
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

พระราชบัญญตัิ 
                                                                            จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
                                                                                      _________ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เป็นปีที ่๓๔ ในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า 

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการจราจรทางบก 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยคาํแนะนาํและยนิยอมของสภานิติบญัญติั
แห่งชาติ ดงัต่อไปน้ี 
 มาตรา ๑   พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒“ 

 มาตรา ๒   พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้กาํหนดเกา้สิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ตน้ไป 
 มาตรา ๓   ใหย้กเลิก 
(๑.) พระราชบญัญติัจราจรทางบก พุทธศกัราช ๒๔๗๗ 
(๒.)พระราชบญัญติัจราจรทางบก แกไ้ขเพิ่มเติม พุทธศกัราช ๒๔๗๘ 
(๓.)พระราชบญัญติัจราจรทางบก (ฉบบัท่ี ๓) พุทธศกัราช ๒๔๘๑ 
(๔.)พระราชบญัญติัจราจรทางบก (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๘ 

(๕.)ประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี ๕๙ ลงวนัท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

 มาตรา ๔   ในพระราชบญัญติัน้ี 
(๑.) “การจราจร”  หมายความวา่ การใชท้างของผูข้บัข่ี คนเดินเทา้ หรือคนท่ีจูง ข่ี หรือไล่ตอ้นสัตว ์
(๒.)“ทาง”  หมายความวา่ ทางเดินรถ ช่องเดินรถ ช่องเดินรถประจาํทาง ไหล่ทาง ทางเทา้ทางขา้ม ทางร่วมทางแยก        
ทางลาด ทางโคง้ สะพาน และลานท่ีประชาชนใชใ้นการจราจร และใหห้มายความรวมถึงทางส่วนบุคคลท่ีเจา้ของยินยอม
ใหป้ระชาชนใชใ้นการจราจร หรือท่ีเจา้พนกังานจราจรไดป้ระกาศใหเ้ป็นทางตามพระราชบญัญติัน้ีดว้ยแต่ไม่รวมไปถึง
ทางรถไฟ 
(๓.) “ทางเดินรถ”  หมายความวา่ พื้นท่ีท่ีทาํไวส้าํหรับการเดินรถ ไม่วา่ในระดบัพื้นดิน ใตห้รือเหนือพื้นดิน 

(๔.)“ช่องเดินรถ”  หมายความวา่ ทางเดินรถท่ีจดัแบ่งเป็นช่องสาํหรับการเดินรถ โดยทาํเคร่ืองหมายเป็นเส้นหรือแนว
แบ่งเป็นช่องไว ้
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(๕.)“ช่องเดินรถประจาํทาง”  หมายความวา่ ช่องเดินรถท่ีกาํหนดใหเ้ป็นช่องเดินรถสาํหรับรถโดยสารประจาํทางหรือ
รถบรรทุกคนโดยสารประเภทท่ีอธิบดีกาํหนด 
(๖.)“ทางเดินรถทางเดียว”  หมายความวา่ ทางเดินรถใดท่ีกาํหนดใหผู้ข้บัรถไปในทิศทางเดียวกนัตามเวลาท่ีเจา้พนกังาน
จราจรกาํหนด 
(๗.)“ขอบทาง”  หมายความวา่ แนวริมของทางเดินรถ 

(๘.)“ไหล่ทาง” หมายความวา่ พื้นท่ีท่ีต่อจากขอบทางออกไปทางดา้นขา้งซ่ึงยงัมิไดจ้ดัทาํเป็นทางเทา้ 
(๙.)“ทางร่วมทางแยก”  หมายความวา่ พื้นท่ีท่ีทางเดินรถตั้งแต่สองสายตดัผา่นกนั รวมบรรจบกนั หรือติดกนั 

(๑๐.)“วงเวยีน”  หมายความวา่ ทางเดินรถท่ีกาํหนดให้รถเดินรอบเคร่ืองหมายจราจรหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนในทางร่วมทางแยก 
(๑๑.)“ทางเทา้” หมายความวา่ พื้นท่ีท่ีทาํไวส้าํหรับคนเดินซ่ึงอยูข่า้งใดขา้งหน่ึงของทาง 

หรือทั้งสองขา้งของทาง หรือส่วนท่ีอยูชิ่ดขอบทางซ่ึงใชเ้ป็นท่ีสาํหรับคนเดิน 
(๑๒.)“ทางขา้ม” หมายความวา่ พื้นท่ีท่ีทาํไวส้าํหรับใหค้นเดินเทา้ขา้มทางโดยทาํเคร่ือง 
หมายบนเส้นหรือแนวหรือตอกหมุดไวบ้นทาง และใหห้มายความรวมถึงพื้นท่ีท่ีทาํให้คนเดินเทา้ขา้มไม่วา่ในระดบัใต้
หรือเหนือพื้นดินดว้ย 
(๑๓.)“เขตปลอดภยั” หมายความวา่ พื้นท่ีในทางเดินรถท่ีมีเคร่ืองหมายแสดงไวใ้หเ้ห็นไดช้ดัเจนทุกเวลา สาํหรับให้คนเดิน
เทา้ท่ีขา้มทางหยดุรอหรือให้คนท่ีข้ึนหรือลงรถหยดุรอก่อนจะขา้มทางต่อไป 
(๑๔.)“ท่ีคบัขนั” หมายความวา่ ทางท่ีมีการจราจรพลุกพล่านหรือมีส่ิงกีดขวาง หรือในท่ีซ่ึงมองเห็นหรือทราบไดล่้วงหนา้
วา่อาจเกิดอนัตรายหรือความเสียหายแก่รถหรือคนไดง่้าย     
(๑๕.)“รถ” หมายความวา่ ยานพาหนะทางบกทุกชนิดเวน้แต่รถไฟ และรถราง 

( ๑๖.)   “รถยนต”์ หมายความวา่ รถท่ีมีลอ้ตั้งแต่สามลอ้และเดินดว้ยกาํลงัเคร่ืองยนต ์กาํลงัไฟฟ้าหรือพลงังานอ่ืน ยกเวน้
รถท่ีเดินบนราง 
(๑๗.)   “รถจกัรยานยนต”์ หมายความวา่ รถท่ีเดินดว้ยกาํลงัเคร่ืองยนตก์าํลงัไฟฟ้า หรือพลงังานอ่ืน และมีลอ้ไม่เกินสองลอ้ 
ถา้มีพว่งขา้งมีลอ้เพิ่มอีกไม่เกินหน่ึงลอ้ 
(๑๘.)  “รถจกัรยาน”  หมายความวา่ รถท่ีเดินดว้ยกาํลงัของผูข้บัข่ีท่ีมิใช่การลากเขน็ 
(๑๙.)  “รถฉุกเฉิน” หมายความวา่ รถดบัเพลิงและรถพยาบาลของราชการบริหารส่วน 
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กลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาคและราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน หรือรถอ่ืนท่ีไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีใหใ้ช้
ไฟสัญญาณแสงวบัวาบ หรือใหใ้ชเ้สียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอยา่งอ่ืนตามท่ีจะกาํหนดให้ 
(๒๐.)  “รถบรรทุก”  หมายความวา่ รถยนตท่ี์สร้างข้ึนเพื่อใชบ้รรทุกส่ิงของหรือสัตว ์

(๒๑.)  “รถบรรทุกคนโดยสาร” หมายความวา่ รถยนตท่ี์สร้างข้ึนเพื่อใชบ้รรทุกคนโดยสารเกินเจด็คน 
(๒๒.)  “รถโรงเรียน” หมายความวา่ รถบรรทุกคนโดยสารท่ีโรงเรียนใชรั้บส่งนกัเรียน 

(๒๓.)  “รถโดยสารประจาํทาง” หมายความวา่ รถบรรทุกคนโดยสารท่ีเดินตามทางท่ีกาํหนดไว ้และเรียกเก็บค่าโดยสาร
เป็นรายคนตามอตัราท่ีวางไวเ้ป็นระยะทางหรือตลอดทาง 
(๒๔.) “รถแทก็ซ่ี”หมายความวา่ รถยนตท่ี์ใชรั้บจา้งบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน 

(๒๕.) “ รถลากจูง” หมายความวา่ รถยนตท่ี์สร้างข้ึนเพื่อใชส้าํหรับลากจูงรถหรือเคร่ืองมือการเกษตรหรือเคร่ืองมือการ
ก่อสร้าง โดยตวัรถนั้นเองมิไดใ้ชส้าํหรับบรรทุกคนหรือส่ิงของ 
(๒๖.) “รถพว่ง” หมายความวา่ รถท่ีเคล่ือนท่ีไปโดยใชร้ถอ่ืนลากจูง 
(๒๗.) “มาตรแทก็ซ่ี” หมายความวา่ เคร่ืองแสดงอตัราและค่าโดยสารของรถแทก็ซ่ีโดยอาศยัเกณฑร์ะยะทางหรือเวลาการ
ใชร้ถแทก็ซ่ี หรือโดยอาศยัทั้งระยะทางและระยะเวลาการใชร้ถแทก็ซ่ี 
(๒๘.) “ผูข้บัข่ี” หมายความวา่ ผูข้บัรถ ผูป้ระจาํเคร่ืองอุปกรณ์การขนส่งตามกฎหมายวา่ดว้ยการขนส่ง ผูล้ากเขน็
ยานพาหนะ 
(๒๙.) “คนเดินเทา้” หมายความวา่ คนเดินและใหร้วมตลอดถึงผูใ้ชเ้กา้อ้ีลอ้สาํหรับคนพิการหรือรถสาํหรับเด็กดว้ย 

(๓๐.) “เจา้ของรถ” หมายความรวมถึงผูมี้รถไวใ้นครอบครองดว้ย 
(๓๑.) “ผูเ้ก็บค่าโดยสาร” หมายความวา่ ผูซ่ึ้งรับผดิชอบในการเก็บค่าโดยสาร และผูดู้แลคนโดยสารท่ีอยูป่ระจาํรถบรรทุก
คนโดยสาร 
(๓๒.) “ใบอนุญาตขบัข่ี” หมายความวา่ ใบอนุญาตขบัรถยนตต์ามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนตใ์บอนุญาตสาํหรับคนขบัรถตาม
กฎหมายวา่ดว้ยรถจา้ง ใบอนุญาตขบัข่ีตามกฎหมายวา่ดว้ยลอ้เล่ือน และใบอนุญาตผูป้ระจาํเคร่ืองอุปกรณ์การขนส่งตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการขนส่ง 
(๓๓.) “สัญญาณจราจร” หมายความวา่ สัญญาณใด ๆ ไม่วา่จะแสดงดว้ยธงไฟ ไฟฟ้า มือแขน เสียงนกหวดี หรือดว้ยวธีิอ่ืน
ใดสาํหรับใหผู้ข้บัข่ี คนเดินเทา้ หรือคนท่ีจูง ข่ี หรือไล่ตอ้นสัตว ์ปฏิบติัตามสัญญาณนั้น 
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(๓๔.) “เคร่ืองหมายจราจร” หมายความวา่ เคร่ืองหมายใด ๆ ท่ีไดติ้ดตั้งไว ้หรือทาํใหป้รากฏในในทางสาํหรับใหผู้ข้บัข่ี คน
เดินเทา้ หรือคนท่ีจูง ข่ีหรือไล่ตอ้นสัตว ์ปฏิบติัตามเคร่ืองหมายนั้น 
(๓๕.) “รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 

(๓๖.) “อธิบดี” หมายความวา่ อธิบดีกรมตาํรวจ 

(๓๗.) “เจา้พนกังานจราจร”  หมายความวา่ ขา้ราชการตาํรวจชั้นสัญญาบตัร ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งใหเ้ป็นเจา้พนกังานจราจร 
(๓๘.) “พนกังานเจา้หนา้ท่ี” หมายความวา่ ตาํรวจซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีควบคุมการจราจร 

(๓๙.) “อาสาจราจร” หมายความวา่ ผูซ่ึ้งผา่นการอบรมตามหลกัสูตรอาสาจราจร และไดรั้บแต่งตั้งจากอธิบดีใหช่้วยเหลือ
การปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังาานเจา้หนา้ท่ีตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 
(๔๐.)    “ผูต้รวจการ” หมายความวา่ ผูต้รวจการตามกฏหมายวา่ดว้ยการขนส่ง 

 มาตรา ๕  ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และใหมี้อาํนาจแต่งตั้งเจา้
พนกังานจราจร กบัออกกฎกระทรวงกาํหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี 
 กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัไดล้กัษณะ ๑ 

การใชร้ถ 
หมวด ๑ 

ลกัษณะของรถท่ีใชใ้นทาง 
_____________________ 

 มาตรา ๖  หา้มมิใหผู้ใ้ดนาํรถท่ีมีสภาพไม่มัน่คงแขง็แรง หรืออาจเกิดอนัตรายหรืออาจทาํใหเ้ส่ือมเสียสุขภาพ
อนามยัแก่ผูใ้ช ้คนโดยสารหรือประชาชนมาใชท้างเดินรถ 
 รถท่ีใชใ้นทางเดินรถ ผูข้บัข่ีตอ้งจดัใหมี้เคร่ืองยนต ์เคร่ืองอุปกรณ์และหรือส่วนควบท่ีครบถว้นตามกฎหมาย
วา่ดว้ยรถยนต ์กฎหมายวา่ดว้ยการขนส่ง กฎหมายวา่ดว้ยลอ้เล่ือน กฎหมายวา่ดว้ยรถลาก หรือกฎหมายวา่ดว้ยรถจา้ง และ
ใชก้ารไดดี้สภาพของรถท่ีอาจทาํใหเ้ส่ือมเสียสุขภาพอนามยัตามวรรคหน่ึง และวธีิการทดสอบ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และวธีิการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 
 มาตร ๗  หา้มมิใหผู้ใ้ดนาํรถท่ีมิไดติ้ดแผน่ป้ายเลขทะเบียน แผน่ป้ายเคร่ืองหมายเลขทะเบียนหรือป้ายประจาํ
รถ ตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์กฎหมายวา่ดว้ยการขนส่ง กฎหมายวา่ดว้ยลอ้เล่ือน กฎหมายวา่ดว้ยรถลาก หรือกฎหมายวา่
ดว้ยรถจา้ง มาใชใ้นทางเดินรถ 



๕ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 มาตรา ๘  หา้มมิใหผู้ใ้ดนาํรถท่ีผูข้บัข่ีไม่อาจแลเห็นทางพอแก่ความปลอดภยัมาใชใ้นทางเดินรถ เพื่อ
ประโยชน์แห่งมาตราน้ี ให้อธิบดีมีอาํนาจออกระเบียบเก่ียวกบัการใชว้สัดุกรองแสงกบัรถท่ีนาํมาใชใ้นทางเดินรถได ้      
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๙  หา้มมิใหผู้ใ้ดนาํรถท่ีเกิดเสียงอ้ืออึงหรือมีส่ิงลากถูไปบนทางเดินรถมาใชใ้นทางเดินรถ 
 มาตรา ๑๐  หา้มมิใหผู้ใ้ดนาํรถท่ีมีลอ้หรือส่วนท่ีสัมผสักบัผวิทางไม่ใช่ยางมาใชใ้นทางเดินรถ เวน้แต่เป็นรถ
ท่ีไดรั้บยกเวน้ตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง หรือเป็นรถท่ีไดรั้บอนุญาตจากพนกังานจราจร 
 มาตรา ๑๐ ทว ิ หา้มมิใหผู้ใ้ดนาํรถท่ีเคร่ืองยนตก่์อให้เกิดก๊าช ฝุ่ น ควนั ละอองเคมี หรือเสียงเกินเกณฑท่ี์
อธิบดีกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาใชใ้นทางเดินรถ 
                                                                                    หมวด ๒ 
                                                                การใชไ้ฟหรือเสียงสัญญาณของรถ 
                                                             ______________________________ 

 มาตรา ๑๑  ในเวลาท่ีมีแสงสวา่งไม่เพียงพอท่ีจะมองเห็นคน รถหรือส่ิงกีดขวางในทางไดโ้ดยชดัแจง้ภายใน
ระยะไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยหา้สิบเมตร ผูข้บัข่ีซ่ึงขบัรถในทางตอ้งเปิดไฟ หรือใชแ้สงสวา่งตามประเภท ลกัษณะ และ
เง่ือนไขท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๑๒  รถแต่ละชนิดท่ีใชใ้นทางเดินรถผูข้บัข่ีตอ้งใชเ้สียงสัญญาณโดยเฉพาะดงัต่อไปน้ี 
(๑.)  เสียงแตร สาํหรับรถยนตห์รือรถจกัรยานยนต ์และใหไ้ดย้ินไดร้ะยะไม่นอ้ยกวา่หกสิบเมตร 
(๒)  เสียงระฆงั สาํหรับรถมา้ และใหไ้ดย้ินไดใ้นระยะไม่นอ้ยกวา่สามสิบเมตร 
(๓)  เสียงกระด่ิง สาํหรับรถจกัรยาน และใหไ้ดย้นิไดใ้นระยะไม่นอ้ยกวา่สามสิบเมตร 
ส่วนรถอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวขา้งตน้   ผูข้บัข่ีตอ้งใชเ้สียงสัญญาณตามท่ีอธิบดีกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๑๓  หา้มมิใหผู้ข้บัข่ีรถทุกชนิดในทางเดินรถใชไ้ฟสัญญาณแสงวบัวาบ เสียงสัญญาณไซเรน เสียง
สัญญาณท่ีเป็นเสียงนกหวีด เสียงท่ีแตกพร่า เสียงหลายเสียง เสียงดงัเกินสมควร หรือเสียงสัญญาณอยา่งอ่ืนตามท่ีอธิบดี
กาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา อธิบดีมีอาํนาจอนุญาตให้รถฉุกเฉิน รถในราชการทหารหรือตาํรวจหรือรถอ่ืนใช้
สัญญาณวบัวาบหรือใชเ้สียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอยา่งอ่ืนได ้ในการน้ีอธิบดีจะกาํหนดเง่ือนไขในการใช้
ไฟสัญญาณหรือเสียงสัญญาณรวมทั้งกาํหนดเคร่ืองหมายท่ีแสดงถึงลกัษณะของรถดงักล่าวดว้ยก็ไดโ้ดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 



๖ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 มาตรา ๑๔  การใชเ้สียงสัญญาณ ผูข้บัข่ีจะใชไ้ดเ้ฉพาะเม่ือจาํเป็นหรือป้องกนัอุบติัเหตุเท่านั้น แต่จะใชเ้สียง
ยาวหรือซํ้ าเกินควรไม่ได ้การใชเ้สียงสัญญาณของรถหรือการกาํหนดเง่ือนไขในการใชเ้สียงสัญญาณในเขตหรือทอ้งท่ีใด 
ใหอ้ธิบดีกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๑๕  รถท่ีบรรทุกของยืน่เกินความยาวของตวัรถ ขณะท่ีอยูใ่นทางเดินรถ และในเวลาตอ้งเปิดไฟตาม
มาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๖๑ ผูข้บัข่ีตอ้งจุดไฟสัญญาณแสงแดง หรือในเวลากลางวนัตอ้งติดธงสีแดงไวท่ี้ตอนปลายสุดของ
ส่ิงท่ีบรรทุกนั้น โดยจุดไฟสัญญาณหรือติดธงไวใ้หม้องเห็นไดใ้นระยะไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยหา้สิบเมตรไฟสัญญาณแสง
แดงหรือธงสีแดงตามวรรคหน่ึง จะใชช้นิด ลกัษณะ หรือจาํนวนเท่าใด ให้อธิบดีกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา ๑๖  ผูข้บัข่ีซ่ึงขบัรถบรรทุกของเหลวไวไฟท่ีมีจุดวาบไฟในอุณหภูมิ ยีสิ่บเอ็ดองศาเซลเซียส หรือตํ่า
กวา่นั้น หรือท่ีบรรทุกก๊าชไวไฟตอ้งปฏิบติัตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๕๖ แต่ไฟสัญญาณท่ีใชน้ั้นตอ้งมิใช่เป็นชนิดท่ีใช้
เช้ือเพลิง 
 มาตรา ๑๗  ผูข้บัข่ีซ่ึงขบัรถท่ีใชบ้รรทุกวตัถุระเบิด หรือวตัถุอนัตรายชนิดอ่ืนได ตอ้งจดัใหมี้ป้ายแสดงถึง
วตัถุท่ีบรรทุกและเคร่ืองดบัเพลิง และตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขในการป้องกนัอนัตราย ลกัษณะและวธิการติดป้ายแสดงถึง
วตัถุท่ีบรรทุกและเคร่ืองดบัเพลิงตลอดจนเง่ือนไขในการป้องกนัอนัตราย ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 
 

                                                                                     หมวด ๓ 
                                                                                   การบรรทุก 
                                                                                ___________ 

 มาตรา ๑๘  รถโรงเรียน รถบรรทุก หรือรถบรรทุกคนโดยสาร จะใชบ้รรทุกคน สัตว ์หรือส่ิงของชนิดหรือ
ประเภทใด ในลกัษณะใด ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๑๙  ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นจะตอ้งบรรทุกคน สัตว ์หรือส่ิงของนอกเหนือไปจากหลกัเกณฑแ์ละ
วธีิการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงเม่ือเจา้ของรถร้องขอเจา้พนกังานจราจรจะผอ่นผนัโดยอนุญาตเป็นหนงัสือ เป็นการ
ชัว่คราวเฉพาะรายก็ได ้
 มาตรา ๒๐  ผูข้บัข่ีซ่ึงขบัรถบรรทุกคน สัตว ์หรือส่ิงของตอ้งจดัใหมี้ส่ิงป้องกนัมิให ้คน  สัตว ์หรือส่ิงของท่ี
บรรทุกตกหล่น ร่ัวไหล  ส่งกล่ิน ส่องแสงสะทอ้นหรือปลิวไปจากรถ อนัอาจก่อเหตุเดือดร้อน รําคาญ ทาํใหท้างสกปรก 
เปรอะเป้ือน ทาํใหเ้ส่ือมเสียสุขภาพอนามยัแก่ประชาชน หรือก่อใหเ้กิดอนัตราย แก่บุคคลหรือทรัพยสิ์น 



๗ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

ลกัษณะ ๒ 

สัญญาณจราจรและเคร่ืองหมายจราจร 
                                                                 ________________________________ 

 มาตรา ๒๑ ผูข้บัข่ีตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามสัญญาณจราจรและเคร่ืองหมายจราจรท่ีไดติ้ดตั้งไวห้รือทาํให ้
ปรากฎในทาง หรือท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีแสดงใหท้ราบสัญญาณจราจรเคร่ืองหมายจราจรและความหมายของสัญญาณ
จราจรและเคร่ืองหมายจราจร ใหอ้ธิบดีกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใหมี้รูปตวัอยา่งแสดงไวใ้นประกาศ
ดว้ย 
มาตรา ๒๒ ผูข้บัข่ีตอ้งปฏิบติัตามสัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจรท่ีปรากฎขา้งหนา้ในกรณีต่อไปน้ี 
(๑.)  สัญญาณจราจรไฟเหลืองอาํพนั ใหผู้ข้บัข่ีเตรียมหยดุรถหลงัเส้นใหห้ยดุรถเพื่อเตรียมปฏิบติัตามสัญญาณท่ีจะปรากฎ
ต่อไปดงักล่าวใน  (๒) เวน้แต่ผูข้บัข่ีไดเ้ลยเส้นให้รถหยดุไปแลว้ใหเ้ลยไปได ้
(๒.) สัญญาณจราจรไฟสีแดงหรือเคร่ืองหมายจราจรสีแดงท่ีมีคาํวา่ “หยดุ” ใหผู้ข้บัข่ีหยดุรถหลงัเส้นใหห้ยดุรถ 

(๓.) สัญญาณจราจรไฟสีเขียวหรือเคร่ืองหมายจราจรสีเขียวท่ีมีคาํวา่ “ไป” ใหผู้ข้บัข่ีรถต่อไปได ้เวน้แต่จะมีเคร่ืองหมาย
จราจรกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
(๔.)  สัญญาณจราจรไฟลูกศรสีเขียวช้ีใหเ้ล้ียวหรือช้ีให้ตรงไป หรือสัญญาณ  จราจรไฟสีแดงแสดงพร้อมกบัสัญญาณ
จราจรไฟลูกศรสีเขียวช้ีใหเ้ล้ียวหรือช้ีให้ตรงไป ให้ผูข้บัข่ีเล้ียวรถหรือขบัรถตรงไปไดต้ามทิศทางท่ีลูกศรช้ี และตอ้งขบัรถ
ดว้ยความระมดัระวงั และตอ้งใหสิ้ทธิแก่คนเดินเทา้ในทางขา้มหรือรถท่ีมาทางขวาก่อน 
(๕.)  สัญญาณจราจรไฟกระพริบสีแดง ถา้ติดตั้งอยูท่ี่ทางร่วมทางแยกใด เปิดทางดา้นใดใหผู้ข้บัข่ีท่ีมาทางดา้นนั้นหยดุรถ
หลงัเส้นใหร้ถหยดุ เม่ือเห็นวา่ปลอดภยัและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรแลว้ จึงใหข้บัรถต่อไปไดด้ว้ยความระมดัระวงั 
(๖.)  สัญญาณจราจรไฟกระพริบสีเหลืองอาํพนั ถา้ติดตั้งอยู ่ณ ท่ีใด ใหผู้ข้บัข่ีลดความเร็ว 
ของรถลงและผา่นทางเดินรถนั้นไปดว้ยความระมดัระวงัผูข้บัข่ีจะขบัรถตรงไปตอ้งเขา้อยูใ่นช่องเดินรถท่ีมีเคร่ืองหมาย
จราจรแสดงให้ตรงไป ส่วนผูข้บัข่ีซ่ึงจะเล้ียวรถตอ้งเขา้อยูใ่นช่องเดินรถท่ีมีเคร่ืองหมายจราจรแสดงให้เล้ียวการเขา้อยูใ่น
ช่องเดินรถดงักล่าว จะตอ้งเขา้ตั้งแต่เร่ิมมีเคร่ืองหมายจราจรแสดงใหป้ฏิบติัเช่นนั้น 
 มาตรา ๒๓  ผูข้บัข่ีซ่ึงขบัรถในทางเดินรถท่ีมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวหรือไฟสีแดงติดตั้งไวเ้หนือช่องเดิน
รถ มากกวา่สองช่องข้ึนไป ตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
(๑.)   สัญญาณจราจรไฟสีแดงท่ีทาํเป็นรูปกากบาทเฉียงอยูเ่หนือช่องเดินรถใดหา้มมิใหผู้ข้บัข่ีรถในช่องเดินรถนั้น 
(๒.) สัญญาณจราจรไฟสีเขียวท่ีทาํเป็นรูปลูกศรอยูเ่หนือช่องเดินรถใด ใหผู้ข้บัข่ีขบัรถในช่องเดินรถนั้นขบัรถผา่นไปได ้



๘ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 มาตรา ๒๔  ผูข้บัข่ีตอ้งปฏิบติัตามสัญญาณจราจรท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีแสดงใหป้รากฎขา้งหนา้ในกรณี
ดงัต่อไปน้ี 
(๑)เม่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ียนื และเหยยีดแขนซา้ยออกไปเสมอระดบัไหล่ ผูข้บัข่ีซ่ึงขบัรถมาทางดา้นหลงัของพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีตอ้งหยดุรถ แต่ถา้พนกังานเจา้หนา้ท่ีลดแขนขา้งท่ีเหยยีดออกไปนั้นลงและโบกมือไปขา้งหนา้ใหผู้ข้บัข่ีซ่ึงหยดุ
รถอยูท่างดา้นหลงัขบัรถผา่นไปได ้
(๒)เม่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ียนื  และเหยยีดแขนขา้งใดขา้งหน่ึงออกไปเสมอระดบัไหล่และตั้งผา่มือข้ึน  ผูข้บัข่ีซ่ึงขบัรถมา
ทางดา้นท่ีเหยยีดแขนขา้งนั้นของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งหยดุรถ แต่ถา้พนกังานเจา้หนา้ท่ีพลิกผา่มือท่ีตั้งอยูน่ั้นแลว้โบก
ผา่นศีรษะไปทางดา้นหลงั ใหผู้ข้บัข่ีซ่ึงหยดุรถอยูน่ั้นขบัรถผา่นไปได ้
(๓)เม่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ียนื และเหยยีดแขนทั้งสองขา้งออกไปเสมอระดบัไหล่และตั้งฝ่ามือข้ึน ผูข้บัข่ีซ่ึงขบัรถมา
ทางดา้นท่ีเหยยีดแขนทั้งสองขา้งของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งหยดุรถ 
(๔)เม่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ียนื และยกแขนท่อนล่างตั้งฉากกบัแขนท่อนบนและตั้งฝ่ามือข้ึนผูข้บัข่ีซ่ึงขบัรถมาทางดา้นหนา้
ของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งหยดุรถ แต่ถา้พนกังานเจา้หนา้ท่ีพลิกฝ่ามือท่ีตั้งอยูน่ั้นโบกไปดา้นหลงัใหผู้ข้บัข่ีซ่ึงหยดุรถอยู่
ทางดา้นหนา้ของพนกังานเจา้หนา้ท่ีขบัรถผา่นไปได ้
(๕)เม่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ียืน่  และยกแขนขวาท่อนล่างตั้งฉากกบัแขนท่อนบนและตั้งฝ่ามือ 
ข้ึน ส่วนแขนซา้ยเหยยีดออกไปเสมอระดบัไหล่ผูข้บัข่ีซ่ึงขบัรถมาทางดา้นหนา้และดา้นหลงัของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้ง
หยดุรถการหยดุรถตามมาตราน้ี ใหห้ยดุหลงัเส้นให้รถหยดุ ในกรณีท่ีทางเดินรถใดไม่มีเส้นใหร้ถหยดุ ใหผู้ข้บัข่ีหยดุห่าง
จากพนกังานเจา้หนา้ท่ีในระยะไม่นอ้ยกวา่สามเมตร 
 มาตรา ๒๕  ผูข้บัข่ีตอ้งปฏิบติัตามสัญญาณจราจรท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดแ้สดงดว้ยเสียงสัญญาณนกหวดีใน
กรณีต่อไปน้ี 
(๑.) เม่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ีใชเ้สียงสัญญาณนกหวดียาวหน่ึงคร้ังใหผู้ข้บัข่ีหยดุรถทนัที 
(๒)เม่ือพนกังานเจา้หนา้ท่ีใชเ้สียงสัญญาณนกหวดีสั้นสองคร้ังติดต่อกนั ใหผู้ข้บัข่ีขบัรถผา่นไปได ้
มาตรา ๒๖  ในทางเดินรถท่ีมีสัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจรตามมาตรา ๒๒ หรือสัญญาณจราจรตามมาตรา ๒๓  
ถา้พนกังานเจา้หนา้ท่ีผูค้วบคุมการจราจรในทางเดินรถนั้น เห็นสมควรเพื่อความปลอดภยัหรือความสะดวกในการจราจร
จะใหส้ัญญาณจราจรเป็นอยา่งอ่ืนก็ได ้ในกรณีเช่นน้ี ใหผู้ข้บัข่ีปฏิบติัการเดินรถตามสัญญาณท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ี
กาํหนดให้ 
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มาตรา ๒๗   สัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจรท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี เม่ือมีเหตุอนัสมควรให้อธิบดีมีอาํนาจ
แกไ้ขเปล่ียนแปลงไดโ้ดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๒๘  หา้มมิใหผู้ใ้ดนอกจากพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือเจา้พนกังาน ทาํติดตั้ง หรือทาํใหป้รากฏซ่ึงสัญญาณจราจร หรือ
เคร่ืองหมายจราจรในทางท่ีอธิบดีกาํหนดตามมาตรา ๒๑ 
 มาตรา ๒๙  หา้มมิใหผู้ใ้ดทาํใหเ้สียหาย ทาํลาย ซ่อนเร้น เปล่ียนแปลง เคล่ือนยา้ย ขีดเขียน หรือทาํใหไ้ร้
ประโยชน์ซ่ึงสัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจรท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือเจา้พนกังานติดตั้งไว ้หรือทาํใหป้รากฏ
ในทาง 
 มาตรา ๓๐  สัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจรท่ีทาํ ติดตั้ง หรือทาํใหป้รากฏในทางโดยฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ 
หรือมาตรา ๒๙ เจา้พนกังานจราจรมีอาํนาจยดึ ร้ือถอน ทาํลาย หรือทาํใหส้ิ้นไปซ่ึงสัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจร
นั้นได ้

ลกัษณะ ๓ 

                                                                                  การใชท้างเดินรถ 
                                                                                 _______________ 

หมวด ๑ 
การขบัรถ 
_____________ 

มาตรา ๓๑  นอกจากท่ีบญัญติัไวเ้ป็นพิเศษในลกัษณะ ๔ วา่ดว้ยการใชท้างเดินรถท่ีจดัเป็นช่องเดินรถประจาํทาง การใช้
ทางเดินรถใหเ้ป็นไปตามท่ีบญัญติัไวใ้นลกัษณะน้ี 
 มาตรา ๓๒  ในการใชท้างเดินรถผูข้บัข่ีตอ้งใชค้วามระมดัระวงัไม่ใหร้ถชนหรือโดนคนเดินเทา้ไม่วา่จะยู ่ณ 
ส่วนใดของทาง และตอ้งให้สัญญาณเตือนคนเดินเทา้ใหรู้้ตวัเม่ือจาํเป็น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เด็ก คนชรา หรือคนพิการท่ี
กาํลงัใชท้าง ผูข้บัข่ีตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นพิเศษในการควบคุมรถของตน 
 มาตรา ๓๓  ในการขบัรถ ผูข้บัข่ีตอ้งขบัรถในทางเดินรถดา้นซา้ยและตอ้งไม่ลํ้าก่ึงกลางของทางเดินรถ เวน้
แต่ในกรณีต่อไปน้ี ใหเ้ดินทางขวาหรือลํ้าก่ึงกลางของทางเดินรถได ้
(๑.) ดา้นซา้ยของทางเดินรถมีส่ิงกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร 
(๒) ทางเดินรถนั้นเจา้พนกังานจราจรกาํหนดใหเ้ป็นทางเดินรถทางเดียว 
(๓) ทางเดินรถนั้นกวา้งไม่ถึงหกเมตร 
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มาตรา ๓๔  ในการใชท้างเดินรถท่ีไดจ้ดัแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกนัไวต้ั้งแต่สองช่องทางข้ึนไป หรือท่ีไดจ้ดัช่อง
เดินรถประจาํทางไวใ้นช่องเดินรถซา้ยสุด ผูข้บัข่ีตอ้งขบัรถในช่องซา้ยสุดหรือใกลก้บัช่องเดินรถประจาํทาง เวน้แต่ใน
กรณีต่อไปน้ี ใหเ้ดินทางขวาของทางเดินรถได ้
(๑.) ในช่องเดินรถนั้นมีส่ิงกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร 
(๒) ทางเดินรถนั้น เจา้พนกังานจราจรกาํหนดใหเ้ป็นทางเดินรถทางเดียว 
(๓) จะตอ้งเขา้ช่องทางในถูกตอ้งเม่ือเขา้บริเวณใกลท้างร่วมทางแยก 
(๔) เม่ือจะแซงข้ึนหนา้รถคนัอ่ืน 
(๕) เม่ือผูข้บัข่ีรถดว้ยความเร็วสูงกวา่รถในช่องเดินรถดา้นซา้ย 
มาตรา ๓๕  รถท่ีมีความเร็วชา้หรือรถท่ีมีความเร็วตํ่ากวา่ความเร็วของรถคนัอ่ืนท่ีขบัในทิศทางเดียวกนัผูข้บัข่ีตอ้งขบัรถให้
ใกลข้อบทางเดินรถดา้นซา้ยเท่าท่ีจะกระทาํไดผู้ข้บัข่ีรถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสาร รถจกัรยานยนตใ์นทางเดินรถซ่ึงได้
แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกนัไว ้ตั้งแต่สองช่องข้ึนไปหรือไดจัดัช่องเดินรถประจาํทางดา้นซา้ยไวโ้ดยเฉพาะ ตอ้งขบั
รถในช่องเดินรถดา้นซา้ยสุดหรือใกลเ้คียงกบัช่องเดินรถประจาํทางแลว้แต่กรณีความในวรรคสองมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่รถยนต์
บรรทุกส่วนบุคคลท่ีมีนํ้าหนกัไม่เกินหน่ึงพนัหกร้อยกิโลกรัม และรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลเกินเจด็คน ตามกฎหมายวา่ดว้ย
รถยนต ์
 มาตรา ๓๖  ผูข้บัข่ีซ่ึงจะเล้ียวรถ ใหร้ถคนัอ่ืนผา่นหรือแซงข้ึนหนา้ เปล่ียนช่องเดินรถ ลดความเร็วของรถ 
จอดรถ หรือหยดุรถ ตอ้งให้สัญญาณดว้ยมือและแขนตามมาตรา ๓๗ หรือไฟสัญญาณตามมาตรา ๓๘ หรือสัญญาณอยา่ง
อ่ืนตามขอ้บงัคบัของเจา้พนกังานจราจรถา้โดยสภาพของรถ สภาพของการบรรทุก หรือสภาพของทศันวสิัย การให้
สัญญาณดว้ยมือและแขนตามวรรคหน่ึงไม่อาจทาํใหผู้ข้บัข่ีซ่ึงขบัรถสวนมาหรือตามมาขา้งหลงัมาเห็นได ้ผูข้บัข่ีตอ้งให้
ไฟสัญญาณ ผูข้บัข่ีตอ้งใหส้ัญญาณดว้ยมือและแขนไฟสัญญาณหรือสัญญาณอยา่งอ่ืนตามวรรคหน่ึงก่อนท่ีจะเล้ียวรถ 
เปล่ียนช่องเดินรถ จอกรถหรือหยดุรถเป็นระยะทางไม่นอ้ยกวา่สามสิบเมตร ผูข้บัข่ีตอ้งใหส้ัญญาณดว้ยมือและแขน 
ไฟสัญญาณหรือสัญญาณอยา่งอ่ืนตามวรรคน่ึง ใหผู้ข้บัข่ีซ่ึงขบัรถอ่ืนเห็นไดใ้นระยะไม่นอ้ยกวา่หกสิบเมตร 
 มาตรา ๓๗  การใหส้ัญญาณดว้ยมือและแขน ใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
(๑.) เม่ือจะลดความเร็วของรถ ใหผู้ข้บัข่ียืน่แขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดบัไหล่ และโบกมือข้ึนลงหลายคร้ัง 
(๒) เม่ือจะหยดุรถ ใหผู้ข้บัข่ียืน่แขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดบัไหล่ ยกแขนขวาท่อนล่างตั้งฉากกบัแขนท่อนบน
และตั้งฝ่ามือข้ึน 



๑๑ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

(๓) เม่ือจะใหร้ถคนัอ่ืนผา่นหรือแซงข้ึนหนา้ ใหผู้ข้บัข่ียื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดบัไหล่ และโบกมือไปทาง
ขา้งหนา้หลายคร้ัง 
(๔) เม่ือจะเล้ียวขวาหรือเปล่ียนช่องเดินรถไปทางขวา ใหผู้ข้บัข่ียืน่แขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดบัไหล่ 
(๕) เม่ือจะเล้ียวซา้ยหรือเปล่ียนช่องเดินรถไปทางซา้ย ใหผู้ข้บัข่ียืน่แขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดบัไหล่ และงอมือ
ชูข้ึนโบกไปทางซา้ยหลายคร้ังเพื่อประโยชน์แห่งมาตราน้ี ในกรณีท่ีรถยนตน์ั้นมีเคร่ืองขบัอยูท่างดา้นซา้ยใหผู้ข้บัข่ีใช้
ไฟสัญญาณแทนการใชส้ัญญาณดว้ยมือและแขน 
 มาตรา ๓๘  การใหไ้ฟสัญญาณของผูข้บัข่ีรถยนตห์รือรถจกัรยานยนตใ์หป้ฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 
(๑.) เม่ือจะหยดุรถ ผูข้บัข่ีตอ้งใหไ้ฟสัญญาณสีแดงท่ีทา้ยรถ 
(๒.) เม่ือจะเล้ียวรถ เปล่ียนช่องเดินรถ หรือแซงข้ึนหนา้รถคนอ่ืน ผูข้บัข่ีตอ้งใหส้ัญญาณยกเล้ียวสีเหลืองอาํพนั หรือให้
ไฟสัญญาณกระพริบสีขาวหรือสีเหลืองอาํพนัท่ีติดอยูห่นา้รถหรือขา้งรถ และไฟสัญญาณ  กระพริบสีแดงหรือสีเหลือง
อาํพนัท่ีติดอยูท่า้ยรถไปในทิศทางท่ีจะเล้ียว เปล่ียนช่องทางเดินรถ หรือแซงข้ึนหนา้รถคนัอ่ืน 
(๓.) เม่ือจะใหร้ถคนัอ่ืนแซงข้ึนหนา้ ผูข้บัข่ีตอ้งใหไ้ฟสัญญาณยกเล้ียวสีเหลืองอาํพนัหรือใหไ้ฟสัญญาณกระพริบสีแดง
หรือสีเหลืองอาํพนัทีติดอยูท่า้ยรถทางดา้นซา้ยของรถ 
 มาตรา ๓๙  เม่ือขบัรถสวนกนั ใหผู้ข้บัข่ีรถชิดดา้นซา้ยของทางเดินรถโดยใหถื้อก่ึงกลางของทางเดินรถ  เป็น
หลกั แต่ถา้ทางเดินรถใดไดจ้ดัแบ่งเป็นช่องเดินรถไวใ้หถื้อเส้นหรือแนวท่ีแบ่งนั้นเป็นหลกัในทางเดินรถท่ีแคบ เม่ือขบัรถ
สวนกนั ผูข้บัข่ีแต่ละฝ่ายตอ้งลดความเร็วของรถเพื่อให้รถสวนกนัไดโ้ดยปลอดภยัในทางเดินรถท่ีแคบซ่ึงไม่อาจขบัรถ
สวนกนัไดโ้ดยปลอดภยั เม่ือขบัรถสวนกนัผูข้บัข่ีซ่ึงขบัรถคนัท่ีใหญ่กวา่ตอ้งหยดุรถให้ชิดขอบทางเดินรถดา้นซา้ยเพื่อใหผู้ ้
ขบัข่ีซ่ึงขบัรถคนัท่ีเล็กกวา่ผา่นไปไดใ้นทางเดินท่ีมีส่ิงกีดขวางอยูข่า้งหนา้ ผูข้บัข่ีตอ้งลดความเร็วของรถหรือหยดุรถ
เพื่อใหร้ถคนัท่ีสวนมาผา่นไปได ้
 มาตรา ๔๐  ผูข้บัข่ีตอ้งขบัรถใหห่้างรถคนัหนา้พอสมควรในระยะท่ีจะหยดุรถไดป้ลอดภยัในเม่ือจาํเป็นตอ้ง
หยดุรถผูข้บัข่ีซ่ึงขบัรถข้ึนสะพานหรือทางลาดชนัตอ้งใชค้วามระมดัระวงัไม่ให้รถถอยหลงัไปโดนรถคนัอ่ืน 
 มาตรา ๔๑  ทางเดินรถใดท่ีมีเคร่ืองหมายจราจรใหเ้ป็นทางเดินรถทางเดียวให้ผูข้บัข่ีขบัรถไปตามทิศ่ทางท่ีได้
กาํหนดไว ้
 มาตรา ๔๒  ทางเดินรถใดท่ีมีเคร่ืองหมายจราจรแบ่งทางเดินรถออกเป็นสองทางสาํหรับรถเดินข้ึนทางหน่ึง 
ล่องทางหน่ึง โดยมีช่องวา่งคัน่กลาง หรือทาํเคร่ืองหมายจราจรกีดกั้นแสดงวา่ทางเดินรถนั้นมีการแบ่งออกเป็นสองทา
ดงักล่าว ใหผู้ข้บัข่ีขบัรถชิดดา้นซา้ยของทางเดิน 



๑๒ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 มาตรา ๔๓  หา้มมิใหผู้ข้บัข่ีขบัรถ 
(๑.)   ในขณะหยอ่นความสามารถในอนัท่ีจะขบั 
(๒)ในขณะเมาสุราหรือของเมาอยา่งอ่ืน 
(๓)ในลกัษณะกีดขวางการจราจร 
(๔) โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว อนัอาจเกิดอนัตรายแก่บุคคลหรือทรัพยสิ์น 
(๕)ในลกัษณะทีผดิปกติวสิัยของการขบัรถตามธรรมดาหรือไม่อาจแลเห็นทางดา้นหนา้หรือดา้นหลงั ดา้นใดดา้นหน่ึงหรือ
ทั้งสองดา้นไดพ้อแก่ความปลอดภยั 
(๖) คร่อมหรือทบัเส้นหรือแนวแบ่งช่องเดินรถ เวน้แต่เม่ือเปล่ียนช่องเดินรถ เล้ียวรถหรือกลบัรถ 

(๗)  บนทางเทา้โดยไม่เหตุอนัสมควร เวน้แต่รถลากเขน็สําหรับทารก คนป่วยหรือคนพิการ 
(๘)  โดยไม่คาํนึงถึงความปลอดภยัหรือความเดือดร้อนของผูอ่ื้น 
 มาตรา๔๓  ทว ิ หา้มมิใหผู้ข้บัข่ีเสพหรือรับเขา้ร่างกายไม่วา่ดว้ยวธีิใด ๆ ซ่ึงวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและ
ประสาทกลุ่มแอมเฟตามีน หรือวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทอยา่งอ่ืนท่ีอธิบดีกาํหนด โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาใหเ้จา้พนกังานจราจร พนกังานสอบสวน หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอาํนาจจดัใหมี้การตรวจสอบผูข้บัข่ีรถบาง
ประเภทตามท่ีอธิบดีกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา วา่ไดเ้สพหรือรับเขา้ร่างกายไม่วา่ดว้ยวธีิใด ๆ ซ่ึงวตัถุท่ีออก
ฤทธ์ิต่อจิตและประสาท กลุ่มแอมเฟตามีน หรือวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทอยา่งอ่ืนท่ีอธิบดีกาํหนดหรือไม่ 
 
 การตรวจสอบตามวรรคสองใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 
                                                                                      หมวด  ๒ 

การขบัแซงและผา่นข้ึนหนา้ 
                                                                         _______________________ 

มาตรา ๔๔ ผูข้บัข่ีซ่ึงประสงคจ์ะขบัรถแซงเพื่อข้ึนหนา้รถอ่ืนในทางเดินรถซ่ึงไม่ไดแ้บ่งช่องทางเดินรถไว ้ตอ้งใหส้ัญญาณ
โดยกระพริบไฟหนา้หลายคร้ัง หรือใหไ้ฟสัญญาณยกเล้ียวขวา หรือใหเ้สียงสัญญาณดงัพอท่ีจะใหผู้ข้บัข่ีซ่ึงขบัรถคนัหนา้
ใหส้ัญญาณตอบตามมาตรา ๓๗(๓) หรือมาตรา ๓๘(๓) และเม่ือเห็นวา่ไม่เป็นการกีดขวางรถอ่ืนท่ีกาํลงัแซงแลว้ จึงจะ
แซงข้ึนหนา้ได ้ การแซงตอ้งแซงดา้นขวาโดยมีระยะห่างจากรถท่ีถูกแซงพอสมควร เม่ือเห็นวา่ไดข้บัผา่นข้ึนหนา้รถท่ีถูก
แซงไปในระยะท่ีห่างเพียงพอแลว้ จึงจะขบัชิดดา้นซา้ยของทางเดินรถได ้
 มาตรา ๔๕  หา้มมิใหผู้ข้บัข่ีแซงเพื่อข้ึนหนา้รถอ่ืนดา้นซา้ย เวน้แต่ในกรณีต่อไปน้ี 



๑๓ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

(๑.) รถท่ีจะถูกแซงกาํลงัเล้ียวขวาหรือใหส้ัญญาณจะเล้ียวขวา 
(๒.)ทางเดินรถนั้นไดจ้ดัแบ่งเป็นช่องเดินรถในทิศทางเดียวกนัไวต้ั้งแต่สองช่องข้ึนไปการขบัรถแซงดา้นซา้ยตาม (๑) หรือ 
(๒) จะกระทาํไดเ้ม่ือไม่มีรถอ่ืนตามมาในระยะกระชั้นชิดและมีความปลอดภยัพอ 

 มาตรา ๔๖  หา้มมิใหผู้ข้บัข่ีรถแซงเพื่อข้ึนหนา้รถอ่ืนในกรณีต่อไปน้ี 
(๑.) เม่ือรถกาํลงัข้ึนทางชนั ข้ึนสะพาน หรืออยูใ่นทางโคง้ เวน้แต่จะมีเคร่ืองหมายจราจรใหแ้ซงได ้
(๒.)ภายในระยะสามสิบเมตรก่อนถึงทางขา้ม ทางร่วมทางแยกวงเวยีน หรือเกาะท่ีสร้างไว ้หรือทางเดินรถท่ีตดัขา้มทาง
รถไฟ 
(๓.)เม่ือมีหมอก ฝน ฝุ่ นหรือควนั จะทาํใหไ้ม่อาจเห็นทางขา้งหนา้ไดใ้นระยะหกสิบเมตร 
(๔.)เม่ือเขา้ท่ีคบัขนัหรือเขตปลอดภยั 
มาตรา ๔๗  หา้มมิใหผู้ข้บัข่ีขบัรถแซงหรือผา่นข้ึนหนา้รถอ่ืนลํ้าเขา้ไปในเส้นก่ึงกลางของทางเดินรถท่ีกาํหนดไว ้หรือท่ีมี
เคร่ืองหมายจราจรแสดงเขตอนัตรายหรือเขตใหใ้ชค้วามระมดัระวงับนทางเดินรถในกรณีท่ีทางเดินรถดา้นซา้ยมีส่ิงกีด
ขวางท่ีเป็นอุปสรรคแก่การจราจรและทางเดินรถดา้นขวามีความกวา้งเพียงพอ ผูข้บัข่ีจะขบัรถหลีกส่ิงกีดขวางลํ้าเขา้ไปใน
เส้นก่ึงกลางของทางเดินรถท่ีเจา้พนกังานจราจรกาํหนดไวก้็ไดใ้นเม่ือไม่กีดขวางการจราจรของรถท่ีสวนทางมา 
 มาตรา ๔๘  หา้มมิใหผู้ข้บัข่ีขบัรถแซงหรือผา่นข้ึนหนา้รถคนัอ่ืนลํ้าเขา้ไปในช่องเดินรถประจาํทาง เวน้แต่
ในกรณีท่ีมีส่ิงกีดขวางการจราจรในทางเดินรถขา้งหนา้ หรือเม่ือตอ้งปฏิบติัตามคาํสั่งของเจา้พนกังานจราจร แต่ทั้งน้ีจะขบั
รถอยูใ่นช่องเดินรถประจาํทางไดเ้พียงเท่าท่ีจาํเป็นเท่านั้น 
 มาตรา ๔๙  เม่ือไดรั้บสัญญาณขอแซงข้ึนหนา้จากรถคนัท่ีอยูข่า้งหลงั ผูข้บัข่ีซ่ึงขบัรถท่ีมีความเร็วชา้หรือรถ
ท่ีใชค้วามเร็วตํ่ากวา่ความเร็วของรถอ่ืนท่ีขบัไปในทิศทางเดียวกนั ตอ้งยอมใหร้ถท่ีใชค้วามเร็วสูงกวา่ผา่นข้ึนหนา้ ผูข้บัข่ีท่ี
ถูกขอทางตอ้งใหส้ัญญาณตอบตามมาตรา ๓๗ (๓) หรือมาตรา ๓๘(๓) เม่ือเห็นวา่ทางเดินรถขา้งหนา้ปลอดภยัและไม่มีรถ
อ่ืนสวนทางมาในระยะกระชั้นชิด และตอ้งลดความเร็วของรถและขบัรถชิดดา้นซา้ยของทางเดินรถเพื่อให้รถท่ีจะแซงผา่น
ข้ึนหนา้ไดโ้ดยปลอดภยั 
 
 
 
 



๑๔ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

หมวด  ๓ 

การออกรถ  การเล้ียวรถและการกลบัรถ 
                                                                 ________________________________ 

 มาตรา ๕๐  การขบัรถออกจากท่ีจอด ถา้มีรถจอดหรือมีส่ิงกีดขวางอยูข่า้งหนา้ ผูข้บัข่ีตอ้งใหส้ัญญาณดว้ยมือ
และแขนตามมาตรา ๓๗ หรือไฟสัญญาณตามมาตรา ๓๘ และจะขบัรถไปไดเ้ม่ือเห็นวา่ปลอดภยัและไม่เป็นการกีดขวาง
การจราจรของรถอ่ืน 
 มาตรา ๕๑  การเล้ียวรถใหป้ฏิบติัดงัน้ี 

(๑.) ถา้จะเล้ียวซา้ย 
(ก) ในกรณีท่ีไม่ไดแ้บ่งช่องเดินรถไว ้ใหผู้ข้บัข่ีขบัรถชิดทางเดินรถดา้นซา้ย 
(ข) ในกรณีท่ีมีการแบ่งช่องเดินรถไว ้และมีเคร่ืองหมายจราจรแสดงใหเ้ล้ียวซา้ยได ้ใหผู้ข้บัข่ีรถในช่องเดินรถสาํหรับรถท่ี

จะเล้ียวซา้ย ทั้งน้ีก่อนถึงทางเล้ียวไม่นอ้ยกวา่สามสิบเมตร 
(ค) ในกรณีท่ีมีช่องเดินรถประจาํทางอยูท่างเดินรถดา้นซา้ยสุด ใหผู้ข้บัข่ีขบัรถชิดช่องเดินรถประจาํทางก่อนถึงทางเล้ียว

ไม่นอ้ยกวา่สามสิบเมตรและจะเล้ียวรถผา่นเขา้ไปในช่องเดินรถประจาํทางไดเ้ฉพาะในบริเวณท่ีมีเคร่ืองหมายจราจร
ใหเ้ล้ียวรถผา่นไดเ้ท่านั้น 

(๒.) ถา้จะเล้ียวขวา 
(ก) สาํหรับทางเดินรถท่ีไม่ไดแ้บ่งช่องทางเดินรถไว ้ใหผู้ข้บัข่ีขบัรถชิดทางดา้นขวาของแนวก่ึงกลางของทางเดินรถก่อน

ถึงทางเล้ียวไม่นอ้ยกวา่สามสิบเมตร 
(ข) สาํหรับทางเดินรถท่ีไดแ้บ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกนัไวต้ั้งแต่สองข้ึนไป ใหผู้ข้บัข่ีขบัรถชิดทางดา้นขวาสุดของ

ทางเดินรถหรือในช่องท่ีมีเคร่ืองหมายจราจรแสดงให้เล้ียวขวาได ้ทั้งน้ี ก่อนถึงทางเล้ียวไม่นอ้ยกวา่สามสิบเมตร 
(ค) ในกรณีท่ีมีช่องเดินรถประจาํทางอยูท่างเดินรถดา้นขวาสุด ใหผู้ข้บัข่ีขบัรถชิดช่องเดินรถประจาํทางก่อนถึงทางเล้ียว

ไม่นอ้ยกวา่สามสิบเมตรและจะเล้ียวรถผา่นเขา้ไปในช่องเดินรถประจาํทางไดเ้ฉพาะในบริเวณท่ีมีเคร่ืองหมายจราจร
ใหเ้ล้ียวรถผา่นไดเ้ท่านั้น 

(ง) สาํหรับทางเดินรถท่ีมีเจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีแสดงสัญญาณจราจรดว้ยมือและแขน ใหผู้ข้บัข่ีรถ
เล้ียวขวาผา่นไปไดโ้ดยไม่ตอ้งออ้มเจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี 

(จ) เม่ือรถอยูใ่นทางร่วมทางแยก ผูข้บัข่ีตอ้งให้รถท่ีสวนมาในทางเดินรถทางเดียวกนัผา่นทางร่วมทางแยกไปก่อน เม่ือ
เห็นวา่ปลอดภยัแลว้จึงให้เล้ียวขวาไปได ้



๑๕ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

(๓.) ถา้จะเล้ียวออ้มวงเวยีนหรือเกาะท่ีสร้างไวใ้หผู้ข้บัข่ีขบัรถออ้มไปทางซา้ยของวงเวยีน 
หรือเกาะนั้นในกรณีตาม (๑) และ (๒) ผูข้บัข่ีตอ้งใชค้วามระมดัระวงัและตอ้งหยดุใหท้างแก่ผูท่ี้กาํลงัขา้มทางและรถท่ี
กาํลงัผา่นทางร่วมทางแยกจากทางดา้นอ่ืนก่อน เวน้แต่ในกรณีท่ีมีรถเล้ียวซา้ยและเล้ียวขวาพร้อมกนั ใหร้ถเล้ียวซา้ยใหท้าง
แก่รถเล้ียวขวาก่อน 
 มาตรา ๕๒  ในทางเดินรถท่ีสวนกนัได ้หา้มมิใหผู้ข้บัข่ีกลบัรถหรือเล้ียวรถทางขวาในเม่ือมีรถอ่ืนสวนหรือ
ตามมาในระยะนอ้ยกวา่หน่ึงร้อยเมตร เวน้แต่เม่ือเห็นวา่ปลอดภยัและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรของรถอ่ืน 
 มาตรา ๕๓  หา้มมิใหผู้ข้บัข่ี 

