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พระราชบัญญตั ิ
จราจรทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เปนปที่ ๓๔ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไว โดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 

๒๕๒๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
(๒) พระราชบัญญัติจราจรทางบก แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
(๓) พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
(๔) พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๘ 
(๕) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๙ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๑) “การจราจร” หมายความวา การใชทางของผูขับขี่ คนเดินเทา หรือคนที่จูง 

ข่ี หรือไลตอนสัตว 
(๒) “ทาง” หมายความวา ทางเดินรถ ชองเดินรถ ชองเดินรถประจําทาง ไหล

ทาง ทางเทา ทางขาม ทางรวมทางแยก ทางลาด ทางโคง สะพาน และลานที่ประชาชนใชใน
การจราจร และใหหมายความรวมถึงทางสวนบุคคลที่เจาของยินยอมใหประชาชนใชในการจราจร

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖/ตอนที่ ๘/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๙ มกราคม ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือที่เจาพนักงานจราจรไดประกาศใหเปนทางตามพระราชบัญญัตินี้ดวย แตไมรวมไปถึงทาง
รถไฟ 

(๓) “ทางเดินรถ” หมายความวา พ้ืนที่ที่ทําไวสําหรับการเดินรถไมวาในระดับ
พ้ืนดิน ใตหรือเหนือพ้ืนดิน 

(๔) “ชองเดินรถ” หมายความวา ทางเดินรถที่จัดแบงเปนชองสําหรับการเดินรถ 
โดยทําเครื่องหมายเปนเสนหรือแนวแบงเปนชองไว 

(๕) “ชองเดินรถประจําทาง” หมายความวา ชองเดินรถที่กําหนดใหเปนชองเดิน
รถสําหรับรถโดยสารประจําทางหรือรถบรรทุกคนโดยสารประเภทที่อธิบดีกําหนด 

(๖) “ทางเดินรถทางเดียว” หมายความวา ทางเดินรถใดที่กําหนดใหผูขับรถขับ
ไปในทิศทางเดียวกันตามเวลาที่เจาพนักงานจราจรกําหนด 

(๗) “ขอบทาง” หมายความวา แนวริมของทางเดินรถ 
(๘) “ไหลทาง” หมายความวา พ้ืนที่ที่ตอจากขอบทางออกไปทางดานขางซึ่งยัง

มิไดจัดทําเปนทางเทา 
(๙) “ทางรวมทางแยก” หมายความวา พ้ืนที่ที่ทางเดินรถตั้งแตสองสายตัดผาน

กัน รวมบรรจบกัน หรือติดกัน 
(๑๐) “วงเวียน” หมายความวา ทางเดินรถที่กําหนดใหรถเดินรอบเครื่องหมาย

จราจรหรือส่ิงที่สรางข้ึนในทางรวมทางแยก 
(๑๑) “ทางเทา” หมายความวา พ้ืนที่ที่ทําไวสําหรับคนเดินซึ่งอยูขางใดขางหนึ่ง

ของทาง หรือทั้งสองขางของทาง หรือสวนที่อยูชิดขอบทางซึ่งใชเปนที่สําหรับคนเดิน 
(๑๒) “ทางขาม” หมายความวา พ้ืนที่ที่ทําไวสําหรับใหคนเดินเทาขามทางโดย

ทําเครื่องหมายเปนเสนหรือแนวหรือตอกหมุดไวบนทาง และใหหมายความรวมถึงพ้ืนที่ที่ทําให
คนเดินเทาขามไมวาในระดับใตหรือเหนือพ้ืนดินดวย 

(๑๓) “เขตปลอดภัย” หมายความวา พ้ืนที่ในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายแสดง
ไวใหเห็นไดชัดเจนทุกเวลา สําหรับใหคนเดินเทาที่ขามทางหยุดรอหรือใหคนที่ข้ึนหรือลงรถหยุด
รอกอนจะขามทางตอไป 

(๑๔) “ที่คับขัน” หมายความวา ทางที่มีการจราจรพลุกพลานหรือมีส่ิงกีดขวาง 
หรือในที่ซึ่งมองเห็นหรือทราบไดลวงหนาวาอาจเกิดอันตรายหรือความเสียหายแกรถหรือคนได
งาย 

(๑๕) “รถ” หมายความวา ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เวนแตรถไฟและรถราง 
(๑๖) “รถยนต” หมายความวา รถที่มีลอตั้งแตสามลอและเดินดวยกําลัง

เครื่องยนต กําลังไฟฟาหรือพลังงานอื่น ยกเวนรถที่เดินบนราง 
(๑๗) “รถจักรยานยนต” หมายความวา รถที่ เดินดวยกําลังเคร่ืองยนต 

กําลังไฟฟา หรือพลังงานอื่น และมีลอไมเกินสองลอ ถามีพวงขางมีลอเพ่ิมอีกไมเกินหนึ่งลอ 
(๑๘) “รถจักรยาน” หมายความวา รถที่เดินดวยกําลังของผูขับขี่ที่มิใชเปนการ

ลากเข็น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๙) “รถฉุกเฉิน” หมายความวา รถดับเพลิงและรถพยาบาลของราชการ
บริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาคและราชการบริหารสวนทองถ่ิน หรือรถอื่นที่ไดรับ
อนุญาตจากอธิบดีใหใชไฟสัญญาณแสงวับวาบ หรือใหใชเสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณ
อยางอ่ืนตามที่จะกําหนดให 

(๒๐) “รถบรรทุก” หมายความวา รถยนตที่สรางข้ึนเพื่อใชบรรทุกส่ิงของหรือ
สัตว 

(๒๑) “รถบรรทุกคนโดยสาร” หมายความวา รถยนตที่สรางข้ึนเพื่อใชบรรทุก
คนโดยสารเกินเจ็ดคน 

(๒๒) “รถโรงเรียน” หมายความวา รถบรรทุกคนโดยสารที่โรงเรียนใชรับสง
นักเรียน 

(๒๓) “รถโดยสารประจําทาง” หมายความวา รถบรรทุกคนโดยสารที่เดินตาม
ทางที่กําหนดไว และเรียกเก็บคาโดยสารเปนรายคนตามอัตราที่วางไวเปนระยะทางหรือตลอดทาง 

(๒๔) “รถแท็กซี่” หมายความวา รถยนตที่ใชรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกิน
เจ็ดคน 

(๒๕) “รถลากจูง” หมายความวา รถยนตที่สรางข้ึนเพื่อใชสําหรับลากจูงรถหรือ
เครื่องมือการเกษตรหรือเคร่ืองมือการกอสราง โดยตัวรถนั้นเองมิไดใชสําหรับบรรทุกคนหรือ
ส่ิงของ 

(๒๖) “รถพวง” หมายความวา รถที่เคลื่อนที่ไปโดยใชรถอื่นลากจูง 
(๒๗) “มาตรแท็กซี่” หมายความวา เครื่องแสดงอัตราและคาโดยสารของรถ

แท็กซี่โดยอาศัยเกณฑระยะทางหรือเวลาการใชรถแท็กซี่หรือโดยอาศัยทั้งระยะทางและเวลาการใช
รถแท็กซี ่

(๒๘) “ผูขับขี่” หมายความวา ผูขับรถ ผูประจําเครื่องอุปกรณการขนสงตาม
กฎหมายวาดวยการขนสง ผูลากเข็นยานพาหนะ 

(๒๙) “คนเดินเทา” หมายความวา คนเดินและใหรวมตลอดถึงผูใชเกาอ้ีลอ
สําหรับคนพิการหรือรถสําหรับเด็กดวย 

(๓๐) “เจาของรถ” หมายความรวมถึงผูมีรถไวในครอบครองดวย 
(๓๑) “ผูเก็บคาโดยสาร” หมายความวา ผูซึ่งรับผิดชอบในการเก็บคาโดยสาร 

และผูดูแลคนโดยสารที่อยูประจํารถบรรทุกคนโดยสาร 
(๓๒) “ใบอนุญาตขับขี่” หมายความวา ใบอนุญาตขับรถยนตตามกฎหมายวา

ดวยรถยนต ใบอนุญาตสําหรับคนขับรถตามกฎหมายวาดวยรถจาง ใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมาย
วาดวยลอเล่ือน และใบอนุญาตผูประจําเครื่องอุปกรณการขนสงตามกฎหมายวาดวยการขนสง 

(๓๓) “สัญญาณจราจร” หมายความวา สัญญาณใด ๆ ไมวาจะแสดงดวยธง ไฟ 
ไฟฟา มือ แขน เสียงนกหวีด หรือดวยวิธีอ่ืนใด สําหรับใหผูขับขี่ คนเดินเทา หรือคนที่จูง ข่ี หรือ
ไลตอนสัตว ปฏิบัติตามสัญญาณนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓๔) “เครื่องหมายจราจร” หมายความวา เครื่องหมายใด ๆ ที่ไดติดตั้งไว หรือ
ทําใหปรากฏในทางสําหรับใหผูขับขี่ คนเดินเทา หรือคนที่จูง ข่ี หรือไลตอนสัตว ปฏิบัติตาม
เครื่องหมายนั้น 

(๓๕) “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓๖) “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมตํารวจ 
(๓๗) “เจาพนักงานจราจร” หมายความวา ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ซึ่ง

รัฐมนตรีแตงตั้งใหเปนเจาพนักงานจราจร 
(๓๘) “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ตํารวจซึ่งปฏิบัติหนาที่ควบคุม

การจราจร 
(๓๙) “อาสาจราจร” หมายความวา ผูซึ่งผานการอบรมตามหลักสูตรอาสาจราจร 

และไดรับแตงตั้งจากอธิบดีใหชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี้ 

(๔๐)๒ “ผูตรวจการ” หมายความวา ผูตรวจการตามกฎหมายวาดวยการขนสง
ทางบกและผูตรวจการตามกฎหมายวาดวยรถยนต 

 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานจราจร กับออกกฎกระทรวงกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 

ลักษณะ ๑ 
การใชรถ 

   
 

หมวด ๑ 
ลักษณะของรถที่ใชในทาง 

   
 

มาตรา ๖  หามมิใหผูใดนํารถที่มีสภาพไมมั่นคงแข็งแรง หรืออาจเกิดอันตราย 
หรืออาจทําใหเส่ือมเสียสุขภาพอนามัยแกผูใช คนโดยสารหรือประชาชนมาใชในทางเดินรถ 

รถที่ใชในทางเดินรถ ผูขับขี่ตองจัดใหมีเครื่องยนต เครื่องอุปกรณและหรือสวน
ควบที่ครบถวนตามกฎหมายวาดวยรถยนต กฎหมายวาดวยการขนสง กฎหมายวาดวยลอเล่ือน 
กฎหมายวาดวยรถลาก หรือกฎหมายวาดวยรถจาง และใชการไดดี 

สภาพของรถที่อาจทําใหเส่ือมเสียสุขภาพอนามัยตามวรรคหนึ่งและวิธีการ
ทดสอบ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

                                                 
๒ มาตรา ๔ (๔๐) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๗  หามมิใหผูใดนํารถที่มิไดติดแผนปายเลขทะเบียน แผนปายเครื่อง

หมายเลขทะเบียนหรือปายประจํารถ ตามกฎหมายวาดวยรถยนต กฎหมายวาดวยการขนสง 
กฎหมายวาดวยลอเล่ือน กฎหมายวาดวยรถลาก หรือกฎหมายวาดวยรถจาง มาใชในทางเดินรถ 

 
มาตรา ๘  หามมิใหผูใดนํารถที่ผูขับขี่ไมอาจแลเห็นทางพอแกความปลอดภัยมา

ใชในทางเดินรถ 
เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ ใหอธิบดีมีอํานาจออกระเบียบเกี่ยวกับการใชวัสดุ

กรองแสงกับรถที่นํามาใชในทางเดินรถได โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๙  หามมิใหผูใดนํารถที่เกิดเสียงอื้ออึงหรือมีส่ิงลากถูไปบนทางเดินรถมา

ใชในทางเดินรถ 
 
มาตรา ๑๐  หามมิใหผูใดนํารถท่ีมีลอหรือสวนที่สัมผัสกับผิวทางไมใชยางมาใช

ในทางเดินรถ เวนแตเปนรถที่ไดรับยกเวนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือเปนรถที่ไดรับ
อนุญาตจากเจาพนักงานจราจร 

 
มาตรา ๑๐ ทวิ๓  หามมิใหผูใดนํารถที่เครื่องยนตกอใหเกิดกาซ ฝุน ควัน ละออง

เคมี หรือเสียงเกินเกณฑที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาใชในทางเดินรถ 
 

หมวด ๒ 
การใชไฟหรือเสียงสัญญาณของรถ 

   
 

มาตรา ๑๑  ในเวลาที่มีแสงสวางไมเพียงพอท่ีจะมองเห็นคน รถหรือส่ิงกีดขวาง
ในทางไดโดยชัดแจงภายในระยะไมนอยกวาหนึ่งรอยหาสิบเมตร ผูขับขี่ซึ่งขับรถในทางตองเปดไฟ 
หรือใชแสงสวางตามประเภท ลักษณะ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๒  รถแตละชนิดที่ใชในทางเดินรถผู ขับขี่ตองใชเสียงสัญญาณ

โดยเฉพาะดังตอไปนี ้
(๑) เสียงแตร สําหรับรถยนตหรือรถจักรยานยนต และใหไดยินไดในระยะไม

นอยกวาหกสิบเมตร 
(๒) เสียงระฆัง สําหรับรถมา และใหไดยินไดในระยะไมนอยกวาสามสิบเมตร 
(๓) เสียงกระดิ่ง สําหรับรถจักรยาน และใหไดยินไดในระยะไมนอยกวาสามสิบ

เมตร 

                                                 
๓ มาตรา ๑๐ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนรถอื่นนอกจากที่กลาวขางตน ผูขับขี่ตองใชเสียงสัญญาณตามที่อธิบดีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๓  หามมิใหผูขับขี่ซึ่งขับรถทุกชนิดในทางเดินรถใชไฟสัญญาณแสง

วับวาบ เสียงสัญญาณไซเรน เสียงสัญญาณที่เปนเสียงนกหวีด เสียงที่แตกพรา เสียงหลายเสียง 
เ สียงดั ง เ กินสมควร  หรือเ สียงสัญญาณอยาง อ่ืนตามที่อธิบดี กํ าหนดโดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

อธิบดีมีอํานาจอนุญาตใหรถฉุกเฉิน รถในราชการทหารหรือตํารวจหรือรถอื่นใช
ไฟสัญญาณวับวาบหรือใชเสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอยางอ่ืนได ในการนี้อธิบดีจะ
กําหนดเงื่อนไขในการใชไฟสัญญาณหรือเสียงสัญญาณรวมทั้งกําหนดเครื่องหมายที่แสดงถึง
ลักษณะของรถดังกลาวดวยก็ไดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๔  การใชเสียงสัญญาณ ผูขับขี่จะใชไดเฉพาะเมื่อจําเปนหรือปองกัน

อุบัติเหตุเทานั้น แตจะใชเสียงยาวหรือซ้ําเกินควรไมได 
การใชเสียงสัญญาณของรถหรือการกําหนดเงื่อนไขในการใชเสียงสัญญาณในเขต

หรือทองที่ใด ใหอธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๑๕  รถที่บรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถ ขณะท่ีอยูในทางเดินรถ 

และในเวลาตองเปดไฟตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๖๑ ผูขับขี่ตองจุดไฟสัญญาณแสงแดง หรือใน
เวลากลางวันตองติดธงสีแดงไวที่ตอนปลายสุดของสิ่งที่บรรทุกนั้น โดยจุดไฟสัญญาณหรอืตดิธงไว
ใหมองเห็นไดในระยะไมนอยกวาหนึ่งรอยหาสิบเมตร 

ไฟสัญญาณแสงแดงหรือธงสีแดงตามวรรคหนึ่ง จะใชชนิด ลักษณะหรือจํานวน
เทาใด ใหอธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๖  ผูขับขี่ซึ่งขับรถบรรทุกของเหลวไวไฟที่มีจุดวาบไฟในอุณหภูมิย่ีสิบ

เอ็ดองศาเซลเซียส หรือต่ํากวานั้น หรือที่บรรจุกาซไวไฟ ตองปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ และมาตรา 
๕๖ แตไฟสัญญาณที่ใชนั้นตองมิใชเปนชนิดที่ใชเช้ือเพลิง 

 
มาตรา ๑๗  ผูขับขี่ซึ่งขับรถที่ใชบรรทุกวัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายชนิดอื่นใด 

ตองจัดใหมีปายแสดงถึงวัตถุที่บรรทุกและเครื่องดับเพลิง และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในการ
ปองกันอันตราย 

ลักษณะและวิธีการติดปายแสดงถึงวัตถุที่บรรทุกและเครื่องดับเพลิงตลอดจน
เง่ือนไขในการปองกันอันตราย ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๓ 
การบรรทุก 

   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๘๔  รถที่ใชบรรทุกคน สัตว หรือส่ิงของ จะใชบรรทุกในลักษณะใดโดย

รถชนิดหรือประเภทใด ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๙  ในกรณีที่มีความจําเปนจะตองบรรทุกคน สัตว หรือส่ิงของ

นอกเหนือไปจากหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง เมื่อเจาของรถรองขอเจาพนักงาน
จราจรจะผอนผันโดยอนุญาตเปนหนังสือเปนการชั่วคราวเฉพาะรายก็ได 

