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พระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ..................................................
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตำมควำมในประกำศของ
คณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ ......
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
ทำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕...................................................................
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
ทำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕...................................................................
กฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด หรือลักษณะของอำคำรที่ต้อง
ได้รบั อนุ ญำตก่อนกำรสร้ำงหรือดัดแปลงต่อเติมภำยในระยะไม่เกิน
สิบห้ำเมตรจำกเขตทำงหลวง พ.ศ. ๒๕๕๐ ......................................
ประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะที่มี
น้ ำหนัก น้ ำหนักบรรทุก หรือน้ ำหนักลงเพลำเกินกว่ำที่ได้กำหนด
หรือโดยทีย่ ำนพำหนะนัน้ อำจทำให้ทำงหลวงเสียหำย เดินบนทำงหลวง
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และงำนทำง รวมทัง้ กำหนดเขตทำงหลวง ทีจ่ อดรถ ระยะแนวต้นไม้
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ทำงหลวง รวมทัง้ กำหนดเขตทำงหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวต้นไม้
และเสำพำดสำยเกีย่ วกับทำงหลวงท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๐ ..................
ประกำศผู้อำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรื่อง กำรขออนุ ญำตกระทำ
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ประกำศผู้ อ ำนวยกำรทำงหลวงพิ เ ศษ ผู้ อ ำนวยกำรทำงหลวง
แผ่นดินและผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงสัมปทำน เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะที่
มีน้ ำหนัก น้ ำหนักบรรทุก หรือน้ ำหนักลงเพลำเกินกว่ำทีไ่ ด้กำหนด
หรือโดยที่ยำนพำหนะนัน้ อำจทำให้ทำงหลวงเสียหำยเดินบนทำง
หลวงพิเศษ ทำงหลวงแผ่นดินและทำงหลวงสัมปทำน .....................
ประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะที่มี
น้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลำเกินกว่ำทีไ่ ด้กำหนด หรือ
โดยทีย่ ำนพำหนะนัน้ อำจทำให้ทำงหลวงเสียหำย เดินบนทำงหลวง
ชนบทในเขตควำมรับผิดชอบของกรมทำงหลวงชนบท (ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๕๘...................................................................................
พระรำชบัญญัตทิ ำงหลวงสัมปทำน พ.ศ. ๒๕๔๒ ...................................
พระรำชบัญญัตกิ ำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ...................
ประกำศกระทรวงคมนำคม เรื่อง ป้ ำยหรือสิง่ ที่สร้ำงขึน้ สำหรับติด
หรือตัง้ ป้ ำยในลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยแก่ทำงพิเศษ
หรือกำรจรำจรในทำงพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๑ ........................................
ระเบียบเกีย่ วกับกำรจรำจรในทำงพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕ ......................
ข้อบังคับเจ้ำพนักงำนจรำจรในทำงพิเศษ เรื่อง กำรห้ำมรถบรรทุก
น้ำมันตัง้ แต่ ๖ ล้อขึน้ ไป และรถพ่วงเดินในทำงพิเศษเฉลิมมหำนคร
ทำงพิเศษศรีรชั ทำงพิเศษฉลองรัช และทำงพิเศษศรีรชั – วงแหวนรอบ
นอกกรุงเทพมหำนคร ระหว่ำงเวลำทีก่ ำหนด พ.ศ. ๒๕๕๙ ..............
ข้อบังคับเจ้ำพนักงำนจรำจรในทำงพิเศษ เรื่อง กำรห้ำมรถบรรทุก
๖ ล้อ รถบรรทุกตัง้ แต่ ๑๐ ล้อขึ้นไป และรถพ่ วงเดินในทำงพิเศษ
เฉลิมมหำนคร ทำงพิเศษศรีรชั ทำงพิเศษฉลองรัช ทำงพิเศษอุดร
รัถยำ และทำงพิเศษศรีรชั – วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหำนคร
ระหว่ำงเวลำทีก่ ำหนด พ.ศ. ๒๕๕๙ ................................................
ข้อบังคับเจ้ำพนักงำนจรำจรในทำงพิเศษ เรื่อง กำรห้ำมรถบรรทุก
วัตถุอนั ตรำยเดินในทำงพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙.....................................
ข้อ บังคับ เจ้ำพนัก งำนจรำจรในทำงพิเศษ เรื่อ ง กำรห้ำมรถยนต์
บรรทุกส่วนบุคคล ทีม่ นี ้ ำหนักรถรวมน้ ำหนักบรรทุกเกินกว่ำทีก่ ำหนด
เดินในทำงพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖ ........................................................
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ประกำศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๔๔ .......................................................
พระรำชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ .....................................................
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
รถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ....................................................................
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
รถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ....................................................................
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
รถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ....................................................................
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
รถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ....................................................................
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
รถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ....................................................................
กฎกระทรวงก ำหนดค่ ำธรรมเนี ย มตำมกฎหมำยว่ ำด้ว ยรถยนต์
พ.ศ. ๒๕๔๖ ...................................................................................
กฎกระทรวงกำหนดหมำยเลขทะเบียนซึ่งเป็ นที่ต้ องกำรหรือเป็ นที่
นิยมเพื่อนำออกเปิ ดประมูลเป็ นกำรทัวไป
่ พ.ศ. ๒๕๔๖ ...................
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขกำรดำรงตำแหน่ ง
และกำรปฏิบ ัติห น้ ำที่กรรมกำรกำรบริหำรกองทุน และกำรใช้จ่ำย
เงินกองทุนเพื่อควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนน พ.ศ. ๒๕๔๗ ......
กฎกระทรวงกำหนดขนำดควำมจุของกระบอกสูบของรถจักรยำนยนต์
ส ำหรับ ผู้ ข อใบอนุ ญ ำตขับ รถจัก รยำนยนต์ ส่ ว นบุ ค คลชัว่ ครำว
พ.ศ. ๒๕๔๘ ................................................................................................
กฎกระทรวงก ำหนดลัก ษณะ ขนำด หรือ ก ำลัง ของเครื่อ งยนต์
และของรถทีจ่ ะรับจดทะเบียนเป็ นรถประเภทต่ำง ๆ พ.ศ. ๒๕๔๘ ....
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขในกำรขอและ
กำรออกใบอนุ ญ ำตขับ รถและกำรขอต่ อ อำยุ แ ละกำรอนุ ญ ำตให้
ต่ออำยุใบอนุญำตขับรถ พ.ศ. ๒๕๔๘ .....................................................
กฎกระทรวงก ำหนดอั ต รำค่ ำ จ้ ำ งบรรทุ ก คนโดยสำรส ำหรับ
รถจักรยำนยนต์สำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๕๙...........................................
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กฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและเครื่อ งอุ ป กรณ์ ข องรถที่ใช้ก๊ ำซ
ธรรมชำติอดั เป็ นเชือ้ เพลิง พ.ศ. ๒๕๕๐...........................................
กฎกระทรวงว่ำด้วยรถยนต์รบั จ้ำงบรรทุกคนโดยสำรไม่เกินเจ็ดคน
พ.ศ. ๒๕๖๐ ...................................................................................
กฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและเครื่อ งอุ ป กรณ์ ข องรถที่ใช้ก๊ ำซ
ปิ โตรเลียมเหลวเป็ นเชือ้ เพลิง พ.ศ. ๒๕๕๑ .....................................
กฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถ พ.ศ. ๒๕๕๑
ก ฎ ก ระท รว ง ก ำห น ด ห ลั ก เก ณ ฑ์ ก ำ รเพิ ก ถ อ น ท ะเบี ย น
รถจักรยำนยนต์สำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๖๐ ...........................................
กฎกระทรวงกำหนดขนำด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ ำยทะเบียนรถ
และกำรแสดงแผ่นป้ ำยทะเบียนรถและเครื่องหมำยแสดงกำรเสีย
ภำษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔..............................................................
กฎกระทรวงกำรขอรับใบอนุ ญำต กำรออกใบอนุ ญำต และกำรต่ อ
อำยุ ใบอนุ ญ ำตประกอบกำรรับ จ้ำงบรรทุ กคนโดยสำรแบบพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ...................................................................................
กฎกระทรวง ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขกำรแจ้งไม่ใช้รถ
พ.ศ. ๒๕๕๔...................................................................................
กฎกระทรวงกำหนดควำมปลอดภัยในกำรรับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำร
พ.ศ. ๒๕๕๕...................................................................................
กฎกระทรวงกำหนดเครื่องแต่ งกำย เครื่องหมำย ประวัติคนขับรถ
บัตรประจำตัวคนขับรถและกำรแสดงบัตรประจำตัวคนขับรถยนต์
สำธำรณ ะ รถ ย น ต์ บ ริ ก ำรธุ ร กิ จ รถ ย น ต์ บ ริ ก ำรทั ศ น ำจร
และรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๕๕ ....................................
กฎกระทรวงงดรับจดทะเบียนรถทีป่ ระกอบจำกชิน้ ส่วนของรถที่ใช้
แล้วทีน่ ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ..................................
กฎกระทรวง ว่ำด้วยคณะกรรมกำรประจำจังหวัดและเงื่อนไขกำรขอ
จดทะเบียนรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ .........................
พระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ทหำร พุทธศักรำช ๒๔๗๖ ................................
กฎ กระท รวง ฉ บั บ ที่ ๕ (พ .ศ. ๒ ๕๐๒ ) ออกต ำม ควำม ใน
พระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ทหำร พุทธศักรำช ๒๔๗๖ .........................
พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒
(ง)

๓๓๕
๓๔๐
๓๔๘
๓๕๓
๓๖๒
๓๖๗
๓๗๕
๓๘๕
๓๘๘

๓๙๒
๓๙๖
๓๙๙
๔๐๓
๔๐๖
๔๑๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

สำรบัญกฎหมำย
หน้ า

กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตำมควำมในพระรำชบัญ ญั ติ
จรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ............................................................
กฎ กระท รวง ฉบั บ ที่ ๒ (พ .ศ. ๒ ๕๒ ๒ ) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ .....................................
กฎ กระทรวง ฉบั บ ที่ ๓ (พ .ศ. ๒ ๕๒ ๒ ) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ .....................................
กฎ กระทรวง ฉบั บ ที่ ๔ (พ .ศ. ๒ ๕๒ ๒) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ .....................................
กฎ กระท รวง ฉบั บ ที่ ๖ (พ .ศ. ๒ ๕๒ ๒ ) ออกตำมควำม ใน
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คาอธิ บายกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง
กำรคมนำคมเป็ นเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรใช้ชวี ติ ประจำวันของมนุ ษย์มำตัง้ แต่อดีต
เนื่ อ งจำกโดยพื้ น ฐำนแล้ ว มนุ ษ ย์ เ ป็ นสัต ว์ ส ัง คม จึ ง ต้ อ งมี ก ำรเดิ น ทำงไปมำหำสู่
หรือติดต่อสือ่ สำรระหว่ำงกัน และเมื่อมนุษย์รวมตัวเป็ นสังคมประเทศ ควำมจำเป็ นในกำร
ไปมำหำสู่หรือติดต่อสื่อสำรย่อมมำกขึน้ ตำมลำดับ มนุ ษย์จงึ ได้คดิ ค้นและพัฒนำระบบ
คมนำคมเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรดังกล่ำว โดยพัฒนำพำหนะขนส่งในรูปแบบต่ำง ๆ
เพื่อทดแทนกำรใช้แรงงำนคนหรือสัตว์ รวมทัง้ ได้บุกเบิกเส้นทำงกำรขนส่งรูปแบบอื่น ๆ
เพิม่ ขึน้ ทัง้ ทำงบก ทำงน้ ำ และทำงอำกำศ ตลอดจนพัฒนำระบบกำรสื่อสำรให้มคี วำมชัดเจน
และรวดเร็ว ยิ่งขึ้น ด้วยกำรใช้สญ
ั ญำณไฟฟ้ ำหรือคลื่นแม่เหล็ก ไฟฟ้ ำ เช่ น กำรคิดค้น
โทรเลขไฟฟ้ ำ หรือโทรศัพท์ เป็ นต้น
จะเห็นได้ว่ำกำรคมนำคม อำจแบ่งเป็ นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ รูปแบบ คือ
(๑) กำรขนส่ง (transportation) หมำยถึง กำรท ำให้สิ่ง ๆ หนึ่ งเคลื่อ นที่จำก
สถำนทีห่ นึ่งไปยังอีกสถำนทีห่ นึ่ง โดยกำรขนส่งดังกล่ำ วอำจเกิดขึน้ ในรูปแบบอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใด คือ กำรขนส่งบุคคลและกำรขนส่งสิง่ ของ
(๒) โทรคมนำคม (telecommunication) หมำยถึง กำรติด ต่ อสื่อสำรทำงไกล
โดยอำศัยสื่อกลำง ไม่ว่ำส่งในรูปกระแสไฟฟ้ ำผ่ำนทำงสำยทองแดง หรือใยแก้วนำแสง
หรือคลื่นวิทยุผ่ำนทำงอำกำศ เป็ นต้น
อย่ำงไรก็ตำม คำอธิบำยนี้จะมุ่งเน้นอธิบำยเฉพำะในเรื่องของกำรขนส่งเท่ำนัน้
๑. ความสาคัญของการขนส่ง
กำรขนส่งมีควำมสำคัญต่อกำรดำเนินชีวติ ของมนุษย์ เนื่องจำกมนุษย์จะต้องบริโภค
อำหำร สินค้ำ หรือบริกำรทีจ่ ำเป็ น และกำรจะได้มำซึง่ สิง่ เหล่ำนัน้ ต้องมีกำรขนส่งเกิดขึน้
ไม่ว่ำทำงหนึ่งทำงใด กำรขนส่งในยุคแรกจึงเป็ นกำรเดินทำงของมนุ ษย์หรือที่เรียกในสมัยนี้
ว่ำ “กำรขนส่งผู้โดยสำร (passenger transportation)” เสียเป็ นส่วนใหญ่ เพรำะมนุ ษย์เป็ น
ฝ่ ำยเคลื่อนตัวเองเข้ำหำสินค้ำ กล่ำวคือทรัพยำกรทีส่ มบูรณ์และสภำพอำกำศทีเ่ หมำะสม
แต่ เมื่อเวลำผ่ำนไป ลักษณะกำรขนส่งเริม่ เปลี่ยนจำกกำรเคลื่อนที่ของมนุ ษย์ไปเป็ นกำร
เคลื่อนทีข่ องทรัพยำกรหรือทีเ่ รียกในสมัยนี้ว่ำ “กำรขนส่งสินค้ำ (freight transportation)”
จนปั จจุบนั ทุกคนย่อมคำดหวังให้สนิ ค้ำหรือบริกำรเคลื่อนที่มำยังตนเองโดยกำรขนส่ง
รูปแบบหนึ่งรูป แบบใด ซึ่งประเภทของกำรขนส่งนี้ อำจแบ่ งออกได้เป็ นสำมกลุ่มใหญ่
ได้แก่
(๑) กำรขนส่งทำงบก (land transportation)
(๒) กำรขนส่งทำงน้ำ (water transportation)
(๓) กำรขนส่งทำงอำกำศ (air transportation)
๑
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โดยกำรขนส่งแต่ละรูปแบบจะมีเงื่อนไขและลักษณะในทำงเทคนิค กำรใช้งำน และ
กำรพำณิ ชย์เป็ นกำรเฉพำะตัว รวมทัง้ จะถูกประยุ กต์ใช้เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ขนส่งผู้โดยสำรและสินค้ำที่แตกต่ำงกันไป โดยควำมสำคัญของกำรขนส่งอำจพิจำรณำ
ในเชิงแง่มุมได้หลำยประกำร ดังนี้
๑.๑ ในมุมของเศรษฐกิจ กำรขนส่งเป็ นปั จจัยทำงเศรษฐกิจในกระบวนกำรผลิต
สิน ค้ ำ และบริก ำร กำรขนส่ ง ช่ ว ยเพิ่ ม มู ล ค่ ำ ให้ แ ก่ สิน ค้ ำ หรือ บริก ำร ทัง้ ในแง่ ข อง
“อรรถประโยชน์เชิงสถำนที่ (place utility)” และ “อรรถประโยชน์เชิงเวลำ (time utility)”
อรรถประโยชน์เชิงสถำนที่ คือ มูลค่ำที่เพิม่ ขึน้ อันเนื่องมำจำกกำรเคลื่อนย้ำย
สิง่ ๆ หนึ่งจำกแหล่งกำเนิ ดไปยังสถำนที่อ่นื ซึ่งสิ่ง ๆ นัน้ จะมีมูลค่ำมำกกว่ำ เช่น ขี้เลื่อย
ในโรงเลื่อยทีไ่ ม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดแก่โรงเลื่อย แต่หำกมีกำรเคลื่อนย้ำยไปยังสถำนทีอ่ ่นื
ทีส่ ำมำรถใช้ประโยชน์จำกขีเ้ ลื่อยได้ เช่น นำไปทำเป็ นธูปหอม ก็ถอื ว่ำกำรขนส่งขีเ้ ลื่อย
ดังกล่ำวก่อให้เกิดอรรถประโยชน์เชิงสถำนทีข่ น้ึ มำแล้ว
อรรถประโยชน์เชิงเวลำ คือ มูลค่ำที่เพิม่ ขึน้ อันเนื่องมำจำกควำมต้องกำรสินค้ำ
หรือบริกำร (demand) ซึ่งบำงอย่ ำงอำจเกิดขึ้นในช่วงเวลำหนึ่ งเท่ ำนัน้ (หรือ อำจมีค วำม
ต้องกำรมำกเป็ นพิเศษในช่ วงเวลำหนึ่ ง ) กำรขนส่งสิน ค้ำหรือบริก ำรให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรดังกล่ำวจึงก่อให้เกิดมูลค่ำทีเ่ พิม่ ขึน้
นอกจำกนี้ กำรขนส่งยังช่วยลดต้นทุนกำรผลิต ด้วยกำรมีส่ วนในกำรสร้ำงสิง่ ที่
เรี ย กว่ ำ “ควำมช ำนำญ พิ เ ศษ (specialization)” ให้ เ กิ ด ขึ้ น ในกระบวนกำรผลิ ต
ควำมชำนำญพิเศษหมำยถึง กำรให้ทรัพยำกรมนุ ษย์หรือทรัพยำกรกำรผลิตอื่น ๆ ทำหน้ำที่
ทีเ่ หมำะสมแก่ทรัพยำกรเหล่ำนัน้ มำกทีส่ ดุ ตัวอย่ำงเช่น บุคคลใดทีม่ คี วำมสำมำรถในกำร
ทำกสิกรรม สังคมก็ควรให้เขำได้ทำอำชีพกสิกร หรือพืน้ ทีใ่ ดทีเ่ หมำะสมแก่กำรปลูกข้ำว
ก็ควรมีกำรปลูกข้ำวในพื้นทีน่ ัน้ ๆ กำรใช้ทรัพยำกรให้เกิดควำมคุม้ ค่ำอย่ำงเต็มที่นนั ้ จะ
ทำให้กำรผลิตใช้ทรัพยำกรลดลงแต่ได้ผลตอบแทนดังเดิม ต้นทุนกำรผลิตที่ลดลงอันเกิด
จำกควำมช ำนำญพิ เศษอำจเกิ ด ได้ ท ัง้ โดยกำรผลิต จ ำนวนมำกในแหล่ งผลิ ตเดี ยวกัน
(production economy หรือ large-scale production) หรือควำมช ำนำญพิเศษเชิง ภู มิศ ำสตร์
(geographic specialization) กำรผลิต จ ำนวนมำกในแหล่งเดีย วกัน จะส่งผลให้ต้น ทุ น
กำรผลิตลดลงจำกหลำยปั จจัย เช่น เกิดกำรกระจำยต้นทุนค่ำติดตัง้ เครื่องจักร (setup cost)
สำมำรถใช้เครื่องมือทีม่ รี ำคำแพงร่วมกันได้ หรือกำรผลิตบำงขัน้ ตอนสำมำรถทำร่วมกัน
ได้ และยิง่ มีกำรผลิตมำกขึน้ ต้นทุนต่อชิน้ ก็จะน้อยลงตำมลำดับ ในขณะที่ควำมชำนำญ
พิเศษเชิงภูมศิ ำสตร์นัน้ เกิดจำกกำรทีท่ อ้ งถิ่นหรือพื้นที่แห่งหนึ่งมีควำมได้ เปรียบในกำร
ผลิตเหนือกว่ำพื้นที่อ่นื ๆ เช่น มีสภำพภูมปิ ระเทศหรือสภำพภูมิอำกำศเหมำะสมกว่ ำ

๒
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หรือมีแหล่งวัตถุดบิ ทีด่ หี รือหลำกหลำยกว่ำ ดังนัน้ พืน้ ทีท่ ไ่ี ด้เปรียบดังกล่ำวจึงควรใช้เป็ น
แหล่งในกำรผลิตสินค้ำ กำรผลิตจำนวนมำกในแหล่งเดียวกันหรือควำมชำนำญพิเศษเชิง
ภูมศิ ำสตร์จงึ เป็ นปั จจัยทีท่ ำให้เกิดประสิทธิภำพในกำรผลิต แต่อย่ำงไรก็ดี ในพืน้ ทีห่ นึ่ง ๆ
ย่อมมีควำมต้องกำรสินค้ำอย่ำงจำกัด ด้วยเหตุดงั กล่ำว แม้จะสำมำรถผลิตสินค้ำได้เป็ น
จ ำนวนมำกในพื้ น ที่ นั ้น แต่ ห ำกไม่ ส ำมำรถเคลื่ อ นย้ ำ ยสิ น ค้ ำ ไปยั ง พื้ น ที่ อ่ื น ที่ มี
ควำมต้องกำรสินค้ำนัน้ ๆ ได้แล้ว กำรผลิตสินค้ำจำนวนมำกก็หำได้มปี ระโยชน์อนั ใดไม่
กำรขนส่งจึงมีสว่ นสำคัญต่อกำรสร้ำงควำมชำนำญพิเศษให้แก่กระบวนกำรผลิต
กำรขนส่งยังก่อให้เกิดผลในทำงเศรษฐกิจประกำรอื่น เช่น ช่วยให้เกิดกำรแข่งขัน
ระหว่ ำ งผู้ผ ลิต อัน เป็ น ผลดีต่ อ ผู้บ ริโ ภคที่จ ะไม่ ถู ก ผู ก ขำดกำรขำยสิน ค้ำ หรือ บริก ำร
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด เพรำะหำกไม่ มีกำรขนส่งแล้ว ผู้ผลิต ในท้องถิ่นอำจเลือกที่จะผลิต
สินค้ำจำนวนน้ อยและขำยในรำคำสูงได้ แต่หำกมีกำรขนส่งสินค้ำจำกผู้ผลิตภำยนอก
มำยังพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ กำรผูกขำดดังกล่ำวก็จะไม่เกิดขึน้ และประชำชนก็จะมีทำงเลือกในกำร
บริโภคสิน ค้ำ มำกขึ้น เช่ น กัน กำรขนส่งยังมีส่ว นในกำรเพิ่ม มูลค่ ำให้แ ก่ ท่ีดิน บริเวณ
โดยรอบโครงข่ ำ ยระบบกำรขนส่ ง เนื่ อ งจำกท ำให้ ท่ีดิน ดัง กล่ ำ วเข้ำ ถึ ง ง่ ำ ยขึ้น และ
ใช้ประโยชน์ได้มำกขึน้
๑.๒ ในเชิงสังคม กำรขนส่งมีส่วนสำคัญในกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรครองชีพและ
รูป แบบกำรใช้ ชีวิต ด้ ว ยกำรสร้ำ งโอกำสในกำรเข้ ำ ถึ ง และทำงเลือ กที่ ห ลำกหลำย
แก่ ป ระชำชนในกำรบริโ ภคสิน ค้ ำ หรือ บริก ำร ขยำยมุ ม มองของรัฐ และปั จเจกชน
อันก่อให้เกิดกำรส่งเสริมและสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันในวัฒนธรรมต่ ำงท้องที่ ระบบกำร
ขนส่งที่ดียงั ช่วยให้ป ระชำชนสำมำรถเลือกที่อยู่อำศัยบริเวณชำนเมื องเพื่อหลีกเลี่ย ง
ควำมแออัดคับคัง่ ในขณะทีย่ งั คงสำมำรถเข้ำถึงควำมเจริญในตัวเมืองได้
๑.๓ ในส่วนควำมสงบเรียบร้อย กำรขนส่งมีส่วนสำคัญอย่ำงยิง่ ต่อควำมมันคงของ
่
ประเทศโดยเฉพำะในเรื่องของกำรป้ องกันประเทศ โดยเส้นทำงกำรขนส่งจะต้องไปถึง
ยังเขตพรมแดนหรือจุดยุทธศำสตร์สำคัญ ระบบกำรลำเลียงต้องสำมำรถส่งกำลังรบและ
สิง่ สนับสนุนได้อย่ำงทัวถึ
่ งและทันท่วงที
๒. ความจาเป็ นในการควบคุมหรือกากับดูแลการขนส่ง
จำกที่กล่ำวมำ กำรขนส่งมีสำคัญต่อทัง้ เศรษฐกิจ สังคม และควำมมันคงของ
่
ประเทศ รัฐ จึง จ ำเป็ นที่ ต้ อ งเข้ ำ มำควบคุ ม หรือ ก ำกับ ดู แ ลเพื่ อ ให้ ร ะบบกำรขนส่ ง
มีประสิทธิภำพ (efficiency transportation) ซึ่งคำว่ำ “ประสิทธิภำพ” นี้ มีขอบเขตกว้ำง
และมีกำรพัฒนำกรอบควำมคิดอยู่ตลอดเวลำ แต่เดิมถือว่ำกำรขนส่งที่มปี ระสิทธิภำพ
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ต้องประกอบด้วยคุณลักษณะห้ำประกำร คือ ประหยัด (economy) ปลอดภัย (safety)
รวดเร็ว (speed) เชื่อถือได้ (reliable) และสะดวกสบำย (convenient) แต่ในเวลำต่อมำ
ได้มกี ำรพัฒนำกรอบควำมคิดเรื่องระบบขนส่งทีม่ ปี ระสิทธิภำพโดยคำนึงถึงควำมยั ง่ ยืน
(sustainable) โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ด้ำนพลังงำน (energy) และสิง่ แวดล้อม (environment)
นอกจำกนี้ ระบบกำรขนส่งยังถื อเป็ น กิจกำรสำธำรณู ปโภค อัน เป็ น บริกำรสำธำรณะ
ทีร่ ฐั ต้องจัดให้มอี ย่ำงทัวถึ
่ งทุกพืน้ ที่ มีรำคำทีเ่ ป็ นธรรม และจัดกำรให้มบี ริกำรทีต่ ่อเนื่อง
ไม่ ห ยุ ด ชะงัก ด้ว ยเหตุ ด ัง กล่ ำ ว รัฐ จึง จ ำเป็ น ต้ อ งเข้ำ มำควบคุ ม หรือ แทรกแซงกำร
ดำเนินกำรขนส่งไม่ว่ำทำงหนึ่งทำงใดเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพหรือเป็ นไปตำมนโยบำย
ของรัฐบำล ซึง่ กำรควบคุมหรือแทรกแซงของรัฐทีผ่ ่ำนมำ อำจแบ่งได้ดงั นี้
๒.๑ รัฐดำเนินกำรเอง โดยรัฐเป็ นเจ้ำของกิจกำร (public ownership) กำรทีร่ ฐั
เข้ำควบคุม กำรขนส่งโดยตรงเช่นนี้เป็ นที่แพร่หลำยมำก โดยทัวไปจะด
่
ำเนินกำรในรูป
หน่ วยงำนของรัฐที่รบั ผิดชอบโครงสร้ำงพื้นฐำน (infrastructure) ของกำรขนส่งด้ำนต่ำง ๆ
เช่น ถนน ท่ำเรือ สนำมบิน และคลองหรือร่องน้ ำ (canals) กำรดำเนินกำรขนส่งโดยรัฐ
อำจขยำยไปถึงกำรดำเนินกำรขนส่งรูปแบบต่ำง ๆ ในหลำยประเทศนัน้ กิจกำรเดินเรือ
กำรเดินอำกำศ รถไฟ และกำรขนส่งในเมือง เป็ นกิจกำรทีด่ ำเนินกำรโดยหน่วยงำนของรัฐ
๒.๒ รัฐเป็ นผู้ควบคุม (regulatory control) โดยกำรกำหนดกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ
อย่ำงเช่น เงื่อนไขกำรประกอบธุรกิจหรือกำรเลิกประกอบธุรกิจกำรขนส่ง มำตรฐำนด้ำน
ควำมปลอดภัยและกำรดำเนินกำร มำตรฐำนด้ำนสิง่ แวดล้อม หรืออัตรำค่ำบริกำรขนส่ง
เป็ น ต้น วิธีกำรนี้ รฐั จะจัดตัง้ หน่ วยงำนของรัฐขึ้น มำเพื่อ ท ำหน้ ำที่วำงหลัก เกณฑ์และ
ควบคุมให้เอกชนดำเนินกำรไปตำมหลักเกณฑ์ ดังนัน้ แม้รฐั จะมิได้เป็ นผู้ดำเนินกำร
ขนส่ ง เอง แต่ ร ัฐ ก็ ส ำมำรถควบคุ ม กำรตั ด สิน ใจของภำคเอกชนให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ประสิทธิภำพกำรขนส่งหรือนโยบำยของรัฐบำลได้
๒.๓ รัฐสนับสนุ นหรือให้กำรอุ ดหนุ น (subsidies) กิจกำรขนส่งบำงรูปแบบนัน้
ต้องใช้ทุนเป็ นจำนวนมำก และภำคเอกชนอำจไม่มแี รงจูงใจหรือไม่อำจดำเนินกิจกำร
ดังกล่ำวในเชิงพำณิ ช ย์ได้เลยนอกเสีย จำกรัฐจะให้ก ำรสนับ สนุ น หรือ ให้ก ำรอุ ด หนุ น
อย่ำงเช่น ในกรณี ท่ีรฐั ไม่ประสงค์จะเป็ นเจ้ ำของทำงรถไฟเอง เอกชนก็จะไม่สำมำรถ
ประกอบกิจกำรขนส่งโดยรถไฟได้เลยเพรำะกำรลงทุนสร้ำงทำงรถไฟต้องใช้ทรัพยำกร
และเงินทุนมหำศำล กรณีเช่นนี้รฐั อำจสนับสนุ นให้เอกชนสร้ำงทำงรถไฟโดยกำรให้ใช้
ประโยชน์ในทีข่ องรัฐรวมไปถึงกำรสนับสนุนทำงกำรเงินในรูปแบบต่ำง ๆ หรือรัฐอำจเป็ น
ผูใ้ ห้บริกำรทีจ่ ำเป็ นต่อกำรขนส่งรูปแบบต่ำง ๆ เช่น บริกำรนำร่องหรือหอควบคุมกำรบิน
เป็ นต้น หรือธุรกิจกำรผลิตพลังงำนทำงเลือกซึ่งยังคงมีต้นทุนกำรผลิตสูงกว่ำพลังงำน
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หลัก อย่ ำ งน้ ำ มัน และผลิต ได้ ไ ม่ ท ัน ต่ อ ควำมต้ อ งกำรใช้ พ ลัง งำน หำกรัฐ ไม่ ให้ ก ำร
สนับสนุ นหรืออุดหนุ นธุรกิจดังกล่ำวแล้ว ต้นทุนกำรผลิตก็จะสูงและส่งผลให้รำคำของ
พลังงำนทำงเลือกสูงกว่ำพลังงำนหลัก ทำให้ไม่มผี ูข้ นส่งรำยใดเลือกใช้พลังงำนทำงเลือก
และรัฐย่อมไม่อำจบรรลุวตั ถุประสงค์ดำ้ นกำรลดกำรใช้น้ำมันได้
นอกจำกนี้ รัฐยังมีวิธีก ำรอื่น ที่ให้ผลในทำงอ้อม เช่ น กำรท ำวิจยั และพัฒ นำ
(research and development) ที่เกี่ยวกับกำรขนส่ง ผลกำรวิจยั ของสถำบันวิจยั ของรัฐ
รวมไปถึ ง สถำบัน อุ ด มศึก ษำและภำคเอกชนที่ ไ ด้ ร ับ กำรสนั บ สนุ น กำรวิจ ัย จำกรัฐ
มีส่วนสำคัญอย่ำงยิ่งต่ อกำรพัฒนำระบบกำรขนส่ง กำรวำงแผนกำรใช้ประโยชน์ ท่ดี ิน
(land-use planning) ส่งผลต่อปริมำณกำรเดินทำงและกำรเปลี่ยนรูปแบบกำรเดินทำง
กำรปลูก สร้ำงอำคำรในบริเวณที่มีผู้อ ยู่อ ำศัยมำกจะช่ วยลดระยะทำงในกำรเดิน ทำง
กำรสร้ำงสำนักงำนหรือทีอ่ ยู่อำศัยบริเวณสถำนีรถไฟจะช่วยเพิม่ อัตรำกำรใช้บริกำรขนส่ง
สำธำรณะ กำรวำงแผนกำรใช้ประโยชน์ทด่ี นิ จึงส่งผลโดยอ้อมต่อกำรลดกำรใช้น้ำมันและ
กำรอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม หรือแม้กำรเผยแพร่ขอ้ มูลหรือกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกั บกำรขับขี่
อย่ ำ งปลอดภั ย หรือ กำรขับ ขี่ ใ ห้ เ กิ ด กำรใช้ พ ลัง งำนอย่ ำ งคุ้ ม ค่ ำ ที่ สุ ด ก็ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภำพในกำรขนส่งเช่นเดียวกัน
๓. หลักเกณฑ์ทางกฎหมายในการควบคุมหรือกากับดูแลการขนส่ง
เนื่องด้วยประเทศไทยปกครองด้วยระบบนิตริ ฐั กล่ำวคือ รัฐจะมีมำตรกำรใด ๆ
เพื่อให้ประชำชนปฏิบตั ติ ำมหรือรัฐจะกระทำกำรใด ๆ อันมีผลกระทบกับสิทธิของปั จเจกชนได้
ก็ต่ อ เมื่อ กำรกระท ำทำงปกครองนั น้ มีก ฎหมำยมำรองรับ หรือ อนุ ญ ำตให้ดำเนิ น กำร
ซึ่งประเทศไทยได้มีกำรออกกฎหมำยเพื่อใช้ควบคุมหรือกำกับดูแลกำรขนส่ง เป็ นเวลำ
ต่อเนื่องมำตัง้ แต่อดีต โดยสำมำรถแบ่งหลักเกณฑ์ทำงกฎหมำยตำมประเภทกำรขนส่งได้
ดังนี้
๓.๑ กำรขนส่งทำงบก (land transportation) เป็ นกำรขนส่งทีม่ คี วำมสำคัญและ
เก่ ำแก่ โดยอดีต เป็ น กำรขนส่งด้วยเท้ำหรือใช้สตั ว์พ ำหนะ และต่ อมำได้มีก ำรพัฒ นำ
ยำนพำหนะทีใ่ ช้ในกำรขนส่งให้มคี วำมทันสมัย รวดเร็ว ประหยัด และสะดวกสบำยมำกยิง่ ขึน้
ซึง่ กำรขนส่งทำงบกนี้อำจแบ่งย่อยรูปแบบกำรขนส่งทีส่ ำคัญได้สองรูปแบบ คือ กำรขนส่ง
ทำงถนน (road transportation) และกำรขนส่งทำงรำง (rail transportation)

๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ขนส่งและคมนำคม

๓.๑.๑ กำรขนส่งทำงถนน (road transportation)
กำรขนส่งทำงถนนมีขอ้ ได้เปรียบเหนือกำรขนส่งรูปแบบอื่นหลำยประกำร
ทัง้ ในเรื่องต้นทุนลงทุนค่ำพำหนะ (capital cost of vehicles) ที่ต่ ำเมื่อเปรียบเทียบกับ
พำหนะทีใ่ ช้ในกำรขนส่งรูปแบบอื่น ทำให้ง่ำยต่อผูป้ ระกอบกำรรำยใหม่ทจ่ี ะลงทุนแข่งขัน
ในธุรกิจกำรขนส่งทำงบก (และง่ำยต่อผูป้ ระกอบกำรขนส่งส่วนบุคคลด้วยเช่นกัน) ต้นทุน
ค่ำพำหนะที่ต่ ำยังช่วยให้สำมำรถปรับเปลี่ยนพำหนะให้สอดคล้องกับ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมสมัย ใหม่ได้ง่ำย ควำมเร็วในกำรขนส่งและเส้น ทำงกำรขนส่งที่หลำกหลำย
รวมไปถึงลักษณะเฉพำะทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ของกำรขนส่งทำงถนน นันคื
่ อกำรขนส่งแบบถึงมือผูร้ บั
(door-to-door service) ข้อได้เปรียบเหล่ำนี้ทำให้กำรขนส่งทำงถนนครองสัดส่วนกำร
ขนส่งมำกเป็ นอันดับหนึ่งมำโดยตลอด แต่กำรขนส่งทำงถนนมีขอ้ จำกัดเรื่องควำมคุม้ ค่ำ
ในกำรขนส่งเมื่อเทียบกับกำรขนส่งทำงรำงหรือกำรขนส่งทำงน้ ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ใน
กำรขนส่งระยะไกล เพรำะพำหนะที่ใช้ในกำรขนส่งทำงบกไม่สำมำรถบรรทุกผู้โดยสำร
หรือสินค้ำได้เป็ นจำนวนมำก และต้นทุนในเรื่องพลังงำนก็ผนั แปรโดยตรงกับน้ ำหนัก
ทีบ่ รรทุก
หำกจะจำแนกหลักเกณฑ์ทำงกฎหมำยในกำรควบคุมหรือกำกับดูแลกำร
ขนส่งทำงถนน อำจแบ่งตำมองค์ประกอบในกำรขนส่งได้หกประกำร กล่ำวคือ กำรสัญจร
กำรประกอบกำรขนส่ง ทำงหรือถนน ยำนพำหนะ กำรจัดระบบจรำจร และกำรคุม้ ครอง
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับกำรขนส่ง
(๑) กำรสัญจร มีกฎเกณฑ์เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจรำจรทำงบก
โดยกฎหมำยที่ใช้บงั คับอยู่ในปั จจุบนั คือ พระรำชบัญ ญัติจรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึง่ ตรำขึน้ โดยมีเจตนำรมณ์เพื่อกำรวำงระเบียบ กำหนดกฎเกณฑ์และวิธกี ำรในกำรใช้รถ
ใช้ถนนเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยแก่ผใู้ ช้รถใช้ถนน และเพื่อป้ องกันอุบตั เิ หตุทจ่ี ะเกิดขึน้
ทัง้ ต่อผูใ้ ช้รถยนต์และต่อบุคคลอื่น โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ต่ำง ๆเกีย่ วกับกำรจรำจร
หรือกำรใช้ทำง ไม่ว่ำจะเป็ นของผูข้ บั ขี่ คนเดินเท้ำ หรือคนทีจ่ งู ขี่ หรือไล่ตอ้ นสัตว์ ได้แก่
กำรกำหนดในเรื่องของสัญญำณจรำจรและเครื่องหมำยจรำจร กำรใช้ทำงเดินรถ กำรเดินเท้ำ
และกำรข้ำมถนน กำรจูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์ ทัง้ ยังได้กำหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับกำรใช้
รถประเภทต่ำง ๆ เช่น สภำพควำมปลอดภัยของรถที่นำมำใช้ กำรใช้ไฟหรือสัญญำณ
ของรถ ควำมเร็วของรถทีผ่ ขู้ บั ขีใ่ ช้เป็ นต้น รวมถึงกำรกำหนดตัวเจ้ำพนักงำนจรำจรและ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่และอำนำจของเจ้ำพนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่จรำจร ตลอดจนมำตรกำร
เพื่อรักษำควำมปลอดภัยต่ำง ๆ ทัง้ นี้ เพื่อให้กำรคมนำคมเกิดประสิทธิภำพ เป็ นไปด้วย
ควำมสงบเรียบร้อยและมีควำมปลอดภัยต่อประชำชน ซึง่ ควำมเป็ นมำของกฎหมำยฉบับนี้
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สืบเนื่องมำจำกประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๗๕ นัน้ จำนวนรถประเภทต่ำง ๆ ได้เพิม่
ปริมำณขึน้ อย่ำงรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดปั ญหำกำรกีดขวำงทำงและอุบตั เิ หตุท่ี เกิดขึน้ จำก
กำรจรำจรเป็ นอย่ำงมำก ประเทศไทยจึงมีควำมจำเป็ นที่จะต้องออกกฎหมำยมำเพื่อ
ควบคุมและจัดระเบียบกำรจรำจรของประชำชนผู้ใช้รถใช้ถนน โดยในปี พ.ศ. ๒๔๗๔
กรมต ำรวจได้เสนอร่ำงพระรำชบัญ ญัติจรำจรทำงบกต่ อ กระทรวงมหำดไทย ซึ่งร่ำ ง
พระรำชบัญญัตฉิ บับนี้ได้อำศัยหลักกฎหมำยจรำจรของประเทศอังกฤษมำแก้ไขดัดแปลง
ให้เข้ำกับสภำพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ดังนั น้ ประเทศไทยจึงมีกฎหมำยที่
บัญ ญัติข้นึ เพื่อ ใช้ในกำรจัด ระเบีย บกำรจรำจรให้เกิด ควำมสะดวกรวดเร็ว และควำม
ปลอดภัยขึน้ เป็ นฉบับแรก คือ พระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก พุ ทธศักรำช ๒๔๗๗ และ
ในเวลำต่ อ มำ เนื่ อ งจำกกำรคมนำคมและขนส่งทำงบกได้เจริญ ก้ำวหน้ ำขยำยตัว ไป
ทัวประเทศและเชื
่
่อมโยงไปยังประเทศใกล้เคียงและจำนวนยำนพำหนะในท้องถนนและ
ทำงหลวงได้เพิ่ม จ ำนวนขึ้น เป็ น อย่ ำงมำก ประกอบกับ ประเทศไทยได้เข้ำ เป็ น ภำคี
ในอนุ สญ
ั ญำว่ำด้วยกำรจรำจรทำงถนนและพิธสี ำรว่ำด้วยเครื่องหมำยและสัญญำณตำมถนน
จึงมีควำมจำเป็ นที่จะต้องทำกำรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรจรำจรทำงบกให้มี ควำม
เหมำะสมกับสภำพกำรจรำจรและจำนวนยำนพำหนะทีเ่ พิม่ มำกขึน้ เพื่อควำมปลอดภัย
แก่ชวี ติ ร่ำงกำย และทรัพย์สนิ ของประชำชน และเพื่อให้เป็ นไปตำมหลักสำกลที่นำนำ
อำรยประเทศถือปฏิบตั ิกนั จึงได้มกี ำรออกพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ขึน้ ใช้บงั คับแทนเป็ นฉบับปั จจุบนั
นอกจำกกฎหมำยว่ำด้วยกำรจรำจรทำงบกแล้ว ยังมีกฎหมำยอีกฉบับหนึ่ง
ที่มอบอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เข้ำมำจัดระเบียบกำรสัญ จร ได้แก่
พระรำชบัญญัตจิ ดั ระเบียบกำรจอดยำนยนตร์ในเขตเทศบำลและสุขำภิบำล พ.ศ. ๒๕๐๓
ซึ่งตรำขึ้นโดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อกำหนดให้เทศบำลและสุขำภิบำลมีอำนำจในกำรตรำ
เทศบัญญัติและข้อบังคับสุขำภิบำลตำมลำดับเพื่อประโยชน์ในกำรจัดระเบียบกำรจอด
ยำนยนต์ในเรื่องต่ำง ๆ เช่น ทีจ่ อดยำนยนต์ อัตรำค่ำธรรมเนียม ระยะเวลำกำรจอด เป็ นต้น
และเพื่อเป็ นกำรแก้ปัญหำที่เกิดขึน้ ในทำงปฏิบตั เิ กี่ยวกับกำรจรำจรและสถำนที่สำหรับ
จอดยำนยนต์ ทัง้ นี้ ได้มีกำรกำหนดให้นำค่ำธรรมเนียมและค่ำปรับซึ่งจัดเก็บได้ตำม
พระรำชบัญญัติฉบับนี้ มำใช้ประโยชน์ในกำรจัดระเบียบกำรจอดยำนยนต์ของเทศบำล
หรือสุขำภิบำลแห่งท้องถิ่นและจัดทำสถำนที่สำหรับจอดยำนยนต์ รวมถึงใช้ประโยชน์
ในกำรบูรณะทำงหลวงและสะพำนเพื่อ เป็ น กำรช่ วยลดภำระแก่ รฐั บำลในกำรจัด สรร
งบประมำณในเรื่อ งดั ง กล่ ำ วอี ก ทำงหนึ่ ง ซึ่ ง คว ำมเป็ นมำของกฎหมำยฉบั บ นี้
สืบเนื่องมำจำกกำรที่มผี ู้ใช้ยำนยนต์ภำยในประเทศเพิม่ มำกขึน้ ได้ส่งผลให้เกิดปั ญหำ
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ในด้ำนต่ำง ๆ ตำมมำ เช่น ปั ญหำกำรจรำจรและสถำนที่สำหรับจอดยำนยนต์ เป็ นต้น
ดังนัน้ จึงมีควำมจำเป็ นทีจ่ ะต้องมีกำรออกพระรำชบัญญัตจิ ดั ระเบียบกำรจอดยำนยนตร์
ในเขตเทศบำลและสุขำภิบ ำล พ.ศ. ๒๕๐๓ ขึ้นมำใช้บ ังคับ เพื่อเป็ น กำรให้อำนำจแก่
เทศบำลและสุขำภิบำลในกำรจัดระเบียบกำรจอดยำนยนต์ในทำงหลวงหรือในทีส่ ำธำรณะ
ซึง่ กฎหมำยดังกล่ำวยังมีผลใช้บงั คับจนปั จจุบนั นี้
(๒) กำรประกอบกำรขนส่ ง มี ก ฎเกณฑ์ เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ย
กำรขนส่งทำงบก โดยกฎหมำยทีใ่ ช้บงั คับอยู่ในปั จจุบนั คือ พระรำชบัญญัตกิ ำรขนส่งทำงบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งตรำขึน้ โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อวำงหลักเกณฑ์ในกำรกำกับดูแลกิจกำร
ขนส่งทำงบกและกิจกำรรับจัดกำรขนส่ง เพื่อให้มกี ำรควบคุมและจัดระเบียบกำรขนส่ง
ทำงบก เนื่ อ งจำกกำรขนส่งทำงบกเป็ น ปั จจัย หลัก ที่มีค วำมสำคัญ ต่ อ กำรพัฒ นำทำง
เศรษฐกิจ สังคมและกำรเมืองของประเทศ โดยกำหนดให้มคี ณะกรรมกำรนโยบำยกำร
ขนส่งทำงบกซึ่งมีอ ำนำจหน้ ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำยและให้ค ำปรึก ษำต่ อรัฐมนตรี
เกี่ยวกับกำรขนส่งทำงบก และคณะกรรมกำรควบคุมกำรขนส่งทำงบกกลำงที่มอี ำนำจ
หน้ำทีใ่ นกำรกำหนดหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรดำเนินกำรในกิจกำรขนส่งทำงบก
ที่ จ ำเป็ น ต่ อ ก ำรค ว บ คุ ม แ ล ะ จั ด ระเบี ย บ ก ำรข น ส่ งท ำงบ ก ทั ่ว ทั ้ ง ป ระเท ศ
ส่วนคณะกรรมกำรควบคุมกำรขนส่งประจำจังหวัดมีอำนำจหน้ำที่ในกำรควบคุมและจัด
ระเบียบกำรขนส่งทำงบกภำยในเขตจังหวัดนัน้ ๆ ทัง้ นี้ ได้มกี ำรกำหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในกำรขออนุ ญำตประกอบกิจกำรขนส่งประเภทต่ำง ๆ เพื่อจุดมุ่งหมำยในกำร
ควบคุมจำนวนผูป้ ระกอบกำรและจำนวนรถให้มคี วำมสมดุลกับควำมต้องกำรในกำรใช้รถ
ของประชำกรและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ตลอดจนเพื่อควบคุมและกำหนด
หลักเกณฑ์ให้เกิดกำรแข่งขันกันประกอบกำรขนส่งอย่ำงเป็ นธรรม อีกทัง้ ยังมีกำรกำหนด
หลักเกณฑ์ในเรื่องของควำมปลอดภัยในกำรขนส่ ง เพื่อคุ้มครองควำมปลอดภัยในกำร
ขนส่งให้เกิดควำมเป็ นระเบียบเรียบร้อยของสังคมรวมไปถึงกำรกำหนดหลักเกณฑ์ใน
กำรชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้เสียหำยในเบื้องต้น หำกกรณี เกิดควำมเสียหำยจ ำกกำร
ประกอบกำรขนส่ง เพื่อเป็ นกำรเยียวยำควำมเดือดร้อนให้แก่ผู้เสียหำยและทำยำทของ
ผู้เสียหำย ซึ่งควำมเป็ นมำของกฎหมำยฉบับนี้ สืบเนื่องมำจำกรัฐบำลไทยได้เริม่ ที่จะ
ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรขนส่งทำงบก โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กำรขนส่งทำงถนนซึง่ มี
ควำมสำคัญต่อชีวติ ประจำวันของประชำชน ตลอดจนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเป็ น
อย่ำงมำก และในขณะนัน้ ประเทศไทยยังไม่มกี ฎหมำยควบคุมและจัดระเบียบกำรขนส่ง
รัฐบำลจึง ได้อ อกพระรำชบัญ ญัติก ำรขนส่ง พ.ศ. ๒๔๙๗ ขึ้น มำบังคับ ใช้ ซึ่ง ถือ เป็ น
พระรำชบัญญัตกิ ำรขนส่งฉบับแรกของประเทศไทย โดยทีพ่ ระรำชบัญญัตฉิ บับนี้ ตรำขึน้
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เพื่ อ ให้ อ ำนำจแก่ ร ัฐ ในกำรจั ด ระเบี ย บกำรขนส่ ง ทำงรถยนต์ ข องประเทศให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ ำพ มี ก ำรแบ่ ง ประเภทของกำรขนส่ ง และก ำหนดมำตรกำรควบคุ ม
ผูป้ ระกอบกำรขนส่ง ทัง้ นี้ พระรำชบัญญัตกิ ำรขนส่ง พ.ศ. ๒๔๙๗ ประกำศใช้บงั คับอยู่
ในระยะหนึ่ง ก็ถูกยกเลิกโดยพระรำชบัญญัตกิ ำรขนส่ งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ทีบ่ งั คับใช้
อยู่ในปั จ จุ บ ัน เนื่ อ งจำกเหตุ ผ ลในเรื่อ งของปั ญ หำควำมซ้ ำซ้อ นกัน ของบทบัญ ญัติใน
พระรำชบัญ ญั ติก ำรขนส่ ง พ.ศ. ๒๔๙๗ กับ พระรำชบัญ ญั ติร ถยนต์ พ.ศ. ๒๔๗๓
และด้วยเหตุ ท่ปี ระชำชนส่วนใหญ่ ยงั ขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมและ
กำรจัด ระเบีย บกำรขนส่ง ประกอบกับ เกิดปั ญ หำควำมขัดแย้งของสองหน่ วยงำนที่มี
หน้ำทีร่ บั ผิดชอบในเรื่องดังกล่ำว คือ กรมตำรวจกับกรมกำรขนส่งทำงบก เพรำะมีควำม
จำเป็ นต้องปฏิบตั ิงำนตำมกฎหมำยคนละฉบับ โดยพระรำชบัญ ญัติกำรขนส่งทำงบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ นั ้น มี ห ลัก กำรส ำคัญ ที่ ค ล้ ำ ยคลึง กัน กับ พระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรขนส่ ง
พ.ศ. ๒๔๙๗ แต่ได้มกี ำรแก้ไขบทบัญญัตบิ ำงมำตรำทีเ่ คยก่อให้เกิดปั ญหำในทำงปฏิบ ัติ
เช่น กำรโอนอำนำจหน้ำที่ในกำรจดทะเบียนและกำรชำระภำษีรถบำงประเภทจำกกรม
ตำรวจมำเป็ นกรมกำรขนส่งทำงบก
(๓) ทำงหรือ ถนน มีก ฎเกณฑ์ เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ว ยทำงหลวง
โดยกฎหมำยที่ ใช้ บ ั ง คับ อยู่ ใ นปั จ จุ บ ัน คือ พระรำชบัญ ญั ติท ำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งตรำขึ้นโดยมีเจตนำรมณ์ ในกำรกำหนดประเภทของทำงหลวงไว้ห้ำประเภท ได้แก่
ทำงหลวงพิเศษ ทำงหลวงแผ่นดิน ทำงหลวงชนบท ทำงหลวงท้องถิ่น และทำงหลวง
สัมปทำน เพื่อประโยชน์ในกำรแบ่งลักษณะกำรใช้ และกำหนดหน่ วยงำนหรือบุ คคลทีท่ ำ
หน้ ำที่ก ำกับ ตรวจตรำ ควบคุ ม งำนทำงให้เป็ น ไปตำมมำตรฐำน ตลอดจนท ำหน้ ำ ที่
ลงทะเบีย นทำงหลวงออกเป็ น ประเภทต่ ำง ๆ รวมถึงดูแ ลกำรกระท ำผิด กฎหมำยใน
ทำงหลวงนัน้ เป็ นไว้เป็ นกำรเฉพำะ ในส่วนของกำรควบคุมและกำรรักษำทำงหลวงนัน้
มีกำรกำหนดข้อห้ำมไม่ให้บุคคลกระทำกำรใด ๆ อันอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อทำงหลวง
เว้ น เสีย แต่ ว่ ำ จะมี ก ำรขออนุ ญ ำตโดยถู ก ต้ อ งตำมกฎหม ำยต่ อ บุ ค คลผู้ ท ำหน้ ำ ที่
ควบคุมดูแลทำงหลวงในแต่ละประเภท ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นกำรดูแลรักษำทำงหลวงไม่ให้ได้รบั
ควำมเสียหำย รวมไปถึงเพื่อจุดประสงค์ในกำรรักษำควำมปลอดภัยของผูท้ ใ่ี ช้ท ำงหลวง
ซึง่ ควำมเป็ นมำของกฎหมำยฉบับนี้ สืบเนื่องมำจำกทำงหรือถนนซึง่ จัดไว้เพื่อประโยชน์
ในกำรคมนำคมและกำรขนส่งทำงบกเป็ นสำคัญ ดังนัน้ จึงมีควำมจำเป็ นต้องสร้ำงและ
บำรุงรักษำทำงหลวงให้อยู่ในสภำพทีด่ ี มีควำมปลอดภัยต่อกำรใช้งำนอยู่เสมอ ตลอดจน
จะต้องมีกำรควบคุมดูแลและกำกับกำรใช้งำนทำงหลวง ไม่ให้ทำงหลวงเกิดควำมเสียหำย
และด้ ว ยเหตุ ด ัง กล่ ำ ว รัฐ จึง ได้ อ อกประกำศของคณะปฏิว ัติ ฉบับ ที่ ๒๙๕ ลงวัน ที่
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๒๘ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ มำเพื่อใช้บงั คับ ทัง้ นี้ ในประกำศของคณะปฏิวตั ินัน้
ได้มีก ำรแบ่ ง ประเภทของทำงหลวง เพื่อ ให้เกิด กำรใช้งำนที่ เหมำะสมต่ อ ทำงหลวง
แต่ ละประเภทไว้เป็ นครัง้ แรก ต่ อมำในภำยหลังเมื่อประกำศของคณะปฏิวตั ิฉบั บนี้ ใช้
บัง คับ อยู่ ใ นระยะหนึ่ ง จนเริ่ม ไม่ มีค วำมเหมำะสมกับ สภำพกำรณ์ ต่ ำง ๆ ที่ มีก ำร
เปลีย่ นแปลงไป จึงได้มกี ำรตรำพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อใช้บงั คับแทน
มำจนถึงปั จจุบนั
นอกจำกนี้ ด้วยเหตุทท่ี ำงหลวงและสะพำนนัน้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งทีจ่ ำเป็ นต่อ
กำรคมนำคมและขนส่งของประเทศ ดังนัน้ จึงมีควำมจำเป็ นทีจ่ ะต้องก่อสร้ำงทำงหลวง
และสะพำนให้มจี ำนวนเพิม่ มำกขึน้ ตลอดจนบูรณะทำงหลวงและสะพำนให้อยู่ในสภำพทีด่ ี
แต่เนื่องมำจำกว่ำกำรก่อสร้ำง ขยำย บูรณะ บำรุงรักษำทำงหลวงและสะพำน และจัดให้มี
สิง่ อำนวยควำมสะดวกต่ ำง ๆ อัน เกี่ย วกับ กำรใช้ท ำงหลวงและสะพำนนัน้ รัฐจะต้อ ง
เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรเป็ นจำนวนมำก ซึ่งรัฐก็มงี บประมำณอยู่อย่ำงจำกัดและ
ไม่เพียงพอต่อกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และทำให้ร ัฐต้องกูเ้ งินมำใช้
เพื่ อ ด ำเนิ น กำรในเรื่ อ งดั ง กล่ ำ ว รัฐ บำลในขณะนั ้น จึ ง เห็ น สมควรให้ มี ก ำรเ ก็ บ
ค่ำธรรมเนียมจำกกำรใช้ท ำงหลวงและสะพำน เพื่อนำมำชดใช้เงินที่กู้มำก่อสร้ำงและ
บูรณะทำงหลวงและสะพำน ตลอดจนเพื่อเป็ นกำรแบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำยของรัฐดังนัน้
จึงต้องมีกำรตรำพระรำชบัญญัตกิ ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรใช้ยำนยนตร์บนทำงหลวงและ
สะพำน พ.ศ. ๒๔๙๗ ขึน้ มำใช้บงั คับ โดยมีเจตนำรมณ์ในกำรกำหนดหลักเกณฑ์กำรเก็บ
ค่ำธรรมเนียมกำรผ่ำนทำงหลวงและสะพำน ซึ่งกำหนดให้ มีกำรออกกฎกระทรวงเพื่อ
กำหนดในเรื่องของทำงหรือสะพำนทีจ่ ะต้องเสียหรือยกเลิกค่ำธรรมเนียมและประเภทของ
ยำนยนต์ท่จี ะต้องเสียหรือได้รบั กำรยกเว้น รวมถึงอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรใช้ยำนยนต์
บนทำงหลวงและสะพำน อีกทัง้ ยังได้กำหนดให้นำเงินค่ำธรรมเนียมทีจ่ ดั เก็บได้และเงิน
ค่ำปรับเนื่ องจำกกำรกระท ำควำมผิด ตำมพระรำชบัญ ญัติฉ บับ นี้ มำใช้ในกำรก่อสร้ำง
ขยำย บูรณะ และบำรุ งรักษำทำงหลวงและสะพำนที่ต้องเสียค่ำธรรมเนียม กำรจัดให้มี
สิง่ อำนวยควำมสะดวกต่ ำง ๆ อันเกี่ยวกับกำรใช้ทำงหลวงและสะพำน และงำนส่วนที่
เกี่ยวกับ กำรจัดเก็บ ค่ ำธรรมเนีย ม ตลอดจนน ำไปชดใช้เงินที่กู้มำก่อ สร้ำง ขยำยและ
บูรณะทำงหลวงและสะพำนดังกล่ำว
อย่ำงไรก็ตำม แม้รฐั จะสำมำรถเก็บค่ำธรรมเนียมจำกกำรใช้ทำงหลวงและสะพำน
เพื่อเป็ นงบประมำณในกำรก่อสร้ำงทำงหลวงให้รองรับกับกำรขยำยตัวของควำมเจริญได้
แต่ดว้ ยข้อจำกัดในเรื่องควำมรูแ้ ละควำมสำมำรถของบุคคลในภำครัฐทีม่ ุ่งเน้นในเรื่องกำร
บริหำรงำนของรัฐ จึงทำให้ไม่มผี ทู้ ่มี คี วำมรูค้ วำมเชีย่ วชำญเฉพำะด้ำน เช่น วิศวกรรมโยธำ
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และงำนช่ำง เป็ นต้น ประกอบกับ ข้อจำกัด ของระบบรำชกำร ทัง้ กำรตัดสิน ใจที่ล่ำช้ำ
อันเนื่องมำจำกระบบบังคับบัญชำตำมลำดับชัน้ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับที่มำกมำย
ท ำให้รฐั เกิด แนวคิด ในกำรให้เอกชนเข้ำมำจัด ท ำบริก ำรสำธำรณะบำงอย่ ำงขึ้น เช่ น
กำรขุดคลอง กำรสร้ำงรำงรถไฟ กำรสร้ำงถนน เป็ นต้น โดยรัฐมีขอ้ ตกลงให้เอกชนจัดหำ
เงิน ทุ น เองเพื่ อ เป็ นกำรแลกเปลี่ย นกับ กำรที่ ร ัฐ อนุ ญ ำตให้ เอกชนมี สิท ธิเ รีย กเก็ บ
ค่ำตอบแทนจำกกำรใช้บ ริก ำรสำธำรณะดังกล่ำวจำกประชำชน ดังนัน้ รัฐจึงได้ออก
กฎหมำยมำควบคุมหลักเกณฑ์กำรให้สมั ปทำนในกิจกำรแต่ละประเภท โดยในส่วนของ
กำรให้สมั ปทำนในกำรก่อสร้ำงทำงหลวงนัน้ รัฐได้ออกพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวงทีไ่ ด้รบั
สัมประทำน พุทธศักรำช ๒๔๗๓ ขึน้ เพื่อใช้บงั คับเป็ นฉบับแรก โดยพระรำชบัญญัติน้ี
ได้ใช้บงั คับมำเป็ นเวลำนำน จนต่อมำภำยหลังเนื่องจำกเหตุผลในเรื่องของสภำพเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและเกิดกำรแข่งขันกันอย่ำงเสรีมำกขึ้น รัฐจึงได้มกี ำรตรำ
พระรำชบัญญัตทิ ำงหลวงสัมปทำน พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึน้ ใช้บงั คับแทน ซึง่ เป็ นฉบับปั จจุบนั
โดยพระรำชบัญ ญั ติ ท ำงหลวงสัม ปทำน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีว ัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ก ำหนด
หลักเกณฑ์และกระบวนกำรของรัฐในกำรให้บุคคลเข้ำทำสัมปทำนกำรก่อสร้ำง ขยำย
บูรณะหรือบำรุงรักษำทำงทีเ่ อกชนมีสทิ ธิเรียกเก็บค่ำใช้ทำง โดยกำหนดขัน้ ตอนทีส่ ำคัญ
ของรัฐในกำรให้สมั ปทำนดังกล่ำวไว้ กล่ำวคือ รัฐต้องมีกำรออกประกำศเชิญ ชวนให้
บุคคลยื่นข้อเสนอเข้ำมำและให้คณะรัฐมนตรีเป็ นผู้พิจำรณำอนุ มตั ิผู้ท่ไี ด้รบั สัมปทำน
เพื่อจุดมุ่งหมำยให้เกิดกำรแข่งขันกันอย่ำงเสรีและเป็ นธรรม ตลอดจนเพื่อให้ รฐั ได้มีโอกำส
ในกำรพิจำรณำเลือกผูท้ ไ่ี ด้รบั สัมปทำนทีม่ คี วำมเหมำะสมมำกทีส่ ดุ และมีกำรกำหนดให้
อำนำจผูท้ ไ่ี ด้รบั สัมปทำนให้สำมำรถกระทำกำรใด ๆ ได้เท่ำทีจ่ ำเป็ นเพื่อประโยชน์ในกำร
ก่ อ สร้ำ งหรือ บ ำรุง รัก ษำทำงหลวงสัม ปทำน เช่ น กำรเข้ำไปใช้สอยหรือ ครอบครอง
อสังหำริม ทรัพ ย์ อ ัน มิใช่ ท่ีอยู่อ ำศัยของบุ ค คลใดเป็ น กำรชัว่ ครำว ทัง้ นี้ เพื่อ เป็ น กำร
อำนวยควำมสะดวกต่อผู้ทไ่ี ด้รบั สัมปทำน อีกทัง้ ยังมีกำรกำหนดให้อำนำจรัฐในกำรเข้ำ
ยึดถือหรือครอบครองทำงหลวงสัมปทำนก่อนที่ขอ้ กำหนดเรื่องระยะเวลำของกำรได้รบั
สัมปทำนจะสิน้ อำยุหำกในกรณีท่รี ฐั มีเหตุจำเป็ นต้องกระทำกำรดังกล่ำวเพื่อประโยชน์
สำธำรณะ ตลอดจนกำรให้อ ำนำจรัฐในกำรก ำกับ และควบคุ ม ดู แ ลกำรก่ อ สร้ำ งหรือ
กำรประกอบกิจ กำรทำงหลวงสัม ปทำนของผู้ร ับ สัม ปทำน เพื่อ เป็ น กำรควบคุ ม ให้
ผู้ท่ีได้รบั สัม ปทำนปฏิบ ัติต ำมพระรำชบัญ ญัติน้ี แ ละไม่ ก ระท ำกำรอัน เป็ น กำรฝ่ ำฝื น
ข้อกำหนดในสัมปทำน
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นอกจำกทำงหลวงทั ว่ ๆ ไปตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยทำงหลวงแล้ ว
ในระบบกฎหมำยไทยได้กำหนดให้มที ำงหลวงอีกรูปแบบหนึ่ง คือ “ทำงพิเศษ” ซึ่งเป็ น
ทำงที่ส ร้ำ งขึ้น เฉพำะเพื่อ เป็ น ทำงเลือ กให้แ ก่ ป ระชำชนผู้ส ัญ จร เนื่ อ งจำกในช่ ว งปี
พ.ศ. ๒๕๑๔ นัน้ ปั ญหำกำรจรำจรในกรุงเทพมหำนครได้ทวีควำมรุนแรงเพิ่มมำกขึ้น
รัฐบำลจึงต้องตัง้ คณะผู้เชี่ยวชำญมำท ำกำรศึกษำ สำรวจ และวำงแผนแม่บ ทสำหรับ
กำรจรำจรและขนส่งในกรุงเทพมหำนคร เพื่อเร่งแก้ไขปั ญหำกำรจรำจรทีเ่ กิดขึน้ ดังกล่ำว
และด้ว ยเหตุ น้ี ในเวลำต่ อ มำจึงได้มีก ำรออกประกำศของคณะปฏิว ัติ ฉบับ ที่ ๒๙๐
ลงวัน ที่ ๒๗ พฤศจิก ำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งก ำหนดให้มีก ำรจัดตัง้ กำรทำงพิเศษแห่ ง
ประเทศไทยขึ้น เพื่อให้ทำหน้ ำที่ในกำรสร้ำงหรือจัดให้มีทำงพิเศษและดำเนินงำนอัน
เกี่ยวกับทำงพิเศษ แต่ดว้ ยเหตุ ท่ปี ระกำศของคณะปฏิวตั ิฉบับดังกล่ำวยังมีกำรกำหนด
อำนำจหน้ำทีใ่ นกำรปฏิบตั ิงำนของกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทยไม่คล่องตัวเท่ำทีค่ วร
รัฐบำลจึงเห็นควรปรับปรุงอำนำจหน้ำที่ของกำรทำงพิ เศษแห่งประเทศไทยให้สำมำรถ
ดำเนิ น กิจ กำรในอัน ที่จ ะสำมำรถให้บ ริก ำรเพื่อ อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจรำจรแก่
ประชำชนได้ม ำกยิ่ง ขึ้น และเพิ่ ม อ ำนำจในกำรก ำหนดมำตรกำรต่ ำ ง ๆ เพื่อ ควำม
ปลอดภัยเกีย่ วกับกำรใช้ทำงพิเศษ ดังนัน้ จึงได้มกี ำรตรำพระรำชบัญญัตกิ ำรทำงพิเศษ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อใช้บงั คับแทนประกำศของคณะปฏิวตั ทิ ถ่ี ูกยกเลิกไป
ซึ่งพระรำชบัญ ญัติดงั กล่ำวมีเจตนำรมณ์ ในกำรจัดตัง้ กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย
ขึน้ มำแทนทีก่ ำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทยเดิมซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ตำมประกำศของคณะปฏิวตั ิ
ฉบับที่ ๒๙๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยกำหนดให้โอนบรรดำกิจกำร
ทรัพย์สนิ สิทธิ หนี้ และควำมรับผิดตลอดจนงบประมำณของกำรทำงพิเศษแห่งประเทศ
ไทยเดิมทัง้ หมดมำอยู่ในกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทยทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ โดยอำศัยอำนำจตำม
พระรำชบัญ ญัติฉ บับ นี้ แ ทน ทัง้ นี้ ได้ก ำหนดให้ก ำรทำงพิเศษแห่ งประเทศไทยเป็ น
นิติบุคคล มีอำนำจหน้ำที่ในกำรสร้ำงหรือจัดให้มที ำงพิเศษด้วยวิธกี ำรใด ๆ ตลอดจน
ทำกำรบำรุงและรักษำทำงพิเศษ รวมไปถึงกำรดำเนินงำนหรือธุรกิจอื่นอันเกีย่ วกับทำงพิเศษ
และกำหนดให้มคี ณะกรรมกำรกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย ซึง่ มีอำนำจหน้ำทีใ่ นกำร
วำงนโยบำยและควบคุมดูแลกิจกำรของกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย เช่น กำรกำหนด
อัตรำค่ำผ่ำนทำงพิเศษนอกจำกนัน้ ยังได้ให้อำนำจแก่กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทยใน
กำรใช้สอยหรือ เข้ำครอบครองซึ่งอสังหำริม ทรัพ ย์ของบุ คคลอื่น แต่ ต้องกระทำเท่ ำที่
จำเป็ นต่อกำรสร้ำงหรือขยำยทำงพิเศษกำรบำรุงรักษำทำงพิเศษ รวมไปถึงกำรป้ องกั น
อันตรำยหรือควำมเสียหำยอันจะเกิดขึน้ แก่ทำงพิเศษ โดยมีกำรกำหนดเงินค่ำตอบแทน
ให้ตำมสมควร
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(๔) ยำนพำหนะ มีกฎเกณฑ์เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ ซึง่ คำว่ำ
“รถยนต์ ” นี้ หมำยถึ ง ยำนพำหนะที่ เ ดิ น ด้ ว ยก ำลั ง เครื่ อ งยนต์ ห รื อ พลั ง ไฟฟ้ ำ
โดยกฎหมำยทีใ่ ช้บงั คับอยู่ในปั จจุบนั คือ พระรำชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ ตรำขึน้
โดยมีเจตนำรมณ์ในกำรกำหนดหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ เกี่ยวกับตัวรถ กำรอนุ ญำตให้ขบั รถ
และกำรรับจ้ำงขับรถบรรทุกคนโดยสำร โดยในเรื่องเกีย่ วกับตัวรถ มีกำรกำหนดในเรื่องต่ำง ๆ
ได้แก่ กำรแบ่งประเภทรถเพื่อประโยชน์ในกำรควบคุมและกำรจัดระเบียบรถ กำรกำหนด
ประเภทของรถทีต่ อ้ งจดทะเบียนและรถบำงประเภททีไ่ ด้รบั กำรยกเว้นไม่ตอ้ งจดทะเบียน
กำรก ำหนดหลัก เกณฑ์ วิธีก ำร และเงื่อ นไขในกำรจดทะเบีย นรถ กำรน ำรถเข้ำมำ
หรือออกจำกรำชอำณำจักร กำรใช้รถ กำรเสียภำษีประจำปี ส่วนในเรื่องของกำรอนุญำต
ให้ขบั รถนัน้ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขเกีย่ วกับใบอนุ ญำตขับรถเพื่อให้
ผู้ ข ับ รถมี คุ ณ สมบั ติ ท่ี เหมำะสมและท้ ำยสุ ด เป็ นกำรก ำหนดในเรื่อ งของกำรรับ จ้ ำ ง
ขับรถบรรทุ ก คนโดยสำร คือ กำรก ำหนดหลัก เกณฑ์ เกี่ย วกับ รถยนต์สำธำรณะและ
รถจักรยำนยนต์สำธำรณะ ทัง้ นี้ เพื่อให้กำรดำเนินกำรควบคุมกำรใช้รถประเภทต่ำง ๆ
เป็ นไปด้วยควำมสะดวกไม่ว่ำจะเป็ นทำงทะเบียนทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ในกำรโอนและกำรนำ
รถมำใช้ประโยชน์ กำรหำรำยได้เข้ำรัฐจำกกำรเก็บภำษี รวมถึงเพื่อเป็ นกำรคุ้มครอง
ควำมปลอดภัย อัน เนื่ อ งมำจำกกำรใช้ร ถของเจ้ำ ของรถและผู้ ใช้ ร ถประเภทต่ ำ ง ๆ
ซึง่ ควำมเป็ นมำของกฎหมำยฉบับนี้ สืบเนื่องมำจำกนับแต่อดีตจวบจนถึงปั จจุบนั รถยนต์
เริ่ม เป็ น ที่แ พร่ห ลำยมำกขึ้น ในประเทศไทย ตัง้ แต่ สมัย ปลำยรัช กำลที่ ๕ เป็ น ต้ น มำ
โดยนอกจำกจะมีกำรนำรถยนต์มำใช้เป็ นกำรส่วนตัวแล้ว ยังมีกำรนำรถยนต์ มำใช้ใน
เชิงพำณิชย์ดว้ ย ทัง้ นี้ ได้มผี รู้ เิ ริม่ นำรถยนต์มำใช้ในกำรขนส่งคนโดยสำร จนเป็ นผลทำให้
กำรจรำจรบนถนนมีควำมคับคังเป็
่ นอย่ำงมำก และด้วยเหตุท่จี ำนวนของรถยนต์มเี ป็ น
จำนวนมำก ประกอบกับกำรขำดระเบียบวินัยของผูใ้ ช้รถใช้ถนนในสมัยนัน้ เป็ นเหตุให้มี
ปั ญหำเกิดอุบตั เิ หตุอยู่บ่อยครัง้ ยิง่ ไปกว่ำนัน้ ยังเกิดปั ญหำในเรื่อ งกำรฉ้อโกงกำรซือ้ ขำย
รถยนต์จนเกิดควำมวุ่นวำยเป็ นอย่ำงมำก พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำ อยู่ห ัว
จึงทรงตรำพระรำชบัญญัติรถยนต์ฉบับแรกขึน้ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๒ (ร.ศ. ๑๒๘) มีช่อื ว่ำ
พระรำชบัญญัตริ ถยนต์ รัตนโกสินทรศก ๑๒๘ โดยมีหลักกำรสำคัญ คือ กำรจดทะเบียนรถ
และกำหนดให้ต้องมีกำรออกใบอนุ ญำตขับรถ ทัง้ นี้ ก็เพื่อต้องกำรควบคุมเจ้ำของรถ
ตัวรถ และคนขับรถเป็ นประกำรสำคัญ ในเวลำต่อมำ เมื่อจำนวนรถยนต์ได้เพิม่ มำกขึน้
และมีรถยนต์ป ระเภทต่ ำง ๆ เกิด ขึ้น พระรำชบัญ ญัติรถยนต์ รัตนโกสิน ทรศก ๑๒๘
จึงถูกยกเลิกโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๔๗๓ ซึง่ มีขอ้ บังคับเพิม่ เติมให้เจ้ำของ
รถยนต์ต้องเสียภำษีประจำปี ให้แก่รฐั ด้วย ทัง้ นี้ ในเวลำต่อมำ เนื่องจำกรัฐบำลได้เสนอ
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ร่ำงพระรำชบัญ ญัติกำรขนส่งทำงบกฉบับใหม่มำให้กรมกำรขนส่ง ทำงบกดำเนินกำร
จึงมีควำมจำเป็ นทีจ่ ะต้องปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ให้มคี วำมสอดคล้องกับกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก ดังนัน้ พระรำชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๔๗๓ จึงถูกยกเลิก และ
ได้มีก ำรตรำพระรำชบัญ ญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ขึ้น ใช้บงั คับแทนเป็ น ฉบับ ปั จจุบ ัน
โดยมีกำรแก้ไขเพิม่ เติมจวบจนปั จจุบนั ทัง้ หมด ๑๗ ครัง้ ซึง่ กำรแก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ทีส่ ำคัญคือ
พระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติมในเรื่องของกำร
ดำเนินกำรจดทะเบียนรถจักรยำนยนต์ท่มี ีควำมประสงค์จะนำมำใช้รบั จ้ำงบรรทุ กคน
โดยสำรให้เป็ นรถจักรยำนยนต์สำธำรณะและกำรยื่นคำขอใบอนุญำตขับรถจักรยำนยนต์
สำธำรณะดังกล่ำว
นอกจำกจะมีกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ ซึง่ ใช้บงั คับแก่รถยนต์ทวั ่ ๆ ไปแล้ว
(รวมทัง้ รถของส่วนรำชกำรด้วย) ยังมีพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ทหำร พุทธศักรำช ๒๔๗๖
อีกฉบับหนึ่ง ซึง่ กำหนดให้รถยนต์ทหำรไม่ต้องมีกำรจดทะเบียนอย่ำงเช่นรถยนต์ทวไป
ั่
และกระทรวงกลำโหมมีอ ำนำจเป็ น ผู้อ อกใบอนุ ญ ำตพิเศษให้แ ก่ ผู้ข ับ รถยนต์ ท หำร
โดยเฉพำะ ทีเ่ ป็ นเช่นนี้กเ็ พรำะว่ำ กำรบังคับให้ตอ้ งจดทะเบียนเช่นเดียวกับรถยนต์ทวไป
ั่
ทัง้ ต้องมีกำรแจ้งย้ำยทะเบียนด้วยนัน้ ย่อมก่อควำมไม่สะดวกให้แก่กำรปฏิบตั ิงำนของ
ฝ่ ำยทหำร และกำรออกใบอนุ ญำตพิเศษให้แก่ผู้ขบั รถยนตร์ทหำรย่อมเป็ นกำรแบ่งเบำ
ภำระของนำยทะเบียนรถยนต์และอำนวยควำมสะดวกควำมเหมำะสมแห่งรำชกำรทหำรด้วย
อย่ำงไรก็ต ำม ในเรื่องของพำหนะในกำรขนส่งดัง้ เดิมก่อนที่เทคโนโลยี
จะพัฒนำไปสู่กำรสร้ำงรถยนต์ในปั จจุบนั นัน้ มนุ ษย์ได้อำศั ยแรงงำนสัตว์ในกำรขนส่ง
ซึง่ เรียกกันว่ำ “สัตว์พำหนะ” ด้วยเหตุน้ี สัตว์พำหนะจึงถือเป็ นทรัพยำกรทีม่ คี ่ำทำงเศรษฐกิจ
ในยุคสมัย รัฐจึงเกิดแนวคิดที่จะมีระบบทะเบียนบรรดำสัตว์ดงั กล่ ำว โดยมีแนวคิดมำจำก
กำรป้ องกันกำรลักขโมย จึงได้ตรำกฎหมำยว่ำด้วยสัตว์พำหนะขึน้ ได้แก่ พระรำชบัญญัติ
สัตว์พำหนะ พ.ศ. ๒๔๘๒ มีวตั ถุประสงค์เพื่อคุม้ ครองกรรมสิทธ์และป้ องกันกำรลักสัตว์พำหนะ
โดยก ำหนดให้ส ัตว์พำหนะต้ องมีตัว๋ แสดงรูปพรรณ ซึ่งเจ้ำของต้ องน ำสัตว์พำหนะไปขอ
จดทะเบี ยนท ำตั ว๋ รู ป พรรณดั งกล่ ำว เพื่ อ ควำมสะดวกในกำรใช้ เป็ นหลั กฐำนระบุ ตั ว
ทีแ่ น่ นอนของสัตว์พำหนะและผู้เป็ นเจ้ำของ นอกจำกนัน้ ยังได้กำหนดในเรื่องของกำร
โอนกรรมสิท ธิแ์ ละกำรจ ำนองสัต ว์พ ำหนะไว้เป็ นกำรเฉพำะแตกต่ ำ งจำกประมวล
กฎหมำยแพ่ งและพำณิ ชย์ เพื่อประโยชน์ ในกำรแสดงกรรมสิท ธ์และภำระที่ติดพัน ใน
สัต ว์พ ำหนะดัง กล่ ำ ว ทัง้ นี้ เมื่อ สัต ว์พ ำหนะมีก ำรเปลี่ย นแปลงรูป พรรณ รูป พรรณ
คลำดเคลื่อนหรือ ไม่ตรงกับตั ๋วรูปพรรณ หรือสัตว์พำหนะได้ตำยลง พระรำชบัญ ญัติน้ี
ได้กำหนดให้เจ้ำของจดทะเบียนตั ๋วรูป พรรณสัตว์พ ำหนะนัน้ ใหม่หรือคืนตั ๋วรูปพรรณ
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หำกสัตว์พำหนะนัน้ ตำยลง เพื่อให้ตั ๋วรูปพรรณสำมำรถระบุตวั สัตว์นนั ้ ได้อย่ำงแท้จริงและ
ไม่มกี ำรนำตั ๋วไปใช้กบั สัตว์พำหนะอื่น ซึ่งควำมเป็ นมำของกฎหมำยฉบับนี้ สืบเนื่องมำจำก
ประเทศไทยมีป ระชำกรโดยส่วนใหญ่ ป ระกอบอำชีพ ทำงด้ำนเกษตรกรรม ซึ่งในกำร
ประกอบกิจกำรทำงด้ำนนี้ ก็มีควำมจำเป็ นที่จะต้องอำศัยสัตว์พ ำหนะประเภทต่ ำง ๆ
อันได้แก่ ช้ำง ม้ำ โค กระบือ ล่อและลำ ทำให้เกิดปั ญหำกำรลักขโมยสัตว์เหล่ำ นี้ตำมมำ
เป็ นจำนวนมำก อีกทัง้ สัตว์แต่ละตัวนัน้ ยังมีควำมคล้ำยคลึงกันมำก จึงทำให้กำรสังเกต
หรือระบุตวั สัตว์ทำได้ยำก ประกอบกับเกิดปั ญหำในกำรติดตำมทวงคืนหรือกล่ำวอ้ำง
เรื่องกรรมสิทธิในสั
์ ตว์ รัฐบำลจึงเห็นสมควรถึงควำมจำเป็ นให้มกี ำรออกกฎหมำยเพื่อ
กำหนดให้สตั ว์พำหนะต้องมีตั ๋วรูปพรรณเพื่อระบุลกั ษณะของสัตว์ดงั กล่ำวไว้ เพื่อเป็ น
กำรป้ องกันปั ญหำต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึน้ ตำมมำ โดยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หวั
จึงได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติสตั ว์พำหนะ รัตนโกสินทรศก ๑๑๙
ขึ้น ใช้บ ังคับ เป็ น ฉบับ แรก เพื่อ คุ้ม ครองและป้ อ งกัน โจรผู้ร้ำยที่จ ะมำลัก สัต ว์พ ำหนะ
และในภำยหลัง กำรคุม้ ครองในเรื่องของสัตว์พำหนะได้ขยำยขอบเขตไปถึงกรณีกำรโอน
เช่ น กำรซื้อขำย หรือ กำรตกทอดทำงมรดก รวมไปถึง กำรท ำให้เกิด ภำระติด พัน ใน
สัตว์พำหนะดังกล่ำว เช่น กำรจำนอง ดังนัน้ จึงได้มกี ำรตรำพระรำชบัญญัตสิ ตั ว์พำหนะ
พ.ศ. ๒๔๘๒ ทีบ่ งั คับใช้อยู่ในปั จจุบนั ขึน้ เพื่อใช้บงั คับแทนทีพ่ ระรำชบัญญัตสิ ตั ว์พำหนะ
รัต นโกสิน ทรศก ๑๑๙ ที่ถู ก ยกเลิก ไป ทัง้ นี้ เพื่อ ให้ก ำรคุ้ม ครองกรรมสิท ธิม์ ีค วำม
ครอบคลุมมำกยิง่ ขึน้
(๕) กำรจัดระบบจรำจร กำรขนส่งที่มีประสิทธิภ ำพมีควำมเกี่ยวพันกับ
องค์ป ระกอบหลำยส่ ว น เพื่อ ให้ ก ำรขนส่ ง นั น้ ตอบสนองต่ อ ควำมต้ อ งกำรมำกที่สุ ด
ในขณะเดียวกันก็คุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจ มีควำมรวดเร็วและเป็ นระเบียบเรียบร้ อย รวมทัง้
กระทบต่ อ สิ่ง แวดล้ อ มน้ อ ยที่สุ ด จึง ต้ อ งมีก ฎหมำยเพื่ อ เข้ำ มำจัด ระบบกำรจรำจร
โดยมี ค ณะกรรมกำรระดั บ ชำติ เ ข้ ำ มำมี บ ทบำทเป็ นเจ้ ำ ภำพดู แ ลเรื่ อ งดั ง กล่ ำ ว
คือคณะกรรมกำรจัดระบบกำรจรำจรทำงบก ตำมพระรำชบัญญัตคิ ณะกรรมกำรจัดระบบ
กำรจรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งหลักกำรของกฎหมำยฉบับนี้ตรำขึ้นโดยมีวตั ถุ ประสงค์
เพื่อกำหนดให้มคี ณะกรรมกำรจัดระบบกำรจรำจรทำงบก มีอำนำจหน้ำทีใ่ นกำรกำหนด
นโยบำยและแผนงำน ตลอดจนกำหนดมำตรฐำนเกีย่ วกับกำรจัดระบบกำรจรำจร รวมไปถึง
มำตรกำรที่ใช้ในกำรแก้ปัญ หำกำรจรำจรทำงบกเพื่อนำเสนอต่ อคณะรัฐมนตรี โดยมี
จุดมุ่งหมำยเพื่อควบคุมและจัดระเบียบให้กำรสัญจรของยำนพำหนะและของคนเดินเท้ำ
มีควำมสมดุลและมีควำมสัมพันธ์กนั อย่ำงได้สดั ส่วน และเพื่อให้กำรคมนำคมขนส่งทำง
บกเป็ นไปโดยสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย ทัง้ นี้ ได้ มีก ำรก ำหนดให้
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ดำเนินกำรจัดตัง้ สำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจรขึน้ ในกระทรวงคมนำคม
เพื่อให้มีอำนำจหน้ ำที่ในกำรสำรวจ รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูล และหำมำตรกำรในกำร
แก้ไขปั ญหำกำรจรำจรทำงบกแล้วเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรจัดระบบกำรจรำจรทำงบก
เพื่อให้มกี ำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยเกีย่ วกับกำรจรำจรทำงบก หรือกำหนดมำตรกำรอื่น ๆ
เพิม่ เติมทีจ่ ำเป็ นต่อไป ซึง่ ควำมเป็ นมำของกฎหมำยฉบับนี้ สืบเนื่องมำจำกกำรขยำยตัว
ของจำนวนผู้ใช้รถใช้ถนนและชุมชนเมืองในประเทศเพิม่ ขึน้ เป็ นอย่ำงมำก ประกอบกับ
กำรขำดกำรวำงผังเมืองที่ดี ตลอดจนนโยบำยและมำตรกำรแก้ไขปั ญ หำกำรจรำจรที่
ไร้ประสิทธิภำพ ทำให้ไม่อำจแก้ปัญหำกำรจรำจรทีเ่ กิดขึน้ ได้ ทัง้ ยังมีควำมเป็ นไปได้ทจ่ี ะ
ก่อให้เกิดปั ญหำอื่น ๆ อีกนับไม่ถว้ นตำมมำ เช่น ปั ญหำกำรนำพืน้ ทีท่ ำงเท้ำไปขยำยเป็ น
ถนนเพิม่ เติม จนเป็ นผลทำให้พน้ื ที่ในกำรเดินเท้ ำลดลง ส่งผลให้เกิดควำมแออัดในกำร
เดินเท้ำบำงพื้นที่ แต่กย็ งั ไม่สำมำรถแก้ไขปั ญหำกำรจรำจรบนท้องถนนที่เกิดขึน้ มำได้
รัฐบำลจึงเห็นสมควรให้ออกพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรจัดระบบกำรจรำจรทำงบก
พ.ศ. ๒๕๒๑ ขึน้ เพื่อใช้บงั คับ เนื่องจำกได้เล็งเห็นควำมจำเป็ นที่จะต้องมีคณะกรรมกำร
ซึ่งเป็ น ผู้ท่ีมีเชี่ย วชำญเรื่องกำรจรำจรทำงบกโดยเฉพำะ โดยให้เป็ น ผู้เสนอแผนกำร
นโยบำยและมำตรกำรแก้ปัญหำเกีย่ วกับกำรจรำจรทำงบกต่อรัฐบำล เพื่อให้กำรจัดกำร
กำรจรำจรทำงบกเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(๖) กำรคุม้ ครองผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับกำรขนส่ง ซึง่ มีหลักเกณฑ์ทำงกฎหมำย
จ ำแนกได้ เป็ นสองเรื่อ ง ได้ แ ก่ กำรคุ้ ม ครองผู้ ป ระสบภั ย จำกรถและกำรคุ้ ม ครอง
ผูใ้ ห้บริกำรและผูร้ บั บริกำรในกำรขนส่งทำงถนนระหว่ำงประเทศ
หลัก เกณฑ์ ท ำงกฎหมำยที่ก ำหนดคุ้ม ครองผู้ป ระสบภัย จำกรถ ได้แ ก่
พระรำชบัญญัตคิ ุ้มครองผูป้ ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งตรำขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อกำหนดให้ผู้มกี รรมสิทธิในรถยนต์
ผู้มสี ทิ ธิครอบครองรถยนต์ในฐำนะผูเ้ ช่ำซือ้ และ
์
ผู้น ำรถที่จ ดทะเบีย นในต่ ำ งประเทศเข้ำมำใช้งำนในประเทศไทย มีห น้ ำที่ต้อ งจัด ให้
รถยนต์มกี ำรทำประกันรถยนต์ภำคบังคับสำหรับควำมเสียหำยที่เกิดขึน้ แก่ผปู้ ระสบภัย
จำกอุ บ ัติเหตุ ท ำงรถยนต์ เพื่อ เป็ น กำรคุ้ม ครองและให้ค วำมช่ ว ยเหลือ แก่ ป ระชำชน
ผู้ประสบภัยดังกล่ำวโดยเฉพำะค่ำรักษำพยำบำลหรือค่ำปลงศพ เนื่องจำกเกิดปั ญ หำ
เกี่ย วกับ กำรที่ผู้ป ระสบภัย จำกอุ บ ัติเหตุ ท ำงรถยนต์ จ ำนวนมำกไม่ ไ ด้ร ับ กำรชดใช้
ค่ำเสียหำยหรือ ได้รบั กำรชดใช้ค่ำเสียหำยไม่ คุ้ม กับ ควำมเสีย หำยที่ได้รบั จริง อีกทัง้
ผูป้ ระสบภัยจำกอุบตั เิ หตุทำงรถยนต์ยงั ประสบปั ญหำในกำรใช้สทิ ธิทำงแพ่งเพื่อเรียกร้อง
ค่ำเสียหำย เนื่องจำกระยะเวลำทีย่ ำวนำนของกำรดำเนินคดี เป็ นเหตุให้ผู้ประสบภัยไม่ได้
รับ ชดใช้ ค่ ำ เสีย หำยเบื้ อ งต้ น ที่ แ น่ น อนและทั น ท่ ว งที แ ละเพื่ อ เป็ นหลัก ประกัน ให้
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โรงพยำบำลหรือ สถำนพยำบำลว่ ำ จะได้รบั ค่ ำ รัก ษำพยำบำลในกำรรัก ษำพยำบำล
ผูป้ ระสบภัยจำกรถยนต์ นอกจำกนัน้ ในพระรำชบัญญัตฉิ บับนี้ยงั มีกำรกำหนดให้มกี ำร
จัดตัง้ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยขึน้ เพื่อเป็ นทุนสำหรับจ่ำยค่ำเสียหำยเบื้องต้นให้แก่
ผูป้ ระสบภัย ซึง่ ควำมเป็ นมำของกฎหมำยฉบับนี้ สืบเนื่องมำจำกอุบตั เิ หตุทำงรถยนต์ใน
ประเทศได้เพิม่ จำนวนมำกขึน้ ในแต่ละปี เป็ น เหตุ ให้มผี ู้ได้รบั บำดเจ็บและเสียชีวติ เป็ น
จำนวนมำกขึน้ เรื่อย ๆ จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่จี ะเกิดปั ญหำกำรได้รบั กำรชดใช้ค่ำเสียหำย
ของผูบ้ ำดเจ็บและผูเ้ สียชีวติ จำกอุบตั เิ หตุทำงรถยนต์ตำมมำมำกมำย รัฐบำลจึงได้ออก
พระรำชบัญ ญั ติคุ้ม ครองผู้ป ระสบภัย จำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ขึ้น มำใช้บ ัง คับ เพื่อ ให้มี
กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจำกรถยนต์อนั จะช่วยส่งผลให้ผปู้ ระสบภัยได้รบั
กำรชดใช้ค่ำเสียหำยเพียงพอกับควำมเสียหำยทีไ่ ด้รบั และไม่ล่ำช้ำเกินสมควร
ส ำหรับ หลัก เกณฑ์ ท ำงกฎหมำยที่ ก ำหนดคุ้ ม ครองผู้ ใ ห้ บ ริก ำรและ
ผูร้ บั บริกำรในกำรขนส่งทำงถนนระหว่ำงประเทศ มีกฎหมำยทีเ่ กีย่ วข้องสองฉบับ ได้แก่
พระรำชบัญญัตกิ ำรรับขนของทำงถนนระหว่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ และพระรำชบัญญัติ
กำรรับขนคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ กล่ำวคือ พระรำชบัญญัติ
กำรรับ ขนของทำงถนนระหว่ ำ งประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็ นกฎหมำยที่ต รำขึ้น โดย
มีเจตนำรมณ์ ในกำรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ สิทธิ หน้ำที่ ควำมรับผิดทำงแพ่งและ
ข้อยกเว้นต่ำง ๆ รวมถึง กำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนและกำรใช้สทิ ธิเรียกร้องของผู้ส่ง
ผูข้ นส่ง ผูร้ บั ตรำส่ง และบุคคลอื่นทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรรับขนของทำงถนนระหว่ำงประเทศ
ซึง่ หลักกำรตำม บรรพ ๓ เอกเทศสัญญำ ลักษณะ ๘ รับขน แห่งประมวลกฎหมำยแพ่ ง
และพำณิชย์นัน้ ยังไม่ได้มกี ำรกำหนดไว้ อีกทัง้ ยังกำหนดรำยละเอียดที่จำเป็ นบำงประกำร
เกี่ยวกับสัญ ญำรับ ขนของทำงถนนระหว่ำงประเทศ เพื่อเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวก
ทำงด้ำนกำรค้ำและกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ ทัง้ ยังเป็ นกำรช่วยยกระดับมำตรฐำนสำกล
ให้ผู้ประกอบกำรรับขนของทำงถนนของประเทศไทยสำมำรถแข่งขันในกำรให้บริกำร
ขนส่ง ระหว่ ำงประเทศกับ ผู้ป ระกอบกำรประเทศอื่น ๆ ได้ม ำกขึ้น ซึ่ง เหตุ ผ ลในกำร
ตรำกฎหมำยฉบับนี้ สืบเนื่องจำกประเทศไทยได้ทำกำรขยำยควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำ
และกำรลงทุนกับต่ำงประเทศออกไปอย่ำงกว้ำงขวำง จึงส่งผลให้กำรรับขนของทำงถนน
ระหว่ำงประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ นัน้ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่ ำงต่อเนื่อง ซึ่งในเวลำต่อมำ
ประเทศไทยก็ได้ท ำกำรลงนำมในควำมตกลงว่ำด้วยกำรขนส่งข้ำมพรมแดนในอนุ ภู มิภำค
ลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion Cross-border Transport Agreement : GMS CBTA)
แต่เนื่องจำกหลักเกณฑ์เกีย่ วกับสิทธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดของผูส้ ง่ ผู้ขนส่ง ผูร้ บั ตรำส่ง
และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้กำหนดไว้ใน บรรพ ๓ เอกเทศสัญญำ ลักษณะ ๘ รับขน
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แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ซึ่งใช้บงั คับอยู่ในปั จจุบนั นัน้ ยังไม่มหี ลักเกณฑ์
ทีใ่ ช้บงั คับแก่สทิ ธิ หน้ำที่ และควำมรับผิดของผูส้ ่ง ผูข้ นส่ง ผูร้ บั ตรำส่ง และบุคคลอื่นทีม่ ี
ส่วนเกีย่ วข้องกับกำรรับขนของทำงถนนระหว่ำงประเทศ จึงทำให้กฎหมำยกำรรับขนของ
ทำงถนนระหว่ำงประเทศของประเทศไทยนัน้ ล้ำสมัย ไม่มคี วำมสอดคล้องกับกฎหมำย
ระหว่ำงประเทศและมำตรฐำนสำกลอันเกีย่ วกับกำรรับขนของทำงถนนระหว่ำงประเทศ
และยังส่งผลให้ค วำมตกลงว่ำด้วยกำรขนส่งข้ำมพรมแดนในอนุ ภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง
ไม่สำมำรถบังคับใช้ในทำงปฏิบตั ไิ ด้อย่ำงแท้จริง ดังนัน้ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรรับรอง
สนับสนุ น ส่งเสริมและอำนวยควำมสะดวกให้กบั ผู้ประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ
ตลอดจนเพื่อเป็ นกำรช่วยให้ผปู้ ระกอบกำรรับขนของทำงถนนของประเทศไทยสำมำรถ
แข่งขันในกำรให้บริกำรขนส่งระหว่ำงประเทศได้มำกขึ้น อีกทัง้ จำกกำรที่ประเทศไทย
ได้ออกพระรำชบัญญัติกำรรับขนของทำงทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระรำชบัญ ญัติกำร
ขนส่งต่ อเนื่ องหลำยรูป แบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ มำใช้บ ังคับก่ อนหน้ ำนี้ แล้ว จึงมีควำมจ ำเป็ น
ต้องมีพระรำชบัญญัตเิ กีย่ วกับกำรรับขนของทำงถนนระหว่ำงประเทศทีม่ คี วำมสอดคล้อง
กันใช้บงั คับด้วย รัฐจึงได้ออกพระรำชบัญญัติกำรรับขนของทำงถนนระหว่ำงประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ขึน้ มำใช้บงั คับดังกล่ำว
ในส่วนพระรำชบัญ ญั ติก ำรรับ ขนคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็ นกฎหมำยทีต่ รำขึน้ โดยมีเจตนำรมณ์ในกำรกำหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับ
กำรรับขนส่งคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศ ไม่ว่ำจะเป็ นในเรื่องของสัญญำ สิทธิ
หน้ ำ ที่ ควำมรับ ผิด ทำงแพ่ ง กำรจ ำกัด ควำมรับ ผิด และกำรเรีย กค่ ำสิน ไหมทดแทน
ตลอดจนกำรระงับข้อพิพำทของผูใ้ ห้บริกำรรับขนส่งคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศ
และผู้โดยสำรที่ใช้บริกำร รวมไปถึงบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรดังกล่ำว
ซึง่ หลักกำรตำม บรรพ ๓ เอกเทศสัญญำ ลักษณะ ๘ รับขน แห่งประมวลกฎหมำยแพ่ ง
และพำณิชย์นนั ้ ยังไม่ได้มกี ำรกำหนดไว้ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นกำรคุม้ ครองผูโ้ ดยสำรทีใ่ ช้บริกำร
รับขนส่งคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศของผู้ประกอบกำร และทำให้กำรบริกำร
รับขนส่งคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศมีมำตรฐำนสำกล อันจะเป็ นกำรช่วยส่งเสริมให้
ผู้ป ระกอบกำรในธุ รกิจ ประเภทนี้ ส ำมำรถที่จ ะท ำกำรแข่ง ขัน กับ ผู้ ป ระกอบกำรจำก
ประเทศอื่น ๆ ได้ ซึ่งเหตุ ผลในกำรตรำกฎหมำยฉบับนี้ สืบเนื่องจำกกำรรับขนส่งคน
โดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ นัน้ มีแนวโน้ ม เพิ่ม ขึ้นอย่ ำง
ต่อเนื่อง ประเทศไทยจึงได้จดั ทำควำมตกลงระหว่ำงประเทศซึ่งมีวตั ถุ ประสงค์ในกำร
ส่งเสริมกำรกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องสิทธิ หน้ำทีแ่ ละควำมรับผิดของคู่สญ
ั ญำในสัญญำรับ
ขนส่งคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศให้มคี วำมเป็ นเอกภำพมำกยิง่ ขึน้ ทัง้ ยังเพื่อ
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ส่งเสริมและอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำและกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ ลดอุปสรรคใน
เรื่องต่ำง ๆ ตลอดจนเพื่อเป็ นกำรช่วยสร้ำงควำมเชื่อมันให้
่ แก่ผปู้ ระกอบกำรและผูบ้ ริโภค
ทีใ่ ช้บริกำรรับขนส่งคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศ จึงได้มกี ำรออกพระรำชบัญญัติ
กำรรับขนคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขึน้ มำบังคับใช้
๓.๑.๒ กำรขนส่งทำงรำง (rail transportation) เป็ นกำรขนส่งทีพ่ ฒ
ั นำมำ
นับตัง้ แต่ภำยหลังสงครำมโลกครัง้ ที่ ๒ โดยเป็ นผลมำจำกกำรค้นพบเครื่องจักรไอน้ ำและ
ได้ถูกพัฒนำต่ อเนื่องมำควบคู่กบั กำรปฏิวตั ิอุตสำหกรรมในยุโรป ซึ่งลักษณะของกำร
ขนส่งทำงรำงต้องอำศัย “รำงรถไฟ (track)” เพื่อเป็ นทำงให้หวั รถจักรหรือรถรำงสำมำรถ
เคลื่อนทีไ่ ปได้ ทำให้กำรขนส่งดังกล่ำวมีจุดเด่นทีค่ วำมสำมำรถบรรทุกสินค้ำขนำดใหญ่
หรือผูโ้ ดยสำรจำนวนมำกไปยังปลำยทำงที่อยู่ห่ำงไกล และมีอตั รำส่วนกำรใช้เชื้อเพลิง
ต่อหน่ วยกำรขนส่งที่ต่ ำเมื่อเทียบกับกำรขนส่งทำงถนน ทำให้ค่ำขนส่ง สินค้ำมีรำคำถูก
เมื่อมีกำรขนส่งในจำนวนมำกและระยะทำงไกล นอกจำกนี้ กำรขนส่งผูโ้ ดยสำรในระบบรำง
บำงประเภทยังสำมำรถทำควำมเร็วได้สูงมำก เช่น รถไฟควำมเร็วสูงในยุโรปหรือญี่ป่ ุน
ทีเ่ ร็วถึง ๕๑๕ กิโลเมตร/ชัวโมง
่ ซึ่งทำให้กำรเดินทำงโดยระบบรำงในระยะใกล้ถึงระยะกลำง
มีควำมได้เปรียบยิง่ กว่ำกำรขนส่งในรูปแบบอื่น ๆ แม้กระทังกำรขนส่
่
งทำงอำกำศก็ตำม
โดยในประเทศไทยได้มีกำรนำกำรขนส่งทำงรำงมำใช้นับแต่ อดีต ซึ่งปั จจุบนั อำจแบ่ง
กำรขนส่งทำงรำงได้เป็ นสองลักษณะคือ รถไฟและรถไฟฟ้ ำขนส่งมวลชน
(๑) รถไฟ ในอดีต รำชอำณำจัก รไทยยังไม่ เคยมีรูป แบบและโครงกำร
ที่จ ะแสดงให้เป็ น ที่ป รำกฏชัด ว่ ำ กำรคมนำคมทำงบกภำยในประเทศจะมีก ำรขนส่ ง
โดยทำงรถไฟเกิดขึน้ เพรำะในเวลำนัน้ ประชำชนยังนิยมใช้สตั ว์ เช่น โค กระบือ ม้ำ ช้ำง
และเกวียน เป็ น พำหนะเพื่อประโยชน์ ในกำรเดินทำงและในกำรลำเลีย งสินค้ำต่ ำง ๆ
จำกสถำนที่ห นึ่ ง ไปยัง อีก สถำนที่ห นึ่ ง จนกระทัง่ กำรขนส่ งโดยทำงรถไฟได้ เกิด ขึ้น
ในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หวั โดยมีประกำศพระบรมรำชโองกำร
สร้ำงทำงรถไฟสยำม ตัง้ แต่ กรุงเทพฯ ถึง เมืองนครรำชสีมำ ต่ อมำในปี พ.ศ. ๒๔๙๔
รัฐบำลสมัย จอมพล ป.พิบูลสงครำม เป็ นนำยกรัฐมนตรี ได้พจิ ำรณำเห็นสมควรจัดตัง้
กิจกำรรถไฟเป็ นเอกเทศ เนื่อ งจำกโดยสภำพของกำรดำเนิ น กำรในกิจกำรรถไฟนัน้
เป็ น กำรดำเนิ น กำรในลัก ษณะกำรให้บ ริก ำร ซึ่ง มีก ำรเก็บ ค่ ำ ใช้จ่ ำยจำกผู้ใช้บ ริก ำร
