุนในรูปแบบ Public Private Partnerships (PPPs)”, 

วารสารหนี้สาธารณะ, 3 (มิถุนายน-กันยายน 2553), หน้า 3. 
136  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, บันทึกการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ กวพ/315. 

 137  เรื่องเดียวกัน. 
138  เรื่องเดียวกัน. 
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 แต่ทั้งน้ีการใช้พ้ืนที่ที่มีโครงสร้างอาคาร หรือสวนสาธารณะ หรืออ่ืนๆ จะมีระยะเวลาการให้
ใช้เพียง 5 ปี ส่วนการใช้ในกิจการสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์พ้ืนฐาน ท่อระบายนํ้า ก็
จะจํากัดระยะเวลาการให้ใช้ไว้ที่ 10 ปี ตามกฎหมาย Road Act139 ดังตัวอย่างการใช้ประโยชน์ใน
พ้ืนที่ใต้ทางด่วนภาพที่ 3.4 ภาพที่ 3.5 และภาพที่ 3.6 
 

 
 
ภาพท่ี 3.4  ภาพถ่ายการใช้พ้ืนที่ใต้ทางด่วนญี่ปุ่น 1 
แหล่งที่มา:  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, สํานักงานอโศก, เอกสารประกอบการบรรยายในการ 
 เย่ียมชมดูงานเพื่อแลกเปลีย่นความรูข้องบริษัท Hanshin Expressway Co. Ltd.,  
 เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2557. 

 

                                                        

 139  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, สํานักงานอโศก, เอกสารประกอบการบรรยายในการ
เย่ียมชมดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ของบริษัท Hanshin Expressway Co. Ltd., เมื่อวันที่ 7-8 
พฤษภาคม 2557. 
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ภาพท่ี 3.5  ภาพถ่ายการใช้พ้ืนที่ใต้ทางด่วนญี่ปุ่น 2 
แหล่งที่มา:  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, สํานักงานอโศก, เอกสารประกอบการบรรยายในการ 

 เย่ียมชมดูงานเพื่อแลกเปลีย่นความรูข้องบริษัท Hanshin Expressway Co. Ltd.,  
 เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2557. 

 

 
 
ภาพท่ี 3.6  ภาพถ่ายการใช้พ้ืนที่ใต้ทางด่วนญี่ปุ่น 3 
แหล่งที่มา: การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย, สํานักงานอโศก, เอกสารประกอบการบรรยายในการ

เย่ียมชมดูงานเพื่อแลกเปลีย่นความรูข้องบริษัท Hanshin Expressway Co. Ltd., 
เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2557. 

 



113 

 

 3.3.5  การพัฒนาพื้นที่ใต้รางรถไฟยกระดับของญี่ปุ่น 
 การพัฒนาพ้ืนที่ใต้ทางรถไฟยกระดับ กรุงโตเกียว (Multi-purpose urban spaces under 
elevated railways, Tokyo) แนวคิดและแนวปฏิบัติน้ีได้รับการสนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่น โดยการ
ผ่านกฎหมายมาตรการพิเศษเพ่ือการฟ้ืนฟูเมือง (The Urban Renaissance Special Measure 
Law of 2002) ซึ่งประกอบด้วยนโยบายหลัก 2 ประการ ได้แก่  
 1)  ในเมือง เพ่ือแก้ไขปัญหาการสนับสนุนโครงการฟ้ืนฟูหรือพัฒนาพ้ืนที่ในเมือง 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการพัฒนาพ้ืนที่ชานเมือง และขยายของเมืองในแนวราบอย่างไร้การควบคุม  
 2)  ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทหลักในการวางแผน และดําเนินการโครงการ 
ฟ้ืนฟูหรือพัฒนาใหม่พ้ืนที่ในเมือง โดยที่ภาครัฐจะปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ให้การสนับสนุนและ
ประสานงาน  
 นอกจากน้ี กฎหมายฉบับดังกล่าวได้กําหนดพ้ืนที่เร่งด่วนเพ่ือการฟ้ืนฟูเมือง (priority urban 
redevelopment area) ซึ่งพ้ืนที่บริเวณจุดตัดของโครงข่ายคมนาคมขนส่ง ได้แก่ สถานีรถไฟและ
พ้ืนที่โดยรอบ ก็เป็นหน่ึงในพ้ืนที่เป้าหมาย บริษัทเอกชนเร่ิมและพัฒนาพ้ืนที่เหล่าน้ีโดยเฉพาะใต้ทาง
รถไฟในบริเวณสถานีหลักเพ่ือประโยชน์ใช้สอยในเชิงพาณิชย์ เช่น ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร บาร์ โชห่วย 
หรือแม้กระทั่งพิพิธภัณฑ์ พ้ืนที่เหล่าน้ีจึงไม่ได้ถูกปล่อยให้ว่างเปล่า หากแต่เป็นพ้ืนที่มีกิจกรรมตลอด
ทั้งวัน140 
 ตัวอย่างการปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณสถานีรถไฟยุระคุโช มีการพัฒนาพ้ืนที่ให้เช่าใต้รางรถไฟ 
เป็นร้านอาหาร และพบปะสังสรรค์ของนักท่องเที่ยว โดยบริษัทมิตซูบิชิเอสเตท (Mitsubishi Estate)
และบริษัทเจอาร์อีส ร่วมกับรัฐบาลกรุงโตเกียวและสํานักงานเขตชิโยะดะ (Chiyoda District Office) 
นอกจากน้ีทางบริษัทเจอาร์อีสได้มีโครงงานพัฒนาพื้นที่ใต้รางรถไฟเป็นโรงแรมและอพาร์ตเม้น
ระดับกลาง โดยทางบริษัทได้มีการคิดค้นระบบโครงการแขวนแบบพิเศษ (Suspending Isolation 
System) เพ่ือลดแรงสั่นสะเทือนจากรถไฟ ตัวอย่างโครงการที่ก่อสร้างเสร็จ เช่น โรงแรม ดรีมเกต ที่
สถานีไมฮามะ (Hotel Dream Gate Maihama) ซึ่งเปิดทําการแล้วต้ังแต่ปี ค.ศ.2004 (Japan 
Railways East, 2005) ดังภาพตัวอย่างการพัฒนาพ้ืนที่ใต้ทางรถไฟยกระดับที่ 3.7 และภาพที่ 3.8  
 
 

                                                        

 140  นิรมล กุลศรีสมบัติ, พื้นที่ทิ้งร้างกับการฟื้นฟูเมือง: กรณีพื้นที่ใต้ทางพิเศษยกระดับใน

กรุงเทพมหานคร (กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), หน้า 83-84. 
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ตัวอย่างการใช้พื้นที่ใต้รางรถไฟยกระดับ 
 

 
 

ภาพท่ี 3.7  ภาพถ่ายการใช้พ้ืนที่ใต้รางรถไฟยกระดับ 1 
แหล่งที่มา:  Stockarch.com, Bar and Shops under a Railway Line Japan, สืบค้นวันที่ 10  

กันยายน 2557 จาก http://www.stockarch.com/images/places/japan/inder-
rail-line-5740 

 

 
 
ภาพท่ี 3.8  ภาพถ่ายการใช้พ้ืนที่ใต้รางรถไฟยกระดับ 2 
แหล่งที่มา:  Tokyo Times, KEIO Corporation Railway Staff Living Dormitory Western  

Tokyo, สืบคน้วันที่ 10 กันยายน 2557 จาก http://www.wordpress.tokyotimes.org/ 
tokyo-training 
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3.4  ตัวอย่างการพัฒนาพื้นท่ีใต้ทางพิเศษของประเทศอ่ืนๆ 
 
 มีหลายประเทศได้มีการพัฒนาพ้ืนที่รอบทางพิเศษหรือใต้ทางพิเศษ ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
โดยจัดทําเป็นจุดพักรถ สวนสาธารณะ ลานกีฬา ร้านค้า ร้านอาหาร ป้ัมนํ้ามัน เป็นต้น ในการศึกษา
ครั้งน้ี จะยกตัวอย่างของประเทศอ่ืนๆ ที่ได้มีการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบทางพิเศษและใต้ทางพิเศษ และ
ประสบความสําเร็จแล้วมาเป็นแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษของประเทศไทย เช่น 
 
 3.4.1  โครงการ Overtown Pedestrian Mall เมืองไมอามี รัฐฟลอริด้า 

Overtown เป็นย่านที่อยู่ของชาวแอฟริกัน–อเมริกัน ในเมืองไมอามี ซึ่งมีสภาวะแวดล้อมที่
ไม่ค่อยดีนัก รัฐบาลท้องถิ่นจึงได้มีโครงการพัฒนาพ้ืนที่ที่ประกอบด้วยสองส่วนหลัก คือ พัฒนาทาง
หลวงเก่าที่ปิดการใช้งานแล้ว และพัฒนาพ้ืนที่ใต้ทางรถไฟสาย Dade County โดยใช้ช่ือโครงการว่า 
Overtown Pedestrian Mall /Transit Access ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการฟ้ืนฟูเมืองในด้านเศรษฐกิจ 
และวัฒนธรรมภายใต้ โครงการ Overtown /Park West Redevelopment Plan เพ่ือกระตุ้น ให้
เกิดการลงทุนและความภูมิใจในประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชน รัฐบาลท้องถิ่นได้ร่วมกับ หลาย
องค์กร เช่น หน่วยงานรัฐ Dade County Art in Public Places ประชาชนที่อยู่ในบริเวณ ใกล้เคียง 
ภูมิสถาปนิก วิศวกรโยธา ศิลปินท้องถิ่น และองค์กร ชุมชน เป็นต้น ร่วมประชุมหารือ หลายครั้ง จน
ทําให้เกิดภาพลักษณ์ใหม่ในย่าน Overtown ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมของชาวแอฟริกัน-อเมริกัน เปิด
ใช้เมื่อปี พ.ศ.2537 และมีการบริหารจัดการโดยรัฐบาลท้องถิ่น141 ดังภาพตัวอย่างการพัฒนาพ้ืนที่ 
ภาพที่ 3.9 และ 3.10 
 

                                                        

 
141  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, โครงการจัดทาํแผนแม่บทการ

พัฒนาพืน้ที่ในเขตทางพิเศษ (กรุงเทพมหานคร: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2555), หน้า 4-99. 
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ภาพท่ี 3.9  ภาพถ่ายการใช้พ้ืนที่ใต้รางรถไฟโครงการ Overtown Pedestrian Mall 1 
แหล่งที่มา:  Wallace Roberts & Todd, Overtown Pedestrian Mall, สืบค้นวันที่ 10  

กันยายน 2557 จาก http://www.wrtdesign.com/projects/detail/overtown-
pedestrian-mall/115 

 

  
 

ภาพท่ี 3.10  ภาพถ่ายการใช้พ้ืนที่ใต้รางรถไฟโครงการ Overtown Pedestrian Mall 2 
แหล่งที่มา:  Wallace Roberts & Todd, Overtown Pedestrian Mall, สืบค้นวันที่ 10  

กันยายน 2557 จาก http://www.wrtdesign.com/projects/detail/overtown-
pedestrian-mall/115  
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 3.4.2  โครงการพัฒนาพื้นทีบ่ริเวณทางพิเศษ Westway กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 
 ทางพิเศษ Westway A40 เป็นทางยกระดับระยะทาง 4 กิโลเมตร สร้างขึ้นปลายปี 
พ.ศ.2503 และเปิดใช้งานปี พ.ศ.2513 เพ่ือเช่ือมต่อ White City ไปยังใจกลางเมืองกรุงลอนดอน 
โดยตัดผ่าน บริเวณชุมชน North Kensington ทําให้เกิดผลกระทบทั้งทางมลภาวะทางเสียง 
มลภาวะทางอากาศ สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม สภาพเศรษฐกิจแย่ลง ทําให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้
รวมตัวกันจัดต้ังเป็นกลุ่มพัฒนาพ้ืนที่รกร้างใต้โครงสร้างทางยกระดับ ที่มีลักษณะเป็นแถบยาว
ประมาณ 1.6 กิโลเมตร และพ้ืนที่ขนาด 57.5 ไร่ และในปี พ.ศ.2514 ได้มีการก่อต้ัง Westway 
Development Trust เพ่ือทําหน้าที่บริหารจัดการพ้ืนที่ โดยจัดสรรพ้ืนที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่
เป็นสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน เช่น ศูนย์กีฬา จัดสวน สนามเด็กเล่น ใช้พ้ืนที่ร้อยละ 80 ส่วนพ้ืนที่
ร้อยละ 20 เป็นพ้ืนที่พัฒนาเชิงพาณิชย์ เพ่ือหารายได้ในการบริหารจัดการโครงการทั้งหมด โดย
ในช่วงแรกได้รับงบประมาณในการก่อต้ังจากรัฐบาลท้องถิ่น 25,000 ปอนด์ ปัจจุบันบริหารจัดการได้
เอง มีงบประมาณหมุนเวียนประจําปีกว่า 1 ล้านปอนด์ และทรัพย์สินมูลค่ากว่า 20 ล้านปอนด์ และ
สามารถให้เงินทุนสนับสนุนองค์กรท้องถิ่นได้ด้วย ดังภาพตัวอย่างการพัฒนาพ้ืนที่142 ภาพที่ 3.11 
และ 3.12 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 
142  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, โครงการจัดทําแผนแม่บทการ

พัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ, หน้า 4-111-112. 
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ภาพท่ี 3.11  ภาพถ่ายการใช้พ้ืนที่ใต้ทางยกระดับโครงการ Westway 1 
แหล่งที่มา:  Londontown.com, Westway Sports Centre, สืบค้นวันที่ 3 กันยายน 2557 จาก  
 http://www.londontown.com/LondonInformation/Sports_Facilities/ 
 Westway_Sports_Centre/3fee /imagesPage/21438 

 

 
 
ภาพท่ี 3.12  ภาพถ่ายการใช้พ้ืนที่ใต้ทางยกระดับโครงการ Westway 2 
แหล่งที่มา:  KALLAWAY, Westway Sports Centre, สืบค้นวันที่ 3 กันยายน 2557 จาก  
 http://www.mediacentre.kallaway.co.uk/westway.htm 
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 3.4.3  โครงการทางพเิศษเมือง Zaanstadt ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
 โครงการทางพิเศษเมือง Zaanstadt เกิดจากการท่ีทางพิเศษตัดผ่านย่านใจกลางเมือง Koog 
aan de Zaan ทางดังกล่าวจึงเป็นตัวก้ันแบ่งแยกพ้ืนที่เมืองออกจากกัน พ้ืนที่ใต้ทางพิเศษไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ บางส่วนกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรม จึงได้มีความพยายามพัฒนาพ้ืนที่ให้ใช้
ประโยชน์ได้ ในช่วงแรกได้มีการรวบรวมความเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ ว่าต้องการอะไร อยากให้
พ้ืนที่มีประโยชน์ใช้สอยอย่างไร และได้มีการออกแบบโดยสํานักงาน A8emA พัฒนาพ้ืนที่ ให้สามารถ
เช่ือมต่อกันและใช้ประโยชน์ได้หลากหลายตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ และผลที่ได้ก็
ตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ใช้พ้ืนที่อย่างแท้จริง การพัฒนาพ้ืนที่ได้มีหลักการให้ใช้
ประโยชน์หลากหลาย เช่น สนามฟุตบอล สนามบาสเก็ตบอล ลานสเก็ต ซุปเปอร์มาเก็ต บ่อนํ้า
สําหรับพายเรือ ร้านขายปลา พ้ืนที่สําหรับพักผ่อน นันทนาการ รวมทั้งมีพ้ืนที่ Graffiti Gallery คือ 
เป็นพ้ืนที่ที่อนุญาตให้มีการวาดภาพระบายสีได้ พ้ืนที่ดังกล่าวจึงกลายเป็นศูนย์กลางเมืองแห่งใหม่ ที่
ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลา143 ดังภาพตัวอย่างการพัฒนาพ้ืนที่ ภาพที่ 3.13 และ 3.14 
 

 
 
ภาพท่ี 3.13  ภาพถ่ายการใช้พ้ืนที่ใต้ทางพิเศษโครงการทางพิเศษเมือง Zaanstadt 1 
แหล่งที่มา:  Architonec.com, Zaanstadt Expressways, สืบค้นวันที่ 3 กันยายน 2557 จาก 
  http://www.architonic.com/aisht/a8erna-nl-architects/5100103 

                                                        

 
143  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, โครงการจัดทําแผนแม่บทการ

พัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ, หน้า 4-115-118. 
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ภาพท่ี 3.14  การใช้พ้ืนที่ใต้ทางพิเศษโครงการทางพิเศษเมือง Zaanstadt 2 
แหล่งที่มา:  Architonec.com, Zaanstadt Expressways, สืบค้นวันที่ 3 กันยายน 2557  
 จาก http://www.architonic.com/aisht/a8erna-nl-architects/5100103 
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วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ 

 
 จากการศึกษา ความหมาย ความเป็นมาของรัฐวิสาหกิจ วัตถุประสงค์ในการจัดต้ัง
รัฐวิสาหกิจ และอํานาจหน้าที่รัฐวิสาหกิจแล้ว จะเห็นได้ว่าการทางพิเศษฯ เป็นรัฐวิสาหกิจประเภท
สาธารณูปโภค ซึ่งได้กําหนดวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2550 มาตรา 8  ไว้อย่างชัดเจน คือ  วัตถุประสงค์หลักสร้างหรือจัดให้มีทางพิเศษด้วยวิธีใดๆ 
ตลอดจนบํารุงรักษาทางพิเศษ และวัตถุประสงค์รอง คือ ดําเนินงานหรือธุรกิจเก่ียวเน่ืองกับทางพิเศษ 
และธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวเนื่องกับทางพิเศษ และมีอํานาจหน้าที่ตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 10  ซึ่งมี
อํานาจในการให้เช่าหรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของการทางพิเศษฯ ได้ตามความจําเป็นเพ่ือประโยชน์
แก่การทางพิเศษฯ รวมอยู่ด้วย แต่อย่างไรก็ตามอํานาจในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวยังมี
ข้อจํากัดของกฎหมายอีกมาก ที่ทําให้การดําเนินงานด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดําเนินไปได้อย่าง
ไม่คล่องตัว ทําให้มีพ้ืนที่ว่างจํานวนมากเกิดปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ พ้ืนที่ขาดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยจึงมีการวิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกับการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
โดยให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบัน และสอดคล้องกับข้อกฎหมาย ซึ่งมี ประเด็น
สําคัญ ดังน้ี 
 4.1  วิเคราะห์แนวทางการบริหารองค์กรและอํานาจหน้าที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศ
ไทยเปรียบเทียบกับการทางพิเศษฟลอริด้าและญี่ปุ่น 
 4.2  วิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสาธารณประโยชน์และการพัฒนาพื้นที่เชิง
พาณิชย์ควบคู่สาธารณประโยชน์ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
 4.3  วิเคราะห์ข้อจํากัดทางด้านกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่ใน
เขตทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
 

4.1  วิเคราะห์แนวทางการบริหารองค์กรและอํานาจหน้าท่ีของการทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทยเปรียบเทียบกับการทางพิเศษฟลอริด้าและญี่ปุ่น 

