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พระราชบัญญัติ
จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๖๕

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บทบั ญ ญัติ บางประการเกี่ ย วกั บ การจ ากั ด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่ ง มาตรา ๒๖ ประกอบกั บ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๘ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ในการจ ากั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
เพื่ อ ให้ ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายและการจั ด ระเบี ย บการจราจรทางบกเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
อัน จะเป็นประโยชน์ แก่ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยและสวัสดิภาพของประชาชน
ซึ่ ง การตราพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ส อดคล้ อ งกั บ เงื่ อ นไขที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นมาตรา ๒๖ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
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จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยค าแนะน าและยิ น ยอม
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญัตินี้ เรี ย กว่า “พระราชบัญ ญัติจ ราจรทางบก (ฉบั บ ที่ ๑๓)
พ.ศ. ๒๕๖๕”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการในการป้องกัน
และแก้ ไ ขปั ญ หาการแข่ ง รถยนต์ แ ละรถจั ก รยานยนต์ ใ นทางและการควบคุ ม สถานบริ ก ารหรื อ
สถานประกอบการที่ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก ารในลั ก ษณะที่ ค ล้ า ยกั บ สถานบริ ก าร ลงวั น ที่ ๒๒ กรกฎาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๘ เฉพาะในข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ซึ่งเป็นส่วนที่แก้ไขหรือเพิ่มเติมกฎหมาย
ว่าด้วยการจราจรทางบก
(๒) คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหา
อันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๕ รถที่ มี ค วามเร็ ว ช้ า หรื อ รถที่ มี ค วามเร็ ว ต่ ากว่ า ความเร็ ว ของรถคั น อื่ น ที่ ขั บ
ในทิศทางเดียวกัน ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ใกล้ขอบทางเดินรถด้านซ้ายเท่าที่จะกระทาได้
การขับรถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสาร หรือรถจักรยานยนต์ในทางเดินรถ ซึ่งได้แบ่งช่องเดินรถ
ในทิ ศ ทางเดีย วกั น ไว้ตั้ งแต่ส องช่ องขึ้น ไปหรื อซึ่ งได้ จัด ช่อ งเดินรถประจ าทางด้า นซ้า ยไว้โ ดยเฉพาะ
ผู้ขับขี่ต้องขับรถในช่องเดินรถด้านซ้ายสุดหรือใกล้เคียงกับช่องเดินรถประจาทาง และต้องขับรถให้ใกล้
ขอบทางเดิ น รถด้ า นซ้า ยเท่ า ที่ จ ะกระท าได้ เว้ น แต่ ใ นกรณี ต ามมาตรา ๓๔ (๑) (๓) หรื อ (๔)
ให้เดินรถทางขวาของทางเดินรถได้ตามที่จาเป็นแก่กรณี
ความในวรรคสองมิ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ ร ถยนต์ บ รรทุ ก ส่ ว นบุ ค คลที่ มี น้ าหนั ก รถไม่ เ กิ น
สองพันสองร้อยกิโลกรัม และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์”
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มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๓ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถ
(๑) ในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ
(๒) ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น
(๓) ในลักษณะกีดขวางการจราจร
(๔) โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
(๕) ในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดา หรือไม่อาจแลเห็นทางด้านหน้า
หรือด้านหลัง ด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านได้พอแก่ความปลอดภัย หรือไม่คานึงถึงความเดือดร้อน
ของผู้อื่น
(๖) คร่ อ มหรื อ ทั บ เส้ น หรื อ แนวแบ่ ง ช่ อ งเดิ น รถ เว้ น แต่ เ มื่ อ เปลี่ ย นช่ อ งเดิ น รถ
เลี้ยวรถ หรือกลับรถ
(๗) บนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอนั สมควร เว้นแต่รถลากเข็นสาหรับทารก คนป่วยหรือคนพิการ
(๘) ในลักษณะที่เห็นได้ว่าไม่คานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่น
(๙) ในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือ
จับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น ทั้งนี้ ตามที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติประกาศกาหนด”
มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๓ ทวิ/๑ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๔๓ ทวิ/๑ ในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและมีเหตุอันเชื่อได้ว่า ผู้ขับขี่หรือบุคคล
ทีอ่ าจเป็นผู้ขับขี่ ได้กระทาการฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ ทวิ วรรคหนึ่ง หากบุคคลดังกล่าวอยู่ในภาวะหมดสติ
