
พระราชบัญญัติ 
จราจรทางบก 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 

                   
  

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

เป็นปีที่ ๓๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยค าแนะน าและยินยอมของ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒” 

  
มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 

(๑) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

(๒) พระราชบัญญัติจราจรทางบก แก้ไขเพ่ิมเติม 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” หมายความว่า การใช้ทางของผู้ขับขี่ คนเดินเท้า หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่

ต้อนสัตว์ 
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(๒) “ทาง” หมายความว่า ทางเดินรถ ช่องเดินรถ ช่องเดินรถประจ าทาง ไหล่ทาง ทางเท้า 
ทางข้าม ทางร่วมทางแยก ทางลาด ทางโค้ง สะพาน และลานที่ประชาชนใช้ในการจราจร และให้หมายความ
รวมถึงทางส่วนบุคคลที่เจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้ในการจราจรหรือท่ีหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร*ได้
ประกาศให้เป็นทางตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย แต่ไม่รวมไปถึงทางรถไฟ 

(๓) “ทางเดินรถ” หมายความว่า พ้ืนที่ที่ท าไว้ส าหรับการเดินรถไม่ว่าในระดับพ้ืนดิน ใต้หรือ
เหนือพ้ืนดิน 

(๔) “ช่องเดินรถ” หมายความว่า ทางเดินรถท่ีจัดแบ่งเป็นช่องส าหรับการเดินรถ โดยท า
เครื่องหมายเป็นเส้นหรือแนวแบ่งเป็นช่องไว้ 

(๕) “ช่องเดินรถประจ าทาง” หมายความว่า ช่องเดินรถที่ก าหนดให้เป็นช่องเดินรถส าหรับรถ
โดยสารประจ าทางหรือรถบรรทุกคนโดยสารประเภทที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนด 

(๖) “ทางเดินรถทางเดียว” หมายความว่า ทางเดินรถใดที่ก าหนดให้ผู้ขับรถขับไปในทิศทาง
เดียวกันตามเวลาที่หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร*ก าหนด 

(๗) “ขอบทาง” หมายความว่า แนวริมของทางเดินรถ 

(๘) “ไหล่ทาง” หมายความว่า พ้ืนที่ที่ต่อจากขอบทางออกไปทางด้านข้างซึ่งยังมิได้จัดท าเป็น
ทางเท้า 

(๙) “ทางร่วมทางแยก” หมายความว่า พ้ืนที่ที่ทางเดินรถตั้งแต่สองสายตัดผ่านกัน รวม
บรรจบกัน หรือติดกัน 

(๑๐) “วงเวียน” หมายความว่า ทางเดินรถท่ีก าหนดให้รถเดินรอบเครื่องหมายจราจรหรือสิ่ง
ที่สร้างขึ้นในทางร่วมทางแยก 

(๑๑) “ทางเท้า” หมายความว่า พ้ืนที่ที่ท าไว้ส าหรับคนเดินซึ่งอยู่ข้างใดข้างหนึ่งของทาง หรือ
ทั้งสองข้างของทาง หรือส่วนที่อยู่ชิดขอบทางซึ่งใช้เป็นที่ส าหรับคนเดิน 

(๑๒) “ทางข้าม” หมายความว่า พ้ืนที่ที่ท าไว้ส าหรับให้คนเดินเท้าข้ามทางโดยท า
เครื่องหมายเป็นเส้นหรือแนวหรือตอกหมุดไว้บนทาง และให้หมายความรวมถึงพ้ืนที่ที่ท าให้คนเดินเท้าข้ามไม่
ว่าในระดับใต้หรือเหนือพ้ืนดินด้วย 

(๑๓) “เขตปลอดภัย” หมายความว่า พ้ืนที่ในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้
ชัดเจนทุกเวลา ส าหรับให้คนเดินเท้าที่ข้ามทางหยุดรอหรือให้คนที่ขึ้นหรือลงรถหยุดรอก่อนจะข้ามทางต่อไป 

(๑๔) “ที่คับขัน” หมายความว่า ทางท่ีมีการจราจรพลุกพล่านหรือมีสิ่งกีดขวาง หรือในที่ซึ่ง
มองเห็นหรือทราบได้ล่วงหน้าว่าอาจเกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่รถหรือคนได้ง่าย 

(๑๕) “รถ” หมายความว่า ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เว้นแต่รถไฟและรถราง 

(๑๖) “รถยนต์” หมายความว่า รถที่มีล้อตั้งแต่สามล้อและเดินด้วยก าลังเครื่องยนต์ 
ก าลังไฟฟ้าหรือพลังงานอ่ืน ยกเว้นรถท่ีเดินบนราง 

(๑๗) “รถจักรยานยนต์” หมายความว่า รถที่เดินด้วยก าลังเครื่องยนต์ ก าลังไฟฟ้า หรือ
พลังงานอ่ืน และมีล้อไม่เกินสองล้อ ถ้ามีพ่วงข้างมีล้อเพ่ิมอีกไม่เกินหนึ่งล้อ 



(๑๘) “รถจักรยาน” หมายความว่า รถท่ีเดินด้วยก าลังของผู้ขับข่ีที่มิใช่เป็นการลากเข็น 

(๑๙) “รถฉุกเฉิน” หมายความว่า รถดับเพลิงและรถพยาบาลของราชการบริหารส่วนกลาง 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรถอ่ืนที่ได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติให้ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ หรือให้ใช้เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอย่างอ่ืนตามท่ีจะ
ก าหนดให้ 

(๒๐) “รถบรรทุก” หมายความว่า รถยนต์ที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้บรรทุกสิ่งของหรือสัตว์ 
(๒๑) “รถบรรทุกคนโดยสาร” หมายความว่า รถยนต์ที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้บรรทุกคนโดยสารเกิน

เจ็ดคน 

(๒๒) “รถโรงเรียน” หมายความว่า รถบรรทุกคนโดยสารที่โรงเรียนใช้รับส่งนักเรียน 

(๒๓) “รถโดยสารประจ าทาง” หมายความว่า รถบรรทุกคนโดยสารที่เดินตามทางท่ีก าหนด
ไว้ และเรียกเก็บค่าโดยสารเป็นรายคนตามอัตราที่วางไว้เป็นระยะทางหรือตลอดทาง 

(๒๔) “รถแท็กซ่ี” หมายความว่า รถยนต์ที่ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน 

(๒๕) “รถลากจูง” หมายความว่า รถยนต์ที่สร้างข้ึนเพ่ือใช้ส าหรับลากจูงรถหรือเครื่องมือ
การเกษตรหรือเครื่องมือการก่อสร้าง โดยตัวรถนั้นเองมิได้ใช้ส าหรับบรรทุกคนหรือสิ่งของ 

(๒๖) “รถพ่วง” หมายความว่า รถท่ีเคลื่อนที่ไปโดยใช้รถอ่ืนลากจูง 

(๒๗) “มาตรแท็กซี่” หมายความว่า เครื่องแสดงอัตราและค่าโดยสารของรถแท็กซ่ี โดยอาศัย
เกณฑ์ระยะทางหรือเวลาการใช้รถแท็กซี่ หรือโดยอาศัยทั้งระยะทางและเวลาการใช้รถแท็กซี่ 

(๒๘) “ผู้ขับขี”่ หมายความว่า ผู้ขับรถ ผู้ประจ าเครื่องอุปกรณ์การขนส่งตามกฎหมายว่าด้วย
การขนส่ง ผู้ลากเข็นยานพาหนะ 

(๒๙) “คนเดินเท้า” หมายความว่า คนเดินและให้รวมตลอดถึงผู้ใช้เก้าอ้ีล้อส าหรับคนพิการ
หรือรถส าหรับเด็กด้วย 

(๓๐) “เจ้าของรถ” หมายความรวมถึงผู้มีรถไว้ในครอบครองด้วย 

(๓๑) “ผู้เก็บค่าโดยสาร” หมายความว่า ผู้ซึ่งรับผิดชอบในการเก็บค่าโดยสาร และผู้ดูแลคน
โดยสารที่อยู่ประจ ารถบรรทุกคนโดยสาร 

(๓๒)[๒] “ใบอนุญาตขับข่ี” หมายความว่า ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และ
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 

(๓๓) “สัญญาณจราจร” หมายความว่า สัญญาณใด ๆ ไม่ว่าจะแสดงด้วยธง ไฟ ไฟฟ้า มือ 
แขน เสียงนกหวีด หรือด้วยวิธีอ่ืนใด ส าหรับให้ผู้ขับข่ี คนเดินเท้า หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์ ปฏิบัติตาม
สัญญาณนั้น 

(๓๔) “เครื่องหมายจราจร” หมายความว่า เครื่องหมายใด ๆ ที่ได้ติดตั้งไว้ หรือท าให้ปรากฏ
ในทางส าหรับให้ผู้ขับขี่ คนเดินเท้า หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์ ปฏิบัติตามเครื่องหมายนั้น 

(๓๕) “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓๖)[๓] (ยกเลิก) 
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(๓๗)[๔] “เจ้าพนักงานจราจร” หมายความว่า หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรและข้าราชการ
ต ารวจซึ่งด ารงต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 

(ก) รองผู้ก ากับการจราจร 

(ข) สารวัตรจราจร 

(ค) รองสารวัตรจราจร 

(ง) ผู้บังคับหมู่งานจราจร 

(จ) รองผู้บังคับหมู่งานจราจร 

(ฉ) ข้าราชการต ารวจต าแหน่งอ่ืนซึ่งหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุม
การจราจร 

(๓๘)[๕] “หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร” หมายความว่า ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือ
ข้าราชการต ารวจซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองผู้ก ากับการหรือเทียบเท่าที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติ 

(๓๙) “อาสาจราจร” หมายความว่า ผู้ซึ่งผ่านการอบรมตามหลักสูตรอาสาจราจร และได้รับ
แต่งตั้งจากผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติให้ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานจราจร*ตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ 

(๔๐)[๖] “ผู้ตรวจการ” หมายความว่า ผู้ตรวจการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและ
ผู้ตรวจการตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 

[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

  
มาตรา ๔/๑[๗]  เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลและบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตาม

บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับการจราจร ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติและ
กรมการขนส่งทางบกจัดให้มีข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับประวัติและการกระท าความผิดตามกฎหมายของ
ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ ข้อมูลทะเบียนรถ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีการประสานข้อมูล
ดังกล่าว  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติและอธิบดีกรมการขนส่งทางบกร่วมกันก าหนด 

  
มาตรา ๕  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอ านาจออกกฎกระทรวง

เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้[๘]
 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
  

ลักษณะ ๑ 

การใช้รถ 
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หมวด ๑ 

ลักษณะของรถที่ใช้ในทาง 

                   
  

มาตรา ๖  ห้ามมิให้ผู้ใดน ารถที่มีสภาพไม่ม่ันคงแข็งแรง หรืออาจเกิดอันตราย หรืออาจท าให้
เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่ผู้ใช้ คนโดยสารหรือประชาชนมาใช้ในทางเดินรถ 

รถที่ใช้ในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องจัดให้มีเครื่องยนต์ เครื่องอุปกรณ์และหรือส่วนควบที่
ครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่ง กฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน กฎหมายว่าด้วยรถ
ลาก หรือกฎหมายว่าด้วยรถจ้าง และใช้การได้ดี 

สภาพของรถท่ีอาจท าให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยตามวรรคหนึ่งและวิธีการทดสอบ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๗  ห้ามมิให้ผู้ใดน ารถที่มิได้ติดแผ่นป้ายเลขทะเบียน แผ่นป้ายเครื่องหมายเลข

ทะเบียนหรือป้ายประจ ารถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่ง กฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน 
กฎหมายว่าด้วยรถลาก หรือกฎหมายว่าด้วยรถจ้าง มาใช้ในทางเดินรถ 

  
มาตรา ๘  ห้ามมิให้ผู้ใดน ารถที่ผู้ขับขี่ไม่อาจแลเห็นทางพอแก่ความปลอดภัยมาใช้ในทางเดิน

รถ 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติมีอ านาจออกระเบียบเกี่ยวกับการ
ใช้วัสดุกรองแสงกับรถที่น ามาใช้ในทางเดินรถได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

  
มาตรา ๙  ห้ามมิให้ผู้ใดน ารถที่เกิดเสียงอ้ืออึงหรือมีสิ่งลากถูไปบนทางเดินรถมาใช้ในทางเดิน

รถ 

  
มาตรา ๑๐  ห้ามมิให้ผู้ใดน ารถที่มีล้อหรือส่วนที่สัมผัสกับผิวทางไม่ใช่ยางมาใช้ในทางเดินรถ 

เว้นแต่เป็นรถที่ได้รับยกเว้นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง หรือเป็นรถที่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าเจ้าพนักงาน
จราจร* 

  
มาตรา ๑๐ ทวิ[๙]  ห้ามมิให้ผู้ใดน ารถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุ่น ควัน ละอองเคมี หรือ

เสียงเกินเกณฑ์ที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาใช้ในทางเดินรถ 
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[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

  
หมวด ๒ 

การใช้ไฟหรือเสียงสัญญาณของรถ 

                   
  

มาตรา ๑๑  ในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่จะมองเห็นคน รถหรือสิ่งกีดขวางในทางได้โดย
ชัดแจ้งภายในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตร ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถในทางต้องเปิดไฟ หรือใช้แสงสว่างตาม
ประเภท ลักษณะ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๑๒  รถแต่ละชนิดที่ใช้ในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องใช้เสียงสัญญาณโดยเฉพาะดังต่อไปนี้ 
(๑) เสียงแตร ส าหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ และให้ได้ยินได้ในระยะไม่น้อยกว่าหกสิบ

เมตร 

(๒) เสียงระฆัง ส าหรับรถม้า และให้ได้ยินได้ในระยะไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร 

(๓) เสียงกระดิ่ง ส าหรับรถจักรยาน และให้ได้ยินได้ในระยะไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร 

ส่วนรถอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวข้างต้น ผู้ขับขี่ต้องใช้เสียงสัญญาณตามที่ผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

  
มาตรา ๑๓  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีซึ่งขับรถทุกชนิดในทางเดินรถใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ เสียง

สัญญาณไซเรน เสียงสัญญาณท่ีเป็นเสียงนกหวีด เสียงที่แตกพร่า เสียงหลายเสียง เสียงดังเกินสมควร หรือ
เสียงสัญญาณอย่างอ่ืนตามท่ีผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติมีอ านาจอนุญาตให้รถฉุกเฉิน รถในราชการทหารหรือต ารวจ หรือ
รถอ่ืนใช้ไฟสัญญาณวับวาบหรือใช้เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอย่างอ่ืนได้ ในการนี้ผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติจะก าหนดเงื่อนไขในการใช้ไฟสัญญาณหรือเสียงสัญญาณรวมทั้งก าหนดเครื่องหมายที่แสดงถึง
ลักษณะของรถดังกล่าวด้วยก็ได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

  
มาตรา ๑๔  การใช้เสียงสัญญาณ ผู้ขับขี่จะใช้ได้เฉพาะเมื่อจ าเป็นหรือป้องกันอุบัติเหตุ

เท่านั้น แต่จะใช้เสียงยาวหรือซ้ าเกินควรไม่ได้ 



การใช้เสียงสัญญาณของรถหรือการก าหนดเงื่อนไขในการใช้เสียงสัญญาณในเขตหรือท้องที่
ใด ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

  
มาตรา ๑๕  รถที่บรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถ ขณะที่อยู่ในทางเดินรถ และในเวลา

ต้องเปิดไฟตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๖๑ ผู้ขับขี่ต้องจุดไฟสัญญาณแสงแดง หรือในเวลากลางวันต้องติดธงสี
แดงไว้ที่ตอนปลายสุดของสิ่งที่บรรทุกนั้น โดยจุดไฟสัญญาณหรือติดธงไว้ให้มองเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ร้อยห้าสิบเมตร 

ไฟสัญญาณแสงแดงหรือธงสีแดงตามวรรคหนึ่ง จะใช้ชนิด ลักษณะ หรือจ านวนเท่าใด ให้ผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

  
มาตรา ๑๖  ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถบรรทุกของเหลวไวไฟที่มีจุดวาบไฟในอุณหภูมิยี่สิบเอ็ดองศา

เซลเซียส หรือต่ ากว่านั้น หรือที่บรรจุก๊าซไวไฟ ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๕๖ แต่ไฟสัญญาณท่ีใช้
นั้นต้องมิใช่เป็นชนิดที่ใช้เชื้อเพลิง 

  
มาตรา ๑๗  ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถที่ใช้บรรทุกวัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายชนิดอ่ืนใด ต้องจัดให้มี

ป้ายแสดงถึงวัตถุที่บรรทุกและเครื่องดับเพลิง และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการป้องกันอันตราย 

ลักษณะและวิธีการติดป้ายแสดงถึงวัตถุท่ีบรรทุกและเครื่องดับเพลิงตลอดจนเงื่อนไขในการ
ป้องกันอันตราย ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
หมวด ๓ 

การบรรทุก 

                   
  

มาตรา ๑๘[๑๐]  รถที่ใช้บรรทุกคน สัตว์ หรือสิ่งของ จะใช้บรรทุกในลักษณะใดโดยรถชนิด
หรือประเภทใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๑๙  ในกรณีที่มีความจ าเป็นจะต้องบรรทุกคน สัตว์ หรือสิ่งของนอกเหนือไปจาก

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง เมื่อเจ้าของรถร้องขอหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร*จะผ่อนผันโดย
อนุญาตเป็นหนังสือเป็นการชั่วคราวเฉพาะรายก็ได้ 
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มาตรา ๒๐  ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถบรรทุกคน สัตว์ หรือสิ่งของ ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันมิให้ คน สัตว์ 

หรือสิ่งของที่บรรทุกตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อน หรือปลิวไปจากรถ อันอาจก่อเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ ท าให้ทางสกปรกเปรอะเปื้อน ท าให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่
บุคคลหรือทรัพย์สิน 

  
ลักษณะ ๒ 

สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร 

                   
  

มาตรา ๒๑  ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้ง
ไว้หรือท าให้ปรากฏในทาง หรือที่เจ้าพนักงานจราจร*แสดงให้ทราบ 

สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร และความหมายของสัญญาณจราจรและเครื่องหมาย
จราจร ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้มีรูปตัวอย่างแสดงไว้ใน
ประกาศด้วย 

[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

  
มาตรา ๒๒  ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรที่ปรากฏข้างหน้า

ในกรณีต่อไปนี้ 
(๑) สัญญาณจราจรไฟสีเหลืองอ าพัน ให้ผู้ขับขี่เตรียมหยุดรถหลังเส้นให้รถหยุดเพ่ือเตรียม

ปฏิบัติตามสัญญาณที่จะปรากฏต่อไปดังกล่าวใน (๒) เว้นแต่ผู้ขับขี่ที่ได้เลยเส้นให้รถหยุดไปแล้วให้เลยไปได้ 
(๒) สัญญาณจราจรไฟสีแดงหรือเครื่องหมายจราจรสีแดงที่มีค าว่า “หยุด” ให้ผู้ขับข่ีหยุดรถ

หลังเส้นให้รถหยุด 

(๓) สัญญาณจราจรไฟสีเขียวหรือเครื่องหมายจราจรสีเขียวที่มีค าว่า “ไป” ให้ผู้ขับขี่ขับรถ
ต่อไปได้ เว้นแต่จะมีเครื่องหมายจราจรก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

