พระราชบัญญัติ
จราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที& ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒
เป็ นปี ที& ๓๔ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที&เป็ นการสมควรปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข4 ึนไว้ โดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบญั ญัติแห่ งชาติ ดังต่อไปนี4
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน4 ี เรี ยกว่า “พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน4 ี ให้ใช้บงั คับเมื&อพ้นกําหนดเก้าสิ บวันนับแต่วนั ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พุทธศักราช ๒๔๗๗
(๒) พระราชบัญญัติจราจรทางบก แก้ไขเพิ&มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๘
(๓) พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที& ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๑
(๔) พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที& ๔) พ.ศ. ๒๕๐๘
(๕) ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที& ๕๙ ลงวันที& ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน4 ี
(๑) “การจราจร” หมายความว่า การใช้ทางของผูข้ บั ขี& คนเดินเท้าหรื อ คนที&จูง ขี& หรื อไล่
ต้อนสัตว์

(๒) “ทาง” หมายความว่า ทางเดินรถ ช่องเดินรถ ช่องเดินรถประจําทาง
ไหล่ทาง ทางเท้า ทางข้าม ทางร่ วมทางแยก ทางลาด ทางโค้ง สะพาน และลานที&ประชาชนใช้ในการจราจร
และให้หมายความรวมถึงทางส่ วนบุคคลที&เจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้ในการจราจรหรื อที&เจ้าพนักงาน
จราจรได้ประกาศให้เป็ นทางตามพระราชบัญญัติน4 ีดว้ ย แต่ไม่รวมไปถึงทางรถไฟ
(๓) “ทางเดินรถ” หมายความว่า พื4นที&ที&ทาํ ไว้สาํ หรับการเดินรถไม่วา่ ในระดับพื4นดิน ใต้
หรื อเหนื อพื4นดิน
(๔) “ช่องเดินรถ” หมายความว่า ทางเดินรถที&จดั แบ่งเป็ นช่องสําหรับการเดินรถ โดยทํา
เครื& องหมายเป็ นเส้นหรื อแนวแบ่งเป็ นช่องไว้
(๕) “ช่องเดินรถประจําทาง” หมายความว่า ช่องเดินรถที&กาํ หนดให้เป็ นช่องเดินรถสําหรับ
รถโดยสารประจําทางหรื อรถบรรทุกคนโดยสารประเภทที&อธิ บดีกาํ หนด
(๖) “ทางเดินรถทางเดียว” หมายความว่า ทางเดินรถใดที&กาํ หนดให้ผขู ้ บั รถขับไปใน
ทิศทางเดียวกันตามเวลาที&เจ้าพนักงานจราจรกําหนด
(๗) “ขอบทาง” หมายความว่า แนวริ มของทางเดินรถ
(๘) “ไหล่ทาง” หมายความว่า พื4นที&ที&ต่อจากขอบทางออกไปทางด้านข้างซึ& งยังมิได้จดั ทํา
เป็ นทางเท้า
(๙) “ทางร่ วมทางแยก” หมายความว่า พื4นที&ที&ทางเดินรถตั4งแต่สองสายตัดผ่านกัน รวม
บรรจบกัน หรื อติดกัน
(๑๐) “วงเวียน” หมายความว่า ทางเดินรถที&กาํ หนดให้รถเดินรอบเครื& องหมายจราจรหรื อสิ& ง
ที&สร้างขึ4นในทางร่ วมทางแยก
(๑๑) “ทางเท้า” หมายความว่า พื4นที&ที&ทาํ ไว้สาํ หรับคนเดินซึ&งอยูข่ า้ งใดข้างหนึ& งของทาง
หรื อทั4งสองข้างของทาง หรื อส่ วนที&อยูช่ ิดขอบทางซึ& งใช้เป็ นที&สาํ หรับคนเดิน
(๑๒) “ทางข้าม” หมายความว่า พื4นที&ที&ทาํ ไว้สาํ หรับให้คนเดินเท้าข้ามทางโดยทํา
เครื& องหมายเป็ นเส้นหรื อแนวหรื อตอกหมุดไว้บนทาง และให้หมายความรวมถึงพื4นที&ที&ทาํ ให้คนเดินเท้าข้าม
ไม่วา่ ในระดับใต้หรื อเหนือพื4นดินด้วย
(๑๓) “เขตปลอดภัย” หมายความว่า พื4นที&ในทางเดินรถที&มีเครื& องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้
ชัดเจนทุกเวลา สําหรับให้คนเดินเท้าที&ขา้ มทางหยุดรอหรื อให้คนที&ข4 ึนหรื อลงรถหยุดรอก่อนจะข้ามทาง
ต่อไป
(๑๔) “ที&คบั ขัน” หมายความว่า ทางที&มีการจราจรพลุกพล่านหรื อมีส&ิ งกีดขวาง หรื อในที&ซ& ึ ง
มองเห็นหรื อทราบได้ล่วงหน้าว่าอาจเกิดอันตรายหรื อความเสี ยหายแก่รถหรื อคนได้ง่าย
(๑๕) “รถ” หมายความว่า ยานพาหนะทางบกทุกชนิ ด เว้นแต่รถไฟและรถราง
(๑๖) “รถยนต์” หมายความว่า รถที&มีลอ้ ตั4งแต่สามล้อและเดินด้วยกําลังเครื& องยนต์
กําลังไฟฟ้ าหรื อพลังงานอื&น ยกเว้นรถที&เดินบนราง

(๑๗) “รถจักรยานยนต์” หมายความว่า รถที&เดินด้วยกําลังเครื& องยนต์ กําลังไฟฟ้ า หรื อ
พลังงานอื&น และมีลอ้ ไม่เกินสองล้อ ถ้ามีพ่วงข้างมีลอ้ เพิ&มอีกไม่เกินหนึ& งล้อ
(๑๘) “รถจักรยาน” หมายความว่า รถที&เดินด้วยกําลังของผูข้ บั ขี&ที&มิใช่เป็ นการลากเข็น
(๑๙) “รถฉุ กเฉิ น” หมายความว่า รถดับเพลิงและรถพยาบาลของราชการบริ หารส่ วนกลาง
ราชการบริ หารส่ วนภูมิภาคและราชการบริ หารส่ วนท้องถิ&น หรื อรถอื&นที&ได้รับอนุญาตจากอธิ บดีให้ใช้
ไฟสัญญาณแสงวับวาบหรื อให้ใช้เสี ยงสัญญาณไซเรนหรื อเสี ยงสัญญาณอย่างอื&นตามที&จะกําหนดให้
(๒๐) “รถบรรทุก” หมายความว่า รถยนต์ที&สร้างขึ4นเพื&อใช้บรรทุกสิ& งของหรื อสัตว์
(๒๑) “รถบรรทุกคนโดยสาร” หมายความว่า รถยนต์ที&สร้างขึ4นเพื&อใช้บรรทุกคนโดยสาร
เกินเจ็ดคน
(๒๒) “รถโรงเรี ยน” หมายความว่า รถบรรทุกคนโดยสารที&โรงเรี ยนใช้รับส่ งนักเรี ยน
(๒๓) “รถโดยสารประจําทาง” หมายความว่า รถบรรทุกคนโดยสารที&เดินตามทางที&
กําหนดไว้ และเรี ยกเก็บค่าโดยสารเป็ นรายคนตามอัตราที&วางไว้เป็ นระยะทางหรื อตลอดทาง
(๒๔) “รถแท็กซี& ” หมายความว่า รถยนต์ที&ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน
(๒๕) “รถลากจูง” หมายความว่า รถยนต์ที&สร้างขึ4นเพื&อใช้สาํ หรับลากจูงรถหรื อเครื& องมือ
การเกษตรหรื อเครื& องมือการก่อสร้าง โดยตัวรถนั4นเองมิได้ใช้สาํ หรับบรรทุกคนหรื อสิ& งของ
(๒๖) “รถพ่วง” หมายความว่า รถที&เคลื&อนที&ไปโดยใช้รถอื&นลากจูง
(๒๗) “มาตรแท็กซี& ” หมายความว่า เครื& องแสดงอัตราและค่าโดยสารของรถแท็กซี& โดย
อาศัยเกณฑ์ระยะทางหรื อเวลาการใช้รถแท็กซี& หรื อโดยอาศัยทั4งระยะทางและเวลาการใช้รถแท็กซี&
(๒๘) “ผูข้ บั ขี&” หมายความว่า ผูข้ บั รถ ผูป้ ระจําเครื& องอุปกรณ์การขนส่งตามกฎหมายว่าด้วย
การขนส่ง ผูล้ ากเข็นยานพาหนะ
(๒๙) “คนเดินเท้า” หมายความว่า คนเดินและให้รวมตลอดถึงผูใ้ ช้เก้าอี4ลอ้ สําหรับคนพิการ
หรื อรถสําหรับเด็กด้วย
(๓๐) “เจ้าของรถ” หมายความรวมถึงผูม้ ีรถไว้ในครอบครองด้วย
(๓๑) “ผูเ้ ก็บค่าโดยสาร” หมายความว่า ผูซ้ & ึ งรับผิดชอบในการเก็บค่าโดยสาร และผูด้ ูแลคน
โดยสารที&อยูป่ ระจํารถบรรทุกคนโดยสาร
(๓๒) “ใบอนุญาตขับขี&” หมายความว่า ใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
ใบอนุญาตสําหรับคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถจ้าง ใบอนุญาตขับขี&ตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื&อน และ
ใบอนุญาตผูป้ ระจําเครื& องอุปกรณ์การขนส่ งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ ง
(๓๓) “สัญญาณจราจร” หมายความว่า สัญญาณใดๆ ไม่วา่ จะแสดงด้วยธง ไฟ ไฟฟ้ า มือ
แขน เสี ยงนกหวีด หรื อด้วยวิธีอื&นใด สําหรับให้ผขู ้ บั ขี&คนเดินเท้า หรื อคนที&จูง ขี& หรื อไล่ตอ้ นสัตว์ ปฏิบตั ิ
ตามสัญญาณนั4น

(๓๔) “เครื& องหมายจราจร” หมายความว่า เครื& องหมายใดๆ ที&ได้ติดตั4งไว้ หรื อทําให้ปรากฏ
ในทางสําหรับให้ผขู ้ บั ขี& คนเดินเท้า หรื อคนที&จูง ขี& หรื อไล่ตอ้ นสัตว์ ปฏิบตั ิตามเครื& องหมายนั4น
(๓๕) “รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู ้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน4 ี
(๓๖) “อธิ บดี” หมายความว่า อธิบดีกรมตํารวจ
(๓๗) “เจ้าพนักงานจราจร” หมายความว่า ข้าราชการตํารวจชั4นสัญญาบัตรซึ& งรัฐมนตรี
แต่งตั4งให้เป็ นเจ้าพนักงานจราจร
(๓๘) “พนักงานเจ้าหน้าที&” หมายความว่า ตํารวจซึ& งปฏิบตั ิหน้าที&ควบคุมการจราจร
(๓๙) “อาสาจราจร” หมายความว่า ผูซ้ & ึ งผ่านการอบรมตามหลักสูตรอาสาจราจร และได้รับ
แต่งตั4งจากอธิ บดีให้ช่วยเหลือการปฏิบตั ิหน้าที&ของพนักงานเจ้าหน้าที&ตามที&บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติน4 ี
(๔๐)“ผูต้ รวจการ” หมายความว่า ผูต้ รวจการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบกและ
ผูต้ รวจการตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน4 ี และให้มี
อํานาจแต่งตั4งเจ้าพนักงานจราจร กับออกกฎกระทรวงกําหนดกิจการอื&นเพื&อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน4 ี
กฎกระทรวงนั4น เมื&อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บงั คับได้
ลักษณะ ๑
การใช้รถ

หมวด ๑
ลักษณะของรถที& ใช้ในทาง

มาตรา ๖ ห้ามมิให้ผใู ้ ดนํารถที&มีสภาพไม่มน&ั คงแข็งแรง หรื ออาจเกิดอันตราย หรื ออาจทํา
ให้เสื& อมเสี ยสุขภาพอนามัยแก่ผใู ้ ช้ คนโดยสารหรื อประชาชนมาใช้ในทางเดินรถ
รถที&ใช้ในทางเดินรถ ผูข้ บั ขี&ตอ้ งจัดให้มีเครื& องยนต์ เครื& องอุปกรณ์และหรื อส่วนควบที&
ครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่ง กฎหมายว่าด้วยล้อเลื&อน กฎหมายว่าด้วยรถ
ลาก หรื อกฎหมายว่าด้วยรถจ้าง และใช้การได้ดี
สภาพของรถที&อาจทําให้เสื& อมเสี ยสุ ขภาพอนามัยตามวรรคหนึ& งและวิธีการทดสอบ ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที&กาํ หนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๗ ห้ามมิให้ผใู ้ ดนํารถที&มิได้ติดแผ่นป้ ายเลขทะเบียน แผ่นป้ ายเครื& องหมายเลข
ทะเบียนหรื อป้ ายประจํารถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่ ง กฎหมายว่าด้วยล้อเลื&อน
กฎหมายว่าด้วยรถลาก หรื อกฎหมายว่าด้วยรถจ้าง มาใช้ในทางเดินรถ
มาตรา ๘ ห้ามมิให้ผูใ้ ดนํารถที&ผขู ้ บั ขี&ไม่อาจแลเห็นทางพอแก่ความปลอดภัยมาใช้ใน
ทางเดินรถ
เพื&อประโยชน์แห่งมาตรานี4 ให้อธิ บดีมีอาํ นาจออกระเบียบเกี&ยวกับการใช้วสั ดุกรองแสงกับ
รถที&นาํ มาใช้ในทางเดินรถได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๙ ห้ามมิให้ผใู ้ ดนํารถที&เกิดเสี ยงอื4ออึงหรื อมีสิ&งลากถูไปบนทางเดินรถมาใช้ใน
ทางเดินรถ
มาตรา ๑๐ ห้ามมิให้ผใู ้ ดนํารถที&มีลอ้ หรื อส่ วนที&สัมผัสกับผิวทางไม่ใช่ยางมาใช้ในทางเดิน
รถ เว้นแต่เป็ นรถที&ได้รับยกเว้นตามที&กาํ หนดในกฎกระทรวง หรื อเป็ นรถที&ได้รับอนุ ญาตจากเจ้าพนักงาน
จราจร
มาตรา ๑๐ ทวิ ห้ามมิให้ผใู ้ ดนํารถที&เครื& องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุ่ น ควัน ละอองเคมี หรื อ
เสี ยงเกินเกณฑ์ที&อธิ บดีกาํ หนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษามาใช้ในทางเดินรถ
หมวด ๒
การใช้ไฟหรื อเสี ยงสัญญาณของรถ

มาตรา ๑๑ ในเวลาที&มีแสงสว่างไม่เพียงพอที& จะมองเห็นคน รถหรื อสิ& งกีดขวางในทางได้
โดยชัดแจ้งภายในระยะไม่นอ้ ยกว่าหนึ& งร้อยห้าสิ บเมตรผูข้ บั ขี&ซ& ึ งขับรถในทางต้องเปิ ดไฟ หรื อใช้แสงสว่าง
ตามประเภท ลักษณะ และเงื&อนไขที&กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๒ รถแต่ละชนิ ดที&ใช้ในทางเดินรถผูข้ บั ขี&ตอ้ งใช้เสี ยงสัญญาณโดยเฉพาะ
ดังต่อไปนี4
(๑) เสี ยงแตร สําหรับรถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์ และให้ได้ยินได้ในระยะไม่นอ้ ยกว่าหก
สิ บเมตร
(๒) เสี ยงระฆัง สําหรับรถม้า และให้ได้ยินได้ในระยะไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บเมตร

(๓) เสี ยงกระดิ&ง สําหรับรถจักรยาน และให้ได้ยินได้ในระยะไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บเมตร
ส่วนรถอื&นนอกจากที&กล่าวข้างต้น ผูข้ บั ขี&ตอ้ งใช้เสี ยงสัญญาณตามที&อธิ บดีกาํ หนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๓ ห้ามมิให้ผขู ้ บั ขี&ซ& ึ งขับรถทุกชนิ ดในทางเดินรถใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ เสี ยง
สัญญาณไซเรน เสี ยงสัญญาณที&เป็ นเสี ยงนกหวีดเสี ยงที&แตกพร่ า เสี ยงหลายเสี ยง เสี ยงดังเกินสมควร หรื อ
เสี ยงสัญญาณอย่างอื&นตามที& อธิบดีกาํ หนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
อธิ บดีมีอาํ นาจอนุญาตให้รถฉุกเฉิ น รถในราชการทหารหรื อตํารวจหรื อรถอื&นใช้
ไฟสัญญาณวับวาบหรื อใช้เสี ยงสัญญาณไซเรนหรื อเสี ยงสัญญาณอย่างอื&นได้ในการนี4อธิบดีจะกําหนด
เงื&อนไขในการใช้ไฟสัญญาณหรื อเสี ยงสัญญาณรวมทั4งกําหนดเครื& องหมายที&แสดงถึงลักษณะของรถ
ดังกล่าวด้วยก็ได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๔ การใช้เสี ยงสัญญาณ ผูข้ บั ขี&จะใช้ได้เฉพาะเมื&อจําเป็ นหรื อป้ องกันอุบตั ิเหตุ
เท่านั4น แต่จะใช้เสี ยงยาวหรื อซํ4าเกินควรไม่ได้
การใช้เสี ยงสัญญาณของรถหรื อการกําหนดเงื&อนไขในการใช้เสี ยงสัญญาณในเขตหรื อ
ท้องที&ใด ให้อธิ บดีกาํ หนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๕ รถที&บรรทุกของยื&นเกินความยาวของตัวรถ ขณะที&อยูใ่ นทางเดินรถ และในเวลา
ต้องเปิ ดไฟตามมาตรา ๑๑ หรื อมาตรา ๖๑ ผูข้ บั ขี&ตอ้ งจุดไฟสัญญาณแสงแดง หรื อในเวลากลางวันต้องติดธง
สี แดงไว้ที&ตอนปลายสุดของสิ& งที&บรรทุกนั4น โดยจุดไฟสัญญาณหรื อติดธงไว้ให้มองเห็นได้ในระยะไม่นอ้ ย
กว่าหนึ&งร้อยห้าสิ บเมตร
ไฟสัญญาณแสงแดงหรื อธงสี แดงตามวรรคหนึ& ง จะใช้ชนิ ด ลักษณะหรื อจํานวนเท่าใด ให้
อธิ บดีกาํ หนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๖ ผูข้ บั ขี&ซ& ึ งขับรถบรรทุกของเหลวไวไฟที&มีจุดวาบไฟในอุณหภูมิยี&สิบเอ็ดองศา
เซลเซี ยส หรื อตํ&ากว่านั4น หรื อที&บรรจุก๊าซไวไฟต้องปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๕๖ แต่ไฟสัญญาณที&
ใช้น4 นั ต้องมิใช่เป็ นชนิ ดที&ใช้เชื4อเพลิง
มาตรา ๑๗ ผูข้ บั ขี&ซ& ึงขับรถที& ใช้บรรทุกวัตถุระเบิด หรื อวัตถุอนั ตรายชนิดอื&นใด ต้องจัดให้
มีป้ายแสดงถึงวัตถุที&บรรทุกและเครื& องดับเพลิง และต้องปฏิบตั ิตามเงื&อนไขในการป้ องกันอันตราย

ลักษณะและวิธีการติดป้ ายแสดงถึงวัตถุที&บรรทุกและเครื& องดับเพลิงตลอดจนเงื&อนไขใน
การป้ องกันอันตราย ให้เป็ นไปตามที&กาํ หนดในกฎกระทรวง
หมวด ๓
การบรรทุก

มาตรา ๑๘ รถที&ใช้บรรทุกคน สัตว์ หรื อสิ& งของ จะใช้บรรทุกในลักษณะใดโดยรถชนิ ด
หรื อประเภทใด ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที&กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๙ ในกรณี ที&มีความจําเป็ นจะต้องบรรทุกคน สัตว์ หรื อสิ& งของนอกเหนื อไปจาก
หลักเกณฑ์และวิธีการที&กาํ หนดในกฎกระทรวง เมื&อเจ้าของรถร้องขอเจ้าพนักงานจราจรจะผ่อนผันโดย
อนุญาตเป็ นหนังสื อเป็ นการชัว& คราวเฉพาะรายก็ได้
มาตรา ๒๐ ผูข้ บั ขี&ซ& ึ งขับรถบรรทุกคน สัตว์ หรื อสิ& งของต้องจัดให้มีส&ิ งป้ องกันมิให้ คน
สัตว์ หรื อสิ& งของที&บรรทุกตกหล่น รั&วไหล ส่ งกลิ&น ส่ องแสงสะท้อน หรื อปลิวไปจากรถ อันอาจก่อเหตุ
เดือดร้อน รําคาญ ทําให้ทางสกปรกเปรอะเปื4 อน ทําให้เสื& อมเสี ยสุ ขภาพอนามัยแก่ประชาชน หรื อก่อให้เกิด
อันตรายแก่บุคคลหรื อทรัพย์สิน
ลักษณะ ๒
สัญญาณจราจรและเครื& องหมายจราจร

