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ค ำน ำ 

จังหวัดเพชรบูรณ์ มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเพชรบูรณ์ ติดเป็นอันดับต้นของ
ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้น าเรื่องความปลอดภัยทางถนนและวินัยจราจร เป็นวาระส าคัญ
ของจังหวัด และมอบหมายให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ บรรจุหลักสูตรการส่งเสริมวินัยจราจร
ของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ไว้ในสถานศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา มีวินัยจราจร ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่าง
เคร่งครัด อันจะน าไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืน 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของ
ผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับงานจราจร และความปลอดภัย
บนท้องถนนในจังหวัดเพชรบูรณ์ อาทิเช่น สถานีต ารวจภูธรจังหวัด ขนส่งจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วิทยาลัยอาชีวะศึกษา ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิร่มโพธิ์ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ จ ากัด  

หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ จะสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ข้ึนอยู่กับสถานศึกษาเป็นส าคัญ ในการท่ีจะจัดการเรียนการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมาย อย่าง
เป็นระบบ ต่อเนื่อง โดยการน าหลักสูตรดังกล่าวไปบรรจุไว้ในหลักสูตรของสถานศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  

ในการจัดท าหลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ฉบับนี้ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ไดแตงตั้งคณะท างานจัดท าร่างหลักสูตร เปนผูรับผิดชอบด าเนินการในแต่ละ
ระดับชั้น และไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากหน่วยงานตางๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ีใหความสนใจเสนอแนะ
ความคิดเห็นอันเปนประโยชนตอการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งไดน ามาเปนขอมูลในการพัฒนาหลักสูตรฉบับนี้ 
ใหสมบูรณ์ และเหมาะสมตอการจัดการศึกษาเพื่อคนเพชรบูรณ์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ขอขอบคุณในความรวมมือของทุกทาน และทุกหน่วยงาน มา ณ โอกาสนี้ 

 
 
           (นายภูวนาท มูลเขียน) 
       ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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สำรบัญ 

                หน้า 

ค าน า ก 

สารบัญ ข 

จุดมุ่งหมายหลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ค 

โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ง 

หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  1 
ระดับปฐมวัย   1 
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 12 
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 2 17
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 3 23
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 29
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 5 36
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 43 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 50 
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 56 
ระดับอาชวีศึกษา และระดับอุดมศึกษา 64 

 
บรรณานุกรม           76 

คณะผู้พัฒนาหลักสูตร          77 

ภาคผนวก           79 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ง การบริหารจัดการเวลาเรยีน 

ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์  
และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

- โครงสร้างเวลาเรียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
- สื่อประกอบหลักสูตรส่งเสรมิวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบรูณ ์

พระราชบญัญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิม่เติม 
  



ค 
 

จุดมุ่งหมายหลักสูตร 
ส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผูเ้รียนในจังหวัดเพชรบรูณ ์มีจุดหมายดังนี้ 
1. เพื่อให้เด็กปฐมวัย นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก  

และกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถ 
2. เพื่อปลูกฝังใหเ้ด็กปฐมวัย นักเรียน นักศึกษา มีวินัยจราจร ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร 
3. เพื่อให้เด็กปฐมวัย นักเรียน นักศึกษา เกดิทักษะและพฤติกรรมท่ีดีต่อภาระหน้าท่ีด้านความ

ปลอดภัยทางการจราจร 
4. เพื่อให้เด็กปฐมวัย นักเรียน นักศึกษา เกิดจิตส านึกและมีแนวคิดท่ีดีในด้านความปลอดภัยทาง

การจราจร 
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โครงสร้างเวลาเรียน 
หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 
ระดับช้ัน หน่วย/รายวิชา/โครงการ เวลาเรยีน (ชัว่โมง/ปี) 

ปฐมวัย หน่วยประสบการณ ์ - 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 รายวชิาวินัยจราจรท่ี 1 20 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 รายวชิาวินัยจราจรท่ี 2 20 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 รายวชิาวินัยจราจรท่ี 3 20 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 รายวชิาวินัยจราจรท่ี 4 20 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 รายวชิาวินัยจราจรท่ี 5 20 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 รายวชิาวินัยจราจรท่ี 6 20 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 รายวชิาวินัยจราจรท่ี 7-9 20 
มัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 รายวชิาวินัยจราจรท่ี 10-12 20 
ระดับอาชวีศึกษา และระดับอุดมศึกษา โครงการ 20 
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หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  

 

หลักสูตรส่งเสริมวนิัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ระดับ ปฐมวัย 

 
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

๑. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยจากอุบัติเหตุบนท้องถนน 
๒. เพ่ือฝึกปฏิบัติเรื่องสัญญาณจราจรและสัญลักษณ์ 

การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ 

พัฒนาการ 
 

มาตรฐาน 
คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

ตัวบ่งชี้ 
สาระการเรียนรู้ 

จ านวน
ชั่วโมง ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

พัฒนาการ
ด้าน
ร่างกาย 

มาตรฐานที่ ๑  ร่างกายเจริญเติบโต
ตามวัยและมีสุขนิสัย 
ที่ด ี

๑. การเล่นบทบาท
สมมุติเหตุการณ์ต่างๆ 
(ด้วยรักและผูกพัน) 

มารยาทในการ
ขับข่ีรถและการขับ
ขี่รถอย่างปลอดภัย 

- 

๒. สนุกกับการเดินทาง 
(กฎวินัยจราจร) 

การโดยสารรถ
อย่างปลอดภัย 

 

 มาตรฐานที่ ๒  กล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง 
ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว 
และประสานสัมพันธ์
กัน 

การเขียนภาพและ 
การเล่นกับสี 
 

เครื่องหมาย
จราจรที่พบในชีวิต 
ประจ าวัน 
 

- 

พัฒนาการ
ด้าน
อารมณ์ 
จิตใจ 

มาตรฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและ 
มีความสุข 

 ๑. การฟังเพลง การ
ร้องเพลง และการ
แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ
เสียงดนตรี 

๑. เรื่องราว
เกี่ยวกับตัวเด็ก 
การข้ามถนน 

- 

๒. การมีอัตลักษณ์
เฉพาะตนและเชื่อว่า
ตนเองมีความสามารถ 

มารยาทในการ
ขับข่ีรถและการขับ
ขี่รถอย่างปลอดภัย 

๓. การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเอง
และผู้อ่ืน 

การบังคับใช้
กฎหมายและ
บทลงโทษ 

มาตรฐานที่ ๔  
 

ชื่นชมและแสดงออก
ทางศิลปะ ดนตรี  
และการเคลื่อนไหว 

๑. การแสดงออกทาง
อารมณ์ 

การข้ามถนน 
 

- 

๒. การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง/ดนตรี 

มารยาทในการ
ขับข่ีรถและการขับ
ขี่รถอย่างปลอดภัย 
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หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  

 

พัฒนาการ 
 

มาตรฐาน 
คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

ตัวบ่งชี้ 
สาระการเรียนรู้ 

จ านวน
ชั่วโมง ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๕  มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจิตใจที่ดีงาม 

๑. การเล่นและการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

การบังคับใช้
กฎหมายและ
บทลงโทษ 

- 

๒. การให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ 

มารยาทในการ
ขับข่ีรถและการขับ
ขี่รถอย่างปลอดภัย 

พัฒนาการ
ด้านสังคม 

มาตรฐานที่ ๖  
 

มีทักษะชีวิตและปฏิบัติ
ตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

การเล่นและการท างาน
แบบร่วมมือร่วมใจ 

การข้ามถนน 
 

- 

 มาตรฐานที่ ๗  
 

รักธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม 
และความเป็นไทย 
 

การยอมรับในความ
เหมือนและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับ
การจราจร                                                                                                                                                                              

- 

มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีความสุขและปฏิบัติ
ตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมในระบอบ
ประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

๑. การมีปฏิสัมพันธ์ มี
วินัยมีส่วนร่วมและ
บทบาทสมาชิกของ
สังคม ( เรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงฉันรัก
จ่าเฉย) 
 

๒. บุคคลและ
สถานที่แวดล้อม 
ตัวเด็ก 
  กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับ
การจราจร                                                                                                                                                                              
 

- 

๒. การยอมรับในความ
เหมือนและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

มารยาทในการ
ขับข่ีรถและการขับ
ขี่รถอย่างปลอดภัย 

พัฒนาการ
ด้าน
สติปัญญา 

มาตรฐานที่ ๙  
 

ใช้ภาษาสื่อสารได้ 
เหมาะสมกับวัย 

๑. การพูดกับผู้อ่ืน
เกี่ยวกับประสบการณ์
ของตนเอง  หรือพูด
เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตนเอง 

 กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับ
การจราจร                                                                                                                                                                              

- 

๒. การพูดแสดง
ความคิด ความรู้สึก
และความต้องการ 

การบังคับใช้
กฎหมายและ
บทลงโทษ 
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หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  

 

พัฒนาการ 
 

มาตรฐาน 
คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

ตัวบ่งชี้ 
สาระการเรียนรู้ 

จ านวน
ชั่วโมง ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ ๑๐  มีความสามารถในการ
คิดท่ีเป็นพ้ืนฐานในการ
เรียนรู้ 

- การคิดแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า 

การโดยสาร
ยานพาหนะ 
การปฏิบัติตน 

- 

มาตรฐานที่ ๑๑  
 

มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 
 
 
 

จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

การข้ามถนน
อย่างปลอดภัย 
สัญญาณจราจร
และเครื่องหมาย 
 

- 

 มาตรฐานที่ ๑๒  มีเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียนรู้  และมี
ความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ได้
เหมาะสมกับวัย 

๑. การรับรู้และแสดง
ความคิดความรู้ผ่านสื่อ 
วัสดุของเล่นและ
ชิ้นงาน 

การสวมหมวก
นิรภัย 
 
 

- 

๒. การตั้งค าถามใน
เรื่องท่ีสนใจ 

การสวมหมวก
นิรภัย 

๓. การฟังและปฏิบัติ
ตามค าแนะน า 
ความปลอดภัยทั้งกาย
ใจ (เรียนรู้จาก คลิป) 

การข้ามถนน
อย่างปลอดภัย 
 

 
หมายเหตุ   จ านวนชั่วโมงเรียน อาจท าการบูรณาการโดยเพ่ิมเติมหรือสอดแทรกในสาระที่ควรเรียนรู้   
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โครงสร้างของหลักสูตรระดับปฐมวัย 
 

สาระการเรียนรู้ 
พัฒนาการ 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน 
คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
ประสบการณ์

ส าคัญ 
สาระท่ีควร

เรียนรู้ 
ชั้น อบ.๑ 
๓-๔ ปี 

ชั้น อบ.๒ 
๔-๕ ปี 

ชั้น อบ.๓ 
๕-๖ ปี 

๑. การฟังเพลง  
การร้องเพลง  
และการแสดง
ปฏิกิริยาโต้ตอบ
เสียงดนตรี 
 
 

๑. เรื่องราว
เกี่ยวกับ 
ตัวเด็ก 
การข้ามถนน 
การเดินบน
ถนน 
การเดินบน
ทางเท้า 
การข้าม
ทางม้าลาย 
การข้ึน
สะพานลอย 

พัฒนาการ
ด้าน
อารมณ์ 
จิตใจ 
สุนทรีย
ภาพ 
ดนตรี  
การเล่น 
การ
แสดงออก
ทาง
อารมณ์ 

๓.๑ แสดงออก
ทางอารมณ์ได้
อย่างเหมาะสม                                                    

๓.๑.๑ 
แสดง
อารมณ์
ความรู้สึกได้
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

๓.๑.๑  
แสดงอารมณ์
ความรู้สึกได้
ตาม
สถานการณ์ 

๓.๑.๑ 
แสดง
อารมณ์
ความรู้สึกได้
สอดคล้อง
กับ
สถานการณ์
อย่าง
เหมาะสม 

๒. การ
แสดงออก 
ทางอารมณ์ 

การร้อง
เพลง 
การ
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง 

พัฒนาการ
ด้าน
อารมณ์ 
จิตใจ 

๔.๑ สนใจมี
ความสุขและ
แสดงออกผ่าน
งานศิลปะ  ดนตรี 

๔.๑.๑ สนใจ  
มีความสุข
และแสดง
ท่าทาง/
เคลื่อนไหว
ประกอบ
เพลง 
จังหวะและ
ดนตรี 

๔.๑.๒ สนใจ 
มีความสุขและ
แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง 
จังหวะและ
ดนตรี 
 
 

๔.๑.๓ สนใจ
มีความสุข
และแสดง
ท่าทาง/
เคลื่อนไหว
ประกอบ
เพลง 
จังหวะและ
ดนตรี 

๓. การเล่นและ
การท างานแบบ
ร่วมมือร่วมใจ 

การจัด
กิจกรรม
บทบาทสมมุติ 

พัฒนาการ 
ด้านสังคม 

มฐ. ๖.๒ มีวินัยใน
ตนเอง 

๖.๒.๑ เข้า
แถว
ตามล าดับ
ก่อนหลังได้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๖.๒.๑ เข้า
แถวตามล าดับ
ก่อนหลังได้
ด้วยตนเอง 

๖.๒.๑ เข้า
แถว
ตามล าดับ
ก่อนหลังได้
ด้วยตนเอง 

๔. จินตนาการ
และความคิด
สร้างสรรค ์

การเล่า
นิทานเมือง
จราจร 

พัฒนาการ 
ด้าน
สติปัญญา 

มฐ. ๑๑.๒  
แสดงท่าทาง
เคลื่อนไหวตาม
จินตนาการอย่าง
สร้างสรรค์ 

๑๑.๒.๑ 
เคลื่อนไหว
ท่าทางเพ่ือ
สื่อสาร
ความคิด 
ความรู้สึก

๑๑.๒.๑ 
เคลื่อนไหว
ท่าทางเพ่ือ
สื่อสาร
ความคิด 
ความรู้สึกของ

๑๑.๒.๑ 
เคลื่อนไหว
ท่าทางเพ่ือ
สื่อสาร
ความคิด 
ความรู้สึก
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สาระการเรียนรู้ 
พัฒนาการ 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน 
คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
ประสบการณ์

ส าคัญ 
สาระท่ีควร

เรียนรู้ 
ชั้น อบ.๑ 
๓-๔ ปี 

ชั้น อบ.๒ 
๔-๕ ปี 

ชั้น อบ.๓ 
๕-๖ ปี 

ของตนเอง ตนเองอย่าง
หลากหลาย
หรือแปลก
ใหม่ 

ของตนเอง
อย่าง
หลากหลาย
และแปลก
ใหม่ 

๕. การเล่นและ
การท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
  เล่านิทาน/
เล่าข่าว/
เรื่องราว 
เหตุการณ์
เกี่ยวกับ
เหตุการณ์บน
ท้องถนน  
 

ตัวเด็ก 
แรกพบ
ประสบการณ์ 
การสวม
หมวกนิรภัย
เด็ก 
การคาด
เข็มขัดนิรภัย 
การใช้เบาะ
นิรภัยส าหรับ
เด็ก 

ด้านสังคม ๑.๓ รักษาความ
ปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น                                                                                                                                                                    

๑.๓.๑  
รักษาความ
ปลอดภัย
ของตนเอง
จากอุบัติเหตุ 

๑.๓.๑  
ป้องกันและ
รักษาความ
ปลอดภัยของ
ตนเองจาก
อุบัติเหตุ 
จากรถ 

๑.๓.๑ 
ป้องกันและ
รักษาความ
ปลอดภัย
ของตนเอง
และผู้อ่ืน
จากอุบัติเหตุ
จากรถ 

๑. การมี
ปฏิสัมพันธ์  
มีวินัยมีส่วนร่วม
และบทบาท
สมาชิกของ 
สังคม (เรียนรู้
จากสถานการณ์
จริงฉันรักจ่า
เฉย) 
 

๒. บุคคลและ
สถานที่
แวดล้อมตัว
เดก็ กฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับ
การจราจร                                                                                                                                                                              
เครื่อง 
หมายจราจร 
ชนิดของ
สัญญาณ
จราจร 
การนั่งซ้อน
ท้ายรถ 
จักรยานยนต์ 

พัฒนาการ  
ด้านสังคม 
 

มฐ. ๘.๒  
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้อ่ืน 

๘.๒.๑ ยิ้ม
หรือทักทาย
ผู้ใหญ่และ
บุคคลที่
คุ้นเคยได้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๘.๒.๑ ยิ้ม 
ทักทายหรือ
พูดคุยกับ
ผู้ใหญ่และ
บุคคลที่
คุ้นเคยได้ด้วย
ตนเอง 

๘.๒.๑ ยิ้ม 
ทักทายหรือ
พูดคุยกับ
ผู้ใหญ่และ
บุคคลที่
คุ้นเคยได้
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

๒.การยอมรับ
ในความเหมือน
และความ
แตกต่าง

การ
สนทนากับ
บุคคลรอบ
กาย 

พัฒนาการ 
ด้านสังคม 
 

มฐ. ๗.๒  
มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย
และรักความเป็น

๗.๒.๒.๑ 
กล่าวค า
ขอบคุณและ
ขอโทษเมื่อมี

๗.๒.๒.๑ 
กล่าวค า
ขอบคุณและ
ขอโทษด้วย

๗.๒.๒.๑ 
กล่าวค า
ขอบคุณและ 
ขอโทษด้วย



6 
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สาระการเรียนรู้ 
พัฒนาการ 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน 
คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
ประสบการณ์

ส าคัญ 
สาระท่ีควร

เรียนรู้ 
ชั้น อบ.๑ 
๓-๔ ปี 

ชั้น อบ.๒ 
๔-๕ ปี 

ชั้น อบ.๓ 
๕-๖ ปี 

ระหว่างบุคคล ไทย ผู้ชี้แนะ ตนเอง ตนเอง 
๓.การพูดกับ
ผู้อื่นเกี่ยวกับ
ประสบการณ์
ของตนเอง  
หรือพูดเล่า
เรื่องราว
เกี่ยวกับตนเอง 

การ
สนทนาถึง
ประเภทของ
ยานพาหนะ 
สัญลักษณ์
ที่ใช้ใน
การจราจร 

ด้าน
สติปัญญา 

มฐ. ๙.๑ สนทนา
โต้ตอบและเล่า
เรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 

๙.๑.๑ฟัง
ผู้อื่นพูดจน
จบและพูด
โต้ตอบ
เกี่ยวกับ
เรื่องท่ีฟัง 

๙.๑.๑ฟังผู้อื่น
พูดจนจบและ
สนทนา
โต้ตอบ
สอดคล้องกับ
เรื่องท่ีฟัง 

๙.๑.๑ฟัง
ผู้อื่นพูดจน
จบและ
สนทนา
โต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกับ
เรื่องท่ีฟัง 

๑. การเล่น
บทบาทสมมุติ
เหตุการณ์ต่างๆ 
- การข่ีจักรยาน
บนท้องถนน 
(ด้วยรักและ
ผูกพัน) 

มารยาทใน
การขับขี่รถ
และการขับข่ี
รถอย่าง
ปลอดภัย 
การขับขี่
รถจักรยาน 
สัญญาณ
มือ 

พัฒนาการ 
ด้าน
ร่างกาย 

มฐ. ๑.๓ รักษา
ความปลอดภัย
ของตนเองและ
ผู้อื่น 

๑.๓.๑ เล่น
และท า
กิจกรรม
อย่าง
ปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑.๓.๑ เล่น
และท า
กิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยด้วย
ตนเอง 

๑.๓.๑ เล่น
และท า
กิจกรรมและ
ปฏิบัติต่อ
ผู้อื่นอย่าง
ปลอดภัย 

พัฒนาการ
ด้าน
อารมณ์
และจิตใจ 
(การ
แสดงออก
ทาง
อารมณ์) 

มฐ. ๓.๑ 
แสดงออกทาง
อารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสม 

๓.๑.๑ 
แสดง
อารมณ์
ความรู้สึกได้
เหมาะสมกับ
บาง
สถานการณ์ 

๓.๑.๑  
แสดงอารมณ์
ความรู้สึกได้
ตาม
สถานการณ์ 

๓.๑.๑ 
แสดง
อารมณ์
ความรู้สึก 
ได้สอดคล้อง
กับ
สถานการณ์ 
อย่าง
เหมาะสม 

๒. การม ี 
อัตลักษณ์
เฉพาะตนและ
เชื่อว่าตนเองมี
ความสามารถ 

การจ าลอง
สถานการณ์
การขับขี่
ยานพาหนะ
อย่าง
ปลอดภัย 
 

พัฒนาการ
ด้าน
อารมณ์
และจิตใจ 
(การแสดง 
ออกทาง
อารมณ์) 

มฐ. ๓.๒ มี
ความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

๓.๒.๑ กล้า
พูดกล้า
แสดงออก 

๓.๒.๑ กล้า
พูดกล้า
แสดงออก
อย่าง
เหมาะสมบาง
สถานการณ์ 

๓.๒.๑ กล้า
พูดกล้า
แสดงออก 
อย่าง
เหมาะสม
ตาม
สถานการณ์ 

๓. การ
เคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง/

เพลง
ยานพาหนะ 
เพลง

พัฒนาการ
ด้าน
อารมณ์

มฐ. ๔.๑ สนใจ  
มีความสุขและ
แสดงออกผ่าน

๔.๑.๓.๑ 
สนใจมี
ความสุข

๔.๑.๓.๑ 
สนใจมี
ความสุขและ

๔.๑.๓.๑ 
สนใจมี
ความสุข
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หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  

 

สาระการเรียนรู้ 
พัฒนาการ 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน 
คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
ประสบการณ์

ส าคัญ 
สาระท่ีควร

เรียนรู้ 
ชั้น อบ.๑ 
๓-๔ ปี 

ชั้น อบ.๒ 
๔-๕ ปี 

ชั้น อบ.๓ 
๕-๖ ปี 

ดนตรี จราจร และจิตใจ 
 

งานศิลปะ  ดนตรี
และการ
เคลื่อนไหว 

และแสดง
ท่าทาง/
เคลื่อนไหว
ประกอบ
เพลง 
จังหวะและ
ดนตรี 

แสดงท่าทาง/
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง 
จังหวะและ
ดนตรี 

และแสดง
ท่าทาง/
เคลื่อนไหว
ประกอบ
เพลง 
จังหวะและ
ดนตรี 

๔. การให้ความ
ร่วมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ 

ข้อตกลง
ของการขับขี่
ยานพาหนะ 
การสวม
หมวกนิรภัย 
การคาด
เข็มขัดนิรภัย 
 

พัฒนาการ
ด้านสังคม 

มฐ. ๕.๔ มีความ
รับผิดชอบ 

๕.๔.๑ 
ท างานที่
ได้รับ
มอบหมาย
จนส าเร็จ
เมื่อมีผู้ช่วย
เหลือ 

๕.๔.๑  
ท างานที่ได้รับ
มอบหมายจน
ส าเร็จเมื่อมีผู้ชี่
แนะ 

๕.๔.๑ 
ท างานที่
ได้รับ
มอบหมาย
จนส าเร็จ
ด้วยตนเอง 

๕. การยอมรับ
ในความเหมือน
และความ
แตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

บทบาท
สมมุติหน้าที่
ของตนเองใน
การเดินทาง
บนท้องถนน 

พัฒนาการ
ด้านสังคม 

มฐ. ๘.๒ มีวินัยใน
ตนเอง 

๘.๒.๑  
เล่นร่วมกับ
เพ่ือน 

๘.๒.๑  
เล่นหรือ
ท างานร่วมกับ
เพ่ือนเป็นกลุ่ม 

๘.๒.๑  
เล่นหรือ
ท างาน
ร่วมกับ
เพ่ือนอย่างมี
เป้าหมาย 

๑. สนุกกับการ
เดินทาง 
(กฎวินัยจราจร) 

๓. ธรรมชาติ
รอบตัว 
-การโดยสาร
รถอย่าง
ปลอดภัย 
การ
โดยสาร
รถจักรยานยน
ต์ส่วนบุคคล 
การ
โดยสาร
รถจักรยาน 
ยนต์

ด้าน
ร่างกาย 
 

มฐ. ๑.๓ รักษา
ความปลอดภัย
ของตนเองและ
ผู้อื่น 

๑.๓.๑  
เล่นและ 
ท ากิจกรรม
อย่าง
ปลอดภัย
เมื่อมีผู้ชี้แนะ 

๑.๓.๑  
เล่นและ 
ท ากิจกรรม
อย่าง
ปลอดภัยด้วย
ตนเอง 

๑.๓.๑  
เล่นและ 
ท ากิจกรรม
และปฏิบัติ
ต่อผู้อื่น
อย่าง
ปลอดภัย 
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สาระการเรียนรู้ 
พัฒนาการ 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน 
คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
ประสบการณ์

ส าคัญ 
สาระท่ีควร

เรียนรู้ 
ชั้น อบ.๑ 
๓-๔ ปี 

ชั้น อบ.๒ 
๔-๕ ปี 

ชั้น อบ.๓ 
๕-๖ ปี 

สาธารณะ 
การ
โดยสารรถ 
สามล้อรับจ้าง 
รถโดยสาร
ประจ าทาง 
รถโดยสาร
ไม่ประจ าทาง 
(รถรับส่ง
นักเรียนสอง
แถว,รถตู้ ) 

๒. การพูด
สะท้อน
ความรู้สึกของ
ตนเองและผู้อื่น 
 

- การสวม
หมวกนิรภัย 
- การคาดเข็ม
ขัดนิรภัย 
- การใช้เบาะ
นิรภัยส าหรับ
เด็ก 
 

พัฒนาการ
ด้าน
อารมณ์ 
จิตใจ 
 
 

มฐ. ๓.๒ 
มีความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

๓.๒.๑ กล้า
พูดกล้า
แสดงออก 

๓.๒.๑ กล้า
พูดกล้า
แสดงออก
อย่าง
เหมาะสมบาง
สถานการณ์ 

๓.๒.๑ กล้า
พูดกล้า
แสดงออก 
อย่าง
เหมาะสม
ตาม
สถานการณ์ 

๓. การพูดแสดง
ความคิด 
ความรู้สึกและ
ความต้องการ 

 เสริม
ประสบการณ์
การปฏิบัติตน
ตนตามกฎ
จราจร 

พัฒนาการ
ด้าน
สติปัญญา 

มฐ. ๙.๒ อ่านและ
เขียนภาพและ
สัญลักษณ์ได้ 

๙.๒.๑ อ่าน
เขียนภาพ
และพูด
ข้อความด้วย
ภาษาของ
ตน 

๙.๒.๑  
อ่านภาพ  
สัญลักษณ์ค า
พร้อมทั้งชี้
หรือกวาดตา
มองข้อความ
ตามบรรทัด 

๙.๒.๑  
อ่านภาพ  
สัญลักษณ์
ค าด้วยการชี้
หรือกวาดตา
มอง
จุดเริ่มต้น
และจุดจบ
ของข้อความ 

๔. การรับรู้และ
แสดงความคิด
ความรู้ผ่านสื่อ 
วัสดุของเล่น
และชิ้นงาน 

 กิจกรรม
ในมุมเสรี 
 บทบาท
สมมุติ 

พัฒนาการ
ตนเอง, 
พัฒนา
สมองและ
สังคม 

มฐ. ๑๒.๒ มี
ความสามารถใน
การแสวงหา
ความรู้ 

๑๒.๒.๑ 
ค้นหา
ค าตอบของ
ข้อสงสัยด้วย
วิธีการ  เมื่อ
มีผู้ชี้แนะ 

๑๒.๒.๑ 
ค้นหาค าตอบ
ของข้อสงสัย
ต่าง ๆ ตาม
วิธีการ  ของ
ตนเอง 

๑๒.๒.๑ 
ค้นหา
ค าตอบของ
ข้อสงสัย
ต่างๆ โดย
วิธีการ  ที่
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สาระการเรียนรู้ 
พัฒนาการ 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน 
คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
ประสบการณ์

ส าคัญ 
สาระท่ีควร

เรียนรู้ 
ชั้น อบ.๑ 
๓-๔ ปี 

ชั้น อบ.๒ 
๔-๕ ปี 

ชั้น อบ.๓ 
๕-๖ ปี 

หลากหลาย
ด้วยตนเอง 

๕. การตั้ง
ค าถามในเรื่องที่
สนใจ 

บัตรภาพ 
การ
สนทนาข่าว 
บทบาท
สมมุติ 
 

พัฒนาการ
ตนเอง, 
พัฒนา
สมองและ
สังคม 

มฐ. ๑๒.๒  
มีความสามารถใน
การแสวงหา
ความรู้ 

๑๒.๒.๒  
ใช้ประโยค
ค าถามว่า 
“ใคร” 
“อะไร”ใน
การค้นหา
ค าตอบ 

๑๒.๒.๒  
ใช้ประโยค
ค าถามว่า “ที่
ไหน” 
“ท าไม” ใน
การค้นหา
ค าตอบ 

๑๒.๒.๒  
ใช้ประโยค
ค าถามว่า 
“เมื่อไหร่” 
“อย่างไร” 
ในการค้นหา
ค าตอบ 

๑. การฟังและ
ปฏิบัติตาม
ค าแนะน า 
ความปลอดภัย
ทั้งกายใจ 
(เรียนรู้จาก 
คลิป) 

๔. สิ่งต่างๆ
รอบตัวเด็ก 
การข้ามถนน
อย่าง
ปลอดภัย 
การข้าม
ทางม้าลาย 
การข้ึน
สะพานลอย 
การสวม
หมวกนิรภัย 
การคาด
เข็มขัดนิรภัย 

พัฒนาการ
ด้าน
สติปัญญา 
 

มฐ. ๑๒ มีเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียนรู้ 

๑๒.๑.๑
สนใจฟังหรือ
อ่านหนังสือ
ด้วยตนเอง 

๑๒.๑.๑  
สนใจซักถาม
เกี่ยวกับ
สัญลักษณ์
หรือ
ตัวหนังสือที่
พบเห็น 

๑๒.๑.๑
สนใจหยิบ
หนังสือมา
อ่านและ
เขียนสื่อ
ความคิด
ด้วยตนเอง
เป็นประจ า
อย่าง
ต่อเนื่อง 

๒. การเขียน
ภาพและการ
เล่นกับสี 
การเรียนรู้ผ่าน
ชีวิต 
ประจ าวัน
(ภายในชุมชน) 

เครื่องหมา
ยที่พบใน
ชีวิตประจ าวัน 
ชนิดของ
สัญญาณ
จราจร 
สนุกกับสี
และ
สัญลักษณ์ 
(สีและ
สัญญาณ
ฉุกเฉิน) 

พัฒนา
การด้าน
ร่างกาย 

มฐ ๒.๒ ใช้มือ-
ตา-ประสาน
สัมพันธ์กัน 

๒.๒.๒ เขียน
รูปวงกลม
ตามแบบ 

๒.๒.๒ เขียน
รูปสี่เหลี่ยม
ตามแบบได้
อย่างมีมุม
ชัดเจน 

๒.๒.๒ เขียน
รูป
สามเหลี่ยม
ตามแบบได้
อย่างมีมุม
ชัดเจน 
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สาระการเรียนรู้ 
พัฒนาการ 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน 
คุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ 

สภาพที่พึงประสงค์ 
ประสบการณ์

ส าคัญ 
สาระท่ีควร

เรียนรู้ 
ชั้น อบ.๑ 
๓-๔ ปี 

ชั้น อบ.๒ 
๔-๕ ปี 

ชั้น อบ.๓ 
๕-๖ ปี 

๓.การหยิบจับ 
การใช้กรรไกร 
การฉีก การตัด 
การปะ และการ
ร้อยวัสดุ 
 

ตาวิเศษ
จราจร 
แบบฝึก 
โยงเส้น/จับคู่
ภาพ/ฯ 
ภาพ
ยานพาหนะ
กับชนิดของ
ยานยนต์/  
สัญญาณไฟ
จราจรกับภาพ 

พัฒนา
การด้าน
ร่างกาย 

มฐ. ๒.๒ ใช้มือ-
ตา-ประสาน
สัมพันธ์กัน 

๒.๒.๑ ใช้
กรรไกรตัด
กระดาษขาด
จากกันโดย
ใช้มือเดียว 

๒.๒.๑ ใช้
กรรไกรตัด
กระดาษตาม
แนวเส้นตรง
ได้ 

๒.๒.๑ ใช้
กรรไกรตัด
กระดาษ
ตามแนวเส้น
โค้งได้ 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ 

1. กิจกรรมการเคลื่อนไหว 
1.1 เพลงและเกม   
1.2 กิจกรรมเคลื่อนไหวตามจังหวะประกอบอุปกรณ์/ค าบรรยาย/ค าสั่ง/การฟังสัญญาณ 
๑.๓ ค าคล้องจอง 

2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
2.1 บอกวิธีป้องกันอุบัติเหตุ 
2.2 วิธีการโดยสารรถ 
2.3 บอกสี/เครื่องหมายจราจร 
2.4 การสวมหมวกนิรภัย/เข็มขัดนิรภัย 
2.5 เครื่องหมายจราจร 
2.6 การเล่นบทบาทสมมุติ 

3. กิจกรรมสร้างสรรค์ 
3.1 วาดภาพระบายสี 
3.2 โยงเส้น 

4. กิจกรรมเสรี (เล่นตามมุม) 
๔.๑ การเล่นบทบาทสมมุติ 
๔.๒  ทดสอบสนามจริง 
๔.๓  การส ารวจรอบๆบริเวณโรงเรียน 

5. กิจกรรมกลางแจ้ง 
๕.๑  เกมหาสัญลักษณ์ 
๕.๒  เกมเพ่ือนรักอยู่ไหน 
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6. กิจกรรมเกมการศึกษา 
๖.๑  เกมจับคู่ภาพ 
๖.๒  เกมจราจรที่รัก 
๖.๓  เกมตามหาคู่เหมือน 
 

ส่ือ (๑.สื่อเอกสาร ๒.สื่ออุปกรณ์ ๓. สื่อธรรมชาติ ๔. สื่อเทคโนโลยี) 
1. กระดาษสี 
2. สีเทียน 
3. กระดาษ 
4. ภาพประกอบการจราจร 
5. ภาพเครื่องหมายจราจร 
6. สัญลักษณ์ไฟจราจรและฉุกเฉิน 
7. สถานที่จริง 
8. สถานการณ์จ าลอง 
9. คลิป/เพลง 
10. ฯลฯ 

แหล่งเรียนรู้ 
1. รอบๆบริเวณโรงเรียน 
2. ห้องปฏิบัติการในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด ห้องพยาบาล 
3. สถานที่ส าคัญ ตามบริบทของโรงเรียน 

การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตการตอบค าถาม,ความสนใจ,การสนทนาระหว่างการจัดกิจกรรม 
2. การสัมภาษณ์ 
3. การตรวจผลงาน 
4. ใบงาน 
5. การประเมินพัฒนาการ 

เครื่องมือการประเมิน 
1. สมุด อบ.๑-๓ 
2. แบบบันทึกค าพูด/สัมภาษณ์ 
3. รายงานประจ าตัว 
4. รายงานผลการประเมินพัฒนาการ 

การน าหลักสูตรไปใช้ 
 - บูรณาการร่วมกับสาระการเรียนรู้ 
 - เพ่ิมในสาระที่ควรเรียนรู้ 
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หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 

ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ 1  
 
รหัสวิชา พ11201               เวลาเรียน  20  ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายจราจรบนไหล่ทาง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการจราจรทางบก ความปลอดภัยในการเดินเท้าบนถนน และปฏิบัติตนในการเดินเท้าบนถนนที่ปลอดภัยใน
สถานการณ์ต่าง ๆ การปฏิบัติตนในการโดยสารรถจักรยาน และการโดยสารระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัย 
วิธีปฏิบัติตนขึ้น-ลงรถโดยสารระบบขนส่งธารณะ มารยาทในการขับขี่รถจักรยานและวิธีปฏิบัติตนในการขับขี่
รถจักรยานอย่างปลอดภัย ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร การขอความช่วยเหลือจากอุบัติเหตุ
จากการเดินเท้าบนถนน 

โดยใช้วิธีการบรรยายให้ความรู้  อธิบาย  การสาธิต  ฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการ 
กลุ่มกระบวนการแก้ปัญหา การแสดงบทบาทสมมุติ การเรียนรู้จากสถานการณ์ต่าง ๆ การศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา  และประเมินสถานการณ์  น าไปสู่การวางแผนและก าหนดแนวทางในการฝึกปฏิบัติตน  
ให้มีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และสามารถตัดสินใจอย่างถูกต้อง น าความรู้และ
ทักษะการปฏิบัติตนไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับป้ายสัญญาณไฟจราจร และเครื่องหมายจราจรบน
ไหล่ทาง และพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2522 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการใช้รถจักรยาน และการเดินทางเท้าบนถนนอย่าง
ปลอดภัย  

3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีวินัยในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามในการใช้รถจักรยาน และ 
การเดินทางเท้าบนถนนอย่างปลอดภัย 

4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยาน และการเดินทางเท้าบนถนนอย่าง 
ปลอดภัย  

5. เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตส านึก ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจราจร จากการเดินทางเท้าบน
ถนนสาธารณะ 
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หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  

 

โครงสร้างรายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 
 
หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ จุดประสงค์การเรียนรู ้ เน้ือหา/สาระการเรียนรู ้ ชั่วโมง 

1 กฎหมายที่เกีย่วกับ
การจราจรทางบก 

1. ปฏิบัตตินตามสญัลักษณ์
ป้ายจราจร  
2. ระบุกฎหมายเกี่ยวกับ
การจราจรทางบกเพื่อการใช้รถ
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย 

กฎหมายที่เกี่ยวกับการจราจรทางบก 
1. ชนิดของสัญญาณจราจร 

- สัญญาณไฟ 
2. ชนิดประเภทของเครื่องหมาย
จราจร 

- บนไหล่ทาง 
3. พระราชบัญญตัิการจราจรทางบก 
พ.ศ.2522 

- ลักษณะ 2 สญัญาณจราจรและ
เครื่องหมายจราจร ม.21 - ม.30 

4 

2 ความปลอดภัยในการ
ใช้ถนน 

3. วิเคราะหส์ถานการณ์ในการ
เดินเท้าบนถนนที่ปลอดภัย 
4. ปฏิบัตตินในการเดินเท้าบน
ถนนในสถานการณต์่าง ๆ  

ความปลอดภัยในการใช้ถนน 
1. การเดินเท้าบนถนน 

-  ถนนท่ีมีทางเท้าหรือฟุตบาท 
2. การข้ามถนนอยา่งปลอดภยั 

- การประเมินสถานการณ์ที่
ปลอดภัย 

4 

3 การโดยสารรถอย่าง
ปลอดภัย 

5. บอกวิธีการที่ปลอดภัยใน
การโดยสารรถจักรยาน   
6. บอกวิธีการที่ปลอดภัยใน
การโดยสารระบบขนส่งธารณะ 
 

การโดยสารรถอย่างปลอดภัย 
- การโดยสารรถจักรยาน 

การโดยสารระบบขนส่งสาธารณะ 
- การปฏิบัตตินเมื่อโดยสารรถ

ประจ าทาง 

4 

4 มารยาทในการขับข่ี
รถจักรยานอยา่ง
ปลอดภัย 

7. มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ขับข่ีรถจักรยานอย่างปลอดภยั 
8. ปฏิบัตตินเพื่อความ
ปลอดภัยในการขับขี่
รถจักรยาน  

มารยาทในการขับขี่รถจักรยาน 
- การขับขี่รถจักรยาน 
- ความปลอดภัยในการขับขี่

รถจักรยาน  
 

4 

5 ปัจจัยเสี่ยงท่ีส่งผลต่อ
การเกิดอุบัตเิหตุ
จราจร 

9. วิเคราะห์ปัจจยัเสี่ยงท่ีส่งผล
ต่อการเกิดอุบตัิเหตุจราจร 
 

ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิด
อุบัติเหตุจราจร 
1. ปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากคน 

- ขับรถเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

- การตัดหนา้กระช้ันชิด 
- การเมาแล้วขับ 

2 

6 การขอความ
ช่วยเหลือจาก
อุบัติเหตุการเดินเท้า
บนถนน 
 

10. แสดงวิธีขอความ
ช่วยเหลือจากอุบัตเิหตุการเดิน
เท้าบนถนน 

วิธีปฏิบัติตนเพื่อขอความช่วยเหลอืจาก
อุบัติเหตุการเดินเท้าบนถนน 
 

2 
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หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  

 

การจัดการเรียนรู ้
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรรายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ผู้สอน

สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยสามารถเลือกใช้
รูปแบบการสอนที่หลากหลาย ดังนี้ 

1. การบรรยาย 
2. การอธิบาย 
3. การสาธิต 
4. การใช้ค าถาม 
5. กระบวนการกลุ่ม 
6. กระบวนการแก้ปัญหา 
7. การแสดงบทบาทสมมุติ 
8. การเรียนรู้จากสถานการณ์ 
9. การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

 
สื่อ และแหล่งเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 
1. ตัวอย่างข่าว /หนังสือพิมพ์ 
2. คู่มือเอกสารประกอบการสอน, แบบฝึกปฏิบัติ 
3. ใบความรู้, ใบงาน 
4. หนังสือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจราจร 
5. พ.ร.บ.การจราจรทางบก 
6. ภาพป้ายจราจร  
7. คลิปวีดีโอ 
 
แหล่งเรียนรู้ 
1. ถนนภายในโรงเรียน และบริเวณภายนอกรอบโรงเรียน 
2. ถนนในท้องถิ่น 
3. เส้นทางจากบ้านมาโรงเรียน 
4. ทางม้าลาย 
5. ห้องสมุด 
6. เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/ 
7. เว็บไซต์กองบังคับต ารวจจราจร http://trafficpolice.go.th/  
8. เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

https://www.oic.or.th/th/home  
  

https://www.dlt.go.th/
http://trafficpolice.go.th/
https://www.oic.or.th/th/home
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หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  

 

การวัด และการประเมินผล 

ที ่
จุดประสงค์/สมรรถนะ 

ที่ประเมิน 
วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

เกณฑ์การ
ผ่าน 

1 ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์ป้าย
จราจร สัญญาณและ
เครื่องหมายจราจรทางบก 

ทดสอบ 
การปฏิบัติ 

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัติ 

10 5 

2 ระบุกฎหมายเกี่ยวกับ
การจราจรทางบกเพ่ือการใช้รถ
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย 

ทดสอบ 
 

แบบทดสอบ 10 5 

3 วิเคราะห์สถานการณ์ในการ
เดินเท้าบนถนนที่ปลอดภัย 

ทดสอบ แบบทดสอบ 10 5 

4 ปฏิบัติตนในการเดินเท้าบน
ถนนในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ทดสอบ 
การปฏิบัติ 

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัติ 

10 5 

5 บอกวิธีการที่ปลอดภัยในการ
โดยสารรถจักรยาน   

ทดสอบ แบบทดสอบ 10 5 

6 บอกวิธีการที่ปลอดภัยในการ
โดยสารระบบขนส่งธารณะ 

ทดสอบ แบบทดสอบ 10 5 

7 มีความรู้ ความเข้าใจในการขับ
ขี่รถจักรยานอย่างปลอดภัย 

ทดสอบ แบบทดสอบ 10 5 

8 ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัย
ในการขับขี่รถจักรยาน 

ทดสอบ 
การปฏิบัติ 

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัติ 

10 5 

9 วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อ
การเกิดอุบัติเหตุจราจร 

ทดสอบ แบบทดสอบ 10 5 

10 แสดงวิธีขอความช่วยเหลือจาก
อุบัติเหตุจราจร และการเดิน
เท้าบนถนนสาธารณะ 

ทดสอบ 
การปฏิบัติ 

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัติ 

10 5 

รวม 100 50 
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หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  

 

การน าหลักสูตรไปใช้ 
 สถานศึกษาสามารถน าหลักสูตรรายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  1 ไปใช้
โดยการก าหนดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ด าเนินการดังนี้ 

1. ก าหนดชื่อรายวิชา : ส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 
2. ก าหนดเวลาเรียน  จ านวน  20  ชัว่โมง 
3. ก าหนดรหัสวิชา (เพ่ิมเติม) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข 6 หลักดังนี้ 
หลักท่ี 1 เป็นรหัสตัวอักษรแสดงกลุ่มสาระการเรียนรู้ของรายวิชา คือ  

 พ หมายถึง รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  หลักท่ี 2 เป็นรหัสตัวเลขแสดงระดับการศึกษา ได้แก่ 

 1 หมายถึง รายวิชาระดับประถมศึกษา 
หลักท่ี 3 เป็นรหัสตัวเลข แสดงปีที่เรยีนหรือปฏิบัติของรายวิชาซึ่งสะท้อนระดับ 

ความรู้และทักษะในรายวิชาที่ก าหนดไว้ในแต่ละปี คือ 
0 หมายถึง รายวิชาไม่ก าหนดปีที่เรียน จะเรียนปีใดก็ได้ในระดับประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    1 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที ่1 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.1 ม.1 และ ม.4) 
    2 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 2 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.2 ม.2 และ ม.5) 
    3 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 3 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.3 ม.3 และ ม.6) 

หลักท่ี 4 เป็นรหัสตัวเลขประเภทของรายวิชา คือ 
2 หมายถึง รายวิชาเพ่ิมเติม  

หลักท่ี 5 และหลักที่ 6 เป็นรหัสตัวเลขแสดงล าดับของรายวิชาแต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ในปี/ระดับการศึกษาเดียวกันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลายมีจ านวน
ตั้งแต ่01 - 99 ดังนี้ 
    รายวิชาที่ก าหนดปีที่เรียน ให้นับรหัสหลักที่ 5 – 6 ต่อเนื่องในปีเดียวกัน 
    รายวิชาที่ไม่ก าหนดปีที่เรียน ให้นับรหัสหลักที่ 5 – 6 ต่อเนื่องในช่วงชั้น 
ตัวอย่างการก าหนดรหัสวิชา 

พ11201 หมายถึง รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 1  
(ป.1) เป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ล าดับที่ 1  
 4. บรรจุรายวิชา ส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เป็นรายวิชาเพ่ิมเติมใน
โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา 
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หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  

 

หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 2 

ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ 2  
 

รหัสวิชา พ12202               เวลาเรียน  20  ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจร สัญญาณมือ เครื่องหมายจราจรบนไหล่ทาง และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจราจรทางบก ความปลอดภัยในการเดินเท้าบนถนน และปฏิบัติตนในการเดินเท้า
บนถนนที่ปลอดภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ การปฏิบัติตนในการโดยสารรถจักรยาน  รถจักรยานยนต์ และ 
การโดยสารระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัย วิธีปฏิบัติตนขึ้น-ลงรถโดยสารระบบขนส่งธารณะ มารยาทในการ 
ขับขี่รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และวิธีปฏิบัติตนในการขับขี่รถจักรยาน รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร การขอความช่วยเหลือจากอุบัติเหตุจราจร และการเดินเท้า 
บนถนนสาธารณะ 

โดยใช้วิธีการบรรยายให้ความรู้  อธิบาย  การสาธิต  ฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการ 
กลุ่มกระบวนการแก้ปัญหา การแสดงบทบาทสมมุติ การเรียนรู้จากสถานการณ์ต่าง ๆ การศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา  และประเมินสถานการณ์  น าไปสู่การวางแผนและก าหนดแนวทางในการฝึกปฏิบัติตน  
ให้มีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และสามารถตัดสินใจอย่างถูกต้อง น าความรู้และ
ทักษะการปฏิบัติตนไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับป้ายสัญญาณไฟจราจร สัญญาณมือ และเครื่องหมาย
จราจรบนไหล่ทาง และพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2522 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการใช้รถจักรยานบนถนนสาธารณะ และการเดินทางเท้า
บนถนนสาธารณะอย่างปลอดภัย  

3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีวินัยในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามในการใช้รถจักรยาน 
บนถนนสาธารณะ และการเดินทางเท้าบนถนนบนถนนสาธารณะอย่างปลอดภัย 

4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานบนถนนสาธารณะ และการ 
เดินทางเท้าบนถนนบนถนนสาธารณะ  

5. เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตส านึก ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจราจร จากการใช้รถจักรยาน 
และการเดินทางเท้าบนถนนสาธารณะ 
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หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  

 

โครงสร้างรายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 2 
 
หน่วยท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ จุดประสงค์การเรียนรู ้ เนื้อหา/สาระการเรียนรู ้ ช่ัวโมง 

1 กฎหมายที่เกีย่วกับ
การจราจรทางบก 

1. ปฏิบัตตินตามสญัญาณ
จราจร และเครื่องหมายจราจร 
2. ระบุกฎหมายเกี่ยวกับ
การจราจรทางบกเพื่อการใช้รถ
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย 