หรื อ ได้ รั บ อั น ตรายแก่ ก ายจนไม่ อ าจให้ ค วามยิ น ยอมในการตรวจสอบการมี ส ารอยู่ ใ นร่ า งกาย
ตามมาตรา ๔๓ ทวิ วรรคสอง ให้พนักงานสอบสวนมีอานาจขอให้แพทย์ที่เกี่ยวข้องทาการตรวจพิสูจน์
บุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติกาหนด
การตรวจพิสูจน์ของแพทย์ตามวรรคหนึ่ง ให้ทาได้เท่าที่จาเป็นและสมควร โดยเก็บตัวอย่างเลือด
ปั ส สาวะ หรื อของเสีย อย่ างอื่ น จากร่างกายของบุคคลดังกล่า วด้วยวิธีทางการแพทย์และใช้วิธีการ
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ที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดน้อยที่สุดเท่าที่จะกระทาได้ ทั้งจะต้องไม่เป็นอันตรายอย่างอื่นต่อร่างกาย
หรืออนามัยของบุคคลนั้น
ค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์ตามวรรคหนึ่ง ให้สั่งจ่ายจากงบประมาณตามระเบียบที่สานักงาน
ตารวจแห่งชาติกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยคาสั่งหั ว หน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๒๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๒๓/๑ ในขณะขับรถยนต์ ผู้ที่อยู่ในรถยนต์ต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ขับขี่ ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะขับรถยนต์
(๒) คนโดยสาร
(ก) คนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้าและที่นั่งแถวตอนอื่น ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย
ไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะโดยสารรถยนต์
(ข) คนโดยสารที่ เ ป็ น เด็ ก อายุ ไ ม่ เ กิ น หกปี ต้ อ งจั ด ให้ นั่ ง ในที่ นั่ ง นิ ร ภั ย ส าหรั บ เด็ ก
หรือนั่งในที่นั่งพิเศษสาหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
(ค) คนโดยสารที่มีความสูงไม่เกินหนึ่งร้อยสามสิบห้าเซนติเมตร ต้องรัดร่างกายด้วย
เข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่ง หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะนั่งแถวตอนใด
ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือคนโดยสารมีเหตุผลทางสุขภาพอันไม่สามารถรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย
ไว้กับที่นั่งได้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง แต่บุคคลนั้นต้องมีวิธีการป้องกันอันตราย
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
ที่นั่งนิรภัยสาหรับเด็กและที่นงั่ พิเศษสาหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตรายตาม (๒) (ข) และวิธกี าร
ป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุตามที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ ให้เป็นไปตามที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
ประกาศกาหนด
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บทบัญญัติตามมาตรานี้มิให้ใช้บังคับกับผู้ที่อยู่ในรถสามล้อ รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และ
รถใช้ ง านเกษตรกรรมตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยรถยนต์ และรถยนต์ อื่ น ที่ ไ ม่ ต้ อ งติ ด ตั้ ง เข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย
ตามที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกประกาศกาหนด”
มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๒๓/๑ มาตรา ๑๒๓/๒ และมาตรา ๑๒๓/๓
แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๑๒๓/๑ ในการใช้รถนั่งสองแถว รถบรรทุกคนโดยสารขนาดเล็กที่มีการจัดที่นั่ง
ตามความยาวของรถ รถกระบะ รถกึ่งกระบะ หรือรถยนต์อื่นตามที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
ประกาศกาหนด หากได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ให้คนโดยสารที่อยู่ในรถยนต์นั้นนอกจาก
คนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้า ได้รับยกเว้นไม่ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยตามมาตรา ๑๒๓
(๑) การบรรทุกคนโดยสาร ต้องไม่เกินจานวนตามที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติประกาศกาหนด
สาหรับรถยนต์แ ต่ละประเภท และการโดยสารนั้นต้องไม่มีการยืนหรือนั่งโดยสารในลักษณะที่เป็น
การเสี่ยงภัยตามที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติประกาศกาหนดสาหรับรถยนต์แต่ละประเภท และ
(๒) การขับรถยนต์ต้องใช้อัตราความเร็วตามที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติประกาศกาหนด
ซึ่งอาจกาหนดแยกตามประเภทรถยนต์ก็ได้ แต่ต้องไม่เกินแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง
ให้นาความในวรรคหนึง่ มาใช้บงั คับกับการใช้รถบรรทุกคนโดยสารที่เป็นรถประจาทางที่ไม่ตอ้ ง
ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตามที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกประกาศกาหนด ในขณะขนส่งคนโดยสารในเส้นทาง