มาตรา ๒๑ ผูข้ บั ขี&ตอ้ งปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามสัญญาณจราจรและเครื& องหมายจราจรที&ได้
ติดตั4งไว้หรื อทําให้ปรากฏในทาง หรื อที&พนักงานเจ้าหน้าที&แสดงให้ทราบ
สัญญาณจราจร เครื& องหมายจราจรและความหมายของสัญญาณจราจรและเครื& องหมาย
จราจร ให้อธิ บดีกาํ หนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้มีรูปตัวอย่างแสดงไว้ในประกาศด้วย
มาตรา ๒๒ ผูข้ บั ขี&ตอ้ งปฏิบตั ิตามสัญญาณจราจรหรื อเครื& องหมายจราจรที&ปรากฏข้างหน้า
ในกรณี ต่อไปนี4

(๑) สัญญาณจราจรไฟสี เหลืองอําพัน ให้ผขู้ บั ขี&เตรี ยมหยุดรถหลังเส้นให้รถหยุดเพื&อเตรี ยม
ปฏิบตั ิตามสัญญาณที&จะปรากฏต่อไปดังกล่าวใน (๒) เว้นแต่ผขู้ บั ขี&ที&ได้เลยเส้นให้รถหยุดไปแล้วให้เลยไป
ได้
(๒) สัญญาณจราจรไฟสี แดงหรื อเครื& องหมายจราจรสี แดงที&มีคาํ ว่า “หยุด” ให้ผขู ้ บั ขี&หยุด
รถหลังเส้นให้รถหยุด
(๓) สัญญาณจราจรไฟสี เขียวหรื อเครื& องหมายจราจรสี เขียวที&มีคาํ ว่า “ไป” ให้ผขู ้ บั ขี&ขบั รถ
ต่อไปได้ เว้นแต่จะมีเครื& องหมายจราจรกําหนดไว้เป็ นอย่างอื&น
(๔) สัญญาณจราจรไฟลูกศรสี เขียวชี4ให้เลี4ยวหรื อชี4ให้ตรงไป หรื อสัญญาณจราจรไฟสี แดง
แสดงพร้อมกับสัญญาณจราจรไฟลูกศรสี เขียวชี4ให้เลี4ยวหรื อชี4ให้ตรงไปให้ผขู ้ บั ขี&เลี4ยวรถหรื อขับรถตรงไป
ได้ตามทิศทางที&ลูกศรชี4 และต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง และต้องให้สิทธิ แก่คนเดินเท้าในทางข้ามหรื อ
รถที&มาทางขวาก่อน
ในการใช้ทางตามที&ลูกศรชี4 ผูข้ บั ขี&ตอ้ งใช้ทางด้วยความระมัดระวังและต้องให้สิทธิ แก่คน
เดินเท้าในทางข้าม หรื อผูข้ บั ขี&ที&มาทางขวาก่อน
(๕) สัญญาณจราจรไฟกระพริ บสี แดง ถ้าติดตั4งอยูท่ ี&ทางร่ วมทางแยกใดเปิ ดทางด้านใดให้ผู ้
ขับขี&ที&มาทางด้านนั4นหยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด เมื&อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็ นการกีดขวางการจราจรแล้ว
จึงให้ขบั รถต่อไปได้ดว้ ยความระมัดระวัง
(๖) สัญญาณจราจรไฟกระพริ บสี เหลืองอําพัน ถ้าติดตั4งอยู่ ณ ที&ใดให้ผขู ้ บั ขี&ลดความเร็ ว
ของรถลงและผ่านทางเดินรถนั4นไปด้วยความระมัดระวัง
ผูข้ บั ขี&ซ& ึงจะขับรถตรงไปต้องเข้าอยู่ในช่องเดินรถที&มีเครื& องหมายจราจรแสดงให้ตรงไป
ส่วนผูข้ บั ขี&ซ& ึงจะเลี4ยวรถต้องเข้าอยู่ในช่องเดินรถที&มีเครื& องหมายจราจรแสดงให้เลี4ยว การเข้าอยูใ่ นช่องเดิน
รถดังกล่าวจะต้องเข้าตั4งแต่เริ& มมีเครื& องหมายจราจรแสดงให้ปฏิบตั ิเช่นนั4น
มาตรา ๒๓ ผูข้ บั ขี&ซ& ึงขับรถในทางเดินรถที&มีสญ
ั ญาณจราจรไฟสี เขียวหรื อไฟสี แดงติดตั4ง
ไว้เหนื อช่องเดินรถ มากกว่าสองช่องขึ4นไปต้องปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี4
(๑) สัญญาณจราจรไฟสี แดงที&ทาํ เป็ นรู ปกากบาทเฉียงอยูเ่ หนื อช่องเดินรถใดห้ามมิให้ผขู ้ บั
ขี&ขบั รถในช่องเดินรถนั4น
(๒) สัญญาณจราจรไฟสี เขียวที&ทาํ เป็ นรู ปลูกศรอยู่เหนือช่องเดินรถใดให้ผขู ้ บั ขี&ซ& ึ งขับรถใน
ช่องเดินรถนั4นขับรถผ่านไปได้
มาตรา ๒๔ ผูข้ บั ขี&ตอ้ งปฏิบตั ิตามสัญญาณจราจรที&พนักงานเจ้าหน้าที&แสดงให้ปรากฏ
ข้างหน้าในกรณี ต่อไปนี4

(๑) เมื&อพนักงานเจ้าหน้าที&ยืน และเหยียดแขนซ้ายออกไปเสมอระดับไหล่ ผูข้ บั ขี&ซ& ึ งขับรถ
มาทางด้านหลังของพนักงานเจ้าหน้าที&ตอ้ งหยุดรถแต่ถา้ พนักงานเจ้าหน้าที&ลดแขนข้างที&เหยียดออกไปนั4นลง
และโบกมือไปข้างหน้าให้ผขู้ บั ขี&ซ& ึ งหยุดรถอยู่ทางด้านหลังขับรถผ่านไปได้
(๒) เมื&อพนักงานเจ้าหน้าที&ยืน และเหยียดแขนข้างใดข้างหนึ& งออกไปเสมอระดับไหล่และ
ตั4งฝ่ ามือขึ4น ผูข้ บั ขี&ซ& ึ งขับรถมาทางด้านที&เหยียดแขนข้างนั4นของพนักงานเจ้าหน้าที&ตอ้ งหยุดรถ แต่ถา้
พนักงานเจ้าหน้าที&พลิกฝ่ ามือที&ต4งั อยู่น4 นั แล้วโบกผ่านศีรษะไปทางด้านหลัง ให้ผขู ้ บั ขี&ซ& ึ งหยุดรถอยูน่ 4 นั ขับ
รถผ่านไปได้
(๓) เมื&อพนักงานเจ้าหน้าที&ยืน และเหยียดแขนทั4งสองข้างออกไปเสมอระดับไหล่และตั4งฝ่ า
มือขึ4น ผูข้ บั ขี&ซ& ึ งขับรถมาทางด้านที&เหยียดแขนทั4งสองข้างของพนักงานเจ้าหน้าที&ตอ้ งหยุดรถ
(๔) เมื&อพนักงานเจ้าหน้าที&ยืน และยกแขนขวาท่อนล่างตั4งฉากกับแขนท่อนบนและตั4งฝ่ า
มือขึ4น ผูข้ บั ขี&ซ& ึ งขับรถมาทางด้านหน้าของพนักงานเจ้าหน้าที&ตอ้ งหยุดรถ แต่ถา้ พนักงานเจ้าหน้าที&พลิกฝ่ ามือ
ที&ต4 งั อยูน่ 4 นั โบกไปด้านหลัง ให้ผขู ้ บั ขี&ซ& ึ งหยุดรถอยูท่ างด้านหน้าของพนักงานเจ้าหน้าที&ขบั รถผ่านไปได้
(๕) เมื&อพนักงานเจ้าหน้าที&ยืน และยกแขนขวาท่อนล่างตั4งฉากกับแขนท่อนบนและตั4งฝ่ า
มือขึ4น ส่ วนแขนซ้ายเหยียดออกไปเสมอระดับไหล่ผขู้ บั ขี& ซึ& งขับรถมาทางด้านหน้าและด้านหลังของ
พนักงานเจ้าหน้าที&ตอ้ งหยุดรถ
การหยุดรถตามมาตรานี4 ให้หยุดหลังเส้นให้รถหยุด ในกรณี ที&ทางเดินรถใดไม่มีเส้นให้รถ
หยุด ให้ผขู้ บั ขี&หยุดรถห่างจากพนักงานเจ้าหน้าที&ในระยะไม่นอ้ ยกว่าสามเมตร
มาตรา ๒๕ ผูข้ บั ขี&ตอ้ งปฏิบตั ิตามสัญญาณจราจรที&พนักงานเจ้าหน้าที&ได้แสดงด้วยเสี ยง
สัญญาณนกหวีดในกรณี ต่อไปนี4
(๑) เมื&อพนักงานเจ้าหน้าที&ใช้เสี ยงสัญญาณนกหวีดยาวหนึ& งครั4ง ให้ผขู ้ บั ขี&หยุดรถทันที
(๒) เมื&อพนักงานเจ้าหน้าที& ใช้เสี ยงสัญญาณนกหวีดสั4นสองครั4งติดต่อกันให้ผขู ้ บั ขี&ขบั รถ
ผ่านไปได้
มาตรา ๒๖ ในทางเดินรถที&มีสญ
ั ญาณจราจรหรื อเครื& องหมายจราจรตามมาตรา ๒๒ หรื อ
สัญญาณจราจรตามมาตรา ๒๓ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที&ผคู ้ วบคุมการจราจรในทางเดินรถนั4น เห็นสมควรเพื&อ
ความปลอดภัยหรื อความสะดวกในการจราจร จะให้สญ
ั ญาณจราจรเป็ นอย่างอื&นก็ได้ ในกรณี เช่นนี4 ให้ผขู ้ บั
ขี&ปฏิบตั ิการเดินรถตามสัญญาณที&พนักงานเจ้าหน้าที& กาํ หนดให้
มาตรา ๒๗ สัญญาณจราจรหรื อเครื& องหมายจราจรตามที&บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติน4 ี
เมื&อมีเหตุอนั สมควรให้อธิ บดีมีอาํ นาจแก้ไขเปลี&ยนแปลงได้โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๒๘ ห้ามมิให้ผใู ้ ดนอกจากพนักงานเจ้าหน้าที&หรื อเจ้าพนักงานทํา ติดตั4ง หรื อทําให้
ปรากฏซึ& งสัญญาณจราจร หรื อเครื& องหมายจราจร ในทางที&อธิ บดีกาํ หนดตามมาตรา ๒๑
มาตรา ๒๙ ห้ามมิให้ผใู้ ดทําให้เสี ยหาย ทําลาย ซ่อนเร้น เปลี&ยนแปลง เคลื&อนย้าย ขีดเขียน
หรื อทําให้ไร้ประโยชน์ซ& ึ งสัญญาณจราจรหรื อเครื& องหมายจราจรที&พนักงานเจ้าหน้าที&หรื อเจ้าพนักงานติดตั4ง
ไว้ หรื อทําให้ปรากฏในทาง
มาตรา ๓๐ สัญญาณจราจรหรื อเครื& องหมายจราจรที&ทาํ ติดตั4งหรื อทําให้ปรากฏในทางโดย
ฝ่ าฝื นมาตรา ๒๘ หรื อมาตรา ๒๙ เจ้าพนักงานจราจรมีอาํ นาจยึด รื4 อถอน ทําลาย หรื อทําให้สิ4นไปซึ& ง
สัญญาณจราจรหรื อเครื& องหมายจราจรนั4นได้
ลักษณะ ๓
การใช้ทางเดินรถ

หมวด ๑
การขับรถ

มาตรา ๓๑ นอกจากที&บญั ญัติไว้เป็ นพิเศษในลักษณะ ๔ ว่าด้วยการใช้ทางเดินรถที&จดั เป็ น
ช่องเดินรถประจําทาง การใช้ทางเดินรถให้เป็ นไปตามที&บญั ญัติไว้ในลักษณะนี4
มาตรา ๓๒ ในการใช้ทางเดินรถผูข้ บั ขี&ตอ้ งใช้ความระมัดระวังไม่ให้รถชนหรื อโดนคนเดิน
เท้าไม่วา่ จะอยู่ ณ ส่ วนใดของทาง และต้องให้สัญญาณเตือนคนเดินเท้าให้รู้ตวั เมื&อจําเป็ น โดยเฉพาะอย่างยิ&ง
เด็ก คนชราหรื อคนพิการที&กาํ ลังใช้ทาง ผูข้ บั ขี&ตอ้ งใช้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษในการควบคุมรถของตน
มาตรา ๓๓ ในการขับรถ ผูข้ บั ขี&ตอ้ งขับรถในทางเดินรถด้านซ้ายและต้องไม่ล4 าํ กึ&งกลางของ
ทางเดินรถ เว้นแต่ในกรณี ต่อไปนี4 ให้เดินทางขวาหรื อลํ4ากึ&งกลางของทางเดินรถได้
(๑) ด้านซ้ายของทางเดินรถมีส&ิ งกีดขวางหรื อถูกปิ ดการจราจร
(๒) ทางเดินรถนั4นเจ้าพนักงานจราจรกําหนดให้เป็ นทางเดินรถทางเดียว
(๓) ทางเดินรถนั4นกว้างไม่ถึงหกเมตร

มาตรา ๓๔ ในการใช้ทางเดินรถที&ได้จดั แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ต4 งั แต่สองช่อง
ขึ4นไป หรื อที&ได้จดั ช่องเดินรถประจําทางไว้ในช่องเดินรถซ้ายสุ ด ผูข้ บั ขี&ตอ้ งขับรถในช่องซ้ายสุดหรื อใกล้
กับช่องเดินรถประจําทางเว้นแต่ในกรณี ต่อไปนี4 ให้เดินทางขวาของทางเดินรถได้
(๑) ในช่องเดินรถนั4นมีส&ิ งกีดขวางหรื อถูกปิ ดการจราจร
(๒) ทางเดินรถนั4น เจ้าพนักงานจราจรกําหนดให้เป็ นทางเดินรถทางเดียว
(๓) จะต้องเข้าช่องทางให้ถูกต้องเมื&อเข้าบริ เวณใกล้ทางร่ วมทางแยก
(๔) เมื&อจะแซงขึ4นหน้ารถคันอื&น
(๕) เมื&อผูข้ บั ขี&ขบั รถด้วยความเร็ วสูงกว่ารถในช่องเดินรถด้านซ้าย
มาตรา ๓๕ รถที& มีความเร็ วช้าหรื อรถที&มีความเร็ วตํ&ากว่าความเร็ วของรถคันอื&นที&ขบั ใน
ทิศทางเดียวกัน ผูข้ บั ขี&ตอ้ งขับรถให้ใกล้ขอบทางเดินรถด้านซ้ายเท่าที&จะกระทําได้
ผูข้ บั ขี&รถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสาร รถจักรยานยนต์ในทางเดินรถซึ& งได้แบ่งช่องเดินรถ
ในทิศทางเดียวกันไว้ ตั4งแต่สองช่องขึ4นไปหรื อได้จดั ช่องเดินรถประจําทางด้านซ้ายไว้โดยเฉพาะ ต้องขับรถ
ในช่องเดินรถด้านซ้ายสุ ดหรื อใกล้เคียงกับช่องเดินรถประจําทางแล้วแต่กรณี
ความในวรรคสองมิให้ใช้บงั คับแก่รถยนต์บรรทุกส่ วนบุคคลที& มีน4 าํ หนักไม่เกินหนึ& งพันหก
ร้อยกิโลกรัม และรถยนต์น&ังส่ วนบุคคลเกินเจ็ดคน ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
มาตรา ๓๖ ผูข้ บั ขี&ซ& ึงจะเลี4ยวรถ ให้รถคันอื&นผ่านหรื อแซงขึ4นหน้าเปลี&ยนช่องเดินรถ ลด
ความเร็วของรถ จอดรถ หรื อหยุดรถ ต้องให้สญ
ั ญาณด้วยมือและแขนตามมาตรา ๓๗ หรื อไฟสัญญาณตาม
มาตรา ๓๘ หรื อสัญญาณอย่างอื&นตามข้อบังคับของเจ้าพนักงานจราจร
ถ้าโดยสภาพของรถ สภาพของการบรรทุก หรื อสภาพของทัศนวิสยั การให้สัญญาณด้วยมือ
และแขนตามวรรคหนึ& งไม่อาจทําให้ผขู ้ บั ขี&ซ& ึ งขับรถสวนมาหรื อตามมาข้างหลังมองเห็นได้ ผูข้ บั ขี&ตอ้ งให้
ไฟสัญญาณ
ผูข้ บั ขี&ตอ้ งให้สัญญาณด้วยมือและแขน ไฟสัญญาณหรื อสัญญาณอย่างอื&นตามวรรคหนึ&ง
ก่อนที&จะเลี4ยวรถ เปลี&ยนช่องเดินรถ จอดรถหรื อหยุดรถเป็ นระยะทางไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บเมตร
ผูข้ บั ขี&ตอ้ งให้สัญญาณด้วยมือและแขน ไฟสัญญาณหรื อสัญญาณอย่างอื&นตามวรรคหนึ&ง
ให้ผขู้ บั ขี&ซ& ึ งขับรถอื&นเห็นได้ในระยะไม่นอ้ ยกว่าหกสิ บเมตร
มาตรา ๓๗ การให้สญ
ั ญาณด้วยมือและแขน ให้ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี4
(๑) เมื&อจะลดความเร็ วของรถ ให้ผขู ้ บั ขี&ยื&นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่
และโบกมือขึ4นลงหลายครั4ง

(๒) เมื&อจะหยุดรถ ให้ผขู ้ บั ขี&ยื&นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่ ยกแขนขวา
ท่อนล่างตั4งฉากกับแขนท่อนบนและตั4งฝ่ ามือขึ4น
(๓) เมื&อจะให้รถคันอื&นผ่านหรื อแซงขึ4นหน้า ให้ผขู ้ บั ขี&ยื&นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอ
ระดับไหล่ และโบกมือไปทางข้างหน้าหลายครั4ง
(๔) เมื&อจะเลี4ยวขวาหรื อเปลี&ยนช่องเดินรถไปทางขวา ให้ผขู ้ บั ขี&ยื&นแขนขวาตรงออกไป
นอกรถเสมอระดับไหล่
(๕) เมื&อจะเลี4ยวซ้ายหรื อเปลี&ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย ให้ผขู้ บั ขี&ยื&นแขนขวาตรงออกไป
นอกรถเสมอระดับไหล่ และงอข้อมือชูข4 ึนโบกไปทางซ้ายหลายครั4ง
เพื&อประโยชน์แห่งมาตรานี4 ในกรณี รถยนต์น4 นั มีเครื& องขับอยูท่ างด้านซ้าย ให้ผขู ้ บั ขี&ใช้
ไฟสัญญาณแทนการใช้สัญญาณด้วยมือและแขน
มาตรา ๓๘ การให้ไฟสัญญาณของผูข้ บั ขี&รถยนต์หรื อรถจักรยานยนต์ให้ปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี4
(๑) เมื&อจะหยุดรถ ผูข้ บั ขี&ตอ้ งให้ไฟสัญญาณสี แดงที&ทา้ ยรถ
(๒) เมื&อจะเลี4ยวรถ เปลี&ยนช่องเดินรถ หรื อแซงขึ4นหน้ารถคันอื&น ผูข้ บั ขี&ตอ้ งให้สญ
ั ญาณยก
เลี4ยวสี เหลืองอําพัน หรื อให้ไฟสัญญาณกระพริ บสี ขาวหรื อสี เหลืองอําพันที&ติดอยูห่ น้ารถหรื อข้างรถ และ
ไฟสัญญาณกระพริ บสี แดงหรื อสี เหลืองอําพันที&ติดอยู่ทา้ ยรถไปในทิศทางที&จะเลี4ยว เปลี&ยนช่องเดินรถ หรื อ
แซงขึ4นหน้ารถคันอื&น
(๓) เมื&อจะให้รถคันอื&นแซงขึ4นหน้า ผูข้ บั ขี&ตอ้ งให้ไฟสัญญาณยกเลี4ยวสี เหลืองอําพัน หรื อ
ให้ไฟสัญญาณกระพริ บสี แดงหรื อสี เหลืองอําพันที&ติดอยู่ทา้ ยรถทางด้านซ้ายของรถ
มาตรา ๓๙ เมื&อขับรถสวนกัน ให้ผขู ้ บั ขี&ขบั รถชิดด้านซ้ายของทางเดินรถ โดยให้ถือกึ&งกลาง
ของทางเดินรถเป็ นหลัก แต่ถา้ ทางเดินรถใดได้จดั แบ่งเป็ นช่องเดินรถไว้ ให้ถือเส้นหรื อแนวที&แบ่งนั4นเป็ น
หลัก
ในทางเดินรถที&แคบ เมื&อขับรถสวนกัน ผูข้ บั ขี&แต่ละฝ่ ายต้องลดความเร็วของรถเพื&อให้รถ
สวนกันได้โดยปลอดภัย
ในทางเดินรถที&แคบซึ& งไม่อาจขับรถสวนกันได้โดยปลอดภัย เมื&อขับรถสวนกัน ผูข้ บั ขี&ซ& ึ ง
ขับรถคันที&ใหญ่กว่าต้องหยุดรถให้ชิดขอบทางเดินรถด้านซ้ายเพื&อให้ผูข้ บั ขี&ซ& ึ งขับรถคันที&เล็กกว่าผ่านไปได้
ในทางเดินรถที&มีส&ิ งกีดขวางอยูข่ า้ งหน้า ผูข้ บั ขี&ตอ้ งลดความเร็วของรถหรื อหยุดรถเพื&อให้
รถคันที&สวนมาผ่านไปได้
มาตรา ๔๐ ผูข้ บั ขี&ตอ้ งขับรถให้ห่างรถคันหน้าพอสมควรในระยะที&จะหยุดรถได้โดย
ปลอดภัยในเมื&อจําเป็ นต้องหยุดรถ