(๑.) เล้ียวรถหรือกลบัรถในทางเดินรถท่ีมีเคร่ืองหมายหา้มเล้ียวขวา หา้มเล้ียวซา้ยหรือหา้มกลบัรถ 
(๒.) กลบัรถท่ีเขตปลอดภยั ท่ีคบัขนั บนสะพาน หรือในระยะหน่ึงร้อยเมตรจากทางราบ 

ของเชิงสะพาน 
(๓.) กลบัรถท่ีทางร่วมทางแยก เวน้แต่จะมีเคร่ืองหมายจราจรใหก้ลบัรถในบริเวณดงักล่าวได ้

 

                                                                                           หมวด  ๔ 
การหยุดรถและจอดรถ 

                                                                                 ___________________ 

 มาตรา ๕๔  การหยดุรถหรือการจอดรถในทางเดินรถผูข้บัข่ีตอ้งใหส้ัญญาณดว้ยมือและแขนตามมาตรา ๓๗ 
หรือไฟสัญญาณตรามาตรา ๓๘ ก่อนท่ีจะหยดุรถหรือจอดรถในระยะไม่นอ้ยกวา่สามสิบเมตร และจะหยดุรถหรือจอดรถ
ไดเ้ม่ือผูข้บัข่ีเห็นวา่ปลอดภยั และไม่เป็นการกีดขวางการจราจร 
 ผูข้บัข่ีตอ้งจอดรถทางดา้นซา้ยของทางเดินรถ และจอดรถใหด้า้นซา้ยของรถขนานชิดกบัขอบทางหรือไหล่
ทางในระยะห่างไม่เกินยีสิ่บหา้เซนติเมตร หรือจอดรถตามทิศทางหรือดา้นหน่ึงดา้นใดของทางเดินรถท่ีเจา้พนกังานจราจร
กาํหนดไว ้แต่ในกรณีท่ีมีช่องเดินรถประจาํทางอยูท่างดา้นซา้ยสุดของทางเดินรถ หา้มมิใหผู้ข้บัข่ีจอดรถในลกัษณะ
ดงักล่าวในเวลาท่ีกาํหนดใหใ้ชช่้องเดินรถประจาํทางนั้น 
 มาตรา ๕๕  หา้มมิใหผู้ข้บัข่ีหยดุรถ 

(๑.) ในช่องเดินรถ เวน้แต่หยดุชิดขอบทางดา้นซา้ยของทางเดินรถ ในกรณีท่ีไม่มีช่องเดิน 
รถประจาํทาง 

(๒.) บนทางเทา้ 



๑๖ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

(๓.) บนสะพานหรือในอุโมงค์ 
(๔.) ในทางร่วมทางแยก 
(๕.) ในเขตท่ีมีเคร่ืองหมายจราจรหา้มหยดุรถ 
(๖.) ตรงปากทางเขา้ออกของอาคารหรือทางเดินรถ 
(๗.) ในเขตปลอดภยั       

                         (๘.)ในลกัษณะกีดขวางการจราจร 

ความในวรรคหน่ึงมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่ผูข้บัข่ีซ่ึงจาํเป็นตอ้งหยุดรถเพราะมีส่ิงกีดขวางอยูใ่นทางเดินรถ หรือเคร่ืองยนตห์รือ
อุปกรณ์ของรถขดัขอ้งหรือในกรณีท่ีปฏิบติัตามสัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจร 
 มาตรา  ๕๖  ในกรณีท่ีเคร่ืองยนตห์รือเคร่ืองอุปกรณ์ของรถขดัขอ้งจนตอ้งจอดรถในทางเดินรถ ผูข้บัข่ีตอ้ง
นาํรถใหพ้น้ทางเดินรถโดยเร็วท่ีสุด ในกรณีตามวรรคหน่ึงถา้จาํเป็นตอ้งจอดรถอยูใ่นทางเดินรถ ผูข้บัข่ีตอ้งจอดรถใน
ลกัษณะท่ีไม่กีดขวางการจราจร และตอ้งแสดงเคร่ืองหมายหรือสัญญาณตามลกัษณะและเง่ือนไขท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๕๗  เวน้แต่จะไดมี้บทบญัญติั กฎ หรือขอ้บงัคบัพระราชบญัญติัน้ีกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน หา้มมิใหผู้ ้
ขบัข่ีจอดรถ 

(๑.) บนทางเทา้ 
(๒.) บนสะพานหรือในอุโมงค์ 
(๓.) ในทางร่วมทางแยก หรือในระยะสิบเมตรจากทางร่วมทางแยก 
(๔.) ในทางขา้ม หรือในระยะสามเมตรจากทางขา้ม 
(๕.) ในเขตท่ีมีเคร่ืองหมายจาราจรหา้มจอดรถ 
(๖.) ในระยะสามเมตรจากท่อนํ้าดบัเพลิง 
(๗.) ในระยะสามสิบเมตรจากท่ีติดตั้งสัญญาณจราจร 
(๘.) ในระยะสิบหา้เมตรจากทางรถไฟผา่น 
(๙.) ซอ้นกนักบัรถอ่ืนท่ีจอดอยูก่่อนแลว้ 
(๑๐.) ตรงปากทางเขา้ออกของอาคารหรือทางเดินรถ หรือในระยะหา้เมตรจากปากทางเดินรถ 
(๑๑.) ระหวา่งเขตปลอดภยักบัขอบทาง หรือในระยะสิบเมตรนบัจากปลายสุดของเขตปลอด 

ภยัทั้งสองขา้ง 
(๑๒.) ในท่ีคบัขนั 



๑๗ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

(๑๓.) ในระยะสิบหา้เมตรก่อนถึงเคร่ืองหมายหยดุรถประจาํทางและเลยเคร่ืองหมายไปอีกสามเมตร 
(๑๔.) ในระยะสามเมตรจากตูไ้ปรษณีย ์
(๑๕.) ในลกัษณะกีดขวางการจราจร 

              มาตรา ๕๘ การจอดรถในทางเดินรถท่ีผูข้บัข่ีไม่อาจอยูค่วบคุมรถนั้น ผูข้บัข่ีตอ้งหยดุเคร่ืองยนตแ์ละหา้มลอ้รถ
นั้นไวก้ารจอดรถในทางเดินรถท่ีเป็นทางลาดหรือชนั ผูข้บัข่ีตอ้งหนัลอ้หนา้ของรถเขา้ขอบทาง 
             มาตรา ๕๙  เจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอาํนาจสั่งใหผู้ข้บัข่ีเคล่ือนยา้ยรถท่ีหยดุหรือจอดอยูอ่นัเป็น
การฝ่าฝืนบทแห่งพระราชบญัญติัน้ีไดเ้จา้พนกังานจราจรหรือพนกังานท่ีมีอาํนาจเคล่ือนยา้ยรถท่ีหยดุหรือจอดอยยูอ่นัเป็น
การฝ่าฝืนบทแห่งพระราชบญัญติัน้ี หรือใชเ้คร่ืองมือบงัคบัไม่ใหเ้คล่ือนยา้ยรถดงักล่าวไดก้ารเคล่ือนยา้ยรถหรือใช้
เคร่ืองมือบงัคบัให้รถท่ีหยดุหรือจอดอยูไ่ม่ใหเ้คล่ือนยา้ยไดต้ามวรรคสอง เจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีไม่
ตอ้งรับผดิสาํหรับความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัตามมาตราน้ี เวน้แต่ความเสียหายนั้นจะเกิดข้ึนจากการกระทาํ
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อเจา้ของรถหรือผูข้บัข่ีตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายในการท่ีรถถูกเคล่ือนยา้ยหรือถูกใชเ้คร่ืองมือบงัคบั
ไม่ใหเ้คล่ือนยา้ย ตลอดจนค่าดูแลรักษาระหวา่งท่ีอยใูนความครอบครองจของเจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
ทั้งน้ี ตามอตัราท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงซ่ึงตอ้งกาํหนดอตัราค่าใชจ่้ายไม่นอ้ยกวา่คนัละหา้ร้อยบาทและค่าดูแลรักษาไม่
นอ้ยกวา่วนัละ สองร้อยบาทเงินท่ีไดจ้ากเจา้ของรถหรือผูข้บัข่ีซ่ึงชาํระตามวรรคส่ี เป็นรายไดท่ี้ไม่ตอ้งนาํส่ง
กระทรวงการคลงั และใหน้าํมาเป็นค่าใชจ่้ายในการปฏิบติัการตามมาตราน้ีตามระเบียบท่ีอธิบดีกาํหนดในกรณีท่ีเจา้ของ
รถหรือผูข้บัข่ีซ่ึงไม่ชาํระค่าใชจ่้ายและค่าดูแลรักษาตามวรรส่ีเจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอาํนาจยดึหน่วง
รถนั้นไวไ้ดจ้นกวา่จะไดรั้บชาํระค่าใชจ่้ายและค่าดูแลรักษารดงักล่าว โดยในระหวา่งท่ียดึหน่วงนั้นใหค้าํนวณค่าดูแลรักษา
เป็นรายวนั ถา้พน้กาํหนดสามเดือนแลว้เจา้ของหรือผูข้บัข่ียงัไม่ชาํระค่าใชจ่้ายและค่าดูแลรักษาดงักล่าว ใหเ้จา้พนกังาน
จราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอาํนาจนาํรถนั้นออกขายทอดตลาดไดเ้งินท่ีไดจ้ากการขายทอดตลาด เม่ือไดห้กัค่าใชจ่้ายใน
การขายทอดตลาดค่าใชจ่้ายและค่าดูแลรักษาท่ีคา้งชาํระแลว้เหลือเงินเท่าใดใหคื้นแก่เจา้ของหรือผูมี้สิทธิท่ีแทจ้ริงต่อไป 
                         มาตรา ๖๐  การหยดุรถหรือการจอดรถในทางเดินรถนอกเขตเทศบาล ผูข้บัข่ีตอ้งหยดุรถหรือจอดรถ ณ ท่ี
ซ่ึงผูข้บัรถอ่ืนจะเห็นไดใ้นระยะไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยหา้สิบเมตร 
                        มาตรา ๖๑  ในเวลาท่ีมีแสงสวา่งไม่เพียงพอท่ีผูข้บัข่ีจะมองเห็นรถท่ีจอดในทางเดินรถไดโ้ดยชดัเจนใน
ระยะไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยหา้สิบเมตร ผูข้บัข่ีซ่ึงจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง ตอ้งเปิดไฟหรือใชแ้สงสวา่งตาม
ประเภท ลกัษณะ และเง่ือนไขท่ีกาํหนด 
                       มาตรา ๖๒  ในทางเดินรถตอนใดท่ีมีทางรถไฟผา่น ถา้ปรากฏวา่ 



๑๘ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

(๑.) มีเคร่ืองหมายหรือสัญญาณระวงัรถไฟแสดงวา่กาํลงัจะผา่น 
(๒.)มีส่ิงปิดกั้นหรือมีเจา้หนา้ท่ีใหส้ัญญาณแสดงวา่รถไฟกาํลงัจะผา่น 
(๓.)มีเสียงสัญญาณของรถไฟหรือรถไฟกาํลงัแล่นผา่นเขา้มาใกลอ้าจเกิดอนัตราย 
ในเม่ือจะขบัรถผา่นไป ผูข้บัข่ีตอ้งลดความเร็วของรถและหยดุรถใหห่้างจากทางรถไฟไม่นอ้ยกวา่หา้เมตร เม่ือรถไฟผา่น
ไปแลว้และมีเคร่ืองหมายหรือสัญญาณใหร้ถผา่นได ้ผูข้บัข่ีจึงจะขบัรถผา่นไปได ้
                     มาตรา ๖๓  ในทางเดินรถตอนใดท่ีมีทางรถไฟผา่นไม่วา่จะมีเคร่ืองหมายระวงัรถไฟหรือไม่ ถา้ทางรถไฟนั้น
ไม่มีสัญญาณระวงัรถไฟหรือส่ิงปิดกั้น ผูข้บัข่ีตอ้งลดความเร็วของรถและหยดุรถห่างจากทางรถไฟในระยะไม่นอ้ยกวา่หา้
เมตร เม่ือเห็นวา่ปลอดภยัแลว้จึงจะขบัผา่นไปได ้
                     มาตรา ๖๔  ในขณะท่ีผูข้บัข่ีรถโรงเรียนหยดุรถในทางเดินรถเพื่อรับส่งนกัเรียนข้ึนหรือลง ใหผู้ข้บัข่ีซ่ึงขบัรถ
อ่ืนตามมาในทิศทางเดียวกนัหรือสวนกนักบัรถโรงเรียนใชค้วามระมดัระวงัและลดความเร็วของรถ เม่ือเห็นวา่ปลอดภยัจึง
ใหข้บัรถผา่นไปได ้

 

ลกัษณะ ๔ 

                                                       การใชท้างเดินรถท่ีจดัเป็นช่องเดินรถประจาํทาง 
                                                      _______________________________________ 

 มาตรา ๖๕  เม่ือเจา้พนกังานจราจรไดป้ระกาศกาํหนดให้ช่องเดินรถใดเป็นช่องเดินรถประจาํทาง ผูข้บัข่ีรถ
โดยสารประจาํทางและรถบรรทุกคนโดยสารตามประเภทท่ีอธิบดีกาํหนด ซ่ึงอยูใ่นระหวา่งรับส่งหรือบรรทุกคนโดยสาร 
ตอ้งขบัข่ีรถภายในช่องเดินรถประจาํทาง และจะขบัข่ีรถออกนอกช่องเดินรถประจาํทางไดเ้ม่ือมีส่ิงกีดขวางอยูใ่นช่องเดิน
รถประจาํทางนั้น หรือเม่ือตอ้งปฏิบติัตามคาํสั่งของพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
 รถบรรทุกคนโดยสารประเภทใดจะตอ้งเดินในช่องเดินรถประจาํทาง ใหเ้ป็นไปตามท่ีอธิบดีกาํหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ในการประกาศกาํนดใหช่้องเดินรถใดเป็นช่องเดินรถประจาํทางตามวรรคหน่ึงจะกาํหนดเวลาการใชช่้องเดิน
รถประจาํทางไวด้ว้ยก็ได ้
 กรณีจาํเป็นเก่ียวกบัการจราจร เจา้พนกังานจราจรมีอาํนาจประกาศใหร้ถบรรทุกคนโดยสารประเภทหน่ึง
ประเภทใดท่ีอธิบดีกาํนดตามวรรคสอง จะตอ้งเดินในช่องเดินรถประจาํทางในสายใดตอนใดก็ได ้



๑๙ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 มาตรา ๖๖  หา้มมิใหผู้ข้บัข่ีรถอ่ืนนอกจากรถโดยสารประจาํทางหรือรถบรรทุกคนโดยสารประเภทท่ีอธิบดี
กาํหนด ขบัรถในช่องเดินรถประจาํทาง เวน้แต่จะปฏิบติัตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี 
 

ลกัษณะ ๕ 

                                                                   ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัความเร็วของรถ 
                                                                  _____________________________ 

            มาตรา ๖๗  ผูข้บัข่ีตอ้งขบัรถดว้ยอตัราความเร็วตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงหรือตามเคร่ืองหมายจราจรท่ีไดติ้ดตั้ง
ไวใ้นทางเคร่ืองหมายจราจรท่ีติดตั้งไวต้ามวรรคหน่ึง จะกาํหนดอตัราความเร็วขั้นสูงหรือขั้นตํ่าก็ได ้แต่ตอ้งไม่เกินอตัรา
ความเร็วท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 
             มาตรา ๖๘  ผูข้บัข่ีซ่ึงจะเล้ียวรถ ใหร้ถอ่ืนแซงหรือผา่นข้ึนหนา้ จอดรถหยดุรถหรือกลบัรถ ตอ้งลดความเร็วของรถ 
             มาตรา ๖๙  ผูข้บัข่ีซ่ึงขบัรถในทางเดินรถบนเนินเขา บนสะพาน ท่ีเชิงสะพานท่ีแคบ ทางโคง้ ทางลาด ท่ีคบัขนั 
หรือท่ีมีหมอก ฝน  ฝุ่ นหรือควนัจนทาํใหไ้ม่อาจเห็นทางขา้งหนา้ไดใ้นระยะหกสิบเมตร ตอ้งลดความเร็วของรถใน
ลกัษณะท่ีจะใหเ้กิดความปลอดภยั 
              มาตรา ๗๐  ผูข้บัข่ีซ่ึงขบัรถเขา้ใกลท้างร่วมทางแยก ทางขา้มเส้นใหร้ถหยดุหรือวงเวยีน ตอ้งลดความเร็วของรถ 

                                                                          

ลกัษณะ ๖ 
                                                              การขบัรถผา่นทางร่วมทางแยกหรือวงเวยีน 
                                                              ___________________________________ 

              มาตรา ๗๑  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๒๑ และมาตร ๒๖ เม่ือผูข้บัข่ีขบัรถมาถึงทางร่วมทางแยก ใหผู้ข้บัข่ีปฏิบติัดงัน้ี  
(๑.) ถา้มีรถอ่ืนอยูใ่นทางร่วมทางแยก ผูข้บัข่ีตอ้งให้รถในทางร่วมทางแยกนั้นผา่นไปก่อน 
(๒.) ถา้มาถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกนัและไม่มีรถอยูใ่นทางร่วมทางแยกผูข้บัข่ีตอ้งให้รถ 

ท่ีอยูด่า้นซา้ยของตนผา่นไปก่อน เวน้แต่ในทางร่วมทางแยกใดมีทางเดินรถทางเอกตดัผา่นทางเดินรถทางโท ใหผู้ข้บัข่ีซ่ึง
ขบัรถในทางเอกมีสิทธิขบัผา่นไปก่อน 
        (๓.)    ถา้สัญญาณจราจรไฟสีเขียวปรากฎขา้งหนา้ แต่ในทางร่วมทางแยกมีรถอ่ืนหยุด 
ขวางอยูจ่นไม่สามารถผา่นพน้ทางร่วมทางแยกไปได ้ผูข้บัข่ีจะตอ้งหยดุรถท่ีหลงัเส้นใหร้ถหยดุจนกวา่จะสามารถเคล่ือน
รถผา่นพน้ทางร่วมทางแยกไปได ้



๒๐ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

                 มาตรา ๗๒  ทางเดินรถทางเอกไดแ้ก่ทางเดินรถดงัต่อไปน้ี 
(๑.) ทางเดินรถท่ีไดติ้ดตั้งเคร่ืองหายจราจรแสดงวา่เป็นทางเดินรถทางเอก 
(๒.) ทางเดินรถท่ีมีป้ายหยดุหรือป้ายท่ีมีคาํวา่ ”ใหท้าง” ติดตั้งไว ้หรือทางเดินรถท่ีมีคาํวา่ 

หยดุหรือเส้นหยุดซ่ึงเป็นเส้นขาวทึบหรือเส้นใหท้างซ่ึงเป็นเส้นขาวประบนผวิทาง ให้ทางเดินรถท่ีขวางขา้งหนา้เป็น
ทางเดินรถทางเอก 

(๓.) ในกรณีท่ีไม่มีเคร่ืองหมายจราจรตาม (๑) หรือไม่มีป้ายหรือเส้นขอ้ความบนผิวทาง 

ตาม (๒) ใหท้างเดินรถท่ีมีช่องเดินรถมากกวา่เป็นทางเดินรถทางเอก 

                              (๔.)   ถนนท่ีตดัหรือบรรจบกบัตรอกหรือซอย ใหท้างเดินรถท่ีเป็นถนนเป็นทางเดินรถทางเอก       
ทางเดินรถอ่ืนท่ีมิใช่ทางเดินรถทางเอกตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นทางเดินรถทางโท 
 มาตรา ๗๓ ในกรณีท่ีวงเวยีนใดไดติ้ดตั้งสัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจรผูข้บัข่ีตอ้งปฏิบติัตาม
สัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจรนั้นถา้ไม่มีสัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจรตามวรรคหน่ึง เม่ือผูข้บัข่ียขบัรถ
มาถึงวงเวยีน ตอ้งใหสิ้ทธิแก่ผูข้บัข่ีซ่ึงขบัรถอยูใ่นวงเวยีนทางดา้นขวาของตนขบัผา่นไปก่อนในกรณีท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ี
เห็นสมควรเพื่อความปลอดภยัหรือความสะดวกในการจราจรจะใหส้ัญญาณจราจรเป็นอยา่งอ่ืนนอกจากท่ีบญัญติัไวใ้น
วรรคหน่ึงหรือวรรคสองก็ได ้ในกรณีเช่นน้ีผูข้บัข่ีตอ้งปฏิบติัตามสัญญาณจราจรท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีกาํหนดให้ 
 มาตรา ๗๔  ผูข้บัข่ีซ่ึงขบัรถออกจากทางส่วนบุคคลหรือทางเดินรถในบริเวณอาคาร เม่ือจะขบัรถผา่นหรือ
เล้ียว  สู่ทางเดินรถท่ีตดัผา่นตอ้งหยดุรถเพื่อให้รถท่ีกาํลงัผา่นทางหรือรถท่ีกาํลงัแล่นอยูใ่นทางเดินรถผา่นไปก่อนเม่ือเห็น
วา่  ปลอดภยัแลว้จึงขบัรถต่อไปได ้
 

ลกัษณะท่ี ๗ 
                                                                                       รถฉุกเฉิน 
                                                                                    ___________ 

 มาตรา ๗๕  ในขณะท่ีผูข้บัข่ีขบัรถฉุกเฉินไปปฏิบติัหนา้ท่ี ผูข้บัข่ีมีสิทธิดงัน้ี 
(๑.) ใชไ้ฟสัญญาณแสงวบัวาบใชเ้สียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอยา่งอ่ืนตามท่ี 

อธิบดีกาํหนดไวห้ยดุรถหรือจอดรถ ณ ท่ีหา้มจอด 
(๒.) ขบัรถเกินอตัราความเร็วท่ีกาํหนดไว ้
(๓.) ขบัรถผา่นสัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจรใด ๆ ท่ีใหร้ถหยดุ แต่ตอ้งลด 



๒๑ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

ความเร็วของรถใหช้า้ลงตามสมควร 
(๔.) ไม่ตอ้งปฏิบติัตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี หรือขอ้บงัคบัการจราจรเก่ียวกบั 

ช่องเดินรถ ทิศทางของการขบัรถหรือการเล้ียวรถท่ีกาํหนดไวใ้นการปฏิบติัตามวรรคหน่ึง ผูข้บัข่ีตอ้งใชค้วามระมดัระวงั
ตามควรแก่กรณี 
 มาตรา ๗๖  เม่ือคนเดินเทา้ ผูข้บัข่ี หรือผูข่ี้หรือควบคุมสัตวเ์ห็นรถฉุกเฉินในขณะปฏิบติัหนา้ท่ีใชไ้ฟสัญญาณ
แสงวบัวาบ หรือไดย้นิเสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอยา่งอ่ืนตามท่ีอธิบดีกาํหนดไว ้คนเดินเทา้ ผูข้บัข่ี หรือผูข่ี้
หรือควบคุมสัตวต์อ้งให้รถฉุกเฉินผา่นไปก่อนโดยปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 

(๑.) สาํหรับคนเดินเทา้ตอ้งหยดุและหลบใหชิ้ดขอบทาง หรือข้ึนไปบนทางเขตปลอดภยั หรือ 
ไหล่ทางท่ีใกลท่ี้สุด 

(๒.) สาํหรับผูข้บัข่ีตอ้งหยดุรถหรือจอดรถให้อยูชิ่ดขอบทางดา้นซา้ยหรือในกรณีท่ีมีช่องเดิน 
รถประจาํทางอยูท่างดา้นซา้ยสุดของทางเดินรถ ตอ้งหยดุรถหรือจอดรถใหอ้ยูชิ่ดช่องเดินรถประจาํทาง แต่หา้มหยดุรถ
หรือจอดรถในทางร่วมทางแยก 

(๓.) สาํหรับผูข้บัข่ีหรือควบคุมสัตวต์อ้งบงัคบัสัตวใ์หห้ยุดชิดทาง แต่หา้มหยดุในทางร่วมทาง 
แยกในการปฏิบติัตาม (๒) และ (๓) ผูข้บัข่ีและผูข่ี้หรือควบคุมสัตวต์อ้งรีบกระทาํโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระทาํไดแ้ละตอ้ง
ใชค้วามระมดัระวงัตามควรแก่กรณี 
 

                                                                            ลกัษณะ ๘ 
                                                                 การลากรถหรือการจูงรถ 
                                                             _____________________ 

 มาตรา ๗๗  หา้มมิใหผู้ใ้ดใชร้ถทุกชนิดลากรถหรือจูงรถอ่ืนไปในทางเกินหน่ึงคนั เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาต
จากอธิบดี วธีิลากรถหรือจูงรถ และการมีเคร่ืองหมายเพื่อความปลอดภยัในการลากรถหรือจูงรถใหก้าํหนดในกฎกระทรวง 
 
 
 
 

 



๒๒ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

                                                                            ลกัษณะ ๙ 
                                                                                   อุบติัเหตุ 
                                                                                 _________ 

 มาตรา ๗๘  ผูใ้ดขบัรถหรือข่ีหรือควบคุมสัตวใ์นทางซ่ึงก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพยสิ์นของ   
ผูอ่ื้นไม่วา่จะเป็นความผิดของผูข้บัข่ีหรือผูข่ี้หรือควบคุมสัตวห์รือไม่ก็ตาม ตอ้งหยดุรถ หรือสัตว ์และใหค้วามช่วยเหลือ
ตามสมควร และพร้อมทั้งแสดงตวัและแจง้เหตุต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีท่ีใกลเ้คียงทนัที กบัตอ้งแจง้ช่ือตวั ช่ือสกุล และท่ีอยู่
ของตนและหมายเลขทะเบียนรถแก่ผูไ้ดรั้บความเสียหายดว้ย 
 

                                                                                ลกัษณะ ๑๐ 
                                                                               รถจกัรยาน 
                                                                             ___________ 

 มาตรา ๗๙   ทางใดท่ีไดจ้ดัทาํไวส้าํหรับรถจกัรยาน ผูข้บัข่ีรถจกัรยานตอ้งขบัในทางนั้น 
 มาตรา  ๘๐  รถจกัรยานท่ีใชใ้นทางเดินรถไหล่ทางหรือทางท่ีจดัทาํไวส้าํหรับรถจกัรยาน  ผูข้บัข่ีรถจกัรยาน
ตอ้งจดัใหมี้ 

(๑.) กระด่ิงท่ีใหเ้สียงสัญญาณไดย้นิไดใ้นระยะไม่นอ้ยกวา่สามสิบเมตร 
(๒.) เคร่ืองหา้มลอ้ท่ีใชก้ารไดดี้ เม่ือใชส้ามารถทาํใหร้ถจกัรยานหยดุไดท้นัที 
(๓.) โคมไฟติดหนา้รถจกัรยานแสงขาวไม่นอ้ยกวา่หน่ึงดวงท่ีใหแ้สงไฟส่องตรงไปขา้งหนา้เห็น 

พื้นทางไดช้ดัเจนในระยะไม่นอ้ยกวา่สิบหา้เมตร และอยูใ่นระดบัตํ่ากวา่สายตาของผูข้บัข่ีซ่ึงขบัรถสวนมา 
(๔.) โคมไฟติดทา้ยรถจกัรยานแสงแดงไม่นอ้ยกวา่หน่ึงดวงท่ีใหแ้สงสวา่งตรงไปขา้งหลงัหรือติด 

วตัถุสะทอ้นแสงสีแดงแทน ซ่ึงเม่ือถูกไฟส่องใหมี้แสงสะทอ้น 
 มาตรา ๘๑  ในเวลาตอ้งเปิดไฟตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๖๑ ผูข้บัข่ีรถจกัรยานอยูใ่นทางเดินรถ ไหล่ทาง 
หรือทางท่ีจดัทาํไวส้าํหรับรถจกัรยานตอ้งจุดโคมไฟแสงขาวหนา้รถเพื่อใหผู้ข้บัข่ีหรือผูค้นเดินเทา้ ซ่ึงขบัรถหรือเดินสวน
มาสามารถมองเห็นรถ 
 มาตรา ๘๒  ผูข้บัข่ีรถจกัรยานตอ้งขบัใหชิ้ดขอบทางดา้นซา้ยของทางเดินรถไหล่ทางหรือทางท่ีจดัทาํไว้
สาํหรับรถจกัรยานใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้แต่ในกรณีท่ีมีช่องเดินรถประจาํทางดา้นซา้ยสุดของทางเดินรถตอ้งขบัข่ี
รถจกัรยานใหชิ้ดช่องเดินรถประจาํทางนั้น 



๒๓ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 มาตรา ๘๓  ในทางเดินรถ ไหล่ทาง หรือทางท่ีจดัทาํไวส้ําหรับรถจกัรยานหา้มมิใหผู้ข้บัข่ีรถจกัรยาน 
(๑.) ขบัโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอนัอาจเกิดอนัตรายแก่บุคคลหรือทรีพยสิ์น 
(๒.) ขบัโดยไม่จบัคนับงัคบัรถ 
(๓.) ขบัขนานกนัเกินสองคนั เวน้แต่ขบัในทางท่ีจดัไวส้าํหรับรถจกัรยาน 
(๔.) ขบัโดยนัง่บนท่ีอ่ืนอนัมิใช่อานท่ีจดัไวเ้ป็นท่ีนัง่ตามปกติ 
(๕.) ขบัโดยบรรทุกบุคคลอ่ืนเวน้แต่รถจกัรยานสามลอ้สาํหรับบรรทุกคน ทั้งน้ีตามเง่ือนไขท่ีเจา้ 

พนกังานจราจรกาํหนด 
(๖.) บรรทุก หรือถือส่ิงของ หีบห่อ หรือของใดๆ ในลกัษณะท่ีเป็นการกีดขวางการจบัคนบงัคบั 

รถหรืออนัอาจจะเกิดอนัตรายแก่บุคคลหรือทรัพยสิ์น 
(๗.) เกาะหรือพว่งรถอ่ืนท่ีกาํลงัแล่นอยู ่

 มาตรา  ๘๔  เวน้แต่บทบญัญติัในลกัษณะน้ีจะไดบ้ญัญติัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ใหผู้ข้บัข่ีรถจกัรยานปฏิบติัตาม
มาตรา 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 ๗๔มาตรา 
๗๖(๒) มาตรา ๗๘ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๗ และมาตรา ๑๓๓ ดว้ยโดยอนุโลม 
 

ลกัษณะ ๑๑ 
รถบรรทุกคนโดยสาร 

                                                                              _________________ 

 มาตรา ๘๕  หา้มมิใหเ้จา้ของรถบรรทุกคนโดยสารหรือผูข้บัข่ีรถบรรทุกคนโดยสารรับบรรทุกศพหรือคนท่ี
เป็นโรคเร้ือน หรือโรคติดต่อท่ีตอ้งแจง้ความตามกฎหมายวา่ดว้ยโรคติดต่อร่วมไปกบัคนโดยสารอ่ืน เวน้แต่ 

(๑.)           ในกรณีท่ีรถบรรทุกคนโดยสารนั้นไม่ใชบ้รรทุกคนโดยสารอ่ืน จะบรรทุกคนท่ีเป็น
โรคเร้ือนหรือโรคติดต่อท่ีตอ้งแจง้ความตามกฎหมายวา่ดว้ยโรคติดต่อก็ได ้

(๒.) ในกรณีท่ีรถบรรทุกคนโดยสารนั้นไม่ใชบ้รรทุกคนโดยสารอ่ืน จะบรรทุกศพร่วมไป
กบัญาติหรือผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัศพนั้นก็ได ้



๒๔ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 มาตรา ๘๖  หา้มมิใหเ้จา้ของรถบรรทุกคนโดยสาร ผูข้บัข่ีรถบรรทุกคนโดยสาร ผูเ้ก็บค่าโดยสารหรือบุคคล
ใดท่ีมีส่วนไดเ้สียเก่ียวกบัรถบรรทุกคนโดยสาร เรียกใหค้นข้ึนรถโดยส่งเสียงอ้ืออึง หรือในลกัษณะท่ีก่อความรําคาญ
ใหแ้ก่คนโดยสาร หรือผูอ่ื้นหรือตอ้น ดึง เหน่ียว หรือยดึยื้อ คนหรือส่ิงของของคนนั้นเพื่อใหค้นข้ึนรถบรรทุกคนโดยสาร
คนัใดคนัหน่ึง 
 มาตรา ๘๗  หา้มมิใหเ้จา้ของรถบรรทุกคนโดยสาร ผูข้บัข่ีรถบรรทุกคนโดยสารหรือผูเ้ก็บค่าโดยสาร ปฏิเสธ
ไม่รับจา้งบรรทุกคนโดยสารโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 
 มาตรา ๘๘  ผูข้บัข่ีรถบรรทุกคนโดยสารตอ้งหยดุรถและส่งคนโดยสารท่ีเคร่ืองหมายหยดุรถประจาํทางหรือ 
ณ สถานท่ีตามท่ีตกลงกนัไวแ้ลว้แต่กรณี 
 มาตรา ๘๙  หา้มมิใหผู้ข้บัข่ีรถบรรทุกคนโดยสารหรือผูเ้ก็บค่าโดยสารรับบรรทุกคนโดยสารเกินจาํนวนท่ี
กฎหมายกาํหนด ในการนบัจาํนวนคนโดยสารใหถื้อวา่เด็กอายไุม่เกินสิบปีจาํนวนสองคนเท่ากบัคนโดยสารหน่ึงคน 
                 มาตรา ๙๐  หา้มมิใหผู้ข้บัข่ีรถบรรทุกโดยสาร 
(๑) ขบัรถเท่ียวเร่หาคนข้ึนรถ 
(๒.)จอดรถเป็นคนัหวัแถวของรถคนัอ่ืนห่างจากเคร่ืองหมายจราจรเกินหน่ึงเมตร 
(๓.)จอดรถห่างจากทา้ยรถคนัหนา้เกินหน่ึงเมตร 
 มาตรา ๙๑  หา้มมิใหผู้ข้บัข่ีรถบรรทุกคนโดยสารหรือผูเ้ก็บค่าโดยสาร 
(๑)สูบบุหร่ีหรือคุยกนัในขณะขบัรถหรือในขณะทาํหนา้ท่ีเก็บค่าโดยสาร 
 (๒.)กล่าววาจาไม่สุภาพ เสียดสี ดูหม่ิน กา้วร้าว หรือแสดงกริยาในลกัษณะดงักล่าวต่อคนโดยสารหรือผูอ่ื้น 
 มาตรา  ๙๒  เม่ือจะเติมนํ้ามนัเช้ือเพลิงชนิดไวไฟในอุณหภูมิยีสิ่บเอด็องศาเซลเซียส หรือตํ่ากวา่นั้น ผูข้บัข่ี
รถบรรทุกคนโดยสารตอ้งหยุดเคร่ืองยนตแ์ละตอ้งใหค้นโดยสารลงจากรถทุกคนดว้ย 
 

ลกัษณะ ๑๒ 

                                                                                       รถแทก็ซ่ี 
                                                                                     _________ 

 มาตรา ๙๓  หา้มมิใหผู้ข้บัข่ีรถแทก็ซ่ีปฏิเสธไม่รับจา้งบรรทุกคนโดยสารเวน้แต่การบรรทุกนั้นน่าจะ
ก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่ตนหรือแก่คนโดยสารในกรณีท่ีผูข้บัข่ีรถแทก็ซ่ีมีความประสงคจ์ะไม่รับจา้งบรรทุกคนโดยสาร ให้
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แสดงป้ายงดรับจา้งบรรทุกคนโดยสารวธีิการแสดงป้ายและลกัษณะของป้ายงดรับจา้งบรรทุกคนโดยสาร ให้เป็นไปตาม
กฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์
 มาตรา ๙๔  หา้มมิใหผู้ข้บัข่ีรถแทก็ซ่ีรับบรรทุกคนโดยสารเกินจาํนวนท่ีไดก้าํหนดไวใ้นใบอนุญาตตาม
กฎหมายวา่ดว้ยรถยนตใ์นการนบัจาํนวนคนโดยสารใหถื้อวา่เด็กอายไุม่เกินสิบปีจาํนวนสองคนเท่ากบัคนโดยสารหน่ึงคน 
 มาตรา ๙๕  หา้มมิใหผู้ใ้ด 
(๑)เรียกใหค้นข้ึนรถแทก็ซ่ีโดยส่งเสียงอ้ืออึงหรือในลกัษณะท่ีก่อความรําคาญใหแ้ก่คนโดยสารหรือผูอ่ื้น 
(๒.)ตอ้น ดึง เหน่ียว หรือยึดยื้อคนหรือส่ิงของของคนนั้นเพื่อใหค้นข้ึนแทก็ซ่ีคนัใดคนัหน่ึง 
 มาตรา ๙๖  หา้มมิใหผู้ข้บัรถแทก็ซ่ีเรียกเก็บค่าโดยสารเกินอตัราท่ีปรากฏจากมาตรแท็กซ่ี 
ลกัษณะและวธีิการใชม้าตรแทก็ซ่ีใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๙๗  คนโดยสารตอ้งชาํระค่าโดยสารตามอตัราท่ีปรากฏจากมาตรแทก็ซ่ี 
 มาตรา ๙๘  บทบญัญติัมาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗ จะใชบ้งัคบัในทอ้งท่ีใดและจะใชบ้งัคบักบัรถแทก็ซ่ีทุก
ประเภทหรือบางประเภทโดยมีเง่ือนไขอยา่งใดให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดในพระราชกฤษฎีกาในทอ้งท่ีใดท่ีมิไดมี้พระราช
กฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงใชบ้งัคบั หา้มมิใหผู้ข้บัข่ีรถแทก็ซ่ีในทอ้งท่ีนั้นเรียกเก็บค่าโดยสารเกินราคาท่ีตกลงกนัไวก้บัคน
โดยสาร และคนโดยสารตอ้งชาํระค่าโดยสารตามท่ีตกลงกนัไวน้ั้นบทบญัญติัในวรรคสองใหใ้ชบ้งัคบัแก่กรณีของรถ
แทก็ซ่ีประเภทท่ีมิไดก้าํหนดไวใ้นพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงดว้ย 
 มาตรา ๙๙  ในขณะขบัรถ หา้มมิใหผู้ข้บัข่ีรถแทก็ซ่ี 

(๑.)  สูบบุหร่ี เปิดวิทย ุหรือกระทาํดว้ยประการใด ๆ ในลกัษณะท่ีก่อความรําคาญใหแ้ก่คน
โดยสาร 

(๒.) ยืน่มือ แขน หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายออกนอกรถเวน้แต่เป็นการกระทาํเพื่อให้
สัญญาณตามมาตรา ๓๗ 

(๓.) จบัคนับงัคบัรถดว้ยมือเพียงขา้งเดียว เวน้แต่มีเหตุจาํเป็น 
(๔.) ใชเ้สียงสัญญาณเม่ือเขา้ไปในบริเวณโรงพยาบาล สถานท่ีทาํงาน หรือสถานศึกษา 
(๕.) ใชเ้สียงสัญญาณแตรเพื่อเร่งรถอ่ืน 
(๖.)            แซงหรือตดัหนา้รถอ่ืนในลกัษณะฉวดัเฉวยีนเป็นท่ีน่าหวาดเกรงวา่จะเกิดอนัตราย 
(๗.) ขบัรถเขา้ไปในบริเวณบา้นของผูอ่ื้น 
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(๘.)             รับคนโดยสารภายในบริเวณท่ีเจา้พนกังานจราจรไดก้าํหนดเคร่ืองหมายจราจรหา้มรับ
คนโดยสาร 

(๙.)             กล่าววาจาไม่สุภาพ เสียดสี ดูหม่ิน กา้วร้าว หรือแสดงกิริยาในลกัษณะดงักล่าวต่อคน
โดยสารหรือผูอ่ื้น 
 มาตรา ๑๐๐  ผูข้บัข่ีรถแทก็ซ่ีตอ้งพาคนโดยสารไปยงัสถานท่ีท่ีวา่จา้งตามเส้นทางท่ีสั้นท่ีสุดหรือเส้นทางท่ีไม่
ออ้มเกินควร และตอ้งส่งคนโดยสาร ณ สถานท่ีตามท่ีตกลงกนัไวห้า้มมิใหผู้ข้บัข่ีรถแทก็ซ่ีพาคนโดยสารไปทอดทิ้ง
ระหวา่งทางไม่วา่ดว้ยประการใดๆ 
 มาตรา ๑๐๑  ผูข้บัข่ีรถแทก็ซ่ีตอ้งแต่งกายและมีเคร่ืองหมายเยบ็ติดหรือปักไวท่ี้เคร่ืองแต่งกาย 
ลกัษณะเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองหมายให้เป็นไปตามท่ีอธิบดีประกาศกาํหนดในราชกิจจานุเบกษาความในวรรคหน่ึงให้
ใชบ้งัคบัเม่ือพน้กาํหนดหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีประกาศของอธิบดีใชบ้งัคบั 
 มาตรา ๑๐๒  เม่ือรัฐมนตรีเห็นสมควรใหผู้ป้ระกอบการรับจา้งบรรทุกคนโดยสารโดยใชร้ถแทก็ซ่ีในทอ้งท่ี
ใดตอ้งจอดพกัรถ ณ สถานท่ีท่ีใดเป็นการเฉพาะก็ใหก้ระทาํไดโ้ดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 

 ในพระราชกฤษฎีกาดงักล่าว ใหร้ะบุทอ้งท่ี และวธีิการเก่ียวกบัการจดัใหมี้ท่ีจอดพกัรถดว้ย 
                                                                                 ลกัษณะ ๑๓ 
                                                                                 คนเดินเทา้ 
                                                                                _________ 

 มาตรา ๑๐๓  ทางใดท่ีมีทางเทา้หรือไหล่ทางอยูข่า้ทางเดินรถใหค้นเดินเทา้เดินบนทางเทา้หรือไหล่ทาง ถา้
ทางนั้นไม่มีทางเทา้อยูข่า้งทางเดินรถใหเ้ดินริมทางดา้นขวาของตน 
 มาตรา ๑๐๔  ภายในระยะไม่เกินหน่ึงร้อยเมตรนบัจากทางขา้ม หา้มมิใหค้นเดินเทา้ขา้มทางนอกทางขา้ม 
 มาตรา ๑๐๕  คนเดินเทา้ซ่ึงประสงคจ์ะขา้มทางเดินรถในทางขา้มท่ีมีไฟสัญญาณจราจรควบคุมคนเดินเทา้ ให้
ปฏิบติัตามไฟสัญญาณจราจรท่ีปรากฏต่อหนา้ดงัต่อไปน้ี 

(๑.) เม่ือมีสัญญาณจราจรไฟสีแดง ไม่วา่จะมีรูปหรือขอ้ความเป็นการหา้มมิใหค้นเดินเทา้ขา้ม
ทางเดินรถดว้ยหรือไม่ก็ตาม ใหค้นเดินเทา้หยดุรออยูบ่นทางเทา้บนเกาะแบ่งทางเดินรถหรือในเขตปลอดภยั เวน้แต่ทางใด
ท่ีไม่มีทางเทา้ ใหห้ยดุรอบนไหล่ทางหรือขอบทาง 
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(๒)เม่ือมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวไม่วา่จะมีรูปหรือขอัความเป็นการอนุญาตใหค้นเดินเทา้ขา้ม
ทางเดินรถดว้ยหรือไม่ก็ตาม ใหค้นเดินเทา้ขา้มทางเดินรถได ้
(๓)เม่ือมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวกระพริบทางดา้นใดของทางใหค้นเดินเทา้ท่ียงัมิไดข้า้มทางเดิน
รถหยดุรอบนทางเทา้ บนเกาะแบ่งทางเดินรถหรือในเขตปลอดภยั แต่ถา้กาํลงัขา้มทางเดินรถให้
ขา้มทางเดินรถโดยเร็ว 

 มาตรา ๑๐๖  คนเดินเทา้ซ่ึงประสงคจ์ะขา้มทางเดินรถในทางขา้มทางเดินรถในทางขา้มหรือทางร่วมทางแยก
ท่ีมีสัญญาณจราจรควบคุมการใชท้างใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

(๑.) เม่ือมีสัญญาณจราจรไฟสีแดงใหร้ถหยดุทางดา้นใดของทางใหค้นเดินเทา้ขา้มทางเดินรถ
ตามท่ีรถหยดุนั้น และตอ้งขา้มทางเดินรถภายในทางขา้ม 

(๒)เม่ือมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวใหร้ถผา่นทางดา้นใดของทาง หา้มมิใหค้นเดินเทา้ขา้มทางเดิน
รถดา้นนั้น 
(๓)เม่ือมีสัญญาณจราจรไฟสีเลืองอาํพนัหรือไฟสีเขยวกระพริบทางดา้นใดของทางให้คนเดินเทา้
ท่ียงัมิไดข้า้มทางเดินรถหยดุรอบนทางเทา้บนเกาะแบ่งทางเดินรถ หรือในเขตปลอดภยั แต่ถา้
กาํลงัขา้มทางเดินรถอยูใ่นทางขา้ม ใหข้า้มทางเดินรถโดยเร็ว 

 มาตรา ๑๐๗  คนเดินทางซ่ึงประสงคจ์ะขา้มทางเดินรถในทางท่ีมีพนกังานเจา้หนา้ท่ีแสดงสัญญาณจราจรให้
ปรากฏไม่วา่จะเป็นสัญญาณดว้ยมือและแขน หรือเสียงสัญญาณนกหวดี ใหป้ฏิบติัมาตรา ๑๐๖ โดยอนุโลม 
 มาตรา ๑๐๘  หา้มมิใหผู้ใ้ดเดินแถว เดินเป็นขบวนแห่ หรือเดินเป็นขบวนใดๆ ในลกัษณะท่ีเป็นการกีดขวาง
การจราจร เวน้แต่ 

(๑.)            เป็นแถวทหารหรือตาํรวจ ท่ีมีผูค้วบคุมตามระเบียบแบบแผน 
(๒.) แถวหรือขบวนแห่หรือขบวนใดๆ ท่ีเจา้พนกังานจราจรไดอ้นุญาตและปฏิบติัตาม

เง่ือนไขท่ีเจา้พนกังานจราจรกาํหนด 
 มาตรา ๑๐๙  หา้มมิใหผู้ใ้ดกระทาํดว้ยประการใดๆ บนทางเทา้หรือทางใดๆ ซ่ึงจดัไวสัาํหรับคนเดินเทา้ใน
ลกัษณะท่ีเป็นการกีดขวางผูอ่ื้นโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 
 มาตรา ๑๑๐  หา้มมิใหผู้ใ้ดซ้ือ ขาย แจกจ่าย หรือเร่ียไรในทางเดินรถหรือออกไปกลางทางโดยไม่มีเหตุอนั
สมควรหรือเป็นการกีดขวางการจราจร 
 



๒๘ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

                                                                                  ลกัษณะ ๑๔ 
                                                                       สัตวแ์ละส่ิงของในทาง 
                                                                      __________________ 

 มาตรา ๑๑๑ หา้มมิใหผู้ใ้ดข่ี จูง ไล่ตอ้น หรือปล่อยสัตวไ์ปบนทาง ในลกัษณะท่ีเป็นการกีดขวางการจราจร 
และไม่มีผูค้วบคุมเพียงพอ 
 มาตรา ๑๑๒ การข่ี จูง หรือไล่ตอ้นสัตวไ์ปบนทาง ใหผู้ข่ี้หรือควบคุมสัตวป์ฏิบติัตามบทแห่งพระราชบญัญติั
น้ีวา่ดว้ยรถโดยอนุโลม 
 มาตรา ๑๑๓  เจา้พนกังานจราจรมีอาํนาจออกคาํสั่ง หา้มข่ี จูง ไล่ตอ้น หรือปล่อยสัตวไ์ปบนทางใดๆ เม่ือ
พิจารณาเห็นวา่การข่ี จูง ไล่ตอ้น หรือปล่อยสัตวด์งักล่าวจะกีดขวางการจราจรหรือจะก่อใหเ้กิดความสกปรกบนทาง 
 มาตรา ๑๑๔  หา้มมิใหผู้ใ้ดวาง ตั้ง ยืน่ หรือแขวนส่ิงใดส่ิงหน่ึง หรือกระทาํดว้ยประการใดๆ ในลกัษณะท่ี
เป็นการกีดขวางการจราจรเวน้รแต่ไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากเจา้พนกังานจราจร แต่เจา้พนกังานจราจรจะอนุญาตได้
ต่อเม่ือมีเหตุอนัจาํเป็นและเป็นการชัว่คราวเท่านั้น 
 ผูฝ่้าฝืนบนบญัญติัในวรรคหน่ึงนอกจากจะมีความผดิตามมาตรา ๑๔๘ แลว้เจา้พนกังานจราจรมีอาํนาจสั่งให้
ผูฝ่้าฝืนร้ือถอนหรือเคล่ือนยา้ยส่ิงกีดขวางดงักล่าวได ้ถา้ไม่ยอมร้ือถอนหรือเคล่ือนยา้ย ใหเ้จา้พนกังานจราจรมีอาํนาจร้ือ
ถอนหรือเคล่ือนยา้ยได ้
 มาตรา ๑๑๕ หา้มมิใหผู้ใ้ดแบก หาม ลาก หรือนาํส่ิงของไปบนทางในลกัษณะท่ีเป็นการกีดขวางการจราจร 

ลกัษณะ ๑๕ 

                                                                            รถมา้ เกวียนและเล่ือน 
                                                                           ___________________ 

 มาตรา ๑๑๖ หา้มมิใหผู้ข้บัข่ีรถมา้หรือเกวยีนหรือเล่ือนท่ีเทียมดว้ยสัตวจ์อดรถมา้หรือเกวยีนหรือเล่ือนในทาง
โดยไม่มีผูค้วบคุม เวน้แต่ไดผ้กูสัตวท่ี์เทียมนั้นไวไ้ม่ใหล้ากรถมา้หรือเกวยีนหรือเล่ือนต่อไปได ้
 มาตรา ๑๑๗  หา้มมิใหผู้ข้บัข่ีรถมา้ปล่อยสายบงัเหียนในเวลาขบัรถมา้ 
 มาตรา ๑๑๘  การขบัรถมา้หรือเกวยีนหรือเล่ือนท่ีเทียมดว้ยสัตว ์ใหผู้ข้บัปฏิบติัตามบทแห่งพระราชบญัญติัน้ี
วา่ดว้ยรถโดยอนุโลม 
 
 



๒๙ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

                                                                                   ลกัษณะ ๑๖ 
                                                                                 เขตปลอดภยั 
                                                                               ____________ 

 มาตรา ๑๑๙ หา้มมิใหผู้ข้บัข่ีขบัรถเขา้ไปในเขตปลอดภยั เวน้แต่ในกรณีจาํเป็น และไดรั้บอนุญาตจากเจา้
พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี 

ลกัษณะ ๑๗ 
                                                                                       เบด็เตล็ด 
                                                                                     _________ 

 มาตรา ๑๒๐  หา้มมิใหผู้ข้บัข่ีขบัรถถอยหลงัในลกัษณะท่ีไม่ปลอดภยัหรือเป็นการกีดขวางการจราจร 
 มาตรา ๑๒๑  ผูข้บัข่ีรถจกัรยานยนตต์อ้งนัง่คร่อมบนอานท่ีจดัไวส้าํหรับให้ผูข้บัข่ีจกัรยานยนตน์ัง่ ถา้
พนกังานเจา้หนา้ท่ีไดก้าํหนดไวใ้นใบคู่มือจดทะเบียนใหบ้รรทุกคนโดยสารได ้คนโดยสารจะตอ้งนัง่ซอ้นทา้ยผูข้บัข่ี
รถจกัรยานยนต ์และนัง่บนอานท่ีจดัไวส้าํหรับคนโดยสาร หรือนัง่ในท่ีนัง่พว่งขา้ง 
          มาตรา ๑๒๒ ผูข้บัรถจกัรยานยนตแ์ละคนโดยสารรถจกัรยานยนตต์อ้งสวมหมวกท่ีจดัทาํข้ึนโดยเฉพาะเพื่อป้องกนั
อนัตรายในขณะขบัข่ีและโดยสารรถจกัรยานยนต ์ทั้งน้ีเฉพาะทอ้งท่ีท่ีไดก้าํหนดไวใ้นพระราชกฤษฎีกา 
ความในวรรคหน่ึง ใหมี้ผลใชบ้งัคบัเม่ือพน้กาํหนดหา้ปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัติัน้ีใชบ้งัคบัลกัษณะและวธีิการใชห้มวก
เพื่อป้องกนัอนัตรายตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในกฏกระทรวงบทบญัญติัตามมาตราน้ี มิใหใ้ชบ้งัคบัแก่ภิกษุ 
สามเณร นกัพรต นกับวช หรือผูน้บัถือลทัธิศาสนาอ่ืนใดท่ีใชผ้า้โพกศีรษะตามประเพณีนิยมนั้น หรือบุคคลใดท่ีกาํหนดใน
กฎกระทรวง 
         มาตรา ๑๒๓ หา้มมิใหผู้ข้บัข่ีรถยนตย์อมใหผู้อ่ื้นนัง่ท่ีนัง่ตอนหนา้แถวเดียวกบัท่ีนัง่คนขบัข่ีรถยนตเ์กินสองคน 
          มาตรา ๑๒๔  หา้มมิใหผู้ก้ระทาํดว้ยประการใดๆ อนัเป็นเหตุใหผู้ข้บัข่ีมองไม่เห็นทางดา้นหนา้หรือดา้นขา้งของ
รถไดโ้ดยสะดวกในขณะขบัรถ หรือในลกัษณะท่ีเป็นการกีดขวางการควบคุมบงัคบัรถ 
 หา้มมิใหผู้ใ้ดเกาะ หอ้ยโหนหรือยืน่ส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกายออกไปนอกตวัถงัรถยนตโ์ดยไม่สมควร 
หรือนัง่หรือยนืในหรือบนรถยนตใ์นลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตราย ในขณะท่ีรถยนตเ์คล่ือนท่ีอยูใ่นทางเดินรถ 
 หา้มมิใหผู้ใ้ดข้ึนหรือลงรถโดยสารประจาํทาง รถบรรทุกคนโดยสารรถโรงเรียน หรือรถแทก็ซ่ี ในขณะท่ีรถ
ดงักล่าวหยดุเพื่อรอสัญญาณไฟจราจรหรือหยดุเพราะติดการจราจร 



๓๐ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 หา้มมิใหผู้ข้บัข่ีหรือผูเ้ก็บค่าโดยสาร รถโดยสารประจาํทาง รถบรรทุกคนโดยสาร รถโรงเรียน หรือรถแทก็ซ่ี 
ยนิยอมใหผู้ใ้ดกระทาํการใดๆ ตามวรรคสองหรือวรรคสาม 

