พระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. 2522
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2522
เปนปที่ 34 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พุทธศักราช 2477
(2) พระราชบัญญัติจราจรทางบก แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2478
(3) พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2481
(4) พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2508
(5) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 59 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
(1) การจราจร หมายความวา การใชทางของผูขับขี่ คนเดินเทา หรือคนที่จูง ขี่ หรือไลตอนสัตว
(2) ทาง หมายความวา ทางเดินรถ ชองเดินรถ ชองเดินรถประจําทาง ไหลทาง ทางเทา ทางขาม ทางรวมทางแยก
ทางลาด ทางโคง สะพาน และลานที่ประชาชนใชในการจราจร และใหหมายความรวมถึงทางสวนบุคคลที่เจาของยินยอม
ใหประชาชนใชในการจราจรหรือที่เจาพนักงานจราจรไดประกาศใหเปนทางตามพระราชบัญญัตินี้ดวย แตไมรวมไปถึงทาง
รถไฟ
(3) ทางเดินรถ หมายความวา พื้นที่ที่ทําไวสําหรับการเดินรถไมวาในระดับพื้นดิน ใตหรือเหนือพื้นดิน
(4) ชองเดินรถ หมายความวา ทางเดินรถที่จัดแบงเปนชองสําหรับการเดินรถ โดยทําเครื่องหมายเปนเสนหรือแนว
แบงเปนชองไว
(5) ชองเดินรถประจําทาง หมายความวา ชองเดินรถที่กําหนดใหเปนชองเดินรถสําหรับรถโดยสารประจําทางหรือ
รถบรรทุกคนโดยสารประเภทที่อธิบดีกําหนด
(6) ทางเดินรถทางเดียว หมายความวา ทางเดินรถใดที่กําหนดใหผูขับรถขับไปในทิศทางเดียวกันตามเวลาที่เจา
พนักงานจราจรกําหนด
(7) ขอบทาง หมายความวา แนวริมของทางเดินรถ
(8) ไหลทาง หมายความวา พื้นที่ที่ตอจากขอบทางออกไปทางดานขางซึ่งยังมิไดจัดทําเปนทางเทา
(1)
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(9) ทางรวมทางแยก หมายความวา พื้นที่ที่ทางเดินรถตั้งแตสองสายตัดผานกัน รวมบรรจบกัน หรือติดกัน
(10) วงเวียน หมายความวา ทางเดินรถที่กําหนดใหรถเดินรอบเครื่องหมายจราจรหรือสิ่งที่สรางขึ้นในทางรวม
ทางแยก
(11) ทางเทา หมายความวา พื้นที่ที่ทําไวสําหรับคนเดินซึ่งอยูขางใดขางหนึ่งของทาง หรือทั้งสองขางของทาง หรือ
สวนที่อยูชิดขอบทางซึ่งใชเปนที่สําหรับคนเดิน
(12) ทางขาม หมายความวา พื้นที่ที่ทําไวสําหรับใหคนเดินเทาขามทางโดยทําเครื่องหมายเปนเสนหรือแนวหรือ
ตอกหมุดไวบนทาง และใหหมายความรวมถึงพื้นที่ที่ทําใหคนเดินเทาขามไมวาในระดับใตหรือเหนือพื้นดินดวย
(13) เขตปลอดภัย หมายความวา พื้นที่ในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายแสดงไวใหเห็นไดชัดเจนทุกเวลา สําหรับ
ใหคนเดินเทาที่ขามทางหยุดรอหรือใหคนที่ขึ้นหรือลงรถหยุดรอกอนจะขามทางตอไป
(14) ที่คับขัน หมายความวา ทางที่มีการจราจรพลุกพลานหรือมีสิ่งกีดขวาง หรือในที่ซึ่งมองเห็นหรือทราบ
ไดลวงหนาวาอาจเกิดอันตรายหรือความเสียหายแกรถหรือคนไดงาย
(15) รถ หมายความวา ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เวนแตรถไฟและรถราง
(16) รถยนตร หมายความวา รถที่มีลอตั้งแตสามลอและเดินดวยกําลังเครื่องยนตร กําลังไฟฟาหรือพลังงานอื่น
ยกเวนรถที่เดินบนราง
(17) รถจักรยานยนตร หมายความวา รถที่เดินดวยกําลังเครื่องยนตร กําลังไฟฟา หรือพลังงานอื่น และมีลอไมเกิน
สองลอ ถามีพวงขางมีลอเพิ่มอีกไมเกินหนึ่งลอ
(18) รถจักรยาน หมายความวา รถที่เดินดวยกําลังของผูขับขี่ที่มิใชเปนการลากเข็น
(19) รถฉุกเฉิน หมายความวา รถดับเพลิงและรถพยาบาลของราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค
และราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือรถอื่นที่ไดรับอนุญาตจากอธิบดีใหใชไฟสัญญาณแสงวับวาบหรือใหใชเสียงสัญญาณ
ไซเรนหรือเสียงสัญญาณอยางอื่นตามที่จะกําหนดให
(20) รถบรรทุก หมายความวา รถยนตรที่สรางขึ้นเพื่อใชบรรทุกสิ่งของหรือสัตว
(21) รถบรรทุกคนโดยสาร หมายความวา รถยนตรที่สรางขึ้นเพื่อใชบรรทุกคนโดยสารเกินเจ็ดคน
(22) รถโรงเรียน หมายความวา รถบรรทุกคนโดยสารที่โรงเรียนใชรับสงนักเรียน
(23) รถโดยสารประจําทาง หมายความวา รถบรรทุกคนโดยสารที่เดินตามทางที่กําหนดไว และเรียกเก็บคาโดยสาร
เปนรายคนตามอัตราที่วางไวเปนระยะทางหรือตลอดทาง
(24) รถแท็กซี่ หมายความวา รถยนตรที่ใชรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคน
(25) รถลากจูง หมายความวา รถยนตรที่สรางขึ้นเพื่อใชสําหรับลากจูงรถหรือเครื่องมือการเกษตรหรือเครื่องมือ
การกอสราง โดยตัวรถนั้นเองมิไดใชสําหรับบรรทุกคนหรือสิ่งของ
(26) รถพวง หมายความวา รถที่เคลื่อนที่ไปโดยใชรถอื่นลากจูง
(27) มาตรแท็กซี่ หมายความวา เครื่องแสดงอัตราและคาโดยสารของรถแท็กซี่ โดยอาศัยเกณฑระยะทางหรือเวลา
การใชรถแท็กซี่หรือโดยอาศัยทั้งระยะทางและเวลาการใชรถแท็กซี่
(28) ผูขับขี่ หมายความวา ผูขับรถ ผูประจําเครื่องอุปกรณการขนสงตามกฎหมายวาดวยการขนสง ผูลากเข็น
ยานพาหนะ
(29) คนเดินเทา หมายความวา คนเดินและใหรวมตลอดถึงผูใชเกาอี้ลอสําหรับคนพิการหรือรถสําหรับเด็กดวย
(30) เจาของรถ หมายความรวมถึงผูมีรถไวในครอบครองดวย
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(31) ผูเก็บคาโดยสาร หมายความวา ผูซึ่งรับผิดชอบในการเก็บคาโดยสาร และผูดูแลคนโดยสารที่อยูประจํา
รถบรรทุกคนโดยสาร
(32) ใบอนุญาตขับขี่ หมายความวา ใบอนุญาตขับรถยนตรตามกฎหมายวาดวยรถยนตร ใบอนุญาตสําหรับ
คนขับรถตามกฎหมายวาดวยรถจางใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมายวาดวยลอเลื่อน และใบอนุญาตผูประจําเครื่องอุปกรณ
การขนสงตามกฎหมายวาดวยการขนสง
(33) สัญญาณจราจร หมายความวา สัญญาณใด ๆ ไมวาจะแสดงดวยธง ไฟ ไฟฟา มือ แขน เสียงนกหวีด หรือ
ดวยวิธีอื่นใด สําหรับใหผูขับขี่คนเดินเทา หรือคนที่จูง ขี่ หรือไลตอนสัตว ปฏิบัติตามสัญญาณนั้น
(34) เครื่องหมายจราจร หมายความวา เครื่องหมายใด ๆ ที่ไดติดตั้งไว หรือทําใหปรากฏในทางสําหรับใหผูขับขี่
คนเดินเทา หรือคนที่จูง ขี่หรือไลตอนสัตว ปฏิบตั ิตามเครื่องหมายนั้น
(35) รัฐมนตรี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
(36) อธิบดี หมายความวา อธิบดีกรมตํารวจ
(37) เจาพนักงานจราจร หมายความวา ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหเปนเจาพนักงาน
จราจร
(38) พนักงานเจาหนาที่ หมายความวา ตํารวจซึ่งปฏิบัติหนาที่ควบคุมการจราจร
(39) อาสาจราจร หมายความวา ผูซึ่งผานการอบรมตามหลักสูตรอาสาจราจร และไดรับแตงตั้งจากอธิบดีให
ชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
(1)
(40) "ผูตรวจการ" หมายความวา ผูตรวจการตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกและผูตรวจการตามกฎหมาย
วาดวยรถยนตร
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งเจา
พนักงานจราจร กับออกกฎกระทรวงกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
ลักษณะ 1
การใชรถ
หมวด 1
ลักษณะของรถที่ใชในทาง
มาตรา 6 หามมิใหผูใดนํารถที่มสี ภาพไมมั่นคงแข็งแรง หรืออาจเกิดอันตราย หรืออาจทําใหเสื่อมเสียสุขภาพ
อนามัยแกผูใช คนโดยสารหรือประชาชนมาใชในทางเดินรถ
รถที่ใชในทางเดินรถ ผูขับขี่ตองจัดใหมีเครื่องยนตร เครื่องอุปกรณและหรือสวนควบที่ครบถวนตามกฎหมายวาดวย
รถยนตร กฎหมายวาดวยการขนสงกฎหมายวาดวยลอเลื่อน กฎหมายวาดวยรถลาก หรือกฎหมายวาดวยรถจาง และใช
การไดดี

(1)
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สภาพของรถที่อาจทําใหเสื่อมเสียสุขภาพอนามัยตามวรรคหนึ่งและวิธีการทดสอบ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 7 หามมิใหผูใดนํารถที่มิไดติดแผนปายเลขทะเบียน แผนปายเครื่องหมายเลขทะเบียนหรือปายประจํารถ
ตามกฎหมายวาดวยรถยนตร กฎหมายวาดวยการขนสง กฎหมายวาดวยลอเลื่อน กฎหมายวาดวยรถลาก หรือกฎหมาย
วาดวยรถจาง มาใชในทางเดินรถ
มาตรา 8 หามมิใหผูใดนํารถที่ผูขับขี่ไมอาจแลเห็นทางพอแกความปลอดภัยมาใชในทางเดินรถ
เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ใหอธิบดีมีอํานาจออกระเบียบเกี่ยวกับการใชวัสดุกรองแสงกับรถที่นํามาใชในทางเดิน
รถได โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 9 หามมิใหผูใดนํารถที่เกิดเสียงอื้ออึงหรือมีสิ่งลากถูไปบนทางเดินรถมาใชในทางเดินรถ
มาตรา 10 หามมิใหผูใดนํารถที่มีลอหรือสวนที่สัมผัสกับผิวทางไมใชยางมาใชในทางเดินรถ เวนแตเปนรถที่
ไดรับยกเวนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือเปนรถที่ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานจราจร
มาตรา 10 ทวิ(1) หามมิใหผูใดนํารถที่เครื่องยนตรกอใหเกิดกาซ ฝุน ควัน ละอองเคมี หรือเสียงเกินเกณฑที่อธิบดี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาใชในทางเดินรถ
หมวด 2
การใชไฟหรือเสียงสัญญาณของรถ
มาตรา 11 ในเวลาที่มีแสงสวางไมเพียงพอที่จะมองเห็นคน รถ หรือสิ่งกีดขวางในทางไดโดยชัดแจงภายในระยะไม
นอยกวาหนึ่งรอยหาสิบเมตร ผูขับขี่ซึ่งขับรถในทางตองเปดไฟ หรือใชแสงสวางตามประเภท ลักษณะ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 12 รถแตละชนิดที่ใชในทางเดินรถผูขับขี่ตองใชเสียงสัญญาณโดยเฉพาะดังตอไปนี้
(1) เสียงแตร สําหรับรถยนตรหรือรถจักรยานยนตร และใหไดยินไดในระยะไมนอยกวาหกสิบเมตร
(2) เสียงระฆัง สําหรับรถมา และใหไดยินไดในระยะไมนอยกวาสามสิบเมตร
(3) เสียงกระดิ่ง สําหรับรถจักรยาน และใหไดยินไดในระยะไมนอยกวาสามสิบเมตร
สวนรถอื่นนอกจากที่กลาวขางตน ผูขับขี่ตองใชเสียงสัญญาณตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 13 หามมิใหผูขับขี่ซึ่งขับรถทุกชนิดในทางเดินรถใชไฟสัญญาณแสงวับวาบ เสียงสัญญาณไซเรน
เสียงสัญญาณที่เปนเสียงนกหวีดเสียงที่แตกพรา เสียงหลายเสียง เสียงดังเกินสมควร หรือเสียงสัญญาณอยางอื่นตามที่
อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
อธิบดีมีอํานาจอนุญาตใหรถฉุกเฉิน รถในราชการทหารหรือตํารวจหรือรถอื่นใชไฟสัญญาณวับวาบหรือใชเสียง
สัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอยางอื่นได ในการนี้อธิบดีจะกําหนดเงื่อนไขในการใชไฟสัญญาณหรือเสียงสัญญาณ
รวมทั้งกําหนดเครื่องหมายที่แสดงถึงลักษณะของรถดังกลาวดวยก็ไดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 14 การใชเสียงสัญญาณ ผูขับขี่จะใชไดเฉพาะเมื่อจําเปนหรือปองกันอุบัติเหตุเทานั้น แตจะใชเสียงยาวหรือ
ซ้ําเกินควรไมได
(1)
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การใชเสียงสัญญาณของรถหรือการกําหนดเงื่อนไขในการใชเสียงสัญญาณในเขตหรือทองที่ใด ใหอธิบดีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 15 รถที่บรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถ ขณะที่อยูในทางเดินรถ และในเวลาตองเปดไฟตามมาตรา
11 หรือมาตรา 61 ผูขับขี่ตองจุดไฟสัญญาณแสงแดง หรือในเวลากลางวันตองติดธงสีแดงไวที่ตอนปลายสุดของสิ่งที่
บรรทุกนั้น โดยจุดไฟสัญญาณหรือติดธงไวใหมองเห็นไดในระยะไมนอยกวาหนึ่งรอยหาสิบเมตร
ไฟสัญญาณแสงแดงหรือธงสีแดงตามวรรคหนึ่ง จะใชชนิด ลักษณะหรือจํานวนเทาใด ใหอธิบดีกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 16 ผูขับขี่ซึ่งขับรถบรรทุกของเหลวไวไฟที่มีจุดวาบไฟในอุณหภูมิยี่สิบเอ็ดองศาเซลเซียส หรือต่ํากวานั้น
หรือที่บรรทุกกาซไวไฟตองปฏิบตั ิตามมาตรา 15 และมาตรา 56 แตไฟสัญญาณที่ใชนั้นตองมิใชเปนชนิดที่ใชเชื้อเพลิง
มาตรา 17 ผูขับขี่ซึ่งขับรถที่ใชบรรทุกวัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายชนิดอื่นใด ตองจัดใหมีปายแสดงถึงวัตถุ
ที่บรรทุกและเครื่องดับเพลิง และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในการปองกันอันตราย
ลักษณะและวิธีการติดปายแสดงถึงวัตถุที่บรรทุกและเครื่องดับเพลิงตลอดจนเงื่อนไขในการปองกันอันตราย
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมวด 3
การบรรทุก
มาตรา 18 รถโรงเรียน รถบรรทุก หรือรถบรรทุกคนโดยสารจะใชบรรทุกคน สัตว หรือสิ่งของชนิดหรือประเภทใด
ในลักษณะใด ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 19 ในกรณีที่มีความจําเปนจะตองบรรทุกคน สัตว หรือสิ่งของนอกเหนือไปจากหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง เมื่อเจาของรถรองขอเจาพนักงานจราจรจะผอนผันโดยอนุญาตเปนหนังสือเปนการชั่วคราวเฉพาะ
รายก็ได