 
มาตรา ๒๐  ผูขับขี่ซึ่งขับรถบรรทุกคน สัตว หรือส่ิงของตองจัดใหมีส่ิงปองกันมิ

ให คน สัตว หรือส่ิงของที่บรรทุกตกหลน ร่ัวไหล สงกล่ิน สองแสงสะทอน หรือปลิวไปจากรถ อัน
อาจกอเหตุเดือดรอน รําคาญ ทําใหทางสกปรกเปรอะเปอน ทําใหเส่ือมเสียสุขภาพอนามัยแก
ประชาชน หรือกอใหเกิดอันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสิน 

 
ลักษณะ ๒ 

สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร 
   

 
มาตรา ๒๑  ผูขับขี่ตองปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาณจราจรและเครื่องหมาย

จราจรที่ไดติดตั้งไวหรือทําใหปรากฏในทาง หรือที่พนักงานเจาหนาที่แสดงใหทราบ 
สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจรและความหมายของสัญญาณจราจรและ

เครื่องหมายจราจร ใหอธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใหมีรูปตัวอยางแสดงไว
ในประกาศดวย 

 
มาตรา ๒๒  ผูขับขี่ตองปฏิบัติตามสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรที่

ปรากฏขางหนาในกรณีตอไปนี้ 
(๑) สัญญาณจราจรไฟสีเหลืองอําพัน ใหผูขับขี่เตรียมหยุดรถหลังเสนใหรถหยุด

เพ่ือเตรียมปฏิบัติตามสัญญาณที่จะปรากฏตอไปดังกลาวใน (๒) เวนแตผูขับขี่ที่ไดเลยเสนใหรถ
หยุดไปแลวใหเลยไปได 

(๒) สัญญาณจราจรไฟสีแดงหรือเครื่องหมายจราจรสีแดงที่มีคําวา “หยุด” ใหผู
ขับขี่หยุดรถหลังเสนใหรถหยุด 

(๓) สัญญาณจราจรไฟสีเขียวหรือเครื่องหมายจราจรสีเขียวที่มีคําวา “ไป” ใหผู
ขับขี่ขับรถตอไปได เวนแตจะมีเครื่องหมายจราจรกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

(๔)๕ สัญญาณจราจรไฟลูกศรสีเขียวชี้ใหเล้ียวหรือช้ีใหตรงไป หรือสัญญาณ
จราจรไฟสีแดงแสดงพรอมกับสัญญาณจราจรไฟลูกศรสีเขียวชี้ใหเล้ียวหรือช้ีใหตรงไป ใหผูขับขี่

                                                 
๔ มาตรา ๑๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕ มาตรา ๒๒ (๔) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เล้ียวรถหรือขับรถตรงไปไดตามทิศทางท่ีลูกศรชี้ และตองขับรถดวยความระมัดระวัง และตองให
สิทธิแกคนเดินเทาในทางขามหรือรถที่มาทางขวากอน 

(๕) สัญญาณจราจรไฟกระพริบสีแดง ถาติดตั้งอยูที่ทางรวมทางแยกใดเปด
ทางดานใดใหผูขับขี่ที่มาทางดานนั้นหยุดรถหลังเสนใหรถหยุด เมื่อเห็นวาปลอดภัยและไมเปน
การกีดขวางการจราจรแลว จึงใหขับรถตอไปไดดวยความระมัดระวัง 

(๖) สัญญาณจราจรไฟกระพริบสีเหลืองอําพัน ถาติดตั้งอยู ณ ที่ใด ใหผูขับขี่ลด
ความเร็วของรถลงและผานทางเดินรถนั้นไปดวยความระมัดระวัง 

ผูขับขี่ซึ่งจะขับรถตรงไปตองเขาอยูในชองเดินรถที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงให
ตรงไป สวนผูขับขี่ซึ่งจะเลี้ยวรถตองเขาอยูในชองเดินรถที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงใหเล้ียว การ
เขาอยูในชองเดินรถดังกลาวจะตองเขาตั้งแตเร่ิมมีเครื่องหมายจราจรแสดงใหปฏิบัติเชนนั้น 

 
มาตรา ๒๓  ผูขับขี่ซึ่งขับรถในทางเดินรถที่มีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวหรือไฟสี

แดงติดตั้งไวเหนือชองเดินรถ มากกวาสองชองข้ึนไปตองปฏิบัติดังตอไปนี ้
(๑) สัญญาณจราจรไฟสีแดงที่ทําเปนรูปกากบาทเฉียงอยูเหนือชองเดินรถใด

หามมิใหผูขับขี่ขับรถในชองเดินรถนั้น 
(๒) สัญญาณจราจรไฟสีเขียวที่ทําเปนรูปลูกศรอยูเหนือชองเดินรถใด ใหผูขับขี่

ซึ่งขับรถในชองเดินรถนั้นขับรถผานไปได 
 
มาตรา ๒๔  ผูขับขี่ตองปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่พนักงานเจาหนาที่แสดงให

ปรากฏขางหนาในกรณีตอไปนี้ 
(๑) เมื่อพนักงานเจาหนาที่ยืน และเหยียดแขนซายออกไปเสมอระดับไหล ผูขับ

ข่ีซึ่งขับรถมาทางดานหลังของพนักงานเจาหนาที่ตองหยุดรถ แตถาพนักงานเจาหนาที่ลดแขนขาง
ที่เหยียดออกไปนั้นลงและโบกมือไปขางหนาใหผูขับขี่ซึ่งหยุดรถอยูทางดานหลังขับรถผานไปได 

(๒) เมื่อพนักงานเจาหนาที่ยืน และเหยียดแขนขางใดขางหนึ่งออกไปเสมอระดับ
ไหลและตั้งฝามือข้ึน ผูขับขี่ซึ่งขับรถมาทางดานที่เหยียดแขนขางนั้นของพนักงานเจาหนาที่ตอง
หยุดรถ แตถาพนักงานเจาหนาที่พลิกฝามือที่ตั้งอยูนั้น แลวโบกผานศีรษะไปทางดานหลัง ใหผูขับ
ข่ีซึ่งหยุดรถอยูนั้นขับรถผานไปได 

(๓) เมื่อพนักงานเจาหนาที่ยืน และเหยียดแขนทั้งสองขางออกไปเสมอระดับ
ไหลและตั้งฝามือข้ึน ผูขับขี่ซึ่งขับรถมาทางดานที่เหยียดแขนทั้งสองขางของพนักงานเจาหนาที่ตอง
หยุดรถ 

(๔) เมื่อพนักงานเจาหนาที่ยืน และยกแขนขวาทอนลางตั้งฉากกับแขนทอนบน
และตั้งฝามือข้ึน ผูขับขี่ซึ่งขับรถมาทางดานหนาของพนักงานเจาหนาที่ตองหยุดรถ แตถาพนักงาน
เจาหนาที่พลิกฝามือที่ตั้งอยูนั้นโบกไปดานหลัง ใหผูขับขี่ซึ่งหยุดรถอยูทางดานหนาของพนักงาน
เจาหนาที่ขับรถผานไปได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) เมื่อพนักงานเจาหนาที่ยืน และยกแขนขวาทอนลางตั้งฉากกับแขนทอนบน
และตั้งฝามือข้ึน สวนแขนซายเหยียดออกไปเสมอระดับไหล ผูขับขี่ซึ่งขับรถมาทางดานหนาและ
ดานหลังของพนักงานเจาหนาที่ตองหยุดรถ 

การหยุดรถตามมาตรานี้ ใหหยุดหลังเสนใหรถหยุด ในกรณีที่ทางเดินรถใดไมมี
เสนใหรถหยุด ใหผูขับขี่หยุดรถหางจากพนักงานเจาหนาที่ในระยะไมนอยกวาสามเมตร 

 
มาตรา ๒๕  ผูขับขี่ตองปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่พนักงานเจาหนาที่ไดแสดง

ดวยเสียงสัญญาณนกหวีดในกรณีตอไปนี ้
(๑) เมื่อพนักงานเจาหนาที่ใชเสียงสัญญาณนกหวีดยาวหนึ่งครั้ง ใหผูขับขี่หยุด

รถทันที 
(๒) เมื่อพนักงานเจาหนาที่ใชเสียงสัญญาณนกหวีดสั้นสองครั้งติดตอกัน ใหผู

ขับขี่ขับรถผานไปได 
 
มาตรา ๒๖  ในทางเดินรถที่มีสัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจรตามมาตรา 

๒๒ หรือสัญญาณจราจรตามมาตรา ๒๓ ถาพนักงานเจาหนาที่ผูควบคุมการจราจรในทางเดินรถ
นั้น เห็นสมควรเพื่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร จะใหสัญญาณจราจรเปนอยาง
อ่ืนก็ได ในกรณีเชนนี้ ใหผูขับขี่ปฏิบัติการเดินรถตามสัญญาณที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดให 

 
มาตรา ๒๗  สัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรตามที่บัญญัติไวใน

พระราชบัญญัตินี้ เมื่อมีเหตุอันสมควรใหอธิบดีมีอํานาจแกไขเปลี่ยนแปลงไดโดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๘  หามมิใหผูใดนอกจากพนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงาน ทํา ติดตั้ง 

หรือทําใหปรากฏซึ่งสัญญาณจราจร หรือเคร่ืองหมายจราจรในทางที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๒๑ 
 
มาตรา ๒๙  หามมิใหผู ใดทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เปลี่ยนแปลง 

เคลื่อนยาย ขีดเขียน หรือทําใหไรประโยชนซึ่งสัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจรที่พนักงาน
เจาหนาที่หรือเจาพนักงานติดตั้งไว หรือทําใหปรากฏในทาง 

 
มาตรา ๓๐  สัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรที่ทํา ติดตั้งหรือทําใหปรากฏ

ในทางโดยฝาฝนมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ เจาพนักงานจราจรมีอํานาจยึด ร้ือถอน ทําลาย หรือ
ทําใหส้ินไปซึ่งสัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจรนั้นได 

 
ลักษณะ ๓ 

การใชทางเดนิรถ 
   

 
หมวด ๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การขับรถ 
   

 
มาตรา ๓๑  นอกจากที่บัญญัติไวเปนพิเศษในลักษณะ ๔ วาดวยการใชทางเดิน

รถที่จัดเปนชองเดินรถประจําทาง การใชทางเดินรถใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในลักษณะนี้ 
 
มาตรา ๓๒  ในการใชทางเดินรถผูขับขี่ตองใชความระมัดระวังไมใหรถชนหรือ

โดนคนเดินเทาไมวาจะอยู ณ สวนใดของทาง และตองใหสัญญาณเตือนคนเดินเทาใหรูตัวเมื่อ
จําเปน โดยเฉพาะอยางย่ิง เด็ก คนชราหรือคนพิการที่กําลังใชทาง ผูขับขี่ตองใชความระมัดระวัง
เปนพิเศษในการควบคุมรถของตน 

 
มาตรา ๓๓  ในการขับรถ ผูขับขี่ตองขับรถในทางเดินรถดานซายและตองไมลํ้า

ก่ึงกลางของทางเดินรถ เวนแตในกรณีตอไปนี้ ใหเดินทางขวาหรือลํ้าก่ึงกลางของทางเดินรถได 
(๑) ดานซายของทางเดินรถมีส่ิงกีดขวางหรือถูกปดการจราจร 
(๒) ทางเดินรถนั้นเจาพนักงานจราจรกําหนดใหเปนทางเดินรถทางเดียว 
(๓) ทางเดินรถนั้นกวางไมถึงหกเมตร 
 
มาตรา ๓๔  ในการใชทางเดินรถที่ไดจัดแบงชองเดินรถในทิศทางเดียวกันไว

ตั้งแตสองชองข้ึนไป หรือที่ไดจัดชองเดินรถประจําทางไวในชองเดินรถซายสุด ผูขับขี่ตองขับรถใน
ชองซายสุดหรือใกลกับชองเดินรถประจําทาง เวนแตในกรณีตอไปนี้ ใหเดินทางขวาของทางเดิน
รถได 

(๑) ในชองเดินรถนั้นมีส่ิงกีดขวางหรือถูกปดการจราจร 
(๒) ทางเดินรถนั้น เจาพนักงานจราจรกําหนดใหเปนทางเดินรถทางเดียว 
(๓) จะตองเขาชองทางใหถูกตองเมื่อเขาบริเวณใกลทางรวมทางแยก 
(๔) เมื่อจะแซงขึ้นหนารถคันอื่น 
(๕)๖ เมื่อผูขับขี่ขับรถดวยความเร็วสูงกวารถในชองเดินรถดานซาย 
 
มาตรา ๓๕๗  รถที่มีความเร็วชาหรือรถที่มีความเร็วต่ํากวาความเร็วของรถคันอื่น

ที่ขับในทิศทางเดียวกัน ผูขับขี่ตองขับรถใหใกลขอบทางเดินรถดานซายเทาที่จะกระทําได 
ผูขับขี่รถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสาร รถจักรยานยนตในทางเดินรถซึ่งไดแบง

ชองเดินรถในทิศทางเดียวกันไว ตั้งแตสองชองข้ึนไป หรือไดจัดชองเดินรถประจําทางดานซายไว
โดยเฉพาะ ตองขับรถในชองเดินรถดานซายสุดหรือใกลเคียงกับชองเดินรถประจําทางแลวแตกรณี 

ความในวรรคสองมิใหใชบังคับแกรถยนตบรรทุกสวนบุคคลที่มีน้ําหนักไมเกิน
หนึ่งพันหกรอยกิโลกรัม และรถยนตนั่งสวนบุคคลเกินเจ็ดคน ตามกฎหมายวาดวยรถยนต 

                                                 
๖ มาตรา ๓๔ (๕) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๗ มาตรา ๓๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๖  ผูขับขี่ซึ่งจะเลี้ยวรถ ใหรถคันอื่นผานหรือแซงข้ึนหนา เปลี่ยนชอง

เดินรถ ลดความเร็วของรถ จอดรถ หรือหยุดรถ ตองใหสัญญาณดวยมือและแขนตามมาตรา ๓๗ 
หรือไฟสัญญาณตามมาตรา ๓๘ หรือสัญญาณอยางอ่ืนตามขอบังคับของเจาพนักงานจราจร 

ถาโดยสภาพของรถ สภาพของการบรรทุก หรือสภาพของทัศนวิสัย การให
สัญญาณดวยมือและแขนตามวรรคหนึ่งไมอาจทําใหผูขับขี่ซึ่งขับรถสวนมาหรือตามมาขางหลัง
มองเห็นได ผูขับขี่ตองใหไฟสัญญาณ 

ผูขับขี่ตองใหสัญญาณดวยมือและแขน ไฟสัญญาณหรือสัญญาณอยางอ่ืนตาม
วรรคหนึ่งกอนที่จะเลี้ยวรถ เปลี่ยนชองเดินรถ จอดรถหรือหยุดรถเปนระยะทางไมนอยกวา
สามสิบเมตร 

ผูขับขี่ตองใหสัญญาณดวยมือและแขน ไฟสัญญาณหรือสัญญาณอยางอ่ืนตาม
วรรคหนึ่ง ใหผูขับขี่ซึ่งขับรถอื่นเห็นไดในระยะไมนอยกวาหกสิบเมตร 

 
มาตรา ๓๗  การใหสัญญาณดวยมือและแขน ใหปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) เมื่อจะลดความเร็วของรถ ใหผูขับขี่ย่ืนแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอ

ระดับไหล และโบกมือข้ึนลงหลายครั้ง 
(๒) เมื่อจะหยุดรถ ใหผูขับขี่ย่ืนแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล ยก

แขนขวาทอนลางตั้งฉากกับแขนทอนบนและตั้งฝามือข้ึน 
(๓) เมื่อจะใหรถคันอื่นผานหรือแซงข้ึนหนา ใหผูขับขี่ย่ืนแขนขวาตรงออกไป

นอกรถเสมอระดับไหล และโบกมือไปทางขางหนาหลายครั้ง 
(๔) เมื่อจะเลี้ยวขวาหรือเปลี่ยนชองเดินรถไปทางขวา ใหผูขับขี่ย่ืนแขนขวาตรง

ออกไปนอกรถเสมอระดับไหล 
(๕) เมื่อจะเลี้ยวซายหรือเปล่ียนชองเดินรถไปทางซาย ใหผูขับขี่ย่ืนแขนขวาตรง

ออกไปนอกรถเสมอระดับไหล และงอขอมือชูข้ึนโบกไปทางซายหลายครั้ง 
เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ ในกรณีรถยนตนั้นมีเครื่องขับอยูทางดานซาย ใหผู

ขับขี่ใชไฟสัญญาณแทนการใชสัญญาณดวยมือและแขน 
 
มาตรา ๓๘  การใหไฟสัญญาณของผูขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนตใหปฏิบัติ 

ดังตอไปนี ้
(๑) เมื่อจะหยุดรถ ผูขับขี่ตองใหไฟสัญญาณสีแดงที่ทายรถ 
(๒)๘ เมื่อจะเลี้ยวรถ เปลี่ยนชองเดินรถ หรือแซงข้ึนหนารถคันอื่น ผูขับขี่ตองให

สัญญาณยกเลี้ยวสีเหลืองอําพัน หรือใหไฟสัญญาณกระพริบสีขาวหรือสีเหลืองอําพันที่ติดอยูหนา

                                                 
๘ มาตรา ๓๘ (๒) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รถหรือขางรถ และไฟสัญญาณกระพริบสีแดงหรือสีเหลืองอําพันที่ติดอยูทายรถไปในทิศทางที่จะ
เล้ียว เปลี่ยนชองเดินรถ หรือแซงข้ึนหนารถคันอื่น 