(๔)[๑๑] สัญญาณจราจรไฟลูกศรสีเขียวชี้ให้เลี้ยวหรือชี้ให้ตรงไป หรือสัญญาณจราจรไฟสีแดง
แสดงพร้อมกับสัญญาณจราจรไฟลูกศรสีเขียวชี้ให้เลี้ยวหรือชี้ให้ตรงไป ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถหรือขับรถตรงไปได้
ตามทิศทางท่ีลูกศรชี้ และต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง และต้องให้สิทธิแก่คนเดินเท้าในทางข้ามหรือรถท่ีมา
ทางขวาก่อน 

(๕) สัญญาณจราจรไฟกระพริบสีแดง ถ้าติดตั้งอยู่ที่ทางร่วมทางแยกใดเปิดทางด้านใดให้ผู้ขับ
ขี่ท่ีมาทางด้านนั้นหยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรแล้ว จึงให้
ขับรถต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง 
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(๖) สัญญาณจราจรไฟกระพริบสีเหลืองอ าพัน ถ้าติดตั้งอยู่ ณ ที่ใด ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วของ
รถลงและผ่านทางเดินรถนั้นไปด้วยความระมัดระวัง 

ผู้ขับขี่ซึ่งจะขับรถตรงไปต้องเข้าอยู่ในช่องเดินรถที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงให้ตรงไป ส่วนผู้
ขับข่ีซึ่งจะเลี้ยวรถต้องเข้าอยู่ในช่องเดินรถที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงให้เลี้ยว การเข้าอยู่ในช่องเดินรถ
ดังกล่าวจะต้องเข้าตั้งแต่เริ่มมีเครื่องหมายจราจรแสดงให้ปฏิบัติเช่นนั้น 

  
มาตรา ๒๓  ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถในทางเดินรถที่มีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวหรือไฟสีแดงติดตั้งไว้

เหนือช่องเดินรถ มากกว่าสองช่องขึ้นไปต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) สัญญาณจราจรไฟสีแดงที่ท าเป็นรูปกากบาทเฉียงอยู่เหนือช่องเดินรถใด ห้ามมิให้ผู้ขับขี่

ขับรถในช่องเดินรถนั้น 

(๒) สัญญาณจราจรไฟสีเขียวที่ท าเป็นรูปลูกศรอยู่เหนือช่องเดินรถใด ให้ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถใน
ช่องเดินรถนั้นขับรถผ่านไปได้ 

  
มาตรา ๒๔  ผู้ขับข่ีต้องปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่เจ้าพนักงานจราจร*แสดงให้ปรากฏ

ข้างหน้าในกรณีต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อเจ้าพนักงานจราจร*ยืน และเหยียดแขนซ้ายออกไปเสมอระดับไหล่ ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถ

มาทางด้านหลังของเจ้าพนักงานจราจร*ต้องหยุดรถ แต่ถ้าเจ้าพนักงานจราจร*ลดแขนข้างที่เหยียดออกไปนั้น
ลงและโบกมือไปข้างหน้า ให้ผู้ขับขี่ซึ่งหยุดรถอยู่ทางด้านหลังขับรถผ่านไปได้ 

(๒) เมื่อเจ้าพนักงานจราจร*ยืน และเหยียดแขนข้างใดข้างหนึ่งออกไปเสมอระดับไหล่และตั้ง
ฝ่ามือขึ้น ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาทางด้านที่เหยียดแขนข้างนั้นของเจ้าพนักงานจราจร*ต้องหยุดรถ แตถ่้าเจ้าพนักงาน
จราจร*พลิกฝ่ามือที่ตั้งอยู่นั้น แล้วโบกผ่านศีรษะไปทางด้านหลัง ให้ผู้ขับข่ีซึ่งหยุดรถอยู่นั้นขับรถผ่านไปได้ 

(๓) เมื่อเจ้าพนักงานจราจร*ยืน และเหยียดแขนทั้งสองข้างออกไปเสมอระดับไหล่และตั้งฝ่า
มือขึ้น ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาทางด้านที่เหยียดแขนทั้งสองข้างของเจ้าพนักงานจราจร*ต้องหยุดรถ 

(๔) เมื่อเจ้าพนักงานจราจร*ยืน และยกแขนขวาท่อนล่างตั้งฉากกับแขนท่อนบนและตั้งฝ่ามือ
ขึ้น ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาทางด้านหน้าของเจ้าพนักงานจราจร*ต้องหยุดรถ แต่ถ้าเจ้าพนักงานจราจร*พลิกฝ่ามือที่
ตั้งอยู่นั้นโบกไปด้านหลัง ให้ผู้ขับข่ีซึ่งหยุดรถอยู่ทางด้านหน้าของเจ้าพนักงานจราจร*ขับรถผ่านไปได้ 

(๕) เมื่อเจ้าพนักงานจราจร*ยืน และยกแขนขวาท่อนล่างตั้งฉากกับแขนท่อนบนและตั้งฝ่ามือ
ขึ้น ส่วนแขนซ้ายเหยียดออกไปเสมอระดับไหล่ ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาทางด้านหน้าและด้านหลังของเจ้าพนักงาน
จราจร*ต้องหยุดรถ 

การหยุดรถตามมาตรานี้ ให้หยุดหลังเส้นให้รถหยุด ในกรณีที่ทางเดินรถใดไม่มีเส้นให้รถหยุด 
ให้ผู้ขับขี่หยุดรถห่างจากเจ้าพนักงานจราจร*ในระยะไม่น้อยกว่าสามเมตร 

การแสดงสัญญาณจราจรของเจ้าพนักงานจราจร*ตามมาตรานี้ เจ้าพนักงานจราจร*จะใช้ไฟ
ฉายเรืองแสงหรืออุปกรณ์เรืองแสงอ่ืนด้วยก็ได้[๑๒]
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มาตรา ๒๕  ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่เจ้าพนักงานจราจร*ได้แสดงด้วยเสียง

สัญญาณนกหวีดในกรณีต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อเจ้าพนักงานจราจร*ใช้เสียงสัญญาณนกหวีดยาวหนึ่งครั้ง ให้ผู้ขับข่ีหยุดรถทันที 
(๒) เมื่อเจ้าพนักงานจราจร*ใช้เสียงสัญญาณนกหวีดสั้นสองครั้งติดต่อกัน ให้ผู้ขับขี่ขับรถผ่าน

ไปได้ 
  
มาตรา ๒๖  ในทางเดินรถท่ีมีสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรตามมาตรา ๒๒ หรือ

สัญญาณจราจรตามมาตรา ๒๓ ถ้าเจ้าพนักงานจราจร*ผู้ควบคุมการจราจรในทางเดินรถนั้น เห็นสมควรเพื่อ
ความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร จะให้สัญญาณจราจรเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้ขับขี่
ปฏิบัติการเดินรถตามสัญญาณท่ีเจ้าพนักงานจราจร*ก าหนดให้ 

  
มาตรา ๒๗  สัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ เมื่อ

มีเหตุอันสมควร ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติมีอ านาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก (ฉบบัที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

  
มาตรา ๒๘  ห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากเจ้าพนักงานจราจร*หรือเจ้าพนักงาน ท า ติดตั้ง หรือท าให้

ปรากฏซึ่งสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจรในทางท่ีผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนดตามมาตรา ๒๑ 

[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

  
มาตรา ๒๙  ห้ามมิให้ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เปลี่ยนแปลง เคลื่อนย้าย ขีดเขียน 

หรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรที่เจ้าพนักงานจราจร*หรือเจ้าพนักงานติดตั้งไว้ 
หรือท าให้ปรากฏในทาง 

  
มาตรา ๓๐  สัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรที่ท า ติดตั้ง หรือท าให้ปรากฏในทางโดย

ฝ่าฝืนมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร*มีอ านาจยึด รื้อถอน ท าลาย หรือท าให้สิ้นไปซึ่ง
สัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรนั้นได้ 

  
ลักษณะ ๓ 

การใช้ทางเดินรถ 

                   



  
หมวด ๑ 

การขับรถ 

                   
  

มาตรา ๓๑  นอกจากที่บัญญัติไว้เป็นพิเศษในลักษณะ ๔ ว่าด้วยการใช้ทางเดินรถที่จัดเป็น
ช่องเดินรถประจ าทาง การใช้ทางเดินรถให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในลักษณะนี้ 

  
มาตรา ๓๑/๑[๑๓]  ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและต้อง

แสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ 

ในกรณีที่ผู้ขับข่ีแสดงใบอนุญาตขับข่ีด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือส าเนาภาพถ่าย
ใบอนุญาตขับข่ีตามท่ีกรมการขนส่งทางบกก าหนด ให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับข่ีอยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว 

  
มาตรา ๓๒  ในการใช้ทางเดินรถผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้รถชนหรือโดนคนเดินเท้า

ไม่ว่าจะอยู่ ณ ส่วนใดของทาง และต้องให้สัญญาณเตือนคนเดินเท้าให้รู้ตัวเมื่อจ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็ก 
คนชราหรือคนพิการที่ก าลังใช้ทาง ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการควบคุมรถของตน 

  
มาตรา ๓๓  ในการขับรถ ผู้ขับขี่ต้องขับรถในทางเดินรถด้านซ้ายและต้องไม่ล้ ากึ่งกลางของ

ทางเดินรถ เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ ให้เดินทางขวาหรือล้ ากึ่งกลางของทางเดินรถได้ 
(๑) ด้านซ้ายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร 

(๒) ทางเดินรถนั้นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร*ก าหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียว 

(๓) ทางเดินรถนั้นกว้างไม่ถึงหกเมตร 

  
มาตรา ๓๔  ในการใช้ทางเดินรถที่ได้จัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้น

ไป หรือที่ได้จัดช่องเดินรถประจ าทางไว้ในช่องเดินรถซ้ายสุด ผู้ขับขี่ต้องขับรถในช่องซ้ายสุดหรือใกล้กับช่อง
เดินรถประจ าทาง เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ ให้เดินทางขวาของทางเดินรถได้ 

(๑) ในช่องเดินรถนั้นมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร 

(๒) ทางเดินรถนั้น หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร*ก าหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียว 

(๓) จะต้องเข้าช่องทางให้ถูกต้องเมื่อเข้าบริเวณใกล้ทางร่วมทางแยก 

(๔) เมื่อจะแซงขึ้นหน้ารถคันอ่ืน 

(๕)[๑๔] เมื่อผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ารถในช่องเดินรถด้านซ้าย 
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มาตรา ๓๕[๑๕]  รถที่มีความเร็วช้าหรือรถท่ีมีความเร็วต่ ากว่าความเร็วของรถคันอ่ืนที่ขับใน
ทิศทางเดียวกัน ผู้ขับข่ีต้องขับรถให้ใกล้ขอบทางเดินรถด้านซ้ายเท่าที่จะกระท าได้ 

ผู้ขับขี่รถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสาร รถจักรยานยนต์ในทางเดินรถซึ่งได้แบ่งช่องเดินรถใน
ทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป หรือได้จัดช่องเดินรถประจ าทางด้านซ้ายไว้โดยเฉพาะ ต้องขับรถในช่อง
เดินรถด้านซ้ายสุดหรือใกล้เคียงกับช่องเดินรถประจ าทาง แล้วแต่กรณี 

ความในวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ าหนักไม่เกินหนึ่งพันหกร้อย
กิโลกรัม และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 

  
มาตรา ๓๖  ผู้ขับขี่ซึ่งจะเลี้ยวรถ ให้รถคันอ่ืนผ่านหรือแซงขึ้นหน้า เปลี่ยนช่องเดินรถ ลด

ความเร็วของรถ จอดรถ หรือหยุดรถ ต้องให้สัญญาณด้วยมือและแขนตามมาตรา ๓๗ หรือไฟสัญญาณตาม
มาตรา ๓๘ หรือสัญญาณอย่างอ่ืนตามข้อบังคับของหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร* 

ถ้าโดยสภาพของรถ สภาพของการบรรทุก หรือสภาพของทัศนวิสัย การให้สัญญาณด้วยมือ
และแขนตามวรรคหนึ่งไม่อาจท าให้ผู้ขับข่ีซึ่งขับรถสวนมาหรือตามมาข้างหลังมองเห็นได้ ผู้ขับขี่ต้องให้
ไฟสัญญาณ 

ผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณด้วยมือและแขน ไฟสัญญาณหรือสัญญาณอย่างอ่ืนตามวรรคหนึ่ง
ก่อนที่จะเลี้ยวรถ เปลี่ยนช่องเดินรถ จอดรถ หรือหยุดรถเป็นระยะทางไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร 

ผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณด้วยมือและแขน ไฟสัญญาณหรือสัญญาณอย่างอ่ืนตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้
ขับข่ีซึ่งขับรถอ่ืนเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่าหกสิบเมตร 

  
มาตรา ๓๗  การให้สัญญาณด้วยมือและแขน ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อจะลดความเร็วของรถ ให้ผู้ขับขี่ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่ และ

โบกมือขึ้นลงหลายครั้ง 

(๒) เมื่อจะหยุดรถ ให้ผู้ขับขี่ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่ ยกแขนขวาท่อน
ล่างตั้งฉากกับแขนท่อนบนและตั้งฝ่ามือขึ้น 

(๓) เมื่อจะให้รถคันอ่ืนผ่านหรือแซงขึ้นหน้า ให้ผู้ขับขี่ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอ
ระดับไหล่ และโบกมือไปทางข้างหน้าหลายครั้ง 

(๔) เมื่อจะเลี้ยวขวาหรือเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา ให้ผู้ขับขี่ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอก
รถเสมอระดับไหล่ 

(๕) เมื่อจะเลี้ยวซ้ายหรือเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย ให้ผู้ขับขี่ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอก
รถเสมอระดับไหล่ และงอข้อมือชูขึ้นโบกไปทางซ้ายหลายครั้ง 

เพ่ือประโยชน์แห่งมาตรานี้ ในกรณีที่รถยนต์นั้นมีเครื่องขับอยู่ทางด้านซ้าย ให้ผู้ขับข่ีใช้
ไฟสัญญาณแทนการใช้สัญญาณด้วยมือและแขน 
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มาตรา ๓๘  การให้ไฟสัญญาณของผู้ขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อจะหยุดรถ ผู้ขับขี่ต้องให้ไฟสัญญาณสีแดงที่ท้ายรถ 

(๒)[๑๖] เมื่อจะเลี้ยวรถ เปลี่ยนช่องเดินรถ หรือแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น ผู้ขับข่ีต้องให้สัญญาณยก
เลี้ยวสีเหลืองอ าพัน หรือให้ไฟสัญญาณกระพริบสีขาวหรือสีเหลืองอ าพันที่ติดอยู่หน้ารถหรือข้างรถ และ
ไฟสัญญาณกระพริบสีแดงหรือสีเหลืองอ าพันที่ติดอยู่ท้ายรถไปในทิศทางที่จะเลี้ยว เปลี่ยนช่องเดินรถ หรือแซง
ขึ้นหน้ารถคันอ่ืน 

(๓) เมื่อจะให้รถคันอ่ืนแซงขึ้นหน้า ผู้ขับขี่ต้องให้ไฟสัญญาณยกเลี้ยวสีเหลืองอ าพัน หรือให้
ไฟสัญญาณกระพริบสีแดงหรือสีเหลืองอ าพันที่ติดอยู่ท้ายรถทางด้านซ้ายของรถ 

  
มาตรา ๓๙  เมื่อขับรถสวนกัน ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดด้านซ้ายของทางเดินรถ โดยให้ถือกึ่งกลาง

ของทางเดินรถเป็นหลัก แต่ถ้าทางเดินรถใดได้จัดแบ่งเป็นช่องเดินรถไว้ ให้ถือเส้นหรือแนวที่แบ่งนั้นเป็นหลัก 

ในทางเดินรถที่แคบ เมื่อขับรถสวนกัน ผู้ขับขี่แต่ละฝ่ายต้องลดความเร็วของรถเพ่ือให้รถสวน
กันได้โดยปลอดภัย 

ในทางเดินรถที่แคบซึ่งไม่อาจขับรถสวนกันได้โดยปลอดภัย เมื่อขับรถสวนกัน ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถ
คันที่ใหญ่กว่าต้องหยุดรถให้ชิดขอบทางเดินรถด้านซ้ายเพ่ือให้ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถคันที่เล็กกว่าผ่านไปได้ 

ในทางเดินรถที่มีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้า ผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถหรือหยุดรถเพ่ือให้รถ
คันทีส่วนมาผ่านไปได้ 

  
มาตรา ๔๐  ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่างรถคันหน้าพอสมควรในระยะที่จะหยุดรถได้โดยปลอดภัย

ในเมื่อจ าเป็นต้องหยุดรถ 

ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถขึ้นสะพานหรือทางลาดชันต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้รถถอยหลังไปโดนรถ
คันอ่ืน 

  
มาตรา ๔๑  ทางเดินรถใดที่มีเครื่องหมายจราจรให้เป็นทางเดินรถทางเดียว ให้ผู้ขับขี่ขับรถ

ไปตามทิศทางที่ได้ก าหนดไว้ 
  
มาตรา ๔๒  ทางเดินรถใดที่มีเครื่องหมายจราจรแบ่งทางเดินรถออกเป็นสองทาง ส าหรับรถ

เดินขึ้นทางหนึ่ง ล่องทางหนึ่ง โดยมีช่องว่างคั่นกลาง หรือท าเครื่องหมายจราจรกีดกั้นแสดงว่าทางเดินรถนั้นมี
การแบ่งออกเป็นสองทางดังกล่าว ให้ผู้ขับข่ีขับรถชิดด้านซ้ายของทางเดินรถ 

  
มาตรา ๔๓  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีขับรถ 

(๑) ในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ 

(๒) ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืน 
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(๓) ในลักษณะกีดขวางการจราจร 

(๔) โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน 

(๕) ในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดา หรือไม่อาจแลเห็นทางด้านหน้าหรือ
ด้านหลัง ด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านได้พอแก่ความปลอดภัย 

(๖) คร่อมหรือทับเส้นหรือแนวแบ่งช่องเดินรถ เว้นแต่เมื่อเปลี่ยนช่องเดินรถ เลี้ยวรถ หรือ
กลับรถ 

(๗) บนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร เว้นแต่รถลากเข็นส าหรับทารก คนป่วยหรือคนพิการ 

(๘) โดยไม่ค านึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น 

(๙)[๑๗] ในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริม
ส าหรับการสนทนาโดยผู้ขับข่ีไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น 

  
มาตรา ๔๓ ทวิ[๑๘]  ห้ามมิให้ผู้ขับขี่เสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ 

หรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  ทั้งนี้ ตามท่ี
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให้หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร* พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานจราจร* หรือผู้ตรวจการมี
อ านาจจัดให้มีการตรวจสอบผู้ขับข่ีรถบางประเภทตามท่ีผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษาว่าได้เสพยาเสพติดให้โทษหรือเสพวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามวรรคหนึ่งหรือไม่ และ
หากผลการตรวจสอบในเบื้องต้นปรากฏว่าผู้ขับขี่นั้นไม่ได้เสพก็ให้ผู้ขับขี่นั้นขับรถต่อไปได้ 

ในกรณีที่ผู้ขับข่ีตามวรรคสองไม่ยอมให้ตรวจสอบ ให้หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร* พนักงาน
สอบสวน เจ้าพนักงานจราจร* หรือผู้ตรวจการมีอ านาจกักตัวผู้นั้นไว้ เพ่ือด าเนินการตรวจสอบได้ภายใน
ระยะเวลาเท่าที่จ าเป็นแห่งกรณีเพ่ือให้การตรวจสอบเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว และเม่ือผู้นั้นยอมรับการตรวจสอบ
แล้ว หากผลการตรวจสอบในเบื้องต้นปรากฏว่าไม่ได้เสพ ก็ให้ปล่อยตัวไปทันที 

การตรวจสอบตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

  
มาตรา ๔๓ ตรี[๑๙]  ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ (๑) หรือ (๒) 

ผู้ตรวจการมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดรถและสั่งให้มีการทดสอบตามมาตรา ๑๔๒ ด้วย 

  
มาตรา ๔๓ จัตวา[๒๐]  ในกรณีท่ีผู้ตรวจการพบว่าผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ (๑) หรือ (๒) 

หรือมาตรา ๔๓ ทวิ วรรคหนึ่ง ให้ผู้ตรวจการส่งตัวผู้นั้นพร้อมพยานหลักฐานในเบื้องต้นแก่พนักงานสอบสวนผู้
มีอ านาจโดยเร็ว แต่ต้องไม่เกินหกชั่วโมงนับแต่เวลาที่พบการกระท าความผิดดังกล่าว เพื่อด าเนินคดีต่อไป 
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มาตรา ๔๓ เบญจ[๒๑]  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๓ ทวิ และมาตรา ๔๓ ตรี ให้
ผู้ตรวจการแสดงบัตรประจ าตัวของตนซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์ต่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง 

  
หมวด ๒ 

การขับแซงและผ่านขึ้นหน้า 

                   
  

มาตรา ๔๔[๒๒]  ผู้ขับขี่ซึ่งประสงค์จะขับรถแซงเพ่ือขึ้นหน้ารถอ่ืนในทางเดินรถ ซึ่งไม่ได้แบ่ง
ช่องทางเดินรถไว้ ต้องให้สัญญาณโดยกระพริบไฟหน้าหลายครั้ง หรือให้ไฟสัญญาณยกเลี้ยวขวา หรือให้เสียง
สัญญาณดังพอที่จะให้ผู้ขับข่ีซึ่งขับรถคันหน้าให้สัญญาณตอบตามมาตรา ๓๗ (๓) หรือมาตรา ๓๘ (๓) และเม่ือ
เห็นว่าไม่เป็นการกีดขวางรถอ่ืนที่ก าลังแซงแล้ว จึงจะแซงขึ้นหน้าได้ 

การแซงต้องแซงด้านขวาโดยมีระยะห่างจากรถท่ีถูกแซงพอสมควร เมื่อเห็นว่าได้ขับผ่านขึ้น
หน้ารถท่ีถูกแซงไปในระยะที่ห่างเพียงพอแล้วจึงจะขับชิดด้านซ้ายของทางเดินรถได้ 

  
มาตรา ๔๕  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีขับรถแซงเพ่ือขึ้นหน้ารถอ่ืนด้านซ้าย เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ 
(๑) รถที่จะถูกแซงก าลังเลี้ยวขวาหรือให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวขวา 

(๒) ทางเดินรถนั้นได้จัดแบ่งเป็นช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป 

การขับรถแซงด้านซ้ายตาม (๑) หรือ (๒) จะกระท าได้เมื่อไม่มีรถอ่ืนตามมาในระยะกระชั้น
ชิดและมีความปลอดภัยพอ 

  
มาตรา ๔๖  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีขับรถแซงเพ่ือขึ้นหน้ารถอ่ืนในกรณีต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อรถก าลังข้ึนทางชัน ขึ้นสะพาน หรืออยู่ในทางโค้ง เว้นแต่จะมีเครื่องหมายจราจรให้

แซงได้ 
(๒) ภายในระยะสามสิบเมตรก่อนถึงทางข้าม ทางร่วมทางแยก วงเวียนหรือเกาะที่สร้างไว้ 

หรือทางเดินรถท่ีตัดข้ามทางรถไฟ 

(๓) เมื่อมีหมอก ฝน ฝุ่นหรือควัน จนท าให้ไม่อาจเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะหกสิบเมตร 

(๔) เมื่อเข้าท่ีคับขันหรือเขตปลอดภัย 

  
มาตรา ๔๗  ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถแซงหรือผ่านขึ้นหน้ารถอ่ืนล้ าเข้าไปในเส้นกึ่งกลางของ

ทางเดินรถที่ก าหนดไว้ หรือที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงเขตอันตราย หรือเขตให้ใช้ความระมัดระวังบนทางเดิน
รถ 
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ในกรณีที่ทางเดินรถด้านซ้ายมีสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคแก่การจราจรและทางเดินรถด้านขวา
มีความกว้างเพียงพอ ผู้ขับขี่จะขับรถหลีกสิ่งกีดขวางล้ าเข้าไปในเส้นกึ่งกลางของทางเดินรถที่หัวหน้าเจ้า
พนักงานจราจร*ก าหนดไว้ก็ได้ ในเมื่อไม่กีดขวางการจราจรของรถที่สวนทางมา 

  
มาตรา ๔๘  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีขับรถแซงหรือผ่านขึ้นหน้ารถคันอื่นล้ าเข้าไปในช่องเดินรถประจ า

ทาง เว้นแต่ในกรณีท่ีมีสิ่งกีดขวางการจราจรในทางเดินรถข้างหน้าหรือเมื่อต้องปฏิบัติตามค าสั่งของหัวหน้าเจ้า
พนักงานจราจร* แต่ทั้งนี้จะขับรถอยู่ในช่องเดินรถประจ าทางได้เพียงเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น 

  
มาตรา ๔๙  เมื่อได้รับสัญญาณขอแซงขึ้นหน้าจากรถคันที่อยู่ข้างหลัง ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถที่มี

ความเร็วช้าหรือรถท่ีใช้ความเร็วต่ ากว่าความเร็วของรถอ่ืนที่ขับไปในทิศทางเดียวกัน ต้องยอมให้รถที่ใช้
ความเร็วสูงกว่าผ่านขึ้นหน้า ผู้ขับขี่ที่ถูกขอทางต้องให้สัญญาณตอบตามมาตรา ๓๗ (๓) หรือ มาตรา ๓๘ (๓) 
เมื่อเห็นว่าทางเดินรถข้างหน้าปลอดภัยและไม่มีรถอ่ืนสวนทางมาในระยะกระชั้นชิด และต้องลดความเร็วของ
รถและขับรถชิดด้านซ้ายของทางเดินรถเพ่ือให้รถที่จะแซงผ่านขึ้นหน้าได้โดยปลอดภัย 

  
หมวด ๓ 

การออกรถ การเลี้ยวรถและการกลับรถ 

                   
  

มาตรา ๕๐  การขับรถออกจากท่ีจอด ถ้ามีรถจอดหรือมีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้า ผู้ขับขี่ต้องให้
สัญญาณด้วยมือและแขนตามมาตรา ๓๗ หรือไฟสัญญาณตามมาตรา ๓๘ และจะขับรถไปได้เมื่อเห็นว่า
ปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรของรถอ่ืน 

  
มาตรา ๕๑  การเลี้ยวรถ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
(๑) ถ้าจะเลี้ยวซ้าย 

(ก) ในกรณีท่ีไม่ได้แบ่งช่องเดินรถไว้ ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดทางเดินรถด้านซ้าย 

(ข) ในกรณีท่ีมีการแบ่งช่องเดินรถไว้ และมีเครื่องหมายจราจรแสดงให้เลี้ยวซ้ายได้ ให้ผู้
ขับข่ีขับรถในช่องเดินรถส าหรับรถที่จะเลี้ยวซ้าย  ทั้งนี้ ก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร 

(ค) ในกรณีที่มีช่องเดินรถประจ าทางอยู่ทางเดินรถด้านซ้ายสุด ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดช่อง
เดินรถประจ าทางก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร และจะเลี้ยวรถผ่านเข้าไปในช่องเดินรถประจ าทาง
ได้เฉพาะในบริเวณท่ีมีเครื่องหมายจราจรให้เลี้ยวรถผ่านได้เท่านั้น 

(๒) ถ้าจะเลี้ยวขวา 

(ก) ส าหรับทางเดินรถที่ไม่ได้แบ่งช่องเดินรถไว้ ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดทางด้านขวาของแนว
กึ่งกลางของทางเดินรถก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร 



(ข) ส าหรับทางเดินรถที่ได้แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป ให้ผู้
ขับข่ีขับรถชิดทางด้านขวาสุดของทางเดินรถหรือในช่องที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงให้เลี้ยวขวาได้  ทั้งนี้ ก่อน
ถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร 

(ค) ในกรณีที่มีช่องเดินรถประจ าทางอยู่ทางเดินรถด้านขวาสุด ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดช่อง
เดินรถประจ าทางก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร และจะเลี้ยวรถผ่านเข้าไปในช่องเดินรถประจ าทาง
ได้เฉพาะในบริเวณท่ีมีเครื่องหมายจราจรให้เลี้ยวรถผ่านได้เท่านั้น 

(ง) ส าหรับทางเดินรถที่มีหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร*หรือเจ้าพนักงานจราจร*แสดง
สัญญาณจราจรด้วยมือและแขน ให้ผู้ขับขี่ขับรถเลี้ยวขวาผ่านไปได้โดยไม่ต้องอ้อมหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร*
หรือเจ้าพนักงานจราจร* 

(จ) เมื่อรถอยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ต้องให้รถที่สวนมาในทางเดินรถทางเดียวกันผ่าน
ทางร่วมทางแยกไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงให้เลี้ยวขวาไปได้ 

(๓) ถ้าจะเลี้ยวอ้อมวงเวียนหรือเกาะที่สร้างไว้ ให้ผู้ขับขี่ขับรถอ้อมไปทางซ้ายของวงเวียนหรือ
เกาะนั้น 

ในกรณีตาม (๑) และ (๒) ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังและต้องหยุดให้ทางแก่ผู้ที่ก าลังข้าม
ทางและรถท่ีก าลังผ่านทางร่วมทางแยกจากทางด้านอ่ืนก่อน เว้นแต่ในกรณีที่มีรถเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาพร้อม
กัน ให้รถเลี้ยวซ้ายให้ทางแก่รถเลี้ยวขวาก่อน 

  
มาตรา ๕๒[๒๓]  ในทางเดินรถที่สวนกันได้ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่กลับรถหรือเลี้ยวรถทางขวาในเมื่อมี

รถอ่ืนสวนหรือตามมาในระยะน้อยกว่าหนึ่งร้อยเมตร เว้นแต่เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวาง
การจราจรของรถอ่ืน 

  
มาตรา ๕๓  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ี 

(๑) เลี้ยวรถหรือกลับรถในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายห้ามเลี้ยวขวา ห้ามเลี้ยวซ้าย หรือห้าม
กลับรถ 

(๒) กลับรถที่เขตปลอดภัย ที่คับขัน บนสะพาน หรือในระยะหนึ่งร้อยเมตรจากทางราบของ
เชิงสะพาน 

(๓) กลับรถที่ทางร่วมทางแยก เว้นแต่จะมีเครื่องหมายจราจรให้กลับรถในบริเวณดังกล่าวได้ 
  

หมวด ๔ 

การหยุดรถและจอดรถ 
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มาตรา ๕๔  การหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณด้วยมือและแขน
ตามมาตรา ๓๗ หรือไฟสัญญาณตามมาตรา ๓๘ ก่อนที่จะหยุดรถหรือจอดรถในระยะไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร 
และจะหยุดรถหรือจอดรถได้เมื่อผู้ขับขี่เห็นว่าปลอดภัย และไม่เป็นการกีดขวางการจราจร 

ผู้ขับขี่ต้องจอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถ และจอดรถให้ด้านซ้ายของรถขนานชิดกับขอบ
ทางหรือไหล่ทางในระยะห่างไม่เกินยี่สิบห้าเซนติเมตร หรือจอดรถตามทิศทางหรือด้านหนึ่งด้านใดของทางเดิน
รถที่หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร*ก าหนดไว้ แต่ในกรณีที่มีช่องเดินรถประจ าทางอยู่ทางด้านซ้ายสุดของทางเดิน
รถ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่จอดรถในลักษณะดังกล่าวในเวลาที่ก าหนดให้ใช้ช่องเดินรถประจ าทางนั้น 

  
มาตรา ๕๕  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีหยุดรถ 

(๑) ในช่องเดินรถ เว้นแต่หยุดชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถในกรณีที่ไม่มีช่องเดินรถ
ประจ าทาง 

(๒) บนทางเท้า 

(๓) บนสะพานหรือในอุโมงค์ 

(๔) ในทางร่วมทางแยก 

(๕) ในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุดรถ 

(๖) ตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ 

(๗) ในเขตปลอดภัย 

(๘)[๒๔] ในลักษณะกีดขวางการจราจร 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ขับขี่ซึ่งจ าเป็นต้องหยุดรถเพราะมีสิ่งกีดขวางอยู่ใน
ทางเดินรถ หรือเครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้องหรือในกรณีที่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรหรือ
เครื่องหมายจราจร 

  
มาตรา ๕๖  ในกรณีที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้องจนต้องจอดรถในทางเดิน

รถ ผู้ขับข่ีต้องน ารถให้พ้นทางเดินรถโดยเร็วที่สุด 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งถ้าจ าเป็นต้องจอดรถอยู่ในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องจอดรถในลักษณะที่ไม่
กีดขวางการจราจร และต้องแสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณตามลักษณะและเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๕๗  เว้นแต่จะได้มีบทบัญญัติ กฎ หรือข้อบังคับตามพระราชบัญญัตินี้ก าหนดไว้เป็น

อย่างอ่ืน ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีจอดรถ 

(๑) บนทางเท้า 

(๒) บนสะพานหรือในอุโมงค์ 

(๓) ในทางร่วมทางแยก หรือในระยะสิบเมตรจากทางร่วมทางแยก 

(๔) ในทางข้าม หรือในระยะสามเมตรจากทางข้าม 
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(๕) ในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามจอดรถ 

(๖) ในระยะสามเมตรจากท่อน้ าดับเพลิง 

(๗) ในระยะสิบเมตรจากท่ีติดตั้งสัญญาณจราจร 

(๘) ในระยะสิบห้าเมตรจากทางรถไฟผ่าน 

(๙) ซ้อนกันกับรถอ่ืนที่จอดอยู่ก่อนแล้ว 

(๑๐) ตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ หรือในระยะห้าเมตรจากปากทางเดิน
รถ 

(๑๑) ระหว่างเขตปลอดภัยกับขอบทาง หรือในระยะสิบเมตรนับจากปลายสุดของเขต
ปลอดภัยทั้งสองข้าง 

(๑๒) ในที่คับขัน 

(๑๓) ในระยะสิบห้าเมตรก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจ าทางและเลยเครื่องหมายไปอีก
สามเมตร 

(๑๔) ในระยะสามเมตรจากตู้ไปรษณีย์ 
(๑๕) ในลักษณะกีดขวางการจราจร 

  
มาตรา ๕๘  การจอดรถในทางเดินรถที่ผู้ขับขี่ไม่อาจอยู่ควบคุมรถนั้น ผู้ขับขี่ต้องหยุด

เครื่องยนต์และห้ามล้อรถนั้นไว้ 
การจอดรถในทางเดินรถที่เป็นทางลาดหรือชัน ผู้ขับขี่ต้องหันล้อหน้าของรถเข้าขอบทาง 

  
มาตรา ๕๙[๒๕]  หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร*หรือเจ้าพนักงานจราจร*มีอ านาจสั่งให้ผู้ขับขี่

เคลื่อนย้ายรถที่หยุดหรือจอดอยู่อันเป็นการฝ่าฝืนบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ได้ 
หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร* หรือเจ้าพนักงานจราจร* หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า

เจ้าพนักงานจราจร*หรือเจ้าพนักงานจราจร*ภายใต้การควบคุมดูแลของบุคคลดังกล่าว มีอ านาจเคลื่อนย้ายรถ
ที่หยุดหรือจอดอยู่อันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ
ดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนด[๒๖]

 

การเคลื่อนย้ายรถหรือใช้เครื่องมือบังคับให้รถที่หยุดหรือจอดอยู่ไม่ให้เคลื่อนย้ายได้ตามวรรค
สอง หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร* หรือเจ้าพนักงานจราจร* หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าเจ้าพนักงาน
จราจร*หรือเจ้าพนักงานจราจร* ไม่ต้องรับผิดส าหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามมาตรานี้ 
เว้นแต่ความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ[๒๗]

 

เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ต้องช าระค่าใช้จ่ายในการที่รถถูกเคลื่อนย้ายหรือการใช้เครื่องมือบังคับ
ไม่ให้เคลื่อนย้าย ตลอดจนค่าดูแลรักษารถระหว่างที่อยู่ในความครอบครองของหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร*
หรือเจ้าพนักงานจราจร* หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร*หรือเจ้าพนักงาน
จราจร*  ทั้งนี้ ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง[๒๘]
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เงินที่ได้จากเจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ซึ่งช าระตามวรรคสี่ เป็นรายได้ที่ไม่ต้องน าส่ง
กระทรวงการคลัง และให้น ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามมาตรานี้ตามระเบียบที่ผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติก าหนด 

ในกรณีที่เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ไม่ช าระค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาตามวรรคสี่ หัวหน้าเจ้า
พนักงานจราจร*หรือเจ้าพนักงานจราจร*มีอ านาจยึดหน่วงรถนั้นไว้ได้จนกว่าจะได้รับช าระค่าใช้จ่ายและค่า
ดูแลรักษาดังกล่าว โดยในระหว่างที่ยึดหน่วงนั้นให้ค านวณค่าดูแลรักษาเป็นรายวัน ถ้าพ้นก าหนดสามเดือน
แล้วเจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ยังไม่ช าระค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาดังกล่าว ให้หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร*หรือเจ้า
พนักงานจราจร*มีอ านาจน ารถนั้นออกขายทอดตลาดได้ เงินที่ได้จากการขายทอดตลาด เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายใน
การขายทอดตลาด ค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาที่ค้างช าระแล้ว เหลือเงินเท่าใดให้คืนแก่เจ้าของหรือผู้มีสิทธิที่
แท้จริงต่อไป 

[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

  
มาตรา ๖๐  การหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถนอกเขตเทศบาล ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถ

หรือจอดรถ ณ ที่ซึ่งผู้ขับขี่ซึ่งขับรถอ่ืนจะเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตร 

  
มาตรา ๖๑  ในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่ผู้ขับขี่จะมองเห็นรถที่จอดในทางเดินรถได้โดย

ชัดแจ้งในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตร ผู้ขับขี่ซึ่งจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางต้องเปิดไฟหรือใช้
แสงสว่างตามประเภท ลักษณะ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๖๒  ในทางเดินรถตอนใดที่มีทางรถไฟผ่าน ถ้าปรากฏว่า 

(๑) มีเครื่องหมายหรือสัญญาณระวังรถไฟแสดงว่ารถไฟก าลังจะผ่าน 

(๒) มีสิ่งปิดกั้นหรือมีเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณแสดงว่ารถไฟก าลังจะผ่าน 

(๓) มีเสียงสัญญาณของรถไฟหรือรถไฟก าลังแล่นผ่านเข้ามาใกล้อาจเกิดอันตรายในเมื่อจะขับ
รถผ่านไป 

ผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถและหยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่าห้าเมตร เมื่อรถไฟ
ผ่านไปแล้วและมีเครื่องหมายหรือสัญญาณให้รถผ่านได้ ผู้ขับขี่จึงจะขับรถผ่านไปได้ 

  
มาตรา ๖๓  ในทางเดินรถตอนใดที่มีทางรถไฟผ่านไม่ว่าจะมีเครื่องหมายระวังรถไฟหรือไม่ 

ถ้าทางรถไฟนั้นไม่มีสัญญาณระวังรถไฟหรือสิ่งปิดกั้น ผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถและหยุดรถห่างจากทาง
รถไฟในระยะไม่น้อยกว่าห้าเมตร เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงจะขับรถผ่านไปได้ 

