
พระราชบญัญติั 
จราจรทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 
                   

  
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัที& ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เป็นปีที& ๓๔ ในรัชกาลปัจจุบนั 

  
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้

ประกาศวา่ 
  
โดยที&เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการจราจรทางบก 
  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัขึ4นไว ้โดยคาํแนะนาํและยินยอมของ

สภานิติบญัญติัแห่งชาติ ดงัต่อไปนี4  
  
มาตรา ๑ พระราชบญัญติันี4 เรียกวา่ “พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒” 
  
มาตรา ๒ พระราชบญัญติันี4 ใหใ้ชบ้งัคบัเมื&อพน้กาํหนดเกา้สิบวนันบัแต่วนัประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
  
มาตรา ๓ ใหย้กเลิก 
(๑) พระราชบญัญติัจราจรทางบก พุทธศกัราช ๒๔๗๗ 
(๒) พระราชบญัญติัจราจรทางบก แกไ้ขเพิ&มเติม พุทธศกัราช ๒๔๗๘ 
(๓) พระราชบญัญติัจราจรทางบก (ฉบบัที& ๓) พุทธศกัราช ๒๔๘๑ 
(๔) พระราชบญัญติัจราจรทางบก (ฉบบัที& ๔) พ.ศ. ๒๕๐๘ 
(๕) ประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัที& ๕๙ ลงวนัที& ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
  
มาตรา ๔ ในพระราชบญัญติันี4  
(๑) “การจราจร” หมายความว่า การใชท้างของผูข้บัขี& คนเดินเทา้หรือ คนที&จูง ขี& หรือไล่

ตอ้นสัตว ์



(๒) “ทาง” หมายความว่า ทางเดินรถ ช่องเดินรถ ช่องเดินรถประจาํทาง  
ไหล่ทาง ทางเทา้ ทางขา้ม ทางร่วมทางแยก ทางลาด ทางโคง้ สะพาน และลานที&ประชาชนใชใ้นการจราจร 
และใหห้มายความรวมถึงทางส่วนบุคคลที&เจา้ของยินยอมใหป้ระชาชนใชใ้นการจราจรหรือที&เจา้พนกังาน
จราจรไดป้ระกาศให้เป็นทางตามพระราชบญัญติันี4ดว้ย แต่ไมร่วมไปถึงทางรถไฟ 

(๓) “ทางเดินรถ” หมายความว่า พื4นที&ที&ทาํไวส้าํหรับการเดินรถไม่วา่ในระดบัพื4นดิน ใต้
หรือเหนือพื4นดิน 

(๔) “ช่องเดินรถ” หมายความว่า ทางเดินรถที&จดัแบ่งเป็นช่องสาํหรับการเดินรถ โดยทาํ
เครื&องหมายเป็นเส้นหรือแนวแบ่งเป็นช่องไว ้

(๕) “ช่องเดินรถประจาํทาง” หมายความว่า ช่องเดินรถที&กาํหนดใหเ้ป็นช่องเดินรถสาํหรับ
รถโดยสารประจาํทางหรือรถบรรทุกคนโดยสารประเภทที&อธิบดีกาํหนด 

(๖) “ทางเดินรถทางเดียว” หมายความว่า ทางเดินรถใดที&กาํหนดใหผู้ข้บัรถขบัไปใน
ทิศทางเดียวกนัตามเวลาที&เจา้พนกังานจราจรกาํหนด 

(๗) “ขอบทาง” หมายความว่า แนวริมของทางเดินรถ 
(๘) “ไหล่ทาง” หมายความว่า พื4นที&ที&ต่อจากขอบทางออกไปทางดา้นขา้งซึ& งยงัมิไดจ้ดัทาํ

เป็นทางเทา้ 
(๙) “ทางร่วมทางแยก” หมายความว่า พื4นที&ที&ทางเดินรถตั4งแต่สองสายตดัผา่นกนั รวม

บรรจบกนั หรือติดกนั 
(๑๐) “วงเวียน” หมายความว่า ทางเดินรถที&กาํหนดใหร้ถเดินรอบเครื&องหมายจราจรหรือสิ&ง

ที&สร้างขึ4นในทางร่วมทางแยก 
(๑๑) “ทางเทา้” หมายความว่า พื4นที&ที&ทาํไวส้าํหรับคนเดินซึ&งอยูข่า้งใดขา้งหนึ&งของทาง 

หรือทั4งสองขา้งของทาง หรือส่วนที&อยูชิ่ดขอบทางซึ& งใชเ้ป็นที&สาํหรับคนเดิน 
(๑๒) “ทางขา้ม” หมายความว่า พื4นที&ที&ทาํไวส้าํหรับใหค้นเดินเทา้ขา้มทางโดยทาํ

เครื&องหมายเป็นเส้นหรือแนวหรือตอกหมุดไวบ้นทาง และใหห้มายความรวมถึงพื4นที&ที&ทาํใหค้นเดินเทา้ขา้ม
ไม่วา่ในระดบัใตห้รือเหนือพื4นดินดว้ย 

(๑๓) “เขตปลอดภยั” หมายความว่า พื4นที&ในทางเดินรถที&มีเครื&องหมายแสดงไวใ้หเ้ห็นได้
ชดัเจนทุกเวลา สาํหรับใหค้นเดินเทา้ที&ขา้มทางหยดุรอหรือใหค้นที&ขึ4นหรือลงรถหยุดรอก่อนจะขา้มทาง
ต่อไป 

(๑๔) “ที&คบัขนั” หมายความว่า ทางที&มีการจราจรพลุกพล่านหรือมีสิ&งกีดขวาง หรือในที&ซึ& ง
มองเห็นหรือทราบไดล้่วงหนา้ว่าอาจเกิดอนัตรายหรือความเสียหายแก่รถหรือคนไดง่้าย 

(๑๕) “รถ” หมายความว่า ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เวน้แต่รถไฟและรถราง 
(๑๖) “รถยนต”์ หมายความว่า รถที&มีลอ้ตั4งแต่สามลอ้และเดินดว้ยกาํลงัเครื&องยนต ์

กาํลงัไฟฟ้าหรือพลงังานอื&น ยกเวน้รถที&เดินบนราง 



(๑๗) “รถจกัรยานยนต”์ หมายความว่า รถที&เดินดว้ยกาํลงัเครื&องยนต ์กาํลงัไฟฟ้า หรือ
พลงังานอื&น และมีลอ้ไม่เกินสองลอ้ ถา้มีพ่วงขา้งมีลอ้เพิ&มอีกไม่เกินหนึ& งลอ้ 

(๑๘) “รถจกัรยาน” หมายความว่า รถที&เดินดว้ยกาํลงัของผูข้บัขี&ที&มิใช่เป็นการลากเขน็ 
(๑๙) “รถฉุกเฉิน” หมายความว่า รถดบัเพลิงและรถพยาบาลของราชการบริหารส่วนกลาง 

ราชการบริหารส่วนภูมิภาคและราชการบริหารส่วนทอ้งถิ&น หรือรถอื&นที&ไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีใหใ้ช้
ไฟสญัญาณแสงวบัวาบหรือใหใ้ชเ้สียงสญัญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอยา่งอื&นตามที&จะกาํหนดให้ 

(๒๐) “รถบรรทุก” หมายความว่า รถยนตที์&สร้างขึ4นเพื&อใชบ้รรทุกสิ&งของหรือสตัว ์
(๒๑) “รถบรรทุกคนโดยสาร” หมายความว่า รถยนตที์&สร้างขึ4นเพื&อใชบ้รรทุกคนโดยสาร

เกินเจ็ดคน 
(๒๒) “รถโรงเรียน” หมายความว่า รถบรรทุกคนโดยสารที&โรงเรียนใชรั้บส่งนกัเรียน 
(๒๓) “รถโดยสารประจาํทาง” หมายความว่า รถบรรทุกคนโดยสารที&เดินตามทางที&

กาํหนดไว ้และเรียกเกบ็ค่าโดยสารเป็นรายคนตามอตัราที&วางไวเ้ป็นระยะทางหรือตลอดทาง 
(๒๔) “รถแท็กซี&” หมายความว่า รถยนตที์&ใชร้ับจา้งบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน 
(๒๕) “รถลากจูง” หมายความว่า รถยนตที์&สร้างขึ4นเพื&อใชส้าํหรับลากจูงรถหรือเครื&องมือ

การเกษตรหรือเครื&องมือการก่อสร้าง โดยตวัรถนั4นเองมิไดใ้ชส้าํหรับบรรทุกคนหรือสิ&งของ 
(๒๖) “รถพ่วง” หมายความว่า รถที&เคลื&อนที&ไปโดยใชร้ถอื&นลากจูง 
(๒๗) “มาตรแท็กซี&” หมายความว่า เครื&องแสดงอตัราและค่าโดยสารของรถแท็กซี&โดย

อาศยัเกณฑร์ะยะทางหรือเวลาการใชร้ถแท็กซี&หรือโดยอาศยัทั4งระยะทางและเวลาการใชร้ถแทก็ซี& 
(๒๘) “ผูข้บัขี&” หมายความว่า ผูข้บัรถ ผูป้ระจาํเครื&องอปุกรณ์การขนส่งตามกฎหมายว่าดว้ย

การขนส่ง ผูล้ากเขน็ยานพาหนะ 
(๒๙) “คนเดินเทา้” หมายความว่า คนเดินและใหร้วมตลอดถึงผูใ้ชเ้กา้อี4ลอ้สาํหรับคนพิการ

หรือรถสาํหรับเด็กดว้ย 
(๓๐) “เจา้ของรถ” หมายความรวมถึงผูมี้รถไวใ้นครอบครองดว้ย 
(๓๑) “ผูเ้กบ็ค่าโดยสาร” หมายความว่า ผูซึ้& งรับผิดชอบในการเกบ็ค่าโดยสาร และผูดู้แลคน

โดยสารที&อยูป่ระจาํรถบรรทุกคนโดยสาร 
(๓๒) “ใบอนุญาตขบัขี&” หมายความว่า ใบอนุญาตขบัรถยนตต์ามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์

ใบอนุญาตสาํหรับคนขบัรถตามกฎหมายวา่ดว้ยรถจา้ง ใบอนุญาตขบัขี&ตามกฎหมายวา่ดว้ยลอ้เลื&อน และ
ใบอนุญาตผูป้ระจาํเครื&องอุปกรณ์การขนส่งตามกฎหมายวา่ดว้ยการขนส่ง 

(๓๓) “สญัญาณจราจร” หมายความว่า สัญญาณใดๆ ไมว่า่จะแสดงดว้ยธง ไฟ ไฟฟ้า มือ 
แขน เสียงนกหวีด หรือดว้ยวิธีอื&นใด สาํหรับใหผู้ข้บัขี&คนเดินเทา้ หรือคนที&จูง ขี& หรือไล่ตอ้นสตัว ์ปฏิบติั
ตามสัญญาณนั4น 



(๓๔) “เครื&องหมายจราจร” หมายความว่า เครื&องหมายใดๆ ที&ไดติ้ดตั4งไว ้หรือทาํใหป้รากฏ
ในทางสาํหรับให้ผูข้บัขี& คนเดินเทา้ หรือคนที&จูง ขี& หรือไล่ตอ้นสัตว ์ปฏิบติัตามเครื&องหมายนั4น 

(๓๕) “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติันี4  
(๓๖) “อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมตาํรวจ 
(๓๗) “เจา้พนกังานจราจร” หมายความว่า ขา้ราชการตาํรวจชั4นสัญญาบตัรซึ& งรัฐมนตรี

แต่งตั4งให้เป็นเจา้พนกังานจราจร 
(๓๘) “พนกังานเจา้หนา้ที&” หมายความว่า ตาํรวจซึ& งปฏิบติัหนา้ที&ควบคุมการจราจร 
(๓๙) “อาสาจราจร” หมายความว่า ผูซึ้& งผา่นการอบรมตามหลกัสูตรอาสาจราจร และไดร้ับ

แต่งตั4งจากอธิบดีใหช่้วยเหลือการปฏิบติัหนา้ที&ของพนกังานเจา้หนา้ที&ตามที&บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติันี4  
(๔๐)“ผูต้รวจการ” หมายความว่า ผูต้รวจการตามกฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งทางบกและ

ผูต้รวจการตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์
  
มาตรา ๕ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญติันี4  และใหมี้

อาํนาจแต่งตั4งเจา้พนกังานจราจร กบัออกกฎกระทรวงกาํหนดกิจการอื&นเพื&อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติันี4  
กฎกระทรวงนั4น เมื&อไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

  
ลกัษณะ ๑ 
การใชร้ถ 

                   
  

หมวด ๑ 
ลกัษณะของรถที&ใชใ้นทาง 

                   
  

มาตรา ๖ หา้มมิใหผู้ใ้ดนาํรถที&มีสภาพไม่มั&นคงแข็งแรง หรืออาจเกิดอนัตราย หรืออาจทาํ
ใหเ้สื&อมเสียสุขภาพอนามยัแก่ผูใ้ช ้คนโดยสารหรือประชาชนมาใชใ้นทางเดินรถ 

รถที&ใชใ้นทางเดินรถ ผูข้บัขี&ตอ้งจดัใหมี้เครื&องยนต ์เครื&องอุปกรณ์และหรือส่วนควบที&
ครบถว้นตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์กฎหมายว่าดว้ยการขนส่ง กฎหมายวา่ดว้ยลอ้เลื&อน กฎหมายวา่ดว้ยรถ
ลาก หรือกฎหมายวา่ดว้ยรถจา้ง และใชก้ารไดดี้ 

สภาพของรถที&อาจทาํให้เสื&อมเสียสุขภาพอนามยัตามวรรคหนึ&งและวิธีการทดสอบ ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที&กาํหนดในกฎกระทรวง 

  



มาตรา ๗ หา้มมิใหผู้ใ้ดนาํรถที&มิไดติ้ดแผน่ป้ายเลขทะเบียน แผน่ป้ายเครื&องหมายเลข
ทะเบียนหรือป้ายประจาํรถ ตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์กฎหมายวา่ดว้ยการขนส่ง กฎหมายว่าดว้ยลอ้เลื&อน 
กฎหมายวา่ดว้ยรถลาก หรือกฎหมายวา่ดว้ยรถจา้ง มาใชใ้นทางเดินรถ 

  
มาตรา ๘ หา้มมิใหผู้ใ้ดนาํรถที&ผูข้บัขี&ไม่อาจแลเห็นทางพอแก่ความปลอดภยัมาใชใ้น

ทางเดินรถ 
เพื&อประโยชนแ์ห่งมาตรานี4  ใหอ้ธิบดีมีอาํนาจออกระเบียบเกี&ยวกบัการใชว้สัดุกรองแสงกบั

รถที&นาํมาใชใ้นทางเดินรถได ้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  
มาตรา ๙ หา้มมิใหผู้ใ้ดนาํรถที&เกิดเสียงอื4ออึงหรือมีสิ&งลากถูไปบนทางเดินรถมาใชใ้น

ทางเดินรถ 
  
มาตรา ๑๐ หา้มมิใหผู้ใ้ดนาํรถที&มีลอ้หรือส่วนที&สัมผสักบัผิวทางไม่ใช่ยางมาใชใ้นทางเดิน

รถ เวน้แต่เป็นรถที&ไดรั้บยกเวน้ตามที&กาํหนดในกฎกระทรวง หรือเป็นรถที&ไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังาน
จราจร 

  
มาตรา ๑๐ ทวิ หา้มมิใหผู้ใ้ดนาํรถที&เครื&องยนตก่์อใหเ้กิดก๊าซ ฝุ่ น ควนั ละอองเคมี หรือ

เสียงเกินเกณฑที์&อธิบดีกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษามาใชใ้นทางเดินรถ 
  

หมวด ๒ 
การใชไ้ฟหรือเสียงสัญญาณของรถ 

                   
  

มาตรา ๑๑ ในเวลาที&มีแสงสว่างไมเ่พียงพอที&จะมองเห็นคน รถหรือสิ&งกีดขวางในทางได้
โดยชดัแจง้ภายในระยะไม่นอ้ยกวา่หนึ& งร้อยหา้สิบเมตรผูข้บัขี&ซึ& งขบัรถในทางตอ้งเปิดไฟ หรือใชแ้สงสว่าง
ตามประเภท ลกัษณะ และเงื&อนไขที&กาํหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๑๒ รถแต่ละชนิดที&ใชใ้นทางเดินรถผูข้บัขี&ตอ้งใชเ้สียงสญัญาณโดยเฉพาะ

ดงัต่อไปนี4  
(๑) เสียงแตร สาํหรับรถยนตห์รือรถจกัรยานยนต์ และใหไ้ดยิ้นไดใ้นระยะไม่นอ้ยกวา่หก

สิบเมตร 
(๒) เสียงระฆงั สาํหรับรถมา้ และใหไ้ดย้ินไดใ้นระยะไม่นอ้ยกว่าสามสิบเมตร 



(๓) เสียงกระดิ&ง สาํหรับรถจกัรยาน และใหไ้ดย้ินไดใ้นระยะไม่นอ้ยกวา่สามสิบเมตร 
ส่วนรถอื&นนอกจากที&กล่าวขา้งตน้ ผูข้บัขี&ตอ้งใชเ้สียงสญัญาณตามที&อธิบดีกาํหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  
มาตรา ๑๓ หา้มมิใหผู้ข้บัขี&ซึ& งขบัรถทุกชนิดในทางเดินรถใชไ้ฟสัญญาณแสงวบัวาบ เสียง

สญัญาณไซเรน เสียงสัญญาณที&เป็นเสียงนกหวีดเสียงที&แตกพร่า เสียงหลายเสียง เสียงดงัเกินสมควร หรือ
เสียงสญัญาณอย่างอื&นตามที&อธิบดีกาํหนดโดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

อธิบดีมีอาํนาจอนุญาตใหร้ถฉุกเฉิน รถในราชการทหารหรือตาํรวจหรือรถอื&นใช้
ไฟสญัญาณวบัวาบหรือใชเ้สียงสญัญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอยา่งอื&นไดใ้นการนี4อธิบดีจะกาํหนด
เงื&อนไขในการใชไ้ฟสัญญาณหรือเสียงสัญญาณรวมทั4งกาํหนดเครื&องหมายที&แสดงถึงลกัษณะของรถ
ดงักล่าวดว้ยกไ็ดโ้ดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา ๑๔ การใชเ้สียงสัญญาณ ผูข้บัขี&จะใชไ้ดเ้ฉพาะเมื&อจาํเป็นหรือป้องกนัอบุติัเหตุ

เท่านั4น แต่จะใชเ้สียงยาวหรือซํ4 าเกินควรไมไ่ด ้
การใชเ้สียงสัญญาณของรถหรือการกาํหนดเงื&อนไขในการใชเ้สียงสญัญาณในเขตหรือ

ทอ้งที&ใด ใหอ้ธิบดีกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  
มาตรา ๑๕ รถที&บรรทุกของยื&นเกินความยาวของตวัรถ ขณะที&อยูใ่นทางเดินรถ และในเวลา

ตอ้งเปิดไฟตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๖๑ ผูข้บัขี&ตอ้งจุดไฟสญัญาณแสงแดง หรือในเวลากลางวนัตอ้งติดธง
สีแดงไวที้&ตอนปลายสุดของสิ&งที&บรรทุกนั4น โดยจุดไฟสัญญาณหรือติดธงไวใ้ห้มองเห็นไดใ้นระยะไม่นอ้ย
กวา่หนึ&งร้อยหา้สิบเมตร 

ไฟสญัญาณแสงแดงหรือธงสีแดงตามวรรคหนึ& ง จะใชช้นิด ลกัษณะหรือจาํนวนเท่าใด ให้
อธิบดีกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา ๑๖ ผูข้บัขี&ซึ& งขบัรถบรรทุกของเหลวไวไฟที&มีจุดวาบไฟในอุณหภูมิยี&สิบเอด็องศา

เซลเซียส หรือตํ&ากว่านั4น หรือที&บรรจุก๊าซไวไฟตอ้งปฏิบติัตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๕๖ แต่ไฟสัญญาณที&
ใชน้ั4นตอ้งมิใช่เป็นชนิดที&ใชเ้ชื4อเพลิง 

  
มาตรา ๑๗ ผูข้บัขี&ซึ& งขบัรถที&ใชบ้รรทุกวตัถุระเบิด หรือวตัถุอนัตรายชนิดอื&นใด ตอ้งจดัให้

มีป้ายแสดงถึงวตัถุที&บรรทุกและเครื&องดบัเพลิง และตอ้งปฏิบติัตามเงื&อนไขในการป้องกนัอนัตราย 



ลกัษณะและวิธีการติดป้ายแสดงถึงวตัถุที&บรรทุกและเครื&องดบัเพลิงตลอดจนเงื&อนไขใน
การป้องกนัอนัตราย ใหเ้ป็นไปตามที&กาํหนดในกฎกระทรวง 

  
หมวด ๓ 

การบรรทุก 
                   

  
มาตรา ๑๘ รถที&ใชบ้รรทุกคน สตัว ์หรือสิ&งของ จะใชบ้รรทุกในลกัษณะใดโดยรถชนิด

หรือประเภทใด ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที&กาํหนดในกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๑๙ ในกรณีที&มีความจาํเป็นจะตอ้งบรรทุกคน สัตว ์หรือสิ&งของนอกเหนือไปจาก

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการที&กาํหนดในกฎกระทรวง เมื&อเจา้ของรถร้องขอเจา้พนกังานจราจรจะผอ่นผนัโดย
อนุญาตเป็นหนังสือเป็นการชั&วคราวเฉพาะรายกไ็ด ้

  
มาตรา ๒๐ ผูข้บัขี&ซึ& งขบัรถบรรทุกคน สัตว ์หรือสิ&งของตอ้งจดัใหมี้สิ&งป้องกนัมิให ้คน 