          มาตรา ๑๒๕  การขบัรถผา่นทางแคบระหวา่งภูเขาหรือระหวา่งเนินหรือการขบัรถในทางเดินรถบนภูเขาหรือบน
เนิน ผูข้บัข่ีตอ้งขบัรถใหชิ้ดขอบทางดา้นซา้ยและเม่ือถึงทางโคง้ผูข้บัข่ีตอ้งใชเ้สียงสัญญาณเพื่อเตือนรถอ่ืนท่ีอาจสวนมา 
          มาตรา ๑๒๖  หา้มมิใหผู้ข้บัข่ีใชเ้กียร์วา่งหรือเหยียบคลทัช์ในขณะท่ีขบัรถลงตามทางลาดหรือไหล่เขา 
          มาตรา ๑๒๗  หา้มมิใหผู้ข้บัข่ีรถ 
(๑)ตามหลงัรถฉุกเฉินซ่ึงกาํลงัปฏิบติัหนา้ท่ีในระยะตํ่ากวา่หา้สิบเมตร 
(๒.)ผา่นเขา้ไปหรือจอดในบริเวณเขตปฏิบติัการดบัเพลิง 
(๓.)ทบัสายสูบดบัเพลิงท่ีไม่มีเคร่ืองป้องกนัสายสูบในขณะเจา้หนา้ท่ีดบัเพลิงปฏิบติัการตามหนา้ท่ี เวน้แต่ไดรั้บความ
ยนิยอมจากเจา้หนา้ท่ีดบัเพลิงซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีอยูใ่นขณะนั้น 
           มาตรา ๑๒๘  หา้มมิใหผู้ใ้ดวาง เท หรือทิ้งเศษแกว้ ตะปู ลวด นํ้ามนัหล่อล่ืน กระป๋องหรือส่ิงอ่ืนใด หรือกระทาํ
ดว้ยประการใดๆ บนทางอนัอาจทาํใหเ้กิดอนัตรายหรือเสียหายแก่ยานพาหนะหรือบุคคล หรือเป็นการกีดขวางการจราจร 
            มาตรา ๑๒๙  ผูใ้ดรู้วา่มีส่ิงใดส่ิงหน่ึงตามมาตรา ๑๒๘ อนัอยูใ่นความดูแลของตน ตก หก หรือไหลอยูบ่นทาง ผู ้
นั้นตอ้งจดัการเก็บกวาดของดงักล่าวออกจากทางทนัที 
 มาตรา ๑๓๐  หา้มมิใหผู้ใ้ดเผา หรือกระทาํดว้ยประการใดๆ ภายในระยะหา้ร้อยเมตรจากทางเดินรถ เป็นเหตุ
ใหเ้กิดควนัหรือส่ิงอ่ืนใดในลกัษณะท่ีอาจทาํใหไ้ม่ปลอดภยัแก่การจราจรในทางเดินรถนั้น 
 มาตรา ๑๓๑  ผูใ้ดเคล่ือนยา้ยรถท่ีชาํรุดหรือหกัพงัออกจากทาง ผูน้ั้นตอ้งจดัการเก็บส่ิงของท่ีตกหล่นอนั
เน่ืองจากความชาํรุดหรือหกัพงัของรถออกจากทางทนัที 
 มาตรา ๑๓๒  ในขณะท่ีใชร้ถโรงเรียนรับส่งนกัเรียน เจา้ของรถหรือผูข้บัข่ีรถโรงเรียนตอ้งจดัใหมี้ขอ้ความ 
“รถโรงเรียน” ขนาดสูงของตวัอกัษรไม่นอ้ยกวา่สิบหา้เซนติเมตรติดอยูด่า้นหนา้และดา้นหลงัของรถ 
 ถา้รถโรงเรียนมีไฟสัญญาณสีแดงปิดเปิดเป็นระยะติดไวด้า้นหนา้และดา้นหลงัของรถเพื่อใหร้ถท่ีสวนมา
หรือตามหลงัเห็นไดโ้ดยชดัเจน เม่ือนาํรถนั้นไปใชใ้นทางโดยไม่ไดใ้ชรั้บส่งนกัเรียนใหง้ดใชไ้ฟสัญญาณสีแดงและตอ้ง
ปิดคลุมขอ้ความวา่ “รถโรงเรียน” 

 มาตรา ๑๓๓  รถท่ีเขา้ขบวนแห่ต่างๆ หรือรถท่ีนาํมาใชเ้ฉพาะเพื่อการโฆษณาสินคา้หรือมหรสพท่ีแห่หรือ
โฆษณาไปตามทาง จะตอ้งรับอนุญาตจากเจา้พนกังานจราจร เวน้แต่ขบวนแห่หรือการโฆษณานั้นเป็นของทางราชการ 



๓๑ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 รถท่ีใชโ้ฆษณาสินคา้หรือมหรสพดงักล่าวในวรรคหน่ึง ถา้เขา้ขบวนแห่ท่ีรับอนุญาตแลว้ และในการอนุญาต
นั้นไดร้ะบุรถท่ีวา่น้ีไวด้ว้ยแลว้ รถนั้นไม่จาํตอ้งไดรั้บอนุญาต 
 มาตรา ๑๓๔  หา้มมิใหผู้ใ้ดแข่งรถในทาง เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากเจา้พนกังาน 
 หา้มมิใหผู้ใ้ดจดั สนบัสนุน หรือส่งเสริมใหมี้การแข่งรถในทาง เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากเจา้
พนกังานจราจร 

ลกัษณะ ๑๘ 

                                                    อาํนาจของเจา้พนกังานจราจรและพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
                                                   __________________________________________ 

 มาตรา ๑๓๕  เพื่อความปลอดภยัหรือความสะดวกในการจราจร เจา้พนกังานจราจรมีอาํนาจกาํหนดให้
บริเวณหรือพื้นท่ีใดท่ีเจา้ของท่ีดินไดเ้ปิดใหป้ระชาชนใชใ้นการจราจรเป็นทางตามพระราชบญัญติัน้ี 
 มาตรา ๑๓๖  ใหอ้ธิบดีอาํนาจแต่งตั้งผูซ่ึ้งมีคุณสมบติัตามท่ีจะกาํหนดและผา่นการอบรมตามหลกัสูตรอาสา
จราจร เพื่อใหท้าํหนา้ท่ีช่วยเหลือการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
 คุณสมบติัของผูท่ี้จะไดรั้บการอบรม รายละเอียดเก่ียวกบัการฝึกอบรมหลกัสูตรอาสาจราจรและหนา้ท่ีของ
อาสาจราจร ตลอดจนเคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย ใหเ้ป็นไปตามท่ีอธิบดีกาํหนด 
 มาตรา ๑๓๗  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายของอาสาจราจรตามพระราชบญัญติัน้ี ใหอ้าสาจราจร
เป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 มาตรา ๑๓๘  ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินหรืออุบติัเหตุเกิดข้ึน ทาํใหไ้ม่ปลอดภยัหรือไม่สะดวกในการจราจรใน
อาณาบริเวณใด เจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอาํนาจดาํเนินการไดต้ามท่ีเห็นสมควรและจาํเป็นเก่ียวกบั
การจราจรในอาณาบริเวณนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภยัหรือความสะดวกในการจราจรดงัต่อไปน้ี 

(๑.) หา้มรถทุกชนิดหรือบางชนิดหรือคนเดินเทา้เดินในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด 
๒)หา้มหยดุหรือจอดรถในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด 
(๓)หา้มเล้ียวรถ กลบัรถ หรือถอยหลงัรถ ในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด 
(๔)กาํหนดทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใดให้รถเดินไดท้างเดียวทั้งน้ี ชัว่ระยะเวลาเท่าท่ีจาํเป็น 

 มาตรา ๑๓๙  ในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใดท่ีเจา้พนกังานจราจรเห็นวา่ถา้ไดอ้อกประกาศขอ้บงัคบั
หรือระเบียบเก่ียวกบัการจราจรแลว้จะเป็นการปลอดภยัและสะดวกในการจราจรใหเ้จา้พนกังานจราจรมีอาํนาจออก
ประกาศขอ้บงัคบั หรือระเบียบดงัต่อไปน้ี 



๓๒ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

(๑.) หา้มรถทุกชนิดหรือบางชนิดเดิน 
(๒.) หา้มหยดุหรือจอด 
(๓.) หา้มเล้ียวรถ กลบัรถ หรือถอยหลงัรถ 
(๔.) กาํหนดใหร้ถเดินไดท้างเดียว 
(๕.) กาํหนดระยะเวลาจอดรถในทางแคบหรือท่ีคบัขนั 
(๖.) กาํหนดอตัราความเร็วของรถในทางภายในทางภายในอตัราท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 
(๗.) กาํหนดช่องหรือแนวทางเดินรถข้ึนและล่อง 
(๘.) กาํหนดทางเดินรถทางเอกและทางเดินรถทางโท 
(๙.) กาํหนดการจอดรถหรือท่ีจอดพกัรถ 
(๑๐.) กาํหนดระเบียบการใชท้างหรือช่องเดินรถสาํหรับรถบางประเภท 
(๑๑.) กาํหนดระเบียบเก่ียวกบัการใชร้ถโรงเรียน 
(๑๒.) กาํหนดระเบียบเก่ียวกบัการบรรทุกคนโดยสารสาํหรับรถจกัรยาน 
(๑๓.) ควบคุมขบวนแห่หรือการชุมนุมสาธารณะ 
(๑๔.) ควบคุมหรือหา้มเล้ียวรถในทางร่วมทางแยก 
(๑๕.) ขีดเส้นหรือทาํเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง หรือติดตั้งสัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจร 
(๑๖.) กาํหนดระยะทางตอนใดใหข้บัรถลํ้าเขา้ไปในเส้นก่ึงกลางของทางท่ีเจา้พนกังานจราจรกาํหนด

ไวไ้ด ้
(๑๗.) กาํหนดระเบียบเก่ียวกบัการจอดรถท่ีชาํรุด หกัพงัตลอดจนรถท่ีซ่อมแซมในทาง 
(๑๘.) กาํหนดระเบียบการขา้มทางของคนเดินเทา้บนทางท่ีไม่มีทางขา้ม 
(๑๙.) กาํหนดการใชโ้คมไฟ 
(๒๐.) กาํหนดการใชเ้สียงสัญญาณ 
(๒๑.) กาํหนดระเบียบการอนุญาตและการใชร้ถท่ีมีลอ้หรือส่วนท่ีสัมผสักบัผวิทางไม่ใช่ยาง 

 มาตรา ๑๔๐  เม่ือเจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีพบวา่ผูข้บัข่ีผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามบทแห่ง
พระราชบญัญติัน้ี หรือกฎหมายอนัเก่ียวกบัรถนั้นๆ จะวา่กล่าว ตกัเตือนผูข้บัข่ี หรือออกใบสั่งใหผู้ข้บัข่ีชาํระค่าปรับตามท่ี
เปรียบเทียบก็ไดใ้นกรณีท่ีไม่พบตวัผูข้บัข่ีก็ใหติ้ดหรือผกูใบสั่งไวท่ี้รถท่ีผูข้บัข่ีเห็นไดง่้ายสาํหรับความผดิท่ีกาํหนดไวใน
มาตรา ๑๕๗ ทว ิมาตรา ๑๕๙ มาตรา ๑๖๐ และมาตรา ๑๖๐ ทว ิหา้มมิใหว้า่กล่าวตกัเตือนหรือทาํการเปรียบเทียบในการ



๓๓ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

ออกใบสั่งใหผู้ข้บัข่ีชาํระค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบตามวรรคหน่ึงเจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีจะเรียกเก็บ
ใบอนุญาตขบัข่ีไวเ้ป็นการชัว่คราวก็ไดแ้ต่ตอ้งออกใบรับแทนใบอนุญาตขบัข่ีให้แก่ผูข้บัข่ีไว ้และเจา้พนกังานจราจรหรือ
พนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งรีบนาํใบอนุญาตขบัข่ีท่ีเรียกเก็บไวไ้ปส่งมอบพนกังานสอบสวนภายในแปดชัว่โมง นบัแต่เวลาท่ี
ออกใบสั่งใบรับแทนใบอนุญาตขบัข่ีท่ีออกใหต้ามวรรคสามใหใ้ชแ้ทนใบอนุญาตขบัข่ีไดเ้ป็นการชัว่คราวไม่เกินเจด็วนั 
เม่ือเจา้พนกังาจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี หรือพนกังานสอบสวนไดว้า่กล่าวตกัเตือนหรือทาํการเปรียบเทียบปรับและผู ้
ขบัข่ีไดช้าํระค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบแลว้ ใหคื้นใบอนุญาตขบัข่ีทนัทีในกรณีเจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี
ออกใบสั่งแต่ไม่พบตวัผูข้บัข่ีใหส้ันนิษฐานวา่เจา้ของรถหรือผูค้รอบครองรถเป็นผูก้ระทาํผดิดงักล่าว เวน้แต่สามารถ
พิสูจน์ไดว้า่ผูอ่ื้นเป็นผูข้บัข่ีการกาํหนดจาํนวนค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์อธิบดีกาํหนดใบสั่ง
และใบรับแทนใบอนุญาตขบัข่ี ใหท้าํตามแบบท่ีเจา้พนกังานจราจรกาํหนด 
 มาตรา ๑๔๑  ผูข้บัข่ีหรือเจา้ของรถซ่ึงไดรั้บใบสั่งตามมาตรา ๑๔๐ อาจเลือกปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 

(๑.) ชาํระค่าปรับตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นใบสั่งหรือตามจาํนวนท่ีพนกังานสอบสวนแจง้ใหท้ราบ ณ 
สถานท่ีท่ีระบุไวใ้นใบสั่งหรือสถานท่ีท่ีอธิบดีกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในวนั เวลา ท่ีระบุในใบสั่ง 

(๒.) ชาํระค่าปรับตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นใบสั่งโดยการส่งธนาณติั หรือการส่งตัว๋แลกเงินของธนาคาร
โดยทางไปรษณียล์งทะเบียน สั่งจ่ายใหแ้ก่อธิบดีพร้อมดว้ยสาํเนาใบสั่งไปยงัสถานท่ี และภายในวนั เวลา ท่ีระบุไวใ้น
ใบสั่ง เม่ือผูไ้ดรั้บใบสั่งไดช้าํระค่าปรับครบถว้นถูกตอ้งแลว้ ใหค้ดีเป็นอนัเลิกกนั และในกรณีท่ีเจา้พนกังานจราจรหรือ
พนกังานเจา้หนา้ท่ีไดเ้รียกเก็บใบอนุญาตขบัข่ีไวใ้หเ้จา้พนกังานจราจรหรือเจา้พนกังานสอบสวนรีบจดัส่งใบอนุญาตขบัข่ี
ท่ีเรียกเก็บไวคื้นให้แก่ผูไ้ดรั้บใบสั่งโดยเร็วและใหถื้อวา่ใบรับการส่งธนาณติั หรือใบรับการส่งตัว๋แลกเงินประกอบกบั
ใบสั่งเป็นใบแทนใบอนุญาตขบัข่ีไดเ้ป็นเวลาสิบวนั นบัแต่วนัท่ีส่งธนาณติั หรือตัว๋แลกเงินดงักล่าว วธีิการชาํระค่าปรับ
โดยการส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนและวธีิการสั่งใบอนุญาตขบัข่ีคืน ใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บใบสั่งใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีอธิบดี
กาํหนด 
 มาตรา ๑๔๑ ทว ิ ในกรณีท่ีผูข้บัข่ีหรือเจา้ของรถซ่ึงไดรั้บใบสั่งไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๑๔๑ ใหพ้นกังาน
สอบสวนมีอาํนาจดงัต่อไปน้ี 

(๑.) ในกรณีท่ีทราบท่ีอยูข่องผูข้บัข่ีท่ีอยูข่องเจา้ของรถใหพ้นกังานสอบสวนออกหมายเรียกผูข้บัข่ีหรือ
เจา้ของรถใหม้ารายงานตวัท่ีพนกังานสอบสวนในกรณีดงักล่าวน้ี ผูไ้ดรั้บมอบหมายเรียกตอ้งมารายงานตวัตามวนั เวลา 



๓๔ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

และ ณ สถานท่ีท่ีระบุไวใ้นหมายเรียก และใหพ้นกังานสอบสวนดาํเนินการเปรียบเทียบและวา่กล่าวตกัเตือนผูไ้ดรั้บ
หมายเรียกดงักล่าว 

(๒.) ในกรณีท่ีไม่อาจส่งหมายเรียกใหแ้ก่ผูข้บัข่ีหรือเจา้ของรถได ้ใหพ้นกังานสอบสวนแจง้เป็น
หนงัสือไปยงันายทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนตแ์ละตามกฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งทางบก เพื่อใหน้ายทะเบียนแจง้
ใหผู้ม้าติดต่อขอชาํระภาษีประจาํปีสาํหรับรถคนันั้นไปรายงานตวัท่ีพนกังานสอบสวนตามหมายเรียก ถา้ผูม้าติดต่อขอ
ชาํระภาษีประจาํปีเป็นเพียงตวัแทนของเจา้ของรถ ใหผู้ม้าติดต่อแจง้ให้เจา้ของรถทราบเพื่อไปรายงานตวัท่ีพนกังาน
สอบสวนตามหมายเรียก ในกรณีดงักล่าวน้ีใหน้ายทะเบียนงดรับชาํระภาษีประจาํปี สาํหรับรถคนันั้นไวเ้ป็นไวเ้ป็นการ
ชัว่คราวจนกวา่จะไดรั้บแจง้จากพนกังานสอบสวนวา่ไดมี้การปฏบติัตามหมายเรียกนั้นแลว้ การงดรับชาํระภาษีประจาํปี
ไม่เป็นเหตุใหผู้น้ั้นไม่ตอ้งชาํระเงินเพิ่มตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนตห์รือกฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งทางบก แลว้แต่กรณี 
 มาตรา ๑๔๒ เจา้พนกังานจราจรหรือเจา้หนา้ท่ีมีอาํนาจสั่งใหผู้ข้บัข่ี หยดุรถในเม่ือ 

(๑.) รถนั้นมีสภาพไม่ถูกตอ้งตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา ๖ 
(๒.) เห็นวา่ผูข้บัข่ีหรือบุคคลใดในรถนั้นไดฝ่้าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามบทแห่งพระราช 

บญัญติัน้ีหรือกฎหมายอนัเก่ียวกบัรถนั้นๆในกรณีท่ีเจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานสอบสวนหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีเห็น
วา่ผูข้บัข่ีฝ่าฝืนมาตรา ๔๓(๑) หรือ (๒) ใหเ้จา้พนกังานจราจรหรือพนกังานสอบสวนหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอาํนาจสั่งให้
มีการทดสอบผูข้บัข่ีดงักล่าววา่หยอ่นความสามารถในอนัท่ีจะขบัหรือเมาสุราหรือของเมาอยา่งอ่ืนหรือไม่ 
การทดสอบตามวรรคสอง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๑๔๓  ถา้ปรากฏวา่ผูข้บัข่ีนาํรถท่ีมีสภาพไม่ถูกตอ้งตามมาตรา ๖ ไปใชใ้นทาง นอกจากจะตอ้งรับโทษ
ตามบทบญัญติันั้นๆ แลว้ เจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอาํนาจสั่งเป็นหนงัสือใหเ้จา้ของรถหรือผูข้บัข่ีซ่อม
หรือแกไ้ขรถใหถู้กตอ้ง 
 มาตรา ๑๔๓  ทว ิเจา้พนกังานจราจร พนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือผูต้รวจการมีอาํนาจสั่งใหผู้ข้บัข่ีหยดุรถเพื่อทาํ
การตรวจสอบในเม่ือรถนั้นมีสภาพไม่ถูกตอ้งตามท่ีบญัญติัไวใ้รมาตรา ๑๐ ทว ิและมีอาํนาจสั่งเป็นหนงัสือให้ระงบัการใช้
รถนั้นเป็นการชัว่คราว และใหเ้จา้ของรถหรือผูข้บัข่ีซ่อมหรือแกไ้ขรถใหถู้กตอ้ง 
 มาตรา ๑๔๔  เม่ือเจา้ของหรือผูข้บัข่ีไดซ่้อมหรือแกไ้ขรถถูกตอ้งตามคาํสั่งเจา้พนกังานจราจร พนกังาน
เจา้หนา้ท่ี หรือผูต้รวจการ ซ่ึงสั่งตามมาตรา ๑๔๓ หรือ มาตรา ๑๔๓ ทว ิแล ้ใหน้าํรถไปใหเ้จา้พนกังานจราจรหรือผูท่ี้
อธิบดีแต่งตั้งใหมี้อาํนาจตรวจรถ ตรวจรับรอง เจา้ของรถหรือผูข้บัข่ีจะนาํรถออกใชใ้นทางไดเ้ม่ือไดรั้บใบตรวจรับรอง 



๓๕ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 มาตรา ๑๔๕  บรรดาความผิดตามพระราชบญัญติัน้ีนอกจากความผดิท่ีกาํหนดโทษไวใ้นมาตรา ๑๕๗ ทว ิ
มาตรา ๑๖๐ และมาตรา ๑๖๐ ทว ิใหพ้นกังานสอบสวนผูมี้อาํนาจทาํการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความ
อาญามีอาํนาจเปรียบเทียบหรือวา่กล่าวตกัเตือนไดใ้นกรณีท่ีผูข้บัข่ีไดข้บัรถชนหรือโดนคนเดินเทา้ท่ีขา้มทางนอกทางขา้ม
และอยูใ่นระหวา่ทางขา้มกบัเคร่ืองหมายจราจรเขตทางขา้ม หรือท่ีขา้มทางนอกทางขา้มโดยลอด ขา้ม หรือผา่นส่ิงปิดกั้น 
หรือแผงปิดกั้นท่ีเจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีนาํมาวางหรือตั้งอยูบ่นทางเทา้ หรือกลางถนน เม่ือพนกังาน
สอบสวนมีเหตุผลอนัควรเช่ือวา่ผูข้บัข่ี ซ่ึงเป็นผูต้อ้งหาไดใ้ชค้วามระมดัระวงัตามความในมาตรา ๓๒ แลว้ใหพ้นกังาน
สอบสวนมีอาํนาจปล่อยตวัผูต้อ้งหาไปชัว่คราวโดยไม่มีประกนัได ้เม่ือผูต้อ้งหาหรือผูมี้ประโยชน์เก่ียวขอ้งร้องขอ 
 มาตรา ๑๔๖  เงินค่าปรับตามพระราชบญัญติัน้ีท่ีไดรั้บในกรุงเทพมหานครหรือจงัหวดัใด หรือในทอ้งถ่ินท่ี
กระทรวงมหาดไทยประกาศกาํหนด ใหแ้บ่งใหแ้ก่กรุงเทพมหานครหรือเทศบาลในจงัหวดันั้นเพื่อใชใ้นการดาํเนินการ
เก่ียวกบัการจราจร ในอตัราร้อยละหา้สิบของจาํนวนเงินค่าปรับ หรือตกเป็นของทอ้งถ่ินท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศ
กาํหนดทั้งหมด 

ลกัษณะ  ๑๙ 

บทก าหนดโทษ 
                                                                             ____________ 

 มาตรา ๑๔๗  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๗๙ มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ มาตรา 
๑๐๓ มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๑๓๑ หรือมาตรา ๑๓๒ ตอ้งระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองร้อยบาท 
 มาตรา ๑๔๘  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๖ วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง มาตรา ๘ วรรคหน่ึง มาตรา ๙ 
มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๔ วรรคหน่ึง มาตรา ๒๐ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา 
๔๔ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ วรรคหน่ึง มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ มรตรา ๖๒ มาตรา ๖๓  
มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๓ วรรคสอง มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ 
มาตรา ๘๗ มาตรา ๘๘ มาตรา ๙๖ วรรคหน่ึง มาตรา ๙๗ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ 
มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๔ วรรคหน่ึง มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ มาตรา 
๑๒๓ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๒๙ หรือมาตรา ๑๓๓ ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้ร้อยบาท 
 มาตรา ๑๔๙  ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๙๘ วรรคสองหรือวรรคสาม ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้ร้อยบาท 



๓๖ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 มาตรา ๑๕๐  ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามระเบียบหรือประกาศท่ีอธิบดีกาํหนดตามมาตรา ๘ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๔ 
วรรคสอง 

(๑.) ไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีอธิบดีกาํหนดตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง 
(๒.) ไม่ปฏิบติัตามกฏกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๑๘ 
(๓.) ขดัคาํสั่งเจา้พนกังานจราจรซ่ึงสั่งตามมาตรา ๑๑๓ หรือขดัคาํสั่งเจา้พนกังานจราจรหรือพนกังาน

เจา้หนา้ท่ีซ่ึงสั่งตามมาตรา ๑๔๐ วรรคสอง ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้ร้อยบาท 
 มาตรา ๑๕๑  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๙ มาตรา ๕๒ มาตรา ๖๑ มาตรา 
๖๖ ตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่สองร้อยบาทถึงหา้ร้อยบาท 
 มาตรา ๑๕๒   ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๗ มาตรา ๑๐ ทว ิมาตรา ๑๓ วรรคหน่ึง มาตรา ๑๕ วรรค
หน่ึง มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ (๑) มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา 
๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๗ วรรคหน่ึง มาตรา ๗๓ วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม มาตรา ๗๗ วรรคหน่ึง 
มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๙ วรรคหน่ึง มาตรา ๙๐ มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ วรรคหน่ึง มาตรา 
๙๕ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๒๗ มาตรา ๑๒๘ หรือมาตรา ๑๓๐ หรือไม่ปฏิบติัตามประกาศท่ีอธิบดี 
กาํหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง หรือไม่ปฏิบติัตามกฏกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๙๖ วรรค
สอง ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท 
 มาตรา ๑๕๓  ผูป้ระกอบการรับจา้งบรรทุกคนโดยสารโดยใชร้ถแทก็ซ่ีผูใ้ดไม่จอดรถ ณ สถานท่ีท่ีกาํหนด
ตามพระราชกฤษฎีกาซ่ึงออกตามมาตรา ๑๐๒ ตอ้งระวาง โทษปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท 
 มาตรา ๑๕๔  ผูใ้ด 

(๑.) ฝ่าฝืนคาํสั่งเจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามมาตรา ๑๓๘ วรรค 
หน่ึง หรือมาตรา ๑๔๒ วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง หรือ 

(๒.) ฝ่าฝืนคาํสั่ง ขอ้บงัคบัหรือระเบียบของเจา้พนกังานจราจรซ่ึงสั่งหรือประกาศตาม 
มาตรา ๑๓๙ 
    (๓.) ฝ่าฝืนคาํสั่งเจา้พนกังานจราจร พนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือผูต้รวจการตามมาตรา๑๔๓ ทว ิ
ถา้ไม่เป็นความผดิท่ีกาํหนดโทษไวแ้ลว้ในพระราชบญัญติัน้ี ตอ้งระวางโทษปรับคร้ังละไม่เกินหน่ึงพนับาท 
 มาตรา ๑๕๕  ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๑๔๑ โดยไม่มีเหตุอนัสมควรตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท 



๓๗ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 มาตรา ๑๕๖  ผูใ้ดนาํรถท่ีเจา้พนกังานจราจร พนกังานเจา้หนา้ท่ี หรือผูต้รวจการไดส้ั่งใหเ้จา้ของรถหรือผูข้บั
ข่ีซ่อมหรือแกไ้ขตามมาตรา ๑๔๓ หรือมาตรา ๑๔๓ ทว ิไปใชใ้นทางโดยยงัมิไดรั้บใบตรวจรับรองตามมาตรา ๑๔๔ ตอ้ง
ระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท และปรับรายวนัอีกวนัละหา้ร้อยบาทจนกวา่จะปฏิบติัใหถู้กตอ้งฃ 
                       มาตรา ๑๕๗  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๓ (๓) (๔) (๖) หรือ (๗) มาตรา ๔๕ มาตรา 
๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๓ มาตรา ๖๕ วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๑๒๕ ตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่ส่ีร้อยบาทถึง
หน่ึงพนับาท มาตรา ๑๕๗ ทว ิผูข้บัข่ีผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ ทว ิวรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับตั้งแต่หา้พนับาทถึงสองหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ และใหศ้าลสั่งพกัใชใ้บอนุญาตขบัข่ีมีกาํหนดไม่นอ้ยกวา่หก
เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขบัข่ี ถา้การกระทาํความผดิตามมาตรา ๔๓ ทว ิวรรคหน่ึง เป็นเหตุใหผู้อ่ื้นไดรั้บอนัตราย
สาหสั ผูก้ระทาํตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามปี หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงส่ีหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ และให้
ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขบัข่ี และถา้การกระทาํนั้นเป็นเหตุใหผู้อ่ื้นถึงแก่ความตาย ผูก้ระทาํตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน
สิบปี หรือปรับตั้งแต่ส่ีหม่ืนบาทถึงแปดหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ และใหศ้าลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขบัข่ี 
 มาตรา ๑๕๘  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามคาํสั่งตามมาตรา ๑๗ วรรคหน่ึง มาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๑๐๐ 
วรรคหน่ึง หรือ วรรคสอง หรือไม่ปฏิบติัตามกฏกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกิน
หน่ึงเดือนหรือปรับไม่เกินสองพนับาทหรือทั้งจาํทั้งปรับ 
  มาตรา ๑๕๙  ผูข้บัข่ีผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามคาํสั่งเจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี ซ่ึงตามมาตรา ๕๙
วรรคหน่ึง หรือขดัขวางเจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีมิใหเ้คล่ือนยา้ยรถ หรือมิใหใ้ชเ้คร่ืองมือบงัคบัรถมิให้
เคล่ือนยา้ยตามมาตรา ๕๙ วรรคสอง ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหา้พนับาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
ผูใ้ดทาํใหเ้สียหาย ทาํลาย ทาํใหเ้ส่ือมค่า หรือทาํใหไ้ร้ประโยชน์ซ่ึงเคร่ืองมือบงัคบัรถมิใหเ้คล่ือนยา้ยหรือเคล่ือนยา้ยรถท่ี
เจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดใ้ชเ้คร่ืองมือบงัคบัมิใหเ้คล่ือนยา้ยตามมาตรา ๕๙ วรรคสอง โดยไม่ไดรั้บ
อนุญาตจากเจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานสอบสวน ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหา้พนับาท 
หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
 มาตรา ๑๖๐  ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๗๘ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับตั้งแต่สองพนับาท
ถึงหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ ถา้การไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๗๘ เป็นเหตุใหบุ้คคลอ่ืนไดรั้บอนัตรายสาหสัหรือตาย ผู ้
ไม่ปฏิบติัตามตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั้งแต่หา้พนับาทถึงสองหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
 ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๔๓ (๑) (๒) (๕) หรือ (๘) ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามเดือน หรือ
ปรับตั้งแต่สองพนับาทถึงหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับมาตรา ๑๖๐ ทว ิ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๑๓๔ ตอ้งระวางโทษจาํคุก



๓๘ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

ไม่เกินสามเดือน หรือปรับตั้งแต่สองพนับาทถึงหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ และใหศ้าลสั่งพกัใชใ้บอนุญาตขบัข่ีของ
ผูน้ั้น มีกาํหนดไม่นอ้ยกวา่หน่ึงเดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขบัข่ี 
                       มาตรา ๑๖๑  ในกรณีท่ีผูข้บัข่ีผูใ้ดไดก้ระทาํความผดิตามพระราชบญัญติัน้ีใหผู้บ้ญัชาการตาํรวจนครบาล 
ผูบ้ญัชาการตาํรวจภูธร ผูบ้งัคบัการตาํรวจจราจร ผูบ้งัคบัการตาํรวจทางหลวง หรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบอาํนาจจากผูด้าํรง
ตาํแหน่งดงักล่าวมีอาํนาจสั่งยดึใบอนุญาตขบัข่ีของผูน้ั้นมีกาํหนดคร้ังละไม่เกินหกสิบวนัผูส้ั่งยดึใบอนุญาตขบัข่ีตามวรรค
หน่ึงอาจบนัทึกการยดึและคาํแนนไวด้า้นหลงัใบอนุญาตขบัข่ีท่ีถูกยดึ และดาํเนินการอบรม ทดสอบผูข้บัข่ีท่ีกระทาํผดิซํ้ า
ตั้งแต่สองคร้ังภายในหน่ึงปี รวมทั้งสั่งพกัใชใ้บอนุญาตขบัข่ีท่ีเสียคะแนนมากของผูข้บัข่ีนั้นมีกาํหนดคร้ังละไม่เกินเกา้สิบ
วนัการดาํเนินการบนัทึกคะแนน อบรม ทดสอบผูข้บัข่ีท่ีกระทาํผดิ และการพกัใชใ้บอนุญาตขบัข่ี ใหเ้ป็นไปตามท่ีอธิบดี
กาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาผูข้บัข่ีซ่ึงถูกสั่งยดึใบอนุญาตขบัข่ีตามวรรคหน่ึง หรือถูกสั่งพกัใชใ้บอนุญาตขบัข่ี
ตามวรรคสองมีสิทธิอุทธรณ์คาํสั่งต่ออธิบดีภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีถูกสั่งยดึหรือสั่งพกัใชใ้บอนุญาตขบัข่ีให้อธิบดี
วนิิจฉยัอุทธรณ์ตามวรรคส่ีภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํอุทธรณ์ ถา้ไม่ไดว้นิิจฉยัช้ีขาดภายในเวลาดงักล่าวใหถื้อ
วา่อธิบดีวนิิจฉยัไม่ใหย้ดึใบอนุญาตขบัข่ี หรือไม่พกัใชใ้บอนุญาตขบัข่ีตามคาํอุทธรณ์ของผูข้บัข่ีคาํวนิิจฉยัของอธิบดีให้
เป็นท่ีสุด 
 มาตรา ๑๖๒  ในคดีท่ีผูข้บัข่ีตอ้งคาํพิพากษาถึงท่ีสุดวา่ไดก้ระทาํความผดิตามพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมาย
อนัเก่ียวกบัรถนั้น ๆ นอกจากจะไดรั้บโทษตามบทบญัญติัดงักล่าวแลว้ ถา้ความปรากฎแก่ศาลวา่หากใหผู้น้ั้นขบัรถต่อไป
อาจก่อให้เกิดภยนัตรายแก่บุคคลหรือทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น ศาลมีอาํนาจสั่งพกัใชห้รือเพิกถอนใบอนุญาตขบัข่ีของผูน้ั้นได ้
 มาตรา ๑๖๓  คดีท่ีมีผูก้ระทาํการอยา่งใดอยา่งหน่ึงอนัเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตราบทแห่ง
พระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอนัเก่ียวกบัทางหลวงหรือกฎหมาย อนัเก่ียวกบัรถนั้น ๆ ถา้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามนั้น
ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่สัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจรท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีทาํหรือติดตั้งไว ้เม่ือพนกังานอยัการ
ยืน่ฟ้องผูก้ระทาํความผิด ให้พนกังานอยัการเรียกราคาค่าเสียหายสาํหรับสัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจรดงักล่าว
ดว้ยผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
            พลเอก เกรียงศกัด์ิ  ชมะนนัทน์ 
                      นายกรัฐมนตรี 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖ ตอนท่ี ๘ (ฉบบัพิเศษ)       

                ๒๙ มกราคม ๒๕๒๒ 
 



๓๙ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากการคมนาคม และขนส่งทางบกได้
เจริญกา้วหนา้ขยายตวัไปทัว่ประเทศและเช่ือมโยงไปยงัประเทศใกลเ้คียง และจาํนวนยานพาหนะในทอ้งถนนและทาง
หลวงไดท้วจีาํนวนข้ึนเป็นลาํดบั ประกอบกบัประเทศไทยไดเ้ขา้เป็นภาคีในอนุสัญญาวา่ดว้ยการจราจรทางถนนและพิธี
สารวา่ดว้ยเคร่ืองหมายและสัญญาณตามถนนสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการจราจรทางบกซ่ึงไดใ้ชบ้งัคบัมากวา่ส่ีสิบ
ปี ใหเ้หมาะสมกบัสภาพการจราจรและจาํนวนยายพาหนะท่ีเพิ่มข้ึน และเพื่อความปลอดภยัแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพยสิ์น
ของประชาชน จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ีข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
พระราชบญัญติั 

จราจรทางบก (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
______________ 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เป็นปีที ่๓๔ ในรัชการปัจจุบัน 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศวา่ 
 โดยท่ีเป็นการสมควรแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติัจราจรทางบก 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยคาํแนะนาํและยนิยอมของรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 
 มาตรา ๑  พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัจราจรทางบก (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒“ 

 มาตรา ๒  พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 มาตรา ๓  ใหย้กเลิกความในมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใ้ชค้วาม
ต่อไปน้ีแทนไดน้าํความใหม่ไปพิมพต่์อทา้ยความเดิมท่ียกเลิกนั้นไวแ้ลว้ จึงไม่พิมพล์งไวอี้ก 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
       ส.โหตระกิตย ์

    รองนายกรัฐมนตรี 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖ ตอนที ๒๑๑ (ฉบบัพิเศษ)  ๑๙ ธนัวาคม ๒๕๒๒ 
 

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากไดมี้การประกาศใชพ้ระราชบญัญติัจราจรทาง
บก พ.ศ. ๒๕๒๒ บางมาตรามีลกัษณะไม่เหมาะสมและบกพร่องขดัต่อการปฏิบติัในบางทอ้งท่ี จึงเห็นสมควรท่ีจะตรา
พระราชบญัญติัเพื่อแกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัน้ีข้ึน 
 
 
 



๔๑ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 

พระราชบัญญตัิ 
                                                           จราจรทางบก (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๙ 
                                                                        ______________ 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ 
เป็นปีท่ี ๔๑ ในรัชกาลปัจจุบนั 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศวา่ 
 โดยท่ีเป็นการสมควรแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายวา่ดว้ยการจราจรทางบก 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยคาํแนะนาํและยนิยอมของรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 
 มาตรา ๑  พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัจราจรทางบก (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๙“ 

 มาตรา ๒  พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 มาตรา ๓  ใหย้กเลิกความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใ้ชค้วาม
ต่อไปน้ีแทนไดน้าํความใหม่ไปพิมพต่์อทา้ยความเดิมท่ียกเลิกนั้นไวแ้ลว้ จึงไม่พิมพล์งไวอี้กรับสนองพระบรมราชโองการ 
                                                   พลเอก ป. ติณสูลานนท ์
                                                       นายกรัฐมนตรี 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๓ ตอนท่ี ๑๘๐ (ฉบบัพิเศษ)      ๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๙ 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนั มีบทบญัญติัหา้มรถบรรทุกและรถบรรทุกคนโดยสารแล่นในช่องทางเดินรถดา้นขวามือ ขอ้หา้ม
น้ีรวมถึงรถบรรทุกเล็กท่ีมีนํ้าหนกัไม่เกินหน่ึงพนัหกร้อยกิโลกรัมดว้ย แต่รถดงักล่าวมิใช่รถท่ีมีความเร็วชา้หรือใช้
ความเร็วตํ่า จึงไม่จาํเป็นตอ้งบงัคบัใหข้บัรถในช่องทางเดินรถดา้นซา้ยสุด การบงัคบัเช่นน้ีทาํใหผู้ใ้ชร้ถดงักล่าวไม่ไดรั้บ
ความเป็นธรรม สมควรใหร้ถบรรทุกเล็กท่ีมีนํ้าหนกัไม่เกินหน่ึงพนัหกร้อยกิโลกรัม สามารถใชท้างเดินรถขวามือได ้จึง
จาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ีข้ึน 
 
 



๔๒ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                            พระราชบญัญติัจราจรทางบก (ฉบบัท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
                                                                           ______________ 

                                                                         ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วนัที ่๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เป็นปีที ่๔๗ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศวา่ 
 โดยท่ีเป็นการสมควรแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายวา่ดว้ยการจราจรทางบก 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยคาํแนะนาํและยนิยอมของสภานิติบญัญติั
แห่งชาติ ทาํหนา้ท่ีรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 
 มาตรา ๑  พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัจราจรทางบก (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕“ 

 มาตรา ๒  พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 มาตรา ๓  ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (๔๐) ของมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
      “(๔๐) “ผูต้รวจการ” หมายความวา่ ผูต้รวจการตรากฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งทางบก” 

 มาตรา ๔  ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นมาตรา ๑๐ ทว ิแห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
“มาตรา ๑๐ ทว ิ หา้มมิใหผู้ใ้ดนาํรถท่ีเคร่ืองยนตก่์อใหเ้กิดก๊าซ ฝุ่ น ควนั ละอองเคมี หรือเสียงเกินเกณฑท่ี์อธิบดีกาํหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาใชใ้นทางเดินรถ” 

 มาตรา ๕  ใหย้กเลิกความใน (๔) ของมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้
ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 



๔๓ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

      “(๔) สัญญาณจราจรไฟลูกศรสีเขียวช้ีใหเ้ล้ียวหรือช้ีให้ตรงไปหรือสัญญาณจราจรไฟสีแดงแสดง
กบัพร้อมสัญญาณจราจรไฟลูกศรสีเขียวช้ีใหเ้ล้ียวหรือช้ีให้ตรงไปใหผู้ข้บัข่ีเล้ียวรถหรือขบัรถตรงไปไดต้ามทิศทางท่ี
ลูกศรช้ี และตอ้งขบัรถดว้ยความระมดัระวงั และตอ้งใหสิ้ทธิแก่คนเดินเทา้ในทางขา้มหรือรถท่ีมาทางขวาก่อน” 

 มาตรา ๖  ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (๕) ของมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

      “(๕) เม่ือผูข้บัข่ีขบัรถดว้ยความเร็วสูงกวา่รถในช่องเดินรถดา้นซา้ย” 

 มาตรา ๗  ใหย้กเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้
ใชค้วามต่อไปน้ีแทน 
      “(๒) เม่ือจะเล้ียวรถ เปล่ียนช่องเดินรถ หรือแซงข้ึนหนา้รถคนัอ่ืน ผูข้บัข่ีตอ้งใหส้ัญญาณยกเล้ียว
สีเหลืองอาํพนั หรือใหไ้ฟสัญญาณกระพริบสีขาวหรือสีเหลืองอาํพนัท่ีติดอยูห่นา้รถหรือขา้งรถ และไฟสัญญาณกระพริบ
สีแดงหรือสีเหลืองอาํพนัท่ีติดอยูท่า้ยรถไปในทิศทางท่ีจะเล้ียว เปล่ียนช่องเดินรถ หรือแซงข้ึนหนา้รถคนัอ่ืน” 

 มาตรา ๘  ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นมาตรา ๔๓ ทว ิแห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

“มาตรา ๔๓ ทว ิหา้มมิใหผู้ข้บัข่ีเสพหรือรับเขา้ร่างกายไม่วา่ดว้ยวธีิใด ๆ ซ่ึงวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทกลุ่มแอมเฟ
ตามีน หรือวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทอยา่งอ่ืน ท่ีอธิบดีกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ใหเ้จา้พนกังานจราจร พนกังานสอบสวน หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอาํนาจจดัใหมี้การตรวจสอบผูข้บัข่ีบาง
ประเภทตามท่ีอธิบดีกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาวา่ไดเ้สพหรือรับเขา้ร่างกายไม่วา่ดว้ยวธีิใด ๆ ซ่ึงวตัถุท่ีออก
ฤทธ์ิต่อจิตและประสาท กลุ่มแอมเฟตามีน หรือวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทอยา่งอ่ืนท่ีอธิบดีกาํหนดหรือไม่ 
การตรวจสอบตามวรรคสองใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง” 

 มาตรา ๙  ใหย้กเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และ
ใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน“มาตรา ๔๔  ผูข้บัข่ีซ่ึงประสงคจ์ะขบัรถแซงเพื่อข้ึนหนา้รถอ่ืนในทางเดินรถซ่ึงไม่ไดแ้บ่งช่อง
ทางเดินรถไว ้ตอ้งใหส้ัญญาณโดยกระพริบไฟหนา้หลายคร้ัง หรือใหไ้ฟสัญญาณยกเล้ียวขวา หรือใหเ้สียงสัญญาณดงั
พอท่ีจะใหผู้ข้บัข่ีซ่ึงขบัรถคนัหนา้ใหส้ัญญาณตอบตามมาตรา ๓๗ (๓) หรือมาตรา ๓๘ (๓) และเม่ือเห็นวา่ไม่เป็นการกีด
ขวางรถอ่ืนท่ีกาํลงัแซงแลว้ จึงจะแซงข้ึนหนา้ได”้ 

 มาตรา ๑๐  ใหย้กเลิกความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใ้ชค้วาม
ต่อไปน้ีแทน “มาตรา ๕๒  ในทางเดินรถท่ีสวนกนัได ้หา้มมิใหผู้ข้บัข่ีกลบัรถหรือเล้ียวรถทางขวาในเม่ือมีรถอ่ืนสวนหรือ
ตามมาในระยะนอ้ยกวา่หน่ึงร้อยเมตร เวน้แต่เม่ือเห็นวา่ปลอดภยัและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรของรถอ่ืน” 



๔๔ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 มาตรา ๑๑  ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (๘) ของมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 “(๘) ในลกัษณะกีดขวางการจราจร” 

 มาตรา ๑๒  ใหย้กเลิกความในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม
โดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๓๙ เร่ือง การแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายวา่ดว้ยจราจรทางบก ลง
วนัท่ี ๒๘ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน“มาตรา ๕๙ เจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีมี
อาํนาจสั่งใหผู้ข้บัข่ีเคล่ือนยา้ยรถท่ีหยดุท่ีจอดอยูอ่นัเป็นการฝ่าฝืนบทแห่งพระราชบญัญติัน้ีได ้ เจา้พนกังานจราจรหรือ
พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอาํนาจเคล่ือนยา้ยรถท่ีหยดุหรือจอดอยูอ่นัเป็นการฝ่าฝืนบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี หรือใช้
เคร่ืองมือบงัคบัไม่ให้เคล่ือนยา้ยรถดงักล่าวได ้การเคล่ือนยา้ยรถหรือใชเ้คร่ืองมือบงัคบัใหร้ถท่ีหยดุหรือจอดอยูไ่ม่ให้
เคล่ือนยา้ยไดต้ามวรรคสอง เจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีไม่ตอ้งรับผิดสาํหรับความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน
จากการปฏิบติัตามมาตราน้ี เวน้แต่ความเสียหายนั้นจะเกิดข้ึนจากการกระทาํโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
 เจา้ของรถหรือผูข้บัข่ีตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายในการท่ีรถถูกเคล่ือนยา้ยหรือถูกใชเ้คร่ืองมือบงัคบัไม่ใหเ้คล่ือนยา้ย 
ตลอดจนค่าดูแลรักษาระหวา่งท่ีอยูใ่นความครอบครองของเจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี ทั้งน้ี ตามอตัราท่ี
กาํหนดในกฎกระทรวงซ่ึงตอ้งกาํหนดอตัราค่าใชจ่้ายไม่นอ้ยกวา่คนัละหา้ร้อยบาทและค่าดูแลรักษาไม่นอ้ยกวา่วนัละสอง
ร้อยบาท เงินท่ีไดจ้ากเจา้ของรถหรือผูข้บัข่ีซ่ึงชาํระตามวรรคส่ี เป็นรายไดท่ี้ไม่ตอ้งนาํส่งกระทรวงการคลงั และใหน้าํมา
เป็นค่าใชจ่้ายในการปฏิบติัการตามมาตราน้ีตามระเบียบท่ีอธิบดีกาํหนด ในกรณีท่ีเจา้ของรถหรือผูข้บัข่ีไม่ชาํระค่าใชจ่้าย
และค่าดูแลรักษาตามวรรคส่ีเจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอาํนาจยดึหน่วงรถนั้นไวไ้ดจ้นกวา่จะไดรั้บชาํระ
ค่าใชจ่้ายและค่าดูแลรักษาดงักล่าว โดยในระหวา่งท่ียดึหน่วงนั้นใหค้าํนวณค่าดูแลรักษาเป็นรายวนั ถา้พน้กาํหนดสาม
เดือนแลว้เจา้ของรถหรือผูข้บัข่ียงัไม่ชาํระค่าใชจ่้ายและค่าดูแลรักษาดงักล่าวใหเ้จา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี
มีอาํนาจนาํรถนั้นออกขายทอดตลาดได ้เงินท่ีไดจ้ากการขายทอดตลาด เม่ือไดห้กัค่าใชจ่้ายในการขายทอดตลาด ค่าใชจ่้าย
และค่าดูแลรักษาท่ีคา้งชาํระแลว้ เหลือเงินเท่าใดใหคื้นแก่เจา้ของหรือผูมี้สิทธิท่ีแทจ้ริงต่อไป” 

 มาตรา ๑๓  ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (๓) ของมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 ถา้สัญญาณจราจรไฟสีเขียวปรากฎขา้งหนา้ แต่ในทางร่วมทางแยกมีรถอ่ืนหยดุขวางอยูจ่นไม่สามารถผา่นพน้ทางร่วมทาง
แยกไปได ้ผูข้บัข่ีจะตอ้งหยดุรถท่ีหลงัเส้นใหร้ถหยดุจนกวา่จะสามารถเคล่ือนรถผา่นพน้ทางร่วมทางแยกไปได”้ 

 มาตรา ๑๔  ใหย้กเลิกความในมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใ้ชค้วาม
ต่อไปน้ีแทน “มาตรา ๗๒ ทางเดินรถทางเอกไดแ้ก่ทางเดินรถดงัต่อไปน้ี 
(๑.) ทางเดินรถท่ีไดติ้ดตั้งเคร่ืองหมายจราจรแสดงวา่เป็นทางเดินรถทางเอก 



๔๕ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

(๒)ทางเดินรถท่ีมีป้ายหยดุหรือป้ายท่ีมีคาํวา่ “ใหท้าง” ติดตั้งไว ้หรือทางเดินรถท่ีมีคาํวา่ 
หยดุหรือเส้นหยุดซ่ึงเป็นเส้นขาวทึบหรือเส้นใหท้างซ่ึงเป็นเส้นขาวประบนผวิทาง ให้ทางเดินรถท่ีขวางขา้งหนา้เป็น
ทางเดินรถทางเอก 
(๓)ในกรณีท่ีไม่มีเคร่ืองหมายจราจรตาม (๑) หรือไม่มีป้ายหรือเส้นหรือขอ้ความบนผิวทางตาม (๒) ใหท้างเดินรถท่ีมีช่อง
เดินรถมากกวา่เป็นทางเดินรถทางเอก 
(๔)ถนนท่ีตดัหรือบรรจบกบัตรอกหรือซอย ใหท้างเดินรถท่ีเป็นถนนเป็นทางเดินรถทางเอกทางเดินรถอ่ืนท่ีมิใช่ทางเดิน
รถทางเอกตามวรรคหน่ึงใหเ้ป็นทางเดินรถทางโท” 

 มาตรา ๑๕  ใหย้กเลิกความในมาตรา ๑๒๔ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใ้ชค้วาม
ต่อไปน้ีแทน “มาตรา ๑๒๔  หา้มมิใหผู้ใ้ดกระทาํดว้ยประการใด ๆ อนัเป็นเหตุใหผู้ข้บัข่ีมองไม่เห็นทางดา้นหนา้หรือ
ดา้นขา้งของรถไดโ้ดยสะดวกในขณะขบัรถ หรือในลกัษณะท่ีเป็นการกีดขวางการควบคุมบงัคบัรถ 
 หา้มมิใหผู้ใ้ดเกาะ หอ้ยโหนหรือยืน่ส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกายออกไปนอกตวัถงัรถยนตโ์ดยไม่สมควร 
หรือนัง่หรือยนืในหรือบนรถยนตใ์นลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตราย ในขณะท่ีรถยนตเ์คล่ือนท่ีอยูใ่นทางเดินรถ 
 หา้มมิใหผู้ใ้ดข้ึนหรือลงรถโดยสารประจาํทาง รถบรรทุกคนโดยสาร รถโรงเรียนหรือรถแทก็ซ่ีในขณะท่ีรถ
ดงักล่าวหยดุเพื่อรอสัญญาณไฟจราจรหรือหยดุเพราะติดการจราจร 
 หา้มมิใหผู้ข้บัข่ีหรือผูเ้ก็บค่าโดยสาร รถโดยสารประจาํทาง รถบรรทุกคนโดยสาร รถโรงเรียน หรือรถแทก็ซ่ี  
ยนิยอมใหผู้ใ้ดกระทาํการใด ๆ ตามวรรคสองหรือวรรคสาม” 

 มาตรา ๑๖  ใหย้กเลิกความในมาตรา ๑๓๔ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใ้ชค้วาม
ต่อไปน้ีแทน “มาตรา ๑๓๔ หา้มมิใหผู้ใ้ดแข่งรถในทาง เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากเจา้พนกังานจราจร 

 หา้มมิใหผู้ใ้ดจดั สนบัสนุน หรือส่งเสริมใหมี้การแข่งรถในทาง เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจาก        
เจา้พนกังานจราจร” 

 มาตรา ๑๗  ใหย้กเลิกความในมาตรา ๑๔๐ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใ้ชค้วาม
ต่อไปน้ีแทน “มาตรา ๑๔๐  เม่ือเจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีพบวา่ผูข้บัข่ีผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามบท
แห่งพระราชบญัญติัน้ี หรือกฎหมายอนัเก่ียวกบัรถนั้น ๆ จะวา่กล่าว ตกัเตือนผูข้บัข่ี หรือออกใบสั่งใหผู้ข้บัข่ีชาํระค่าปรับ
ตามท่ีเปรียบเทียบก็ได ้ในกรณีท่ีไม่พบตวัผูข้บัข่ีก็ใหติ้ดหรือผกูใบสั่งไวท่ี้รถท่ีผูข้บัข่ีเห็นไดง่้าย 
 สาํหรับความผดิท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา ๑๕๗ ทว ิมาตรา ๑๕๙ มาตรา ๑๖๐ และมาตรา ๑๖๐ ทว ิหา้มมิใหว้า่
กล่าวตกัเตือนหรือทาํการเปรียบเทียบ 
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 ในการออกใบสั่งใหผู้ข้บัข่ีชาํระค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบตามวรรคหน่ึงเจา้พนกังานจราจรหรือพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีจะเรียกเก็บใบอนุญาตขบัข่ีไวเ้ป็นการชัว่คราวก็ไดแ้ต่ตอ้งออกใบรับแทนใบอนุญาตขบัข่ีใหแ้ก่ผูข้บัข่ีไว ้และ           
เจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งรีบนาํใบอนุญาตขบัข่ีท่ีเรียกเก็บไวไ้ปส่งมอบพนกังานสอบสวนภายในแปด    
ชัว่โมง นบัแต่เวลาท่ีออกใบสั่งใบรับแทนใบอนุญาตขบัข่ีท่ีออกใหต้ามวรรคสามใหใ้ชแ้ทนใบอนุญาตขบัข่ีไดเ้ป็นการ
ชัว่คราวไม่เกินเจ็ดวนั เม่ือพนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี หรือพนกังานสอบสวนไดว้า่กล่าวตกัเตือน หรือทาํการ
เปรียบเทียบปรับและผูข้บัข่ีไดช้าํระค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบแลว้ ใหคื้นใบอนุญาตขบัข่ีทนัทีในกรณีเจา้พนกังานจราจร
หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีออกใบสั่งแต่ไม่พบตวัผูข้บัข่ีใหส้ันนิษฐานวา่เจา้ของรถหรือผูค้รอบครองรถเป็นผูก้ระทาํผิด
ดงักล่าว เวน้แต่สามารถพิสูจน์ไดว้า่ผูอ่ื้นเป็นผูข้บัข่ีการกาํหนดจาํนวนค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ท่ีอธิบดีกาํหนดใบสั่งและใบรับแทนใบอนุญาตขบัข่ีใหท้าํตามแบบท่ีเจา้พนกังานจราจรกาํหนด” 

 มาตรา ๑๘  ใหย้กเลิกความในมาตรา ๑๔๑ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใ้ชค้วาม
ต่อไปน้ีแทน“มาตรา ๑๔๑ ผูข้บัข่ีหรือเจา้ของรถซ่ึงไดรั้บใบสั่งตามมาตรา ๑๔๐ อาจเลือกปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ดงัต่อไปน้ี 
(๑.) ชาํระค่าปรับตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นใบสั่งหรือตามจาํนวนท่ีพนกังานสอบสวนแจง้ใหท้ราบณ สถานท่ีท่ีระบุไวใ้น

ใบสั่งหรือสถานท่ีท่ีอธิบดีกาํหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในวนั เวลา ท่ีระบุไวใ้นใบสั่ง 
(๒)ชาํระค่าปรับตามจาํนวนท่ีระบุไวใ้นใบสั่งโดยการส่งธนาณติัหรือการส่งตัว๋แลกเงินของธนาคารโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน สั่งจ่ายใหแ้ก่อธิบดีพร้อมดว้ยสาํเนาใบสั่งไปยงัสถานท่ี และภายในวนั เวลา ท่ีระบุไวใ้นใบสั่ง เม่ือผูไ้ดรั้บ
ใบสั่งไดช้าํระค่าปรับครบถว้นถูกตอ้งแลว้ ใหค้ดีเป็นอนัเลิกกนั และในกรณีท่ีเจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี
ไดเ้รียกเก็บใบอนุญาตขบัข่ีไวใ้หเ้จา้พนกังานจราจรหรือพนกังานจราจรหรือพนกังานสอบสวนรีบจดัส่งใบอนุญาตขบัข่ีท่ี
เรียกเก็บไวคื้นให้แก่ผูไ้ดรั้บใบสั่งโดยเร็ว และใหถื้อวา่ใบรับการส่งธนาณติั หรือใบรับการส่งตัว๋แลกเงินประกอบกบั
ใบสั่งเป็นใบแทนใบอนุญาตขบัข่ีไดเ้ป็นเวลาสิบวนั นบัแต่วนัท่ีส่งธนาณติั หรือตัว๋แลกเงินดงักล่าว วธีิการชาํระค่าปรับ
โดยส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนและวธีิการส่งใบอนุญาตขบัข่ีคืนใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บใบสั่งใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีอธิบดี
กาํหนด” 