ที่ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่ง
มาตรา ๑๒๓/๒ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ ขับรถยนต์ในขณะที่มีคนโดยสารนั่งแถวตอนหน้าเกินสองคน
หรือคนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้านั้นมิได้ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๓
มาตรา ๑๒๓/๓ ผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือรถที่ใช้ในการขนส่ง
ผู้โ ดยสารเพื่ อสินจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ต้องแจ้งเตือนหรือจัดให้มีการแจ้งเตือน
ด้วยวิธีการอื่น เพื่อให้คนโดยสารในรถนั้นปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๓ และมาตรา ๑๒๓/๑ (๑) ทุกครั้ง
ก่อนการออกรถ ทั้งนี้ ตามที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติประกาศกาหนด”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๒๘ ก

หนา้ ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

“มาตรา ๑๓๔ ห้ ามมิให้ผู้ใดแข่งรถในทางเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากหัวหน้า
เจ้าพนักงานจราจร
ผู้ใดรวมกลุ่มหรือมั่วสุมกันในทางหรือสาธารณสถานใกล้ทาง พร้อมด้วยรถตั้งแต่ห้าคันขึ้นไป
โดยมีการนัดหมายเพื่อแข่งรถในทาง หรือรถที่ใช้ในการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมกันมีการดัดแปลงหรือปรับแต่งรถ
ให้ มี สภาพไม่ ถู กต้ องตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ ง หรื อมาตรา ๑๐ ทวิ หรื อมี พฤติ การณ์ อย่ างหนึ่ ง
อย่างใดอันแสดงให้เห็นว่าจะทาการแข่งรถในทาง ให้ถือว่า ผู้นั้นพยายามแข่งรถในทาง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่
เป็นการกระทาเพื่อการอื่น หรือตนมิได้ร่วมหรือมีส่วนรู้เห็นว่าจะมีการแข่งรถในทางนั้น”
มาตรา ๑๐ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น มาตรา ๑๓๔/๑ และมาตรา ๑๓๔/๒
แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๑๓๔/๑ ห้ามมิให้ผู้ใดจัด โฆษณา ประกาศ ชักชวน หรือดาเนินการด้วยวิธีการใด
เพื่อให้มีการแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๓๔
มาตรา ๑๓๔/๒ ผู้ใดรับดาเนินการดัดแปลงหรือปรับแต่งรถให้มีสภาพไม่ถูกต้องตามมาตรา ๖
วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๐ ทวิ ไม่ว่าจะมีสินจ้างหรือไม่ก็ตาม หากรถนั้นได้ถูกนาไปใช้ในทางเดินรถ
ให้ ถื อ ว่ า ผู้ นั้ น ฝ่ า ฝื น มาตรา ๖ วรรคหนึ่ ง หรื อ มาตรา ๑๐ ทวิ แล้ ว แต่ ก รณี และหากรถนั้ น
ได้ถูกนาไปใช้ในการแข่งรถในทางอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๓๔ ให้ถือว่า ผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุนการแข่งรถ
ในทาง เว้ น แต่ จ ะพิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า ตนมิ ไ ด้ มี ส่ ว นรู้ เ ห็ น หรื อ ไม่ มี เ หตุ อั น ควรรู้ ว่ า จะน ารถดั ง กล่ า วไปใช้
ในการแข่งรถในทาง”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในวรรคห้าของมาตรา ๑๔๒ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ จ ราจรทางบก (ฉบั บ ที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การทดสอบตามวรรคสองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคหกของมาตรา ๑๔๒ แห่งพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗
“ในกรณี ที่ มี อุ บั ติ เ หตุ เ กิ ด ขึ้ น และมี เ หตุ อั น เชื่ อ ได้ ว่ า ผู้ ขั บ ขี่ ห รื อ บุ ค คลที่ อ าจเป็ น ผู้ ขั บ ขี่
ได้กระทาการฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ (๒) และบุคคลดังกล่าวอยู่ในภาวะหมดสติหรือได้รับอันตรายแก่กาย
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จนไม่อาจให้ความยินยอมในการทดสอบการมีสารอยู่ในร่างกายตามวรรคสอง ให้นาความในมาตรา ๔๓ ทวิ/๑
มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔๓ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔๓ ถ้าปรากฏว่าผู้ขับขี่ผู้ใดนารถที่มีสภาพไม่เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖
วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๐ ทวิ ไปใช้ในทาง ให้เจ้าพนักงานจราจรมีอานาจสั่งให้ผู้ขับขี่ผู้นั้นหยุดรถ
เพื่อทาการตรวจสอบ หากปรากฏว่ารถนั้นมีสภาพไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานจราจรมีอานาจดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่รถมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงและหากให้ใช้รถต่อไปอาจเกิดอันตรายได้โดยชัดแจ้ง
ให้เจ้าพนักงานจราจรสั่งห้ามการใช้รถ ในการนี้ ผู้ขับขี่ต้องนารถดังกล่าวให้พ้นทางเดินรถโดยเร็วที่สุด
หากผู้ขับขี่ไม่ดาเนินการ ให้เจ้าพนักงานจราจรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานจราจรมีอานาจ
เคลื่อนย้ายรถนั้น โดยให้นาความในมาตรา ๕๙ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