กฎหมายที่เกี่ยวกับการจราจรทางบก 
1. ชนิดของสัญญาณจราจร 

- สัญญาณไฟจราจร 
- สัญญาณมือ 

2. ชนิดประเภทของเครื่องหมายจราจร 
- บนไหล่ทาง 

3. พระราชบัญญตัิการจราจรทางบก 
พ.ศ.2522 

- ลักษณะ 2 สญัญาณจราจรและ
เครื่องหมายจราจร ม.21 - ม.30 

- ลักษณะ 7 รถฉุกเฉิน ม.76 

4 

2 ความปลอดภัยในการ
ใช้ถนน 

3. วิเคราะหส์ถานการณ์ในการ
เดินเท้าบนถนนสาธารณะ 
4. ปฏิบัตตินในการเดินเท้าบน
ถนนสาธารณะ และการข้าม
ถนนท่ีปลอดภัยในสถานการณ์
ต่าง ๆ  

ความปลอดภัยในการใช้ถนน 
1. การเดินเท้าบนถนน 

- ถนนท่ีมีทางเท้าหรือฟุตบาท 
- ถนนท่ีไม่มีทางเท้าหรือฟตุบาท  

2. การข้ามถนนอยา่งปลอดภยั 
- การประเมินสถานการณ์ที่

ปลอดภัย 

4 

3 การโดยสารรถอย่าง
ปลอดภัย 

5. บอกวิธีการที่ปลอดภัยใน
การโดยสารรถจักรยาน  รถจัก
ยานยนต์  
6. บอกวิธีการที่ปลอดภัยใน
การโดยสารระบบขนส่งธารณะ 

การโดยสารรถอย่างปลอดภัย 
- การโดยสารรถจักรยาน 
- การโดยสารรถจักรยานยนต ์

การโดยสารระบบขนส่งสาธารณะ 
- การปฏิบัตตินเมื่อโดยสารรถ

ประจ าทาง 

4 

4 มารยาทในการขับข่ี
รถจักรยาน และ
รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัย 

7. มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ขับข่ีรถจักรยาน และ
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
8. ปฏิบัตตินเพื่อความ
ปลอดภัยในการขับขี่
รถจักรยาน และ
รถจักรยานยนต ์

มารยาทในการขับขี่รถจักรยาน 
- การขับขี่รถจักรยาน  
- อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการ

ขี่รถจักรยาน  
มารยาทในการขับขี่รถจักรยานยนต์ 

- ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามในการ
ขับข่ีรถจักรยานยนต ์

4 

5 ปัจจัยเสี่ยงท่ีส่งผลต่อ
การเกิดอุบัตเิหตุ
จราจร 

9. วิเคราะห์ปัจจยัเสี่ยงท่ีส่งผล
ต่อการเกิดอุบตัิเหตุจราจร 
 

ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิด
อุบัติเหตุจราจร 
1. ปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากคน 

- ขับรถเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

- การตัดหนา้กระช้ันชิด 
- การเมาแล้วขับ 
- การแซงรถผดิกฎหมาย 

2 
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หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  

 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ จุดประสงค์การเรียนรู ้ เนื้อหา/สาระการเรียนรู ้ ช่ัวโมง 
- หลับใน 
- การขับรถฝ่าสัญญาณไฟจราจร 

6 การขอความ
ช่วยเหลือจาก
อุบัติเหตุจาก
การจราจร และการ
เดินเท้าบนถนน
สาธารณะ  

10. แสดงวิธีขอความ
ช่วยเหลือจากอุบัตเิหตุใช้
รถจักรยาน และการเดินเท้า
บนถนนสาธารณะ 

วิธีปฏิบัติตนเพื่อขอความช่วยเหลอืจาก
อุบัติเหตุใช้รถจักรยาน และการเดนิ
เท้าบนถนนสาธารณะ 
 

2 

 

การจัดการเรียนรู ้
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรรายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 2 ผู้สอน

สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยสามารถเลือกใช้
รูปแบบการสอนที่หลากหลาย ดังนี้ 

1. การบรรยาย 

2. การอธิบาย 

3. การสาธิต 

4. การใช้ค าถาม 

5. กระบวนการกลุ่ม 

6. กระบวนการแก้ปัญหา 

7. การแสดงบทบาทสมมุติ 
8. การเรียนรู้จากสถานการณ์ 
9. การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา  

 
สื่อ และแหล่งเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 
1. ตัวอย่างข่าว /หนังสือพิมพ์ 
2. คู่มือเอกสารประกอบการสอน, แบบฝึกปฏิบัติ 
3. ใบความรู้, ใบงาน 
4. หนังสือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจราจร 
5. พ.ร.บ.การจราจรทางบก 
6. ภาพป้ายจราจร สัญญาณและเครื่องหมายจราจรทางบก 
7. คลิปวีดีโอ 
8. ภาพสัญลักษณ์มือ 
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หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  

 

แหล่งเรียนรู้ 
1. ถนนภายในโรงเรียน และบริเวณภายนอกรอบโรงเรียน 
2. ถนนในท้องถิ่น 
3. เส้นทางจากบ้านมาโรงเรียน 
4. ทางม้าลาย 
5. ทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจร 
6. ห้องสมุด 
7. เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/ 
8. เว็บไซต์กองบังคับต ารวจจราจร http://trafficpolice.go.th/  
9. เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

https://www.oic.or.th/th/home  
  

https://www.dlt.go.th/
http://trafficpolice.go.th/
https://www.oic.or.th/th/home
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การวัด และการประเมินผล 

ที ่
จุดประสงค์/สมรรถนะ 

ที่ประเมิน 
วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

เกณฑ์การ
ผ่าน 

1 ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์ป้าย
จราจร สัญญาณและ
เครื่องหมายจราจรทางบก 

ทดสอบ 
การปฏิบัติ 

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัติ 

10 5 

2 ระบุกฎหมายเกี่ยวกับ
การจราจรทางบกเพ่ือการใช้รถ
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย 

ทดสอบ แบบทดสอบ 10 5 

3 วิเคราะห์สถานการณ์ในการ
เดินเท้าบนถนนและการข้าม
ถนนที่ปลอดภัย 

ทดสอบ แบบทดสอบ 10 5 

4 ปฏิบัติตนในการเดินเท้าบน
ถนนและการข้ามถนนที่
ปลอดภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ  

ทดสอบ 
การปฏิบัติ 

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัติ 

10 5 

5 บอกวิธีการที่ปลอดภัยในการ
โดยสารรถจักรยาน  รถจักยาน
ยนต์ และรถยนต์ 

ทดสอบ แบบทดสอบ 10 5 

6 บอกวิธีการที่ปลอดภัยในการ
โดยสารระบบขนส่งธารณะ 

ทดสอบ แบบทดสอบ 10 5 

7 มีความรู้ ความเข้าใจในการขับ
ขี่รถจักรยาน และ
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 

ทดสอบ แบบทดสอบ 10 5 

8 ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัย
ในการขับขี่รถจักรยาน และ
รถจักรยานยนต์ 

ทดสอบ 
การปฏิบัติ 

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัติ 

10 5 

9 วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อ
การเกิดอุบัติเหตุจราจร 

ทดสอบ แบบทดสอบ 10 5 

10 แสดงวิธีขอความช่วยเหลือจาก
อุบัติเหตุจราจร และการเดิน
เท้าบนถนนสาธารณะ 

ทดสอบการ
ปฏิบัติ 

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัติ 

10 5 

รวม 100 50 
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หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  

 

การน าหลักสูตรไปใช้ 
 สถานศึกษาสามารถน าหลักสูตรรายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 2  ไปใช้
โดยการก าหนดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ด าเนินการดังนี้ 

1. ก าหนดชื่อรายวิชา : ส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 2 
2. ก าหนดเวลาเรียน  จ านวน  20  ชัว่โมง 
3. ก าหนดรหัสวิชา (เพ่ิมเติม) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข 6 หลักดังนี้ 
หลักท่ี 1 เป็นรหัสตัวอักษรแสดงกลุ่มสาระการเรียนรู้ของรายวิชา คือ  

 พ หมายถึง รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  หลักท่ี 2 เป็นรหัสตัวเลขแสดงระดับการศึกษา ได้แก่ 

 1 หมายถึง รายวิชาระดับประถมศึกษา 
หลักท่ี 3 เป็นรหัสตัวเลข แสดงปีที่เรยีนหรือปฏิบัติของรายวิชาซึ่งสะท้อนระดับ 

ความรู้และทักษะในรายวิชาที่ก าหนดไว้ในแต่ละปี คือ 
0 หมายถึง รายวิชาไม่ก าหนดปีที่เรียน จะเรียนปีใดก็ได้ในระดับประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    1 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 1 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.1 ม.1 และ ม.4) 
    2 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 2 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.2 ม.2 และ ม.5) 
    3 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 3 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.3 ม.3 และ ม.6) 

หลักท่ี 4 เป็นรหัสตัวเลขประเภทของรายวิชา คือ 
2 หมายถึง รายวิชาเพ่ิมเติม  

หลักท่ี 5 และหลักที่ 6 เป็นรหัสตัวเลขแสดงล าดับของรายวิชาแต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ในปี/ระดับการศึกษาเดียวกันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลายมีจ านวน
ตั้งแต ่01 - 99 ดังนี้ 
    รายวิชาที่ก าหนดปีที่เรียน ให้นับรหัสหลักที่ 5 – 6 ต่อเนื่องในปีเดียวกัน 
    รายวิชาที่ไม่ก าหนดปีที่เรียน ให้นับรหัสหลักที่ 5 – 6 ต่อเนื่องในช่วงชั้น 
ตัวอย่างการก าหนดรหัสวิชา 

พ11201 หมายถึง รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 1  
(ป.1) เป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ล าดับที่ 1  
 4. บรรจุรายวิชา ส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 2 เป็นรายวิชาเพ่ิมเติมใน
โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา 
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หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  

 

หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 3 

ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ 3  
 
รหัสวิชา พ13203               เวลาเรียน  20  ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจร สัญญาณมือ สัญญาณนกหวีด เครื่องหมายจราจรบนไหล่ทาง 
บนพ้ืนทางและขอบทาง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจราจรทางบก ความปลอดภัยในการเดินเท้าบนถนน และ
ปฏิบัติตนในการเดินเท้าบนถนนที่ปลอดภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ การปฏิบัติตนในการโดยสารรถจักรยาน 
รถจักรยานยนต์ และการโดยสารระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัย วิธีปฏิบัติตนขึ้น-ลงรถโดยสารระบบขนส่ง
ธารณะ มารยาทในการขับขี่รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และวิธีปฏิบัติตนในการขับขี่รถจักรยาน 
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร การขอความช่วยเหลือจาก
อุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และการเดินเท้าบนถนนสาธารณะ 

โดยใช้วิธีการบรรยายให้ความรู้  อธิบาย  การสาธิต  ฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการ 
กลุ่มกระบวนการแก้ปัญหา การแสดงบทบาทสมมุติ การเรียนรู้จากสถานการณ์ต่าง ๆ การศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา  และประเมินสถานการณ์  น าไปสู่การวางแผนและก าหนดแนวทางในการฝึกปฏิบัติ ตน  
ให้มีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และสามารถตัดสินใจอย่างถูกต้อง น าความรู้และ
ทักษะการปฏิบัติตนไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับป้ายสัญญาณไฟจราจร สัญญาณมือ สัญญาณนกหวีด
และเครื่องหมายจราจรบนไหล่ทาง และพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2522 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการใช้รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และการเดินทางเท้าบน
ถนนสาธารณะอย่างปลอดภัย  

3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีวินัยในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามในการใช้รถจักรยาน  
รถจักรยานยนต์ และการเดินทางเท้าบนถนนสาธารณะอย่างปลอดภัย 

4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และการเดินทาง 
เท้าบนถนนสาธารณะ  

5. เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตส านึก ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจราจร จากการใช้รถจักรยาน
รถจักรยานยนต์ และการเดินทางเท้าบนถนนสาธารณะ  
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หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  

 

โครงสร้างรายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 3 
 
หน่วยท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ จุดประสงค์การเรียนรู ้ เนื้อหา/สาระการเรียนรู ้ ช่ัวโมง 

1 กฎหมายที่เกีย่วกับ
การจราจรทางบก 

1. ปฏิบัตตินตามสญัลักษณ์
ป้ายจราจร สญัญาณและ
เครื่องหมายจราจรทางบก 
2. ระบุกฎหมายเกี่ยวกับ
การจราจรทางบกเพื่อการใช้รถ
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย 

กฎหมายที่เกี่ยวกับการจราจรทางบก 
1. ชนิดของสัญญาณจราจร 

- สัญญาณไฟ 
- สัญญาณมือ 
- สัญญาณนกหวีด 

2. ชนิดประเภทของเครื่องหมายจราจร 
- บนไหล่ทาง 
- บนพ้ืนทางและขอบทาง 

3. พระราชบัญญตัิการจราจรทางบก 
พ.ศ.2522 

- ลักษณะ 2 สญัญาณจราจรและ
เครื่องหมายจราจร ม.21 - ม.30 

- ลักษณะ 7 รถฉุกเฉิน ม.76 
- ลักษณะ 10 รถจักรยาน ม.79 - 

ม.84 

4 

2 ความปลอดภัยในการ
ใช้ถนน 

3. วิเคราะหส์ถานการณ์ในการ
เดินเท้าบนถนนและการข้าม
ถนนที่ปลอดภัย 
4. ปฏิบัตตินในการเดินเท้าบน
ถนนและการข้ามถนนท่ี
ปลอดภัยในสถานการณ์ตา่ง ๆ  
 

ความปลอดภัยในการใช้ถนน 
1. การเดินเท้าบนถนน 

- ถนนท่ีมีทางเท้าหรือฟุตบาท 
- ถนนท่ีไม่มีทางเท้าหรือฟตุบาท  
- การเดินถนนในที่มืดไมม่ีแสงสว่าง

ที่เพียงพอ 
2. การข้ามถนนอยา่งปลอดภยั 

- การประเมินสถานการณ์ที่
ปลอดภัย 

- การข้ามทางม้าลาย 
1. สญัญาณมือ 
2. สญัญาณนกหวีด 

4 

3 การโดยสารรถอย่าง
ปลอดภัย 

5. บอกวิธีการที่ปลอดภัยใน
การโดยสารรถจักรยาน  รถจัก
ยานยนต์ และรถยนต ์
6. บอกวิธีการที่ปลอดภัยใน
การโดยสารระบบขนส่งธารณะ 
 

การโดยสารรถอย่างปลอดภัย 
- การโดยสารรถจักรยาน 
- การโดยสารรถจักรยานยนต ์

การโดยสารระบบขนส่งสาธารณะ 
- การปฏิบัตตินเมื่อโดยสารรถ

ประจ าทาง 

4 

4 มารยาทในการขับข่ี
รถอย่างปลอดภัย 

7. มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ขับข่ีรถจักรยาน และ
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
8. ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัย
ในการขับขี่รถจักรยาน และ
รถจักรยานยนต์ 

มารยาทในการขับขี่รถจักรยาน 
- การขี่จักรยาน  
- การขี่รถจักรยานไฟฟ้า 

มารยาทในการขับขี่รถจักรยานยนต์ 
- ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามในการ

ขับข่ีรถจักรยานยนต ์

4 
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หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  

 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ จุดประสงค์การเรียนรู ้ เนื้อหา/สาระการเรียนรู ้ ช่ัวโมง 
5 ปัจจัยเสี่ยงท่ีส่งผลต่อ

การเกิดอุบัตเิหต ุ
9. วิเคราะห์ปัจจยัเสี่ยงท่ีส่งผล
ต่อการเกิดอุบตัิเหตุจราจร 
 

ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิด
อุบัติเหตุจราจร 
1. ปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากคน 

- ขับรถเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

- การตัดหนา้กระช้ันชิด 
- การเมาแล้วขับ 
- การแซงรถผดิกฎหมาย 
- หลับใน 
- การขับรถฝ่าสัญญาณไฟจราจร 
- การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ 
- การไมส่วมหมวกนิรภยั 
- การไมค่าดเขม็ขัดนิรภัย 

2 

6 การขอความ
ช่วยเหลือจาก
อุบัติเหตุจาก
การจราจร และการ
เดินเท้าบนถนน
สาธารณะ  

10. แสดงวิธีขอความ
ช่วยเหลือจากอุบัตเิหตุใช้
รถจักรยาน รถจักรยานยนต์
และการเดินเท้าบนถนน
สาธารณะ 

วิธีปฏิบัติตนเพื่อขอความช่วยเหลอืจาก
อุบัติเหตุใช้รถจักรยาน รถจักรยานยนต์
และการเดินเท้าบนถนนสาธารณะ 
 

2 

 

การจัดการเรียนรู ้
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรรายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 3 ผู้สอน

สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยสามารถเลือกใช้
รูปแบบการสอนที่หลากหลาย ดังนี้ 

1. การบรรยาย 
2. การอธิบาย 
3. การสาธิต 
4. การใช้ค าถาม 
5. กระบวนการกลุ่ม 
6. กระบวนการแก้ปัญหา 
7. การแสดงบทบาทสมมุติ 
8. กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
9. การเรียนรู้จากสถานการณ์ 
10. การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
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สื่อ และแหล่งเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 
1. ตัวอย่างข่าว /หนังสือพิมพ์ 
2. คู่มือเอกสารประกอบการสอน, แบบฝึกปฏิบัติ 
3. ใบความรู้, ใบงาน 
4. หนังสือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจราจร 
5. พ.ร.บ.การจราจรทางบก 
6. ภาพป้ายจราจร สัญญาณและเครื่องหมายจราจรทางบก 
7. คลิปวีดีโอ 
8. ภาพสัญลักษณ์มือ 
9. สัญญาณนกหวีด 
 
แหล่งเรียนรู้ 
1. ถนนภายในโรงเรียน และบริเวณภายนอกรอบโรงเรียน 
2. ถนนในท้องถิ่น 
3. เส้นทางจากบ้านมาโรงเรียน 
4. ทางม้าลาย 
5. ห้องสมุด 
6. เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/ 
7. เว็บไซต์กองบังคับต ารวจจราจร http://trafficpolice.go.th/  
8. เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
https://www.oic.or.th/th/home  

 
  

https://www.dlt.go.th/
http://trafficpolice.go.th/
https://www.oic.or.th/th/home
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การวัด และการประเมินผล 

ที ่
จุดประสงค์/สมรรถนะ 

ที่ประเมิน 
วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

เกณฑ์การ
ผ่าน 

1 ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์ป้าย
จราจร สัญญาณและ
เครื่องหมายจราจรทางบก 

ทดสอบ 
การปฏิบัติ 

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัติ 

10 5 

2 ระบุกฎหมายเกี่ยวกับ
การจราจรทางบกเพ่ือการใช้รถ
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย 

ทดสอบ แบบทดสอบ 10 5 

3 วิเคราะห์สถานการณ์ในการ
เดินเท้าบนถนนและการข้าม
ถนนที่ปลอดภัย 

ทดสอบ แบบทดสอบ 10 5 

4 ปฏิบัติตนในการเดินเท้าบน
ถนนและการข้ามถนนที่
ปลอดภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ  

ทดสอบ 
การปฏิบัติ 

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัติ 

10 5 

5 บอกวิธีการที่ปลอดภัยในการ
โดยสารรถจักรยาน  รถจักยาน
ยนต์ และรถยนต์ 

ทดสอบ แบบทดสอบ 10 5 

6 บอกวิธีการที่ปลอดภัยในการ
โดยสารระบบขนส่งธารณะ 

ทดสอบ แบบทดสอบ 10 5 

7 มีความรู้ ความเข้าใจในการขับ
ขี่รถจักรยาน และ
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 

ทดสอบ แบบทดสอบ 10 5 

8 ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัย
ในการขับขี่รถจักรยาน และ
รถจักรยานยนต์ 

ทดสอบ 
การปฏิบัติ 

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัติ 

10 5 

9 วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อ
การเกิดอุบัติเหตุจราจร 

ทดสอบ แบบทดสอบ 10 5 

10 แสดงวิธีขอความช่วยเหลือจาก
อุบัติเหตุจราจร และการเดิน
เท้าบนถนนสาธารณะ 

ทดสอบ 
การปฏิบัติ 

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัติ 

10 5 

รวม 100 50 
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หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  

 

การน าหลักสูตรไปใช้ 
 สถานศึกษาสามารถน าหลักสูตรรายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 3 ไปใช้
โดยการก าหนดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ด าเนินการดังนี้ 

1. ก าหนดชื่อรายวิชา : ส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 3 
2. ก าหนดเวลาเรียน  จ านวน  20  ชัว่โมง 
3. ก าหนดรหัสวิชา (เพ่ิมเติม) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข 6 หลักดังนี้ 
หลักท่ี 1 เป็นรหัสตัวอักษรแสดงกลุ่มสาระการเรียนรู้ของรายวิชา คือ  

 พ หมายถึง รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  หลักท่ี 2 เป็นรหัสตัวเลขแสดงระดับการศึกษา ได้แก่ 

 1 หมายถึง รายวิชาระดับประถมศึกษา 
หลักท่ี 3 เป็นรหัสตัวเลข แสดงปีที่เรยีนหรือปฏิบัติของรายวิชาซึ่งสะท้อนระดับ 

ความรู้และทักษะในรายวิชาที่ก าหนดไว้ในแต่ละปี คือ 
0 หมายถึง รายวิชาไม่ก าหนดปีที่เรียน จะเรียนปีใดก็ได้ในระดับประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    1 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 1 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.1 ม.1 และ ม.4) 
    2 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 2 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.2 ม.2 และ ม.5) 
    3 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 3 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.3 ม.3 และ ม.6) 

หลักท่ี 4 เป็นรหัสตัวเลขประเภทของรายวิชา คือ 
2 หมายถึง รายวิชาเพ่ิมเติม  

หลักท่ี 5 และหลักที่ 6 เป็นรหัสตัวเลขแสดงล าดับของรายวิชาแต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ในปี/ระดับการศึกษาเดียวกันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลายมีจ านวน
ตั้งแต ่01 - 99 ดังนี้ 
    รายวิชาที่ก าหนดปีที่เรียน ให้นับรหัสหลักที่ 5 – 6 ต่อเนื่องในปีเดียวกัน 
    รายวิชาที่ไม่ก าหนดปีที่เรียน ให้นับรหัสหลักที่ 5 – 6 ต่อเนื่องในช่วงชั้น 
ตัวอย่างการก าหนดรหัสวิชา 

พ11201 หมายถึง รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 1  
(ป.1) เป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ล าดับที่ 1  
 4. บรรจุรายวิชา ส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 3 เป็นรายวิชาเพ่ิมเติมใน
โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา 
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หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 4 

ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ 4  
 

รหัสวิชา พ11204               เวลาเรียน  20  ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจร สัญญาณมือ สัญญาณนกหวีด เครื่องหมายจราจรบนไหล่ทาง 
บนพ้ืนทางและขอบทาง เครื่องหมายจราจรบนทางหลวง ป้ายบังคับ ป้ายเตือน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การจราจรทางบก ความปลอดภัยในการเดินเท้าบนถนน และปฏิบัติตนในการเดินเท้าบนถนนที่ปลอดภัย 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ การปฏิบัติตนในการโดยสารรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และการโดยสารระบบขนส่ง
สาธารณะที่ปลอดภัย วิธีปฏิบัติตนขึ้น-ลงรถโดยสารระบบขนส่งธารณะ มารยาทในการขับขี่รถจักรยาน 
รถจักรยานยนต์ และวิธีปฏิบัติตนในการขับขี่รถจักรยาน รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อ
การเกิดอุบัติเหตุจราจร การขอความช่วยเหลือจากอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และการ
เดินเท้าบนถนนสาธารณะ 

โดยใช้วิธีการบรรยายให้ความรู้  อธิบาย  การสาธิต  ฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการ 
กลุ่มกระบวนการแก้ปัญหา การแสดงบทบาทสมมุติ การเรียนรู้จากสถานการณ์ต่าง ๆ การศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา  และประเมินสถานการณ์  น าไปสู่การวางแผนและก าหนดแนวทางในการฝึกปฏิบัติตน  
ให้มีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และสามารถตัดสินใจอย่างถูกต้อง น าความรู้และ
ทักษะการปฏิบัติตนไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของสัญญาณจราจร ประเภทของเครื่องหมาย
จราจร เครื่องหมายจราจรบนทางหลวง และพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2522 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการใช้รถบนถนนสาธารณะ การข้ามถนน และการเดินทาง
เท้าบนถนนสาธารณะอย่างปลอดภัย  

3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีวินัยในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามในการใช้รถจักรยาน  
รถจักรยานยนต์ การข้ามถนน และการเดินทางเท้าบนถนนสาธารณะอย่างปลอดภัย 

4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ การข้ามถนน  
และการเดินทางเท้าบนถนนสาธารณะ  

5. เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตส านึก ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจราจร จากการใช้รถจักรยาน
รถจักรยานยนต์ และการเดินทางเท้าบนถนนสาธารณะ 
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โครงสร้างรายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 4 
 
หน่วยท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ จุดประสงค์การเรียนรู ้ เนื้อหา/สาระการเรียนรู ้ ช่ัวโมง 

1 กฎหมายที่เกีย่วกับ
การจราจรทางบก 

1. ปฏิบัตตินตามสญัลักษณ์
ป้ายจราจร สญัญาณและ
เครื่องหมายจราจรทางบก 
2. ระบุกฎหมายเกี่ยวกับ
การจราจรทางบกเพื่อการใช้รถ
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย 

กฎหมายที่เกี่ยวกับการจราจรทางบก 
1. ชนิดของสัญญาณจราจร 

- สัญญาณไฟ 
- สัญญาณมือ 
- สัญญาณนกหวีด 

2. ชนิดประเภทของเครื่องหมายจราจร 
- บนไหล่ทาง 
- บนพ้ืนทางและขอบทาง 

3. เครื่องหมายจราจรบนทางหลวง 
- ป้ายบังคับ 
- ป้ายเตือน 

4. พระราชบัญญตัิการจราจรทางบก 
พ.ศ.2522 

- ลักษณะ 2 สญัญาณจราจรและ
เครื่องหมายจราจร ม.21 - ม.30 

- ลักษณะ 7 รถฉุกเฉิน ม.76 
- ลักษณะ 10 รถจักรยาน ม.79 - 

ม.84 
- ลักษณะ 13 คนเดินเท้า ม.103 - 

ม.110 

4 

2 ความปลอดภัยในการ
ใช้ถนน 

3. วิเคราะหส์ถานการณ์ในการ
เดินเท้าบนถนนและการข้าม
ถนนที่ปลอดภัย 
4. ปฏิบัตตินในการเดินเท้าบน
ถนนและการข้ามถนนท่ี
ปลอดภัยในสถานการณ์ตา่ง ๆ  
 

ความปลอดภัยในการใช้ถนน 
1. การเดินเท้าบนถนน 

- ถนนท่ีมีทางเท้าหรือฟุตบาท 
- ถนนท่ีไม่มีทางเท้าหรือฟตุบาท  
- การเดินถนนในที่มืดไมม่ีแสงสว่าง

ที่เพียงพอ 
- การเดินเป็นกลุ่ม 

2. การข้ามถนนอยา่งปลอดภยั 
- การประเมินสถานการณ์ที่

ปลอดภัย 
- การข้ามทางม้าลาย 
- การข้ามสะพานลอย 

4 

3 การโดยสารรถอย่าง
ปลอดภัย 

5. บอกวิธีการที่ปลอดภัยใน
การโดยสารรถจักรยาน  รถจัก
ยานยนต์ และรถยนต ์
6. ปฏิบัตตินในการโดยสาร
รถจักรยาน  รถจักยานยนต์ 
และรถยนต์ เพื่อความ
ปลอดภัย 

การโดยสารรถอย่างปลอดภัย 
- การโดยสารรถจักรยาน 
- การโดยสารรถจักรยานยนต ์
- การโดยสารรถยนต ์

การโดยสารระบบขนส่งสาธารณะ 
- การปฏิบัตตินเมื่อโดยสารรถ

ประจ าทาง 

4 
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หน่วยท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ จุดประสงค์การเรียนรู ้ เนื้อหา/สาระการเรียนรู ้ ช่ัวโมง 
7. บอกวิธีการที่ปลอดภัยใน
การโดยสารระบบขนส่งธารณะ 
8. ปฏิบัตตินขึ้น-ลงรถโดยสาร
ระบบขนส่งธารณะเพื่อความ
ปลอดภัย 

- การปฏิบัตตินเมื่อโดยสารรถไม่
ประจ าทาง รถรับส่งนักเรยีน รถตู ้
รถราง รถสามล้อรับจ้าง 
รถจักรยานยนต์รับจ้าง 

4 มารยาทในการขับข่ี
รถอย่างปลอดภัย 

9. มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ขับข่ีรถจักรยาน และ
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
10. ปฏิบัติตนเพื่อความ
ปลอดภัยในการขับขี่
รถจักรยาน และ
รถจักรยานยนต ์
 

มารยาทในการขับขี่รถจักรยาน 
- การขี่จักรยาน  
- การขี่รถจักรยานไฟฟ้า 
- อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการ

ขี่รถจักรยาน  
มารยาทในการขับขี่รถจักรยานยนต์ 

- ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามในการ
ขับข่ีรถจักรยานยนต ์

- การเลือกอุปกรณ์เพื่อความ
ปลอดภัยในการขับขี่
รถจักรยานยนต ์

4 

5 ปัจจัยเสี่ยงท่ีส่งผลต่อ
การเกิดอุบัตเิหต ุ

11. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงท่ี
ส่งผลต่อการเกดิอุบัติเหตุ
จราจร 
 

ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิด
อุบัติเหตุจราจร 
1. ปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากคน 

- ขับรถเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

- การตัดหนา้กระช้ันชิด 
- การเมาแล้วขับ 
- การแซงรถผดิกฎหมาย 
- หลับใน 
- การขับรถฝ่าสัญญาณไฟจราจร 
- การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ 
- การไมส่วมหมวกนิรภยั 
- การไมค่าดเขม็ขัดนิรภัย 

2. ปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากรถ 
- สภาพรถไม่ปลอดภยั 
- การบรรทุกเกินอัตรา 

2 

6 การขอความ
ช่วยเหลือจาก
อุบัติเหตุจาก
การจราจร และการ
เดินเท้าบนถนน
สาธารณะ  

12. แสดงวิธีขอความ
ช่วยเหลือจากอุบัตเิหตุจราจร 
และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
อุบัติเหต ุ
 

วิธีปฏิบัติตนเพื่อขอความช่วยเหลอืจาก
อุบัติเหตุใช้รถจักรยาน รถจักรยานยนต์
และการเดินเท้าบนถนนสาธารณะ 
 

2 
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การจัดการเรียนรู ้
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรรายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 4 ผู้สอน

สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยสามารถเลือกใช้
รูปแบบการสอนที่หลากหลาย ดังนี้ 

1. การบรรยาย 
2. การอธิบาย 
3. การสาธิต 
4. การใช้ค าถาม 
5. กระบวนการกลุ่ม 
6. กระบวนการแก้ปัญหา 
7. การแสดงบทบาทสมมุติ 
8. กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
9. การเรียนรู้จากสถานการณ์ 
10. การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกสถานศึกษา 

 

สื่อ และแหล่งเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 
1. ตัวอย่างข่าว /หนังสือพิมพ์ 
2. คู่มือเอกสารประกอบการสอน, แบบฝึกปฏิบัติ 
3. ใบความรู้, ใบงาน 
4. หนังสือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจราจร 
5. พ.ร.บ.การจราจรทางบก 
6. ภาพป้ายจราจร สัญญาณและเครื่องหมายจราจรทางบก 
7. คลิปวีดีโอ 
8. ภาพสัญลักษณ์มือ 
9. สัญญาณนกหวีด 
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แหล่งเรียนรู้ 
1. ถนนภายในโรงเรียน และบริเวณภายนอกรอบโรงเรียน 
2. ถนนในท้องถิ่น 
3. เส้นทางจากบ้านมาโรงเรียน 
4. ทางม้าลาย 
5. สะพานลอย 
6. ทางแยกท่ีมีสัญญาณไฟจราจร 
7. สถานีขนส่งในท้องถิ่น 
8. สถานีต ารวจ 
9. ส านักงานขนส่งอ าเภอ/จังหวัด 
10. ห้องสมุด 
11. เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/ 
12. เว็บไซต์กองบังคับต ารวจจราจร http://trafficpolice.go.th/  
13. เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
https://www.oic.or.th/th/home  

 
  

https://www.dlt.go.th/
http://trafficpolice.go.th/
https://www.oic.or.th/th/home
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การวัด และการประเมินผล 

ที ่
จุดประสงค์/สมรรถนะ 

ที่ประเมิน 
วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

เกณฑ์การ
ผ่าน 

1 ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์ป้ายจราจร 
สัญญาณและเครื่องหมายจราจร
ทางบก 

ทดสอบ 
การปฏิบัต ิ

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัต ิ

10 5 

2 ระบุกฎหมายเกีย่วกับการจราจร
ทางบกเพื่อการใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย 

ทดสอบ แบบทดสอบ 10 5 

3 วิเคราะหส์ถานการณ์ในการเดินเท้า
บนถนนและการข้ามถนนท่ี
ปลอดภัย 

ทดสอบ แบบทดสอบ 10 5 

4 ปฏิบัติตนในการเดินเท้าบนถนน
และการข้ามถนนท่ีปลอดภัยใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  

ทดสอบ 
การปฏิบัต ิ

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัต ิ

10 5 

5 บอกวิธีการที่ปลอดภยัในการ
โดยสารรถจักรยาน  รถจักยานยนต์ 
และรถยนต ์

ทดสอบ แบบทดสอบ 5 2.5 

6 ปฏิบัติตนในการโดยสารรถจักรยาน  
รถจักยานยนต์ และรถยนต์ เพื่อ
ความปลอดภัย 

ทดสอบ 
การปฏิบัต ิ

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัต ิ

5 2.5 

7 บอกวิธีการที่ปลอดภยัในการ
โดยสารระบบขนส่งธารณะ 

ทดสอบ แบบทดสอบ 5 2.5 

8 ปฏิบัติตนขึ้น-ลงรถโดยสารระบบ
ขนส่งธารณะเพื่อความปลอดภยั 

ทดสอบ 
การปฏิบัต ิ

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัต ิ

5 2.5 

9 มีความรู้ ความเข้าใจในการขับขี่
รถจักรยาน และรถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย 

ทดสอบ แบบทดสอบ 10 5 

10 ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยในการ
ขับข่ีรถจักรยาน และ
รถจักรยานยนต ์

ทดสอบการ
ปฏิบัต ิ

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัต ิ

10 5 

11 วิเคราะหป์ัจจัยเสี่ยงท่ีส่งผลต่อการ
เกิดอุบัติเหตุจราจร 

ทดสอบ แบบทดสอบ 10 5 

12 แสดงวิธีขอความช่วยเหลือจาก
อุบัติเหตุจราจร และให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหต ุ

ทดสอบการ
ปฏิบัต ิ

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัต ิ

10 5 

รวม 100 50 
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การน าหลักสูตรไปใช้ 
 สถานศึกษาสามารถน าหลักสูตรรายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 4  ไปใช้
โดยการก าหนดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ด าเนินการดังนี้ 

1. ก าหนดชื่อรายวิชา : ส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 4 
2. ก าหนดเวลาเรียน  จ านวน  20  ชัว่โมง 
3. ก าหนดรหัสวิชา (เพ่ิมเติม) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข 6 หลักดังนี้ 
หลักท่ี 1 เป็นรหัสตัวอักษรแสดงกลุ่มสาระการเรียนรู้ของรายวิชา คือ  

 พ หมายถึง รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  หลักท่ี 2 เป็นรหัสตัวเลขแสดงระดับการศึกษา ได้แก่ 

 1 หมายถึง รายวิชาระดับประถมศึกษา 
หลักท่ี 3 เป็นรหัสตัวเลข แสดงปีที่เรยีนหรือปฏิบัติของรายวิชาซึ่งสะท้อนระดับ 

ความรู้และทักษะในรายวิชาที่ก าหนดไว้ในแต่ละปี คือ 
0 หมายถึง รายวิชาไม่ก าหนดปีที่เรียน จะเรียนปีใดก็ได้ในระดับประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    1 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 1 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.1 ม.1 และ ม.4) 
    2 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 2 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.2 ม.2 และ ม.5) 
    3 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 3 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.3 ม.3 และ ม.6) 

หลักท่ี 4 เป็นรหัสตัวเลขประเภทของรายวิชา คือ 
2 หมายถึง รายวิชาเพ่ิมเติม  

หลักท่ี 5 และหลักที่ 6 เป็นรหัสตัวเลขแสดงล าดับของรายวิชาแต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ในปี/ระดับการศึกษาเดียวกันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลายมีจ านวน
ตั้งแต ่01 - 99 ดังนี้ 
    รายวิชาที่ก าหนดปีที่เรียน ให้นับรหัสหลักที่ 5 – 6 ต่อเนื่องในปีเดียวกัน 
    รายวิชาที่ไม่ก าหนดปีที่เรียน ให้นับรหัสหลักที่ 5 – 6 ต่อเนื่องในช่วงชั้น 
ตัวอย่างการก าหนดรหัสวิชา 

พ11201 หมายถึง รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 1  
(ป.1) เป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ล าดับที่ 1  
 4. บรรจุรายวิชา ส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 4 เป็นรายวิชาเพ่ิมเติมใน
โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา 
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หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 5 

ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ 5  
 

รหัสวิชา พ12205               เวลาเรียน  20  ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจร สัญญาณมือ สัญญาณนกหวีด เครื่องหมายจราจรบนไหล่ทาง 
บนพ้ืนทางและขอบทาง เครื่องหมายจราจรบนทางหลวง ป้ายบังคับ ป้ายเตือน ป้ายแนะน า เส้นแสดงช่อง
จราจร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจราจรทางบก ความปลอดภัยในการเดินเท้าบนถนน และปฏิบัติตนใน
การเดินเท้าบนถนนที่ปลอดภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ การปฏิบัติตนในการโดยสารรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ 
และการโดยสารระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัย วิธีปฏิบัติตนขึ้น-ลงรถโดยสารระบบขนส่งธารณะ มารยาท
ในการขับขี่รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และวิธีปฏิบัติตนในการขับขี่รถจักรยาน รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัย ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร การขอความช่วยเหลือจากอุบัติเหตุจากการใช้
รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และการเดินเท้าบนถนนสาธารณะ 

โดยใช้วิธีการบรรยายให้ความรู้  อธิบาย  การสาธิต  ฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการ 
กลุ่มกระบวนการแก้ปัญหา การแสดงบทบาทสมมุติ การเรียนรู้จากสถานการณ์ต่าง ๆ การศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา  และประเมินสถานการณ์  น าไปสู่การวางแผนและก าหนดแนวทางในการฝึกปฏิบัติ ตน  
ให้มีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และสามารถตัดสินใจอย่างถูกต้อง น าความรู้และ
ทักษะการปฏิบัติตนไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของสัญญาณจราจร ประเภทของเครื่องหมาย
จราจร เครื่องหมายจราจรบนทางหลวง และพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2522 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการใช้รถบนถนนสาธารณะ การข้ามถนน และการเดินทาง
เท้าบนถนนสาธารณะอย่างปลอดภัย  

3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีวินัยในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามในการใช้รถจักรยาน  
รถจักรยานยนต์ การข้ามถนน และการเดินทางเท้าบนถนนสาธารณะอย่างปลอดภัย 

4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ การข้ามถนน  
และการเดินทางเท้าบนถนนสาธารณะ  

5. เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตส านึก ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจราจร จากการใช้รถจักรยาน
รถจักรยานยนต์ และการเดินทางเท้าบนถนนสาธารณะ 
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หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  

 

โครงสร้างรายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 5 
 
หน่วยท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ จุดประสงค์การเรียนรู ้ เนื้อหา/สาระการเรียนรู ้ ช่ัวโมง 

1 กฎหมายที่เกีย่วกับ
การจราจรทางบก 

1. ปฏิบัตตินตามสญัลักษณ์
ป้ายจราจร สญัญาณและ
เครื่องหมายจราจรทางบก 
2. ระบุกฎหมายเกี่ยวกับ
การจราจรทางบกเพื่อการใช้รถ
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย 

กฎหมายที่เกี่ยวกับการจราจรทางบก 
1. ชนิดของสัญญาณจราจร 

- สัญญาณไฟ 
- สัญญาณมือ 
- สัญญาณนกหวีด 

2. ชนิดประเภทของเครื่องหมายจราจร 
- บนไหล่ทาง 
- บนพ้ืนทางและขอบทาง 

3. เครื่องหมายจราจรบนทางหลวง 
- ป้ายบังคับ 
- ป้ายเตือน 
- ป้ายแนะน า 
- เส้นแสดงช่องจราจร 

4. พระราชบัญญตัิการจราจรทางบก 
พ.ศ.2522 

- ลักษณะ 2 สญัญาณจราจรและ
เครื่องหมายจราจร ม.21 - ม.30 

- ลักษณะ 7 รถฉุกเฉิน ม.76 
- ลักษณะ 10 รถจักรยาน ม.79 - 

ม.84 
- ลักษณะ 13 คนเดินเท้า ม.103 - 

ม.110 
- ลักษณะ 14 สัตว์และสิ่งของ

ในทาง ม.144 

4 

2 ความปลอดภัยในการ
ใช้ถนน 

3. วิเคราะหส์ถานการณ์ในการ
เดินเท้าบนถนนและการข้าม
ถนนที่ปลอดภัย 
4. ปฏิบัตตินในการเดินเท้าบน
ถนนและการข้ามถนนท่ี
ปลอดภัยในสถานการณ์ตา่ง ๆ  
 

ความปลอดภัยในการใช้ถนน 
1. การเดินเท้าบนถนน 

- ถนนท่ีมีทางเท้าหรือฟุตบาท 
- ถนนท่ีไม่มีทางเท้าหรือฟตุบาท  
- การเดินถนนในที่มืดไมม่ีแสงสว่าง

ที่เพียงพอ 
- การเดินเป็นกลุ่ม 
- การเล่นกีฬาหรือกิจกรรมใดๆบน

ท้องถนน 
2. การข้ามถนนอยา่งปลอดภยั 

- การประเมินสถานการณ์ที่
ปลอดภัย 

- การข้ามทางม้าลาย 
- การข้ามสะพานลอย 
- การข้ามถนนบริเวณที่มีต ารวจ

4 
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หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  

 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ จุดประสงค์การเรียนรู ้ เนื้อหา/สาระการเรียนรู ้ ช่ัวโมง 
จราจรควบคมุ 

- การข้ามถนนท่ีมีไฟสญัญาณจราจร
ควบคุม 

3 การโดยสารรถอย่าง
ปลอดภัย 

5. บอกวิธีการที่ปลอดภัยใน
การโดยสารรถจักรยาน  รถจัก
ยานยนต์ และรถยนต ์
6. ปฏิบัตตินในการโดยสาร
รถจักรยาน  รถจักยานยนต์ 
และรถยนต์ เพื่อความ
ปลอดภัย 
7. บอกวิธีการที่ปลอดภัยใน
การโดยสารระบบขนส่งธารณะ 
8. ปฏิบัตตินขึ้น-ลงรถโดยสาร
ระบบขนส่งธารณะเพื่อความ
ปลอดภัย 

การโดยสารรถอย่างปลอดภัย 
- การโดยสารรถจักรยาน 
- การโดยสารรถจักรยานยนต ์
- การโดยสารรถยนต ์

การโดยสารระบบขนส่งสาธารณะ 
- การปฏิบัตตินเมื่อโดยสารรถ

ประจ าทาง 
- การปฏิบัตตินเมื่อโดยสารรถไม่

ประจ าทาง รถรับส่งนักเรยีน รถตู ้
รถราง รถสามล้อรับจ้าง 
รถจักรยานยนต์รับจ้าง 

4 

4 มารยาทในการขับข่ี
รถอย่างปลอดภัย 

9. มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ขับข่ีรถจักรยาน และ
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
10. ปฏิบัติตนเพื่อความ
ปลอดภัยในการขับขี่
รถจักรยาน และ
รถจักรยานยนต ์
 

มารยาทในการขับขี่รถจักรยาน 
- การขี่จักรยาน  
- การขี่รถจักรยานไฟฟ้า 
- อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการ

ขับข่ีรถจักรยาน  
- การเลือกจักรยานเพื่อขับข่ี 
- ข้อห้ามในการขี่รถจักรยาน 

มารยาทในการขับขี่รถจักรยานยนต์ 
- ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามในการ

ขับข่ีรถจักรยานยนต ์
- การเลือกอุปกรณ์เพื่อความ

ปลอดภัยในการขับขี่
รถจักรยานยนต ์

- การเลือกรถจักรยานยนต์ที่จะขับขี่ 

4 

5 ปัจจัยเสี่ยงท่ีส่งผลต่อ
การเกิดอุบัตเิหต ุ

11. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงท่ี
ส่งผลต่อการเกดิอุบัติเหตุ
จราจร 
 

ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิด
อุบัติเหตุจราจร 
1. ปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากคน 

- ขับรถเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

- การตัดหนา้กระช้ันชิด 
- การเมาแล้วขับ 
- การแซงรถผดิกฎหมาย 
- หลับใน 
- การขับรถฝ่าสัญญาณไฟจราจร 
- การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ 
- การไมส่วมหมวกนิรภยั 

2 
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หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  

 

หน่วยท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ จุดประสงค์การเรียนรู ้ เนื้อหา/สาระการเรียนรู ้ ช่ัวโมง 
- การไมค่าดเขม็ขัดนิรภัย 

2. ปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากรถ 
- สภาพรถไม่ปลอดภยั 
- การบรรทุกเกินอัตรา 

3. ปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพถนน 
- สภาพถนนโค้ง แคบ และมีความ

ลาดชัด  
- สภาพถนนช ารุด เป็นหลมุเป็นบ่อ 

6 การขอความ
ช่วยเหลือจาก
อุบัติเหตุจาก
การจราจร และการ
เดินเท้าบนถนน
สาธารณะ  

12. แสดงวิธีขอความ
ช่วยเหลือจากอุบัตเิหตุจราจร 
และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
อุบัติเหต ุ
 

วิธีปฏิบัติตนเพื่อขอความช่วยเหลอืจาก
อุบัติเหตุใช้รถจักรยาน รถจักรยานยนต์
และการเดินเท้าบนถนนสาธารณะ 
 

2 

 

การจัดการเรียนรู ้
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรรายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 5 ผู้สอน

สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยสามารถเลือกใช้
รูปแบบการสอนที่หลากหลาย ดังนี้ 

1. การบรรยาย 
2. การอธิบาย 
3. การสาธิต 
4. การใช้ค าถาม 
5. กระบวนการกลุ่ม 
6. กระบวนการแก้ปัญหา 
7. การแสดงบทบาทสมมุติ 
8. กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
9. การเรียนรู้จากสถานการณ์ 
10. การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกสถานศึกษา 
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หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  

 

สื่อ และแหล่งเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 
1. ตัวอย่างข่าว /หนังสือพิมพ์ 
2. คู่มือเอกสารประกอบการสอน, แบบฝึกปฏิบัติ 
3. ใบความรู้, ใบงาน 
4. หนังสือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจราจร 
5. พ.ร.บ.การจราจรทางบก 
6. ภาพป้ายจราจร สัญญาณและเครื่องหมายจราจรทางบก 
7. คลิปวีดีโอ 
8. ภาพสัญลักษณ์มือ 
9. สัญญาณนกหวีด 
 
แหล่งเรียนรู้ 
1. ถนนภายในโรงเรียน และบริเวณภายนอกรอบโรงเรียน 
2. ถนนในท้องถิ่น 
3. เส้นทางจากบ้านมาโรงเรียน 
4. ทางม้าลาย 
5. สะพานลอย 
6. ทางแยกท่ีมีสัญญาณไฟจราจร 
7. สถานีขนส่งในท้องถิ่น 
8. สถานีต ารวจ 
9. ส านักงานขนส่งอ าเภอ/จังหวัด 
10. ห้องสมุด 
11. เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/ 
12. เว็บไซต์กองบังคับต ารวจจราจร http://trafficpolice.go.th/  
13. เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
https://www.oic.or.th/th/home  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dlt.go.th/
http://trafficpolice.go.th/
https://www.oic.or.th/th/home
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หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  

 

การวัด และการประเมินผล 

ที ่
จุดประสงค์/สมรรถนะ 

ที่ประเมิน 
วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

เกณฑ์การ
ผ่าน 

1 ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์ป้ายจราจร 
สัญญาณและเครื่องหมายจราจร
ทางบก 

ทดสอบ 
การปฏิบัต ิ

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัต ิ

10 5 

2 ระบุกฎหมายเกีย่วกับการจราจร
ทางบกเพื่อการใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย 

ทดสอบ แบบทดสอบ 10 5 

3 วิเคราะหส์ถานการณ์ในการเดินเท้า
บนถนนและการข้ามถนนท่ี
ปลอดภัย 

ทดสอบ แบบทดสอบ 10 5 

4 ปฏิบัติตนในการเดินเท้าบนถนน
และการข้ามถนนท่ีปลอดภัยใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  