 มาตรา ๑๙  ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นมาตรา ๑๔๑ ทว ิแห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

“มาตรา ๑๔๑ ทว ิในกรณีท่ีผูข้บัข่ีหรือเจา้ของรถซ่ึงไดรั้บใบสั่งไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๑๔๑ ใหพ้นกังาน     สอบสวนมี
อาํนาจดงัต่อไปน้ี 

(๑.) ในกรณีท่ีทราบท่ีอยูข่องผูข้บัข่ีหรือท่ีอยูข่องเจา้ของรถให้พนกังานสอบสวนออก 



๔๗ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

หมายเรียกผูข้บัข่ีหรือเจา้ของรถใหม้ารายงานตวัท่ีพนกังานสอบสวน ในกรณีดงักล่าวน้ีผูไ้ดรั้บหมายเรียกตอ้งมารายงาน
ตวัตามวนั เวลา และ ณ สถานท่ีท่ีระบุไวใ้นหมายเรียก และใหพ้นกังานสอบสวนดาํเนินการเปรียบเทียบและวา่กล่าว
ตกัเตือนผูไ้ดรั้บหมายเรียกดงักล่าว 

(๒.) ในกรณีท่ีไม่อาจส่งหมายเรียกใหแ้ก่ผูข้บัข่ีหรือเจา้ของรถไดใ้หพ้นกังานสอบสวนแจง้ 
เป็นหนงัสือไปยงันายทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์และตามกฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งทางบก เพื่อใหน้ายทะเบียน
แจง้ใหผู้ม้าติดต่อขอชาํระภาษีประจาํปีสาํหรับรถคนันั้นไปรายงานตวัท่ีพนกังานสอบสวนตามหมายเรียก ถา้ผูม้าติดต่อขอ
ชาํระภาษีประจาํปีเป็นเพียงตวัแทนของเจา้ของรถ ใหผู้ม้าติดต่อแจง้ให้เจา้ของรถทราบ เพื่อไปรายงานตวัท่ีพนกังาน
สอบสวนตามหมายเรียก ในกรณีดงักล่าวน้ี ใหน้ายทะเบียนงดรับชาํระภาษีประจาํปี สาํหรับรถคนันั้นไวเ้ป็นการชัว่คราว
จนกวา่จะไดรั้บแจง้จากพนกังานสอบสวนวา่ไดมี้การปฏิบติัตามหมายเรียกนั้นแลว้ การงดรับชาํระภาษีประจาํปีไม่เป็น
เหตุใหผู้น้ั้นไม่ตอ้งชาํระเงินเพิ่มตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนตห์รือกฎหมายวา่ดว้ยการขนส่งทางบก แลว้แต่กรณี” 

 มาตรา ๒๐  ใหย้กเลิกความในมาตรา ๑๔๒ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใ้ชค้วาม
ต่อไปน้ีแทน  “มาตรา ๑๔๒ เจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอาํนาจสั่งใหผู้ข้บัข่ีหยดุในเม่ือ 

(๑.) รถนั้นมีสภาพไม่ถูกตอ้งตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา ๖ 
(๒)เห็นวา่ผูข้บัข่ีหรือบุคคลใดในรถนั้นไดฝ่้าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามบทแห่งพระราชบญัญติัน้ี 
หรือกฎหมายอนัเก่ียวกบัรถนั้น ๆ ในกรณีท่ีเจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานสอบสวนหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีเห็นวา่ผูข้บั
ข่ีฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ (๑) หรือ (๒) ใหเ้จา้พนกังานจราจรหรือพนกังานสอบสวนหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอาํนาจสั่งใหมี้การ
ทดสอบผูข้บัข่ีดงักล่าววา่หยอ่นความสามารถในอนัท่ีจะขบัหรือเมาสุราหรือของเมาอยา่งอ่ืนหรือไม่การทดสอบตามวรรค
สอง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง” 

 มาตรา ๒๑  ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นมาตรา ๑๔๓ ทว ิแห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

“มาตรา ๑๔๓ ทว ิ เจา้พนกังานจราจร พนกังานเจา้หนา้ท่ี หรือผูต้รวจการมีอาํนาจสั่งใหผู้ข้บัข่ีหยดุรถเพื่อทาํการตรวจสอบ
ใหเ้ม่ือรถนั้นมีสภาพไม่ถูกตอ้งตามท่ีบญัญติัไวใ้นมาตรา ๑๐ ทว ิและมีอาํนาจสั่งเป็นหนงัสือใหร้ะงบัการใชร้ถนั้นเป็นการ
ชัว่คราวและใหเ้จา้ของรถหรือผูข้บัข่ีซ่อมหรือแกไ้ขรถให้ถูกตอ้ง” 

 มาตรา ๒๒  ใหย้กเลิกความในมาตรา ๑๔๔ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

“มาตรา ๑๔๔ เม่ือเจา้ของรถหรือผูข้บัข่ีไดซ่้อมหรือแกไ้ขรถถูกตอ้งตามคาํสั่งเจา้พนกังานจราจร พนกังานเจา้หนา้ท่ี หรือ
ผูต้รวจการ ซ่ึงสั่งตามมาตรา ๑๔๓ หรือมาตรา ๑๔๓ ทว ิแลว้ ใหน้าํรถไปใหเ้จา้พนกังานจราจรหรือผูท่ี้อธิบดีแต่งตั้งใหมี้
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อาํนาจตรวจรถตรวจรับรอง เจา้ของรถหรือผูข้บัข่ีจะนาํออกใชใ้นทางไดเ้ม่ือไดรั้บใบตรวจรับรองการตรวจรับรองรถตาม
วรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามวธีิการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง” 

 มาตรา ๒๓  ใหย้กเลิกความในมาตรา ๑๔๕ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใ้ช้
ความต่อไปน้ีแทน 
 “มาตรา ๑๔๕ บรรดาความผิดตามพระราชบญัญติัน้ีนอกจากความผดิท่ีกาํหนดโทษไวใ้นมาตรา ๑๔๗ ทว ิ
มาตรา ๑๕๙ ทว ิมาตรา ๑๖๐ และมาตรา ๑๖๐ ทว ิใหพ้นกังานสอบสวนผูมี้อาํนาจทาํการสอบสวนตามประมวลกฎหมาย
วธีิพิจารณาความอาญามีอาํนาจเปรียบเทียบหรือวา่กล่าวตกัเตือนได ้
 ในกรณีท่ีผูข้บัข่ีไดข้บัรถชนหรือโดนคนเดินเทา้ท่ีขา้มทางนอกทางขา้มและอยูใ่นระหวา่งทางขา้มกบั
เคร่ืองหมายจราจรแสดงเขตทางขา้ม หรือท่ีขา้มนอกทางขา้มโดยลอดขา้ม หรือผา่นส่ิงปิดกั้น หรือแผงปิดกั้นท่ีเจา้
พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีนาํมาวางหรือตั้งอยูบ่นทางเทา้หรือกลางถนน เม่ือพนกังานสอบสวนมีเหตุอนัควร
เช่ือวา่ผูข้บัข่ีซ่ึงเป็นผูต้อ้งหาไดใ้ชค้วามระมดัระวงัตามความในมาตรา ๓๒ แลว้ ใหพ้นกังานสอบสวนมีอาํนาจปล่อยตวั
ผูต้อ้งหาไปชัว่คราวโดยไม่มีประกนัได ้เม่ือผูต้อ้งหาหรือผูป้ระโยชน์เก่ียวขอ้งร้องขอ” 

 มาตรา ๒๔  ใหย้กเลิกความในมาตรา ๑๕๒ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใ้ช้
ความต่อไปน้ีแทน 
 “มาตรา ๑๕๒ ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๗ มาตรา ๑๐ ทว ิมาตรา ๑๓ วรรคหน่ึง มาตรา ๑๕ วรรค
หน่ึง มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ (๑) มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา 
๔๙ มาตรา๕๐ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๗ วรรคหน่ึง มาตรา ๗๓ วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม มาตรา ๗๗ วรรคหน่ึง 
มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๙  วรรคหน่ึง มาตรา ๙๐ มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ วรรคหน่ึง มาตรา 
๙๕ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๒๗ มาตรา ๑๒๘ หรือมาตรา ๑๓๐ หรือไม่ปฏิบติัตามประกาศท่ีอธิบดีกาํหนดตามมาตรา ๑๕ 
วรรคสอง หรือไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๙๖ วรรคสอง ตอ้งระวางโทษปรับ
ไม่เกินหน่ึงพนับาท” 

 มาตรา ๒๕  ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (๓) ของมาตรา ๑๕๔ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 ฝ่าฝืนคาํสั่งเจา้พนกังานจราจร พนกังานเจา้หนา้ท่ี หรือผูต้รวจการตามมาตรา ๑๔๓ ทวิ” 
 มาตรา ๒๖  ใหย้กเลิกความในมาตรา ๑๕๖ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใ้ชค้วาม
ต่อไปน้ีแทน “มาตรา ๑๕๖ ผูใ้ดนาํรถท่ีเจา้พนกังานจราจร พนกังานเจา้หนา้ท่ี หรือผูต้รวจการไดส้ั่งใหเ้จา้ของรถหรือผูข้บั
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ข่ีซ่อมหรือแกไ้ขตามมาตรา ๑๔๓ หรือมาตรา ๑๔๓ ทว ิไปใชใ้นทางโดยยงัมิไดรั้บใบตรวจรับรองตามมาตรา ๑๔๔ ตอ้ง
ระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท และปรับรายวนัอีกวนัละหา้ร้อยบาทจนกวา่จะปฏิบติัใหถู้กตอ้ง” 

 มาตรา ๒๗  ใหย้กเลิกความในมาตรา ๑๕๗ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใ้ช้
ความต่อไปน้ีแทน 
 “มาตรา ๑๕๗ ผูใ้ดฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๓ (๓) (๔) (๖) หรือ (๗) มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ 
มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๓ มาตรา ๖๕ วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๑๒๕  ตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่ส่ีร้อยบาทถึง     
หน่ึงพนับาท  
 มาตรา ๒๘ ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นมาตรา ๑๕๗ ทว ิแห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  
 “มาตรา ๑๕๗ ทว ิผูข้บัข่ีผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ ทว ิวรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับตั้งแต่หา้พนับาทถึงสองหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ และใหศ้าลสั่งพกัใชใ้บอนุญาตขบัข่ีมีกาํหนดไม่นอ้ยกวา่หก
เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขบัข่ี 
 ถา้การกระทาํความผดิตามมาตรา ๔๓ ทว ิวรรคหน่ึง เป็นเหตุใหผู้อ่ื้นไดรั้บอนัตรายสาหสัผูก้ระทาํตอ้งระวาง
โทษจาํคุกไม่เกินสามปี หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงส่ีหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ และใหศ้าลสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขบัข่ี และถา้การกระทาํนั้นเป็นเหตุใหผู้อ่ื้นถึงแก่ความตาย ผูก้ระทาํตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับตั้งแต่สี
หม่ืนบาทถึงแปดหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ และใหศ้าลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขบัข่ี” 

 มาตรา ๒๙  ใหย้กเลิกความในมาตรา ๑๕๙ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใ้ชค้วาม
ต่อไปน้ีแทน “มาตรา ๑๕๙ ผูข้บัข่ีผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามคาํสั่งเจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงสั่งตามมาตรา ๕๙ 
วรรคหน่ึง หรือขดัขวางเจา้พนกังานจราจร หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีมิใหเ้คล่ือนยา้ยรถหรือมิใหใ้ชเ้คร่ืองมือบงัคบัรถมิให้
เคล่ือนยา้ยตามมาตรา ๕๙ วรรคสอง ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหา้พนับาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 
 ผูใ้ดทาํใหเ้สียหาย ทาํลาย ทาํใหเ้ส่ือมค่า หรือทาํใหใ้ร้ประโยชน์ซ่ึงเคร่ืองมือบงัคบัรถมิใหเ้คล่ือนยา้ยหรือ
เคล่ือนยา้ยรถท่ีเจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดใ้ชเ้คร่ืองมือบงัคบัมิให้เคล่ือนยา้ยตามมาตรา ๕๙ วรรคสอง 
โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานสอบสวน ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกิน
หา้พนับาทหรือทั้งจาํทั้งปรับ” 

 มาตรา ๓๐  ใหย้กเลิกความในมาตรา ๑๖๐ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใ้ชค้วาม
ต่อไปน้ีแทน “มาตรา ๑๖๐ ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๗๘ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับตั้งแต่สองพนั
บาทถึงหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับถา้การไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๘๗ เป็นเหตุใหบุ้คคลอ่ืนไดรั้บอนัตรายสาหสัหรือตาย 



๕๐ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

ผูไ้ม่ปฏิบติัตามตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั้งแต่หา้พนับาทถึงสองหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับผูใ้ดฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๔๓ (๑) (๒) (๕) หรือ (๘) ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับตั้งแต่สองพนับาท
ถึงหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ” 

 มาตรา ๓๑  ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นมาตรา ๑๖๐ ทว ิแห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 “มาตรา ๑๖๐ ทว ิผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๑๓๔ ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับตั้งแต่สองพนับาท
ถึงหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ และใหศ้าลสั่งพกัใชใ้บอนุญาตขบัข่ีของผูน้ั้น มีกาํหนดไม่นอ้ยกวา่หน่ึงเดือน หรือเพิก
ถอนใบอนุญาตขบัข่ี” 

 มาตรา ๓๒  ใหย้กเลิกความในมาตรา ๑๖๑แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใ้ชค้วาม
ต่อไปน้ีแทน “มาตรา ๑๖๑ ในกรณีท่ีผูข้บัข่ีผูใ้ดไดก้ระทาํความผดิตามพระราชบญัญติัน้ีใหผู้บ้ญัชาการตาํรวจนครบาล ผู ้
บญัชาการตาํรวจภูธร ผูบ้งัคบัการตาํรวจจราจร ผูบ้งัคบัการตาํรวจทางหลวง หรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบอาํนาจจากผูด้าํรงตาํแหน่ง
ดงักล่าวมีอาํนาจสั่งยดึใบอนุญาตขบัข่ีของผูน้ั้นมีกาํหนดคร้ังละไม่เกินหกสิบวนัผูส้ั่งยดึใบอนุญาตขบัข่ีตามวรรคหน่ึงอาจ
บนัทึกการยดึและคะแนนไวด้า้นหลงัใบอนุญาตขบัข่ีท่ีถูกยดึ และดาํเนินการอบรม ทดสอบผูข้บัข่ีท่ีกระทาํผดิซํ้ าตั้งแต่สอง
คร้ังภายในหน่ึงปี รวมทั้งสั่งพกัใชใ้บอนุญาตขบัข่ีท่ีเสียคะแนนมากของผูข้บัข่ีนั้นมีกาํหนดคร้ังละไม่เกินเกา้สิบวนัการ
ดาํเนินการบนัทึกคะแนน อบรม ทดสอบผูข้บัข่ีท่ีกระทาํผิด  และการพกัใชใ้บอนุญาตขบัข่ีใหเ้ป็นไปตามท่ีอธิบดีกาํหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาผูข้บัข่ีซ่ึงถูกสั่งยดึใบอนุญาตขบัข่ีตามวรรคหน่ึง หรือถูกสั่งพกัใชใ้บอนุญาตขบัข่ีตาม
วรรคสองมีสิทธิอุทธรณ์คาํสั่งต่ออธิบดีภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีถูกสั่งยดึหรือสั่งพกัใชใ้บอนุญาตขบัข่ีใหอ้ธิบดีวินิจฉยั
อุทธรณ์ตามวรรคส่ีภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํอุทธรณ์ถา้ไม่ไดว้นิิจฉยัช้ีขาดภายในเวลาดงักล่าว ใหถื้อวา่อธิบดี
วนิิจฉยัไม่ใหย้ดึใบอนุญาตขบัข่ีหรือไม่พกัใชใ้บอนุญาตขบัข่ีตามคาํอุทธรณ์ของผูข้บัข่ีคาํวนิิจฉยัของอธิบดีใหเ้ป็นท่ีสุด” 

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
      อานนัท ์ ปันยารชุน 
         นายกรัฐมนตรี 
 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้
ใชบ้งัคบัมาเป็นเวลานานแลว้ บทบญัญติับางประการแห่งพระราชบญัญติัดงักล่าวไม่เหมาะสมกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนั 
สมควรแกไ้ขเพิ่มเติมบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
เพื่อใหเ้กิดความสะดวกและความปลอดภยัในการจราจร จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
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พระราชบัญญัติ 
                                                   คณะกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก (ฉบบัท่ี ๒) 
                                                                                     พ.ศ. ๒๕๓๕ 
                                                                                ________________ 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๑๓ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เป็นปีท่ี ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบนั 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศวา่ 
 โดยท่ีเป็นการสมควรแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายวา่ดว้ยคณะกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยคาํแนะนาํและยนิยอมสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
ทาํหนา้ท่ีรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 
 มาตรา ๑  พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัคณะกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก (ฉบบัท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๓๕“ 

 มาตรา ๒  พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 มาตรา ๓  ใหย้กเลิกความในมาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญติัคณะกรรมการจดัระบบการจราจร
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๑ และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน “มาตรา ๔ ใหมี้คณะกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก 
ประกอบดว้ยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีคนหน่ึงซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรอง
ประธานกรรมการ รัฐมนตรีประจาํสาํนกันายกรัฐมนตรีคนหน่ึงซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม ปลดักระทรวงมหาดไทย ปลดักระทรวงคมนาคม ผูอ้าํนวยการ
สาํนกังบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร และ
ผูท้รงคุณวุฒิอีกไม่เกินหกคนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการและใหเ้ลขาธิการคณะกรรมการจดัระบบการจราจร
ทางบก เป็นกรรมการและเลขานุการ 



๕๒ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญดา้นการวางแผนจราจร วศิวกรรมจราจร วศิวกรรม
ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐศาสตร์ เศรษฐกิจการคลงั หรือการผงัเมืองมาตรา ๕  คณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
(๑.)   เสนอนโยบายและแผนหลกัต่อคณะรัฐมนตรี 

(๒)พิจารณาให้ความเห็นชอบ โครงการ วงเงินลงทุน รวมทั้งพิจารณากาํหนดโครงการท่ีจะใชเ้งินกู ้ความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ และการเขา้ร่วมลงทุนของภาคเอกชนของหน่วยงานท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัการจราจร เพื่อดาํเนินการให้
เป็นไปตามแผนหลกั 
(๓)กาํหนดมาตรฐานเก่ียวกบัการจดัระบบการจราจรทางบกเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
(๔)กาํหนดมาตรการเก่ียวกบัการแกปั้ญหาการจราจรทางบกตลอดจนกาํกบัดูแล เร่งรัดการปฏิบติังานของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง และประสานการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามมาตรการนโยบาย และแผนหลกัท่ีกาํหนด 
(๕)พิจารณาเร่ืองอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัการจดัระบบการจราจรทางบกตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

 (๖)ปฏิบติัการในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการจดัระบบการจราจรทางบกตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
(๗)เสนอแนะใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายเก่ียวกบัจราจรทางบก หรือกฎหมายอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อการจดัระบบ
การจราจรทางบกให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

 (๘) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการในการปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวขา้งตน้ 
คณะกรรมการอาจมอบใหส้าํนกังานคณะกรรมการจดัระบบการจราจรทางบกเป็นผูป้ฏิบติั หรือเตรียมขอ้เสนอมายงั
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาดาํเนินการต่อไปก็ได”้ 

 มาตรา ๔  ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นมาตรา ๕ ทว ิและมาตรา ๕ ตรี แห่งพระราชบญัญติัคณะกรรมการ
จดัระบบการจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 “มาตรา ๕ ทว ิกรรมการผูท้รงคุณวฒิุอยูใ่นตาํแหน่งคราวละสองปี 
ในกรณีท่ีกรรมการผูท้รงคุณวฒิุพน้จากตาํแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพิ่มข้ึนในระหวา่ง
ท่ีกรรมการซ่ึงแต่งตั้งไวแ้ลว้ยงัมีวาระอยูใ่นตาํแหน่ง ใหผู้ไ้ดรั้บแต่งตั้งดาํรงตาํแหน่งแทนหรือเป็นกรรมการเพิ่มข้ึนอยูใ่น
ตาํแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงไดแ้ต่งตั้งไวแ้ลว้เม่ือครบกาํหนดตามวาระดงักล่าวในวรรคหน่ึง หากยงั
มิไดมี้การแต่งตั้งกรรมการข้ึนใหม่ ใหก้รรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระนั้นอยูใ่นตาํแหน่งเพื่อดาํเนินงานต่อไป
จนกวา่คณะกรรมการ ซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งใหม่เขา้รับหนา้ท่ีกรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งอีกได ้
มาตรา ๕ ตรี นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระตามมาตรา ๕ ทว ิกรรมการผูท้รงคุณวฒิุพน้จากตาํแหน่งเม่ือ 
(๑.)     ตาย 



๕๓ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 (๒)             ลาออก 
(๓) คระรัฐมนตรีใหอ้อก 
(๒.) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๓.) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๔.) ไดรั้บโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรับความผดิท่ีไดก้ระทาํโดยประมาท

หรือความผดิลหุโทษ” 

 มาตรา ๕  ใหย้กเลิกความในมาตรา ๑๐  แห่งพระราชบญัญติัคณะกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก พ.ศ. 

๒๕๒๑ และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทนมาตรา ๑๐ ใหจ้ดัตั้งสาํนกังานคณะกรรมการจดัระบบการจราจรทางบกข้ึนในสาํนกั
นายกรัฐมนตรี และใหมี้อาํนาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
(๑.)               ศึกษา สาํรวจ วเิคราะห์สภาพการจราจรทางบก เพื่อวางแผนหลกัเสนอแนวนโยบายและกาํหนดมาตรฐานท่ี

เก่ียวกบัการจดัระบบการจราจรตลอดจนมาตรการในการแกไ้ขปัญหาการจราจรใหค้ณะกรรมการพิจารณา 
(๒.) วเิคราะห์และกลัน่กรองความเหมาะสมดา้นเทคนิคเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และการผงัเมืองของแผนงานและ

โครงการเสนอต่อคณะกรรมการ 
(๓.) รวบรวมระบบขอ้มูลดา้นการจราจร เพื่อเผยแพร่หรือจาํหน่ายแก่หน่วยราชการและภาคเอกชน 
(๔.) พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายเก่ียวกบัการจราจรทางบกหรือ

กฎหมายอ่ืนท่ีมีผลกระทบกระเทือนต่อการจดัระบบการจราจรทางบกใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
(๕.) พิจารณาจดัทาํโครงการศึกษา ฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ท่ีเก่ียวกบัการจดัระบบการจราจรทางบก 
(๖.)              ปฏิบติัการและประสานงานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ท่ีของสาํนกังานคณะกรรมการ

จดัระบบการจราจรทางบก หรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย” 

 มาตรา ๖  ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นมาตรา ๑๐ ทว ิ แห่งพระราชบญัญติัคณะกรรมการจดัระบบการจราจรทาง
บก พ.ศ. ๒๕๒๑ “มาตรา ๑๐ ทว ิใหมี้เลขาธิการคณะกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก มีอาํนาจหนา้ท่ีควบคุมดูแล
โดยทัว่ไป และรับผิดชอบในการปฏิบติัราชการของสาํนกังานคณะกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก ข้ึนตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี และจะใหมี้รองเลขาธิการเป็นผูช่้วยปฏิบติัราชการก็ได”้ 
 
 



๕๔ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 มาตรา ๗  ใหย้กเลิกความในมาตรา ๑๑  แห่งพระราชบญัญติัคณะกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก พ.ศ. 
๒๕๒๑ และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน“มาตรา ๑๑ ใหน้ายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี” 

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
     อานนัท ์ ปันยารชุน 
       นายกรัฐมนตรี 
 

หมายเหตุ   :-   เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบญัญติัคณะกรรมการจดัระบบ
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๑ มีสาระสาํคญับางประการยงัไม่เหมาะสม สมควรแกไ้ข เพิ่มเติมองคป์ระกอบของ
คณะกรรมการจดัระบบการจราจรทางบก และใหน้ายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ กบัเพิ่มอาํนาจหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการและสาํนกังานคณะกรรมการจดัระบบการจราจรทางบกใหม้ากข้ึน และใหส้าํนกังานคณะกรรมการจกั
ระบบจราจรทางบกเป็นส่วนราชการข้ึนกบัสาํนกันายกรัฐมนตรี เพื่อใหก้ารปฏิบติัราชการเกิดความคล่องตวั มี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนัมากยิง่ข้ึน จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                   พระราชบญัญติั 
                                                     จดัระเบียบการจอดยานยนตใ์นเขตเทศบาลและสุขาภิบาล 
                                                                          (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
                                                                              __________________ 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๑๙ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เป็นปีท่ี ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบนั 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศวา่ 
 โดยท่ีเป็นการสมควรแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายวา่ดว้ยการจดัระเบียบการจอดยานยนตใ์นเขตเทศบาลและ
สุขาภิบาล 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยคาํแนะนาํและยนิยอมสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
ทาํหนา้ท่ีรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 
 มาตรา ๑  พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัจดัระเบียบการจอดยานยนตใ์นเขตเทศบาลและ
สุขาภิบาล (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕“ 

 มาตรา ๒  พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 มาตรา ๓  ใหย้กเลิกความใน (๓) ของมาตรา ๔ แห่งพระราชบญัญติัจดัระเบียบการจอดยานยนตใ์นเขต
เทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๓ และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
       “(๓) กาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมจอดยานยนตไ์ม่เกินอตัราท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง” 

 มาตรา ๔   ใหย้กเลิกความในมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบญัญติัจดัระเบียบการจอดยานยนตใ์นเขต
เทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๓ และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 



๕๖ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 “มาตรา ๗ ผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้บญัญติั เทศบญัญติัหรือขอ้บงัคบัสุขาภิบาลท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ี ตอ้งระวาง
โทษปรับตั้งแต่สองร้อยบาทถึงหน่ึงพนับาท 
  มาตรา ๘ ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามคาํสั่งของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามมาตรา ๖ ตอ้งระวางโทษปรับตั้งแต่หา้ร้อยบาท
ถึงสองพนับาท” 

 มาตรา ๕  ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็นมาตรา ๘ ทว ิ แห่งพระราชบญัญติัคณะกรรมการจดัระเบียบการจอดยาน
ยนตใ์นเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 “มาตรา ๘ ทว ิบรรดาความผิดตามพระราชบญัญติัน้ี ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอาํนาจเปรียบเทียบได ้

การเปรียบเทียบความผดิตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยซ่ึงประกาศในราช 
กิจจานุเบกษา” 

 มาตรา ๖ ใหย้กเลิกความในมาตรา ๑๒  แห่งพระราชบญัญติัจดัระเบียบการจอดยานยนตใ์นเขตเทศบาลและ
สุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๓ และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

 “มาตรา ๑๒ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตราพระราชบญัญติัน้ี และใหมี้อาํนาจออก
กฎกระทรวงเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี” 

 มาตรา ๗  ใหย้กเลิกบญัชีอตัราค่าธรรมเนียมจอดยานยนตใ์นท่ีท่ีกาํหนดและจดัไวท้า้ยพระราชบญัญติัจดั
ระเบียบการจอดยานยนตใ์นเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๓ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี 
๒๑๔ ลงวนัท่ี ๒๐ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 

 มาตรา ๘  ใหอ้อกกฎกระทรวงตามมาตรา ๔ (๓)  แห่งพระราชบญัญติัจดัระเบียบการจอดยานยนตใ์นเขต
เทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๓ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัน้ี ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ี
ใชบ้งัคบั 
 อตัราค่าธรรมเนียมท่ีไดก้าํหนดข้ึนและใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีมีผลใชบ้งัคบัใหค้งใชบ้งัคบั
ต่อไปจนกวา่จะมีขอ้บญัญติั เทศบญัญติัหรือขอ้บงัคบัสุขาภิบาลข้ึนใหม่ตามพระราชบญัญติัน้ี 
 มาตรา ๙  ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตราพระราชบญัญติัน้ี 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
     อานนัท ์ ปันยารชุน 
       นายกรัฐมนตรี 



๕๗ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีเป็นการสมควรแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญติั
ระเบียบการจอดยานยนตใ์นเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๓ เพื่อใหก้ารจดัระเบียบการจอดยานยนตใ์นเขต
เทศบาลและสุขาภิบาลมีประสิทธิภาพมากข้ึนและใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอาํนาจดาํเนินการกบัผูก้ระทาํความผดิตรา
พระราชบญัญติัน้ีไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สมควรแกไ้ขอตัราโทษปรับผูฝ่้าฝืนเทศบญัญติัหรือขอ้บงัคบัของ
สุขาภิบาลท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ีและผูซ่ึ้งไม่ปฏิบติัตามคาํสั่งของพนกังานเจา้หนา้ท่ีใหสู้งข้ึน และเพิ่มอาํนาจ
พนกังานเจา้หนา้ท่ีใหมี้อาํนาจเปรียบเทียบไดพ้ร้อมทั้งกาํหนดให้รัฐมนตรีมีอาํนาจออกกฎกระทรวงกาํหนดอตัรา
ค่าธรรมเนียมจอดยานยนตเ์พื่อใหมี้ความคล่องตวัยิง่ข้ึน จึงจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
                                                                           กฏกระทรวง 
                                                                         (พ.ศ. ๒๕๒๒) 
                                     ออกตามความในพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
                                                                           ____________ 
 
 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒          
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไวด้งัต่อไปน้ี 
 ใหก้าํหนดรถท่ีมีลอ้หรือส่วนท่ีสัมผสักบัผวิทางไม่ใช่ยางท่ีไดรั้บยกเวน้ใหใ้ชใ้นทางเดินรถได ้ดงัต่อไปน้ี 
(๑.) รถสาํหรับใชใ้นการสงคราม 
(๒.) รถสาํหรับใชใ้นราชการตาํรวจ 
          ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๒ 

                                          พลเอก เล็ก  แนวมาลี 
                              รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖ ตอนท่ี ๙๕ (ฉบบัพิเศษ)     ๑๔ มิถุนายน ๒๕๒๒) 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
มาตรา ๑๐ หา้มมิใหผู้ใ้ดนาํรถท่ีมีลอ้หรือส่วนท่ีสัมผสักบัผวิทางไม่ใช่ยางมาใชใ้นทางเดินรถ เวน้แต่เป็นรถท่ีไดรั้บยกเวน้
ตามท่ีกาํหนดในกฎกระกระทรวง หรือเป็นรถท่ีไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานจราจร ในการน้ีสมควรยกเวน้รถท่ีมีลกัษณะ
ดงักล่าว เฉพาะท่ีใชใ้นการสงครามหรือใชใ้นราชการตาํรวจ จึงจาํเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 



๕๘ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

กฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๒) 
ออกตามความในพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
____________ 
 

 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๕  มาตรา ๑๑ และมาตรา ๖๑ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 

๒๕๒๒ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมทหาดไทยออกกฏกระทรวงไวด้งัต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑  รถทุกชนิดท่ีอยูใ่นความควบคุมของกฏหมายวา่ดว้ยการขนส่งทางบกตอ้งมีโคมไฟตามประเภทและ
ลกัษณะท่ีกาํหนดตามกฏหมายวา่ดว้ยการขนส่งทางบก 
 ข้อ ๒  รถยนตต์อ้งมีโคมไฟหนา้รถ และโคมไฟทา้ยรถ ดงัต่อไปน้ี 
(๑.) โคมไฟหนา้รถมี ๓ ประเภท คือ 
(ก.) โคมไฟแสงพุง่ไกล ใหติ้ดหนา้รถขา้งละหน่ึงดวงสูงจากพื้นทางราบถึงจุดศูนยก์ลางดวง 
โคมไม่นอ้ยกวา่ ๐.๖๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๑.๓๕ เมตร โคมไฟทั้งสองขา้งตอ้งอยูใ่นระดบัเดียวกนั ใชไ้ฟแสงขาวมีกาํลงัไฟ
เท่ากนัไม่เกินดวงละ ๕๐ วตัต ์มีแสงสวา่งใหเ้ป็นพื้นทางไดช้ดัเจนในระยะไม่นอ้ยกวา่ ๑๐๐ เมตร  ศูนยร์วมแสงตอ้งไม่สูง
กวา่แนวขนานกบัพื้นทางราบ และไม่เฉไปทางขวา ในกรณีท่ีเป็นรถยนตส์ามลอ้ใหใ้ชโ้คมไฟประเภทน้ีเพียงดวงเดียวโดย
ติดไวท่ี้กลางหนา้รถ 
(ข.) โคมไฟแสงพุง่ตํ่า ใหติ้ดหนา้รถขา้งละหน่ึงดวง สูงจากพื้นทางราบถึงจุดศูนยก์ลางดวง 
โคมไม่นอ้ยกวา่ ๐.๖๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๑.๓๕ เมตร โคมไฟทั้งสองขา้งตอ้งอยูใ่นระดบัเดียวกนัใชไ้ฟแสงขาวมีกาํลงไฟ
เท่ากนัไม่เกินดวงละ ๕๐ วตัตมี์แสงสวา่งใหเ้ห็นพื้นทางไดช้ดัเจนในระยะไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ เมตร ศูนยร์วมแสงตอ้งอยูต่ ํ่า
กวา่แนวขนานกบัพื้นทางราบไม่นอ้ยกวา่ ๒ องศา หรือ ๐.๒๐ เมตร ในระยะ ๗.๕๐ เมตร และไม่เฉไปทางขวา ในกรณีท่ี
เป็นรถยนตส์ามลอ้ใหใ้ชโ้คมไฟประเภทน้ีเพียงดวงเดียวโดยติดไวท่ี้กลางหนา้รถ 
(ค.) โคมไฟเล็ก ใหติ้ดหนา้รถอยา่งนอ้ยขา้งละหน่ึงดวง โดยให้อยูด่า้นริมสุดแต่จะลํ้าเขา้มา 
ไดไ้ม่เกิน ๐.๔๐ เมตร โคมไฟทั้งสองขา้งตอ้งอยูใ่นระดบัเดียวกนัใชไ้ฟแสงขาวหรือแสงเหลือง มีกาํลงัไฟเท่ากนัไม่เกิน
ดวงละ ๑๐ วตัต ์และตอ้งมีแสงสวา่งสามารถมองเห็นไดจ้ากระยะไม่นอ้ยกวา่ ๑๕๐ เมตรโคมไฟแสงพุง่ไกล โคมไฟแสง
พุง่ตํ่า และโคมไฟเล็ก จะรวมอยูใ่นดวงเดียวกนัก็ได ้
(๒)โคมไฟทา้ยรถมี ๓ ประเภท คือ 



๕๙ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

(ก.) โคมไฟทา้ย ใหติ้ดทา้ยรถอยา่งนอ้ยขา้งละหน่ึงดวงโคมไฟทั้งสองขา้งตอ้งอยูใ่นระดบั 
เดียวกนั ใชไ้ฟแสงแดงมีกาํลงัไฟเท่ากนั และมีแสงสวา่งสามารถมองเห็นไดจ้ากระยะไม่นอ้ยกวา่ ๑๕๐ เมตร 
(ข.) โคมไฟหยดุ ใหติ้ดทา้ยรถอยา่งนอ้ยขา้งละหน่ึงดวงโคมไฟทั้งสองขา้งตอ้งอยูใ่นระดบั 
เดียวกนั ใชไ้ฟแสงแดงมีกาํลงัไฟเท่ากนัและมีแสงสวา่งสามารถมองเห็นไดจ้ากระยะไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ เมตร 
(ค.) โคมไฟส่องป้ายทะเบียนรถ ใหติ้ดทา้ยรถ ใชไ้ฟแสงขาวส่องท่ีป้ายทะเบียนรถ มีแสงสวา่ง 
สามารถมองเห็นเคร่ืองหมายหรือตวัอกัษรและตวัเลขไดช้ดัเจนจากระยะไม่นอ้ยกวา่ ๒๐ เมตร แต่ตอ้งมีท่ีบงัมิไหแ้สงพุง่
ออกไปทางทา้ยรถ โคมไฟทา้ย โคมไฟหยดุ และโคมไฟส่องป้ายทะเบียนรถตอ้งส่องแสงสวา่งพร้อมกบัโคมไฟหนา้รถ แต่
โคมไฟหยดุตอ้งส่องแสงสวา่งเม่ือใชห้า้มลอ้เทา้ 
 ข้อ ๓  รถจกัรยานยนตต์อ้งมีโคมไฟหนา้รถและโคมไฟทา้ยรถ ดงัต่อไปน้ี 
(๑.) โคมไฟหนา้รถมี ๒ ประเภท คือ 
(ก.) โคมไฟแสงพุง่ไกล ใหติ้ดหนา้รถหน่ึงดวง สูงจากพื้นทางราบ ถึงจุดศูนยก์ลางดวง 
โคมไม่นอ้ยกวา่ ๐.๖๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๑.๓๕ เมตรใชไ้ฟแสงขาวมีกาํลงัไฟไม่เกิน ๕๐ วตัต ์มีแสงสวา่งใหเ้ห็นพื้นทางได้
ชดัเจนในระยะไม่นอ้ยกวา่ ๑๐๐ เมตร และศูนยร์วมแสงตอ้งไม่สูงกวา่แนวขนานกบัพื้นทางราบ และไม่เฉไปทางขวา 
(ข.) โคมไฟแสงพุง่ตํ่า ใหติ้ดหนา้รถหน่ึงดวงในระดบัเดียวกนักบัโคมไฟแสงพุง่ไกล ใหไ้ฟ 
แสงขาวมีกาํลงัไฟเท่ากบัโคมไฟแสงพุง่ไกล มีแสงสวา่งเห็นพื้นทางไดช้ดัเจนในระยะไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ เมตร ศูนยร์วมแสง
ตองอยูต่ ํ่ากวา่แนวขนานกบัพื้นทางไม่นอ้ยกวา่ ๒ องศา หรือ ๐.๒๐ เมตร ในระยะ ๗.๕๐ เมตร และไม่เฉไปทางขวา 
โคมไฟแสงพุง่ไกลและโคมไฟแสงพุง่ตํ่าจะรวมอยูใ่นดวงเดียวกนัก็ได ้
(๒)โคมไฟทา้ยรถมี ๓ ประเภท คือ 
(ก.) โคมไฟทา้ย ใหติ้ดทา้ยรถอยา่งนอ้ยหน่ึงดวง ใชไ้ฟแสงแดงและมีแสงสวา่งสามารถมองเห็นไดจ้ากระยะไม่นอ้ยกวา่ 
๑๕๐ เมตร 
(ข.) โคมไฟหยดุ ใหติ้ดทา้ยรถอยา่งนอ้ยหน่ึงดวง ใชไ้ฟแสงแดงและมีแสงสวา่งสามารถมองเห็นไดจ้ากระยะไม่นอ้ยกวา่ 
๓๐ เมตร 
(ค.) โคมไฟส่องป้ายทะเบียนรถ ใหติ้ดทา้ยรถ ใชไ้ฟขาวส่องท่ีป้ายทะเบียนรถมีแสงสวา่งสามารถมองเห็นเคร่ืองหมายหรือ
ตวัอกัษรและตวัเลขไดช้ดัเจนจากระยะไม่นอ้ยกวา่ ๒๐ เมตร แต่ตอ้งมีท่ีบงัมิใหแ้สงพุ่งออกไปทางทา้ยรถ 
 โคมไฟทา้ย โคมไฟหยดุ และโคมไฟส่องป้ายทะเบียนรถ ตอ้งส่องแสงสวา่งพร้อมกบัโคมไฟหนา้รถ เวน้แต่
โคมไฟหยดุตอ้งส่องแสงสวา่งเม่ือใชห้า้มลอ้เทา้ 



๖๐ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 ข้อ ๔  รถพว่งรถยนต ์ใหมี้โคมไฟทา้ยรถซ่ึงมีจาํนวนและลกัษณะตามขอ้ ๒ (๒) 

 ข้อ ๕  รถพว่งขา้งของรถจกัรยานยนต ์ใหมี้โคมไปแสงขาวแดงหน่ึงดวงติดไวด้า้นขา้งสุดของตวัถงัรถพว่ง
ขา้งดา้นนอก โดยใหแ้สงขาวส่องไปขา้งหนา้และแสงแดงส่องไปขา้งหลงั 
 ข้อ ๖  รถจกัรยานสองลอ้ ให้มีโคมไฟแสงขาวหน่ึงดวงติดไวห้นา้รถ และโคมไฟแสงแดงอยา่งนอ้ยหน่ึงดวง
ติดไวท้า้ยรถ สาํหรับโคมไฟแสงแดงนั้นจะใชว้สัดุสะทอ้นแสงสีแดงแทนก็ได ้
 ข้อ ๗  รถจกัรยานตั้งแต่สามลอ้ข้ึนไป ใหมี้โคมไฟแสงขาวหน่ึงดวงติดไวห้นา้รถ และโคมไฟแสงขาวแดง
ติดไวด้า้นขา้งสุดของตวัถึงรถขา้งละหน่ึงดวง อยูใ่นระดบัเดียวกนั โดยใหแ้สงขาวส่องไปขา้งหนา้และแดงส่องไปขา้งหลงั 
 ข้อ ๘  รถจกัรยานสามลอ้ท่ีมีลอ้สองลอ้อยูข่า้งหนา้ใหมี้โคมไฟแสงขาวติดไวข้า้งละหน่ึงดวง อยูใ่นระดบั
เดียวกนั โคมไฟแสงขาวแดงติดไวด้า้นขา้งสุดของตวัถงัรถขา้งละหน่ึงดวงอยูใ่นระดบัเดียวกนั โดยใหแ้สงขาวส่องไป
ขา้งหนา้ และแสงแดงส่องไปขา้งหลงัและโคมไฟแสงแดงอยา่งนอ้ยหน่ึงดวงติดไวท้า้ยรถ สาํหรับโคมไฟแสงแดงนั้นจะ
ใชว้สัดุสะทอ้นแสงสีแดงแทนก็ได ้
 ข้อ ๙  รถจกัรยานชนิดพ่วงขา้ง ใหมี้โคมไฟตามขอ้ ๖ และโคมไฟแสงขาวแดงหน่ึงดวงติดไวด้า้นขา้งสุดของ
ตวัถงัรถพว่งขา้งดา้นนอก โดยใหแ้สงขาวส่องไปขา้งหนา้และแสงแดงส่องไปขา้งหลงั 
 ข้อ ๑๐  รถท่ีลากเขน็ดว้ยกาํลงัคน ใหมี้โคมไฟในลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
(๑.) โคมไฟแสงขาวแดงอยา่งนอ้ยหน่ึงดวงติดไวข้า้งขวาของตวัถงัรถ โดยใหแ้สงขาวส่องไปขา้งหนา้ และแสงแดงส่องไป
ขา้งหลงั 
(๒)โคมไฟแสงขาวแขวนไวใ้หเ้ห็นรถ 
(๓)โคมไฟแสงขาวแดงติดไวด้า้นขา้งสุดของตวัถงัรถขา้งละหน่ึงดวง อยูใ่นระดบัเดียวกนัโดยใหแ้สงขาวส่องไปขา้งหนา้
และแสงแดงส่องไปขา้งหลงั 
 ข้อ ๑๑  รถท่ีลากเขน็ดว้ยกาํลงัสัตว ์ใหมี้โคมไฟแสงขาวแดงติดไวข้า้งสุดของตวัถงัรถขา้งละหน่ึงดวง อยูใ่น
ระดบัเดียวกนั โดยให้แสงขาวส่องไปขา้งหนา้และแสงแดงส่องไปขา้งหลงั 
 ข้อ ๑๒  รถท่ีลากเขน็ดว้ยอยา่งอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวใ้นขอ้ ๑๐ และขอ้ ๑๑ ใหมี้ โคมไฟซ่ึงมีลกัษณะ
เช่นเดียวกบัท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ ๑๐ 
 ข้อ ๑๓  ในเวลาท่ีมีแสงสวา่งไม่เพียงพอท่ีจะมองเห็นคน สัตว ์รถ หรือส่ิงกีดขวางในทางไดโ้ดยชดัแจง้
ภายในระยะไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยหา้สิบเมตรให้ผูข้บัข่ีซ่ึงขบัรถในทางปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
(๑.) ใชโ้คมไฟแสงพุง่ไกลเม่ือไม่มีรถสวนมา 



๖๑ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

(๒)ใชโ้คมไฟแสงพุง่ตํ่าเม่ือมีรถสวนมา 
(๓)ในกรณีท่ีรถมีโคมไฟแสงพุง่ไกลหรือโคมไฟแสงพุง่ตํ่าติดห่างจากดา้นขา้งสุดของรถเกิน๐.๔๐ เมตร ตอ้งใชโ้คมไฟ
เล็กในเวลาขบัรถดว้ย 
(๔)ในกรณีท่ีขบัข่ีรถจกัรยาน ตอ้งบงัคบัแสงของโคมไฟหนา้รถใหส่้องตรงไปขา้งหนา้ใหเ้ห็นพื้นทางไดใ้นระยะไม่นอ้ย
กวา่ ๑๕ เมตร และอยูใ่นระดบัตํ่ากวา่สายตาของผูข้บัข่ีซ่ึงขบัรถสวนมา 
(๕)ในกรณีท่ีบรรทุกของยื่นลํ้าออกนอกตวัรถ ตอ้งใชโ้คมไฟแสงแดงติดไวท่ี้ปลายสุดของส่วนท่ียืน่ออกไปดว้ย 
 ข้อ ๑๔  ในเวลาท่ีมีแสงสวา่งไม่เพียงพอท่ีผูข้บัข่ีจะมองเห็นรถท่ีจอดในทางเดินรถไดโ้ดยชดัแจง้ในระยะไม่
นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยหา้สิบเมตร ใหผู้ข้บัข่ีซ่ึงจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
(๑.) ใชโ้คมไฟเล็ก โคมไฟทา้ย และโคมไฟส่องป้ายทะเบียนรถในกรณีท่ีเป็นรถท่ีอยูใ่นความควบคุมของกฎหมายวา่ดว้ย
การขนส่งทางบก 
(๒)ใชโ้คมไฟเล็ก โคมไฟทา้ย และโคมไฟส่องป้ายทะเบียนรถในกรณีท่ีเป็นรถยนต์ 
(๓)ใชโ้คมไฟท่ีติดไวด้า้นขา้งของตวัถงัรถ ในกรณีท่ีเป็นรถพว่ง รถจกัรยานยนต ์หรือรถท่ีลากเขน็ดว้ยกาํลงัคนหรือสัตว ์
หรืออยา่งอ่ืน 
 ข้อ ๑๕  การมีหรือใชโ้คมไฟนอกจากท่ีระบุไวใ้นกฎกระทรวงน้ีจะกระทาํมิได ้เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตเป็น
หนงัสือจากเจา้พนกังานจราจร 
          ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๓๐   พฤษภาคม  ๒๕๒๒ 
                        พลเอก เล็ก  แนวมาลี 
             รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖ ตอนท่ี ๙๕ (ฉบบัพิเศษ)  ๑๔ มิถุนายน ๒๕๒๒) 
 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใหก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
มาตรา ๑๑ และมาตรา ๖๑ บญัญติัวา่ ในเวลาท่ีมีแสงสวา่ง ไม่เพียงพอท่ีจะมองเห็นคน รถ หรือส่ิงกีดขวางในทางไดโ้ดย
ชดัแจง้ภายในระยะไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยหา้สิบเมตร ผูข้บัข่ีซ่ึงขบัรถในทางหรือจอดรถไปทางเดินรถหรือไหล่ทางตอ้งเปิด
ไฟหรือใชแ้สงสวา่งตามประเภทลกัษณะ และเง่ือนไขท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง จึงจาํเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 
                                                                         
 



๖๒ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

                                                                              กฎกระทรวง 
                                                                     ฉบบัท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๒) 
                                             ออกตามความในพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
                                                                   _____________________ 

 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๗ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 
๒๕๒๒ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไวด้งัต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑  รถท่ีใชบ้รรทุกวตัถุระเบิดหรือวตัถุอนัตรายชนิดอ่ืนใดตอ้งมีป้ายช่ือมีขอ้ความ ดงัต่อไปน้ี 
(๑.) ในกรณีท่ีเป็นวตัถุระเบิดตามกฎหมายวา่ดว้ยอาวธุปืน เคร่ืองกระสุนปืน วตัถุระเบิดดอกไมเ้พลิง และส่ิงเทียมอาวธุปืน 
ใหมี้ป้ายท่ีมีขอ้ความวา่ “วตัถุระเบิด” 
(๒)ในกรณีท่ีเป็นวตัถุไวไฟ เช่น นํ้ามนัเช้ือเพลิง ฟอสฟอรัสหรือไมขี้ดไฟ ซ่ึงมีจาํนวนตั้งแต่หน่ึงห่อใหญ่หรือหน่ึงร้อยส่ี
สิบห่อเล็กข้ึนไปใหมี้ป้ายท่ีมีขอ้ความวา่ “วตัถุไวไฟ” 

(๓)ในกรณีท่ีเป็นก๊าซอดั เช่น ก๊าซออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด ์ไฮโดรเจน แอมไฮดรัสแอมโมเนีย แอมโมเนียไนตรัส
ออกไซด ์ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์หรือก๊าซพิษอ่ืน ใหมี้ป้ายท่ีมีขอ้ความวา่ “ก๊าซอนัตราย” 
(๔)ในกรณีท่ีเป็นของเหลวท่ีมีฤทธ์ิกดักร่อน เช่น กรดคาร์โบริค กรดเกลือ หรือกรดกาํมะถนัใหมี้ป้ายท่ีมีขอ้ความวา่ “กรด
อนัตราย” 

 ข้อ ๒  ป้ายตามขอ้ ๑ ตอ้งเป็นสีขาว ใชต้วัอกัษรสีแดง สูง ๒๐ เซนติเมตร ความหมายของเส้น ๒.๕ 
เซนติเมตร ติดอยูท่ี่ดา้นหนา้และดา้นหลงัของรถในลกัษณะท่ีเห็นไดง่้าย ตลอดเวลาท่ีบรรทุกวตัถุดงักล่าว 
 ข้อ ๓  ทา้ยรถท่ีใชบ้รรทุกวตัถุระเบิดหรือวตัถุอนัตรายชนิดอ่ืนใด ใหมี้แถบสะทอ้นแสงสีแดงสลบัขาว ใน
แนวเส้นทะแยงมุมอยูใ่นส่ีเหล่ียมผนืผา้ กวา้ง ๒๐ เซนติเมตร ยาว ๑๕๐ เซนติเมตร 
 ข้อ ๔  ในรถท่ีใชบ้รรทุกวตัถุระเบิดหรือวตัถุอนัตรายชนิดอ่ืนใด ใหมี้เคร่ืองดบัเพลิงชนิด
คาร์บอนไดออกไซดห์รือผงเคมีแหง้ ซ่ึงมีขนาดบรรจุไม่นอ้ยกวา่ ๔ กิโลกรัม อยา่งนอ้ยสองเคร่ืองประจาํอยูก่บัรถ และ
ตอ้งเป็นเคร่ืองดงัเพลิงอยูใ่นสภาพท่ีใชก้ารไดดี้ 
 ข้อ ๕  ผูข้บัข่ีรถท่ีใชบ้รรทุกวตัถุระเบิดหรือวตัถุอนัตรายชนิดอ่ืนใด ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขในการป้องกนั
อนัตราย ดงัต่อไปน้ี 
(๑.) ไม่จอดรถทิ้งไวโ้ดยไม่มีผูค้วบคุมดูแล 
(๒)ไม่เติมนํ้ามนัเช้ือเพลิง เวน้แต่มีความจาํเป็น 



๖๓ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

(๓)ไม่สูบบุหร่ีหรือตกัเตือนมิใหผู้อ่ื้นสูบบุหร่ีภายในระยะ ๑๕ เมตร จากตวัรถ 
(๔)ไม่ใชไ้ฟหรือยนิยอมใหผู้อ่ื้นใชไ้ฟท่ีตอ้งใชเ้ช้ือเพลิงในรถ 
 

          ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๓๐   พฤษภาคม  ๒๕๒๒ 
                        พลเอก เล็ก  แนวมาลี 
              รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖ ตอนท่ี ๙๕ (ฉบบัพิเศษ)  ๑๔ มิถุนายน ๒๕๒๒) 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใหก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
มาตรา ๑๗ วรรคสอง ใหก้าํหนดลกัษณะและวธีิการติดป้ายแสดงถึงวตัถุระเบิด หรือวตัถุอนัตรายชนิดอ่ืนใดท่ีบรรทุกใน
รถและเคร่ืองดบัเพลิง ตลอดจนเง่ือนไขในการป้องกนัอนัตรายในกระทรวง จึงจาํเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 
 

กฎกระทรวง 
                                                                             ฉบบัท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) 

                                                ออกตามความในพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
                                                                           _____________________ 

 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไวด้งัต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑  รถโรงเรียน รถบรรทุก หรือรถบรรทุกคนโดยสาร บรรทุกของไดต้ามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
(๑.) สาํหรับส่วนกวา้ง ไม่เกินส่วนกวา้งของรถ 
(๒.)สาํหรบส่วนยาว 
(ก.) ในกรณีท่ีเป็นรถยนต ์ดา้นหนา้ยืน่ไม่เกินหนา้หมอ้หรือกนัชนดา้นหลงัยืน่พน้ตวัรถไม่เกิน๒.๕๐ เมตร 
(ข.) ในกรณีท่ีเป็นรถพว่งรถยนต ์ดา้นหลงัยืน่พน้ตวัรถไม่เกิน ๒.๕๐ เมตร 

(ค.) ในกรณีท่ีเป็นรถมา้ส่ีลอ้บรรทุกของ ดา้นหนา้ยืน่ไม่เกินหนา้รถ ดา้นหลงัยืน่พน้ตวัรถไม่เกิน ๒.๕๐ เมตร 
(ง.) ในกรณีท่ีเป็นเกวยีน ดา้นหนา้ยืน่ไม่เกิน ๑.๐๐ เมตร วดัจากแอก ดา้นหลงัยืน่พน้ตวัถงัไม่เกิน ๒.๕๐ เมตร 

(จ.) ในกรณีนอกจากท่ีระบุไวใ้น (ก) (ข) (ค) และ (ง) ดา้นหนา้ยืน่ไม่เกินตวัถงั ดา้นหลงัยืน่พน้ตวัรถไม่เกิน ๐.๕๐ เมตร 



๖๔ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

(๓.)สาํหรับส่วนสูง 
(ก.)  ในกรณีท่ีเป็นรถบรรทุก รถมา้ส่ีลอ้บรรทุกของ หรือเกวยีนใหบ้รรทุกสูงไม่เกิน ๓.๐๐ เมตร จากพื้นทาง เวน้แต่
รถบรรทุกท่ีมีความกวา้งของรถเกิน ๒.๓๐ เมตร ใหบ้รรทุกสูงไม่เกิน ๓.๘๐ เมตร  จากพื้นทาง 

(ข.) ในกรณีท่ีเป็นรถอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวใ้น (ก) ใหบ้รรทุกสูงไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร 

(ค.) ในกรณีท่ีเป็นรถชนิดท่ีผูข้บัข่ีอยูห่ลงัตวัรถ ใหบ้รรทุกสูงไม่เกินระดบัท่ีผูข้บัข่ีมองเห็นพื้น 
ทางขา้งหนา้ไดใ้นระยะตั้งแต่ ๓.๐๐ เมตร จากรถหรือนอ้ยกวา่มีความเพิ่มข้ึนเป็น (ง) ของขอ้ ๑ (๓) โดยกฎกระทรวง ฉบบั
ท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ฯ ดงัต่อไปน้ี 

(ง.) ในกรณีท่ีเป็นรถบรรทุก ซ่ึงบรรทุกตูส้าํหรับบรรจุส่ิงของใหบ้รรทุกสูงไดไ้ม่เกิน ๔.๐๐ 
เมตร จากพื้นทาง 
 ข้อ ๒  สาํหรับรถท่ีประกอบตวัถงัสาํเร็จรูปจากต่างประเทศ และไดรั้บการจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย 
แลว้ ใหบ้รรทุกของไม่เกินส่วนกวา้ง ส่วนยาวและส่วนสูงของตวัถงัท่ีใชบ้รรทุก 
 ข้อ ๓  ใหบ้รรทุกของหรือคนไม่รวมผูข้บัข่ีไดไ้ม่เกินอตัราดงัต่อไปน้ี 
(๑.) รถจกัรยานยนต ์ใหบ้รรทุกของไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม หรือบรรทุกคนไม่เกินจาํนวนท่ีนัง่ แต่ใหน้ัง่ 
ซอ้นทา้ยไดเ้พียงคนเดียว 
(๒.)รถจกัรยานยนตท่ี์มีพว่งขา้ง ใหบ้รรทุกของไม่เกิน ๑๕๐ กิโลกรัม หรือบรรทุกคนไม่เกินจาํนวนท่ีนัง่ 
(๓.)รถจกัรยานสองลอ้ ใหบ้รรทุกของอยา่งเดียวไม่เกิน ๓๐ กิโลกรัม    
(๔) รถจกัรยานตั้งแต่สามลอ้ข้ึนไปสาํหรับบรรทุกของ ให้บรรทุกของอยา่งเดียวไม่เกิน ๑๕๐ กิโลกรัม 