มาตรา 20 ผูขับขี่ซึ่งขับรถบรรทุกคน สัตว หรือสิ่งของตองจัดใหมีสิ่งปองกันมิให คน สัตว หรือสิ่งของที่บรรทุก
ตกหลน รั่วไหล สงกลิ่น สองแสงสะทอน หรือปลิวไปจากรถ อันอาจกอเหตุเดือดรอน รําคาญ ทําใหทางสกปรกเปรอะเปอน
ทําใหเสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแกประชาชน หรือกอใหเกิดอันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสิน
ลักษณะ 2
สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร
มาตรา 21 ผูขับขี่ตองปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรที่ไดติดตั้งไวหรือทําใหปรากฏ
ในทาง หรือที่พนักงานเจาหนาที่แสดงใหทราบ
สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจรและความหมายของสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร ใหอธิบดีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใหมีรูปตัวอยางแสดงไวในประกาศดวย
มาตรา 22 ผูขับขี่ตองปฏิบัติตามสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรที่ปรากฏขางหนาในกรณีตอไปนี้
(1) สัญญาณจราจรไฟสีเหลืองอําพัน ใหผูขับขี่เตรียมหยุดรถหลังเสนใหรถหยุดเพื่อเตรียมปฏิบัติตามสัญญาณที่จะ
ปรากฏตอไปดังกลาวใน (2) เวนแตผูขับขี่ที่ไดเลยเสนใหรถหยุดไปแลวใหเลยไปได
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(2) สัญญาณจราจรไฟสีแดงหรือเครื่องหมายจราจรสีแดงที่มีคําวาหยุด ใหผูขับขี่หยุดรถหลังเสนใหรถหยุด
(3) สัญญาณจราจรไฟสีเขียวหรือเครื่องหมายจราจรสีเขียวที่มีคําวา ไป ใหผูขับขี่ขับรถตอไปได เวนแตจะมี
เครื่องหมายจราจรกําหนดไวเปนอยางอื่น
(4)(1) สัญญาณจราจรไฟลูกศรสีเขียวชี้ใหเลี้ยวหรือชี้ใหตรงไป หรือสัญญาณจราจรไฟสีแดงแสดงพรอมกับ
สัญญาณจราจรไฟลูกศรสีเขียวชี้ใหเลี้ยวหรือชี้ใหตรงไป ใหผูขับขี่เลี้ยวรถหรือขับรถตรงไปไดตามทิศทางที่ลูกศรชี้และตอง
ขับรถ
ดวยความระมัดระวัง และตองใหสิทธิแกคนเดินเทาในทางขามหรือรถที่มาทางขวากอน
(5) สัญญาณจราจรไฟกระพริบสีแดง ถาติดตั้งอยูที่ทางรวมทางแยกใดเปดทางดานใดใหผูขับขี่ที่มาทางดานนั้น
หยุดรถหลังเสนใหรถหยุด เมื่อเห็นวาปลอดภัยและไมเปนการกีดขวางการจราจรแลว จึงใหขับรถตอไปไดดวยความ
ระมัดระวัง
(6) สัญญาณจราจรไฟกระพริบสีเหลืองอําพัน ถาติดตั้งอยู ณ ที่ใดใหผูขับขี่ลดความเร็วของรถลงและผานทางเดินรถนั้นไปดวยความระมัดระวัง
ผูขับขี่ซึ่งจะขับรถตรงไปตองเขาอยูในชองเดินรถที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงใหตรงไป สวนผูขับขี่ซึ่งจะเลี้ยวรถ
ตองเขาอยูในชองเดินรถที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงใหเลี้ยว การเขาอยูในชองเดินรถดังกลาวจะตองเขาตั้งแตเริ่มมี
เครื่องหมายจราจรแสดงใหปฏิบัติเชนนั้น
มาตรา 23 ผูขับขี่ซึ่งขับรถในทางเดินรถที่มีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวหรือไฟสีแดงติดตั้งไวเหนือชองเดินรถ มากกวา
สองชองขึ้นไปตองปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) สัญญาณจราจรไฟสีแดงที่ทําเปนรูปกากบาทเฉียงอยูเหนือชองเดินรถใดหามมิใหผูขับขี่ขับรถในชองเดินรถนั้น
(2) สัญญาณจราจรไฟสีเขียวที่ทําเปนรูปลูกศรอยูเหนือชองเดินรถใดใหผูขับขี่ซึ่งขับรถในชองเดินรถนั้นขับรถผาน
ไปได
มาตรา 24 ผูขับขี่ตองปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่พนักงานเจาหนาที่แสดงใหปรากฏขางหนาในกรณีตอไปนี้
(1) เมื่อพนักงานเจาหนาที่ยืน และเหยียดแขนซายออกไปเสมอระดับไหล ผูขับขี่ซึ่งขับรถมาทางดานหลังของ
พนักงานเจาหนาที่ตองหยุดรถแตถาพนักงานเจาหนาที่ลดแขนขางที่เหยียดออกไปนั้นลงและโบกมือไปขางหนาใหผูขับขี่
ซึ่งหยุดรถอยูทางดานหลังขับรถผานไปได
(2) เมื่อพนักงานเจาหนาที่ยืน และเหยียดแขนขางใดขางหนึ่งออกไปเสมอระดับไหลและตั้งฝามือขึ้น ผูขับขี่ซึ่งขับรถ
มาทางดานที่เหยียดแขนขางนั้นของพนักงานเจาหนาที่ตองหยุดรถ แตถาพนักงานเจาหนาที่พลิกฝามือที่ตั้งอยูนั้น แลว
โบกผานศีรษะไปทางดานหลัง ใหผูขับขี่ซึ่งหยุดรถอยูนั้นขับรถผานไปได
(3) เมื่อพนักงานเจาหนาที่ยืน และเหยียดแขนทั้งสองขางออกไปเสมอระดับไหลและตั้งฝามือขึ้น ผูขับขี่ซึ่งขับรถ
มาทางดานที่เหยียดแขนทั้งสองขางของพนักงานเจาหนาที่ตองหยุดรถ
(4) เมื่อพนักงานเจาหนาที่ยืน และยกแขนขวาทอนลางตั้งฉากกับแขนทอนบนและตั้งฝามือขึ้น ผูขับขี่ซึ่งขับรถมา
ทางดานหนาของพนักงานเจาหนาที่ตองหยุดรถ แตถาพนักงานเจาหนาที่พลิกฝามือที่ตั้งอยูนั้นโบกไปดานหลัง ใหผูขับขี่
ซึ่งหยุดรถอยูทางดานหนาของพนักงานเจาหนาที่ขับรถผานไปได
(5) เมื่อพนักงานเจาหนาที่ยืน และยกแขนขวาทอนลางตั้งฉากกับแขนทอนบนและตั้งฝามือขึ้น สวนแขนซายเหยียด
ออกไปเสมอระดับไหลผูขับขี่ซึ่งขับรถมาทางดานหนาและดานหลังของพนักงานเจาหนาที่ตองหยุดรถ
(1)
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การหยุดรถตามมาตรานี้ ใหหยุดหลังเสนใหรถหยุด ในกรณีที่ทางเดินรถใดไมมีเสนใหรถหยุด ใหผูขับขี่หยุดรถหาง
จากพนักงานเจาหนาที่ในระยะไมนอยกวาสามเมตร
มาตรา 25 ผูขับขี่ตองปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่พนักงานเจาหนาที่ไดแสดงดวยเสียงสัญญาณนกหวีดในกรณี
ตอไปนี้
(1) เมื่อพนักงานเจาหนาที่ใชเสียงสัญญาณนกหวีดยาวหนึ่งครั้ง ใหผูขับขี่หยุดรถทันที
(2) เมื่อพนักงานเจาหนาที่ใชเสียงสัญญาณนกหวีดสั้นสองครั้งติดตอกันใหผูขับขี่ขับรถผานไปได
มาตรา 26 ในทางเดินรถที่มีสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรตามมาตรา 22 หรือสัญญาณจราจรตาม
มาตรา 23 ถาพนักงานเจาหนาที่ผูควบคุมการจราจรในทางเดินรถนั้น เห็นสมควรเพื่อความปลอดภัยหรือความสะดวก
ในการจราจร จะใหสัญญาณจราจรเปนอยางอื่นก็ได ในกรณีเชนนี้ ใหผูขับขี่ปฏิบัติการเดินรถตามสัญญาณที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดให
มาตรา 27 สัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ เมื่อมีเหตุอันสมควรให
อธิบดีมีอํานาจแกไขเปลี่ยนแปลงไดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 28 หามมิใหผูใดนอกจากพนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานทํา ติดตั้ง หรือทําใหปรากฏซึ่งสัญญาณ
จราจร หรือเครื่องหมายจราจรในทางที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา 21
มาตรา 29 หามมิใหผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เปลี่ยนแปลง เคลื่อนยาย ขีดเขียน หรือทําใหไรประโยชน
ซึ่งสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรที่พนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานติดตั้งไว หรือทําใหปรากฏในทาง
มาตรา 30 สัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรที่ทํา ติดตั้งหรือทําใหปรากฏในทางโดยฝาฝนมาตรา 28 หรือ
มาตรา 29 เจาพนักงานจราจรมีอํานาจยึด รื้อถอน ทําลาย หรือทําใหสิ้นไปซึ่งสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรนั้น
ได
ลักษณะ 3
การใชทางเดินรถ
หมวด 1
การขับรถ
มาตรา 31 นอกจากที่บัญญัติไวเปนพิเศษในลักษณะ 4 วาดวยการใชทางเดินรถที่จัดเปนชองเดินรถประจําทาง
การใชทางเดินรถใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในลักษณะนี้
มาตรา 32 ในการใชทางเดินรถผูขับขี่ตองใชความระมัดระวังไมใหรถชนหรือโดนคนเดินเทาไมวาจะอยู ณ สวนใด
ของทาง และตองใหสัญญาณเตือนคนเดินเทาใหรูตัวเมื่อจําเปน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เด็ก คนชราหรือคนพิการที่กําลังใช
ทาง ผูขับขี่ตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษในการควบคุมรถของตน
มาตรา 33 ในการขับรถ ผูขับขี่ตองขับรถในทางเดินรถดานซายและตองไมล้ํากึ่งกลางของทางเดินรถ เวนแตใน
กรณีตอไปนี้ ใหเดินทางขวาหรือล้ํากึ่งกลางของทางเดินรถได
(1) ดานซายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปดการจราจร
(2) ทางเดินรถนั้นเจาพนักงานจราจรกําหนดใหเปนทางเดินรถทางเดียว
(3) ทางเดินรถนั้นกวางไมถึงหกเมตร
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มาตรา 34 ในการใชทางเดินรถที่ไดจัดแบงชองเดินรถในทิศทางเดียวกันไวตั้งแตสองชองขึ้นไป หรือที่ไดจัดชองเดิน
รถประจําทางไวในชองเดินรถซายสุด ผูขับขี่ตองขับรถในชองซายสุดหรือใกลกับชองเดินรถประจําทางเวนแตในกรณี
ตอไปนี้ ใหเดินทางขวาของทางเดินรถได
(1) ในชองเดินรถนั้นมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปดการจราจร
(2) ทางเดินรถนั้น เจาพนักงานจราจรกําหนดใหเปนทางเดินรถทางเดียว
(3) จะตองเขาชองทางใหถูกตองเมื่อเขาบริเวณใกลทางรวมทางแยก
(4) เมื่อจะแซงขึ้นหนารถคันอื่น
(5)(1) เมื่อผูขับขี่ขับรถดวยความเร็วสูงกวารถในชองเดินรถดานซาย
มาตรา 35(2) รถที่มีความเร็วชาหรือรถที่มีความเร็วต่ํากวาความเร็วของรถคันอื่นที่ขับในทิศทางเดียวกัน ผูขับขี่ตอง
ขับรถใหใกลขอบทางเดินรถดานซายเทาที่จะกระทําได
ผูขับขี่รถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสาร รถจักรยานยนตรในทางเดินรถซึ่งไดแบงชองเดินรถในทิศทางเดียวกันไว
ตั้งแตสองชองขึ้นไปหรือไดจัดชองเดินรถประจําทางดานซายไวโดยเฉพาะ ตองขับรถในชองเดินรถดานซายสุดหรือ
ใกลเคียงกับชองเดินรถประจําทางแลวแตกรณี
ความในวรรคสองมิใหใชบังคับแกรถยนตรบรรทุกสวนบุคคลที่มีน้ําหนักไมเกินหนึ่งพันหกรอยกิโลกรัม และรถยนตร
นั่งสวนบุคคลเกินเจ็ดคน ตามกฎหมายวาดวยรถยนตร
มาตรา 36 ผูขับขี่ซึ่งจะเลี้ยวรถ ใหรถคันอื่นผานหรือแซงขึ้นหนาเปลี่ยนชองเดินรถ ลดความเร็วของรถ จอดรถ หรือ
หยุดรถ ตองใหสัญญาณดวยมือและแขนตามมาตรา 37 หรือไฟสัญญาณตามมาตรา 38 หรือสัญญาณอยางอื่นตาม
ขอบังคับของเจาพนักงานจราจร
ถาโดยสภาพของรถ สภาพของการบรรทุก หรือสภาพของทัศนวิสัยการใหสัญญาณดวยมือและแขนตามวรรคหนึ่ง
ไมอาจทําใหผูขับขี่ซึ่งขับรถสวนมาหรือตามมาขางหลังมองเห็นได ผูขับขี่ตองใหไฟสัญญาณ
ผูขับขี่ตองใหสัญญาณดวยมือและแขน ไฟสัญญาณหรือสัญญาณอยางอื่นตามวรรคหนึ่งกอนที่จะเลี้ยวรถ เปลี่ยน
ชองเดินรถ จอดรถหรือหยุดรถเปนระยะทางไมนอยกวาสามสิบเมตร
ผูขับขี่ตองใหสัญญาณดวยมือและแขน ไฟสัญญาณหรือสัญญาณอยางอื่นตามวรรคหนึ่ง ใหผูขับขี่ซึ่งขับรถอื่นเห็น
ไดในระยะไมนอยกวาหกสิบเมตร
มาตรา 37 การใหสัญญาณดวยมือและแขน ใหปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) เมื่อจะลดความเร็วของรถ ใหผูขับขี่ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล และโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง
(2) เมื่อจะหยุดรถ ใหผูขับขี่ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล ยกแขนขวาทอนลางตั้งฉากกับแขนทอน
บนและตั้งฝามือขึ้น
(3) เมื่อจะใหรถคันอื่นผานหรือแซงขึ้นหนา ใหผูขับขี่ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล และโบกมือไป
ทางขางหนาหลายครั้ง
(4) เมื่อจะเลี้ยวขวาหรือเปลี่ยนชองเดินรถไปทางขวา ใหผูขับขี่ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล
(5) เมื่อจะเลี้ยวซายหรือเปลี่ยนชองเดินรถไปทางซาย ใหผูขับขี่ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล และ
งอขอมือชูขึ้นโบกไปทางซายหลายครั้ง
(1)
(2)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2529
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เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ในกรณีที่รถยนตรนั้นมีเครื่องขับอยูทางดานซาย ใหผูขับขี่ใชไฟสัญญาณแทนการใช
สัญญาณดวยมือและแขน
มาตรา 38 การใหไฟสัญญาณของผูขับขีร่ ถยนตรหรือรถจักรยานยนตรใหปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(1) เมื่อจะหยุดรถ ผูขับขี่ตองใหไฟสัญญาณสีแดงที่ทายรถ
(2)(1) เมื่อจะเลี้ยวรถ เปลี่ยนชองเดินรถ หรือแซงขึ้นหนารถคันอื่นผูขับขี่ตองใหสัญญาณยกเลี้ยวสีเหลืองอําพัน หรือ
ใหไฟสัญญาณกระพริบสีขาวหรือสีเหลืองอําพันที่ติดอยูหนารถหรือขางรถ และไฟสัญญาณกระพริบสีแดงหรือสีเหลือง
อําพันที่ติดอยูทายรถไปในทิศทางที่จะเลี้ยว เปลี่ยนชองเดินรถ หรือ แซงขึ้นหนารถคันอื่น
(3) เมื่อจะใหรถคันอื่นแซงขึ้นหนา ผูขับขี่ตองใหไฟสัญญาณยกเลี้ยวสีเหลืองอําพันหรือใหไฟสัญญาณกระพริบสี
แดงหรือสีเหลืองอําพันที่ติดอยูทายรถทางดานซายของรถ
มาตรา 39 เมื่อขับรถสวนกัน ใหผูขับขี่ขับรถชิดดานซายของทางเดินรถ โดยใหถือกึ่งกลางของทางเดินรถเปนหลัก
แตถาทางเดินรถใดไดจัดแบงเปนชองเดินรถไว ใหถือเสนหรือแนวที่แบงนั้นเปนหลัก