  



มาตรา ๖๔  ในขณะที่ผู้ขับข่ีรถโรงเรียนหยุดรถในทางเดินรถเพ่ือรับส่งนักเรียนขึ้นหรือลง ให้
ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถอ่ืนตามมาในทิศทางเดียวกันหรือสวนกันกับรถโรงเรียนใช้ความระมัดระวังและลดความเร็วของ
รถ เมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงให้ขับรถผ่านไปได้ 

  
ลักษณะ ๔ 

การใช้ทางเดินรถท่ีจัดเป็นช่องเดินรถประจ าทาง 

                   
  

มาตรา ๖๕  เมื่อหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร*ได้ประกาศก าหนดให้ช่องเดินรถใดเป็นช่องเดิน
รถประจ าทาง ผู้ขับขี่รถโดยสารประจ าทางและรถบรรทุกคนโดยสารตามประเภทที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ
ก าหนด ซึ่งอยู่ในระหว่างรับส่งหรือบรรทุกคนโดยสาร ต้องขับข่ีรถภายในช่องเดินรถประจ าทาง และจะขับขี่รถ
ออกนอกช่องเดินรถประจ าทางได้เมื่อมีสิ่งกีดขวางอยู่ในช่องเดินรถประจ าทางนั้น หรือเมื่อต้องปฏิบัติตามค าสั่ง
ของเจ้าพนักงานจราจร* 

รถบรรทุกคนโดยสารประเภทใดจะต้องเดินในช่องเดินรถประจ าทางให้เป็นไปตามท่ีผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในการประกาศก าหนดให้ช่องเดินรถใดเป็นช่องเดินรถประจ าทางตามวรรคหนึ่ง จะ
ก าหนดเวลาการใช้ช่องเดินรถประจ าทางไว้ด้วยก็ได้ 

กรณีจ าเป็นเกี่ยวกับการจราจร หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร*มีอ านาจประกาศให้รถบรรทุกคน
โดยสารประเภทหนึ่งประเภทใดที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนดตามวรรคสอง จะต้องเดินในช่องเดินรถ
ประจ าทางในทางสายใดตอนใดก็ได้ 

[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

  
มาตรา ๖๖  ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถอ่ืนนอกจากรถโดยสารประจ าทางหรือรถบรรทุกคนโดยสาร

ประเภทที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนด ขับรถในช่องเดินรถประจ าทาง เว้นแต่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้ 

[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

  
ลักษณะ ๕ 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับความเร็วของรถ 

                   
  



มาตรา ๖๗  ผู้ขับขี่ต้องขับรถด้วยอัตราความเร็วตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงหรือตาม
เครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้ในทาง 

เครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไว้ตามวรรคหนึ่ง จะก าหนดอัตราความเร็วขั้นสูงหรือขั้นต่ าก็ได้ แต่
ต้องไม่เกินอัตราความเร็วที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๖๘  ผู้ขับขี่ซึ่งจะเลี้ยวรถ ให้รถอ่ืนแซงหรือผ่านขึ้นหน้า จอดรถ หยุดรถ หรือกลับรถ 

ต้องลดความเร็วของรถ 

  
มาตรา ๖๙  ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถในทางเดินรถบนเนินเขา บนสะพาน ที่เชิงสะพาน ที่แคบ ทางโค้ง 

ทางลาด ที่คับขัน หรือที่มีหมอก ฝน ฝุ่น หรือควัน จนท าให้ไม่อาจเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะหกสิบเมตร ต้อง
ลดความเร็วของรถในลักษณะที่จะให้เกิดความปลอดภัย 

  
มาตรา ๗๐  ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถเข้าใกล้ทางร่วมทางแยก ทางข้าม เส้นให้รถหยุด หรือวงเวียน 

ต้องลดความเร็วของรถ 

  
ลักษณะ ๖ 

การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกหรือวงเวียน 

                   
  

มาตรา ๗๑  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๖ เมื่อผู้ขับขี่ขับรถมาถึงทางร่วมทางแยก 
ให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ถ้ามีรถอ่ืนอยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ต้องให้รถในทางร่วมทางแยกนั้นผ่านไปก่อน 

(๒) ถ้ามาถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกันและไม่มีรถอยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ต้องให้รถที่
อยู่ทางด้านซ้ายของตนผ่านไปก่อน เว้นแต่ในทางร่วมทางแยกใดมีทางเดินรถทางเอกตัดผ่านทางเดินรถทางโท 
ให้ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถในทางเอกมีสิทธิขับผ่านไปก่อน 

(๓)[๒๙] ถ้าสัญญาณจราจรไฟสีเขียวปรากฏข้างหน้า แต่ในทางร่วมทางแยกมีรถอ่ืนหยุดขวาง
อยู่จนไม่สามารถผ่านพ้นทางร่วมทางแยกไปได้ ผู้ขับขี่จะต้องหยุดรถท่ีหลังเส้นให้รถหยุดจนกว่าจะสามารถ
เคลื่อนรถผ่านพ้นทางร่วมทางแยกไปได้ 

  
มาตรา ๗๒[๓๐]  ทางเดินรถทางเอกได้แก่ทางเดินรถ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ทางเดินรถท่ีได้ติดตั้งเครื่องหมายจราจรแสดงว่าเป็นทางเดินรถทางเอก 
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(๒) ทางเดินรถท่ีมีป้ายหยุดหรือป้ายที่มีค าว่า “ให้ทาง” ติดตั้งไว้ หรือทางเดินรถท่ีมีค าว่า
หยุดหรือเส้นหยุดซึ่งเป็นเส้นขาวทึบหรือเส้นให้ทางซึ่งเป็นเส้นขาวประบนผิวทาง ให้ทางเดินรถที่ขวางข้างหน้า
เป็นทางเดินรถทางเอก 

(๓) ในกรณีท่ีไม่มีเครื่องหมายจราจรตาม (๑) หรือไม่มีป้ายหรือเส้นหรือข้อความบนผิวทาง
ตาม (๒) ให้ทางเดินรถที่มีช่องเดินรถมากกว่าเป็นทางเดินรถทางเอก 

(๔) ถนนที่ตัดหรือบรรจบกับตรอกหรือซอย ให้ทางเดินรถที่เป็นถนนเป็นทางเดินรถทางเอก 

ทางเดินรถอ่ืนที่มิใช่ทางเดินรถทางเอกตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นทางเดินรถทางโท 

  
มาตรา ๗๓  ในกรณีที่วงเวียนใดได้ติดตั้งสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจร ผู้ขับขี่ต้อง

ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรนั้น 

ถ้าไม่มีสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรตามวรรคหนึ่ง เมื่อผู้ขับขี่ขับรถมาถึงวงเวียน 
ต้องให้สิทธิแก่ผู้ขับข่ีซึ่งขับรถอยู่ในวงเวียนทางด้านขวาของตนขับผ่านไปก่อน 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานจราจร*เห็นสมควรเพื่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร
จะให้สัญญาณจราจรเป็นอย่างอ่ืนนอกจากที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ผู้ขับข่ีต้อง
ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่เจ้าพนักงานจราจร*ก าหนดให้ 

  
มาตรา ๗๔  ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถออกจากทางส่วนบุคคลหรือทางเดินรถในบริเวณอาคาร เมื่อจะ

ขับรถผ่านหรือเลี้ยวสู่ทางเดินรถที่ตัดผ่านต้องหยุดรถเพ่ือให้รถที่ก าลังผ่านทางหรือรถท่ีก าลังแล่นอยู่ในทางเดิน
รถผ่านไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงขับรถต่อไปได้ 

  
ลักษณะ ๗ 

รถฉุกเฉิน 

                   
  

มาตรา ๗๕  ในขณะที่ผู้ขับขี่ขับรถฉุกเฉินไปปฏิบัติหน้าที่ ผู้ขับข่ีมีสิทธิดังนี้ 
(๑) ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ ใช้เสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอย่างอ่ืนตามที่ผู้

บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนดไว้ 
(๒) หยุดรถหรือจอดรถ ณ ที่ห้ามจอด 

(๓) ขับรถเกินอัตราความเร็วที่ก าหนดไว้ 
(๔) ขับรถผ่านสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรใด ๆ ที่ให้รถหยุด แต่ต้องลดความเร็ว

ของรถให้ช้าลงตามสมควร 

(๕) ไม่ต้องปฏิบัติตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือข้อบังคับการจราจรเกี่ยวกับช่องเดินรถ 
ทิศทางของการขับรถหรือการเลี้ยวรถที่ก าหนดไว้ 



ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ผู้ขับข่ีต้องใช้ความระมัดระวังตามควรแก่กรณี 
[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจร

ทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 
  
มาตรา ๗๖  เมื่อคนเดินเท้า ผู้ขับขี่ หรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์เห็นรถฉุกเฉินในขณะปฏิบัติ

หน้าที่ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ หรือได้ยินเสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอย่างอ่ืนตามที่ผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติก าหนดไว้ คนเดินเท้า ผู้ขับขี่ หรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์ต้องให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อนโดยปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าหรับคนเดินเท้าต้องหยุดและหลบให้ชิดขอบทาง หรือขึ้นไปบนทางเขตปลอดภัย หรือ
ไหล่ทางท่ีใกล้ที่สุด 

(๒) ส าหรับผู้ขับข่ีต้องหยุดรถหรือจอดรถให้อยู่ชิดขอบทางด้านซ้าย หรือในกรณีที่มีช่องเดิน
รถประจ าทางอยู่ทางด้านซ้ายสุดของทางเดินรถ ต้องหยุดรถหรือจอดรถให้อยู่ชิดช่องเดินรถประจ าทาง แต่
ห้ามหยุดรถหรือจอดรถในทางร่วมทางแยก 

(๓) ส าหรับผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์ต้องบังคับสัตว์ให้หยุดชิดทาง แต่ห้ามหยุดในทางร่วมทางแยก 

ในการปฏิบัติตาม (๒) และ (๓) ผู้ขับขี่และผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์ต้องรีบกระท าโดยเร็วที่สุด
เท่าท่ีจะกระท าได้และต้องใช้ความระมัดระวังตามควรแก่กรณี 

[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

  
ลักษณะ ๘ 

การลากรถหรือการจูงรถ 

                   
  

มาตรา ๗๗  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถทุกชนิดลากรถหรือจูงรถอ่ืนไปในทางเกินหนึ่งคัน เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

วิธีลากรถหรือจูงรถ และการมีเครื่องหมายเพ่ือความปลอดภัยในการลากรถหรือจูงรถให้
ก าหนดในกฎกระทรวง 

[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

  
ลักษณะ ๙ 

อุบัติเหตุ 
                   



  
มาตรา ๗๘  ผู้ใดขับรถหรือขี่หรือควบคุมสัตว์ในทางซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือ

ทรัพย์สินของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นความผิดของผู้ขับข่ีหรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์หรือไม่ก็ตาม ต้องหยุดรถ หรือสัตว์ 
และให้ความช่วยเหลือตามสมควร และพร้อมทั้งแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อต ารวจ*ที่ใกล้เคียงทันที กับต้องแจ้ง
ชื่อตัว ชื่อสกุล และท่ีอยู่ของตนและหมายเลขทะเบียนรถแก่ผู้ได้รับความเสียหายด้วย 

ในกรณีที่ผู้ขับข่ีหรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์หลบหนีไปหรือไม่แสดงตัวต่อต ารวจ* ณ สถานที่เกิด
เหตุ ให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้กระท าความผิดและให้ต ารวจ*มีอ านาจยึดรถคันที่ผู้ขับข่ีหลบหนีหรือไม่แสดงตนว่า
เป็นผู้ขับข่ี จนกว่าคดีถึงท่ีสุดหรือได้ตัวผู้ขับขี่ ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่แสดงตัวต่อต ารวจ*ภายในหก
เดือนนับแต่วันเกิดเหตุ ให้ถือว่ารถนั้นเป็นทรัพย์สินซึ่งได้ใช้ในการกระท าความผิดหรือเก่ียวกับการกระท า
ความผิด และให้ตกเป็นของรัฐ 

  
ลักษณะ ๑๐ 

รถจักรยาน 

                   
  

มาตรา ๗๙  ทางใดที่ได้จัดท าไว้ส าหรับรถจักรยาน ผู้ขับขี่รถจักรยานต้องขับในทางนั้น 

  
มาตรา ๘๐  รถจักรยานที่ใช้ในทางเดินรถ ไหล่ทาง หรือทางที่จัดท าไว้ส าหรับรถจักรยาน ผู้

ขับข่ีรถจักรยานต้องจัดให้มี 
(๑) กระดิ่งที่ให้เสียงสัญญาณได้ยินได้ในระยะไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร 

(๒) เครื่องห้ามล้อที่ใช้การได้ดี เมื่อใช้สามารถท าให้รถจักรยานหยุดได้ทันที 
(๓) โคมไฟติดหน้ารถจักรยานแสงขาวไม่น้อยกว่าหนึ่งดวงที่ให้แสงไฟส่องตรงไปข้างหน้าเห็น

พ้ืนทางได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่าสิบห้าเมตร และอยู่ในระดับต่ ากว่าสายตาของผู้ขับขี่ซึ่งขับรถสวนมา 

(๔) โคมไฟติดท้ายรถจักรยานแสงแดงไม่น้อยกว่าหนึ่งดวงที่ให้แสงสว่างตรงไปข้างหลังหรือ
ติดวัตถุสะท้อนแสงสีแดงแทน ซึ่งเมื่อถูกไฟส่องให้มีแสงสะท้อน 

  
มาตรา ๘๑  ในเวลาต้องเปิดไฟตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๖๑ ผู้ขับขี่รถจักรยานอยู่ใน

ทางเดินรถ ไหล่ทาง หรือทางที่จัดท าไว้ส าหรับรถจักรยานต้องจุดโคมไฟแสงขาวหน้ารถเพ่ือให้ผู้ขับขี่หรือคน
เดินเท้า ซึ่งขับรถหรือเดินสวนมาสามารถมองเห็นรถ 

  
มาตรา ๘๒  ผู้ขับขี่รถจักรยานต้องขับให้ชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถ ไหล่ทาง หรือ

ทางท่ีจัดท าไว้ส าหรับรถจักรยานให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ แต่ในกรณีที่มีช่องเดินรถประจ าทางด้านซ้ายสุดของ
ทางเดินรถต้องขับข่ีรถจักรยานให้ชิดช่องเดินรถประจ าทางนั้น 



  
มาตรา ๘๓  ในทางเดินรถ ไหล่ทาง หรือทางที่จัดท าไว้ส าหรับรถจักรยาน ห้ามมิให้ผู้ขับข่ี

รถจักรยาน 

(๑) ขับโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน 

(๑/๑)[๓๑] ขับในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืน 

(๒) ขับโดยไม่จับคันบังคับรถ 

(๓) ขับขนานกันเกินสองคัน เว้นแต่ขับในทางที่จัดไว้ส าหรับรถจักรยาน 

(๔) ขับโดยนั่งบนที่อ่ืนอันมิใช่อานที่จัดไว้เป็นที่นั่งตามปกติ 
(๕) ขับโดยบรรทุกบุคคลอื่น เว้นแต่รถจักรยานสามล้อส าหรับบรรทุกคน  ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขท่ี

หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร*ก าหนด 

(๖) บรรทุก หรือถือสิ่งของ หีบห่อ หรือของใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจับคัน
บังคับรถหรืออันอาจจะเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน 

(๗) เกาะหรือพ่วงรถอ่ืนที่ก าลังแล่นอยู่ 
  
มาตรา ๘๔  เว้นแต่บทบัญญัติในลักษณะนี้จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ผู้ขับขี่รถจักรยาน

ปฏิบัติตามมาตรา 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  ห้ามมิให้เจ้าของรถบรรทุกคนโดยสารหรือผู้ขับขี่รถบรรทุกคนโดยสารรับบรรทุก
ศพหรือคนที่เป็นโรคเรื้อนหรือโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อร่วมไปกับคนโดยสารอ่ืน 
เว้นแต่ 

(๑) ในกรณีที่รถบรรทุกคนโดยสารนั้นไม่ใช้บรรทุกคนโดยสารอ่ืน จะบรรทุกคนที่เป็นโรค
เรื้อนหรือโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อก็ได้ 

(๒) ในกรณีที่รถบรรทุกคนโดยสารนั้นไม่ใช้บรรทุกคนโดยสารอ่ืน จะบรรทุกศพร่วมไปกับ
ญาติหรือผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องกับศพนั้นก็ได้ 

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570840&ext=htm#_ftn31


  
มาตรา ๘๖  ห้ามมิให้เจ้าของรถบรรทุกคนโดยสาร ผู้ขับขี่รถบรรทุกคนโดยสาร ผู้เก็บค่า

โดยสาร หรือบุคคลใดที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับรถบรรทุกคนโดยสาร เรียกให้คนข้ึนรถโดยส่งเสียงอื้ออึง หรือใน
ลักษณะที่ก่อความร าคาญให้แก่คนโดยสารหรือผู้อื่น หรือต้อน ดึง เหนี่ยว หรือยึดยื้อ คนหรือสิ่งของของคนนั้น
เพ่ือให้คนขึ้นรถบรรทุกคนโดยสารคันใดคันหนึ่ง 

  
มาตรา ๘๗  ห้ามมิให้เจ้าของรถบรรทุกคนโดยสาร ผู้ขับขี่รถบรรทุกคนโดยสาร หรือผู้เก็บค่า

โดยสาร ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

  
มาตรา ๘๘  ผู้ขับขี่รถบรรทุกคนโดยสารต้องหยุดรถและส่งคนโดยสารที่เครื่องหมายหยุดรถ

ประจ าทางหรือ ณ สถานที่ตามที่ตกลงกันไว้ แล้วแต่กรณี 
  
มาตรา ๘๙  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีรถบรรทุกคนโดยสารหรือผู้เก็บค่าโดยสารรับบรรทุกคนโดยสาร

เกินจ านวนที่กฎหมายก าหนด 

ในการนับจ านวนคนโดยสารให้ถือว่าเด็กอายุไม่เกินสิบปีจ านวนสองคนเท่ากับคนโดยสาร
หนึ่งคน 

  
มาตรา ๙๐  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีรถบรรทุกคนโดยสาร 

(๑) ขับรถเที่ยวเร่หาคนขึ้นรถ 

(๒) จอดรถเป็นคันหัวแถวของรถคันอ่ืนห่างจากเครื่องหมายจราจรเกินหนึ่งเมตร 

(๓) จอดรถห่างจากท้ายรถคันหน้าเกินหนึ่งเมตร 

  
มาตรา ๙๑  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีรถบรรทุกคนโดยสารหรือผู้เก็บค่าโดยสาร 

(๑) สูบบุหรี่หรือคุยกันในขณะขับรถหรือในขณะท าหน้าที่เก็บค่าโดยสาร 

(๒) กล่าววาจาไม่สุภาพ เสียดสี ดูหมิ่น ก้าวร้าว หรือแสดงกิริยาในลักษณะดังกล่าวต่อคน
โดยสารหรือผู้อื่น 

  
มาตรา ๙๒  เมื่อจะเติมน้ ามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟที่มีจุดวาบไฟในอุณหภูมิยี่สิบเอ็ดองศา

เซลเซียส หรือต่ ากว่านั้น ผู้ขับข่ีรถบรรทุกคนโดยสารต้องหยุดเครื่องยนต์และต้องให้คนโดยสารลงจากรถทุก
คนด้วย 

  
ลักษณะ ๑๒ 

รถแท็กซี่ 



                   
  

มาตรา ๙๓  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีรถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร เว้นแต่การบรรทุก
นั้นน่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ตนหรือแก่คนโดยสาร 