 
 เมื่อได้ศึกษาพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ.2550 เก่ียวกับการพัฒนา
พ้ืนที่ในเขตทางพิเศษของประเทศไทย เปรียบเทียบกับกฎหมายทางพิเศษของรัฐฟลอริด้า และ
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ประเทศญี่ปุ่นแล้ว จะเห็นได้ว่ามีวัตถุประสงค์และอํานาจหน้าที่ขององค์กรการทางพิเศษ โครงสร้าง
องค์กร การบริหารจัดการองค์กรที่มีลักษณะคล้ายคลึงและแตกต่างกันบ้างในบางประการ ซึ่ง
เปรียบเทียบได้ ดังน้ี 
 การทางพิเศษแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ในการก่อต้ังองค์กร คือ สร้าง หรือ จัดให้มีทาง
พิเศษด้วยวิธีใดๆ ตลอดจน บํารุง และรักษาทางพิเศษ ดําเนินงานหรือธุรกิจเก่ียวกับทางพิเศษ และ
ธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวเน่ืองกับทางพิเศษ หรือที่เป็นประโยชน์แก่การทางพิเศษฯ ซึ่งตามพระราชบัญญัติการ
ทางพิเศษฯ ได้กําหนดให้การทางพิเศษฯ เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม มีการ
กําหนดโครงสร้างการบริหารองค์กรไว้โดยให้การทางพิเศษฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการการทาง
พิเศษ มีหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยท่ัวไปซึ่งกิจการของการทางพิเศษประกอบด้วย
ประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงคมนาคม ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสี่คน เป็นกรรมการ และผู้ว่าการเป็นกรรมการและเลขานุการ โดย
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะเห็นได้ว่ารัฐบาลเข้ามามี
บทบาทควบคุมการดําเนินงานของการทางพิเศษฯ อย่างชัดเจน คณะกรรมการส่วนหน่ึงเป็น
คณะกรรมการท่ีเป็นผู้แทนมาจากหน่วยงานต่างๆ ที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการทางพิเศษฯ ส่วน
ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มาจากการแต่งต้ังของคณะรัฐมนตรี แม้ว่าประธาน
กรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ ว่าการ ต้องมีความรู้ความชํานาญเกี่ยวกับการบริหาร 
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การคลัง หรือนิติศาสตร์ ก็ตาม 
แต่ก็เป็นการแต่งต้ังจากคณะรัฐมนตรี  คณะกรรมการการทางพิเศษฯ มีอํานาจหน้าที่วางนโยบาย
และควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของการทางพิเศษฯ กําหนดค่าผ่านทางพิเศษ โดยได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรี ส่วนผู้ว่าการมีหน้าที่เพียงบริหารกิจการของการทางพิเศษฯ ให้เป็นไปตาม
นโยบายที่คณะกรรมการการทางพิเศษฯ ได้กําหนดไว้เท่าน้ัน 
 แม้ว่าการทางพิเศษฯ มีอํานาจหน้าที่ค่อนข้างกว้างขวาง แต่อํานาจหน้าที่ดังกล่าว ก็ยังอยู่
ภายในเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการทางพิเศษฯ อย่างเช่น ในกรณีเก่ียวกับการพัฒนา
พ้ืนที่ที่ได้กําหนดให้การทางพิเศษสามารถดําเนินงาน หรือธุรกิจเก่ียวกับทางพิเศษ และธุรกิจอ่ืนที่
เก่ียวเน่ืองกับทางพิเศษ หรือที่เป็นประโยชน์แก่การทางพิเศษฯ ได้ แต่อํานาจในการพัฒนาพ้ืนที่ก็ยังมี
ข้อจํากัดไว้ในพระราชบัญญัติการทางพิเศษฯ มาตรา 57 (5) ที่กําหนดให้การให้เช่าหรือให้สิทธิใดๆ 
ในอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินหน่ึงร้อยล้านบาทหรือที่มีกําหนดเวลาการให้เช่าหรือให้สิทธิใดๆ เกิน
ห้าปี เว้นแต่การให้เช่าหรือให้สิทธิน้ันเป็นการให้แก่หน่วยงานของรัฐ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดําเนินกิจการได้ ซึ่งการเสนอโครงการพัฒนาพ้ืนที่ต่างๆ หากต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก็จะทําให้เกิดยากเพราะการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามีขบวนการ
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ขั้นตอนการพิจารณาหลายฝายต้องใช้เวลาในการพิจารณาดําเนินการมาก นอกจากน้ันหากมีการ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยๆ โอกาสท่ีจะเกิดโครงการพัฒนาพ้ืนที่ขนาดใหญ่ๆ ก็แทบจะไม่มีเลย 
 การทางพิเศษฯ มีโครงสร้างการบริหารการจัดแบ่งส่วนงานภายในองค์กรที่ประกอบด้วย 
ผู้ว่าการ รองผู้ว่าการ จํานวน 5 สายงาน  ผู้ช่วยผู้ว่าการ ผู้ชํานาญการ 4 ด้าน ฝ่ายต่างๆ จํานวน 12 
ฝ่าย กองต่างๆ จํานวน 39 กองและแผนกจํานวน 152 แผนก ตามลําดับ ซึ่งมีลักษณะการบริหาร
คล้ายๆ กับรูปแบบบริษัททางด่วนญี่ปุ่น การบริหารงานภายในองค์กรการทางพิเศษฯ ค่อนข้างมี
ความคล่องตัว 
 กฎหมายการทางพิเศษฯ ฟลอริด้าได้กําหนดให้หน่วยงานมีโครงสร้างอํานาจหน้าที่เก่ียวกับ
อสังหาริมทรัพย์ คือ ให้เข้ายึดถือ ซื้อ เช่าเป็นผู้เช่า การใช้สิทธิในทรัพย์ กรรมสิทธ์ิ หรือรวมทรัพย์ ที่
เป็นรูปธรรม นามธรรม หรือผลประโยขน์ใดๆ ที่จําเป็น หรือเหมาะสม เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน และขาย ให้เช่า หรือ เป็นผู้ให้เช่า โอน และแบ่งทรัพย์หรือผลประโยชน์ในเวลาที่ได้เข้าถือ
ครองพรัพย์น้ัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าหากหน่วยงาน เห็นว่าจําเป็นและเหมาะสมก็จะสามารถดําเนินการเช่า
หรือให้เช่าทรัพย์สินได้ ในกฎหมายการทางพิเศษฟลอริด้า ได้กําหนดโครงสร้างองค์กรโดยให้
หน่วยงานการทางพิเศษประกอบด้วยหน่วยการเมือง บริษัทและหน่วยงานสาธารณะ ซึ่งการบริหาร
ของหน่วยงานจะประกอบด้วยสมาชิกต้ังแต่ห้าคนหรือไม่เกินกว่าเก้าคนเป็นสมาชิกที่ออกเสียงได้ โดย
หน่วยงานจะเลือกสมาชิก 1 คนเป็นประธานและเลือกต้ังเลขานุการ และเหรัญญิก ประธาน 
เลขานุการ และเหรัญญิก จะต้องทํางานตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน หน่วยงานอาจจ้างเลขานุการ
ผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการที่ปรึกษาส่วนตัว นักกฎหมาย ผู้เช่ียวชาญและวิศวกร และพนักงานเป็น
การถาวรหรือช่ัวคราวได้ ซึ่งคล้ายคลึงกับพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่กําหนดให้
ผู้ว่าการเป็นผู้มีอํานาจบริหารและแต่งต้ังพนักงาน 
 ส่วนการบริหารของหน่วยงานการทางพิเศษฟลอริด้าจะประกอบด้วยสมาชิก 13 คน สมาชิก
จะต้องมีภูมิลําเนาอยู่ในเคาน์ตี เว้นแต่สําหรับเลขาธิการเขตของกระทรวง ที่ไม่ต้องมีภูมิลําเนาใน
เคาน์ตีน้ัน สมาชิกที่มีสิทธิออกเสียง 7 คนจะถูกแต่งต้ัง ด้วยความเห็นชอบของส่วนบริหารของเคาน์ตี 
ซึ่งจะมีสมาชิกไม่เกิน 2 คนที่ถูกแต่งต้ังโดยส่วนบริหารของเคาน์ตี อาจจะเป็นพนักงานท่ีมาจากการ
เลือกต้ังที่มีภูมิลําเนาอยู่ในเคาน์ตี ส่วนสมาชิกอีก 5 คนที่มีสิทธิออกเสียง จะถูกแต่งโดยว่าการรัฐ 
และสมาชิกอีก 1 คนจะเป็นเลขาธิการเขตของกระทรวง ที่ทํางานอยู่ในเขตนั้นในเคาน์ตี สมาชิกคนนี้
จะเป็นสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงในหน่วยงานโดยตําแหน่ง ถ้าส่วนบริหารของหน่วยงานมีสมาชิกที่เดิม
แต่งต้ังโดยส่วนบริหารของเคาน์ตีเป็นสมาชิกที่ไม่มีสิทธิออกเสียง เมื่อวาระหมดลง สมาชิกคนน้ันจะ
ถูกแทนโดยสมาชิกอ่ืนที่แต่งต้ังโดยผู้ว่าการรัฐจนกว่า ส่วนบริหารของหน่วยงานจะมีจํานวนสมาชิก
ครบ 7 คน ที่แต่งต้ังโดยส่วนบริหารของเคาน์ตี และสมาชิก 5 คนแต่งต้ังโดยผู้ว่าการรัฐ คุณสมบัติ 
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ข้อกําหนดในการทํางาน หน้าที่และสิทธิของสมาชิกในหน่วยงานจะถูกพิจารณาโดยข้อตัดสินหรือกฎ
ของส่วนบริหารในเคาน์ตีตามกฎหมายการทางพิเศษ 
 หน่วยงานการทางพิเศษฟลอริด้า อาจจ้างเลขานุการผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษา
ส่วนตัว และนักกฎหมาย ผู้เช่ียวชาญ วิศวกรและพนักงาน เป็นการถาวรหรือช่ัวคราว ตามท่ีจะต้องใช้
งาน กําหนดคุณสมบัติและอัตราค่าจ้างให้แต่ละคน บริษัท หรือบริษัทจํากัด หรือหน่วยงานอาจจะ
จ้างตัวแทนในการจัดการการเงินหรือตัวแทนอ่ืน หน่วยงานอาจให้อํานาจแก่ตัวแทนหรือพนักงาน
ตามที่จําเป็นในการทําตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายการทางพิเศษแห่งฟลอริด้า ที่ใช้บังคับ โดยผู้ว่า
การรัฐมีอํานาจให้สมาชิกของหน่วยงานออกจากงานกรณีกระทําผิด ไม่ทําตามวินัย ทําผิดวินัย หรือไม่
เป็นไปตามวินัยของการทํางาน 
 ในกฎหมายการทางพิเศษของประเทศญี่ปุ่นได้ให้บริษัทเอกชนเป็นผู้บริหารจัดการทางด่วน
และให้อํานาจบริษัท สามารถดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่ได้ โดยให้ ก่อสร้างและดูแลสถานที่พัก จุดเติม
นํ้ามัน และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้สัญจรไปมา หรือผู้ใช้ถนนทางด่วน ซึ่ง
เป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรไปมา ส่วนกรณีในกฎหมายการทางพิเศษของญี่ปุ่นเป็นการ
บริหารงานในรูปแบบบริหารภายใต้การกํากับดูแลของ JADRE ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ มีโครงสร้าง
การบริหารองค์กรคล้ายคลึงกับของไทย เช่น บริษัท Metropolitan Expressway Company 
Limited มีโครงสร้างการบริหาร ประกอบด้วย 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายก่อสร้างโตเกียว ฝ่ายก่อสร้างคานากา
ว่า ฝ่ายปฎิบัติการโตเกียวตะวันตก ฝ่ายปฏิบัติการโตเกียวตะวันออก ฝ่ายปฏิบัติการคานากาว่า แบบ
ย่อยออกเป็นแผนกอีก  13 แผนก แผนกย่อยอีก 5 แผนกย่อย แตกต่างกันตรงที่ทางพิเศษญี่ปุ่น เป็น
การบริหารของบริษัทเอกชน แต่ของไทยจะอยู่ในรูปแบบรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรัฐมีหุ้นกว่าร้อยละห้าสิบ แต่
ก็ยังอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐเช่นเดียวกัน และในกฎหมายการทางพิเศษของญี่ปุ่นได้มีการ
กําหนดให้แก้ไข ปรับปรุงได้ทุกๆ 5 ปี แต่ของไทยและของฟลอริด้าไม่ได้มีการกําหนดให้ดําเนินการ
แก้ไขได้ทุกๆ 5 ปีอย่างเช่นกฎหมายการทางพิเศษของญี่ปุ่น    
 จะเห็นได้ว่าการกํากับดูแลหน่วยงานการทางพิเศษฟลอริด้าก็ยังอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐ
น่ันเองจะแตกต่างกับของไทยตรงที่ฟลอริด้าเป็นการบริหารโดยท้องถิ่น ซึ่งมีฐานะรองจากรัฐดังน้ัน
การดําเนินการต่างๆ จะคล่องตัวกว่าของไทย ส่วนการบริหารจัดการทางพิเศษของญี่ปุ่นเป็นการ
บริหารในรูปแบบบริษัทเอกชน แต่บริษัทเอกชนที่บริหารก็ยังอยู่ภายในการกํากับดูแลของ JADRE ซึ่ง
เป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ดี ลักษณะการบริหารทั้งของไทยของฟลอริด้าและญี่ปุ่นจึงคล้ายคลึงกัน คือ 
อยู่ภายใต้การกับกับดูแลของรัฐบาล 
 ในส่วนของอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษจะเห็นได้ว่าในกฎหมาย
การทางพิเศษของไทย รัฐฟลอริด้า และญี่ปุ่น มีการให้อํานาจดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่ไว้
คล้ายคลึงกัน คือ เช่า ให้เช่า หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้ หากเห็นว่าจําเป็น หรือเพ่ือเป็นการ
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อํานวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรไปมา จะมีความแตกต่างกันบ้างประเด็นที่พระราชบัญญัติการทาง
พิเศษแห่งประเทศไทยให้เน้นประโยชน์สาธารณะควบคู่ไปด้วย และกฎหมายการทางพิเศษญี่ปุ่น
หลังจากที่มีการบังคับใช้เป็นเวลาผ่านไป 5 ปี ให้รัฐบาลทําการประเมินสภาพการบังคับใช้ข้อกําหนด 
ความเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หลังการแก้ไขตามกฎหมายฉบับน้ีได้ หากเห็นว่าจําเป็น 
ซึ่งในพระราชบัญญัติการทางพิเศษฯ และกฎหมายการทางพิเศษฟลอริด้าไม่ได้กําหนดไว้ การแก้ไข
ทบทวนปรับปรุงกฎหมายทุกๆ 5 ปี น่าจะเป็นประโยชน์ในการปฎิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
 

4.2  วิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาพื้นท่ีเพื่อสาธารณประโยชน์และการพัฒนาพื้นท่ี
เชิงพาณิชย์ควบคู่สาธารณประโยชน์ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

 
 ก่อนที่จะวิเคราะห์ข้อจํากัดทางด้านกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลเก่ียวกับการพัฒนา
พ้ืนที่ ควรต้องศึกษาแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษก่อนว่าควรพัฒนาพ้ืนที่ไปในรูปแบบใด
จึงจะเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน การทางพิเศษฯ และรัฐ เพ่ือให้นําไปสู่
การศึกษาถึงข้อจํากัดของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ ซึ่งการศึกษาและ
วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ แยกออกเป็น 2 กรณี คือ 
 4.2.1  แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
 4.2.2  แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่เชิงพาณิชย์ควบคู่สาธารณประโยชน์ 
 
 4.2.1  แนวทางการพัฒนาพื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์ 
 แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสาธารณประโยชน์ เป็นแนวทางที่นําพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษมา
พัฒนาด้านสาธารณประโยชน์ เช่น ลานกีฬา สวนหย่อม ทางจักรยาน ถนนเช่ือมทางสาธารณะ วาง
ท่อระบายนํ้า เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีและ
เหมาะสมแนวทางหน่ึงที่การทางพิเศษฯ สามารถดําเนินการได้เลย เน่ืองจากเป็นการดําเนินการที่เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม สอดคล้องกับนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการทางพิเศษฯ 
ที่ได้กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การดําเนินงาน ได้มีการจัดทําแผนแม่บทด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมในระยะ 5 ปี ( 2554-2558) ไว้เพ่ือดําเนินการและบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้มีความเด่นชัด และเฉพาะเจาะจงมากย่ิงขึ้น โดยการทางพิเศษฯ นําหลักมาตรฐานสากลมาปฏิบัติ
ในการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือแก้ไชปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จากการดําเนิน
โครงการอย่างจริงจังภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน มุ่งมั่นในการสร้างจิตสํานึกให้ผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยคํานึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการบูรณาการระหว่าง
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หน่วยงานทั้งภายในองค์การและหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องอย่างบูรณาการและบรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ เป็นหน่ึงในองค์การที่มีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ในการช่วยเหลือ พัฒนา ยกระดับคุณภาพซีวิตให้กับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียขององค์การ และจะเปิดเผยข้อมูลการดําเนินโครงการทุกโครงการและผลการดําเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างครบถ้วน ถูกต้อง144 ซึ่งการทางพิเศษฯ นํามาปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง 
สม่ําเสมอ 
  แต่การดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสาธารณประโยชน์ดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพ้ืนที่
ค่อนข้างสูง และการบํารุงรักษาพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง และ
ระยะยาว หากการทางพิเศษฯ ดําเนินการเองทั้งหมดก็ต้องใช้งบประมาณและกําลังคนจํานวนมาก ซึ่ง
การทางพิเศษฯ ไม่มีงบประมาณมากขนาดนั้น อีกทั้งกําลังคนก็มีจํานวนไม่มากพอในการบํารุงรักษา
พ้ืนที่ จึงได้ดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่ไปแล้ว เป็นเพียงบางส่วน โดยจัดทําสวนหย่อม สวนสาธารณะ ลาน
กีฬา ทางจักรยาน ถนนสาธารณะ เป็นต้น แต่การท่ีการทางพิเศษฯ จะดูแลรักษาหรือพัฒนาพ้ืนที่
ทั้งหมดให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ให้มีการบุกรุกพ้ืนที่น้ันเป็นไปได้ยาก การทางพิเศษฯ จึง
ควรร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ หรือกรุงเทพมหานคร ที่มีศักยภาพและงบประมาณเพียงพอ ให้เข้ามา
พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสาธารณประโยชน์ เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระการดูแลรักษาพ้ืนที่และลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของการทางพิเศษฯ ในการดูแลรักษาพ้ืนที่ด้วยอีกทางหน่ึง โดยให้ทําสัญญาใช้พ้ืนที่ช่ัวคราว
ไม่เกิน 5 ปี ภายใต้เง่ือนไขว่า เมื่อการทางพิเศษฯ ต้องการท่ีดินที่ใช้เพ่ือประโยชน์อ่ืนใด แม้จะยังไม่ครบ
กําหนดอายุสัญญาใช้พ้ืนที่ การทางพิเศษฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยแจ้งให้ผู้ใช้พ้ืนที่ทราบเป็น
หนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนวันเลิกสัญญา เมื่อครบกําหนด 60 วันตามที่ได้บอกกล่าวตาม
สัญญาข้อน้ีแล้ว ให้ถือว่าการใช้พ้ืนที่ตามสัญญาน้ีเป็นอันสิ้นสุดลง เป็นต้น เหตุที่ต้องกําหนดเง่ือนไขไว้
เข่นน้ี เพราะหากมีโครงการใดๆ ในอนาคตที่เป็นประโยชน์ต่อการทางพิเศษฯ หรือประชาชน หรือมี
ความจําเป็นต้องใช้พ้ืนที่ การทางพิเศษฯ ก็จะสามารถนําพ้ืนที่ดังกล่าวคืนกับมาพัฒนาในรูปแบบอ่ืนๆ 
ได้อีก 
 กรณีตัวอย่างของต่างประเทศที่ได้ดําเนินการแล้ว เช่น โครงการ Overtown Pedestrin 
Mail เมือง ไมอามี รัฐฟลอริด้า ที่ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ใต้ทางรถไฟท่ีเสื่อมโทรมให้กลายเป็นพ้ืนที่ที่สวยงาม 
สะท้อนถึงวัฒนธรรมของชาวแอฟริกัน โดยรัฐบาลท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานรัฐ และประชาชนในพ้ืนที่

                                                        

 144  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม, หน้า 55. 
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ร่วมกันพัฒนาจนประสบความสําเร็จ145 หรือ โครงการทางพิเศษเมือง Zaanstadt ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ที่ได้ปรับปรุงพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งเสื่อมโทรมใต้ทางพิเศษ ให้ใช้ประโยชน์ เช่น สนามกีฬา 
ซุปเปอร์มาเก็ต นันทนาการ เป็นต้น โดยมีการรวบรวมความเห็นของชุมชนในพ้ืนที่แล้วออกแบบตาม
ความต้องการของประชาชน146  เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษของประเทศไทยที่เป็น
จุดอับหรือห่างไกลชุมชนเข้าถึงพ้ืนที่ยากหน่วยงานภาครัฐ หรือกรุงเทพมหานคร ก็จะไม่สนใจที่จะเข้า
มาร่วมพัฒนาพ้ืนที่ เพราะการที่หน่วยงานภาครัฐหรือกรุงเทพมหานคร เข้ามาร่วมพัฒนาพ้ืนที่กับการ
ทางพิเศษ น้ันก็มีเหตุผลที่ต้องเพ่ิมการภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร หรือนักการเมืองท้องถิ่นต้องการ
หาคะแนนเสียง ดังน้ันหากพ้ืนที่ใดพัฒนาแล้วไม่เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์กรท้องถิ่น ก็จะ
ไม่มีองค์กรใดเข้ามาร่วมพัฒนาพ้ืนทีกับการทางพิเศษฯ ทําให้พ้ืนที่ส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นปัญหาที่การ
ทางพิเศษฯ ต้องดูแลรักษาต่อไป 
 
 4.2.2  แนวทางการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ควบคู่สาธารณประโยชน์ 
 จากท่ีได้กล่าวมาแล้วตามข้อ 4.2.1 แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสาธารณประโยชน์ แม้ว่า
การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสาธารณประโยชน์จะเป็นแนวทางที่ดีและเหมาะสม แต่ยังมีพ้ืนที่อีกจํานวนมากที่
ยังไม่ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เน่ืองจากพ้ืนที่บางส่วนเป็นจุดอับ หรืออยู่ห่างไกล
ชุมชน การเข้าถึงพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษทําได้ยากการดูแลรักษาพ้ืนที่ทําได้ไม่ทั่วถึง เป็นปัญหาให้มีการ
บุกรุกพ้ืนที่หรือก่อให้เกิดอาชญากรรมขึ้นได้ง่าย การทางพิเศษฯ จะดําเนินการพัฒนาเองทั้งหมดก็ไม่
สามารถทําได้ ดังน้ัน พ้ืนที่เหล่าน้ีควรเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาพัฒนา แต่การพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทาง
พิเศษมีมูลค่าการลงทุนสูง และต้องบริหารจัดการพ้ืนที่ต่อเน่ืองและระยะยาว หากให้เอกชนเข้ามา
พัฒนาโดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ เลยก็คงจะไม่มีเอกชนรายใดเข้ามาพัฒนาพื้นที่ ดังน้ัน การศึกษาใน
ครั้งน้ีควรมีการจัดแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 ประเภท เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาพ้ืนที่ คือ  
 1)  พ้ืนที่ส่วนที่เป็นแปลงเล็ก  
 2)  พ้ืนที่ส่วนที่เป็นแปลงใหญ่ 
 1)  พ้ืนที่ส่วนที่เป็นแปลงเล็ก เช่น พ้ืนที่ที่อยู่ติดกับชุมชน หรือเป็นที่ดินที่การทาง
พิเศษซื้อส่วนที่เหลือจากการเวนคืนที่อยู่ติดกับแนวทางพิเศษ หรือติดกับถนนสาธารณะที่อยู่ในแนว
เขตทางพิเศษ พ้ืนที่เหล่าน้ีจะมีพ้ืนที่ไม่มากควรให้มีการพัฒนาในลักษณะเป็นเช่าพ้ืนที่รายย่อย ตาม

                                                        

 145  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, โครงการจัดทําแผนแม่บทการ

พัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ, หน้า 4-99. 