(๒) ในกรณีที่รถมีสภาพไม่ถึงกับไม่ปลอดภัยในการใช้ ให้เจ้าพนักงานจราจรสั่งระงับการใช้รถ
เป็นการชั่วคราว โดยให้เจ้าของรถ ผู้ครอบครองรถ หรือผู้ขับขี่นารถดังกล่าวไปซ่อมแซมหรือปรับปรุง
ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวันและไม่เกินหกสิบวัน ตามสภาพความปลอดภัยของรถนั้น
โดยในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวให้ใช้รถได้ไปพลางก่อน
สภาพของรถที่ไม่มั่นคงแข็งแรงหรืออาจเกิดอันตราย ตาม (๑) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติและอธิบดีกรมการขนส่งทางบกร่วมกันกาหนด
คาสั่งตาม (๑) และ (๒) ให้ถือว่าเป็นคาสั่งของนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก แล้วแต่กรณี และให้นาบทกาหนดโทษที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนคาสั่ง
ของนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก มาใช้บังคับกับ
ผู้ฝ่าฝืนคาสั่งตาม (๑) และ (๒) ด้วย
ให้ น าความในมาตรา ๑๔๒/๘ มาใช้ บั ง คั บ กั บ การอุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ตาม (๑) หรื อ (๒)
โดยอนุโลม”
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มาตรา ๑๔ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๑๔๓ ทวิ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จ ราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔๓/๑ ในการออกคาสั่งตามมาตรา ๑๔๓
(๑) คาสั่งห้ามการใช้รถ ตามมาตรา ๑๔๓ (๑) ให้เจ้าพนักงานจราจรติดเครื่องหมายแสดง
คาสั่งห้ามการใช้รถนั้นไว้ที่ตัวรถในลักษณะที่เห็นได้อย่างชัดเจน
(๒) คาสั่งระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราว ตามมาตรา ๑๔๓ (๒) ให้เจ้าพนักงานจราจร
ติดเครื่องหมายแสดงคาสั่งระงับการใช้รถนั้นไว้ที่ตัวรถในลักษณะที่เห็นได้อย่างชัดเจน โดยเครื่องหมาย
แสดงคาสั่งดังกล่าวต้องแสดงระยะเวลาสิ้นสุดของการอนุญาตให้ใช้รถเป็นการชั่วคราวไว้ด้วย
แบบค าสั่ ง และต าแหน่ ง ที่ ติด เครื่ อ งหมายแสดงคาสั่ ง ตามมาตรา ๑๔๓ (๑) หรื อ (๒)
ให้เป็นไปตามที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติประกาศกาหนด”
มาตรา ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๔๓/๒ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๑๔๓/๒ เมื่อเจ้าพนักงานจราจรได้ออกคาสั่งห้ามการใช้รถ ตามมาตรา ๑๔๓ (๑)
หรือคาสั่งระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราว ตามมาตรา ๑๔๓ (๒) แล้ว ให้แจ้งไปยังนายทะเบียน
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก แล้วแต่กรณี โดยเร็ว พร้อมด้วย
เหตุผล ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นายทะเบียนดาเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ต่อไป
เมื่อรถที่ถูกสั่งห้ามการใช้รถ ตามมาตรา ๑๔๓ (๑) หรือถูกสั่งระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราว
ตามมาตรา ๑๔๓ (๒) ได้มีการซ่อมแซมหรือปรับปรุงแก้ไขและผ่านการตรวจสภาพตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกแล้ว ให้นายทะเบียนมีคาสั่งอนุญาตให้ใช้รถนั้นต่อไปได้
และให้ปลดเครื่องหมายแสดงคาสั่งห้ามการใช้รถหรือคาสั่งระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราวนั้น”
มาตรา ๑๖ ให้ ยกเลิกมาตรา ๑๔๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
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มาตรา ๑๗ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคหนึ่ ง ของมาตรา ๑๔๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔๕ บรรดาความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ น อกจากความผิ ด ที่ ก าหนดโทษ
ไว้ในมาตรา ๑๕๓/๑ มาตรา ๑๕๖ มาตรา ๑๕๗/๑ มาตรา ๑๕๘/๑ มาตรา ๑๕๙ มาตรา ๑๖๐
มาตรา ๑๖๐ ทวิ และมาตรา ๑๖๐ ตรี ให้พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามีอานาจเปรียบเทียบหรือว่ากล่าวตักเตือนได้”
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกอัตราโทษในมาตรา ๑๔๗ มาตรา ๑๔๙ มาตรา ๑๕๑ มาตรา ๑๕๓
มาตรา ๑๕๕ และมาตรา ๑๕๘ แห่งพระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้อัตราโทษ
ต่อไปนี้แทน
มาตรา ๑๔๗ ... “ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท”
มาตรา ๑๔๙ ... “ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท”
มาตรา ๑๕๑ ... “ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท”
มาตรา ๑๕๓ ... “ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่พันบาท”
มาตรา ๑๕๕ ... “ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่พันบาท”