ในทางเดินรถที่แคบ เมื่อขับรถสวนกัน ผูขับขี่แตละฝายตองลดความเร็วของรถเพื่อใหรถสวนกันไดโดยปลอดภัย
ในทางเดินรถที่แคบซึ่งไมอาจขับรถสวนกันไดโดยปลอดภัย เมื่อขับรถสวนกัน ผูขับขี่ซึ่งขับรถคันที่ใหญกวาตอง
หยุดรถใหชิดขอบทางเดินรถดานซายเพื่อใหผูขับขี่ซึ่งขับรถคันที่เล็กกวาผานไปได
ในทางเดินรถที่มีสิ่งกีดขวางอยูขางหนา ผูขับขี่ตองลดความเร็วของรถหรือหยุดรถเพื่อใหรถคันที่สวนมาผานไปได
มาตรา 40 ผูขับขี่ตองขับรถใหหางรถคันหนาพอสมควรในระยะที่จะหยุดรถไดโดยปลอดภัยในเมื่อจําเปนตอง
หยุดรถ
ผูขับขี่ซึ่งขับรถขึ้นสะพานหรือทางลาดชันตองใชความระมัดระวังไมใหรถถอยหลังไปโดนรถคันอื่น
มาตรา 41 ทางเดินรถใดที่มีเครื่องหมายจราจรใหเปนทางเดินรถทางเดียว ใหผูขับขี่ขับรถไปตามทิศทางที่ได
กําหนดไว
มาตรา 42 ทางเดินรถใดที่มีเครื่องหมายจราจรแบงทางเดินรถออกเปนสองทางสําหรับรถเดินขึ้นทางหนึ่ง ลองทาง
หนึ่ง โดยมีชองวางคั่นกลาง หรือทําเครื่องหมายจราจรกีดกั้นแสดงวาทางเดินรถนั้นมีการแบงออกเปนสองทางดังกลาว ให
ผูขับขี่ขับรถชิดดานซายของทางเดินรถ
มาตรา 43 หามมิใหผูขับขี่ขับรถ
(1) ในขณะหยอนความสามารถในอันที่จะขับ
(2) ในขณะเมาสุราหรือของเมาอยางอื่น
(3) ในลักษณะกีดขวางการจราจร
(4) โดยประมาทหรือนาหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสิน
(5) ในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดา หรือไมอาจแลเห็นทางดานหนาหรือดานหลัง ดานใด
ดานหนึ่งหรือทั้งสองดานไดพอแกความปลอดภัย
(6) ครอมหรือทับเสนหรือแนวแบงชองเดินรถ เวนแตเมื่อเปลี่ยนชองเดินรถ เลี้ยวรถ หรือกลับรถ
(7) บนทางเทาโดยไมมีเหตุอันสมควร เวนแตรถลากเข็นสําหรับทารก คนปวยหรือคนพิการ
(8) โดยไมคํานึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดรอนของผูอื่น

(1)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535
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มาตรา 43 ทวิ(1) หามมิใหผูขับขี่เสพยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ หรือเสพวัตถุที่ออก
ฤทธิ์ตอจิตและประสาทตามกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ทั้งนี้ ตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
ใหเจาพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน พนักงานเจาหนาที่ หรือผูตรวจการมีอํานาจจัดใหมีการตรวจสอบ
ผูขับขี่รถบางประเภทตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาวาไดเสพยาเสพติดใหโทษหรือเสพวัตถุที่
ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทตามวรรคหนึ่งหรือไม และหากผลการตรวจสอบในเบื้องตนปรากฏวาผูขับขี่นั้นไมไดเสพก็ให
ผูขับขี่นั้นขับรถตอไปได
ในกรณีที่ผูขับขี่ตามวรรคสองไมยอมใหตรวจสอบ ใหเจาพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน พนักงาน
เจาหนาที่ หรือผูตรวจการมีอํานาจกักตัวผูนั้นไว เพื่อดําเนินการตรวจสอบไดภายในระยะเวลาเทาที่จําเปนแหงกรณีเพื่อให
การตรวจสอบเสร็จสิ้นไปโดยเร็วและเมื่อผูนั้นยอมรับการตรวจสอบแลวหากผลการตรวจสอบในเบื้องตนปรากฏวาไมได
เสพ ก็ใหปลอยตัวไปทันที
การตรวจสอบตามมาตรานี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 43 ตรี(2) ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อวาผูขับขี่ผูใดฝาฝนมาตรา 43 (1) หรือ (2) ผูตรวจการมีอํานาจสั่งให
ผูนั้นหยุดรถและสั่งใหมีการทดสอบตามมาตรา 142 ดวย
มาตรา 43 จัตวา(3) ในกรณีที่ผูตรวจการพบวา ผูขับขี่ผูใดฝาฝนมาตรา 43 (1) หรือ (2) หรือ
มาตรา 43 ทวิ
วรรคหนึ่ง ใหผูตรวจการสงตัวผูนั้นพรอมพยานหลักฐานในเบื้องตนแกพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจโดยเร็ว แตตองไมเกิน
หกชั่วโมงนับแตเวลาที่พบการกระทําความผิดดังกลาว เพื่อดําเนินคดีตอไป
มาตรา 43 เบญจ(4) ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 43 ทวิ และมาตรา 43 ตรี ใหผูตรวจการแสดงบัตร
ประจํา-ตัวของตนซึ่งออกตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกหรือกฎหมายวาดวยรถยนตรตอผูซึ่งเกี่ยวของ

หมวด 2
การขับแซงและผานขึ้นหนา
มาตรา 44(5) ผูขับขี่ซึ่งประสงคจะขับรถแซงเพื่อขึ้นหนารถอื่นในทางเดินรถ ซึ่งไมไดแบงชองทางเดินรถไว ตองให
สัญญาณโดยกระพริบไฟหนาหลายครั้ง หรือใหไฟสัญญาณยกเลี้ยวขวา หรือใหเสียงสัญญาณดังพอที่จะใหผูขับขี่ซึ่งขับรถ
คันหนาใหสัญญาณตอบตามมาตรา 37 (3) หรือมาตรา 38 (3) และเมื่อเห็นวาไมเปนการกีดขวางรถอื่นที่กําลังแซงแลว จึง
จะแซงขึ้นหนาได

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

แกไขเพิ่มเติมความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2542
แกไขเพิ่มเติมความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2542
แกไขเพิ่มเติมความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2542
แกไขเพิ่มเติมความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2542
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535
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การแซงตองแซงดานขวาโดยมีระยะหางจากรถที่ถูกแซงพอสมควร เมื่อเห็นวาไดขับผานขึ้นหนารถที่ถูกแซงไป
ในระยะที่หางเพียงพอแลวจึงจะขับชิดดานซายของทางเดินรถได
มาตรา 45 หามมิใหผูขับขี่ขับรถแซงเพื่อขึ้นหนารถอื่นดานซายเวนแตในกรณีตอไปนี้
(1) รถที่จะถูกแซงกําลังเลี้ยวขวาหรือใหสัญญาณวาจะเลี้ยวขวา
(2) ทางเดินรถนั้นไดจัดแบงเปนชองเดินรถในทิศทางเดียวกันไวตั้งแตสองชองขึ้นไป
การขับรถแซงดานซายตาม (1) หรือ (2) จะกระทําไดเมื่อไมมีรถอื่นตามมาในระยะกระชั้นชิดและมีความปลอดภัย
พอ
มาตรา 46 หามมิใหผูขับขี่ขับรถแซงเพื่อขึ้นหนารถอื่นในกรณีตอไปนี้
(1) เมื่อรถกําลังขึ้นทางชัน ขึ้นสะพาน หรืออยูในทางโคง เวนแตจะมีเครื่องหมายจราจรใหแซงได
(2) ภายในระยะสามสิบเมตรกอนถึงทางขาม ทางรวมทางแยกวงเวียนหรือเกาะที่สรางไว หรือทางเดินรถที่ตัดขาม
ทางรถไฟ
(3) เมื่อมีหมอก ฝน ฝุนหรือควัน จนทําใหไมอาจเห็นทางขางหนาไดในระยะหกสิบเมตร
(4) เมื่อเขาที่คับขันหรือเขตปลอดภัย
มาตรา 47 หามมิใหผูขับขี่ขับรถแซงหรือผานขึ้นหนารถอื่นล้ําเขาไปในเสนกึ่งกลางของทางเดินรถที่กําหนดไว หรือ
ที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงเขตอันตราย หรือเขตใหใชความระมัดระวังบนทางเดินรถ
ในกรณีที่ทางเดินรถดานซายมีสิ่งกีดขวางที่เปนอุปสรรคแกการจราจรและทางเดินรถดานขวามีความกวางเพียงพอ
ผูขับขี่จะขับรถหลีกสิ่งกีดขวางล้ําเขาไปในเสนกึ่งกลางของทางเดินรถที่เจาพนักงานจราจรกําหนดไวก็ไดในเมื่อไมกีดขวาง
การจราจรของรถที่สวนทางมา
มาตรา 48 หามมิใหผูขับขี่ขับรถแซงหรือผานขึ้นหนารถคันอื่นล้ําเขาไปในชองเดินรถประจําทาง เวนแตในกรณีที่มี
สิ่งกีดขวางการจราจรในทางเดินรถขางหนาหรือเมื่อตองปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานจราจรแตทั้งนี้จะขับรถอยูใน
ชองเดินรถประจําทางไดเพียงเทาที่จําเปนเทานั้น
มาตรา 49 เมื่อไดรับสัญญาณขอแซงขึ้นหนาจากรถคันที่อยูขางหลังผูขับขี่ซึ่งขับรถที่มีความเร็วชาหรือรถที่ใช
ความเร็วต่ํากวาความเร็วของรถอื่นที่ขับไปในทิศทางเดียวกัน ตองยอมใหรถที่ใชความเร็วสูงกวาผานขึ้นหนาผูขับขี่ที่ถูกขอ
ทางตองใหสัญญาณตอบตามมาตรา 37 (3) หรือมาตรา 38 (3) เมื่อเห็นวาทางเดินรถขางหนาปลอดภัยและไมมีรถอื่น
สวนทางมาในระยะกระชั้นชิด และตองลดความเร็วของรถและขับรถชิดดานซายของทางเดินรถเพื่อใหรถที่จะแซงผานขึ้น
หนาไดโดยปลอดภัย
หมวด 3
การออกรถ การเลี้ยวรถและการกลับรถ
มาตรา 50 การขับรถออกจากที่จอด ถามีรถจอดหรือมีสิ่งกีดขวางอยูขางหนา ผูขับขี่ตองใหสัญญาณดวยมือและ
แขนตามมาตรา 37 หรือไฟสัญญาณตามมาตรา 38 และจะขับรถไปไดเมื่อเห็นวาปลอดภัยและไมเปนการกีดขวาง
การจราจรของรถอื่น
มาตรา 51 การเลี้ยวรถ ใหปฏิบัติดังนี้
(1) ถาจะเลี้ยวซาย
(ก) ในกรณีที่ไมไดแบงชองเดินรถไว ใหผูขับขี่ขับรถชิดทางเดินรถดานซาย
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(ข) ในกรณีที่มีการแบงชองเดินรถไว และมีเครื่องหมายจราจรแสดงใหเลี้ยวซายได ใหผูขับขี่ขับรถในชองเดินรถ
สําหรับรถที่จะเลี้ยวซาย ทั้งนี้ กอนถึงทางเลี้ยวไมนอยกวาสามสิบเมตร
(ค) ในกรณีที่มีชองเดินรถประจําทางอยูทางเดินรถดานซายสุด ใหผูขับขี่ขับรถชิดชองเดินรถประจําทางกอนถึง
ทางเลี้ยวไมนอยกวาสามสิบเมตร และจะเลี้ยวรถผานเขาไปในชองเดินรถประจําทางไดเฉพาะในบริเวณที่มเี ครื่องหมาย
จราจรใหเลี้ยวรถผานไดเทานั้น
(2) ถาจะเลี้ยวขวา
(ก) สําหรับทางเดินรถที่ไมไดแบงชองเดินรถไว ใหผูขับขี่ขับรถชิดทางดานขวาของแนวกึ่งกลางของทางเดินรถ
กอนถึงทางเลี้ยวไมนอยกวาสามสิบเมตร
(ข) สําหรับทางเดินรถที่ไดแบงชองเดินรถในทิศทางเดียวกันไวตั้งแตสองชองขึ้นไป ใหผูขับขี่ขับรถชิดทางดานขวา
สุดของทางเดินรถหรือในชองที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงใหเลี้ยวขวาได ทั้งนี้ กอนถึงทางเลี้ยวไมนอยกวาสามสิบเมตร
(ค) ในกรณีที่มีชองเดินรถประจําทางอยูทางเดินรถดานขวาสุด ใหผูขับขี่ขับรถชิดชองเดินรถประจําทางกอนถึง
ทางเลี้ยวไมนอยกวาสามสิบเมตร และจะเลี้ยวรถผานเขาไปในชองเดินรถประจําทางไดเฉพาะในบริเวณที่มีเครื่องหมาย
จราจรใหเลี้ยวรถผานไดเทานั้น
(ง) สําหรับทางเดินรถที่มีเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่แสดงสัญญาณจราจรดวยมือและแขน
ใหผูขับขี่ขับรถเลี้ยวขวาผานไปไดโดยไมตองออมเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่
(จ) เมื่อรถอยูในทางรวมทางแยก ผูขับขี่ตองใหรถที่สวนมาในทางเดินรถทางเดียวกันผานทางรวมทางแยก
ไปกอน เมื่อเห็นวาปลอดภัยแลวจึงใหเลี้ยวขวาไปได
(3) ถาจะเลี้ยวออมวงเวียนหรือเกาะที่สรางไว ใหผูขับขี่ขับรถออมไปทางซายของวงเวียนหรือเกาะนั้น
ในกรณีตาม (1) และ (2) ผูขับขี่ตองใชความระมัดระวังและตองหยุดใหทางแกผูที่กําลังขามทางและรถที่กําลังผาน
ทางรวมทางแยกจากทางดานอื่นกอน เวนแตในกรณีที่มีรถเลี้ยวซายและเลี้ยวขวาพรอมกัน ใหรถเลี้ยวซายใหทางแก
รถเลี้ยวขวากอน
มาตรา 52(1) ในทางเดินรถที่สวนกันได หามมิใหผูขับขี่กลับรถหรือเลี้ยวรถทางขวาในเมื่อมีรถอื่นสวนหรือตามมา
ในระยะนอยกวาหนึ่งรอยเมตรเวนแตเมื่อเห็นวาปลอดภัยและไมเปนการกีดขวางการจราจรของรถอื่น
มาตรา 53 หามมิใหผูขับขี่
(1) เลี้ยวรถหรือกลับรถในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายหามเลี้ยวขวาหามเลี้ยวซายหรือหามกลับรถ
(2) กลับรถที่เขตปลอดภัย ที่คับขัน บนสะพาน หรือในระยะหนึ่งรอยเมตรจากทางราบของเชิงสะพาน
(3) กลับรถที่ทางรวมทางแยก เวนแตจะมีเครื่องหมายจราจรใหกลับรถในบริเวณดังกลาวได
หมวด 4
การหยุดรถและจอดรถ
มาตรา 54 การหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถ ผูขับขี่ตองใหสัญญาณดวยมือและแขนตามมาตรา 37 หรือ
ไฟสัญญาณตามมาตรา 38 กอนที่จะหยุดรถหรือจอดรถในระยะไมนอยกวาสามสิบเมตร และจะหยุดรถหรือจอดรถไดเมื่อ
ผูขับขี่เห็นวาปลอดภัย และไมเปนการกีดขวางการจราจร
(1)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535
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ผูขับขี่ตองจอดรถทางดานซายของทางเดินรถ และจอดรถใหดานซายของรถขนานชิดกับขอบทางหรือไหลทางใน
ระยะหางไมเกินยี่สิบหาเซนติเมตรหรือจอดรถตามทิศทางหรือดานหนึ่งดานใดของทางเดินรถที่เจาพนักงานจราจรกําหนด
ไว แตในกรณีที่มีชองเดินรถประจําทางอยูทางดานซายสุดของทางเดินรถหามมิใหผูขับขี่จอดรถในลักษณะดังกลาวในเวลา
ที่กําหนดใหใชชองเดินรถประจําทางนั้น
มาตรา 55 หามมิใหผูขับขี่หยุดรถ
(1) ในชองเดินรถ เวนแตหยุดชิดขอบทางดานซายของทางเดินรถในกรณีที่ไมมีชองเดินรถประจําทาง
(2) บนทางเทา
(3) บนสะพานหรือในอุโมงค
(4) ในทางรวมทางแยก
(5) ในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรหามหยุดรถ
(6) ตรงปากทางเขาออกของอาคารหรือทางเดินรถ
(7) ในเขตปลอดภัย
(8)(1) ในลักษณะกีดขวางการจราจร
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกผูขับขี่ซึ่งจําเปนตองหยุดรถเพราะมีสิ่งกีดขวางอยูในทางเดินรถ หรือเครื่องยนตร
หรือเครื่องอุปกรณของรถขัดของหรือในกรณีที่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจร
มาตรา 56 ในกรณีที่เครื่องยนตรหรือเครื่องอุปกรณของรถขัดของจนตองจอดรถในทางเดินรถ ผูขับขี่ตองนํารถให
พนทางเดินรถโดยเร็วที่สุด
ในกรณีตามวรรคหนึ่งถาจําเปนตองจอดรถอยูในทางเดินรถ ผูขับขี่ตองจอดรถในลักษณะที่ไมกีดขวางการจราจร
และตองแสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณตามลักษณะและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 57 เวนแตจะไดมีบทบัญญัติ กฎ หรือขอบังคับตามพระราชบัญญัตินี้กําหนดไวเปนอยางอื่น หามมิใหผูขับขี่
อดรถ
(1) บนทางเทา
(2) บนสะพานหรือในอุโมงค
(3) ในทางรวมทางแยก หรือในระยะสิบเมตรจากทางรวมทางแยก
(4) ในทางขาม หรือในระยะสามเมตรจากทางขาม
(5) ในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรหามจอดรถ
(6) ในระยะสามเมตรจากทอน้ําดับเพลิง
(7) ในระยะสิบเมตรจากที่ติดตั้งสัญญาณจราจร
(8) ในระยะสิบหาเมตรจากทางรถไฟผาน
(9) ซอนกันกับรถอื่นที่จอดอยูกอนแลว
(10) ตรงปากทางเขาออกของอาคารหรือทางเดินรถ หรือในระยะหาเมตรจากปากทางเดินรถ
(11) ระหวางเขตปลอดภัยกับขอบทาง หรือในระยะสิบเมตรนับจากปลายสุดของเขตปลอดภัยทั้งสองขาง
(12) ในที่คับขัน
(13) ในระยะสิบหาเมตรกอนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจําทางและเลยเครื่องหมายไปอีกสามเมตร
(1)
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(14) ในระยะสามเมตรจากตูไปรษณีย
(15) ในลักษณะกีดขวางการจราจร
มาตรา 58 การจอดรถในทางเดินรถที่ผูขับขี่ไมอาจอยูควบคุมรถนั้นผูขับขี่ตองหยุดเครื่องยนตรและหามลอรถนั้นไว
การจอดรถในทางเดินรถที่เปนทางลาดหรือชัน ผูขับขี่ตองหันลอหนาของรถเขาขอบทาง
มาตรา 59(1) เจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูขับขี่เคลื่อนยายรถที่หยุดหรือจอดอยูอัน
เปนการฝาฝนบทแหงพระราชบัญญัตินี้ได
เจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเคลื่อนยายรถที่หยุดหรือจอดอยูอันเปนการฝาฝนบทแหง
พระราชบัญญัตินี้ หรือใชเครื่องมือบังคับไมใหเคลื่อนยายรถดังกลาวได
การเคลื่อนยายรถหรือใชเครื่องมือบังคับใหรถที่หยุดหรือจอดอยูไมใหเคลื่อนยายไดตามวรรคสอง เจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่ไมตองรับผิดสําหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามมาตรานี้ เวนแตความ
เสียหายนั้นจะเกิดขึ้นจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ
เจาของรถหรือผูขับขี่ตองชําระคาใชจายในการที่รถถูกเคลื่อนยายหรือถูกใชเครื่องมือบังคับไมใหเคลื่อนยาย
ตลอดจนคาดูแลรักษารถระหวางที่อยูในความครอบครองของเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่ ทั้งนี้ตามอัตราที่
กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งตองกําหนดอัตราคาใชจายไมนอยกวาคันละหารอยบาทและคาดูแลรักษาไมนอยกวาวันละ
สองรอยบาท
เงินที่ไดจากเจาของรถหรือผูขับขี่ซึ่งชําระตามวรรคสี่ เปนรายไดที่ไมตองนําสงกระทรวงการคลัง และใหนํามาเปน
คาใชจายในการปฏิบัติการตามมาตรานี้ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
ในกรณีที่เจาของรถหรือผูขับขี่ไมชําระคาใชจายและคาดูแลรักษาตามวรรคสี่ เจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดหนวงรถนั้นไวไดจนกวาจะไดรับชําระคาใชจายและคาดูแลรักษาดังกลาว โดยในระหวางที่ยึดหนวง
นั้นใหคํานวณคาดูแลรักษาเปนรายวัน ถาพนกําหนดสามเดือนแลวเจาของรถหรือผูขับขี่ยังไมชําระคาใชจายและคาดูแล
รักษาดังกลาว ใหเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจนํารถนั้นออกขายทอดตลาดได เงินที่ไดจากการ
ขายทอดตลาด เมื่อไดหักคาใชจายในการขายทอดตลาด คาใชจายและคาดูแลรักษาที่คางชําระแลว เหลือเงินเทาใดใหคืน
แกเจาของหรือผูมีสิทธิที่แทจริงตอไป
มาตรา 60 การหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถนอกเขตเทศบาลผูขับขี่ตองหยุดรถหรือจอดรถ ณ ที่ซึ่งผูขับขี่ซึ่ง
ขับรถอื่นจะเห็นไดในระยะไมนอยกวาหนึ่งรอยหาสิบเมตร
มาตรา 61 ในเวลาที่มีแสงสวางไมเพียงพอที่ผูขับขี่จะมองเห็นรถที่จอดในทางเดินรถไดโดยชัดแจงในระยะไมนอย
กวาหนึ่งรอยหาสิบเมตร ผูขับขี่ ซึ่งจอดรถในทางเดินรถหรือไหลทางตองเปดไฟหรือใชแสงสวางตามประเภท ลักษณะ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 62 ในทางเดินรถตอนใดที่มีทางรถไฟผาน ถาปรากฏวา
(1) มีเครื่องหมายหรือสัญญาณระวังรถไฟแสดงวารถไฟกําลังจะผาน
(2) มีสิ่งปดกั้นหรือมีเจาหนาที่ใหสัญญาณแสดงวารถไฟกําลังจะผาน
(3) มีเสียงสัญญาณของรถไฟหรือรถไฟกําลังแลนผานเขามาใกลอาจเกิดอันตรายในเมื่อจะขับรถผานไป
ผูขับขี่ตองลดความเร็วของรถและหยุดรถใหหางจากทางรถไฟไมนอยกวาหาเมตร เมื่อรถไฟผานไปแลวและมี
เครื่องหมายหรือสัญญาณใหรถผานได ผูขับขี่จึงจะขับรถผานไปได
(1)
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มาตรา 63 ในทางเดินรถตอนใดที่มีทางรถไฟผานไมวาจะมีเครื่องหมายระวังรถไฟหรือไม ถาทางรถไฟนั้นไมมี
สัญญาณระวังรถไฟหรือสิ่งปดกั้น ผูขับขี่ตองลดความเร็วของรถและหยุดรถหางจากทางรถไฟในระยะไมนอยกวาหาเมตร
เมื่อเห็นวาปลอดภัยแลวจึงจะขับรถผานไปได
มาตรา 64 ในขณะที่ผูขับขี่รถโรงเรียนหยุดรถในทางเดินรถเพื่อรับสงนักเรียนขึ้นหรือลง ใหผูขับขี่ซึ่งขับรถอื่น
ตามมาในทิศทางเดียวกันหรือสวนกันกับรถโรงเรียนใชความระมัดระวังและลดความเร็วของรถ เมื่อเห็นวาปลอดภัยจึงให
ขับรถผานไปได
ลักษณะ 4
การใชทางเดินรถที่จัดเปนชองเดินรถประจําทาง
มาตรา 65 เมื่อเจาพนักงานจราจรไดประกาศกําหนดใหชองเดินรถใดเปนชองเดินรถประจําทาง ผูขับขี่รถโดยสาร
ประจําทางและรถบรรทุกคนโดยสารตามประเภทที่อธิบดีกําหนด ซึ่งอยูในระหวางรับสงหรือบรรทุกคนโดยสาร ตองขับขี่รถ
ภายในชองเดินรถประจําทาง และจะขับขี่รถออกนอกชองเดินรถประจําทางไดเมื่อมีสิ่งกีดขวางอยูในชองเดินรถประจําทาง
นั้น หรือเมื่อตองปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่
รถบรรทุกคนโดยสารประเภทใดจะตองเดินในชองเดินรถประจําทางใหเปนไปตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ในการประกาศกําหนดใหชองเดินรถใดเปนชองเดินรถประจําทางตามวรรคหนึ่ง จะกําหนดเวลาการใชชองเดินรถ
ประจําทางไวดวยก็ได
กรณีจําเปนเกี่ยวกับการจราจร เจาพนักงานจราจรมีอํานาจประกาศใหรถบรรทุกคนโดยสารประเภทหนึ่งประเภทใด
ที่อธิบดีกําหนดตามวรรคสองจะตองเดินในชองเดินรถประจําทางในทางสายใดตอนใดก็ได
มาตรา 66 หามมิใหผูขับขี่รถอื่นนอกจากรถโดยสารประจําทางหรือรถบรรทุกคนโดยสารประเภทที่อธิบดีกําหนด
ขับรถในชองเดินรถประจําทางเวนแตจะปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
ลักษณะ 5
ขอกําหนดเกี่ยวกับความเร็วของรถ
มาตรา 67 ผูขับขี่ตองขับรถดวยอัตราความเร็วตามที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือตามเครื่องหมายจราจรที่ไดติดตั้ง
ไวในทาง
เครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไวตามวรรคหนึ่ง จะกําหนดอัตราความเร็วขั้นสูงหรือขั้นต่ําก็ได แตตองไมเกินอัตรา
ความเร็วที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 68 ผูขับขี่ซึ่งจะเลี้ยวรถ ใหรถอื่นแซงหรือผานขึ้นหนาจอดรถ หยุดรถ หรือกลับรถ ตองลดความเร็วของรถ
มาตรา 69 ผูขับขี่ซึ่งขับรถในทางเดินรถบนเนินเขา บนสะพาน ที่เชิงสะพาน ที่แคบ ทางโคง ทางลาด ที่คับขัน หรือ
ที่มีหมอก ฝน ฝุนหรือควัน จนทําใหไมอาจเห็นทางขางหนาไดในระยะหกสิบเมตร ตองลดความเร็วของรถในลักษณะที่จะ
ใหเกิดความปลอดภัย
มาตรา 70 ผูขับขี่ซึ่งขับรถเขาใกลทางรวมทางแยก ทางขาม เสนใหรถหยุด หรือวงเวียน ตองลดความเร็วของรถ
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ลักษณะ 6
การขับรถผานทางรวมทางแยกหรือวงเวียน
มาตรา 71 ภายใตบังคับมาตรา 21 และมาตรา 26 เมื่อผูขับขี่ขับรถมาถึงทางรวมทางแยก ใหผูขับขี่ปฏิบัติดังนี้
(1) ถามีรถอื่นอยูในทางรวมทางแยก ผูขับขี่ตองใหรถในทางรวมทางแยกนั้นผานไปกอน
(2) ถามาถึงทางรวมทางแยกพรอมกันและไมมีรถอยูในทางรวมทางแยก ผูขับขี่ตองใหรถที่อยูทางดานซายของตน
ผานไปกอน เวนแตในทางรวมทางแยกใดมีทางเดินรถทางเอกตัดผานทางเดินรถทางโท ใหผูขับขี่ซึ่งขับรถในทางเอกมีสิทธิ
ขับผานไปกอน
(3)(1) ถาสัญญาณจราจรไฟสีเขียวปรากฏขางหนา แตในทางรวมทางแยกมีรถอื่นหยุดขวางอยูจนไมสามารถผาน
พนทางรวมทางแยกไปได ผูขับขี่จะตองหยุดรถที่หลังเสนใหรถหยุดจนกวาจะสามารถเคลื่อนรถผานพนทางรวมทางแยกไป
ได
มาตรา 72(2) ทางเดินรถทางเอกไดแกทางเดินรถดังตอไปนี้
(1) ทางเดินรถที่ไดติดตั้งเครื่องหมายจราจรแสดงวาเปนทางเดินรถทางเอก
(2) ทางเดินรถที่มีปายหยุดหรือปายที่มีคําวา ใหทาง ติดตั้งไว หรือทางเดินรถที่มีคําวาหยุดหรือเสนหยุดซึ่งเปนเสน
ขาวทึบหรือเสนใหทางซึ่งเปนเสนขาวประบนผิวทาง ใหทางเดินรถที่ขวางขางหนาเปนทางเดินรถทางเอก
(3) ในกรณีที่ไมมีเครื่องหมายจราจรตาม (1) หรือไมมีปายหรือเสนหรือขอความบนผิวทางตาม (2) ใหทางเดินรถที่มี
ชองเดินรถมากกวาเปนทางเดินรถทางเอก
(4) ถนนที่ตัดหรือบรรจบกับตรอกหรือซอย ใหทางเดินรถที่เปนถนนเปนทางเดินรถทางเอก
ทางเดินรถอื่นที่มิใชทางเดินรถทางเอกตามวรรคหนึ่ง ใหเปนทางเดินรถทางโท
มาตรา 73 ในกรณีที่วงเวียนใดไดติดตั้งสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจร ผูขับขี่ตองปฏิบัติตามสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรนั้น
ถาไมมีสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรตามวรรคหนึ่ง เมื่อผูขับขี่ขับรถมาถึงวงเวียน ตองใหสิทธิแกผูขับขี่
ซึ่งขับรถอยูในวงเวียนทางดานขวาของตนขับผานไปกอน
ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่เห็นสมควรเพื่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรจะใหสัญญาณจราจร
เปนอยางอื่นนอกจากที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองก็ได ในกรณีเชนนี้ผูขับขี่ตองปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่
พนักงานเจาหนาที่กําหนดให
มาตรา 74 ผูขับขี่ซึ่งขับรถออกจากทางสวนบุคคลหรือทางเดินรถในบริเวณอาคาร เมื่อจะขับรถผานหรือเลี้ยว
สูทางเดินรถที่ตัดผานตองหยุดรถเพื่อใหรถที่กําลังผานทางหรือรถที่กําลังแลนอยูในทางเดินรถผานไปกอนเมื่อเห็นวา
ปลอดภัยแลวจึงขับรถตอไปได

(1)
(2)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535
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ลักษณะ 7
รถฉุกเฉิน
มาตรา 75 ในขณะที่ผูขับขี่ขับรถฉุกเฉินไปปฏิบัติหนาที่ ผูขับขี่มีสิทธิดังนี้
(1) ใชไฟสัญญาณแสงวับวาบ ใชเสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอยางอื่นตามที่อธิบดีกําหนดไว
(2) หยุดรถหรือจอดรถ ณ ที่หามจอด
(3) ขับรถเกินอัตราความเร็วที่กําหนดไว
(4) ขับรถผานสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรใด ๆ ที่ใหรถหยุด แตตองลดความเร็วของรถใหชาลงตาม
สมควร
(5) ไมตองปฏิบัติตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้หรือขอบังคับการจราจรเกี่ยวกับชองเดินรถ ทิศทางของการขับรถ
หรือการเลี้ยวรถที่กําหนดไว
ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ผูขับขี่ตองใชความระมัดระวังตามควรแกกรณี
มาตรา 76 เมื่อคนเดินเทา ผูขับขี่ หรือผูขี่หรือควบคุมสัตวเห็นรถฉุกเฉินในขณะปฏิบัติหนาที่ใชไฟสัญญาณ
แสงวับวาบ หรือไดยินเสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอยางอื่นตามที่อธิบดีกําหนดไว คนเดินเทา ผูขับขี่ หรือผูขี่
หรือควบคุมสัตวตองใหรถฉุกเฉินผานไปกอนโดยปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) สําหรับคนเดินเทาตองหยุดและหลบใหชิดขอบทาง หรือขึ้นไปบนทางเขตปลอดภัย หรือไหลทางที่ใกลที่สุด
(2) สําหรับผูขับขี่ตองหยุดรถหรือจอดรถใหอยูชิดขอบทางดานซายหรือในกรณีที่มีชองเดินรถประจําทางอยู
ทางดานซายสุดของทางเดินรถตองหยุดรถหรือจอดรถใหอยูชิดชองเดินรถประจําทาง แตหามหยุดรถหรือจอดรถใน
ทางรวมทางแยก
(3) สําหรับผูขี่หรือควบคุมสัตวตองบังคับสัตวใหหยุดชิดทาง แตหามหยุดในทางรวมทางแยก
ในการปฏิบัติตาม (2) และ (3) ผูขับขี่และผูขี่หรือควบคุมสัตวตองรีบกระทําโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําไดและตอง
ใชความระมัดระวังตามควรแกกรณี
ลักษณะ 8
การลากรถหรือการจูงรถ
มาตรา 77 หามมิใหผใู ดใชรถทุกชนิดลากรถหรือจูงรถอื่นไปในทางเกินหนึ่งคัน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี
วิธีลากรถหรือจูงรถ และการมีเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยในการลากรถหรือจูงรถใหกําหนดในกฎกระทรวง
ลักษณะ 9
อุบัติเหตุ
