พระราชบัญญัติ
จราจรทางบก
พ.ศ. 2522
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2522
เปนปที่ 34 ในรัชการปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
*
(*ประกาศใน รจ. 86/8/1พิ วันลง รจ. 29 มกราคา 2522)
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
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 59 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515
(5)
มาตรา 4 ใหพระราชบัญญัตินี้
(1)
"การจราจร" หมายความวา การใชทางของผูขับขี่ คนเดินเทา หรือคนที่จูง ขี่ หรือไลตอนสัตว
(2)
"ทาง" หมายความวา ทางเดินรถ ชองเดินรถ ชองเดินรถประจําทาง ไหลทาง ทางเทา ทางขาม
ทางรวมทางแยก ทางลาด ทางโคง สะพาน และลานที่ประชาชนใชในการจราจร และใหหมายความรวมถึงทาง
สวนบุคคลที่เจาของยินยอมใหประชาชนในการจราจรหรือที่เจาพนักงานจราจรไดประกาศใหเปนทางตาม
พระราชบัญญัตินี้ดวย แตไมรวมไปถึงทางรถไฟ
(3)
"ทางเดินรถ" หมายความวา พื้นที่ที่ทําไวสําหรับการเดินรถไมวาในระดับพื้นดินใตหรือเหนือ
พื้นดิน
(4)
"ชองเดินรถ" หมายความวา ทางเดินรถที่จัดแบงเปนชองสําหรับการเดินรถโดยทําเครื่องหมาย
เปนเสนหรือแนวบงเปนชองไว
(5)
"ชองเดินรถประจําทาง" หมายความวา ชองเดินรถที่กําหนดใหเปนชองเดินรถสําหรับรถ
โดยสารประจําทางหรือรถบรรทุกคนโดยสารประเภทที่อธิบดีกําหนด

(6)
"ทางเดินรถทางเดียว" หมายความวา ทางเดินรถใดที่กําหนดใหผูขับรถขับไปในทิศทาง
เดียวกัน ตามเวลาที่เจาพนักงานจราจรกําหนด
(7)
"ขอบทาง" หมายความวา แนวริมของทางเดินรถ
(8)
"ไหลทาง" หมายความวา พื้นที่ที่ตอจากขอบไปทางดานขางซึ่งยังมิไดจัดทําเปนทางเทา
(9)
"ทางรวมทางแยก" หมายความวา พื้นที่ที่ทางเดินรถตั้งแตสองสายตัดผานกันรวมบรรจบกัน
หรือติดกัน
(10) "วงเวียน" หมายความวา ทางเดินรถที่กําหนดใหรถเดินรอบเครื่องหมายจราจรหรือสิ่งที่สราง
ขึ้นในทางรวมทางแยก
(11) "ทางเทา" หมายความวา พื้นที่ที่ทําไวสําหรับคนเดินซึ่งอยูขางใดขางหนึ่งของทาง หรือทั้งสอง
ขางของทาง หรือสวนที่อยูชิดขอบทางซึ่งใชเปนที่สําหรับคนเดิน
(12) "ทางขาม" หมายความวา พื้นที่ที่ทําไวสําหรับใหคนเดินขามทางโดยทําเครื่องหมายเปนเสน
หรือแนวหรือตอกหมุดไวบนทาง และใหหมายความรวมถึงพื้นที่ที่ทําใหคนเดินเทาขามไมวาในระดับใตหรือ
เหนือพื้นดินดวย
(13) "เขตปลอดภัย" หมายความวา พื้นที่ในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายแสดงไวใหเห็นไดชัดเจนทุก
เวลา สําหรับใหคนเดินเทาที่ขามทางหยุดรอหรือใหคนที่ขึ้นหรือลงรถหยุดรอกอนจะขามทางตอไป
(14) "ที่คับขัน" หมายความวา ทางที่มีการจราจรพลุกพลานหรือมีสิ่งกีดขวางหรือในที่ซึ่งมองเห็น
หรือทราบไดลวงหนาวาอาจเกิดอันตรายหรือความเสียหายแกรถหรือคนไดงาย
(15) "รถ" หมายความวา ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เวนแตรถไฟและรถราง
(16) "รถยนต" หมายความวา รถที่มีลอตั้งแตสามลอและเดินดวยกําลังเครื่องยนตกําลังไฟฟาหรือ
พลังงานอื่น ยกเวนรถที่เดินบนราง
(17) "รถจักรยานยนต" หมายความวา รถที่เดินดวยกําลังเครื่องยนต กําลังไฟฟาหรือพลังงานอื่น
และมีลอไมเกินสองลอ ถามีพวงขางมีลอเพิ่มอีกไมเกินหนึ่งลอ
(18) "รถจักรยาน" หมายความวา รถที่เดินดวยกําลังของผูขับขี่ที่มิใชเปนการลากเข็น
(19) "รถฉุกเฉิน" หมายความวา รถดับเพิลงและรถพยาบาลของราชการบริหารสวนกลางราชการ
บริหารสวนภูมิภาคและราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือรถอื่นที่ไดรับอนุญาตจากอธิบดีใชไฟสัญญาณ แสง
วับวาบ หรือใหใชเสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอยางอื่นตามที่จะกําหนดให
(20) "รถบรรทุก" หมายความวา รถยนตที่สรางขึ้นเพื่อใชบรรทุกสิ่งของหรือสัตว
(21) "รถบรรทุกคนโดยสาร" หมายความวา รถยนตที่สรางขึ้นเพื่อใชบรรทุกคนโดยสารเกินเจ็ดคน
(22) "รถโรงเรียน" หมายความวา รถบรรทุกคนโดยสารที่โรงเรียนใชรับสงนักเรียน
(23) "รถโดยสารประจําทาง" หมายความวา รถบรรทุกคนโดยสารที่เดินตามทางที่กําหนดไวและ
เรียกเก็บคาโดยสารเปนรายคนตามอัตราที่วางไวเปนระยะทางหรือตลอดทาง
(24) "รถแท็กซี่" หมายความวา รถยนตที่ใชรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคน
(25) "รถลากจูง" หมายความวา รถยนตที่สรางขึ้นเพื่อใชสําหรับลากจูงรถหรือเครื่องมือการเกษตร
หรือเครื่องมือการกอสราง โดยตัวรถนั้นเองมิไดใชสําหรับบรรทุกคนหรือสิ่งของ
(26) "รถพวง" หมายความวา รถที่เคลื่อนที่ไปโดยใชรถอื่นลากจูง

(27) "มาตรแท็กซี่" หมายความวา เครื่องแสดงอัตราและคาโดยสารของรถแท็กซี่โดยอาศัยเกณฑ
ระยะทางหรือเวลาการใชรถแท็กซี่หรือโดยอาศัยทั้งระยะทางและเวลาการใชรถแท็กซี่
(28) "ผูขับขี่" หมายความวา ผูขับรถ ผูประจําเครื่องอุปกรณการขนสงตามกฎหมายวาดวยการ
ขนสง ผูลากเข็นยานพาหนะ
(29) "คนเดินเทา" หมายความวา คนเดินและใหรวมตลอดถึงผูใชเกาอี้ลอสําหรับคนพิการหรือรถ
สําหรับเด็กดวย
(30) "เจาของรถ" หมายความรวมถึงผูมีรถไวในครอบครองดวย
(31) "ผูเก็บคาโดยสาร" หมายความวา ผูซึ่งรับผิดชอบในการเก็บคาโดยสารและผูดูแลคนโดยสาร
ที่อยูประจํารถบรรทุกคนโดยสาร
(32) "ใบอนุญาตขับขี่" หมายความวา ใบอนุญาตขับรถยนตตามกฎหมายวาดวยรถยนต ใบอนุญาต
สําหรับคนขับรถตามกฎหมายวาดวยรถจาง ใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมายวาดวยลอเลื่อน และใบอนุญาตผูประจํา
เครื่องอุปกรณการขนสงตามกฎหมายวาดวยการขนสง
(33) "สัญญาณจราจร" หมายความวา สัญญาณใด ๆ ไมวาจะแสดงดวยธง ไฟ ไฟฟา มือ แขน เสียง
นกหวีด หรือดวยวิธีอื่นใด สําหรับใหผูขับขี่ คนเดินเทา หรือคนที่จูง ขี่ หรือไลตอนสัตว ปฏิบัติตามสัญญาณนั้น
(34) "เครื่องหมายจราจร" หมายความวา เครื่องหมายใด ๆ ที่ไดติดตั้งไวหรือทําใหปรากฏในทาง
สําหรับใหผูขับขี่ คนเดินเทา หรือคนที่จูง ขี่ หรือไลตอนสัตว ปฏิบัติตามเครื่องหมายนั้น
(35) "รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
(36) "อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมตํารวจ
(37) "เจาพนักงานจราจร" หมายความวา ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งให
เปนเจาพนักงานจราจร
(38) "พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ตํารวจซึ่งปฏิบัติหนาที่ควบคุมการจราจร
(39) "อาสาจราจร" หมายความวา ผูซึ่งผานการอบรมตามหลักสูตรอาสาจราจรและไดรับแตงตั้ง
จากอธิบดีใหชวยเหลือการปฏับัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
(40) "ผูตรวจการ" หมายความวา ผูตรวจการตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกและผูตรวจการ
ตามกฎหมายวาดวยรถยตน
(มาตรา 4 "(40)" เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2542 มาตรา 3)
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจแตงตั้งเจา
พนักงานจราจรกับออกกฎกระทรวงกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้น เมื่อ
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
ลักษณะ 1
การใชรถ
หมวด 1
ลักษณะของรถที่ใชในทาง

มาตรา 6 หามมิใหผูใดนํารถที่มีสภาพไมมั่นคงแข็งแรง หรืออาจเกิดอันตรายหรืออาจทําใหเสื่อมเสียสุขภาพ
อนามัยแกผูใช คนโดยสารหรือประชาชนมาใชในทางเดินรถ รถที่ใชในทางเดินรถ ผูขับขี่ตองจัดใหมีเครื่องยนต
เครื่องอุปกรณและหรือสวนควบที่ครบถวนตามกฎหมายวาดวยรถยนต กฎหมายวาดวยการขนสงกฎหมายวาดวย
ลอเลื่อน
กฎหมายวาดวยรถลากหรือกฎหมายวาดวยรถจาง และใชการไดดี สภาพของรถที่อาจทําใหเสื่อมเสีย
สุขภาพอนามัยตามวรรคหนึ่งและวิธีการทดสอบใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 7 หามมิใหผูใดนํารถที่มิไดติดแผนปายเลขทะเบียน แผนปายเครื่องหมายเลขทะเบียนหรือปายประจํารถ
ตามกฎหมายวาดวยรถยนต กฎหมายวาดวยการขนสง กฎหมายวาดวยลอเลื่อน กฎหมายวาดวยรถลากหรือ
กฎหมายวาดวยรถจาง มาใชในทางเดินรถ
มาตรา 8 หามมิใหผูใดนํารถที่ผูขับขี่ไมอาจและเห็นทางพอแกความปลอดภัยมาใชในทางเดินรถเพื่อประโยชน
แหงมาตรานี้ ใหอธิบดีมีอํานาจออกระเบียบเกี่ยวกับการใชวัสดุกรองแสงกับรถที่นํามาใชในทางเดินรถได โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 9 หามมิใหผูใดนํารถที่เกิดเสียงอื้ออึงหรือมีสิ่งลากถูไปบนทางเดินรถมาใชในทางเดินรถ
มาตรา 10 หามมิใหผูใดนํารถที่มีลอหรือสวนที่สัมผัสกับผิวทางไมใชยางมาใชในทางเดินรถ เวนแตเปนรถที่
ไดรับยกเวนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือเปนรถที่ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานจราจร
มาตรา 10 ทวิ หามมิใหผูใดนํารถที่เครื่องยนตกอใหเกิดกาซ ฝุน ควัน ละอองเคมี หรือเสียงเกินเกณฑที่อธิบดี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาใชในทางเดินรถ
("มาตรา 10 ทวิ" เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535)
หมวด 2
การใชไฟหรือเสียงสัญญาณของเธอ
มาตรา 11 ในเวลาที่มีแสงสวางไมเพียงพอที่จะมองเห็นคน รถหรือสิ่งกีดขวางในทางไดโดยชัดแจงภายในระยะ
ไมนอยกวาหนึ่งรอยหาสิบเมตร ผูขับขี่ซึ่งขับรถในทางตองเปดไฟหรือใชแสงสวางตามประเภท ลักษณะ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 12 รถแตละชนิดที่ใชในทางเดินรถผูขับขี่ตองใชเสียงสัญญาณโดยเฉพาะดังตอไปนี้
(1)
เสียงแตร สําหรับรถยนตหรือรถจักรยานยนต และใหไดยินไดในระยะไมนอยกวาหกสิบเมตร
(2)
เสียงระฆัง สําหรับรถมา และใหยินไดในระยะไมนอยกวาสามสิบเมตร
(3)
เสียงกระดิ่ง สําหรับรถจักรยาน และใหไดยินในระยะไมนอยกวาสามสิบเมตร สวนรถอื่น
นอกจากที่กลาวขางตน ผูขับขี่ตองใชเสียงสัญญาณตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 13 หามมิใหผูขับขี่ซึ่งขับรถทุกชนิดในทางเดินรถใชไฟสัญญาณแสงวับวาบเสียงสัญญาณไซเรน เสียง
สัญญาณที่เปนเสียงนกหวีดเสียงที่แตกพรา เสียงหลายเสียง เสียงดังเกินสมควรหรือเสียงสัญญาณอยางอื่นตามที่

อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา อธิบดีมีอํานาจอนุญาตใหรถฉุกเฉิน รถในราชการทหารหรือ
ตํารวจหรือรถอื่นใชไฟสัญญาณวับวาบหรือใชเสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอยางอื่นได
ในการนี้อธิบดีจะกําหนดเงื่อนไขในการใชไฟสัญญาณหรือเสียงสัญญาณรวมทั้งกําหนดเครื่องหมายที่
แสดงถึงลักษณะของรถดังกลาวดวยก็ไดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 14 การใชเสียงสัญญาณ ผูขับขี่จะใชไดเฉพาะเมื่อจําเปนหรือปองกันอุบัติเหตุเทานั้น แตจะใชเสียงยาวหรือ
ซ้ําเกินควรไมได การใชเสียงสัญญาณของรถหรือการกําหนดเงื่อนไขในการใชเสียงสัญญาญในเขตหรือทองที่ใด
ใหอธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 15 รถที่บรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถ ขณะที่อยูในทางเดินรถและในเวลาตองเปดไฟตามมาตรา
11 หรือมาตรา 61 ผูขับขี่ตองจุดไฟสัญญาณแสงแดงหรือในเวลากลางวันตองติดธงสีแดงไวที่ตอนปลายสุดของ
สิ่งที่บรรทุกนั้น โดยจุดไฟสัญญาณหรือติดธงไวใหมองเห็นไดในระยะไมนอยกวาหนึ่งรอยหาสิบเมตร
ไฟสัญญาณแสงแดงหรือธงสีแดงตามวรรคหนึ่ง ลักษณะ หรือจํานวนเทาใดใหอธิบดีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 16 ผูขับขี่ซึ่งขับรถบรรทุกของเหลวไวไฟที่มีจุดวาบไฟในอุณหภูมิยี่สิบเอ็ดองศาเซลเซียสหรือต่ํากวานั้น
หรือที่บรรทุกกาซไวไฟ ตองปฏิบัติตามมาตรา 15 และมาตรา 56 แตไฟสัญญาณที่ใชนั้นตองมิใชเปนชนิดที่ใช
เชื้อเพลิง
มาตรา 17 ผูขับขี่ซึ่งขับรถที่ใชบรรทุกวัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายชนิดอื่นใด ตองจัดใหมีปายแสดงถึงวัตถุที่
บรรทุกและเครื่องดับเพลิง และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในการปองกันอันตราย ลักษณะและวิธีการติดปายแสดงถึง
วัตถุที่บรรทุกและเครื่องดับเพลิงตลอดจนเงื่อนไขในการปองกันอันตรายใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมวด 3
การบรรทุก
มาตรา 18 รถโรงเรียน รถบรรทุก หรือรถบรรทุกคนโดยสารจะใชบรรทุกคน สัตว หรือสิ่งของ ชนิดหรือประเภท
ใด ในลักษณะใด ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 19 ในกรณีที่มีความจําเปนจะตองบรรทุกคน สัตวหรือสิ่งของนอกเหนือไปจากหลักเกณฑ และวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง เมื่อเจาของรถรองขอเจาพนักงานจราจรจะผอนผันโดยอนุญาตเปนหนังสือเปนการ
ชั่วคราวเฉพาะรายก็ได
มาตรา 20 ผูขับขี่ซึ่งขับรถบรรทุกคน สัตว หรือสิ่งของตองจัดใหมีสิ่งปองกันมิให คน สัตว หรือสิ่งของที่บรรทุก
ตกหลน รั่วไหล สงกลิ่น สองแสงสะทอน หรือปลิวไปจากรถอันอาจกอเหตุเดือดรอน รําคาญ ทําใหทางสกปรก
เปรอะเปอน ทําใหเสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแกประชาชนหรือกอใหเกิดอันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสิน
ลักษณะ 2
สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร

มาตรา 21 ผูขับขี่ตองปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรที่ไดติดตั้งไวหรือทําใหปรากฎ
ในทาง หรือที่พนักงานเจาหนาที่แสดงใหทราบ สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจรและความหมายของสัญญาณ
จราจรและเครื่องหมายจราจร ใหอธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และใหมีรูปตัวอยางแสดงไวใน
ประกาศดวย
มาตรา 22 ผูขับขี่ตองปฏิบัติตามสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรที่ปรากฎขางหนาในกรณีตอไปนี้
(1)
สัญญาณจราจรไฟสีเหลืองอําพัน ใหผูขับขี่เตรียมหยุดรถหลังเสนใหรถหยุดเพื่อเตรียมปฏิบัติ
ตามสัญญาณที่จะปรากฎตอไปดังกลาวใน (2) เวนแตผูขับขี่ที่ไดเลยเสนใหรถหยุดไปแลวใหเลยไปได
(2)
สัญญาณจราจรไฟสีแดงหรือเครื่องหมายจราจรสีแดงที่มีคําวา "หยุด" ใหผูขับขี่หยุดรถหลัง
เสน ใหรถหยุด
(3)
สัญญาณจราจรไฟสีเขียวหรือเครื่องหมายจราจรสีเขียวที่มีคําวา "ไป" ใหผูขับขี่ขับรถตอไปได
เวนแตจะมีเครื่องหมายจราจรกําหนดไวเปนอยางอื่น
(4)
สัญญาณจราจรไฟลูกศรสีเขียวชี้ใหเลี้ยวหรือชี้ใหตรงไป หรือสัญญาณจราจรไฟสีแดงแสดง
พรอมกับสัญญาณจราจรไฟลูกศรสีเขียวชี้ใหเลี้ยวหรือชี้ใหตรงไป ใหผูขับขี่เลี้ยวรถหรือขับรถตรงไปไดตาม
ทิศทางที่ลูกศรชี้ และตองขับรถดวยความระมัดระวัง และตองใหสิทธิแกคนเดินเทาในทางขามหรือรถที่มา
ทางขวากอน
(5)
สัญญาณจราจรไฟกระพริบสีแดง ถาติดตั้งอยูที่ทางรวมทางแยกใดเปดทางดานใดใหผูขับขี่
ที่มาทางดานนั้นหยุดรถหลังเสนใหรถหยุด เมื่อเย็นวาปลอดภัยและไมเปนการกีดขวางการจราจรแลวจึงใหขับ รถ
ตอไปไดดวยความระมัดระวัง
(6)
สัญญาณจราจรไฟกระพริบสีเหลืองอําพัน ถาติดตั้งอยู ณ ที่ใดใหผูขับขี่ลดความเร็วของรถลง
และผานทางเดินรถนั้นไปดวยความระมัดระวัง ผูขับขี่ซึ่งจะขับรถตรงไปตองเขาอยูในชองเดินรถที่มีเครื่องหมาย
จราจรแสดงใหตรงไป สวนผูขับขี่ซึ่งจะเลี้ยวรถตองเขาอยูในชองเดินรถที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงใหเลี้ยว
จะตองเขาตั้งแตเริ่มมีเครื่องหมายจราจรแสดงใหปฏิบัติเชนนั้น (มาตรา 22(4) แกไขโดย พ.ร.บ. จราจรทางบก
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535)
มาตรา 23 ผูขับขี่ซึ่งขับรถในทางเดินรถที่มีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวหรือไฟสีแดงติดตั้งไวเหนือชองเดินรถ
มากกวาสองชองขึ้นไปตองปฏิบัติดังตอไปนี้
(1)
สัญญาณจราจรไฟสีแดงที่ทําเปนรูปกากบาทเฉียงอยูเหนือชองเดินรถใดหามมิใหผูขับขี่ขับรถ
ในชองเดินรถนั้น
(2)
สัญญาณจราจรไฟสีเขียวที่ทําเปนรูปลูกศรอยูเหนือชองเดินรถใดใหผูขับขี่ซึ่งขับรถในชอง
เดินรถนั้นขับรถผานไปได
มาตรา 24 ผูขับขี่ตองปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่พนักงานเจาหนาที่แสดงใหปรากฎขางหนาในกรณีตอไปนี้
(1)
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ยืน และเหยียดแขนซายออกไปเสมอระดับไหล ผูขับขี่ซึ่งขับรถมา
ทางดานหลังของพนักงานเจาหนาที่ตองหยุดรถ แตถาพนักงานเจาหนาที่ลดแขนขางที่เหยียดออกไปนั้นลงและ
โบกมือไปขางหนาใหผหูขับขี่ซึ่งหยุดรถอยูทางดานหลังขับรถผานไปได

(2)
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ยืนและเหยียดแขนขางใดขางหนึ่งออกไปเสมอระดับไหลและตั้งฝามือ
ขึ้น ผูขับขี่ซึ่งขับรถมาทางดานที่เหยียดแขนขางนั้นของพนักงานเจาหนาที่ตองหยุดรถแตถาพนักงานเจาหนาที่
พลิกฝามือที่ตั้งอยูนั้น แลวโบกผานศีรษะไปทางดานหลังใหผูขับขี่ซึ่งหยุดรถอยูนั้นขับรถผานไปได
(3)
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ยืนและเหยียดแขนทั้งสองขางออกไปเสมอระดับไหลและตั้งฝามือขึ้น
ผูขับขี่ ซึ่งขับรถมาทางดานที่เหยียดแขนทั้งสองขางของพนักงานเจาหนาที่ตองหยุดรถ
(4)
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ยืนและยกแขนขวาทอนลางตั้งฉากกับแขนทอนบนและตั้งฝามือขึ้น ผู
ขับขี่ ซึ่งขับรถมาทางดานหนาของพนักงานเจาหนาที่ตองหยุดรถ แตถาพนักงานเจาหนาที่พลิกฝามือที่ตั้งอยูนั้น
โบกไปดานหลัง ใหผูขับขี่ซึ่งหยุดรถอยูทางดานหนาของพนักงานเจาหนาที่ขับรถผานไปได
(5)
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ยืนและยกแขนขวาทอนลางตั้งฉากกับแขนทอนบนและตั้งฝามือขึ้น
สวนแขนซายเหยียดออกไปเสมอระดับไหลผูขับขี่ขับรถมาทางดานหนาและดานหลังของพนักงานเจาหนาที่ตอง
หยุดรถ การหยุดรถตามมาตรานี้ ใหหยุดหลังเสนใหรถหยุดในกรณีที่ทางเดินรถใดไมมีเสนใหรถหยุด ใหผูขับขี่
หยุดรถหางจากพนักงานเจาหนาที่ในระยะไมนอยกวาสามเมตร
มาตรา 25 ผูขับขี่ตองปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่พนักงานเจาหนาที่ไดแสดงดวยเสียงสัญญาณนกหวีดในกรณี
ตอไปนี้
(1)
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ใชเสียงสัญญาณนกหวีดยาวหนึ่งครั้งใหผูขับขี่หยุดรถทันที
(2)
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ใชเสียงสัญญาณนกหวีดสั้นสองครั้งติดตอกันใหผูขับขี่ขับผานไปได
มาตรา 26 ในทางเดินรถที่มีสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรตามมาตรา 22 หรือสัญญาณจราจรตามมาตรา
23 ถาพนักงานเจาหนาที่ผูควบคุมการจราจรในทางเดินรถนั้น เห็นสมควรเพื่อความปลอดภัยหรือความสะดวกใน
การจราจร จะใหสัญญาณจราจรเปนอยางอื่นก็ได ในกรณีเชนนี้ใหผูขับขี่ปฏิบัติการเดินรถตามสัญญาณที่พนักงาน
เจาหนาที่กําหนดให
มาตรา 27 สัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้เมื่อมีเหตุอันสมควรให
อธิบดีมีอํานาจแกไขเปลี่ยนแปลงไดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 28 หามมิใหผูใดนอกจากพนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานทํา ติดตั้งหรือทําใหปรากฏซึ่งสัญญาณจราจร
หรือเครื่องหมายจราจรในทางที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา 21
มาตรา 29 หามมิใหผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เปลี่ยนแปลง เคลื่อนยาย ขีดเขียน หรือทําใหไรประโยชน
ซึ่งสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจรที่พนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานติดตั้งไวหรือทําใหปรากฎในทาง
มาตรา 30 สัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรที่ทํา ติดตั้งหรือทําใหปรากฎในทางโดยฝาฝน มาตรา 28 หรือ
มาตรา 29 เจาพนักงานจราจรมีอํานาจยึด รื้อถอน ทําลายหรือทําใหสิ้นไปซึ่งสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมาย
จราจรนั้นได
ลักษณะ 3
การใชทางเดินรถ

หมวด 1
การขับรถ
มาตรา 31 นอกจากที่บัญญัติไวเปนพิเศษในลักษณะ 4 วาดวยการใชทางเดินรถที่จัดเปนชองเดินรถประจําทาง การ
ใชทางเดินรถใหเปนไปตามที่บัญญัติไวในลักษณะนี้
มาตรา 32 ในการใชทางเดินรถผูขับขี่ตองใชความระมัดระวังไมใหรถชนหรือโดนคนเดินเทาไมวาจะอยู ณ สวน
ใดของทาง และตองใหสัญญาณเตือนคนเดินเทาใหรูตัวเมื่อจําเปน โดยเฉพาะอยางยิ่ง เด็ก คนชรา หรือคนพิการที่
กําลังใชทาง ผูขับขี่ตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษในการควบคุมรถของตน
มาตรา 33 ในการขับรถ ผูขับขี่ตองขับรถในทางเดินรถดานซายและตองไมล้ํากึ่งกลางของทางเดินรถ เวนแตใน
กรณีตอไปนี้ ใหเดินทางขวาหรือล้ํากึ่งกลางของทางเดินรถได
(1)
ดานซายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปดการจราจร
(2)
ทางเดินรถนั้นเจาพนักงานจราจรกําหนดใหเปนทางเดินรถทางเดียว
(3)
ทางเดินรถนั้นกวางไมถึงหกเมตร
มาตรา 34 ในการใชทางเดินรถที่ไดจัดแบงชองเดินรถในทิศทางเดียวกันไวตั้งแตสองชองขึ้นไปหรือที่ไดจัดชอง
เดินรถประจําทางไวในชองเดินรถซายสุด ผูขับขี่ตองขับรถในชองซายสุดหรือใกลกับชองเดินรถประจําทาง เวน
แตในกรณีตอไปนี้ ใหเดินทางขวาของทางเดินรถได
(1)
ในชองเดินรถนั้นมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปดการจราจร
(2)
ทางเดินรถนั้น เจาพนักงานจราจรกําหนดใหเปนทางเดินรถทางเดียว
(3)
จะตองเขาชองทางใหถูกตองเมื่อเขาบริเวณใกลทางรวมทางแยก
(4)
เมื่อจะแซงขึ้นหนารถคันอื่น
"(5)
เมื่อผูขับขี่ขับรถดวยความเร็วสูงกวารถในชองเดินรถดานซาย (มาตรา 34 "(5)" เพิ่มโดย
พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535)
มาตรา 35 รถที่มีความเร็วชาหรือรถที่มีความเร็วต่ํากวาความเร็วของรถคันอื่นที่ขับในทิศทางเดียวกัน ผูขับขี่ตอง
ขับรถใหใกลขอบทางเดินรถดานซายเทาที่จะกระทําได
ผูขับขี่รถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสาร รถจักรยานยนตในทางเดินรถซึ่งไดแบงชองเดินรถในทิศทาง
เดียวกันไว ตั้งแตสองชองขึ้นไปหรือไดจัดชองเดินรถประจําทางดานซายไวโดยเฉพาะตองขับรถในชองเดินรถ
ดานซายสุดหรือใกลเคียงกับชองเดินรถประจําทางแลวแตกรณี
ความในวรรคสองมิใหใชบังคับแกรถยนตบรรทุกสวนบุคคลที่มีน้ําหนักไมเกินหนึ่งพันหกรอยกิโลกรัม
และรถยนตนั่งสวนบุคคลเกินเจ็ดคน ตามกฎหมายวาดวยรถยนต ("มาตรา 35" แกไขโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539
มาตรา 36 ผูขับขี่ซึ่งจะเลี้ยวรถใหรถคันอื่นผานหรือแซงขึ้นหนาเปลี่ยนแปลงชองเดินรถ ลดความเร็วของรถ จอด
รถ หรือหยุดรถ ตองใหสัญญาณดวยมือและแขนตามมาตรา 37 หรือไฟสัญญาณตามมาตรา 38 หรือสัญญาณอยาง
อื่นตามขอบังคับของเจาพนักงานจราจร

