ก

คำนำ
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเพชรบูรณ์ ติดเป็นอันดับต้นของ
ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้นาเรื่องความปลอดภัยทางถนนและวินัยจราจร เป็นวาระสาคัญ
ของจังหวัด และมอบหมายให้สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ บรรจุหลักสูตรการส่งเสริมวินัยจราจร
ของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ไว้ในสถานศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา มีวินัยจราจร ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่าง
เคร่งครัด อันจะนาไปสู่การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดาเนินงานพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของ
ผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานจราจร และความปลอดภัย
บนท้ อ งถนนในจั งหวั ด เพชรบู ร ณ์ อาทิ เช่ น สถานี ต ารวจภู ธ รจั งหวั ด ขนส่ ง จั งหวั ด สาธารณสุ ข จั งหวั ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏ วิทยาลัยอาชีวะศึกษา สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มูลนิธิร่มโพธิ์ สานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ จากัด
หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ จะสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับสถานศึกษาเป็นสาคัญ ในการที่จะจัดการเรียนการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมาย อย่าง
เป็นระบบ ต่อเนื่อง โดยการนาหลักสูตรดังกล่าวไปบรรจุไว้ในหลักสูตรของสถานศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ ระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
ในการจั ด ท าหลั ก สู ต รส่ งเสริ ม วินั ย จราจรของผู้ เรี ย นในจั งหวัด เพชรบู ร ณ์ ฉ บั บ นี้ ส านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ไดแตงตั้งคณะทางานจัดทาร่างหลักสูตร เปนผูรับผิดชอบดาเนินการในแต่ละ
ระดับชั้น และไดรับความรวมมืออยางดียิ่งจากหน่วยงานตางๆ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ใหความสนใจเสนอแนะ
ความคิดเห็นอันเปนประโยชนตอการพั ฒ นาหลักสูตร ซึ่งไดนามาเปนขอมูล ในการพั ฒ นาหลักสู ตรฉบับนี้
ใหสมบูรณ์ และเหมาะสมตอการจัดการศึกษาเพื่ อ คนเพชรบูรณ์ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
ขอขอบคุณในความรวมมือของทุกทาน และทุกหน่วยงาน มา ณ โอกาสนี้
(นายภูวนาท มูลเขียน)
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ข

สำรบัญ
คานา
สารบัญ
จุดมุ่งหมายหลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์
โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์
หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์
ระดับปฐมวัย
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
ระดับประถมศึกษาปีที่ 2
ระดับประถมศึกษาปีที่ 3
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4
ระดับประถมศึกษาปีที่ 5
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา

หน้า
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12
17
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29
36
43
50
56
64

บรรณานุกรม

76

คณะผู้พัฒนาหลักสูตร

77

ภาคผนวก
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- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง การบริหารจัดการเวลาเรียน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
- โครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
- สื่อประกอบหลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิม่ เติม

ค

จุดมุ่งหมายหลักสูตร
ส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์
หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผูเ้ รียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีจุดหมายดังนี้
1. เพื่อให้เด็กปฐมวัย นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก
และกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถ
2. เพื่อปลูกฝังให้เด็กปฐมวัย นักเรียน นักศึกษา มีวินัยจราจร ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร
3. เพื่อให้เด็กปฐมวัย นักเรียน นักศึกษา เกิดทักษะและพฤติกรรมที่ดีต่อภาระหน้าที่ด้านความ
ปลอดภัยทางการจราจร
4. เพื่อให้เด็กปฐมวัย นักเรียน นักศึกษา เกิดจิตสานึกและมีแนวคิดที่ดีในด้านความปลอดภัยทาง
การจราจร

ง

โครงสร้างเวลาเรียน
หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์
ระดับชั้น
ปฐมวัย
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา

หน่วย/รายวิชา/โครงการ
หน่วยประสบการณ์
รายวิชาวินัยจราจรที่ 1
รายวิชาวินัยจราจรที่ 2
รายวิชาวินัยจราจรที่ 3
รายวิชาวินัยจราจรที่ 4
รายวิชาวินัยจราจรที่ 5
รายวิชาวินัยจราจรที่ 6
รายวิชาวินัยจราจรที่ 7-9
รายวิชาวินัยจราจรที่ 10-12
โครงการ

เวลาเรียน (ชัว่ โมง/ปี)
20
20
20
20
20
20
20
20
20
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หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์
ระดับ ปฐมวัย
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
๑. เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยจากอุบัติเหตุบนท้องถนน
๒. เพื่อฝึกปฏิบัติเรื่องสัญญาณจราจรและสัญลักษณ์
การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้
มาตรฐาน
สาระการเรียนรู้
พัฒนาการ
คุณลักษณะ
ตัวบ่งชี้
ประสบการณ์สาคัญ สาระที่ควรเรียนรู้
ที่พึงประสงค์
พัฒนาการ มาตรฐานที่ ๑ ร่างกายเจริญเติบโต
๑. การเล่นบทบาท
มารยาทในการ
ด้าน
ตามวัยและมีสุขนิสัย สมมุติเหตุการณ์ต่างๆ ขับขี่รถและการขับ
ร่างกาย
ที่ดี
(ด้วยรักและผูกพัน)
ขี่รถอย่างปลอดภัย

มาตรฐานที่ ๒

พัฒนาการ มาตรฐานที่ ๓
ด้าน
อารมณ์
จิตใจ

มาตรฐานที่ ๔

กล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง
ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว
และประสานสัมพันธ์
กัน
มีสุขภาพจิตดีและ
มีความสุข

ชื่นชมและแสดงออก
ทางศิลปะ ดนตรี
และการเคลื่อนไหว

๒. สนุกกับการเดินทาง
(กฎวินัยจราจร)
การเขียนภาพและ
การเล่นกับสี

การโดยสารรถ
อย่างปลอดภัย
เครื่องหมาย
จราจรที่พบในชีวิต
ประจาวัน

๑. การฟังเพลง การ
ร้องเพลง และการ
แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ
เสียงดนตรี
๒. การมีอัตลักษณ์
เฉพาะตนและเชื่อว่า
ตนเองมีความสามารถ
๓. การพูดสะท้อน
ความรู้สึกของตนเอง
และผู้อื่น
๑. การแสดงออกทาง
อารมณ์
๒. การเคลื่อนไหวตาม
เสียงเพลง/ดนตรี

๑. เรื่องราว
เกี่ยวกับตัวเด็ก
การข้ามถนน
มารยาทในการ
ขับขี่รถและการขับ
ขี่รถอย่างปลอดภัย
การบังคับใช้
กฎหมายและ
บทลงโทษ
การข้ามถนน

จานวน
ชั่วโมง
-

-

-

-

มารยาทในการ
ขับขี่รถและการขับ
ขี่รถอย่างปลอดภัย

หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์
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มาตรฐาน
คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๕

สาระการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้

ประสบการณ์สาคัญ

สาระที่ควรเรียนรู้

จานวน
ชั่วโมง

การบังคับใช้
กฎหมายและ
บทลงโทษ
๒. การให้ความร่วมมือ มารยาทในการ
ในการปฏิบัติกิจกรรม ขับขี่รถและการขับ
ต่าง ๆ
ขี่รถอย่างปลอดภัย
มีทักษะชีวิตและปฏิบัติ การเล่นและการทางาน การข้ามถนน
ตนตามหลักปรัชญา
แบบร่วมมือร่วมใจ
ของเศรษฐกิจพอเพียง

-

มาตรฐานที่ ๗

รักธรรมชาติ
การยอมรับในความ
กฎหมายที่
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม เหมือนและความ
เกี่ยวข้องกับ
และความเป็นไทย
แตกต่างระหว่างบุคคล การจราจร

-

มาตรฐานที่ ๘

อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุขและปฏิบัติ
ตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข

-

พัฒนาการ มาตรฐานที่ ๖
ด้านสังคม

พัฒนาการ มาตรฐานที่ ๙
ด้าน
สติปัญญา

มีคุณธรรม จริยธรรม
และจิตใจที่ดีงาม

ใช้ภาษาสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย

๑. การเล่นและการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น

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

๒. บุคคลและ
สถานที่แวดล้อม
ตัวเด็ก
 กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับ
การจราจร

๒. การยอมรับในความ
เหมือนและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
๑. การพูดกับผู้อื่น
เกี่ยวกับประสบการณ์
ของตนเอง หรือพูด
เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ
ตนเอง
๒. การพูดแสดง
ความคิด ความรู้สึก
และความต้องการ

มารยาทในการ
ขับขี่รถและการขับ
ขี่รถอย่างปลอดภัย
 กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับ
การจราจร

-

-

การบังคับใช้
กฎหมายและ
บทลงโทษ
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พัฒนาการ

มาตรฐาน
คุณลักษณะ
ตัวบ่งชี้
ที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๑๐ มีความสามารถในการ
คิดที่เป็นพื้นฐานในการ
เรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๑ มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์

มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้ และมี
ความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ได้
เหมาะสมกับวัย

สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์สาคัญ
- การคิดแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า
จินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์

๑. การรับรู้และแสดง
ความคิดความรู้ผ่านสื่อ
วัสดุของเล่นและ
ชิ้นงาน
๒. การตั้งคาถามใน
เรื่องที่สนใจ
๓. การฟังและปฏิบัติ
ตามคาแนะนา
ความปลอดภัยทั้งกาย
ใจ (เรียนรู้จาก คลิป)

สาระที่ควรเรียนรู้

จานวน
ชั่วโมง

การโดยสาร
ยานพาหนะ
การปฏิบัติตน
การข้ามถนน
อย่างปลอดภัย
สัญญาณจราจร
และเครื่องหมาย

-

การสวมหมวก
นิรภัย

-

-

การสวมหมวก
นิรภัย
การข้ามถนน
อย่างปลอดภัย

หมายเหตุ จานวนชั่วโมงเรียน อาจทาการบูรณาการโดยเพิ่มเติมหรือสอดแทรกในสาระที่ควรเรียนรู้

หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์

4
โครงสร้างของหลักสูตรระดับปฐมวัย
ตัวบ่งชี้มาตรฐาน
สภาพที่พึงประสงค์
พัฒนาการ คุณลักษณะ
ชั้น อบ.๑
ชั้น อบ.๒
ชั้น อบ.๓
ที่พึงประสงค์
๓-๔ ปี
๔-๕ ปี
๕-๖ ปี
พัฒนาการ ๓.๑ แสดงออก ๓.๑.๑
๓.๑.๑
๓.๑.๑
ด้าน
ทางอารมณ์ได้
แสดง
แสดงอารมณ์ แสดง
อารมณ์
อย่างเหมาะสม อารมณ์
ความรู้สึกได้ อารมณ์
จิตใจ
ความรู้สึกได้ ตาม
ความรู้สึกได้
เหมาะสมกับ สถานการณ์ สอดคล้อง
สุนทรีย
สถานการณ์
กับ
ภาพ
สถานการณ์
ดนตรี
อย่าง
การเล่น
เหมาะสม
การ
แสดงออก
ทาง
อารมณ์
พัฒนาการ ๔.๑ สนใจมี
๔.๑.๑ สนใจ ๔.๑.๒ สนใจ ๔.๑.๓ สนใจ
ด้าน
ความสุขและ
มีความสุข มีความสุขและ มีความสุข
อารมณ์
แสดงออกผ่าน
และแสดง แสดงท่าทาง/ และแสดง
จิตใจ
งานศิลปะ ดนตรี ท่าทาง/
เคลื่อนไหว
ท่าทาง/
เคลื่อนไหว ประกอบเพลง เคลื่อนไหว
ประกอบ
จังหวะและ
ประกอบ
เพลง
ดนตรี
เพลง
จังหวะและ
จังหวะและ
ดนตรี
ดนตรี
๓. การเล่นและ การจัด
พัฒนาการ มฐ. ๖.๒ มีวินัยใน ๖.๒.๑ เข้า ๖.๒.๑ เข้า
๖.๒.๑ เข้า
การทางานแบบ กิจกรรม
ด้านสังคม ตนเอง
แถว
แถวตามลาดับ แถว
ร่วมมือร่วมใจ บทบาทสมมุติ
ตามลาดับ ก่อนหลังได้
ตามลาดับ
ก่อนหลังได้ ด้วยตนเอง
ก่อนหลังได้
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
ด้วยตนเอง
๔. จินตนาการ การเล่า
พัฒนาการ มฐ. ๑๑.๒
๑๑.๒.๑
๑๑.๒.๑
๑๑.๒.๑
และความคิด
ด้าน
แสดงท่าทาง
เคลื่อนไหว เคลื่อนไหว
เคลื่อนไหว
นิทานเมือง
สร้างสรรค์
สติปัญญา เคลื่อนไหวตาม ท่าทางเพื่อ ท่าทางเพื่อ
ท่าทางเพื่อ
จราจร
จินตนาการอย่าง สื่อสาร
สื่อสาร
สื่อสาร
สร้างสรรค์
ความคิด
ความคิด
ความคิด
ความรู้สึก ความรู้สึกของ ความรู้สึก
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ สาระที่ควร
สาคัญ
เรียนรู้
๑. การฟังเพลง ๑. เรื่องราว
การร้องเพลง
เกี่ยวกับ
และการแสดง ตัวเด็ก
ปฏิกิริยาโต้ตอบ การข้ามถนน
เสียงดนตรี
การเดินบน
ถนน
การเดินบน
ทางเท้า
การข้าม
ทางม้าลาย
การขึ้น
สะพานลอย
๒. การ
การร้อง
แสดงออก
เพลง
ทางอารมณ์
การ
เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
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5
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ สาระที่ควร
สาคัญ
เรียนรู้

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน
พัฒนาการ คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์

๕. การเล่นและ
การทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
 เล่านิทาน/
เล่าข่าว/
เรื่องราว
เหตุการณ์
เกี่ยวกับ
เหตุการณ์บน
ท้องถนน

ด้านสังคม ๑.๓ รักษาความ
ปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น

ตัวเด็ก
แรกพบ
ประสบการณ์
การสวม
หมวกนิรภัย
เด็ก
การคาด
เข็มขัดนิรภัย
การใช้เบาะ
นิรภัยสาหรับ
เด็ก
๑. การมี
๒. บุคคลและ
ปฏิสัมพันธ์
สถานที่
มีวินัยมีส่วนร่วม แวดล้อมตัว
และบทบาท
เด็ก กฎหมาย
สมาชิกของ
ที่เกี่ยวข้องกับ
สังคม (เรียนรู้ การจราจร
จากสถานการณ์ เครื่อง
จริงฉันรักจ่า
หมายจราจร
เฉย)
ชนิดของ
สัญญาณ
จราจร
การนั่งซ้อน
ท้ายรถ
จักรยานยนต์
๒.การยอมรับ การ
ในความเหมือน สนทนากับ
และความ
บุคคลรอบ
แตกต่าง
กาย

สภาพที่พึงประสงค์
ชั้น อบ.๑
ชั้น อบ.๒
ชั้น อบ.๓
๓-๔ ปี
๔-๕ ปี
๕-๖ ปี
ของตนเอง ตนเองอย่าง ของตนเอง
หลากหลาย อย่าง
หรือแปลก
หลากหลาย
ใหม่
และแปลก
ใหม่
๑.๓.๑
๑.๓.๑
๑.๓.๑
รักษาความ ป้องกันและ ป้องกันและ
ปลอดภัย
รักษาความ
รักษาความ
ของตนเอง ปลอดภัยของ ปลอดภัย
จากอุบัติเหตุ ตนเองจาก
ของตนเอง
อุบัติเหตุ
และผู้อื่น
จากรถ
จากอุบัติเหตุ
จากรถ

พัฒนาการ มฐ. ๘.๒
ด้านสังคม มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้อื่น

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

พัฒนาการ มฐ. ๗.๒
ด้านสังคม มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย
และรักความเป็น

๗.๒.๒.๑
กล่าวคา
ขอบคุณและ
ขอโทษเมื่อมี

๗.๒.๒.๑
กล่าวคา
ขอบคุณและ
ขอโทษด้วย

๗.๒.๒.๑
กล่าวคา
ขอบคุณและ
ขอโทษด้วย
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6
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ สาระที่ควร
สาคัญ
เรียนรู้
ระหว่างบุคคล
๓.การพูดกับ
การ
ผู้อื่นเกี่ยวกับ
สนทนาถึง
ประสบการณ์ ประเภทของ
ของตนเอง
ยานพาหนะ
หรือพูดเล่า
สัญลักษณ์
เรื่องราว
ที่ใช้ใน
เกี่ยวกับตนเอง การจราจร

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน
พัฒนาการ คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
ไทย
ด้าน
มฐ. ๙.๑ สนทนา
สติปัญญา โต้ตอบและเล่า
เรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ

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

มารยาทใน
การขับขี่รถ
และการขับขี่
รถอย่าง
ปลอดภัย
การขับขี่
รถจักรยาน
สัญญาณ
มือ

พัฒนาการ มฐ. ๑.๓ รักษา
ด้าน
ความปลอดภัย
ร่างกาย
ของตนเองและ
ผู้อื่น
พัฒนาการ
ด้าน
อารมณ์
และจิตใจ
(การ
แสดงออก
ทาง
อารมณ์)

มฐ. ๓.๑
แสดงออกทาง
อารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสม

๒. การมี
อัตลักษณ์
เฉพาะตนและ
เชื่อว่าตนเองมี
ความสามารถ

การจาลอง
สถานการณ์
การขับขี่
ยานพาหนะ
อย่าง
ปลอดภัย

พัฒนาการ
ด้าน
อารมณ์
และจิตใจ
(การแสดง
ออกทาง
อารมณ์)
พัฒนาการ
ด้าน
อารมณ์

มฐ. ๓.๒ มี
ความรู้สึกที่ดีต่อ
ตนเองและผู้อื่น

๓. การ
เพลง
เคลื่อนไหวตาม ยานพาหนะ
เสียงเพลง/
เพลง

มฐ. ๔.๑ สนใจ
มีความสุขและ
แสดงออกผ่าน

สภาพที่พึงประสงค์
ชั้น อบ.๑
ชั้น อบ.๒
ชั้น อบ.๓
๓-๔ ปี
๔-๕ ปี
๕-๖ ปี
ผู้ชี้แนะ
ตนเอง
ตนเอง
๙.๑.๑ฟัง
๙.๑.๑ฟังผู้อื่น ๙.๑.๑ฟัง
ผู้อื่นพูดจน พูดจนจบและ ผู้อื่นพูดจน
จบและพูด สนทนา
จบและ
โต้ตอบ
โต้ตอบ
สนทนา
เกี่ยวกับ
สอดคล้องกับ โต้ตอบอย่าง
เรื่องที่ฟัง
เรื่องที่ฟัง
ต่อเนื่อง
เชื่อมโยงกับ
เรื่องที่ฟัง
๑.๓.๑ เล่น ๑.๓.๑ เล่น
๑.๓.๑ เล่น
และทา
และทา
และทา
กิจกรรม
กิจกรรมอย่าง กิจกรรมและ
อย่าง
ปลอดภัยด้วย ปฏิบัติต่อ
ปลอดภัย
ตนเอง
ผู้อื่นอย่าง
เมื่อมีผู้ชี้แนะ
ปลอดภัย
๓.๑.๑
๓.๑.๑
๓.๑.๑
แสดง
แสดงอารมณ์ แสดง
อารมณ์
ความรู้สึกได้ อารมณ์
ความรู้สึกได้ ตาม
ความรู้สึก
เหมาะสมกับ สถานการณ์ ได้สอดคล้อง
บาง
กับ
สถานการณ์
สถานการณ์
อย่าง
เหมาะสม
๓.๒.๑ กล้า ๓.๒.๑ กล้า ๓.๒.๑ กล้า
พูดกล้า
พูดกล้า
พูดกล้า
แสดงออก แสดงออก
แสดงออก
อย่าง
อย่าง
เหมาะสมบาง เหมาะสม
สถานการณ์ ตาม
สถานการณ์
๔.๑.๓.๑
๔.๑.๓.๑
๔.๑.๓.๑
สนใจมี
สนใจมี
สนใจมี
ความสุข
ความสุขและ ความสุข
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7
สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ สาระที่ควร
สาคัญ
เรียนรู้
ดนตรี
จราจร

๔. การให้ความ
ร่วมมือในการ
ปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ

ข้อตกลง
ของการขับขี่
ยานพาหนะ
การสวม
หมวกนิรภัย
การคาด
เข็มขัดนิรภัย

๕. การยอมรับ
ในความเหมือน
และความ
แตกต่าง
ระหว่างบุคคล

บทบาท
สมมุติหน้าที่
ของตนเองใน
การเดินทาง
บนท้องถนน

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน
สภาพที่พึงประสงค์
พัฒนาการ คุณลักษณะ
ชั้น อบ.๑
ชั้น อบ.๒
ชั้น อบ.๓
ที่พึงประสงค์
๓-๔ ปี
๔-๕ ปี
๕-๖ ปี
และจิตใจ งานศิลปะ ดนตรี และแสดง แสดงท่าทาง/ และแสดง
และการ
ท่าทาง/
เคลื่อนไหว
ท่าทาง/
เคลื่อนไหว
เคลื่อนไหว ประกอบเพลง เคลื่อนไหว
ประกอบ
จังหวะและ
ประกอบ
เพลง
ดนตรี
เพลง
จังหวะและ
จังหวะและ
ดนตรี
ดนตรี
พัฒนาการ มฐ. ๕.๔ มีความ ๕.๔.๑
๕.๔.๑
๕.๔.๑
ด้านสังคม รับผิดชอบ
ทางานที่
ทางานที่ได้รบั ทางานที่
ได้รับ
มอบหมายจน ได้รับ
มอบหมาย สาเร็จเมื่อมีผ้ชู ี่ มอบหมาย
จนสาเร็จ
แนะ
จนสาเร็จ
เมื่อมีผู้ช่วย
ด้วยตนเอง
เหลือ
พัฒนาการ มฐ. ๘.๒ มีวินัยใน ๘.๒.๑
ด้านสังคม ตนเอง
เล่นร่วมกับ
เพื่อน

๑. สนุกกับการ ๓. ธรรมชาติ ด้าน
เดินทาง
รอบตัว
ร่างกาย
(กฎวินัยจราจร) -การโดยสาร
รถอย่าง
ปลอดภัย
การ
โดยสาร
รถจักรยานยน
ต์ส่วนบุคคล
การ
โดยสาร
รถจักรยาน
ยนต์

มฐ. ๑.๓ รักษา
ความปลอดภัย
ของตนเองและ
ผู้อื่น

๘.๒.๑
เล่นหรือ
ทางานร่วมกับ
เพื่อนเป็นกลุ่ม

๘.๒.๑
เล่นหรือ
ทางาน
ร่วมกับ
เพื่อนอย่างมี
เป้าหมาย
๑.๓.๑
๑.๓.๑
๑.๓.๑
เล่นและ
เล่นและ
เล่นและ
ทากิจกรรม ทากิจกรรม
ทากิจกรรม
อย่าง
อย่าง
และปฏิบัติ
ปลอดภัย
ปลอดภัยด้วย ต่อผู้อื่น
เมื่อมีผู้ชี้แนะ ตนเอง
อย่าง
ปลอดภัย
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สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ สาระที่ควร
สาคัญ
เรียนรู้
สาธารณะ
การ
โดยสารรถ
สามล้อรับจ้าง
รถโดยสาร
ประจาทาง
รถโดยสาร
ไม่ประจาทาง
(รถรับส่ง
นักเรียนสอง
แถว,รถตู้ )
๒. การพูด
- การสวม
สะท้อน
หมวกนิรภัย
ความรู้สึกของ - การคาดเข็ม
ตนเองและผู้อื่น ขัดนิรภัย
- การใช้เบาะ
นิรภัยสาหรับ
เด็ก

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน
พัฒนาการ คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์

สภาพที่พึงประสงค์
ชั้น อบ.๑
ชั้น อบ.๒
ชั้น อบ.๓
๓-๔ ปี
๔-๕ ปี
๕-๖ ปี

พัฒนาการ มฐ. ๓.๒
๓.๒.๑ กล้า
ด้าน
มีความรู้สึกที่ดีต่อ พูดกล้า
อารมณ์
ตนเองและผู้อื่น แสดงออก
จิตใจ

๓. การพูดแสดง
ความคิด
ความรู้สึกและ
ความต้องการ

พัฒนาการ มฐ. ๙.๒ อ่านและ
 เสริม
เขียนภาพและ
ประสบการณ์ ด้าน
ั ญา สัญลักษณ์ได้
การปฏิบัติตน สติปญ
ตนตามกฎ
จราจร

๔. การรับรู้และ
แสดงความคิด
ความรู้ผ่านสื่อ
วัสดุของเล่น
และชิ้นงาน

 กิจกรรม
ในมุมเสรี
 บทบาท
สมมุติ

พัฒนาการ
ตนเอง,
พัฒนา
สมองและ
สังคม

มฐ. ๑๒.๒ มี
ความสามารถใน
การแสวงหา
ความรู้

๙.๒.๑ อ่าน
เขียนภาพ
และพูด
ข้อความด้วย
ภาษาของ
ตน

๓.๒.๑ กล้า
พูดกล้า
แสดงออก
อย่าง
เหมาะสมบาง
สถานการณ์

๓.๒.๑ กล้า
พูดกล้า
แสดงออก
อย่าง
เหมาะสม
ตาม
สถานการณ์

๙.๒.๑
อ่านภาพ
สัญลักษณ์คา
พร้อมทั้งชี้
หรือกวาดตา
มองข้อความ
ตามบรรทัด

๙.๒.๑
อ่านภาพ
สัญลักษณ์
คาด้วยการชี้
หรือกวาดตา
มอง
จุดเริ่มต้น
และจุดจบ
ของข้อความ
๑๒.๒.๑
๑๒.๒.๑
๑๒.๒.๑
ค้นหา
ค้นหาคาตอบ ค้นหา
คาตอบของ ของข้อสงสัย คาตอบของ
ข้อสงสัยด้วย ต่าง ๆ ตาม ข้อสงสัย
วิธีการ เมื่อ วิธีการ ของ ต่างๆ โดย
มีผู้ชี้แนะ
ตนเอง
วิธีการ ที่
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สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ สาระที่ควร
สาคัญ
เรียนรู้
๕. การตั้ง
บัตรภาพ
คาถามในเรื่องที่ การ
สนใจ
สนทนาข่าว
บทบาท
สมมุติ
๑. การฟังและ
ปฏิบัติตาม
คาแนะนา
ความปลอดภัย
ทั้งกายใจ
(เรียนรู้จาก
คลิป)

๒. การเขียน
ภาพและการ
เล่นกับสี
การเรียนรู้ผ่าน
ชีวิต
ประจาวัน
(ภายในชุมชน)

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน
พัฒนาการ คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์

สภาพที่พึงประสงค์
ชั้น อบ.๑
ชั้น อบ.๒
ชั้น อบ.๓
๓-๔ ปี
๔-๕ ปี
๕-๖ ปี
หลากหลาย
ด้วยตนเอง
พัฒนาการ มฐ. ๑๒.๒
๑๒.๒.๒
๑๒.๒.๒
๑๒.๒.๒
ตนเอง,
มีความสามารถใน ใช้ประโยค ใช้ประโยค
ใช้ประโยค
พัฒนา
การแสวงหา
คาถามว่า
คาถามว่า “ที่ คาถามว่า
สมองและ ความรู้
“ใคร”
ไหน”
“เมื่อไหร่”
สังคม
“อะไร”ใน “ทาไม” ใน “อย่างไร”
การค้นหา การค้นหา
ในการค้นหา
คาตอบ
คาตอบ
คาตอบ
พัฒนาการ มฐ. ๑๒ มีเจตคติ ๑๒.๑.๑
๑๒.๑.๑
๑๒.๑.๑
ด้าน
ที่ดีต่อการเรียนรู้ สนใจฟังหรือ สนใจซักถาม สนใจหยิบ
สติปัญญา
อ่านหนังสือ เกี่ยวกับ
หนังสือมา
ด้วยตนเอง สัญลักษณ์
อ่านและ
หรือ
เขียนสื่อ
ตัวหนังสือที่ ความคิด
พบเห็น
ด้วยตนเอง
เป็นประจา
อย่าง
ต่อเนื่อง

๔. สิ่งต่างๆ
รอบตัวเด็ก
การข้ามถนน
อย่าง
ปลอดภัย
การข้าม
ทางม้าลาย
การขึ้น
สะพานลอย
การสวม
หมวกนิรภัย
การคาด
เข็มขัดนิรภัย
เครื่องหมา พัฒนา
ยที่พบใน
การด้าน
ชีวิตประจาวัน ร่างกาย
ชนิดของ
สัญญาณ
จราจร
สนุกกับสี
และ
สัญลักษณ์
(สีและ
สัญญาณ
ฉุกเฉิน)

มฐ ๒.๒ ใช้มือตา-ประสาน
สัมพันธ์กัน

๒.๒.๒ เขียน ๒.๒.๒ เขียน
รูปวงกลม รูปสี่เหลีย่ ม
ตามแบบ
ตามแบบได้
อย่างมีมุม
ชัดเจน

๒.๒.๒ เขียน
รูป
สามเหลี่ยม
ตามแบบได้
อย่างมีมุม
ชัดเจน
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สาระการเรียนรู้
ประสบการณ์ สาระที่ควร
สาคัญ
เรียนรู้
๓.การหยิบจับ ตาวิเศษ
การใช้กรรไกร จราจร
การฉีก การตัด แบบฝึก
การปะ และการ โยงเส้น/จับคู่
ร้อยวัสดุ
ภาพ/ฯ
ภาพ
ยานพาหนะ
กับชนิดของ
ยานยนต์/
สัญญาณไฟ
จราจรกับภาพ

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน
สภาพที่พึงประสงค์
พัฒนาการ คุณลักษณะ
ชั้น อบ.๑
ชั้น อบ.๒
ชั้น อบ.๓
ที่พึงประสงค์
๓-๔ ปี
๔-๕ ปี
๕-๖ ปี
๒.๒.๑ ใช้
พัฒนา มฐ. ๒.๒ ใช้มือ- ๒.๒.๑ ใช้ ๒.๒.๑ ใช้
กรรไกรตัด กรรไกรตัด
กรรไกรตัด
การด้าน ตา-ประสาน
สัมพันธ์กัน
กระดาษขาด กระดาษตาม กระดาษ
ร่างกาย
จากกันโดย แนวเส้นตรง ตามแนวเส้น
ใช้มือเดียว ได้
โค้งได้

กิจกรรมการเรียนรู้
1. กิจกรรมการเคลื่อนไหว
1.1 เพลงและเกม
1.2 กิจกรรมเคลื่อนไหวตามจังหวะประกอบอุปกรณ์/คาบรรยาย/คาสั่ง/การฟังสัญญาณ
๑.๓ คาคล้องจอง
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 การสารวจรอบๆบริเวณโรงเรียน
5. กิจกรรมกลางแจ้ง
๕.๑ เกมหาสัญลักษณ์
๕.๒ เกมเพื่อนรักอยู่ไหน
หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์
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6. กิจกรรมเกมการศึกษา

๖.๑ เกมจับคู่ภาพ
๖.๒ เกมจราจรที่รัก
๖.๓ เกมตามหาคู่เหมือน
สือ่ (๑.สื่อเอกสาร ๒.สื่ออุปกรณ์ ๓. สื่อธรรมชาติ ๔. สื่อเทคโนโลยี)
1. กระดาษสี
2. สีเทียน
3. กระดาษ
4. ภาพประกอบการจราจร
5. ภาพเครื่องหมายจราจร
6. สัญลักษณ์ไฟจราจรและฉุกเฉิน
7. สถานที่จริง
8. สถานการณ์จาลอง
9. คลิป/เพลง
10. ฯลฯ
แหล่งเรียนรู้
1. รอบๆบริเวณโรงเรียน
2. ห้องปฏิบัติการในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด ห้องพยาบาล
3. สถานที่สาคัญ ตามบริบทของโรงเรียน
การวัดและประเมินผล
1. สังเกตการตอบคาถาม,ความสนใจ,การสนทนาระหว่างการจัดกิจกรรม
2. การสัมภาษณ์
3. การตรวจผลงาน
4. ใบงาน
5. การประเมินพัฒนาการ
เครื่องมือการประเมิน
1. สมุด อบ.๑-๓
2. แบบบันทึกคาพูด/สัมภาษณ์
3. รายงานประจาตัว
4. รายงานผลการประเมินพัฒนาการ
การนาหลักสูตรไปใช้
- บูรณาการร่วมกับสาระการเรียนรู้
- เพิ่มในสาระที่ควรเรียนรู้
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หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม
รายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 1
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
รหัสวิชา พ11201

เวลาเรียน 20 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจร เครื่องหมายจราจรบนไหล่ทาง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการจราจรทางบก ความปลอดภัยในการเดินเท้าบนถนน และปฏิบัติตนในการเดินเท้าบนถนนที่ปลอดภัยใน
สถานการณ์ต่าง ๆ การปฏิบัติตนในการโดยสารรถจักรยาน และการโดยสารระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัย
วิธีปฏิบัติตนขึ้น-ลงรถโดยสารระบบขนส่งธารณะ มารยาทในการขับขี่รถจักรยานและวิธีปฏิบัติตนในการขับขี่
รถจักรยานอย่างปลอดภัย ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร การขอความช่วยเหลือจากอุบัติเหตุ
จากการเดินเท้าบนถนน
โดยใช้วิธีการบรรยายให้ความรู้ อธิบาย การสาธิต ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการ
กลุ่มกระบวนการแก้ปัญหา การแสดงบทบาทสมมุติ การเรียนรู้จากสถานการณ์ต่ าง ๆ การศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา และประเมินสถานการณ์ นาไปสู่การวางแผนและกาหนดแนวทางในการฝึกปฏิบัติตน
ให้มีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และสามารถตัดสินใจอย่างถูกต้อง นาความรู้และ
ทักษะการปฏิบัติตนไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ผลการเรียนรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับป้ายสัญญาณไฟจราจร และเครื่องหมายจราจรบน
ไหล่ทาง และพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2522
2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการใช้รถจักรยาน และการเดินทางเท้าบนถนนอย่าง
ปลอดภัย
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีวินัยในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามในการใช้รถจักรยาน และ
การเดินทางเท้าบนถนนอย่างปลอดภัย
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยาน และการเดินทางเท้าบนถนนอย่าง
ปลอดภัย
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสานึก ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจราจร จากการเดินทางเท้าบน
ถนนสาธารณะ
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โครงสร้างรายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 1
หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
1
กฎหมายที่เกีย่ วกับ 1. ปฏิบัตติ นตามสัญลักษณ์
การจราจรทางบก
ป้ายจราจร
2. ระบุกฎหมายเกี่ยวกับ
การจราจรทางบกเพื่อการใช้รถ
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย

2

ความปลอดภัยในการ 3. วิเคราะห์สถานการณ์ในการ
ใช้ถนน
เดินเท้าบนถนนที่ปลอดภัย
4. ปฏิบัตติ นในการเดินเท้าบน
ถนนในสถานการณ์ต่าง ๆ

3

การโดยสารรถอย่าง
ปลอดภัย

4

มารยาทในการขับขี่
รถจักรยานอย่าง
ปลอดภัย

5

6

5. บอกวิธีการที่ปลอดภัยใน
การโดยสารรถจักรยาน
6. บอกวิธีการที่ปลอดภัยใน
การโดยสารระบบขนส่งธารณะ

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้
กฎหมายที่เกี่ยวกับการจราจรทางบก
1. ชนิดของสัญญาณจราจร
- สัญญาณไฟ
2. ชนิดประเภทของเครื่องหมาย
จราจร
- บนไหล่ทาง
3. พระราชบัญญัติการจราจรทางบก
พ.ศ.2522
- ลักษณะ 2 สัญญาณจราจรและ
เครื่องหมายจราจร ม.21 - ม.30
ความปลอดภัยในการใช้ถนน
1. การเดินเท้าบนถนน
- ถนนที่มีทางเท้าหรือฟุตบาท
2. การข้ามถนนอย่างปลอดภัย
- การประเมินสถานการณ์ที่
ปลอดภัย
การโดยสารรถอย่างปลอดภัย
- การโดยสารรถจักรยาน
การโดยสารระบบขนส่งสาธารณะ
- การปฏิบัตติ นเมื่อโดยสารรถ
ประจาทาง
มารยาทในการขับขี่รถจักรยาน
- การขับขี่รถจักรยาน
- ความปลอดภัยในการขับขี่
รถจักรยาน

7. มีความรู้ ความเข้าใจในการ
ขับขี่รถจักรยานอย่างปลอดภัย
8. ปฏิบัตติ นเพื่อความ
ปลอดภัยในการขับขี่
รถจักรยาน
ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อ 9. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผล ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิด
การเกิดอุบัตเิ หตุ
ต่อการเกิดอุบตั ิเหตุจราจร
อุบตั ิเหตุจราจร
จราจร
1. ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากคน
- ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมาย
กาหนด
- การตัดหน้ากระชั้นชิด
- การเมาแล้วขับ
การขอความ
10. แสดงวิธีขอความ
วิธีปฏิบัติตนเพื่อขอความช่วยเหลือจาก
ช่วยเหลือจาก
ช่วยเหลือจากอุบัตเิ หตุการเดิน อุบัติเหตุการเดินเท้าบนถนน
อุบัติเหตุการเดินเท้า เท้าบนถนน
บนถนน

ชั่วโมง
4

4

4

4

2

2
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การจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรรายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ผู้สอน
สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยสามารถเลือกใช้
รูปแบบการสอนที่หลากหลาย ดังนี้
1. การบรรยาย
2. การอธิบาย
3. การสาธิต
4. การใช้คาถาม
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. เว็บไซต์กองบังคับตารวจจราจร http://trafficpolice.go.th/
8. เว็บไซต์สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
https://www.oic.or.th/th/home
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การวัด และการประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

จุดประสงค์/สมรรถนะ
วิธีการประเมิน
ที่ประเมิน
ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์ป้าย ทดสอบ
จราจร สัญญาณและ
การปฏิบัติ
เครื่องหมายจราจรทางบก
ระบุกฎหมายเกี่ยวกับ
ทดสอบ
การจราจรทางบกเพื่อการใช้รถ
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย
วิเคราะห์สถานการณ์ในการ
ทดสอบ
เดินเท้าบนถนนที่ปลอดภัย
ปฏิบัติตนในการเดินเท้าบน
ทดสอบ
ถนนในสถานการณ์ต่าง ๆ
การปฏิบัติ
บอกวิธีการที่ปลอดภัยในการ ทดสอบ
โดยสารรถจักรยาน
บอกวิธีการที่ปลอดภัยในการ ทดสอบ
โดยสารระบบขนส่งธารณะ
มีความรู้ ความเข้าใจในการขับ ทดสอบ
ขี่รถจักรยานอย่างปลอดภัย
ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัย ทดสอบ
ในการขับขี่รถจักรยาน
การปฏิบัติ
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อ ทดสอบ
การเกิดอุบัติเหตุจราจร
แสดงวิธีขอความช่วยเหลือจาก ทดสอบ
อุบัติเหตุจราจร และการเดิน การปฏิบัติ
เท้าบนถนนสาธารณะ
รวม

คะแนน
เต็ม
10

เกณฑ์การ
ผ่าน
5

แบบทดสอบ

10

5

แบบทดสอบ

10

5

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัติ
แบบทดสอบ

10

5

10

5

แบบทดสอบ

10

5

แบบทดสอบ

10

5

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัติ
แบบทดสอบ

10

5

10

5

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัติ

10

5

100

50

เครื่องมือประเมิน
แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัติ
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การนาหลักสูตรไปใช้
สถานศึกษาสามารถนาหลักสูตรรายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ไปใช้
โดยการกาหนดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ดาเนินการดังนี้
1. กาหนดชื่อรายวิชา : ส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 1
2. กาหนดเวลาเรียน จานวน 20 ชัว่ โมง
3. กาหนดรหัสวิชา (เพิ่มเติม) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข 6 หลักดังนี้
หลักที่ 1 เป็นรหัสตัวอักษรแสดงกลุ่มสาระการเรียนรู้ของรายวิชา คือ
พ หมายถึง รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หลักที่ 2 เป็นรหัสตัวเลขแสดงระดับการศึกษา ได้แก่
1 หมายถึง รายวิชาระดับประถมศึกษา
หลักที่ 3 เป็นรหัสตัวเลข แสดงปีที่เรียนหรือปฏิบัติของรายวิชาซึ่งสะท้อนระดับ
ความรู้และทักษะในรายวิชาที่กาหนดไว้ในแต่ละปี คือ
0 หมายถึง รายวิชาไม่กาหนดปีที่เรียน 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)
หลักที่ 4 เป็นรหัสตัวเลขประเภทของรายวิชา คือ
2 หมายถึง รายวิชาเพิ่มเติม
หลักที่ 5 และหลักที่ 6 เป็นรหัสตัวเลขแสดงลาดับของรายวิชาแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในปี/ระดับการศึกษาเดียวกันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลายมีจานวน
ตั้งแต่ 01 - 99 ดังนี้
รายวิชาที่กาหนดปีที่เรียน ให้นับรหัสหลักที่ 5 – 6 ต่อเนื่องในปีเดียวกัน
รายวิชาที่ไม่กาหนดปีที่เรียน ให้นับรหัสหลักที่ 5 – 6 ต่อเนื่องในช่วงชั้น
ตัวอย่างการกาหนดรหัสวิชา
พ11201 หมายถึง รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
(ป.1) เป็นรายวิชาเพิ่มเติม ลาดับที่ 1
4. บรรจุรายวิชา ส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 เป็นรายวิชาเพิ่มเติมใน
โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา
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หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม
รายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รหัสวิชา พ12202

เวลาเรียน 20 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ สั ญ ญาณไฟจราจร สั ญ ญาณมื อ เครื่อ งหมายจราจรบนไหล่ ท าง และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจราจรทางบก ความปลอดภัยในการเดินเท้าบนถนน และปฏิบัติตนในการเดินเท้า
บนถนนที่ป ลอดภั ย ในสถานการณ์ ต่าง ๆ การปฏิบั ติตนในการโดยสารรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และ
การโดยสารระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัย วิธีปฏิบัติตนขึ้น-ลงรถโดยสารระบบขนส่งธารณะ มารยาทในการ
ขับขี่รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และวิธีปฏิบัติตนในการขับขี่รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ อย่างปลอดภัย
ปัจจัยเสี่ยงที่ส่ งผลต่อการเกิดอุบั ติเหตุจราจร การขอความช่วยเหลือจากอุบัติเหตุจราจร และการเดินเท้า
บนถนนสาธารณะ
โดยใช้วิธีการบรรยายให้ความรู้ อธิบาย การสาธิต ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการ
กลุ่มกระบวนการแก้ปัญหา การแสดงบทบาทสมมุติ การเรียนรู้จากสถานการณ์ต่ าง ๆ การศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา และประเมินสถานการณ์ นาไปสู่การวางแผนและกาหนดแนวทางในการฝึกปฏิบัติตน
ให้มีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และสามารถตัดสินใจอย่างถูกต้อง นาความรู้และ
ทักษะการปฏิบัติตนไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ผลการเรียนรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับป้ายสัญญาณไฟจราจร สัญญาณมือ และเครื่องหมาย
จราจรบนไหล่ทาง และพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2522
2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการใช้รถจักรยานบนถนนสาธารณะ และการเดินทางเท้า
บนถนนสาธารณะอย่างปลอดภัย
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีวินัยในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามในการใช้รถจักรยาน
บนถนนสาธารณะ และการเดินทางเท้าบนถนนบนถนนสาธารณะอย่างปลอดภัย
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานบนถนนสาธารณะ และการ
เดินทางเท้าบนถนนบนถนนสาธารณะ
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสานึก ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจราจร จากการใช้รถจักรยาน
และการเดินทางเท้าบนถนนสาธารณะ
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โครงสร้างรายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 2
หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
1
กฎหมายที่เกีย่ วกับ
การจราจรทางบก

2

3

4

5

จุดประสงค์การเรียนรู้
เนื้อหา/สาระการเรียนรู้
1. ปฏิบัตติ นตามสัญญาณ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการจราจรทางบก
จราจร และเครื่องหมายจราจร 1. ชนิดของสัญญาณจราจร
2. ระบุกฎหมายเกี่ยวกับ
- สัญญาณไฟจราจร
การจราจรทางบกเพื่อการใช้รถ - สัญญาณมือ
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย
2. ชนิดประเภทของเครื่องหมายจราจร
- บนไหล่ทาง
3. พระราชบัญญัติการจราจรทางบก
พ.ศ.2522
- ลักษณะ 2 สัญญาณจราจรและ
เครื่องหมายจราจร ม.21 - ม.30
- ลักษณะ 7 รถฉุกเฉิน ม.76
ความปลอดภัยในการ 3. วิเคราะห์สถานการณ์ในการ ความปลอดภัยในการใช้ถนน
ใช้ถนน
เดินเท้าบนถนนสาธารณะ
1. การเดินเท้าบนถนน
4. ปฏิบัตติ นในการเดินเท้าบน
- ถนนที่มีทางเท้าหรือฟุตบาท
ถนนสาธารณะ และการข้าม
- ถนนที่ไม่มีทางเท้าหรือฟุตบาท
ถนนที่ปลอดภัยในสถานการณ์ 2. การข้ามถนนอย่างปลอดภัย
ต่าง ๆ
- การประเมินสถานการณ์ที่
ปลอดภัย
การโดยสารรถอย่าง 5. บอกวิธีการที่ปลอดภัยใน
การโดยสารรถอย่างปลอดภัย
ปลอดภัย
การโดยสารรถจักรยาน รถจัก
- การโดยสารรถจักรยาน
ยานยนต์
- การโดยสารรถจักรยานยนต์
6. บอกวิธีการที่ปลอดภัยใน
การโดยสารระบบขนส่งสาธารณะ
การโดยสารระบบขนส่งธารณะ
- การปฏิบัตติ นเมื่อโดยสารรถ
ประจาทาง
มารยาทในการขับขี่ 7. มีความรู้ ความเข้าใจในการ มารยาทในการขับขี่รถจักรยาน
รถจักรยาน และ
ขับขี่รถจักรยาน และ
- การขับขี่รถจักรยาน
รถจักรยานยนต์อย่าง รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
- อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการ
ปลอดภัย
8. ปฏิบัตติ นเพื่อความ
ขี่รถจักรยาน
ปลอดภัยในการขับขี่
มารยาทในการขับขี่รถจักรยานยนต์
รถจักรยาน และ
- ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามในการ
รถจักรยานยนต์
ขับขี่รถจักรยานยนต์
ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อ 9. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผล ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิด
การเกิดอุบัตเิ หตุ
ต่อการเกิดอุบตั ิเหตุจราจร
อุบัติเหตุจราจร
จราจร
1. ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากคน
- ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมาย
กาหนด
- การตัดหน้ากระชั้นชิด
- การเมาแล้วขับ
- การแซงรถผิดกฎหมาย

ชั่วโมง
4

4

4

4

2
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หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

6

การขอความ
ช่วยเหลือจาก
อุบัติเหตุจาก
การจราจร และการ
เดินเท้าบนถนน
สาธารณะ

จุดประสงค์การเรียนรู้
10. แสดงวิธีขอความ
ช่วยเหลือจากอุบัตเิ หตุใช้
รถจักรยาน และการเดินเท้า
บนถนนสาธารณะ

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้
- หลับใน
- การขับรถฝ่าสัญญาณไฟจราจร
วิธีปฏิบัติตนเพื่อขอความช่วยเหลือจาก
อุบัติเหตุใช้รถจักรยาน และการเดิน
เท้าบนถนนสาธารณะ