มาตรา ๑๕๘ ... “ต้ อ งระวางโทษจ าคุ ก ไม่ เ กิ น หนึ่ ง เดื อ น หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น ห้ า พั น บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๑๙ ให้ ย กเลิ ก ความในวรรคหนึ่ ง ของมาตรา ๑๔๘ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ จ ราจรทางบก (ฉบั บ ที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔๘ 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
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มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๑๘
มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม มาตรา ๑๒๓
วรรคหนึ่ ง มาตรา ๑๒๓/๒ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๒๙ หรื อ มาตรา ๑๓๓
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท”
มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕๐ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ จ ราจรทางบก (ฉบั บ ที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้ ใ ช้
ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๕๐ ผู้ใดกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติกาหนดตามมาตรา ๘
วรรคสอง หรือมาตรา ๑๔ วรรคสอง
(๒) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติกาหนดตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง
(๓) ไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๘
(๔) ฝ่าฝืนคาสั่งหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรตามมาตรา ๑๑๓ หรือ
(๕) ขัดคาสั่งเจ้าพนักงานจราจรซึ่งสั่งตามมาตรา ๑๔๐/๒ หรือมาตรา ๑๔๐/๓ วรรคหนึ่ง
ผู้กระทาต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท”
มาตรา ๒๑ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๑๕๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จ ราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ จ ราจรทางบก (ฉบั บ ที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๕๒ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรือไม่ปฏิ บัติ ต ามมาตรา 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 ๓๑/๑ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๖
มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม 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 มาตรา ๑๓๐ หรือ
ไม่ปฏิบัติตามประกาศที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติกาหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติ
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ตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๙๖ วรรคสอง หรือไม่เคลื่อนย้ายรถ
ตามมาตรา ๑๔๓ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่พันบาท”
มาตรา ๒๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๕๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๑๕๓/๑ ผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือรถที่ใช้ในการขนส่ง
ผู้โดยสารเพื่อสินจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๓/๒
หรือไม่มีการแจ้งเตือนหรือจัดให้มีการแจ้งเตือนตามมาตรา ๑๒๓/๓ ตามสมควร เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
จนเป็นเหตุให้คนโดยสารในรถนั้นได้รับอันตรายสาหัส ผู้ขับขี่ผู้นั้นต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้คนโดยสารในรถถึงแก่ความตาย ผู้ขับขี่ผู้นั้น
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๒๓ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๑๕๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จ ราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๕๔ ผู้ใดกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ฝ่าฝืนคาสั่งเจ้าพนักงานจราจรตามมาตรา ๑๓๘ วรรคหนึ่ง
(๒) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศ ข้อบังคับ หรือระเบียบที่หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร
กาหนดตามมาตรา ๑๓๙
(๓) ฝ่าฝืนคาสั่งให้หยุดรถของเจ้าพนักงานจราจรตามมาตรา ๑๔๒ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๔๓
วรรคหนึ่ง
(๔) ฝ่าฝืนคาสั่งเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๑๔๒ วรรคสอง
ถ้าไม่เป็นความผิดที่กาหนดโทษไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ ผู้กระทาต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สี่พันบาท”
มาตรา ๒๔ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๑๕๖ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จ ราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
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“มาตรา ๑๕๖ ผู้ขับขี่ผู้ใดขับรถในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ตามมาตรา ๑๔๒/๑