มาตรา 78 ผูใดขับรถหรือขี่หรือควบคุมสัตวในทางซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอื่นไมวา
จะเปนความผิดของผูขับขี่หรือผูขี่หรือควบคุมสัตวหรือไมก็ตาม ตองหยุดรถ หรือสัตว และใหความชวยเหลือตามสมควร
และพรอมทั้งแสดงตัวและแจงเหตุตอพนักงานเจาหนาที่ที่ใกลเคียงทันที กับตองแจงชื่อตัว ชื่อสกุล และที่อยูของตนและ
หมายเลขทะเบียนรถแกผูไดรับความเสียหายดวย
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ในกรณีที่ผูขับขี่หรือผูขี่หรือควบคุมสัตวหลบหนีไปหรือไมแสดงตัวตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สถานที่เกิดเหตุ ให
สันนิษฐานวาเปนผูกระทําความผิดและใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดรถคันที่ผูขับขี่หลบหนีหรือไมแสดงตนวาเปน
ผูขับขี่ จนกวาคดีถึงที่สุดหรือไดตัวผูขับขี่ ถาเจาของหรือผูครอบครองไมแสดงตัวตอพนักงานเจาหนาที่ภายในหกเดือน
นับแตวันเกิดเหตุ ใหถือวารถนั้นเปนทรัพยสินซึ่งไดใชในการกระทําความผิดหรือเกี่ยวกับการกระทําความผิดและให
ตกเปนของรัฐ
ลักษณะ 10
รถจักรยาน
มาตรา 79 ทางใดที่ไดจัดทําไวสําหรับรถจักรยาน ผูขับขี่รถจักรยานตองขับในทางนั้น
มาตรา 80 รถจักรยานที่ใชในทางเดินรถ ไหลทางหรือทางที่จัดทําไวสําหรับรถจักรยาน ผูขับขี่รถจักรยานตองจัด
ใหมี
(1) กระดิ่งที่ใหเสียงสัญญาณไดยินไดในระยะไมนอยกวาสามสิบเมตร
(2) เครื่องหามลอที่ใชการไดดี เมื่อใชสามารถทําใหรถจักรยานหยุดไดทันที
(3) โคมไฟติดหนารถจักรยานแสงขาวไมนอยกวาหนึ่งดวงที่ใหแสงไฟสองตรงไปขางหนาเห็นพื้นทางไดชัดเจนใน
ระยะไมนอยกวาสิบหาเมตร และอยูในระดับต่ํากวาสายตาของผูขับขี่ซึ่งขับรถสวนมา
(4) โคมไฟติดทายรถจักรยานแสงแดงไมนอยกวาหนึ่งดวงที่ใหแสงสวางตรงไปขางหลังหรือติดวัตถุสะทอนแสง
สีแดงแทน ซึ่งเมื่อถูกไฟสองใหมีแสงสะทอน
มาตรา 81 ในเวลาตองเปดไฟตามมาตรา 11 หรือมาตรา 61 ผูขับขี่รถจักรยานอยูในทางเดินรถ ไหลทาง หรือทาง
ที่จัดทําไวสําหรับรถจักรยานตองจุดโคมไฟแสงขาวหนารถเพื่อใหผูขับขี่หรือคนเดินเทา ซึ่งขับรถหรือเดินสวนมาสามารถ
มองเห็นรถ
มาตรา 82 ผูขับขี่รถจักรยานตองขับใหชิดขอบทางดานซายของทางเดินรถ ไหลทางหรือทางที่จัดทําไวสําหรับ
รถจักรยานใหมากที่สุดเทาที่จะทําได แตในกรณีที่มีชองเดินรถประจําทางดานซายสุดของทางเดินรถตองขับขี่รถจักรยาน
ใหชิดชองเดินรถประจําทางนั้น
มาตรา 83 ในทางเดินรถ ไหลทาง หรือทางที่จัดทําไวสําหรับรถจักรยาน หามมิใหผูขับขี่รถจักรยาน
(1) ขับโดยประมาทหรือนาหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสิน
(2) ขับโดยไมจับคันบังคับรถ
(3) ขับขนานกันเกินสองคัน เวนแตขับในทางที่จัดไวสําหรับรถจักรยาน
(4) ขับโดยนั่งบนที่อื่นอันมิใชอานที่จัดไวเปนที่นั่งตามปกติ
(5) ขับโดยบรรทุกบุคคลอื่นเวนแตรถจักรยานสามลอสําหรับบรรทุกคนทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่เจาพนักงานจราจร
กําหนด
(6) บรรทุก หรือถือสิ่งของ หีบหอ หรือของใด ๆ ในลักษณะที่เปนการกีดขวางการจับคันบังคับรถหรืออันอาจจะเกิด
อันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสิน
(7) เกาะหรือพวงรถอื่นที่กําลังแลนอยู
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มาตรา 84 เวนแตบทบัญญัติในลักษณะนี้จะไดบัญญัติไวเปนอยางอื่นใหผูขับขี่รถจักรยานปฏิบัติตามมาตรา 21
มาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 37 มาตรา 39
มาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา 47 มาตรา 48 มาตรา 49 มาตรา 50 มาตรา 51 มาตรา
52 มาตรา 53 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 59 มาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 มาตรา
64 มาตรา 69 มาตรา 70 มาตรา 71 มาตรา 72 มาตรา 73 มาตรา 74 มาตรา 76 (2) มาตรา 78 มาตรา 125 มาตรา 127
และมาตรา 133 ดวยโดยอนุโลม
ลักษณะ 11
รถบรรทุกคนโดยสาร
มาตรา 85 หามมิใหเจาของรถบรรทุกคนโดยสารหรือผูขับขี่รถบรรทุกคนโดยสารรับบรรทุกศพหรือคนที่เปน
โรคเรื้อนหรือโรคติดตอที่ตองแจงความตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอรวมไปกับคนโดยสารอื่น เวนแต
(1) ในกรณีที่รถบรรทุกคนโดยสารนั้นไมใชบรรทุกคนโดยสารอื่น จะบรรทุกคนที่เปนโรคเรื้อนหรือโรคติดตอที่ตอง
แจงความตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอก็ได
(2) ในกรณีที่รถบรรทุกคนโดยสารนั้นไมใชบรรทุกคนโดยสารอื่น จะบรรทุกศพรวมไปกับญาติหรือผูมีหนาที่
เกี่ยวของกับศพนั้นก็ได
มาตรา 86 หามมิใหเจาของรถบรรทุกคนโดยสาร ผูขับขี่รถบรรทุกคนโดยสาร ผูเก็บคาโดยสารหรือบุคคลใดที่มีสวน
ไดเสียเกี่ยวกับรถบรรทุกคนโดยสารเรียกใหคนขึ้นรถโดยสงเสียงอื้ออึง หรือในลักษณะที่กอความรําคาญใหแกคนโดยสาร
หรือผูอื่นหรือตอน ดึง เหนี่ยว หรือยึดยื้อ คนหรือสิ่งของของคนนั้นเพื่อใหคนขึ้นรถบรรทุกคนโดยสารคันใดคันหนึ่ง
มาตรา 87 หามมิใหเจาของรถบรรทุกคนโดยสาร ผูขับขี่รถบรรทุกคนโดยสารหรือผูเก็บคาโดยสาร ปฏิเสธไมรับจาง
บรรทุกคนโดยสารโดยไมมีเหตุอันสมควร
มาตรา 88 ผูขับขี่รถบรรทุกคนโดยสารตองหยุดรถและสงคนโดยสารที่เครื่องหมายหยุดรถประจําทางหรือ ณ
สถานที่ตามที่ตกลงกันไวแลวแตกรณี
มาตรา 89 หามมิใหผูขับขี่รถบรรทุกคนโดยสารหรือผูเก็บคาโดยสารรับบรรทุกคนโดยสารเกินจํานวนที่กฎหมาย
กําหนด
ในการนับจํานวนคนโดยสารใหถือวาเด็กอายุไมเกินสิบปจํานวนสองคนเทากับคนโดยสารหนึ่งคน
มาตรา 90 หามมิใหผูขับขี่รถบรรทุกคนโดยสาร
(1) ขับรถเที่ยวเรหาคนขึ้นรถ
(2) จอดรถเปนคันหัวแถวของรถคันอื่นหางจากเครื่องหมายจราจรเกินหนึ่งเมตร
(3) จอดรถหางจากทายรถคันหนาเกินหนึ่งเมตร
มาตรา 91 หามมิใหผูขับขี่รถบรรทุกคนโดยสารหรือผูเก็บคาโดยสาร
(1) สูบบุหรี่หรือคุยกันในขณะขับรถหรือในขณะทําหนาที่เก็บคาโดยสาร
(2) กลาววาจาไมสุภาพ เสียดสี ดูหมิ่น กาวราว หรือแสดงกิริยาในลักษณะดังกลาวตอคนโดยสารหรือผูอื่น
มาตรา 92 เมื่อจะเติมน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟที่มีจุดวาบไฟในอุณหภูมิยี่สิบเอ็ดองศาเซลเซียส หรือต่ํากวานั้น
ผูขับขี่รถบรรทุกคนโดยสารตองหยุดเครื่องยนตรและตองใหคนโดยสารลงจากรถทุกคนดวย
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ลักษณะ 12
รถแท็กซี่
มาตรา 93 หามมิใหผูขับขี่รถแท็กซี่ปฏิเสธไมรับจางบรรทุกคนโดยสารเวนแตการบรรทุกนั้นนาจะกอใหเกิดอันตราย
แกตนหรือแกคนโดยสาร
ในกรณีที่ผูขับขี่รถแท็กซี่มีความประสงคจะไมรับจางบรรทุกคนโดยสารใหแสดงปายงดรับจางบรรทุกคนโดยสาร
วิธีการแสดงปายและลักษณะของปายงดรับจางบรรทุกคนโดยสารใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยรถยนตร
มาตรา 94 หามมิใหผูขับขี่รถแท็กซี่รับบรรทุกคนโดยสารเกินจํานวนที่ไดกําหนดไวในใบอนุญาตตามกฎหมาย
วาดวยรถยนตร
ในการนับจํานวนคนโดยสารใหถือวาเด็กอายุไมเกินสิบปจํานวนสองคนเทากับคนโดยสารหนึ่งคน
มาตรา 95 หามมิใหผูใด
(1) เรียกใหคนขึ้นรถแท็กซี่โดยสงเสียงอื้ออึงหรือในลักษณะที่กอความรําคาญใหแกคนโดยสารหรือผูอื่น
(2) ตอน ดึง เหนี่ยว หรือยึดยื้อคนหรือสิ่งของของคนนั้น เพื่อใหคนขึ้นรถแท็กซี่คันใดคันหนึ่ง
มาตรา 96 หามมิใหผูขับขี่รถแท็กซี่เรียกเก็บคาโดยสารเกินอัตราที่ปรากฏจากมาตรแท็กซี่
ลักษณะและวิธีการใชมาตรแท็กซี่ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 97 คนโดยสารตองชําระคาโดยสารตามอัตราที่ปรากฏจากมาตรแท็กซี่
มาตรา 98 บทบัญญัติมาตรา 96 และมาตรา 97 จะใชบังคับในทองที่ใด และจะใชบังคับกับรถแท็กซี่ทุกประเภท
หรือบางประเภทโดยมีเงื่อนไขอยางใด ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
ในทองที่ใดที่มิไดมีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งใชบังคับ หามมิใหผูขับขี่รถแท็กซี่ในทองที่นั้นเรียกเก็บคาโดยสาร
เกินราคาที่ตกลงกันไวกับคนโดยสาร และคนโดยสารตองชําระคาโดยสารตามที่ตกลงไวนั้น
บทบัญญัติในวรรคสองใหใชบังคับแกกรณีของรถแท็กซี่ประเภทที่มิไดกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง
ดวย
มาตรา 99 ในขณะขับรถ หามมิใหผูขับขี่รถแท็กซี่
(1) สูบบุหรี่ เปดวิทยุ หรือกระทําดวยประการใด ๆ ในลักษณะที่กอความรําคาญใหแกคนโดยสาร
(2) ยื่นมือ แขน หรือสวนใดสวนหนึ่งของรางกายออกนอกรถ เวนแตเปนการกระทําเพื่อใหสัญญาณตามมาตรา 37
(3) จับคันบังคับรถดวยมือเพียงขางเดียว เวนแตมีเหตุจําเปน
(4) ใชเสียงสัญญาณเมื่อเขาไปในบริเวณโรงพยาบาล สถานที่ทํางานหรือสถานศึกษา
(5) ใชเสียงสัญญาณแตรเพื่อเรงรถอื่น
(6) แซงหรือตัดหนารถอื่นในลักษณะฉวัดเฉวียนเปนที่นาหวาดเกรงวาจะเกิดอันตราย
(7) ขับรถเขาในบริเวณบานของผูอื่น
(8) รับคนโดยสารภายในบริเวณที่เจาพนักงานจราจรไดกําหนดเครื่องหมายจราจรหามรับคนโดยสาร
(9) กลาววาจาไมสุภาพ เสียดสี ดูหมิ่น กาวราว หรือแสดงกิริยาในลักษณะดังกลาวตอคนโดยสารหรือผูอื่น
มาตรา 100 ผูขับขี่รถแท็กซี่ตองพาคนโดยสารไปยังสถานที่ที่วาจางตามเสนทางที่สั้นที่สุดหรือเสนทางที่ไมออม
เกินควร และตองสงคนโดยสาร ณ สถานที่ตามที่ตกลงกันไว
หามมิใหผูขับขี่รถแท็กซี่พาคนโดยสารไปทอดทิ้งระหวางทางไมวาดวยประการใด ๆ
มาตรา 101 ผูขับขี่รถแท็กซี่ตองแตงกายและมีเครื่องหมายเย็บติดหรือปกไวที่เครื่องแตงกาย
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ลักษณะเครื่องแตงกายและเครื่องหมายใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่ประกาศของอธิบดีใชบังคับ
มาตรา 102 เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรใหผูประกอบการรับจางบรรทุกคนโดยสารโดยใชรถแท็กซี่ในทองที่ใดตองจอด
พักรถ ณ สถานที่ที่ใดเปนการเฉพาะก็ใหกระทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา
ในพระราชกฤษฎีกาดังกลาว ใหระบุทองที่ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีที่จอดพักรถดวย
ลักษณะ 13
คนเดินเทา
มาตรา 103 ทางใดที่มีทางเทาหรือไหลทางอยูขางทางเดินรถใหคนเดินเทาเดินบนทางเทาหรือไหลทาง ถาทางนั้น
ไมมีทางเทาอยูขางทางเดินรถใหเดินริมทางดานขวาของตน
มาตรา 104 ภายในระยะไมเกินหนึ่งรอยเมตรนับจากทางขามหามมิใหคนเดินเทาขามทางนอกทางขาม
มาตรา 105 คนเดินเทาซึ่งประสงคจะขามทางเดินรถในทางขามที่มีไฟสัญญาณจราจรควบคุมคนเดินเทา ให
ปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรที่ปรากฏตอหนา ดังตอไปนี้
(1) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีแดง ไมวาจะมีรูปหรือขอความเปนการหามมิใหคนเดินเทาขามทางเดินรถดวยหรือไม
ก็ตาม ใหคนเดินเทาหยุดรออยูบนทางเทา บนเกาะแบงทางเดินรถหรือในเขตปลอดภัย เวนแตทางใดที่ไมมีทางเทา ใหหยุด
รอบนไหลทางหรือขอบทาง
(2) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียว ไมวาจะมีรูปหรือขอความเปนการอนุญาตใหคนเดินเทาขามทางเดินรถดวย
หรือไมก็ตาม ใหคนเดินเทาขามทางเดินรถได
(3) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวกระพริบทางดานใดของทางใหคนเดินเทาที่ยังมิไดขามทางเดินรถหยุดรอบนทาง
เทา บนเกาะแบงทางเดินรถหรือในเขตปลอดภัย แตถากําลังขามทางเดินรถใหขามทางเดินรถโดยเร็ว
มาตรา 106 คนเดินเทาซึ่งประสงคจะขามทางเดินรถในทางขามหรือทางรวมทางแยกที่มีสัญญาณจราจรควบคุม
การใชทางใหปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีแดงใหรถหยุดทางดานใดของทาง ใหคนเดินเทาขามทางเดินรถตามที่รถหยุดนั้น และ
ตองขามทางเดินรถภายในทางขาม
(2) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวใหรถผานทางดานใดของทางหามมิใหคนเดินเทาขามทางเดินรถดานนั้น
(3) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเหลืองอําพันหรือไฟสีเขียวกระพริบทางดานใดของทาง ใหคนเดินเทาที่ยังมิไดขาม
ทางเดินรถหยุดรอบนทางเทาบนเกาะแบงทางเดินรถ หรือในเขตปลอดภัย แตถากําลังขามทางเดินรถอยูในทางขาม ให
ขามทางเดินรถโดยเร็ว
มาตรา 107 คนเดินเทาซึ่งประสงคจะขามทางเดินรถในทางที่มีพนักงานเจาหนาที่แสดงสัญญาณจราจรใหปรากฏ
ไมวาจะเปนสัญญาณดวยมือและแขน หรือเสียงสัญญาณนกหวีด ใหปฏิบัติตามมาตรา 106 โดยอนุโลม
มาตรา 108 หามมิใหผูใดเดินแถว เดินเปนขบวนแห หรือเดินเปนขบวนใด ๆ ในลักษณะที่เปนการกีดขวาง
การจราจร เวนแต
(1) เปนแถวทหารหรือตํารวจ ที่มีผูควบคุมตามระเบียบแบบแผน
(2) แถวหรือขบวนแหหรือขบวนใด ๆ ที่เจาพนักงานจราจรไดอนุญาตและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจาพนักงานจราจร
กําหนด