(๓) เมื่อจะใหรถคันอื่นแซงข้ึนหนา ผูขับขี่ตองใหไฟสัญญาณยกเลี้ยวสีเหลือง
อําพัน หรือใหไฟสัญญาณกระพริบสีแดงหรือสีเหลืองอําพันที่ติดอยูทายรถทางดานซายของรถ 

 
มาตรา ๓๙  เมื่อขับรถสวนกัน ใหผูขับขี่ขับรถชิดดานซายของทางเดินรถ โดยให

ถือก่ึงกลางของทางเดินรถเปนหลัก แตถาทางเดินรถใดไดจัดแบงเปนชองเดินรถไว ใหถือเสนหรอื
แนวที่แบงนั้นเปนหลัก 

ในทางเดินรถที่แคบ เมื่อขับรถสวนกัน ผูขับขี่แตละฝายตองลดความเร็วของรถ
เพ่ือใหรถสวนกันไดโดยปลอดภัย 

ในทางเดินรถที่แคบซึ่งไมอาจขับรถสวนกันไดโดยปลอดภัย เมื่อขับรถสวนกัน ผู
ขับขี่ซึ่งขับรถคันที่ใหญกวาตองหยุดรถใหชิดขอบทางเดินรถดานซายเพื่อใหผูขับขี่ซึ่งขับรถคันที่
เล็กกวาผานไปได 

ในทางเดินรถที่มีส่ิงกีดขวางอยูขางหนา ผูขับขี่ตองลดความเร็วของรถหรือหยุด
รถเพื่อใหรถคันที่สวนมาผานไปได 

 
มาตรา ๔๐  ผูขับขี่ตองขับรถใหหางรถคันหนาพอสมควรในระยะที่จะหยุดรถได

โดยปลอดภัยในเมื่อจําเปนตองหยุดรถ 
ผูขับขี่ซึ่งขับรถขึ้นสะพานหรือทางลาดชันตองใชความระมัดระวังไมใหรถถอย

หลังไปโดนรถคันอื่น 
 
มาตรา ๔๑  ทางเดินรถใดที่มีเครื่องหมายจราจรใหเปนทางเดินรถทางเดียว ใหผู

ขับขี่ขับรถไปตามทิศทางที่ไดกําหนดไว 
 
มาตรา ๔๒  ทางเดินรถใดที่มีเครื่องหมายจราจรแบงทางเดินรถออกเปนสองทาง

สําหรับรถเดินข้ึนทางหนึ่ง ลองทางหนึ่ง โดยมีชองวางคั่นกลาง หรือทําเครื่องหมายจราจรกีดกั้น
แสดงวาทางเดินรถนั้นมีการแบงออกเปนสองทางดังกลาว ใหผูขับขี่ขับรถชิดดานซายของทางเดิน
รถ 

 
มาตรา ๔๓  หามมิใหผูขับขี่ขับรถ 
(๑) ในขณะหยอนความสามารถในอันที่จะขับ 
(๒) ในขณะเมาสุราหรือของเมาอยางอ่ืน 
(๓) ในลักษณะกีดขวางการจราจร 
(๔) โดยประมาทหรือนาหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสิน 
(๕) ในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดา หรือไมอาจแลเห็นทาง

ดานหนาหรือดานหลัง ดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดานไดพอแกความปลอดภัย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖) ครอมหรือทับเสนหรือแนวแบงชองเดินรถ เวนแตเมื่อเปล่ียนชองเดินรถ 
เล้ียวรถ หรือกลับรถ 

(๗) บนทางเทาโดยไมมีเหตุอันสมควร เวนแตรถลากเข็นสําหรับทารก คนปวย
หรือคนพิการ 

(๘) โดยไมคํานึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดรอนของผูอ่ืน 
(๙)๙ ในขณะใชโทรศัพทเคลื่อนที่ เวนแตการใชโทรศัพทเคลื่อนที่โดยใช

อุปกรณเสริมสําหรับการสนทนาโดยผูขับขี่ไมตองถือหรือจับโทรศัพทเคลื่อนที่นั้น 
 
มาตรา ๔๓ ทวิ๑๐  หามมิใหผูขับขี่เสพยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวย

ยาเสพติดใหโทษหรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทตามกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์
ตอจิตและประสาท  ทั้งนี้ ตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ใหเจาพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน พนักงานเจาหนาที่ หรือผูตรวจการมี
อํานาจจัดใหมีการตรวจสอบผูขับขี่รถบางประเภทตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาวาไดเสพยาเสพติดใหโทษหรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทตามวรรคหนึ่ง
หรือไม และหากผลการตรวจสอบในเบื้องตนปรากฏวาผูขับขี่นั้นไมไดเสพก็ใหผูขับขี่นั้นขับรถ
ตอไปได 

ในกรณีที่ผู ขับขี่ตามวรรคสองไมยอมใหตรวจสอบ ใหเจาพนักงานจราจร 
พนักงานสอบสวน พนักงานเจาหนาที่ หรือผูตรวจการมีอํานาจกักตัวผูนั้นไว เพ่ือดําเนินการ
ตรวจสอบไดภายในระยะเวลาเทาที่จําเปนแหงกรณีเพ่ือใหการตรวจสอบเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว และ
เมื่อผูนั้นยอมรับการตรวจสอบแลว หากผลการตรวจสอบในเบื้องตนปรากฏวาไมไดเสพ ก็ให
ปลอยตัวไปทันที 

การตรวจสอบตามมาตรานี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๓ ตรี๑๑  ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อวาผูขับขี่ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๓ (๑) 

หรือ (๒) ผูตรวจการมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดรถและสั่งใหมีการทดสอบตามมาตรา ๑๔๒ ดวย 
 
มาตรา ๔๓ จัตวา๑๒  ในกรณีที่ผูตรวจการพบวาผูขับขี่ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๓ (๑) 

หรือ (๒) หรือมาตรา ๔๓ ทวิ วรรคหนึ่ง ใหผูตรวจการสงตัวผูนั้นพรอมพยานหลักฐานใน
เบื้องตนแกพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจโดยเร็ว แตตองไมเกินหกชั่วโมงนับแตเวลาที่พบการ
กระทําความผิดดังกลาว เพ่ือดําเนินคดีตอไป 

                                                 
๙ มาตรา ๔๓ (๙) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐ มาตรา ๔๓ ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๑ มาตรา ๔๓ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๒ มาตรา ๔๓ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๔๓ เบญจ๑๓  ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๓ ทวิ และมาตรา ๔๓ ตรี 

ใหผูตรวจการแสดงบัตรประจําตัวของตนซึ่งออกตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกหรือ
กฎหมายวาดวยรถยนตตอผูซึ่งเก่ียวของ 

 
หมวด ๒ 

การขับแซงและผานขึ้นหนา 
   

 
มาตรา ๔๔๑๔  ผูขับขี่ซึ่งประสงคจะขับรถแซงเพื่อข้ึนหนารถอื่นในทางเดินรถ ซึ่ง

ไมไดแบงชองทางเดินรถไว ตองใหสัญญาณโดยกระพริบไฟหนาหลายครั้ง หรือใหไฟสัญญาณยก
เล้ียวขวา หรือใหเสียงสัญญาณดังพอท่ีจะใหผูขับขี่ซึ่งขับรถคันหนาใหสัญญาณตอบตามมาตรา 
๓๗ (๓) หรือมาตรา ๓๘ (๓) และเมื่อเห็นวาไมเปนการกีดขวางรถอื่นที่กําลังแซงแลว จึงจะแซง
ข้ึนหนาได 

การแซงตองแซงดานขวาโดยมีระยะหางจากรถที่ถูกแซงพอสมควร เมื่อเห็นวาได
ขับผานขึ้นหนารถที่ถูกแซงไปในระยะที่หางเพียงพอแลวจึงจะขับชิดดานซายของทางเดินรถได 

 
มาตรา ๔๕  หามมิใหผูขับขี่ขับรถแซงเพ่ือข้ึนหนารถอื่นดานซาย เวนแตในกรณี

ตอไปนี ้
(๑) รถที่จะถูกแซงกําลังเล้ียวขวาหรือใหสัญญาณวาจะเลี้ยวขวา 
(๒) ทางเดินรถนั้นไดจัดแบงเปนชองเดินรถในทิศทางเดียวกันไวตั้งแตสองชอง

ข้ึนไป 
การขับรถแซงดานซายตาม (๑) หรือ (๒) จะกระทําไดเมื่อไมมีรถอื่นตามมาใน

ระยะกระชั้นชิดและมีความปลอดภัยพอ 
 
มาตรา ๔๖  หามมิใหผูขับขี่ขับรถแซงเพื่อข้ึนหนารถอื่นในกรณีตอไปนี้ 
(๑) เมื่อรถกําลัง ข้ึนทางชัน ข้ึนสะพาน หรืออยูในทางโคง เวนแตจะมี

เครื่องหมายจราจรใหแซงได 
(๒) ภายในระยะสามสิบเมตรกอนถึงทางขาม ทางรวมทางแยก วงเวียนหรือเกาะ

ที่สรางไว หรือทางเดินรถที่ตัดขามทางรถไฟ 
(๓) เมื่อมีหมอก ฝน ฝุนหรือควัน จนทําใหไมอาจเห็นทางขางหนาไดในระยะหก

สิบเมตร 
(๔) เมื่อเขาที่คับขันหรือเขตปลอดภัย 

                                                 
๑๓ มาตรา ๔๓ เบญจ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๔ มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๔๗  หามมิใหผูขับขี่ขับรถแซงหรือผานขึ้นหนารถอื่นล้ําเขาไปในเสน

ก่ึงกลางของทางเดินรถที่กําหนดไว หรือที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงเขตอันตราย หรือเขตใหใช
ความระมัดระวังบนทางเดินรถ 

ในกรณีที่ทางเดินรถดานซายมีส่ิงกีดขวางที่เปนอุปสรรคแกการจราจรและ
ทางเดินรถดานขวามีความกวางเพียงพอ ผูขับขี่จะขับรถหลีกส่ิงกีดขวางล้ําเขาไปในเสนกึ่งกลาง
ของทางเดินรถที่เจาพนักงานจราจรกําหนดไวก็ได ในเมื่อไมกีดขวางการจราจรของรถที่สวนทาง
มา 

 
มาตรา ๔๘  หามมิใหผูขับขี่ขับรถแซงหรือผานข้ึนหนารถคันอื่นล้ําเขาไปในชอง

เดินรถประจําทาง เวนแตในกรณีที่มีส่ิงกีดขวางการจราจรในทางเดินรถขางหนาหรือเมื่อตอง
ปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานจราจร แตทั้งนี้จะขับรถอยูในชองเดินรถประจําทางไดเพียงเทาที่
จําเปนเทานั้น 

 
มาตรา ๔๙  เมื่อไดรับสัญญาณขอแซงขึ้นหนาจากรถคันที่อยูขางหลัง ผูขับขี่ซึ่ง

ขับรถที่มีความเร็วชาหรือรถที่ใชความเร็วต่ํากวาความเร็วของรถอื่นที่ขับไปในทิศทางเดียวกัน 
ตองยอมใหรถที่ใชความเร็วสูงกวาผานข้ึนหนา ผูขับขี่ที่ถูกขอทางตองใหสัญญาณตอบตามมาตรา 
๓๗ (๓) หรือมาตรา ๓๘ (๓) เมื่อเห็นวาทางเดินรถขางหนาปลอดภัยและไมมีรถอื่นสวนทางมา
ในระยะกระชั้นชิด และตองลดความเร็วของรถและขับรถชิดดานซายของทางเดินรถเพื่อใหรถที่จะ
แซงผานขึ้นหนาไดโดยปลอดภัย 

 
หมวด ๓ 

การออกรถ การเลี้ยวรถและการกลับรถ 
   

 
มาตรา ๕๐  การขับรถออกจากที่จอด ถามีรถจอดหรือมีส่ิงกีดขวางอยูขางหนา ผู

ขับขี่ตองใหสัญญาณดวยมือและแขนตามมาตรา ๓๗ หรือไฟสัญญาณตามมาตรา ๓๘ และจะขับ
รถไปไดเมื่อเห็นวาปลอดภัยและไมเปนการกีดขวางการจราจรของรถอื่น 

 
มาตรา ๕๑  การเลี้ยวรถ ใหปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ถาจะเลี้ยวซาย 

(ก) ในกรณีที่ไมไดแบงชองเดินรถไว ใหผูขับขี่ขับรถชิดทางเดินรถดานซาย 
(ข) ในกรณีที่มีการแบงชองเดินรถไว และมีเครื่องหมายจราจรแสดงให

เล้ียวซายได ใหผูขับขี่ขับรถในชองเดินรถสําหรับรถที่จะเลี้ยวซาย  ทั้งนี้ กอนถึงทางเล้ียวไมนอย
กวาสามสิบเมตร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ค) ในกรณีที่มีชองเดินรถประจําทางอยูทางเดินรถดานซายสุด ใหผูขับขี่
ขับรถชิดชองเดินรถประจําทางกอนถึงทางเลี้ยวไมนอยกวาสามสิบเมตร และจะเลี้ยวรถผานเขาไป
ในชองเดินรถประจําทางไดเฉพาะในบริเวณที่มีเครื่องหมายจราจรใหเล้ียวรถผานไดเทานั้น 

(๒) ถาจะเลี้ยวขวา 
(ก) สําหรับทางเดินรถที่ไมไดแบงชองเดินรถไว ใหผูขับขี่ขับรถชิดทาง

ดานขวาของแนวกึ่งกลางของทางเดินรถกอนถึงทางเลี้ยวไมนอยกวาสามสิบเมตร 
(ข) สําหรับทางเดินรถที่ไดแบงชองเดินรถในทิศทางเดียวกันไวตั้งแตสอง

ชองข้ึนไป ใหผูขับขี่ขับรถชิดทางดานขวาสุดของทางเดินรถหรือในชองที่มีเครื่องหมายจราจร
แสดงใหเล้ียวขวาได  ทั้งนี้ กอนถึงทางเลี้ยวไมนอยกวาสามสิบเมตร 

(ค) ในกรณีที่มีชองเดินรถประจําทางอยูทางเดินรถดานขวาสุด ใหผูขับขี่ขับ
รถชิดชองเดินรถประจําทางกอนถึงทางเลี้ยวไมนอยกวาสามสิบเมตร และจะเลี้ยวรถผานเขาไปใน
ชองเดินรถประจําทางไดเฉพาะในบริเวณที่มีเครื่องหมายจราจรใหเล้ียวรถผานไดเทานั้น 

(ง) สําหรับทางเดินรถที่มีเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่แสดง
สัญญาณจราจรดวยมือและแขน ใหผูขับขี่ขับรถเลี้ยวขวาผานไปไดโดยไมตองออมเจาพนักงาน
จราจรหรือพนักงานเจาหนาที่ 

(จ) เมื่อรถอยูในทางรวมทางแยก ผูขับขี่ตองใหรถที่สวนมาในทางเดินรถ
ทางเดียวกันผานทางรวมทางแยกไปกอน เมื่อเห็นวาปลอดภัยแลวจึงใหเล้ียวขวาไปได 

(๓) ถาจะเล้ียวออมวงเวียนหรือเกาะท่ีสรางไว ใหผูขับขี่ขับรถออมไปทางซาย
ของวงเวียนหรือเกาะนั้น 

ในกรณีตาม (๑) และ (๒) ผูขับขี่ตองใชความระมัดระวังและตองหยุดใหทางแก
ผูที่กําลังขามทางและรถที่กําลังผานทางรวมทางแยกจากทางดานอื่นกอน เวนแตในกรณีที่มีรถ
เล้ียวซายและเลี้ยวขวาพรอมกัน ใหรถเลี้ยวซายใหทางแกรถเล้ียวขวากอน 

 
มาตรา ๕๒๑๕  ในทางเดินรถที่สวนกันได หามมิใหผูขับขี่กลับรถหรือเล้ียวรถ

ทางขวาในเมื่อมีรถอื่นสวนหรือตามมาในระยะนอยกวาหนึ่งรอยเมตร เวนแตเมื่อเห็นวาปลอดภัย
และไมเปนการกีดขวางการจราจรของรถอื่น 

 
มาตรา ๕๓  หามมิใหผูขับขี่ 
(๑) เล้ียวรถหรือกลับรถในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายหามเลี้ยวขวา หามเลี้ยว

ซายหรือหามกลับรถ 
(๒) กลับรถที่เขตปลอดภัย ที่คับขัน บนสะพาน หรือในระยะหนึ่งรอยเมตรจาก

ทางราบของเชิงสะพาน 
(๓) กลับรถที่ทางรวมทางแยก เวนแตจะมีเครื่องหมายจราจรใหกลับรถใน

บริเวณดังกลาวได 

                                                 
๑๕ มาตรา ๕๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมวด ๔ 

การหยุดรถและจอดรถ 
   

 
มาตรา ๕๔  การหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถ ผูขับขี่ตองใหสัญญาณดวย

มือและแขนตามมาตรา ๓๗ หรือไฟสัญญาณตามมาตรา ๓๘ กอนที่จะหยุดรถหรือจอดรถใน
ระยะไมนอยกวาสามสิบเมตร และจะหยุดรถหรือจอดรถไดเมื่อผูขับขี่เห็นวาปลอดภัย และไมเปน
การกีดขวางการจราจร 