สตัว ์หรือสิ&งของที&บรรทุกตกหล่น รั&วไหล ส่งกลิ&น ส่องแสงสะทอ้น หรือปลิวไปจากรถ อนัอาจก่อเหตุ
เดือดร้อน รําคาญ ทาํใหท้างสกปรกเปรอะเปื4 อน ทาํใหเ้สื&อมเสียสุขภาพอนามยัแก่ประชาชน หรือก่อใหเ้กิด
อนัตรายแก่บุคคลหรือทรัพยสิ์น 

  
ลกัษณะ ๒ 

สญัญาณจราจรและเครื&องหมายจราจร 
                   

  
มาตรา ๒๑ ผูข้บัขี&ตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามสญัญาณจราจรและเครื&องหมายจราจรที&ได้

ติดตั4งไวห้รือทาํใหป้รากฏในทาง หรือที&พนกังานเจา้หนา้ที&แสดงใหท้ราบ 
สญัญาณจราจร เครื&องหมายจราจรและความหมายของสัญญาณจราจรและเครื&องหมาย

จราจร ใหอ้ธิบดีกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใหมี้รูปตวัอยา่งแสดงไวใ้นประกาศดว้ย 
  
มาตรา ๒๒ ผูข้บัขี&ตอ้งปฏิบติัตามสัญญาณจราจรหรือเครื&องหมายจราจรที&ปรากฏขา้งหนา้

ในกรณีต่อไปนี4  



(๑) สญัญาณจราจรไฟสีเหลืองอาํพนั ใหผู้ข้บัขี&เตรียมหยดุรถหลงัเสน้ใหร้ถหยดุเพื&อเตรียม
ปฏิบติัตามสัญญาณที&จะปรากฏต่อไปดงักล่าวใน (๒) เวน้แต่ผูข้บัขี&ที&ไดเ้ลยเสน้ใหร้ถหยดุไปแลว้ให้เลยไป
ได ้

(๒) สญัญาณจราจรไฟสีแดงหรือเครื&องหมายจราจรสีแดงที&มีคาํว่า “หยุด” ใหผู้ข้บัขี&หยุด
รถหลงัเส้นใหร้ถหยดุ 

(๓) สญัญาณจราจรไฟสีเขียวหรือเครื&องหมายจราจรสีเขียวที&มีคาํวา่ “ไป” ใหผู้ข้บัขี&ขบัรถ
ต่อไปได ้เวน้แต่จะมีเครื&องหมายจราจรกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอื&น 

(๔) สญัญาณจราจรไฟลูกศรสีเขียวชี4 ให้เลี4ยวหรือชี4 ใหต้รงไป หรือสญัญาณจราจรไฟสีแดง
แสดงพร้อมกบัสัญญาณจราจรไฟลกูศรสีเขียวชี4 ใหเ้ลี4ยวหรือชี4 ใหต้รงไปใหผู้ข้บัขี&เลี4ยวรถหรือขบัรถตรงไป
ไดต้ามทิศทางที&ลูกศรชี4  และตอ้งขบัรถดว้ยความระมดัระวงั และตอ้งใหสิ้ทธิแก่คนเดินเทา้ในทางขา้มหรือ
รถที&มาทางขวาก่อน 

ในการใชท้างตามที&ลูกศรชี4  ผูข้บัขี&ตอ้งใชท้างดว้ยความระมดัระวงัและตอ้งใหสิ้ทธิแก่คน
เดินเทา้ในทางขา้ม หรือผูข้บัขี&ที&มาทางขวาก่อน 

(๕) สญัญาณจราจรไฟกระพริบสีแดง ถา้ติดตั4งอยูที่&ทางร่วมทางแยกใดเปิดทางดา้นใดใหผู้ ้
ขบัขี&ที&มาทางดา้นนั4นหยุดรถหลงัเสน้ใหร้ถหยดุ เมื&อเห็นว่าปลอดภยัและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรแลว้ 
จึงใหข้บัรถต่อไปไดด้ว้ยความระมดัระวงั 

(๖) สญัญาณจราจรไฟกระพริบสีเหลืองอาํพนั ถา้ติดตั4งอยู่ ณ ที&ใดใหผู้ข้บัขี&ลดความเร็ว
ของรถลงและผ่านทางเดินรถนั4นไปดว้ยความระมดัระวงั 

ผูข้บัขี&ซึ& งจะขบัรถตรงไปตอ้งเขา้อยู่ในช่องเดินรถที&มีเครื&องหมายจราจรแสดงใหต้รงไป 
ส่วนผูข้บัขี&ซึ& งจะเลี4ยวรถตอ้งเขา้อยู่ในช่องเดินรถที&มีเครื&องหมายจราจรแสดงให้เลี4ยว การเขา้อยูใ่นช่องเดิน
รถดงักล่าวจะตอ้งเขา้ตั4งแต่เริ&มมีเครื&องหมายจราจรแสดงใหป้ฏิบติัเช่นนั4น 

  
มาตรา ๒๓ ผูข้บัขี&ซึ& งขบัรถในทางเดินรถที&มีสญัญาณจราจรไฟสีเขียวหรือไฟสีแดงติดตั4ง

ไวเ้หนือช่องเดินรถ มากกวา่สองช่องขึ4นไปตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปนี4  
(๑) สญัญาณจราจรไฟสีแดงที&ทาํเป็นรูปกากบาทเฉียงอยูเ่หนือช่องเดินรถใดหา้มมิใหผู้ข้บั

ขี&ขบัรถในช่องเดินรถนั4น 
(๒) สญัญาณจราจรไฟสีเขียวที&ทาํเป็นรูปลูกศรอยู่เหนือช่องเดินรถใดใหผู้ข้บัขี&ซึ& งขบัรถใน

ช่องเดินรถนั4นขบัรถผา่นไปได ้
  
มาตรา ๒๔ ผูข้บัขี&ตอ้งปฏิบติัตามสัญญาณจราจรที&พนกังานเจา้หนา้ที&แสดงใหป้รากฏ

ขา้งหนา้ในกรณีต่อไปนี4  



(๑) เมื&อพนกังานเจา้หนา้ที&ยืน และเหยียดแขนซา้ยออกไปเสมอระดบัไหล่ ผูข้บัขี&ซึ& งขบัรถ
มาทางดา้นหลงัของพนกังานเจา้หนา้ที&ตอ้งหยดุรถแต่ถา้พนกังานเจา้หนา้ที&ลดแขนขา้งที&เหยียดออกไปนั4นลง
และโบกมือไปขา้งหนา้ใหผู้ข้บัขี&ซึ& งหยดุรถอยู่ทางดา้นหลงัขบัรถผา่นไปได ้

(๒) เมื&อพนกังานเจา้หนา้ที&ยืน และเหยียดแขนขา้งใดขา้งหนึ& งออกไปเสมอระดบัไหล่และ
ตั4งฝ่ามือขึ4น ผูข้บัขี&ซึ& งขบัรถมาทางดา้นที&เหยียดแขนขา้งนั4นของพนกังานเจา้หนา้ที&ตอ้งหยุดรถ แต่ถา้
พนกังานเจา้หนา้ที&พลิกฝ่ามือที&ตั4งอยู่นั4น แลว้โบกผา่นศีรษะไปทางดา้นหลงั ใหผู้ข้บัขี&ซึ& งหยดุรถอยูน่ั4นขบั
รถผา่นไปได ้

(๓) เมื&อพนกังานเจา้หนา้ที&ยืน และเหยียดแขนทั4งสองขา้งออกไปเสมอระดบัไหล่และตั4งฝ่า
มือขึ4น ผูข้บัขี&ซึ& งขบัรถมาทางดา้นที&เหยียดแขนทั4งสองขา้งของพนกังานเจา้หนา้ที&ตอ้งหยดุรถ 

(๔) เมื&อพนกังานเจา้หนา้ที&ยืน และยกแขนขวาท่อนลา่งตั4งฉากกบัแขนท่อนบนและตั4งฝ่า
มือขึ4น ผูข้บัขี&ซึ& งขบัรถมาทางดา้นหนา้ของพนกังานเจา้หนา้ที&ตอ้งหยดุรถ แต่ถา้พนกังานเจา้หนา้ที&พลิกฝ่ามือ
ที&ตั4งอยูน่ั4นโบกไปดา้นหลงั ใหผู้ข้บัขี&ซึ& งหยุดรถอยูท่างดา้นหนา้ของพนกังานเจา้หนา้ที&ขบัรถผา่นไปได ้

(๕) เมื&อพนกังานเจา้หนา้ที&ยืน และยกแขนขวาท่อนลา่งตั4งฉากกบัแขนท่อนบนและตั4งฝ่า
มือขึ4น ส่วนแขนซา้ยเหยียดออกไปเสมอระดบัไหล่ผูข้บัขี& ซึ& งขบัรถมาทางดา้นหนา้และดา้นหลงัของ
พนกังานเจา้หนา้ที&ตอ้งหยดุรถ 

การหยดุรถตามมาตรานี4  ใหห้ยดุหลงัเส้นใหร้ถหยุด ในกรณีที&ทางเดินรถใดไม่มีเสน้ใหร้ถ
หยุด ใหผู้ข้บัขี&หยดุรถห่างจากพนกังานเจา้หนา้ที&ในระยะไม่นอ้ยกวา่สามเมตร 

  
มาตรา ๒๕ ผูข้บัขี&ตอ้งปฏิบติัตามสัญญาณจราจรที&พนกังานเจา้หนา้ที&ไดแ้สดงดว้ยเสียง

สญัญาณนกหวีดในกรณีต่อไปนี4  
(๑) เมื&อพนกังานเจา้หนา้ที&ใชเ้สียงสญัญาณนกหวีดยาวหนึ&งครั4 ง ใหผู้ข้บัขี&หยดุรถทนัที 
(๒) เมื&อพนกังานเจา้หนา้ที&ใชเ้สียงสญัญาณนกหวีดสั4นสองครั4 งติดต่อกนัใหผู้ข้บัขี&ขบัรถ

ผา่นไปได ้
  
มาตรา ๒๖ ในทางเดินรถที&มีสญัญาณจราจรหรือเครื&องหมายจราจรตามมาตรา ๒๒ หรือ

สญัญาณจราจรตามมาตรา ๒๓ ถา้พนกังานเจา้หนา้ที&ผูค้วบคุมการจราจรในทางเดินรถนั4น เห็นสมควรเพื&อ
ความปลอดภยัหรือความสะดวกในการจราจร จะใหส้ญัญาณจราจรเป็นอย่างอื&นกไ็ด ้ในกรณีเช่นนี4  ใหผู้ข้บั
ขี&ปฏิบติัการเดินรถตามสัญญาณที&พนกังานเจา้หนา้ที&กาํหนดให้ 

  
มาตรา ๒๗ สญัญาณจราจรหรือเครื&องหมายจราจรตามที&บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติันี4  

เมื&อมีเหตุอนัสมควรใหอ้ธิบดีมีอาํนาจแกไ้ขเปลี&ยนแปลงไดโ้ดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 



  
มาตรา ๒๘ หา้มมิใหผู้ใ้ดนอกจากพนกังานเจา้หนา้ที&หรือเจา้พนกังานทาํ ติดตั4ง หรือทาํให้

ปรากฏซึ& งสญัญาณจราจร หรือเครื&องหมายจราจร ในทางที&อธิบดีกาํหนดตามมาตรา ๒๑ 
  
มาตรา ๒๙ หา้มมิใหผู้ใ้ดทาํใหเ้สียหาย ทาํลาย ซ่อนเร้น เปลี&ยนแปลง เคลื&อนยา้ย ขีดเขียน 

หรือทาํใหไ้ร้ประโยชนซึ์& งสัญญาณจราจรหรือเครื&องหมายจราจรที&พนกังานเจา้หนา้ที&หรือเจา้พนกังานติดตั4ง
ไว ้หรือทาํให้ปรากฏในทาง 

  
มาตรา ๓๐ สญัญาณจราจรหรือเครื&องหมายจราจรที&ทาํ ติดตั4งหรือทาํใหป้รากฏในทางโดย

ฝ่าฝืนมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ เจา้พนกังานจราจรมีอาํนาจยึด รื4อถอน ทาํลาย หรือทาํใหสิ้4นไปซึ& ง
สญัญาณจราจรหรือเครื&องหมายจราจรนั4นได ้

  
ลกัษณะ ๓ 

การใชท้างเดินรถ 
                   

  
หมวด ๑ 

การขบัรถ 
                   

  
มาตรา ๓๑ นอกจากที&บญัญติัไวเ้ป็นพิเศษในลกัษณะ ๔ วา่ดว้ยการใชท้างเดินรถที&จดัเป็น

ช่องเดินรถประจาํทาง การใชท้างเดินรถใหเ้ป็นไปตามที&บญัญติัไวใ้นลกัษณะนี4  
  
มาตรา ๓๒ ในการใชท้างเดินรถผูข้บัขี&ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัไม่ใหร้ถชนหรือโดนคนเดิน

เทา้ไม่วา่จะอยู ่ณ ส่วนใดของทาง และตอ้งใหส้ัญญาณเตือนคนเดินเทา้ใหรู้้ตวัเมื&อจาํเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ&ง 
เด็ก คนชราหรือคนพิการที&กาํลงัใชท้าง ผูข้บัขี&ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นพิเศษในการควบคุมรถของตน 

  
มาตรา ๓๓ ในการขบัรถ ผูข้บัขี&ตอ้งขบัรถในทางเดินรถดา้นซา้ยและตอ้งไม่ล ํ4ากึ&งกลางของ

ทางเดินรถ เวน้แต่ในกรณีต่อไปนี4  ใหเ้ดินทางขวาหรือลํ4ากึ&งกลางของทางเดินรถได ้
(๑) ดา้นซา้ยของทางเดินรถมีสิ&งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร 
(๒) ทางเดินรถนั4นเจา้พนกังานจราจรกาํหนดใหเ้ป็นทางเดินรถทางเดียว 
(๓) ทางเดินรถนั4นกวา้งไม่ถึงหกเมตร 



  
มาตรา ๓๔ ในการใชท้างเดินรถที&ไดจ้ดัแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกนัไวต้ั4งแต่สองช่อง

ขึ4นไป หรือที&ไดจ้ดัช่องเดินรถประจาํทางไวใ้นช่องเดินรถซา้ยสุด ผูข้บัขี&ตอ้งขบัรถในช่องซา้ยสุดหรือใกล้
กบัช่องเดินรถประจาํทางเวน้แต่ในกรณีต่อไปนี4  ใหเ้ดินทางขวาของทางเดินรถได ้

(๑) ในช่องเดินรถนั4นมีสิ&งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร 
(๒) ทางเดินรถนั4น เจา้พนกังานจราจรกาํหนดใหเ้ป็นทางเดินรถทางเดียว 
(๓) จะตอ้งเขา้ช่องทางใหถู้กตอ้งเมื&อเขา้บริเวณใกลท้างร่วมทางแยก 
(๔) เมื&อจะแซงขึ4นหนา้รถคนัอื&น 
(๕) เมื&อผูข้บัขี&ขบัรถดว้ยความเร็วสูงกวา่รถในช่องเดินรถดา้นซา้ย 
  
มาตรา ๓๕ รถที&มีความเร็วชา้หรือรถที&มีความเร็วตํ&ากวา่ความเร็วของรถคนัอื&นที&ขบัใน

ทิศทางเดียวกนั ผูข้บัขี&ตอ้งขบัรถใหใ้กลข้อบทางเดินรถดา้นซา้ยเท่าที&จะกระทาํได ้
ผูข้บัขี&รถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสาร รถจกัรยานยนตใ์นทางเดินรถซึ& งไดแ้บ่งช่องเดินรถ

ในทิศทางเดียวกนัไว ้ตั4งแต่สองช่องขึ4นไปหรือไดจ้ดัช่องเดินรถประจาํทางดา้นซา้ยไวโ้ดยเฉพาะ ตอ้งขบัรถ
ในช่องเดินรถดา้นซา้ยสุดหรือใกลเ้คียงกบัช่องเดินรถประจาํทางแลว้แต่กรณี 

ความในวรรคสองมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่รถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลที&มีนํ4าหนกัไม่เกินหนึ&งพนัหก
ร้อยกิโลกรัม และรถยนตน์ั&งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน ตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต ์

  
มาตรา ๓๖ ผูข้บัขี&ซึ& งจะเลี4ยวรถ ใหร้ถคนัอื&นผา่นหรือแซงขึ4นหนา้เปลี&ยนช่องเดินรถ ลด

ความเร็วของรถ จอดรถ หรือหยดุรถ ตอ้งใหส้ญัญาณดว้ยมือและแขนตามมาตรา ๓๗ หรือไฟสญัญาณตาม
มาตรา ๓๘ หรือสัญญาณอย่างอื&นตามขอ้บงัคบัของเจา้พนกังานจราจร 

ถา้โดยสภาพของรถ สภาพของการบรรทุก หรือสภาพของทศันวิสยัการใหส้ัญญาณดว้ยมือ
และแขนตามวรรคหนึ& งไม่อาจทาํใหผู้ข้บัขี&ซึ& งขบัรถสวนมาหรือตามมาขา้งหลงัมองเห็นได ้ผูข้บัขี&ตอ้งให้
ไฟสญัญาณ 

ผูข้บัขี&ตอ้งใหส้ัญญาณดว้ยมือและแขน ไฟสญัญาณหรือสญัญาณอย่างอื&นตามวรรคหนึ&ง
ก่อนที&จะเลี4ยวรถ เปลี&ยนช่องเดินรถ จอดรถหรือหยดุรถเป็นระยะทางไม่นอ้ยกวา่สามสิบเมตร 

ผูข้บัขี&ตอ้งใหส้ัญญาณดว้ยมือและแขน ไฟสญัญาณหรือสญัญาณอย่างอื&นตามวรรคหนึ&ง 
ใหผู้ข้บัขี&ซึ& งขบัรถอื&นเห็นไดใ้นระยะไมน่อ้ยกวา่หกสิบเมตร 

  
มาตรา ๓๗ การใหส้ญัญาณดว้ยมือและแขน ใหป้ฏิบติัดงัต่อไปนี4  
(๑) เมื&อจะลดความเร็วของรถ ใหผู้ข้บัขี&ยื&นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดบัไหล่ 

และโบกมือขึ4นลงหลายครั4 ง 



(๒) เมื&อจะหยดุรถ ใหผู้ข้บัขี&ยื&นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดบัไหล่ ยกแขนขวา
ท่อนล่างตั4งฉากกบัแขนท่อนบนและตั4งฝ่ามือขึ4น 

(๓) เมื&อจะใหร้ถคนัอื&นผา่นหรือแซงขึ4นหนา้ ใหผู้ข้บัขี&ยื&นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอ
ระดบัไหล่ และโบกมือไปทางขา้งหนา้หลายครั4 ง 

(๔) เมื&อจะเลี4ยวขวาหรือเปลี&ยนช่องเดินรถไปทางขวา ใหผู้ข้บัขี&ยื&นแขนขวาตรงออกไป
นอกรถเสมอระดบัไหล่ 

(๕) เมื&อจะเลี4ยวซา้ยหรือเปลี&ยนช่องเดินรถไปทางซา้ย ใหผู้ข้บัขี&ยื&นแขนขวาตรงออกไป
นอกรถเสมอระดบัไหล่ และงอขอ้มือชูขึ4นโบกไปทางซา้ยหลายครั4 ง 

เพื&อประโยชนแ์ห่งมาตรานี4  ในกรณีรถยนตน์ั4นมีเครื&องขบัอยูท่างดา้นซา้ย ใหผู้ข้บัขี&ใช้
ไฟสญัญาณแทนการใชส้ัญญาณดว้ยมือและแขน 

  
มาตรา ๓๘ การใหไ้ฟสัญญาณของผูข้บัขี&รถยนตห์รือรถจกัรยานยนตใ์หป้ฏิบติั ดงัต่อไปนี4  
(๑) เมื&อจะหยดุรถ ผูข้บัขี&ตอ้งใหไ้ฟสัญญาณสีแดงที&ทา้ยรถ 
(๒) เมื&อจะเลี4ยวรถ เปลี&ยนช่องเดินรถ หรือแซงขึ4นหนา้รถคนัอื&น ผูข้บัขี&ตอ้งใหส้ญัญาณยก

เลี4ยวสีเหลืองอาํพนั หรือใหไ้ฟสัญญาณกระพริบสีขาวหรือสีเหลืองอาํพนัที&ติดอยูห่นา้รถหรือขา้งรถ และ
ไฟสญัญาณกระพริบสีแดงหรือสีเหลืองอาํพนัที&ติดอยู่ทา้ยรถไปในทิศทางที&จะเลี4ยว เปลี&ยนช่องเดินรถ หรือ
แซงขึ4นหนา้รถคนัอื&น 

(๓) เมื&อจะใหร้ถคนัอื&นแซงขึ4นหนา้ ผูข้บัขี&ตอ้งใหไ้ฟสญัญาณยกเลี4ยวสีเหลืองอาํพนั หรือ
ใหไ้ฟสัญญาณกระพริบสีแดงหรือสีเหลืองอาํพนัที&ติดอยู่ทา้ยรถทางดา้นซา้ยของรถ 

  
มาตรา ๓๙ เมื&อขบัรถสวนกนั ใหผู้ข้บัขี&ขบัรถชิดดา้นซา้ยของทางเดินรถ โดยใหถื้อกึ&งกลาง

ของทางเดินรถเป็นหลกั แต่ถา้ทางเดินรถใดไดจ้ดัแบ่งเป็นช่องเดินรถไว ้ใหถื้อเส้นหรือแนวที&แบ่งนั4นเป็น
หลกั 