ถาโดยสภาพของรถ สภาพของการบรรทุกหรือสภาพของทัศนวิสัยการใหสัญญาณดวยมือและแขนตามวรรคหนึ่ง
ไมอาจทําใหผูขับขี่ซึ่งขับรถสวนมาหรือตามมาขางหลังมองเห็นไดผูขับขี่ตองใหไฟสัญญาณ
ผูขับขี่ตองใหสัญญาณดวยมือและแขน
ไฟสัญญาณหรือสัญญาณอยางอื่นตามวรรคหนึ่งกอนที่จะเลี้ยวรถ เปลี่ยนชองเดินรถ จอดรถหรือหยุดรถ
เปนระยะทางไมนอยกวาสามสิบเมตร ผูขับขี่ตองใหสัญญาณดวยมือและแขน ไฟสัญญาณหรือสัญญาณอยางอื่น
ตามวรรคหนึ่ง ใหผูขับขี่ซึ่งขับรถอื่นเห็นไดในระยะไมนอยกวาหกสิบเมตร
มาตรา 37 การใหสัญญาณดวยมือและแขน ใหปฏิบัติดังตอไปนี้
(1)
เมื่อจะลดความเร็วของรถ ใหผูขับขี่ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหลและโบก
มือขึ้นลงหลายครั้ง
(2)
เมื่อจะหยุดรถ ใหผูขับขี่ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหลยกแขนขวาทอนลางตั้ง
ฉากกับแขนทอนบนและตั้งฝามือขึ้น
(3)
เมื่อจะใหรถคันอื่นผานหรือแซงขึ้นหนาใหผูขับขี่ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับ
ไหล และโบกมือไปทางขางหนาหลายครั้ง
(4)
เมื่อจะเลี้ยวขวาหรือเปลี่ยนชองเดินรถไปทางขวาใหผูขับขี่ยืนแขนขวาตรงออกไปนอกรถ
เสมอระดับไหล
(4) เมื่อจะเลี้ยวซายหรือเปลี่ยนชองเดินรถไปทางซายใหผูขับขี่ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล
และงอขอมือชูขึ้นโบกไปทางซายหลายครั้ง เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้
ในกรณีที่รถยนตนั้นมีเครื่องขับอยูทางดานซายใหผูขับขี่ใชไฟสัญญาณแทนการใชสัญญาณดวยมือและ
แขน
มาตรา 38 การใหไฟสัญญาณของผูขับขี่รถยนตหรือรถจักรยานยนตใหปฏิบัติดังตอไปนี้
(1)
เมื่อจะหยุดรถ ผูขับขี่ตองใหไฟสัญญาณสีแดงที่ทายรถ
(2)
เมื่อจะเลี้ยวรถ เปลี่ยนชองเดินรถหรือแซงขึ้นหนารถคันอื่นผูขับขี่ตองใหสัญญาณยกเลี้ยวสี
เหลืองอําพัน หรือใหไฟสัญญาณกระพริบสีขาวหรือสีเหลืองอําพันที่ติดอยูหนารถหรือขางรถและไฟสัญญาณ
กระพริบสีแดงหรือสีเหลืองอําพันที่ติดอยูทายรถไปในทิศทางที่จะเลี้ยวเปลี่ยนชองเดินรถ หรือแซงขึ้นหนารถคัน
อื่น"
(3)
เมื่อจะใหรถคันอื่นแซงขึ้นหนาผูขับขี่ตองใหไฟสัญญาณยกเลี้ยวสีเหลืองอําพันหรือให
ไฟสัญญาณกระพริบสีแดงหรือสีเหลืองอําพันที่ติดอยูทายรถทางดานซายของรถ (มาตรา 38(2)" แกไขโดย พ.ร.บ.
จราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2535)
มาตรา 39 เมื่อขับรถสวนกัน ใหผูขับขี่ขับรถชิดดานซายของทางเดินรถโดยใหถือกึ่งกลางของทางเดินรถเปนหลัก
แตถาทางเดินรถใดไดจัดแบงเปนชองเดินรถไวใหถือเสนหรือแนวที่แบงนั้นเปนหลักในทางเดินรถที่แคบ เมื่อขับ
รถสวนกันผูขับขี่แตละฝายตองลดความเร็วของรถเพื่อใหรถสวนกันไดโดยปลอดภัย ในทางเดินที่แคบซึ่งไมอาจ
ขับรถสวนกันไดโดยปลอดภัย เมื่อขับรถสวนกันผูขับขี่ซึ่งขับรถคันที่ใหญกวาตองหยุดรถใหชิดขอบทางเดินรถ
ดานซายเพื่อใหผูขับขี่ซึ่งขับรถคันที่เล็กกวาผานไปได ในทางเดินรถที่มีสิ่งกีดขวางอยูขางหนา ผูขับขี่ตองลด
ความเร็วของรถหรือหยุดรถเพื่อใหรถคันที่สวนมาผานไปได

มาตรา 40 ผูขับขี่ตองขับรถใหหางรถคันหนาพอสมควรในระยะที่จะหยุดรถไดโดยปลอดภัยในเมื่อจําเปนตอง
หยุดรถ ผูขับขี่ซึ่งขับรถขึ้นสะพานหรือทางลาดชันตองใชความระมัดระวังไมใหรถถอยหลังไปโดนรถคันอื่น
มาตรา 41 ทางเดินรถใดที่มีเครื่องหมายจราจรใหเปนทางเดินรถทางเดียว ใหผูขับขี่ขับรถไปตามทิศทางที่ได
กําหนดไว
มาตรา 42 ทางเดินรถใดที่มีเครื่องหมายจราจรแบงทางเดินรถออกเปนสองทางสําหรับรถเดินขึ้นทางหนึ่ง ลองทาง
หนึ่ง โดยมีชองวางคั่นกลางหรือทําเครื่องหมายจราจรกีดกั้นแสดงวาทางเดินรถนั้นมีการแบงออกเปนสองทาง
ดังกลาว ใหผูขับขี่ขับรถชิดดานซายของทางเดินรถ
มาตรา 43 หามมิใหผูขับขี่ขับรถ
(1)
ในขณะหยอนความสามารถในอันที่จะขับ
(2)
ในขณะเมาสุราหรือของเมาอยางอื่น
(3)
ในลักษณะกีดขวางการจราจร
(4)
โดยประมาทหรือนาหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสิน
(5)
ในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดาหรือไมอาจแลเห็นทางดานหนาหรือ
ดานหลังดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดานไดพอแกความปลอดภัย
(6)
ครอมหรือทับเสนหรือแนวแบงชองเดินรถ เวนแตเมื่อเปลี่ยนชองเดินรถ เลี้ยวรถหรือกลับรถ
(7)
บนทางเทาโดยไมมีเหตุอันสมควร เวนแตรถลากเข็นสําหรับทารก คนปวยหรือคนพิการ
(8)
โดยไมคํานึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดรอนของผูอื่น
"มาตรา 43 ทวิ หามมิใหผูขับขี่เสพยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษ หรือเสพวัตถุที่ออก
ฤทธิ์ตอจิตและประสาทตามกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาททั้งนี้ตามที่อธิบดีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหเจาพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน พนักงานเจาหนาที่หรือผูตรวจการมี
อํานาจจัดใหมีการตรวจสอบผูขับขี่รถบางประเภทตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาวาไดเสพ
ยาเสพติดใหโทษหรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทตามวรรคหนึ่งหรือไม และหากผลการตรวจสอบใน
เบื้องตนปรากฎวาผูขับขี่นั้นไมไดเสพก็ใหผูขับขี่นั้นขับรถตอไปได
ในกรณีผูขับขี่ตามวรรคสองไมยอมใหตรวจสอบ ใหเจาพนักงานจราจร พนักงานสอบสวนพนักงาน
เจาหนาที่ หรือผูตรวจการมีอํานาจกักตัวผูนั้นไว เพื่อดําเนินการตรวจสอบไดภายในระยะเวลาเทาที่จําเปนแหง
กรณีเพื่อใหการตรวจสอบเสร็จสิ้นไปโดยเร็วและเมื่อผูนั้นยอมรับการตรวจสอบแลว หากผลการตรวจสอบใน
เบื้องตนปรากฎวาไมไดเสพ ก็ใหปลอยตัวไปทันที การตรวจสอบตามมาตรานี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ("มาตรา 43 ทวิ" บัญญัติเพิ่มโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535
มาตรา 3 และหลังสุดแกไขโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2542 มาตรา 4)
มาตรา 43 ตรี ในกรณีเหตุอันควรเชื่อวาผูขับขี่ผูใดฝาฝนมาตรา 43 (1) หรือ (2) ผูตรวจการมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุด
รถและสั่งใหมีการทดสอบตามมาตรา 142 ดวย

มาตรา 43 จัตวา ในกรณีที่ผูตรวจการพบวาผูขับขี่ผูใดฝาฝนมาตรา 43 (1) หรือ (2) หรือมาตรา 43 ทวิ วรรคหนึ่ง
ใหผูตรวจการสงตัวผูนั้นพรอมพยานหลักฐานในเบื้องตนแกพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจโดยเร็ว แตไมตองเกิน
หกชั่วโมงนับแตเวลาที่พบการกระทําความผิดดังกลาวเพื่อดําเนินคดีตอไป
มาตรา 43 เบญจ ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 43 ทวิ และมาตรา 43 ตรี ใหผูตรวจการแสดงบัตรประจําตัวของ
ตนซึ่งออกตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกหรือกฎหมายวาดวยรถยนตตอผูซึ่งเกี่ยวของ" ("มาตรา 43 ตรี ถึง
มาตรา 43 เบญจ" เพิ่มโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2542 มาตรา 5)
หมวด 2
การขับแซงและผานขึ้นหนา
"มาตรา 44 ผูขับขี่ซึ่งประสงคจะขับรถแซงเพื่อขึ้นหนารถอื่นในทางเดินรถซึ่งไมไดแบงชองทางเดินรถไว ตองให
สัญญาณโดยกระพริบไฟหนาหลายครั้ง หรือใหไฟสัญญาณยกเลี้ยวขวาหรือใหเสียงสัญญาณดังพอที่จะใหผูขับขี่
ซึ่งขับรถคันหนาใหสัญญาณตอบตามมาตรา 37(3) หรือมาตรา 38(3) และเมื่อเห็นวาไมเปนการกีดขวางรถอื่นที่
กําลังแซงแลว จึงจะแซงขึ้นหนาได
การแซงตองแซงดานขวาโดยมีระยะหางจากรถที่ถูกแซงพอสมควร เมื่อเห็นวาไดขับผานขึ้นหนารถที่ถูกแซงไป
ในระยะที่หางเพียงพอแลวจึงจะขับชิดซายของทางเดินรถได ("มาตรา 44" วรรคหนึ่ง แกไขโดย พ.ร.บ.จราจรทาง
บก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535)
มาตรา 45 หามมิใหผูขับขี่ขับรถแซงเพื่อขึ้นหนารถอื่นดานซายเวนแตในกรณีตอไปนี้
(1)
รถที่จะถูกแซงกําลังเลี้ยวขวาหรือใหสัญญาณวาจะเลี้ยวขวา
(2)
ทางเดินรถนั้นไดจัดแบงเปนชองเดินรถในทิศทางเดียวกันไวตั้งแตสองชองขึ้นไป การขับรถ
แซงดานซายตาม (1) หรือ (2) จะกระทําไดเมื่อไมมีรถอื่นตามมาในระยะกระชั้นชิดและมีความปลอดภัยพอ
มาตรา 46 หามมิใหผูขับขี่ขับรถแซงเพื่อขันหนารถอื่นในกรณีตอไปนี้
(1)
เมื่อรถกําลังขึ้นทางชัน ขันสะพาน หรืออยูในทางโคง เวนแตจะมีเครื่องหมายจราจรใหแซงได
(2)
ภายในระยะสามสิบเมตรกอนถึงทางขาม ทางรวมทางแยกวงเวียนหรือเกาะที่สรางไวหรือ
ทางเดินรถที่ตัดขามทางรถไฟ
(3)
เมื่อมีหมอก ฝน ฝุนหรือควัน จนทําใหไมอาจเห็นทางขางหนาไดในระยะหกสิบเมตร
(4)
เมื่อเขาที่คับขันหรือเขตปลอดภัย
มาตรา 47 หามมิใหผูขับขี่ขับแซงหรือผานขึ้นหนารถอื่นล้ําเขาไปในเสนกึ่งกลางของทางเดินรถที่กําหนดไว หรือ
ที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงเขตอันตรายหรือเขตใหใชความระมัดระวังบนทางเดินรถ
ในกรณีที่ทางเดินรถดานซายมีสิ่งกีดขวางที่เปนอุปสรรคแกการจราจรและทางเดินรถดานขวามีความ
กวางเพียงพอ ผูขับขี่จะขับรถหลีกสิ่งกีดขวางล้ําเขาไปในเสนกึ่งกลางของทางเดินรถที่เจาพนักงานจราจรกําหนด
ไวก็ไดในเมื่อไมกีดขวางการจราจรของรถที่สวนทางมา

มาตรา 48 หามมิใหผูขับขี่ขับรถแซงหรือผานขึ้นหนารถคันอื่นล้ําเขาไปในชองเดินรถประจําทาง เวนแตในกรณีที่
มีสิ่งกีดขวางการจราจรในทางเดินรถขางหนาหรือเมื่อตองปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานจราจรแตทั้งนี้จะขับรถ
อยูในชองเดินรถประจําทางไดเพียงเทาที่จําเปนเทานั้น
มาตรา 49 เมื่อไดรับสัญญาณของแซงขึ้นหนาจากรถคันที่อยูขางหลังผูขับขี่ซึ่งขับรถที่มีความเร็วชาหรือรถที่ใช
ความเร็วต่ํากวาความเร็วของรถอื่นที่ขับไปในทิศทางเดียวกัน ตองยอมใหรถที่ใชความเร็วสูงกวาผานขึ้นหนาผูขับ
ขี่ที่ถูกขอทางตองใหสัญญาณตอบตามมาตรา 37(3) หรือมาตรา 38(3)
เมื่อเห็นวาทางเดินรถขางหนาปลอดภัยและไมมีรถอื่นสวนทางมาในระยะกระชั้นชิดและตองลด
ความเร็วของรถและขับรถชิดซายของทางเดินรถเพื่อใหรถที่จะแซงผานขึ้นหนาไดโดยปลอดภัย
หมวด 3
การออกรถ การเลี้ยวรถและการกลับรถ
มาตรา 50 การขับรถออกจากที่จอด ถามีรถจอดหรือมีสิ่งกีดขวางอยูขางหนาผูขับขี่ตองใหสัญญาณดวยมือและ
แขนตามมาตรา 37 หรือไฟสัญญาณตามมาตรา 3 และจะขับรถไปไดเมื่อเห็นวาปลอดภัยและไมเปนการกีดขวาง
จราจรของรถอื่น
มาตรา 51 การเลี้ยวรถ ใหปฏิบัติดังนี้
(1)
ถาจะเลี้ยวซาย
(ก)
ในกรณีที่ไมไดแบงชองเดินรถไว ใหผูขับขี่ขับรถชิดทางเดินรถดานซาย
(ข)
ในกรณีที่มีการแบงชองเดินรถไวและมีเครื่องหมายจราจรแสดงใหเลี้ยวซายได ใหผู
ขับขี่ขับรถในชองเดินรถสําหรับรถที่จะเลี้ยวซาย ทั้งนี้ กอนถึงทางเลี้ยวไมนอยกวาสามสิบเมตร
(ค)
ในกรณีที่มีชองเดินรถประจําทางอยูทางเดินรถดานซายสุด ใหผูขับขี่ขับรถชิดชอง
เดินรถประจําทางกอนถึงทางเลี้ยวไมนอยกวาสามสิบเมตร และจะเลี้ยวรถผานเขาไปในชองเดินรถประจําทางได
เฉพาะในบริเวณที่มีเครื่องหมายจราจรใหเลี้ยงรถผานไดเทานั้น
(2)
ถาจะเลี้ยวขวา
(ก)
สําหรับทางเดินรถที่ไมไดแบงชองเดินรถไวใหผูขับขี่ขับรถชิดทางดานขวาของแนว
กึ่งกลางของทางเดินรถกอนถึงทางเลี้ยวไมนอยกวาสามสิบเมตร
(ข)
สําหรับทางเดินรถที่ไดแบงชองเดินรถในทิศทางเดียวกันไวตั้งแตสองชองขึ้นไปให
ผูขับขี่ขับรถชิดทางดานขวาสุดของทางเดินรถหรือในชองที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงใหเลี้ยวขวาได ทั้งนี้กอนถึง
ทางเลี้ยวไมนอยกวาสามสิบเมตร
(ค)
ในกรณีที่ชองเดินรถประจําทางอยูทางเดินรถดานขวาสุดใหผูขับขี่รถชิดชองเดินรถ
ประจําทางกอนถึงทางเลี้ยวไมนอวกวาสามสิบเมตร และจะเลี้ยวรถผานเขาไปในชองเดินรถประจําทางไดเฉพาะ
ในบริเวณที่มีเครื่องหมายจราจรใหเลี้ยวรถผานไดเทานั้น
(ง)
สําหรับทางเดินรถที่มีเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่แสดงสัญญาณ
จราจรดวยมือและแขน ใหผูขับขี่ขับรถเลี้ยวขวาผานไปโดยไดไมตองออมเจาพนักงานจราจรหรือพนักงาน
เจาหนาที่