 146  เรื่องเดียวกัน, หน้า 4-115-118. 
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กรอบวัตถุประสงค์การให้เช่าที่การทางพิเศษฯ กําหนด โดยจัดเก็บค่าเช่าเต็มจํานวนพ้ืนที่ กําหนด
ระยะเวลาการให้เช่าสั้นๆ ไม่เกิน 3 ปี ไม่มีสิ่งปลูกสร้างหรือหากจะต้องมีสิ่งปลูกสร้างก็ต้องเป็นสิ่ง
ปลูกสร้างในลักษณะช่ัวคราวรื้อถอนได้โดยง่าย เน่ืองจากพื้นที่ขนาดเล็กจะพัฒนาเป็นเชิงพาณิชย์
ควบคู่สาธารณประโยชน์ได้ยาก เพราะพ้ืนที่มีจํากัด การให้เช่าเป็นรายย่อยจะได้ประโยชน์มากกว่า 
และผู้เช่าจะดูแลรักษาพ้ืนที่ให้การทางพิเศษฯ ได้ดีกว่า การบอกเลิกสัญญาหรือการไม่ต่อสัญญาเช่า
ทําได้โดยง่ายเน่ืองจากไม่มีสิ่งปลูกสร้าง เป็นการให้เช่าระยะเวลาสั้นๆ และสามารถเก็บค่าเช่าได้เต็ม
จํานวนพ้ืนที่ ตัวอย่างกรณีในประเทศญี่ปุ่นก็มีการพัฒนาพ้ืนที่ใต้ทางพิเศษ โดยจัดทําเป็นอาคาร 
ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ใต้ทางยกระดับ ในรูปแบบต่างๆ เช่นกัน โดยทางด่วนญี่ปุ่นได้รับ
การสนันสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นในการฟ้ืนฟูเมือง147 
 แต่การให้เช่าพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษแบบรายย่อย จะมีข้อเสียคือการเช่าพ้ืนที่ไม่
ต่อเน่ืองตลอดทั้งแปลงพ้ืนที่จะเป็นฟันหลอ ผู้เช่าพ้ืนที่จะใช้พ้ืนที่เกินกว่าที่ทําสัญญาเช่า ลักษณะ
พ้ืนที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยไปในแนวทางเดียวกัน ต้องมีการบริหารสัญญาเป็นจํานวนมาก มีภาระ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสัญญามากเช่นกัน แต่การให้เช่าพ้ืนที่แบบรายย่อยการทางพิเศษฯ สามารถ
ดําเนินการให้เช่าได้เลยทันทีภายใต้กรอบและเง่ือนไขการให้เช่าพ้ืนที่ที่การทางพิเศษฯ กําหนด เพราะ
มูลค่าการลงทุนไม่สูงมากข้อจํากัดทางด้านกฎหมายมีไม่มากสามารถให้เช่าพ้ืนที่ในระยะเวลาสั้นๆ ได้ 
 2)  พ้ืนที่ที่เป็นแปลงใหญ่ มีจํานวนพ้ืนที่ค่อนข้างมาก เช่น พ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ
ฉลองรัช ทางพิเศษอุดรรัถยา เป็นต้น ควรจัดให้มีการให้พัฒนาในรูปแบบโครงการ โดยเปิดโอกาสให้
เอกชนเข้ามาพัฒนา โดยจัดสรรพ้ืนที่แปลงที่จะพัฒนาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหน่ึงให้เอกชนบริหาร
จัดการเป็นพ้ืนที่เพ่ือสาธาณประโยชน์ เช่น ทําสวนหย่อม ลานกีฬา ลานจอดรถ ให้บริการสาธารณะ
กับประชาชนทั่วไป อีกส่วนหน่ึงให้เอกชนบริหารจัดการพ้ืนที่ในเชิงพาณิชย์ในลักษณะเป็นการบริการ
ประชาชน เช่น ทําจุดพักรถ ป้ัมนํ้ามัน ร้านค้า ห้องนํ้า เป็นต้น เพ่ือให้เกิดรายได้ให้กับเอกชนผู้ลงทุน 
และมีเงินหมุนเวียนกับมาในการบํารุงรักษาพ้ืนที่ต่อไป โดยให้เช่าพ้ืนที่ในระยะยาวกว่า 5 ปี ขึ้นไป 
เพ่ือให้เอกชนได้มีระยะเวลาคืนทุนค่าปรับปรุงพ้ืนที่ ในขณะเดียวกันก็จัดสรรรายได้ส่วนหน่ึงให้การ
ทางพิเศษฯ ในลักษณะเป็นค่าเช่า ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ตามแต่ที่จะตกลงกัน ซึ่ง
นํามาเป็นรายได้ให้กับการทางพิเศษฯ อีกทางหนึ่ง ประโยชน์ที่การทางพิเศษฯ จะได้รับ นอกจาก
พ้ืนที่จะสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ก่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ลดปัญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด ในพ้ืนที่ว่างแล้ว การทางพิเศษฯ ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพ้ืนที่ไม่ให้มี
การบุกรุก แล้วยังเพ่ิมรายได้ให้การทางพิเศษฯ ด้วย ซึ่งก็สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการทางพิเศษฯ 
พ.ศ.2550 ที่ให้การทางพิเศษฯ สามารถพัฒนาพ้ืนที่ในเชิงพาณิชย์ควบคู่สาธารณประโยชน์ได้  

                                                        

 
147  นิรมล กุลศรสีมบัติ, เรื่องเดิม. 
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 ซึ่งแนวทางการให้เอกชนเข้ามาพัฒนาพ้ืนที่ในรูปแบบโครงการขนาดใหญ่น้ัน การทาง
พิเศษฯ ไม่ต้องลงทุนเสี่ยงภัยเอง เพราะการพัฒนาพื้นที่โครงการขนาดใหญ่จะใช้เงินลงทุนสูง การทาง
พิเศษฯ ไม่มีงบประมาณมากขนาดนั้น และพนักงานการทางพิเศษฯ ที่เก่ียวข้องก็ไม่มีความรู้ความ
ชํานาญในการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ แต่การให้สิทธิเอกชนเช้ามาบริหารจัดการพ้ืนที่ก็ต้องคํานึงถึง 
ความสัมพันธ์ระหว่างการทางพิเศษฯ กับรัฐบาล148 หรือยังอ้างอิงกับระบบอํานาจจากส่วนกลาง ซึ่งมี
นโยบายเปลี่ยนแปลงไปตามพรรคการเมืองที่บริหารบ้านเมืองในขณะนั้น และข้อจํากัดตาม
พระราชบัญญัติการทางพิเศษฯ ทําให้โครงการพัฒนาพ้ืนที่ในรูปแบบโครงการขนาดใหญ่จึงยังไม่เคย
เกิดขึ้นได้จริง149 อีกทั้งการทําสัญญาเช่าพ้ืนที่ ได้กําหนดเง่ือนไขว่าเมื่อการทางพิเศษฯ ต้องการที่ดินที่
เช่าเพ่ือประโยชน์อ่ืนใด แม้จะยังไม่ครบกําหนดอายุสัญญาเช่า การทางพิเศษฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ 
โดยแจ้งให้ผู้เช่าทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนวันเลิกสัญญา เมื่อครบกําหนด 60 วัน
ตามท่ีได้บอกกล่าวตามสัญญาข้อน้ีแล้ว ให้ถือว่าการเช่าตามสัญญาน้ีเป็นอันสิ้นสุดลง เป็นต้น ทําให้ผู้เช่า
พ้ืนที่ต้องรับความเสี่ยงภัยน้ีไว้ด้วย 
 กรณีตัวอย่างการพัฒนาพ้ืนที่ใต้ทางยกระดับของต่างประเทศที่ได้มีการดําเนินการ
สําเร็จและเป็นที่พึงพอใจของประชาชนไปแล้ว เช่น โครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณสายทางพิเศษ 
Westway กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ที่ทางยกระดับตัดผ่านกลางเมืองกรุงลอนดอน ชุมชน 
North Kensinagton เป็นเหตุให้สภาพแวดล้อมบริเวณใต้ทางดังกล่าวเสื่อมโทรม ประชาชนจึง
รวมตัวกันพัฒนาพื้นที่ โดยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นสาธารณประโยชน์ และส่วนใน
พัฒนาพ้ืนที่เชิงพาณิชย์เพ่ือหารายได้ในการบริหารจัดการพ้ืนที่จนประสบความสําเร็จ150  

 
 
 
 

                                                        
148  เบญจางค์ เกษวิเชียร, เรื่องเดิม, หน้า 77-78. 
149  ปาจรีย์ ประเสริฐ, แนวทางการพัฒนาพื้นที่ใต้ทางด่วนในเขตกรุงเทพมหานคร, 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548), หน้า 

206-207. 

 150  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์, โครงการจัดทําแผนแม่บทการ

พัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ, หน้า 4-111-4-112. 



130 

 

4.3  วิเคราะห์ข้อจํากัดทางด้านกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการพัฒนา 
พื้นท่ีในเขตทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
 

 แม้ว่าการทางพิเศษฯ จะสามารถพัฒนาพื้นที่เพ่ือสาธารณประโยชน์ หรือพัฒนาพื้นที่เชิง
พาณิชย์ควบคู่กับสาธารณประโยชน์ได้ตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษฯ มาตรา 10 (8) ที่ให้อํานาจ
การทางพิเศษฯ ลงทุนหรือเข้าร่วมกิจการกับบุคคลอ่ืนเพ่ือประกอบธุรกิจเก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ืองกับ
กิจการของการทางพิเศษฯ หรือ มาตรา 10(12) ให้เช่าหรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของการทางพิเศษฯ 
ตามความจําเป็นเพ่ือประโยชน์แก่การทางพิเศษฯ โดยคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะควบคู่ไปด้วยก็ตาม 
แต่ก็ยังมีข้อจํากัดว่าจะพัฒนาพ้ืนที่ได้เฉพาะพื้นที่ที่การทางพิเศษฯ ได้เวนคืนและก่อสร้างทางพิเศษ
ตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนแล้วเท่าน้ัน ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นไว้เมื่อวันที่ 
2 ธันวาคม 2554 และการดําเนินการการลงทุนหรือเข้าร่วมกิจการกับบุคคลอ่ืนเพ่ือประกอบธุรกิจ
เก่ียวกับหรือเก่ียวเน่ืองกับกิจการของการทางพิเศษ จะต้องไม่ขัดกับวัตถุประสงค์หลักของการทาง
พิเศษฯ คือ สร้างหรือจัดให้มีทางพิเศษด้วยวิธีใดๆ ตลอดจนบํารุงรักษาทางพิเศษ นอกจากน้ียังมี
ข้อจํากัดของกฎหมายที่เก่ียวข้องบางข้อ และการขาดการสนับสนุนของรัฐบาลอย่างชัดเจนทําให้การ
พัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษดําเนินไปยังไม่คล่องตัว ซึ่งจะแยกเป็นประเด็นได้ดังน้ี 
 
 4.3.1  ข้อจํากัดทางด้านกฎหมายเก่ียวกับการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษของการทาง

พิเศษแห่งประเทศไทย 
 การพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ มีเก่ียวหมายที่เก่ียวข้องหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติการ
ทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518  พระราชบัญญัติว่าด้วย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติ
การจราจรทางบก พ.ศ.2522 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎกระทรวงว่าด้วยการ ยกเว้น 
ผ่อนผัน หรือกําหนดเง่ือนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2550 มติ
คณะรัฐมนตรี ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นต้น แต่ที่เป็นข้อจํากัดที่ทําให้การดําเนินการ
พัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ ดําเนินไปอย่างไม่คล่องตัวน้ัน มีดังน้ี 
 4.3.1.1  ประเด็นข้อจํากัดเก่ียวกับพระราชบัญญัติการทางพิเศษฯ พ.ศ.2550 

มาตรา 57 (5) 
 พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ.2550  
 มาตรา 57 กทพ.ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดําเนินกิจการ
ต่อไปน้ี 
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 (5) ให้เช่าหรือให้สิทธิใดๆ ในอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินหน่ึงร้อยล้าน
บาทหรือที่มีกําหนดเวลาการให้เช่าหรือให้สิทธิใดๆ เกินห้าปี เว้นแต่การให้เช่าหรือให้สิทธิน้ันเป็นการ
ให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
 ประเด็นข้อกฎหมายข้อน้ีจะเห็นได้ว่า มี 2 ประเด็นที่การทางพิเศษฯ ต้องพิจารณา คือ 
 ประเด็นที่ 1 การให้เช่าหรือให้สิทธิใดๆ ในอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินหน่ึงร้อยล้าน
บาทต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน ซึ่งสํานักงานอัยการสูงสุดได้เคยให้ความเห็นเมื่อ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2545 กรณีความหมายของคําว่า “กิจการของรัฐ” และ “ร่วมงานหรือ
ดําเนินการ” ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ 
พ.ศ.2535 มาตรา 5151 (ปัจจุบันได้ถูกยกเลิกแล้วและใช้พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนใน
กิจการของรัฐ พ.ศ.2556) การทางพิเศษฯ ต้องคิดคํานวณโดยพิจารณาจากค่าเช่าผลตอบแทนต่างๆ 
ที่ได้รับทั้งหมดรวมกับมูลค่าที่ดินอาคารสิ่งปลูกสร้างพร้อมส่วนควบและอุปกรณ์ที่มีขณะที่ร่วม
ดําเนินการกับเอกชน เพราะที่ดินน้ันถือเป็นทุนส่วนหน่ึงของการลงทุนร่วมธุรกิจด้วย ซึ่งหากการทาง
พิเศษฯ ยึดเอาความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุดดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ก็จะเห็นได้ว่า
มูลค่าโครงการพัฒนาที่ดินจะสูงมากและทําให้การทางพิเศษฯ ร่วมกับเอกชนพัฒนาพ้ืนที่เชิงพาณิชย์
ควบคู่สาธารณประโยชน์ในรูปแบบโครงการขนาดใหญ่ได้ยาก เพราะการให้เช่าหรือให้สิทธิใดๆ ใน
อสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบโครงการขนาดใหญ่หากพิจารณาตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด
ดังกล่าวมูลค่าโครงการส่วนใหญ่รวมแล้วเกินหน่ึงร้อยล้านบาทและใช้ระยะเวลาในการคืนทุนหลายปี 
ซึ่งต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจึงจะดําเนินการได้ 

                                                        

 151  พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเขา้รว่มงานหรือดําเนินการในกิจการของรฐั พ.ศ.

2535  

 มาตรา 5 ในพระราชบัญญัติน้ี 

 “กิจการของรฐั” หมายความว่า กิจการที่สว่นราชการ รฐัวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของ

รัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยใดหน่วยหน่ึงหรือหลายหน่วยรวมกัน ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ต้องทํา

ตามกฎหมายหรือกิจการทีจ่ะต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือทรัพย์สินของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรอืราชการส่วนท้องถิน่หน่วยใดหน่วยหน่ึงหรอืหลายหน่วยรวมกัน 

 “ร่วมงานหรอืดําเนินการ” หมายความว่า ร่วมลงทนุกับเอกชนไม่ว่าโดยวิธีใด หรือ

มอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียว โดยวิธีการอนุญาต หรือให้สัมปทาน หรอืให้สทิธิไม่ว่าลกัษณะใด 
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 ประเด็นที่ 2 กําหนดเวลาการให้เช่าหรือให้สิทธิใดๆ เกินห้าปี การทางพิเศษฯ ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน เว้นแต่การให้เช่าหรือให้สิทธิน้ันเป็นการให้แก่หน่วยงานของ
รัฐ จึงจะดําเนินการได้ เน่ืองจากท่ีดินในเขตทางพิเศษ ถือว่าเป็นที่ดินของรัฐ การให้เช่าที่ดินเป็นระยะ
เวลานานๆ จะผูกพันรัฐเกินไป แต่ที่ดินในเขตทางพิเศษเป็นที่ดินที่ได้เวนคืนและสร้างทางพิเศษตาม
วัตถุประสงค์แล้วเป็นที่ดินที่หากปล่อยทิ้งร้างไปก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดการพัฒนาพื้นที่น่าจะเป็น
ผลดีมากกว่า ประเด็นมีข้อที่ต้องพิจารณา คือ การพัฒนาพ้ืนที่ในรูปแบบโครงการขนาดใหญ่มูลค่าการ
ลงทุนสูง การบริหารจัดการพ้ืนที่รวมทั้งระยะเวลาการคืนทุนหลายปี หากการทางพิเศษฯ  ให้เอกชนเช่า
พ้ืนที่น้อยกว่า 5 ปี และอยู่บนความเสี่ยงว่าการทางพิเศษฯ อาจไม่ต่อสัญญาเช่าให้ก็ได้ ก็ไม่คุ้มค่ากับ
การลงทุน แต่ถ้าให้เช่าพ้ืนที่มากกว่า 5 ปี การทางพิเศษฯ ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
ก่อนจึงจะดําเนินการได้ ซึ่งมีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน กว่าจะนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบได้ บริษัทฯ ก็อาจจะไม่ประสงค์จะพัฒนาพ้ืนที่แล้ว หรือเสียโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ ประเด็น
ข้อน้ีจึงเป็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษเป็นอย่างมาก 
 แม้ว่าประเด็นทั้ง 2 ข้อน้ีจะไม่ได้ห้ามไม่ให้การทางพิเศษฯ พัฒนาพ้ืนที่ในเขตทาง
พิเศษ แต่การจํากัดมูลค่าโครงการเกินหน่ึงร้อยล้านบาท หรือจํากัดระยะเวลาการให้เช่าหรือให้สิทธิใดๆ 
เกิน 5 ปี ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน จึงเป็นอุปสรรคสําคัญที่ทําให้การ
พัฒนาพ้ืนที่ในรูปแบบโครงการขนาดใหญ่เกิดขึ้นได้ยาก เพราะมีขั้นตอนในการปฏิบัติหลายขั้นตอนกว่า
จะไปถึงคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อย การ
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลแต่ละครั้งนโยบายก็เปลี่ยนไป การดําเนินการไม่ต่อเน่ืองเอกชนไม่กล้าเสี่ยงที่จะ
ลงทุน สุดท้ายก็ต้องปล่อยให้พ้ืนที่รกร้างว่างเปล่าไป  
 4.3.1.2  ประเด็นเก่ียวกับพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ.2550 