ในทางเดินรถที&แคบ เมื&อขบัรถสวนกนั ผูข้บัขี&แต่ละฝ่ายตอ้งลดความเร็วของรถเพื&อใหร้ถ
สวนกนัไดโ้ดยปลอดภยั 

ในทางเดินรถที&แคบซึ& งไม่อาจขบัรถสวนกนัไดโ้ดยปลอดภยั เมื&อขบัรถสวนกนั ผูข้บัขี&ซึ& ง
ขบัรถคนัที&ใหญ่กวา่ตอ้งหยดุรถใหชิ้ดขอบทางเดินรถดา้นซา้ยเพื&อใหผู้ข้บัขี&ซึ& งขบัรถคนัที&เลก็กว่าผา่นไปได ้

ในทางเดินรถที&มีสิ&งกีดขวางอยูข่า้งหนา้ ผูข้บัขี&ตอ้งลดความเร็วของรถหรือหยุดรถเพื&อให้
รถคนัที&สวนมาผา่นไปได ้

  
มาตรา ๔๐ ผูข้บัขี&ตอ้งขบัรถใหห่้างรถคนัหนา้พอสมควรในระยะที&จะหยดุรถไดโ้ดย

ปลอดภยัในเมื&อจาํเป็นตอ้งหยดุรถ 



ผูข้บัขี&ซึ& งขบัรถขึ4นสะพานหรือทางลาดชนัตอ้งใชค้วามระมดัระวงัไม่ใหร้ถถอยหลงัไป
โดนรถคนัอื&น 

  
มาตรา ๔๑ ทางเดินรถใดที&มีเครื&องหมายจราจรให้เป็นทางเดินรถทางเดียว ใหผู้ข้บัขี&ขบัรถ

ไปตามทิศทางที&ไดก้าํหนดไว ้
  
มาตรา ๔๒ ทางเดินรถใดที&มีเครื&องหมายจราจรแบ่งทางเดินรถออกเป็นสองทางสาํหรับรถ

เดินขึ4นทางหนึ&ง ล่องทางหนึ&ง โดยมีช่องว่างคั&นกลาง หรือทาํเครื&องหมายจราจรกีดกั4นแสดงวา่ทางเดินรถนั4น
มีการแบ่งออกเป็นสองทางดงักล่าว ใหผู้ข้บัขี&ขบัรถชิดดา้นซา้ยของทางเดินรถ 

  
มาตรา ๔๓ หา้มมิใหผู้ข้บัขี&ขบัรถ 
(๑) ในขณะหยอ่นความสามารถในอนัที&จะขบั 
(๒) ในขณะเมาสุราหรือของเมาอยา่งอื&น 
(๓) ในลกัษณะกีดขวางการจราจร 
(๔) โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว อนัอาจเกิดอนัตรายแก่บุคคลหรือทรัพยสิ์น 
(๕) ในลกัษณะที&ผิดปกติวิสัยของการขบัรถตามธรรมดา หรือไม่อาจแลเห็นทางดา้นหนา้

หรือดา้นหลงั ดา้นใดดา้นหนึ&งหรือทั4งสองดา้นไดพ้อแก่ความปลอดภยั 
(๖) คร่อมหรือทบัเส้นหรือแนวแบ่งช่องเดินรถ เวน้แต่เมื&อเปลี&ยนช่องเดินรถ เลี4ยวรถ หรือ

กลบัรถ 
(๗) บนทางเทา้โดยไม่มีเหตุอนัสมควร เวน้แต่รถลากเขน็สาํหรับทารก คนป่วยหรือคน

พิการ 
(๘) โดยไม่คาํนึงถึงความปลอดภยัหรือความเดือดร้อนของผูอื้&น 
(๙) ในขณะใชโ้ทรศพัทเ์คลื&อนที& เวน้แต่การใชโ้ทรศพัทเ์คลื&อนที&โดยใชอุ้ปกรณ์เสริม

สาํหรับการสนทนาโดยผูข้บัขี&ไม่ตอ้งถือหรือจบัโทรศพัทเ์คลื&อนที&นั4น 
  
มาตรา ๔๓ ทวิ หา้มมิใหผู้ข้บัขี&เสพยาเสพติดใหโ้ทษตามกฎหมายว่าดว้ยยาเสพติดใหโ้ทษ

หรือเสพวตัถุที&ออกฤทธิP ต่อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าดว้ยวตัถุที&ออกฤทธิP ต่อจิตและประสาท ทั4งนี4  
ตามที&อธิบดีกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ใหเ้จา้พนกังานจราจร พนกังานสอบสวน พนกังานเจา้หนา้ที& หรือผูต้รวจการมีอาํนาจจดัให้
มีการตรวจสอบผูข้บัขี&รถบางประเภทตามที&อธิบดีกาํหนดโดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาวา่ไดเ้สพยาเสพติดใหโ้ทษหรือเสพวตัถุที&ออกฤทธิP ต่อจิตและประสาทตามวรรคหนึ&ง
หรือไม่ และหากผลการตรวจสอบในเบื4องตน้ปรากฏวา่ผูข้บัขี&นั4นไม่ไดเ้สพกใ็หผู้ข้บัขี&นั4นขบัรถต่อไปได ้



ในกรณีที&ผูข้บัขี&ตามวรรคสองไม่ยอมใหต้รวจสอบ ใหเ้จา้พนกังานจราจร พนกังาน
สอบสวน พนกังานเจา้หนา้ที& หรือผูต้รวจการมีอาํนาจกกัตวัผูน้ั4นไว ้เพื&อดาํเนินการตรวจสอบไดภ้ายใน
ระยะเวลาเท่าที&จาํเป็นแห่งกรณีเพื&อใหก้ารตรวจสอบเสร็จสิ4นไปโดยเร็วและเมื&อผูน้ั4นยอมรับการตรวจสอบ
แลว้ หากผลการตรวจสอบในเบื4องตน้ปรากฏวา่ไม่ไดเ้สพ กใ็หป้ล่อยตวัไปทนัที 

การตรวจสอบตามมาตรานี4 ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที&กาํหนดในกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๔๓ ตรี ในกรณีมีเหตุอนัควรเชื&อวา่ผูข้บัขี&ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ (๑) หรือ (๒) 

ผูต้รวจการมีอาํนาจสั&งใหผู้น้ั4นหยุดรถและสั&งใหมี้การทดสอบตามมาตรา ๑๔๒ ดว้ย 
  
มาตรา ๔๓ จตัวา ในกรณีที&ผูต้รวจการพบวา่ผูข้บัขี&ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ (๑) หรือ (๒) หรือ

มาตรา ๔๓ ทวิ วรรคหนึ&ง ใหผู้ต้รวจการส่งตวัผูน้ั4นพร้อมพยานหลกัฐานในเบื4องตน้แก่พนกังานสอบสวนผู ้
มีอาํนาจโดยเร็ว แต่ตอ้งไม่เกินหกชั&วโมงนบัแต่เวลาที&พบการกระทาํความผิดดงักล่าว เพื&อดาํเนินคดีต่อไป 

  
มาตรา ๔๓ เบญจ ในการปฏิบติัหนา้ที&ตามมาตรา ๔๓ ทวิ และมาตรา ๔๓ ตรี ให้

ผูต้รวจการแสดงบตัรประจาํตวัของตนซึ& งออกตามกฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งทางบกหรือกฎหมายวา่ดว้ย
รถยนตต่์อผูซึ้& งเกี&ยวขอ้ง 

  
หมวด ๒ 

การขบัแซงและผา่นขึ4นหนา้ 
                   

  
มาตรา ๔๔ ผูข้บัขี&ซึ& งประสงคจ์ะขบัรถแซงเพื&อขึ4นหนา้รถอื&นในทางเดินรถ ซึ& งไม่ไดแ้บ่ง

ช่องทางเดินรถไว ้ตอ้งใหส้ญัญาณโดยกระพริบไฟหนา้หลายครั4 งหรือใหไ้ฟสญัญาณยกเลี4ยวขวา หรือให้
เสียงสญัญาณดงัพอที&จะใหผู้ข้บัขี&ซึ& งขบัรถคนัหนา้ใหสั้ญญาณตอบตามมาตรา ๓๗ (๓) หรือมาตรา ๓๘ (๓) 
และเมื&อเห็นวา่ไมเ่ป็นการกีดขวางรถอื&นที&กาํลงัแซงแลว้ จึงจะแซงขึ4นหนา้ได ้

การแซงตอ้งแซงดา้นขวาโดยมีระยะห่างจากรถที&ถูกแซงพอสมควรเมื&อเห็นว่าไดข้บัผา่น
ขึ4นหนา้รถที&ถูกแซงไปในระยะที&ห่างเพียงพอแลว้จึงจะขบัชิดดา้นซา้ยของทางเดินรถได ้

  
มาตรา ๔๕ หา้มมิใหผู้ข้บัขี&ขบัรถแซงเพื&อขึ4นหนา้รถอื&นดา้นซา้ยเวน้แต่ในกรณีต่อไปนี4  
(๑) รถที&จะถูกแซงกาํลงัเลี4ยวขวาหรือใหส้ัญญาณวา่จะเลี4ยวขวา 
(๒) ทางเดินรถนั4นไดจ้ดัแบ่งเป็นช่องเดินรถในทิศทางเดียวกนัไวต้ั4งแต่สองช่องขึ4นไป 



การขบัรถแซงดา้นซา้ยตาม (๑) หรือ (๒) จะกระทาํไดเ้มื&อไม่มีรถอื&นตามมาในระยะ
กระชั4นชิดและมีความปลอดภยัพอ 

  
มาตรา ๔๖ หา้มมิใหผู้ข้บัขี&ขบัรถแซงเพื&อขึ4นหนา้รถอื&นในกรณีต่อไปนี4  
(๑) เมื&อรถกาํลงัขึ4นทางชนั ขึ4นสะพาน หรืออยูใ่นทางโคง้ เวน้แต่จะมีเครื&องหมายจราจรให้

แซงได ้
(๒) ภายในระยะสามสิบเมตรก่อนถึงทางขา้ม ทางร่วมทางแยกวงเวียนหรือเกาะที&สร้างไว ้

หรือทางเดินรถที&ตดัขา้มทางรถไฟ 
(๓) เมื&อมีหมอก ฝน ฝุ่ นหรือควนั จนทาํใหไ้ม่อาจเห็นทางขา้งหนา้ไดใ้นระยะหกสิบเมตร 
(๔) เมื&อเขา้ที&คบัขนัหรือเขตปลอดภยั 
  
มาตรา ๔๗ หา้มมิใหผู้ข้บัขี&ขบัรถแซงหรือผา่นขึ4นหนา้รถอื&นลํ4าเขา้ไปในเสน้กึ&งกลางของ

ทางเดินรถที&กาํหนดไว ้หรือที&มีเครื&องหมายจราจรแสดงเขตอนัตราย หรือเขตใหใ้ชค้วามระมดัระวงับน
ทางเดินรถ 

ในกรณีที&ทางเดินรถดา้นซา้ยมีสิ&งกีดขวางที&เป็นอุปสรรคแก่การจราจรและทางเดินรถ
ดา้นขวามีความกวา้งเพียงพอ ผูข้บัขี&จะขบัรถหลีกสิ&งกีดขวางลํ4าเขา้ไปในเส้นกึ&งกลางของทางเดินรถที&เจา้
พนกังานจราจรกาํหนดไวก้ไ็ดใ้นเมื&อไม่กีดขวางการจราจรของรถที&สวนทางมา 

  
มาตรา ๔๘ หา้มมิใหผู้ข้บัขี&ขบัรถแซงหรือผา่นขึ4นหนา้รถคนัอื&นลํ4าเขา้ไปในช่องเดินรถ

ประจาํทาง เวน้แต่ในกรณีที&มีสิ&งกีดขวางการจราจรในทางเดินรถขา้งหนา้หรือเมื&อตอ้งปฏิบติัตามคาํสั&งของ
เจา้พนกังานจราจรแต่ทั4งนี4จะขบัรถอยูใ่นช่องเดินรถประจาํทางไดเ้พียงเท่าที&จาํเป็นเท่านั4น 

  
มาตรา ๔๙ เมื&อไดรั้บสัญญาณขอแซงขึ4นหนา้จากรถคนัที&อยูข่า้งหลงัผูข้บัขี&ซึ& งขบัรถที&มี

ความเร็วชา้หรือรถที&ใชค้วามเร็วตํ&ากวา่ความเร็วของรถอื&นที&ขบัไปในทิศทางเดียวกนั ตอ้งยอมใหร้ถที&ใช้
ความเร็วสูงกว่าผา่นขึ4นหนา้ผูข้บัขี&ที&ถูกขอทางตอ้งใหส้ัญญาณตอบตามมาตรา ๓๗ (๓) หรือมาตรา ๓๘ (๓) 
เมื&อเห็นวา่ทางเดินรถขา้งหนา้ปลอดภยัและไม่มีรถอื&นสวนทางมาในระยะกระชั4นชิด และตอ้งลดความเร็ว
ของรถและขบัรถชิดดา้นซา้ยของทางเดินรถเพื&อใหร้ถที&จะแซงผา่นขึ4นหนา้ไดโ้ดยปลอดภยั 

  
หมวด ๓ 

การออกรถ การเลี4ยวรถและการกลบัรถ 
                   

  



มาตรา ๕๐ การขบัรถออกจากที&จอด ถา้มีรถจอดหรือมีสิ&งกีดขวางอยูข่า้งหนา้ ผูข้บัขี&ตอ้ง
ใหส้ญัญาณดว้ยมือและแขนตามมาตรา ๓๗ หรือไฟสญัญาณตามมาตรา ๓๘ และจะขบัรถไปไดเ้มื&อเห็นวา่
ปลอดภยัและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรของรถอื&น 

  
มาตรา ๕๑ การเลี4ยวรถ ใหป้ฏิบติัดงันี4  
(๑) ถา้จะเลี4ยวซา้ย 

(ก) ในกรณีที&ไม่ไดแ้บ่งช่องเดินรถไว ้ใหผู้ข้บัขี&ขบัรถชิดทางเดินรถดา้นซา้ย 
(ข) ในกรณีที&มีการแบ่งช่องเดินรถไว ้และมีเครื&องหมายจราจรแสดงใหเ้ลี4ยวซา้ยได ้

ใหผู้ข้บัขี&ขบัรถในช่องเดินรถสาํหรับรถที&จะเลี4ยวซา้ย ทั4งนี4  ก่อนถึงทางเลี4ยวไม่นอ้ยกวา่สามสิบเมตร 
(ค) ในกรณีที&มีช่องเดินรถประจาํทางอยูท่างเดินรถดา้นซา้ยสุด ใหผู้ข้บัขี&ขบัรถชิดช่อง

เดินรถประจาํทางก่อนถึงทางเลี4ยวไมน่อ้ยกวา่สามสิบเมตร และจะเลี4ยวรถผ่านเขา้ไปในช่องเดินรถประจาํ
ทางไดเ้ฉพาะในบริเวณที&มีเครื&องหมายจราจรใหเ้ลี4ยวรถผ่านไดเ้ท่านั4น 

(๒) ถา้จะเลี4ยวขวา 
(ก) สาํหรับทางเดินรถที&ไม่ไดแ้บ่งช่องเดินรถไว ้ใหผู้ข้บัขี&ขบัรถชิดทางดา้นขวาของ

แนวกึ&งกลางของทางเดินรถก่อนถึงทางเลี4ยวไม่นอ้ยกว่าสามสิบเมตร 
(ข) สาํหรับทางเดินรถที&ไดแ้บ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกนัไวต้ั4งแต่สองช่องขึ4นไป 

ใหผู้ข้บัขี&ขบัรถชิดทางดา้นขวาสุดของทางเดินรถหรือในช่องที&มีเครื&องหมายจราจรแสดงใหเ้ลี4ยวขวาได ้
ทั4งนี4  ก่อนถึงทางเลี4ยวไม่นอ้ยกว่าสามสิบเมตร 

(ค) ในกรณีที&มีช่องเดินรถประจาํทางอยูท่างเดินรถดา้นขวาสุด ใหผู้ข้บัขี&ขบัรถชิดช่อง
เดินรถประจาํทางก่อนถึงทางเลี4ยวไมน่อ้ยกวา่สามสิบเมตร และจะเลี4ยวรถผ่านเขา้ไปในช่องเดินรถประจาํ
ทางไดเ้ฉพาะในบริเวณที&มีเครื&องหมายจราจรใหเ้ลี4ยวรถผ่านไดเ้ท่านั4น 

(ง) สาํหรับทางเดินรถที&มีเจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ที&แสดงสัญญาณ
จราจรดว้ยมือและแขน ใหผู้ข้บัขี&ขบัรถเลี4ยวขวาผา่นไปไดโ้ดยไม่ตอ้งออ้มเจา้พนกังานจราจรหรือพนกังาน
เจา้หนา้ที& 

(จ) เมื&อรถอยู่ในทางร่วมทางแยก ผูข้บัขี&ตอ้งใหร้ถที&สวนมาในทางเดินรถทางเดียวกนั
ผา่นทางร่วมทางแยกไปก่อน เมื&อเห็นว่าปลอดภยัแลว้จึงใหเ้ลี4ยวขวาไปได ้

(๓) ถา้จะเลี4ยวออ้มวงเวียนหรือเกาะที&สร้างไว ้ใหผู้ข้บัขี&ขบัรถออ้มไปทางซา้ยของวงเวียน
หรือเกาะนั4น 

ในกรณีตาม (๑) และ (๒) ผูข้บัขี&ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัและตอ้งหยุดใหท้างแก่ผูที้&กาํลงั
ขา้มทางและรถที&กาํลงัผา่นทางร่วมทางแยกจากทางดา้นอื&นก่อน เวน้แต่ในกรณีที&มีรถเลี4ยวซา้ยและเลี4ยวขวา
พร้อมกนั ใหร้ถเลี4ยวซา้ยใหท้างแก่รถเลี4ยวขวาก่อน 

  



มาตรา ๕๒ ในทางเดินรถที&สวนกนัได ้หา้มมิใหผู้ข้บัขี&กลบัรถหรือเลี4ยวรถทางขวาในเมื&อมี
รถอื&นสวนหรือตามมาในระยะนอ้ยกว่าหนึ&งร้อยเมตร เวน้แต่เมื&อเห็นว่าปลอดภยัและไม่เป็นการกีดขวาง
การจราจรของรถอื&น 

  
มาตรา ๕๓ หา้มมิใหผู้ข้บัขี& 
(๑) เลี4ยวรถหรือกลบัรถในทางเดินรถที&มีเครื&องหมายหา้มเลี4ยวขวาหา้มเลี4ยวซา้ยหรือห้าม

กลบัรถ 
(๒) กลบัรถที&เขตปลอดภยั ที&คบัขนั บนสะพาน หรือในระยะหนึ&งร้อยเมตรจากทางราบ

ของเชิงสะพาน 
(๓) กลบัรถที&ทางร่วมทางแยก เวน้แต่จะมีเครื&องหมายจราจรใหก้ลบัรถในบริเวณดงักล่าว

ได ้
  

หมวด ๔ 
การหยุดรถและจอดรถ 

                   
  

มาตรา ๕๔ การหยดุรถหรือการจอดรถในทางเดินรถ ผูข้บัขี&ตอ้งใหส้ญัญาณดว้ยมือและ
แขนตามมาตรา ๓๗ หรือไฟสญัญาณตามมาตรา ๓๘ ก่อนที&จะหยดุรถหรือจอดรถในระยะไม่นอ้ยกวา่
สามสิบเมตร และจะหยุดรถหรือจอดรถไดเ้มื&อผูข้บัขี&เห็นวา่ปลอดภยั และไม่เป็นการกีดขวางการจราจร 

ผูข้บัขี&ตอ้งจอดรถทางดา้นซา้ยของทางเดินรถ และจอดรถใหด้า้นซา้ยของรถขนานชิดกบั
ขอบทางหรือไหล่ทางในระยะห่างไมเ่กินยี&สิบหา้เซนติเมตรหรือจอดรถตามทิศทางหรือดา้นหนึ& งดา้นใดของ
ทางเดินรถที&เจา้พนกังานจราจรกาํหนดไว ้แต่ในกรณีที&มีช่องเดินรถประจาํทางอยู่ทางดา้นซา้ยสุดของ
ทางเดินรถหา้มมิใหผู้ข้บัขี&จอดรถในลกัษณะดงักล่าวในเวลาที&กาํหนดให้ใชช่้องเดินรถประจาํทางนั4น 

  
มาตรา ๕๕ หา้มมิใหผู้ข้บัขี&หยุดรถ 
(๑) ในช่องเดินรถ เวน้แต่หยุดชิดขอบทางดา้นซา้ยของทางเดินรถในกรณีที&ไม่มีช่องเดินรถ

ประจาํทาง 
(๒) บนทางเทา้ 
(๓) บนสะพานหรือในอุโมงค ์
(๔) ในทางร่วมทางแยก 
(๕) ในเขตที&มีเครื&องหมายจราจรหา้มหยุดรถ 
(๖) ตรงปากทางเขา้ออกของอาคารหรือทางเดินรถ 



(๗) ในเขตปลอดภยั 
(๘) ในลกัษณะกีดขวางการจราจร 
ความในวรรคหนึ&งมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่ผูข้บัขี&ซึ& งจาํเป็นตอ้งหยุดรถเพราะมีสิ&งกีดขวางอยูใ่น

ทางเดินรถ หรือเครื&องยนตห์รือเครื&องอุปกรณ์ของรถขดัขอ้งหรือในกรณีที&ปฏิบติัตามสัญญาณจราจรหรือ
เครื&องหมายจราจร 