และไม่มคี วำมจำเป็ นต้องใช้อำนำจรัฐเข้ำมำดำเนินกำรในกิจกำรดังกล่ำวแต่อย่ำงใด อีกทัง้
หำกมีกำรใช้ระบบบริหำรงำนของรำชกำรเข้ำมำใช้ดำเนินกำร ก็อำจจะยิง่ เป็ นอุปสรรคต่อ
กำรดำเนิ น กำร อันเนื่ อ งมำจำกข้อ จำกัดของกำรดำเนิ น งำนในระบบรำชกำร ดังนัน้
รัฐบำลจึงเห็นสมควรให้มกี ำรนำกิจกำรรถไฟออกจำกระบบรำชกำรบริหำรส่วนกลำงเดิม
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ทีเ่ ป็ นหน่ วยงำนระดับกรมในกระทรวงคมนำคม มำดำเนินกำรในรูปแบบของรัฐวิสำหกิจ
เพื่อควำมเหมำะสมต่ อลักษณะของกิจกำรซึ่งต้องกำรควำมคล่องตัวในกำรดำเนินงำน
แบบเอกชน แต่ ยงั ให้รฐั มีอำนำจในกำรกำกับดูแลอยู่เพรำะเป็ นกิจกำรที่มีควำมสำคัญ
ของประเทศ จึงได้มีกำรตรำพระรำชบัญ ญัติกำรรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔
ขึ้น เพื่อใช้บ ังคับ ซึ่งมีผ ลให้ ก รมรถไฟหลวงเปลี่ย นฐำนะมำเป็ น รัฐวิสำหกิจประเภท
สำธำรณู ปกำรภำยใต้ช่อื ว่ำ “กำรรถไฟแห่งประเทศไทย” โดยให้มีฐำนะเป็ นนิติบุคคล
และกฎหมำยดังกล่ำวกำหนดให้มกี ำรโอนกิจกำร ทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ตลอดจนสิทธิและ
หน้ำที่ของกรมรถไฟทัง้ หมดมำอยู่ในกำรรถไฟแห่งประเทศไทยแทน ทัง้ นี้ กำรรถไฟ
แห่งประเทศไทยมีอำนำจหน้ำทีใ่ นกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ ในกิจกำรรถไฟและดำเนินธุรกิจ
อันเกี่ยวกับกำรขนส่งทำงรถไฟ ซึง่ มีกำรกำหนดให้อำนำจผู้ว่ำกำรรถไฟในกำรรือ้ ถอน
สิง่ ปลูกสร้ำงทีร่ ุกล้ำเข้ำมำในเขตสองข้ำงทำงของรำงรถไฟได้เพื่อประโยชน์ในกำรเดินรถ
และกำหนดให้มคี ณะกรรมกำรรถไฟแห่งประเทศไทยขึน้ เพื่อให้มอี ำนำจหน้ำที่ในกำร
กำกับดูแลกิจกำรรถไฟ เช่น กำรกำหนดรำคำค่ำโดยสำร นอกจำกนัน้ กำรรถไฟแห่ง
ประเทศไทยยังมีอำนำจในกำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์ของบุคคล เพื่อควำมจำเป็ นต่อกำร
สร้ำงทำงรถไฟหรือเครื่องประกอบทำงรถไฟ ตลอดจนมีอำนำจทีจ่ ะดำเนินกิจกำรต่ำง ๆ
เพื่อประโยชน์ของรัฐและควำมปลอดภัยของประชำชน เช่น กำรสร้ำงทำงรถไฟสำยใหม่
และกำรเลิกสร้ำงทำงรถไฟทีไ่ ด้เริม่ สร้ำงแล้วหรือเลิกกิจกำรในทำงซึง่ เปิ ดเดินแล้ว เป็ นต้น
นอกจำกกฎหมำยว่ำด้วยองค์กรทีด่ ำเนินกิจกำรรถไฟแล้ว ในกำรคุม้ ครอง
กิจ กำรรถไฟและกำรก่ อสร้ำงทำงรถไฟยังมีก ฎหมำยที่เกี่ย วข้องอีกหนึ่ งฉบับ ได้แ ก่
พระรำชบัญญัติจดั วำงกำรรถไฟแลทำงหลวง พุทธศักรำช ๒๔๖๔ ซึงเป็ นกฎหมำยที่มี
เจตนำรมณ์ ในกำรกำหนดหลักเกณฑ์ในกิจกำรซึ่งเกีย่ วกับกำรรถไฟ โดยได้กำหนดใน
เรื่องของอำนำจในกำรก่อสร้ำง กำรบำรุง และกำรวำงระบบทำงรถไฟของกำรรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ทัง้ ยังกำหนดเกีย่ วกับหลักเกณฑ์และควำมรับผิดทำงแพ่ง ในกำรรับขนส่ง
ทำงรถไฟ ตลอดจนกำหนดมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยต่ ำง ๆ ที่จำเป็ นต่ อกำรดูแล
รักษำควำมปลอดภัยแก่ประชำชนผู้สญ
ั จรผ่ำนทำงรถไฟ รวมถึงกำรควบคุมดูแลไม่ให้
ผูใ้ ดมำกระทำกำรใด ๆ อันจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อรถไฟและทำงรถไฟ โดยควำม
เป็ นมำของกฎหมำยฉบั บ นี้ เป็ นไปตำมด ำ ริ ข องพ ลเอกพระเจ้ ำ บรมวงศ์ เ ธอ
กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน อดีตผูบ้ ญ
ั ชำกำรกรมรถไฟหลวง เนื่องจำกทรงมีพระปณิธำน
ที่จะทำให้ป ระเทศไทยเป็ นศูนย์กลำงกำรคมนำคมและเศรษฐกิจของภูมิภำคด้วยกำร
สร้ำงทำงรถไฟเชื่อมต่อถึงกัน จึงจำเป็ นต้องจัดให้มกี ฎหมำยในกำรควบคุมดูแลรถไฟและ
ทำงหลวง เพื่ อ ประโยชน์ ในกำรวำงหลัก กำรบริห ำรกิจ กำรรถไฟของประเทศให้ มี
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ควำมเป็ นระเบี ย บและเป็ นมำตรฐำนสำกล ด้ ว ยเหตุ ด ัง กล่ ำ ว พระองค์ จึง ทรงขอ
พระบรมรำชำนุ ญ ำตในกำรตรำพระรำชบั ญ ญั ติ จ ั ด วำงกำรรถไฟแลทำงหลวง
พุทธศักรำช ๒๔๖๔ เพื่อบังคับใช้ในประเทศไทยนับแต่นนั ้ เป็ นต้นมำ ซึง่ ต่อมำภำยหลังนัน้
บทบัญ ญั ติ ใ นเรื่อ งของกิ จ กำรรถไฟบำงส่ ว นในพระรำชบัญ ญั ติ จ ัด วำงกำรรถไฟ
แลทำงหลวง พุ ทธศักรำช ๒๔๖๔ ก็ได้ถู กยกเลิกไปโดยพระรำชบัญญัติกำรรถไฟแห่ ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ อันเนื่องมำจำกว่ำพระรำชบัญญัตกิ ำรรถไฟแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้มีก ำรกำหนดให้ท ำกำรยกเลิ ก กฎหมำยที่ข ดั หรือ แย้งกับ บทบัญ ญัติ
ในพระรำชบัญ ญัติ และยังก ำหนดให้พ ระรำชบัญ ญั ติจ ัด วำงกำรรถไฟแลทำงหลวง
พุทธศักรำช ๒๔๖๔ มีผลบังคับใช้ต่อไปในส่วนทีไ่ ม่ได้มกี ำรบัญญัตขิ น้ึ มำใหม่และไม่ขดั
หรือ แย้ง กับ บทบัญ ญั ติในพระรำชบัญ ญั ติก ำรรถไฟแห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔
ส่วนทำงด้ำนของบทบัญญัตทิ ่เี กี่ยวกับทำงหลวงในพระรำชบัญญัตจิ ดั วำงกำรรถไฟแล
ทำงหลวง พุทธศักรำช ๒๔๖๔ นัน้ ด้วยเหตุทพ่ี ระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๒
ซึง่ ออกมำภำยหลัง ได้กำหนดให้กฎหมำยในส่วนทีม่ กี ำรบัญญัตไิ ว้แล้วในพระรำชบัญญัติ
และกฎหมำยในส่ ว นที่ ข ัด หรือ แย้ ง กับ บทบัญ ญั ติ ใ นพระรำชบัญ ญั ติ ฉ บับ ดัง กล่ ำ ว
ถูกยกเลิกไป ดังนัน้ จึงอำจพิจำรณำได้ว่ำบทบัญญัตทิ เ่ี กีย่ วกับทำงหลวงในพระรำชบัญญัติ
จัดวำงกำรรถไฟแลทำงหลวง พุ ทธศักรำช ๒๔๖๔ ได้ถู กยกเลิกไปโดยพระรำชบัญญั ติ
ทำงหลวง พุทธศักรำช ๒๔๘๒ เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ทัง้ นี้ จึงสำมำรถสรุปได้ว่ำ ในปั จจุบนั นัน้
พระรำชบัญญัตจิ ดั วำงกำรรถไฟแลทำงหลวง พุทธศักรำช ๒๔๖๔ มีผลบังคับใช้เฉพำะในส่วน
ของบทบัญญัตใิ นเรื่องของกิจกำรรถไฟบำงส่วนทีย่ งั ไม่ได้ถูกยกเลิกไป
(๒) รถไฟฟ้ ำขนส่งมวลชน คือขบวนรถไฟทีม่ ุ่งเน้นขนส่งผูโ้ ดยสำรภำยใน
ตัวเมือง ซึ่งลักษณะของรถไฟฟ้ ำขนส่งมวลชนนี้จะใช้พลังงำนไฟฟ้ ำในกำรขับเคลื่อน
โดยรถไฟประเภทนี้จะสำมำรถขับเคลื่อนได้ดว้ ยตัวเองและใช้ระบบคอมพิวเตอร์ประกอบกับ
ระบบอำณัติสญ
ั ญำณ เพื่อให้ตวั ระบบคอมพิวเตอร์ทร่ี ถไฟฟ้ ำทำงำน ซึ่งในประเทศไทย
ได้มีกำรจัดให้บริกำรรถไฟฟ้ ำขนส่งมวลชนขึ้นในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล
ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรรถไฟฟ้ ำขนส่ ง มวลชนแห่ ง ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึง่ เป็ นกฎหมำยทีม่ เี จตนำรมณ์ในกำรจัดตัง้ กำรรถไฟฟ้ ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยขึน้
เพื่อให้เป็ นผู้ดำเนินกิจกำรรถไฟฟ้ ำ ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดทำโครงกำรและแผนงำน
เกี่ยวกับกิจกำรรถไฟฟ้ ำ ตลอดจนดำเนินธุ รกิจเกี่ยวกับกิจกำรรถไฟฟ้ ำและธุรกิจอื่น ๆ
อันเป็ นประโยชน์ต่อประชำชนผูใ้ ช้บริกำรกิจกำรรถไฟฟ้ ำ โดยกำหนดให้มคี ณะกรรมกำร
กำรรถไฟฟ้ ำขนส่ ง มวลชนแห่ ง ประเทศไทย ซึ่ง มีอ ำนำจหน้ ำ ที่ใ นกำรวำงนโยบำย
ควบคุมดูแล และบริหำรกิจกำรของกำรรถไฟฟ้ ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รวมไปถึง
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กำรออกข้อ บัง คับ ในเรื่อ งต่ ำ ง ๆ นอกจำกนั น้ ยัง มีก ำรให้ อ ำนำจแก่ ก ำรรถไฟฟ้ ำ
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในกำรให้สมั ปทำนกิจกำรรถไฟฟ้ ำทัง้ หมดหรือบำงส่วน
แก่ เอกชนได้ โดยควำมเป็ นมำของกฎหมำยฉบับ นี้ สืบ เนื่ อ งจำกรัฐ บำลต้ อ งกำร
ด ำเนิ น กำรแก้ ไ ขปั ญหำกำรจรำจรติ ด ขัด ในกรุ ง เทพมหำนคร อั น เป็ นปั ญหำที่
ส่ ง ผลกระทบต่ อ กำรคมนำคมและกำรขนส่ ง ทำงบกของประชำชนเป็ นอย่ ำ งมำก
จึงได้เห็นสมควรเร่งรัดให้มีกำรดำเนินกำรก่อสร้ำงในส่วนของระบบรถไฟฟ้ ำขนส่งมวลชน
อัน เป็ น ระบบกำรขนส่งสำธำรณะ ทัง้ นี้ เพื่อ จุ ด มุ่ งหมำยในกำรอำนวยควำมสะดวก
แก่ประชำชน ให้สำมำรถเดินทำงได้โดยไม่จำเป็ นต้องพึง่ พำรถยนต์ส่วนบุคคล อันจะเป็ นกำร
ช่วยบรรเทำปั ญ หำจำนวนรถยนต์หนำแน่ นดังกล่ำว ดังนัน้ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีม ติ
ให้ออกพระรำชกฤษฎีกำจัดตัง้ องค์กำรรถไฟฟ้ ำมหำนคร พ.ศ. ๒๕๓๕ ขึน้ โดยอำศัยอำนำจ
ตำมพระรำชบัญ ญัติว่ำด้วยกำรจัด ตัง้ องค์ก ำรของรัฐบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ แต่ เนื่ อ งจำก
พระรำชกฤษฎีก ำดัง กล่ ำวมีบ ทบัญ ญัติท่ีไม่ เพีย งพอต่ อ กำรก ำหนดข้อ บังคับ ในกำร
บริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรขนส่งมวลชนด้วยระบบรถไฟฟ้ ำ ตลอดจนกำรดูแลรักษำ
ควำมปลอดภัยแก่ผใู้ ช้บริกำร ส่งผลให้องค์กำรรถไฟฟ้ ำมหำนครมีปัญหำข้อจำกัดในกำร
ใช้อำนำจตำมกฎหมำย และอำจเป็ นผลให้ไม่สำมำรถให้บริกำรต่ อประชำชนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร ต่อมำในภำยหลังจึงได้มกี ำรตรำพระรำชบัญญัติกำรรถไฟฟ้ ำ
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ ขึน้ ใช้บงั คับแทนพระรำชกฤษฎีกำจัดตัง้
องค์กำรรถไฟฟ้ ำมหำนคร พ.ศ. ๒๕๓๕ ทีถ่ ูกยกเลิกไป
สำหรับกำรก่อสร้ำงทำงรถไฟฟ้ ำเพื่อดำเนินกำรตำมโครงกำรระบบขนส่งมวลชน
ในกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล ตลอดจนเมืองอื่น ๆ นัน้ รัฐอำจมีควำมจำเป็ นต้องเข้ำไป
ใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ ของเอกชน โดยเฉพำะส่วนทีเ่ ป็ นแดนกรรมสิทธิบน
์ เหนือ ใต้พน้ื ดิน
หรือพืน้ น้ ำซึง่ มิใช่กรณีเวนคืนอสังหำริมทรัพย์ จึง ได้มกี ำรตรำพระรำชบัญญัตวิ ่ำด้วยกำร
จัดหำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ ขึน้ บังคับใช้ โดยมีเจตนำรมณ์
ในกำรกำหนดหลักเกณฑ์ในกรณีทห่ี น่วยงำนของรัฐมีควำมจำเป็ นต้องใช้อสังหำริมทรัพย์
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นกำรด ำเนิ น กิ จ กำรขนส่ ง มวลชน ซึ่ ง ไม่ มี ค วำมจ ำเป็ นต้ อ งได้ มำ
ซึง่ อสังหำริมทรัพย์หรือเวนคืนอสังหำริมทรัพย์นนั ้ โดยกำหนดให้อำนำจแก่เจ้ำพนักงำน
เจ้ำ หน้ ำ ที่ในกำรท ำควำมตกลงกับ เจ้ำ ของหรือ ผู้ค รอบครองโดยชอบด้ว ยกฎหมำย
ซึง่ อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำหนดลักษณะภำระในอสังหำริมทรัพย์ตำมควำมจำเป็ นของกำร
ดำเนินกำรและกำหนดเงินค่ำทดแทนภำระในอสังหำริมทรัพย์ดงั กล่ำว นอกเหนือจำกนัน้
ยังมีบทบัญญัตใิ นเรื่องของกำรดูแลรักษำระบบขนส่งมวลชน โดยกำหนดห้ำมกระทำกำร
อันอำจก่อให้เกิดอันตรำยหรือเป็ นอุปสรรคต่อระบบขนส่งมวลชนในเขตดำเนินกำรระบบ
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ขนส่งมวลชน และให้อำนำจแก่พนักงำนเจ้ำหน้ ำที่ในกรณีท่มี คี วำมจำเป็ นและเร่งด่วน
ในกำรเข้ำไปในทีด่ นิ หรือสถำนทีข่ องบุคคลใด เพื่อทำกำรตรวจ ซ่อมแซมหรือแก้ไขระบบ
ขนส่งมวลชนได้
๓.๒ กำรขนส่งทำงน้ ำ (water transportation) เป็ น กำรลำเลียงคน สัต ว์แ ละ
สิง่ ของจำกทีห่ นึ่งไปยังอีกทีห่ นึ่ง โดยใช้พำหนะทีเ่ คลื่อนทีบ่ นน้ำ ซึง่ เป็ นกำรขนส่งทัง้ ทำง
แม่ น้ ำ ล ำคลอง และทะเลทัง้ ภำยในและภำยนอกประเทศ โดยกำรขนส่ ง ทำงน้ ำ
มีววิ ฒ
ั นำกำรเริม่ จำกใช้ท่อนไม้ซง่ึ ลอยน้ำได้เป็ นตัวช่วยพยุง ต่อมำนำท่อนไม้มำผูกรวม
เป็ นแพลอยน้ ำได้สำหรับบรรทุกวัตถุต่ำง ๆ และปั จจุบนั ใช้เรือทีม่ เี ครื่องยนต์ ทำให้กำร
ขนส่ง ทำงน้ ำได้เปรีย บกว่ ำ กำรขนส่ ง ทำงอื่น ๆ คือ สำมำรถบรรทุ ก สิน ค้ำ หนัก และ
ปริมำณมำก ๆ ได้ เช่น น้ ำมัน ไม้ซุง หิน กรวดทรำย สัตว์มชี วี ติ นอกจำกนี้ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรก่อสร้ำงซ่อมแซม หรือบำรุงเส้นทำงขนส่งทำงน้ ำมีน้อยกว่ำทำงอื่น ๆ เนื่องจำก
เส้น ทำงทำงที่ใช้ในกำรขนส่ง ล้ว นแต่ เป็ น เส้น ทำงตำมธรรมชำติ กล่ำวอีกนัย หนึ่ งคือ
ผูป้ ระกอบกำรไม่มตี ้นทุนในกำรสร้ำงเส้นทำงกำรขนส่งทำงน้ ำ ไม่จำเป็ นต้ องดูแลรักษำ
และไม่มคี ่ำธรรมเนียมในกำรใช้เส้นทำงดังกล่ำว จะมีขอ้ ยกเว้นกรณีทำงน้ำทีเ่ กิดจำกกำร
สร้ ำ งขึ้ น มำ เช่ น คลองสุ เ อซ (Suez canal) หรือ คลองปำนำมำ (Panama canal)
กำรขนส่งทำงน้ ำยังมีขอ้ ดีตรงทีม่ ตี ้นทุนกำรดำเนินกำรค่อนข้ำงต่ำ เรือมีควำมสำมำรถในกำร
บรรทุกสินค้ำจำนวนมหำศำลโดยใช้พลังงำนในอัตรำที่ต่ ำ ด้วยเหตุ ดงั กล่ำว กำรขนส่ง
ทำงน้ ำจึงเป็ น รูป แบบที่มีค่ำใช้จ่ำยต่ ำเมื่อ เทีย บกับ กำรขนส่งรูป แบบอื่น อย่ำงไรก็ดี
กำรขนส่งทำงน้ ำก็มขี อ้ จำกัดอยู่หลำยประกำร ที่สำคัญทีส่ ุดคือควำมเชื่องช้ำ เพรำะเรือ
เดินสมุทรมีควำมเร็วต่ ำ อีกทัง้ ต้องเสียเวลำในกำรถ่ำยสินค้ำลงและขึน้ จำกเรือซึง่ อำจต้อง
ใช้เวลำหลำยวัน อันเป็ นอุปสรรคต่อกำรขนส่งระยะทำงสัน้ หรือกรณีท่ตี ้องกำรควำมเร่งด่วน
กำรขนส่งทำงทะเลต้อ งประสบกับ อุ ป สรรคตำมธรรมชำติ อย่ ำงเช่ น กระแสลมหรือ
กระแสน้ ำที่รุนแรง หรือแม้สภำพภูมิอำกำศตำมปกติอย่ำ งเช่นในฤดูหนำวก็ทำให้เกิด
อุปสรรคแก่กำรเดินเรือได้เช่นกัน ในขณะทีก่ ำรขนส่งทำงแม่น้ ำก็อ ำจไม่ตอบสนองควำม
ต้องกำรในแต่ละภูมภิ ำคได้ เพรำะเส้นทำงแม่น้ ำอำจไม่สอดคล้องกับเส้นทำงกำรขนส่ง
ตำมควำมเป็ นจริง เช่น แม่น้ำสำยหลักในรัสเซียจะไหลจำกเหนือมำใต้ ในขณะทีเ่ ส้นทำง
กำรค้ำขำยและกำรเดินทำงจะข้ำมไปมำระหว่ำงตะวันออกกับตะวันตก
กำรขนส่งสินค้ำทำงน้ ำถือได้ว่ำเป็ นรูปแบบกำรขนส่งที่เก่ำแก่ท่สี ุด เนื่องจำก
เส้น ทำงคมนำคมทำงบกในอดีตยังมีควำมทุรกันดำรและมีควำมอันตรำย เพรำะต้อง
เดิน ไปตำมป่ ำ เขำ เส้น ทำงลำดชัน และมีโจรผู้ร้ำยชุ ก ชุ ม ท ำให้ ก ำรเดิน ทำงทำงน้ ำ
เป็ นทำงเลือกที่ดที ่สี ุดในขณะนัน้ และด้วยคุณลักษณะเฉพำะของกำรขนส่งที่เหมำะกับ
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กำรขนส่ ง สิน ค้ ำ ที่ มีป ริม ำณครำวละมำก ๆ น้ ำ หนั ก เยอะ และต้ อ งกำรต้ น ทุ น ที่ ต่ ำ
ทำให้กำรขนส่งทำงน้ ำถูกนำมำใช้อย่ำงแพร่หลำย โดยในประเทศไทยมีหลักเกณฑ์ทำง
กฎหมำยในกำรควบคุมหรือกำกับดูแลกำรขนส่งทำงน้ำเป็ นเวลำต่อเนื่อง โดยนับแต่สมัย
กรุงศรีอยุธยำเป็ นรำชธำนี โดยเฉพำะในรัชสมัยของพระนำรำยณ์ มหำรำชที่กำรค้ำทำงเรือ
เจริญรุ่งเรืองเป็ นอย่ำงมำก มีกำรติดต่อค้ำขำยทำงเรือกับต่ำงชำติ เช่น สเปน ฮอลันดำ
ญี่ป่ ุ น อังกฤษ เดนมำร์ก และฝรังเศส
่
เข้ำมำติ ด ต่ อ ค้ำ ขำยตำมลำดับ ซึ่งกำรค้ำขำย
กับต่ ำงชำติจะอยู่ในควำมควบคุ มดูแลของกรมพระคลังสินค้ำ ซึ่งสัน นิษ ฐำนว่ำตัง้ ขึ้น
ในสมัยพระเจ้ำประสำททอง เป็ นหน่ วยงำนหลวงเพื่อผูกขำดสินค้ำบำงอย่ำงเป็ นสินค้ำ
ต้อ งห้ำ ม ไม่ ให้พ่ อ ค้ำ ประชำชนซื้อ ขำยโดยตรง นอกจำกผูก ขำดซื้อ ขำยสิน ค้ำ แล้ ว
พระคลังสินค้ำยังมีหน้ ำที่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมเรือสินค้ำต่ ำงชำติ ค่ำภำษีสนิ ค้ำและ
ค่ำธรรมเนียมเข้ำออก ซึง่ ในขณะนัน้ เรียกหน่ วยงำนนี้ว่ำ “เจ้ำท่ำ” โดยสันนิษฐำนว่ำเป็ น
คำมำจำกภำษำเปอร์เซีย ซึ่งเรียกเจ้ำท่ำว่ำ “Shah Bardar” หน้ำที่ของเจ้ำท่ำในครัง้ นัน้
ปรำกฏว่ำ นอกจำกกำรควบคุมท่ำเรือแล้ว ยังมีหน้ ำที่ในกำรเก็บภำษีอำกรควบกันไป
ด้วย ต่ อมำสมัย รัช กำลที่ ๔ ทรงพระกรุณ ำโปรดเกล้ำให้ต รำกฎหมำยว่ำด้วยท้องน้ ำ
ซึง่ ให้อำนำจหน้ำทีแ่ ก่เจ้ำท่ำในกำรกำหนดที่จอดทอดสมอ ตรวจตรำท้องน้ ำมิให้มสี งิ่ ใด
กีดขวำงต่ อทำงเดินเรือ รับแจ้งเหตุ เรือ โดนกันและผู้คนเป็ นอันตรำย เพื่อเจ้ำท่ ำจะได้
นำควำมไปแจ้งแก่ผทู้ ่คี วรจะชำระคดีได้ มีกำรปรับปรุงกิจกำรของเจ้ำท่ำ โดยยกฐำนะเป็ น
กรมเจ้ำท่ำ มีอำนำจหน้ ำรับจดทะเบียนออกใบอนุ ญ ำตใช้ เรือในเขตมณฑลกรุงเทพฯ
รวมทัง้ ยกงำนบำงส่วนของกรมคลองมำรวมในกิจกำรของกรมเจ้ำท่ำ คือ กำรรักษำลำน้ ำ
ลำคลอง และกำหนดเขตท่ำที่ท อดจอดเรือให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น และในปี พ.ศ. ๒๔๘๔
กรมเจ้ำท่ำได้โอนสังกัดมำขึน้ อยู่กบั กระทรวงคมนำคมจนกระทังปั
่ จจุบนั มีหน้ำทีค่ วบคุม
และบริห ำรงำนเกี่ย วกับ กำรขนส่งทำงน้ ำโดยทัว่ ๆ ไป อัน ได้แก่ ก ำรจดทะเบียนเรือ
กำรนำร่อง กำรกำหนดมำตรฐำนและออกใบรับรองเจ้ำหน้ำที่ประจำเรือ ควบคุมกำรใช้เรือ
หรือ ยำนพำหนะอื่น ๆ ทำงน้ ำหรือ สิ่งล่ ว งล้ ำ ลำน้ ำต่ ำ ง ๆ ปรับ ปรุ งดู แ ลรัก ษำแม่ น้ ำ
ลำคลอง หรือเส้นทำงน้ ำโดยทัว่ ๆ ไป ปรับปรุงหรือก่อสร้ำงท่ำเทียบเรือให้สำมำรถใช้เป็ น
เส้นทำงขนส่งหรือใช้สญ
ั จรไปมำ หรือกำรปลูกสร้ำงสิง่ อำนวยควำมสะดวกต่ ำง ๆ ในกำร
เดินเรือ
จำกที่กล่ำวมำ อำจจำแนกหลักเกณฑ์ทำงกฎหมำยของประเทศไทยเกี่ยวกับ
กำรขนส่ ง ทำงน้ ำ โดยแบ่ ง ตำมองค์ ป ระกอบในกำรขนส่ ง ได้ ห กประกำร กล่ ำ วคื อ
กำรสัญ จร ทำงน้ ำ ตัว เรือ กำรประกอบกำรขนส่ ง สิท ธิท ำงแพ่ ง เกี่ย วกับ กำรขนส่ ง
และกำรช่วยเหลือกูภ้ ยั ทำงทะเล
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(๑ ) ก ำรสั ญ จ ร ได้ แ ก่ พ ระรำช บั ญ ญั ติ ก ำรเดิ น เรื อ ใน น่ ำน น้ ำไท ย
พระพุ ท ธศั ก รำช ๒๔๕๖ ซึ่ ง เป็ นพระรำชบั ญ ญั ติ ท่ี ต รำขึ้น แทนกฎหมำยเดิ ม คื อ
พระรำชบัญญัตวิ ่ำด้วยกำรเดินเรือในน่ ำนน้ ำไทย รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๔ โดยมีหลักกำร
เพื่ออำนวยควำมสะดวกและรักษำควำมปลอดภัยในกำรสัญจรทำงน้ ำ ทัง้ ในแม่น้ ำ ลำคลอง
ทะเลสำบ ทะเลภำยใน และทะเลอำณำเขตให้ใช้ได้อ ย่ ำงมีป ระสิท ธิภ ำพและไม่ เป็ น
อันตรำย ซึง่ มีสำระสำคัญของกฎหมำยดังกล่ำวได้กำหนดกฎเกณฑ์ทใ่ี ช้สำหรับเรือชนิด
ต่ ำง ๆ แพ ทุ่ น หรือ อุ ป กรณ์ อ่ืน ๆ ที่ใช้ในน่ ำนน้ ำ และลำน้ ำที่ป ระเทศไทยมีอ ำนำจ
อธิปไตยอยู่ และหลักเกณฑ์เกีย่ วกับผูท้ ำกำรในเรือเหล่ำนัน้ รวมทัง้ กำหนดเขตควบคุม
กำรเดินเรือ กำรให้อำนำจเจ้ำท่ำในกำรกำหนดเขตห้ำมจอดเรือ ตรวจตรำเรื่องเกี่ยวกับ
เรือต่ ำง ๆ และสิง่ ปลูกสร้ำงทำงน้ ำ ตลอดจนกำหนดหลักสูตรหรือตรวจสอบเกี่ยวกับ
ผูท้ ำกำรในเรือ กำรอนุ ญำตให้ใช้เรือ และให้มอี ำนำจปั กหลักเขตควบคุมทำงน้ ำทีช่ ดั เจน
และเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
นอกจำกนี้ ยังมีกฎหมำยเกีย่ วกับกำรเดินเรือให้มคี วำมปลอดภัยและเป็ นกำร
ป้ องกันอุบตั เิ หตุจำกกำรทีเ่ รือโดนกัน กล่ำวคือ พระรำชบัญญัตปิ ้ องกันเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๕๒๒
โดยเป็ นกฎหมำยที่กำหนดให้รฐั มนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมมีอำนำจออกกฎกระทรวง
ทีเ่ กีย่ วกับเรื่องกำรป้ องกันเรือโดนกัน ซึง่ ถือเป็ นกฎข้อบังคับสำหรับป้ องกันเหตุเรือโดนกัน
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเดินเรือในน่ ำนน้ำไทยด้วย ซึง่ ทีม่ ำของกฎหมำยฉบับนี้ สืบเนื่อง
จำกประเทศไทยได้เข้ำเป็ นภำคีอนุสญ
ั ญำว่ำด้วยกฎข้อบังคับระหว่ำงประเทศสำหรับกำร
ป้ องกันเรือโดนกันในทะเล ค.ศ. ๑๙๔๘ และได้ตรำพระรำชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน
พ.ศ. ๒๔๙๗ ขึ้นเพื่ออนุ วตั ิกำรให้เป็ นไปตำมอนุ สญ
ั ญำนัน้ ต่ อมำอนุ สญ
ั ญำดังกล่ำว
ได้ถูกยกเลิกโดยอนุสญ
ั ญำว่ำด้วยกฎข้อบังคับระหว่ำงประเทศสำหรับป้ องกันเรือโดนกัน
ในทะเล ค.ศ. ๑๙๗๒ และประเทศไทยจะดำเนินกำรเข้ำเป็ นภำคีในอนุ ส ัญญำฉบับใหม่
ดังกล่ำว จึงปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้ องกันเรือโดนกันให้สอดคล้องกับอนุ สญ
ั ญำ
ฉบับใหม่ และตรำเป็ นพระรำชบัญญัตปิ ้ องกันเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๕๒๒ ขึน้ ใช้บงั คับ
(๒) ทำงน้ ำ นอกจำกในส่วนของพระรำชบัญ ญัติก ำรเดิน เรือ ในน่ ำนน้ ำ ไทย
พระพุท ธศักรำช ๒๔๕๖ ที่ได้กล่ำวไปแล้ว ก็มีพ ระรำชบัญ ญัติรกั ษำคลอง ร.ศ. ๑๒๑
ทีก่ ำหนดมำตรกำรกำรป้ องกันและรักษำคลอง โดยกำหนดห้ำมบุคคลกระทำกำรต่ำง ๆ
ตำมที่กำหนดไว้ และให้อำนำจแก่รฐั มนตรีในกำรออกพระรำชกฤษฎีกำกำหนดคลอง
ทีจ่ ะนำพระรำชบัญญัตนิ ้มี ำใช้บงั คับ และแต่งตัง้ เจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำยนี้ เพื่อจัดกำร
รักษำและบำรุงคลองที่มอี ยู่เดิมและจะขุดขึน้ ใหม่ให้เรียบร้อย เกิดประโยชน์และสะดวก
ต่อรำษฎร ซึ่งควำมเป็ นมำของกฎหมำยฉบับนี้ สืบเนื่องจำกในรัชสมัย พระบำทสมเด็จ
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พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หวั ทรงมีพระรำชดำริว่ำ ทำงน้ ำทำงคลองมีควำมสำคัญต่อกำร
เพำะปลูก และคลองทีม่ อี ยู่แล้วเป็ นจำนวนมำกแต่ชำรุดตืน้ เขินไปเสียโดยมำก เหตุเพรำะ
ยัง มิไ ด้ จ ัด กำรและรัก ษำให้ เพี ย งพอ จึง ควรจะบ ำรุ ง และรัก ษำคลองเก่ ำ ที่มีอ ยู่ แ ล้ว
และทีจ่ ะขุดขึน้ ใหม่ให้เรียบร้อยถำวร เพื่อให้เป็ นประโยชน์และสะดวกแก่ธุระของรำษฎรยิง่ ขึน้
(๓) ตัว เรือ ได้ แ ก่ พระรำชบัญ ญั ติ เ รือ ไทย พุ ท ธศัก รำช ๒๔๘๑ ซึ่ ง เป็ น
กฎหมำยทีต่ รำขึน้ เพื่อกำหนดเกีย่ วกับกำรควบคุมดูแลเรือไทยอันได้แก่ กำรจดทะเบี ยน
เป็ น เรือ ไทย เงื่อ นไขต่ ำง ๆ ในกำรจดทะเบีย น คุ ณ สมบัติข องผู้ท่ีจ ะจดทะเบีย นถือ
กรรมสิทธิเรื์ อไทย สิทธิหน้ำต่ำง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับเรือ กำรโอนกรรมสิทธ์ กำรจำนอง เอกสำร
ประจ ำเรือ กำรออกทะเบีย นชัว่ ครำวในต่ ำงประเทศ กำรเก็บ ค่ ำธรรมเนี ย ม และกำร
เปลีย่ นแปลงตัวเรือหรือส่วนของเรือ โดยควำมเป็ นมำของกฎหมำยฉบับนี้ สืบเนื่องจำก
เรือเป็ นพำหนะขนส่งทีม่ คี วำมสำคัญมำก อีกทัง้ ใช้เป็ นพำหนะในกำรเดินทำงไปมำขนส่ง
ระหว่ำงประเทศ ทำให้อำจเกิดเหตุกำรณ์ ต่ำง ๆ กับเรือและเกิดควำมรับผิดขึน้ ได้ จึง มี
แนวคิดให้เรือเดินทะเลทุกลำต้องมีสญ
ั ชำติ เพื่อให้รฐั ที่มคี วำมสัมพันธ์กบั เรือนัน้ มีอำนำจ
เข้ำมำให้กำรช่วยเหลือปกป้ องเรือทีม่ สี ญ
ั ชำติของตน โดยมีอนุสญ
ั ญำเจนีวำ ค.ศ. ๑๙๕๘
ว่ำด้วยทะเลหลวง และอนุ สญ
ั ญำสหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเล ๑๙๘๒ รองรับใน
กำรกำหนดสิทธิ หน้ำที่ และควำมคุ้มครองของเรือและประเทศที่เป็ นสัญชำติของเรือ ไว้
และด้วยเหตุ ท่ีกำรจดทะเบียนเรือและสัญ ชำติของเรือมีควำมสำคัญ ประเทศไทยจึงมี
กฎหมำยเกี่ย วกับ กำรจดทะเบีย นเรือ และสัญ ชำติเรือ ซึ่ง กฎหมำยที่เกี่ย วข้อ งได้แ ก่
พระรำชบัญ ญัติกำรเดิน เรือในน่ ำนน้ ำไทย พระพุ ท ธศักรำช ๒๔๕๖ พระรำชบัญ ญัติ
ว่ำด้วยกำรจดทะเบียนและออกใบอนุ ญำตสำหรับเรือจับสัตว์น้ ำสยำม พุทธศักรำช ๒๔๗๗
และพระรำชบัญญัตวิ ่ำด้วยกำรจดทะเบียนและออกใบอนุ ญำตสำหรับเรือจับสัตว์น้ ำสยำม
(ฉะบับที่ ๒) พุทธศักรำช ๒๔๗๙ ต่อมำมีกำรปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรขึน้ ทะเบียนเรือ
ดังกล่ำว โดยตรำพระรำชบัญญัติเรือสยำม พุทธศักรำช ๒๔๘๑ (ต่อมำมีกำรเปลีย่ นชื่อจำก
สยำมเป็ นประเทศไทยตำมรัฐธรรมนูญ) ขึน้ แทน และเป็ นกฎหมำยทีใ่ ช้บงั คับอยู่ในปั จจุบนั นี้
(๔) กำรประกอบกำรขนส่ง ในกำรดำเนินกิจกำรขนส่งทำงน้ ำ มีองค์กรภำครัฐ
หลำยองค์กรเข้ำทีม่ บี ทบำทในกำรประกอบกำรขนส่ง ได้แก่
กำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย ตำมพระรำชบัญญัติกำรท่ ำเรือแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึง่ เป็ นรัฐวิสำหกิจทีม่ สี ถำนะเป็ นนิตบิ ุคคล มีอำนำจ หน้ำที่ กำรดำเนินงำน
และกำรบริห ำรงำนในเรื่อ งของกิ จ กำรท่ ำ เรือ ของประเทศไทยและกิ จ กำรอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับท่ำเรือ เนื่องจำกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ รัฐบำลได้มีน โยบำยในกำรก่อสร้ำง
ท่ ำ เรือ เพื่ อ ส่ ง เสริม กำรค้ ำ กับ ต่ ำ งประเทศและได้ ด ำเนิ น กำรจัด สร้ำ งท่ ำ เรือ ขึ้ น ที่
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ตำบลคลองเตย โดยได้จดั ตัง้ สำนัก งำนท่ ำเรือ กรุงเทพขึ้น เป็ น ผู้ค วบคุ ม งำนก่ อ สร้ำ ง
หลังจำกนัน้ รัฐบำลจอมพล ป. พิบูลสงครำม ได้ตระหนักว่ำท่ำเรือกรุงเทพได้มขี อ้ จำกัด
หลำยประกำรจึงมีแนวคิดในกำรสร้ำงท่ำเรือน้ ำลึกบริเวณศรีรำชำ และจัดตัง้ กำรท่ำเรือ
แห่งประเทศไทยขึน้ เพื่อดำเนินกิจกำรเกีย่ วกับท่ำเรือของประเทศไทยเพื่อประโยชน์ของรัฐ
และประชำชนโดยรับ โอนกิ จ กำรมำจำกส ำนั ก งำนท่ ำ เรื อ กรุ ง เทพ และได้ ตรำ
พระรำชบัญญัตกิ ำรท่ำเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ ขึน้ ในทีส่ ดุ
สภำผูส้ ่งสินค้ำทำงเรือแห่งประเทศไทย ตำมพระรำชบัญญัตสิ ภำผูส้ ง่ สินค้ำทำงเรือ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็ นองค์กรที่มีฐำนะเป็ นนิติบุคคล โดยมีวตั ถุ ประสงค์
เพื่อส่งเสริมและคุม้ ครองผลประโยชน์ของผูส้ ่งสินค้ำทำงเรือ และเข้ำมำมีบทบำทในกำร
พัฒนำกำรขนส่งสินค้ำทำงเรือให้มปี ระสิทธิภำพและเพียงพอ เนื่องจำกกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศทำงเรือต้องใช้บริกำรของผูข้ นส่งทำงเรือซึง่ มีอำนำจในกำรกำหนดอัตรำค่ำระวำง
ค่ำบริกำร และค่ำใช้จ่ำย ตลอดจนเงื่อนไขต่ำง ๆ เกีย่ วกับกำรให้บริกำรในกำรส่งสินค้ำ
ทำงเรือ ซึง่ มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็ นอย่ำงมำก จึงได้มกี ำรตรำกฎหมำย
เพื่อจัดตัง้ สภำผูส้ ง่ สินค้ำทำงเรือแห่งประเทศไทยขึน้ เพื่อทำหน้ำทีส่ ง่ เสริมและสนับสนุ น
กำรขนส่งสินค้ำทำงเรือและเป็ นตัวแทนของผูส้ ง่ สินค้ำทำงเรือ ในกำรเจรจำ ปรึกษำหำรือ
และประสำนงำนกับผูข้ นส่งสินค้ำทำงเรือในเรื่องต่ำง ๆ
นอกจำกนี้ ยังมีกฎหมำยอีกฉบับที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมกำรประกอบกำร
ขนส่งทำงเรือ ได้แ ก่ พระรำชบัญ ญัติส่ง เสริม กำรพำณิ ช ยนำวี พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งเป็ น
กฎหมำยที่กำหนดกำรประสำนงำนในกำรควบคุม ทำนุ บำรุง และส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี
อัน ได้ แ ก่ กำรขนส่ ง ทำงทะเล กำรประกัน ภั ย ทำงทะเล กำรเดิ น เรือ กิจ กำร อู่ เรื อ
และกิจกำรท่ำเรือ โดยกำหนดให้มคี ณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวีขน้ึ ทำหน้ำที่
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองกำรพำณิชยนำวีของไทยให้เจริญก้ำวหน้ ำสำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประเทศและสำมำรถแข่งขันในกำรขนส่งทำงเรือระหว่ำงประเทศได้
เนื่ อ งจำกกำรพำณิ ช ยนำวีมีค วำมส ำคัญ ต่ อ เศรษฐกิจ และควำมมัน่ คงของประเทศ
ซึ่งมีค วำมจ ำเป็ น จะต้อ งควบคุ ม และส่งเสริม ให้มีค วำมเจริญ ยิ่งขึ้น จึง จำเป็ น ต้อ งมี
กฎหมำยก ำหนดเกี่ ย วกับ กำรส่ ง เสริม และควบคุ ม กิจ กำรนี้ โดยเดิม ประเทศไทย
ได้มปี ระกำศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๑๕ ลงวันที่ ๒๐ กันยำยน ๒๕๑๕ กำหนดเกีย่ วกับ
เรื่องนี้ไว้ แต่ เนื่องจำกกิจกำรพำณิ ชยนำวีอยู่ในกำรควบคุม ของหน่ วยงำนหลำยแห่ ง
จึงควรมีกฎหมำยที่ก ำหนดเกี่ย วกับ กำรประสำนงำนเพื่อให้ก ำรส่งเสริม และควบคุ ม
เกิดประสิทธิภำพสอดคล้องกับนโยบำยของประเทศและเกิดควำมเจริญก้ำวหน้ำ จึงมีกำรตรำ
พระรำชบัญญัตสิ ง่ เสริมกิจกำรพำณิชยนำวี พ.ศ. ๒๕๒๑ มำใช้บงั คับ โดยให้มกี ำรยกเลิก
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ประกำศของคณะปฏิวตั ิท่มี อี ยู่เดิมไปด้ วย โดยมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมกิจกำรพำณิ ชยนำวี (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยแก้บทนิยำมเพื่อให้กิจกำร
ขนส่งคนโดยสำรระหว่ำงประเทศและกิจกำรขนส่งของหรือคนโดยสำรทำงทะเลชำยฝั ง่
ในรำชอำณำจักรได้รบั กำรส่งเสริมตำมพระรำชบัญญัติฉบับนี้ด้วย รวมถึงแก้ไขหลักเกณฑ์
กำรขอจดทะเบียนผูป้ ระกอบธุรกิจกำรขนส่งทำงทะเลและผูป้ ระกอบกิจกำรอู่เรือ เพื่อให้
ผูป้ ระกอบกำรขนำดเล็กสำมำรถมำขอจดทะเบียนได้
(๕) สิท ธิท ำงแพ่ ง เกี่ย วกับ กำรขนส่ ง เนื่ อ งจำกกำรขนส่ ง ทำงเรือ โดยมำก
มักมีลกั ษณะเป็ นกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ จึงต้องมีหลักเกณฑ์ทำงกฎหมำยเฉพำะเพื่อ
กำหนดสิทธิทำงแพ่งเกีย่ วกับเรื่องดังกล่ำว ได้แก่ พระรำชบัญญัตกิ ำรรับขนของทำงทะเล
พ.ศ. ๒๕๓๔ พระรำชบัญญัตกิ ำรเฉลีย่ ควำมเสียหำยทัวไปจำกภยั
่
นตรำยในกำรเดินเรือ
พ.ศ. ๒๕๔๗ และพระรำชบัญญัติควำมรับผิดทำงแพ่ งและค่ำเสียหำยจำกเรือโดนกัน
พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยเป็ นกลุ่มพระรำชบัญญัตทิ ่นี ำควำมรับผิดทำงแพ่งจำกกฎหมำยจำรีต
ประเพณีทำงทะเลมำกำหนดไว้ให้มผี ลบังคับอย่ำงเป็ นรูปธรรมชัดเจน ซึง่ พระรำชบัญญัติ
แต่ละฉบับมีใจควำมสำคัญเกี่ยวกับมูลควำมรับผิดที่แตกต่ำงกัน กล่ำวคือ พระรำชบัญญัติ
กำรรับขนของทำงทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔ กำหนดควำมรับผิดจำกมูลควำมผิดตำมสัญญำ
มีสำระสำคัญกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องกำรรับขนของทำงทะเลตำมหลักสำกล กำหนดสิทธิ
หน้ ำ ที่ ควำมรับ ผิด และข้อ ยกเว้น ควำมรับ ผิด ของผู้ ข นส่ ง ผู้ ส่ ง ของ ผู้ ร ับ ตรำส่ ง ไว้
พระรำชบัญ ญั ติฉ บับ นี้ มีท่ีม ำจำกบทบัญ ญั ติในประมวลกฎหมำยแพ่ งและพำณิ ช ย์
มำตรำ ๖๐๙ วรรคสอง ซึง่ บัญญัตวิ ่ำกำรรับขนของทำงทะเลท่ำนให้บงั คับตำมกฎหมำย
และตำมกฎว่ำด้วยกำรนัน้ ประกอบกับเรื่องของกำรค้ำระหว่ำงประเทศจำเป็ นต้องทำให้
หลักเกณฑ์ต่ำง ๆ เป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกลเพื่อ ให้เป็ นที่ยอมรับ สำหรับ ควำมรับผิด
จำกมูลละเมิดได้กำหนดไว้ในพระรำชบัญ ญัติควำมรับผิดทำงแพ่งและค่ำเสียหำยจำก
เรือ โดนกัน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยพระรำชบัญ ญัติน้ี ได้ก ำหนดหลัก เกณฑ์ เกี่ย วกับ เรื่อ ง
ควำมรับผิดทำงแพ่งและกำรคำนวณค่ำเสียหำยจำกเรือโดนกันซึ่งมีหลักเกณฑ์เฉพำะ
ซึ่ง เป็ น ไปตำมมำตรฐำนสำกล สำเหตุ ท่ีต้อ งมี ก ฎหมำยดัง กล่ ำวเนื่ อ งมำจำกกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศได้ขยำยตัวมำกขึน้ กำรคมนำคมขนส่งทำงทะเลจึงเพิ่มขึน้ ตำมไปด้วย
ทำให้มเี หตุกรณีเรือโดนกันมำกขึน้ และควำมเสียหำยจำกเรือโดนกันซึ่งมีเรือเดินทะเล
เกีย่ วข้องเป็ นกรณีทม่ี ลี กั ษณะเฉพำะ โดยอำจมีสำเหตุและผลควำมเสียหำยทีต่ ่ำงออกไป
จำกกรณีละเมิดตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ประกอบกับมีมำตรฐำนระหว่ำง
ประเทศทีท่ วโลกให้
ั่
กำรยอมรับกำหนดไว้ จึงต้องมีกฎหมำยเฉพำะเกีย่ วกับเรื่องควำมรับผิด
ทำงแพ่งและกำรคำนวณค่ำเสียหำยจำกเรือโดนกันไว้ สุดท้ำยในส่วนพระรำชบัญญัตกิ ำร
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เฉลีย่ ควำมเสียหำยทัวไปจำกภยั
่
นตรำยในกำรเดินเรือ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็ นกฎหมำยทีก่ ำหนด
ควำมรับผิดอย่ำงอื่น คือจำกกำรเฉลีย่ ควำมเสียหำยจำกกำรประสบภยันตรำยทำงทะเล
ร่วมกัน โดยพระรำชบัญญัตนิ ้กี ำหนดให้ผทู้ ไ่ี ด้รบั ควำมเสียหำยโดยตรงเพรำะกำรเสียสละ
ทรัพย์สนิ หรือผูท้ เ่ี สียค่ำใช้จ่ำยเป็ นกรณีพเิ ศษเพื่อปกป้ องรักษำเรือและทรัพย์สนิ ทีเ่ ผชิญ
ภยันตรำยร่วมกัน มีสทิ ธิเรียกค่ำเสียหำยจำกกำรเฉลีย่ ควำมเสียหำยทัวไป
่ โดยเจ้ำของ
เรือหรือเจ้ำของทรัพย์สนิ ทีพ่ น้ จำกภยันตรำยต้องร่วมเฉลีย่ ในควำมเสียหำยหรือค่ำใช้จ่ำย
ดังกล่ำว ทัง้ นี้ ทีม่ ำของกฎหมำยฉบับนี้มำจำกจำรีตประเพณีกำรเดินเรือสำกลเมื่อต้อง
เผชิญ ภยันตรำยจำกกำรเดินเรือร่วมกัน แต่ เนื่องจำกในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมำย
รองรับ จำรีต ประเพณี ด ังกล่ ำว จึง น ำมำบัญ ญัติเป็ น กฎหมำยลำยลัก ษณ์ อ ัก ษรไว้ใน
พระรำชบัญญัตฉิ บับนี้
(๖) กำรช่วยเหลือกูภ้ ยั ทำงทะเล ได้แก่ พระรำชบัญญัติกำรช่วยเหลือกูภ้ ยั ทำง
ทะเล พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึง่ เป็ นกฎหมำยทีว่ ำงหลักเกีย่ วกับเรื่องกำรช่ วยเหลือกูภ้ ยั ทำงทะเล
โดยกำหนดกำรควบคุมสัญญำกำรช่วยเหลือกูภ้ ยั ให้ต้องมีเนื้อหำตำมทีก่ ฎหมำยกำหนด
และข้อ ห้ำมที่ก ำหนดในสัญ ญำดังกล่ำว หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ กำรปฏิบ ัติห น้ ำที่ในกำร
ช่วยเหลือกูภ้ ยั ของผูช้ ่วยเหลือกูภ้ ยั และหลักเกณฑ์เกีย่ วกับสิทธิทพ่ี งึ ได้หรือเรียกร้องต่อ
เจ้ำของเรือหรือนำยเรือและกำรฟ้ องคดีต่อศำล เพื่อให้กำรช่วยเหลือกู้ภยั มีหลักเกณฑ์
ตำมมำตรฐำนสำกล และเป็ นกำรส่งเสริมให้มกี ำรช่วยเหลือเรือหรือทรัพย์สนิ ที่ประสบ
ภยั น ตรำยทำงทะเลและบรรเทำควำมเสี ย หำยที่ อ ำจเกิ ด กั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ทั ้ง นี้
เดิมบทบัญญัตเิ กีย่ วกับกำรช่วยเหลือกูภ้ ยั ทำงทะเลในประเทศไทยมีบญ
ั ญัตไิ ว้กระจัดกระจำย
ตำมกฎหมำยต่ำง ๆ หลำยฉบับด้วยกัน เช่น พระรำชบัญญัติกำรกักเรือ พ.ศ. ๒๕๓๔
พระรำชบัญ ญัติกำรรับขนของทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔ พระรำชบัญ ญัติกำรจำนองเรือและ
บุรมิ สิทธิทำงทะเล พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระรำชบัญญัติกำรเฉลี่ยควำมเสียหำยทัวไปจำก
่
ภยันตรำยในกำรเดินเรือ พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่ อมำรัฐบำลตระหนักถึงควำมสำคัญ ของกำร
ช่วยเหลือกูภ้ ยั ทำงทะเลทีม่ ลี กั ษณะเฉพำะ และมีมำตรฐำนสำกลทีเ่ กีย่ วกับเรื่องนี้ จึงออก
กฎหมำยทีก่ ำหนดเกีย่ วกับกำรช่วยเหลือกูภ้ ยั ทำงทะเลไว้เป็ นกำรเฉพำะ
๓.๓ กำรขนส่งทำงอำกำศ (air transportation) เป็ นกำรขนส่งทีม่ บี ทบำทสำคัญ
ต่ อ เศรษฐกิจ และสังคมของโลก เพรำะเป็ น บริกำรขนส่งที่มีค วำมสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยกว่ำกำรขนส่งรูปแบบอื่น โดยเฉพำะในภำวะปั จจุบนั ที่ประเทศต่ ำง ๆ มีกำร
คมนำคมติด ต่ อ กัน มำกขึ้น ส่ ง ผลให้ก ำรขนส่ง ทำงอำกำศของโลกขยำยตัว เพิ่ม ขึ้น
ตลอดเวลำ กำรขนส่ ง ทำงอำกำศจึ ง เป็ นกิ จ กำรสำธำรณู ปโภคประเภทหนึ่ ง ที่ มี
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ควำมสำคัญ ต่ อกำรดำเนิ น ชีวิต ประจ ำวัน และกำรประกอบอำชีพ ของประชำชนและ
เศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจำกเวลำเป็ นอุปสรรคสำคัญในกำรขนส่งสินค้ำ สำหรับสินค้ำ
บำงประเภทแล้ว เวลำที่ใช้ในกำรขนส่ งจ ำเป็ นอย่ ำงยิ่ง ที่จ ะต้ อ งใช้ ให้ คุ้ม ค่ ำ และเกิด
ประโยชน์ สูง สุ ด กำรขนส่ ง สิน ค้ำ ทำงอำกำศจึง มีบ ทบำทส ำคัญ ในกำรขนส่ ง สิน ค้ ำ
ที่ ต้ อ งแข่ ง กั บ เวลำและลดค วำม เสี ย ห ำยที่ มี ส ำเห ตุ จำกกำรขนส่ ง น้ อยที่ สุ ด
ด้ว ยลัก ษณะเฉพำะตั ว ที่มี ควำมเร็ว สูง เมื่อ เทีย บกับ รู ป แบบกำรขนส่ ง ทุ ก ประเภท
สำมำรถทำระยะทำงได้ไกลกว่ำกำรขนส่งทำงถนน ควำมจุของยำนพำหนะในกำรขนส่งสินค้ำ
มำกกว่ำกำรขนส่งสินค้ำทำงบกแต่น้อยกว่ำกำรขนส่งทำงทะเลและทำงรถไฟ สำมำรถ
ขนส่งสินค้ำได้หลำกหลำยประเภท ทัง้ นี้ ขึน้ กับลักษณะของภำชนะที่ใช้บรรจุเป็ นหลัก
แต่กำรขนส่งทำงอำกำศมีค่ำใช้จ่ำยต่อหน่ วยสูงมำก รวมทัง้ มีควำมต้องกำรโครงสร้ำง
พืน้ ฐำนจำนวนมำกเพื่อรองรับรูปแบบกำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศทัง้ ระบบ และยังคงต้อง
อำศัย ระบบขนส่ ง สิน ค้ำ ทำงถนนช่ ว ยเพิ่ ม ควำมสำมำรถในกำรเข้ำ ถึ ง พื้น ที่ ต่ ำ ง ๆ
ทัง้ นี้ กำรขนส่งทำงอำกำศสำมำรถเชื่อมต่อกับกำรขนส่งรูปแบบอื่น ๆ ได้ท่ที ่ำอำกำศยำน
เท่ำนัน้ นอกจำกนี้ กำรขนส่งทำงอำกำศใช้ระยะเวลำในกำรรวบรวมและกระจำยสินค้ำ
เพื่อเตรียมกำรขนส่งในบริเวณคลังสินค้ำทำงอำกำศโดยเฉพำะ ไม่สำมำรถใช้คลังสินค้ำ
ร่วมกับ กำรขนส่งรูป แบบอื่น ได้ เหตุ ผ ลส่วนหนึ่ งมำจำกควำมมัน่ คงของประเทศและ
รูปแบบของภำชนะที่ใช้ในกำรขนส่งที่มลี กั ษณะเฉพำะตัว อย่ำงไรก็ตำม แม้กำรขนส่ง
ทำงอำกำศจะมีข้อ จำกัด หลำยอย่ ำง แต่ ข้อ ได้เปรีย บเรื่องควำมรวดเร็ว ย่ อมสำมำรถ
ชดเชยกับ ข้อ จ ำกัด ดังกล่ ำ วได้ จึงเป็ น กำรขนส่ง ที่ได้รบั ควำมนิ ย มและมีบ ทบำทต่ อ
เศรษฐกิจเพิม่ ขึน้ เรื่อย ๆ
ส ำหรับ ประเทศไทยได้ ว ำงหลัก เกณฑ์ ท ำงกฎหมำยเกี่ ย วกับ กำรขนส่ ง
ทำงอำกำศ ได้แก่ กฎหมำยว่ำด้วยกำรเดินอำกำศ โดยได้เริม่ มีกำรประกำศใช้เป็ นครัง้ แรก
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุ ลำคม พุ ทธศักรำช ๒๔๖๕ ในรัชสมัยพระบำทสมเด็จพระมงกุฎ เกล้ำ
เจ้ำ อยู่ห ัว เรีย กว่ ำ พระรำชบัญ ญัติว่ ำด้ว ยกำรเดิน อำกำศ พระพุ ท ธศัก รำช ๒๔๖๕
เนื่องจำกทรงเห็นว่ำ กำรเดินอำกำศได้ก้ำวหน้ำไปสู่ควำมเจริญแล้วเป็ นกำรสมควรทีจ่ ะ
ให้กำรวำงข้อบังคับ ในเรื่อ งกำรค้ำขำยและกำรคมนำคมทำงอำกำศขึ้น และต่ อมำได้
ประกำศใช้ พ ระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรเดิ น อำกำศ พุ ท ธศัก รำช ๒๔๘๐ และให้ ย กเลิ ก
พระรำชบัญญัตวิ ่ำด้วยกำรเดินอำกำศ พุทธศักรำช ๒๔๖๕ ฉบับเดิม โดยปรำกฏเหตุผล
ในกำรตรำว่ ำ สมควรแก้ ไขเปลี่ย นแปลงกฎหมำยว่ ำ ด้ว ยกำรเดิน อำกำศให้ ดียิ่ง ขึ้น
และเพื่อให้กำรเป็ นไปตำมควำมตกลงระหว่ำงประเทศ ซึง่ รัฐบำลสยำมเป็ นภำคี และข้อบังคับ
ซึง่ คณะกรรมำธิกำรระหว่ำงประเทศสำหรับกำรเดินอำกำศได้กำหนดไว้
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จำกที่กล่ำวมำ อำจจำแนกหลักเกณฑ์ทำงกฎหมำยของประเทศไทยเกี่ยวกับ
กำรขนส่งทำงอำกำศ โดยจำแนกได้เป็ นสองเรื่อง ได้แก่ กำรเดินอำกำศและควำมผิด
เกีย่ วกับกำรเดินอำกำศ
(๑) กำรเดิ น อำกำศ ได้ แ ก่ พระรำชบัญ ญั ติ ก ำรเดิน อำกำศ พ.ศ. ๒๔๙๗
ซึ่ง เป็ น กฎหมำยที่ก ำหนดหลัก เกณฑ์ เกี่ย วกับ อำกำศยำน คือ ทะเบีย นอำกำศยำน
กำรใช้อ ำกำศยำน ควำมสมควรเดิน อำกำศ แบบอำกำศยำน กำรผลิต อำกำศยำน
ผูป้ ระจำหน้ำที่ สนำมบิน และเครื่องอำนวยควำมสะดวกในกำรเดินอำกำศ เรื่องอุบตั เิ หตุ
และให้อำนำจในกำรตรวจ ยึด ค้นอำกำศยำน อันเป็ นกำรควบคุ มกำรเดินอำกำศเพื่อ
ประโยชน์ในกำรคมนำคมทำงอำกำศเกิดควำมสะดวกและปลอดภัยในกำรเดินอำกำศและ
กำรบินพลเรือน รวมถึงควำมปลอดภัยและผลประโยชน์ของประเทศ โดยควำมเป็ นมำ
ของร่ ำ งพระรำชบัญ ญั ติ น้ี สืบ เนื่ อ งจำกเดิม ประเทศไทยมี ก ฎหมำยเกี่ ย วกับ กำร
เดิน อำกำศ คือ พระรำชบัญ ญั ติ ก ำรเดิน อำกำศ พุ ท ธศัก รำช ๒๔๘๐ แต่ เนื่ อ งจำก
พัฒนำกำรด้ำนกำรบินของโลกมีควำมเจริญเพิม่ ขึน้ เป็ นอัน มำก และจำนวนอำกำศยำน
ที่บินภำยในประเทศและที่บินเข้ำมำภำยในรำชอำณำจักรทวีขน้ึ กว่ำแต่ก่อนหลำยเท่ำ
อำกำศยำนมีควำมเร็วและขนำดใหญ่กว่ำแต่ก่อนหลำยเท่ำจึงมีควำมจำเป็ นหลำยอย่ำงที่ต้อง
ปรับปรุงกฎหมำยเกีย่ วกับกำรเดินอำกำศให้รดั กุมและครอบคลุมมำกขึน้ อีกทัง้ ประเทศไทย
ได้เข้ำเป็ น ภำคีอนุ สญ
ั ญำว่ำด้วยกำรบินพลเรือนระหว่ำงประเทศ ๑๙๔๔ จึงต้อ งตรำ
กฎหมำยให้สอดคล้องกับอนุสญ
ั ญำดังกล่ำว จึงได้ตรำกฎหมำยใหม่ คือ พระรำชบัญญัติ
กำรเดินอำกำศ พ.ศ. ๒๔๙๗ แทนฉบับเดิมโดยเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมกำร
กำรบินพลเรือน ในกำรมีอำนำจออกข้อบังคับตำมพระรำชบัญญัตแิ ละตำมอนุ สญ
ั ญำฯ
(๒) ควำมผิดเกี่ยวกับกำรเดินอำกำศ ได้แก่ พระรำชบัญ ญัติว่ำด้วยควำมผิด
บำงประกำรต่อกำรเดินอำกำศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง่ เป็ นกฎหมำยทีก่ ำหนดกำรกระทำทีเ่ ป็ น
ควำมผิดต่อกำรเดินอำกำศ กำรกระทำทีเ่ ป็ นอันตรำยหรือน่ำจะเป็ นอันตรำยต่อควำมปลอดภัย
ในกำรเดินอำกำศ และอำนำจของเจ้ำหน้ำที่ในกำรปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดดังกล่ำว
อำนำจหน้ำทีข่ องผู้ควบคุมอำกำศยำนไทยและเจ้ำหน้ำที่ในกำรรับแจ้งและรับตัวบุคคล
ผู้ ก ระท ำควำมผิ ด ในอำกำศยำนในระหว่ ำ งกำรบิ น เนื่ อ งจำกเดิ ม ประเทศไทยมี
พระรำชบัญญัตวิ ่ำด้วยควำมรับผิดบำงประกำรต่อกำรเดินอำกำศ พ.ศ. ๒๕๒๑ บังคับใช้
อันเนื่องมำจำกประเทศไทยได้เข้ำเป็ นภำคีแห่งอนุ สญ
ั ญำว่ำด้วยควำมผิดและกำรกระทำอื่น ๆ
บำงประกำรทีก่ ระทำบนอำกำศยำนซึง่ ทำ ณ กรุงโตเกียว เมื่อวันที่ ๑๔ กันยำยน ค.ศ. ๑๙๖๓
(พ.ศ. ๒๕๐๖) และจะเข้ำเป็ นภำคีแห่งอนุ สญ
ั ญำเพื่อกำรปรำบปรำมกำรยึดอำกำศยำน
โดยมิชอบด้วยกฎหมำย ซึง่ ทำ ณ กรุงเฮก เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวำคม ค.ศ. ๑๙๗๐ (พ.ศ. ๒๕๑๓)
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และอนุ สญ
ั ญำเพื่อกำรปรำบปรำมกำรกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมำยต่อควำมปลอดภัย
ของกำรบินพลเรือ น ซึ่งท ำ ณ นครมอนตริออล เมื่อวัน ที่ ๒๓ กัน ยำยน ค.ศ. ๑๙๗๑
(พ.ศ. ๒๕๑๔) โดยรัฐภำคีแ ห่ งสัญ ญำจะต้อ งตรำกฎหมำยเพื่อให้ก ำรได้เป็ น ไปตำม
อนุ ส ัญ ญำดัง กล่ ำ ว ต่ อ มำในปั จ จุ บ ัน มีก ำรกระท ำควำมผิ ด อำญำต่ อ กำรเดิน อำกำศ
หลำยลักษณะและมีจำนวนมำกขึน้ และพระรำชบัญญัตวิ ่ำด้วยควำมรับผิดบำงประกำร
ต่ อ กำรเดิน อำกำศ พ.ศ. ๒๕๒๑ ยัง มีบ ทบัญ ญั ติ ไ ม่ ช ัด เจนในเรื่อ งต่ ำ ง ๆ และยัง มี
บทบัญญัตทิ ไ่ี ม่ครอบคลุมถึงกำรกระทำควำมผิดทีก่ ำหนดในอนุสญ
ั ญำทีป่ ระเทศไทยเป็ น
ภำคีขำ้ งต้น และพิธสี ำร ลงวันที่ ๒๔ กุมภำพันธ์ ค.ศ. ๑๙๘๘ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ตลอดจน
ยังไม่ มีบ ทบัญ ญัติเกี่ย วกับ ควำมผิด บำงประกำรที่ผู้โดยสำรได้ก ระท ำในอำกำศยำน
ในระหว่ำงกำรบินต่อผู้ควบคุมอำกำศยำน เจ้ำ หน้ ำที่ประจำอำกำศยำน หรือผู้โดยสำร
และต่ อทรัพ ย์สินในอำกำศยำน ที่สมควรก ำหนดให้เป็ นควำมผิด ด้วย รวมทัง้ ยังไม่ มี
บทบัญ ญัติว่ำ ด้ว ยเจ้ำหน้ ำที่ผู้ร ัก ษำควำมปลอดภัย ในอำกำศยำนในระหว่ ำงกำรบิน
จึงมีกำรออกพระรำชบัญญัตวิ ่ำด้วยควำมผิดบำงประกำรต่อกำรเดินอำกำศ พ.ศ. ๒๕๕๘
ใช้บงั คับแทนกฎหมำยเดิม
นอกจำกนี้ ยังมีกฎหมำยอีกหนึ่งฉบับทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื่องอำนำจของเจ้ำหน้ำที่
ในกำรปฏิ บ ัติ ต่ อ อำกำศยำนที่ ก ระท ำผิด กฎหมำย ได้ แ ก่ พระรำชบัญ ญั ติ ว่ ำ ด้ ว ย
กำรปฏิบ ัติต่ออำกำศยำนที่กระทำผิดกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งกำหนดให้อำนำจแก่
เจ้ำหน้ำทีท่ หำรในกำรนำอำกำศยำนขึน้ สกัดกัน้ อำกำศยำนอื่น กำรตรวจและพิสจู น์ฝ่ำย
กำรกักและยึดอำกำศยำน กำรจับ ควบคุม และกำรสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นต่อบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ให้อ ำนำจแก่ เจ้ำหน้ ำที่ท หำรซึ่ งมีค วำมเชี่ย วชำญเฉพำะด้ำนในกำร
ป้ องกันภัยทีอ่ ำจมีต่อควำมมันคงของประเทศหรื
่
อสำธำรณะ เนื่องจำกเดิมประเทศไทยมี
พระรำชบัญ ญัติว่ ำด้ว ยกำรปฏิบ ัติต่ อ อำกำศยำนที่ก ระท ำผิด กฎหมำย พ.ศ. ๒๕๑๙
ใช้บงั คับในกำรสกัดกัน้ และสืบสวนสอบสวน เพื่อป้ องกันภัยจำกอำกำศยำนที่กระทำ
ผิดกฎหมำย แต่ เนื่องจำกในปั จจุบนั กำรใช้อำกำศยำนกระทำผิดกฎหมำยในลักษณะ
ทีเ่ ป็ นภัยต่อควำมมันคงของประเทศและประโยชน์
่
สำธำรณะมีควำมหลำกหลำยมำกขึน้
จึงจำเป็ นต้องใช้เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทหำรทีม่ คี วำมเชี่ยวชำญและให้มกี ำรประสำนงำนกันมำกขึน้
แต่พระรำชบัญญัติเดิมยังกำหนดอำนำจของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทหำรไม่ชดั เจน รวมถึงกำร
เรีย กค่ ำเสีย หำยด้วย จึงมีก ำรออกพระรำชบัญ ญัติว่ ำด้ว ยกำรปฏิบ ัติต่ อ อำกำศยำน
ทีก่ ระทำผิดกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๕๓ ใช้บงั คับแทน
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๓.๔ กำรขนส่ งหลำยรูป แบบ (multimodal transportation) เป็ น รูป แบบกำร
ขนส่งสินค้ำด้วยวิธกี ำรผสมผสำนกำรขนส่งหลำยรูปแบบจำกสถำนที่หนึ่งหรือจำกผู้ส่ง
สิน ค้ำ ต้น ทำงไปสู่สถำนหนึ่ งหรือ ต่ อ เนื่ อ งไปจนถึง สถำนที่ห รือ ผู้รบั สิน ค้ำปลำยทำง
โดยกำรส่งมอบนัน้ อยู่ภ ำยใต้ควำมรับผิดชอบของผู้ประกอบกำรขนส่งรำยเดียวหรือ
ภำยใต้สญ
ั ญำขนส่งเพียงฉบับเดียว เป็ นลักษณะกำรขนส่งซึ่งเหมำะสำหรับกำรขนส่ง
เชื่อมโยงในระดับภูมิภำคหรือกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ โดยกำรผสมผสำนกำรขนส่ง
สินค้ำจำกที่หนึ่งทีใ่ ดหรือจำกประเทศหนึ่งประเทศใด ไปสู่อกี ทีห่ นึ่งหรืออีกประเทศหนึ่ง
ซึง่ เป็ นอำณำบริเวณทีเ่ ป็ นจุดพบสุดท้ำย โดยใช้รปู แบบกำรขนส่งตัง้ แต่ สองรูปแบบขึน้ ไป
ดังนัน้ กำรขนส่งหลำยรูปแบบจึงมีขอ้ ดีและข้อเสียเมื่อเปรียบเทียบกับกำรขนส่งรูปแบบอื่น
ทัง้ ในแง่ของค่ำใช้จ่ ำย ควำมเร็ว ควำมคำดหวังในบริกำร ควำมปลอดภัย หรือควำม
สะดวกสบำย ซึง่ ผูใ้ ช้บริกำรจะตัดสินใจเลือกใช้กำรขนส่งรูปแบบใดจำกลักษณะของสินค้ำ
และระยะทำงในกำรขนส่งเป็ นสำคัญ เช่น สินค้ำทีม่ มี ูลค่ำต่อหน่ วยต่ ำและต้องกำรขนส่ง
ระยะทำงไกลก็จะเลือกใช้กำรขนส่งทำงรำงหรือทำงน้ ำซึ่ งมีค่ำใช้จ่ำยต่ ำที่สุดเป็ นหลัก
ในขณะทีก่ ำรขนส่งระยะทำงใกล้และสินค้ำมีขนำดเล็กก็เลือกใช้กำรขนส่งทำงถนนเป็ นหลัก
เมื่อพิจำรณำในมุมของกำรประกอบธุรกิจกำรขนส่งแล้ว ผูป้ ระกอบกำรขนส่งอำจมองกำร
ขนส่งรูปแบบต่ ำง ๆ ในลักษณะของกำรแข่งขัน (competition) ซึ่งกัน และกัน มุ ม มอง
เช่ น นี้ มีแ นวโน้ ม ท ำให้ก ำรขนส่ ง ถู ก แบ่ ง (กีด กัน ) ออกเป็ นกลุ่ ม ๆ และยำกแก่ ก ำร
ผสมผสำนกำรขนส่งต่ำงรูปแบบเข้ำด้วยกัน เพรำะตัวผู้ประกอบกำรขนส่งรูปแบบหนึ่งเอง
ทีม่ องกำรขนส่งรูป แบบอื่นเป็ นคู่แข่ง ในขณะทีย่ งั มีผปู้ ระกอบกำรขนส่งที่มองกำรขนส่ง
รูปแบบต่ำง ๆ ในลักษณะของกำรส่งเสริม (complement) ซึ่งกันและกัน และประกอบกำร
ขนส่งโดยใช้ประโยชน์จำกข้อได้เปรียบของกำรขนส่งหลำยรูปแบบ
ส ำหรับ หลัก เกณฑ์ ท ำงกฎหมำยที่ ก ำหนดเรื่อ งกำรขนส่ ง หลำยรู ป แบบ
ในประเทศไทย ได้แก่ พระรำชบัญ ญัติกำรขนส่งต่ อ เนื่ องหลำยรูป แบบ พ.ศ. ๒๕๔๘
ซึ่งเป็ นกฎหมำยที่มีเจตนำรมณ์ ในกำรก ำหนดหลัก เกณฑ์เกี่ยวกับ กำรขนส่งต่ อเนื่อ ง
หลำยรูปแบบ อันเป็ นกำรรับขนส่งของโดยมีรปู แบบกำรขนส่งทีแ่ ตกต่ำงกันตัง้ แต่สองรูปแบบ
ขึน้ ไปภำยใต้สญ
ั ญำขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบฉบับเดียว ทัง้ นี้ ได้มกี ำรกำหนดในเรื่อง
ของสัญญำ สิทธิ หน้ ำที่ และควำมรับผิดของผู้ท่เี กี่ยวข้องกับกำรขนส่งต่ อเนื่องหลำย
รูป แบบ ตลอดจนกำรใช้สิท ธิเรีย กร้อ งค่ ำเสีย หำย รวมถึงกำรก ำหนดมำตรกำรเพื่อ
ควบคุมกำรประกอบกำรขนส่งทีม่ รี ปู แบบดังกล่ำว โดยควำมเป็ นมำของกฎหมำยฉบับนี้
สืบ เนื่อ งมำจำกว่ำเทคโนโลยีท ำงด้ำนกำรค้ำกำรลงทุ นระหว่ำงประเทศทัว่ โลกได้ถู ก
พัฒ นำจนมีควำมเจริญ ก้ำวหน้ ำเป็ น อย่ำงมำก จึงส่งผลให้กฎเกณฑ์ท่ใี ช้บงั คับในกำร
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ขนส่งและคมนำคม

ขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบอันมีรูปแบบกำรขนส่งทีแ่ ตกต่ำงกันตัง้ แต่สองรูปแบบขึน้ ไป
ทัง้ ที่เป็ นกำรขนส่ งระหว่ำงประเทศและกำรขนส่งภำยในประเทศที่ใช้บงั คับอยู่เดิมนัน้
ไม่ครอบคลุมทัวถึ
่ งในบำงกรณี ทัง้ นี้ ด้วยเหตุดงั กล่ำว หลำยประเทศจึงพยำยำมสร้ำง
ควำมเป็ นเอกภำพให้แก่กฎเกณฑ์ทใ่ี ช้ในกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบระหว่ำงประเทศ
จนทำให้เกิดควำมตกลงระหว่ำงประเทศหรืออนุ สญ
ั ญำระหว่ำงประเทศที่กำหนดเรื่องสิทธิ
หน้ ำที่และควำมรับ ผิด เกี่ยวกับกำรรับขนส่งต่ อเนื่อ งหลำยรูป แบบไว้ เช่น อนุ สญ
ั ญำ
ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรขนส่งของหลำยรูปแบบระหว่ำงประเทศ ค.ศ. ๑๙๘๐ และ
กฎเกณฑ์ของ UNCTAD/ICC ว่ำด้วยเอกสำรกำรขนส่งต่ อเนื่ องหลำยรูปแบบ รวมถึง
กรอบควำมตกลงอำเซียนว่ำด้วยกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบโดยเมื่อประเทศไทยได้
เข้ำเป็ นภำคีสมำชิกในกรอบควำมตกลงอำเซียนว่ำด้วยกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ
จึ ง ได้ มี ก ำรอนุ วั ติ ก ำรให้ เ ป็ นไปตำมกรอบควำมตกลงดั ง กล่ ำ ว ด้ ว ยกำรออก
พระรำชบัญญัตกิ ำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ ขึน้ เพื่อใช้บงั คับในประเทศไทย

๓๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน
พระรำชบัญญัติ
ทำงหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๕

ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๓๕
เป็ นปี ท่ี ๔๗ ในรัชกำลปั จจุบนั
พระบำทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหำภูม พิ ลอดุลยเดช มีพ ระบรมรำชโองกำร
โปรดเกล้ำฯ ให้ประกำศว่ำ
โดยทีเ่ ป็ นกำรสมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยทำงหลวง
จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขน้ึ ไว้โดยคำแนะนำและ
ยินยอมของสภำนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชำติ ทำหน้ำทีร่ ฐั สภำ ดังต่อไปนี้
มำตรำ ๑ พระรำชบัญญัตนิ ้เี รียกว่ำ “พระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕”
มำตรำ ๒ ๑ พระรำชบัญ ญัต ินี้ ใ ห้ใ ช้บ งั คับ ตัง้ แต่ ว นั ถัด จำกวัน ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
มำตรำ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ประกำศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๑๕
(๒) พระรำชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประกำศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่
๒๘ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๒๒
(๓) พระรำชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประกำศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่
๒๘ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐
มำตรำ ๔ ในพระรำชบัญญัตนิ ้ี
“ทำงหลวง”๒ หมำยควำมว่ำ ทำงหรือถนนซึง่ จัดไว้เพื่อประโยชน์ในกำรจรำจร
สำธำรณะทำงบก ไม่ว่ำในระดับพืน้ ดิน ใต้หรือเหนือพืน้ ดิน หรือใต้หรือเหนืออสังหำริมทรัพย์
๑
๒

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๕๒/หน้ำ ๖/๑๘ เมษำยน ๒๕๓๕
มำตรำ ๔ บทนิยำมคำว่ำ “ทำงหลวง” แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๔๙
(มีต่อหน้ำถัดไป)
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ถนน

อย่ำงอื่น นอกจำกทำงรถไฟ และหมำยควำมรวมถึงที่ดนิ พืช พันธุ์ไม้ทุกชนิด สะพำน
ท่อหรือรำงระบำยน้ ำ อุโมงค์ ร่องน้ำ กำแพงกันดิน เขื่อน รัว้ หลักสำรวจ หลักเขต หลักระยะ
ป้ ำยจรำจร เครื่องหมำยจรำจร เครื่องหมำยสัญญำณ เครื่องสัญญำณไฟฟ้ ำ เครื่องแสดง
สัญญำณที่จอดรถ ที่พกั คนโดยสำร ที่พกั ริมทำง เรือหรือพำหนะสำหรับขนส่งข้ำมฟำก
ท่ำเรือสำหรับขึน้ หรือลงรถ และอำคำรหรือสิง่ อื่นอันเป็ นอุปกรณ์ งำนทำงบรรดำที่มอี ยู่
หรือทีไ่ ด้จดั ไว้ในเขตทำงหลวงเพื่อประโยชน์แก่งำนทำงหรือผูใ้ ช้ทำงหลวงนัน้ ด้วย
“งำนทำง” หมำยควำมว่ำ กิจกำรใดทีท่ ำเพื่อหรือเนื่องในกำรสำรวจกำรก่อสร้ำง
กำรขยำย กำรบูรณะ หรือกำรบำรุงรักษำทำงหลวง หรือกำรจรำจรบนทำงหลวง
“ทำงจรำจร” หมำยควำมว่ำ ส่วนหนึ่งของทำงหลวงที่ทำหรือจัดไว้เพื่อกำรจรำจร
ของยำนพำหนะ
“ทำงเท้ำ” หมำยควำมว่ำ ส่วนหนึ่งของทำงหลวงทีท่ ำหรือจัดไว้สำหรับคนเดิน
“ทำงขนำน”๓ (ยกเลิก)
“ไหล่ทำง” หมำยควำมว่ำ ส่วนหนึ่งของทำงหลวงทีอ่ ยู่ตดิ ต่อกับทำงจรำจรทัง้ สองข้ำง
(ต่อจำกเชิงอรรถที่ ๒)
แม้ “ทำงหลวง” ตำมบทนิยำม จะมิได้หมำยควำมถึงเฉพำะทำงหรือถนนทีใ่ ช้ในกำรจรำจร
เท่ำนัน้ แต่มคี วำมหมำยรวมไปถึงทำงระบำยน้ ำอันเป็ นอุปกรณ์งำนทำงด้วย แต่เมื่อข้อเท็จจริงฟั งได้ว่ำ
กรุงเทพมหำนครประสงค์จะก่อสร้ำงอำคำรสถำนีสบู น้ำ อำคำรระบำยน้ำ และท่อระบำยน้ำ เพื่อประโยชน์
ต่อกำรแก้ปัญหำอุทกภัยของกรุงเทพมหำนคร มิใช่เพือ่ กำรระบำยน้ำในบริเวณทำงหลวงเส้นนัน้ โดยตรง
อำคำรและสิง่ ก่อสร้ำงดังกล่ำวจึงไม่ได้เป็ นอุปกรณ์หรือส่ว นหนึ่งของงำนทำงทีม่ อี ยู่หรือทีไ่ ด้จดั ไว้ในเขต
ทำงหลวงเพื่อประโยชน์แก่งำนทำงหรือผูใ้ ช้ทำงหลวงในบริเวณนัน้ กรมทำงหลวงชนบทจึงไม่สำมำรถ
อนุ ญ ำตให้กรุงเทพมหำนครดำเนิน กำรตำมที่กล่ ำวมำในที่ดิน ที่เวนคืน มำเพื่อ ก่อ สร้ำงทำงหลวงได้
(ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๑๔๙๒/๒๕๕๕)
แม้ว่ำเรือขนำนยนต์ขำ้ มฝั ง่ แม่น้ ำจะถือเป็ นทำงหลวงตำมบทนิยำมคำว่ำทำงหลวงก็ตำม
แต่เมือ่ ข้อเท็จจริงฟั งได้ว่ำกรมทำงหลวงจะไม่ดำเนินกิจกำรดังกล่ำวต่อไป จึงทำให้เรือขนำนยนต์นัน้
ไม่ใช่สงิ่ ทีไ่ ด้จดั ไว้เพือ่ ประโยชน์แก่งำนทำงอีกต่อไป จึงมิได้เป็ น “ทำงหลวง” ตำมกฎหมำยว่ำด้วยทำงหลวง
แต่เป็ น “พัสดุ” ซึง่ กรมทำงหลวงสำมำรถจำหน่ำยให้องค์กำรรับส่งสินค้ำและพัสดุภณ
ั ฑ์ซง่ึ มีวตั ถุประสงค์
ในกำรอำนวยบริกำรขนส่งทุกชนิดต่ อไปได้ตำมระเบียบว่ำด้ว ยกำรพัสดุ และกรณีน้ีมใิ ช่กำรรับโอน
กิจกำรจำกกรมทำงหลวงแต่ประกำรใด (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๔๔๗/๒๕๓๑)
ศูนย์วเิ ครำะห์และวิจยั เพื่อประโยชน์แก่งำนทำง และสำนักงำนของกรมทำงหลวง ถือเป็ นอำคำร
ทีจ่ ดั ไว้เพือ่ ประโยชน์แก่งำนทำง หำกอยู่ในบริเวณทำงหลวงก็ย่อมถือเป็ นส่วนหนึ่งของทำงหลวงตำมบทนิยำม
คำว่ำ “ทำงหลวง” (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๓๙๗/๒๕๒๖ และ ๓๖๕/๒๕๒๓)
๓ มำตรำ ๔ บทนิย ำมคำว่ำ “ทำงขนำน” ยกเลิกโดยพระรำชบัญ ญัต ิทำงหลวง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๙

๓๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

“ยำนพำหนะ”๔ หมำยควำมว่ำ รถตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ รถตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก รวมทัง้ เครื่องจักร เครื่องกล และสิง่ อื่นใดทีเ่ คลื่อนทีไ่ ปได้บ น
ทำงหลวงในลักษณะเดียวกัน
“ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึง่ มีอำนำจและหน้ำทีห่ รือได้รบั
แต่ งตัง้ ให้ค วบคุ ม ทำงหลวงและงำนทำงเฉพำะประเภทใดประเภทหนึ่ ง หรือ เฉพำะ
ท้องถิน่ ใดท้องถิน่ หนึ่ง หรือเฉพำะสำยใดสำยหนึ่ง ตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
“เจ้ำพนักงำนทำงหลวง” หมำยควำมว่ำ ผูซ้ ง่ึ รัฐมนตรีแต่งตัง้ ให้เป็ นเจ้ำพนักงำน
ทำงหลวงเพื่อปฏิบตั กิ ำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
“รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีผรู้ กั ษำกำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
มำตรำ ๕ ให้รฐั มนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
มหำดไทยรักษำกำรตำมพระรำชบัญ ญัติน้ีในส่วนที่ เกี่ยวกับรำชกำรของกระทรวงนัน้
และให้มีอำนำจแต่ งตัง้ เจ้ำพนักงำนทำงหลวงกับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบตั ิกำรตำม
พระรำชบัญญัตนิ ้ี ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดอัตรำควำมเร็วของยำนพำหนะ
(๒) จัดทำ ปั ก ติดตัง้ ป้ ำยจรำจร เครื่องหมำยจรำจร เครื่องหมำยสัญญำณหรือ
สัญญำณอย่ำงอื่น ขีดเส้น เขียนข้อควำม หรือเครื่องหมำยอื่นใดสำหรับกำรจรำจรบนทำงหลวง
(๓) กำหนดกิจกำรอื่นเพื่อปฏิบตั กิ ำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บงั คับได้
ส่วนที่ ๑
บททัวไป
่
หมวด ๑
ประเภทของทำงหลวง
มำตรำ ๖๕ ทำงหลวงมี ๕ ประเภท คือ
(๑) ทำงหลวงพิเศษ
(๒) ทำงหลวงแผ่นดิน
๔

มำตรำ ๔ บทนิย ำมคำว่ำ “ยำนพำหนะ” เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติทำงหลวง (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๔๙
๕

มำตรำ ๖ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

๓๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(๓) ทำงหลวงชนบท
(๔) ทำงหลวงท้องถิน่
(๕) ทำงหลวงสัมปทำน
มำตรำ ๗ ๖ ทำงหลวงพิเศษ คือ ทำงหลวงทีจ่ ดั หรือทำไว้เพื่อให้กำรจรำจร
ผ่ำนได้ตลอดรวดเร็วเป็ นพิเศษ ตำมทีร่ ฐั มนตรีประกำศกำหนดและได้ลงทะเบียนไว้เป็ น
ทำงหลวงพิเศษ โดยกรมทำงหลวงเป็ นผูด้ ำเนินกำรก่อสร้ำง ขยำย บูรณะและบำรุงรักษำ
รวมทัง้ ควบคุมให้มกี ำรเข้ำออกได้เฉพำะโดยทำงเสริมทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของทำงหลวงพิเศษ
ตำมทีก่ รมทำงหลวงจัดทำขึน้ ไว้เท่ำนัน้
มำตรำ ๘ ทำงหลวงแผ่ น ดิน คือ ทำงหลวงสำยหลัก ที่เป็ น โครงข่ำ ยเชื่อ ม
ระหว่ำงภำค จังหวัด อำเภอ ตลอดจนสถำนทีท่ ่สี ำคัญ ทีก่ รมทำงหลวงเป็ น ผูด้ ำเนินกำร
ก่อสร้ำง ขยำย บูรณะและบำรุงรักษำ และได้ลงทะเบียนไว้เป็ นทำงหลวงแผ่นดิน
มำตรำ ๙๗ ทำงหลวงชนบท คือ ทำงหลวงทีก่ รมทำงหลวงชนบทเป็ นผูด้ ำเนินกำร
ก่อสร้ำง ขยำย บูรณะและบำรุงรักษำ และได้ลงทะเบียนไว้เป็ นทำงหลวงชนบท
มำตรำ ๑๐๘ ทำงหลวงท้องถิน่ คือ ทำงหลวงทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็ น
ผู้ดำเนิน กำรก่อสร้ำง ขยำย บูรณะและบำรุงรักษำ และได้ลงทะเบียนไว้เป็ นทำงหลวง
ท้องถิน่
มำตรำ ๑๑๙ (ยกเลิก)
มำตรำ ๑๒ ทำงหลวงสัม ปทำน คือ ทำงหลวงที่รฐั บำลได้ให้สมั ปทำนตำม
กฎหมำยว่ำด้วยทำงหลวงทีไ่ ด้รบั สัมปทำน และได้ลงทะเบียนไว้เป็ นทำงหลวงสัมปทำน
๖

มำตรำ ๗ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
มำตรำ ๙ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
ควำมเป็ นผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบทและอำนำจของผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบทในกำร
ควบคุมทำงหลวงและงำนทำงให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติทำงหลวงฯ เกิดขึน้ ก่อนทีจ่ ะมีกำรก่อสร้ำง
ทำงหลวงและได้ลงทะเบียนเป็ นทำงหลวงชนบทตำมมำตรำ ๙ กำรลงทะเบียนทำงหลวงตำมบทบัญญัติ
ดังกล่ำวเป็ นไปเพื่อจัดระบบทำงหลวง และมิได้เป็ นเงือ่ นไขเบื้องต้นในกำรใช้อำนำจของผู้อำนวยกำร
ทำงหลวงชนบทแต่ประกำรใด (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๖๐๐/๒๕๕๑)
๘ มำตรำ ๑๐ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๙ มำตรำ ๑๑ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัตท
ิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๗