ผูข้ บั ขี&ซ& ึงขับรถขึ4นสะพานหรื อทางลาดชันต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้รถถอยหลังไป
โดนรถคันอื&น
มาตรา ๔๑ ทางเดินรถใดที&มีเครื& องหมายจราจรให้เป็ นทางเดินรถทางเดียว ให้ผขู ้ บั ขี&ขบั รถ
ไปตามทิศทางที&ได้กาํ หนดไว้
มาตรา ๔๒ ทางเดินรถใดที&มีเครื& องหมายจราจรแบ่งทางเดินรถออกเป็ นสองทางสําหรับรถ
เดินขึ4นทางหนึ& ง ล่องทางหนึ& ง โดยมีช่องว่างคัน& กลาง หรื อทําเครื& องหมายจราจรกีดกั4นแสดงว่าทางเดินรถนั4น
มีการแบ่งออกเป็ นสองทางดังกล่าว ให้ผขู ้ บั ขี&ขบั รถชิดด้านซ้ายของทางเดินรถ
มาตรา ๔๓ ห้ามมิให้ผขู ้ บั ขี&ขบั รถ
(๑) ในขณะหย่อนความสามารถในอันที&จะขับ
(๒) ในขณะเมาสุ ราหรื อของเมาอย่างอื&น
(๓) ในลักษณะกีดขวางการจราจร
(๔) โดยประมาทหรื อน่าหวาดเสี ยว อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรื อทรัพย์สิน
(๕) ในลักษณะที&ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดา หรื อไม่อาจแลเห็นทางด้านหน้า
หรื อด้านหลัง ด้านใดด้านหนึ& งหรื อทั4งสองด้านได้พอแก่ความปลอดภัย
(๖) คร่ อมหรื อทับเส้นหรื อแนวแบ่งช่องเดินรถ เว้นแต่เมื&อเปลี&ยนช่องเดินรถ เลี4ยวรถ หรื อ
กลับรถ
(๗) บนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอนั สมควร เว้นแต่รถลากเข็นสําหรับทารก คนป่ วยหรื อคน
พิการ
(๘) โดยไม่คาํ นึงถึงความปลอดภัยหรื อความเดือดร้อนของผูอ้ ื&น
(๙) ในขณะใช้โทรศัพท์เคลื&อนที& เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื&อนที&โดยใช้อุปกรณ์เสริ ม
สําหรับการสนทนาโดยผูข้ บั ขี&ไม่ตอ้ งถือหรื อจับโทรศัพท์เคลื&อนที&น4 นั
มาตรา ๔๓ ทวิ ห้ามมิให้ผขู้ บั ขี&เสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ
หรื อเสพวัตถุที&ออกฤทธิP ต่อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที&ออกฤทธิPต่อจิตและประสาท ทั4งนี4
ตามที&อธิ บดีกาํ หนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที& หรื อผูต้ รวจการมีอาํ นาจจัดให้
มีการตรวจสอบผูข้ บั ขี&รถบางประเภทตามที&อธิ บดีกาํ หนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาว่าได้เสพยาเสพติดให้โทษหรื อเสพวัตถุที&ออกฤทธิP ต่อจิตและประสาทตามวรรคหนึ& ง
หรื อไม่ และหากผลการตรวจสอบในเบื4องต้นปรากฏว่าผูข้ บั ขี&น4 นั ไม่ได้เสพก็ให้ผขู ้ บั ขี&น4 นั ขับรถต่อไปได้

ในกรณี ที&ผขู ้ บั ขี&ตามวรรคสองไม่ยอมให้ตรวจสอบ ให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงาน
สอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที& หรื อผูต้ รวจการมีอาํ นาจกักตัวผูน้ 4 นั ไว้ เพื&อดําเนินการตรวจสอบได้ภายใน
ระยะเวลาเท่าที&จาํ เป็ นแห่งกรณี เพื&อให้การตรวจสอบเสร็ จสิ4 นไปโดยเร็ วและเมื&อผูน้ 4 นั ยอมรับการตรวจสอบ
แล้ว หากผลการตรวจสอบในเบื4องต้นปรากฏว่าไม่ได้เสพ ก็ให้ปล่อยตัวไปทันที
การตรวจสอบตามมาตรานี4 ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที&กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๓ ตรี ในกรณี มีเหตุอนั ควรเชื& อว่าผูข้ บั ขี&ผใู ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๔๓ (๑) หรื อ (๒)
ผูต้ รวจการมีอาํ นาจสั&งให้ผนู ้ 4 นั หยุดรถและสัง& ให้มีการทดสอบตามมาตรา ๑๔๒ ด้วย
มาตรา ๔๓ จัตวา ในกรณี ที&ผตู ้ รวจการพบว่าผูข้ บั ขี&ผใู ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๔๓ (๑) หรื อ (๒) หรื อ
มาตรา ๔๓ ทวิ วรรคหนึ&ง ให้ผตู ้ รวจการส่ งตัวผูน้ 4 นั พร้อมพยานหลักฐานในเบื4องต้นแก่พนักงานสอบสวนผู ้
มีอาํ นาจโดยเร็ ว แต่ตอ้ งไม่เกินหกชัว& โมงนับแต่เวลาที&พบการกระทําความผิดดังกล่าว เพื&อดําเนิ นคดีต่อไป
มาตรา ๔๓ เบญจ ในการปฏิบตั ิหน้าที& ตามมาตรา ๔๓ ทวิ และมาตรา ๔๓ ตรี ให้
ผูต้ รวจการแสดงบัตรประจําตัวของตนซึ& งออกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบกหรื อกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์ต่อผูซ้ & ึ งเกี&ยวข้อง
หมวด ๒
การขับแซงและผ่านขึ4นหน้า

มาตรา ๔๔ ผูข้ บั ขี&ซ& ึ งประสงค์จะขับรถแซงเพื&อขึ4นหน้ารถอื&นในทางเดินรถ ซึ& งไม่ได้แบ่ง
ช่องทางเดินรถไว้ ต้องให้สญ
ั ญาณโดยกระพริ บไฟหน้าหลายครั4งหรื อให้ไฟสัญญาณยกเลี4ยวขวา หรื อให้
เสี ยงสัญญาณดังพอที&จะให้ผขู ้ บั ขี&ซ& ึ งขับรถคันหน้าให้สัญญาณตอบตามมาตรา ๓๗ (๓) หรื อมาตรา ๓๘ (๓)
และเมื&อเห็นว่าไม่เป็ นการกีดขวางรถอื&นที&กาํ ลังแซงแล้ว จึงจะแซงขึ4นหน้าได้
การแซงต้องแซงด้านขวาโดยมีระยะห่างจากรถที&ถูกแซงพอสมควรเมื&อเห็นว่าได้ขบั ผ่าน
ขึ4นหน้ารถที&ถูกแซงไปในระยะที&ห่างเพียงพอแล้วจึงจะขับชิดด้านซ้ายของทางเดินรถได้
มาตรา ๔๕ ห้ามมิให้ผขู ้ บั ขี&ขบั รถแซงเพื&อขึ4นหน้ารถอื&นด้านซ้ายเว้นแต่ในกรณี ต่อไปนี4
(๑) รถที&จะถูกแซงกําลังเลี4ยวขวาหรื อให้สัญญาณว่าจะเลี4ยวขวา
(๒) ทางเดินรถนั4นได้จดั แบ่งเป็ นช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ต4 งั แต่สองช่องขึ4นไป

การขับรถแซงด้านซ้ายตาม (๑) หรื อ (๒) จะกระทําได้เมื&อไม่มีรถอื&นตามมาในระยะ
กระชั4นชิดและมีความปลอดภัยพอ
มาตรา ๔๖ ห้ามมิให้ผขู ้ บั ขี&ขบั รถแซงเพื&อขึ4นหน้ารถอื&นในกรณี ต่อไปนี4
(๑) เมื&อรถกําลังขึ4นทางชัน ขึ4นสะพาน หรื ออยูใ่ นทางโค้ง เว้นแต่จะมีเครื& องหมายจราจรให้
แซงได้
(๒) ภายในระยะสามสิ บเมตรก่อนถึงทางข้าม ทางร่ วมทางแยกวงเวียนหรื อเกาะที&สร้างไว้
หรื อทางเดินรถที&ตดั ข้ามทางรถไฟ
(๓) เมื&อมีหมอก ฝน ฝุ่ นหรื อควัน จนทําให้ไม่อาจเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะหกสิ บเมตร
(๔) เมื&อเข้าที&คบั ขันหรื อเขตปลอดภัย
มาตรา ๔๗ ห้ามมิให้ผขู ้ บั ขี&ขบั รถแซงหรื อผ่านขึ4นหน้ารถอื&นลํ4าเข้าไปในเส้นกึ&งกลางของ
ทางเดินรถที&กาํ หนดไว้ หรื อที&มีเครื& องหมายจราจรแสดงเขตอันตราย หรื อเขตให้ใช้ความระมัดระวังบน
ทางเดินรถ
ในกรณี ที&ทางเดินรถด้านซ้ายมีส&ิ งกีดขวางที&เป็ นอุปสรรคแก่การจราจรและทางเดินรถ
ด้านขวามีความกว้างเพียงพอ ผูข้ บั ขี&จะขับรถหลีกสิ& งกีดขวางลํ4าเข้าไปในเส้นกึ&งกลางของทางเดินรถที&เจ้า
พนักงานจราจรกําหนดไว้กไ็ ด้ในเมื&อไม่กีดขวางการจราจรของรถที&สวนทางมา
มาตรา ๔๘ ห้ามมิให้ผขู ้ บั ขี&ขบั รถแซงหรื อผ่านขึ4นหน้ารถคันอื&นลํ4าเข้าไปในช่องเดินรถ
ประจําทาง เว้นแต่ในกรณี ที&มีส&ิ งกีดขวางการจราจรในทางเดินรถข้างหน้าหรื อเมื&อต้องปฏิบตั ิตามคําสั&งของ
เจ้าพนักงานจราจรแต่ท4 งั นี4จะขับรถอยูใ่ นช่องเดินรถประจําทางได้เพียงเท่าที&จาํ เป็ นเท่านั4น
มาตรา ๔๙ เมื&อได้รับสัญญาณขอแซงขึ4นหน้าจากรถคันที&อยูข่ า้ งหลังผูข้ บั ขี&ซ& ึ งขับรถที& มี
ความเร็วช้าหรื อรถที&ใช้ความเร็ วตํ&ากว่าความเร็ วของรถอื&นที&ขบั ไปในทิศทางเดียวกัน ต้องยอมให้รถที& ใช้
ความเร็วสูงกว่าผ่านขึ4นหน้าผูข้ บั ขี&ที&ถูกขอทางต้องให้สัญญาณตอบตามมาตรา ๓๗ (๓) หรื อมาตรา ๓๘ (๓)
เมื&อเห็นว่าทางเดินรถข้างหน้าปลอดภัยและไม่มีรถอื&นสวนทางมาในระยะกระชั4นชิด และต้องลดความเร็ ว
ของรถและขับรถชิดด้านซ้ายของทางเดินรถเพื&อให้รถที&จะแซงผ่านขึ4นหน้าได้โดยปลอดภัย
หมวด ๓
การออกรถ การเลี4ยวรถและการกลับรถ

มาตรา ๕๐ การขับรถออกจากที&จอด ถ้ามีรถจอดหรื อมีส&ิ งกีดขวางอยูข่ า้ งหน้า ผูข้ บั ขี&ตอ้ ง
ให้สญ
ั ญาณด้วยมือและแขนตามมาตรา ๓๗ หรื อไฟสัญญาณตามมาตรา ๓๘ และจะขับรถไปได้เมื&อเห็นว่า
ปลอดภัยและไม่เป็ นการกีดขวางการจราจรของรถอื&น
มาตรา ๕๑ การเลี4ยวรถ ให้ปฏิบตั ิดงั นี4
(๑) ถ้าจะเลี4ยวซ้าย
(ก) ในกรณี ที&ไม่ได้แบ่งช่องเดินรถไว้ ให้ผขู้ บั ขี&ขบั รถชิดทางเดินรถด้านซ้าย
(ข) ในกรณี ที&มีการแบ่งช่องเดินรถไว้ และมีเครื& องหมายจราจรแสดงให้เลี4ยวซ้ายได้
ให้ผขู้ บั ขี&ขบั รถในช่องเดินรถสําหรับรถที&จะเลี4ยวซ้าย ทั4งนี4 ก่อนถึงทางเลี4ยวไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บเมตร
(ค) ในกรณี ที&มีช่องเดินรถประจําทางอยูท่ างเดินรถด้านซ้ายสุ ด ให้ผขู ้ บั ขี&ขบั รถชิ ดช่อง
เดินรถประจําทางก่อนถึงทางเลี4ยวไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บเมตร และจะเลี4ยวรถผ่านเข้าไปในช่องเดินรถประจํา
ทางได้เฉพาะในบริ เวณที& มีเครื& องหมายจราจรให้เลี4ยวรถผ่านได้เท่านั4น
(๒) ถ้าจะเลี4ยวขวา
(ก) สําหรับทางเดินรถที&ไม่ได้แบ่งช่องเดินรถไว้ ให้ผขู ้ บั ขี&ขบั รถชิดทางด้านขวาของ
แนวกึ&งกลางของทางเดินรถก่อนถึงทางเลี4ยวไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บเมตร
(ข) สําหรับทางเดินรถที&ได้แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ต4 งั แต่สองช่องขึ4นไป
ให้ผขู้ บั ขี&ขบั รถชิดทางด้านขวาสุ ดของทางเดินรถหรื อในช่องที&มีเครื& องหมายจราจรแสดงให้เลี4ยวขวาได้
ทั4งนี4 ก่อนถึงทางเลี4ยวไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บเมตร
(ค) ในกรณี ที&มีช่องเดินรถประจําทางอยูท่ างเดินรถด้านขวาสุ ด ให้ผขู้ บั ขี&ขบั รถชิดช่อง
เดินรถประจําทางก่อนถึงทางเลี4ยวไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บเมตร และจะเลี4ยวรถผ่านเข้าไปในช่องเดินรถประจํา
ทางได้เฉพาะในบริ เวณที& มีเครื& องหมายจราจรให้เลี4ยวรถผ่านได้เท่านั4น
(ง) สําหรับทางเดินรถที& มีเจ้าพนักงานจราจรหรื อพนักงานเจ้าหน้าที&แสดงสัญญาณ
จราจรด้วยมือและแขน ให้ผขู้ บั ขี&ขบั รถเลี4ยวขวาผ่านไปได้โดยไม่ตอ้ งอ้อมเจ้าพนักงานจราจรหรื อพนักงาน
เจ้าหน้าที&
(จ) เมื&อรถอยู่ในทางร่ วมทางแยก ผูข้ บั ขี&ตอ้ งให้รถที&สวนมาในทางเดินรถทางเดียวกัน
ผ่านทางร่ วมทางแยกไปก่อน เมื&อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึ งให้เลี4ยวขวาไปได้
(๓) ถ้าจะเลี4ยวอ้อมวงเวียนหรื อเกาะที&สร้างไว้ ให้ผขู ้ บั ขี&ขบั รถอ้อมไปทางซ้ายของวงเวียน
หรื อเกาะนั4น
ในกรณี ตาม (๑) และ (๒) ผูข้ บั ขี&ตอ้ งใช้ความระมัดระวังและต้องหยุดให้ทางแก่ผทู้ ี&กาํ ลัง
ข้ามทางและรถที&กาํ ลังผ่านทางร่ วมทางแยกจากทางด้านอื&นก่อน เว้นแต่ในกรณี ที&มีรถเลี4ยวซ้ายและเลี4ยวขวา
พร้อมกัน ให้รถเลี4ยวซ้ายให้ทางแก่รถเลี4ยวขวาก่อน

มาตรา ๕๒ ในทางเดินรถที&สวนกันได้ ห้ามมิให้ผขู ้ บั ขี&กลับรถหรื อเลี4ยวรถทางขวาในเมื&อมี
รถอื&นสวนหรื อตามมาในระยะน้อยกว่าหนึ& งร้อยเมตร เว้นแต่เมื&อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็ นการกีดขวาง
การจราจรของรถอื&น
มาตรา ๕๓ ห้ามมิให้ผขู ้ บั ขี&
(๑) เลี4ยวรถหรื อกลับรถในทางเดินรถที&มีเครื& องหมายห้ามเลี4ยวขวาห้ามเลี4ยวซ้ายหรื อห้าม
กลับรถ
(๒) กลับรถที& เขตปลอดภัย ที&คบั ขัน บนสะพาน หรื อในระยะหนึ&งร้อยเมตรจากทางราบ
ของเชิ งสะพาน
(๓) กลับรถที&ทางร่ วมทางแยก เว้นแต่จะมีเครื& องหมายจราจรให้กลับรถในบริ เวณดังกล่าว
ได้
หมวด ๔
การหยุดรถและจอดรถ

มาตรา ๕๔ การหยุดรถหรื อการจอดรถในทางเดินรถ ผูข้ บั ขี&ตอ้ งให้สญ
ั ญาณด้วยมือและ
แขนตามมาตรา ๓๗ หรื อไฟสัญญาณตามมาตรา ๓๘ ก่อนที&จะหยุดรถหรื อจอดรถในระยะไม่นอ้ ยกว่า
สามสิ บเมตร และจะหยุดรถหรื อจอดรถได้เมื&อผูข้ บั ขี&เห็นว่าปลอดภัย และไม่เป็ นการกีดขวางการจราจร
ผูข้ บั ขี&ตอ้ งจอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถ และจอดรถให้ดา้ นซ้ายของรถขนานชิดกับ
ขอบทางหรื อไหล่ทางในระยะห่างไม่เกินยี&สิบห้าเซนติเมตรหรื อจอดรถตามทิศทางหรื อด้านหนึ& งด้านใดของ
ทางเดินรถที&เจ้าพนักงานจราจรกําหนดไว้ แต่ในกรณี ที&มีช่องเดินรถประจําทางอยู่ทางด้านซ้ายสุ ดของ
ทางเดินรถห้ามมิให้ผขู ้ บั ขี&จอดรถในลักษณะดังกล่าวในเวลาที&กาํ หนดให้ใช้ช่องเดินรถประจําทางนั4น
มาตรา ๕๕ ห้ามมิให้ผขู ้ บั ขี&หยุดรถ
(๑) ในช่องเดินรถ เว้นแต่หยุดชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถในกรณี ที&ไม่มีช่องเดินรถ
ประจําทาง
(๒) บนทางเท้า
(๓) บนสะพานหรื อในอุโมงค์
(๔) ในทางร่ วมทางแยก
(๕) ในเขตที& มีเครื& องหมายจราจรห้ามหยุดรถ
(๖) ตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรื อทางเดินรถ