วรรคสาม หรือมาตรา ๑๔๒/๕ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๒๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๕๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๑๕๖/๑ ผู้ใดเปลี่ยนแปลง ย้าย ทาลาย ปิดบัง หรือกระทาให้เสียหายด้วยประการใด ๆ
แก่เครื่องหมายแสดงคาสั่งห้ามการใช้รถตามมาตรา ๑๔๓/๑ (๑) หรือเครื่องหมายแสดงคาสั่งระงับ
การใช้รถเป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๑๔๓/๑ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่พันบาท”
มาตรา ๒๖ ให้ ย กเลิ ก อั ต ราโทษในมาตรา ๑๕๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จ ราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้
อัตราโทษต่อไปนี้แทน
มาตรา ๑๕๗ ... “ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่พันบาท”
มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกอัตราโทษในมาตรา ๑๕๗/๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
และให้ใช้อัตราโทษต่อไปนี้แทน
มาตรา ๑๕๗/๑ วรรคหนึ่ง ... “ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่พันบาท”
มาตรา ๒๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๕๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๑๕๘/๑ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น มาตรา ๔๓ (๑) หรื อ (๕) ต้ อ งระวางโทษจ าคุ กไม่เกิน
สามเดือน หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้ใดขับรถในลักษณะที่ไม่คานึงถึงความปลอดภัยตามมาตรา ๔๓ (๘) ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๒๙ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๑๖๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จ ราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
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“มาตรา ๑๖๐ ผู้ ใ ดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ ง ต้ อ งระวางโทษจ าคุก ไม่เกิน
สามเดือน หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณีที่ศาลจะมีคาพิพากษาลงโทษผู้ขับขี่ในความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่น
ถึงแก่ความตายหรือได้รับอันตรายสาหัสตามมาตรา ๒๙๑ หรือมาตรา ๓๐๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
หากปรากฏว่าผู้ขับขี่ไ ม่ให้ การช่ว ยเหลือตามสมควรหรือไม่แสดงตัวต่อตารวจ ณ สถานที่เ กิด เหตุ
ตามมาตรา ๗๘ วรรคหนึ่ง ให้ศาลพิพากษาเพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้นั้นอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกาหนด
สาหรับความผิดนั้น”
มาตรา ๓๐ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๑๖๐ ทวิ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จ ราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๖๐ ทวิ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๓๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือน
หรือปรับตั้งแต่ห้าพัน บาทถึงหนึ่ งหมื่น บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่
ของผู้นั้นมีกาหนดไม่น้อยกว่าสามสิบวัน แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๓๔/๑ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาท
ถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๓๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๖๐ ทวิ/๑ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๑๖๐ ทวิ/๑ ในกรณีที่ศาลจะมีคาพิพากษาลงโทษผู้ขับขี่ในความผิดฐานขับรถ
โดยประมาทเป็น เหตุให้ บุคคลอื่น ถึงแก่ความตายหรือได้รับอันตรายสาหัสตามมาตรา ๒๙๑ หรือ
มาตรา ๓๐๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญา และผู้ขับขี่ได้ขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับขี่ หรือขับรถ
ในระหว่ า งถู ก สั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตขั บ ขี่ ถู ก เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตขั บ ขี่ หรื อ ถู ก ยึ ด ใบอนุ ญ าตขั บ ขี่
ให้ศาลพิพากษาเพิ่มโทษที่จะลงแก่ผู้นั้นอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกาหนดสาหรับความผิดนั้น”
มาตรา ๓๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคห้าของมาตรา ๑๖๐ ตรี แห่งพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
“ถ้าผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่ เป็นการขับขี่รถยนต์
สาธารณะหรื อ รถจั ก รยานยนต์ ส าธารณะตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยรถยนต์ หรื อ เป็ น การขั บ ขี่ ร ถที่ ใ ช้
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ในการขนส่งผู้โดยสารเพื่อสินจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ผู้กระทาต้องระวางโทษสูงกว่า
ที่กาหนดอีกหนึ่งในสาม”
มาตรา ๓๓ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๖๐ ตรี/๑ มาตรา ๑๖๐ ตรี/๒ และ