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มาตรา 109 หามมิใหผูใดกระทําดวยประการใด ๆ บนทางเทาหรือทางใด ๆ ซึ่งจัดไวสําหรับคนเดินเทาในลักษณะ
ที่เปนการกีดขวางผูอื่นโดยไมมีเหตุอันสมควร
มาตรา 110 หามมิใหผูใดซื้อ ขาย แจกจาย หรือเรี่ยไรในทางเดินรถหรือออกไปกลางทางโดยไมมีเหตุอันสมควร
หรือเปนการกีดขวางการจราจร
ลักษณะ 14
สัตวและสิ่งของในทาง
มาตรา 111 หามมิใหผูใดขี่ จูง ไลตอน หรือปลอยสัตวไปบนทางในลักษณะที่เปนการกีดขวางการจราจร และไมมีผู
ควบคุมเพียงพอ
มาตรา 112 การขี่ จูง หรือไลตอนสัตวไปบนทาง ใหผูขี่หรือควบคุมสัตวปฏิบัติตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้วาดวย
รถโดยอนุโลม
มาตรา 113 เจาพนักงานจราจรมีอํานาจออกคําสั่งหามขี่ จูง ไลตอน หรือปลอยสัตวไปบนทางใด ๆ เมื่อพิจารณา
เห็นวาการขี่ จูง ไลตอ น หรือปลอยสัตวดังกลาวจะกีดขวางการจราจรหรือจะกอใหเกิดความสกปรกบนทาง
มาตรา 114 หามมิใหผูใดวาง ตั้ง ยื่น หรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระทําดวยประการใด ๆ ในลักษณะที่เปนการกีด
ขวางการจราจร เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานจราจร แตเจาพนักงานจราจรจะอนุญาตไดตอเมื่อมีเหตุ
อันจําเปนและเปนการชั่วคราวเทานั้น
ผูฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง นอกจากจะมีความผิดตามมาตรา 148 แลว เจาพนักงานจราจรมีอํานาจสั่งให
ผูฝาฝนรื้อถอนหรือเคลื่อนยายสิ่งกีดขวางดังกลาวได ถาไมยอมรื้อถอนหรือเคลื่อนยาย ใหเจาพนักงานจราจรมีอํานาจรื้อ
ถอนหรือเคลื่อนยายได
มาตรา 115 หามมิใหผูใดแบก หาม ลาก หรือนําสิ่งของไปบนทางในลักษณะที่เปนการกีดขวางการจราจร
ลักษณะ 15
รถมา เกวียนและเลื่อน
มาตรา 116 หามมิใหผูขับขี่รถมาหรือเกวียนหรือเลื่อนที่เทียมดวยสัตวจอดรถมาหรือเกวียนหรือเลื่อนในทางโดยไม
มีผูควบคุม เวนแตไดผูกสัตวที่เทียมนั้นไวไมใหลากรถมาหรือเกวียนหรือเลื่อนตอไปได
มาตรา 117 หามมิใหผูขับขี่รถมาปลอยสายบังเหียนในเวลาขับรถมา
มาตรา 118 การขับรถมาหรือเกวียนหรือเลื่อนที่เทียมดวยสัตวใหผูขับขี่ปฏิบัติตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้วาดวย
รถโดยอนุโลม
ลักษณะ 16
เขตปลอดภัย
มาตรา 119 หามมิใหผูขับขี่ขับรถเขาไปในเขตปลอดภัย เวนแตในกรณีจําเปนและไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน
จราจรหรือพนักงานเจาหนาที่
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ลักษณะ 17
เบ็ดเตล็ด
มาตรา 120 หามมิใหผูขับขี่ขับรถถอยหลังในลักษณะที่ไมปลอดภัยหรือเปนการกีดขวางการจราจร
มาตรา 121 ผูขับขี่รถจักรยานยนตรตองนั่งครอมบนอานที่จัดไวสําหรับใหผูขับขี่รถจักรยานยนตรนั่ง ถาพนักงาน
เจาหนาที่ไดกําหนดไวในใบคูมือจดทะเบียนใหบรรทุกคนโดยสารได คนโดยสารจะตองนั่งซอนทายผูขับขี่รถจักรยานยนตร
และนั่งบนอานที่จัดไวสําหรับคนโดยสารหรือนั่งในที่นั่งพวงขาง
มาตรา 122(1) ผูขับขี่รถจักรยานยนตร และคนโดยสารรถจักรยานยนตร ตองสวมหมวกที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อ
ปองกันอันตรายในขณะขับขี่ และโดยสารรถจักรยานยนตร ทั้งนี้ เฉพาะทองที่ที่ไดกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา
ความในวรรคหนึ่ง ใหมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ลักษณะและวิธีการใชหมวกเพื่อปองกันอันตรายตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
บทบัญญัติตามมาตรานี้ มิใหใชบังคับแกภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช หรือผูนับถือลัทธิศาสนาอื่นใดที่ใชผาโพก
ศีรษะตามประเพณีนิยมนั้น หรือบุคคลใดที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 123(2) หามมิใหผูขับขี่รถยนตรยอมใหผูอื่นนั่งที่นั่งตอนหนาแถวเดียวกับที่นั่งผูขับขี่รถยนตรเกินสองคน
ผูขับขี่รถยนตรตองรัดรางกายดวยเข็มขัดนิรภัยไวกับที่นั่งในขณะขับขี่รถยนตร และตองจัดใหคนโดยสารรถยนตร
ซึ่งนั่งที่นั่งตอนหนาแถวเดียวกับที่นั่งผูขับขี่รถยนตรรัดรางกายไวกับที่นั่งดวยเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารรถยนตรและคน
โดยสารรถยนตรดังกลาวตองรัดรางกายดวยเข็มขัดนิรภัยไวกับที่นั่งในขณะโดยสารรถยนตรดวย
ประเภทหรือชนิดของรถยนตร ลักษณะและวิธีการใชเข็มขัดนิรภัยตามวรรคสอง ใหเปนไปตามที่อธิบดีกําหนด โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 124(3) หามมิใหผูใดกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนเหตุใหผูขับขี่มองไมเห็นทางดานหนาหรือดานขางของ
รถไดโดยสะดวกในขณะขับรถหรือในลักษณะที่เปนการกีดขวางการควบคุมบังคับรถ
หามมิใหผูใดเกาะ หอยโหนหรือยื่นสวนหนึ่งสวนใดของรางกายออกไปนอกตัวถังรถยนตรโดยไมสมควร หรือนั่งหรือ
ยืนในหรือบนรถยนตรในลักษณะที่อาจกอใหเกิดอันตราย ในขณะที่รถยนตรเคลื่อนที่อยูในทางเดินรถ
หามมิใหผูใดขึ้นหรือลงรถโดยสารประจําทาง รถบรรทุกคนโดยสารรถโรงเรียน หรือรถแท็กซี่ ในขณะที่รถดังกลาว
หยุดเพื่อรอสัญญาณไฟจราจรหรือหยุดเพราะติดการจราจร
หามมิใหผูขับขี่หรือผูเก็บคาโดยสาร รถโดยสารประจําทาง รถบรรทุก คนโดยสาร รถโรงเรียน หรือรถแท็กซี่
ยินยอมใหผูใดกระทําการใด ๆ ตามวรรคสองหรือวรรคสาม
มาตรา 125 การขับรถผานทางแคบระหวางภูเขาหรือระหวางเนิน หรือการขับรถในทางเดินรถบนภูเขาหรือบนเนิน
ผูขับขี่ตองขับรถใหชิดขอบทางดานซาย และเมื่อถึงทางโคงผูขับขี่ตองใชเสียงสัญญาณเพื่อเตือนรถอื่นที่อาจสวนมา
มาตรา 126 หามมิใหผูขับขี่ใชเกียรวางหรือเหยียบคลัทชในขณะที่ขับรถลงตามทางลาดหรือไหลเขา
มาตรา 127 หามมิใหผูขับขี่ขับรถ
(1)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2538
(3)
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535
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(1) ตามหลังรถฉุกเฉินซึ่งกําลังปฏิบัติหนาที่ในระยะต่ํากวาหาสิบเมตร
(2) ผานเขาไปหรือจอดในบริเวณเขตปฏิบัติการดับเพลิง
(3) ทับสายสูบดับเพลิงที่ไมมีเครื่องปองกันสายสูบในขณะเจาหนาที่ดับเพลิงปฏิบัติการตามหนาที่ เวนแตไดรับ
ความยินยอมจากเจาหนาที่ดับเพลิงซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูในขณะนั้น
มาตรา 128 หามมิใหผูใดวาง เท หรือทิ้งเศษแกว ตะปู ลวด น้ํามันหลอลื่น กระปองหรือสิ่งอื่นใด หรือกระทําดวย
ประการใด ๆ บนทางอันอาจทําใหเกิดอันตรายหรือเสียหายแกยานพาหนะหรือบุคคล หรือเปนการกีดขวางการจราจร
มาตรา 129 ผูใดรูวามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามมาตรา 128 อันอยูในความดูแลของตน ตก หก หรือไหลอยูบนทาง ผูนั้น
ตองจัดการเก็บกวาดของดังกลาวออกจากทางทันที
มาตรา 130 หามมิใหผูใดเผา หรือกระทําดวยประการใด ๆ ภายในระยะหารอยเมตรจากทางเดินรถ เปนเหตุใหเกิด
ควันหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะที่อาจทําใหไมปลอดภัยแกการจราจรในทางเดินรถนั้น
มาตรา 131 ผูใดเคลื่อนยายรถที่ชํารุดหรือหักพังออกจากทาง ผูนั้นตองจัดการเก็บสิ่งของที่ตกหลนอันเนื่องจาก
ความชํารุดหรือหักพังของรถออกจากทางทันที
มาตรา 132 ในขณะที่ใชรถโรงเรียนรับสงนักเรียน เจาของรถหรือผูขับขี่รถโรงเรียนตองจัดใหมีขอความ รถโรงเรียน
ขนาดสูงของตัวอักษรไมนอยกวาสิบหาเซนติเมตรติดอยูดานหนาและดานหลังของรถ
ถารถโรงเรียนมีไฟสัญญาณสีแดงปดเปดเปนระยะติดไวดานหนาและดานหลังของรถเพื่อใหรถที่สวนมาหรือ
ตามหลังเห็นไดโดยชัดเจน เมื่อนํารถนั้นไปใชในทางโดยไมไดใชรับสงนักเรียนใหงดใชไฟสัญญาณสีแดงและตองปดคลุม
ขอความวา รถโรงเรียน
มาตรา 133 รถที่เขาขบวนแหตาง ๆ หรือรถที่นํามาใชเฉพาะเพื่อการโฆษณาสินคาหรือมหรสพที่แหหรือโฆษณาไป
ตามทาง จะตองรับอนุญาตจากเจาพนักงานจราจร เวนแตขบวนแหหรือการโฆษณานั้นเปนของทางราชการ
รถที่ใชโฆษณาสินคาหรือมหรสพดังกลาวในวรรคหนึ่ง ถาเขาขบวนแหที่รับอนุญาตแลว และในการอนุญาตนั้นได
ระบุรถที่วานี้ไวดวยแลว รถนั้นไมจําตองไดรับอนุญาต
มาตรา 134(1) หามมิใหผูใดแขงรถในทาง เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานจราจร
หามมิใหผูใดจัด สนับสนุน หรือสงเสริมใหมีการแขงรถในทาง เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานจราจร
ลักษณะ 18
อํานาจของเจาพนักงานจราจรและพนักงานเจาหนาที่
มาตรา 135 เพื่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรเจาพนักงานจราจรมีอํานาจกําหนดใหบริเวณหรือ
พื้นที่ใดที่เจาของที่ดินไดเปดใหประชาชนใชในการจราจรเปนทางตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 136 ใหอธิบดีมีอํานาจแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติตามที่จะกําหนดและผานการอบรมตามหลักสูตรอาสาจราจร
เพื่อใหทําหนาที่ชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่
คุณสมบัติของผูที่จะไดรับการอบรม รายละเอียดเกี่ยวกับการฝกอบรมหลักสูตรอาสาจราจรและหนาที่ของอาสา
จราจร ตลอดจนเครื่องแบบ เครื่องหมาย ใหเปนไปตามที่อธิบดีกําหนด
(1)
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มาตรา 137 ในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายของอาสาจราจรตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอาสาจราจรเปนเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 138 ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้น ทําใหไมปลอดภัย หรือไมสะดวกในการจราจรในอาณา
บริเวณใด เจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดําเนินการไดตามที่เห็นสมควรและจําเปนเกี่ยวกับ
การจราจรในอาณาบริเวณนั้นเพื่อใหเกิดความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรดังตอไปนี้
(1) หามรถทุกชนิดหรือบางชนิดหรือคนเดินเทาเดินในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด
(2) หามหยุดหรือจอดรถในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด
(3) หามเลี้ยวรถ กลับรถ หรือถอยหลังรถ ในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด
(4) กําหนดทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใดใหรถเดินไดทางเดียว
ทั้งนี้ ชั่วระยะเวลาเทาที่จําเปน
มาตรา 139 ในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใดที่เจาพนักงานจราจรเห็นวาถาไดออกประกาศขอบังคับหรือ
ระเบียบเกี่ยวกับการจราจรแลวจะเปนการปลอดภัย และสะดวกในการจราจร ใหเจาพนักงานจราจรมีอํานาจออกประกาศ
ขอบังคับ หรือระเบียบดังตอไปนี้
(1) หามรถทุกชนิดหรือบางชนิดเดิน
(2) หามหยุดหรือจอด
(3) หามเลี้ยวรถ กลับรถ หรือถอยหลังรถ
(4) กําหนดใหรถเดินไดทางเดียว
(5) กําหนดระยะเวลาจอดรถในทางแคบหรือที่คับขัน
(6) กําหนดอัตราความเร็วของรถในทางภายในอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
(7) กําหนดชองหรือแนวทางเดินรถขึ้นและลอง
(8) กําหนดทางเดินรถทางเอกและทางเดินรถทางโท
(9) กําหนดการจอดรถหรือที่จอดพักรถ
(10) กําหนดระเบียบการใชทางหรือชองเดินรถสําหรับรถบางประเภท
(11) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการใชรถโรงเรียน
(12) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการบรรทุกคนโดยสารสําหรับรถจักรยาน
(13) ควบคุมขบวนแหหรือการชุมนุมสาธารณะ
(14) ควบคุมหรือหามเลี้ยวรถในทางรวมทางแยก
(15) ขีดเสนหรือทําเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง หรือติดตั้งสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจร
(16) กําหนดระยะทางตอนใดใหขับรถล้ําเขาไปในเสนกึ่งกลางของทางที่เจาพนักงานจราจรกําหนดไวได
(17) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการจอดรถที่ชํารุด หักพัง ตลอดจนรถที่ซอมแซมในทาง
(18) กําหนดระเบียบการขามทางของคนเดินเทาบนทางที่ไมมีทางขาม
(19) กําหนดการใชโคมไฟ
(20) กําหนดการใชเสียงสัญญาณ
(21) กําหนดระเบียบการอนุญาตและการใชรถที่มีลอหรือสวนที่สัมผัสกับผิวทางไมใชยาง
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มาตรา 140(1) เมื่อเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่พบวาผูขับขี่ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทแหง
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอันเกี่ยวกับรถนั้น ๆ จะวากลาว ตักเตือนผูขับขี่ หรือออกใบสั่งใหผูขับขี่ชําระคาปรับตามที่
เปรียบเทียบก็ได ในกรณีที่ไมพบตัวผูขับขี่ก็ใหติดหรือผูกใบสั่งไวที่รถที่ผูขับขี่เห็นไดงาย
สําหรับความผิดที่กําหนดไวในมาตรา 157 ทวิ มาตรา 159 มาตรา 160 และมาตรา 160 ทวิ หามมิใหวากลาว