ในกรณีที่ผู้ขับข่ีรถแท็กซ่ีมีความประสงค์จะไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารให้แสดงป้ายงดรับจ้าง
บรรทุกคนโดยสาร 

วิธีการแสดงป้ายและลักษณะของป้ายงดรับจ้างบรรทุกคนโดยสารให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยรถยนต์ 

  
มาตรา ๙๔  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีรถแท็กซี่รับบรรทุกคนโดยสารเกินจ านวนที่ได้ก าหนดไว้ใน

ใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
ในการนับจ านวนคนโดยสารให้ถือว่าเด็กอายุไม่เกินสิบปีจ านวนสองคนเท่ากับคนโดยสาร

หนึ่งคน 

  
มาตรา ๙๕  ห้ามมิให้ผู้ใด 

(๑) เรียกให้คนข้ึนรถแท็กซี่โดยส่งเสียงอื้ออึงหรือในลักษณะที่ก่อความร าคาญให้แก่คน
โดยสารหรือผู้อื่น 

(๒) ต้อน ดึง เหนี่ยว หรือยึดยื้อคนหรือสิ่งของของคนนั้น เพ่ือให้คนขึ้นรถแท็กซี่คันใดคันหนึ่ง 

  
มาตรา ๙๖  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีรถแท็กซี่เรียกเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่ปรากฏจากมาตรแท็กซ่ี 

ลักษณะและวิธีการใช้มาตรแท็กซี่ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๙๗  คนโดยสารต้องช าระค่าโดยสารตามอัตราที่ปรากฏจากมาตรแท็กซี่ 
  
มาตรา ๙๘  บทบัญญัติมาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗ จะใช้บังคับในท้องที่ใด และจะใช้บังคับ

กับรถแท็กซ่ีทุกประเภทหรือบางประเภทโดยมีเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ในท้องที่ใดท่ีมิได้มีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีรถแท็กซี่ในท้องที่
นั้นเรียกเก็บค่าโดยสารเกินราคาท่ีตกลงกันไว้กับคนโดยสาร และคนโดยสารต้องช าระค่าโดยสารตามที่ตกลงไว้
นั้น 

บทบัญญัติในวรรคสองให้ใช้บังคับแก่กรณีของรถแท็กซ่ีประเภทที่มิได้ก าหนดไว้ในพระราช
กฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งด้วย 

  
มาตรา ๙๙  ในขณะขับรถ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ 



(๑) สูบบุหรี่ เปิดวิทยุ หรือกระท าด้วยประการใด ๆ ในลักษณะที่ก่อความร าคาญให้แก่คน
โดยสาร 

(๒) ยื่นมือ แขน หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายออกนอกรถ เว้นแต่เป็นการกระท าเพ่ือให้
สัญญาณตามมาตรา ๓๗ 

(๓) จับคันบังคับรถด้วยมือเพียงข้างเดียว เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น 

(๔) ใช้เสียงสัญญาณเมื่อเข้าไปในบริเวณโรงพยาบาล สถานที่ท างาน หรือสถานศึกษา 

(๕) ใช้เสียงสัญญาณแตรเพื่อเร่งรถอ่ืน 

(๖) แซงหรือตัดหน้ารถอ่ืนในลักษณะฉวัดเฉวียนเป็นที่น่าหวาดเกรงว่าจะเกิดอันตราย 

(๗) ขับรถเข้าในบริเวณบ้านของผู้อื่น 

(๘) รับคนโดยสารภายในบริเวณท่ีหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร*ได้ก าหนดเครื่องหมายจราจร
ห้ามรับคนโดยสาร 

(๙) กล่าววาจาไม่สุภาพ เสียดสี ดูหมิ่น ก้าวร้าว หรือแสดงกริยาในลักษณะดังกล่าวต่อคน
โดยสารหรือผู้อื่น 

  
มาตรา ๑๐๐  ผู้ขับขี่รถแท็กซ่ีต้องพาคนโดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่สั้นที่สุด

หรือเส้นทางที่ไม่อ้อมเกินควร และต้องส่งคนโดยสาร ณ สถานที่ตามท่ีตกลงกันไว้ 
ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่พาคนโดยสารไปทอดทิ้งระหว่างทางไม่ว่าด้วยประการใด ๆ 

  
มาตรา ๑๐๑  ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ต้องแต่งกายและมีเครื่องหมายเย็บติดหรือปักไว้ที่เครื่องแต่ง

กาย 

ลักษณะเครื่องแต่งกายและเครื่องหมายให้เป็นไปตามที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติประกาศ
ก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศของผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติใช้บังคับ 

[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

  
มาตรา ๑๐๒  เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควร ให้ผู้ประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยใช้รถ

แท็กซี่ในท้องที่ใดต้องจอดพักรถ ณ สถานที่ท่ีใดเป็นการเฉพาะก็ให้กระท าได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ให้ระบุท้องที่ และวิธีการเก่ียวกับการจัดให้มีที่จอดพักรถด้วย 

  
ลักษณะ ๑๓ 

คนเดินเท้า 



                   
  

มาตรา ๑๐๓  ทางใดที่มีทางเท้าหรือไหล่ทางอยู่ข้างทางเดินรถ ให้คนเดินเท้าเดินบนทางเท้า
หรือไหล่ทาง ถ้าทางนั้นไม่มีทางเท้าอยู่ข้างทางเดินรถให้เดินริมทางด้านขวาของตน 

  
มาตรา ๑๐๔  ภายในระยะไม่เกินหนึ่งร้อยเมตรนับจากทางข้าม ห้ามมิให้คนเดินเท้าข้ามทาง

นอกทางข้าม 

  
มาตรา ๑๐๕  คนเดินเท้าซึ่งประสงค์จะข้ามทางเดินรถในทางข้ามที่มีไฟสัญญาณจราจร

ควบคุมคนเดินเท้า ให้ปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรที่ปรากฏต่อหน้าดังต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีแดง ไม่ว่าจะมีรูปหรือข้อความเป็นการห้ามมิให้คนเดินเท้าข้าม

ทางเดินรถด้วยหรือไม่ก็ตาม ให้คนเดินเท้าหยุดรออยู่บนทางเท้า บนเกาะแบ่งทางเดินรถหรือในเขตปลอดภัย 
เว้นแต่ทางใดที่ไม่มีทางเท้า ให้หยุดรอบนไหล่ทางหรือขอบทาง 

(๒) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียว ไม่ว่าจะมีรูปหรือข้อความเป็นการอนุญาตให้คนเดินเท้า
ข้ามทางเดินรถด้วยหรือไม่ก็ตาม ให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถได้ 

(๓) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวกระพริบทางด้านใดของทาง ให้คนเดินเท้าที่ยังมิได้ข้าม
ทางเดินรถหยุดรอบนทางเท้า บนเกาะแบ่งทางเดินรถหรือในเขตปลอดภัย แต่ถ้าก าลังข้ามทางเดินรถ ให้ข้าม
ทางเดินรถโดยเร็ว 

  
มาตรา ๑๐๖  คนเดินเท้าซึ่งประสงค์จะข้ามทางเดินรถในทางข้ามหรือทางร่วมทางแยกท่ีมี

สัญญาณจราจรควบคุมการใช้ทางให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีแดงให้รถหยุดทางด้านใดของทาง ให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถ

ตามท่ีรถหยุดนั้น และต้องข้ามทางเดินรถภายในทางข้าม 

(๒) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวให้รถผ่านทางด้านใดของทาง ห้ามมิให้คนเดินเท้าข้าม
ทางเดินรถด้านนั้น 

(๓) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเหลืองอ าพันหรือไฟสีเขียวกระพริบทางด้านใดของทาง ให้คน
เดินเท้าที่ยังมิได้ข้ามทางเดินรถหยุดรอบนทางเท้าบนเกาะแบ่งทางเดินรถ หรือในเขตปลอดภัย แต่ถ้าก าลังข้าม
ทางเดินรถอยู่ในทางข้าม ให้ข้ามทางเดินรถโดยเร็ว 

  
มาตรา ๑๐๗  คนเดินเท้าซึ่งประสงค์จะข้ามทางเดินรถในทางที่มีเจ้าพนักงานจราจร*แสดง

สัญญาณจราจรให้ปรากฏไม่ว่าจะเป็นสัญญาณด้วยมือและแขน หรือเสียงสัญญาณนกหวีด ให้ปฏิบัติตาม
มาตรา ๑๐๖ โดยอนุโลม 

  



มาตรา ๑๐๘  ห้ามมิให้ผู้ใดเดินแถว เดินเป็นขบวนแห่ หรือเดินเป็นขบวนใด ๆ ในลักษณะที่
เป็นการกีดขวางการจราจร เว้นแต่ 

(๑) เป็นแถวทหารหรือต ารวจ ที่มีผู้ควบคุมตามระเบียบแบบแผน 

(๒) แถวหรือขบวนแห่หรือขบวนใด ๆ ที่หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร*ไดอ้นุญาตและปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร*ก าหนด 

  
มาตรา ๑๐๙  ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ บนทางเท้าหรือทางใด ๆ ซึ่งจัดไว้

ส าหรับคนเดินเท้าในลักษณะที่เป็นการกีดขวางผู้อื่นโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

  
มาตรา ๑๑๐  ห้ามมิให้ผู้ใดซื้อ ขาย แจกจ่าย หรือเรี่ยไรในทางเดินรถหรือออกไปกลางทาง

โดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือเป็นการกีดขวางการจราจร 

  
ลักษณะ ๑๔ 

สัตว์และสิ่งของในทาง 

                   
  

มาตรา ๑๑๑  ห้ามมิให้ผู้ใดข่ี จูง ไล่ต้อน หรือปล่อยสัตว์ไปบนทางในลักษณะที่เป็นการกีด
ขวางการจราจร และไม่มีผู้ควบคุมเพียงพอ 

  
มาตรา ๑๑๒  การข่ี จูง หรือไล่ต้อนสัตว์ไปบนทาง ให้ผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์ปฏิบัติตามบทแห่ง

พระราชบัญญัตินี้ว่าด้วยรถโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๑๓  หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร*มีอ านาจออกค าสั่งห้ามข่ี จูง ไล่ต้อน หรือปล่อย

สัตว์ไปบนทางใด ๆ เมื่อพิจารณาเห็นว่าการข่ี จูง ไล่ต้อน หรือปล่อยสัตว์ดังกล่าวจะกีดขวางการจราจรหรือจะ
ก่อให้เกิดความสกปรกบนทาง 

  
มาตรา ๑๑๔  ห้ามมิให้ผู้ใดวาง ตั้ง ยื่น หรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือกระท าด้วยประการใด ๆ 

ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากหัวหน้าเจ้าพนักงาน
จราจร* แต่หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร*จะอนุญาตได้ต่อเมื่อมีเหตุอันจ าเป็นและเป็นการชั่วคราวเท่านั้น 

ผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง นอกจากจะมีความผิดตามมาตรา ๑๔๘ แล้ว หัวหน้าเจ้า
พนักงานจราจร*มีอ านาจสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางดังกล่าวได้ ถ้าไม่ยอมรื้อถอนหรือ
เคลื่อนย้าย ให้หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร*มีอ านาจรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายได้ 

  



มาตรา ๑๑๕  ห้ามมิให้ผู้ใดแบก หาม ลาก หรือน าสิ่งของไปบนทางในลักษณะที่เป็นการกีด
ขวางการจราจร 

  
ลักษณะ ๑๕ 

รถม้า เกวียนและเลื่อน 

                   
  

มาตรา ๑๑๖  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีรถม้าหรือเกวียนหรือเลื่อนที่เทียมด้วยสัตว์จอดรถม้าหรือ
เกวียนหรือเลื่อนในทางโดยไม่มีผู้ควบคุม เว้นแต่ได้ผูกสัตว์ที่เทียมนั้นไว้ไม่ให้ลากรถม้าหรือเกวียนหรือเลื่อน
ต่อไปได้ 

  
มาตรา ๑๑๗  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีรถม้าปล่อยสายบังเหียนในเวลาขับรถม้า 

  
มาตรา ๑๑๘  การขับรถม้าหรือเกวียนหรือเลื่อนที่เทียมด้วยสัตว์ ให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามบทแห่ง

พระราชบัญญัตินี้ว่าด้วยรถโดยอนุโลม 

  
ลักษณะ ๑๖ 

เขตปลอดภัย 

                   
  

มาตรา ๑๑๙  ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถเข้าไปในเขตปลอดภัย เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นและได้รับ
อนุญาตจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร*หรือเจ้าพนักงานจราจร* 

  
ลักษณะ ๑๗ 

เบ็ดเตล็ด 

                   
  

มาตรา ๑๒๐  ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถถอยหลังในลักษณะที่ไม่ปลอดภัยหรือเป็นการกีดขวาง
การจราจร 

  
มาตรา ๑๒๑  ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องนั่งคร่อมบนอานที่จัดไว้ส าหรับให้ผู้ขับข่ี

รถจักรยานยนต์นั่ง ถ้าเจ้าพนักงานจราจร*ได้ก าหนดไว้ในใบคู่มือจดทะเบียนให้บรรทุกคนโดยสารได้ คน



โดยสารจะต้องนั่งซ้อนท้ายผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และนั่งบนอานท่ีจัดไว้ส าหรับคนโดยสารหรือนั่งในที่นั่งพ่วง
ข้าง 

  
มาตรา ๑๒๒[๓๒]  ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และคนโดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกที่

จัดท าขึ้นโดยเฉพาะเพ่ือป้องกันอันตรายในขณะขับข่ีและโดยสารรถจักรยานยนต์ 
ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตามวรรคหนึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะที่คนโดยสาร

รถจักรยานยนต์มิได้สวมหมวกท่ีจัดท าขึ้นโดยเฉพาะเพ่ือป้องกันอันตราย 

ลักษณะและวิธีการใช้หมวกเพ่ือป้องกันอันตรายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช หรือผู้นับถือลัทธิศาสนา
อ่ืนที่ใช้ผ้าหรือสิ่งอ่ืนโพกศีรษะตามประเพณีนิยมนั้น หรือบุคคลใดที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๑๒๓[๓๓]  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีรถยนต์ยอมให้ผู้อื่นนั่งที่นั่งตอนหน้าแถวเดียวกับท่ีนั่งผู้ขับข่ี

รถยนต์เกินสองคน 

ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะขับขี่รถยนต์ และต้องจัดให้
คนโดยสารรถยนต์รัดร่างกายไว้กับท่ีนั่งด้วยเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารรถยนต์ และคนโดยสารรถยนต์ดังกล่าว
ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะโดยสารรถยนต์ด้วย[๓๔]

 

ประเภทหรือชนิดของรถยนต์ ลักษณะและวิธีการใช้เข็มขัดนิรภัยตามวรรคสอง ให้เป็นไป
ตามท่ีผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

  
มาตรา ๑๒๔[๓๕]  ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ผู้ขับขี่มองไม่เห็น

ทางด้านหน้าหรือด้านข้างของรถได้โดยสะดวกในขณะขับรถ หรือในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการควบคุม
บังคับรถ 

ห้ามมิให้ผู้ใดเกาะ ห้อยโหน หรือยื่นส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายออกไปนอกตัวถังรถยนต์โดย
ไม่สมควร หรือนั่งหรือยืนในหรือบนรถยนต์ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ในขณะที่รถยนต์เคลื่อนที่อยู่ใน
ทางเดินรถ 

ห้ามมิให้ผู้ใดขึ้นหรือลงรถโดยสารประจ าทาง รถบรรทุกคนโดยสาร รถโรงเรียน หรือรถ
แท็กซี่ ในขณะที่รถดังกล่าวหยุดเพื่อรอสัญญาณไฟจราจรหรือหยุดเพราะติดการจราจร 

ห้ามมิให้ผู้ขับขี่หรือผู้เก็บค่าโดยสาร รถโดยสารประจ าทาง รถบรรทุกคนโดยสาร รถโรงเรียน 
หรือรถแท็กซ่ี ยินยอมให้ผู้ใดกระท าการใด ๆ ตามวรรคสองหรือวรรคสาม 
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มาตรา ๑๒๕  การขับรถผ่านทางแคบระหว่างภูเขาหรือระหว่างเนิน หรือการขับรถใน
ทางเดินรถบนภูเขาหรือบนเนิน ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ชิดขอบทางด้านซ้าย และเมื่อถึงทางโค้งผู้ขับขี่ต้องใช้เสียง
สัญญาณเพ่ือเตือนรถอ่ืนที่อาจสวนมา 

  
มาตรา ๑๒๖  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีใช้เกียร์ว่างหรือเหยียบคลัทช์ในขณะที่ขับรถลงตามทางลาด

หรือไหล่เขา 

  
มาตรา ๑๒๗  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีขับรถ 

(๑) ตามหลังรถฉุกเฉินซึ่งก าลังปฏิบัติหน้าที่ในระยะต่ ากว่าห้าสิบเมตร 

(๒) ผ่านเข้าไปหรือจอดในบริเวณเขตปฏิบัติการดับเพลิง 

(๓) ทับสายสูบดับเพลิงที่ไม่มีเครื่องป้องกันสายสูบในขณะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติการตาม
หน้าที่ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้น 

  
มาตรา ๑๒๘  ห้ามมิให้ผู้ใดวาง เท หรือทิ้งเศษแก้ว ตะปู ลวด น้ ามันหล่อลื่น กระป๋องหรือสิ่ง

อ่ืนใด หรือกระท าด้วยประการใด ๆ บนทางอันอาจท าให้เกิดอันตรายหรือเสียหายแก่ยานพาหนะหรือบุคคล 
หรือเป็นการกีดขวางการจราจร 

  
มาตรา ๑๒๙  ผู้ใดรู้ว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามมาตรา ๑๒๘ อันอยู่ในความดูแลของตน ตก หก 

หรือไหลอยู่บนทาง ผู้นั้นต้องจัดการเก็บกวาดของดังกล่าวออกจากทางทันที 
  
มาตรา ๑๓๐  ห้ามมิให้ผู้ใดเผา หรือกระท าด้วยประการใด ๆ ภายในระยะห้าร้อยเมตรจาก

ทางเดินรถ เป็นเหตุให้เกิดควันหรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะที่อาจท าให้ไม่ปลอดภัยแก่การจราจรในทางเดินรถนั้น 

  
มาตรา ๑๓๑  ผู้ใดเคลื่อนย้ายรถที่ช ารุดหรือหักพังออกจากทาง ผู้นั้นต้องจัดการเก็บสิ่งของที่

ตกหล่นอันเนื่องจากความช ารุดหรือหักพังของรถออกจากทางทันที 
  
มาตรา ๑๓๒  ในขณะที่ใช้รถโรงเรียนรับส่งนักเรียน เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่รถโรงเรียนต้องจัด

ให้มีข้อความ “รถโรงเรียน” ขนาดสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตรติดอยู่ด้านหน้าและด้านหลังของ
รถ 

ถ้ารถโรงเรียนมีไฟสัญญาณสีแดงปิดเปิดเป็นระยะติดไว้ด้านหน้าและด้านหลังของรถเพ่ือให้
รถที่สวนมาหรือตามหลังเห็นได้โดยชัดเจน เมื่อน ารถนั้นไปใช้ในทางโดยไม่ได้ใช้รับส่งนักเรียน ให้งดใช้
ไฟสัญญาณสีแดงและต้องปิดคลุมข้อความว่า “รถโรงเรียน” 

  



มาตรา ๑๓๓  รถที่เข้าขบวนแห่ต่าง ๆ หรือรถที่น ามาใช้เฉพาะเพ่ือการโฆษณาสินค้าหรือ
มหรสพที่แห่หรือโฆษณาไปตามทาง จะต้องรับอนุญาตจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร* เว้นแต่ขบวนแห่
หรือการโฆษณานั้นเป็นของทางราชการ 