(๗) ในเขตปลอดภัย
(๘) ในลักษณะกีดขวางการจราจร
ความในวรรคหนึ&งมิให้ใช้บงั คับแก่ผขู ้ บั ขี&ซ& ึ งจําเป็ นต้องหยุดรถเพราะมีส&ิ งกีดขวางอยูใ่ น
ทางเดินรถ หรื อเครื& องยนต์หรื อเครื& องอุปกรณ์ของรถขัดข้องหรื อในกรณี ที&ปฏิบตั ิตามสัญญาณจราจรหรื อ
เครื& องหมายจราจร
มาตรา ๕๖ ในกรณี ที&เครื& องยนต์หรื อเครื& องอุปกรณ์ของรถขัดข้องจนต้องจอดรถในทางเดิน
รถ ผูข้ บั ขี&ตอ้ งนํารถให้พน้ ทางเดินรถโดยเร็ วที&สุด
ในกรณี ตามวรรคหนึ& งถ้าจําเป็ นต้องจอดรถอยู่ในทางเดินรถ ผูข้ บั ขี&ตอ้ งจอดรถในลักษณะที&
ไม่กีดขวางการจราจร และต้องแสดงเครื& องหมายหรื อสัญญาณตามลักษณะและเงื&อนไขที&กาํ หนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๕๗ เว้นแต่จะได้มีบทบัญญัติ กฎ หรื อข้อบังคับตามพระราชบัญญัติน4 ี กาํ หนดไว้
เป็ นอย่างอื&น ห้ามมิให้ผขู ้ บั ขี&จอดรถ
(๑) บนทางเท้า
(๒) บนสะพานหรื อในอุโมงค์
(๓) ในทางร่ วมทางแยก หรื อในระยะสิ บเมตรจากทางร่ วมทางแยก
(๔) ในทางข้าม หรื อในระยะสามเมตรจากทางข้าม
(๕) ในเขตที& มีเครื& องหมายจราจรห้ามจอดรถ
(๖) ในระยะสามเมตรจากท่อนํ4าดับเพลิง
(๗) ในระยะสิ บเมตรจากที&ติดตั4งสัญญาณจราจร
(๘) ในระยะสิบห้าเมตรจากทางรถไฟผ่าน
(๙) ซ้อนกันกับรถอื&นที&จอดอยู่ก่อนแล้ว
(๑๐) ตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรื อทางเดินรถ หรื อในระยะห้าเมตรจากปากทางเดิน
รถ
(๑๑) ระหว่างเขตปลอดภัยกับขอบทาง หรื อในระยะสิ บเมตรนับจากปลายสุ ดของเขต
ปลอดภัยทั4งสองข้าง
(๑๒) ในที&คบั ขัน
(๑๓) ในระยะสิ บห้าเมตรก่อนถึงเครื& องหมายหยุดรถประจําทางและเลยเครื& องหมายไปอีก
สามเมตร
(๑๔) ในระยะสามเมตรจากตูไ้ ปรษณี ย ์
(๑๕) ในลักษณะกีดขวางการจราจร

มาตรา ๕๘ การจอดรถในทางเดินรถที&ผขู้ บั ขี&ไม่อาจอยู่ควบคุมรถนั4นผูข้ บั ขี&ตอ้ งหยุด
เครื& องยนต์และห้ามล้อรถนั4นไว้
การจอดรถในทางเดินรถที& เป็ นทางลาดหรื อชัน ผูข้ บั ขี&ตอ้ งหันล้อหน้าของรถเข้าขอบทาง
มาตรา ๕๙ เจ้าพนักงานจราจรหรื อพนักงานเจ้าหน้าที&มีอาํ นาจสัง& ให้ผขู้ บั ขี&เคลื&อนย้ายรถที&
หยุดหรื อจอดอยู่อนั เป็ นการฝ่ าฝื นบทแห่ งพระราชบัญญัติน4 ีได้
เจ้าพนักงานจราจรหรื อพนักงานเจ้าหน้าที&มีอาํ นาจเคลื&อนย้ายรถที&หยุดหรื อจอดอยู่อนั เป็ น
การฝ่ าฝื นบทแห่ งพระราชบัญญัติน4 ี หรื อใช้เครื& องมือบังคับไม่ให้เคลื&อนย้ายรถดังกล่าวได้
การเคลื&อนย้ายรถหรื อใช้เครื& องมือบังคับให้รถที&หยุดหรื อจอดอยู่ไม่ให้เคลื&อนย้ายได้ตาม
วรรคสอง เจ้าพนักงานจราจรหรื อพนักงานเจ้าหน้าที&ไม่ตอ้ งรับผิดสําหรับ ความเสี ยหายใดๆ ที&เกิดขึ4นจาก
การปฏิบตั ิตามมาตรานี4 เว้นแต่ความเสี ยหายนั4นจะเกิดขึ4นจากการกระทําโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่อ
เจ้าของรถหรื อผูข้ บั ขี&ตอ้ งชําระค่าใช้จ่ายในการที&รถถูกเคลื&อนย้ายหรื อถูกใช้เครื& องมือบังคับ
ไม่ให้เคลื&อนย้าย ตลอดจนค่าดูแลรักษารถระหว่างที&อยูใ่ นความครอบครองของเจ้าพนักงานจราจรหรื อ
พนักงานเจ้าหน้าที& ทั4งนี4 ตามอัตราที&กาํ หนดในกฎกระทรวง ซึ& งต้องกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าคันละ
ห้าร้อยบาทและค่าดูแลรักษาไม่นอ้ ยกว่าวันละสองร้อยบาท
เงินที&ได้จากเจ้าของรถหรื อผูข้ บั ขี&ซ& ึ งชําระตามวรรคสี& เป็ นรายได้ที&ไม่ตอ้ งนําส่ ง
กระทรวงการคลัง และให้นาํ มาเป็ นค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิการตามมาตรานี4 ตามระเบียบที&อธิ บดีกาํ หนด
ในกรณี ที&เจ้าของรถหรื อผูข้ บั ขี&ไม่ชาํ ระค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาตามวรรคสี& เจ้าพนักงาน
จราจรหรื อพนักงานเจ้าหน้าที&มีอาํ นาจยึดหน่วงรถนั4นไว้ได้จนกว่าจะได้รับชําระค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษา
ดังกล่าว โดยในระหว่างที&ยึดหน่วงนั4นให้คาํ นวณค่าดูแลรักษาเป็ นรายวัน ถ้าพ้นกําหนดสามเดือนแล้ว
เจ้าของรถหรื อผูข้ บั ขี&ยงั ไม่ชาํ ระค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานจราจรหรื อพนักงาน
เจ้าหน้าที&มีอาํ นาจนํารถนั4นออกขายทอดตลาดได้ เงินที&ได้จากการขายทอดตลาด เมื&อได้หกั ค่าใช้จ่ายในการ
ขายทอดตลาดค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาที&คา้ งชําระแล้ว เหลือเงินเท่าใดให้คืนแก่เจ้าของหรื อผูม้ ีสิทธิ ที&
แท้จริ งต่อไป
มาตรา ๖๐ การหยุดรถหรื อการจอดรถในทางเดินรถนอกเขตเทศบาล ผูข้ บั ขี&ตอ้ งหยุดรถ
หรื อจอดรถ ณ ที&ซ& ึ งผูข้ บั ขี&ซ& ึ งขับรถอื&นจะเห็นได้ในระยะไม่นอ้ ยกว่าหนึ& งร้อยห้าสิ บเมตร
มาตรา ๖๑ ในเวลาที&มีแสงสว่างไม่เพียงพอที&ผขู ้ บั ขี&จะมองเห็นรถที&จอดในทางเดินรถได้
โดยชัดแจ้งในระยะไม่นอ้ ยกว่าหนึ& งร้อยห้าสิ บเมตรผูข้ บั ขี&ซ& ึ งจอดรถในทางเดินรถหรื อไหล่ทางต้องเปิ ดไฟ
หรื อใช้แสงสว่างตามประเภท ลักษณะ และเงื&อนไขที&กาํ หนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๖๒ ในทางเดินรถตอนใดที&มีทางรถไฟผ่าน ถ้าปรากฏว่า
(๑) มีเครื& องหมายหรื อสัญญาณระวังรถไฟแสดงว่ารถไฟกําลังจะผ่าน
(๒) มีส&ิ งปิ ดกั4นหรื อมีเจ้าหน้าที&ให้สัญญาณแสดงว่ารถไฟกําลังจะผ่าน
(๓) มีเสี ยงสัญญาณของรถไฟหรื อรถไฟกําลังแล่นผ่านเข้ามาใกล้อาจเกิดอันตรายในเมื&อจะ
ขับรถผ่านไป
ผูข้ บั ขี&ตอ้ งลดความเร็ วของรถและหยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่นอ้ ยกว่าห้าเมตร เมื&อ
รถไฟผ่านไปแล้วและมีเครื& องหมายหรื อสัญญาณให้รถผ่านได้ ผูข้ บั ขี&จึงจะขับรถผ่านไปได้
มาตรา ๖๓ ในทางเดินรถตอนใดที&มีทางรถไฟผ่านไม่วา่ จะมีเครื& องหมายระวังรถไฟหรื อไม่
ถ้าทางรถไฟนั4นไม่มีสัญญาณระวังรถไฟหรื อสิ& งปิ ดกั4น ผูข้ บั ขี&ตอ้ งลดความเร็ วของรถและหยุดรถห่ างจาก
ทางรถไฟในระยะไม่นอ้ ยกว่าห้าเมตรเมื&อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงจะขับรถผ่านไปได้
มาตรา ๖๔ ในขณะที&ผขู ้ บั ขี&รถโรงเรี ยนหยุดรถในทางเดินรถเพื&อรับส่ งนักเรี ยนขึ4นหรื อลง
ให้ผขู้ บั ขี&ซ& ึ งขับรถอื&นตามมาในทิศทางเดียวกันหรื อสวนกันกับรถโรงเรี ยนใช้ความระมัดระวังและลด
ความเร็วของรถ เมื&อเห็นว่าปลอดภัยจึงให้ขบั รถผ่านไปได้
ลักษณะ ๔
การใช้ทางเดินรถที&จดั เป็ นช่องเดินรถประจําทาง

มาตรา ๖๕ เมื&อเจ้าพนักงานจราจรได้ประกาศกําหนดให้ช่องเดินรถใดเป็ นช่องเดินรถ
ประจําทาง ผูข้ บั ขี&รถโดยสารประจําทางและรถบรรทุกคนโดยสารตามประเภทที&อธิ บดีกาํ หนด ซึ& งอยูใ่ น
ระหว่างรับส่ งหรื อบรรทุกคนโดยสาร ต้องขับขี&รถภายในช่องเดินรถประจําทาง และจะขับขี&รถออกนอกช่อง
เดินรถประจําทางได้เมื&อมีส&ิ งกีดขวางอยูใ่ นช่องเดินรถประจําทางนั4น หรื อเมื&อต้องปฏิบตั ิตามคําสั&งของ
พนักงานเจ้าหน้าที&
รถบรรทุกคนโดยสารประเภทใดจะต้องเดินในช่องเดินรถประจําทางให้เป็ นไปตามที&
อธิ บดีกาํ หนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในการประกาศกําหนดให้ช่องเดินรถใดเป็ นช่องเดินรถประจําทางตามวรรคหนึ& ง จะ
กําหนดเวลาการใช้ช่องเดินรถประจําทางไว้ดว้ ยก็ได้

กรณี จาํ เป็ นเกี&ยวกับการจราจร เจ้าพนักงานจราจรมีอาํ นาจประกาศให้รถบรรทุกคน
โดยสารประเภทหนึ&งประเภทใดที& อธิ บดีกาํ หนดตามวรรคสองจะต้องเดินในช่องเดินรถประจําทางในทาง
สายใดตอนใดก็ได้
มาตรา ๖๖ ห้ามมิให้ผขู้ บั ขี&รถอื&นนอกจากรถโดยสารประจําทางหรื อรถบรรทุกคนโดยสาร
ประเภทที&อธิ บดีกาํ หนด ขับรถในช่องเดินรถประจําทางเว้นแต่จะปฏิบตั ิตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
นี4
ลักษณะ ๕
ข้อกําหนดเกี&ยวกับความเร็ วของรถ

มาตรา ๖๗ ผูข้ บั ขี&ตอ้ งขับรถด้วยอัตราความเร็วตามที& กาํ หนดในกฎกระทรวงหรื อตาม
เครื& องหมายจราจรที&ได้ติดตั4งไว้ในทาง
เครื& องหมายจราจรที&ติดตั4งไว้ตามวรรคหนึ& ง จะกําหนดอัตราความเร็ วขั4นสู งหรื อขั4นตํ&าก็ได้
แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราความเร็ วที&กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๘ ผูข้ บั ขี&ซ& ึงจะเลี4ยวรถ ให้รถอื&นแซงหรื อผ่านขึ4นหน้า จอดรถ หยุดรถ หรื อกลับรถ
ต้องลดความเร็ วของรถ
มาตรา ๖๙ ผูข้ บั ขี&ซ& ึ งขับรถในทางเดินรถบนเนิ นเขา บนสะพาน ที&เชิงสะพาน ที&แคบ ทาง
โค้ง ทางลาด ที&คบั ขัน หรื อที&มีหมอก ฝน ฝุ่ น หรื อควัน จนทําให้ไม่อาจเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะหกสิ บ
เมตร ต้องลดความเร็ วของรถในลักษณะที&จะให้เกิดความปลอดภัย
มาตรา ๗๐ ผูข้ บั ขี&ซ& ึงขับรถเข้าใกล้ทางร่ วมทางแยก ทางข้ามเส้นให้รถหยุด หรื อวงเวียน
ต้องลดความเร็ วของรถ
ลักษณะ ๖
การขับรถผ่านทางร่ วมทางแยกหรื อวงเวียน

มาตรา ๗๑ ภายใต้บงั คับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๖ เมื&อผูข้ บั ขี&ขบั รถมาถึงทางร่ วมทางแยก
ให้ผขู้ บั ขี&ปฏิบตั ิดงั นี4
(๑) ถ้ามีรถอื&นอยู่ในทางร่ วมทางแยก ผูข้ บั ขี&ตอ้ งให้รถในทางร่ วมทางแยกนั4นผ่านไปก่อน
(๒) ถ้ามาถึงทางร่ วมทางแยกพร้อมกันและไม่มีรถอยูใ่ นทางร่ วมทางแยก ผูข้ บั ขี&ตอ้ งให้รถ
ที&อยู่ทางด้านซ้ายของตนผ่านไปก่อน เว้นแต่ในทางร่ วมทางแยกใดมีทางเดินรถทางเอกตัดผ่านทางเดินรถ
ทางโท ให้ผขู้ บั ขี&ซ& ึ งขับรถในทางเอกมีสิทธิขบั ผ่านไปก่อน
(๓) ถ้าสัญญาณจราจรไฟสี เขียวปรากฏข้างหน้า แต่ในทางร่ วมทางแยกมีรถอื&นหยุดขวาง
อยูจ่ นไม่สามารถผ่านพ้นทางร่ วมทางแยกไปได้ ผูข้ บั ขี&จะต้องหยุดรถที&หลังเส้นให้รถหยุดจนกว่าจะสามารถ
เคลื&อนรถผ่านพ้นทางร่ วมทางแยกไปได้
มาตรา ๗๒ ทางเดินรถทางเอกได้แก่ทางเดินรถดังต่อไปนี4
(๑) ทางเดินรถที&ได้ติดตั4งเครื& องหมายจราจรแสดงว่าเป็ นทางเดินรถทางเอก
(๒) ทางเดินรถที&มีป้ายหยุดหรื อป้ ายที&มีคาํ ว่า “ให้ทาง” ติดตั4งไว้ หรื อทางเดินรถที&มีคาํ ว่า
หยุดหรื อเส้นหยุดซึ& งเป็ นเส้นขาวทึบหรื อเส้นให้ทางซึ& งเป็ นเส้นขาวประบนผิวทาง ให้ทางเดินรถที&ขวาง
ข้างหน้าเป็ นทางเดินรถทางเอก
(๓) ในกรณี ที&ไม่มีเครื& องหมายจราจรตาม (๑) หรื อไม่มีป้ายหรื อเส้นหรื อข้อความบนผิว
ทางตาม (๒) ให้ทางเดินรถที&มีช่องเดินรถมากกว่าเป็ นทางเดินรถทางเอก
(๔) ถนนที&ตดั หรื อบรรจบกับตรอกหรื อซอย ให้ทางเดินรถที&เป็ นถนนเป็ นทางเดินรถทาง
เอก
ทางเดินรถอื&นที&มิใช่ทางเดินรถทางเอกตามวรรคหนึ& ง ให้เป็ นทางเดินรถทางโท
มาตรา ๗๓ ในกรณี ที&วงเวียนใดได้ติดตั4งสัญญาณจราจรหรื อเครื& องหมายจราจร ผูข้ บั ขี&ตอ้ ง
ปฏิบตั ิตามสัญญาณจราจรหรื อเครื& องหมายจราจรนั4น
ถ้าไม่มีสัญญาณจราจรหรื อเครื& องหมายจราจรตามวรรคหนึ&ง เมื&อผูข้ บั ขี&ขบั รถมาถึงวงเวียน
ต้องให้สิทธิ แก่ผขู ้ บั ขี&ซ& ึ งขับรถอยู่ในวงเวียนทางด้านขวาของตนขับผ่านไปก่อน
ในกรณี ที&พนักงานเจ้าหน้าที&เห็นสมควรเพื&อความปลอดภัยหรื อความสะดวกในการจราจร
จะให้สัญญาณจราจรเป็ นอย่างอื&นนอกจากที&บญั ญัติไว้ในวรรคหนึ&งหรื อวรรคสองก็ได้ ในกรณี เช่นนี4ผขู ้ บั ขี&
ต้องปฏิบตั ิตามสัญญาณจราจรที&พนักงานเจ้าหน้าที& กาํ หนดให้
มาตรา ๗๔ ผูข้ บั ขี&ซ& ึ งขับรถออกจากทางส่ วนบุคคลหรื อทางเดินรถในบริ เวณอาคาร เมื&อจะ
ขับรถผ่านหรื อเลี4ยวสู่ทางเดินรถที&ตดั ผ่านต้องหยุดรถเพื&อให้รถที& กาํ ลังผ่านทางหรื อรถที&กาํ ลังแล่นอยู่ใน
ทางเดินรถผ่านไปก่อนเมื&อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงขับรถต่อไปได้

ลักษณะ ๗
รถฉุกเฉิน

มาตรา ๗๕ ในขณะที&ผขู ้ บั ขี&ขบั รถฉุ กเฉิ นไปปฏิบตั ิหน้าที& ผูข้ บั ขี&มีสิทธิ ดงั นี4
(๑) ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ ใช้เสี ยงสัญญาณไซเรน หรื อเสี ยงสัญญาณอย่างอื&นตามที&
อธิ บดีกาํ หนดไว้
(๒) หยุดรถหรื อจอดรถ ณ ที&หา้ มจอด
(๓) ขับรถเกินอัตราความเร็ วที&กาํ หนดไว้
(๔) ขับรถผ่านสัญญาณจราจรหรื อเครื& องหมายจราจรใดๆ ที&ให้รถหยุด แต่ตอ้ งลดความเร็ ว
ของรถให้ชา้ ลงตามสมควร
(๕) ไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามบทแห่งพระราชบัญญัติน4 ีหรื อข้อบังคับการจราจรเกี&ยวกับช่องเดิน
รถ ทิศทางของการขับรถหรื อการเลี4ยวรถที&กาํ หนดไว้
ในการปฏิบตั ิตามวรรคหนึ& ง ผูข้ บั ขี&ตอ้ งใช้ความระมัดระวังตามควรแก่กรณี
มาตรา ๗๖ เมื&อคนเดินเท้า ผูข้ บั ขี& หรื อผูข้ ี&หรื อควบคุมสัตว์เห็นรถฉุกเฉินในขณะปฏิบตั ิ
หน้าที&ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ หรื อได้ยินเสี ยงสัญญาณไซเรน หรื อเสี ยงสัญญาณอย่างอื&นตามที&อธิ บดี
กําหนดไว้ คนเดินเท้า ผูข้ บั ขี&หรื อผูข้ ี&หรื อควบคุมสัตว์ตอ้ งให้รถฉุกเฉิ นผ่านไปก่อนโดยปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี4
(๑) สําหรับคนเดินเท้าต้องหยุดและหลบให้ชิดขอบทาง หรื อขึ4นไปบนทางเขตปลอดภัย
หรื อไหล่ทางที& ใกล้ที&สุด
(๒) สําหรับผูข้ บั ขี&ตอ้ งหยุดรถหรื อจอดรถให้อยูช่ ิดขอบทางด้านซ้ายหรื อในกรณี ที&มีช่อง
เดินรถประจําทางอยูท่ างด้านซ้ายสุ ดของทางเดินรถต้องหยุดรถหรื อจอดรถให้อยู่ชิดช่องเดินรถประจําทาง
แต่หา้ มหยุดรถหรื อจอดรถในทางร่ วมทางแยก
(๓) สําหรับผูข้ ี&หรื อควบคุมสัตว์ตอ้ งบังคับสัตว์ให้หยุดชิดทาง แต่หา้ มหยุดในทางร่ วมทาง
แยก
ในการปฏิบตั ิตาม (๒) และ (๓) ผูข้ บั ขี&และผูข้ ี&หรื อควบคุมสัตว์ตอ้ งรี บกระทําโดยเร็ วที&สุด
เท่าที&จะกระทําได้และต้องใช้ความระมัดระวังตามควรแก่กรณี
ลักษณะ ๘
การลากรถหรื อการจูงรถ

มาตรา ๗๗ ห้ามมิให้ผใู ้ ดใช้รถทุกชนิดลากรถหรื อจูงรถอื&นไปในทางเกินหนึ& งคัน เว้นแต่
จะได้รับอนุญาตจากอธิ บดี
วิธีลากรถหรื อจูงรถ และการมีเครื& องหมายเพื&อความปลอดภัยในการลากรถหรื อจูงรถให้
กําหนดในกฎกระทรวง
ลักษณะ ๙
อุบตั ิเหตุ