  
มาตรา ๕๖ ในกรณีที&เครื&องยนตห์รือเครื&องอุปกรณ์ของรถขดัขอ้งจนตอ้งจอดรถในทางเดิน

รถ ผูข้บัขี&ตอ้งนาํรถใหพ้น้ทางเดินรถโดยเร็วที&สุด 
ในกรณีตามวรรคหนึ&งถา้จาํเป็นตอ้งจอดรถอยู่ในทางเดินรถ ผูข้บัขี&ตอ้งจอดรถในลกัษณะที&

ไม่กีดขวางการจราจร และตอ้งแสดงเครื&องหมายหรือสญัญาณตามลกัษณะและเงื&อนไขที&กาํหนดใน
กฎกระทรวง 

  
มาตรา ๕๗ เวน้แต่จะไดมี้บทบญัญติั กฎ หรือขอ้บงัคบัตามพระราชบญัญติันี4กาํหนดไว้

เป็นอย่างอื&น หา้มมิใหผู้ข้บัขี&จอดรถ 
(๑) บนทางเทา้ 
(๒) บนสะพานหรือในอุโมงค ์
(๓) ในทางร่วมทางแยก หรือในระยะสิบเมตรจากทางร่วมทางแยก 
(๔) ในทางขา้ม หรือในระยะสามเมตรจากทางขา้ม 
(๕) ในเขตที&มีเครื&องหมายจราจรหา้มจอดรถ 
(๖) ในระยะสามเมตรจากท่อนํ4าดบัเพลิง 
(๗) ในระยะสิบเมตรจากที&ติดตั4งสัญญาณจราจร 
(๘) ในระยะสิบหา้เมตรจากทางรถไฟผา่น 
(๙) ซอ้นกนักบัรถอื&นที&จอดอยู่ก่อนแลว้ 
(๑๐) ตรงปากทางเขา้ออกของอาคารหรือทางเดินรถ หรือในระยะหา้เมตรจากปากทางเดิน

รถ 
(๑๑) ระหวา่งเขตปลอดภยักบัขอบทาง หรือในระยะสิบเมตรนบัจากปลายสุดของเขต

ปลอดภยัทั4งสองขา้ง 
(๑๒) ในที&คบัขนั 
(๑๓) ในระยะสิบหา้เมตรก่อนถึงเครื&องหมายหยดุรถประจาํทางและเลยเครื&องหมายไปอีก

สามเมตร 
(๑๔) ในระยะสามเมตรจากตูไ้ปรษณีย ์
(๑๕) ในลกัษณะกีดขวางการจราจร 



  
มาตรา ๕๘ การจอดรถในทางเดินรถที&ผูข้บัขี&ไม่อาจอยู่ควบคุมรถนั4นผูข้บัขี&ตอ้งหยุด

เครื&องยนตแ์ละหา้มลอ้รถนั4นไว ้
การจอดรถในทางเดินรถที&เป็นทางลาดหรือชนั ผูข้บัขี&ตอ้งหนัลอ้หนา้ของรถเขา้ขอบทาง 
  
มาตรา ๕๙ เจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ที&มีอาํนาจสั&งใหผู้ข้บัขี&เคลื&อนยา้ยรถที&

หยุดหรือจอดอยู่อนัเป็นการฝ่าฝืนบทแห่งพระราชบญัญติันี4ได ้
เจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ที&มีอาํนาจเคลื&อนยา้ยรถที&หยดุหรือจอดอยู่อนัเป็น

การฝ่าฝืนบทแห่งพระราชบญัญติันี4  หรือใชเ้ครื&องมือบงัคบัไม่ใหเ้คลื&อนยา้ยรถดงักล่าวได ้
การเคลื&อนยา้ยรถหรือใชเ้ครื&องมือบงัคบัใหร้ถที&หยดุหรือจอดอยู่ไม่ใหเ้คลื&อนยา้ยไดต้าม

วรรคสอง เจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ที&ไม่ตอ้งรับผิดสาํหรับ ความเสียหายใดๆ ที&เกิดขึ4นจาก
การปฏิบติัตามมาตรานี4  เวน้แต่ความเสียหายนั4นจะเกิดขึ4นจากการกระทาํโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 

เจา้ของรถหรือผูข้บัขี&ตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายในการที&รถถูกเคลื&อนยา้ยหรือถูกใชเ้ครื&องมือบงัคบั
ไม่ใหเ้คลื&อนยา้ย ตลอดจนค่าดูแลรักษารถระหว่างที&อยูใ่นความครอบครองของเจา้พนกังานจราจรหรือ
พนกังานเจา้หนา้ที& ทั4งนี4  ตามอตัราที&กาํหนดในกฎกระทรวง ซึ& งตอ้งกาํหนดอตัราค่าใชจ่้ายไม่นอ้ยกว่าคนัละ
หา้ร้อยบาทและค่าดูแลรักษาไม่นอ้ยกวา่วนัละสองร้อยบาท 

เงินที&ไดจ้ากเจา้ของรถหรือผูข้บัขี&ซึ& งชาํระตามวรรคสี& เป็นรายไดที้&ไม่ตอ้งนาํส่ง
กระทรวงการคลงั และใหน้าํมาเป็นค่าใชจ่้ายในการปฏิบติัการตามมาตรานี4ตามระเบียบที&อธิบดีกาํหนด 

ในกรณีที&เจา้ของรถหรือผูข้บัขี&ไมช่าํระค่าใชจ่้ายและค่าดูแลรักษาตามวรรคสี& เจา้พนกังาน
จราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ที&มีอาํนาจยึดหน่วงรถนั4นไวไ้ดจ้นกวา่จะไดรั้บชาํระค่าใชจ่้ายและค่าดูแลรักษา
ดงักล่าว โดยในระหว่างที&ยึดหน่วงนั4นใหค้าํนวณค่าดูแลรักษาเป็นรายวนั ถา้พน้กาํหนดสามเดือนแลว้
เจา้ของรถหรือผูข้บัขี&ยงัไม่ชาํระค่าใชจ่้ายและค่าดูแลรักษาดงักล่าว ใหเ้จา้พนกังานจราจรหรือพนกังาน
เจา้หนา้ที&มีอาํนาจนาํรถนั4นออกขายทอดตลาดได ้เงินที&ไดจ้ากการขายทอดตลาด เมื&อไดห้กัค่าใชจ่้ายในการ
ขายทอดตลาดค่าใชจ่้ายและค่าดูแลรักษาที&คา้งชาํระแลว้ เหลือเงินเท่าใดใหคื้นแก่เจา้ของหรือผูมี้สิทธิที&
แทจ้ริงต่อไป 

  
มาตรา ๖๐ การหยดุรถหรือการจอดรถในทางเดินรถนอกเขตเทศบาล ผูข้บัขี&ตอ้งหยดุรถ

หรือจอดรถ ณ ที&ซึ& งผูข้บัขี&ซึ& งขบัรถอื&นจะเห็นไดใ้นระยะไม่นอ้ยกวา่หนึ& งร้อยหา้สิบเมตร 
  
มาตรา ๖๑ ในเวลาที&มีแสงสว่างไมเ่พียงพอที&ผูข้บัขี&จะมองเห็นรถที&จอดในทางเดินรถได้

โดยชดัแจง้ในระยะไม่นอ้ยกว่าหนึ&งร้อยหา้สิบเมตรผูข้บัขี&ซึ& งจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางตอ้งเปิดไฟ
หรือใชแ้สงสวา่งตามประเภท ลกัษณะ และเงื&อนไขที&กาํหนดในกฎกระทรวง 



  
มาตรา ๖๒ ในทางเดินรถตอนใดที&มีทางรถไฟผา่น ถา้ปรากฏวา่ 
(๑) มีเครื&องหมายหรือสัญญาณระวงัรถไฟแสดงว่ารถไฟกาํลงัจะผ่าน 
(๒) มีสิ&งปิดกั4นหรือมีเจา้หนา้ที&ใหส้ัญญาณแสดงวา่รถไฟกาํลงัจะผา่น 
(๓) มีเสียงสัญญาณของรถไฟหรือรถไฟกาํลงัแล่นผา่นเขา้มาใกลอ้าจเกิดอนัตรายในเมื&อจะ

ขบัรถผา่นไป 
ผูข้บัขี&ตอ้งลดความเร็วของรถและหยดุรถใหห่้างจากทางรถไฟไม่นอ้ยกวา่หา้เมตร เมื&อ

รถไฟผา่นไปแลว้และมีเครื&องหมายหรือสัญญาณใหร้ถผ่านได ้ผูข้บัขี&จึงจะขบัรถผา่นไปได ้
  
มาตรา ๖๓ ในทางเดินรถตอนใดที&มีทางรถไฟผา่นไม่ว่าจะมีเครื&องหมายระวงัรถไฟหรือไม ่

ถา้ทางรถไฟนั4นไม่มีสัญญาณระวงัรถไฟหรือสิ&งปิดกั4น ผูข้บัขี&ตอ้งลดความเร็วของรถและหยุดรถห่างจาก
ทางรถไฟในระยะไม่นอ้ยกว่าหา้เมตรเมื&อเห็นวา่ปลอดภยัแลว้จึงจะขบัรถผา่นไปได ้

  
มาตรา ๖๔ ในขณะที&ผูข้บัขี&รถโรงเรียนหยดุรถในทางเดินรถเพื&อรับส่งนกัเรียนขึ4นหรือลง 

ใหผู้ข้บัขี&ซึ& งขบัรถอื&นตามมาในทิศทางเดียวกนัหรือสวนกนักบัรถโรงเรียนใชค้วามระมดัระวงัและลด
ความเร็วของรถ เมื&อเห็นวา่ปลอดภยัจึงใหข้บัรถผ่านไปได ้

  
ลกัษณะ ๔ 

การใชท้างเดินรถที&จดัเป็นช่องเดินรถประจาํทาง 
                   

  
มาตรา ๖๕ เมื&อเจา้พนกังานจราจรไดป้ระกาศกาํหนดให้ช่องเดินรถใดเป็นช่องเดินรถ

ประจาํทาง ผูข้บัขี&รถโดยสารประจาํทางและรถบรรทุกคนโดยสารตามประเภทที&อธิบดีกาํหนด ซึ& งอยูใ่น
ระหวา่งรับส่งหรือบรรทุกคนโดยสาร ตอ้งขบัขี&รถภายในช่องเดินรถประจาํทาง และจะขบัขี&รถออกนอกช่อง
เดินรถประจาํทางไดเ้มื&อมีสิ&งกีดขวางอยูใ่นช่องเดินรถประจาํทางนั4น หรือเมื&อตอ้งปฏิบติัตามคาํสั&งของ
พนกังานเจา้หนา้ที& 

รถบรรทุกคนโดยสารประเภทใดจะตอ้งเดินในช่องเดินรถประจาํทางใหเ้ป็นไปตามที&
อธิบดีกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในการประกาศกาํหนดใหช่้องเดินรถใดเป็นช่องเดินรถประจาํทางตามวรรคหนึ& ง จะ
กาํหนดเวลาการใชช่้องเดินรถประจาํทางไวด้ว้ยกไ็ด ้



กรณีจาํเป็นเกี&ยวกบัการจราจร เจา้พนกังานจราจรมีอาํนาจประกาศใหร้ถบรรทุกคน
โดยสารประเภทหนึ&งประเภทใดที&อธิบดีกาํหนดตามวรรคสองจะตอ้งเดินในช่องเดินรถประจาํทางในทาง
สายใดตอนใดกไ็ด ้

  
มาตรา ๖๖ หา้มมิใหผู้ข้บัขี&รถอื&นนอกจากรถโดยสารประจาํทางหรือรถบรรทุกคนโดยสาร

ประเภทที&อธิบดีกาํหนด ขบัรถในช่องเดินรถประจาํทางเวน้แต่จะปฏิบติัตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติั
นี4  

  
ลกัษณะ ๕ 

ขอ้กาํหนดเกี&ยวกบัความเร็วของรถ 
                   

  
มาตรา ๖๗ ผูข้บัขี&ตอ้งขบัรถดว้ยอตัราความเร็วตามที&กาํหนดในกฎกระทรวงหรือตาม

เครื&องหมายจราจรที&ไดติ้ดตั4งไวใ้นทาง 
เครื&องหมายจราจรที&ติดตั4งไวต้ามวรรคหนึ& ง จะกาํหนดอตัราความเร็วขั4นสูงหรือขั4นตํ&ากไ็ด ้

แต่ตอ้งไม่เกินอตัราความเร็วที&กาํหนดในกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๖๘ ผูข้บัขี&ซึ& งจะเลี4ยวรถ ใหร้ถอื&นแซงหรือผา่นขึ4นหนา้ จอดรถ หยุดรถ หรือกลบัรถ 

ตอ้งลดความเร็วของรถ 
  
มาตรา ๖๙ ผูข้บัขี&ซึ& งขบัรถในทางเดินรถบนเนินเขา บนสะพาน ที&เชิงสะพาน ที&แคบ ทาง

โคง้ ทางลาด ที&คบัขนั หรือที&มีหมอก ฝน ฝุ่ น หรือควนั จนทาํใหไ้ม่อาจเห็นทางขา้งหนา้ไดใ้นระยะหกสิบ
เมตร ตอ้งลดความเร็วของรถในลกัษณะที&จะให้เกิดความปลอดภยั 

  
มาตรา ๗๐ ผูข้บัขี&ซึ& งขบัรถเขา้ใกลท้างร่วมทางแยก ทางขา้มเสน้ใหร้ถหยดุ หรือวงเวียน 

ตอ้งลดความเร็วของรถ 
  

ลกัษณะ ๖ 
การขบัรถผา่นทางร่วมทางแยกหรือวงเวียน 

                   
  



มาตรา ๗๑ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๖ เมื&อผูข้บัขี&ขบัรถมาถึงทางร่วมทางแยก 
ใหผู้ข้บัขี&ปฏิบติัดงันี4  

(๑) ถา้มีรถอื&นอยู่ในทางร่วมทางแยก ผูข้บัขี&ตอ้งใหร้ถในทางร่วมทางแยกนั4นผา่นไปก่อน 
(๒) ถา้มาถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกนัและไม่มีรถอยูใ่นทางร่วมทางแยก ผูข้บัขี&ตอ้งใหร้ถ

ที&อยู่ทางดา้นซา้ยของตนผ่านไปก่อน เวน้แต่ในทางร่วมทางแยกใดมีทางเดินรถทางเอกตดัผา่นทางเดินรถ
ทางโท ใหผู้ข้บัขี&ซึ& งขบัรถในทางเอกมีสิทธิขบัผา่นไปก่อน 

(๓) ถา้สัญญาณจราจรไฟสีเขียวปรากฏขา้งหนา้ แต่ในทางร่วมทางแยกมีรถอื&นหยุดขวาง
อยูจ่นไม่สามารถผา่นพน้ทางร่วมทางแยกไปได ้ผูข้บัขี&จะตอ้งหยดุรถที&หลงัเสน้ใหร้ถหยดุจนกวา่จะสามารถ
เคลื&อนรถผา่นพน้ทางร่วมทางแยกไปได ้

  
มาตรา ๗๒ ทางเดินรถทางเอกไดแ้ก่ทางเดินรถดงัต่อไปนี4  
(๑) ทางเดินรถที&ไดติ้ดตั4งเครื&องหมายจราจรแสดงวา่เป็นทางเดินรถทางเอก 
(๒) ทางเดินรถที&มีป้ายหยุดหรือป้ายที&มีคาํวา่ “ใหท้าง” ติดตั4งไว ้หรือทางเดินรถที&มีคาํว่า

หยุดหรือเส้นหยุดซึ&งเป็นเสน้ขาวทึบหรือเส้นให้ทางซึ& งเป็นเส้นขาวประบนผวิทาง ใหท้างเดินรถที&ขวาง
ขา้งหนา้เป็นทางเดินรถทางเอก 

(๓) ในกรณีที&ไม่มีเครื&องหมายจราจรตาม (๑) หรือไม่มีป้ายหรือเส้นหรือขอ้ความบนผิว
ทางตาม (๒) ใหท้างเดินรถที&มีช่องเดินรถมากกวา่เป็นทางเดินรถทางเอก 

(๔) ถนนที&ตดัหรือบรรจบกบัตรอกหรือซอย ใหท้างเดินรถที&เป็นถนนเป็นทางเดินรถทาง
เอก 

ทางเดินรถอื&นที&มิใช่ทางเดินรถทางเอกตามวรรคหนึ&ง ใหเ้ป็นทางเดินรถทางโท 
  
มาตรา ๗๓ ในกรณีที&วงเวียนใดไดติ้ดตั4งสญัญาณจราจรหรือเครื&องหมายจราจร ผูข้บัขี&ตอ้ง

ปฏิบติัตามสัญญาณจราจรหรือเครื&องหมายจราจรนั4น 
ถา้ไม่มีสัญญาณจราจรหรือเครื&องหมายจราจรตามวรรคหนึ&ง เมื&อผูข้บัขี&ขบัรถมาถึงวงเวียน 

ตอ้งใหสิ้ทธิแก่ผูข้บัขี&ซึ& งขบัรถอยู่ในวงเวียนทางดา้นขวาของตนขบัผา่นไปก่อน 
ในกรณีที&พนกังานเจา้หนา้ที&เห็นสมควรเพื&อความปลอดภยัหรือความสะดวกในการจราจร

จะใหส้ัญญาณจราจรเป็นอยา่งอื&นนอกจากที&บญัญติัไวใ้นวรรคหนึ&งหรือวรรคสองก็ได ้ในกรณีเช่นนี4ผูข้บัขี&
ตอ้งปฏิบติัตามสญัญาณจราจรที&พนกังานเจา้หนา้ที&กาํหนดให้ 

  
มาตรา ๗๔ ผูข้บัขี&ซึ& งขบัรถออกจากทางส่วนบุคคลหรือทางเดินรถในบริเวณอาคาร เมื&อจะ

ขบัรถผา่นหรือเลี4ยวสู่ทางเดินรถที&ตดัผา่นตอ้งหยดุรถเพื&อใหร้ถที&กาํลงัผา่นทางหรือรถที&กาํลงัแล่นอยู่ใน
ทางเดินรถผา่นไปก่อนเมื&อเห็นวา่ปลอดภยัแลว้จึงขบัรถต่อไปได ้



  
ลกัษณะ ๗ 
รถฉุกเฉิน 

                   
  

มาตรา ๗๕ ในขณะที&ผูข้บัขี&ขบัรถฉุกเฉินไปปฏิบติัหนา้ที& ผูข้บัขี&มีสิทธิดงันี4  
(๑) ใชไ้ฟสญัญาณแสงวบัวาบ ใชเ้สียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอย่างอื&นตามที&

อธิบดีกาํหนดไว ้
(๒) หยุดรถหรือจอดรถ ณ ที&หา้มจอด 
(๓) ขบัรถเกินอตัราความเร็วที&กาํหนดไว ้
(๔) ขบัรถผา่นสัญญาณจราจรหรือเครื&องหมายจราจรใดๆ ที&ใหร้ถหยดุ แต่ตอ้งลดความเร็ว

ของรถใหช้า้ลงตามสมควร 
(๕) ไม่ตอ้งปฏิบติัตามบทแห่งพระราชบญัญติันี4หรือขอ้บงัคบัการจราจรเกี&ยวกบัช่องเดิน

รถ ทิศทางของการขบัรถหรือการเลี4ยวรถที&กาํหนดไว ้
ในการปฏิบติัตามวรรคหนึ&ง ผูข้บัขี&ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัตามควรแก่กรณี 
  
มาตรา ๗๖ เมื&อคนเดินเทา้ ผูข้บัขี& หรือผูขี้&หรือควบคุมสตัวเ์ห็นรถฉุกเฉินในขณะปฏิบติั

หนา้ที&ใชไ้ฟสญัญาณแสงวบัวาบ หรือไดย้ินเสียงสญัญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอยา่งอื&นตามที&อธิบดี
กาํหนดไว ้คนเดินเทา้ ผูข้บัขี&หรือผูขี้&หรือควบคุมสัตวต์อ้งใหร้ถฉุกเฉินผา่นไปก่อนโดยปฏิบติัดงัต่อไปนี4  

(๑) สาํหรับคนเดินเทา้ตอ้งหยุดและหลบใหชิ้ดขอบทาง หรือขึ4นไปบนทางเขตปลอดภยั 
หรือไหล่ทางที&ใกลที้&สุด 

(๒) สาํหรับผูข้บัขี&ตอ้งหยุดรถหรือจอดรถใหอ้ยูชิ่ดขอบทางดา้นซา้ยหรือในกรณีที&มีช่อง
เดินรถประจาํทางอยูท่างดา้นซา้ยสุดของทางเดินรถตอ้งหยดุรถหรือจอดรถใหอ้ยู่ชิดช่องเดินรถประจาํทาง 
แต่หา้มหยดุรถหรือจอดรถในทางร่วมทางแยก 

(๓) สาํหรับผูขี้&หรือควบคุมสัตวต์อ้งบงัคบัสตัวใ์หห้ยดุชิดทาง แต่หา้มหยุดในทางร่วมทาง
แยก 

ในการปฏิบติัตาม (๒) และ (๓) ผูข้บัขี&และผูขี้&หรือควบคุมสตัวต์อ้งรีบกระทาํโดยเร็วที&สุด
เท่าที&จะกระทาํไดแ้ละตอ้งใชค้วามระมดัระวงัตามควรแก่กรณี 

  
ลกัษณะ ๘ 

การลากรถหรือการจูงรถ 
                   



  
มาตรา ๗๗ หา้มมิใหผู้ใ้ดใชร้ถทุกชนิดลากรถหรือจูงรถอื&นไปในทางเกินหนึ&งคนั เวน้แต่

จะไดรั้บอนุญาตจากอธิบดี 
วิธีลากรถหรือจูงรถ และการมีเครื&องหมายเพื&อความปลอดภยัในการลากรถหรือจูงรถให้

กาํหนดในกฎกระทรวง 
  

ลกัษณะ ๙ 
อุบติัเหตุ 

                   
  