มาตรา 37 วรรคแรก 
 พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ.2550  
 มาตรา 36 ในกรณีที่ กทพ. ได้จัดทําทางหรือถนนเพื่อเช่ือมระหว่างทางพิเศษกับ
ทางสาธารณะอ่ืน ผู้ใดจะสร้างทางหรือถนนหรือสิ่งอ่ืนใดเพ่ือเช่ือมต่อกับทางหรือถนนน้ันหรือลอด
หรือข้ามทางหรือถนนน้ัน ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก กทพ. 
 การอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ กทพ. กําหนด และเมื่อมีความ
จําเป็นแห่งกิจการทางพิเศษ กทพ. จะเพิกถอนเสียก็ได้ 
 ทาง ถนน หรือสิ่งอ่ืนใดที่สร้างขึ้นโดยฝ่าฝืนวรรคหน่ึง ให้ กทพ. มีหนังสือให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองดําเนินการร้ือถอนทาง ถนน หรือสิ่งอ่ืนใดดังกล่าวภายในเวลาท่ีกําหนดแต่ต้องไม่
น้อยกว่าหกสิบวันนับแต่วันที่ได้ส่งหนังสือแจ้ง ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่ดําเนินการภายในเวลาที่
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กําหนด ให้ กทพ. มีอํานาจดําเนินการเช่นน้ันได้เอง โดยให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองซึ่งทาง ถนน หรือ
สิ่งอ่ืนใดนั้นเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย 
 ในกรณีที่ กทพ. ไม่สามารถส่งหนังสือแจ้งให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามวรรค
สามได้ให้ กทพ.ประกาศให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์น้ันทราบโดยอย่างน้อยให้ทําเป็น
หนังสือปิดไว้ ณ ที่ที่อสังหาริมทรัพย์น้ันต้ังอยู่ และ ณ สถานที่ตามมาตรา 32 (2) โดยระบุ
กําหนดเวลาที่ กทพ. จะเข้าดําเนินการตามวรรคสาม ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบห้าวันนับแต่วันปิด
ประกาศแจ้งความ 
 เมื่อ กทพ. ได้ปฏิบัติตามวรรคสี่แล้ว ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้ครอบครองได้รับหนังสือ
แจ้งน้ันแล้ว 
 ในกรณีจําเป็นและเร่งด่วนเพ่ือป้องกันอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดแก่ทาง
พิเศษให้ กทพ.มีอํานาจปิดก้ันทาง ถนน หรือสิ่งอ่ืนใดนั้นได้ และเมื่อหมดความจําเป็นเร่งด่วนดังกล่าว
แล้วให้ กทพ.ดําเนินการตามวรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า 
 มาตรา 37 ภายใต้บังคับมาตรา 36 ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างโรงเรือนหรือสิ่งอ่ืนใดหรือ
ปลูกต้นไม้หรือพืชผลอย่างใดๆ ในทางพิเศษ หรือเช่ือมต่อกับทางพิเศษ เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐ
ที่มีอํานาจหน้าที่ดําเนินกิจการอันเป็นสาธารณูปโภคมีความจําเป็นต้องปักเสาพาดสาย หรือวางท่อใน
เขตทางพิเศษ หรือเพ่ือข้ามหรือลอดทางพิเศษ ให้หน่วยงานของรัฐน้ันทําความตกลงกับ กทพ. ก่อน 
และถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ในเหตุลักษณะของงานหรือในเร่ืองค่าเช่า ให้เสนอรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัย 
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
 ในกรณีที่การดําเนินกิจการอันเป็นสาธารณูปโภคตามวรรคหน่ึง ได้กระทําโดย
เอกชนที่ได้รับสัมปทาน กทพ. อาจเรียกเก็บค่าตอบแทนในการใช้พ้ืนที่ดังกล่าวได้ 
 โรงเรือนหรือสิ่งอ่ืนใดที่สร้างขึ้น หรือต้นไม้หรือพืชผลที่ปลูกขึ้นโดยฝ่าฝืนวรรคหน่ึง 
ให้ กทพ.   มีอํานาจรื้อถอนหรือทําลายตามควรแต่กรณี ทั้งน้ี ให้นําความในมาตรา 36 วรรคสาม 
วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ประเด็นเก่ียวกับพระราชบัญญัติการทางพิเศษฯ พ.ศ.2550 มาตรา 37 วรรคแรก น้ี
เป็นเร่ืองเก่ียวกับห้ามผู้ใด ซึ่งหมายถึงเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ ทั้งหมดสร้างโรงเรือนหรือสิ่งอ่ืน
ใดหรือปลูกต้นไม้หรือพืชผลอย่างใดๆ ในทางพิเศษ หรือเช่ือมต่อกับทางพิเศษฯ เว้นแต่กรณี
หน่วยงานรัฐที่มีอํานาจหน้าที่ดําเนินกิจการอันเป็นสาธารณูปโภคมีความจําเป็นต้องปักเสาพาดสาย 
หรือวางท่อในเขตทางพิเศษ หรือเพ่ือข้ามหรือลอดทางพิเศษ ให้หน่วยงานของรัฐน้ันทําความตกลงกับ 
กทพ. ก่อน ซึ่งความหมายของคําว่า “ทางพิเศษ” ตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษฯ พ.ศ.2550 
มาตรา 4 หมายถึง ทางหรือถนนซึ่งจัดสร้างขึ้น หรือได้รับโอนหรือได้รับมอบไม่ว่าจะจัดสร้างขึ้นใน
ระดับพ้ืนดินเหนือหรือใต้พ้ืนดินหรือพ้ืนนํ้า เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจราจรเป็นพิเศษ  และให้
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หมายความรวมถึงสะพาน อุโมงค์ เรือสําหรับขนส่งรถข้ามฟาก ท่าเรือสําหรับขึ้นลงรถ ทางเท้า ที่จอด
รถ เขตทาง ไหล่ทาง เขื่อนก้ันนํ้า ท่อหรือทางระบายนํ้า กําแพงกันดิน รั้วเขต หลักระยะสัญญาณจราจร 
เครื่องหมายจราจร อาคาร หรือสิ่งอ่ืนใดที่ไว้ในเขตทางเพ่ืออํานวยความสะดวก หรือเพ่ือความ
ปลอดภัยเก่ียวกับงานทางพิเศษ ดังน้ันจึงต่างกับ มาตรา 36 ในกรณีที่การทางพิเศษฯ ได้จัดทําทาง
หรือถนนเพื่อเช่ือมระหว่างทางพิเศษกับทางสาธารณะอื่น ผู้ใดจะสร้างทางหรือถนนหรือสิ่งอ่ืนใดเพ่ือ
เช่ือมต่อกับทางหรือถนนน้ันหรือลอดหรือข้ามทางหรือถนนน้ัน สามารถทําได้โดยต้องได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือจากการทางพิเศษฯ ก่อน ซึ่งทางหรือถนนในกรณีน้ี เป็นทางหรือถนนที่เช่ือมต่อจากทาง
พิเศษกับทางสาธารณะอ่ืน ไม่ใช่ทางพิเศษที่เป็นสายหลัก 
 ดังน้ัน มาตรา 37 วรรคแรกจึงเป็นการห้ามทั้งเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐที่มีที่ดิน
ติดกับทางพิเศษ ไม่สามารถเปิดทางเข้า – ออกเพ่ือเช่ือมกับทางพิเศษได้เลย เว้นแต่กรณีหน่วยงาน
ของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่ดําเนินกิจการอันเป็นสาธารณูปโภคมีความจําเป็นต้องปักเสาพาดสาย หรือ
วางท่อในเขตทางพิเศษ หรือเพ่ือข้ามหรือลอดทางพิเศษเท่าน้ัน ที่สามารถดําเนินการได้โดยให้
หน่วยงานของรัฐน้ันทําความตกลงกับการทางพิเศษฯ ก่อน ซึ่งมีความยืดหยุ่นกว่าก็พึงเข้าใจได้ว่าการ
ที่หน่วยงานของรัฐที่ดําเนินกิจการอันเป็นสาธารณูปโภคดังกล่าว เป็นการดําเนินกิจการสาธารณูปโภค
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมจึงดําเนินการได้ และกรณีน้ีเป็นการห้ามเพ่ือความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้
ทางพิเศษ และเป็นการไม่ให้เอกชนเข้า-ออกทางพิเศษได้ตามอําเภอใจอันอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อทางพิเศษได้ 
 แต่บทบัญญัติมาตรานี้เป็นบทจํากัดห้ามผู้ใดโดยเด็ดขาด ซึ่งเอกชนบางรายหรือ
หน่วยงานรัฐที่มีที่ดินติดกับทางพิเศษ ในระดับพ้ืนดิน ไม่สามารถเช่ือมกับทางพิเศษได้เลย ไม่ต่างกับ
ห้ามการทางพิเศษฯ เช่ือมทางกับผู้อ่ืนเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบทางพิเศษในระดับพ้ืนดิน ทั้งๆ ที่การ
อนุญาตให้เอกชนเช่ือมทางพิเศษได้อาจเป็นประโยชน์กับผู้ใช้ทางก็ได้ เช่น ทางพิเศษฯ สายศรีรัช ช่วง
ประชาช่ืน ไปทางพิเศษสายอุดรรัถยา ทางพิเศษช่วงน้ีมีบางส่วนเป็นทางพิเศษระดับพ้ืนดิน แต่ไม่มีจุด
พักรถให้กับผู้ใช้ทางและบริเวณดังกล่าวการทางพิเศษฯ ก็ไม่มีพ้ืนที่สําหรับจัดทําจุดพักรถ ถ้าอนุญาต
ให้เอกชนเช่ือมกับทางพิเศษในส่วนน้ีได้ก็จะเป็นการอํานวยความสะดวกและประโยชน์กับผู้ใช้ทาง 
หากการทางพิเศษฯ ทําการศึกษาวิเคราะห์ผลการทบด้านการจราจร ผลกระทบด้านความปลอดภัย
แล้ว การเช่ือมทางพิเศษจะไม่ทําให้ประชาชนและการทางพิเศษฯ เสียหายก็ควรจะเปิดโอกาสให้
เอกชนเช่ือมทางพิเศษได้ โดยกําหนดให้ปฏิบัติตามวิธีการเพ่ือความปลอดภัยหรือเง่ือนไขที่การทาง
พิเศษฯ กําหนด เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางพิเศษ โดยการทางพิเศษอาจเรียกค่าเช่า 
หรือผลประโยชน์ตอบแทนจากเอกชนรายน้ันได้อีก บทบัญญัติมาตรานี้จึงเป็นการปิดโอกาสการทาง
พิเศษฯ ที่จะพัฒนาพ้ืนที่ร่วมกับผู้อ่ืน ที่มีพ้ืนที่อยู่ติดกับทางพิเศษอย่างเด็ดขาด ซึ่งไม่ควรจะเป็น
เช่นน้ัน 
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 4.3.1.3  ประเด็นเก่ียวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 538  
 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 538 กําหนดไว้ ดังน้ี 
 มาตรา 538 เช่าอสังหาริมทรัพย์น้ัน ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหน่ึงอย่างใด
ลงลายมือช่ือฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสําคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ ถ้าเช่ามีกําหนดกว่า
สามปีขึ้นไป หรือกําหนดตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าไซร้ หากมิได้ทําเป็นหนังสือและจดทะเบียน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ท่านว่าการเช่าน้ันจะฟ้องร้องให้บังคับคดีได้แต่เพียงสามปี 
 การพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษฯ กรณีพัฒนาพ้ืนที่ในเชิงพาณิชย์จะมีการทําสัญญา
เช่า และมีผลประโยชน์ตอบแทนเป็นค่าเช่า และอ่ืนๆ การทางพิเศษฯ เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งต้อง
บังคับตามกฎหมายเอกชนการทําสัญญาพ้ืนที่เช่าดังกล่าวจึงเข้าลักษณะเป็นสัญญาเช่าตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 538 การเช่าที่มีกําหนดระยะเวลากว่าสามปีขึ้นไปต้องทําเป็นหนังสือ
และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ถ้ามิได้ทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะ
ฟ้องร้องบังคับได้เพียงสามปี ทําให้เป็นอุปสรรคในการดําเนินการให้เช่าเพราะการจดทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องนําโฉนดที่ดินที่การทางพิเศษฯ ได้เวนคืนและโอนเป็นกรรมสิทธ์ิของการทาง
พิเศษฯ แล้วไปจดทะเบียนการเช่า ซึ่งพ้ืนที่แปลงใหญ่ๆ เกิดขึ้นจากการเวนคืนที่ดินของประชาชนจํานวน
มากมีโฉนดที่ดินเป็นสิบเป็นร้อยโฉนด ต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการและค่าใช้จ่ายในการรื้อค้น
โฉนดที่ดินไปจดทะเบียนกับกรมที่ดิน ดังตัวอย่างเช่น การทางพิเศษฯ ให้บริษัท กัลฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น 
จํากัด เช่าพ้ืนที่เพ่ือปักเสาพาดสายไฟฟ้า วางท่อร้อยสายไฟฟ้า และดันท่อลอดเลียบแนวทางพิเศษสาย
อุดรรัถยา สัญญาเช่า 5 ปี ปัจจุบันผ่านไปปีกว่าแล้วยังดําเนินการจดทะเบียนไม่แล้วเสร็จครบทุกแปลง 
ด้วยเหตุต้องใช้เวลาในการร้ือค้นโฉนดที่ดินแปลงที่ให้เช่า แล้วนําไปจดทะเบียนกับกรมที่ดินที่มีงานในแต่
ละวันมากอยู่แล้วพนักงานการทางพิเศษฯ ไปติดต่อขอให้จดทะเบียนการเช่าก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่กรม
ที่ดินว่างจากการดําเนินการให้ประชาชนทั่วไปก่อนจึงจะดําเนินการจดทะเบียนการเช่าให้การทางพิเศษฯ 
ซึ่งค่อนข้างใช้เวลามาก ส่วนใหญ่การทางพิเศษฯ หาทางออกข้อน้ีโดยการให้เช่าพ้ืนที่ไม่เกิน 3 ปีเพ่ือจะ
ได้ไม่ต้องไปจดทะเบียบต่อกรมที่ดิน จึงเป็นภาระให้การทางพิเศษฯ ต้องดําเนินการต่อสัญญาเช่ากับผู้
เช่าพ้ืนที่ที่มีอยู่มากกว่า 300 สัญญา อยู่บ่อยๆ ทําให้การทางพิเศษฯ มีภาระค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีเพ่ิมขึ้น 
 

 4.3.2  นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นท่ีในเขตทางพิเศษ 
 นอกจากที่การทางพิเศษฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังต้อง
ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลเนื่องจากการทางพิเศษฯ เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ก่อต้ังขึ้นโดย
ประกาศคณะปฏิวัติและแม้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้มีมติให้การทางพิเศษฯ พัฒนาพ้ืนที่ในเชิง
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สาธารณประโยชน์ และพัฒนาพ้ืนที่เชิงพาณิชย์ควบคู่สาธารณประโยชน์ได้ แต่ก็มีข้อจํากัดบาง
ประการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ที่เคยให้ความเห็นไว้ 3 เรื่อง152 ดังน้ี 
 1)  รับทราบและเห็นชอบในหลักการแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ โดย
การนําพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษไปพัฒนาเพ่ือสาธารณประโยชน์และการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษใน
เชิงพาณิชย์ตามแผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ควบคู่
กันไปตามพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ.2550 
 2)  ยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 (เรื่อง การ
ดําเนินการตามแผนงานพัฒนาการขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้
การทางพิเศษฯ ดําเนินการจัดระบบการใช้ประโยชน์พ้ืนที่บริเวณใต้ทางด่วนต่างๆ ให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และเกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุดโดยไม่นําไปใช้ในกิจการเชิงพาณิชย์ เช่น 
การจัดทําเป็นสวนสาธารณะ ลานกีฬา ที่จอดรถ เส้นทางลัดเพ่ือระบายรถยนต์ และเส้นทางรถ
โดยสารใต้ทางด่วน เป็นต้น) 
 3)  ให้การทางพิเศษฯ นํารายละเอียดโครงการต่างๆ ที่จะดําเนินการ พร้อมข้อมูลที่
เก่ียวข้องไปพิจารณาในรายละเอียดร่วมกับกระทรวงคมนาคม (กค.) สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สคช.) และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา(สคก.) แล้ว
นําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกคร้ังหนึ่งต่อไป 
 จะเห็นได้ว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ดังกล่าว เห็นชอบให้การทางพิเศษฯ 
ดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่เชิงพาณิชย์ควบคู่สาธารณประโยชน์ได้ โดยยกเว้นให้การทางพิเศษฯ ไม่ต้อง
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 เรื่องให้การทางพิเศษฯ ใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และเกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่นําไปใช้ในกิจการเชิงพาณิชย์แล้ว 
แต่การพัฒนาพ้ืนที่โครงการนําร่องต่างๆ ให้การทางพิเศษฯ นํารายละเอียดโครงการพร้อมข้อมูลที่
เก่ียวข้อง ไปพิจารณารายละเอียดร่วมกับกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนแล้วนําเสนอคณะรัฐมนตรี
อีกครั้งหน่ึงต่อไป จะเห็นได้ว่ามติของคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ก็ยังให้กรอบการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทาง
พิเศษสําหรับโครงการนําร่องต่างๆ ว่าต้องเสนอกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา ซึ่งกระบวนการเหล่าน้ีได้กําหนดไว้เพ่ือความรอบคอบ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่
เป็นการเพิ่มขั้นตอนในการปฏิบัติงานมากขึ้น การดําเนินการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นผลสําเร็จก็จะช้าลง 
หรือหากหน่วยงานหน่ึงหน่วยงานใดดังกล่าวไม่เห็นด้วย โครงการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษก็ไม่มี

                                                        

 152  สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร, หนังสือด่วนมาก ที่ คค. 0802.3/1081. 
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ทางเกิดขึ้นได้เลย หากรัฐบาลมีนโยบายในลักษณะเป็นนโยบายสาธาณะเก่ียวกับการพัฒนาพื้นที่ ก็
ควรลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนส่งเสริมให้การดําเนินการตามนโยบายดังกล่าวให้เกิด
ผลสําเร็จโดยเร็ว เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสังคม และประชาชนส่วนรวมเป็น
หลัก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ถูกกฎหมายรัฐเลือกที่จะกระทําหรือไม่กระทําได้ ไม่ใช่เป็นการวางนโยบาย 
แล้วปล่อยเลยไป ไม่ติดตาม ซึ่งเกือบทุกรัฐบาลมีลักษณะเป็นเช่นน้ี คือ มีการวางนโยบายสาธารณะ
แต่ไม่มีการติดตามสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดผลได้จริง 