มาตรา ๗๘ ผูใ้ ดขับรถหรื อขี&หรื อควบคุมสัตว์ในทางซึ& งก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บุคคล
หรื อทรัพย์สินของผูอ้ ื&นไม่วา่ จะเป็ นความผิดของผูข้ บั ขี&หรื อผูข้ ี&หรื อควบคุมสัตว์หรื อไม่กต็ าม ต้องหยุดรถ
หรื อสัตว์ และให้ความช่วยเหลือตามสมควร และพร้อมทั4งแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที&ที&
ใกล้เคียงทันที กับต้องแจ้งชื&อตัว ชื&อสกุล และที&อยูข่ องตนและหมายเลขทะเบียนรถแก่ผไู้ ด้รับความเสี ยหาย
ด้วย
ในกรณี ที&ผขู ้ บั ขี&หรื อผูข้ ี&หรื อควบคุมสัตว์หลบหนีไปหรื อไม่แสดงตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที&
ณ สถานที&เกิดเหตุ ให้สนั นิษฐานว่าเป็ นผูก้ ระทําความผิดและให้พนักงานเจ้าหน้าที& มีอาํ นาจยึดรถคันที& ผขู้ บั ขี&
หลบหนีหรื อไม่แสดงตนว่าเป็ นผูข้ บั ขี& จนกว่าคดีถึงที&สุดหรื อได้ตวั ผูข้ บั ขี& ถ้าเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองไม่
แสดงตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที&ภายในหกเดือนนับแต่วนั เกิดเหตุ ให้ถือว่ารถนั4นเป็ นทรัพย์สินซึ& งได้ใช้ในการ
กระทําความผิด หรื อเกี&ยวกับการกระทําความผิดและให้ตกเป็ นของรัฐ
ลักษณะ ๑๐
รถจักรยาน

มาตรา ๗๙ ทางใดที&ได้จดั ทําไว้สาํ หรับรถจักรยาน ผูข้ บั ขี&รถจักรยานต้องขับในทางนั4น
มาตรา ๘๐ รถจักรยานที&ใช้ในทางเดินรถ ไหล่ทางหรื อทางที&จดั ทําไว้สาํ หรับรถจักรยาน ผู ้
ขับขี&รถจักรยานต้องจัดให้มี
(๑) กระดิ&งที&ให้เสี ยงสัญญาณได้ยินได้ในระยะไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บเมตร
(๒) เครื& องห้ามล้อที&ใช้การได้ดี เมื&อใช้สามารถทําให้รถจักรยานหยุดได้ทนั ที

(๓) โคมไฟติดหน้ารถจักรยานแสงขาวไม่นอ้ ยกว่าหนึ& งดวงที&ให้แสงไฟส่ องตรงไป
ข้างหน้าเห็นพื4นทางได้ชดั เจนในระยะไม่นอ้ ยกว่าสิ บห้าเมตร และอยู่ในระดับตํ&ากว่าสายตาของผูข้ บั ขี&ซ& ึ งขับ
รถสวนมา
(๔) โคมไฟติดท้ายรถจักรยานแสงแดงไม่นอ้ ยกว่าหนึ& งดวงที& ให้แสงสว่างตรงไปข้างหลัง
หรื อติดวัตถุสะท้อนแสงสี แดงแทน ซึ& งเมื&อถูกไฟส่ องให้มีแสงสะท้อน
มาตรา ๘๑ ในเวลาต้องเปิ ดไฟตามมาตรา ๑๑ หรื อมาตรา ๖๑ ผูข้ บั ขี&รถจักรยานอยูใ่ น
ทางเดินรถ ไหล่ทาง หรื อทางที&จดั ทําไว้สาํ หรับรถจักรยานต้องจุดโคมไฟแสงขาวหน้ารถเพื&อให้ผขู ้ บั ขี&หรื อ
คนเดินเท้า ซึ& งขับรถหรื อเดินสวนมาสามารถมองเห็นรถ
มาตรา ๘๒ ผูข้ บั ขี&รถจักรยานต้องขับให้ชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถ ไหล่ทางหรื อ
ทางที&จดั ทําไว้สาํ หรับรถจักรยานให้มากที&สุดเท่าที&จะทําได้ แต่ในกรณี ที&มีช่องเดินรถประจําทางด้านซ้ายสุ ด
ของทางเดินรถต้องขับขี&รถจักรยานให้ชิดช่องเดินรถประจําทางนั4น
มาตรา ๘๓ ในทางเดินรถ ไหล่ทาง หรื อทางที&จดั ทําไว้สาํ หรับรถจักรยาน ห้ามมิให้ผขู ้ บั ขี&
รถจักรยาน
(๑) ขับโดยประมาทหรื อน่าหวาดเสี ยวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรื อทรัพย์สิน
(๒) ขับโดยไม่จบั คันบังคับรถ
(๓) ขับขนานกันเกินสองคัน เว้นแต่ขบั ในทางที&จดั ไว้สาํ หรับรถจักรยาน
(๔) ขับโดยนัง& บนที& อื&นอันมิใช่อานที&จดั ไว้เป็ นที&นง&ั ตามปกติ
(๕) ขับโดยบรรทุกบุคคลอื&นเว้นแต่รถจักรยานสามล้อสําหรับบรรทุกคน ทั4งนี4 ตาม
เงื&อนไขที&เจ้าพนักงานจราจรกําหนด
(๖) บรรทุก หรื อถือสิ& งของ หี บห่อ หรื อของใดๆ ในลักษณะที&เป็ นการกีดขวางการจับคัน
บังคับรถหรื ออันอาจจะเกิดอันตรายแก่บุคคลหรื อทรัพย์สิน
(๗) เกาะหรื อพ่วงรถอื&นที&กาํ ลังแล่นอยู่
มาตรา ๘๔ เว้นแต่บทบัญญัติในลักษณะนี4จะได้บญั ญัติไว้เป็ นอย่างอื&นให้ผขู ้ บั ขี&รถจักรยาน
ปฏิบตั ิตามมาตรา 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 ด้วยโดยอนุโลม
ลักษณะ ๑๑
รถบรรทุกคนโดยสาร

มาตรา ๘๕ ห้ามมิให้เจ้าของรถบรรทุกคนโดยสารหรื อผูข้ บั ขี&รถบรรทุกคนโดยสารรับ
บรรทุกศพหรื อคนที&เป็ นโรคเรื4 อนหรื อโรคติดต่อที&ตอ้ งแจ้งความตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อร่ วมไปกับ
คนโดยสารอื&น เว้นแต่
(๑) ในกรณี ที&รถบรรทุกคนโดยสารนั4นไม่ใช้บรรทุกคนโดยสารอื&น จะบรรทุกคนที&เป็ น
โรคเรื4 อนหรื อโรคติดต่อที&ตอ้ งแจ้งความตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อก็ได้
(๒) ในกรณี ที&รถบรรทุกคนโดยสารนั4นไม่ใช้บรรทุกคนโดยสารอื&น จะบรรทุกศพร่ วมไป
กับญาติหรื อผูม้ ีหน้าที&เกี&ยวข้องกับศพนั4นก็ได้
มาตรา ๘๖ ห้ามมิให้เจ้าของรถบรรทุกคนโดยสาร ผูข้ บั ขี&รถบรรทุกคนโดยสาร ผูเ้ ก็บค่า
โดยสารหรื อบุคคลใดที& มีส่วนได้เสี ยเกี&ยวกับรถบรรทุกคนโดยสารเรี ยกให้คนขึ4นรถโดยส่ งเสี ยงอื4ออึง หรื อ
ในลักษณะที&ก่อความรําคาญให้แก่คนโดยสาร หรื อผูอ้ ื&นหรื อต้อน ดึง เหนี& ยว หรื อยึดยื4อ คนหรื อสิ& งของของ
คนนั4นเพื&อให้คนขึ4นรถบรรทุกคนโดยสารคันใดคันหนึ& ง
มาตรา ๘๗ ห้ามมิให้เจ้าของรถบรรทุกคนโดยสาร ผูข้ บั ขี&รถบรรทุกคนโดยสารหรื อผูเ้ ก็บ
ค่าโดยสาร ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
มาตรา ๘๘ ผูข้ บั ขี&รถบรรทุกคนโดยสารต้องหยุดรถและส่ งคนโดยสารที&เครื& องหมายหยุด
รถประจําทางหรื อ ณ สถานที& ตามที&ตกลงกันไว้แล้วแต่กรณี
มาตรา ๘๙ ห้ามมิให้ผขู ้ บั ขี&รถบรรทุกคนโดยสารหรื อผูเ้ ก็บค่าโดยสารรับบรรทุกคน
โดยสารเกินจํานวนที&กฎหมายกําหนด
ในการนับจํานวนคนโดยสารให้ถือว่าเด็กอายุไม่เกินสิ บปี จํานวนสองคนเท่ากับคนโดยสาร
หนึ& งคน
มาตรา ๙๐ ห้ามมิให้ผขู ้ บั ขี&รถบรรทุกคนโดยสาร

(๑) ขับรถเที&ยวเร่ หาคนขึ4นรถ
(๒) จอดรถเป็ นคันหัวแถวของรถคันอื&นห่างจากเครื& องหมายจราจรเกินหนึ& งเมตร
(๓) จอดรถห่างจากท้ายรถคันหน้าเกินหนึ& งเมตร
มาตรา ๙๑ ห้ามมิให้ผขู ้ บั ขี&รถบรรทุกคนโดยสารหรื อผูเ้ ก็บค่าโดยสาร
(๑) สูบบุหรี& หรื อคุยกันในขณะขับรถหรื อในขณะทําหน้าที&เก็บค่าโดยสาร
(๒) กล่าววาจาไม่สุภาพ เสี ยดสี ดูหมิ&น ก้าวร้าว หรื อแสดงกิริยาในลักษณะดังกล่าวต่อคน
โดยสารหรื อผูอ้ ื&น
มาตรา ๙๒ เมื&อจะเติมนํ4ามันเชื4อเพลิงชนิ ดไวไฟที&มีจุดวาบไฟในอุณหภูมิยี&สิบเอ็ดองศา
เซลเซี ยส หรื อตํ&ากว่านั4น ผูข้ บั ขี&รถบรรทุกคนโดยสารต้องหยุดเครื& องยนต์และต้องให้คนโดยสารลงจากรถ
ทุกคนด้วย
ลักษณะ ๑๒
รถแท็กซี&

มาตรา ๙๓ ห้ามมิให้ผขู ้ บั ขี&รถแท็กซี& ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร เว้นแต่การบรรทุก
นั4นน่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ตนหรื อแก่คนโดยสาร
ในกรณี ที&ผขู ้ บั ขี&รถแท็กซี& มีความประสงค์จะไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารให้แสดงป้ ายงด
รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร
วิธีการแสดงป้ ายและลักษณะของป้ ายงดรับจ้างบรรทุกคนโดยสารให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยรถยนต์
มาตรา ๙๔ ห้ามมิให้ผขู ้ บั รถแท็กซี& รับบรรทุกคนโดยสารเกินจํานวนที&ได้กาํ หนดไว้ใน
ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
ในการนับจํานวนคนโดยสารให้ถือว่าเด็กอายุไม่เกินสิ บปี จํานวนสองคนเท่ากับคนโดยสาร
หนึ& งคน
มาตรา ๙๕ ห้ามมิให้ผใู ้ ด
(๑) เรี ยกให้คนขึ4นรถแท็กซี& โดยส่ งเสี ยงอื4ออึงหรื อในลักษณะที&ก่อความรําคาญให้แก่คน
โดยสารหรื อผูอ้ ื&น

(๒) ต้อน ดึง เหนี&ยว หรื อยึดยื4อคนหรื อสิ& งของของคนนั4น เพื&อให้คนขึ4นรถแท็กซี& คนั ใดคัน
หนึ& ง
มาตรา ๙๖ ห้ามมิให้ผขู้ บั ขี&รถแท็กซี& เรี ยกเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที&ปรากฏจากมาตรแท็กซี&
ลักษณะและวิธีการใช้มาตรแท็กซี& ให้เป็ นไปตามที&กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๙๗ คนโดยสารต้องชําระค่าโดยสารตามอัตราที&ปรากฏจากมาตรแท็กซี&
มาตรา ๙๘ บทบัญญัติมาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗ จะใช้บงั คับในท้องที&ใด และจะใช้บงั คับ
กับรถแท็กซี& ทุกประเภทหรื อบางประเภทโดยมีเงื&อนไขอย่างใด ให้เป็ นไปตามที&กาํ หนดในพระราชกฤษฎีกา
ในท้องที&ใดที&มิได้มีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ& งใช้บงั คับ ห้ามมิให้ผขู้ บั ขี&รถแท็กซี& ใน
ท้องที&น4 นั เรี ยกเก็บค่าโดยสารเกินราคาที&ตกลงกันได้กบั คนโดยสารและคนโดยสารต้องชําระค่าโดยสาร
ตามที& ตกลงไว้น4 นั
บทบัญญัติในวรรคสองให้ใช้บงั คับแก่กรณี ของรถแท็กซี& ประเภทที&มิได้กาํ หนดไว้ในพระ
ราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ& งด้วย
มาตรา ๙๙ ในขณะขับรถ ห้ามมิให้ผขู ้ บั ขี&รถแท็กซี&
(๑) สูบบุหรี& เปิ ดวิทยุ หรื อกระทําด้วยประการใดๆ ในลักษณะที&ก่อความรําคาญให้แก่คน
โดยสาร
(๒) ยื&นมือ แขน หรื อส่ วนใดส่ วนหนึ&งของร่ างกายออกนอกรถ เว้นแต่เป็ นการกระทํา
เพื&อให้สญ
ั ญาณตามมาตรา ๓๗
(๓) จับคันบังคับรถด้วยมือเพียงข้างเดียว เว้นแต่มีเหตุจาํ เป็ น
(๔) ใช้เสี ยงสัญญาณเมื&อเข้าไปในบริ เวณโรงพยาบาล สถานที&ทาํ งานหรื อสถานศึกษา
(๕) ใช้เสี ยงสัญญาณแตรเพื&อเร่ งรถอื&น
(๖) แซงหรื อตัดหน้ารถอื&นในลักษณะฉวัดเฉวียนเป็ นที&น่าหวาดเกรงว่าจะเกิดอันตราย
(๗) ขับรถเข้าในบริ เวณบ้านของผูอ้ ื&น
(๘) รับคนโดยสารภายในบริ เวณที&เจ้าพนักงานจราจรได้กาํ หนดเครื& องหมายจราจรห้ามรับ
คนโดยสาร
(๙) กล่าววาจาไม่สุภาพ เสี ยดสี ดูหมิ&น ก้าวร้าว หรื อแสดงกริ ยาในลักษณะดังกล่าวต่อคน
โดยสารหรื อผูอ้ ื&น

มาตรา ๑๐๐ ผูข้ บั ขี&รถแท็กซี& ตอ้ งพาคนโดยสารไปยังสถานที&ที&วา่ จ้างตามเส้นทางที&ส4 นั ที&สุด
หรื อเส้นทางที&ไม่ออ้ มเกินควร และต้องส่ งคนโดยสาร ณ สถานที&ตามที& ตกลงกันไว้
ห้ามมิให้ผขู ้ บั ขี&รถแท็กซี& พาคนโดยสารไปทอดทิ4งระหว่างทางไม่วา่ ด้วยประการใดๆ
มาตรา ๑๐๑ ผูข้ บั ขี&รถแท็กซี& ตอ้ งแต่งกายและมีเครื& องหมายเย็บติดหรื อปั กไว้ที&เครื& องแต่ง
กาย
ลักษณะเครื& องแต่งกายและเครื& องหมายให้เป็ นไปตามที&อธิ บดีประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษา
ความในวรรคหนึ&งให้ใช้บงั คับเมื&อพ้นกําหนดหกสิ บวันนับแต่วนั ที&ประกาศของอธิ บดีใช้
บังคับ
มาตรา ๑๐๒ เมื&อรัฐมนตรี เห็นสมควรให้ผปู ้ ระกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยใช้รถ
แท็กซี& ในท้องที&ใดต้องจอดพักรถ ณ สถานที&ที&ใดเป็ นการเฉพาะก็ให้กระทําได้โดยตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา
ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ให้ระบุทอ้ งที& และวิธีการเกี&ยวกับการจัดให้มีที&จอดพักรถด้วย
ลักษณะ ๑๓
คนเดินเท้า

มาตรา ๑๐๓ ทางใดที&มีทางเท้าหรื อไหล่ทางอยูข่ า้ งทางเดินรถให้คนเดินเท้าเดินบนทางเท้า
หรื อไหล่ทาง ถ้าทางนั4นไม่มีทางเท้าอยูข่ า้ งทางเดินรถให้เดินริ มทางด้านขวาของตน
มาตรา ๑๐๔ ภายในระยะไม่เกินหนึ& งร้อยเมตรนับจากทางข้ามห้ามมิให้คนเดินเท้าข้ามทาง
นอกทางข้าม
มาตรา ๑๐๕ คนเดินเท้าซึ& งประสงค์จะข้ามทางเดินรถในทางข้ามที& มีไฟสัญญาณจราจร
ควบคุมคนเดินเท้า ให้ปฏิบตั ิตามไฟสัญญาณจราจรที&ปรากฏต่อหน้า ดังต่อไปนี4
(๑) เมื&อมีสัญญาณจราจรไฟสี แดง ไม่วา่ จะมีรูปหรื อข้อความเป็ นการห้ามมิให้คนเดินเท้า
ข้ามทางเดินรถด้วยหรื อไม่ก็ตาม ให้คนเดินเท้าหยุดรออยู่บนทางเท้า บนเกาะแบ่งทางเดินรถหรื อในเขต
ปลอดภัย เว้นแต่ทางใดที&ไม่มีทางเท้า ให้หยุดรอบนไหล่ทางหรื อขอบทาง
(๒) เมื&อมีสัญญาณจราจรไฟสี เขียว ไม่วา่ จะมีรูปหรื อข้อความเป็ นการอนุญาตให้คนเดิน
เท้าข้ามทางเดินรถด้วยหรื อไม่กต็ าม ให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถได้

(๓) เมื&อมีสญ
ั ญาณจราจรไฟสี เขียวกระพริ บทางด้านใดของทางให้คนเดินเท้าที&ยงั มิได้ขา้ ม
ทางเดินรถหยุดรอบนทางเท้า บนเกาะแบ่งทางเดินรถหรื อในเขตปลอดภัย แต่ถา้ กําลังข้ามทางเดินรถให้ขา้ ม
ทางเดินรถโดยเร็ ว
มาตรา ๑๐๖ คนเดินเท้าซึ& งประสงค์จะข้ามทางเดินรถในทางข้ามหรื อทางร่ วมทางแยกที& มี
สัญญาณจราจรควบคุมการใช้ทางให้ปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี4
(๑) เมื&อมีสัญญาณจราจรไฟสี แดงให้รถหยุดทางด้านใดของทางให้คนเดินเท้าข้ามทางเดิน
รถตามที&รถหยุดนั4น และต้องข้ามทางเดินรถภายในทางข้าม
(๒) เมื&อมีสัญญาณจราจรไฟสี เขียวให้รถผ่านทางด้านใดของทางห้ามมิให้คนเดินเท้าข้าม
ทางเดินรถด้านนั4น
(๓) เมื&อมีสญ
ั ญาณจราจรไฟสี เหลืองอําพันหรื อไฟสี เขียวกระพริ บทางด้านใดของทาง ให้
คนเดินเท้าที&ยงั มิได้ขา้ มทางเดินรถหยุดรอบนทางเท้าบนเกาะแบ่งทางเดินรถ หรื อในเขตปลอดภัย แต่ถา้
กําลังข้ามทางเดินรถอยู่ในทางข้ามให้ขา้ มทางเดินรถโดยเร็ ว
มาตรา ๑๐๗ คนเดินเท้าซึ& งประสงค์จะข้ามทางเดินรถในทางที&มีพนักงานเจ้าหน้าที&แสดง
สัญญาณจราจรให้ปรากฏไม่วา่ จะเป็ นสัญญาณด้วยมือและแขน หรื อเสี ยงสัญญาณนกหวีด ให้ปฏิบตั ิตาม
มาตรา ๑๐๖ โดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๘ ห้ามมิให้ผใู ้ ดเดินแถว เดินเป็ นขบวนแห่ หรื อเดินเป็ นขบวนใดๆ ในลักษณะที&
เป็ นการกีดขวางการจราจร เว้นแต่
(๑) เป็ นแถวทหารหรื อตํารวจ ที&มีผคู ้ วบคุมตามระเบียบแบบแผน
(๒) แถวหรื อขบวนแห่หรื อขบวนใดๆ ที& เจ้าพนักงานจราจรได้อนุญาตและปฏิบตั ิตาม
เงื&อนไขที&เจ้าพนักงานจราจรกําหนด
มาตรา ๑๐๙ ห้ามมิให้ผใู้ ดกระทําด้วยประการใดๆ บนทางเท้าหรื อทางใดๆ ซึ& งจัดไว้
สําหรับคนเดินเท้าในลักษณะที&เป็ นการกีดขวางผูอ้ ื&นโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
มาตรา ๑๑๐ ห้ามมิให้ผใู้ ดซื4 อ ขาย แจกจ่าย หรื อเรี& ยไรในทางเดินรถหรื ออกไปกลางทาง
โดยไม่มีเหตุอนั สมควรหรื อเป็ นการกีดขวางการจราจร
ลักษณะ ๑๔
สัตว์และสิ& งของในทาง