ทดสอบ 
การปฏิบัต ิ

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัต ิ

10 5 

5 บอกวิธีการที่ปลอดภยัในการ
โดยสารรถจักรยาน  รถจักยานยนต์ 
และรถยนต ์

ทดสอบ แบบทดสอบ 5 2.5 

6 ปฏิบัติตนในการโดยสารรถจักรยาน  
รถจักยานยนต์ และรถยนต์ เพื่อ
ความปลอดภัย 

ทดสอบ 
การปฏิบัต ิ

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัต ิ

5 2.5 

7 บอกวิธีการที่ปลอดภยัในการ
โดยสารระบบขนส่งธารณะ 

ทดสอบ แบบทดสอบ 5 2.5 

8 ปฏิบัติตนขึ้น-ลงรถโดยสารระบบ
ขนส่งธารณะเพื่อความปลอดภยั 

ทดสอบ 
การปฏิบัต ิ

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัต ิ

5 2.5 

9 มีความรู้ ความเข้าใจในการขับขี่
รถจักรยาน และรถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย 

ทดสอบ แบบทดสอบ 10 5 

10 ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยในการ
ขับข่ีรถจักรยาน และ
รถจักรยานยนต ์

ทดสอบการ
ปฏิบัต ิ

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัต ิ

10 5 

11 วิเคราะหป์ัจจัยเสี่ยงท่ีส่งผลต่อการ
เกิดอุบัติเหตุจราจร 

ทดสอบ แบบทดสอบ 10 5 

12 แสดงวิธีขอความช่วยเหลือจาก
อุบัติเหตุจราจร และให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหต ุ

ทดสอบ 
การปฏิบัต ิ

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัต ิ

10 5 

รวม 100 50 
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การน าหลักสูตรไปใช้ 
 สถานศึกษาสามารถน าหลักสูตรรายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  5  ไปใช้
โดยการก าหนดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ด าเนินการดังนี้ 

1. ก าหนดชื่อรายวิชา : ส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 5 
2. ก าหนดเวลาเรียน  จ านวน  20  ชัว่โมง 
3. ก าหนดรหัสวิชา (เพ่ิมเติม) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข 6 หลักดังนี้ 
หลักท่ี 1 เป็นรหัสตัวอักษรแสดงกลุ่มสาระการเรียนรู้ของรายวิชา คือ  

 พ หมายถึง รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  หลักท่ี 2 เป็นรหัสตัวเลขแสดงระดับการศึกษา ได้แก่ 

 1 หมายถึง รายวิชาระดับประถมศึกษา 
หลักท่ี 3 เป็นรหัสตัวเลข แสดงปีที่เรยีนหรือปฏิบัติของรายวิชาซึ่งสะท้อนระดับ 

ความรู้และทักษะในรายวิชาที่ก าหนดไว้ในแต่ละปี คือ 
0 หมายถึง รายวิชาไม่ก าหนดปีที่เรียน จะเรียนปีใดก็ได้ในระดับประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    1 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 1 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.1 ม.1 และ ม.4) 
    2 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 2 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.2 ม.2 และ ม.5) 
    3 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 3 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.3 ม.3 และ ม.6) 

หลักท่ี 4 เป็นรหัสตัวเลขประเภทของรายวิชา คือ 
2 หมายถึง รายวิชาเพ่ิมเติม  

หลักท่ี 5 และหลักที่ 6 เป็นรหัสตัวเลขแสดงล าดับของรายวิชาแต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ในปี/ระดับการศึกษาเดียวกันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลายมีจ านวน
ตั้งแต ่01 - 99 ดังนี้ 
    รายวิชาที่ก าหนดปีที่เรียน ให้นับรหัสหลักที่ 5 – 6 ต่อเนื่องในปีเดียวกัน 
    รายวิชาที่ไม่ก าหนดปีที่เรียน ให้นับรหัสหลักที่ 5 – 6 ต่อเนื่องในช่วงชั้น 
ตัวอย่างการก าหนดรหัสวิชา 

พ11201 หมายถึง รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 1  
(ป.1) เป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ล าดับที่ 1  
 4. บรรจุรายวิชา ส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 5 เป็นรายวิชาเพ่ิมเติมใน
โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา 
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หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม 
รายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 6 

ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ 6  
 

รหัสวิชา พ13206               เวลาเรียน  20  ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจร สัญญาณมือ สัญญาณนกหวีด เครื่องหมายจราจรบนไหล่ทาง 
บนพ้ืนทางและขอบทาง เครื่องหมายจราจรบนทางหลวง ป้ายบังคับ ป้ายเตือน ป้ายแนะน า เส้นแสดง  
ช่องจราจร เครื่องหมายบนขอบทาง เครื่องหมายและข้อความบนพ้ืนทาง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การจราจรทางบก ความปลอดภัยในการเดินเท้าบนถนน และปฏิบัติตนในการเดินเท้าบนถนนที่ปลอดภัยใน
สถานการณ์ต่าง ๆ การปฏิบัติตนในการโดยสารรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และการโดยสารระบบขนส่ง
สาธารณะที่ปลอดภัย วิธีปฏิบัติตนขึ้น-ลงรถโดยสารระบบขนส่งธารณะ มารยาทในการขับขี่รถจักรยาน 
รถจักรยานยนต์ และวิธีปฏิบัติตนในการขับขี่รถจักรยาน รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อ
การเกิดอุบัติเหตุจราจร การขอความช่วยเหลือจากอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และ 
การเดินเท้าบนถนนสาธารณะ 

โดยใช้วิธีการบรรยายให้ความรู้  อธิบาย  การสาธิต  ฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการ 
กลุ่มกระบวนการแก้ปัญหา การแสดงบทบาทสมมุติ การเรียนรู้จากสถานการณ์ต่าง ๆ การศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา  และประเมินสถานการณ์  น าไปสู่การวางแผนและก าหนดแนวทางในการฝึกปฏิบัติตน  
ให้มีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และสามารถตัดสินใจอย่างถูกต้อง น าความรู้และ
ทักษะการปฏิบัติตนไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 
ผลการเรียนรู้ 

1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของสัญญาณจราจร ประเภทของเครื่องหมาย
จราจร เครื่องหมายจราจรบนทางหลวง และพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2522 

2. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการใช้รถบนถนนสาธารณะ การข้ามถนน และการเดินทาง
เท้าบนถนนสาธารณะอย่างปลอดภัย  

3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีวินัยในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามในการใช้รถจักรยาน  
รถจักรยานยนต์ การข้ามถนน และการเดินทางเท้าบนถนนสาธารณะอย่างปลอดภัย 

4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ การข้ามถนน  
และการเดินทางเท้าบนถนนสาธารณะ  

5. เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตส านึก ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจราจร จากการใช้รถจักรยาน
รถจักรยานยนต์ และการเดินทางเท้าบนถนนสาธารณะ 
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โครงสร้างรายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 6 
 
หน่วยท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ จุดประสงค์การเรียนรู ้ เนื้อหา/สาระการเรียนรู ้ ช่ัวโมง 

1 กฎหมายที่เกีย่วกับ
การจราจรทางบก 

1. ปฏิบัตตินตามสญัลักษณ์
ป้ายจราจร สญัญาณและ
เครื่องหมายจราจรทางบก 
2. ระบุกฎหมายเกี่ยวกับ
การจราจรทางบกเพื่อการใช้รถ
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย 

กฎหมายที่เกี่ยวกับการจราจรทางบก 
1. ชนิดของสัญญาณจราจร 

- สัญญาณไฟ 
- สัญญาณมือ 
- สัญญาณนกหวีด 

2. ชนิดประเภทของเครื่องหมายจราจร 
- บนไหล่ทาง 
- บนพ้ืนทางและขอบทาง 

3. เครื่องหมายจราจรบนทางหลวง 
- ป้ายบังคับ 
- ป้ายเตือน 
- ป้ายแนะน า 
- เส้นแสดงช่องจราจร 
- เครื่องหมายบนขอบทาง 
- เครื่องหมายและข้อความพื้นทาง 

4. พระราชบัญญตัิการจราจรทางบก 
พ.ศ.2522 

- ลักษณะ 2 สญัญาณจราจรและ
เครื่องหมายจราจร ม.21 - ม.30 

- ลักษณะ 7 รถฉุกเฉิน ม.76 
- ลักษณะ 10 รถจักรยาน ม.79 - 

ม.84 
- ลักษณะ 13 คนเดินเท้า ม.103 - 

ม.110 
- ลักษณะ 14 สัตว์และสิ่งของ

ในทาง ม.144 
- ลักษณะ 17 เบ็ดเตลด็ ม.

121,122,123,124,128,130 

4 

2 ความปลอดภัยในการ
ใช้ถนน 

3. วิเคราะหส์ถานการณ์ในการ
เดินเท้าบนถนนและการข้าม
ถนนที่ปลอดภัย 
4. ปฏิบัตตินในการเดินเท้าบน
ถนนและการข้ามถนนท่ี
ปลอดภัยในสถานการณ์ตา่ง ๆ  
 

ความปลอดภัยในการใช้ถนน 
1. การเดินเท้าบนถนน 

- ถนนท่ีมีทางเท้าหรือฟุตบาท 
- ถนนท่ีไม่มีทางเท้าหรือฟตุบาท  
- การเดินถนนในที่มืดไมม่ีแสงสว่าง

ที่เพียงพอ 
- การเดินเป็นกลุ่ม 
- การเล่นกีฬาหรือกิจกรรมใดๆบน

ท้องถนน 
2. การข้ามถนนอยา่งปลอดภยั 

- การประเมินสถานการณ์ที่

4 
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หน่วยท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ จุดประสงค์การเรียนรู ้ เนื้อหา/สาระการเรียนรู ้ ช่ัวโมง 
ปลอดภัย 

- การข้ามทางม้าลาย 
- การข้ามสะพานลอย 
- การข้ามถนนบริเวณที่มีต ารวจ
จราจรควบคุม 

- การข้ามถนนท่ีมีไฟสญัญาณจราจร
ควบคุม 

3 การโดยสารรถอย่าง
ปลอดภัย 

5. บอกวิธีการที่ปลอดภัยใน
การโดยสารรถจักรยาน  รถจัก
ยานยนต์ และรถยนต ์
6. ปฏิบัตตินในการโดยสาร
รถจักรยาน  รถจักยานยนต์ 
และรถยนต์ เพื่อความ
ปลอดภัย 
7. บอกวิธีการที่ปลอดภัยใน
การโดยสารระบบขนส่งธารณะ 
8. ปฏิบัตตินขึ้น-ลงรถโดยสาร
ระบบขนส่งธารณะเพื่อความ
ปลอดภัย 

การโดยสารรถอย่างปลอดภัย 
- การโดยสารรถจักรยาน 
- การโดยสารรถจักรยานยนต ์
- การโดยสารรถยนต ์

การโดยสารระบบขนส่งสาธารณะ 
- การปฏิบัตตินเมื่อโดยสารรถ

ประจ าทาง 
- การปฏิบัตตินเมื่อโดยสารรถไม่

ประจ าทาง รถรับส่งนักเรยีน รถตู ้
รถราง รถสามล้อรับจ้าง 
รถจักรยานยนต์รับจ้าง 

4 

4 มารยาทในการขับข่ี
รถอย่างปลอดภัย 

9. มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ขับข่ีรถจักรยาน และ
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
10. ปฏิบัติตนเพื่อความ
ปลอดภัยในการขับขี่
รถจักรยาน และ
รถจักรยานยนต ์
 

มารยาทในการขับขี่รถจักรยาน 
- การขี่จักรยาน  
- การขี่รถจักรยานไฟฟ้า 
- อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการ

ขี่รถจักรยาน  
- การเลือกจักรยานเพื่อขี ่
- ข้อห้ามในการขี่รถจักรยาน 

มารยาทในการขับขี่รถจักรยานยนต์ 
- ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามในการ

ขับข่ีรถจักรยานยนต ์
- การเลือกอุปกรณ์เพื่อความ

ปลอดภัยในการขับขี่
รถจักรยานยนต ์

- การเลือกรถจักรยานยนต์ที่จะขับขี่ 

4 

5 ปัจจัยเสี่ยงท่ีส่งผลต่อ
การเกิดอุบัตเิหต ุ

11. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงท่ี
ส่งผลต่อการเกดิอุบัติเหตุ
จราจร 
 

ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิด
อุบัติเหตุจราจร 
1. ปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากคน 

- ขับรถเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

- การตัดหนา้กระช้ันชิด 
- การเมาแล้วขับ 
- การแซงรถผดิกฎหมาย 

2 
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หน่วยท่ี ช่ือหน่วยการเรียนรู ้ จุดประสงค์การเรียนรู ้ เนื้อหา/สาระการเรียนรู ้ ช่ัวโมง 
- การหลับใน 
- การขับรถฝ่าสัญญาณไฟจราจร 
- การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ 
- การไมส่วมหมวกนิรภยั 
- การไมค่าดเขม็ขัดนิรภัย 

2. ปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากรถ 
- สภาพรถไม่ปลอดภยั 
- การบรรทุกเกินอัตรา 

3. ปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพถนน 
- สภาพถนนโค้ง แคบ และมีความ

ลาดชัน  
- สภาพถนนช ารุด เป็นหลมุเป็นบ่อ 

4. ปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อม 
- ทัศนวิสัยไม่ด ี
- มีสิ่งกีดขวาง 
- ฝนตก 
- จุดอับสายตา 
- ช่วงเทศกาล 

6 การขอความ
ช่วยเหลือจาก
อุบัติเหตุจาก
การจราจร และการ
เดินเท้าบนถนน
สาธารณะ  

12. แสดงวิธีขอความ
ช่วยเหลือจากอุบัตเิหตุจราจร 
และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
อุบัติเหต ุ
 

วิธีปฏิบัติตนเพื่อขอความช่วยเหลอืจาก
อุบัติเหตุใช้รถจักรยาน รถจักรยานยนต์
และการเดินเท้าบนถนนสาธารณะ 
 

2 

 

การจัดการเรียนรู ้
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรรายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 6 ผู้สอน

สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยสามารถเลือกใช้
รูปแบบการสอนที่หลากหลาย ดังนี้ 

1. การบรรยาย 

2. การอธิบาย 

3. การสาธิต 

4. การใช้ค าถาม 

5. กระบวนการกลุ่ม 

6. กระบวนการแก้ปัญหา 

7. การแสดงบทบาทสมมุติ 
8. กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
9. การเรียนรู้จากสถานการณ์ 
10. การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกสถานศึกษา 
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สื่อ และแหล่งเรียนรู้ 
สื่อการเรียนรู้ 
1. ตัวอย่างข่าว /หนังสือพิมพ์ 
2. คู่มือเอกสารประกอบการสอน, แบบฝึกปฏิบัติ 
3. ใบความรู้, ใบงาน 
4. หนังสือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจราจร 
5. พ.ร.บ.การจราจรทางบก 
6. ภาพป้ายจราจร สัญญาณและเครื่องหมายจราจรทางบก 
7. คลิปวีดีโอ 
8. ภาพสัญลักษณ์มือ 
9. สัญญาณนกหวีด 
 
แหล่งเรียนรู้ 
1. ถนนภายในโรงเรียน และบริเวณภายนอกรอบโรงเรียน 
2. ถนนในท้องถิ่น 
3. เส้นทางจากบ้านมาโรงเรียน 
4. ทางม้าลาย 
5. สะพานลอย 
6. ทางแยกท่ีมีสัญญาณไฟจราจร 
7. สถานีขนส่งในท้องถิ่น 
8. สถานีต ารวจ 
9. ส านักงานขนส่งอ าเภอ/จังหวัด 
10. ห้องสมุด 
11. เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/ 
12. เว็บไซต์กองบังคับต ารวจจราจร http://trafficpolice.go.th/  
13. เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
https://www.oic.or.th/th/home  

 
  

https://www.dlt.go.th/
http://trafficpolice.go.th/
https://www.oic.or.th/th/home
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การวัด และการประเมินผล 
 

ที ่
จุดประสงค์/สมรรถนะ 

ที่ประเมิน 
วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

เกณฑ์การ
ผ่าน 

1 ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์ป้ายจราจร 
สัญญาณและเครื่องหมายจราจร
ทางบก 

ทดสอบ 
การปฏิบัต ิ

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัต ิ

10 5 

2 ระบุกฎหมายเกีย่วกับการจราจร
ทางบกเพื่อการใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย 

ทดสอบ แบบทดสอบ 10 5 

3 วิเคราะหส์ถานการณ์ในการเดินเท้า
บนถนนและการข้ามถนนท่ี
ปลอดภัย 

ทดสอบ แบบทดสอบ 10 5 

4 ปฏิบัติตนในการเดินเท้าบนถนน
และการข้ามถนนท่ีปลอดภัยใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  

ทดสอบ 
การปฏิบัต ิ

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัต ิ

10 5 

5 บอกวิธีการที่ปลอดภยัในการ
โดยสารรถจักรยาน  รถจักยานยนต์ 
และรถยนต ์

ทดสอบ แบบทดสอบ 5 2.5 

6 ปฏิบัติตนในการโดยสารรถจักรยาน  
รถจักยานยนต์ และรถยนต์ เพื่อ
ความปลอดภัย 

ทดสอบ 
การปฏิบัต ิ

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัต ิ

5 2.5 

7 บอกวิธีการที่ปลอดภยัในการ
โดยสารระบบขนส่งธารณะ 

ทดสอบ แบบทดสอบ 5 2.5 

8 ปฏิบัติตนขึ้น-ลงรถโดยสารระบบ
ขนส่งธารณะเพื่อความปลอดภยั 

ทดสอบ 
การปฏิบัต ิ

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัต ิ

5 2.5 

9 มีความรู้ ความเข้าใจในการขับขี่
รถจักรยาน และรถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย 

ทดสอบ แบบทดสอบ 10 5 

10 ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยในการ
ขับข่ีรถจักรยาน และ
รถจักรยานยนต ์

ทดสอบ 
การปฏิบัต ิ

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัต ิ

10 5 

11 วิเคราะหป์ัจจัยเสี่ยงท่ีส่งผลต่อการ
เกิดอุบัติเหตุจราจร 

ทดสอบ แบบทดสอบ 10 5 

12 แสดงวิธีขอความช่วยเหลือจาก
อุบัติเหตุจราจร และให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหต ุ

ทดสอบ 
การปฏิบัต ิ

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัต ิ

10 5 

รวม 100 50 
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การน าหลักสูตรไปใช้ 
 สถานศึกษาสามารถน าหลักสูตรรายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 6  ไปใช้
โดยการก าหนดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ด าเนินการดังนี้ 

1. ก าหนดชื่อรายวิชา : ส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 6 
2. ก าหนดเวลาเรียน  จ านวน  20  ชัว่โมง 
3. ก าหนดรหัสวิชา (เพ่ิมเติม) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข 6 หลักดังนี้ 
หลักท่ี 1 เป็นรหัสตัวอักษรแสดงกลุ่มสาระการเรียนรู้ของรายวิชา คือ  

 พ หมายถึง รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  หลักท่ี 2 เป็นรหัสตัวเลขแสดงระดับการศึกษา ได้แก่ 

 1 หมายถึง รายวิชาระดับประถมศึกษา 
หลักท่ี 3 เป็นรหัสตัวเลข แสดงปีที่เรยีนหรือปฏิบัติของรายวิชาซึ่งสะท้อนระดับ 

ความรู้และทักษะในรายวิชาที่ก าหนดไว้ในแต่ละปี คือ 
0 หมายถึง รายวิชาไม่ก าหนดปีที่เรียน จะเรียนปีใดก็ได้ในระดับประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    1 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 1 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.1 ม.1 และ ม.4) 
    2 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 2 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.2 ม.2 และ ม.5) 
    3 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 3 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.3 ม.3 และ ม.6) 

หลักท่ี 4 เป็นรหัสตัวเลขประเภทของรายวิชา คือ 
2 หมายถึง รายวิชาเพ่ิมเติม  

หลักท่ี 5 และหลักที่ 6 เป็นรหัสตัวเลขแสดงล าดับของรายวิชาแต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ในปี/ระดับการศึกษาเดียวกันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลายมีจ านวน
ตั้งแต ่01 - 99 ดังนี้ 
    รายวิชาที่ก าหนดปีที่เรียน ให้นับรหัสหลักที่ 5 – 6 ต่อเนื่องในปีเดียวกัน 
    รายวิชาที่ไม่ก าหนดปีที่เรียน ให้นับรหัสหลักที่ 5 – 6 ต่อเนื่องในช่วงชั้น 
ตัวอย่างการก าหนดรหัสวิชา 

พ11201 หมายถึง รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 1  
(ป.1) เป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ล าดับที่ 1  
 4. บรรจุรายวิชา ส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 6 เป็นรายวิชาเพ่ิมเติมใน
โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา 
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หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม 
รายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
 

จ านวน 0.5 หน่วยกิต  เวลาเรียน  20 ชั่วโมง   
 

ผลการเรียนรู้ 
1. เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในความจ าเป็นและความส าคัญด้านความปลอดภัยทางการจราจร 
2. เพ่ือให้เกิดทักษะและพฤติกรรมที่ดีต่อภาระหน้าที่ด้านความปลอดภัยทางการจราจร 
3. เพื่อให้เกิดจิตส านึกและมีแนวคิดท่ีดีในด้านความปลอดภัยทางการจราจร 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาเกี่ยวกับการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ การปฏิบัติตนเพ่ือความปลอดภัยในการโดยสาร
ระบบขนส่งสาธารณะ สาเหตุและแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ การปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุวิธีปฐมพยาบาล
และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย การปฏิบัติตนตามกฎหมายจราจร กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยทางรถ รวมทั้งวิธีการขับขี่และมารยาทในการขับขี่ที่ปลอดภัย และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ 
ขอใบอนุญาตขับขี่และข้ันตอนการขอใบอนุญาตขับขี่ 

โดยใช้กระบวนการอธิบายและการปฏิบัติจากเหตุการณ์จ าลอง เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถน าเสนอสิ่งที่เรียนรู้ เห็นคุณค่าของการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน มีจิตส านึกและ  
การตระหนักในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เพ่ือความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้ร่วม
ใช้รถใช้ถนน 

 
โครงสร้างรายวิชา 
หน่วยท่ี หน่วยการเรียนรู ้ จุดประสงค ์ สาระการเรียนรู ้ ช่ัวโมง 

1 การบาดเจ็บและ
เสียชีวิต 

1. อธิบายถึงความเสียหายจาก
การเกิดอุบัตเิหต ุ
2. วิเคราะห์ความเสยีหายจาก
การเกิดอุบัตเิหตุการจราจรทาง
บก 

การบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก
การจราจรทางบก 
 ความเสยีหายจากการเกดิ

อุบัติเหตุจากการจราจร 
ทางบก 

 ความรุนแรงของอุบัติเหต ุ
การจราจรทางบก 

3 

2 ความปลอดภัย อธิบายวิธีการปฏิบัตตินที่ถูกต้อง
ในการใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย 

ความปลอดภัยในการใช้รถ 
ใช้ถนน 
 การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
 ผลกระทบจากอุบัตเิหต ุ

บนท้องถนน 
 การปฏิบัตตินเพื่อความปลอดภยั

ของการใช้รถใช้ถนน 

3 
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หน่วยท่ี หน่วยการเรียนรู ้ จุดประสงค ์ สาระการเรียนรู ้ ช่ัวโมง 
การโดยสารรถอย่างปลอดภัย 
 การโดยสารรถจักรยานยนต ์
 การโดยสารรถยนต ์

การโดยสารระบบขนส่งสาธารณะ 
 รถโดยสารสาธารณะ 
 รถไฟฟ้า 
 รถโดยสารไม่ประจ าทาง 
 รถไฟฟ้า 
 รถรางรถไฟฟ้า 

3 การเกิดอุบัตเิหต ุ 1. อธิบายปัจจัยทีส่่งผลต่อการ
เกิดอุบัติเหตุและแนวทาง 
การป้องกันอุบัติเหต ุ
2. อธิบายถึงการปฏิบตัิตน 
เมื่อเกิดอุบัตเิหต ุ
3. สามารถแสดงวิธีปฐม-
พยาบาลและการเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยอย่างปลอดภัยได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
 พฤติกรรมเสี่ยง 

- การไม่ปฏบิัติตามกฎหมาย 
  จราจร 
- การเสพสารเสพติด 
- ความประมาท/คึกคะนอง 
- การขับรถเร็วเกินอัตรา 
  ที่กฎหมายก าหนด 
- การเมาแล้วขับ 
- การไมส่วมหมวกนริภัย 
  ของผู้ขับข่ีและผู้นั่งซ้อน 
  ท้ายรถจักรยานยนต ์

 สภาพภมูิอากาศ 
- ฝนตก 
- หมอก/ควัน 

 จุดอับสายตา 
 สภาพถนนไม่ได้มาตรฐาน 
 ช่วงเทศกาล 
 แนวทางป้องกันความเสี่ยงของ

การเกิดอุบัตเิหต ุ
 

3 

4 กฎหมายกับการจราจร มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
กฎหมายการจราจร 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการจราจร
ทางบก 
 พ.ร.บ.จราจรทางบก 

พ.ศ.2522 
 พ.ร.บ.การขนส่งทางบก  

พ.ศ.2522 
 พ.ร.บ.ทางหลวง  

พ.ศ.2535 
 

3 
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หน่วยท่ี หน่วยการเรียนรู ้ จุดประสงค ์ สาระการเรียนรู ้ ช่ัวโมง 
5 การบังคับใช้กฎหมาย 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

กฎหมายการคุ้มครองผู้ประสบภัย
ทางรถ 
2. บอกถึงโทษของการไม่ปฏิบตัิ
ตามกฎหมายจราจร 
 

กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยทางรถ 
 พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัย 

จากรถ พ.ศ.2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ 

การบังคับใช้กฎหมายและ
บทลงโทษ 
 ระเบียบวา่ด้วยมาตรฐาน 

ความปลอดภัยรถยนต ์
 การเมาแล้วขับ 
 การก าหนดอัตราความเร็ว 
 การสวมหมวกนิรภัย 
 การคาดเข็มขัดนิรภัย 

5 

6 ใบอนุญาตขับข่ี 1. อธิบายวิธีการขับขี่และ
มารยาทในการขับข่ีที่ปลอดภยั 
2. อธิบายคณุสมบตัิของผู้มสีิทธิ
ขอใบอนุญาตขับข่ีและขั้นตอน
การขอใบอนุญาตขับข่ี 

มารยาทในการขับขี่ และการขับขี่
อย่างปลอดภัย 
 มารยาทในการขับข่ี 
 มารยาทในการขับรถและใช้ถนน

ร่วมกับผู้อื่น 
 วิธีขับรถอย่างปลอดภยั 

ใบอนุญาตขับขี่ 
 การสอบเพื่อรับใบอนญุาตขับข่ี

รถจักรยานยนต์จากกรมการ
ขนส่งทางบก 
- คุณสมบตัิของผู้มสีิทธิขอ   
  ใบอนุญาตขับข่ีและบุคคล 
  ต้องห้ามขอใบอนุญาตขับขี่ 
- ชนิดของใบอนุญาตขับข่ี 
- ขั้นตอนการขอรับใบอนญุาต 
  ขับข่ี 
- การต่ออายุใบอนุญาตขับข่ี 

3 
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การจัดการเรียนรู ้
 การจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรในสถานศึกษา ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้   
และเทคนิคที่หลากหลาย เน้นการฝึกให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการใช้รถใช้
ถนน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในความจ าเป็นและความส าคัญด้านความปลอดภัยทางการจราจร  
มีทักษะและพฤติกรรมที่ดีต่อภาระหน้าที่ เกิดจิตส านึกและมีแนวคิดที่ดี ในด้านความปลอดภัยทางการจราจร 
ทราบประโยชน์ในการท า พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และสามารถใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.ได้ 
ซึ่งการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรนี้ประกอบด้วย 

1.  การเรียนรู้แบบ Active Learning  
2.  การใช้กระบวนการ PLC 
3. การบรรยาย 
4. การอภิปราย 
5. การใช้ค าถาม 
6. กระบวนการกลุ่ม 
7. กระบวนการแก้ปัญหา 
8. การสาธิต 
9. กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
10. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
11. การแสดงบทบาทสมมุติ 
12. การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกสถานศึกษา 

สื่อการเรียนรู้ 
1. หนังสือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจราจร 
2. พ.ร.บ.การจราจรทางบก 
3. หนังสือ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535   
4. คู่มือเอกสารประกอบการสอน, แบบฝึกปฏิบัติ 
5. ใบความรู้, ใบงาน 
6. ภาพป้ายจราจร สัญญาณและเครื่องหมายจราจรทางบก 
7. ภาพสัญลักษณ์มือ 
8. สัญญาณนกหวีด 
9. คลิปวีดีโอ 

แหล่งเรียนรู้ 
1. ถนนภายในโรงเรียน และบริเวณภายนอกรอบโรงเรียน 
2. เส้นทางจากบ้านมาโรงเรียน 
3. ทางม้าลาย 
4. สะพานลอย 
5. ทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจร 
6. ถนนในท้องถิ่น 
7. ห้องสมุด 



54 
 

  

หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  

 

8. สถานีต ารวจ 
9. สถานีขนส่งในท้องถิ่น 
10. ส านักงานขนส่งอ าเภอ/จังหวัด 
11. เว็บไซต์ กองบังคับการต ารวจจราจร http://trafficpolice.go.th 
12. เว็บไซต์ 5 กฎจราจรที่ฝา่ฝืนแล้วเกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุด http://masil.co.th/blog/อุบัติเหตุ3 
13. เว็บไซต์ กรมการขนส่งทางบก (ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนและสร้างวินัยจราจร) 

http://www.dit.go.th/th/public-news/view.php?_did=1076 
14. เว็บไซต์ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

www.oic.or.th 
 
การวัด และการประเมินผล 

ที ่
จุดประสงค์/สมรรถนะ 

ที่ประเมิน 
วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

เกณฑ์การ
ผ่าน 

1 อธิบายถึงความเสียหายจาก การเกิด
อุบัติเหต ุ

ทดสอบ แบบทดสอบ 10 5 

2 วิเคราะหค์วามเสียหายจากการเกดิ
อุบัติเหตุการจราจรทางบก 

ทดสอบ แบบทดสอบ 5 2.5 

3 อธิบายวิธีการปฏิบัตตินที่ถูกต้องใน
การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 

ทดสอบ แบบทดสอบ 5 2.5 
 

4 อธิบายถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิด
อุบัติเหตุและแนวทางการป้องกัน
อุบัติเหต ุ

ทดสอบ แบบทดสอบ 10 5 

5 อธิบายถึงการปฏิบัตตินเมื่อเกดิ
อุบัติเหต ุ

ทดสอบ แบบทดสอบ 10 5 

6 สามารถแสดงวิธีปฐมพยาบาลและ
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่าง
ปลอดภัย 
 

ทดสอบการ
ปฏิบัต ิ

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัต ิ

10 5 

7 มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
กฎหมายการจราจร 

ทดสอบ แบบทดสอบ 10 5 

8 มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ
กฎหมายการคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ 

ทดสอบ แบบทดสอบ 10 5 

9 บอกถึงโทษของการ 
ไม่ปฏิบตัิตามกฎหมายจราจร 

ทดสอบ แบบทดสอบ 
10 5 

10 อธิบายวิธีการขับขี่และมารยาท 
ในการขับขี่ท่ีปลอดภัย 

ทดสอบ - แบบทดสอบ 
- แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัต ิ

10 5 

11 อธิบายคุณสมบัติของผูม้ีสิทธิขอ
ใบอนุญาตขับข่ีและขั้นตอนการขอ
ใบอนุญาตขับข่ี 

ทดสอบ แบบทดสอบ 10 5 

http://www.dit.go.th/th/public-news/view.php?_did=1076
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การน าหลักสูตรไปใช้ 
สถานศึกษาสามารถน าหลักสูตรรายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ไปใช้โดย

การก าหนดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
ด าเนินการดังนี้ 

1. ก าหนดชื่อรายวิชา:ส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  
2. ก าหนดจ านวนหน่วยกิต:จ านวน 0.5 หนว่ยกิต เวลา 20 ชั่วโมง 
3. ก าหนดรหัสวิชา (เพ่ิมเติม) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข 6 หลักดังนี้ 
หลักท่ี 1 เป็นรหัสตัวอักษรแสดงกลุ่มสาระการเรียนรู้ของรายวิชา คือ 

พ หมายถึง รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  หลักท่ี 2 เป็นรหัสตัวเลขแสดงระดับการศึกษา ได้แก่ 

2 หมายถึง รายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
หลักท่ี 3 เป็นรหัสตัวเลข แสดงปีที่เรียนหรือปฏิบัติของรายวิชาซึ่งสะท้อนระดับ 

ความรู้และทักษะในรายวิชาที่ก าหนดไว้ในแต่ละปีคือ 
0 หมายถึง รายวิชาไม่ก าหนดปีที่เรียน จะเรียนปีใดก็ได้ในระดับประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   1 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 1 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.1 ม.1 และ ม.4) 
   2 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 2 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.2 ม.2 และ ม.5) 
   3 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 3 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.3 ม.3 และ ม.6) 

หลักท่ี 4 เป็นรหัสตัวเลขประเภทของรายวิชา คือ 
2 หมายถึง รายวิชาเพ่ิมเติม  

     หลักที่ 5 และหลักที่ 6 เป็นรหัสตัวเลขแสดงล าดับของรายวิชาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ในปี/ระดับการศึกษาเดียวกันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลายมีจ านวนตั้งแต่ 01 - 99 
ดังนี้ 
   รายวิชาที่ก าหนดปีที่เรียน ให้นับรหัสหลักที่ 5 – 6 ต่อเนื่องในปีเดียวกัน 
   รายวิชาที่ไม่ก าหนดปีที่เรียน ให้นับรหัสหลักท่ี 5 – 6 ต่อเนื่องในช่วงชั้น 
ตัวอย่างการก าหนดรหัสวิชา 

พ21201 หมายถึงรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 
(ม.1) เป็นรายวิชาเพ่ิมเติมล าดับที่ 1  
 4. บรรจุรายวิชา ส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นรายวิชาเพ่ิมเติมใน
โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา 
 
หมายเหตุ ล าดับที่ของรหัสวิชา สถานศึกษาสามารถปรับตามโครงสร้างของรายวิชาเพ่ิมเติม จากที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรสถานศึกษาของแต่ละสถานศึกษาเอง 
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หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม 
รายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 
 

จ านวน 0.5 หน่วยกิต  เวลาเรียน  20 ชั่วโมง   
 

ผลการเรียนรู้ 
1. เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในความจ าเป็นและความส าคัญด้านความปลอดภัยทางการจราจร 
2. เพ่ือให้เกิดทักษะและพฤติกรรมที่ดีต่อภาระหน้าที่ด้านความปลอดภัยทางการจราจร 
3. เพ่ือให้เกิดจิตส านึกและมีแนวคิดท่ีดีในด้านความปลอดภัยทางการจราจร 

 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางบก  ความรุนแรงของอุบัติเหตุ 
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากอุบัติเหตุ สถานที่เกิดอุบัติเหตุ การโดยสารระบบขนส่งสาธ ารณะ   
การปฏิบัติตามกฎจราจร  การประเมินสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุการจราจร  วิธีการปฏิบัติตน  
ในการโดยสารรถยนต์อย่างปลอดภัย ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ แนวทางในการใช้รถใช้ถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ การช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR)  ข้อมูลหน่วยงาน/องค์กรที่ให้ความ
ช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล  กฎจราจร การเกิดอุบัติเหตุและกฎหมายการจราจรทางบก กฎหมายคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ  การบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษ  ใบอนุญาตขับขี่รถ   

โดยใช้วิธีการบอกความรู้สึก  อธิบาย  วิเคราะห์  ประเมิน  วางแผนและก าหนดแนวทาง ฝึกปฏิบัติ 
ค้นหา ส ารวจข้อมูล  การตระหนัก และการปฏิบัติตน มีความสามารถในการตัดสินใจ เพ่ือน าความรู้ไปใช้      
ในชีวิตประจ าวัน มีจิตส านึกและการแสดงออกท่ีเหมาะสม 

 

โครงสร้างรายวิชา 
 

หน่วยท่ี หน่วยการเรียนรู ้ จุดประสงค ์ สาระการเรียนรู ้ ช่ัวโมง 
1 
 
 
 
 

การบาดเจ็บและ
เสียชีวิต 

1. อธิบายความรู้สึกจากการ
บาดเจ็บและเสียชีวิตจาก
การจราจรทางบก 

2. วิเคราะหผ์ลกระทบจากการ
เกิดอุบัติเหตุการจราจรทางบก 

3.อธิบายวิธีการโดยสารระบบ
ขนส่งสาธารณะ 

 การบาดเจ็บ เสยีชีวิตและ 

ผลกระทบจากอุบัตเิหตุการจราจร
ทางบก 

- ความรุนแรงของอุบัติเหตุ
การจราจรทางบก 

- ความสูญเสียทางสังคมและ
เศรษฐกิจท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ
การจราจรทางบก 

 สถานท่ี ท่ีมักเกิดอุบัตเิหต ุ

จราจรทางบก 

 กรณีศึกษาจากเหยื่อ/ผูไ้ด้รบั
อุบัติเหตุบนท้องถนน 

3 
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หน่วยท่ี หน่วยการเรียนรู ้ จุดประสงค ์ สาระการเรียนรู ้ ช่ัวโมง 
2 
 
 
 
 

 ความปลอดภัย 1. รู้และเข้าใจในการปฏิบัต ิ
ตามกฎจราจร 
2. วิเคราะห์ และประเมิน
สถานการณ์ที่เสีย่งต่อการเกดิ
อุบัติเหตุการจราจร 
3. อธิบายวิธีการปฏิบัติตน  
ในการโดยสารรถอย่างปลอดภัย 

 ความปลอดภัยในการใช้รถ 
ใช้ถนน 

- การปฏิบัติตามกฎจราจร 
- การเดินเท้าบนถนน 
- การข้ามถนนอย่างปลอดภัย 
- การข้ามทางม้าลาย 

     - การขึ้นสะพานลอย                  
     - การประเมินสถานการณ์ที่
เสี่ยงต่อการเกิดอุบตัิเหตุการจราจร 

 การโดยสารรถอย่างปลอดภัย 
 การโดยสารระบบขนส่งสาธารณะ 

- รถโดยสารประจ าทาง 
- รถไฟฟ้า 
- รถโดยสารไม่ประจ าทาง 
- รถราง 
- การโดยสารรถยนต์นั่ง 

ส่วนบุคคล 

 การป้องกันอุบัติเหตุในการขับรถ 
- การสวมหมวกนริภัย 
- การวางแผนการเดินทาง 

อย่างปลอดภัย 
- การใช้ทางเดินรถอย่างปลอดภัย 
- การขับรถอย่างปลอดภัย 

เชิงป้องกันอุบัติเหตุ 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 การเกิดอุบัตเิหต ุ 1. วิเคราะห์ปัจจยัเสี่ยงท่ีส่งผล 
ต่อการเกิดอุบตัิเหต ุ

2. วางแผน และก าหนดแนวทาง
ในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

3. ฝึกปฏบิัติในการช่วยเหลือและ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) 
 

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

 พฤติกรรมเสี่ยง 

- การเสพสารเสพตดิ 

- ความประมาท/คึกคะนอง 

- ความเร็ว  

- การเมาแล้วขับ 

4 
 
 
 
 
 
 
 



58 
 

  

หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  

 

 
 
 

หน่วยท่ี หน่วยการเรียนรู ้ จุดประสงค ์ สาระการเรียนรู ้ ช่ัวโมง 
 

 
 
 
 

  4. ค้นหา ส ารวจข้อมลูหน่วยงาน/
องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือและ
การปฐมพยาบาลจากการเกิด
อุบัติเหต ุ

- การไมส่วมหมวกนริภัย 
ของผู้ขับข่ีและผู้นั่งซ้อนท้าย
รถจักรยานยนต ์

 สภาพภมูิอากาศ สภาพแวดล้อม 

- ฝนตก 

- หมอกควัน 

- จุดอับสายตา 

- สภาพถนนไมไ่ดม้าตรฐาน 

 การวางแผนการจราจร 

ช่วงวันหยุดในเทศกาลต่าง ๆ 

การปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 
ทางการจราจร การให้ความ
ช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล 

- หน่วยงาน/องค์กร ท่ีให้ความ
ช่วยเหลือ 

- การปฏิบัติตนเมื่อเกดิอุบัติเหตุ
จราจร 

- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
- วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพ/การกู้ชีพ

(CPR : Cardiopulmonary  resuscitation ) 

ขั้นพื้นฐาน 
- การปฏิบัติตนเมื่อพบ

ผู้ประสบภัยทางถนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 กฎหมายกับการจราจร 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเกิดอุบัตเิหตุ และกฎหมาย

การจราจรทางบก 
2. ปฏิบัติตนตามกฎหมาย
การจราจรทางบก 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการจราจร
ทางบกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การจราจรทางบก 

- เครื่องหมายจราจรที่พบใน
ชีวิตประจ าวัน 

- ชนิดของสัญญาณจราจร 

- ชนิดและประเภทของ
เครื่องหมายจราจร   

- เครื่องหมายจราจรทางหลวง 

- เขตปลอดภยั  
- พ.ร.บ.จราจรทางบก  
- พ.ร.บ.รถยนต ์

- พ.ร.บ.การขนส่งทางบก 

- พ.ร.บ.ทางหลวง 

 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 
 

  

หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  

 

 
การจัดการเรียนรู ้
 การจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรในสถานศึกษา ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้   และ
เทคนิคท่ีหลากหลาย เน้นการฝึกให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการใช้รถใช้ถนน 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในความจ าเป็นและความส าคัญด้านความปลอดภัยทางการจราจร มีทักษะ
และพฤติกรรมที่ดีต่อภาระหน้าที่ เกิดจิตส านึกและมีแนวคิดที่ดีในด้านความปลอดภัยทางการจราจร ทราบ
ประโยชน์ในการท า พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และสามารถใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.ได้ ซึ่งการ
จัดการเรียนรู้ของหลักสูตรนี้ประกอบด้วย 
 
 

หน่วยท่ี หน่วยการเรียนรู ้ จุดประสงค ์ สาระการเรียนรู ้ ช่ัวโมง 
5 
 
 
 
 

 การใช้กฎหมาย  1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้กฎหมายคุม้ครอง
ผู้ประสบภยัทางรถ 
2. มีความตระหนักเกี่ยวกับการ
บังคับใช้กฎหมายและการลงโทษ 

กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยทางรถ 

- ประโยชน์การท า พ.ร.บ. 
- การใช้สิทธ์ิตาม พ.ร.บ. 