มาตรา ๗๘ ผูใ้ดขบัรถหรือขี&หรือควบคุมสัตวใ์นทางซึ& งก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บุคคล
หรือทรัพยสิ์นของผูอื้&นไม่วา่จะเป็นความผิดของผูข้บัขี&หรือผูขี้&หรือควบคุมสตัวห์รือไม่กต็าม ตอ้งหยดุรถ 
หรือสัตว ์และใหค้วามช่วยเหลือตามสมควร และพร้อมทั4งแสดงตวัและแจง้เหตุต่อพนกังานเจา้หนา้ที&ที&
ใกลเ้คียงทนัที กบัตอ้งแจง้ชื&อตวั ชื&อสกุล และที&อยูข่องตนและหมายเลขทะเบียนรถแก่ผูไ้ดรั้บความเสียหาย
ดว้ย 

ในกรณีที&ผูข้บัขี&หรือผูขี้&หรือควบคุมสตัวห์ลบหนีไปหรือไม่แสดงตวัต่อพนกังานเจา้หนา้ที& 
ณ สถานที&เกิดเหตุ ใหส้นันิษฐานว่าเป็นผูก้ระทาํความผิดและใหพ้นกังานเจา้หนา้ที&มีอาํนาจยึดรถคนัที&ผูข้บัขี&
หลบหนีหรือไม่แสดงตนว่าเป็นผูข้บัขี& จนกวา่คดีถึงที&สุดหรือไดต้วัผูข้บัขี& ถา้เจา้ของหรือผูค้รอบครองไม่
แสดงตวัต่อพนกังานเจา้หนา้ที&ภายในหกเดือนนบัแต่วนัเกิดเหตุ ใหถื้อวา่รถนั4นเป็นทรัพยสิ์นซึ& งไดใ้ชใ้นการ
กระทาํความผิด หรือเกี&ยวกบัการกระทาํความผิดและใหต้กเป็นของรัฐ 

  
ลกัษณะ ๑๐ 
รถจกัรยาน 
                   

  
มาตรา ๗๙ ทางใดที&ไดจ้ดัทาํไวส้าํหรับรถจกัรยาน ผูข้บัขี&รถจกัรยานตอ้งขบัในทางนั4น 
  
มาตรา ๘๐ รถจกัรยานที&ใชใ้นทางเดินรถ ไหล่ทางหรือทางที&จดัทาํไวส้าํหรับรถจกัรยาน ผู ้

ขบัขี&รถจกัรยานตอ้งจดัใหมี้ 
(๑) กระดิ&งที&ใหเ้สียงสญัญาณไดยิ้นไดใ้นระยะไม่นอ้ยกวา่สามสิบเมตร 
(๒) เครื&องหา้มลอ้ที&ใชก้ารไดดี้ เมื&อใชส้ามารถทาํใหร้ถจกัรยานหยดุไดท้นัที 



(๓) โคมไฟติดหนา้รถจกัรยานแสงขาวไม่นอ้ยกวา่หนึ& งดวงที&ใหแ้สงไฟส่องตรงไป
ขา้งหนา้เห็นพื4นทางไดช้ดัเจนในระยะไมน่อ้ยกวา่สิบหา้เมตร และอยู่ในระดบัตํ&ากวา่สายตาของผูข้บัขี&ซึ& งขบั
รถสวนมา 

(๔) โคมไฟติดทา้ยรถจกัรยานแสงแดงไมน่อ้ยกว่าหนึ&งดวงที&ใหแ้สงสวา่งตรงไปขา้งหลงั
หรือติดวตัถุสะทอ้นแสงสีแดงแทน ซึ& งเมื&อถูกไฟส่องให้มีแสงสะทอ้น 

  
มาตรา ๘๑ ในเวลาตอ้งเปิดไฟตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๖๑ ผูข้บัขี&รถจกัรยานอยูใ่น

ทางเดินรถ ไหล่ทาง หรือทางที&จดัทาํไวส้าํหรับรถจกัรยานตอ้งจุดโคมไฟแสงขาวหนา้รถเพื&อใหผู้ข้บัขี&หรือ
คนเดินเทา้ ซึ& งขบัรถหรือเดินสวนมาสามารถมองเห็นรถ 

  
มาตรา ๘๒ ผูข้บัขี&รถจกัรยานตอ้งขบัใหชิ้ดขอบทางดา้นซา้ยของทางเดินรถ ไหล่ทางหรือ

ทางที&จดัทาํไวส้าํหรับรถจกัรยานใหม้ากที&สุดเท่าที&จะทาํได ้แต่ในกรณีที&มีช่องเดินรถประจาํทางดา้นซา้ยสุด
ของทางเดินรถตอ้งขบัขี&รถจกัรยานใหชิ้ดช่องเดินรถประจาํทางนั4น 

  
มาตรา ๘๓ ในทางเดินรถ ไหล่ทาง หรือทางที&จดัทาํไวส้าํหรับรถจกัรยาน หา้มมิใหผู้ข้บัขี&

รถจกัรยาน 
(๑) ขบัโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอนัอาจเกิดอนัตรายแก่บุคคลหรือทรัพยสิ์น 
(๒) ขบัโดยไมจ่บัคนับงัคบัรถ 
(๓) ขบัขนานกนัเกินสองคนั เวน้แต่ขบัในทางที&จดัไวส้าํหรับรถจกัรยาน 
(๔) ขบัโดยนั&งบนที&อื&นอนัมิใช่อานที&จดัไวเ้ป็นที&นั&งตามปกติ 
(๕) ขบัโดยบรรทุกบุคคลอื&นเวน้แต่รถจกัรยานสามลอ้สาํหรับบรรทุกคน ทั4งนี4  ตาม

เงื&อนไขที&เจา้พนกังานจราจรกาํหนด 
(๖) บรรทุก หรือถือสิ&งของ หีบห่อ หรือของใดๆ ในลกัษณะที&เป็นการกีดขวางการจบัคนั

บงัคบัรถหรืออนัอาจจะเกิดอนัตรายแก่บุคคลหรือทรัพยสิ์น 
(๗) เกาะหรือพ่วงรถอื&นที&กาํลงัแลน่อยู่ 
  
มาตรา ๘๔ เวน้แต่บทบญัญติัในลกัษณะนี4จะไดบ้ญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอื&นใหผู้ข้บัขี&รถจกัรยาน

ปฏิบติัตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ 
มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ 
มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ 
มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๙ 



มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ (๒) มาตรา ๗๘ มาตรา ๑๒๕ มาตรา 
๑๒๗ และมาตรา ๑๓๓ ดว้ยโดยอนุโลม 

  
ลกัษณะ ๑๑ 

รถบรรทุกคนโดยสาร 
                   

  
มาตรา ๘๕ หา้มมิใหเ้จา้ของรถบรรทุกคนโดยสารหรือผูข้บัขี&รถบรรทุกคนโดยสารรับ

บรรทุกศพหรือคนที&เป็นโรคเรื4 อนหรือโรคติดต่อที&ตอ้งแจง้ความตามกฎหมายวา่ดว้ยโรคติดต่อร่วมไปกบั
คนโดยสารอื&น เวน้แต่ 

(๑) ในกรณีที&รถบรรทุกคนโดยสารนั4นไม่ใชบ้รรทุกคนโดยสารอื&น จะบรรทุกคนที&เป็น
โรคเรื4อนหรือโรคติดต่อที&ตอ้งแจง้ความตามกฎหมายวา่ดว้ยโรคติดต่อกไ็ด ้

(๒) ในกรณีที&รถบรรทุกคนโดยสารนั4นไม่ใชบ้รรทุกคนโดยสารอื&น จะบรรทุกศพร่วมไป
กบัญาติหรือผูมี้หนา้ที&เกี&ยวขอ้งกบัศพนั4นกไ็ด ้

  
มาตรา ๘๖ หา้มมิใหเ้จา้ของรถบรรทุกคนโดยสาร ผูข้บัขี&รถบรรทุกคนโดยสาร ผูเ้กบ็ค่า

โดยสารหรือบุคคลใดที&มีส่วนไดเ้สียเกี&ยวกบัรถบรรทุกคนโดยสารเรียกใหค้นขึ4นรถโดยส่งเสียงอื4ออึง หรือ
ในลกัษณะที&ก่อความรําคาญใหแ้ก่คนโดยสาร หรือผูอื้&นหรือตอ้น ดึง เหนี&ยว หรือยึดยื4อ คนหรือสิ&งของของ
คนนั4นเพื&อใหค้นขึ4นรถบรรทุกคนโดยสารคนัใดคนัหนึ&ง 

  
มาตรา ๘๗ หา้มมิใหเ้จา้ของรถบรรทุกคนโดยสาร ผูข้บัขี&รถบรรทุกคนโดยสารหรือผูเ้กบ็

ค่าโดยสาร ปฏิเสธไม่รับจา้งบรรทุกคนโดยสารโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 
  
มาตรา ๘๘ ผูข้บัขี&รถบรรทุกคนโดยสารตอ้งหยดุรถและส่งคนโดยสารที&เครื&องหมายหยุด

รถประจาํทางหรือ ณ สถานที&ตามที&ตกลงกนัไวแ้ลว้แต่กรณี 
  
มาตรา ๘๙ หา้มมิใหผู้ข้บัขี&รถบรรทุกคนโดยสารหรือผูเ้ก็บค่าโดยสารรับบรรทุกคน

โดยสารเกินจาํนวนที&กฎหมายกาํหนด 
ในการนบัจาํนวนคนโดยสารใหถื้อวา่เด็กอายไุม่เกินสิบปีจาํนวนสองคนเท่ากบัคนโดยสาร

หนึ& งคน 
  
มาตรา ๙๐ หา้มมิใหผู้ข้บัขี&รถบรรทุกคนโดยสาร 



(๑) ขบัรถเที&ยวเร่หาคนขึ4นรถ 
(๒) จอดรถเป็นคนัหวัแถวของรถคนัอื&นห่างจากเครื&องหมายจราจรเกินหนึ&งเมตร 
(๓) จอดรถห่างจากทา้ยรถคนัหนา้เกินหนึ& งเมตร 
  
มาตรา ๙๑ หา้มมิใหผู้ข้บัขี&รถบรรทุกคนโดยสารหรือผูเ้กบ็ค่าโดยสาร 
(๑) สูบบุหรี&หรือคุยกนัในขณะขบัรถหรือในขณะทาํหนา้ที&เก็บค่าโดยสาร 
(๒) กล่าววาจาไมสุ่ภาพ เสียดสี ดหูมิ&น กา้วร้าว หรือแสดงกิริยาในลกัษณะดงักล่าวต่อคน

โดยสารหรือผูอื้&น 
  
มาตรา ๙๒ เมื&อจะเติมนํ4ามนัเชื4อเพลิงชนิดไวไฟที&มีจุดวาบไฟในอุณหภูมิยี&สิบเอด็องศา

เซลเซียส หรือตํ&ากว่านั4น ผูข้บัขี&รถบรรทุกคนโดยสารตอ้งหยดุเครื&องยนตแ์ละตอ้งใหค้นโดยสารลงจากรถ
ทุกคนดว้ย 

  
ลกัษณะ ๑๒ 

รถแท็กซี&  
                   

  
มาตรา ๙๓ หา้มมิใหผู้ข้บัขี&รถแท็กซี&ปฏิเสธไม่รับจา้งบรรทุกคนโดยสาร เวน้แต่การบรรทุก

นั4นน่าจะก่อให้เกิดอนัตรายแก่ตนหรือแก่คนโดยสาร 
ในกรณีที&ผูข้บัขี&รถแท็กซี&มีความประสงคจ์ะไม่รับจา้งบรรทุกคนโดยสารใหแ้สดงป้ายงด

รับจา้งบรรทุกคนโดยสาร 
วิธีการแสดงป้ายและลกัษณะของป้ายงดรับจา้งบรรทุกคนโดยสารใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย

วา่ดว้ยรถยนต ์
  
มาตรา ๙๔ หา้มมิใหผู้ข้บัรถแท็กซี&รับบรรทุกคนโดยสารเกินจาํนวนที&ไดก้าํหนดไวใ้น

ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนต์ 
ในการนบัจาํนวนคนโดยสารใหถื้อวา่เด็กอายไุม่เกินสิบปีจาํนวนสองคนเท่ากบัคนโดยสาร

หนึ& งคน 
  
มาตรา ๙๕ หา้มมิใหผู้ใ้ด 
(๑) เรียกใหค้นขึ4นรถแท็กซี&โดยส่งเสียงอื4ออึงหรือในลกัษณะที&ก่อความรําคาญใหแ้ก่คน

โดยสารหรือผูอื้&น 



(๒) ตอ้น ดึง เหนี&ยว หรือยึดยื4อคนหรือสิ&งของของคนนั4น เพื&อใหค้นขึ4นรถแท็กซี&คนัใดคนั
หนึ& ง 

  
มาตรา ๙๖ หา้มมิใหผู้ข้บัขี&รถแท็กซี&เรียกเกบ็ค่าโดยสารเกินอตัราที&ปรากฏจากมาตรแท็กซี& 
ลกัษณะและวิธีการใชม้าตรแทก็ซี&ใหเ้ป็นไปตามที&กาํหนดในกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๙๗ คนโดยสารตอ้งชาํระค่าโดยสารตามอตัราที&ปรากฏจากมาตรแท็กซี& 
  
มาตรา ๙๘ บทบญัญติัมาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗ จะใชบ้งัคบัในทอ้งที&ใด และจะใชบ้งัคบั

กบัรถแท็กซี&ทุกประเภทหรือบางประเภทโดยมีเงื&อนไขอย่างใด ใหเ้ป็นไปตามที&กาํหนดในพระราชกฤษฎีกา 
ในทอ้งที&ใดที&มิไดมี้พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ& งใชบ้งัคบั หา้มมิให้ผูข้บัขี&รถแท็กซี&ใน

ทอ้งที&นั4นเรียกเก็บค่าโดยสารเกินราคาที&ตกลงกนัไดก้บัคนโดยสารและคนโดยสารตอ้งชาํระค่าโดยสาร
ตามที&ตกลงไวน้ั4น 

บทบญัญติัในวรรคสองใหใ้ชบ้งัคบัแก่กรณีของรถแท็กซี&ประเภทที&มิไดก้าํหนดไวใ้นพระ
ราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ& งดว้ย 

  
มาตรา ๙๙ ในขณะขบัรถ หา้มมิใหผู้ข้บัขี&รถแท็กซี& 
(๑) สูบบุหรี&  เปิดวิทย ุหรือกระทาํดว้ยประการใดๆ ในลกัษณะที&ก่อความรําคาญใหแ้ก่คน

โดยสาร 
(๒) ยื&นมือ แขน หรือส่วนใดส่วนหนึ&งของร่างกายออกนอกรถ เวน้แต่เป็นการกระทาํ

เพื&อใหส้ญัญาณตามมาตรา ๓๗ 
(๓) จบัคนับงัคบัรถดว้ยมือเพียงขา้งเดียว เวน้แต่มีเหตุจาํเป็น 
(๔) ใชเ้สียงสัญญาณเมื&อเขา้ไปในบริเวณโรงพยาบาล สถานที&ทาํงานหรือสถานศึกษา 
(๕) ใชเ้สียงสัญญาณแตรเพื&อเร่งรถอื&น 
(๖) แซงหรือตดัหนา้รถอื&นในลกัษณะฉวดัเฉวียนเป็นที&น่าหวาดเกรงวา่จะเกิดอนัตราย 
(๗) ขบัรถเขา้ในบริเวณบา้นของผูอื้&น 
(๘) รับคนโดยสารภายในบริเวณที&เจา้พนกังานจราจรไดก้าํหนดเครื&องหมายจราจรหา้มรับ

คนโดยสาร 
(๙) กล่าววาจาไมสุ่ภาพ เสียดสี ดหูมิ&น กา้วร้าว หรือแสดงกริยาในลกัษณะดงักลา่วต่อคน

โดยสารหรือผูอื้&น 
  



มาตรา ๑๐๐ ผูข้บัขี&รถแท็กซี&ตอ้งพาคนโดยสารไปยงัสถานที&ที&ว่าจา้งตามเสน้ทางที&สั4นที&สุด
หรือเส้นทางที&ไม่ออ้มเกินควร และตอ้งส่งคนโดยสาร ณ สถานที&ตามที&ตกลงกนัไว ้

หา้มมิใหผู้ข้บัขี&รถแท็กซี&พาคนโดยสารไปทอดทิ4งระหวา่งทางไม่ว่าดว้ยประการใดๆ 
  
มาตรา ๑๐๑ ผูข้บัขี&รถแท็กซี&ตอ้งแต่งกายและมีเครื&องหมายเยบ็ติดหรือปักไวที้&เครื&องแต่ง

กาย 
ลกัษณะเครื&องแต่งกายและเครื&องหมายใหเ้ป็นไปตามที&อธิบดีประกาศกาํหนดในราชกิจจา

นุเบกษา 
ความในวรรคหนึ&งใหใ้ชบ้งัคบัเมื&อพน้กาํหนดหกสิบวนันบัแต่วนัที&ประกาศของอธิบดีใช้

บงัคบั 
  
มาตรา ๑๐๒ เมื&อรัฐมนตรีเห็นสมควรใหผู้ป้ระกอบการรับจา้งบรรทุกคนโดยสารโดยใชร้ถ

แทก็ซี&ในทอ้งที&ใดตอ้งจอดพกัรถ ณ สถานที&ที&ใดเป็นการเฉพาะก็ใหก้ระทาํไดโ้ดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
ในพระราชกฤษฎีกาดงักล่าว ใหร้ะบุทอ้งที& และวิธีการเกี&ยวกบัการจดัใหมี้ที&จอดพกัรถดว้ย 

  
ลกัษณะ ๑๓ 
คนเดินเทา้ 
                   

  
มาตรา ๑๐๓ ทางใดที&มีทางเทา้หรือไหลท่างอยูข่า้งทางเดินรถใหค้นเดินเทา้เดินบนทางเทา้

หรือไหล่ทาง ถา้ทางนั4นไม่มีทางเทา้อยูข่า้งทางเดินรถใหเ้ดินริมทางดา้นขวาของตน 
  
มาตรา ๑๐๔ ภายในระยะไม่เกินหนึ& งร้อยเมตรนบัจากทางขา้มหา้มมิใหค้นเดินเทา้ขา้มทาง

นอกทางขา้ม 
  
มาตรา ๑๐๕ คนเดินเทา้ซึ&งประสงคจ์ะขา้มทางเดินรถในทางขา้มที&มีไฟสญัญาณจราจร

ควบคุมคนเดินเทา้ ใหป้ฏิบติัตามไฟสัญญาณจราจรที&ปรากฏต่อหนา้ ดงัต่อไปนี4  
(๑) เมื&อมีสัญญาณจราจรไฟสีแดง ไม่วา่จะมีรูปหรือขอ้ความเป็นการหา้มมิให้คนเดินเทา้

ขา้มทางเดินรถดว้ยหรือไม่ก็ตาม ใหค้นเดินเทา้หยดุรออยู่บนทางเทา้ บนเกาะแบ่งทางเดินรถหรือในเขต
ปลอดภยั เวน้แต่ทางใดที&ไม่มีทางเทา้ ใหห้ยดุรอบนไหล่ทางหรือขอบทาง 

(๒) เมื&อมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียว ไม่วา่จะมีรูปหรือขอ้ความเป็นการอนุญาตใหค้นเดิน
เทา้ขา้มทางเดินรถดว้ยหรือไม่กต็าม ใหค้นเดินเทา้ขา้มทางเดินรถได ้



(๓) เมื&อมีสญัญาณจราจรไฟสีเขียวกระพริบทางดา้นใดของทางใหค้นเดินเทา้ที&ยงัมิไดข้า้ม
ทางเดินรถหยดุรอบนทางเทา้ บนเกาะแบ่งทางเดินรถหรือในเขตปลอดภยั แต่ถา้กาํลงัขา้มทางเดินรถใหข้า้ม
ทางเดินรถโดยเร็ว 

  
มาตรา ๑๐๖ คนเดินเทา้ซึ& งประสงคจ์ะขา้มทางเดินรถในทางขา้มหรือทางร่วมทางแยกที&มี

สญัญาณจราจรควบคุมการใชท้างใหป้ฏิบติัดงัต่อไปนี4  
(๑) เมื&อมีสัญญาณจราจรไฟสีแดงใหร้ถหยดุทางดา้นใดของทางใหค้นเดินเทา้ขา้มทางเดิน

รถตามที&รถหยดุนั4น และตอ้งขา้มทางเดินรถภายในทางขา้ม 
(๒) เมื&อมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวใหร้ถผา่นทางดา้นใดของทางหา้มมิใหค้นเดินเทา้ขา้ม

ทางเดินรถดา้นนั4น 
(๓) เมื&อมีสญัญาณจราจรไฟสีเหลืองอาํพนัหรือไฟสีเขียวกระพริบทางดา้นใดของทาง ให้

คนเดินเทา้ที&ยงัมิไดข้า้มทางเดินรถหยดุรอบนทางเทา้บนเกาะแบ่งทางเดินรถ หรือในเขตปลอดภยั แต่ถา้
กาํลงัขา้มทางเดินรถอยู่ในทางขา้มใหข้า้มทางเดินรถโดยเร็ว 

  
มาตรา ๑๐๗ คนเดินเทา้ซึ& งประสงคจ์ะขา้มทางเดินรถในทางที&มีพนกังานเจา้หนา้ที&แสดง

สญัญาณจราจรใหป้รากฏไม่วา่จะเป็นสญัญาณดว้ยมือและแขน หรือเสียงสัญญาณนกหวีด ใหป้ฏิบติัตาม
มาตรา ๑๐๖ โดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๐๘ หา้มมิใหผู้ใ้ดเดินแถว เดินเป็นขบวนแห่ หรือเดินเป็นขบวนใดๆ ในลกัษณะที&