ตักเตือนหรือทําการเปรียบเทียบ
ในการออกใบสั่งใหผูขับขี่ชําระคาปรับตามที่เปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่
จะเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไวเปนการชั่วคราวก็ได แตตองออกใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ใหแกผูขับขี่ไว และเจาพนักงาน
จราจรหรือพนักงานเจาหนาที่ตองรีบนําใบอนุญาตขับขี่ที่เรียกเก็บไวไปสงมอบพนักงานสอบสวนภายในแปดชั่วโมง นับแต
เวลาที่ออกใบสั่ง
ใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ที่ออกใหตามวรรคสามใหใชแทนใบอนุญาตขับขี่ไดเปนการชั่วคราวไมเกินเจ็ดวัน เมื่อเจา
พนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่ หรือพนักงานสอบสวนไดวากลาวตักเตือนหรือทําการเปรียบเทียบปรับและผูขับขี่
ไดชําระคาปรับตามที่เปรียบเทียบแลว ใหคืนใบอนุญาตขับขี่ทันที
ในกรณีเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่ออกใบสั่งแตไมพบตัวผูขับขี่ ใหสันนิษฐานวาเจาของรถหรือผู
ครอบครองรถเปนผูกระทําผิดดังกลาวเวนแตสามารถพิสูจนไดวาผูอื่นเปนผูขับขี่
การกําหนดจํานวนคาปรับตามที่เปรียบเทียบ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่อธิบดีกําหนด
ใบสั่งและใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ ใหทําตามแบบที่เจาพนักงานจราจรกําหนด
มาตรา 141(2) ผูขับขี่หรือเจาของรถซึ่งไดรับใบสั่งตามมาตรา 140 อาจเลือกปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(1) ชําระคาปรับตามจํานวนที่ระบุไวในใบสั่งหรือตามจํานวนที่พนักงานสอบสวนแจงใหทราบ ณ สถานที่ที่ระบุไวใน
ใบสั่งหรือสถานที่ที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในวัน เวลา ที่ระบุไวในใบสั่ง
(2) ชําระคาปรับตามจํานวนที่ระบุไวในใบสั่งโดยการสงธนาณัติ หรือการสงตั๋วแลกเงินของธนาคารโดยทาง
ไปรษณียลงทะเบียน สั่งจายใหแกอธิบดีพรอมดวยสําเนาใบสั่งไปยังสถานที่ และภายในวัน เวลา ที่ระบุไวในใบสั่งเมื่อผู
ไดรับใบสั่งไดชําระคาปรับครบถวนถูกตองแลวใหคดีเปนอันเลิกกัน และในกรณีที่เจาพนักงานจราจรหรือพนักงาน
เจาหนาที่ไดเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไวใหเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานสอบสวนรีบจัดสงใบอนุญาตขับขี่ที่เรียกเก็บไว
คืนใหแกผูไดรับใบสั่งโดยเร็ว และใหถือวาใบรับการสงธนาณัติ หรือใบรับการสงตั๋วแลกเงินประกอบกับใบสั่งเปนใบแทน
ใบอนุญาตขับขี่ไดเปนเวลาสิบวัน นับแตวันที่สงธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินดังกลาว วิธีการชําระคาปรับโดยสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนและวิธีการสงใบอนุญาตขับขี่คืนใหแกผูไดรับใบสั่งใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
มาตรา 141 ทวิ(3) ในกรณีที่ผูขับขี่หรือเจาของรถซึ่งไดรับใบสั่งไมปฏิบัติตามมาตรา 141 ใหพนักงานสอบสวนมี
อํานาจดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่ทราบที่อยูของผูขับขี่หรือที่อยูของเจาของรถ ใหพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผูขับขี่หรือเจาของรถ
ใหมารายงานตัวที่พนักงานสอบสวนในกรณีดังกลาวนี้ผูไดรับหมายเรียกตองมารายงานตัวตามวัน เวลา และ ณ สถานที่ที่
ระบุไวในหมายเรียก และใหพนักงานสอบสวนดําเนินการเปรียบเทียบและวากลาวตักเตือนผูไดรับหมายเรียกดังกลาว

(1)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535
(3)
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535
(2)
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(2) ในกรณีที่ไมอาจสงหมายเรียกใหแกผูขับขี่หรือเจาของรถไดใหพนักงานสอบสวนแจงเปนหนังสือไปยังนาย
ทะเบียนตามกฎหมายวาดวยรถยนตรและตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก เพื่อใหนายทะเบียนแจงใหผูมาติดตอขอ
ชําระภาษีประจําปสําหรับรถคันนั้นไปรายงานตัวที่พนักงานสอบสวนตามหมายเรียกถาผูมาติดตอขอชําระภาษีประจําป
เปนเพียงตัวแทนของเจาของรถ ใหผูมาติดตอแจงใหเจาของรถทราบเพื่อไปรายงานตัวที่พนักงานสอบสวนตามหมายเรียก
ในกรณีดังกลาวนี้ ใหนายทะเบียนงดรับชําระภาษีประจําป สําหรับรถคันนั้นไวเปนการชั่วคราวจนกวาจะไดรับแจงจาก
พนักงานสอบสวนวาไดมีการปฏิบัติตามหมายเรียกนั้นแลว การงดรับชําระภาษีประจําปไมเปนเหตุใหผูนั้นไมตองชําระเงิน
เพิ่มตามกฎหมายวาดวยรถยนตรหรือกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก แลวแตกรณี
มาตรา 142(1) เจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูขับขี่หยุดรถในเมื่อ
(1) รถนั้นมีสภาพไมถูกตองตามที่บัญญัติไวในมาตรา 6
(2) เห็นวาผูขับขี่หรือบุคคลใดในรถนั้นไดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอัน
เกี่ยวกับรถนั้น ๆ
(26)(2)
ในกรณีที่เจาพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่เห็นวาผูขับขี่ฝาฝนมาตรา 43 (1)
หรือ (2) ใหเจาพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่สั่งใหมีการทดสอบผูขับขี่ดังกลาววาหยอน
ความสามารถในอันที่จะขับหรือเมาสุราหรือของเมาอยางอื่นหรือไม
(3)
ในกรณีที่ผูขับขี่ตามวรรคสองไมยอมใหทดสอบ ใหเจาพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจกักตัวผูนั้นไวดําเนินการทดสอบไดภายในระยะเวลาเทาที่จําเปนแหงกรณีเพื่อใหการทดสอบเสร็จสิ้นไป
โดยเร็ว และเมื่อผูนั้นยอมใหทดสอบแลว เหตุผลการทดสอบปรากฏวาไมไดฝาฝนมาตรา 43 (1) หรือ (2) ก็ใหปลอยตัวไป
ทันที
(4)
การทดสอบตามมาตรานี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 143 ถาปรากฏวาผูขับขี่นํารถที่มีสภาพไมถูกตองตามมาตรา 6 ไปใชในทาง นอกจากจะตองรับโทษตาม
บทบัญญัตินั้น ๆ แลว เจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหเจาของรถหรือผูขับขี่ซอมหรือ
แกไขรถใหถูกตอง
มาตรา 143 ทวิ(5)เจาพนักงานจราจร พนักงานเจาหนาที่ หรือผูตรวจการมีอํานาจสั่งใหผูขับขี่หยุดรถเพื่อทําการ
ตรวจสอบในเมื่อรถนั้นมีสภาพไมถูกตองตามที่บัญญัติไวในมาตรา 10 ทวิ และมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหระงับการใชรถ
นั้นเปนการชั่วคราว และใหเจาของรถหรือผูขับขี่ซอมหรือแกไขรถใหถูกตอง
มาตรา 144(6) เมื่อเจาของรถหรือผูขับขี่ไดซอมหรือแกไขรถถูกตองตามคําสั่งเจาพนักงานจราจร พนักงานเจาหนาที่
หรือผูตรวจการ ซึ่งสั่งตามมาตรา 143 หรือมาตรา 143 ทวิ แลว ใหนํารถไปใหเจาพนักงานจราจรหรือผูที่อธิบดีแตงตั้งใหมี
อํานาจตรวจรถตรวจรับรอง เจาของรถหรือผูขับขี่จะนํารถออกใชในทางไดเมื่อไดรับใบตรวจรับรอง
การตรวจรับรองรถตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
(1) (2) (3) (4)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535 สวนความในวรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2542
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(6)
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28
มาตรา 145(1) บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกจากความผิดที่กําหนดโทษไวในมาตรา 157 ทวิ มาตรา
159 มาตรา 160 และมาตรา 160 ทวิ ใหพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจทําการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามีอํานาจเปรียบเทียบหรือวากลาวตักเตือนได
ในกรณีที่ผูขับขี่ไดขับรถชนหรือโดนคนเดินเทาที่ขามทางนอกทางขามและอยูในระหวางทางขามกับเครื่องหมาย
จราจรแสดงเขตทางขาม หรือที่ขามทางนอกทางขามโดยลอด ขาม หรือผานสิ่งปดกั้น หรือแผงปดกั้นที่เจาพนักงานจราจร
หรือพนักงานเจาหนาที่นํามาวางหรือตั้งอยูบนทางเทาหรือกลางถนน เมื่อพนักงานสอบสวนมีเหตุผลอันควรเชื่อวาผูขับขี่
ซึ่งเปนผูตองหาไดใชความระมัดระวังตามความในมาตรา 32 แลว ใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจปลอยตัวผูตองหาไป
ชั่วคราวโดยไมมีประกันได เมื่อผูตองหาหรือผูมีประโยชนเกี่ยวของรองขอ
มาตรา 146 เงินคาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ที่ไดรับในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดใด หรือในทองถิ่นที่
กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด ใหแบงใหแกกรุงเทพมหานครหรือเทศบาลในจังหวัดนั้นเพื่อใชในการดําเนินการ
เกี่ยวกับการจราจร ในอัตรารอยละหาสิบของจํานวนเงินคาปรับ หรือใหตกเปนของทองถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศ
กําหนดทั้งหมด
ลักษณะ 19
บทกําหนดโทษ
มาตรา 147 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 12 มาตรา 79 มาตรา 80 มาตรา 81 มาตรา 82 มาตรา 103
มาตรา 104 มาตรา 105 มาตรา 106 มาตรา 115 มาตรา 116 มาตรา 117 มาตรา 131 หรือมาตรา 132 ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสองรอยบาท
มาตรา 148 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 6 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา 8 วรรคหนึ่ง มาตรา 9 มาตรา
10 มาตรา 11 มาตรา 14 วรรคหนึ่ง มาตรา 20 มาตรา 36 มาตรา 37 มาตรา 38 มาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 44
มาตรา 51 มาตรา 54 มาตรา 55 วรรคหนึ่ง มาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 60 มาตรา 62 มาตรา 63 มาตรา 68 มาตรา
69 มาตรา 70 มาตรา 71 มาตรา 73 วรรคสอง มาตรา 74 มาตรา 76 มาตรา 83 มาตรา 84 มาตรา 87 มาตรา 88 มาตรา
96 วรรคหนึ่ง มาตรา 97 มาตรา 101 มาตรา 107 มาตรา 108 มาตรา 109 มาตรา 110 มาตรา 111 มาตรา 112 มาตรา
114 วรรคหนึ่ง มาตรา 118 มาตรา 119 มาตรา 120 มาตรา 121 มาตรา 122 มาตรา 123 มาตรา 124 มาตรา 126
มาตรา 129 หรือมาตรา 133 ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
มาตรา 149 ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 98 วรรคสองหรือวรรคสามตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
มาตรา 150 ผูใด
(1) ไมปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา 8 วรรคสอง หรือมาตรา 14 วรรคสอง
(2) ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา 13 วรรคสอง
(3) ไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 18
(4) ขัดคําสั่งเจาพนักงานจราจรซึ่งสั่งตามมาตรา 113 หรือ
(5) ขัดคําสั่งเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตามมาตรา 140 วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หารอยบาท
(1)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535

29
มาตรา 151 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 39 มาตรา 52 มาตรา 61 หรือมาตรา 66
ตองระวางโทษปรับตั้งแตสองรอยบาทถึงหารอยบาท
มาตรา 152(2) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 7 มาตรา 10 ทวิ มาตรา 13 วรรคหนึ่ง มาตรา 15 วรรคหนึ่ง
มาตรา 16 มาตรา 21 วรรคหนึ่ง มาตรา 22 มาตรา 23 (1) มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 29 มาตรา 49 มาตรา
50 มาตรา 56 มาตรา 64 มาตรา 67 วรรคหนึ่ง มาตรา 73 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม มาตรา 77 วรรคหนึ่ง มาตรา 85 มาตรา
86 มาตรา 89 วรรคหนึ่ง มาตรา 90 มาตรา 91 มาตรา 92 มาตรา 93 มาตรา 94 วรรคหนึ่ง มาตรา 95 มาตรา 99 มาตรา
127 มาตรา 128 หรือมาตรา 130 หรือไมปฏิบัติตามประกาศที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา 15 วรรคสอง หรือไมปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 77 วรรคสอง หรือมาตรา 96 วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 153 ผูประกอบการรับจางบรรทุกคนโดยสารโดยใชรถแท็กซี่ผูใดไมจอดรถ ณ สถานที่ที่กําหนดตามพระราช
กฤษฎีกาซึ่งออกตามมาตรา 102 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 154(2) ผูใด
(1) ฝาฝนคําสั่งเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 138 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 142 วรรคหนึ่ง
(2) ฝาฝนคําสั่ง ขอบังคับ หรือระเบียบของเจาพนักงานจราจรตามมาตรา 139
(3) ฝาฝนคําสั่งเจาพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 142 วรรคสอง หรือ
(4) ฝาฝนคําสั่งเจาพนักงานจราจร พนักงานเจาหนาที่ หรือผูตรวจการตามมาตรา 143 ทวิ