มาตรา ๑๑๑ ห้ามมิให้ผใู้ ดขี& จูง ไล่ตอ้ น หรื อปล่อยสัตว์ไปบนทางในลักษณะที&เป็ นการกีด
ขวางการจราจร และไม่มีผคู้ วบคุมเพียงพอ
มาตรา ๑๑๒ การขี& จูง หรื อไล่ตอ้ นสัตว์ไปบนทาง ให้ผขู ้ ี&หรื อควบคุมสัตว์ปฏิบตั ิตามบท
แห่ งพระราชบัญญัติน4 ีว่าด้วยรถโดยอนุโลม
มาตรา ๑๑๓ เจ้าพนักงานจราจรมีอาํ นาจออกคําสั&งห้ามขี& จูงไล่ตอ้ น หรื อปล่อยสัตว์ไปบน
ทางใดๆ เมื&อพิจารณาเห็นว่าการขี& จูง ไล่ตอ้ นหรื อปล่อยสัตว์ดงั กล่าวจะกีดขวางการจราจรหรื อจะก่อให้เกิด
ความสกปรกบนทาง
มาตรา ๑๑๔ ห้ามมิให้ผใู ้ ดวาง ตั4ง ยื&น หรื อแขวนสิ& งใดสิ& งหนึ& งหรื อกระทําด้วยประการใดๆ
ในลักษณะที&เป็ นการกีดขวางการจราจรเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็ นหนังสื อจากเจ้าพนักงานจราจร แต่เจ้า
พนักงานจราจรจะอนุญาตได้ต่อเมื&อมีเหตุอนั จําเป็ นและเป็ นการชัว& คราวเท่านั4น
ผูฝ้ ่ าฝื นบทบัญญัติในวรรคหนึ&ง นอกจากจะมีความผิดตามมาตรา ๑๔๘ แล้ว เจ้าพนักงาน
จราจรมีอาํ นาจสั&งให้ผฝู้ ่ าฝื นรื4 อถอนหรื อเคลื&อนย้ายสิ& งกีดขวางดังกล่าวได้ ถ้าไม่ยอมรื4 อถอนหรื อเคลื&อนย้าย
ให้เจ้าพนักงานจราจรมีอาํ นาจรื4 อถอนหรื อเคลื&อนย้ายได้
มาตรา ๑๑๕ ห้ามมิให้ผใู้ ดแบก หาม ลาก หรื อนําสิ& งของไปบนทางในลักษณะที&เป็ นการกีด
ขวางการจราจร
ลักษณะ ๑๕
รถม้า เกวียนและเลื&อน

มาตรา ๑๑๖ ห้ามมิให้ผขู้ บั ขี&รถม้าหรื อเกวียนหรื อเลื&อนที&เทียมด้วยสัตว์จอดรถม้าหรื อ
เกวียนหรื อเลื&อนในทางโดยไม่มีผคู ้ วบคุม เว้นแต่ได้ผกู สัตว์ที&เทียมนั4นไว้ไม่ให้ลากรถม้าหรื อเกวียนหรื อ
เลื&อนต่อไปได้
มาตรา ๑๑๗ ห้ามมิให้ผขู้ บั ขี&รถม้าปล่อยสายบังเหี ยนในเวลาขับรถม้า

มาตรา ๑๑๘ การขับรถม้าหรื อเกวียนหรื อเลื&อนที&เทียมด้วยสัตว์ให้ผขู ้ บั ขี&ปฏิบตั ิตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติน4 ี วา่ ด้วยรถโดยอนุโลม
ลักษณะ ๑๖
เขตปลอดภัย

มาตรา ๑๑๙ ห้ามมิให้ผขู้ บั ขี&รถเข้าไปในเขตปลอดภัย เว้นแต่ในกรณี จาํ เป็ นและได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรหรื อพนักงานเจ้าหน้าที&
ลักษณะ ๑๗
เบ็ดเตล็ด

มาตรา ๑๒๐ ห้ามมิให้ผขู ้ บั ขี&ขบั รถถอยหลังในลักษณะที&ไม่ปลอดภัยหรื อเป็ นการกีดขวาง
การจราจร
มาตรา ๑๒๑ ผูข้ บั ขี&รถจักรยานยนต์ตอ้ งนัง& คร่ อมบนอานที& จดั ไว้สาํ หรับให้ผขู ้ บั ขี&
รถจักรยานยนต์นง&ั ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที&ได้กาํ หนดไว้ในใบคู่มือจดทะเบียนให้บรรทุกคนโดยสารได้ คน
โดยสารจะต้องนัง& ซ้อนท้ายผูข้ บั ขี&รถจักรยานยนต์ และนัง& บนอานที&จดั ไว้สาํ หรับคนโดยสารหรื อนัง& ในที&นง&ั
พ่วงข้าง
มาตรา ๑๒๒ ผูข้ บั ขี&รถจักรยานยนต์และคนโดยสารรถจักรยานยนต์ตอ้ งสวมหมวกที&จดั ทํา
ขึ4นโดยเฉพาะเพื&อป้ องกันอันตรายในขณะขับขี&และโดยสารรถจักรยานยนต์
ห้ามมิให้ผขู ้ บั ขี&รถจักรยานยนต์ตามวรรคหนึ& งขับขี&รถจักรยานยนต์ในขณะที&คนโดยสาร
รถจักรยานยนต์มิได้สวมหมวกที&จดั ทําขึ4นโดยเฉพาะเพื&อป้ องกันอันตราย
ลักษณะและวิธีการใช้หมวกเพื&อป้ องกันอันตรายตามวรรคหนึ&ง ให้เป็ นไปตามที& กาํ หนดใน
กฎกระทรวง
ความในวรรคหนึ&งมิให้ใช้บงั คับแก่ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช หรื อผูน้ บั ถือลัทธิ
ศาสนาอื&นที& ใช้ผา้ หรื อสิ& งอื&นโพกศีรษะตามประเพณี นิยมนั4น หรื อบุคคลใดที&กาํ หนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๒๓ ห้ามมิให้ผขู้ บั ขี&รถยนต์ยอมให้ผอู้ ื&นนัง& ที&นง&ั ตอนหน้าแถวเดียวกับที&นง&ั ผูข้ บั ขี&
รถยนต์เกินสองคน
ผูข้ บั ขี&รถยนต์ตอ้ งรัดร่ างกายด้วยเข็มขัดนิ รภัยไว้กบั ที&นง&ั ในขณะขับขี&รถยนต์ และต้องจัด
ให้คนโดยสารรถยนต์ ซึ& งนัง& ที&นง&ั ตอนหน้าแถวเดียวกับที&นง&ั ผูข้ บั ขี&รถยนต์รัดร่ างกายไว้กบั ที&นง&ั ด้วยเข็มขัด
นิรภัยขณะโดยสารรถยนต์และคนโดยสารรถยนต์ดงั กล่าวต้องรัดร่ างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กบั ที&นง&ั
ในขณะโดยสารรถยนต์ดว้ ย
ประเภทหรื อชนิดของรถยนต์ ลักษณะและวิธีการใช้เข็มขัดนิรภัยตามวรรคสอง ให้เป็ นไป
ตามที&อธิ บดีกาํ หนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๒๔ ห้ามมิให้ผใู้ ดกระทําด้วยประการใดๆ อันเป็ นเหตุให้ผขู้ บั ขี& มองไม่เห็น
ทางด้านหน้าหรื อด้านข้างของรถได้โดยสะดวกในขณะขับรถ หรื อในลักษณะที&เป็ นการกีดขวางการควบคุม
บังคับรถ
ห้ามมิให้ผใู ้ ดเกาะ ห้อยโหนหรื อยื&นส่ วนหนึ& งส่ วนใดของร่ างกายออกไปนอกตัวถังรถยนต์
โดยไม่สมควร หรื อนัง& หรื อยืนในหรื อบนรถยนต์ในลักษณะที&อาจก่อให้เกิดอันตราย ในขณะที&รถยนต์
เคลื&อนที&อยูใ่ นทางเดินรถ
ห้ามมิให้ผใู ้ ดขึ4นหรื อลงรถโดยสารประจําทาง รถบรรทุกคนโดยสาร รถโรงเรี ยนหรื อรถ
แท็กซี& ในขณะที&รถดังกล่าวหยุดเพื&อรอสัญญาณไฟจราจรหรื อหยุดเพราะติดการจราจร
ห้ามมิให้ผขู ้ บั ขี&หรื อผูเ้ ก็บค่าโดยสาร รถโดยสารประจําทาง รถบรรทุกคนโดยสาร รถ
โรงเรี ยน หรื อรถแท็กซี& ยินยอมให้ผใู ้ ดกระทําการใดๆ ตามวรรคสองหรื อวรรคสาม
มาตรา ๑๒๕ การขับรถผ่านทางแคบระหว่างภูเขาหรื อระหว่างเนิ นหรื อการขับรถใน
ทางเดินรถบนภูเขาหรื อบนเนิน ผูข้ บั ขี&ตอ้ งขับรถให้ชิดขอบทางด้านซ้าย และเมื&อถึงทางโค้งผูข้ บั ขี&ตอ้ งใช้
เสี ยงสัญญาณเพื&อเตือนรถอื&นที&อาจสวนมา
มาตรา ๑๒๖ ห้ามมิให้ผขู ้ บั ขี&ใช้เกียร์ วา่ งหรื อเหยียบคลัทช์ในขณะที&ขบั รถลงตามทางลาด
หรื อไหล่เขา
มาตรา ๑๒๗ ห้ามมิให้ผขู ้ บั ขี&ขบั รถ
(๑) ตามหลังรถฉุกเฉิ นซึ& งกําลังปฏิบตั ิหน้าที&ในระยะตํ&ากว่าห้าสิ บเมตร
(๒) ผ่านเข้าไปหรื อจอดในบริ เวณเขตปฏิบตั ิการดับเพลิง
(๓) ทับสายสู บดับเพลิงที&ไม่มีเครื& องป้ องกันสายสู บในขณะเจ้าหน้าที&ดบั เพลิงปฏิบตั ิการ
ตามหน้าที& เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าหน้าที&ดบั เพลิงซึ& งปฏิบตั ิหน้าที&อยูใ่ นขณะนั4น

มาตรา ๑๒๘ ห้ามมิให้ผใู้ ดวาง เท หรื อทิ4งเศษแก้ว ตะปู ลวดนํ4ามันหล่อลื&น กระป๋ องหรื อ
สิ& งอื&นใด หรื อกระทําด้วยประการใดๆ บนทางอันอาจทําให้เกิดอันตรายหรื อเสี ยหายแก่ยานพาหนะหรื อ
บุคคล หรื อเป็ นการกีดขวางการจราจร
มาตรา ๑๒๙ ผูใ้ ดรู ้วา่ มีส&ิ งใดสิ& งหนึ&งตามมาตรา ๑๒๘ อันอยูใ่ นความดูแลของตน ตก หก
หรื อไหลอยูบ่ นทาง ผูน้ 4 นั ต้องจัดการเก็บกวาดของดังกล่าวออกจากทางทันที
มาตรา ๑๓๐ ห้ามมิให้ผใู ้ ดเผา หรื อกระทําด้วยประการใดๆ ภายในระยะห้าร้อยเมตรจาก
ทางเดินรถ เป็ นเหตุให้เกิดควันหรื อสิ& งอื&นใดในลักษณะที& อาจทําให้ไม่ปลอดภัยแก่การจราจรในทางเดินรถ
นั4น
มาตรา ๑๓๑ ผูใ้ ดเคลื&อนย้ายรถที&ชาํ รุ ดหรื อหักพังออกจากทางผูน้ 4 นั ต้องจัดการเก็บสิ& งของที&
ตกหล่นอันเนื& องจากความชํารุ ดหรื อหักพังของรถออกจากทางทันที
มาตรา ๑๓๒ ในขณะที&ใช้รถโรงเรี ยนรับส่ งนักเรี ยน เจ้าของรถหรื อผูข้ บั ขี&รถโรงเรี ยนต้อง
จัดให้มีขอ้ ความ “รถโรงเรี ยน” ขนาดสู งของตัวอักษรไม่นอ้ ยกว่าสิ บห้าเซนติเมตรติดอยูด่ า้ นหน้าและ
ด้านหลังของรถ
ถ้ารถโรงเรี ยนมีไฟสัญญาณสี แดงปิ ดเปิ ดเป็ นระยะติดไว้ดา้ นหน้าและด้านหลังของรถ
เพื&อให้รถที&สวนมาหรื อตามหลังเห็นได้โดยชัดเจน เมื&อนํารถนั4นไปใช้ในทางโดยไม่ได้ใช้รับส่ งนักเรี ยนให้
งดใช้ไฟสัญญาณสี แดงและต้องปิ ดคลุมข้อความว่า “รถโรงเรี ยน”
มาตรา ๑๓๓ รถที&เข้าขบวนแห่ ต่างๆ หรื อรถที&นาํ มาใช้เฉพาะเพื&อการโฆษณาสิ นค้าหรื อ
มหรสพที&แห่ หรื อโฆษณาไปตามทาง จะต้องรับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร เว้นแต่ขบวนแห่หรื อการ
โฆษณานั4นเป็ นของทางราชการ
รถที&ใช้โฆษณาสิ นค้าหรื อมหรสพดังกล่าวในวรรคหนึ&ง ถ้าเข้าขบวนแห่ที&รับอนุญาตแล้ว
และในการอนุญาตนั4นได้ระบุรถที&ว่านี4ไว้ดว้ ยแล้ว รถนั4นไม่จาํ ต้องได้รับอนุญาต
มาตรา ๑๓๔ ห้ามมิให้ผใู ้ ดแข่งรถในทาง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็ นหนังสื อจากเจ้า
พนักงานจราจร
ห้ามมิให้ผใู ้ ดจัด สนับสนุน หรื อส่ งเสริ มให้มีการแข่งรถในทาง เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
เป็ นหนังสื อจากเจ้าพนักงานจราจร

ลักษณะ ๑๘
อํานาจของเจ้าพนักงานจราจรและพนักงานเจ้าหน้าที&

มาตรา ๑๓๕ เพื&อความปลอดภัยหรื อความสะดวกในการจราจรเจ้าพนักงานจราจรมีอาํ นาจ
กําหนดให้บริ เวณหรื อพื4นที&ใดที&เจ้าของที&ดินได้เปิ ดให้ประชาชนใช้ในการจราจรเป็ นทางตาม
พระราชบัญญัติน4 ี
มาตรา ๑๓๖ ให้อธิบดีมีอาํ นาจแต่งตั4งผูซ้ & ึ งมีคุณสมบัติตามที&จะกําหนดและผ่านการอบรม
ตามหลักสู ตรอาสาจราจร เพื&อให้ทาํ หน้าที&ช่วยเหลือการปฏิบตั ิหน้าที&ของพนักงานเจ้าหน้าที&
คุณสมบัติของผูท้ ี&จะได้รับการอบรม รายละเอียดเกี&ยวกับการฝึ กอบรมหลักสู ตรอาสา
จราจรและหน้าที&ของอาสาจราจร ตลอดจนเครื& องแบบ เครื& องหมายให้เป็ นไปตามที& อธิ บดีกาํ หนด
มาตรา ๑๓๗ ในการปฏิบตั ิหน้าที&ที&ได้รับมอบหมายของอาสาจราจรตามพระราชบัญญัติน4 ี
ให้อาสาจราจรเป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๓๘ ในกรณี ที&มีเหตุฉุกเฉิ นหรื ออุบตั ิเหตุเกิดขึ4น ทําให้ไม่ปลอดภัย หรื อไม่สะดวก
ในการจราจรในอาณาบริ เวณใด เจ้าพนักงานจราจรหรื อพนักงานเจ้าหน้าที& มีอาํ นาจดําเนิ นการได้ตามที&
เห็นสมควรและจําเป็ นเกี&ยวกับการจราจรในอาณาบริ เวณนั4นเพื&อให้เกิดความปลอดภัยหรื อความสะดวกใน
การจราจรดังต่อไปนี4
(๑) ห้ามรถทุกชนิดหรื อบางชนิดหรื อคนเดินเท้าเดินในทางสายใดหรื อเฉพาะทางตอนใด
(๒) ห้ามหยุดหรื อจอดรถในทางสายใดหรื อเฉพาะทางตอนใด
(๓) ห้ามเลี4ยวรถ กลับรถ หรื อถอยหลังรถ ในทางสายใดหรื อเฉพาะทางตอนใด
(๔) กําหนดทางสายใดหรื อเฉพาะทางตอนใดให้รถเดินได้ทางเดียว
ทั4งนี4 ชัว& ระยะเวลาเท่าที&จาํ เป็ น
มาตรา ๑๓๙ ในทางสายใดหรื อเฉพาะทางตอนใดที&เจ้าพนักงานจราจรเห็นว่าถ้าได้ออก
ประกาศข้อบังคับหรื อระเบียบเกี&ยวกับการจราจรแล้วจะเป็ นการปลอดภัย และสะดวกในการจราจร ให้เจ้า
พนักงานจราจรมีอาํ นาจออกประกาศข้อบังคับ หรื อระเบียบดังต่อไปนี4
(๑) ห้ามรถทุกชนิดหรื อบางชนิดเดิน
(๒) ห้ามหยุดหรื อจอด

(๓) ห้ามเลี4ยวรถ กลับรถ หรื อถอยหลังรถ
(๔) กําหนดให้รถเดินได้ทางเดียว
(๕) กําหนดระยะเวลาจอดรถในทางแคบหรื อที&คบั ขัน
(๖) กําหนดอัตราความเร็ วของรถในทางภายในอัตราที&กาํ หนดในกฎกระทรวง
(๗) กําหนดช่องหรื อแนวทางเดินรถขึ4นและล่อง
(๘) กําหนดทางเดินรถทางเอกและทางเดินรถทางโท
(๙) กําหนดการจอดรถหรื อที&จอดพักรถ
(๑๐) กําหนดระเบียบการใช้ทางหรื อช่องเดินรถสําหรับรถบางประเภท
(๑๑) กําหนดระเบียบเกี&ยวกับการใช้รถโรงเรี ยน
(๑๒) กําหนดระเบียบเกี&ยวกับการบรรทุกคนโดยสารสําหรับรถจักรยาน
(๑๓) ควบคุมขบวนแห่หรื อการชุมนุมสาธารณะ
(๑๔) ควบคุมหรื อห้ามเลี4ยวรถในทางร่ วมทางแยก
(๑๕) ขีดเส้นหรื อทําเครื& องหมายจราจรบนผิวทาง หรื อติดตั4งสัญญาณจราจร หรื อ
เครื& องหมายจราจร
(๑๖) กําหนดระยะทางตอนใดให้ขบั รถลํ4าเข้าไปในเส้นกึ&งกลางของทางที&เจ้าพนักงาน
จราจรกําหนดไว้ได้
(๑๗) กําหนดระเบียบเกี&ยวกับการจอดรถที&ชาํ รุ ด หักพัง ตลอดจนรถที&ซ่อมแซมในทาง
(๑๘) กําหนดระเบียบการข้ามทางของคนเดินเท้าบนทางที&ไม่มีทางข้าม
(๑๙) กําหนดการใช้โคมไฟ
(๒๐) กําหนดการใช้เสี ยงสัญญาณ
(๒๑) กําหนดระเบียบการอนุญาตและการใช้รถที&มีลอ้ หรื อส่ วนที&สมั ผัสกับผิวทางไม่ใช่ยาง
มาตรา ๑๔๐ เมื&อเจ้าพนักงานจราจรหรื อพนักงานเจ้าหน้าที&พบว่าผูข้ บั ขี&ผใู ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่
ปฏิบตั ิตามบทแห่ งพระราชบัญญัติน4 ี หรื อกฎหมายอันเกี&ยวกับรถนั4นๆ จะว่ากล่าว ตักเตือนผูข้ บั ขี& หรื อออก
ใบสัง& ให้ผขู้ บั ขี&ชาํ ระค่าปรับตามที&เปรี ยบเทียบก็ได้ ในกรณี ที&ไม่พบตัวผูข้ บั ขี&ก็ให้ติดหรื อผูกใบสั&งไว้ที&รถที&ผู ้
ขับขี&เห็นได้ง่าย
สําหรับความผิดที&กาํ หนดไว้ในมาตรา ๑๕๗/๑ มาตรา ๑๕๙ มาตรา ๑๖๐ มาตรา ๑๖๐ ทวิ
และมาตรา ๑๖๐ ตรี ห้ามมิให้วา่ กล่าวตักเตือนหรื อทําการเปรี ยบเทียบ
ในการออกใบสั&งให้ผขู ้ บั ขี&ชาํ ระค่าปรับตามที&เปรี ยบเทียบตามวรรคหนึ& งเจ้าพนักงานจราจร
หรื อพนักงานเจ้าหน้าที&จะเรี ยกเก็บใบอนุญาตขับขี&ไว้เป็ นการชัว& คราวก็ได้ แต่ตอ้ งออกใบรับแทนใบอนุญาต
ขับขี&ให้แก่ผขู้ บั ขี&ไว้ และเจ้าพนักงานจราจรหรื อพนักงานเจ้าหน้าที&ตอ้ งรี บนําใบอนุญาตขับขี&ที&เรี ยกเก็บไว้
ไปส่ งมอบพนักงานสอบสวนภายในแปดชัว& โมง นับแต่เวลาที&ออกใบสั&ง

