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พระราชบัญญัติ 
จราจรทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให)ไว) ณ วันท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เป/นป0ที่ ๓๔ ในรัชกาลป3จจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล)าฯ 
ให)ประกาศว7า 

 
โดยท่ีเป/นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว7าด)วยการจราจรทางบก 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล)าฯ ให)ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว) โดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแห7งชาติ ดังต7อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว7า “พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให)ใช)บังคับเม่ือพ)นกําหนดเก)าสิบวันนับแต7วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป/นต)นไป 
 
มาตรา ๓  ให)ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
(๒) พระราชบัญญัติจราจรทางบก แก)ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
(๓) พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
(๔) พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๘ 
(๕) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๙ ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
(๑) “การจราจร” หมายความว7า การใช)ทางของผู)ขับข่ี คนเดินเท)า หรือคนท่ีจูง ข่ี 

หรือไล7ต)อนสัตวI 
(๒) “ทาง” หมายความว7า ทางเดินรถ ช7องเดินรถ ช7องเดินรถประจําทาง ไหล7ทาง 

ทางเท)า ทางข)าม ทางร7วมทางแยก ทางลาด ทางโค)ง สะพาน และลานท่ีประชาชนใช)ในการจราจร 
และให)หมายความรวมถึงทางส7วนบุคคลท่ีเจ)าของยินยอมให)ประชาชนใช)ในการจราจรหรือท่ีเจ)า
พนักงานจราจรได)ประกาศให)เป/นทางตามพระราชบัญญัติน้ีด)วย แต7ไม7รวมไปถึงทางรถไฟ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๙๖/ตอนท่ี ๘/ฉบับพิเศษ หน)า ๑/๒๙ มกราคม ๒๕๒๒ 
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(๓) “ทางเดินรถ” หมายความว7า พ้ืนท่ีที่ทําไว)สําหรับการเดินรถไม7ว7าในระดับพ้ืนดิน 
ใต)หรือเหนือพ้ืนดิน 

(๔) “ช7องเดินรถ” หมายความว7า ทางเดินรถท่ีจัดแบ7งเป/นช7องสําหรับการเดินรถ 
โดยทําเคร่ืองหมายเป/นเส)นหรือแนวแบ7งเป/นช7องไว) 

(๕) “ช7องเดินรถประจําทาง” หมายความว7า ช7องเดินรถท่ีกําหนดให)เป/นช7องเดินรถ
สําหรับรถโดยสารประจําทางหรือรถบรรทุกคนโดยสารประเภทท่ีผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนด 

(๖) “ทางเดินรถทางเดียว” หมายความว7า ทางเดินรถใดท่ีกําหนดให)ผู)ขับรถขับไปใน
ทิศทางเดียวกันตามเวลาท่ีเจ)าพนักงานจราจรกําหนด 

(๗) “ขอบทาง” หมายความว7า แนวริมของทางเดินรถ 
(๘) “ไหล7ทาง” หมายความว7า พ้ืนท่ีท่ีต7อจากขอบทางออกไปทางด)านข)างซึ่งยังมิได)

จัดทําเป/นทางเท)า 
(๙) “ทางร7วมทางแยก” หมายความว7า พ้ืนท่ีท่ีทางเดินรถต้ังแต7สองสายตัดผ7านกัน 

รวมบรรจบกัน หรือติดกัน 
(๑๐) “วงเวียน” หมายความว7า ทางเดินรถท่ีกําหนดให)รถเดินรอบเคร่ืองหมาย

จราจรหรือสิ่งท่ีสร)างข้ึนในทางร7วมทางแยก 
(๑๑) “ทางเท)า” หมายความว7า พ้ืนท่ีท่ีทําไว)สําหรับคนเดินซึ่งอยู7ข)างใดข)างหน่ึงของ

ทาง หรือท้ังสองข)างของทาง หรือส7วนท่ีอยู7ชิดขอบทางซึ่งใช)เป/นท่ีสําหรับคนเดิน 
(๑๒) “ทางข)าม” หมายความว7า พ้ืนท่ีท่ีทําไว)สําหรับให)คนเดินเท)าข)ามทางโดยทํา

เคร่ืองหมายเป/นเส)นหรือแนวหรือตอกหมุดไว)บนทาง และให)หมายความรวมถึงพ้ืนท่ีท่ีทําให)คนเดิน
เท)าข)ามไม7ว7าในระดับใต)หรือเหนือพ้ืนดินด)วย 

(๑๓) “เขตปลอดภัย” หมายความว7า พ้ืนท่ีในทางเดินรถท่ีมีเคร่ืองหมายแสดงไว)ให)
เห็นได)ชัดเจนทุกเวลา สําหรับให)คนเดินเท)าท่ีข)ามทางหยุดรอหรือให)คนท่ีข้ึนหรือลงรถหยุดรอก7อนจะ
ข)ามทางต7อไป 

(๑๔) “ท่ีคับขัน” หมายความว7า ทางท่ีมีการจราจรพลุกพล7านหรือมีสิ่งกีดขวาง หรือ
ในท่ีซึ่งมองเห็นหรือทราบได)ล7วงหน)าว7าอาจเกิดอันตรายหรือความเสียหายแก7รถหรือคนได)ง7าย 

(๑๕) “รถ” หมายความว7า ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เว)นแต7รถไฟและรถราง 
(๑๖) “รถยนตI” หมายความว7า รถท่ีมีล)อต้ังแต7สามล)อและเดินด)วยกําลังเคร่ืองยนตI 

กําลังไฟฟOาหรือพลังงานอ่ืน ยกเว)นรถท่ีเดินบนราง 
(๑๗) “รถจักรยานยนตI” หมายความว7า รถท่ีเดินด)วยกําลังเคร่ืองยนตI กําลังไฟฟOา 

หรือพลังงานอ่ืน และมีล)อไม7เกินสองล)อ ถ)ามีพ7วงข)างมีล)อเพ่ิมอีกไม7เกินหน่ึงล)อ 
(๑๘) “รถจักรยาน” หมายความว7า รถท่ีเดินด)วยกําลังของผู)ขับข่ีท่ีมิใช7เป/นการลาก

เข็น 
(๑๙) “รถฉุกเฉิน” หมายความว7า รถดับเพลิงและรถพยาบาลของราชการบริหาร

ส7วนกลาง ราชการบริหารส7วนภูมิภาค และราชการบริหารส7วนท)องถ่ิน หรือรถอ่ืนท่ีได)รับอนุญาตจาก
ผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติให)ใช)ไฟสัญญาณแสงวับวาบ หรือให)ใช)เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียง
สัญญาณอย7างอ่ืนตามท่ีจะกําหนดให) 

(๒๐) “รถบรรทุก” หมายความว7า รถยนตIที่สร)างข้ึนเพ่ือใช)บรรทุกสิ่งของหรือสัตวI 
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(๒๑) “รถบรรทุกคนโดยสาร” หมายความว7า รถยนตIท่ีสร)างข้ึนเพ่ือใช)บรรทุกคน
โดยสารเกินเจ็ดคน 

(๒๒) “รถโรงเรียน” หมายความว7า รถบรรทุกคนโดยสารท่ีโรงเรียนใช)รับส7งนักเรียน 
(๒๓) “รถโดยสารประจําทาง” หมายความว7า รถบรรทุกคนโดยสารท่ีเดินตามทางท่ี

กําหนดไว) และเรียกเก็บค7าโดยสารเป/นรายคนตามอัตราท่ีวางไว)เป/นระยะทางหรือตลอดทาง 
(๒๔) “รถแท็กซี่” หมายความว7า รถยนตIที่ใช)รับจ)างบรรทุกคนโดยสารไม7เกินเจ็ดคน 
(๒๕) “รถลากจูง” หมายความว7า รถยนตIท่ีสร)างข้ึนเพ่ือใช)สําหรับลากจูงรถหรือ

เคร่ืองมือการเกษตรหรือเคร่ืองมือการก7อสร)าง โดยตัวรถน้ันเองมิได)ใช)สําหรับบรรทุกคนหรือสิ่งของ 
(๒๖) “รถพ7วง” หมายความว7า รถท่ีเคลื่อนท่ีไปโดยใช)รถอ่ืนลากจูง 
(๒๗) “มาตรแท็กซี่” หมายความว7า เคร่ืองแสดงอัตราและค7าโดยสารของรถแท็กซี่ 

โดยอาศัยเกณฑIระยะทางหรือเวลาการใช)รถแท็กซี่ หรือโดยอาศัยท้ังระยะทางและเวลาการใช)รถ
แท็กซี่ 

(๒๘) “ผู) ขับข่ี” หมายความว7า ผู)ขับรถ ผู)ประจําเคร่ืองอุปกรณIการขนส7งตาม
กฎหมายว7าด)วยการขนส7ง ผู)ลากเข็นยานพาหนะ 

(๒๙) “คนเดินเท)า” หมายความว7า คนเดินและให)รวมตลอดถึงผู)ใช)เก)าอ้ีล)อสําหรับ
คนพิการหรือรถสําหรับเด็กด)วย 

(๓๐) “เจ)าของรถ” หมายความรวมถึงผู)มีรถไว)ในครอบครองด)วย 
(๓๑) “ผู)เก็บค7าโดยสาร” หมายความว7า ผู)ซึ่งรับผิดชอบในการเก็บค7าโดยสาร และ

ผู)ดูแลคนโดยสารท่ีอยู7ประจํารถบรรทุกคนโดยสาร 
(๓๒) “ใบอนุญาตขับข่ี” หมายความว7า ใบอนุญาตขับรถยนตIตามกฎหมายว7าด)วย

รถยนตI ใบอนุญาตสําหรับคนขับรถตามกฎหมายว7าด)วยรถจ)าง ใบอนุญาตขับข่ีตามกฎหมายว7าด)วย
ล)อเลื่อน และใบอนุญาตผู)ประจําเคร่ืองอุปกรณIการขนส7งตามกฎหมายว7าด)วยการขนส7ง 

(๓๓) “สัญญาณจราจร” หมายความว7า สัญญาณใด ๆ ไม7ว7าจะแสดงด)วยธง ไฟ 
ไฟฟOา มือ แขน เสียงนกหวีด หรือด)วยวิธีอ่ืนใด สําหรับให)ผู)ขับข่ี คนเดินเท)า หรือคนท่ีจูง ข่ี หรือไล7
ต)อนสัตวI ปฏิบัติตามสัญญาณน้ัน 

(๓๔) “เคร่ืองหมายจราจร” หมายความว7า เคร่ืองหมายใด ๆ ท่ีได)ติดต้ังไว) หรือทํา
ให)ปรากฏในทางสําหรับให)ผู)ขับข่ี คนเดินเท)า หรือคนท่ีจูง ข่ี หรือไล7ต)อนสัตวI ปฏิบัติตามเคร่ืองหมาย
น้ัน 

(๓๕) “รัฐมนตรี” หมายความว7า รัฐมนตรีผู)รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๓๖)๒ (ยกเลิก) 
(๓๗) “เจ)าพนักงานจราจร” หมายความว7า ข)าราชการตํารวจช้ันสัญญาบัตร ซึ่ง

รัฐมนตรีแต7งต้ังให)เป/นเจ)าพนักงานจราจร 
(๓๘) “พนักงานเจ)าหน)าท่ี” หมายความว7า ตํารวจซึ่งปฏิบัติหน)าท่ีควบคุมการจราจร 
(๓๙) “อาสาจราจร” หมายความว7า ผู)ซึ่งผ7านการอบรมตามหลักสูตรอาสาจราจร 

และได)รับแต7งต้ังจากผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติให)ช7วยเหลือการปฏิบัติหน)าท่ีของพนักงานเจ)าหน)าท่ี
ตามท่ีบัญญัติไว)ในพระราชบัญญัติน้ี 

                                                 
๒ มาตรา ๔ (๓๖) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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(๔๐)๓ “ผู)ตรวจการ” หมายความว7า ผู)ตรวจการตามกฎหมายว7าด)วยการขนส7งทาง
บกและผู)ตรวจการตามกฎหมายว7าด)วยรถยนตI 

[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 
มาตรา ๕  ให)นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให)มีอํานาจแต7งต้ัง

เจ)าพนักงานจราจร กับออกกฎกระทรวงกําหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี๔ 
กฎกระทรวงน้ัน เม่ือได)ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล)ว ให)ใช)บังคับได) 

 
ลักษณะ ๑ 
การใช)รถ 

   
 

หมวด ๑ 
ลักษณะของรถท่ีใช)ในทาง 

   
 

มาตรา ๖  ห)ามมิให)ผู)ใดนํารถท่ีมีสภาพไม7ม่ันคงแข็งแรง หรืออาจเกิดอันตราย หรือ
อาจทําให)เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก7ผู)ใช) คนโดยสารหรือประชาชนมาใช)ในทางเดินรถ 

รถท่ีใช)ในทางเดินรถ ผู)ขับข่ีต)องจัดให)มีเคร่ืองยนตI เคร่ืองอุปกรณIและหรือส7วนควบ
ท่ีครบถ)วนตามกฎหมายว7าด)วยรถยนตI กฎหมายว7าด)วยการขนส7ง กฎหมายว7าด)วยล)อเลื่อน กฎหมาย
ว7าด)วยรถลาก หรือกฎหมายว7าด)วยรถจ)าง และใช)การได)ดี 

สภาพของรถท่ีอาจทําให)เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยตามวรรคหน่ึงและวิธีการทดสอบ 
ให)เป/นไปตามหลักเกณฑIและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๗  ห)ามมิให)ผู)ใดนํารถท่ีมิได)ติดแผ7นปOายเลขทะเบียน แผ7นปOายเคร่ือง

หมายเลขทะเบียนหรือปOายประจํารถ ตามกฎหมายว7าด)วยรถยนตI กฎหมายว7าด)วยการขนส7ง 
กฎหมายว7าด)วยล)อเลื่อน กฎหมายว7าด)วยรถลาก หรือกฎหมายว7าด)วยรถจ)าง มาใช)ในทางเดินรถ 

 
มาตรา ๘  ห)ามมิให)ผู)ใดนํารถท่ีผู)ขับข่ีไม7อาจแลเห็นทางพอแก7ความปลอดภัยมาใช)

ในทางเดินรถ 
เพ่ือประโยชนIแห7งมาตราน้ี ให)ผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติมีอํานาจออกระเบียบ

เก่ียวกับการใช)วัสดุกรองแสงกับรถท่ีนํามาใช)ในทางเดินรถได) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

                                                 
๓ มาตรา ๔ (๔๐) แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔ มาตรา ๕ วรรคหน่ึง แก)ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห7งชาติฉบับท่ี ๘๗/

๒๕๕๗ เร่ือง การแก)ไขเพ่ิมเติมผู)รักษาการตามกฎหมายท่ีเก่ียวข)องกับอํานาจหน)าท่ีของเจ)าพนักงานตํารวจ ลงวันท่ี 
๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 
มาตรา ๙  ห)ามมิให)ผู)ใดนํารถท่ีเกิดเสียงอ้ืออึงหรือมีสิ่งลากถูไปบนทางเดินรถมาใช)

ในทางเดินรถ 
 
มาตรา ๑๐  ห)ามมิให)ผู)ใดนํารถท่ีมีล)อหรือส7วนท่ีสัมผัสกับผิวทางไม7ใช7ยางมาใช)ใน

ทางเดินรถ เว)นแต7เป/นรถท่ีได)รับยกเว)นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง หรือเป/นรถท่ีได)รับอนุญาตจาก
เจ)าพนักงานจราจร 

 
มาตรา ๑๐ ทวิ๕  ห)ามมิให)ผู)ใดนํารถท่ีเคร่ืองยนตIก7อให)เกิดกUาซ ฝุWน ควัน ละอองเคมี 

หรือเสียงเกินเกณฑIท่ีผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาใช)ใน
ทางเดินรถ 

[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 
หมวด ๒ 

การใช)ไฟหรือเสียงสัญญาณของรถ 
   

 
มาตรา ๑๑  ในเวลาท่ีมีแสงสว7างไม7เพียงพอท่ีจะมองเห็นคน รถหรือสิ่งกีดขวาง

ในทางได)โดยชัดแจ)งภายในระยะไม7น)อยกว7าหน่ึงร)อยห)าสิบเมตร ผู)ขับข่ีซึ่งขับรถในทางต)องเปXดไฟ 
หรือใช)แสงสว7างตามประเภท ลักษณะ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๒  รถแต7ละชนิดท่ีใช)ในทางเดินรถ ผู)ขับข่ีต)องใช)เสียงสัญญาณโดยเฉพาะ

ดังต7อไปน้ี 
(๑) เสียงแตร สําหรับรถยนตIหรือรถจักรยานยนตI และให)ได)ยินได)ในระยะไม7น)อย

กว7าหกสิบเมตร 
(๒) เสียงระฆัง สําหรับรถม)า และให)ได)ยินได)ในระยะไม7น)อยกว7าสามสิบเมตร 
(๓) เสียงกระด่ิง สําหรับรถจักรยาน และให)ได)ยินได)ในระยะไม7น)อยกว7าสามสิบเมตร 
ส7วนรถอ่ืนนอกจากท่ีกล7าวข)างต)น ผู)ขับข่ีต)องใช)เสียงสัญญาณตามท่ีผู)บัญชาการ

ตํารวจแห7งชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 
 

                                                 
๕ มาตรา ๑๐ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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มาตรา ๑๓  ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีซึ่งขับรถทุกชนิดในทางเดินรถใช)ไฟสัญญาณแสงวับวาบ 
เสียงสัญญาณไซเรน เสียงสัญญาณท่ีเป/นเสียงนกหวีด เสียงท่ีแตกพร7า เสียงหลายเสียง เสียงดังเกิน
สมควร หรือเสียงสัญญาณอย7างอ่ืนตามท่ีผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

ผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติมีอํานาจอนุญาตให)รถฉุกเฉิน รถในราชการทหารหรือ
ตํารวจ หรือรถอ่ืนใช)ไฟสัญญาณวับวาบหรือใช)เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอย7างอ่ืนได) ใน
การน้ีผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติจะกําหนดเง่ือนไขในการใช)ไฟสัญญาณหรือเสียงสัญญาณรวมท้ัง
กําหนดเคร่ืองหมายท่ีแสดงถึงลักษณะของรถดังกล7าวด)วยก็ได)โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 
มาตรา ๑๔  การใช)เสียงสัญญาณ ผู)ขับข่ีจะใช)ได)เฉพาะเม่ือจําเป/นหรือปOองกัน

อุบัติเหตุเท7าน้ัน แต7จะใช)เสียงยาวหรือซ้ําเกินควรไม7ได) 
การใช)เสียงสัญญาณของรถหรือการกําหนดเง่ือนไขในการใช)เสียงสัญญาณในเขต

หรือท)องท่ีใด ให)ผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 
 
มาตรา ๑๕  รถท่ีบรรทุกของย่ืนเกินความยาวของตัวรถ ขณะท่ีอยู7ในทางเดินรถ 

และในเวลาต)องเปXดไฟตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๖๑ ผู)ขับข่ีต)องจุดไฟสัญญาณแสงแดง หรือในเวลา
กลางวันต)องติดธงสีแดงไว)ท่ีตอนปลายสุดของสิ่งท่ีบรรทุกน้ัน โดยจุดไฟสัญญาณหรือติดธงไว)ให)
มองเห็นได)ในระยะไม7น)อยกว7าหน่ึงร)อยห)าสิบเมตร 

ไฟสัญญาณแสงแดงหรือธงสีแดงตามวรรคหน่ึง จะใช)ชนิด ลักษณะ หรือจํานวน
เท7าใด ให)ผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 
มาตรา ๑๖  ผู)ขับข่ีซึ่งขับรถบรรทุกของเหลวไวไฟท่ีมีจุดวาบไฟในอุณหภูมิย่ีสิบเอ็ด

องศาเซลเซียส หรือตํ่ากว7าน้ัน หรือท่ีบรรจุกUาซไวไฟ ต)องปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๕๖ แต7
ไฟสัญญาณท่ีใช)น้ันต)องมิใช7เป/นชนิดท่ีใช)เช้ือเพลิง 

 
มาตรา ๑๗  ผู)ขับข่ีซึ่งขับรถท่ีใช)บรรทุกวัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายชนิดอ่ืนใด ต)อง

จัดให)มีปOายแสดงถึงวัตถุท่ีบรรทุกและเคร่ืองดับเพลิง และต)องปฏิบัติตามเง่ือนไขในการปOองกัน
อันตราย 

ลักษณะและวิธีการติดปOายแสดงถึงวัตถุท่ีบรรทุกและเคร่ืองดับเพลิงตลอดจน
เง่ือนไขในการปOองกันอันตราย ให)เป/นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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การบรรทุก 
   

 
มาตรา ๑๘๖  รถท่ีใช)บรรทุกคน สัตวI หรือสิ่งของ จะใช)บรรทุกในลักษณะใดโดยรถ

ชนิดหรือประเภทใด ให)เป/นไปตามหลักเกณฑIและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๙  ในกรณี ท่ี มีความจําเป/นจะต)องบรรทุกคน สัตวI  หรือสิ่ งของ

นอกเหนือไปจากหลักเกณฑIและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง เม่ือเจ)าของรถร)องขอเจ)าพนักงาน
จราจรจะผ7อนผันโดยอนุญาตเป/นหนังสือเป/นการช่ัวคราวเฉพาะรายก็ได) 

 
มาตรา ๒๐  ผู)ขับข่ีซึ่งขับรถบรรทุกคน สัตวI หรือสิ่งของ ต)องจัดให)มีสิ่งปOองกันมิให) 

คน สัตวI หรือสิ่งของท่ีบรรทุกตกหล7น ร่ัวไหล ส7งกลิ่น ส7องแสงสะท)อน หรือปลิวไปจากรถ อันอาจก7อ
เหตุเดือดร)อนรําคาญ ทําให)ทางสกปรกเปรอะเปZ[อน ทําให)เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก7ประชาชน หรือ
ก7อให)เกิดอันตรายแก7บุคคลหรือทรัพยIสิน 

 
ลักษณะ ๒ 

สัญญาณจราจรและเคร่ืองหมายจราจร 
   

 
มาตรา ๒๑  ผู)ขับข่ีต)องปฏิบัติให)ถูกต)องตามสัญญาณจราจรและเคร่ืองหมายจราจร

ท่ีได)ติดต้ังไว)หรือทําให)ปรากฏในทาง หรือท่ีพนักงานเจ)าหน)าท่ีแสดงให)ทราบ 
สัญญาณจราจร เคร่ืองหมายจราจร และความหมายของสัญญาณจราจรและ

เคร่ืองหมายจราจร ให)ผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให)มี
รูปตัวอย7างแสดงไว)ในประกาศด)วย 

[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 
มาตรา ๒๒  ผู)ขับข่ีต)องปฏิบัติตามสัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจรท่ีปรากฏ

ข)างหน)าในกรณีต7อไปน้ี 
(๑) สัญญาณจราจรไฟสีเหลืองอําพัน ให)ผู)ขับข่ีเตรียมหยุดรถหลังเส)นให)รถหยุดเพ่ือ

เตรียมปฏิบัติตามสัญญาณท่ีจะปรากฏต7อไปดังกล7าวใน (๒) เว)นแต7ผู)ขับข่ีที่ได)เลยเส)นให)รถหยุดไปแล)ว
ให)เลยไปได) 