(จ)
เมื่อรถอยูในทางรวมทางแยก ผูขับขี่ตองใหรถที่สวนมาในทางเดินรถทางเดียวกัน
ผานทางรวมทางแยกไปกอน เมื่อเห็นวาปลอดภัยแลวจึงใหเลี้ยวขวาไปได
(3)
ถาจะเลี้ยวออมวงเวียนหรือเกาะที่สรางไว ใหผูขับขี่ขับรถออมไปทางซายของวงเวียนหรือ
เกาะนั้น ในกรณีตาม (1) และ (2) ผูขับขี่ตองใชความระมัดระวังและตองหยุดใหทางแกผูที่กําลังขามทางและรถที่
กําลังผานทางรวมทางแยกจากทางดานอื่นกอน เวนแตในกรณีที่มีรถเลี้ยวซายและเลี้ยวขวาพรอมกัน ใหรถเลี้ยว
ซายใหทางแกรถเลี้ยวขวากอน
"มาตรา 52 ในทางเดินรถที่สวนกันได หามมิใหผูขับขี่กลับรถหรือเลี้ยวรถทางขวาในเมื่อมีรถอื่นสวนหรือตามมา
ในระยะนอยกวาหนึ่งรอยเมตร เวแตเมื่อเห็นวาปลอดภัยและไมเปนการกีดขวางการจราจรของรถอื่น" ("มาตรา
52" แกไขโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535)
มาตรา 53 หามมิใหผูขับขี่
(1)
เลี้ยวรถหรือกลับรถในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายหามเลี้ยวขวาหามเลี้ยวซายหรือหามกับรถ
(2)
กลับรถที่เขตปลอดภัย ที่คับขันบนสะพานหรือในระยะหนึ่งรอยเมตรจากทางราบของเชิง
สะพาน
(3) กลับรถที่ทางรวมทางแยก เวนแตจะมีเครื่องหมายจราจรใหกลับรถในบริเวณดังกลาวได
หมวด 4
การหยุดรถและจอดรถ
มาตรา 54 การหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถ ผูขับขี่ตองใหสัญญาณดวยมือและแขนตามมาตรา 37 หรือ
ไฟสัญญาณตามมาตรา 38 กอนที่จะหยุดรถหรือจอดรถในระยะไมนอยกวาสามสิบเมตรและจะหยุดรถหรือจอด
รถไดเมื่อผูขับขี่เห็นวาปลอดภัย และไมเปนการกีดขวางการจราจรผูขับขี่ตองจอดรถทางดานซายของทางเดินรถ ผู
ขับขี่ตองจอดรถทางดานซายของทางเดินรถและจอดรถใหดานซายของรถขนานชิดกับขอบทางหรือไหลทางใน
ระยะหางไมเกินยี่สิบหาเซนติเมตรหรือจอดรถตามทิศทางหรือดานหนึ่งดานใดของทางเดินรถที่เจาพนักงาน
จราจรกําหนดไว แตในกรณีมีชองเดินรถประจําทางอยูทางดานซายสุดของทางเดินรถ หามมิใหผูขับขี่จอดรถใน
ลักษณะดังกลาวในเวลาที่กําหนดใหใชชองเดินรถประจําทางนั้น
มาตรา 55 หามมิใหผูขับขี่หยุดรถ
(1)
ในชองเดินรถ เวนแตหยุดชิดขอบทางดานซายของทางเดินรถในกรณีไมมีชองเดินรถประจํา
ทาง
(2)
บนทางเทา
(3)
บนสะพานหรือในอุโมงค
(4)
ในทางรวมทางแยก
(5)
ในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรหามหยุดรถ
(6)
ตรงปากทางเขาออกของอาคารหรือทางเดินรถ
(7)
ในเขตปลอดภัย

(8)* ในลักษณะกีดขวางการจราจร
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกผูขับขี่ซึ่งจะเปนตองหยุดรถเพราะมีสิ่งกีดขวางอยูในทางเดินรถหรือ
เครื่องยนตหรือเครื่องอุปกรณของรถขัดของ หรือในกรณีที่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจร
(มาตรา 55(8) เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535)
มาตรา 56 ในกรณีที่เครื่องยนตหรือเครื่องอุปกรณของรถขัดของจนตองจอดรถในทางเดินรถผูขับขี่ตองนํารถให
พนทางเดินรถโดยเร็วที่สุด ในกรณีตามวรรคหนึ่งถาจําเปนตองจอดรถอยูในทางเดินรถ ผูขับขี่ตองจอดรถใน
ลักษณะที่ไมกีดขวางการจราจร และตองแสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณตามลักษณะและเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา 57 เวนแตจะไดมีบทบัญญัติ กฎ หรือขอบังคับตามพระราชบัญญัตินี้กําหนดไวเปนอยางอื่นหามมิใหผูขับขี่
จอดรถ
(1)
บนทางเทา
(2)
บนสะพานหรือในอุโมงค
(3)
ในทางรวมทางแยก หรือในระยะสิบเมตรจากทางรวมทางแยก
(4)
ในทางขาม หรือในระยะสามเมตรจากทางขาม
(5)
ในเขตที่เครื่องหมายจราจรหามจอดรถ
(6)
ในระยะสามเมตรจากทอน้ําดับเพลิง
(7)
ในระยะสิบเมตรจากที่ตั้งสัญญาณจราจร
(8)
ในระยะสิบหาเมตรจากทางรถไฟผาน
(9)
ซอนกันกับรถอื่นที่จอดอยูกอนแลว
(10) ตรงปากทางเขาออกของอาคารหรือทางเดินรถ หรือในระยะหาเมตรจากปากทางเดินรถ
(11) ระหวางเขตปลอดภัยกับขอบทางหรือในระยะสิบเมตรนับจากปลายสุดของเขตปลอดภัยทั้ง
สองขาง
(12) ในที่คับขัน
(13) ในระยะสิบหาเมตรกอนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจําทางและเครื่องหมายไปอีกสามเมตร
(14) ในระยะสามเมตรจากตูไปรษณีย
(15) ในลักษณะกีดขวางการจราจร
มาตรา 58 การจอดรถในทางเดินรถที่ผูขับขี่ไมอาจอยูควบคุมรถนั้น ผูขับขี่ตองหยุดเครื่องยนตและหามลอรถนั้น
ไว การจอดรถในทางเดินรถที่เปนทางลาดหรือชัน ผูขับขี่ตองหันลอหนาของรถเขาขอบทาง
"มาตรา 59 เจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูขับขี่เคลื่อนยายรถที่หยุดหรือ จอดอยูอัน
เปนการฝาฝนบทแหงพระราชบัญญัตินี้ได
เจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเคลื่อนยายรถที่หยุดหรือจอดอยูอันเปนการฝาฝน บท
แหงพระราชบัญญัตินี้ หรือใชเครื่องมือบังคับไมใหเคลื่อนยายรถดังกลาวได

การเคลื่อนยายรถหรือใชเครื่องมือบังคับใหรถที่หยุดหรือจอดอยูไมใหเคลื่อนยายไดตามวรรคสอง เจา
พนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่ไมตองรับผิดสําหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามมาตรา
นี้ เวนแตความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ
เจาของรถหรือผูขับขี่ตองชําระคาใชจายในการที่รถถูกเคลื่อนยายหรือถูกใชเครื่องมือบังคับไมให
เคลื่อนยาย
ตลอดจนคาดูแลรักษารถระหวางที่อยูในความครอบครองของเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่
ทั้งนี้ ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งตองกําหนดอัตราคาใชจายไมนอยกวาคันและหารอยบาทและคาดูแลรักษาไมนอยกวาวันละสองรอย
บาท
เงินที่ไดจากเจาของรถหรือผูขับขี่ไมชําระคาใชจายและคาดูแลรักษาตามวรรคสี่ เปนรายไดที่ไมตอง
นําสงกระทรวงการคลังและใหนํามาเปนคาใชจายในการปฏิบัติการตามมาตรานี้ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดใน
กรณีที่เจาของรถหรือผูขับขี่ไมชําระคาใชจายและคาดูแลรักษาตามวรรสี่
เจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดหนวงรถนั้นไวไดจนกวาจะไดรับชําระคาใชจาย
และคาดูแลรักษาดังกลาว โดยในระหวางที่ยึดหนวงนั้นใหคํานวณคาดูแลรักษาเปนรายวัน ถาพนกําหนดสาม
เดือนแลวเจาของรถหรือผูขับขี่ยังไมชะรําคาใชจายและคาดูแลรักษาดังกลาว ใหเจาพนักงานจราจรหรือพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจนํารถนั้นออกขายทอดตลาดไดเงินจากการขายทอดตลาด เมื่อไดหักคาใชจายและคาดูแลรักษาที่
คางชําระแลว เหลือเงินเทาใดใหคืนแกเจาของหรือผูมีสิทธิที่แทจริงตอไป ("มาตรา 59" แกไขโดย พ.ร.บ.จราจร
ทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535)
มาตรา 60 การหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถนอกเขตเทศบาลผูขับขี่ตองหยุดรถหรือจอดรถ ณ ที่ซึ่งผูขับขี่
ซึ่งขับรถอื่นจะเห็นไดในระยะไมนอยกวาหนึ่งรอยหาสิบเมตร
มาตรา 61 ในเวลาที่มีแสงสวางไมเพียงพอที่ผูขับขี่จะมองเห็นรถที่จอดในทางเดินรถไดโดยชัดแจงในระยะไม
นอยกวาหนึ่งรอยหาสิบเมตร ผูขับขี่ซึ่งจอดรถในทางเดินรถหรือไหลทางตองเปดไฟหรือใชแสงสวางตาม
ประเภท ลักษณะ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 62 ในทางเดินรถตอนใดที่มีทางรถไฟผาน ถาปรากฏวา
(1)
มีเครื่องหมายหรือสัญญาณระวังรถไฟแสดงวารถไฟกําลังจะผาน
(2)
มีสิ่งปดกั้นหรือมีเจาหนาที่ใหสัญญาณแสดงวารถไฟกําลังจะผาน
(3)
มีเสียงสัญญาณของรถไฟหรือรถไฟกําลังแลนผานเขามาใกลอาจเกิดอันตรายในเมื่อจะขับรถ
ผานไป ผูขับขี่ตองลดความเร็วของรถและหยุดรถใหหางจากทางรถไฟไมนอยกวาหาเมตรเมื่อรถไฟผานไป แลว
และมีเครื่องหมายหรือสัญญาณใหรถผานได ผูขับขี่จึงจะขับรถผานไปได
มาตรา 63 ในทางเดินรถตอนใดที่มีทางรถไฟผานไมวาจะมีเครื่องหมายระวังรถไฟหรือไม ถาทางรถไฟนั้นไมมี
สัญญาณระวังรถไฟหรือสิ่งปดกั้น ผูขับขี่ตองลดความเร็วของรถและหยุดรถหางจากทางรถไฟในระยะไมนอย
กวาหาเมตร เมื่อเห็นวาปลอดภัยแลวจึงจะขับรถผานไปได

มาตรา 64 ในขณะที่ผูขับขี่รถโรงเรียนหยุดรถในทางเดินรถเพื่อรับสงนักเรียนขึ้นหรือลง ใหผูขับขี่ซึ่งขับรถอื่น
ตามมาในทิศทางเดียวกันหรือสวนกันกับรถโรงเรียนใชความระมัดระวังและลดความเร็วของรถ เมื่อเห็นวา
ปลอดภัยจึงใหขับรถผานไปได
ลักษณะ 4
การใชทางเดินรถที่จัดเปนชองเดินรถประจําทาง
มาตรา 65 เมื่อเจาพนักงานจราจรไดประกาศกําหนดใหชองเดินรถใดเปนชองเดินรถประจําทาง ผูขับขี่รถโดยสาร
ประจําทางและรถบรรทุกคนโดยสารตามประเภทที่อธิบดีกําหนด
ซึ่งอยูในระหวางรับสงหรือบรรทุกคนโดยสารตองขับขี่รถภายในชองเดินรถประจําทาง และจะขับขี่รถออกนอก
ชองเดินรถประจําทางไดเมื่อมีสิ่งกีดขวางอยูในชองเดินรถประจําทางนั้น หรือเมื่อตองปฏิบัติตามคําสั่งของ
พนักงานเจาหนาที่
รถบรรทุกคนโดยสารประเภทใดจะตองเดินในชองเดินรถประจําทางใหเปนไปตามที่อธิบดีกําหนด โดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในการประกาศกําหนดใหชองเดินรถใดเปนชองเดินรถประจําทางตามวรรคหนึ่ง จะ
กําหนดเวลาการใชชองเดินรถประจําทางไวดวยก็ได
กรณีจําเปนเกี่ยวกับการจราจร เจาพนักงานจราจรมีอํานาจประกาศใหรถบรรทุกคนโดยสารประเภท
หนึ่งประเภทใดที่อธิบดีกําหนดตามวรรคสองจะตองเดินในชองเดินรถประจําทางในทางสายใดตอนใดก็ได
มาตรา 66 หามมิใหผูขับขี่รถอื่นนอกจากรถโดยสารประจําทางหรือรถบรรทุกคนโดยสารประเภทที่อธิบดีกําหนด
ขับรถในชองเดินรถประจําทาง เวนแตจะปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
ลักษณะ 5
ขอกําหนดเกี่ยวกับความเร็วของรถ
มาตรา 67 ผูขับขี่ตองขับรถดวยอัตราความเร็วตามที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือตามเครื่องหมายจราจรที่ไดติดตั้ง
ไวในทางเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไวตามวรรคหนึ่ง จะกําหนดอัตราความเร็วขั้นสูงหรือขั้นต่ําก็ได แตตองไม
เกินอัตราความเร็วที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 68 ผูขับขี่ซึ่งจะเลี้ยวรถ ใหรถอื่นแซงหรือผานขึ้นหนา จอดรถ หยุดรถ หรือกลับรถ ตองลดความเร็วของรถ
มาตรา 69 ผูขับขี่ซึ่งขับรถในทางเดินรถบนเนินเขา บนสะพาน ที่เชิงสะพาน ที่แคบทางโคง ทางลาด ที่คับขัน หรือ
ที่มีหมอก ฝน ฝุนหรือควัน จนทําใหไมอาจเห็นทางขางหนาไดในระยะหกสิบเมตร ตองลดความเร็วของรถใน
ลักษณะที่จะใหเกิดความปลอดภัย
มาตรา 70 ผูขับขี่ซึ่งขับรถเขาใกลทางรวมทางแยก ทางขาม เสนใหรถหยุดหรือวงเวียน ตองลดความเร็วของรถ
ลักษณะ 6
การขับรถผานทางรวมทางแยกหรือวงเวียน