ชั่วโมง
2

การจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรรายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 2 ผู้สอน
สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยสามารถเลือกใช้
รูปแบบการสอนที่หลากหลาย ดังนี้
1. การบรรยาย
2. การอธิบาย
3. การสาธิต
4. การใช้คาถาม
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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แหล่งเรียนรู้
1. ถนนภายในโรงเรียน และบริเวณภายนอกรอบโรงเรียน
2. ถนนในท้องถิ่น
3. เส้นทางจากบ้านมาโรงเรียน
4. ทางม้าลาย
5. ทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจร
6. ห้องสมุด
7. เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/
8. เว็บไซต์กองบังคับตารวจจราจร http://trafficpolice.go.th/
9. เว็บไซต์สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
https://www.oic.or.th/th/home
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การวัด และการประเมินผล
จุดประสงค์/สมรรถนะ
ที่
วิธีการประเมิน
ที่ประเมิน
1 ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์ป้าย ทดสอบ
จราจร สัญญาณและ
การปฏิบัติ
เครื่องหมายจราจรทางบก
2 ระบุกฎหมายเกี่ยวกับ
ทดสอบ
การจราจรทางบกเพื่อการใช้รถ
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย
3 วิเคราะห์สถานการณ์ในการ
ทดสอบ
เดินเท้าบนถนนและการข้าม
ถนนที่ปลอดภัย
4 ปฏิบัติตนในการเดินเท้าบน
ทดสอบ
ถนนและการข้ามถนนที่
การปฏิบัติ
ปลอดภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ
5 บอกวิธีการที่ปลอดภัยในการ ทดสอบ
โดยสารรถจักรยาน รถจักยาน
ยนต์ และรถยนต์
6 บอกวิธีการที่ปลอดภัยในการ ทดสอบ
โดยสารระบบขนส่งธารณะ
7 มีความรู้ ความเข้าใจในการขับ ทดสอบ
ขี่รถจักรยาน และ
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
8 ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัย ทดสอบ
ในการขับขี่รถจักรยาน และ
การปฏิบัติ
รถจักรยานยนต์
9 วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อ ทดสอบ
การเกิดอุบัติเหตุจราจร
10 แสดงวิธีขอความช่วยเหลือจาก ทดสอบการ
อุบัติเหตุจราจร และการเดิน ปฏิบัติ
เท้าบนถนนสาธารณะ
รวม

คะแนน
เต็ม
10

เกณฑ์การ
ผ่าน
5

แบบทดสอบ

10

5

แบบทดสอบ

10

5

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัติ

10

5

แบบทดสอบ

10

5

แบบทดสอบ

10

5

แบบทดสอบ

10

5

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัติ

10

5

แบบทดสอบ

10

5

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัติ

10

5

100

50

เครื่องมือประเมิน
แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัติ
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การนาหลักสูตรไปใช้
สถานศึกษาสามารถนาหลักสูตรรายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 2 ไปใช้
โดยการกาหนดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ดาเนินการดังนี้
1. กาหนดชื่อรายวิชา : ส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 2
2. กาหนดเวลาเรียน จานวน 20 ชัว่ โมง
3. กาหนดรหัสวิชา (เพิ่มเติม) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข 6 หลักดังนี้
หลักที่ 1 เป็นรหัสตัวอักษรแสดงกลุ่มสาระการเรียนรู้ของรายวิชา คือ
พ หมายถึง รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หลักที่ 2 เป็นรหัสตัวเลขแสดงระดับการศึกษา ได้แก่
1 หมายถึง รายวิชาระดับประถมศึกษา
หลักที่ 3 เป็นรหัสตัวเลข แสดงปีที่เรียนหรือปฏิบัติของรายวิชาซึ่งสะท้อนระดับ
ความรู้และทักษะในรายวิชาที่กาหนดไว้ในแต่ละปี คือ
0 หมายถึง รายวิชาไม่กาหนดปีที่เรียน 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)
หลักที่ 4 เป็นรหัสตัวเลขประเภทของรายวิชา คือ
2 หมายถึง รายวิชาเพิ่มเติม
หลักที่ 5 และหลักที่ 6 เป็นรหัสตัวเลขแสดงลาดับของรายวิชาแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในปี/ระดับการศึกษาเดียวกันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลายมีจานวน
ตั้งแต่ 01 - 99 ดังนี้
รายวิชาที่กาหนดปีที่เรียน ให้นับรหัสหลักที่ 5 – 6 ต่อเนื่องในปีเดียวกัน
รายวิชาที่ไม่กาหนดปีที่เรียน ให้นับรหัสหลักที่ 5 – 6 ต่อเนื่องในช่วงชั้น
ตัวอย่างการกาหนดรหัสวิชา
พ11201 หมายถึง รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
(ป.1) เป็นรายวิชาเพิ่มเติม ลาดับที่ 1
4. บรรจุรายวิชา ส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 2 เป็นรายวิชาเพิ่มเติมใน
โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา
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หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม
รายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 3
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รหัสวิชา พ13203

เวลาเรียน 20 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจร สัญญาณมือ สัญญาณนกหวีด เครื่องหมายจราจรบนไหล่ทาง
บนพื้นทางและขอบทาง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจราจรทางบก ความปลอดภัยในการเดินเท้าบนถนน และ
ปฏิบั ติตนในการเดินเท้าบนถนนที่ป ลอดภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ การปฏิบัติตนในการโดยสารรถจักรยาน
รถจักรยานยนต์ และการโดยสารระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัย วิธีปฏิบัติตนขึ้น -ลงรถโดยสารระบบขนส่ง
ธารณะ มารยาทในการขั บ ขี่ ร ถจั ก รยาน รถจั ก รยานยนต์ และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ต นในการขั บ ขี่ ร ถจั ก รยาน
รถจั กรยานยนต์ อย่ างปลอดภัย ปั จ จัย เสี่ย งที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร การขอความช่วยเหลือจาก
อุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และการเดินเท้าบนถนนสาธารณะ
โดยใช้วิธีการบรรยายให้ความรู้ อธิบาย การสาธิต ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการ
กลุ่มกระบวนการแก้ปัญหา การแสดงบทบาทสมมุติ การเรียนรู้จากสถานการณ์ต่ าง ๆ การศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา และประเมินสถานการณ์ นาไปสู่การวางแผนและกาหนดแนวทางในการฝึกปฏิบัติ ตน
ให้มีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และสามารถตัดสินใจอย่างถูกต้อง นาความรู้และ
ทักษะการปฏิบัติตนไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ผลการเรียนรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับป้ายสัญญาณไฟจราจร สัญญาณมือ สัญญาณนกหวีด
และเครื่องหมายจราจรบนไหล่ทาง และพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2522
2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการใช้รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และการเดินทางเท้าบน
ถนนสาธารณะอย่างปลอดภัย
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีวินัยในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามในการใช้รถจักรยาน
รถจักรยานยนต์ และการเดินทางเท้าบนถนนสาธารณะอย่างปลอดภัย
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และการเดินทาง
เท้าบนถนนสาธารณะ
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสานึก ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจราจร จากการใช้รถจักรยาน
รถจักรยานยนต์ และการเดินทางเท้าบนถนนสาธารณะ
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โครงสร้างรายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 3
หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
1
กฎหมายที่เกีย่ วกับ
การจราจรทางบก

2

3

4

จุดประสงค์การเรียนรู้
เนื้อหา/สาระการเรียนรู้
1. ปฏิบัตติ นตามสัญลักษณ์
กฎหมายที่เกี่ยวกับการจราจรทางบก
ป้ายจราจร สัญญาณและ
1. ชนิดของสัญญาณจราจร
เครื่องหมายจราจรทางบก
- สัญญาณไฟ
2. ระบุกฎหมายเกี่ยวกับ
- สัญญาณมือ
การจราจรทางบกเพื่อการใช้รถ - สัญญาณนกหวีด
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย
2. ชนิดประเภทของเครื่องหมายจราจร
- บนไหล่ทาง
- บนพื้นทางและขอบทาง
3. พระราชบัญญัติการจราจรทางบก
พ.ศ.2522
- ลักษณะ 2 สัญญาณจราจรและ
เครื่องหมายจราจร ม.21 - ม.30
- ลักษณะ 7 รถฉุกเฉิน ม.76
- ลักษณะ 10 รถจักรยาน ม.79 ม.84
ความปลอดภัยในการ 3. วิเคราะห์สถานการณ์ในการ ความปลอดภัยในการใช้ถนน
ใช้ถนน
เดินเท้าบนถนนและการข้าม
1. การเดินเท้าบนถนน
ถนนที่ปลอดภัย
- ถนนที่มีทางเท้าหรือฟุตบาท
4. ปฏิบัตติ นในการเดินเท้าบน
- ถนนที่ไม่มีทางเท้าหรือฟุตบาท
ถนนและการข้ามถนนที่
- การเดินถนนในที่มืดไม่มีแสงสว่าง
ปลอดภัยในสถานการณ์ตา่ ง ๆ
ที่เพียงพอ
2. การข้ามถนนอย่างปลอดภัย
- การประเมินสถานการณ์ที่
ปลอดภัย
- การข้ามทางม้าลาย
1. สัญญาณมือ
2. สัญญาณนกหวีด
การโดยสารรถอย่าง 5. บอกวิธีการที่ปลอดภัยใน
การโดยสารรถอย่างปลอดภัย
ปลอดภัย
การโดยสารรถจักรยาน รถจัก
- การโดยสารรถจักรยาน
ยานยนต์ และรถยนต์
- การโดยสารรถจักรยานยนต์
6. บอกวิธีการที่ปลอดภัยใน
การโดยสารระบบขนส่งสาธารณะ
การโดยสารระบบขนส่งธารณะ
- การปฏิบัตติ นเมื่อโดยสารรถ
ประจาทาง
มารยาทในการขับขี่ 7. มีความรู้ ความเข้าใจในการ มารยาทในการขับขี่รถจักรยาน
รถอย่างปลอดภัย
ขับขี่รถจักรยาน และ
- การขี่จักรยาน
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
- การขี่รถจักรยานไฟฟ้า
8. ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัย มารยาทในการขับขี่รถจักรยานยนต์
ในการขับขี่รถจักรยาน และ
- ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามในการ
รถจักรยานยนต์
ขับขี่รถจักรยานยนต์

ชั่วโมง
4

4

4

4
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หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
จุดประสงค์การเรียนรู้
เนื้อหา/สาระการเรียนรู้
5
ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อ 9. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผล ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิด
การเกิดอุบัตเิ หตุ
ต่อการเกิดอุบตั ิเหตุจราจร
อุบตั ิเหตุจราจร
1. ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากคน
- ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมาย
กาหนด
- การตัดหน้ากระชั้นชิด
- การเมาแล้วขับ
- การแซงรถผิดกฎหมาย
- หลับใน
- การขับรถฝ่าสัญญาณไฟจราจร
- การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ
- การไม่สวมหมวกนิรภัย
- การไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
6
การขอความ
10. แสดงวิธีขอความ
วิธีปฏิบัติตนเพื่อขอความช่วยเหลือจาก
ช่วยเหลือจาก
ช่วยเหลือจากอุบัตเิ หตุใช้
อุบัติเหตุใช้รถจักรยาน รถจักรยานยนต์
อุบัติเหตุจาก
รถจักรยาน รถจักรยานยนต์
และการเดินเท้าบนถนนสาธารณะ
การจราจร และการ และการเดินเท้าบนถนน
เดินเท้าบนถนน
สาธารณะ
สาธารณะ

ชั่วโมง
2

2

การจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรรายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 3 ผู้สอน
สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยสามารถเลือกใช้
รูปแบบการสอนที่หลากหลาย ดังนี้
1. การบรรยาย
2. การอธิบาย
3. การสาธิต
4. การใช้คาถาม
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. เว็บไซต์กองบังคับตารวจจราจร http://trafficpolice.go.th/
8. เว็บไซต์สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
https://www.oic.or.th/th/home
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การวัด และการประเมินผล
จุดประสงค์/สมรรถนะ
ที่
วิธีการประเมิน
ที่ประเมิน
1 ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์ป้าย ทดสอบ
จราจร สัญญาณและ
การปฏิบัติ
เครื่องหมายจราจรทางบก
2 ระบุกฎหมายเกี่ยวกับ
ทดสอบ
การจราจรทางบกเพื่อการใช้รถ
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย
3 วิเคราะห์สถานการณ์ในการ
ทดสอบ
เดินเท้าบนถนนและการข้าม
ถนนที่ปลอดภัย
4 ปฏิบัติตนในการเดินเท้าบน
ทดสอบ
ถนนและการข้ามถนนที่
การปฏิบัติ
ปลอดภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ
5 บอกวิธีการที่ปลอดภัยในการ ทดสอบ
โดยสารรถจักรยาน รถจักยาน
ยนต์ และรถยนต์
6 บอกวิธีการที่ปลอดภัยในการ ทดสอบ
โดยสารระบบขนส่งธารณะ
7 มีความรู้ ความเข้าใจในการขับ ทดสอบ
ขี่รถจักรยาน และ
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
8 ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัย ทดสอบ
ในการขับขี่รถจักรยาน และ
การปฏิบัติ
รถจักรยานยนต์
9 วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อ ทดสอบ
การเกิดอุบัติเหตุจราจร
10 แสดงวิธีขอความช่วยเหลือจาก ทดสอบ
อุบัติเหตุจราจร และการเดิน การปฏิบัติ
เท้าบนถนนสาธารณะ
รวม

คะแนน
เต็ม
10

เกณฑ์การ
ผ่าน
5

แบบทดสอบ

10

5

แบบทดสอบ

10

5

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัติ

10

5

แบบทดสอบ

10

5

แบบทดสอบ

10

5

แบบทดสอบ

10

5

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัติ

10

5

แบบทดสอบ

10

5

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัติ

10

5

100

50

เครื่องมือประเมิน
แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัติ
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การนาหลักสูตรไปใช้
สถานศึกษาสามารถนาหลักสูตรรายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 3 ไปใช้
โดยการกาหนดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ดาเนินการดังนี้
1. กาหนดชื่อรายวิชา : ส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 3
2. กาหนดเวลาเรียน จานวน 20 ชัว่ โมง
3. กาหนดรหัสวิชา (เพิ่มเติม) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข 6 หลักดังนี้
หลักที่ 1 เป็นรหัสตัวอักษรแสดงกลุ่มสาระการเรียนรู้ของรายวิชา คือ
พ หมายถึง รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หลักที่ 2 เป็นรหัสตัวเลขแสดงระดับการศึกษา ได้แก่
1 หมายถึง รายวิชาระดับประถมศึกษา
หลักที่ 3 เป็นรหัสตัวเลข แสดงปีที่เรียนหรือปฏิบัติของรายวิชาซึ่งสะท้อนระดับ
ความรู้และทักษะในรายวิชาที่กาหนดไว้ในแต่ละปี คือ
0 หมายถึง รายวิชาไม่กาหนดปีที่เรียน 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)
หลักที่ 4 เป็นรหัสตัวเลขประเภทของรายวิชา คือ
2 หมายถึง รายวิชาเพิ่มเติม
หลักที่ 5 และหลักที่ 6 เป็นรหัสตัวเลขแสดงลาดับของรายวิชาแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในปี/ระดับการศึกษาเดียวกันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลายมีจานวน
ตั้งแต่ 01 - 99 ดังนี้
รายวิชาที่กาหนดปีที่เรียน ให้นับรหัสหลักที่ 5 – 6 ต่อเนื่องในปีเดียวกัน
รายวิชาที่ไม่กาหนดปีที่เรียน ให้นับรหัสหลักที่ 5 – 6 ต่อเนื่องในช่วงชั้น
ตัวอย่างการกาหนดรหัสวิชา
พ11201 หมายถึง รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
(ป.1) เป็นรายวิชาเพิ่มเติม ลาดับที่ 1
4. บรรจุรายวิชา ส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 3 เป็นรายวิชาเพิ่มเติมใน
โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา
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หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม
รายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 4
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รหัสวิชา พ11204

เวลาเรียน 20 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจร สัญญาณมือ สัญญาณนกหวีด เครื่องหมายจราจรบนไหล่ทาง
บนพื้นทางและขอบทาง เครื่องหมายจราจรบนทางหลวง ป้ายบังคับ ป้ายเตือน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การจราจรทางบก ความปลอดภัยในการเดินเท้าบนถนน และปฏิบัติตนในการเดินเท้าบนถนนที่ปลอดภัย
ในสถานการณ์ต่าง ๆ การปฏิบัติตนในการโดยสารรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และการโดยสารระบบขนส่ง
สาธารณะที่ ป ลอดภัย วิธีป ฏิบั ติตนขึ้น -ลงรถโดยสารระบบขนส่ งธารณะ มารยาทในการขับ ขี่รถจัก รยาน
รถจักรยานยนต์ และวิธีปฏิบัติตนในการขับขี่รถจักรยาน รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อ
การเกิดอุบัติเหตุจราจร การขอความช่วยเหลือจากอุบัติ เหตุจากการใช้รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และการ
เดินเท้าบนถนนสาธารณะ
โดยใช้วิธีการบรรยายให้ความรู้ อธิบาย การสาธิต ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการ
กลุ่มกระบวนการแก้ปัญหา การแสดงบทบาทสมมุติ การเรียนรู้จากสถานการณ์ต่ าง ๆ การศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา และประเมินสถานการณ์ นาไปสู่การวางแผนและกาหนดแนวทางในการฝึกปฏิบัติตน
ให้มีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และสามารถตัดสินใจอย่างถูกต้อง นาความรู้และ
ทักษะการปฏิบัติตนไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ผลการเรียนรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของสัญญาณจราจร ประเภทของเครื่องหมาย
จราจร เครื่องหมายจราจรบนทางหลวง และพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2522
2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการใช้รถบนถนนสาธารณะ การข้ามถนน และการเดินทาง
เท้าบนถนนสาธารณะอย่างปลอดภัย
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีวินัยในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามในการใช้รถจักรยาน
รถจักรยานยนต์ การข้ามถนน และการเดินทางเท้าบนถนนสาธารณะอย่างปลอดภัย
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ การข้ามถนน
และการเดินทางเท้าบนถนนสาธารณะ
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสานึก ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจราจร จากการใช้รถจักรยาน
รถจักรยานยนต์ และการเดินทางเท้าบนถนนสาธารณะ

หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์

30
โครงสร้างรายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 4
หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
1
กฎหมายที่เกีย่ วกับ
การจราจรทางบก

2

3

จุดประสงค์การเรียนรู้
เนื้อหา/สาระการเรียนรู้
1. ปฏิบัตติ นตามสัญลักษณ์
กฎหมายที่เกี่ยวกับการจราจรทางบก
ป้ายจราจร สัญญาณและ
1. ชนิดของสัญญาณจราจร
เครื่องหมายจราจรทางบก
- สัญญาณไฟ
2. ระบุกฎหมายเกี่ยวกับ
- สัญญาณมือ
การจราจรทางบกเพื่อการใช้รถ - สัญญาณนกหวีด
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย
2. ชนิดประเภทของเครื่องหมายจราจร
- บนไหล่ทาง
- บนพื้นทางและขอบทาง
3. เครื่องหมายจราจรบนทางหลวง
- ป้ายบังคับ
- ป้ายเตือน
4. พระราชบัญญัติการจราจรทางบก
พ.ศ.2522
- ลักษณะ 2 สัญญาณจราจรและ
เครื่องหมายจราจร ม.21 - ม.30
- ลักษณะ 7 รถฉุกเฉิน ม.76
- ลักษณะ 10 รถจักรยาน ม.79 ม.84
- ลักษณะ 13 คนเดินเท้า ม.103 ม.110
ความปลอดภัยในการ 3. วิเคราะห์สถานการณ์ในการ ความปลอดภัยในการใช้ถนน
ใช้ถนน
เดินเท้าบนถนนและการข้าม
1. การเดินเท้าบนถนน
ถนนที่ปลอดภัย
- ถนนที่มีทางเท้าหรือฟุตบาท
4. ปฏิบัตติ นในการเดินเท้าบน
- ถนนที่ไม่มีทางเท้าหรือฟุตบาท
ถนนและการข้ามถนนที่
- การเดินถนนในที่มืดไม่มีแสงสว่าง
ปลอดภัยในสถานการณ์ตา่ ง ๆ
ที่เพียงพอ
- การเดินเป็นกลุ่ม
2. การข้ามถนนอย่างปลอดภัย
- การประเมินสถานการณ์ที่
ปลอดภัย
- การข้ามทางม้าลาย
- การข้ามสะพานลอย
การโดยสารรถอย่าง 5. บอกวิธีการที่ปลอดภัยใน
การโดยสารรถอย่างปลอดภัย
ปลอดภัย
การโดยสารรถจักรยาน รถจัก
- การโดยสารรถจักรยาน
ยานยนต์ และรถยนต์
- การโดยสารรถจักรยานยนต์
6. ปฏิบัตติ นในการโดยสาร
- การโดยสารรถยนต์
รถจักรยาน รถจักยานยนต์
การโดยสารระบบขนส่งสาธารณะ
และรถยนต์ เพื่อความ
- การปฏิบัตติ นเมื่อโดยสารรถ
ปลอดภัย
ประจาทาง

ชั่วโมง
4

4

4
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หน่วยที่

4

5

6

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
เนื้อหา/สาระการเรียนรู้
7. บอกวิธีการที่ปลอดภัยใน
- การปฏิบัตติ นเมื่อโดยสารรถไม่
การโดยสารระบบขนส่งธารณะ
ประจาทาง รถรับส่งนักเรียน รถตู้
8. ปฏิบัตติ นขึ้น-ลงรถโดยสาร
รถราง รถสามล้อรับจ้าง
ระบบขนส่งธารณะเพื่อความ
รถจักรยานยนต์รับจ้าง
ปลอดภัย
มารยาทในการขับขี่ 9. มีความรู้ ความเข้าใจในการ มารยาทในการขับขี่รถจักรยาน
รถอย่างปลอดภัย
ขับขี่รถจักรยาน และ
- การขี่จักรยาน
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
- การขี่รถจักรยานไฟฟ้า
10. ปฏิบัติตนเพื่อความ
- อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการขับขี่
ขี่รถจักรยาน
รถจักรยาน และ
มารยาทในการขับขี่รถจักรยานยนต์
รถจักรยานยนต์
- ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามในการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์
- การเลือกอุปกรณ์เพื่อความ
ปลอดภัยในการขับขี่
รถจักรยานยนต์
ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อ 11. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่
ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิด
การเกิดอุบัตเิ หตุ
ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุจราจร
จราจร
1. ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากคน
- ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมาย
กาหนด
- การตัดหน้ากระชั้นชิด
- การเมาแล้วขับ
- การแซงรถผิดกฎหมาย
- หลับใน
- การขับรถฝ่าสัญญาณไฟจราจร
- การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ
- การไม่สวมหมวกนิรภัย
- การไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
2. ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากรถ
- สภาพรถไม่ปลอดภัย
- การบรรทุกเกินอัตรา
การขอความ
12. แสดงวิธีขอความ
วิธีปฏิบัติตนเพื่อขอความช่วยเหลือจาก
ช่วยเหลือจาก
ช่วยเหลือจากอุบัตเิ หตุจราจร อุบัติเหตุใช้รถจักรยาน รถจักรยานยนต์
อุบัติเหตุจาก
และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ และการเดินเท้าบนถนนสาธารณะ
การจราจร และการ อุบัติเหตุ
เดินเท้าบนถนน
สาธารณะ

ชั่วโมง
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การจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรรายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 4 ผู้สอน
สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยสามารถเลือกใช้
รูปแบบการสอนที่หลากหลาย ดังนี้
1. การบรรยาย
2. การอธิบาย
3. การสาธิต
4. การใช้คาถาม
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. ทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจร
7. สถานีขนส่งในท้องถิ่น
8. สถานีตารวจ
9. สานักงานขนส่งอาเภอ/จังหวัด
10. ห้องสมุด
11. เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/
12. เว็บไซต์กองบังคับตารวจจราจร http://trafficpolice.go.th/
13. เว็บไซต์สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
https://www.oic.or.th/th/home
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การวัด และการประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

จุดประสงค์/สมรรถนะ
วิธีการประเมิน
ที่ประเมิน
ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์ป้ายจราจร ทดสอบ
สัญญาณและเครื่องหมายจราจร
การปฏิบัติ
ทางบก
ระบุกฎหมายเกีย่ วกับการจราจร
ทดสอบ
ทางบกเพื่อการใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย
วิเคราะห์สถานการณ์ในการเดินเท้า ทดสอบ
บนถนนและการข้ามถนนที่
ปลอดภัย
ปฏิบัติตนในการเดินเท้าบนถนน
ทดสอบ
และการข้ามถนนที่ปลอดภัยใน
การปฏิบัติ
สถานการณ์ต่าง ๆ
บอกวิธีการที่ปลอดภัยในการ
ทดสอบ
โดยสารรถจักรยาน รถจักยานยนต์
และรถยนต์
ปฏิบัติตนในการโดยสารรถจักรยาน ทดสอบ
รถจักยานยนต์ และรถยนต์ เพื่อ
การปฏิบัติ
ความปลอดภัย
บอกวิธีการที่ปลอดภัยในการ
ทดสอบ
โดยสารระบบขนส่งธารณะ
ปฏิบัติตนขึ้น-ลงรถโดยสารระบบ ทดสอบ
ขนส่งธารณะเพื่อความปลอดภัย
การปฏิบัติ
มีความรู้ ความเข้าใจในการขับขี่
ทดสอบ
รถจักรยาน และรถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย
ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยในการ ทดสอบการ
ขับขี่รถจักรยาน และ
ปฏิบัติ
รถจักรยานยนต์
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการ ทดสอบ
เกิดอุบัติเหตุจราจร
แสดงวิธีขอความช่วยเหลือจาก
ทดสอบการ
อุบัติเหตุจราจร และให้ความ
ปฏิบัติ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
รวม

คะแนน
เต็ม
10

เกณฑ์การ
ผ่าน
5

แบบทดสอบ

10

5

แบบทดสอบ

10

5

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัติ

10

5

แบบทดสอบ

5

2.5

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัติ

5

2.5

แบบทดสอบ

5

2.5

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัติ
แบบทดสอบ

5

2.5

10

5

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัติ

10

5

แบบทดสอบ

10

5

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัติ

10

5

100

50

เครื่องมือประเมิน
แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัติ
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การนาหลักสูตรไปใช้
สถานศึกษาสามารถนาหลักสูตรรายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 4 ไปใช้
โดยการกาหนดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ดาเนินการดังนี้
1. กาหนดชื่อรายวิชา : ส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 4
2. กาหนดเวลาเรียน จานวน 20 ชัว่ โมง
3. กาหนดรหัสวิชา (เพิ่มเติม) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข 6 หลักดังนี้
หลักที่ 1 เป็นรหัสตัวอักษรแสดงกลุ่มสาระการเรียนรู้ของรายวิชา คือ
พ หมายถึง รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หลักที่ 2 เป็นรหัสตัวเลขแสดงระดับการศึกษา ได้แก่
1 หมายถึง รายวิชาระดับประถมศึกษา
หลักที่ 3 เป็นรหัสตัวเลข แสดงปีที่เรียนหรือปฏิบัติของรายวิชาซึ่งสะท้อนระดับ
ความรู้และทักษะในรายวิชาที่กาหนดไว้ในแต่ละปี คือ
0 หมายถึง รายวิชาไม่กาหนดปีที่เรียน 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)
หลักที่ 4 เป็นรหัสตัวเลขประเภทของรายวิชา คือ
2 หมายถึง รายวิชาเพิ่มเติม
หลักที่ 5 และหลักที่ 6 เป็นรหัสตัวเลขแสดงลาดับของรายวิชาแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในปี/ระดับการศึกษาเดียวกันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลายมีจานวน
ตั้งแต่ 01 - 99 ดังนี้
รายวิชาที่กาหนดปีที่เรียน ให้นับรหัสหลักที่ 5 – 6 ต่อเนื่องในปีเดียวกัน
รายวิชาที่ไม่กาหนดปีที่เรียน ให้นับรหัสหลักที่ 5 – 6 ต่อเนื่องในช่วงชั้น
ตัวอย่างการกาหนดรหัสวิชา
พ11201 หมายถึง รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
(ป.1) เป็นรายวิชาเพิ่มเติม ลาดับที่ 1
4. บรรจุรายวิชา ส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 4 เป็นรายวิชาเพิ่มเติมใน
โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา
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หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม
รายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 5
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รหัสวิชา พ12205

เวลาเรียน 20 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจร สัญญาณมือ สัญญาณนกหวีด เครื่องหมายจราจรบนไหล่ทาง
บนพื้นทางและขอบทาง เครื่องหมายจราจรบนทางหลวง ป้ายบังคับ ป้ายเตือน ป้ายแนะนา เส้นแสดงช่อง
จราจร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจราจรทางบก ความปลอดภัยในการเดินเท้าบนถนน และปฏิบัติตนใน
การเดินเท้าบนถนนที่ปลอดภัยในสถานการณ์ต่าง ๆ การปฏิบัติตนในการโดยสารรถจักรยาน รถจักรยานยนต์
และการโดยสารระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัย วิธีปฏิบัติตนขึ้น -ลงรถโดยสารระบบขนส่งธารณะ มารยาท
ในการขับ ขี่ ร ถจั กรยาน รถจั ก รยานยนต์ และวิธีป ฏิ บั ติต นในการขั บ ขี่รถจัก รยาน รถจัก รยานยนต์ อย่ าง
ปลอดภั ย ปั จ จั ย เสี่ ย งที่ ส่ งผลต่ อ การเกิ ดอุ บั ติ เหตุจ ราจร การขอความช่ ว ยเหลื อ จากอุ บั ติ เหตุ จ ากการใช้
รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และการเดินเท้าบนถนนสาธารณะ
โดยใช้วิธีการบรรยายให้ความรู้ อธิบาย การสาธิต ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการ
กลุ่มกระบวนการแก้ปัญหา การแสดงบทบาทสมมุติ การเรียนรู้จากสถานการณ์ต่ าง ๆ การศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา และประเมินสถานการณ์ นาไปสู่การวางแผนและกาหนดแนวทางในการฝึกปฏิบัติ ตน
ให้มีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และสามารถตัดสินใจอย่างถูกต้อง นาความรู้และ
ทักษะการปฏิบัติตนไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ผลการเรียนรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของสัญญาณจราจร ประเภทของเครื่องหมาย
จราจร เครื่องหมายจราจรบนทางหลวง และพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2522
2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการใช้รถบนถนนสาธารณะ การข้ามถนน และการเดินทาง
เท้าบนถนนสาธารณะอย่างปลอดภัย
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีวินัยในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามในการใช้รถจักรยาน
รถจักรยานยนต์ การข้ามถนน และการเดินทางเท้าบนถนนสาธารณะอย่างปลอดภัย
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ การข้ามถนน
และการเดินทางเท้าบนถนนสาธารณะ
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสานึก ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจราจร จากการใช้รถจักรยาน
รถจักรยานยนต์ และการเดินทางเท้าบนถนนสาธารณะ
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โครงสร้างรายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 5
หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
1
กฎหมายที่เกีย่ วกับ
การจราจรทางบก

2

จุดประสงค์การเรียนรู้
เนื้อหา/สาระการเรียนรู้
1. ปฏิบัตติ นตามสัญลักษณ์
กฎหมายที่เกี่ยวกับการจราจรทางบก
ป้ายจราจร สัญญาณและ
1. ชนิดของสัญญาณจราจร
เครื่องหมายจราจรทางบก
- สัญญาณไฟ
2. ระบุกฎหมายเกี่ยวกับ
- สัญญาณมือ
การจราจรทางบกเพื่อการใช้รถ - สัญญาณนกหวีด
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย
2. ชนิดประเภทของเครื่องหมายจราจร
- บนไหล่ทาง
- บนพื้นทางและขอบทาง
3. เครื่องหมายจราจรบนทางหลวง
- ป้ายบังคับ
- ป้ายเตือน
- ป้ายแนะนา
- เส้นแสดงช่องจราจร
4. พระราชบัญญัติการจราจรทางบก
พ.ศ.2522
- ลักษณะ 2 สัญญาณจราจรและ
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
ความปลอดภัยในการ 3. วิเคราะห์สถานการณ์ในการ ความปลอดภัยในการใช้ถนน
ใช้ถนน
เดินเท้าบนถนนและการข้าม
1. การเดินเท้าบนถนน
ถนนที่ปลอดภัย
- ถนนที่มีทางเท้าหรือฟุตบาท
4. ปฏิบัตติ นในการเดินเท้าบน
- ถนนที่ไม่มีทางเท้าหรือฟุตบาท
ถนนและการข้ามถนนที่
- การเดินถนนในที่มืดไม่มีแสงสว่าง
ปลอดภัยในสถานการณ์ตา่ ง ๆ
ที่เพียงพอ
- การเดินเป็นกลุ่ม
- การเล่นกีฬาหรือกิจกรรมใดๆบน
ท้องถนน
2. การข้ามถนนอย่างปลอดภัย
- การประเมินสถานการณ์ที่
ปลอดภัย
- การข้ามทางม้าลาย
- การข้ามสะพานลอย
- การข้ามถนนบริเวณที่มีตารวจ

ชั่วโมง
4

4
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หน่วยที่

3

4

5

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้
จราจรควบคุม
- การข้ามถนนที่มีไฟสัญญาณจราจร
ควบคุม
การโดยสารรถอย่าง 5. บอกวิธีการที่ปลอดภัยใน
การโดยสารรถอย่างปลอดภัย
ปลอดภัย
การโดยสารรถจักรยาน รถจัก
- การโดยสารรถจักรยาน
ยานยนต์ และรถยนต์
- การโดยสารรถจักรยานยนต์
6. ปฏิบัตติ นในการโดยสาร
- การโดยสารรถยนต์
รถจักรยาน รถจักยานยนต์
การโดยสารระบบขนส่งสาธารณะ
และรถยนต์ เพื่อความ
- การปฏิบัตติ นเมื่อโดยสารรถ
ปลอดภัย
ประจาทาง
7. บอกวิธีการที่ปลอดภัยใน
- การปฏิบัตติ นเมื่อโดยสารรถไม่
การโดยสารระบบขนส่งธารณะ
ประจาทาง รถรับส่งนักเรียน รถตู้
8. ปฏิบัตติ นขึ้น-ลงรถโดยสาร
รถราง รถสามล้อรับจ้าง
ระบบขนส่งธารณะเพื่อความ
รถจักรยานยนต์รับจ้าง
ปลอดภัย
มารยาทในการขับขี่ 9. มีความรู้ ความเข้าใจในการ มารยาทในการขับขี่รถจักรยาน
รถอย่างปลอดภัย
ขับขี่รถจักรยาน และ
- การขี่จักรยาน
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
- การขี่รถจักรยานไฟฟ้า
10. ปฏิบัติตนเพื่อความ
- อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการขับขี่
ขับขี่รถจักรยาน
รถจักรยาน และ
- การเลือกจักรยานเพื่อขับขี่
รถจักรยานยนต์
- ข้อห้ามในการขี่รถจักรยาน
มารยาทในการขับขี่รถจักรยานยนต์
- ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามในการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์
- การเลือกอุปกรณ์เพื่อความ
ปลอดภัยในการขับขี่
รถจักรยานยนต์
- การเลือกรถจักรยานยนต์ที่จะขับขี่
ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อ 11. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่
ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิด
การเกิดอุบัตเิ หตุ
ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุจราจร
จราจร
1. ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากคน
- ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมาย
กาหนด
- การตัดหน้ากระชั้นชิด
- การเมาแล้วขับ
- การแซงรถผิดกฎหมาย
- หลับใน
- การขับรถฝ่าสัญญาณไฟจราจร
- การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ
- การไม่สวมหมวกนิรภัย

ชั่วโมง

4

4

2
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หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

6

การขอความ
ช่วยเหลือจาก
อุบัติเหตุจาก
การจราจร และการ
เดินเท้าบนถนน
สาธารณะ

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้
- การไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
2. ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากรถ
- สภาพรถไม่ปลอดภัย
- การบรรทุกเกินอัตรา
3. ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากสภาพถนน
- สภาพถนนโค้ง แคบ และมีความ
ลาดชัด
- สภาพถนนชารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ
12. แสดงวิธีขอความ
วิธีปฏิบัติตนเพื่อขอความช่วยเหลือจาก
ช่วยเหลือจากอุบัตเิ หตุจราจร อุบัติเหตุใช้รถจักรยาน รถจักรยานยนต์
และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ และการเดินเท้าบนถนนสาธารณะ
อุบัติเหตุ

ชั่วโมง

2

การจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรรายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 5 ผู้สอน
สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยสามารถเลือกใช้
รูปแบบการสอนที่หลากหลาย ดังนี้
1. การบรรยาย
2. การอธิบาย
3. การสาธิต
4. การใช้คาถาม
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. ทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจร
7. สถานีขนส่งในท้องถิ่น
8. สถานีตารวจ
9. สานักงานขนส่งอาเภอ/จังหวัด
10. ห้องสมุด
11. เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/
12. เว็บไซต์กองบังคับตารวจจราจร http://trafficpolice.go.th/
13. เว็บไซต์สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
https://www.oic.or.th/th/home
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การวัด และการประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

จุดประสงค์/สมรรถนะ
วิธีการประเมิน
ที่ประเมิน
ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์ป้ายจราจร ทดสอบ
สัญญาณและเครื่องหมายจราจร
การปฏิบัติ
ทางบก
ระบุกฎหมายเกีย่ วกับการจราจร
ทดสอบ
ทางบกเพื่อการใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย
วิเคราะห์สถานการณ์ในการเดินเท้า ทดสอบ
บนถนนและการข้ามถนนที่
ปลอดภัย
ปฏิบัติตนในการเดินเท้าบนถนน
ทดสอบ
และการข้ามถนนที่ปลอดภัยใน
การปฏิบัติ
สถานการณ์ต่าง ๆ
บอกวิธีการที่ปลอดภัยในการ
ทดสอบ
โดยสารรถจักรยาน รถจักยานยนต์
และรถยนต์
ปฏิบัติตนในการโดยสารรถจักรยาน ทดสอบ
รถจักยานยนต์ และรถยนต์ เพื่อ
การปฏิบัติ
ความปลอดภัย
บอกวิธีการที่ปลอดภัยในการ
ทดสอบ
โดยสารระบบขนส่งธารณะ
ปฏิบัติตนขึ้น-ลงรถโดยสารระบบ ทดสอบ
ขนส่งธารณะเพื่อความปลอดภัย
การปฏิบัติ
มีความรู้ ความเข้าใจในการขับขี่
ทดสอบ
รถจักรยาน และรถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย
ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยในการ ทดสอบการ
ขับขี่รถจักรยาน และ
ปฏิบัติ
รถจักรยานยนต์
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการ ทดสอบ
เกิดอุบัติเหตุจราจร
แสดงวิธีขอความช่วยเหลือจาก
ทดสอบ
อุบัติเหตุจราจร และให้ความ
การปฏิบัติ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
รวม

คะแนน
เต็ม
10

เกณฑ์การ
ผ่าน
5

แบบทดสอบ

10

5

แบบทดสอบ

10

5

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัติ

10

5

แบบทดสอบ

5

2.5

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัติ

5

2.5

แบบทดสอบ

5

2.5

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัติ
แบบทดสอบ

5

2.5

10

5

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัติ

10

5

แบบทดสอบ

10

5

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัติ

10

5

100

50

เครื่องมือประเมิน
แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัติ
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การนาหลักสูตรไปใช้
สถานศึกษาสามารถนาหลักสูตรรายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 5 ไปใช้
โดยการกาหนดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ดาเนินการดังนี้
1. กาหนดชื่อรายวิชา : ส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 5
2. กาหนดเวลาเรียน จานวน 20 ชัว่ โมง
3. กาหนดรหัสวิชา (เพิ่มเติม) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข 6 หลักดังนี้
หลักที่ 1 เป็นรหัสตัวอักษรแสดงกลุ่มสาระการเรียนรู้ของรายวิชา คือ
พ หมายถึง รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หลักที่ 2 เป็นรหัสตัวเลขแสดงระดับการศึกษา ได้แก่
1 หมายถึง รายวิชาระดับประถมศึกษา
หลักที่ 3 เป็นรหัสตัวเลข แสดงปีที่เรียนหรือปฏิบัติของรายวิชาซึ่งสะท้อนระดับ
ความรู้และทักษะในรายวิชาที่กาหนดไว้ในแต่ละปี คือ
0 หมายถึง รายวิชาไม่กาหนดปีที่เรียน 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)
หลักที่ 4 เป็นรหัสตัวเลขประเภทของรายวิชา คือ
2 หมายถึง รายวิชาเพิ่มเติม
หลักที่ 5 และหลักที่ 6 เป็นรหัสตัวเลขแสดงลาดับของรายวิชาแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในปี/ระดับการศึกษาเดียวกันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลายมีจานวน
ตั้งแต่ 01 - 99 ดังนี้
รายวิชาที่กาหนดปีที่เรียน ให้นับรหัสหลักที่ 5 – 6 ต่อเนื่องในปีเดียวกัน
รายวิชาที่ไม่กาหนดปีที่เรียน ให้นับรหัสหลักที่ 5 – 6 ต่อเนื่องในช่วงชั้น
ตัวอย่างการกาหนดรหัสวิชา
พ11201 หมายถึง รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
(ป.1) เป็นรายวิชาเพิ่มเติม ลาดับที่ 1
4. บรรจุรายวิชา ส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 5 เป็นรายวิชาเพิ่มเติมใน
โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา
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หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม
รายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 6
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รหัสวิชา พ13206

เวลาเรียน 20 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจร สัญญาณมือ สัญญาณนกหวีด เครื่องหมายจราจรบนไหล่ทาง
บนพื้ น ทางและขอบทาง เครื่ อ งหมายจราจรบนทางหลวง ป้ ายบั งคั บ ป้ ายเตื อน ป้ ายแนะน า เส้ น แสดง
ช่อ งจราจร เครื่ องหมายบนขอบทาง เครื่ อ งหมายและข้ อ ความบนพื้ น ทาง และกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การจราจรทางบก ความปลอดภัยในการเดินเท้าบนถนน และปฏิบัติตนในการเดินเท้าบนถนนที่ปลอดภัยใน
สถานการณ์ต่าง ๆ การปฏิบั ติตนในการโดยสารรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ และการโดยสารระบบขนส่ ง
สาธารณะที่ ป ลอดภัย วิธีป ฏิบั ติตนขึ้น -ลงรถโดยสารระบบขนส่ งธารณะ มารยาทในการขับ ขี่รถจัก รยาน
รถจักรยานยนต์ และวิธีปฏิบัติตนในการขับขี่รถจักรยาน รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อ
การเกิดอุบั ติเหตุจ ราจร การขอความช่วยเหลือจากอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยาน รถจัก รยานยนต์ และ
การเดินเท้าบนถนนสาธารณะ
โดยใช้วิธีการบรรยายให้ความรู้ อธิบาย การสาธิต ฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการ
กลุ่มกระบวนการแก้ปัญหา การแสดงบทบาทสมมุติ การเรียนรู้จากสถานการณ์ต่ าง ๆ การศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา และประเมินสถานการณ์ นาไปสู่การวางแผนและกาหนดแนวทางในการฝึกปฏิบัติตน
ให้มีความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และสามารถตัดสินใจอย่างถูกต้อง นาความรู้และ
ทักษะการปฏิบัติตนไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ผลการเรียนรู้
1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดของสัญญาณจราจร ประเภทของเครื่องหมาย
จราจร เครื่องหมายจราจรบนทางหลวง และพระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2522
2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในการใช้รถบนถนนสาธารณะ การข้ามถนน และการเดินทาง
เท้าบนถนนสาธารณะอย่างปลอดภัย
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีวินัยในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามในการใช้รถจักรยาน
รถจักรยานยนต์ การข้ามถนน และการเดินทางเท้าบนถนนสาธารณะอย่างปลอดภัย
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ การข้ามถนน
และการเดินทางเท้าบนถนนสาธารณะ
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสานึก ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจราจร จากการใช้รถจักรยาน
รถจักรยานยนต์ และการเดินทางเท้าบนถนนสาธารณะ
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โครงสร้างรายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 6
หน่วยที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
1
กฎหมายที่เกีย่ วกับ
การจราจรทางบก

2

จุดประสงค์การเรียนรู้
เนื้อหา/สาระการเรียนรู้
1. ปฏิบัตติ นตามสัญลักษณ์
กฎหมายที่เกี่ยวกับการจราจรทางบก
ป้ายจราจร สัญญาณและ
1. ชนิดของสัญญาณจราจร
เครื่องหมายจราจรทางบก
- สัญญาณไฟ
2. ระบุกฎหมายเกี่ยวกับ
- สัญญาณมือ
การจราจรทางบกเพื่อการใช้รถ - สัญญาณนกหวีด
ใช้ถนนอย่างปลอดภัย
2. ชนิดประเภทของเครื่องหมายจราจร
- บนไหล่ทาง
- บนพื้นทางและขอบทาง
3. เครื่องหมายจราจรบนทางหลวง
- ป้ายบังคับ
- ป้ายเตือน
- ป้ายแนะนา
- เส้นแสดงช่องจราจร
- เครื่องหมายบนขอบทาง
- เครื่องหมายและข้อความพื้นทาง
4. พระราชบัญญัติการจราจรทางบก
พ.ศ.2522
- ลักษณะ 2 สัญญาณจราจรและ
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 เบ็ดเตล็ด ม.
121,122,123,124,128,130
ความปลอดภัยในการ 3. วิเคราะห์สถานการณ์ในการ ความปลอดภัยในการใช้ถนน
ใช้ถนน
เดินเท้าบนถนนและการข้าม
1. การเดินเท้าบนถนน
ถนนที่ปลอดภัย
- ถนนที่มีทางเท้าหรือฟุตบาท
4. ปฏิบัตติ นในการเดินเท้าบน
- ถนนที่ไม่มีทางเท้าหรือฟุตบาท
ถนนและการข้ามถนนที่
- การเดินถนนในที่มืดไม่มีแสงสว่าง
ปลอดภัยในสถานการณ์ตา่ ง ๆ
ที่เพียงพอ
- การเดินเป็นกลุ่ม
- การเล่นกีฬาหรือกิจกรรมใดๆบน
ท้องถนน
2. การข้ามถนนอย่างปลอดภัย
- การประเมินสถานการณ์ที่

ชั่วโมง
4

4
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หน่วยที่

3

4

5

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้
ปลอดภัย
- การข้ามทางม้าลาย
- การข้ามสะพานลอย
- การข้ามถนนบริเวณที่มีตารวจ
จราจรควบคุม
- การข้ามถนนที่มีไฟสัญญาณจราจร
ควบคุม
การโดยสารรถอย่าง 5. บอกวิธีการที่ปลอดภัยใน
การโดยสารรถอย่างปลอดภัย
ปลอดภัย
การโดยสารรถจักรยาน รถจัก
- การโดยสารรถจักรยาน
ยานยนต์ และรถยนต์
- การโดยสารรถจักรยานยนต์
6. ปฏิบัตติ นในการโดยสาร
- การโดยสารรถยนต์
รถจักรยาน รถจักยานยนต์
การโดยสารระบบขนส่งสาธารณะ
และรถยนต์ เพื่อความ
- การปฏิบัตติ นเมื่อโดยสารรถ
ปลอดภัย
ประจาทาง
7. บอกวิธีการที่ปลอดภัยใน
- การปฏิบัตติ นเมื่อโดยสารรถไม่
การโดยสารระบบขนส่งธารณะ
ประจาทาง รถรับส่งนักเรียน รถตู้
8. ปฏิบัตติ นขึ้น-ลงรถโดยสาร
รถราง รถสามล้อรับจ้าง
ระบบขนส่งธารณะเพื่อความ
รถจักรยานยนต์รับจ้าง
ปลอดภัย
มารยาทในการขับขี่ 9. มีความรู้ ความเข้าใจในการ มารยาทในการขับขี่รถจักรยาน
รถอย่างปลอดภัย
ขับขี่รถจักรยาน และ
- การขี่จักรยาน
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
- การขี่รถจักรยานไฟฟ้า
10. ปฏิบัติตนเพื่อความ
- อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการ
ปลอดภัยในการขับขี่
ขี่รถจักรยาน
รถจักรยาน และ
- การเลือกจักรยานเพื่อขี่
รถจักรยานยนต์
- ข้อห้ามในการขี่รถจักรยาน
มารยาทในการขับขี่รถจักรยานยนต์
- ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามในการ
ขับขี่รถจักรยานยนต์
- การเลือกอุปกรณ์เพื่อความ
ปลอดภัยในการขับขี่
รถจักรยานยนต์
- การเลือกรถจักรยานยนต์ที่จะขับขี่
ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อ 11. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่
ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิด
การเกิดอุบัตเิ หตุ
ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุจราจร
จราจร
1. ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากคน
- ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมาย
กาหนด
- การตัดหน้ากระชั้นชิด
- การเมาแล้วขับ
- การแซงรถผิดกฎหมาย