รถที่ใช้โฆษณาสินค้าหรือมหรสพดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ถ้าเข้าขบวนแห่ที่รับอนุญาตแล้ว และใน
การอนุญาตนั้นได้ระบุรถที่ว่านี้ไว้ด้วยแล้ว รถนั้นไม่จ าต้องได้รับอนุญาต 

  
มาตรา ๑๓๔[๓๖]  ห้ามมิให้ผู้ใดแข่งรถในทาง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากหัวหน้า

เจ้าพนักงานจราจร* 

ห้ามมิให้ผู้ใดจัด สนับสนุน หรือส่งเสริมให้มีการแข่งรถในทาง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร* 

  
ลักษณะ ๑๘ 

อ านาจของเจ้าพนักงานจราจร* 

                   
  

มาตรา ๑๓๕  เพ่ือความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร*มี
อ านาจก าหนดให้บริเวณหรือพ้ืนที่ใดที่เจ้าของที่ดินได้เปิดให้ประชาชนใช้ในการจราจรเป็นทางตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๑๓๖  ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติมีอ านาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่จะก าหนด

และผ่านการอบรมตามหลักสูตรอาสาจราจร เพ่ือให้ท าหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
จราจร* 

คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการอบรม รายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาจราจร 
และหน้าที่ของอาสาจราจร ตลอดจนเครื่องแบบ เครื่องหมาย ให้เป็นไปตามที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ
ก าหนด 

[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

  
มาตรา ๑๓๗  ในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายของอาสาจราจรตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้อาสาจราจรเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

  
มาตรา ๑๓๘  ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้น ท าให้ไม่ปลอดภัย หรือไม่สะดวกใน

การจราจรในอาณาบริเวณใด หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร*หรือเจ้าพนักงานจราจร*มีอ านาจด าเนินการได้ตามที่
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เห็นสมควรและจ าเป็นเกี่ยวกับการจราจรในอาณาบริเวณนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยหรือความสะดวกใน
การจราจรดังต่อไปนี้ 

(๑) ห้ามรถทุกชนิดหรือบางชนิดหรือคนเดินเท้าเดินในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด 

(๒) ห้ามหยุดหรือจอดรถในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด 

(๓) ห้ามเลี้ยวรถ กลับรถ หรือถอยหลังรถ ในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด 

(๔) ก าหนดทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใดให้รถเดินได้ทางเดียว 

ทั้งนี้ ชั่วระยะเวลาเท่าที่จ าเป็น 

  
มาตรา ๑๓๙  ในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใดที่หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร*เห็นว่าถ้าได้

ออกประกาศข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการจราจรแล้วจะเป็นการปลอดภัย และสะดวกในการจราจร ให้
หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร*มีอ านาจออกประกาศข้อบังคับ หรือระเบียบดังต่อไปนี้ 

(๑) ห้ามรถทุกชนิดหรือบางชนิดเดิน 

(๒) ห้ามหยุดหรือจอด 

(๓) ห้ามเลี้ยวรถ กลับรถ หรือถอยหลังรถ 

(๔) ก าหนดให้รถเดินได้ทางเดียว 

(๕) ก าหนดระยะเวลาจอดรถในทางแคบหรือที่คับขัน 

(๖) ก าหนดอัตราความเร็วของรถในทางภายในอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(๗) ก าหนดช่องหรือแนวทางเดินรถขึ้นและล่อง 

(๘) ก าหนดทางเดินรถทางเอกและทางเดินรถทางโท 

(๙) ก าหนดการจอดรถหรือท่ีจอดพักรถ 

(๑๐) ก าหนดระเบียบการใช้ทางหรือช่องเดินรถส าหรับรถบางประเภท 

(๑๑) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการใช้รถโรงเรียน 

(๑๒) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการบรรทุกคนโดยสารส าหรับรถจักรยาน 

(๑๓) ควบคุมขบวนแห่หรือการชุมนุมสาธารณะ 

(๑๔) ควบคุมหรือห้ามเลี้ยวรถในทางร่วมทางแยก 

(๑๕) ขีดเส้นหรือท าเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง หรือติดตั้งสัญญาณจราจร หรือ
เครื่องหมายจราจร 

(๑๖) ก าหนดระยะทางตอนใดให้ขับรถล้ าเข้าไปในเส้นกึ่งกลางของทางที่หัวหน้าเจ้า
พนักงานจราจร*ก าหนดไว้ได้ 

(๑๗) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการจอดรถท่ีช ารุด หักพัง ตลอดจนรถท่ีซ่อมแซมในทาง 

(๑๘) ก าหนดระเบียบการข้ามทางของคนเดินเท้าบนทางที่ไม่มีทางข้าม 

(๑๙) ก าหนดการใช้โคมไฟ 

(๒๐) ก าหนดการใช้เสียงสัญญาณ 



(๒๑) ก าหนดระเบียบการอนุญาตและการใช้รถที่มีล้อหรือส่วนที่สัมผัสกับผิวทางไม่ใช่ยาง 

  
มาตรา ๑๔๐[๓๗]  เมื่อปรากฏแก่เจ้าพนักงานจราจร ไม่ว่าพบด้วยตนเอง หรือโดยการใช้

เครื่องอุปกรณ์ หรือโดยวิธีการอื่นใดว่า ผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือ
ตามกฎหมายอ่ืนอันเกี่ยวกับรถหรือการใช้ทาง ที่เป็นความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว  หรือมีโทษจ าคุกไม่
เกินหนึ่งเดือนและมีโทษปรับ เจ้าพนักงานจราจรจะว่ากล่าวตักเตือนหรือออกใบสั่งให้ผู้ขับข่ีผู้นั้นช าระค่าปรับ
ตามท่ีเปรียบเทียบก็ได้ 

ในกรณีเจ้าพนักงานจราจรที่ออกใบสั่งไม่พบตัวผู้ขับขี่ ให้ติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถที่ผู้
ขับขี่สามารถเห็นได้ง่าย หากไม่สามารถติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ ส่งใบสั่งพร้อม
ด้วยพยานหลักฐานโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิล าเนาของเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถ
เพ่ือให้ช าระค่าปรับภายในระยะเวลาที่ก าหนดในใบสั่งนั้น  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ
ก าหนด 

ให้น าความในวรรคสองมาใช้บังคับกับกรณีท่ีเจ้าพนักงานจราจรพบการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืนอันเกี่ยวกับรถหรือการใช้ทาง แต่ไม่อาจทราบตัวผู้ขับข่ีด้วยโดย
อนุโลม 

เกณฑ์การก าหนดจ านวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบและแบบของใบสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติประกาศก าหนด 

  
มาตรา ๑๔๐/๑[๓๘]  เมื่อเจ้าพนักงานจราจรได้ติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถหรือส่งใบสั่งทาง

ไปรษณีย์ตามมาตรา ๑๔๐ วรรคสองและวรรคสาม แล้ว ให้ถือว่าเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถได้รับใบสั่งเมื่อ
พ้นก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถหรือส่งใบสั่งทางไปรษณีย์ดังกล่าว เว้นแต่จะมี
การพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับหลังจากวันนั้น เมื่อเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถได้รับใบสั่งดังกล่าว
แล้ว ให้สันนิษฐานว่าเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถนั้นเป็นผู้กระท าความผิดตามที่ระบุในใบสั่ง เว้นแต่เจ้าของ
รถหรือผู้ครอบครองรถจะได้แจ้งต่อพนักงานสอบสวนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบสั่งว่าผู้อ่ืนเป็นผู้ขับข่ี 
และผู้นั้นยอมรับว่าตนเป็นผู้ขับขี่ หรือในกรณีท่ีไม่มีผู้ใดยอมรับว่าเป็นผู้ขับขี่ เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถซึ่ง
ไม่ใช่นิติบุคคลจะต้องแสดงหลักฐานให้พนักงานสอบสวนเชื่อได้ว่าตนเองมิได้เป็นผู้ขับขี่นั้น 

  
มาตรา ๑๔๐/๒[๓๙]  ในกรณีที่เจ้าพนักงานจราจรได้ว่ากล่าวตักเตือนหรือออกใบสั่งให้ผู้ขับ

ขี่ผู้ใดตามมาตรา ๑๔๐ แล้ว หากเจ้าพนักงานจราจรเห็นว่าผู้ขับขี่ผู้นั้นอยู่ในสภาพที่หากให้ขับรถต่อไปอาจเป็น
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่น ให้เจ้าพนักงานจราจรมีอ านาจยึดใบอนุญาตขับขี่
ของผู้ขับขี่ดังกล่าว หรือบันทึกการยึดใบอนุญาตขับข่ีด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือระงับการใช้รถ
เป็นการชั่วคราวเพื่อมิให้ผู้นั้นขับรถ และให้เจ้าพนักงานจราจรคืนใบอนุญาตขับขี่ หรือยกเลิกการบันทึกการยึด
ใบอนุญาตขับข่ีด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือยอมให้ผู้ขับขี่ขับรถได้เมื่อผู้ขับขี่นั้นอยู่ในสภาพที่
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สามารถขับรถต่อไปได้หรือเมื่อเจ้าพนักงานจราจรแน่ใจว่าผู้ขับขี่จะไม่ขับรถในขณะที่อยู่ในสภาพ
ดังกล่าว  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติและอธิบดีกรมการขนส่งทางบกร่วมกันก าหนด 

  
มาตรา ๑๔๐/๓[๔๐]  ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานจราจรพบว่าผู้ขับขี่ผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมี

ลักษณะต้องห้ามในการได้รับใบอนุญาตขับข่ี ให้เจ้าพนักงานจราจรมีอ านาจยึดใบอนุญาตขับข่ี หรือบันทึกการ
ยึดใบอนุญาตขับข่ีด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ขับขี่ผู้นั้น โดยแจ้งการสั่งยึดใบอนุญาตขับข่ีพร้อม
ด้วยเหตุผลในการสั่งยึดใบอนุญาตขับข่ีให้ผู้ขับขี่ดังกล่าวทราบ พร้อมทั้งมอบหลักฐานการสั่งยึดใบอนุญาตขับข่ี
นั้นให้แก่ผู้ขับขี่ไว้เป็นหลักฐาน 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานจราจรยึดใบอนุญาตขับข่ีตามวรรคหนึ่ง ให้จัดท าบันทึกการยึด
ใบอนุญาตขับข่ี และให้ส่งบันทึกนั้นพร้อมด้วยใบอนุญาตขับข่ีของบุคคลดังกล่าว ไปยังนายทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก เพ่ือให้นายทะเบียนด าเนินการตามกฎหมาย
ต่อไป 

  
มาตรา ๑๔๑[๔๑]  เมื่อผู้ขับขี่ เจ้าของรถ หรือผู้ครอบครองรถได้รับใบสั่งตามมาตรา ๑๔๐ แล้ว ให้

ช าระค่าปรับภายในเวลาที่ก าหนดไว้ในใบสั่ง ด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ช าระค่าปรับโดยการส่งธนาณัติหรือการส่งตั๋วแลกเงินของธนาคารโดยทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนสั่งจ่ายให้แก่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ พร้อมด้วยส าเนาใบสั่งไปยังสถานที่ที่ ระบุไว้ในใบสั่ง 
หรือโดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต หรือวิธีการอ่ืน โดยผ่านธนาคารหรือหน่วยบริการรับ
ช าระเงิน ตามจ านวนที่ระบุไว้ในใบสั่ง  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนด 

(๒) ช าระค่าปรับที่สถานีต ารวจ โดยช าระตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในใบสั่งหรือตามจ านวนที่
พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบ และในกรณีนี้ ให้พนักงานสอบสวนทุกท้องที่มีเขตอ านาจในการเปรียบเทียบ
ปรับได้ทั่วราชอาณาจักร 

เมื่อผู้ได้รับใบสั่งได้ช าระค่าปรับครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้คดีเป็นอันเลิกกัน 

  
มาตรา ๑๔๑/๑[๔๒]  ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถซึ่งได้รับใบสั่งไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔๑ 

ให้เจ้าพนักงานจราจร*และนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกมี
หน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้เจ้าพนักงานจราจร*ต าแหน่งตั้งแต่สารวัตรขึ้นไปมีหนังสือแจ้งการไม่ปฏิบัติตามใบสั่ง
และจ านวนค่าปรับที่ค้างช าระให้ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบก าหนดช าระ
ค่าปรับตามที่ระบุในใบสั่ง และให้ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถท าการช าระค่าปรับที่ค้างช าระด้วยวิธีการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ตามมาตรา ๑๔๑ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
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การแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ขับขี่
หรือเจ้าของรถ แล้วแต่กรณี ณ ภูมิล าเนาของผู้นั้น  ทั้งนี้ ตามแบบท่ีผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนดและให้
ถือว่าผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถได้รับแจ้งเมื่อพ้นก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ส่ง 

(๒) ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถคันใดไม่ช าระค่าปรับตาม (๑) ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(ก) ให้เจ้าพนักงานจราจร*แจ้งจ านวนค่าปรับที่ค้างช าระพร้อมหลักฐานตาม (๑) ไปยัง

นายทะเบียน และให้นายทะเบียนตรวจสอบข้อมูลและแจ้งให้ผู้มาติดต่อขอช าระภาษีประจ าปีส าหรับรถคันนั้น
ทราบ เพ่ือไปช าระค่าปรับที่ค้างช าระภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าผู้มาติดต่อขอช าระภาษี
ประจ าปีเป็นเพียงตัวแทนเจ้าของรถ ให้ผู้มาติดต่อแจ้งให้เจ้าของรถทราบเพ่ือไปช าระค่าปรับภายในระยะเวลา
ดังกล่าว  ในการนี้ ให้นายทะเบียนรับช าระภาษีประจ าปีส าหรับรถคันนั้นไว้โดยออกหลักฐานชั่วคราวแทนการ
ออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจ าปีให้เจ้าของรถหรือตัวแทนเจ้าของรถแทน 

หลักฐานชั่วคราวตามวรรคหนึ่งให้ใช้แทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจ าปีโดย
ให้มีอายุสามสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนได้ออกให้ 

(ข) ในกรณีที่เจ้าของรถได้ช าระค่าปรับที่ค้างช าระครบถ้วนภายในระยะเวลาตามที่
ก าหนดใน (ก) ให้เจ้าของรถหรือตัวแทนเจ้าของรถน าหลักฐานแสดงการช าระค่าปรับที่ได้รับจากเจ้าพนักงาน
จราจร*มาแสดงต่อนายทะเบียนเพื่อให้ออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจ าปีส าหรับรถคันนั้น 

(ค) ในกรณีท่ีเจ้าของรถหรือตัวแทนเจ้าของรถที่ได้รับหนังสือแจ้งตาม (ก) ประสงค์จะ
ช าระค่าปรับในวันที่มาติดต่อขอช าระภาษีประจ าปี ให้นายทะเบียนมีอ านาจรับช าระค่าปรับตามจ านวนที่ค้าง
ช าระแทนได้ โดยให้นายทะเบียนรับช าระภาษีประจ าปีส าหรับรถคันนั้นและออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี
ประจ าปีให้เจ้าของรถหรือตัวแทนเจ้าของรถ 

(ง) ในกรณีที่เจ้าของรถไม่ช าระค่าปรับที่ค้างช าระหรือช าระไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลา
ที่ก าหนดใน (ก) ให้เจ้าพนักงานจราจร*แจ้งนายทะเบียนให้งดการออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจ าปี
ส าหรับรถคันนั้น และแจ้งให้พนักงานสอบสวนด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

ในกรณีที่ผู้ขับข่ีหรือเจ้าของรถผู้ใดเห็นว่า ตนมิได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถนั้น ให้ท าหนังสือโต้แย้งข้อกล่าวหานั้นภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนตาม (ก) ส่งไปยังสถานที่ที่ระบุไว้ในใบสั่งหรือสถานที่ที่ผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้ การท าหนังสือโต้แย้งให้ใช้วิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ
หรือส านักงานต ารวจแห่งชาติจะก าหนดวิธีการอ่ืนใดด้วยก็ได้ 

เมื่อเจ้าพนักงานจราจร*หรือหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร*ได้รับหนังสือโต้แย้งตามวรรค
สองหากเจ้าพนักงานจราจร*หรือหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร*ยังคงยืนยันและเห็นสมควรด าเนินคดีต่อผู้ขับขี่
หรือเจ้าของรถผู้นั้นให้ส่งเรื่องไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อด าเนินการฟ้องต่อศาลต่อไป แล้วแจ้งผลให้ผู้ขับขี่
หรือเจ้าของรถทราบ 

เมื่อได้มีการช าระค่าปรับครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้คดีเป็นอันเลิกกัน และในกรณีท่ีมีการเรียก
เก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้ ให้ผู้ขับขี่น าหลักฐานการช าระค่าปรับไปขอรับใบอนุญาตขับขี่คืนจากเจ้าพนักงาน



จราจร*ผู้เรียกเก็บ  ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตขับข่ีคืน ให้ถือว่าหลักฐานแสดงการช าระค่าปรับ
เป็นใบแทนใบอนุญาตขับข่ีมีก าหนดสิบวันนับแต่วันที่ช าระค่าปรับ 

การรับช าระและการน าส่งเงินค่าปรับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
และกรมการขนส่งทางบกก าหนด 

เงินที่ได้รับตามวรรคหนึ่ง (๒) (ก) ให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหัก
ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บหรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในอัตราร้อยละห้าของจ านวนเงินที่ได้รับโดยให้
น าไปใช้จ่ายได้เช่นเดียวกับเงินงบประมาณตามระเบียบที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกก าหนดส่วนเงินที่เหลือให้
น าส่งส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

การด าเนินการใด ๆ ของเจ้าพนักงานจราจร*และนายทะเบียนตามมาตรานี้ สามารถใช้
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอ่ืนใดตามท่ีส านักงานต ารวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกก าหนด 

  
มาตรา ๑๔๒[๔๓]  หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร*หรือเจ้าพนักงานจราจร*มีอ านาจสั่งให้ผู้ขับขี่

หยุดรถในเมื่อ 

(๑) รถนั้นมีสภาพไม่ถูกต้องตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๖ 

(๒) เห็นว่าผู้ขับขี่หรือบุคคลใดในรถนั้นได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอันเก่ียวกับรถนั้น ๆ 

ในกรณีที่มีพฤติการณ์อันควรเชื่อว่าผู้ขับขี่ฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ (๑) หรือ (๒) ให้หัวหน้าเจ้า
พนักงานจราจร* พนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานจราจร*สั่งให้มีการทดสอบผู้ขับขี่ดังกล่าวว่าหย่อน
ความสามารถในอันที่จะขับหรือเมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืนหรือไม่ 

ในกรณีที่ผู้ขับข่ีตามวรรคสองไม่ยอมให้ทดสอบ ให้หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร* พนักงาน
สอบสวน หรือเจ้าพนักงานจราจร*มีอ านาจกักตัวผู้นั้นไว้ด าเนินการทดสอบได้ภายในระยะเวลาเท่าที่จ าเป็น
แห่งกรณีเพ่ือให้การทดสอบเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว หากผู้นั้นยอมให้ทดสอบและผลการทดสอบปรากฏว่าไม่ได้ฝ่า
ฝืนมาตรา ๔๓ (๑) หรือ (๒) ก็ให้ปล่อยตัวไปทันที 

ในกรณีที่มีพฤติการณ์อันควรเชื่อว่าผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืน หากผู้
นั้นยังไม่ยอมให้ทดสอบตามวรรคสามโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ (๒) 

การทดสอบตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๑๔๒/๑[๔๔]  เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมความประพฤติของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ให้

เกิดความปลอดภัยในการจราจร ในกรณีที่ผู้ขับขี่ผู้ใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมาย
อ่ืนอันเกี่ยวกับรถหรือการใช้ทาง ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติจัดให้มีระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติ
ในการขบัรถของผู้ได้รับใบอนุญาตขับข่ี 

ระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการก าหนดคะแนน การตัดคะแนน และการคืนคะแนน โดยวิธีด าเนินการดังกล่าวให้ เป็นไป
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ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติและอธิบดีกรมการขนส่งทางบกร่วมกัน
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ทั้งนี้ ในการก าหนดคะแนนความประพฤติในการขับรถให้ค านึงถึง
ประเภทของใบอนุญาตขับข่ี และเหตุแห่งการกระท าความผิดด้วย 

ในกรณีท่ีผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถจนหมดคะแนน
ตามท่ีก าหนดไว้ ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติในแต่
ละท้องที่สั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ผู้นั้นคราวละเก้าสิบวัน  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนด 

  
มาตรา ๑๔๒/๒[๔๕]  ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ตามมาตรา ๑๔๒/๑ วรรคสาม ให้ท าเป็น

หนังสือและให้แจ้งค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ทราบ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อได้แจ้งค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับข่ีตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้แจ้งนายทะเบียนตามกฎหมายว่า
ด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกทราบโดยเร็ว พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลตามระเบียบที่ก าหนดไว้
ในมาตรา ๔/๑ 

  
มาตรา ๑๔๒/๓[๔๖]  ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ซึ่งถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถหรือถูก

สั่งพักใช้ใบอนุญาตขับข่ีตามมาตรา ๑๔๒/๑ วรรคสาม อาจเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับรถและวินัย
จราจรตามที่กรมการขนส่งทางบกก าหนดได้ 

ให้กรมการขนส่งทางบกจัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับรถและวินัยจราจร ตาม
หลักสูตรที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติและอธิบดีกรมการขนส่งทางบกร่วมกันก าหนด 

การจัดให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับรถและวินัยจราจรตามวรรคสอง กรมการขนส่ง
ทางบกอาจมอบหมายให้โรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรองด าเนินการก็ได้ 

ในการอบรมตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้เข้ารับการอบรมเสียค่าใช้จ่ายตามที่อธิบดีกรมการขนส่ง
ทางบกประกาศก าหนด 

  
มาตรา ๑๔๒/๔[๔๗]  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขับข่ีซึ่งผ่านการอบรมตามมาตรา ๑๔๒/๓ มีสิทธิ

ได้รับคืนคะแนนความประพฤติในการขับรถท่ีถูกตัดไปอันเนื่องมาจากการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้โดยยื่นค าขอต่อหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีประกาศก าหนดตาม
มาตรา ๑๔๒/๑ วรรคสอง 

  
มาตรา ๑๔๒/๕[๔๘]  ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับข่ีผู้ใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ

นี้หรือตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถหรือการใช้ทาง หากการกระท าความผิดดังกล่าวมีเหตุหรือก่อให้เกิดหรือ
น่าจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสาธารณะ หรือมีลักษณะเป็นภัยแก่ประชาชนอย่างร้ายแรง หรือมี
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พฤติการณ์หลบหนีเมื่อตนเองก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน ให้ผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติหรือผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้ ได้รับใบอนุญาตขับขี่ผู้นั้นได้ไม่เกินเก้าสิบวัน 

ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นหนังสือ และให้แจ้งค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ขับขี่แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับข่ีทราบ พร้อมทั้งข้อหาในการกระท าความผิด ก าหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการ
พักใช้ใบอนุญาตขับข่ี โดยแนบพยานหลักฐานที่เก่ียวข้องไปด้วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลตามระเบียบที่ก าหนดไว้ในมาตรา 
๔/๑ 

  
มาตรา ๑๔๒/๖[๔๙]  ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ผู้ใดถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ตาม

พระราชบัญญัตินี้เกินสองครั้งภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ครั้งแรก หากผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าท่ีได้รับมอบหมายจากผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติเห็นว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ผู้นั้นสมควรถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เกินเก้าสิบวัน ให้
แจ้งนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกพร้อมด้วยข้อหาในการ
กระท าความผิดและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้นายทะเบียนด าเนินการพิจารณาสั่งยึดหรือพักใช้
ใบอนุญาตขับข่ีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งท าการ
บันทึกข้อมูลตามระเบียบที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๔/๑ 

  
มาตรา ๑๔๒/๗[๕๐]  ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับข่ีผู้ใดเคยถูกสั่งยึดหรือพักใช้ใบอนุญาตขับ

ขี่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกตามมาตรา ๑๔๒/๖ มาแล้ว และได้กระท า
ความผิดและถูกพักใช้ใบอนุญาตขับข่ีตามพระราชบัญญัตินี้อีกภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่พ้นก าหนด
ระยะเวลาที่ถูกสั่งยึดหรือพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ตามมาตรา ๑๔๒/๖ หากผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติหรือผู้ซึ่ง
ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเห็นว่า ผู้
ได้รับใบอนุญาตขับข่ีผู้นั้นสมควรถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ ให้แจ้งนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พร้อมด้วยข้อหาในการกระท าความผิดและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้นายทะเบียนด าเนินการพิจารณาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่า
ด้วยการขนส่งทางบก แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งท าการบันทึกข้อมูลตามระเบียบที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๔/๑ 

  
มาตรา ๑๔๒/๘[๕๑]  ผู้ได้รับค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ตามมาตรา ๑๔๒/๑ หรือมาตรา 

๑๔๒/๕ ให้มีสิทธิอุทธรณ์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งตามมาตรา ๑๔๒/๒ วรรคหนึ่ง หรือ
มาตรา ๑๔๒/๕ วรรคสอง แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นผู้ออกค าสั่ง ให้อุทธรณ์ต่อ
รัฐมนตรี 
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(๒) ในกรณีผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าเป็นผู้ออกค าสั่งให้
อุทธรณ์ต่อผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

(๓) ในกรณีผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งอ่ืนนอกจาก (๑) และ (๒) เป็นผู้ออกค าสั่ง ให้อุทธรณ์ต่อ
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง 

ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ค าวินิจฉัยของผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งสิทธิอุทธรณ์ การยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ ให้
เป็นไปตามระเบียบที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนด 

  
มาตรา ๑๔๓  ถ้าปรากฏว่าผู้ขับขี่น ารถที่มีสภาพไม่ถูกต้องตามมาตรา ๖ ไปใช้ในทาง 

นอกจากจะต้องรับโทษตามบทบัญญัตินั้น ๆ แล้ว หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร*หรือเจ้าพนักงานจราจร*มี
อ านาจสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ซ่อมหรือแก้ไขรถให้ถูกต้อง 

  
มาตรา ๑๔๓ ทวิ[๕๒]  หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร* เจ้าพนักงานจราจร* หรือผู้ตรวจการมี

อ านาจสั่งให้ผู้ขับขี่หยุดรถเพ่ือท าการตรวจสอบในเมื่อรถนั้นมีสภาพไม่ถูกต้องตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐ ทวิ 
และมีอ านาจสั่งเป็นหนังสือให้ระงับการใช้รถนั้นเป็นการชั่วคราว และให้เจ้าของรถหรือผู้ขับข่ีซ่อมหรือแก้ไขรถ
ให้ถูกต้อง 

  
มาตรา ๑๔๔[๕๓]  เมื่อเจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ได้ซ่อมหรือแก้ไขรถถูกต้องตามค าสั่งหัวหน้าเจ้า

พนักงานจราจร* เจ้าพนักงานจราจร* หรือผู้ตรวจการ ซึ่งสั่งตามมาตรา ๑๔๓ หรือมาตรา ๑๔๓ ทวิ แล้ว 
ให้น ารถไปให้หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร*หรือผู้ที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติแต่งตั้งให้มีอ านาจตรวจรถตรวจ
รับรอง เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่จะน ารถออกใช้ในทางได้เมื่อได้รับใบตรวจรับรอง 

การตรวจรับรองรถตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

  
มาตรา ๑๔๕  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกจากความผิดที่ก าหนดโทษไว้ใน

มาตรา ๑๕๗/๑ มาตรา ๑๕๙ มาตรา ๑๖๐ มาตรา ๑๖๐ ทวิ และมาตรา ๑๖๐ ตร ีให้พนักงานสอบสวนผู้มี
อ านาจท าการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอ านาจเปรียบเทียบหรือว่ากล่าว
ตักเตือนได้[๕๔]

 

ในกรณีที่ผู้ขับข่ีได้ขับรถชนหรือโดนคนเดินเท้าที่ข้ามทางนอกทางข้ามและอยู่ในระหว่างทาง
ข้ามกับเครื่องหมายจราจรแสดงเขตทางข้าม หรือที่ข้ามทางนอกทางข้ามโดยลอด ข้าม หรือผ่านสิ่งปิดกั้น หรือ
แผงปิดกั้นที่หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร*หรือเจ้าพนักงานจราจร*น ามาวางหรือตั้งอยู่บนทางเท้าหรือกลางถนน 
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เมื่อพนักงานสอบสวนมีเหตุผลอันควรเชื่อว่าผู้ขับขี่ ซึ่งเป็นผู้ต้องหาได้ใช้ความระมัดระวังตามความในมาตรา 
๓๒ แล้ว ให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจปล่อยตัวผู้ต้องหาไปชั่วคราวโดยไม่มีประกันได้ เมื่อผู้ต้องหาหรือผู้มี
ประโยชน์เกี่ยวข้องร้องขอ 

  
มาตรา ๑๔๖  เงินค่าปรับตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้รับในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดใด 

หรือในท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด ให้แบ่งให้แก่กรุงเทพมหานครหรือเทศบาลในจังหวัดนั้น
เพ่ือใช้ในการด าเนินการเก่ียวกับการจราจร ในอัตราร้อยละห้าสิบของจ านวนเงินค่าปรับ หรือให้ตกเป็นของ
ท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนดทั้งหมด 

  
ลักษณะ ๑๙ 

บทก าหนดโทษ 

                   
  

มาตรา ๑๔๗  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 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 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท 

  
มาตรา ๑๔๘[๕๕]  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 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 วรรคหนึ่งหรือ
วรรคสาม มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๒๙ หรือมาตรา ๑๓๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าร้อยบาท 

ถ้าผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์กระท าความผิดตามมาตรา ๑๒๒ วรรคสอง ผู้กระท าต้องระวางโทษ
เป็นสองเท่าของโทษท่ีก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 

  
มาตรา ๑๔๙  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๘ วรรคสองหรือวรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่

เกินห้าร้อยบาท 

  
มาตรา ๑๕๐  ผู้ใด 
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(๑) ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนดตามมาตรา ๘ 
วรรคสอง หรือมาตรา ๑๔ วรรคสอง 

(๒) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนดตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง 
(๓) ไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๘ 

(๔) ขัดค าสั่งหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร*ซึ่งสั่งตามมาตรา ๑๑๓ หรือ 

(๕)[๕๖] ขัดค าสั่งเจ้าพนักงานจราจรซึ่งสั่งตามมาตรา ๑๔๐/๒ หรือมาตรา ๑๔๐/๓ วรรคหนึ่ง 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 

[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

  
มาตรา ๑๕๑  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๙ มาตรา ๕๒ 

มาตรา ๖๑ หรือมาตรา ๖๖ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองร้อยบาทถึงห้าร้อยบาท 

  
มาตรา ๑๕๒[๕๗]  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗ มาตรา ๑๐ ทวิ มาตรา ๑๓ วรรค

หนึ่ง มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ (๑) มาตรา ๒๔ มาตรา 
๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๑/๑ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๗ วรรค
หนึ่ง มาตรา ๗๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม มาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๙ วรรค
หนึ่ง มาตรา ๙๐ มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๙ มาตรา 
๑๒๗ มาตรา ๑๒๘ หรือมาตรา ๑๓๐ หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนดตาม
มาตรา ๑๕ วรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๙๖ วรรค
สอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

  
มาตรา ๑๕๓  ผู้ประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยใช้รถแท็กซี่ผู้ใดไม่จอดรถ ณ 

สถานที่ที่ก าหนดตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามมาตรา ๑๐๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

  
มาตรา ๑๕๔[๕๘]  ผู้ใด 

(๑) ฝ่าฝืนค าสั่งหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร*หรือเจ้าพนักงานจราจร*ตามมาตรา ๑๓๘ วรรค
หนึ่ง หรือมาตรา ๑๔๒ วรรคหนึ่ง 

(๒) ฝ่าฝืนค าสั่ง ข้อบังคับ หรือระเบียบของหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร*ตามมาตรา ๑๓๙ 

(๓) ฝ่าฝืนค าสั่งหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือเจ้าพนักงานจราจร*ตาม
มาตรา ๑๔๒ วรรคสอง หรือ 

(๔) ฝ่าฝืนค าสั่งหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร* เจ้าพนักงานจราจร* หรือผู้ตรวจการตามมาตรา 
๑๔๓ ทว ิ
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ถ้าไม่เป็นความผิดที่ก าหนดโทษไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับครั้งละไม่เกิน
หนึ่งพันบาท 

  
มาตรา ๑๕๕  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔๑ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษปรับไม่

เกินหนึ่งพันบาท 

  
มาตรา ๑๕๖[๕๙]  ผู้ใดน ารถท่ีหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร* เจ้าพนักงานจราจร* หรือ

ผู้ตรวจการได้สั่งให้เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ซ่อมหรือแก้ไขตามมาตรา ๑๔๓ หรือมาตรา ๑๔๓ ทวิ ไปใช้ในทางโดย
ยังมิได้รับใบตรวจรับรองตามมาตรา ๑๔๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และปรับรายวันอีกวันละห้า
ร้อยบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

  
มาตรา ๑๕๗[๖๐]  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๓ (๓) (๔) (๖) (๗) หรือ 

(๙) มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๓ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๒๕ ต้อง
ระวางโทษปรับตั้งแต่สี่ร้อยบาทถึงหนึ่งพันบาท 

  
มาตรา ๑๕๗/๑[๖๑]  ผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร* 

พนักงานสอบสวน เจ้าพนักงานจราจร* หรือผู้ตรวจการที่ให้มีการตรวจสอบผู้ขับขี่ตามมาตรา ๔๓ ทว ิหรือฝ่า
ฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้ตรวจการที่ให้มีการทดสอบผู้ขับข่ีตามมาตรา ๔๓ ตรี ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินหนึ่งพันบาท 

ผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ ทวิ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษสูงกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยยาเสพติดให้โทษหรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอีกหนึ่งในสาม และให้ศาลสั่งพัก
ใช้ใบอนุญาตขับข่ีของผู้นั้นมีก าหนดไม่น้อยกว่าหกเดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ผู้กระท า
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่งพักใช้
ใบอนุญาตขับข่ีของผู้นั้นมีก าหนดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงหกปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาท และให้ศาลสั่งพักใช้
ใบอนุญาตขับข่ีของผู้นั้นมีก าหนดไม่น้อยกว่าสองปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี 
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มาตรา ๑๕๘  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘ หรือมาตรา 
๑๐๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๑๕๙[๖๒]  ผู้ขับขี่ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร*หรือเจ้าพนักงาน

จราจร*ซึ่งสั่งตามมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง หรือขัดขวางหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร*หรือเจ้าพนักงานจราจร*มิให้
เคลื่อนย้ายรถ หรือมิให้ใช้เครื่องมือบังคับรถมิให้เคลื่อนย้ายตามมาตรา ๕๙ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่า หรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเครื่องมือบังคับรถมิให้
เคลื่อนย้าย หรือเคลื่อนย้ายรถที่หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร*หรือเจ้าพนักงานจราจร*ได้ใช้เครื่องมือบังคับมิให้
เคลื่อนย้ายตามมาตรา ๕๙ วรรคสอง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร*หรือพนักงาน
สอบสวน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๑๖๐[๖๓]  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือ

ปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

ถ้าการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๘ เป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนได้รับอันตรายสาหัส หรือตาย ผู้ไม่
ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ (๑) (๕) หรือ (๘) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับตั้งแต่
สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ[๖๔]

 

  
มาตรา ๑๖๐ ทวิ[๖๕]  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๓๔ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือ

ปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมี
ก าหนดไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ 

  
มาตรา ๑๖๐ ตรี[๖๖]  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ (๒) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ

ปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับข่ีของผู้นั้นมีก าหนด
ไม่น้อยกว่าหกเดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ผู้กระท า
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่งพักใช้
ใบอนุญาตขับข่ีของผู้นั้นมีก าหนดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่สองปีถึงหกปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาท และให้ศาลสั่งพักใช้
ใบอนุญาตขับข่ีของผู้นั้นมีก าหนดไม่น้อยกว่าสองปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ 
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ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษ
จ าคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี 

  
มาตรา ๑๖๐[๖๗]จัตวา  ในกรณีที่เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถที่ได้รับใบสั่งตามมาตรา ๑๔๐ 

วรรคสอง เป็นนิติบุคคล ให้ผู้แทนของนิติบุคคลนั้นมีหน้าที่แจ้งชื่อ ที่อยู่ พร้อมทั้งหลักฐานอื่นใดต่อพนักงาน
สอบสวนที่แสดงว่าผู้ใดเป็นผู้ขับข่ีในขณะที่พบการกระท าความผิดตามที่ระบุไว้ในใบสั่งภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับใบสั่ง หากผู้แทนของนิติบุคคลไม่แจ้งภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้นิติบุคคลนั้นต้องระวาง
โทษปรับในอัตราห้าเท่าของโทษปรับสูงสุดที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น 

ในกรณีท่ีผู้ขับขี่ท่ีกระท าความผิดเป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย และผู้แทนของนิติบุคคลได้แจ้ง
ต่อพนักงานสอบสวนตามวรรคหนึ่งแล้ว และผู้ขับขี่ไม่อยู่ในราชอาณาจักร ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้ผู้
ขับข่ีที่กระท าความผิดนั้นทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอ่ืนตามที่
เห็นสมควร ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งให้ผู้ขับข่ีที่กระท าความผิดทราบตามชื่อ ที่อยู่ พร้อมทั้งหลักฐานอื่นใดท่ีผู้แทน
ของนิติบุคคลแจ้งต่อพนักงานสอบสวนได้ ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้ผู้แทนของนิติบุคคลทราบเพื่อประโยชน์
ในการด าเนินการของนิติบุคคลนั้นต่อไป 

  
มาตรา ๑๖๑[๖๘]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๖๒[๖๙]  ในคดีท่ีผู้ขับข่ีต้องค าพิพากษาว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้

หรือกฎหมายอันเกี่ยวกับรถนั้น ๆ นอกจากจะได้รับโทษส าหรับการกระท าดังกล่าวแล้ว ถ้าศาลเห็นว่าหากให้ผู้
นั้นขับรถต่อไปอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน ให้ศาลมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับ
ขี่ของผู้นั้นได้ 

ในกรณีที่ศาลเห็นว่า พฤติกรรมของผู้กระท าผิดตามวรรคหนึ่งยังอยู่ในวิสัยที่จะแก้ไขฟ้ืนฟูได้ 
ศาลอาจมีค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับข่ีของผู้นั้นและให้ผู้นั้นท างานบริการสังคมหรือท างานสาธารณประโยชน์
ภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่ศาลก าหนด โดยให้อยู่ในความดูแลของพนักงานคุมประพฤติ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือการบริการสังคม การกุศลสาธารณะ หรือ
สาธารณประโยชน์ที่ยินยอมรับดูแลด้วยก็ได้ และถ้าความปรากฏในภายหลังว่าผู้กระท าผิดดังกล่าวไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งหรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ให้ศาลมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ีของผู้นั้นตามวรรคหนึ่ง 