มาตรา 71 ภายใตบังคับมาตรา 21 และมาตรา 26 เมื่อผูขับขี่ขับรถมาถึงทางรวมทางแยกใหผูขับขี่ปฏิบัติดังนี้
(1)
ถามีรถอื่นอยูในทางรวมทางแยก ผูขับขี่ตองใหรถในทางรวมทางแยกนั้นผานไปกอน
(2)
ถามาถึงทางรวมทางแยกพรอมกันและไมมีรถอยูในทางรวมทางแยก ผูขับขี่ตองใหรถที่อยู
ทางดานซายของตนผานไปกอน
"(3)
ถาสัญญาณจราจรไฟสีเขียวปรากฎขางหนา
แตในทางรวมทางแยกมีรถอื่นหยุดขวางอยูจนไม สามารถผานพนทางรวมทางแยกไปได ผูขับขี่จะตอง
หยุดรถที่หลังเสนใหรถหยุดจนกวาจะสามารถเคลื่อนรถผานพนทางรวมทางแยกไปได ผูขับขี่จะตองหยุดรถที่
หลังเสนใหรถหยุดจนกวาจะสามารถเคลื่อนรถผานพนทางรวมทางแยกไปได" (มาตรา 71 "(3)" เพิ่มเติมโดย
พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535)
"มาตรา 72 ทางเดินรถทางเอกไดแกทางเดินรถดังตอไปนี้
(1)
ทางเดินรถที่ไดติดตั้งเครื่องหมายจราจรแสดงวาเปนทางเดินรถทางเอก
(2)
ทางเดินรถที่มีปายหยุดหรือปายที่มีคําวา "ใหทาง" ติดตั้งไว หรือทางเดินรถที่มีคําวาหยุดหรือ
เสนหยุดซึ่งเปนเสนขาวทึบหรือเสนใหทางซึ่งเปนเสนขาวประบนผิวทาง ใหทางเดินรถที่ขวางขางหนาเปนทาง
เดินทางเอก
(3)
ในกรณีที่ไมมีเครื่องหมายจราจรตาม (1) หรือไมมีปายหรือเสนหรือขอความบนผิวทางตาม
(2) ใหทางเดินรถที่มีชองเดินรถมากกวาเปนทางเดินรถทางเอก
(4)
ถนนที่ตัดหรือบรรจบกับตรองหรือซอย ใหทางเดินรถที่เปนถนนเปนทางเดินรถทางเอก
ทางเดินรถอื่นที่มิใชทางเดินรถทางเอกตามวรรคหนึ่ง ใหเปนทางเดินรถทางโท ("มาตรา 72" แกไขโดย พ.ร.บ.
จราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535)
มาตรา 73 ในกรณีที่วงเวียนใดไดติดตั้งสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจร ผูขับขี่ตองปฏิบัติตามสัญญาณ
จราจรหรือเครื่องหมายจราจรนั้น ถาไมมีสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรตามวรรคหนึ่ง เมื่อผูขับขี่ขับรถ
มาถึงวงเวียน ตองใหสิทธิแกผูขับขี่ซึ่งขับอยูในวงเวียนทางดานขวาของตนขับผานไปกอน
ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่เห็นสมควรเพื่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรจะให
สัญญาณจราจรเปนอยางอื่นนอกจากที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองก็ได ในกรณีเชนนี้ผูขับขี่ตองปฏิบัติ
ตามสัญญาณจราจรที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดให
มาตรา 74 ผูขับขี่ซึ่งขับรถออกจากทางสวนบุคคลหรือทางเดินรถในบริเวณอาคารเมื่อจะขับรถผานหรือเลี้ยวสู
ทางเดินรถที่ตัดผานตองหยุดรถเพื่อใหรถที่กําลังผานทางหรือรถที่กําลังแลนอยูในทางเดินรถผานไปกอนเมื่อเห็น
วาปลอดภัยแลวจึงจะขับรถตอไปได
ลักษณะ 7
รถฉุกเฉิน
มาตรา 75 ในขณะที่ผูขับขี่ขับรถฉุกเฉินไปปฏิบัติหนาที่ ผูขับขี่มีสิทธิดังนี้
(1)
ใชไฟสัญญาณแสงวับวาบ ใชเสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอยางอื่นตามที่อธิบดี
กําหนดไว

หยุดรถหรือจอดรถ ณ ที่หามจอด
(3)
ขับรถเกินอัตราความเร็วที่กําหนดไว
(4)
ขับรถผานสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรใด ๆ ที่ใหรถหยุด แตตองลดความเร็วของรถ
ใหชาลงตามสมควร
(5) ไมตองปฏิบัติตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้หรือขอบังคับการจราจรเกี่ยวกับชองเดินรถทิศทางของ
การขับรถหรือการเลี้ยวรถที่กําหนดไว
ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ผูขับขี่ตองใชความระมัดระวังตามควรแกกรณี
(2)

มาตรา 76 เมื่อคนเดินเทาผูขับขี่หรือผูขี่หรือควบคุมสัตวเห็นรถฉุกเฉินในขณะปฏิบัติหนาที่ใชไฟสัญญาณแสง
วับวาบ หรือไดยินเสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอยางอื่นตามที่อธิบดีกําหนดไว คนเดินเทา ผูขับขี่ หรือผู
ขี่หรือควบคุมสัตวตองใหรถฉุกเฉินผานไปกอนโดยปฏิบัติดังตอไปนี้
(1)
สําหรับคนเดินเทาตองหยุดและหลบใหชิดขอบทาง หรือขึ้นไปบนทางเขตปลอดภัยหรือไหล
ทางที่ใกลที่สุด
(2)
สําหรับผูขับขี่ตองหยุดรถหรือจอดรถใหอยูชิดขอบทางดานซาย หรือในกรณีที่มีชองเดินรถ
ประจําทางอยูทางดานซายสุดของทางเดินรถตองหยุดรถหรือจอดรถใหอยูชิดชองเดินรถประจําทางแตหามหยุด
รถหรือจอดรถในทางรวมทางแยก
(3)
สําหรับผูขี่หรือควบคุมสัตวตองบังคับสัตวใหหยุดชิดทาง แตหามหยุดในทางรวมทางแยก
ในการปฏิบัติตาม (2) และ (3) ผูขับขี่และผูขี่หรือควบคุมสัตวรีบกระทําโดยเร็วที่สุดเทาที่จะกระทําได
และตองใชความระมัดระวังตามควรแกกรณี
ลักษณะ 8
การลากรถหรือการจูงรถ
มาตรา 77 หามมิใหผูใดใชรถทุกชนิดลากรถหรือจูงรถอื่นไปในทางเกินหนึ่งคัน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี
วิธีลากหรือจูงรถ และการมีเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยในการลากรถหรือจูงรถใหกําหนดในกฎกระทรวง
ลักษณะ 9
อุบัติเหตุ
มาตรา 78 ผูใดขับรถหรือควบคุมสัตวในทางซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอื่นไมวาจะ
เปนความผิดของผูขับขี่ หรือผูขี่หรือควบคุมสัตวหรือไมก็ตาม ตองหยุดรถ หรือสัตว และใหความชวงเหลือตาม
สมควร และพรอมทั้งแสดงตัวและแจงเหตุตอพนักงานเจาหนาที่ที่ใกลเคียงทันที กับตองแจงชื่อตัว ชื่อสกุล และที่
อยูของตนและหมายเลขทะเบียนรถแกผูไดรับความเสียหายดวย
ในกรณีที่ผูขับขี่หรือผูขี่หรือควบคุมสัตวหลบหนีไปหรือไมแสดงตัวตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สถานที่
เกิดเหตุ ใหสันนิษฐานวาเปนผูกระทําความผิด และใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดรถคันที่ผูขับขี่หลบหนี
หรือไมแสดงตนวาเปนผูขับขี่ จนกวาคดีถึงที่สุดหรือไดตัวผูขับขี่
ถาเจาของหรือผูครอบครองไมแสดงตัวตอพนักงานเจาหนาที่ภายในหกเดือนนับแตวันเกิดเหตุ ใหถือวา
รถนั้นเปนทรัพยสินซึ่งไดใชในการกระทําความผิดหรือเกี่ยวกับการกระทําความผิดและใหตกเปนของรัฐ

ลักษณะ 10
รถจักรยาน
มาตรา 79 ทางใดที่ไดจัดทําไวสําหรับรถจักรยาน ผูขับขี่รถจักรยานตองขับในทางนั้น
มาตรา 80 รถจักรยานที่ใชในทางเดินรถ ไหลทางหรือทางที่จัดทําไวสําหรับรถจักรยาน ผูขับขี่รถจักรยานตองจัด
ใหมี
(1)
กระดิ่งที่ใหเสียงสัญญาณไดยินไดในระยะไมนอยกวาสามสิบเมตร
(2)
เครื่องหามลอที่ใชการไดดี เมื่อใชสามารถทําใหรถจักรยานหยุดไดทันที
(3)
โคมไฟติดหนารถจักรยานแสงขาวไมนอยกวาหนึ่งดวงที่ใหแสงไฟสองตรงไปขางหนาเหนือ
พื้นทางไดชัดเจนในระยะไมนอยกวาสิบหาเมตร และอยูในระดับต่ํากวาสายตาของผูขับขี่ซึ่งขับรถสวนมา
(4)
โคมไฟติดทายรถจักรยานแสงแดงไมนอยกวาหนึ่งดวงที่ใหแสงสวางตรงไปขางหนาหลังหรือ
ติดวัตถุสะทองแสงสีแดงแทน ซึ่งเมื่อถูกไฟสองใหมีแสงสะทอน
มาตรา 81 ในเวลาตองเปดไฟตามมาตรา 11 หรือมาตรา 61 ผูขับขี่รถจักรยานอยูในทางเดินรถ ไหลาทางหรือทางที่
จัดทําไวสําหรับรถจักรยาน
มาตรา 82 ผูขับขี่รถจักรยานตองขับใหชิดขอบทางดานซายของทางเดินรถไหลทางหรือทางที่จัดทําไวสําหรับ
รถจักรยานใหมากที่สุดเทาที่จะทําได แตในกรณีที่มีชองเดินรถประจําทางดานซายสุดของทางเดินรถตองขับขี่
รถจักรยานใหชิดชองเดินรถประจําทางนั้น
มาตรา 83 ในทางเดินรถ ไหลทาง หรือทางที่จัดทําไวสําหรับรถจักรยาน หามมิใหผูขับขี่รถจักรยาน
(1)
ขับโดยประมาทหรือนาหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสิน
(2)
ขับโดยไมจับคันขับคับรถ
(3)
ขับขนานกันเกินสองคัน เวนแตขับในทางที่จัดไวสําหรับรถจักรยาน
(4)
ขับโดยนั่งบนที่อื่นอันมิใชอานที่จัดไวเปนที่นับตามปกติ
(5)
ขับโดยบรรทุกบุคคลอื่นเวนแตรถจักรยานสามลอมสําหรับบรรทุกคน ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่เจา
พนักงานจราจรกําหนด
(6)
บรรทุก หรือถือสิ่งของ หีบหอ หรือของใด ๆ ในลักษณะที่เปนการกีดขวางการจับคันบังคับรถ
หรืออันอาจจะเกิดอันครายแกบุคคลหรีอทรัพยสนิ
(7)
เกาะหรือพวงรถอื่นที่กําลังแลนอยู
มาตรา 84 เวนแตบัญญัติในลักษณะนี้จะไดบัญญัติไวเปนอยางอื่นใหผูขับขี่รถจักรยานปฏิบัติ ตามมาตรา 21
มาตรา 22 มาตรา 23 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
รถบรรทุกโดยสาร
มาตรา 85 หามมิใหเจาของรถบรรทุกคนโดยสารหรือผูขับขี่รถบรรทุกคนโดยสารรับบรรทุกศพหรือคนที่เปน
โรคเรื้อนหรือโรคติดตอที่ตองแจงความตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอรวมไปกับคนโดยสารอื่น เวนแต
(1)
ในกรณีที่รถบรรทุกคนโดยสารนั้นไมใชบรรทุกคนโดยสารอื่นจะบรรทุกคนที่เปนโรคเรื้อน
หรือโรคติดตอที่ตองแจงความตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอก็ได
(2)
ในกรณีที่รถบรรทุกคนโดยสารนั้นไมใชบรรทุกคนโดยสารอื่นหรือผูมีหนาที่เกี่ยวของกับศพ
นั้นก็ได
มาตรา 86 หามมิใหเจาของรถบรรทุกคนโดยสาร ผูขับขี่รถบรรทุกคนโดยสาร ผูเก็บคาโดยสารหรือบุคคลใดที่มี
สวนไดเสียเกี่ยวกับรถบรรทุกคนโดยสารเรียกใหคนขึ้นรถโดยสงเสียงอื้ออึง หรือในลักษณะที่กอความรําคาญ
ใหแกคนโดยสารหรือผูอื่นหรือตอน ดึง เหนี่ยว หรือยึดยื้อคนหรือสิ่งของของคนนั้นเพื่อใหคนขึ้นรถบรรทุกคน
โดยสารคันใดคันหนึ่ง
มาตรา 87 หามมิใหเจาของรถบรรทุกคนโดยสาร ผูขับขี่รถบรรทุกคนโดยสารหรือผูเก็บคาโดยสาร ปฏิเสธไม
รับจางบรรทุกคนโดยสารโดยไมมีเหตุอันสมควร
มาตรา 88 ผูขับขี่รถบรรทุกคนโดยสารตองหยุดรถและสงคนโดยสารที่เครื่องหมายหยุดรถประจําทางหรือ ณ
สถานที่ตามที่ตกลงกันไวแลวแตกรณี
มาตรา 89 หามมิใหขับขี่รถบรรทุกโดยสารหรือผูเก็บคาโดยสารรับบรรทุกคนโดยสารเกินจํานวนที่กฎหมาย
กําหนด ในการนับจํานวนคนโดยสารใหถือวาเด็กอายุไมเกินสิบปจํานวนสองคนเทากับคนโดยสารหนึ่งคน
มาตรา 90 หามมิใหผูขับขี่รถบรรทุกคนโดยสาร
(1)
ขับรถเที่ยวเรหาคนขึ้นรถ
(2)
จอดรถเปนคันหัวแถวของรถคันอื่นหางจากเครื่องหมายจราจรเกินหนึ่งเมตร
(3)
จอดรถหางจากทายรถคนหนาเกินหนึ่งเมตร
มาตรา 91 หามมิใหผูขับขี่รถบรรทุกโดยสารหรือผูเก็บคาโดยสารหรือผูเก็บคาโดยสาร
(1)
สูบบุหรี่หรือคุยกันในขณะขับรถหรือในขณะทําหนาที่เก็บคาโดยสาร
(2)
กลาววาจาไมสุภาพ เสียดสี ดูหมิ่น กาวราว หรือแสดงกิริยาในลักษณะดังกลาวตอคนโดยสาร
หรือผูอื่น
มาตรา 92 เมื่อจะเติมน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟในอุณหภูมิยี่สิบเอ็ดองศาเซลเซียสหรือต่ํากวานั้น ผูขับขี่รถบรรทุก
คนโดยสารตองหยุดเครื่องยนตและตองใหคนโดยสารลงจากรถทุกคนดวย
ลักษณะ 12
รถแท็กซี่