ผูขับขี่ตองจอดรถทางดานซายของทางเดินรถ และจอดรถใหดานซายของรถ
ขนานชิดกับขอบทางหรือไหลทางในระยะหางไมเกินยี่สิบหาเซนติเมตร หรือจอดรถตามทิศทาง
หรือดานหนึ่งดานใดของทางเดินรถที่เจาพนักงานจราจรกําหนดไว แตในกรณีที่มีชองเดินรถ
ประจําทางอยูทางดานซายสุดของทางเดินรถ หามมิใหผูขับขี่จอดรถในลักษณะดังกลาวในเวลาที่
กําหนดใหใชชองเดินรถประจําทางนั้น 

 
มาตรา ๕๕  หามมิใหผูขับขี่หยุดรถ 
(๑) ในชองเดินรถ เวนแตหยุดชิดขอบทางดานซายของทางเดินรถในกรณีที่ไมมี

ชองเดินรถประจําทาง 
(๒) บนทางเทา 
(๓) บนสะพานหรือในอุโมงค 
(๔) ในทางรวมทางแยก 
(๕) ในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรหามหยุดรถ 
(๖) ตรงปากทางเขาออกของอาคารหรือทางเดินรถ 
(๗) ในเขตปลอดภัย 
(๘)๑๖ ในลักษณะกีดขวางการจราจร 
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกผูขับขี่ซึ่งจําเปนตองหยุดรถเพราะมีส่ิงกีดขวาง

อยูในทางเดินรถ หรือเคร่ืองยนตหรือเคร่ืองอุปกรณของรถขัดของหรือในกรณีที่ปฏิบัติตาม
สัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจร 

 
มาตรา ๕๖  ในกรณีที่เครื่องยนตหรือเคร่ืองอุปกรณของรถขัดของจนตองจอดรถ

ในทางเดินรถ ผูขับขี่ตองนํารถใหพนทางเดินรถโดยเร็วที่สุด 
ในกรณีตามวรรคหนึ่งถาจําเปนตองจอดรถอยูในทางเดินรถ ผูขับขี่ตองจอดรถใน

ลักษณะที่ไมกีดขวางการจราจร และตองแสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณตามลักษณะและเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 

                                                 
๑๖ มาตรา ๕๕ (๘) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๗  เวนแตจะไดมีบทบัญญัติ กฎ หรือขอบังคับตามพระราชบัญญัตินี้
กําหนดไวเปนอยางอ่ืน หามมิใหผูขับขี่จอดรถ 

(๑) บนทางเทา 
(๒) บนสะพานหรือในอุโมงค 
(๓) ในทางรวมทางแยก หรือในระยะสิบเมตรจากทางรวมทางแยก 
(๔) ในทางขาม หรือในระยะสามเมตรจากทางขาม 
(๕) ในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรหามจอดรถ 
(๖) ในระยะสามเมตรจากทอน้ําดับเพลิง 
(๗) ในระยะสิบเมตรจากที่ติดตั้งสัญญาณจราจร 
(๘) ในระยะสิบหาเมตรจากทางรถไฟผาน 
(๙) ซอนกันกับรถอื่นที่จอดอยูกอนแลว 
(๑๐) ตรงปากทางเขาออกของอาคารหรือทางเดินรถ หรือในระยะหาเมตรจาก

ปากทางเดินรถ 
(๑๑) ระหวางเขตปลอดภัยกับขอบทาง หรือในระยะสิบเมตรนับจากปลายสุด

ของเขตปลอดภัยทั้งสองขาง 
(๑๒) ในที่คับขัน 
(๑๓) ในระยะสิบหาเมตรกอนถึงเคร่ืองหมายหยุดรถประจําทางและเลย

เครื่องหมายไปอีกสามเมตร 
(๑๔) ในระยะสามเมตรจากตูไปรษณีย 
(๑๕) ในลักษณะกีดขวางการจราจร 
 
มาตรา ๕๘  การจอดรถในทางเดินรถที่ผูขับขี่ไมอาจอยูควบคุมรถนั้น ผูขับขี่ตอง

หยุดเครื่องยนตและหามลอรถนั้นไว 
การจอดรถในทางเดินรถที่เปนทางลาดหรือชัน ผูขับขี่ตองหันลอหนาของรถเขา

ขอบทาง 
 
มาตรา ๕๙๑๗  เจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูขับขี่

เคลื่อนยายรถที่หยุดหรือจอดอยูอันเปนการฝาฝนบทแหงพระราชบัญญัตินี้ได 
เจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเคลื่อนยายรถที่หยุดหรือจอด

อยูอันเปนการฝาฝนบทแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือใชเครื่องมือบังคับไมใหเคลื่อนยายรถดังกลาว
ได 

การเคลื่อนยายรถหรือใช เครื่องมือบังคับใหรถที่หยุดหรือจอดอยูไมให
เคลื่อนยายไดตามวรรคสอง เจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่ไมตองรับผิดสําหรับความ

                                                 
๑๗ มาตรา ๕๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามมาตรานี้ เวนแตความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นจากการ
กระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ 

เจาของรถหรือผูขับขี่ตองชําระคาใชจายในการที่รถถูกเคลื่อนยายหรือถูกใช
เครื่องมือบังคับไมใหเคลื่อนยาย ตลอดจนคาดูแลรักษารถระหวางที่อยูในความครอบครองของ
เจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่  ทั้งนี้ ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งตอง
กําหนดอัตราคาใชจายไมนอยกวาคันละหารอยบาทและคาดูแลรักษาไมนอยกวาวันละสองรอย
บาท 

เงินที่ไดจากเจาของรถหรือผูขับขี่ซึ่งชําระตามวรรคสี่ เปนรายไดที่ไมตองนําสง
กระทรวงการคลัง และใหนํามาเปนคาใชจายในการปฏิบัติการตามมาตรานี้ตามระเบียบที่อธิบดี
กําหนด 

ในกรณีที่เจาของรถหรือผูขับขี่ไมชําระคาใชจายและคาดูแลรักษาตามวรรคสี่ เจา
พนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดหนวงรถนั้นไวไดจนกวาจะไดรับชําระคาใชจาย
และคาดูแลรักษาดังกลาว โดยในระหวางที่ยึดหนวงนั้นใหคํานวณคาดูแลรักษาเปนรายวัน ถาพน
กําหนดสามเดือนแลวเจาของรถหรือผูขับขี่ยังไมชําระคาใชจายและคาดูแลรักษาดังกลาว ใหเจา
พนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจนํารถนั้นออกขายทอดตลาดได เงินที่ไดจากการ
ขายทอดตลาด เมื่อไดหักคาใชจายในการขายทอดตลาด คาใชจายและคาดูแลรักษาที่คางชําระ
แลว เหลือเงินเทาใดใหคืนแกเจาของหรือผูมีสิทธิที่แทจริงตอไป 

 
มาตรา ๖๐  การหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถนอกเขตเทศบาล ผูขับขี่

ตองหยุดรถหรือจอดรถ ณ ที่ซึ่งผูขับขี่ซึ่งขับรถอ่ืนจะเห็นไดในระยะไมนอยกวาหนึ่งรอยหาสิบ
เมตร 

 
มาตรา ๖๑  ในเวลาที่มีแสงสวางไมเพียงพอที่ผูขับขี่จะมองเห็นรถที่จอดใน

ทางเดินรถไดโดยชัดแจงในระยะไมนอยกวาหนึ่งรอยหาสิบเมตร ผูขับขี่ซึ่งจอดรถในทางเดินรถ
หรือไหลทางตองเปดไฟหรือใชแสงสวางตามประเภท ลักษณะ และเง่ือนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๒  ในทางเดินรถตอนใดที่มีทางรถไฟผาน ถาปรากฏวา 
(๑) มีเครื่องหมายหรือสัญญาณระวังรถไฟแสดงวารถไฟกําลังจะผาน 
(๒) มีส่ิงปดกั้นหรือมีเจาหนาที่ใหสัญญาณแสดงวารถไฟกําลังจะผาน 
(๓) มีเสียงสัญญาณของรถไฟหรือรถไฟกําลังแลนผานเขามาใกลอาจเกิด

อันตรายในเมื่อจะขับรถผานไป 
ผูขับขี่ตองลดความเร็วของรถและหยุดรถใหหางจากทางรถไฟไมนอยกวาหา

เมตร เมื่อรถไฟผานไปแลวและมีเครื่องหมายหรือสัญญาณใหรถผานได ผูขับขี่จึงจะขับรถผานไป
ได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๓  ในทางเดินรถตอนใดที่มีทางรถไฟผานไมวาจะมีเครื่องหมายระวัง
รถไฟหรือไม ถาทางรถไฟนั้นไมมีสัญญาณระวังรถไฟหรือส่ิงปดกั้น ผูขับขี่ตองลดความเร็วของรถ
และหยุดรถหางจากทางรถไฟในระยะไมนอยกวาหาเมตร เมื่อเห็นวาปลอดภัยแลวจึงจะขับรถผาน
ไปได 

 
มาตรา ๖๔  ในขณะที่ผูขับขี่รถโรงเรียนหยุดรถในทางเดินรถเพื่อรับสงนักเรียน

ข้ึนหรือลง ใหผูขับขี่ซึ่งขับรถอ่ืนตามมาในทิศทางเดียวกันหรือสวนกันกับรถโรงเรียนใชความ
ระมัดระวังและลดความเร็วของรถ เมื่อเห็นวาปลอดภัยจึงใหขับรถผานไปได 

 
ลักษณะ ๔ 

การใชทางเดนิรถที่จัดเปนชองเดินรถประจําทาง 
   

 
มาตรา ๖๕  เมื่อเจาพนักงานจราจรไดประกาศกําหนดใหชองเดินรถใดเปนชอง

เดินรถประจําทาง ผูขับขี่รถโดยสารประจําทางและรถบรรทุกคนโดยสารตามประเภทที่อธิบดี
กําหนด ซึ่งอยูในระหวางรับสงหรือบรรทุกคนโดยสาร ตองขับขี่รถภายในชองเดินรถประจําทาง 
และจะขับขี่รถออกนอกชองเดินรถประจําทางไดเมื่อมีส่ิงกีดขวางอยูในชองเดินรถประจําทางนั้น 
หรือเมื่อตองปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ 

รถบรรทุกคนโดยสารประเภทใดจะตองเดินในชองเดินรถประจําทางใหเปนไป
ตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในการประกาศกําหนดใหชองเดินรถใดเปนชองเดินรถประจําทางตามวรรคหนึ่ง 
จะกําหนดเวลาการใชชองเดินรถประจําทางไวดวยก็ได 

กรณีจําเปนเกี่ยวกับการจราจร เจาพนักงานจราจรมีอํานาจประกาศใหรถบรรทุก
คนโดยสารประเภทหนึ่งประเภทใดที่อธิบดีกําหนดตามวรรคสอง จะตองเดินในชองเดินรถประจํา
ทางในทางสายใดตอนใดก็ได 

 
มาตรา ๖๖  หามมิใหผูขับขี่รถอื่นนอกจากรถโดยสารประจําทางหรือรถบรรทุก

คนโดยสารประเภทที่อธิบดีกําหนด ขับรถในชองเดินรถประจําทาง เวนแตจะปฏิบัติตาม
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 

 
ลักษณะ ๕ 

ขอกําหนดเกี่ยวกับความเร็วของรถ 
   

 
มาตรา ๖๗  ผูขับขี่ตองขับรถดวยอัตราความเร็วตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

หรือตามเครื่องหมายจราจรที่ไดติดตั้งไวในทาง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไวตามวรรคหนึ่ง จะกําหนดอัตราความเร็วข้ันสูงหรือ
ข้ันต่ําก็ได แตตองไมเกินอัตราความเร็วที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๘  ผูขับขี่ซึ่งจะเลี้ยวรถ ใหรถอื่นแซงหรือผานข้ึนหนา จอดรถ หยุดรถ 

หรือกลับรถ ตองลดความเร็วของรถ 
 
มาตรา ๖๙  ผูขับขี่ซึ่งขับรถในทางเดินรถบนเนินเขา บนสะพาน ที่เชิงสะพาน ที่

แคบ ทางโคง ทางลาด ที่คับขัน หรือที่มีหมอก ฝน ฝุน หรือควัน จนทําใหไมอาจเห็นทางขางหนา
ไดในระยะหกสิบเมตร ตองลดความเร็วของรถในลักษณะที่จะใหเกิดความปลอดภัย 

 
มาตรา ๗๐  ผูขับขี่ซึ่งขับรถเขาใกลทางรวมทางแยก ทางขามเสนใหรถหยุด หรือ

วงเวียน ตองลดความเร็วของรถ 
 

ลักษณะ ๖ 
การขับรถผานทางรวมทางแยกหรือวงเวียน 

   
 

มาตรา ๗๑  ภายใตบังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๖ เมื่อผูขับขี่ขับรถมาถึงทาง
รวมทางแยก ใหผูขับขี่ปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ถามีรถอื่นอยูในทางรวมทางแยก ผูขับขี่ตองใหรถในทางรวมทางแยกนั้น
ผานไปกอน 

(๒) ถามาถึงทางรวมทางแยกพรอมกันและไมมีรถอยูในทางรวมทางแยก ผูขับขี่
ตองใหรถที่อยูทางดานซายของตนผานไปกอน เวนแตในทางรวมทางแยกใดมีทางเดินรถทางเอก
ตัดผานทางเดินรถทางโท ใหผูขับขี่ซึ่งขับรถในทางเอกมีสิทธิขับผานไปกอน 

(๓)๑๘ ถาสัญญาณจราจรไฟสีเขียวปรากฏขางหนา แตในทางรวมทางแยกมีรถอืน่
หยุดขวางอยูจนไมสามารถผานพนทางรวมทางแยกไปได ผูขับขี่จะตองหยุดรถที่หลังเสนใหรถ
หยุดจนกวาจะสามารถเคลื่อนรถผานพนทางรวมทางแยกไปได 

 
มาตรา ๗๒๑๙  ทางเดินรถทางเอกไดแกทางเดินรถดังตอไปนี้ 
(๑) ทางเดินรถที่ไดติดตั้งเคร่ืองหมายจราจรแสดงวาเปนทางเดินรถทางเอก 
(๒) ทางเดินรถที่มีปายหยุดหรือปายที่มีคําวา “ใหทาง” ติดตั้งไว หรือทางเดิน

รถที่มีคําวาหยุดหรือเสนหยุดซึ่งเปนเสนขาวทึบหรือเสนใหทางซึ่งเปนเสนขาวประบนผิวทาง ให
ทางเดินรถที่ขวางขางหนาเปนทางเดินรถทางเอก 

                                                 
๑๘ มาตรา ๗๑ (๓) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๙ มาตรา ๗๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) ในกรณีที่ไมมีเครื่องหมายจราจรตาม (๑) หรือไมมีปายหรือเสนหรือ
ขอความบนผิวทางตาม (๒) ใหทางเดินรถที่มีชองเดินรถมากกวาเปนทางเดินรถทางเอก 

(๔) ถนนที่ตัดหรือบรรจบกับตรอกหรือซอย ใหทางเดินรถที่เปนถนนเปน
ทางเดินรถทางเอก 

ทางเดินรถอื่นที่มิใชทางเดินรถทางเอกตามวรรคหนึ่ง ใหเปนทางเดินรถทางโท 
 
มาตรา ๗๓  ในกรณีที่วงเวียนใดไดติดตั้งสัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจร 

ผูขับขี่ตองปฏิบัติตามสัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจรนั้น 
ถาไมมีสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรตามวรรคหนึ่ง เมื่อผูขับขี่ขับรถ

มาถึงวงเวียน ตองใหสิทธิแกผูขับขี่ซึ่งขับรถอยูในวงเวียนทางดานขวาของตนขับผานไปกอน 
ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่เห็นสมควรเพื่อความปลอดภัยหรือความสะดวกใน

การจราจรจะใหสัญญาณจราจรเปนอยางอ่ืนนอกจากที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองก็ได 
ในกรณีเชนนี้ผูขับขี่ตองปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดให 

 
มาตรา ๗๔  ผูขับขี่ซึ่งขับรถออกจากทางสวนบุคคลหรือทางเดินรถในบริเวณ

อาคาร เมื่อจะขับรถผานหรือเล้ียวสูทางเดินรถที่ตัดผานตองหยุดรถเพื่อใหรถที่กําลังผานทางหรือ
รถที่กําลังแลนอยูในทางเดินรถผานไปกอน เมื่อเห็นวาปลอดภัยแลวจึงขับรถตอไปได 

 
ลักษณะ ๗ 
รถฉุกเฉิน 

   
 

มาตรา ๗๕  ในขณะที่ผูขับขี่ขับรถฉุกเฉินไปปฏิบัติหนาที่ ผูขับขี่มีสิทธิดังนี้ 
(๑) ใชไฟสัญญาณแสงวับวาบ ใชเสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอยาง

อ่ืนตามที่อธิบดีกําหนดไว 
(๒) หยุดรถหรือจอดรถ ณ ที่หามจอด 
(๓) ขับรถเกินอัตราความเร็วที่กําหนดไว 
(๔) ขับรถผานสัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจรใด ๆ ที่ใหรถหยุด แตตอง

ลดความเร็วของรถใหชาลงตามสมควร 
(๕) ไมตองปฏิบัติตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้หรือขอบังคับการจราจรเกี่ยวกับ

ชองเดินรถ ทิศทางของการขับรถหรือการเลี้ยวรถที่กําหนดไว 
ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ผูขับขี่ตองใชความระมัดระวังตามควรแกกรณี 
 