ถาไมเปนความผิดที่กําหนดโทษไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษปรับครั้งละไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 155 ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 141 โดยไมมีเหตุอันสมควรตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 156(3) ผูใดนํารถที่เจาพนักงานจราจร พนักงานเจาหนาที่ หรือผูตรวจการไดสั่งใหเจาของรถหรือผูขับขี่ซอม
หรือแกไขตามมาตรา 143 หรือมาตรา 143 ทวิ ไปใชในทางโดยยังมิไดรับใบตรวจรับรองตามมาตรา 144 ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท และปรับรายวันอีกวันละหารอยบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา 157(4)) ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 35 มาตรา 43 (3) (4) (6) หรือ (7) มาตรา 45 มาตรา 46 มาตรา
47 มาตรา 48 มาตรา 53 มาตรา 65 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 125 ตองระวางโทษปรับตั้งแตสี่รอยบาทถึงหนึ่งพันบาท
มาตรา 157 ทวิ(5)) ผูขับขี่ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานจราจรพนักงานสอบสวน พนักงาน
เจาหนาที่ หรือผูตรวจการที่ใหมีการตรวจสอบผูขับขี่ตามมาตรา 43 ทวิ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูตรวจการ
ที่ใหมีการทดสอบผูขับขี่ตามมาตรา 43 ตรี ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
ผูขับขี่ผูใดฝาฝนมาตรา 43 ทวิ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษสูงกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ
หรือกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทอีกหนึ่งในสาม และใหศาลสั่งพักใชใบอนุญาตขับขี่มีกําหนดไมนอย
กวาหกเดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 43 ทวิ วรรคหนึ่ง เปนเหตุใหผูอื่นไดรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตสองปถึงหกป และปรับตั้งแตสี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาท และใหศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ และ
(2)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2542
(3)
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535
(4)
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535
(5)
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2542
(2)
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ถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบป และปรับตั้งแตหกหมื่น
บาทถึงสองแสนบาท และใหศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
มาตรา 158 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง มาตรา 28 หรือมาตรา 100 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 17 วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสอง
พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 159(1) ผูขับขี่ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตามมาตรา 59 วรรค
หนึ่ง หรือขัดขวางเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่มิใหเคลื่อนยายรถ หรือมิใหใชเครื่องมือบังคับรถมิให
เคลื่อนยายตามมาตรา 59 วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคา หรือทําใหไรประโยชนซึ่งเครื่องมือบังคับรถมิใหเคลื่อนยายหรือเคลื่อนยาย
รถที่เจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่ไดใชเครื่องมือบังคับมิใหเคลื่อนยายตามมาตรา 59 วรรคสอง โดยไมไดรับ
อนุญาตจากเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานสอบสวน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 160(2) ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 78 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึง
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการไมปฏิบัติตามมาตรา 78 เปนเหตุใหบุคคลอื่นไดรับอันตรายสาหัสหรือตาย ผูไมปฏิบัติตามตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบตั ิตามมาตรา 43 (1) (2) (5) หรือ (8) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับตั้งแต
สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 160 ทวิ(3) ผูใดฝาฝนมาตรา 134 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งพักใชใบอนุญาตขับขี่ของผูนั้นมีกําหนดไมนอยกวาหนึ่งเดือน หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตขับขี่
มาตรา 161(4) ในกรณีที่ผูขับขี่ผูใดไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหผูบัญชาการตํารวจนครบาล ผูญชาการตํารวจภูธร ผูบังคับการตํารวจจราจร ผูบังคับการตํารวจทางหลวง หรือผูซึ่งไดรับมอบอํานาจจากผูดํารงตําแหนง
ดังกลาวมีอํานาจสั่งยึดใบอนุญาตขับขี่ของผูนั้นมีกําหนดครั้งละไมเกินหกสิบวัน
ผูสั่งยึดใบอนุญาตขับขี่ตามวรรคหนึ่งอาจบันทึกการยึดและคะแนนไวดานหลังใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกยึด และ
ดําเนินการอบรม ทดสอบผูขับขี่ที่กระทําผิดซ้ําตั้งแตสองครั้งภายในหนึ่งป รวมทั้งสั่งพักใชใบอนุญาตขับขี่ที่เสียคะแนน
มากของ
ผูขับขี่นั้นมีกําหนดครั้งละไมเกินเกาสิบวัน
การดําเนินการบันทึกคะแนน อบรม ทดสอบผูขับขี่ที่กระทําผิด และการพักใชใบอนุญาตขับขี่ ใหเปนไปตามที่อธิบดี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(1)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535
(3)
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535
(4)
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535
(2)
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ผูขับขี่ซึ่งถูกสั่งยึดใบอนุญาตขับขี่ตามวรรคหนึ่ง หรือถูกสั่งพักใชใบอนุญาตขับขี่ตามวรรคสอง มีสิทธิอุทธรณคําสั่ง
ตออธิบดีภายในสิบหาวันนับแตวันที่ถูกสั่งยึดหรือสั่งพักใชใบอนุญาตขับขี่
ใหอธิบดีวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคสี่ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณ ถาไมไดวินิจฉัยชี้ขาดภายในเวลา
ดังกลาว ใหถือวาอธิบดีวินิจฉัยไมใหยึดใบอนุญาตขับขี่ หรือไมพักใชใบอนุญาตขับขี่ตามคําอุทธรณของผูขับขี่
คําวินิจฉัยของอธิบดีใหเปนที่สุด
มาตรา 162 ในคดีที่ผูขับขี่ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอัน
เกี่ยวกับรถนั้น ๆ นอกจากจะไดรับโทษตามบทบัญญัติดังกลาวแลว ถาความปรากฏแกศาลวาหากใหผูนั้นขับรถตอไปอาจ
กอใหเกิดภยันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอื่น ศาลมีอํานาจสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ของผูนั้นได
มาตรา 163 คดีที่มีผูกระทําการอยางใดอยางหนึ่งอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎหมายอันเกี่ยวกับทางหลวงหรือกฎหมายอันเกี่ยวกับรถนั้น ๆ ถาการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนั้นกอใหเกิดความเสียหาย
แกสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรที่พนักงานเจาหนาที่ไดทําหรือติดตั้งไว เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟองผูกระทํา
ความผิด ใหพนักงานอัยการเรียกราคาหรือคาเสียหายสําหรับสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรดังกลาวดวย
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการคมนาคมและขนสงทางบกไดเจริญกาวหนา
ขยายตัวไปทั่วประเทศและเชื่อมโยงไปยังประเทศใกลเคียง และจํานวนยานพาหนะในทองถนนและทางหลวงไดทวีจํานวน
ขึ้นเปนลําดับ ประกอบกับประเทศไทยไดเขาเปนภาคีในอนุสัญญาวาดวยการจราจรทางถนนและพิธีสารวาดวย
เครื่องหมายและสัญญาณตามถนน สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจราจรทางบกซึ่งไดใชบังคับมากวาสี่สิบป ให
เหมาะสมกับสภาพการจราจรและจํานวนยานพาหนะที่เพิ่มขึ้น และเพื่อความปลอดภัยแกชีวิต รางกาย และทรัพยสินของ
ประชาชนจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
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พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติจราจรทาง
บก พ.ศ.2522 บางมาตรามีลักษณะไมเหมาะสมและบกพรองขัดตอการปฏิบัติในบางทองที่ จึงเห็นสมควรที่จะตรา
พระราชบัญญัติเพื่อแกไขเพิ่มเติมฉบับนี้ขึ้น
[รก.2522/211/1พ/19 ธันวาคม 2522]
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2529
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ซึ่งใช
บังคับอยูในปจจุบัน มีบทบัญญัติหามรถบรรทุกและรถบรรทุกคนโดยสารแลนในชองทางเดินรถดานขวามือขอหามนี้
รวมถึงรถบรรทุกเล็กที่มีน้ําหนักรถไมเกินหนึ่งพันหกรอยกิโลกรัมดวยแตรถดังกลาวมิใชรถที่มีความเร็วชาหรือใชความเร็ว
ต่ํา จึงไมจําเปนตองบังคับใหขับรถในชองทางเดินรถดานซายสุด การบังคับเชนนี้ทําใหผูใชรถดังกลาวไมไดรับความเปน
ธรรม สมควรใหรถบรรทุกเล็กที่มีน้ําหนักไมเกินหนึ่งพันหกรอยกิโลกรัมสามารถใชทางเดินรถขวามือได จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ขึ้น
[รก.2529/180/1พ/17 ตุลาคม 2529]

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ไดใช
บังคับมาเปนเวลานานแลวบทบัญญัติบางประการแหงพระราชบัญญัติดังกลาวไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน
สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื่อใหเกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการจราจร จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
[รก.2535/39/44/6 เมษายน 2535]

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2538
มาตรา 4 ในกรณีของรถยนตรที่ไดจดทะเบียนไวแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูขับขี่รถยนตรและคน
โดยสารรถยนตรนั้น ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามมาตรา 123 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ เปนเวลาสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบัน อุบัติเหตุจากการจราจรทางบกมีผลตอ
การพัฒนาประเทศโดยตรงและมีแนวโนมที่จะเพิ่มจํานวนสูงขึ้นเปนอันมาก สมควรกําหนดมาตรการเพื่อสรางความ
ปลอดภัยและลดความรุนแรงของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแกผูขับขี่รถยนตรและคนโดยสารรถยนตร โดยกําหนดใหผูขับขี่
รถยนตรตองรัดรางกายดวยเข็มขัดนิรภัยไวกับที่นั่งในขณะขับรถยนตร และตองจัดใหคนโดยสารรถยนตรซึ่งนั่งที่นั่งตอน
หนาแถวเดียวกับที่นั่งผูขับขี่รถยนตรรัดรางกายดวยเข็มขัดนิรภัยไวกับที่นั่งในขณะโดยสารรถยนตร และคนโดยสาร
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รถยนตรดังกลาวตองรัดรางกายดวยเข็มขัดนิรภัยไวกับที่นั่งในขณะโดยสารรถยนตรดวยจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ
นี้
[รก.2538/42ก/1/6 ตุลาคม 2538]
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2542
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบันอุบัติเหตุรายแรงที่เกิดขึ้นบนทองถนนอัน
เปนเหตุใหเกิดอันตรายแกชีวิตและทรัพยสินของบุคคลตาง ๆ นั้นมีสาเหตุสวนหนึ่งเนื่องมาจากผูขับขี่เมาสุราหรือของเมา
อยางอื่นหรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทกลุมแอมเฟตามีนในขณะขับรถ แมจะไดมีการจับกุมปราบปรามและ
ปองกันมิใหผูขับขี่เสพหรือเมาสิ่งตาง ๆ ดังกลาวขณะขับรถแลวก็ตาม แตก็ปรากฏวายังมีผูขับขี่ที่ฝาฝนอยูอีก สมควร
กําหนดใหผูตรวจการตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกและผูตรวจการตามกฎหมายวาดวยรถยนตรมีอํานาจ
ดําเนินการเกี่ยวกับการทดสอบหรือการตรวจสอบของมึนเมาหรือสารเสพติดดังกลาวในผูขับขี่ไดเชนเดียวกับพนักงาน
จราจรและพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบกเพื่อเปนการแบงเบาภาระของเจาพนักงานดังกลาว
และปรับปรุงอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน พนักงานเจาหนาที่และผูตรวจการใหสามารถ
ดําเนินการทดสอบหรือตรวจสอบตลอดจนจับกุมปราบปรามผูขับขี่ซึ่งเมาสุราหรือของเมาอยางอื่นหรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์
ตอจิตและประสาทกลุมแอมเฟตามีนในขณะขับรถใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและทําใหเกิดความปลอดภัยในทองถนน
มากยิ่งขึ้น จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
[รก.2542/20ก/13/25 มีนาคม 2542]