การบังคับใช้กฎหมายและ
บทลงโทษ  

- การสวมหมวกนริภัย 

- การคาดเข็มขดันิรภยั 

- การเมาและขับ 

- การก าหนดอัตราความเร็ว                      
- มาตรฐานความปลอดภัย

รถยนต์  

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

ใบอนุญาตขับข่ี  1. มีความรู้ความเข้าใจและ
ปฏิบัติตนตามระเบยีบการขอรับ
ใบอนุญาตขับข่ีรถ 

มารยาทในการในการขับขีร่ถ และ
การขับขีร่ถอย่างปลอดภัย 

- การขับขี่รถจักรยาน 

- การขับขี่รถจักรยานยนต ์ 

- การขับขี่รถยนต ์

ใบอนุญาตขับขี่ 
- ความส าคัญของใบอนุญาตขับขี่ 
- คุณสมบัติของผู้มสีิทธ์ิขอ

ใบอนุญาตขับข่ี 

- ชนิดของใบอนุญาตขับข่ี 

- การขอรับใบอนุญาตขับข่ี
รถจักรยานยนต ์ 

- ขั้นตอนการสอบใบขับข่ี
รถจักรยานยนต ์

- การขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์  
- การขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์  
- การต่ออายุใบขับขี่รถส่วนบุคคล  

3 
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1. การเรียนรู้แบบ Active Learning  
2. การใช้กระบวนการ PLC 
3. การบรรยาย 
4. การอภิปราย 
5. การใช้ค าถาม 
6. กระบวนการกลุ่ม 
7. กระบวนการแก้ปัญหา 
8. การสาธิต 
9. กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 
10. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
11. การแสดงบทบาทสมมุติ 
12. การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกสถานศึกษา 

  
สื่อ และแหล่งเรียนรู้ 

สื่อการเรียนรู้ 
1. หนังสือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายจราจร 
2. พ.ร.บ.การจราจรทางบก 
3. หนังสือ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535   
4. คู่มือเอกสารประกอบการสอน, แบบฝึกปฏิบัติ 
5. ใบความรู้, ใบงาน 
6. ภาพป้ายจราจร สัญญาณและเครื่องหมายจราจรทางบก 
7. ภาพสัญลักษณ์มือ 
8. สัญญาณนกหวีด 
9. คลิปวีดีโอ 
แหล่งเรียนรู้ 
1. ถนนภายในโรงเรียน และบริเวณภายนอกรอบโรงเรียน 
2. เส้นทางจากบ้านมาโรงเรียน 
3. ทางม้าลาย 
4. สะพานลอย 
5. ทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจร 
6. ถนนในท้องถิ่น 
7. ห้องสมุด 
8. สถานีต ารวจ 
9. สถานีขนส่งในท้องถิ่น 
10. ส านักงานขนส่งอ าเภอ/จังหวัด 
11. เว็บไซต์ กองบังคับการต ารวจจราจร http://trafficpolice.go.th 
12. เว็บไซต์ 5 กฎจราจรที่ฝา่ฝืนแล้วเกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุด http://masil.co.th/blog/อุบัติเหตุ3 
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13. เว็บไซต์ กรมการขนส่งทางบก (ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนและสร้างวินัยจราจร) 
http://www.dit.go.th/th/public-news/view.php?_did=1076 

14. เว็บไซต์ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
www.oic.or.th 

 
การวัดและการประเมินผล 
 

ที ่
จุดประสงค์/สมรรถนะ 

ที่ประเมิน 
วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

เกณฑ์การ
ผ่าน 

1 อธิบายความรูส้ึกจากการบาดเจ็บ
และเสียชีวิตจากการจราจรทางบก 

การสังเกต แบบบันทึก      
การสังเกต 

6 3 

2 วิเคราะหผ์ลกระทบจากการเกดิ
อุบัติเหตุการจราจรทางบก 

การน าเสนอผล
การวิเคราะห ์

แบบบันทึก      
การน าเสนอ 

6 3 

3 อธิบายวิธีการโดยสารระบบขนส่ง
สาธารณะ 

การสังเกต แบบบันทึก      
การสังเกต 

6 3 

4 รู้และเข้าใจในการปฏิบตัิตามกฎ
จราจร 

การทดสอบ แบบทดสอบ 6 3 

5 วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์
ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัตเิหตุ
การจราจร 

การน าเสนอผล
การวิเคราะห ์

แบบบันทึก 
การน าเสนอ 

8 4 

6 อธิบายวิธีการปฏิบัตติน  
ในการโดยสารรถอย่างปลอดภัย 

การสังเกต แบบบันทึก      
การสังเกต 

6 3 

7 วิเคราะหป์ัจจัยเสี่ยงท่ีส่งผลต่อการ
เกิดอุบัติเหต ุ

การน าเสนอผล
การวิเคราะห ์

แบบบันทึกการ
น าเสนอ 

8 4 

8 วางแผน และก าหนดแนวทางใน
การใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

ตรวจช้ินงาน แบบบันทึกคะแนน 6 3 

9 ฝึกปฏิบัติในการช่วยเหลือและการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
(CPR) 

การทดสอบ
ปฏิบัติจริง 

แบบบันทึก 
การปฏิบัตจิริง 

6 3 

10 ค้นหา ส ารวจข้อมูลหน่วยงาน/
องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือและการ
ปฐมพยาบาลจากการเกดิอุบัติเหต ุ

ตรวจช้ินงาน แบบบันทึกคะแนน 6 3 

11 มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการใช้
กฎหมายคุม้ครองผู้ประสบภยั 
จากรถ 

การทดสอบ แบบทดสอบ 6 3 

12 ปฏิบัติตนตามกฎหมายการจราจร
ทางบก 

การสังเกต แบบบันทึก  
การสังเกต 

6 3 

13 มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการ
เกิดอุบัติเหตุ   และกฎหมาย
การจราจรทางบก 

การทดสอบ แบบทดสอบ 6 3 

http://www.dit.go.th/th/public-news/view.php?_did=1076
http://www.oic.or.th/
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ที ่
จุดประสงค์/สมรรถนะ 

ที่ประเมิน 
วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 

คะแนน
เต็ม 

เกณฑ์การ
ผ่าน 

14 มีความตระหนักเกีย่วกับการบังคบั
ใช้กฎหมายและการลงโทษ 

การสังเกต แบบบันทึก      
การสังเกต 

6 3 

15 มีความรู้ความเข้าใจและปฏบิัติตน
ตามระเบียบการขอรับใบอนุญาต
ขับข่ีรถ 

การทดสอบ แบบทดสอบ 6 3 

 
การน าหลักสูตรไปใช้  

สถานศึกษาสามารถน าหลักสูตรรายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ไปใช้โดย
การก าหนดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 
ด าเนินการดังนี้ 

1. ก าหนดชื่อรายวิชา:ส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  
2. ก าหนดจ านวนหน่วยกิต:จ านวน 0.5 หนว่ยกิต เวลา 20  ชั่วโมง 
3. ก าหนดรหัสวิชา (เพ่ิมเติม) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข 6 หลักดังนี้ 
หลักท่ี 1เป็นรหัสตัวอักษรแสดงกลุ่มสาระการเรียนรู้ของรายวิชา คือ 

พ หมายถึง รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  หลักท่ี 2เป็นรหัสตัวเลขแสดงระดับการศึกษา ได้แก่ 

2 หมายถึง รายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
หลักท่ี 3 เป็นรหัสตัวเลข แสดงปีที่เรียนหรือปฏิบัติของรายวิชาซึ่งสะท้อนระดับ 

ความรู้และทักษะในรายวิชาที่ก าหนดไว้ในแต่ละปีคือ 
0 หมายถึง รายวิชาไม่ก าหนดปีที่เรียน จะเรียนปีใดก็ได้ในระดับประถมศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   1 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 1 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.1 ม.1 และ ม.4) 
   2 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 2 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.2 ม.2 และ ม.5) 
   3 หมายถึง รายวิชาที่เรียนในปีที่ 3 ของระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ป.3 ม.3 และ ม.6) 

หลักท่ี 4 เป็นรหัสตัวเลขประเภทของรายวิชา คือ 
2 หมายถึง รายวิชาเพ่ิมเติม  

หลักท่ี 5 และหลักที่ 6 เป็นรหัสตัวเลขแสดงล าดับของรายวิชาแต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ในปี/ระดับการศึกษาเดียวกันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลายมีจ านวน
ตั้งแต่01 - 99 ดังนี้ 
   รายวิชาที่ก าหนดปีที่เรียน ให้นับรหัสหลักที่ 5 – 6 ต่อเนื่องในปีเดียวกัน 
   รายวิชาที่ไม่ก าหนดปีที่เรียน ให้นับรหัสหลักท่ี 5 – 6 ต่อเนื่องในช่วงชั้น 
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ตัวอย่างการก าหนดรหัสวิชา 
พ30201 หมายถึงรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลายที่ไม่ก าหนดชั้นปีที่เรียน เป็นรายวิชาเพ่ิมเติมล าดับที่ 1  
 4. บรรจุรายวิชา ส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นรายวิชาเพ่ิมเติมที่ไม่ระบุ 
ชั้นปีที่เรียนในโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา 
 
หมายเหตุ ล าดับที่ของรหัสวิชา สถานศึกษาสามารถปรับตามโครงสร้างของรายวิชาเพ่ิมเติม จากที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรสถานศึกษาของแต่ละสถานศึกษาเอง 
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หลักสูตรอบรมสง่เสริมวนิัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 

เวลา 20 ช่ัวโมง 
 
จุดมุ่งหมาย 

1. มีความรู้ ความเข้าใจในความส าคัญ และความจ าเป็นของการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
2. มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก และกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง

ผู้ประสบภัยจากรถ และสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้ 
3. ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบด้านการจราจรจนเป็นนิสัยเพ่ือความปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุ ที่

ส่งผลให้สภาพแวดล้อมของสังคมโดยรวมมีคุณภาพ 
4. แสดงออกถึงการมีมารยาท มีน้ าใจในการใช้รถใช้ถนน และความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการ

ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร 
5. มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในชุมชน 
6. มีจิตส านึก และพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยจากการมีวินัยจราจร 
7. เห็นคุณค่าของชีวิตและทรัพย์สินผู้อ่ืนในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัย 
8. มีความเห็นใจ เอ้ืออาทร ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยทางถนนอย่างถูกวิธี และขอ

ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 
ค าอธิบายของหลักสูตร 

ศึกษาเกี่ยวกับความส าคัญ และความจ าเป็นของการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการจราจรทางบก กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และปฏิบัติ
ตนตามกฎหมายด้านการจราจร มีวินัยจราจร มีมารยาท มีน้ าใจในการใช้รถใช้ถนนโดยปฏิบัติจนเป็นนิสัย มี
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร เพ่ือความปลอดภัย และป้องกัน
อุบัติเหตุที่ส่งผลให้สภาพแวดล้อมของสังคมโดยรวมมีคุณภาพ และสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถได้ มีจิตส านึกและพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัย เห็นคุณค่าของชีวิตและ
ทรัพย์สินผู้อ่ืนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในชุมชน 
และมีคุณธรรม ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยทางถนนอย่างถูกวิธี และการขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
โครงสร้างของหลักสูตร 

หัวข้อเรื่อง จุดประสงค ์ เนื้อหา/การฝึกปฏิบัต ิ ชั่วโมง 
1. ความสูญเสีย
จากอุบัติเหตทุาง
ถนน 
 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเกิดอุบัติภัย และกฎหมาย
จราจรทางบก 
2. มีความตระหนักในการปฏิบตัิ
ตนตามกฎจราจรเพื่อความ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ

1. อุบัติเหตุและผลจากอุบตัิเหตุทางถนน 
- ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ของจังหวัด

เพชรบูรณ์ 3 ปี ย้อนหลัง 
- ความสูญเสียต่อชีวติและทรัพยส์ิน และผลกระทบ

จากการเกิดอุบัติเหตุบนถนน 
- อุบัติเหตุที่เป็นสาเหตุของทุพพลภาพหรืออันตราย

2 
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หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  

 

หัวข้อเรื่อง จุดประสงค ์ เนื้อหา/การฝึกปฏิบัต ิ ชั่วโมง 
ของผู้ร่วมใช้รถใช้ถนน  ถึงชีวิต  

- สถานที่มักเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก 
- กรณีศึกษาจากเหยื่อ/ผู้ได้รับอุบตัิเหตุบนท้องถนน 

2. ปัจจัยเสี่ยงที่
ส่งผลต่อการเกิด
อุบัติเหตุจราจร
ทางบก 
 

1. มีความตระหนักเก่ียวกับ
ปัจจัยเสี่ยงดา้นความปลอดภัย
ทางถนน และมาตรการป้องกัน 
2. ปฏิบัติตนในการหลีกเลี่ยง
จากปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของ
การเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก 

2.1 ปัจจัยเสี่ยงสาเหตขุองการบาดเจ็บ และการ
เสียชีวิตจากการจราจรทางบก 
1. จากคน 

- ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด 
- การตัดหน้ากระชัน้ชิด 
- การเมาสุราแล้วขับ 
- การแซงรถผิดกฎหมาย 
- หลับใน 
- การเสพสารเสพติด 
- การขับขี่รถฝ่าสัญญาณไฟจราจร 
- การฝ่าฝนืเครื่องหมายจราจร/ขับรถย้อนศร 
- การขาดประสบการณ์และการตดัสินใจที่

ผิดพลาดของผู้ขับขี ่
- การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขบัรถ 
- การสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่จักรยานยนต์

และผู้นัง่ซ้อนทา้ย 
- การไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 
- การไม่ใช้เบาะนิรภัยสาหรับเด็ก 

2. จากรถ 
- สภาพรถไม่ปลอดภัย 
- การไม่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย 
- รถไม่ได้มาตรฐานความปลอดภยั 
- การบรรทุกเกินอัตรา 

3. จากถนน 
- โครงสร้างพืน้ฐานของถนนไม่ไดม้าตรฐาน 

4. จากสิ่งแวดล้อม และสภาพภมูิอากาศ 
- ทัศนวิสัยไม่ด ี
- มีสิ่งกีดขวางถนน 
- ฝนตก 
- จุดอับสายตา 
- ช่วงเทศกาล 

2.2 ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวดัเพชรบูรณ์ 
(3 ปีย้อนหลัง ตลุาคม 2558-กันยายน2561)  
2.2.1 สาเหตกุารเกิดอุบัติเหต ุ 
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หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  

 

หัวข้อเรื่อง จุดประสงค ์ เนื้อหา/การฝึกปฏิบัต ิ ชั่วโมง 
1) พฤติกรรมการขับรถ 

- ขับรถเร็วเกินก าหนด (3,843 คร้ัง) 
- ตัดหน้ากระชัน้ชิด (311 คร้ัง)  
- เมาสุรา (158 คร้ัง)  
- แซงรถผิดกฎหมาย (59 คร้ัง) 
- หลับใน (22 คร้ัง) 
- เสพสารเสพติด (19 คร้ัง) 
- ฝ่าฝนืเครื่องหมายจราจร (17 คร้ัง) 
- ขับรถย้อนศร (16 คร้ัง) 
- ฝ่าฝนืสัญญาณไฟจราจร (9 ครัง้) 
- ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ (2 ครั้ง) 

2) รถ 
- สภาพรถ (5 คร้ัง) 
- บรรทุกเกินอัตรา (1 ครั้ง) 

3) ถนน 
- สภาพถนน (5 ครั้ง) 

1.4 สิ่งแวดล้อม 
- ทัศนวิสัยไม่ดี (258 ครั้ง) 
- มีสิ่งกีดขวางถนน (121 คร้ัง) 

2.2.2 พฤติกรรมเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัด
เพชรบูรณ์  

- ขับรถเร็วเกินก าหนด (3,530 ราย) 
- มอเตอร์ไซต์ไม่ปลอดภัย (2,502 ราย) 
- ตัดหน้ากระชัน้ชิด (412 ราย) 
- ไม่สวมหมวกนิรภัย (398 ราย) 
- เมาสุรา (93 ราย) 
- ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย (62 ราย) 
- แซงรถผิดกฎหมาย (57.ราย) 
- ไม่มีใบขับขี่ (44 ราย) 
- หลับใน (19 ราย) 
- ฝ่าฝนืเครื่องหมายจราจร (17 ราย) 
- ขับรถย้อนศร (15 ราย) 
- ฝ่าฝนืสัญญาณไฟจราจร (7 ราย) 
- เสพสารเสพติด (2 คร้ัง ราย) 

3. กฎหมาย
เกี่ยวกับจราจรทาง
บก การบังคับใช้
และบทก าหนดโทษ 

 
 

3.1 กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก และ
เครื่องหมายจราจร 

3.1.1 ชนิดของสญัญาณจราจร 
1) สัญญาณไฟ 
2) สัญญาณมือและแขน 

5 
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หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  

 

หัวข้อเรื่อง จุดประสงค ์ เนื้อหา/การฝึกปฏิบัต ิ ชั่วโมง 
3) สัญญาณนกหวีด 

3.1.2 ชนิดของเคร่ืองหมายจราจร 
1) บนไหล่ทาง 
2) บนพืน้ทางและขอบทาง 

3.1.3 ประเภทของเคร่ืองหมายจราจร 
1) เครื่องหมายบังคับ 
2) เครื่องหมายเตือน 

3.1.4 เครื่องหมายจราจรบนทางหลวง 
1) ป้ายบังคับ 
2) ป้ายเตือน  
3) ป้ายเตือนในงานก่อสร้าง 
4) ป้ายแนะน า 
5) เส้นแสดงช่องจราจร 
6) เส้นขวางแนวจราจร  
7) เครื่องหมายบนขอบทาง 
8) เคร่ืองหมายและข้อความบนพื้นทาง  

  3.2 กฎหมายจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
๑. พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 
๒. พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 
๓. พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 
๔. พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535 
๕. พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบ

เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 
๖. พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ.2535 
๗. พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี ่
๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290 พ.ศ.2515 
๙. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนด

สถานที่ หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ.2555 

 

  3.3 การบังคับใช้กฎหมายและบทก าหนดโทษ 
- การขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถ 
- การเมาแล้วขับ 
- การขับรถเกินอัตราความเร็วที่ก าหนด  
- การสวมหมวกนิรภัย 
- ความส าคัญของการการสวมหมวกนิรภัย 
- การตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของหมวก

นิรภัย 
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หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  

 

หัวข้อเรื่อง จุดประสงค ์ เนื้อหา/การฝึกปฏิบัต ิ ชั่วโมง 
- วิธีการสวมหมวกนิรภัยอย่างปลอดภัย 
- การคาดเข็มขัดนิรภัย  
- มาตรฐานความปลอดภัยรถยนต ์
- การใช้เคร่ืองมือสื่อสารขณะขับรถ 

4. กฎหมาย
เกี่ยวกับการ
คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ 
 

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
กฎหมายและหน่วยงานเก่ียวกับ
การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
และสามารถใช้สิทธติามกฎหมาย
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้ 

4.1 พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
- ความส าคัญและประโยชน์ของการท า พ.ร.บ. 
- ประเภทรถที่ต้องท าประกนัภัยตาม พ.ร.บ. 
- อัตราเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ. 
- ความคุ้มครองเบื้องต้นตาม พ.ร.บ.  
- การใช้สิทธิขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น และคา่

สินไหมทดแทน 
- การส ารองจ่ายคา่รักษาพยาบาล ค่าทดแทน 

ค่าชดเชยรายวัน และค่าปลงศพ  
- กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 

4.2 หน่วยงานเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 
- ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
- บริษัทประกนัวินาศภัย  

3 

5. การขับรถอย่าง
ปลอดภัย 
และประหยัด 

1. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้
รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย 

5.1 มารยาทในการขับรถ และหลักการขับรถอย่าง
ปลอดภัยถูกกฎจราจร 

5 

2. ปฏิบัติตนอย่างมีมารยาท มี
น้ าใจในการใช้รถใช้ถนน และมี
วินัยในการปฏบิัติตามกฎจราจร
ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย  
3. มีทักษะในการขับรถอย่าง
ปลอดภัยและประหยัด 
4. มีจิตสานึกในการใช้รถใช้ถนน
อย่างปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดความ
อันตรายต่อชีวิต ความเสียหาย
ต่อทรัพย์สินของตนเองและ
เพื่อนร่วมทาง 
5. เต็มใจในการมีส่วนร่วมใน
การเสริมสร้างความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนนในชุมชน 

 

5.2 การขับขี่รถจักรยานยนตแ์ละรถยนต์ปลอดภัยตาม
กฎจราจร 

 

5.3 กรณีตัวอย่าง การคาดคะเน และประเมิน
สถานการณ์ เพื่อป้องกันสถานการณ์เสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร 

 
 

5.4 การป้องกันอุบัติเหตุในการขับรถ 
- การสวมหมวกนิรภัยและอุปกรณ์นิรภัย 
- การวางแผนการเดินทางอย่างปลอดภัย  
- การเตรียมความพร้อมของรถ 
- การตรวจสภาพรถก่อนใช้งาน 
- การใช้ทางเดินรถอย่างปลอดภัย 
- การขับรถปลอดภัยป้องกันอุบัตเิหตุ 
- การเว้นระยะห่างจากรถคันหน้า 
- การเตรียมพร้อมก่อนการออกรถ  
- การป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น 

 

5.5 การขับรถอย่างประหยดั 
- องค์ประกอบหลักในการขับรถประหยัดน้ ามนั 
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หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  

 

หัวข้อเรื่อง จุดประสงค ์ เนื้อหา/การฝึกปฏิบัต ิ ชั่วโมง 
- การขับรถที่ประหยัดน้ ามนั 

6. การปฏิบัตติน
เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
จราจร  เหตุฉุกเฉิน
ในการจราจร และ
การให้ความ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

1. มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถการแก้ปัญหาและขอ
ความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
จราจร 
2. ให้ความช่วยเหลือ ปฐม
พยาบาลเบื้องตน้แก่ผู้ประสบภยั
อย่างถูกวิธี 

6.1 การปฏิบัตตินเมื่อประสบเหตุฉุกเฉินบนถนน 3 
6.1.1 การขอความช่วยเหลือจากบุคคล/สถานที่

ใกล้เคียง 
 

6.1.2 การแจ้งหน่วยงาน องค์กรที่ให้ความ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุจราจร 
1) หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน/สายด่วน  

เพื่อแจ้งเหตุ 
2) หมายเลขโทรศัพท์เพื่อแจ้งเหตุ 

- โรงพยาบาล/ส านักงานสาธารณสุข 
- สถานีต ารวจ/สถานีต ารวจในชนุชม 
- ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย 
- สถานีดบัเพลิง 
- มูลนิธิทีช่่วยเหลือเกี่ยวกับสาธารณภัย 

3) สาระส าคัญที่ควรสื่อสารเพื่อแจ้งเหตุ 

 

6.1.3 การประเมินความรุนแรง และอาการ
บาดเจ็บของผู้ประสบอุบัติเหตุ 
- สภาพร่างกาย ความรุนแรงของบาดแผล 
- สัญญาณชีพ 

 

6.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการใหค้วามช่วยเหลือ  
เมื่อพบผู้ประสบอุบตัิเหตุ 
- การเคลื่อนย้ายผูป้่วยอย่างถูกวธิี 
- วิธีการช่วยฟืน้คืนชพี/การกู้ชีพ (CPR : 

Cardiopulmonary resuscitation) ขั้นพื้นฐาน  
- การช่วยเหลือผู้กระดูกแตกหรือหัก 
- การช่วยเหลือผู้มีบาดแผลเลือดออกมาก 
- การช่วยเหลือผู้อวัยวะฉีกขาด 

 

7. การขอรับ
ใบอนุญาตขบัขี ่

7. มีความรู้และปฏิบัตตินตาม
ระเบียบการขอรับใบอนุญาต 
ขับขี่รถ 

7. การสอบรับใบอนุญาตขับขีร่ถจักรยานยนต์และ
รถยนต์จากกรมการขนส่งทางบก 
- ความส าคัญของใบอนุญาตขับขีร่ถ 
- คุณสมบัติของผู้มีสทิธิขอใบอนุญาตขับขี่ และ

บุคคลต้องห้ามขอใบอนุญาตขับขี่ 
- ชนิดของใบอนุญาตขับขี ่
- ขั้นตอนการสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ 
- ขั้นตอนการสอบใบขับขี่รถยนต ์
- การต่ออายุใบขับขี่รถส่วนบุคคล 

2 
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การจัดการเรียนรู ้
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษานี้ 

ใช้กระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนา เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีบรรลุตามเป้าหมายของ
หลักสูตรการอบรม ควรใช้วิธีการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ดังนี้ 

๑.  การบรรยายให้ความรู้ของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๒.  ศึกษาเอกสาร ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น 

๒.๑  กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก 
๒.๒  เครื่องหมายจราจร 
๒.๓  พ.ร.บ.การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕35 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
๒.๔  การปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุจราจร 
๒.๕  การขับขี่รถอย่างปลอดภัย 

๓.  อภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เช่น ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ   การขับรถ
อย่างปลอดภัยและประหยัด  การแก้ไขสถานการณ์และการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติภัย 

๔.  ฝึกปฏิบัติจริงเก่ียวกับการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ 
๕.  ศึกษากรณีตัวอย่างจากอุบัติเหตุ  การศึกษาจากสถานที่จริง 
กระบวนการเหล่านี้ เป็นแนวทางที่ผู้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจะน าไปใช้ในการอบรม เพราะจะ

ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนเรียนรู้ได้ดี มีความรู้และจิตส านึกที่ดีในการส่งเสริมวินัยจราจรในสังคม 
 
สื่อ และแหล่งเรียนรู้ 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ เข้าใจทักษะ
กระบวนการ และเกิดเจตคติที่ดี ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมวินัยจราจรในถานศึกษา ควรมีสื่อที่ใช้
ในการอบรม ดังนี้ 

สื่อการเรียนรู้ 
๑. คู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมวินัยจราจรในสถานศึกษา 
๒. ภาพนิ่ง / คลิปวีดิโอ เหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุ และการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ จากแหล่ง

ต่าง ๆ 
๓. กรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุ /เหยื่อผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุบนถนน 
๔. แผ่นภาพ เครื่องหมายจราจร 
๕. เพลง/เกม ส าหรับรณรงค์ ป้องกันอุบัติเหตุ 
6. สื่อเผยแพร่เก่ียวกับการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค เช่น 

- หนังสือแนวทางการด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับพ้ืนที่ 
- เอกสาร มอเตอร์ไซต์กับวัยรุ่น 
- แผ่นพับ มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน  
- แผ่นพับ ขับเคลื่อนด่านชุมชน สู่มาตรการชุมชนความปลอดภัยทางถนน 
- แผ่นพับ การป้องกันการบาดเจ็บ จากการจราจรในเมืองใหญ่ 
- แผ่นพับ ดื่มและขับเท่ากับตาย 
- แผ่นพับ ง่วงไม่ขับ ไป-กลับปลอดภัย 
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- แผ่นพับ กระบะท้ายมหันตรายบนท้องถนน 
- แผ่นพับ มัจจุราชบนท้องถนน จักรยานยนต์ 

ฯลฯ 
7. สื่อเสริมสร้างวินัยจราจรเด็กและเยาวชน ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) เช่น 
- คู่มือการเรียนการสอนเรื่อง การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา 
- หนังสือ เส้นทางแห่งอุบัติเหตุ 
- หนังสือ อย่าเสี่ยงกับความเร็ว 
- หนังสือ อุบัติเหตุจราจร 
- หนังสือ เล่าสู่กันฟัง คู่มือต่อยอด โปรแกรมป้องกันอุบัติเหตุจราจร 
- หนังสือ ลงมือท าลดอุบัติเหตุทางถนน ตัวอย่างดีดีที่ท าได้ 
- แผ่นพับ 8 วิธีเดินทางปลอดภัยไม่ก่อ-ไม่เกิดอุบัติเหตุ 
- แผ่นพับ ดื่มแล้วขับ แถมโทษหนักถึง 10 เท่า! 
- วีดิทัศน์ การจัดการความปลอดภัยทางถนนของชุมชน โดยชุมชน เพ่ือชุมชน 
- วีดิทัศน์ กลับบ้านปลอดภัย 
- วีดิทัศน์ สงกรานต์สุดท้าย 
- วีดิทัศน์ จุดเสี่ยงทางถนนในชุมชน ep.1-15 

ฯลฯ 
7. สื่อสิ่งพิมพ์ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

เช่น 
- หนังสือ รู้จักใช้ เข้าใจสิทธิ ประกันชีวิตใก้ลตัวคุณ 
- แผ่นพับ คู่มือติดต่อส านักงาน คปภ. 
- วีดิทัศน์ สารคดีรอบรู้ประกันภัย กับ คปภ. ตอน "อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลา อย่ารอช้า รีบท า

ประกันไว้" 
- วีดีทัศน์ สารคดีรอบรู้ประกันภัย กับ คปภ. ตอน "ความคุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้น" 

ฯลฯ 
7. สื่อสิ่งพิมพ์ ของกรมการขนส่งทางบก 

- วีดิทัศน์ เพลงขับขี่ปลอดภัย Smart Ride - Safe Lives 
- จุลสารขนส่งสัมพันธ์ 
- วีดิทัศน์ สาระน่ารู้กับการขับรถ 
- วีดิทัศน์ สารคดี 1 นาที กับ กปถ. (กองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน) 

ฯลฯ 
แหล่งเรียนรู้ 
1. เว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น 

- กองบังคับการต ารวจจราจร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
- กองบังคับการต ารวจทางหลวง  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ปภ.)  กระทรวงมหาดไทย 

http://resource.thaihealth.or.th/library/10734
http://resource.thaihealth.or.th/library/10470
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- กรมการขนส่งทางบก (ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนและสร้างวินัยจราจร)  
- ส านักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
- ส านักอ านวยความปลอดภัย กรมทางหลวง 
- ส านักนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม 
- ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
- บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด  

2. เว็บไซต์ สื่อเผยแพร่เกี่ยวการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร  
- สื่อเผยแพร่เก่ียวการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร ส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
 http://www.thaincd.com/2016/media.php?tid=34&gid=1-015-001  

- สื่อเสริมสร้างวินัยจราจรเด็กและเยาวชน ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.)  http://search.thaihealth.or.th/rotisearch 

ฯลฯ 
3. สถานที่จ าลองเกี่ยวกับการจราจร  เช่น  สนามจราจร  
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจราจร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร 

ในจังหวัด  ได้แก่ 
- ส านักงานขนส่งจังหวัด/อ าเภอ 
- สถานีต ารวจภูธรจังหวัด/อ าเภอ 
- โรงพยาบาล ส านักงานสาธารณสุข 
- ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
- มูลนิธิที่ช่วยเหลือเกี่ยวกับสาธารณภัย 
- ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัด 
- บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด  
 

การวัด และการประเมินผล 

ที่ จุดประสงค ์ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
เกณฑ์ 

การผ่าน 
1 ความรู้ ความเข้าใจในความส าคัญ และ

ความจ าเป็นของการป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนน 

1. การทดสอบ 1. แบบทดสอบ 50 ร้อยละ 90 

2 มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับ
การจราจรทางบก และกฎหมายเกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และ
สามารถใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถได้ 

    

3 ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบด้านการจราจร
จนเป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัย และ
ป้องกันอุบัติเหตุ ทีส่่งผลให้สภาพแวดล้อม

2. การ
สัมภาษณ ์
 
 

2. แบบสัมภาษณ ์
 

50 ร้อยละ 80 

http://www.thaincd.com/2016/media.php?tid=34&gid=1-015-001
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ที่ จุดประสงค ์ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
คะแนน

เต็ม 
เกณฑ์ 

การผ่าน 
ของสังคมโดยรวมมีคุณภาพ 

4 แสดงออกถึงการมีมารยาท มีน้ าใจในการ
ใช้รถใช้ถนน และความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมในการปฏิบัติตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการจราจร 

    

5 มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนนในชุมชน 

    

6 มีจิตส านึก และพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน
อย่างปลอดภัยจากการมีวินัยจราจร 

3. การสอบถาม 3. แบบสอบถาม
ความคิดเห็น 

50 ร้อยละ 80 

7 เห็นคุณค่าของชีวิตและทรัพย์สินผู้อื่นใน
การใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัย 

    

8 มีความเห็นใจ เอ้ืออาทร ให้ความ
ช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยทางถนน
อย่างถูกวิธี และขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

    

 
การน าหลักสูตรไปใช้ 

หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้ เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  
เป็นหลักสูตรฝึกอบรม ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก และ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เพียงพอที่สามารถน าความรู้ไปสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตขับขี่ได้ และมี
วินัยจราจรในการใช้รถใช้ถนนในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนนในชุมชน  

การน าหลักสูตรนี้ ไปใช้ สามารถน าไปเป็นโครงการอบรมเกี่ยวกับการส่งเสริมวินัยจราจรของ
สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาประจ าปี  ในส่วนงานที่เกี่ยวกับกิจการนักเรียนนักศึกษา หรือกิจการนักศึกษา 

การน าหลักสูตรไปใช้ที่มีการวางแผนการน าไปใช้อย่างชัดเจน จะท าให้หลักสูตรบรรลุผลตาม
เจตนารมณ์ของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ  การพัฒนาผู้เรียนควรพัฒนาด้วยกระบวนการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ให้ผู้เรียนได้ความรู้ และน าความรู้ไปใช้โดยการลงมือปฏิบัติ  มีข้อเสนอแนะขั้นตอนที่ส าคัญ ดังนี้ 

1.  ศึกษาท าความเข้าใจหลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนของจังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาให้เข้าใจอย่างชัดเจน 

2.  ออกแบบกิจกรรมการด าเนินการอบรมให้ครอบคลุมเนื้อหาที่หลักสูตรก าหนด เพ่ือให้บรรลุตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยค านึงถึงวัย ความสนใจ และความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม  ควรมีกิจกรรม
ที่ท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย ที่ได้รับความรู้ และได้ลงมือปฏิบัติ  เช่น  ศึกษาจากเอกสาร 
แหล่งเรียนรู้ต่างๆทางอินเทอร์เน็ต  ได้ศึกษาจากกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง  ศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามความ
เหมาะสม  การลงมือปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น  เป็นต้น 
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หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์  

 

3.  จัดท าตารางอบรมเชิงปฏิบัติการตามกิจกรรมที่ก าหนด  อาจด าเนินการได้ตามความเหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา ดังนี้ 

1) อบรมติดต่อกันจนจบหลักสูตร ตามจ านวนวันที่ก าหนดไว้   
2) ด าเนินการอบรม แบ่งเป็นระยะ เช่น  

ระยะที่ 1  การให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร และความรู้ต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง  
ระยะที่ 2  ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมและน าไปไปปฏิบัติ  
ระยะที่ 3  น ามาถอดบทเรียน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น   
เพ่ือให้เวลาผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติภารกิจในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้

บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  
4.  ประสานงานวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  

สถานีต ารวจ  ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โรงพยาบาล มูลนิธิที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  บริษัท
กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) จังหวัด เป็นต้น  เพื่อมาร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับบทบาทหน้าที่ 

5.  จัดเตรียมและใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน  
6.  จัดสภาพบรรยากาศการอบรมและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
7.  จัดให้มีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลายโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง โดยเน้นการ

ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นส าคัญ 
-------------------------- 
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 2. นำงพัชรีย์  อ่อนอิงนอน นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ  

4. นำงอัญชญั  นำนำพร  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร  
4. นำงผุสดี วงษ์แสง  เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
5. นำยสิทธิชยั  เนำว์แก้ว  นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร  
 

ออกแบบปก 
 นำยกฤตเมธ  แจ่มกระจ่ำง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร  
 

 



 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการ 
เวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 









 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 









 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- โครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 



 

 

 

กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้/กจิกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 - 6 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้           

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 
คณิตศาสตร ์
 

200 200 200 160 160 160 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 

วิทยาศาสตร ์ 80 80 80 80 80 80 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 
สังคม ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

- ประวัติศาสตร ์
 

- ศาสนา ศีลธรรม      
จริยธรรม 

- หน้าท่ีพลเมือง  
วัฒนธรรม และ 
การด าเนินชีวิตใน 
สังคม 

- เศรษฐศาสตร ์

- ภูมิศาสตร ์

120 
 
 

40 
 
 
 

 
80 

120 
 
 

40 
 

 
 

 
80 

120 
 
 

40 
 

 
 

 
80 

120 
 
 

40 
 

 
 

 
80 

120 
 
 

40 
 

 
 

 
80 

120 
 
 

40 
 
 

 
 
80 

160 
(4 นก.) 

 

40 
(1 นก.) 

 
 

 
120 

(3 นก.) 

160 
(4 นก.) 

 

40 
(1 นก.) 

 
 

 
120 

(3 นก.) 

160 
(4 นก.) 

 

40 
(1 นก.) 

 
 

 
120 

(3 นก.) 

320 
(8 นก.) 

 

80 
(2 นก) 

 
 

 
240 

(6 นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
120 

(3 นก.) 

ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
120 

(3 นก.) 
การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

40 40 40 80 80 80 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
120 

(3 นก.) 

ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 

รวมเวลาเรยีน(พ้ืนฐาน) 840 840 840 840 840 840 
880 

(22 นก.) 
880 

(22 นก.) 
880 

(22 นก.) 
1,640 

(41 นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 120 120 120 360 

รายวิชา/กิจกรรมท่ี
สถานศึกษาเพิ่มเติมตาม
ความพร้อมและจุดเน้น 

ปีละไม่น้อยกว่า 40 ช่ัวโมง ปีละไม่น้อยกว่า 200ช่ัวโมง 
ไม่น้อยกว่า 1,600 

ช่ัวโมง 

รวมเวลาเรยีนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1,000 ช่ัวโมง/ป ี ไม่น้อยกว่า 1,200 ช่ัวโมง/ป ี
รวม 3 ปี ไม่น้อย
กว่า 3,600ช่ัวโมง 

 

โครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 



 

กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้/กจิกรรม 

เวลาเรียน 

*ประวัติศาสตร ์
 ป.1 - ม.3 จ านวน  
   40 ชั่วโมง/ปี 
 ม.4- ม.6 
   รวม 3 ปี  
   จ านวน 80 ชั่วโมง 
 
**ภาษาอังกฤษ 
 ป.1 - ป.3 
มีทางเลือกตาม
ประกาศ 

 
 

***การก าหนดเวลา
เรียนต้องสอดคล้อง
กับเกณฑ์การจบ 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
   ภาษาไทย 
   คณิตศาสตร ์
   วิทยาศาสตร ์
*สังคมศึกษา ศาสนา และ   
  วัฒนธรรม 
  สุขศึกษาและพลศึกษา 
  ศิลปะ 
  การงานอาชีพและ    
  เทคโนโลย ี
**ภาษาตา่งประเทศ 

 
 
 
 
 

ปรับเวลาได ้
ตามเหมาะสม 

 
 
 
 
 

ปรับเวลาได ้
ตามเหมาะสม 

 
 
 
 
 

ปรับเวลาได ้
ตามเหมาะสม 

 
 

รวมเวลาเรยีน (พื้นฐาน) 840 ช่ัวโมง/ปี 880 ช่ัวโมง/ปี รวม 3 ปี 1,640 ช่ัวโมง 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ช่ัวโมง/ปี 120 ช่ัวโมง/ปี รวม 3 ปี 360 ช่ัวโมง 
รายวิชา/กจิกรรมที่
สถานศึกษาจัดเพิ่มเตมิ
ตามความพร้อมและ
จุดเน้นกลุม่สาระการ
เรียนรู ้

สถานศึกษาก าหนด สถานศึกษาก าหนด สถานศึกษาก าหนด 
 

รวมเวลาเรยีนทั้งหมด สถานศึกษาก าหนด สถานศึกษาก าหนด สถานศึกษาก าหนด 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สื่อประกอบหลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียน 
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ พระราชบัญญัติจราจรทางบก  
พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

 



สื่อประกอบหลักสูตรส่งเสริมวนิัยจราจรของผู้เรียน ในจังหวดัเพชรบูรณ์ 

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ท่ีควรเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา 
 

ลักษณะ/หมวด มาตรา ปฐมวัย ป.1-6 ม.ต้น 
ม.ปลาย/อาชีวศึกษา 

อุดมศึกษา 
ลักษณะ ๑ การใช้รถ มาตรา 1   

  
 

 
หมวด 1 ลักษณะของรถที่ใช้
ในทาง 

มาตรา 2   
  

 

 มาตรา 3   
  

 

   มาตรา 4      

   มาตรา 5   
  

 

   มาตรา 6   
 

  

   มาตรา 7   
 

  

   มาตรา 8   
 

  

   มาตรา 9   
 

  

   มาตรา 10   
 

  

 
หมวด 2  การใช้ไฟหรือเสียง
สัญญาณของรถ 

มาตรา 11   
 

  

 มาตรา 12   
 

  

 
 

มาตรา 13   
 

  

 
 

มาตรา 14   
 

  

 
 

มาตรา 15   
  

 

 
 

มาตรา 16   
  

 

 
 

มาตรา 17   
  

 

 
หมวด 3 การบรรทุก มาตรา 18   

  
 

   มาตรา 19   
  

 

   มาตรา 20   
  

 
ลักษณะ ๒ สัญญาณจราจรและเครื่องหมาย

จราจร 
มาตรา 21     

 มาตรา 22     

 
 

มาตรา 23     

 
 

มาตรา 24     

 
 

มาตรา 25     

 
 

มาตรา 26     

 
 

มาตรา 27     

 
 

มาตรา 28     

 
 

มาตรา 29     

 
 

มาตรา 30     
ลักษณะ 3 การใช้ทางเดินรถ มาตรา 31   

  
 

 
หมวด 1 การขับรถ มาตรา 32   

 
  

   มาตรา 33   
 

  



สื่อประกอบหลักสูตร ส่งเสริมวินัยจราจรของเยาวชน ในจงัหวัดเพชรบูรณ์   2 
 

ลักษณะ/หมวด มาตรา ปฐมวัย ป.1-6 ม.ต้น 
ม.ปลาย/อาชีวศึกษา 

อุดมศึกษา 

   มาตรา 34   
 

  

   มาตรา 35   
  

 

   มาตรา 36   
  

 

   มาตรา 37   
  

 

   มาตรา 38   
 

  

   มาตรา 39   
  

 

   มาตรา 40   
 

  

   มาตรา 41   
 

  

   มาตรา 42   
 

  

   มาตรา 43   
 

  

 หมวด 2  การขับแซงและผ่าน
ข้ึนหน้า 

มาตรา 44   
 

  

 มาตรา 45   
 

  

   มาตรา 46   
 

  

   มาตรา 47   
 

  

   มาตรา 48   
 

  

   มาตรา 49   
 

  

 
หมวด 3 การออกรถ การเล้ียวรถ
และการกลับรถ 

มาตรา 50   
  

 

 มาตรา 51   
  

 

   มาตรา 52   
  

 

   มาตรา 53   
  

 

 หมวด ๔ การหยุดรถและจอดรถ มาตรา 54   
 

  

   มาตรา 55   
 

  

   มาตรา 56   
 

  

   มาตรา 57   
 

  

   มาตรา 58   
 

  

   มาตรา 59   
 

  

   มาตรา 60   
 

  

   มาตรา 61   
 

  

   มาตรา 62   
 

  

   มาตรา 63   
 

  

   มาตรา 64   
 

  
ลักษณะ ๔ การใช้ทางเดินรถที่จัดเป็นช่อง

เดินรถประจ าทาง 
มาตรา 65   

  
 

 มาตรา 66   
 

  
ลักษณะ ๕ ข้อก าหนดเก่ียวกับความเร็วของรถ มาตรา 67   

 
  

 มาตรา 68   
 

  



สื่อประกอบหลักสูตร ส่งเสริมวินัยจราจรของเยาวชน ในจงัหวัดเพชรบูรณ์   3 
 

ลักษณะ/หมวด มาตรา ปฐมวัย ป.1-6 ม.ต้น 
ม.ปลาย/อาชีวศึกษา 

อุดมศึกษา 

   มาตรา 69   
 

  

   มาตรา 70   
 

  
ลักษณะ ๖ การขับรถผ่านทางร่วมทางแยก

หรือวงเวียน 
มาตรา 71   

 
  

 มาตรา 72   
 

  

   มาตรา 73   
 

  

   มาตรา 74   
 

  
ลักษณะ ๗ รถฉุกเฉิน มาตรา 75     

   มาตรา 76     
ลักษณะ ๘ การลากรถหรือการจูงรถ มาตรา 77   

 
  

ลักษณะ ๙ อุบัติเหต ุ มาตรา 78   
 

  
ลักษณะ ๑๐ รถจักรยาน มาตรา 79      

   มาตรา 80      

   มาตรา 81      

   มาตรา 82      

   มาตรา 83      

   มาตรา 84      
ลักษณะ ๑๑ รถบรรทุกคนโดยสาร มาตรา 85   

 
  

   มาตรา 86   
 

  

   มาตรา 87   
 

  

   มาตรา 88   
 

  

   มาตรา 89   
 

  

   มาตรา 90   
 

  

   มาตรา 91   
 

  

   มาตรา 92   
 

  
ลักษณะ ๑๒ รถแท็กซ่ี มาตรา 93   

 
  

   มาตรา 94   
 

  

   มาตรา 95   
 

  

   มาตรา 96   
 

  

   มาตรา 97   
 

  

   มาตรา 98   
 

  

   มาตรา 99   
 

  

   มาตรา 100   
 

  

   มาตรา 101   
 

  

   มาตรา 102   
 

 

 



สื่อประกอบหลักสูตร ส่งเสริมวินัยจราจรของเยาวชน ในจงัหวัดเพชรบูรณ์   4 
 

ลักษณะ/หมวด มาตรา ปฐมวัย ป.1-6 ม.ต้น 
ม.ปลาย/อาชีวศึกษา 

อุดมศึกษา 
ลักษณะ ๑๓ คนเดินเท้า มาตรา 103     

   มาตรา 104     

   มาตรา 105     

   มาตรา 106     

   มาตรา 107     

   มาตรา 108     

   มาตรา 109     

   มาตรา 110     
ลักษณะ ๑๔ สัตว์และส่ิงของในทาง มาตรา 111   

 
  

   มาตรา 112   
 

  

   มาตรา 113   
 

  

   มาตรา 114      

   มาตรา 115   
 

  
ลักษณะ ๑๕ รถม้า เกวียนและเลื่อน มาตรา 116   

  
 

   มาตรา 117   
  

 

   มาตรา 118   
  

 
ลักษณะ ๑๖ เขตปลอดภัย มาตรา 119   

 
  

ลักษณะ ๑๗ เบ็ดเตล็ด มาตรา 120   
  

 

   มาตรา 121      

   มาตรา 122      

   มาตรา 123      

   มาตรา 124      

   มาตรา 125   
  

 

   มาตรา 126   
  

 

   มาตรา 127   
  

 

   มาตรา 128      

   มาตรา 129   
 

  

   มาตรา 130      

   มาตรา 131   
 

  

   มาตรา 132   
  

 

   มาตรา 133   
  

 

   มาตรา 134   
 

  
ลักษณะ ๑๘ อ านาจของเจ้าพนักงานจราจร

และพนักงานเจ้าหน้าที่ 
มาตรา 135   

  
 

 มาตรา 136   
  

 

   มาตรา 137   
  

 



สื่อประกอบหลักสูตร ส่งเสริมวินัยจราจรของเยาวชน ในจงัหวัดเพชรบูรณ์   5 
 

ลักษณะ/หมวด มาตรา ปฐมวัย ป.1-6 ม.ต้น 
ม.ปลาย/อาชีวศึกษา 

อุดมศึกษา 

   มาตรา 138   
 

  

   มาตรา 139   
  

 

   มาตรา 140   
 

  

   มาตรา 141   
 

  

   มาตรา 142   
  

 

   มาตรา 143   
 

  

   มาตรา 144   
 

  

   มาตรา 145   
 

  

   มาตรา 146   
  

 
ลักษณะ ๑๙ บทก าหนดโทษ มาตรา 147   

 
  

   มาตรา 148   
 

  

   มาตรา 149   
 

  

   มาตรา 150   
 

  

   มาตรา 151   
 

  

   มาตรา 152   
 

  

   มาตรา 153   
  

 

   มาตรา 154   
 

  

   มาตรา 155   
 

  

   มาตรา 156   
 

  

   มาตรา 157   
 

  

   มาตรา 158   
 

  

   มาตรา 159   
 

  

   มาตรา 160   
 

  

   มาตรา 161   
 

  

   มาตรา 162   
 

  
    มาตรา 163   
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สื่อประกอบหลักสูตร ส่งเสริมวินัยจราจรของเยาวชน ในจงัหวัดเพชรบูรณ์   6 
 

 
 
 

ภูมิพลอดลุยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยท่ี
เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ
ข้ึนไว้ โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปน้ี 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒” 
 

มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖/ตอนท่ี ๘/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๙ มกราคม ๒๕๒๒) 

 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 

(๑) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พุทธศักราช ๒๔๗๗ 

(๒) พระราชบัญญัติจราจรทางบก แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๘ 

(๓) พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 

(๔) พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๘ 

(๕) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๙ ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
  
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
(๑) “การจราจร” หมายความว่า การใช้ทางของผู้ขับข่ี คนเดินเท้า หรือคนท่ีจูง ข่ี หรือไล่ต้อนสัตว์ 
(๒) “ทาง” หมายความว่า ทางเดินรถ ช่องเดินรถ ช่องเดินรถประจ าทาง ไหล่ทาง ทางเท้า ทางข้าม 

ทางร่วมทางแยก ทางลาด ทางโค้ง สะพาน และลานท่ีประชาชนใช้ในการจราจร และให้หมายความรวมถึงทาง
ส่วนบุคคลท่ีเจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้ในการจราจรหรือท่ีเจ้าพนักงานจราจรได้ประกาศให้เป็นทางตาม
พระราชบัญญัตินี้ด้วย แต่ไม่รวมไปถึงทางรถไฟ 

(๓) “ทางเดินรถ” หมายความว่า พื้นที่ท่ีท าไว้ส าหรับการเดินรถไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน 

(๔) “ช่องเดินรถ” หมายความว่า ทางเดินรถท่ีจัดแบ่งเป็นช่องส าหรับการเดินรถ โดยท าเครื่องหมายเป็น
เส้นหรือแนวแบ่งเป็นช่องไว้ 

(๕) “ช่องเดินรถประจ าทาง” หมายความว่า ช่องเดินรถท่ีก าหนดให้เป็นช่องเดินรถส าหรับรถโดยสาร
ประจ าทางหรือรถบรรทุกคนโดยสารประเภทท่ีผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนด 

(๖) “ทางเดินรถทางเดียว” หมายความว่า ทางเดินรถใดท่ีก าหนดให้ผู้ขับรถขับไปในทิศทางเดียวกันตาม
เวลาที่เจ้าพนักงานจราจรก าหนด 

(๗) “ขอบทาง” หมายความว่า แนวริมของทางเดินรถ 

(๘) “ไหล่ทาง” หมายความว่า พื้นที่ท่ีต่อจากขอบทางออกไปทางด้านข้างซึ่งยังมิได้จัดท าเป็นทางเท้า 

(๙) “ทางร่วมทางแยก” หมายความว่า พื้นท่ีท่ีทางเดินรถตั้งแต่สองสายตัดผ่านกัน รวมบรรจบกัน หรือ
ติดกัน 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A803/%A803-20-9999-update.htm#_ftn1
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(๑๐) “วงเวียน” หมายความว่า ทางเดินรถท่ีก าหนดให้รถเดินรอบเครื่องหมายจราจรหรือสิ่งท่ีสร้างข้ึน
ในทางร่วมทางแยก 

(๑๑) “ทางเท้า” หมายความว่า พื้นที่ท่ีท าไว้ส าหรับคนเดินซึ่งอยู่ข้างใดข้างหนึ่งของทาง หรือท้ังสองข้าง
ของทาง หรือส่วนท่ีอยู่ชิดขอบทางซ่ึงใช้เป็นท่ีส าหรับคนเดิน 

(๑๒) “ทางข้าม” หมายความว่า พื้นท่ีท่ีท าไว้ส าหรับให้คนเดินเท้าข้ามทางโดยท าเครื่องหมายเป็นเส้น
หรือแนวหรือตอกหมุดไว้บนทาง และให้หมายความรวมถึงพื้นท่ีท่ีท าให้คนเดินเท้าข้ามไม่ว่าในระดับใต้หรือเหนือ
พื้นดินด้วย 

(๑๓) “เขตปลอดภัย” หมายความว่า พื้นที่ในทางเดินรถท่ีมีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้ชัดเจนทุกเวลา 
ส าหรับให้คนเดินเท้าท่ีข้ามทางหยุดรอหรือให้คนท่ีข้ึนหรือลงรถหยุดรอก่อนจะข้ามทางต่อไป 

(๑๔) “ท่ีคับขัน” หมายความว่า ทางท่ีมีการจราจรพลุกพล่านหรือมีสิ่งกีดขวาง หรือในท่ีซึ่งมองเห็นหรือ
ทราบได้ล่วงหน้าว่าอาจเกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่รถหรือคนได้ง่าย 

(๑๕) “รถ” หมายความว่า ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เว้นแต่รถไฟและรถราง 

(๑๖) “รถยนต์” หมายความว่า รถท่ีมีล้อตั้งแต่สามล้อและเดินด้วยก าลังเครื่องยนต์ ก าลังไฟฟ้าหรือ
พลังงานอื่น ยกเว้นรถท่ีเดินบนราง 

(๑๗) “รถจักรยานยนต์” หมายความว่า รถท่ีเดินด้วยก าลังเครื่องยนต์ ก าลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น และ
มีล้อไม่เกินสองล้อ ถ้ามีพ่วงข้างมีล้อเพิ่มอีกไม่เกินหน่ึงล้อ 

(๑๘) “รถจักรยาน” หมายความว่า รถท่ีเดินด้วยก าลังของผู้ขับข่ีท่ีมิใช่เป็นการลากเข็น 

(๑๙) “รถฉุกเฉิน” หมายความว่า รถดับเพลิงและรถพยาบาลของราชการบริหารส่วนกลาง ราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรถอื่นท่ีได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติให้
ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ หรือให้ใช้เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นตามท่ีจะก าหนดให้ 

(๒๐) “รถบรรทุก” หมายความว่า รถยนต์ท่ีสร้างขึ้นเพื่อใช้บรรทุกสิ่งของหรือสัตว์ 
(๒๑) “รถบรรทุกคนโดยสาร” หมายความว่า รถยนต์ท่ีสร้างขึ้นเพื่อใช้บรรทุกคนโดยสารเกินเจ็ดคน 

(๒๒) “รถโรงเรียน” หมายความว่า รถบรรทุกคนโดยสารท่ีโรงเรียนใช้รับส่งนักเรียน 

(๒๓) “รถโดยสารประจ าทาง” หมายความว่า รถบรรทุกคนโดยสารที่เดินตามทางท่ีก าหนดไว้ และเรียก
เก็บค่าโดยสารเป็นรายคนตามอัตราท่ีวางไว้เป็นระยะทางหรือตลอดทาง 

(๒๔) “รถแท็กซี”่ หมายความว่า รถยนต์ท่ีใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน 