(๕)รถจกัรยานตั้งแต่สามลอ้ข้ึนไปสาํหรับบรรทุกคน ให้บรรทุกคนไม่เกินสองคน กบัเด็กอายไุม่เกินสิบ 

ขวบอีกไม่เกินสองคน หรือของไม่เกิน ๑๕๐ กิโลกรัม 
(๖) รถท่ีใชค้นลากเขน็คนเดียว ใหบ้รรทุกของอยา่งเดียวไม่เกิน ๑๕๐ กิโลกรัม 
(๗) รถท่ีใชค้นลากเขน็เกินหน่ึงคน ใหบ้รรทุกของอยา่งเดียวไม่เกิน ๓๐๐ กิโลกรัม 

(๘) รถมา้สองลอ้ ใหบ้รรทุกของไม่เกิน ๒๐๐ กิโลกรัม หรือบรรทุกคนไม่เกินสองคน 
(๙) รถมา้ส่ีลอ้ใหบ้รรทุกของไม่เกิน ๔๐๐ กิโลกรัม หรือบรรทุกคนไม่เกินส่ีคน 

(๑๐) เกวยีนเทียมสัตวต์วัเดียว ใหบ้รรทุกของไม่เกิน ๕๐๐ กิโลกรัม หรือบรรทุกคนไม่เกินสิบคน 
(๑๑) เกวยีนเทียมสัตวเ์กินหน่ึงตวั ใหบ้รรทุกของไม่เกิน ๘๐๐ กิโลกรัม หรือบรรทุกคนไม่เกินสิบคน 



๖๕ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

   ในกรณีท่ีเป็นรถตาม (๕) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) เม่ือบรรทุกคนแลว้จะบรรทุกของดว้ยก็ได ้แต่ตอ้งไม่
เกินนํ้าหนกัท่ีกาํหนด โดยให้ถือวา่คนหรือเด็กอายเุกินสิบขวบคนหน่ึงหนกั ๕๐ กิโลกรัม และเด็กอายไุม่เกินสิบขวบคน
หน่ึงหนกั ๒๕ กิโลกรัม 
          ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 
                       พลเอก เล็ก  แนวมาลี 
                            รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖ ตอนท่ี ๙๕ (ฉบบัพิเศษ)     ๑๔ มิถุนายน ๒๕๒๒) 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
มาตรา ๑๘ บญัญติัวา่รถโรงเรียน รถบรรทุก หรือรถบรรทุกคนโดยสารจะใชบ้รรทุกคน สัตว ์หรือส่ิงของชนิดหรือ
ประเภทใด ในลกัษณะใด ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง จึงจาํเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 
 

                                                                                   กฎกระทรวง 
                                                                          ฉบบัท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๒) 
                                                  ออกตามความในพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
                                                                            _________________ 

 กฎกระทรวงฉบบัน้ีถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๕) แลว้จึงไม่พิมพล์งไว ้ณ ท่ีน้ี 

กฎกระทรวง 
                                                                           ฉบบัท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๒) 
                                   ออกตามความในพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
                                                                             _________________ 

 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖๗ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 
๒๕๒๒ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไวด้งัต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑ ในกรณีปกติ ใหก้าํหนดความเร็วสาํหรับรถ ดงัต่อไปน้ี 
(๑.) สาํหรับรถบรรทุกท่ีมีนํ้าหนกัรถรวมทั้งนํ้าหนกับรรทุกเกิน ๑,๒๐๐ กิโลกรัม หรือบรรทุกคนโดยสาร 

ใหข้บัในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพทัยาหรือเขตเทศบาล ไม่เกินชัว่โมงละ ๖๐ กิโลเมตร หรือนอกเขตดงักล่าวใหข้บั
ไม่เกินชัว่โมงละ ๘๐ กิโลเมตร 



๖๖ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

(๒)สาํหรับรถยนตอ่ื์นนอกจากรถท่ีระบุไวใ้น (๑) ขณะท่ีลากจูงรถพว่ง  รถยนตบ์รรทุกท่ีมีนํ้าหนกัรถ 
รวมทั้งนํ้าหนกับรรทุกเกิน ๑,๒๐๐ กิโลกรัม หรือรถยนตส์ามลอ้ ใหข้บัในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพทัยา หรือเขต
เทศบาล ไม่เกินชัว่โมงละ ๔๕ กิโลเมตร  หรือนอกเขตดงักล่าวใหข้บัไม่เกินชัว่โมงละ ๖๐ กิโลเมตร 
  (๓.)  สาํหรับรถยนตอ่ื์นท่ีนอกจากระบุไวใ้น (๑) หรือ (๒) รถจกัรยานยนตใ์หข้บัในเขตกรุงเทพมหานคร 
เขตเมืองพทัยา หรือเขตเทศบาล ไม่เกินชัว่โมง ละ ๘๐ กิโลเมตร หรือนอกเขตดงักล่าวใหข้บัไม่เกินชัว่โมงละ ๙๐ 
กิโลเมตร 
 ข้อ ๒  ในเขตทางท่ีมีเคร่ืองหมายจราจรแสดงวา่เป็นเขตอนัตราย หรือเขตใหข้บัรถชา้ ๆ ใหล้ดความเร็วลง
และเพิ่มความระมดัระวงัข้ึนตามสมควร 
 ข้อ ๓  ในกรณีท่ีมีเคร่ืองจราจรกาํหนดอตัราความเร็วตํ่ากวา่ท่ีกาํหนดในขอ้ ๑ ใหข้บัไม่เกินอตัราความเร็วท่ี
กาํหนดไวน้ั้น 
          ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 

                           พลเอก เล็ก  แนวมาลี 
                 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖ ตอนท่ี ๙๕ (ฉบบัพิเศษ)     ๑๔ มิถุนายน ๒๕๒๒) 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
มาตรา ๖๗ วรรคหน่ึง กาํหนดใหผู้ข้บัข่ีตอ้งขบัรถดว้ยอตัรา ความเร็วตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง จึงจาํเป็นตอ้งออก
กฎกระทรวงน้ี 

กฎกระทรวง 
                                                                          ฉบบัท่ี ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๒) 

                                            ออกตามความในพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
                                                                             _________________ 
 

 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๗๗ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 

๒๕๒๒ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไวด้งัต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑  การลากจูงหรือรถท่ีไม่สามารถใชพ้วงมาลยัรถหรือหา้มลอ้ไดไ้ปในทางใหใ้ชว้ธีิยกหนา้หรือทา้ยรถท่ี
ถูกลากหรือจูงติดกบัรถท่ีลากหรือจูง 



๖๗ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 ข้อ ๒  การลากหรือจูงรถท่ีสามารถใชพ้วงมาลยัรถหรือห้ามลอ้ไดไ้ปในทางจะใชว้ธีิตามขอ้ ๑ หรือใชส้าย
พว่งก็ได ้ในกรณีท่ีใชส้ายพว่งสายพว่งตอ้งมีความยาวจากส่วนทา้ยสุดของรถท่ีลากหรือจูงไปยงัส่วนหนา้สุดของรถท่ีถูก
ลากหรือจูงไปยงัส่วนหนา้สุดของรถท่ีถูกลากหรือจูงไม่นอ้นยกวา่ ๓ เมตร แต่ไม่เกิน ๕ เมตร และในรถท่ีถูกลากหรือจูง
ดว้ยสายพว่งตอ้งมีผูน้ัง่อยูใ่นท่ีสาํหรับนัง่ขบัเพื่อถือพวงมาลยัและใชห้า้มลอ้ดว้ย 
 ข้อ ๓  ท่ีก่ึงกลางสายพว่งรถ ตอ้งมีธงสีแดงทาํดว้ยผา้หรือวสัดุสังเคราะห์ 
 ข้อ ๔   ท่ีทา้ยรถ ท่ีถูกลากหรือจูง ตอ้งมีแผน่ป้ายสีขาวขนาดกวา้ง ๒๕ เซนติเมตร ยาว ๕๐ เซนติเมตร มี
ขอ้ความวา่ “รถกาํลงัลากจูง” สีดาํ สูง ๑๕ เซนติเมตร 

 ข้อ ๕  ในเวลาตอ้งเปิดโคมไฟตามมาตรา ๑๑ ตอ้งเปิดโคมไฟหรือจุดไฟแสงแดงท่ีก่ึงกลางสายพว่งและท่ีทา้ย
รถท่ีถูกลากหรือจูง และเปิดโคมไฟหรือจุดไฟแสงขาวส่องท่ีป้ายท่ีมีขอ้ความวา่ “รถกาํลงัลากจูง” ดว้ย 
 

          ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 
                             พลเอก เล็ก  แนวมาลี 
                   รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖ ตอนท่ี ๙๕ (ฉบบัพิเศษ)     ๑๔ มิถุนายน ๒๕๒๒) 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
มาตรา ๗๗ วรรคสอง  ใหอ้อกกฎกระทรวงกาํหนดวธีิลากรถหรือจูงรถ และการมีเคร่ืองหมายเพื่อความปลอดภยั จึง
จาํเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 

กฎกระทรวง 
                                                                            ฉบบัท่ี ๘(พ.ศ. ๒๕๒๒) 
                                                ออกตามความในพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
                                                                               _________________ 
 
   อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๔๔ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 

๒๕๒๒ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไวด้งัต่อไปน้ี 



๖๘ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 ข้อ ๑   เม่ือผูข้บัข่ีไดรั้บหนงัสือสั่งตามมาตรา ๑๔๓  แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้
เจา้ของรถหรือผูข้บัข่ีซ่อมหรือแกไ้ขรถใหอ้ยูใ่นสภาพตามท่ีสั่งแลว้นาํรถพร้อมหนงัสือสั่งใหเ้จา้พนกังานจราจรในเขต
ทอ้งท่ีซ่ึงไดอ้อกหนงัสือสั่งนั้นตรวจรับรอง 
 ข้อ ๒  เม่ือพนกังานจราจรตามขอ้ ๑ ไดรั้บรถพร้อมหนงัสือสั่งแลว้ ใหป้ฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
(๑.) ในกรณีท่ีเป็นการตรวจรับรองท่ีไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือทดสอบใหด้าํเนินการตรวจทนัที เม่ือตรวจแลว้ 

เห็นวา่ถูกตอ้งตามหนงัสือสั่ง ใหรั้บรองโดยสลกัหลงัหนงัสือสั่งนั้นวา่ “ตรวจแล้วเรียบร้อย” พร้อมกบัลงลายมือช่ือและวนั
เดือนปีท่ีตรวจ 
(๒.) ในกรณีท่ีเป็นการตรวจรับรองท่ีตอ้งใชเ้คร่ืองมือทดสอบ ใหเ้จา้พนกังานจราจรรีบส่งรถพร้อม 
หนงัสือสั่งใหผู้ท่ี้อธิบดีแต่งตั้งเป็นผูต้รวจ เม่ือตรวจแลว้เห็นวา่ถูกตอ้งตามหนงัสือสั่งใหป้ฏิบติัตาม (๑) 
           

          ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๓๐ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๒๒ 
                             พลเอก เล็ก  แนวมาลี 
                   รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖ ตอนท่ี ๙๕ (ฉบบัพิเศษ)     ๑๔ มิถุนายน ๒๕๒๒) 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

มาตรา ๑๔๔ วรรคสอง กาํหนดใหก้ารตรวจรับรองรถท่ีเจา้ของหรือผูข้บัข่ีไดซ่้อมหรือแกไ้ขตามคาํสั่งเจา้พนกังานจราจร
หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงสั่งตามมาตรา ๑๔๓ ตอ้งเป็นไปตามวธีิการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง จึงจาํเป็นตอ้งออก
กฎกระทรวงน้ี 

กฎกระทรวง 
                                                                              ฉบบัท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๓) 
                                                ออกตามความในพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
                                                                               _________________ 

 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๘ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 
๒๕๒๒ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 



๖๙ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีเป็น (ง) ของขอ้ ๑ (๓) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความใน
พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ในกรณีท่ีเป็นรถบรรทุกซ่ึงบรรทุกตูส้าํหรับบรรจุส่ิงของใหบ้รรทุกสูงไดไ้ม่
เกิน ๔.๐๐ เมตร จากพื้นทาง” 
 

          ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๒๓ 

           ประเทือง  กีรติบุตร 
                 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๗ ตอนท่ี ๑๑๒ (ฉบบัพิเศษ) ลงวนัท่ี    ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๒๓) 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากกฎกระทรวง ฉบบั ๔ ( พ.ศ. ๒๕๒๒ )ออกตาม
ความในพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดก้าํหนดให้รถบรรทุกสามารถบรรทุกสูงไดไ้ม่เกิน ๓.๐๐ เมตร จาก 
พื้นทาง เป็นเหตุให้รถบรรทุกซ่ึงบรรทุกซ่ึงบรรทุกตูส้าํหรับบรรจุส่ิงของท่ีมีความสูง ๓.๘๐ เมตร เม่ือนาํไปใชบ้รรทุก
ส่ิงของจะตอ้งขออนุญาตเป็นหนงัสือต่อเจา้พนกังานจราจรเป็นรายๆ ไป ทาํใหไ้ม่สะดวกต่อการประกอบกิจการขนส่ง จึง
จาํเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 

 

กฎกระทรวง 
                                                                            ฉบบัท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๔) 

                                                 ออกตามความในพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
                                                                               _________________ 
 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๖๗ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 

๒๕๒๒ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 ใหย้กเลิกความในขอ้ ๑ (๓) แห่งกฎกระทรวง ฉบบั ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบญัญติั
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 



๗๐ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 “(๓)  สาํหรับรถยนตอ่ื์นท่ีนอกจากระบุไวใ้น (๑) หรือ (๒) หรือรถจกัรยานยนตใ์หข้บัในเขต
กรุงเทพมหานคร เขตเมืองพทัยา หรือเขตเทศบาล ไม่เกินชัว่โมงละ ๘๐ กิโลเมตร หรือนอกเขตดงักล่าวใหข้บัไม่เกิน
ชัว่โมงละ ๙๐ กิโลเมตร” 

       ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๒๐ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๒๔ 

           ประเทือง  กีรติบุตร 
                  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๘ ตอนท่ี ๘ (ฉบบัพิเศษ) ลงวนัท่ี    ๒๐ มกราคม ๒๕๒๔) 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คือ เพื่อใหไ้ปตามมติของคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
คณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ เร่ืองมาตรการประหยดัพลงังานและนํ้ามนัเช้ือเพลิง จึงจาํเป็นตอ้งออก
กฎกระทรวงน้ี 

กฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี ๑๑(พ.ศ. ๒๕๒๕) 

ออกตามความในพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
_________________ 

 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๕๖ วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 

๒๕๒๒ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑  ใหย้กเลิกกฎกระทรวง ฉบบัท่ี  ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 
๒๕๒๒ 
 ข้อ ๒  ใหก้าํหนดลกัษณะของเคร่ืองหมายหรือสัญญาณท่ีผูข้บัข่ีตอ้งแสดงในกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งจอดรถอยูใ่น
ทางเดินรถเน่ืองจากเคร่ืองยนตห์รือเคร่ืองอุปกรณ์ของรถขดัขอ้งไว ้ดงัต่อไปน้ี 
(๑.) เคร่ืองหมายทาํดว้ยแผน่โลหะรูปสามเหล่ียมดา้นเท่า ยาวไม่ตํ่ากวา่ดา้นละ ๕๐ เซนติเมตร ติดดว้ยแถบสะทอ้นแสงพื้น

สีขาวขอบสีแดง กวา้ง ๕ เซนติเมตร มีรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้สีดาํ กวา้ง ๘ เซนติเมตร ยาว ๒๕ เซนติเมตร หวัทา้ยมนอยู่
บนพื้นสีขาวในแนวด่ิงพร้อมขาตั้ง 

(๒.) เคร่ืองหมายทาํดว้ยแผน่โลหะรูปสามเหล่ียมดา้นเท่า ยาวไม่ตํ่ากวา่ดา้นละ ๔๕ เซนติเมตร ติด 
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ดว้ยแถบสะทอ้นแสง พื้นสีขาว ขอบสีแดง กวา้ง ๔ เซนติเมตร มีรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้สีดาํ กวา้ง ๘ เซนติเมตร ยาว ๑๕ 
เซนติเมตร หวัทา้ยมน อยูบ่นพื้นสีขาวในแนวด่ิงพร้อมขาตั้ง 
(๓.) สัญญาณเป็นไฟสัญญาณกระพริบสีเหลืองอาํพนัหรือสีขาวติดอยูห่นา้รถทั้งดา้นซา้ยและดา้นขวา และไฟสัญญาณ
กระพริบสีแดงหรือสีเหลืองอาํพนัติดอยูท่า้ยรถทั้งทางดา้นซา้ยและดา้นขวา 
ข้อ ๓  รถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสาร รถลากจูง หรือรถพว่ง ใหใ้ชเ้คร่ืองหมายตามขอ้ ๒ (๑) 

ข้อ ๔  รถยนตอ่ื์นนอกจากท่ีระบุไวใ้นขอ้ ๓ ใหใ้ชเ้คร่ืองหมายตามขอ้ ๒ (๒) 

ข้อ ๕  ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพทัยา หรือเขตเทศบาล ใหแ้สดงเคร่ืองหมายตามขอ้ ๒ (๑)  หรือ (๒) แลว้แต่กรณี 
โดยใหฐ้านของรูปสามเหล่ียมขนานกบัพื้น ไวท้ั้งดา้นหนา้และดา้นหลงัของรถ หรือแสดงสัญญาณ ตามขอ้ ๒ (๓) 

 ข้อ ๖  นอกเขตตามขอ้ ๕ ให้แสดงเคร่ืองหมายตามขอ้ ๒ (๑) หรือ (๒) แลว้แต่กรณี โดยใหฐ้านของรูป
สามเหล่ียมขนานกบัพื้น ไวทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงัของรถห่างจากรถไม่ตํ่ากวา่ ๕๐ เมตร 
           ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๔ มกราคม ๒๕๒๕ 
                     พลเอก สิทธิ  จิรโรจน์ 
           รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๙ ตอนท่ี ๙ (ฉบบัพิเศษ)    ๒๐ มกราคม ๒๕๒๔) 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตาม
ความในพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ไดก้าํหนดลกัษณะของเคร่ืองหมายและเง่ือนไขในการแสดง
เคร่ืองหมายของรถในกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งจอดอยูใ่นทางเดินรถเน่ืองจากเคร่ืองยนตห์รือเคร่ืองอุปกรณ์ของรถขดัขอ้งไวย้งัไม่
เหมาะสมกบัสภาพการจราจร สมควรปรับปรุงให้เหมาะสมยิง่ข้ึนจึงจาํเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 
 

กฎกระทรวง 
                                                                           ฉบบัท่ี ๑๒(พ.ศ. ๒๕๒๗) 
                                                   ออกตามความในพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
                                                                                _________________ 
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 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒       
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวงไวด้งัต่อไปน้ี 
 ใหย้กเลิกความในขอ้ ๑ (๓) (ก) แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความใน
พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 

 “(ก) ในกรณีท่ีเป็นรถบรรทุก รถมา้ส่ีลอ้บรรทุกของ หรือเกวยีนใหบ้รรทุกสูงไม่เกิน ๓.๐๐ เมตร จากพื้นทาง 
เวน้แต่รถบรรทุกท่ีมีความกวา้งของรถเกิน ๒.๓๐ เมตร ใหบ้รรทุกสูงไม่เกิน ๓.๘๐ เมตร จากพื้นทาง” 

           ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๖ มกราคม ๒๕๒๗ 
                     พลเอก สิทธิ  จิรโรจน์ 
           รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑ ตอนท่ี ๑๐๑ (ฉบบัพิเศษ)   ๓ สิงหาคม ๒๕๒๗) 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คือ โดยท่ีกฎกระทรวงฉบบัท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความ
ในพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดก้าํหนดส่วนสูงในการบรรทุกของ ของรถบรรทุกไวไ้ม่เกิน ๓.๐๐ เมตร 
จากพื้นทาง ทั้งน้ีโดยไม่คาํนึงถึงความกวา้งของรถบรรทุกท่ีแตกต่างกนั เป็นเหตุให้รถบรรทุกท่ีมีความกวา้งของรถเกิน 
๒.๓๐ เมตร ซ่ึงสามารถบรรทุกของสูงเกิน ๓.๐๐ เมตร จากพื้นทางไดอ้ยา่งปลอดภยัไม่สามารถบรรทุกของเกินความสูงท่ี
กาํหนดไวไ้ด ้ทาํให้ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการขนส่งเพิ่มข้ึน อนักระทบถึงเศรษฐกิจโดยส่วนรวม ดงันั้น สมควรแกไ้ข
เพิ่มเติมให้รถบรรทุกท่ีมีความกวา้งของรถเกิน ๒.๓๐ เมตร สามารถบรรทุกของไดสู้งเกิน ๓.๐๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๓.๘๐ 
เมตร จากพื้นทาง จึงจาํเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 
  
                                                                     ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง แต่งตั้งเจา้พนกังานจราจรตามพระราชบญัญติั 

จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
_____________________ 

 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งบุคคลผูด้าํรงตาํแหน่งต่อไปน้ีเป็นเจา้พนกังานจราจร 
(๑.) อธิบดีกรมตาํรวจ เป็นเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร 
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(๒.)ผูบ้ญัชาการตาํรวจนครบาล ผูบ้งัคบัการตาํรวจจราจร และผูก้าํกบัการกลาง กองตาํรวจจราจรเป็นเจา้พนกังานจราจร
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๓)ผูบ้ญัชาการตาํรวจภูธร เป็นเจา้พนกังานจราจรในเขตอาํนาจการรับผิดชอบและเขตพื้นท่ีการปกครองของ
กองบญัชาการตาํรวจภูธร 
(๔)ผูบ้งัคบัการตาํรวจภูธร เป็นเจา้พนกังานจราจรในเขตอาํนาจการรับผดิชอบและเขตพื้นท่ีการปกครองของกองบงัคบั
การตาํรวจภูธรเขต 
(๕)ผูบ้งัคบัการตาํรวจทางหลวง เป็นเจา้พนกังานจราจรในเขตทางหลวงท่ีไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบทัว่ราชอาณาจกัร 
(๖)ผูก้าํกบัการในกองตาํรวจทางหลวง และสารวตัรในกองตาํรวจทางหลวงเป็นเจา้พนกังานจราจรเฉพาะเขตทางหลวงท่ี
ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบ 
(๗)ผูก้าํกบัการตาํรวจภูธรจงัหวดั เป็นเจา้พนกังานจราจรในเขตจงัหวดัท่ีปกครอง 
(๘)สารวตัรใหญ่สถานีตาํรวจนครบาล สารวตัรสถานีตาํรวจนครบาลทุกแห่ง สารวตัรใหญ่สถานี 
ตาํรวจภูธรอาํเภอ สารวตัรสถานีตาํรวจภูธรอาํเภอ หวัหนา้สถานีตาํรวจภูธรก่ิงอาํเภอ และหวัหนา้สถานีตาํรวจภูธรทุกแห่ง
ท่ีเป็นขา้ราชการตาํรวจชั้นสัญญาบตัรเป็นเจา้พนกังานจราจรเฉพาะตามความในมาตรา ๑๓๓ มาตรา ๑๔๒ และมาตรา 
๑๔๔ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ในเขตอาํเภอการรับผดิชอบ และเขตพื้นท่ีการปกครองของสถานี
ตาํรวจนั้น ๆ 
(๙)สารวตัรแผนกแผนการ กองกาํกบัการกลาง กองตาํรวจจราจรเป็นเจา้พนกังานจราจรเฉพาะตาม 
ความในมาตรา ๑๙ มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๓๓ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และสารวตัรแผนก
ตรวจและจดัการจราจรกองกาํกบัการกลาง กองตาํรวจจราจร เป็นเจา้พนกังานจราจรเฉพาะตามความในมาตรา ๑๔๒ แห่ง
พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครทั้งน้ีใหห้มายความรวมตลอดถึงขา้ราชการ
ตาํรวจชั้นสัญญาบตัร ซ่ึงเป็นผูรั้กษาราชการแทน ผูรั้กษาการในตาํแหน่ง หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัราชการแทนใน
ตาํแหน่งดงักล่าวแลว้ทุกตาํแหน่งดว้ย 
 ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
           ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๒๒ 
                     พลเอก ป. ติณสูลานนท ์

           รัฐมนตรีช่วยการ ฯ ปฏิบติัราชการแทน 
                                                                             ประกาศกรมตาํรวจ 
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เร่ือง กาํหนดลกัษณะเคร่ืองแต่งกายเคร่ืองหมายของผูข้บัข่ีรถแทก็ซ่ี 
                                                                           _________________ 
 

 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๐๑ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พุทธศกัราช ๒๕๒๒ อธิบดีกรม
ตาํรวจประกาศกาํหนดลกัษณะเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองหมายของผูข้บัข่ีรถแทก็ซ่ีไวด้งัน้ี 
 ลกัษณะเคร่ืองแต่งกาย 
 ข้อ ๑  ผูข้บัข่ีรถแทก็ซ่ีในขณะขบัตอ้งแต่งกายใหส้ะอาดเรียบร้อย รัดกุมดว้ยเคร่ืองแต่งกาย ดงัต่อไปน้ี 
(๑.) เส้ือเช๊ิตคอพบัแขนสั้นเพียงขอ้ศอกหรือแขนยาว การสวมเส้ือน้ีใหส้อดชายล่างของเส้ือไวภ้ายในกางเกง 
(๒)กางเกงขายาวสีเดียวกบัเส้ือ 
(๓)รองเทา้หุม้ส้นหรือหุม้ขอ้ (เวน้แต่เทา้ป่วยจนไม่สามารถสวมได)้ 
(๔)หมวก ถา้จะสวมก็ตอ้งเป็นหมวกทรงหมอ้ตาลสีเดียวกบัเส้ือ 
 ลกัษณะเคร่ืองหมาย 
 ข้อ ๒  ผูข้บัข่ีรถแทก็ซ่ีตอ้งติดเคร่ืองหมายดงัน้ี 
(๑)ท่ีอกเส้ือดา้นซา้ยใหติ้ดช่ือและช่ือสกุลของผูข้บัข่ีเป็นอกัษรไทยขนาดตวัอกัษรสูงไม่นอ้ยกวา่หน่ึงเซ็นติเมตรคร่ึง 
ตวัอกัษรตอ้งเป็นแบบตวัพิมพอ่์านไดง่้าย โดยเยบ็ติดหรือปักไว ้สีของตวัอกัษรตอ้งให้ตดักบัสีเส้ือเห็นไดช้ดั 
(๒)เคร่ืองหมายตาม ขอ้ ๒ (๑) ตอ้งใหม้องเห็นไดช้ดัเจนโดยตลอดมิใหมี้ส่ิงใดปิดบงัไวเ้ลยแมเ้พียงบางส่วน 

 ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 
 
           ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๒๒ 
               พลตาํรวจเอก มนตช์ยั  พนัธ์ุคงช่ืน 
                          อธิบดีกรมตาํรวจ 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖ ตอนท่ี ๖๕ (ฉบบัพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ)  ๒๘ เมษายน ๒๕๒๒) 
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ขอ้กาํหนดกรมตาํรวจ 
เร่ือง กาํหนดเง่ือนไขในการใชส้ัญญาณวบัวาบ เสียงสัญญาไซเรน 
หรือเสียงสัญญาณอยา่งอ่ืนและเคร่ืองหมายแสดงลกัษณะของรถฉุกเฉิน 
 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อธิบดีกรมตาํรวจ
กาํหนดเง่ือนไขในการใชไ้ฟสัญญาณวบัวาบ เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอยา่งอ่ืน และเคร่ืองหมายแสดง
ลกัษณะของรถฉุกเฉินโดยออกประกาศไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑  ใหย้กเลิกขอ้กาํหนดกรมตาํรวจ เร่ือง เง่ือนไขในการใชไ้ฟสัญญาณวบัวาบ เสียงสัญญาณไซเรนหรือ
เสียงสัญญาณอยา่งอ่ืน และเคร่ืองหมายแสดงลกัษณะของรถฉุกเฉิน ลงวนัท่ี ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 ข้อ ๒  การขออนุญาตติดตั้งใชไ้ฟสัญญาณวบัวาบ เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอยา่งอ่ืนให้เป็นไป
ตามประกาศของกรมตาํรวจ 
 ข้อ ๓  รถท่ีจะอนุญาตใหติ้ดตั้งใชไ้ฟสัญญาณวบัวาบ เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอยา่งอ่ืน และ
เคร่ืองหมายแสดงลกัษณะรถฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นรถดงัน้ี 

๓.๑ รถในราชการทหารหรือตาํรวจ 
๓.๒ รถดบัเพลิงและรถพยาบาลของทางราชการ 
๓.๓ รถอ่ืนท่ีไดรั้บอนุญาตจากอธิบดีกรมตาํรวจ 

รถตามขอ้  ๓.๓ จะตอ้งมีลกัษณะตามท่ีอธิบดีกรมตาํรวจไดมี้ประกาศกาํหนดไว ้

 ข้อ ๔  รถท่ีจะใชไ้ฟสัญญาณวบัวาบ เสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอยา่งอ่ืน จะตอ้งไดรั้บอนุญาต
เป็นหนงัสือจากอธิบดีกรมตาํรวจเสียก่อน จึงจะติดตั้งใชไ้ดห้นงัสืออนุญาตตามความในวรรคก่อนใหเ้ป็นไปตามแบบทา้ย
ขอ้กาํหนดน้ีและใหมี้อาย ุ๒ ปี นบัแต่วนัอนุญาต หนงัสืออนุญาตดงักล่าวใหเ้ก็บไวท่ี้รถเพื่อแสดงต่อเจา้พนกังานไดท้นัที 
 ข้อ ๕  ลกัษณะของไฟสัญญาณวบัวาบ เสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอยา่งอ่ืน 

๕.๑ ไฟสัญญาณจะตอ้งติดตั้งบนหลงัคาใหเ้ห็นชดัเจน แสงของไฟสัญญาณจะตอ้งส่อง 
ออกทางดา้นหนา้รถกระพริบวบัวาบหรือหมุนใหแ้สงส่องวบัวาบ โดยรอบรถก็ได ้สีของแสงไฟสัญญาณใหใ้ชด้งัน้ี 

๕.๑.๑. แสงแดง สาํหรับรถในราชการทหารหรือตาํรวจ และรถดบัเพลิง 
๕.๑.๒. แสงสีนํ้าเงิน สาํหรับรถพยาบาล 
๕.๑.๓. แสงเหลือง สาํหรับรถอ่ืน 

๕.๒ เสียงสัญญาณ ใหใ้ชด้งัต่อไปน้ี 
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๕.๒.๑. เสียงสัญญาณไซเรน สาํหรับรถในราชการทหารหรือตาํรวจ รถดบัเพลิง และรถ
อ่ืนตามท่ีอธิบดีกรมตาํรวจเห็นสมควร 

๕.๒.๒. เสียงสัญญาณหลายเสียง (เสียงสูงตํ่าสลบักนั) สาํหรับรถพยาบาล 

 ข้อ ๖  เคร่ืองหมายแสดงลกัษณะของรถฉุกเฉิน 
๖.๑ รถฉุกเฉินยกเวน้รถในราชการทหารหรือตาํรวจ จะตอ้งมีขอ้ความวา่ “รถฉุกเฉินไดรั้บอนุญาต

แลว้” เป็นตวัอกัษรสีแดงพื้นสีขาว มีขนาดความสูง ๑๐ เซนติเมตร ติดตั้งไวท่ี้ดา้นขา้งรถทั้งสองดา้น 
๖.๒ รถดบัเพลิงเอกชน ใหมี้ขอ้ความวา่ “หน่วยอาสาสมคัรบรรเทาสาธารณภยั……………            

(ช่ือหน่วยงาน)…………………” เป็นตวัอกัษรสีขาวมีขนาดความสูง ๑๐ เซนติเมตร เหนือขอ้ความตามขอ้ ๖.๑ 
๖.๓ รถพยาบาลเอกชน ใหมี้ขอ้ความระบุช่ือหน่วยงาน เป็นตวัอกัษรสีนํ้าเงิน มีขนาดความสูง ๑๐ 

เซนติเมตร เหนือขอ้ความตามขอ้ ๖.๑ 
๖.๔ รถอ่ืนปฏิบติัทาํนองเดียวกบัขอ้ ๖.๓ โดยตวัอกัษรเป็นสีขาวอยูภ่ายในกรอบพื้นสีเหลือง 

๖.๕ กรณีท่ีมีเคร่ืองหมายแสดงสัญญาณของนิติบุคคลสาํหรับหน่วยงานเอกชน ให้ติดเคร่ืองหมาย
ดงักล่าวไวท่ี้ประตูหนา้เท่านั้น 

๖.๖ เฉพาะรถเอกชน นอกจากขอ้ความและสัญลกัษณ์ดงักล่าวขา้งตน้ หา้มมิใหมี้ขอ้ความหรือ
สัญลกัษณ์อ่ืนใด 
 ข้อ ๗  การใชส้ัญญาณวบัวาบเสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอยา่งอ่ืน 

๗.๑การใชไ้ฟสัญญาณและเสียงสัญญาณพร้อมกบัใหใ้ชใ้นกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งใชร้ถเดินทางเพื่อปฏิบติั
หนา้ท่ีเม่ือมีเหตุฉุกเฉินโดยรีบด่วนหรือเพื่อนาํหรือปิดทา้ยขบวนซ่ึงจาํเป็นตอ้งอารักขาใหค้วามปลอดภยัเป็นพิเศษ 

๗.๒ การใชไ้ฟสัญญาณโดยไม่ใชเ้สียงสัญญาณใหใ้ชใ้นกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งเดินทางเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ี
โดยเร็ว การนาํหรือปิดขบวนรถ ขบวนคนเดินเทา้ ซ่ึงอาจกีดขวางการจราจร หรือในกรณีหยดุรถเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีเม่ือมี
เหตุฉุกเฉินหรือกรณีจาํเป็นเพื่อใหผู้ใ้ชท้างทราบและสังเกตเห็นไดง่้าย 

๗.๓ รถอ่ืนนอกจากรถในราชการทหารหรือตาํรวจ รถดบัเพลิงรถพยาบาล ใหใ้ชไ้ฟสัญญาณวบัวาบ
เพียงอยา่งเดียว เวน้แต่อธิบดีกรมตาํรวจจะเห็นสมควรเป็นอยา่งอ่ืน 
 ข้อ ๘  การเพิกถอนและการส่งคืนหนงัสืออนุญาต 

๘.๑ กรณีผูรั้บหนงัสืออนุญาต เจา้ของรถหรือผูข้บัข่ี กระทาํการอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
๘.๑.๑. ใชไ้ฟสัญญาณหรือเสียงสัญญาณโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 
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๘.๑.๒. กระทาํความผดิตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๓ (๑) 
และ (๒) 

๘.๑.๓. กระทาํความผดิอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี ตั้งแต่สองคร้ังข้ึนไป คือ 
๘.๑.๓.๑. ความผดิตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ยกเวน้

มาตรา ๔๓ (๑) และ (๒) 
๘.๑.๓.๒. ความผดิตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวกบัการจราจร 
๘.๑.๓.๓. ใชร้ถท่ีมีอุปกรณ์ไม่ครบถว้นตามท่ีกรมตาํรวจไดอ้อกประกาศ

กาํหนดไว ้หรืออยูใ่นสภาพท่ีไม่สามารถใชก้ารไดดี้หรืออาจเกิดอนัตราย 
๘.๑.๔. ใชไ้ฟสัญญาณวบัวาบหรือเสียงสัญญาณไม่ตรงตามท่ีไดรั้บอนุญาต หรือไม่

ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดหรือประกาศกรมตาํรวจให้เจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานสอบสวนจดัทาํ
รายงานแสดงเหตุแห่งพฤติการณ์ของความคิดและผลคดีถึงท่ีสุด พร้อมความเห็นเสนอจนถึงอธิบดีกรมตาํรวจเพื่อพิจารณา
วา่กล่าวตกัเตือนหรือเพิกถอนหนงัสืออนุญาต 
ข้อ ๙  เม่ือเปล่ียนเจา้ของหรือผูค้รอบครองรถ เปล่ียนสภาพรถเปล่ียนวตัถุประสงคข์องการใชร้ถ หรือถูกเพิก 
ถอนหนงัสืออนุญาต ให้ผูไ้ดรั้บหนงัสืออนุญาตเจา้ของหรือผูค้รอบครองรถ ดาํเนินการลบขอ้ความตามขอ้ ๖ และถอด
ไฟสัญญาณ เสียงสัญญาณท่ีไดรั้บอนุญาตใหติ้ดตั้งออกจากรถนั้นทนัที และใหน้าํหนงัสืออนุญาตดงักล่าวส่งคืนต่อเจา้
พนกังานจราจรภายใน ๗ วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บทราบคาํสั่งการเพิกถอน 
ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 
 

     กาํหนด ณ วนัท่ี ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ 
             พลตาํรวจเอก ณรงค ์ มหานนท ์
                                             อธิบดีกรมตาํรวจ 
 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑ ตอนท่ี ๑๕๖ (ฉบบัพิเศษ)  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๗) 
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หนังสืออนุญาต 

ใหมี้หรือใชไ้ฟสัญญาณวบัวาบ เสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอยา่งอ่ืน 
____________ 
 

ท่ี ……………….. / ………….     กรมตาํรวจ 

          วนัท่ี …… เดือน ………………………….พ.ศ. ………………….. 
นามผูรั้บอนุญาต……………………………………………………………………………………………………. 

ท่ีอยู ่…………………………………………………………………………………………………………………. 
ประเภทรถ …………………………………………………. หมายเลขทะเบียน ………………………………….. 

ชนิดเคร่ือง …………………………………………………………………………………………………………… 
 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อธิบดีกรมตาํรวจได้
อนุญาตตามคาํสั่ง ท่ี …………………. / ……………………………………………….. 

ลงวนัท่ี ………………………………………………….. ใหร้ถตามรายการต่อไปน้ีมีหรือใชไ้ฟสัญญาณวบัวาบหรือเสียง
สัญญาณได ้
 รายการท่ีอนุญาตใหใ้ช ้
…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ใชใ้นกิจการของ 
………………………………………………………………………………………………... 

ออกให ้ณ วนัท่ี ………………………. เดือน …………………………………………….. พ.ศ.…………………... 
หมดอาย ุ วนัท่ี ……………………….  เดือน …………………………………………….. พ.ศ.………………….. 

         พลตาํรวจเอก 
                                                         (   ) 

                                      อธิบดีกรมตาํรวจ 
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ประกาศกรมต ารวจ 
เร่ือง กาํหนดหลกัเกณฑก์ารขออนุญาตติดตั้งใชไ้ฟสัญญาณวบัวาบ 
และเสียงสัญญาณ 
_______________ 
 
อาศยัอาํนาจตามความในขอ้กาํหนดกรมตาํรวจ เร่ือง กาํหนดเง่ือนไขการใชส้ัญญาณวบัวาบ เสียงสัญญาณไซเรน หรือ
เสียงสัญญาณอยา่งอ่ืน และเคร่ืองหมายแสดงลกัษณะของรถฉุกเฉิน อธิบดีกรมตาํรวจจึงออกประกาศกาํหนดหลกัเกณฑ์
การขออนุญาตติดตั้งใชไ้ฟสัญญาณวบัวาบและเสียงสัญญาณดงัต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑  รถในราชการทหารหรือตาํรวจ รถดบัเพลิง รถพยาบาล และรถอ่ืนของทางราชการ ใหย้ืน่หนงัสือร้อง
ขอต่อเจา้พนกังานจราจรพิจารณามีความเห็นเสนออธิบดีกรมตาํรวจ โดยมีหลกัฐานดงัน้ี 
๑.๑ คาํร้องขออนุญาตของหวัหนา้ส่วนราชการ 
๑.๒ สาํเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ ๒ ฉบบั 
๑.๓ ภาพถ่ายสี ดา้นหนา้ ดา้นขา้งทั้งสอง และดา้นหลงัของรถขนาด ๕ x ๖ น้ิว ๒ ชุด 

 ข้อ ๒  รถดบัเพลิงของเอกชน 
     ๒.๑ สถานภาพของหน่วยงาน 

๒.๑.๑. ตอ้งมีสถานภาพเป็นนิติบุคคล ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อกิจการบรรเทาสาธารณภยั 
สาํหรับในกรุงเทพมหานคร ตอ้งเป็นสมาชิกของสมาคมอาสาสมคัรบรรเทาสาธารณภยัแห่งประเทศไทยดว้ย 

๒.๑.๒. ตอ้งมีระเบียบขอ้บงัคบั และตอ้งมีคณะกรรมการบริหารและสมาชิก ซ่ึงผา่นการ
ฝึกอบรมหลกัสูตรบรรเทาสาธารณภยั หลกัสูตรการป้องกนัและระงบัอกัคีภยัจากกองบงัคบัการตาํรวจดบัเพลิงแลว้ไม่นอ้ย
กวา่ ๕๐ คน 

๒.๑.๓. ตอ้งมีสถานท่ีทาํการหรือสาํนกังาน สถานท่ีจอดรถ สถานท่ีเก็บรถ ตลอดจน
สถานท่ีติดตั้งอุปกรณ์ดบัเพลิง เพื่อกิจการบรรเทาสาธารณภยัเป็นของตนเอง หากเป็นสาธารณสถานหรือสถานท่ีของผูอ่ื้น 
ตอ้งมีหนงัสืออนุญาตจากเจา้ของสถานท่ีมาแสดงดว้ย 
๒.๒ ลกัษณะรถและอุปกรณ์ประจาํรถ 
                                      ๒.๒.๑ เป็นรถดบัเพลิงมาตรฐาน จะมีถงันํ้าในตวัหรือไม่ก็ไดห้รือเป็นรถกะบะบรรทุก   เปิด
ทา้ยซ่ึงมีเคร่ืองสูบนํ้าดบัเพลิงชนิดหาบหามประจาํรถ 
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                            ๒.๒.๒ สีของรถตอ้งเป็นสีแดงตลอดทั้งคนั 
                            ๒.๒.๓ อุปกรณ์ดบัเพลิงประจาํรถ อยา่งนอ้ยจะตอ้งมี 

๒.๒.๓.๑. สายสูบหรือสายส่งนํ้า ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง ๒.๕ น้ิว๑๕ เส้น 
๒.๒.๓.๒. ท่อดูด ๑ ท่อ 
๒.๒.๓.๓. หวัฉีดธรรมดาและชนิดปรับเป็นฝอยอยา่งละ ๑ หวั 
๒.๒.๓.๔. ขอ้ต่อทางแยก ๒ ทาง ๑ หวั 
๒.๒.๓.๕. เคร่ืองมือเปิดประปาหวัแดง ๑ อนั 
๒.๒.๓.๖. ขวาน ชะแลง และตะขอดา้มไม ้ขนาด ยาว ๑ ชุด 
๒.๒.๓.๗. เคร่ืองดบัเพลิงเคมีขนาดไม่นอ้ยกวา่ ๑๐ ปอนด ์ชนิดดบัไฟประเภท เอ.บี.ซี. ได ้จาํนวน ๔ เคร่ือง 

๒.๒.๓.๘. บนัไดดบัเพลิง ๑ อนั 
๒.๒.๔. รถและอุปกรณ์ตอ้งมีสภาพใชก้ารไดดี้ 
๒.๓การขออนุญาตในกรุงเทพมหานครใหย้ืน่คาํร้องต่อกองบงัคบัการตาํรวจดบัเพลิง ในส่วนภูมิภาคใหย้ืน่คาํร้องต่อ    
เทศบาลหรือสุขาภิบาล โดยมีหลกัฐานดงัน้ี 
๒.๓.๑. คาํร้องขออนุญาตของนิติบุคคล ๒ ชุด 
๒.๓.๒. สาํเนาภาพถ่ายการจดทะเบียนนิติบุคคล ๒ ชุด 
๒.๓.๓. สาํเนาภาพถ่ายระเบียบขอ้บงัคบัของนิติบุคคล ๒ ชุด 
๒.๓.๔. รายช่ือกรรมการบริหารและสมาชิกของนิติบุคคล ๒ ชุด 
๒.๓.๕. สาํเนาภาพถ่ายใบคู่มือการจดทะเบียนรถ ๒ ฉบบั 
๒.๓.๖. ภาพถ่ายสี ดา้นหนา้ ดา้นขา้งทั้งสอง และดา้นหลงัของรถ หากเป็นรถ 
กะบะบรรทุกเปิดทา้ยตอ้งให้เห็นอุปกรณ์ดบัเพลิงภายในรถ ขนาด ๕x๖ น้ิว ๒ ชุด 
๒.๓.๗. บญัชีอุปกรณ์ดบัเพลิงประจาํรถพร้อมภาพถ่ายอุปกรณ์อยา่งละ ๒ ชุดผูข้ออนุญาตตอ้งนาํรถและอุปกรณ์ดบัเพลิง
ประจาํรถไปใหเ้จา้พนกังานดบัเพลิงตรวจสภาพ 
๒.๔ใหเ้จา้พนกังานดบัเพลิงผูรั้บคาํร้องรวบรวมหลกัฐานพร้อมความเห็นเสนอต่อเจา้พนกังาน 
จราจรพิจารณามีความเห็นเสนออธิบดีกรมตาํรวจ 
๒.๕ขอ้ปฏิบติัการใชร้ถผูข้บัข่ีรถตอ้งเป็นสมาชิกของนิติบุคคลผูรั้บอนุญาต และตอ้งแต่งเคร่ืองแบบอาสาสมคัรบรรเทา 
สาธารณภยั 
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ขอ้ ๓  รถพยาบาลของเอกชน 
๓.๑ สถานภาพของหน่วยงาน ตอ้งมีสถานภาพเป็นโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลแผนปัจจุบนัท่ีมีเตียงรับผูป่้วยไวค้า้งคืน 
หรือสถานพยาบาลประจาํโรงงานท่ีไดรั้บอนุญาตตามพระราชบญัญติัสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๐๔ 

๓.๒ลกัษณะรถและอุปกรณ์ประจาํรถ 
๓.๑.๑. เป็นรถตูห้รือรถท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ขนาดมาตรฐานรถพยาบาลสีขาวตลอดทั้งคนั 
๓.๑.๒. ภายในรถมีกระจกปิดกั้นระหวา่งหอ้งคนขบักบัหอ้งผูป่้วยและมีเคร่ืองระบายอากาศระบบไฟฟ้าบนหลงัคา 
๓.๑.๓. มีอุปกรณ์รักษาพยาบาลและเคร่ืองช่วยชีวิตฉุกเฉินดงัน้ี 

๓.๒.๓.๑. อุปกรณ์ประจาํรถภายในห้องผูป่้วย 
๓.๒.๓.๑.๑. เปลนอนสาํหรับผูป่้วยขนาดมาตรฐาน 
๓.๒.๓.๑.๒. ชุดใหอ้อ๊กซิเจน สามารถใชรั้กษาผูป่้วยติดต่อกนัไดน้านไม่นอ้ยกวา่ ๑ ชัว่โมง 
๓.๒.๓.๑.๓. ชุดเคร่ืองดูดเสมหะระบบไฟฟ้า 
๓.๒.๓.๑.๔. เกา้อ้ีสาํหรับพยาบาล 
๓.๒.๓.๑.๕. ตูเ้ก็บเวชภณัฑ ์และเคร่ืองมือแพทย ์
๓.๒.๓.๑.๖. อุปกรณ์แขวนขวดนํ้าเกลือ 

๓.๒.๓.๒.อุปกรณ์ช่วยชีวติฉุกเฉินและเวชภณัฑ ์(CPR KIT) 

๓.๒.๓.๒.๑. เคร่ืองวดัแรงดนัโลหิต(SPHYGMOMANOMETER) 
๓.๒.๓.๒.๒. เคร่ืองฟังหนา้อก (STETHOSCOPE) 

๓.๒.๓.๒.๓. เคร่ืองช่วยหายใจและผายปอด (PORTABLERESPIRATOR OR AMBU BAG) 
๓.๒.๓.๒.๔. เคร่ืองตรวจส่องภายในหลอดเสียงและท่อหลอดลม (LARYNGOSCOPE AND  

ENDOTRACHEAL TUBE) 

๓.๒.๓.๒.๕. ชุดผา่ตดัเล็ก  (MINOR SURGICAL SET) 
๓.๒.๓.๒.๖. เวชภณัฑแ์ละยาฉุกเฉินรถพยาบาลและอุปกรณ์ตอ้งอยูใ่นสภาพใชก้ารไดดี้และให้

ความปลอดภยั 
๓.๓การขออนุญาตในกรุงเทพมหานครตอ้งยืน่คาํร้องต่อเจา้พนกังานจราจรกองบงัคบัการตาํรวจจราจร ในส่วนภูมิภาค
ตอ้งยืน่คาํร้องต่อเจา้พนกังานจราจร กองกาํกบัการตาํรวจภูธร พร้อมหลกัฐานดงัน้ี 
๓.๓.๑. คาํร้องขออนุญาตของนิติบุคคล 
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๓.๓.๒. สาํเนาภาพถ่ายการจดทะเบียนนิติบุคคล ๒ ฉบบั 
๓.๓.๓. สาํเนาภาพถ่ายใบอนุญาตตั้งสถานพยาบาล (แผนปัจจุบนั) ๒ ฉบบั 
๓.๓.๔. สาํเนาใบอนุญาตให้ดาํเนินการสถานพยาบาล (แผนปัจจุบนั) ๒ ฉบบั 

๓.๓.๕. สาํเนาภาพถ่ายใบคู่มือการจดทะเบียนรถ ๒ ฉบบั 
๓.๓.๖. ภาพถ่ายสีดา้นหนา้ ดา้นขา้งทั้งสองขา้งดา้นหลงัของรถและอุปกรณ์การแพทย ์ภายในรถขนาด ๕x๖ น้ิว ๒ ชุด 

๓.๓.๗. บญัชีอุปกรณ์ประจาํรถตามขอ้ ๓.๒ จาํนวน ๒ ชุด 
 ในกรุงเทพมหานคร ตอ้งนาํรถพร้อมอุปกรณ์ตามขอ้ ๓.๒ ไปใหเ้จา้พนกังานจราจรและแพทยข์อง
โรงพยาบาลตาํรวจตรวจสภาพ แลว้ใหเ้จา้พนกังานจราจรรวบรวมหลกัฐานพิจารณามีความเห็นเสนออธิบดีกรมตาํรวจ 
 ในส่วนภูมิภาค ตอ้งนาํรถพร้อมอุปกรณ์ครบถว้นตาม ๓.๒ ไปใหเ้จา้พนกังานจราจรกองกาํกบัการ
ตาํรวจภูธรและแพทยโ์รงพยาบาลประจาํจงัหวดัตรวจสภาพ แลว้ใหเ้จา้พนกังานจราจรรวบรวมหลกัฐานพิจารณามี
ความเห็นเสนออธิบดีกรมตาํรวจ 
 ขอ้ ๔  รถอ่ืนของเอกชน 
๔.๑ สถานภาพของหน่วยงาน 
๔.๑.๑. ตอ้งมีสถานภาพเป็นนิติบุคคลและมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นกิจการดงัน้ี 

๔.๑.๑.๑. นาํส่งเคร่ืองอุปโภคบริโภคช่วยเหลือบุคคลซ่ึงประสบเคราะห์กรรม 
กรณีอุบติัภยั หรือกิจการสาธารณประโยชน์ หรือ กิจการสาธารณูปโภค ทั้งน้ีในกรณีจาํเป็นเร่งด่วน หรือ 

๔.๑.๑.๒. การปฏิบติังานในทางเพื่อความปลอดภยัของสาธารณชน อนัเป็น 
กิจการสาธารณประโยชน์ท่ีไม่เก่ียวกบัการคา้ 
๔.๒ลกัษณะรถและอุปกรณ์ประจาํรถไม่จาํกดั แต่ตอ้งมีสภาพใชก้ารไดดี้และตอ้งเป็นไปตามความ 
เหมาะสมของวตัถุประสงคใ์นการใช้ 
๔.๓การขออนุญาตใหย้ืน่คาํร้องขอต่อเจา้พนกังานจราจรทอ้งถ่ิน โดยมีหลกัฐานดงัน้ี 
๔.๑.๒. คาํร้องขออนุญาตของนิติบุคคล ๒ ชุด 
๔.๑.๓. สาํเนาภาพถ่ายการจดทะเบียนนิติบุคคล ๒ ชุด 
๔.๑.๔. สาํเนาภาพถ่ายใบคู่มือการจดทะเบียนรถ ๒ ชุด 
๔.๑.๕. ภาพถ่ายสี ดา้นหนา้ ดา้นขา้งทั้งสองและดา้นหลงัของรถขนาด ๕x๖ น้ิว ๒ ชุดผูข้ออนุญาตตอ้งนาํรถไปใหเ้จา้
พนกังานจราจรตรวจสภาพ 
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๔.๔ใหเ้จา้พนกังานจราจรผูรั้บคาํร้อง รวบรวมหลกัฐานพิจารณา มีความเห็นเสนออธิบดีกรมตาํรวจ 
ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป     
       ประกาศ  ณ วนัท่ี  ๑๘  ตุลาคม    ๒๕๒๗ 
                          พลตาํรวจเอก ณรงค ์ มหานนท์ 
                           อธิบดีกรมตาํรวจ 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑ ตอนท่ี ๑๕๖ (ฉบบัพิเศษ) ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๒๗) 

ขอ้กาํหนดกรมตาํรวจ 
เร่ือง ชนิด ลกัษณะ จาํนวนของธงหรือไฟสัญญาณสาํหรับ 
รถท่ีบรรทุกของยืน่เกินความยาวของตวัรถ 
_________________ 

 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พุทธศกัราช    ๒๕๒๒ อธิบดีกรม
ตาํรวจประกาศกาํหนดชนิด ลกัษณะ จาํนวนของธงหรือ ไฟสัญญาณสาํหรับรถท่ีบรรทุกของยืน่เกินความยาวของตวัรถ ไว้
ดงัต่อไปน้ี 
๑. ธง มีลกัษณะเป็น รูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ ขนาดกวา้ง ๓๐ เซนติเมตร ยาว ๔๕ เซนติเมตร ทาํดว้ยผา้หรือวสัดุ 
สังเคราะห์สีแดงเรืองแสง ไม่ขาดชาํรุด หรือเปรอะเป้ือนจนเส่ือมสภาพการเรืองแสง 
๒. ไฟสัญญาณแสงแดง ส่งออกทา้ยรถใหส้ามารถเห็นแสงไฟไดช้ดัเจนในระยะไม่นอ้ยกวา่ ๑๕๐ เมตร 
๓. ถา้ส่ิงของท่ีบรรทุกกวา้งเกิน ๑ เมตร ให้ติดธงตามขอ้ ๑ ทั้งดา้นซา้ย และดา้นขวาเพื่อแสดงส่วนกวา้ง 
ของส่ิงของนั้น และในเวลาตอ้งเปิดไป ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พุทธศกัราช ๒๕๒๒ ใหใ้ชโ้คม
ไฟสัญญาณตามขอ้ ๒ ติดไวต้รงจุดท่ีติดธงดว้ย 
๔. ถา้ส่ิงของท่ีบรรทุกยาวเกินตวัรถตั้งแต่ ๒.๕๐ เมตรข้ึนไป ตอ้งติดธงหรือโคมไฟไวก่ึ้งกลางดา้นขา้งของส่ิง 

ของนั้นขา้งละ ๑ ชุด ส่วนลกัษณะของธงและโคมไฟตลอดจนเง่ือนไขในการใช ้ใหเ้ป็นตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ ๑,๒ และ ๓ 
  ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัถดัวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
        กาํหนด ณ วนัท่ี ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
                    พลตาํรวจเอก มนตช์ยั  พนัธ์ุคงช่ืน 
                            อธิบดีกรมตาํรวจ 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖ ตอนท่ี ๖๕ (ฉบบัพิเศษ)  ๒๘ เมษายน ๒๕๒๒) 
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ขอ้กาํหนดกรมตาํรวจ 
เร่ือง สัญญาณจราจร เคร่ืองหมายจราจร 
และความหมายของสัญญาณจราจร และเคร่ืองหมายจราจร 
______________________ 
 