มาตรา ๗๖  เมื่อคนเดินเทา ผูขับขี่ หรือผู ข่ีหรือควบคุมสัตวเห็นรถฉุกเฉิน

ในขณะปฏิบัติหนาที่ใชไฟสัญญาณแสงวับวาบ หรือไดยินเสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณ
อยางอ่ืนตามที่อธิบดีกําหนดไว คนเดินเทา ผูขับขี่หรือผูข่ีหรือควบคุมสัตวตองใหรถฉุกเฉินผาน
ไปกอนโดยปฏิบัติดังตอไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) สําหรับคนเดินเทาตองหยุดและหลบใหชิดขอบทาง หรือข้ึนไปบนทางเขต
ปลอดภัย หรือไหลทางที่ใกลที่สุด 

(๒) สําหรับผูขับขี่ตองหยุดรถหรือจอดรถใหอยูชิดขอบทางดานซายหรือในกรณี
ที่มีชองเดินรถประจําทางอยูทางดานซายสุดของทางเดินรถตองหยุดรถหรือจอดรถใหอยูชิดชอง
เดินรถประจําทาง แตหามหยุดรถหรือจอดรถในทางรวมทางแยก 

(๓) สําหรับผู ข่ีหรือควบคุมสัตวตองบังคับสัตวใหหยุดชิดทาง แตหามหยุด
ในทางรวมทางแยก 

ในการปฏิบัติตาม (๒) และ (๓) ผูขับขี่และผูข่ีหรือควบคุมสัตวตองรีบกระทํา
โดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําไดและตองใชความระมัดระวังตามควรแกกรณี 

 
ลักษณะ ๘ 

การลากรถหรือการจูงรถ 
   

 
มาตรา ๗๗  หามมิใหผูใดใชรถทุกชนิดลากรถหรือจูงรถอ่ืนไปในทางเกินหนึ่ง

คัน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี 
วิธีลากรถหรือจูงรถ และการมีเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยในการลากรถหรือ

จูงรถใหกําหนดในกฎกระทรวง 
 

ลักษณะ ๙ 
อุบัติเหต ุ

   
 

มาตรา ๗๘  ผูใดขับรถหรือข่ีหรือควบคุมสัตวในทางซึ่งกอใหเกิดความเสียหาย
แกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอ่ืนไมวาจะเปนความผิดของผูขับขี่หรือผูข่ีหรือควบคุมสัตวหรือไมก็
ตาม ตองหยุดรถ หรือสัตว และใหความชวยเหลือตามสมควร และพรอมทั้งแสดงตัวและแจงเหตุ
ตอพนักงานเจาหนาที่ที่ใกลเคียงทันที กับตองแจงช่ือตัว ช่ือสกุล และที่อยูของตนและหมายเลข
ทะเบียนรถแกผูไดรับความเสียหายดวย 

ในกรณีที่ผูขับขี่หรือผูข่ีหรือควบคุมสัตวหลบหนีไปหรือไมแสดงตัวตอพนักงาน
เจาหนาที่ ณ สถานที่เกิดเหตุ ใหสันนิษฐานวาเปนผูกระทําความผิดและใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจยึดรถคันที่ผูขับขี่หลบหนีหรือไมแสดงตนวาเปนผูขับขี่ จนกวาคดีถึงที่สุดหรือไดตัวผูขับขี่ 
ถาเจาของหรือผูครอบครองไมแสดงตัวตอพนักงานเจาหนาที่ภายในหกเดือนนับแตวันเกิดเหตุ 
ใหถือวารถนั้นเปนทรัพยสินซึ่งไดใชในการกระทําความผิด หรือเก่ียวกับการกระทําความผิดและ
ใหตกเปนของรัฐ 

 
ลักษณะ ๑๐ 
รถจักรยาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

   
 

มาตรา ๗๙  ทางใดที่ไดจัดทําไวสําหรับรถจักรยาน ผูขับขี่รถจักรยานตองขับ
ในทางนั้น 

 
มาตรา ๘๐  รถจักรยานที่ใชในทางเดินรถ ไหลทางหรือทางที่จัดทําไวสําหรับ

รถจักรยาน ผูขับขี่รถจักรยานตองจัดใหม ี
(๑) กระดิ่งที่ใหเสียงสัญญาณไดยินไดในระยะไมนอยกวาสามสิบเมตร 
(๒) เครื่องหามลอที่ใชการไดดี เมื่อใชสามารถทําใหรถจักรยานหยุดไดทันที 
(๓) โคมไฟติดหนารถจักรยานแสงขาวไมนอยกวาหนึ่งดวงที่ใหแสงไฟสองตรง

ไปขางหนาเห็นพื้นทางไดชัดเจนในระยะไมนอยกวาสิบหาเมตร และอยูในระดับต่ํากวาสายตาของ
ผูขับขี่ซึ่งขับรถสวนมา 

(๔) โคมไฟติดทายรถจักรยานแสงแดงไมนอยกวาหนึ่งดวงที่ใหแสงสวางตรงไป
ขางหลังหรือติดวัตถุสะทอนแสงสีแดงแทน ซึ่งเมื่อถูกไฟสองใหมีแสงสะทอน 

 
มาตรา ๘๑  ในเวลาตองเปดไฟตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๖๑ ผู ขับขี่

รถจักรยานอยูในทางเดินรถ ไหลทาง หรือทางที่จัดทําไวสําหรับรถจักรยานตองจุดโคมไฟแสงขาว
หนารถเพื่อใหผูขับขี่หรือคนเดินเทา ซึ่งขับรถหรือเดินสวนมาสามารถมองเห็นรถ 

 
มาตรา ๘๒  ผูขับขี่รถจักรยานตองขับใหชิดขอบทางดานซายของทางเดินรถ ไหล

ทางหรือทางที่จัดทําไวสําหรับรถจักรยานใหมากที่สุดเทาที่จะทําได แตในกรณีที่มีชองเดินรถ
ประจําทางดานซายสุดของทางเดินรถตองขับขี่รถจักรยานใหชิดชองเดินรถประจําทางนั้น 

 
มาตรา ๘๓  ในทางเดินรถ ไหลทาง หรือทางที่จัดทําไวสําหรับรถจักรยาน หามมิ

ใหผูขับขี่รถจักรยาน 
(๑) ขับโดยประมาทหรือนาหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแกบุคคลหรือ

ทรัพยสิน 
(๒) ขับโดยไมจับคันบังคับรถ 
(๓) ขับขนานกันเกินสองคัน เวนแตขับในทางที่จัดไวสําหรับรถจักรยาน 
(๔) ขับโดยนั่งบนที่อ่ืนอันมิใชอานที่จัดไวเปนที่นั่งตามปกติ 
(๕) ขับโดยบรรทุกบุคคลอื่นเวนแตรถจักรยานสามลอสําหรับบรรทุกคน  ทั้งนี้ 

ตามเงื่อนไขที่เจาพนักงานจราจรกําหนด 
(๖) บรรทุก หรือถือส่ิงของ หีบหอ หรือของใด ๆ ในลักษณะที่เปนการกีดขวาง

การจับคันบังคับรถหรืออันอาจจะเกิดอันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสิน 
(๗) เกาะหรือพวงรถอื่นที่กําลังแลนอยู 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๔  เวนแตบทบัญญัติในลักษณะนี้จะไดบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน ใหผูขับขี่
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 ดวยโดยอนุโลม 

 
ลักษณะ ๑๑ 

รถบรรทุกคนโดยสาร 
   

 
มาตรา ๘๕  หามมิใหเจาของรถบรรทุกคนโดยสารหรือผูขับขี่รถบรรทุกคน

โดยสารรับบรรทุกศพหรือคนที่เปนโรคเรื้อนหรือโรคติดตอที่ตองแจงความตามกฎหมายวาดวย
โรคติดตอรวมไปกับคนโดยสารอื่น เวนแต 

(๑) ในกรณีที่รถบรรทุกคนโดยสารนั้นไมใชบรรทุกคนโดยสารอื่น จะบรรทุกคน
ที่เปนโรคเรื้อนหรือโรคติดตอที่ตองแจงความตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอก็ได 

(๒) ในกรณีที่รถบรรทุกคนโดยสารนั้นไมใชบรรทุกคนโดยสารอื่น จะบรรทุกศพ
รวมไปกับญาติหรือผูมีหนาที่เก่ียวของกับศพนั้นก็ได 

 
มาตรา ๘๖  หามมิใหเจาของรถบรรทุกคนโดยสาร ผูขับขี่รถบรรทุกคนโดยสาร 

ผูเก็บคาโดยสารหรือบุคคลใดที่มีสวนไดเสียเกี่ยวกับรถบรรทุกคนโดยสารเรียกใหคนขึ้นรถโดยสง
เสียงอื้ออึง หรือในลักษณะที่กอความรําคาญใหแกคนโดยสารหรือผูอ่ืน หรือตอน ดึง เหนี่ยว หรือ
ยึดยื้อ คนหรือส่ิงของของคนนั้นเพื่อใหคนขึ้นรถบรรทุกคนโดยสารคันใดคันหนึ่ง 

 
มาตรา ๘๗  หามมิใหเจาของรถบรรทุกคนโดยสาร ผูขับขี่รถบรรทุกคนโดยสาร

หรือผูเก็บคาโดยสาร ปฏิเสธไมรับจางบรรทุกคนโดยสารโดยไมมีเหตุอันสมควร 
 
มาตรา ๘๘  ผู ขับขี่รถบรรทุกคนโดยสารตองหยุดรถและสงคนโดยสารที่

เครื่องหมายหยุดรถประจําทางหรือ ณ สถานที่ตามที่ตกลงกันไวแลวแตกรณี 
 
มาตรา ๘๙  หามมิใหผูขับขี่รถบรรทุกคนโดยสารหรือผูเก็บคาโดยสารรับบรรทุก

คนโดยสารเกินจํานวนที่กฎหมายกําหนด 
ในการนับจํานวนคนโดยสารใหถือวาเด็กอายุไมเกินสิบปจํานวนสองคนเทากับ

คนโดยสารหนึ่งคน 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙๐  หามมิใหผูขับขี่รถบรรทุกคนโดยสาร 
(๑) ขับรถเที่ยวเรหาคนขึ้นรถ 
(๒) จอดรถเปนคันหัวแถวของรถคันอื่นหางจากเครื่องหมายจราจรเกินหนึ่ง

เมตร 
(๓) จอดรถหางจากทายรถคันหนาเกินหนึ่งเมตร 
 
มาตรา ๙๑  หามมิใหผูขับขี่รถบรรทุกคนโดยสารหรือผูเก็บคาโดยสาร 
(๑) สูบบุหร่ีหรือคุยกันในขณะขับรถหรือในขณะทําหนาที่เก็บคาโดยสาร 
(๒) กลาววาจาไมสุภาพ เสียดสี ดูหมิ่น กาวราว หรือแสดงกิริยาในลักษณะ

ดังกลาวตอคนโดยสารหรือผูอ่ืน 
 
มาตรา ๙๒  เมื่อจะเติมน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟที่มีจุดวาบไฟในอุณหภูมิย่ีสิบ

เอ็ดองศาเซลเซียส หรือต่ํากวานั้น ผูขับขี่รถบรรทุกคนโดยสารตองหยุดเครื่องยนตและตองใหคน
โดยสารลงจากรถทุกคนดวย 

 
ลักษณะ ๑๒ 
รถแท็กซี ่

   
 

มาตรา ๙๓  หามมิใหผูขับขี่รถแท็กซี่ปฏิเสธไมรับจางบรรทุกคนโดยสาร เวนแต
การบรรทุกนั้นนาจะกอใหเกิดอันตรายแกตนหรือแกคนโดยสาร 

ในกรณีที่ผูขับขี่รถแท็กซี่มีความประสงคจะไมรับจางบรรทุกคนโดยสารใหแสดง
ปายงดรับจางบรรทุกคนโดยสาร 

วิธีการแสดงปายและลักษณะของปายงดรับจางบรรทุกคนโดยสารใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยรถยนต 

 
มาตรา ๙๔  หามมิใหผูขับรถแท็กซี่รับบรรทุกคนโดยสารเกินจํานวนที่ไดกําหนด

ไวในใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยรถยนต 
ในการนับจํานวนคนโดยสารใหถือวาเด็กอายุไมเกินสิบปจํานวนสองคนเทากับ

คนโดยสารหนึ่งคน 
 
มาตรา ๙๕  หามมิใหผูใด 
(๑) เรียกใหคนขึ้นรถแท็กซี่โดยสงเสียงอื้ออึงหรือในลักษณะที่กอความรําคาญ

ใหแกคนโดยสารหรือผูอ่ืน 
(๒) ตอน ดึง เหนี่ยว หรือยึดยื้อคนหรือส่ิงของของคนนั้น เพ่ือใหคนขึ้นรถ

แท็กซี่คันใดคันหนึ่ง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙๖  หามมิใหผูขับขี่รถแท็กซี่เรียกเก็บคาโดยสารเกินอัตราที่ปรากฏจาก
มาตรแท็กซี่ 

ลักษณะและวิธีการใชมาตรแท็กซี่ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๙๗  คนโดยสารตองชําระคาโดยสารตามอัตราที่ปรากฏจากมาตรแท็กซี ่
 
มาตรา ๙๘  บทบัญญัติมาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗ จะใชบังคับในทองที่ใด และ

จะใชบังคับกับรถแท็กซี่ทุกประเภทหรือบางประเภทโดยมีเง่ือนไขอยางใด ใหเปนไปตามที่กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกา 

ในทองที่ใดที่มิไดมีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งใชบังคับ หามมิใหผูขับขี่รถ
แท็กซี่ในทองที่นั้นเรียกเก็บคาโดยสารเกินราคาที่ตกลงกันไวกับคนโดยสาร และคนโดยสารตอง
ชําระคาโดยสารตามที่ตกลงไวนั้น 

บทบัญญัติในวรรคสองใหใชบังคับแกกรณีของรถแท็กซี่ประเภทที่มิไดกําหนดไว
ในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งดวย 

 
มาตรา ๙๙  ในขณะขับรถ หามมิใหผูขับขี่รถแท็กซี ่
(๑) สูบบุหร่ี เปดวิทยุ หรือกระทําดวยประการใด ๆ ในลักษณะที่กอความ

รําคาญใหแกคนโดยสาร 
(๒) ย่ืนมือ แขน หรือสวนใดสวนหนึ่งของรางกายออกนอกรถ เวนแตเปนการ

กระทําเพ่ือใหสัญญาณตามมาตรา ๓๗ 
(๓) จับคันบังคับรถดวยมือเพียงขางเดียว เวนแตมีเหตุจําเปน 
(๔) ใชเสียงสัญญาณเมื่อเขาไปในบริเวณโรงพยาบาล สถานที่ทํางานหรือ

สถานศึกษา 
(๕) ใชเสียงสัญญาณแตรเพื่อเรงรถอื่น 
(๖) แซงหรือตัดหนารถอื่นในลักษณะฉวัดเฉวียนเปนที่นาหวาดเกรงวาจะเกิด

อันตราย 
(๗) ขับรถเขาในบริเวณบานของผูอ่ืน 
(๘) รับคนโดยสารภายในบริเวณที่เจาพนักงานจราจรไดกําหนดเครื่องหมาย

จราจรหามรับคนโดยสาร 
(๙) กลาววาจาไมสุภาพ เสียดสี ดูหมิ่น กาวราว หรือแสดงกริยาในลักษณะ

ดังกลาวตอคนโดยสารหรือผูอ่ืน 
 
มาตรา ๑๐๐  ผูขับขี่รถแท็กซี่ตองพาคนโดยสารไปยังสถานที่ที่วาจางตามเสนทาง

ที่ส้ันที่สุดหรือเสนทางที่ไมออมเกินควร และตองสงคนโดยสาร ณ สถานที่ตามที่ตกลงกันไว 
หามมิใหผูขับขี่รถแท็กซี่พาคนโดยสารไปทอดทิ้งระหวางทางไมวาดวยประการใด 

ๆ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๐๑  ผูขับขี่รถแท็กซี่ตองแตงกายและมีเครื่องหมายเย็บติดหรือปกไวที่
เครื่องแตงกาย 

ลักษณะเครื่องแตงกายและเครื่องหมายใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา 

ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่ประกาศของ
อธิบดีใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๐๒  เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรใหผูประกอบการรับจางบรรทุกคน

โดยสารโดยใชรถแท็กซี่ในทองที่ใดตองจอดพักรถ ณ สถานที่ที่ใดเปนการเฉพาะก็ใหกระทําได
โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

ในพระราชกฤษฎีกาดังกลาว ใหระบุทองที่ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีที่จอด
พักรถดวย 

 
ลักษณะ ๑๓ 
คนเดนิเทา 

   
 

มาตรา ๑๐๓  ทางใดที่มีทางเทาหรือไหลทางอยูขางทางเดินรถใหคนเดินเทาเดิน
บนทางเทาหรือไหลทาง ถาทางนั้นไมมีทางเทาอยูขางทางเดินรถใหเดินริมทางดานขวาของตน 

 
มาตรา ๑๐๔  ภายในระยะไมเกินหนึ่งรอยเมตรนับจากทางขามหามมิใหคนเดิน

เทาขามทางนอกทางขาม 
 
มาตรา ๑๐๕  คนเดินเทาซึ่งประสงคจะขามทางเดินรถในทางขามที่มีไฟสัญญาณ

จราจรควบคุมคนเดินเทา ใหปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรที่ปรากฏตอหนา ดังตอไปนี้ 
(๑) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีแดง ไมวาจะมีรูปหรือขอความเปนการหามมิให