๓๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๑๓๑๐ ทำงหลวงประเภทต่ำง ๆ ให้ลงทะเบียนไว้ ดังต่อไปนี้
(๑) ทำงหลวงพิเศษ ทำงหลวงแผ่นดินและทำงหลวงสัมปทำน อธิบดีกรมทำงหลวง
เป็ นผูจ้ ดั ให้ลงทะเบียนไว้ ณ กรมทำงหลวง
(๒) ทำงหลวงชนบท อธิบ ดีก รมทำงหลวงชนบทเป็ น ผู้จดั ให้ลงทะเบีย นไว้
ณ กรมทำงหลวงชนบท
(๓) ทำงหลวงท้องถิน่ ผูว้ ่ำรำชกำรจังหวัดเป็ นผูจ้ ดั ให้ลงทะเบียนไว้ ณ ศำลำกลำง
จังหวัด
ให้รฐั มนตรีประกำศทะเบียนทำงหลวงตำม (๑) ในรำชกิจจำนุเบกษำ
มำตรำ ๑๔ รัฐมนตรีมีอำนำจแต่ งตัง้ ผู้อำนวยกำรทำงหลวง กำรแต่ งตัง้ นัน้
จะจำกัดให้เป็ นผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงเฉพำะประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเฉพำะท้องถิ่นใด
ท้องถิน่ หนึ่ง หรือเฉพำะสำยใดสำยหนึ่งก็ได้
มำตรำ ๑๕ ๑๑ ในกรณี ท่ีรฐั มนตรียงั ไม่ได้แต่ งตัง้ ผู้อำนวยกำรทำงหลวงตำม
มำตรำ ๑๔ ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็ นผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง
(๑) อธิบ ดีกรมทำงหลวงเป็ นผู้อำนวยกำรทำงหลวงพิเศษ ทำงหลวงแผ่นดิน
และทำงหลวงสัมปทำน
(๒) อธิบดีกรมทำงหลวงชนบทเป็ นผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท
(๓) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด นำยกเทศมนตรี นำยกองค์กำรบริหำร
ส่ว นต ำบล ผู้ว่ ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร นำยกเมือ งพัท ยำ หรือผู้บ ริห ำรสูงสุด ข อง
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่น ที่มีก ฎหมำยจัด ตัง้ แล้ว แต่ ก รณี เป็ นผู้ อ ำนวยกำร
ทำงหลวงท้องถิน่

๑๐

มำตรำ ๑๓ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
เมื่อ ทำงหรือ ถนนใดได้ก่ อ สร้ำงเสร็จสิ้น และเปิ ดให้ใช้เพื่อ กำรจรำจรสำธำรณะทำงบก
ย่อมเป็ นทำงหลวงตำมพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวงฯ แล้ว แม้ว่ำจะยังมิได้มกี ำรลงทะเบียนเป็ นทำงหลวงก็ตำม
กำรลงทะเบียนทำงหลวงมีเจตนำรมณ์เพื่อจัดสำรบบทำงหลวงและกำหนดผูร้ บั ผิดชอบทีม่ อี ำนำจหน้ำที่
ในกำรกำกับ ตรวจตรำ และควบคุมทำงหลวงประเภทต่ ำง ๆ ในระหว่ำงกำรลงทะเบียนจึงควรที่ จะ
มีผรู้ บั ผิดชอบในกำรกำกับ ตรวจตรำ และควบคุมด้วย แต่กำรลงทะเบียนทำงหลวงมิใช่เงือ่ นไขเบื้องต้น
ในกำรใช้อ ำนำจของผู้อำนวยกำรทำงหลวงในกำรจัดกำรเกี่ย วกับทำงหลวงแต่ อ ย่ ำงใด (ควำมเห็น
คณะกรรมกำรวิธปี ฏิบตั ริ ำชกำรทำงปกครอง : เรือ่ งเสร็จที่ ๓๔๔/๒๕๔๘)
๑๑ มำตรำ ๑๕ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

๓๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๑๖๑๒ ให้รฐั มนตรีมอี ำนำจสังเปลี
่ ย่ นประเภททำงหลวง ดังต่อไปนี้
(๑) ทำงหลวงทีอ่ ยู่ในอำนำจของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเดียวกัน ให้รฐั มนตรีว่ำกำร
กระทรวงนัน้ เป็ นผูม้ อี ำนำจสังเปลี
่ ย่ น
(๒) ทำงหลวงทีอ่ ยู่ในอำนำจของรัฐมนตรีว่ำกำรต่ำงกระทรวงกัน ให้รฐั มนตรีว่ำกำร
กระทรวงซึง่ เป็ นผูร้ บั กำรเปลีย่ นประเภททำงหลวงเป็ นผูม้ อี ำนำจสังเปลี
่ ย่ น
เมื่อได้เปลีย่ นประเภททำงหลวงตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้แก้ไขทะเบียนให้ถูกต้อง
กำรสั ่งเปลี่ย นทำงหลวงประเภทอื่น เป็ น ทำงหลวงพิเศษหรือ กำรสั ่งเปลี่ย น
ทำงหลวงพิเศษเป็ นทำงหลวงประเภทอื่น ให้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
มำตรำ ๑๗ ในกรณีที่มปี ั ญ หำว่ำทำงหลวงสำยใดเป็ นทำงหลวงประเภทใด
ให้รฐั มนตรีเป็ นผูว้ นิ ิจฉัยชีข้ ำด
มำตรำ ๑๘ บุคคลซึ่งก่อสร้ำงทำงขึน้ อำจร้องขอให้เจ้ำหน้ำที่ต ำมมำตรำ ๑๓
ลงทะเบียนทำงนัน้ เป็ นทำงหลวงได้ แต่เจ้ำหน้ำทีด่ งั กล่ำวจะรับลงทะเบียนให้ได้ต่ อเมื่อ
บุคคลซึง่ ก่อสร้ำงทำงนัน้ ได้ปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขทีเ่ จ้ำหน้ำทีไ่ ด้กำหนดไว้แล้ว
หมวด ๒
กำรกำกับ ตรวจตรำและควบคุมทำงหลวงและงำนทำง
มำตรำ ๑๙ ให้อธิบดีกรมทำงหลวงเป็ นเจ้ำหน้ำทีก่ ำกับ ตรวจตรำและควบคุม
ทำงหลวงและงำนทำงที่เกี่ย วกับ ทำงหลวงพิเศษ ทำงหลวงแผ่ น ดิ น และทำงหลวง
สัมปทำน
มำตรำ ๒๐๑๓ ให้อธิบดีกรมทำงหลวงชนบทเป็ นเจ้ำหน้ำทีก่ ำกับ ตรวจตรำและ
ควบคุมทำงหลวงและงำนทำงทีเ่ กีย่ วกับทำงหลวงชนบท

๑๒

กฎหมำยว่ำด้วยทำงหลวงไม่มขี อ้ จำกัดหรือข้อห้ำมในกำรเปลี่ยนทำงหลวงประเภทอื่น
ไปเป็ น ทำงหลวงสัมปทำน ดังนัน้ เมื่อ ทำงหลวงพิเศษ ทำงหลวงแผ่ น ดิน และทำงหลวงสัมปทำน
เป็ น ทำงหลวงซึ่งอยู่ในอำนำจรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
จึง มีอ ำนำจสัง่ เปลี่ย นประเภททำงหลวงพิเศษและทำงหลวงแผ่ น ดิน เป็ นทำงหลวงสัม ปทำนได้
(ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๕๘/๒๕๒๘)
๑๓ มำตรำ ๒๐ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

๔๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๒๑ ๑๔ ให้น ำยกองค์ก ำรบริห ำรส่วนจัง หวัด นำยกเทศมนตรี นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล ผูว้ ่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร นำยกเมืองพัทยำ หรือผูบ้ ริหำร
สูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อื่นที่มกี ฎหมำยจัดตัง้ แล้วแต่กรณี เป็ นเจ้ำหน้ำที่
กำกับ ตรวจตรำและควบคุมทำงหลวงและงำนทำงทีเ่ กีย่ วกับทำงหลวงท้องถิน่
มำตรำ ๒๒ ให้ผอู้ ำนวยกำรทำงหลวงหรือผูซ้ ่งึ ได้รบั มอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำร
ทำงหลวงมีอำนำจและหน้ำที่ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรควบคุมและตรวจตรำยำนพำหนะ
ที่เดินบนทำงหลวงและกำรจรำจรบนทำงหลวงให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติน้ี เว้นแต่
กรณีทไ่ี ม่ได้บญ
ั ญัตไิ ว้ในพระรำชบัญญัตนิ ้ี ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนัน้
มำตรำ ๒๓ ให้เจ้ำพนักงำนทำงหลวงมีอำนำจและหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจตรำดูแลมิให้มกี ำรฝ่ ำฝืนพระรำชบัญญัตนิ ้ี
(๒) เรียกยำนพำหนะให้หยุดเพื่อทำกำรตรวจสอบในกรณีทเ่ี ชื่อว่ำมีกำรกระทำ
อันเป็ นควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
(๓) จับ กุ ม ผู้ก ระท ำควำมผิด ตำมพระรำชบัญ ญัติน้ี ในขณะกระท ำควำมผิด
เพื่อส่งให้พนักงำนฝ่ ำยปกครองหรือตำรวจดำเนินคดีต่อไป
ในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมวรรคหนึ่งให้เจ้ำพนักงำนทำงหลวงแสดงบัตรประจำตัว
ต่อผูซ้ ง่ึ เกีย่ วข้อง
บัตรประจำตัวเจ้ำพนักงำนทำงหลวงให้เป็ นไปตำมแบบทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
มำตรำ ๒๔ ในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี ให้เจ้ำพนักงำนทำงหลวง
เป็ นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
มำตรำ ๒๕ ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับทำงหลวงพิเศษ ทำงหลวงแผ่นดิน และทำงหลวง
สัมปทำน ให้อธิบดีกรมทำงหลวงมีอำนำจกำหนดมำตรฐำนและลักษณะของทำงหลวง
และงำนทำงรวมทัง้ กำหนดเขตทำงหลวง ทีจ่ อดรถ ระยะแนวต้นไม้ และเสำพำดสำย

๑๔

มำตรำ ๒๑ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

๔๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๒๖ ๑๕ ในส่ว นที่เ กี่ย วกับ ทำงหลวงชนบทและทำงหลวงท้อ งถิ่น
ให้อ ธิบ ดีก รมทำงหลวงชนบทมีอำนำจก ำหนดมำตรฐำนและลัก ษณะของทำงหลวง
และงำนทำง รวมทัง้ กำหนดเขตทำงหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวต้นไม้ และเสำพำดสำย
ตลอดจนควบคุ ม ในทำงวิช ำกำรและอบรมเจ้ำ หน้ ำ ที่ฝ่ ำยช่ ำงเกี่ย วกับ ทำงหลวงและ
งำนทำง
มำตรำ ๒๗ นอกจำกทำงหลวงสัมปทำน กำรสร้ำงทำงหลวงประเภทใดขึน้ ใหม่
หรือขยำยเขตทำงหลวงประเภทใด ให้เป็ นอำนำจและหน้ำทีข่ องผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง
ประเภทนัน้
มำตรำ ๒๘ ในกรณีจำเป็ นเพื่อประโยชน์แก่งำนทำงหรือกำรจรำจรบนทำงหลวง
ให้ผอู้ ำนวยกำรทำงหลวงหรือผูซ้ งึ่ ได้รบั มอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงมีอำนำจ
ปิ ด กำรจรำจรบนทำงหลวงนัน้ ทัง้ สำยหรือบำงส่วนเป็ น กำรชัว่ ครำว และวำงระเบีย บ
ปฏิบตั สิ ำหรับให้เจ้ำพนักงำนปิ ดกำรจรำจรเป็ นครัง้ ครำวเพื่อควำมปลอดภัยได้
มำตรำ ๒๙ ในกรณีจำเป็ นเพื่อประโยชน์แก่งำนทำง ให้ผอู้ ำนวยกำรทำงหลวง
หรือผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงมีอำนำจ
(๑) ใช้ท่ดี นิ ริมทำงหลวงซึ่งปรำศจำกสิง่ ก่อสร้ำงที่อยู่ในควำมครอบครองของ
บุคคลใดเป็ นกำรชัวครำว
่

๑๕

มำตรำ ๒๖ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
อธิบดีกรมทำงหลวงชนบทมีอำนำจกำหนดมำตรฐำนและลักษณะของงำนทำงทีเ่ กีย่ วกับ
ทำงหลวงชนบทและทำงหลวงท้องถิน่ ได้ตำมมำตรำ ๒๖ และโดยที่กำรปฏิบตั ิหน้ำทีข่ องผูอ้ ำนวยกำร
ทำงหลวงท้องถิน่ ในกำรพิจำรณำอนุญำตหรือไม่อนุญำตในกำรกระทำกำรใด ๆ ในเขตทำงหลวงท้องถิน่
เพื่อประโยชน์ในกำรบำรุงรักษำและดูแลกำรจรำจรทำงหลวงนัน้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของงำนทำงตำมมำตรำ ๔
ดังนัน้ อธิบดีกรมทำงหลวงชนบทจึงย่อมมีอำนำจกำหนดมำตรฐำนและลักษณะของงำนทีเ่ กีย่ วกับทำงหลวง
ท้องถิน่ เพือ่ เป็ นแนวทำงให้ผอู้ ำนวยกำรทำงหลวงท้องถิน่ นำไปใช้ปฏิบตั ไิ ด้
“กำรควบคุมในทำงวิชำกำร” ตำมมำตรำ ๒๖ หมำยควำมถึง กำรจัดทำมำตรฐำนหรือหลักสูตร
หรือกำรดำเนินกำรใดโดยใช้ขอ้ มูลทีไ่ ด้รบั จำกกำรศึกษำ ค้นคว้ำ หรือวิจยั ดังนัน้ กำรทีอ่ ธิบดีกรมทำงหลวง
ชนบทจะใช้อำนำจตำมมำตรำ ๒๖ เพื่อวำงแนวทำงให้ผอู้ ำนวยกำรทำงหลวงท้องถิน่ นำไปใช้เป็ นหลักในกำร
พิจำรณำอนุ ญำตหรือไม่อนุ ญำตในกำรกระทำกำรใด ๆ ในเขตทำงหลวงท้องถิน่ ให้อยู่ในมำตรฐำนเดียวกัน
จึงมิใช่กำรควบคุมทำงวิชำกำร (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๒๐๘/๒๕๕๒)

๔๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(๒) ใช้และเข้ำครอบครองวัตถุ สำหรับใช้งำนทำงซึ่งอยู่ในที่ดินของบุคคลใด
เป็ นกำรชัวครำว
่
รวมทัง้ ทำทำงผ่ำนเข้ำไปในทีด่ นิ ใด ๆ เพื่อใช้และเข้ำครอบครองวัตถุสำหรับ
ใช้งำนทำงได้ดว้ ย
ก่ อ นที่จ ะกระท ำกำรตำม (๑) หรือ (๒) ให้ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงหรือ ผู้ซ่ึง
ได้รบั มอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงแจ้งเป็ นหนังสือให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองทีด่ นิ
ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำเจ็ดวัน
มำตรำ ๓๐ เพื่อประโยชน์ ในกำรป้ องปั ดภัยพิบตั ิสำธำรณะอันมีมำเป็ นกำร
ฉุ กเฉิน ให้ผู้อำนวยกำรทำงหลวงหรือผู้ซ่งึ ได้รบั มอบหมำยจำกผู้อำนวยกำรทำงหลวง
มีอำนำจใช้ทด่ี นิ หรือเข้ำครอบครองวัตถุสำหรับใช้งำนทำงซึง่ อยู่ในควำมครอบครองของ
บุคคลใดในบริเวณหรือใกล้เคียงกับบริเวณที่เกิดภัยพิบตั นิ นั ้ ได้เท่ำทีจ่ ำเป็ น เพื่อประโยชน์
แก่ ง ำนทำง และมีอ ำนำจเกณฑ์ แ รงรำษฎร สัต ว์พ ำหนะหรือ ยำนพำหนะ ตลอดจน
เครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้งำนทำงได้ดว้ ย
กำรเกณฑ์ตำมวรรคหนึ่งและอัตรำค่ำจ้ำงหรือค่ำตอบแทน ให้เป็ นไปตำมทีก่ ำหนด
ในพระรำชกฤษฎีกำ
มำตรำ ๓๑ เพื่อประโยชน์ ในกำรป้ องปั ดภัยพิบตั ิสำธำรณะอันมีมำเป็ นกำร
ฉุ กเฉิน ให้อธิบดีกรมทำงหลวงมีอำนำจเข้ำครอบครองทำงหลวงสัมปทำน และในกำรนี้
ให้สิทธิแ ละอ ำนำจสังกำรของผู
่
้รบั สัมปทำนตกมำอยู่กบั อธิบ ดีก รมทำงหลวงทัง้ หมด
จนกว่ำภัยพิบตั นิ นั ้ จะหมดไป
มำตรำ ๓๒ ๑๖ เพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ง ำนทำง ให้ ผู้ อ ำนวยกำรทำงหลวงหรือ
ผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง มีอำนำจทำหรือแก้ทำงระบำยน้ ำที่ไหลผ่ำน
ทำงหลวง หรือทำหรือแก้ทำงระบำยน้ ำออกจำกทำงหลวงเพื่อไปสู่แหล่งน้ ำสำธำรณะ
ทีใ่ กล้เคียงตำมควำมจำเป็ นได้
ให้ผอู้ ำนวยกำรทำงหลวงหรือผูซ้ ่งึ ได้รบั มอบหมำยจำกผู้อำนวยกำรทำงหลวง
ประกำศแนวเขตที่จะทำหรือแก้ทำงระบำยน้ ำ พร้อมทัง้ แผนผังแสดงแนวเขตดังกล่ำว
และปิ ด ประกำศไว้ใ นบริเ วณที่จ ะกระทำกำรนั น้ และให้มีห นั ง สือ แจ้ง เจ้ำ ของหรือ
ผู ้ครอบครองที่ดิน หรือทรัพ ย์สนิ ในแนวเขตดังกล่ำวด้วย ทัง้ นี้ ไม่น้อยกว่ำเก้ำสิบ วัน
ก่อ นกำรจัดให้มีกำรรับ ฟั งควำมคิดเห็น จำกผู้มีส่วนได้เสียและหน่ วยงำนที่เกี่ย วข้อ ง

๑๖

มำตรำ ๓๒ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

๔๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

เพื่อประกอบกำรพิจำรณำจัดทำหรือแก้ทำงระบำยน้ ำของผู้อำนวยกำรทำงหลวงหรือ
ผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง
เมื่อได้รบั ฟั งควำมคิดเห็นตำมวรรคสองแล้ว ให้ผอู้ ำนวยกำรทำงหลวงหรือผูซ้ ง่ึ
ได้รบั มอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงกำหนดแนวเขตทีจ่ ะทำหรือแก้ทำงระบำยน้ ำ
และมีหนังสือแจ้งให้เจ้ำของหรือผูค้ รอบครองทีด่ นิ หรือทรัพย์สนิ ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
หกสิบวันก่อนเข้ำดำเนินกำรและให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองที่ดนิ หรือทรัพย์สนิ มีสทิ ธิ
อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภำยในสำมสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้ง
ในกรณี จ ำเป็ นต้ อ งป้ องปั ด ภัย พิบ ัติ ส ำธำรณะอัน มีม ำเป็ นกำรฉุ ก เฉิ น และ
เพื่อประโยชน์แก่งำนทำง ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงหรือผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำร
ทำงหลวงมีอำนำจดำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งได้ทนั ที แต่ต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้เจ้ำของ
หรือผูค้ รอบครองทีด่ นิ หรือทรัพย์สนิ นัน้ ทรำบโดยเร็ว
ในกำรปฏิบตั ิหน้ำทีต่ ำมวรรคหนึ่งและวรรคสี่ ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงหรือผู้ซ่งึ
ได้รบั มอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงต้องแสดงบัตรประจำตัวต่อผูซ้ ง่ึ เกีย่ วข้อง
มำตรำ ๓๓ ในกรณี ท่ีมีควำมเสียหำยเกิด แก่เจ้ำของหรือผู้ครอบครองที่ดิน
หรือ ผู้ ท รงสิท ธิอ่ืน เนื่ อ งจำกกำรกระท ำของผู้ อ ำนวยกำรทำงหลวงหรือ ผู้ ซ่ึง ได้ ร ับ
มอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงตำมมำตรำ ๒๙ (๑) หรือ (๒) มำตรำ ๓๐ วรรคหนึ่ง
หรือมำตรำ ๓๒ ให้นำบทบัญญัตขิ องกฎหมำยว่ำด้วยกำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์ในส่วนที่
เกีย่ วกับกำรกำหนดค่ำทดแทนมำใช้บงั คับโดยอนุโลม
มำตรำ ๓๔ ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงหรือผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมำยจำกผู้อำนวยกำร
ทำงหลวงมีอำนำจทำงำนทำงเพื่อเชื่อม ผ่ำน ทับ ข้ำม หรือลอดทำงรถไฟหรือทำงน้ ำได้
แต่ต้องแจ้งเป็ นหนังสือพร้อมทัง้ ส่งสำเนำแบบก่อสร้ำงให้ผคู้ วบคุมกำรรถไฟ หรือทำงน้ ำนัน้
ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน
มำตรำ ๓๕ ในกรณีทเ่ี ห็นสมควร อธิบดีกรมทำงหลวงมีอำนำจสร้ำงทำงหลวง
พิเศษหรือทำงหลวงแผ่นดินเพื่อเชื่อม ผ่ำน ทับ ข้ำม หรือลอดทำงหลวงประเภทอื่นได้
ในกรณีเช่นนี้ ให้ทำงหลวงประเภทอื่นนัน้ ทัง้ สำยหรือบำงส่วนอยู่ในกำรกำกับ ตรวจตรำ
และควบคุมของอธิบดีกรมทำงหลวงหรือผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมำยจำกอธิบดีกรมทำงหลวง

๔๔
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มำตรำ ๓๖๑๗ วัตถุ เครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้งำนทำง
ซึ่ง เป็ น กรรมสิท ธิข์ องทำงรำชกำร หรือ องค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น เป็ นทรัพ ย์ส ิน
ทีไ่ ม่อยู่ในควำมรับผิดแห่งกำรบังคับคดี
ส่วนที่ ๒
กำรควบคุม กำรรักษำ กำรขยำยและสงวนเขตทำงหลวง
หมวด ๑
กำรควบคุมทำงหลวง
มำตรำ ๓๗๑๘ ห้ำมมิให้ผู้ใดสร้ำงทำง ถนน หรือสิง่ อื่นใดในเขตทำงหลวงเพื่อ
เป็ นทำงเข้ำออกทำงหลวง เว้นแต่ได้รบั อนุ ญำตเป็ นหนังสือจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง
หรือผู้ซ่งึ ได้รบั มอบหมำยจำกผู้อำนวยกำรทำงหลวง ในกำรอนุ ญำต ผู้อำนวยกำรทำงหลวง
หรือ ผู้ซ่ึงได้รบั มอบหมำยจำกผู้อำนวยกำรทำงหลวงจะก ำหนดเงื่อ นไขอย่ ำงใดก็ได้
รวมทัง้ มีอำนำจกำหนดมำตรกำรในกำรจัดกำรเพื่อรักษำสิง่ แวดล้อม กำรป้ องกันอุบตั ภิ ยั
และกำรติดขัดของกำรจรำจร
กำรอนุ ญำตตำมวรรคหนึ่ง เมื่อมีควำมจำเป็ นแก่งำนทำงหรือเมื่อปรำกฏว่ำ
ผู้ได้รบั อนุ ญำตได้กระทำกำรผิดเงื่อนไขที่กำหนดในกำรอนุ ญำต ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง
หรือผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได้
ทำง ถนน หรือสิง่ อื่นใดทีส่ ร้ำงขึน้ โดยไม่ได้รบั อนุญำตหรือไม่ปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไข
ทีก่ ำหนด ให้ผอู้ ำนวยกำรทำงหลวงหรือผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง
มีอ ำนำจสัง่ ให้ผู้กระท ำกำรดังกล่ ำวรื้อถอนหรือท ำลำยภำยในก ำหนดเวลำอัน สมควร
ถ้ำไม่ปฏิบตั ติ ำมให้ผอู้ ำนวยกำรทำงหลวงหรือผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงรือ้ ถอน
หรือทำลำย โดยผูน้ นั ้ จะเรียกร้องค่ำเสียหำยไม่ได้ และต้องเป็ นผูเ้ สียค่ำใช้จ่ำยในกำรนัน้
๑๗

มำตรำ ๓๖ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
แม้ว่ำผู้ได้รบั อนุ ญำตจะก่อ สร้ำงทำงเข้ำออกเชื่ อ มต่ อกับทำงหลวงขนำดใหญ่ เกิน กว่ำ
ทีไ่ ด้รบั อนุญำตซึง่ เป็ นกำรผิดเงือ่ นไขทีก่ รมทำงหลวงได้กำหนดไว้กต็ ำม แต่ผอู้ ำนวยกำรกรมทำงหลวง
หรือผู้ได้รบั มอบอำนำจสำมำรถพิจำรณำอนุ ญำตตำมนัยของมำตรำ ๓๗ วรรคหนึ่ง ให้ทำทำงเชื่อ ม
ตำมขนำดที่ เ กิ น ไปดัง กล่ ำ วได้ หำกพิ จ ำรณำแล้ ว เห็ น ว่ ำ จะเป็ นกำรเหมำะสมกับ ข้ อ เท็ จ จริง
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปและจะเป็ นประโยชน์ต่อสำธำรณะมำกกว่ำ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรวิธปี ฏิบตั ริ ำชกำร
ทำงปกครอง : เรือ่ งเสร็จที่ ๘๒๙/๒๕๕๒)
๑๘
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มำตรำ ๓๘๑๙ ห้ำมมิให้ผู้ใดติดตัง้ แขวน วำงหรือกองสิง่ ใดในเขตทำงหลวง
ในลักษณะทีเ่ ป็ นกำรกีดขวำงหรืออำจเป็ นอันตรำยแก่ยำนพำหนะ หรือในลักษณะทีจ่ ะทำให้
เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงหลวงหรือควำมไม่สะดวกแก่งำนทำง เว้นแต่ได้รบั อนุ ญำตเป็ น
หนังสือจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงหรือผูซ้ ่ึงได้รบั มอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง
ในกำรอนุ ญ ำต ผู้อำนวยกำรทำงหลวงหรือผู้ซ่งึ ได้รบั มอบหมำยจำกผู้อำนวยกำรทำง
หลวงจะกำหนดเงื่อนไขอย่ำงใดก็ได้
กำรอนุ ญำตตำมวรรคหนึ่ง เมื่อมีควำมจำเป็ นแก่งำนทำงหรือเมื่อปรำกฏว่ำ
ผู้ได้รบั อนุ ญำตได้กระทำกำรผิดเงื่อนไขที่กำหนดในกำรอนุ ญำต ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง
หรือผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได้
ในกรณีทก่ี ำรกระทำตำมวรรคหนึ่งได้กระทำโดยไม่ได้รบั อนุญำตหรือไม่ปฏิบตั ิ
ตำมเงื่อ นไขที่ ก ำหนด ให้ ผู้ อ ำนวยกำรทำงหลวงหรือ ผู้ ซ่ึ ง ได้ ร ับ มอบหมำยจำก
๑๙

กำรดำเนินกำรของเจ้ำหน้ ำที่รฐั บนทำงหลวงแม้จะมีกฎหมำยให้อำนำจไว้โดยเฉพำะก็ตำม
แต่ต้องคำนึงถึงควำมจำเป็ นและควำมสมควรในขอบเขตทีเ่ หมำะสมตำมอำนำจหน้ำทีข่ องเจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐ
นัน้ ด้วย เช่นกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องเจ้ำหน้ำทีต่ ำรวจย่อมต้องมีกำรปฏิบตั ิเกีย่ วเนื่องกับทำงหลวงโดยไม่อำจ
หลีกเลีย่ งได้ กรณีจงึ ไม่ต้องปฏิบตั ติ ำมเงือ่ นไขที่กฎหมำยทำงหลวงและกฎหมำยจรำจรกำหนดเอำไว้
แต่ปลัดอำเภอไม่มหี น้ำทีโ่ ดยตรงทีจ่ ะต้องปฏิบตั กิ ำรเกีย่ วกับคดีอำญำดังเช่นเจ้ำหน้ำทีต่ ำรวจ จึงไม่อำจ
ใช้อำนำจหน้ำที่ของตนเองไปจัดตัง้ ด่ำนตรวจบนทำงหลวงโดยไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยทำงหลวงและ
กฎหมำยจรำจรได้ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๖๑/๒๕๓๑ และ ๕๒๓/๒๕๓๑)
โดยปกติกำรที่กฎหมำยบัญญัติห้ำม “ผู้ใด” ไว้นัน้ ย่อ มหมำยควำมถึงบุคคลทัว่ ๆ ไป
ทีไ่ ด้ทำละเมิดข้อห้ำมของกฎหมำยนัน้ รวมทัง้ เจ้ำพนักงำนตำรวจ แต่ถ้ำเป็ นกำรใช้อำนำจหน้ำทีต่ ำมกฎหมำย
ทีบ่ ญ
ั ญัตใิ ห้ปฏิบตั โิ ดยเฉพำะแล้ว กำรกระทำเช่นนัน้ ย่อมไม่อยู่ในบังคับของบัญญัตทิ ห่ี ำ้ มกำรกระทำนัน้
เพรำะกฎหมำยแต่ละฉบับย่อมมุ่งหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีอำนำจดำเนินกำรให้สมตำมเจตนำรมณ์ของ
กฎหมำยนัน้ ๆ อีกทัง้ ในระบบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน เจ้ำหน้ำที่ของรัฐต่ำงก็ดำเนินกำรแทนรัฐด้วยกันทัง้ สิ้น
กำรดำเนินกำรตำมกฎหมำยต่ำง ๆ จึงต้องสัมพันธ์สอดคล้องกัน ไม่อำจนำบทบัญญัติหนึ่งมำตีควำม
ให้เป็ นผลลบล้ำงอำนำจตำมกฎหมำยอีกฉบับหนึ่งได้ เว้นแต่จะปรำกฏข้อควำมหรือเจตนำรมณ์ชดั แจ้ง
ว่ำกฎหมำยประสงค์เช่นนัน้
เมื่อกฎหมำยทำงหลวงมิได้มบี ทบัญญัติท่รี ะบุชดั เจนว่ำกำรใช้อำนำจตำมกฎหมำยอื่น
จะต้องอยู่ภำยใต้บงั คับกฎหมำยทำงหลวงด้วย จึงต้องถือว่ำบทบัญญัตทิ ่หี ้ำม “ผู้ใด” ดำเนินกำรสิง่ ใด
บนทำงหลวงนัน้ ประสงค์หำ้ มบุคคลทัวไป
่ ไม่รวมถึงกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมที่กฎหมำย
กำหนดไว้โ ดยเฉพำะ ดังนัน้ กำรที่เจ้ำพนักงำนต ำรวจจะจัดตัง้ จุ ดสกัดหรือ จุดตรวจบนทำงหลวง
เพื่อจับกุมหรือตรวจค้นอันเป็ นกำรใช้อำนำจตำมประมวลกฎหมำยวิธพี จิ ำรณำควำมอำญำ ย่อมกระทำได้
โดยไม่ต้องขออนุ ญำตตำมกฎหมำยทำงหลวง แต่อย่ำงไรก็ดี กำรดำเนินกำรดั งกล่ำวจะต้องคำนึงถึง
ควำมจำเป็ นและควำมสมควรภำยใต้ขอบเขตที่เหมำะสม โดยมิให้เจตนำรมณ์ของกฎหมำยทำงหลวง
ต้องเสียไปด้วย (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๓๖๒/๒๕๒๙)
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ผู้อำนวยกำรทำงหลวงมีอำนำจสังให้
่ ผู้กระทำกำรดังกล่ำวรือ้ ถอน ทำลำย หรือขนย้ำย
สิ่ง ที่ติด ตัง้ แขวน วำงหรือ กองอยู่ ภ ำยในก ำหนดเวลำอัน สมควร ถ้ ำ ไม่ ป ฏิบ ัติต ำม
ผู้อำนวยกำรทำงหลวงหรือผู้ซึ่งได้ร บั มอบหมำยจำกผู้อำนวยกำรทำงหลวงมีอำนำจ
รื้อ ถอน ท ำลำย หรือ ขนย้ำยสิ่งที่ติด ตัง้ แขวน วำงหรือกองอยู่ โดยผู้นั ้ น จะเรียกร้อ ง
ค่ำเสียหำยไม่ได้และต้องเป็ นผูเ้ สียค่ำใช้จ่ำยในกำรนัน้
มำตรำ ๓๙ ห้ำมมิให้ผใู้ ดกระทำกำรปิ ดกัน้ ทำงหลวง หรือวำงวัตถุทแ่ี หลมหรือ
มีคม หรือนำสิง่ ใดมำขวำงหรือวำงบนทำงหลวง หรือกระทำด้วยประกำรใด ๆ บนทำงหลวง
ในลักษณะทีอ่ ำจเกิดอันตรำยหรือเสียหำยแก่ยำนพำหนะหรือบุคคล
มำตรำ ๓๙/๑๒๐ ห้ำมมิให้ผใู้ ดระบำยน้ ำลงในเขตทำงหลวงอันอำจจะก่อให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่ทำงหลวง เว้นแต่ได้รบั อนุ ญำตเป็ นหนังสือจำกผู้อำนวยกำรทำงหลวง
หรือผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง ในกำรอนุ ญำต ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง
หรือผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงจะกำหนดเงื่อนไขอย่ำงใดก็ได้
กำรอนุ ญำตตำมวรรคหนึ่ง เมื่อมีควำมจำเป็ นแก่งำนทำงหรือเมื่อปรำกฏว่ำ
ผู้ได้รบั อนุญำตได้กระทำผิดเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกำรอนุ ญำต ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงหรือ
ผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได้
กำรระบำยน้ ำทีก่ ระทำโดยไม่ได้รบั อนุ ญำตหรือไม่ปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขทีก่ ำหนด
ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงหรือผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงมีอำนำจสังให้
่
ผูก้ ระทำกำรดังกล่ำวงดเว้นกำรระบำยน้ ำลงในเขตทำงหลวงทันที หรือให้รอื้ ถอนหรือ
ปิ ดกัน้ ทำงระบำยน้ ำภำยในเวลำอันสมควร ถ้ำไม่ปฏิบตั ติ ำม ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงหรือ
ผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงมีอำนำจรือ้ ถอนหรือปิ ดกัน้ ทำงระบำยน้ ำ
ดังกล่ำวได้ โดยผูน้ นั ้ จะเรียกร้องค่ำเสียหำยไม่ได้และต้องเป็ นผู้เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรนัน้
มำตรำ ๔๐ ห้ำมมิให้ผใู้ ดทำให้เสียหำย ทำลำย ซ่อนเร้น เปลีย่ นแปลง ขีดเขียน
เคลื่อนย้ำย รือ้ ถอน หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซง่ึ เครื่องหมำยจรำจร ป้ ำยจรำจร เครื่องหมำย
สัญญำณ เครื่องหมำยสัญญำณไฟฟ้ ำ เครื่องแสดงสัญญำณ อุปกรณ์ อำนวยควำมปลอดภัย
รัว้ หลักสำรวจ หลักเขต หรือหลักระยะ ซึ่งเจ้ำหน้ ำที่ได้ติดตัง้ หรือทำให้ปรำกฏในเขต
ทำงหลวง

๒๐
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มำตรำ ๔๑ ผู้อำนวยกำรทำงหลวงมีอำนำจห้ำมมิให้ผู้ใดหยุด จอด หรือกลับ
ยำนพำหนะใด ๆ บนทำงจรำจรหรือไหล่ทำงในทำงหลวงสำยใดทัง้ สำยหรือบำงส่วนได้
โดยทำเป็ นประกำศหรือเครื่องหมำยให้ปรำกฏไว้ในเขตทำงหลวงนัน้
มำตรำ ๔๒ ๒๑ ในกรณี ยำนพำหนะใด ๆ เครื่องยนต์ห รือเครื่องอุป กรณ์ เ กิด
ขัดข้องหรือชำรุดบนทำงจรำจรจนไม่สำมำรถเคลื่อนทีต่ ่ อไปได้ ผูใ้ ช้ยำนพำหนะซึง่ อยู่ใน
วิสยั และพฤติกำรณ์ทส่ี ำมำรถเคลื่อนทีย่ ำนพำหนะนัน้ ได้ต้องนำยำนพำหนะนัน้ เข้ำจอด
บนไหล่ทำง หรือถ้ำไม่มไี หล่ทำง ให้จอดชิดซ้ำยสุดในลักษณะที่ไม่กดี ขวำงกำรจรำจร
และจะต้องนำยำนพำหนะนัน้ ออกไปให้พน้ ทำงจรำจรหรือไหล่ทำงโดยเร็วทีส่ ดุ
ในกรณีตำมวรรคหนึ่ง ถ้ำจำเป็ นต้องหยุดหรือจอดยำนพำหนะอยู่บนทำงจรำจร
หรือไหล่ท ำง ผู้ใช้ย ำนพำหนะต้อ งแสดงเครื่องหมำยหรือสัญ ญำณใด ๆ ให้เพียงพอ
ที่ผู้ใช้ยำนพำหนะอื่นจะมองเห็นยำนพำหนะที่หยุ ดหรือจอดอยู่ได้โดยชัดแจ้งในระยะ
ไม่ น้ อ ยกว่ ำ หนึ่ ง ร้อ ยห้ ำ สิบ เมตร และหำกเกิ ด ขึ้น ในเวลำที่ แ สงสว่ ำ งไม่ เพี ย งพอ
ที่ผู้ใช้ย ำนพำหนะอื่น จะมองเห็นยำนพำหนะที่หยุ ดหรือจอดอยู่ได้โดยชัดแจ้งในระยะ
ไม่ น้ อ ยกว่ ำหนึ่ งร้อ ยห้ำสิบ เมตรต้ อ งเปิ ดหรือ จุ ด ไฟให้ มีแ สงสว่ ำ งเพีย งพอที่จ ะเห็น
ยำนพำหนะนัน้ ได้
ให้ผอู้ ำนวยกำรทำงหลวงหรือผู้ซ่งึ ได้รบั มอบหมำยจำกผู้อำนวยกำรทำงหลวง
มีอำนำจเคลื่อนย้ำยยำนพำหนะตำมวรรคหนึ่งได้ โดยนำควำมในมำตรำ ๔๒/๑ มำใช้บงั คับ
โดยอนุโลม
มำตรำ ๔๒/๑ ๒๒ ผู้ อ ำนวยกำรทำงหลวงหรือ ผู้ ซ่ึ ง ได้ ร ับ มอบหมำยจำก
ผู้อำนวยกำรทำงหลวงมีอำนำจเคลื่อนย้ำยยำนพำหนะที่หยุดหรือจอดอยู่ในลักษณะที่
อำจก่อให้เกิดอันตรำยแก่ยำนพำหนะอื่นหรือผูใ้ ช้ทำง หรือฝ่ ำฝืนบทแห่งพระรำชบัญญัตนิ ้ไี ด้
กำรเคลื่ อ นย้ ำ ยยำนพำหนะตำมวรรคหนึ่ ง ผู้ อ ำนวยกำรทำงหลวงหรือ
ผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงไม่ตอ้ งรับผิดชอบสำหรับควำมเสียหำยใด ๆ
ที่เกิดจำกกำรปฏิบ ัติตำมวรรคหนึ่ง เว้น แต่ควำมเสียหำยนัน้ จะเกิดขึ้นจำกกำรกระทำ
โดยจงใจหรือประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง
ผูข้ บั ขีห่ รือเจ้ำของยำนพำหนะต้องชำระค่ำใช้จ่ำยในกำรเคลื่อนย้ำยยำนพำหนะ
ตลอดจนค่ำดูแลรักษำยำนพำหนะระหว่ำงที่อยู่ในควำมครอบครองของผู้อำนวยกำร
๒๑
๒๒

มำตรำ ๔๒ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
มำตรำ ๔๒/๑ เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
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ทำงหลวงหรือผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง ทัง้ นี้ ตำมอัตรำทีก่ ำหนด
ในกฎกระทรวง
เงินที่ได้จำกผู้ขบั ขีห่ รือเจ้ำของยำนพำหนะตำมวรรคสำม เป็ นรำยได้ท่ไี ม่ต้อง
นำส่งกระทรวงกำรคลัง และให้นำมำเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรปฏิบตั ติ ำมมำตรำนี้ตำมระเบียบ
ทีอ่ ธิบดีกรมทำงหลวงกำหนด
ในกรณีทผ่ี ขู้ บั ขีห่ รือเจ้ำของยำนพำหนะไม่ชำระค่ำใช้จ่ำยและค่ำดูแลรักษำตำม
วรรคสำม ผู้อำนวยกำรทำงหลวงหรือผู้ซ่งึ ได้รบั มอบหมำยจำกผู้อำนวยกำรทำงหลวง
มีอำนำจยึดหน่ วงยำนพำหนะนัน้ ไว้ได้จนกว่ ำจะได้รบั ชำระค่ำใช้จ่ำยและค่ำดูแลรักษำ
ดังกล่ำว โดยในระหว่ำงทีย่ ดึ หน่ วงนัน้ ให้คำนวณค่ำ ดูแลรักษำเป็ นรำยวัน ถ้ำพ้นกำหนด
สำมเดือนแล้วผูข้ บั ขีห่ รือเจ้ำของยำนพำหนะไม่ชำระค่ำใช้จ่ ำยและค่ำดูแลรักษำดังกล่ำว
ให้ผู้อำนวยกำรทำงหลวงหรือผูซ้ ่งึ ได้รบั มอบหมำยจำกผู้อำนวยกำรทำงหลวงมีอำนำจ
น ำยำนพำหนะนัน้ ออกขำยทอดตลำดได้ แต่ ต้อ งมีห นังสือบอกกล่ ำวแก่ เจ้ำของหรือ
ผู ้ค รอบครองยำนพำหนะที่ป รำกฏชื่อ ทำงทะเบีย น หำกไม่ ป รำกฏชื่อ ทำงทะเบีย น
ให้ปิดประกำศไว้ ณ ที่ทำกำรของผู้อำนวยกำรทำงหลวงหรือผู้ซ่งึ ได้รบั มอบหมำยจำก
ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง ทัง้ นี้ ก่อนวันขำยทอดตลำดไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน เงินทีไ่ ด้จำก
กำรขำยทอดตลำดเมื่อได้หกั ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยทอดตลำด ค่ำใช้จ่ำยและค่ำดูแลรักษำ
ทีค่ ำ้ งชำระแล้ว เหลือเงินเท่ำใดให้คนื แก่เจ้ำของหรือผูม้ สี ทิ ธิทแ่ี ท้จริงต่อไป
มำตรำ ๔๓ ห้ำ มมิให้ ผู้ใดขุ ด ขน ท ำลำยหรือ ท ำให้ เสีย หำยแก่ ท ำงหลวง
หรือวัตถุสำหรับใช้งำนทำง เว้นแต่ได้รบั อนุ ญำตเป็ นหนังสือจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง
หรือผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง
มำตรำ ๔๔ ห้ำมมิให้ผใู้ ดซือ้ ขำย แจกจ่ำย หรือเรีย่ ไรบนทำงจรำจรและไหล่ทำง
มำตรำ ๔๕ ห้ำมมิให้ผใู้ ดทิง้ ขยะมูลฝอย สิง่ ปฏิกูล น้ ำเสีย น้ ำโสโครก เศษหิน
ดิน ทรำย หรือสิง่ อื่นใดในเขตทำงหลวง หรือกระทำด้วยประกำรใด ๆ เป็ นเหตุให้ขยะมูลฝอย
สิง่ ปฏิกลู เศษหิน ดิน ทรำย ตกหล่นบนทำงจรำจรหรือไหล่ทำง
มำตรำ ๔๖ ห้ำมมิให้ผใู้ ดขี่ จูง ไล่ตอ้ น ปล่อย หรือเลีย้ งสัตว์บนทำงจรำจร ทำงเท้ำ
หรือไหล่ทำง เว้นแต่จะได้ปฏิบตั ติ ำมข้อบังคับทีผ่ อู้ ำนวยกำรทำงหลวงกำหนด
ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงมีอำนำจประกำศห้ำมมิให้ผู้ใดขี่ จูง ไล่ต้อน ปล่อยหรือ
เลี้ยงสัตว์ในเขตทำงหลวงสำยใดทัง้ สำยหรือบำงส่วน ทัง้ นี้ เว้นแต่ ได้รบั อนุ ญ ำตเป็ น
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หนังสือจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงหรือผูซ้ ่งึ ได้รบั มอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง
ในกำรอนุญำต ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงจะกำหนดเงื่อนไขอย่ำงใดก็ได้
ประกำศของผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงตำมวรรคสอง ให้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
มำตรำ ๔๗๒๓ ห้ำมมิให้ผใู้ ดสร้ำงอำคำรหรือสิง่ อื่นใดในเขตทำงหลวง หรือรุกล้ำ
เข้ำไปในเขตทำงหลวง เว้นแต่ได้รบั อนุ ญำตเป็ นหนังสือจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงหรือ
ผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง ในกำรอนุ ญำต ผู้อำนวยกำรทำงหลวง
หรือ ผู้ซ่ึง ได้รบั มอบหมำยจำกผู้อำนวยกำรทำงหลวงจะก ำหนดเงื่อ นไขอย่ ำงใดก็ได้
รวมทัง้ มีอำนำจกำหนดมำตรกำรในกำรจัดกำรเพื่อรักษำสิง่ แวดล้อม กำรป้ องกัน อุบตั ภิ ยั
และกำรติดขัดของกำรจรำจรด้วย
ผูไ้ ด้รบั อนุ ญำตตำมวรรคหนึ่งต้องชำระค่ำใช้เขตทำงหลวงตำมอัตรำทีก่ ำหนด
ในกฎกระทรวง
กำรอนุ ญำตตำมวรรคหนึ่ง เมื่อมีควำมจำเป็ นแก่งำนทำงหรือเมื่อปรำกฏว่ำ
ผู้ได้รบั อนุญำตได้กระทำผิดเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกำรอนุ ญำต ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงหรื อ
ผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได้

๒๓

มำตรำ ๔๗ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
เมือ่ มีกำรยอมรับแนวเขตกำรเวนคืนและได้ดำเนินกำรโอนกรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ ตำมกฎหมำยแล้ว
แม้ผลของกำรกำหนดเขตเวนคืนเพือ่ สร้ำงทำงหลวงไปจนชิดอำคำรทีส่ ร้ำงอยู่ก่อนจะทำให้บำงส่วนของอำคำร
ยืน่ เข้ำไปในเขตทีด่ นิ ทีเ่ วนคืน กรณีน้ีต้องถือว่ำเป็ นกำรปลูกสร้ำงในเขตทำงหลวงซึ่งมำตรำ ๔๗ ให้อำนำจ
ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงทีจ่ ะพิจำรณำอนุ ญำตว่ำจะให้ส่วนของอำคำรดังกล่ำวทีย่ น่ื เข้ำมำในเขตทำงหลวง
ต้องรื้อถอนออกไปหรือไม่ อย่ำงไร โดยกำรพิจำรณำต้องคำนึ งถึงกำรรักษำสิง่ แวดล้อม กำรป้ องกัน
อุบ ัติภยั และกำรติดขัดของกำรจรำจร ตำมเจตนำรมณ์ แห่ งพระรำชบัญ ญัติทำงหลวงฯ เป็ น ส ำคัญ
(ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๑๒๑/๒๕๔๔)
กรมทำงหลวงสำมำรถให้กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทยใช้พ้นื ทีบ่ ำงส่วนทีไ่ ด้มำโดยกำร
เวนคืนเพื่อสร้ำงทำงหลวงแผ่นดิน ในกำรก่อสร้ำงฐำนทำงพิเศษได้ เพรำะแม้ว่ำทำงพิเศษจะมิใช่ทำงหลวง
แผ่ น ดิน ตำมประเภทที่ ก ำหนดไว้ใ นกฎหมำยทำงหลวง แต่ ก็ เ ป็ นทำงสำธำรณะประเภทหนึ่ ง
โดยผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงหรือผู้ท่ีได้ร บั มอบหมำยสำมำรถใช้อ ำนำจตำมมำตรำ ๔๗ เพื่ออนุ ญำตให้
กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทยดำเนินกำรดังกล่ำวได้ ซึง่ ในกำรอนุ ญำตนัน้ แม้จะสำมำรถกำหนดเงือ่ นไขใด ๆ
ไว้ได้ แต่ ก็จะต้อ งสอดคล้อ งและไม่เป็ น อุ ป สรรคต่ อ กำรดำเนิ น โครงกำรที่ค ณะรัฐมนตรีได้ให้ค วำม
เห็นชอบไว้แล้ว (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๒๙๑/๒๕๓๘)