 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อธิบดีกรมตาํรวจ
กาํหนดสัญญาณจราจร เคร่ืองหมายจราจร และความหมายของสัญญาณจราจร และเคร่ืองหมายจราจรไวด้งัต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑  ใหใ้ชส้ัญญาณจราจรและเคร่ืองหมายจราจรตามแบบท่ีกาํหนดโดยภาพตวัอยา่งทา้ยขอ้กาํหนดน้ีทัว่
ราชอาณาจกัร ตั้งแต่วนัประกาศเป็นตน้ไป ส่วนสัญญาณจราจรและเคร่ืองหมายจราจรแบบเก่าท่ีใชอ้ยูก่่อนวนัประกาศ 
และยงัมิไดเ้ปล่ียนแปลงเป็นแบบใหม่ ก็ใหใ้ชไ้ดไ้ปพลางก่อนจนกวา่จะไดเ้ปล่ียนเป็นแบบใหม่ตามขอ้กาํหนดน้ี 
 ข้อ ๒  สัญญาณจราจร เคร่ืองหมายจราจร และความหมายของสัญญาณจราจรและเคร่ืองหมายจราจรตาม
ขอ้กาํหนดน้ี ใหใ้ชใ้นเขตทางตามบทบญัญติั แห่งกฎหมายวา่ดว้ยการจราจรทางบกทัว่ราชอาณาจกัร 
 ข้อ ๓  สัญญาณไฟจราจร หมายถึง โคมสัญญาณไฟท่ีใชค้วบคุมการจราจรมีขนาดและติดตั้งหรือทาํให ้  
ปรากฎไวใ้นทาง ในลกัษณะทีทาํใหผู้ข้บัข่ีหรือผูท่ี้ตอ้งปฏิบติัตามสัญญาณมองเห็นไดโ้ดยชดัเจน 
 การติดตั้งโคมสัญญาณไฟจราจรตอ้งประกอบดว้ยดวงโคมไฟอยา่งนอ้ยสามดวงโดยมีโคมสัญญาณไฟจราจร
สีแดงอยูต่อนบน หรือดา้นขวามือของผูข้บัข่ีหรือผูต้อ้งปฏิบติัตามสัญญาณ โคมสัญญาณไฟจราจรสีเหลืองอาํพนัอยู่
ตอนกลาง และโคมสัญญาณไฟจราจรสีเขียวอยูต่อนล่างหรือดา้นซา้ยมือของผูข้บัข่ีหรือผูท่ี้ตอ้งปฏิบติัตามสัญญาณ ในบาง
กรณีอาจมีโคมสัญญาณไฟจราจรลูกศรสีเขียวประกอบได ้
 ข้อ ๔  สัญญาณดว้ยมือและแขนของพนกังานเจา้หนา้ท่ี หมายถึงสัญญาณจราจรท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีแสดงให้
ปรากฎขา้งหนา้ 
 ข้อ ๕  สัญญาณนกหวีด หมายถึง สัญญาณจราจรท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีแสดงดว้ยเสียงสัญญาณนกหวดี 
เคร่ืองหมายจราจร 
 ข้อ ๖  เคร่ืองหมายจราจร แบ่งเป็น ๒ ชนิด คือ 
(๑.) เคร่ืองหมายจราจรชนิดแผน่ป้ายทาํดว้ยแผน่โลหะ หรือไม ้หรือวตัถุอ่ืนท่ีแทนกนัไม่ได ้
(๒)เคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง ขอบทาง ขอบวงเวยีน เสา หลกั ราว สะพาน กาํแพง ร้ัว และท่ีอ่ืน ๆ โดยใชสี้ หมุดโลหะ 
กระเบ้ืองเคลือบ หรือวตัถุอ่ืนท่ีแทนกนัได ้ทา ตอก หรือฝังไว ้
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 ข้อ ๗  เคร่ืองหมายจราจร ขอ้ ๖ (๑) แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ 
(๑.) ประเภทบงัคบั ไดแ้ก่เคร่ืองหมายกาํหนด บงัคบั หา้มหรือจาํกดับางประการ เพื่อบงัคบัการจราจรในทาง 
(๒.)ประเภทเตือน ไดแ้ก่เคร่ืองหมายเตือนให้ผูใ้ชท้างระวงัอนัตรายตามความหมายในแผน่เคร่ืองหมายนั้น ๆ 

เคร่ืองหมายจราจรประเภทบังคับ 

 ข้อ ๘  ใหผู้ข้บัรถปฏิบติัตามความหมายแห่งเคร่ืองหมายนั้น ๆ ดงัต่อไปน้ี 
(๑.) เคร่ืองหมาย “หยดุ” หมายความวา่ รถทุกชนิดตอ้งหยดุให้รถและคนเดินเทา้ในทางขวางหนา้ 

ผา่นไปก่อน  เม่ือเห็นวา่ปลอดภยัและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรท่ีบริเวณทางแยกนั้นแลว้ จึงใหเ้คล่ือนรถต่อไปไดด้ว้ย
ความระมดัระวงั (บ.๑) 
(๒.)เคร่ืองหมาย “ใหท้าง” หมายความวา่ รถทุกชนิดตอ้งระมดัระวงัและใหท้างแก่รถและคนเดินเทา้ 

ในทางขวางหนา้ผา่นไปก่อน เม่ือเห็นวา่ปลอดภยัและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรท่ีบริเวณทางแยกนั้นแลว้ จึงให้เคล่ือน
รถต่อไปไดด้ว้ยความระมดัระวงั (บ.๒) 
(๓.)เคร่ืองหมาย “หยดุตรวจ” หมายความวา่ ใหผู้ข้บัรถหยดุรถท่ีเคร่ืองหมายน้ี เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีตรวจและเคล่ือนรถต่อไป
ไดเ้ม่ือไดรั้บอนุญาตจากเจา้หนา้ท่ีผูต้รวจแลว้เท่านั้น (บ.๓) 

(๔.)เคร่ืองหมาย “หา้มเขา้” หมายความวา่ หา้มมิใหร้ถทุกชนิดเขา้ไปในทางท่ีติดตั้งเคร่ืองหมาย(บ.๔) 
(๕.)เคร่ืองหมาย “หา้มเล้ียวซา้ย” หมายความวา่ หา้มมิใหเ้ล้ียวรถไปทางซา้ย (บ.๕) 

(๖.)เคร่ืองหมาย “หา้มเล้ียวขวา” หมายความวา่ หา้มมิให้เล้ียวรถไปทางขวา (บ.๖) 
(๗.)เคร่ืองหมาย “หา้มกลบัรถ” หมายความวา่ หา้มมิใหก้ลบัรถไม่วา่ดว้ยวธีิใด ๆ ในเขตทางท่ีติดตั้งเคร่ืองหมาย (บ.๗) 

(๘.)เคร่ืองหมาย “หา้มแซง” หมายความวา่ หา้มมิใหข้บัรถแซงข้ึนหนา้รถคนัอ่ืนในเขตทางท่ีติดตั้งเคร่ืองหมาย (บ.๘) 
(๙.)เคร่ืองหมาย “หา้มรถบรรทุกหนกัแซง” หมายความวา่ หา้มมิใหข้บัรถบรรทุกท่ีมีนํ้าหนกัมากแซงข้ึนหนา้รถคนัอ่ืนใน
เขตทางท่ีติดตั้งเคร่ืองหมาย (บ.๙) 
(๑๐.)เคร่ืองหมาย “หา้มรถยนต”์ หมายความวา่ หา้มรถยนตทุ์กชนิดผา่นเขา้ไปในเขตท่ีติดตั้งเคร่ืองหมาย (บ.๑๐) 

(๑๑.)เคร่ืองหมาย “หา้มรถบรรทุก” หมายความวา่ หา้มรถบรรทุกทุกชนิดผา่นเขา้ไปในเขตท่ีติดตั้งเคร่ืองหมาย (บ.๑๑) 
(๑๒.)เคร่ืองหมาย “หา้มรถยนตท่ี์ใชใ้นการเกษตร” หมายความวา่หา้มรถยนตท่ี์ใชใ้นการเกษตรทุกชนิดผา่นเขา้ไปในเขต
ทางท่ีติดตั้งเคร่ืองหมาย (บ.๑๒) 
(๑๓.)เคร่ืองหมาย “หา้มรถพ่วง” หมายความวา่ หา้มรถพว่งทุกชนิดผา่นเขา้ไปในเขตทางท่ีติดตั้งเคร่ืองหมาย (บ.๑๓) 
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(๑๔.)เคร่ืองหมาย “หา้มรถจกัรยานยนต”์ หมายความวา่ หา้มรถจกัรยานยนตผ์า่นเขา้ไปในเขตทางท่ีติดตั้งเคร่ืองหมาย 
(๑๕.)เคร่ืองหมาย “หา้มรถจกัรยาน” หมายความวา่ หา้มรถจกัรยานผา่นเขา้ไปในเขตทางท่ีติดตั้งเคร่ืองหมาย (บ.๑๕) 

(๑๖.)เคร่ืองหมาย “หา้มรถสามลอ้” หมายความวา่ หา้มรถสามลอ้ผา่นเขา้ไปในเขตทางท่ีติดตั้งเคร่ืองหมาย (บ.๑๖) 
(๑๗.)เคร่ืองหมาย “หา้มรถยนตส์ามลอ้” หมายความวา่ ห้ามรถยนตส์ามลอ้ผา่นเขา้ไปในเขตทางท่ี 

ติดตั้งเคร่ืองหมาย (บ.๑๗) 
(๑๘.)เคร่ืองหมาย “หา้มรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์” หมายความวา่ หา้มรถจกัรยานยนตแ์ละรถยนตทุ์กชนิดผา่นเขา้ไปใน
เขตทางท่ีติดตั้งเคร่ืองหมาย (บ.๑๘) 

(๑๙.)เคร่ืองหมาย “หา้มรถจกัรยาน  รถสามลอ้และรถจกัรยานยนต์” หมายความวา่ หา้มรถ  จกัรยาน  รถสามลอ้ และ
รถจกัรยานยนตผ์า่นเขา้ไปในเขตทางท่ีติดตั้งเคร่ืองหมาย (บ.๑๙) 

(๒๐.)เคร่ืองหมาย “หา้มรถลอ้เล่ือนลากเข็น” หมายความวา่ หา้มรถลอ้เล่ือนลากเขน็ผา่นเขา้ไปในเขตทางท่ีติดตั้ง
เคร่ืองหมาย (บ.๒๐) 

(๒๑.)เคร่ืองหมาย   “หา้มเกวียน” หา้มเกวยีนทุกชนิดผา่นเขา้ไปในเขตทางท่ีติดตั้งเคร่ืองหมาย(บ.๒๑) 
(๒๒.)เคร่ืองหมาย   “หา้มคน” หา้มคนผา่นเขา้ไปในเขตทางท่ีติดตั้งเคร่ืองหมาย (บ.๒๒) 

(๒๓.)เคร่ืองหมาย   “หา้มใชเ้สียง”  หา้มมิใหใ้ชเ้สียงสัญญาณหรือทาํใหเ้กิดเสียงท่ีก่อการรบกวนดว้ยประการใด ๆ ในเขต
ท่ีติดตั้งเคร่ืองหมาย (บ.๒๒) 
(๒๔.)เคร่ืองหมาย “หา้มรถหนกัเกินกาํหนด” หมายความวา่ หา้มมิใหร้ถทุกชนิดท่ีมีนํ้าหนกัเกิน 
กวา่ท่ีกาํหนด หรือเม่ือรวมนํ้ าหนกัรถกบันํ้าหนกับรรทุกเกินกวา่ท่ีกาํหนดไวเ้ป็น “ตน้” ตามจาํนวนเลขในเคร่ืองหมายนั้น 
ๆ เขา้ไปในเขตทางท่ี ติดตั้งเคร่ืองหมาย (บ.๒๔) 
(๒๕.)เคร่ืองหมาย “หา้มรถกวา้งเกินกาํหนด”  หมายความวา่ หา้มมิใหร้ถทุกชนิดท่ีมีขนาดกวา้งเกินกาํหนดเป็น “เมตร” 

ตามจาํนวนเลขในเคร่ืองหมายนั้น ๆ เขา้ไปในเขตทางท่ี ติดตั้งเคร่ืองหมาย (บ.๒๕) 

(๒๖.)เคร่ืองหมาย “หา้มรถสูงเกินกาํหนด”  หมายความวา่ หา้มมิใหร้ถทุกชนิดท่ีมีความสูงรวมทั้งของท่ีบรรทุกเกิน
กาํหนดเป็น “เมตร” ตามจาํนวนเลขในเคร่ืองหมาย เขา้ไปในเขตทางหรืออุโมงคท่ี์ ติดตั้งเคร่ืองหมาย (บ.๒๖) 

(๒๗.)เคร่ืองหมาย “หา้มรถยาวเกินกาํหนด”  หมายความวา่ หา้มมิใหร้ถทุกชนิดท่ีมีขนาดยาวรวมเกินกาํหนดเป็น “เมตร” 
ตามจาํนวนเลขในเคร่ืองหมายนั้น ๆ  เขา้ไปในเขตทางท่ี ติดตั้งเคร่ืองหมาย (บ.๒๗) 

(๒๘.)เคร่ืองหมาย “จาํกดัความเร็ว” หมายความวา่ หา้มมิใหผู้ข้บัรถทุกชนิดใหค้วามเร็วเกินกวา่ท่ี 
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กาํหนดเป็นกิโลเมตรต่อชัว่โมงตามจาํนวนตวัเลขในแผน่เคร่ืองหมายนั้น ๆ ในเขตทางท่ีติดตั้งเคร่ืองหมายจนกวา่จะพน้
ท่ีสุดระยะท่ีจาํกดัความเร็วนั้น (บ. ๒๘) 
(๒๙.)เคร่ืองหมาย “สุดเขตจาํกดัความเร็ว” หมายความวา่ ผูข้บัรถทุกชนิดจะใชค้วามเร็วเกินกวา่ท่ีกาํหนดเป็นกิโลเมตรต่อ
ชัว่โมงตามจาํนวนตวัเลขในแผน่เคร่ืองหมายนั้น ๆ ในเขตทางท่ีติดตั้งเคร่ืองหมายนั้นได ้แต่ตอ้งไม่เกินความเร็วตามท่ี
กาํหนดในกฎกระทรวง (บ. ๒๙) 

(๓๐.)เคร่ืองหมาย “หา้มจอดรถ” หมายความวา่ หา้มจอดรถทุกชนิดในเขตท่ีติดตั้งเคร่ืองหมาย (บ.๓๐) 
(๓๑)เคร่ืองหมาย “หา้มหยดุรถ” หมายความวา่ หา้มหยดุรถทุกชนิดในเขตท่ีติดตั้งเคร่ืองหมาย (บ. ๓๑) 

(๓๒)เคร่ืองหมาย “หา้มจอดรถในวนัค่ี” หมายความวา่ ห้ามจอดรถทุกชนิดในวนัค่ีในเขตท่ีติดตั้งเคร่ืองหมาย (บ. ๓๒) 
(๓๓)เคร่ืองหมาย “หา้มจอดรถในวนัคู่” หมายความวา่ หา้มจอดรถทุกชนิดในวนัคู่ในเขตท่ีติดตั้งเคร่ืองหมาย (บ. ๓๓) 

(๓๔)เคร่ืองหมาย “ใหร้ถสวนทางมาก่อน” หมายความวา่ ใหผู้ข้บัรถทุกชนิดหยดุรถตรงเคร่ืองหมาย เพื่อให้รถท่ีกาํลงัแล่น
สวนทางมาก่อน ถา้มีรถขา้งหนา้หยดุรออยูก่่อนก็ใหห้ยดุรอถดัต่อกนัมาตามลาํดบั เม่ือรถท่ีสวนทางมาไดผ้า่นไปหมดแลว้
จึงใหร้ถท่ีหยดุรอตามเคร่ืองหมายน้ีเคล่ือนไปได ้(บ. ๓๔) 

(๓๕)เคร่ืองหมาย “หา้มรถบรรทุกหนกัใชช่้องเดินรถท่ีกาํหนด” หมายความวา่ หา้มรถบรรทุกหนกัใชช่้องเดินรถท่ีกาํหนด
ในแผน่เคร่ืองหมายในเขตทางท่ีติดตั้งเคร่ืองหมาย (บ.๓๕) 
(๓๖)เคร่ืองหมาย “ใหร้ถตรงไป” หมายความวา่ ใหข้บัรถตรงไปหา้มมิใหไ้ปทางไปทางซา้ยหรือไปทางขวา (บ. ๓๖) 

(๓๗)เคร่ืองหมาย “ใหชิ้ดซา้ย” หมายความวา่ ใหข้บัรถไปทางดา้นซา้ยของเคร่ืองหมาย (บ. ๓๗) 
(๓๘)เคร่ืองหมาย “ใหชิ้ดขวา” หมายความวา่ ใหข้บัรถไปทางดา้นขวาของเคร่ืองหมาย (บ. ๓๘) 

(๓๙)เคร่ืองหมาย “ทางเดินรถทางเดียวไปทางซา้ย” หมายความวา่ใหข้บัรถเล้ียวไปทางซา้ยแต่ทางเดียวหา้มมิให้เล้ียวขวา
หรือตรงไป (บ. ๓๙) 

(๔๐)เคร่ืองหมาย “ทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา” หมายความวา่ใหข้บัรถเล้ียวไปทางขวาแต่ทางเดียวหา้มมิใหเ้ล้ียวซา้ย
หรือตรงไป (บ. ๔๐) 

(๔๑)เคร่ืองหมาย “ใหเ้ล้ียวซา้ย” หมายความวา่ ใหข้บัรถเล้ียวไปทางซา้ยแต่ทางเดียว หา้มมิใหเ้ล้ียวขวาหรือตรงไป  
(๔๒)เคร่ืองหมาย “ใหเ้ล้ียวขวา” หมายความวา่ ใหข้บัรถเล้ียวไปทางขวาแต่ทางเดียว หา้มมิใหเ้ล้ียวเล้ียวซา้ยหรือตรงไป 
(บ. ๔๒) 
(๔๓)เคร่ืองหมาย “ใหเ้ล้ียวซา้ยหรือเล้ียวขวา” หมายความวา่ ใหข้บัรถเล้ียวไปทางซา้ยหรือทางขวา หา้มตรงไป (บ. ๔๓) 
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(๔๔)เคร่ืองหมาย “ใหเ้ล้ียวขวาหรือเล้ียวซา้ย” หมายความวา่ ใหข้บัรถเล้ียวขวา ไปทางหรือทางซา้ยหา้มตรงไป (บ. ๔๔) 
(๔๕)เคร่ืองหมาย “วงเวยีน” หมายความวา่ ใหร้ถทุกชนิดเดินวนทางซา้ยของวงเวยีน และรถท่ีเร่ิม 

จะเขา้สู่ทางร่วมบริเวณวงเวยีนตอ้งหยดุใหสิ้ทธิแก่รถท่ีแล่นอยูใ่นทางรอบวงเวยีนผา่นไปก่อน หา้มขบัรถแทรกหรือตดั
หนา้รถท่ีอยูใ่นเขตทางรอบบริเวณวงเวยีน (บ. ๔๕) 

(๔๖)เคร่ืองหมาย “เร่ิมช่องเดินรถประจาํทาง” หมายความวา่ บริเวณท่ีติดตั้งเคร่ืองหมายเป็นบริเวณเร่ิมตน้ของช่องเดินรถ
ประจาํทาง หา้มมิให้รถอ่ืนนอกจากรถโดยสารประจาํทาง หรือรถบรรทุกคนโดยสารประเภทท่ีอธิบดีกาํหนดเขา้ไปในช่อง
เดินรถประจาํทางภายในกาํหนดระยะเวลาท่ีกาํหนด (บ. ๔๖) 

(๔๗)เคร่ืองหมาย “ช่องเดินรถประจาํทาง” หมายความวา่ บริเวณท่ีติดตั้งเคร่ืองหมายเป็นบริเวณท่ีกาํหนดใหเ้ป็นช่องเดิน
รถประจาํทาง หา้มมิให้รถอ่ืนนอกจากรถโดยสารประจาํทาง หรือรถบรรทุกคนโดยสารประเภทท่ีอธิบดีกาํหนดให้ช่อง
เดินรถประจาํทางภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด (บ. ๔๗) 

(๔๘)เคร่ืองหมาย “หา้มเขา้ยกเวน้รถท่ีกาํหนด” หมายความวา่ หา้มมิใหน้าํรถไปในทางท่ีติดตั้งเคร่ืองหมายยกเวน้รถท่ีได้
กาํหนดไวใ้นป้ายประกอบเคร่ืองหมายนั้น (บ. ๔๘) 

เคร่ืองหมายจราจรประเภทเตือน 
__________________________ 

 ข้อ ๙  เคร่ืองหมายประเภทน้ีใชติ้ดตั้งในเขตทางท่ีอาจเกิดอนัตราย หรืออุบติัเหตุข้ึนได ้เพื่อป้องกนัอนัตราย
หรืออุบติัเหตุดงักล่าว ใหผู้ข้บัรถปฏิบติัตามความหมายแห่งเคร่ืองหมายนั้น ๆ ดงัต่อไปน้ี 
(๑.) เคร่ืองหมาย “ทางโคง้ซา้ย” หมายความวา่ ทางขา้งหนา้โคง้ไปทางซา้ย ใหข้บัรถใหช้า้ลงพอสม 
ควรและเดินรถชิดซา้ยดว้ยความระมดัระวงั (ต.๑) 

(๒)เคร่ืองหมาย “ทางโคง้ขวา” หมายความวา่ ทางขา้งหนา้โคง้ไปทางขวา ใหข้บัรถใหช้า้ลงพอสม 
ควรและเดินรถชิดขวาดว้ยความระมดัระวงั (ต.๒) 

(๓)เคร่ืองหมาย “ทางโคง้รัศมีแคบเล้ียวซา้ย” หมายความวา่ ทางขา้งหนา้เป็นทางโคง้รัศมีแคบไป 
ทางซา้ย ใหข้บัรถใหช้า้ลงพอสมควรและเดินรถชิดซา้ยดว้ยความระมดัระวงั (ต.๓) 

(๔)เคร่ืองหมาย “ทางโคง้รัศมีแคบเล้ียวขวา” หมายความวา่ ทางขา้งหนา้เป็นทางโคง้รัศมีแคบไป 

ทางขวา ใหข้บัรถใหช้า้ลงพอสมควรและเดินรถชิดขวาดว้ยความระมดัระวงั (ต.๔) 
(๕)เคร่ืองหมาย  “ทางโคง้กลบัเร่ิมซา้ย” หมายความวา่ ทางขา้งหนา้เป็นทางโคง้ไปทางซา้ยแลว้กลบั 
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ใหข้บัรถใหช้า้ลงพอสมควร และเดินรถชิดซา้ยดว้ยความระมดัระวงั (ต.๕) 
(๖)เคร่ืองหมาย  “ทางโคง้กลบัเร่ิมขวา” หมายความวา่ หมายความวา่ทางขา้งหนา้เป็นทางโคง้ไปทางขวาแลว้กลบัใหข้บัรถ
รถใหช้า้ลงพอสมควร และเดินรถชิดขวาดว้ยความระมดัระวงั (ต.๖) 
(๗)เคร่ืองหมาย “ทางโคง้รัศมีแคบเร่ิมซา้ย” หมายความวา่ ทางขา้งหนา้เป็นทางโคง้รัศมีแคบไป 

ทางซา้ยแลว้กลบัใหข้บัรถใหช้า้ลงพอสมควรและเดินรถชิดซา้ยดว้ยความระมดัระวงั (ต.๗) 
(๘)เคร่ืองหมาย “ทางโคง้กลบัรัศมีแคบเร่ิมขวา” หมายความวา่ ทางขา้งหนา้เป็นทางโคง้รัศมีแคบไปทางขวา ใหข้บัรถให้
ชา้ลงพอสมควรและเดินรถชิดขวาดว้ยความระมดัระวงั (ต.๘) 

(๙)เคร่ืองหมาย “ทางคดเค้ียวเร่ิมซา้ย” หมายความวา่ ทางขา้งหนา้เป็นทางคดเค้ียวโดยเร่ิมไปทางดา้นซา้ยใหข้บัรถใหช้า้ลง
พอสมควร และเดินรถชิดซา้ยดว้ยความระมดัระวงั (ต.๙) 

(๑๐)เคร่ืองหมาย “ทางคดเค้ียวเร่ิมขวา” หมายความวา่ ทางขา้งหนา้เป็นทางคดเค้ียวเร่ิมคดไปทางขวาใหข้บัรถใหช้า้ลง
พอสมควร และเดินรถชิดดา้นซา้ยดว้ยความระมดัระวงั (ต.๑๐) 

(๑๑)เคร่ืองหมาย “ทางโทตดัทางเอก” หมายความวา่ ทางขา้งหนา้มีทางโทตดัใหข้บัรถดว้ยความระมดัระวงั (ต. ๑๑) 
(๑๒)เคร่ืองหมาย “ทางโทแยกทางเอกทางซา้ย” หมายความวา่ ทางขา้งหนา้มีทางโทแยกไปทางซา้ยใหข้บัรถดว้ยความ
ระมดัระวงั (ต. ๑๒) 
(๑๓)เคร่ืองหมาย “ทางโทแยกทางเอกทางขวา” หมายความวา่ ทางขา้งหนา้มีทางโทแยกไปทางขวาใหข้บัรถดว้ยความ
ระมดัระวงั (ต. ๑๓) 
(๑๔)เคร่ืองหมาย “ทางโทแยกทางเอกเยื้องกนัเร่ิมซา้ย” หมายความวา่ทางขา้งหนา้มีทางโทแยกไปทางซา้ยและหลงัจากนั้น
มีทางโทแยกไปทางขวา ใหข้บัรถดว้ยความระมดัระวงั (ต. ๑๔) 
(๑๕)เคร่ืองหมาย “ทางโทแยกทางเอกเยื้องกนัเร่ิมขวา” หมายความวา่ ทางขา้งหนา้มีทางโทแยกไปทางขวาและหลงั
จากนั้นมีทางโทแยกไปทางซา้ย ใหข้บัรถดว้ยความระมดัระวงั (ต. ๑๕) 

(๑๖)เคร่ืองหมาย “ทางโทเช่ือมทางเอกจากซา้ย” หมายความวา่ทางขา้งหนา้มีทางโทเขา้มาเช่ือมดา้นซา้ยใหข้บัรถดว้ยความ
ระมดัระวงั (ต. ๑๖) 

(๑๗)เคร่ืองหมาย “ทางโทเช่ือมทางเอกจากขวา” หมายความวา่ทางขา้งหนา้มีทางโทเขา้มาเช่ือมดา้นขวาใหข้บัรถดว้ยความ
ระมดัระวงั (ต. ๑๗) 

(๑๘)เคร่ืองหมาย “ทางโทแยกทางเอกทางซา้ยรูปตวัวาย” หมายความวา่ ทางขา้งมีทางโทแยก 
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จากทางแยกไปทางซา้ยเป็นรูปตวัวาย  ใหข้บัรถดว้ยความระมดัระวงั (ต. ๑๘) 
(๑๙)เคร่ืองหมาย “ทางโทแยกทางเอกทางขวารูปตวัวาย” หมายความวา่ ทางขา้งมีทางโทแยก 

จากทางแยกไปทางขวาเป็นรูปตวัวาย  ใหข้บัรถดว้ยความระมดัระวงั (ต. ๑๙) 
(๒๐)เคร่ืองหมาย “ทางขา้มทางรถไฟไม่มีเคร่ืองกั้นทาง” หมายความวา่ ทางขา้งหนา้มีทางรถไฟตดัผา่นและไม่มีเคร่ืองกั้น
ทาง ใหข้บัรถใหช้า้ลงใหม้าก และสังเกตดูรถไฟทั้งทางขวาและทางซา้ย ถา้มีรถไฟกาํลงัจะผา่นมาใหห้ยดุรถใหห่้างจาก
รถไฟอยา่งนอ้ย ๕ เมตร แลว้รอคอยจนกวา่รถไฟนั้นผา่นพน้ไปและปลอดภยัแลว้จึงเคล่ือนรถต่อไปได ้หา้มมิใหข้บัรถตดั
หนา้รถไฟในระยะท่ีอาจจะเกิดอนัตรายไดเ้ป็นอนัขาด (ต. ๒๐) 

(๒๑)เคร่ืองหมาย “ทางขา้มทางรถไฟมีเคร่ืองกั้นทาง” หมายความวา่ ทางขา้งหนา้มีทางรถไฟตดั 
ผา่นและมีร้ัวหรือมีเคร่ืองกีดขวางกั้นทางก่อนท่ีจะขบัรถผา่นเคร่ืองหมายน้ีใหข้บัรถให้ชา้ลงและพร้อมท่ีจะหยดุรถไดเ้ม่ือ
มีเสียงสัญญาณ ของเจา้หนา้ท่ีดงัข้ึนหรือเจา้หนา้ท่ีไดก้ั้นทาง หรือมีเคร่ืองกั้นทางปิดกั้น ถา้มีรถขา้งหนา้หยดุรออยูก่่อนก็
ใหห้ยดุรอถดัต่อมาตามลาํดบั เม่ือเปิดเคร่ืองกั้นทางแลว้ให้รอท่ีหยดุรอเคล่ือนตามกนัไปได ้(ต. ๒๑) 
(๒๒)เคร่ืองหมาย “สัญญาณจราจร” หมายความวา่ ทางขา้งหนา้มีสัญญาณไฟจราจร ให้ขบัรถใหช้า้ลงและพร้อมท่ีจะ
ปฏิบติัตามสัญญาณไฟจราจร (ต. ๒๒) 
(๒๓)เคร่ืองหมาย “ทางแคบลงทั้งสองดา้น” หมายความวา่ ทางขา้งหนา้แคบลงกวา่ทางท่ีกาํลงัผา่นทั้งสองดา้น ผูข้บัรถ
จะตอ้งขบัรถใหช้า้ลงและเพิ่มความระมดัระวงัยิง่ข้ึน ขณะท่ีรถผา่นทางแคบผูข้บัรถจะตอ้งระมดัระวงัมิให้รถชนหรือเสียด
สีกนั (ต. ๒๓) 
(๒๔)เคร่ืองหมาย “ทางแคบดา้นซา้ย” หมายความวา่  ทางขา้งหนา้ดา้นซา้ยแคบลงกวา่ทางท่ีกาํลงัผา่น ผูข้บัรถจะตอ้งขบั
รถใหช้า้ลง และเพิ่มความระมดัระวงั (ต. ๒๔) 
(๒๕)เคร่ืองหมาย “ทางแคบดา้นขวา” หมายความวา่  ทางขา้งหนา้ดา้นขวาแคบลงกวา่ทางท่ีกาํลงัผา่น ผูข้บัรถจะตอ้งขบั
รถใหช้า้ลง และเพิ่มความระมดัระวงั (ต. ๒๔) 
(๒๖)เคร่ืองหมาย “ทางคู่ขา้งหนา้” หมายความวา่ ทางขา้งหนา้จะเป็นทางคู่มีเกาะหรือส่ิงอ่ืนใดแบ่งการจราจรออกเป็นสอง
ทางไปทางหน่ึงมาทางหน่ึงใหข้บัรถชิดไปทางดา้นซา้ยดว้ยความระมดัระวงั 
(๒๗)เคร่ืองหมาย “ส้ินสุดทางคู่” หมายความวา่ ทางขา้งหนา้เป็นทางร่วมท่ีไม่มีเกาะหรือส่ิงอ่ืนใดแบ่งการจราจร ให้ขบัรถ
ใหช้า้ลงและชิดดา้นซา้ยของทางและเพิ่มความระมดัระวงัยิง่ข้ึน (ต. ๒๗) 
(๒๘)เคร่ืองหมาย “ช่องทางจราจรปิด” หมายความวา่ ช่องทางจราจรขา้งหนา้ปิด งดการสัญจรใน 
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ช่องทางตามความหมายในเคร่ืองหมายใหผู้ข้บัรถเปล่ียนใชช่้องทางท่ีเหลืออยูด่ว้ยความระมดัระวงั (ต. ๒๘) 
(๒๙)เคร่ืองหมาย “วงเวยีนขา้งหนา้” หมายความวา่ ทางขา้งหนา้จะเป็นทางแยกมีวงเวยีน  ใหข้บัรถใหช้า้และขบัรถเขา้สู่วง
เวยีนดว้ยความระมดัระวงั (ต. ๒๙) 
(๓๐)เคร่ืองหมาย “สะพานแคบ” หมายความวา่ ทางขา้งหนา้มีสะพานแคบรถเดินหลีกกนัไม่ได ้ใหข้บัรถใหช้า้ลงและ
ระมดัระวงัอนัตรายจากรถท่ีจะสวนมาจากอีกฟากหน่ึงของสะพาน ถา้มีเคร่ืองหมายอ่ืนติดตั้งอยูก่็ใหป้ฏิบติัตาม
เคร่ืองหมายนั้นดว้ย (ต. ๓๐) 

(๓๑)เคร่ืองหมาย “ทางแคบ” หมายความวา่ ทางขา้งหนา้แคบลงกวา่ทางท่ีกาํลงัผา่น มีขนาดตามตวัเลขเป็น “เมตร” ท่ีแสดง
ไวท่ี้เคร่ืองหมายนั้นรถท่ีมีขนาดกวา้งไม่เกินจาํนวนตวัเลขท่ีบอกไวใ้นเคร่ืองหมายใหผ้า่นเขา้ไปได ้แต่ใหข้บัรถใหช้า้ลง
และเพิ่มความระมดัระวงัเป็นพิเศษ ถา้มีเคร่ืองหมายอ่ืนติดตั้งอยูก่็ใหป้ฏิบติัตามเคร่ืองหมายนั้นดว้ย (ต. ๓๑) 

(๓๒)เคร่ืองหมาย “ทางลอดตํ่า” หมายความวา่ ทางขา้งหนา้จะตอ้งลอดช่องลอดตํ่า มีขนาดตาม 
ตวัเลขเป็น “เมตร” ท่ีแสดงไวท่ี้เคร่ืองหมายนั้นรถท่ีมีความสูงรวมทั้งส่ิงของท่ีบรรทุกสูงไม่เกินจาํนวนตวัเลขท่ีบอกไวใ้น
เคร่ืองหมายใหผ้า่นเขา้ไปได ้แต่ใหข้บัรถใหช้า้ลงและเพิ่มความระมดัระวงัเป็นพิเศษ ถา้มีเคร่ืองหมายอ่ืนติดตั้งอยูก่็ให้
ปฏิบติัตามเคร่ืองหมายนั้นดว้ย (ต. ๓๒) 

(๓๓)เคร่ืองหมาย “ทางข้ึนลาดชนั” หมายความวา่ ทางขา้งหนา้เป็นทางลาดชนัข้ึนเขาหรือข้ึนเนิน 
สันเขา หรือสันเนินมีความลาดตามตวัเลขเป็น “ร้อยละ” ตามท่ีปรากฏในเคร่ืองหมายอาจกาํบงัสายตาไม่ใหม้องเห็นรถท่ี
สวนมาใหข้บัรถใหช้า้ลงและเดินรถใกลข้อบทางดา้นซา้ยใหม้าก กบัใหร้ะมดัระวงัอนัตรายจากรถท่ีสวนทางมา (ต. ๓๓) 
(๓๔)เคร่ืองหมาย “ทางลงลาดชนั” หมายความวา่ ทางขา้งหนา้เป็นทางลาดชนัข้ึนเขาหรือข้ึนเนินสันเขา หรือสันเนินมี
ความลาดตามตวัเลขเป็น “ร้อยละ” ตามท่ีปรากฏในเคร่ืองหมาย ใหข้บัรถใหช้า้ลง เดินรถใกลข้อบทางดา้นซา้ยใหม้าก และ
ผูข้บัรถไม่ควรปลดเกียร์หรือดบัเคร่ืองยนตเ์ป็นอนัขาดในกรณีท่ีเป็นทางลงเขาหรือเนินท่ีชนัมากใหใ้ชเ้กียร์ตํ่าเพื่อความ
ปลอดภยั (ต. ๓๔) 

(๓๕)เคร่ืองหมาย “เตือนรถกระโดด” หมายความวา่ ทางขา้งหนา้เปล่ียนระดบัอยา่งกระทนัหนัเช่น บริเวณคอสะพาน ทาง
ขา้มท่อระบายนํ้า เป็นตน้ให้ขบัรถใหช้า้ลงและเพิ่มความระมดัระวงั (ต. ๓๕) 
(๓๖)เคร่ืองหมาย “ผวิทางขรุขระ” หมายความวา่ ทางขา้งหนา้ขรุขระมาก มีหลุมมีบ่อ หรือเป็นสันติดต่อกนั ใหข้บัรถใหช้า้
ลงและเพิ่มความระมดัระวงัเป็นพิเศษ (ต. ๓๖) 
(๓๗)เคร่ืองหมาย “ทางเป็นแอ่ง” หมายความวา่ ทางขา้งหนา้เปล่ียนระดบัลงกระทนัหนั หรือเป็น 



๙๒ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

แอ่ง ใหข้บัรถใหช้า้ลงและเพิ่มความระมดัระวงัเป็นพิเศษ (ต. ๓๗) 
(๓๘)เคร่ืองหมาย “ทางล่ืน” หมายความวา่ ทางขา้งหนา้ล่ืนอาจเกิดอุบติัเหตุไดง่้ายใหข้บัรถใหช้า้ 

ลงใหม้ากและระมดัระวงัการล่ืนไถล อยา่ใชห้า้มลอ้โดยแรงและทนัที การหยดุรถ การเบารถ หรือเล้ียวรถในทางล่ืนตอ้ง
กระทาํดว้ยความระมดัระวงั เป็นพิเศษ (ต. ๓๘) 

(๓๙)เคร่ืองหมาย “ผวิทางร่วน” หมายความวา่ ทางขา้งหนา้มีวสัดุผวิทางหลุดกระเด็นเม่ือขบัรถ 
ดว้ยความเร็วสูงใหข้บัรถให้ชา้ลง และระมดัระวงัอนัตรายอนัอาจเกินจากวสัดุผวิทาง (ต. ๓๙) 

(๔๐)เคร่ืองหมาย “ระวงัหินร่วง” หมายความวา่ ทางขา้งหนา้อาจจะมีหินร่วงลงมาในผิวทาง ทาํให ้
กีดขวางการจราจร ใหข้บัรถใหช้า้ลงและระมดัระวงัอนัตรายเป็นพิเศษ (ต. ๔๐) 

(๔๑)เคร่ืองหมาย “สะพานเปิดได”้ หมายความวา่ ทางขา้งหนา้จะตอ้งผา่นสะพานท่ีเปิดไดใ้หห้รือลอด ใหข้บัรถชา้ลงและ
ระมดัระวงัในการหยดุรถเม่ือเจา้หนา้ท่ีจะปิดกั้นทางเพื่อเปิดสะพานใหเ้รือผา่น เพื่อไม่ใหเ้กิดอนัตรายต่อรถขา้งหนา้และ
รถขา้งหลงั (ต. ๔๑) 

(๔๒)เคร่ืองหมาย “ทางกาํลงัซ่อม” หมายความวา่ ทางขา้งหนา้กาํลงัมีการซ่อมอาจวางเคร่ืองกีดขวางไว ้หรือมีคนงานกาํลงั
ซ่อมทาง ใหข้บัรถใหช้า้ลงพอสมควรและระมดัระวงัคนงานซ่อมทางและส่ิงกีดขวาง เพื่อการซ่อมทางตอนนั้น (ต. ๔๒) 

(๔๓)เคร่ืองหมาย “ระวงัคนขา้มถนน” หมายความวา่ ทางขา้งหนา้มีทางสาํหรับคนขา้มถนน หรือมีหมู่บา้นราษฎรอยูข่า้ง
ทาง ซ่ึงมีคนเดินขา้มไปมาอยูเ่สมอใหข้บัรถใหช้า้ลงพอสมควร และระมดัระวงัคนขา้มถนน ถา้มีคนกาํลงัเดินขา้มถนนให้
หยดุรถใหค้นเดินขา้มถนนไปไดโ้ดยปลอดภยั (ต. ๔๓) 
(๔๔)เคร่ืองหมาย “โรงเรียนระวงัเด็ก” หมายความวา่ ทางขา้งหนา้มีโรงเรียนตั้งอยูข่า้งทาง ใหข้บั 

รถใหช้า้ลงและระมดัระวงัอุบติัเหตุซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนแก่เด็กนกัเรียน ถา้มีเด็กนกัเรียนกาํลงัเดินขา้มถนนให้หยดุรถให้เด็ก
นกัเรียนขา้มถนนไปไดโ้ดยปลอดภยั ถา้เป็นเวลาท่ีโรงเรียนกาํลงัสอน ใหง้ดใชเ้สียงสัญญาณและหา้มมิใหท้าํใหเ้กิดเสียง
รบกวนดว้ยประการใด ๆ (ต. ๔๔) 
(๔๕)เคร่ืองหมาย “ระวงัเคร่ืองบินบินตํ่า” หมายความวา่ ทางขา้งหนา้เขา้ใกลส้นามบินอาจมี 

เคร่ืองบินบินข้ึนลงในระดบัตํ่าใหข้บัรถใหช้า้ลง หากเห็นเคร่ืองบินกาํลงัข้ึนหรือผา่นทางขา้งหนา้ ใหห้ยดุรถใหเ้คร่ืองบิน
ผา่นไปโดยปลอดภยั (ต. ๔๕) 
(๔๖)เคร่ืองหมาย “ระวงัทางขา้มทางวิง่ของเคร่ืองบิน” หมายความวา่ ทางขา้งหนา้จะตดัผา่นทางวิง่ 
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ของเคร่ืองบินใหข้บัรถใหช้า้ลงและระมดัระวงัเป็นพิเศษถา้มีเคร่ืองหมายอ่ืนติดตั้งไวใัหป้ฏิบติัตามเคร่ืองหมายนั้น ๆ ดว้ย 
(ต.๔๖) 
(๔๗)เคร่ืองหมาย “ระวงัสัตว”์ หมายความวา่ ทางขา้งหนา้อาจมีสัตวข์า้มทาง ใหข้บัรถใหช้า้ลงและระมดัระวงัอนัตราย
เป็นพิเศษ (ต. ๔๗) 

(๔๘)เคร่ืองหมาย “ระวงัอนัตราย” หมายความวา่ ทางขา้งหนา้มีอนัตราย เช่น เกิดอุบติัเหตุ ทางทรุด เป็นตน้ ใหข้บัรถใหช้า้
ลงใหม้ากและระมดัระวงัอนัตรายเป็นพิเศษ (ต.๔๘) 

(๔๙)เคร่ืองหมาย “สายไฟแรงสูงพาดตํ่า” หมายความวา่ ทางขา้งหนา้มีสายไฟแรงสูงสุดพาดตํ่าใหข้บัรถใหช้า้ลงและ
ระมดัระวงัอนัตรายอนัอาจเกิดข้ึน (ต.๔๙) 

(๕๐)เคร่ืองหมาย “เตือนทางโคง้” หมายความวา่ ทางขา้งหนา้ตอนนั้นเป็นทางโคง้อนัตราย ใหข้บัรถใหช้า้ลงใหม้ากและ
เพิ่มความระมดัระวงัเป็นพิเศษ (ต.๕๐) 

(๕๑)เคร่ืองหมาย “ทางเดินรถสองทาง” หมายความวา่ ทางขา้งหนา้เป็นทางเดินรถสองทาง ใหข้บัรถใหช้า้ลงและเดินรถ
ใกลข้อบทางดา้นซา้ย กบัใหร้ะมดัระวงัอนัตรายจากรถท่ีจะสวนทางมา (ต.๕๑) 

(๕๒)เคร่ืองหมาย “ทางเดินรถสองทางตดัผา่น” หมายความวา่ ทางขา้งหนา้จะเป็นทางเดินรถสองทางตดัผา่น ใหข้บัรถให้
ชา้ลง และถา้มีเคร่ืองหมายอ่ืนติดตั้งไวใ้หป้ฏิบติัตามเคร่ืองหมายนั้น ๆ ดว้ย (ต.๕๒) 

(๕๓)เคร่ืองหมาย “ใหเ้ปล่ียนช่องทางจราจร” หมายความวา่ ช่องทางจราจรขา้งหนา้ปิดใหเ้ปล่ียนใชช่้องทางจราจรตาม
สัญลกัษณ์ในเคร่ืองหมาย ให้ขบัรถใหช้า้ลงและระมดัระวงัอนัตรายเป็นพิเศษ (ต.๕๓) 

เคร่ืองหมายจราจรบนพืน้ทาง 
 ข้อ ๑๐  เคร่ืองหมายจราจรตามขอ้ ๖ (๒) เป็นเคร่ืองหมายประเภทบงัคบัใหผู้ข้บัรถปฏิบติัตามความหมาย
ของเคร่ืองหมายนั้น ๆ ดงัต่อไปน้ี 
(๑.) เคร่ืองหมาย “เส้นแบ่งทิศทางจราจรปกติ” หมายความวา่ เส้นแสดงการแบ่งแยกการจราจรของ 

ยวดยานท่ีมีทิศทางตรงกนัขา้ม โดยไม่จาํเป็นตอ้งอยูท่ี่ศูนยก์ลางของผวิจราจร เป็นเส้นประสีขาว ขนาดกวา้ง ขนาดกวา้ง 
๑๕ เซนติเมตร ยาว ๒๐๐ เซนติเมตรเวน้ช่องห่าง ๒๐๐ เซนติเมตร ใหข้บัรถไปทาดา้นซา้ยของเส้นแบ่งทิศทางการจราจร 
ยกเวน้ในกรณีท่ีตอ้งการจะเล้ียวขวา หรือแซงข้ึนหนา้รถคนัอ่ืนอาจจะขา้มเส้นดงักล่าวไดด้ว้ยความระมดัระวงั (ผ.๑/๑) 

(๒)เคร่ืองหมาย “เส้นทางแบ่งทิศทางจราจรเตือน” หมายความวา่ เส้นแสดงการแบ่งแยกการจราจร 
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ของยวดยานท่ีมีทิศทางตรงกนัขา้ม เป็นเส้นประสีขาวขนาดกวา้ง ๑๕ เซนติเมตร ยาว ๓๐๐ เซนติเมตร เวน้ช่องห่าง ๑๐๐ 
เซนติเมตร แสดงใหท้ราบวา่ใกลจ้ะถึงเส้นแบ่งทิศทางจราจรหา้มแซง ยกเวน้ในกรณีท่ีตอ้งการจะเล้ียวขวาหรือแซงข้ึน
หนา้รถคนัอ่ืนอาจจะขา้มเส้นดงักล่าวไดด้ว้ยความระมดัระวงัเป็นพิเศษ (ผ.๑/๒) 
(๓)เคร่ืองหมาย “เส้นแบ่งทิศทางจราจรหา้มแซง” หมายความวา่ เส้นแสดงการแบ่งการจราจรของยวดยานท่ีมีทิศทาง
ตรงกนัขา้ม เป็นเส้นทึบสีขาวขนาดกวา้ง ๑๕ เซนติเมตร ใหข้บัรถไปทางดา้นซา้ยของเส้นแบ่งทิศทางจราจรหา้มแซง หา้ม
ขบัรถผา่นหรือคร่อมโดยเด็ดขาด (ผ.๑/๓) 

(๒.) เคร่ืองหมาย “เส้นแบ่งทิศทางจราจรคู่” หมายความวา่ เส้นแสดงการแบ่งแยกการจราจรของ 
ยวดยานท่ีมีทิศทางตรงกนัขา้ม เป็นเส้นทึบสีขาวขนาดกวา้ง ๑๐ เซนติเมตร ขนานไปกบัเส้นประสีขาว ขนาดกวา้ง ๑๐ 
เซนติเมตร ยาว ๒๐๐ เซนติเมตรเวน้ช่องห่าง ๒๐๐ เซนติเมตร เส้นทั้งสองมีระยะห่างกนั ๑๕ เซนติเมตร หา้มขบัรถท่ีอยู่
ในทิศทางของเส้นทึบผา่นหรือคร่อมเส้นทึบโดยเด็ดขาดรถท่ีอยูใ่นทิศทางของเส้นประอาจจะขา้มเส้นดงักล่าวน้ีไดด้ว้ย
ความระมดัระวงั (ผ.๑/๔) 
(๓.) เคร่ืองหมาย “เส้นแบ่งทิศทางจราจรหา้มแซงคู่” หมายความวา่เส้นแสดงการแบ่งแยกการจราจร 

ของยวดยานท่ีมีทิศทางตรงกนัขา้ม เป็นเส้นทึบสีขาวขนาดกวา้ง ๑๐ เซนติเมตร ขนานกนัมีระยะห่างระหวา่งเส้น ๑๕ 
เซนติเมตร หา้มขบัรถผา่นหรือคร่อมโดยเด็ดขาดทั้งสองทิศทาง (ผ.๑/๕) 
(๔.) เคร่ืองหมาย “เส้นแบ่งช่องเดินรถปกติ” หมายความวา่ เส้นแบ่งช่องเดินรถโดยทัว่ ๆ ไป เป็นเส้น 

ประสีขาวขนาดกวา้ง ๑๐ เซนติเมตร ยาว ๑๐๐ เซนติเมตร เวน้ช่องห่าง ๓๐๐ เซนติเมตร ใหข้บัรถภายในช่องเดินรถ หา้ม
ขบัคร่อมเส้นแบ่งช่องเดินรถ เวน้แต่จะเปล่ียนช่องเดินรถ (ผ.๒/๑) 

(๕.) เคร่ืองหมาย “เส้นแบ่งช่องเดินรถเตือน” หมายความวา่ เส้นแบ่งช่องเดินรถประเภทเตือน เป็น 
เส้นประสีขาว ขนาดกวา้ง ๑๐ เซนติเมตร ยาว ๓๐๐ เซนติเมตร เวน้ช่องห่าง ๑๐๐ เซนติเมตร แสดงใหท้ราบวา่ใกลจ้ะถึง
เส้นแบ่งช่องเดินรถหา้มแซง หา้มขบัรถคร่อมเส้นช่องเดินรถ เวน้แต่จะเปล่ียนช่องเดินรถ (ผ.๒/๒) 

(๖.)                เคร่ืองหมาย “เส้นแบ่งช่องเดินรถหา้มแซง” หมายความวา่ เส้นแบ่งช่องเดินรถหา้มแซง เป็นเส้น 
ทึบสีขาว ขนาดกวา้ง ๑๐ เซนติเมตร หา้มขบัรถผา่นหรือคร่อมเส้นแบ่งช่องเดินรถ หา้มแซงโดยเด็ดขาด (ผ.๒/๓) 

(๗.) เคร่ืองหมาย “เส้นขอบทาง” หมายความวา่ เส้นแสดงแนวขอบทางเป็นเส้นประสีขาว ขนาด 
กวา้ง ๑๐ เซนติเมตร ยาว ๓๐ เซนติเมตร เวน้ช่องห่าง ๖๐ เซนติเมตร ใหข้บัรถในช่องจราจรดา้นขวาของเส้นนั้น (ผ.๓) 

(๘.)                เคร่ืองหมาย “เส้นแบ่งช่องเดินรถประจาํทาง” หมายความวา่ เส้นแบ่งช่องเดินรถท่ีกาํหนดให้ 



๙๕ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

เป็นช่องเดินรถสาํหรับรถโดยสารประจาํทางหรือรถบรรทุกคนโดยสารประเภทท่ีอธิบดีกาํหนดเป็นเส้นทึบสีเหลือง ขนาด
กวา้ง ๒๐ เซนติเมตร หา้มขบัรถประเภทอ่ืนเขา้ไปในช่องเดินรถประจาํทาง (ผ.๔/๑) 
(๙.)                เคร่ืองหมาย “เส้นแบ่งช่องเดินรถประจาํทางสามารถขา้มผา่นได”้ หมายความวา่ เส้นแบ่ง 

ช่องเดินรถสาํหรับรถโดยสารประจาํทางหรือรถบรรทุกคนโดยสารประเภทท่ีอธิบดีกาํหนดเป็นเส้นประสีเหลืองขนาด
กวา้ง ๒๐ เซนติเมตร ยาว ๖๐ เซนติเมตร เวน้ช่องวา่ ๓๐ เซนติเมตร รถประเภทอ่ืนอาจจะผา่นเส้นดงักล่าวน้ีไดด้ว้ยความ
ระมดัระวงั (ผ.๔/๒) 
(๑๐.) เคร่ืองหมาย “เส้นหา้มหยดุรถหรือจอดรถ” หมายความวา่ หา้มมิใหห้ยดุรถหรือจอดรถทุก 
ชนิดตรงแนวนั้นเป็นอนัขาด เป็นเส้นสีขาวสลบัแดงมีขนาดยาว ๕๐ เซนติเมตร แสดงท่ีของทางของวงเวยีนและท่ีอ่ืน ๆ 
(ผ.๕/๑) 

(๑๑.) เคร่ืองหมาย “เส้นหา้มจอดเวน้แต่หยดุรับ – ส่งชัว่ขณะ” หมายความวา่ หา้มมิใหจ้อดรถทุก 

ชนิดระหวา่งแนวนั้น เวน้แต่การหยดุรับ – ส่งคนหรือส่ิงของชัว่ขณะ ซ่ึงตอ้งกระทาํโดยมิชกัชา้เป็นเส้นสีขาวสลบัเหลือง
ขนาดยาว ๕๐ เซนติเมตร แสดงท่ีของทางขอบวงเวยีนและท่ีอ่ืน ๆ (ผ.๕/๒) 

(๑๒.) เคร่ืองหมาย “เส้นแนวหยดุ” หมายความวา่ เส้นขวางถนนเป็นเส้นทึบสีขาวขนาดกวา้ง ๔๐ 
เซนติเมตร ให้ผูข้บัรถหยดุรถก่อนถึงแนวเส้นขวางทุกคร้ัง และใหดู้จงัหวะท่ีรถวา่ง เม่ือไม่เป็นเหตุใหกี้ดขวางการจราจร
และไม่เกิดอนัตรายแลว้จึงให้ขบัรถผา่นเส้นขวางไป (ผ.๖) 

(๑๓.) เคร่ืองหมาย “เส้นใหท้าง” หมายความวา่ เส้นขวางถนนเป็นเส้นประสีขาว ขนาดกวา้ง ๔๐ 
เซนติเมตร ยาว ๖๐ เซนติเมตร เวน้ช่องห่าง ๓๐ เซนติเมตร ใหข้บัรถใหช้า้ลงแลว้ดูความปลอดภยัจากรถอ่ืนและคนเดิน
เทา้ในทางท่ีขวางหนา้ใหร้ถและคนเดินเทา้ในทางขวางหนา้ผา่นไปก่อน เม่ือเห็นวา่ปลอดภยัและไม่เป็นการกีดขวาง
การจราจรแลว้ จึงใหเ้คล่ือนรถต่อไปไดด้ว้ยความระมดัระวงั (ผ.๗) 
(๑๔.) เคร่ืองหมาย “เส้นทะแยงสาํหรับทางแยก” หมายความวา่ เป็นเส้นทึบสีเหลืองขนาดกวา้ง 

๑๕ เซนติเมตร ลากทะแยงตดักนัทาํมุม ๔๕ องศาห่างกนั ๒๐๐ เซนติเมตร ภายในกรอบเส้นทึบสีเหลือง ขนาดกวา้ง ๒๐ 
เซนติเมตร หา้มหยดุรถทุกชนิดภายในกรอบเส้นทะแยง สาํหรับทางแยกยกเวน้รถท่ีหยดุรอเพื่อเล้ียวขวา (ผ.๘) 
(๑๕.) เคร่ืองหมาย “เส้นจอดรถ” หมายความวา่ เป็นเส้นทึบสีขาวขนาดกวา้ง ๑๐ เซนติเมตร ให ้

จอดรถภายในเส้นจอดรถ หา้มจอดรถคร่อมเส้นหรือทาํให้ส่วนใดของรถลํ้าออกไปนอกแนวท่ีกาํหนด (ผ.๙) 



๙๖ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

(๑๖.) เคร่ืองหมาย “ลูกศรช้ีตรงไปขา้งหนา้” หมายความวา่ ลูกศรสีขาวโดยมีปลายลูกศรช้ีตรงไปขา้งหนา้ผูข้บัรถ
ในช่องเดินรถนั้นตอ้งขบัรถตรงไปขา้งหนา้หา้มเล้ียวซา้ยหรือเล้ียวขวา (ผ.๑๐) 

(๑๗.) เคร่ืองหมาย “ลูกศรเล้ียวซา้ย” หมายความวา่ ลูกศรทึบสีขาวโดยมีปลายลูกศรเฉียงไปทาง 
ซา้ยผูข้บัรถในช่องเดินรถนั้นตอ้งขบัรถเล้ียวซา้ยหา้มขบัรถตรงไปหรือเล้ียวขวา (ผ.๑๑) 