มาตรา 93 หามมิใหผูขับขี่รถแท็กซี่ปฏิเสธไมรับจางบรรทุกคนโดยสาร เวนแตการบรรทุกนั้นนาจะกอใหเกิด
อันตรายแกตนหรือแกคนโดยสาร ในกรณีที่ผูขับขี่รถแท็กซี่มีความประสงคจะไมรับจางบรรทุกคนโดยสารให
แสดงปายงดรับจางบรรทุกคนโดยสาร วิธีการแสดงปายและลักษณะของปายงดรับจางบรรทุกคนโดยสารให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยรถยนต
มาตรา 94 หามมิใหผูขับขี่รถแท็กซี่รับบรรทุกคนโดยสารเกินจํานวนที่ไดกําหนดไวในใบอนุญาตตามกฎหมายวา
ดวยรถยนต ในการนับจํานวนคนโดยสารใหถือวาเด็กอายุไมเกินสิบปจํานวนสองคนเทากับคนโดยสารหนึ่งคน
มาตรา 95 หามมิใหผูใด
(1)
เรียกใหคนขึ้นรถแท็กซี่โดยสงเสียงอื้ออึงหรือในลักษณะที่กอความรําคาญใหแกคนโดยสาร
หรือผูอื่น
ตอง ดึง เหนี่ยว หรือยึดยื้อคนหรือสิ่งของของคนนั้น เพื่อใหคนขึ้นรถแท็กซี่คันใดคันหนึ่ง
(2)
มาตรา 96 หามมิใหผูขับขี่รถแท็กซี่เรียกเก็บคาโดยสารเกินอัตราที่ปรากฏจากมาตรแท็กซี่ลักษณะและวิธีการใช
มาตรแท็กซี่ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 97 คนโดยสารตองชําระคาโดยสารตามอัตราที่ปรากฏจากมาตรแท็กซี่
มาตรา 98 บทบัญญัติมาตรา 96 และมาตรา 97 จะใชบังคับในทองที่ใดและจะใชบังคับกับรถแท็กซี่ทุกประเภท
หรือบางประเภทโดยมีเงื่อนไขอยางใดใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ในทองที่ใดที่มิไดมีพระราช
กฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งใชบังคับ
หามมิใหผูขับขี่รถแท็กซี่ในทองที่นั้นเรียกเก็บคาโดยสารเกินราคาที่ตกลงกันไวกับคนโดยสาร และคน
โดยสารตองชําระคาโดยสารตามที่ตกลงไวนั้น
บทบัญญัติในวรรคสองใหใชบังคับแกกรณีของรถแท็กซี่ประเภทที่มิไดกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา
ตามวรรคหนึ่งดวย
มาตรา 99 ในขณะขับรถ หามมิใหผูขับขี่รถแท็กซี่
(1)
สูบบุหรี่ เปดวิทยุ หรือกระทําดวยประการใด ๆ ในลักษณะที่กอความรําคาญใหแกคนโดยสาร
(2)
ยื่นมือ แขน หรือสวนใดสวนหนึ่งของรางกายออกนอกรถ เวนแตเปนการกระทําเพื่อให
สัญญาณตามาตรา 37
(3)
จับคันบังคับรถดวยมือเพียงขางเดียว เวนแตมีเหตุจําเปน
(4)
ใชเสียงสัญญาณเมื่อเขาไปในบริเวณโรงพยาบาล สถานที่ทํางาน หรือสถานศึกษา
(5)
ใชเสียงสัญญาณแตรเพื่อเรงรถอื่น
(6)
แซงหรือตัดหนารถอื่นในลักษณะฉวัดเฉวียนเปนที่นาหวาดเกรงวาจะเกิดอันตราย
(7)
ขับรถเขาในบริเวณบานของผูอื่น
(8)
รับคนโดยสารภายในบริเวณที่เจาพนักงานจราจรไดกําหนดเครื่องหมายจราจรหามรับคน
โดยสาร

(9)

กลาววาจาไมสุภาพ เสียดสี ดูหมิ่น กาวราว หรือแสดงกิริยาในลักษณะดังกลาวตอคนโดยสาร

หรือผูอื่น
มาตรา 100 ผูขับขี่รถแท็กซี่ตองพาคนโดยสารไปยังสถานที่ที่วาจางตามเสนทางที่สั้นที่สุดหรือเสนทางที่ไมออม
เกินควร และตองสงคนโดยสาร ณ สถานที่ตามที่ตกลงกันไว หามมิใหผูขีบขี่รถแท็กซี่พาคนโดยสารไปทอดทิ้ง
ระหวางทางไมวาดวยประการใด ๆ
มาตรา 101 ผูขับขี่รถแท็กซี่ตองแตงกายและมีเครื่องหมายเย็บติดหรือปกไวที่เครื่องแตงกาย ลักษณะเครื่องแตง
กายและเครื่องหมายใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับ
เมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันที่ประกาศของอธิบดีใชบังคับ
มาตรา 102 เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรใหผูประกอบการรับจางบรรทุกคนโดยสารโดยใชรถแท็กซึ่ในทองที่ใดตอง
จอดพักรถ ณ สถานที่ที่ใดเปนการเฉพาะก็ใหกระทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาในพระราชกฤษฎีกาดังกลาว
ใหระบุทองทีและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีที่จอดพักรถดวย
ลักษณะ 13
คนเดินเทา
มาตรา 103 ทางใดที่มีทางเทาหรือไหลทางอยูขางทางเดินรถใหคนเดินเทาเดินบนทางเทาหรือไหลทาง ถาทางนั้น
ไมมีทางเทาอยูขางทางเดินรถใหเดินริมทางดานขวาของตน
มาตรา 104 ภายในระยะไมเกินหนึ่งรอยเมตรนับจากทางขาม หามมิใหคนเดินเทาขามทางนอกทางขาม
มาตรา 105 คนเดินเทาซึ่งประสงคจะขามทางเดินรถในทางที่มีไฟสัญญาณจราจรควบคุมคนเดินเทา ใหปฏิบัติตาม
ไฟสัญญาณจราจรที่ปรากฏตอหนา ดังตอไปนี้
(1)
เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีแดง ไมวาจะมีรูปหรือขอความเปนการหามมิใหคนเดินเทาขาม
ทางเดินรถดวยหรือไมก็ตาม ใหคนเดินเทาหยุดรออยูบนทางเทา บนเกาะแบงทางเดินรถหรือในเขตปลอดภัย เวน
แตทางใดที่ไมมีทางเทา ใหหยุดรถรอบนไหลทางหรือขอบทาง
(2)
เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียว ไมวาจะมีรูปหรือขอความเปนการอนุญาตใหคนเดินเทาขาม
ทางเดินรถดวยหรือไมก็ตาม ใหคนเดินเทาขามทาง เดินรถได
(3)
เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวกระพริบทางดานใดของทางใหคนเดินเทาที่ยังมิไดขามทางเดิน
รถหยุดรอบนทางเทา บนเกาะแบงทางเดินรถหรือในเขตปลอดภัย แตถากําลังขามทางเดินรถใหขามทางเดินรถ
โดยเร็ว
มาตรา 106 คนเดินเทาซึ่งประสงคจะขามทางเดินรถในทางขามหรือทางรวมทางแยกที่มีสัญญาณจราจรควบคุม
การใชทางใหปฏิบัติดังตอไปนี้
(1)
เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีแดงใหรถหยุดทางดานใดของทาง ใหคนเดินเทาขามทางเดินรถ
ตามที่รถหยุดนั้น และตองขามทางเดินรถภายในทางขาม

(2)
เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวใหรถผานทางดานใดของทาง หามมิใหคนเดินเทาขามทางเดิน
รถดานนั้น
(3)
เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเหลืองอําพันหรือไฟสีเขียวกระพริบทางดานใดของทาง ใหคนเดิน
เทาที่ยังมิไดขามทางเดินรถหยุดรอบนทางเทาบนเกาะแบงทางเดินรถ หรือในเขตปลอดภัย แตถากําลังขาม
ทางเดินรถอยูในทางขาม ใหขามทางเดินรถโดยเร็ว
มาตร 107 คนเดินเทาซึ่งประสงคจะขามทางเดินรถในทางที่มีพนักงานเจาหนาที่แสดงสัญญาณจราจรใหปรากฎ
ไมวาจะเปนสัญญาณดวยมือและแขน หรือเสียงสัญญาณนกหวีดใหปฏิบัติตามมาตรา 106 โดยอนุโลม
มาตรา 108 หามมิใหผูใดเดินแถว เดินเปนขบวนแห หรือเดินเปนขบวนใด ๆ ในลักษณะที่เปนการกีดขวาง
การจราจร เวนแต
(1)
เปนแถวทหารหรือตํารวจ ที่มีผูควบคุมตามระเบียบแบบแผน
(2)
แถวหรือขบวนแหหรือขบวนใด ๆ ที่เจาพนักงานจราจรไดอนุญาตและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
เจาพนักจราจรกําหนด
มาตรา 109 หามมิใหผูใดกระทําดวยประการใด ๆ บนทางเทา หรือทางใด ๆ ซึ่งจัดไวสําหรับคนเดินเทาใน
ลักษณะที่เปนการกีดขวางผูอื่นโดยไมมีเหตุอันสมควร
มาตรา 110 หามมิใหผูใดซื้อ ขาย แจกจาย หรือเรี่ยไรในทางเดินรถหรืออกไปกลางทางโดยไมมีเหตุอันสมควร
หรือเปนการกีดขวางการจราจร
ลักษณะ 14
สัตวและสิ่งของในทาง
มาตรา 111 หามมิใหผูใดขี่ จูง ไลตอน หรือปลอยสัตวไปบนทางในลักษณะที่เปนการกีดขวางการจราจร และไมมี
ผูควบคุมเพียงพอ
มาตรา 112 การขี่ จูง หรือไลตอนสัตวไปบนทาง ใหผูขี่หรือควบคุมสัตวปฏิบัติตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้วา
ดวยรถโดยอนุโลม
มาตรา 113 เจาพนักงานจราจรมีอํานาจออกคําสั่งหามขี่ จูง ไลตอน หรือปลอยสัตวไปบนทางใด ๆ เมื่อพิจารณา
เห็นวาการขี่ จูง ไลตอน หรือปลอยสัตวดังกลาวจะกีดขวางการจราจรหรือจะกอใหเกิดความสกปรกบนทาง
มาตรา 114 หามมิใหผูใดวาง ตั้ง ยื่น หรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระทําดวยประการใด ๆ ในลักษณะที่เปนการ
กีดขวางการจราจร เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานจราจร แตเจาพนักงานจราจรจะอนุญาตได
ตอเมื่อมีเหตุอันจําเปนและเปนการชั่วคราวเทานั้น ผูฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง นอกจากจะมีความมีความผิด
ตามมาตรา 148 แลวเจาพนักงานจราจรามีอํานาจสั่งใหผูฝาฝนรื้อถอนหรือเคลื่อนยายสิ่งกีดขวางดังกลาวได ถาไม
ยอมรื้อถอนหรือเคลื่อนยาย ใหเจาพนักงานจราจรมีอํานาจรื้อถอนหรือเคลื่อนยายได

มาตรา 115 หามมิใหผูใดแบก หาม ลาก หรือนําสิ่งของไปบนทางในลักษณะที่เปนการกีดขวางการจราจร
ลักษณะ 15
รถมา เกวียนและเลื่อน
มาตรา 116 หามมิใหผูขับขี่รถมาหรือเกวียนหรือเลื่อนที่เทียมดวยสัตวจอดรถมาหรือเกวียนหรือเลื่อนในทางโดย
ไมมีผูควบคุม เวนแตไดผูกสัตวที่เทียมนั้นไวไมใหลากรถมาหรือเกวียนหรือเลื่อนตอไปได
มาตรา 117 หามมิใหผูขับขี่รถมาปลอยสารบังเหียนในเวลาขับรถมา
มาตรา 118 การขับรถหรือเกวียนหรือเลื่อนที่เทียมดวยสัตวใหผูขับขี่ปฏิบัติตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้วาดวยรถ
โดยอนุโลม
ลักษณะ 16
เขตปลอดภัย
มาตรา 119 หามมิใหผูขับขี่ขับรถเขาไปในเขตปลอดภัย เวนแตในกรณีจําเปนและไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน
จราจรหรือพนักงานเจาหนาที่
ลักษณะ 17
เบ็ดเตล็ด
มาตรา 120 หามมิใหผูขับขี่ขับรถถอยหลังในลักษณะที่ไมปลอดภัยหรือเปนการกีดขวางการจราจร
มาตรา 121 ผูขับขี่รถจักรยานยนตตองนั่งครอมบนอานที่จัดไวสําหรับใหผูขับขี่รถจักรยานยนตนั่ง ถาพนักงาน
เจาหนาที่ไดกําหนดไวในใบคูมือจดทะเบียนใหบรรทุกคนโดยสารไดคนโดยสารจะตองนั่งซอนทายผูขับขี่
รถจักรยานยนต และนั่งบนอานที่จัดไวสําหรับคนโดยสารหรือนั่งในที่นั่งพวงขาง
"มาตรา 122 ผูขับขี่รถจักรยานยนต และคนโดยสารรถจักรยานยนตตองสวมหมวกที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อ
ปองกันอันตรายในขณะขับขี่ และโดยสารรถจักรยานยนต ทั้งนี้ เฉพาะทองที่ที่ไดกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา
ความในวรรคหนึ่งใหมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ลักษณะ
และวิธีการใชหมวกเพื่อปองกันอันตรายตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
บทบัญญัติตามมาตรานี้ มิใหใชบังคับแกภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช หรือผูนับถือลัทธิศาสนา อื่นใด
ที่ใชผาโพกศีรษะตามประเพณีนิยมนั้น หรือบุคคลใดที่กําหนดในกฎกระทรวง ("มาตรา 122" แกไขโดย พ.ร.บ.
จราจรทางบก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522)
"มาตรา 123 หามมิใหผูขับขี่รถยนตยอมใหผูอื่นนั่งที่นั่งตอนหนาแถวเดียวกับที่นั่งผูขับขี่รถยนตเกินสองคน
ผูขับขี่รถยนตตองรัดรางกายดวยเข็มขัดนิรภัยไวกับที่นั่งดวยเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารรถยนต และคน
โดยสารรถยนตดังกลาวตองรัดรางกายดวยเข็มขัดนิรภัยไวกับที่นั่งในขณะโดยสารรถยนตดวย