บทที่ 5 

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

5.1  บทสรปุ 
 
 การศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ สรุปได้ว่า การทาง
พิเศษฯ เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารนูปโภค มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์หลักคือ สร้างหรือ
จัดให้มีทางพิเศษด้วยวิธีใดๆ ตลอดจนบํารุงรักษาทางพิเศษ และวัตถุประสงค์รอง คือ ดําเนินงานหรือ
ธุรกิจเก่ียวเนื่องกับทางพิเศษ และธุรกิจอ่ืนที่เก่ียวเน่ืองกับทางพิเศษ และมีอํานาจในการให้เช่าหรือ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของการทางพิเศษฯ ได้ตามความจําเป็นเพ่ือประโยชน์แก่การทางพิเศษฯ ซึ่ง
การให้เช่าหรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเขตทางพิเศษ น้ันจะดําเนินการได้เฉพาะกับที่ดินที่การทาง
พิเศษฯ ได้เวนคืนและก่อสร้างทางพิเศษตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนแล้วกับที่ดินที่การทางพิเศษ
ฯ ซื้อส่วนที่เหลือจากการเวนคืนโดยคําร้องขอของผู้ถูกเวนคืนเท่าน้ัน ส่วนที่ดินที่การทางพิเศษฯ 
เวนคืนแล้วแต่ยังไม่ได้ก่อสร้างทางพิเศษฯ ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม การทางพิเศษฯ ไม่สามารถนํามา
พัฒนาได้ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้เคยให้ความเห็นไว้ดังที่กล่าวไปแล้วในบทที่ 1 ดังน้ัน 
การศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ จะเป็นการศึกษาเพ่ือใช้กับ
การพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษที่การทางพิเศษฯ ได้เวนคืนที่ดินและก่อสร้างทางพิเศษฯ ตาม
วัตถุประสงค์ของการเวนคืนแล้ว และที่ดินที่ซื้อส่วนที่เหลือจากการเวนคืนแล้วเท่าน้ัน 
 จะเห็นได้ว่า การทางพิเศษฯ สามารถนําพ้ืนที่ที่ได้เวนคืนและก่อสร้างทางพิเศษตาม
วัตถุประสงค์ของการเวนคืนแล้ว หรือที่ดินส่วนที่ซื้อส่วนที่เหลือจากการเวนคืนโดยคําร้องขอของผู้ถูก
เวนคืน มาพัฒนาเพ่ือสาธารณประโยชน์ หรือพัฒนาพ้ืนที่เชิงพาณิชย์ควบคู่สาธารณประโยชน์ได้ตาม
พระราชบัญญัติการทางพิเศษฯ มาตรา 10(12) กําหนดให้การทางพิเศษฯ มีอํานาจให้เช่าหรือพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ของการทางพิเศษฯ ตามความจําเป็นเพ่ือประโยชน์แก่การทางพิเศษฯ โดยคํานึงถึง
ประโยชน์สาธารณะควบคู่ไปด้วย ดังน้ันการให้เช่าหรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของการทางพิเศษฯ 
ต้องกระทําตามความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ของการทางพิเศษฯ โดยคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะควบคู่
ไปด้วย วิธีการที่เหมาะสมคือการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสาธารณประโยชน์ซึ่งเป็นการรับผิดชอบต่อสังคม
แต่การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสาธารณประโยชน์ ต้องใช้งบประมาณ กําลังคนจํานวนมาก และต้องดูแล
รักษาต่อเน่ืองระยะยาว การทางพิเศษฯ ไม่สามารถดําเนินการเองได้ทั้งหมดและไม่มีงบประมาณ
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เ พียงพอในการดําเ นินการดังกล่าว  การทางพิ เศษฯ  ควรร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือ
กรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสาธารณประโยชน์ แต่พ้ืนที่ที่ไม่ได้อยู่ในชุมชน ไม่มีศักยภาพ 
หรือต้องใช้เงินลงทุนสูงๆ โดยไม่มีค่าตอบแทนเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนให้กลับมาบริหารจัดการพ้ืนที่ที่
พัฒนาแล้ว หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ก็ไม่สนใจที่จะพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าว ดังน้ันจึงมีพ้ืนที่ว่างที่ยังไม่ได้
พัฒนาอีกมาก ที่การทางพิเศษฯ ดูแลรักษาอยู่ และมีการบุกรุกพ้ืนที่อยู่สม่ําเสมอ  
 ในรัฐฟลอริด้า การบริหารองค์กรการทางพิเศษจะประกอบด้วยหน่วยงานท่ีประกอบด้วย
หน่วยการเมือง บริษัท หน่วยงานสาธารณะ ซึ่งในรัฐฟลอริด้ามีรูปแบบการปกครองแตกต่างจากของ
ไทย การบริหารจัดการทางพิเศษก็มาจากหลายๆ หน่วยงานเข้ามาบริหาร แต่ทั้งน้ีก็ยังอยู่ภายใต้การ
ดูแลของรัฐเช่นเดียวกับของไทยและญี่ปุ่น 
 กรณีของประเทศญี่ปุ่น การพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษหรือใต้ทางยกระดับในเขตชุมชน
หรือเขตเมืองของญี่ปุ่น จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้ดําเนินการพัฒนาได้ โดยให้บริษัท 
Metropolitan Expressway Company Limited (MEX) และ บริษัท Hanshin Expressway 
Company Limited (HEX) เป็นผู้บริหารจัดการพัฒนาพื้นที่ ภายใต้การกํากับดูแลของ JEHDRA 
(Japan Expressway Holding & Dept Repayment Agency) อีกช้ันหน่ึง หรือกรณีการพัฒนาใต้
รางรถไฟยกระดับของประเทศญี่ปุ่นในกรุงโตเกียว ที่ได้มีการสร้างอาคารร้านค้า ร้านอาหาร หรือ
โรงแรม ก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น โดยได้ออกกฎหมายมาตรการพิเศษเพ่ือการฟ้ืนฟูเมือง 
(The Urban Renaissance Special Measure Law of 2002) โดยให้บริษัทมิตซูบิชิเอสเตท 
(Mitsubishi Estate) และบริษัทเจอาร์อีส ร่วมกับรัฐบาลกรุงโตเกียวและสํานักงานเขตชิโยะดะ 
(Chiyoda District Office) พัฒนาพ้ืนที่ใต้รางรถไฟ ทําให้ใต้รางรถไฟดังกล่าวไม่ได้ถูกปล่อยให้ว่าง
เปล่าไร้ประโยชน์อีกต่อไป 
 ในกรณีประเทศอ่ืนๆ เช่น โครงการ Overtown Pedestrin Mail เมือง ไมอามี รัฐฟลอริด้า 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่นร่วมกับหลายองค์กร และประชาชน 
ให้พัฒนาพ้ืนที่ใต้ทางรถไฟภายใต้โครงการ Overtown Pedestrin Mail /Transit Aecess ซึ่งเป็น
ส่วนหน่ึงของการฟื้นฟูเมือง จนเกิดภาพลักษณ์ใหม่ที่สวยงาม หรือโครงการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณทาง
พิเศษ Westway กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยประชาชนได้รวมตัวกันจัดต้ังเป็นกลุ่มร่วมกัน
พัฒนาพ้ืนที่ใต้ทางยกระดับ ก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลท้องถิ่นโดยได้รับงบประมาณจากรัฐบาล
ท้องถิ่นในการพัฒนาพ้ืนที่ และได้มีการก่อต้ัง Westway Development Trust ขึ้นเพ่ือทําหน้าที่
บริหารจัดการพ้ืนที่ จนสามารถหารายได้จากการบริหารจัดการพ้ืนที่ดังกล่าว และมีเงินทุนสนับสนุน
องค์กรท้องถิ่นได้อีกด้วย และโครงการทางพิเศษเมือง Zaanstadt ประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่ได้พัฒนา
พ้ืนที่ใต้ทางพิเศษ ที่ตัดผ่านชุมชนจนกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรมให้กับมาเป็นพ้ืนที่ที่สวยงาม โดยการ
สร้างสนามฟุตบอล สนามบาสเก็ตบอล ลานสเก็ต ซุปเปอร์มาเก็ต บ่อนํ้าสําหรับพายเรือ ร้านขายปลา 
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พ้ืนที่สําหรับพักผ่อน นันทนาการ เป็นต้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในท้องถิ่นและ
บริษัทเอกชน เช่นกัน 
 จะเห็นได้ว่าโครงการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษของฟลอริด้าหรือของประเทศญี่ปุ่น หรือใน
ประเทศอ่ืนๆ ที่ได้ยกตัวอย่างมาน้ัน เกิดขึ้นได้และประสบความสําเร็จได้น้ัน เน่ืองจากการได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาล องค์กรท้องถิ่นและประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียง ซึ่งต่างกับของประเทศไทยท่ี
ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างชัดเจน ทําให้การพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษของการทาง
พิเศษฯ ในรูปแบบโครงการขนาดใหญ่ ดําเนินไปอย่างไม่เป็นรูปธรรม 
 ในเบื้องต้นการทางพิเศษฯ จึงควรจัดพ้ืนที่ว่างออกเป็น 2 ประเภท คือ พ้ืนที่ที่เป็นแปลงเล็ก
ขนาดไม่ใหญ่มาก การทางพิเศษฯ ก็ควรดําเนินการพัฒนาพื้นที่โดยให้เช่าแบบรายย่อยภายใต้กรอบ
และเง่ือนไขการเช่าที่การทางพิเศษฯ กําหนด และเรียกเก็บค่าเช่าพ้ืนที่เต็มจํานวนพ้ืนที่ ส่วนพ้ืนที่
ที่ว่างเป็นแปลงใหญ่การทางพิเศษฯ ควรให้เอกชนเข้ามาพัฒนาพ้ืนที่ร่วมกับการทางพิเศษฯ ภายใต้
กรอบและเง่ือนไขการเช่าที่การทางพิเศษฯ กําหนด ทั้งน้ีควรต้องได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจาก
รัฐบาลให้พัฒนาพ้ืนที่ได้โดยลดข้อจํากัดของกฎหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนด้วย เพ่ือให้
การพัฒนาพ้ืนที่เชิงพาณิชย์ควบคู่สาธารณประโยชน์ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นได้จริง ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ใน
แผนการดําเนินการอีกต่อไป 
 นอกจากน้ีควรเปิดโอกาสให้การทางพิเศษฯ สามารถเช่ือมทางพิเศษกับเอกชนหรือหน่วยงาน
ภาครัฐอ่ืนๆ ที่มีที่ดินติดกับทางพิเศษในระดับพ้ืนดินได้ ในกรณีที่จําเป็นเพ่ือเป็นการอํานวยความ
สะดวกแก่ผู้ใช้ทางพิเศษ และเพ่ือความปลอดภัยกับผู้ใช้ทางพิเศษในกรณีที่ผู้ใช้ทางพิเศษเหน่ือยล้า
จากการขับขี่รถยนต์ ก็ยังมีจุดพักรถให้ผ่อนคลายได้ การที่กฎหมายห้ามมิให้ผู้ใดเช่ือมทางพิเศษได้เลย
จึงเป็นการปิดโอกาสการพัฒนาพ้ืนที่ของการทางพิเศษฯ ร่วมกับเอกชนหรือองค์กรภาครัฐอ่ืนๆ  
 

5.2  ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 
 การพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษแม้กฎหมายจะเปิดช่องให้ดําเนินการได้ก็ตาม แต่ก็มี
ข้อจํากัดของกฎหมายบางข้อทําให้การดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่เป็นไปอย่างไม่คล่องตัวนัก ดังที่ได้กล่าว
ไว้ในบทที่ 4 จึงสรุปประเด็นและเสนอแนวทางแก้ไขดังน้ี 
 
 5.2.1  ประเด็นการพัฒนาพื้นที่เพื่อสาธารณประโยชน์  
 การพัฒนาพื้นที่เพ่ือสาธารณประโยชน์ เป็นแนวทางที่ดีและเหมาะสมแนวทางหน่ึง แต่ต้อง
ใช้งบประมาณและกําลังคนเป็นจํานวนมากในการพัฒนาและดูแลรักษาพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ให้อยู่
ในสภาพที่สวยงามสมํ่าเสมอ ซึ่งการทางพิเศษฯ ไม่สามารถดําเนินการเองได้ทั้งหมดจึงควรร่วมมือกับ
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หน่วยงานของรัฐ กรุงเทพมหานคร หรือองค์กรท้องถิ่น ในการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ โดย
รัฐบาลต้องมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ และจัดสรรงบประมาณให้ในส่วนน้ี ซึ่งจะ
สอดคล้องกับแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม และควรมีการติดตามการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ 
และต่อเน่ือง แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่ก็ตาม หรืออาจกําหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเลยก็ได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการกําหนดนโยบายสาธารณะที่รัฐสามารถเลือกที่
จะกระทําหรือไม่กระทําก็ได้ 
 
 5.2.2  ประเด็นการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ควบคู่สาธารณประโยชน์  
 เมื่อกฎหมายเปิดโอกาสให้การทางพิเศษฯ สามารถพัฒนาพื้นที่ เ ชิงพาณิชย์ควบคู่
สาธารณประโยชน์ได้ ก็ควรมีการพัฒนาพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจัดแบ่งการให้เช่าพ้ืนที่ออกเป็น 
2 ประเภท เพ่ือสะดวกในการดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ ซึ่งปัจจุบันการทางพิเศษฯ ได้
ดําเนินการอยู่แล้วบางส่วน คือ 
 5.2.2.1  แบ่งเป็นการให้เช่ารายย่อยสําหรับที่ดินแปลงเล็ก 
 เป็นการให้เช่าพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษแบบรายย่อยสําหรับที่ดินแปลงเล็ก เช่น ให้เช่า 
จอดรถยนต์ ค้าขาย จัดสวนหย่อม ทางเข้า – ออก เป็นต้น  โดยเก็บค่าเช่าพ้ืนที่เต็มจํานวนไม่มีการ
จัดสรรพ้ืนที่เช่าบางส่วนเป็นสาธารณประโยชน์เหมือนพ้ืนที่แปลงใหญ่เน่ืองจากพ้ืนที่มีจํากัด กรณีน้ีการ
ทางพิเศษฯ จะได้ประโยชน์จากค่าเช่าพ้ืนที่เต็มจํานวนตามหลักเกณฑ์การให้เช่า และดําเนินการให้เช่า
พ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็ว มีการให้เช่าครั้งละไม่เกิน 3 ปี ภายใต้กรอบและเง่ือนไขการเช่าที่การทางพิเศษฯ 
กําหนด เช่น กําหนดให้ผู้เช่าพ้ืนที่ต้องปฎิบัติตามเง่ือนไขที่การทางพิเศษกําหนดเพ่ือความปลอดภัยของ
ผู้ใช้ทาง ประชาชนใกล้เคียง เพ่ือความปลอดภัยของโครงสร้างทางพิเศษ หรือเมื่อการทางพิเศษฯ 
ต้องการท่ีดินที่เช่าเพ่ือประโยชน์อ่ืนใด แม้จะยังไม่ครบกําหนดอายุสัญญาเช่า การทางพิเศษฯ มีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาได้ โดยแจ้งให้ผู้เช่าทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนวันเลิกสัญญา เมื่อ
ครบกําหนด 60 วันตามที่ได้บอกกล่าวตามสัญญาข้อน้ีแล้ว ให้ถือว่าการเช่าตามสัญญาน้ีเป็นอันสิ้นสุดลง 
เป็นต้น ซึ่งวิธีการน้ีจะเป็นการควบคุมการบุกรุกได้เป็นอย่างดีและรวดเร็ว เป็นการให้ผู้เช่าที่ดูแลพ้ืนที่ใน
เขตทางพิเศษให้ได้ดีในระดับหน่ึง 
 5.2.2.2  พัฒนาในรูปแบบโครงการสําหรับที่ดินแปลงใหญ่  
 การพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษในรูปแบบโครงการสําหรับที่ดินแปลงใหญ่ โดยให้
เอกชนมาร่วมลงทุน เพ่ือป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ และเพ่ือลดความเสี่ยงในการลงทุนของการทางพิเศษฯ 
โดยดําเนินการได้ 2 วิธี คือ 
 1)  การทางพิเศษฯ ต้องจัดสรรพ้ืนที่ให้เป็นแปลงเล็กลง เพ่ือให้มูลค่าการ
ลงทุนน้อยลง และมีระยะเวลาการให้เช่าไม่เกิน 5 ปี  ซึ่งจะทําให้การดําเนินการพัฒนาพ้ืนที่ได้รวดเร็ว
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ย่ิงขึ้น เพราะไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ภายใต้กรอบและเง่ือนไขการเช่าที่
การทางพิเศษฯ กําหนด เช่นกัน แต่ทางออกข้อน้ีไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควรเพราะการพัฒนาพ้ืนที่โดยแบ่งให้
แปลงเล็กลงจะทําให้พัฒนาได้ไม่ครบวงจรและไม่เป็นไปทางเดียวกัน พ้ืนที่ส่วนที่เป็นสาธารณประโยชน์
ก็จะไม่เป็นผืนเดียวกันใช้ประโยชน์พ้ืนที่ไม่คุ้มค่า และเป็นการเลี่ยงข้อกฎหมาย ซึ่งหากเอกชนรายเดียว
เข้ามาพัฒนาพ้ืนที่หลายแปลงก็จะทําให้การทางพิเศษฯ ถูกต้ังข้อกล่าวหาว่าเอ้ือประโยชน์ให้กับเอกชน  
 2)  การทางพิเศษฯ จัดให้มีการพัฒนาพื้นที่เป็นแปลงใหญ่ โดยให้เอกชนราย
เดียวเข้ามาพัฒนาพื้นที่ในแต่ละบริเวณ ด้วยวิธีการตามข้ันตอนประกวดราคา หรือสอบราคา เพ่ือให้
เอกชนเข้าแข่งขันกันเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนและการทางพิเศษฯ มากที่สุด โดย
คํานึงถึงค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินเป็นอันดับหลัง ภายใต้เง่ือนไขให้เอกชนแบ่งพ้ืนที่โครงการออกเป็น 2 
ส่วนคือ ส่วนหนึ่งจัดรูปแบบพ้ืนที่เป็นสาธารณประโยชน์ อีกส่วนหน่ึงพัฒนาพ้ืนที่ในเชิงพาณิชย์ ใน
รูปแบบบริการสาธารณะ โดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และ
อ่ืนๆ ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย ซึ่งในกรณีน้ีต้องได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากรัฐบาล
ด้วย เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดนโยบายสาธารณะและสนับสนุนการดําเนินการอย่างต่อเน่ือง มีการวาง
นโยบายให้ชัดเจน ลดขั้นตอนในการปฏิบัติให้น้อยลง เพ่ือให้การพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ เกิด
ผลสําเร็จได้โดยเร็ว เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เป็นการป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ที่ได้ผลดีเป็นอย่าง
มาก ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพ้ืนที่และในขณะเดียวกันก็เพ่ิมรายได้ให้แก่การทางพิเศษฯ อีกทาง
หน่ึงด้วย 
 
 5.2.3  การปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายบางข้อเพื่อลดข้อจํากัดในการพัฒนาพื้นที่ 
 5.2.3.1  ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย มาตรา 57(5)  
 รัฐบาลควรส่งเสริมและสนับสนุนโดยกําหนดไว้เป็นนโยบายสาธารณะ สนับสนุนและ
เปิดโอกาสให้การทางพิเศษฯ ร่วมกับเอกชนเข้ามาพัฒนาพื้นที่ได้อย่างเต็มที่  เพ่ือให้มีความคล่องตัวใน
การดําเนินการ โดยปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายมาตรา 57(5) น้ีโดยเพ่ิมมูลค่าการให้เช่าหรือให้สิทธิใดๆ 
ในอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินหน่ึงร้อยล้านบาท หรือที่มีกําหนดเวลาการให้เช่าหรือให้สิทธิใดๆ เกิน 5 
ปี ให้นําเสนอคณะรัฐมนตรี เป็นดังน้ี  
 พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ.2550  
 มาตรา 57 กทพ. ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดําเนินกิจการ
ดังต่อไปน้ี 
 (5) ให้เช่าหรือให้สิทธิใดๆ ในอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินหน่ึงร้อยล้าน
บาทหรือที่มีกําหนดเวลาการให้เช่าหรือให้สิทธิใดๆ เกินห้าปี เว้นแต่การให้เช่าหรือให้สิทธิน้ันเป็นการ
ให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
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 แก้ไขปรับปรุงเป็นดังน้ี 
 พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่...พ.ศ
..... 
 มาตรา 57 กทพ. ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดําเนินกิจการ
ดังต่อไปน้ี 
 (5)  ให้เช่าหรือให้สิทธิใดๆ ในอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินสองร้อยล้าน
บาทหรือที่มีกําหนดเวลาการให้เช่าหรือให้สิทธิใดๆ เกินสิบปี เว้นแต่การให้เช่าหรือให้สิทธิน้ันเป็นการ
ให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
 5.2.3.2  ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย มาตรา 37 