ใบรับแทนใบอนุญาตขับขี&ที&ออกให้ตามวรรคสามให้ใช้แทนใบอนุ ญาตขับขี&ได้เป็ นการ
ชัว& คราวไม่เกินเจ็ดวัน เมื&อเจ้าพนักงานจราจรหรื อพนักงานเจ้าหน้าที& หรื อพนักงานสอบสวนได้วา่ กล่าว
ตักเตือนหรื อทําการเปรี ยบเที ยบปรับและผูข้ บั ขี&ได้ชาํ ระค่าปรับตามที&เปรี ยบเทียบแล้ว ให้คืนใบอนุญาตขับขี&
ทันที
ในกรณี เจ้าพนักงานจราจรหรื อพนักงานเจ้าหน้าที&ออกใบสัง& แต่ไม่พบตัวผูข้ บั ขี& ให้
สันนิษฐานว่าเจ้าของรถหรื อผูค้ รอบครองรถเป็ นผูก้ ระทําผิดดังกล่าวเว้นแต่สามารถพิสูจน์ได้วา่ ผูอ้ ื&นเป็ นผู ้
ขับขี&
การกําหนดจํานวนค่าปรับตามที&เปรี ยบเทียบ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที&อธิ บดีกาํ หนด
ใบสัง& และใบรับแทนใบอนุญาตขับขี& ให้ทาํ ตามแบบที&เจ้าพนักงานจราจรกําหนด
มาตรา ๑๔๑ ผูข้ บั ขี&หรื อเจ้าของรถซึ& งได้รับใบสั&งตามมาตรา ๑๔๐ อาจเลือกปฏิบตั ิอย่างใด
อย่างหนึ& งดังต่อไปนี4
(๑) ชําระค่าปรับตามจํานวนที&ระบุไว้ในใบสั&งหรื อตามจํานวนที&พนักงานสอบสวนแจ้งให้
ทราบ ณ สถานที&ที&ระบุไว้ในใบสั&งหรื อสถานที&ที&อธิบดีกาํ หนดโดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาภายในวัน
เวลา ที&ระบุไว้ในใบสัง&
(๒) ชําระค่าปรับตามจํานวนที&ระบุไว้ในใบสั&งโดยการส่ งธนาณัติ หรื อการส่งตัวS แลกเงิน
ของธนาคารโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน สัง& จ่ายให้แก่อธิ บดีพร้อมด้วยสําเนาใบสัง& ไปยังสถานที& และ
ภายในวัน เวลา ที&ระบุไว้ในใบสั&ง เมื&อผูไ้ ด้รับใบสั&งได้ชาํ ระค่าปรับครบถ้วนถูกต้องแล้วให้คดีเป็ นอันเลิกกัน
และในกรณี ที&เจ้าพนักงานจราจรหรื อพนักงานเจ้าหน้าที&ได้เรี ยกเก็บใบอนุญาตขับขี&ไว้ให้เจ้าพนักงานจราจร
หรื อพนักงานสอบสวนรี บจัดส่ งใบอนุญาตขับขี&ที&เรี ยกเก็บไว้คืนให้แก่ผไู ้ ด้รับใบสั&งโดยเร็ว และให้ถือว่าใบ
รับการส่ งธนาณัติ หรื อใบรับการส่ งตัวS แลกเงินประกอบกับใบสั&งเป็ นใบแทนใบอนุ ญาตขับขี&ได้เป็ นเวลาสิ บ
วัน นับแต่วนั ที&ส่งธนาณัติ หรื อตัวS แลกเงินดังกล่าว วิธีการชําระค่าปรับโดยส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนและ
วิธีการส่ งใบอนุญาตขับขี&คืนให้แก่ผไู ้ ด้รับใบสั&งให้เป็ นไปตามระเบียบที&อธิ บดีกาํ หนด
มาตรา ๑๔๑ ทวิ ในกรณี ที&ผขู ้ บั ขี&หรื อเจ้าของรถซึ& งได้รับใบสั&งไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๔๑
ให้พนักงานสอบสวนมีอาํ นาจดังต่อไปนี4
(๑) ในกรณี ที&ทราบที&อยูข่ องผูข้ บั ขี&หรื อที&อยู่ของเจ้าของรถ ให้พนักงานสอบสวนออก
หมายเรี ยกผูข้ บั ขี&หรื อเจ้าของรถให้มารายงานตัวที&พนักงานสอบสวนในกรณี ดงั กล่าวนี4 ผูไ้ ด้รับหมายเรี ยก
ต้องมารายงานตัวตามวัน เวลา และ ณ สถานที&ที&ระบุไว้ในหมายเรี ยก และให้พนักงานสอบสวนดําเนินการ
เปรี ยบเทียบและว่ากล่าวตักเตือนผูไ้ ด้รับหมายเรี ยกดังกล่าว
(๒) ในกรณี ที&ไม่อาจส่ งหมายเรี ยกให้แก่ผขู้ บั ขี&หรื อเจ้าของรถได้ ให้พนักงานสอบสวนแจ้ง
เป็ นหนังสื อไปยังนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบก เพื&อให้

นายทะเบียนแจ้งให้ผมู ้ าติดต่อขอชําระภาษีประจําปี สําหรับรถคันนั4นไปรายงานตัวที&พนักงานสอบสวนตาม
หมายเรี ยก ถ้าผูม้ าติดต่อขอชําระภาษีประจําปี เป็ นเพียงตัวแทนของเจ้าของรถให้ผมู ้ าติดต่อแจ้งให้เจ้าของรถ
ทราบเพื&อไปรายงานตัวที&พนักงานสอบสวนตามหมายเรี ยก ในกรณี ดงั กล่าวนี4 ให้นายทะเบียนงดรับชําระ
ภาษีประจําปี สําหรับรถคันนั4นไว้เป็ นการชัว& คราวจนกว่าจะได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนว่าได้มีการ
ปฏิบตั ิตามหมายเรี ยกนั4นแล้ว การงดรับชําระภาษีประจําปี ไม่เป็ นเหตุให้ผนู้ 4 นั ไม่ตอ้ งชําระเงินเพิ&มตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรื อกฎหมายว่าด้วยการขนส่ งทางบก แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๔๒ เจ้าพนักงานจราจรหรื อพนักงานเจ้าหน้าที&มีอาํ นาจสั&งให้ผขู ้ บั ขี&หยุดรถในเมื&อ
(๑) รถนั4นมีสภาพไม่ถกู ต้องตามที&บญั ญัติไว้ในมาตรา ๖
(๒) เห็นว่าผูข้ บั ขี&หรื อบุคคลใดในรถนั4นได้ฝ่าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติน4 ี หรื อกฎหมายอันเกี&ยวกับรถนั4นๆ
ในกรณี ที&เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรื อพนักงานเจ้าหน้าที&เห็นว่าผูข้ บั ขี&ฝ่าฝื น
มาตรา ๔๓ (๑) หรื อ (๒) ให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรื อพนักงานเจ้าหน้าที&ส&งั ให้มีการ
ทดสอบผูข้ บั ขี&ดงั กล่าวว่าหย่อนความสามารถในอันที&จะขับหรื อเมาสุ ราหรื อของเมาอย่างอื&นหรื อไม่
ในกรณี ที&ผขู ้ บั ขี&ตามวรรคสองไม่ยอมให้ทดสอบ ให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน
หรื อพนักงานเจ้าหน้าที&มีอาํ นาจกักตัวผูน้ 4 นั ไว้ดาํ เนิ นการทดสอบได้ภายในระยะเวลาเท่าที&จาํ เป็ นแห่ งกรณี
เพื&อให้การทดสอบเสร็ จสิ4 นไปโดยเร็ ว และเมื&อผูน้ 4 นั ยอมให้ทดสอบแล้ว หากผลการทดสอบปรากฏว่าไม่ได้
ฝ่ าฝื นมาตรา ๔๓ (๑) หรื อ (๒) ก็ให้ปล่อยตัวไปทันที
การทดสอบตามมาตรานี4 ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที&กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๔๓ ถ้าปรากฏว่าผูข้ บั ขี&นาํ รถที&มีสภาพไม่ถูกต้องตามมาตรา ๖ ไปใช้ในทาง
นอกจากจะต้องรับโทษตามบทบัญญัติน4 นั ๆ แล้ว เจ้าพนักงานจราจรหรื อพนักงานเจ้าหน้าที&มีอาํ นาจสั&งเป็ น
หนังสื อให้เจ้าของรถหรื อผูข้ บั ขี&ซ่อมหรื อแก้ไขรถให้ถูกต้อง
มาตรา ๑๔๓ ทวิ เจ้าพนักงานจราจร พนักงานเจ้าหน้าที& หรื อผูต้ รวจการมีอาํ นาจสั&งให้ผูข้ บั
ขี&หยุดรถเพื&อทําการตรวจสอบในเมื&อรถนั4นมีสภาพไม่ถูกต้องตามที&บญั ญัติไว้ในมาตรา ๑๐ ทวิ และมีอาํ นาจ
สัง& เป็ นหนังสื อให้ระงับการใช้รถนั4นเป็ นการชัว& คราว และให้เจ้าของรถหรื อผูข้ บั ขี&ซ่อมหรื อแก้ไขรถให้
ถูกต้อง
มาตรา ๑๔๔ เมื&อเจ้าของรถหรื อผูข้ บั ขี&ได้ซ่อมหรื อแก้ไขรถถูกต้องตามคําสัง& เจ้าพนักงาน
จราจร พนักงานเจ้าหน้าที& หรื อผูต้ รวจการ ซึ& งสั&งตามมาตรา ๑๔๓ หรื อมาตรา ๑๔๓ ทวิ แล้ว ให้นาํ รถไปให้
เจ้าพนักงานจราจรหรื อผูท้ ี&อธิ บดีแต่งตั4งให้มีอาํ นาจตรวจรถตรวจรับรอง เจ้าของรถหรื อผูข้ บั ขี&จะนํารถออก
ใช้ในทางได้เมื&อได้รับใบตรวจรับรอง

การตรวจรับรองรถตามวรรคหนึ& ง ให้เป็ นไปตามวิธีการที&กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๔๕ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน4 ี นอกจากความผิดที&กาํ หนดโทษไว้ใน
มาตรา ๑๕๗/๑ มาตรา ๑๕๙ มาตรา ๑๖๐ มาตรา ๑๖๐ ทวิ และมาตรา ๑๖๐ ตรี ให้พนักงานสอบสวนผูม้ ี
อํานาจทําการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอาํ นาจเปรี ยบเทียบหรื อว่ากล่าว
ตักเตือนได้
ในกรณี ที&ผขู ้ บั ขี&ได้ขบั รถชนหรื อโดนคนเดินเท้าที&ขา้ มทางนอกทางข้ามและอยู่ในระหว่าง
ทางข้ามกับเครื& องหมายจราจรแสดงเขตทางข้าม หรื อที&ขา้ มทางนอกทางข้ามโดยลอด ข้าม หรื อผ่านสิ& งปิ ด
กั4น หรื อแผงปิ ดกั4นที&เจ้าพนักงานจราจรหรื อพนักงานเจ้าหน้าที&นาํ มาวางหรื อตั4งอยู่บนทางเท้าหรื อกลาง
ถนน เมื&อพนักงานสอบสวนมีเหตุผลอันควรเชื&อว่าผูข้ บั ขี& ซึ& งเป็ นผูต้ อ้ งหาได้ใช้ความระมัดระวังตามความใน
มาตรา ๓๒ แล้ว ให้พนักงานสอบสวนมีอาํ นาจปล่อยตัวผูต้ อ้ งหาไปชัว& คราวโดยไม่มีประกันได้ เมื&อ
ผูต้ อ้ งหาหรื อผูม้ ีประโยชน์เกี&ยวข้องร้องขอ
มาตรา ๑๔๖ เงินค่าปรับตามพระราชบัญญัติน4 ีที&ได้รับในกรุ งเทพมหานครหรื อในจังหวัด
ใด หรื อในท้องถิ&นที&กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดให้แบ่งให้แก่กรุ งเทพมหานครหรื อเทศบาลใน
จังหวัดนั4นเพื&อใช้ในการดําเนิ นการเกี&ยวกับการจราจร ในอัตราร้อยละห้าสิ บของจํานวนเงินค่าปรับ หรื อให้
ตกเป็ นของท้องถิ&นที&กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดทั4งหมด
ลักษณะ ๑๙
บทกําหนดโทษ

มาตรา ๑๔๗ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 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 หรื อมาตรา ๑๓๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท
มาตรา ๑๔๘ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๖ วรรคหนึ&งหรื อวรรคสอง มาตรา ๘
วรรคหนึ&ง มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๔ วรรคหนึ& ง มาตรา ๒๐ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา
๓๘ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๔ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ วรรคหนึ&ง มาตรา ๕๗ มาตรา
๕๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๓ วรรคสอง
มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๗ มาตรา ๘๘ มาตรา ๙๖ วรรคหนึ&ง มาตรา ๙๗
มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๔ วรรค

หนึ& ง มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ&งหรื อวรรคสาม มาตรา
๑๒๓ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๒๙ หรื อมาตรา ๑๓๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
ถ้าผูข้ บั ขี&รถจักรยานยนต์กระทําความผิดตามมาตรา ๑๒๒ วรรคสอง ผูก้ ระทําต้องระวาง
โทษเป็ นสองเท่าของโทษที&กาํ หนดไว้ในวรรคหนึ& ง
มาตรา ๑๔๙ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๙๘ วรรคสองหรื อวรรคสามต้องระวางโทษปรับไม่
เกินห้าร้อยบาท
มาตรา ๑๕๐ ผูใ้ ด
(๑) ไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบหรื อประกาศที&อธิ บดีกาํ หนดตามมาตรา ๘ วรรคสอง หรื อมาตรา
๑๔ วรรคสอง
(๒) ไม่ปฏิบตั ิตามเงื&อนไขที&อธิ บดีกาํ หนดตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง
(๓) ไม่ปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงที&ออกตามมาตรา ๑๘
(๔) ขัดคําสั&งเจ้าพนักงานจราจรซึ& งสั&งตามมาตรา ๑๑๓ หรื อ
(๕) ขัดคําสั&งเจ้าพนักงานจราจรหรื อพนักงานเจ้าหน้าที&ซ& ึ งสั&งตามมาตรา ๑๔๐ วรรคสอง
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
มาตรา ๑๕๑ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๙ มาตรา ๕๒
มาตรา ๖๑ หรื อมาตรา ๖๖ ต้องระวางโทษปรับตั4งแต่สองร้อยบาทถึงห้าร้อยบาท
มาตรา ๑๕๒ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๗ มาตรา ๑๐ ทวิ มาตรา ๑๓ วรรคหนึ&ง
มาตรา ๑๕ วรรคหนึ&ง มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๑ วรรคหนึ&ง มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ (๑) มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕
มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๗ วรรคหนึ&ง มาตรา ๗๓
วรรคหนึ&งหรื อวรรคสาม มาตรา ๗๗ วรรคหนึ&ง มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๙ วรรคหนึ&ง มาตรา ๙๐
มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ วรรคหนึ&ง มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๒๗ มาตรา ๑๒๘
หรื อมาตรา ๑๓๐ หรื อไม่ปฏิบตั ิตามประกาศที&อธิบดีกาํ หนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง หรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎกระทรวงที&ออกตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง หรื อมาตรา ๙๖ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ& งพัน
บาท
มาตรา ๑๕๓ ผูป้ ระกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยใช้รถแท็กซี& ผใู ้ ดไม่จอดรถ ณ
สถานที&ที&กาํ หนดตามพระราชกฤษฎีกาซึ& งออกตามมาตรา ๑๐๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ& งพันบาท

มาตรา ๑๕๔ ผูใ้ ด
(๑) ฝ่ าฝื นคําสั&งเจ้าพนักงานจราจรหรื อพนักงานเจ้าหน้าที&ตามมาตรา ๑๓๘ วรรคหนึ&ง หรื อ
มาตรา ๑๔๒ วรรคหนึ&ง
(๒) ฝ่ าฝื นคําสั&ง ข้อบังคับ หรื อระเบียบของเจ้าพนักงานจราจรตามมาตรา ๑๓๙
(๓) ฝ่ าฝื นคําสั&งเจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรื อพนักงานเจ้าหน้าที&ตามมาตรา
๑๔๒ วรรคสอง หรื อ
(๔) ฝ่ าฝื นคําสั&งเจ้าพนักงานจราจร พนักงานเจ้าหน้าที& หรื อผูต้ รวจการตามมาตรา ๑๔๓ ทวิ
ถ้าไม่เป็ นความผิดที&กาํ หนดโทษไว้แล้วในพระราชบัญญัติน4 ี ต้องระวางโทษปรับครั4งละไม่
เกินหนึ& งพันบาทผูใ้ ด
(๑) ฝ่ าฝื นคําสั&งเจ้าพนักงานจราจรหรื อพนักงานเจ้าหน้าที&ตามมาตรา ๑๓๘ วรรคหนึ&ง หรื อ
มาตรา ๑๔๒ วรรคหนึ&งหรื อวรรคสอง หรื อ
(๒) ฝ่ าฝื นคําสั&ง ข้อบังคับหรื อระเบียบของเจ้าพนักงานจราจรซึ& งสั&งหรื อประกาศตาม
มาตรา ๑๓๙
(๓) ฝ่ าฝื นคําสั&งเจ้าพนักงานจราจร พนักงานเจ้าหน้าที& หรื อผูต้ รวจการตามมาตรา ๑๔๓ ทวิ
ถ้าไม่เป็ นความผิดที&กาํ หนดโทษไว้แล้วในพระราชบัญญัติน4 ี ต้องระวางโทษปรับครั4งละไม่
เกินหนึ& งพันบาท
มาตรา ๑๕๕ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๔๑ โดยไม่มีเหตุอนั สมควรต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ&งพันบาท
มาตรา ๑๕๖ ผูใ้ ดนํารถที&เจ้าพนักงานจราจร พนักงานเจ้าหน้าที& หรื อผูต้ รวจการได้สง&ั ให้
เจ้าของรถหรื อผูข้ บั ขี&ซ่อมหรื อแก้ไขตามมาตรา ๑๔๓ หรื อมาตรา ๑๔๓ ทวิ ไปใช้ในทางโดยยังมิได้รับใบ
ตรวจรับรองตามมาตรา ๑๔๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ& งพันบาท และปรับรายวันอีกวันละห้าร้อยบาท
จนกว่าจะปฏิบตั ิให้ถกู ต้อง
มาตรา ๑๕๗ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๓ (๓) (๔) (๖) (๗) หรื อ
(๙) มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๓ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ& งหรื อมาตรา ๑๒๕ ต้อง
ระวางโทษปรับตั4งแต่สี&ร้อยบาทถึงหนึ& งพันบาท
มาตรา ๑๕๗/๑ ผูข้ บั ขี&ผใู ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามคําสั&งของเจ้าพนักงานจราจร พนักงาน
สอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที& หรื อผูต้ รวจการที&ให้มีการตรวจสอบผูข้ บั ขี&ตามมาตรา ๔๓ ทวิ หรื อฝ่ าฝื น