เป็นการกีดขวางการจราจร เวน้แต่ 
(๑) เป็นแถวทหารหรือตาํรวจ ที&มีผูค้วบคุมตามระเบียบแบบแผน 
(๒) แถวหรือขบวนแห่หรือขบวนใดๆ ที&เจา้พนกังานจราจรไดอ้นุญาตและปฏิบติัตาม

เงื&อนไขที&เจา้พนกังานจราจรกาํหนด 
  
มาตรา ๑๐๙ หา้มมิใหผู้ใ้ดกระทาํดว้ยประการใดๆ บนทางเทา้หรือทางใดๆ ซึ&งจดัไว้

สาํหรับคนเดินเทา้ในลกัษณะที&เป็นการกีดขวางผูอื้&นโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 
  
มาตรา ๑๑๐ หา้มมิใหผู้ใ้ดซื4อ ขาย แจกจ่าย หรือเรี&ยไรในทางเดินรถหรืออกไปกลางทาง

โดยไม่มีเหตุอนัสมควรหรือเป็นการกีดขวางการจราจร 
  

ลกัษณะ ๑๔ 
สตัวแ์ละสิ&งของในทาง 



                   
  

มาตรา ๑๑๑ หา้มมิใหผู้ใ้ดขี& จูง ไล่ตอ้น หรือปล่อยสัตวไ์ปบนทางในลกัษณะที&เป็นการกีด
ขวางการจราจร และไม่มีผูค้วบคุมเพียงพอ 

  
มาตรา ๑๑๒ การขี& จูง หรือไล่ตอ้นสัตวไ์ปบนทาง ใหผู้ขี้&หรือควบคุมสัตวป์ฏิบติัตามบท

แห่งพระราชบญัญติันี4 ว่าดว้ยรถโดยอนุโลม 
  
มาตรา ๑๑๓ เจา้พนกังานจราจรมีอาํนาจออกคาํสั&งหา้มขี& จูงไล่ตอ้น หรือปล่อยสตัวไ์ปบน

ทางใดๆ เมื&อพิจารณาเห็นวา่การขี& จูง ไล่ตอ้นหรือปล่อยสัตวด์งักล่าวจะกีดขวางการจราจรหรือจะก่อใหเ้กิด
ความสกปรกบนทาง 

  
มาตรา ๑๑๔ หา้มมิใหผู้ใ้ดวาง ตั4ง ยื&น หรือแขวนสิ&งใดสิ&งหนึ& งหรือกระทาํดว้ยประการใดๆ 

ในลกัษณะที&เป็นการกีดขวางการจราจรเวน้แต่ไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากเจา้พนกังานจราจร แต่เจา้
พนกังานจราจรจะอนุญาตไดต่้อเมื&อมีเหตุอนัจาํเป็นและเป็นการชั&วคราวเท่านั4น 

ผูฝ่้าฝืนบทบญัญติัในวรรคหนึ&ง นอกจากจะมีความผิดตามมาตรา ๑๔๘ แลว้ เจา้พนกังาน
จราจรมีอาํนาจสั&งใหผู้ฝ่้าฝืนรื4 อถอนหรือเคลื&อนยา้ยสิ&งกีดขวางดงักล่าวได ้ถา้ไม่ยอมรื4อถอนหรือเคลื&อนยา้ย 
ใหเ้จา้พนกังานจราจรมีอาํนาจรื4 อถอนหรือเคลื&อนยา้ยได ้

  
มาตรา ๑๑๕ หา้มมิใหผู้ใ้ดแบก หาม ลาก หรือนาํสิ&งของไปบนทางในลกัษณะที&เป็นการกีด

ขวางการจราจร 
  

ลกัษณะ ๑๕ 
รถมา้ เกวียนและเลื&อน 

                   
  

มาตรา ๑๑๖ หา้มมิใหผู้ข้บัขี&รถมา้หรือเกวียนหรือเลื&อนที&เทียมดว้ยสัตวจ์อดรถมา้หรือ
เกวียนหรือเลื&อนในทางโดยไม่มีผูค้วบคุม เวน้แต่ไดผ้กูสัตวที์&เทียมนั4นไวไ้ม่ใหล้ากรถมา้หรือเกวียนหรือ
เลื&อนต่อไปได ้

  
มาตรา ๑๑๗ หา้มมิใหผู้ข้บัขี&รถมา้ปล่อยสายบงัเหียนในเวลาขบัรถมา้ 
  



มาตรา ๑๑๘ การขบัรถมา้หรือเกวียนหรือเลื&อนที&เทียมดว้ยสัตวใ์ห้ผูข้บัขี&ปฏิบติัตามบทแห่ง
พระราชบญัญติันี4 วา่ดว้ยรถโดยอนุโลม 

  
ลกัษณะ ๑๖ 
เขตปลอดภยั 
                   

  
มาตรา ๑๑๙ หา้มมิใหผู้ข้บัขี&รถเขา้ไปในเขตปลอดภยั เวน้แต่ในกรณีจาํเป็นและไดรั้บ

อนุญาตจากเจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ที& 
  

ลกัษณะ ๑๗ 
เบด็เตลด็ 

                   
  

มาตรา ๑๒๐ หา้มมิใหผู้ข้บัขี&ขบัรถถอยหลงัในลกัษณะที&ไม่ปลอดภยัหรือเป็นการกีดขวาง
การจราจร 

  
มาตรา ๑๒๑ ผูข้บัขี&รถจกัรยานยนตต์อ้งนั&งคร่อมบนอานที&จดัไวส้าํหรับใหผู้ข้บัขี&

รถจกัรยานยนตน์ั&ง ถา้พนกังานเจา้หนา้ที&ไดก้าํหนดไวใ้นใบคู่มือจดทะเบียนใหบ้รรทุกคนโดยสารได ้คน
โดยสารจะตอ้งนั&งซ้อนทา้ยผูข้บัขี&รถจกัรยานยนต ์และนั&งบนอานที&จดัไวส้าํหรับคนโดยสารหรือนั&งในที&นั&ง
พ่วงขา้ง 

  
มาตรา ๑๒๒ ผูข้บัขี&รถจกัรยานยนตแ์ละคนโดยสารรถจกัรยานยนตต์อ้งสวมหมวกที&จดัทาํ

ขึ4นโดยเฉพาะเพื&อป้องกนัอนัตรายในขณะขบัขี&และโดยสารรถจกัรยานยนต ์
หา้มมิใหผู้ข้บัขี&รถจกัรยานยนตต์ามวรรคหนึ& งขบัขี&รถจกัรยานยนตใ์นขณะที&คนโดยสาร

รถจกัรยานยนตมิ์ไดส้วมหมวกที&จดัทาํขึ4นโดยเฉพาะเพื&อป้องกนัอนัตราย 
ลกัษณะและวิธีการใชห้มวกเพื&อป้องกนัอนัตรายตามวรรคหนึ&ง ใหเ้ป็นไปตามที&กาํหนดใน

กฎกระทรวง 
ความในวรรคหนึ&งมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่ภิกษุ สามเณร นกัพรต นกับวช หรือผูน้บัถือลทัธิ

ศาสนาอื&นที&ใชผ้า้หรือสิ&งอื&นโพกศีรษะตามประเพณีนิยมนั4น หรือบุคคลใดที&กาํหนดในกฎกระทรวง 
  



มาตรา ๑๒๓ หา้มมิใหผู้ข้บัขี&รถยนตย์อมใหผู้อื้&นนั&งที&นั&งตอนหนา้แถวเดียวกบัที&นั&งผูข้บัขี&
รถยนตเ์กินสองคน 

ผูข้บัขี&รถยนตต์อ้งรัดร่างกายดว้ยเขม็ขดันิรภยัไวก้บัที&นั&งในขณะขบัขี&รถยนต ์และตอ้งจดั
ใหค้นโดยสารรถยนต ์ซึ& งนั&งที&นั&งตอนหนา้แถวเดียวกบัที&นั&งผูข้บัขี&รถยนตรั์ดร่างกายไวก้บัที&นั&งดว้ยเข็มขดั
นิรภยัขณะโดยสารรถยนตแ์ละคนโดยสารรถยนตด์งักล่าวตอ้งรัดร่างกายดว้ยเข็มขดันิรภยัไวก้บัที&นั&ง
ในขณะโดยสารรถยนตด์ว้ย 

ประเภทหรือชนิดของรถยนต ์ลกัษณะและวิธีการใชเ้ข็มขดันิรภยัตามวรรคสอง ใหเ้ป็นไป
ตามที&อธิบดีกาํหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา ๑๒๔ หา้มมิใหผู้ใ้ดกระทาํดว้ยประการใดๆ อนัเป็นเหตุใหผู้ข้บัขี& มองไม่เห็น

ทางดา้นหนา้หรือดา้นขา้งของรถไดโ้ดยสะดวกในขณะขบัรถ หรือในลกัษณะที&เป็นการกีดขวางการควบคุม
บงัคบัรถ 

หา้มมิใหผู้ใ้ดเกาะ หอ้ยโหนหรือยื&นส่วนหนึ& งส่วนใดของร่างกายออกไปนอกตวัถงัรถยนต์
โดยไม่สมควร หรือนั&งหรือยืนในหรือบนรถยนตใ์นลกัษณะที&อาจก่อใหเ้กิดอนัตราย ในขณะที&รถยนต์
เคลื&อนที&อยูใ่นทางเดินรถ 

หา้มมิใหผู้ใ้ดขึ4นหรือลงรถโดยสารประจาํทาง รถบรรทุกคนโดยสาร รถโรงเรียนหรือรถ
แทก็ซี& ในขณะที&รถดงักล่าวหยดุเพื&อรอสัญญาณไฟจราจรหรือหยุดเพราะติดการจราจร 

หา้มมิใหผู้ข้บัขี&หรือผูเ้กบ็ค่าโดยสาร รถโดยสารประจาํทาง รถบรรทุกคนโดยสาร รถ
โรงเรียน หรือรถแทก็ซี& ยินยอมใหผู้ใ้ดกระทาํการใดๆ ตามวรรคสองหรือวรรคสาม 

  
มาตรา ๑๒๕ การขบัรถผา่นทางแคบระหวา่งภูเขาหรือระหว่างเนินหรือการขบัรถใน

ทางเดินรถบนภูเขาหรือบนเนิน ผูข้บัขี&ตอ้งขบัรถใหชิ้ดขอบทางดา้นซา้ย และเมื&อถึงทางโคง้ผูข้บัขี&ตอ้งใช้
เสียงสญัญาณเพื&อเตือนรถอื&นที&อาจสวนมา 

  
มาตรา ๑๒๖ หา้มมิใหผู้ข้บัขี&ใชเ้กียร์วา่งหรือเหยียบคลทัช์ในขณะที&ขบัรถลงตามทางลาด

หรือไหล่เขา 
  
มาตรา ๑๒๗ หา้มมิใหผู้ข้บัขี&ขบัรถ 
(๑) ตามหลงัรถฉุกเฉินซึ& งกาํลงัปฏิบติัหนา้ที&ในระยะตํ&ากว่าหา้สิบเมตร 
(๒) ผ่านเขา้ไปหรือจอดในบริเวณเขตปฏิบติัการดบัเพลิง 
(๓) ทบัสายสูบดบัเพลิงที&ไม่มีเครื&องป้องกนัสายสูบในขณะเจา้หนา้ที&ดบัเพลิงปฏิบติัการ

ตามหนา้ที& เวน้แต่ไดรั้บความยินยอมจากเจา้หนา้ที&ดบัเพลิงซึ& งปฏิบติัหนา้ที&อยูใ่นขณะนั4น 



  
มาตรา ๑๒๘ หา้มมิใหผู้ใ้ดวาง เท หรือทิ4งเศษแกว้ ตะปู ลวดนํ4ามนัหล่อลื&น กระป๋องหรือ

สิ&งอื&นใด หรือกระทาํดว้ยประการใดๆ บนทางอนัอาจทาํใหเ้กิดอนัตรายหรือเสียหายแก่ยานพาหนะหรือ
บุคคล หรือเป็นการกีดขวางการจราจร 

  
มาตรา ๑๒๙ ผูใ้ดรู้วา่มีสิ&งใดสิ&งหนึ&งตามมาตรา ๑๒๘ อนัอยูใ่นความดูแลของตน ตก หก 

หรือไหลอยูบ่นทาง ผูน้ั4นตอ้งจดัการเกบ็กวาดของดงักล่าวออกจากทางทนัที 
  
มาตรา ๑๓๐ หา้มมิใหผู้ใ้ดเผา หรือกระทาํดว้ยประการใดๆ ภายในระยะหา้ร้อยเมตรจาก

ทางเดินรถ เป็นเหตุใหเ้กิดควนัหรือสิ&งอื&นใดในลกัษณะที&อาจทาํใหไ้ม่ปลอดภยัแก่การจราจรในทางเดินรถ
นั4น 

  
มาตรา ๑๓๑ ผูใ้ดเคลื&อนยา้ยรถที&ชาํรุดหรือหกัพงัออกจากทางผูน้ั4นตอ้งจดัการเกบ็สิ&งของที&

ตกหล่นอนัเนื&องจากความชาํรุดหรือหกัพงัของรถออกจากทางทนัที 
  
มาตรา ๑๓๒ ในขณะที&ใชร้ถโรงเรียนรับส่งนกัเรียน เจา้ของรถหรือผูข้บัขี&รถโรงเรียนตอ้ง

จดัใหมี้ขอ้ความ “รถโรงเรียน” ขนาดสูงของตวัอกัษรไม่นอ้ยกวา่สิบหา้เซนติเมตรติดอยูด่า้นหนา้และ
ดา้นหลงัของรถ 

ถา้รถโรงเรียนมีไฟสัญญาณสีแดงปิดเปิดเป็นระยะติดไวด้า้นหนา้และดา้นหลงัของรถ
เพื&อใหร้ถที&สวนมาหรือตามหลงัเห็นไดโ้ดยชดัเจน เมื&อนาํรถนั4นไปใชใ้นทางโดยไม่ไดใ้ชรั้บส่งนกัเรียนให้
งดใชไ้ฟสัญญาณสีแดงและตอ้งปิดคลุมขอ้ความวา่ “รถโรงเรียน” 

  
มาตรา ๑๓๓ รถที&เขา้ขบวนแห่ต่างๆ หรือรถที&นาํมาใชเ้ฉพาะเพื&อการโฆษณาสินคา้หรือ

มหรสพที&แห่หรือโฆษณาไปตามทาง จะตอ้งรับอนุญาตจากเจา้พนกังานจราจร เวน้แต่ขบวนแห่หรือการ
โฆษณานั4นเป็นของทางราชการ 

รถที&ใชโ้ฆษณาสินคา้หรือมหรสพดงักล่าวในวรรคหนึ&ง ถา้เขา้ขบวนแห่ที&รับอนุญาตแลว้ 
และในการอนุญาตนั4นไดร้ะบุรถที&ว่านี4 ไวด้ว้ยแลว้ รถนั4นไม่จาํตอ้งไดร้ับอนุญาต 

  
มาตรา ๑๓๔ หา้มมิใหผู้ใ้ดแข่งรถในทาง เวน้แต่จะไดร้ับอนุญาตเป็นหนงัสือจากเจา้

พนกังานจราจร 
หา้มมิใหผู้ใ้ดจดั สนบัสนุน หรือส่งเสริมให้มีการแข่งรถในทาง เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาต

เป็นหนงัสือจากเจา้พนกังานจราจร 



  
ลกัษณะ ๑๘ 

อาํนาจของเจา้พนกังานจราจรและพนกังานเจา้หนา้ที& 
                   

  
มาตรา ๑๓๕ เพื&อความปลอดภยัหรือความสะดวกในการจราจรเจา้พนกังานจราจรมีอาํนาจ

กาํหนดใหบ้ริเวณหรือพื4นที&ใดที&เจา้ของที&ดินไดเ้ปิดใหป้ระชาชนใชใ้นการจราจรเป็นทางตาม
พระราชบญัญติันี4  

  
มาตรา ๑๓๖ ใหอ้ธิบดีมีอาํนาจแต่งตั4งผูซึ้& งมีคุณสมบติัตามที&จะกาํหนดและผา่นการอบรม

ตามหลกัสูตรอาสาจราจร เพื&อใหท้าํหนา้ที&ช่วยเหลือการปฏิบติัหนา้ที&ของพนกังานเจา้หนา้ที& 
คุณสมบติัของผูที้&จะไดรั้บการอบรม รายละเอียดเกี&ยวกบัการฝึกอบรมหลกัสูตรอาสา

จราจรและหนา้ที&ของอาสาจราจร ตลอดจนเครื&องแบบ เครื&องหมายใหเ้ป็นไปตามที&อธิบดีกาํหนด 
  
มาตรา ๑๓๗ ในการปฏิบติัหนา้ที&ที&ไดรั้บมอบหมายของอาสาจราจรตามพระราชบญัญติันี4  

ใหอ้าสาจราจรเป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 
  
มาตรา ๑๓๘ ในกรณีที&มีเหตุฉุกเฉินหรืออุบติัเหตุเกิดขึ4น ทาํใหไ้มป่ลอดภยั หรือไม่สะดวก

ในการจราจรในอาณาบริเวณใด เจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ที&มีอาํนาจดาํเนินการไดต้ามที&
เห็นสมควรและจาํเป็นเกี&ยวกบัการจราจรในอาณาบริเวณนั4นเพื&อใหเ้กิดความปลอดภยัหรือความสะดวกใน
การจราจรดงัต่อไปนี4  

(๑) หา้มรถทุกชนิดหรือบางชนิดหรือคนเดินเทา้เดินในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด 
(๒) หา้มหยดุหรือจอดรถในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด 
(๓) หา้มเลี4ยวรถ กลบัรถ หรือถอยหลงัรถ ในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด 
(๔) กาํหนดทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใดใหร้ถเดินไดท้างเดียว 
ทั4งนี4  ชั&วระยะเวลาเท่าที&จาํเป็น 
  
มาตรา ๑๓๙ ในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใดที&เจา้พนกังานจราจรเห็นว่าถา้ไดอ้อก

ประกาศขอ้บงัคบัหรือระเบียบเกี&ยวกบัการจราจรแลว้จะเป็นการปลอดภยั และสะดวกในการจราจร ใหเ้จา้
พนกังานจราจรมีอาํนาจออกประกาศขอ้บงัคบั หรือระเบียบดงัต่อไปนี4  

(๑) หา้มรถทุกชนิดหรือบางชนิดเดิน 
(๒) หา้มหยดุหรือจอด 



(๓) หา้มเลี4ยวรถ กลบัรถ หรือถอยหลงัรถ 
(๔) กาํหนดใหร้ถเดินไดท้างเดียว 
(๕) กาํหนดระยะเวลาจอดรถในทางแคบหรือที&คบัขนั 
(๖) กาํหนดอตัราความเร็วของรถในทางภายในอตัราที&กาํหนดในกฎกระทรวง 
(๗) กาํหนดช่องหรือแนวทางเดินรถขึ4นและล่อง 
(๘) กาํหนดทางเดินรถทางเอกและทางเดินรถทางโท 
(๙) กาํหนดการจอดรถหรือที&จอดพกัรถ 
(๑๐) กาํหนดระเบียบการใชท้างหรือช่องเดินรถสาํหรับรถบางประเภท 
(๑๑) กาํหนดระเบียบเกี&ยวกบัการใชร้ถโรงเรียน 
(๑๒) กาํหนดระเบียบเกี&ยวกบัการบรรทุกคนโดยสารสาํหรับรถจกัรยาน 
(๑๓) ควบคุมขบวนแห่หรือการชุมนุมสาธารณะ 
(๑๔) ควบคุมหรือหา้มเลี4ยวรถในทางร่วมทางแยก 
(๑๕) ขีดเส้นหรือทาํเครื&องหมายจราจรบนผิวทาง หรือติดตั4งสญัญาณจราจร หรือ

เครื&องหมายจราจร 
(๑๖) กาํหนดระยะทางตอนใดใหข้บัรถลํ4าเขา้ไปในเส้นกึ&งกลางของทางที&เจา้พนกังาน

จราจรกาํหนดไวไ้ด ้
(๑๗) กาํหนดระเบียบเกี&ยวกบัการจอดรถที&ชาํรุด หักพงั ตลอดจนรถที&ซ่อมแซมในทาง 
(๑๘) กาํหนดระเบียบการขา้มทางของคนเดินเทา้บนทางที&ไม่มีทางขา้ม 
(๑๙) กาํหนดการใชโ้คมไฟ 
(๒๐) กาํหนดการใชเ้สียงสัญญาณ 
(๒๑) กาํหนดระเบียบการอนุญาตและการใชร้ถที&มีลอ้หรือส่วนที&สมัผสักบัผิวทางไม่ใช่ยาง 
  
มาตรา ๑๔๐ เมื&อเจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ที&พบวา่ผูข้บัขี&ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่

ปฏิบติัตามบทแห่งพระราชบญัญติันี4  หรือกฎหมายอนัเกี&ยวกบัรถนั4นๆ จะวา่กล่าว ตกัเตือนผูข้บัขี& หรือออก
ใบสั&งใหผู้ข้บัขี&ชาํระค่าปรับตามที&เปรียบเทียบกไ็ด ้ในกรณีที&ไมพ่บตวัผูข้บัขี&ก็ให้ติดหรือผกูใบสั&งไวที้&รถที&ผู ้
ขบัขี&เห็นไดง่้าย 

สาํหรับความผดิที&กาํหนดไวใ้นมาตรา ๑๕๗/๑ มาตรา ๑๕๙ มาตรา ๑๖๐ มาตรา ๑๖๐ ทวิ 
และมาตรา ๑๖๐ ตรี หา้มมิใหว้า่กล่าวตกัเตือนหรือทาํการเปรียบเทียบ 