วรรคแรก  
 เพ่ือเปิดโอกาสให้การทางพิเศษฯ ร่วมกับเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐอ่ืนที่มีที่ดินติด
กับทางพิเศษในระดับพ้ืนดิน ได้พัฒนาพ้ืนที่ร่วมกันเพ่ือกิจการของการทางพิเศษฯ อันเป็นการอํานวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้ทางพิเศษ ภายใต้เง่ือนไขว่าต้องแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนหน่ึงให้พัฒนาเพ่ือ
สาธารณประโยชน์ อีกส่วนหน่ึงให้พัฒนาพ้ืนที่ในเชิงพาณิชย์ได้ ตามความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ ซึ่ง
ต้องมีการศึกษาผลกระทบด้านวิศวกรรมจราจร ด้านความปลอดภัย และผลกระทบอ่ืนๆ เก่ียวกับทาง
พิเศษฯ ด้วย และการทางพิเศษฯ ต้องกําหนดไว้เป็นกรอบการให้เช่าด้วย โดยควรปรับปรุงข้อกฎหมาย
ดังกล่าวเป็น ดังน้ี 
 พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ.2550 มาตรา 37 วรรคแรก  
 ภายใต้บังคับมาตรา 36 ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างโรงเรือนหรือสิ่งอ่ืนใดหรือปลูกต้นไม้หรือ
พืชผลอย่างใดๆ ในทางพิเศษ หรือเช่ือมต่อกับทางพิเศษ เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจ
หน้าที่ดําเนินกิจการอันเป็นสาธารณูปโภคมีความจําเป็นต้องปักเสาพาดสาย หรือวางท่อในเขตทาง
พิเศษ หรือเพ่ือข้ามหรือลอดทางพิเศษ ให้หน่วยงานของรัฐน้ันทําความตกลงกับ กทพ. ก่อน และถ้า
ไม่สามารถตกลงกันได้ในเหตุลักษณะของงานหรือในเรื่องค่าเช่า ให้เสนอรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัย คํา
วินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
 แก้ไขปรับปรุงเป็น 
 พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย มาตรา 37 วรรคแรก  
 ภายใต้บังคับมาตรา 36 ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างโรงเรือนหรือสิ่งอ่ืนใดหรือปลูกต้นไม้หรือ
พืชผลอย่างใดๆ ในทางพิเศษ หรือเช่ือมต่อกับทางพิเศษ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก กทพ. 
แต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่ดําเนินกิจการอันเป็นสาธารณูปโภคมีความจําเป็นต้องปัก
เสาพาดสาย หรือวางท่อในเขตทางพิเศษ หรือเพ่ือข้ามหรือลอดทางพิเศษ ให้หน่วยงานของรัฐน้ันทํา
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ความตกลงกับ กทพ. ก่อน และถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ในเหตุลักษณะของงานหรือในเร่ืองค่าเช่า ให้
เสนอรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัย คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
 5.2.3.3  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 538 
 การให้เช่าพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ ของการทางพิเศษฯ ต้องบังคับตามกฎหมายเอกชน 
ซึ่งเข้าลักษณะเป็นสัญญาเช่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 538 ดังน้ี 
 มาตรา 538 เช่าอสังหาริมทรัพย์น้ัน ถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหน่ึงอย่างใด
ลงลายมือช่ือฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสําคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ ถ้าเช่ามีกําหนดกว่า
สามปีขึ้นไป หรือกําหนดตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าไซร้ หากมิได้ทําเป็นหนังสือและจดทะเบียน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ท่านว่าการเช่าน้ันจะฟ้องร้องให้บังคับคดีได้แต่เพียงสามปี 
 ปกติการทําสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ทั่วไปเป็นสัญญาต่างตอบแทนต้องบังคับตาม 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 538 คือ ต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ แต่กรณีการทําสัญญาเช่าที่ดินโดยให้กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินที่ปลูกสร้างอยู่บนที่ดินตกเป็น
ของการทางพิเศษฯ ก็จะเข้าลักษณะเป็นสัญญาต่างตอบแทนย่ิงกว่าสัญญาเช่าธรรมดา แม้ไม่ได้
ปฏิบัติตาม มาตรา 538 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สัญญาน้ันก็ยังมีผลบังคับใช้ ดังน้ัน
ทางออกของการทางพิเศษฯ กรณีที่ทําสัญญาเช่าเกิน 3 ปี และมีสิ่งปลูกสร้างอ่ืนใดในที่ดิน ก็ควรจะ
ตกลงให้สิ่งปลูกสร้างในที่ดินน้ันตกเป็นกรรมสิทธ์ิของการทางพิเศษฯ เพ่ือที่จะไม่ต้องไปดําเนินการจด
ทะเบียนการเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่มีการผิดสัญญาเกิดขึ้นภายหลังจาก 3 ปีไปแล้ว ก็
สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้ ดังน้ีการท่ีเอกชนเข้ามาพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษควรให้มีเง่ือนไขว่า
ให้กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สินทั้งหมด ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของการทางพิเศษฯ ก็จะทําให้ไม่ต้องปฏิบัติตาม
เง่ือนไขของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 538 อีกต่อไป และสัญญาเช่าก็มีผลบังคับได้
ตลอดอายุสัญญา 
 

5.3  นโยบายสาธารณะของรัฐบาล 
 
 การก่อสร้างทางพิเศษได้ สร้างผลกระทบต่อประชาชนผู้ถูกเวนคืนและประชาชนท่ีอยู่
โดยรอบบริเวณใกล้เคียงกับทางพิเศษ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม อนามัย สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ดังน้ันรัฐบาลควรกําหนดนโยบายสาธารณะให้ชัดเจน ส่งเสริม และสนับสนุน ให้
การทางพิเศษฯ ดําเนินกิจการพัฒนาพ้ืนที่ ในเขตทางพิเศษ อันเก่ียวกับสาธารณประโยชน์ 
สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร่างกาย อนามัยของประชาชน เป็นต้น 
โดยลดข้ันตอนในการพัฒนาพ้ืนที่เชิงพาณิชย์ควบคู่สาธารณประโยชน์ เพ่ือให้การพัฒนาพ้ืนที่ดําเนิน
ไปอย่างต่อเน่ืองและคล่องตัว ลดข้อจํากัดของกฎหมายเพื่อให้มีความยืดหยุ่นขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อ
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ประชาชนส่วนรวม มากกว่าปล่อยให้พ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ รกร้างว่างเปล่า ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ 
ตามมาอีกมากมาย 
 สรุปได้ว่า การพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ จะดําเนินไปโดยประสบความสําเร็จได้ก็ต้องได้รับ
การสนับสนุนจากรัฐบาล หากให้การทางพิเศษฯ ดําเนินการเองโดยไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ การ
พัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษก็คงเกิดขึ้นได้ยาก โดยรัฐควรกําหนดเป็นนโยบายท่ีชัดเจน ปรับปรุงข้อ
กฎหมาย ลดข้อจํากัดของกฎหมาย ลดขั้นตอนในการดําเนินการให้น้อยลง เพ่ือให้การดําเนินการ
พัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษมีความคล่องตัวย่ิงขึ้น ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ได้สูงสุด ซึ่งจะ
เป็นการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินได้เป็นอย่างดี ลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและเป็นการเพ่ิม
รายได้ให้กับการทางพิเศษฯ ได้อีกส่วนหน่ึง ซึ่งหากเป็นไปได้รัฐบาลควรสนับสนุนและส่งเสริมโดยให้
การทางพิเศษฯ นํารายได้จากการเช่าพ้ืนที่ส่วนที่ต้องนําส่งแผ่นดินไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 จากกําไร
สุทธิน้ัน คืนกลับสู่สังคม เช่น ให้ทุนการศึกษาแก่ชุมชนที่ถูกเวนคืน ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนา
พ้ืนที่ชุมชนโดยรอบทางพิเศษ จัดกิจกรรมสร้างความสุขแก่ชุมชนโดยรอบทางพิเศษ เป็นต้น 
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การทางพิเศษแห่งประเทศไทย.  บันทึกการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ที่ กวพ/315 เรื่อง สรุปการ 
ศึกษาดูงานหน่วยงานท่ีมีวิธีปฏิบัติเป็นเลศิ (Best Practice) โครงการศึกษาทิศทาง 
การดําเนินงานของการทางพิเศษฯ เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน.  30 พฤษภาคม 
2557. 
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พิเศษ.  17 กรกฎาคม 2550.  เอกสารแนบท้ายลําดับที่ 1 และ ลําดับที่ 2. 
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แผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่ในเขตทางพิเศษ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย.  
กรุงเทพมหานคร: การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, 2554.  ภาคผนวก ก. 
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89ก (29 สิงหาคม 2521). 
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2011 Florida Statutes 

TITLE XXVI — PUBLIC TRANSPORTATION 
Chapter 348 — EXPRESSWAY AND BRIDGE 
AUTHORITIES 
PART I — FLORIDA EXPRESSWAY AUTHORITY 
ACT AND RELATED PROVISIONS 

 348.0001 — Short title. 

 348.0002 — Definitions. 

 348.0003 — Expressway authority; formation; membership. 

 348.0004 — Purposes and powers. 

 348.0005 — Bonds. 

 348.0007 — Department may be appointed agent of division for 

construction. 

 348.0008 — Acquisition of lands and property. 

 348.0009 — Cooperation with other units, boards, agencies, and 

individuals. 

 348.0010 — Covenant of the state. 

 348.0011 — Exemption from taxation. 

 348.0012 — Exemptions from applicability. 

 

Disclaimer: These codes may not be the most recent version. Florida may 

have more current or accurate information. We make no warranties or 

guarantees about the accuracy, completeness, or adequacy of the information 

contained on this site or the information linked to on the state site. Please 

check official sources. 

 

348.0001 — Short title. 

 

Universal Citation: FL Stat § 348.0001 (2002 through 2nd Reg Sess)  

348.0001 Short title.—Sections 20-31 of chapter 90-136, Laws of Florida, 

may be cited as the Florida Expressway Authority Act.  

History.—s. 22, ch. 90-136. 

http://law.justia.com/codes/florida/2011/titlexxvi/chapter348/parti/section348.0001/
http://law.justia.com/codes/florida/2011/titlexxvi/chapter348/parti/section348.0002/
http://law.justia.com/codes/florida/2011/titlexxvi/chapter348/parti/section348.0003/
http://law.justia.com/codes/florida/2011/titlexxvi/chapter348/parti/section348.0004/
http://law.justia.com/codes/florida/2011/titlexxvi/chapter348/parti/section348.0005/
http://law.justia.com/codes/florida/2011/titlexxvi/chapter348/parti/section348.0007/
http://law.justia.com/codes/florida/2011/titlexxvi/chapter348/parti/section348.0007/
http://law.justia.com/codes/florida/2011/titlexxvi/chapter348/parti/section348.0008/
http://law.justia.com/codes/florida/2011/titlexxvi/chapter348/parti/section348.0009/
http://law.justia.com/codes/florida/2011/titlexxvi/chapter348/parti/section348.0009/
http://law.justia.com/codes/florida/2011/titlexxvi/chapter348/parti/section348.0010/
http://law.justia.com/codes/florida/2011/titlexxvi/chapter348/parti/section348.0011/
http://law.justia.com/codes/florida/2011/titlexxvi/chapter348/parti/section348.0012/
http://law.justia.com/codes/states.html
http://law.justia.com/citations.html#FL Stat § 348.0001 (2002 through 2nd Reg Sess)
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Disclaimer: These codes may not be the most recent version. Florida may 

have more current or accurate information. We make no warranties or 

guarantees about the accuracy, completeness, or adequacy of the information 

contained on this site or the information linked to on the state site. Please 

check official sources. 

 

348.0002 — Definitions. 

 

Universal Citation: FL Stat § 348.0002 (2002 through 2nd Reg Sess)  

348.0002 Definitions.—As used in the Florida Expressway Authority Act, the 

term:  

(1)  Agency of the state means and includes the state and any department 

of, or corporation, agency, or instrumentality heretofore or hereafter created, 

designated, or established by, the state. 

(2)  Authority means an expressway authority established pursuant to the 

Florida Expressway Authority Act which is a body politic and corporate and a 

public instrumentality. For purposes of the provisions of this part authorizing 

an authority to issue bonds directly pursuant to this part, authority shall 

mean an authority established within a county as defined in s. 125.011(1). 

(3)  Bonds means and includes the notes, bonds, refunding bonds, or other 

evidences of indebtedness or obligations, in either temporary or definitive 

form, which an authority issues pursuant to the Florida Expressway Authority 

Act. 

(4)  County gasoline tax funds means all the 80-percent surplus gasoline tax 

funds accruing in each year to the department for use within the geographic 

boundaries of an expressway authority established pursuant to the Florida 

Expressway Authority Act under the provisions of s. 9, Art. XII of the State 

Constitution, after deduction only of any amounts of such gasoline tax funds 

heretofore pledged by the department or a county for outstanding obligations. 

(5)  Department means the Department of Transportation. 

(6)  Division means the Division of Bond Finance of the State Board of 

Administration. 

http://law.justia.com/codes/states.html
http://law.justia.com/citations.html#FL Stat § 348.0002 (2002 through 2nd Reg Sess)
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(7)  Express written consent means prior express written consent given in 

the form of a resolution adopted by a board of county commissioners. 

(8)  Expressway means a street or highway especially designed for through 

traffic, and over, from, or to which owners or occupants of abutting land or 

other persons have no right or easement or only a limited right or easement 

of access, light, air, or view by reason of the fact that their property abuts 

upon such limited access facility or for any other reason. Such highways or 

streets may be facilities from which trucks, buses, and other commercial 

vehicles are excluded; or they may be facilities open to use by all customary 

forms of street and highway traffic. 

(9)  Expressway system means any and all expressways within the 

geographic boundaries of an expressway authority established pursuant to 

the Florida Expressway Authority Act and appurtenant facilities thereto, 

including, but not limited to, all approaches, roads, bridges, and avenues of 

access for such expressway. In any county as defined in s. 125.011(1), for 

purposes of this part, an expressway system includes a public transportation 

facility. 

(10)  Federal agency means and includes the United States, the President of 

the United States, and any department of, or corporation, agency, or 

instrumentality heretofore or hereafter created, designated, or established by, 

the United States. 

(11)  Public transportation facility means real and personal property, 

structures, improvements, buildings, personnel, equipment, plant, vehicle 

parking or other facilities, rights-of-way, or any combination thereof used or 

useful for the purposes of transporting passengers by means of a street 

railway, elevated railway or guideway, subway, motor vehicle, motor bus, or 

any bus or other means of conveyance operating as a common carrier by a 

county, as defined in s. 125.011(1). 

(12)  Surplus revenues means revenues in any county as defined in s. 

125.011(1) derived from rates, fees, rentals, tolls, and other charges for the 

services and facilities of an expressway system as may exist at the end of a 

fiscal year after payment of all annually required operating and maintenance 

expenses for the fiscal year and all debt service payable in the fiscal year on 

bonds issued or other debts incurred for any purpose in connection with an 
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expressway system, including debt incurred to finance the construction, 

extension, repair, or maintenance of an expressway system. 

History.—s. 23, ch. 90-136; s. 287, ch. 92-279; s. 55, ch. 92-326; s. 54, ch. 

94-237; s. 13, ch. 2011-64. 

 

Disclaimer: These codes may not be the most recent version. Florida may 

have more current or accurate information. We make no warranties or 

guarantees about the accuracy, completeness, or adequacy of the information 

contained on this site or the information linked to on the state site. Please 

check official sources. 

 

348.0003 — Expressway authority; formation; 
membership. 

 

Universal Citation: FL Stat § 348.0003 (2002 through 2nd Reg Sess)  

348.0003 Expressway authority; formation; membership.—  

(1) Any county, or two or more contiguous counties located within a single 

district of the department, may, by resolution adopted by the board of county 

commissioners, form an expressway authority, which shall be an agency of 

the state, pursuant to the Florida Expressway Authority Act. 

(2) The governing body of an authority shall consist of not fewer than five 

nor more than nine voting members. The district secretary of the affected 

department district shall serve as a nonvoting member of the governing body 

of each authority located within the district. Each member of the governing 

body must at all times during his or her term of office be a permanent 

resident of the county which he or she is appointed to represent.  

(a) Two members of the authority shall be appointed for terms of 4 years by 

the Governor, subject to confirmation by the Senate. Such persons may not 

hold elective office during their terms of office. 

(b) For a single-county authority, the remaining members shall be appointed 

by the board of county commissioners for terms of 3 years. 

http://law.justia.com/codes/states.html
http://law.justia.com/citations.html#FL Stat § 348.0003 (2002 through 2nd Reg Sess)
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(c) For a multicounty authority, the remaining members shall be 

apportioned, based on the population of such counties, among the counties 

within the authority. Each such member shall be appointed by the applicable 

board of county commissioners for a term of 3 years. 

(d) Notwithstanding any provision to the contrary in this subsection, in any 

county as defined in s. 125.011(1), the governing body of an authority shall 

consist of up to 13 members, and the following provisions of this paragraph 

shall apply specifically to such authority. Except for the district secretary of 

the department, the members must be residents of the county. Seven voting 

members shall be appointed by the governing body of the county. At the 

discretion of the governing body of the county, up to two of the members 

appointed by the governing body of the county may be elected officials 

residing in the county. Five voting members of the authority shall be 

appointed by the Governor. One member shall be the district secretary of the 

department serving in the district that contains such county. This member 

shall be an ex officio voting member of the authority. If the governing board 

of an authority includes any member originally appointed by the governing 

body of the county as a nonvoting member, when the term of such member 

expires, that member shall be replaced by a member appointed by the 

Governor until the governing body of the authority is composed of seven 

members appointed by the governing body of the county and five members 

appointed by the Governor. The qualifications, terms of office, and obligations 

and rights of members of the authority shall be determined by resolution or 

ordinance of the governing body of the county in a manner that is consistent 

with subsections (3) and (4). 

(3)(a) The governing body of each authority shall elect one of its members 

as its chair and shall elect a secretary and a treasurer who need not be 

members of the authority. The chair, secretary, and treasurer shall hold their 

offices at the will of the authority. A simple majority of the governing body of 

the authority constitutes a quorum, and the vote of a majority of those 

members present is necessary for the governing body to take any action. A 

vacancy on an authority shall not impair the right of a quorum of the 

authority to exercise all of the rights and perform all of the duties of the 

authority. 
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(b) Upon the effective date of his or her appointment, or as soon thereafter 

as practicable, each appointed member of an authority shall enter upon his or 

her duties. 

(4)(a) An authority may employ an executive secretary, an executive 

director, its own counsel and legal staff, technical experts, and such engineers 

and employees, permanent or temporary, as it may require and shall 

determine the qualifications and fix the compensation of such persons, firms, 

or corporations. An authority may employ a fiscal agent or agents; however, 

the authority must solicit sealed proposals from at least three persons, firms, 

or corporations for the performance of any services as fiscal agents. An 

authority may delegate to one or more of its agents or employees such of its 

power as it deems necessary to carry out the purposes of the Florida 

Expressway Authority Act, subject always to the supervision and control of 

the authority. Members of an authority may be removed from office by the 

Governor for misconduct, malfeasance, misfeasance, or nonfeasance in office. 

(b) Members of an authority are entitled to receive from the authority their 

travel and other necessary expenses incurred in connection with the business 

of the authority as provided in s. 112.061, but they may not draw salaries or 

other compensation. 

(c) Members of each expressway authority, transportation authority, bridge 

authority, or toll authority, created pursuant to this chapter, chapter 343, or 

chapter 349 or any other legislative enactment shall comply with the 

applicable financial disclosure requirements of s. 8, Art. II of the State 

Constitution. This paragraph does not subject any statutorily created 

authority, other than an expressway authority created under this part, to any 

other requirement of this part except the requirement of this paragraph. 

History.—s. 24, ch. 90-136; s. 17, ch. 90-502; s. 55, ch. 94-237; s. 977, ch. 

95-148; s. 26, ch. 97-280; s. 89, ch. 2002-20; s. 53, ch. 2007-196; s. 20, 

ch. 2009-85. 

 

Disclaimer: These codes may not be the most recent version. Florida may 

have more current or accurate information. We make no warranties or 

guarantees about the accuracy, completeness, or adequacy of the information 

contained on this site or the information linked to on the state site. Please 

check official sources. 

http://law.justia.com/codes/states.html
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348.0004 — Purposes and powers. 

 

Universal Citation: FL Stat § 348.0004 (2002 through 2nd Reg Sess)  

348.0004 Purposes and powers.—  

(1)(a) An authority created and established pursuant to the Florida 

Expressway Authority Act may acquire, hold, construct, improve, maintain, 

operate, and own an expressway system. 

(b) Each authority, in the construction of an expressway system, shall 

construct expressways. Construction of an expressway system may be 

completed in segments, phases, or stages, in a manner which will permit the 

expansion of these segments, phases, or stages to the desired expressway 

configuration. Each authority, in the construction of an expressway system, 

may construct any extensions of, additions to, or improvements to, the 

expressway system or appurtenant facilities, including all necessary 

approaches, roads, bridges, and avenues of access, with such changes, 

modifications, or revisions of the project that are deemed desirable and 

proper. An authority may only add additional expressways to an expressway 

system, under the terms and conditions set forth in the Florida Expressway 

Authority Act, with the prior express written consent of the board of county 

commissioners of each county located within the geographic boundaries of the 

authority, and only if such additional expressways lack adequate committed 

funding for implementation, are financially feasible, and are compatible with 

the existing plans, projects, and programs of the authority. 