ประเภทหรือชนิดของรถยนต ลักษณะและวิธีการใชเข็มขัดนิรภัย ตามวรรคสองใหเปนไปตามที่อธิบดีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา" ("มาตรา 123" แกไขโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2538)
"มาตรา 124 หามมิใหผูใดกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนเหตุใหผูขับขี่มองไมเห็นทางดานหนาหรือดานหลัง
ของรถไดโดยสะดวกในขณะขับรถ หรือในลักษณะที่เปนการกีดขวางการควบคุมบังคับรถ
หามมิใหผูใดเกาะ หอยโหนหรือยื่นสวนหนึ่งสวนใดของรางกายออกไปนอกตัวถังรถยนตโดยไม
สมควร หรือนั่งหรือยื่นในหรือบนรถยนตในลักษณะที่อาจกอใหเกิดอันตรายในขณะที่รถยนตเคลื่อนที่อยูใน
ทางเดินรถ
หามมิใหผูใดขึ้นหรือลงรถโดยสารประจําทาง รถบรรทุกคนโดยสาร รถโรงเรียน หรือรถแท็กซี่ใน
ขณะที่รถดังกลาวหยุดเพื่อรถสัญญาณไฟจราจรหรือหยุดเพราะติดการจราจร
หามมิใหผูขับขี่หรือผูเก็บคาโดยสารประจําทาง รถบรรทุกคนโดยสาร รถโรงเรียน หรือรถแท็กซี่
ยินยอมใหผูใดกระทําการใด ๆ ตามวรรคสองหรือวรรคสาม ("มาตรา 124" แกไขโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2535)
มาตรา 125 การขับผานทางแคบระหวางภูเขาหรือระหวางเนินหรือการขับรถในทางเดินรถบนภูเขาหรือบนเนิน ผู
ขับขี่ตองขับรถใหชิดขอบทางดานซาย และเมื่อถึงทางโคงผูขับขี่ตองใชเสียงสัญญาณเพื่อเตือนรถอื่นที่อาจสวนมา
มาตรา 126 หามมิใหผูขับขี่ใชเกียรวางหรือเหยียบคลัทชในขณะที่ขับรถลงตามทางลาดหรือไหลเขา
มาตรา 127 หามมิใหผูขับขี่รถ
(1)
ตามหลังรถฉุกเฉินซึ่งกําลังปฏิบัติหนาที่ในระยะต่ํากวาหาสิบเมตร
(2)
ผานเขาไปหรือจอดในบริเวณเขตปฏิบัติการดับเพลิง
(3)
ทับสายสูบดับเพลิงที่ไมมีเครื่องปองกันสายสูบในขณะเจาหนาที่ดับเพลิงปฏิบัติการตามหนาที่
เวนแตไดรับความยินยอมจากเจาหนาที่ดับเพลิงซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูในขณะนั้น
มาตรา 128 หามมิใหผูใดวาง เท หรือทิ้งเศษแกว ตะปู ลวด น้ํามันหลอลื่น กระปองหรือสิ่งอื่นใด หรือกระทําดวย
ประการใด ๆ บนทางอันอาจทําใหเกิดอันตรายหรือเสียหายแกยานพาหนะหรือบุคคลหรือเปนการกีดขวาง
การจราจร
มาตรา 129 ผูใดรูวามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามมาตรา 128 อันอยูในความดูแลของตน ตก หกหรือไหลอยูบนทาง ผูนั้น
ตองจัดการเก็บกวาดของดังกลาวออกจากทางทันที
มาตรา 130 หามมิใหผูใดเผา หรือกระทําดวยประการใด ๆ ภายในระยะหารอยเมตรจากทางเดินรถ เปนเหตุใหเกิด
ควันหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะที่อาจทําใหไมปลอดภัยแกการจราจรในทางเดินรถนั้น
มาตรา 131 ผูใดเคลื่อนยายรถที่ชํารุดหรือหักพังออกจากทาง ผูนั้นตองจัดการเก็บสิ่งของที่ตกหลน อันเนื่องจาก
ความชํารุดหรือหักพังของรถออกจากทางทันที

มาตรา 132 ในขณะที่ใชรถโรงเรียนรับสงนักเรียน เจาของรถหรือผูขับขี่รถโรงเรียนตองจัดใหมีขอความ "รถ
โรงเรียน" ขนาดสูงของตัวอักษรไมนอยกวาสิบหาเซนติเมตรติดอยูดานหนาและดานหลังของรถ ถารถโรงเรียนมี
ไฟสัญญาณสีแดงปดเปดเปนระยะติดไวดานหนาและดานหลังของรถเพื่อใหรถที่สวนมาหรือตามหลังเห็นไดโดย
ชัดเจน เมื่อนํารถนั้นไปใชในทางโดยไมไดใชรับสงนักเรียนใหงดใชไฟสัญญาณสีแดงและตองเปดคลุมขอความ
รถ "รถโรงเรียน"
มาตรา 133 รถที่เขาขบวนแหตาง ๆ หรือรถที่นํามาใชเฉพาะเพื่อการโฆษณาสินคาหรือมหรสพที่แหหรือโฆษณา
ไปตามทาง จะตองรับอนุญาตจากเจาพนักงานจราจร เวนแตขบวนแหที่รับอนุญาตแลว และในการอนุญาตนั้นได
ระบุรถที่วานี้ไวดวยแลว รถนั้นไมจําตองไดรับอนุญาต
มาตรา 134 หามมิใหผูใดแขงรถในทาง เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานจราจร หามมิใหผูใด
จัด สนับสนุน หรือสงเสริมใหมีการแขงรถในทาง เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานจราจร" ("
มาตรา 134" แกไขโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535)
ลักษณะ 18
อํานาจของเจาพนักงานจราจรและพนักงานเจาหนาที่
มาตรา 135 เพื่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร เจาพนักงานจราจรมีนอํานาจกําหนดใหบริเวณหรือ
พื้นที่ใดที่เจาของที่ดินไดเปดใหประชาชนใชในการจราจรเปนทางตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 136 ใหอธิบดีมีอํานาจแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติตามที่จะกําหนดและผานการอบรมตามหลักสูตรอาสาจราจร
เพื่อใหทําหนาที่ชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ คุณสมบัติของผูที่จะไดรับการอบรม
รายละเอียดเกี่ยวกับการฝกอบรมหลักสูตรอาสาจราจรและหนาที่ของอาสาจราจร ตลอดจนเครื่องแบบ
เครื่องหมาย ใหเปนไปตามที่อธิบดีกําหนด
มาตรา 137 ในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายของอาสาจราจร ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอาสาจราจรเปนเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 138 ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้น ทําใหไมปลอดภัยหรือไมสะดวกในการจราจรในอาณา
บริเวณใด เจาพนักงานจราจร หรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดําเนินการไดตามที่เห็นสมควรและจําเปนเกี่ยวกับ
การจราจรในอาณาบริเวณนั้นเพื่อใหเกิดความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรดังตอไปนี้
(1)
หามรถบรรทุกชนิดหรือบางชนิดหรือคนเดินเทาเดินในทางสายใด หรือเฉพาะทางตอนใด
(2)
หามหยุดหรือจอดรถในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด
(3)
หามเลี้ยวรถ กลับรถ หรือถอยหลังรถ ในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด
(4)
กําหนดทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใดใหรถเดินไดทางเดียว ทั้งนี้ ชั่วระยะเวลาเทาที่จําเปน
มาตรา 139 ในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใดที่เจาพนักงานจราจรเห็นวาถาไดออกประกาศขอบังคับหรือ
ระเบียบเกี่ยวกับการจราจรแลวจะเปนการปลอดภัย และสะดวกในการจราจร ใหเจาพนักงานจราจรมีอํานาจออก
ประกาศขอบังคับ หรือระเบียบดังตอไปนี้

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

หามรถทุกชนิดหรือบางชนิดเดิน
หามหยุดหรือจอด
หามเลี้ยวรถ กลับรถ หรือถอยหลังรถ
กําหนดใหรถเดินไดทางเดียว
กําหนดระยะเวลาจอดรถในทางแคบหรือที่คับขัน
กําหนดอัตราความเร็วของรถในทางภายในอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
กําหนดชองหรือแนวทางเดินรถขึ้นและลอง
กําหนดทางเดินรถทางเอกและทางเดินรถทางโท
กําหนดการจอดรถหรือที่จอดพักรถ
กําหนดระเบียบการใชทางหรือชองเดินรถสําหรับรถบางประเภท
กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการใชรถโรงเรียน
กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการบรรทุกคนโดยสารสําหรับรถจักรยาน
ควบคุมขบวนแหหรือการชุมนุมสาธารณะ
ควบคุมหรือหามเลี้ยวรถในทางรวมทางแยก
ขีดเสนหรือทําเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง หรือติดสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจร
กําหนดระยะทางตอนใดใหขับรถล้ําเขาไปในเสนกึ่งกลางของทางที่เจาพนักงานจราจรกําหนด

ไวได
(17) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการจอดรถที่ชํารุด หักพัง ตลอดจนรถที่ซอมแซมในทาง
(18) กําหนดระเบียบการขามทางของคนเดินเทาบนทางที่ไมมีทางขาม
(19) กําหนดการใชโคมไฟ
(20) กําหนดการใชเสียงสัญญาณ
(21) กําหนดระเบียบการอนุญาตและการใชรถที่มีลอหรือสวนที่สัมผัสกับผิวทางไมใชยาง
"มาตรา 140 เมื่อเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาพนาที่พบวาผูขับขี่ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบท
แหงพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอันเกี่ยวกับรถนั้น ๆ จะวากลาว ตักเตือนผูขับขี่หรือออกใบสั่งใหผูขับขี่ชําระ
คาปรับตามที่เปรียบเทียบก็ได
ในกรณีที่ไมพบตัวผูขับขี่ก็ใหติดหรือผูกใบสั่งไวที่รถที่ผูขับขี่เห็นไดงาย สําหรับความผิดที่กําหนดไว
ในมาตรา 157 ทวิ มาตรา 159 มาตรา 160 และมาตรา 160 ทวิ หามมิใหวากลาวตักเตือนหรือทําการเปรียบเทียบ
ในการออกใบสั่งใหผูขับขี่ชําระคาปรับตามที่เปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่
จะเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไวเปนการชั่วคราวก็ได แตตองออกใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ใหแกผูขับขี่ไว และเจา
พนักงานหรือพนักงานเจาหนาที่ตองรีบนําใบอนุญาตขับขี่ที่เรียกเก็บไวไปสงมอบพนักงานสอบสวนภายในแปด
ชั่วโมง นับแตเวลาที่ออกใบสั่ง ใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ที่ออกใหตามวรรคสามใหใชแทนใบอนุญาตขับขี่ได
เปนการชั่วคราวไมเกินเจ็ดวัน เมื่อเจาพนักงานจราจรหรือหรือพนักงานเจาหนาที่ หรือพนักงานสอบสวนไดวา
กลาวตักเตือนหรือทําการเปรียบเทียบปรับและผูขับขี่ไดชําระคาปรับตามที่เปรียบเทียบแลวใหคืนใบอนุญาตขับขี่
ทันที
ในกรณีเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่ออกใบสั่งแตไมพบตัวผูขับขี่ใหสันนิษฐานวาเจาของ
รถหรือผูครอบครองรถเปนผูกระทําผิดดังกลาว เวนแตสามารถพิสูจนไดวาผูอื่นเปนผูขับขี่

การกําหนดจํานวนคาปรับตามที่เปรียบเทียบ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่อธิบดีกําหนดใบสั่งและใบรับ
แทนใบอนุญาตขับขี่ ใหทําตามแบบที่เจาพนักงานจราจรกําหนด ("มาตรา 140" แกไขโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535)
"มาตรา 141 ผูขับขี่หรือเจาของรถซึ่งไดรับใบสั่งตามมาตรา 140 อาจเลือกปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1)
ชําระคาปรับตามจํานวนที่ระบุไวในใบสั่งหรือตามจํานวนที่พนักงานสอบสวนแจงใหทราบ
ณ สถานที่ที่ระบุไวในใบสั่งหรือสถานที่ที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในวัน เวลา ที่ระบุ
ไวในใบสั่ง
(2)
ชําระคาปรับตามจํานวนที่ระบุไวในใบสั่งโดยการสงธนาณัติหรือการสงตั๋วแลกเงินของ
ธนาคารโดยทางไปรษณียลงทะเบียน สั่งจายใหแกอธิบดีพรอมดวยสําเนาใบสั่งไปยังสถานที่และภายในวัน เวลา
ที่ระบุไวในใบสั่ง เมื่อผูไดรับใบสั่งไดชําระคาปรับครบถวนถูกตองแลวใหคดีเปนอันเลิกกัน และในกรณีที่เจา
พนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่ไดเรียกเก็บในบนุญาตขับขี่ไวใหเจาพนักงานจราจรหรือพนักงาน
สอบสวนรีบจัดสงใบอนุญาตขับขี่ที่เรียกเก็บไวคืนใหแกผูไดรับใบสั่งโดยเร็วและใหถือวาใบรับการสงธนาณัติ
หรือใบรับการสงตั๋วแลกเงินประกอบกับใบสั่งเปฯใบแทนใบอนุญาตขับขี่ไดเปนเวลาสิบวันนับแตวันที่สง
ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินดังกลาว
วิธีการชําระคาปรับโดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนและวิธีการสงใบอนุญาตขับขี่คืนใหแกผูไดรับใบสั่ง
ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด ("มาตรา 141" แกไขโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535)
"มาตรา 141 ทวิ ในกรณีที่ผูขับขี่หรือเจาของรถซึ่งไดรับใบสั่งไมปฏิบัติตามมาตรา 141 ใหพนักงานสอบสวนมี
อํานาจดังตอไปนี้
(1)
ในกรณีที่ทราบที่อยูของผูขับขี่หรือที่อยูของเจาของรถ ใหพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู
ขับขี่หรือเจาของรถใหมารายงานตัวที่พนักงานสอบสวน ในกรณีดังกลาวนี้ผูไดรับหมายเรียกตองมารายงานตัว
ตามวัน เวลา และ ณ สถานที่ที่ระบุไวในหมายเรียก และพนักงานงานสอบสวนดําเนินการเปรียบเทียบและวา
กลาวตักเตือนผูไดรับหมายเรียกดังกลาว
(2)
ในกรณีที่ไมอาจสงหมายเรียกใหแกผูขับขี่หรือเจาของรถไดใหพนักงานสอบสวนแจงเปน
หนังสือไปยังนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยรถยนต และตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก เพื่อใหนาย
ทะเบียนแจงใหผูมาติดตอขอชําระภาษีประจําปสําหรับรถคันนั้นไปรายงานตัวที่พนักงานสอบสวนตามหมายเรียก
ถาผูมาติดตอขอชําระภาษีประจําปเปนเพียงตัวแทนของเจาของรถ ใหผูมาติดตอแจงใหเจาของรถทราบเพื่อไป
รายงานตัวที่พนักงานสอบสวนตามหมายเรียกในกาณีดังกลาวนี้ ใหนายทะเบียนงดรับชําระภาษีประจําป สําหรับ
รถคันนั้นไวเปนการชั่วคราวจนกวาจะไดรับแจงจากพนักงานสอบสวนวาไดมีการปฏิบัติตามหมายเรียกนั้นแลว
การงดรับชําระภาษีประจําปไมเปนเหตุใหผูนั้นไมตองชําระเงินเพิ่มตามกฎหมายวาดวยรถยนตหรือ
กฎหมายวาดวยการขนสงทางบกแลวแตกรณี ("มาตรา 141" แกไขโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2535)
"มาตรา 142 เจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูขับขี่หยุดรถในเมื่อ
(1)
รถนั้นมีสภาพไมถูกตองตามที่บัญญัติไวในมาตรา 6