ชั่วโมง

4

4

2
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หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

6

การขอความ
ช่วยเหลือจาก
อุบัติเหตุจาก
การจราจร และการ
เดินเท้าบนถนน
สาธารณะ

จุดประสงค์การเรียนรู้

เนื้อหา/สาระการเรียนรู้
- การหลับใน
- การขับรถฝ่าสัญญาณไฟจราจร
- การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ
- การไม่สวมหมวกนิรภัย
- การไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
2. ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากรถ
- สภาพรถไม่ปลอดภัย
- การบรรทุกเกินอัตรา
3. ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากสภาพถนน
- สภาพถนนโค้ง แคบ และมีความ
ลาดชัน
- สภาพถนนชารุด เป็นหลุมเป็นบ่อ
4. ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
- ทัศนวิสัยไม่ดี
- มีสิ่งกีดขวาง
- ฝนตก
- จุดอับสายตา
- ช่วงเทศกาล
12. แสดงวิธีขอความ
วิธีปฏิบัติตนเพื่อขอความช่วยเหลือจาก
ช่วยเหลือจากอุบัตเิ หตุจราจร อุบัติเหตุใช้รถจักรยาน รถจักรยานยนต์
และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ และการเดินเท้าบนถนนสาธารณะ
อุบัติเหตุ

ชั่วโมง

2

การจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรรายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 6 ผู้สอน
สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ โดยสามารถเลือกใช้
รูปแบบการสอนที่หลากหลาย ดังนี้
1. การบรรยาย
2. การอธิบาย
3. การสาธิต
4. การใช้คาถาม
5. กระบวนการกลุ่ม
6. กระบวนการแก้ปัญหา
7. การแสดงบทบาทสมมุติ
8. กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
9. การเรียนรู้จากสถานการณ์
10. การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน และภายนอกสถานศึกษา
หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์
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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. ทางแยกที่มีสัญญาณไฟจราจร
7. สถานีขนส่งในท้องถิ่น
8. สถานีตารวจ
9. สานักงานขนส่งอาเภอ/จังหวัด
10. ห้องสมุด
11. เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/
12. เว็บไซต์กองบังคับตารวจจราจร http://trafficpolice.go.th/
13. เว็บไซต์สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
https://www.oic.or.th/th/home
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การวัด และการประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

จุดประสงค์/สมรรถนะ
วิธีการประเมิน
ที่ประเมิน
ปฏิบัติตนตามสัญลักษณ์ป้ายจราจร ทดสอบ
สัญญาณและเครื่องหมายจราจร
การปฏิบัติ
ทางบก
ระบุกฎหมายเกีย่ วกับการจราจร
ทดสอบ
ทางบกเพื่อการใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภัย
วิเคราะห์สถานการณ์ในการเดินเท้า ทดสอบ
บนถนนและการข้ามถนนที่
ปลอดภัย
ปฏิบัติตนในการเดินเท้าบนถนน
ทดสอบ
และการข้ามถนนที่ปลอดภัยใน
การปฏิบัติ
สถานการณ์ต่าง ๆ
บอกวิธีการที่ปลอดภัยในการ
ทดสอบ
โดยสารรถจักรยาน รถจักยานยนต์
และรถยนต์
ปฏิบัติตนในการโดยสารรถจักรยาน ทดสอบ
รถจักยานยนต์ และรถยนต์ เพื่อ
การปฏิบัติ
ความปลอดภัย
บอกวิธีการที่ปลอดภัยในการ
ทดสอบ
โดยสารระบบขนส่งธารณะ
ปฏิบัติตนขึ้น-ลงรถโดยสารระบบ ทดสอบ
ขนส่งธารณะเพื่อความปลอดภัย
การปฏิบัติ
มีความรู้ ความเข้าใจในการขับขี่
ทดสอบ
รถจักรยาน และรถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย
ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยในการ ทดสอบ
ขับขี่รถจักรยาน และ
การปฏิบัติ
รถจักรยานยนต์
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการ ทดสอบ
เกิดอุบัติเหตุจราจร
แสดงวิธีขอความช่วยเหลือจาก
ทดสอบ
อุบัติเหตุจราจร และให้ความ
การปฏิบัติ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
รวม

คะแนน
เต็ม
10

เกณฑ์การ
ผ่าน
5

แบบทดสอบ

10

5

แบบทดสอบ

10

5

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัติ

10

5

แบบทดสอบ

5

2.5

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัติ

5

2.5

แบบทดสอบ

5

2.5

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัติ
แบบทดสอบ

5

2.5

10

5

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัติ

10

5

แบบทดสอบ

10

5

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัติ

10

5

100

50

เครื่องมือประเมิน
แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัติ
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การนาหลักสูตรไปใช้
สถานศึกษาสามารถนาหลักสูตรรายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 6 ไปใช้
โดยการกาหนดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ดาเนินการดังนี้
1. กาหนดชื่อรายวิชา : ส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 6
2. กาหนดเวลาเรียน จานวน 20 ชัว่ โมง
3. กาหนดรหัสวิชา (เพิ่มเติม) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข 6 หลักดังนี้
หลักที่ 1 เป็นรหัสตัวอักษรแสดงกลุ่มสาระการเรียนรู้ของรายวิชา คือ
พ หมายถึง รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หลักที่ 2 เป็นรหัสตัวเลขแสดงระดับการศึกษา ได้แก่
1 หมายถึง รายวิชาระดับประถมศึกษา
หลักที่ 3 เป็นรหัสตัวเลข แสดงปีที่เรียนหรือปฏิบัติของรายวิชาซึ่งสะท้อนระดับ
ความรู้และทักษะในรายวิชาที่กาหนดไว้ในแต่ละปี คือ
0 หมายถึง รายวิชาไม่กาหนดปีที่เรียน 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)
หลักที่ 4 เป็นรหัสตัวเลขประเภทของรายวิชา คือ
2 หมายถึง รายวิชาเพิ่มเติม
หลักที่ 5 และหลักที่ 6 เป็นรหัสตัวเลขแสดงลาดับของรายวิชาแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในปี/ระดับการศึกษาเดียวกันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลายมีจานวน
ตั้งแต่ 01 - 99 ดังนี้
รายวิชาที่กาหนดปีที่เรียน ให้นับรหัสหลักที่ 5 – 6 ต่อเนื่องในปีเดียวกัน
รายวิชาที่ไม่กาหนดปีที่เรียน ให้นับรหัสหลักที่ 5 – 6 ต่อเนื่องในช่วงชั้น
ตัวอย่างการกาหนดรหัสวิชา
พ11201 หมายถึง รายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
(ป.1) เป็นรายวิชาเพิ่มเติม ลาดับที่ 1
4. บรรจุรายวิชา ส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 6 เป็นรายวิชาเพิ่มเติมใน
โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา
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หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม
รายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
จานวน 0.5 หน่วยกิต เวลาเรียน 20 ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในความจาเป็นและความสาคัญด้านความปลอดภัยทางการจราจร
2. เพื่อให้เกิดทักษะและพฤติกรรมที่ดีต่อภาระหน้าที่ด้านความปลอดภัยทางการจราจร
3. เพื่อให้เกิดจิตสานึกและมีแนวคิดที่ดีในด้านความปลอดภัยทางการจราจร
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยในการโดยสาร
ระบบขนส่งสาธารณะ สาเหตุและแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ การปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุวิธีปฐมพยาบาล
และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย การปฏิบัติตนตามกฎหมายจราจร กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้ ป ระสบภั ย ทางรถ รวมทั้ ง วิ ธีก ารขั บ ขี่ แ ละมารยาทในการขั บ ขี่ ที่ ป ลอดภั ย และคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ มี สิ ท ธิ
ขอใบอนุญาตขับขี่และขั้นตอนการขอใบอนุญาตขับขี่
โดยใช้ ก ระบวนการอธิบ ายและการปฏิ บั ติ จ ากเหตุ ก ารณ์ จาลอง เพื่ อ ให้ เกิ ด ความรู้ ความเข้าใจ
สามารถน าเสนอสิ่งที่เรียนรู้ เห็น คุณ ค่าของการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน มีจิตสานึกและ
การตระหนักในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและผู้ร่วม
ใช้รถใช้ถนน
โครงสร้างรายวิชา
หน่วยที่
หน่วยการเรียนรู้
1
การบาดเจ็บและ
เสียชีวิต

2

ความปลอดภัย

จุดประสงค์
1. อธิบายถึงความเสียหายจาก
การเกิดอุบัตเิ หตุ
2. วิเคราะห์ความเสียหายจาก
การเกิดอุบัตเิ หตุการจราจรทาง
บก

สาระการเรียนรู้
ชั่วโมง
การบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก
3
การจราจรทางบก
 ความเสียหายจากการเกิด
อุบัติเหตุจากการจราจร
ทางบก
 ความรุนแรงของอุบัติเหตุ
การจราจรทางบก
อธิบายวิธีการปฏิบัตติ นที่ถูกต้อง ความปลอดภัยในการใช้รถ
3
ในการใช้รถใช้ถนนอย่าง
ใช้ถนน
ปลอดภัย
 การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
 ผลกระทบจากอุบัตเิ หตุ
บนท้องถนน
 การปฏิบัตติ นเพื่อความปลอดภัย
ของการใช้รถใช้ถนน
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หน่วยที่

หน่วยการเรียนรู้

จุดประสงค์

3

การเกิดอุบัตเิ หตุ

1. อธิบายปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการ
เกิดอุบัติเหตุและแนวทาง
การป้องกันอุบัติเหตุ
2. อธิบายถึงการปฏิบตั ิตน
เมื่อเกิดอุบัตเิ หตุ
3. สามารถแสดงวิธีปฐมพยาบาลและการเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยอย่างปลอดภัยได้

4

กฎหมายกับการจราจร มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
กฎหมายการจราจร

สาระการเรียนรู้
การโดยสารรถอย่างปลอดภัย
 การโดยสารรถจักรยานยนต์
 การโดยสารรถยนต์
การโดยสารระบบขนส่งสาธารณะ
 รถโดยสารสาธารณะ
 รถไฟฟ้า
 รถโดยสารไม่ประจาทาง
 รถไฟฟ้า
 รถรางรถไฟฟ้า
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ
 พฤติกรรมเสี่ยง
- การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
จราจร
- การเสพสารเสพติด
- ความประมาท/คึกคะนอง
- การขับรถเร็วเกินอัตรา
ที่กฎหมายกาหนด
- การเมาแล้วขับ
- การไม่สวมหมวกนิรภัย
ของผู้ขับขี่และผู้นั่งซ้อน
ท้ายรถจักรยานยนต์
 สภาพภูมิอากาศ
- ฝนตก
- หมอก/ควัน
 จุดอับสายตา
 สภาพถนนไม่ได้มาตรฐาน
 ช่วงเทศกาล
 แนวทางป้องกันความเสี่ยงของ
การเกิดอุบัตเิ หตุ

ชั่วโมง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจราจร
ทางบก
 พ.ร.บ.จราจรทางบก
พ.ศ.2522
 พ.ร.บ.การขนส่งทางบก
พ.ศ.2522
 พ.ร.บ.ทางหลวง
พ.ศ.2535

3

3
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หน่วยที่
หน่วยการเรียนรู้
5
การบังคับใช้กฎหมาย

6

ใบอนุญาตขับขี่

จุดประสงค์
สาระการเรียนรู้
ชั่วโมง
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง
5
กฎหมายการคุ้มครองผู้ประสบภัย ผู้ประสบภัยทางรถ
ทางรถ
 พ.ร.บ.คุ้มครองผูป้ ระสบภัย
2. บอกถึงโทษของการไม่ปฏิบตั ิ
จากรถ พ.ศ.2535 และที่แก้ไข
ตามกฎหมายจราจร
เพิ่มเติม
การบังคับใช้กฎหมายและ
บทลงโทษ
 ระเบียบว่าด้วยมาตรฐาน
ความปลอดภัยรถยนต์
 การเมาแล้วขับ
 การกาหนดอัตราความเร็ว
 การสวมหมวกนิรภัย
 การคาดเข็มขัดนิรภัย
1. อธิบายวิธีการขับขี่และ
มารยาทในการขับขี่ และการขับขี่
3
มารยาทในการขับขี่ที่ปลอดภัย อย่างปลอดภัย
2. อธิบายคุณสมบัติของผู้มสี ิทธิ  มารยาทในการขับขี่
ขอใบอนุญาตขับขี่และขั้นตอน
 มารยาทในการขับรถและใช้ถนน
การขอใบอนุญาตขับขี่
ร่วมกับผู้อื่น
 วิธีขับรถอย่างปลอดภัย
ใบอนุญาตขับขี่
 การสอบเพื่อรับใบอนุญาตขับขี่
รถจักรยานยนต์จากกรมการ
ขนส่งทางบก
- คุณสมบัติของผู้มสี ิทธิขอ
ใบอนุญาตขับขี่และบุคคล
ต้องห้ามขอใบอนุญาตขับขี่
- ชนิดของใบอนุญาตขับขี่
- ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต
ขับขี่
- การต่ออายุใบอนุญาตขับขี่
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การจัดการเรียนรู้
การจั ด การเรี ย นรู้ ข องหลั ก สู ต รส่ ง เสริม วินั ย จราจรในสถานศึ ก ษา ใช้ รู ป แบบการจั ด การเรีย นรู้
และเทคนิคที่หลากหลาย เน้นการฝึกให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการใช้รถใช้
ถนน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในความจาเป็นและความสาคัญด้านความปลอดภัยทางการจราจร
มีทักษะและพฤติกรรมที่ดีต่อภาระหน้าที่ เกิดจิตสานึกและมีแนวคิดที่ดี ในด้านความปลอดภัยทางการจราจร
ทราบประโยชน์ในการทา 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. การใช้คาถาม
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
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8. สถานีตารวจ
9. สถานีขนส่งในท้องถิ่น
10. สานักงานขนส่งอาเภอ/จังหวัด
11. เว็บไซต์ กองบังคับการตารวจจราจร http://trafficpolice.go.th
12. เว็บไซต์ 5 กฎจราจรที่ฝา่ ฝืนแล้วเกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุด http://masil.co.th/blog/อุบัติเหตุ3
13. เว็บไซต์ กรมการขนส่งทางบก (ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนและสร้างวินัยจราจร)
http://www.dit.go.th/th/public-news/view.php?_did=1076
14. เว็บไซต์ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
www.oic.or.th
การวัด และการประเมินผล
ทดสอบ

แบบทดสอบ

คะแนน
เต็ม
10

ทดสอบ

แบบทดสอบ

5

2.5

ทดสอบ

แบบทดสอบ

5

2.5

ทดสอบ

แบบทดสอบ

10

5

ทดสอบ

แบบทดสอบ

10

5

ทดสอบการ
ปฏิบัติ

แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัติ

10

5

มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
กฎหมายการจราจร
8 มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
กฎหมายการคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ
9 บอกถึงโทษของการ
ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายจราจร
10 อธิบายวิธีการขับขี่และมารยาท
ในการขับขี่ที่ปลอดภัย

ทดสอบ

แบบทดสอบ

10

5

ทดสอบ

แบบทดสอบ

10

5

ทดสอบ

แบบทดสอบ

10

5

ทดสอบ

10

5

11 อธิบายคุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิขอ
ใบอนุญาตขับขี่และขั้นตอนการขอ
ใบอนุญาตขับขี่

ทดสอบ

- แบบทดสอบ
- แบบบันทึกการ
ทดสอบการปฏิบัติ
แบบทดสอบ

10

5

ที่
1
2
3
4
5
6

จุดประสงค์/สมรรถนะ
ที่ประเมิน
อธิบายถึงความเสียหายจาก การเกิด
อุบัติเหตุ
วิเคราะห์ความเสียหายจากการเกิด
อุบัติเหตุการจราจรทางบก
อธิบายวิธีการปฏิบัตติ นที่ถูกต้องใน
การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
อธิบายถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิด
อุบัติเหตุและแนวทางการป้องกัน
อุบัติเหตุ
อธิบายถึงการปฏิบัตติ นเมื่อเกิด
อุบัติเหตุ
สามารถแสดงวิธีปฐมพยาบาลและ
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่าง
ปลอดภัย

7

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

เกณฑ์การ
ผ่าน
5
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การนาหลักสูตรไปใช้
สถานศึกษาสามารถนาหลักสูตรรายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ไปใช้โดย
การกาหนดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
ดาเนินการดังนี้
1. กาหนดชื่อรายวิชา:ส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์
2. กาหนดจานวนหน่วยกิต:จานวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 20 ชั่วโมง
3. กาหนดรหัสวิชา (เพิ่มเติม) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข 6 หลักดังนี้
หลักที่ 1 เป็นรหัสตัวอักษรแสดงกลุ่มสาระการเรียนรู้ของรายวิชา คือ
พ หมายถึง รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หลักที่ 2 เป็นรหัสตัวเลขแสดงระดับการศึกษา ได้แก่
2 หมายถึง รายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หลักที่ 3 เป็นรหัสตัวเลข แสดงปีที่เรียนหรือปฏิบัติของรายวิชาซึ่งสะท้อนระดับ
ความรู้และทักษะในรายวิชาที่กาหนดไว้ในแต่ละปีคือ
0 หมายถึง รายวิชาไม่กาหนดปีที่เรียน 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)
หลักที่ 4 เป็นรหัสตัวเลขประเภทของรายวิชา คือ
2 หมายถึง รายวิชาเพิ่มเติม
หลักที่ 5 และหลักที่ 6 เป็นรหัสตัวเลขแสดงลาดับของรายวิชาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ในปี/ระดับการศึกษาเดียวกันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลายมีจานวนตั้งแต่ 01 - 99
ดังนี้
รายวิชาที่กาหนดปีที่เรียน ให้นับรหัสหลักที่ 5 – 6 ต่อเนื่องในปีเดียวกัน
รายวิชาที่ไม่กาหนดปีที่เรียน ให้นับรหัสหลักที่ 5 – 6 ต่อเนื่องในช่วงชั้น
ตัวอย่างการกาหนดรหัสวิชา
พ21201 หมายถึงรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
(ม.1) เป็นรายวิชาเพิ่มเติมลาดับที่ 1
4. บรรจุรายวิชา ส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นรายวิชาเพิ่มเติมใน
โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา
หมายเหตุ ลาดับที่ของรหัสวิชา สถานศึกษาสามารถปรับตามโครงสร้างของรายวิชาเพิ่มเติม จากที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตรสถานศึกษาของแต่ละสถานศึกษาเอง
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หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม
รายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
จานวน 0.5 หน่วยกิต เวลาเรียน 20 ชั่วโมง
ผลการเรียนรู้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในความจาเป็นและความสาคัญด้านความปลอดภัยทางการจราจร
2. เพื่อให้เกิดทักษะและพฤติกรรมที่ดีต่อภาระหน้าที่ด้านความปลอดภัยทางการจราจร
3. เพื่อให้เกิดจิตสานึกและมีแนวคิดที่ดีในด้านความปลอดภัยทางการจราจร
คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางบก ความรุนแรงของอุบัติเหตุ
ความสู ญ เสี ย ทางเศรษฐกิ จ ที่ เกิ ด จากอุ บั ติ เหตุ สถานที่ เกิ ด อุ บั ติ เหตุ การโดยสารระบบขนส่ งสาธ ารณะ
การปฏิบัติตามกฎจราจร การประเมินสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุการจราจร วิธีการปฏิบัติตน
ในการโดยสารรถยนต์อย่างปลอดภัย ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ แนวทางในการใช้รถใช้ถนนในช่วง
เทศกาลส าคั ญ การช่ ว ยเหลื อและการปฐมพยาบาลเบื้ อ งต้ น (CPR) ข้ อมู ล หน่ ว ยงาน/องค์ ก รที่ ให้ ค วาม
ช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล กฎจราจร การเกิดอุบัติเหตุและกฎหมายการจราจรทางบก กฎหมายคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ การบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษ ใบอนุญาตขับขี่รถ
โดยใช้วิธีการบอกความรู้สึก อธิบาย วิเคราะห์ ประเมิน วางแผนและกาหนดแนวทาง ฝึกปฏิบัติ
ค้นหา สารวจข้อมูล การตระหนัก และการปฏิบัติตน มีความสามารถในการตัดสินใจ เพื่อนาความรู้ไปใช้
ในชีวิตประจาวัน มีจิตสานึกและการแสดงออกที่เหมาะสม
โครงสร้างรายวิชา
หน่วยที่
หน่วยการเรียนรู้
1
การบาดเจ็บและ
เสียชีวิต

จุดประสงค์
1. อธิบายความรู้สึกจากการ
บาดเจ็บและเสียชีวิตจาก
การจราจรทางบก
2. วิเคราะห์ผลกระทบจากการ
เกิดอุบัติเหตุการจราจรทางบก
3.อธิบายวิธีการโดยสารระบบ
ขนส่งสาธารณะ

สาระการเรียนรู้
 การบาดเจ็บ เสียชีวิตและ
ผลกระทบจากอุบัตเิ หตุการจราจร
ทางบก
- ความรุนแรงของอุบัติเหตุ
การจราจรทางบก
- ความสูญเสียทางสังคมและ
เศรษฐกิจที่เกิดจากอุบัติเหตุ
การจราจรทางบก
 สถานที่ ที่มักเกิดอุบัตเิ หตุ
จราจรทางบก
 กรณีศึกษาจากเหยื่อ/ผูไ้ ด้รบ
ั
อุบัติเหตุบนท้องถนน

ชั่วโมง
3
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หน่วยที่
2

3

หน่วยการเรียนรู้
ความปลอดภัย

จุดประสงค์
1. รู้และเข้าใจในการปฏิบัติ
ตามกฎจราจร
2. วิเคราะห์ และประเมิน
สถานการณ์ที่เสีย่ งต่อการเกิด
อุบัติเหตุการจราจร
3. อธิบายวิธีการปฏิบัติตน
ในการโดยสารรถอย่างปลอดภัย

สาระการเรียนรู้
 ความปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนน
- การปฏิบัติตามกฎจราจร
- การเดินเท้าบนถนน
- การข้ามถนนอย่างปลอดภัย
- การข้ามทางม้าลาย
- การขึ้นสะพานลอย
- การประเมินสถานการณ์ที่
เสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุการจราจร
 การโดยสารรถอย่างปลอดภัย
 การโดยสารระบบขนส่งสาธารณะ
- รถโดยสารประจาทาง
- รถไฟฟ้า
- รถโดยสารไม่ประจาทาง
- รถราง
- การโดยสารรถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคล
 การป้องกันอุบัติเหตุในการขับรถ
- การสวมหมวกนิรภัย
- การวางแผนการเดินทาง
อย่างปลอดภัย
- การใช้ทางเดินรถอย่างปลอดภัย
- การขับรถอย่างปลอดภัย
เชิงป้องกันอุบัติเหตุ

ชั่วโมง
3

การเกิดอุบัตเิ หตุ

1. วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผล
ต่อการเกิดอุบตั ิเหตุ
2. วางแผน และกาหนดแนวทาง
ในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล
สาคัญ
3. ฝึกปฏิบัติในการช่วยเหลือและ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ
 พฤติกรรมเสี่ยง
- การเสพสารเสพติด
- ความประมาท/คึกคะนอง
- ความเร็ว
- การเมาแล้วขับ

4
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หน่วยที่

4

หน่วยการเรียนรู้

จุดประสงค์
4. ค้นหา สารวจข้อมูลหน่วยงาน/
องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือและ
การปฐมพยาบาลจากการเกิด
อุบัติเหตุ

กฎหมายกับการจราจร 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเกิดอุบัตเิ หตุ และกฎหมาย

การจราจรทางบก
2. ปฏิบัติตนตามกฎหมาย
การจราจรทางบก

สาระการเรียนรู้
- การไม่สวมหมวกนิรภัย
ของผู้ขับขี่และผู้นั่งซ้อนท้าย
รถจักรยานยนต์
 สภาพภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม
- ฝนตก
- หมอกควัน
- จุดอับสายตา
- สภาพถนนไม่ได้มาตรฐาน
 การวางแผนการจราจร
ช่วงวันหยุดในเทศกาลต่าง ๆ
การปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ทางการจราจร การให้ความ
ช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล
- หน่วยงาน/องค์กร ที่ให้ความ
ช่วยเหลือ
- การปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
จราจร
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพ/การกู้ชีพ
(CPR : Cardiopulmonary resuscitation )
ขั้นพื้นฐาน
- การปฏิบัติตนเมื่อพบ
ผู้ประสบภัยทางถนน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจราจร
ทางบกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การจราจรทางบก
- เครื่องหมายจราจรที่พบใน
ชีวิตประจาวัน
- ชนิดของสัญญาณจราจร
- ชนิดและประเภทของ
เครื่องหมายจราจร
- เครื่องหมายจราจรทางหลวง
- เขตปลอดภัย
- พ.ร.บ.จราจรทางบก
- พ.ร.บ.รถยนต์
- พ.ร.บ.การขนส่งทางบก
- พ.ร.บ.ทางหลวง

ชั่วโมง

4
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หน่วยที่
หน่วยการเรียนรู้
5 การใช้กฎหมาย

6

ใบอนุญาตขับขี่

จุดประสงค์
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้กฎหมายคุม้ ครอง
ผู้ประสบภัยทางรถ
2. มีความตระหนักเกี่ยวกับการ
บังคับใช้กฎหมายและการลงโทษ

1. มีความรู้ความเข้าใจและ
ปฏิบัติตนตามระเบียบการขอรับ
ใบอนุญาตขับขี่รถ

สาระการเรียนรู้
กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยทางรถ
- ประโยชน์การทา พ.ร.บ.
- การใช้สิทธิ์ตาม พ.ร.บ.
การบังคับใช้กฎหมายและ
บทลงโทษ
- การสวมหมวกนิรภัย
- การคาดเข็มขัดนิรภัย
- การเมาและขับ
- การกาหนดอัตราความเร็ว
- มาตรฐานความปลอดภัย
รถยนต์
มารยาทในการในการขับขีร่ ถ และ
การขับขีร่ ถอย่างปลอดภัย
- การขับขี่รถจักรยาน
- การขับขี่รถจักรยานยนต์
- การขับขี่รถยนต์
ใบอนุญาตขับขี่
- ความสาคัญของใบอนุญาตขับขี่
- คุณสมบัติของผู้มสี ิทธิ์ขอ
ใบอนุญาตขับขี่
- ชนิดของใบอนุญาตขับขี่
- การขอรับใบอนุญาตขับขี่
รถจักรยานยนต์
- ขั้นตอนการสอบใบขับขี่
รถจักรยานยนต์
- การขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- การขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- การต่ออายุใบขับขี่รถส่วนบุคคล

ชั่วโมง
3

3

การจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรในสถานศึกษา ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และ
เทคนิคที่หลากหลาย เน้นการฝึกให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการใช้รถใช้ถนน
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในความจาเป็ นและความสาคัญด้านความปลอดภัยทางการจราจร มีทักษะ
และพฤติกรรมที่ดีต่อภาระหน้าที่ เกิดจิตสานึกและมีแนวคิดที่ดีในด้านความปลอดภัยทางการจราจร ทราบ
ประโยชน์ในการทา พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และสามารถใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.ได้ ซึ่งการ
จัดการเรียนรู้ของหลักสูตรนี้ประกอบด้วย
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1. การเรียนรู้แบบ Active Learning
2. การใช้กระบวนการ PLC
3. การบรรยาย
4. การอภิปราย
5. การใช้คาถาม
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. สถานีตารวจ
9. สถานีขนส่งในท้องถิ่น
10. สานักงานขนส่งอาเภอ/จังหวัด
11. เว็บไซต์ กองบังคับการตารวจจราจร http://trafficpolice.go.th
12. เว็บไซต์ 5 กฎจราจรที่ฝา่ ฝืนแล้วเกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุด 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 สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
www.oic.or.th
การวัดและการประเมินผล
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

จุดประสงค์/สมรรถนะ
ที่ประเมิน
อธิบายความรูส้ ึกจากการบาดเจ็บ
และเสียชีวิตจากการจราจรทางบก
วิเคราะห์ผลกระทบจากการเกิด
อุบัติเหตุการจราจรทางบก
อธิบายวิธีการโดยสารระบบขนส่ง
สาธารณะ
รู้และเข้าใจในการปฏิบตั ิตามกฎ
จราจร
วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์
ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัตเิ หตุ
การจราจร
อธิบายวิธีการปฏิบัตติ น
ในการโดยสารรถอย่างปลอดภัย
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการ
เกิดอุบัติเหตุ
วางแผน และกาหนดแนวทางใน
การใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล
สาคัญ
ฝึกปฏิบัติในการช่วยเหลือและการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
(CPR)
ค้นหา สารวจข้อมูลหน่วยงาน/
องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือและการ
ปฐมพยาบาลจากการเกิดอุบัติเหตุ
มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการใช้
กฎหมายคุม้ ครองผู้ประสบภัย
จากรถ
ปฏิบัติตนตามกฎหมายการจราจร
ทางบก
มีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับการ
เกิดอุบัติเหตุ และกฎหมาย
การจราจรทางบก

วิธีการประเมิน
การสังเกต

เครื่องมือประเมิน

คะแนน
เต็ม
6

เกณฑ์การ
ผ่าน
3

6

3

6

3

6

3

การทดสอบ

แบบบันทึก
การสังเกต
แบบบันทึก
การนาเสนอ
แบบบันทึก
การสังเกต
แบบทดสอบ

การนาเสนอผล
การวิเคราะห์

แบบบันทึก
การนาเสนอ

8

4

การสังเกต

6

3

การนาเสนอผล
การวิเคราะห์
ตรวจชิ้นงาน

แบบบันทึก
การสังเกต
แบบบันทึกการ
นาเสนอ
แบบบันทึกคะแนน

8

4

6

3

การทดสอบ
ปฏิบัติจริง

แบบบันทึก
การปฏิบัตจิ ริง

6

3

ตรวจชิ้นงาน

แบบบันทึกคะแนน

6

3

การทดสอบ

แบบทดสอบ

6

3

การสังเกต

แบบบันทึก
การสังเกต
แบบทดสอบ

6

3

6

3

การนาเสนอผล
การวิเคราะห์
การสังเกต

การทดสอบ
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จุดประสงค์/สมรรถนะ
ที่ประเมิน
14 มีความตระหนักเกีย่ วกับการบังคับ
ใช้กฎหมายและการลงโทษ
15 มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตน
ตามระเบียบการขอรับใบอนุญาต
ขับขี่รถ
ที่

วิธีการประเมิน
การสังเกต
การทดสอบ

เครื่องมือประเมิน
แบบบันทึก
การสังเกต
แบบทดสอบ

คะแนน
เต็ม
6

เกณฑ์การ
ผ่าน
3

6

3

การนาหลักสูตรไปใช้
สถานศึกษาสามารถนาหลักสูตรรายวิชาส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ไปใช้โดย
การกาหนดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
ดาเนินการดังนี้
1. กาหนดชื่อรายวิชา:ส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์
2. กาหนดจานวนหน่วยกิต:จานวน 0.5 หน่วยกิต เวลา 20 ชั่วโมง
3. กาหนดรหัสวิชา (เพิ่มเติม) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข 6 หลักดังนี้
หลักที่ 1เป็นรหัสตัวอักษรแสดงกลุ่มสาระการเรียนรู้ของรายวิชา คือ
พ หมายถึง รายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หลักที่ 2เป็นรหัสตัวเลขแสดงระดับการศึกษา ได้แก่
2 หมายถึง รายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หลักที่ 3 เป็นรหัสตัวเลข แสดงปีที่เรียนหรือปฏิบัติของรายวิชาซึ่งสะท้อนระดับ
ความรู้และทักษะในรายวิชาที่กาหนดไว้ในแต่ละปีคือ
0 หมายถึง รายวิชาไม่กาหนดปีที่เรียน 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)
หลักที่ 4 เป็นรหัสตัวเลขประเภทของรายวิชา คือ
2 หมายถึง รายวิชาเพิ่มเติม
หลักที่ 5 และหลักที่ 6 เป็นรหัสตัวเลขแสดงลาดับของรายวิชาแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในปี/ระดับการศึกษาเดียวกันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลายมีจานวน
ตั้งแต่01 - 99 ดังนี้
รายวิชาที่กาหนดปีที่เรียน ให้นับรหัสหลักที่ 5 – 6 ต่อเนื่องในปีเดียวกัน
รายวิชาที่ไม่กาหนดปีที่เรียน ให้นับรหัสหลักที่ 5 – 6 ต่อเนื่องในช่วงชั้น
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ตัวอย่างการกาหนดรหัสวิชา
พ30201 หมายถึงรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายที่ไม่กาหนดชั้นปีที่เรียน เป็นรายวิชาเพิ่มเติมลาดับที่ 1
4. บรรจุรายวิชา ส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นรายวิชาเพิ่มเติมที่ไม่ระบุ
ชั้นปีที่เรียนในโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา
หมายเหตุ ลาดับที่ของรหัสวิชา สถานศึกษาสามารถปรับตามโครงสร้างของรายวิชาเพิ่มเติม จากที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตรสถานศึกษาของแต่ละสถานศึกษาเอง
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หลักสูตรอบรมส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์
ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
เวลา 20 ชั่วโมง
จุดมุ่งหมาย
1. มีความรู้ ความเข้าใจในความสาคัญ และความจาเป็นของการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
2. มีค วามรู้ค วามเข้ าใจกฎหมายเกี่ ยวกั บ การจราจรทางบก และกฎหมายเกี่ย วกั บ การคุ้ มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ และสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้
3. ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบด้านการจราจรจนเป็นนิสั ยเพื่อความปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุ ที่
ส่งผลให้สภาพแวดล้อมของสังคมโดยรวมมีคุณภาพ
4. แสดงออกถึงการมีมารยาท มีน้าใจในการใช้รถใช้ถนน และความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร
5. มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในชุมชน
6. มีจิตสานึก และพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยจากการมีวินัยจราจร
7. เห็นคุณค่าของชีวิตและทรัพย์สินผู้อื่นในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัย
8. มีความเห็นใจ เอื้ออาทร ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยทางถนนอย่างถูกวิธี และขอ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คาอธิบายของหลักสูตร
ศึกษาเกี่ยวกับความสาคัญ และความจาเป็นของการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจราจรทางบก กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และปฏิบัติ
ตนตามกฎหมายด้านการจราจร มีวินัยจราจร มีมารยาท มีน้าใจในการใช้รถใช้ถนนโดยปฏิบัติจนเป็นนิสัย มี
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจราจร เพื่อความปลอดภัย และป้องกัน
อุบั ติเหตุที่ส่งผลให้ สภาพแวดล้ อมของสังคมโดยรวมมีคุณ ภาพ และสามารถใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถได้ มีจิตสานึกและพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัย เห็นคุณค่าของชีวิตและ
ทรัพย์สินผู้อื่นที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในชุมชน
และมีคุณธรรม ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยทางถนนอย่างถูกวิธี และการขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โครงสร้างของหลักสูตร
หัวข้อเรื่อง
1. ความสูญเสีย
จากอุบัติเหตุทาง
ถนน

จุดประสงค์
เนื้อหา/การฝึกปฏิบัติ
ชั่วโมง
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 1. อุบัติเหตุและผลจากอุบตั ิเหตุทางถนน
2
การเกิดอุบัติภัย และกฎหมาย
- ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ของจังหวัด
จราจรทางบก
เพชรบูรณ์ 3 ปี ย้อนหลัง
2. มีความตระหนักในการปฏิบตั ิ
- ความสูญเสียต่อชีวติ และทรัพย์สิน และผลกระทบ
ตนตามกฎจราจรเพื่อความ
จากการเกิดอุบัติเหตุบนถนน
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ
- อุบัติเหตุที่เป็นสาเหตุของทุพพลภาพหรืออันตราย
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2. ปัจจัยเสี่ยงที่
ส่งผลต่อการเกิด
อุบัติเหตุจราจร
ทางบก

จุดประสงค์
ของผู้ร่วมใช้รถใช้ถนน

เนื้อหา/การฝึกปฏิบัติ

ชั่วโมง

ถึงชีวิต
- สถานที่มักเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก
- กรณีศึกษาจากเหยื่อ/ผู้ได้รับอุบตั ิเหตุบนท้องถนน

1. มีความตระหนักเกี่ยวกับ
2.1 ปัจจัยเสี่ยงสาเหตุของการบาดเจ็บ และการ
ปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัย
เสียชีวิตจากการจราจรทางบก
ทางถนน และมาตรการป้องกัน
1. จากคน
2. ปฏิบัติตนในการหลีกเลี่ยง
- ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกาหนด
จากปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของ
- การตัดหน้ากระชัน้ ชิด
การเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก
- การเมาสุราแล้วขับ
- การแซงรถผิดกฎหมาย
- หลับใน
- การเสพสารเสพติด
- การขับขี่รถฝ่าสัญญาณไฟจราจร
- การฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร/ขับรถย้อนศร
- การขาดประสบการณ์และการตัดสินใจที่
ผิดพลาดของผู้ขับขี่
- การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ
- การสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่จักรยานยนต์
และผู้นงั่ ซ้อนท้าย
- การไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
- การไม่ใช้เบาะนิรภัยสาหรับเด็ก
2. จากรถ
- สภาพรถไม่ปลอดภัย
- การไม่ติดตั้งเข็มขัดนิรภัย
- รถไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย
- การบรรทุกเกินอัตรา
3. จากถนน
- โครงสร้างพืน้ ฐานของถนนไม่ได้มาตรฐาน
4. จากสิ่งแวดล้อม และสภาพภูมิอากาศ
- ทัศนวิสัยไม่ดี
- มีสิ่งกีดขวางถนน
- ฝนตก
- จุดอับสายตา
- ช่วงเทศกาล
2.2 ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนของสานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์
(3 ปีย้อนหลัง ตุลาคม 2558-กันยายน2561)
2.2.1 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
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3. กฎหมาย
เกี่ยวกับจราจรทาง
บก การบังคับใช้
และบทกาหนดโทษ

จุดประสงค์

เนื้อหา/การฝึกปฏิบัติ
ชั่วโมง
1) พฤติกรรมการขับรถ
- ขับรถเร็วเกินกาหนด (3,843 ครั้ง)
- ตัดหน้ากระชัน้ ชิด (311 ครั้ง)
- เมาสุรา (158 ครั้ง)
- แซงรถผิดกฎหมาย (59 ครั้ง)
- หลับใน (22 ครั้ง)
- เสพสารเสพติด (19 ครั้ง)
- ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร (17 ครั้ง)
- ขับรถย้อนศร (16 ครั้ง)
- ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร (9 ครัง้ )
- ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ (2 ครั้ง)
2) รถ
- สภาพรถ (5 ครั้ง)
- บรรทุกเกินอัตรา (1 ครั้ง)
3) ถนน
- สภาพถนน (5 ครั้ง)
1.4 สิ่งแวดล้อม
- ทัศนวิสัยไม่ดี (258 ครั้ง)
- มีสิ่งกีดขวางถนน (121 ครั้ง)
2.2.2 พฤติกรรมเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในจังหวัด
เพชรบูรณ์
- ขับรถเร็วเกินกาหนด (3,530 ราย)
- มอเตอร์ไซต์ไม่ปลอดภัย (2,502 ราย)
- ตัดหน้ากระชัน้ ชิด (412 ราย)
- ไม่สวมหมวกนิรภัย (398 ราย)
- เมาสุรา (93 ราย)
- ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย (62 ราย)
- แซงรถผิดกฎหมาย (57.ราย)
- ไม่มีใบขับขี่ (44 ราย)
- หลับใน (19 ราย)
- ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร (17 ราย)
- ขับรถย้อนศร (15 ราย)
- ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร (7 ราย)
- เสพสารเสพติด (2 ครั้ง ราย)
3.1 กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก และ
5
เครื่องหมายจราจร
3.1.1 ชนิดของสัญญาณจราจร
1) สัญญาณไฟ
2) สัญญาณมือและแขน
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จุดประสงค์

เนื้อหา/การฝึกปฏิบัติ
ชั่วโมง
3) สัญญาณนกหวีด
3.1.2 ชนิดของเครื่องหมายจราจร
1) บนไหล่ทาง
2) บนพืน้ ทางและขอบทาง
3.1.3 ประเภทของเครื่องหมายจราจร
1) เครื่องหมายบังคับ
2) เครื่องหมายเตือน
3.1.4 เครื่องหมายจราจรบนทางหลวง
1) ป้ายบังคับ
2) ป้ายเตือน
3) ป้ายเตือนในงานก่อสร้าง
4) ป้ายแนะนา
5) เส้นแสดงช่องจราจร
6) เส้นขวางแนวจราจร
7) เครื่องหมายบนขอบทาง
8) เครื่องหมายและข้อความบนพื้นทาง
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.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
๖. พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535
๗. พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่
๘. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290 พ.ศ.2515
๙. ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนด
สถานที่ หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ.2555
3.3 การบังคับใช้กฎหมายและบทกาหนดโทษ
- การขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถ
- การเมาแล้วขับ
- การขับรถเกินอัตราความเร็วที่กาหนด
- การสวมหมวกนิรภัย
- ความสาคัญของการการสวมหมวกนิรภัย
- การตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของหมวก
นิรภัย
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4. กฎหมาย
เกี่ยวกับการ
คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ

1. มีความรู้ ความเข้าใจ
กฎหมายและหน่วยงานเกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
และสามารถใช้สิทธิตามกฎหมาย
คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้

5. การขับรถอย่าง 1. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้
ปลอดภัย
รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย
และประหยัด
2. ปฏิบตั ิตนอย่างมีมารยาท มี
น้าใจในการใช้รถใช้ถนน และมี
วินัยในการปฏิบัติตามกฎจราจร
ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย
3. มีทักษะในการขับรถอย่าง
ปลอดภัยและประหยัด
4. มีจิตสานึกในการใช้รถใช้ถนน
อย่างปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดความ
อันตรายต่อชีวิต ความเสียหาย
ต่อทรัพย์สินของตนเองและ
เพื่อนร่วมทาง
5. เต็มใจในการมีส่วนร่วมใน
การเสริมสร้างความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนนในชุมชน

เนื้อหา/การฝึกปฏิบัติ
ชั่วโมง
- วิธีการสวมหมวกนิรภัยอย่างปลอดภัย
- การคาดเข็มขัดนิรภัย
- มาตรฐานความปลอดภัยรถยนต์
- การใช้เครื่องมือสื่อสารขณะขับรถ
4.1 พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
3
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ความสาคัญและประโยชน์ของการทา พ.ร.บ.
- ประเภทรถที่ต้องทาประกันภัยตาม พ.ร.บ.
- อัตราเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ.
- ความคุ้มครองเบื้องต้นตาม พ.ร.บ.
- การใช้สิทธิขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น และค่า
สินไหมทดแทน
- การสารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน
ค่าชดเชยรายวัน และค่าปลงศพ
- กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
4.2 หน่วยงานเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
- สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- บริษัทประกันวินาศภัย
5.1 มารยาทในการขับรถ และหลักการขับรถอย่าง
5
ปลอดภัยถูกกฎจราจร
5.2 การขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ปลอดภัยตาม
กฎจราจร
5.3 กรณีตัวอย่าง การคาดคะเน และประเมิน
สถานการณ์ เพื่อป้องกันสถานการณ์เสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุจากการจราจร
5.4 การป้องกันอุบัติเหตุในการขับรถ
- การสวมหมวกนิรภัยและอุปกรณ์นิรภัย
- การวางแผนการเดินทางอย่างปลอดภัย
- การเตรียมความพร้อมของรถ
- การตรวจสภาพรถก่อนใช้งาน
- การใช้ทางเดินรถอย่างปลอดภัย
- การขับรถปลอดภัยป้องกันอุบัตเิ หตุ
- การเว้นระยะห่างจากรถคันหน้า
- การเตรียมพร้อมก่อนการออกรถ
- การป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้น
5.5 การขับรถอย่างประหยัด
- องค์ประกอบหลักในการขับรถประหยัดน้ามัน

หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์

69
หัวข้อเรื่อง

จุดประสงค์

เนื้อหา/การฝึกปฏิบัติ
ชั่วโมง
- การขับรถที่ประหยัดน้ามัน
6. การปฏิบัตติ น 1. มีความรู้ความเข้าใจและ
6.1 การปฏิบัตติ นเมื่อประสบเหตุฉุกเฉินบนถนน
3
เมื่อเกิดอุบัติเหตุ สามารถการแก้ปัญหาและขอ
6.1.1 การขอความช่วยเหลือจากบุคคล/สถานที่
จราจร เหตุฉุกเฉิน ความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
ใกล้เคียง
ในการจราจร และ จราจร
6.1.2 การแจ้งหน่วยงาน องค์กรที่ให้ความ
การให้ความ
2. ให้ความช่วยเหลือ ปฐม
ช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุจราจร
ช่วยเหลือ
พยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย
1) หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน/สายด่วน
ผู้ประสบภัย
อย่างถูกวิธี
เพื่อแจ้งเหตุ
2) หมายเลขโทรศัพท์เพื่อแจ้งเหตุ
- โรงพยาบาล/สานักงานสาธารณสุข
- สถานีตารวจ/สถานีตารวจในชุนชม
- สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
- สถานีดบั เพลิง
- มูลนิธิทชี่ ่วยเหลือเกี่ยวกับสาธารณภัย
3) สาระสาคัญที่ควรสื่อสารเพื่อแจ้งเหตุ
6.1.3 การประเมินความรุนแรง และอาการ
บาดเจ็บของผู้ประสบอุบัติเหตุ
- สภาพร่างกาย ความรุนแรงของบาดแผล
- สัญญาณชีพ
6.2 ขั้นตอนการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ
เมื่อพบผู้ประสบอุบตั ิเหตุ
- การเคลื่อนย้ายผูป้ ่วยอย่างถูกวิธี
- วิธีการช่วยฟืน้ คืนชีพ/การกู้ชีพ (CPR :
Cardiopulmonary resuscitation) ขั้นพื้นฐาน
- การช่วยเหลือผู้กระดูกแตกหรือหัก
- การช่วยเหลือผู้มีบาดแผลเลือดออกมาก
- การช่วยเหลือผู้อวัยวะฉีกขาด
7. การขอรับ
7. มีความรู้และปฏิบัตติ นตาม 7. การสอบรับใบอนุญาตขับขีร่ ถจักรยานยนต์และ
2
ใบอนุญาตขับขี่ ระเบียบการขอรับใบอนุญาต
รถยนต์จากกรมการขนส่งทางบก
ขับขี่รถ
- ความสาคัญของใบอนุญาตขับขีร่ ถ
- คุณสมบัติของผู้มีสทิ ธิขอใบอนุญาตขับขี่ และ
บุคคลต้องห้ามขอใบอนุญาตขับขี่
- ชนิดของใบอนุญาตขับขี่
- ขั้นตอนการสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์
- ขั้นตอนการสอบใบขับขี่รถยนต์
- การต่ออายุใบขับขี่รถส่วนบุคคล
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การจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษานี้
ใช้กระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีบรรลุตามเป้าหมายของ
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 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๔ การปฏิบัติตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุจราจร
๒.๕ การขับขี่รถอย่างปลอดภัย
๓. อภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เช่น ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ การขับรถ
อย่างปลอดภัยและประหยัด การแก้ไขสถานการณ์และการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติภัย
๔. ฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ
๕. ศึกษากรณีตัวอย่างจากอุบัติเหตุ การศึกษาจากสถานที่จริง
กระบวนการเหล่านี้ เป็นแนวทางที่ผู้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจะนาไปใช้ในการอบรม เพราะจะ
ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนเรียนรู้ได้ดี มีความรู้และจิตสานึกที่ดีในการส่งเสริมวินัยจราจรในสังคม
สื่อ และแหล่งเรียนรู้
สื่อและแหล่ งเรีย นรู้ เป็ น เครื่องมื อส่ งเสริมสนับ การเรียนรู้ ให้ ผู้ เรียนเข้าถึงความรู้ เข้าใจทักษะ
กระบวนการ และเกิดเจตคติที่ดี ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมวินั ยจราจรในถานศึกษา ควรมีสื่อที่ใช้
ในการอบรม ดังนี้
สื่อการเรียนรู้
๑. คู่มือการอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมวินัยจราจรในสถานศึกษา
๒. ภาพนิ่ง / คลิปวีดิโอ เหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุ และการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ จากแหล่ง
ต่าง ๆ
๓. กรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุ /เหยื่อผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุบนถนน
๔. แผ่นภาพ เครื่องหมายจราจร
๕. เพลง/เกม สาหรับรณรงค์ ป้องกันอุบัติเหตุ
6. สื่อเผยแพร่เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค เช่น
- หนังสือแนวทางการดาเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่
- 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 ของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) เช่น
- คู่มือการเรียนการสอนเรื่อง การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา
- หนังสือ เส้นทางแห่งอุบัติเหตุ
- หนังสือ อย่าเสี่ยงกับความเร็ว
- หนังสือ อุบัติเหตุจราจร
- หนังสือ เล่าสู่กันฟัง คู่มือต่อยอด โปรแกรมป้องกันอุบัติเหตุจราจร
- หนังสือ ลงมือทาลดอุบัติเหตุทางถนน ตัวอย่างดีดีที่ทาได้
- แผ่นพับ 8 วิธีเดินทางปลอดภัยไม่ก่อ-ไม่เกิดอุบัติเหตุ
- แผ่นพับ ดื่มแล้วขับ แถมโทษหนักถึง 10 เท่า!
- วีดิทัศน์ การจัดการความปลอดภัยทางถนนของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน
- วีดิทัศน์ กลับบ้านปลอดภัย
- วีดิทัศน์ สงกรานต์สุดท้าย
- วีดิทัศน์ จุดเสี่ยงทางถนนในชุมชน ep.1-15
ฯลฯ
7. สื่อสิ่งพิมพ์ ของสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
เช่น
- หนังสือ รู้จักใช้ เข้าใจสิทธิ ประกันชีวิตใก้ลตัวคุณ
- แผ่นพับ คู่มือติดต่อสานักงาน คปภ.
- วีดิทัศน์ สารคดีรอบรู้ประกันภัย กับ คปภ. ตอน "อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลา อย่ารอช้า รีบทา
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. (กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน)
ฯลฯ
แหล่งเรียนรู้
1. เว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
- กองบังคับการตารวจจราจร สานักงานตารวจแห่งชาติ
- กองบังคับการตารวจทางหลวง สานักงานตารวจแห่งชาติ
- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย
หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์