(2) Each authority may exercise all powers necessary, appurtenant, 

convenient, or incidental to the carrying out of its purposes, including, but not 

limited to, the following rights and powers:  

(a) To sue and be sued, implead and be impleaded, and complain and 

defend in all courts. 

(b) To adopt, use, and alter at will a corporate seal. 

(c) To acquire, purchase, hold, lease as lessee, and use any franchise or 

property, real, personal, or mixed, tangible or intangible, or any interest 

therein necessary or desirable for carrying out the purposes of the authority 

http://law.justia.com/citations.html#FL Stat § 348.0004 (2002 through 2nd Reg Sess)
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and to sell, lease as lessor, transfer, and dispose of any property or interest 

therein at any time acquired by it. 

(d) To enter into and make leases, either as lessee or as lessor, in order to 

carry out the right to lease as set forth in the Florida Expressway Authority 

Act. 

(e) To fix, alter, charge, establish, and collect tolls, rates, fees, rentals, and 

other charges for the services and facilities system, which tolls, rates, fees, 

rentals, and other charges must always be sufficient to comply with any 

covenants made with the holders of any bonds issued pursuant to the Florida 

Expressway Authority Act. However, such right and power may be assigned or 

delegated by the authority to the department. Notwithstanding s. 338.165 or 

any other provision of law to the contrary, in any county as defined in s. 

125.011(1), to the extent surplus revenues exist, they may be used for 

purposes enumerated in subsection (7), provided the expenditures are 

consistent with the metropolitan planning organization s adopted long-range 

plan. Notwithstanding any other provision of law to the contrary, but subject 

to any contractual requirements contained in documents securing any 

outstanding indebtedness payable from tolls, in any county as defined in s. 

125.011(1), the board of county commissioners may, by ordinance adopted 

on or before September 30, 1999, alter or abolish existing tolls and currently 

approved increases thereto if the board provides a local source of funding to 

the county expressway system for transportation in an amount sufficient to 

replace revenues necessary to meet bond obligations secured by such tolls 

and increases. 

(f) In any county as defined in s. 125.011(1), to borrow money, make and 

issue negotiable notes, bonds, refund bonds and other evidence of 

indebtedness, either in temporary or definitive form, of the authority, which 

bonds or other evidence of indebtedness may be issued pursuant to the State 

Bond Act, or in the alternative, pursuant to the provisions of s. 348.0005(2), 

to finance an expressway system within the geographic boundaries of the 

authority, and to provide for the security of the bonds or other evidence of 

indebtedness and the rights and remedies of the holders of the bonds or other 

evidence of indebtedness. Any bonds or other evidence of indebtedness 

pledging the full faith and credit of the state shall only be issued pursuant to 

the State Bond Act.  
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1. An authority shall reimburse the county in which it exists for any sums 

expended from any county gasoline tax funds used for payment of such 

obligations. Any county gasoline tax funds so disbursed shall be repaid in 

accordance with the terms of any lease-purchase or interlocal agreement with 

any county or the department together with interest, at the rate agreed to in 

such agreement. In no event shall any county gasoline tax funds be more 

than a secondary pledge of revenues for repayment of any obligations issued 

pursuant to this part. 

2. In any county as defined in s. 125.011(1), an authority may refund any 

bonds previously issued, to the extent allowable by federal tax laws, to 

finance or refinance an expressway system regardless of whether the bonds 

being refunded were issued by such authority, an agency of the state, or a 

county. 

(g) To enter contracts and to execute all instruments necessary or 

convenient for the carrying on of its business. 

(h) Without limitation of the foregoing, to borrow money and accept grants 

from, and to enter into contracts, leases, or other transactions with, any 

federal agency, the state, any agency of the state, county, or any other public 

body of the state. 

(i) To have the power of eminent domain, including the procedural powers 

granted under chapters 73 and 74. 

(j) To pledge, hypothecate, or otherwise encumber all or any part of the 

revenues, tolls, rates, fees, rentals, or other charges or receipts of the 

authority, including all or any portion of county gasoline tax funds received by 

the authority pursuant to the terms of any lease-purchase agreement 

between the authority and the department, as security for all or any of the 

obligations of the authority. 

(k) To do all acts and things necessary or convenient for the conduct of its 

business and the general welfare of the authority in order to carry out the 

powers granted to it by law. 

(3) Any provision of law to the contrary notwithstanding, the consent of any 

municipality is not necessary for any project of an existing or new authority, 

whether or not the project lies in whole or in part within the boundaries of the 
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municipality, if the project is consistent with the locally adopted 

comprehensive plan. However, if a project is inconsistent with the affected 

municipal comprehensive plan, the project may not proceed without a hearing 

pursuant to ss. 120.569 and 120.57, at which it is determined that the 

project is consistent with the adopted metropolitan planning organization 

transportation improvement plan, if any, and the applicable strategic regional 

plan, and at which regional interests are determined to clearly override the 

interests of the municipality. 

(4) The use or pledge of all or any portion of county gasoline tax funds may 

not be made without the prior express written consent of the board of county 

commissioners of each county located within the geographic boundaries of the 

authority. 

(5) Any authority formed pursuant to this act shall comply with all statutory 

requirements of general application which relate to the filing of any report or 

documentation required by law, including the requirements of ss. 189.4085, 

189.415, 189.417, and 189.418. 

(6) Notwithstanding subsection (3) or any other provision of law to the 

contrary, in any county as defined in s. 125.011(1), no expressway authority 

shall undertake any construction that is not consistent with both the 

metropolitan planning organization s transportation improvement program 

and the county s comprehensive plan. 

(7) In any county as defined in s. 125.011(1), an expressway authority may 

finance or refinance the planning, design, acquisition, construction, extension, 

rehabilitation, equipping, preservation, maintenance, or improvement of a 

public transportation facility or transportation facilities owned or operated by 

such county, an intermodal facility or facilities, multimodal corridor or 

corridors, including, but not limited to, bicycle facilities or greenways that will 

improve transportation services within the county, or any programs or 

projects that will improve the levels of service on an expressway system, 

subject to approval of the governing body of such county after public hearing. 

(8) The governing body of the county may enter into an interlocal 

agreement with an authority pursuant to chapter 163, for the joint 

performance or performance by either governmental entity of any corporate 

function of the county or authority necessary or appropriate to enable the 
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authority to fulfill the powers and purposes of this part and promote the 

efficient and effective transportation of persons and goods in such county. 

(9) The Legislature declares that there is a public need for the rapid 

construction of safe and efficient transportation facilities for traveling within 

the state and that it is in the public s interest to provide for public-private 

partnership agreements to effectuate the construction of additional safe, 

convenient, and economical transportation facilities.  

(a) Notwithstanding any other provision of the Florida Expressway Authority 

Act, any expressway authority, transportation authority, bridge authority, or 

toll authority may receive or solicit proposals and enter into agreements with 

private entities, or consortia thereof, for the building, operation, ownership, 

or financing of authority transportation facilities or new transportation 

facilities within the jurisdiction of the authority which increase transportation 

capacity. An authority may not sell or lease any transportation facility owned 

by the authority, without providing the analysis required in s. 334.30(6)(e)2. 

to the Legislative Budget Commission created pursuant to s. 11.90 for review 

and approval prior to awarding a contract on a lease of an existing toll facility. 

An authority is authorized to adopt rules to implement this subsection and 

shall, by rule, establish an application fee for the submission of unsolicited 

proposals under this subsection. The fee must be sufficient to pay the costs of 

evaluating the proposals. An authority may engage private consultants to 

assist in the evaluation. Before approval, an authority must determine that a 

proposed project:  

1. Is in the public s best interest. 

2. Would not require state funds to be used unless the project is on or 

provides increased mobility on the State Highway System. 

3. Would have adequate safeguards to ensure that no additional costs or 

service disruptions would be realized by the traveling public and residents of 

the state in the event of default or the cancellation of the agreement by the 

authority. 

4. Would have adequate safeguards in place to ensure that the department, 

the authority, or the private entity has the opportunity to add capacity to the 

proposed project and other transportation facilities serving similar origins and 

destinations. 



196 
 

5. Would be owned by the authority upon completion or termination of the 

agreement. 

(b) An authority shall ensure that all reasonable costs to the state which are 

related to transportation facilities that are not part of the State Highway 

System are borne by the private entity. An authority shall also ensure that all 

reasonable costs to the state and substantially affected local governments 

and utilities related to the private transportation facility are borne by the 

private entity for transportation facilities that are owned by private entities. 

For projects on the State Highway System, the department may use state 

resources to participate in funding and financing the project as provided for 

under the department s enabling legislation. 

(c) The authority may request proposals for public-private transportation 

projects or, if it receives an unsolicited proposal, it must publish a notice in 

the Florida Administrative Weekly and a newspaper of general circulation in 

the county in which it is located at least once a week for 2 weeks, stating that 

it has received the proposal and will accept, for 60 days after the initial date 

of publication, other proposals for the same project purpose. A copy of the 

notice must be mailed to each local government in the affected areas. After 

the public notification period has expired, the authority shall rank the 

proposals in order of preference. In ranking the proposals, the authority shall 

consider professional qualifications, general business terms, innovative 

engineering or cost-reduction terms, finance plans, and the need for state 

funds to deliver the proposal. If the authority is not satisfied with the results 

of the negotiations, it may, at its sole discretion, terminate negotiations with 

the proposer. If these negotiations are unsuccessful, the authority may go to 

the second and lower-ranked firms, in order, using the same procedure. If 

only one proposal is received, the authority may negotiate in good faith, and 

if it is not satisfied with the results, it may, at its sole discretion, terminate 

negotiations with the proposer. The authority may, at its discretion, reject all 

proposals at any point in the process up to completion of a contract with the 

proposer. 

(d) Agreements entered into pursuant to this subsection may authorize the 

public-private entity to impose tolls or fares for the use of the facility. 

However, the amount and use of toll or fare revenues shall be regulated by 

the authority to avoid unreasonable costs to users of the facility. 
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(e) Each public-private transportation facility constructed pursuant to this 

subsection shall comply with all requirements of federal, state, and local laws; 

state, regional, and local comprehensive plans; the authority s rules, policies, 

procedures, and standards for transportation facilities; and any other 

conditions that the authority determines to be in the public s best interest. 

(f) An authority may exercise any power possessed by it, including eminent 

domain, to facilitate the development and construction of transportation 

projects pursuant to this subsection. An authority may pay all or part of the 

cost of operating and maintaining the facility or may provide services to the 

private entity for which it receives full or partial reimbursement for services 

rendered. 

(g) Except as herein provided, this subsection is not intended to amend 

existing laws by granting additional powers to or further restricting the 

governmental entities from regulating and entering into cooperative 

arrangements with the private sector for the planning, construction, and 

operation of transportation facilities. Use of the powers granted in this 

subsection does not subject a statutorily created expressway authority, 

transportation authority, bridge authority, or toll authority, other than one 

created under this part, to any of the requirements of this part other than 

those contained in this subsection. 

History.—s. 25, ch. 90-136; s. 148, ch. 92-152; s. 56, ch. 94-237; s. 9, ch. 

95-149; s. 88, ch. 96-410; s. 27, ch. 97-280; s. 55, ch. 99-385; ss. 23, 24, 

ch. 2004-366; s. 54, ch. 2007-196; s. 14, ch. 2011-64. 

 

Disclaimer: These codes may not be the most recent version. Florida may 

have more current or accurate information. We make no warranties or 

guarantees about the accuracy, completeness, or adequacy of the information 

contained on this site or the information linked to on the state site. Please 

check official sources. 

 

 

 

 

 

http://law.justia.com/codes/states.html


198 
 

348.0005 — Bonds. 

 

Universal Citation: FL Stat § 348.0005 (2002 through 2nd Reg Sess)  

348.0005 Bonds.—  

(1) Bonds may be issued on behalf of an authority as provided by the State 

Bond Act. 

(2)(a) An authority in any county as defined in s. 125.011(1), may issue 

bonds pursuant to this part, which do not pledge the full faith and credit of 

the state in such principal amount as, in the opinion of the authority, is 

necessary to provide sufficient moneys for achieving its corporate purposes. 

(b) The bonds of an authority in any county as defined in s. 125.011(1), 

issued pursuant to the provisions of this part, whether on original issuance or 

refunding, must be authorized by resolution of the authority, after approval of 

the issuance of the bonds at a public hearing, and may be either term or 

serial bonds, shall bear such date or dates, mature at such time or times, 

bear interest at such rate or rates, be payable semiannually, be in such 

denominations, be in such form, either coupon or fully registered, shall carry 

such registration, exchangeability and interchangeability privileges, be 

payable in such medium of payment and at such place or places, be subject 

to such terms of redemption and be entitled to such priorities on the 

revenues, rates, fees, rentals, or other charges or receipts of the authority 

including any county gasoline tax funds received by an authority pursuant to 

the terms of any interlocal or lease-purchase agreement between an authority 

or a county, as such resolution or any resolution subsequent thereto may 

provide. The bonds must be executed by such officers as the authority 

determines under the requirements of s. 279.06. 

(c) Said bonds shall be sold by the authority at public sale by competitive 

bid. However, if the authority, after receipt of a written recommendation from 

a financial adviser, shall determine by official action after public hearing by a 

two-thirds vote of all voting members of the authority that a negotiated sale 

of the bonds is in the best interest of the authority, the authority may 

negotiate for sale of the bonds with the underwriter or underwriters 

designated by the authority and the county in which the authority exists. The 

http://law.justia.com/citations.html#FL Stat § 348.0005 (2002 through 2nd Reg Sess)
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authority shall provide specific findings in a resolution as to the reasons 

requiring the negotiated sale, which resolution shall incorporate and have 

attached thereto the written recommendation of the financial adviser required 

by this subsection. 

(d) Any such resolution or resolutions authorizing any bonds hereunder 

which do not pledge the full faith and credit of the state may contain 

provisions that are part of the contract with the holders of the bonds, as an 

authority determines proper. In addition, an authority may enter into trust 

indentures or other agreements with its fiscal agent, or with any bank or trust 

company within or without the state, as security for such bonds, and may, 

under the agreements, assign and pledge the revenues, rates, fees, rentals, 

tolls, or other charges or receipts of an authority, including any county 

gasoline tax funds received by an authority. 

(e) Any of the bonds issued pursuant to this part are negotiable instruments 

and have all the qualities and incidents of negotiable instruments under the 

law merchant and the negotiable instruments law of the state. 

(f) Notwithstanding any of the provisions of this part, in any county as 

defined in s. 125.011(1), each project, building, or facility which has been or 

will be financed by the issuance of bonds or other evidence of indebtedness 

and that does not pledge the full faith and credit of the state under this part 

and any refinancing thereof is approved for purposes of s. 11(f), Art. VII of 

the State Constitution. 

History.—s. 26, ch. 90-136; s. 57, ch. 94-237; s. 138, ch. 99-13; s. 112, ch. 

99-385; s. 57, ch. 2000-152; s. 15, ch. 2011-64. 

 

Disclaimer: These codes may not be the most recent version. Florida may 

have more current or accurate information. We make no warranties or 

guarantees about the accuracy, completeness, or adequacy of the information 

contained on this site or the information linked to on the state site. Please 

check official sources. 

 

 

 

http://law.justia.com/codes/states.html
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348.0007 — Department may be appointed agent 
of division for construction. 

 

Universal Citation: FL Stat § 348.0007 (2002 through 2nd Reg Sess)  

348.0007 Department may be appointed agent of division for construction.—

The department may be appointed by the division as its agent for the purpose 

of constructing improvements and extensions to an expressway system and 

for the completion thereof. In such event, the division shall provide the 

department with complete copies of all documents, agreements, resolutions, 

contracts, and instruments relating thereto; shall request the department to 

do such construction work, including the planning, surveying, and actual 

construction of the completion, extensions, and improvements to the 

expressway system; and shall transfer to the credit of an account of the 

department in the State Treasury the necessary funds therefor. The 

department shall thereupon proceed with such construction and use the funds 

for such purpose in the same manner as it is now authorized to use the funds 

otherwise provided by law for its use in the construction of roads and bridges.  

History.—s. 28, ch. 90-136. 

 

Disclaimer: These codes may not be the most recent version. Florida may 

have more current or accurate information. We make no warranties or 

guarantees about the accuracy, completeness, or adequacy of the information 

contained on this site or the information linked to on the state site. Please 

check official sources. 

 

348.0008 — Acquisition of lands and property. 

 

Universal Citation: FL Stat § 348.0008 (2002 through 2nd Reg Sess)  

348.0008 Acquisition of lands and property.—  

(1) For the purposes of the Florida Expressway Authority Act, an expressway 

authority may acquire such rights, title, or interest in private or public 

property and such property rights, including easements, rights of access, air, 

view, and light, by gift, devise, purchase, or condemnation by eminent 

http://law.justia.com/citations.html#FL Stat § 348.0007 (2002 through 2nd Reg Sess)
http://law.justia.com/codes/states.html
http://law.justia.com/citations.html#FL Stat § 348.0008 (2002 through 2nd Reg Sess)
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domain proceedings, as the authority may deem necessary for any of the 

purposes of the Florida Expressway Authority Act, including, but not limited 

to, any lands reasonably necessary for securing applicable permits, areas 

necessary for management of access, borrow pits, drainage ditches, water 

retention areas, rest areas, replacement access for landowners whose access 

is impaired due to the construction of an expressway system, and 

replacement rights-of-way for relocated rail and utility facilities; for existing, 

proposed, or anticipated transportation facilities on the expressway system or 

in a transportation corridor designated by the authority; or for the purposes 

of screening, relocation, removal, or disposal of junkyards and scrap metal 

processing facilities. The authority may also condemn any material and 

property necessary for such purposes. 

(2) An authority and its authorized agents, contractors, and employees are 

authorized to enter upon any lands, waters, and premises, upon giving 

reasonable notice to the landowner, for the purpose of making surveys, 

soundings, drillings, appraisals, environmental assessments including phase I 

and phase II environmental surveys, archaeological assessments, and such 

other examinations as are necessary for the acquisition of private or public 

property and property rights, including rights of access, air, view, and light, 

by gift, devise, purchase, or condemnation by eminent domain proceedings or 

as are necessary for the authority to perform its duties and functions; and 

any such entry shall not be deemed a trespass or an entry that would 

constitute a taking in an eminent domain proceeding. An expressway 

authority shall make reimbursement for any actual damage to such lands, 

water, and premises as a result of such activities. Any entry authorized by 

this subsection shall be in compliance with the premises protections and 

landowner liability provisions contained in s. 472.029. 

(3) The right of eminent domain conferred by the Florida Expressway 

Authority Act must be exercised by each authority in the manner provided by 

law. 

(4) When an authority acquires property for an expressway system or in a 

transportation corridor as defined in s. 334.03, it is not subject to any liability 

imposed by chapter 376 or chapter 403 for preexisting soil or groundwater 

contamination due solely to its ownership. This subsection does not affect the 

rights or liabilities of any past or future owners of the acquired property nor 
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does it affect the liability of any governmental entity for the results of its 

actions which create or exacerbate a pollution source. An authority and the 

Department of Environmental Protection may enter into interagency 

agreements for the performance, funding, and reimbursement of the 

investigative and remedial acts necessary for property acquired by the 

authority. 

History.—s. 29, ch. 90-136; s. 179, ch. 94-356; s. 64, ch. 99-385; s. 90, ch. 

2002-20; s. 6, ch. 2006-45. 

 

 

Disclaimer: These codes may not be the most recent version. Florida may 

have more current or accurate information. We make no warranties or 

guarantees about the accuracy, completeness, or adequacy of the information 

contained on this site or the information linked to on the state site. Please 

check official sources. 

 

348.0009 — Cooperation with other units, 
boards, agencies, and individuals. 

 

Universal Citation: FL Stat § 348.0009 (2002 through 2nd Reg Sess)  

348.0009 Cooperation with other units, boards, agencies, and individuals.—

Express authority and power is given and granted to any county, municipality, 

drainage district, road and bridge district, school district, or other political 

subdivision, board, commission, or individual in or of this state to enter into 

contracts, leases, conveyances, or other agreements within the provisions 

and purposes of the Florida Expressway Authority Act with an authority. An 

authority may enter into contracts, leases, conveyances, and other 

agreements, to the extent consistent with chapters 334, 335, 338, and 339 

and other provisions of the laws of the state and with 23 U.S.C. ss. 101 et 

seq., with any political subdivision, agency, or instrumentality of the state 

and any and all federal agencies, corporations, and individuals, for the 

purpose of carrying out the provisions of the Florida Expressway Authority 

Act.  