มาตรา ๑๖๐ ตรี/๓ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๑๖๐ ตรี/๑ ผู้ใดกระทาความผิดตามมาตรา ๑๖๐ ตรี วรรคหนึ่ง และได้กระทา
ความผิดซ้าอีกภายในสองปีนับแต่วันที่กระทาความผิดครั้งแรก ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี และ
ปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกาหนดไม่น้อยกว่า
หนึ่งปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
มาตรา ๑๖๐ ตรี/๒ ผู้ใดกระทาความผิดตามมาตรา ๑๖๐ ตรี วรรคหนึ่ง ถ้าผู้กระทา
ความผิดนั้นขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับขี่ หรือถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ ผู้กระทา
ต้องระวางโทษสูงกว่าที่กฎหมายกาหนดสาหรับความผิดนั้นอีกหนึ่งในสาม
หากกรณี ก ารกระท าผิ ด ตามวรรคหนึ่ ง เป็ น เหตุ ใ ห้ ผู้ อื่ น ได้ รั บ อั น ตรายแก่ กายหรื อ จิต ใจ
อั น ตรายสาหั ส หรื อ ถึงแก่ค วามตาย ตามมาตรา ๑๖๐ ตรี วรรคสอง วรรคสาม หรือวรรคสี่
ให้ศาลพิพากษาเพิ่มโทษทีจ่ ะลงแก่ผู้กระทาความผิดอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลกาหนดสาหรับความผิดนั้น
มาตรา ๑๖๐ ตรี/๓ ผู้ใดกระทาความผิดตามมาตรา ๑๖๐ ตรี และได้กระทาความผิดซ้าอีก
ภายในสองปีนับแต่วันที่กระทาความผิดครั้งแรก ให้ศาลลงโทษจาคุกและปรับด้วยเสมอ
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคั บกับผู้กระทาความผิดที่มีอายุไม่เกินสิบแปดปีในวันที่กระทา
ความผิดครั้งหลัง”
มาตรา ๓๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๖๐ เบญจ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๑๖๐ เบญจ ในกรณีที่มีการกระทาการอันเป็นความผิดตามมาตรา ๑๓๔
(๑) หากผู้ ก ระท ามี อ ายุ ต่ ากว่ า ยี่ สิ บ ปี เจ้ า พนั ก งานผู้ มี ห น้ า ที่ ฟ้ อ งผู้ ต้ อ งหาอาจมี ค าร้ อ ง
ขอต่อศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาวางข้อกาหนดให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ระวังผู้นั้นไม่ให้กระทาความผิด
ฐานแข่งรถในทางซ้าอีก หากศาลเห็นสมควร ให้มีอานาจวางข้อกาหนดให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
ระวังผู้นั้นไม่ให้กระทาความผิดฐานแข่งรถในทางซ้าอีก ตลอดเวลาที่ศาลกาหนดซึ่งต้องไม่เกินสามปีและ
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กาหนดจานวนเงินตามที่เห็นสมควรซึ่งบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องชาระต่อศาลไม่เกินครั้งละ
ห้าหมื่นบาท ในเมื่อผู้นั้นกระทาความผิดฐานแข่งรถในทางซ้าอีก
ถ้าผู้นั้นอาศัยอยู่กับบุคคลอืน่ นอกจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และศาลเห็นว่าไม่สมควร
จะเรียกบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง มาวางข้อกาหนดตามวรรคหนึ่ง ศาลจะเรียกตัวบุคคลที่ผู้นั้นอาศัยอยู่
มาสอบถามว่า จะยอมรับข้อกาหนดทานองที่บัญญัติไว้สาหรับบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ดังกล่าว
หรือไม่ก็ไ ด้ ถ้าบุคคลที่ผู้นั้ น อาศัยอยู่ยอมรับข้อกาหนดเช่นว่านั้น ก็ให้ศาลมีอานาจวางข้อกาหนด
ดังกล่าว
ในกรณีที่ศาลวางข้อกาหนดตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ถ้าผู้นั้นกระทาความผิดฐาน
แข่งรถในทางซ้าอีกภายในระยะเวลาในข้อกาหนด ให้นามาตรา ๗๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้
บังคับโดยอนุโลม
(๒) หากผู้กระทามีอายุตั้งแต่สิบแปดปีขนึ้ ไป เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ฟ้องผู้ต้องหาอาจมีคาร้อง
ขอต่อศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาสั่งผู้กระทาการดังกล่าวให้ทาทัณฑ์บน หากศาลเห็นสมควรจะสั่งให้ทา
ทัณฑ์บน โดยกาหนดจานวนเงินไม่เกินห้าหมื่นบาทว่าผู้นั้นจะไม่กระทาความผิดฐานแข่งรถในทางซ้าอีก
ตลอดเวลาที่ศาลกาหนดซึ่งต้องไม่เกิน สองปี และจะสั่งให้มีประกันด้วยหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ถ้าผู้ทา
ทัณฑ์บนกระทาผิดทัณฑ์บน ให้นามาตรา ๔๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๓๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๖๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๑๖๒/๑ ในกรณี ที่ ศ าลสั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตขั บ ขี่ ห รื อ เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตขั บ ขี่
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ศาลแจ้งคาสั่งดังกล่าวให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมาย
ว่าด้วยการขนส่งทางบก แล้วแต่กรณี”
มาตรา ๓๖ มิ ใ ห้ น าบทบั ญ ญั ติ ต ามมาตรา ๑๒๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จ ราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับกับการใช้รถยนต์ที่ไม่ต้องมีเข็มขัดนิรภัย
เป็ น เครื่ องอุ ปกรณ์ แ ละส่ว นควบ ตามประกาศซึ่งออกตามกฎกระทรวงที่อ อกตามมาตรา ๕ (๒)
แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และตามประกาศซึ่งออกตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗๑
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
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มาตรา ๓๗ บรรดาคาสั่งให้ซ่อมหรือแก้ไขรถตามมาตรา ๑๔๓ หรือคาสั่งระงับการใช้รถนั้น
เป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๑๔๓ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ออกไว้ก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนสิ้นระยะเวลาตามคาสั่งนัน้ แต่ต้องไม่เกินหกเดือน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๓๘ บรรดาคาสั่งของเจ้าหน้าที่ที่ได้ออกตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้มีผลดังต่อไปนี้
(๑) คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการในการป้องกัน
และแก้ ไ ขปั ญ หาการแข่ ง รถยนต์ แ ละรถจั ก รยานยนต์ ใ นทางและการควบคุ ม สถานบริ ก ารหรื อ
สถานประกอบการที่ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก ารในลั ก ษณะที่ ค ล้ า ยกั บ สถานบริ ก าร ลงวั น ที่ ๒๒ กรกฎาคม
พุทธศักราช ๒๕๕๘
(ก) คาสั่งเกี่ยวกับการเก็บรักษารถเป็นการชั่วคราว ตามข้อ ๑ วรรคสอง ให้มีผลบังคับได้
ต่อไปตามคาสั่งดังกล่าว แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
(ข) คาสั่งเกี่ยวกับการทาทัณฑ์บนหรือวางข้อกาหนด ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่มีการวางเงิน
ประกันหรือไม่ ตามข้อ ๒ วรรคสอง ให้มีผลบังคับได้ต่อไปตามคาสั่งดังกล่าว แต่ต้องไม่เกินสองปี
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
(๒) คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหา
อันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(ก) คาสั่งเกี่ยวกับการเก็บรักษารถเป็นการชั่วคราว ตามข้อ ๑ วรรคสอง (๒) ให้มีผล
บังคับได้ต่อไปตามคาสั่งดังกล่าว แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
(ข) ค าสั่ ง เกี่ ย วกั บ การยึ ด ใบอนุ ญ าตขั บ ขี่ ตามข้ อ ๑ วรรคสอง (๑) ให้ มี ผ ล
บังคับได้ต่อไปตามคาสั่งดังกล่าว แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
(ค) ค าสั่ ง เกี่ ย วกั บ การอบรมความประพฤติ ข องผู้ ขั บ ขี่ ตามข้ อ ๑ วรรคสอง (๓)
ให้มีผลบังคับได้ต่อไปตามคาสั่งดังกล่าว แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
(ง) คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางบกหรื อคาสั่งปิดกิจการขนส่งทางบก
เป็นการชั่วคราว ตามข้อ ๓ ให้มีผลบังคับได้ตอ่ ไปตามคาสั่งดังกล่าว แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วนั ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๒๘ ก

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

มาตรา ๓๙ บรรดาข้อบังคับ ข้อกาหนด ระเบียบ ประกาศ กฎ หรือคาสั่งใดที่ออก
ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ให้ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไ ม่ขัด หรือแย้งกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีข้อบังคับ ข้อกาหนด ระเบียบ ประกาศ กฎ
หรือคาสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
มาตรา ๔๐ การออกข้ อ บั ง คั บ ข้ อ ก าหนด ระเบี ย บ ประกาศ กฎ หรื อ ค าสั่ ง
ตามมาตรา ๔๓ (๙) มาตรา ๔๓ ทวิ / ๑ มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๓/๑ มาตรา ๑๒๓/๓
มาตรา ๑๔๓ และมาตรา ๑๔๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๔๑ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๙ ตอนที่ ๒๘ ก

หนา้ ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ของประเทศมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่ผู้ขับขี่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการจราจรทางบก ประกอบกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว
บทบัญญัติบางประการแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน สมควรปรับปรุง
มาตรการกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงในการใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัยและให้การป้องกัน
การกระท าความผิ ด มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง ในเรื่ อ งการใช้ ช่ อ งเดิ น รถ ลั ก ษณะความผิ ด ในการขั บ รถ
การตรวจสอบหรือทดสอบผู้ขับขี่ หน้าที่การใช้เข็มขัดนิรภัย การป้องกันการแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต
และการควบคุมการใช้รถที่มีสภาพไม่ถูกต้อง รวมทั้งปรับปรุงบทกาหนดโทษให้มีความเหมาะสม ซึ่งจะเป็น
การลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและส่ งเสริมให้ เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการจราจรทางบก
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