72
- กรมการขนส่งทางบก (ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนและสร้างวินัยจราจร)
- สานักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
- สานักอานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง
- สานักนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม
- สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด
2. เว็บไซต์ สื่อเผยแพร่เกี่ยวการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร
- สื่อเผยแพร่เกี่ยวการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
http://www.thaincd.com/2016/media.php?tid=34&gid=1-015-001
- สื่อเสริมสร้างวินัยจราจรเด็กและเยาวชน ของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) http://search.thaihealth.or.th/rotisearch
ฯลฯ
3. สถานที่จาลองเกี่ยวกับการจราจร เช่น สนามจราจร
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจราจร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุจากการจราจร
ในจังหวัด ได้แก่
- สานักงานขนส่งจังหวัด/อาเภอ
- สถานีตารวจภูธรจังหวัด/อาเภอ
- โรงพยาบาล สานักงานสาธารณสุข
- สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
- มูลนิธิที่ช่วยเหลือเกี่ยวกับสาธารณภัย
- สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัด
- บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จากัด
การวัด และการประเมินผล
ที่

จุดประสงค์

1 ความรู้ ความเข้าใจในความสาคัญ และ

คะแนน เกณฑ์
เต็ม การผ่าน
1. การทดสอบ 1. แบบทดสอบ
50 ร้อยละ 90
วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน

ความจาเป็นของการป้องกันอุบัติเหตุทาง
ถนน
2 มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับ
การจราจรทางบก และกฎหมายเกี่ยวกับ
การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และ
สามารถใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถได้
3 ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบด้านการจราจร 2. การ
สัมภาษณ์
จนเป็นนิสัยเพื่อความปลอดภัย และ
ป้องกันอุบัติเหตุ ทีส่ ่งผลให้สภาพแวดล้อม

2. แบบสัมภาษณ์

50 ร้อยละ 80
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ที่
4

5
6
7
8

จุดประสงค์

วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน

ของสังคมโดยรวมมีคุณภาพ
แสดงออกถึงการมีมารยาท มีน้าใจในการ
ใช้รถใช้ถนน และความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมในการปฏิบัติตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการจราจร
มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนนในชุมชน
มีจิตสานึก และพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน 3. การสอบถาม 3. แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
อย่างปลอดภัยจากการมีวินัยจราจร
เห็นคุณค่าของชีวิตและทรัพย์สินผู้อื่นใน
การใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัย
มีความเห็นใจ เอื้ออาทร ให้ความ
ช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยทางถนน
อย่างถูกวิธี และขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คะแนน เกณฑ์
เต็ม การผ่าน

50 ร้อยละ 80

การนาหลักสูตรไปใช้
หลั ก สู ต รส่ งเสริ ม วิ นั ย จราจรของผู้ เรีย นในจั งหวั ด เพชรบู ร ณ์ ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา และอุ ด มศึ ก ษา
เป็นหลักสูตรฝึกอบรม ที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เพียงพอที่สามารถนาความรู้ไปสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่ได้ และมี
วินัยจราจรในการใช้รถใช้ถนนในชีวิตประจาวัน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนนในชุมชน
การน าหลั ก สู ต รนี้ ไปใช้ สามารถน าไปเป็ น โครงการอบรมเกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม วิ นั ย จราจรของ
สถานศึกษา/สถาบันการศึกษาประจาปี ในส่วนงานที่เกี่ยวกับกิจการนักเรียนนักศึกษา หรือกิจการนักศึกษา
การน าหลั ก สู ต รไปใช้ ที่ มี ก ารวางแผนการน าไปใช้ อ ย่ างชั ด เจน จะท าให้ ห ลั ก สู ต รบรรลุ ผ ลตาม
เจตนารมณ์ ข องหลั ก สู ต รอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ การพั ฒ นาผู้ เรีย นควรพั ฒ นาด้ ว ยกระบวนการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ ให้ผู้เรียนได้ความรู้ และนาความรู้ไปใช้โดยการลงมือปฏิบัติ มีข้อเสนอแนะขั้นตอนที่สาคัญ ดังนี้
1. ศึกษาทาความเข้าใจหลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนของจังหวัดเพชรบูรณ์ ระดับอาชีวศึกษา
และอุดมศึกษาให้เข้าใจอย่างชัดเจน
2. ออกแบบกิจกรรมการดาเนินการอบรมให้ครอบคลุมเนื้อหาที่หลักสู ตรกาหนด เพื่อให้บรรลุตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยคานึงถึงวัย ความสนใจ และความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม ควรมีกิจกรรม
ที่ทาให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย ที่ได้รับความรู้ และได้ลงมือปฏิบัติ เช่น ศึกษาจากเอกสาร
แหล่งเรียนรู้ต่างๆทางอินเทอร์เน็ต ได้ศึกษาจากกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง ศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามความ
เหมาะสม การลงมือปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น เป็นต้น
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3. จัดทาตารางอบรมเชิงปฏิบัติการตามกิจกรรมที่กาหนด อาจดาเนินการได้ ตามความเหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา/สถาบันการศึกษา ดังนี้
1) อบรมติดต่อกันจนจบหลักสูตร ตามจานวนวันที่กาหนดไว้
2) ดาเนินการอบรม แบ่งเป็นระยะ เช่น
ระยะที่ 1 การให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร และความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ระยะที่ 2 ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและนาไปไปปฏิบัติ
ระยะที่ 3 นามาถอดบทเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น
เพื่อให้ เวลาผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติภ ารกิจในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายที่กาหนดไว้ เพื่อให้
บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
4. ประสานงานวิทยากรผู้ทรงคุณ วุฒิ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
สถานีตารวจ สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาล มูลนิธิที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย บริษัท
กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) จังหวัด เป็นต้น เพื่อมาร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่
5. จัดเตรียมและใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน
6. จัดสภาพบรรยากาศการอบรมและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้
7. จัดให้มีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลายโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง โดยเน้นการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นสาคัญ
--------------------------
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คณะผู้พัฒนาหลักสูตร
ที่ปรึกษา
1. นำยภูวนำท มูลเขียน
ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์
2. ว่ำที่พันตรีประหยัด แก่นชำ รองศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
1. คณะกรรมการยกร่างหลักสูตร
ระดับปฐมวัย
1. นำงสำวนิพพิชน์ เสนำรถ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
2. นำงสำวธนัชพร อ่อนอิงนอน ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
3. นำยชัยชำญ หมื่นชนะมำ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
4. นำงพัชรีย์ อ่อนอิงนอน
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
5. นำยสิทธิชยั เนำว์แก้ว
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร
ระดับประถมศึกษา
1. นำยสมชำย มีกำลัง
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
2. นำงนิยมพร เจริญวัฒนำชัยกุล ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
3. นำงปุญญดำ ชำวงศรี
ผู้อำนวยกำรกลุ่มลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน
4. นำงผุสดี วงษ์แสง
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
ระดับมัธยมศึกษา
1. นำงสำววรำภรณ์ ผึ่งผำย
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
2. นำยเอกชัย จันทำ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
3. นำงเบญจวรรณ สิงโต
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำร
4. นำงอัญชัญ นำนำพร
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา
1. นำยคำรณ เหมือนโพธิ์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
2. นำงปัญญ์ประคอง สำธรรม ศึกษำนิเทศก์เชี่ยวชำญ
3. นำยสุภำพ กุประดิษฐ์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
4. นำงสำวสุภำพันธุ์ ทองพยงค์ ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ

2. คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ครั้งที่ 1 (วันที่ 22 ตุลาคม 2561)
1. พ.ต.อ.ชัยชัช แจ่มจันทร์
ผู้แทน ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์
2. พ.ต.ท.สินธนำ ยำมวรรค์
ผู้แทน ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์
3. ส.อ.อำคม โพธิ์วัด
ผู้แทน สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณะจังหวัดเพชรบูรณ์
4. นำยสำธิต กมลเสถียร
ผู้แทน สำนักงำนขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
5. นำยเดชำ ด้วงมำก
ผู้แทน มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์
6. นำยศุภกิจ ตุนก
ผู้แทน มูลนิธิร่วมโพธิ์จังหวัดเพชรบูรณ์

7. นำยสุบรรณ์ ชัยยะ
ผู้แทน วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเพชรบูรณ์
8. นำยสุรินทร์ เขียวขอบครู วิทยำลัยสำรพัดช่ำงเพชรบูรณ์
9. นำยณัฏฐพล จักทอน ผู้แทน โรงเรียนเพชรพิทยำคม
ครั้งที่ 2 (วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561)
1. นำยไพโรจน์ พรเจริญ
ผู้แทน มหำวิทยำลัยรำชภัฎเพชรบูรณ์
2. นำยบัญชำ ถำแยง
ผู้แทน วิทยำลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
3. ส.อ.อำคม โพธิ์วัด
ผู้แทน สำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณะจังหวัดเพชรบูรณ์
4. นำยสำธิต กมลเสถียร
ผู้แทน สำนักงำนขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
5. นำยสิทธฺเดช ท่ำนมุข
ผู้แทน บริษัทกลำงคุ้มครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ จำกัด
สำขำเพชรบูรณ์
6. นำงสำวเพชรรัตน์ อินผล
ผู้แทน สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริมกำรประกอบ
ธุรกิจประกันภัย
7. นำยอิทธิพล มั่นเดช
ผู้แทน สำธำรณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
8. นำงสำวขวัญดำว ตรีศูนย์
ผู้แทน สำธำรณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
9. นำยธนำกร กลิ่นจันทร์
ผู้แทน โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์
10. นำยบุญช่วย รัตนพลแสน ผู้แทน โรงเรียนอนุบำลเพชรบูรณ์
11. นำยศุภกิจ ตุนก
ผู้แทน มูลนิธิร่วมโพธิ์จังหวัดเพชรบูรณ์
12. นำยภูรณ
ิ ัฐ คำดี
ผู้แทน มูลนิธิร่วมโพธิ์จังหวัดเพชรบูรณ์

คณะผู้เชี่ยวชาญตรวจหลักสูตร
1. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สรวงพร กุศลส่ง คณะครุศำสตร์ สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมใจ กงเติม คณะครุศำสตร์ สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์

รวบรวม จัดทารูปเล่ม
1. นำงสำวสุภำพันธุ์ ทองพยงค์
2. นำงพัชรีย์ อ่อนอิงนอน
4. นำงอัญชัญ นำนำพร
4. นำงผุสดี วงษ์แสง
5. นำยสิทธิชยั เนำว์แก้ว

ผู้อำนวยกำรกลุ่มพัฒนำกำรศึกษำ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร

ออกแบบปก
นำยกฤตเมธ แจ่มกระจ่ำง

นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร

ภาคผนวก

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการ
เวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

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

- โครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

โครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เวลาเรียน

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้/กิจกรรม

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ภาษาไทย

200

200

200

160

160

160

คณิตศาสตร์

200

200

200

160

160

160

วิทยาศาสตร์

80

80

80

80

80

80

สังคม ศาสนา และ
วัฒนธรรม
- ประวัติศาสตร์

120

120

120

120

120

120

40

40

40

40

40

40

80 80

80

80

80

80

สุขศึกษาและพลศึกษา

80

80

80

80

80

80

ศิลปะ

80

80

80

80

80

80

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

40

40

40

80

80

80

ภาษาต่างประเทศ

40

40

40

80

80

80

รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน)

840

840

840

840

840

840

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายวิชา/กิจกรรมที่

120

120

120

120

120

120

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4 - 6

120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
160
(4 นก.)
40
(1 นก.)

120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
160
(4 นก.)
40
(1 นก.)

120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
160
(4 นก.)
40
(1 นก.)

240
(6 นก.)
240
(6 นก.)
240
(6 นก.)
320
(8 นก.)
80
(2 นก)

120
(3 นก.)

120
(3 นก.)

120
(3 นก.)

240
(6 นก.)

80
(2 นก.)
80
(2 นก.)
80
(2 นก.)

80
(2 นก.)
80
(2 นก.)
80
(2 นก.)

80
(2 นก.)
80
(2 นก.)
80
(2 นก.)

120
(3 นก.)
120
(3 นก.)
120
(3 นก.)

120
(3 นก.)
880
(22 นก.)
120

120
(3 นก.)
880
(22 นก.)
120

120
(3 นก.)
880
(22 นก.)
120

240
(6 นก.)
1,640
(41 นก.)
360

กลุ่มสาระการเรียนรู้

- ศาสนา ศีลธรรม
จริยธรรม
- หน้าที่พลเมือง
วัฒนธรรม และ
การดาเนินชีวิตใน
สังคม
- เศรษฐศาสตร์
- ภูมิศาสตร์

สถานศึกษาเพิ่มเติมตาม
ความพร้อมและจุดเน้น

ปีละไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง

ปีละไม่น้อยกว่า 200ชั่วโมง

ไม่น้อยกว่า 1,600
ชั่วโมง

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

ไม่น้อยกว่า 1,000 ชั่วโมง/ปี

ไม่น้อยกว่า 1,200 ชั่วโมง/ปี

รวม 3 ปี ไม่น้อย
กว่า 3,600ชั่วโมง

กลุ่มสาระ
การเรียนรู้/กิจกรรม

ระดับประถมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
*สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ปรับเวลาได้
สุขศึกษาและพลศึกษา
ตามเหมาะสม
ศิลปะ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
**ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 ชั่วโมง/ปี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 ชั่วโมง/ปี
รายวิชา/กิจกรรมที่
สถานศึกษากาหนด
สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม
ตามความพร้อมและ
จุดเน้นกลุม่ สาระการ
เรียนรู้
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
สถานศึกษากาหนด

เวลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น

ปรับเวลาได้
ตามเหมาะสม

ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย

ปรับเวลาได้
ตามเหมาะสม

*ประวัติศาสตร์
 ป.1 - ม.3 จานวน
40 ชั่วโมง/ปี
 ม.4- ม.6
รวม 3 ปี
จานวน 80 ชั่วโมง
**ภาษาอังกฤษ
 ป.1 - ป.3
มีทางเลือกตาม
ประกาศ

880 ชั่วโมง/ปี
120 ชั่วโมง/ปี
สถานศึกษากาหนด

รวม 3 ปี 1,640 ชั่วโมง
รวม 3 ปี 360 ชั่วโมง
สถานศึกษากาหนด

สถานศึกษากาหนด

สถานศึกษากาหนด

***การกาหนดเวลา
เรียนต้องสอดคล้อง
กับเกณฑ์การจบ

- สื่อประกอบหลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียน

ในจังหวัดเพชรบูรณ์ พระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สื่อประกอบหลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียน ในจังหวัดเพชรบูรณ์

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ควรเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษา
ลักษณะ/หมวด
ลักษณะ ๑

การใช้รถ
หมวด 1 ลักษณะของรถที่ใช้
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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่
เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติ
ขึ้นไว้ โดยคาแนะนาและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒”
มาตรา ๒[๑] พระราชบัญ ญั ตินี้ให้ใช้ บังคับเมื่อ พ้ นกาหนดเก้าสิบ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖/ตอนที่ ๘/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๙ มกราคม ๒๕๒๒)
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พุทธศักราช ๒๔๗๗
(๒) พระราชบัญญัติจราจรทางบก แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๘
(๓) พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๑
(๔) พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๘
(๕) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๙ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
(๑) “การจราจร” หมายความว่า การใช้ทางของผู้ขับขี่ คนเดินเท้า หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์
(๒) “ทาง” หมายความว่า ทางเดินรถ ช่องเดินรถ ช่องเดินรถประจาทาง ไหล่ทาง ทางเท้า ทางข้าม
ทางร่วมทางแยก ทางลาด ทางโค้ง สะพาน และลานที่ประชาชนใช้ในการจราจร และให้หมายความรวมถึงทาง
ส่วนบุคคลที่เจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้ในการจราจรหรือที่เจ้าพนักงานจราจรได้ประกาศให้เป็นทางตาม
พระราชบัญญัตินี้ด้วย แต่ไม่รวมไปถึงทางรถไฟ
(๓) “ทางเดินรถ” หมายความว่า พื้นที่ที่ทาไว้สาหรับการเดินรถไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน
(๔) “ช่องเดินรถ” หมายความว่า ทางเดินรถที่จัดแบ่งเป็นช่องสาหรับการเดินรถ โดยทาเครื่องหมายเป็น
เส้นหรือแนวแบ่งเป็นช่องไว้
(๕) “ช่องเดินรถประจาทาง” หมายความว่า ช่องเดินรถที่กาหนดให้เป็นช่องเดินรถสาหรับรถโดยสาร
ประจาทางหรือรถบรรทุกคนโดยสารประเภทที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติกาหนด
(๖) “ทางเดินรถทางเดียว” หมายความว่า ทางเดินรถใดที่กาหนดให้ผู้ขับรถขับไปในทิศทางเดียวกันตาม
เวลาที่เจ้าพนักงานจราจรกาหนด
(๗) “ขอบทาง” หมายความว่า แนวริมของทางเดินรถ
(๘) “ไหล่ทาง” หมายความว่า พื้นที่ที่ต่อจากขอบทางออกไปทางด้านข้างซึ่งยังมิได้จัดทาเป็นทางเท้า
(๙) “ทางร่วมทางแยก” หมายความว่า พื้นที่ที่ทางเดินรถตั้งแต่สองสายตัดผ่านกัน รวมบรรจบกัน หรือ
ติดกัน
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(๑๐) “วงเวียน” หมายความว่า ทางเดินรถที่กาหนดให้รถเดินรอบเครื่องหมายจราจรหรือสิ่งที่สร้างขึ้น
ในทางร่วมทางแยก
(๑๑) “ทางเท้า” หมายความว่า พื้นที่ที่ทาไว้สาหรับคนเดินซึ่งอยู่ข้างใดข้างหนึ่งของทาง หรือทั้งสองข้าง
ของทาง หรือส่วนที่อยู่ชิดขอบทางซึ่งใช้เป็นที่สาหรับคนเดิน
(๑๒) “ทางข้าม” หมายความว่า พื้นที่ที่ทาไว้สาหรับให้คนเดินเท้าข้ามทางโดยทาเครื่องหมายเป็นเส้น
หรือแนวหรือตอกหมุดไว้บนทาง และให้หมายความรวมถึงพื้นที่ที่ทาให้คนเดินเท้าข้ามไม่ว่าในระดับใต้หรือเหนือ
พื้นดินด้วย
(๑๓) “เขตปลอดภัย” หมายความว่า พื้นที่ในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายแสดงไว้ให้เห็นได้ชัดเจนทุกเวลา
สาหรับให้คนเดินเท้าที่ข้ามทางหยุดรอหรือให้คนที่ขึ้นหรือลงรถหยุดรอก่อนจะข้ามทางต่อไป
(๑๔) “ที่คับขัน” หมายความว่า ทางที่มีการจราจรพลุกพล่านหรือมีสิ่งกีดขวาง หรือในที่ซึ่งมองเห็นหรือ
ทราบได้ล่วงหน้าว่าอาจเกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่รถหรือคนได้ง่าย
(๑๕) “รถ” หมายความว่า ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เว้นแต่รถไฟและรถราง
(๑๖) “รถยนต์” หมายความว่า รถที่มีล้อตั้งแต่สามล้อและเดินด้วยกาลังเครื่องยนต์ กาลังไฟฟ้าหรือ
พลังงานอื่น ยกเว้นรถที่เดินบนราง
(๑๗) “รถจักรยานยนต์” หมายความว่า รถที่เดินด้วยกาลังเครื่องยนต์ กาลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น และ
มีล้อไม่เกินสองล้อ ถ้ามีพ่วงข้างมีล้อเพิ่มอีกไม่เกินหนึ่งล้อ
(๑๘) “รถจักรยาน” หมายความว่า รถที่เดินด้วยกาลังของผู้ขับขี่ที่มิใช่เป็นการลากเข็น
(๑๙) “รถฉุกเฉิน” หมายความว่า รถดับเพลิงและรถพยาบาลของราชการบริหารส่วนกลาง ราชการ
บริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรถอื่นที่ได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติให้
ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ หรือให้ใช้เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นตามที่จะกาหนดให้
(๒๐) “รถบรรทุก” หมายความว่า รถยนต์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้บรรทุกสิ่งของหรือสัตว์
(๒๑) “รถบรรทุกคนโดยสาร” หมายความว่า รถยนต์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้บรรทุกคนโดยสารเกินเจ็ดคน
(๒๒) “รถโรงเรียน” หมายความว่า รถบรรทุกคนโดยสารที่โรงเรียนใช้รับส่งนักเรียน
(๒๓) “รถโดยสารประจาทาง” หมายความว่า รถบรรทุกคนโดยสารที่เดินตามทางที่กาหนดไว้ และเรียก
เก็บค่าโดยสารเป็นรายคนตามอัตราที่วางไว้เป็นระยะทางหรือตลอดทาง
(๒๔) “รถแท็กซี”่ หมายความว่า รถยนต์ที่ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน
(๒๕) “รถลากจูง” หมายความว่า รถยนต์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้สาหรับลากจูงรถหรือเครื่องมือการเกษตรหรือ
เครื่องมือการก่อสร้าง โดยตัวรถนั้นเองมิได้ใช้สาหรับบรรทุกคนหรือสิ่งของ
(๒๖) “รถพ่วง” หมายความว่า รถที่เคลื่อนที่ไปโดยใช้รถอื่นลากจูง
(๒๗) “มาตรแท็กซี่” หมายความว่า เครื่องแสดงอัตราและค่าโดยสารของรถแท็กซี่ โดยอาศัยเกณฑ์
ระยะทางหรือเวลาการใช้รถแท็กซี่ หรือโดยอาศัยทั้งระยะทางและเวลาการใช้รถแท็กซี่
(๒๘) “ผู้ขับขี่” หมายความว่า ผู้ขับรถ ผู้ประจาเครื่องอุปกรณ์การขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง
ผู้ลากเข็นยานพาหนะ
(๒๙) “คนเดินเท้า” หมายความว่า คนเดินและให้รวมตลอดถึงผู้ ใช้เก้าอี้ล้อส าหรับคนพิ การหรือรถ
สาหรับเด็กด้วย
(๓๐) “เจ้าของรถ” หมายความรวมถึงผู้มีรถไว้ในครอบครองด้วย
(๓๑) “ผู้เก็บค่าโดยสาร” หมายความว่า ผู้ซึ่งรับผิดชอบในการเก็บค่าโดยสาร และผู้ดูแลคนโดยสารที่อยู่
ประจารถบรรทุกคนโดยสาร
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(๓๒) “ใบอนุญาตขับขี่” หมายความว่า ใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ใบอนุญาต
สาหรับคนขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถจ้าง ใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน และใบอนุญาตผู้ประจา
เครื่องอุปกรณ์การขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง
(๓๓) “สัญญาณจราจร” หมายความว่า สัญญาณใด ๆ ไม่ว่าจะแสดงด้วยธง ไฟ ไฟฟ้า มือ แขน เสียง
นกหวีด หรือด้วยวิธีอื่นใด สาหรับให้ผู้ขับขี่ คนเดินเท้า หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์ ปฏิบัติตามสัญญาณนั้น
(๓๔) “เครื่องหมายจราจร” หมายความว่า เครื่องหมายใด ๆ ที่ได้ติดตั้งไว้ หรือทาให้ปรากฏในทาง
สาหรับให้ผู้ขับขี่ คนเดินเท้า หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์ ปฏิบัติตามเครื่องหมายนั้น
(๓๕) “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
(๓๖)[๒] (ยกเลิก) (มาตรา ๔ (๓๖) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙)
(๓๗) “เจ้าพนักงานจราจร” หมายความว่า ข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็น
เจ้าพนักงานจราจร
(๓๘) “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ตารวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจร
(๓๙) “อาสาจราจร” หมายความว่า ผู้ซึ่งผ่านการอบรมตามหลักสูตรอาสาจราจร และได้รับแต่งตั้งจากผู้
บัญชาการตารวจแห่งชาติให้ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(๔๐)[๓] “ผู้ตรวจการ” หมายความว่า ผู้ตรวจการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและผู้ตรวจการตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (มาตรา ๔(๔๐) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒)
[คาว่า “ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญ ญัติจราจรทางบก
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙]
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานจราจร
กับออกกฎกระทรวงกาหนดกิจการอื่ นเพื่ อ ปฏิบัติการตามพระราชบัญ ญัตินี้ [๔] (มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แก้ไข
เพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๘๗/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตารวจ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗)
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
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มาตรา ๖ ห้ามมิให้ผู้ใดนารถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง หรืออาจเกิดอันตราย หรืออาจทาให้เสื่อมเสีย
สุขภาพอนามัยแก่ผู้ใช้ คนโดยสารหรือประชาชนมาใช้ในทางเดินรถ
รถที่ใช้ในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้อ งจัดให้มีเครื่องยนต์ เครื่องอุปกรณ์ และหรือส่ วนควบที่ครบถ้วนตาม
กฎหมายว่าด้ วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้ วยการขนส่ ง กฎหมายว่าด้ว ยล้ อ เลื่ อ น กฎหมายว่าด้ วยรถลาก หรือ
กฎหมายว่าด้วยรถจ้าง และใช้การได้ดี
สภาพของรถที่อ าจทาให้ เสื่ อ มเสี ยสุ ขภาพอนามัยตามวรรคหนึ่งและวิธีการทดสอบ ให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดนารถที่มิได้ติดแผ่นป้ายเลขทะเบียน แผ่นป้ายเครื่องหมายเลขทะเบียนหรือป้าย
ประจารถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่ง กฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน กฎหมายว่าด้วยรถ
ลาก หรือกฎหมายว่าด้วยรถจ้าง มาใช้ในทางเดินรถ
มาตรา ๘ ห้ามมิให้ผู้ใดนารถที่ผู้ขับขี่ไม่อาจแลเห็นทางพอแก่ความปลอดภัยมาใช้ในทางเดินรถ
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติมีอานาจออกระเบียบเกี่ยวกับการใช้วัสดุกรอง
แสงกับรถที่นามาใช้ในทางเดินรถได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
[คาว่า “ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญ ญัติจราจรทางบก
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙]
มาตรา ๙ ห้ามมิให้ผู้ใดนารถที่เกิดเสียงอื้ออึงหรือมีสิ่งลากถูไปบนทางเดินรถมาใช้ในทางเดินรถ
มาตรา ๑๐ ห้ามมิให้ผู้ใดนารถที่มีล้อหรือส่วนที่สัมผัสกับผิวทางไม่ใช่ยางมาใช้ในทางเดินรถ เว้นแต่เป็น
รถที่ได้รับยกเว้นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง หรือเป็นรถที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร
มาตรา ๑๐ ทวิ[๕] ห้ามมิให้ผู้ใดนารถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุ่น ควัน ละอองเคมี หรือเสียงเกิน
เกณฑ์ที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาใช้ในทางเดินรถ (มาตรา ๑๐ ทวิ
เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕)
[คาว่า “ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญ ญัติจราจรทางบก
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙]

สื่อประกอบหลักสูตร ส่งเสริมวินัยจราจรของเยาวชน ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 10

มาตรา ๑๑ ในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่จะมองเห็นคน รถหรือสิ่งกีดขวางในทางได้โดยชัดแจ้ง
ภายในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตร ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถในทางต้องเปิดไฟ หรือใช้แสงสว่างตามประเภท
ลักษณะ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๒ รถแต่ละชนิดที่ใช้ในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องใช้เสียงสัญญาณโดยเฉพาะดังต่อไปนี้
(๑) เสียงแตร สาหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ และให้ได้ยินได้ในระยะไม่น้อยกว่าหกสิบเมตร
(๒) เสียงระฆัง สาหรับรถม้า และให้ได้ยินได้ในระยะไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร
(๓) เสียงกระดิ่ง สาหรับรถจักรยาน และให้ได้ยินได้ในระยะไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร
ส่วนรถอื่นนอกจากที่กล่าวข้างต้น ผู้ขับขี่ต้องใช้เสียงสัญญาณตามที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติกาหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
[คาว่า “ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญ ญัติจราจรทางบก
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙]
มาตรา ๑๓ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถทุกชนิดในทางเดินรถใช้ไฟสัญ ญาณแสงวับวาบ เสียงสัญ ญาณ
ไซเรน เสียงสัญญาณที่เป็นเสียงนกหวีด เสียงที่แตกพร่า เสียงหลายเสียง เสียงดังเกินสมควร หรือเสียงสัญญาณ
อย่างอื่นตามที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติมีอานาจอนุญาตให้รถฉุกเฉิน รถในราชการทหารหรือตารวจ หรือรถอื่นใช้
ไฟสัญญาณวับวาบหรือใช้เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นได้ ในการนี้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
จะกาหนดเงื่อนไขในการใช้ไฟสัญญาณหรือเสียงสัญญาณรวมทั้งกาหนดเครื่องหมายที่แสดงถึงลักษณะของรถ
ดังกล่าวด้วยก็ได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
[คาว่า “ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญ ญัติจราจรทางบก
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙]
มาตรา ๑๔ การใช้เสียงสัญญาณ ผู้ขับขี่จะใช้ได้เฉพาะเมื่อจาเป็นหรือป้องกันอุบัติเหตุเท่านั้น แต่จะใช้
เสียงยาวหรือซ้าเกินควรไม่ได้
การใช้เสียงสั ญ ญาณของรถหรือการกาหนดเงื่อนไขในการใช้เสียงสัญ ญาณในเขตหรือท้องที่ใด ให้ผู้
บัญชาการตารวจแห่งชาติกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
[คาว่า “ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญ ญัติจราจรทางบก
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙]
มาตรา ๑๕ รถที่บรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถ ขณะที่อยู่ในทางเดินรถ และในเวลาต้องเปิดไฟ
ตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๖๑ ผู้ขับขี่ต้องจุดไฟสัญญาณแสงแดง หรือในเวลากลางวันต้องติดธงสีแดงไว้ที่ตอน
ปลายสุดของสิ่งที่บรรทุกนั้น โดยจุดไฟสัญญาณหรือติดธงไว้ให้มองเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตร
ไฟสัญญาณแสงแดงหรือธงสีแดงตามวรรคหนึ่ง จะใช้ชนิด ลักษณะ หรือจานวนเท่าใด ให้ผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
[คาว่า “ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญ ญัติจราจรทางบก
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙]
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มาตรา ๑๖ ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถบรรทุกของเหลวไวไฟที่มีจุดวาบไฟในอุณหภูมิยี่สิบเอ็ดองศาเซลเซียส หรือ
ต่ากว่านั้น หรือที่บรรจุก๊าซไวไฟ ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๕๖ แต่ไฟสัญญาณที่ใช้นั้นต้องมิใช่เป็น
ชนิดที่ใช้เชื้อเพลิง
มาตรา ๑๗ ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถที่ใช้บรรทุกวัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายชนิดอืน่ ใด ต้องจัดให้มีป้ายแสดงถึง
วัตถุที่บรรทุกและเครื่องดับเพลิง และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการป้องกันอันตราย
ลักษณะและวิธีการติดป้ายแสดงถึงวัตถุที่บรรทุกและเครื่องดับเพลิงตลอดจนเงื่อนไขในการป้องกั น
อันตราย ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๘[๖] รถที่ใช้บรรทุกคน สัตว์ หรือสิ่งของ จะใช้บรรทุกในลักษณะใดโดยรถชนิดหรือประเภทใด
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐)
มาตรา ๑๙ ในกรณีที่มีความจาเป็นจะต้องบรรทุกคน สัตว์ หรือสิ่งของนอกเหนือไปจากหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง เมื่อเจ้าของรถร้องขอเจ้าพนักงานจราจรจะผ่อนผันโดยอนุญาตเป็นหนังสือเป็น
การชั่วคราวเฉพาะรายก็ได้
มาตรา ๒๐ ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถบรรทุกคน สัตว์ หรือสิ่งของ ต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันมิให้ คน สัตว์ หรือสิ่งของ
ที่บรรทุกตกหล่น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อน หรือปลิวไปจากรถ อันอาจก่อเหตุเดือดร้อนราคาญ ทาให้ทาง
สกปรกเปรอะเปื้อน ทาให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
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มาตรา ๒๑ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้หรือทา
ให้ปรากฏในทาง หรือที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงให้ทราบ
สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร และความหมายของสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร ให้ผู้
บัญชาการตารวจแห่งชาติกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให้มีรูปตัวอย่างแสดงไว้ในประกาศด้วย
[คาว่า “ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญ ญัติจราจรทางบก
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙]
มาตรา ๒๒ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามสัญ ญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรที่ปรากฏข้างหน้าในกรณี
ต่อไปนี้
(๑) สัญญาณจราจรไฟสีเหลืองอาพัน ให้ผู้ขับขี่เตรียมหยุดรถหลังเส้นให้รถหยุดเพื่อเตรียมปฏิบัติตาม
สัญญาณที่จะปรากฏต่อไปดังกล่าวใน (๒) เว้นแต่ผู้ขับขี่ที่ได้เลยเส้นให้รถหยุดไปแล้วให้เลยไปได้
(๒) สัญญาณจราจรไฟสีแดงหรือเครื่องหมายจราจรสีแดงที่มีคาว่า “หยุด” ให้ผู้ขับขี่หยุดรถหลังเส้นให้
รถหยุด
(๓) สัญญาณจราจรไฟสีเขียวหรือเครื่องหมายจราจรสีเขียวที่มีคาว่า “ไป” ให้ผู้ขับขี่ขับรถต่อไปได้ เว้น
แต่จะมีเครื่องหมายจราจรกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
(๔)[๗] สัญญาณจราจรไฟลูกศรสีเขียวชี้ให้เลี้ยวหรือชี้ให้ตรงไป หรือสัญญาณจราจรไฟสีแดงแสดงพร้อม
กับสัญญาณจราจรไฟลูกศรสีเขียวชี้ให้เลี้ยวหรือชี้ให้ตรงไป ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถหรือขับรถตรงไปได้ตามทิศทางที่
ลูกศรชี้ และต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง และต้องให้สิทธิแก่คนเดินเท้าในทางข้ามหรือรถที่มาทางขวาก่อน
(มาตรา ๒๒ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕)
(๕) สัญ ญาณจราจรไฟกระพริบสีแดง ถ้าติดตั้งอยู่ที่ทางร่วมทางแยกใดเปิดทางด้านใดให้ผู้ขับขี่ที่มา
ทางด้านนั้นหยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรแล้ว จึงให้ขับรถ
ต่อไปได้ด้วยความระมัดระวัง
(๖) สัญญาณจราจรไฟกระพริบสีเหลืองอาพัน ถ้าติดตั้งอยู่ ณ ที่ใด ให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วของรถลงและ
ผ่านทางเดินรถนั้นไปด้วยความระมัดระวัง
ผู้ขับขี่ซึ่งจะขับรถตรงไปต้องเข้าอยู่ในช่องเดินรถที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงให้ตรงไป ส่วนผู้ขับขี่ซึ่งจะ
เลี้ยวรถต้องเข้าอยู่ในช่องเดินรถที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงให้เลี้ยว การเข้าอยู่ในช่องเดินรถดังกล่าวจะต้องเข้า
ตั้งแต่เริ่มมีเครื่องหมายจราจรแสดงให้ปฏิบัติเช่นนั้น
มาตรา ๒๓ ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถในทางเดินรถที่มีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวหรือไฟสีแดงติดตั้งไว้เหนือช่อง
เดินรถ มากกว่าสองช่องขึ้นไปต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) สัญญาณจราจรไฟสีแดงที่ทาเป็นรูปกากบาทเฉียงอยู่เหนือช่องเดินรถใด ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถในช่อง
เดินรถนั้น
(๒) สัญญาณจราจรไฟสีเขียวที่ทาเป็นรูปลูกศรอยู่เหนือช่องเดินรถใด ให้ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถในช่องเดินรถนั้น
ขับรถผ่านไปได้
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มาตรา ๒๔ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงให้ปรากฏข้างหน้าในกรณี
ต่อไปนี้
(๑) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ยืน และเหยียดแขนซ้ายออกไปเสมอระดับไหล่ ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาทางด้าน
หลังของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องหยุดรถ แต่ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ลดแขนข้างที่เหยียดออกไปนั้นลงและโบกมือไป
ข้างหน้า ให้ผู้ขับขี่ซึ่งหยุดรถอยู่ทางด้านหลังขับรถผ่านไปได้
(๒) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ยืน และเหยียดแขนข้างใดข้างหนึ่งออกไปเสมอระดับไหล่และตั้งฝ่ามือขึ้น ผู้
ขับขี่ซึ่งขับรถมาทางด้านที่เหยียดแขนข้างนั้นของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องหยุดรถ แต่ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่พลิกฝ่า
มือที่ตั้งอยู่นั้น แล้วโบกผ่านศีรษะไปทางด้านหลัง ให้ผู้ขับขี่ซึ่งหยุดรถอยู่นั้นขับรถผ่านไปได้
(๓) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ยืน และเหยียดแขนทั้งสองข้างออกไปเสมอระดับไหล่และตั้งฝ่ามือขึ้น ผู้ขับขี่
ซึ่งขับรถมาทางด้านที่เหยียดแขนทั้งสองข้างของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องหยุดรถ
(๔) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ยืน และยกแขนขวาท่อนล่างตั้งฉากกับแขนท่อนบนและตั้งฝ่ามือขึ้น ผู้ขับขี่ซึ่ง
ขับรถมาทางด้านหน้าของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องหยุดรถ แต่ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่พลิกฝ่ามือที่ตั้งอยู่นั้นโบกไป
ด้านหลัง ให้ผู้ขับขี่ซึ่งหยุดรถอยู่ทางด้านหน้าของพนักงานเจ้าหน้าที่ขับรถผ่านไปได้
(๕) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ยืน และยกแขนขวาท่อนล่างตั้งฉากกับแขนท่อนบนและตั้งฝ่ามือขึ้น ส่วน
แขนซ้ายเหยียดออกไปเสมอระดับไหล่ ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถมาทางด้านหน้าและด้านหลังของพนักงานเจ้าหน้าที่ต้อง
หยุดรถ
การหยุดรถตามมาตรานี้ ให้หยุดหลังเส้นให้รถหยุด ในกรณีที่ทางเดินรถใดไม่มีเส้นให้รถหยุด ให้ผู้ขับขี่
หยุดรถห่างจากพนักงานเจ้าหน้าที่ในระยะไม่น้อยกว่าสามเมตร
การแสดงสัญญาณจราจรของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรานี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะใช้ไฟฉายเรืองแสง
หรืออุปกรณ์เรืองแสงอื่นด้วยก็ได้ [๘] (มาตรา ๒๔ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๐)
พ.ศ. ๒๕๕๗)
มาตรา ๒๕ ผู้ ขับขี่ต้อ งปฏิ บัติตามสั ญ ญาณจราจรที่พ นักงานเจ้าหน้าที่ได้แสดงด้ว ยเสียงสั ญ ญาณ
นกหวีดในกรณีต่อไปนี้
(๑) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้เสียงสัญญาณนกหวีดยาวหนึ่งครั้ง ให้ผู้ขับขี่หยุดรถทันที
(๒) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้เสียงสัญญาณนกหวีดสั้นสองครั้งติดต่อกัน ให้ผู้ขับขี่ขับรถผ่านไปได้
มาตรา ๒๖ ในทางเดินรถที่มีสัญ ญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรตามมาตรา ๒๒ หรือสัญ ญาณ
จราจรตามมาตรา ๒๓ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการจราจรในทางเดินรถนั้น เห็นสมควรเพื่อความปลอดภัย
หรือความสะดวกในการจราจร จะให้สัญญาณจราจรเป็นอย่างอื่นก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติการเดินรถ
ตามสัญญาณที่พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนดให้
มาตรา ๒๗ สัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ เมื่อมีเหตุอัน
สมควร ให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติมีอานาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
[คาว่า “ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญ ญัติจราจรทางบก
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙]
มาตรา ๒๘ ห้ามมิให้ผู้ใดนอกจากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงาน ทา ติดตั้ง หรือทาให้ปรากฏซึ่ง
สัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจรในทางที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติกาหนดตามมาตรา ๒๑

สื่อประกอบหลักสูตร ส่งเสริมวินัยจราจรของเยาวชน ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 14

[คาว่า “ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญ ญัติจราจรทางบก
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙]
มาตรา ๒๙ ห้ามมิให้ผู้ใดทาให้เสียหาย ทาลาย ซ่อนเร้น เปลี่ยนแปลง เคลื่อนย้าย ขีดเขียน หรือทาให้
ไร้ประโยชน์ซึ่งสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานติดตั้งไว้ หรือทาให้
ปรากฏในทาง
มาตรา ๓๐ สัญ ญาณจราจรหรื อเครื่องหมายจราจรที่ทา ติดตั้ง หรือทาให้ปรากฏในทางโดยฝ่าฝืน
มาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ เจ้าพนักงานจราจรมีอานาจยึด รื้อถอน ทาลาย หรือทาให้สิ้นไปซึ่งสัญญาณจราจร
หรือเครื่องหมายจราจรนั้นได้

มาตรา ๓๑ นอกจากที่บัญญัติไว้เป็นพิเศษในลักษณะ ๔ ว่าด้วยการใช้ทางเดินรถที่จัดเป็นช่องเดินรถ
ประจาทาง การใช้ทางเดินรถให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในลักษณะนี้
มาตรา ๓๒ ในการใช้ทางเดินรถผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้รถชนหรือโดนคนเดินเท้าไม่ว่าจะอยู่
ณ ส่วนใดของทาง และต้องให้สัญญาณเตือนคนเดินเท้าให้รู้ตัวเมื่อจาเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็ก คนชราหรือคน
พิการที่กาลังใช้ทาง ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการควบคุมรถของตน
มาตรา ๓๓ ในการขับรถ ผู้ขับขี่ต้องขับรถในทางเดินรถด้านซ้ายและต้องไม่ล้ากึ่งกลางของทางเดินรถ
เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ ให้เดินทางขวาหรือล้ากึ่งกลางของทางเดินรถได้
(๑) ด้านซ้ายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร
(๒) ทางเดินรถนั้นเจ้าพนักงานจราจรกาหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียว
(๓) ทางเดินรถนั้นกว้างไม่ถึงหกเมตร
มาตรา ๓๔ ในการใช้ทางเดินรถที่ได้จัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป หรือที่
ได้จัดช่องเดินรถประจาทางไว้ในช่องเดินรถซ้ายสุด ผู้ขับขี่ต้องขับรถในช่องซ้ายสุดหรือใกล้กับช่องเดินรถประจา
ทาง เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ ให้เดินทางขวาของทางเดินรถได้
(๑) ในช่องเดินรถนั้นมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร
(๒) ทางเดินรถนั้น เจ้าพนักงานจราจรกาหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียว
(๓) จะต้องเข้าช่องทางให้ถูกต้องเมื่อเข้าบริเวณใกล้ทางร่วมทางแยก
(๔) เมื่อจะแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น
(๕)[๙] เมื่ อ ผู้ ขั บ ขี่ ขั บ รถด้ ว ยความเร็ ว สู ง กว่ า รถในช่ อ งเดิ น รถด้ า นซ้ า ย (มาตรา ๓๔ (๕) เพิ่ ม โดย
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕)
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มาตรา ๓๕[๑๐] รถที่มีความเร็วช้าหรือ รถที่มีความเร็วต่ากว่าความเร็วของรถคันอื่นที่ขับในทิศทาง
เดียวกัน ผู้ขับ ขี่ต้อ งขับรถให้ใกล้ ขอบทางเดินรถด้านซ้ายเท่าที่จะกระทาได้ (มาตรา ๓๕ แก้ไขเพิ่ มเติมโดย
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๙)
ผู้ขับขี่รถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสาร รถจักรยานยนต์ในทางเดินรถซึ่งได้แบ่งช่องเดินรถในทิศทาง
เดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป หรือได้จัดช่องเดินรถประจาทางด้านซ้ายไว้โดยเฉพาะ ต้องขับรถในช่องเดินรถ
ด้านซ้ายสุดหรือใกล้เคียงกับช่องเดินรถประจาทาง แล้วแต่กรณี
ความในวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่รถยนต์บรรทุ กส่วนบุคคลที่มีน้าหนักไม่เกินหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม
และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
มาตรา ๓๖ ผู้ขับขี่ซึ่งจะเลี้ยวรถ ให้รถคันอื่นผ่านหรือแซงขึ้นหน้า เปลี่ยนช่องเดินรถ ลดความเร็วของ
รถ จอดรถ หรือหยุดรถ ต้องให้สัญญาณด้วยมือและแขนตามมาตรา ๓๗ หรือไฟสัญญาณตามมาตรา ๓๘ หรือ
สัญญาณอย่างอื่นตามข้อบังคับของเจ้าพนักงานจราจร
ถ้าโดยสภาพของรถ สภาพของการบรรทุก หรือสภาพของทัศนวิสัย การให้สัญญาณด้วยมือและแขน
ตามวรรคหนึ่งไม่อาจทาให้ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถสวนมาหรือตามมาข้างหลังมองเห็นได้ ผู้ขับขี่ต้องให้ไฟสัญญาณ
ผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณด้วยมือและแขน ไฟสัญญาณหรือสัญญาณอย่างอืน่ ตามวรรคหนึ่งก่อนที่จะเลี้ยวรถ
เปลี่ยนช่องเดินรถ จอดรถ หรือหยุดรถเป็นระยะทางไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร
ผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณด้วยมือและแขน ไฟสัญญาณหรือสัญญาณอย่างอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ขับขี่ซึ่งขับ
รถอื่นเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่าหกสิบเมตร
มาตรา ๓๗ การให้สัญญาณด้วยมือและแขน ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อจะลดความเร็วของรถ ให้ผู้ขับขี่ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่ และโบกมือขึ้นลง
หลายครั้ง
(๒) เมื่อจะหยุดรถ ให้ผู้ขับขี่ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่ ยกแขนขวาท่อนล่างตั้งฉาก
กับแขนท่อนบนและตั้งฝ่ามือขึ้น
(๓) เมื่อจะให้รถคันอื่นผ่านหรือแซงขึ้นหน้า ให้ผู้ขับขี่ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่ และ
โบกมือไปทางข้างหน้าหลายครั้ง
(๔) เมื่อจะเลี้ยวขวาหรือเปลี่ย นช่องเดินรถไปทางขวา ให้ผู้ขับขี่ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอ
ระดับไหล่
(๕) เมื่อจะเลี้ยวซ้ายหรือเปลี่ยนช่องเดินรถไปทางซ้าย ให้ผู้ขับขี่ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอ
ระดับไหล่ และงอข้อมือชูขึ้นโบกไปทางซ้ายหลายครั้ง
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ในกรณีที่รถยนต์นั้นมีเครื่องขับอยู่ทางด้านซ้าย ให้ผู้ขับขี่ใช้ไฟสัญญาณแทน
การใช้สัญญาณด้วยมือและแขน