ในการออกใบสั&งใหผู้ข้บัขี&ชาํระค่าปรับตามที&เปรียบเทียบตามวรรคหนึ&งเจา้พนกังานจราจร
หรือพนกังานเจา้หนา้ที&จะเรียกเก็บใบอนุญาตขบัขี&ไวเ้ป็นการชั&วคราวก็ได ้แต่ตอ้งออกใบรับแทนใบอนุญาต
ขบัขี&ใหแ้ก่ผูข้บัขี&ไว ้และเจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ที&ตอ้งรีบนาํใบอนุญาตขบัขี&ที&เรียกเก็บไว้
ไปส่งมอบพนกังานสอบสวนภายในแปดชั&วโมง นบัแต่เวลาที&ออกใบสั&ง 



ใบรับแทนใบอนุญาตขบัขี&ที&ออกใหต้ามวรรคสามใหใ้ชแ้ทนใบอนุญาตขบัขี&ไดเ้ป็นการ
ชั&วคราวไม่เกินเจ็ดวนั เมื&อเจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ที& หรือพนกังานสอบสวนไดว้า่กล่าว
ตกัเตือนหรือทาํการเปรียบเทียบปรับและผูข้บัขี&ไดช้าํระค่าปรับตามที&เปรียบเทียบแลว้ ใหคื้นใบอนุญาตขบัขี&
ทนัที 

ในกรณีเจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ที&ออกใบสั&งแต่ไมพ่บตวัผูข้บัขี& ให้
สนันิษฐานวา่เจา้ของรถหรือผูค้รอบครองรถเป็นผูก้ระทาํผิดดงักล่าวเวน้แต่สามารถพิสูจนไ์ดว้า่ผูอื้&นเป็นผู ้
ขบัขี& 

การกาํหนดจาํนวนค่าปรับตามที&เปรียบเทียบ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑที์&อธิบดีกาํหนด 
ใบสั&งและใบรับแทนใบอนุญาตขบัขี& ใหท้าํตามแบบที&เจา้พนกังานจราจรกาํหนด 
  
มาตรา ๑๔๑ ผูข้บัขี&หรือเจา้ของรถซึ& งไดรั้บใบสั&งตามมาตรา ๑๔๐ อาจเลือกปฏิบติัอยา่งใด

อยา่งหนึ&งดงัต่อไปนี4  
(๑) ชาํระค่าปรับตามจาํนวนที&ระบุไวใ้นใบสั&งหรือตามจาํนวนที&พนกังานสอบสวนแจง้ให้

ทราบ ณ สถานที&ที&ระบุไวใ้นใบสั&งหรือสถานที&ที&อธิบดีกาํหนดโดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาภายในวนั 
เวลา ที&ระบุไวใ้นใบสั&ง 

(๒) ชาํระค่าปรับตามจาํนวนที&ระบุไวใ้นใบสั&งโดยการส่งธนาณัติ หรือการส่งตัSวแลกเงิน
ของธนาคารโดยทางไปรษณียล์งทะเบียน สั&งจ่ายให้แก่อธิบดีพร้อมดว้ยสาํเนาใบสั&งไปยงัสถานที& และ
ภายในวนั เวลา ที&ระบุไวใ้นใบสั&ง เมื&อผูไ้ดรั้บใบสั&งไดช้าํระค่าปรับครบถว้นถูกตอ้งแลว้ใหค้ดีเป็นอนัเลิกกนั 
และในกรณีที&เจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ที&ไดเ้รียกเกบ็ใบอนุญาตขบัขี&ไวใ้หเ้จา้พนกังานจราจร
หรือพนกังานสอบสวนรีบจดัส่งใบอนุญาตขบัขี&ที&เรียกเก็บไวคื้นใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บใบสั&งโดยเร็ว และใหถื้อวา่ใบ
รับการส่งธนาณติั หรือใบรับการส่งตัSวแลกเงินประกอบกบัใบสั&งเป็นใบแทนใบอนุญาตขบัขี&ไดเ้ป็นเวลาสิบ
วนั นบัแต่วนัที&ส่งธนาณติั หรือตัSวแลกเงินดงักล่าว วิธีการชาํระค่าปรับโดยส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนและ
วิธีการส่งใบอนุญาตขบัขี&คืนใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บใบสั&งใหเ้ป็นไปตามระเบียบที&อธิบดีกาํหนด 

  
มาตรา ๑๔๑ ทวิ ในกรณีที&ผูข้บัขี&หรือเจา้ของรถซึ& งไดรั้บใบสั&งไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๑๔๑ 

ใหพ้นกังานสอบสวนมีอาํนาจดงัต่อไปนี4  
(๑) ในกรณีที&ทราบที&อยูข่องผูข้บัขี&หรือที&อยู่ของเจา้ของรถ ใหพ้นกังานสอบสวนออก

หมายเรียกผูข้บัขี&หรือเจา้ของรถใหม้ารายงานตวัที&พนกังานสอบสวนในกรณีดงักล่าวนี4  ผูไ้ดรั้บหมายเรียก
ตอ้งมารายงานตวัตามวนั เวลา และ ณ สถานที&ที&ระบุไวใ้นหมายเรียก และใหพ้นกังานสอบสวนดาํเนินการ
เปรียบเทียบและวา่กล่าวตกัเตือนผูไ้ดร้ับหมายเรียกดงักล่าว 

(๒) ในกรณีที&ไม่อาจส่งหมายเรียกใหแ้ก่ผูข้บัขี&หรือเจา้ของรถได ้ใหพ้นกังานสอบสวนแจง้
เป็นหนงัสือไปยงันายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนตแ์ละตามกฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งทางบก เพื&อให้



นายทะเบียนแจง้ใหผู้ม้าติดต่อขอชาํระภาษีประจาํปีสาํหรับรถคนันั4นไปรายงานตวัที&พนกังานสอบสวนตาม
หมายเรียก ถา้ผูม้าติดต่อขอชาํระภาษีประจาํปีเป็นเพียงตวัแทนของเจา้ของรถใหผู้ม้าติดต่อแจง้ใหเ้จา้ของรถ
ทราบเพื&อไปรายงานตวัที&พนกังานสอบสวนตามหมายเรียก ในกรณีดงักล่าวนี4  ใหน้ายทะเบียนงดรับชาํระ
ภาษีประจาํปี สาํหรับรถคนันั4นไวเ้ป็นการชั&วคราวจนกวา่จะไดรั้บแจง้จากพนกังานสอบสวนว่าไดมี้การ
ปฏิบติัตามหมายเรียกนั4นแลว้ การงดรับชาํระภาษีประจาํปีไมเ่ป็นเหตุใหผู้น้ั4นไม่ตอ้งชาํระเงินเพิ&มตาม
กฎหมายวา่ดว้ยรถยนตห์รือกฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งทางบก แลว้แต่กรณี 

  
มาตรา ๑๔๒ เจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ที&มีอาํนาจสั&งใหผู้ข้บัขี&หยดุรถในเมื&อ 
(๑) รถนั4นมีสภาพไม่ถกูตอ้งตามที&บญัญติัไวใ้นมาตรา ๖ 
(๒) เห็นว่าผูข้บัขี&หรือบุคคลใดในรถนั4นไดฝ่้าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามบทแห่ง

พระราชบญัญติันี4หรือกฎหมายอนัเกี&ยวกบัรถนั4นๆ 
ในกรณีที&เจา้พนกังานจราจร พนกังานสอบสวน หรือพนกังานเจา้หนา้ที&เห็นวา่ผูข้บัขี&ฝ่าฝืน

มาตรา ๔๓ (๑) หรือ (๒) ใหเ้จา้พนกังานจราจร พนกังานสอบสวน หรือพนกังานเจา้หนา้ที&สั&งใหมี้การ
ทดสอบผูข้บัขี&ดงักล่าววา่หย่อนความสามารถในอนัที&จะขบัหรือเมาสุราหรือของเมาอย่างอื&นหรือไม่ 

ในกรณีที&ผูข้บัขี&ตามวรรคสองไม่ยอมใหท้ดสอบ ใหเ้จา้พนกังานจราจร พนกังานสอบสวน 
หรือพนกังานเจา้หนา้ที&มีอาํนาจกกัตวัผูน้ั4นไวด้าํเนินการทดสอบไดภ้ายในระยะเวลาเท่าที&จาํเป็นแห่งกรณี
เพื&อให้การทดสอบเสร็จสิ4นไปโดยเร็ว และเมื&อผูน้ั4นยอมใหท้ดสอบแลว้ หากผลการทดสอบปรากฏว่าไม่ได้
ฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ (๑) หรือ (๒) ก็ใหป้ล่อยตวัไปทนัที 

การทดสอบตามมาตรานี4 ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการที&กาํหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๑๔๓ ถา้ปรากฏว่าผูข้บัขี&นาํรถที&มีสภาพไม่ถูกตอ้งตามมาตรา ๖ ไปใชใ้นทาง 

นอกจากจะตอ้งรับโทษตามบทบญัญติันั4นๆ แลว้ เจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ที&มีอาํนาจสั&งเป็น
หนงัสือใหเ้จา้ของรถหรือผูข้บัขี&ซ่อมหรือแกไ้ขรถใหถู้กตอ้ง 

  
มาตรา ๑๔๓ ทวิ เจา้พนกังานจราจร พนกังานเจา้หนา้ที& หรือผูต้รวจการมีอาํนาจสั&งใหผู้ข้บั

ขี&หยดุรถเพื&อทาํการตรวจสอบในเมื&อรถนั4นมีสภาพไม่ถูกตอ้งตามที&บญัญติัไวใ้นมาตรา ๑๐ ทวิ และมีอาํนาจ
สั&งเป็นหนงัสือใหร้ะงบัการใชร้ถนั4นเป็นการชั&วคราว และใหเ้จา้ของรถหรือผูข้บัขี&ซ่อมหรือแกไ้ขรถให้
ถกูตอ้ง 

  
มาตรา ๑๔๔ เมื&อเจา้ของรถหรือผูข้บัขี&ไดซ่้อมหรือแกไ้ขรถถูกตอ้งตามคาํสั&งเจา้พนกังาน

จราจร พนกังานเจา้หนา้ที& หรือผูต้รวจการ ซึ& งสั&งตามมาตรา ๑๔๓ หรือมาตรา ๑๔๓ ทวิ แลว้ ใหน้าํรถไปให้
เจา้พนกังานจราจรหรือผูที้&อธิบดีแต่งตั4งให้มีอาํนาจตรวจรถตรวจรับรอง เจา้ของรถหรือผูข้บัขี&จะนาํรถออก
ใชใ้นทางไดเ้มื&อไดรั้บใบตรวจรับรอง 



การตรวจรับรองรถตามวรรคหนึ&ง ใหเ้ป็นไปตามวิธีการที&กาํหนดในกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๑๔๕ บรรดาความผิดตามพระราชบญัญติันี4นอกจากความผิดที&กาํหนดโทษไวใ้น

มาตรา ๑๕๗/๑ มาตรา ๑๕๙ มาตรา ๑๖๐ มาตรา ๑๖๐ ทวิ และมาตรา ๑๖๐ ตรี ใหพ้นกังานสอบสวนผูมี้
อาํนาจทาํการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอาํนาจเปรียบเทียบหรือวา่กล่าว
ตกัเตือนได ้

ในกรณีที&ผูข้บัขี&ไดข้บัรถชนหรือโดนคนเดินเทา้ที&ขา้มทางนอกทางขา้มและอยู่ในระหวา่ง
ทางขา้มกบัเครื&องหมายจราจรแสดงเขตทางขา้ม หรือที&ขา้มทางนอกทางขา้มโดยลอด ขา้ม หรือผา่นสิ&งปิด
กั4น หรือแผงปิดกั4นที&เจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ที&นาํมาวางหรือตั4งอยู่บนทางเทา้หรือกลาง
ถนน เมื&อพนกังานสอบสวนมีเหตุผลอนัควรเชื&อว่าผูข้บัขี& ซึ& งเป็นผูต้อ้งหาไดใ้ชค้วามระมดัระวงัตามความใน
มาตรา ๓๒ แลว้ ใหพ้นกังานสอบสวนมีอาํนาจปล่อยตวัผูต้อ้งหาไปชั&วคราวโดยไม่มีประกนัได ้เมื&อ
ผูต้อ้งหาหรือผูมี้ประโยชนเ์กี&ยวขอ้งร้องขอ 

  
มาตรา ๑๔๖ เงินค่าปรับตามพระราชบญัญติันี4 ที&ไดรั้บในกรุงเทพมหานครหรือในจงัหวดั

ใด หรือในทอ้งถิ&นที&กระทรวงมหาดไทยประกาศกาํหนดใหแ้บ่งใหแ้ก่กรุงเทพมหานครหรือเทศบาลใน
จงัหวดันั4นเพื&อใชใ้นการดาํเนินการเกี&ยวกบัการจราจร ในอตัราร้อยละหา้สิบของจาํนวนเงินค่าปรับ หรือให้
ตกเป็นของทอ้งถิ&นที&กระทรวงมหาดไทยประกาศกาํหนดทั4งหมด 

  
ลกัษณะ ๑๙ 

บทกาํหนดโทษ 
                   

  
มาตรา ๑๔๗ ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๗๙ มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ 

มาตรา ๘๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๑๑๗ 
มาตรา ๑๓๑ หรือมาตรา ๑๓๒ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท 

  
มาตรา ๑๔๘ ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๖ วรรคหนึ&งหรือวรรคสอง มาตรา ๘ 

วรรคหนึ&ง มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๔ วรรคหนึ&ง มาตรา ๒๐ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา 
๓๘ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๔ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ วรรคหนึ&ง มาตรา ๕๗ มาตรา 
๕๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๓ วรรคสอง 
มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๗ มาตรา ๘๘ มาตรา ๙๖ วรรคหนึ&ง มาตรา ๙๗ 
มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๔ วรรค



หนึ& ง มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ&งหรือวรรคสาม มาตรา 
๑๒๓ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๒๙ หรือมาตรา ๑๓๓ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้ร้อยบาท 

ถา้ผูข้บัขี&รถจกัรยานยนตก์ระทาํความผิดตามมาตรา ๑๒๒ วรรคสอง ผูก้ระทาํตอ้งระวาง
โทษเป็นสองเท่าของโทษที&กาํหนดไวใ้นวรรคหนึ&ง 

  
มาตรา ๑๔๙ ผูใ้ดไมป่ฏิบติัตามมาตรา ๙๘ วรรคสองหรือวรรคสามตอ้งระวางโทษปรับไม่

เกินหา้ร้อยบาท 
  
มาตรา ๑๕๐ ผูใ้ด 
(๑) ไม่ปฏิบติัตามระเบียบหรือประกาศที&อธิบดีกาํหนดตามมาตรา ๘ วรรคสอง หรือมาตรา 

๑๔ วรรคสอง 
(๒) ไม่ปฏิบติัตามเงื&อนไขที&อธิบดีกาํหนดตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง 
(๓) ไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวงที&ออกตามมาตรา ๑๘ 
(๔) ขดัคาํสั&งเจา้พนกังานจราจรซึ& งสั&งตามมาตรา ๑๑๓ หรือ 
(๕) ขดัคาํสั&งเจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ที&ซึ& งสั&งตามมาตรา ๑๔๐ วรรคสอง 

ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้ร้อยบาท 
  
มาตรา ๑๕๑ ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๙ มาตรา ๕๒ 

มาตรา ๖๑ หรือมาตรา ๖๖ ตอ้งระวางโทษปรับตั4งแต่สองร้อยบาทถึงหา้ร้อยบาท 
  
มาตรา ๑๕๒ ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามมาตรา ๗ มาตรา ๑๐ ทวิ มาตรา ๑๓ วรรคหนึ&ง 

มาตรา ๑๕ วรรคหนึ&ง มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๑ วรรคหนึ&ง มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ (๑) มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ 
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๗ วรรคหนึ&ง มาตรา ๗๓ 
วรรคหนึ&งหรือวรรคสาม มาตรา ๗๗ วรรคหนึ&ง มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๙ วรรคหนึ&ง มาตรา ๙๐ 
มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ วรรคหนึ&ง มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๒๗ มาตรา ๑๒๘ 
หรือมาตรา ๑๓๐ หรือไมป่ฏิบติัตามประกาศที&อธิบดีกาํหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง หรือไมป่ฏิบติัตาม
กฎกระทรวงที&ออกตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๙๖ วรรคสอง ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหนึ& งพนั
บาท 

  
มาตรา ๑๕๓ ผูป้ระกอบการรับจา้งบรรทุกคนโดยสารโดยใชร้ถแท็กซี&ผูใ้ดไม่จอดรถ ณ 

สถานที&ที&กาํหนดตามพระราชกฤษฎีกาซึ& งออกตามมาตรา ๑๐๒ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหนึ& งพนับาท 
  



มาตรา ๑๕๔ ผูใ้ด 
(๑) ฝ่าฝืนคาํสั&งเจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ที&ตามมาตรา ๑๓๘ วรรคหนึ&ง หรือ

มาตรา ๑๔๒ วรรคหนึ&ง 
(๒) ฝ่าฝืนคาํสั&ง ขอ้บงัคบั หรือระเบียบของเจา้พนกังานจราจรตามมาตรา ๑๓๙ 
(๓) ฝ่าฝืนคาํสั&งเจา้พนักงานจราจร พนกังานสอบสวน หรือพนกังานเจา้หนา้ที&ตามมาตรา 

๑๔๒ วรรคสอง หรือ 
(๔) ฝ่าฝืนคาํสั&งเจา้พนักงานจราจร พนกังานเจา้หนา้ที& หรือผูต้รวจการตามมาตรา ๑๔๓ ทวิ 
ถา้ไม่เป็นความผิดที&กาํหนดโทษไวแ้ลว้ในพระราชบญัญติันี4  ตอ้งระวางโทษปรับครั4 งละไม่

เกินหนึ& งพนับาทผูใ้ด 
(๑) ฝ่าฝืนคาํสั&งเจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ที&ตามมาตรา ๑๓๘ วรรคหนึ&ง หรือ

มาตรา ๑๔๒ วรรคหนึ&งหรือวรรคสอง หรือ 
(๒) ฝ่าฝืนคาํสั&ง ขอ้บงัคบัหรือระเบียบของเจา้พนกังานจราจรซึ& งสั&งหรือประกาศตาม

มาตรา ๑๓๙ 
(๓) ฝ่าฝืนคาํสั&งเจา้พนักงานจราจร พนกังานเจา้หนา้ที& หรือผูต้รวจการตามมาตรา ๑๔๓ ทวิ 
ถา้ไม่เป็นความผิดที&กาํหนดโทษไวแ้ลว้ในพระราชบญัญติันี4  ตอ้งระวางโทษปรับครั4 งละไม่

เกินหนึ& งพนับาท 
  
มาตรา ๑๕๕ ผูใ้ดไมป่ฏิบติัตามมาตรา ๑๔๑ โดยไม่มีเหตุอนัสมควรตอ้งระวางโทษปรับ

ไม่เกินหนึ&งพนับาท 
  
มาตรา ๑๕๖ ผูใ้ดนาํรถที&เจา้พนกังานจราจร พนกังานเจา้หนา้ที& หรือผูต้รวจการไดส้ั&งให้

เจา้ของรถหรือผูข้บัขี&ซ่อมหรือแกไ้ขตามมาตรา ๑๔๓ หรือมาตรา ๑๔๓ ทวิ ไปใชใ้นทางโดยยงัมิไดร้ับใบ
ตรวจรับรองตามมาตรา ๑๔๔ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหนึ& งพนับาท และปรับรายวนัอีกวนัละหา้ร้อยบาท
จนกว่าจะปฏิบติัให้ถูกตอ้ง 

  
มาตรา ๑๕๗ ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบติัตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๓ (๓) (๔) (๖) (๗) หรือ 

(๙) มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๓ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ&งหรือมาตรา ๑๒๕ ตอ้ง
ระวางโทษปรับตั4งแต่สี& ร้อยบาทถึงหนึ& งพนับาท 

  
มาตรา ๑๕๗/๑ ผูข้บัขี&ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามคาํสั&งของเจา้พนกังานจราจร พนกังาน

สอบสวน พนกังานเจา้หนา้ที& หรือผูต้รวจการที&ใหมี้การตรวจสอบผูข้บัขี&ตามมาตรา ๔๓ ทวิ หรือฝ่าฝืน 



หรือไม่ปฏิบติัตามคาํสั&งของผูต้รวจการที&ใหมี้การทดสอบผูข้บัขี&ตามมาตรา ๔๓ ตรี ตอ้งระวางโทษปรับไม่
เกินหนึ& งพนับาท 

ผูข้บัขี&ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ ทวิ วรรคหนึ&ง ตอ้งระวางโทษสูงกวา่ที&กาํหนดไวใ้นกฎหมาย
วา่ดว้ยยาเสพติดใหโ้ทษหรือกฎหมายวา่ดว้ยวตัถุที&ออกฤทธิP ต่อจิตและประสาทอีกหนึ& งในสาม และใหศ้าล
สั&งพกัใชใ้บอนุญาตขบัขี&ของผูน้ั4นมีกาํหนดไม่นอ้ยกวา่หกเดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขบัขี& 

ถา้การกระทาํความผิดตามวรรคสองเป็นเหตุให้ผูอื้&นไดร้ับอนัตรายแก่กายหรือจิตใจ 
ผูก้ระทาํตอ้งระวางโทษจาํคุกตั4งแต่หนึ& งปีถึงหา้ปี และปรับตั4งแต่สองหมื&นบาทถึงหนึ&งแสนบาท และให้ศาล
สั&งพกัใชใ้บอนุญาตขบัขี&ของผูน้ั4นมีกาํหนดไม่นอ้ยกวา่หนึ& งปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขบัขี& 