(๑๘.) เคร่ืองหมาย “ลูกศรเล้ียวขวา” หมายความวา่ ลูกศรทึบสีขาวโดยมีปลายลูกศรเฉียงไปทาง 
ขวาผูข้บัรถในช่องเดินรถนั้นตอ้งขบัรถเล้ียวขวาหา้มขบัรถตรงไปหรือเล้ียวซา้ย (ผ.๑๑) 

(๑๙.) เคร่ืองหมาย “ลูกศรตรงไปและเล้ียวซา้ยหรือเล้ียวขวา” หมายความวา่ ลูกศรทึบสีขาวมี 

ปลายลูกศรแยกออกเป็นสองทางช้ีตรงทางหน่ึงกบัเฉียงซา้ยอีกทางหน่ึง หรือช้ีตรงกบัเฉียงขวาใหผู้ข้บัรถในช่องเดินรถนั้น
ขบัรถตรงไปกบัเล้ียวซา้ย หรือตรงไปกบัเล้ียวขวาตามแนวนั้นร่วมกนั แลว้แต่กรณี (ผ.๑๓) 
(๒๐)เคร่ืองหมาย “ลูกศรเล้ียวซา้ยกบัเฉียงขวา” หมายความวา่ ลูกศรทึบสีขาวมีปลายลูกศรแยกออกเป็นสองทาง ช้ีเฉียง
ซา้ยทางหน่ึงกบัเฉียงขวาอีกทางหน่ึง ใหผู้ข้บัรถในช่องเดินรถนั้น เล้ียวซา้ยหรือเล้ียวขวา หา้มขบัรถตรงไป (ผ.๑๔) 
(๒๑)เคร่ืองหมาย “เส้นทางขา้ม” หมายความวา่ เส้นทึบสีขาวขนาดกวา้ง ๗๕ เซนติเมตร ยาวอยา่งตํ่า ๒๕๐ เซนติเมตร วาง
ขนานกบัแนวถนนห่างกนั ๕๐ เซนติเมตร และมีเส้นแนวหยดุหรือเส้นใหท้างก่อนถึงเส้นทางขา้มอยา่งนอ้ย ๕๐ 
เซนติเมตร ผูข้บัรถทุกชนิดจะตอ้งขบัรถใหช้า้ลง และพร้อมท่ีจะหยดุรถไดท้นัท่วงทีเม่ือมีคนเดินขา้ม ณ ทางขา้มนั้น ใน
เขตทางขา้มถนนท่ีไม่มีเจา้หนา้ท่ีหรือเคร่ืองสัญญาณควบคุม ใหผู้เ้ดินขา้มถนนมีสิทธิไปก่อน ฉะนั้นในขณะท่ีมีคนกาํลงั
เดินอยูใ่นทางขา้มถนนใหผู้ข้บัรถหยดุรถก่อนถึงเส้นแนวหยดุหรือเส้นใหท้างและเม่ือคนเดินขา้มถนนไดข้า้มไปโดย
ปลอดภยัแลว้ จึงจะเคล่ือนรถต่อไปไดท้างขา้มท่ีมีเจา้หนา้ท่ีหรือสัญญาณควบคุมคนเดินเทา้มีสิทธิท่ีจะเดินขา้มทางไดโ้ดย
รถต่าง ๆ ตอ้งหยดุใหใ้นขณะท่ีมีสัญญาณหา้มรถดา้นนั้นเม่ือรถขา้งหนา้ไดห้ยดุเพื่อให้ผูเ้ดินเทา้ขา้มถนนตรงทางขา้ม     
ใหผู้ข้บัรถท่ีตามมาขา้งหลงัหยดุรถต่อกนัไปตามลาํดบั หา้มมิใหแ้ซงรถท่ีหยดุคอยขา้งหนา้ข้ึนไปหา้มมิให้หยดุหรือจอด
รถทุกชนิดตรงเขตทางขา้มถนนไม่วา่ในกรณีใด ๆ ถา้มีสัญญาณให้รถหยดุหรือการจราจรขา้งหนา้ติดขดัรถทุกคนัจะตอ้ง
หยดุก่อนถึงแนวเส้นใหท้าง หา้มมิใหห้ยดุลํ้าเขา้ไปในเขตทางขา้มถนนถา้เจา้พนกังานจราจรไดเ้ขียนขอ้ความอยา่งใด หรือ
ใชว้ตัถุอยา่งอ่ืนฝังตอก หรือติดไวเ้ป็นอกัษรบนพื้นทาง เช่น หยดุ ขบัชา้ ๆ เล้ียวขวา ก็ใหผู้ข้บัรถปฏิบติัตามขอ้ความนั้น 
 ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
           กาํหนด ณ วนัท่ี ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒ 

                    พลตาํรวจเอก มนตช์ยั  พนัธ์ุคงช่ืน 
                               อธิบดีกรมตาํรวจ 
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เคร่ืองหมายจราจรประเภทบงัคบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

อธิบายเคร่ืองหมายจราจรประเภทบงัคบั 
 

บ ๑ หยดุ บ ๒๕ หา้มรถกวา้งเกินกาํหนด 
บ ๒ ใหท้าง บ ๒๖    หา้มรถสูงเกินกาํหนด 
บ ๓ หยดุตรวจ บ ๒๗ หา้มรถยาวเกินกาํหนด 
บ ๔ หา้มเขา้ บ ๒๘ จาํกดัความเร็ว 
บ ๕ หา้มเล้ียวซา้ย บ ๒๙ สุดเขตจาํกดัความเร็ว 
บ ๖ หา้มเล้ียวขวา บ ๓๐ หา้มจอดรถ 
บ ๗ หา้มกลบัรถ บ ๓๑ หา้มหยดุรถ 
บ ๘ หา้มแซง บ ๓๒ หา้มจอดรถในวนัค่ี 
บ ๙ หา้มรถบรรทุกหนกัแซง บ ๓๓ หา้มจอดรถในวนัคู่ 
บ ๑๐ หา้มรถยนต ์ บ ๓๔ ใหร้ถสวนทางมาก่อน 
บ ๑๑ หา้มรถบรรทุก บ ๓๕ หา้มรถบรรทุกหนกัใชช่้องเดินรถท่ีกาํหนด 
บ ๑๒ หา้มรถยนตใ์ชใ้นการเกษตร บ ๓๖ ใหร้ถตรงไป 
บ ๑๓ หา้มรถพว่ง บ ๓๗ ใหชิ้ดซา้ย 
บ ๑๔ หา้มรถจกัรยานยนต ์ บ ๓๘ ใหชิ้ดขวา 
บ ๑๕ หา้มรถจกัรยาน บ ๓๙ ทางเดินรถทางเด่ียวไปทางซ้าย 
บ ๑๖ หา้มรถสามลอ้ บ ๔๐ ทางเดินรถทางเด่ียวไปทางขวา 
บ ๑๗ หา้มรถยนตส์ามลอ้ บ ๔๑ ใหเ้ล้ียวซา้ย 
บ ๑๘ หา้มรถจกัรยานยนต ์และรถยนต์ บ ๔๒ ใหเ้ล้ียวขวา 
บ ๑๙ 
บ ๒๐ 

หา้มรถจกัรยาน รถสามลอ้และรถจกัรยานยนตห์า้ม
ลอ้เล่ือนลากเขน็ 

บ ๔๓ 
บ ๔๔ 

ใหเ้ล้ียวซา้ยหรือเล้ียวขวา 
ใหไ้ปทางซา้ยหรือไปทางขวา 

บ ๒๑ หา้มเกวยีน บ ๔๕ วงเวยีน 
บ ๒๒ หา้มคน บ ๔๖ เร่ิมช่องเดินรถประจาํทาง 
บ ๒๓ หา้มใชเ้สียง บ ๔๗ ช่องเดินรถประจาํทาง 
บ ๒๔ หา้มรถหนกัเกินกาํหนด บ ๔๘ หา้มเขา้ยกเวน้รถท่ีกาํหนด 



๙๙ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

เคร่ืองหมายจราจรประเภทเตือน 
 
 
 
     ต ๑                   ต ๒                  ต ๓                   ต ๔                  ต ๕                 ต ๖                  ต ๗ 
 
                    
 
     ต ๘                    ต ๙                    ต ๑๐              ต ๑๑                 ต ๑๒               ต ๑๓               ต ๑๔ 
 
 
 
    ต ๑๕                 ต ๑๖                  ต ๑๗            ต ๑๘                   ต ๑๙               ต ๒๐               ต ๒๑                              
 
 
 
    ต ๒๒                ตจ                     ต ๒๔                ต ๒๕              ต ๒๖               ต ๒๗ 
 
 
 
  ต ๒๙                  ต ๓๐                                                                 ต  ๓๓                 ต ๓๔               ต ๓๕ 
 
 
 
 
  ต ๓๖                                         ต ๓๘                   ต ๓๙                                        ต ๔๑               ต ๔๒       

ต ๒๓ 

        ต ๓๑                ต ๓๒ 

         ต ๓๗          ต ๔๐               

     ต ๔๕         ต ๔๖                       

    ต ๕๐               
 ต ๕๑                 ต ๕๒                 ต ๕๓ 

      ต ๒๘ 

ต ๔๓                  ต ๔๔     ต ๔๗              ต ๔๘                    ต ๔๙ 



๑๐๐ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

ต ๑ ทางโคง้ซา้ย ต ๒๕ ทางแคบลงดา้นขวา 
ต ๒ ทางโคง้ขวา ต ๒๖    ทางคู่ขา้งหนา้ 
ต ๓ ทางโคง้รัศมีเล้ียวซา้ย ต ๒๗ ส้ินสุดทางคู่ 
ต ๔ ทางโคง้รัศมีเล้ียวขวา ต ๒๘ ช่องทางจราจรปิด 
ต ๕ ทางโคง้กลบัเร่ิมซา้ย ต ๒๙ วงเวยีนขา้งหนา้ 
ต ๖ ทางโคง้กลบัเร่ิมขวา ต ๓๐ สะพานแคบ 
ต ๗ ทางโคง้กลบัรัศมีแคบเร่ิมซา้ย ต ๓๑ ทางแคบ 
ต ๘ ทางโคง้กลบัรัศมีแคบเร่ิมขวา ต ๓๒ ทางลอดตํ่า 
ต ๙ ทางคดเค้ียวเร่ิมซา้ย ต ๓๓ ทางข้ึนลาดชนั 
ต ๑๐ ทางคดเค้ียวเร่ิมขวา ต ๓๔ ทางลงลาดชนั 
ต ๑๑ ทางโทตดัทางเอก ต ๓๕ เตือนรถกระโดด 
ต ๑๒ ทางโทแยกทางเอกทางซา้ย ต ๓๖ ผวิทางขรุขระ 
ต ๑๓ ทางโทแยกทางเอกทางขวา ต ๓๗ ทางเป็นแอ่ง 
ต ๑๔ ทางโทแยกทางเอกเยื้องกนัเร่ิมซา้ย ต ๓๘ 

ต ๓๙ 
ทางล่ืน 
ผวิทางร่วน 

ต ๑๕ ทางโทแยกทางเอกเยื้องกนัเร่ิมขวา ต ๔๐ 
ต ๔๑ 

ระวงัหินร่วง 
สะพานเปิดได ้

ต ๑๖ ทางโทเช่ือมทางเอกจากซา้ย ต ๔๒ ทางกาํลงัซ่อม 
ต ๑๗ ทางโทเช่ือมทางเอกจากขวา ต ๔๓ ระวงัคนขา้มถนน 
ต ๑๘ ทางโทแยกทางเอกทางซา้ยรูปตวัวาย ต ๔๔ 

ต๔๕ 
โรงเรียนระวงัเด็ก 
ระวงัเคร่ืองบินบินตํ่า 

ต ๑๙ 
 

ทางโทแยกทางเอกทางขวารูปตวัวาย ต๔๖ 
ต๔๗ 

ระวงัทางขา้มทางวิง่ของเคร่ืองบิน 
ระวงัสัตว ์

ต ๒๐ ทางขา้มรถไฟไม่มีเคร่ืองกั้นทาง ต ๔๘ 
ต ๔๙ 

ระวงัอนัตราย 
สายไฟแรงสูงพาดตํ่า 

ต ๒๑ ทางขา้มทางรถไฟมีเคร่ืองกั้นทาง ต ๕๐ 
ต ๕๑ 

เตือนทางโคง้ 
ทางเดินรถสองทาง 

ต ๒๒ สัญญาณจราจร ต ๕๒ ทางเดินรถสองทางตดัผา่น 
ต ๒๓ ทางแคบลงทั้งสองดา้น ต ๕๓ ใหเ้ปล่ียนช่องทางจราจร 
ต ๒๔ ทางแคบลงดา้นซา้ย   



๑๐๑ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
เคร่ืองหมายจราจรบนผวิทาง 
 
 
 
ผ 1/1 เส้นแบ่งทิศทางจราจรปกติ 
 
 
                                                                                                      ลูกศรใหต้รงไปเล้ียวซา้ยหรือเล้ียวขวา 
ผ 1/2 เส้นแบง่ทิศทางจราจรเตือน 
 
 
ผ 1/3 เส้นแบ่งทิศทางจราจรหา้มแซง 
 
 
ผ 1/4 เส้นแบ่งทิศทางจราจรคู ่                                                ลูกศรใหก้ลบัรถ  ลูกศรใหเ้ล้ียวขวา ลูกศรใหเ้ล้ียวซา้ย 
 
 
 
ผ 1/5 เส้นแบ่งทิศทางจราจรหา้มแซงคู่ 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

                                                                           สัญญาณไฟจราจร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     หยดุ                                                          เตรียมไป                                                       ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           ตรงไป หรือเล้ียวซา้ย                                          หยดุ เล้ียวขวาไปได ้
 

                            ใหต้รงไป หรือเล้ียวซา้ยไปได ้                                       ใหห้ยดุ เล้ียวขวาไปได ้
 
 



๑๐๓ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 

                                                                            ขอ้กาํหนดกรมตาํรวจ 
เร่ือง สัญญาณจราจร เคร่ืองหมายจราจร 
และความหมายของสัญญาณจราจร เละเคร่ืองหมายจราจร 
                                                                               __________________ 
 
 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อธิบดี
กรมตาํรวจ ออกขอ้กาํหนดกรมตาํรวจไวด้งัต่อไปน้ี 
 ใหย้กเลิกความในขอ้ ๓ แห่งขอ้กาํหนดกรมตาํรวจ เร่ือง สัญญาณจราจรเคร่ืองหมายจราจร และความหมาย
ของสัญญาณจราจร และเคร่ืองหมายจราจร ลงวนัท่ี ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 (ไดน้าํความใหม่ไปพิมพต่์อทา้ยความเดิมท่ียกเลิกนั้นไวแ้ลว้) 

 ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
          กาํหนด ณ วนัท่ี ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๑ 
                  พลตาํรวจเอก เภา  สารสิน 
                         อธิบดีกรมตาํรวจ 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖ ตอนท่ี ๖๕ (ฉบบัพิเศษ) ๒๘ เมษายน ๒๕๒๒) 
 

ขอ้กาํหนดเจา้พนกังานจราจร 
เร่ือง กาํหนดแบบใบสั่งของเจา้พนกังานจราจร และใบรับแทน 
ใบอนุญาตขบัข่ี 
____________ 
 เน่ืองดว้ยพระราชบญัญติัจราจรทางบก พุทธศกัราช ๒๕๒๒ ไดบ้ญัญติัให้เจา้พนกังานจราจรกาํหนดแบบ
ใบสั่งของเจา้พนกังานจราจร และใบรับแทนใบอนุญาตขบัข่ี 
 ฉะนั้น อาศยัอาํนาจตามในมาตรา ๑๔๐ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบกพุทธศกัราช ๒๕๒๒ เจา้พนกังาน
จราจรจึงกาํหนดแบบใบสั่งและใบรับแทนใบอนุญาตขบัข่ีไวด้งัต่อไปน้ี 



๑๐๔ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 ใบสั่งของเจา้พนกังาน และใบรับแทนใบอนุญาตขบัข่ี ขนาดกวา้ง ๑๒ เซนติเมตร ยาว ๒๐ เซนติเมตร ฉบบั
หน่ึงมี ๔ แผน่ แผน่แรกสีขาว สาํหรับใหก้บัผูข้บัหรือติดไวท่ี้รถ แผน่ท่ีสองสีเหลือง สําหรับส่งใหศู้นยป์ระมวลข่าวสาร
กรมตาํรวจ แผน่ท่ีสามสีชมพ ูสาํหรับมอบใหพ้นกังานสอบสวน แผน่ท่ีส่ีสีฟ้า เป็นสาํเนาคู่ฉบบัเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน
สาํหรับพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูจ้บั การเขียนสาํเนาใหใ้ชก้ระดาษคาร์บอน โดยมีขอ้ความตามแบบทา้ยขอ้กาํหนดน้ี 
 ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
                                  กาํหนด ณ วนัท่ี ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๒ 

                                           พลตาํรวจเอก  มนตช์ยั   พนัธ์ุคงช่ืน 
          เจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖ ตอนท่ี ๖๕ (ฉบบัพิเศษ)  ๒๘ เมษายน ๒๕๒๒) 
 

ประกาศเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร 
เร่ือง การใชเ้คร่ืองวดัควนัและเสียงดงั 
ของรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์ 
_________________________ 

 ตามประกาศเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร เร่ือง การใชเ้คร่ืองวดัควนัและเสียงดงัของรถยนต ์และ
รถจกัรยานยนต ์ลงวนัท่ี ๑๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๒๓ กาํหนดเคร่ืองวดัควนัและลกัษณะควนัท่ีเป็นอนัตรายหรือเส่ือมเสีย
อนามยัแก่ประชาชน และเคร่ืองวดัเสียง และระดบัเสียงอนัเป็นการเดือดร้อนรําคาญแก่ประชาชน สาํหรับรถยนตแ์ละ
รถจกัรยานยนตท่ี์นาํมาใชใ้นทางไวแ้ลว้ นั้น 
 บดัน้ี เห็นสมควรกาํหนดการใชเ้คร่ืองวดัควนัและเสียงดงัของรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตข้ึ์นใหม่เพื่อให้
เหมาะสมยิง่ข้ึน ฉะนั้น อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ ๒ แห่งประกาศของคณะปฏิบติั ฉบบัท่ี ๑๖ ลงวนัท่ี ๙ ธนัวาคม 
๒๕๑๔  อธิบดีกรมตาํรวจในฐานะเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัรโดยอนุมติัรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยเม่ือ
วนัท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๒๗ ออกประกาศกาํหนดเคร่ืองวดัควนัและลกัษณะควนัท่ีเป็นอนัตรายหรือเส่ือมเสียอนามยัแก่
ประชาชน และเคร่ืองวดัเสียงและระดบัเสียงอนัเป็นการเดือดร้อนรําคาญแก่ประชาชน สาํหรับรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์
ท่ีนาํมาใชใ้นทางไวด้งัต่อไปน้ี 
๑. ใหย้กเลิกประกาศเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร เร่ือง การใชเ้คร่ืองวดัควนัและเสียงดงัของรถยนต ์
ลงวนัท่ี ๑๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๒๓ 



๑๐๕ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

๒. ลกัษณะของควนัท่ีออกจากท่อไอเสียของรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ซ่ึงทดสอบและวดัเขม่าควนัเม่ือ 
รถหยดุอยูก่บัท่ีและเร่งเคร่ืองยนตพ์อสมควรเกินกวา่ ๔๐ เปอร์เซนตข์องเคร่ืองวดัควนั 
๓. ระดบัเสียงอนัเกิดจากเคร่ืองยนตแ์ละส่วนประกอบส่วนหน่ึงส่วนใดของรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตใ์น 
สภาพใชง้านปกติเกินกวา่ ๘๕ เดซิเบล เอ. (DECIBEL-A) เม่ือวดัดว้ยเคร่ืองวดัเสียงในระยะห่าง ๗.๕๐ เมตร ท่ีความสูง 
๑.๒๐ เมตร หรือเกินกวา่ ๑๐๐ เดซิเบล เอ. . (DECIBEL-A) ในระยะห่าง ๐.๕ เมตร ท่ีความสูง ๐.๒๐ เมตร จากปลายท่อไอ
เสียของรถยนตห์รือรถจีกรยานยนตน์ั้น 
 
           ประกาศ ณ วนัท่ี ๓ กุมภาพนัธ์ ๒๕๒๗ 
                 พลตาํรวจเอก  ณรงค ์ มหานนท์ 
             อธิบดีกรมตาํรวจ 
                  เจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑ ตอนท่ี ๒๐ (ฉบบัพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ )  ๑๖ กุมภาพนัธ์ ๒๕๒๗) 
 
ขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร 
วา่ดว้ย การหา้มรถยนตบ์รรทุก ๔ ลอ้ และ ๖ ลอ้ 
เดินในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๒ 
_________________ 

 ตามท่ีไดมี้ขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร วา่ดว้ย เร่ือง หา้มรถยนตบ์รรทุก ๔ ลอ้ และ ๖ ลอ้ 
เดินในเขตกรุงเทพมหานคร ฉบบัลงวนัท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๐ นั้น เน่ืองจากสภาวะการณ์ในปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนแปลงไป 
สมควรจกัไดใ้ห้รถยนตบ์างประเภทเดินในเขตกรุงเทพมหานครได ้เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนยิง่ข้ึน 
 ฉะนั้น อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๓๙ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อธิบดีกรม
ตาํรวจ ในฐานะเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร จึงออกขอ้บงัคบัไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑  ขอ้บงัคบัน้ี เรียกวา่ “ขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัรวา่ดว้ย การหา้มรถยนตบ์รรทุก ๔ 
ลอ้ และ ๖ ลอ้ เดินในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๒“ 

 ข้อ ๒  ใหย้กเลิกขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร เร่ือง หา้มรถยนตบ์รรทุก ๔ ลอ้ และ ๖ ลอ้ เดิน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ฉบบัลงวนัท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๐ 



๑๐๖ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 ข้อ ๓  หา้มรถยนตบ์รรทุก ๔ ลอ้ และ ๖ ลอ้ ยกเวน้รถยนตบ์รรทุกท่ีไดรั้บหนงัสืออนุญาตผอ่นผนัจากเจา้
พนกังานจราจร และรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลท่ีมีนํ้าหนกัรถไม่เกิน ๑,๖๐๐ กิโลกรัม เดินในเขตกรุงเทพมหานคร ระหวา่ง
เวลา ๐๖.๓๐–๐๙.๐๐ น. และระหวา่งเวลา ๑๖.๓๐–๑๙.๐๐ น. ทุกวนั เวน้วนัหยดุราชการ 

 ข้อ ๔  บรรดาขอ้บงัคบั ประกาศ ระเบียบใดท่ีขดัแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี ใหย้กเลิกโดยใชข้อ้บงัคบัน้ี 
 ข้อ ๕  ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๓๒ 
                   พลตาํรวจเอก เภา  สารสิน 
                          อธิบดีกรมตาํรวจ 
                เจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๖ ตอนท่ี ๑๐๑ (แผนกราชกิจจาฯ)  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๓๒) 

 

ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทัว่ราชอาณาจักร 
วา่ดว้ย การหา้มรถยนตบ์รรทุกตั้งแต่ ๑๐ ลอ้ข้ึนไป และรถบางชนิด 
เดินในถนนบางสาย ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๗ 
____________________ 

 ตามท่ีไดมี้ขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร วา่ดว้ยเร่ือง หา้มรถยนตบ์รรทุกตั้งแต่ ๑๐ ลอ้ข้ึนไป 
และรถบางชนิดเดินในเขตกรุงเทพมหานคร ฉบบัลงวนัท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๒๕ และขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่
ราชอาณาจกัรวา่ดว้ย เร่ืองการผอ่นผนัให้รถยนตบ์รรทุก ๑๐ ลอ้ เดินในถนนบางสายในเขตกรุงเทพมหานครตลอดจนผอ่น
ผนัใหร้ถยนตด์งักล่าวเดินในถนนบางสายหรือบางเวลานั้น 
 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงเส้นทางการเดินรถท่ีควรไดรั้บการผอ่นผนัใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน เพื่อให้เกิดความ
สะดวกรวดเร็วในการขนส่งสินคา้ของรถยนตบ์รรทุกขนาดใหญ่ ท่ีจะเดินทางเขา้สู่กรุงเทพมหานคร โดยใชถ้นนทางด่วน
เฉลิมมหานครไปยงัท่าเรือคลองเตย แลว้ออกไปยงัทุกภาคของประเทศโดยเส้นทางเดิม รวมตลอดถึงการเดินทางจากภาค
หน่ึงไปยงัอีกภาคหน่ึงโดยไม่ตอ้งผา่นการจราจรแออดัในกรุงเทพมหานครซ่ึงเป็นผลดีในทางเศรษฐกิจตลอดจนเพื่อความ
สะดวกและปลอดภยัในการจราจร 
 ฉะนั้น  เจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๓๙ แห่งพระราชบญัญติัจราจร
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกขอ้บงัคบัไว ้ดงัต่อไปน้ี 



๑๐๗ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 ข้อ ๑  ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัรวา่ดว้ยการหา้มรถยนตบ์รรทุก      
ตั้งแต่ ๑๐ ลอ้ข้ึนไป และรถบางชนิดเดินในถนนบางสายในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๗“ 

 ข้อ ๒ ใหย้กเลิก 
๒.๑ ขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร วา่ดว้ยเร่ืองหา้มรถยนตบ์รรทุกตั้งแต่ ๑๐ ลอ้ข้ึนไป และรถบาง
ชนิดเดินในเขตกรุงเทพมหานครฉบบัลงวนัท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๒๕ 
๒.๒ ขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร วา่ดว้ย เร่ืองการผอ่นผนัให้รถยนตบ์รรทุก ๑๐ ลอ้ เดินในถนน
บางสายในเขตกรุงเทพมหานครฉบบัลงวนัท่ี ๕ กนัยายน ๒๕๒๖ 
 ข้อ ๓  หา้มรถยนตบ์รรทุกต่อไปน้ี ยกเวน้รถบรรทุกท่ีไดรั้บหนงัสืออนุญาตผอ่นผนัจากพนกังานจราจร เดิน
ในเขตกรุงเทพมหานครระหวา่งเวลา ๐๖.๐๐–๑๐.๐๐ น. และเวลา ๑๕.๐๐–๒๑.๐๐ น. เวน้วนัหยดุราชการ 
๓.๑ รถยนตบ์รรทุกท่ีมีลอ้ ตั้งแต่ ๑๐ ลอ้ข้ึนไป 
๓.๒ รถยนตบ์รรทุกมีเพลา ตั้งแต่ ๓ เพลาข้ึนไปและรถพว่ง 
 ข้อ ๔  หา้มรถยนตบ์รรทุกต่อไปน้ี ยกเวน้รถยนตบ์รรทุกท่ีไดรั้บหนงัสืออนุญาตผอ่นผนัจากเจา้พนกังาน
จราจร เดินในเขตกรุงเทพมหานครระหวา่งเวลา ๑๖.๐๐–๒๑.๐๐ น. 

๔.๑ รถยนตบ์รรทุกของหนกัอ่ืน ๆ เช่น รถยนตบ์รรทุกซุง เสาเขม็ 
 ข้อ ๕  ขอ้บงัคบัน้ีไม่ใชบ้งัคบัแก่รถตามขอ้ ๓.๑,๓.๒ และ ๔.๑ ซ่ึงเดินในถนนดงัต่อไปน้ี 
   ๕.๑ ถนนวภิาวดีรังสิต ตั้งแต่แยกถนนพหลโยธินถึงทางด่วนเฉลิมมหานคร ยกเวน้ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. 
ถึง ๐๙.๐๐ น. เฉพาะช่องทางขาเขา้และตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. ถึง ๑๙.๐๐ น. เฉพาะช่องทางขาออก” 

๕.๒ ถนนอาจณรงค ์ตั้งแต่ท่าเรือคลองเตย ถึงทางด่วนเฉลิมมหานคร 
๕.๓ ถนนเกษมราษฎร์ ตั้งแต่ท่าเรือคลองเตย ถึงทางด่วนเฉลิมมหานคร 
๕.๔ บนทางด่วนเฉลิมมหานครทุกสาย 
๕.๕ ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่สุดเขตกรุงเทพมหานครถึงทางแยกถนนรามอินทรา 
๕.๖ ถนนรามอินทรา 
๕.๗ ถนนสุวนิทวงค ์ตั้งแต่ทางแยกถนนรามอินทรา ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 
๕.๘ ถนนแจง้วฒันะ ตั้งแต่ทางแยกถนนพหลโยธิน ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 
๕.๙               ถนนงามวงศว์าน ตั้งแต่ทางแยกถนนพหลโยธิน ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 
๕.๑๐ ถนนร่มเกลา้ ตั้งแต่ทางแยกถนนราม อินทรา ถึงทางแยกถนนอ่อนนุช 



๑๐๘ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

๕.๑๑ ถนนอ่อนนุช ตั้งแต่ถนนทางแยกถนนร่มเกลา้ ถึงทางแยกถนนลาดกระบงัอ่อนนุช 
๕.๑๒ ถนนลาดกระบงัอ่อนนุช ตั้งแต่ทางแยกถนนอ่อนนุช ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 
๕.๑๓ ถนนบางนา   -   ตราด ตั้งแต่ทางแยกถนนสุขมุวทิ ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

๕.๑๔ ถนนสุขมุวทิ ตั้งแต่ทางแยกถนนบางนา   -   ตราด  ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 
๕.๑๕ ถนนธนบุรี   -   ปากท่อ ตั้งแต่ทางแยกถนนสุขสวสัด์ิ ถึงสุดเขตกรุงเพทมหานคร 

๕.๑๖ ถนนสุขสวสัด์ิ ตั้งแต่สะพานขา้มคลองดาวคนอง ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 
๕.๑๗ ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน ตั้งแต่ทางแยกถนนนมไหศวรรยถึ์งสะพานขา้มคลองดาวคนอง 
๕.๑๘ ถนนนมไหศวรรย ์ตั้งแต่ทางแยกถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน ถึงทางแยกถนนเจริญกรุง 
๕.๑๙ สะพานกรุงเทพ 
๕.๒๐ ถนนรัชดาภิเษก (ช่วงถนนเลียบเจา้พระยา) ตั้งแต่ทางแยกถนนเจริญกรุง ถึงทางด่วนเฉลิมมหานคร 

๕.๒๑ ทางหลวงสายเอเซียสายท่ี ๒ ตั้งแต่ทางแยกถนนบางกอกนอ้ย-นครไชยศรี ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 
๕.๒๒ ถนนบางกอกนอ้ย-นครไชยศรี ตั้งแต่ทางแยกทางหลวงสายเอเซียสายท่ี ๒ ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 

๕.๒๓ ถนนพุทธมณฑลสายท่ี ๒ ตั้งแต่ทางแยกถนนบางกอกนอ้ย – นครไชยศรี ถึงทางแยกถนน     เพชรเกษม 
๕.๒๔ ถนนเพชรเกษมขาออก ตั้งแต่ทางแยกถนนจรัลสนิทวงศ ์ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร         
 มีความเพิ่มข้ึนเป็น ๕.๒๕-๕.๒๘ โดยขอ้บงัคบั (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๑ ดงัต่อไปน้ี 

“๕.๒๕  ถนนศรีนครินทร์” 

“๕.๒๖  ถนนรามคาํแหง ตั้งแต่ทางแยกถนนศรีนครินทร์ ถึงทางแยกถนนร่มเกลา้” 
“๕.๒๗  ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐ (ถนนวงแหวนรอบนอก) ตอนบางแค บรรจบถนนธนบุรี – ปากท่อ ตอนตล่ิงชนั 
บรรจบถนนเพชรเกษม ตอน – ตล่ิงชนั ถึงบางบวัทอง” 
“๕.๒๘  ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกถนนตากสิน ถึงแยกถนนจรัลสนิทวงศ”์ 

 ข้อ ๖  หา้มจอดรถยนตบ์รรทุกตามขอ้ ๓ และขอ้ ๔ ในถนนทุกสายตามขอ้ ๕ ตลอดเวลา 
 ข้อ ๗  ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
ประกาศ ณ วนัท่ี ๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ 

           พลตาํรวจเอก ณรงค ์ มหานนท์                                                                                                                                                                                                        
เจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร 



๑๐๙ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 

ขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร 
วา่ดว้ย เร่ือง การหา้มรถยนตบ์รรทุกตั้งแต่ ๑๐ ลอ้ข้ึนไป 
และรถบางชนิดเดินในถนนบางสายในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๐ 
________________ 
 ตามขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร วา่ดว้ย  เร่ือง การหา้มรถยนตบ์รรทุกตั้งแต่ ๑๐ ลอ้ข้ึนไป 
และรถบางชนิดเดินในถนนบางสายในเขตกรุงเทพมหานคร ฉบบัลงวนัท่ี ๗ ธนัวาคม ๒๕๒๗ และฉบบัลงวนัท่ี ๒๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๒๘ นั้น ปรากฎวา่ปัจจุบนัในถนนวภิาวดีรังสิตมีรถยนตบ์รรทุกชนิดใหญ่วิง่มากทาํใหเ้กิดปัญหา
การจราจรคบัคัง่ 
 ฉะนั้น เพื่อความสะดวกและปลอดภยัในการจราจร เจา้พนกังานจราจรอาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๓๙ 
แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกขอ้บงัคบัเพิ่มเติมขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร ฉบบั
ลงวนัท่ี ๗ ธนัวาคม ๒๕๒๗ ขอ้  ๕.๑ ดงัน้ี 

 ข้อ ๑  ใหย้กเลิกขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร วา่ดว้ย เร่ืองการหา้มรถยนตบ์รรทุก ตั้งแต่ ๑๐ 
ลอ้ข้ึนไป และรถบางชนิดเดินในถนนบางสายในเขตกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๒๘ ลงวนัท่ี ๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๒๘ 
 ข้อ ๒  ใหเ้พิ่มเติมความในขอ้ ๕.๑  ของขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร วา่ดว้ย เร่ือง การหา้ม
รถยนตบ์รรทุก ตั้งแต่ ๑๐ ลอ้ข้ึนไป และรถบางชนิดเดินในถนนบางสายในเขตกรุงเทพมหานคร ลงวนัท่ี ๗ ธนัวาคม 
๒๕๒๗ โดยใชค้วามต่อไปน้ี 
 “ขอ้ ๕.๑  ถนนวภิาวดีรังสิต ตั้งแต่แยกถนนพหลโยธิน ถึงทางด่วนเฉลิมมหานคร ยกเวน้ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ 
น ถึง ๑๙.๐๐ น. เฉพาะช่องทางขาเขา้และตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. ถึง ๑๙.๐๐ เฉพาะช่องทางขาออก” 

 ข้อ ๓  ขอ้บงัคบั ประกาศ ระเบียบใดท่ีขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ีใหย้กเลิกโดยใชข้อ้บงัคบัน้ี 
 ข้อ ๔  ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ี ตั้งแต่วนัท่ี  ๒ มีนาคม ๒๕๓๐ เป็นตน้ไป 
ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๗ กุมภาพนัธ์ ๒๕๓๐ 
             พล.ต.อ . ณรงค ์ หานนท ์
      เจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร 



๑๑๐ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

ขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร 
วา่ดว้ย การหา้มรถยนตบ์รรทุกท่ีมีลอ้ ตั้งแต่ ๑๐ ลอ้ข้ึนไปและรถ 
บางชนิดเดินในถนนบางสาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ฉบบัท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๑) 
___________________ 

 ตามขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร วา่ดว้ย การหา้มรถยนตบ์รรทุกท่ีมีลอ้ ตั้งแต่ ๑๐ ลอ้ข้ึนไป 
และรถบางชนิดเดินในถนนบางสายในเขตกรุงเทพมหานคร ลงวนัท่ี ๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติม โดย
ขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร วา่ดว้ย การหา้มรถยนตบ์รรทุกท่ีมีลอ้ ตั้งแต่ ๑๐ ลอ้ ข้ึนไป และรถบางชนิด
เดินในถนนบางสายในเขตกรุงเทพมหานคร  (ฉบบัท่ี ๓ ) พ.ศ. ๒๕๓๑ ปรากฎวา่ ทาํใหร้ถยนตบ์รรทุก ๑๐ ลอ้ ท่ีถูกหา้ม
เดินในถนนวภิาวดีรังสิต บางเวลานั้น ตอ้งเปล่ียนเส้นทางเดินรถบางส่วนตอ้งหยุดเดินไป ซ่ึงกระทบกระเทือนกบัการ
ขนส่งสินคา้ระหวา่งจงัหวดัไปดว้ย สมควรตอ้งแกไ้ข 
 ฉะนั้น เพื่อให้เป็นการปลอดภยัและสะดวกในการจราจร เจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร อาศยัอาํนาจ
ตามความในมาตรา  ๑๓๙ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปน้ี 

 ข้อ ๑  ขอ้บงัคบัน้ี เรียกวา่ “ขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัรวา่ดว้ยการหา้มรถยนตบ์รรทุกท่ีมีลอ้ 
ตั้งแต่ ๑๐ ลอ้ข้ึนไป และรถบางชนิดเดินในถนนบางสายในเขตกรุงเทพมหานคร (ฉบบัท่ี ๔ ) พ.ศ. ๒๕๓๑“ 

 ข้อ ๒  ขอ้บงัคบัน้ี ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 ข้อ ๓  ใหเ้พิ่มความต่อไปน้ีลงในขอ้ ๕ แห่งขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร วา่ดว้ย การหา้ม
รถยนตบ์รรทุก ตั้งแต่ ๑๐ ลอ้ข้ึนไป และรถบางชนิดเดินในถนนบางสายในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๗ ลงวนัท่ี           
๗  ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 “๕.๒๕  ถนนศรีนครินทร์” 

 “๕.๒๖  ถนนรามคาํแหง ตั้งแต่ทางแยกถนนศรีนครินทร์ ถึงทางแยกถนนร่มเกลา้” 
 “๕.๒๗  ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ (ถนนวงแหวนรอบนอก) ตอนบางแค บรรจบถนนธนบุรี – ปากท่อ ตอน
ตล่ิงชนั บรรจบถนนเพชรเกษม ตอนตล่ิงชนั ถึงบางบวัทอง” 

 ๕.๒๘  ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกถนนตากสิน ถึงแยกถนนจรัลสนิทวงศ”์ 
            



๑๑๑ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

ขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร 
วา่ดว้ย การหา้มรถยนตบ์รรทุก ตั้งแต่ ๑๐ ลอ้ข้ึนไปและรถ 
บางชนิดเดินในถนนบางสาย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
(ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
___________________ 

 ตามท่ีไดมี้ขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร วา่ดว้ย การหา้มรถยนต ์การหา้มรถยนตบ์รรทุกตั้ง 
แต่ ๑๐ ลอ้ข้ึนไป และรถบางชนิดเดินในถนนบางสายในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๗ นั้น 
 บดัน้ี ไดรั้บแจง้จากกรมโยธาธิการขอ้ใหก้าํหนดมาตรการหา้มรถยนตบ์รรทุก ๖ ลอ้ ๑๐ ลอ้ และรถลากจูงท่ี
บรรทุกส่ิงของทุกชนิดผา่นข้ึนสะพานกรุงเทพตลอดเวลายกเวน้รถเปล่าเพื่อใหส้ะพานกรุงเทพมีอายใุชง้านไดน้านต่อไป 
 ฉะนั้น เพื่อความสะดวกและปลอดภยัในการจราจร อธิบดีกรมตาํรวจในฐานะเจา้พนกังานจราจรทัว่
ราชอาณาจกัร อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๓๕ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกขอ้บงัคบัไว ้      
ดงัต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑  ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัรวา่ดว้ย การหา้มรถยนตบ์รรทุกตั้งแต่ 
๑๐ ลอ้ข้ึนไป และรถบางชนิดเดินในถนนบางสายในเขตกรุงเทพมหานคร (ฉบบัท่ี ๕ ) พ.ศ. ๒๕๓๒“ 

 ข้อ ๒  ใหย้กเลิกความในขอ้ ๕.๑๙ ของขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัรวา่ดว้ย การหา้มรถยนต์
บรรทุกตั้งแต่ ๑๐ ลอ้ข้ึนไป และรถบางชนิดเดินในถนนบางสายในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.  ๒๕๒๗ 

 ข้อ ๓  หา้มรถยนตบ์รรทุกดงัต่อไปน้ีเดินผา่นข้ึนบนสะพานกรุงเทพ 
๓.๑ รถยนตบ์รรทุกท่ีมีลอ้ ตั้งแต่ ๑๐ ลอ้ข้ึนไป 
๓.๒ รถยนตบ์รรทุกท่ีมีเพลา ตั้งแต่ ๓ เพลาขั้นไปและรถพว่ง 
๓.๓ รถยนตบ์รรทุกของหนกัอ่ืน ๆ เช่น รถยนตบ์รรทุก ซุง เสาเขม็ เป็นตน้ 
 ความในวรรคแรกมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่รถยนตบ์รรทุกซ่ึงมิไดมี้การบรรทุกสัตวห์รือส่ิงของใด ๆ 
 ข้อ ๔  ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
           ประกาศ ณ วนัท่ี ๑ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๓๒ 

                     พลตาํรวจเอก เภา  สารสิน 
                             อธิบดีกรมตาํรวจ 
                 เจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร 



๑๑๒ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

ขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร 
วา่ดว้ย การผา่นผนัรถยนตบ์รรทุกนํ้ามนัและก๊าช ตั้งแต่ ๖ ลอ้ข้ึน 
ไปและรถพว่งเดินในถนนบางสายในเขตกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๓๐ 
___________ 

 ตามท่ีไดมี้ขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร วา่ดว้ย เร่ืองใหร้ถยนตบ์รรทุกนํ้ ามนัและแก๊ส ตั้งแต่ 
๖ ลอ้ข้ึนไป และรถพว่งเดินในถนนบางสายในเขตกรุงเทพมหานคร นั้น 
 บดัน้ี สมควรปรับปรุงกาํหนดการผอ่นผนัเส้นทางการเดินรถสาํหรับรถยนตบ์รรทุกนํ้ ามนัและก๊าซ ตั้งแต่ ๖ 
ลอ้ข้ึนไป และรถพว่ง ใหส้ามารถเดินในถนนบางสายในกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมให้เหมาะสมยิง่ข้ึน 
 ฉะนั้น เพื่อความสะดวกและความปลอดภยัในการจราจร อธิบดีกรมตาํรวจในฐานะเจา้พนกังานจราจรทัว่
ราชอาณาจกัร อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๓๙ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกขอ้บงัคบัไว ้
ดงัต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑  ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัรวา่ดว้ยการผอ่นผนัรถยนตบ์รรทุก
นํ้ามนัและก๊าซ ตั้งแต่ ๖ ลอ้ข้ึนไป และรถพว่งเดินในถนนบางสายในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๐“ 

 ข้อ ๒  ใหย้กเลิกขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร ดงัต่อไปน้ี 
๒.๑ ขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร วา่ดว้ย เร่ืองใหร้ถยนตบ์รรทุกนํ้ามนัและแก๊ส ตั้งแต่ ๖ ลอ้ข้ึน
ไป และรถพว่ง เดินในถนนบางสายในเขตกรุงเทพมหานคร ลงวนัท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๒๗ 
๒.๒ ขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร วา่ดว้ย เร่ือง ใหร้ถยนตบ์รรทุกนํ้ามนัและแก๊ส ตั้งแต่ ๖ ลอ้ข้ึน
ไป และรถพว่ง เดินในถนนบางสายในเขตกรุงเทพมหานคร (ฉบบัท่ี ๒) ลงวนัท่ี ๑๗ ธนัวาคม ๒๕๒๗ 

๒.๓ ขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร วา่ดว้ย เร่ือง แกไ้ขเพิ่มเติมให้รถยนตบ์รรทุกนํ้ามนัและแก๊ส 
ตั้งแต่ ๖ ลอ้ข้ึนไป และรถพว่ง เดินในถนนบางสายในเขตกรุงเทพมหานคร ลงวนัท่ี ๑๐ กุมภาพนัธ์ ๒๕๒๙ 
 ข้อ ๓  ใหผ้อ่นผนัรถยนตบ์รรทุกนํ้ามนัและก๊าซ ตั้งแต่ ๖ ลอ้ข้ึนไป และรถพว่ง เดินในถนนบางสายในเขต
กรุงเทพมหานคร ในถนนบางสาย ดงัต่อไปน้ี 
๓.๑ บนทางด่วนเฉลิมมหานครทุกสาย 
๓.๒ ถนนทางรถไฟสายปากนํ้าเดิม ตั้งแต่ทางแยกถนนเกษมราษฎร์ทางแยกถนนสรรพาวธุ 
๓.๓ ถนนสรรพาวธุ ตั้งแต่ทางแยกถนนรถไฟสายนํ้าเดิม ถึงแยกถนนสุขมุวทิ 



๑๑๓ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

๓.๔ ถนนสุขมุวทิ   ตั้งแต่ทางแยกถนนสรรพาวธุ ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 
๓.๕ ถนนบางนา – ตราด  ตั้งแต่ทางแยกถนนสุขมุวทิ ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 
๓.๖                ถนนอาจณรงค ์
๓.๗ ถนนเกษมราษฎร์ 
๓.๘ ถนนสุนทรโกษา 
๓.๙                ถนนเช้ือเพลิง 
๓.๑๐ ถนน ณ  ระนอง 
๓.๑๑ ถนนรัชดาภิเษก (ถนนเลียบแม่นํ้าเจา้พระยา) ตั้งแต่ทางแยกถนนสุนทรโกษาถึงสะพานกรุงเทพ 

๓.๑๒ ถนนนางล้ินจ่ี ตั้งแต่แยกถนนรัชดาภิเษก (ฉบบัเลียบแม่นํ้าเจา้พระยา) ถึงแม่นํ้าเจา้พระยา 
๓.๑๓ สะพานกรุงเทพ 
๓.๑๔ ถนนมไหสวรรย ์
๓.๑๕ ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน ตั้งแต่ทางแยกถนนมไหสวรรยถึ์งสะพานดาวคนอง 
๓.๑๖ สะพานดาวคนอง 
๓.๑๗ ถนนสุขสวสัด์ิ ตั้งแต่สะพานดาวคนอง ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 
๓.๑๘ ถนนธนบุรี – ปากท่อ จากทางแยกถนนสุขสวสัด์ิ ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 
๓.๑๙ ถนนเจริญนคร ตั้งแต่ถนนมไหสวรรย ์ถึงถนนราษฎร์บูรณะ 
๓.๒๐ ถนนราษฎร์บูรณะ ตั้งแต่ถนนเจริญนคร ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร 
๓.๒๑ ถนนวภิาวดีรังสิต ตั้งแต่ทางด่วนเฉลิมมหานคร ถึงทางแยกถนนพหลโยธิน 
 กรณีตามวรรคหน่ึง ใหผ้อ่นผนัเดินไดต้ลอดเวลา เวน้แต่ตาม ๓.๒๑ หา้มมิใหเ้ดินเฉพาะช่องทางขาเขา้
ระหวา่งเวลา ๐๖.๐๐–๐๙.๐๐ น และเฉพาะช่องทางขาออกระหวา่งเวลา ๑๖.๐๐–๑๙.๐๐ น. 

 ข้อ ๔   ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
           ประกาศ ณ วนัท่ี ๑ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๓๐ 
           พลตาํรวจเอก ณรงค ์ มหานนท ์
                        อธิบดีกรมตาํรวจ 
           เจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๔ ตอนท่ี  ๑๘๒ (ฉบบัพิเศษ)  ๑๑ กนัยายน ๒๕๓๐) 



๑๑๔ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

ขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร 
วา่ดว้ย การผอ่นผนัรถยนตบ์รรทุกนํ้ามนัและก๊าซ ตั้งแต่ ๖ ลอ้ข้ึนไป 
และรถพว่งเดินในถนนบางสายในเขตกรุงเทพมหานคร 
(ฉบบัท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
___________________ 
 
 ตามท่ีไดมี้ขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร วา่ดว้ย การผอ่นผนัรถยนตบ์รรทุกนํ้ามนัและก๊าซ 
ตั้งแต่ ๖ ลอ้ข้ึนไปและรถพว่งเดินในและรถพว่งเดินในถนนบางสายในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๐ นั้น 

 บดัน้ี ไดรั้บแจง้จากกรมโยธาธิการขอ้กาํหนดมาตรการหา้มรถยนตบ์รรทุก ๖ ลอ้ , ๑๐ ลอ้ และรถลากจูงท่ี
บรรทุกส่ิงของทุกชนิดผา่นข้ึนสะพานกรุงเทพตลอดเวลายกเวน้รถเปล่า เพื่อใหส้ะพานกรุงเทพมีอายใุชง้านไดน้านต่อไป 
 ฉะนั้น เพื่อความสะดวกและปลอดภยัในการจราจร อธิบดีกรมตาํรวจในฐานะเจา้พนกังานจราจรทัว่
ราชอาณาจกัร อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๓๙ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกขอ้บงัคบัไว ้
ดงัต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑  ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัรวา่ดว้ยการผอ่นผนัรถยนตบ์รรทุก 
นํ้ามนัและก๊าซตั้งแต่ ๖ ลอ้ข้ึนไป และรถพว่งเดินในถนนบางสายในเขตกรุงเทพมหานคร (ฉบบัท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๒“ 

 ข้อ ๒  ใหย้กเลิกความในขอ้ ๓.๑๓ ของขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร วา่ดว้ย การผอ่นผนั  
รถยนตบ์รรทุกนํ้ามนัและก๊าซตั้งแต่ ๖ ลอ้ข้ึนไป และรถพว่งเดินในถนนบางสายในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๐ 

 ข้อ ๓  ใหผ้อ่นผนัรถยนตบ์รรทุกนํ้ามนัและก๊าซตั้งแต่ ๖ ลอ้ข้ึนไป และรถพว่งซ่ึงมิไดมี้การบรรทุกนํ้ามนั
และก๊าซหรือส่ิงของใด ๆ เดินผา่นข้ึนบนสะพานกรุงเทพไดต้ลอดเวลา 
 ข้อ ๔  ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
           ประกาศ ณ วนัท่ี ๑ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๓๒ 

           พลตาํรวจเอก เภา  สารสิน 
           อธิบดีกรมตาํรวจ 
           เจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร 
 

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๖ ตอนท่ี ๒๖  ๑๔ กุมภาพนัธ์  ๒๕๓๒) 
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คาํช้ีแจงเพิ่มเติม 
 ขอ้บงัคบัฯ ต่อไปน้ียกเลิกแลว้ จึงไม่นาํมาพิมพไ์ว ้ณ ท่ีน้ี ไดแ้ก่ 
๑. ขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร เร่ือง หา้มรถยนตบ์รรทุก ๔ ลอ้ และ ๖ ลอ้ เดินในเขตกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๒. ขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร เร่ือง หา้มรถยนตบ์รรทุก ๔ ลอ้ และ ๖ ลอ้ เดินในเขตกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๓. ขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัรวา่ดว้ย เร่ือง หา้มรถยนตบ์รรทุก ๑๐ ลอ้ข้ึนไป และรถบางชนิดเดินใน
ถนนบางสายในเขตกรุงเทพมหานคร เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๒๘ 
๔. ขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัรวา่ดว้ย เร่ือง ใหร้ถยนตบ์รรทุกนํ้ามนัและแก๊ส ตั้งแต่ ๖ ลอ้ข้ึนไป และรถ
พว่งเดินในถนนบางสายในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๗ 

๕. ขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัรวา่ดว้ย เร่ือง ใหร้ถยนตบ์รรทุกนํ้ามนัและแก๊สตั้งแต่ ๖ ลอ้ข้ึนไป และรถ
พว่งเดินในถนนบางสายในเขตกรุงเทพมหานคร (ฉบบัท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
๖. ขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัรวา่ดว้ย เร่ือง แกไ้ข เพิ่มเติมให้รถยนตบ์รรทุกนํ้ามนัและแก๊สตั้งแต่ ๖ ลอ้
ข้ึนไป และรถพว่งเดินในถนนบางสายในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๙ 
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ระเบียบ 
เกีย่วกบัการจราจรในทางพเิศษ พ.ศ. ๒๕๒๔ 

(แกไ้ขเพิ่มเติมแลว้รวม ๓ คร้ัง) 
________________________ 

 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๓๙ แห่งบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เร่ือง แต่งตั้งพนกังานจราจรในทางพิเศษและพนกังานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการจราจร
ในทางพิเศษ ลงวนัท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๒๔ ผูว้า่การการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในฐานะพนกังานจราจรในทางพิเศษ 
ออกระเบียบเก่ียวกบัการจราจรในทางพิเศษไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑  ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบเก่ียวกบัการจราจรในทางพิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๔“ 

 ข้อ ๒  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 ข้อ ๓  หา้มมิใหร้ถดงัต่อไปน้ีเดินในทางพิเศษ 
(๑.)                รถจกัรยาน 
(๒.) ลอ้เล่ือน ตามกฎหมายวา่ดว้ยลอ้เล่ือน 
(๓.) รถจกัรยานยนต ์
(๔.) รถยนตส์ามลอ้ 
(๕.) รถเทรกเตอร์และรถบดถนน ตามกฎหมายวา่ดว้ยรถยนต ์
(๖.)                รถฝึกหดัขบัหรือรถทดลองเคร่ือง 
(๗.) รถท่ีใชเ้ฉพาะเพื่อการโฆษณา 
(๘.)                รถท่ีมีขนาดความสูงของตวัรถ หรือความสูงของส่ิงของท่ีบรรทุกเม่ือวดัจากพื้นทางเกิน ๔.๐๐ เมตร 
หรือมีขนาดความกวา้งของตวัรถรวมทั้งส่ิงของท่ีบรรทุกเกิน ๒.๕๐ เมตร หรือมีรัศมีวงเล้ียวเกิน ๑๒.๐๐ เมตร ทั้งน้ี เวน้
แต่ไดรั้บอนุญาตจากผูว้า่การการทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายเป็นการเฉพาะราย 
 ข้อ ๔  หา้มมิใหร้ถท่ีมีนํ้าหนกัลงเพลา หรือรถท่ีมีนํ้าหนกัรถรวมนํ้าหนกับรรทุกดงัต่อไปน้ีเดินในทางพิเศษ 
(๑.) รถท่ีมี ๒ เพลา ๔ ลอ้ ชนิดเพลาท่ี ๒ ใชย้างเด่ียว มีนํ้าหนกัลงเพลาท่ี ๒ เกิน ๖,๘๐๐ กิโลกรัม หรือ 
นํ้าหนกัรถรวมนํ้าหนกับรรทุกเกิน ๘,๕๐๐ กิโลกรัม 

(๒.) รถท่ีมี ๒ เพลา ๔ ลอ้ ชนิดเพลาท่ี ๒ ท่ีมียางคู ่
(๑.)                รถประเภทท่ีใชส้าํหรับขนส่งคนโดยสาร มีนํ้าหนกัลงเพลาท่ี ๒ เกิน ๙,๑๐๐ กิโลกรัม 
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(๒.) รถชนิดอ่ืน มีนํ้าหนกัลงเพลาท่ี ๒  เกิน ๙,๑๐๐ กิโลกรัมหรือนํ้าหนกัรถรวมนํ้าหนกับรรทุกเกิน ๑๒,๐๐๐ 
กิโลกรัม 
(๓.) รถท่ีมี ๓ เพลา ๖ ลอ้ ชนิดเพลาท่ี ๒ และท่ี ๓ เป็นเพลาคู่ (tandemaxle) ใชย้างเด่ียว มีนํ้าหนกัลง 

เพลาเกินเพลาละ ๖,๑๐๐ กิโลกรัม หรือนํ้าหนกัรถรวมนํ้าหนกับรรทุกเกิน ๑๕,๓๐๐ กิโลกรัม 

(๔.) รถท่ีมี ๓ เพลา ๖ ลอ้ ชนิดเพลาท่ี ๒ และท่ี ๓ เป็นเพลาคู่ (tandemaxle) ใชย้างคู่ มีนํ้าหนกัลงเพลา 
เกินเพลาละ ๘,๒๐๐ กิโลกรัม หรือนํ้าหนกัรถรวมนํ้าหนกับรรทุกเกิน ๒๑,๐๐๐ กิโลกรัม 

(๕.) รถท่ีมี ๓ เพลา ๖ ลอ้ ชนิดเพลาท่ี ๑ และท่ี ๒ เป็นเพลาหนา้ใชย้างเด่ียว และเพลาท่ี ๓ ใชย้างเด่ียว 
มีนํ้าหนกัลงเพลาท่ี ๓ เกิน ๖,๘๐๐ กิโลกรัม หรือนํ้าหนกัรถรวมนํ้าหนกับรรทุกเกิน ๑๐,๕๐๐ กิโลกรัม 
(๖.) รถท่ีมี ๓ เพลา ๖ ลอ้ ชนิดเพลาท่ี ๑ และท่ี ๒ เป็นเพลาหนา้ใชย้างเด่ียว และเพลาท่ี ๓ ใชย้างคู่  มี 
นํ้าหนกัลงเพลาท่ี ๓ เกิน ๙,๑๐๐ กิโลกรัม หรือนํ้าหนกัรถรวมนํ้าหนกับรรทุกเกิน ๑๔,๐๐๐ กิโลกรัม 