(๒) สัญญาณจราจรไฟสีแดงหรือเคร่ืองหมายจราจรสีแดงท่ีมีคําว7า “หยุด” ให)ผู)ขับข่ี
หยุดรถหลังเส)นให)รถหยุด 

(๓) สัญญาณจราจรไฟสีเขียวหรือเคร่ืองหมายจราจรสีเขียวท่ีมีคําว7า “ไป” ให)ผู)ขับข่ี
ขับรถต7อไปได) เว)นแต7จะมีเคร่ืองหมายจราจรกําหนดไว)เป/นอย7างอ่ืน 

                                                 
๖ มาตรา ๑๘ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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(๔)๗ สัญญาณจราจรไฟลูกศรสีเขียวช้ีให)เลี้ยวหรือช้ีให)ตรงไป หรือสัญญาณจราจรไฟ
สีแดงแสดงพร)อมกับสัญญาณจราจรไฟลูกศรสีเขียวช้ีให)เลี้ยวหรือช้ีให)ตรงไป ให)ผู)ขับข่ีเลี้ยวรถหรือขับ
รถตรงไปได)ตามทิศทางท่ีลูกศรช้ี และต)องขับรถด)วยความระมัดระวัง และต)องให)สิทธิแก7คนเดินเท)า
ในทางข)ามหรือรถท่ีมาทางขวาก7อน 

(๕) สัญญาณจราจรไฟกระพริบสีแดง ถ)าติดต้ังอยู7ท่ีทางร7วมทางแยกใดเปXดทางด)าน
ใดให)ผู)ขับข่ีท่ีมาทางด)านน้ันหยุดรถหลังเส)นให)รถหยุด เม่ือเห็นว7าปลอดภัยและไม7เป/นการกีดขวาง
การจราจรแล)ว จึงให)ขับรถต7อไปได)ด)วยความระมัดระวัง 

(๖) สัญญาณจราจรไฟกระพริบสีเหลืองอําพัน ถ)าติดต้ังอยู7 ณ ท่ีใด ให)ผู)ขับข่ีลด
ความเร็วของรถลงและผ7านทางเดินรถน้ันไปด)วยความระมัดระวัง 

ผู)ขับข่ีซึ่งจะขับรถตรงไปต)องเข)าอยู7ในช7องเดินรถท่ีมีเคร่ืองหมายจราจรแสดงให)ตรง
ไป ส7วนผู)ขับข่ีซึ่งจะเลี้ยวรถต)องเข)าอยู7ในช7องเดินรถท่ีมีเคร่ืองหมายจราจรแสดงให)เลี้ยว การเข)าอยู7ใน
ช7องเดินรถดังกล7าวจะต)องเข)าต้ังแต7เร่ิมมีเคร่ืองหมายจราจรแสดงให)ปฏิบัติเช7นน้ัน 

 
มาตรา ๒๓  ผู)ขับข่ีซึ่งขับรถในทางเดินรถท่ีมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวหรือไฟสีแดง

ติดต้ังไว)เหนือช7องเดินรถ มากกว7าสองช7องข้ึนไปต)องปฏิบัติดังต7อไปน้ี 
(๑) สัญญาณจราจรไฟสีแดงท่ีทําเป/นรูปกากบาทเฉียงอยู7เหนือช7องเดินรถใด ห)ามมิ

ให)ผู)ขับข่ีขับรถในช7องเดินรถน้ัน 
(๒) สัญญาณจราจรไฟสีเขียวท่ีทําเป/นรูปลูกศรอยู7เหนือช7องเดินรถใด ให)ผู)ขับข่ีซึ่งขับ

รถในช7องเดินรถน้ันขับรถผ7านไปได) 
 
มาตรา ๒๔  ผู)ขับข่ีต)องปฏิบัติตามสัญญาณจราจรท่ีพนักงานเจ)าหน)าท่ีแสดงให)

ปรากฏข)างหน)าในกรณีต7อไปน้ี 
(๑) เม่ือพนักงานเจ)าหน)าท่ียืน และเหยียดแขนซ)ายออกไปเสมอระดับไหล7 ผู)ขับข่ีซึ่ง

ขับรถมาทางด)านหลังของพนักงานเจ)าหน)าท่ีต)องหยุดรถ แต7ถ)าพนักงานเจ)าหน)าท่ีลดแขนข)างท่ีเหยียด
ออกไปน้ันลงและโบกมือไปข)างหน)า ให)ผู)ขับข่ีซึ่งหยุดรถอยู7ทางด)านหลังขับรถผ7านไปได) 

(๒) เม่ือพนักงานเจ)าหน)าท่ียืน และเหยียดแขนข)างใดข)างหน่ึงออกไปเสมอระดับไหล7
และต้ังฝWามือข้ึน ผู)ขับข่ีซึ่งขับรถมาทางด)านท่ีเหยียดแขนข)างน้ันของพนักงานเจ)าหน)าท่ีต)องหยุดรถ แต7
ถ)าพนักงานเจ)าหน)าท่ีพลิกฝWามือท่ีต้ังอยู7น้ัน แล)วโบกผ7านศีรษะไปทางด)านหลัง ให)ผู)ขับข่ีซึ่งหยุดรถอยู7
น้ันขับรถผ7านไปได) 

(๓) เม่ือพนักงานเจ)าหน)าท่ียืน และเหยียดแขนท้ังสองข)างออกไปเสมอระดับไหล7
และต้ังฝWามือข้ึน ผู)ขับข่ีซึ่งขับรถมาทางด)านท่ีเหยียดแขนท้ังสองข)างของพนักงานเจ)าหน)าท่ีต)องหยุดรถ 

(๔) เม่ือพนักงานเจ)าหน)าท่ียืน และยกแขนขวาท7อนล7างต้ังฉากกับแขนท7อนบนและ
ต้ังฝWามือข้ึน ผู)ขับข่ีซึ่งขับรถมาทางด)านหน)าของพนักงานเจ)าหน)าท่ีต)องหยุดรถ แต7ถ)าพนักงาน
เจ)าหน)าท่ีพลิกฝWามือท่ีต้ังอยู7น้ันโบกไปด)านหลัง ให)ผู)ขับข่ีซึ่งหยุดรถอยู7ทางด)านหน)าของพนักงาน
เจ)าหน)าท่ีขับรถผ7านไปได) 

                                                 
๗ มาตรา ๒๒ (๔) แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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(๕) เม่ือพนักงานเจ)าหน)าท่ียืน และยกแขนขวาท7อนล7างต้ังฉากกับแขนท7อนบนและ
ต้ังฝWามือข้ึน ส7วนแขนซ)ายเหยียดออกไปเสมอระดับไหล7 ผู)ขับข่ีซึ่งขับรถมาทางด)านหน)าและด)านหลัง
ของพนักงานเจ)าหน)าท่ีต)องหยุดรถ 

การหยุดรถตามมาตราน้ี ให)หยุดหลังเส)นให)รถหยุด ในกรณีท่ีทางเดินรถใดไม7มีเส)น
ให)รถหยุด ให)ผู)ขับข่ีหยุดรถห7างจากพนักงานเจ)าหน)าท่ีในระยะไม7น)อยกว7าสามเมตร 

การแสดงสัญญาณจราจรของพนักงานเจ)าหน)าท่ีตามมาตราน้ี พนักงานเจ)าหน)าท่ีจะ
ใช)ไฟฉายเรืองแสงหรืออุปกรณIเรืองแสงอ่ืนด)วยก็ได)๘ 

 
มาตรา ๒๕  ผู)ขับข่ีต)องปฏิบัติตามสัญญาณจราจรท่ีพนักงานเจ)าหน)าท่ีได)แสดงด)วย

เสียงสัญญาณนกหวีดในกรณีต7อไปน้ี 
(๑) เม่ือพนักงานเจ)าหน)าท่ีใช)เสียงสัญญาณนกหวีดยาวหน่ึงคร้ัง ให)ผู)ขับข่ีหยุดรถ

ทันที 
(๒) เม่ือพนักงานเจ)าหน)าท่ีใช)เสียงสัญญาณนกหวีดสั้นสองคร้ังติดต7อกัน ให)ผู)ขับข่ีขับ

รถผ7านไปได) 
 
มาตรา ๒๖  ในทางเดินรถท่ีมีสัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจรตามมาตรา ๒๒ 

หรือสัญญาณจราจรตามมาตรา ๒๓ ถ)าพนักงานเจ)าหน)าท่ีผู)ควบคุมการจราจรในทางเดินรถน้ัน 
เห็นสมควรเพ่ือความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร จะให)สัญญาณจราจรเป/นอย7างอ่ืนก็ได) 
ในกรณีเช7นน้ี ให)ผู)ขับข่ีปฏิบัติการเดินรถตามสัญญาณท่ีพนักงานเจ)าหน)าท่ีกําหนดให) 

 
มาตรา ๒๗  สัญญาณจราจรหรือเค ร่ืองหมายจราจรตามท่ี บัญญั ติ ไว) ใน

พระราชบัญญัติน้ี เม่ือมีเหตุอันสมควร ให)ผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติมีอํานาจแก)ไขเปลี่ยนแปลงได)
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 
มาตรา ๒๘  ห)ามมิให)ผู)ใดนอกจากพนักงานเจ)าหน)าท่ีหรือเจ)าพนักงาน ทํา ติดต้ัง 

หรือทําให)ปรากฏซึ่งสัญญาณจราจร หรือเคร่ืองหมายจราจรในทางท่ีผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติ
กําหนดตามมาตรา ๒๑ 

[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 
มาตรา ๒๙  ห)ามมิให)ผู)ใดทําให)เสียหาย ทําลาย ซ7อนเร)น เปลี่ยนแปลง เคลื่อนย)าย 

ขีดเขียน หรือทําให)ไร)ประโยชนIซึ่งสัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจรท่ีพนักงานเจ)าหน)าท่ีหรือเจ)า
พนักงานติดต้ังไว) หรือทําให)ปรากฏในทาง 

 

                                                 
๘ มาตรา ๒๔ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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มาตรา ๓๐  สัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจรท่ีทํา ติดต้ัง หรือทําให)ปรากฏ
ในทางโดยฝWาฝZนมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ เจ)าพนักงานจราจรมีอํานาจยึด ร้ือถอน ทําลาย หรือทํา
ให)สิ้นไปซึ่งสัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจรน้ันได) 

 
ลักษณะ ๓ 

การใช)ทางเดินรถ 
   

 
หมวด ๑ 
การขับรถ 

   
 

มาตรา ๓๑  นอกจากท่ีบัญญัติไว)เป/นพิเศษในลักษณะ ๔ ว7าด)วยการใช)ทางเดินรถท่ี
จัดเป/นช7องเดินรถประจําทาง การใช)ทางเดินรถให)เป/นไปตามท่ีบัญญัติไว)ในลักษณะน้ี 

 
มาตรา ๓๒  ในการใช)ทางเดินรถผู)ขับข่ีต)องใช)ความระมัดระวังไม7ให)รถชนหรือโดน

คนเดินเท)าไม7ว7าจะอยู7 ณ ส7วนใดของทาง และต)องให)สัญญาณเตือนคนเดินเท)าให)รู)ตัวเม่ือจําเป/น 
โดยเฉพาะอย7างย่ิง เด็ก คนชราหรือคนพิการท่ีกําลังใช)ทาง ผู)ขับข่ีต)องใช)ความระมัดระวังเป/นพิเศษใน
การควบคุมรถของตน 

 
มาตรา ๓๓  ในการขับรถ ผู)ขับข่ีต)องขับรถในทางเดินรถด)านซ)ายและต)องไม7ล้ํา

ก่ึงกลางของทางเดินรถ เว)นแต7ในกรณีต7อไปน้ี ให)เดินทางขวาหรือล้ําก่ึงกลางของทางเดินรถได) 
(๑) ด)านซ)ายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปXดการจราจร 
(๒) ทางเดินรถน้ันเจ)าพนักงานจราจรกําหนดให)เป/นทางเดินรถทางเดียว 
(๓) ทางเดินรถน้ันกว)างไม7ถึงหกเมตร 
 
มาตรา ๓๔  ในการใช)ทางเดินรถท่ีได)จัดแบ7งช7องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว)ต้ังแต7

สองช7องข้ึนไป หรือท่ีได)จัดช7องเดินรถประจําทางไว)ในช7องเดินรถซ)ายสุด ผู)ขับข่ีต)องขับรถในช7องซ)าย
สุดหรือใกล)กับช7องเดินรถประจําทาง เว)นแต7ในกรณีต7อไปน้ี ให)เดินทางขวาของทางเดินรถได) 

(๑) ในช7องเดินรถน้ันมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปXดการจราจร 
(๒) ทางเดินรถน้ัน เจ)าพนักงานจราจรกําหนดให)เป/นทางเดินรถทางเดียว 
(๓) จะต)องเข)าช7องทางให)ถูกต)องเม่ือเข)าบริเวณใกล)ทางร7วมทางแยก 
(๔) เม่ือจะแซงข้ึนหน)ารถคันอ่ืน 
(๕)๙ เม่ือผู)ขับข่ีขับรถด)วยความเร็วสูงกว7ารถในช7องเดินรถด)านซ)าย 
 

                                                 
๙ มาตรา ๓๔ (๕) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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มาตรา ๓๕๑๐  รถท่ีมีความเร็วช)าหรือรถท่ีมีความเร็วตํ่ากว7าความเร็วของรถคันอ่ืนท่ี
ขับในทิศทางเดียวกัน ผู)ขับข่ีต)องขับรถให)ใกล)ขอบทางเดินรถด)านซ)ายเท7าท่ีจะกระทําได) 

ผู)ขับข่ีรถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสาร รถจักรยานยนตIในทางเดินรถซึ่งได)แบ7งช7อง
เดินรถในทิศทางเดียวกันไว)ต้ังแต7สองช7องข้ึนไป หรือได)จัดช7องเดินรถประจําทางด)านซ)ายไว)โดยเฉพาะ 
ต)องขับรถในช7องเดินรถด)านซ)ายสุดหรือใกล)เคียงกับช7องเดินรถประจําทาง แล)วแต7กรณี 

ความในวรรคสองมิให)ใช)บังคับแก7รถยนตIบรรทุกส7วนบุคคลท่ีมีนํ้าหนักไม7เกินหน่ึง
พันหกร)อยกิโลกรัม และรถยนตIน่ังส7วนบุคคลเกินเจ็ดคน ตามกฎหมายว7าด)วยรถยนตI 

 
มาตรา ๓๖  ผู)ขับข่ีซึ่งจะเลี้ยวรถ ให)รถคันอ่ืนผ7านหรือแซงข้ึนหน)า เปลี่ยนช7องเดิน

รถ ลดความเร็วของรถ จอดรถ หรือหยุดรถ ต)องให)สัญญาณด)วยมือและแขนตามมาตรา ๓๗ หรือ
ไฟสัญญาณตามมาตรา ๓๘ หรือสัญญาณอย7างอ่ืนตามข)อบังคับของเจ)าพนักงานจราจร 

ถ)าโดยสภาพของรถ สภาพของการบรรทุก หรือสภาพของทัศนวิสัย การให)สัญญาณ
ด)วยมือและแขนตามวรรคหน่ึงไม7อาจทําให)ผู)ขับข่ีซึ่งขับรถสวนมาหรือตามมาข)างหลังมองเห็นได) ผู)ขับ
ข่ีต)องให)ไฟสัญญาณ 

ผู)ขับข่ีต)องให)สัญญาณด)วยมือและแขน ไฟสัญญาณหรือสัญญาณอย7างอ่ืนตามวรรค
หน่ึงก7อนท่ีจะเลี้ยวรถ เปลี่ยนช7องเดินรถ จอดรถ หรือหยุดรถเป/นระยะทางไม7น)อยกว7าสามสิบเมตร 

ผู)ขับข่ีต)องให)สัญญาณด)วยมือและแขน ไฟสัญญาณหรือสัญญาณอย7างอ่ืนตามวรรค
หน่ึง ให)ผู)ขับข่ีซึ่งขับรถอ่ืนเห็นได)ในระยะไม7น)อยกว7าหกสิบเมตร 

 
มาตรา ๓๗  การให)สัญญาณด)วยมือและแขน ให)ปฏิบัติดังต7อไปน้ี 
(๑) เม่ือจะลดความเร็วของรถ ให)ผู)ขับข่ีย่ืนแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับ

ไหล7 และโบกมือข้ึนลงหลายคร้ัง 
(๒) เม่ือจะหยุดรถ ให)ผู)ขับข่ีย่ืนแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล7 ยก

แขนขวาท7อนล7างต้ังฉากกับแขนท7อนบนและต้ังฝWามือข้ึน 
(๓) เม่ือจะให)รถคันอ่ืนผ7านหรือแซงข้ึนหน)า ให)ผู)ขับข่ีย่ืนแขนขวาตรงออกไปนอกรถ

เสมอระดับไหล7 และโบกมือไปทางข)างหน)าหลายคร้ัง 
(๔) เม่ือจะเลี้ยวขวาหรือเปลี่ยนช7องเดินรถไปทางขวา ให)ผู)ขับข่ีย่ืนแขนขวาตรง

ออกไปนอกรถเสมอระดับไหล7 
(๕) เม่ือจะเลี้ยวซ)ายหรือเปลี่ยนช7องเดินรถไปทางซ)าย ให)ผู)ขับข่ีย่ืนแขนขวาตรง

ออกไปนอกรถเสมอระดับไหล7 และงอข)อมือชูขึ้นโบกไปทางซ)ายหลายคร้ัง 
เพ่ือประโยชนIแห7งมาตราน้ี ในกรณีที่รถยนตIน้ันมีเคร่ืองขับอยู7ทางด)านซ)าย ให)ผู)ขับข่ี

ใช)ไฟสัญญาณแทนการใช)สัญญาณด)วยมือและแขน 
 
มาตรา ๓๘  การให)ไฟสัญญาณของผู)ขับข่ีรถยนตIหรือรถจักรยานยนตIให)ปฏิบัติ 

ดังต7อไปน้ี 
(๑) เม่ือจะหยุดรถ ผู)ขับข่ีต)องให)ไฟสัญญาณสีแดงท่ีท)ายรถ 

                                                 
๑๐ มาตรา ๓๕ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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(๒)๑๑ เม่ือจะเลี้ยวรถ เปลี่ยนช7องเดินรถ หรือแซงข้ึนหน)ารถคันอ่ืน ผู)ขับข่ีต)องให)
สัญญาณยกเลี้ยวสีเหลืองอําพัน หรือให)ไฟสัญญาณกระพริบสีขาวหรือสีเหลืองอําพันท่ีติดอยู7หน)ารถ
หรือข)างรถ และไฟสัญญาณกระพริบสีแดงหรือสีเหลืองอําพันท่ีติดอยู7ท)ายรถไปในทิศทางท่ีจะเลี้ยว 
เปลี่ยนช7องเดินรถ หรือแซงข้ึนหน)ารถคันอ่ืน 

(๓) เม่ือจะให)รถคันอ่ืนแซงข้ึนหน)า ผู)ขับข่ีต)องให)ไฟสัญญาณยกเลี้ยวสีเหลืองอําพัน 
หรือให)ไฟสัญญาณกระพริบสีแดงหรือสีเหลืองอําพันท่ีติดอยู7ท)ายรถทางด)านซ)ายของรถ 

 
มาตรา ๓๙  เม่ือขับรถสวนกัน ให)ผู)ขับข่ีขับรถชิดด)านซ)ายของทางเดินรถ โดยให)ถือ

ก่ึงกลางของทางเดินรถเป/นหลัก แต7ถ)าทางเดินรถใดได)จัดแบ7งเป/นช7องเดินรถไว) ให)ถือเส)นหรือแนวท่ี
แบ7งน้ันเป/นหลัก 

ในทางเดินรถท่ีแคบ เม่ือขับรถสวนกัน ผู)ขับข่ีแต7ละฝWายต)องลดความเร็วของรถ
เพ่ือให)รถสวนกันได)โดยปลอดภัย 

ในทางเดินรถท่ีแคบซึ่งไม7อาจขับรถสวนกันได)โดยปลอดภัย เม่ือขับรถสวนกัน ผู)ขับข่ี
ซึ่งขับรถคันท่ีใหญ7กว7าต)องหยุดรถให)ชิดขอบทางเดินรถด)านซ)ายเพ่ือให)ผู)ขับข่ีซึ่งขับรถคันท่ีเล็กกว7า
ผ7านไปได) 

ในทางเดินรถท่ีมีสิ่งกีดขวางอยู7ข)างหน)า ผู)ขับข่ีต)องลดความเร็วของรถหรือหยุดรถ
เพ่ือให)รถคันท่ีสวนมาผ7านไปได) 

 
มาตรา ๔๐  ผู)ขับข่ีต)องขับรถให)ห7างรถคันหน)าพอสมควรในระยะท่ีจะหยุดรถได)โดย

ปลอดภัยในเม่ือจําเป/นต)องหยุดรถ 
ผู)ขับข่ีซึ่งขับรถข้ึนสะพานหรือทางลาดชันต)องใช)ความระมัดระวังไม7ให)รถถอยหลังไป

โดนรถคันอ่ืน 
 
มาตรา ๔๑  ทางเดินรถใดท่ีมีเคร่ืองหมายจราจรให)เป/นทางเดินรถทางเดียว ให)ผู)ขับ

ข่ีขับรถไปตามทิศทางท่ีได)กําหนดไว) 
 
มาตรา ๔๒  ทางเดินรถใดท่ีมีเคร่ืองหมายจราจรแบ7งทางเดินรถออกเป/นสองทาง 

สําหรับรถเดินข้ึนทางหน่ึง ล7องทางหน่ึง โดยมีช7องว7างค่ันกลาง หรือทําเคร่ืองหมายจราจรกีดก้ันแสดง
ว7าทางเดินรถน้ันมีการแบ7งออกเป/นสองทางดังกล7าว ให)ผู)ขับข่ีขับรถชิดด)านซ)ายของทางเดินรถ 

 
มาตรา ๔๓  ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีขับรถ 
(๑) ในขณะหย7อนความสามารถในอันท่ีจะขับ 
(๒) ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย7างอ่ืน 
(๓) ในลักษณะกีดขวางการจราจร 
(๔) โดยประมาทหรือน7าหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแก7บุคคลหรือทรัพยIสิน 

                                                 
๑๑ มาตรา ๓๘ (๒) แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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(๕) ในลักษณะท่ีผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดา หรือไม7อาจแลเห็นทาง
ด)านหน)าหรือด)านหลัง ด)านใดด)านหน่ึงหรือท้ังสองด)านได)พอแก7ความปลอดภัย 

(๖) คร7อมหรือทับเส)นหรือแนวแบ7งช7องเดินรถ เว)นแต7เม่ือเปลี่ยนช7องเดินรถ เลี้ยวรถ 
หรือกลับรถ 

(๗) บนทางเท)าโดยไม7มีเหตุอันสมควร เว)นแต7รถลากเข็นสําหรับทารก คนปWวยหรือ
คนพิการ 

(๘) โดยไม7คํานึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร)อนของผู)อ่ืน 
(๙)๑๒ ในขณะใช)โทรศัพทI เคลื่อนท่ี เว)นแต7การใช)โทรศัพทI เคลื่อนท่ีโดยใช)