ถา้การกระทาํความผิดตามวรรคสองเป็นเหตุให้ผูอื้&นไดร้ับอนัตรายสาหสั ผูก้ระทาํตอ้ง
ระวางโทษจาํคุกตั4งแต่สองปีถึงหกปี และปรับตั4งแต่สี&หมื&นบาทถึงหนึ&งแสนสองหมื&นบาท และใหศ้าลสั&งพกั
ใชใ้บอนุญาตขบัขี&ของผูน้ั4นมีกาํหนดไม่นอ้ยกวา่สองปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขบัขี& 

ถา้การกระทาํความผิดตามวรรคสองเป็นเหตุให้ผูอื้&นถึงแก่ความตาย ผูก้ระทาํตอ้งระวาง
โทษจาํคุกตั4งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับตั4งแต่หกหมื&นบาทถึงสองแสนบาท และใหศ้าลสั&งเพิกถอน
ใบอนุญาตขบัขี& 

  
มาตรา ๑๕๘ ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ&ง มาตรา ๒๘ หรือมาตรา 

๑๐๐ วรรคหนึ&งหรือวรรคสอง หรือไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวงที&ออกตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง ตอ้งระวาง
โทษจาํคุกไม่เกินหนึ&งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพนับาท หรือทั4งจาํทั4งปรับ 

  
มาตรา ๑๕๙ ผูข้บัขี&ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามคาํสั&งเจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ที&ซึ& งสั&ง

ตามมาตรา ๕๙ วรรคหนึ&ง หรือขดัขวางเจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ที&มิใหเ้คลื&อนยา้ยรถ หรือมิ
ใหใ้ชเ้ครื&องมือบงัคบัรถมิใหเ้คลื&อนยา้ยตามมาตรา ๕๙ วรรคสอง ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามเดือนหรือ
ปรับไม่เกินหา้พนับาท หรือทั4งจาํทั4งปรับ 

ผูใ้ดทาํใหเ้สียหาย ทาํลาย ทาํใหเ้สื&อมค่า หรือทาํใหไ้ร้ประโยชนซึ์& งเครื&องมือบงัคบัรถมิให้
เคลื&อนยา้ยหรือเคลื&อนยา้ยรถที&เจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ที&ไดใ้ชเ้ครื&องมือบงัคบัมิให้
เคลื&อนยา้ยตามมาตรา ๕๙ วรรคสอง โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานสอบสวน 
ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหา้พนับาท หรือทั4งจาํทั4งปรับ 

  
มาตรา ๑๖๐ ผูใ้ดไมป่ฏิบติัตามมาตรา ๗๘ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามเดือน หรือ

ปรับตั4งแต่สองพนับาทถึงหนึ&งหมื&นบาท หรือทั4งจาํทั4งปรับ 



ถา้การไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๗๘ เป็นเหตุใหบุ้คคลอื&นไดรั้บอนัตรายสาหสัหรือตาย ผูไ้ม่
ปฏิบติัตามตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั4งแต่หา้พนับาทถึงสองหมื&นบาท หรือทั4งจาํทั4ง
ปรับ 

ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ (๑) (๕) หรือ (๘) ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับตั4ง
แต่สองพนับาทถึงหนึ&งหมื&นบาท หรือทั4งจาํทั4งปรับ 

  
มาตรา ๑๖๐ ทวิ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๑๓๔ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับตั4ง

แต่สองพนับาทถึงหนึ&งหมื&นบาท หรือทั4งจาํทั4งปรับ และใหศ้าลสั&งพกัใชใ้บอนุญาตขบัขี&ของผูน้ั4นมีกาํหนด
ไม่นอ้ยกวา่หนึ& งเดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขบัขี& 

  
มาตรา ๑๖๐ ตรี ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ (๒) ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหนึ&งปีหรือปรับตั4ง

แต่หา้พนับาทถึงสองหมื&นบาท หรือทั4งจาํทั4งปรับ และให้ศาลสั&งพกัใชใ้บอนุญาตขบัขี&ของผูน้ั4นมีกาํหนดไม่
นอ้ยกว่าหกเดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขบัขี& 

ถา้การกระทาํความผิดตามวรรคหนึ&งเป็นเหตุใหผู้อื้&นไดรั้บอนัตรายแก่กายหรือจิตใจ
ผูก้ระทาํตอ้งระวางโทษจาํคุกตั4งแต่หนึ& งปีถึงหา้ปี และปรับตั4งแต่สองหมื&นบาทถึงหนึ&งแสนบาท และให้ศาล
สั&งพกัใชใ้บอนุญาตขบัขี&ของผูน้ั4นมีกาํหนดไม่นอ้ยกวา่หนึ& งปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขบัขี& 

ถา้การกระทาํความผิดตามวรรคหนึ&งเป็นเหตุใหผู้อื้&นไดรั้บอนัตรายสาหสั ผูก้ระทาํตอ้ง
ระวางโทษจาํคุกตั4งแต่สองปีถึงหกปี และปรับตั4งแต่สี&หมื&นบาทถึงหนึ&งแสนสองหมื&นบาท และใหศ้าลสั&งพกั
ใชใ้บอนุญาตขบัขี&ของผูน้ั4นมีกาํหนดไม่นอ้ยกวา่สองปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขบัขี& 

ถา้การกระทาํความผิดตามวรรคหนึ&งเป็นเหตุใหผู้อื้&นถึงแก่ความตาย ผูก้ระทาํตอ้งระวาง
โทษจาํคุกตั4งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับตั4งแต่หกหมื&นบาทถึงสองแสนบาท และใหศ้าลสั&งเพิกถอน
ใบอนุญาตขบัขี& 

  
มาตรา ๑๖๑ ในกรณีที&ผูข้บัขี&ผูใ้ดไดก้ระทาํความผิดตามพระราชบญัญติันี4 ใหผู้บ้ญัชาการ

ตาํรวจนครบาล ผูบ้ญัชาการตาํรวจภูธร ผูบ้งัคบัการตาํรวจจราจรผูบ้งัคบัการตาํรวจทางหลวง หรือผูซึ้& งไดรั้บ
มอบอาํนาจจากผูด้าํรงตาํแหน่ง ดงักล่าวมีอาํนาจสั&งยึดใบอนุญาตขบัขี&ของผูน้ั4นมีกาํหนดครั4 งละไม่เกินหก
สิบวนั 

ผูส้ั&งยึดใบอนุญาตขบัขี&ตามวรรคหนึ&งอาจบนัทึกการยึดและคะแนนไวด้า้นหลงัใบอนุญาต
ขบัขี&ที&ถูกยึด และดาํเนินการอบรม ทดสอบผูข้บัขี&ที&กระทาํผิดซํ4าตั4งแต่สองครั4 งภายในหนึ&งปี รวมทั4งสั&งพกั
ใชใ้บอนุญาตขบัขี&ที&เสียคะแนนมากของผูข้บัขี&นั4นมีกาํหนดครั4 งละไม่เกินเกา้สิบวนั 

การดาํเนินการบนัทึกคะแนน อบรม ทดสอบผูข้บัขี&ที&กระทาํผิด และการพกัใชใ้บอนุญาต
ขบัขี& ให้เป็นไปตามที&อธิบดีกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



ผูข้บัขี&ซึ& งถกูสั&งยึดใบอนุญาตขบัขี&ตามวรรคหนึ& ง หรือถูกสั&งพกัใชใ้บอนุญาตขบัขี&ตามวรรค
สอง มีสิทธิอุทธรณ์คาํสั&งต่ออธิบดีภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัที&ถูกสั&งยึดหรือสั&งพกัใชใ้บอนุญาตขบัขี& 

ใหอ้ธิบดีวินิจฉยัอทุธรณ์ตามวรรคสี&ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที&ไดรั้บคาํอทุธรณ์ ถา้ไม่ได้
วินิจฉยัชี4ขาดภายในเวลาดงักล่าว ใหถื้อวา่อธิบดีวินิจฉยัไม่ใหยึ้ดใบอนุญาตขบัขี& หรือไมพ่กัใชใ้บอนุญาต
ขบัขี&ตามคาํอุทธรณ์ของผูข้บัขี& 

คาํวินิจฉยัของอธิบดีใหเ้ป็นที&สุด 
  
มาตรา ๑๖๒ ในคดีที&ผูข้บัขี&ตอ้งคาํพิพากษาวา่ไดก้ระทาํความผิดตามพระราชบญัญติันี4หรือ

กฎหมายอนัเกี&ยวกบัรถนั4นๆ นอกจากจะไดรั้บโทษสาํหรับการกระทาํดงักล่าวแลว้ ถา้ศาลเห็นวา่หากใหผู้ ้
นั4นขบัรถต่อไปอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่บุคคลหรือทรัพยสิ์นของผูอื้&น ใหศ้าลมีอาํนาจสั&งเพิกถอน
ใบอนุญาตขบัขี&ของผูน้ั4นได ้

ในกรณีที&ศาลเห็นวา่ พฤติกรรมของผูก้ระทาํผิดตามวรรคหนึ&งยงัอยู่ในวิสยัที&จะแกไ้ขฟื4 นฟู
ไดศ้าลอาจมีคาํสั&งพกัใชใ้บอนุญาตขบัขี&ของผูน้ั4นและใหผู้น้ั4นทาํงานบริการสังคมหรือทาํงาน
สาธารณประโยชนภ์ายใตเ้งื&อนไขและระยะเวลาที&ศาลกาํหนด โดยใหอ้ยู่ในความดูแลของพนกังานคุม
ประพฤติ เจา้หนา้ที&ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือองคก์ารซึ& งมีวตัถุประสงคเ์พื&อการบริการสงัคมการกศุล
สาธารณะ หรือสาธารณประโยชนที์&ยินยอมรับดูแลดว้ยก็ได ้และถา้ความปรากฏในภายหลงัว่าผูก้ระทาํผิด
ดงักล่าวไม่ปฏิบติัตามคาํสั&งหรือเงื&อนไขที&กาํหนดไวใ้หศ้าลมีอาํนาจสั&งเพิกถอนใบอนุญาตขบัขี&ของผูน้ั4น
ตามวรรคหนึ&ง 

ผูใ้ดขบัขี&รถในระหวา่งที&ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขบัขี&ตามคาํสั&งของศาล ตอ้งระวางโทษ
จาํคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสี&หมื&นบาท 

  
มาตรา ๑๖๓ คดีที&มีผูก้ระทาํการอยา่งใดอยา่งหนึ& งอนัเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามบท

แห่งพระราชบญัญติันี4หรือกฎหมายอนัเกี&ยวกบัทางหลวงหรือกฎหมายอนัเกี&ยวกบัรถนั4นๆ ถา้การฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัตามนั4นก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่สัญญาณจราจรหรือเครื&องหมายจราจรที&พนกังานเจา้หนา้ที&
ไดท้าํหรือติดตั4งไว ้เมื&อพนกังานอยัการยื&นฟ้องผูก้ระทาํความผิด ใหพ้นกังานอยัการเรียกราคาหรือค่าเสียหาย
สาํหรับสัญญาณจราจรหรือเครื&องหมายจราจรดงักล่าวดว้ย 

  
  

ผูร้ับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก เกรียงศกัดิP  ชมะนนัทน ์

นายกรัฐมนตรี 



 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบันี4  คือ เนื&องจากการคมนาคมและขนส่งทางบกได้
เจริญกา้วหนา้ขยายตวัไปทั&วประเทศและเชื&อมโยงไปยงัประเทศใกลเ้คียง และจาํนวนยานพาหนะในทอ้ง
ถนนและทางหลวงไดท้วีจาํนวนขึ4นเป็นลาํดบั ประกอบกบัประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคีในอนุสัญญาว่าดว้ย
การจราจรทางถนนและพิธีสารว่าดว้ยเครื&องหมายและสญัญาณตามถนน สมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ย
การจราจรทางบกซึ& งไดใ้ชบ้งัคบัมากวา่สี&สิบปี ใหเ้หมาะสมกบัสภาพการจราจรและจาํนวนยานพาหนะที&
เพิ&มขึ4น และเพื&อความปลอดภยัแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์นของประชาชน จึงจาํเป็นตอ้งตรา
พระราชบญัญติันี4 ขึ4น 
  
พระราชบญัญติัจราจรทางบก (ฉบบัที& ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบันี4  คือ เนื&องจากไดมี้การประกาศใช้
พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บางมาตรามีลกัษณะไม่เหมาะสมและบกพร่องขดัต่อการปฏิบติั
ในบางทอ้งที& จึงเห็นสมควรที&จะตราพระราชบญัญติัเพื&อแกไ้ขเพิ&มเติมฉบบันี4 ขึ4น 
  
พระราชบญัญติัจราจรทางบก (ฉบบัที& ๓) พ.ศ. ๒๕๒๙ 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบันี4  คือ เนื&องจากพระราชบญัญติัจราจรทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ&งใชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบนั มีบทบญัญติัหา้มรถบรรทุกและรถบรรทุกคนโดยสารแล่นในช่อง
ทางเดินรถดา้นขวามือขอ้หา้มนี4รวมถึงรถบรรทุกเลก็ที&มีนํ4าหนกัรถไม่เกินหนึ&งพนัหกร้อยกิโลกรัมดว้ยแต่
รถดงักล่าวมิใช่รถที&มีความเร็วชา้หรือใชค้วามเร็วตํ&า จึงไม่จาํเป็นตอ้งบงัคบัใหข้บัรถในช่องทางเดินรถ
ดา้นซา้ยสุด การบงัคบัเช่นนี4ทาํใหผู้ใ้ชร้ถดงักล่าวไม่ไดร้ับความเป็นธรรม สมควรใหร้ถบรรทุกเลก็ที&มี
นํ4าหนกัไม่เกินหนึ&งพนัหกร้อยกิโลกรัม สามารถใชท้างเดินรถขวามือได ้จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติันี4
ขึ4น 
  
ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบบัที& ๓๙ เรื&อง การแกไ้ขเพิ&มเติมกฎหมายวา่ดว้ยจราจร
ทางบก ลงวนัที& ๒๘ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
  
พระราชบญัญติัจราจรทางบก (ฉบบัที& ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบันี4  คือ โดยที&พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 
๒๕๒๒ ไดใ้ชบ้งัคบัมาเป็นเวลานานแลว้บทบญัญติับางประการแห่งพระราชบญัญติัดงักล่าวไม่เหมาะสม
กบัสภาพการณ์ในปัจจุบนั สมควรแกไ้ขเพิ&มเติมบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบกพ.ศ. ๒๕๒๒ 
ใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ4น เพื&อใหเ้กิดความสะดวกและความปลอดภยัในการจราจร จึง
จาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติันี4  
  
พระราชบญัญติัจราจรทางบก (ฉบบัที& ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

  
มาตรา ๔ ในกรณีของรถยนตที์&ไดจ้ดทะเบียนไวแ้ลว้ก่อนวนัที&พระราชบญัญติันี4 ใชบ้งัคบั 

ใหผู้ข้บัขี&รถยนตแ์ละคนโดยสารรถยนตน์ั4น ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามมาตรา ๑๒๓ วรรคสอง แห่ง
พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ& งแกไ้ขเพิ&มเติมโดยพระราชบญัญติันี4  เป็นเวลาสองปีนบัแต่
วนัที&พระราชบญัญติันี4 ใชบ้งัคบั 

  
มาตรา ๕ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญติันี4  
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบันี4  คือ โดยที&ในปัจจุบนั อบุติัเหตุจากการจราจร
ทางบกมีผลต่อการพฒันาประเทศโดยตรงและมีแนวโนม้ที&จะเพิ&มจาํนวนสูงขึ4นเป็นอนัมาก สมควรกาํหนด
มาตรการเพื&อสร้างความปลอดภยัและลดความรุนแรงของอนัตรายที&อาจเกิดขึ4นแก่ผูข้บัขี&รถยนตแ์ละคน
โดยสารรถยนต ์โดยกาํหนดใหผู้ข้บัขี&รถยนตต์อ้งรัดร่างกายดว้ยเขม็ขดันิรภยัไวก้บัที&นั&งในขณะขบัรถยนต ์
และตอ้งจดัใหค้นโดยสารรถยนต ์ซึ& งนั&งที&นั&งตอนหนา้แถวเดียวกบัที&นั&งผูข้บัขี&รถยนตรั์ดร่างกายดว้ยเข็มขดั
นิรภยัไวก้บัที&นั&งในขณะโดยสารรถยนต ์และคนโดยสารรถยนตด์งักล่าวตอ้งรัดร่างกายดว้ยเข็มขดันิรภยัไว้
กบัที&นั&งในขณะโดยสารรถยนตด์ว้ย จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติันี4  
  
พระราชบญัญติัจราจรทางบก (ฉบบัที& ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบันี4  คือ โดยที&ในปัจจุบนัอุบติัเหตุร้ายแรงที&เกิดขึ4น
บนทอ้งถนนอนัเป็นเหตุใหเ้กิดอนัตรายแก่ชีวิตและทรัพยสิ์นของบุคคลต่างๆ นั4น มีสาเหตุส่วนหนึ& ง
เนื&องมาจากผูข้บัขี&เมาสุราหรือของเมาอยา่งอื&นหรือเสพวตัถุที&ออกฤทธิP ต่อจิตและประสาทกลุ่มแอมเฟตามีน
ในขณะขบัรถ แมจ้ะไดมี้การจบักุมปราบปรามและป้องกนัมิใหผู้ข้บัขี&เสพหรือเมาสิ&งต่างๆ ดงักล่าวในขณะ
ขบัรถแลว้ก็ตาม แต่กป็รากฏวา่ยงัมีผูข้บัขี&ที&ฝ่าฝืนอยู่อีก สมควรกาํหนดใหผู้ต้รวจการตามกฎหมายวา่ดว้ย
การขนส่งทางบกและผูต้รวจการตามกฎหมายว่าดว้ยรถยนตมี์อาํนาจดาํเนินการเกี&ยวกบัการทดสอบหรือการ
ตรวจสอบของมึนเมาหรือสารเสพติดดงักล่าวในผูข้บัขี&ไดเ้ช่นเดียวกบัเจา้พนกังานจราจรและพนกังาน



เจา้หนา้ที&ตามกฎหมายวา่ดว้ยการจราจรทางบกเพื&อเป็นการแบ่งเบาภาระของเจา้พนกังานดงักล่าวและ
ปรับปรุงอาํนาจหนา้ที&ของเจา้พนกังานจราจร พนกังานสอบสวน พนกังานเจา้หนา้ที& และผูต้รวจการให้
สามารถดาํเนินการทดสอบหรือตรวจสอบตลอดจนจบักุมปราบปราบผูข้บัขี&ซึ& งเมาสุราหรือของเมาอยา่งอื&น
หรือเสพวตัถุที&ออกฤทธิP ต่อจิตและประสาทกลุ่มแอมเฟตามีนในขณะขบัรถใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และทาํใหเ้กิดความปลอดภยัในทอ้งถนนมากยิ&งขึ4น จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติันี4  
  
พระราชบญัญติัจราจรทางบก (ฉบบัที& ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  
มาตรา ๓ ใหแ้กไ้ขคาํว่า “รถยนตร์”“รถจกัรยานยนตร์” และ “เครื&องยนตร์” ใน

พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที&แกไ้ขเพิ&มเติม เป็นคาํวา่ “รถยนต”์“รถจกัรยานยนต”์ และ 
“เครื&องยนต”์ ทุกแห่ง 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบันี4  คือ โดยที&ในปัจจุบนัการโดยสาร
รถจกัรยานยนตเ์ป็นที&นิยมกนัอย่างแพร่หลาย และจาํนวนอุบติัเหตุอนัเนื&องจากรถจกัรยานยนตไ์ดเ้พิ&มมาก
ขึ4น ประกอบกบัการเกิดอุบติัเหตุทางถนนอนัเนื&องมาจากการขบัรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอยา่งอื&น หรือ
เสพยาเสพติดใหโ้ทษ หรือวตัถุที&ออกฤทธิP ต่อจิตและประสาทไดเ้พิ&มสูงขึ4นดว้ย สมควรกาํหนดใหค้น
โดยสารรถจกัรยานยนตต์อ้งสวมหมวกที&จดัทาํขึ4นโดยเฉพาะเพื&อป้องกนัอนัตราย และกาํหนดใหค้วามผิด
ของผูข้บัขี&ที&ไดข้บัรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื&น เป็นความผิดที&ไม่อาจวา่กลา่วตกัเตือนหรือทาํการ
เปรียบเทียบได ้รวมทั4งปรับปรุงบทกาํหนดโทษสาํหรับความผิดฐานขบัรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอยา่ง
อื&น หรือเสพยาเสพติดให้โทษหรือวตัถุที&ออกฤทธิP ต่อจิตและประสาท ตลอดจนปรับปรุงประเภทของรถที&ใช้
บรรทุกคน สตัว ์หรือสิ&งของให้ครอบคลุมถึงการบรรทุกของรถทุกประเภทดว้ย จึงจาํเป็นตอ้งตรา
พระราชบญัญติันี4  
  
พระราชบญัญติัจราจรทางบก (ฉบบัที& ๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  
มาตรา ๒ พระราชบญัญติันี4 ใหใ้ชบ้งัคบัเมื&อพน้กาํหนดเกา้สิบวนันบัแต่วนัประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบันี4  คือ โดยที&ปัจจุบนั ผูข้บัขี&ใชโ้ทรศพัทเ์คลื&อนที&
ในขณะขบัรถ เป็นสาเหตุหนึ& งที&ก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุทางถนนและก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ชีวิต ร่างกายและ
ทรัพยสิ์นของบุคคล สมควรแกไ้ขเพิ&มเติมพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื&อกาํหนดหา้มผูข้บั
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