สื่อประกอบหลักสูตร ส่งเสริมวินัยจราจรของเยาวชน ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 16

มาตรา ๓๘ การให้ไฟสัญญาณของผู้ขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อจะหยุดรถ ผู้ขับขี่ต้องให้ไฟสัญญาณสีแดงที่ท้ายรถ
(๒)[๑๑] เมื่อจะเลี้ยวรถ เปลี่ยนช่องเดินรถ หรือแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น ผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณยกเลี้ยวสี
เหลืองอาพัน หรือให้ไฟสัญญาณกระพริบสีขาวหรือสีเหลืองอาพันที่ติดอยู่หน้ารถหรือข้างรถ และไฟสัญญาณ
กระพริบสีแดงหรือสีเหลืองอาพันที่ติดอยู่ท้ายรถไปในทิศทางที่จะเลี้ยว เปลี่ยนช่องเดินรถ หรือแซงขึ้นหน้ารถคัน
อื่น (มาตรา ๓๘ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕)
(๓) เมื่อจะให้รถคันอื่นแซงขึ้นหน้า ผู้ขับขี่ต้องให้ไฟสัญญาณยกเลี้ยวสีเหลืองอาพัน หรือให้ไฟสัญญาณ
กระพริบสีแดงหรือสีเหลืองอาพันที่ติดอยู่ท้ายรถทางด้านซ้ายของรถ
มาตรา ๓๙ เมื่อขับรถสวนกัน ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดด้านซ้ายของทางเดินรถ โดยให้ถือกึ่งกลางของทางเดิน
รถเป็นหลัก แต่ถ้าทางเดินรถใดได้จัดแบ่งเป็นช่องเดินรถไว้ ให้ถือเส้นหรือแนวที่แบ่งนั้นเป็นหลัก
ในทางเดินรถที่แคบ เมื่อขับรถสวนกัน ผู้ขับขี่แต่ละฝ่ายต้องลดความเร็วของรถเพื่อให้รถสวนกันได้โดย
ปลอดภัย
ในทางเดินรถที่แคบซึ่งไม่อาจขับรถสวนกันได้โดยปลอดภัย เมื่อขับรถสวนกัน ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถคันที่ใหญ่
กว่าต้องหยุดรถให้ชิดขอบทางเดินรถด้านซ้ายเพื่อให้ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถคันที่เล็กกว่าผ่านไปได้
ในทางเดินรถที่มีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้า ผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถหรือหยุดรถเพื่อให้รถคันที่สวนมา
ผ่านไปได้
มาตรา ๔๐ ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่างรถคันหน้าพอสมควรในระยะที่จะหยุดรถได้โดยปลอดภัยในเมื่อ
จาเป็นต้องหยุดรถ
ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถขึ้นสะพานหรือทางลาดชันต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้รถถอยหลังไปโดนรถคันอื่น
มาตรา ๔๑ ทางเดินรถใดที่มีเครื่องหมายจราจรให้เป็นทางเดินรถทางเดียว ให้ผู้ ขับขี่ขับรถไปตาม
ทิศทางที่ได้กาหนดไว้
มาตรา ๔๒ ทางเดินรถใดที่มีเครื่องหมายจราจรแบ่งทางเดินรถออกเป็นสองทาง สาหรับรถเดินขึ้นทาง
หนึ่ง ล่องทางหนึ่ง โดยมีช่ องว่างคั่นกลาง หรือทาเครื่องหมายจราจรกีดกั้นแสดงว่าทางเดินรถนั้นมีการแบ่ง
ออกเป็นสองทางดังกล่าว ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดด้านซ้ายของทางเดินรถ
มาตรา ๔๓ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถ
(๑) ในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ
(๒) ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น
(๓) ในลักษณะกีดขวางการจราจร
(๔) โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
(๕) ในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดา หรือไม่อาจแลเห็นทางด้านหน้าหรือด้านหลัง
ด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านได้พอแก่ความปลอดภัย
(๖) คร่อมหรือทับเส้นหรือแนวแบ่งช่องเดินรถ เว้นแต่เมื่อเปลี่ยนช่องเดินรถ เลี้ยวรถ หรือกลับรถ
(๗) บนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร เว้นแต่รถลากเข็นสาหรับทารก คนป่วยหรือคนพิการ
(๘) โดยไม่คานึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น
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(๙)[๑๒] ในขณะใช้โทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ เว้นแต่การใช้ โทรศัพ ท์เคลื่อ นที่โดยใช้ อุปกรณ์ เสริมสาหรับการ
สนทนาโดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น (มาตรา ๔๓ (๙) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๑)
มาตรา ๔๓ ทวิ[๑๓] ห้ามมิให้ผู้ขับขี่เสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือเสพ
วัต ถุที่ อ อกฤทธิ์ ต่อ จิ ต และประสาทตามกฎหมายว่าด้ ว ยวัต ถุ ที่ อ อกฤทธิ์ต่ อ จิต และประสาท ทั้ งนี้ ตามที่ ผู้
บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ ก าหนดโดยประกาศในราชกิ จ จานุ เบกษา (มาตรา ๔๓ ทวิ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒)
ให้ เจ้าพนักงานจราจร พนั กงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้ าที่ หรือ ผู้ ตรวจการมีอ านาจจัดให้ มีการ
ตรวจสอบผู้ขับขี่รถบางประเภทตามที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่าได้
เสพยาเสพติดให้โทษหรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามวรรคหนึ่งหรือไม่ และหากผลการตรวจสอบ
ในเบื้องต้นปรากฏว่าผู้ขับขี่นั้นไม่ได้เสพก็ให้ผู้ขับขี่นั้นขับรถต่อไปได้
ในกรณีที่ผู้ขับขี่ตามวรรคสองไม่ยอมให้ตรวจสอบ ให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน พนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือผู้ตรวจการมีอานาจกักตัวผู้นั้นไว้ เพื่อดาเนินการตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาเท่าที่จาเป็นแห่ ง
กรณีเพื่อให้การตรวจสอบเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว และเมื่อผู้นั้นยอมรับการตรวจสอบแล้ว หากผลการตรวจสอบใน
เบื้องต้นปรากฏว่าไม่ได้เสพ ก็ให้ปล่อยตัวไปทันที
การตรวจสอบตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
[คาว่า “ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญ ญัติจราจรทางบก
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙]
มาตรา ๔๓ ตรี[๑๔] ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ (๑) หรือ (๒) ผู้ตรวจการมี
อานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดรถและสั่งให้มีการทดสอบตามมาตรา ๑๔๒ ด้วย (มาตรา ๔๓ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒)
มาตรา ๔๓ จัตวา[๑๕] ในกรณีที่ผู้ตรวจการพบว่าผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา
๔๓ ทวิ วรรคหนึ่ง ให้ผู้ตรวจการส่งตัวผู้นั้นพร้อมพยานหลักฐานในเบื้องต้ นแก่พนักงานสอบสวนผู้มีอานาจ
โดยเร็ว แต่ต้องไม่เกินหกชั่วโมงนับแต่เวลาที่พบการกระทาความผิดดังกล่าว เพื่อดาเนินคดีต่อไป (มาตรา ๔๓
จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒)
มาตรา ๔๓ เบญจ[๑๖] ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๓ ทวิ และมาตรา ๔๓ ตรี ให้ผู้ตรวจการแสดง
บัตรประจาตัวของตนซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ต่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง
(มาตรา ๔๓ เบญจ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒)
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มาตรา ๔๔[๑๗] ผู้ขับขี่ซึ่งประสงค์จะขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นในทางเดินรถ ซึ่งไม่ได้แบ่งช่องทางเดิน
รถไว้ ต้องให้สัญญาณโดยกระพริบไฟหน้าหลายครั้ง หรือให้ไฟสัญญาณยกเลี้ยวขวา หรือให้เสียงสัญ ญาณดัง
พอที่จะให้ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถคันหน้าให้สัญญาณตอบตามมาตรา ๓๗ (๓) หรือมาตรา ๓๘ (๓) และเมื่อเห็นว่าไม่เป็น
การกีดขวางรถอื่นที่กาลังแซงแล้ว จึงจะแซงขึ้นหน้าได้ (มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕)
การแซงต้องแซงด้านขวาโดยมีระยะห่างจากรถที่ถูกแซงพอสมควร เมื่อเห็นว่าได้ขับผ่านขึ้นหน้ารถที่ถูก
แซงไปในระยะที่ห่างเพียงพอแล้วจึงจะขับชิดด้านซ้ายของทางเดินรถได้
มาตรา ๔๕ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นด้านซ้าย เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้
(๑) รถที่จะถูกแซงกาลังเลี้ยวขวาหรือให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวขวา
(๒) ทางเดินรถนั้นได้จัดแบ่งเป็นช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป
การขับรถแซงด้านซ้ายตาม (๑) หรือ (๒) จะกระทาได้เมื่อไม่มีรถอื่นตามมาในระยะกระชั้นชิดและมี
ความปลอดภัยพอ
มาตรา ๔๖ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นในกรณีต่อไปนี้
(๑) เมื่อรถกาลังขึ้นทางชัน ขึ้นสะพาน หรืออยู่ในทางโค้ง เว้นแต่จะมีเครื่องหมายจราจรให้แซงได้
(๒) ภายในระยะสามสิบเมตรก่อนถึงทางข้าม ทางร่วมทางแยก วงเวียนหรือเกาะที่สร้างไว้ หรือทางเดิน
รถที่ตัดข้ามทางรถไฟ
(๓) เมื่อมีหมอก ฝน ฝุ่นหรือควัน จนทาให้ไม่อาจเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะหกสิบเมตร
(๔) เมื่อเข้าที่คับขันหรือเขตปลอดภัย
มาตรา ๔๗ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถแซงหรือผ่านขึ้นหน้ารถอื่นล้าเข้าไปในเส้นกึ่งกลางของทางเดินรถที่
กาหนดไว้ หรือที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงเขตอันตราย หรือเขตให้ใช้ความระมัดระวังบนทางเดินรถ
ในกรณีที่ทางเดินรถด้านซ้ายมีสิ่งกีดขวางที่เป็นอุปสรรคแก่การจราจรและทางเดินรถด้านขวามีความ
กว้างเพียงพอ ผู้ขับขี่จะขับรถหลีกสิ่งกีดขวางล้าเข้าไปในเส้นกึ่งกลางของทางเดินรถที่เจ้าพนักงานจราจรกาหนด
ไว้ก็ได้ ในเมื่อไม่กีดขวางการจราจรของรถที่สวนทางมา
มาตรา ๔๘ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถแซงหรือผ่านขึ้นหน้ารถคันอื่นล้าเข้าไปในช่องเดินรถประจาทาง เว้น
แต่ในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางการจราจรในทางเดินรถข้างหน้าหรือเมื่อต้องปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานจราจร
แต่ทั้งนี้จะขับรถอยู่ในช่องเดินรถประจาทางได้เพียงเท่าที่จาเป็นเท่านั้น
มาตรา ๔๙ เมื่อได้รับสัญญาณขอแซงขึ้นหน้าจากรถคันที่อยู่ข้างหลัง ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถที่มีความเร็วช้า
หรือรถที่ใช้ความเร็วต่ากว่าความเร็วของรถอื่นที่ขับไปในทิศทางเดียวกัน ต้องยอมให้รถที่ใช้ความเร็วสูงกว่าผ่าน
ขึ้นหน้า ผู้ขับขี่ที่ถูกขอทางต้องให้สัญญาณตอบตามมาตรา ๓๗ (๓) หรือ มาตรา ๓๘ (๓) เมื่อเห็นว่าทางเดินรถ
ข้างหน้าปลอดภัยและไม่มีรถอื่นสวนทางมาในระยะกระชั้นชิด และต้องลดความเร็วของรถและขับรถชิดด้านซ้าย
ของทางเดินรถเพื่อให้รถที่จะแซงผ่านขึ้นหน้าได้โดยปลอดภัย
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มาตรา ๕๐ การขับรถออกจากที่จอด ถ้ามีรถจอดหรือมีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้า ผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณ
ด้วยมือและแขนตามมาตรา ๓๗ หรือไฟสัญญาณตามมาตรา ๓๘ และจะขับรถไปได้เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่
เป็นการกีดขวางการจราจรของรถอื่น
มาตรา ๕๑ การเลี้ยวรถ ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ถ้าจะเลี้ยวซ้าย
(ก) ในกรณีที่ไม่ได้แบ่งช่องเดินรถไว้ ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดทางเดินรถด้านซ้าย
(ข) ในกรณีที่มีการแบ่งช่องเดินรถไว้ และมีเครื่องหมายจราจรแสดงให้เลี้ยวซ้ายได้ ให้ผู้ขับขี่ขับรถใน
ช่องเดินรถสาหรับรถที่จะเลี้ยวซ้าย ทั้งนี้ ก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร
(ค) ในกรณีที่มีช่องเดินรถประจาทางอยู่ทางเดินรถด้านซ้ายสุด ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดช่องเดินรถประจา
ทางก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร และจะเลี้ยวรถผ่านเข้าไปในช่องเดินรถประจาทางได้เฉพาะใน
บริเวณที่มีเครื่องหมายจราจรให้เลี้ยวรถผ่านได้เท่านั้น
(๒) ถ้าจะเลี้ยวขวา
(ก) สาหรับทางเดินรถที่ไม่ได้แบ่งช่องเดินรถไว้ ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดทางด้านขวาของแนวกึ่งกลางของ
ทางเดินรถก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร
(ข) สาหรับทางเดินรถที่ได้แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้ นไป ให้ผู้ขับขี่ขับรถ
ชิดทางด้านขวาสุดของทางเดินรถหรือในช่องที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงให้เลี้ยวขวาได้ ทั้งนี้ ก่อนถึงทางเลี้ยวไม่
น้อยกว่าสามสิบเมตร
(ค) ในกรณีที่มีช่องเดินรถประจาทางอยู่ทางเดินรถด้านขวาสุด ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดช่องเดินรถประจา
ทางก่อนถึงทางเลี้ ยวไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร และจะเลี้ยวรถผ่านเข้าไปในช่องเดินรถประจาทางได้เฉพาะใน
บริเวณที่มีเครื่องหมายจราจรให้เลี้ยวรถผ่านได้เท่านั้น
(ง) สาหรับทางเดินรถที่มีเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่แสดงสัญญาณจราจรด้วยมือ
และแขน ให้ผู้ขับขี่ขับรถเลี้ยวขวาผ่านไปได้โดยไม่ต้องอ้อมเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
(จ) เมื่อรถอยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ต้องให้รถที่สวนมาในทางเดินรถทางเดียวกันผ่านทางร่วม
ทางแยกไปก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงให้เลี้ยวขวาไปได้
(๓) ถ้าจะเลี้ยวอ้อมวงเวียนหรือเกาะที่สร้างไว้ ให้ผู้ขับขี่ขับรถอ้อมไปทางซ้ายของวงเวียนหรือเกาะนั้น
ในกรณีตาม (๑) และ (๒) ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังและต้องหยุดให้ทางแก่ผู้ที่กาลังข้ามทางและ
รถที่กาลังผ่านทางร่วมทางแยกจากทางด้านอื่นก่อน เว้นแต่ในกรณีที่มีรถเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาพร้อมกัน ให้รถ
เลี้ยวซ้ายให้ทางแก่รถเลี้ยวขวาก่อน
มาตรา ๕๒[๑๘] ในทางเดินรถที่สวนกันได้ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่กลับรถหรือเลี้ยวรถทางขวาในเมื่อมีรถอื่นสวน
หรือตามมาในระยะน้อยกว่าหนึ่งร้อยเมตร เว้นแต่เมื่อเห็นว่าปลอดภัยและไม่เป็นการกีดขวางการจราจรของรถ
อื่น (มาตรา ๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕)
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มาตรา ๕๓ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่
(๑) เลี้ยวรถหรือกลับรถในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายห้ามเลี้ยวขวา ห้ามเลี้ยวซ้าย หรือห้ามกลับรถ
(๒) กลับรถที่เขตปลอดภัย ที่คับขัน บนสะพาน หรือในระยะหนึ่งร้อยเมตรจากทางราบของเชิงสะพาน
(๓) กลับรถที่ทางร่วมทางแยก เว้นแต่จะมีเครื่องหมายจราจรให้กลับรถในบริเวณดังกล่าวได้

มาตรา ๕๔ การหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถ ผู้ ขับขี่ต้อ งให้สั ญ ญาณด้วยมือ และแขนตาม
มาตรา ๓๗ หรือไฟสัญญาณตามมาตรา ๓๘ ก่อนที่จะหยุดรถหรือจอดรถในระยะไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร และจะ
หยุดรถหรือจอดรถได้เมื่อผู้ขับขี่เห็นว่าปลอดภัย และไม่เป็นการกีดขวางการจราจร
ผู้ขับขี่ต้องจอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถ และจอดรถให้ด้านซ้ายของรถขนานชิดกับขอบทางหรือ
ไหล่ทางในระยะห่างไม่เกินยี่สิบห้าเซนติเมตร หรือจอดรถตามทิศทางหรือด้านหนึ่งด้านใดของทางเดินรถที่เจ้า
พนักงานจราจรกาหนดไว้ แต่ในกรณีที่มีช่องเดินรถประจาทางอยู่ทางด้านซ้ายสุ ดของทางเดินรถ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่
จอดรถในลักษณะดังกล่าวในเวลาที่กาหนดให้ใช้ช่องเดินรถประจาทางนั้น
มาตรา ๕๕ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่หยุดรถ
(๑) ในช่องเดินรถ เว้นแต่หยุดชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถในกรณีที่ไม่มีช่องเดินรถประจาทาง
(๒) บนทางเท้า
(๓) บนสะพานหรือในอุโมงค์
(๔) ในทางร่วมทางแยก
(๕) ในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุดรถ
(๖) ตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ
(๗) ในเขตปลอดภัย
(๘)[๑๙] ในลักษณะกีดขวางการจราจร (มาตรา ๕๕ (๘) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๓๕)
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ขับขี่ซึ่งจาเป็นต้องหยุดรถเพราะมีสิ่งกีดขวางอยู่ในทางเดินรถ หรือ
เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้องหรือในกรณีที่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจร
มาตรา ๕๖ ในกรณีที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้องจนต้องจอดรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่
ต้องนารถให้พ้นทางเดินรถโดยเร็วที่สุด
ในกรณีตามวรรคหนึ่งถ้าจาเป็นต้องจอดรถอยู่ในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องจอดรถในลักษณะที่ไม่กีดขวาง
การจราจร และต้องแสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณตามลักษณะและเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา ๕๗ เว้นแต่จะได้มีบทบัญญัติ กฎ หรือข้อบังคับตามพระราชบัญญัตินี้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ห้ามมิให้ผู้ขับขี่จอดรถ
(๑) บนทางเท้า
(๒) บนสะพานหรือในอุโมงค์
(๓) ในทางร่วมทางแยก หรือในระยะสิบเมตรจากทางร่วมทางแยก
(๔) ในทางข้าม หรือในระยะสามเมตรจากทางข้าม
(๕) ในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามจอดรถ
(๖) ในระยะสามเมตรจากท่อน้าดับเพลิง
(๗) ในระยะสิบเมตรจากที่ติดตั้งสัญญาณจราจร
(๘) ในระยะสิบห้าเมตรจากทางรถไฟผ่าน
(๙) ซ้อนกันกับรถอื่นที่จอดอยู่ก่อนแล้ว
(๑๐) ตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ หรือในระยะห้าเมตรจากปากทางเดินรถ
(๑๑) ระหว่างเขตปลอดภัยกับขอบทาง หรือในระยะสิบเมตรนับจากปลายสุดของเขตปลอดภัยทั้งสอง
ข้าง
(๑๒) ในที่คับขัน
(๑๓) ในระยะสิบห้าเมตรก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจาทางและเลยเครื่องหมายไปอีกสามเมตร
(๑๔) ในระยะสามเมตรจากตู้ไปรษณีย์
(๑๕) ในลักษณะกีดขวางการจราจร
มาตรา ๕๘ การจอดรถในทางเดินรถที่ผู้ขับขี่ไม่อาจอยู่ควบคุมรถนั้น ผู้ขับขี่ต้องหยุดเครื่องยนต์และ
ห้ามล้อรถนั้นไว้
การจอดรถในทางเดินรถที่เป็นทางลาดหรือชัน ผู้ขับขี่ต้องหันล้อหน้าของรถเข้าขอบทาง
มาตรา ๕๙[๒๐] เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งให้ผู้ขับขี่เคลื่อนย้ายรถที่หยุดหรือ
จอดอยู่อันเป็นการฝ่าฝืนบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ได้ (มาตรา ๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕)
เจ้าพนั ก งานจราจร หรื อ พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ หรื อ ผู้ ที่ ได้ รั บ มอบหมายจากเจ้าพนั กงานจราจรหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ภายใต้การควบคุมดูแลของบุคคลดังกล่าว มีอานาจเคลื่อนย้ายรถที่หยุดหรือจอดอยู่อันเป็น
การฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติกาหนด[๒๑] (มาตรา ๕๙ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยคาสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง )มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจร
ทางบก
การเคลื่อนย้ายรถหรือใช้เครื่องมือบังคับให้รถที่หยุดหรือจอดอยู่ไม่ให้เคลื่อนย้ายได้ตามวรรคสองเจ้า
พนักงานจราจร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้า ที่
ไม่ต้องรับผิดสาหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามมาตรานี้ เว้นแต่ความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้น
จากการกระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ [๒๒] (มาตรา ๕๙ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยคาสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจร
ทางบก)
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เจ้าของรถหรือ ผู้ ขับ ขี่ต้อ งชาระค่าใช้จ่ายในการที่รถถูกเคลื่ อ นย้ายหรือ การใช้ เครื่อ งมือ บังคับไม่ให้
เคลื่อนย้าย ตลอดจนค่าดูแลรักษารถระหว่างที่อยู่ในความครอบครองของเจ้าพนักงานจราจรหรือ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ตามอัตราที่กาหนดใน
กฎกระทรวง[๒๓] (มาตรา ๕๙ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๔/๒๕๖๐
เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก)
เงินที่ได้จากเจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ซึ่งชาระตามวรรคสี่ เป็นรายได้ที่ไม่ต้องนาส่งกระทรวงการคลัง และให้
นามาเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามมาตรานี้ตามระเบียบที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติกาหนด
ในกรณีที่เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ไม่ชาระค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาตามวรรคสี่ เจ้าพนักงานจราจรหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจยึด หน่วงรถนั้นไว้ได้จนกว่าจะได้รับชาระค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาดังกล่าว โดยใน
ระหว่างที่ยึดหน่วงนั้นให้คานวณค่าดูแลรักษาเป็นรายวัน ถ้าพ้นกาหนดสามเดือนแล้วเจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ยังไม่
ชาระค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจนารถนั้นออกขาย
ทอดตลาดได้ เงินที่ได้จากการขายทอดตลาด เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาด ค่าใช้จ่ายและค่าดูแล
รักษาที่ค้างชาระแล้ว เหลือเงินเท่าใดให้คืนแก่เจ้าของหรือผู้มีสิทธิที่แท้จริงต่อไป
[คาว่า “ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญ ญัติจราจรทางบก
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙]
มาตรา ๖๐ การหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถนอกเขตเทศบาล ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถหรือจอดรถ ณ
ที่ซึ่งผู้ขับขี่ซึ่งขับรถอื่นจะเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตร
มาตรา ๖๑ ในเวลาที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่ผู้ขับขี่จะมองเห็นรถที่จอดในทางเดินรถได้โดยชัดแจ้งใน
ระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตร ผู้ขับขี่ซึ่งจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางต้องเปิดไฟหรือใช้แสงสว่างตาม
ประเภท ลักษณะ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๒ ในทางเดินรถตอนใดที่มีทางรถไฟผ่าน ถ้าปรากฏว่า
(๑) มีเครื่องหมายหรือสัญญาณระวังรถไฟแสดงว่ารถไฟกาลังจะผ่าน
(๒) มีสิ่งปิดกั้นหรือมีเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณแสดงว่ารถไฟกาลังจะผ่าน
(๓) มีเสียงสัญญาณของรถไฟหรือรถไฟกาลังแล่นผ่านเข้ามาใกล้อาจเกิดอันตรายในเมื่อจะขับรถผ่านไป
ผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถและหยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่าห้าเมตร เมื่อรถไฟผ่านไปแล้ว
และมีเครื่องหมายหรือสัญญาณให้รถผ่านได้ ผู้ขับขี่จึงจะขับรถผ่านไปได้
มาตรา ๖๓ ในทางเดินรถตอนใดที่มีทางรถไฟผ่านไม่ว่าจะมีเครื่องหมายระวังรถไฟหรือไม่ ถ้าทางรถไฟ
นัน้ ไม่มีสัญญาณระวังรถไฟหรือสิ่งปิดกั้น ผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถและหยุดรถห่างจากทางรถไฟในระยะไม่
น้อยกว่าห้าเมตร เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงจะขับรถผ่านไปได้
มาตรา ๖๔ ในขณะที่ผู้ขับขี่รถโรงเรียนหยุดรถในทางเดินรถเพื่อรับส่งนักเรียนขึ้นหรือลง ให้ผู้ขับขี่ซึ่ง
ขับรถอื่นตามมาในทิศทางเดียวกันหรือสวนกันกับรถโรงเรียนใช้ความระมัดระวังและลดความเร็วของรถ เมื่อเห็น
ว่าปลอดภัยจึงให้ขับรถผ่านไปได้
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มาตรา ๖๕ เมื่อเจ้าพนักงานจราจรได้ประกาศกาหนดให้ช่องเดินรถใดเป็นช่องเดินรถประจาทาง ผู้ขับขี่
รถโดยสารประจาทางและรถบรรทุกคนโดยสารตามประเภทที่ผู้ บัญ ชาการตารวจแห่งชาติกาหนด ซึ่งอยู่ใน
ระหว่างรับส่งหรือบรรทุกคนโดยสาร ต้องขับขี่รถภายในช่องเดินรถประจาทาง และจะขับขี่รถออกนอกช่องเดิน
รถประจาทางได้เมื่อมีสิ่งกีดขวางอยู่ในช่องเดินรถประจาทางนั้น หรือเมื่อต้อ งปฏิ บัติตามคาสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่
รถบรรทุกคนโดยสารประเภทใดจะต้องเดินในช่องเดินรถประจาทางให้เป็นไปตามที่ผู้บัญชาการตารวจ
แห่งชาติกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในการประกาศกาหนดให้ช่องเดินรถใดเป็นช่องเดินรถประจาทางตามวรรคหนึ่ง จะกาหนดเวลาการใช้
ช่องเดินรถประจาทางไว้ด้วยก็ได้
กรณีจาเป็นเกี่ยวกับการจราจร เจ้าพนักงานจราจรมีอานาจประกาศให้รถบรรทุกคนโดยสารประเภท
หนึ่งประเภทใดที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติกาหนดตามวรรคสอง จะต้องเดินในช่องเดินรถประจาทางในทาง
สายใดตอนใดก็ได้
[คาว่า “ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญ ญัติจราจรทางบก
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙]
มาตรา ๖๖ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถอื่นนอกจากรถโดยสารประจาทางหรือรถบรรทุกคนโดยสารประเภทที่ผู้
บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ ก าหนด ขั บ รถในช่ อ งเดิ น รถประจ าทาง เว้ น แต่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
พระราชบัญญัตินี้
[คาว่า “ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญ ญัติจราจรทางบก
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙]

มาตรา ๖๗ ผู้ขับขี่ต้องขับรถด้วยอัตราความเร็วตามที่กาหนดในกฎกระทรวงหรือตามเครื่องหมาย
จราจรที่ได้ติดตั้งไว้ในทาง
เครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไว้ตามวรรคหนึ่ง จะกาหนดอัตราความเร็วขั้นสูงหรือขั้นต่าก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน
อัตราความเร็วที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๘ ผู้ขับขี่ซึ่งจะเลี้ยวรถ ให้รถอื่นแซงหรือผ่านขึ้นหน้า จอดรถ หยุดรถ หรือกลับรถ ต้องลด
ความเร็วของรถ
มาตรา ๖๙ ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถในทางเดินรถบนเนินเขา บนสะพาน ที่เชิงสะพาน ที่แคบ ทางโค้ง ทางลาด
ที่คับขัน หรือที่มีหมอก ฝน ฝุ่น หรือควัน จนทาให้ไม่อาจเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะหกสิบเมตร ต้องลดความเร็ว
ของรถในลักษณะที่จะให้เกิดความปลอดภัย
มาตรา ๗๐ ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถเข้าใกล้ ทางร่วมทางแยก ทางข้าม เส้นให้รถหยุด หรือ วงเวียน ต้องลด
ความเร็วของรถ
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มาตรา ๗๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๖ เมื่อผู้ขับขี่ขับรถมาถึงทางร่วมทางแยก ให้ผู้ขับขี่
ปฏิบัติดังนี้
(๑) ถ้ามีรถอื่นอยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ต้องให้รถในทางร่วมทางแยกนั้นผ่านไปก่อน
(๒) ถ้ามาถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกันและไม่มีรถอยู่ในทางร่วมทางแยก ผู้ขับขี่ต้องให้รถที่อยู่ทางด้าน
ซ้ายของตนผ่านไปก่อน เว้นแต่ในทางร่วมทางแยกใดมีทางเดินรถทางเอกตัดผ่านทางเดินรถทางโท ให้ผู้ขับขี่ซึ่ง
ขับรถในทางเอกมีสิทธิขับผ่านไปก่อน
(๓)[๒๔] ถ้าสัญญาณจราจรไฟสีเขียวปรากฏข้างหน้า แต่ในทางร่วมทางแยกมีรถอื่นหยุดขวางอยู่จนไม่
สามารถผ่านพ้นทางร่วมทางแยกไปได้ ผู้ขับขี่จะต้องหยุดรถที่หลังเส้นให้รถหยุดจนกว่าจะสามารถเคลื่อนรถผ่าน
พ้นทางร่วมทางแยกไปได้ (มาตรา ๗๑ (๓) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕)
มาตรา ๗๒ [๒๕] ทางเดิ น รถทางเอกได้ แ ก่ ท างเดิ น รถ ดั ง ต่ อ ไปนี้ (มาตรา ๗๒ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕)
(๑) ทางเดินรถที่ได้ติดตั้งเครื่องหมายจราจรแสดงว่าเป็นทางเดินรถทางเอก
(๒) ทางเดินรถที่มีป้ายหยุดหรือป้ายที่มีคาว่า “ให้ทาง” ติดตั้งไว้ หรือทางเดินรถที่มีคาว่าหยุดหรือเส้น
หยุดซึ่งเป็นเส้นขาวทึบหรือเส้นให้ทางซึ่งเป็นเส้นขาวประบนผิวทาง ให้ทางเดินรถที่ขวางข้างหน้าเป็นทางเดินรถ
ทางเอก
(๓) ในกรณีที่ไม่มีเครื่องหมายจราจรตาม (๑) หรือไม่มีป้ายหรือเส้นหรือข้อความบนผิวทางตาม (๒) ให้
ทางเดินรถที่มีช่องเดินรถมากกว่าเป็นทางเดินรถทางเอก
(๔) ถนนที่ตัดหรือบรรจบกับตรอกหรือซอย ให้ทางเดินรถที่เป็นถนนเป็นทางเดินรถทางเอก
ทางเดินรถอื่นที่มิใช่ทางเดินรถทางเอกตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นทางเดินรถทางโท
มาตรา ๗๓ ในกรณีที่วงเวียนใดได้ติดตั้งสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจร ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตาม
สัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรนั้น
ถ้าไม่มีสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรตามวรรคหนึ่ง เมื่อผู้ขับขี่ขับรถมาถึงวงเวียน ต้องให้สิทธิ
แก่ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถอยู่ในวงเวียนทางด้านขวาของตนขับผ่านไปก่อน
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรเพื่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรจะให้สัญญาณ
จราจรเป็ นอย่างอื่ นนอกจากที่บัญ ญั ติไว้ในวรรคหนึ่งหรือ วรรคสองก็ได้ ในกรณี เช่ นนี้ผู้ ขับ ขี่ต้อ งปฏิ บั ติตาม
สัญญาณจราจรที่พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนดให้
มาตรา ๗๔ ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถออกจากทางส่วนบุคคลหรือทางเดินรถในบริเ วณอาคาร เมื่อจะขับรถผ่าน
หรือเลี้ยวสู่ทางเดินรถที่ตัดผ่านต้องหยุดรถเพื่อให้รถที่กาลังผ่านทางหรือรถที่กาลังแล่นอยู่ในทางเดินรถผ่านไป
ก่อน เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงขับรถต่อไปได้
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มาตรา ๗๕ ในขณะที่ผู้ขับขี่ขับรถฉุกเฉินไปปฏิบัติหน้าที่ ผู้ขับขี่มีสิทธิดังนี้
(๑) ใช้ไฟสัญ ญาณแสงวับวาบ ใช้เสียงสัญ ญาณไซเรน หรือเสียงสัญ ญาณอย่างอื่นตามที่ผู้บัญ ชาการ
ตารวจแห่งชาติกาหนดไว้
(๒) หยุดรถหรือจอดรถ ณ ที่ห้ามจอด
(๓) ขับรถเกินอัตราความเร็วที่กาหนดไว้
(๔) ขับรถผ่านสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรใด ๆ ที่ให้รถหยุด แต่ต้องลดความเร็วของรถให้ช้า
ลงตามสมควร
(๕) ไม่ต้องปฏิบัติตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือข้อบังคับการจราจรเกี่ยวกับช่องเดินรถ ทิศทางของ
การขับรถหรือการเลี้ยวรถที่กาหนดไว้
ในการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังตามควรแก่กรณี
[คาว่า “ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญ ญัติจราจรทางบก
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙]
มาตรา ๗๖ เมื่อ คนเดิน เท้า ผู้ ขับ ขี่ หรื อ ผู้ ขี่หรื อ ควบคุม สั ตว์เห็น รถฉุกเฉิน ในขณะปฏิ บั ติห น้าที่ ใช้
ไฟสัญ ญาณแสงวับวาบ หรือได้ยินเสียงสัญ ญาณไซเรน หรือเสียงสัญ ญาณอย่างอื่นตามที่ผู้บัญ ชาการตารวจ
แห่งชาติกาหนดไว้ คนเดินเท้า ผู้ขับขี่ หรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์ต้องให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อนโดยปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) สาหรับคนเดินเท้าต้องหยุดและหลบให้ชิดขอบทาง หรือขึ้นไปบนทางเขตปลอดภัย หรือไหล่ทางที่
ใกล้ที่สุด
(๒) สาหรับผู้ขับขี่ต้องหยุดรถหรือจอดรถให้อยู่ชิดขอบทางด้านซ้าย หรือในกรณีที่มีช่องเดินรถประจา
ทางอยู่ทางด้านซ้ายสุดของทางเดินรถ ต้องหยุดรถหรือจอดรถให้อยูช่ ิดช่องเดินรถประจาทาง แต่ห้ามหยุดรถหรือ
จอดรถในทางร่วมทางแยก
(๓) สาหรับผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์ต้องบังคับสัตว์ให้หยุดชิดทาง แต่ห้ามหยุดในทางร่วมทางแยก
ในการปฏิบัติตาม (๒) และ (๓) ผู้ขับขี่และผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์ต้องรีบกระทาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทา
ได้และต้องใช้ความระมัดระวังตามควรแก่กรณี
[คาว่า “ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญ ญัติจราจรทางบก
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙]

มาตรา ๗๗ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถทุกชนิดลากรถหรือจูงรถอื่นไปในทางเกินหนึ่งคัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
วิธีล ากรถหรือจูงรถ และการมีเครื่องหมายเพื่อ ความปลอดภัยในการลากรถหรือ จูงรถให้กาหนดใน
กฎกระทรวง
[คาว่า “ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญ ญัติจราจรทางบก
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙]
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มาตรา ๗๘ ผู้ใดขับรถหรือขี่หรือควบคุมสัตว์ในทางซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
ของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นความผิดของผู้ขับขี่หรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์หรือไม่ก็ตาม ต้องหยุดรถ หรือสัตว์ และให้ความ
ช่วยเหลือตามสมควร และพร้อมทั้งแสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันที กับต้องแจ้งชื่อตัว
ชื่อสกุล และที่อยู่ของตนและหมายเลขทะเบียนรถแก่ผู้ได้รับความเสียหายด้วย
ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์หลบหนีไปหรือไม่แสดงตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่เกิด
เหตุ ให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้กระทาความผิดและให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจยึดรถคันที่ผู้ขับขี่หลบหนีหรือไม่
แสดงตนว่าเป็นผู้ขับขี่ จนกว่าคดีถึงที่สุดหรือได้ตัวผู้ขับขี่ ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่แสดงตัวต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ภ ายในหกเดือนนับแต่วันเกิดเหตุ ให้ถือว่ารถนั้นเป็นทรัพ ย์สิ นซึ่งได้ใช้ ในการกระทาความผิ ดหรือ
เกี่ยวกับการกระทาความผิด และให้ตกเป็นของรัฐ

มาตรา ๗๙ ทางใดที่ได้จัดทาไว้สาหรับรถจักรยาน ผู้ขับขี่รถจักรยานต้องขับในทางนั้น
มาตรา ๘๐ รถจักรยานที่ ใช้ ในทางเดิ นรถ ไหล่ ทาง หรื อ ทางที่ จัดท าไว้ส าหรั บรถจัก รยาน ผู้ขั บ ขี่
รถจักรยานต้องจัดให้มี
(๑) กระดิ่งที่ให้เสียงสัญญาณได้ยินได้ในระยะไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร
(๒) เครื่องห้ามล้อที่ใช้การได้ดี เมื่อใช้สามารถทาให้รถจักรยานหยุดได้ทันที
(๓) โคมไฟติดหน้ารถจักรยานแสงขาวไม่น้อยกว่าหนึ่งดวงที่ ให้แสงไฟส่องตรงไปข้างหน้าเห็นพื้นทางได้
ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่าสิบห้าเมตร และอยู่ในระดับต่ากว่าสายตาของผู้ขับขี่ซึ่งขับรถสวนมา
(๔) โคมไฟติดท้ายรถจักรยานแสงแดงไม่น้อยกว่าหนึ่งดวงที่ให้แสงสว่างตรงไปข้างหลั งหรือ ติดวัตถุ
สะท้อนแสงสีแดงแทน ซึ่งเมื่อถูกไฟส่องให้มีแสงสะท้อน
มาตรา ๘๑ ในเวลาต้องเปิดไฟตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๖๑ ผู้ขับขี่รถจักรยานอยู่ในทางเดินรถ ไหล่
ทาง หรือทางที่จัดทาไว้สาหรับรถจักรยานต้องจุดโคมไฟแสงขาวหน้ารถเพื่อให้ผู้ขับขี่หรือคนเดินเท้า ซึ่งขับรถ
หรือเดินสวนมาสามารถมองเห็นรถ
มาตรา ๘๒ ผู้ขับขี่รถจักรยานต้องขับให้ชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถ ไหล่ทาง หรือทางที่จัดทา
ไว้สาหรับรถจักรยานให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ แต่ในกรณีที่มีช่องเดินรถประจาทางด้านซ้ายสุดของทางเดินรถ
ต้องขับขี่รถจักรยานให้ชิดช่องเดินรถประจาทางนั้น
มาตรา ๘๓ ในทางเดินรถ ไหล่ทาง หรือทางที่จัดทาไว้สาหรับรถจักรยาน ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถจักรยาน
(๑) ขับโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
(๒) ขับโดยไม่จับคันบังคับรถ
(๓) ขับขนานกันเกินสองคัน เว้นแต่ขับในทางที่จัดไว้สาหรับรถจักรยาน
(๔) ขับโดยนั่งบนที่อื่นอันมิใช่อานที่จัดไว้เป็นที่นั่งตามปกติ
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(๕) ขับ โดยบรรทุกบุ คคลอื่ น เว้น แต่ร ถจักรยานสามล้ อ ส าหรับ บรรทุ กคน ทั้ งนี้ ตามเงื่อ นไขที่เจ้ า
พนักงานจราจรกาหนด
(๖) บรรทุก หรือถือสิ่งของ หีบห่อ หรือของใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจับคันบังคับรถหรื อ
อันอาจจะเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
(๗) เกาะหรือพ่วงรถอื่นที่กาลังแล่นอยู่
มาตรา ๘๔ เว้นแต่บทบัญญัติในลักษณะนี้จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานปฏิบัติตาม
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 ห้ามมิให้เจ้าของรถบรรทุกคนโดยสารหรือผูข้ ับขี่รถบรรทุกคนโดยสารรับบรรทุกศพหรือคน
ที่เป็นโรคเรื้อนหรือโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อร่วมไปกับคนโดยสารอื่น เว้นแต่
(๑) ในกรณี ที่รถบรรทุกคนโดยสารนั้นไม่ใช้บรรทุกคนโดยสารอื่น จะบรรทุกคนที่เป็นโรคเรื้อ นหรือ
โรคติดต่อที่ต้องแจ้งความตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อก็ได้
(๒) ในกรณีที่รถบรรทุกคนโดยสารนั้นไม่ใช้บรรทุกคนโดยสารอื่น จะบรรทุกศพร่วมไปกับญาติหรือผู้มี
หน้าที่เกี่ยวข้องกับศพนั้นก็ได้
มาตรา ๘๖ ห้ามมิให้เจ้าของรถบรรทุกคนโดยสาร ผู้ขับขี่รถบรรทุกคนโดยสาร ผู้เก็บค่าโดยสาร หรือ
บุคคลใดที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับรถบรรทุกคนโดยสาร เรียกให้คนขึ้นรถโดยส่งเสียงอื้ออึง หรือในลักษณะที่ก่อ
ความราคาญให้แก่คนโดยสารหรือผู้อื่น หรือต้อน ดึง เหนี่ยว หรือยึดยื้อ คนหรือสิ่งของของคนนั้นเพื่อให้คนขึ้น
รถบรรทุกคนโดยสารคันใดคันหนึ่ง
มาตรา ๘๗ ห้ามมิให้เจ้าของรถบรรทุกคนโดยสาร ผู้ขับขี่รถบรรทุกคนโดยสาร หรือผู้เก็บค่าโดยสาร
ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยไม่มีเหตุอันสมควร
มาตรา ๘๘ ผู้ขับขี่รถบรรทุกคนโดยสารต้องหยุดรถและส่งคนโดยสารที่เครื่องหมายหยุดรถประจาทาง
หรือ ณ สถานที่ตามที่ตกลงกันไว้ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๘๙ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถบรรทุกคนโดยสารหรือผู้เก็บค่าโดยสารรับบรรทุกคนโดยสารเกินจานวน
ที่กฎหมายกาหนด
ในการนับจานวนคนโดยสารให้ถือว่าเด็กอายุไม่เกินสิบปีจานวนสองคนเท่ากับคนโดยสารหนึ่งคน
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มาตรา ๙๐ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถบรรทุกคนโดยสาร
(๑) ขับรถเที่ยวเร่หาคนขึ้นรถ
(๒) จอดรถเป็นคันหัวแถวของรถคันอื่นห่างจากเครื่องหมายจราจรเกินหนึ่งเมตร
(๓) จอดรถห่างจากท้ายรถคันหน้าเกินหนึ่งเมตร
มาตรา ๙๑ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถบรรทุกคนโดยสารหรือผู้เก็บค่าโดยสาร
(๑) สูบบุหรี่หรือคุยกันในขณะขับรถหรือในขณะทาหน้าที่เก็บค่าโดยสาร
(๒) กล่าววาจาไม่สุภาพ เสียดสี ดูหมิ่น ก้าวร้าว หรือแสดงกิริยาในลักษณะดังกล่าวต่อคนโดยสารหรือผู้อื่น
มาตรา ๙๒ เมื่อจะเติมน้ามันเชื้อเพลิงชนิดไวไฟที่มีจุดวาบไฟในอุณหภูมิยี่สิบเอ็ดองศาเซลเซียส หรือต่า
กว่านั้น ผู้ขับขี่รถบรรทุกคนโดยสารต้องหยุดเครื่องยนต์และต้องให้คนโดยสารลงจากรถทุกคนด้วย