อุปกรณIเสริมสําหรับการสนทนาโดยผู)ขับข่ีไม7ต)องถือหรือจับโทรศัพทIเคลื่อนท่ีน้ัน 
 
มาตรา ๔๓ ทวิ๑๓  ห)ามมิให)ผู) ขับข่ีเสพยาเสพติดให)โทษตามกฎหมายว7าด)วย

ยาเสพติดให)โทษ หรือเสพวัตถุที่ออกฤทธ์ิต7อจิตและประสาทตามกฎหมายว7าด)วยวัตถุที่ออกฤทธ์ิต7อจิต
และประสาท  ท้ังน้ี ตามท่ีผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให)เจ)าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน พนักงานเจ)าหน)าท่ี หรือผู)ตรวจการมี
อํานาจจัดให)มีการตรวจสอบผู)ขับข่ีรถบางประเภทตามท่ีผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาว7าได)เสพยาเสพติดให)โทษหรือเสพวัตถุท่ีออกฤทธ์ิต7อจิตและประสาท
ตามวรรคหน่ึงหรือไม7 และหากผลการตรวจสอบในเบ้ืองต)นปรากฏว7าผู)ขับข่ีน้ันไม7ได)เสพก็ให)ผู)ขับข่ีน้ัน
ขับรถต7อไปได) 

ในกรณีท่ีผู)ขับข่ีตามวรรคสองไม7ยอมให)ตรวจสอบ ให)เจ)าพนักงานจราจร พนักงาน
สอบสวน พนักงานเจ)าหน)าท่ี หรือผู)ตรวจการมีอํานาจกักตัวผู)น้ันไว) เพ่ือดําเนินการตรวจสอบได)
ภายในระยะเวลาเท7าท่ีจําเป/นแห7งกรณีเพ่ือให)การตรวจสอบเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว และเม่ือผู)น้ันยอมรับ
การตรวจสอบแล)ว หากผลการตรวจสอบในเบ้ืองต)นปรากฏว7าไม7ได)เสพ ก็ให)ปล7อยตัวไปทันที 

การตรวจสอบตามมาตราน้ีให)เป/นไปตามหลักเกณฑIและวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 
มาตรา ๔๓ ตรี๑๔  ในกรณีมีเหตุอันควรเช่ือว7าผู)ขับข่ีผู)ใดฝWาฝZนมาตรา ๔๓ (๑) หรือ 

(๒) ผู)ตรวจการมีอํานาจสั่งให)ผู)น้ันหยุดรถและสั่งให)มีการทดสอบตามมาตรา ๑๔๒ ด)วย 
 
มาตรา ๔๓ จัตวา๑๕  ในกรณีท่ีผู)ตรวจการพบว7าผู)ขับข่ีผู)ใดฝWาฝZนมาตรา ๔๓ (๑) 

หรือ (๒) หรือมาตรา ๔๓ ทวิ วรรคหน่ึง ให)ผู)ตรวจการส7งตัวผู)น้ันพร)อมพยานหลักฐานในเบ้ืองต)นแก7
พนักงานสอบสวนผู)มีอํานาจโดยเร็ว แต7ต)องไม7เกินหกช่ัวโมงนับแต7เวลาท่ีพบการกระทําความผิด
ดังกล7าว เพ่ือดําเนินคดีต7อไป 
                                                 

๑๒ มาตรา ๔๓ (๙) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๓ มาตรา ๔๓ ทวิ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๔ มาตรา ๔๓ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๕ มาตรา ๔๓ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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มาตรา ๔๓ เบญจ๑๖  ในการปฏิบัติหน)าท่ีตามมาตรา ๔๓ ทวิ และมาตรา ๔๓ ตรี 

ให)ผู)ตรวจการแสดงบัตรประจําตัวของตนซึ่งออกตามกฎหมายว7าด)วยการขนส7งทางบกหรือกฎหมายว7า
ด)วยรถยนตIต7อผู)ซึ่งเก่ียวข)อง 

 
หมวด ๒ 

การขับแซงและผ7านข้ึนหน)า 
   

 
มาตรา ๔๔๑๗  ผู)ขับข่ีซึ่งประสงคIจะขับรถแซงเพ่ือข้ึนหน)ารถอ่ืนในทางเดินรถ ซึ่ง

ไม7ได)แบ7งช7องทางเดินรถไว) ต)องให)สัญญาณโดยกระพริบไฟหน)าหลายคร้ัง หรือให)ไฟสัญญาณยกเลี้ยว
ขวา หรือให)เสียงสัญญาณดังพอท่ีจะให)ผู)ขับข่ีซึ่งขับรถคันหน)าให)สัญญาณตอบตามมาตรา ๓๗ (๓) 
หรือมาตรา ๓๘ (๓) และเม่ือเห็นว7าไม7เป/นการกีดขวางรถอ่ืนท่ีกําลังแซงแล)ว จึงจะแซงข้ึนหน)าได) 

การแซงต)องแซงด)านขวาโดยมีระยะห7างจากรถท่ีถูกแซงพอสมควร เม่ือเห็นว7าได)ขับ
ผ7านข้ึนหน)ารถท่ีถูกแซงไปในระยะท่ีห7างเพียงพอแล)วจึงจะขับชิดด)านซ)ายของทางเดินรถได) 

 
มาตรา ๔๕  ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีขับรถแซงเพ่ือข้ึนหน)ารถอ่ืนด)านซ)าย เว)นแต7ในกรณี

ต7อไปน้ี 
(๑) รถท่ีจะถูกแซงกําลังเลี้ยวขวาหรือให)สัญญาณว7าจะเลี้ยวขวา 
(๒) ทางเดินรถน้ันได)จัดแบ7งเป/นช7องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว)ต้ังแต7สองช7องข้ึนไป 
การขับรถแซงด)านซ)ายตาม (๑) หรือ (๒) จะกระทําได)เม่ือไม7มีรถอ่ืนตามมาในระยะ

กระช้ันชิดและมีความปลอดภัยพอ 
 
มาตรา ๔๖  ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีขับรถแซงเพ่ือข้ึนหน)ารถอ่ืนในกรณีต7อไปน้ี 
(๑) เม่ือรถกําลังข้ึนทางชัน ข้ึนสะพาน หรืออยู7ในทางโค)ง เว)นแต7จะมีเคร่ืองหมาย

จราจรให)แซงได) 
(๒) ภายในระยะสามสิบเมตรก7อนถึงทางข)าม ทางร7วมทางแยก วงเวียนหรือเกาะท่ี

สร)างไว) หรือทางเดินรถท่ีตัดข)ามทางรถไฟ 
(๓) เม่ือมีหมอก ฝน ฝุWนหรือควัน จนทําให)ไม7อาจเห็นทางข)างหน)าได)ในระยะหกสิบ

เมตร 
(๔) เม่ือเข)าท่ีคับขันหรือเขตปลอดภัย 
 
มาตรา ๔๗  ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีขับรถแซงหรือผ7านข้ึนหน)ารถอ่ืนล้ําเข)าไปในเส)นก่ึงกลาง

ของทางเดินรถท่ีกําหนดไว) หรือท่ีมีเคร่ืองหมายจราจรแสดงเขตอันตราย หรือเขตให)ใช)ความ
ระมัดระวังบนทางเดินรถ 
                                                 

๑๖ มาตรา ๔๓ เบญจ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๗ มาตรา ๔๔ วรรคหน่ึง แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 
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ในกรณีท่ีทางเดินรถด)านซ)ายมีสิ่งกีดขวางท่ีเป/นอุปสรรคแก7การจราจรและทางเดิน
รถด)านขวามีความกว)างเพียงพอ ผู)ขับข่ีจะขับรถหลีกสิ่งกีดขวางล้ําเข)าไปในเส)นก่ึงกลางของทางเดิน
รถท่ีเจ)าพนักงานจราจรกําหนดไว)ก็ได) ในเม่ือไม7กีดขวางการจราจรของรถท่ีสวนทางมา 

 
มาตรา ๔๘  ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีขับรถแซงหรือผ7านข้ึนหน)ารถคันอ่ืนล้ําเข)าไปในช7องเดิน

รถประจําทาง เว)นแต7ในกรณีท่ีมีสิ่งกีดขวางการจราจรในทางเดินรถข)างหน)าหรือเม่ือต)องปฏิบัติตาม
คําสั่งของเจ)าพนักงานจราจร แต7ทั้งน้ีจะขับรถอยู7ในช7องเดินรถประจําทางได)เพียงเท7าท่ีจําเป/นเท7าน้ัน 

 
มาตรา ๔๙  เม่ือได)รับสัญญาณขอแซงข้ึนหน)าจากรถคันท่ีอยู7ข)างหลัง ผู)ขับข่ีซึ่งขับ

รถท่ีมีความเร็วช)าหรือรถท่ีใช)ความเร็วตํ่ากว7าความเร็วของรถอ่ืนท่ีขับไปในทิศทางเดียวกัน ต)องยอม
ให)รถท่ีใช)ความเร็วสูงกว7าผ7านข้ึนหน)า ผู)ขับข่ีที่ถูกขอทางต)องให)สัญญาณตอบตามมาตรา ๓๗ (๓) หรือ 
มาตรา ๓๘ (๓) เม่ือเห็นว7าทางเดินรถข)างหน)าปลอดภัยและไม7มีรถอ่ืนสวนทางมาในระยะกระช้ันชิด 
และต)องลดความเร็วของรถและขับรถชิดด)านซ)ายของทางเดินรถเพ่ือให)รถท่ีจะแซงผ7านข้ึนหน)าได)โดย
ปลอดภัย 

 
หมวด ๓ 

การออกรถ การเลี้ยวรถและการกลับรถ 
   

 
มาตรา ๕๐  การขับรถออกจากท่ีจอด ถ)ามีรถจอดหรือมีสิ่งกีดขวางอยู7ข)างหน)า ผู)ขับ

ข่ีต)องให)สัญญาณด)วยมือและแขนตามมาตรา ๓๗ หรือไฟสัญญาณตามมาตรา ๓๘ และจะขับรถไปได)
เม่ือเห็นว7าปลอดภัยและไม7เป/นการกีดขวางการจราจรของรถอ่ืน 

 
มาตรา ๕๑  การเลี้ยวรถ ให)ปฏิบัติดังน้ี 
(๑) ถ)าจะเลี้ยวซ)าย 

(ก) ในกรณีที่ไม7ได)แบ7งช7องเดินรถไว) ให)ผู)ขับข่ีขับรถชิดทางเดินรถด)านซ)าย 
(ข) ในกรณีที่มีการแบ7งช7องเดินรถไว) และมีเคร่ืองหมายจราจรแสดงให)เลี้ยวซ)าย

ได) ให)ผู)ขับข่ีขับรถในช7องเดินรถสําหรับรถท่ีจะเลี้ยวซ)าย  ท้ังน้ี ก7อนถึงทางเลี้ยวไม7น)อยกว7าสามสิบ
เมตร 

(ค) ในกรณีท่ีมีช7องเดินรถประจําทางอยู7ทางเดินรถด)านซ)ายสุด ให)ผู)ขับข่ีขับรถ
ชิดช7องเดินรถประจําทางก7อนถึงทางเลี้ยวไม7น)อยกว7าสามสิบเมตร และจะเลี้ยวรถผ7านเข)าไปในช7อง
เดินรถประจําทางได)เฉพาะในบริเวณท่ีมีเคร่ืองหมายจราจรให)เลี้ยวรถผ7านได)เท7าน้ัน 

(๒) ถ)าจะเลี้ยวขวา 
(ก) สําหรับทางเดินรถท่ีไม7ได)แบ7งช7องเดินรถไว) ให)ผู)ขับข่ีขับรถชิดทางด)านขวา

ของแนวก่ึงกลางของทางเดินรถก7อนถึงทางเลี้ยวไม7น)อยกว7าสามสิบเมตร 
(ข) สําหรับทางเดินรถท่ีได)แบ7งช7องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว)ต้ังแต7สองช7องข้ึน

ไป ให)ผู)ขับข่ีขับรถชิดทางด)านขวาสุดของทางเดินรถหรือในช7องท่ีมีเคร่ืองหมายจราจรแสดงให)เลี้ยว
ขวาได)  ท้ังน้ี ก7อนถึงทางเลี้ยวไม7น)อยกว7าสามสิบเมตร 
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(ค) ในกรณีท่ีมีช7องเดินรถประจําทางอยู7ทางเดินรถด)านขวาสุด ให)ผู)ขับข่ีขับรถ
ชิดช7องเดินรถประจําทางก7อนถึงทางเลี้ยวไม7น)อยกว7าสามสิบเมตร และจะเลี้ยวรถผ7านเข)าไปในช7อง
เดินรถประจําทางได)เฉพาะในบริเวณท่ีมีเคร่ืองหมายจราจรให)เลี้ยวรถผ7านได)เท7าน้ัน 

(ง) สําหรับทางเดินรถท่ีมีเจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีแสดง
สัญญาณจราจรด)วยมือและแขน ให)ผู)ขับข่ีขับรถเลี้ยวขวาผ7านไปได)โดยไม7ต)องอ)อมเจ)าพนักงานจราจร
หรือพนักงานเจ)าหน)าท่ี 

(จ) เม่ือรถอยู7ในทางร7วมทางแยก ผู)ขับข่ีต)องให)รถท่ีสวนมาในทางเดินรถทาง
เดียวกันผ7านทางร7วมทางแยกไปก7อน เม่ือเห็นว7าปลอดภัยแล)วจึงให)เลี้ยวขวาไปได) 

(๓) ถ)าจะเลี้ยวอ)อมวงเวียนหรือเกาะท่ีสร)างไว) ให)ผู)ขับข่ีขับรถอ)อมไปทางซ)ายของวง
เวียนหรือเกาะน้ัน 

ในกรณีตาม (๑) และ (๒) ผู)ขับข่ีต)องใช)ความระมัดระวังและต)องหยุดให)ทางแก7ผู)ท่ี
กําลังข)ามทางและรถท่ีกําลังผ7านทางร7วมทางแยกจากทางด)านอ่ืนก7อน เว)นแต7ในกรณีท่ีมีรถเลี้ยวซ)าย
และเลี้ยวขวาพร)อมกัน ให)รถเลี้ยวซ)ายให)ทางแก7รถเลี้ยวขวาก7อน 

 
มาตรา ๕๒๑๘  ในทางเดินรถท่ีสวนกันได) ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีกลับรถหรือเลี้ยวรถทางขวา

ในเม่ือมีรถอ่ืนสวนหรือตามมาในระยะน)อยกว7าหน่ึงร)อยเมตร เว)นแต7เม่ือเห็นว7าปลอดภัยและไม7เป/น
การกีดขวางการจราจรของรถอ่ืน 

 
มาตรา ๕๓  ห)ามมิให)ผู)ขับข่ี 
(๑) เลี้ยวรถหรือกลับรถในทางเดินรถท่ีมีเคร่ืองหมายห)ามเลี้ยวขวา ห)ามเลี้ยวซ)าย 

หรือห)ามกลับรถ 
(๒) กลับรถท่ีเขตปลอดภัย ท่ีคับขัน บนสะพาน หรือในระยะหน่ึงร)อยเมตรจากทาง

ราบของเชิงสะพาน 
(๓) กลับรถท่ีทางร7วมทางแยก เว)นแต7จะมีเคร่ืองหมายจราจรให)กลับรถในบริเวณ

ดังกล7าวได) 
 

หมวด ๔ 
การหยุดรถและจอดรถ 

   
 

มาตรา ๕๔  การหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถ ผู)ขับข่ีต)องให)สัญญาณด)วยมือ
และแขนตามมาตรา ๓๗ หรือไฟสัญญาณตามมาตรา ๓๘ ก7อนท่ีจะหยุดรถหรือจอดรถในระยะไม7น)อย
กว7าสามสิบเมตร และจะหยุดรถหรือจอดรถได)เม่ือผู)ขับข่ีเห็นว7าปลอดภัย และไม7เป/นการกีดขวาง
การจราจร 

ผู)ขับข่ีต)องจอดรถทางด)านซ)ายของทางเดินรถ และจอดรถให)ด)านซ)ายของรถขนาน
ชิดกับขอบทางหรือไหล7ทางในระยะห7างไม7เกินย่ีสิบห)าเซนติเมตร หรือจอดรถตามทิศทางหรือด)าน

                                                 
๑๘ มาตรา ๕๒ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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หน่ึงด)านใดของทางเดินรถท่ีเจ)าพนักงานจราจรกําหนดไว) แต7ในกรณีท่ีมีช7องเดินรถประจําทางอยู7ทาง
ด)านซ)ายสุดของทางเดินรถ ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีจอดรถในลักษณะดังกล7าวในเวลาท่ีกําหนดให)ใช)ช7องเดินรถ
ประจําทางน้ัน 

 
มาตรา ๕๕  ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีหยุดรถ 
(๑) ในช7องเดินรถ เว)นแต7หยุดชิดขอบทางด)านซ)ายของทางเดินรถในกรณีท่ีไม7มีช7อง

เดินรถประจําทาง 
(๒) บนทางเท)า 
(๓) บนสะพานหรือในอุโมงคI 
(๔) ในทางร7วมทางแยก 
(๕) ในเขตท่ีมีเคร่ืองหมายจราจรห)ามหยุดรถ 
(๖) ตรงปากทางเข)าออกของอาคารหรือทางเดินรถ 
(๗) ในเขตปลอดภัย 
(๘)๑๙ ในลักษณะกีดขวางการจราจร 
ความในวรรคหน่ึงมิให)ใช)บังคับแก7ผู)ขับข่ีซึ่งจําเป/นต)องหยุดรถเพราะมีสิ่งกีดขวางอยู7

ในทางเดินรถ หรือเคร่ืองยนตIหรือเคร่ืองอุปกรณIของรถขัดข)องหรือในกรณีท่ีปฏิบัติตามสัญญาณ
จราจรหรือเคร่ืองหมายจราจร 

 
มาตรา ๕๖  ในกรณีท่ีเคร่ืองยนตIหรือเคร่ืองอุปกรณIของรถขัดข)องจนต)องจอดรถใน

ทางเดินรถ ผู)ขับข่ีต)องนํารถให)พ)นทางเดินรถโดยเร็วท่ีสุด 
ในกรณีตามวรรคหน่ึงถ)าจําเป/นต)องจอดรถอยู7ในทางเดินรถ ผู)ขับข่ีต)องจอดรถใน

ลักษณะท่ีไม7กีดขวางการจราจร และต)องแสดงเคร่ืองหมายหรือสัญญาณตามลักษณะและเง่ือนไขท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๗  เว)นแต7จะได)มีบทบัญญัติ กฎ หรือข)อบังคับตามพระราชบัญญัติน้ี

กําหนดไว)เป/นอย7างอ่ืน ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีจอดรถ 
(๑) บนทางเท)า 
(๒) บนสะพานหรือในอุโมงคI 
(๓) ในทางร7วมทางแยก หรือในระยะสิบเมตรจากทางร7วมทางแยก 
(๔) ในทางข)าม หรือในระยะสามเมตรจากทางข)าม 
(๕) ในเขตท่ีมีเคร่ืองหมายจราจรห)ามจอดรถ 
(๖) ในระยะสามเมตรจากท7อนํ้าดับเพลิง 
(๗) ในระยะสิบเมตรจากท่ีติดต้ังสัญญาณจราจร 
(๘) ในระยะสิบห)าเมตรจากทางรถไฟผ7าน 
(๙) ซ)อนกันกับรถอ่ืนท่ีจอดอยู7ก7อนแล)ว 

                                                 
๑๙ มาตรา ๕๕ (๘) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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(๑๐) ตรงปากทางเข)าออกของอาคารหรือทางเดินรถ หรือในระยะห)าเมตรจากปาก
ทางเดินรถ 

(๑๑) ระหว7างเขตปลอดภัยกับขอบทาง หรือในระยะสิบเมตรนับจากปลายสุดของ
เขตปลอดภัยท้ังสองข)าง 

(๑๒) ในท่ีคับขัน 
(๑๓) ในระยะสิบห)าเมตรก7อนถึงเคร่ืองหมายหยุดรถประจําทางและเลยเคร่ืองหมาย

ไปอีกสามเมตร 
(๑๔) ในระยะสามเมตรจากตู)ไปรษณียI 
(๑๕) ในลักษณะกีดขวางการจราจร 
 
มาตรา ๕๘  การจอดรถในทางเดินรถท่ีผู)ขับข่ีไม7อาจอยู7ควบคุมรถน้ัน ผู)ขับข่ีต)อง

หยุดเคร่ืองยนตIและห)ามล)อรถน้ันไว) 
การจอดรถในทางเดินรถท่ีเป/นทางลาดหรือชัน ผู)ขับข่ีต)องหันล)อหน)าของรถเข)าขอบ

ทาง 
 
มาตรา ๕๙๒๐  เจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีมีอํานาจสั่งให)ผู)ขับข่ี

เคลื่อนย)ายรถท่ีหยุดหรือจอดอยู7อันเป/นการฝWาฝZนบทแห7งพระราชบัญญัติน้ีได) 
เจ)าพนักงานจราจร หรือพนักงานเจ)าหน)าท่ี หรือผู) ท่ีได)รับมอบหมายจากเจ)า

พนักงานจราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีภายใต)การควบคุมดูแลของบุคคลดังกล7าว มีอํานาจเคลื่อนย)าย
รถท่ีหยุดหรือจอดอยู7อันเป/นการฝWาฝZนบทบัญญัติแห7งพระราชบัญญัติน้ี หรือใช)เคร่ืองมือบังคับไม7ให)
เคลื่อนย)ายรถดังกล7าวได)ตามหลักเกณฑIและวิธีการท่ีผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนด๒๑ 

การเคลื่อนย)ายรถหรือใช)เคร่ืองมือบังคับให)รถท่ีหยุดหรือจอดอยู7ไม7ให)เคลื่อนย)ายได)
ตามวรรคสองเจ)าพนักงานจราจร หรือพนักงานเจ)าหน)าท่ี หรือผู)ท่ีได)รับมอบหมายจากเจ)าพนักงาน
จราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ี ไม7ต)องรับผิดสําหรับความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตาม
มาตราน้ี เว)นแต7ความเสียหายน้ันจะเกิดข้ึนจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล7อ๒๒ 

เจ)าของรถหรือผู)ขับข่ีต)องชําระค7าใช)จ7ายในการท่ีรถถูกเคลื่อนย)ายหรือการใช)
เคร่ืองมือบังคับไม7ให)เคลื่อนย)าย ตลอดจนค7าดูแลรักษารถระหว7างท่ีอยู7ในความครอบครองของเจ)า
พนักงานจราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ี หรือผู)ท่ีได)รับมอบหมายจากเจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงาน
เจ)าหน)าท่ี  ท้ังน้ี ตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง๒๓ 

                                                 
๒๐ มาตรา ๕๙ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๑ มาตรา ๕๙ วรรคสอง แก)ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งหัวหน)าคณะรักษาความสงบแห7งชาติท่ี ๑๔/

๒๕๖๐ เร่ือง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช)กฎหมายว7าด)วยการจราจรทางบก 
๒๒ มาตรา ๕๙ วรรคสาม แก)ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งหัวหน)าคณะรักษาความสงบแห7งชาติท่ี ๑๔/