(๒๕) “รถลากจูง” หมายความว่า รถยนต์ท่ีสร้างขึ้นเพื่อใช้ส าหรบัลากจูงรถหรือเครื่องมือการเกษตรหรอื
เครื่องมือการก่อสร้าง โดยตัวรถนั้นเองมิได้ใช้ส าหรับบรรทุกคนหรือสิ่งของ 

(๒๖) “รถพ่วง” หมายความว่า รถท่ีเคลื่อนท่ีไปโดยใช้รถอื่นลากจูง 

(๒๗) “มาตรแท็กซี่” หมายความว่า เครื่องแสดงอัตราและค่าโดยสารของรถแท็กซี่  โดยอาศัยเกณฑ์
ระยะทางหรือเวลาการใช้รถแท็กซี่ หรือโดยอาศัยท้ังระยะทางและเวลาการใช้รถแท็กซี่ 

(๒๘) “ผู้ขับข่ี” หมายความว่า ผู้ขับรถ ผู้ประจ าเครื่องอุปกรณ์การขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง 
ผู้ลากเข็นยานพาหนะ 

(๒๙) “คนเดินเท้า” หมายความว่า คนเดินและให้รวมตลอดถึงผู้ใช้เก้าอี้ล้อส าหรับคนพิการหรือรถ
ส าหรับเด็กด้วย 

(๓๐) “เจ้าของรถ” หมายความรวมถึงผู้มีรถไว้ในครอบครองด้วย 

(๓๑) “ผู้เก็บค่าโดยสาร” หมายความว่า ผู้ซึ่งรับผิดชอบในการเก็บค่าโดยสาร และผู้ดูแลคนโดยสารที่อยู่
ประจ ารถบรรทุกคนโดยสาร 
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(๓๒) “ใบอนุญาตขับข่ี” หมายความว่า ใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ใบอนุญาต
ส าหรับคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถจ้าง ใบอนุญาตขับข่ีตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน และใบอนุญาตผู้ประจ า
เครื่องอุปกรณ์การขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง 

(๓๓) “สัญญาณจราจร” หมายความว่า สัญญาณใด ๆ ไม่ว่าจะแสดงด้วยธง ไฟ ไฟฟ้า มือ แขน เสียง
นกหวีด หรือด้วยวิธีอื่นใด ส าหรับให้ผู้ขับข่ี คนเดินเท้า หรือคนท่ีจูง ข่ี หรือไล่ต้อนสัตว์ ปฏิบัติตามสัญญาณนั้น 

(๓๔) “เครื่องหมายจราจร” หมายความว่า เครื่องหมายใด ๆ ท่ีได้ติดตั้งไว้ หรือท าให้ปรากฏในทาง
ส าหรับให้ผู้ขับข่ี คนเดินเท้า หรือคนท่ีจูง ข่ี หรือไล่ต้อนสัตว์ ปฏิบัติตามเครื่องหมายนั้น 

(๓๕) “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓๖)[๒] (ยกเลิก) (มาตรา ๔ (๓๖) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙) 
(๓๗) “เจ้าพนักงานจราจร” หมายความว่า ข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็น

เจ้าพนักงานจราจร 

(๓๘) “พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ต ารวจซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีควบคุมการจราจร 

(๓๙) “อาสาจราจร” หมายความว่า ผู้ซึ่งผ่านการอบรมตามหลักสูตรอาสาจราจร และได้รับแต่งตั้งจากผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติให้ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี ้

(๔๐)[๓] “ผู้ตรวจการ” หมายความว่า ผู้ตรวจการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและผู้ตรวจการตาม
กฎหมายว่าดว้ยรถยนต์ (มาตรา ๔(๔๐) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒) 

[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

  
มาตรา ๕  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานจราจร 

กับออกกฎกระทรวงก าหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ [๔]  (มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แก้ไข
เพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับท่ี ๘๗/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าท่ีของเจ้าพนักงานต ารวจ ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗) 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
  

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A803/%A803-20-9999-update.htm#_ftn2
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A803/%A803-20-9999-update.htm#_ftn3
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A803/%A803-20-9999-update.htm#_ftn4
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มาตรา ๖  ห้ามมิให้ผู้ใดน ารถท่ีมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง หรืออาจเกิดอันตราย หรืออาจท าให้เสื่อมเสีย
สุขภาพอนามัยแก่ผู้ใช้ คนโดยสารหรือประชาชนมาใช้ในทางเดินรถ 

รถท่ีใช้ในทางเดินรถ ผู้ขับข่ีต้องจัดให้มีเครื่องยนต์ เครื่องอุปกรณ์และหรือส่วนควบท่ีครบถ้วนตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่ง กฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน กฎหมายว่าด้วยรถลาก หรือ
กฎหมายว่าด้วยรถจ้าง และใช้การได้ดี 

สภาพของรถท่ีอาจท าให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยตามวรรคหนึ่งและวิธีการทดสอบ  ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๗  ห้ามมิให้ผู้ใดน ารถท่ีมิได้ติดแผ่นป้ายเลขทะเบียน แผ่นป้ายเครื่องหมายเลขทะเบียนหรือป้าย
ประจ ารถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่ง กฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน กฎหมายว่าด้วยรถ
ลาก หรือกฎหมายว่าด้วยรถจ้าง มาใช้ในทางเดินรถ 

 

มาตรา ๘  ห้ามมิให้ผู้ใดน ารถท่ีผู้ขับข่ีไม่อาจแลเห็นทางพอแก่ความปลอดภัยมาใช้ในทางเดินรถ 

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติมีอ านาจออกระเบียบเกี่ยวกับการใช้วัสดุกรอง
แสงกับรถท่ีน ามาใช้ในทางเดินรถได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 

มาตรา ๙  ห้ามมิให้ผู้ใดน ารถท่ีเกิดเสียงอื้ออึงหรือมีสิ่งลากถูไปบนทางเดินรถมาใช้ในทางเดินรถ 
 

มาตรา ๑๐  ห้ามมิให้ผู้ใดน ารถท่ีมีล้อหรือส่วนท่ีสัมผัสกับผิวทางไม่ใช่ยางมาใช้ในทางเดินรถ เว้นแต่เป็น
รถท่ีได้รับยกเว้นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง หรือเป็นรถท่ีได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร 

 

มาตรา ๑๐ ทวิ[๕]  ห้ามมิให้ผู้ใดน ารถท่ีเครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุ่น ควัน ละอองเคมี หรือเสียงเกิน
เกณฑ์ที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาใช้ในทางเดินรถ (มาตรา ๑๐ ทวิ 
เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕) 

[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙]  
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มาตรา ๑๑  ในเวลาท่ีมีแสงสว่างไม่เพียงพอท่ีจะมองเห็นคน รถหรือสิ่งกีดขวางในทางได้โดยชัดแจ้ง
ภายในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตร ผู้ขับข่ีซึ่งขับรถในทางต้องเปิดไฟ หรือใช้แสงสว่างตามประเภท 
ลักษณะ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๑๒  รถแต่ละชนิดท่ีใช้ในทางเดินรถ ผู้ขับข่ีต้องใช้เสียงสัญญาณโดยเฉพาะดังต่อไปน้ี 

(๑) เสียงแตร ส าหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ และให้ได้ยินได้ในระยะไม่น้อยกว่าหกสิบเมตร 

(๒) เสียงระฆัง ส าหรับรถม้า และให้ได้ยินได้ในระยะไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร 

(๓) เสียงกระดิ่ง ส าหรับรถจักรยาน และให้ได้ยินได้ในระยะไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร 

ส่วนรถอื่นนอกจากท่ีกล่าวข้างต้น ผู้ขับข่ีต้องใช้เสียงสัญญาณตามท่ีผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 

มาตรา ๑๓  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีซึ่งขับรถทุกชนิดในทางเดินรถใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ เสียงสัญญาณ
ไซเรน เสียงสัญญาณท่ีเป็นเสียงนกหวีด เสียงท่ีแตกพร่า เสียงหลายเสียง เสียงดังเกินสมควร หรือเสียงสัญญาณ
อย่างอื่นตามท่ีผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติมีอ านาจอนุญาตให้รถฉุกเฉิน รถในราชการทหารหรือต ารวจ หรือรถอื่นใช้
ไฟสัญญาณวับวาบหรือใช้เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นได้ ในการนี้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ
จะก าหนดเงื่อนไขในการใช้ไฟสัญญาณหรือเสียงสัญญาณรวมท้ังก าหนดเครื่องหมายท่ีแสดงถึงลักษณะของรถ
ดังกล่าวด้วยก็ได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 

มาตรา ๑๔  การใช้เสียงสัญญาณ ผู้ขับข่ีจะใช้ได้เฉพาะเมื่อจ าเป็นหรือป้องกันอุบัติเหตุเท่านั้น แต่จะใช้
เสียงยาวหรือซ้ าเกินควรไม่ได้ 

การใช้เสียงสัญญาณของรถหรือการก าหนดเงื่อนไขในการใช้เสียงสัญญาณในเขตหรือท้องท่ีใด  ให้ผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 

มาตรา ๑๕  รถท่ีบรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถ ขณะท่ีอยู่ในทางเดินรถ และในเวลาต้องเปิดไฟ
ตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๖๑ ผู้ขับข่ีต้องจุดไฟสัญญาณแสงแดง หรือในเวลากลางวันต้องติดธงสีแดงไว้ท่ีตอน
ปลายสุดของสิ่งที่บรรทุกนั้น โดยจุดไฟสัญญาณหรือติดธงไว้ให้มองเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตร 

ไฟสัญญาณแสงแดงหรือธงสีแดงตามวรรคหนึ่ง จะใช้ชนิด ลักษณะ หรือจ านวนเท่าใด ให้ผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 
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มาตรา ๑๖  ผู้ขับข่ีซึ่งขับรถบรรทุกของเหลวไวไฟท่ีมีจุดวาบไฟในอุณหภูมิยี่สิบเอ็ดองศาเซลเซียส หรือ
ต่ ากว่านั้น หรือที่บรรจุก๊าซไวไฟ ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๕๖ แต่ไฟสัญญาณท่ีใช้นั้นต้องมิใช่เป็น
ชนิดท่ีใช้เชื้อเพลิง 

 

มาตรา ๑๗  ผู้ขับข่ีซึ่งขับรถท่ีใช้บรรทุกวัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายชนิดอืน่ใด ต้องจัดให้มีป้ายแสดงถึง
วัตถุท่ีบรรทุกและเครื่องดับเพลิง และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการป้องกันอันตราย 

ลักษณะและวิธีการติดป้ายแสดงถึงวัตถุท่ีบรรทุกและเครื่องดับเพลิงตลอดจนเงื่อนไขในการป้องกัน
อันตราย ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  

 
 
 
 

 
มาตรา ๑๘[๖]  รถท่ีใช้บรรทุกคน สัตว์ หรือสิ่งของ จะใช้บรรทุกในลักษณะใดโดยรถชนิดหรือประเภทใด 

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  (มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐) 

 

มาตรา ๑๙  ในกรณีที่มีความจ าเป็นจะต้องบรรทุกคน สัตว์ หรือสิ่งของนอกเหนือไปจากหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง เมื่อเจ้าของรถร้องขอเจ้าพนักงานจราจรจะผ่อนผันโดยอนุญาตเป็นหนังสือเป็น
การชั่วคราวเฉพาะรายก็ได้ 

 

มาตรา ๒๐  ผู้ขับข่ีซึ่งขับรถบรรทุกคน สัตว์ หรือสิ่งของ ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันมิให ้คน สัตว์ หรือสิ่งของ
ท่ีบรรทุกตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อน หรือปลิวไปจากรถ อันอาจก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญ ท าให้ทาง
สกปรกเปรอะเปื้อน ท าให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน 
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มาตรา ๒๑  ผู้ขับข่ีต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้หรือท า
ให้ปรากฏในทาง หรือท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีแสดงให้ทราบ 

สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร และความหมายของสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร ให้ผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้มีรูปตัวอย่างแสดงไว้ในประกาศด้วย 

[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 

มาตรา ๒๒  ผู้ขับข่ีต้องปฏิบัติตามสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรท่ีปรากฏข้างหน้าในกรณี
ต่อไปนี ้

(๑) สัญญาณจราจรไฟสีเหลืองอ าพัน ให้ผู้ขับข่ีเตรียมหยุดรถหลังเส้นให้รถหยุดเพื่อเตรียมปฏิบัติตาม
สัญญาณที่จะปรากฏต่อไปดังกล่าวใน (๒) เว้นแต่ผู้ขับข่ีท่ีได้เลยเส้นให้รถหยุดไปแล้วให้เลยไปได้ 

(๒) สัญญาณจราจรไฟสีแดงหรือเครื่องหมายจราจรสีแดงท่ีมีค าว่า “หยุด” ให้ผู้ขับข่ีหยุดรถหลังเส้นให้
รถหยุด 

(๓) สัญญาณจราจรไฟสีเขียวหรือเครื่องหมายจราจรสีเขียวท่ีมีค าว่า “ไป” ให้ผู้ขับข่ีขับรถต่อไปได้ เว้น
แต่จะมีเครื่องหมายจราจรก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

(๔)[๗] สัญญาณจราจรไฟลูกศรสีเขียวชี้ให้เลี้ยวหรือชี้ให้ตรงไป หรือสัญญาณจราจรไฟสีแดงแสดงพร้อม
กับสัญญาณจราจรไฟลูกศรสีเขียวชี้ให้เลี้ยวหรือชี้ให้ตรงไป ให้ผู้ขับข่ีเลี้ยวรถหรือขับรถตรงไปได้ตามทิศทางท่ี
ลูกศรชี้ และต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง และต้องให้สิทธิแก่คนเดินเท้าในทางข้ามหรือรถท่ีมาทางขวาก่อน 
(มาตรา ๒๒ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕) 

(๕) สัญญาณจราจรไฟกระพริบสีแดง ถ้าติดตั้งอยู่ท่ีทางร่วมทางแยกใดเปิดทางด้านใดให้ผู้ขับข่ีท่ีมา
ทางด้านนั้นหยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรแล้ว จึงให้ขับรถ
ต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง 

(๖) สัญญาณจราจรไฟกระพริบสีเหลืองอ าพัน ถ้าติดตั้งอยู่ ณ ท่ีใด ให้ผู้ขับข่ีลดความเร็วของรถลงและ
ผ่านทางเดินรถนั้นไปด้วยความระมัดระวัง 

ผู้ขับข่ีซึ่งจะขับรถตรงไปต้องเข้าอยู่ในช่องเดินรถท่ีมีเครื่องหมายจราจรแสดงให้ตรงไป ส่วนผู้ขับข่ีซึ่งจะ
เลี้ยวรถต้องเข้าอยู่ในช่องเดินรถท่ีมีเครื่องหมายจราจรแสดงให้เลี้ยว การเข้าอยู่ในช่องเดินรถดังกล่าวจะต้องเข้า
ตั้งแต่เริ่มมีเครื่องหมายจราจรแสดงให้ปฏิบัติเช่นนั้น 

 

มาตรา ๒๓  ผู้ขับข่ีซึ่งขับรถในทางเดินรถท่ีมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวหรือไฟสีแดงติดตั้งไว้เหนือช่อง
เดินรถ มากกว่าสองช่องขึ้นไปต้องปฏิบัติดังต่อไปนี ้

(๑) สัญญาณจราจรไฟสีแดงท่ีท าเป็นรูปกากบาทเฉียงอยู่เหนือช่องเดินรถใด ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีขับรถในช่อง
เดินรถนั้น 

(๒) สัญญาณจราจรไฟสีเขียวท่ีท าเป็นรูปลูกศรอยู่เหนือช่องเดินรถใด ให้ผู้ขับข่ีซึ่งขับรถในช่องเดินรถน้ัน
ขับรถผ่านไปได ้
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มาตรา ๒๔  ผู้ขับข่ีต้องปฏิบัติตามสัญญาณจราจรท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีแสดงให้ปรากฏข้างหน้าในกรณี
ต่อไปนี ้

(๑) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ียืน และเหยียดแขนซ้ายออกไปเสมอระดับไหล่ ผู้ขับข่ีซึ่งขับรถมาทางด้าน
หลังของพนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องหยุดรถ แต่ถ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีลดแขนข้างท่ีเหยียดออกไปนั้นลงและโบกมือไป
ข้างหน้า ให้ผู้ขับข่ีซึ่งหยุดรถอยู่ทางด้านหลังขับรถผ่านไปได้ 

(๒) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ียืน และเหยียดแขนข้างใดข้างหนึ่งออกไปเสมอระดับไหล่และตั้งฝ่ามือข้ึน ผู้
ขับข่ีซึ่งขับรถมาทางด้านท่ีเหยียดแขนข้างนั้นของพนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องหยุดรถ แต่ถ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีพลิกฝ่า
มือท่ีตั้งอยู่นั้น แล้วโบกผ่านศีรษะไปทางด้านหลัง ให้ผู้ขับข่ีซึ่งหยุดรถอยู่นั้นขับรถผ่านไปได้ 

(๓) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ียืน และเหยียดแขนทั้งสองข้างออกไปเสมอระดับไหล่และตั้งฝ่ามือขึ้น ผู้ขับข่ี
ซึ่งขับรถมาทางด้านท่ีเหยียดแขนท้ังสองข้างของพนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องหยุดรถ 

(๔) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ียืน และยกแขนขวาท่อนล่างตั้งฉากกับแขนท่อนบนและตั้งฝ่ามือขึ้น ผู้ขับข่ีซึ่ง
ขับรถมาทางด้านหน้าของพนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องหยุดรถ แต่ถ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีพลิกฝ่ามือท่ีตั้งอยู่นั้นโบกไป
ด้านหลัง ให้ผู้ขับข่ีซึ่งหยุดรถอยู่ทางด้านหน้าของพนักงานเจ้าหน้าท่ีขับรถผ่านไปได้ 

(๕) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ียืน และยกแขนขวาท่อนล่างตั้งฉากกับแขนท่อนบนและตั้งฝ่ามือข้ึน ส่วน
แขนซ้ายเหยียดออกไปเสมอระดับไหล่ ผู้ขับข่ีซึ่งขับรถมาทางด้านหน้าและด้านหลังของพนักงานเจ้าหน้าท่ีต้อง
หยุดรถ 

การหยุดรถตามมาตรานี้ ให้หยุดหลังเส้นให้รถหยุด ในกรณีท่ีทางเดินรถใดไม่มีเส้นให้รถหยุด ให้ผู้ขับข่ี
หยุดรถห่างจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีในระยะไม่น้อยกว่าสามเมตร 

การแสดงสัญญาณจราจรของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรานี้ พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะใช้ไฟฉายเรืองแสง
หรืออุปกรณ์เรืองแสงอื่นด้วยก็ได้[๘] (มาตรา ๒๔ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๐) 
พ.ศ. ๒๕๕๗) 

 

มาตรา ๒๕  ผู้ขับข่ีต้องปฏิบัติตามสัญญาณจราจรท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้แสดงด้วยเสียงสัญญาณ
นกหวีดในกรณีต่อไปนี ้

(๑) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีใช้เสียงสัญญาณนกหวีดยาวหนึ่งครั้ง ให้ผู้ขับข่ีหยุดรถทันที 

(๒) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีใช้เสียงสัญญาณนกหวีดสั้นสองครั้งติดต่อกัน ให้ผู้ขับข่ีขับรถผ่านไปได้ 
 

มาตรา ๒๖  ในทางเดินรถท่ีมีสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรตามมาตรา ๒๒ หรือสัญญาณ
จราจรตามมาตรา ๒๓ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมการจราจรในทางเดินรถนั้น เห็นสมควรเพื่อความปลอดภัย
หรือความสะดวกในการจราจร จะให้สัญญาณจราจรเป็นอย่างอื่นก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้ขับข่ีปฏิบัติการเดินรถ
ตามสัญญาณที่พนักงานเจ้าหน้าท่ีก าหนดให้ 

 

มาตรา ๒๗  สัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้  เมื่อมีเหตุอัน
สมควร ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติมีอ านาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 

มาตรา ๒๘  ห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือเจ้าพนักงาน ท า ติดตั้ง หรือท าให้ปรากฏซึ่ง
สัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจรในทางท่ีผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนดตามมาตรา ๒๑ 
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[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 

มาตรา ๒๙  ห้ามมิให้ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ซ่อนเร้น เปลี่ยนแปลง เคลื่อนย้าย ขีดเขียน หรือท าให้
ไร้ประโยชน์ซึ่งสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือเจ้าพนักงานติดตั้งไว้  หรือท าให้
ปรากฏในทาง 

 

มาตรา ๓๐  สัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรท่ีท า ติดตั้ง หรือท าให้ปรากฏในทางโดยฝ่าฝืน
มาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ เจ้าพนักงานจราจรมีอ านาจยึด รื้อถอน ท าลาย หรือท าให้สิ้นไปซึ่งสัญญาณจราจร
หรือเครื่องหมายจราจรนั้นได้ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
มาตรา ๓๑  นอกจากท่ีบัญญัติไว้เป็นพิเศษในลักษณะ ๔ ว่าด้วยการใช้ทางเดินรถท่ีจัดเป็นช่องเดินรถ

ประจ าทาง การใช้ทางเดินรถให้เป็นไปตามท่ีบัญญัติไว้ในลักษณะนี้ 
 

มาตรา ๓๒  ในการใช้ทางเดินรถผู้ขับข่ีต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้รถชนหรือโดนคนเดินเท้าไม่ว่าจะอยู่ 
ณ ส่วนใดของทาง และต้องให้สัญญาณเตือนคนเดินเท้าให้รู้ตัวเมื่อจ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็ก คนชราหรือคน
พิการท่ีก าลังใช้ทาง ผู้ขับข่ีต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการควบคุมรถของตน 

 

มาตรา ๓๓  ในการขับรถ ผู้ขับข่ีต้องขับรถในทางเดินรถด้านซ้ายและต้องไม่ล้ าก่ึงกลางของทางเดินรถ 
เว้นแต่ในกรณีต่อไปน้ี ให้เดินทางขวาหรือล้ ากึ่งกลางของทางเดินรถได้ 

(๑) ด้านซ้ายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร 

(๒) ทางเดินรถนั้นเจ้าพนักงานจราจรก าหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียว 

(๓) ทางเดินรถนั้นกว้างไม่ถึงหกเมตร 
 

มาตรา ๓๔  ในการใช้ทางเดินรถท่ีได้จัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป หรือท่ี
ได้จัดช่องเดินรถประจ าทางไว้ในช่องเดินรถซ้ายสุด ผู้ขับข่ีต้องขับรถในช่องซ้ายสุดหรือใกล้กับช่องเดินรถประจ า
ทาง เว้นแต่ในกรณีต่อไปน้ี ให้เดินทางขวาของทางเดินรถได้ 

(๑) ในช่องเดินรถนั้นมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร 

(๒) ทางเดินรถนั้น เจ้าพนักงานจราจรก าหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียว 

(๓) จะต้องเข้าช่องทางให้ถูกต้องเมื่อเข้าบริเวณใกล้ทางร่วมทางแยก 

(๔) เมื่อจะแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น 

(๕)[๙] เมื่อผู้ ขับข่ีขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ารถในช่องเดินรถด้านซ้าย  (มาตรา ๓๔ (๕) เพิ่มโดย
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕) 
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มาตรา ๓๕[๑๐]  รถท่ีมีความเร็วช้าหรือรถท่ีมีความเร็วต่ ากว่าความเร็วของรถคันอื่นท่ีขับในทิศทาง
เดียวกัน ผู้ขับข่ีต้องขับรถให้ใกล้ขอบทางเดินรถด้านซ้ายเท่าท่ีจะกระท าได้  (มาตรา ๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๙) 

ผู้ขับข่ีรถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสาร รถจักรยานยนต์ในทางเดินรถซึ่งได้แบ่งช่องเดินรถในทิศทาง
เดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องข้ึนไป หรือได้จัดช่องเดินรถประจ าทางด้านซ้ายไว้โดยเฉพาะ ต้องขับรถในช่องเดินรถ
ด้านซ้ายสุดหรือใกล้เคียงกับช่องเดินรถประจ าทาง แล้วแต่กรณี 

ความในวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลท่ีมีน้ าหนักไม่เกินหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม 
และรถยนต์น่ังส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 

 

มาตรา ๓๖  ผู้ขับข่ีซึ่งจะเลี้ยวรถ ให้รถคันอื่นผ่านหรือแซงข้ึนหน้า เปลี่ยนช่องเดินรถ ลดความเร็วของ
รถ จอดรถ หรือหยุดรถ ต้องให้สัญญาณด้วยมือและแขนตามมาตรา ๓๗ หรือไฟสัญญาณตามมาตรา ๓๘ หรือ
สัญญาณอย่างอื่นตามข้อบังคับของเจ้าพนักงานจราจร 

ถ้าโดยสภาพของรถ สภาพของการบรรทุก หรือสภาพของทัศนวิสัย การให้สัญญาณด้วยมือและแขน
ตามวรรคหนึ่งไม่อาจท าให้ผู้ขับข่ีซึ่งขับรถสวนมาหรือตามมาข้างหลังมองเห็นได้ ผู้ขับข่ีต้องให้ไฟสัญญาณ 

ผู้ขับข่ีต้องให้สัญญาณด้วยมือและแขน ไฟสัญญาณหรือสัญญาณอย่างอืน่ตามวรรคหนึ่งก่อนที่จะเลี้ยวรถ 
เปลี่ยนช่องเดินรถ จอดรถ หรือหยุดรถเป็นระยะทางไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร 

ผู้ขับข่ีต้องให้สัญญาณด้วยมือและแขน ไฟสัญญาณหรือสัญญาณอย่างอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ขับข่ีซึ่งขับ
รถอื่นเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่าหกสิบเมตร 

 

มาตรา ๓๗  การให้สัญญาณด้วยมือและแขน ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี ้
(๑) เมื่อจะลดความเร็วของรถ ให้ผู้ขับข่ียื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่ และโบกมือข้ึนลง

หลายครั้ง 

(๒) เมื่อจะหยุดรถ ให้ผู้ขับข่ียื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่ ยกแขนขวาท่อนล่างตั้งฉาก
กับแขนท่อนบนและตั้งฝ่ามือขึ้น 

(๓) เมื่อจะให้รถคันอื่นผ่านหรือแซงขึ้นหน้า ให้ผู้ขับข่ียื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่ และ
โบกมือไปทางข้างหน้าหลายครั้ง 

(๔) เมื่อจะเลี้ยวขวาหรือเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางขวา ให้ผู้ขับข่ียื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอ
ระดับไหล่ 

(๕) เมื่อจะเลี้ยวซ้ายหรือเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย ให้ผู้ขับข่ียื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอ
ระดับไหล่ และงอข้อมือชูข้ึนโบกไปทางซ้ายหลายครั้ง 

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ในกรณีท่ีรถยนต์นั้นมีเครื่องขับอยู่ทางด้านซ้าย ให้ผู้ขับข่ีใช้ไฟสัญญาณแทน
การใช้สัญญาณด้วยมือและแขน 
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มาตรา ๓๘  การให้ไฟสัญญาณของผู้ขับข่ีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ให้ปฏิบัติ ดังต่อไปน้ี 

(๑) เมื่อจะหยุดรถ ผู้ขับข่ีต้องให้ไฟสัญญาณสีแดงท่ีท้ายรถ 

(๒)[๑๑] เมื่อจะเลี้ยวรถ เปลี่ยนช่องเดินรถ หรือแซงข้ึนหน้ารถคันอื่น ผู้ขับข่ีต้องให้สัญญาณยกเลี้ยวสี
เหลืองอ าพัน หรือให้ไฟสัญญาณกระพริบสีขาวหรือสีเหลืองอ าพันท่ีติดอยู่หน้ารถหรือข้างรถ และไฟสัญญาณ
กระพริบสีแดงหรือสีเหลืองอ าพันที่ติดอยู่ท้ายรถไปในทิศทางท่ีจะเลี้ยว เปลี่ยนช่องเดินรถ หรือแซงข้ึนหน้ารถคัน
อื่น (มาตรา ๓๘ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕) 

(๓) เมื่อจะให้รถคันอื่นแซงข้ึนหน้า ผู้ขับข่ีต้องให้ไฟสัญญาณยกเลี้ยวสีเหลืองอ าพัน หรือให้ไฟสัญญาณ
กระพริบสีแดงหรือสีเหลืองอ าพันท่ีติดอยู่ท้ายรถทางด้านซ้ายของรถ 

 

มาตรา ๓๙  เมื่อขับรถสวนกัน ให้ผู้ขับข่ีขับรถชิดด้านซ้ายของทางเดินรถ โดยให้ถือกึ่งกลางของทางเดิน
รถเป็นหลัก แต่ถ้าทางเดินรถใดได้จัดแบ่งเป็นช่องเดินรถไว้ ให้ถือเส้นหรือแนวท่ีแบ่งนั้นเป็นหลัก 

ในทางเดินรถท่ีแคบ เมื่อขับรถสวนกัน ผู้ขับข่ีแต่ละฝ่ายต้องลดความเร็วของรถเพื่อให้รถสวนกันได้โดย
ปลอดภัย 

ในทางเดินรถท่ีแคบซึ่งไม่อาจขับรถสวนกันได้โดยปลอดภัย เมื่อขับรถสวนกัน ผู้ขับข่ีซึ่งขับรถคันท่ีใหญ่
กว่าต้องหยุดรถให้ชิดขอบทางเดินรถด้านซ้ายเพื่อให้ผู้ขับข่ีซึ่งขับรถคันท่ีเล็กกว่าผ่านไปได้ 

ในทางเดินรถท่ีมีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้า ผู้ขับข่ีต้องลดความเร็วของรถหรือหยุดรถเพื่อให้รถคันท่ีสวนมา
ผ่านไปได้ 

 

มาตรา ๔๐  ผู้ขับข่ีต้องขับรถให้ห่างรถคันหน้าพอสมควรในระยะท่ีจะหยุดรถได้โดยปลอดภัยในเมื่อ
จ าเป็นต้องหยุดรถ 

ผู้ขับข่ีซึ่งขับรถข้ึนสะพานหรือทางลาดชันต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้รถถอยหลังไปโดนรถคันอื่น 
 

มาตรา ๔๑  ทางเดินรถใดท่ีมีเครื่องหมายจราจรให้เป็นทางเดินรถทางเดียว ให้ผู้ขับข่ีขับรถไปตาม
ทิศทางท่ีได้ก าหนดไว้ 

 

มาตรา ๔๒  ทางเดินรถใดท่ีมีเครื่องหมายจราจรแบ่งทางเดินรถออกเป็นสองทาง ส าหรับรถเดินข้ึนทาง
หนึ่ง ล่องทางหนึ่ง โดยมีช่องว่างค่ันกลาง หรือท าเครื่องหมายจราจรกีดก้ันแสดงว่าทางเดินรถนั้นมีการแบ่ง
ออกเป็นสองทางดังกล่าว ให้ผู้ขับข่ีขับรถชิดด้านซ้ายของทางเดินรถ 

 

มาตรา ๔๓  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีขับรถ 

(๑) ในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ 

(๒) ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น 

(๓) ในลักษณะกีดขวางการจราจร 

(๔) โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน 

(๕) ในลักษณะท่ีผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดา หรือไม่อาจแลเห็นทางด้านหน้าหรือด้านหลัง 
ด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านได้พอแก่ความปลอดภัย 

(๖) คร่อมหรือทับเส้นหรือแนวแบ่งช่องเดินรถ เว้นแต่เมื่อเปลี่ยนช่องเดินรถ เลี้ยวรถ หรือกลับรถ 

(๗) บนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร เว้นแต่รถลากเข็นส าหรับทารก คนป่วยหรือคนพิการ 

(๘) โดยไม่ค านึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น 
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(๙)[๑๒] ในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ี เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีโดยใช้อุปกรณ์เสริมส าหรับการ
สนทนาโดยผู้ขับข่ีไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนท่ีนั้น (มาตรา ๔๓ (๙) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
(ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 

มาตรา ๔๓ ทว[ิ๑๓]  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีเสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือเสพ
วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท   ท้ังนี้  ตามท่ีผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๔๓ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒) 

ให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือผู้ตรวจการมีอ านาจจัดให้มีการ
ตรวจสอบผู้ขับข่ีรถบางประเภทตามท่ีผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าได้
เสพยาเสพติดให้โทษหรือเสพวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามวรรคหนึ่งหรือไม่ และหากผลการตรวจสอบ
ในเบื้องต้นปรากฏว่าผู้ขับข่ีนั้นไม่ได้เสพก็ให้ผู้ขับข่ีนั้นขับรถต่อไปได้ 

ในกรณีท่ีผู้ขับข่ีตามวรรคสองไม่ยอมให้ตรวจสอบ ให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี หรือผู้ตรวจการมีอ านาจกักตัวผู้นั้นไว้ เพื่อด าเนินการตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็นแห่ง
กรณีเพื่อให้การตรวจสอบเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว และเมื่อผู้นั้นยอมรับการตรวจสอบแล้ว หากผลการตรวจสอบใน
เบื้องต้นปรากฏว่าไม่ได้เสพ ก็ให้ปล่อยตัวไปทันที 

การตรวจสอบตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 

มาตรา ๔๓ ตรี[๑๔]  ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ขับข่ีผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ (๑) หรือ (๒) ผู้ตรวจการมี
อ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดรถและสั่งให้มีการทดสอบตามมาตรา ๑๔๒ ด้วย (มาตรา ๔๓ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒) 

 

มาตรา ๔๓ จัตวา[๑๕]  ในกรณีท่ีผู้ตรวจการพบว่าผู้ขับข่ีผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา 
๔๓ ทวิ วรรคหนึ่ง ให้ผู้ตรวจการส่งตัวผู้นั้นพร้อมพยานหลักฐานในเบื้องต้นแก่พนักงานสอบสวนผู้มีอ านาจ
โดยเร็ว แต่ต้องไม่เกินหกชั่วโมงนับแต่เวลาท่ีพบการกระท าความผิดดังกล่าว เพื่อด าเนินคดีต่อไป (มาตรา ๔๓ 
จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒) 

 

มาตรา ๔๓ เบญจ[๑๖]  ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรา ๔๓ ทวิ และมาตรา ๔๓ ตรี ให้ผู้ตรวจการแสดง
บัตรประจ าตัวของตนซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ต่อผู้ซึ่งเก่ียวข้อง 
(มาตรา ๔๓ เบญจ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒) 
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มาตรา ๔๔[๑๗]  ผู้ขับข่ีซึ่งประสงค์จะขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นในทางเดินรถ ซึ่งไม่ได้แบ่งช่องทางเดิน
รถไว้ ต้องให้สัญญาณโดยกระพริบไฟหน้าหลายครั้ง หรือให้ไฟสัญญาณยกเลี้ยวขวา หรือให้เสียงสัญญาณดัง
พอท่ีจะให้ผู้ขับข่ีซึ่งขับรถคันหน้าให้สัญญาณตอบตามมาตรา ๓๗ (๓) หรือมาตรา ๓๘ (๓) และเมื่อเห็นว่าไม่เป็น
การกีดขวางรถอื่นท่ีก าลังแซงแล้ว จึงจะแซงข้ึนหน้าได้ (มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕) 

การแซงต้องแซงด้านขวาโดยมีระยะห่างจากรถท่ีถูกแซงพอสมควร เมื่อเห็นว่าได้ขับผ่านข้ึนหน้ารถท่ีถูก
แซงไปในระยะท่ีห่างเพียงพอแล้วจึงจะขับชิดด้านซ้ายของทางเดินรถได้ 

 

มาตรา ๔๕  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นด้านซ้าย เว้นแต่ในกรณีต่อไปน้ี 

(๑) รถท่ีจะถูกแซงก าลังเลี้ยวขวาหรือให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวขวา 

(๒) ทางเดินรถนั้นได้จัดแบ่งเป็นช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป 

การขับรถแซงด้านซ้ายตาม (๑) หรือ (๒) จะกระท าได้เมื่อไม่มีรถอื่นตามมาในระยะกระชั้นชิดและมี
ความปลอดภัยพอ 

 

มาตรา ๔๖  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นในกรณีต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อรถก าลังขึ้นทางชัน ข้ึนสะพาน หรืออยู่ในทางโค้ง เว้นแต่จะมีเครื่องหมายจราจรให้แซงได้ 
(๒) ภายในระยะสามสิบเมตรก่อนถึงทางข้าม ทางร่วมทางแยก วงเวียนหรือเกาะท่ีสร้างไว้ หรือทางเดิน

รถท่ีตัดข้ามทางรถไฟ 

(๓) เมื่อมีหมอก ฝน ฝุ่นหรือควัน จนท าให้ไม่อาจเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะหกสิบเมตร 

(๔) เมื่อเข้าท่ีคับขันหรือเขตปลอดภัย 
 

มาตรา ๔๗  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีขับรถแซงหรือผ่านข้ึนหน้ารถอื่นล้ าเข้าไปในเส้นก่ึงกลางของทางเดินรถท่ี
ก าหนดไว้ หรือที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงเขตอันตราย หรือเขตให้ใช้ความระมัดระวังบนทางเดินรถ 

ในกรณีท่ีทางเดินรถด้านซ้ายมีสิ่งกีดขวางท่ีเป็นอุปสรรคแก่การจราจรและทางเดินรถด้านขวามีความ
กว้างเพียงพอ ผู้ขับข่ีจะขับรถหลีกสิ่งกีดขวางล้ าเข้าไปในเส้นก่ึงกลางของทางเดินรถท่ีเจ้าพนักงานจราจรก าหนด
ไว้ก็ได ้ในเมื่อไม่กีดขวางการจราจรของรถท่ีสวนทางมา 

 

มาตรา ๔๘  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีขับรถแซงหรือผ่านข้ึนหน้ารถคันอื่นล้ าเข้าไปในช่องเดินรถประจ าทาง เว้น
แต่ในกรณีท่ีมีสิ่งกีดขวางการจราจรในทางเดินรถข้างหน้าหรือเมื่อต้องปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานจร าจร 
แต่ท้ังนี้จะขับรถอยู่ในช่องเดินรถประจ าทางได้เพียงเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น 

 

มาตรา ๔๙  เมื่อได้รับสัญญาณขอแซงข้ึนหน้าจากรถคันท่ีอยู่ข้างหลัง ผู้ขับข่ีซึ่งขับรถท่ีมีความเร็วช้า
หรือรถท่ีใช้ความเร็วต่ ากว่าความเร็วของรถอื่นท่ีขับไปในทิศทางเดียวกัน ต้องยอมให้รถท่ีใช้ความเร็วสูงกว่าผ่าน
ข้ึนหน้า ผู้ขับข่ีท่ีถูกขอทางต้องให้สัญญาณตอบตามมาตรา ๓๗ (๓) หรือ มาตรา ๓๘ (๓) เมื่อเห็นว่าทางเดินรถ
ข้างหน้าปลอดภัยและไม่มีรถอื่นสวนทางมาในระยะกระชั้นชิด และต้องลดความเร็วของรถและขับรถชิดด้านซ้าย
ของทางเดินรถเพื่อให้รถท่ีจะแซงผ่านขึ้นหน้าได้โดยปลอดภัย 
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มาตรา ๕๐  การขับรถออกจากท่ีจอด ถ้ามีรถจอดหรือมีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้า ผู้ขับข่ีต้องให้สัญญาณ
ด้วยมือและแขนตามมาตรา ๓๗ หรือไฟสัญญาณตามมาตรา ๓๘ และจะขับรถไปได้เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่
เป็นการกีดขวางการจราจรของรถอื่น 

 

มาตรา ๕๑  การเลี้ยวรถ ให้ปฏิบัติดังนี ้
(๑) ถ้าจะเลี้ยวซ้าย 

(ก) ในกรณีที่ไม่ได้แบ่งช่องเดินรถไว้ ให้ผู้ขับข่ีขับรถชิดทางเดินรถด้านซ้าย 

(ข) ในกรณีที่มีการแบ่งช่องเดินรถไว้ และมีเครื่องหมายจราจรแสดงให้เลี้ยวซ้ายได้ ให้ผู้ขับข่ีขับรถใน
ช่องเดินรถส าหรับรถท่ีจะเลี้ยวซ้าย  ท้ังนี ้ก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร 

(ค) ในกรณีท่ีมีช่องเดินรถประจ าทางอยู่ทางเดินรถด้านซ้ายสุด ให้ผู้ขับข่ีขับรถชิดช่องเดินรถประจ า
ทางก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร และจะเลี้ยวรถผ่านเข้าไปในช่องเดินรถประจ าทางได้เฉพาะใน
บริเวณที่มีเครื่องหมายจราจรให้เลี้ยวรถผ่านได้เท่านั้น 

(๒) ถ้าจะเลี้ยวขวา 
(ก) ส าหรับทางเดินรถท่ีไม่ได้แบ่งช่องเดินรถไว้ ให้ผู้ขับข่ีขับรถชิดทางด้านขวาของแนวก่ึงกลางของ

ทางเดินรถก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร 
(ข) ส าหรับทางเดินรถท่ีได้แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องข้ึนไป ให้ผู้ขับข่ีขับรถ

ชิดทางด้านขวาสุดของทางเดินรถหรือในชอ่งที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงให้เลี้ยวขวาได้  ท้ังนี้ ก่อนถึงทางเลี้ยวไม่
น้อยกว่าสามสิบเมตร 

(ค) ในกรณีท่ีมีช่องเดินรถประจ าทางอยู่ทางเดินรถด้านขวาสุด ให้ผู้ขับข่ีขับรถชิดช่องเดินรถประจ า
ทางก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร และจะเลี้ยวรถผ่านเข้าไปในช่องเดินรถประจ าทางได้เฉพาะใน
บริเวณที่มีเครื่องหมายจราจรให้เลี้ยวรถผ่านได้เท่านั้น 

(ง) ส าหรับทางเดินรถท่ีมีเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีแสดงสัญญาณจราจรด้วยมือ
และแขน ให้ผู้ขับข่ีขับรถเลี้ยวขวาผ่านไปได้โดยไม่ต้องอ้อมเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

(จ) เมื่อรถอยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับข่ีต้องให้รถท่ีสวนมาในทางเดินรถทางเดียวกันผ่านทางร่วม
ทางแยกไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงให้เลี้ยวขวาไปได้ 

(๓) ถ้าจะเลี้ยวอ้อมวงเวียนหรือเกาะท่ีสร้างไว้ ให้ผู้ขับข่ีขับรถอ้อมไปทางซ้ายของวงเวียนหรือเกาะนั้น 
ในกรณีตาม (๑) และ (๒) ผู้ขับข่ีต้องใช้ความระมัดระวังและต้องหยุดให้ทางแก่ผู้ที่ก าลังข้ามทางและ

รถท่ีก าลังผ่านทางร่วมทางแยกจากทางด้านอื่นก่อน เว้นแต่ในกรณีท่ีมีรถเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาพร้อมกัน ให้รถ
เลี้ยวซ้ายให้ทางแก่รถเลี้ยวขวาก่อน 

 

มาตรา ๕๒[๑๘]  ในทางเดินรถท่ีสวนกันได้ ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีกลับรถหรือเลี้ยวรถทางขวาในเมื่อมีรถอื่นสวน
หรือตามมาในระยะน้อยกว่าหนึ่งร้อยเมตร เว้นแต่เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรของรถ
อื่น (มาตรา ๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕) 
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มาตรา ๕๓  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ี 

(๑) เลี้ยวรถหรือกลับรถในทางเดินรถท่ีมีเครื่องหมายห้ามเลี้ยวขวา ห้ามเลี้ยวซ้าย หรือห้ามกลับรถ 

(๒) กลับรถท่ีเขตปลอดภัย ท่ีคับขัน บนสะพาน หรือในระยะหนึ่งร้อยเมตรจากทางราบของเชิงสะพาน 

(๓) กลับรถท่ีทางร่วมทางแยก เว้นแต่จะมีเครื่องหมายจราจรให้กลับรถในบริเวณดังกล่าวได้ 
 
 

 
 

 

มาตรา ๕๔  การหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถ ผู้ขับข่ีต้องให้สัญญาณด้วยมือและแขนตาม
มาตรา ๓๗ หรือไฟสัญญาณตามมาตรา ๓๘ ก่อนที่จะหยุดรถหรือจอดรถในระยะไม่น้อยกว่าสามสบิเมตร และจะ
หยุดรถหรือจอดรถได้เมื่อผู้ขับข่ีเห็นว่าปลอดภัย และไม่เป็นการกีดขวางการจราจร 

ผู้ขับข่ีต้องจอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถ และจอดรถให้ด้านซ้ายของรถขนานชิดกับขอบทางหรือ
ไหล่ทางในระยะห่างไม่เกินยี่สิบห้าเซนติเมตร หรือจอดรถตามทิศทางหรือด้านหนึ่งด้านใดของทางเดินรถท่ีเจ้า
พนักงานจราจรก าหนดไว้ แต่ในกรณีท่ีมีช่องเดินรถประจ าทางอยู่ทางด้านซ้ายสุดของทางเดินรถ ห้ามมิให้ผู้ขับข่ี
จอดรถในลักษณะดังกล่าวในเวลาที่ก าหนดให้ใช้ช่องเดินรถประจ าทางนั้น 

 

มาตรา ๕๕  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีหยุดรถ 

(๑) ในช่องเดินรถ เว้นแต่หยุดชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถในกรณีที่ไม่มีช่องเดินรถประจ าทาง 

(๒) บนทางเท้า 

(๓) บนสะพานหรือในอุโมงค์ 

(๔) ในทางร่วมทางแยก 

(๕) ในเขตท่ีมีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุดรถ 

(๖) ตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ 

(๗) ในเขตปลอดภัย 

(๘)[๑๙] ในลักษณะกีดขวางการจราจร (มาตรา ๕๕ (๘) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๕๓๕) 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ขับข่ีซึ่งจ าเป็นต้องหยุดรถเพราะมีสิ่งกีดขวางอยู่ในทางเดินรถ  หรือ
เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้องหรือในกรณีที่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจร 

 

มาตรา ๕๖  ในกรณีท่ีเครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้องจนต้องจอดรถในทางเดินรถ ผู้ขับข่ี
ต้องน ารถให้พ้นทางเดินรถโดยเร็วท่ีสุด 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งถ้าจ าเป็นต้องจอดรถอยู่ในทางเดินรถ ผู้ขับข่ีต้องจอดรถในลักษณะท่ีไม่กีดขวาง
การจราจร และต้องแสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณตามลักษณะและเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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มาตรา ๕๗  เว้นแต่จะได้มีบทบัญญัติ กฎ หรือข้อบังคับตามพระราชบัญญัตินี้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีจอดรถ 

(๑) บนทางเท้า 

(๒) บนสะพานหรือในอุโมงค์ 

(๓) ในทางร่วมทางแยก หรือในระยะสิบเมตรจากทางร่วมทางแยก 

(๔) ในทางข้าม หรือในระยะสามเมตรจากทางข้าม 

(๕) ในเขตท่ีมีเครื่องหมายจราจรห้ามจอดรถ 

(๖) ในระยะสามเมตรจากท่อน้ าดับเพลิง 

(๗) ในระยะสิบเมตรจากท่ีติดต้ังสัญญาณจราจร 

(๘) ในระยะสิบห้าเมตรจากทางรถไฟผ่าน 

(๙) ซ้อนกันกับรถอื่นที่จอดอยู่ก่อนแล้ว 

(๑๐) ตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ หรือในระยะห้าเมตรจากปากทางเดินรถ 

(๑๑) ระหว่างเขตปลอดภัยกับขอบทาง หรือในระยะสิบเมตรนับจากปลายสุดของเขตปลอดภัยท้ังสอง
ข้าง 

(๑๒) ในท่ีคับขัน 

(๑๓) ในระยะสิบห้าเมตรก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจ าทางและเลยเครื่องหมายไปอีกสามเมตร 

(๑๔) ในระยะสามเมตรจากตู้ไปรษณีย์ 
(๑๕) ในลักษณะกีดขวางการจราจร 
 

มาตรา ๕๘  การจอดรถในทางเดินรถท่ีผู้ขับข่ีไม่อาจอยู่ควบคุมรถนั้น ผู้ขับข่ีต้องหยุดเครื่องยนต์และ
ห้ามล้อรถนั้นไว้ 

การจอดรถในทางเดินรถท่ีเป็นทางลาดหรือชัน ผู้ขับข่ีต้องหันล้อหน้าของรถเข้าขอบทาง 
 

มาตรา ๕๙[๒๐]  เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจสั่งให้ผู้ขับข่ีเคลื่อนย้ายรถท่ีหยุดหรือ
จอดอยู่อันเป็นการฝ่าฝนืบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ได้ (มาตรา ๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕) 

เจ้าพนักงานจราจร หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานจราจรหรือ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีภายใต้การควบคุมดูแลของบุคคลดังกล่าว มีอ านาจเคลื่อนย้ายรถท่ีหยุดหรือจอดอยู่อันเป็น
การฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนด[๒๑] (มาตรา ๕๙ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติท่ี ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง )มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจร
ทางบก 