(๗.) รถท่ีมี ๔ เพลา ๘ ลอ้ ชนิดเพลาท่ี ๑ และท่ี ๒ เป็นเพลาหนา้ใชย้างเด่ียวและชนิดเพลาท่ี ๓ และท่ี ๔ 
เป็นเพลาคู่ (tamdem axle)ใชย้างเด่ียวมีนํ้าหนกัลงเพลาท่ี ๓ และท่ี ๔ เกินเพลาละ ๖,๑๐๐ กิโลกรัม หรือนํ้าหนกัรถรวม
นํ้าหนกับรรทุกเกิน ๑๘,๘๐๐ กิโลกรัม 
(๘.) รถท่ีมี ๔ เพลา ๘ ลอ้ ชนิดเพลาท่ี ๑ และท่ี ๒ เป็นเพลาหนา้ใชย้างเด่ียวและชนิดเพลาท่ี ๓ และท่ี ๔ 
เป็นเพลาคู่ (tamdem axle)ใชย้างคู่มีนํ้าหนกัลงเพลาท่ี ๓ และท่ี ๔ เกินเพลาละ ๘,๒๐๐ กิโลกรัม หรือนํ้าหนกัรถรวม
นํ้าหนกับรรทุกเกิน ๒๕,๒๐๐ กิโลกรัม 
(๙.) รถชนิดรถลากจูงและรถก่ึงพว่ง (semi – trailer ) 

(ก.) ตวัรถลากจูงมีนํ้าหนกัลงเพลาหรือนํ้าหนกัรถรวมนํ้าหนกับรรทุกเกินท่ีกาํหนดไวส้าํหรับรถแต่ละ 
ประเภทใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) 

(ข.) ตวัรถก่ึงพว่งชนิดไม่เกิน ๒ เพลา มีนํ้าหนกัลงเพลาดงัน้ี 
๑. ชนิดเพลาเด่ียวใชย้างเด่ียว มีนํ้าหนกัลงเพลาเกิน ๖,๘๐๐ กิโลกรัม 
๒. ชนิดเพลาเด่ียวใชย้างคู่ หรือยางเกินคู่ มีนํ้าหนกัลงเพลาเกิน ๙,๑๐๐ กิโลกรัม 

๓. ชนิดเพลาคู่ (tamdem axle) ใชย้างเด่ียว มีนํ้าหนกัลงเพลาเกินเพลาละ ๖,๑๐๐ กิโลกรัม 
๔. ชนิดเพลาคู่ (tamdem axle) ใชย้างคู่หรือยางเกินคู่  มีนํ้าหนกัลงเพลาเกินเพลาละ ๘,๒๐๐กิโลกรัม 

(๑๐.) รถชนิดรถลากจูงและรถพว่ง (full trailer) 
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(ก.) ตวัรถลากจูงมีนํ้าหนกัลงเพลาหรือนํ้าหนกัรถรวมนํ้าหนกับรรทุกเกินท่ีกาํหนดไว ้สาํหรับรถแต่ 
บะประเภทใน (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) 
(ข.) ตวัรถพว่งชนิดไม่เกิน ๒ เพลา มีนํ้าหนกัลงเพลาดงัน้ี 
๑. ชนิดเพลาเด่ียว ใชย้างเด่ียว มีนํ้าหนกัลงเพลาเกิน ๖,๘๐๐ กิโลกร 
๒. ชนิดเพลาเด่ียว ใชย้างคู่หรือยางเกินคู่ มีนํ้าหนกัลงเพลาเกิน ๙,๑๐๐ กิโลกรัม และระยะ 

ระหวา่งศูนยก์ลางเพลาหนา้กบัศูนยก์ลางเพลาหลงันอ้ยกวา่ ๔.๓๐ 
 รถชนิดรถลากจูงและรถพว่ง (full trailer) น้ี ประกอบดว้ยรถลากจูง ๑ คนัและตวัรถพว่ง ๑ คนั เท่านั้น จะ
พว่งรถอ่ืนใดอีกไม่ได ้
 ข้อ ๕  หา้มมิใหห้ยดุหรือจอดรถในทางพิเศษ เวน้แต่บริเวณท่ีมีป้ายอนุญาตใหจ้อดรถชัว่คราว หรือในกรณีท่ี
รถขดัขอ้งหรือเกิดอุบติัเหตุ 
 ข้อ ๖   หา้มมิใหก้ลบัรถหรือถอยหลงัรถในทางพิเศษ 
 ข้อ ๗   ระเบียบน้ีมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่รถของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและรถเจา้พนกังานตาํรวจ ในขณะ
ปฏิบติัหนา้ท่ี และรถท่ีไดรั้บอนุญาตจากทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
           ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๘ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๒๔ 

           จรัญ  บุรพรัตน์ 
           ผูว้า่การการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
           ในฐานะพนกังานจราจรในทางพิเศษ 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๘ ตอนท่ี ๑๖๔ (ฉบบัพิเศษ) ๒ ตุลาคม ๒๕๒๔) 
 
คาํช้ีแจงเพิ่มเติม 
 ระเบียบเก่ียวกบัการจราจรในทางพิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๔ น้ี ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมรวม ๓ คร้ัง โดย ระเบียบ
เก่ียวกบัการจราจรในทางพิเศษ (แกไ้ขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๒๕ ระเบียบเก่ียวกบัการจราจรในทางพิเศษ (แกไ้ขเพิ่มเติม คร้ัง
ท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๒๕ ระเบียบเก่ียวกบัการจราจรในทางพิเศษ (แกไ้ขเพิ่มเติม คร้ังท่ี ๓ ) พ.ศ. ๒๕๒๗ การแกไ้ขเพิ่มเติมทั้ง 
๓ คร้ังผูร้วบรวมไดน้าํความท่ีแกไ้ขใหม่ไปพิมพแ์ทนความเดิมท่ียกเลิกนั้นแลว้ จึงมิไดน้าํระเบียบท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมทั้ง ๓ 
ฉบบั มาลงพิมพไ์ว ้ณ ท่ีน้ี 
 



๑๑๙ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

ขอ้บงัคบัพนกังานจราจรในทางพิเศษ 
เร่ือง กาํหนดทางเดินรถทางเอก พ.ศ. ๒๕๒๗ 
__________ 

 เพื่อความปลอดภยัและสะดวกในการจราจร อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๓๙ แห่งพระราชบญัญติั
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ผูว้า่การการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในฐานะพนกังานจราจรในทางพิเศษ ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เร่ืองแต่งตั้งพนกังานจราจรในทางพิเศษ และพนกังานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการจราจร
ในทางพิเศษ ลงวนัท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ออกขอ้บงัคบัไว ้ดงัต่อไปน้ี 

 ข้อ ๑ ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัพนกังานจราจรในทางพิเศษ เร่ืองกาํหนดทางเดินรถทางเอก พ.ศ. 
๒๕๒๗ 
 ข้อ ๒  ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นตน้ไป 

 ข้อ ๓  ใหท้างพิเศษดงัต่อไปน้ีเป็นทางเดินรถทางเอก 
(๑.) ทางพิเศษสายดินแดง – ท่าเรือ ยกเวน้ทางข้ึนลงบริเวณด่านเก็บเงินค่าผา่นทางพิเศษเพชรบุรี 
ด่านเก็บเงินค่าผา่นทางพิเศษสุขมุวทิ ด่านเก็บเงินค่าผา่นทางพิเศษพระราม ๔ ด่านเก็บเงินค่าผา่นทางพิเศษท่าเรือ ๑ และ
ด่านเก็บเงินค่าผา่นทางพิเศษเลียบแม่นํ้า 
(๒.) ทางพิเศษสายบางนา – ท่าเรือ ยกเวน้ทางลงถนนสุขมุวทิทางเขา้ออกบริเวณด่านเก็บเงินค่าผา่น 

ทางพิเศษสุขมุวทิ ๖๒ ทางข้ึนลงบริเวณด่านเก็บเงินค่าผา่นทางพิเศษอาจณรงคแ์ละทางข้ึนบริเวณด่านเก็บเงินค่าผา่นทาง
พิเศษท่าเรือ ๒ 
           ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๗ 

           จรัญ  บุรพรัตน์ 
           ผูว้า่การการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
           ในฐานะพนกังานจราจรในทางพิเศษ 
 

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๑ ตอนท่ี ๑๘  ๑๔กุมภาพนัธ์ ๒๕๒๗) 
 
 
 



๑๒๐ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เร่ือง แต่งตั้งพนกังานจราจรในทางพิเศษ 
และพนกังานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการจราจรในทางพิเศษ 
ตามประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี ๒๙๐ ลงวนัท่ี ๒๗ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๑๕ 
__________ 
 

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ ๕๗ แห่งประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบั ๒๙๐ ลงวนัท่ี ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. 

๒๕๑๕ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งใหผู้ว้า่การ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นพนกังานจราจรในทาง
พิเศษ และเป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการจราจรในทางพิเศษ 
 ทั้งน้ี ใหห้มายความรวมถึงผูท้าํการแทนผูว้า่การ หรือรักษาการในตาํแหน่งผูว้า่การ แลว้แต่กรณี 
 ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 
 

           ประกาศ ณ วนัท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ 
           พลเอก สิทธิ  จิรโรจน์ 
           รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
 
 

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๘ ตอนท่ี ๑๓๔ (ฉบบัพิเศษแผนกราชกิจจาฯ) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๒๔) 
 
 
 
 
 
 



๑๒๑ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง แต่งตั้งพนักงานเพือ่ปฏิบัติหน้าทีเ่กี่ยวกบัการ 

จราจรในทางพิเศษ 
_______________ 
 
 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงพนกังานเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการจราจรในทางพิเศษใหส้อดคลอ้งกบัการ
แบ่งส่วนงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย อาศยัอาํนาจตามความในขอ้ ๕๗ แห่งประกาศของคณะปฏิวติั           
ฉบบัท่ี ๒๙๐   ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย จึงออกประกาศไวด้งัต่อไปน้ี 

 ข้อ ๑ ใหย้กเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง แต่งตั้งพนกังานเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการจราจรในทาง
พิเศษ ลงวนัท่ี ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๘ 

 ข้อ ๒  แต่งตั้งบุคคลผูด้าํรงตาํแหน่งต่อไปน้ี เป็นพนกังานเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการจราจรทางบกในทางพิเศษ 
(๑.)               รองผูว้า่การฝ่ายปฏิบติัการ 
(๒.) ผูอ้าํนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารทางด่วน 
(๓.) ผูอ้าํนวยการกอง กองวิเคราะห์ระบบงานทางด่วน 
(๔.) ผูอ้าํนวยการกอง กองบาํรุงรักษาทางด่วนและเขตทาง 
(๕.) ผูอ้าํนวยการกอง กองบาํรุงรักษาอุปกรณ์ 
(๖.)                หวัหนา้กอง กองจดัเก็บรายไดค้่าผา่นทาง 
(๗.) หวัหนา้กอง กองกูภ้ยัและจดัการจราจร 
(๘.)                หวัหนา้แผนก แผนกรักษาความสะอาดทางด่วน 
(๙.)                หวัหนา้แผนก ซ่อมบาํรุง 
(๑๐.) หวัหนา้แผนก แผนกบาํรุงรักษาอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ 
(๑๑.) หวัหนา้แผนก แผนกไฟฟ้ากาํลงั 
(๑๒.) หวัหนา้แผนก แผนกรายไดค้่าผา่นทาง ๑ 
(๑๓.) หวัหนา้แผนก แผนกรายไดค้่าผา่นทาง ๒ 
(๑๔.) หวัหนา้แผนก แผนกรายไดค้่าผา่นทาง ๓ 



๑๒๒ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

(๑๕.) หวัหนา้แผนก แผนกรายไดค้่าผา่นทาง ๔ 
(๑๖.) หวัหนา้แผนก แผนกกูภ้ยั 
(๑๗.) หวัหนา้แผนก แผนกจดัการจราจร 
(๑๘.) หวัหนา้แผนก แผนกส่ือสาร 
(๑๙.) พนกังานจกัการจราจร 
(๒๐.) พนกังานกูภ้ยั 
 ทั้งน้ี ใหห้มายความรวมถึงผูท้าํรายการแทนหรือรักษาการในตาํแหน่งดงักล่าวแลว้แต่กรณี 
 สาํหรับ (๔) และ (๕) ตั้งแต่วนัท่ี ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ส่วน (๑) ถึง (๓) และ (๖) ถึง (๒๐) ตั้งแต่บดัน้ีเป็น
ตน้ไป 
           ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ 

           พลเอก สิทธิ  จิรโรจน์ 
           รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๒ ตอนท่ี ๑๙๙ (ฉบบัพิเศษ แผนกราชกิจจาฯ) ๓๐ ธนัวาคม  ๒๕๒๘) 
 

ขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร 
วา่ดว้ย เปล่ียนแปลงแกไ้ขการหา้มรถยนตบ์รรทุก ๔ ลอ้ และ ๖ ลอ้ 
เดินในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๒ 
__________________ 
 

 ตามท่ีไดมี้ขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร วา่ดว้ย เร่ืองการหา้มทรถยนตบ์รรทุก๔ ลอ้ และ     ๖ 
ลอ้ เดินในเขตกรุงเทพมหานคร ฉบบัลงวนัท่ี ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๒ นั้น เน่ืองจากสภาวะการณ์ในปัจจุบนัก่อใหเ้กิด
ปัญหาการจราจรสมควรจดัใหร้ถยนตบ์างประเภทเดินในเขตกรุงเทพมหานครเสียใหม่ เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่
ประชาชนยิง่ข้ึน 
 ฉะนั้น อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๓๙ (๑)  แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อธิบดี
กรมตาํรวจ ในฐานะเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัรจึงออกขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปน้ี 



๑๒๓ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 ข้อ ๑  ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัรวา่ดว้ยเปล่ียนแปลงแกไ้ขการหา้ม
รถยนตบ์รรทุก ๔ ลอ้ และ ๖ ลอ้ เดินในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๒“ 

 ข้อ ๒  ใหย้กเลิกขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร เร่ืองการหา้มรถยนตบ์รรทุก ๔ ลอ้ และ ๖ ลอ้ 
เดินในเขตกรุงเทพมหานคร ฉบบัลงวนัท่ี ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๒ 

 ข้อ ๓  หา้มรถยนตบ์รรทุก ๔ ลอ้ และ ๖ ลอ้ ยกเวน้รถยนตบ์รรทุกท่ีไดรั้บหนงัสืออนุญาตผอ่นผนัจากเจา้
พนกังานจราจร และรถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลท่ีมีนํ้าหนกัรถไม่เกิน ๑,๖๐๐ กิโลกรัม เดินในเขตกรุงเทพมหานคร ระหวา่ง
เวลา ๐๖.๐๐–๐๙.๐๐ น. และ ระหวา่งเวลา ๑๖.๐๐–๒๐.๐๐ น. ทุกวนั เวน้วนัหยดุราชการ 

 ข้อ ๔  บรรดา ขอ้บงัคบั ประกาศ ระเบียบใดท่ีขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ีใหย้กเลิกโดยใชข้อ้บงัคบัน้ี 
 ข้อ ๕  ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 

           ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ 

           พลตาํรวจเอก แสวง  ธีระสวสัด์ิ 
           อธิบดีกรมตาํรวจ 
           เจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร 
 

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗ ตอนท่ี ๑๖ (แผนกราชกิจจาฯ)  ๒๕ มกราคม ๒๕๓๓) 
 

ขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร 
วา่ดว้ย เปล่ียนแปลงแกไ้ขรถยนตบ์รรทุกนํ้ามนัและก๊าซ 
ตั้งแต่ ๖ ลอ้ข้ึนไป และรถพว่งเดินในถนนบางสายในเขต 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๒ 
________________________ 

 ตามท่ีไดมี้ขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร วา่ดว้ย เร่ืองการผอ่นผนัรถยนตบ์รรทุกนํ้ามนัและ
ก๊าซตั้งแต่ ๖ ลอ้ข้ึนไป และรถพว่งเดินในถนนบางสายในเขตกรุงเทพมหานคร ฉบบัลงวนัท่ี ๑ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๓๐ นั้น 

 บดัน้ี สมควรปรับปรุงกาํหนดเวลาการผอ่นผนัเส้นทางการเดินรถสาํหรับรถยนตบ์รรทุกนํ้ามนัก๊าซ ตั้งแต่ ๖ 
ลอ้ข้ึนไป และรถพว่งเดินในถนนบางสายในเขตกรุงเทพมหานครตามกาํหนดเวลาใหม่ใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน 



๑๒๔ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 ฉะนั้น เพื่อความสะดวกและปลอดภยัในการจราจร อธิบดีกรมตาํรวจในฐานะเจา้พนกังานจราจรทัว่
ราชอาณาจกัร อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๓๙ (๑) แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก ๒๕๒๒ ออกขอ้บงัคบัไว้
ดงัต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑  ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ ขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร วา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงแกไ้ข
รถยนตบ์รรทุกนํ้ามนัและก๊าซ ตั้งแต่ แต่ ๖ ลอ้ข้ึนไป และรถพว่งเดินในถนนบางสายในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 

๒๕๓๒“ 

 ข้อ ๒  ใหย้กเลิกความในขอ้ ๓.๒๑ ของขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร วา่ดว้ย การผอ่นผนั
รถยนตบ์รรทุกและก๊าซ ตั้งแต่ แต่ ๖ ลอ้ข้ึนไป และรถพว่งเดินในถนนบางสายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชค้วาม
ต่อไปน้ีแทน 
 “๓.๒๑ ถนนวภิาวดีรังสิต ตั้งแต่ทางด่วนเฉลิมมหานคร ถึงทางแยกถนนพหลโยธิน หา้มมิใหเ้ดินระหวา่ง
เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. และระหวา่งเวลา ๑๖.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.” 

 ข้อ ๓  บรรดา ขอ้บงัคบั ประกาศ ระเบียบใดท่ีขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ีใหย้กเลิกโดยใชข้อ้บงัคบัน้ี 
 ข้อ ๔  ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 
           ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๑ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ 

           พลตาํรวจเอก แสวง  ธีระสวสัด์ิ 
           อธิบดีกรมตาํรวจ 
           เจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร 
 

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗ ตอนท่ี ๑๖ (แผนกราชกิจจาฯ)  ๒๕ มกราคม ๒๕๓๓) 
 
 
 
 
 



๑๒๕ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

ประกาศเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร 
เร่ือง ก าหนดเคร่ืองวดัควนัและลกัษณะควนัทีเ่ป็นอนัตราย หรือ 

เส่ือมเสียอนามยัแก่ประชาชนและเคร่ืองวดัเสียง และระดบัเสียงอนั 
เป็นการเดือดร้อนรําคาญแก่ประชาชน ของรถยนตแ์ละ 
รถจกัรยานยนตท่ี์นาํมาใชใ้นทาง 
__________________________ 
 

 ตามท่ีไดมี้ประกาศเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร เร่ือง การใชเ้คร่ืองวดัควนัและเสียงดงัของรถยนต์
และรถจกัรยานยนต ์ลงวนัท่ี ๓ กุมภาพนัธ์ ๒๕๒๗ ไวแ้ลว้นั้น 
 บดัน้ี เห็นสมควรกาํหนดเคร่ืองวดัวดัควนัและลกัษณะควนัท่ีเป็นอนัตราย หรือเส่ือมเสียอนามยัแก่ประชาชน
และเคร่ืองวดัเสียง และระดบัเสียงอนัเป็นการเดือดร้อนรําคาญแก่ประชาชน ของรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตเ์สียใหม่ให้
เหมาะสมยิง่ข้ึน ฉะนั้นอาศยัอาํนาจตามความในขอ้ ๒  แห่งประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี ๑๖ ลงวนัท่ี ๙ ธนัวาคม 
พุทธศกัราช ๒๕๑๔ อธิบดีกรมตาํรวจในฐานะเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัรโดยอนุมติัรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทย เม่ือวนัท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๓ 
 จึงออกประกาศกาํหนดเคร่ืองวดัควนัและลกัษณะควนัท่ีเป็นอนัตราย หรือเส่ือมเสียอนามยัแก่ประชาชนและ
เคร่ืองวดัเสียง และระดบัเสียงอนัเป็นการเดือดร้อนรําคาญแก่ประชาชน สาํหรับรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตท่ี์นาํมาใช้
ในทางไวด้งัต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑  ใหย้กเลิกประกาศเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร เร่ืองการใชเ้คร่ืองวดัควนัและเสียงดงัของ
รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ลงวนัท่ี ๓ กุมภาพนัธ์ ๒๕๒๗ 
 ข้อ ๒  ในประกาศน้ี 
    “รถยนต”์ หมายความวา่ รถยนตต์ามกฎหมายวา่ดว้ยจราจรทางบก 

    “รถจกัรยานยนต์” หมายความวา่ รถจกัรยานยนตต์ามกฎหมายวา่ดว้ยจราจรทางบก 
    “ทาง” หมายความวา่ ทางตามกฎหมายวา่ดว้ยจราจรทางบก 

    “เคร่ืองวดัระบบบอช”  (BOSCH) หมายความวา่ เคร่ืองมือตรวจสอบควนัดาํโดยวดัค่าของแสงท่ี
สะทอ้นจากกระดาษกรอง ซ่ึงวดัค่าเป็นหน่วยร้อยละ 



๑๒๖ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

    “เคร่ืองวดัระบบฮาร์ททริดจ์”  (HARTRIDGE) หมายความวา่ เคร่ืองมือตรวจสอบควนัดาํ โดยวดัค่า
ของแสงท่ีทุละผา่นควนัท่ีถูกดูดเขา้ในเคร่ืองวดัซ่ึงอ่านค่าเป็นหน่วยร้อยละ 
 “เคร่ืองวดัระบบนนัดีสเปอร์ซีป อินฟราเรด ดีเทคชัน่” (NONDISPERSIVE INFRARED DETECTION) 

หมายความวา่ เคร่ืองมือตรวจสอบก๊าซคาร์บอนมอน๊อกไซด ์โดยใชแ้สงอินฟราเรด ซ่ึงค่าเป็นหน่วยร้อยละ 
 “มาตราวดัระดบัเสียง” หมายความวา่ เคร่ืองวดัระดบัเสียงตามมาตรฐานของคณะกรรมาธิการระหวา่ง
ประเทศ วา่ดว้ยเทคนิคไฟฟ้า ซ่ึงเรียกโดยยอ่วา่ “ไอ อี ซี” (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL 
COMMISSION,IEC) หรือเคร่ืองวดัระดบัเสียงอ่ืนท่ีมาตรฐานเท่าเทียม 

 ข้อ ๓  ลกัษณะควนัของรถยตท่ี์เดินดว้ยกาํลงัเคร่ืองยนตท่ี์ใชน้ํ้ามนัดีเซลเป็นเช้ือเพลิงมีลกัษณะควนัดาํไม่เกิน
ร้อยละหา้สิบเม่ือวดัดว้ยเคร่ืองวดัระบบบอช (BOSCH) ในขณะจอดรถยนตห์รืออยูก่บัท่ี หรือในขณะแล่นอยูบ่นทางเดิน
รถหรือไม่เกินร้อยละส่ีสิบเม่ือวดัดว้ยเคร่ืองวดัระบบบอช (BOSCH) หรือไม่เกินร้อยละหา้สิบสองเม่ือวดัดว้ยเคร่ืองวดั
ระบบฮาร์ททริดจ ์(HARTRIDHE) ในขณะรถยนตอ์ยูใ่นเคร่ืองทดสอบ 

 ข้อ ๔  ลกัษณะของควนัของรถยนต ์หรือรถจกัรยานยนตท่ี์เดินด้วยกาํลงัเคร่ืองยนตท่ี์ใชน้ํ้ามนัเบนซินเป็น
เช้ือเพลิงท่ีมีลกัษณะควนั โดยมีก๊าซคาร์บอนมอน๊อกไซด์ไม่เกินร้อยละ ๖ ของเคร่ืองวดัระบบนนัดีสเปอร์ซีฟ อินฟราเรด 
ดีเทคชัน่ 
 วธีิการวดัลกัษณะควนัตามขอ้ ๓ และขอ้ ๔ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีและ
การพลงังาน เร่ืองกาํหนดวธีิการวดัไอเสียจากท่อไอเสียของรถยนต ์
 ข้อ ๕  ระดบัเสียงของรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตใ์นขณะท่ีเดินเคร่ืองยนตอ์ยูก่บัท่ีโดยไม่รวมเสียงแตร
สัญญาณจะตอ้งมีค่าระดบัเสียงไม่เกิน ๘๕ เดซิเบล เอ เม่ือตรวจสอบค่าระดบัเสียงดว้ยมาตรวดัระดบัเสียงในระยะห่างจาก
รถยนตห์รือรถจกัรยานยนต ์๗.๕ เมตร หรือไม่เกิน ๑๐๐ เดซิเบล เอ เม่ือตรวจสอบค่าระดบัเสียงดว้ยมาตรวดัระดบัเสียงใน
ระยะห่างจากรถยนตห์รือรถจกัรยานยนต ์๐.๕ เมตร 
 วธีิการตรวจสอบระดบัเสียงใหเ้ป็นไปตามประกาศกระทรวงวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีและการพลงังาน เร่ือง 
กาํหนดวธีิการตรวจสอบระดบัเสียงของรถยนต์ 
 ข้อ ๖  ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
           ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๖ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๓๓ 
           พลตาํรวจเอก แสวง  ธีระสวสัด์ิ 
           อธิบดีกรมตาํรวจ 



๑๒๗ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

                        ขอ้กาํหนดกรมตาํรวจ 
 เร่ือง กาํหนดประเภทรถบรรทุกคนโดยสารท่ีจะตอ้งเดิน 
ในช่องทางเดินรถประจาํทาง ฉบบัท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๓๓ 
____________________ 
 

 เน่ืองดว้ยในปัจจุบนัไดมี้การใชร้ถบรรทุกคนโดยสารประเภทรถโรงเรียนในการบริการประชาชนเป็น
จาํนวนมาก ซ่ึงนอกจากรถโรงเรียนตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ แลว้ ยงัมีรถโรงเรียนตามบทบญัญติั
แห่งกฎหมายอ่ืนอีก 
 ดงันั้น เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนั และเพื่อประโยชน์ในการบริการสาธารณชน อาศยัอาํนาจ
ตามความในมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อธิบดีกรมตาํรวจจึงใหย้กเลิกขอ้กาํหนดกรม
ตาํรวจ เร่ืองกาํหนดประเภทรถบรรทุกคนโดยสารท่ีจะตอ้งเดินในช่องเดินรถประจาํทาง ฉบบัลงวนัท่ี ๒๕ เมษายน พ.ศ. 
๒๕๒๒ และกาํหนดประเภทรถบรรทุกคนโดยสารท่ีจะตอ้งเดินในช่องเดินรถประจาํทางตามประกาศเจา้พนกังานจราจร 
ไวด้งัต่อไปน้ี 
๑. รถบรรทุกคนโดยสาร ซ่ึงบรรทุกคนโดยสารไดเ้กิน ๑๕ คน ของทางราชการ และรัฐวสิาหกิจ 
๒. รถโรงเรียน 
ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 

           กาํหนด ณ วนัท่ี ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
           พลตาํรวจเอก แสวง  ธีระสวสัด์ิ 
           อธิบดีกรมตาํรวจ 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗ ตอนท่ี ๑๓๕(ฉบบัพิเศษ)  ๑ สิงหาคม ๒๕๓๓) 
  
 
 
 
 



๑๒๘ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

                                                                     ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง แต่งตั้งเจา้พนกังานจราจรตามพระราชบญัญติั 
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
______________________ 
 

 ตามท่ีไดมี้ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง แต่งตั้งเจา้พนกังานจราจรตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวนัท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๒๒ แต่งตั้งบุคคลผูด้าํรงตาํแหน่งต่าง ๆ เป็นเจา้พนกังานจราจรไวแ้ลว้ นั้น 

 บดัน้ี ไดมี้พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตาํรวจ กระทรวงมหาดไทย(ฉบบัท่ี ๑๕) พ.ศ. ๒๕๓๒ 
แกไ้ขเพิ่มเติมการแบ่งส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคของกรมตาํรวจ จึงจาํเป็นตอ้งออกประกาศกระทรวงมหาดไทยเสีย
ใหม่ 
 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทย จึงออกประกาศไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑  ใหย้กเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองแต่งตั้งเจา้พนกังานจราจรตามพระราชบญัญติัจราจรทาง
บก พ.ศ. ๒๕๒๒ วนัท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๒๒ 

 ข้อ ๒  แต่งตั้งบุคคลผูด้าํรงตาํแหน่งต่อไปน้ีเป็นเจา้พนกังานจราจร 
(๑.) อธิบดีกรมตาํรวจ เป็นเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร 
(๒.) ผูบ้ญัชาการตาํรวจนครบาล ผูบ้งัคบัการตาํรวจจราจร และผูก้าํกบัการกลาง กองตาํรวจจราจร เป็นเจา้ 
พนกังานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๓.) ผูบ้ญัชาการตาํรวจภูธร เป็นเจา้พนกังานจราจรในเขตอาํนาจการรับผิดชอบและเขตพื้นท่ีการปกครอง 
ของกองบญัชาการตาํรวจภูธร 
(๔.) ผูบ้งัคบัการตาํรวจภูธร เป็นเจา้พนกังานจราจรในเขตอาํนาจการรับผิดชอบ และเขตพื้นท่ีการปกครอง 
ของกองบญัชาการตาํรวจภูธรเขต 
(๕.) ผูบ้งัคบัการตาํรวจทางหลวง เป็นเจา้พนกังานจราจรในเขตทางหลวงท่ีไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบทัว่ 
ราชอาณาจกัร 
(๖.) ผูก้าํกบัการในกองตาํรวจทางหลวง และสารวตัรในกองตาํรวจทางหลวงเป็นเจา้พนกังานจราจรเฉพาะ 
เขตทางหลวงท่ีไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบ 



๑๒๙ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

(๗.) รองผูบ้งัคบัการ (ทาํหนา้ท่ีหวัหนา้ตาํรวจภูธรจงัหวดั) ตาํรวจภูธรจงัหวดั หรือผูก้าํกบัการตาํรวจภูธร 
จงัหวดั เป็นเจา้พนกังานจราจรในเขตจงัหวดัท่ีปกครอง แลว้แต่กรณี 
(๘.) ผูก้าํกบัการตาํรวจภูธรจงัหวดั เขตเป็นเจา้พนกังานจราจรในเขตอาํนาจการรับผิดชอบและเขตพื้นท่ีการ 
ปกครอง ภายในเขตพื้นท่ีของอาํเภอต่าง ๆ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
(๙.) สารวตัรใหญ่สถานีตาํรวจนครบาล สารวตัรสถานีตาํรวจนครบาลทุกแห่ง สารวตัรใหญ่สถานี 
ตาํรวจภูธรอาํเภอ สารวตัรสถานีตาํรวจภูธรอาํเภอ หวัหนา้สถานีตาํรวจภูธรก่ิงอาํเภอ และหวัหนา้สถานีตาํรวจภูธรทุกแห่ง
ท่ีเป็นขา้ราชการตาํรวจ ชั้นสัญญาบตัรเป็นเจา้พนกังานจราจรเฉพาะตามความในมาตรา ๑๓๓ มาตรา ๑๔๒ และมาตรา 
๑๔๔ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ในเขตอาํนาจการรับผิดชอบและเขตพื้นท่ีการปกครองของสถานี
ตาํรวจนั้น ๆ 
(๑๐.) สารวตัรแผนกแผนการ กองกาํกบัการกลาง กองตาํรวจจราจรเป็นเจา้พนกังานจราจรเฉพาะตามความ 
ในมาตรา ๑๙ มาตรา ๑๐๔ และมาตรา ๑๓๓ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และสารวตัรแผนกตรวจ
และจดัการจราจรกองกาํกบัการกลาง กองตาํรวจจราจร เป็นเจา้พนกังานจราจรเฉพาะตามความ ในมาตรา ๑๔๒ แห่ง
พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
ทั้งน้ี ใหห้มายความรวมตลอดถึงขา้ราชการตาํรวจชั้นสัญญาบตัร ซ่ึงเป็นผูรั้กษาราชการแทน ผูรั้กษาการใน 
ตาํแหน่ง หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัราชการแทนในตาํแหน่งดงักล่าวแลว้ทุกตาํแหน่งดว้ย 
 ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 
           ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๘ กนัยายน ๒๕๓๓ 
           บรรหาร  ศิลปอาชา 
           รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
 

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๗ ตอนท่ี ๒๑๖ (แผนกราชกิจจาฯ)  ๒๓ ตุลาคม ๒๕๓๓) 
 
 
 
 



๑๓๐ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

                                                            ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ 
ฉบบั ๓๙ 
เร่ือง การแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายวา่ดว้ยจราจรทางบก 
______________________ 

 โดยท่ีคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติไดพ้ิจารณาเห็นวา่ในปัจจุบนักฎหมายวา่ดว้ยจราจรทางบกได้
บญัญติัใหอ้าํนาจเจา้พนกังานจราจรหรือพนกังาน เจา้หนา้ท่ีมีอาํนาจเคล่ือนยา้ยรถท่ีจอ 
ดหรือหยดุโดยฝ่าฝืนกฎหมายได ้แต่ยงัไม่เป็นการเพียงพอท่ีจะใหเ้จา้ของรถหรือผูข้บัข่ีปฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมาย สมควร
เพิ่มเติมมาตรการใหเ้จา้ของรถหรือผูข้บัข่ีตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการเคล่ือนยา้ยหรือไม่ให้เคล่ือนยา้ยรถ รวมทั้งค่าดูแลรักษา
รถนั้นดว้ยหวัหนา้คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ จึงมีคาํสั่งดงัต่อไปน้ี 
ข้อ ๑  ใหย้กเลิกความในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
 “มาตรา ๕๙ เจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอาํนาจสั่งใหผู้ข้บัข่ีเคล่ือนยา้ยรถท่ีหยดุหรือจอดอยู่
อนัเป็นการฝ่าฝืนบทแห่งพระราชบญัญติัน้ีได ้
 เจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอาํนาจเคล่ือนยา้ยรถท่ีหยดุหรือจอดอยูอ่นัเป็นการฝ่าฝืนบทแห่ง
พระราชบญัญติัน้ี หรือใชเ้คร่ืองมือบงัคบัให้รถท่ีหยดุหรือจอดไม่ให้เคล่ือนยา้ยได ้
 การเคล่ือนยา้ยรถหรือใชเ้คร่ืองมือบงัคบัให้รถท่ีหยดุหรือจอดอยูไ่ม่ใหเ้คล่ือนยา้ยไดต้ามวรรคสอง เจา้
พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีไม่ตอ้งรับผดิสาํหรับความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติัตามมาตราน้ี เวน้แต่
ความเสียหายนั้นจะเกิดข้ึนจากการกระทาํโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ 
 เจา้ของรถหรือผูข้บัข่ีตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายในการท่ีรถถูกเคล่ือนยา้ยหรือถูกใชเ้คร่ืองมือบงัคบัไม่ใหเ้คล่ือนยา้ย 
ตลอดจนค่าดูแลรักษารถระหวา่งท่ีอยูใ่นความครอบครองของเจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี ทั้งน้ี ตามอตัราท่ี
กาํหนดในกฎกระทรวงซ่ึงตอ้งกาํหนดอตัราค่าใชจ่้ายไม่นอ้ยกวา่คนัละหา้ร้อยบาท และค่าดูแลรักษาไม่นอ้ยกวา่วนัละสอง
ร้อยบาท 
 เงินท่ีไดจ้ากเจา้ของรถหรือผูข้บัข่ีซ่ึงชาํระตามวรรคส่ี เป็นรายไดท่ี้ไม่ตอ้งนาํส่งกระทรวงการคลงั และให้
นาํมาเป็นค่าใชจ่้ายในการปฏิบติัการตามมาตราน้ี ตามระเบียบท่ีกรมตาํรวจกาํหนด 
 ในกรณีท่ีเจา้ของรถหรือผูข้บัข่ีไม่ชาํระค่าใชจ่้ายและค่าดูแลรักษาตามวรรคส่ีเจา้พนกังานจราจรหรือ
พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอาํนาจยึดหน่วงรถนั้นไวไ้ดจ้นกวา่าจะไดรั้บชาํระค่าใชจ่้ายและค่าดูแลรักษาดงักล่าว โดยในระหวา่งท่ี
ยดึหน่วงนั้น ใหค้าํนวณค่าดูแลรักษาเป็นรายวนั ถา้พนักาํหนดสามเดือนแลว้ เจา้ของรถหรือผูข้บัข่ียงัไม่ชาํระค่าใชจ่้ายและ



๑๓๑ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

ค่าดูแลรักษาดงักล่าว ใหเ้จา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอาํนาจนาํรถนั้นออกขายทอดตลาดได ้เงินท่ีไดจ้าก
การขายทอดตลาด เม่ือไดห้กัค่าใชจ่้ายในการขายทอดตลาด ค่าใชจ่้ายและค่าดูแลรักษาท่ีคา้งชาํระแลว้เหลือเงินเท่าใด ให้
คืนแก่เจา้ของผูมี้สิทธิท่ีแทจ้ริงต่อไป” 

 ข้อ ๒  ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
           ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๘ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

           พลเอก สุนทร  คงสมพงษ ์
           หวัหนา้คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘ ตอนท่ี ๓๗ (ฉบบัพิเศษ)  ๒๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๓๔) 

กฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๔) 

ออกตามความในพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
_________________ 
 

 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๕๙ วรรคส่ี แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
แกไ้ขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๓๙ ลงวนัท่ี ๒๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๓๔ 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑  เจา้ของรถหรือผูข้บัข่ีตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายในกรณีท่ีเจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีได้
เคล่ือนยา้ยรถของตนในอตัราดงัต่อไปน้ี 
(๑.)                รถบรรทุกตั้งแต่ ๑๐ ลอ้ข้ึนไป คนัละ  ๑,๐๐๐     บาท 
(๒.) รถบรรทุก ๔ ลอ้ และ ๖ ลอ้ คนัละ      ๗๐๐     บาท 
(๓.) รถอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวใ้น 
   (๑.) และ (๒.)  คนัละ      ๕๐๐     บาท 
 ข้อ ๒  เจา้ของรถหรือผูข้บัข่ีตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายในกรณีท่ีเจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีไดใ้ช้
เคร่ืองมือบงัคบัรถของตนไม่ใหเ้คล่ือนยา้ยในอตัรา คนัละ ๕๐๐ บาท แต่ถา้เจา้ของหรือผูข้บัข่ีไดช้าํระค่าใชจ่้ายในการ



๑๓๒ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

เคล่ือนยา้ยตามขอ้ ๑ แลว้ ให้ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายในกรณีท่ีรถถูกใชเ้คร่ืองมือบงัคบัไม่ใหเ้คล่ือนยา้ยตาม
ความในขอ้น้ีอีก 
 ข้อ ๓  เจา้ของรถหรือผูข้บัข่ีตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษารถท่ีถูกเคล่ือนยา้ยมาในระหวา่งท่ีอยูใ่น
ความครอบครองของเจา้พนกังานจราจรหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีในอตัรา ดงัต่อไปน้ี 
    (๑.)  รถบรรทุกตั้งแต่ ๑๐ ลอ้ข้ึนไป วนัละ     ๕๐๐     บาท 
    (๒.)  รถบรรทุก ๔ ลอ้ และ ๖ ลอ้                       วนัละ     ๓๐๐     บาท 

    (๓)  รถอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวใ้น (๑.) และ (๒.)  วนัละ     ๒๐๐     บาท 

 ข้อ ๔  การนบัเวลาตามขอ้ ๓ ใหถื้อวา่ยีสิ่บส่ีชัว่โมงเป็นหน่ึงวนัเศษของวนัให้นบัเป็นหน่ึงวนั 
           ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

                          พลเอก สุนทร คงสมพงษ ์
        ประธานสภารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ 
                    ปฏิบติัหนา้ท่ีนายกรัฐมนตรี 
              รักษาการรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘ ตอนท่ี ๘๒  ๗ พฤษภาคม ๒๕๓๔)  
 

                                                     ขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร 
วา่ดว้ย แกไ้ขเพิ่มเติมการหา้มรถยนตบ์รรทุกถงัขนส่งก๊าซตั้งแต่ 
๖ ลอ้ข้ึนไป และรถพว่งเดินในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๔ 
___________________ 

 ตามท่ีไดมี้ขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัรวา่ดว้ย เปล่ียนแปลงแกไ้ขการห้ามรถยนตบ์รรทุกถงั
ขนส่งก๊าซตั้งแต่ ๖ ลอ้ข้ึนไป  และรถพว่งเดินในเขตกรุงเทพมหานคร ฉบบัลงวนัท่ี ๗ ธนัวาคม ๒๕๓๓ นั้น เน่ืองจาก
เส้นทางการเดินรถท่ีผอ่นผนัในถนนบางสายยงัไม่เหมาะสมกบัสภาพการจราจรในปัจจุบนั สมควรแกไ้ขเพิ่มเติมใหม่ 
 ฉะนั้น เพื่อความสะดวกและปลอดภยัในการจราจร อธิบดีกรมตาํรวจ ในฐานะเจา้พนกังานจราจรทัว่
ราชอาณาจกัร อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๓๙ แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกขอ้บงัคบัไว ้      
ดงัต่อไปน้ี 



๑๓๓ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 ข้อ ๑  ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัรวา่ดว้ย แกไ้ขเพิ่มเติมการหา้มรถยนต์
บรรทุกถงัขนส่งก๊าซ ตั้งแต่ ๖ ลอ้ข้ึนไป และรถพว่งเดินในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๔“ 

 ข้อ ๒  ใหย้กเลิกขอ้บงัคบัเจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร วา่ดว้ยเปล่ียนแปลงแกไ้ขการหา้มรถยนต์
บรรทุกถงัขนส่งก๊าซตั้งแต่ ๖ ลอ้ข้ึนไป และรถพว่งเดินในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๓ ฉบบัลงวนัท่ี ๗ ธนัวาคม 
พ.ศ. ๒๕๓๓ เฉพาะขอ้ ๔.๑๘ โดยใชข้อ้ความดงัต่อไปน้ีแทน 

 “๔.๑๘ ถนนทางรถไฟสายปากนํ้าเก่า ตั้งแต่สะพานขา้มคลองบางจากถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร” 

 ข้อ ๓  บรรดา ขอ้บงัคบั ประกาศ ระเบียบใด ท่ีขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ีใหย้กเลิกโดยใชข้อ้บงัคบัน้ีแทน 
 ข้อ ๔  ขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 
           ประกาศ ณ วนัท่ี ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

           พลตาํรวจเอก สวสัด์ิ  อมรววิฒัน์ 
           เจา้พนกังานจราจรทัว่ราชอาณาจกัร 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘ ตอนท่ี ๑๑๘   ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๔ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

กฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๓๔) 
ออกตามความในพระราชบญัญติัภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 

วา่ดว้ยการกาํหนดส่ิงท่ีนาํไปดดัแปลงใหเ้ป็นรถยนตน์ัง่ 
หรือรถยนตโ์ดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกินสิบคน 
___________________ 
 
 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญติัภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ และมาตรา ๑๔๔ ตรี 
แห่งพระราชบญัญติัภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีสรรพสามิต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๔ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑  ใหร้ถยนตท่ี์มีเฉพาะแชสซีส์และกระจกบงัลมหนา้ (Chassis With Windshield) และรถจกัรยานยนต ์
ทั้งน้ี ตามรายละเอียดท่ีอธิบดีกาํหนด เป็นส่ิงท่ีนาํไปดดัแปลงใหเ้ป็นรถยนตน์ัง่หรือรถยนตโ์ดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกินสิบคน 
 ข้อ ๒  กฎกระทรวงน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นตน้ไป 

           ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

           สุธี  สิงห์เสน่ห์ 
           รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี คือ โดยท่ีเป็นการสมควรกาํหนดส่ิงท่ีนาํไปดดัแปลงใหเ้ป็น
รถยนตน์ัง่หรือรถยนตโ์ดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกินสิบคนตามมาตรา ๑๔๔ ตรี แห่งพระราชบญัญติัภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 
๒๕๒๗ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีสรรพสามิต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงจาํเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงน้ี 
 
 
 



๑๓๕ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

                                                                          กฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๓๔) 
ออกตามความในพระราชบญัญติัภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ 

วา่ดว้ยจาํนวน หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในการอนุญาต 
ใหผู้ป้ระกอบอุตสาหกรรมมีสถานแสดงรถยนตเ์พื่อขาย 
__________________ 

 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบญัญติัภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ และ มาตรา ๑๔๔ ฉ 
(๑) แห่งพระราชบญัญติัภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีสรรพสามิต (ฉบบัท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๔ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัออกกฎกระทรวงไวด้งัต่อไปน้ี 

 ข้อ ๑  ผูป้ระกอบอุตสาหกรรมผูใ้ดประสงคจ์ะมีสถานแสดงรถยนตเ์พื่อขายใหย้ืน่คาํขอตามแบบท่ีอธิบดี
กาํหนดพร้อมดว้ยหลกัฐานตามท่ีระบุไวใ้นแบบคาํขอ โดยยืน่ ณ สถานท่ี ดงัน้ี 
    (๑)  กรณีสถานแสดงรถยนตเ์พื่อขายหรือโรงอุตสาหกรรมตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานครใหย้ืน่ ณ กรม
สรรพสามิต 
    (๒)  กรณีสถานแสดงรถยนตเ์พื่อขายหรือโรงอุตสาหกรรมตั้งอยูใ่นจงัหวดัอ่ืนใหย้ืน่ ณ สาํนกังาน
สรรพสามิตอาํเภอหรือสาํนกังานสรรพสามิตจงัหวดัแห่งทอ้งท่ีท่ีสถานแสดงรถยนตเ์พื่อขายหรือโรงอุตสาหกรรมนั้น
ตั้งอยู ่หรือจะยืน่ ณ กรมสรรพสามิตก็ได ้
 ข้อ ๒  เม่ือไดรั้บคาํขออนุญาตพร้อมดว้ยหลกัฐานถูกตอ้งครบถว้นตามขอ้ ๑ แลว้ให้อธิบดีพิจารณาอนุญาต
ใหมี้สถานแสดงรถยนตเ์พื่อขาย ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
   (๑)  สถานแสดงรถยนตเ์พื่อขายจะตอ้งดาํเนินการโดยผูป้ระกอบอุตสาหกรรม ซ่ึงผลิตรถยนตท่ี์จะนาํมา
ไวใ้นสถานแสดงรถยนตเ์พื่อขาย 
   (๒)  จาํนวนสถานแสดงรถยนตเ์พื่อขายของผูป้ระกอบอุตสาหกรรมแต่ละรายใหเ้ป็นดงัน้ี 

(ก.) ในกรุงเทพมหานคร เขตละไม่เกิน ๓ แห่ง 
(ข.) ในจงัหวดัอ่ืน อาํเภอละไม่เกิน ๑ แห่ง เวน้แต่ในกรณีท่ีมีก่ิงอาํเภอใหมี้ใน 
ก่ิงอาํเภอได ้ก่ิงอาํเภอละไม่เกิน ๑ แห่ง 
(ค.) ในกรณีท่ีอธิบดีพิจารณาเห็นสมควรเป็นการเฉพาะราย จะอนุญาตมาก 
กวา่จาํนวนท่ีกาํหนดไวใ้น (ก.) หรือ (ข.) ก็ได ้



๑๓๖ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 ข้อ ๓  ใบอนุญาตใหมี้สถานแสดงรถยนตเ์พื่อขายใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีอธิบดีกาํหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 
 ข้อ ๔  การนาํรถยนตจ์ากโรงอุตสาหกรรมไปยงัสถานแสดงรถยนตเ์พื่อขายหรือจากสถานแสดงรถยนตเ์พื่อ
ขายกลบัคืนโรงอุตสาหกรรม หรือจากสถานแสดงรถยนตเ์พื่อขายแห่งหน่ึงไปยงัสถานแสดงรถยนต ์เพื่อขายอีกแห่งหน่ึง
ใหผู้ป้ระกอบอุตสาหกรรมออกหนงัสือสาํคญัตามแบบท่ีอธิบดีกาํหนดกาํกบัไปกบัรถยนตแ์ต่ละคนัดว้ย 
 ข้อ ๕  กฎกระทรวงน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นตน้ไป 
           ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๓๐ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

สุธี  สิงห์เสน่ห์ 
           รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบัน้ี  คือ  โดยท่ีมาตรา ๑๔๔ ฉ(๑) แห่งพระราชบญัญติัภาษี
สรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๒๗ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัภาษีสรรพสามิต (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ บญัญติัให้
อธิบดีมีอาํนาจอนุญาตใหผู้ป้ระกอบอุตสาหกรรมมีสถานแสดงรถยนตเ์พื่อขาย ทั้งน้ี ตามจาํนวน หลกัเกณฑว์ธีิการ และ
เง่ือนไขท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงจึงจาํเป็นตอ้งกฎกระทรวงน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

พระราชกฤษฎกีา 
แบ่งส่วนราชการส านักงานปลกักระทรวง กระทรวงคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
__________________ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วนัที ่๑๙ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เป็นปีท่ี ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบนั 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศวา่ 
 โดยท่ีเป็นการสมควรแบ่งส่วนราชการสาํนกังานปลดักระทรวงกระทรวงคมนาคม 
 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และมาตรา ๘ วรรคส่ี แห่ง
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว้
ดงัต่อไปน้ี 
 มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกาน้ี เรียกวา่ “พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวง
คมนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕“ 

 มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกาน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 มาตรา ๓  ใหแ้บ่งส่วนราชการสาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงคมนาคมดงัน้ี 
(๑.)               กองกลาง 
(๒.) กองคลงั 
(๓.) กองการเจา้หนา้ท่ี 
(๔.) กองกิจการระหวา่งประเทศ 
(๕.) กองตรวจราชการ 



๑๓๘ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

(๖.)               กองนิติการ 
(๗.) กองแผนงาน 
(๘.)                กองเศรษฐกิจการขนส่งและคมนาคม 
(๙.)                กองอุทธรณ์เงินค่าทดแทน 
 มาตรา ๔  อาํนาจหนา้ท่ีของส่วนราชการสาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงคมนาคม มีดงัน้ี 
(๑.) กองกลาง มีอาํนาจหนา้ท่ี 
(ก.) ปฏิบติังานสารบรรณของสาํนกังานปลดักระทรวงและกระทรวง 
(ข.) ดาํเนินการเก่ียวกบังานช่วยอาํนวยการและเลขานุการของสาํนกังานปลดักระทรวง 
(ค.) ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่กิจกรรมและการปฏิบติังานของหน่วยงานในสังกดักระทรวงและปฏิบติังานหอ้งสมุด 
(ง.) บริหารงานทัว่ไปของสาํนกังานปลดักระทรวง และกระทรวง ซ่ึงมิไดเ้ป็นอาํนาจหนา้ท่ีของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
(จ.) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
(๒.) กองคลงั มีอาํนาจหนา้ท่ี 
(ก.) ดาํเนินการเก่ียวกบัการเงิน การบญัชี การงบประมาณ การพสัดุ อาคาร สถานท่ีและยานพาหนะของสาํนกังาน
ปลดักระทรวง 
(ข.) ดาํเนินการเก่ียวกบัการเงิน การบญัชี การงบประมาณ และการพสัดุท่ีอยูใ่นอาํนาจหนา้ท่ีของกระทรวง 
(ค.) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
(๓.) กองการเจา้หนา้ท่ี มีอาํนาจหนา้ท่ี 
(ก.) จดัระบบงานและบริหารงานบุคคลของสาํนกังานปลดักระทรวง 
(ข.) จดัระบบงานและบริหารงานบุคคลท่ีอยูใ่นอาํนาจหนา้ท่ีของกระทรวง 
(ค.) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
(๔.)  กองกิจการระหวา่งประเทศ มีอาํนาจหนา้ท่ี 

(ก.) ติดต่อและประสารงานกบัองคก์ารหรือหน่วยงานต่างประเทศดา้นความช่วยเหลือและ 
ความร่วมมือทางดา้นการขนส่งและส่ือสารรวมทั้งการจดัประชุมระหวา่งประเทศตามท่ีไดรั้บมอบหมาย และเป็นศูนย์
ประสานงานกบัองคก์ารระหวา่งประเทศ 
(ข.) เสนอความเห็นและร่วมดาํเนินการกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวกบักฎหมายระหวา่งประเทศและความตกลงระหวา่งประเทศ
ดา้นการขนส่งและส่ือสาร 



๑๓๙ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

(ค.) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
(๕.) กองตรวจราชการ มีอาํนาจหนา้ท่ี 
(ก.) ดาํเนินการเก่ียวกบัการตรวจราชการของผูต้รวจราชการกระทรวง 
(ข.) ดาํเนินการเก่ียวกบัเร่ืองราวร้องทุกข ์
(ค.) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
(๖.) กองนิติการ มีอาํนาจหนา้ท่ี 
(ก.) ดาํเนินการเก่ียวกบักฎหมายดา้นการขนส่งและส่ือสารและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
(ข.) ดาํเนินการเก่ียวกบังานนิติกรรมและสัญญา และงานคดีท่ีอยูใ่นอาํนาจหนา้ท่ีของ 
กระทรวง เวน้แต่งานคดีอุทธรณ์เงินค่าทดแทน 
(ค.) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีได ้
รับมอบหมาย 
(๗.) กองแผนงาน มีอาํนาจหนา้ท่ี 
(ก.) จดัทาํแผนแม่บทของกระทรวงใหเ้ป็นไปตามนโยบายของกระทรวงรวมทั้งประสานแผน 
พฒันาและแผนปฏิบติังาน ประจาํปีของหน่วยงานในสังกดักระทรวงให้เป็นไปตามแผนแม่บทของกระทรวง 
(ข.) ประเมินความเหมาะสมโครงการของหน่วยงานในสังกดักระทรวงรวมทั้งจดัทาํแผนงานและโครงการของสาํนกังาน
ปลดักระทรวง 
(ค.) เสนอแนะนโยบายในการตั้งและจดัสรรงบประมาณประจาํปีของหน่วยงานในสังกดักระทรวงใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายและแผนแม่บทของกระทรวง 
(ง.) กาํกบั เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนงานของหน่วยงานในสังกดักระทรวง 
(จ.) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
(๘.) กองเศรษฐกิจการขนส่งและคมนาคม มีอาํนาจหนา้ท่ี 
(ก.) เสนอแนะนโยบายของกระทรวงใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายของรัฐมนตรีเจา้สังกดั 
(ข.) จดัทาํรายงานภาวะเศรษฐกิจการขนส่งและส่ือสารเพื่อเป็นพื้นฐานในการเสนอแนะนโยบาย และวางแผนพฒันาการ
ขนส่งและส่ือสารดา้นต่าง ๆ รวมทั้งการเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาโครงการลงทุนท่ีสาํคญัหรือท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
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(ค.) กาํหนดนโยบายและระเบียบในการสาํรวจ การเก็บรักษาและการใชป้ระโยชน์ขอ้มูลของหน่วยงานในสังกดักระทรวง 
และทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยข์อ้มูลของกระทรวง 
(ง.) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
(๙.) กองอุทธรณ์เงินค่าทดแทน มีอาํนาจหนา้ท่ี 
(ก.) ดาํเนินการเก่ียวกบัการพิจารณาอุทธรณ์และงานคดีเงินค่าทดแทนรวมทั้งการดาํเนินการในเร่ืองอ่ืน ๆ ตามกฎหมายวา่
ดว้ยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยแ์ละกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
(ข.) ประสานการใชป้ระโยชน์ในอสังหาริมทรัพยข์องหน่วยงานในสังกดักระทรวง 
(ค.) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 มาตรา ๕  ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
      อานนัท ์ ปันยารชุน 
        นายกรัฐมนตรี 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาฉบบัน้ี  คือ  โดยท่ีเป็นการสมควรแบ่งส่วนราชการและระบุอาํนาจ
หนา้ท่ีของส่วนราชการสาํนกังานปลดักระทรวง กระทรวงคมนาคม ใหเ้หมาะสมกบัสภาพของงาน และเน่ืองจากมาตรา ๘ 
วรรคส่ี แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ กาํหนดวา่การแบ่งส่วนราชการภายในส่วน
ราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนและมีฐานะเป็นกรมให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และใหร้ะบุอาํนาจหนา้ท่ีของแต่ละส่วน
ราชการไวใ้นพระราชกฤษฎีกา ดว้ยจึงจาํเป็นตอ้งตราพระกฤษฎีกาน้ี 
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