มาตรา ๙๓ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร เว้นแต่การบรรทุกนั้นน่าจะ
ก่อให้เกิดอันตรายแก่ตนหรือแก่คนโดยสาร
ในกรณีที่ผู้ขับขี่รถแท็กซี่มีความประสงค์จะไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารให้แสดงป้ายงดรับจ้างบรรทุกคน
โดยสาร
วิธีการแสดงป้ายและลักษณะของป้ายงดรับจ้างบรรทุกคนโดยสารให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
มาตรา ๙๔ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่รับบรรทุกคนโดยสารเกินจานวนที่ได้กาหนดไว้ในใบอนุญาตตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
ในการนับจานวนคนโดยสารให้ถือว่าเด็กอายุไม่เกินสิบปีจานวนสองคนเท่ากับคนโดยสารหนึ่งคน
มาตรา ๙๕ ห้ามมิให้ผู้ใด
(๑) เรียกให้คนขึ้นรถแท็กซี่โดยส่งเสียงอื้ออึงหรือในลักษณะที่ก่อความราคาญให้แก่คนโดยสารหรือผู้อื่น
(๒) ต้อน ดึง เหนี่ยว หรือยึดยื้อคนหรือสิ่งของของคนนั้น เพื่อให้คนขึ้นรถแท็กซี่คันใดคันหนึ่ง
มาตรา ๙๖ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่เรียกเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่ปรากฏจากมาตรแท็กซี่
ลักษณะและวิธีการใช้มาตรแท็กซี่ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๙๗ คนโดยสารต้องชาระค่าโดยสารตามอัตราที่ปรากฏจากมาตรแท็กซี่
มาตรา ๙๘ บทบัญญัติมาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗ จะใช้บังคับในท้องที่ใด และจะใช้บังคับกับรถแท็กซี่
ทุกประเภทหรือบางประเภทโดยมีเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
ในท้องที่ใดที่มิได้มีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ในท้องที่นั้นเรียก
เก็บค่าโดยสารเกินราคาที่ตกลงกันไว้กับคนโดยสาร และคนโดยสารต้องชาระค่าโดยสารตามที่ตกลงไว้นั้น
บทบัญญัติในวรรคสองให้ใช้บังคับแก่กรณีของรถแท็กซี่ประเภทที่มิได้กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาตาม
วรรคหนึ่งด้วย
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มาตรา ๙๙ ในขณะขับรถ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่
(๑) สูบบุหรี่ เปิดวิทยุ หรือกระทาด้วยประการใด ๆ ในลักษณะที่ก่อความราคาญให้แก่คนโดยสาร
(๒) ยื่นมือ แขน หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายออกนอกรถ เว้นแต่เป็นการกระทาเพื่อให้สัญญาณตาม
มาตรา ๓๗
(๓) จับคันบังคับรถด้วยมือเพียงข้างเดียว เว้นแต่มีเหตุจาเป็น
(๔) ใช้เสียงสัญญาณเมื่อเข้าไปในบริเวณโรงพยาบาล สถานที่ทางาน หรือสถานศึกษา
(๕) ใช้เสียงสัญญาณแตรเพื่อเร่งรถอื่น
(๖) แซงหรือตัดหน้ารถอื่นในลักษณะฉวัดเฉวียนเป็นที่น่าหวาดเกรงว่าจะเกิดอันตราย
(๗) ขับรถเข้าในบริเวณบ้านของผู้อื่น
(๘) รับคนโดยสารภายในบริเวณที่เจ้าพนักงานจราจรได้กาหนดเครื่องหมายจราจรห้ามรับคนโดยสาร
(๙) กล่าววาจาไม่สุภาพ เสียดสี ดูหมิ่น ก้าวร้าว หรือแสดงกริยาในลักษณะดังกล่าวต่อคนโดยสารหรือ
ผู้อื่น
มาตรา ๑๐๐ ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ต้องพาคนโดยสารไปยังสถานที่ที่ว่าจ้างตามเส้นทางที่สั้นที่สุดหรือเส้นทาง
ที่ไม่อ้อมเกินควร และต้องส่งคนโดยสาร ณ สถานที่ตามที่ตกลงกันไว้
ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่พาคนโดยสารไปทอดทิ้งระหว่างทางไม่ว่าด้วยประการใด ๆ
มาตรา ๑๐๑ ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ต้องแต่งกายและมีเครื่องหมายเย็บติดหรือปักไว้ที่เครื่องแต่งกาย
ลักษณะเครื่องแต่งกายและเครื่องหมายให้เป็นไปตามที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติประกาศกาหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา
ความในวรรคหนึ่ งให้ใช้ บังคับ เมื่ อ พ้ น กาหนดหกสิ บ วัน นั บแต่วัน ที่ ประกาศของผู้ บั ญ ชาการตารวจ
แห่งชาติใช้บังคับ
[คาว่า “ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญ ญัติจราจรทางบก
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙]
มาตรา ๑๐๒ เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควร ให้ผู้ประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยใช้รถแท็กซี่ใน
ท้องที่ใดต้องจอดพักรถ ณ สถานที่ที่ใดเป็นการเฉพาะก็ให้กระทาได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ให้ระบุท้องที่ และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีที่จอดพักรถด้วย
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มาตรา ๑๐๓ ทางใดที่มีทางเท้าหรือไหล่ทางอยู่ข้างทางเดินรถ ให้คนเดินเท้าเดินบนทางเท้าหรือไหล่
ทาง ถ้าทางนั้นไม่มีทางเท้าอยู่ข้างทางเดินรถให้เดินริมทางด้านขวาของตน
มาตรา ๑๐๔ ภายในระยะไม่เกินหนึ่งร้อยเมตรนับจากทางข้าม ห้ามมิให้คนเดินเท้าข้ามทางนอกทางข้าม
มาตรา ๑๐๕ คนเดินเท้าซึ่งประสงค์จะข้ามทางเดินรถในทางข้ามที่มีไฟสัญญาณจราจรควบคุมคนเดิน
เท้า ให้ปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรที่ปรากฏต่อหน้าดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีแดง ไม่ว่าจะมีรูปหรือข้อความเป็นการห้ามมิให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถ
ด้วยหรือไม่ก็ตาม ให้คนเดินเท้าหยุดรออยู่บนทางเท้า บนเกาะแบ่งทางเดินรถหรือในเขตปลอดภัย เว้นแต่ทางใด
ที่ไม่มีทางเท้า ให้หยุดรอบนไหล่ทางหรือขอบทาง
(๒) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียว ไม่ว่าจะมีรูปหรือข้อความเป็นการอนุญาตให้คนเดินเท้าข้ามทางเดิน
รถด้วยหรือไม่ก็ตาม ให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถได้
(๓) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวกระพริบทางด้านใดของทาง ให้คนเดินเท้าที่ยังมิได้ข้ามทางเดินรถ
หยุดรอบนทางเท้า บนเกาะแบ่งทางเดินรถหรือในเขตปลอดภัย แต่ถ้ากาลังข้ามทางเดินรถ ให้ข้ามทางเดินรถ
โดยเร็ว
มาตรา ๑๐๖ คนเดินเท้าซึ่งประสงค์จะข้ามทางเดินรถในทางข้ามหรือทางร่วมทางแยกที่มีสัญญาณ
จราจรควบคุมการใช้ทางให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีแดงให้รถหยุดทางด้านใดของทาง ให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถตามที่รถ
หยุดนั้น และต้องข้ามทางเดินรถภายในทางข้าม
(๒) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวให้รถผ่านทางด้านใดของทาง ห้ามมิให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถด้านนั้น
(๓) เมื่อมีสัญญาณจราจรไฟสีเหลืองอาพันหรือไฟสีเขียวกระพริบทางด้านใดของทาง ให้คนเดินเท้าที่ยัง
มิได้ข้ามทางเดินรถหยุดรอบนทางเท้าบนเกาะแบ่งทางเดินรถ หรือในเขตปลอดภัย แต่ถ้ากาลังข้ามทางเดินรถอยู่
ในทางข้าม ให้ข้ามทางเดินรถโดยเร็ว
มาตรา ๑๐๗ คนเดินเท้าซึ่งประสงค์จะข้ามทางเดินรถในทางที่มีพนักงานเจ้าหน้าที่แสดงสัญ ญาณ
จราจรให้ปรากฏไม่ว่าจะเป็นสัญญาณด้วยมือและแขน หรือเสียงสัญญาณนกหวีด ให้ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๖ โดย
อนุโลม
มาตรา ๑๐๘ ห้ามมิให้ผู้ใดเดินแถว เดินเป็นขบวนแห่ หรือเดินเป็นขบวนใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการกีด
ขวางการจราจร เว้นแต่
(๑) เป็นแถวทหารหรือตารวจ ที่มีผู้ควบคุมตามระเบียบแบบแผน
(๒) แถวหรือขบวนแห่หรือ ขบวนใด ๆ ที่เจ้าพนักงานจราจรได้อนุญ าตและปฏิ บัติตามเงื่อ นไขที่เจ้า
พนักงานจราจรกาหนด
มาตรา ๑๐๙ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาด้วยประการใด ๆ บนทางเท้าหรือทางใด ๆ ซึ่งจัดไว้สาหรับคนเดิน
เท้าในลักษณะที่เป็นการกีดขวางผู้อื่นโดยไม่มีเหตุอันสมควร
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มาตรา ๑๑๐ ห้ามมิให้ผู้ใดซื้อ ขาย แจกจ่าย หรือเรี่ยไรในทางเดินรถหรือออกไปกลางทางโดยไม่มีเหตุ
อันสมควรหรือเป็นการกีดขวางการจราจร

มาตรา ๑๑๑ ห้ ามมิ ให้ ผู้ ใดขี่ จูง ไล่ ต้ อ น หรื อ ปล่ อ ยสั ตว์ ไปบนทางในลั ก ษณะที่ เป็ น การกีด ขวาง
การจราจร และไม่มีผู้ควบคุมเพียงพอ
มาตรา ๑๑๒ การขี่ จู ง หรื อ ไล่ ต้ อ นสั ต ว์ ไปบนทาง ให้ ผู้ ขี่ ห รื อ ควบคุ ม สั ต ว์ ป ฏิ บั ติ ต ามบทแห่ ง
พระราชบัญญัตินี้ว่าด้วยรถโดยอนุโลม
มาตรา ๑๑๓ เจ้าพนักงานจราจรมีอานาจออกคาสั่งห้ามขี่ จูง ไล่ต้อน หรือปล่อยสัตว์ไปบนทางใด ๆ
เมื่อพิจารณาเห็นว่าการขี่ จูง ไล่ต้อนหรือปล่อยสัตว์ดังกล่าวจะกีดขวางการจราจรหรือจะก่อให้เกิดความสกปรก
บนทาง
มาตรา ๑๑๔ ห้ามมิให้ผู้ใดวาง ตั้ง ยืน่ หรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือกระทาด้วยประการใด ๆ ในลักษณะ
ที่เป็นการกีดขวางการจราจร เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจร แต่เจ้าพนักงานจราจรจะ
อนุญาตได้ต่อเมื่อมีเหตุอันจาเป็นและเป็นการชั่วคราวเท่านั้น
ผู้ฝ่ าฝืนบทบัญ ญั ติในวรรคหนึ่ง นอกจากจะมีความผิ ดตามมาตรา ๑๔๘ แล้ว เจ้าพนักงานจราจรมี
อานาจสั่ งให้ผู้ ฝ่ าฝื นรื้อ ถอนหรื อเคลื่ อ นย้ายสิ่ งกีดขวางดังกล่ าวได้ ถ้าไม่ยอมรื้อ ถอนหรื อเคลื่ อ นย้าย ให้เจ้า
พนักงานจราจรมีอานาจรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายได้
มาตรา ๑๑๕ ห้ามมิให้ผู้ ใดแบก หาม ลาก หรือ นาสิ่ งของไปบนทางในลั กษณะที่เป็ นการกีดขวาง
การจราจร

ลักษณะ ๑๔
มาตรา ๑๑๖ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถม้าหรือเกวียนหรือเลื่อนที่เทียมด้วยสัตว์จอดรถม้าหรือเกวียนหรือเลื่อน
ในทางโดยไม่มีผู้ควบคุม เว้นแต่ได้ผูกสัตว์ที่เทียมนั้นไว้ไม่ให้ลากรถม้าหรือเกวียนหรือเลื่อนต่อไปได้
มาตรา ๑๑๗ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถม้าปล่อยสายบังเหียนในเวลาขับรถม้า
มาตรา ๑๑๘ การขั บ รถม้ า หรื อ เกวี ย นหรื อ เลื่ อ นที่ เที ย มด้ ว ยสั ต ว์ ให้ ผู้ ขั บ ขี่ ป ฏิ บั ติ ต ามบทแห่ ง
พระราชบัญญัตินี้ว่าด้วยรถโดยอนุโลม
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มาตรา ๑๑๙ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถเข้าไปในเขตปลอดภัย เว้นแต่ในกรณีจาเป็นและได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่

มาตรา ๑๒๐ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถถอยหลังในลักษณะที่ไม่ปลอดภัยหรือเป็นการกีดขวางการจราจร
มาตรา ๑๒๑ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องนั่งคร่อมบนอานที่จัดไว้สาหรับให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นั่ง ถ้า
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้กาหนดไว้ในใบคู่มือจดทะเบียนให้บรรทุกคนโดยสารได้ คนโดยสารจะต้องนั่งซ้อนท้ายผู้ขับ
ขี่รถจักรยานยนต์ และนั่งบนอานที่จัดไว้สาหรับคนโดยสารหรือนั่งในที่นั่งพ่วงข้าง
มาตรา ๑๒๒ [๒๖] ผู้ ขับขี่รถจักรยานยนต์และคนโดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกที่จัดทาขึ้น
โดยเฉพาะเพื่ อ ป้ อ งกั นอั นตรายในขณะขับ ขี่แ ละโดยสารรถจักรยานยนต์ (มาตรา ๑๒๒ แก้ไขเพิ่ มเติมโดย
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐)
ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตามวรรคหนึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะที่คนโดยสารรถจักรยานยนต์
มิได้สวมหมวกที่จัดทาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อป้องกันอันตราย
ลักษณะและวิธีการใช้หมวกเพื่อป้องกันอันตรายตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช หรือผู้นับถือลัทธิศาสนาอื่นที่ใช้ผ้า
หรือสิ่งอื่นโพกศีรษะตามประเพณีนิยมนั้น หรือบุคคลใดที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๒๓[๒๗] ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถยนต์ยอมให้ผู้อื่นนั่งที่นั่งตอนหน้าแถวเดียวกับที่นั่งผู้ขับขี่รถยนต์เกิน
สองคน (มาตรา ๑๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘)
ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะขับขี่รถยนต์ และต้องจัดให้คนโดยสาร
รถยนต์รัดร่างกายไว้กับที่นั่งด้วยเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารรถยนต์ และคนโดยสารรถยนต์ดังกล่าวต้องรัดร่างกาย
ด้วยเข็มขัดนิรภั ยไว้กับที่นั่งในขณะโดยสารรถยนต์ด้วย [๒๘] (มาตรา ๑๒๓ วรรคสอง แก้ไขเพิ่ มเติมโดยคาสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่า
ด้วยการจราจรทางบก)
ประเภทหรื อ ชนิ ดของรถยนต์ ลั กษณะและวิธีการใช้ เข็มขัดนิ รภั ยตามวรรคสอง ให้ เป็น ไปตามที่ ผู้
บัญชาการตารวจแห่งชาติกาหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
[คาว่า “ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญ ญัติจราจรทางบก
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙]
มาตรา ๑๒๔[๒๙] ห้ามมิให้ผู้ใดกระทาด้วยประการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ผู้ขับขี่มองไม่เห็นทางด้านหน้า
หรือด้านข้างของรถได้โดยสะดวกในขณะขับรถ หรือในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการควบคุมบังคับรถ (มาตรา
๑๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕)
ห้ามมิให้ผู้ใดเกาะ ห้อยโหน หรือยื่นส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายออกไปนอกตัวถังรถยนต์โดยไม่สมควร
หรือนั่งหรือยืนในหรือบนรถยนต์ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ในขณะที่รถยนต์เคลื่อนที่อยู่ในทางเดินรถ
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ห้ามมิให้ผู้ใดขึ้นหรือลงรถโดยสารประจาทาง รถบรรทุกคนโดยสาร รถโรงเรียน หรือรถแท็กซี่ ในขณะที่
รถดังกล่าวหยุดเพื่อรอสัญญาณไฟจราจรหรือหยุดเพราะติดการจราจร
ห้ามมิให้ผู้ขับขี่หรือผู้เก็บค่าโดยสาร รถโดยสารประจาทาง รถบรรทุกคนโดยสาร รถโรงเรียน หรือรถ
แท็กซี่ ยินยอมให้ผู้ใดกระทาการใด ๆ ตามวรรคสองหรือวรรคสาม
มาตรา ๑๒๕ การขับรถผ่านทางแคบระหว่างภูเขาหรือระหว่างเนิน หรือการขับรถในทางเดินรถบน
ภูเขาหรือบนเนิน ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ชิดขอบทางด้านซ้าย และเมื่อถึงทางโค้งผู้ขับขี่ต้องใช้เสียงสัญญาณเพือ่ เตือน
รถอื่นที่อาจสวนมา
มาตรา ๑๒๖ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ใช้เกียร์ว่างหรือเหยียบคลัทช์ในขณะที่ขับรถลงตามทางลาดหรือไหล่เขา
มาตรา ๑๒๗ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถ
(๑) ตามหลังรถฉุกเฉินซึ่งกาลังปฏิบัติหน้าที่ในระยะต่ากว่าห้าสิบเมตร
(๒) ผ่านเข้าไปหรือจอดในบริเวณเขตปฏิบัติการดับเพลิง
(๓) ทับสายสูบดับเพลิงที่ไม่มีเครื่องป้องกันสายสูบในขณะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติการตามหน้าที่ เว้น
แต่ได้รับความยินยอมจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้น
มาตรา ๑๒๘ ห้ามมิให้ผู้ใดวาง เท หรือทิ้งเศษแก้ว ตะปู ลวด น้ามันหล่อลื่น กระป๋องหรือสิ่งอื่นใด
หรือกระทาด้วยประการใด ๆ บนทางอันอาจทาให้เกิดอันตรายหรือเสียหายแก่ยานพาหนะหรือบุคคล หรือเป็น
การกีดขวางการจราจร
มาตรา ๑๒๙ ผู้ใดรู้ว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามมาตรา ๑๒๘ อันอยู่ในความดูแลของตน ตก หก หรือไหลอยู่
บนทาง ผู้นั้นต้องจัดการเก็บกวาดของดังกล่าวออกจากทางทันที
มาตรา ๑๓๐ ห้ามมิให้ผู้ใดเผา หรือกระทาด้วยประการใด ๆ ภายในระยะห้าร้อยเมตรจากทางเดินรถ
เป็นเหตุให้เกิดควันหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะที่อาจทาให้ไม่ปลอดภัยแก่การจราจรในทางเดินรถนั้น
มาตรา ๑๓๑ ผู้ใดเคลื่อนย้ายรถที่ชารุดหรือหักพังออกจากทาง ผู้นั้นต้องจัดการเก็บสิ่งของที่ตกหล่นอัน
เนื่องจากความชารุดหรือหักพังของรถออกจากทางทันที
มาตรา ๑๓๒ ในขณะที่ ใช้ รถโรงเรี ยนรับ ส่ งนักเรียน เจ้าของรถหรือ ผู้ ขับขี่ร ถโรงเรียนต้อ งจัด ให้ มี
ข้อความ “รถโรงเรียน” ขนาดสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่าสิบห้าเซนติเมตรติดอยู่ด้านหน้าและด้านหลังของรถ
ถ้ารถโรงเรียนมีไฟสัญญาณสีแดงปิดเปิดเป็นระยะติดไว้ด้านหน้าและด้านหลังของรถเพื่อให้รถที่สวนมา
หรือตามหลังเห็นได้โดยชัดเจน เมื่อนารถนั้นไปใช้ในทางโดยไม่ได้ใช้รับส่งนักเรียน ให้งดใช้ไฟสัญญาณสีแดงและ
ต้องปิดคลุมข้อความว่า “รถโรงเรียน”
มาตรา ๑๓๓ รถที่เข้าขบวนแห่ต่าง ๆ หรือรถที่นามาใช้เฉพาะเพื่อการโฆษณาสินค้าหรือมหรสพที่แห่
หรือโฆษณาไปตามทาง จะต้องรับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร เว้นแต่ขบวนแห่หรือการโฆษณานั้นเป็นของ
ทางราชการ
รถที่ใช้โฆษณาสินค้าหรือมหรสพดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ถ้าเข้าขบวนแห่ที่รับอนุญ าตแล้ว และในการ
อนุญาตนั้นได้ระบุรถที่ว่านี้ไว้ด้วยแล้ว รถนั้นไม่จาต้องได้รับอนุญาต
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มาตรา ๑๓๔[๓๐] ห้ามมิให้ผู้ใดแข่งรถในทาง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจร
ห้ามมิให้ผู้ใดจัด สนับสนุน หรือส่งเสริมให้มีการแข่งรถในทาง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้า
พนักงานจราจร (มาตรา ๑๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕)

มาตรา ๑๓๕ เพื่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร เจ้าพนักงานจราจรมีอานาจกาหนดให้
บริเวณหรือพื้นที่ใดที่เจ้าของที่ดินได้เปิดให้ประชาชนใช้ในการจราจรเป็นทางตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๓๖ ให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติมีอานาจแต่งตั้งผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่จะกาหนดและผ่าน
การอบรมตามหลักสูตรอาสาจราจร เพื่อให้ทาหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการอบรม รายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาจราจร และหน้าที่
ของอาสาจราจร ตลอดจนเครื่องแบบ เครื่องหมาย ให้เป็นไปตามที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติกาหนด
[คาว่า “ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญ ญัติจราจรทางบก
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙]
มาตรา ๑๓๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของอาสาจราจรตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อาสา
จราจรเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๓๘ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้น ทาให้ไม่ปลอดภัย หรือไม่สะดวกในการจราจร
ในอาณาบริเวณใด เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจดาเนินการได้ตามที่เห็นสมควรและจาเป็น
เกี่ยวกับการจราจรในอาณาบริเวณนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรดังต่อไปนี้
(๑) ห้ามรถทุกชนิดหรือบางชนิดหรือคนเดินเท้าเดินในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด
(๒) ห้ามหยุดหรือจอดรถในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด
(๓) ห้ามเลี้ยวรถ กลับรถ หรือถอยหลังรถ ในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด
(๔) กาหนดทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใดให้รถเดินได้ทางเดียว
ทั้งนี้ ชั่วระยะเวลาเท่าที่จาเป็น
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มาตรา ๑๓๙ ในทางสายใดหรื อ เฉพาะทางตอนใดที่เจ้าพนักงานจราจรเห็นว่าถ้าได้อ อกประกาศ
ข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการจราจรแล้วจะเป็นการปลอดภัย และสะดวกในการจราจร ให้เจ้าพนักงาน
จราจรมีอานาจออกประกาศข้อบังคับ หรือระเบียบดังต่อไปนี้
(๑) ห้ามรถทุกชนิดหรือบางชนิดเดิน
(๒) ห้ามหยุดหรือจอด
(๓) ห้ามเลี้ยวรถ กลับรถ หรือถอยหลังรถ
(๔) กาหนดให้รถเดินได้ทางเดียว
(๕) กาหนดระยะเวลาจอดรถในทางแคบหรือที่คับขัน
(๖) กาหนดอัตราความเร็วของรถในทางภายในอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๗) กาหนดช่องหรือแนวทางเดินรถขึ้นและล่อง
(๘) กาหนดทางเดินรถทางเอกและทางเดินรถทางโท
(๙) กาหนดการจอดรถหรือที่จอดพักรถ
(๑๐) กาหนดระเบียบการใช้ทางหรือช่องเดินรถสาหรับรถบางประเภท
(๑๑) กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการใช้รถโรงเรียน
(๑๒) กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการบรรทุกคนโดยสารสาหรับรถจักรยาน
(๑๓) ควบคุมขบวนแห่หรือการชุมนุมสาธารณะ
(๑๔) ควบคุมหรือห้ามเลี้ยวรถในทางร่วมทางแยก
(๑๕) ขีดเส้นหรือทาเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง หรือติดตั้งสัญญาณจราจร หรือเครื่องหมายจราจร
(๑๖) กาหนดระยะทางตอนใดให้ขับรถล้าเข้าไปในเส้นกึ่งกลางของทางที่เจ้าพนักงานจราจรกาหนดไว้ได้
(๑๗) กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการจอดรถที่ชารุด หักพัง ตลอดจนรถที่ซ่อมแซมในทาง
(๑๘) กาหนดระเบียบการข้ามทางของคนเดินเท้าบนทางที่ไม่มีทางข้าม
(๑๙) กาหนดการใช้โคมไฟ
(๒๐) กาหนดการใช้เสียงสัญญาณ
(๒๑) กาหนดระเบียบการอนุญาตและการใช้รถที่มีล้อหรือส่วนที่สัมผัสกับผิวทางไม่ใช่ยาง
มาตรา ๑๔๐ [๓๑] (มาตรา ๑๔๐ แก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติจราจรทางบก (ฉบับ ที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๓๕)
เมื่อเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่พบด้วยตนเองหรือโดยการใช้เครื่องอุปกรณ์ใด ๆ ว่าผู้ขับ
ขี่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถนั้น ๆ จะว่ากล่าว
ตักเตือนผู้ขับขี่ หรือออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ชาระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบก็ได้ ในกรณีที่ไม่พบตัวผู้ขับขี่ ให้ติดหรือผูก
ใบสั่งไว้ที่รถที่ผู้ขับขี่เห็นได้ง่าย และถ้าไม่สามารถติดหรือผูกใบสั่งไว้ที่รถได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ส่งใบสั่งพร้อม
พยานหลักฐานโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยั งภูมิลาเนาของเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถภายใน
ระยะเวลาตามที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติกาหนด นับแต่วันที่เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่พบการ
กระทาความผิด และให้ถือว่าเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถได้รับใบสั่งนั้นเมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วันส่ง
[๓๒] (มาตรา ๑๔๐ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๗)
สาหรับความผิดที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๕๗/๑ มาตรา ๑๕๙ มาตรา ๑๖๐ มาตรา ๑๖๐ ทวิ และมาตรา
๑๖๐ ตรี ห้ามมิให้ว่ากล่าวตักเตือ นหรือ ทาการเปรียบเทียบ [๓๓] (มาตรา ๑๔๐ วรรคสอง แก้ไขเพิ่ มเติมโดย
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐)
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ในการออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ชาระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่จะเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้เป็นการชั่วคราวก็ได้ แต่ต้องออกใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ให้แก่ผู้ขับขี่ไว้
และเจ้าพนั ก งานจราจรหรื อ พนั กงานเจ้าหน้าที่ ต้ อ งรีบ น าใบอนุ ญ าตขับ ขี่ที่ เรีย กเก็บ ไว้ไปส่ งมอบพนั กงาน
สอบสวนภายในแปดชั่วโมง นับแต่เวลาที่ออกใบสั่ง
ใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ที่ออกให้ตามวรรคสาม ให้ใช้แทนใบอนุญาตขับขี่ได้เป็นการชั่วคราวไม่เกินเจ็ด
วัน เมื่ อ เจ้าพนัก งานจราจรหรื อ พนั กงานเจ้าหน้ าที่ หรื อ พนั กงานสอบสวนได้ ว่ากล่ าวตักเตือ นหรือ ท าการ
เปรียบเทียบปรับและผู้ขับขี่ได้ชาระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว ให้คืนใบอนุญาตขับขี่ทันที
ในกรณีเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบสั่งแต่ไม่พบตัวผู้ขับขี่ ให้สันนิษฐานว่าเจ้าของ
รถหรือผู้ครอบครองรถเป็นผู้กระทาผิดดังกล่าว เว้นแต่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้อื่นเป็นผู้ขับขี่
การกาหนดจานวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
กาหนด
ใบสั่งและใบรับแทนใบอนุญาตขับขี่ ให้ทาตามแบบที่เจ้าพนักงานจราจรกาหนด
[คาว่า “ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญ ญัติจราจรทางบก
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙]
มาตรา ๑๔๑[๓๔] ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถซึ่งได้รับใบสั่งตามมาตรา ๑๔๐ อาจเลือกปฏิบัติอย่างใดอย่าง
หนึ่งดังต่อไปนี้ (มาตรา ๑๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕)
(๑) ช าระค่าปรั บ ตามจานวนที่ร ะบุ ไว้ในใบสั่ งหรื อ ตามจานวนที่ พ นั กงานสอบสวนแจ้งให้ท ราบ ณ
สถานที่ที่ระบุไว้ในใบสั่งหรือสถานที่ที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน
วัน เวลา ที่ระบุไว้ในใบสั่ง
(๒) ชาระค่าปรับตามจานวนที่ระบุไว้ในใบสั่งโดยการส่งธนาณัติ หรือการส่งตั๋วแลกเงินของธนาคารโดย
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน สั่งจ่ายให้แก่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติพร้อมด้วยสาเนาใบสั่งไปยังสถานที่ และภายใน
วัน เวลา ที่ระบุไว้ในใบสั่ง เมื่อผู้ได้รับใบสั่งได้ชาระค่าปรับครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้คดีเป็นอันเลิกกัน และในกรณี
ที่เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้ ให้เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงาน
สอบสวนรีบจัดส่งใบอนุญาตขับขี่ที่เรียกเก็บไว้คืนให้แก่ผู้ได้รับใบสั่งโดยเร็ว และให้ถือว่าใบรับการส่งธนาณัติ
หรือใบรับการส่งตั๋วแลกเงินประกอบกับใบสั่งเป็นใบแทนใบอนุญาตขับขี่ได้เป็นเวลาสิบวัน นับแต่วันที่ส่งธนาณัติ
หรือตั๋วแลกเงินดังกล่าว วิธีการชาระค่าปรับโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและวิธกี ารส่งใบอนุญาตขับขี่คืนให้แก่
ผู้ได้รับใบสั่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติกาหนด
(๓)[๓๕] ในกรณีที่ไม่มีการเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่โดยเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ชาระ
ค่าปรับตามจานวนและภายในวันที่ระบุไว้ในใบสั่ง โดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต หรือวิธีการ
อื่นโดยผ่านธนาคารหรือหน่วยบริการรับชาระเงินได้ ทั้งนี้ ตามวิธีการและสถานที่ที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
กาหนด เมื่อผู้ได้รับใบสั่งได้ชาระค่าปรับครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้คดีเป็นอันเลิกกัน (มาตรา ๑๔๑ (๓) เพิ่มโดย
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙)
[คาว่า “ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญ ญัติจราจรทางบก
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙]
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มาตรา ๑๔๑/๑[๓๖] ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถซึ่งได้รับใบสั่งไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔๑ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่และนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกมีหน้าที่และอานาจ
ดังต่อไปนี้ (มาตรา ๑๔๑/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก)
(๑) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตาแหน่งตั้งแต่สารวัตรขึ้นไปมีหนังสือแจ้งการไม่ปฏิบัติตามใบสั่งและจานวน
ค่าปรับที่ค้างชาระให้ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบกาหนดชาระค่าปรับตามที่ระบุใน
ใบสั่ง และให้ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถทาการชาระค่าปรับที่ค้างชาระด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามมาตรา ๑๔๑
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
การแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้ทาเป็นหนังสือส่งทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถ
แล้วแต่กรณี ณ ภูมิลาเนาของผู้นั้น ทั้งนี้ ตามแบบที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติกาหนดและให้ถือว่าผู้ขับขี่หรือ
เจ้าของรถได้รับแจ้งเมื่อพ้นกาหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ส่ง
(๒) ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถคันใดไม่ชาระค่าปรับตาม (๑) ให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(ก) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งจานวนค่าปรับที่ค้างชาระพร้อมหลักฐานตาม (๑) ไปยังนายทะเบียน และ
ให้นายทะเบียนตรวจสอบข้อมูลและแจ้งให้ผู้มาติดต่อขอชาระภาษีประจาปีสาหรับรถคันนั้นทราบ เพื่อไปชาระ
ค่าปรับที่ค้างชาระภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าผู้มาติดต่อขอชาระภาษีประจาปีเป็นเพียงตัวแทน
เจ้าของรถ ให้ผู้มาติดต่อแจ้งให้เจ้าของรถทราบเพื่อไปชาระค่าปรับภายในระยะเวลาดังกล่าว ในการนี้ ให้นาย
ทะเบียนรับชาระภาษีประจาปีสาหรับรถคันนั้นไว้โดยออกหลักฐานชั่วคราวแทนการออกเครื่องหมายแสดงการ
เสียภาษีประจาปีให้เจ้าของรถหรือตัวแทนเจ้าของรถแทน
หลักฐานชั่วคราวตามวรรคหนึ่งให้ใช้แทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจาปีโดยให้มีอายุสามสิบวัน
นับแต่วันที่นายทะเบียนได้ออกให้
(ข) ในกรณีที่เจ้าของรถได้ชาระค่าปรับที่ค้างชาระครบถ้วนภายในระยะเวลาตามที่กาหนดใน (ก) ให้
เจ้าของรถหรือตัวแทนเจ้าของรถนาหลักฐานแสดงการชาระค่าปรับที่ได้รับจากพนักงานเจ้าหน้าที่มาแสดงต่อ
นายทะเบียนเพื่อให้ออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจาปีสาหรับรถคันนั้น
(ค) ในกรณีที่เจ้าของรถหรือตัวแทนเจ้าของรถที่ได้รับหนังสือแจ้งตาม (ก) ประสงค์จะชาระค่าปรับ ใน
วันที่มาติดต่อขอชาระภาษีประจาปี ให้นายทะเบียนมีอานาจรับชาระค่าปรับตามจานวนที่ค้างชาระแทนได้ โดย
ให้นายทะเบียนรับชาระภาษีประจาปีสาหรับรถคันนั้นและออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจาปีให้เจ้าของ
รถหรือตัวแทนเจ้าของรถ
(ง) ในกรณีที่เจ้าของรถไม่ชาระค่าปรับที่ค้างชาระหรือชาระไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กาหนดใน (ก)
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งนายทะเบียนให้งดการออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจาปีสาหรับรถคันนั้น
และแจ้งให้พนักงานสอบสวนดาเนินการตามหน้าที่และอานาจต่อไป
ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถผู้ใดเห็นว่า ตนมิได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
นี้หรือกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถนั้น ให้ทาหนังสือโต้แย้งข้อกล่าวหานั้นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
นายทะเบียนตาม (ก) ส่ งไปยังสถานที่ที่ระบุไว้ในใบสั่งหรือสถานที่ที่ผู้บัญ ชาการตารวจแห่งชาติกาหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ การทาหนังสือโต้แย้งให้ใช้วิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือสานักงานตารวจ
แห่งชาติจะกาหนดวิธีการอื่นใดด้วยก็ได้
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานจราจรได้รับหนังสือโต้แย้งตามวรรคสองหากพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือ เจ้าพนักงานจราจรยังคงยืนยั นและเห็ นสมควรดาเนิน คดีต่อ ผู้ ขับ ขี่หรือ เจ้าของรถผู้ นั้น ให้ ส่งเรื่อ งไปยัง
พนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินการฟ้องต่อศาลต่อไป แล้วแจ้งผลให้ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถทราบ
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เมื่ อ ได้ มี ก ารช าระค่ าปรั บ ครบถ้ ว นถู ก ต้ อ งแล้ ว ให้ ค ดี เป็ น อั น เลิ ก กั น และในกรณี ที่ มี ก ารเรี ย กเก็ บ
ใบอนุญาตขับขี่ไว้ ให้ผู้ขับขี่นาหลักฐานการชาระค่าปรับไปขอรับใบอนุญาตขับขี่คืนจากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เรียก
เก็บ ทั้งนี้ ในระหว่างที่ ยังไม่ได้รั บ ใบอนุ ญ าตขับ ขี่คืน ให้ ถือ ว่าหลั ก ฐานแสดงการช าระค่ าปรั บเป็น ใบแทน
ใบอนุญาตขับขี่มีกาหนดสิบวันนับแต่วันที่ชาระค่าปรับ
การรับชาระและการนาส่งเงินค่าปรับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานตารวจแห่งชาติและกรมการ
ขนส่งทางบกกาหนด
เงินที่ ได้รับตามวรรคหนึ่ง (๒) (ก) ให้อ ธิบดีกรมการขนส่ งทางบกหรือผู้ ที่ได้รับ มอบหมายหักไว้เป็ น
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บหรือค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานในอัตราร้อยละห้าของจานวนเงินที่ได้รับโดยให้นาไปใช้
จ่ายได้เช่นเดียวกับเงินงบประมาณตามระเบียบที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกาหนดส่วนเงินที่เหลือให้นาส่ง
สานักงานตารวจแห่งชาติ
การดาเนิ น การใด ๆ ของพนั กงานเจ้าหน้ าที่ และนายทะเบี ยนตามมาตรานี้ สามารถใช้ วิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกกาหนด
มาตรา ๑๔๒[๓๗] เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งให้ผู้ขับขี่หยุดรถในเมื่อ (มาตรา
๑๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗)
(๑) รถนั้นมีสภาพไม่ถูกต้องตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖
(๒) เห็นว่าผู้ขับขี่หรือบุคคลใดในรถนั้นได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎหมายอันเกี่ยวกับรถนั้น ๆ
ในกรณี ที่ มี พ ฤติ ก ารณ์ อั น ควรเชื่ อ ว่า ผู้ ขั บ ขี่ ฝ่ าฝื น มาตรา ๔๓ (๑) หรื อ (๒) ให้ เจ้ าพนั ก งานจราจร
พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้มีการทดสอบผู้ขับขี่ดังกล่าวว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ
หรือเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นหรือไม่
ในกรณีที่ผู้ขับขี่ตามวรรคสองไม่ยอมให้ทดสอบ ให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอานาจกักตัวผู้นั้นไว้ดาเนินการทดสอบได้ภายในระยะเวลาเท่าที่จาเป็นแห่งกรณีเพื่อให้การทดสอบ
เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว หากผู้นั้นยอมให้ทดสอบและผลการทดสอบปรากฏว่าไม่ได้ฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ (๑) หรือ (๒) ก็
ให้ปล่อยตัวไปทันที
ในกรณีที่มีพฤติการณ์อันควรเชื่อว่าผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น หากผู้นั้นยังไม่ยอม
ให้ทดสอบตามวรรคสามโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ (๒)
การทดสอบตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๔๓ ถ้าปรากฏว่าผู้ขับขี่นารถที่มีสภาพไม่ถูกต้องตามมาตรา ๖ ไปใช้ในทาง นอกจากจะต้อง
รับโทษตามบทบัญญัตินั้น ๆ แล้ว เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของรถ
หรือผู้ขับขี่ซ่อมหรือแก้ไขรถให้ถูกต้อง
มาตรา ๑๔๓ ทวิ[๓๘] เจ้าพนักงานจราจร พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ตรวจการมีอานาจสั่งให้ผู้ขับขี่หยุด
รถเพื่อทาการตรวจสอบในเมื่อรถนั้นมีสภาพไม่ถูกต้องตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐ ทวิ และมีอานาจสั่งเป็น
หนังสือให้ระงับการใช้รถนั้นเป็นการชั่วคราว และให้เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ซ่อมหรือแก้ไขรถให้ถูกต้อง (มาตรา
๑๔๓ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕)
มาตรา ๑๔๔[๓๙] เมื่อเจ้าของรถหรือผู้ขับขี่ได้ซ่อมหรือแก้ไขรถถูกต้องตามคาสั่งเจ้าพนักงานจราจร
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ตรวจการ ซึ่งสั่งตามมาตรา ๑๔๓ หรือมาตรา ๑๔๓ ทวิ แล้ว ให้นารถไปให้เจ้าพนักงาน
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จราจรหรือผู้ที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติแต่งตั้งให้มีอานาจตรวจรถตรวจรับรอง เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่จะนารถ
ออกใช้ในทางได้เมื่อได้รับใบตรวจรับรอง (มาตรา ๑๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่
๔) พ.ศ. ๒๕๓๕)
การตรวจรับรองรถตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
[คาว่า “ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญ ญัติจราจรทางบก
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙]
มาตรา ๑๔๕ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกจากความผิดที่กาหนดโทษไว้ในมาตรา ๑๕๗/
๑ มาตรา ๑๕๙ มาตรา ๑๖๐ มาตรา ๑๖๐ ทวิ และมาตรา ๑๖๐ ตรี ให้พนักงานสอบสวนผู้มีอานาจทาการ
สอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอานาจเปรียบเทียบหรือว่ากล่าวตักเตือนได้ [๔๐] (มาตรา
๑๔๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐)
ในกรณี ที่ผู้ขับขี่ได้ขับรถชนหรือโดนคนเดินเท้าที่ข้ามทางนอกทางข้ามและอยู่ในระหว่างทางข้ามกับ
เครื่องหมายจราจรแสดงเขตทางข้าม หรือที่ข้ามทางนอกทางข้ามโดยลอด ข้าม หรือผ่านสิ่งปิดกั้น หรือแผงปิด
กั้นที่เจ้าพนักงานจราจรหรือ พนักงานเจ้าหน้าที่นามาวางหรือตั้งอยู่บนทางเท้าหรือ กลางถนน เมื่อพนักงาน
สอบสวนมีเหตุผลอันควรเชื่อว่าผู้ขับขี่ ซึ่งเป็นผู้ต้องหาได้ใช้ความระมัดระวังตามความในมาตรา ๓๒ แล้ว ให้
พนัก งานสอบสวนมี อ านาจปล่ อ ยตัว ผู้ ต้ อ งหาไปชั่ ว คราวโดยไม่ มีป ระกัน ได้ เมื่ อ ผู้ ต้อ งหาหรื อ ผู้ มีป ระโยชน์
เกี่ยวข้องร้องขอ
มาตรา ๑๔๖ เงินค่าปรับตามพระราชบัญ ญัตินี้ที่ได้รับในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดใด หรือใน
ท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด ให้แบ่งให้แก่กรุงเทพมหานครหรือเทศบาลในจังหวัดนั้นเพื่อใช้ใน
การดาเนินการเกี่ยวกับการจราจร ในอัตราร้อยละห้าสิบของจานวนเงินค่าปรับ หรือให้ตกเป็นของท้องถิ่นที่
กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนดทั้งหมด

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 (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐)
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ถ้าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์กระทาความผิดตามมาตรา ๑๒๒ วรรคสอง ผู้กระทาต้องระวางโทษเป็นสอง
เท่าของโทษที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๔๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๘ วรรคสองหรือวรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
มาตรา ๑๕๐ ผู้ใด
(๑) ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติกาหนดตามมาตรา ๘ วรรคสอง
หรือมาตรา ๑๔ วรรคสอง
(๒) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติกาหนดตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง
(๓) ไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๘
(๔) ขัดคาสั่งเจ้าพนักงานจราจรซึ่งสั่งตามมาตรา ๑๑๓ หรือ
(๕) ขัดคาสั่งเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งตามมาตรา ๑๔๐ วรรคสอง ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
[คาว่า “ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญ ญัติจราจรทางบก
(ฉบับที่ 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 หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติกาหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๙๖ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
(มาตรา ๑๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕)
[คาว่า “ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญ ญัติจราจรทางบก
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙]
มาตรา ๑๕๓ ผู้ ประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยใช้ รถแท็กซี่ผู้ ใดไม่จอดรถ ณ สถานที่ ที่
กาหนดตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามมาตรา ๑๐๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
มาตรา ๑๕๔ [๔๓] (มาตรา ๑๕๔ แก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติจราจรทางบก (ฉบับ ที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๔๒) ผู้ใด
(๑) ฝ่าฝืนคาสั่งเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๓๘ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๔๒
วรรคหนึ่ง
(๒) ฝ่าฝืนคาสั่ง ข้อบังคับ หรือระเบียบของเจ้าพนักงานจราจรตามมาตรา ๑๓๙
(๓) ฝ่าฝืนคาสั่งเจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๔๒ วรรค
สอง หรือ
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(๔) ฝ่าฝืนคาสั่งเจ้าพนักงานจราจร พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ตรวจการตามมาตรา ๑๔๓ ทวิ
ถ้าไม่เป็นความผิดที่กาหนดโทษไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับครั้งละไม่เกินหนึ่งพันบาท
มาตรา ๑๕๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔๑ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
มาตรา ๑๕๖ [๔๔] (มาตรา ๑๕๖ แก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติจราจรทางบก (ฉบับ ที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๓๕)
ผู้ใดนารถที่เจ้าพนักงานจราจร พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ตรวจการได้สั่งให้เจ้าของรถหรือผูข้ ับขี่ซ่อมหรือ
แก้ไขตามมาตรา ๑๔๓ หรือมาตรา ๑๔๓ ทวิ ไปใช้ในทางโดยยังมิได้รับใบตรวจรับรองตามมาตรา ๑๔๔ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 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 (ฉบับที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๑)
มาตรา ๑๕๗/๑[๔๖] (มาตรา ๑๕๗/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๕๐)
ผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที่
หรือผู้ตรวจการที่ให้มีการตรวจสอบผู้ขับขี่ตามมาตรา ๔๓ ทวิ หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้ตรวจการ
ที่ให้มีการทดสอบผู้ขับขี่ตามมาตรา ๔๓ ตรี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ ทวิ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษสูงกว่าที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยยาเสพ
ติดให้โทษหรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอีกหนึ่งในสาม และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ขับขี่ของผู้นั้นมีกาหนดไม่น้อยกว่าหกเดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ผู้กระทาต้องระวาง
โทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่
ของผู้นั้นมีกาหนดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุก
ตั้งแต่สองปีถึงหกปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้
นั้นมีกาหนดไม่น้อยกว่าสองปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่
สามปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
มาตรา ๑๕๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๑๐๐ วรรค
หนึ่งหรือวรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๕๙ [๔๗] (มาตรา ๑๕๙ แก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบั ญ ญั ติจราจรทางบก (ฉบั บที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๓๕)
ผู้ขับขี่ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งสั่งตามมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง
หรือขัดขวางเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มิให้เคลื่อนย้ายรถ หรือมิให้ใช้เครื่องมือบังคับรถมิให้
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เคลื่อนย้ายตามมาตรา ๕๙ วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้ง
จาทั้งปรับ
ผู้ใดทาให้เสียหาย ทาลาย ทาให้เสื่อมค่า หรือทาให้ไร้ประโยชน์ซึ่งเครื่องมือบังคับรถมิให้เคลื่อนย้าย
หรือเคลื่อนย้ายรถที่เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ใช้เครื่องมือบังคับมิให้เคลื่อนย้ายตามมาตรา
๕๙ วรรคสอง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานสอบสวน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสาม
เดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๖๐ [๔๘] (มาตรา ๑๖๐ แก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบั ญ ญั ติจราจรทางบก (ฉบั บที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๓๕)
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๘ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๘ เป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัส หรือตาย ผู้ไม่ปฏิบัติตามต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ (๑) (๕) หรือ (๘) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับตั้งแต่สองพัน
บาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ[๔๙] (มาตรา ๑๖๐ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทาง
บก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐)
มาตรา ๑๖๐ ทวิ[๕๐] ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๓๔ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับตั้งแต่สอง
พันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกาหนดไม่น้อยกว่าหนึ่ง
เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ (มาตรา ๑๖๐ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๓๕)
มาตรา ๑๖๐ ตรี[๕๑] ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ (๒) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่ห้าพัน
บาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกาหนดไม่น้อยกว่าหกเดือน
หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ (มาตรา ๑๖๐ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐)
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ผู้กระทาต้องระวาง
โทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่
ของผู้นั้นมีกาหนดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุก
ตั้งแต่สองปีถึงหกปี และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้
นั้นมีกาหนดไม่น้อยกว่าสองปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระทาต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่
สามปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
มาตรา ๑๖๑ [๕๒] (มาตรา ๑๖๑ แก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญ ญั ติจราจรทางบก (ฉบับ ที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๓๕)
ในกรณีที่ผู้ขับขี่ผู้ใดได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้บัญชาการตารวจนครบาล ผู้บัญชาการ
ตารวจภูธร ผู้บังคับการตารวจจราจร ผู้บังคับการตารวจทางหลวง หรือผู้ซึ่งได้รับมอบอานาจจากผู้ดารงตาแหน่ง
ดังกล่าวมีอานาจสั่งยึดใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกาหนดครั้งละไม่เกินหกสิบวัน
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ผู้สั่งยึดใบอนุญาตขับขี่ตามวรรคหนึ่งอาจบันทึกการยึดและคะแนนไว้ด้านหลังใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกยึด
และดาเนินการอบรม ทดสอบผู้ขับขี่ที่กระทาผิดซ้าตั้งแต่สองครั้งภายในหนึ่งปี รวมทั้งสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ที่
เสียคะแนนมากของผู้ขับขี่นั้นมีกาหนดครั้งละไม่เกินเก้าสิบวัน
การดาเนินการบันทึกคะแนน อบรม ทดสอบผู้ขับขี่ที่กระทาผิด และการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ให้เป็นไป
ตามที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผู้ขับขี่ซึ่งถูกสั่งยึดใบอนุญาตขับขี่ตามวรรคหนึ่ง หรือถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ตามวรรคสอง มีสิทธิ
อุทธรณ์คาสั่งต่อผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ถูกสั่งยึดหรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่
ให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคสี่ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาอุทธรณ์
ถ้าไม่ได้วินิจฉัยชี้ขาดภายในเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติวินิจฉัยไม่ให้ยึดใบอนุญาตขับขี่
หรือไม่พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ตามคาอุทธรณ์ของผู้ขับขี่
คาวินิจฉัยของผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติให้เป็นที่สุด
[คาว่า “ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญ ญัติจราจรทางบก
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙]
มาตรา ๑๖๒ [๕๓] (มาตรา ๑๖๒ แก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบั ญ ญั ติจราจรทางบก (ฉบั บที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๕๐)
ในคดีที่ผู้ขับขี่ต้องคาพิพากษาว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอันเกี่ยวกับรถนั้น
ๆ นอกจากจะได้รับโทษสาหรับการกระทาดังกล่าวแล้ว ถ้าศาลเห็นว่าหากให้ผู้นั้นขับรถต่อไปอาจก่อให้เกิด
อันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น ให้ศาลมีอานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นได้
ในกรณีที่ศาลเห็นว่า พฤติกรรมของผู้กระทาผิดตามวรรคหนึ่งยังอยู่ในวิสัยที่จะแก้ไขฟื้นฟูได้ ศาลอาจมี
คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นและให้ผู้นั้นทางานบริการสังคมหรือทางานสาธารณประโยชน์ภายใต้เงื่อนไข
และระยะเวลาที่ศาลกาหนด โดยให้อยู่ในความดูแลของพนักงานคุมประพฤติ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ
หรือองค์การซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริการสังคม การกุศลสาธารณะ หรือสาธารณประโยชน์ที่ยินยอมรับดูแล
ด้วยก็ได้ และถ้าความปรากฏในภายหลังว่าผู้กระทาผิดดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามคาสั่งหรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ให้ศาล
มีอานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นตามวรรคหนึ่ง
ผู้ใดขับขี่รถในระหว่างที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตามคาสั่งของศาล ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี
และปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท
มาตรา ๑๖๓ คดี ที่ มี ผู้ ก ระท าการอย่ า งใดอย่ างหนึ่ งอั น เป็ น การฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามบทแห่ ง
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอันเกี่ยวกับทางหลวงหรือกฎหมายอันเกี่ยวกับรถนั้น ๆ ถ้าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่สัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทาหรือติดตั้งไว้
เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องผู้กระทาความผิด ให้พนักงานอัยการเรียกราคาหรือค่าเสียหายสาหรับสัญญาณจราจร
หรือเครื่องหมายจราจรดังกล่าวด้วย
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการคมนาคมและขนส่งทางบกได้
เจริญก้าวหน้าขยายตัวไปทั่วประเทศและเชื่อมโยงไปยังประเทศใกล้เคียง และจานวนยานพาหนะในท้องถนน
และทางหลวงได้ทวีจานวนขึ้นเป็นลาดับ ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยการจราจร
ทางถนนและพิธีสารว่าด้วยเครื่องหมายและสัญญาณตามถนน สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
ซึ่งได้ใช้บังคับมากว่าสี่สิบปี ให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรและจานวนยานพาหนะที่เพิ่มขึ้น และเพื่อความ
ปลอดภัยแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒[๕๔]
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖/ตอนที่ ๒๑๑/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๒)
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บางมาตรามีลักษณะไม่เหมาะสมและบกพร่อง ขัดต่อการปฏิบัติในบางท้องที่ จึง
เห็นสมควรที่จะตราพระราชบัญญัติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ขึ้น