การเคลื่อนย้ายรถหรือใช้เครื่องมือบังคับให้รถท่ีหยุดหรือจอดอยู่ไม่ให้เคลื่อนย้ายได้ตามวรรคสองเจ้า
พนักงานจราจร หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ไม่ต้องรับผิดส าหรับความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามมาตรานี้ เว้นแต่ความเสียหายนั้นจะเกิดข้ึน
จากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ [๒๒] (มาตรา ๕๙ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติท่ี ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจร
ทางบก) 
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เจ้าของรถหรือผู้ขับข่ีต้องช าระค่าใช้จ่ายในการท่ีรถถูกเคลื่อนย้ายหรือการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้
เคลื่อนย้าย ตลอดจนค่าดูแลรักษารถระหว่างท่ีอยู่ในความครอบครองของเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี   ท้ังนี้ ตามอัตราท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง[๒๓] (มาตรา ๕๙ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี ๑๔/๒๕๖๐ 
เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก) 

เงินที่ได้จากเจ้าของรถหรือผู้ขับข่ีซึ่งช าระตามวรรคสี่ เป็นรายได้ท่ีไม่ต้องน าส่งกระทรวงการคลัง และให้
น ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามมาตรานี้ตามระเบียบท่ีผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนด 

ในกรณีท่ีเจ้าของรถหรือผู้ขับข่ีไม่ช าระค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาตามวรรคสี่  เจ้าพนักงานจราจรหรือ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจยึดหน่วงรถนั้นไว้ได้จนกว่าจะได้รับช าระค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาดังกล่าว โดยใน
ระหว่างท่ียึดหน่วงนั้นให้ค านวณค่าดูแลรักษาเป็นรายวัน ถ้าพ้นก าหนดสามเดือนแล้วเจ้าของรถหรือผู้ขับข่ียังไม่
ช าระค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจน ารถนั้นออกขาย
ทอดตลาดได้ เงินท่ีได้จากการขายทอดตลาด เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาด ค่าใช้จ่ายและค่าดูแล
รักษาที่ค้างช าระแล้ว เหลือเงินเท่าใดให้คืนแก่เจ้าของหรือผู้มีสิทธิท่ีแท้จริงต่อไป 

[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 

มาตรา ๖๐  การหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถนอกเขตเทศบาล ผู้ขับข่ีต้องหยุดรถหรือจอดรถ ณ 
ท่ีซึ่งผู้ขับข่ีซึ่งขับรถอื่นจะเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตร 

 

มาตรา ๖๑  ในเวลาท่ีมีแสงสว่างไม่เพียงพอท่ีผู้ขับข่ีจะมองเห็นรถท่ีจอดในทางเดินรถได้โดยชัดแจ้งใน
ระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตร ผู้ขับข่ีซึ่งจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางต้องเปิดไฟหรือใช้แสงสว่างตาม
ประเภท ลักษณะ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๖๒  ในทางเดินรถตอนใดท่ีมีทางรถไฟผ่าน ถ้าปรากฏว่า 

(๑) มีเครื่องหมายหรือสัญญาณระวังรถไฟแสดงว่ารถไฟก าลังจะผ่าน 

(๒) มีสิ่งปิดก้ันหรือมีเจ้าหน้าท่ีให้สัญญาณแสดงว่ารถไฟก าลังจะผ่าน 

(๓) มีเสียงสัญญาณของรถไฟหรือรถไฟก าลังแล่นผ่านเข้ามาใกล้อาจเกิดอันตรายในเมื่อจะขับรถผ่านไป 

ผู้ขับข่ีต้องลดความเร็วของรถและหยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่าห้าเมตร เมื่อรถไฟผ่านไปแล้ว
และมีเครื่องหมายหรือสัญญาณให้รถผ่านได้ ผู้ขับข่ีจึงจะขับรถผ่านไปได้ 

 

มาตรา ๖๓  ในทางเดินรถตอนใดท่ีมีทางรถไฟผ่านไม่ว่าจะมีเครื่องหมายระวังรถไฟหรือไม่ ถ้าทางรถไฟ
นัน้ไม่มีสัญญาณระวังรถไฟหรือสิ่งปิดก้ัน ผู้ขับข่ีต้องลดความเร็วของรถและหยุดรถห่างจากทางรถไฟในระยะไม่
น้อยกว่าห้าเมตร เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงจะขับรถผ่านไปได้ 

 

มาตรา ๖๔  ในขณะท่ีผู้ขับข่ีรถโรงเรียนหยุดรถในทางเดินรถเพื่อรับส่งนักเรียนข้ึนหรือลง ให้ผู้ขับข่ีซึ่ง
ขับรถอื่นตามมาในทิศทางเดียวกันหรือสวนกันกับรถโรงเรียนใช้ความระมัดระวังและลดความเร็วของรถ เมื่อเห็น
ว่าปลอดภัยจึงให้ขับรถผ่านไปได้ 
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มาตรา ๖๕  เมื่อเจ้าพนักงานจราจรได้ประกาศก าหนดให้ช่องเดินรถใดเป็นชอ่งเดินรถประจ าทาง ผู้ขับข่ี
รถโดยสารประจ าทางและรถบรรทุกคนโดยสารตามประเภทท่ีผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนด  ซึ่งอยู่ใน
ระหว่างรับส่งหรือบรรทุกคนโดยสาร ต้องขับข่ีรถภายในช่องเดินรถประจ าทาง และจะขับข่ีรถออกนอกช่องเดิน
รถประจ าทางได้เมื่อมีสิ่งกีดขวางอยู่ในช่องเดินรถประจ าทางนั้น หรือเมื่อต้องปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี 

รถบรรทุกคนโดยสารประเภทใดจะต้องเดินในช่องเดินรถประจ าทางให้เป็นไปตามท่ีผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในการประกาศก าหนดให้ช่องเดินรถใดเป็นช่องเดินรถประจ าทางตามวรรคหนึ่ง จะก าหนดเวลาการใช้
ช่องเดินรถประจ าทางไว้ด้วยก็ได้ 

กรณีจ าเป็นเก่ียวกับการจราจร เจ้าพนักงานจราจรมีอ านาจประกาศให้รถบรรทุกคนโดยสารประเภท
หนึ่งประเภทใดท่ีผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนดตามวรรคสอง จะต้องเดินในช่องเดินรถประจ าทางในทาง
สายใดตอนใดก็ได ้

[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 

มาตรา ๖๖  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีรถอื่นนอกจากรถโดยสารประจ าทางหรือรถบรรทุกคนโดยสารประเภทท่ีผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนด ขับรถในช่องเดินรถประจ าทาง เว้นแต่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ 

[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 
 

 

 

 
มาตรา ๖๗  ผู้ขับข่ีต้องขับรถด้วยอัตราความเร็วตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงหรือตามเครื่องหมาย

จราจรที่ได้ติดตั้งไว้ในทาง 

เครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไว้ตามวรรคหนึ่ง จะก าหนดอัตราความเร็วข้ันสูงหรือข้ันต่ าก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน
อัตราความเร็วท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๖๘  ผู้ขับข่ีซึ่งจะเลี้ยวรถ ให้รถอื่นแซงหรือผ่านข้ึนหน้า จอดรถ หยุดรถ หรือกลับรถ ต้องลด
ความเร็วของรถ 

 

มาตรา ๖๙  ผู้ขับข่ีซึ่งขับรถในทางเดินรถบนเนินเขา บนสะพาน ท่ีเชิงสะพาน ท่ีแคบ ทางโค้ง ทางลาด 
ท่ีคับขัน หรือท่ีมีหมอก ฝน ฝุ่น หรือควัน จนท าให้ไม่อาจเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะหกสิบเมตร ต้องลดความเร็ว
ของรถในลักษณะท่ีจะให้เกิดความปลอดภัย 

 

มาตรา ๗๐  ผู้ขับข่ีซึ่งขับรถเข้าใกล้ทางร่วมทางแยก ทางข้าม เส้นให้รถหยุด หรือวงเวียน ต้องลด
ความเร็วของรถ 
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มาตรา ๗๑  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๖ เมื่อผู้ขับข่ีขับรถมาถึงทางร่วมทางแยก ให้ผู้ขับข่ี

ปฏิบัติดังนี ้
(๑) ถ้ามีรถอื่นอยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับข่ีต้องให้รถในทางร่วมทางแยกนั้นผ่านไปก่อน 

(๒) ถ้ามาถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกันและไม่มีรถอยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับข่ีต้องให้รถท่ีอยู่ทางด้าน
ซ้ายของตนผ่านไปก่อน เว้นแต่ในทางร่วมทางแยกใดมีทางเดินรถทางเอกตัดผ่านทางเดินรถทางโท ให้ผู้ขับข่ีซึ่ง
ขับรถในทางเอกมีสิทธิขับผ่านไปก่อน 

(๓)[๒๔] ถ้าสัญญาณจราจรไฟสีเขียวปรากฏข้างหน้า แต่ในทางร่วมทางแยกมีรถอื่นหยุดขวางอยู่จนไม่
สามารถผ่านพ้นทางร่วมทางแยกไปได้ ผู้ขับข่ีจะต้องหยุดรถท่ีหลังเส้นให้รถหยุดจนกว่าจะสามารถเคลื่อนรถผ่าน
พ้นทางร่วมทางแยกไปได ้(มาตรา ๗๑ (๓) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕) 

 

มาตรา ๗๒ [๒๕]  ทางเดินรถทางเอกได้แก่ทางเดินรถ ดังต่อไปนี้  (มาตรา ๗๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕) 

(๑) ทางเดินรถท่ีได้ติดตั้งเครื่องหมายจราจรแสดงว่าเป็นทางเดินรถทางเอก 

(๒) ทางเดินรถท่ีมีป้ายหยุดหรือป้ายท่ีมีค าว่า “ให้ทาง” ติดตั้งไว้ หรือทางเดินรถท่ีมีค าว่าหยุดหรือเส้น
หยุดซึ่งเป็นเส้นขาวทึบหรือเส้นให้ทางซึ่งเป็นเส้นขาวประบนผิวทาง ให้ทางเดินรถท่ีขวางข้างหน้าเป็นทางเดินรถ
ทางเอก 

(๓) ในกรณีท่ีไม่มีเครื่องหมายจราจรตาม (๑) หรือไม่มีป้ายหรือเส้นหรือข้อความบนผิวทางตาม (๒) ให้
ทางเดินรถท่ีมีช่องเดินรถมากกว่าเป็นทางเดินรถทางเอก 

(๔) ถนนท่ีตัดหรือบรรจบกับตรอกหรือซอย ให้ทางเดินรถท่ีเป็นถนนเป็นทางเดินรถทางเอก 

ทางเดินรถอื่นที่มิใช่ทางเดินรถทางเอกตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นทางเดินรถทางโท 
 

มาตรา ๗๓  ในกรณีท่ีวงเวียนใดได้ติดตั้งสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจร ผู้ขับข่ีต้องปฏิบัติตาม
สัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรนั้น 

ถ้าไม่มีสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรตามวรรคหนึ่ง เมื่อผู้ขับข่ีขับรถมาถึงวงเวียน ต้องให้สิทธิ
แก่ผู้ขับข่ีซึ่งขับรถอยู่ในวงเวียนทางด้านขวาของตนขับผ่านไปก่อน 

ในกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีเห็นสมควรเพื่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรจะให้สัญญาณ
จราจรเป็นอย่างอื่นนอกจากท่ีบัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองก็ได้  ในกรณีเช่นนี้ผู้ขับข่ีต้องปฏิบัติตาม
สัญญาณจราจรที่พนักงานเจ้าหน้าท่ีก าหนดให้ 

 

มาตรา ๗๔  ผู้ขับข่ีซึ่งขับรถออกจากทางส่วนบุคคลหรือทางเดินรถในบริเวณอาคาร เมื่อจะขับรถผ่าน
หรือเลี้ยวสู่ทางเดินรถท่ีตัดผ่านต้องหยุดรถเพื่อให้รถท่ีก าลังผ่านทางหรือรถท่ีก าลังแล่นอยู่ในทางเดินรถผ่านไป
ก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงขับรถต่อไปได้ 
  

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A803/%A803-20-9999-update.htm#_ftn24
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A803/%A803-20-9999-update.htm#_ftn25


สื่อประกอบหลักสูตร ส่งเสริมวินัยจราจรของเยาวชน ในจงัหวัดเพชรบูรณ์   25 
 
 

 

 
มาตรา ๗๕  ในขณะท่ีผู้ขับข่ีขับรถฉุกเฉินไปปฏิบัติหน้าท่ี ผู้ขับข่ีมีสิทธิดังนี ้
(๑) ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ ใช้เสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นตามท่ีผู้บัญชาการ

ต ารวจแห่งชาติก าหนดไว้ 
(๒) หยุดรถหรือจอดรถ ณ ท่ีห้ามจอด 

(๓) ขับรถเกินอัตราความเร็วท่ีก าหนดไว้ 
(๔) ขับรถผ่านสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรใด ๆ ท่ีให้รถหยุด แต่ต้องลดความเร็วของรถให้ช้า

ลงตามสมควร 

(๕) ไม่ต้องปฏิบัติตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือข้อบังคับการจราจรเก่ียวกับช่องเดินรถ ทิศทางของ
การขับรถหรือการเลี้ยวรถท่ีก าหนดไว้ 

ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ผู้ขับข่ีต้องใช้ความระมัดระวังตามควรแก่กรณี 
[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก 

(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 
 

มาตรา ๗๖  เมื่อคนเดินเท้า ผู้ขับข่ี หรือผู้ข่ีหรือควบคุมสัตว์เห็นรถฉุกเฉินในขณะปฏิบัติหน้าท่ีใช้
ไฟสัญญาณแสงวับวาบ หรือได้ยินเสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นตามท่ีผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติก าหนดไว้ คนเดินเท้า ผู้ขับข่ี หรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์ต้องให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อนโดยปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

(๑) ส าหรับคนเดินเท้าต้องหยุดและหลบให้ชิดขอบทาง หรือข้ึนไปบนทางเขตปลอดภัย หรือไหล่ทางท่ี
ใกล้ที่สุด 

(๒) ส าหรับผู้ขับข่ีต้องหยุดรถหรือจอดรถให้อยู่ชิดขอบทางด้านซ้าย หรือในกรณีท่ีมีช่องเดินรถประจ า
ทางอยู่ทางด้านซ้ายสุดของทางเดินรถ ต้องหยุดรถหรือจอดรถให้อยูช่ิดช่องเดินรถประจ าทาง แต่ห้ามหยุดรถหรือ
จอดรถในทางร่วมทางแยก 

(๓) ส าหรับผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์ต้องบังคับสัตว์ให้หยุดชิดทาง แต่ห้ามหยุดในทางร่วมทางแยก 

ในการปฏิบัติตาม (๒) และ (๓) ผู้ขับข่ีและผู้ข่ีหรือควบคุมสัตว์ต้องรีบกระท าโดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท า
ได้และต้องใช้ความระมัดระวังตามควรแก่กรณี 

[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 

 

 

 
มาตรา ๗๗  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถทุกชนิดลากรถหรือจูงรถอื่นไปในทางเกินหนึ่งคัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาต

จากผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
วิธีลากรถหรือจูงรถ และการมีเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยในการลากรถหรือจูงรถให้ก าหนดใน

กฎกระทรวง 

[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 
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มาตรา ๗๘  ผู้ใดขับรถหรือข่ีหรือควบคุมสัตว์ในทางซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน

ของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นความผิดของผู้ขับข่ีหรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์หรือไม่ก็ตาม ต้องหยุดรถ หรือสัตว์ และให้ความ
ช่วยเหลือตามสมควร และพร้อมท้ังแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีใกล้เคียงทันที กับต้องแจ้งชื่อตัว 
ชื่อสกุล และที่อยู่ของตนและหมายเลขทะเบียนรถแก่ผู้ได้รับความเสียหายด้วย 

ในกรณีท่ีผู้ขับข่ีหรือผู้ข่ีหรือควบคุมสัตว์หลบหนีไปหรือไม่แสดงตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ณ สถานท่ีเกิด
เหตุ ให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้กระท าความผิดและให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจยึดรถคันท่ีผู้ขับข่ีหลบหนีหรือไม่
แสดงตนว่าเป็นผู้ขับข่ี จนกว่าคดีถึงท่ีสุดหรือได้ตัวผู้ขับข่ี ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่แสดงตัวต่อพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีภายในหกเดือนนับแต่วันเกิดเหตุ ให้ถือว่ารถนั้นเป็นทรัพย์สินซึ่งได้ใช้ในการกระท าความผิดหรือ
เกี่ยวกับการกระท าความผิด และให้ตกเป็นของรัฐ 

 

 

 
 

 
มาตรา ๗๙  ทางใดท่ีได้จัดท าไว้ส าหรับรถจักรยาน ผู้ขับข่ีรถจักรยานต้องขับในทางนั้น 

มาตรา ๘๐  รถจักรยานท่ีใช้ในทางเดินรถ ไหล่ทาง หรือทางท่ีจัดท าไว้ส าหรับรถจักรยาน ผู้ขับข่ี
รถจักรยานต้องจัดให้มี 

(๑) กระดิ่งท่ีให้เสียงสัญญาณได้ยินได้ในระยะไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร 

(๒) เครื่องห้ามล้อท่ีใช้การได้ดี เมื่อใช้สามารถท าให้รถจักรยานหยุดได้ทันที 

(๓) โคมไฟติดหน้ารถจักรยานแสงขาวไม่น้อยกว่าหนึ่งดวงท่ีให้แสงไฟส่องตรงไปข้างหน้าเห็นพื้นทางได้
ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่าสิบห้าเมตร และอยู่ในระดับต่ ากว่าสายตาของผู้ขับข่ีซึ่งขับรถสวนมา 

(๔) โคมไฟติดท้ายรถจักรยานแสงแดงไม่น้อยกว่าหนึ่งดวงท่ีให้แสงสว่างตรงไปข้างหลังหรือติดวัตถุ
สะท้อนแสงสีแดงแทน ซึ่งเมื่อถูกไฟส่องให้มีแสงสะท้อน 

 

มาตรา ๘๑  ในเวลาต้องเปิดไฟตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๖๑ ผู้ขับข่ีรถจักรยานอยู่ในทางเดินรถ ไหล่
ทาง หรือทางท่ีจัดท าไว้ส าหรับรถจักรยานต้องจุดโคมไฟแสงขาวหน้ารถเพื่อให้ผู้ขับข่ีหรือคนเดินเท้า  ซึ่งขับรถ
หรือเดินสวนมาสามารถมองเห็นรถ 

 

มาตรา ๘๒  ผู้ขับข่ีรถจักรยานต้องขับให้ชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถ ไหล่ทาง หรือทางท่ีจัดท า
ไว้ส าหรับรถจักรยานให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ แต่ในกรณีท่ีมีช่องเดินรถประจ าทางด้านซ้ายสุดของทางเดินรถ
ต้องขับข่ีรถจักรยานให้ชิดช่องเดินรถประจ าทางนั้น 

 

มาตรา ๘๓  ในทางเดินรถ ไหลท่าง หรือทางท่ีจัดท าไว้ส าหรับรถจักรยาน ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีรถจักรยาน 

(๑) ขับโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน 

(๒) ขับโดยไม่จับคันบังคับรถ 

(๓) ขับขนานกันเกินสองคัน เว้นแต่ขับในทางท่ีจัดไว้ส าหรับรถจักรยาน 

(๔) ขับโดยนั่งบนท่ีอื่นอันมิใช่อานที่จัดไว้เป็นท่ีนั่งตามปกติ 
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(๕) ขับโดยบรรทุกบุคคลอื่น เว้นแต่รถจักรยานสามล้อส าหรับบรรทุกคน   ท้ังนี้ ตามเงื่อนไขท่ีเจ้า
พนักงานจราจรก าหนด 

(๖) บรรทุก หรือถือสิ่งของ หีบห่อ หรือของใด ๆ ในลักษณะท่ีเป็นการกีดขวางการจับคันบังคับรถหรือ
อันอาจจะเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน 

(๗) เกาะหรือพ่วงรถอื่นท่ีก าลังแล่นอยู่ 
 

มาตรา ๘๔  เว้นแต่บทบัญญัติในลักษณะนี้จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ให้ผู้ขับข่ีรถจักรยานปฏิบัติตาม
มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ 
มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ 
มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ 
มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๙ มาตรา ๗๐ 
มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ (๒) มาตรา ๗๘ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๗ และ
มาตรา ๑๓๓ ด้วยโดยอนุโลม 

 

 

 

 
 

มาตรา ๘๕  ห้ามมิให้เจ้าของรถบรรทุกคนโดยสารหรือผูขั้บข่ีรถบรรทุกคนโดยสารรบับรรทุกศพหรือคน
ท่ีเป็นโรคเรื้อนหรือโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อร่วมไปกับคนโดยสารอื่น เว้นแต่ 

(๑) ในกรณีท่ีรถบรรทุกคนโดยสารนั้นไม่ใช้บรรทุกคนโดยสารอื่น  จะบรรทุกคนท่ีเป็นโรคเรื้อนหรือ
โรคติดต่อที่ต้องแจ้งความตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อก็ได้ 

(๒) ในกรณีท่ีรถบรรทุกคนโดยสารนั้นไม่ใช้บรรทุกคนโดยสารอื่น จะบรรทุกศพร่วมไปกับญาติหรือผู้มี
หน้าท่ีเกี่ยวข้องกับศพนั้นก็ได้ 

 

มาตรา ๘๖  ห้ามมิให้เจ้าของรถบรรทุกคนโดยสาร ผู้ขับข่ีรถบรรทุกคนโดยสาร ผู้เก็บค่าโดยสาร หรือ
บุคคลใดท่ีมีส่วนได้เสียเก่ียวกับรถบรรทุกคนโดยสาร เรียกให้คนข้ึนรถโดยส่งเสียงอื้ออึง หรือในลักษณะท่ีก่อ
ความร าคาญให้แก่คนโดยสารหรือผู้อื่น หรือต้อน ดึง เหนี่ยว หรือยึดยื้อ คนหรือสิ่งของของคนนั้นเพื่อให้คนข้ึน
รถบรรทุกคนโดยสารคันใดคันหนึ่ง 

 

มาตรา ๘๗  ห้ามมิให้เจ้าของรถบรรทุกคนโดยสาร ผู้ขับข่ีรถบรรทุกคนโดยสาร หรือผู้เก็บค่าโดยสาร 
ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

 

มาตรา ๘๘  ผู้ขับข่ีรถบรรทุกคนโดยสารต้องหยุดรถและส่งคนโดยสารที่เครื่องหมายหยุดรถประจ าทาง
หรือ ณ สถานท่ีตามท่ีตกลงกันไว้ แล้วแต่กรณี 

 

มาตรา ๘๙  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีรถบรรทุกคนโดยสารหรือผู้เก็บค่าโดยสารรับบรรทุกคนโดยสารเกินจ านวน
ท่ีกฎหมายก าหนด 

ในการนับจ านวนคนโดยสารให้ถือว่าเด็กอายุไม่เกินสิบปีจ านวนสองคนเท่ากับคนโดยสารหนึ่งคน 
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มาตรา ๙๐  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีรถบรรทุกคนโดยสาร 

(๑) ขับรถเที่ยวเร่หาคนข้ึนรถ 

(๒) จอดรถเป็นคันหัวแถวของรถคันอื่นห่างจากเครื่องหมายจราจรเกินหน่ึงเมตร 

(๓) จอดรถห่างจากท้ายรถคันหน้าเกินหนึ่งเมตร 
 

มาตรา ๙๑  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีรถบรรทุกคนโดยสารหรือผู้เก็บค่าโดยสาร 

(๑) สูบบุหรี่หรือคุยกันในขณะขับรถหรือในขณะท าหน้าท่ีเก็บค่าโดยสาร 

(๒) กล่าววาจาไม่สุภาพ เสียดสี ดูหมิ่น ก้าวร้าว หรือแสดงกิริยาในลักษณะดังกล่าวต่อคนโดยสารหรือผู้อื่น 
 

มาตรา ๙๒  เมื่อจะเติมน้ ามันเชื้อเพลงิชนดิไวไฟที่มีจุดวาบไฟในอณุหภูมิยี่สิบเอ็ดองศาเซลเซียส หรือต่ า
กว่านั้น ผู้ขับข่ีรถบรรทุกคนโดยสารต้องหยุดเครื่องยนต์และต้องให้คนโดยสารลงจากรถทุกคนด้วย 
 

 

 

 

 

มาตรา ๙๓  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีรถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร เว้นแต่การบรรทุกนั้นน่าจะ
ก่อให้เกิดอันตรายแก่ตนหรือแก่คนโดยสาร 

ในกรณีที่ผู้ขับข่ีรถแท็กซี่มีความประสงค์จะไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารให้แสดงป้ายงดรับจ้างบรรทุกคน
โดยสาร 

วิธีการแสดงป้ายและลักษณะของป้ายงดรับจ้างบรรทุกคนโดยสารให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
 

มาตรา ๙๔  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีรถแท็กซี่รับบรรทุกคนโดยสารเกินจ านวนท่ีได้ก าหนดไว้ในใบอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 

ในการนับจ านวนคนโดยสารให้ถือว่าเด็กอายุไม่เกินสิบปีจ านวนสองคนเท่ากับคนโดยสารหนึ่งคน 
 

มาตรา ๙๕  ห้ามมิให้ผู้ใด 

(๑) เรียกให้คนข้ึนรถแท็กซี่โดยส่งเสียงอื้ออึงหรือในลักษณะท่ีก่อความร าคาญให้แก่คนโดยสารหรือผู้อื่น 

(๒) ต้อน ดึง เหนี่ยว หรือยึดยื้อคนหรือสิ่งของของคนนั้น เพื่อให้คนข้ึนรถแท็กซี่คันใดคันหนึ่ง 
 

มาตรา ๙๖  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีรถแท็กซี่เรียกเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่ปรากฏจากมาตรแท็กซี่ 
ลักษณะและวิธีการใช้มาตรแท็กซี่ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๙๗  คนโดยสารต้องช าระค่าโดยสารตามอัตราท่ีปรากฏจากมาตรแท็กซี่ 
 

มาตรา ๙๘  บทบัญญัติมาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗ จะใช้บังคับในท้องที่ใด และจะใช้บังคับกับรถแท็กซี่
ทุกประเภทหรือบางประเภทโดยมีเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ในท้องท่ีใดท่ีมิได้มีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีรถแท็กซี่ในท้องท่ีนั้นเรียก
เก็บค่าโดยสารเกินราคาท่ีตกลงกันไว้กับคนโดยสาร และคนโดยสารต้องช าระค่าโดยสารตามท่ีตกลงไว้นั้น 

บทบัญญัติในวรรคสองให้ใช้บังคับแก่กรณีของรถแท็กซี่ประเภทท่ีมิได้ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาตาม
วรรคหนึ่งด้วย 
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มาตรา ๙๙  ในขณะขับรถ ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีรถแท็กซี่ 
(๑) สูบบุหรี ่เปิดวิทยุ หรือกระท าด้วยประการใด ๆ ในลักษณะท่ีก่อความร าคาญให้แก่คนโดยสาร 

(๒) ยื่นมือ แขน หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายออกนอกรถ เว้นแต่เป็นการกระท าเพื่อให้สัญญาณตาม
มาตรา ๓๗ 

(๓) จับคันบังคับรถด้วยมือเพียงข้างเดียว เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น 

(๔) ใช้เสียงสัญญาณเมื่อเข้าไปในบริเวณโรงพยาบาล สถานท่ีท างาน หรือสถานศึกษา 

(๕) ใช้เสียงสัญญาณแตรเพื่อเร่งรถอื่น 

(๖) แซงหรือตัดหน้ารถอื่นในลักษณะฉวัดเฉวียนเป็นท่ีน่าหวาดเกรงว่าจะเกิดอันตราย 

(๗) ขับรถเข้าในบริเวณบ้านของผู้อื่น 

(๘) รับคนโดยสารภายในบริเวณที่เจ้าพนักงานจราจรได้ก าหนดเครื่องหมายจราจรห้ามรับคนโดยสาร 

(๙) กล่าววาจาไม่สุภาพ เสียดสี ดูหมิ่น ก้าวร้าว หรือแสดงกริยาในลักษณะดังกล่าวต่อคนโดยสารหรือ
ผู้อื่น 

 

มาตรา ๑๐๐  ผู้ขับข่ีรถแท็กซี่ต้องพาคนโดยสารไปยังสถานท่ีท่ีว่าจ้างตามเส้นทางท่ีสั้นท่ีสุดหรือเส้นทาง
ท่ีไม่อ้อมเกินควร และต้องส่งคนโดยสาร ณ สถานท่ีตามท่ีตกลงกันไว้ 

ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีรถแท็กซี่พาคนโดยสารไปทอดทิ้งระหว่างทางไม่ว่าด้วยประการใด ๆ 
 

มาตรา ๑๐๑  ผู้ขับข่ีรถแท็กซี่ต้องแต่งกายและมีเครื่องหมายเย็บติดหรือปักไว้ที่เครื่องแต่งกาย 

ลักษณะเครื่องแต่งกายและเครื่องหมายให้เป็นไปตามท่ีผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติประกาศก าหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา 

ความในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศของผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติใช้บังคับ 

[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 

มาตรา ๑๐๒  เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควร ให้ผู้ประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยใช้รถแท็กซี่ใน
ท้องที่ใดต้องจอดพักรถ ณ สถานท่ีท่ีใดเป็นการเฉพาะก็ให้กระท าได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ให้ระบุท้องที่ และวิธีการเก่ียวกับการจัดให้มีท่ีจอดพักรถด้วย 
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มาตรา ๑๐๓  ทางใดท่ีมีทางเท้าหรือไหล่ทางอยู่ข้างทางเดินรถ ให้คนเดินเท้าเดินบนทางเท้าหรือไหล่

ทาง ถ้าทางนั้นไม่มีทางเท้าอยู่ข้างทางเดินรถให้เดินริมทางด้านขวาของตน 
 

มาตรา ๑๐๔  ภายในระยะไม่เกินหนึ่งร้อยเมตรนับจากทางข้าม ห้ามมิให้คนเดินเท้าข้ามทางนอกทางข้าม 
 

มาตรา ๑๐๕  คนเดินเท้าซึ่งประสงค์จะข้ามทางเดินรถในทางข้ามท่ีมีไฟสัญญาณจราจรควบคุมคนเดิน
เท้า ให้ปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรที่ปรากฏต่อหน้าดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีแดง ไม่ว่าจะมีรูปหรือข้อความเป็นการห้ามมิให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถ
ด้วยหรือไม่ก็ตาม ให้คนเดินเท้าหยุดรออยู่บนทางเท้า บนเกาะแบ่งทางเดินรถหรือในเขตปลอดภัย เว้นแต่ทางใด
ท่ีไม่มีทางเท้า ให้หยุดรอบนไหล่ทางหรือขอบทาง 

(๒) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียว ไม่ว่าจะมีรูปหรือข้อความเป็นการอนุญาตให้คนเดินเท้าข้ามทางเดิน
รถด้วยหรือไม่ก็ตาม ให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถได้ 

(๓) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวกระพริบทางด้านใดของทาง ให้คนเดินเท้าท่ียังมิได้ข้ามทางเดินรถ
หยุดรอบนทางเท้า บนเกาะแบ่งทางเดินรถหรือในเขตปลอดภัย แต่ถ้าก าลังข้ามทางเดินรถ ให้ข้ามทางเดินรถ
โดยเร็ว 

 

มาตรา ๑๐๖  คนเดินเท้าซึ่งประสงค์จะข้ามทางเดินรถในทางข้ามหรือทางร่วมทางแยกท่ีมีสัญญาณ
จราจรควบคุมการใช้ทางให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีแดงให้รถหยุดทางด้านใดของทาง ให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถตามท่ีรถ
หยุดนั้น และต้องข้ามทางเดินรถภายในทางข้าม 

(๒) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวให้รถผ่านทางด้านใดของทาง ห้ามมิให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถด้านนั้น 

(๓) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเหลืองอ าพันหรือไฟสีเขียวกระพริบทางด้านใดของทาง ให้คนเดินเท้าท่ียัง
มิได้ข้ามทางเดินรถหยุดรอบนทางเท้าบนเกาะแบ่งทางเดินรถ หรือในเขตปลอดภัย แต่ถ้าก าลังข้ามทางเดินรถอยู่
ในทางข้าม ให้ข้ามทางเดินรถโดยเร็ว 

 

มาตรา ๑๐๗  คนเดินเท้าซึ่งประสงค์จะข้ามทางเดินรถในทางท่ีมีพนักงานเจ้าหน้าท่ีแสดงสัญญาณ
จราจรให้ปรากฏไม่ว่าจะเป็นสัญญาณด้วยมือและแขน หรือเสียงสัญญาณนกหวดี ให้ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๖ โดย
อนุโลม 

 

มาตรา ๑๐๘  ห้ามมิให้ผู้ใดเดินแถว เดินเป็นขบวนแห่ หรือเดินเป็นขบวนใด ๆ ในลักษณะท่ีเป็นการกีด
ขวางการจราจร เว้นแต่ 

(๑) เป็นแถวทหารหรือต ารวจ ท่ีมีผู้ควบคุมตามระเบียบแบบแผน 

(๒) แถวหรือขบวนแห่หรือขบวนใด ๆ ท่ีเจ้าพนักงานจราจรได้อนุญาตและปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีเจ้า
พนักงานจราจรก าหนด 

 

มาตรา ๑๐๙  ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ บนทางเท้าหรือทางใด ๆ ซึ่งจัดไว้ส าหรับคนเดิน
เท้าในลักษณะท่ีเป็นการกีดขวางผู้อื่นโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
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มาตรา ๑๑๐  ห้ามมิให้ผู้ใดซื้อ ขาย แจกจ่าย หรือเรี่ยไรในทางเดินรถหรือออกไปกลางทางโดยไม่มีเหตุ
อันสมควรหรือเป็นการกีดขวางการจราจร 

 

 

 

 
มาตรา ๑๑๑  ห้ามมิให้ผู้ใดข่ี จูง ไล่ต้อน หรือปล่อยสัตว์ไปบนทางในลักษณะท่ีเป็นการกีดขวาง

การจราจร และไม่มีผู้ควบคุมเพียงพอ 
  
มาตรา ๑๑๒  การข่ี จูง หรือไล่ต้อนสัตว์ไปบนทาง ให้ผู้ ข่ีหรือควบคุมสัตว์ปฏิบัติตามบทแห่ง

พระราชบัญญัตินี้ว่าด้วยรถโดยอนุโลม 
 

มาตรา ๑๑๓  เจ้าพนักงานจราจรมีอ านาจออกค าสั่งห้ามข่ี จูง ไล่ต้อน หรือปล่อยสัตว์ไปบนทางใด ๆ 
เมื่อพิจารณาเห็นว่าการข่ี จูง ไล่ต้อนหรือปล่อยสัตว์ดังกล่าวจะกีดขวางการจราจรหรือจะก่อให้เกิดความสกปรก
บนทาง 

 

มาตรา ๑๑๔  ห้ามมิให้ผู้ใดวาง ตั้ง ยื่น หรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือกระท าด้วยประการใด ๆ ในลักษณะ
ท่ีเป็นการกีดขวางการจราจร เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจร แต่เจ้าพนักงานจราจรจะ
อนุญาตได้ต่อเมื่อมีเหตุอันจ าเป็นและเป็นการชั่วคราวเท่านั้น 

ผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง นอกจากจะมีความผิดตามมาตรา ๑๔๘ แล้ว เจ้าพนักงานจราจรมี
อ านาจสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางดังกล่าวได้  ถ้าไม่ยอมรื้อถอนหรือเคลื่อนย้าย ให้เจ้า
พนักงานจราจรมีอ านาจรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายได้ 

 

มาตรา ๑๑๕  ห้ามมิให้ผู้ใดแบก หาม ลาก หรือน าสิ่งของไปบนทางในลักษณะท่ีเป็นการกีดขวาง
การจราจร 
 

ลักษณะ ๑๔ 
 

 

มาตรา ๑๑๖  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีรถม้าหรือเกวียนหรือเลื่อนท่ีเทียมด้วยสัตว์จอดรถม้าหรือเกวียนหรือเลื่อน
ในทางโดยไม่มีผู้ควบคุม เว้นแต่ได้ผูกสัตว์ท่ีเทียมนั้นไว้ไม่ให้ลากรถม้าหรือเกวียนหรือเลื่อนต่อไปได้ 

 

มาตรา ๑๑๗  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีรถม้าปล่อยสายบังเหียนในเวลาขับรถม้า 
 

มาตรา ๑๑๘  การขับรถม้าหรือเกวียนหรือเลื่อนท่ีเทียมด้วยสัตว์  ให้ผู้ ขับข่ีปฏิบัติตามบทแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ว่าด้วยรถโดยอนุโลม 
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มาตรา ๑๑๙  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีรถเข้าไปในเขตปลอดภัย เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นและได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

 
 

 

 

มาตรา ๑๒๐  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีขับรถถอยหลังในลักษณะท่ีไม่ปลอดภัยหรือเป็นการกีดขวางการจราจร 

มาตรา ๑๒๑  ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ต้องนั่งคร่อมบนอานท่ีจัดไว้ส าหรับให้ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์น่ัง ถ้า
พนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ก าหนดไว้ในใบคู่มือจดทะเบียนให้บรรทุกคนโดยสารได้ คนโดยสารจะต้องนั่งซ้อนท้ายผู้ขับ
ข่ีรถจักรยานยนต ์และนั่งบนอานที่จัดไว้ส าหรับคนโดยสารหรือนั่งในท่ีนั่งพ่วงข้าง 

 

มาตรา ๑๒๒[๒๖]  ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์และคนโดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกท่ีจัดท าข้ึน
โดยเฉพาะเพื่อป้องกันอันตรายในขณะขับข่ีและโดยสารรถจักรยานยนต์  (มาตรา ๑๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐) 

ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ตามวรรคหนึ่งขับข่ีรถจักรยานยนต์ในขณะท่ีคนโดยสารรถจักรยานยนต์
มิได้สวมหมวกท่ีจัดท าขึ้นโดยเฉพาะเพื่อป้องกันอันตราย 

ลักษณะและวิธีการใช้หมวกเพื่อป้องกันอันตรายตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช หรือผู้นับถือลัทธิศาสนาอื่นท่ีใช้ผ้า
หรือสิ่งอื่นโพกศีรษะตามประเพณีนิยมน้ัน หรือบุคคลใดที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๑๒๓[๒๗]  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีรถยนต์ยอมให้ผู้อื่นนั่งท่ีนั่งตอนหน้าแถวเดียวกับท่ีนั่งผู้ขับข่ีรถยนต์เกิน
สองคน (มาตรา ๑๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘) 

ผู้ขับข่ีรถยนต์ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับท่ีนั่งในขณะขับข่ีรถยนต์  และต้องจัดให้คนโดยสาร
รถยนต์รัดร่างกายไว้กับท่ีนั่งด้วยเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารรถยนต์ และคนโดยสารรถยนต์ดังกล่าวต้องรัดร่างกาย
ด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับท่ีนั่งในขณะโดยสารรถยนต์ด้วย [๒๘] (มาตรา ๑๒๓ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่า
ด้วยการจราจรทางบก) 

ประเภทหรือชนิดของรถยนต์ ลักษณะและวิธีการใช้เข็มขัดนิรภัยตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามท่ีผู้
บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 

มาตรา ๑๒๔[๒๙]  ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าด้วยประการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ผู้ขับข่ีมองไม่เห็นทางด้านหน้า
หรือด้านข้างของรถได้โดยสะดวกในขณะขับรถ หรือในลักษณะท่ีเป็นการกีดขวางการควบคุมบังคับรถ (มาตรา 
๑๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕) 

ห้ามมิให้ผู้ใดเกาะ ห้อยโหน หรือยื่นส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายออกไปนอกตัวถังรถยนต์โดยไม่สมควร 
หรือนั่งหรือยืนในหรือบนรถยนต์ในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิดอันตราย ในขณะท่ีรถยนต์เคลื่อนท่ีอยู่ในทางเดินรถ 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A803/%A803-20-9999-update.htm#_ftn26
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A803/%A803-20-9999-update.htm#_ftn27
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A803/%A803-20-9999-update.htm#_ftn28
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A803/%A803-20-9999-update.htm#_ftn29
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ห้ามมิให้ผู้ใดข้ึนหรือลงรถโดยสารประจ าทาง รถบรรทุกคนโดยสาร รถโรงเรียน หรือรถแท็กซี่ ในขณะท่ี
รถดังกล่าวหยุดเพื่อรอสัญญาณไฟจราจรหรือหยุดเพราะติดการจราจร 

ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีหรือผู้เก็บค่าโดยสาร รถโดยสารประจ าทาง รถบรรทุกคนโดยสาร รถโรงเรียน หรือรถ
แท็กซี ่ยินยอมให้ผู้ใดกระท าการใด ๆ ตามวรรคสองหรือวรรคสาม 

 

มาตรา ๑๒๕  การขับรถผ่านทางแคบระหว่างภูเขาหรือระหว่างเนิน หรือการขับรถในทางเดินรถบน
ภูเขาหรือบนเนิน ผู้ขับข่ีต้องขับรถให้ชิดขอบทางด้านซ้าย และเมื่อถึงทางโค้งผู้ขับข่ีต้องใช้เสียงสัญญาณเพือ่เตือน
รถอื่นท่ีอาจสวนมา 

 

มาตรา ๑๒๖  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีใช้เกียร์ว่างหรือเหยียบคลัทช์ในขณะท่ีขับรถลงตามทางลาดหรือไหล่เขา 
 

มาตรา ๑๒๗  ห้ามมิให้ผู้ขับข่ีขับรถ 

(๑) ตามหลังรถฉุกเฉินซึ่งก าลังปฏิบัติหน้าท่ีในระยะต่ ากว่าห้าสิบเมตร 

(๒) ผ่านเข้าไปหรือจอดในบริเวณเขตปฏิบัติการดับเพลิง 

(๓) ทับสายสูบดับเพลิงท่ีไม่มีเครื่องป้องกันสายสูบในขณะเจ้าหน้าท่ีดับเพลิงปฏิบัติการตามหน้าท่ี  เว้น
แต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าหน้าท่ีดับเพลิงซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในขณะนั้น 

 

มาตรา ๑๒๘  ห้ามมิให้ผู้ใดวาง เท หรือท้ิงเศษแก้ว ตะปู ลวด น้ ามันหล่อลื่น กระป๋องหรือสิ่งอื่นใด 
หรือกระท าด้วยประการใด ๆ บนทางอันอาจท าให้เกิดอันตรายหรือเสียหายแก่ยานพาหนะหรือบุคคล หรือเป็น
การกีดขวางการจราจร 

 

มาตรา ๑๒๙  ผู้ใดรู้ว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามมาตรา ๑๒๘ อันอยู่ในความดูแลของตน ตก หก หรือไหลอยู่
บนทาง ผู้นั้นต้องจัดการเก็บกวาดของดังกล่าวออกจากทางทันที 

 

มาตรา ๑๓๐  ห้ามมิให้ผู้ใดเผา หรือกระท าด้วยประการใด ๆ ภายในระยะห้าร้อยเมตรจากทางเดินรถ 
เป็นเหตุให้เกิดควันหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะท่ีอาจท าให้ไม่ปลอดภัยแก่การจราจรในทางเดินรถนั้น 

 

มาตรา ๑๓๑  ผู้ใดเคลื่อนย้ายรถท่ีช ารุดหรอืหักพังออกจากทาง ผู้นั้นต้องจัดการเก็บสิ่งของที่ตกหล่นอัน
เนื่องจากความช ารุดหรือหักพังของรถออกจากทางทันที 

 

มาตรา ๑๓๒  ในขณะท่ีใช้รถโรงเรียนรับส่งนักเรียน เจ้าของรถหรือผู้ขับข่ีรถโรงเรียนต้องจัดให้มี
ข้อความ “รถโรงเรียน” ขนาดสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตรติดอยู่ด้านหน้าและด้านหลังของรถ 

ถ้ารถโรงเรียนมีไฟสัญญาณสีแดงปิดเปิดเป็นระยะติดไว้ด้านหน้าและด้านหลังของรถเพื่อให้รถท่ีสวนมา
หรือตามหลังเห็นได้โดยชัดเจน เมื่อน ารถนั้นไปใช้ในทางโดยไม่ได้ใช้รับส่งนักเรียน ให้งดใช้ไฟสัญญาณสีแดงและ
ต้องปิดคลุมข้อความว่า “รถโรงเรียน” 

 

มาตรา ๑๓๓  รถท่ีเข้าขบวนแห่ต่าง ๆ หรือรถท่ีน ามาใช้เฉพาะเพื่อการโฆษณาสินค้าหรือมหรสพท่ีแห่
หรือโฆษณาไปตามทาง จะต้องรับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร เว้นแต่ขบวนแห่หรือการโฆษณานั้นเป็นของ
ทางราชการ 

รถท่ีใช้โฆษณาสินค้าหรือมหรสพดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ถ้าเข้าขบวนแห่ท่ีรับอนุญาตแล้ว และในการ
อนุญาตนั้นได้ระบุรถท่ีว่านี้ไว้ด้วยแล้ว รถนั้นไม่จ าต้องได้รับอนุญาต 
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มาตรา ๑๓๔[๓๐]  ห้ามมิให้ผู้ใดแข่งรถในทาง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจร 

ห้ามมิให้ผู้ใดจัด สนับสนุน หรือส่งเสริมให้มีการแข่งรถในทาง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสอืจากเจ้า
พนักงานจราจร (มาตรา ๑๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕) 

 
 

 

 

 

มาตรา ๑๓๕  เพื่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร เจ้าพนักงานจราจรมีอ านาจก าหนดให้
บริเวณหรือพื้นที่ใดท่ีเจ้าของท่ีดินได้เปิดให้ประชาชนใช้ในการจราจรเป็นทางตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

มาตรา ๑๓๖  ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติมีอ านาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตามท่ีจะก าหนดและผ่าน
การอบรมตามหลักสูตรอาสาจราจร เพื่อให้ท าหน้าท่ีช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการอบรม รายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาจราจร และหน้าท่ี
ของอาสาจราจร ตลอดจนเครื่องแบบ เครื่องหมาย ให้เป็นไปตามท่ีผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนด 

[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 

มาตรา ๑๓๗  ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายของอาสาจราจรตามพระราชบัญญัตินี้  ให้อาสา
จราจรเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

มาตรา ๑๓๘  ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดข้ึน ท าให้ไม่ปลอดภัย หรือไม่สะดวกในการจราจร
ในอาณาบริเวณใด เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจด าเนินการได้ตามท่ีเห็นสมควรและจ าเป็น
เกี่ยวกับการจราจรในอาณาบริเวณนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรดังต่อไปนี ้

(๑) ห้ามรถทุกชนิดหรือบางชนิดหรือคนเดินเท้าเดินในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด 

(๒) ห้ามหยุดหรือจอดรถในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด 

(๓) ห้ามเลี้ยวรถ กลับรถ หรือถอยหลังรถ ในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด 

(๔) ก าหนดทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใดให้รถเดินได้ทางเดียว 

ท้ังนี ้ชั่วระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็น 
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มาตรา ๑๓๙  ในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใดท่ีเจ้าพนักงานจราจรเห็นว่าถ้าได้ออกประกาศ
ข้อบังคับหรือระเบียบเก่ียวกับการจราจรแล้วจะเป็นการปลอดภัย และสะดวกในการจราจร ให้เจ้าพนักงาน
จราจรมีอ านาจออกประกาศข้อบังคับ หรือระเบียบดังต่อไปน้ี 

(๑) ห้ามรถทุกชนิดหรือบางชนิดเดิน 

(๒) ห้ามหยุดหรือจอด 

(๓) ห้ามเลี้ยวรถ กลับรถ หรือถอยหลังรถ 

(๔) ก าหนดให้รถเดินได้ทางเดียว 

(๕) ก าหนดระยะเวลาจอดรถในทางแคบหรือที่คับขัน 

(๖) ก าหนดอัตราความเร็วของรถในทางภายในอัตราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(๗) ก าหนดช่องหรือแนวทางเดินรถข้ึนและล่อง 

(๘) ก าหนดทางเดินรถทางเอกและทางเดินรถทางโท 

(๙) ก าหนดการจอดรถหรือท่ีจอดพักรถ 

(๑๐) ก าหนดระเบียบการใช้ทางหรือช่องเดินรถส าหรับรถบางประเภท 

(๑๑) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการใช้รถโรงเรียน 

(๑๒) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการบรรทุกคนโดยสารส าหรับรถจักรยาน 

(๑๓) ควบคุมขบวนแห่หรือการชุมนุมสาธารณะ 

(๑๔) ควบคุมหรือห้ามเลี้ยวรถในทางร่วมทางแยก 

(๑๕) ขีดเส้นหรือท าเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง หรือติดต้ังสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจร 

(๑๖) ก าหนดระยะทางตอนใดให้ขับรถล้ าเข้าไปในเส้นก่ึงกลางของทางท่ีเจ้าพนักงานจราจรก าหนดไว้ได้ 
(๑๗) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการจอดรถท่ีช ารุด หักพัง ตลอดจนรถท่ีซ่อมแซมในทาง 