คนเดินเทาขามทางเดินรถดวยหรือไมก็ตาม ใหคนเดินเทาหยุดรออยูบนทางเทา บนเกาะแบง
ทางเดินรถหรือในเขตปลอดภัย เวนแตทางใดที่ไมมีทางเทา ใหหยุดรอบนไหลทางหรือขอบทาง 

(๒) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียว ไมวาจะมีรูปหรือขอความเปนการอนุญาตให
คนเดินเทาขามทางเดินรถดวยหรือไมก็ตาม ใหคนเดินเทาขามทางเดินรถได 

(๓) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวกระพริบทางดานใดของทาง ใหคนเดินเทาที่
ยังมิไดขามทางเดินรถหยุดรอบนทางเทา บนเกาะแบงทางเดินรถหรือในเขตปลอดภัย แตถากําลัง
ขามทางเดินรถใหขามทางเดินรถโดยเร็ว 

 
มาตรา ๑๐๖  คนเดินเทาซึ่งประสงคจะขามทางเดินรถในทางขามหรือทางรวม

ทางแยกที่มีสัญญาณจราจรควบคุมการใชทางใหปฏิบัติดังตอไปนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีแดงใหรถหยุดทางดานใดของทางใหคนเดินเทา
ขามทางเดินรถตามที่รถหยุดนั้น และตองขามทางเดินรถภายในทางขาม 

(๒) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวใหรถผานทางดานใดของทางหามมิใหคนเดิน
เทาขามทางเดินรถดานนั้น 

(๓) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเหลืองอําพันหรือไฟสีเขียวกระพริบทางดานใด
ของทาง ใหคนเดินเทาที่ยังมิไดขามทางเดินรถหยุดรอบนทางเทาบนเกาะแบงทางเดินรถ หรือใน
เขตปลอดภัย แตถากําลังขามทางเดินรถอยูในทางขามใหขามทางเดินรถโดยเร็ว 

 
มาตรา ๑๐๗  คนเดินเทาซึ่งประสงคจะขามทางเดินรถในทางที่มีพนักงาน

เจาหนาที่แสดงสัญญาณจราจรใหปรากฏไมวาจะเปนสัญญาณดวยมือและแขน หรือเสียงสัญญาณ
นกหวีด ใหปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๖ โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๐๘  หามมิใหผูใดเดินแถว เดินเปนขบวนแห หรือเดินเปนขบวนใด ๆ 

ในลักษณะที่เปนการกีดขวางการจราจร เวนแต 
(๑) เปนแถวทหารหรือตํารวจ ที่มีผูควบคุมตามระเบียบแบบแผน 
(๒) แถวหรือขบวนแหหรือขบวนใด ๆ ที่เจาพนักงานจราจรไดอนุญาตและ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจาพนักงานจราจรกําหนด 
 
มาตรา ๑๐๙  หามมิใหผูใดกระทําดวยประการใด ๆ บนทางเทาหรือทางใด ๆ 

ซึ่งจัดไวสําหรับคนเดินเทาในลักษณะที่เปนการกีดขวางผูอ่ืนโดยไมมีเหตุอันสมควร 
 
มาตรา ๑๑๐  หามมิใหผูใดซื้อ ขาย แจกจาย หรือเร่ียไรในทางเดินรถหรืออกไป

กลางทางโดยไมมีเหตุอันสมควรหรือเปนการกีดขวางการจราจร 
 

ลักษณะ ๑๔ 
สัตวและส่ิงของในทาง 

   
 

มาตรา ๑๑๑  หามมิใหผูใดขี่ จูง ไลตอน หรือปลอยสัตวไปบนทางในลักษณะที่
เปนการกีดขวางการจราจร และไมมีผูควบคุมเพียงพอ 

 
มาตรา ๑๑๒  การขี่ จูง หรือไลตอนสัตวไปบนทาง ใหผูข่ีหรือควบคุมสัตวปฏิบัติ

ตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้วาดวยรถโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๑๓  เจาพนักงานจราจรมีอํานาจออกคําส่ังหามขี่ จูง ไลตอน หรือปลอย

สัตวไปบนทางใด ๆ เมื่อพิจารณาเห็นวาการข่ี จูง ไลตอนหรือปลอยสัตวดังกลาวจะกีดขวาง
การจราจรหรือจะกอใหเกิดความสกปรกบนทาง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๑๔  หามมิใหผูใดวาง ตั้ง ย่ืน หรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระทําดวย
ประการใด ๆ ในลักษณะที่เปนการกีดขวางการจราจร เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจา
พนักงานจราจร แตเจาพนักงานจราจรจะอนุญาตไดตอเมื่อมีเหตุอันจําเปนและเปนการชั่วคราว
เทานั้น 

ผูฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง นอกจากจะมีความผิดตามมาตรา ๑๔๘ แลว เจา
พนักงานจราจรมีอํานาจสั่งใหผูฝาฝนรื้อถอนหรือเคลื่อนยายสิ่งกีดขวางดังกลาวได ถาไมยอมรื้อ
ถอนหรือเคล่ือนยาย ใหเจาพนักงานจราจรมีอํานาจรื้อถอนหรือเคล่ือนยายได 

 
มาตรา ๑๑๕  หามมิใหผูใดแบก หาม ลาก หรือนําส่ิงของไปบนทางในลักษณะที่

เปนการกีดขวางการจราจร 
 

ลักษณะ ๑๕ 
รถมา เกวียนและเลื่อน 

   
 

มาตรา ๑๑๖  หามมิใหผูขับขี่รถมาหรือเกวียนหรือเล่ือนที่เทียมดวยสัตวจอดรถ
มาหรือเกวียนหรือเล่ือนในทางโดยไมมีผูควบคุม เวนแตไดผูกสัตวที่เทียมนั้นไวไมใหลากรถมา
หรือเกวียนหรือเล่ือนตอไปได 

 
มาตรา ๑๑๗  หามมิใหผูขับขี่รถมาปลอยสายบังเหียนในเวลาขับรถมา 
 
มาตรา ๑๑๘  การขับรถมาหรือเกวียนหรือเล่ือนที่เทียมดวยสัตวใหผูขับขี่ปฏิบัติ

ตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้วาดวยรถโดยอนุโลม 
 

ลักษณะ ๑๖ 
เขตปลอดภัย 

   
 

มาตรา ๑๑๙  หามมิใหผูขับขี่รถเขาไปในเขตปลอดภัย เวนแตในกรณีจําเปนและ
ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที ่

 
ลักษณะ ๑๗ 
เบ็ดเตลด็ 

   
 

มาตรา ๑๒๐  หามมิใหผูขับขี่ขับรถถอยหลังในลักษณะที่ไมปลอดภัยหรือเปน
การกีดขวางการจราจร 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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มาตรา ๑๒๑  ผูขับขี่รถจักรยานยนตตองนั่งครอมบนอานที่จัดไวสําหรับใหผูขับขี่
รถจักรยานยนตนั่ง ถาพนักงานเจาหนาที่ไดกําหนดไวในใบคูมือจดทะเบียนใหบรรทุกคนโดยสาร
ได คนโดยสารจะตองนั่งซอนทายผูขับขี่รถจักรยานยนต และน่ังบนอานที่จัดไวสําหรับคนโดยสาร
หรือนั่งในที่นั่งพวงขาง 

 
มาตรา ๑๒๒๒๐  ผูขับขี่รถจักรยานยนตและคนโดยสารรถจักรยานยนตตองสวม

หมวกที่จัดทําข้ึนโดยเฉพาะเพื่อปองกันอันตรายในขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต 
หามมิใหผูขับขี่รถจักรยานยนตตามวรรคหนึ่งขับขี่รถจักรยานยนตในขณะที่คน

โดยสารรถจักรยานยนตมิไดสวมหมวกที่จัดทําข้ึนโดยเฉพาะเพื่อปองกันอันตราย 
ลักษณะและวิธีการใชหมวกเพื่อปองกันอันตรายตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช หรือผูนับถือ

ลัทธิศาสนาอื่นที่ใชผาหรือส่ิงอ่ืนโพกศีรษะตามประเพณีนิยมนั้น หรือบุคคลใดที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๒๓๒๑  หามมิใหผู ขับขี่รถยนตยอมใหผู อ่ืนนั่งที่นั่งตอนหนาแถว

เดียวกับที่นั่งผูขับขี่รถยนตเกินสองคน 
ผูขับขี่รถยนตตองรัดรางกายดวยเข็มขัดนิรภัยไวกับที่นั่งในขณะขับขี่รถยนต และ

ตองจัดใหคนโดยสารรถยนต ซึ่งนั่งที่นั่งตอนหนาแถวเดียวกับที่นั่งผูขับขี่รถยนตรัดรางกายไวกับที่
นั่งดวยเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารรถยนต และคนโดยสารรถยนตดังกลาวตองรัดรางกายดวยเข็ม
ขัดนิรภัยไวกับที่นั่งในขณะโดยสารรถยนตดวย 

ประเภทหรือชนิดของรถยนต ลักษณะและวิธีการใชเข็มขัดนิรภัยตามวรรคสอง 
ใหเปนไปตามที่อธิบดีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๒๔๒๒  หามมิใหผูใดกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนเหตุใหผูขับขี่มอง

ไมเห็นทางดานหนาหรือดานขางของรถไดโดยสะดวกในขณะขับรถ หรือในลักษณะที่เปนการกีด
ขวางการควบคุมบังคับรถ 

หามมิใหผูใดเกาะ หอยโหนหรือย่ืนสวนหนึ่งสวนใดของรางกายออกไปนอก
ตัวถังรถยนตโดยไมสมควร หรือนั่งหรือยืนในหรือบนรถยนตในลักษณะที่อาจกอใหเกิดอันตราย 
ในขณะที่รถยนตเคลื่อนที่อยูในทางเดินรถ 

หามมิใหผูใดขึ้นหรือลงรถโดยสารประจําทาง รถบรรทุกคนโดยสาร รถโรงเรียน
หรือรถแท็กซี่ ในขณะที่รถดังกลาวหยุดเพื่อรอสัญญาณไฟจราจรหรือหยุดเพราะติดการจราจร 

                                                 
๒๐ มาตรา ๑๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๑ มาตรา ๑๒๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
๒๒ มาตรา ๑๒๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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หามมิใหผูขับขี่หรือผูเก็บคาโดยสาร รถโดยสารประจําทาง รถบรรทุกคนโดยสาร 
รถโรงเรียน หรือรถแท็กซี่ ยินยอมใหผูใดกระทําการใด ๆ ตามวรรคสองหรือวรรคสาม 

 
มาตรา ๑๒๕  การขับรถผานทางแคบระหวางภูเขาหรือระหวางเนินหรือการขับ

รถในทางเดินรถบนภูเขาหรือบนเนิน ผูขับขี่ตองขับรถใหชิดขอบทางดานซาย และเมื่อถึงทางโคงผู
ขับขี่ตองใชเสียงสัญญาณเพื่อเตือนรถอื่นที่อาจสวนมา 

 
มาตรา ๑๒๖  หามมิใหผูขับขี่ใชเกียรวางหรือเหยียบคลัทชในขณะที่ขับรถลงตาม

ทางลาดหรือไหลเขา 
 
มาตรา ๑๒๗  หามมิใหผูขับขี่ขับรถ 
(๑) ตามหลังรถฉุกเฉินซึ่งกําลังปฏิบัติหนาที่ในระยะต่ํากวาหาสิบเมตร 
(๒) ผานเขาไปหรือจอดในบริเวณเขตปฏิบัติการดับเพลิง 
(๓) ทับสายสูบดับเพลิงที่ไมมีเครื่องปองกันสายสูบในขณะเจาหนาที่ดับเพลิง

ปฏิบัติการตามหนาที่ เวนแตไดรับความยินยอมจากเจาหนาที่ดับเพลิงซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูใน
ขณะนั้น 

 
มาตรา ๑๒๘  หามมิใหผูใดวาง เท หรือทิ้งเศษแกว ตะปู ลวด น้ํามันหลอล่ืน 

กระปองหรือส่ิงอ่ืนใด หรือกระทําดวยประการใด ๆ บนทางอันอาจทําใหเกิดอันตรายหรือเสียหาย
แกยานพาหนะหรือบุคคล หรือเปนการกีดขวางการจราจร 

 
มาตรา ๑๒๙  ผูใดรูวามีส่ิงใดส่ิงหนึ่งตามมาตรา ๑๒๘ อันอยูในความดูแลของ

ตน ตก หก หรือไหลอยูบนทาง ผูนั้นตองจัดการเก็บกวาดของดังกลาวออกจากทางทันที 
 
มาตรา ๑๓๐  หามมิใหผูใดเผา หรือกระทําดวยประการใด ๆ ภายในระยะหา

รอยเมตรจากทางเดินรถ เปนเหตุใหเกิดควันหรือส่ิงอ่ืนใดในลักษณะที่อาจทําใหไมปลอดภัยแก
การจราจรในทางเดินรถนั้น 

 
มาตรา ๑๓๑  ผูใดเคลื่อนยายรถที่ชํารุดหรือหักพังออกจากทางผูนั้นตองจัดการ

เก็บสิ่งของที่ตกหลนอันเนื่องจากความชํารุดหรือหักพังของรถออกจากทางทันที 
 
มาตรา ๑๓๒  ในขณะที่ใชรถโรงเรียนรับสงนักเรียน เจาของรถหรือผูขับขี่รถ

โรงเรียนตองจัดใหมีขอความ “รถโรงเรียน” ขนาดสูงของตัวอักษรไมนอยกวาสิบหาเซนติเมตรติด
อยูดานหนาและดานหลังของรถ 

ถารถโรงเรียนมีไฟสัญญาณสีแดงปดเปดเปนระยะติดไวดานหนาและดานหลัง
ของรถเพื่อใหรถที่สวนมาหรือตามหลังเห็นไดโดยชัดเจน เมื่อนํารถนั้นไปใชในทางโดยไมไดใช
รับสงนักเรียนใหงดใชไฟสัญญาณสีแดงและตองปดคลุมขอความวา “รถโรงเรียน” 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๓๓  รถที่เขาขบวนแหตาง ๆ หรือรถที่นํามาใชเฉพาะเพ่ือการโฆษณา
สินคาหรือมหรสพที่แหหรือโฆษณาไปตามทาง จะตองรับอนุญาตจากเจาพนักงานจราจร เวนแต
ขบวนแหหรือการโฆษณานั้นเปนของทางราชการ 

รถที่ใชโฆษณาสินคาหรือมหรสพดังกลาวในวรรคหนึ่ง ถาเขาขบวนแหที่รับ
อนุญาตแลว และในการอนุญาตนั้นไดระบุรถที่วานี้ไวดวยแลว รถนั้นไมจําตองไดรับอนุญาต 

 
มาตรา ๑๓๔๒๓  หามมิใหผูใดแขงรถในทาง เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือ

จากเจาพนักงานจราจร 
หามมิใหผูใดจัด สนับสนุน หรือสงเสริมใหมีการแขงรถในทาง เวนแตจะไดรับ

อนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานจราจร 
 

ลักษณะ ๑๘ 
อํานาจของเจาพนักงานจราจรและพนักงานเจาหนาที ่

   
 

มาตรา ๑๓๕  เพ่ือความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร เจาพนักงาน
จราจรมีอํานาจกําหนดใหบริเวณหรือพ้ืนที่ใดที่เจาของที่ดินไดเปดใหประชาชนใชในการจราจร
เปนทางตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๑๓๖  ใหอธิบดีมีอํานาจแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติตามที่จะกําหนดและผาน

การอบรมตามหลักสูตรอาสาจราจร เพ่ือใหทําหนาที่ชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน
เจาหนาที่ 

คุณสมบัติของผูที่จะไดรับการอบรม รายละเอียดเกี่ยวกับการฝกอบรมหลักสูตร
อาสาจราจรและหนาที่ของอาสาจราจร ตลอดจนเครื่องแบบ เครื่องหมาย ใหเปนไปตามที่อธิบดี
กําหนด 

 
มาตรา ๑๓๗  ในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายของอาสาจราจรตาม

พระราชบัญญัตินี้ ใหอาสาจราจรเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๑๓๘  ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้น ทําใหไมปลอดภัย 

หรือไมสะดวกในการจราจรในอาณาบริเวณใด เจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
ดําเนินการไดตามที่เห็นสมควรและจําเปนเกี่ยวกับการจราจรในอาณาบริเวณนั้นเพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรดังตอไปนี้ 

(๑) หามรถทุกชนิดหรือบางชนิดหรือคนเดินเทาเดินในทางสายใดหรือเฉพาะ
ทางตอนใด 

                                                 
๒๓ มาตรา ๑๓๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) หามหยุดหรือจอดรถในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด 
(๓) หามเลี้ยวรถ กลับรถ หรือถอยหลังรถ ในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด 
(๔) กําหนดทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใดใหรถเดินไดทางเดียว 
ทั้งนี้ ช่ัวระยะเวลาเทาที่จําเปน 
 
มาตรา ๑๓๙  ในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใดที่เจาพนักงานจราจรเห็นวาถา

ไดออกประกาศขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการจราจรแลวจะเปนการปลอดภัย และสะดวกใน
การจราจร ใหเจาพนักงานจราจรมีอํานาจออกประกาศขอบังคับ หรือระเบียบดังตอไปนี้ 