๒๕๖๐ เร่ือง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช)กฎหมายว7าด)วยการจราจรทางบก 
๒๓ มาตรา ๕๙ วรรคสี่ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งหัวหน)าคณะรักษาความสงบแห7งชาติท่ี ๑๔/

๒๕๖๐ เร่ือง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช)กฎหมายว7าด)วยการจราจรทางบก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 
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เงินท่ีได)จากเจ)าของรถหรือผู)ขับข่ีซึ่งชําระตามวรรคสี่ เป/นรายได)ท่ีไม7ต)องนําส7ง
กระทรวงการคลัง และให)นํามาเป/นค7าใช)จ7ายในการปฏิบัติการตามมาตราน้ีตามระเบียบท่ีผู)บัญชาการ
ตํารวจแห7งชาติกําหนด 

ในกรณีท่ีเจ)าของรถหรือผู)ขับข่ีไม7ชําระค7าใช)จ7ายและค7าดูแลรักษาตามวรรคสี่ เจ)า
พนักงานจราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีมีอํานาจยึดหน7วงรถน้ันไว)ได)จนกว7าจะได)รับชําระค7าใช)จ7ายและ
ค7าดูแลรักษาดังกล7าว โดยในระหว7างท่ียึดหน7วงน้ันให)คํานวณค7าดูแลรักษาเป/นรายวัน ถ)าพ)นกําหนด
สามเดือนแล)วเจ)าของรถหรือผู)ขับข่ียังไม7ชําระค7าใช)จ7ายและค7าดูแลรักษาดังกล7าว ให)เจ)าพนักงาน
จราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีมีอํานาจนํารถน้ันออกขายทอดตลาดได) เงินท่ีได)จากการขายทอดตลาด 
เม่ือได)หักค7าใช)จ7ายในการขายทอดตลาด ค7าใช)จ7ายและค7าดูแลรักษาท่ีค)างชําระแล)ว เหลือเงินเท7าใด
ให)คืนแก7เจ)าของหรือผู)มีสิทธิที่แท)จริงต7อไป 

[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 
มาตรา ๖๐  การหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถนอกเขตเทศบาล ผู)ขับข่ีต)อง

หยุดรถหรือจอดรถ ณ ท่ีซึ่งผู)ขับข่ีซึ่งขับรถอ่ืนจะเห็นได)ในระยะไม7น)อยกว7าหน่ึงร)อยห)าสิบเมตร 
 
มาตรา ๖๑  ในเวลาท่ีมีแสงสว7างไม7เพียงพอท่ีผู)ขับข่ีจะมองเห็นรถท่ีจอดในทางเดิน

รถได)โดยชัดแจ)งในระยะไม7น)อยกว7าหน่ึงร)อยห)าสิบเมตร ผู)ขับข่ีซึ่งจอดรถในทางเดินรถหรือไหล7ทาง
ต)องเปXดไฟหรือใช)แสงสว7างตามประเภท ลักษณะ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๒  ในทางเดินรถตอนใดท่ีมีทางรถไฟผ7าน ถ)าปรากฏว7า 
(๑) มีเคร่ืองหมายหรือสัญญาณระวังรถไฟแสดงว7ารถไฟกําลังจะผ7าน 
(๒) มีสิ่งปXดก้ันหรือมีเจ)าหน)าท่ีให)สัญญาณแสดงว7ารถไฟกําลังจะผ7าน 
(๓) มีเสียงสัญญาณของรถไฟหรือรถไฟกําลังแล7นผ7านเข)ามาใกล)อาจเกิดอันตรายใน

เม่ือจะขับรถผ7านไป 
ผู)ขับข่ีต)องลดความเร็วของรถและหยุดรถให)ห7างจากทางรถไฟไม7น)อยกว7าห)าเมตร 

เม่ือรถไฟผ7านไปแล)วและมีเคร่ืองหมายหรือสัญญาณให)รถผ7านได) ผู)ขับข่ีจึงจะขับรถผ7านไปได) 
 
มาตรา ๖๓  ในทางเดินรถตอนใดท่ีมีทางรถไฟผ7านไม7ว7าจะมีเคร่ืองหมายระวังรถไฟ

หรือไม7 ถ)าทางรถไฟน้ันไม7มีสัญญาณระวังรถไฟหรือสิ่งปXดก้ัน ผู)ขับข่ีต)องลดความเร็วของรถและหยุด
รถห7างจากทางรถไฟในระยะไม7น)อยกว7าห)าเมตร เม่ือเห็นว7าปลอดภัยแล)วจึงจะขับรถผ7านไปได) 

 
มาตรา ๖๔  ในขณะท่ีผู)ขับข่ีรถโรงเรียนหยุดรถในทางเดินรถเพ่ือรับส7งนักเรียนข้ึน

หรือลง ให)ผู)ขับข่ีซึ่งขับรถอ่ืนตามมาในทิศทางเดียวกันหรือสวนกันกับรถโรงเรียนใช)ความระมัดระวัง
และลดความเร็วของรถ เม่ือเห็นว7าปลอดภัยจึงให)ขับรถผ7านไปได) 

 
ลักษณะ ๔ 

การใช)ทางเดินรถท่ีจัดเป/นช7องเดินรถประจําทาง 
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มาตรา ๖๕  เม่ือเจ)าพนักงานจราจรได)ประกาศกําหนดให)ช7องเดินรถใดเป/นช7องเดิน
รถประจําทาง ผู)ขับข่ีรถโดยสารประจําทางและรถบรรทุกคนโดยสารตามประเภทท่ีผู)บัญชาการตํารวจ
แห7งชาติกําหนด ซึ่งอยู7ในระหว7างรับส7งหรือบรรทุกคนโดยสาร ต)องขับข่ีรถภายในช7องเดินรถประจํา
ทาง และจะขับข่ีรถออกนอกช7องเดินรถประจําทางได)เม่ือมีสิ่งกีดขวางอยู7ในช7องเดินรถประจําทางน้ัน 
หรือเม่ือต)องปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ)าหน)าท่ี 

รถบรรทุกคนโดยสารประเภทใดจะต)องเดินในช7องเดินรถประจําทางให)เป/นไปตามท่ี
ผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในการประกาศกําหนดให)ช7องเดินรถใดเป/นช7องเดินรถประจําทางตามวรรคหน่ึง จะ
กําหนดเวลาการใช)ช7องเดินรถประจําทางไว)ด)วยก็ได) 

กรณีจําเป/นเก่ียวกับการจราจร เจ)าพนักงานจราจรมีอํานาจประกาศให)รถบรรทุกคน
โดยสารประเภทหน่ึงประเภทใดท่ีผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนดตามวรรคสอง จะต)องเดินในช7อง
เดินรถประจําทางในทางสายใดตอนใดก็ได) 

[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 
มาตรา ๖๖  ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีรถอ่ืนนอกจากรถโดยสารประจําทางหรือรถบรรทุกคน

โดยสารประเภทท่ีผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนด ขับรถในช7องเดินรถประจําทาง เว)นแต7จะปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติแห7งพระราชบัญญัติน้ี 

[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 
ลักษณะ ๕ 

ข)อกําหนดเก่ียวกับความเร็วของรถ 
   

 
มาตรา ๖๗  ผู)ขับข่ีต)องขับรถด)วยอัตราความเร็วตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงหรือ

ตามเคร่ืองหมายจราจรท่ีได)ติดต้ังไว)ในทาง 
เคร่ืองหมายจราจรท่ีติดต้ังไว)ตามวรรคหน่ึง จะกําหนดอัตราความเร็วข้ันสูงหรือข้ัน

ตํ่าก็ได) แต7ต)องไม7เกินอัตราความเร็วท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๖๘  ผู)ขับข่ีซึ่งจะเลี้ยวรถ ให)รถอ่ืนแซงหรือผ7านข้ึนหน)า จอดรถ หยุดรถ หรือ

กลับรถ ต)องลดความเร็วของรถ 
 
มาตรา ๖๙  ผู)ขับข่ีซึ่งขับรถในทางเดินรถบนเนินเขา บนสะพาน ท่ีเชิงสะพาน ท่ี

แคบ ทางโค)ง ทางลาด ท่ีคับขัน หรือท่ีมีหมอก ฝน ฝุWน หรือควัน จนทําให)ไม7อาจเห็นทางข)างหน)าได)
ในระยะหกสิบเมตร ต)องลดความเร็วของรถในลักษณะท่ีจะให)เกิดความปลอดภัย 
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มาตรา ๗๐  ผู)ขับข่ีซึ่งขับรถเข)าใกล)ทางร7วมทางแยก ทางข)าม เส)นให)รถหยุด หรือวง

เวียน ต)องลดความเร็วของรถ 
 

ลักษณะ ๖ 
การขับรถผ7านทางร7วมทางแยกหรือวงเวียน 

   
 

มาตรา ๗๑  ภายใต)บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๖ เม่ือผู)ขับข่ีขับรถมาถึงทางร7วม
ทางแยก ให)ผู)ขับข่ีปฏิบัติดังน้ี 

(๑) ถ)ามีรถอ่ืนอยู7ในทางร7วมทางแยก ผู)ขับข่ีต)องให)รถในทางร7วมทางแยกน้ันผ7านไป
ก7อน 

(๒) ถ)ามาถึงทางร7วมทางแยกพร)อมกันและไม7มีรถอยู7ในทางร7วมทางแยก ผู)ขับข่ีต)อง
ให)รถท่ีอยู7ทางด)านซ)ายของตนผ7านไปก7อน เว)นแต7ในทางร7วมทางแยกใดมีทางเดินรถทางเอกตัดผ7าน
ทางเดินรถทางโท ให)ผู)ขับข่ีซึ่งขับรถในทางเอกมีสิทธิขับผ7านไปก7อน 

(๓)๒๔ ถ)าสัญญาณจราจรไฟสีเขียวปรากฏข)างหน)า แต7ในทางร7วมทางแยกมีรถอ่ืน
หยุดขวางอยู7จนไม7สามารถผ7านพ)นทางร7วมทางแยกไปได) ผู)ขับข่ีจะต)องหยุดรถท่ีหลังเส)นให)รถหยุด
จนกว7าจะสามารถเคลื่อนรถผ7านพ)นทางร7วมทางแยกไปได) 

 
มาตรา ๗๒๒๕  ทางเดินรถทางเอกได)แก7ทางเดินรถ ดังต7อไปน้ี 
(๑) ทางเดินรถท่ีได)ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรแสดงว7าเป/นทางเดินรถทางเอก 
(๒) ทางเดินรถท่ีมีปOายหยุดหรือปOายท่ีมีคําว7า “ให)ทาง” ติดต้ังไว) หรือทางเดินรถท่ีมี

คําว7าหยุดหรือเส)นหยุดซึ่งเป/นเส)นขาวทึบหรือเส)นให)ทางซึ่งเป/นเส)นขาวประบนผิวทาง ให)ทางเดินรถท่ี
ขวางข)างหน)าเป/นทางเดินรถทางเอก 

(๓) ในกรณีที่ไม7มีเคร่ืองหมายจราจรตาม (๑) หรือไม7มีปOายหรือเส)นหรือข)อความบน
ผิวทางตาม (๒) ให)ทางเดินรถท่ีมีช7องเดินรถมากกว7าเป/นทางเดินรถทางเอก 

(๔) ถนนท่ีตัดหรือบรรจบกับตรอกหรือซอย ให)ทางเดินรถท่ีเป/นถนนเป/นทางเดินรถ
ทางเอก 

ทางเดินรถอ่ืนท่ีมิใช7ทางเดินรถทางเอกตามวรรคหน่ึง ให)เป/นทางเดินรถทางโท 
 
มาตรา ๗๓  ในกรณีท่ีวงเวียนใดได)ติดต้ังสัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจร ผู)

ขับข่ีต)องปฏิบัติตามสัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจรน้ัน 
ถ)าไม7มีสัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจรตามวรรคหน่ึง เม่ือผู)ขับข่ีขับรถมาถึง

วงเวียน ต)องให)สิทธิแก7ผู)ขับข่ีซึ่งขับรถอยู7ในวงเวียนทางด)านขวาของตนขับผ7านไปก7อน 

                                                 
๒๔ มาตรา ๗๑ (๓) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๕ มาตรา ๗๒ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

ในกรณีท่ีพนักงานเจ)าหน)าท่ีเห็นสมควรเพ่ือความปลอดภัยหรือความสะดวกใน
การจราจรจะให)สัญญาณจราจรเป/นอย7างอ่ืนนอกจากท่ีบัญญัติไว)ในวรรคหน่ึงหรือวรรคสองก็ได) ใน
กรณีเช7นน้ีผู)ขับข่ีต)องปฏิบัติตามสัญญาณจราจรท่ีพนักงานเจ)าหน)าท่ีกําหนดให) 

 
มาตรา ๗๔  ผู)ขับข่ีซึ่งขับรถออกจากทางส7วนบุคคลหรือทางเดินรถในบริเวณอาคาร 

เม่ือจะขับรถผ7านหรือเลี้ยวสู7ทางเดินรถท่ีตัดผ7านต)องหยุดรถเพ่ือให)รถท่ีกําลังผ7านทางหรือรถท่ีกําลัง
แล7นอยู7ในทางเดินรถผ7านไปก7อน เม่ือเห็นว7าปลอดภัยแล)วจึงขับรถต7อไปได) 

 
ลักษณะ ๗ 
รถฉุกเฉิน 

   
 

มาตรา ๗๕  ในขณะท่ีผู)ขับข่ีขับรถฉุกเฉินไปปฏิบัติหน)าท่ี ผู)ขับข่ีมีสิทธิดังน้ี 
(๑) ใช)ไฟสัญญาณแสงวับวาบ ใช)เสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอย7างอ่ืน

ตามท่ีผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนดไว) 
(๒) หยุดรถหรือจอดรถ ณ ท่ีห)ามจอด 
(๓) ขับรถเกินอัตราความเร็วท่ีกําหนดไว) 
(๔) ขับรถผ7านสัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจรใด ๆ ท่ีให)รถหยุด แต7ต)องลด

ความเร็วของรถให)ช)าลงตามสมควร 
(๕) ไม7ต)องปฏิบัติตามบทแห7งพระราชบัญญัติน้ีหรือข)อบังคับการจราจรเก่ียวกับช7อง

เดินรถ ทิศทางของการขับรถหรือการเลี้ยวรถท่ีกําหนดไว) 
ในการปฏิบัติตามวรรคหน่ึง ผู)ขับข่ีต)องใช)ความระมัดระวังตามควรแก7กรณี 
[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 
 
มาตรา ๗๖  เม่ือคนเดินเท)า ผู)ขับข่ี หรือผู)ข่ีหรือควบคุมสัตวIเห็นรถฉุกเฉินในขณะ

ปฏิบัติหน)าท่ีใช)ไฟสัญญาณแสงวับวาบ หรือได)ยินเสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอย7างอ่ืน
ตามท่ีผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนดไว) คนเดินเท)า ผู)ขับข่ี หรือผู)ข่ีหรือควบคุมสัตวIต)องให)รถ
ฉุกเฉินผ7านไปก7อนโดยปฏิบัติดังต7อไปน้ี 

(๑) สําหรับคนเดินเท)าต)องหยุดและหลบให)ชิดขอบทาง หรือข้ึนไปบนทางเขต
ปลอดภัย หรือไหล7ทางท่ีใกล)ที่สุด 

(๒) สําหรับผู)ขับข่ีต)องหยุดรถหรือจอดรถให)อยู7ชิดขอบทางด)านซ)าย หรือในกรณีท่ีมี
ช7องเดินรถประจําทางอยู7ทางด)านซ)ายสุดของทางเดินรถ ต)องหยุดรถหรือจอดรถให)อยู7ชิดช7องเดินรถ
ประจําทาง แต7ห)ามหยุดรถหรือจอดรถในทางร7วมทางแยก 

(๓) สําหรับผู)ขี่หรือควบคุมสัตวIต)องบังคับสัตวIให)หยุดชิดทาง แต7ห)ามหยุดในทางร7วม
ทางแยก 

ในการปฏิบัติตาม (๒) และ (๓) ผู)ขับข่ีและผู)ข่ีหรือควบคุมสัตวIต)องรีบกระทําโดยเร็ว
ท่ีสุดเท7าท่ีจะกระทําได)และต)องใช)ความระมัดระวังตามควรแก7กรณี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 
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[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 
ลักษณะ ๘ 

การลากรถหรือการจูงรถ 
   

 
มาตรา ๗๗  ห)ามมิให)ผู)ใดใช)รถทุกชนิดลากรถหรือจูงรถอ่ืนไปในทางเกินหน่ึงคัน เว)น

แต7จะได)รับอนุญาตจากผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติ 
วิธีลากรถหรือจูงรถ และการมีเคร่ืองหมายเพ่ือความปลอดภัยในการลากรถหรือจูง

รถให)กําหนดในกฎกระทรวง 
[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 
 

ลักษณะ ๙ 
อุบัติเหตุ 

   
 

มาตรา ๗๘  ผู)ใดขับรถหรือข่ีหรือควบคุมสัตวIในทางซึ่งก7อให)เกิดความเสียหายแก7
บุคคลหรือทรัพยIสินของผู)อ่ืนไม7ว7าจะเป/นความผิดของผู)ขับข่ีหรือผู)ขี่หรือควบคุมสัตวIหรือไม7ก็ตาม ต)อง
หยุดรถ หรือสัตวI และให)ความช7วยเหลือตามสมควร และพร)อมท้ังแสดงตัวและแจ)งเหตุต7อพนักงาน
เจ)าหน)าท่ีท่ีใกล)เคียงทันที กับต)องแจ)งช่ือตัว ช่ือสกุล และท่ีอยู7ของตนและหมายเลขทะเบียนรถแก7ผู)
ได)รับความเสียหายด)วย 

ในกรณีท่ีผู)ขับข่ีหรือผู) ข่ีหรือควบคุมสัตวIหลบหนีไปหรือไม7แสดงตัวต7อพนักงาน
เจ)าหน)าท่ี ณ สถานท่ีเกิดเหตุ ให)สันนิษฐานว7าเป/นผู)กระทําความผิดและให)พนักงานเจ)าหน)าท่ีมีอํานาจ
ยึดรถคันท่ีผู)ขับข่ีหลบหนีหรือไม7แสดงตนว7าเป/นผู)ขับข่ี จนกว7าคดีถึงท่ีสุดหรือได)ตัวผู)ขับข่ี ถ)าเจ)าของ
หรือผู)ครอบครองไม7แสดงตัวต7อพนักงานเจ)าหน)าท่ีภายในหกเดือนนับแต7วันเกิดเหตุ ให)ถือว7ารถน้ัน
เป/นทรัพยIสินซึ่งได)ใช)ในการกระทําความผิดหรือเก่ียวกับการกระทําความผิด และให)ตกเป/นของรัฐ 

 
ลักษณะ ๑๐ 
รถจักรยาน 

   
 

มาตรา ๗๙  ทางใดท่ีได)จัดทําไว)สําหรับรถจักรยาน ผู)ขับข่ีรถจักรยานต)องขับในทาง
น้ัน 

 
มาตรา ๘๐  รถจักรยานท่ีใช)ในทางเดินรถ ไหล7ทาง หรือทางท่ีจัดทําไว)สําหรับ

รถจักรยาน ผู)ขับข่ีรถจักรยานต)องจัดให)มี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 
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(๑) กระด่ิงท่ีให)เสียงสัญญาณได)ยินได)ในระยะไม7น)อยกว7าสามสิบเมตร 
(๒) เคร่ืองห)ามล)อท่ีใช)การได)ดี เม่ือใช)สามารถทําให)รถจักรยานหยุดได)ทันที 
(๓) โคมไฟติดหน)ารถจักรยานแสงขาวไม7น)อยกว7าหน่ึงดวงท่ีให)แสงไฟส7องตรงไป

ข)างหน)าเห็นพ้ืนทางได)ชัดเจนในระยะไม7น)อยกว7าสิบห)าเมตร และอยู7ในระดับตํ่ากว7าสายตาของผู)ขับข่ี
ซึ่งขับรถสวนมา 

(๔) โคมไฟติดท)ายรถจักรยานแสงแดงไม7น)อยกว7าหน่ึงดวงท่ีให)แสงสว7างตรงไปข)าง
หลังหรือติดวัตถุสะท)อนแสงสีแดงแทน ซึ่งเม่ือถูกไฟส7องให)มีแสงสะท)อน 

 
มาตรา ๘๑  ในเวลาต)องเปXดไฟตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๖๑ ผู)ขับข่ีรถจักรยาน

อยู7ในทางเดินรถ ไหล7ทาง หรือทางท่ีจัดทําไว)สําหรับรถจักรยานต)องจุดโคมไฟแสงขาวหน)ารถเพ่ือให)ผู)
ขับข่ีหรือคนเดินเท)า ซึ่งขับรถหรือเดินสวนมาสามารถมองเห็นรถ 

 
มาตรา ๘๒  ผู)ขับข่ีรถจักรยานต)องขับให)ชิดขอบทางด)านซ)ายของทางเดินรถ ไหล7

ทาง หรือทางท่ีจัดทําไว)สําหรับรถจักรยานให)มากท่ีสุดเท7าท่ีจะทําได) แต7ในกรณีท่ีมีช7องเดินรถประจํา
ทางด)านซ)ายสุดของทางเดินรถต)องขับข่ีรถจักรยานให)ชิดช7องเดินรถประจําทางน้ัน 

 
มาตรา ๘๓  ในทางเดินรถ ไหล7ทาง หรือทางท่ีจัดทําไว)สําหรับรถจักรยาน ห)ามมิให)

ผู)ขับข่ีรถจักรยาน 
(๑) ขับโดยประมาทหรือน7าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก7บุคคลหรือทรัพยIสิน 
(๒) ขับโดยไม7จับคันบังคับรถ 
(๓) ขับขนานกันเกินสองคัน เว)นแต7ขับในทางท่ีจัดไว)สําหรับรถจักรยาน 
(๔) ขับโดยน่ังบนท่ีอ่ืนอันมิใช7อานท่ีจัดไว)เป/นท่ีน่ังตามปกติ 
(๕) ขับโดยบรรทุกบุคคลอ่ืน เว)นแต7รถจักรยานสามล)อสําหรับบรรทุกคน  ท้ังน้ี ตาม

เง่ือนไขท่ีเจ)าพนักงานจราจรกําหนด 
(๖) บรรทุก หรือถือสิ่งของ หีบห7อ หรือของใด ๆ ในลักษณะท่ีเป/นการกีดขวางการ

จับคันบังคับรถหรืออันอาจจะเกิดอันตรายแก7บุคคลหรือทรัพยIสิน 
(๗) เกาะหรือพ7วงรถอ่ืนท่ีกําลังแล7นอยู7 
 
มาตรา ๘๔  เว)นแต7บทบัญญัติในลักษณะน้ีจะได)บัญญัติไว)เป/นอย7างอ่ืน ให)ผู)ขับข่ี

รถจักรยานปฏิบัติตามมาตรา 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 ด)วยโดยอนุโลม 