(๑๘) ก าหนดระเบียบการข้ามทางของคนเดินเท้าบนทางท่ีไม่มีทางข้าม 

(๑๙) ก าหนดการใช้โคมไฟ 

(๒๐) ก าหนดการใช้เสียงสัญญาณ 

(๒๑) ก าหนดระเบียบการอนุญาตและการใช้รถท่ีมีล้อหรือส่วนท่ีสัมผัสกับผิวทางไม่ใช่ยาง 
 

มาตรา ๑๔๐[๓๑]  (มาตรา ๑๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี  ๔) พ.ศ. 
๒๕๓๕) 

เมื่อเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีพบด้วยตนเองหรือโดยการใช้เครื่องอุปกรณ์ใด ๆ ว่าผู้ขับ
ข่ีผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นอันเก่ียวกับรถนั้น ๆ จะว่ากล่าว 
ตักเตือนผู้ขับข่ี หรือออกใบสั่งให้ผู้ขับข่ีช าระค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบก็ได้ ในกรณีที่ไม่พบตัวผู้ขับข่ี ให้ติดหรือผูก
ใบสั่งไว้ท่ีรถท่ีผู้ขับข่ีเห็นได้ง่าย และถ้าไม่สามารถติดหรือผูกใบสั่งไว้ท่ีรถได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ส่งใบสั่งพร้อม
พยานหลักฐานโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิล าเนาของเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถภายใน
ระยะเวลาตามท่ีผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนด นับแต่วันที่เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีพบการ
กระท าความผิด และให้ถือว่าเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถได้รับใบสั่งนั้นเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันส่ง
[๓๒] (มาตรา ๑๔๐ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๗) 

ส าหรับความผิดท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๑๕๗/๑ มาตรา ๑๕๙ มาตรา ๑๖๐ มาตรา ๑๖๐ ทวิ และมาตรา 
๑๖๐ ตรี ห้ามมิให้ว่ากล่าวตักเตือนหรือท าการเปรียบเทียบ [๓๓] (มาตรา ๑๔๐ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐) 
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ในการออกใบสั่งให้ผู้ขับข่ีช าระค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบตามวรรคหน่ึง เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีจะเรียกเก็บใบอนุญาตขับข่ีไว้เป็นการชั่วคราวก็ได้ แต่ต้องออกใบรับแทนใบอนุญาตขับข่ีให้แก่ผู้ขับข่ีไว้ 
และเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องรีบน าใบอนุญาตขับข่ีท่ีเรียกเก็บไว้ไปส่งมอบพนักงาน
สอบสวนภายในแปดชั่วโมง นับแต่เวลาที่ออกใบสั่ง 

ใบรับแทนใบอนุญาตขับข่ีท่ีออกให้ตามวรรคสาม ให้ใช้แทนใบอนุญาตขับข่ีได้เป็นการชั่วคราวไม่เกินเจ็ด
วัน เมื่อเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือพนักงานสอบสวนได้ว่ากล่าวตักเตือนหรือท าการ
เปรียบเทียบปรับและผู้ขับข่ีได้ช าระค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบแล้ว ให้คืนใบอนุญาตขับข่ีทันที 

ในกรณีเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีออกใบสั่งแต่ไม่พบตัวผู้ขับข่ี ให้สันนิษฐานว่าเจ้าของ
รถหรือผู้ครอบครองรถเป็นผู้กระท าผิดดังกล่าว เว้นแต่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้อื่นเป็นผู้ขับข่ี 

การก าหนดจ านวนค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ
ก าหนด 

ใบสั่งและใบรับแทนใบอนุญาตขับข่ี ให้ท าตามแบบท่ีเจ้าพนักงานจราจรก าหนด 

[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 

มาตรา ๑๔๑[๓๔]  ผู้ขับข่ีหรือเจ้าของรถซึ่งได้รับใบสั่งตามมาตรา ๑๔๐ อาจเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี ้(มาตรา ๑๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕) 

(๑) ช าระค่าปรับตามจ านวนท่ีระบุไว้ในใบสั่งหรือตามจ านวนท่ีพนักงานสอบสวนแจ้งให้ทราบ  ณ 
สถานท่ีท่ีระบุไว้ในใบสั่งหรือสถานท่ีท่ีผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน
วัน เวลา ท่ีระบุไว้ในใบสั่ง 

(๒) ช าระค่าปรับตามจ านวนท่ีระบุไว้ในใบสั่งโดยการส่งธนาณัติ หรือการส่งตั๋วแลกเงินของธนาคารโดย
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน สั่งจ่ายให้แก่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติพร้อมด้วยส าเนาใบสั่งไปยังสถานท่ี และภายใน
วัน เวลา ท่ีระบุไว้ในใบสั่ง เมื่อผู้ได้รับใบสั่งได้ช าระค่าปรับครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้คดีเป็นอันเลิกกัน และในกรณี
ท่ีเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้เรียกเก็บใบอนุญาตขับข่ีไว้  ให้เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงาน
สอบสวนรีบจัดส่งใบอนุญาตขับข่ีท่ีเรียกเก็บไว้คืนให้แก่ผู้ได้รับใบสั่งโดยเร็ว  และให้ถือว่าใบรับการส่งธนาณัติ 
หรือใบรับการส่งตั๋วแลกเงินประกอบกับใบสั่งเป็นใบแทนใบอนุญาตขับข่ีได้เป็นเวลาสิบวัน นับแต่วันท่ีส่งธนาณัติ 
หรือตั๋วแลกเงินดังกล่าว วิธีการช าระค่าปรับโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและวธิกีารส่งใบอนุญาตขับข่ีคืนให้แก่
ผู้ได้รับใบสั่ง ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนด 

(๓)[๓๕] ในกรณีที่ไม่มีการเรียกเก็บใบอนุญาตขับข่ีโดยเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจา้หน้าท่ี ให้ช าระ
ค่าปรับตามจ านวนและภายในวันท่ีระบุไว้ในใบสั่ง โดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต หรือวิธีการ
อื่นโดยผ่านธนาคารหรือหน่วยบริการรับช าระเงินได้  ท้ังนี้ ตามวิธีการและสถานท่ีท่ีผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ
ก าหนด เมื่อผู้ได้รับใบสั่งได้ช าระค่าปรับครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้คดีเป็นอันเลิกกัน (มาตรา ๑๔๑ (๓) เพิ่มโดย
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙) 

[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙]  
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มาตรา ๑๔๑/๑[๓๖]  ในกรณีที่ผู้ขับข่ีหรือเจ้าของรถซึ่งได้รับใบสั่งไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔๑ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกมีหน้าท่ีและอ านาจ 
ดังต่อไปนี้ (มาตรา ๑๔๑/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง 
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก) 

(๑) ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีต าแหน่งตั้งแต่สารวัตรข้ึนไปมีหนังสือแจ้งการไม่ปฏิบัติตามใบสั่งและจ านวน
ค่าปรับท่ีค้างช าระให้ผู้ขับข่ีหรือเจา้ของรถทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีครบก าหนดช าระค่าปรับตามท่ีระบุใน
ใบสั่ง และให้ผู้ขับข่ีหรือเจ้าของรถท าการช าระค่าปรับท่ีค้างช าระด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามมาตรา ๑๔๑ 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง 

การแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ขับข่ีหรือเจ้าของรถ 
แล้วแต่กรณี ณ ภูมิล าเนาของผู้นั้น  ท้ังนี้ ตามแบบท่ีผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนดและให้ถือว่าผู้ขับข่ีหรือ
เจ้าของรถได้รับแจ้งเมื่อพ้นก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันท่ีส่ง 

(๒) ในกรณีที่ผู้ขับข่ีหรือเจ้าของรถคันใดไม่ช าระค่าปรับตาม (๑) ให้ด าเนินการ ดังต่อไปน้ี 

(ก) ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีแจ้งจ านวนค่าปรับท่ีค้างช าระพร้อมหลักฐานตาม (๑) ไปยังนายทะเบียน และ
ให้นายทะเบียนตรวจสอบข้อมูลและแจ้งให้ผู้มาติดต่อขอช าระภาษีประจ าปีส าหรับรถคันนั้นทราบ เพื่อไปช าระ
ค่าปรับท่ีค้างช าระภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง ถ้าผู้มาติดต่อขอช าระภาษีประจ าปีเป็นเพียงตัวแทน
เจ้าของรถ ให้ผู้มาติดต่อแจ้งให้เจ้าของรถทราบเพื่อไปช าระค่าปรับภายในระยะเวลาดังกล่าว   ในการนี้ ให้นาย
ทะเบียนรับช าระภาษีประจ าปีส าหรับรถคันนั้นไว้โดยออกหลักฐานชั่วคราวแทนการออกเครื่องหมายแสดงการ
เสียภาษีประจ าปีให้เจ้าของรถหรือตัวแทนเจ้าของรถแทน 

หลักฐานชั่วคราวตามวรรคหนึ่งให้ใช้แทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจ าปีโดยให้มีอายุสามสิบวัน
นับแต่วันที่นายทะเบียนได้ออกให้ 

(ข) ในกรณีท่ีเจ้าของรถได้ช าระค่าปรับท่ีค้างช าระครบถ้วนภายในระยะเวลาตามท่ีก าหนดใน  (ก) ให้
เจ้าของรถหรือตัวแทนเจ้าของรถน าหลักฐานแสดงการช าระค่าปรับท่ีได้รับจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีมาแสดงต่อ
นายทะเบียนเพื่อให้ออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจ าปีส าหรับรถคันนั้น 

(ค) ในกรณีท่ีเจ้าของรถหรือตัวแทนเจ้าของรถท่ีได้รับหนังสือแจ้งตาม (ก) ประสงค์จะช าระค่าปรับใน
วันท่ีมาติดต่อขอช าระภาษีประจ าปี ให้นายทะเบียนมีอ านาจรับช าระค่าปรับตามจ านวนท่ีค้างช าระแทนได้ โดย
ให้นายทะเบียนรับช าระภาษีประจ าปีส าหรับรถคันนั้นและออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจ าปีให้เจ้าของ
รถหรือตัวแทนเจ้าของรถ 

(ง) ในกรณีที่เจ้าของรถไม่ช าระค่าปรับท่ีค้างช าระหรือช าระไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน (ก) 
ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีแจ้งนายทะเบียนให้งดการออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจ าปีส าหรับรถคันนั้น  
และแจ้งให้พนักงานสอบสวนด าเนินการตามหน้าท่ีและอ านาจต่อไป 

ในกรณีท่ีผู้ขับข่ีหรือเจ้าของรถผู้ใดเห็นว่า ตนมิได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
นี้หรือกฎหมายอื่นอันเก่ียวกับรถนั้น ให้ท าหนังสือโต้แย้งข้อกล่าวหานั้นภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจาก
นายทะเบียนตาม (ก) ส่งไปยังสถานท่ีท่ีระบุไว้ในใบสั่งหรือสถานท่ีท่ีผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ท้ังนี้ การท าหนังสือโต้แย้งให้ใช้วิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือส านักงานต ารวจ
แห่งชาติจะก าหนดวิธีการอื่นใดด้วยก็ได้ 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือเจ้าพนักงานจราจรได้รับหนังสือโต้แย้งตามวรรคสองหากพนักงานเจ้าหน้าท่ี
หรือเจ้าพนักงานจราจรยังคงยืนยันและเห็นสมควรด าเนินคดีต่อผู้ขับข่ีหรือเจ้าของรถผู้นั้นให้ส่งเรื่องไปยัง
พนักงานสอบสวนเพื่อด าเนินการฟ้องต่อศาลต่อไป แล้วแจ้งผลให้ผู้ขับข่ีหรือเจ้าของรถทราบ 
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เมื่อได้มีการช าระค่าปรับครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้คดีเป็นอันเลิกกัน และในกรณีท่ีมีการเรียกเก็บ
ใบอนุญาตขับข่ีไว้ ให้ผู้ขับข่ีน าหลักฐานการช าระค่าปรับไปขอรับใบอนุญาตขับข่ีคืนจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้เรียก
เก็บ  ท้ังนี้ ในระหว่างท่ียังไม่ได้รับใบอนุญาตขับข่ีคืน ให้ถือว่าหลักฐานแสดงการช าระค่าปรับเป็นใบแทน
ใบอนุญาตขับข่ีมีก าหนดสิบวันนับแต่วันที่ช าระค่าปรับ 

การรับช าระและการน าส่งเงินค่าปรับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานต ารวจแห่งชาติและกรมการ
ขนส่งทางบกก าหนด 

เงินท่ีได้รับตามวรรคหนึ่ง (๒) (ก) ให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบกหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายหักไว้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บหรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในอัตราร้อยละห้าของจ านวนเงินท่ีได้รับโดยให้น าไปใช้
จ่ายได้เช่นเดียวกับเงินงบประมาณตามระเบียบท่ีอธิบดีกรมการขนส่งทางบกก าหนดส่วนเงินท่ีเหลือให้น าส่ง
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

การด าเนินการใด ๆ ของพนักงานเจ้าหน้าท่ีและนายทะเบียนตามมาตรานี้  สามารถใช้วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามท่ีส านักงานต ารวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกก าหนด 

 

มาตรา ๑๔๒[๓๗]  เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจสั่งให้ผู้ขับข่ีหยุดรถในเมื่อ (มาตรา 
๑๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗) 

(๑) รถนั้นมีสภาพไม่ถูกต้องตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๖ 

(๒) เห็นว่าผู้ขับข่ีหรือบุคคลใดในรถนั้นได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎหมายอันเกี่ยวกับรถนั้น ๆ 

ในกรณีท่ีมีพฤติการณ์อันควรเชื่อว่าผู้ขับข่ีฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ (๑) หรือ (๒) ให้เจ้าพนักงานจราจร 
พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีสั่งให้มีการทดสอบผู้ขับข่ีดังกล่าวว่าหย่อนความสามารถในอันท่ีจะขับ
หรือเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นหรือไม่ 

ในกรณีท่ีผู้ขับข่ีตามวรรคสองไม่ยอมให้ทดสอบ ให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีมีอ านาจกักตัวผู้นั้นไว้ด าเนินการทดสอบได้ภายในระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็นแห่งกรณีเพื่อให้การทดสอบ
เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว หากผู้นั้นยอมให้ทดสอบและผลการทดสอบปรากฏว่าไม่ได้ฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ (๑) หรือ (๒) ก็
ให้ปล่อยตัวไปทันที 

ในกรณีที่มีพฤติการณ์อันควรเชื่อว่าผู้ขับข่ีขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น หากผู้นั้นยังไม่ยอม
ให้ทดสอบตามวรรคสามโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ (๒) 

การทดสอบตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรา ๑๔๓  ถ้าปรากฏว่าผู้ขับข่ีน ารถท่ีมีสภาพไม่ถูกต้องตามมาตรา ๖ ไปใช้ในทาง นอกจากจะต้อง
รับโทษตามบทบัญญัตินั้น ๆ แล้ว เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของรถ
หรือผู้ขับข่ีซ่อมหรือแก้ไขรถให้ถูกต้อง 

 

มาตรา ๑๔๓ ทวิ[๓๘]  เจ้าพนักงานจราจร พนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือผู้ตรวจการมีอ านาจสั่งให้ผู้ขับข่ีหยุด
รถเพื่อท าการตรวจสอบในเมื่อรถนั้นมีสภาพไม่ถูกต้องตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐ ทวิ และมีอ านาจสั่งเป็น
หนังสือให้ระงับการใช้รถนั้นเป็นการชั่วคราว และให้เจ้าของรถหรือผู้ขับข่ีซ่อมหรือแก้ไขรถให้ถูกต้อง (มาตรา 
๑๔๓ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕) 

 

มาตรา ๑๔๔[๓๙]  เมื่อเจ้าของรถหรือผู้ขับข่ีได้ซ่อมหรือแก้ไขรถถูกต้องตามค าสั่งเจ้าพนักงานจราจร 
พนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือผู้ตรวจการ ซึ่งสั่งตามมาตรา ๑๔๓ หรือมาตรา ๑๔๓ ทวิ แล้ว ให้น ารถไปให้เจ้าพนักงาน
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จราจรหรือผู้ท่ีผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติแต่งตั้งให้มีอ านาจตรวจรถตรวจรับรอง เจ้าของรถหรือผู้ขับข่ีจะน ารถ
ออกใช้ในทางได้เมื่อได้รับใบตรวจรับรอง (มาตรา ๑๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี 
๔) พ.ศ. ๒๕๓๕) 

การตรวจรับรองรถตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 

มาตรา ๑๔๕  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกจากความผิดท่ีก าหนดโทษไว้ในมาตรา ๑๕๗/
๑ มาตรา ๑๕๙ มาตรา ๑๖๐ มาตรา ๑๖๐ ทวิ และมาตรา ๑๖๐ ตรี ให้พนักงานสอบสวนผู้มีอ านาจท าการ
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอ านาจเปรียบเทียบหรือว่ากล่าวตักเตือนได้ [๔๐] (มาตรา 
๑๔๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐) 

ในกรณีท่ีผู้ขับข่ีได้ขับรถชนหรือโดนคนเดินเท้าท่ีข้ามทางนอกทางข้ามและอยู่ในระหว่างทางข้ามกับ
เครื่องหมายจราจรแสดงเขตทางข้าม หรือท่ีข้ามทางนอกทางข้ามโดยลอด ข้าม หรือผ่านสิ่งปิดก้ัน หรือแผงปิด
ก้ันท่ีเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีน ามาวางหรือตั้งอยู่บนทางเท้าหรือกลางถนน  เมื่อพนักงาน
สอบสวนมีเหตุผลอันควรเชื่อว่าผู้ขับข่ี ซึ่งเป็นผู้ต้องหาได้ใช้ความระมัดระวังตามความในมาตรา ๓๒ แล้ว ให้
พนักงานสอบสวนมีอ านาจปล่อยตัวผู้ต้องหาไปชั่วคราวโดยไม่มีประกันได้  เมื่อผู้ต้องหาหรือผู้มีประโยชน์
เกี่ยวข้องร้องขอ 

 

มาตรา ๑๔๖  เงินค่าปรับตามพระราชบัญญัตินี้ท่ีได้รับในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดใด หรือใน
ท้องถิ่นท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด ให้แบ่งให้แก่กรุงเทพมหานครหรือเทศบาลในจังหวัดนั้นเพื่อใช้ใน
การด าเนินการเก่ียวกับการจราจร ในอัตราร้อยละห้าสิบของจ านวนเงินค่าปรับ หรือให้ตกเป็นของท้องถ่ินท่ี
กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนดท้ังหมด 
 
 

 

 

 

 

มาตรา ๑๔๗  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๗๙ มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ 
มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๖ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๓๑ 
หรือมาตรา ๑๓๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท 

 

มาตรา ๑๔๘[๔๑]  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๐ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา 
๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๔ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ 
มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๓ วรรคสอง มาตรา ๗๔ 
มาตรา ๗๖ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๗ มาตรา ๘๘ มาตรา ๙๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๗ มาตรา ๑๐๑ 
มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๔ วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม มาตรา ๑๒๓ 
มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๒๙ หรือมาตรา ๑๓๓ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท (มาตรา ๑๔๘ 
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐) 
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ถ้าผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์กระท าความผิดตามมาตรา ๑๒๒ วรรคสอง ผู้กระท าต้องระวางโทษเป็นสอง
เท่าของโทษที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 

 

มาตรา ๑๔๙  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๘ วรรคสองหรือวรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 
 

มาตรา ๑๕๐  ผู้ใด 

(๑) ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศท่ีผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนดตามมาตรา ๘ วรรคสอง 
หรือมาตรา ๑๔ วรรคสอง 

(๒) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนดตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง 

(๓) ไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๑๘ 

(๔) ขัดค าสั่งเจ้าพนักงานจราจรซึ่งสั่งตามมาตรา ๑๑๓ หรือ 

(๕) ขัดค าสั่งเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งสั่งตามมาตรา ๑๔๐ วรรคสอง ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 

[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 

มาตรา ๑๕๑  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๙ มาตรา ๕๒ มาตรา ๖๑ 
หรือมาตรา ๖๖ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองร้อยบาทถึงห้าร้อยบาท 

 

มาตรา ๑๕๒[๔๒]  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗ มาตรา ๑๐ ทวิ มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง มาตรา 
๑๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ (๑) มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา 
๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสาม มาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๐ มาตรา ๙๑ 
มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๒๗ มาตรา ๑๒๘ หรือมาตรา 
๑๓๐ หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศท่ีผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๙๖ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
(มาตรา ๑๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕) 

[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 

มาตรา ๑๕๓  ผู้ประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยใช้รถแท็กซี่ผู้ใดไม่จอดรถ ณ สถานท่ีท่ี
ก าหนดตามพระราชกฤษฎีกาซ่ึงออกตามมาตรา ๑๐๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพันบาท 

 

มาตรา ๑๕๔[๔๓]  (มาตรา ๑๕๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. 
๒๕๔๒) ผู้ใด 

(๑) ฝ่าฝืนค าสั่งเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา ๑๓๘ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๔๒ 
วรรคหนึ่ง 

(๒) ฝ่าฝืนค าสั่ง ข้อบังคับ หรือระเบียบของเจ้าพนักงานจราจรตามมาตรา ๑๓๙ 

(๓) ฝ่าฝืนค าสั่งเจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา ๑๔๒ วรรค
สอง หรือ 
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(๔) ฝ่าฝืนค าสั่งเจ้าพนักงานจราจร พนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือผู้ตรวจการตามมาตรา ๑๔๓ ทวิ 
ถ้าไม่เป็นความผิดท่ีก าหนดโทษไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับครั้งละไม่เกินหนึ่งพันบาท 
 

มาตรา ๑๕๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔๑ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
 

มาตรา ๑๕๖[๔๔]  (มาตรา ๑๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๓๕) 

ผู้ใดน ารถท่ีเจ้าพนักงานจราจร พนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือผู้ตรวจการได้สั่งให้เจา้ของรถหรือผูขั้บข่ีซ่อมหรือ
แก้ไขตามมาตรา ๑๔๓ หรือมาตรา ๑๔๓ ทวิ ไปใช้ในทางโดยยังมิได้รับใบตรวจรับรองตามมาตรา ๑๔๔ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพันบาท และปรับรายวันอีกวันละห้าร้อยบาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง  

มาตรา ๑๕๗[๔๕]  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๓ (๓) (๔) (๖) (๗) หรือ (๙) มาตรา 
๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๓ มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๒๕ ต้องระวางโทษ
ปรับตั้งแต่สี่ร้อยบาทถึงหนึ่งพันบาท (มาตรา ๑๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๘) 
พ.ศ. ๒๕๕๑) 

 

มาตรา ๑๕๗/๑[๔๖]  (มาตรา ๑๕๗/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 
๒๕๕๐) 

ผู้ขับข่ีผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
หรือผู้ตรวจการที่ให้มีการตรวจสอบผู้ขับข่ีตามมาตรา ๔๓ ทว ิหรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้ตรวจการ
ท่ีให้มีการทดสอบผู้ขับข่ีตามมาตรา ๔๓ ตรี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพันบาท  

ผู้ขับข่ีผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ ทวิ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษสูงกว่าท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยยาเสพ
ติดให้โทษหรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอีกหนึ่งในสาม และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ขับข่ีของผู้นั้นมีก าหนดไม่น้อยกว่าหกเดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ผู้กระท าต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับข่ี
ของผู้นั้นมีก าหนดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่สองปีถึงหกปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหม่ืนบาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับข่ีของผู้
นั้นมีก าหนดไม่น้อยกว่าสองปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
สามปีถึงสิบป ีและปรับตั้งแต่หกหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี 

 

มาตรา ๑๕๘  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๑๐๐ วรรค
หนึ่งหรือวรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

 

มาตรา ๑๕๙[๔๗] (มาตรา ๑๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๓๕) 

ผู้ขับข่ีผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งสั่งตามมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง 
หรือขัดขวางเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมิให้เคลื่อนย้ายรถ หรือมิให้ใช้เครื่องมือบังคับรถมิให้
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เคลื่อนย้ายตามมาตรา ๕๙ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือท้ัง
จ าทั้งปรับ  

ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่า หรือท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเครื่องมือบังคับรถมิให้เคลื่อนย้าย 
หรือเคลื่อนย้ายรถท่ีเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ใช้เครื่องมือบังคับมิให้เคลื่อนย้ายตามมาตรา  
๕๙ วรรคสอง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรหรอืพนักงานสอบสวน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสาม
เดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

 

มาตรา ๑๖๐[๔๘] (มาตรา ๑๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๓๕)  

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่ง
หม่ืนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

ถ้าการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๘ เป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัส หรือตาย ผู้ไม่ปฏิบัติตามต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสองหม่ืนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ (๑) (๕) หรือ (๘) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับตั้งแต่สองพัน
บาทถึงหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ[๔๙] (มาตรา ๑๖๐ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทาง
บก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐) 

 

มาตรา ๑๖๐ ทวิ[๕๐]  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๓๔ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับตั้งแต่สอง
พันบาทถึงหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับข่ีของผู้นั้นมีก าหนดไม่น้อยกว่าหนึ่ง
เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี (มาตรา ๑๖๐ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๓๕) 

 

มาตรา ๑๖๐ ตรี[๕๑]  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ (๒) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่ห้าพัน
บาทถึงสองหม่ืนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับข่ีของผู้นั้นมีก าหนดไม่น้อยกว่าหกเดอืน 
หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี (มาตรา ๑๖๐ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐) 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหน่ึงเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ผู้กระท าต้องระวาง
โทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับข่ี
ของผู้นั้นมีก าหนดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่สองปีถึงหกปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหม่ืนบาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับข่ีของผู้
นั้นมีก าหนดไม่น้อยกว่าสองปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่
สามปีถึงสิบป ีและปรับตั้งแต่หกหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี 

 

มาตรา ๑๖๑[๕๒]  (มาตรา ๑๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 
๒๕๓๕) 

ในกรณีที่ผู้ขับข่ีผู้ใดได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้บัญชาการต ารวจนครบาล ผู้บัญชาการ
ต ารวจภูธร ผู้บังคับการต ารวจจราจร ผู้บังคับการต ารวจทางหลวง หรือผู้ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้ด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าวมีอ านาจสั่งยึดใบอนุญาตขับข่ีของผู้นั้นมีก าหนดครั้งละไม่เกินหกสิบวัน  
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ผู้สั่งยึดใบอนุญาตขับข่ีตามวรรคหนึ่งอาจบันทึกการยึดและคะแนนไว้ด้านหลังใบอนุญาตขับข่ีท่ีถูกยึด 
และด าเนินการอบรม ทดสอบผู้ขับข่ีท่ีกระท าผิดซ้ าตั้งแต่สองครั้งภายในหนึ่งปี รวมท้ังสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับข่ีท่ี
เสียคะแนนมากของผู้ขับข่ีนั้นมีก าหนดครั้งละไม่เกินเก้าสิบวัน 

การด าเนินการบันทึกคะแนน อบรม ทดสอบผู้ขับข่ีท่ีกระท าผิด และการพักใช้ใบอนุญาตขับข่ี ให้เป็นไป
ตามท่ีผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผู้ขับข่ีซึ่งถูกสั่งยึดใบอนุญาตขับข่ีตามวรรคหนึ่ง หรือถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับข่ีตามวรรคสอง มีสิทธิ
อุทธรณ์ค าสั่งต่อผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีถูกสั่งยึดหรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับข่ี 

ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคสี่ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับค าอุทธรณ์ 
ถ้าไม่ได้วินิจฉัยชี้ขาดภายในเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติวินิจฉัยไม่ให้ยึดใบอนุญาตขับข่ี 
หรือไม่พักใช้ใบอนุญาตขับข่ีตามค าอุทธรณ์ของผู้ขับข่ี 

ค าวินิจฉัยของผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติให้เป็นท่ีสุด 

[ค าว่า “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 

มาตรา ๑๖๒[๕๓] (มาตรา ๑๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 
๒๕๕๐) 

ในคดีท่ีผู้ขับข่ีต้องค าพิพากษาว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอันเก่ียวกับรถนั้น 
ๆ นอกจากจะได้รับโทษส าหรับการกระท าดังกล่าวแล้ว ถ้าศาลเห็นว่าหากให้ผู้นั้นขับรถต่อไปอาจก่อให้เกิด
อันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น ให้ศาลมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ีของผู้นั้นได้ 

ในกรณีท่ีศาลเห็นว่า พฤติกรรมของผู้กระท าผิดตามวรรคหนึ่งยังอยู่ในวิสัยท่ีจะแก้ไขฟื้นฟูได้ ศาลอาจมี
ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับข่ีของผู้นั้นและให้ผู้นั้นท างานบริการสังคมหรือท างานสาธารณประโยชน์ภายใต้เงื่อนไข
และระยะเวลาท่ีศาลก าหนด โดยให้อยู่ในความดูแลของพนักงานคุมประพฤติ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ 
หรือองค์การซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริการสังคม การกุศลสาธารณะ หรือสาธารณประโยชน์ท่ียินยอมรับดูแล
ด้วยก็ได ้และถ้าความปรากฏในภายหลังว่าผู้กระท าผิดดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามค าสั่งหรือเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ให้ศาล
มีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ีของผู้นั้นตามวรรคหนึ่ง 

ผู้ใดขับข่ีรถในระหว่างท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ีตามค าสั่งของศาล ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี
และปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท 

 

มาตรา ๑๖๓  คดีท่ีมีผู้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทแห่ง
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอันเก่ียวกับทางหลวงหรือกฎหมายอันเกี่ยวกับรถนั้น ๆ ถ้าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่สัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ท าหรือติดตั้งไว้ 
เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องผู้กระท าความผิด ให้พนักงานอัยการเรียกราคาหรือค่าเสียหายส าหรับสัญญาณจราจร
หรือเครื่องหมายจราจรดังกล่าวด้วย 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก เกรียงศักดิ ์ ชมะนันทน์ 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ เนื่องจากการคมนาคมและขนส่งทางบกได้
เจริญก้าวหน้าขยายตัวไปท่ัวประเทศและเชื่อมโยงไปยังประเทศใกล้เคียง และจ านวนยานพาหนะในท้องถนน
และทางหลวงได้ทวีจ านวนข้ึนเป็นล าดับ ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยการจราจร
ทางถนนและพิธีสารว่าด้วยเครื่องหมายและสัญญาณตามถนน สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
ซึ่งได้ใช้บังคับมากว่าสี่สิบปี ให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรและจ านวนยานพาหนะท่ีเพิ่มข้ึน และเพื่อความ
ปลอดภัยแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 

 
 
 

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖/ตอนท่ี ๒๑๑/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๒) 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ เนื่องจากได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บางมาตรามีลักษณะไม่เหมาะสมและบกพร่อง ขัดต่อการปฏิบัติในบางท้องท่ี  จึง
เห็นสมควรที่จะตราพระราชบัญญัติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ข้ึน 
 

  
 

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๓/ตอนท่ี ๑๘๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๙) 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 
๒๕๒๒ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน มีบทบัญญัติห้ามรถบรรทุกและรถบรรทุกคนโดยสารแล่นในช่องทางเดินรถด้าน
ขวามือ ข้อห้ามนี้รวมถึงรถบรรทุกเล็กท่ีมีน้ าหนักรถไม่เกินหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัมด้วย แต่รถดังกล่าวมิใช่รถท่ีมี
ความเร็วช้าหรือใช้ความเร็วต่ า จึงไม่จ าเป็นต้องบังคับให้ขับรถในช่องทางเดินรถด้านซ้ายสุด การบังคับเช่นนี้ท า
ให้ผู้ใช้รถดังกล่าวไม่ได้รับความเป็นธรรม สมควรให้รถบรรทุกเล็กท่ีมีน้ าหนักไม่เกินหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม 
สามารถใช้ทางเดินรถขวามือได้  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
 

 

 

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนท่ี ๓๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๓๒/๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔) 
โดยท่ีคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติได้พิจารณาเห็นว่า ในปัจจุบันกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก

ได้บัญญัติให้อ านาจเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจเคลื่อนย้ายรถท่ีจอดหรือหยุดโดยฝ่าฝืน
กฎหมายได้ แต่ยังไม่เป็นการเพียงพอท่ีจะให้เจ้าของรถหรือผู้ขับข่ีปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย  สมควรเพิ่ม
มาตรการให้เจ้าของรถหรือผูขั้บข่ีต้องเสยีค่าใช้จา่ยในการเคลื่อนย้ายหรือไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ รวมท้ังค่าดูแลรักษา
นั้นด้วย 

  
ข้อ ๒  ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
 

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒[๕๔] 

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบบัที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๙[๕๕] 

ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแหง่ชาต ิฉบับที่ ๓๙ เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
ว่าด้วยจราจรทางบก ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ [๕๖] 
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(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๓๙/หน้า ๔๔/๖ เมษายน ๒๕๓๕) 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 
๒๕๒๒ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติบางประการแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการจราจร  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 

 

 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒/ตอนท่ี ๔๒ ก/หน้า ๑/๖ ตุลาคม ๒๕๓๘) 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

มาตรา ๔  ในกรณีของรถยนต์ท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้วก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ผู้ขับข่ี
รถยนต์และคนโดยสารรถยนต์นั้น ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ เป็นเวลาสองปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 

 

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
หมายเหต ุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีในปัจจุบัน อุบัติเหตุจากการจราจรทางบก
มีผลต่อการพัฒนาประเทศโดยตรงและมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มจ านวนสูงข้ึนเป็นอันมาก สมควรก าหนดมาตรการเพื่อ
สร้างความปลอดภัยและลดความรุนแรงของอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่ผู้ขับข่ีรถยนต์และคนโดยสารรถยนต์  โดย
ก าหนดให้ผู้ขับข่ีรถยนต์ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับท่ีนั่งในขณะขับข่ีรถยนต์ และต้องจัดให้คนโดยสาร
รถยนต์ ซึ่งนั่งท่ีนั่งตอนหน้าแถวเดียวกับท่ีนั่งผู้ขับข่ีรถยนต์รัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับท่ีนั่งในขณะโดยสาร
รถยนต์ และคนโดยสารรถยนต์ดังกล่าวต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับท่ีนั่งในขณะโดยสารรถยนต์ด้วย   
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
  

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕[๕๗] 

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘[๕๘] 
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(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๒๐ ก/หน้า ๑๓/๒๕ มีนาคม ๒๕๔๒) 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยท่ีในปัจจุบันอุบัติเหตุร้ายแรงท่ีเกิดข้ึนบน
ท้องถนนอันเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลต่าง ๆ นั้น มีสาเหตุส่วนหนึ่งเนื่องมาจากผู้ขับ
ข่ีเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นหรือเสพวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทกลุ่มแอมเฟตามีนในขณะขับรถ แม้จะ
ได้มีการจับกุมปราบปรามและป้องกันมิให้ผู้ขับข่ีเสพหรือเมาสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวในขณะขับรถแล้วก็ตาม แต่ก็
ปรากฏว่ายังมีผู้ขับข่ีท่ีฝ่าฝืนอยู่อีก สมควรก าหนดให้ผู้ตรวจการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและ
ผู้ตรวจการตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์มีอ านาจด าเนนิการเก่ียวกับการทดสอบหรือการตรวจสอบของมึนเมาหรือ
สารเสพติดดังกล่าวในผู้ขับข่ีได้เช่นเดียวกับเจ้าพนักงานจราจรและพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วย
การจราจรทางบกเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของเจ้าพนักงานดังกล่าวและปรับปรุงอ านาจหน้าท่ีของเจ้าพนักงาน
จราจร พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าท่ี และผู้ตรวจการให้สามารถด าเนินการทดสอบหรือตรวจสอบ
ตลอดจนจับกุมปราบปราบผู้ขับข่ีซึ่งเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นหรือเสพวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทกลุ่ม
แอมเฟตามีนในขณะขับรถให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้เกิดความปลอดภัยในท้องถนนมากยิ่งข้ึน  จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

 

 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๑๐๑ ก/หน้า ๑/๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๐) 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

มาตรา ๓  ให้แก้ไขค าว่า “รถยนตร์” “รถจักรยานยนตร์” และ “เครื่องยนตร์” ในพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม เป็นค าว่า “รถยนต”์ “รถจักรยานยนต์” และ “เครื่องยนต”์ ทุกแห่ง 

 

หมายเหต ุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญตัิฉบับนี้ คือ โดยท่ีในปัจจุบันการโดยสารรถจักรยานยนต์เป็น
ท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลาย และจ านวนอุบัติเหตุอันเนื่องจากรถจักรยานยนต์ได้เพิ่มมากข้ึน ประกอบกับการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนอันเนื่องมาจากการขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น หรือเสพยาเสพติดให้โทษ หรือ
วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทได้เพิ่มสูงขึ้นด้วย สมควรก าหนดให้คนโดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกท่ี
จัดท าขึ้นโดยเฉพาะเพื่อป้องกันอันตราย และก าหนดให้ความผิดของผู้ขับข่ีท่ีได้ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมา
อย่างอื่น เป็นความผิดท่ีไม่อาจว่ากล่าวตักเตือนหรอืท าการเปรียบเทียบได้ รวมท้ังปรับปรุงบทก าหนดโทษส าหรับ
ความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น หรือเสพยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท ตลอดจนปรับปรุงประเภทของรถท่ีใช้บรรทุกคน สัตว์ หรือสิ่งของให้ครอบคลุมถึงการบรรทุกของรถทุก
ประเภทด้วย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี ้
  

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบบัที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒[๕๙] 

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบบัที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐[๖๐] 
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(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๓๑ ก/หน้า ๑/๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑) 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมายเหต ุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญตัิฉบับนี้ คือ โดยท่ีปัจจุบัน ผู้ขับข่ีใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีในขณะ
ขับรถ เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนและก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ
บุคคล สมควรแก้ไขเพิ่ มเติมพระราชบัญญัติจราจรทางบก  พ .ศ. ๒๕๒๒ เพื่ อก าหนดห้ามผู้ ขับ ข่ีใช้
โทรศัพท์เคลื่อนท่ีในขณะขับรถ เว้นแต่ในกรณีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ีโดยใช้อุปกรณ์เสริมส าหรับการสนทนา 
โดยผู้ขับข่ีไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่น้ัน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 

 

 
 

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง/หน้า ๑๘/๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 
ข้อ ๔  ให้บรรดา กฎกระทรวง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่ง ท่ีออกตามพระราชบัญญัติ

ตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ท่ีใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันท่ีประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมี
การแก้ไขเพิ่มเติม 
 

 
 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนท่ี ๘๙ ก/หน้า ๑๑/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗) 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยท่ีปัจจุบันเมื่อเจ้าพนักงานจราจรหรือ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีพบการกระท าความผิดของผู้ขับข่ีไม่ว่าด้วยตนเองหรือด้วยเครื่องอุปกรณ์ใด ๆ แล้วแต่ไม่อาจ
ออกใบสั่งให้ผู้ขับข่ีได้ในขณะนั้นเพราะไม่สามารถเรียกให้ผู้ขับข่ีหยุดรถได้  ซึ่งส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร สมควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 
๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้เจ้าพนักงานจราจร
หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีพบการกระท าความผิดดังกล่าวสามารถส่งใบสั่งไปยังภูมิล าเนาของเจ้าของรถหรือผู้
ครอบครองรถโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับได้  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

  
 

(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนท่ี ๘๙ ก/หน้า ๑๔/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗) 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดมาตรการในด้าน
ความปลอดภัยเพื่อช่วยในการให้สัญญาณจราจรและสมควรก าหนดข้อสันนิษฐานว่าผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมา
สุราหรือของเมาอย่างอื่น ในกรณีที่ไม่ยอมให้ทดสอบโดยไม่มีเหตุอันควร อันจะเป็นมาตรการในการป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากผู้ขับข่ีรถขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๘๗/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมผู้รักษาการ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานต ารวจ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม 
พุทธศักราช ๒๕๕๗[๖๒] 

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบบัที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๑[๖๑] 

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบบัที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๗[๖๓] 

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบบัที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗[๖๔] 
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(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๗๑ ก/หน้า ๘/๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙) 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีในปัจจุบันได้มีการน าระบบการช าระเงิน
ด้วยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อการช าระค่าสินค้าและบริการเพิ่มมากข้ึน สมควรเพิ่มช่องทางการ
ช าระค่าปรับตามใบสั่งด้วยวิธีการดังกล่าวในกรณีท่ีเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีไม่เรียกเก็บ
ใบอนุญาตขับข่ี เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ขับข่ีหรือเจ้าของรถในการช าระค่าปรับตามใบสั่ง 
ประกอบกับได้มีการโอนกรมต ารวจไปเป็นส านักงานต ารวจแห่งชาติแล้ว สมควรแก้ไขการระบุชื ่อต าแหน่ง 
“อธิบดีกรมต ารวจ” ตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก เป็น “ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ” ในคราวเดียวกัน  
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

 

 

 

 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๘๕ ง/หน้า ๓๖/๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 

ข้อ ๔  บทบัญญัติในมาตรา ๑๔๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยค าสั่งนี้ มิให้ใช้บังคับกับใบสั่งท่ีเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีออกให้ก่อนวันท่ีค าสั่งนี้ใช้บังคับ 
โดยให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๑๔๑ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ีใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันท่ีค าสั่งนี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับ
กับใบสั่งดังกล่าว 

 

ข้อ ๕  ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าสั่งนี้ได้ 

 

ข้อ ๖  ค าสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

วิชพงษ/์ผู้จัดท า 

๗ มกราคม ๒๕๕๘ 
  

ชวัลพร/เพิ่มเติม 

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
  

ปริญสินยี์/เพิ่มเติม 

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 
 
 
 

 

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบบัที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙[๖๕] 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที ่๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก[๖๖] 
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[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖/ตอนท่ี ๘/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๙ มกราคม ๒๕๒๒ 
[๒] มาตรา ๔ (๓๖) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๓] มาตรา ๔ (๔๐) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
[๔] มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับท่ี ๘๗/๒๕๕๗ เรื่อง การ
แก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าท่ีของเจ้าพนักงานต ารวจ ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
[๕] มาตรา ๑๐ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๖] มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๗] มาตรา ๒๒ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๘] มาตรา ๒๔ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
[๙] มาตรา ๓๔ (๕) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๑๐] มาตรา ๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๙ 
[๑๑] มาตรา ๓๘ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๑๒] มาตรา ๔๓ (๙) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
[๑๓] มาตรา ๔๓ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
[๑๔] มาตรา ๔๓ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
[๑๕] มาตรา ๔๓ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
[๑๖] มาตรา ๔๓ เบญจ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
[๑๗] มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๑๘] มาตรา ๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๑๙] มาตรา ๕๕ (๘) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๒๐] มาตรา ๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๒๑] มาตรา ๕๙ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี  ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง 
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 
[๒๒] มาตรา ๕๙ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี  ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง 
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 
[๒๓] มาตรา ๕๙ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี  ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง 
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 
[๒๔] มาตรา ๗๑ (๓) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๒๕] มาตรา ๗๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๒๖] มาตรา ๑๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๒๗] มาตรา ๑๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
[๒๘] มาตรา ๑๒๓ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี  ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง 
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 
[๒๙] มาตรา ๑๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๓๐] มาตรา ๑๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๓๑] มาตรา ๑๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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[๓๒] มาตรา ๑๔๐ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
[๓๓] มาตรา ๑๔๐ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๓๔] มาตรา ๑๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๓๕] มาตรา ๑๔๑ (๓) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๓๖] มาตรา ๑๔๑/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 
[๓๗] มาตรา ๑๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
[๓๘] มาตรา ๑๔๓ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๓๙] มาตรา ๑๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๔๐] มาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๔๑] มาตรา ๑๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๔๒] มาตรา ๑๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๔๓] มาตรา ๑๕๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
[๔๔] มาตรา ๑๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๔๕] มาตรา ๑๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
[๔๖] มาตรา ๑๕๗/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๔๗] มาตรา ๑๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๔๘] มาตรา ๑๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๔๙] มาตรา ๑๖๐ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๕๐] มาตรา ๑๖๐ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๕๑] มาตรา ๑๖๐ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๕๒] มาตรา ๑๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๕๓] มาตรา ๑๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๕๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖/ตอนท่ี ๒๑๑/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๒ 
[๕๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๓/ตอนท่ี ๑๘๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๙ 
[๕๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนท่ี ๓๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๓๒/๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ 
[๕๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๓๙/หน้า ๔๔/๖ เมษายน ๒๕๓๕ 
[๕๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒/ตอนท่ี ๔๒ ก/หน้า ๑/๖ ตุลาคม ๒๕๓๘ 
[๕๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๒๐ ก/หน้า ๑๓/๒๕ มีนาคม ๒๕๔๒ 
[๖๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๑๐๑ ก/หน้า ๑/๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
[๖๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๓๑ ก/หน้า ๑/๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 
[๖๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง/หน้า ๑๘/๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
[๖๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนท่ี ๘๙ ก/หน้า ๑๑/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
[๖๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนท่ี ๘๙ ก/หน้า ๑๔/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
[๖๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๗๑ ก/หน้า ๘/๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
[๖๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๘๕ ง/หน้า ๓๖/๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติ 
ทางหลวง 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เป็นปีที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยทางหลวง 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทําหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๒) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๓) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ทางหลวง”๒ หมายความว่า ทางหรือถนนซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจร

สาธารณะทางบก ไม่ว่าในระดับพ้ืนดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน หรือใต้หรือเหนืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น 
นอกจากทางรถไฟ และหมายความรวมถึงที่ดิน พืช พันธ์ุไม้ทุกชนิด สะพาน ท่อหรือรางระบายน้ํา 
อุโมงค์ ร่องน้ํา กําแพงกันดิน เขื่อน รั้ว หลักสํารวจ หลักเขต หลักระยะป้ายจราจร เครื่องหมาย

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๕๒/หน้า ๖/๑๘ เมษายน ๒๕๓๕ 
๒ มาตรา ๔ บทนิยามคําว่า “ทางหลวง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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จราจร เครื่องหมายสัญญาณ เครื่องสัญญาณไฟฟ้า เครื่องแสดงสัญญาณที่จอดรถ ที่พักคนโดยสาร ที่
พักริมทาง เรือหรือพาหนะสําหรับขนส่งข้ามฟาก ท่าเรือสําหรับขึ้นหรือลงรถ และอาคารหรือสิ่งอื่น
อันเป็นอุปกรณ์งานทางบรรดาที่มีอยู่หรือที่ได้จัดไว้ในเขตทางหลวงเพื่อประโยชน์แก่งานทางหรือผู้ใช้
ทางหลวงนั้นด้วย 

“งานทาง” หมายความว่า กิจการใดที่ทําเพื่อหรือเนื่องในการสํารวจการก่อสร้าง 
การขยาย การบูรณะ หรือการบํารุงรักษาทางหลวง หรือการจราจรบนทางหลวง 

“ทางจราจร” หมายความว่า ส่วนหนึ่งของทางหลวงที่ทําหรือจัดไว้เพื่อการจราจร
ของยานพาหนะ 

“ทางเท้า” หมายความว่า ส่วนหนึ่งของทางหลวงที่ทําหรือจัดไว้สําหรับคนเดิน 
“ทางขนาน”๓ (ยกเลิก) 
“ไหล่ทาง” หมายความว่า ส่วนหนึ่งของทางหลวงที่อยู่ติดต่อกับทางจราจรทั้งสอง

ข้าง 
“ยานพาหนะ”๔ หมายความว่า รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ รถตามกฎหมายว่า

ด้วยการขนส่งทางบก รวมทั้งเครื่องจักร เครื่องกล และสิ่งอื่นใดที่เคลื่อนที่ไปได้บนทางหลวงใน
ลักษณะเดียวกัน 

“ผู้อํานวยการทางหลวง” หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอํานาจและหน้าที่หรือได้รับ
แต่งต้ังให้ควบคุมทางหลวงและงานทางเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเฉพาะท้องถิ่นใดท้องถิ่น
หนึ่ง หรือเฉพาะสายใดสายหนึ่ง ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“เจ้าพนักงานทางหลวง” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังให้เป็นเจ้าพนักงานทาง
หลวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา  ๕   ให้ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงคมนาคมและรั ฐมนตรี ว่ าการ

กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น และให้
มีอํานาจแต่งต้ังเจ้าพนักงานทางหลวงกับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใน
เรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะ 
(๒) จัดทํา ปัก ติดต้ังป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร เครื่องหมายสัญญาณหรือ

สัญญาณอย่างอื่น ขีดเส้น เขียนข้อความ หรือเครื่องหมายอื่นใดสําหรับการจราจรบนทางหลวง 
(๓) กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 
ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

                                                 
๓ มาตรา ๔ บทนิยามคําว่า “ทางขนาน” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๙ 
๔ มาตรา ๔ บทนิยามคําว่า “ยานพาหนะ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

   
 