(2)
เห็นวาผูขับขี่หรือบุคคลใดในรถนั้นไดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎหมายอันเกี่ยวกับรถนั้น ๆ
ในกรณีที่เจาพนักงานจราจร พนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจาหนาที่เห็นวาผูขับขี่ฝาฝน มาตรา 43
(1) หรือ (2) ใหเจาพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่สั่งใหมีการทดสอบผูขับขี่ดังกลาวา
หยอนความสามารถในอันที่จะขับหรือเมาสุราหรือของเมาอยางอื่นหรือไม ในกรณีที่ผูขับขี่ตามวรรคสองไมยอม
ใหทดสอบ ใหเจาพนักงานจราจรพนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจกักตัวผูนั้นไวดําเนินการ
ทดสอบไดภายในระยะเวลาเทาที่จําเปนแหงกรณีเพื่อใหการทดสอบเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว และเมื่อผูนั้นยอมให
ทดสอบแลว หากผลการทดสอบปรากฏวาไมไดฝาฝน มาตรา 43 (1) หรือ (2) ก็ใหปลอยตัวไปทันที
การทดสอบตามมาตรานี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการกําหนดในกระทรวง ("มาตรา 142" แกไข
โดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535 และหลังสุดมาตรา 142 วรรคสาม" แกไขโดย พ.ร.บ.จราจรทาง
บก (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2542 มาตรา 6)
มาตรา 143 ถาปรากฎวาผูขับขี่นํารถที่มีสภาพไมถูกตองตามมาตรา 6 ไปใชในทางนอกจากจะตองรับโทษตาม
บทบัญญัตินั้น ๆ แลว เจาพนักงานจราจร หรือพนักงานเจาพนาที่มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหเจาของรถหรือผูขับขี่
ซอมหรือแกไขรถใหถูกตอง
"มาตรา 143 ทวิ เจาพนักงานจราจร พนักงานเจาพนาที่หรือผูตรวจสอบในเมื่อรถนั้นมีสภาพไมถูกตองตามที่
บัญญัติไวในมาตรา 10 ทวิ และมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหระงับการใชรถนั้นเปนการชั่วคราว และใหเจาของรถ
หรือผูขับขี่ซอมหรือแกไขรถใหถูกตอง ("มาตรา 143 ทวิ" เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2535)
"มาตรา 144 เมื่อเจาของรถหรือผูขับขี่ไดซอมหรือแกไขรถถูกตองตามคําสั่งเจาพนักงานจราจร พนักงานเจาหนาที่
หรือผูตรวจการ ซึ่งสั่งตามมาตรา 143 หรือมาตรา 143 ทวิ แลว ใหนํารถไปใหเจาพนักงานจราจรหรือผูที่อธิบดี
แตงตั้งใหมีอํานาจตรวจรถตรวจรับรองเจาของรถหรือผูขับขี่จะนํารถออกใชในทางไดเมื่อไดรับใบตรวจรับรอง
การตรวจรับรถตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ("มาตรา 144" แกไขโดย พ.ร.บ.
จราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535)
"มาตรา 145 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกจากความผิดที่กําหนดโทษไวในมาตรา 157 ทวิ มาตรา 159
มาตรา 160 และมาตรา 160 ทวิ ใหพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจทําการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามีอํานาจเปรียบเทียบหรือวากลาวตักเตือนได ในกรณีที่ผูขับขี่ไดขับรถชนหรือโดนคนเดินเทาที่ขาม
ทางนอกทางขาม และอยูในระหวางทางขามกับเครื่องหมายจราจรแสดงเขตทางขาม หรือที่ขามทางนอกทางขาม
โดยลอด ขามหรือผานสิ่งปดกั้น หรือแผงปดกั้นที่เจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่นํามาวางหรือตั้งอยู
บนทางเทาหรือกลางถนน เมื่อพนักงานสอบสวนมีเหตุผลอันควรเชื่อวาผูขับขี่ ซึ่งเปนผูตองหาไดใชความ
ระมัดระวังตามความในมาตรา 32 แลว ใหพนักงานสอบสวนมีอํานาจปลอยตัวผูตองหาไปชั่วคราวโดยไมมี
ประกันได เมื่อผูตองหาหรือผูมีประโยชนเกี่ยวของรองขอ" ("มาตรา 145" แกไขโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่
4) พ.ศ. 2535)

มาตรา 146 เงินคาปรับตามพระราชบัญญัตินี้ที่ไดรับในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดใด หรือในทองถิ่นที่
กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดใหแบงใหแกกรุงเทพมหานครหรือเทศบาลในจังหวัดนั้นเพื่อใชในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการจราจร ในอัตรารอยละหาสิบของจํานวนเงินคาปรับหรือใหตกเปนของทองถิ่นที่
กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดทั้งหมด
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 ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินสินรอยบาท
มาตรา 148 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 6 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา 8 วรรคหนึ่ง มาตรา 9 มาตรา
10 มาตรา 11 มาตรา 14 วรรคหนึ่ง มาตรา 20 มาตรา 36 มาตรา 36 มาตรา 37 มาตรา 38 มาตรา 41 มาตรา 42
มาตรา 44 มาตรา 51 มาตรา 54 มาตรา 55 วรรคหนึ่งมาตรา 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)
ไมปฏิบัติตามาระเบียบหรือประกาศที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา 8 วรรคสอง หรือมาตรา 14
วรรคสอง
(2)
ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา 13 วรรคสอง
(3)
ไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 18
(4)
ขัดคําสั่งเจาพนักงานจราจรซึ่งสั่งตามมาตรา 113 หรือ
(5)
ขัดคําสั่งเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตามมาตรา 140 วรรคสอง ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหารอยบาท
มาตรา 151 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 39 มาตรา 52 มาตรา 61 หรือมาตรา 66 ตอง
ระวางโทษปรับตั้งแตสองรอยบาทถึงหารอยบาท
มาตรา 152 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
หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 77 วรรคสอง หรือมาตรา 96 วรรคสองดวยระวางโทษปรับไม
เกินหนึ่งพันบาท" ("มาตรา 152" แกไขโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535)
มาตรา 153 ผูประกอบการรับจางบรรทุกคนโดยสารโดยใชรถแท็กซี่ผูใดไมจอดรถ ณ สถานที่ที่กําหนดตามพระ
ราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามมาตรา 102 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
"มาตรา 154 ผูใด
(1)
ฝาฝนคําสั่งเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 138 วรรคหนึ่งหรือมาตรา
142 วรรคหนึ่ง
(2)
ฝาฝนคําสั่ง ขอบังคับหรือระเบียบของเจาพนักงานจราจรตามาตรา 139
(3)
ฝาฝนคําสั่งเจาพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 143 ทวิ
ถาไมเปนความผิดที่กําหนดโทษไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษปรับครั้งละไมเกินหนึ่งพัน
บาท" ("มาตรา 154" แกไขโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2542 มาตรา 7)
มาตรา 155 ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 141 โดยไมมีเหตุอันสมควรตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
"มาตรา 156 ผูใดนํารถที่เจาพนักงานจราจร พนักงานเจาหนาที่หรือผูตรวจการไดสังใหเจาของรถหรือผูขับขี่ซอ ม
หรือแกไขตามมาตรา 143 หรือมาตรา 143 ทวิ ไปใชในทางโดยยังมิไดรับใบตรวจรับรองตามมาตรา 144 ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท และปรับรายวันอีกวันละหารอยบาทจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง" ("มาตรา
156" แกไขโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535)
"มาตรา 157 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" แกไขโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535)
"มาตรา 157 ทวิ ผูขับขี่ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานจราจรพนักงานสอบสวน พนักงาน
เจาหนาที่ หรือผูตรวจการที่ใหมีการตรวจสอบผูขับขี่ตามมาตรา 43 ทวิ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของ
ผูตรวจการที่ใหมีการทดสอบผูขับขี่ตามมาตรา 43 ทวิ หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูตรวจการที่ใหมี
การทดสอบผูขับขี่ตามมาตรา 43 ตรี ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
ผูขับขี่ผูใดฝาฝนมาตรา 43 ทวิ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษสูงกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยยาเสพติด
ใหโทษหรือกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทอีกหนึ่งในสามและใหศาลสั่งพักใชใบอนุญาตขับขี่
มีกําหนดไมนอยกวาหกเดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ ถาการประทําความผิดตามมาตรา 43 ทวิ วรรคหนึ่ง
เปนเหตุใหผูอื่นไดรับอันตรายสาหัสผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงหกป และปรับตั้งแตสี่หมื่นบาท
ถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาทและใหศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ และถาการกระทํานั้นเปนเหตุใหผูอื่นถึงแก
ความตาย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบป และปรับตั้งแตหกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให
ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ ("มาตรา 157 ทวิ" แกไขโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2542 มาตรา 8)

มาตรา 158 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง มาตรา 28 หรือมาตรา 100 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง
หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 17 วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม
เกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
"มาตรา 159 ผูขับขี่ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งตามมาตรา 59 วรรค
หนึ่ง หรือขัดขวางเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่มิใหเคลื่อนยายรถหรือมิใหใชเครื่องมือบังคับรถมิให
เคลื่อนยายตามมาตรา 59 วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไมเกินหนาพันบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคา หรือทําใหไรประโยชนซึ่งเครื่องมือบังคับรถมิใหเคลื่อนยาย
หรือเคลื่อนยายรถที่เจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่ไดใชเครื่องมือบังคับมิใหเคลื่อนยายตามมาตรา 59
วรรคสอง โดยไมไดัรับอนุญาตจากเจาพนักงานจราจรหรือพนักงานสอบสวนตองระวางโทษจําคุกไมเกินสาม
เดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ("มาตรา 159" แกไขโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2535)
"มาตรา 160 ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 78 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึง
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ถาการไมปฏิบัติตามมาตรา 78 เปนเหตุใหบุคคลอื่นไดรับอันตรายสาหัสหรือ
ตาย ผูไมปฏิบัติตามตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 43 (1) (2) (5) หรือ (8) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือ
ปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ("มาตรา 160" แกไขโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่
4) พ.ศ. 2535)
"มาตรา 160 ทวิ ผูใดฝาฝนมาตรา 134 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งพักใชใบอนุญาตขับขี่ของผูนั้นมีกําหนดไมนอยกวาหนึ่งเดือน หรือ
เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่" ("มาตรา 160" แกไขโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535)
"มาตรา 161 ในกรณีที่ผูขับขี่ผูใดไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหผูบัญชาการตํารวจนครบาล ผู

บัญชาการตํารวจภูธร ผูบังชาการตํารวจจราจร ผูบังคับการตํารวจทางหลวง หรือผูซึ่งไดรับมอบอํานาจจากผูดํารง
ตําแหนงดังกลาวมีอํานาจสั่งยึดใบอนุญาตขับขี่ของผูนั้นมีกําหนดครั้งละไมเกินหกสิบวัน
ผูสั่งยึดใบอนุญาตขับขี่ตามวรรคหนึ่งอาจบันทึกการยึดและคะแนนไวดานหลังใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกยึด
และดําเนินการอบรม ทดสอบผูขับขี่ที่กระทําผิดซ้ําตั้งแตสองครั้งภายในหนึ่งปรวมทั้งสั่งพักใชใบอนุญาตขับขี่ที่
เสียคะแนนมากของผูขับขี่นั้นมีกําหนดครั้งละไมเกินเกาสิบวัน การดําเนินการบันทึกคะแนน อบรม ทดสอบผูขับ
ขี่ที่กระทําผิดและการพักใชใบอนุญาตขับขี่ให เปนไปตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผูขับขี่ซึ่งถูกสั่งยึดใบอนุญาตขับขี่ตามวรรคหนึ่ง หรือถูกสั่งพักใชใบอนุญาตขับขี่ตามวรรคสอง มีสิทธิ
อุทธรณคําสั่งตออธิบดีภายในสิบหาวันนับแตวันที่ถูกสั่งยึดหรือสั่งพักใชใบอนุญาตขับขี่ ใหอธิบดีวินิจฉัยอุทธรณ
ตามวรรคสี่ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณ ถาไมไดวินิจฉัยชี้ขาดภายในเวลาดังกลาว ใหถือวา

อธิบดีวินิจฉัยไมใหยึดใบอนุญาตขับขี่หรือไมพักใชใบอนุญาตขับขี่ตามคําอุทธรณของผูขับขี่ คําวินิจฉัยของอธิบดี
ใหเปนที่สุด" ("มาตรา 161" แกไขโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535)
มาตรา 162 ในคดีที่ผูขับขี่ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอัน
เกี่ยวกับรถนั้น ๆ นอกจากจะไดรับโทษตามบทบัญญัติดังกลาวแลว ถาความปรากฏแกศาลวา หากใหผูนั้นขับรถ
ตอไปอาจกอใหเกิดภยันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอื่น ศาลมีอํานาจสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
ของผูนั้นได
มาตรา 163 คดีที่มีผูกระทําการอยางใดอยางหนึ่งอันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎหมายอันเนื่องกับทางหลวงหรือกฎหมายอันเกี่ยวกับรถนั้น ๆ ถาการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามนั้นกอใหเกิด
ความเสียหายแกสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรที่พนักงานเจาหนาที่ไดทํา หรือติดตั้งไว เมื่อพนักงาน
อัยการยื่นฟองผูกระทําความผิด ใหพนักงานอัยการเรียกราคาหรือคาเสียหาย สําหรับสัญญาณจราจรหรือ
เครื่องหมายจราจรดังกลาวดวย
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน
นายกรัฐมนตรี
----------------------------------หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการคมนาคมและขนสงทางบกได
เจริญกาวหนาขยายตัวไปทั่วประเทศและเชื่อมโยงไปยังประเทศใกลเคียง และจํานวนยานพาหนะในทองถนนและ
ทางหลวงไดทวีจํานวนขึ้นเปนลําดับ ประกอบกับประเทศไทยไดเขาเปนภาคีในอนุสัญญาวาดวยการจราจรทาง
ถนนและพิธีสารวาดวยเครื่องหมายและสัญญาณตามถนน สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจราจรทางบกซึ่ง
ไดใชบังคับมากกวาสี่สิบปใหเหมาะสมกับสภาพการจราจรและจํานวนยานพาหนะที่เพิ่มขึ้น และเพื่อความ
ปลอดภัยแกชีวิต รางกายและทรัพยสินของประชาชน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
(ประกาศใน รจ. 8/1พ วันลง รจ. 2522)