 
ลักษณะ ๑๑ 

รถบรรทุกคนโดยสาร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 
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มาตรา ๘๕  ห)ามมิให)เจ)าของรถบรรทุกคนโดยสารหรือผู)ขับข่ีรถบรรทุกคนโดยสาร
รับบรรทุกศพหรือคนท่ีเป/นโรคเร้ือนหรือโรคติดต7อท่ีต)องแจ)งความตามกฎหมายว7าด)วยโรคติดต7อร7วม
ไปกับคนโดยสารอ่ืน เว)นแต7 

(๑) ในกรณีท่ีรถบรรทุกคนโดยสารน้ันไม7ใช)บรรทุกคนโดยสารอ่ืน จะบรรทุกคนท่ี
เป/นโรคเร้ือนหรือโรคติดต7อท่ีต)องแจ)งความตามกฎหมายว7าด)วยโรคติดต7อก็ได) 

(๒) ในกรณีท่ีรถบรรทุกคนโดยสารน้ันไม7ใช)บรรทุกคนโดยสารอ่ืน จะบรรทุกศพร7วม
ไปกับญาติหรือผู)มีหน)าท่ีเก่ียวข)องกับศพน้ันก็ได) 

 
มาตรา ๘๖  ห)ามมิให)เจ)าของรถบรรทุกคนโดยสาร ผู)ขับข่ีรถบรรทุกคนโดยสาร ผู)

เก็บค7าโดยสาร หรือบุคคลใดท่ีมีส7วนได)เสียเก่ียวกับรถบรรทุกคนโดยสาร เรียกให)คนข้ึนรถโดยส7งเสียง
อ้ืออึง หรือในลักษณะท่ีก7อความรําคาญให)แก7คนโดยสารหรือผู)อ่ืน หรือต)อน ดึง เหน่ียว หรือยึดย้ือ 
คนหรือสิ่งของของคนน้ันเพ่ือให)คนข้ึนรถบรรทุกคนโดยสารคันใดคันหน่ึง 

 
มาตรา ๘๗  ห)ามมิให)เจ)าของรถบรรทุกคนโดยสาร ผู)ขับข่ีรถบรรทุกคนโดยสาร หรือ

ผู)เก็บค7าโดยสาร ปฏิเสธไม7รับจ)างบรรทุกคนโดยสารโดยไม7มีเหตุอันสมควร 
 
มาตรา ๘๘  ผู)ขับข่ีรถบรรทุกคนโดยสารต)องหยุดรถและส7งคนโดยสารท่ีเคร่ืองหมาย

หยุดรถประจําทางหรือ ณ สถานท่ีตามท่ีตกลงกันไว) แล)วแต7กรณี 
 
มาตรา ๘๙  ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีรถบรรทุกคนโดยสารหรือผู)เก็บค7าโดยสารรับบรรทุกคน

โดยสารเกินจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด 
ในการนับจํานวนคนโดยสารให)ถือว7าเด็กอายุไม7เกินสิบป0จํานวนสองคนเท7ากับคน

โดยสารหน่ึงคน 
 
มาตรา ๙๐  ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีรถบรรทุกคนโดยสาร 
(๑) ขับรถเท่ียวเร7หาคนข้ึนรถ 
(๒) จอดรถเป/นคันหัวแถวของรถคันอ่ืนห7างจากเคร่ืองหมายจราจรเกินหน่ึงเมตร 
(๓) จอดรถห7างจากท)ายรถคันหน)าเกินหน่ึงเมตร 
 
มาตรา ๙๑  ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีรถบรรทุกคนโดยสารหรือผู)เก็บค7าโดยสาร 
(๑) สูบบุหร่ีหรือคุยกันในขณะขับรถหรือในขณะทําหน)าท่ีเก็บค7าโดยสาร 
(๒) กล7าววาจาไม7สุภาพ เสียดสี ดูหม่ิน ก)าวร)าว หรือแสดงกิริยาในลักษณะดังกล7าว

ต7อคนโดยสารหรือผู)อ่ืน 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

มาตรา ๙๒  เม่ือจะเติมนํ้ามันเช้ือเพลิงชนิดไวไฟท่ีมีจุดวาบไฟในอุณหภูมิย่ีสิบเอ็ด
องศาเซลเซียส หรือตํ่ากว7าน้ัน ผู)ขับข่ีรถบรรทุกคนโดยสารต)องหยุดเคร่ืองยนตIและต)องให)คนโดยสาร
ลงจากรถทุกคนด)วย 

 
ลักษณะ ๑๒ 

รถแท็กซี ่
   

 
มาตรา ๙๓  ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีรถแท็กซี่ปฏิเสธไม7รับจ)างบรรทุกคนโดยสาร เว)นแต7การ

บรรทุกน้ันน7าจะก7อให)เกิดอันตรายแก7ตนหรือแก7คนโดยสาร 
ในกรณีที่ผู)ขับข่ีรถแท็กซี่มีความประสงคIจะไม7รับจ)างบรรทุกคนโดยสารให)แสดงปOาย

งดรับจ)างบรรทุกคนโดยสาร 
วิธีการแสดงปOายและลักษณะของปOายงดรับจ)างบรรทุกคนโดยสารให)เป/นไปตาม

กฎหมายว7าด)วยรถยนตI 
 
มาตรา ๙๔  ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีรถแท็กซี่รับบรรทุกคนโดยสารเกินจํานวนท่ีได)กําหนดไว)

ในใบอนุญาตตามกฎหมายว7าด)วยรถยนตI 
ในการนับจํานวนคนโดยสารให)ถือว7าเด็กอายุไม7เกินสิบป0จํานวนสองคนเท7ากับคน

โดยสารหน่ึงคน 
 
มาตรา ๙๕  ห)ามมิให)ผู)ใด 
(๑) เรียกให)คนข้ึนรถแท็กซี่โดยส7งเสียงอ้ืออึงหรือในลักษณะท่ีก7อความรําคาญให)แก7

คนโดยสารหรือผู)อ่ืน 
(๒) ต)อน ดึง เหน่ียว หรือยึดย้ือคนหรือสิ่งของของคนน้ัน เพ่ือให)คนข้ึนรถแท็กซี่คัน

ใดคันหน่ึง 
 
มาตรา ๙๖  ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีรถแท็กซี่เรียกเก็บค7าโดยสารเกินอัตราท่ีปรากฏจาก

มาตรแท็กซี่ 
ลักษณะและวิธีการใช)มาตรแท็กซี่ให)เป/นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๙๗  คนโดยสารต)องชําระค7าโดยสารตามอัตราท่ีปรากฏจากมาตรแท็กซี่ 
 
มาตรา ๙๘  บทบัญญัติมาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗ จะใช)บังคับในท)องท่ีใด และจะ

ใช)บังคับกับรถแท็กซี่ทุกประเภทหรือบางประเภทโดยมีเง่ือนไขอย7างใด ให)เป/นไปตามท่ีกําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกา 

ในท)องท่ีใดท่ีมิได)มีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงใช)บังคับ ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีรถแท็กซี่
ในท)องท่ีน้ันเรียกเก็บค7าโดยสารเกินราคาท่ีตกลงกันไว)กับคนโดยสาร และคนโดยสารต)องชําระค7า
โดยสารตามท่ีตกลงไว)น้ัน 
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บทบัญญัติในวรรคสองให)ใช)บังคับแก7กรณีของรถแท็กซี่ประเภทท่ีมิได)กําหนดไว)ใน
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงด)วย 

 
มาตรา ๙๙  ในขณะขับรถ ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีรถแท็กซี่ 
(๑) สูบบุหร่ี เปXดวิทยุ หรือกระทําด)วยประการใด ๆ ในลักษณะท่ีก7อความรําคาญ

ให)แก7คนโดยสาร 
(๒) ย่ืนมือ แขน หรือส7วนใดส7วนหน่ึงของร7างกายออกนอกรถ เว)นแต7เป/นการกระทํา

เพ่ือให)สัญญาณตามมาตรา ๓๗ 
(๓) จับคันบังคับรถด)วยมือเพียงข)างเดียว เว)นแต7มีเหตุจําเป/น 
(๔) ใช)เสียงสัญญาณเม่ือเข)าไปในบริเวณโรงพยาบาล สถานท่ีทํางาน หรือ

สถานศึกษา 
(๕) ใช)เสียงสัญญาณแตรเพ่ือเร7งรถอ่ืน 
(๖) แซงหรือตัดหน)ารถอ่ืนในลักษณะฉวัดเฉวียนเป/นท่ีน7าหวาดเกรงว7าจะเกิด

อันตราย 
(๗) ขับรถเข)าในบริเวณบ)านของผู)อ่ืน 
(๘) รับคนโดยสารภายในบริเวณท่ีเจ)าพนักงานจราจรได)กําหนดเคร่ืองหมายจราจร

ห)ามรับคนโดยสาร 
(๙) กล7าววาจาไม7สุภาพ เสียดสี ดูหม่ิน ก)าวร)าว หรือแสดงกริยาในลักษณะดังกล7าว

ต7อคนโดยสารหรือผู)อ่ืน 
 
มาตรา ๑๐๐  ผู)ขับข่ีรถแท็กซี่ต)องพาคนโดยสารไปยังสถานท่ีท่ีว7าจ)างตามเส)นทางท่ี

สั้นท่ีสุดหรือเส)นทางท่ีไม7อ)อมเกินควร และต)องส7งคนโดยสาร ณ สถานท่ีตามท่ีตกลงกันไว) 
ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีรถแท็กซี่พาคนโดยสารไปทอดท้ิงระหว7างทางไม7ว7าด)วยประการใด ๆ 
 
มาตรา ๑๐๑  ผู)ขับข่ีรถแท็กซี่ต)องแต7งกายและมีเคร่ืองหมายเย็บติดหรือป3กไว)ท่ี

เคร่ืองแต7งกาย 
ลักษณะเคร่ืองแต7งกายและเคร่ืองหมายให)เป/นไปตามท่ีผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติ

ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
ความในวรรคหน่ึงให)ใช)บังคับเม่ือพ)นกําหนดหกสิบวันนับแต7วันท่ีประกาศของผู)

บัญชาการตํารวจแห7งชาติใช)บังคับ 
[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 
 
มาตรา ๑๐๒  เม่ือรัฐมนตรีเห็นสมควร ให)ผู)ประกอบการรับจ)างบรรทุกคนโดยสาร

โดยใช)รถแท็กซี่ในท)องท่ีใดต)องจอดพักรถ ณ สถานท่ีที่ใดเป/นการเฉพาะก็ให)กระทําได)โดยตราเป/นพระ
ราชกฤษฎีกา 

ในพระราชกฤษฎีกาดังกล7าว ให)ระบุท)องท่ี และวิธีการเก่ียวกับการจัดให)มีท่ีจอดพัก
รถด)วย 
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ลักษณะ ๑๓ 
คนเดินเท)า 

   
 

มาตรา ๑๐๓  ทางใดท่ีมีทางเท)าหรือไหล7ทางอยู7ข)างทางเดินรถ ให)คนเดินเท)าเดิน
บนทางเท)าหรือไหล7ทาง ถ)าทางน้ันไม7มีทางเท)าอยู7ข)างทางเดินรถให)เดินริมทางด)านขวาของตน 

 
มาตรา ๑๐๔  ภายในระยะไม7เกินหน่ึงร)อยเมตรนับจากทางข)าม ห)ามมิให)คนเดินเท)า

ข)ามทางนอกทางข)าม 
 
มาตรา ๑๐๕  คนเดินเท)าซึ่งประสงคIจะข)ามทางเดินรถในทางข)ามท่ีมีไฟสัญญาณ

จราจรควบคุมคนเดินเท)า ให)ปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรท่ีปรากฏต7อหน)าดังต7อไปน้ี 
(๑) เม่ือมีสัญญาณจราจรไฟสีแดง ไม7ว7าจะมีรูปหรือข)อความเป/นการห)ามมิให)คนเดิน

เท)าข)ามทางเดินรถด)วยหรือไม7ก็ตาม ให)คนเดินเท)าหยุดรออยู7บนทางเท)า บนเกาะแบ7งทางเดินรถหรือ
ในเขตปลอดภัย เว)นแต7ทางใดท่ีไม7มีทางเท)า ให)หยุดรอบนไหล7ทางหรือขอบทาง 

(๒) เม่ือมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียว ไม7ว7าจะมีรูปหรือข)อความเป/นการอนุญาตให)คน
เดินเท)าข)ามทางเดินรถด)วยหรือไม7ก็ตาม ให)คนเดินเท)าข)ามทางเดินรถได) 

(๓) เม่ือมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวกระพริบทางด)านใดของทาง ให)คนเดินเท)าท่ียัง
มิได)ข)ามทางเดินรถหยุดรอบนทางเท)า บนเกาะแบ7งทางเดินรถหรือในเขตปลอดภัย แต7ถ)ากําลังข)าม
ทางเดินรถ ให)ข)ามทางเดินรถโดยเร็ว 

 
มาตรา ๑๐๖  คนเดินเท)าซึ่งประสงคIจะข)ามทางเดินรถในทางข)ามหรือทางร7วมทาง

แยกท่ีมีสัญญาณจราจรควบคุมการใช)ทางให)ปฏิบัติดังต7อไปน้ี 
(๑) เม่ือมีสัญญาณจราจรไฟสีแดงให)รถหยุดทางด)านใดของทาง ให)คนเดินเท)าข)าม

ทางเดินรถตามท่ีรถหยุดน้ัน และต)องข)ามทางเดินรถภายในทางข)าม 
(๒) เม่ือมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวให)รถผ7านทางด)านใดของทาง ห)ามมิให)คนเดินเท)า

ข)ามทางเดินรถด)านน้ัน 
(๓) เม่ือมีสัญญาณจราจรไฟสีเหลืองอําพันหรือไฟสีเขียวกระพริบทางด)านใดของทาง 

ให)คนเดินเท)าท่ียังมิได)ข)ามทางเดินรถหยุดรอบนทางเท)าบนเกาะแบ7งทางเดินรถ หรือในเขตปลอดภัย 
แต7ถ)ากําลังข)ามทางเดินรถอยู7ในทางข)าม ให)ข)ามทางเดินรถโดยเร็ว 

 
มาตรา ๑๐๗  คนเดินเท)าซึ่งประสงคIจะข)ามทางเดินรถในทางท่ีมีพนักงานเจ)าหน)าท่ี

แสดงสัญญาณจราจรให)ปรากฏไม7ว7าจะเป/นสัญญาณด)วยมือและแขน หรือเสียงสัญญาณนกหวีด ให)
ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๖ โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๐๘  ห)ามมิให)ผู)ใดเดินแถว เดินเป/นขบวนแห7 หรือเดินเป/นขบวนใด ๆ ใน

ลักษณะท่ีเป/นการกีดขวางการจราจร เว)นแต7 
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(๑) เป/นแถวทหารหรือตํารวจ ท่ีมีผู)ควบคุมตามระเบียบแบบแผน 
(๒) แถวหรือขบวนแห7หรือขบวนใด ๆ ท่ีเจ)าพนักงานจราจรได)อนุญาตและปฏิบัติ

ตามเง่ือนไขท่ีเจ)าพนักงานจราจรกําหนด 
 
มาตรา ๑๐๙  ห)ามมิให)ผู)ใดกระทําด)วยประการใด ๆ บนทางเท)าหรือทางใด ๆ ซึ่งจัด

ไว)สําหรับคนเดินเท)าในลักษณะท่ีเป/นการกีดขวางผู)อ่ืนโดยไม7มีเหตุอันสมควร 
 
มาตรา ๑๑๐  ห)ามมิให)ผู)ใดซื้อ ขาย แจกจ7าย หรือเร่ียไรในทางเดินรถหรือออกไป

กลางทางโดยไม7มีเหตุอันสมควรหรือเป/นการกีดขวางการจราจร 
 

ลักษณะ ๑๔ 
สัตวIและสิ่งของในทาง 

   
 

มาตรา ๑๑๑  ห)ามมิให)ผู)ใดข่ี จูง ไล7ต)อน หรือปล7อยสัตวIไปบนทางในลักษณะท่ีเป/น
การกีดขวางการจราจร และไม7มีผู)ควบคุมเพียงพอ 

 
มาตรา ๑๑๒  การข่ี จูง หรือไล7ต)อนสัตวIไปบนทาง ให)ผู)ข่ีหรือควบคุมสัตวIปฏิบัติ

ตามบทแห7งพระราชบัญญัติน้ีว7าด)วยรถโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๑๓  เจ)าพนักงานจราจรมีอํานาจออกคําสั่งห)ามข่ี จูง ไล7ต)อน หรือปล7อย

สัตวIไปบนทางใด ๆ เม่ือพิจารณาเห็นว7าการข่ี จูง ไล7ต)อน หรือปล7อยสัตวIดังกล7าวจะกีดขวาง
การจราจรหรือจะก7อให)เกิดความสกปรกบนทาง 

 
มาตรา ๑๑๔  ห)ามมิให)ผู)ใดวาง ต้ัง ย่ืน หรือแขวนสิ่งใดสิ่งหน่ึง หรือกระทําด)วย

ประการใด ๆ ในลักษณะท่ีเป/นการกีดขวางการจราจร เว)นแต7ได)รับอนุญาตเป/นหนังสือจากเจ)า
พนักงานจราจร แต7เจ)าพนักงานจราจรจะอนุญาตได)ต7อเม่ือมีเหตุอันจําเป/นและเป/นการช่ัวคราว
เท7าน้ัน 

ผู)ฝWาฝZนบทบัญญัติในวรรคหน่ึง นอกจากจะมีความผิดตามมาตรา ๑๔๘ แล)ว เจ)า
พนักงานจราจรมีอํานาจสั่งให)ผู)ฝWาฝZนร้ือถอนหรือเคลื่อนย)ายสิ่งกีดขวางดังกล7าวได) ถ)าไม7ยอมร้ือถอน
หรือเคลื่อนย)าย ให)เจ)าพนักงานจราจรมีอํานาจร้ือถอนหรือเคลื่อนย)ายได) 

 
มาตรา ๑๑๕  ห)ามมิให)ผู)ใดแบก หาม ลาก หรือนําสิ่งของไปบนทางในลักษณะท่ีเป/น

การกีดขวางการจราจร 
 

ลักษณะ ๑๕ 
รถม)า เกวียนและเลื่อน 

   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 
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มาตรา ๑๑๖  ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีรถม)าหรือเกวียนหรือเลื่อนท่ีเทียมด)วยสัตวIจอดรถม)า

หรือเกวียนหรือเลื่อนในทางโดยไม7มีผู)ควบคุม เว)นแต7ได)ผูกสัตวIท่ีเทียมน้ันไว)ไม7ให)ลากรถม)าหรือเกวียน
หรือเลื่อนต7อไปได) 

 
มาตรา ๑๑๗  ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีรถม)าปล7อยสายบังเหียนในเวลาขับรถม)า 
 
มาตรา ๑๑๘  การขับรถม)าหรือเกวียนหรือเลื่อนท่ีเทียมด)วยสัตวI ให)ผู)ขับข่ีปฏิบัติ

ตามบทแห7งพระราชบัญญัติน้ีว7าด)วยรถโดยอนุโลม 
 

ลักษณะ ๑๖ 
เขตปลอดภัย 

   
 

มาตรา ๑๑๙  ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีรถเข)าไปในเขตปลอดภัย เว)นแต7ในกรณีจําเป/นและ
ได)รับอนุญาตจากเจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ี 

 
ลักษณะ ๑๗ 
เบ็ดเตล็ด 

   
 

มาตรา ๑๒๐  ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีขับรถถอยหลังในลักษณะท่ีไม7ปลอดภัยหรือเป/นการ
กีดขวางการจราจร 

 
มาตรา ๑๒๑  ผู)ขับข่ีรถจักรยานยนตIต)องน่ังคร7อมบนอานท่ีจัดไว)สําหรับให)ผู)ขับข่ี

รถจักรยานยนตIน่ัง ถ)าพนักงานเจ)าหน)าท่ีได)กําหนดไว)ในใบคู7มือจดทะเบียนให)บรรทุกคนโดยสารได) 
คนโดยสารจะต)องน่ังซ)อนท)ายผู)ขับข่ีรถจักรยานยนตI และน่ังบนอานท่ีจัดไว)สําหรับคนโดยสารหรือน่ัง
ในท่ีน่ังพ7วงข)าง 

 
มาตรา ๑๒๒๒๖  ผู)ขับข่ีรถจักรยานยนตIและคนโดยสารรถจักรยานยนตIต)องสวม

หมวกท่ีจัดทําข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือปOองกันอันตรายในขณะขับข่ีและโดยสารรถจักรยานยนตI 
ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีรถจักรยานยนตIตามวรรคหน่ึงขับข่ีรถจักรยานยนตIในขณะท่ีคน

โดยสารรถจักรยานยนตIมิได)สวมหมวกท่ีจัดทําข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือปOองกันอันตราย 
ลักษณะและวิธีการใช)หมวกเพ่ือปOองกันอันตรายตามวรรคหน่ึง ให)เป/นไปตามท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง 

                                                 
๒๖ มาตรา ๑๒๒ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 
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ความในวรรคหน่ึงมิให)ใช)บังคับแก7ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช หรือผู)นับถือลัทธิ
ศาสนาอ่ืนท่ีใช)ผ)าหรือสิ่งอ่ืนโพกศีรษะตามประเพณีนิยมน้ัน หรือบุคคลใดท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๒๓๒๗  ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีรถยนตIยอมให)ผู)อ่ืนน่ังท่ีน่ังตอนหน)าแถวเดียวกับท่ี

น่ังผู)ขับข่ีรถยนตIเกินสองคน 
ผู)ขับข่ีรถยนตIต)องรัดร7างกายด)วยเข็มขัดนิรภัยไว)กับท่ีน่ังในขณะขับข่ีรถยนตI และ

ต)องจัดให)คนโดยสารรถยนตIรัดร7างกายไว)กับท่ีน่ังด)วยเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารรถยนตI และคน
โดยสารรถยนตIดังกล7าวต)องรัดร7างกายด)วยเข็มขัดนิรภัยไว)กับท่ีน่ังในขณะโดยสารรถยนตIด)วย๒๘ 

ประเภทหรือชนิดของรถยนตI ลักษณะและวิธีการใช)เข็มขัดนิรภัยตามวรรคสอง ให)
เป/นไปตามท่ีผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 
มาตรา ๑๒๔๒๙  ห)ามมิให)ผู)ใดกระทําด)วยประการใด ๆ อันเป/นเหตุให)ผู)ขับข่ีมองไม7

เห็นทางด)านหน)าหรือด)านข)างของรถได)โดยสะดวกในขณะขับรถ หรือในลักษณะท่ีเป/นการกีดขวาง
การควบคุมบังคับรถ 

ห)ามมิให)ผู)ใดเกาะ ห)อยโหน หรือย่ืนส7วนหน่ึงส7วนใดของร7างกายออกไปนอกตัวถัง
รถยนตIโดยไม7สมควร หรือน่ังหรือยืนในหรือบนรถยนตIในลักษณะท่ีอาจก7อให)เกิดอันตราย ในขณะท่ี
รถยนตIเคลื่อนท่ีอยู7ในทางเดินรถ 

ห)ามมิให)ผู)ใดข้ึนหรือลงรถโดยสารประจําทาง รถบรรทุกคนโดยสาร รถโรงเรียน 
หรือรถแท็กซี่ ในขณะท่ีรถดังกล7าวหยุดเพ่ือรอสัญญาณไฟจราจรหรือหยุดเพราะติดการจราจร 

ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีหรือผู)เก็บค7าโดยสาร รถโดยสารประจําทาง รถบรรทุกคนโดยสาร รถ
โรงเรียน หรือรถแท็กซี่ ยินยอมให)ผู)ใดกระทําการใด ๆ ตามวรรคสองหรือวรรคสาม 

 
มาตรา ๑๒๕  การขับรถผ7านทางแคบระหว7างภูเขาหรือระหว7างเนิน หรือการขับรถ

ในทางเดินรถบนภูเขาหรือบนเนิน ผู)ขับข่ีต)องขับรถให)ชิดขอบทางด)านซ)าย และเม่ือถึงทางโค)งผู)ขับข่ี
ต)องใช)เสียงสัญญาณเพ่ือเตือนรถอ่ืนท่ีอาจสวนมา 

 
มาตรา ๑๒๖  ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีใช)เกียรIว7างหรือเหยียบคลัทชIในขณะท่ีขับรถลงตาม

ทางลาดหรือไหล7เขา 
 
มาตรา ๑๒๗  ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีขับรถ 
(๑) ตามหลังรถฉุกเฉินซึ่งกําลังปฏิบัติหน)าท่ีในระยะตํ่ากว7าห)าสิบเมตร 
(๒) ผ7านเข)าไปหรือจอดในบริเวณเขตปฏิบัติการดับเพลิง 

                                                 
๒๗ มาตรา ๑๒๓ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
๒๘ มาตรา ๑๒๓ วรรคสอง แก)ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งหัวหน)าคณะรักษาความสงบแห7งชาติท่ี ๑๔/

๒๕๖๐ เร่ือง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช)กฎหมายว7าด)วยการจราจรทางบก 
๒๙ มาตรา ๑๒๔ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 
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(๓) ทับสายสูบดับเพลิงท่ีไม7มีเคร่ืองปOองกันสายสูบในขณะเจ)าหน)าท่ีดับเพลิง
ปฏิบัติการตามหน)าท่ี เว)นแต7ได)รับความยินยอมจากเจ)าหน)าท่ีดับเพลิงซึ่งปฏิบัติหน)าท่ีอยู7ในขณะน้ัน 

 
มาตรา ๑๒๘  ห)ามมิให)ผู)ใดวาง เท หรือท้ิงเศษแก)ว ตะปู ลวด นํ้ามันหล7อลื่น 

กระป]องหรือสิ่งอ่ืนใด หรือกระทําด)วยประการใด ๆ บนทางอันอาจทําให)เกิดอันตรายหรือเสียหายแก7
ยานพาหนะหรือบุคคล หรือเป/นการกีดขวางการจราจร 

 
มาตรา ๑๒๙  ผู)ใดรู)ว7ามีสิ่งใดสิ่งหน่ึงตามมาตรา ๑๒๘ อันอยู7ในความดูแลของตน 

ตก หก หรือไหลอยู7บนทาง ผู)น้ันต)องจัดการเก็บกวาดของดังกล7าวออกจากทางทันที 
 
มาตรา ๑๓๐  ห)ามมิให)ผู)ใดเผา หรือกระทําด)วยประการใด ๆ ภายในระยะห)าร)อย

เมตรจากทางเดินรถ เป/นเหตุให)เกิดควันหรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะท่ีอาจทําให)ไม7ปลอดภัยแก7การจราจร
ในทางเดินรถน้ัน 

 
มาตรา ๑๓๑  ผู)ใดเคลื่อนย)ายรถท่ีชํารุดหรือหักพังออกจากทาง ผู)น้ันต)องจัดการเก็บ

สิ่งของท่ีตกหล7นอันเน่ืองจากความชํารุดหรือหักพังของรถออกจากทางทันที 
 
มาตรา ๑๓๒  ในขณะท่ีใช)รถโรงเรียนรับส7งนักเรียน เจ)าของรถหรือผู)ขับข่ีรถ

โรงเรียนต)องจัดให)มีข)อความ “รถโรงเรียน” ขนาดสูงของตัวอักษรไม7น)อยกว7าสิบห)าเซนติเมตรติดอยู7
ด)านหน)าและด)านหลังของรถ 

ถ)ารถโรงเรียนมีไฟสัญญาณสีแดงปXดเปXดเป/นระยะติดไว)ด)านหน)าและด)านหลังของรถ
เพ่ือให)รถท่ีสวนมาหรือตามหลังเห็นได)โดยชัดเจน เม่ือนํารถน้ันไปใช)ในทางโดยไม7ได)ใช)รับส7งนักเรียน 
ให)งดใช)ไฟสัญญาณสีแดงและต)องปXดคลุมข)อความว7า “รถโรงเรียน” 

 
มาตรา ๑๓๓  รถท่ีเข)าขบวนแห7ต7าง ๆ หรือรถท่ีนํามาใช)เฉพาะเพ่ือการโฆษณา

สินค)าหรือมหรสพท่ีแห7หรือโฆษณาไปตามทาง จะต)องรับอนุญาตจากเจ)าพนักงานจราจร เว)นแต7
ขบวนแห7หรือการโฆษณาน้ันเป/นของทางราชการ 

รถท่ีใช)โฆษณาสินค)าหรือมหรสพดังกล7าวในวรรคหน่ึง ถ)าเข)าขบวนแห7ท่ีรับอนุญาต
แล)ว และในการอนุญาตน้ันได)ระบุรถท่ีว7าน้ีไว)ด)วยแล)ว รถน้ันไม7จําต)องได)รับอนุญาต 

 
มาตรา ๑๓๔๓๐  ห)ามมิให)ผู)ใดแข7งรถในทาง เว)นแต7จะได)รับอนุญาตเป/นหนังสือจาก

เจ)าพนักงานจราจร 
ห)ามมิให)ผู)ใดจัด สนับสนุน หรือส7งเสริมให)มีการแข7งรถในทาง เว)นแต7จะได)รับ

อนุญาตเป/นหนังสือจากเจ)าพนักงานจราจร 
 

ลักษณะ ๑๘ 

                                                 
๓๐ มาตรา ๑๓๔ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 
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อํานาจของเจ)าพนักงานจราจรและพนักงานเจ)าหน)าท่ี 
   

 
มาตรา ๑๓๕  เพ่ือความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร เจ)าพนักงาน

จราจรมีอํานาจกําหนดให)บริเวณหรือพ้ืนท่ีใดท่ีเจ)าของท่ีดินได)เปXดให)ประชาชนใช)ในการจราจรเป/น
ทางตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๑๓๖  ให)ผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติมีอํานาจแต7งต้ังผู)ซึ่งมีคุณสมบัติตามท่ี

จะกําหนดและผ7านการอบรมตามหลักสูตรอาสาจราจร เพ่ือให)ทําหน)าท่ีช7วยเหลือการปฏิบัติหน)าท่ี
ของพนักงานเจ)าหน)าท่ี 

คุณสมบัติของผู)ท่ีจะได)รับการอบรม รายละเอียดเก่ียวกับการฝ^กอบรมหลักสูตร
อาสาจราจร และหน)าท่ีของอาสาจราจร ตลอดจนเคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย ให)เป/นไปตามท่ีผู)
บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนด 

[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 
มาตรา ๑๓๗  ในการปฏิบัติหน)าท่ี ท่ีได) รับมอบหมายของอาสาจราจรตาม

พระราชบัญญัติน้ี ให)อาสาจราจรเป/นเจ)าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๑๓๘  ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดข้ึน ทําให)ไม7ปลอดภัย หรือไม7

สะดวกในการจราจรในอาณาบริเวณใด เจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีมีอํานาจดําเนินการ
ได)ตามท่ีเห็นสมควรและจําเป/นเก่ียวกับการจราจรในอาณาบริเวณน้ันเพ่ือให)เกิดความปลอดภัยหรือ
ความสะดวกในการจราจรดังต7อไปน้ี 

(๑) ห)ามรถทุกชนิดหรือบางชนิดหรือคนเดินเท)าเดินในทางสายใดหรือเฉพาะทาง
ตอนใด 

(๒) ห)ามหยุดหรือจอดรถในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด 
(๓) ห)ามเลี้ยวรถ กลับรถ หรือถอยหลังรถ ในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด 
(๔) กําหนดทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใดให)รถเดินได)ทางเดียว 
ท้ังน้ี ช่ัวระยะเวลาเท7าท่ีจําเป/น 
 
มาตรา ๑๓๙  ในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใดท่ีเจ)าพนักงานจราจรเห็นว7าถ)าได)

ออกประกาศข)อบังคับหรือระเบียบเก่ียวกับการจราจรแล)วจะเป/นการปลอดภัย และสะดวกใน
การจราจร ให)เจ)าพนักงานจราจรมีอํานาจออกประกาศข)อบังคับ หรือระเบียบดังต7อไปน้ี 

(๑) ห)ามรถทุกชนิดหรือบางชนิดเดิน 
(๒) ห)ามหยุดหรือจอด 
(๓) ห)ามเลี้ยวรถ กลับรถ หรือถอยหลังรถ 
(๔) กําหนดให)รถเดินได)ทางเดียว 
(๕) กําหนดระยะเวลาจอดรถในทางแคบหรือท่ีคับขัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 
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(๖) กําหนดอัตราความเร็วของรถในทางภายในอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(๗) กําหนดช7องหรือแนวทางเดินรถข้ึนและล7อง 
(๘) กําหนดทางเดินรถทางเอกและทางเดินรถทางโท 
(๙) กําหนดการจอดรถหรือท่ีจอดพักรถ 
(๑๐) กําหนดระเบียบการใช)ทางหรือช7องเดินรถสําหรับรถบางประเภท 
(๑๑) กําหนดระเบียบเก่ียวกับการใช)รถโรงเรียน 
(๑๒) กําหนดระเบียบเก่ียวกับการบรรทุกคนโดยสารสําหรับรถจักรยาน 
(๑๓) ควบคุมขบวนแห7หรือการชุมนุมสาธารณะ 
(๑๔) ควบคุมหรือห)ามเลี้ยวรถในทางร7วมทางแยก 
(๑๕) ขีดเส)นหรือทําเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง หรือติดต้ังสัญญาณจราจร หรือ

เคร่ืองหมายจราจร 
(๑๖) กําหนดระยะทางตอนใดให)ขับรถล้ําเข)าไปในเส)นก่ึงกลางของทางท่ีเจ)า

พนักงานจราจรกําหนดไว)ได) 
(๑๗) กําหนดระเบียบเก่ียวกับการจอดรถท่ีชํารุด หักพัง ตลอดจนรถท่ีซ7อมแซม

ในทาง 
(๑๘) กําหนดระเบียบการข)ามทางของคนเดินเท)าบนทางท่ีไม7มีทางข)าม 
(๑๙) กําหนดการใช)โคมไฟ 
(๒๐) กําหนดการใช)เสียงสัญญาณ 
(๒๑) กําหนดระเบียบการอนุญาตและการใช)รถท่ีมีล)อหรือส7วนท่ีสัมผัสกับผิวทาง

ไม7ใช7ยาง 
 
มาตรา ๑๔๐๓๑  เม่ือเจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีพบด)วยตนเองหรือ

โดยการใช)เคร่ืองอุปกรณIใด ๆ ว7าผู)ขับข่ีผู)ใดฝWาฝZนหรือไม7ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห7งพระราชบัญญัติน้ี 
หรือกฎหมายอ่ืนอันเก่ียวกับรถน้ัน ๆ จะว7ากล7าว ตักเตือนผู)ขับข่ี หรือออกใบสั่งให)ผู)ขับข่ีชําระค7าปรับ
ตามท่ีเปรียบเทียบก็ได) ในกรณีท่ีไม7พบตัวผู)ขับข่ี ให)ติดหรือผูกใบสั่งไว)ท่ีรถท่ีผู)ขับข่ีเห็นได)ง7าย และถ)า
ไม7สามารถติดหรือผูกใบสั่งไว)ที่รถได)ไม7ว7าด)วยเหตุใด ให)ส7งใบสั่งพร)อมพยานหลักฐานโดยทางไปรษณียI
ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลําเนาของเจ)าของรถหรือผู)ครอบครองรถภายในระยะเวลาตามท่ีผู)
บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนด นับแต7วันท่ีเจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีพบการ
กระทําความผิด และให)ถือว7าเจ)าของรถหรือผู)ครอบครองรถได)รับใบสั่งน้ันเม่ือพ)นกําหนดสามสิบวัน
นับแต7วันส7ง๓๒ 

สําหรับความผิดท่ีกําหนดไว)ในมาตรา ๑๕๗/๑ มาตรา ๑๕๙ มาตรา ๑๖๐ มาตรา 
๑๖๐ ทวิ และมาตรา ๑๖๐ ตรี ห)ามมิให)ว7ากล7าวตักเตือนหรือทําการเปรียบเทียบ๓๓ 

                                                 
๓๑ มาตรา ๑๔๐ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๒ มาตรา ๑๔๐ วรรคหน่ึง แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๓๓ มาตรา ๑๔๐ วรรคสอง แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 
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ในการออกใบสั่งให)ผู)ขับข่ีชําระค7าปรับตามท่ีเปรียบเทียบตามวรรคหน่ึง เจ)าพนักงาน
จราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีจะเรียกเก็บใบอนุญาตขับข่ีไว)เป/นการช่ัวคราวก็ได) แต7ต)องออกใบรับ
แทนใบอนุญาตขับข่ีให)แก7ผู) ขับข่ีไว) และเจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีต)องรีบนํา
ใบอนุญาตขับข่ีที่เรียกเก็บไว)ไปส7งมอบพนักงานสอบสวนภายในแปดช่ัวโมง นับแต7เวลาท่ีออกใบสั่ง 

ใบรับแทนใบอนุญาตขับข่ีท่ีออกให)ตามวรรคสาม ให)ใช)แทนใบอนุญาตขับข่ีได)เป/น
การช่ัวคราวไม7เกินเจ็ดวัน เม่ือเจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ี หรือพนักงานสอบสวนได)ว7า
กล7าวตักเตือนหรือทําการเปรียบเทียบปรับและผู)ขับข่ีได)ชําระค7าปรับตามท่ีเปรียบเทียบแล)ว ให)คืน
ใบอนุญาตขับข่ีทันที 

ในกรณีเจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีออกใบสั่งแต7ไม7พบตัวผู)ขับข่ี ให)
สันนิษฐานว7าเจ)าของรถหรือผู)ครอบครองรถเป/นผู)กระทําผิดดังกล7าว เว)นแต7สามารถพิสูจนIได)ว7าผู)อ่ืน
เป/นผู)ขับข่ี 

การกําหนดจํานวนค7าปรับตามท่ีเปรียบเทียบ ให)เป/นไปตามหลักเกณฑIท่ีผู)บัญชาการ
ตํารวจแห7งชาติกําหนด 

ใบสั่งและใบรับแทนใบอนุญาตขับข่ี ให)ทําตามแบบท่ีเจ)าพนักงานจราจรกําหนด 
[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 
 
มาตรา ๑๔๑๓๔  ผู)ขับข่ีหรือเจ)าของรถซึ่งได)รับใบสั่งตามมาตรา ๑๔๐ อาจเลือก

ปฏิบัติอย7างใดอย7างหน่ึงดังต7อไปน้ี 
(๑) ชําระค7าปรับตามจํานวนท่ีระบุไว)ในใบสั่งหรือตามจํานวนท่ีพนักงานสอบสวน

แจ)งให)ทราบ ณ สถานท่ีที่ระบุไว)ในใบสั่งหรือสถานท่ีที่ผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาภายในวัน เวลา ท่ีระบุไว)ในใบสั่ง 

(๒) ชําระค7าปรับตามจํานวนท่ีระบุไว)ในใบสั่งโดยการส7งธนาณัติ หรือการส7งต๋ัวแลก
เงินของธนาคารโดยทางไปรษณียIลงทะเบียน สั่งจ7ายให)แก7ผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติพร)อมด)วย
สําเนาใบสั่งไปยังสถานท่ี และภายในวัน เวลา ท่ีระบุไว)ในใบสั่ง เม่ือผู)ได)รับใบสั่งได)ชําระค7าปรับ
ครบถ)วนถูกต)องแล)ว ให)คดีเป/นอันเลิกกัน และในกรณีท่ีเจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีได)
เรียกเก็บใบอนุญาตขับข่ีไว) ให)เจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงานสอบสวนรีบจัดส7งใบอนุญาตขับข่ีท่ี
เรียกเก็บไว)คืนให)แก7ผู)ได)รับใบสั่งโดยเร็ว และให)ถือว7าใบรับการส7งธนาณัติ หรือใบรับการส7งต๋ัวแลกเงิน
ประกอบกับใบสั่งเป/นใบแทนใบอนุญาตขับข่ีได)เป/นเวลาสิบวัน นับแต7วันท่ีส7งธนาณัติ หรือต๋ัวแลกเงิน
ดังกล7าว วิธีการชําระค7าปรับโดยส7งทางไปรษณียIลงทะเบียนและวิธีการส7งใบอนุญาตขับข่ีคืนให)แก7ผู)
ได)รับใบสั่ง ให)เป/นไปตามระเบียบท่ีผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนด 

(๓)๓๕ ในกรณีท่ีไม7มีการเรียกเก็บใบอนุญาตขับข่ีโดยเจ)าพนักงานจราจรหรือ
พนักงานเจ)าหน)าท่ี ให)ชําระค7าปรับตามจํานวนและภายในวันท่ีระบุไว)ในใบสั่ง โดยวิธีการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสI บัตรเครดิต หรือวิธีการอ่ืนโดยผ7านธนาคารหรือหน7วยบริการรับชําระเงินได)  ท้ังน้ี ตาม
วิธีการและสถานท่ีท่ีผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนด เม่ือผู)ได)รับใบสั่งได)ชําระค7าปรับครบถ)วน
ถูกต)องแล)ว ให)คดีเป/นอันเลิกกัน 
                                                 

๓๔ มาตรา ๑๔๑ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๕ มาตรา ๑๔๑ (๓) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 
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[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 
มาตรา ๑๔๑/๑๓๖  ในกรณีที่ผู)ขับข่ีหรือเจ)าของรถซึ่งได)รับใบสั่งไม7ปฏิบัติตามมาตรา 

๑๔๑ ให)พนักงานเจ)าหน)าท่ีและนายทะเบียนตามกฎหมายว7าด)วยรถยนตIหรือกฎหมายว7าด)วยการ
ขนส7งทางบกมีหน)าท่ีและอํานาจ ดังต7อไปน้ี 

(๑) ให)พนักงานเจ)าหน)าท่ีตําแหน7งต้ังแต7สารวัตรข้ึนไปมีหนังสือแจ)งการไม7ปฏิบัติ
ตามใบสั่งและจํานวนค7าปรับท่ีค)างชําระให)ผู)ขับข่ีหรือเจ)าของรถทราบภายในสิบห)าวันนับแต7วันท่ีครบ
กําหนดชําระค7าปรับตามท่ีระบุในใบสั่ง และให)ผู)ขับข่ีหรือเจ)าของรถทําการชําระค7าปรับท่ีค)างชําระ
ด)วยวิธีการอย7างใดอย7างหน่ึง ตามมาตรา ๑๔๑ ภายในสิบห)าวันนับแต7วันท่ีได)รับแจ)ง 

การแจ)งตามวรรคหน่ึง ให)ทําเป/นหนังสือส7งทางไปรษณียIลงทะเบียนตอบรับให)ผู)
ขับข่ีหรือเจ)าของรถ แล)วแต7กรณี ณ ภูมิลําเนาของผู)น้ัน  ท้ังน้ี ตามแบบท่ีผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติ
กําหนดและให)ถือว7าผู)ขับข่ีหรือเจ)าของรถได)รับแจ)งเม่ือพ)นกําหนดสิบห)าวันนับแต7วันท่ีส7ง 

(๒) ในกรณีท่ีผู)ขับข่ีหรือเจ)าของรถคันใดไม7ชําระค7าปรับตาม (๑) ให)ดําเนินการ 
ดังต7อไปน้ี 

(ก) ให)พนักงานเจ)าหน)าท่ีแจ)งจํานวนค7าปรับท่ีค)างชําระพร)อมหลักฐานตาม (๑) 
ไปยังนายทะเบียน และให)นายทะเบียนตรวจสอบข)อมูลและแจ)งให)ผู)มาติดต7อขอชําระภาษีประจําป0
สําหรับรถคันน้ันทราบ เพ่ือไปชําระค7าปรับท่ีค)างชําระภายในสามสิบวันนับแต7วันท่ีได)รับแจ)ง ถ)าผู)มา
ติดต7อขอชําระภาษีประจําป0เป/นเพียงตัวแทนเจ)าของรถ ให)ผู)มาติดต7อแจ)งให)เจ)าของรถทราบเพ่ือไป
ชําระค7าปรับภายในระยะเวลาดังกล7าว  ในการน้ี ให)นายทะเบียนรับชําระภาษีประจําป0สําหรับรถคัน
น้ันไว)โดยออกหลักฐานช่ัวคราวแทนการออกเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีประจําป0ให)เจ)าของรถหรือ
ตัวแทนเจ)าของรถแทน 

หลักฐานช่ัวคราวตามวรรคหน่ึงให)ใช)แทนเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษี
ประจําป0โดยให)มีอายุสามสิบวันนับแต7วันท่ีนายทะเบียนได)ออกให) 

(ข) ในกรณีท่ีเจ)าของรถได)ชําระค7าปรับท่ีค)างชําระครบถ)วนภายในระยะเวลา
ตามท่ีกําหนดใน (ก) ให)เจ)าของรถหรือตัวแทนเจ)าของรถนําหลักฐานแสดงการชําระค7าปรับท่ีได)รับ
จากพนักงานเจ)าหน)าท่ีมาแสดงต7อนายทะเบียนเพ่ือให)ออกเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีประจําป0
สําหรับรถคันน้ัน 

(ค) ในกรณีท่ีเจ)าของรถหรือตัวแทนเจ)าของรถท่ีได)รับหนังสือแจ)งตาม (ก) 
ประสงคIจะชําระค7าปรับในวันท่ีมาติดต7อขอชําระภาษีประจําป0 ให)นายทะเบียนมีอํานาจรับชําระ
ค7าปรับตามจํานวนท่ีค)างชําระแทนได) โดยให)นายทะเบียนรับชําระภาษีประจําป0สําหรับรถคันน้ันและ
ออกเคร่ืองหมายแสดงการเสียภาษีประจําป0ให)เจ)าของรถหรือตัวแทนเจ)าของรถ 

(ง) ในกรณีท่ีเจ)าของรถไม7ชําระค7าปรับท่ีค)างชําระหรือชําระไม7ครบถ)วนภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดใน (ก) ให)พนักงานเจ)าหน)าท่ีแจ)งนายทะเบียนให)งดการออกเคร่ืองหมายแสดงการ
เสียภาษีประจําป0สําหรับรถคันน้ัน และแจ)งให)พนักงานสอบสวนดําเนินการตามหน)าท่ีและอํานาจ
ต7อไป 
                                                 