หมวด ๑ 
ประเภทของทางหลวง 

   
 

มาตรา ๖๕  ทางหลวงมี ๕ ประเภท คือ 
(๑) ทางหลวงพิเศษ 
(๒) ทางหลวงแผ่นดิน 
(๓) ทางหลวงชนบท 
(๔) ทางหลวงท้องถิ่น 
(๕) ทางหลวงสัมปทาน 
 
มาตรา ๗๖  ทางหลวงพิเศษ คือ ทางหลวงที่จัดหรือทําไว้เพื่อให้การจราจรผ่านได้

ตลอดรวดเร็วเป็นพิเศษ ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดและได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงพิเศษโดย
กรมทางหลวงเป็นผู้ดําเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะ และบํารุงรักษา รวมท้ังควบคุมให้มีการเข้าออก
ได้เฉพาะโดยทางเสริมที่เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงพิเศษตามที่กรมทางหลวงจัดทําขึ้นไว้เท่านั้น 

 
มาตรา ๘  ทางหลวงแผ่นดิน คือ ทางหลวงสายหลักที่เป็นโครงข่ายเช่ือมระหว่าง

ภาค จังหวัด อําเภอ ตลอดจนสถานที่ที่สําคัญ ที่กรมทางหลวงเป็นผู้ดําเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะ 
และบํารุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงแผ่นดิน 

 
มาตรา ๙๗  ทางหลวงชนบท คือ ทางหลวงที่กรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ดําเนินการ

ก่อสร้าง ขยาย บูรณะและบํารุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงชนบท 
 
มาตรา ๑๐๘  ทางหลวงท้องถิ่น คือ ทางหลวงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

ผู้ดําเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะ และบํารุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงท้องถิ่น 
 
มาตรา ๑๑๙  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๒  ทางหลวงสัมปทาน คือ ทางหลวงที่รัฐบาลได้ให้สัมปทานตามกฎหมาย

ว่าด้วยทางหลวงที่ได้รับสัมปทาน และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงสัมปทาน 

                                                 
๕ มาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๖ มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๗ มาตรา ๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๘ มาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๙ มาตรา ๑๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๑๓๑๐  ทางหลวงประเภทต่าง ๆ ให้ลงทะเบียนไว้ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน อธิบดีกรมทางหลวง

เป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนไว้ ณ กรมทางหลวง 
(๒) ทางหลวงชนบท อธิบดีกรมทางหลวงชนบทเป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนไว้ ณ กรม

ทางหลวงชนบท 
(๓) ทางหลวงท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนไว้ ณ ศาลากลาง

จังหวัด 
ให้รัฐมนตรีประกาศทะเบียนทางหลวงตาม (๑) ในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๑๔  รัฐมนตรีมีอํานาจแต่งต้ังผู้อํานวยการทางหลวง การแต่งต้ังนั้นจะจํากัด

ให้เป็นผู้อํานวยการทางหลวงเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเฉพาะท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง หรือ
เฉพาะสายใดสายหนึ่งก็ได้ 

 
มาตรา ๑๕๑๑  ในกรณีที่รัฐมนตรียังไม่ได้แต่งต้ังผู้อํานวยการทางหลวงตามมาตรา 

๑๔ ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้อํานวยการทางหลวง 
(๑) อธิบดีกรมทางหลวงเป็นผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทาง

หลวงสัมปทาน 
(๒) อธิบดีกรมทางหลวงชนบทเป็นผู้อํานวยการทางหลวงชนบท 
(๓) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน

ตําบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง แล้วแต่กรณี เป็นผู้อํานวยการทางหลวงท้องถิ่น 

 
มาตรา ๑๖  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งเปลี่ยนประเภททางหลวงดังต่อไปนี้ 
(๑) ทางหลวงที่อยู่ในอํานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเดียวกัน ให้รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงนั้นเป็นผู้มีอํานาจสั่งเปลี่ยน 
(๒) ทางหลวงที่อยู่ในอํานาจของรัฐมนตรีว่าการต่างกระทรวงกัน ให้รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงซึ่งเป็นผู้รับการเปลี่ยนประเภททางหลวงเป็นผู้มีอํานาจสั่งเปลี่ยน 
เมื่อได้เปลี่ยนประเภททางหลวงตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้แก้ไขทะเบียนให้ถูกต้อง 
การสั่งเปลี่ยนทางหลวงประเภทอื่นเป็นทางหลวงพิเศษหรือการสั่งเปลี่ยนทางหลวง

พิเศษเป็นทางหลวงประเภทอื่น ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๑๗  ในกรณีที่มีปัญหาว่าทางหลวงสายใดเป็นทางหลวงประเภทใด ให้

รัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด 
 

                                                 
๑๐ มาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๑๑ มาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๘  บุคคลซึ่งก่อสร้างทางขึ้นอาจร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๓ 
ลงทะเบียนทางนั้นเป็นทางหลวงได้ แต่เจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะรับลงทะเบียนให้ได้ต่อเมื่อบุคคลซึ่ง
ก่อสร้างทางนั้นได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ได้กําหนดไว้แล้ว 

 
หมวด ๒ 

การกํากับ ตรวจตราและควบคุมทางหลวงและงานทาง 
   

 
มาตรา ๑๙  ให้อธิบดีกรมทางหลวงเป็นเจ้าหน้าที่กํากับ ตรวจตราและควบคุมทาง

หลวงและงานทางที่เกี่ยวกับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน 
 
มาตรา ๒๐๑๒  ให้อธิบดีกรมทางหลวงชนบทเป็นเจ้าหน้าที่กํากับ ตรวจตราและ

ควบคุมทางหลวงและงานทางที่เกี่ยวกับทางหลวงชนบท 
 
มาตรา ๒๑๑๓  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การ

บริหารส่วนตําบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผู้บริหารสูงสุดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง แล้วแต่กรณี เป็นเจ้าหน้าที่กํากับ ตรวจตราและควบคุม
ทางหลวงและงานทางที่เกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น 

 
มาตรา ๒๒  ให้ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทาง

หลวงมีอํานาจและหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจตรายานพาหนะที่เดินบนทางหลวง
และการจราจรบนทางหลวงให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่กรณีที่ไม่ได้บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

 
มาตรา ๒๓  ให้เจ้าพนักงานทางหลวงมีอํานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจตราดูแลมิให้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) เรียกยานพาหนะให้หยุดเพื่อทําการตรวจสอบในกรณีที่เชื่อว่ามีการกระทําอัน

เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) จับกุมผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในขณะกระทําความผิดเพื่อส่งให้

พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจดําเนินคดีต่อไป 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้เจ้าพนักงานทางหลวงแสดงบัตรประจําตัวต่อผู้

ซึ่งเกี่ยวข้อง 
บัตรประจําตัวเจ้าพนักงานทางหลวงให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

                                                 
๑๒ มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๑๓ มาตรา ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๒๔  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานทางหลวงเป็น
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๒๕  ในส่วนที่เกี่ยวกับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวง

สัมปทาน ให้อธิบดีกรมทางหลวงมีอํานาจกําหนดมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงและงานทาง
รวมทั้งกําหนดเขตทางหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวต้นไม้ และเสาพาดสาย 

 
มาตรา ๒๖๑๔  ในส่วนที่เกี่ยวกับทางหลวงชนบทและทางหลวงท้องถิ่น ให้อธิบดีกรม

ทางหลวงชนบท มีอํานาจกําหนดมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงและงานทาง รวมทั้งกําหนดเขต
ทางหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวต้นไม้ และเสาพาดสาย ตลอดจนควบคุมในทางวิชาการและอบรม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างเกี่ยวกับทางหลวงและงานทาง 

 
มาตรา ๒๗  นอกจากทางหลวงสัมปทาน การสร้างทางหลวงประเภทใดขึ้นใหม่หรือ

ขยายเขตทางหลวงประเภทใด ให้เป็นอํานาจและหน้าที่ของผู้อํานวยการทางหลวงประเภทนั้น 
 
มาตรา ๒๘  ในกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์แก่งานทางหรือการจราจรบนทางหลวง ให้

ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงมีอํานาจปิดการจราจรบน
ทางหลวงนั้นทั้งสายหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว และวางระเบียบปฏิบัติสําหรับให้เจ้าพนักงานปิด
การจราจรเป็นครั้งคราวเพื่อความปลอดภัยได้ 

 
มาตรา ๒๙  ในกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์แก่งานทาง ให้ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้

ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงมีอํานาจ 
(๑) ใช้ที่ดินริมทางหลวงซึ่งปราศจากสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความครอบครองของบุคคล

ใดเป็นการชั่วคราว 
(๒) ใช้และเข้าครอบครองวัตถุสําหรับใช้งานทางซึ่งอยู่ในที่ดินของบุคคลใดเป็นการ

ช่ัวคราว รวมทั้งทําทางผ่านเข้าไปในที่ดินใด ๆ เพื่อใช้และเข้าครอบครองวัตถุสําหรับใช้งานทางได้ด้วย 
ก่อนที่จะกระทําการตาม (๑) หรือ (๒) ให้ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับ

มอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

 
มาตรา ๓๐  เพื่อประโยชน์ในการป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเป็นการฉุกเฉิน

ให้ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงมีอํานาจใช้ที่ดินหรือเข้า
ครอบครองวัตถุสําหรับใช้งานทางซึ่งอยู่ในความครอบครองของบุคคลใดในบริเวณหรือใกล้เคียงกับ
บริเวณที่เกิดภัยพิบัตินั้นได้เท่าที่จําเป็น เพื่อประโยชน์แก่งานทาง และมีอํานาจเกณฑ์แรงราษฎร สัตว์
พาหนะหรือยานพาหนะ ตลอดจนเครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องอุปกรณ์สําหรับใช้งานทางได้ด้วย 

                                                 
๑๔ มาตรา ๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

การเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งและอัตราค่าจ้างหรือค่าตอบแทน ให้เป็นไปตามที่กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๓๑  เพื่อประโยชน์ในการป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเป็นการฉุกเฉิน 

ให้อธิบดีกรมทางหลวงมีอํานาจเข้าครอบครองทางหลวงสัมปทาน และในการนี้ให้สิทธิและอํานาจสั่ง
การของผู้รับสัมปทานตกมาอยู่กับอธิบดีกรมทางหลวงทั้งหมด จนกว่าภัยพิบัตินั้นจะหมดไป 

 
มาตรา ๓๒๑๕  เพื่อประโยชน์แก่งานทาง ให้ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับ

มอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวง มีอํานาจทําหรือแก้ทางระบายน้ําที่ไหลผ่านทางหลวง หรือทํา
หรือแก้ทางระบายน้ําออกจากทางหลวงเพื่อไปสู่แหล่งน้ําสาธารณะที่ใกล้เคียงตามความจําเป็นได้ 

ให้ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวง
ประกาศแนวเขตที่จะทําหรือแก้ทางระบายน้ํา พร้อมทั้งแผนผังแสดงแนวเขตดังกล่าว และปิด
ประกาศไว้ในบริเวณที่จะกระทําการนั้น และให้มีหนังสือแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือ
ทรัพย์สินในแนวเขตดังกล่าวด้วย  ทั้งนี้ ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน ก่อนการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทําหรือแก้ทางระบายน้ํา
ของผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวง 

เมื่อได้รับฟังความคิดเห็นตามวรรคสองแล้ว ให้ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงกําหนดแนวเขตที่จะทําหรือแก้ทางระบายน้ํา และมีหนังสือแจ้ง
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือทรัพย์สินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนเข้าดําเนินการ
และให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือทรัพย์สินมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

ในกรณีจําเป็นต้องป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเป็นการฉุกเฉินและเพื่อ
ประโยชน์แก่งานทาง ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงมี
อํานาจดําเนินการตามวรรคหนึ่งได้ทันที แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือ
ทรัพย์สินนั้นทราบโดยเร็ว 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสี่ ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงต้องแสดงบัตรประจําตัวต่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง 

 
มาตรา ๓๓  ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน หรือผู้

ทรงสิทธิอ่ืนเนื่องจากการกระทําของผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการ
ทางหลวงตามมาตรา ๒๙ (๑) หรือ (๒) มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๒ ให้นําบทบัญญัติของ
กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการกําหนดค่าทดแทนมาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๓๔  ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทาง

หลวงมีอํานาจทํางานทางเพื่อเชื่อม ผ่าน ทับ ข้าม หรือลอดทางรถไฟหรือทางน้ําได้ แต่ต้องแจ้งเป็น

                                                 
๑๕ มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หนังสือพร้อมทั้งส่งสําเนาแบบก่อสร้างให้ผู้ควบคุมการรถไฟ หรือทางน้ํานั้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน 

 
มาตรา ๓๕  ในกรณีที่เห็นสมควร อธิบดีกรมทางหลวงมีอํานาจสร้างทางหลวงพิเศษ

หรือทางหลวงแผ่นดินเพื่อเชื่อม ผ่าน ทับ ข้าม หรือลอดทางหลวงประเภทอื่นได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ทาง
หลวงประเภทอื่นนั้นทั้งสายหรือบางส่วนอยู่ในการกํากับ ตรวจตราและควบคุมของอธิบดีกรมทาง
หลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมทางหลวง 

 
มาตรา ๓๖๑๖  วัตถุ เครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องอุปกรณ์สําหรับใช้งานทางซึ่ง

เป็นกรรมสิทธ์ิของทางราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิด
แห่งการบังคับคดี 

 
ส่วนที่ ๒ 

การควบคุม การรักษา การขยายและสงวนเขตทางหลวง 
   

 
หมวด ๑ 

การควบคุมทางหลวง 
   

 
มาตรา ๓๗  ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงเพื่อเป็น

ทางเข้าออกทางหลวง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวง ในการอนุญาต ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากผู้อํานวยการทางหลวงจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ รวมทั้งมีอํานาจกําหนดมาตรการในการ
จัดการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติภัย และการติดขัดของการจราจร 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีความจําเป็นแก่งานทางหรือเมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับ
อนุญาตได้กระทําการผิดเงื่อนไขที่กําหนดในการอนุญาต ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได้ 

ทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดที่สร้างขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กําหนด ให้ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงมีอํานาจสั่งให้
ผู้กระทําการดังกล่าวรื้อถอนหรือทําลายภายในกําหนดเวลาอันสมควร ถ้าไม่ปฏิบัติตามให้
ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางรื้อถอนหรือทําลาย โดยผู้นั้นจะ
เรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้ และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น 

 
มาตรา ๓๘  ห้ามมิให้ผู้ใดติดต้ัง แขวน วางหรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวงในลักษณะ

ที่เป็นการกีดขวางหรืออาจเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะ หรือในลักษณะที่จะทําให้เกิดความเสียหายแก่

                                                 
๑๖ มาตรา ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ทางหลวงหรือความไม่สะดวกแก่งานทาง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อํานวยการทางหลวง
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงในการอนุญาต ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีความจําเป็นแก่งานทางหรือเมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับ
อนุญาตได้กระทําการผิดเงื่อนไขที่กําหนดในการอนุญาต ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได้ 

ในกรณีที่การกระทําตามวรรคหนึ่งได้กระทําโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่กําหนด ให้ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงมี
อํานาจสั่งให้ผู้กระทําการดังกล่าวรื้อถอน ทําลาย หรือขนย้ายสิ่งที่ติดต้ัง แขวน วางหรือกองอยู่ภายใน
กําหนดเวลาอันสมควร ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ผู้อํานวยการทางหลวงมีอํานาจรื้อถอน ทําลาย หรือขนย้ายสิ่งที่ติดต้ัง แขวน วางหรือกองอยู่ โดยผู้นั้น
จะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น 

 
มาตรา ๓๙  ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการปิดก้ันทางหลวง หรือวางวัตถุที่แหลมหรือมีคม 

หรือนําสิ่งใดมาขวางหรือวางบนทางหลวง หรือกระทําด้วยประการใด ๆ บนทางหลวงในลักษณะที่
อาจเกิดอันตรายหรือเสียหายแก่ยานพาหนะหรือบุคคล 

 
มาตรา ๓๙/๑๑๗  ห้ามมิให้ผู้ใดระบายน้ําลงในเขตทางหลวงอันอาจจะก่อให้เกิด

ความเสียหายแก่ทางหลวง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวง ในการอนุญาต ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากผู้อํานวยการทางหลวงจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีความจําเป็นแก่งานทางหรือเมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับ
อนุญาตได้กระทําผิดเงื่อนไขที่กําหนดในการอนุญาต ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากผู้อํานวยการทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได้ 

การระบายน้ําที่กระทําโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด 
ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงมีอํานาจสั่งให้ผู้กระทําการ
ดังกล่าวงดเว้นการระบายน้ําลงในเขตทางหลวงทันที หรือให้รื้อถอนหรือปิดก้ันทางระบายน้ําภายใน
เวลาอันสมควร ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทาง
หลวงมีอํานาจรื้อถอนหรือปิดก้ันทางระบายน้ําดังกล่าวได้ โดยผู้นั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้และ
ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น 

 
มาตรา ๔๐  ห้ามมิให้ผู้ใดทําให้เสียหาย ทําลาย ซ่อนเร้น เปลี่ยนแปลง ขีดเขียน 

เคลื่อนย้าย รื้อถอน หรือทําให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเครื่องหมายจราจร ป้ายจราจร เครื่องหมายสัญญาณ 
เครื่องหมายสัญญาณไฟฟ้า เครื่องแสดงสัญญาณ อุปกรณ์อํานวยความปลอดภัย รั้ว หลักสํารวจ หลัก
เขต หรือหลักระยะ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดต้ังหรือทําให้ปรากฏในเขตทางหลวง 

 

                                                 
๑๗ มาตรา ๓๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๔๑  ผู้อํานวยการทางหลวงมีอํานาจห้ามมิให้ผู้ใดหยุด จอด หรือกลับ
ยานพาหนะใด ๆ บนทางจราจรหรือไหล่ทางในทางหลวงสายใดทั้งสายหรือบางส่วนได้ โดยทําเป็น
ประกาศหรือเครื่องหมายให้ปรากฏไว้ในเขตทางหลวงนั้น 

 
มาตรา ๔๒๑๘  ในกรณียานพาหนะใด ๆ เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์เกิดขัดข้อง

หรือชํารุดบนทางจราจรจนไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้ ผู้ใช้ยานพาหนะซึ่งอยู่ในวิสัยและพฤติการณ์ที่
สามารถเคลื่อนที่ยานพาหนะนั้นได้ต้องนํายานพาหนะนั้นเข้าจอดบนไหล่ทาง หรือถ้าไม่มีไหล่ทาง ให้
จอดชิดซ้ายสุดในลักษณะที่ไม่กีดขวางการจราจร และจะต้องนํายานพาหนะนั้นออกไปให้พ้นทาง
จราจรหรือไหล่ทางโดยเร็วที่สุด 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าจําเป็นต้องหยุดหรือจอดยานพาหนะอยู่บนทางจราจรหรือ
ไหล่ทาง ผู้ใช้ยานพาหนะต้องแสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณใด ๆ ให้เพียงพอที่ผู้ใช้ยานพาหนะอื่นจะ
มองเห็นยานพาหนะที่หยุดหรือจอดอยู่ได้โดยชัดแจ้งในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตร และหาก
เกิดขึ้นในเวลาที่แสงสว่างไม่เพียงพอที่ผู้ใช้ยานพาหนะอื่นจะมองเห็นยานพาหนะที่หยุดหรือจอดอยู่ได้
โดยชัดแจ้งในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรต้องเปิดหรือจุดไฟให้มีแสงสว่างเพียงพอที่จะเห็น
ยานพาหนะนั้นได้ 

ให้ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงมี
อํานาจเคลื่อนย้ายยานพาหนะตามวรรคหนึ่งได้ โดยนําความในมาตรา ๔๒/๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๒/๑๑๙  ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการ

ทางหลวงมีอํานาจเคลื่อนย้ายยานพาหนะที่หยุดหรือจอดอยู่ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่
ยานพาหนะอื่นหรือผู้ใช้ทาง หรือฝ่าฝืนบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ได้ 

การเคลื่อนย้ายยานพาหนะตามวรรคหนึ่ง ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงไม่ต้องรับผิดชอบสําหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการ
ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่ความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นจากการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง 

ผู้ขับขี่หรือเจ้าของยานพาหนะต้องชําระค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะ 
ตลอดจนค่าดูแลรักษายานพาหนะระหว่างที่อยู่ในความครอบครองของผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้
ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวง  ทั้งนี้ ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เงินที่ได้จากผู้ขับขี่หรือเจ้าของยานพาหนะตามวรรคสาม เป็นรายได้ที่ไม่ต้องนําส่ง
กระทรวงการคลัง และให้นํามาเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามมาตรานี้ตามระเบียบที่อธิบดีกรมทาง
หลวงกําหนด 

ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือเจ้าของยานพาหนะไม่ชําระค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาตามวรรค
สาม ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงมีอํานาจยึดหน่วง
ยานพาหนะนั้นไว้ได้จนกว่าจะได้รับชําระค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาดังกล่าว โดยในระหว่างที่ยึด
หน่วงนั้นให้คํานวณค่าดูแลรักษาเป็นรายวัน ถ้าพ้นกําหนดสามเดือนแล้วผู้ขับขี่หรือเจ้าของ

                                                 
๑๘ มาตรา ๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๑๙ มาตรา ๔๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ยานพาหนะไม่ชําระค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาดังกล่าว ให้ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงมีอํานาจนํายานพาหนะนั้นออกขายทอดตลาดได้ แต่ต้องมี
หนังสือบอกกล่าวแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองยานพาหนะที่ปรากฏชื่อทางทะเบียน หากไม่ปรากฏชื่อ
ทางทะเบียน ให้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ทําการของผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ผู้อํานวยการทางหลวง  ทั้งนี้ ก่อนวันขายทอดตลาดไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เงินที่ได้จากการขาย
ทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาด ค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาที่ค้างชําระแล้ว เหลือ
เงินเท่าใดให้คืนแก่เจ้าของหรือผู้มีสิทธิที่แท้จริงต่อไป 

 
มาตรา ๔๓  ห้ามมิให้ผู้ใดขุด ขน ทําลายหรือทําให้เสียหายแก่ทางหลวง หรือวัตถุ

สําหรับใช้งานทาง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อํานวยการทางหลวง หรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวง 

 
มาตรา ๔๔  ห้ามมิให้ผู้ใดซื้อ ขาย แจกจ่าย หรือเรี่ยไรบนทางจราจรและไหล่ทาง 
 
มาตรา ๔๕  ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย น้ําโสโครก เศษหิน ดิน 

ทราย หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง หรือกระทําด้วยประการใด ๆ เป็นเหตุให้ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
เศษหิน ดิน ทราย ตกหล่นบนทางจราจรหรือไหล่ทาง 

 
มาตรา ๔๖  ห้ามมิให้ผู้ใดขี่ จูง ไล่ต้อน ปล่อย หรือเลี้ยงสัตว์บนทางจราจร ทางเท้า 

หรือไหล่ทาง เว้นแต่จะได้ปฏิบัติตามข้อบังคับที่ผู้อํานวยการทางหลวงกําหนด 
ผู้อํานวยการทางหลวงมีอํานาจประกาศห้ามมิให้ผู้ใดขี่ จูง ไล่ต้อน ปล่อย หรือเลี้ยง

สัตว์ในเขตทางหลวงสายใดทั้งสายหรือบางส่วน  ทั้งนี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
ผู้ อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่ งได้รับมอบหมายจากผู้ อํานวยการทางหลวงในการอนุญาต 
ผู้อํานวยการทางหลวงจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ 

ประกาศของผู้อํานวยการทางหลวงตามวรรคสอง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๔๗๒๐  ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง หรือรุกล้ําเข้า

ไปในเขตทางหลวง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวง ในการอนุญาต ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากผู้อํานวยการทางหลวงจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ รวมทั้งมีอํานาจกําหนดมาตรการในการ
จัดการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติภัย และการติดขัดของการจราจรด้วย 

ผู้ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งต้องชําระค่าใช้เขตทางหลวงตามอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีความจําเป็นแก่งานทางหรือเมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับ
อนุญาตได้กระทําผิดเงื่อนไขที่กําหนดในการอนุญาต ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากผู้อํานวยการทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได้ 

                                                 
๒๐ มาตรา ๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

อาคารหรือสิ่งอื่นใดที่สร้างขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด 
ให้นํามาตรา ๓๗ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๘๒๑  ผู้ใดมีความจําเป็นต้องปักเสา พาดสาย วางท่อ หรือกระทําการใด ๆ 

ในเขตทางหลวงจะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากผู้อํานวยการทางหลวงเสียก่อน 

ในการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ผู้อํานวยการทางหลวงจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ และผู้ได้รับอนุญาตต้องชําระค่าใช้เขตทางหลวง
ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่การกระทําตามวรรคหนึ่งได้กระทําโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือกระทําผิด
เงื่อนไขให้นํามาตรา ๓๗ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๙  เมื่อมีความจําเป็นจะต้องควบคุมทางเข้าออกทางหลวงเพื่อให้

การจราจรบนทางหลวงเป็นไปโดยรวดเร็วและสะดวก หรือเพื่อความปลอดภัยในการจราจรบนทาง
หลวง ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในที่ดินริมเขตทางหลวงทั้งสายหรือบางส่วนดังต่อไปนี้ 

(๑) สร้างหรือดัดแปลงต่อเติมอาคารตามประเภท ชนิด หรือลักษณะที่กําหนดใน
กฎกระทรวง สถานีบริการนํ้ามัน สถานีบริการก๊าซ สถานีบริการล้างหรือตรวจสภาพรถ หรือติดต้ัง
ป้ายโฆษณา ภายในระยะไม่เกินสิบห้าเมตรจากเขตทางหลวง 

(๒) สร้างศูนย์การค้า สนามกีฬา สนามแข่งขัน โรงมหรสพ สถานพยาบาล 
สถานศึกษา หรือจัดให้มีตลาด ตลาดนัด งานออกร้าน หรือกิจการอื่นที่ทําให้ประชาชนมาชุมนุมกัน
เป็นจํานวนมาก ภายในระยะไม่เกินห้าสิบเมตรจากเขตทางหลวง 

ทั้งนี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวง ในการอนุญาต ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากผู้อํานวยการทางหลวงจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ 

การกําหนดทางหลวงสายใดทั้งสายหรือบางส่วนที่จะห้ามมิให้ดําเนินการตามวรรค
หนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๕๐  เมื่อพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๔๙ ใช้บังคับแล้ว ในกรณีที่มีอาคาร

หรือสิ่งอื่นปลูกสร้างขึ้น หรือสิ่งที่จัดให้มีขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนด ให้
ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นรื้อถอนอาคารหรือสิ่งอื่นนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้ง ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทาง
หลวงมีอํานาจรื้อถอนโดยผู้นั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น 

ในกรณีที่เป็นอาคารหรือสิ่งอื่นที่กําลังปลูกสร้างหรือสิ่งที่จัดให้มีขึ้นเมื่อผู้อํานวยการ
ทางหลวงเห็นสมควร ให้ผู้อํานวยการทางหลวงแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารรื้อ
ถอนอาคารหรือสิ่งอื่น หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางเข้าออกของอาคารนั้นภายในกําหนดเวลาอันสมควร 

                                                 
๒๑ มาตรา ๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงมี
อํานาจรื้อถอนอาคาร หรือสิ่งอื่นหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางเข้าออกของอาคาร แล้วแต่กรณี โดยผู้นั้น
จะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น  ทั้งนี้ ให้ผู้อํานวยการทางหลวงหรือ
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงชําระค่าทดแทนตามความเป็นธรรมให้แก่เจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นในการที่ ต้องรื้อถอนอาคารหรือสิ่งอื่นหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ทางเข้าออกของอาคารนั้น ถ้าไม่เป็นที่ตกลงกันได้ ให้นําบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการกําหนดค่าทดแทนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ก่อนที่จะกระทําการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่ง
อ่ืนทราบล่วงหน้าภายในกําหนดเวลาอันสมควร 

 
มาตรา ๕๑  ให้ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทาง

หลวงมีอํานาจเข้าไปตรวจสอบในบริเวณที่มีการดําเนินการตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ 
ก่อนที่จะเข้าไปตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับ

มอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวง แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใน
บริเวณดังกล่าวทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน 

 
หมวด ๒ 

การควบคุมทางหลวงพิเศษ 
   

 
มาตรา ๕๒  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดให้ทางหลวงสายใดที่จะสร้างขึ้น

ใหม่หรือที่มีอยู่เดิมทั้งสายหรือบางส่วนเป็นทางหลวงพิเศษ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๕๓๒๒  ให้อธิบดีกรมทางหลวงมีอํานาจปิดทางหลวงหรือทางอื่นใดที่มีอยู่เดิม

ที่ทางหลวงพิเศษตัดผ่าน 
ในกรณีที่มีการปิดทางหลวงหรือทางอื่นใดตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีกรมทางหลวงจัด

ให้มีทางบริการขึ้นใช้แทน โดยอาจกําหนดหรือดัดแปลงแก้ไขจากทางหลวงหรือทางอื่นใดที่มีอยู่เดิม
หรือจัดให้มีทางขึ้นใหม่เพื่อใช้เป็นทางบริการก็ได้ ไม่ว่าจะอยู่ในเขตทางหลวงพิเศษหรือไม่ก็ตาม 

ทางบริการที่เกิดจากการดัดแปลงแก้ไขทางหลวงหรือทางอื่นใดที่มีอยู่เดิมให้เป็นทาง
หลวงหรือทางอื่นใดประเภทเดิม ทางบริการที่จัดให้มีขึ้นใหม่ให้เป็นทางหลวงแผ่นดิน 

 
มาตรา ๕๔  ให้ผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษมีอํานาจประกาศห้ามยานพาหนะบาง

ชนิดหรือคนเดินเท้าใช้ทางหลวงพิเศษสายใดทั้งสายหรือบางส่วน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

                                                 
๒๒ มาตรา ๕๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๕๕๒๓  ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงพิเศษเพื่อ
เป็นทางเข้าออก เชื่อม หรือผ่านทางหลวงพิเศษ 

ทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดที่สร้างขึ้นโดยฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง ให้นํามาตรา ๓๗ วรรคสาม 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๖๒๔  ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงพิเศษหรือ

รุกลํ้าเข้าไปในเขตทางหลวงพิเศษ 
ผู้ใดมีความจําเป็นต้องสร้างหรือกระทําการใด ๆ ผ่านเข้าไปในเขตทางหลวงพิเศษ

จะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษ  ทั้งนี้ จะต้องเป็นกิจการอันเป็นประโยชน์สาธารณะ และเป็นการผ่าน
เขตทางหลวงพิเศษเท่าที่จําเป็น รวมทั้งต้องไม่เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้ทาง
หลวงพิเศษ 

ในการอนุญาตตามวรรคสอง ผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษจะกําหนดตําแหน่งและระดับที่จะสร้างหรือกระทําการนั้น รวมทั้ง
กําหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ และให้นํามาตรา ๔๘ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การอนุญาตตามวรรคสอง เมื่อมีความจําเป็นแก่งานทาง ผู้อํานวยการทางหลวง
พิเศษหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษจะเพิกถอนเสียก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตตามวรรคสองได้กระทําการผิดเงื่อนไขที่กําหนดในการ
อนุญาต ให้การอนุญาตนั้นสิ้นสุดลง 

อาคารหรือสิ่งอื่นใดที่สร้างขึ้นโดยฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตตามวรรค
สอง หรือผิดเงื่อนไขที่กําหนดในการอนุญาตตามวรรคสาม ให้นํามาตรา ๓๗ วรรคสาม มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๗  เมื่อพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๔๙ ใช้บังคับแล้ว ในกรณีที่มีอาคาร

หรือสิ่งอื่นใดอยู่ในที่ดินริมเขตทางหลวงพิเศษ เมื่อผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษเห็นสมควร ให้
ผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษแจ้งเป็นหนังสือ
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดในที่ดินริมเขตทางหลวงพิเศษดังกล่าวรื้อถอนหรือ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรือสิ่งอื่นนั้นภายในกําหนดเวลาอันสมควร ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้อํานวยการ
ทางหลวงพิเศษหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษมีอํานาจรื้อถอนหรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงอาคารหรือสิ่งอื่นนั้นได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่น
ดังกล่าวทราบล่วงหน้าภายในกําหนดเวลาอันสมควร  ทั้งนี้ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่น
จะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้ และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น 

ให้ผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวง
พิเศษชําระค่าทดแทนตามความเป็นธรรมให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นในการที่ต้อง
รื้อถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรือสิ่งอื่นนั้น ถ้าไม่เป็นที่ตกลงกันได้ ให้นําบทบัญญัติของ

                                                 
๒๓ มาตรา ๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๒๔ มาตรา ๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการกําหนดค่าทดแทนมาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๕๘  ให้นําความในหมวด ๑ มาใช้บังคับแก่การควบคุมทางหลวงพิเศษโดย

อนุโลม เว้นแต่ที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในหมวดนี้ 
 

หมวด ๓ 
การรักษาทางหลวง 
   

 
มาตรา ๕๙  ห้ามมิให้ผู้ใดกีดก้ันหรือเปลี่ยนแปลงทางน้ําที่ติดต่อกับเขตทางหลวง

หรือทางน้ําที่ไหลผ่านทางหลวงในเขตที่ดินภายในระยะห้าร้อยเมตรจากแนวกลางทางหลวง เว้นแต่
ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทาง
หลวง 

ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง ให้ผู้ อํานวยการทางหลวงหรือเจ้าพนักงานซึ่ง
ผู้อํานวยการทางหลวงแต่งต้ังให้ควบคุมทางหลวงแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ฝ่าฝืนรื้อถอนสิ่งกีดก้ันหรือแก้ไข
ทางน้ําภายในกําหนดเวลาอันสมควร ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงมีอํานาจเข้ารื้อถอนหรือจัดการแก้ไข โดยผู้นั้นจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายไม่ได้และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น 

 
มาตรา ๖๐  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ยานพาหนะบนทางหลวงซึ่งยังมิได้เปิดอนุญาตให้ใช้เป็น

ทางสาธารณะ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ควบคุมทางหลวงนั้นหรือผู้ได้รับสัมปทาน 
แล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๖๑๒๕  เพื่อรักษาทางหลวง ผู้อํานวยการทางหลวงมีอํานาจประกาศในราช

กิจจานุเบกษาห้ามใช้ยานพาหนะบนทางหลวงโดยที่ยานพาหนะนั้นมีน้ําหนัก น้ําหนักบรรทุกหรือ
น้ําหนักลงเพลาเกินกว่าที่กําหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทําให้ทางหลวงเสียหาย 

ประกาศของผู้อํานวยการทางหลวงตามวรรคหนึ่งต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมทาง
หลวงสําหรับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน หรือได้รับอนุมัติจากอธิบดี
กรมทางหลวงชนบท สําหรับทางหลวงชนบท หรือได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสําหรับทาง
หลวงท้องถิ่น 

ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นทําให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวง
หรือไม่ปลอดภัยแก่การจราจรในทางหลวง ให้เจ้าพนักงานซึ่งผู้อํานวยการทางหลวงแต่งต้ังให้ควบคุม
ทางหลวงมีอํานาจประกาศห้ามใช้ยานพาหนะบนทางหลวงนั้นได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยให้
ปิดประกาศนั้นไว้ในที่เปิดเผย ณ บริเวณที่มีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นนั้น 

 

                                                 
๒๕ มาตรา ๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๖๒  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ริมทางหลวงต้องรักษาต้นไม้ 
เหมือง ฝาย หรืออาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นที่อยู่ในความครอบครองของตนไม่ให้กีดขวางทางจราจร
หรือเกิดความเสียหายแก่ทางหลวง  ทั้งนี้ ให้ผู้อํานวยการทางหลวงหรือเจ้าพนักงานซึ่งผู้อํานวยการ
ทางหลวงแต่งต้ังให้ควบคุมทางหลวงแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้น
จัดการแก้ไขอุปสรรคดังกล่าวภายในกําหนดเวลาอันสมควร 

ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ได้รับแจ้งแล้วไม่ปฏิบัติตาม ให้
ผู้อํานวยการทางหลวงหรือเจ้าพนักงานซึ่งผู้อํานวยการทางหลวงแต่งต้ังให้ควบคุมทางหลวงมีอํานาจ
เข้ารื้อถอน ทําลาย หรือตัดฟัน โดยผู้นั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายใน
การนั้น 

 
มาตรา ๖๓๒๖  ผู้อํานวยการทางหลวงโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอํานาจ

อนุญาตเป็นหนังสือให้ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกโดยวิธีประมูล เป็นผู้ลงทุนจัดให้มีหรือเข้าบริหารจัดการ
ท่าเรือ เรือหรือพาหนะสําหรับขนส่งข้ามฟาก ที่พักริมทาง หรือสิ่งก่อสร้างอื่นใดในเขตทางหลวงที่ได้
จัดสร้างขึ้น เพื่อประโยชน์แก่งานทางหรือผู้ใช้ทาง และให้กรรมสิทธ์ิในสิ่งที่บุคคลดังกล่าวจัดให้มีตก
เป็นของรัฐ 

การอนุญาต การกําหนดอัตราค่าตอบแทน ระยะเวลาและเงื่อนไข ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๔ 

การขยายและสงวนเขตทางหลวง 
   

 
มาตรา ๖๔  ทางหลวงประเภทใดยังไม่มีเขตทางปรากฏแน่ชัดหรือไม่ได้ขนาด

มาตรฐานที่กําหนดไว้ตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖ แล้วแต่กรณี ให้รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดเขต
ทางหลวง และกําหนดเขตสงวนสองข้างทางไว้เพื่อสร้างหรือขยายทางหลวงได้โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

ผู้ใดประสงค์จะปลูกสร้างสิ่งใดในเขตดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุญาตต่อ
ผู้อํานวยการทางหลวง เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะทําได้ แต่ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนถ้าได้มีการ
สร้างหรือขยายทางหลวง 

รัฐมนตรีอาจเพิกถอนประกาศกําหนดเขตทางหลวงหรือกําหนดเขตสงวนตามวรรค
หนึ่งทั้งหมดหรือบางส่วน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๖๕  เพื่อประโยชน์แก่งานทาง รัฐมนตรีมีอํานาจที่จะสงวนที่ดินของรัฐซึ่ง

มิได้มีบุคคลเข้าครอบครองโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้มีแผนที่หรือแผนผังแสดงบริเวณที่ดินที่จะสงวนติดไว้ท้าย

ประกาศนั้น 

                                                 
๒๖ มาตรา ๖๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ ไม่มีผู้ใดแย้งสิทธิ ให้ที่ดินนั้นตกอยู่ใน
ความคุ้มครองของผู้อํานวยการทางหลวง และห้ามมิให้ผู้ใดเข้าครอบครอง หักร้าง จัดทํา หรือปลูก
สร้างด้วยประการใด ๆ ในที่ดินนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อํานวยการทางหลวง 

รัฐมนตรีอาจเพิกถอนประกาศการสงวนตามวรรคหนึ่งทั้งหมดหรือบางส่วนโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๖๖  ในกรณีที่มีการขออนุญาตจับจองที่ดินริมทางหลวง ให้ผู้มีอํานาจ

อนุญาตสั่งเว้นช่องทางไว้ให้เป็นมุมฉากกับแนวทางหลวงโดยมีขนาดกว้างยี่สิบเมตร เพื่อให้เป็น
ทางเข้าไปสู่ที่ดินข้างใน ช่องทางที่ว่านี้ให้มีระยะห่างกันไม่น้อยกว่าห้าร้อยเมตร และให้ถือเป็นทาง
หลวงด้วย 

เมื่อได้มีการเว้นช่องทางไว้ตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีการอนุญาตให้ผู้ใดจับจองที่ดินเข้าไป
อีก ให้ผู้มีอํานาจอนุญาตสั่งให้ผู้ขออนุญาตเว้นช่องทางตามแนวเดิมต่อไป 

เมื่อได้มีการอนุญาตให้ผู้ใดจับจองที่ดินริมทางหลวงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว 
ให้ผู้มีอํานาจอนุญาตแจ้งให้ผู้อํานวยการทางหลวงทราบ 

 
มาตรา ๖๗  เมื่อได้มีคําสั่งให้ผู้ ใดเว้นช่องทางตามมาตรา ๖๖ แล้ว ภายใน

กําหนดเวลาไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นได้รับคําสั่ง ให้ผู้นั้นจัดให้มีหลักเขตปักแสดงให้เห็นเขต
ทางที่เว้นไว้โดยระยะห่างกันไม่เกินหนึ่งร้อยเมตรต่อหลักหนึ่ง และให้เป็นหน้าที่ของผู้ได้รับอนุญาตให้
จับจองระวังรักษาหลักเขตนั้นให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 

ถ้าผู้ได้รับอนุญาตให้จับจองไม่กระทําการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อํานวยการทางหลวงมี
อํานาจเข้าปฏิบัติการได้ โดยผู้ได้รับอนุญาตให้จับจองเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย 

 
ส่วนที่ ๓ 

การกําหนดแนวทางหลวงและการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเ์พื่อสร้างหรือขยายทางหลวง๒๗ 
   

 
มาตรา ๖๘๒๘  เพื่อประโยชน์ในการสร้างหรือขยายทางหลวง ให้ผู้อํานวยการทาง

หลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงและผู้ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลดังกล่าวมี
อํานาจเข้าไปสํารวจเบื้องต้นในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ซึ่งมิใช่ที่อยู่อาศัยของบุคคลใดเป็นการ
ช่ัวคราวได้เท่าที่จําเป็นเพื่อการนั้น ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก โดยผู้อํานวยการ
ทางหลวงต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ทราบล่วงหน้าไม่
น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันเริ่มกระทําการนั้น ถ้าไม่อาจติดต่อกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์ได้ ให้ประกาศให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน การประกาศให้ทําเป็นหนังสือปิดไว้ ณ ที่ซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นต้ังอยู่ 

                                                 
๒๗ ส่วนที่ ๓ การกําหนดแนวทางหลวงและการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างหรือขยายทาง

หลวง มาตรา ๖๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๒๘ มาตรา ๖๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

และ ณ ที่ทําการเขตหรืออําเภอ และที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์
นั้นต้ังอยู่  ทั้งนี้ ให้แจ้งกําหนดวัน เวลา และการที่จะกระทํานั้นไว้ด้วย 

ในกรณีที่การปฏิบัติตามมาตรานี้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์หรือผู้ทรงสิทธิอ่ืน ให้นําบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการกําหนดค่าทดแทนมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖๘/๑๒๙  เมื่อมีความจําเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างหรือ

ขยายทางหลวง ถ้ามิได้ตกลงในเรื่องการโอนไว้เป็นอย่างอื่นให้ดําเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 

ในกรณีที่มีการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มีการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายใด ๆ 
เช่นเดียวกับกรณีที่ได้มาโดยการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 

 
ส่วนที่ ๔ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๖๙๓๐  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๕ หรือไม่ปฏิบัติ

ตามมาตรา ๔๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 
 
มาตรา ๗๐๓๑  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งหรือหนังสือแจ้งของผู้อํานวยการทางหลวง

หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวง หรือเจ้าพนักงานซึ่งผู้อํานวยการทางหลวงแต่งต้ัง
ให้ควบคุมทางหลวง หรือเจ้าพนักงานทางหลวง แล้วแต่กรณี ตามมาตรา ๒๓ (๒) มาตรา ๓๗ วรรค
สาม มาตรา ๓๘ วรรคสาม มาตรา ๓๙/๑ วรรคสาม มาตรา ๔๗ วรรคสี่ มาตรา ๔๘ วรรคสาม 
มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๕๕ วรรคสอง มาตรา ๕๖ วรรคหก มาตรา ๕๗ วรรค
หนึ่ง มาตรา ๕๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือ
ปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๑๓๒  ผู้ใดขัดขวางการกระทําของผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับ

มอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวง หรือเจ้าพนักงานซึ่งผู้อํานวยการทางหลวงแต่งต้ังให้ควบคุมทาง
หลวง หรือเจ้าพนักงานทางหลวง แล้วแต่กรณี ตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่งหรือวรรคสี่ มาตรา ๓๗ วรรคสาม มาตรา ๓๘ วรรคสาม มาตรา ๓๙/๑ วรรค
สาม มาตรา ๔๗ วรรคสี่ มาตรา ๔๘ วรรคสาม มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๕๑ วรรค

                                                 
๒๙ มาตรา ๖๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓๐ มาตรา ๖๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓๑ มาตรา ๗๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓๒ มาตรา ๗๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หนึ่ง มาตรา ๕๕ วรรคสอง มาตรา ๕๖ วรรคหก มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๙ วรรคสอง มาตรา 
๖๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๒๓๓  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๙ 

มาตรา ๓๙/๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือมาตรา ๖๕ วรรคสาม ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๓๓๔  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ

ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๗๓/๑๓๕  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง มาตรา 

๔๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๐ หรือมาตรา ๖๔ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนประกาศของผู้อํานวยการทางหลวง
ตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง หรือมาตรา ๕๔ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้า
พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๓/๒๓๖  ผู้ ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนประกาศของ

ผู้อํานวยการทางหลวงตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง หรือประกาศของเจ้าพนักงานซึ่งผู้อํานวยการทาง
หลวงแต่งต้ังให้ควบคุมทางหลวงตามมาตรา ๖๑ วรรคสาม ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๓/๓๓๗  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งมีโทษปรับสถานเดียว ให้

ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงมีอํานาจเปรียบเทียบปรับ
ได้ และเมื่อผู้ต้องหาได้ชําระค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิก
กันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๗๔  ให้ทางหลวงจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงก่อนพระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ เปลี่ยนเป็นทางหลวงแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๓๓ มาตรา ๗๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓๔ มาตรา ๗๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓๕ มาตรา ๗๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓๖ มาตรา ๗๓/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓๗ มาตรา ๗๓/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๗๕  ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้

กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๑๕ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวงตาม
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแทน 

 
มาตรา ๗๖  พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน พระราช

กฤษฎีกากําหนดแนวทางหลวงที่จะสร้าง ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีและประกาศกระทรวง
คมนาคมกําหนดทางหลวงที่มีความจําเป็นต้องสร้างโดยเร่งด่วนซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้คงใช้บังคับได้ตามอายุของ
พระราชกฤษฎีกานั้น 

ในกรณีที่มีการเวนคืนตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างหรือขยาย
ทางหลวง ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ยังไม่เสร็จสิ้น ให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ต่อไป 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันท์  ปันยารชุน 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยทางหลวงที่ใช้บังคับอยู่ใน
ปัจจุบันได้ประกาศใช้มาเป็นเวลานานไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน สมควรปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยทางหลวงให้สอดคล้องกับความเจริญและการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน  จึง
จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๓๘ 
 

มาตรา ๖๐  ในพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก้ไขคําว่า “กรมโยธาธิ
การ” และ “สํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท” เป็น “กรมทางหลวงชนบท” และคําว่า “อธิบดีกรม
โยธาธิการ” และ “เลขาธิการสํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท” เป็น “อธิบดีกรมทางหลวงชนบท” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดต้ังส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มี
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้
บัญญัติให้โอนอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ดํารงตําแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วน
ราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอํานาจ
หน้าที่ที่โอนไปด้วย  ฉะนั้น เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพื่อให้
ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน้าที่ว่าตาม
กฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของ
หน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี 
ผู้ดํารงตําแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอํานาจหน้าที่ และเพิ่มผู้แทน
ส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วน
ราชการใหม่ รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙๓๙ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 

                                                 
๓๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
๓๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๙๒ ก/หน้า ๑/๘ กันยายน ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๓๑  ทางหลวงเทศบาล และทางหลวงชนบทที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เป็นผู้ดําเนินการก่อสร้าง ขยาย บูรณะ และบํารุงรักษาก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่า
เป็นทางหลวงท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
นี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยทางหลวง
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน บทบัญญัติต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมดูแลรักษาทางหลวงยังไม่เหมาะสม 
และมาตรการสําหรับดําเนินการกับผู้ฝ่าฝืนยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร และปรากฏว่าได้มีการใช้ยานพาหนะ
ที่มีน้ําหนักบรรทุกเกินกว่าที่กําหนดบนทางหลวง ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวง และความ
ปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะบนทางหลวง นอกจากนั้น ยังปรากฏว่ามีการใช้ทางหลวงเพื่อการ
ชุมนุมประท้วงยื่นข้อเรียกร้องจากทางราชการและโดยที่ได้มีการยกฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลแล้ว สมควรปรับปรุงกฎหมาย
ว่าด้วยทางหลวงเสียใหม่เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ยกเลิกบทบัญญัติที่
เกี่ยวกับสุขาภิบาล และกําหนดให้ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการ
ทางหลวงมีอํานาจเปรียบเทียบปรับสําหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวได้รวมทั้งปรับปรุงบท
กําหนดโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 

กมลฤทัย/ปรับปรุง 
๔ เมษายน ๒๕๕๖ 

สุพิชชา/ตรวจ 
๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