ผู้ใดขับขี่รถในระหว่างที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตามค าสั่งของศาล ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินสองปีและปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท 

  
มาตรา ๑๖๓  คดีท่ีมีผู้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบท

แห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอันเกี่ยวกับทางหลวงหรือกฎหมายอันเกี่ยวกับรถนั้น ๆ ถ้าการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่สัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรที่เจ้าพนักงานจราจร*
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ได้ท าหรือติดตั้งไว้ เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องผู้กระท าความผิด ให้พนักงานอัยการเรียกราคาหรือค่าเสียหาย
ส าหรับสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรดังกล่าวด้วย 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก เกรียงศักดิ์  ชมะนันทน์ 
นายกรัฐมนตรี 

 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการคมนาคมและขนส่งทางบกได้
เจริญก้าวหน้าขยายตัวไปทั่วประเทศและเชื่อมโยงไปยังประเทศใกล้เคียง และจ านวนยานพาหนะในท้องถนน
และทางหลวงได้ทวีจ านวนขึ้นเป็นล าดับ ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยการจราจร
ทางถนนและพิธีสารว่าด้วยเครื่องหมายและสัญญาณตามถนน สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจราจรทาง
บกซึ่งได้ใช้บังคับมากว่าสี่สิบปี ให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรและจ านวนยานพาหนะที่เพ่ิมข้ึน และเพ่ือ
ความปลอดภัยแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

                      
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒[๗๐]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บางมาตรามีลักษณะไม่เหมาะสมและบกพร่อง ขัดต่อการปฏิบัติในบางท้องที่  จึง
เห็นสมควรที่จะตราพระราชบัญญัติเพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับนี้ขึ้น 

  
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๙[๗๑]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 
๒๕๒๒ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน มีบทบัญญัติห้ามรถบรรทุกและรถบรรทุกคนโดยสารแล่นในช่องทางเดินรถ
ด้านขวามือ ข้อห้ามนี้รวมถึงรถบรรทุกเล็กที่มีน้ าหนักรถไม่เกินหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัมด้วย แต่รถดังกล่าวมิใช่
รถที่มีความเร็วช้าหรือใช้ความเร็วต่ า จึงไม่จ าเป็นต้องบังคับให้ขับรถในช่องทางเดินรถด้านซ้ายสุด การบังคับ
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เช่นนี้ท าให้ผู้ใช้รถดังกล่าวไม่ได้รับความเป็นธรรม สมควรให้รถบรรทุกเล็กที่มีน้ าหนักไม่เกินหนึ่งพันหกร้อย
กิโลกรัม สามารถใช้ทางเดินรถขวามือได้  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

  
ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๙ เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยจราจรทาง
บก ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ [๗๒]

 

  
โดยที่คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติได้พิจารณาเห็นว่า ในปัจจุบันกฎหมายว่าด้วย

จราจรทางบกได้บัญญัติให้อ านาจเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเคลื่อนย้ายรถท่ีจอดหรือ
หยุดโดยฝ่าฝืนกฎหมายได้ แต่ยังไม่เป็นการเพียงพอที่จะให้เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย 
สมควรเพ่ิมมาตรการให้เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายหรือไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ 
รวมทั้งค่าดูแลรักษานั้นด้วย 

  
ข้อ ๒  ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕[๗๓]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 
๒๕๒๒ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติบางประการแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการจราจร  จึงจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘[๗๔]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา ๔  ในกรณีของรถยนต์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้

ขับข่ีรถยนต์และคนโดยสารรถยนต์นั้น ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๓ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ เป็นเวลาสองปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570840&ext=htm#_ftn72
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570840&ext=htm#_ftn73
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570840&ext=htm#_ftn74


  
มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบัน อุบัติเหตุจากการจราจรทาง
บกมีผลต่อการพัฒนาประเทศโดยตรงและมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมจ านวนสูงขึ้นเป็นอันมาก สมควรก าหนด
มาตรการเพ่ือสร้างความปลอดภัยและลดความรุนแรงของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ขับขี่รถยนต์และคน
โดยสารรถยนต์ โดยก าหนดให้ผู้ขับข่ีรถยนต์ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะขับขี่รถยนต์ 
และต้องจัดให้คนโดยสารรถยนต์ ซึ่งนั่งที่นั่งตอนหน้าแถวเดียวกับท่ีนั่งผู้ขับข่ีรถยนต์รัดร่างกายด้วยเข็มขัด
นิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะโดยสารรถยนต์ และคนโดยสารรถยนต์ดังกล่าวต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่
นั่งในขณะโดยสารรถยนต์ด้วย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒[๗๕]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นบน
ท้องถนนอันเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลต่าง ๆ นั้น มีสาเหตุส่วนหนึ่งเนื่องมาจากผู้
ขับข่ีเมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืนหรือเสพวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทกลุ่มแอมเฟตามีนในขณะขับรถ 
แม้จะได้มีการจับกุมปราบปรามและป้องกันมิให้ผู้ขับขี่เสพหรือเมาสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวในขณะขับรถแล้วก็ตาม 
แต่ก็ปรากฏว่ายังมีผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืนอยู่อีก สมควรก าหนดให้ผู้ตรวจการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและ
ผู้ตรวจการตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์มีอ านาจด าเนินการเกี่ยวกับการทดสอบหรือการตรวจสอบของมึนเมา
หรือสารเสพติดดังกล่าวในผู้ขับขี่ได้เช่นเดียวกับเจ้าพนักงานจราจรและพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย
การจราจรทางบกเพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระของเจ้าพนักงานดังกล่าวและปรับปรุงอ านาจหน้าที่ของเจ้า
พนักงานจราจร พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจการให้สามารถด าเนินการทดสอบหรือ
ตรวจสอบตลอดจนจับกุมปราบปราบผู้ขับข่ีซึ่งเมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืนหรือเสพวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาทกลุ่มแอมเฟตามีนในขณะขับรถให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้เกิดความปลอดภัยในท้อง
ถนนมากยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐[๗๖]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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มาตรา ๓  ให้แก้ไขค าว่า “รถยนตร์” “รถจักรยานยนตร์” และ “เครื่องยนตร์” ใน
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นค า
ว่า “รถยนต์” “รถจักรยานยนต์” และ “เครื่องยนต์” ทุกแห่ง 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันการโดยสารรถจักรยานยนต์
เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย และจ านวนอุบัติเหตุอันเนื่องจากรถจักรยานยนต์ได้เพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนนอันเนื่องมาจากการขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืน หรือเสพยาเสพติดให้โทษ 
หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทได้เพ่ิมสูงขึ้นด้วย สมควรก าหนดให้คนโดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวม
หมวกท่ีจัดท าขึ้นโดยเฉพาะเพ่ือป้องกันอันตราย และก าหนดให้ความผิดของผู้ขับขี่ท่ีได้ขับรถในขณะเมาสุรา
หรือของเมาอย่างอ่ืน เป็นความผิดที่ไม่อาจว่ากล่าวตักเตือนหรือท าการเปรียบเทียบได้ รวมทั้งปรับปรุงบท
ก าหนดโทษส าหรับความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืน หรือเสพยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุ
ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ตลอดจนปรับปรุงประเภทของรถที่ใช้บรรทุกคน สัตว์ หรอืสิ่งของให้ครอบคลุม
ถึงการบรรทุกของรถทุกประเภทด้วย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๑[๗๗]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษา 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบัน ผู้ขับขี่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
ในขณะขับรถ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนและก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพย์สินของบุคคล สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เพ่ือก าหนดห้ามผู้ขับขี่ใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถ เว้นแต่ในกรณีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมส าหรับการสนทนา 
โดยผู้ขับข่ีไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๘๗/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานต ารวจ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗[๗๘]

 

  
ข้อ ๔  ให้บรรดา กฎกระทรวง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่ง ที่ออกตาม

พระราชบัญญัติตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้
ต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติม 

  
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๗[๗๙]

 

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570840&ext=htm#_ftn77
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570840&ext=htm#_ftn78
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=570840&ext=htm#_ftn79


  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันเมื่อเจ้าพนักงานจราจรหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่พบการกระท าความผิดของผู้ขับขี่ไม่ว่าด้วยตนเองหรือด้วยเครื่องอุปกรณ์ใด ๆ แล้วแต่ไม่
อาจออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ได้ในขณะนั้นเพราะไม่สามารถเรียกให้ผู้ขับข่ีหยุดรถได้ ซึ่งส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมาย
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือให้เจ้าพนักงาน
จราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่พบการกระท าความผิดดังกล่าวสามารถส่งใบสั่งไปยังภูมิล าเนาของเจ้าของรถ
หรือผู้ครอบครองรถโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับได้  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗[๘๐]

 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรก าหนดมาตรการในด้าน
ความปลอดภัยเพ่ือช่วยในการให้สัญญาณจราจรและสมควรก าหนดข้อสันนิษฐานว่าผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมา
สุราหรือของเมาอย่างอ่ืน ในกรณีที่ไม่ยอมให้ทดสอบโดยไม่มีเหตุอันควร อันจะเป็นมาตรการในการป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากผู้ขับขี่รถขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙[๘๑]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันได้มีการน าระบบการช าระ
เงินด้วยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพ่ือการช าระค่าสินค้าและบริการเพ่ิมมากขึ้น สมควรเพ่ิมช่อง
ทางการช าระค่าปรับตามใบสั่งด้วยวิธีการดังกล่าวในกรณีที่เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่เรียก
เก็บใบอนุญาตขับขี่ เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ขับข่ีหรือเจ้าของรถในการช าระค่าปรับตามใบสั่ง 
ประกอบกับได้มีการโอนกรมต ารวจไปเป็นส านักงานต ารวจแห่งชาติแล้ว สมควรแก้ไขการระบุชื่อ
ต าแหน่ง “อธิบดีกรมต ารวจ” ตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก เป็น “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” ใน
คราวเดียวกัน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้
กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก[๘๒]
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ข้อ ๔  บทบัญญัติในมาตรา ๑๔๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค าสั่งนี้ มิให้ใช้บังคับกับใบสั่งที่เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้ก่อนวันที่
ค าสั่งนี้ใช้บังคับ โดยให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๑๔๑ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ค าสั่งนี้ใช้
บังคับ มาใช้บังคับกับใบสั่งดังกล่าว 

  
ข้อ ๕  ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบ

แห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าสั่งนี้ได้ 
  
ข้อ ๖  ค าสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
*พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒[๘๓]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
*มาตรา ๕  ให้แก้ไขค าว่า “เจ้าพนักงานจราจร” ในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 

๒๕๒๒ เป็นค าว่า “หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร” ทุกแห่ง 

ให้แก้ไขค าว่า “เจ้าพนักงานจราจรและพนักงานเจ้าหน้าที่” และ “พนักงานเจ้าหน้าที่” ใน
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นค าว่า “เจ้าพนักงานจราจร” ทุกแห่ง เว้นแต่ในมาตรา ๗๘ 
แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้แก้ไขค าว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” เป็นค าว่า “ต ารวจ” 

  
มาตรา ๑๘  บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎกระทรวง ข้อบังคับ ข้อก าหนด ระเบียบ 

ประกาศ กฎ หรือค าสั่งใดที่อ้างถึง “เจ้าพนักงานจราจร” หรือ “พนักงานเจ้าหน้าที่” ให้ถือว่าอ้างถึง 
“เจ้าพนักงานจราจร” หรือ “หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร” ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๑๙  บรรดาใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ท่ีออกตามมาตรา ๑๔๐ วรรคสาม แห่ง

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และยังมีผลใช้บังคับ 
ให้ใช้แทนใบอนุญาตขับข่ีได้จนกว่าจะครบระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในใบรับแทนใบอนุญาตขับข่ีนั้น 

  
มาตรา ๒๐  บรรดาค าสั่งยึดใบอนุญาตขับข่ีที่ออกตามมาตรา ๑๖๑ แห่งพระราชบัญญัติ

จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้และยังมีผลใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้
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ต่อไปจนกว่าจะครบระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่งยึดใบอนุญาตขับข่ีนั้น  ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ซึ่งถูกสั่งยึดใบอนุญาต
ขับขี่มีสิทธิอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๖๑ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ และหากได้ยื่นอุทธรณ์ค าสั่งยึดใบอนุญาตขับข่ีดังกล่าวภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ถูกสั่งยึด
แล้ว ให้ถือว่าเป็นค าขออุทธรณ์ตามมาตรา ๑๖๑ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนการ
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

ค าขออุทธรณ์ตามมาตรา ๑๖๑ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนการ
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ที่ได้ยื่นไว้แล้วและพิจารณายังไม่แล้วเสร็จอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ และค าขออุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาต่อไปตามมาตรา ๑๖๑ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทาง
บก พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะเสร็จสิ้น 

  
มาตรา ๒๑  บรรดาข้อบังคับ ข้อก าหนด ระเบียบ ประกาศ หรือกฎใดที่ออกตาม

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ที่ใช้บังคับอยู่ในวัน
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีข้อบังคับ ข้อก าหนด ระเบียบ ประกาศ หรือ
กฎ ที่ออกตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๒๒  การออกข้อบังคับ ข้อก าหนด ระเบียบ ประกาศ หรือกฎ ตามมาตรา ๔/๑ มาตรา 

๑๔๐ มาตรา ๑๔๐/๒ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒/๑ มาตรา ๑๔๒/๒ มาตรา ๑๔๒/๕ และมาตรา ๑๔๒/๘ 
แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๒๓  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ของประเทศมีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการที่ผู้ขับขี่ขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนน 
และไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ประกอบกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติบางประการแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และกลไกในการออกใบสั่งส าหรับผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามกฎหมายการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับขี่ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแล
และบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือให้เกิดความสะดวก
และความปลอดภัยในการจราจรทางบก  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  

วิชพงษ์/ผู้จัดท า 

๗ มกราคม ๒๕๕๘ 

  
ชวัลพร/เพิ่มเติม 

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

  
ปริญสินีย์/เพิ่มเติม 

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 

  
วิวรรธน์/เพิ่มเติม 

๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

พจนา/ตรวจ 

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

  
  

  
 

 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เลม่ ๙๖/ตอนท่ี ๘/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๙ มกราคม ๒๕๒๒ 

[๒] มาตรา ๔ (๓๒) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๓] มาตรา ๔ (๓๖) ยกเลิกโดยพระราชบัญญตัิจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๔] มาตรา ๔ (๓๗) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๕] มาตรา ๔ (๓๘) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๖] มาตรา ๔ (๔๐) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๗] มาตรา ๔/๑ เพิม่โดยพระราชบญัญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๘] มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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[๙] มาตรา ๑๐ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

[๑๐] มาตรา ๑๘ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๑๑] มาตรา ๒๒ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

[๑๒] มาตรา ๒๔ วรรคสาม เพิม่โดยพระราชบญัญัตจิราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

[๑๓] มาตรา ๓๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๑๔] มาตรา ๓๔ (๕) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

[๑๕] มาตรา ๓๕ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๙ 

[๑๖] มาตรา ๓๘ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

[๑๗] มาตรา ๔๓ (๙) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๘] มาตรา ๔๓ ทวิ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญตัิจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๑๙] มาตรา ๔๓ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๒๐] มาตรา ๔๓ จตัวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๒๑] มาตรา ๔๓ เบญจ เพิม่โดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๒๒] มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตจิราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

[๒๓] มาตรา ๕๒ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

[๒๔] มาตรา ๕๕ (๘) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

[๒๕] มาตรา ๕๙ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

[๒๖] มาตรา ๕๙ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง 
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 

[๒๗] มาตรา ๕๙ วรรคสาม แกไ้ขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง 
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 

[๒๘] มาตรา ๕๙ วรรคสี่ แก้ไขเพิม่เติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง 
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 

[๒๙] มาตรา ๗๑ (๓) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

[๓๐] มาตรา ๗๒ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

[๓๑] มาตรา ๘๓ (๑/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๓๒] มาตรา ๑๒๒ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตจิราจรทางบก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๓๓] มาตรา ๑๒๓ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตจิราจรทางบก (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

[๓๔] มาตรา ๑๒๓ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๔/๒๕๖๐ 
เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 

[๓๕] มาตรา ๑๒๔ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตจิราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

[๓๖] มาตรา ๑๓๔ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตจิราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

[๓๗] มาตรา ๑๔๐ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตจิราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๓๘] มาตรา ๑๔๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๓๙] มาตรา ๑๔๐/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๔๐] มาตรา ๑๔๐/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๔๑] มาตรา ๑๔๑ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตจิราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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[๔๒] มาตรา ๑๔๑/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง 
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 

[๔๓] มาตรา ๑๔๒ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตจิราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

[๔๔] มาตรา ๑๔๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๔๕] มาตรา ๑๔๒/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๔๖] มาตรา ๑๔๒/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๔๗] มาตรา ๑๔๒/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๔๘] มาตรา ๑๔๒/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๔๙] มาตรา ๑๔๒/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๕๐] มาตรา ๑๔๒/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๕๑] มาตรา ๑๔๒/๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๕๒] มาตรา ๑๔๓ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

[๕๓] มาตรา ๑๔๔ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตจิราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

[๕๔] มาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญตัิจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๕๕] มาตรา ๑๔๘ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตจิราจรทางบก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๕๖] มาตรา ๑๕๐ (๕) แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๕๗] มาตรา ๑๕๒ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตจิราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๕๘] มาตรา ๑๕๔ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตจิราจรทางบก (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

[๕๙] มาตรา ๑๕๖ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตจิราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

[๖๐] มาตรา ๑๕๗ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตจิราจรทางบก (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๖๑] มาตรา ๑๕๗/๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๖๒] มาตรา ๑๕๙ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตจิราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

[๖๓] มาตรา ๑๖๐ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตจิราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

[๖๔] มาตรา ๑๖๐ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญตัิจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๖๕] มาตรา ๑๖๐ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

[๖๖] มาตรา ๑๖๐ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๖๗] มาตรา ๑๖๐ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบญัญัตจิราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๖๘] มาตรา ๑๖๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๖๙] มาตรา ๑๖๒ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตจิราจรทางบก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

[๗๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖/ตอนที่ ๒๑๑/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๒ 

[๗๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๓/ตอนท่ี ๑๘๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๗ ตลุาคม ๒๕๒๙ 

[๗๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนท่ี ๓๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๓๒/๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ 

[๗๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๓๙/หน้า ๔๔/๖ เมษายน ๒๕๓๕ 

[๗๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒/ตอนท่ี ๔๒ ก/หน้า ๑/๖ ตลุาคม ๒๕๓๘ 

[๗๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๒๐ ก/หน้า ๑๓/๒๕ มีนาคม ๒๕๔๒ 

[๗๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๑๐๑ ก/หน้า ๑/๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

[๗๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๓๑ ก/หน้า ๑/๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 

[๗๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง/หน้า ๑๘/๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
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[๗๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนท่ี ๘๙ ก/หน้า ๑๑/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

[๘๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนท่ี ๘๙ ก/หน้า ๑๔/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

[๘๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๗๑ ก/หน้า ๘/๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

[๘๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๘๕ ง/หน้า ๓๖/๒๑ มนีาคม ๒๕๖๐ 

[๘๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๖๗ ก/หน้า ๖๗/๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
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