๓๖ มาตรา ๑๔๑/๑ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งหัวหน)าคณะรักษาความสงบแห7งชาติท่ี ๑๔/๒๕๖๐ 
เร่ือง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช)กฎหมายว7าด)วยการจราจรทางบก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 
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ในกรณีท่ีผู)ขับข่ีหรือเจ)าของรถผู)ใดเห็นว7า ตนมิได)ฝWาฝZนหรือไม7ปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแห7งพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนอันเก่ียวกับรถน้ัน ให)ทําหนังสือโต)แย)งข)อกล7าวหาน้ัน
ภายในสิบห)าวันนับแต7วันท่ีได)รับแจ)งจากนายทะเบียนตาม (ก) ส7งไปยังสถานท่ีท่ีระบุไว)ในใบสั่งหรือ
สถานท่ีท่ีผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ท้ังน้ี การทําหนังสือ
โต)แย)งให)ใช)วิธีส7งทางไปรษณียIตอบรับหรือสํานักงานตํารวจแห7งชาติจะกําหนดวิธีการอ่ืนใดด)วยก็ได) 

เม่ือพนักงานเจ)าหน)าท่ีหรือเจ)าพนักงานจราจรได)รับหนังสือโต)แย)งตามวรรค
สองหากพนักงานเจ)าหน)าท่ีหรือเจ)าพนักงานจราจรยังคงยืนยันและเห็นสมควรดําเนินคดีต7อผู)ขับข่ีหรือ
เจ)าของรถผู)น้ันให)ส7งเร่ืองไปยังพนักงานสอบสวนเพ่ือดําเนินการฟOองต7อศาลต7อไป แล)วแจ)งผลให)ผู)ขับ
ข่ีหรือเจ)าของรถทราบ 

เม่ือได)มีการชําระค7าปรับครบถ)วนถูกต)องแล)ว ให)คดีเป/นอันเลิกกัน และในกรณีท่ีมี
การเรียกเก็บใบอนุญาตขับข่ีไว) ให)ผู)ขับข่ีนําหลักฐานการชําระค7าปรับไปขอรับใบอนุญาตขับข่ีคืนจาก
พนักงานเจ)าหน)าท่ีผู)เรียกเก็บ  ท้ังน้ี ในระหว7างท่ียังไม7ได)รับใบอนุญาตขับข่ีคืน ให)ถือว7าหลักฐานแสดง
การชําระค7าปรับเป/นใบแทนใบอนุญาตขับข่ีมีกําหนดสิบวันนับแต7วันท่ีชําระค7าปรับ 

การรับชําระและการนําส7งเงินค7าปรับ ให)เป/นไปตามหลักเกณฑIท่ีสํานักงานตํารวจ
แห7งชาติและกรมการขนส7งทางบกกําหนด 

เงินท่ีได)รับตามวรรคหน่ึง (๒) (ก) ให)อธิบดีกรมการขนส7งทางบกหรือผู)ท่ีได)รับ
มอบหมายหักไว)เป/นค7าใช)จ7ายในการจัดเก็บหรือค7าใช)จ7ายในการดําเนินงานในอัตราร)อยละห)าของ
จํานวนเงินท่ีได)รับโดยให)นําไปใช)จ7ายได)เช7นเดียวกับเงินงบประมาณตามระเบียบท่ีอธิบดีกรมการขนส7ง
ทางบกกําหนดส7วนเงินท่ีเหลือให)นําส7งสํานักงานตํารวจแห7งชาติ 

การดําเนินการใด ๆ ของพนักงานเจ)าหน)าท่ีและนายทะเบียนตามมาตราน้ี สามารถ
ใช)วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสI หรือวิธีการอ่ืนใดตามท่ีสํานักงานตํารวจแห7งชาติและกรมการขนส7งทาง
บกกําหนด 

 
มาตรา ๑๔๒๓๗  เจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีมีอํานาจสั่งให)ผู)ขับข่ีหยุด

รถในเม่ือ 
(๑) รถน้ันมีสภาพไม7ถูกต)องตามท่ีบัญญัติไว)ในมาตรา ๖ 
(๒) เห็นว7าผู)ขับข่ีหรือบุคคลใดในรถน้ันได)ฝWาฝZนหรือไม7ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห7ง

พระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอันเก่ียวกับรถน้ัน ๆ 
ในกรณีท่ีมีพฤติการณIอันควรเช่ือว7าผู)ขับข่ีฝWาฝZนมาตรา ๔๓ (๑) หรือ (๒) ให)เจ)า

พนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีสั่งให)มีการทดสอบผู)ขับข่ีดังกล7าวว7าหย7อน
ความสามารถในอันท่ีจะขับหรือเมาสุราหรือของเมาอย7างอ่ืนหรือไม7 

ในกรณีท่ีผู)ขับข่ีตามวรรคสองไม7ยอมให)ทดสอบ ให)เจ)าพนักงานจราจร พนักงาน
สอบสวน หรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีมีอํานาจกักตัวผู)น้ันไว)ดําเนินการทดสอบได)ภายในระยะเวลาเท7าท่ี
จําเป/นแห7งกรณีเพ่ือให)การทดสอบเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว หากผู)น้ันยอมให)ทดสอบและผลการทดสอบ
ปรากฏว7าไม7ได)ฝWาฝZนมาตรา ๔๓ (๑) หรือ (๒) ก็ให)ปล7อยตัวไปทันที 

                                                 
๓๗ มาตรา ๑๔๒ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 
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ในกรณีท่ีมีพฤติการณIอันควรเช่ือว7าผู)ขับข่ีขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย7างอ่ืน 
หากผู)น้ันยังไม7ยอมให)ทดสอบตามวรรคสามโดยไม7มีเหตุอันสมควร ให)สันนิษฐานไว)ก7อนว7าผู)น้ันฝWาฝZน
มาตรา ๔๓ (๒)  

การทดสอบตามมาตราน้ีให) เป/นไปตามหลักเกณฑIและวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๔๓  ถ)าปรากฏว7าผู)ขับข่ีนํารถท่ีมีสภาพไม7ถูกต)องตามมาตรา ๖ ไปใช)

ในทาง นอกจากจะต)องรับโทษตามบทบัญญัติน้ัน ๆ แล)ว เจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีมี
อํานาจสั่งเป/นหนังสือให)เจ)าของรถหรือผู)ขับข่ีซ7อมหรือแก)ไขรถให)ถูกต)อง 

 
มาตรา ๑๔๓ ทวิ๓๘  เจ)าพนักงานจราจร พนักงานเจ)าหน)าท่ี หรือผู)ตรวจการมี

อํานาจสั่งให)ผู)ขับข่ีหยุดรถเพ่ือทําการตรวจสอบในเม่ือรถน้ันมีสภาพไม7ถูกต)องตามท่ีบัญญัติไว)ใน
มาตรา ๑๐ ทวิ และมีอํานาจสั่งเป/นหนังสือให)ระงับการใช)รถน้ันเป/นการช่ัวคราว และให)เจ)าของรถ
หรือผู)ขับข่ีซ7อมหรือแก)ไขรถให)ถูกต)อง 

 
มาตรา ๑๔๔๓๙  เม่ือเจ)าของรถหรือผู)ขับข่ีได)ซ7อมหรือแก)ไขรถถูกต)องตามคําสั่งเจ)า

พนักงานจราจร พนักงานเจ)าหน)าท่ี หรือผู)ตรวจการ ซึ่งสั่งตามมาตรา ๑๔๓ หรือมาตรา ๑๔๓ ทวิ 
แล)ว ให)นํารถไปให)เจ)าพนักงานจราจรหรือผู)ท่ีผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติแต7งต้ังให)มีอํานาจตรวจรถ
ตรวจรับรอง เจ)าของรถหรือผู)ขับข่ีจะนํารถออกใช)ในทางได)เม่ือได)รับใบตรวจรับรอง 

การตรวจรับรองรถตามวรรคหน่ึง ให)เป/นไปตามวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 
 
มาตรา ๑๔๕  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีนอกจากความผิดท่ีกําหนดโทษ

ไว)ในมาตรา ๑๕๗/๑ มาตรา ๑๕๙ มาตรา ๑๖๐ มาตรา ๑๖๐ ทวิ และมาตรา ๑๖๐ ตรี ให)พนักงาน
สอบสวนผู) มี อํานาจทําการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอํานาจ
เปรียบเทียบหรือว7ากล7าวตักเตือนได)๔๐ 

ในกรณีท่ีผู)ขับข่ีได)ขับรถชนหรือโดนคนเดินเท)าท่ีข)ามทางนอกทางข)ามและอยู7ใน
ระหว7างทางข)ามกับเคร่ืองหมายจราจรแสดงเขตทางข)าม หรือท่ีข)ามทางนอกทางข)ามโดยลอด ข)าม 
หรือผ7านสิ่งปXดก้ัน หรือแผงปXดก้ันท่ีเจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีนํามาวางหรือต้ังอยู7บน
ทางเท)าหรือกลางถนน เม่ือพนักงานสอบสวนมีเหตุผลอันควรเช่ือว7าผู)ขับข่ี ซึ่งเป/นผู)ต)องหาได)ใช)ความ
ระมัดระวังตามความในมาตรา ๓๒ แล)ว ให)พนักงานสอบสวนมีอํานาจปล7อยตัวผู)ต)องหาไปช่ัวคราว
โดยไม7มีประกันได) เม่ือผู)ต)องหาหรือผู)มีประโยชนIเก่ียวข)องร)องขอ 

 
                                                 

๓๘ มาตรา ๑๔๓ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๙ มาตรา ๑๔๔ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๐ มาตรา ๑๔๕ วรรคหน่ึง แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 
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มาตรา ๑๔๖  เงินค7าปรับตามพระราชบัญญัติน้ีท่ีได)รับในกรุงเทพมหานครหรือใน
จังหวัดใด หรือในท)องถ่ินท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด ให)แบ7งให)แก7กรุงเทพมหานครหรือ
เทศบาลในจังหวัดน้ันเพ่ือใช)ในการดําเนินการเก่ียวกับการจราจร ในอัตราร)อยละห)าสิบของจํานวนเงิน
ค7าปรับ หรือให)ตกเป/นของท)องถ่ินท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดท้ังหมด 

 
ลักษณะ ๑๙ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๑๔๗  ผู)ใดฝWาฝZนหรือไม7ปฏิบัติตามมาตรา 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 ต)องระวางโทษปรับไม7เกินสองร)อยบาท 

 
มาตรา ๑๔๘๔๑  ผู)ใดฝWาฝZนหรือไม7ปฏิบัติตามมาตรา ๖ วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง 

มาตรา ๘ วรรคหน่ึง มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๔ วรรคหน่ึง มาตรา ๒๐ มาตรา ๓๖ 
มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๔ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ 
วรรคหน่ึง 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 วรรคหน่ึง มาตรา ๙๗ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๘ มาตรา 
๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๔ วรรคหน่ึง มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๑๙ 
มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๔ มาตรา 
๑๒๖ มาตรา ๑๒๙ หรือมาตรา ๑๓๓ ต)องระวางโทษปรับไม7เกินห)าร)อยบาท 

ถ)าผู)ขับข่ีรถจักรยานยนตIกระทําความผิดตามมาตรา ๑๒๒ วรรคสอง ผู)กระทําต)อง
ระวางโทษเป/นสองเท7าของโทษท่ีกําหนดไว)ในวรรคหน่ึง 

 
มาตรา ๑๔๙  ผู)ใดไม7ปฏิบัติตามมาตรา ๙๘ วรรคสองหรือวรรคสาม ต)องระวางโทษ

ปรับไม7เกินห)าร)อยบาท 
 
มาตรา ๑๕๐  ผู)ใด 
(๑) ไม7ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศท่ีผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนดตาม

มาตรา ๘ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๔ วรรคสอง 
(๒) ไม7ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนดตามมาตรา ๑๓ วรรค

สอง 
(๓) ไม7ปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๑๘ 
(๔) ขัดคําสั่งเจ)าพนักงานจราจรซึ่งสั่งตามมาตรา ๑๑๓ หรือ 

                                                 
๔๑ มาตรา ๑๔๘ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 
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(๕) ขัดคําสั่งเจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีซึ่งสั่งตามมาตรา ๑๔๐ วรรค
สอง ต)องระวางโทษปรับไม7เกินห)าร)อยบาท 

[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 
มาตรา ๑๕๑  ผู)ใดฝWาฝZนหรือไม7ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๙ 

มาตรา ๕๒ มาตรา ๖๑ หรือมาตรา ๖๖ ต)องระวางโทษปรับต้ังแต7สองร)อยบาทถึงห)าร)อยบาท 
 
มาตรา ๑๕๒๔๒  ผู)ใดฝWาฝZนหรือไม7ปฏิบัติตามมาตรา ๗ มาตรา ๑๐ ทวิ มาตรา ๑๓ 

วรรคหน่ึง มาตรา ๑๕ วรรคหน่ึง มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ (๑) 
มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๔ 
มาตรา ๖๗ วรรคหน่ึง มาตรา ๗๓ วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม มาตรา ๗๗ วรรคหน่ึง มาตรา ๘๕ มาตรา 
๘๖ มาตรา ๘๙ วรรคหน่ึง มาตรา ๙๐ มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ วรรคหน่ึง 
มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๒๗ มาตรา ๑๒๘ หรือมาตรา ๑๓๐ หรือไม7ปฏิบัติตามประกาศท่ีผู)
บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง หรือไม7ปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีออกตาม
มาตรา ๗๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๙๖ วรรคสอง ต)องระวางโทษปรับไม7เกินหน่ึงพันบาท 

[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 
มาตรา ๑๕๓  ผู)ประกอบการรับจ)างบรรทุกคนโดยสารโดยใช)รถแท็กซี่ผู)ใดไม7จอดรถ 

ณ สถานท่ีที่กําหนดตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามมาตรา ๑๐๒ ต)องระวางโทษปรับไม7เกินหน่ึงพัน
บาท 

 
มาตรา ๑๕๔๔๓  ผู)ใด 
(๑) ฝWาฝZนคําสั่งเจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีตามมาตรา ๑๓๘ วรรค

หน่ึง หรือมาตรา ๑๔๒ วรรคหน่ึง 
(๒) ฝWาฝZนคําสั่ง ข)อบังคับ หรือระเบียบของเจ)าพนักงานจราจรตามมาตรา ๑๓๙ 
(๓) ฝWาฝZนคําสั่งเจ)าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีตาม

มาตรา ๑๔๒ วรรคสอง หรือ 
(๔) ฝWาฝZนคําสั่งเจ)าพนักงานจราจร พนักงานเจ)าหน)าท่ี หรือผู)ตรวจการตามมาตรา 

๑๔๓ ทวิ 
ถ)าไม7เป/นความผิดท่ีกําหนดโทษไว)แล)วในพระราชบัญญัติน้ี ต)องระวางโทษปรับคร้ัง

ละไม7เกินหน่ึงพันบาท 
 
มาตรา ๑๕๕  ผู)ใดไม7ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔๑ โดยไม7มีเหตุอันสมควร ต)องระวางโทษ

ปรับไม7เกินหน่ึงพันบาท 
                                                 

๔๒ มาตรา ๑๕๒ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๓ มาตรา ๑๕๔ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 
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มาตรา ๑๕๖๔๔  ผู)ใดนํารถท่ีเจ)าพนักงานจราจร พนักงานเจ)าหน)าท่ี หรือผู)ตรวจการ

ได)สั่งให)เจ)าของรถหรือผู)ขับข่ีซ7อมหรือแก)ไขตามมาตรา ๑๔๓ หรือมาตรา ๑๔๓ ทวิ ไปใช)ในทางโดย
ยังมิได)รับใบตรวจรับรองตามมาตรา ๑๔๔ ต)องระวางโทษปรับไม7เกินหน่ึงพันบาท และปรับรายวันอีก
วันละห)าร)อยบาทจนกว7าจะปฏิบัติให)ถูกต)อง 

 
มาตรา ๑๕๗๔๕  ผู)ใดฝWาฝZนหรือไม7ปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๓ (๓) (๔) (๖) 

(๗) หรือ (๙) มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๓ มาตรา ๖๕ วรรคหน่ึง หรือ
มาตรา ๑๒๕ ต)องระวางโทษปรับต้ังแต7สี่ร)อยบาทถึงหน่ึงพันบาท 

 
มาตรา ๑๕๗/๑๔๖  ผู)ขับข่ีผู)ใดฝWาฝZนหรือไม7ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ)าพนักงานจราจร 

พนักงานสอบสวน พนักงานเจ)าหน)าท่ี หรือผู)ตรวจการท่ีให)มีการตรวจสอบผู)ขับข่ีตามมาตรา ๔๓ ทวิ 
หรือฝWาฝZน หรือไม7ปฏิบัติตามคําสั่งของผู)ตรวจการท่ีให)มีการทดสอบผู)ขับข่ีตามมาตรา ๔๓ ตรี ต)อง
ระวางโทษปรับไม7เกินหน่ึงพันบาท 

ผู)ขับข่ีผู)ใดฝWาฝZนมาตรา ๔๓ ทวิ วรรคหน่ึง ต)องระวางโทษสูงกว7าท่ีกําหนดไว)ใน
กฎหมายว7าด)วยยาเสพติดให)โทษหรือกฎหมายว7าด)วยวัตถุท่ีออกฤทธ์ิต7อจิตและประสาทอีกหน่ึงใน
สาม และให)ศาลสั่งพักใช)ใบอนุญาตขับข่ีของผู) น้ันมีกําหนดไม7น)อยกว7าหกเดือน หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตขับข่ี 

ถ)าการกระทําความผิดตามวรรคสองเป/นเหตุให)ผู)อ่ืนได)รับอันตรายแก7กายหรือจิตใจ 
ผู)กระทําต)องระวางโทษจําคุกต้ังแต7หน่ึงป0ถึงห)าป0 และปรับต้ังแต7สองหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาท และให)
ศาลสั่งพักใช)ใบอนุญาตขับข่ีของผู)น้ันมีกําหนดไม7น)อยกว7าหน่ึงป0 หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี 

ถ)าการกระทําความผิดตามวรรคสองเป/นเหตุให)ผู)อ่ืนได)รับอันตรายสาหัส ผู)กระทํา
ต)องระวางโทษจําคุกต้ังแต7สองป0ถึงหกป0 และปรับต้ังแต7สี่หม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนสองหม่ืนบาท และให)
ศาลสั่งพักใช)ใบอนุญาตขับข่ีของผู)น้ันมีกําหนดไม7น)อยกว7าสองป0 หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี 

ถ)าการกระทําความผิดตามวรรคสองเป/นเหตุให)ผู)อ่ืนถึงแก7ความตาย ผู)กระทําต)อง
ระวางโทษจําคุกต้ังแต7สามป0ถึงสิบป0 และปรับต้ังแต7หกหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท และให)ศาลสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตขับข่ี 

 
มาตรา ๑๕๘  ผู)ใดฝWาฝZนหรือไม7ปฏิบัติตามมาตรา ๑๗ วรรคหน่ึง มาตรา ๒๘ หรือ

มาตรา ๑๐๐ วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง หรือไม7ปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง 
ต)องระวางโทษจําคุกไม7เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม7เกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๕๙๔๗  ผู)ขับข่ีผู)ใดไม7ปฏิบัติตามคําสั่งเจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงาน

เจ)าหน)าท่ีซึ่งสั่งตามมาตรา ๕๙ วรรคหน่ึง หรือขัดขวางเจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีมิให)
                                                 

๔๔ มาตรา ๑๕๖ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๕ มาตรา ๑๕๗ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๖ มาตรา ๑๕๗/๑ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๗ มาตรา ๑๕๙ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 
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เคลื่อนย)ายรถ หรือมิให)ใช)เคร่ืองมือบังคับรถมิให)เคลื่อนย)ายตามมาตรา ๕๙ วรรคสอง ต)องระวางโทษ
จําคุกไม7เกินสามเดือน หรือปรับไม7เกินห)าพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ผู)ใดทําให)เสียหาย ทําลาย ทําให)เสื่อมค7า หรือทําให)ไร)ประโยชนIซึ่งเคร่ืองมือบังคับรถ
มิให)เคลื่อนย)าย หรือเคลื่อนย)ายรถท่ีเจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีได)ใช)เคร่ืองมือบังคับมิ
ให)เคลื่อนย)ายตามมาตรา ๕๙ วรรคสอง โดยไม7ได)รับอนุญาตจากเจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงาน
สอบสวน ต)องระวางโทษจําคุกไม7เกินสามเดือน หรือปรับไม7เกินห)าพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๖๐๔๘  ผู)ใดไม7ปฏิบัติตามมาตรา ๗๘ ต)องระวางโทษจําคุกไม7เกินสามเดือน 

หรือปรับต้ังแต7สองพันบาทถึงหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ถ)าการไม7ปฏิบัติตามมาตรา ๗๘ เป/นเหตุให)บุคคลอ่ืนได)รับอันตรายสาหัส หรือตาย 

ผู)ไม7ปฏิบัติตามต)องระวางโทษจําคุกไม7เกินหกเดือน หรือปรับต้ังแต7ห)าพันบาทถึงสองหม่ืนบาท หรือท้ัง
จําท้ังปรับ 

ผู)ใดฝWาฝZนมาตรา ๔๓ (๑) (๕) หรือ (๘) ต)องระวางโทษจําคุกไม7เกินสามเดือน หรือ
ปรับต้ังแต7สองพันบาทถึงหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ๔๙ 

 
มาตรา ๑๖๐ ทวิ๕๐  ผู)ใดฝWาฝZนมาตรา ๑๓๔ ต)องระวางโทษจําคุกไม7เกินสามเดือน 

หรือปรับต้ังแต7สองพันบาทถึงหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และให)ศาลสั่งพักใช)ใบอนุญาตขับข่ีของ
ผู)น้ันมีกําหนดไม7น)อยกว7าหน่ึงเดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี 

 
มาตรา ๑๖๐ ตรี๕๑  ผู)ใดฝWาฝZนมาตรา ๔๓ (๒) ต)องระวางโทษจําคุกไม7เกินหน่ึงป0 

หรือปรับต้ังแต7ห)าพันบาทถึงสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และให)ศาลสั่งพักใช)ใบอนุญาตขับข่ีของผู)
น้ันมีกําหนดไม7น)อยกว7าหกเดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี 

ถ)าการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเป/นเหตุให)ผู)อ่ืนได)รับอันตรายแก7กายหรือจิตใจ 
ผู)กระทําต)องระวางโทษจําคุกต้ังแต7หน่ึงป0ถึงห)าป0 และปรับต้ังแต7สองหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาท และให)
ศาลสั่งพักใช)ใบอนุญาตขับข่ีของผู)น้ันมีกําหนดไม7น)อยกว7าหน่ึงป0 หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี 

ถ)าการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเป/นเหตุให)ผู)อ่ืนได)รับอันตรายสาหัส ผู)กระทํา
ต)องระวางโทษจําคุกต้ังแต7สองป0ถึงหกป0 และปรับต้ังแต7สี่หม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนสองหม่ืนบาท และให)
ศาลสั่งพักใช)ใบอนุญาตขับข่ีของผู)น้ันมีกําหนดไม7น)อยกว7าสองป0 หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี 