(๑) หามรถทุกชนิดหรือบางชนิดเดิน 
(๒) หามหยุดหรือจอด 
(๓) หามเลี้ยวรถ กลับรถ หรือถอยหลังรถ 
(๔) กําหนดใหรถเดินไดทางเดียว 
(๕) กําหนดระยะเวลาจอดรถในทางแคบหรือที่คับขัน 
(๖) กําหนดอัตราความเร็วของรถในทางภายในอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๗) กําหนดชองหรือแนวทางเดินรถขึ้นและลอง 
(๘) กําหนดทางเดินรถทางเอกและทางเดินรถทางโท 
(๙) กําหนดการจอดรถหรือที่จอดพักรถ 
(๑๐) กําหนดระเบียบการใชทางหรือชองเดินรถสําหรับรถบางประเภท 
(๑๑) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการใชรถโรงเรียน 
(๑๒) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการบรรทุกคนโดยสารสําหรับรถจักรยาน 
(๑๓) ควบคุมขบวนแหหรือการชุมนุมสาธารณะ 
(๑๔) ควบคุมหรือหามเลี้ยวรถในทางรวมทางแยก 
(๑๕) ขีดเสนหรือทําเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง หรือติดตั้งสัญญาณจราจร 

หรือเคร่ืองหมายจราจร 
(๑๖) กําหนดระยะทางตอนใดใหขับรถลํ้าเขาไปในเสนกึ่งกลางของทางที่เจา

พนักงานจราจรกําหนดไวได 
(๑๗) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการจอดรถที่ชํารุด หักพัง ตลอดจนรถที่ซอมแซม

ในทาง 
(๑๘) กําหนดระเบียบการขามทางของคนเดินเทาบนทางที่ไมมีทางขาม 
(๑๙) กําหนดการใชโคมไฟ 
(๒๐) กําหนดการใชเสียงสัญญาณ 
(๒๑) กําหนดระเบียบการอนุญาตและการใชรถที่มีลอหรือสวนที่สัมผัสกับผิว

ทางไมใชยาง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๔๐๒๔  เมื่อเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่พบวาผูขับขี่ผูใด
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอันเกี่ยวกับรถนั้น ๆ จะวากลาว 
ตักเตือนผูขับขี่ หรือออกใบส่ังใหผูขับขี่ชําระคาปรับตามที่เปรียบเทียบก็ได ในกรณีที่ไมพบตัวผู
ขับขี่ก็ใหติดหรือผูกใบส่ังไวที่รถที่ผูขับขี่เห็นไดงาย 

สําหรับความผิดที่กําหนดไวในมาตรา ๑๕๗/๑ มาตรา ๑๕๙ มาตรา ๑๖๐ 
มาตรา ๑๖๐ ทวิ และมาตรา ๑๖๐ ตรี หามมิใหวากลาวตักเตือนหรือทําการเปรียบเทียบ๒๕ 

ในการออกใบสั่งใหผูขับขี่ชําระคาปรับตามที่เปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง เจา
พนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่จะเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไวเปนการชั่วคราวก็ได แตตอง
ออกใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ใหแกผูขับขี่ไว และเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่ตอง
รีบนําใบอนุญาตขับขี่ที่เรียกเก็บไวไปสงมอบพนักงานสอบสวนภายในแปดชั่วโมง นับแตเวลาที่
ออกใบส่ัง 

ใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ที่ออกใหตามวรรคสามใหใชแทนใบอนุญาตขับขี่ได
เปนการชั่วคราวไมเกินเจ็ดวัน เมื่อเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่ หรือพนักงาน
สอบสวนไดวากลาวตักเตือนหรือทําการเปรียบเทียบปรับและผูขับขี่ไดชําระคาปรับตามที่
เปรียบเทียบแลว ใหคืนใบอนุญาตขับขี่ทันท ี

ในกรณีเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่ออกใบส่ังแตไมพบตัวผูขับขี่ 
ใหสันนิษฐานวาเจาของรถหรือผูครอบครองรถเปนผูกระทําผิดดังกลาว เวนแตสามารถพิสูจนได
วาผูอ่ืนเปนผูขับขี ่

การกําหนดจํานวนคาปรับตามที่เปรียบเทียบ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่อธิบดี
กําหนด 

ใบสั่งและใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ ใหทําตามแบบที่เจาพนักงานจราจรกําหนด 
 
มาตรา ๑๔๑๒๖  ผูขับขี่หรือเจาของรถซึ่งไดรับใบสั่งตามมาตรา ๑๔๐ อาจเลือก

ปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
(๑) ชําระคาปรับตามจํานวนที่ระบุไวในใบสั่งหรือตามจํานวนที่พนักงาน

สอบสวนแจงใหทราบ ณ สถานที่ที่ระบุไวในใบสั่งหรือสถานที่ที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษาภายในวัน เวลา ที่ระบุไวในใบสั่ง 

(๒) ชําระคาปรับตามจํานวนที่ระบุไวในใบสั่งโดยการสงธนาณัติ หรือการสงตั๋ว
แลกเงินของธนาคารโดยทางไปรษณียลงทะเบียน ส่ังจายใหแกอธิบดีพรอมดวยสําเนาใบสั่งไปยัง
สถานที่ และภายในวัน เวลา ที่ระบุไวในใบสั่ง เมื่อผูไดรับใบสั่งไดชําระคาปรับครบถวนถูกตอง
แลวใหคดีเปนอันเลิกกัน และในกรณีที่เจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่ไดเรียกเก็บ
                                                 

๒๔ มาตรา ๑๔๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๕ มาตรา ๑๔๐ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๗) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๖ มาตรา ๑๔๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใบอนุญาตขับขี่ไวใหเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานสอบสวนรีบจัดสงใบอนุญาตขับขี่ที่เรียกเก็บ
ไวคืนใหแกผูไดรับใบสั่งโดยเร็ว และใหถือวาใบรับการสงธนาณัติ หรือใบรับการสงตั๋วแลกเงิน
ประกอบกับใบสั่งเปนใบแทนใบอนุญาตขับขี่ไดเปนเวลาสิบวัน นับแตวันที่สงธนาณัติ หรือตั๋วแลก
เงินดังกลาว วิธีการชําระคาปรับโดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนและวิธีการสงใบอนุญาตขับขี่คืน
ใหแกผูไดรับใบสั่งใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๑๔๑ ทวิ๒๗  ในกรณีที่ผูขับขี่หรือเจาของรถซึ่งไดรับใบสั่งไมปฏิบัติตาม

มาตรา ๑๔๑ ใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจดังตอไปนี ้
(๑) ในกรณีที่ทราบที่อยูของผูขับขี่หรือที่อยูของเจาของรถ ใหพนักงานสอบสวน

ออกหมายเรียกผูขับขี่หรือเจาของรถใหมารายงานตัวที่พนักงานสอบสวน ในกรณีดังกลาวนี้ ผู
ไดรับหมายเรียกตองมารายงานตัวตามวัน เวลา และ ณ สถานที่ที่ระบุไวในหมายเรียก และให
พนักงานสอบสวนดําเนินการเปรียบเทียบและวากลาวตักเตือนผูไดรับหมายเรียกดังกลาว 

(๒) ในกรณีที่ไมอาจสงหมายเรียกใหแกผูขับขี่หรือเจาของรถได ใหพนักงาน
สอบสวนแจงเปนหนังสือไปยังนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยรถยนตและตามกฎหมายวาดวย
การขนสงทางบก เพ่ือใหนายทะเบียนแจงใหผูมาติดตอขอชําระภาษีประจําปสําหรับรถคันนั้นไป
รายงานตัวที่พนักงานสอบสวนตามหมายเรียก ถาผูมาติดตอขอชําระภาษีประจําปเปนเพียง
ตัวแทนของเจาของรถ ใหผูมาติดตอแจงใหเจาของรถทราบเพื่อไปรายงานตัวที่พนักงานสอบสวน
ตามหมายเรียก ในกรณีดังกลาวนี้ ใหนายทะเบียนงดรับชําระภาษีประจําปสําหรับรถคันนั้นไวเปน
การช่ัวคราวจนกวาจะไดรับแจงจากพนักงานสอบสวนวาไดมีการปฏิบัติตามหมายเรียกนั้นแลว 
การงดรับชําระภาษีประจําปไมเปนเหตุใหผูนั้นไมตองชําระเงินเพิ่มตามกฎหมายวาดวยรถยนต
หรือกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๑๔๒๒๘  เจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูขับขี่

หยุดรถในเมื่อ 
(๑) รถนั้นมีสภาพไมถูกตองตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๖ 
(๒) เห็นวาผูขับขี่หรือบุคคลใดในรถนั้นไดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทแหง

พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอันเกี่ยวกับรถนั้น ๆ 
ในกรณีที่เจาพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่เห็นวาผู

ขับขี่ฝาฝนมาตรา ๔๓ (๑) หรือ (๒) ใหเจาพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงาน
เจาหนาที่ส่ังใหมีการทดสอบผูขับขี่ดังกลาววาหยอนความสามารถในอันที่จะขับ หรือเมาสุราหรือ
ของเมาอยางอ่ืนหรือไม๒๙ 

                                                 
๒๗ มาตรา ๑๔๑ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๘ มาตรา ๑๔๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๙ มาตรา ๑๔๒ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๖) 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ผูขับขี่ตามวรรคสองไมยอมใหทดสอบ ใหเจาพนักงานจราจร พนักงาน
สอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจกักตัวผูนั้นไวดําเนินการทดสอบไดภายในระยะเวลา
เทาที่จําเปนแหงกรณีเพ่ือใหการทดสอบเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว และเมื่อผูนั้นยอมใหทดสอบแลว หาก
ผลการทดสอบปรากฏวาไมไดฝาฝนมาตรา ๔๓ (๑) หรือ (๒) ก็ใหปลอยตัวไปทันที๓๐ 

การทดสอบตามมาตรานี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง๓๑ 

 
มาตรา ๑๔๓  ถาปรากฏวาผูขับขี่นํารถที่มีสภาพไมถูกตองตามมาตรา ๖ ไปใช

ในทาง นอกจากจะตองรับโทษตามบทบัญญัตินั้น ๆ แลว เจาพนักงานจราจรหรือพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหเจาของรถหรือผูขับขี่ซอมหรือแกไขรถใหถูกตอง 

 
มาตรา ๑๔๓ ทวิ๓๒  เจาพนักงานจราจร พนักงานเจาหนาที่ หรือผูตรวจการมี

อํานาจสั่งใหผูขับขี่หยุดรถเพื่อทําการตรวจสอบในเมื่อรถนั้นมีสภาพไมถูกตองตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๑๐ ทวิ และมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหระงับการใชรถนั้นเปนการชั่วคราว และใหเจาของรถ
หรือผูขับขี่ซอมหรือแกไขรถใหถูกตอง 

 
มาตรา ๑๔๔๓๓  เมื่อเจาของรถหรือผูขับขี่ไดซอมหรือแกไขรถถูกตองตามคําส่ัง

เจาพนักงานจราจร พนักงานเจาหนาที่ หรือผูตรวจการ ซึ่งส่ังตามมาตรา ๑๔๓ หรือมาตรา ๑๔๓ 
ทวิ แลว ใหนํารถไปใหเจาพนักงานจราจรหรือผูที่อธิบดีแตงตั้งใหมีอํานาจตรวจรถตรวจรับรอง 
เจาของรถหรือผูขับขี่จะนํารถออกใชในทางไดเมื่อไดรับใบตรวจรับรอง 

การตรวจรับรองรถตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๔๕๓๔  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกจากความผดิทีกํ่าหนด

โทษไวในมาตรา ๑๕๗/๑ มาตรา ๑๕๙ มาตรา ๑๖๐ มาตรา ๑๖๐ ทวิ และมาตรา ๑๖๐ ตรี ให
พนักงานสอบสวนผูมีอํานาจทําการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอํานาจ
เปรียบเทียบหรือวากลาวตักเตือนได 

ในกรณีที่ผูขับขี่ไดขับรถชนหรือโดนคนเดินเทาที่ขามทางนอกทางขามและอยูใน
ระหวางทางขามกับเครื่องหมายจราจรแสดงเขตทางขาม หรือที่ขามทางนอกทางขามโดยลอด ขาม 

                                                 
๓๐ มาตรา ๑๔๒ วรรคสาม แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๖) 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓๑ มาตรา ๑๔๒ วรรคสี่ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓๒ มาตรา ๑๔๓ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๓ มาตรา ๑๔๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๔ มาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๗) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือผานสิ่งปดกั้น หรือแผงปดกั้นที่เจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่นํามาวางหรือตั้งอยู
บนทางเทาหรือกลางถนน เมื่อพนักงานสอบสวนมีเหตุผลอันควรเชื่อวาผูขับขี่ ซึ่งเปนผูตองหาได
ใชความระมัดระวังตามความในมาตรา ๓๒ แลว ใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจปลอยตัวผูตองหา
ไปชั่วคราวโดยไมมีประกันได เมื่อผูตองหาหรือผูมีประโยชนเก่ียวของรองขอ 

 
มาตรา ๑๔๖  เงินคาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ที่ไดรับในกรุงเทพมหานครหรือ

ในจังหวัดใด หรือในทองถ่ินที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด ใหแบงใหแกกรุงเทพมหานคร
หรือเทศบาลในจังหวัดนั้นเพื่อใชในการดําเนินการเกี่ยวกับการจราจร ในอัตรารอยละหาสิบของ
จํานวนเงินคาปรับ หรือใหตกเปนของทองถ่ินที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดทั้งหมด 

 
ลักษณะ ๑๙ 
บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๑๔๗  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 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 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอย
บาท 

 
มาตรา ๑๔๘๓๕  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 

มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๐ มาตรา 
๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๔ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๔ มาตรา 
๕๕ วรรคหนึ่ง 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 วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๗ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๗ มาตรา 
๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๑๘ 
มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม มาตรา ๑๒๓ 
มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๒๙ หรือมาตรา ๑๓๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

ถาผูขับขี่รถจักรยานยนตกระทําความผิดตามมาตรา ๑๒๒ วรรคสอง ผูกระทํา
ตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๑๔๙  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๙๘ วรรคสองหรือวรรคสาม ตองระวาง

โทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 
มาตรา ๑๕๐  ผูใด 

                                                 
๓๕ มาตรา ๑๔๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ไมปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศท่ีอธิบดีกําหนดตามมาตรา ๘ วรรคสอง 
หรือมาตรา ๑๔ วรรคสอง 

(๒) ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง 
(๓) ไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๘ 
(๔) ขัดคําส่ังเจาพนักงานจราจรซึ่งส่ังตามมาตรา ๑๑๓ หรือ 
(๕) ขัดคําส่ังเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งส่ังตามมาตรา ๑๔๐ 

วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 
 
มาตรา ๑๕๑  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๙ 

มาตรา ๕๒ มาตรา ๖๑ หรือมาตรา ๖๖ ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองรอยบาทถึงหารอยบาท 
 
มาตรา ๑๕๒๓๖  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๗ มาตรา ๑๐ ทวิ มาตรา 

๑๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ 
(๑) มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๖ มาตรา 
๖๔ มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม มาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง มาตรา 
๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๐ มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ มาตรา 
๙๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๒๗ มาตรา ๑๒๘ หรือมาตรา ๑๓๐ หรือไม
ปฏิบัติตามประกาศที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่
ออกตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๙๖ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

 
มาตรา ๑๕๓  ผูประกอบการรับจางบรรทุกคนโดยสารโดยใชรถแท็กซี่ผูใดไม

จอดรถ ณ สถานที่ที่กําหนดตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามมาตรา ๑๐๒ ตองระวางโทษปรับไม
เกินหนึ่งพันบาท 

 
มาตรา ๑๕๔๓๗  ผูใด 
(๑) ฝาฝนคําส่ังเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๓๘ 

วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๔๒ วรรคหนึ่ง 
(๒) ฝาฝนคําส่ัง ขอบังคับ หรือระเบียบของเจาพนักงานจราจรตามมาตรา ๑๓๙ 
(๓) ฝาฝนคําส่ังเจาพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่

ตามมาตรา ๑๔๒ วรรคสอง หรือ 
(๔) ฝาฝนคําส่ังเจาพนักงานจราจร พนักงานเจาหนาที่ หรือผูตรวจการตาม

มาตรา ๑๔๓ ทว ิ

                                                 
๓๖ มาตรา ๑๕๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๗ มาตรา ๑๕๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาไมเปนความผิดที่กําหนดโทษไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษปรับ
ครั้งละไมเกินหนึ่งพันบาท 

 
มาตรา ๑๕๕  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๔๑ โดยไมมีเหตุอันสมควร ตองระวาง

โทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 
มาตรา ๑๕๖๓๘  ผูใดนํารถที่ เจาพนักงานจราจร พนักงานเจาหนาที่ หรือ

ผูตรวจการไดส่ังใหเจาของรถหรือผูขับขี่ซอมหรือแกไขตามมาตรา ๑๔๓ หรือมาตรา ๑๔๓ ทวิ ไป
ใชในทางโดยยังมิไดรับใบตรวจรับรองตามมาตรา ๑๔๔ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
และปรับรายวันอีกวันละหารอยบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง 

 
มาตรา ๑๕๗๓๙  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๓ (๓) (๔) 

(๖) (๗) หรือ (๙) มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๓ มาตรา ๖๕ วรรค
หนึ่ง หรือมาตรา ๑๒๕ ตองระวางโทษปรับตั้งแตส่ีรอยบาทถึงหนึ่งพันบาท 