๕๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

อำคำรหรือสิง่ อื่นใดที่ส ร้ำงขึ้นโดยไม่ได้รบั อนุ ญำตหรือไม่ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไข
ทีก่ ำหนด ให้นำมำตรำ ๓๗ วรรคสำม มำใช้บงั คับโดยอนุโลม๒๔
มำตรำ ๔๘๒๕ ผูใ้ ดมีควำมจำเป็ นต้องปั กเสำ พำดสำย วำงท่อ หรือกระทำกำรใด ๆ
ในเขตทำงหลวงจะต้องได้รบั อนุ ญ ำตเป็ นหนังสือจำกผู้อำนวยกำรทำงหลวงหรือผู้ซ่ึง
ได้รบั มอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงเสียก่อน
ในกำรอนุ ญำตตำมวรรคหนึ่ง ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงหรือผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมำย
จำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงจะกำหนดเงื่อนไขอย่ำงใดก็ได้ และผู้ได้รบั อนุ ญำตต้อ งชำระ
ค่ำใช้เขตทำงหลวงตำมอัตรำทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีทก่ี ำรกระทำตำมวรรคหนึ่งได้กระทำโดยไม่ได้รบั อนุญำตหรือกระทำผิด
เงื่อนไขให้นำมำตรำ ๓๗ วรรคสำม มำใช้บงั คับโดยอนุโลม
มำตรำ ๔๙ เมื่อ มีค วำมจำเป็ น จะต้องควบคุ มทำงเข้ำออกทำงหลวงเพื่อให้
กำรจรำจรบนทำงหลวงเป็ นไปโดยรวดเร็ว และสะดวก หรือ เพื่ อ ควำมปลอดภั ย
ในกำรจรำจรบนทำงหลวง ห้ำมมิใ ห้ผู้ใดดำเนินกำรอย่ ำ งใดอย่ำงหนึ่ง ในที่ดิน ริมเขต
ทำงหลวงทัง้ สำยหรือบำงส่วน ดังต่อไปนี้
(๑) สร้ำงหรือดัดแปลงต่อเติมอำคำรตำมประเภท ชนิด หรือลักษณะที่กำหนด
ในกฎกระทรวง สถำนีบริกำรน้ ำมัน สถำนีบริกำรก๊ำซ สถำนีบริกำรล้ำงหรือตรวจสภำพรถ
หรือติดตัง้ ป้ ำยโฆษณำ ภำยในระยะไม่เกินสิบห้ำเมตรจำกเขตทำงหลวง

๒๔

เมือ่ มีกำรกระทำอันเป็ นกำรฝ่ ำฝืนมำตรำ ๔๗ หรือ ๔๘ ผูอ้ ำนวยกำรหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำยมี
อำนำจสังให้
่ ร้อื ถอนหรือทำลำยได้ และหำกไม่ดำเนินกำรตำมคำสังดั
่ งกล่ำวภำยในเวลำที่กำหนดก็มโี ทษ
อำญำตำมมำตรำ ๗๐ ดังนัน้ เจ้ำหน้ำทีย่ ่อมมีอำนำจตำมกฎหมำยทีจ่ ะดำเนินคดีอำญำกับผู้ไม่ปฏิบตั ิ
ตำมคำสังไปพร้
่
อมกับกำรใช้มำตรกำรบังคับทำงปกครองได้เพรำะไม่มกี ฎหมำยใดห้ำมเอำไว้ แต่หำก
กังวลว่ำผลแห่งคดีอำญำกับคดีปกครอง (กรณีมกี ำรโต้แย้งคำสัง)่ จะไม่ สอดคล้องกัน เจ้ำหน้ำที่อำจรอ
ให้ล่วงพ้นระยะเวลำอุทธรณ์คำสังหรื
่ อฟ้ องคดีต่อศำลปกครอง หรือรอผลของคดีปกครองให้ถงึ ทีส่ ุดก่อน
จึงจะดำเนินคดีอำญำต่อไป แต่ทงั ้ นี้ ต้องระมัดระวังมิให้คดีอำญำขำดอำยุควำม (ควำมเห็นคณะกรรมกำร
วิธปี ฏิบตั ริ ำชกำรทำงปกครอง : เรือ่ งเสร็จที่ ๒๖๐/๒๕๕๔)
๒๕ มำตรำ ๔๘ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
ที่ ดิ น บริเ วณ ใต้ ส ะพำนสมเด็ จ พ ระเจ้ ำ ตำกสิ น ถื อ เป็ น “ที่ ดิ น ในเขตทำงหลวง”
ซึ่งผู้อำนวยกำรทำงหลวงอำจอนุ ญำตให้กำรไฟฟ้ ำนครหลวงปั กเสำพำดสำย วำงท่อ หรือกระทำกำรใด ๆ
ในเขตทำงหลวงได้ โดยมิต้องย้อนไปพิจำรณำถึง วัตถุประสงค์ในกำรเวนคืนอีก ส่วนกำรจะอนุ ญำต
หรือไม่นัน้ เป็ นอำนำจของผู้อำนวยกำรทำงหลวงที่จะพิจำรณำ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ :
เรือ่ งเสร็จที่ ๒๘๔/๒๕๒๙)

๕๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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(๒) สร้ำงศูน ย์ก ำรค้ำ สนำมกีฬ ำ สนำมแข่งขัน โรงมหรสพ สถำนพยำบำล
สถำนศึกษำ หรือจัดให้มตี ลำด ตลำดนัด งำนออกร้ำน หรือกิจกำรอื่นทีท่ ำให้ประชำชน
มำชุมนุมกันเป็ นจำนวนมำก ภำยในระยะไม่เกินห้ำสิบเมตรจำกเขตทำงหลวง
ทัง้ นี้ เว้นแต่ได้รบั อนุญำตเป็ นหนังสือจำกผู้อำนวยกำรทำงหลวงหรือผูซ้ ง่ึ ได้รบั
มอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำรทำงหลวง ในกำรอนุ ญ ำต ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงหรือ
ผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงจะกำหนดเงื่อนไขอย่ำงใดก็ได้
กำรกำหนดทำงหลวงสำยใดทัง้ สำยหรือบำงส่วนทีจ่ ะห้ำมมิให้ดำเนินกำรตำม
วรรคหนึ่ง ให้ตรำเป็ นพระรำชกฤษฎีกำ
มำตรำ ๕๐ เมื่อพระรำชกฤษฎีกำตำมมำตรำ ๔๙ ใช้บงั คับแล้ว ในกรณีท่ีมี
อำคำรหรือสิง่ อื่นปลูกสร้ำงขึน้ หรือสิง่ ทีจ่ ดั ให้มขี น้ึ โดยไม่ได้รบั อนุญำตหรือไม่ปฏิบตั ติ ำม
เงื่อนไขที่กำหนด ให้ผู้อำนวยกำรทำงหลวงหรือผู้ซ่งึ ได้รบั มอบหมำยจำกผู้อำนวยกำร
ทำงหลวงแจ้งเป็ นหนังสือให้เจ้ำของหรือผูค้ รอบครองอำคำรหรือสิง่ อื่นรือ้ ถอนอำคำรหรือ
สิง่ อื่นนัน้ ภำยในสำมสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้ง ถ้ำไม่ปฏิบตั ติ ำม ให้ผอู้ ำนวยกำร
ทำงหลวงหรือผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมำยจำกผู้อำนวยกำรทำงหลวงมีอำนำจรือ้ ถอนโดยผูน้ ัน้
จะเรียกร้องค่ำเสียหำยไม่ได้และต้องเป็ นผูเ้ สียค่ำใช้จ่ำยในกำรนัน้
ในกรณี ท่ี เป็ นอำคำรหรือ สิ่ง อื่น ที่ ก ำลัง ปลู ก สร้ำ งหรือ สิ่ง ที่ จ ัด ให้ มี ข้ึน เมื่ อ
ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงเห็นสมควร ให้ผู้อำนวยกำรทำงหลวงแจ้งเป็ นหนั งสือให้เจ้ำของ
หรือผู้ครอบครองอำคำรรื้อถอนอำคำรหรือสิง่ อื่น หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงทำงเข้ ำออก
ของอำคำรนัน้ ภำยในกำหนดเวลำอันสมควร ถ้ำไม่ปฏิบตั ติ ำม ให้ผอู้ ำนวยกำรทำงหลวงหรือ
ผูซ้ ่งึ ได้รบั มอบหมำยจำกผู้อำนวยกำรทำงหลวงมีอำนำจรือ้ ถอนอำคำร หรือสิง่ อื่นหรือ
แก้ไขเปลีย่ นแปลงทำงเข้ำออกของอำคำร แล้วแต่กรณี โดยผูน้ นั ้ จะเรียกร้องค่ำเสียหำย
ไม่ ไ ด้ แ ละต้ อ งเป็ นผู้ เสีย ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรนั น้ ทัง้ นี้ ให้ ผู้ อ ำนวยกำรทำงหลวงหรือ
ผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชำระค่ำทดแทนตำมควำมเป็ นธรรมให้แก่
เจ้ำของหรือผูค้ รอบครองอำคำรหรือสิง่ อื่นในกำรทีต่ อ้ งรือ้ ถอนอำคำรหรือสิง่ อื่นหรือแก้ไข
เปลี่ยนแปลงทำงเข้ำออกของอำคำรนัน้ ถ้ำไม่เป็ นที่ตกลงกันได้ ให้นำบทบัญญัติของ
กฎหมำยว่ำด้วยกำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์ในส่วนที่เกี่ ยวกับ กำรก ำหนดค่ำทดแทน
มำใช้บงั คับโดยอนุโลม
ก่อนทีจ่ ะกระทำกำรตำมวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้ผอู้ ำนวยกำรทำงหลวงหรือ
ผู้ ซ่ึง ได้ ร ับ มอบหมำยจำกผู้ อำนวยกำรทำงหลวงแจ้ ง เป็ นหนั ง สือ ให้ เ จ้ ำ ของหรือ
ผู้ ครอบครองอำคำรหรือสิง่ อื่นทรำบล่วงหน้ำภำยในกำหนดเวลำอันสมควร

๕๒
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มำตรำ ๕๑ ให้ ผู้ อ ำนวยกำรทำงหลวงหรื อ ผู้ ซ่ึ ง ได้ ร ับ มอบหมำยจำก
ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงมีอำนำจเข้ำไปตรวจสอบในบริเวณทีม่ กี ำรดำเนินกำรตำมมำตรำ
๔๙ หรือมำตรำ ๕๐
ก่อนที่จะเข้ำไปตรวจสอบตำมวรรคหนึ่ ง ให้ผู้อำนวยกำรทำงหลวงหรือผู้ซ่ึง
ได้รบั มอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง แจ้งเป็ นหนังสือให้เจ้ำของหรือผูค้ รอบครอง
อำคำรหรือสิง่ อื่นในบริเวณดังกล่ำวทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำสำมวัน
หมวด ๒
กำรควบคุมทำงหลวงพิเศษ
มำตรำ ๕๒ ให้ร ฐั มนตรีม อี ำนำจประกำศกำหนดให้ท ำงหลวงสำยใดที่จ ะ
สร้ำงขึน้ ใหม่หรือที่มอี ยู่เดิมทัง้ สำยหรือบำงส่ว นเป็ นทำงหลวงพิเศษ โดยประกำศใน
รำชกิจจำนุ เบกษำ
มำตรำ ๕๓ ๒๖ ให้อ ธิบ ดีก รมทำงหลวงมีอำนำจปิ ด ทำงหลวงหรือ ทำงอื่น ใด
ทีม่ อี ยู่เดิมทีท่ ำงหลวงพิเศษตัดผ่ำน
ในกรณีท่มี กี ำรปิ ดทำงหลวงหรือทำงอื่นใดตำมวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีกรมทำงหลวง
จัดให้มที ำงบริกำรขึน้ ใช้แทน โดยอำจกำหนดหรือดัดแปลงแก้ไขจำกทำงหลวงหรือทำง
อื่นใดทีม่ อี ยู่เดิมหรือจัดให้มที ำงขึน้ ใหม่เพื่อใช้เป็ นทำงบริกำรก็ได้ ไม่ว่ำจะอยู่ในเขตทำง
หลวงพิเศษหรือไม่กต็ ำม
ทำงบริก ำรที่เกิด จำกกำรดัด แปลงแก้ไขทำงหลวงหรือ ทำงอื่น ใดที่มีอ ยู่ เดิม
ให้เป็ นทำงหลวงหรือทำงอื่นใดประเภทเดิม ทำงบริกำรทีจ่ ดั ให้มขี น้ึ ใหม่ให้เป็ นทำงหลวง
แผ่นดิน
มำตรำ ๕๔ ให้ผอู้ ำนวยกำรทำงหลวงพิเศษมีอำนำจประกำศห้ำมยำนพำหนะ
บำงชนิ ด หรือ คนเดิน เท้ำใช้ท ำงหลวงพิเศษสำยใดทัง้ สำยหรือบำงส่ว น โดยประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำ

๒๖

มำตรำ ๕๓ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

๕๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๕๕๒๗ ห้ำมมิให้ผใู้ ดสร้ำงทำง ถนน หรือสิง่ อื่นใดในเขตทำงหลวงพิเศษ
เพื่อเป็ นทำงเข้ำออก เชื่อม หรือผ่ำนทำงหลวงพิเศษ
ทำง ถนน หรือสิง่ อื่นใดทีส่ ร้ำงขึน้ โดยฝ่ ำฝื นวรรคหนึ่ง ให้นำมำตรำ ๓๗ วรรคสำม
มำใช้บงั คับโดยอนุโลม
มำตรำ ๕๖๒๘ ห้ำมมิให้ผใู้ ดสร้ำงอำคำรหรือสิง่ อื่นใดในเขตทำงหลวงพิเศษหรือ
รุกล้ำเข้ำไปในเขตทำงหลวงพิเศษ
ผู้ใดมีควำมจำเป็ นต้องสร้ำงหรือกระทำกำรใด ๆ ผ่ำนเข้ำไปในเขตทำงหลวง
พิเศษจะต้ อ งได้ ร ับ อนุ ญ ำตเป็ นหนั ง สือ จำกผู้ อ ำนวยกำรทำงหลวงพิ เ ศษหรือ ผู้ซ่ึ ง
ได้รบั มอบหมำยจำกผู้อำนวยกำรทำงหลวงพิเศษ ทัง้ นี้ จะต้องเป็ นกิจกำรอันเป็ นประโยชน์
สำธำรณะ และเป็ นกำรผ่ำนเขตทำงหลวงพิเศษเท่ำทีจ่ ำเป็ น รวมทัง้ ต้องไม่เป็ นอันตรำย
หรือก่อให้เกิดควำมไม่สะดวกในกำรใช้ทำงหลวงพิเศษ
ในกำรอนุ ญ ำตตำมวรรคสอง ผู้ อ ำนวยกำรทำงหลว งพิ เ ศษหรื อ ผู้ ซ่ึ ง
ได้รบั มอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงพิเศษจะกำหนดตำแหน่ งและระดับทีจ่ ะสร้ำงหรือ
กระท ำกำรนั น้ รวมทัง้ ก ำหนดเงื่อ นไขอย่ ำ งใดก็ไ ด้ และให้ น ำมำตรำ ๔๘ วรรคสอง
มำใช้บงั คับโดยอนุโลม

๒๗

มำตรำ ๕๕ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
มำตรำ ๕๖ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
เมื่อกรมทำงหลวงเป็ นผู้มอี ำนำจดำเนินกำรก่อสร้ำง ขยำย บูรณะและบำรุงรักษำทำงหลวง
พิเศษ และอธิบ ดีกรมทำงหลวงมีอ ำนำจก ำหนดมำตรฐำนและลั ก ษณะของทำงหลวงและงำนทำง
รวมทัง้ กำหนดเขตทำงหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวต้นไม้ และเสำพำดสำย ในส่วนที่เกี่ยวกับทำงหลวงพิเศษ
ดังนัน้ กำรที่กรมทำงหลวงจะตัง้ ศูนย์วเิ ครำะห์และวิจยั เพื่อประโยชน์ แก่งำนทำงและปลูกสร้ำงอำคำร
สำนักงำนของกรมทำงหลวงเพื่อประโยชน์ ในกำรบำรุงรักษำทำงหลวงในเขตทำงหลวงพิเศษจึงเป็ น
อำนำจทีก่ รมทำงหลวงสำมำรถทำได้ เช่นเดียวกับกำรสร้ำงอำคำรสำนักงำนเขตกำรทำงซึง่ ถือเป็ นส่วนหนึ่ง
ของ “ทำงหลวง” และสำมำรถก่อสร้ำงในเขตทำงหลวงพิเศษได้หำกไม่เป็ นกำรกีดขวำงทำงจรำจรบนทำงหลวง
พิเศษ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๓๙๗/๒๕๒๖ และ๓๖๕/๒๕๒๓)
กรมทำงหลวงไม่ส ำมำรถอนุ ญำตให้ผู้ใดเข้ำดำเนินกิจกำรเกี่ ยวกับสถำนีบริกำรน้ ำมัน
กำรจำหน่ ำยอำหำรและเครื่อ งดื่มในเขตทำงหลวงพิเศษได้ กำรดำเนิ น กิจกำรดังกล่ำวไม่ใช่กิจกำร
อันเป็ นสำธำรณูปโภค อีกทัง้ ยังเป็ นกำรขัดต่อวัตถุประสงค์ในกำรสร้ำงทำงหลวงพิเศษซึ่งได้ออกแบบ
เพือ่ ให้กำรจรำจรผ่ำนได้ตลอดรวดเร็วเป็ นพิเศษด้วย นอกจำกนี้ กรมทำงหลวงเองก็ไม่มอี ำนำจดำเนิน
กิจ กำรดัง กล่ ำ วได้ เพรำะค ำว่ ำ “ผู้ ใ ด” ย่ อ มหมำยควำมรวมถึ ง กรมทำงหลวงด้ ว ย (ควำมเห็ น
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๖/๒๕๒๓)
๒๘

๕๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กำรอนุญำตตำมวรรคสอง เมื่อมีควำมจำเป็ นแก่งำนทำง ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงพิเศษ
หรือผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงพิเศษจะเพิกถอนเสียก็ได้
ในกรณีทผ่ี ไู้ ด้รบั อนุญำตตำมวรรคสองได้กระทำกำรผิดเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกำร
อนุญำต ให้กำรอนุญำตนัน้ สิน้ สุดลง
อำคำรหรือสิง่ อื่นใดทีส่ ร้ำงขึน้ โดยฝ่ ำฝืนวรรคหนึ่ง หรือโดยไม่ได้รบั อนุญำตตำม
วรรคสอง หรือผิดเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกำรอนุญำตตำมวรรคสำม ให้นำมำตรำ ๓๗ วรรคสำม
มำใช้บงั คับโดยอนุโลม
มำตรำ ๕๗ เมื่อพระรำชกฤษฎีกำตำมมำตรำ ๔๙ ใช้บงั คับแล้ว ในกรณี ท่มี ี
อำคำรหรือสิง่ อื่นใดอยู่ในที่ดนิ ริมเขตทำงหลวงพิเศษ เมื่อผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงพิเศษ
เห็นสมควร ให้ผู้อำนวยกำรทำงหลวงพิเศษหรือผู้ซ่งึ ได้รบั มอบหมำยจำกผู้อำนวยกำร
ทำงหลวงพิเศษแจ้งเป็ นหนังสือให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรหรือสิง่ อื่นใดในที่ดนิ
ริมเขตทำงหลวงพิเศษดังกล่ำวรือ้ ถอนหรือแก้ไขเปลีย่ นแปลงอำคำรหรือสิง่ อื่นนัน้ ภำยใน
กำหนดเวลำอันสมควร ถ้ำไม่ปฏิบตั ติ ำม ให้ผู้อำนวยกำรทำงหลวงพิเศษหรือผูซ้ ่งึ ได้รบั
มอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงพิเศษมีอำนำจรือ้ ถอนหรือแก้ไขเปลีย่ นแปลงอำคำร
หรือ สิ่งอื่น นั น้ ได้ โดยแจ้ง เป็ น หนั ง สือ ให้ เจ้ำ ของหรือ ผู้ค รอบครองอำคำรหรื อ สิ่ง อื่น
ดังกล่ำวทรำบล่วงหน้ ำภำยในกำหนดเวลำอันสมควร ทัง้ นี้ เจ้ำของหรือผู้ครอบครอง
อำคำรหรือสิง่ อื่นจะเรียกร้องค่ำเสียหำยไม่ได้ และต้องเป็ นผูเ้ สียค่ำใช้จ่ำยในกำรนัน้
ให้ผู้อำนวยกำรทำงหลวงพิเศษหรือ ผู้ซึ่งได้รบั มอบหมำยจำกผู้อำนวยกำร
ทำงหลวงพิเศษชำระค่ำทดแทนตำมควำมเป็ นธรรมให้แก่เจ้ำของหรือผูค้ รอบครองอำคำร
หรือสิง่ อื่นในกำรที่ต้องรื้อถอน หรือแก้ไ ขเปลี่ยนแปลงอำคำรหรือสิง่ อื่นนัน้ ถ้ำไม่เป็ น
ทีต่ กลงกันได้ ให้นำบทบัญญัตขิ องกฎหมำยว่ำ ด้วยกำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์ในส่วนที่
เกีย่ วกับกำรกำหนดค่ำทดแทนมำใช้บงั คับโดยอนุโลม
มำตรำ ๕๘ ให้นำควำมในหมวด ๑ มำใช้บงั คับแก่กำรควบคุมทำงหลวงพิเศษ
โดยอนุโลม เว้นแต่ทบ่ี ญ
ั ญัตไิ ว้โดยเฉพำะในหมวดนี้

๕๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน
หมวด ๓
กำรรักษำทำงหลวง

มำตรำ ๕๙ ห้ำมมิให้ผใู้ ดกีดกัน้ หรือเปลีย่ นแปลงทำงน้ำทีต่ ดิ ต่อกับเขตทำงหลวง
หรือ ทำงน้ ำ ที่ไ หลผ่ำ นทำงหลวงในเขตที่ด ิน ภำยในระยะห้ำ ร้อยเมตรจำกแนวกลำง
ทำงหลวง เว้นแต่ได้รบั อนุ ญ ำตเป็ นหนังสือจำกผู้อำนวยกำรทำงหลวงหรื อผู้ซ่งึ ได้รบั
มอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง
ในกรณี ท่ีมีกำรฝ่ ำฝื น วรรคหนึ่ ง ให้ผู้อำนวยกำรทำงหลวงหรือเจ้ำพนัก งำน
ซึง่ ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงแต่งตัง้ ให้ควบคุมทำงหลวงแจ้งเป็ นหนังสือให้ผฝู้ ่ ำฝืนรือ้ ถอนสิง่ กีดกัน้
หรือ แก้ไ ขทำงน้ ำ ภำยในกำหนดเวลำอัน สมควร ถ้ำ ไม่ป ฏิบ ตั ิต ำม ให้ผู้อำนวยกำร
ทำงหลวงหรือผู้ซ่งึ ได้รบั มอบหมำยจำกผู้อำนวยกำรทำงหลวงมีอำนำจเข้ำรื้อถอนหรือ
จัดกำรแก้ไข โดยผูน้ นั ้ จะเรียกร้องค่ำเสียหำยไม่ได้และต้องเป็ นผูเ้ สียค่ำใช้จ่ำยในกำรนัน้
มำตรำ ๖๐ ห้ำมมิให้ผู้ใดใช้ยำนพำหนะบนทำงหลวงซึ่งยังมิได้เปิ ดอนุ ญ ำต
ให้ใช้เป็ นทำงสำธำรณะ เว้นแต่ ได้รบั อนุ ญำตจำกเจ้ำพนักงำนผู้ควบคุมทำงหลวงนัน้ หรือ
ผูไ้ ด้รบั สัมปทำน แล้วแต่กรณี
มำตรำ ๖๑๒๙ เพื่อรักษำทำงหลวง ผู้อำนวยกำรทำงหลวงมีอำนำจประกำศ
ในรำชกิจจำนุ เบกษำห้ำมใช้ยำนพำหนะบนทำงหลวงโดยที่ยำนพำหนะนัน้ มีน้ ำหนัก
น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลำเกินกว่ำทีก่ ำหนด หรือโดยทีย่ ำนพำหนะนัน้ อำจทำให้
ทำงหลวงเสียหำย
ประกำศของผู้อำนวยกำรทำงหลวงตำมวรรคหนึ่งต้องได้รบั อนุ มตั ิจำกอธิบดี
กรมทำงหลวงส ำหรับ ทำงหลวงพิเศษ ทำงหลวงแผ่ น ดิน และทำงหลวงสัม ปทำน
หรือได้รบั อนุมตั จิ ำกอธิบดีกรมทำงหลวงชนบท สำหรับทำงหลวงชนบท หรือได้รบั อนุ มตั จิ ำก
ผูว้ ่ำรำชกำรจังหวัดสำหรับทำงหลวงท้องถิน่
ในกรณีทม่ี เี หตุฉุกเฉินหรืออุบตั ิเหตุเกิดขึน้ ทำให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงหลวง
หรือไม่ปลอดภัยแก่กำรจรำจรในทำงหลวง ให้เจ้ำพนักงำนซึ่งผู้อำนวยกำรทำงหลวง
แต่ งตัง้ ให้ค วบคุม ทำงหลวงมีอำนำจประกำศห้ำมใช้ยำนพำหนะบนทำงหลวงนัน้ ได้
ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด โดยให้ปิดประกำศนัน้ ไว้ในทีเ่ ปิ ดเผย ณ บริเวณทีม่ เี หตุ ฉุกเฉิน
หรืออุบตั เิ หตุเกิดขึน้ นัน้
๒๙

มำตรำ ๖๑ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
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สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๖๒ เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอสังหำริมทรัพย์รมิ ทำงหลวงต้องรักษำ
ต้นไม้ เหมือง ฝำย หรืออำคำรหรือสิง่ ปลูกสร้ำงอื่นทีอ่ ยู่ในควำมครอบครองของตนไม่ให้
กีดขวำงทำงจรำจรหรือเกิดควำมเสียหำยแก่ทำงหลวง ทัง้ นี้ ให้ผอู้ ำนวยกำรทำงหลวง
หรือเจ้ำพนักงำนซึ่งผู้อำนวยกำรทำงหลวงแต่งตัง้ ให้ควบคุมทำงหลวงแจ้งเป็ นหนังสือ
ให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอสังหำริมทรัพย์นัน้ จัดกำรแก้ไขอุปสรรคดังกล่ำวภำยใน
กำหนดเวลำอันสมควร
ในกรณีทเ่ี จ้ำของหรือผูค้ รอบครองอสังหำริมทรัพย์ได้รบั แจ้งแล้วไม่ปฏิบตั ติ ำม
ให้ผู้อำนวยกำรทำงหลวงหรือเจ้ำพนักงำนซึ่งผู้อำนวยกำรทำงหลวงแต่งตัง้ ให้ควบคุม
ทำงหลวงมีอำนำจเข้ำรือ้ ถอน ทำลำย หรือตัดฟั น โดยผูน้ นั ้ จะเรียกร้องค่ำเสียหำยไม่ได้
และต้องเป็ นผูเ้ สียค่ำใช้จ่ำยในกำรนัน้
มำตรำ ๖๓๓๐ ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงโดยควำมเห็นชอบของรัฐมนตรีมอี ำนำจ
อนุ ญ ำตเป็ น หนั งสือ ให้ผู้ซ่ึงได้รบั กำรคัด เลือกโดยวิธีป ระมูล เป็ น ผู้ลงทุ น จัดให้มี ห รือ
เข้ำบริหำรจัดกำรท่ำเรือ เรือหรือพำหนะสำหรับขนส่งข้ำมฟำก ที่พกั ริมทำง หรือสิง่ ก่อสร้ำง
อื่นใดในเขตทำงหลวงทีไ่ ด้จดั สร้ำงขึน้ เพื่อประโยชน์แก่งำนทำงหรือผูใ้ ช้ทำง และให้กรรมสิทธิ ์
ในสิง่ ทีบ่ ุคคลดังกล่ำวจัดให้มตี กเป็ นของรัฐ
กำรอนุ ญำต กำรกำหนดอัตรำค่ำตอบแทน ระยะเวลำและเงื่อนไข ให้เป็ นไป
ตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๔
กำรขยำยและสงวนเขตทำงหลวง
มำตรำ ๖๔ ทำงหลวงประเภทใดยังไม่มเี ขตทำงปรำกฏแน่ ชดั หรือไม่ได้ขนำด
มำตรฐำนทีก่ ำหนดไว้ตำมมำตรำ ๒๕ หรือมำตรำ ๒๖ แล้วแต่กรณี ให้รฐั มนตรีมอี ำนำจ
กำหนดเขตทำงหลวง และกำหนดเขตสงวนสองข้ำงทำงไว้เพื่อสร้ำงหรือขยำยทำงหลวง
ได้โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
ผู้ใดประสงค์จะปลูกสร้ำงสิง่ ใดในเขตดังกล่ำวในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุ ญ ำตต่ อ
ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง เมื่อได้รบั อนุญำตแล้วจึงจะทำได้ แต่ไม่มสี ทิ ธิได้รบั เงินค่ำทดแทน
ถ้ำได้มกี ำรสร้ำงหรือขยำยทำงหลวง

๓๐

มำตรำ ๖๓ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
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รัฐมนตรีอ ำจเพิก ถอนประกำศก ำหนดเขตทำงหลวงหรือ ก ำหนดเขตสงวน
ตำมวรรคหนึ่งทัง้ หมดหรือบำงส่วน โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
มำตรำ ๖๕๓๑ เพื่อประโยชน์แก่งำนทำง รัฐมนตรีมอี ำนำจทีจ่ ะสงวนทีด่ ินของรัฐ
ซึง่ มิได้มบี ุคคลเข้ำครอบครองโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
ประกำศตำมวรรคหนึ่ง ให้มแี ผนทีห่ รือแผนผังแสดงบริเวณทีด่ นิ ทีจ่ ะสงวนติดไว้
ท้ำยประกำศนัน้
เมื่อพ้นกำหนดเก้ำสิบวันนับแต่วนั ประกำศ ไม่มผี ใู้ ดแย้งสิทธิ ให้ทด่ี นิ นัน้ ตกอยู่
ในควำมคุ้มครองของผู้อำนวยกำรทำงหลวง และห้ำมมิให้ผู้ใดเข้ำครอบครอง หักร้ำง
จัดทำ หรือปลูกสร้ำงด้วยประกำรใด ๆ ในที่ดินนัน้ เว้นแต่ได้รบั อนุ ญำตเป็ นหนังสือจำก
ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง
รัฐมนตรีอำจเพิกถอนประกำศกำรสงวนตำมวรรคหนึ่ งทัง้ หมดหรือบำงส่วน
โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
มำตรำ ๖๖ ในกรณีท่มี กี ำรขออนุ ญำตจับจองที่ดนิ ริมทำงหลวง ให้ผู้มอี ำนำจ
อนุ ญ ำตสังเว้
่ นช่องทำงไว้ให้เป็ นมุมฉำกกับแนวทำงหลวงโดยมีขนำดกว้ำงยี่สบิ เมตร
เพื่อให้เป็ นทำงเข้ำไปสูท่ ด่ี นิ ข้ำงใน ช่องทำงทีว่ ่ำนี้ให้มรี ะยะห่ำงกันไม่น้อยกว่ำห้ำร้อยเมตร
และให้ถอื เป็ นทำงหลวงด้วย

๓๑

กำรทีห่ น่ วยงำนของรัฐจะเข้ำใช้พ้นื ที่ป่ำสงวนเพื่อปฏิบตั งิ ำนหรือเพื่อประโยชน์ อย่ำงอื่น
ของรัฐ จะต้องได้รบั อนุ ญำตตำมมำตรำ ๑๓ ทวิ แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๐๗
เสียก่อน กรมทำงหลวงไม่อำจใช้อำนำจตำมมำตรำ ๖๕ เพื่อกำหนดให้ทด่ี นิ ในป่ ำสงวนเป็ นทีส่ งวนไว้
เพือ่ ประโยชน์แก่งำนทำงได้ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๕๐๓/๒๕๔๒)
เมื่อ ประกำศสงวนที่ดิน เพื่อ ประโยชน์ แก่งำนทำงซึ่งออกโดยอำศัย อ ำนำจตำมข้อ ๖๐
แห่งประกำศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๑๕ ยังไม่ได้มกี ำรประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำ ซึง่ หลักกำรตำมข้อ ๖๐ รัฐมนตรีจะต้องประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เพือ่ ให้ผมู้ สี ่วนได้เสีย
มำแย้งสิทธิในทีด่ นิ ทีจ่ ะถูกสงวนนัน้ ดังนัน้ จึงมีผลทำให้ประกำศนัน้ ยังไม่มผี ลทำงกฎหมำยเป็ นกำรสงวนทีด่ นิ
เพรำะยังดำเนิ น กำรไม่ค รบถ้ว นตำมขัน้ ตอนที่ก ฎหมำยก ำหนด ต่ อ มำเมื่อ ประกำศ ของคณะปฏิว ตั ิ
ฉบับที่ ๒๙๕ ถูกยกเลิกโดยพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวงฯ ก่อนที่ประกำศสงวนทีด่ นิ ดังกล่ำวจะได้ประกำศใน
รำชกิจจำนุ เบกษำ ประกำศที่อำศัยอำนำจตำมกฎหมำยแม่บทที่ถูกยกเลิกแล้วจึงไม่มผี ลเป็ นกำรประกำศ
สงวนที่ ดิน เพื่ อประโยชน์ แก่ งำนทำงตำมกฎหมำยว่ ำด้ วยทำงหลวง ดังนั ้น หำกกรมทำงหลวงยังมี
ควำมจ ำเป็ นที่จะต้ องสงวนที่ดินตำมประกำศดังกล่ ำว ก็จะต้องด ำเนิ นกำรตำมมำตรำ ๖๕ อีกครัง้ หนึ่ ง
(ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๖๘๘/๒๕๓๕)

๕๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

เมื่อได้มกี ำรเว้นช่องทำงไว้ตำมวรรคหนึ่ ง ถ้ำมีกำรอนุ ญำตให้ผใู้ ดจับจองทีด่ นิ
เข้ำไปอีก ให้ผมู้ อี ำนำจอนุญำตสังให้
่ ผขู้ ออนุญำตเว้นช่องทำงตำมแนวเดิมต่อไป
เมื่ อ ได้ มีก ำรอนุ ญ ำตให้ ผู้ ใ ดจับ จองที่ ดิน ริม ทำงหลวงตำมวรรคหนึ่ ง หรือ
วรรคสองแล้ว ให้ผมู้ อี ำนำจอนุญำตแจ้งให้ผอู้ ำนวยกำรทำงหลวงทรำบ
มำตรำ ๖๗ เมื่อ ได้มีค ำสังให้
่ ผู้ใดเว้น ช่ องทำงตำมมำตรำ ๖๖ แล้ว ภำยใน
ก ำหนดเวลำไม่ เกิน สำมสิบ วัน นั บ แต่ ว ัน ที่ผู้นั น้ ได้ร ับ ค ำสัง่ ให้ผู้นั น้ จัด ให้มีห ลัก เขต
ปั ก แสดงให้เห็น เขตทำงที่เว้น ไว้โดยระยะห่ ำ งกัน ไม่ เกิน หนึ่ ง ร้อ ยเมตรต่ อ หลัก หนึ่ ง
และให้เป็ นหน้ำทีข่ องผูไ้ ด้รบั อนุญำตให้จบั จองระวังรักษำหลักเขตนัน้ ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
ถ้ำ ผู้ไ ด้ร บั อนุ ญ ำตให้จ บั จองไม่ก ระทำกำรตำมวรรคหนึ่ ง ให้ผู้อำนวยกำร
ทำงหลวงมีอำนำจเข้ำปฏิบตั กิ ำรได้ โดยผูไ้ ด้รบั อนุ ญำตให้จบั จองเป็ นผูเ้ สียค่ำใช้จ่ำย
ส่วนที่ ๓
กำรกำหนดแนวทำงหลวงและกำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์เพื่อสร้ำงหรือขยำยทำงหลวง๓๒
มำตรำ ๖๘๓๓ เพื่อประโยชน์ในกำรสร้ำงหรือขยำยทำงหลวง ให้ผู้อำนวยกำร
ทำงหลวงหรือผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงและผูซ้ ง่ึ ปฏิบตั งิ ำนร่วมกับ
๓๒

ส่วนที่ ๓ กำรกำหนดแนวทำงหลวงและกำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์เพื่อสร้ำงหรือขยำย
ทำงหลวง มำตรำ ๖๘ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๓๓ มำตรำ ๖๘ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
กำรทีม่ ำตรำ ๖๘ มีวตั ถุประสงค์ให้ผู้อำนวยกำรทำงหลวงสำมำรถเข้ำไปสำรวจเบื้องต้น
ในที่ดนิ ก่อนดำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเวนคืน อสั งหำริมทรัพ ย์ เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนว่ำ
จะสร้ำงหรือขยำยทำงหลวงตำมแนวเขตใด อันเป็ นกำรแก้ปัญหำในทำงปฏิบตั ใิ ห้กำรก่อสร้ำงหรือขยำย
ทำงหลวงไม่ต้องตรำพระรำชกฤษฎีกำหลำยฉบับ แต่กำรใช้อำนำจตำมบทบัญญัตดิ งั กล่ำวย่อมกระทบ
ต่อสิทธิและเสรีภำพของประชำชน และในทำงปฏิบตั ิกำรสำรวจที่ดนิ อำจทำได้ในลักษณะขอควำมร่วมมือ
ดังนัน้ จึงต้องพิจำรณำถึงควำมจำเป็ นในกำรใช้อำนำจด้วย และหำกต้องใช้อำนำจจะต้อ งดำเนินกำร
อย่ำงระมัดระวังและคำนึงถึงควำมเสียหำยทีอ่ ำจเกิดขึน้ ด้วย
เมื่อพิจำรณำอำนำจตำมมำตรำ ๖๘ ประกอบกับควำมในมำตรำ ๒๗ ที่ว่ำ กำรสร้ำงทำงหลวง
ประเภทใดขึน้ ใหม่หรือขยำยทำงหลวงประเภทใดให้เป็ นอำนำจของผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงประเภทนัน้
จะเห็น ได้ว่ ำในกรณี ข องทำงหลวงชนบทนัน้ อ ำนำจในกำรเข้ำไปส ำรวจที่ดิน ตำมมำตรำ ๖๘ ของ
ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบทจึงเกิดขึน้ ก่อนที่จะมีกำรก่อสร้ำงทำงหลวงและลงทะเบียนเป็ นทำงหลวงชนบท
ตำมมำตรำ ๙ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๖๐๐/๒๕๕๑)
(มีต่อหน้ำถัดไป)

๕๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

บุคคลดังกล่ำวมีอำนำจเข้ำไปสำรวจเบื้องต้นในที่ดนิ หรืออสังหำริมทรัพย์ซ่งึ มิใช่ ท่อี ยู่
อำศัย ของบุ ค คลใดเป็ น กำรชัว่ ครำวได้เ ท่ ำ ที่จำเป็ น เพื่ อ กำรนั น้ ในระหว่ ำ งเวลำ
พระอำทิต ย์ข้ึน ถึ ง พระอำทิต ย์ต ก โดยผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงต้ อ งแจ้ง เป็ นหนั ง สือ
ให้เจ้ำของหรือผูค้ รอบครองทีด่ นิ หรืออสังหำริมทรัพย์ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำสิบห้ำวัน
ก่ อ นวัน เริ่ม กระท ำกำรนั น้ ถ้ ำ ไม่ อ ำจติ ด ต่ อ กับ เจ้ำ ของหรือ ผู้ ค รอบครองที่ดิน หรือ
อสังหำริมทรัพย์ได้ ให้ประกำศให้เจ้ำของหรือผูค้ รอบครองทีด่ นิ หรืออสังหำริมทรัพย์นัน้
ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน กำรประกำศให้ทำเป็ นหนังสือปิ ดไว้ ณ ที่ซง่ึ ที่ดนิ
หรืออสังหำริม ทรัพ ย์นัน้ ตัง้ อยู่ และ ณ ที่ท ำกำรเขตหรืออ ำเภอ และที่ท ำกำรองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ซึง่ ทีด่ นิ หรืออสังหำริมทรัพย์นนั ้ ตัง้ อยู่ ทัง้ นี้ ให้แจ้งกำหนดวัน เวลำ
และกำรทีจ่ ะกระทำนัน้ ไว้ดว้ ย
ในกรณี ที่ก ำรปฏิบ ัต ิต ำมมำตรำนี้ ก่ อ ให้เ กิด ควำมเสีย หำยแก่ เ จ้ำ ของหรือ
ผู้ครอบครองทีด่ นิ หรืออสังหำริมทรัพย์หรือ ผูท้ รงสิทธิอ่นื ให้นำบทบัญญัติของกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรกำหนดค่ำทดแทนมำใช้บงั คับ
โดยอนุโลม
มำตรำ ๖๘/๑๓๔ เมื่อมีควำมจำเป็ นที่จะต้องได้มำซึ่งอสังหำริมทรัพย์เพื่อสร้ำง
หรือขยำยทำงหลวง ถ้ำมิได้ตกลงในเรื่องกำรโอนไว้เป็ นอย่ำงอื่ นให้ดำเนินกำรเวนคืน
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์
ในกรณีท่มี กี ำรโอนอสังหำริมทรัพย์ท่ไี ด้มำโดยมิได้มกี ำรเวนคืนตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์ ให้ได้รบั ยกเว้นค่ำธรรมเนียม ค่ำอำกรแสตมป์ รวมทัง้
ค่ำใช้จ่ำยใด ๆ เช่นเดียวกับกรณีทไ่ี ด้มำโดยกำรเวนคืนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเวนคืน
อสังหำริมทรัพย์

(ต่อจำกเชิงอรรถที่ ๓๓)
กำรสร้ำงทำงและขยำยทำงหลวงมีขอบเขตหรือควำมหมำยเพียงใด ต้องพิจำรณำโดยอำศัย
บทนิยำมคำว่ำ “ทำงหลวง” ซึ่งทำงหลวงนัน้ มิได้จำกัดอยู่เฉพำะแนวเขตที่ดนิ ที่จดั ไว้เป็ นทำงสัญจรเท่ำนัน้
แต่หมำยควำมรวมถึงทีด่ นิ ฯลฯ และอำคำรหรือสิง่ อื่นอันเป็ นอุปกรณ์งำนทำงทีม่ เี พือ่ ประโยชน์แก่งำนทำงด้วย
เมือ่ ทีด่ นิ ทีเ่ วนคืนมำเพื่อใช้ในกำรสร้ำงทำงหลวงแผ่นดิน และหน่ วยงำนทีร่ บั ผิดชอบคือกรมทำงหลวงยังมี
ควำมจำเป็ นต้องใช้พ้นื ทีด่ งั กล่ำวเพื่อประโยชน์ เกีย่ วกับงำนทำงอีกต่อไป จึงถือว่ำทีด่ นิ ดังกล่ำวอยู่ในเขตทำง
หลวงซึ่งมำตรำ ๔ (๒) แห่ งพระรำชบัญ ญัติท่ีร ำชพัส ดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ยกเว้น ไม่ถือ เป็ นที่ร ำชพัส ดุ
(ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๕๗๑/๒๕๓๓)
๓๔ มำตรำ ๖๘/๑ เพิม
่ โดยพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

๖๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน
ส่วนที่ ๔
บทกำหนดโทษ

มำตรำ ๖๙๓๕ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ำมกฎกระทรวงทีอ่ อกตำมมำตรำ ๕ หรือไม่ปฏิบตั ิ
ตำมมำตรำ ๔๒ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำพันบำท
มำตรำ ๗๐ ๓๖ ผู ้ใ ดไม่ป ฏิบ ตั ิต ำมคำสั ่งหรือ หนัง สือ แจ้ง ของผู้อำนวยกำร
ทำงหลวงหรือผู้ซ่ึงได้รบั มอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำรทำงหลวง หรือ เจ้ำพนัก งำนซึ่ง
ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงแต่งตัง้ ให้ควบคุมทำงหลวง หรือเจ้ำพนักงำนทำงหลวง แล้วแต่กรณี
ตำมมำตรำ ๒๓ (๒) มำตรำ ๓๗ วรรคสำม มำตรำ ๓๘ วรรคสำม มำตรำ ๓๙/๑ วรรคสำม
มำตรำ ๔๗ วรรคสี่ มำตรำ ๔๘ วรรคสำม มำตรำ ๕๐ วรรคหนึ่ ง หรือ วรรคสอง
มำตรำ ๕๕ วรรคสอง มำตรำ ๕๖ วรรคหก มำตรำ ๕๗ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๕๙ วรรคสอง
หรือมำตรำ ๖๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินสำมเดือน หรือปรับไม่เกินห้ำพันบำท
หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
มำตรำ ๗๑ ๓๗ ผู้ ใ ดขัด ขวำงกำรกระท ำของผู้ อ ำนวยกำรทำงหลวงหรือ
ผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง หรือเจ้ำพนักงำนซึง่ ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง
แต่ งตัง้ ให้ควบคุมทำงหลวง หรือเจ้ำพนักงำนทำงหลวง แล้วแต่ กรณี ตำมมำตรำ ๒๙
วรรคหนึ่ง มำตรำ ๓๐ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๓๒ วรรคหนึ่งหรือวรรคสี่ มำตรำ ๓๗ วรรคสำม
มำตรำ ๓๘ วรรคสำม มำตรำ ๓๙/๑ วรรคสำม มำตรำ ๔๗ วรรคสี่ มำตรำ ๔๘ วรรคสำม
มำตรำ ๕๐ วรรคหนึ่ ง หรือ วรรคสอง มำตรำ ๕๑ วรรคหนึ่ ง มำตรำ ๕๕ วรรคสอง
มำตรำ ๕๖ วรรคหก มำตรำ ๕๗ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๕๙ วรรคสอง มำตรำ ๖๒ วรรคสอง
หรือมำตรำ ๖๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท
หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
มำตรำ ๗๒ ๓๘ ผู้ ใ ดฝ่ ำฝื น มำตรำ ๓๗ วรรคหนึ่ ง มำตรำ ๓๘ วรรคหนึ่ ง
มำตรำ ๓๙ มำตรำ ๓๙/๑ วรรคหนึ่ ง มำตรำ ๔๓ มำตรำ ๔๕ มำตรำ ๔๗ วรรคหนึ่ ง
มำตรำ ๔๘ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๕๕ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๕๖ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือ
มำตรำ ๖๕ วรรคสำม ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่ เกิ นสำมปี หรือปรับไม่ เกินหกหมื่น บำท
หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
๓๕

มำตรำ ๖๙ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
มำตรำ ๗๐ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๓๗ มำตรำ ๗๑ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๓๘ มำตรำ ๗๒ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๓๖

๖๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๗๓๓๙ ผูใ้ ดฝ่ ำฝื นมำตรำ ๔๐ ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
มำตรำ ๗๓/๑ ๔๐ ผู้ใดฝ่ ำฝื น มำตรำ ๔๑ มำตรำ ๔๔ มำตรำ ๔๖ วรรคหนึ่ ง
มำตรำ ๔๙ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๖๐ หรือมำตรำ ๖๔ วรรคสอง หรือฝ่ ำฝื น ประกำศของ
ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงตำมมำตรำ ๔๖ วรรคสอง หรือมำตรำ ๕๔ ต้องระวำงโทษจำคุก
ไม่เกินสำมเดือน หรือปรับไม่เกินห้ำพันบำท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
มำตรำ ๗๓/๒ ๔๑ ผู้ใดฝ่ ำฝื น มำตรำ ๕๙ วรรคหนึ่ ง หรือฝ่ ำฝื น ประกำศของ
ผู้ อ ำนวยกำรทำงหลวงตำมมำตรำ ๖๑ วรรคหนึ่ ง หรือ ประกำศของเจ้ำ พนั ก งำน
ซึง่ ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงแต่งตัง้ ให้ควบคุมทำงหลวงตำมมำตรำ ๖๑ วรรคสำม ต้องระวำงโทษ
จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
มำตรำ ๗๓/๓๔๒ บรรดำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ีซง่ึ มีโทษปรับสถำนเดียว
ให้ผู้อำนวยกำรทำงหลวงหรือผูซ้ ่งึ ได้รบั มอบหมำยจำกผู้อำนวยกำรทำงหลวงมีอำนำจ
เปรียบเทียบปรับได้ และเมื่อผู้ต้องหำได้ชำระค่ำปรับตำมจำนวนที่เปรียบเทียบภำยใน
สำมสิบวันแล้ว ให้ถอื ว่ำคดีเลิกกันตำมประมวลกฎหมำยวิธพี จิ ำรณำควำมอำญำ
บทเฉพำะกำล
มำตรำ ๗๔ ให้ ท ำงหลวงจัง หวั ด ตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยทำงหลวงก่ อ น
พระรำชบัญญัตนิ ้ใี ช้บงั คับ เปลีย่ นเป็ นทำงหลวงแผ่นดินตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี

๓๙

มำตรำ ๗๓ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
มำตรำ ๗๓/๑ เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๔๑ มำตรำ ๗๓/๒ เพิม
่ โดยพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๔๒ มำตรำ ๗๓/๓ เพิม
่ โดยพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
๔๐

๖๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๗๕๔๓ ในระหว่ำงที่ยงั ไม่มกี ฎกระทรวงซึ่งออกตำมพระรำชบัญญัติน้ี
ให้ก ฎกระทรวงซึ่ง ออกตำมควำมในประกำศของคณะปฏิว ัติ ฉบับ ที่ ๒๙๕ ลงวัน ที่
๒๘ พฤศจิ ก ำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ ยั ง คงใช้ บ ั ง คั บ ได้ ต่ อ ไปเท่ ำ ที่ ไ ม่ ข ัด หรื อ แย้ ง กั บ
พระรำชบัญญัตนิ ้จี นกว่ำจะมีกฎกระทรวงตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ใี ช้บงั คับแทน
มำตรำ ๗๖ พระรำชกฤษฎีก ำกำหนดเขตที่ด ิน ในบริเ วณที่ที่จ ะเวนคืน
พระรำชกฤษฎีกำกำหนดแนวทำงหลวงที่จะสร้ำง ประกำศสำนัก นำยกรัฐมนตรีและ
ประกำศกระทรวงคมนำคมก ำหนดทำงหลวงที่มีค วำมจ ำเป็ น ต้อ งสร้ำงโดยเร่ งด่ ว น
ซึง่ ออกโดยอำศัยอำนำจตำมประกำศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกำยน
พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้คงใช้บงั คับได้ตำมอำยุของพระรำชกฤษฎีกำนัน้
ในกรณีทม่ี กี ำรเวนคืนตำมพระรำชบัญญัตเิ วนคืนอสังหำริมทรัพย์เพื่อสร้ำงหรือ
ขยำยทำงหลวง ซึ่ง ออกโดยอำศัยอำนำจตำมประกำศของคณะปฏิว ตั ิ ฉบับ ที่ ๒๙๕
ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ ยังไม่เสร็จสิน้ ให้ดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติ
ว่ำด้วยกำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ต่อไป
ผูร้ บั สนองพระบรมรำชโองกำร
อำนันท์ ปั นยำรชุน
นำยกรัฐมนตรี

๔๓

กำรทีพ่ ระรำชบัญญัตทิ ำงหลวงฯ มิได้มบี ทเฉพำะกำลรองรับประกำศต่ำง ๆ ตำมประกำศ
ของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ เอำไว้ มิได้หมำยควำมว่ำประกำศ
ต่ำง ๆ ตำมประกำศของคณะปฏิวตั ดิ งั กล่ำวต้องสิ้นผลไปแต่อย่ำงใด เพรำะบทบัญญัตกิ ฎหมำยทัง้ สองฉบับ
มีเนื้อหำสำระและหลักกำรเช่นเดียวกันทุกประกำร อีกทัง้ กำรทีจ่ ะถือว่ำประกำศทีเ่ คยใช้บงั คับอยู่เ ดิม
ทัง้ หมดเป็ นอันสิ้นผลไปทันทีท่พี ระรำชบัญญัติทำงหลวงฯ ใช้บงั คับนัน้ ย่อมกระทบกระเทือนต่อกำร
ควบคุมดูแลทำงหลวงซึง่ จำเป็ นต้องมีกำรดำเนินกำรต่อเนื่องกัน ซึ่งไม่น่ำจะเป็ นควำมประสงค์ของกฎหมำย
ที่จ ะต้ อ งให้ด ำเนิ น กำรซ้ ำกับ ที่เคยเป็ นอยู่เดิม ใหม่ทุ ก กรณี (ควำมเห็น คณะก รรมกำรกฤษฎีก ำ :
เรือ่ งเสร็จที่ ๑๓๙/๒๕๓๖)

๖๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ เนื่องจำกประกำศของ
คณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึง่ เป็ นกฎหมำยว่ำด้วย
ทำงหลวงที่ ใ ช้ บ ัง คับ อยู่ ในปั จจุ บ ัน ได้ ป ระกำศใช้ ม ำเป็ นเวลำนำนไม่ เ หมำะสมกับ
สภำพกำรณ์ในปั จจุบนั สมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยทำงหลวงให้สอดคล้องกับควำม
เจริญและกำรพัฒนำประเทศในปั จจุบนั จึงจำเป็ นต้องตรำพระรำชบัญญัตนิ ้ี
*พระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับกำรโอนอำนำจหน้ำทีข่ องส่วนรำชกำร
ให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๔๔
มำตรำ ๒ พระรำชกฤษฎีก ำนี้ ใ ห้ใ ช้บ งั คับ ตัง้ แต่ ว นั ถัด จำกวัน ประกำศใน
รำชกิจจำนุ เบกษำเป็ นต้นไป
มำตรำ ๖๐ ในพระรำชบัญ ญัต ิท ำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แ ก้ไ ขค ำว่ำ
“กรมโยธำธิก ำร” และ “ส ำนั ก งำนเร่ งรัด พัฒ นำชนบท” เป็ น “กรมทำงหลวงชนบท”
และค ำว่ำ “อธิบ ดีก รมโยธำธิก ำร” และ “เลขำธิก ำรสำนัก งำนเร่ง รัด พัฒ นำชนบท”
เป็ น “อธิบดีกรมทำงหลวงชนบท”
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้ คือ โดยทีพ่ ระรำชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้จดั ตัง้ ส่วนรำชกำรขึน้ ใหม่โดยมี
ภำรกิจใหม่ ซึง่ ได้มกี ำรตรำพระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำรบริหำรและอำนำจหน้ำทีข่ องส่วน
รำชกำรให้ เป็ น ไปตำมพระรำชบัญ ญั ติป รับ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม นั ้ น แล้ว และ
เนื่ อ งจำกพระรำชบัญ ญั ติ ด ัง กล่ ำ วได้บ ัญ ญั ติใ ห้ โอนอ ำนำจหน้ ำ ที่ข องส่ ว นรำชกำร
รัฐมนตรีผดู้ ำรงตำแหน่งหรือผูซ้ ง่ึ ปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นส่วนรำชกำรเดิมมำเป็ นของส่วนรำชกำร
ใหม่ โดยให้มีกำรแก้ไขบทบัญ ญัติต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับอำนำจหน้ ำที่ท่โี อนไปด้วย
ฉะนัน้ เพื่ออนุวตั ใิ ห้เป็ นไปตำมหลักกำรทีป่ รำกฏในพระรำชบัญญัตแิ ละพระรำชกฤษฎีกำ
ดังกล่ำว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมำยให้สอดคล้องกับกำรโอนส่วนรำชกำร
เพื่อ ให้ผู้เกี่ยวข้อ งมีค วำมชัดเจนในกำรใช้ก ฎหมำยโดยไม่ต้องไปค้นหำในกฎหมำย
โอนอ ำนำจหน้ ำ ที่ ว่ ำ ตำมกฎหมำยใดได้ มี ก ำรโอนภำรกิ จ ของส่ ว นรำชกำรหรือ
ผูร้ บั ผิดชอบตำมกฎหมำยนัน้ ไปเป็ นของหน่ วยงำนใดหรือผูใ้ ดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติ
ของกฎหมำยให้มกี ำรเปลี่ยนชื่อส่วนรำชกำร รัฐมนตรี ผู้ดำรงตำแหน่ งหรือผู้ซ่งึ ปฏิบตั ิ
หน้ ำที่ข องส่ว นรำชกำรให้ต รงกับ กำรโอนอำนำจหน้ ำ ที่ และเพิ่ม ผู้แ ทนส่ว นรำชกำร
๔๔

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้ำ ๖๖/๘ ตุลำคม ๒๕๔๕

๖๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ในคณะกรรมกำรให้ต รงตำมภำรกิจ ที่มีก ำรตัด โอนจำกส่ว นรำชกำรเดิม มำเป็ น ของ
ส่วนรำชกำรใหม่ รวมทัง้ ตัดส่วนรำชกำรเดิมที่มกี ำรยุบเลิกแล้ว ซึง่ เป็ นกำรแก้ไขให้ตรงตำม
พระรำชบัญญัตแิ ละพระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำว จึงจำเป็ นต้องตรำพระรำชกฤษฎีกำนี้
พระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙๔๕
มำตรำ ๒ พระรำชบัญ ญัต ินี้ ใ ห้ใ ช้บ ัง คับ ตัง้ แต่ ว ัน ถัด จำกวัน ประกำศใน
รำชกิจ จำนุเบกษำเป็ นต้นไป
มำตรำ ๓๑ ทำงหลวงเทศบำล และทำงหลวงชนบทที่อ งค์ก ำรบริห ำรส่ว น
จังหวัดเป็ นผูด้ ำเนินกำรก่อสร้ำง ขยำย บูรณะและบำรุงรักษำก่อนวันทีพ่ ระรำชบัญญัตนิ ้ี
ใช้บ ังคับ ให้ถือว่ำเป็ น ทำงหลวงท้อ งถิ่น ตำมพระรำชบัญ ญัติท ำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตนิ ้ี
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญ ญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจำกกฎหมำย
ว่ำด้วยทำงหลวงได้ใช้บงั คับมำเป็ นเวลำนำน บทบัญญัตติ ่ำง ๆ ทีใ่ ช้ในกำรควบคุมดูแล
รักษำทำงหลวงยังไม่เหมำะสม และมำตรกำรสำหรับดำเนินกำรกับผู้ฝ่ำฝื นยังไม่ได้ผล
เท่ ำที่ค วร และปรำกฏว่ำได้มีก ำรใช้ย ำนพำหนะที่มีน้ ำหนักบรรทุ กเกิน กว่ำที่ก ำหนด
บนทำงหลวง ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงหลวง และควำมปลอดภัยแก่ผขู้ บั ขีย่ ำนพำหนะ
บนทำงหลวง นอกจำกนั น้ ยัง ปรำกฏว่ ำ มีก ำรใช้ ท ำงหลวงเพื่ อ กำรชุ ม นุ ม ประท้ ว ง
ยื่นข้อเรียกร้องจำกทำงรำชกำร และโดยที่ได้มกี ำรยกฐำนะของสุขำภิบำลเป็ นเทศบำล
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงฐำนะของสุขำภิบำลเป็ นเทศบำลแล้ว สมควรปรับปรุง
กฎหมำยว่ ำ ด้ว ยทำงหลวงเสีย ใหม่ เพื่อ ให้ เหมำะสมและสอดคล้อ งกับ สภำวกำรณ์
ในปั จจุบนั ยกเลิกบทบัญญัตทิ เ่ี กีย่ วกับสุขำภิบำล และกำหนดให้ผอู้ ำนวยกำรทำงหลวงหรือ
ผู้ซ่ึง ได้ร ับ มอบหมำยจำกผู้ อ ำนวยกำรทำงหลวงมีอ ำนำจเปรีย บเทีย บปรับ ส ำหรับ
ควำมผิดทีม่ โี ทษปรับสถำนเดียวได้รวมทัง้ ปรับปรุงบทกำหนดโทษให้เหมำะสมยิง่ ขึน้
จึงจำเป็ นต้องตรำพระรำชบัญญัตนิ ้ี

๔๕

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๙๒ ก/หน้ำ ๑/๘ กันยำยน ๒๕๔๙

๖๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๔)
ออกตำมควำมในประกำศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๙๕
ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๑๕๔๖
อำศัยอำนำจตำมควำมในข้อ ๓ (๒) แห่งประกำศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๙๕
ลงวัน ที่ ๒๘ พฤศจิ ก ำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ รัฐ มนตรีว่ ำ กำรกระทรวงคมนำคมออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“รถ” หมำยควำมว่ำ ยำนพำหนะทำงบกทุกชนิด เว้นแต่รถไฟและรถรำง
“รถยนต์” หมำยควำมว่ำ รถที่มลี ้อตัง้ แต่สำมล้อและเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์
กำลังไฟฟ้ ำหรือพลังงำนอื่น ยกเว้นรถทีเ่ ดินบนรำง
“รถจักรยำนยนต์” หมำยควำมว่ำ รถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้ ำ
หรือพลังงำนอื่น และมีลอ้ ไม่เกินสองล้อ ถ้ำมีพ่วงข้ำง มีลอ้ เพิม่ อีกไม่เกินหนึ่งล้อ
“รถจักรยำน” หมำยควำมว่ำ รถทีเ่ ดินด้วยกำลังของผูข้ บั ขีท่ ม่ี ใิ ช่เป็ นกำรลำกเข็น
และมีลอ้ สองล้อ
“รถสำมล้อ” หมำยควำมว่ำ รถทีเ่ ดินด้วยกำลังของผูข้ บั ขีท่ ม่ี ใิ ช่เป็ นกำรลำกเข็น
และมีลอ้ สำมล้อ
“รถพ่วง” หมำยควำมว่ำ รถทีเ่ คลื่อนไปโดยใช้รถอื่นลำกจูง
“รถบรรทุก” หมำยควำมว่ำ รถยนต์ทส่ี ร้ำงขึน้ เพื่อใช้บรรทุกสิง่ ของหรือสัตว์
“รถแทรกเตอร์” หมำยควำมว่ ำ รถที่ มีล้อ หรื อ สำยพำน และมีเครื่อ งยนต์
ขับเคลื่อนในตัวเองเป็ นเครื่องจักรกลขัน้ พื้นฐำนในงำนที่เกี่ยวกับกำรขุด ตัก ดันหรือ
ฉุ ดลำก เป็ นต้น หรือรถยนต์ทใ่ี ช้ในกำรเกษตรทุกชนิด
“ล้อเลื่อนลำกเข็น” หมำยควำมว่ำ รถทีป่ ระกอบด้วยเพลำและล้อซึง่ เคลื่อนไปได้
ด้วยกำลังคนลำกเข็น
ข้อ ๒ ให้จ ัดท ำ ปั ก ติดตัง้ ป้ ำยจรำจร เครื่องหมำยจรำจร และเครื่องหมำย
สัญ ญำณหรือ สัญ ญำณอย่ ำ งอื่ น ขีด เส้ น เขีย นข้ อ ควำม หรือ เครื่อ งหมำยอื่ น ใด

๔๖

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๙๘/ตอนที่ ๑๕๐/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๗/๑๔ กันยำยน ๒๕๒๔
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ตำมที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ สำหรับ กำรจรำจรบนทำงหลวงพิเ ศษ ทำงหลวง
แผ่นดิน ทำงหลวงจังหวัด และทำงหลวงสัมปทำน
ป้ ำยจรำจร
ข้อ ๓ ป้ ำยจรำจร ได้แก่เครื่องหมำยทีใ่ ช้ในกำรควบคุมกำรจรำจร ซึง่ มีลกั ษณะ
เป็ น แผ่ นป้ ำยท ำด้วยโลหะ ไม้ หรือ วัตถุ อ่นื ที่ใช้แ ทนกันได้ โดยปั ก ติด ตัง้ หรือ ท ำให้
ปรำกฏไว้ในทำงหลวง ณ ทีซ่ ง่ึ ผูข้ บั รถมองเห็นได้โดยชัดเจน
ป้ ำยจรำจรมี ๓ ประเภท คือ
(๑) ป้ ำยบังคับ
(๒) ป้ ำยเตือน
(๓) ป้ ำยแนะนำ
ข้อ ๔ ป้ ำยบังคับ คือ ป้ ำยทีใ่ ช้บงั คับกำรจรำจรบนทำงหลวง
ป้ ำยบังคับให้มรี ูปแบบ และสี ตำมภำพตัวอย่ำงที่กำหนดในแบบ ทล. ๑ ท้ำย
กฎกระทรวงนี้ และมีควำมหมำย ดังต่อไปนี้
(๑) ป้ ำย “หยุด” หมำยควำมว่ำ ให้ผู้ขบั รถหยุดรถก่อนถึงทำงที่ขวำงข้ำงหน้ำ
หรือ เส้น หยุ ด รอให้ รถและคนเดิน เท้ำ บนทำงขวำงข้ำ งหน้ ำ ผ่ ำ นไปก่ อ น เมื่อ เห็น ว่ ำ
ปลอดภัยและไม่เป็ นกำรกีดขวำงกำรจรำจรที่บริเวณทำงแยกนัน้ แล้ว จึงให้เคลื่อนรถ
ต่อไปได้ดว้ ยควำมระมัดระวัง
(๒) ป้ ำย “ให้ทำง” หมำยควำมว่ำ ให้ผูข้ บั รถระมัดระวังและให้ทำงแก่รถหรือ
คนเดินเท้ำบนทำงขวำงข้ำงหน้ำผ่ำนไปก่อน เมื่อเห็นว่ำปลอดภัยและไม่เป็ นกำรกีดขวำง
กำรจรำจรทีบ่ ริเวณทำงแยกนัน้ แล้ว จึงให้เคลื่อนรถผ่ำนไปได้ดว้ ยควำมระมัดระวัง
(๓) ป้ ำย “ให้รถสวนทำงมำก่อน” หมำยควำมว่ำ ให้ผขู้ บั รถหยุดรถ รอให้รถที่
กำลังสวนทำงมำผ่ำนไปก่อน ถ้ำมีรถข้ำงหน้ำหยุดรออยู่ ก่อน ก็ให้หยุดรอถัดต่อกันมำ
ตำมลำดับ เมื่อรถทีส่ วนทำงมำได้ผ่ำนไปหมดแล้ว จึงเคลื่อนรถผ่ำนไปได้
(๔) ป้ ำย “ห้ำมแซง” หมำยควำมว่ำ ห้ำมมิให้ผใู้ ดขับรถแซงรถคันอื่นในเขตทำง
ทีต่ ดิ ตัง้ ป้ ำย
(๕) ป้ ำย “ห้ำมเข้ำ” หมำยควำมว่ำ ห้ำมมิให้ผใู้ ดขับรถเข้ำไปในทำงทีต่ ดิ ตัง้ ป้ ำย
(๖) ป้ ำย “ห้ำมกลับรถ” หมำยควำมว่ำ ห้ำมมิให้ผู้ใดกลับรถไม่ว่ำด้วยวิธใี ด ๆ
ในเขตทำงทีต่ ดิ ตัง้ ป้ ำย
(๗) ป้ ำย “ห้ำมเลีย้ วซ้ำย” หมำยควำมว่ำ ห้ำมมิให้ผขู้ บั รถเลีย้ วรถไปทำงซ้ำย
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(๘) ป้ ำย “ห้ำมเลีย้ วขวำ” หมำยควำมว่ำ ห้ำมมิให้ผขู้ บั รถเลีย้ วรถไปทำงขวำ
(๙) ป้ ำย “ห้ำมรถยนต์” หมำยควำมว่ำ ห้ำมมิให้ผูใ้ ดขับรถยนต์ผ่ำนเข้ำไปใน
เขตทำงทีต่ ดิ ตัง้ ป้ ำย
(๑๐) ป้ ำย “ห้ำมรถบรรทุ ก ” หมำยควำมว่ ำ ห้ำมมิให้ผู้ใดขับ รถบรรทุ ก ผ่ำ น
เข้ำไปในเขตทำงทีต่ ดิ ตัง้ ป้ ำย
(๑๑) ป้ ำย “ห้ำมรถจักรยำนยนต์” หมำยควำมว่ำ ห้ำมมิให้ผู้ใดขับรถจักรยำนยนต์
ผ่ำนเข้ำไปในเขตทำงทีต่ ดิ ตัง้ ป้ ำย
(๑๒) ป้ ำย “ห้ำมรถพ่วง” หมำยควำมว่ำ ห้ำมมิให้ผู้ใดขับรถลำกจูงที่ลำกจูง
รถพ่วงผ่ำนเข้ำไปในเขตทำงทีต่ ดิ ตัง้ ป้ ำย
(๑๓) ป้ ำ ย “ห้ำมรถจัก รยำน” หมำยควำมว่ำ ห้ำมมิให้ผู้ใดขับ ขีร่ ถจักรยำน
ผ่ำนเข้ำไปในเขตทำงทีต่ ดิ ตัง้ ป้ ำย
(๑๔) ป้ ำย “ห้ำมรถสำมล้อ” หมำยควำมว่ำ ห้ำมมิให้ผใู้ ดขับขีร่ ถสำมล้อผ่ำนเข้ำไป
ในเขตทำงทีต่ ดิ ตัง้ ป้ ำย
(๑๕) ป้ ำย “ห้ำมรถยนต์สำมล้อ” หมำยควำมว่ำ ห้ำมมิให้ผใู้ ดขับขีร่ ถยนต์สำมล้อ
ผ่ำนเข้ำไปในเขตทำงทีต่ ดิ ตัง้ ป้ ำย
(๑๖) ป้ ำย “ห้ำมรถจักรยำนยนต์และรถยนต์” หมำยควำมว่ำ ห้ำมมิให้ผใู้ ดขับขี่
รถจักรยำนยนต์หรือรถยนต์ ผ่ำนเข้ำไปในเขตทำงทีต่ ดิ ตัง้ ป้ ำย
(๑๗) ป้ ำย “ห้ำมรถจักรยำน รถสำมล้อ และรถจักรยำนยนต์ ” หมำยควำมว่ำ
ห้ำมมิให้ผู้ใดขับขี่รถจักรยำน รถสำมล้อ หรือรถจักรยำนยนต์ ผ่ำนเข้ำไปในเขตทำง
ทีต่ ดิ ตัง้ ป้ ำย
(๑๘) ป้ ำย “ห้ำมล้อเลื่อนลำกเข็น ” หมำยควำมว่ำ ห้ำมมิให้ผู้ใดลำกหรือเข็น
ล้อเลื่อน ผ่ำนเข้ำไปในเขตทำงทีต่ ดิ ตัง้ ป้ ำย
(๑๙) ป้ ำย “ห้ำมรถแทรกเตอร์” หมำยควำมว่ำ ห้ำมมิให้ผู้ใดขับรถแทรกเตอร์
ผ่ำนเข้ำไปในเขตทำงทีต่ ดิ ตัง้ ป้ ำย
(๒๐) ป้ ำย “ห้ำมใช้เสียง” หมำยควำมว่ำ ห้ำมมิให้ผู้ใดใช้เสียงสัญญำณหรือ
ทำให้เกิดเสียงทีก่ ่อกำรรบกวนใด ๆ ในเขตทำงทีต่ ดิ ตัง้ ป้ ำย
(๒๑) ป้ ำย “ห้ำมจอดรถ” หมำยควำมว่ำ ห้ำมมิให้ผใู้ ดจอดรถในเขตทำงทีต่ ดิ ตัง้
ป้ ำยนัน้ เว้นแต่กำรหยุดรับส่งคนหรือสิง่ ของชัวขณะ
่
ซึง่ จะต้องกระทำโดยมิชกั ช้ำ
(๒๒) ป้ ำย “ห้ำมหยุดรถ” หมำยควำมว่ำ ห้ำมมิให้ผใู้ ดหยุดรถหรือจอดรถเพื่อรับ
หรือส่งคนหรือสิง่ ของ หรือทำธุรกิจใด ๆ ในเขตทำงทีต่ ดิ ตัง้ ป้ ำย
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(๒๓) ป้ ำย “หยุ ด ตรวจ” หมำยควำมว่ ำ ให้ ผู้ข บั รถหยุ ด รถที่ป้ ำ ยนี้ เพื่อ ให้
เจ้ำหน้ ำที่ต รวจและให้เคลื่อนรถต่ อไปได้เมื่อได้รบั อนุ ญ ำตจำกเจ้ำหน้ ำที่ผู้ต รวจแล้ว
เท่ำนัน้
(๒๔) ป้ ำย “จำกัดควำมเร็ว” หมำยควำมว่ำ ห้ำมมิให้ผขู้ บั รถใช้ควำมเร็วเกินกว่ำ
ตัวเลขทีก่ ำหนดในป้ ำยเป็ นกิโลเมตรต่อชัวโมงในเขตทำงที
่
ต่ ดิ ตัง้ ป้ ำย
(๒๕) ป้ ำย “จำกัดน้ ำหนัก” หมำยควำมว่ำ ห้ำมมิให้ผู้ใดขับรถทีม่ นี ้ ำหนักเกินกว่ำ
ที่ก ำหนด หรือ เมื่อ รวมน้ ำ หนั ก รถกับ น้ ำหนั ก บรรทุ ก เกิน กว่ ำ ที่ก ำหนดไว้เป็ น “ตัน ”
ตำมจำนวนเลขในป้ ำย เข้ำไปในเขตทำงทีต่ ดิ ตัง้ ป้ ำย
(๒๖) ป้ ำย “จำกัดควำมกว้ำง” หมำยควำมว่ำ ห้ำมมิให้ผใู้ ดขับรถทีม่ ขี นำดกว้ำง
รวมทัง้ สิง่ ของที่บรรทุกเกินกว่ำที่กำหนดเป็ น “เมตร” ตำมจำนวนเลขในป้ ำย เข้ำไปใน
เขตทำงทีต่ ดิ ตัง้ ป้ ำย
(๒๗) ป้ ำย “จำกัด ควำมสูง ” หมำยควำมว่ำ ห้ำมมิให้ผู้ใดขับ รถที่มี ควำมสูง
รวมทัง้ สิง่ ของที่บรรทุกเกินกว่ำที่กำหนดเป็ น “เมตร” ตำมจำนวนเลขในป้ ำย เข้ำไปใน
เขตทำงทีต่ ดิ ตัง้ ป้ ำย
(๒๘) ป้ ำย “ให้ชดิ ซ้ำย” หมำยควำมว่ำ ให้ผขู้ บั รถขับรถไปทำงด้ำนซ้ำยของป้ ำย
(๒๙) ป้ ำย “ให้ชดิ ขวำ” หมำยควำมว่ำ ให้ผขู้ บั รถขับรถไปทำงด้ำนขวำของป้ ำย
(๓๐) ป้ ำย “ให้รถเดินทำงเดียว” หมำยควำมว่ำ ทำงทีต่ ดิ ตัง้ ป้ ำยเป็ นทำงเดินรถ
ทำงเดียว ห้ำมมิให้ผใู้ ดขับรถสวนทำงกัน
(๓๑) ป้ ำ ย “รถเดิน ทำงเดีย วไปทำงซ้ำย” หมำยควำมว่ ำ ทำงข้ำ งหน้ ำ เป็ น
ทำงเดินรถทำงเดียว ให้ขบั รถเลีย้ วไปทำงซ้ำยแต่ทำงเดียว ห้ำมมิให้เลีย้ วขวำหรือตรงไป
(๓๒) ป้ ำย “รถเดิน ทำงเดีย วไปทำงขวำ” หมำยควำมว่ ำ ทำงข้ำ งหน้ ำ เป็ น
ทำงเดินรถทำงเดียว ให้ขบั รถเลีย้ วไปทำงขวำ ห้ำมมิให้เลีย้ วซ้ำยหรือตรงไป
(๓๓) ป้ ำ ย “ให้เ ลี้ย วซ้ำ ย” หมำยควำมว่ำ ให้ผู ้ข บั รถเลี้ย วรถไปทำงซ้ำ ย
แต่ทำงเดียว ห้ำมมิให้เลีย้ วขวำหรือตรงไป
(๓๔) ป้ ำ ย “ให้เ ลี้ย วขวำ” หมำยควำมว่ำ ให้ผู ้ข บั รถเลี้ย วรถไปทำงขวำ
แต่ทำงเดียว ห้ำมมิให้เลีย้ วซ้ำยหรือตรงไป
(๓๕) ป้ ำย “วงเวียน” หมำยควำมว่ำ ให้ผขู้ บั รถขับรถวนไปทำงซ้ำยของวงเวียน
และผู ้ข บั รถที ่เ ริม่ จะเข้ำ สู ่ท ำงรอบบริเ วณวงเวีย นต้อ งหยุด ให้ส ทิ ธิแ ก่ร ถที ่แ ล่น
อยู่ในทำงรอบวงเวียนผ่ำนไปก่อน ห้ำมขับรถแทรกหรือตัดหน้ำหรือหยุดกีดขวำงรถทีอ่ ยู่
ในเขตทำงรอบบริเวณวงเวียน
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(๓๖) ป้ ำย “สุดเขตบังคับ” หมำยควำมว่ำ หมดเขตบังคับตำมควำมหมำยของ
ป้ ำยบังคับทีไ่ ด้ตดิ ตัง้ ไว้ก่อนทีจ่ ะถึงป้ ำยนี้
ข้อ ๕ ป้ ำยบังคับถ้ำจะใช้บงั คับเฉพำะบำงเวลำหรือเฉพำะเขตบำงตอนหรือ
มีขอ้ จำกัดหรือข้อยกเว้นบำงประกำร ก็ให้ใช้แผ่นป้ ำยแบบสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ำพื้นป้ ำยสีขำว
เส้น ขอบป้ ำ ยสีด ำ เขีย นข้อ ควำมภำษำไทยหรือ ภำพลู ก ศรลงในแผ่ น ป้ ำ ยด้ว ยสีด ำ
แล้วใช้แผ่นป้ ำยนี้ตดิ ไว้ใต้แผ่นป้ ำยบังคับ
ถ้ำใช้แ ผ่น ป้ ำ ยสีข ำวมีภ ำพลูก ศรสีดำ ติด ไว้ใต้ป้ ำยบังคับ ให้ห มำยควำมว่ำ
ป้ ำยนัน้ ใช้บงั คับเฉพำะเขตทำงตำมทีล่ กู ศรชี้
ข้อ ๖ ป้ ำยเตือน คือป้ ำยที่ใช้เพื่อเตือนผู้ขบั รถให้ทรำบล่วงหน้ ำถึงอันตรำย
ที่อ ำจจะเกิด ขึ้น จำกสภำพทำงข้ำ งหน้ ำ หรือ สภำวะอย่ ำ งอื่น ที่อ ำจจะเกิด ขึ้น ได้ต ำม
ควำมหมำยของแผ่น ป้ ำยนัน้ และให้ติด ตัง้ ไว้ในเขตทำงหลวงที่อำจเกิดอันตรำย หรือ
อุบตั เิ หตุขน้ึ ได้ ณ ทีซ่ ง่ึ ผูข้ บั รถมองเห็นได้โดยชัดเจน
ป้ ำยเตือนมี ๒ ชนิด คือ
(๑) ป้ ำยเตือนทัวไป
่ เป็ นป้ ำยสีเหลือง เส้นขอบป้ ำยสีดำ มีรูปหรือเครื่องหมำย
หรือข้อควำมสีดำ
(๒) ป้ ำยเตื อ นในงำนก่ อ สร้ำ ง เป็ นป้ ำยสีแ สด เส้น ขอบป้ ำยสีด ำ มีรูป หรือ
เครื่องหมำย หรือข้อควำมสีดำ
ข้อ ๗ ป้ ำยเตือนทัวไปให้
่
มีรูปแบบและสีตำมภำพตัวอย่ำงที่กำหนดในแบบ
ทล. ๒ ท้ำยกฎกระทรวงนี้ และมีควำมหมำย ดังต่อไปนี้
(๑) ป้ ำย “ทำงโค้งต่ำง ๆ” หมำยควำมว่ำ ทำงข้ำงหน้ำเป็ นทำงโค้งตำมลักษณะ
เครื่องหมำยลูกศรในป้ ำย
(๒) ป้ ำย “วงเวียนข้ำงหน้ำ” หมำยควำมว่ำ ทำงข้ำงหน้ำเป็ นทำงแยกมีวงเวียน
(๓) ป้ ำย “ทำงแยก” หมำยควำมว่ำ ทำงข้ำงหน้ ำเป็ น ทำงแยกตำมลัก ษณะ
เครื่องหมำยในป้ ำย
(๔) ป้ ำ ย “หยุด ข้ำ งหน้ ำ ” หมำยควำมว่ำ ทำงข้ำ งหน้ ำ มีป้ ำ ยหยุด ติด ตั ง้ อยู่
ให้ผู้ขบั รถเตรียมพร้อมทีจ่ ะหยุดรถได้ทนั ที เมื่อขับรถถึงป้ ำยหยุด
(๕) ป้ ำย “สัญญำณไฟ” หมำยควำมว่ ำ ทำงข้ำงหน้ ำมีสญ
ั ญำณไฟติดตัง้ อยู่
ให้ผู้ขบั รถเตรียมพร้อมทีจ่ ะหยุดรถได้ทนั ที
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(๖) ป้ ำ ย “ทำงข้ำ มรถไฟมีเ ครื่อ งกัน้ ทำง” หมำยควำมว่ำ ทำงข้ำ งหน้ ำ มี
ทำงรถไฟตัดผ่ำนและมีรวั ้ หรือมีเครื่องกีดขวำงกัน้ ทำง
(๗) ป้ ำย “ทำงข้ำมรถไฟไม่มเี ครื่อ งกัน้ ทำง” หมำยควำมว่ำ ทำงข้ำงหน้ำ มี
ทำงรถไฟตัดผ่ำนและไม่มเี ครื่องกัน้ ทำง
(๘) ป้ ำย “ช่องจรำจรลดลง” หมำยควำมว่ำ ทำงข้ำงหน้ำจำนวนช่องจรำจรลดลง
จำกบริเวณทีต่ ดิ ตัง้ ป้ ำย ตำมลักษณะเครื่องหมำยในป้ ำย
(๙) ป้ ำย “ทำงแคบลง” หมำยควำมว่ำ ทำงข้ำงหน้ ำแคบลงกว่ำทำงที่ก ำลัง
เดินรถอยู่ รถสวนกันไม่สะดวก
(๑๐) ป้ ำย “สะพำนแคบ” หมำยควำมว่ำ ทำงข้ำงหน้ำมีสะพำนแคบ รถสวนกัน
ไม่สะดวก
(๑๑) ป้ ำ ย “ช่อ งลอดต่ ำ ” หมำยควำมว่ำ ทำงข้ำ งหน้ำ มีช่อ งลอดต่ ำ รถที่มี
ควำมสูงรวมทัง้ สิง่ ของทีบ่ รรทุกเกินตัวเลขเป็ นเมตรบนป้ ำยผ่ำนไปไม่ได้
(๑๒) ป้ ำย “สะพำนเปิ ดได้” หมำยควำมว่ำ ทำงข้ำงหน้ ำมีสะพำนที่สำมำรถ
เปิ ดให้เรือลอดได้
(๑๓) ป้ ำ ย “ทำงลื่น ” หมำยควำมว่ำ ทำงข้ำ งหน้ำ ผิว ทำงลื่น เมื่อ ทำงเปี ย ก
กำรขับรถเร็วในขณะทีผ่ วิ ทำงเปี ยกอำจทำให้รถลื่นไถลออกนอกทำงหรือชนกับรถอื่นได้
(๑๔) ป้ ำย “รถกระโดด” หมำยควำมว่ำ ทำงข้ำงหน้ำมีกำรเปลี่ยนระดับอย่ำง
กระทันหัน อำจทำให้เกิดอันตรำยในกำรขับรถได้
(๑๕) ป้ ำย “ทำงขรุขระ” หมำยควำมว่ำ ทำงข้ำงหน้ำมีผวิ ทำงขรุขระมำก มีหลุม
มีบ่อ หรือเป็ นสันติดต่อกัน
(๑๖) ป้ ำย “ทำงร่วน” หมำยควำมว่ำ ทำงข้ำงหน้ำวัสดุผวิ ทำงหลุดกระเด็นเมื่อมี
รถผ่ำนด้วยควำมเร็วสูง
(๑๗) ป้ ำย “ทำงขึน้ ลำดชัน” หมำยควำมว่ำ ทำงข้ำงหน้ำเป็ นทำงลำดชันขึน้ ทีส่ งู
(๑๘) ป้ ำย “ทำงลงลำดชัน ” หมำยควำมว่ำ ทำงข้ำงหน้ำเป็ น ทำงลงลำดชัน
กำรขับรถลงอย่ำงเร็วหรือปลดเกียร์ว่ำงหรือดับเครื่องยนต์อำจทำให้ผู้ ขบั รถไม่สำมำรถ
ควบคุมรถได้
(๑๙) ป้ ำย “ทำงคู่ขำ้ งหน้ำ” หมำยควำมว่ำ ทำงข้ำงหน้ำเป็ นทำงคู่ มีเกำะหรือ
สิง่ อื่นใดแบ่งกำรจรำจรออกเป็ นสองทำง ไปทำงหนึ่งมำทำงหนึ่ง
(๒๐) ป้ ำย “สิน้ สุดทำงคู่” หมำยควำมว่ำ ทำงข้ำงหน้ำเป็ นทำงร่วมที่ไม่มเี กำะ
หรือสิง่ อื่นใดแบ่งกำรจรำจร
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(๒๑) ป้ ำย “รถวิง่ สวนทำง” หมำยควำมว่ำ ทำงตอนนัน้ เป็ นทำงสองช่องจรำจร
ทีม่ รี ถวิง่ สวนทำง
(๒๒) ป้ ำ ย “ทำงร่ว ม” หมำยควำมว่ำ ทำงข้ำงหน้ ำจะมีรถเข้ำ มำร่ ว มไปใน
ทิศทำงเดียวกันจำกทำงซ้ำยหรือทำงขวำตำมลักษณะเครื่องหมำยในป้ ำย
(๒๓) ป้ ำ ย “คนข้ำมทำง” หมำยควำมว่ ำ ทำงข้ำงหน้ ำมีท ำงคนข้ำม หรือ มี
หมู่บำ้ นทีม่ คี นข้ำมทำงเสมอ
(๒๔) ป้ ำย “โรงเรียน ระวังเด็ก” หมำยควำมว่ำ ทำงข้ำงหน้ำมีโรงเรียนอยู่ขำ้ งทำง
(๒๕) ป้ ำย “ระวังสัตว์” หมำยควำมว่ำ ทำงข้ำงหน้ำเป็ นบริเวณทีม่ สี ตั ว์เลีย้ งอยู่
ข้ำงหน้ำ สัตว์เลีย้ งเหล่ำนัน้ อำจเดินขึน้ มำบนทำงหรือข้ำมทำง
(๒๖) ป้ ำ ย “เครื่อ งหมำยลูก ศรคู่” หมำยควำมว่ำ มีเกำะหรือ สิง่ กีด ขวำงอยู่
กลำงทำงจรำจร ยวดยำนสำมำรถผ่ำนไปได้ทงั ้ ทำงซ้ำยและทำงขวำของป้ ำย
(๒๗) ป้ ำย “เครื่องหมำยลูกศรขนำดใหญ่ ” หมำยควำมว่ำ ทำงตอนนัน้ มีกำร
เปลีย่ นแนวทำงในแนวรำบอย่ำงทันทีทนั ใด ตำมทิศทำงของหัวลูกศร
(๒๘) ป้ ำย “อุบตั เิ หตุขำ้ งหน้ำ” หมำยควำมว่ำ ทำงข้ำงหน้ำมีอุบตั ิเหตุเกิดขึน้
อำจมียวดยำนหรือสิง่ อื่นกีดขวำงทำงจรำจร
(๒๙) ป้ ำย “ใช้เกียร์ต่ ำ” หมำยควำมว่ำ ทำงข้ำงหน้ำเป็ นทำงลำดชันลงอำจเกิด
อันตรำยถ้ำรถแล่นเร็ว กำรใช้เกียร์ต่ำจะช่วยให้รถแล่นด้วยควำมเร็วพอเหมำะ
(๓๐) ป้ ำ ย “ควำมเร็ว ” หมำยควำมว่ ำ ทำงข้ำ งหน้ ำผู้ข ับ ขี่ย วดยำนควรใช้
ควำมเร็วไม่เกินตัวเลขในป้ ำยเป็ นกิโลเมตรต่อชัวโมง
่
ถ้ำใช้ควำมเร็วมำกกว่ำนัน้ อำจเกิด
อันตรำยได้ ป้ ำยเตือนควำมเร็วใช้ตดิ ตัง้ ควบคู่กบั ป้ ำยเตือนอื่น ๆ
(๓๑) ป้ ำ ย “เขตห้ำ มแซง” ใช้ต ิด ตัง้ ทำงด้ำ นขวำของทำง หมำยควำมว่ำ
ทำงตอนนัน้ มีระยะมองเห็นจำกัด ผู้ขบั รถไม่สำมำรถมองเห็นรถที่สวนมำในระยะที่จะ
แซงรถอื่นได้
ข้อ ๘ ป้ ำยเตือนในงำนก่อสร้ำงให้มรี ูปแบบและสีตำมภำพตัวอย่ำงที่กำหนด
ในแบบ ทล. ๓ ท้ำยกฎกระทรวงนี้ และมีควำมหมำย ดังต่อไปนี้
(๑) ป้ ำย “ทำงเบีย่ งซ้ำย” หมำยควำมว่ำ ทำงข้ำงหน้ำมีกำรก่อสร้ำงทำงหลวง
กำรจรำจรจะต้องเปลีย่ นแนวทำงไปใช้ทำงเบีย่ ง หรือทำงชัวครำวทำงด้
่
ำนซ้ำย
(๒) ป้ ำย “ทำงเบี่ยงขวำ” หมำยควำมว่ำ ทำงข้ำงหน้ำมีกำรก่อสร้ำงทำงหลวง
กำรจรำจรจะต้องเปลีย่ นแนวทำงไปใช้ทำงเบีย่ ง หรือทำงชัวครำวทำงด้
่
ำนขวำ
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(๓) ป้ ำย “เครื่องจักรกำลัง ทำงำน” หมำยควำมว่ำ ทำงข้ำงหน้ ำมีเครื่องจัก ร
กำลังทำงำนอยู่ขำ้ งทำง และล้ำเข้ำมำในผิวจรำจร หรือใกล้ผวิ จรำจรเป็ นครัง้ ครำว
(๔) ป้ ำย “คนทำงำน” หมำยควำมว่ำ ทำงข้ำงหน้ำมีคนงำนกำลังทำงำนอยู่บน
ผิวจรำจร หรือใกล้ชดิ กับผิวจรำจร
(๕) ป้ ำย “สำรวจทำง” หมำยควำมว่ำ ทำงข้ำงหน้ ำมีเจ้ำหน้ ำที่กำลังท ำกำร
สำรวจทำงอยู่บนผิวจรำจร หรือใกล้ชดิ กับผิวจรำจร
(๖) ป้ ำยเตือนในงำนก่อสร้ำงอื่น ๆ ซึ่งเป็ นป้ ำยสี่เหลี่ยมผืนผ้ำพื้นป้ ำยสีแสด
และมีขอ้ ควำมเป็ นตัวอักษรสีดำ ให้มคี วำมหมำยตำมข้อควำมนัน้ ๆ
ข้อ ๙ ป้ ำยแนะนำ คือ ป้ ำยที่ใช้เพื่อแนะนำผู้ข ับรถให้เดินทำงไปสู่จุดหมำย
ปลำยทำงได้ถูกต้องหรือให้ควำมรู้อ่นื ๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ ขบั รถตำมควำมหมำย
ของแผ่นป้ ำยนัน้
ป้ ำยแนะนำมีลกั ษณะเป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั หรือสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ำ
ป้ ำยแนะนำมี ๒ ชนิด คือ
(๑) ชนิดพืน้ ป้ ำยสีขำว มีขอ้ ควำม เครื่องหมำย หรือรูปสีดำ
(๒) ชนิดพืน้ ป้ ำยสีเขียวหรือสีน้ำเงิน มีขอ้ ควำม เครื่องหมำย หรือรูปสีขำว
เครื่องหมำยจรำจร
ข้อ ๑๐ เครื่อ งหมำยจรำจร ได้ แ ก่ เครื่อ งหมำยควบคุ ม กำรจรำจรที่ ใช้ สี
หมุดโลหะ กระเบือ้ งเคลือบ วัสดุสะท้อนแสง หรือวัตถุอ่นื ทีใ่ ช้แทนกันได้ ทำ ตอกหรือฝั งไว้ท่ี
ผิวทำงหรือขอบทำง
เครื่องหมำยจรำจรมี ๔ ประเภท คือ
๑. เส้นแสดงช่องจรำจร
๒. เส้นขวำงแนวจรำจร
๓. เครื่องหมำยและข้อควำมบนพืน้ ทำง
๔. เครื่องหมำยบนขอบทำง
เครื่องหมำยจรำจรเป็ นเครื่องหมำยบังคับกำรจรำจรบนทำงหลวง
ข้อ ๑๑ เส้น แสดงช่ อ งจรำจร ได้แ ก่ เส้น ซึ่ง ทอดไปตำมควำมยำวของทำง
ซึง่ แบ่งทำงจรำจรเป็ นช่องจรำจร ให้ผขู้ บั รถเดินรถอยู่ภำยในช่องจรำจร ทัง้ นี้ ให้มรี ูปแบบ
และสีตำมภำพตัวอย่ำงทีก่ ำหนดในแบบ ทล. ๔ ท้ำยกฎกระทรวงนี้
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เส้นแสดงช่องจรำจรมีควำมหมำย ดังต่อไปนี้
(๑) เส้น “ทึบสีเหลือง” ไม่ว่ำจะเป็ นเส้นเดีย่ วหรือเส้นคู่ หมำยควำมว่ำ ให้ผู้ขบั รถ
เดินรถทำงด้ำนซ้ำยของเส้น ห้ำมมิให้ขบั รถแซงขึน้ หน้ำรถคันอื่นล้ำเส้นออกไปทำงขวำ
(๒) เส้น “ประสีเหลือง” หมำยควำมว่ำ ให้ผู้ขบั รถเดินรถทำงด้ำนซ้ำยของเส้น
เว้นแต่ในกรณีทต่ี อ้ งกำรแซงขึน้ หน้ำรถคันอื่น
(๓) เส้น “ทึบ คู่ ก ับ เส้น ประสีเหลือ ง” หมำยควำมว่ ำ ให้ ผู้ ข ับ รถปฏิบ ัติต ำม
ควำมหมำยของเส้นทีอ่ ยู่ทำงซ้ำย
(๔) เส้น “ทึบสีขำว” หมำยควำมว่ำ ห้ำ มมิให้ผู้ใดขับรถคร่อมเส้นหรือเปลี่ย น
ช่องจรำจร
(๕) เส้น “ประสีขำว” หมำยควำมว่ำ ห้ำมมิให้ผู้ใดขับรถคร่อมเส้น แต่สำมำรถ
เปลีย่ นช่องจรำจรได้
ข้อ ๑๒ เส้นขวำงแนวจรำจร ได้แก่ เส้นสีขำวขวำงทำงจรำจรหรือช่องจรำจร
ตำมภำพตัวอย่ำงทีก่ ำหนดในแบบ ทล. ๕ ท้ำยกฎกระทรวงนี้
เส้นขวำงแนวจรำจรมีควำมหมำย ดังต่อไปนี้
(๑) เส้น “หยุด” ได้แก่ เส้นทึบสีขำวขวำงแนวจรำจร ซึ่งหมำยควำมว่ำ เมื่อมี
ป้ ำยจรำจร เครื่อ งหมำยจรำจรหรือ สัญ ญำณจรำจรบังคับ ให้ผู้ข บั รถหยุ ด รถ ผู้ขบั รถ
จะต้องหยุดรถก่อนถึงเส้นหยุด โดยไม่ล้ำเส้นออกไป
(๒) เส้น “ให้ทำง” ได้แก่ เส้นประสีขำวขวำงแนวจรำจร ซึง่ หมำยควำมว่ำ ให้ผขู้ บั รถ
ขับให้ชำ้ ลงและให้ทำงแก่รถหรือคนเดินเท้ำบนทำงขวำงข้ำงหน้ำผ่ำนไปก่อน เมื่อเห็นว่ำ
ปลอดภัยและไม่เป็ นกำรกีดขวำงกำรจรำจรในบริเวณนัน้ แล้ว จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้
(๓) เส้น “ทำงข้ำม” มี ๒ ลักษณะ คือ
(ก) “ทำงม้ำลำย” ได้แก่ แถบสีขำวหลำย ๆ แถบ ประกอบเป็ นทำงคนข้ำม
ขวำงแนวจรำจร หมำยควำมว่ำ ให้ผขู้ บั รถขับรถให้ชำ้ ลงและพร้อมทีจ่ ะหยุดได้ทนั ท่วงที
เมื่อมีคนเดินข้ำมทำง ณ ทำงข้ำมนัน้ กำรหยุดรถจะต้องไม่ให้ล้ำเข้ำไปในเขตทำงคนข้ำม
เมื่อคนเดินข้ำมทำงโดยปลอดภัยแล้ว จึงจะเคลื่อนรถต่อไปได้
(ข) “แนวคนข้ำ ม” ได้แ ก่ เส้น ทึบ สองเส้น ขนำนกัน ขวำงแนวจรำจร
ใช้บงั คับเช่นเดียวกับทำงม้ำลำยต่ อเมื่อมีสญ
ั ญำณไฟกระพริบหรือกำรควบคุมจรำจร
อย่ำงอื่น
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ข้อ ๑๓ เครื่องหมำยและข้อควำมบนพื้น ทำง ได้แ ก่ เครื่อ งหมำยตำมภำพ
ตัวอย่ำงทีก่ ำหนดในแบบ ทล. ๖ ท้ำยกฎกระทรวงนี้ ซึง่ มีควำมหมำย ดังต่อไปนี้
(๑) เครื่อ งหมำย “ลูก ศร” คือ เครื่อ งหมำยแสดงทิศ ทำงจรำจรให้รถตรงไป
เลี้ยวซ้ำยเลี้ยวขวำ ย้อนกลับหรือร่ วมกัน เมื่อปรำกฏอยู่ในช่ องจรำจรใด หมำยควำมว่ ำ
ให้ผู้ขบั รถทีอ่ ยู่ในช่องจรำจรปฏิบตั ติ ำมเครื่องหมำยในช่องจรำจรนัน้
(๒) ข้อควำม “หยุด” เมื่อปรำกฏอยู่ในช่องจรำจรใด หมำยควำมว่ำ ให้ผู้ขบั รถ
ในช่องจรำจรนัน้ ปฏิบตั ติ ำมควำมหมำยเช่นเดียวกับป้ ำย “หยุด”
(๓) ข้อควำมอื่น ๆ บนผิวทำง เช่น “ลดควำมเร็ว” และ “ขับช้ำ ๆ” หมำยควำม
ว่ำ ให้ผขู้ บั รถปฏิบตั ติ ำมข้อควำมนัน้ ๆ
ข้อ ๑๔ เครื่อ งหมำยบนขอบทำง ได้แ ก่ เครื่อ งหมำยตำมภำพตัว อย่ ำ งที่
กำหนดในแบบ ทล. ๗ ท้ำยกฎกระทรวงนี้ ซึง่ มีควำมหมำย ดังต่อไปนี้
(๑) เครื่องหมำย “ห้ำมจอดรถเว้นแต่หยุดรับ - ส่งชัวขณะ”
่
คือเส้นสีขำวสลับเหลือง
แสดงที ่ข อบทำง หมำยควำมว่ำ ห้ำ มมิใ ห้ผู ้ใ ดจอดรถทุก ชนิด ระหว่ำ งแนวนั น้
เว้นแต่กำรหยุดรับ - ส่งคนหรือสิง่ ของชัวขณะ
่
ซึง่ ต้องกระทำโดยมิชกั ช้ำ
(๒) เครื่องหมำย “ห้ำมหยุดรถหรือจอดรถ” คือเส้นสีขำวสลับแดงแสดงทีข่ อบทำง
หมำยควำมว่ำ ห้ำมมิให้ผใู้ ดหยุดรถหรือจอดรถทุกชนิดตรงแนวเส้นนั น้ เพื่อรับหรือส่งคน
หรือสิง่ ของหรือทำธุรกิจใด ๆ
สัญญำณจรำจร
ข้อ ๑๕ สัญ ญำณจรำจร ได้แ ก่ เครื่ อ งหมำยควบคุ ม กำรจรำจรที่เ ป็ น
โคมสัญญำณไฟจรำจรหรือสัญญำณทีเ่ จ้ำหน้ำทีแ่ สดงให้ผขู้ บั รถปฏิบตั ิ
สัญญำณจรำจรทีใ่ ช้ควบคุมกำรจรำจรบนทำงหลวงมี ๒ ประเภท คือ
(๑) สัญญำณไฟ
(๒) สัญญำณธง
ข้อ ๑๖ สัญญำณไฟ ได้แก่โคมสัญญำณไฟที่ใช้ควบคุมกำรจรำจร ติดตัง้ หรือ
ทำให้ปรำกฏไว้ในทำงหลวงในลักษณะที่ผู้ขบั รถมองเห็นได้โดยชัดเจน โคมสัญ ญำณ
ไฟจรำจรประกอบด้วยดวงโคมอย่ำงน้ อยสำมดวงโดยมีโคมสัญ ญำณไฟจรำจรสีแดง
อยู่ตอนบน โคมสัญญำณไฟจรำจรสีเหลืองอำพันอยู่ตอนกลำง และโคมสัญญำณไฟจรำจร
สีเขียวอยู่ตอนล่ำง ในบำงกรณีอำจมีโคมสัญญำณไฟจรำจรลูกศรสีเขียวประกอบได้
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โคมสัญญำณไฟจรำจรตำมวรรคหนึ่ง มีควำมหมำย ดังต่อไปนี้
(๑) “โคมสัญญำณไฟจรำจรสีแดง” หมำยควำมว่ำ ให้ผู้ขบั รถหยุดรถ เว้นแต่
เมื่อมีสญ
ั ญำณไฟสีเขียวเป็ นรูปลูกศรปรำกฏอยู่ดว้ ย ก็ให้ขบั รถผ่ำนไปได้เฉพำะในทิศทำง
ตำมลูกศรนัน้
(๒) “โคมสัญญำณไฟจรำจรสีเขีย ว” หมำยควำมว่ำ ให้ผขู้ บั รถขับรถผ่ำนไปได้
แต่ ในกรณี ท่สี ญ
ั ญำณไฟสีเขียวเป็ นรูปลูกศร จะขับรถผ่ำนไปได้เฉพำะในทิศทำงตำม
ลูกศรเท่ำนัน้
(๓) “โคมสัญญำณไฟจรำจรสีเหลืองอำพัน ” หมำยควำมว่ำ ให้ผู้ขบั รถเตรียม
หยุดรถ เว้นแต่ในขณะทีส่ ญ
ั ญำณไฟสีเขียวเปลีย่ นเป็ นสีเหลืองอำพัน และผูข้ บั รถได้ขบั
รถเลยเส้นหยุดไปแล้ว ก็ให้ขบั รถผ่ำนไปได้
(๔) “โคมสัญญำณไฟจรำจรกระพริบสีเหลืองอำพัน ” หมำยควำมว่ำ ให้ผขู้ บั รถ
ลดควำมเร็วของรถลง และขับรถผ่ำนทำงนัน้ ไปด้วยควำมระมัดระวัง
(๕) “โคมสัญญำณไฟจรำจรกระพริบสีแดง” หมำยควำมว่ำ ให้ผขู้ บั รถหยุดรถรอ
เพื่อให้รถและคนเดินเท้ำบนทำงที่ขวำงข้ำงหน้ำผ่ำนไปก่อน เมื่อเห็นว่ำปลอดภัยและ
ไม่เป็ นกำรกีดขวำงกำรจรำจรในบริเวณนัน้ แล้ว ให้เคลื่อนรถต่อไปได้
ข้อ ๑๗ สัญญำณธง ได้แก่ สัญญำณทีเ่ จ้ำหน้ำทีแ่ สดงด้วยกำรยกธง
สัญญำณธงมีควำมหมำย ดังต่อไปนี้
(๑) เจ้ำหน้ำทีย่ กธงแดง หมำยควำมว่ำ ให้ผขู้ บั รถหยุดรถโดยไม่ให้กดี ขวำงทำงรถ
ทีส่ วนทำงมำ
(๒) เจ้ำหน้ำทีย่ กธงเขียว หมำยควำมว่ำ ให้ผขู้ บั รถขับรถผ่ำนไปได้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๒๔
พลเรือเอก อมร ศิรกิ ำยะ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจำกข้อ ๓ (๒) แห่ง
ประกำศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ บัญญัตใิ ห้
ออกกฎกระทรวงกำหนดกำรจัดทำป้ ำยจรำจร เครื่องหมำยจรำจร เครื่องหมำยสัญญำณ
หรือสัญญำณอื่น ขีดเส้น เขียนข้อควำม หรือเครื่องหมำยอื่นใด สำหรับกำรจรำจรบน
ทำงหลวงพิเ ศษ ทำงหลวงแผ่น ดิน ทำงหลวงจัง หวัด และทำงหลวงสัม ปทำนได้
จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕๔๗
อำศัย อำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ (๑) แห่ง พระรำชบัญ ญัต ิท ำงหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ยำนพำหนะ” หมำยควำมว่ำ รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ รถบรรทุก รถบรรทุก
คนโดยสำรและรถพ่วง
“รถยนต์” หมำยควำมว่ำ ยำนพำหนะตัง้ แต่ สำมล้อขึ้นไป และเดินด้วยกำลัง
เครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้ ำ หรือพลังงำนอื่น
“รถจัก รยำนยนต์ ” หมำยควำมว่ ำ ยำนพำหนะที่เดิน ด้ว ยก ำลัง เครื่อ งยนต์
กำลังไฟฟ้ ำ หรือพลังงำนอื่นและมีลอ้ ไม่เกินสองล้อ ถ้ำมีรถพ่วงข้ำงมีลอ้ เพิม่ อีกไม่เกิน
หนึ่งล้อ
“รถบรรทุก” หมำยควำมว่ำ รถยนต์ทส่ี ร้ำงขึน้ เพื่อใช้บรรทุกสิง่ ของหรือสัตว์
“รถบรรทุ ก คนโดยสำร” หมำยควำมว่ ำ รถยนต์ที่ส ร้ำ งขึ้น เพื่อ ใช้บ รรทุ ก
คนโดยสำรเกินเจ็ดคน
“รถพ่วง” หมำยควำมว่ำ ยำนพำหนะทีเ่ คลื่อนทีไ่ ปโดยใช้ยำนพำหนะอื่นลำกจูง
ข้อ ๒ อัตรำควำมเร็วของยำนพำหนะบนทำงหลวงชนบทมีดงั ต่อไปนี้
(๑) รถยนต์หรือรถจักรยำนยนต์ ให้ใช้ควำมเร็วไม่เกินชัวโมงละ
่
๙๐ กิโลเมตร
(๒) รถยนต์ขณะที่ลำกจูงรถพ่ วง หรือรถยนต์สำมล้อ ให้ใช้ควำมเร็วไม่เกิน
ชัวโมงละ
่
๖๐ กิโลเมตร
(๓) รถบรรทุ ก ที่มีน้ ำ หนั ก รถรวมทัง้ น้ ำ หนั ก บรรทุ ก เกิน ๑,๒๐๐ กิโลกรัม
ไม่ว่ำจะลำกจูงรถพ่วงด้วยหรือไม่กต็ ำม หรือรถบรรทุกคนโดยสำร ให้ใช้ควำมเร็วไม่เกิน
ชัวโมงละ
่
๘๐ กิโลเมตร
ข้อ ๓ ในเขตทำงที่มเี ครื่องหมำยจรำจรแสดงว่ำเป็ นเขตอันตรำย หรือเขตให้
ขับรถช้ำ ๆ ให้ลดควำมเร็ว และใช้ควำมระมัดระวังเพิม่ ขึน้ ตำมสมควร
๔๗