ถ)าการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเป/นเหตุให)ผู)อ่ืนถึงแก7ความตาย ผู)กระทําต)อง
ระวางโทษจําคุกต้ังแต7สามป0ถึงสิบป0 และปรับต้ังแต7หกหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท และให)ศาลสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตขับข่ี 

 

                                                 
๔๘ มาตรา ๑๖๐ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๙ มาตรา ๑๖๐ วรรคสาม แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 
๕๐ มาตรา ๑๖๐ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕๑ มาตรา ๑๖๐ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 
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มาตรา ๑๖๑๕๒  ในกรณีท่ีผู)ขับข่ีผู)ใดได)กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ให)ผู)
บัญชาการตํารวจนครบาล ผู)บัญชาการตํารวจภูธร ผู)บังคับการตํารวจจราจร ผู)บังคับการตํารวจทาง
หลวง หรือผู)ซึ่งได)รับมอบอํานาจจากผู)ดํารงตําแหน7งดังกล7าวมีอํานาจสั่งยึดใบอนุญาตขับข่ีของผู)น้ันมี
กําหนดคร้ังละไม7เกินหกสิบวัน 

ผู)สั่งยึดใบอนุญาตขับข่ีตามวรรคหน่ึงอาจบันทึกการยึดและคะแนนไว)ด)านหลัง
ใบอนุญาตขับข่ีที่ถูกยึด และดําเนินการอบรม ทดสอบผู)ขับข่ีที่กระทําผิดซ้ําต้ังแต7สองคร้ังภายในหน่ึงป0 
รวมท้ังสั่งพักใช)ใบอนุญาตขับข่ีที่เสียคะแนนมากของผู)ขับข่ีน้ันมีกําหนดคร้ังละไม7เกินเก)าสิบวัน 

การดําเนินการบันทึกคะแนน อบรม ทดสอบผู)ขับข่ีท่ีกระทําผิด และการพักใช)
ใบอนุญาตขับข่ี ให)เป/นไปตามท่ีผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผู)ขับข่ีซึ่งถูกสั่งยึดใบอนุญาตขับข่ีตามวรรคหน่ึง หรือถูกสั่งพักใช)ใบอนุญาตขับข่ีตาม
วรรคสอง มีสิทธิอุทธรณIคําสั่งต7อผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติภายในสิบห)าวันนับแต7วันท่ีถูกสั่งยึดหรือ
สั่งพักใช)ใบอนุญาตขับข่ี 

ให)ผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติวินิจฉัยอุทธรณIตามวรรคสี่ภายในสามสิบวันนับแต7
วันท่ีได)รับคําอุทธรณI ถ)าไม7ได)วินิจฉัยช้ีขาดภายในเวลาดังกล7าว ให)ถือว7าผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติ
วินิจฉัยไม7ให)ยึดใบอนุญาตขับข่ี หรือไม7พักใช)ใบอนุญาตขับข่ีตามคําอุทธรณIของผู)ขับข่ี 

คําวินิจฉัยของผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติให)เป/นท่ีสุด 
[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 
 
มาตรา ๑๖๒๕๓  ในคดีท่ีผู) ขับ ข่ีต)องคําพิพากษาว7าได)กระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอันเก่ียวกับรถน้ัน ๆ นอกจากจะได)รับโทษสําหรับการกระทําดังกล7าว
แล)ว ถ)าศาลเห็นว7าหากให)ผู)น้ันขับรถต7อไปอาจก7อให)เกิดอันตรายแก7บุคคลหรือทรัพยIสินของผู)อ่ืน ให)
ศาลมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ีของผู)น้ันได) 

ในกรณีที่ศาลเห็นว7า พฤติกรรมของผู)กระทําผิดตามวรรคหน่ึงยังอยู7ในวิสัยท่ีจะแก)ไข
ฟZ[นฟูได) ศาลอาจมีคําสั่งพักใช)ใบอนุญาตขับข่ีของผู)น้ันและให)ผู)น้ันทํางานบริการสังคมหรือทํางาน
สาธารณประโยชนIภายใต)เง่ือนไขและระยะเวลาท่ีศาลกําหนด โดยให)อยู7ในความดูแลของพนักงานคุม
ประพฤติ เจ)าหน)าท่ีของรัฐ หน7วยงานของรัฐ หรือองคIการซึ่งมีวัตถุประสงคIเพ่ือการบริการสังคม การ
กุศลสาธารณะ หรือสาธารณประโยชนIท่ียินยอมรับดูแลด)วยก็ได) และถ)าความปรากฏในภายหลังว7า
ผู)กระทําผิดดังกล7าวไม7ปฏิบัติตามคําสั่งหรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไว)ให)ศาลมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขับข่ีของผู)น้ันตามวรรคหน่ึง 

ผู)ใดขับข่ีรถในระหว7างท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ีตามคําสั่งของศาล ต)องระวาง
โทษจําคุกไม7เกินสองป0และปรับไม7เกินสี่หม่ืนบาท 

 
มาตรา ๑๖๓  คดีท่ีมีผู)กระทําการอย7างใดอย7างหน่ึงอันเป/นการฝWาฝZนหรือไม7ปฏิบัติ

ตามบทแห7งพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอันเก่ียวกับทางหลวงหรือกฎหมายอันเก่ียวกับรถน้ัน ๆ ถ)า
การฝWาฝZนหรือไม7ปฏิบัติตามน้ันก7อให)เกิดความเสียหายแก7สัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจรท่ี
                                                 

๕๒ มาตรา ๑๖๑ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕๓ มาตรา ๑๖๒ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 
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พนักงานเจ)าหน)าท่ีได)ทําหรือติดต้ังไว) เม่ือพนักงานอัยการย่ืนฟOองผู)กระทําความผิด ให)พนักงานอัยการ
เรียกราคาหรือค7าเสียหายสําหรับสัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจรดังกล7าวด)วย 

 
 

ผู)รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก เกรียงศักด์ิ  ชมะนันทนI 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช)พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากการคมนาคมและขนส7งทาง
บกได)เจริญก)าวหน)าขยายตัวไปท่ัวประเทศและเช่ือมโยงไปยังประเทศใกล)เคียง และจํานวน
ยานพาหนะในท)องถนนและทางหลวงได)ทวีจํานวนข้ึนเป/นลําดับ ประกอบกับประเทศไทยได)เข)าเป/น
ภาคีในอนุสัญญาว7าด)วยการจราจรทางถนนและพิธีสารว7าด)วยเคร่ืองหมายและสัญญาณตามถนน 
สมควรปรับปรุงกฎหมายว7าด)วยการจราจรทางบกซึ่งได)ใช)บังคับมากว7าสี่สิบป0 ให)เหมาะสมกับสภาพ
การจราจรและจํานวนยานพาหนะท่ีเพ่ิมข้ึน และเพ่ือความปลอดภัยแก7ชีวิต ร7างกาย และทรัพยIสิน
ของประชาชน  จึงจําเป/นต)องตราพระราชบัญญัติน้ีขึ้น 
 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒๕๔ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให)ใช)บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช)พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากได)มีการประกาศใช)
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บางมาตรามีลักษณะไม7เหมาะสมและบกพร7อง ขัดต7อการ
ปฏิบัติในบางท)องท่ี  จึงเห็นสมควรท่ีจะตราพระราชบัญญัติเพ่ือแก)ไขเพ่ิมเติมฉบับน้ีขึ้น 
 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๙๕๕ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให)ใช)บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช)พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบัญญัติจราจรทาง
บก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งใช)บังคับอยู7ในป3จจุบัน มีบทบัญญัติห)ามรถบรรทุกและรถบรรทุกคนโดยสารแล7น
ในช7องทางเดินรถด)านขวามือ ข)อห)ามน้ีรวมถึงรถบรรทุกเล็กท่ีมีนํ้าหนักรถไม7เกินหน่ึงพันหกร)อย
กิโลกรัมด)วย แต7รถดังกล7าวมิใช7รถท่ีมีความเร็วช)าหรือใช)ความเร็วตํ่า จึงไม7จําเป/นต)องบังคับให)ขับรถ
ในช7องทางเดินรถด)านซ)ายสุด การบังคับเช7นน้ีทําให)ผู)ใช)รถดังกล7าวไม7ได)รับความเป/นธรรม สมควรให)
รถบรรทุกเล็กท่ีมีนํ้าหนักไม7เกินหน่ึงพันหกร)อยกิโลกรัม สามารถใช)ทางเดินรถขวามือได)  จึง
จําเป/นต)องตราพระราชบัญญัติน้ีขึ้น 
 
ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร)อยแห7งชาติ ฉบับท่ี ๓๙ เร่ือง การแก)ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว7าด)วย
จราจรทางบก ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธI พ.ศ. ๒๕๓๔ ๕๖ 
 

โดยท่ีคณะรักษาความสงบเรียบร)อยแห7งชาติได)พิจารณาเห็นว7า ในป3จจุบันกฎหมาย
ว7าด)วยจราจรทางบกได)บัญญัติให)อํานาจเจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีมีอํานาจ
                                                 

๕๔ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๙๖/ตอนท่ี ๒๑๑/ฉบับพิเศษ หน)า ๑/๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๒ 
๕๕ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๐๓/ตอนท่ี ๑๘๐/ฉบับพิเศษ หน)า ๑/๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๙ 
๕๖ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๐๘/ตอนท่ี ๓๗/ฉบับพิเศษ หน)า ๓๒/๒๘ กุมภาพันธI ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 
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เคลื่อนย)ายรถท่ีจอดหรือหยุดโดยฝWาฝZนกฎหมายได) แต7ยังไม7เป/นการเพียงพอท่ีจะให)เจ)าของรถหรือผู)
ขับข่ีปฏิบัติถูกต)องตามกฎหมาย สมควรเพ่ิมมาตรการให)เจ)าของรถหรือผู)ขับข่ีต)องเสียค7าใช)จ7ายในการ
เคลื่อนย)ายหรือไม7ให)เคลื่อนย)ายรถ รวมท้ังค7าดูแลรักษาน้ันด)วย 
 

ข)อ ๒  ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร)อยแห7งชาติฉบับน้ีให)ใช)บังคับต้ังแต7วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป/นต)นไป 

 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕๕๗ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให)ใช)บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช)พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ได)ใช)บังคับมาเป/นเวลานานแล)ว บทบัญญัติบางประการแห7งพระราชบัญญัติดังกล7าวไม7
เหมาะสมกับสภาพการณIในป3จจุบัน สมควรแก)ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห7งพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ให)เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือให)เกิดความสะดวกและความปลอดภัยใน
การจราจร  จึงจําเป/นต)องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘๕๘ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให)ใช)บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 
 
มาตรา ๔  ในกรณีของรถยนตIท่ีได)จดทะเบียนไว)แล)วก7อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช)

บังคับ ให)ผู)ขับข่ีรถยนตIและคนโดยสารรถยนตIน้ัน ได)รับยกเว)นไม7ต)องปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๓ วรรค
สอง แห7งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี เป/นเวลา
สองป0นับแต7วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช)บังคับ 

 
มาตรา ๕  ให)รัฐมนตรีว7าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช)พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีในป3จจุบัน อุบัติเหตุจาก
การจราจรทางบกมีผลต7อการพัฒนาประเทศโดยตรงและมีแนวโน)มท่ีจะเพ่ิมจํานวนสูงข้ึนเป/นอันมาก 
สมควรกําหนดมาตรการเพ่ือสร)างความปลอดภัยและลดความรุนแรงของอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนแก7ผู)
ขับข่ีรถยนตIและคนโดยสารรถยนตI โดยกําหนดให)ผู)ขับข่ีรถยนตIต)องรัดร7างกายด)วยเข็มขัดนิรภัยไว)กับ
ท่ีน่ังในขณะขับข่ีรถยนตI และต)องจัดให)คนโดยสารรถยนตI ซึ่งน่ังท่ีน่ังตอนหน)าแถวเดียวกับท่ีน่ังผู)ขับข่ี
รถยนตIรัดร7างกายด)วยเข็มขัดนิรภัยไว)กับท่ีน่ังในขณะโดยสารรถยนตI และคนโดยสารรถยนตIดังกล7าว
                                                 

๕๗ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๓๙/หน)า ๔๔/๖ เมษายน ๒๕๓๕ 
๕๘ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๑๒/ตอนท่ี ๔๒ ก/หน)า ๑/๖ ตุลาคม ๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ - 
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ต)องรัดร7างกายด)วยเข็มขัดนิรภัยไว) กับท่ีน่ังในขณะโดยสารรถยนตIด)วย  จึงจําเป/นต)องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒๕๙ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให)ใช)บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช)พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีในป3จจุบันอุบัติเหตุร)ายแรงท่ี
เกิดข้ึนบนท)องถนนอันเป/นเหตุให)เกิดอันตรายแก7ชีวิตและทรัพยIสินของบุคคลต7าง ๆ น้ัน มีสาเหตุส7วน
หน่ึงเน่ืองมาจากผู)ขับข่ีเมาสุราหรือของเมาอย7างอ่ืนหรือเสพวัตถุท่ีออกฤทธ์ิต7อจิตและประสาทกลุ7ม
แอมเฟตามีนในขณะขับรถ แม)จะได)มีการจับกุมปราบปรามและปOองกันมิให)ผู)ขับข่ีเสพหรือเมาสิ่งต7าง 
ๆ ดังกล7าวในขณะขับรถแล)วก็ตาม แต7ก็ปรากฏว7ายังมีผู) ขับข่ีท่ีฝWาฝZนอยู7อีก สมควรกําหนดให)
ผู)ตรวจการตามกฎหมายว7าด)วยการขนส7งทางบกและผู)ตรวจการตามกฎหมายว7าด)วยรถยนตIมีอํานาจ
ดําเนินการเก่ียวกับการทดสอบหรือการตรวจสอบของมึนเมาหรือสารเสพติดดังกล7าวในผู)ขับข่ีได)
เช7นเดียวกับเจ)าพนักงานจราจรและพนักงานเจ)าหน)าท่ีตามกฎหมายว7าด)วยการจราจรทางบกเพ่ือเป/น
การแบ7งเบาภาระของเจ)าพนักงานดังกล7าวและปรับปรุงอํานาจหน)าท่ีของเจ)าพนักงานจราจร 
พนักงานสอบสวน พนักงานเจ)าหน)าท่ี และผู)ตรวจการให)สามารถดําเนินการทดสอบหรือตรวจสอบ
ตลอดจนจับกุมปราบปราบผู)ขับข่ีซึ่งเมาสุราหรือของเมาอย7างอ่ืนหรือเสพวัตถุท่ีออกฤทธ์ิต7อจิตและ
ประสาทกลุ7มแอมเฟตามีนในขณะขับรถให)เป/นไปอย7างมีประสิทธิภาพ และทําให)เกิดความปลอดภัย
ในท)องถนนมากย่ิงข้ึน  จึงจําเป/นต)องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐๖๐ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให)ใช)บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
มาตรา ๓  ให)แก)ไขคําว7า “รถยนตรI” “รถจักรยานยนตรI” และ “เคร่ืองยนตรI” ใน

พระราชบัญญั ติจราจรทางบก พ.ศ .  ๒๕๒๒ และท่ีแก) ไข เ พ่ิม เ ติม เป/นคําว7 า  “รถยนตI” 
“รถจักรยานยนตI” และ “เคร่ืองยนตI” ทุกแห7ง 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช)พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีในป3จจุบันการโดยสาร
รถจักรยานยนตIเป/นท่ีนิยมกันอย7างแพร7หลาย และจํานวนอุบัติเหตุอันเน่ืองจากรถจักรยานยนตIได)เพ่ิม
มากข้ึน ประกอบกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอันเน่ืองมาจากการขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมา
อย7างอ่ืน หรือเสพยาเสพติดให)โทษ หรือวัตถุท่ีออกฤทธ์ิต7อจิตและประสาทได)เพ่ิมสูงข้ึนด)วย สมควร
กําหนดให)คนโดยสารรถจักรยานยนตIต)องสวมหมวกท่ีจัดทําข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือปOองกันอันตราย และ
                                                 

๕๙ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๒๐ ก/หน)า ๑๓/๒๕ มีนาคม ๒๕๔๒ 
๖๐ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๑๐๑ ก/หน)า ๑/๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ - 
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กําหนดให)ความผิดของผู)ขับข่ีท่ีได)ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย7างอ่ืน เป/นความผิดท่ีไม7อาจว7า
กล7าวตักเตือนหรือทําการเปรียบเทียบได) รวมท้ังปรับปรุงบทกําหนดโทษสําหรับความผิดฐานขับรถ
ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย7างอ่ืน หรือเสพยาเสพติดให)โทษหรือวัตถุท่ีออกฤทธ์ิต7อจิตและประสาท 
ตลอดจนปรับปรุงประเภทของรถท่ีใช)บรรทุกคน สัตวI หรือสิ่งของให)ครอบคลุมถึงการบรรทุกของรถ
ทุกประเภทด)วย  จึงจําเป/นต)องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๑๖๑ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให)ใช)บังคับเม่ือพ)นกําหนดเก)าสิบวันนับแต7วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช)พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีป3จจุบัน ผู) ขับข่ีใช)
โทรศัพทIเคลื่อนท่ีในขณะขับรถ เป/นสาเหตุหน่ึงท่ีก7อให)เกิดอุบัติเหตุทางถนนและก7อให)เกิดอันตรายแก7
ชีวิต ร7างกาย และทรัพยIสินของบุคคล สมควรแก)ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 
๒๕๒๒ เ พ่ือกําหนดห)ามผู) ขับ ข่ี ใช) โทรศัพทI เคลื่ อน ท่ีในขณะขับรถ เว)นแต7 ในกรณีการใช)
โทรศัพทI เคลื่ อน ท่ี โดยใช) อุปกรณI เส ริมสํ าห รับการสนทนา โดยผู) ขับ ข่ี ไม7ต)อง ถือหรือจับ
โทรศัพทIเคลื่อนท่ีน้ัน  จึงจําเป/นต)องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
ประกาศคณะรักษาความสงบแห7งชาติฉบับท่ี ๘๗/๒๕๕๗ เร่ือง การแก)ไขเพ่ิมเติมผู)รักษาการตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข)องกับอํานาจหน)าท่ีของเจ)าพนักงานตํารวจ ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช 
๒๕๕๗๖๒ 
 

ข)อ ๔  ให)บรรดา กฎกระทรวง กฎ ระเบียบ ข)อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง ท่ีออก
ตามพระราชบัญญัติตามข)อ ๑ ข)อ ๒ และข)อ ๓ ท่ีใช)บังคับอยู7ในวันก7อนวันท่ีประกาศน้ีใช)บังคับ ยังคง
ใช)บังคับได)ต7อไปจนกว7าจะมีการแก)ไขเพ่ิมเติม 
 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๗๖๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช)พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีป3จจุบันเม่ือเจ)าพนักงานจราจร
หรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีพบการกระทําความผิดของผู)ขับข่ีไม7ว7าด)วยตนเองหรือด)วยเคร่ืองอุปกรณIใด ๆ 
แล)วแต7ไม7อาจออกใบสั่งให)ผู)ขับข่ีได)ในขณะน้ันเพราะไม7สามารถเรียกให)ผู)ขับข่ีหยุดรถได) ซึ่งส7งผลให)
การบังคับใช)กฎหมายไม7มีประสิทธิภาพเท7าท่ีควร สมควรแก)ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔๐ วรรคหน่ึง แห7ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี 
๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือให)เจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีท่ีพบการกระทําความผิดดังกล7าว

                                                 
๖๑ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๓๑ ก/หน)า ๑/๘ กุมภาพันธI ๒๕๕๑ 
๖๒ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง/หน)า ๑๘/๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
๖๓ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๓๑/ตอนท่ี ๘๙ ก/หน)า ๑๑/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๙ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

สามารถส7งใบสั่งไปยังภูมิลําเนาของเจ)าของรถหรือผู)ครอบครองรถโดยทางไปรษณียIลงทะเบียนตอบ
รับได)  จึงจําเป/นต)องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗๖๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช)พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป/นการสมควรกําหนด
มาตรการในด)านความปลอดภัยเพื่อช7วยในการให)สัญญาณจราจรและสมควรกําหนดข)อสันนิษฐาน
ว7าผู)ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย7างอื่น ในกรณีที่ไม7ยอมให)ทดสอบโดยไม7มีเหตุอันควร 
อันจะเป/นมาตรการในการปOองกันการเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากผู)ขับข่ีรถขณะเมาสุราหรือของเมาอย7าง
อ่ืน  จึงจําเป/นต)องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙๖๕ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให)ใช)บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป/นต)นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช)พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีในป3จจุบันได)มีการนําระบบ
การชําระเงินด)วยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสIมาใช)เพ่ือการชําระค7าสินค)าและบริการเพ่ิมมากข้ึน 
สมควรเพ่ิมช7องทางการชําระค7าปรับตามใบสั่งด)วยวิธีการดังกล7าวในกรณีท่ีเจ)าพนักงานจราจรหรือ
พนักงานเจ)าหน)าท่ีไม7เรียกเก็บใบอนุญาตขับข่ี เพ่ือเป/นการอํานวยความสะดวกให)แก7ผู)ขับข่ีหรือ
เจ)าของรถในการชําระค7าปรับตามใบสั่ง ประกอบกับได)มีการโอนกรมตํารวจไปเป/นสํานักงานตํารวจ
แห7งชาติแล)ว สมควรแก)ไขการระบุชื่อตําแหน7ง “อธิบดีกรมตํารวจ” ตามกฎหมายว7าด)วยจราจรทาง
บก เป/น “ผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติ” ในคราวเดียวกัน  จึงจําเป/นต)องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
คําสั่งหัวหน)าคณะรักษาความสงบแห7งชาติท่ี ๑๔/๒๕๖๐ เร่ือง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับ
ใช)กฎหมายว7าด)วยการจราจรทางบก๖๖ 

 
ข)อ ๔  บทบัญญัติในมาตรา ๑๔๑/๑ แห7งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 

๒๕๒๒ ซึ่งแก)ไขเพ่ิมเติมโดยคําสั่งน้ี มิให)ใช)บังคับกับใบสั่งท่ีเจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ี
ออกให)ก7อนวันท่ีคําสั่งน้ีใช)บังคับ โดยให)นําบทบัญญัติในมาตรา ๑๔๑ ทวิ แห7งพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ีใช)
บังคับอยู7ในวันก7อนวันท่ีคําสั่งน้ีใช)บังคับ มาใช)บังคับกับใบสั่งดังกล7าว 

 
ข)อ ๕  ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให)คณะรักษา

ความสงบแห7งชาติแก)ไขเปลี่ยนแปลงคําสั่งน้ีได) 
                                                 

๖๔ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๓๑/ตอนท่ี ๘๙ ก/หน)า ๑๔/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
๖๕ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๗๑ ก/หน)า ๘/๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
๖๖ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๘๕ ง/หน)า ๓๖/๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๐ - 
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ข)อ ๖  คําสั่งน้ีให)ใช)บังคับต้ังแต7วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป/นต)นไป 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๑ - 
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วิชพงษI/ผู)จัดทํา 
๗ มกราคม ๒๕๕๘ 

 
ชวัลพร/เพ่ิมเติม 

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 

ปริญสินียI/เพ่ิมเติม 
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 