History.—s. 30, ch. 90-136; s. 113, ch. 99-385. 

http://law.justia.com/codes/states.html
http://law.justia.com/citations.html#FL Stat § 348.0009 (2002 through 2nd Reg Sess)
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Disclaimer: These codes may not be the most recent version. Florida may 

have more current or accurate information. We make no warranties or 

guarantees about the accuracy, completeness, or adequacy of the information 

contained on this site or the information linked to on the state site. Please 

check official sources. 

 

348.0010 — Covenant of the state. 

 

Universal Citation: FL Stat § 348.0010 (2002 through 2nd Reg Sess)  

348.0010 Covenant of the state.—The state does hereby pledge to, and 

agrees with, any person, firm, corporation, or federal or state agency 

subscribing to or acquiring the bonds to be issued by an authority for the 

purposes of the Florida Expressway Authority Act that the state will not limit 

or alter the rights hereby vested in an authority and the department until all 

bonds at any time issued, together with the interest thereon, are fully paid 

and discharged, insofar as the same affects the rights of the holders of bonds 

issued hereunder. The state does further pledge to, and agrees with, the 

United States that, in the event any federal agency constructs, or contributes 

any funds for the completion, extension, or improvement of, an expressway 

system or any part or portion thereof, the state will not alter or limit the 

rights and powers of an authority and the department in any manner which 

would be inconsistent with the continued maintenance and operation of the 

expressway system or the completion, extension, or improvement thereof or 

which would be inconsistent with the due performance of any agreement 

between the authority and any such federal agency, and the authority and the 

department shall continue to have and may exercise all powers granted so 

long as the same shall be necessary or desirable for carrying out the purposes 

of the Florida Expressway Authority Act and the purposes of the United States 

in the completion, extension, or improvement of the expressway system or 

any part or portion thereof.  

History.—s. 31, ch. 90-136. 

 

Disclaimer: These codes may not be the most recent version. Florida may 

have more current or accurate information. We make no warranties or 

http://law.justia.com/codes/states.html
http://law.justia.com/citations.html#FL Stat § 348.0010 (2002 through 2nd Reg Sess)
http://law.justia.com/codes/states.html


204 
 

guarantees about the accuracy, completeness, or adequacy of the information 

contained on this site or the information linked to on the state site. Please 

check official sources. 

 

348.0011 — Exemption from taxation. 

 

Universal Citation: FL Stat § 348.0011 (2002 through 2nd Reg Sess)  

348.0011 Exemption from taxation.—The effectuation of the authorized 

purposes of an expressway authority is in all respects for the benefit of the 

people of the state, for the increase of their commerce and prosperity, and for 

the improvement of their health and living conditions. For this reason, each 

authority is not required to pay any taxes or assessments of any kind or 

nature whatsoever upon any property acquired by it or used by it for such 

purposes or upon any revenues at any time received by it. The bonds issued 

by or on behalf of an authority, their transfer, and the income therefrom, 

including any profits made on the sale thereof, are exempt from taxation of 

any kind by the state or by any political subdivision or other taxing agency or 

instrumentality thereof. The exemption granted by this section does not apply 

to any tax imposed under chapter 220 on interest, income, or profits on debt 

obligations owned by corporations.  

History.—s. 32, ch. 90-136; s. 58, ch. 94-237. 

 

Disclaimer: These codes may not be the most recent version. Florida may 

have more current or accurate information. We make no warranties or 

guarantees about the accuracy, completeness, or adequacy of the information 

contained on this site or the information linked to on the state site. Please 

check official sources. 

 

348.0012 — Exemptions from applicability. 

 

Universal Citation: FL Stat § 348.0012 (2002 through 2nd Reg Sess)  

348.0012 Exemptions from applicability.—The Florida Expressway Authority 

Act does not apply:  

http://law.justia.com/citations.html#FL Stat § 348.0011 (2002 through 2nd Reg Sess)
http://law.justia.com/codes/states.html
http://law.justia.com/citations.html#FL Stat § 348.0012 (2002 through 2nd Reg Sess)


205 
 

(1) In a county in which an expressway authority has been created pursuant 

to parts II-IX of this chapter, except as expressly provided in this part; or 

(2) To a transportation authority created pursuant to chapter 349. 

History.—s. 33, ch. 90-136; s. 147, ch. 92-152; s. 59, ch. 94-237; s. 55, ch. 

2007-196. 

 

Disclaimer: These codes may not be the most recent version. Florida may 

have more current or accurate information. We make no warranties or 

guarantees about the accuracy, completeness, or adequacy of the information 

contained on this site or the information linked to on the state site. Please 

check official sources. 
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高速道路株式会社法 
（平成十六年六月九日法律第九十九号） 

終改正：平成二六年六月二七日法律第九一号 
 

（ 終改正までの未施行法令） 

平成二十六年六月二十七日法律第九十一号 （未施行）

 

 
 第一章 総則（第一条―第四条）  
 第二章 事業等（第五条―第十四条）  
 第三章 雑則（第十五条―第十七条）  
 第四章 罰則（第十八条―第二十三条）  
 附則  

   第一章 総則  

（会社の目的）  
第一条  東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路

株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連

絡高速道路株式 会社（以下「会社」と総称する。）は、高速道路の新設、改

築、維持、修繕その他の管理を効率的に行うこと等により、道路交通の円滑

化を図り、もって国民経 済の健全な発展と国民生活の向上に寄与することを

目的とする株式会社とする。  
（定義）  
第二条  この法律において「道路」とは、道路法 （昭和二十七年法律第百八

十号）第二条第一項 に規定する道路をいう。  
２  この法律において「高速道路」とは、次に掲げる道路をいう。  
一  高速自動車国道法 （昭和三十二年法律第七十九号）第四条第一項 に規

定する高速自動車国道  
二  道路法第四十八条の四 に規定する自動車専用道路（同法第四十八条の二

第二項 の規定により道路の部分に指定を受けたものにあっては、当該指定を

受けた道路の部分以外の道路の部分のうち国土交通省令で定めるものを含む

。）並びにこれと同等の規格及び機能を有する道路（一般国道、都道府県道

又は同法第七条第三項 に規定する指定市の市道であるものに限る。以下「自

動車専用道路等」と総称する。）  
（株式）  
第三条  政府（首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国

連絡高速道路株式会社（第四項において「首都高速道路株式会社等」という

。）にあっては、政府及び地方公共団体）は、常時、会社の総株主の議決権

の三分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。  
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２  会社は、会社法 （平成十七年法律第八十六号）第百九十九条第一項 に
規定するその発行する株式（第二十二条第一号において「新株」という。）

若しくは同法第二百三十八条第一項 に規定する募集新株予約権（第二十二条

第一号において「募集新株予約権」という。）を引き受ける者の募集をし、

又は株式交換に際して株式若しくは新株予約権を発行しようとするときは、

国土交通大臣の認可を受けなければならない。  
３  会社は、新株予約権の行使により株式を発行したときは、遅滞なく、そ

の旨を国土交通大臣に届け出なければならない。  
４  政府及び地方公共団体は、その保有する首都高速道路株式会社等の株式

を処分しようとするときは、あらかじめ、政府にあっては他に当該会社の株

式を保有す る地方公共団体に、地方公共団体にあっては政府及び他に当該会

社の株式を保有する地方公共団体に協議しなければならない。  
（商号の使用制限）  
第四条  会社でない者は、その商号中に、東日本高速道路株式会社、首都高

速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神

高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社という文字を使用して

はならない。  

   第二章 事業等  

（事業の範囲）  
第五条  会社は、その目的を達成するため、次の事業を営むものとする。  
一  道路整備特別措置法 （昭和三十一年法律第七号）に基づき行う高速道路

の新設又は改築  
二  独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構（以下「機構」という。

）から借り受けた道路資産（独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構

法 （平成十六年法律第百号。以下「機構法」という。）第二条第二項 に規定

する道路資産をいう。）に係る高速道路について道路整備特別措置法 に基づ

き行う維持、修繕、災害復旧その他の管理（新設及び改築を除く。）  
三  高速道路の通行者又は利用者の利便に供するための休憩所、給油所その

他の施設の建設及び管理  
四  前三号の事業に支障のない範囲内で、国、地方公共団体その他政令で定

める者の委託に基づき行う道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他

の管理並びに道路に関する調査、測量、設計、試験及び研究  
五  本州四国連絡高速道路株式会社にあっては、前各号に掲げるもののほか

、次に掲げる事業 
イ 機構の委託に基づき行う本州と四国を連絡する鉄道施設の管理 
ロ 第一号から第三号まで及びイの事業に支障のない範囲内で、国、地方公

共団体その他政令で定める者の委託に基づき行う長大橋の建設並びに長大橋

に関する調査、測量、設計、試験及び研究 
六  前各号の事業に附帯する事業  
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２  会社が前項第一号から第三号までの事業を営む高速道路は、次の各号に

掲げる会社の区分に応じて当該各号に定めるものとする。  
一  東日本高速道路株式会社 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、

山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈

川県、新潟 県、富山県及び長野県の区域内の高速道路（次号に定める高速道

路を除き、東京都、神奈川県、富山県及び長野県の区域内の高速道路にあっ

ては国土交通大臣が 指定するものに限る。）  
二  首都高速道路株式会社 東京都の区の存する区域及びその周辺の地域内

の自動車専用道路等のうち、国土交通大臣が指定するもの  
三  中日本高速道路株式会社 東京都、神奈川県、富山県、石川県、福井県

、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県及び滋賀県の区域内の

高速道路（前二号に定める高速道路を除き、福井県及び滋賀県の区域内の高

速道路にあっては国土交通大臣が指定するものに限る。）  
四  西日本高速道路株式会社 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、

奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香

川県、愛〓 県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県

、鹿児島県及び沖縄県の区域内の高速道路（前号、次号及び第六号に定める

高速道路を除く。）  
五  阪神高速道路株式会社 大阪市の区域、神戸市の区域、京都市の区域（

大阪市及び神戸市の区域と自然的、経済的及び社会的に密接な関係がある区

域に限る。）並びにそれらの区域の間及び周辺の地域内の自動車専用道路等

のうち、国土交通大臣が指定するもの  
六  本州四国連絡高速道路株式会社 本州と四国を連絡する自動車専用道路

等  
３  前項第二号の指定は、首都圏整備法 （昭和三十一年法律第八十三号）第

二条第二項 に規定する首都圏整備計画に即して行わなければならない。  
４  会社は、第二項の規定にかかわらず、国土交通大臣の認可を受けて、同

項の規定によりその事業を営むこととされた高速道路以外の高速道路におい

ても、第一項第一号から第三号までの事業を営むことができる。  
５  会社は、第一項の事業を営むほか、同項第一号から第三号までの事業（

本州四国連絡高速道路株式会社にあっては、同項第一号から第三号まで及び

第五号イの 事業）に支障のない範囲内で、同項の事業以外の事業を営むこと

ができる。この場合において、会社は、あらかじめ、国土交通省令で定める

事項を国土交通大臣 に届け出なければならない。  
（協定）  
第六条  会社は、前条第一項第一号又は第二号の事業を営もうとするときは

、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、機構と、機構法第十三

条第一項 に規定する協定（次項において単に「協定」という。）を締結しな

ければならない。  
２  会社は、おおむね五年ごとに、前項に規定する事業の実施状況を勘案し

、協定について検討を加え、これを変更する必要があると認めるときは、機

構に対し、 その変更を申し出ることができる。大規模な災害の発生その他社
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会経済情勢の重大な変化があり、これに対応して協定を変更する必要がある

と認めるときも、同 様とする。  
（調査への協力）  
第七条  会社は、国又は地方公共団体が、会社が管理する高速道路において

、道路交通の円滑化を図るための施策の策定に必要な交通量に関する調査そ

の他の調査を実施するときは、これに協力しなければならない。  
（一般担保）  
第八条  会社の社債権者は、当該会社の財産について他の債権者に先立って

自己の債権の弁済を受ける権利を有する。  
２  前項の先取特権の順位は、民法 （明治二十九年法律第八十九号）の規定

による一般の先取特権に次ぐものとする。  
（代表取締役等の選定等の決議）  
第九条  会社の代表取締役又は代表執行役の選定及び解職並びに監査役の選

任及び解任又は監査委員の選定及び解職の決議は、国土交通大臣の認可を受

けなければ、その効力を生じない。  
（事業計画）  
第十条  会社は、毎事業年度の開始前に、国土交通省令で定めるところによ

り、その事業年度の事業計画を定め、国土交通大臣の認可を受けなければな

らない。これを変更しようとするときも、同様とする。  
（社債及び借入金）  
第十一条  会社は、会社法第六百七十六条 に規定する募集社債（社債、株式

等の振替に関する法律 （平成十三年法律第七十五号）第六十六条第一号 に規

定する短期社債を除く。第二十二条第六号において「募集社債」という。）

を引き受ける者の募集をし、株式交換に際して社債（社債、株式等の振替に

関する法律第六十六条第一号 に規定する短期社債を除く。第二十二条第六号

において同じ。）を発行し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れよ

うとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。  
２  前項の規定は、会社が、社債券を失った者に交付するために政令で定め

るところにより社債券を発行し、当該社債券の発行により新たに債務を負担

することとなる場合には、適用しない。  
（重要な財産の譲渡等）  
第十二条  会社は、国土交通省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に

供しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。  
（定款の変更等）  
第十三条  会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分、合併、

分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生

じない。  
（会計の整理等）  
第十四条  会社は、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度並び

に勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸

表の様式を定め、その会計を整理しなければならない。  
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２  会社は、その会計の整理に当たっては、国土交通省令で定めるところに

より、第五条第一項第一号及び第二号の事業並びにこれに附帯する事業とそ

の他の事業とを区分しなければならない。  
３  会社は、毎事業年度終了後三月以内に、第一項に規定する財務計算に関

する諸表を国土交通大臣に提出しなければならない。  

   第三章 雑則  

（監督）  
第十五条  会社は、国土交通大臣がこの法律の定めるところに従い監督する

。  
２  国土交通大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるとき

は、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。  
（報告及び検査）  
第十六条  国土交通大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認め

るときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営

業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査さ

せることができる。  
２  前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯

し、関係人にこれを提示しなければならない。  
３  第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたも

のと解してはならない。  
（財務大臣との協議）  
第十七条  国土交通大臣は、第三条第二項、第十条、第十一条第一項、第十

二条又は第十三条（会社の定款の変更の決議に係るものについては、会社が

発行することができる株式の総数を変更するものに限る。）の認可をしよう

とするときは、財務大臣に協議しなければならない。  

   第四章 罰則  

第十八条  会社の取締役、執行役、会計参与（会計参与が法人であるときは

、その職務を行うべき社員）、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂

を収受し、又はそ の要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処す

る。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五

年以下の懲役に処する。  
２  前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は

一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。  
第十九条  前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした

者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。  
２  前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する

ことができる。  
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第二十条  第十八条第一項の罪は、刑法 （明治四十年法律第四十五号）第四

条 の例に従う。  
２  前条第一項の罪は、刑法第二条 の例に従う。  
第二十一条  第十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告

をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には

、その違反行為をし た会社の取締役、執行役、会計参与（会計参与が法人で

あるときは、その職務を行うべき社員）、監査役又は職員は、三十万円以下

の罰金に処する。  
第二十二条  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした

会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査

役は、百万円以下の過料に処する。  
一  第三条第二項の規定に違反して、新株若しくは募集新株予約権を引き受

ける者の募集をし、又は株式交換に際して株式若しくは新株予約権を発行し

たとき。  
二  第三条第三項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかっ

たとき。  
三  第五条第四項の規定に違反して、事業を営んだとき。  
四  第五条第五項後段の規定に違反して、同項の届出を行わず、又は虚偽の

届出を行ったとき。  
五  第十条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。  
六  第十一条第一項の規定に違反して、募集社債を引き受ける者の募集をし

、株式交換に際して社債を発行し、又は資金を借り入れたとき。  
七  第十二条の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。  
八  第十四条第一項又は第二項の規定に違反して、会計を整理したとき。  
九  第十四条第三項の規定による書類の提出をせず、又は虚偽の書類を提出

したとき。  
十  第十五条第二項の規定による命令に違反したとき。  
第二十三条  第四条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。  
 
   附 則  
（施行期日） 
第一条  この法律は、日本道路公団等民営化関係法施行法（平成十六年法律

第百二号）の施行の日から施行する。ただし、第五条第二項及び第三項の規

定は、公布の日から施行する。  
（会社の合併） 
第二条  政府は、本州四国連絡高速道路株式会社について、同社が事業を営

む高速道路に係る機構の債務が相当程度減少し、かつ、同社の経営の安定性

の確保が確実になった時において、同社と西日本高速道路株式会社との合併

に必要な措置を講ずるものとする。  
（債務保証） 
第三条  政府は、当分の間、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法

律（昭和二十一年法律第二十四号）第三条の規定にかかわらず、国会の議決
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を経た金額の範 囲内において、第五条第一項第一号及び第二号の事業に要す

る経費に充てるため、会社の債務（国際復興開発銀行等からの外資の受入に

関する特別措置に関する 法律（昭和二十八年法律第五十一号）第二条（政令

で定める会社の債務にあっては、同条第一項）の規定に基づき政府が保証契

約をすることができる債務を除 く。）について、保証契約をすることができ

る。  
２  前項の規定によるほか、政府は、政令で定める会社が同項の保証契約に

係る社債券又はその利札を失った者に交付するために政令で定めるところに

より発行する社債券又は利札に係る債務（外貨で支払われるものに限る。）

について、保証契約をすることができる。  
 
   附 則 （平成一六年六月九日法律第八八号） 抄  
（施行期日） 
第一条  この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において

政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。  
（罰則の適用に関する経過措置） 
第百三十五条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりな

お従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる

場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、

なお従前の例による。  
（その他の経過措置の政令への委任） 
第百三十六条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要

な経過措置は、政令で定める。  
（検討） 
第百三十七条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、こ

の法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、こ

の法律による改正後の 株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必

要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとす

る。  
 
   附 則 （平成一七年七月二六日法律第八七号） 抄  

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。  
   附 則 （平成一七年七月二九日法律第八九号） 抄  

（施行期日等） 
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において

政令で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、次項及

び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。  
（政令への委任） 
第二十七条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要

な経過措置は、政令で定める。  
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   附 則 （平成二六年六月二七日法律第九一号） 抄  

 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。  
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ภาพท่ี ค.1  ตัวอย่างการพัฒนาพื้นที่เพ่ือสาธารณประโยชน์ที่การทางพิเศษฯ ดําเนินการเอง  
  โครงการศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษคลองประปา 1 

 

 
  

ภาพท่ี ค.2  ตัวอย่างการพัฒนาพื้นที่เพ่ือสาธารณประโยชน์ที่การทางพิเศษฯ ดําเนินการเอง  
  โครงการศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษคลองประปา 1 
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ภาพท่ี ค.3  ตัวอย่างการพัฒนาพื้นที่เพ่ือสาธารณประโยชน์ที่การทางพิเศษฯ ดําเนินการเอง  
  โครงการ สวน 80 พรรษา มหาราชินี 100 ปี คมนาคม บริเวณซอยราชวิถี 4–6 

 

 
 

ภาพท่ี ค.4  ตัวอย่างการพัฒนาพื้นที่เพ่ือสาธารณประโยชน์ที่การทางพิเศษฯ ดําเนินการเอง  
  โครงการ สวน 80 พรรษา มหาราชินี 100 ปี คมนาคม บริเวณซอยราชวิถี 4–6 
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ภาพท่ี ค.5  ภาพตัวอย่างการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสาธารณประโยชน์โดยหน่วยงานอ่ืน 
 โครงการสวนพญาไทภิรมย์ บริเวณซอยศาสนา โดยสํานักงานเขตพญาไท 

 

 
 

ภาพท่ี ค.6  ภาพตัวอย่างการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสาธารณประโยชน์โดยหน่วยงานอ่ืน 
 โครงการสวนพญาไทภิรมย์ บริเวณซอยศาสนา โดยสํานักงานเขตพญาไท 
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ภาพท่ี ค.7  ภาพตัวอย่างการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสาธารณประโยชน์โดยหน่วยงานอ่ืน 
 โครงการสวนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณสะพานพระราม 9 (ฝั่งพระนคร) โดย 
 กรุงเทพมหานคร 

 

 
 

ภาพท่ี ค.8  ภาพตัวอย่างการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสาธารณประโยชน์โดยหน่วยงานอ่ืน 
 โครงการสวนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณสะพานพระราม 9 (ฝั่งพระนคร) โดย 
 กรุงเทพมหานคร 
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