 
มาตรา ๑๕๗/๑๔๐  ผูขับขี่ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงาน

จราจร พนักงานสอบสวน พนักงานเจาหนาที่ หรือผูตรวจการที่ใหมีการตรวจสอบผูขับขี่ตาม
มาตรา ๔๓ ทวิ หรือฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูตรวจการที่ใหมีการทดสอบผูขับขี่ตาม
มาตรา ๔๓ ตรี ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ผูขับขี่ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๓ ทวิ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษสูงกวาที่กําหนดไวใน
กฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษหรือกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทอีกหนึง่ใน
สาม และใหศาลส่ังพักใชใบอนุญาตขับขี่ของผูนั้นมีกําหนดไมนอยกวาหกเดือนหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตขับขี่ 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคสองเปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับอันตรายแกกายหรือ
จิตใจ ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสน
บาท และใหศาลสั่งพักใชใบอนุญาตขับขี่ของผูนั้นมีกําหนดไมนอยกวาหนึ่งป หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตขับขี่ 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคสองเปนเหตุใหผู อ่ืนไดรับอันตรายสาหัส 
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงหกป และปรับตั้งแตส่ีหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่น
บาท และใหศาลส่ังพักใชใบอนุญาตขับขี่ของผูนั้นมีกําหนดไมนอยกวาสองป หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตขับขี่ 

                                                 
๓๘ มาตรา ๑๕๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๙ มาตรา ๑๕๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๐ มาตรา ๑๕๗/๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคสองเปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตาย ผูกระทํา
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบป และปรับตั้งแตหกหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท และใหศาล
ส่ังเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ 

 
มาตรา ๑๕๘  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘ 

หรือมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๗ 
วรรคสอง  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๕๙๔๑  ผูขับขี่ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังเจาพนักงานจราจรหรือพนักงาน

เจาหนาที่ซึ่งส่ังตามมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง หรือขัดขวางเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่
มิใหเคลื่อนยายรถ หรือมิใหใชเครื่องมือบังคับรถมิใหเคลื่อนยายตามมาตรา ๕๙ วรรคสอง ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเส่ือมคา หรือทําใหไรประโยชนซึ่งเคร่ืองมือ
บังคับรถมิใหเคลื่อนยาย หรือเคล่ือนยายรถที่เจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่ไดใช
เครื่องมือบังคับมิใหเคลื่อนยายตามมาตรา ๕๙ วรรคสอง โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน
จราจรหรือพนักงานสอบสวน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๖๐๔๒  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสาม

เดือน หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ถาการไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๘ เปนเหตุใหบุคคลอื่นไดรับอันตรายสาหัส หรือ

ตาย ผูไมปฏิบัติตามตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสองหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๓ (๑) (๕) หรือ (๘) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน
หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ๔๓ 

 
มาตรา ๑๖๐ ทวิ๔๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๓๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสาม

เดือน หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลส่ังพักใช
ใบอนุญาตขับขี่ของผูนั้นมีกําหนดไมนอยกวาหนึ่งเดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี ่

 

                                                 
๔๑ มาตรา ๑๕๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๒ มาตรา ๑๖๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๓ มาตรา ๑๖๐ วรรคสาม แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๗) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๔ มาตรา ๑๖๐ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๖๐ ตรี๔๕  ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๓ (๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป 
หรือปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลส่ังพักใชใบอนุญาตขับขี่
ของผูนั้นมีกําหนดไมนอยกวาหกเดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับอันตรายแกกายหรือ
จิตใจผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสน
บาท และใหศาลสั่งพักใชใบอนุญาตขับขี่ของผูนั้นมีกําหนดไมนอยกวาหนึ่งป หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตขับขี่ 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนเหตุใหผู อ่ืนไดรับอันตรายสาหัส 
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงหกป และปรับตั้งแตส่ีหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่น
บาท และใหศาลส่ังพักใชใบอนุญาตขับขี่ของผูนั้นมีกําหนดไมนอยกวาสองป หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตขับขี่ 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนเหตุใหผูอ่ืนถึงแกความตาย ผูกระทํา
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบป และปรับตั้งแตหกหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท และใหศาล
ส่ังเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ 

 
มาตรา ๑๖๑๔๖  ในกรณีที่ผูขับขี่ผูใดไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให

ผูบัญชาการตํารวจนครบาล ผูบัญชาการตํารวจภูธร ผูบังคับการตํารวจจราจร ผูบังคับการตํารวจ
ทางหลวง หรือผูซึ่งไดรับมอบอํานาจจากผูดํารงตําแหนงดังกลาวมีอํานาจสั่งยึดใบอนุญาตขับขี่
ของผูนั้นมีกําหนดครั้งละไมเกินหกสิบวัน 

ผูส่ังยึดใบอนุญาตขับขี่ตามวรรคหนึ่งอาจบันทึกการยึดและคะแนนไวดานหลัง
ใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกยึด และดําเนินการอบรม ทดสอบผูขับขี่ที่กระทําผิดซ้ําตั้งแตสองครั้งภายใน
หนึ่งป รวมทั้งส่ังพักใชใบอนุญาตขับขี่ที่เสียคะแนนมากของผูขับขี่นั้นมีกําหนดครั้งละไมเกินเกา
สิบวัน 

การดําเนินการบันทึกคะแนน อบรม ทดสอบผูขับขี่ที่กระทําผิด และการพักใช
ใบอนุญาตขับขี่ ใหเปนไปตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผูขับขี่ซึ่งถูกส่ังยึดใบอนุญาตขับขี่ตามวรรคหนึ่ง หรือถูกส่ังพักใชใบอนุญาตขับขี่
ตามวรรคสอง มีสิทธิอุทธรณคําส่ังตออธิบดีภายในสิบหาวันนับแตวันที่ถูกส่ังยึดหรือส่ังพักใช
ใบอนุญาตขับขี ่

ใหอธิบดีวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคสี่ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณ 
ถาไมไดวินิจฉัยชี้ขาดภายในเวลาดังกลาว ใหถือวาอธิบดีวินิจฉัยไมใหยึดใบอนุญาตขับขี่ หรือไม
พักใชใบอนุญาตขับขี่ตามคําอุทธรณของผูขับขี่ 

คําวินิจฉัยของอธิบดีใหเปนที่สุด 
 

                                                 
๔๕ มาตรา ๑๖๐ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๖ มาตรา ๑๖๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๖๒๔๗  ในคดีที่ผู ขับขี่ตองคําพิพากษาวาไดกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอันเกี่ยวกับรถนั้น ๆ นอกจากจะไดรับโทษสําหรับการกระทํา
ดังกลาวแลว ถาศาลเห็นวาหากใหผูนั้นขับรถตอไปอาจกอใหเกิดอันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสิน
ของผูอ่ืน ใหศาลมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ของผูนั้นได 

ในกรณีที่ศาลเห็นวา พฤติกรรมของผูกระทําผิดตามวรรคหนึ่งยังอยูในวิสัยที่จะ
แกไขฟนฟูได ศาลอาจมีคําส่ังพักใชใบอนุญาตขับขี่ของผูนั้นและใหผูนั้นทํางานบริการสังคมหรือ
ทํางานสาธารณประโยชนภายใตเง่ือนไขและระยะเวลาที่ศาลกําหนด โดยใหอยูในความดูแลของ
พนักงานคุมประพฤติ เจาหนาที่ของรัฐ หนวยงานของรัฐ หรือองคการซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือการ
บริการสังคม การกุศลสาธารณะ หรือสาธารณประโยชนที่ยินยอมรับดูแลดวยก็ได และถาความ
ปรากฏในภายหลังวาผูกระทําผิดดังกลาวไมปฏิบัติตามคําส่ังหรือเง่ือนไขที่กําหนดไวใหศาลมี
อํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ของผูนั้นตามวรรคหนึ่ง 

ผูใดขับขี่รถในระหวางที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตามคําส่ังของศาล ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสองปและปรับไมเกินสี่หมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๖๓  คดีที่มีผูกระทําการอยางใดอยางหนึ่งอันเปนการฝาฝนหรือไม

ปฏิบัติตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอันเกี่ยวกับทางหลวงหรือกฎหมายอันเกี่ยวกับ
รถนั้น ๆ ถาการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนั้นกอใหเกิดความเสียหายแกสัญญาณจราจรหรือ
เครื่องหมายจราจรที่พนักงานเจาหนาที่ไดทําหรือติดตั้งไว เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟองผูกระทํา
ความผิด ใหพนักงานอัยการเรียกราคาหรือคาเสียหายสําหรับสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมาย
จราจรดังกลาวดวย 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก เกรียงศักดิ์  ชมะนนัทน 

นายกรัฐมนตร ี

                                                 
๔๗ มาตรา ๑๖๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการคมนาคมและ
ขนสงทางบกไดเจริญกาวหนาขยายตัวไปทั่วประเทศและเชื่อมโยงไปยังประเทศใกลเคียง และ
จํานวนยานพาหนะในทองถนนและทางหลวงไดทวีจํานวนขึ้นเปนลําดับ ประกอบกับประเทศไทย
ไดเขาเปนภาคีในอนุสัญญาวาดวยการจราจรทางถนนและพิธีสารวาดวยเครื่องหมายและสัญญาณ
ตามถนน สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจราจรทางบกซึ่งไดใชบังคับมากวาส่ีสิบป ให
เหมาะสมกับสภาพการจราจรและจํานวนยานพาหนะที่เพ่ิมขึ้น และเพ่ือความปลอดภัยแกชีวิต 
รางกาย และทรัพยสินของประชาชน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒๔๘ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บางมาตรามีลักษณะไมเหมาะสมและบกพรองขัดตอ
การปฏิบัติในบางทองที่  จึงเห็นสมควรที่จะตราพระราชบัญญัติเพ่ือแกไขเพิ่มเติมฉบับนี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๙๔๙ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งใชบังคับอยูในปจจุบัน มีบทบัญญัติหามรถบรรทุกและรถบรรทุกคน
โดยสารแลนในชองทางเดินรถดานขวามือ ขอหามนี้รวมถึงรถบรรทุกเล็กที่มีน้ําหนักรถไมเกินหนึ่ง
พันหกรอยกิโลกรัมดวย แตรถดังกลาวมิใชรถที่มีความเร็วชาหรือใชความเร็วต่ํา จึงไมจําเปนตอง
บังคับใหขับรถในชองทางเดินรถดานซายสุด การบังคับเชนนี้ทําใหผูใชรถดังกลาวไมไดรับความ
เปนธรรม สมควรใหรถบรรทุกเล็กที่มีน้ําหนักไมเกินหนึ่งพันหกรอยกิโลกรัม สามารถใชทางเดิน
รถขวามือได  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ ๓๙ เร่ือง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวา
ดวยจราจรทางบก ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๔๕๐ 
 

โดยที่คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติไดพิจารณาเห็นวา ในปจจุบัน
กฎหมายวาดวยจราจรทางบกไดบัญญัติใหอํานาจเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจเคลื่อนยายรถที่จอดหรือหยุดโดยฝาฝนกฎหมายได แตยังไมเปนการเพียงพอที่จะให
เจาของรถหรือผูขับขี่ปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย สมควรเพิ่มมาตรการใหเจาของรถหรือผูขับขี่
ตองเสียคาใชจายในการเคลื่อนยายหรือไมใหเคลื่อนยายรถ รวมทั้งคาดูแลรักษานั้นดวย 
 

                                                 
๔๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖/ตอนที่ ๒๑๑/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๒ 
๔๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๓/ตอนที่ ๑๘๐/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๙ 
๕๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๓๗/ฉบับพิเศษ หนา ๓๒/๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕๕๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติจราจรทาง
บก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว บทบัญญัติบางประการแหงพระราชบัญญัติ
ดังกลาวไม เหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน สมควรแกไขเ พ่ิมเติมบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือใหเกิด
ความสะดวกและความปลอดภัยในการจราจร จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘๕๒ 

 
มาตรา ๔  ในกรณีของรถยนตที่ไดจดทะเบียนไวแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้

ใชบังคับ ใหผูขับขี่รถยนตและคนโดยสารรถยนตนั้น ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๓ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
เปนเวลาสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบัน อุบัติเหตุจาก
การจราจรทางบกมีผลตอการพัฒนาประเทศโดยตรงและมีแนวโนมที่จะเพิ่มจํานวนสูงข้ึนเปนอัน
มาก สมควรกําหนดมาตรการเพื่อสรางความปลอดภัยและลดความรุนแรงของอันตรายที่อาจ
เกิดขึ้นแกผูขับขี่รถยนตและคนโดยสารรถยนต โดยกําหนดใหผูขับขี่รถยนตตองรัดรางกายดวย
เข็มขัดนิรภัยไวกับที่นั่งในขณะขับรถยนต และตองจัดใหคนโดยสารรถยนต ซึ่งนั่งที่นั่งตอนหนา
แถวเดียวกับที่นั่งผูขับขี่รถยนตรัดรางกายดวยเข็มขัดนิรภัยไวกับที่นั่งในขณะโดยสารรถยนต และ
คนโดยสารรถยนตดังกลาวตองรัดรางกายดวยเข็มขัดนิรภัยไวกับที่นั่งในขณะโดยสารรถยนตดวย  
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒๕๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบันอุบัติเหตุ
รายแรงที่เกิดขึ้นบนทองถนนอันเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกชีวิตและทรัพยสินของบุคคลตาง ๆ 
นั้น มีสาเหตุสวนหนึ่งเนื่องมาจากผูขับขี่เมาสุราหรือของเมาอยางอ่ืนหรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิต
และประสาทกลุมแอมเฟตามีนในขณะขับรถ แมจะไดมีการจับกุมปราบปรามและปองกันมิใหผูขับ
ข่ีเสพหรือเมาสิ่งตาง ๆ ดังกลาวในขณะขับรถแลวก็ตาม แตก็ปรากฏวายังมีผูขับขี่ที่ฝาฝนอยูอีก 
สมควรกําหนดใหผูตรวจการตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกและผูตรวจการตามกฎหมายวา
ดวยรถยนตมีอํานาจดําเนินการเกี่ยวกับการทดสอบหรือการตรวจสอบของมึนเมาหรือสารเสพติด
                                                 

๕๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๓๙/หนา ๔๔/๖ เมษายน ๒๕๓๕ 
๕๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๒/ตอนที่ ๔๒ ก/หนา ๑/๖ ตุลาคม ๒๕๓๘ 
๕๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๒๐ ก/หนา ๑๓/๒๕ มีนาคม ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ดังกลาวในผูขับขี่ไดเชนเดียวกับเจาพนักงานจราจรและพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวย
การจราจรทางบกเพื่อเปนการแบงเบาภาระของเจาพนักงานดังกลาวและปรับปรุงอํานาจหนาที่
ของเจาพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน พนักงานเจาหนาที่ และผูตรวจการใหสามารถ
ดําเนินการทดสอบหรือตรวจสอบตลอดจนจับกุมปราบปราบผูขับขี่ซึ่งเมาสุราหรือของเมาอยางอ่ืน
หรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทกลุมแอมเฟตามีนในขณะขับรถใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และทําให เกิดความปลอดภัยในทองถนนมากยิ่ง ข้ึน  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี ้
 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐๕๔ 

 
มาตรา ๓  ใหแกไขคําวา “รถยนตร” “รถจักรยานยนตร” และ “เครื่องยนตร” 

ในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และท่ีแกไขเพิ่มเติม เปนคําวา “รถยนต” 
“รถจักรยานยนต” และ “เครื่องยนต” ทุกแหง 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบันการโดยสาร
รถจักรยานยนตเปนที่นิยมกันอยางแพรหลาย และจํานวนอุบัติเหตุอันเนื่องจากรถจักรยานยนตได
เพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอันเนื่องมาจากการขับรถในขณะเมาสุราหรือ
ของเมาอยางอ่ืน หรือเสพยาเสพติดใหโทษ หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทไดเพ่ิมสูงข้ึน
ดวย สมควรกําหนดใหคนโดยสารรถจักรยานยนตตองสวมหมวกที่จัดทําข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือ
ปองกันอันตราย และกําหนดใหความผิดของผูขับขี่ที่ไดขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอยางอ่ืน 
เปนความผิดที่ไมอาจวากลาวตักเตือนหรือทําการเปรียบเทียบได รวมทั้งปรับปรุงบทกําหนดโทษ
สําหรับความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอยางอ่ืน หรือเสพยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุ
ที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ตลอดจนปรับปรุงประเภทของรถที่ใชบรรทุกคน สัตว หรือส่ิงของ
ใหครอบคลุมถึงการบรรทุกของรถทุกประเภทดวย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๑๕๕ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบัน ผูขับขี่ใช
โทรศัพทเคลื่อนที่ในขณะขับรถ เปนสาเหตุหนึ่งที่กอใหเกิดอุบัติเหตุทางถนนและกอใหเกิด
อันตรายแกชีวิต รางกายและทรัพยสินของบุคคล สมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจราจรทาง
บก พ.ศ. ๒๕๒๒ เพ่ือกําหนดหามผูขับขี่ใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในขณะขับรถ เวนแตในกรณีการใช
โทรศัพทเคลื่อนที่ โดยใชอุปกรณเสริมสําหรับการสนทนา โดยผู ขับขี่ ไมตองถือหรือจับ
โทรศัพทเคลื่อนที่นั้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 

                                                 
๕๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๑๐๑ ก/หนา ๑/๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
๕๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๑ ก/หนา ๑/๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/แกไข 
๗ มกราคม ๒๕๕๓ 

 
 