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๙[๕๕]
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๓/ตอนที่ ๑๘๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๙)
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.
๒๕๒๒ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน มีบทบัญญัติห้ามรถบรรทุกและรถบรรทุกคนโดยสารแล่นในช่องทางเดินรถด้าน
ขวามือ ข้อห้ามนี้รวมถึงรถบรรทุกเล็กที่มีน้าหนักรถไม่เกิ นหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัมด้วย แต่รถดังกล่าวมิใช่รถที่มี
ความเร็วช้าหรือใช้ความเร็วต่า จึงไม่จาเป็นต้องบังคับให้ขับรถในช่องทางเดินรถด้านซ้ายสุด การบังคับเช่นนี้ทา
ให้ผู้ใช้รถดังกล่าวไม่ได้รับความเป็นธรรม สมควรให้รถบรรทุกเล็กที่มีน้าหนักไม่เกินหนึ่งพั นหกร้อยกิโลกรัม
สามารถใช้ทางเดินรถขวามือได้ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๙ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ว่าด้วยจราจรทางบก ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ [๕๖]
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนที่ ๓๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๓๒/๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔)
โดยที่คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติได้พิจารณาเห็นว่า ในปัจจุบันกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก
ได้บัญญัติให้อานาจเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจเคลื่อนย้ายรถที่จอดหรือหยุดโดยฝ่าฝืน
กฎหมายได้ แต่ยังไม่เป็น การเพี ยงพอที่ จะให้ เจ้าของรถหรือ ผู้ ขับขี่ป ฏิ บั ติถูกต้อ งตามกฎหมาย สมควรเพิ่ ม
มาตรการให้เจ้าของรถหรือผูข้ ับขี่ต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการเคลื่อนย้ายหรือไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ รวมทั้งค่าดูแลรักษา
นั้นด้วย
ข้อ ๒ ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
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พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕[๕๗]
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๓๙/หน้า ๔๔/๖ เมษายน ๒๕๓๕)
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พ ระราชบัญ ญั ติฉบับนี้ คือ โดยที่พ ระราชบัญ ญั ติจราจรทางบก พ.ศ.
๒๕๒๒ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติบางประการแห่งพระราชบัญ ญัติดังกล่าวไม่เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ ในปัจจุบัน สมควรแก้ไขเพิ่ มเติมบทบัญ ญั ติแห่งพระราชบัญ ญั ติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการจราจร จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘[๕๘]
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒/ตอนที่ ๔๒ ก/หน้า ๑/๖ ตุลาคม ๒๕๓๘)
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔ ในกรณี ของรถยนต์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วก่อ นวันที่พ ระราชบัญ ญั ตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้ขับขี่
รถยนต์และคนโดยสารรถยนต์นั้น ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ เป็นเวลาสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบัน อุบัติเหตุจากการจราจรทางบก
มีผลต่อการพัฒนาประเทศโดยตรงและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจานวนสูงขึ้นเป็นอันมาก สมควรกาหนดมาตรการเพื่อ
สร้างความปลอดภัยและลดความรุนแรงของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ขับขี่รถยนต์และคนโดยสารรถยนต์ โดย
กาหนดให้ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะขับขี่รถยนต์ และต้องจัดให้คนโดยสาร
รถยนต์ ซึ่งนั่งที่นั่งตอนหน้าแถวเดียวกับที่นั่งผู้ขับขี่รถยนต์รัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะโดยสาร
รถยนต์ และคนโดยสารรถยนต์ดังกล่าวต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะโดยสารรถยนต์ด้วย
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒[๕๙]
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๒๐ ก/หน้า ๑๓/๒๕ มีนาคม ๒๕๔๒)
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นบน
ท้องถนนอันเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลต่าง ๆ นั้น มีสาเหตุส่วนหนึ่งเนื่องมาจากผู้ขับ
ขี่เมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นหรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทกลุ่มแอมเฟตามีนในขณะขับรถ แม้จะ
ได้มีการจับกุมปราบปรามและป้องกันมิให้ผู้ขับขี่เสพหรือเมาสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวในขณะขับรถแล้วก็ตาม แต่ก็
ปรากฏว่ายังมีผู้ ขับขี่ที่ฝ่ าฝืน อยู่ อี ก สมควรกาหนดให้ ผู้ ตรวจการตามกฎหมายว่าด้ว ยการขนส่ งทางบกและ
ผู้ตรวจการตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์มีอานาจดาเนินการเกี่ยวกับการทดสอบหรือการตรวจสอบของมึนเมาหรือ
สารเสพติดดังกล่าวในผู้ ขับขี่ได้เช่ นเดียวกับเจ้าพนักงานจราจรและพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้ว ย
การจราจรทางบกเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของเจ้าพนักงานดังกล่าวและปรับปรุงอานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
จราจร พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจการให้สามารถดาเนินการทดสอบหรือตรวจสอบ
ตลอดจนจับกุมปราบปราบผู้ขับขี่ซึ่งเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นหรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ ต่อจิตและประสาทกลุ่ม
แอมเฟตามีนในขณะขับรถให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทาให้เกิดความปลอดภัยในท้องถนนมากยิ่งขึ้น จึง
จาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐[๖๐]
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๑๐๑ ก/หน้า ๑/๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๐)
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓ ให้แก้ไขคาว่า “รถยนตร์” “รถจักรยานยนตร์ ” และ “เครื่อ งยนตร์ ” ในพระราชบัญ ญั ติ
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นคาว่า “รถยนต์” “รถจักรยานยนต์” และ “เครื่องยนต์” ทุกแห่ง
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันการโดยสารรถจักรยานยนต์เป็น
ที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย และจานวนอุบัติเหตุอันเนื่องจากรถจักรยานยนต์ได้เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนอันเนื่องมาจากการขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น หรือเสพยาเสพติดให้โทษ หรือ
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทได้เพิ่มสูงขึ้นด้วย สมควรกาหนดให้คนโดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกที่
จัดทาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อป้องกันอันตราย และกาหนดให้ความผิดของผู้ขับขี่ที่ได้ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมา
อย่างอื่น เป็นความผิดที่ไม่อาจว่ากล่าวตักเตือนหรือทาการเปรียบเทียบได้ รวมทั้งปรับปรุงบทกาหนดโทษสาหรับ
ความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น หรือเสพยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท ตลอดจนปรับปรุงประเภทของรถที่ใช้บรรทุกคน สัตว์ หรือสิ่งของให้ครอบคลุมถึงการบรรทุกของรถทุก
ประเภทด้วย จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๑[๖๑]
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๑ ก/หน้า ๑/๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑)
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบัน ผู้ขับขี่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะ
ขับรถ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนและก่อให้เกิดอั นตรายแก่ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ
บุ ค คล สมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ จ ราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่ อ ก าหนดห้ า มผู้ ขั บ ขี่ ใ ช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถ เว้นแต่ในกรณีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้อุปกรณ์เสริมสาหรับการสนทนา
โดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๘๗/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตารวจ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๗[๖๒]
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง/หน้า ๑๘/๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗)
ข้อ ๔ ให้บรรดา กฎกระทรวง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่ง ที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมี
การแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๗[๖๓]
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนที่ ๘๙ ก/หน้า ๑๑/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗)
หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบัญ ญั ติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันเมื่อเจ้าพนักงานจราจรหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่พบการกระทาความผิดของผู้ขับขี่ไม่ว่าด้วยตนเองหรือด้วยเครื่องอุปกรณ์ใด ๆ แล้วแต่ไม่อาจ
ออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ได้ในขณะนั้นเพราะไม่สามารถเรียกให้ผู้ขับขี่หยุดรถได้ ซึ่งส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร สมควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.
๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้เจ้าพนักงานจราจร
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่พบการกระทาความผิดดังกล่าวสามารถส่งใบสั่งไปยังภูมิลาเนาของเจ้าของรถหรือผู้
ครอบครองรถโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับได้ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗[๖๔]
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนที่ ๘๙ ก/หน้า ๑๔/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗)
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกาหนดมาตรการในด้าน
ความปลอดภัยเพื่อช่วยในการให้สัญญาณจราจรและสมควรกาหนดข้อสันนิษฐานว่าผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมา
สุราหรือ ของเมาอย่างอื่น ในกรณีที่ไม่ยอมให้ทดสอบโดยไม่มีเหตุอันควร อันจะเป็นมาตรการในการป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากผู้ขับขี่รถขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙[๖๕]
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที่ ๗๑ ก/หน้า ๘/๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙)
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันได้มีการนาระบบการชาระเงิน
ด้วยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อการชาระค่าสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้น สมควรเพิ่มช่องทางการ
ช าระค่าปรั บตามใบสั่ งด้ว ยวิธีการดังกล่ าวในกรณี ที่ เจ้าพนักงานจราจรหรือ พนั กงานเจ้าหน้าที่ ไม่ เรียกเก็ บ
ใบอนุ ญ าตขั บ ขี่ เพื่ อ เป็ น การอ านวยความสะดวกให้ แก่ ผู้ ขั บ ขี่ ห รื อ เจ้ าของรถในการช าระค่ าปรั บตามใบสั่ ง
ประกอบกับได้มีการโอนกรมตารวจไปเป็นส านักงานตารวจแห่ งชาติ แ ล้ว สมควรแก้ไขการระบุชื ่อ ตาแหน่ง
“อธิบดีกรมตารวจ” ตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก เป็น “ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ” ในคราวเดียวกัน
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก[๖๖]
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๘๕ ง/หน้า ๓๖/๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐)
ข้อ ๔ บทบัญญัติในมาตรา ๑๔๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยคาสั่งนี้ มิให้ใช้บังคับกับใบสั่งที่เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้ก่อนวันที่คาสั่งนี้ใช้บังคับ
โดยให้นาบทบัญญัติในมาตรา ๑๔๑ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่คาสั่งนี้ใช้บังคับ มาใช้บังคับ
กับใบสั่งดังกล่าว
ข้อ ๕ ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคาสั่งนี้ได้
ข้อ ๖ คาสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
วิชพงษ์/ผู้จัดทา
๗ มกราคม ๒๕๕๘
ชวัลพร/เพิ่มเติม
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
ปริญสินยี ์/เพิ่มเติม
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐
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[๑]

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖/ตอนที่ ๘/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๒๙ มกราคม ๒๕๒๒
มาตรา ๔ (๓๖) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙
[๓] มาตรา ๔ (๔๐) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒
[๔] มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่ งชาติฉบับ ที่ ๘๗/๒๕๕๗ เรื่อง การ
แก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตารวจ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๗
[๕] มาตรา ๑๐ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
[๖] มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
[๗] มาตรา ๒๒ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
[๘] มาตรา ๒๔ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗
[๙] มาตรา ๓๔ (๕) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
[๑๐] มาตรา ๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๙
[๑๑] มาตรา ๓๘ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
[๑๒] มาตรา ๔๓ (๙) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๑
[๑๓] มาตรา ๔๓ ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒
[๑๔] มาตรา ๔๓ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒
[๑๕] มาตรา ๔๓ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒
[๑๖] มาตรา ๔๓ เบญจ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒
[๑๗] มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
[๑๘] มาตรา ๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
[๑๙] มาตรา ๕๕ (๘) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
[๒๐] มาตรา ๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
[๒๑] มาตรา ๕๙ วรรคสอง แก้ ไขเพิ่ มเติ ม โดยค าสั่ งหั ว หน้ า คณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรื่ อ ง
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
[๒๒] มาตรา ๕๙ วรรคสาม แก้ ไขเพิ่ ม เติ มโดยคาสั่ งหั ว หน้ า คณะรัก ษาความสงบแห่ งชาติ ที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรื่ อ ง
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
[๒๓] มาตรา ๕๙ วรรคสี่ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรื่ อ ง
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
[๒๔] มาตรา ๗๑ (๓) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
[๒๕] มาตรา ๗๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
[๒๖] มาตรา ๑๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
[๒๗] มาตรา ๑๒๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘
[๒๘] มาตรา ๑๒๓ วรรคสอง แก้ ไขเพิ่ มเติ มโดยคาสั่งหั วหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อ ง
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
[๒๙] มาตรา ๑๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
[๓๐] มาตรา ๑๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
[๓๑] มาตรา ๑๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
[๒]
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[๓๒]

มาตรา ๑๔๐ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๗
มาตรา ๑๔๐ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
[๓๔] มาตรา ๑๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
[๓๕] มาตรา ๑๔๑ (๓) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙
[๓๖] มาตรา ๑๔๑/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
[๓๗] มาตรา ๑๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗
[๓๘] มาตรา ๑๔๓ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
[๓๙] มาตรา ๑๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
[๔๐] มาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
[๔๑] มาตรา ๑๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
[๔๒] มาตรา ๑๕๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
[๔๓] มาตรา ๑๕๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒
[๔๔] มาตรา ๑๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
[๔๕] มาตรา ๑๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๑
[๔๖] มาตรา ๑๕๗/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
[๔๗] มาตรา ๑๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
[๔๘] มาตรา ๑๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
[๔๙] มาตรา ๑๖๐ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
[๕๐] มาตรา ๑๖๐ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
[๕๑] มาตรา ๑๖๐ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
[๕๒] มาตรา ๑๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
[๕๓] มาตรา ๑๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
[๕๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖/ตอนที่ ๒๑๑/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๒
[๕๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๓/ตอนที่ ๑๘๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๙
[๕๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนที่ ๓๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๓๒/๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔
[๕๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๓๙/หน้า ๔๔/๖ เมษายน ๒๕๓๕
[๕๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๒/ตอนที่ ๔๒ ก/หน้า ๑/๖ ตุลาคม ๒๕๓๘
[๕๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๒๐ ก/หน้า ๑๓/๒๕ มีนาคม ๒๕๔๒
[๖๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๑๐๑ ก/หน้า ๑/๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๐
[๖๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๑ ก/หน้า ๑/๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
[๖๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง/หน้า ๑๘/๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
[๖๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนที่ ๘๙ ก/หน้า ๑๑/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
[๖๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนที่ ๘๙ ก/หน้า ๑๔/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
[๖๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที่ ๗๑ ก/หน้า ๘/๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
[๖๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๘๕ ง/หน้า ๓๖/๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
[๓๓]

สื่อประกอบหลักสูตร ส่งเสริมวินัยจราจรของเยาวชน ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 51

อ้างอิง
- พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522. สืบค้นเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2561 จาก
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พระราชบัญญัติ กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ทางหลวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๓๕สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕
ที่ ๔๗ ในรัชกาลปัจจุบกันา
สํเป็านันกปีงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จพระปรมิกนาทรมหาภูมิพลอดุ
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้
าฯ
สํานัพระบาทสมเด็
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัลกยเดช
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ให้ประกาศว่า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยทางหลวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทําหน้าสํทีา่รนััฐกสภา
ดังต่อไปนี้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕”

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๓ ให้ยกเลิสํากนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้สํนาไป
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕
สํานั(๒)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่มเติมประกาศของคณะปฏิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ลงวันที่ ๒๘
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ
วัติ ฉบับที่ ๒๙๕

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๒๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘
พฤศจิกายน พ.ศ.
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.ก๒๕๓๐
สํานัก๒๕๑๕
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
ญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๔ ในพระราชบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

“ทางหลวง” หมายความว่า ทางหรือถนนซึ่งจัดไว้ เพื่อประโยชน์ในการจราจร
สํานักไม่งานคณะกรรมการกฤษฎี
สาธารณะทางบก
ว่าในระดับพื้นดิน ใต้หการือเหนือพื้นดิสํนานัหรืกงานคณะกรรมการกฤษฎี
อใต้หรือเหนืออสังหาริกมาทรัพย์อย่างอื่น
นอกจากทางรถไฟ และหมายความรวมถึงที่ดิน พืช พันธุ์ไม้ทุกชนิด สะพาน ท่อหรือรางระบายน้ํา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นดิน เขื่อสํนานัรัก้วงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
อุโมงค์ ร่องน้ํา กําแพงกั
หลักสํารวจ หลักเขตกาหลักระยะป้าสํยจราจร
เครื่องหมาย กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๕๒/หน้า ๖/๑๘ เมษายน ๒๕๓๕
๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา
กา ๔ บทนิยามคํ
สํานัาว่กางานคณะกรรมการกฤษฎี
านัตกิทงานคณะกรรมการกฤษฎี
“ทางหลวง” แก้ไขเพิ่มเติกมาโดยพระราชบัญสํญั
างหลวง (ฉบับที่ ๒) กา
พ.ศ. ๒๕๔๙

-๒-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จราจร เครื่องหมายสัญญาณ เครื่องสัญญาณไฟฟ้า เครื่องแสดงสัญญาณที่จอดรถ ที่พักคนโดยสาร ที่
สํานักพังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าหรับขนส่สํางนัข้กางานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กริมทาง เรือหรือพาหนะสํ
มฟาก ท่าเรือสําหรับขึก้นาหรือลงรถ และอาคารหรื
อสิ่งอื่น
อันเป็นอุปกรณ์งานทางบรรดาที่มีอยู่หรือที่ได้จัดไว้ในเขตทางหลวงเพื่อประโยชน์แก่งานทางหรือผู้ใช้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทางหลวงนั้นด้วยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“งานทาง” หมายความว่า กิจการใดที่ทําเพื่อหรือเนื่องในการสํารวจการก่อสร้าง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การขยาย การบูรณะ หรือการบํารุงรักษาทางหลวง หรือการจราจรบนทางหลวง
หมายความว่กาา ส่วนหนึ่งของทางหลวงที
่ทําหรือจัดไว้เพืก่อา การจราจร
สํ“ทางจราจร”
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ของยานพาหนะ
“ทางเท้
ส่วนหนึ่งของทางหลวงที
บคนเดิน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาา” หมายความว่
สํานัากงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่ทําหรือจัดไว้สสํําานัหรักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๓
“ทางขนาน” (ยกเลิก)
สํ“ไหล่
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ทาง” หมายความว่า กส่าวนหนึ่งของทางหลวงที
่อยู่ติดต่อกับทางจราจรทั
้งสอง
ข้าง
๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาาด้วยรถยนต์สํรถตามกฎหมายว่
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
“ยานพาหนะ”
หมายความว่
า รถตามกฎหมายว่
า
ด้วยการขนส่งทางบก รวมทั้ งเครื่องจักร เครื่ องกล และสิ่งอื่นใดที่เคลื่อนที่ไปได้บนทางหลวงใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ลักษณะเดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“ผู้อํานวยการทางหลวง”
หมายความว่า บุคคลซึ่งมีอํานาจและหน้
าที่หรือได้รับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แต่งตั้งให้ควบคุมทางหลวงและงานทางเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเฉพาะท้องถิ่นใดท้องถิ่น
หนึ่ง หรือเฉพาะสายใดสายหนึ
่ง ตามพระราชบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“เจ้าพนักงานทางหลวง” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานทาง
่อปฏิบัติการตามพระราชบั
ญญัสํตาินนัี้ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักหลวงเพื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงคมนาคมและรั ฐ มนตรี ว่ า การ
สํานักกระทรวงมหาดไทยรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กษาการตามพระราชบั
ญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวกักบาราชการของกระทรวงนั
้น และให้
มีอํานาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานทางหลวงกับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่องดังต่อไปนี้
(๑) กํากหนดอั
ของยานพาหนะ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ตราความเร็
สํานักวงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) จั ดทํา ปั ก ติดตั้ งป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร เครื่ องหมายสัญญาณหรือ
สัญญาณอย่างอื่นสํขีานัดกเส้งานคณะกรรมการกฤษฎี
น เขียนข้อความ หรือกเครื
หรับการจราจรบนทางหลวง
า ่องหมายอื่นสํใดสํ
านักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
(๓) กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วให้ใช้บังสํคัานับกได้งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กฎกระทรวงนั
้น เมื่อสํได้านัปกระกาศในราชกิ
จจานุเบกษาแล้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาส่วนที่ ๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

บททั่วไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๓

๒๕๔๙

มาตรา ๔ บทนิยามคําว่า “ทางขนาน” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๔

มาตรา ๔ บทนิยามคําว่า “ยานพาหนะ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
สํานัก๒๕๔๙
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

-๓-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประเภทของทางหลวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๕

๖ ทางหลวงมี ๕ ประเภท
คือ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

(๑) ทางหลวงพิเศษ
(๒) ทางหลวงแผ่
นดินสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) ทางหลวงชนบท
สํ(๔)
านักทางหลวงท้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องถิ่น
(๕) ทางหลวงสัมปทาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๗๖ ทางหลวงพิเศษ คือ ทางหลวงที่จัดหรือทําไว้เพื่อให้การจราจรผ่านได้
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตลอดรวดเร็วเป็นสํพิานัเศษ
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดและได้
ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงพิเศษโดย
กรมทางหลวงเป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างสําขยาย
บูรณะ และบํารุงรักษา รวมทั้งควบคุ
มให้มีการเข้าออก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้เฉพาะโดยทางเสริมที่เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงพิเศษตามที่กรมทางหลวงจัดทําขึ้นไว้เท่านั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๘ ทางหลวงแผ่นดิน คือ ทางหลวงสายหลักที่เป็นโครงข่ายเชื่อมระหว่าง
จังหวัด อําเภอ ตลอดจนสถานที
่ทสําี่สนัํากคังานคณะกรรมการกฤษฎี
ญ ที่กรมทางหลวงเป็นกผูา้ดําเนินการก่อสํสร้
ขยาย บูรณะ
สํานักภาค
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักางงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
และบํารุงรักษา และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงแผ่นดิน
มาตรา ๙๗ ทางหลวงชนบท คือ ทางหลวงที่กรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ดําเนินการ
สํานักก่งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ารุงรักษา สํและได้
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อสร้าง ขยาย บูรณะและบํ
ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงชนบท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๐ ทางหลวงท้องถิ่น คือ ทางหลวงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
้ดําเนินการก่อสร้าง ขยาย
งรักษา และได้ลงทะเบีกยานไว้เป็นทางหลวงท้
องถิ่น
สํานักผูงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บูรณะ และบํ
สํานัากรุงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๙

๑๑ (ยกเลิก) กา
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัมกงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรากา๑๒ ทางหลวงสั
ปทาน คือ ทางหลวงทีก่ราัฐบาลได้ให้สัมสํปทานตามกฎหมาย

ว่าด้วยทางหลวงที่ได้รับสัมปทาน และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทางหลวงสัมปทาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๕
มาตรา
ญญัติทางหลวง ก(ฉบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๖ แก้ไขเพิ่มเติสํมาโดยพระราชบั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๖
มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๗
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญญัติทางหลวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ กา
๘
มาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๙
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๑๑ ยกเลิกโดยพระราชบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา
ญญัติทางหลวง (ฉบับกทีา่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

-๔-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยนไว้ ดังต่อไปนี
สํานั้กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรากา๑๓๑๐ ทางหลวงประเภทต่
าง ๆ ให้ลงทะเบี

(๑) ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปทาน อธิบดีกรมทางหลวง
สํานัยนไว้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
เป็นผู้จัดให้ลงทะเบี
ณ กรมทางหลวง กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๒) ทางหลวงชนบท อธิบดีกรมทางหลวงชนบทเป็นผู้จัดให้ลงทะเบียนไว้ ณ กรม

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ทางหลวงชนบท
จังหวัด

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

องถิ่น ผู้ว่าราชการจั
งหวัดสํเป็านันกผูงานคณะกรรมการกฤษฎี
้จัดให้ลงทะเบียนไว้ ณกา ศาลากลาง
สํ(๓)
านักทางหลวงท้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

ให้รัฐมนตรี
นทางหลวงตาม (๑) ในราชกิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ประกาศทะเบี
สํานักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา จจานุเบกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งตั้งผู้อํานวยการทางหลวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๑๔ รัฐมนตรีมีอํานาจแต่
การแต่งตัก้งานั้นจะจํากัด

ให้เป็นผู้อํานวยการทางหลวงเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเฉพาะท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง หรือ
สํานักเฉพาะสายใดสายหนึ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
่งก็กได้า

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๑๑

กา
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่รัฐมนตรียังไม่ได้แสําต่นังกตังานคณะกรรมการกฤษฎี
้งผู้อํานวยการทางหลวงตามมาตรา
๑๔ ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้อํานวยการทางหลวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) อธิบดีกรมทางหลวงเป็นผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทาง
หลวงสัมปทาน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) อธิบดีกรมทางหลวงชนบทเป็นผู้อํานวยการทางหลวงชนบท
(๓) นายกองค์
การบริสําหนัารส่
วนจังหวัด นายกเทศมนตรี
นายกองค์
ารบริหารส่วน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ตําบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจั
ดตั้ง แล้วแต่กรณี เป็กนาผู้อํานวยการทางหลวงท้
องถิ่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัมกีองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา๑๖ ให้รัฐมนตรี
ํานาจสั่งเปลี่ยนประเภททางหลวงดั
งต่สํอานัไปนี
้

(๑) ทางหลวงที่อยู่ในอํานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเดียวกัน ให้รัฐมนตรีว่าการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กระทรวงนั้นเป็นผู้มีอํานาจสั่งเปลี่ยน
(๒) ทางหลวงที
่อยู่ในอํ
ฐมนตรีว่าการต่กาางกระทรวงกันสําให้
ัฐมนตรีว่าการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําานันาจของรั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักรงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กระทรวงซึ่งเป็นผู้รับการเปลี่ยนประเภททางหลวงเป็นผู้มีอํานาจสั่งเปลี่ยน
เปลี่ยนประเภททางหลวงตามวรรคหนึ
ว ให้แก้ไขทะเบียนให้กถาูกต้อง
สํเมืานั่อกได้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานั่งแล้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
การสั่งเปลี่ยนทางหลวงประเภทอื่นเป็นทางหลวงพิเศษหรือการสั่งเปลี่ยนทางหลวง
สํานักพิงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่น ให้ประกาศในราชกิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เศษเป็นทางหลวงประเภทอื
จจานุเบกษา กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๑๗ ในกรณี ที่มีปกัญาหาว่ าทางหลวงสายใดเป็
นทางหลวงประเภทใด
ให้

รัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๐
มาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๑๑ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านัมกโดยพระราชบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
สํานั๒๕๔๙
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มสํเติ
ญญัติทางหลวง

-๕-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๑๘ บุ ค คลซึ่ ง ก่ อ สร้ า งทางขึ้ น อาจร้ อ งขอให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ต ามมาตรา ๑๓
สํานักลงทะเบี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํแต่
านัเกจ้งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กา
ยนทางนั้นเป็นกทางหลวงได้
าหน้าที่ดังกล่าวจะรับกลงทะเบี
ยนให้สํไาด้นัตก่องานคณะกรรมการกฤษฎี
เมื่อบุคคลซึ่ง
ก่อสร้างทางนั้นได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ได้กําหนดไว้แล้ว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การกํากับ ตรวจตราและควบคุมทางหลวงและงานทาง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรากา๑๙ ให้อธิบสํดีากนัรมทางหลวงเป็
นเจ้าหน้ากทีา่กํากับ ตรวจตราและควบคุ
มทาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หลวงและงานทางที่เกี่ยวกับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๐

๑๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ให้อธิบดีกรมทางหลวงชนบทเป็นเจ้าหน้าที่กํากับ ตรวจตราและ

สํานักควบคุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มทางหลวงและงานทางที
่เกี่ยวกับสําทางหลวงชนบท

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๑๓

านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๒๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วสํนจั
งหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นายกเมืองพัทยา หรือผู้บริหารสู
งสุดขององค์กร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นเจ้าหน้าที่กํากับ ตรวจตราและควบคุม
ทางหลวงและงานทางที
่เกี่ยวกับทางหลวงท้อกงถิา ่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรากา๒๒ ให้ผู้อํานวยการทางหลวงหรื
อผู้ซึ่งได้กราับมอบหมายจากผู
ํานวยการทาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก้องานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หลวงมีอํานาจและหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจตรายานพาหนะที่เดินบนทางหลวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
และการจราจรบนทางหลวงให้
เ ป็ น ไปตามพระราชบั
ญสํญัานัตกิ นงานคณะกรรมการกฤษฎี
ี้ เว้ น แต่ ก รณี ที่ ไ ม่ ไ ด้กบาั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
พระราชบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๓ ให้เจ้าพนักงานทางหลวงมีอํานาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) ตรวจตราดูแลมิให้มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้
(๒) เรีกยากยานพาหนะให้
ยุดเพื่อทําการตรวจสอบในกรณี
ที่เชื่อสํว่านัากมีงานคณะกรรมการกฤษฎี
การกระทําอัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักหงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา
เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
บกุมผู้กระทําความผิดกตามพระราชบั
ินี้ในขณะกระทําความผิ
สํ(๓)
านักจังานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํญานัญักตงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ดเพื่อส่งให้
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจดําเนินคดีต่อไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บัติหน้าที่ตสํามวรรคหนึ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัตกรประจํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ในการปฏิ
่งให้เจ้าพนักงานทางหลวงแสดงบั
าตัวต่อผู้
ซึ่งเกี่ยวข้อง
สํบัาตนัรประจํ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
าตัวเจ้าพนักงานทางหลวงให้
เป็นสํไปตามแบบที
่กําหนดในกฎกระทรวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๒
มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๑๓ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านัมกโดยพระราชบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
สํานั๒๕๔๙
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๒๑ แก้ไขเพิ่มสํเติ
ญญัติทางหลวง

-๖-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานทางหลวงเป็น
สํานักเจ้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา บทางหลวงพิ
สําเนัศษ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๒๕ ในส่วนที่เกี่ยวกั
ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวง

สัมปทาน ให้อธิบดีกรมทางหลวงมีอํานาจกําหนดมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงและงานทาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รวมทั้งกําหนดเขตทางหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวต้นไม้ และเสาพาดสาย

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๑๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๖ ในส่วนที่เกี่ยวกับทางหลวงชนบทและทางหลวงท้องถิ่น ให้อธิบดีกรม
มีอํานาจกํ
กษณะของทางหลวงและงานทาง
้งกําหนดเขต
สํานักทางหลวงชนบท
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าหนดมาตรฐานและลั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํารวมทั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ทางหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวต้นไม้ และเสาพาดสาย ตลอดจนควบคุมในทางวิชาการและอบรม
สํานั่ยกวกั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างเกี
บทางหลวงและงานทาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา๒๗ นอกจากทางหลวงสั
มปทาน การสร้กาางทางหลวงประเภทใดขึ
้นใหม่หรือ

ขยายเขตทางหลวงประเภทใด ให้เป็นอํานาจและหน้าที่ของผู้อํานวยการทางหลวงประเภทนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๘ ในกรณีจสํําานัเป็กนงานคณะกรรมการกฤษฎี
เพื่อประโยชน์แก่งานทางหรื
อการจราจรบนทางหลวง
ให้
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงมีอํานาจปิดการจราจรบน
ทางหลวงนั้นทั้งสายหรื
อบางส่วนเป็นการชั่วกคราว
ยบปฏิบัติสําหรับให้เจ้กาาพนักงานปิด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า และวางระเบี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
การจราจรเป็นครั้งคราวเพื่อความปลอดภัยได้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๙ ในกรณีจําเป็นเพื่อประโยชน์แก่งานทาง ให้ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู
้อํานวยการทางหลวงมีกาอํานาจ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) ใช้ที่ดินริมทางหลวงซึ่งปราศจากสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความครอบครองของบุคคล
สํานักใดเป็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นการชั่วคราว กา
(๒) ใช้และเข้าครอบครองวัตถุสําหรับใช้งานทางซึ่งอยู่ในที่ดินของบุคคลใดเป็นการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ชั่วคราว รวมทั้งทําทางผ่านเข้าไปในที่ดินใด ๆ เพื่อใช้และเข้าครอบครองวัตถุสําหรับใช้งานทางได้ด้วย
ก่อนทีก่จา ะกระทําการตาม
(๑) หรือ (๒) ให้ผู้อํากนวยการทางหลวงหรื
อผู้ซึ่งได้รั บ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา๓๐ เพื่อประโยชน์
ในการป้องปัดภัยพิบกัตาิสาธารณะอันสํมีามนัาเป็
นการฉุกเฉิน

ให้ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงมีอํานาจใช้ที่ดินหรือเข้า
นักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า เคียงกับ
ครอบครองวัตถุสสํําาหรั
ใช้งานทางซึ่งอยู่ในความครอบครองของบุ
คคลใดในบริเวณหรือกใกล้
บริเวณที่เกิดภัยพิบัตินั้นได้เท่าที่จําเป็น เพื่อประโยชน์แก่งานทาง และมีอํานาจเกณฑ์แรงราษฎร สัตว์
สํานักพาหนะหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านักกรงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อยานพาหนะกาตลอดจนเครื่อสํงจั
เครื่องมือ และเครื่องอุกาปกรณ์สําหรับสํใช้านังกานทางได้
ด้วย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๔ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านัมกโดยพระราชบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
สํานั๒๕๔๙
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๒๖ แก้ไขเพิ่มสํเติ
ญญัติทางหลวง

-๗-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งและอัตราค่าจ้างหรือค่าตอบแทน ให้เป็นไปตามที่กําหนด
สํานักในพระราชกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา กา
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
๓๑ เพื่อประโยชน์กในการป้
องปัดสํภัายนัพิกบงานคณะกรรมการกฤษฎี
ัติสาธารณะอันมีมาเป็กนา การฉุกเฉิน

ให้อธิบดีกรมทางหลวงมีอํานาจเข้าครอบครองทางหลวงสัมปทาน และในการนี้ให้สิทธิและอํานาจสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การของผู้รับสัมปทานตกมาอยู่กับอธิบดีกรมทางหลวงทั้งหมด จนกว่าภัยพิบัตินั้นจะหมดไป

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๑๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๒ เพื่อประโยชน์แก่งานทาง ให้ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับ
้อํานวยการทางหลวง
นาจทําหรือแก้ทางระบายน้
หรือทํา
สํานักมอบหมายจากผู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํมีานัอกํางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ําที่ไหลผ่าสํนทางหลวง
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หรือแก้ทางระบายน้ําออกจากทางหลวงเพื่อไปสู่แหล่งน้ําสาธารณะที่ใกล้เคียงตามความจําเป็นได้
สํให้
านัผกู้ องานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บสํมอบหมายจากผู
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ํ า นวยการทางหลวงหรื
้ อํ า นวยการทางหลวง
ประกาศแนวเขตที่ จ ะทํ า หรื อ แก้ท างระบายน้ํ า พร้ อ มทั้ ง แผนผั ง แสดงแนวเขตดัง กล่า ว และปิ ด
สํานักประกาศไว้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั้ นกและให้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ในบริเวณทีก่จาะกระทําการนั
มีหนังสือแจ้งเจ้กาา ของหรือผู้ครอบครองที
่ดินหรื อ
ทรัพย์สินในแนวเขตดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน ก่อนการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จากผู้มีส่วนได้เสีสํยาและหน่
วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิ
จารณาจัดทําหรือแก้ทางระบายน้ํา
ของผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รสํับามอบหมายจากผู
้อํานวยการทางหลวง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เมื่อได้รับฟังความคิดเห็นตามวรรคสองแล้ว ให้ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผู้อสํําานวยการทางหลวงกํ
าหนดแนวเขตที
่จะทํสําาหรื
แก้ทางระบายน้ํา และมี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กาหนังสือแจ้ง
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือทรัพย์สินทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนเข้าดําเนินการ
เจ้าของหรือผู้ครอบครองที
่ดินหรื
พย์สินมีสิทธิอุทธรณ์ตกา่อรัฐมนตรีได้ภสํายในสามสิ
บวันนับ
สํานักและให้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัอกทรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
แต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
สํในกรณี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
จํ า เป็ น ต้ อ งป้ อ งปักดาภั ย พิ บั ติ ส าธารณะอั
น มี ม าเป็ น การฉุ กกเฉิา น และเพื่ อ
ประโยชน์แก่งานทาง ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงมี
สํานักอํงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
านาจดําเนินการตามวรรคหนึ
่งได้ทันสํทีานัแต่กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้กเาจ้าของหรือผู้คสํรอบครองที
่ดินหรือ
ทรัพย์สินนั้นทราบโดยเร็ว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งและวรรคสี่ ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับ
้อํานวยการทางหลวงต้
ตรประจําตัวต่อผู้ซกึ่งาเกี่ยวข้อง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักมอบหมายจากผู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํอางแสดงบั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๓๓ ในกรณีที่มีความเสี
าของหรือผู้ครอบครองที
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยหายเกิดสํแก่
านัเกจ้งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ดิน หรือผู้

ทรงสิทธิอื่นเนื่องจากการกระทําของผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการ
สํานักทางหลวงตามมาตรา
งานคณะกรรมการกฤษฎี๒๙
กา (๑) หรือ (๒)สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานนักําบทบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๓๐ วรรคหนึ่ง หรืกอามาตรา ๓๒ ให้
ญญัติของ
กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการกําหนดค่าทดแทนมาใช้บังคับโดย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อนุโลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก้องานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา๓๔ ผู้อํานวยการทางหลวงหรื
อผู้ซึ่งได้รกับา มอบหมายจากผู
ํานวยการทาง

หลวงมีอํานาจทําสํงานทางเพื
่อเชื่อม ผ่าน ทับ ข้าม หรือลอดทางรถไฟหรื
อทางน้ําได้ แต่ต้องแจ้งเป็น
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๕ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านัมกโดยพระราชบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
สํานั๒๕๔๙
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มสํเติ
ญญัติทางหลวง

-๘-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หนังสือพร้อมทั้งส่งสําเนาแบบก่อสร้างให้ผู้ควบคุมการรถไฟ หรือทางน้ํานั้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
สํานักสามสิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บวัน
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อธิบดีกรมทางหลวงมี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๓๕ ในกรณีที่เห็นสมควร
อํานาจสร้างทางหลวงพิ
เศษ

หรือทางหลวงแผ่นดินเพื่อเชื่อม ผ่าน ทับ ข้าม หรือลอดทางหลวงประเภทอื่นได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ทาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หลวงประเภทอื่นนั้นทั้งสายหรือบางส่วนอยู่ในการกํากับ ตรวจตราและควบคุมของอธิบดีกรมทาง
หลวงหรือผู้ซึ่งได้รสํับานัมอบหมายจากอธิ
บดีกรมทางหลวง
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรากา๓๖
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี

๑๖

วัตถุ สํเครื
งจักร เครื่องมือ และเครื
ใช้งานทางซึ่ง
านัก่องานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่องอุปกรณ์สสํําาหรั
นักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เป็นกรรมสิทธิ์ของทางราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แห่งการบังคับคดีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ส่วนที่ ๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การควบคุม การรักษา การขยายและสงวนเขตทางหลวง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๑
การควบคุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา มทางหลวงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๗ ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงเพื่อเป็น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นหนั งสื อจากผู
สํานัก้ องานคณะกรรมการกฤษฎี
กาอผู้ซึ่ งได้ รั บ
ทางเข้าออกทางหลวง
เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็
ํานวยการทางหลวงหรื
มอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวง ในการอนุญาต ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
สํานักจากผู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานั่อกนไขอย่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
้อํานวยการทางหลวงจะกํ
าหนดเงื
างใดก็ได้ รวมทัก้งามีอํานาจกําหนดมาตรการในการ
จัดการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติภัย และการติดขัดของการจราจร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีความจําเป็นแก่งานทางหรือเมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับ
ญ าตได้ ก ระทํ า การผิกาด เงื่ อ นไขที่ กสํํ าาหนดในการอนุ
ญ าต ผู้ อํ ากนวยการทางหลวงหรื
อ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ
สํานักอนุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได้
ถนน หรือสิ่งอื่นใดที่สกร้าางขึ้นโดยไม่ไสํด้ารนัับกอนุ
ญาตหรือไม่ปฏิบัติตกามเงื
สํทาง
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่อนไขที่
กําหนด ให้ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงมีอํานาจสั่งให้
สํานักผูงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา น สมควร ถ้สําาไม่
นักปงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
้ ก ระทํ า การดั ง กล่ า วรืกา้ อ ถอนหรื อ ทํสําานัลายภายในกํ
า หนดเวลาอั
ฏิ บั ติ ต ามให้
ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางรื้อถอนหรือทําลาย โดยผู้นั้นจะ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เรียกร้องค่าเสียหายไม่
ได้ และต้องเป็นผู้เสียค่กาาใช้จ่ายในการนัสํา้นนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่งใดในเขตทางหลวงในลั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา๓๘ ห้ามมิให้สํผานัู้ใดติ
ดตั้ง แขวน วางหรือกองสิ
กษณะ

ที่เป็นการกีดขวางหรื
ออาจเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะ หรือในลั
กษณะที่จะทําให้เกิดความเสียหายแก่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๖ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านัมกโดยพระราชบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
สํานั๒๕๔๙
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๓๖ แก้ไขเพิ่มสํเติ
ญญัติทางหลวง

-๙-

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ทางหลวงหรือความไม่สะดวกแก่งานทาง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อํานวยการทางหลวง
สํานักหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ผู้อํานวยการทางหลวงหรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู
้อํานวยการทางหลวงในการอนุ
ญาต
อผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้
สํการอนุ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าผู้ได้รับ
ญาตตามวรรคหนึ่ง กเมืา ่อมีความจําสํเป็านันกแก่
งานทางหรือเมื่อปรากฏว่
อนุ ญ าตได้ ก ระทํ า การผิ ด เงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในการอนุ ญ าต ผู้ อํ า นวยการทางหลวงหรื อ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได้
ที่การกระทําตามวรรคหนึ
ได้รับอนุญาตหรือกไม่า ปฏิบัติตาม
สํในกรณี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่งได้กระทํ
สําานัโดยไม่
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
เงื่อนไขที่กําหนด ให้ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงมี
านาจสั่งให้ผู้กระทําการดั
ลาย หรือขนย้ายสิ่งที่ตกิดา ตั้ง แขวน วางหรื
กองอยู่ภายใน
สํานักอํงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งกล่าวรื้อถอน
สํานัทํกางานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กํ า หนดเวลาอั น สมควร ถ้ า ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม ผู้ อํ า นวยการทางหลวงหรื อ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายจาก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ โดยผู้นั้น
ผู้อํานวยการทางหลวงมี
อํานาจรื้อถอน ทําลายกาหรือขนย้ายสิสํ่งาทีนั่ตกิดงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตั้ง แขวน วางหรือกองอยู
จะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๙ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการปิดกั้นทางหลวง หรือวางวัตถุที่แหลมหรือมีคม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือนําสิ่งใดมาขวางหรือวางบนทางหลวง หรือกระทําด้วยประการใด
ๆ บนทางหลวงในลักษณะที่
อาจเกิดอันตรายหรือเสียหายแก่ยานพาหนะหรื
อบุคคล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๗

๓๙/๑ ห้ามมิให้กผาู้ใดระบายน้ําสํลงในเขตทางหลวงอั
นอาจจะก่
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อให้เกิ ด

ความเสียหายแก่ทางหลวง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับ
้อํานวยการทางหลวง
ญาต ผู้อํานวยการทางหลวงหรื
อผูสํ้ซานัึ่งกได้งานคณะกรรมการกฤษฎี
รับมอบหมาย
สํานักมอบหมายจากผู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํในการอนุ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา
จากผู้อํานวยการทางหลวงจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้
สํการอนุ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าผู้ได้รับ
ญาตตามวรรคหนึ่ง กเมืา ่อมีความจําสํเป็านันกแก่
งานทางหรือเมื่อปรากฏว่
อนุญาตได้กระทําผิดเงื่อนไขที่กําหนดในการอนุญาต ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
สํานักจากผู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํายนัก็กไงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
้อํานวยการทางหลวงจะเพิ
กถอนเสี
ด้
การระบายน้ํ าที่ ก ระทํา โดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตหรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติต ามเงื่อ นไขที่ กํ า หนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงมีอํานาจสั่งให้ผู้กระทําการ
งกล่าวงดเว้นการระบายน้
นที หรือให้รื้อถอนหรื
ําภายใน
สํานักดังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ําลงในเขตทางหลวงทั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อปิดกั้นทางระบายน้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เวลาอันสมควร ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทาง
หลวงมีอํานาจรื้อสํถอนหรื
อปิดกั้นทางระบายน้กาําดังกล่าวได้ โดยผู
้นั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ได้และ
ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๐ ห้ามมิให้ผู้ใดทําให้เสียหาย ทําลาย ซ่อนเร้น เปลี่ยนแปลง ขีดเขียน
สํานักหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญญาณ
เคลื่อนย้าย รื้อถอน
อทําให้ไร้ประโยชน์ซกึ่งาเครื่องหมายจราจร
ป้ายจราจร เครื่องหมายสั
เครื่องหมายสัญญาณไฟฟ้า เครื่องแสดงสัญญาณ อุปกรณ์อํานวยความปลอดภัย รั้ว หลักสํารวจ หลัก
สํานักเขต
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือหลักระยะ ซึ่งเจ้กาาหน้าที่ได้ติดตัสํา้งนัหรืกงานคณะกรรมการกฤษฎี
อทําให้ปรากฏในเขตทางหลวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๗ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๓๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบั
ญญัติทางหลวง (ฉบักบาที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

- ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๑ ผู้ อํ า นวยการทางหลวงมี อํ า นาจห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ดหยุ ด จอด หรื อ กลั บ
สํานักยานพาหนะใด
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัทกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัวนได้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ๆ บนทางจราจรหรื
อไหล่
างในทางหลวงสายใดทักา้งสายหรือบางส่
โดยทําเป็น
ประกาศหรือเครื่องหมายให้ปรากฏไว้ในเขตทางหลวงนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๒๑๘ ในกรณียานพาหนะใด ๆ เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์เกิดขัดข้อง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือชํารุดบนทางจราจรจนไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้ ผู้ใช้ยานพาหนะซึ่งอยู่ในวิสัยและพฤติการณ์ที่
สามารถเคลื่อนทีสํ่ยาานพาหนะนั
้นได้ต้องนํายานพาหนะนั
้นเข้สําาจอดบนไหล่
ทาง หรือถ้าไม่กมาีไหล่ทาง ให้
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
จอดชิดซ้ายสุดในลักษณะที่ไม่กีดขวางการจราจร และจะต้องนํายานพาหนะนั้นออกไปให้พ้นทาง
อไหล่ทางโดยเร็กาวที่สุด
สํานักจราจรหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าจําเป็นต้องหยุดหรือจอดยานพาหนะอยู่บนทางจราจรหรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อสัญญาณใด
สํานักๆงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ไหล่ทาง ผู้ใช้ยานพาหนะต้
องแสดงเครื่องหมายหรื
ให้เพียงพอที่ผู้ใช้ยานพาหนะอื
่นจะ
มองเห็นยานพาหนะที่หยุดหรือจอดอยู่ได้โดยชัดแจ้งในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตร และหาก
สํานักเกิงานคณะกรรมการกฤษฎี
า เพียงพอที่ผสํู้ใาช้นัยกานพาหนะอื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ดขึ้นในเวลาที่แสงสว่ากงไม่
่นจะมองเห็กนายานพาหนะทีสํ่หานัยุกดงานคณะกรรมการกฤษฎี
หรือจอดอยู่ได้
โดยชัดแจ้งในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรต้องเปิดหรือจุดไฟให้มีแสงสว่างเพียงพอที่จะเห็น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ยานพาหนะนั้นได้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให้ ผู้อํานวยการทางหลวงหรื
อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงมี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อํานาจเคลื่อนย้ายยานพาหนะตามวรรคหนึ่งได้ โดยนําความในมาตรา ๔๒/๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๑๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๒/๑ ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการ
อํานาจเคลื่อกนย้
่หยุดหรือจอดอยู่ในลักกาษณะที่อาจก่อสําให้นักเกิงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดอันตรายแก่
สํานักทางหลวงมี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ายยานพาหนะที
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ยานพาหนะอื่นหรือผู้ใช้ทาง หรือฝ่าฝืนบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ได้
สํการเคลื
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํ่ งานัผูก้ องานคณะกรรมการกฤษฎี
กาอผู้ ซึ่ งได้ รั บ
่อนย้ายยานพาหนะตามวรรคหนึ
ํานวยการทางหลวงหรื
มอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงไม่ต้องรับผิดชอบสําหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการ
สํานักปฏิ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าโดยจงใจหรื
สําอนัประมาทเลิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บัติตามวรรคหนึ่ง เว้กนาแต่ความเสียหายนั
้นจะเกิดขึ้นจากการกระทํ
นเล่อ
อย่างร้ายแรง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้ขับขี่หรือเจ้าของยานพาหนะต้องชําระค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะ
าดูแลรักษายานพาหนะระหว่
่อยู่ในความครอบครองของผู
้อํานวยการทางหลวงหรื
อผู้
สํานักตลอดจนค่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัากงทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวง ทั้งนี้ ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
่ได้จากผู้ขับขี่หรือเจ้าของยานพาหนะตามวรรคสาม
เป็นรายได้ทกี่ไาม่ต้องนําส่ง
สํเงิานันกทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กระทรวงการคลัง และให้นํามาเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามมาตรานี้ตามระเบียบที่อธิบดีกรมทาง
สํานักหลวงกํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
าหนด
ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือเจ้าของยานพาหนะไม่ชําระค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาตามวรรค
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํา้อนัํากนวยการทางหลวงมี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ดหน่วง
สาม ผู้อํานวยการทางหลวงหรื
อผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู
อํากนาจยึ
ยานพาหนะนั้นไว้ได้จนกว่าจะได้รับชําระค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาดังกล่าว โดยในระหว่างที่ยึด
สํานักหน่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อ นแล้ ว ผูสํา้ ขนัั บกขีงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ว งนั้ น ให้ คํ า นวณค่กาาดู แ ลรั ก ษาเป็สํนานัรายวั
น ถ้ า พ้ น กํ า หนดสามเดื
่ ห รื อ เจ้ า ของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๘
มาตรา ๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๑๙ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๔๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบั
ญญัติทางหลวง (ฉบักบาที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

- ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ยานพาหนะไม่ชําระค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาดังกล่าว ให้ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับ
สํานักมอบหมายจากผู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัอกํ างานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
้อํานวยการทางหลวงมี
นาจนํายานพาหนะนัก้นาออกขายทอดตลาดได้
แต่ต้องมี
หนังสือบอกกล่าวแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองยานพาหนะที่ปรากฏชื่อทางทะเบียน หากไม่ปรากฏชื่อ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้อํานวยการทางหลวงหรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ทางทะเบียน ให้ปสําิดนัประกาศไว้
ณ ที่ทําการของผู
อผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ผู้อํานวยการทางหลวง ทั้ งนี้ ก่อนวั นขายทอดตลาดไม่น้อยกว่าสามสิ บวัน เงินที่ได้จากการขาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาด ค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาที่ค้างชําระแล้ว เหลือ
เงินเท่าใดให้คืนแก่สําเจ้นัากของหรื
อผู้มีสิทธิที่แท้จริกงาต่อไป
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรากา๔๓ ห้ามมิใสํห้าผนัู้ใกดขุ
ด ขน ทําลายหรือทํากให้
หรือวัตถุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า เสียหายแก่สํทาางหลวง
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํ า หรั บ ใช้ ง านทาง เว้ น แต่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตเป็ น หนั ง สื อ จากผู้ อํ า นวยการทางหลวง หรื อ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มอบหมายจากผู้อสํําานวยการทางหลวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา๔๔ ห้ามมิให้สํผานัู้ใดซื
้อ ขาย แจกจ่าย หรือเรีกา่ยไรบนทางจราจรและไหล่
ทาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๔๕ ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งขยะมูลฝอย สํสิา่งนัปฏิ
กูล น้ําเสีย น้ําโสโครก เศษหิน ดิน
ทราย หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง หรื
อกระทําด้วยประการใด ๆ เป็นเหตุให้ขยะมู
ลฝอย สิ่งปฏิกูล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เศษหิน ดิน ทราย ตกหล่นบนทางจราจรหรือไหล่ทาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๖ ห้ามมิให้ผู้ใดขี่ จูง ไล่ต้อน ปล่อย หรือเลี้ยงสัตว์บนทางจราจร ทางเท้า
อไหล่ทาง เว้นแต่จะได้
บที่ผู้อํานวยการทางหลวงกํ
สํานักหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาปฏิบัติตามข้อสํบัานังกคังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าหนด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้อํานวยการทางหลวงมีอํานาจประกาศห้ามมิให้ผู้ใดขี่ จูง ไล่ต้อน ปล่อย หรือเลี้ยง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ว น ทั้ ง นีสํ้ าเว้นักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ง สื อ จาก
สั ต ว์ ใ นเขตทางหลวงสายใดทั
้ ง สายหรื อ บางส่
แต่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตเป็ นกหนั
ผู้ อํ า นวยการทางหลวงหรื อ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายจากผู้ อํ า นวยการทางหลวงในการอนุ ญ าต
สํานักผูงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าหนดเงื่อนไขอย่
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
้อํานวยการทางหลวงจะกํ
งใดก็ได้
ประกาศของผู้อํานวยการทางหลวงตามวรรคสอง ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรากา๔๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี

๒๐

ห้ามมิสํใาห้นัผกู้ใงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดสร้างอาคารหรือสิ่งอืก่นาใดในเขตทางหลวง
หรือรุกล้ําเข้า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ไปในเขตทางหลวง เว้ น แต่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตเป็ น หนั ง สื อ จากผู้ อํ า นวยการทางหลวงหรื อ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ
มอบหมายจากผู้อสํําานวยการทางหลวง
ในการอนุ
อผู้ซึ่งได้กราับมอบหมาย
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญาต ผู้อํานวยการทางหลวงหรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
จากผู้อํานวยการทางหลวงจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ รวมทั้งมีอํานาจกําหนดมาตรการในการ
สํานักจังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ดการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้กาอม การป้องกัสํนานัอุกบงานคณะกรรมการกฤษฎี
ัติภัย และการติดขัดของการจราจรด้
วสํยานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งต้องชําระค่าใช้เขตทางหลวงตามอัตราที่กําหนดใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กฎกระทรวง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีความจําเป็นแก่งานทางหรือเมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับ
สํานักอนุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่กําหนดในการอนุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา
ญาตได้กระทําผิดเงื่อกนไขที
ญาต ผู้อํานวยการทางหลวงหรื
อผูสํ้ซานัึ่งกได้งานคณะกรรมการกฤษฎี
รับมอบหมาย
จากผู้อํานวยการทางหลวงจะเพิ
กถอนเสียก็ได้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๐ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านัมกโดยพระราชบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
สํานั๒๕๔๙
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๔๗ แก้ไขเพิ่มสํเติ
ญญัติทางหลวง

- ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

อาคารหรือสิ่งอื่นใดที่สร้างขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด
สํานักให้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา มาใช้บังคับสํโดยอนุ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นํามาตรา ๓๗ วรรคสาม
โลม
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัพาดสาย
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าการใด ๆ
๔๘๒๑ ผู้ใดมีความจํกาาเป็นต้องปักเสา
วางท่อ หรือกระทํ

ในเขตทางหลวงจะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จากผู้อํานวยการทางหลวงเสียก่อน
ญาตตามวรรคหนึก่งา ผู้อํานวยการทางหลวงหรื
อผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
สํในการอนุ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ผู้อํานวยการทางหลวงจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ และผู้ได้รับอนุญาตต้องชําระค่าใช้เขตทางหลวง
ตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
สํานักตามอั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีที่การกระทําตามวรรคหนึ่งได้กระทําโดยไม่ ได้รับอนุญาตหรือกระทําผิ ด
สํานั๓๗
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
เงื่อนไขให้นํามาตรา
วรรคสาม มาใช้บังคักบาโดยอนุโลม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา ๔๙ เมื่ อ มีสํคาวามจํ
า เป็ น จะต้ อ งควบคุกาม ทางเข้ า ออกทางหลวงเพื
่ อ ให้

การจราจรบนทางหลวงเป็นไปโดยรวดเร็วและสะดวก หรือเพื่อความปลอดภัยในการจราจรบนทาง
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หลวง ห้ามมิให้ผู้ใสํดดํ
าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งในที่ดินริมเขตทางหลวงทั
้งสายหรือบางส่วนดังต่อไปนี้
(๑) สร้างหรือดัดแปลงต่
อเติมอาคารตามประเภท ชนิด หรือลัสํกานัษณะที
่กําหนดใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กฎกระทรวง สถานีบริการน้ํามัน สถานีบริการก๊าซ สถานีบริการล้างหรือตรวจสภาพรถ หรือติดตั้ง
ป้ายโฆษณา ภายในระยะไม่
เกินสิบห้าเมตรจากเขตทางหลวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) สร้ า งศู น ย์ ก ารค้ า สนามกี ฬ า สนามแข่ ง ขั น โรงมหรสพ สถานพยาบาล
กษา หรือจัดให้กมาีตลาด ตลาดนัสําดนังานออกร้
าน หรือกิจการอื
มนุมกัน
สํานักสถานศึ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่นที่ทําให้ประชาชนมาชุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เป็นจํานวนมาก ภายในระยะไม่เกินห้าสิบเมตรจากเขตทางหลวง
สํทัา้นัง นีกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา น หนั ง สื อ จากผู
สํานัก้ องานคณะกรรมการกฤษฎี
้ เว้น แต่ ได้รั บ อนุ ญาตเป็
ํานวยการทางหลวงหรืกาอผู้ซึ่ งได้รั บ
มอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวง ในการอนุญาต ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
สํานักจากผู
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าหนดเงืสํ่อานไขอย่
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
้อํานวยการทางหลวงจะกํ
างใดก็ได้
การกําหนดทางหลวงสายใดทั้งสายหรือบางส่วนที่จะห้ามมิให้ดําเนินการตามวรรค
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๐ เมื่อพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๔๙ ใช้บังคับแล้ว ในกรณีที่มีอาคาร
หรือสิ่งอื่นปลูกสร้สําางขึ
หรือสิ่งที่จัดให้มีขึ้นโดยไม่
อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที
นัก้นงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ได้รับอนุญสําตหรื
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่กําหนด ให้
ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของ
สํานักหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อสิ่งอื่นรื้อสํถอนอาคารหรื
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา
อผู้ครอบครองอาคารหรื
อสิ่งอื่นนั้นภายในสามสิ
บวัสํนานันักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
แต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้ง ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กายหายไม่ได้และต้
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ้น
หลวงมีอํานาจรื้อถอนโดยผู
้นั้นจะเรียกร้องค่าเสี
งเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั
ในกรณีที่เป็นอาคารหรือสิ่งอื่นที่กําลังปลูกสร้างหรือสิ่งที่จัดให้มีขึ้นเมื่อผู้อํานวยการ
สํานักทางหลวงเห็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นสมควร ให้กาผู้อํานวยการทางหลวงแจ้
งเป็นหนังสือให้กเจ้า าของหรือผู้คสํรอบครองอาคารรื
้อ
ถอนอาคารหรือสิสํ่งาอืนั่นกงานคณะกรรมการกฤษฎี
หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทางเข้
าออกของอาคารนั
้นภายในกําหนดเวลาอันสมควร
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๑ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านัมกโดยพระราชบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
สํานั๒๕๔๙
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๔๘ แก้ไขเพิ่มสํเติ
ญญัติทางหลวง

- ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงมี
สํานักอํงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา
านาจรื้อถอนอาคาร หรืกาอสิ่งอื่นหรือแก้สําไนัขเปลี
่ยนแปลงทางเข้าออกของอาคาร
แล้สํวานัแต่กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กรณี โดยผู้นั้น
จะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น ทั้งนี้ ให้ผู้อํานวยการทางหลวงหรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าระค่าทดแทนตามความเป็
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู
้อํานวยการทางหลวงชํ
นธรรมให้แกก่าเจ้าของหรือ
ผู้ ค รอบครองอาคารหรื อ สิ่ ง อื่ น ในการที่ ต้ อ งรื้ อ ถอนอาคารหรื อ สิ่ ง อื่ น หรื อ แก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทางเข้าออกของอาคารนั้น ถ้าไม่เป็นที่ตกลงกันได้ ให้นําบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ในส่
่เกี่ยวกับการกําหนดค่กาาทดแทนมาใช้สํบานัังคักงานคณะกรรมการกฤษฎี
บโดยอนุโลม
สํานัวกนที
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ก่อนที่จะกระทําการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่ง
รับมอบหมายจากผู้อกําานวยการทางหลวงแจ้
งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรื
อสิ่ง
สํานักได้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อผู้ครอบครองอาคารหรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อื่นทราบล่วงหน้าภายในกําหนดเวลาอันสมควร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๑ ให้ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทาง
สํานักหลวงมี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานั่มกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๔๙ หรือมาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
อํานาจเข้าไปตรวจสอบในบริ
เวณที
ีการดําเนินการตามมาตรา
๕๐

ก่อนที่จะเข้าไปตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวง แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าสํของหรื
อผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใน
บริเวณดังกล่าวทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่สําานัสามวั
น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหมวด ๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การควบคุมทางหลวงพิเศษ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัาหนดให้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา่จะสร้างขึ้น
๕๒ ให้รัฐมนตรีมีอกําานาจประกาศกํ
ทางหลวงสายใดที

ใหม่หรือที่มีอยู่เดิมทั้งสายหรือบางส่วนเป็นทางหลวงพิเศษ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๓๒๒ ให้อธิบดีกรมทางหลวงมีอํานาจปิดทางหลวงหรือทางอื่นใดที่มีอยู่เดิม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที่ทางหลวงพิเศษตัดผ่าน
ในกรณีกาที่มีการปิดทางหลวงหรื
อทางอื่นใดตามวรรคหนึ
ด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ง ให้อธิบสําดีนักกรมทางหลวงจั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ให้มีทางบริการขึ้นใช้แทน โดยอาจกําหนดหรือดัดแปลงแก้ไขจากทางหลวงหรือทางอื่นใดที่มีอยู่เดิม
หรือจัดให้มีทางขึสํ้นาใหม่
เพื่อใช้เป็นทางบริการก็กไาด้ ไม่ว่าจะอยูสํ่ใานเขตทางหลวงพิ
เศษหรือไม่กาก็ตาม
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ทางบริการที่เกิดจากการดัดแปลงแก้ไขทางหลวงหรือทางอื่นใดที่มีอยู่เดิมให้เป็นทาง
สํานักหลวงหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ม ทางบริ
สํากนัารที
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
อทางอื่นใดประเภทเดิ
่จัดให้มีขึ้นใหม่ให้เป็นกทางหลวงแผ่
นดิสํานนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๕๔ ให้ผู้อํานวยการทางหลวงพิ
เศษมี
ํานาจประกาศห้ามยานพาหนะบาง

ชนิดหรือคนเดินเท้าใช้ทางหลวงพิเศษสายใดทั้งสายหรือบางส่วน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒๒ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านัมกโดยพระราชบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
สํานั๒๕๔๙
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๕๓ แก้ไขเพิ่มสํเติ
ญญัติทางหลวง

- ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๕๒๓ ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงพิเศษเพื่อ
สํานักเป็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อผ่านทางหลวงพิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นทางเข้าออก เชื่อม หรื
เศษ
ทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดที่สร้างขึ้นโดยฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง ให้นํามาตรา ๓๗ วรรคสาม
สํ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาใช้บังคับโดยอนุโาลม
มาตรา ๕๖๒๔ ห้ามมิให้ผู้ใดสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงพิเศษหรือ
รุกลํ้าเข้าไปในเขตทางหลวงพิ
เศษ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้ใดมีความจําเป็นต้องสร้างหรือกระทําการใด ๆ ผ่านเข้าไปในเขตทางหลวงพิเศษ
อ งได้ รั บ อนุ ญ าตเป็กาน หนั ง สื อ จากผู
นวยการทางหลวงพิ เกศษหรื
สํานักจะต้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั้ อกํ างานคณะกรรมการกฤษฎี
า อ ผู้ ซึ่ ง ได้สํราันับกมอบหมายจาก
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษ ทั้งนี้ จะต้องเป็นกิจการอันเป็นประโยชน์สาธารณะ และเป็นการผ่าน
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เขตทางหลวงพิเศษเท่
ที่จําเป็น รวมทั้งต้องไม่กเาป็นอันตรายหรืสําอนัก่กองานคณะกรรมการกฤษฎี
ให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้
ทาง
หลวงพิเศษ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญาตตามวรรคสอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เศษหรือผูสํ้ซานัึ่งได้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ในการอนุ
ผู้อํานวยการทางหลวงพิ
รับมอบหมาย
จากผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษจะกําหนดตําแหน่งและระดับที่จะสร้างหรือกระทําการนั้น รวมทั้ง
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กําหนดเงื่อนไขอย่สําางใดก็
ได้ และให้นํามาตรา ๔๘ วรรคสอง สํมาใช้
บังคับโดยอนุโลม
การอนุญาตตามวรรคสอง
เมื่อมีความจําเป็นแก่งานทาง ผู้อําสํนวยการทางหลวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิเศษหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษจะเพิกถอนเสียก็ได้
ที่ผู้ได้รับอนุญาตตามวรรคสองได้
าการผิดเงื่อนไขที่ กกําาหนดในการ
สํในกรณี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํากนัระทํ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
อนุญาต ให้การอนุญาตนั้นสิ้นสุดลง
อาคารหรื
้นโดยฝ่าฝืนวรรคหนึ่งกาหรือโดยไม่ได้รสํับานัอนุกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ญาตตามวรรค
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อสิ่งอื่นใดทีสํ่สาร้นัากงขึ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สอง หรือผิดเงื่อนไขที่กําหนดในการอนุญาตตามวรรคสาม ให้นํามาตรา ๓๗ วรรคสาม มาใช้บังคับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยอนุโลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ใช้บังคับแล้สํวาในกรณี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา๕๗ เมื่อพระราชกฤษฎี
กาตามมาตรา ๔๙
ที่มีอาคาร

หรื อ สิ่ ง อื่ น ใดอยู่ ใ นที่ ดิ น ริ ม เขตทางหลวงพิ เ ศษ เมื่ อ ผู้ อํ า นวยการทางหลวงพิ เ ศษเห็ น สมควร ให้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงพิเศษแจ้งเป็นหนังสือ
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรื
อื่นใดในที่ดินริมเขตทางหลวงพิ
เศษดัสํงากล่
วรื้อถอนหรือ
สํานักให้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํอานัสิก่งงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักางานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
แก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรือสิ่งอื่นนั้นภายในกําหนดเวลาอันสมควร ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้อํานวยการ
ทางหลวงพิเศษหรืสําอนัผูก้ซงานคณะกรรมการกฤษฎี
ึ่งได้รับมอบหมายจากผู
เศษมีอํานาจรื้อถอนหรื
กา้อํานวยการทางหลวงพิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อแก้ไข
เปลี่ยนแปลงอาคารหรือสิ่งอื่นนั้นได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่น
สํานักดังานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อผู้ครอบครองอาคารหรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งกล่าวทราบล่วงหน้าภายในกํ
าหนดเวลาอั
สมควร ทั้งนี้ เจ้าของหรื
อสิ่งอื่น
จะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้ และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น
สํให้
านัผกู้องานคณะกรรมการกฤษฎี
า อผู้ซึ่งได้สํราับนัมอบหมายจากผู
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ํานวยการทางหลวงพิกเศษหรื
้อํานวยการทางหลวง
พิเศษชําระค่าทดแทนตามความเป็นธรรมให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นในการที่ต้อง
สํานักรืงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
้อถอน หรือแก้ไขเปลีก่ยานแปลงอาคารหรื
สิ่งอื่นนั้น ถ้าไม่เป็นทีก่ตา กลงกันได้ ให้สํานนัํากบทบั
ญญัติของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๓
มาตรา ๕๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๒๔ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านัมกโดยพระราชบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
สํานั๒๕๔๙
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๕๖ แก้ไขเพิ่มสํเติ
ญญัติทางหลวง

- ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการกําหนดค่าทดแทนมาใช้บังคับโดย
สํานักอนุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โลม
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๑ มาใช้สํบาังนัคักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เศษโดย
๕๘ ให้นําความในหมวด
แก่การควบคุมทางหลวงพิ

อนุโลม เว้นแต่ที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะในหมวดนี้

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหมวด ๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การรักษาทางหลวง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๕๙ ห้ามมิให้ผู้ใดกีกดา กั้นหรือเปลี่ยสํนแปลงทางน้
ําที่ติดต่อกับเขตทางหลวง

หรือทางน้ําที่ไหลผ่านทางหลวงในเขตที่ดินภายในระยะห้าร้อยเมตรจากแนวกลางทางหลวง เว้นแต่
สํานักได้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัก้องานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
รับอนุญาตเป็นหนังสืกอา จากผู้อํานวยการทางหลวงหรื
อผู้ซึ่งได้รกับามอบหมายจากผู
ํานวยการทาง

หลวง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณี ที่ มี ก ารฝ่ า ฝื น วรรคหนึ่ ง ให้ ผู้ อํ าสํนวยการทางหลวงหรื
อ เจ้ า พนั ก งานซึ่ ง
ผู้อํานวยการทางหลวงแต่งตั้งให้ควบคุมสํทางหลวงแจ้
งเป็นหนังสือให้ผู้ฝ่าฝืนรื้อถอนสิ
่งกีดกั้นหรือแก้ไข
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทางน้ํา ภายในกําหนดเวลาอั น สมควร ถ้า ไม่ ป ฏิบัติ ต าม ให้ ผู้ อํา นวยการทางหลวงหรื อผู้ซึ่ งได้ รั บ
มอบหมายจากผูสํ้อาํานันวยการทางหลวงมี
อํานาจเข้
จัดการแก้ไข โดยผู้นั้นกจะเรี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ารื้ อถอนหรื
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
า ยกร้ อง
ค่าเสียหายไม่ได้และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖๐ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ยานพาหนะบนทางหลวงซึ่งยังมิได้เปิดอนุญาตให้ใช้เป็น
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ก งานผู้ ค วบคุ
สํานักมงานคณะกรรมการกฤษฎี
ทางสาธารณะ เว้สํานนัแต่
ได้รับอนุ ญาตจากเจ้ากพนั
ทางหลวงนั้นหรือผู้ได้กราับสัม ปทาน
แล้วแต่กรณี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖๑๒๕ เพื่อรักษาทางหลวง ผู้อํานวยการทางหลวงมีอํานาจประกาศในราช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กิจจานุเบกษาห้ามใช้ยานพาหนะบนทางหลวงโดยที่ยานพาหนะนั้นมีน้ําหนัก น้ําหนักบรรทุกหรือ
ําหนักลงเพลาเกินกว่ากทีา่กําหนด หรือโดยที
่ยานพาหนะนั้นอาจทํากให้า ทางหลวงเสียสํหาย
สํานักน้งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกาศของผู้อํานวยการทางหลวงตามวรรคหนึ่งต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมทาง
หลวงสําหรับทางหลวงพิ
เศษ ทางหลวงแผ่นกดิาน และทางหลวงสั
มปทาน หรือได้รับอนุกมาัติจากอธิบดี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กรมทางหลวงชนบท สําหรับทางหลวงชนบท หรือได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดสําหรับทาง
สํานักหลวงท้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
องถิ่น
ในกรณี ที่ มี เหตุ ฉุ กเฉิ นหรืออุบัติเหตุเกิด ขึ้นทําให้เกิดความเสียหายแก่ ท างหลวง
สํานักการจราจรในทางหลวง
งานคณะกรรมการกฤษฎีให้กาเจ้าพนักงานซึสํ่งาผูนั้อกํางานคณะกรรมการกฤษฎี
หรือไม่ปลอดภัยแก่
นวยการทางหลวงแต่งกตัา้งให้ควบคุม
ทางหลวงมีอํานาจประกาศห้ามใช้ยานพาหนะบนทางหลวงนั้นได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยให้
สํานักปิงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานั่มกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดประกาศนั้นไว้ในที่เปิกดาเผย ณ บริเวณที
ีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุกาเกิดขึ้นนั้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒๕ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านัมกโดยพระราชบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
สํานั๒๕๔๙
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๖๑ แก้ไขเพิ่มสํเติ
ญญัติทางหลวง

- ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖๒ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ริมทางหลวงต้องรักษาต้นไม้
สํานักเหมื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อสิ่งปลูกสร้สําางอื
นัก่นงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อง ฝาย หรืออาคารหรื
ที่อยู่ในความครอบครองของตนไม่
ให้สํกานัีดกขวางทางจราจร
หรือเกิดความเสียหายแก่ทางหลวง ทั้งนี้ ให้ผู้อํานวยการทางหลวงหรือเจ้าพนักงานซึ่งผู้อํานวยการ
สํานัคกวบคุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า งสือให้เจ้าของหรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา มทรัพย์นั้น
ทางหลวงแต่งตั้งให้
มทางหลวงแจ้งเป็นกหนั
อผู้ครอบครองอสังหาริ
จัดการแก้ไขอุปสรรคดังกล่าวภายในกําหนดเวลาอันสมควร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ได้รับแจ้งแล้วไม่ปฏิบัติตาม ให้
ผู้อํานวยการทางหลวงหรื
อเจ้าพนักงานซึ่งผู้อกําานวยการทางหลวงแต่
งตั้งให้ควบคุมทางหลวงมี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อํานาจ
เข้ารื้อถอน ทําลาย หรือตัดฟัน โดยผู้นั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายใน
้น
สํานักการนั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา มี อํ า นาจ
๖๓ ๒๖ ผู้ อํ า นวยการทางหลวงโดยความเห็
น ชอบของรั ฐ มนตรี

อนุญาตเป็นหนังสือให้ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกโดยวิธีประมูล เป็นผู้ลงทุนจัดให้มีหรือเข้าบริหารจัดการ
สํานักท่งานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
าเรือ เรือหรือพาหนะสํกาาหรับขนส่งข้สําามฟาก
ที่พักริมทาง หรือสิ่งกก่าอสร้างอื่นใดในเขตทางหลวงที
่ได้

จัดสร้างขึ้น เพื่อประโยชน์แก่งานทางหรือผู้ใช้ทาง และให้กรรมสิทธิ์ในสิ่งที่บุคคลดังกล่าวจัดให้มีตก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เป็นของรัฐ
การอนุญาต การกําหนดอั
ตราค่าตอบแทน ระยะเวลาและเงื่อสํนไข
ให้เป็นไปตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมวด ๔
การขยายและสงวนเขตทางหลวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖๔ ทางหลวงประเภทใดยั ง ไม่ มี เ ขตทางปรากฏแน่ ชัด หรื อ ไม่ ไ ด้ข นาด
สํานักมาตรฐานที
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
านัอกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ให้รัฐมนตรีมสํีอานัํากนาจกํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
่กําหนดไว้ตกามมาตรา
๒๕ สํหรื
มาตรา ๒๖ แล้วแต่กรณี
าหนดเขต
ทางหลวง และกําหนดเขตสงวนสองข้างทางไว้เพื่อสร้างหรือขยายทางหลวงได้โดยประกาศในราช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กิจจานุเบกษา
ผู้ ใ ดประสงค์
จ ะปลูสํกาสร้
งสิ่ ง ใดในเขตดั ง กล่ ากวในวรรคหนึ
่ งสําให้
ออนุ ญ าตต่ อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักางานคณะกรรมการกฤษฎี
า
นักขงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ผู้อํานวยการทางหลวง เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะทําได้ แต่ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนถ้าได้มีการ
สร้างหรือขยายทางหลวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐมนตรีอาจเพิกถอนประกาศกําหนดเขตทางหลวงหรือกําหนดเขตสงวนตามวรรค
สํานักหนึ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
่งทั้งหมดหรือบางส่วนกาโดยประกาศในราชกิ
จจานุเบกษา
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๖๕ เพื่อประโยชน์กแาก่งานทาง รัฐสํมนตรี
มีอํานาจที่จะสงวนทีก่ดาินของรัฐซึ่ง

มิได้มีบุคคลเข้าครอบครองโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํ่งานัให้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เวณที่ดินสํทีา่จนัะสงวนติ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ประกาศตามวรรคหนึ
มีแผนที่หรือแผนผังแสดงบริ
ดไว้ท้าย

ประกาศนั้น

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒๖ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านัมกโดยพระราชบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
สํานั๒๕๔๙
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๖๓ แก้ไขเพิ่มสํเติ
ญญัติทางหลวง

- ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ ไม่มีผู้ใดแย้งสิทธิ ให้ที่ดินนั้นตกอยู่ใน
สํานักความคุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักและห้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กา
้มครองของผู้อํากนวยการทางหลวง
ามมิให้ผู้ใดเข้าครอบครอง
หักร้สําางนัจักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดทํา หรือปลูก
สร้างด้วยประการใด ๆ ในที่ดินนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อํานวยการทางหลวง
สํรัาฐนัมนตรี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า วนโดย
อาจเพิกถอนประกาศการสงวนตามวรรคหนึ
่งทั้งหมดหรือกบางส่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๖๖ ในกรณี ที่ มี กการขออนุ
ญ าตจัสําบนัจองที
่ ดิ น ริ ม ทางหลวง กให้า ผู้ มี อํ า นาจ
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กงานคณะกรรมการกฤษฎี

อนุญาตสั่ งเว้นช่องทางไว้ให้เป็นมุมฉากกับแนวทางหลวงโดยมีขนาดกว้างยี่สิ บเมตร เพื่ อให้เป็ น
าไปสู่ที่ดินข้างในกาช่องทางที่ว่านีสํา้ในัห้กมงานคณะกรรมการกฤษฎี
ีระยะห่างกันไม่น้อยกว่กาาห้าร้อยเมตรสําและให้
ถือเป็นทาง
สํานักทางเข้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หลวงด้วย
สํเมืานั่อกได้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กา ่ดินเข้าไป
มีการเว้นช่องทางไว้ตกามวรรคหนึ
่ง ถ้สําานัมีกกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ารอนุญาตให้ผู้ใดจับจองที
อีก ให้ผู้มีอํานาจอนุญาตสั่งให้ผู้ขออนุญาตเว้นช่องทางตามแนวเดิมต่อไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํ่งาหรื
นักองานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
เมื่อได้กมาีการอนุญาตให้สําผนัู้ใกดจั
บจองที่ดินริมทางหลวงตามวรรคหนึ
วรรคสองแล้ว
ให้ผู้มีอํานาจอนุญาตแจ้งให้ผู้อํานวยการทางหลวงทราบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖๗ เมื่ อ ได้สํามนัี คกํ างานคณะกรรมการกฤษฎี
สั่ ง ให้ ผู้ ใ ดเว้ น ช่ อ งทางตามมาตรา
๖๖ แล้ ว ภายใน
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กําหนดเวลาไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นได้รับคําสั่ง ให้ผู้นั้นจัดให้มีหลักเขตปักแสดงให้เห็นเขต
ทางที่เว้นไว้โดยระยะห่
างกันไม่เกินหนึ่งร้อยเมตรต่
เป็นหน้าที่ของผู้ได้กราับอนุญาตให้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อหลักหนึสํ่งานัและให้
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
จับจองระวังรักษาหลักเขตนั้นให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
ถ้าผู้ได้กราับอนุญาตให้จสําับนัจองไม่
กระทําการตามวรรคหนึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ง ให้ผู้อําสํนวยการทางหลวงมี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อํานาจเข้าปฏิบัติการได้ โดยผู้ได้รับอนุญาตให้จับจองเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ส่วนที่ ๓
๒๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
การกําหนดแนวทางหลวงและการเวนคื
นอสังหาริมทรัพย์เพืก่อาสร้างหรือขยายทางหลวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรากา๖๘
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒๘

เพื่อประโยชน์
ในการสร้างหรือขยายทางหลวง
ํานวยการทาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํให้านัผกู้องานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงและผู้ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลดังกล่าวมี
อํานาจเข้ าไปสํ าสํรวจเบื
้องต้ นในที่ดินหรื ออสักางหาริมทรัพย์สํซานัึ่งมิกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใ ช่ที่อยู่อาศัยของบุคคลใดเป็
นการ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ชั่วคราวได้เท่าที่จําเป็นเพื่อการนั้น ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก โดยผู้อํานวยการ
สํานักทางหลวงต้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา งสือให้เจ้าของหรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
องแจ้งเป็นหนั
อผู้ครอบครองที่ดินหรืกอาอสังหาริมทรัพสําย์นัทกราบล่
วงหน้าไม่
น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันเริ่มกระทําการนั้น ถ้าไม่อาจติดต่อกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วงหน้า
อสังหาริมทรัพย์ได้สํานัให้กปงานคณะกรรมการกฤษฎี
ระกาศให้เจ้าของหรือกผูา้ครอบครองทีสํ่ดาินนัหรื
ออสังหาริมทรัพย์นั้นทราบล่
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน การประกาศให้ทําเป็นหนังสือปิดไว้ ณ ที่ซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํ๒๗านัส่กวงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
า อขยายทาง
นที่ ๓ การกําหนดแนวทางหลวงและการเวนคื
อสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้ากงหรื
หลวง มาตรา ๖๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๒๘ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านัมกโดยพระราชบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
สํานั๒๕๔๙
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๖๘ แก้ไขเพิ่มสํเติ
ญญัติทางหลวง

- ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

และ ณ ที่ทําการเขตหรืออําเภอ และที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์
สํานักนังานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
้นตั้งอยู่ ทั้งนี้ ให้แจ้งกํกาาหนดวัน เวลาสําและการที
่จะกระทํานั้นไว้ดก้วาย
ในกรณีที่การปฏิบัติตามมาตรานี้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
สํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
ที่ ดิ น หรื อ อสั ง หาริานัมกทรั
พ ย์ ห รื อ ผู้ ท รงสิ ท ธิ อกื่ นา ให้ นํ า บทบัสํญานัญักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ติ ข องกฎหมายว่ า ด้ วกยการเวนคื
น
อสังหาริมทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการกําหนดค่าทดแทนมาใช้บังคับโดยอนุโลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒๙

๖๘/๑ เมื่อมีความจํ
มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เกพืา ่อสร้างหรือ
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าเป็นที่จะต้สํอางได้
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี

ขยายทางหลวง ถ้ามิได้ตกลงในเรื่องการโอนไว้เป็นอย่างอื่นให้ดําเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วย
นอสังหาริมทรักพาย์
สํานักการเวนคื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีที่มีการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มีการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วย
สํานัมกทรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
การเวนคืนอสังหาริ
พย์ ให้ได้รับยกเว้นกค่าาธรรมเนียมสํค่านัากอากรแสตมป์
รวมทั้งค่กาาใช้จ่ายใด ๆ
เช่นเดียวกับกรณีที่ได้มาโดยการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ส่วนที่ ๔
บทกําหนดโทษ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๓๐

๖๙ ผู้ใดไม่ปฏิบกัตาิตามกฎกระทรวงที
่ออกตามมาตรา ๕ หรื
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อไม่ปฏิบัติ

ตามมาตรา ๔๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๓๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๗๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งหรือหนังสือแจ้งของผู้อํานวยการทางหลวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา หรือเจ้าสํพนั
านักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู
้อํานวยการทางหลวง
งานซึ่งผู้อํานวยการทางหลวงแต่
งตั้ง
ให้ควบคุมทางหลวง หรือเจ้าพนักงานทางหลวง แล้วแต่กรณี ตามมาตรา ๒๓ (๒) มาตรา ๓๗ วรรค
สํานักสาม
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา มาตรา ๓๙/๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา วรรคสี่ มาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรา ๓๘ วรรคสาม
วรรคสาม มาตรา ๔๗
๔๘ วรรคสาม
มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๕๕ วรรคสอง มาตรา ๕๖ วรรคหก มาตรา ๕๗ วรรค
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หนึ่ง มาตรา ๕๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือ
บไม่เกินห้าพันบาท หรื
สํานักปรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กาอทั้งจําทั้งปรัสํบานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓๒

๗๑ ผู้ใดขัดขวางการกระทํ
าของผู
ํานวยการทางหลวงหรื
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานัก้องานคณะกรรมการกฤษฎี
กาอผู้ ซึ่งได้รั บ

มอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวง หรือเจ้าพนักงานซึ่งผู้อํานวยการทางหลวงแต่งตั้งให้ควบคุมทาง
สํานักหลวง
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
หรือเจ้าพนักงานทางหลวง
แล้สํวาแต่
กรณี ตามมาตรา ๒๙กวรรคหนึ
่ง มาตรา
๓๐ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่งหรือวรรคสี่ มาตรา ๓๗ วรรคสาม มาตรา ๓๘ วรรคสาม มาตรา ๓๙/๑ วรรค
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๕๑ วรรค
สาม มาตรา ๔๗ สํวรรคสี
่ มาตรา ๔๘ วรรคสามกา มาตรา ๕๐ วรรคหนึ
่งหรือวรรคสอง มาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๙
มาตรา ๖๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๓๐
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๖๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั
ญญัตสํิทาางหลวง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๓๑
มาตรา ๗๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๓๒ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านัมกโดยพระราชบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
สํานั๒๕๔๙
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๗๑ แก้ไขเพิ่มสํเติ
ญญัติทางหลวง

- ๑๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หนึ่ง มาตรา ๕๕ วรรคสอง มาตรา ๕๖ วรรคหก มาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๙ วรรคสอง มาตรา
สํานัก๖๒
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๖๘ วรรคหนึ
สํานั่งกต้งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัอกปรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วรรคสอง หรือมาตรา
องระวางโทษจําคุกไม่กเากินหกเดือน หรื
บไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๗๒๓๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๙
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๓๙/๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ ง
มาตรา ๕๕ วรรคหนึ
มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่งหรื
๖๕ วรรคสาม ต้กอางระวางโทษ
สํานั่งกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา อวรรคสอง หรื
สํานัอกมาตรา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
จําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๓๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๗๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ
สํานักหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
อทั้งจําทั้งปรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านัากฝืงานคณะกรรมการกฤษฎี
า มาตรา ๔๖สําวรรคหนึ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา๗๓/๑๓๕ ผู้ใสํดฝ่
นมาตรา ๔๑ มาตรา ก๔๔
่ง มาตรา

๔๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๐ หรือมาตรา ๖๔ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนประกาศของผู้อํานวยการทางหลวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กา
ตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง
หรือมาตรา ๕๔ ต้องระวางโทษจํสําานัคุกกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ไม่เกินสามเดือน หรือปรั
บไม่เกินห้า
พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓๖

๗๓/๒ ผู้ ใ ดฝ่ ากฝืา น มาตรา ๕๙
่ ง หรื อ ฝ่ า ฝื น ประกาศของ
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัวรรคหนึ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา

ผู้อํานวยการทางหลวงตามมาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง หรือประกาศของเจ้าพนักงานซึ่งผู้อํานวยการทาง
งตั้งให้ควบคุมทางหลวงตามมาตรา
๖๑ วรรคสาม ต้องระวางโทษจํ
าคุกไม่
หกเดือน หรือ
สํานักหลวงแต่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําเนักิกนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๗๓/๓๓๗ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งมีโทษปรับสถานเดียว ให้
สํานักผูงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาอผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
้อํานวยการทางหลวงหรื
้อํานวยการทางหลวงมี
อํานาจเปรี
ยบเทียบปรับ
ได้ และเมื่อผู้ต้องหาได้ชําระค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

บทเฉพาะกาล

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา๗๔ ให้ทางหลวงจั
งหวัดตามกฎหมายว่ากด้าวยทางหลวงก่สํอานันพระราชบั
ญญัติ

นี้ใช้บังคับ เปลี่ยนเป็นทางหลวงแผ่นดินตามพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๓๓
มาตรา
ญญัติทางหลวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ๗๒ แก้ไขเพิ่มสํเติ
านัมกโดยพระราชบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
สํานั๒๕๔๙
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓๔
มาตรา ๗๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๓๕
สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ญญัติทางหลวง
สํานั(ฉบั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
๗๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบั
บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ กา
๓๖
มาตรา ๗๓/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๓๗ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๗๓/๓ เพิ่มโดยพระราชบั
ญญัติทางหลวง (ฉบักบาที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

- ๒๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัากงที
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่ ง ออกตามพระราชบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
มาตรากา ๗๕ ในระหว่
่ ยั ง ไม่ มี ก ฎกระทรวงซึ
ญ ญั ติ นี้ ใ ห้

กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.
สํานักญงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
๒๕๑๕ ยังคงใช้บสํังาคันับกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรืกอาแย้งกับพระราชบั
ญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวงตาม
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแทน

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๗๖ พระราชกฤษฎี
ินในบริเวณที่ที่จะเวนคื
สํมาตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กากากําหนดเขตที
สํานัก่ ดงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาน พระราช

กฤษฎี ก ากํ า หนดแนวทางหลวงที่ จ ะสร้ า ง ประกาศสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี แ ละประกาศกระทรวง
าหนดทางหลวงที
องสร้างโดยเร่งด่วนซึ่งกออกโดยอาศั
ยอํสําานันาจตามประกาศ
สํานักคมนาคมกํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ่มีความจําสํเป็านันกต้งานคณะกรรมการกฤษฎี
า
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้คงใช้บังคับได้ตามอายุของ
สํา้นนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกานั
ในกรณีที่มีการเวนคืนตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างหรือขยาย
สํานักทางหลวง
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ย อํ า นาจตามประกาศของคณะปฏิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วั ติ ฉบั บ ที่ สํ๒๙๕
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ซึ่ ง ออกโดยอาศั
ลงวั น ที่ ๒๘
พฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ยั ง ไม่ เ สร็ จ สิ้ น ให้ ดํ า เนิ น การตามพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการเวนคื น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.
๒๕๓๐ ต่อไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อานันท์ ปันยารชุน
นายกรัฐมนตรีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

- ๒๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประกาศของคณะปฏิวัติ
สํานักฉบั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา พฤศจิกายนสํพ.ศ.
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าด้วยทางหลวงที
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
บที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘
๒๕๑๕ ซึ่งเป็นกฎหมายว่
่ใช้บังคับอยู่ใน
ปั จ จุ บั น ได้ ป ระกาศใช้ ม าเป็ น เวลานานไม่ เ หมาะสมกั บ สภาพการณ์ ใ นปั จ จุ บั น สมควรปรั บ ปรุ ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กาจ จุ บั น จึ ง
กฎหมายว่ า ด้ ว ยทางหลวงให้
ส อดคล้ อ งกั บกาความเจริ ญ และการพั
ฒ นาประเทศในปั
จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

*พระราชกฤษฎีกสําแก้
ไขบทบัญญัติให้สอดคล้กาองกับการโอนอํ
าที่ของส่วนราชการให้
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัากนาจหน้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา เป็นไป
๓๘
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖๐ ในพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก้ไขคําว่า “กรมโยธาธิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
การ” และ “สํานัสํกานังานเร่
งรัดพัฒนาชนบท”กาเป็น “กรมทางหลวงชนบท”
และคําว่ากา“อธิบดีกรม
โยธาธิการ” และ “เลขาธิการสํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท” เป็น “อธิบดีกรมทางหลวงชนบท”
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กระทรวง ทบวง สํกรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ
้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มี
การตราพระราชกฤษฎี ก าโอนกิ จ การบริ
ห ารและอํ า นาจหน้ า ที่ ข องส่ ว นราชการให้
เ ป็ น ไปตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้
บัญญัติให้โอนอําสํนาจหน้
าที่ของส่วนราชการการัฐมนตรีผู้ดําสํรงตํ
แหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัตกิหาน้าที่ในส่วน
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
านักางานคณะกรรมการกฤษฎี
ราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอํานาจ
าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนั
ไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบั
ติและพระราช
สํานักหน้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา้น เพื่ออนุวัตสํิให้านัเป็กนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สําญนัญั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
กฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพื่อให้
สํานัดกเจนในการใช้
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ต้องไปค้สํนาหาในกฎหมายโอนอํ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา าที่ว่าตาม
ผู้เกี่ยวข้องมีความชั
กฎหมายโดยไม่
านาจหน้
กฎหมายใดได้ มี ก ารโอนภารกิ จ ของส่ ว นราชการหรื อ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบตามกฎหมายนั้ น ไปเป็ น ของ
สํานักหน่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานัญกญั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
า ่ยนชื่อส่วสํนราชการ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
วยงานใดหรือผู้ใดแล้กวา โดยแก้ไขบทบั
ติของกฎหมายให้มีกการเปลี
รัฐมนตรี
ผู้ดํารงตําแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอํานาจหน้าที่ และเพิ่มผู้แทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วน
รวมทั้งตัดส่กวานราชการเดิมสํทีานั่มกีกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ารยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้
ญญัติ
สํานักราชการใหม่
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ไขให้ตรงตามพระราชบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๓๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นุเบกษาเป็นต้นไปสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓๘
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕
๓๙ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา กันยายน ๒๕๔๙
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชกิจจานุเบกษา เล่สํมานั๑๒๓/ตอนที
่ ๙๒ ก/หน้า ๑/๘

- ๒๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๓๑ ทางหลวงเทศบาล และทางหลวงชนบทที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สํานักเป็
งานคณะกรรมการกฤษฎี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
นผู้ดําเนินการก่อสร้ากงา ขยาย บูรณะสําและบํ
ารุงรักษาก่อนวันที่พการะราชบัญญัตสํินาี้ในัช้กบงานคณะกรรมการกฤษฎี
ังคับ ให้ถือว่า
เป็นทางหลวงท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยทางหลวง
ได้ใช้บังคับมาเป็นสํเวลานาน
บทบัญญัติต่าง ๆกาที่ใช้ในการควบคุ
ดูแลรักษาทางหลวงยักงไม่
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักมงานคณะกรรมการกฤษฎี
า เหมาะสม
และมาตรการสําหรับดําเนินการกับผู้ฝ่าฝืนยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร และปรากฏว่าได้มีการใช้ยานพาหนะ
่มีน้ําหนักบรรทุกเกินกกว่า าที่กําหนดบนทางหลวง
ก่อให้เกิดความเสี
และความ
สํานักทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ยหายแก่ทสํางหลวง
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
ปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะบนทางหลวง นอกจากนั้น ยังปรากฏว่ามีการใช้ทางหลวงเพื่อการ
กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา นเทศบาล
ชุมนุมประท้วงยื่นสํข้านัอกเรีงานคณะกรรมการกฤษฎี
ยกร้องจากทางราชการและโดยที
่ได้มสําีกนัารยกฐานะของสุ
ขาภิบาลเป็
ตามกฎหมายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลแล้ว สมควรปรับปรุงกฎหมาย
สํานักว่งานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา ในปัจจุบันสํยกเลิ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
าด้วยทางหลวงเสียใหม่กเาพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้
องกับสภาวการณ์
กบทบัญญัติที่
เกี่ยวกับสุขาภิบาล และกําหนดให้ผู้อํานวยการทางหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทางหลวงมีอํานาจเปรี
ยบเทียบปรับสําหรับความผิดที่มีโทษปรั
บสถานเดียวได้รวมทั้งปรับปรุงบท
กําหนดโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเป็สํนานัต้กองานคณะกรรมการกฤษฎี
งตราพระราชบัญญัตินกี้ า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กมลฤทัย/ปรับปรุง
๒๕๕๖
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํา๔นักเมษายน
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กา
สุพิชชา/ตรวจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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