หรื อไม่ปฏิบตั ิตามคําสั&งของผูต้ รวจการที&ให้มีการทดสอบผูข้ บั ขี&ตามมาตรา ๔๓ ตรี ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินหนึ& งพันบาท
ผูข้ บั ขี&ผใู้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๔๓ ทวิ วรรคหนึ&ง ต้องระวางโทษสูงกว่าที&กาํ หนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรื อกฎหมายว่าด้วยวัตถุที&ออกฤทธิP ต่อจิตและประสาทอีกหนึ& งในสาม และให้ศาล
สัง& พักใช้ใบอนุญาตขับขี&ของผูน้ 4 นั มีกาํ หนดไม่นอ้ ยกว่าหกเดือนหรื อเพิกถอนใบอนุญาตขับขี&
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคสองเป็ นเหตุให้ผอู ้ ื&นได้รับอันตรายแก่กายหรื อจิตใจ
ผูก้ ระทําต้องระวางโทษจําคุกตั4งแต่หนึ& งปี ถึงห้าปี และปรับตั4งแต่สองหมื&นบาทถึงหนึ&งแสนบาท และให้ศาล
สัง& พักใช้ใบอนุญาตขับขี&ของผูน้ 4 นั มีกาํ หนดไม่นอ้ ยกว่าหนึ& งปี หรื อเพิกถอนใบอนุญาตขับขี&
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคสองเป็ นเหตุให้ผอู ้ ื&นได้รับอันตรายสาหัส ผูก้ ระทําต้อง
ระวางโทษจําคุกตั4งแต่สองปี ถึงหกปี และปรับตั4งแต่สี&หมื&นบาทถึงหนึ&งแสนสองหมื&นบาท และให้ศาลสั&งพัก
ใช้ใบอนุญาตขับขี&ของผูน้ 4 นั มีกาํ หนดไม่นอ้ ยกว่าสองปี หรื อเพิกถอนใบอนุญาตขับขี&
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคสองเป็ นเหตุให้ผอู ้ ื&นถึงแก่ความตาย ผูก้ ระทําต้องระวาง
โทษจําคุกตั4งแต่สามปี ถึงสิ บปี และปรับตั4งแต่หกหมื&นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั&งเพิกถอน
ใบอนุญาตขับขี&
มาตรา ๑๕๘ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ& ง มาตรา ๒๘ หรื อมาตรา
๑๐๐ วรรคหนึ&งหรื อวรรคสอง หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงที&ออกตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง ต้องระวาง
โทษจําคุกไม่เกินหนึ& งเดือน หรื อปรับไม่เกินสองพันบาท หรื อทั4งจําทั4งปรับ
มาตรา ๑๕๙ ผูข้ บั ขี&ผใู ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามคําสั&งเจ้าพนักงานจราจรหรื อพนักงานเจ้าหน้าที&ซ& ึ งสั&ง
ตามมาตรา ๕๙ วรรคหนึ&ง หรื อขัดขวางเจ้าพนักงานจราจรหรื อพนักงานเจ้าหน้าที& มิให้เคลื&อนย้ายรถ หรื อมิ
ให้ใช้เครื& องมือบังคับรถมิให้เคลื&อนย้ายตามมาตรา ๕๙ วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือนหรื อ
ปรับไม่เกินห้าพันบาท หรื อทั4งจําทั4งปรับ
ผูใ้ ดทําให้เสี ยหาย ทําลาย ทําให้เสื& อมค่า หรื อทําให้ไร้ประโยชน์ซ& ึ งเครื& องมือบังคับรถมิให้
เคลื&อนย้ายหรื อเคลื&อนย้ายรถที&เจ้าพนักงานจราจรหรื อพนักงานเจ้าหน้าที&ได้ใช้เครื& องมือบังคับมิให้
เคลื&อนย้ายตามมาตรา ๕๙ วรรคสอง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรหรื อพนักงานสอบสวน
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรื อปรับไม่เกินห้าพันบาท หรื อทั4งจําทั4งปรับ
มาตรา ๑๖๐ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๗๘ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรื อ
ปรับตั4งแต่สองพันบาทถึงหนึ& งหมื&นบาท หรื อทั4งจําทั4งปรับ

ถ้าการไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๗๘ เป็ นเหตุให้บุคคลอื&นได้รับอันตรายสาหัสหรื อตาย ผูไ้ ม่
ปฏิบตั ิตามต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับตั4งแต่หา้ พันบาทถึงสองหมื&นบาท หรื อทั4งจําทั4ง
ปรับ
ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๔๓ (๑) (๕) หรื อ (๘) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือนหรื อปรับตั4ง
แต่สองพันบาทถึงหนึ& งหมื&นบาท หรื อทั4งจําทั4งปรับ
มาตรา ๑๖๐ ทวิ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๑๓๔ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรื อปรับตั4ง
แต่สองพันบาทถึงหนึ& งหมื&นบาท หรื อทั4งจําทั4งปรับ และให้ศาลสั&งพักใช้ใบอนุญาตขับขี&ของผูน้ 4 นั มีกาํ หนด
ไม่นอ้ ยกว่าหนึ& งเดือน หรื อเพิกถอนใบอนุญาตขับขี&
มาตรา ๑๖๐ ตรี ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๔๓ (๒) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ& งปี หรื อปรับตั4ง
แต่หา้ พันบาทถึงสองหมื&นบาท หรื อทั4งจําทั4งปรับ และให้ศาลสั&งพักใช้ใบอนุ ญาตขับขี&ของผูน้ 4 นั มีกาํ หนดไม่
น้อยกว่าหกเดือน หรื อเพิกถอนใบอนุญาตขับขี&
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ&งเป็ นเหตุให้ผอู ้ ื&นได้รับอันตรายแก่กายหรื อจิตใจ
ผูก้ ระทําต้องระวางโทษจําคุกตั4งแต่หนึ& งปี ถึงห้าปี และปรับตั4งแต่สองหมื&นบาทถึงหนึ&งแสนบาท และให้ศาล
สัง& พักใช้ใบอนุญาตขับขี&ของผูน้ 4 นั มีกาํ หนดไม่นอ้ ยกว่าหนึ& งปี หรื อเพิกถอนใบอนุญาตขับขี&
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ&งเป็ นเหตุให้ผอู ้ ื&นได้รับอันตรายสาหัส ผูก้ ระทําต้อง
ระวางโทษจําคุกตั4งแต่สองปี ถึงหกปี และปรับตั4งแต่สี&หมื&นบาทถึงหนึ&งแสนสองหมื&นบาท และให้ศาลสั&งพัก
ใช้ใบอนุญาตขับขี&ของผูน้ 4 นั มีกาํ หนดไม่นอ้ ยกว่าสองปี หรื อเพิกถอนใบอนุญาตขับขี&
ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ&งเป็ นเหตุให้ผอู ้ ื&นถึงแก่ความตาย ผูก้ ระทําต้องระวาง
โทษจําคุกตั4งแต่สามปี ถึงสิ บปี และปรับตั4งแต่หกหมื&นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั&งเพิกถอน
ใบอนุญาตขับขี&
มาตรา ๑๖๑ ในกรณี ที&ผขู้ บั ขี&ผใู ้ ดได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน4 ี ให้ผบู้ ญั ชาการ
ตํารวจนครบาล ผูบ้ ญั ชาการตํารวจภูธร ผูบ้ งั คับการตํารวจจราจรผูบ้ งั คับการตํารวจทางหลวง หรื อผูซ้ & ึงได้รับ
มอบอํานาจจากผูด้ าํ รงตําแหน่ง ดังกล่าวมีอาํ นาจสั&งยึดใบอนุญาตขับขี&ของผูน้ 4 นั มีกาํ หนดครั4งละไม่เกินหก
สิ บวัน
ผูส้ งั& ยึดใบอนุญาตขับขี&ตามวรรคหนึ& งอาจบันทึกการยึดและคะแนนไว้ดา้ นหลังใบอนุญาต
ขับขี&ที&ถูกยึด และดําเนินการอบรม ทดสอบผูข้ บั ขี&ที&กระทําผิดซํ4าตั4งแต่สองครั4งภายในหนึ&งปี รวมทั4งสั&งพัก
ใช้ใบอนุญาตขับขี&ที&เสี ยคะแนนมากของผูข้ บั ขี&น4 นั มีกาํ หนดครั4งละไม่เกินเก้าสิ บวัน
การดําเนินการบันทึกคะแนน อบรม ทดสอบผูข้ บั ขี&ที&กระทําผิด และการพักใช้ใบอนุญาต
ขับขี& ให้เป็ นไปตามที&อธิ บดีกาํ หนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ผูข้ บั ขี&ซ& ึงถูกสั&งยึดใบอนุญาตขับขี&ตามวรรคหนึ& ง หรื อถูกสั&งพักใช้ใบอนุญาตขับขี&ตามวรรค
สอง มีสิทธิ อุทธรณ์คาํ สัง& ต่ออธิ บดีภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที&ถูกสั&งยึดหรื อสั&งพักใช้ใบอนุญาตขับขี&
ให้อธิ บดีวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคสี& ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที&ได้รับคําอุทธรณ์ ถ้าไม่ได้
วินิจฉัยชี4ขาดภายในเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าอธิ บดีวินิจฉัยไม่ให้ยึดใบอนุญาตขับขี& หรื อไม่พกั ใช้ใบอนุญาต
ขับขี&ตามคําอุทธรณ์ของผูข้ บั ขี&
คําวินิจฉัยของอธิ บดีให้เป็ นที&สุด
มาตรา ๑๖๒ ในคดีที&ผขู ้ บั ขี&ตอ้ งคําพิพากษาว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน4 ี หรื อ
กฎหมายอันเกี&ยวกับรถนั4นๆ นอกจากจะได้รับโทษสําหรับการกระทําดังกล่าวแล้ว ถ้าศาลเห็นว่าหากให้ผู ้
นั4นขับรถต่อไปอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรื อทรัพย์สินของผูอ้ ื&น ให้ศาลมีอาํ นาจสั&งเพิกถอน
ใบอนุญาตขับขี&ของผูน้ 4 นั ได้
ในกรณี ที&ศาลเห็นว่า พฤติกรรมของผูก้ ระทําผิดตามวรรคหนึ& งยังอยู่ในวิสยั ที&จะแก้ไขฟื4 นฟู
ได้ศาลอาจมีคาํ สัง& พักใช้ใบอนุญาตขับขี&ของผูน้ 4 นั และให้ผนู้ 4 นั ทํางานบริ การสังคมหรื อทํางาน
สาธารณประโยชน์ภายใต้เงื&อนไขและระยะเวลาที&ศาลกําหนด โดยให้อยู่ในความดูแลของพนักงานคุม
ประพฤติ เจ้าหน้าที&ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรื อองค์การซึ& งมีวตั ถุประสงค์เพื&อการบริ การสังคมการกุศล
สาธารณะ หรื อสาธารณประโยชน์ที&ยินยอมรับดูแลด้วยก็ได้ และถ้าความปรากฏในภายหลังว่าผูก้ ระทําผิด
ดังกล่าวไม่ปฏิบตั ิตามคําสั&งหรื อเงื&อนไขที&กาํ หนดไว้ให้ศาลมีอาํ นาจสัง& เพิกถอนใบอนุ ญาตขับขี&ของผูน้ 4 นั
ตามวรรคหนึ& ง
ผูใ้ ดขับขี&รถในระหว่างที&ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี&ตามคําสัง& ของศาล ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสี& หมื&นบาท
มาตรา ๑๖๓ คดีที&มีผกู ้ ระทําการอย่างใดอย่างหนึ& งอันเป็ นการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามบท
แห่ งพระราชบัญญัติน4 ีหรื อกฎหมายอันเกี&ยวกับทางหลวงหรื อกฎหมายอันเกี&ยวกับรถนั4นๆ ถ้าการฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามนั4นก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่สัญญาณจราจรหรื อเครื& องหมายจราจรที&พนักงานเจ้าหน้าที&
ได้ทาํ หรื อติดตั4งไว้ เมื&อพนักงานอัยการยื&นฟ้ องผูก้ ระทําความผิด ให้พนักงานอัยการเรี ยกราคาหรื อค่าเสี ยหาย
สําหรับสัญญาณจราจรหรื อเครื& องหมายจราจรดังกล่าวด้วย

ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก เกรี ยงศักดิP ชมะนันทน์
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี4 คือ เนื& องจากการคมนาคมและขนส่ งทางบกได้
เจริ ญก้าวหน้าขยายตัวไปทัว& ประเทศและเชื&อมโยงไปยังประเทศใกล้เคียง และจํานวนยานพาหนะในท้อง
ถนนและทางหลวงได้ทวีจาํ นวนขึ4นเป็ นลําดับ ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็ นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วย
การจราจรทางถนนและพิธีสารว่าด้วยเครื& องหมายและสัญญาณตามถนน สมควรปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วย
การจราจรทางบกซึ& งได้ใช้บงั คับมากว่าสี& สิบปี ให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรและจํานวนยานพาหนะที&
เพิ&มขึ4น และเพื&อความปลอดภัยแก่ชีวิต ร่ างกาย และทรัพย์สินของประชาชน จึงจําเป็ นต้องตรา
พระราชบัญญัติน4 ี ข4 ึน
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที& ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี4 คือ เนื& องจากได้มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บางมาตรามีลกั ษณะไม่เหมาะสมและบกพร่ องขัดต่อการปฏิบตั ิ
ในบางท้องที& จึงเห็นสมควรที&จะตราพระราชบัญญัติเพื&อแก้ไขเพิ&มเติมฉบับนี4ข4 ึน
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที& ๓) พ.ศ. ๒๕๒๙
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี4 คือ เนื& องจากพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ&งใช้บงั คับอยู่ในปัจจุบนั มีบทบัญญัติหา้ มรถบรรทุกและรถบรรทุกคนโดยสารแล่นในช่อง
ทางเดินรถด้านขวามือข้อห้ามนี4 รวมถึงรถบรรทุกเล็กที&มีน4 าํ หนักรถไม่เกินหนึ& งพันหกร้อยกิโลกรัมด้วยแต่
รถดังกล่าวมิใช่รถที&มีความเร็ วช้าหรื อใช้ความเร็ วตํ&า จึงไม่จาํ เป็ นต้องบังคับให้ขบั รถในช่องทางเดินรถ
ด้านซ้ายสุ ด การบังคับเช่นนี4 ทาํ ให้ผใู ้ ช้รถดังกล่าวไม่ได้รับความเป็ นธรรม สมควรให้รถบรรทุกเล็กที& มี
นํ4าหนักไม่เกินหนึ& งพันหกร้อยกิโลกรัม สามารถใช้ทางเดินรถขวามือได้ จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน4 ี
ขึ4น
ประกาศคณะรักษาความสงบเรี ยบร้อยแห่งชาติ ฉบับที& ๓๙ เรื& อง การแก้ไขเพิ&มเติมกฎหมายว่าด้วยจราจร
ทางบก ลงวันที& ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที& ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี4 คือ โดยที&พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.
๒๕๒๒ ได้ใช้บงั คับมาเป็ นเวลานานแล้วบทบัญญัติบางประการแห่ งพระราชบัญญัติดงั กล่าวไม่เหมาะสม
กับสภาพการณ์ในปัจจุบนั สมควรแก้ไขเพิ&มเติมบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. ๒๕๒๒
ให้เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ4น เพื&อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการจราจร จึง
จําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน4 ี
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที& ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘
มาตรา ๔ ในกรณี ของรถยนต์ที&ได้จดทะเบียนไว้แล้วก่อนวันที&พระราชบัญญัติน4 ีใช้บงั คับ
ให้ผขู้ บั ขี&รถยนต์และคนโดยสารรถยนต์น4 นั ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๒๓ วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ& งแก้ไขเพิ&มเติมโดยพระราชบัญญัติน4 ี เป็ นเวลาสองปี นับแต่
วันที&พระราชบัญญัติน4 ี ใช้บงั คับ
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน4 ี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี4 คือ โดยที&ในปั จจุบนั อุบตั ิเหตุจากการจราจร
ทางบกมีผลต่อการพัฒนาประเทศโดยตรงและมีแนวโน้มที&จะเพิ&มจํานวนสู งขึ4นเป็ นอันมาก สมควรกําหนด
มาตรการเพื&อสร้างความปลอดภัยและลดความรุ นแรงของอันตรายที&อาจเกิดขึ4นแก่ผขู ้ บั ขี&รถยนต์และคน
โดยสารรถยนต์ โดยกําหนดให้ผขู ้ บั ขี&รถยนต์ตอ้ งรัดร่ างกายด้วยเข็มขัดนิ รภัยไว้กบั ที&นง&ั ในขณะขับรถยนต์
และต้องจัดให้คนโดยสารรถยนต์ ซึ& งนัง& ที&นง&ั ตอนหน้าแถวเดียวกับที&นง&ั ผูข้ บั ขี&รถยนต์รัดร่ างกายด้วยเข็มขัด
นิรภัยไว้กบั ที&นง&ั ในขณะโดยสารรถยนต์ และคนโดยสารรถยนต์ดงั กล่าวต้องรัดร่ างกายด้วยเข็มขัดนิ รภัยไว้
กับที&นง&ั ในขณะโดยสารรถยนต์ดว้ ย จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน4 ี
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที& ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี4 คือ โดยที&ในปั จจุบนั อุบตั ิเหตุร้ายแรงที&เกิดขึ4น
บนท้องถนนอันเป็ นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลต่างๆ นั4น มีสาเหตุส่วนหนึ& ง
เนื&องมาจากผูข้ บั ขี&เมาสุ ราหรื อของเมาอย่างอื&นหรื อเสพวัตถุที&ออกฤทธิP ต่อจิตและประสาทกลุ่มแอมเฟตามีน
ในขณะขับรถ แม้จะได้มีการจับกุมปราบปรามและป้ องกันมิให้ผขู ้ บั ขี&เสพหรื อเมาสิ& งต่างๆ ดังกล่าวในขณะ
ขับรถแล้วก็ตาม แต่กป็ รากฏว่ายังมีผขู้ บั ขี&ที&ฝ่าฝื นอยู่อีก สมควรกําหนดให้ผตู ้ รวจการตามกฎหมายว่าด้วย
การขนส่งทางบกและผูต้ รวจการตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์มีอาํ นาจดําเนิ นการเกี&ยวกับการทดสอบหรื อการ
ตรวจสอบของมึนเมาหรื อสารเสพติดดังกล่าวในผูข้ บั ขี&ได้เช่นเดียวกับเจ้าพนักงานจราจรและพนักงาน

เจ้าหน้าที&ตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกเพื&อเป็ นการแบ่งเบาภาระของเจ้าพนักงานดังกล่าวและ
ปรับปรุ งอํานาจหน้าที&ของเจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที& และผูต้ รวจการให้
สามารถดําเนินการทดสอบหรื อตรวจสอบตลอดจนจับกุมปราบปราบผูข้ บั ขี&ซ& ึงเมาสุราหรื อของเมาอย่างอื&น
หรื อเสพวัตถุที&ออกฤทธิP ต่อจิตและประสาทกลุ่มแอมเฟตามีนในขณะขับรถให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และทําให้เกิดความปลอดภัยในท้องถนนมากยิ&งขึ4น จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน4 ี
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที& ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๓ ให้แก้ไขคําว่า “รถยนตร์”“รถจักรยานยนตร์” และ “เครื& องยนตร์” ใน
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที&แก้ไขเพิ&มเติม เป็ นคําว่า “รถยนต์”“รถจักรยานยนต์” และ
“เครื& องยนต์” ทุกแห่ ง
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี4 คือ โดยที&ในปั จจุบนั การโดยสาร
รถจักรยานยนต์เป็ นที&นิยมกันอย่างแพร่ หลาย และจํานวนอุบตั ิเหตุอนั เนื&องจากรถจักรยานยนต์ได้เพิ&มมาก
ขึ4น ประกอบกับการเกิดอุบตั ิเหตุทางถนนอันเนื& องมาจากการขับรถในขณะเมาสุ ราหรื อของเมาอย่างอื&น หรื อ
เสพยาเสพติดให้โทษ หรื อวัตถุที&ออกฤทธิPต่อจิตและประสาทได้เพิ&มสู งขึ4นด้วย สมควรกําหนดให้คน
โดยสารรถจักรยานยนต์ตอ้ งสวมหมวกที&จดั ทําขึ4นโดยเฉพาะเพื&อป้ องกันอันตราย และกําหนดให้ความผิด
ของผูข้ บั ขี&ที&ได้ขบั รถในขณะเมาสุ ราหรื อของเมาอย่างอื&น เป็ นความผิดที&ไม่อาจว่ากล่าวตักเตือนหรื อทําการ
เปรี ยบเทียบได้ รวมทั4งปรับปรุ งบทกําหนดโทษสําหรับความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุ ราหรื อของเมาอย่าง
อื&น หรื อเสพยาเสพติดให้โทษหรื อวัตถุที&ออกฤทธิP ต่อจิตและประสาท ตลอดจนปรับปรุ งประเภทของรถที&ใช้
บรรทุกคน สัตว์ หรื อสิ& งของให้ครอบคลุมถึงการบรรทุกของรถทุกประเภทด้วย จึงจําเป็ นต้องตรา
พระราชบัญญัติน4 ี
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที& ๘) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน4 ี ให้ใช้บงั คับเมื&อพ้นกําหนดเก้าสิ บวันนับแต่วนั ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี4 คือ โดยที&ปัจจุบนั ผูข้ บั ขี&ใช้โทรศัพท์เคลื&อนที&
ในขณะขับรถ เป็ นสาเหตุหนึ& งที&ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุทางถนนและก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่ างกายและ
ทรัพย์สินของบุคคล สมควรแก้ไขเพิ&มเติมพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื&อกําหนดห้ามผูข้ บั

ขี&ใช้โทรศัพท์เคลื&อนที& ในขณะขับรถ เว้นแต่ในกรณี การใช้โทรศัพท์เคลื&อนที&โดยใช้อุปกรณ์เสริ มสําหรับการ
สนทนา โดยผูข้ บั ขี&ไม่ตอ้ งถือหรื อจับโทรศัพท์เคลื&อนที&น4 นั จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน4 ี