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๓๘ ก/หน้ำ ๖/๑๗ พฤษภำคม ๒๕๔๒

๘๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ข้อ ๔ ในกรณี ท่ีมีเครื่อ งหมำยจรำจรก ำหนดอัต รำควำมเร็ว ต่ ำ กว่ ำ อัต รำ
ทีก่ ำหนดไว้ในข้อ ๒ ให้ใช้ควำมเร็วไม่เกินอัตรำควำมเร็วทีก่ ำหนดไว้นนั ้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๔๒
พินิจ จำรุสมบัติ
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรฯ ปฏิบตั ริ ำชกำรแทน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย

๘๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุ ผ ลในกำรประกำศใช้ก ฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็ น กำรสมควร
กำหนดอัตรำควำมเร็วของยำนพำหนะบนทำงหลวงชนบทเพื่อควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิ ของประชำชน ประกอบกับมำตรำ ๕ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติทำงหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บญ
ั ญัติให้กำรกำหนดอัตรำควำมเร็วของยำนพำหนะต้องเป็ นไปตำม
ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๘๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๒)
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕๔๘
อำศัย อำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ (๑) แห่ง พระรำชบัญ ญัต ิท ำงหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ยำนพำหนะ” หมำยควำมว่ำ รถยนต์ รถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสำรและ
รถพ่วง
“รถยนต์ ” หมำยควำมว่ ำ ยำนพำหนะตัง้ แต่ ส่ีล้อ ขึ้น ไป และเดิน ด้ว ยก ำลัง
เครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้ ำ หรือพลังงำนอื่น
“รถบรรทุ ก ” หมำยควำมว่ำ รถยนต์ท่สี ร้ำงขึ้นเพื่อใช้บรรทุกสิง่ ของหรือสัต ว์
และให้หมำยควำมรวมถึงรถลำกจูงตำมกฎหมำยว่ำด้วยจรำจรทำงบก
“รถบรรทุกคนโดยสำร” หมำยควำมว่ำ รถยนต์ทส่ี ร้ำงขึน้ เพื่อใช้บรรทุกคนโดยสำร
เกินเจ็ดคน
“รถพ่วง” หมำยควำมว่ำ ยำนพำหนะทีเ่ คลื่อนทีไ่ ปโดยใช้ยำนพำหนะอื่นลำกจูง
ข้อ ๒ ให้กำหนดอัตรำควำมเร็วของยำนพำหนะบนทำงหลวงพิเศษหมำยเลข ๗
ทำงสำยกรุงเทพมหำนคร - เมืองพัทยำ และทำงหลวงพิเศษหมำยเลข ๙ (ถนนกำญจนำภิเษก)
ทำงสำยถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร ดังต่อไปนี้
(๑) รถบรรทุกทีม่ นี ้ำหนักรถรวมทัง้ น้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๑,๒๐๐ กิโลกรัม หรือ
รถบรรทุกคนโดยสำร ให้ใช้ควำมเร็วไม่เกินชัวโมงละ
่
๑๐๐ กิโลเมตร
(๒) รถบรรทุ กอื่น นอกจำกรถที่ระบุไว้ใน (๑) รวมทัง้ รถบรรทุ กหรือ รถยนต์
ขณะทีล่ ำกจูงรถพ่วง ให้ใช้ควำมเร็วไม่เกินชัวโมงละ
่
๘๐ กิโลเมตร
(๓) รถยนต์อ่นื นอกจำกรถทีร่ ะบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ให้ใช้ควำมเร็วไม่เกินชัวโมงละ
่
๑๒๐ กิโลเมตร
ข้อ ๓ ในเขตทำงทีม่ ปี ้ ำยหรือเครื่องหมำยจรำจรแสดงว่ำเป็ นเขตอันตรำย หรือ
เขตให้ขบั รถช้ำ ๆ ให้ลดควำมเร็ว และใช้ควำมระมัดระวังเพิม่ ขึน้ ตำมสมควร
๔๘

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๗๗ ก/หน้ำ ๙/๑ กันยำยน ๒๕๔๒

๘๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ข้อ ๔ ในกรณี ท่ีมีป้ำยหรือเครื่องหมำยจรำจรกำหนดอัตรำควำมเร็วต่ ำกว่ำ
อัตรำทีก่ ำหนดไว้ในข้อ ๒ ให้ใช้ควำมเร็วไม่เกินอัตรำควำมเร็วทีก่ ำหนดไว้นัน้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๔๒
สุเทพ เทือกสุบรรณ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม

๘๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจำกทำงหลวงพิเศษ
หมำยเลข ๗ ทำงสำยกรุงเทพมหำนคร - เมืองพัทยำ และทำงหลวงพิเศษหมำยเลข ๙
(ถนนกำญจนำภิเษก) ทำงสำยถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร เป็ นทำงหลวง
ที่ออกแบบเพื่อให้กำรจรำจรผ่ำนได้ตลอดรวดเร็วเป็ นพิเศษ ทำให้ยำนพำหนะต่ ำง ๆ
สำมำรถใช้ ค วำมเร็ว สู ง ได้ ด้ ว ยควำมปลอดภัย สมควรก ำหนดอัต รำควำมเร็ว ของ
ยำนพำหนะบนทำงหลวงสำยดังกล่ำวไว้สงู กว่ำทำงหลวงสำยอื่น ประกอบกับมำตรำ ๕ (๑)
แห่งพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้กำรกำหนดอัตรำควำมเร็วของ
ยำนพำหนะต้องเป็ นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๙๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
กำหนดประเภท ชนิด หรือลักษณะของอำคำรทีต่ อ้ งได้รบั อนุญำตก่อนกำรสร้ำง
หรือดัดแปลงต่อเติมภำยในระยะไม่เกินสิบห้ำเมตรจำกเขตทำงหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๐๔๙
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ (๓) และมำตรำ ๔๙ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติ
ทำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็ นกฎหมำยที่มบี ทบัญญัติบำงประกำรเกี่ยวกับกำรจำกัด
สิทธิและเสรีภำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกับมำตรำ ๓๒ มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๓๔
มำตรำ ๓๘ มำตรำ ๔๑ มำตรำ ๔๒ และมำตรำ ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
บัญ ญั ติให้ก ระท ำได้โดยอำศัย อ ำนำจตำมบทบัญ ญัติแ ห่ งกฎหมำย รัฐมนตรีว่ ำกำร
กระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
อำคำรที่ต้ อ งได้ร ับ อนุ ญ ำตก่ อ นกำรสร้ำ งหรือ ดัด แปลงต่ อ เติม ภำยในระยะ
ไม่เกินสิบห้ำเมตรจำกเขตทำงหลวง ได้แก่
(๑) อำคำรทีม่ พี น้ื ทีร่ วมกันทุกชัน้ หรือชัน้ หนึ่งชัน้ ใดในหลังเดียวกันเกินสองพัน
ตำรำงเมตร หรืออำคำรที่มีควำมสูงตัง้ แต่ สบิ ห้ำเมตรขึน้ ไปและมีพ้นื ที่ท่รี วมกันทุกชัน้
หรือชัน้ หนึ่งชัน้ ใดในหลังเดียวกันเกินหนึ่งพันตำรำงเมตร แต่ไม่เกินสองพันตำรำงเมตร
ทั ง้ นี้ กำรวัด ควำมสู ง ของอำคำรให้ ว ัด จำกระดั บ พื้ น ดิ น ที่ ก่ อ สร้ ำ งถึ ง พื้ น ดำดฟ้ ำ
สำหรับอำคำรทรงจัวหรื
่ อปั น้ หยำให้วดั จำกระดับพืน้ ดินทีก่ ่อสร้ำงถึงยอดผนังของชัน้ สูงสุด
(๒) อำคำรที่ใ ช้เพื่อ ประโยชน์ ในกำรพำณิ ช ยกรรม หรือ บริก ำรธุ ร กิจ หรือ
อุตสำหกรรมทีใ่ ช้เครื่องจักรทีม่ กี ำลังกำรผลิตเทียบได้ไม่น้อยกว่ำห้ำแรงม้ำ
(๓) อำคำรหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอำคำรทีใ่ ช้เป็ นทีข่ ำยอำหำรหรือเครื่องดื่ม
โดยมีพน้ื ทีส่ ำหรับตัง้ โต๊ะอำหำรไว้บริกำรภำยในอำคำรหรือภำยนอกอำคำรรวมกันทุกชัน้
ในอำคำรหลังเดียวกันหรือหลำยหลังรวมกันตัง้ แต่หนึ่งพันตำรำงเมตรขึน้ ไป
(๔) อำคำรหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอำคำรทีใ่ ช้เป็ นโรงแรมตำมกฎหมำยว่ำด้วย
โรงแรม

๔๙

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๘๕ ก/หน้ำ ๘/๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๕๐

๙๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(๕) อำคำรหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอำคำรทีใ่ ช้เป็ นโรงงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วย
โรงงำน
(๖) อำคำรชุดตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำคำรชุด
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๐
พลเรือเอก ธีระ ห้ำวเจริญ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม

๙๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจำกมำตรำ ๔๙ (๑)
แห่งพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัตวิ ่ำ เมื่อมีควำมจำเป็ นจะต้องควบคุม
ทำงเข้ำ ออกทำงหลวงเพื่อ ให้ก ำรจรำจรบนทำงหลวงเป็ น ไปโดยรวดเร็วและสะดวก
หรือเพื่อควำมปลอดภัยในกำรจรำจรบนทำงหลวง ห้ำมมิให้ผใู้ ดสร้ำงหรือดัดแปลงต่อเติมอำคำร
ตำมประเภท ชนิด หรือลักษณะทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง ภำยในระยะไม่เกินสิบห้ำเมตร
จำกเขตทำงหลวง เว้นแต่ได้รบั อนุ ญำตเป็ นหนังสือจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง หรือผูซ้ ง่ึ
ได้รบั มอบหมำยจำกผู้อำนวยกำรทำงหลวง สมควรกำหนดประเภท ชนิด หรือลักษณะ
ของอำคำรที่ต้องได้รบั อนุ ญ ำตก่ อนกำรสร้ำงหรือดัดแปลงต่ อ เติมภำยในระยะไม่ เกิน
สิบห้ำเมตรจำกเขตทำงหลวง จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๙๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท
เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะทีม่ นี ้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก
หรือน้ำหนักลงเพลำเกินกว่ำทีไ่ ด้กำหนด
หรือโดยทีย่ ำนพำหนะนัน้ อำจทำให้ทำงหลวงเสียหำย
เดินบนทำงหลวงชนบท ในเขตควำมรับผิดชอบของกรมทำงหลวงชนบท๕๐
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖๑ แห่งพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกอบมำตรำ ๖๐ แห่ ง พระรำชกฤษฎี ก ำแก้ ไ ขบทบัญ ญั ติ ใ ห้ ส อดคล้อ งกับ กำร
โอนอำนำจหน้ำทีข่ องส่วนรำชกำรให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ และมำตรำ ๑๖๑ แห่ งพระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำร
บริหำรและอำนำจหน้ำทีข่ องส่วนรำชกำรให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ผู้อำนวยกำรทำงหลวงชนบท โดยอนุ มตั ิอธิบดี
กรมทำงหลวงชนบทจึงออกประกำศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบทฉบับนี้ให้มผี ลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่
๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็ นต้นไป
ข้อ ๒ ประกำศของผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบทฉบับนี้ไม่ใช้บงั คับบนสะพำน
หรือถนนทีต่ ดิ ตัง้ ป้ ำยบังคับ “จำกัดน้ำหนัก” กำหนดไว้โดยเฉพำะเป็ นอย่ำงอื่น
ข้อ ๓ ให้ย กเลิก บรรดำ กฎ ประกำศ และค ำสังอื
่ ่ น ในส่ว นที่ก ำหนดไว้แ ล้ว
ในประกำศฉบับนี้ หรือซึง่ ขัดหรือแย้งกับประกำศฉบับนี้และให้ใช้ประกำศฉบับนี้แทน
ข้อ ๔ ห้ำ มใช้ย ำนพำหนะที่ม นี ้ ำหนัก น้ ำ หนัก บรรทุก หรือ น้ ำหนัก ลงเพลำ
เกิน กว่ำ ที่ไ ด้กำหนดหรือ โดยที่ย ำนพำหนะนัน้ อำจทำให้ท ำงหลวงเสีย หำย เดิน บน
ทำงหลวงชนบทในเขตควำมรับผิดชอบของกรมทำงหลวงชนบทตำมข้อกำหนดดังนี้
หมวด ๑
ข้อกำหนดน้ ำหนัก น้ ำหนั กบรรทุ ก หรือน้ ำหนักลงเพลำของยำนพำหนะที่ใช้
เดินบนทำงหลวงชนบทในเขตควำมรับผิดชอบของกรมทำงหลวงชนบท
๕๐

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง/หน้ำ ๙/๒๙ ธันวำคม ๒๕๔๘

๙๔
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ถนน

ส่วนที่ ๑ ยำนพำหนะชนิดรถเดีย่ ว (SINGLE UNIT)
ข้อ ๕ ยำนพำหนะที่มี ๒ เพลำ ๔ ล้อ ยำง ๔ เส้น ชนิดเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒)
ใช้ยำงเดีย่ ว ต้องมีน้ำหนักลงเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒) ไม่เกิน ๗,๐๐๐ กิโลกรัม หรือน้ำหนัก
ยำนพำหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๙,๕๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๖ ยำนพำหนะที่มี ๒ เพลำ ๔ ล้อ ยำง ๖ เส้น ชนิดเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒)
ใช้ยำงคู่
(๑) ยำนพำหนะประเภททีใ่ ช้สำหรับขนส่งผูโ้ ดยสำร ต้องมีน้ ำหนักลงเพลำท้ำย
(เพลำที่ ๒) ไม่เกิน ๑๑,๐๐๐ กิโลกรัม
(๒) ยำนพำหนะชนิ ด อื่น ๆ ต้ องมีน้ ำ หนั ก ลงเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒) ไม่ เกิน
๑๑,๐๐๐ กิโลกรัม หรือน้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๗ ยำนพำหนะที่มี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๖ เส้น ชนิดเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒
และเพลำที่ ๓) เป็ นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงเดีย่ ว
(๑) ยำนพำหนะประเภททีใ่ ช้สำหรับขนส่งผูโ้ ดยสำร ต้องมีน้ ำหนักลงเพลำคู่ทำ้ ย
(เพลำที่ ๒ และเพลำที่ ๓) ไม่เกิน ๑๓,๐๐๐ กิโลกรัม
(๒) ยำนพำหนะชนิด อื่น ๆ ต้อ งมีน้ ำ หนัก ลงเพลำคู่ท ้ำ ย (เพลำที่ ๒ และ
เพลำที่ ๓) ไม่เกิน ๑๓,๐๐๐ กิโลกรัม หรือน้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ ำหนักบรรทุกไม่เกิน
๑๘,๐๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๘ ยำนพำหนะที่มี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๘ เส้น ชนิดเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒
และเพลำที่ ๓) เป็ นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) เพลำคู่ทำ้ ยเพลำใดเพลำหนึ่งใช้ยำงเดีย่ ว
อีกเพลำหนึ่งใช้ยำงคู่
(๑) ยำนพำหนะประเภททีใ่ ช้สำหรับขนส่งผู้โดยสำร ต้องมีน้ ำหนักลงเพลำคู่ทำ้ ย
ไม่เกิน ๑๖,๕๐๐ กิโลกรัม
(๒) ยำนพำหนะชนิดอื่น ๆ ต้องมีน้ ำหนักลงเพลำคู่ท้ำยไม่เกิน ๑๖,๕๐๐ กิโลกรัม
หรือน้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๒๑,๕๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๙ ยำนพำหนะทีม่ ี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๑๐ เส้น ชนิดเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒
และเพลำที่ ๓) เป็ นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ ต้องมีน้ ำหนักลงเพลำคู่ท้ำยไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือน้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๙๕
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ข้อ ๑๐ ยำนพำหนะทีม่ ี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๘ เส้น ชนิดเพลำหน้ำ (เพลำที่ ๑
และเพลำที่ ๒) เป็ นเพลำเลีย้ วใช้ยำงเดีย่ ว และเพลำท้ำย (เพลำที่ ๓) ใช้ยำงคู่
(๑) ยำนพำหนะประเภททีใ่ ช้สำหรับขนส่งผูโ้ ดยสำร ต้องมีน้ ำหนักลงเพลำท้ำย
(เพลำที่ ๓) ไม่เกิน ๑๑,๐๐๐ กิโลกรัม
(๒) ยำนพำหนะชนิ ด อื่น ๆ ต้อ งมีน้ ำ หนั ก ลงเพลำท้ำ ย (เพลำที่ ๓) ไม่ เกิน
๑๑,๐๐๐ กิโลกรัม หรือน้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๒๑,๐๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๑๑ ยำนพำหนะทีม่ ี ๔ เพลำ ๘ ล้อ ยำง ๘ เส้น ชนิดเพลำหน้ำ (เพลำที่ ๑
และเพลำที่ ๒) เป็ น เพลำเลี้ย ว และเพลำท้ำย (เพลำที่ ๓ และเพลำที่ ๔) เป็ น เพลำคู่
(TANDEM AXLE) ใช้ยำงเดี่ยว ต้องมีน้ ำหนักลงเพลำคู่ท้ำยไม่เกิน ๑๓,๐๐๐ กิโลกรัม
หรือน้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๒๓,๐๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๑๒ ยำนพำหนะทีม่ ี ๔ เพลำ ๘ ล้อ ยำง ๑๒ เส้น ชนิดเพลำหน้ำ (เพลำที่ ๑
และเพลำที่ ๒) เป็ น เพลำเลี้ยวใช้ยำงเดี่ยว และเพลำท้ำย (เพลำที่ ๓ และเพลำที่ ๔)
เป็ นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ ต้องมีน้ำหนักลงเพลำคู่ทำ้ ยไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม
หรือน้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ กิโลกรัม
ส่วนที่ ๒ ยำนพำหนะชนิดรถลำกจูงและรถกึง่ พ่วง (SEMI - TRAILER)
ข้อ ๑๓ ตัวรถลำกจูงเมื่อประกอบกับตัวรถกึ่งพ่วง (SEMI - TRAILER) แล้ว
ต้องมีน้ำหนักลงเพลำหรือน้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ ำหนักบรรทุกไม่เกินกว่ำทีก่ ำหนดไว้
สำหรับยำนพำหนะแต่ละประเภทในข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และ
ข้อ ๑๒
ตัวรถกึง่ พ่วงต้องมีน้ำหนักลงเพลำดังนี้
(๑) ชนิดเพลำเดีย่ วใช้ยำงเดีย่ ว น้ำหนักลงเพลำไม่เกิน ๗,๐๐๐ กิโลกรัม
(๒) ชนิดเพลำเดีย่ วใช้ยำงคู่ น้ำหนักลงเพลำไม่เกิน ๑๑,๐๐๐ กิโลกรัม
(๓) ชนิดเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงเดี่ยว น้ ำหนักลงเพลำรวมไม่ เกิน
๑๓,๐๐๐ กิโลกรัม
(๔) ชนิ ด เพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ ย ำงคู่ น้ ำ หนั ก ลงเพลำรวมไม่ เ กิ น
๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม
(๕) ชนิ ด สำมเพลำ (TRIDEM AXLE) ใช้ย ำงคู่ น้ ำ หนั ก ลงเพลำรวมไม่ เกิน
๒๕,๕๐๐ กิโลกรัม และระยะห่ำงระหว่ำงสลักพ่วง (KING PIN) กับศูนย์กลำงของเพลำที่ ๑
ของตัวรถกึง่ พ่วงต้องไม่น้อยกว่ำ ๘ เมตร

๙๖
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ข้อ ๑๓/๑ ๕๑ ยำนพำหนะชนิ ด รถลำกจูง และรถกึ่ง พ่ วง (SEMI - TRAILER)
ประเภทตัวรถลำกจูงมี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๑๐ เส้น ชนิด เพลำท้ำย (เพลำที่ ๒ และ
เพลำที่ ๓) เป็ นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ และตัวรถกึ่งพ่วงเป็ นชนิดสำมเพลำ
(TRIDEM AXLE) ใช้ย ำงคู่ที่จ ดทะเบีย นรถตำมกฎหมำยว่ำ ด้ว ยกำรขนส่ง ทำงบก
ก่อ นวัน ที่ ๑ มกรำคม ๒๕๕๓ ให้ได้รบั กำรยกเว้น กำรใช้บ ังคับ ข้อก ำหนดระยะห่ ำ ง
ระหว่ำงสลักพ่วง (KING PIN) กับศูนย์กลำงของเพลำที่ ๑ ของตัวรถกึง่ พ่วง ต้องไม่น้อยกว่ำ
๘ เมตร ตำมประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะทีม่ นี ้ ำหนัก
น้ ำ หนัก บรรทุก หรือ น้ ำหนักลงเพลำเกิน กว่ำที่ได้กำหนด หรือ โดยที่ย ำนพำหนะนัน้
อำจทำให้ท ำงหลวงเสีย หำยเดิน บนทำงหลวงชนบท ในเขตควำมรับ ผิด ชอบของ
กรมทำงหลวงชนบท หมวด ๑ ข้อ ๑๓ (๕) ประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำ เล่ ม ๑๒๒
ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง หน้ำ ๙ วันที่ ๒๙ ธันวำคม ๒๕๔๘
ควำมในข้อนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มกรำคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหำคม
๕๒
๒๕๕๘
ข้อ ๑๓/๒ ๕๓ ยำนพำหนะชนิ ด รถลำกจูงและรถกึ่งพ่ วง (SEMI - TRAILER)
ประเภทตัวรถลำกจูงมี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๑๐ เส้น ชนิด เพลำท้ำย (เพลำที่ ๒ และ
เพลำที่ ๓) เป็ นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่และตัวรถกึ่งพ่วงเป็ นชนิดสำมเพลำ
(TRIDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ทไ่ี ด้จดทะเบียนรถตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบกตัง้ แต่
วันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๕๓ เป็ นต้นไป ตัวรถลำกจูงและรถกึง่ พ่วงต้องมีน้ำหนักยำนพำหนะ
รวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๕๐,๕๐๐ กิโลกรัม
ควำมในข้อนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มกรำคม ๒๕๕๓ เป็ นต้นไป

๕๑

ข้อ ๑๓/๑ เพิม่ โดยประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรือ่ ง ห้ำมใช้ยำนพำหนะทีม่ นี ้ำหนัก
น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลำเกินกว่ำทีไ่ ด้กำหนด หรือโดยทีย่ ำนพำหนะนัน้ อำจทำให้ทำงหลวงเสียหำย
เดินบนทำงหลวงชนบทในเขตควำมรับผิดชอบของกรมทำงหลวงชนบท (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
๕๒ ข้อ ๑๓/๑ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรื่อง ห้ำมใช้
ยำนพำหนะที่มนี ้ ำหนัก น้ ำหนักบรรทุก หรือน้ ำหนักลงเพลำเกินกว่ำที่ได้กำหนด หรือโดยทีย่ ำนพำหนะนัน้
อำจทำให้ทำงหลวงเสียหำยเดินบนทำงหลวงชนบทในเขตควำมรับผิดชอบของกรมทำงหลวงชนบท
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘
๕๓ ข้อ ๑๓/๒ เพิม
่ โดยประกำศผู้อำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะทีม่ นี ้ ำหนัก
น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลำเกินกว่ำทีไ่ ด้กำหนด หรือโดยทีย่ ำนพำหนะนัน้ อำจทำให้ทำงหลวงเสียหำย
เดินบนทำงหลวงชนบทในเขตควำมรับผิดชอบของกรมทำงหลวงชนบท (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
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ข้อ ๑๓/๓ ๕๔ ยำนพำหนะชนิ ด รถลำกจูงและรถกึ่งพ่ วง (SEMI - TRAILER)
ประเภทตัวรถลำกจูงมี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๑๐ เส้น ชนิด เพลำท้ำย (เพลำที่ ๒ และ
เพลำที่ ๓) เป็ นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ และตัวรถกึง่ พ่วงเป็ นชนิดสำมเพลำ
(TRIDEM AXLE) ใช้ย ำงคู่ที่จ ดทะเบีย นรถตำมกฎหมำยว่ำ ด้ว ยกำรขนส่ง ทำงบก
ก่อ นวัน ที่ ๑ มกรำคม ๒๕๕๓ และมี ร ะยะห่ ำ งระหว่ ำ งสลัก พ่ ว ง (KING PIN) กับ
ศูนย์กลำงของเพลำที่ ๑ ของตัวรถกึ่งพ่วง ต่ ำกว่ำ ๘ เมตร ตัวรถลำกจูงและรถกึ่งพ่วง
ต้องมีน้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ำหนักบรรทุกดังนี้
(๑) ตัวรถลำกจูง และตัวรถกึ่งพ่วงที่มรี ะยะห่ำงระหว่ำงสลักพ่วง (KING PIN)
ตัง้ แต่ ๗ เมตร ขึน้ ไปแต่ไม่ถึง ๘ เมตร ต้องมีน้ ำหนักยำนพำหนะรวมน้ำ หนักบรรทุก
ไม่เกิน ๔๙,๐๐๐ กิโลกรัม
(๒) ตัวรถลำกจูง และตัวรถกึง่ พ่วงทีม่ รี ะยะห่ำงระหว่ำงสลักพ่วง (KING PIN)
ตัง้ แต่ ๖ เมตร ขึน้ ไปแต่ไม่ถึง ๗ เมตร ต้องมีน้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ำหนักบรรทุก
ไม่เกิน ๔๗,๐๐๐ กิโลกรัม
(๓) ตัวรถลำกจูง และตัวรถกึ่งพ่วงทีม่ รี ะยะห่ำงระหว่ำงสลักพ่วง (KING PIN)
ตัง้ แต่ ๔.๕ เมตร ขึน้ ไปแต่ไม่ถึง ๖ เมตร ต้องมีน้ ำหนัก ยำนพำหนะรวมน้ ำหนักบรรทุก
ไม่เกิน ๔๕,๐๐๐ กิโลกรัม
ควำมในข้อนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๑ กันยำยน ๒๕๕๘ เป็ นต้นไป๕๕
ข้อ ๑๓/๔ ๕๖ ยำนพำหนะชนิ ด รถลำกจูง และรถกึ่ง พ่ ว ง (SEMI - TRAILER)
ประเภทตัวรถลำกจูงมี ๔ เพลำ ๘ ล้อ ยำง ๑๒ เส้น ชนิดเพลำหน้ำ (เพลำที่ ๑ และเพลำที่ ๒)
เป็ นเพลำเลี้ย วใช้ ย ำงเดี่ย ว และเพลำท้ ำ ย (เพลำที่ ๓ และเพลำที่ ๔) เป็ นเพลำคู่
(TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ ตัวรถกึ่งพ่วงเป็ นชนิดสำมเพลำ (TRIDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ตวั รถ
ลำกจูงและรถกึง่ พ่วงต้องมีน้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๕๐,๕๐๐ กิโลกรัม
ควำมในข้อนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มกรำคม ๒๕๕๓ เป็ นต้นไป
๕๔

ข้อ ๑๓/๓ เพิม่ โดยประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะทีม่ นี ้ ำหนัก
น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลำเกินกว่ำทีไ่ ด้กำหนด หรือโดยทีย่ ำนพำหนะนัน้ อำจทำให้ทำงหลวงเสียหำย
เดินบนทำงหลวงชนบทในเขตควำมรับผิดชอบของกรมทำงหลวงชนบท (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
๕๕ ข้อ ๑๓/๓ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรื่อง ห้ำมใช้
ยำนพำหนะที่มนี ้ ำหนัก น้ ำหนักบรรทุก หรือน้ ำหนักลงเพลำเกินกว่ำที่ได้กำหนด หรือโดยทีย่ ำนพำหนะนัน้
อำจทำให้ทำงหลวงเสียหำยเดินบนทำงหลวงชนบทในเขตควำมรับผิดชอบของกรมทำงหลวงชนบท
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘
๕๖ ข้อ ๑๓/๔ เพิม
่ โดยประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะทีม่ นี ้ ำหนัก
น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลำเกินกว่ำทีไ่ ด้กำหนด หรือโดยทีย่ ำนพำหนะนัน้ อำจทำให้ทำงหลวงเสียหำย
เดินบนทำงหลวงชนบทในเขตควำมรับผิดชอบของกรมทำงหลวงชนบท (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

๙๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ส่วนที่ ๓ ยำนพำหนะชนิดรถลำกจูงและรถพ่วง (FULL TRAILER)
ข้อ ๑๔ ตัวรถลำกจูงต้องมีน้ำหนักลงเพลำหรือน้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ำหนัก
บรรทุกไม่เกินกว่ำทีก่ ำหนดไว้ สำหรับยำนพำหนะแต่ละประเภทในข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘
ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒
ตัวรถพ่วงต้องมีน้ำหนักลงเพลำดังนี้
(๑) ชนิดเพลำหน้ำและเพลำท้ำยเป็ นเพลำเดีย่ วใช้ยำงเดีย่ ว น้ ำหนักลงเพลำ
ไม่เกินเพลำละ ๗,๐๐๐ กิโลกรัม
(๒) ชนิดเพลำหน้ำและเพลำท้ำยเป็ นเพลำเดีย่ วใช้ยำงคู่ น้ ำหนักลงเพลำไม่เกิน
เพลำละ ๑๑,๐๐๐ กิโ ลกรัม และระยะห่ ำ งระหว่ำงศูน ย์ก ลำงเพลำหน้ ำ กับศูน ย์กลำง
เพลำหลังต้องไม่น้อยกว่ำ ๔.๓๐ เมตร
ตัวรถลำกจูงและตัว รถพ่ ว งตำมวรรคหนึ่ งและวรรคสอง (๒) ต้อ งมีน้ ำ หนั ก
ยำนพำหนะรวมน้ ำหนักบรรทุ กไม่เกิน ๕๐,๕๐๐ กิโลกรัม ทัง้ นี้ นับ ตัง้ แต่ วนั ถัดจำก
วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป๕๗
ข้อ ๑๔/๑๕๘ ยำนพำหนะชนิดรถลำกจูงและรถพ่วง (FULL TRAILER) ประเภท
ตัวรถลำกจู งมี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๑๐ เส้น ชนิ ดเพลำท้ ำย (เพลำที่ ๒ และเพลำที่ ๓)
เป็ นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ และตัวรถพ่ว งมี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๑๒ เส้น
ชนิ ดเพลำหน้ ำใช้ย ำงคู่ เพลำท้ำย (เพลำที่ ๒ และเพลำที่ ๓) เป็ นเพลำคู่ (TANDEM
AXLE) ใช้ย ำงคู่ ตัว รถลำกจูง ต้อ งมีน้ ำหนัก ลงเพลำคู่ท้ำยไม่ เกิน ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม
หรือมีน้ ำหนักยำนพำหนะรวมน้ ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม ตัวรถพ่วงต้องมี
น้ ำ หนั ก ลงเพลำหน้ ำ ไม่ เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือ มีน้ ำ หนั ก ลงเพลำคู่ ท้ำ ยไม่ เกิ น
๑๘,๐๐๐ กิโลกรัม ตัวรถพ่วงเมื่อนำมำต่ อพ่วงกับตัวรถลำกจูงต้องมีระยะห่ำงระหว่ำง
กึง่ กลำงเพลำคู่ทำ้ ยของรถลำกจูงถึงกึง่ กลำงเพลำคู่ทำ้ ยของรถพ่วงไม่น้อยกว่ำ ๙.๗๕ เมตร

๕๗

ข้อ ๑๔ วรรคสำม เพิม่ โดยประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะ
ทีม่ นี ้ ำหนัก น้ ำหนักบรรทุก หรือน้ ำหนักลงเพลำเกินกว่ำทีไ่ ด้กำหนด หรือโดยทีย่ ำนพำหนะนัน้ อำจทำให้
ทำงหลวงเสียหำยเดินบนทำงหลวงชนบทในเขตควำมรับผิดชอบของกรมทำงหลวงชนบท (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๗
๕๘ ข้อ ๑๔/๑ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรือ่ ง ห้ำมใช้ยำนพำหนะ
ทีม่ นี ้ำหนัก น้ ำหนักบรรทุก หรือน้ ำหนักลงเพลำเกินกว่ำทีไ่ ด้กำหนด หรือโดยทีย่ ำนพำหนะนัน้ อำจทำให้
ทำงหลวงเสียหำยเดินบนทำงหลวงชนบทในเขตควำมรับผิดชอบของกรมทำงหลวงชนบท (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๕๖

๙๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ควำมในวรรคหนึ่งให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๑ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงวันที่
๓๐ มิถุ น ำยน พ.ศ. ๒๕๕๗ และตัง้ แต่ ว นั ที่ ๑ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็ น ต้น ไป
ตัว รถลำกจูงและตัวรถพ่วงตำมวรรคหนึ่ง ต้องมีน้ ำหนักยำนพำหนะรวมน้ ำหนักบรรทุก
ไม่เกิน ๕๐,๕๐๐ กิโลกรัม
ข้ อ ๑๔/๒ ๕๙ ยำนพำหนะชนิ ด รถลำกจู ง และรถพ่ ว ง (FULL TRAILER)
ประเภทตัวรถลำกจูงมี ๔ เพลำ ๘ ล้อ ยำง ๑๒ เส้น ชนิดเพลำหน้ำ (เพลำที่ ๑ และเพลำที่ ๒)
เป็ นเพลำเลี้ย วใช้ ย ำงเดี่ย ว และเพลำท้ ำ ย (เพลำที่ ๓ และเพลำที่ ๔) เป็ นเพลำคู่
(TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ และตัวรถพ่วงมี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๑๒ เส้น ชนิดเพลำหน้ำ
ใช้ยำงคู่ เพลำท้ำย (เพลำที่ ๒ และเพลำที่ ๓) เป็ นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่
ตัว รถลำกจู ง ต้ อ งมีน้ ำ หนั ก ลงเพลำคู่ ท้ ำ ยไม่ เกิน ๒๐,๐๐๐ กิโ ลกรัม หรือ มีน้ ำ หนั ก
ยำนพำหนะรวมน้ ำ หนัก บรรทุก ไม่เ กิน ๓๐,๐๐๐ กิโ ลกรัม ตัว รถพ่ว งต้อ งมีน้ ำ หนัก
ลงเพลำหน้ำไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือมีน้ ำหนักลงเพลำคู่ท้ำยไม่เกิน ๑๘,๐๐๐ กิโลกรัม
ตัวรถพ่วงเมื่อนำมำต่อพ่วงกับตัวรถลำกจูงต้องมีระยะห่ำงระหว่ำงกึง่ กลำงเพลำคู่ทำ้ ย
ของรถลำกจูงถึงกึง่ กลำงเพลำคู่ทำ้ ยของรถพ่วงไม่น้อยกว่ำ ๙.๗๕ เมตร
ควำมในวรรคหนึ่งให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำ
ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๗ และตัง้ แต่วนั ที่ ๑ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็ นต้นไป
ตัวรถลำกจูงและตัวรถพ่วงตำมวรรคหนึ่งต้องมีน้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ ำหนักบรรทุก
ไม่เกิน ๕๐,๕๐๐ กิโลกรัม
ให้ตวั รถลำกจูงและตัวรถพ่วงตำมวรรคหนึ่ง เมื่อเดินบนสะพำนต้องเว้นระยะห่ำง
จำกรถพ่วง (FULL TRAILER) ทีเ่ ดินรถอยู่ขำ้ งหน้ำไม่น้อยกว่ำ ๒๐๐ เมตร ทัง้ นี้ ให้ใช้บงั คับ
ตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อ ๑๔/๓๖๐ (ยกเลิก)

๕๙

ข้อ ๑๔/๒ แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะ
ทีม่ นี ้ำหนัก น้ ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลำเกินกว่ำทีไ่ ด้กำหนด หรือโดยทีย่ ำนพำหนะนัน้ อำจทำให้
ทำงหลวงเสียหำยเดินบนทำงหลวงชนบทในเขตควำมรับผิดชอบของกรมทำงหลวงชนบท (ฉบับที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๕๖
๖๐ ข้อ ๑๔/๓ ยกเลิกโดยประกำศผูอ
้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรือ่ ง ห้ำมใช้ยำนพำหนะทีม่ นี ้ำหนัก
น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลำเกินกว่ำทีไ่ ด้กำหนด หรือโดยทีย่ ำนพำหนะนัน้ อำจทำให้ทำงหลวงเสียหำย
เดินบนทำงหลวงชนบทในเขตควำมรับผิดชอบของกรมทำงหลวงชนบท (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๐๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ข้อ ๑๕ ยำนพำหนะชนิดรถลำกจูงและรถพ่วง (FULL TRAILER) ต้องประกอบด้วย
รถลำกจูง ๑ คัน และตัวรถพ่วง ๑ คันเท่ำนัน้ จะพ่วงยำนพำหนะอื่นใดอีกไม่ได้
หมวด ๒
ข้อกำหนดอื่น
ข้อ ๑๖ ห้ ำ มมิใ ห้ ย ำนพำหนะดัง ต่ อ ไปนี้ เดิน บนทำงหลวงชนบทในเขต
ควำมรับผิดชอบของกรมทำงหลวงชนบท
(๑) ยำนพำหนะที่มีลัก ษณะของเพลำ หรือ ล้อ หรือ ยำง แตกต่ ำ งจำกที่ไ ด้
กำหนดไว้ในหมวด ๑
(๒) ยำนพำหนะทีข่ นส่งสิง่ ของจำนวนหนึ่งหน่วยต่อเทีย่ วซึง่ โดยสภำพของสิง่ นัน้
ไม่อ ำจแยกจำกกัน ได้เว้น แต่ จะทำลำยหรือท ำให้เปลี่ยนแปลงรูป ทรงหรือสภำพ เช่ น
เครื่อ งจัก รหนัก ชิ้น ส่ว นโครงสร้ำ งคอนกรีต หม้อ แปลงไฟฟ้ ำ ขนำดใหญ่ โดยเป็ น
กำรขนส่ งเฉพำะกำลและยำนพำหนะนั น้ มีน้ ำ หนั ก ยำนพำหนะรวมน้ ำ หนั ก บรรทุ ก
หรือน้ำหนักลงเพลำเกินกว่ำทีก่ ำหนดไว้ในหมวด ๑
(๓) ยำนพำหนะที่ต ิด ตัง้ เครื่อ งจัก ร เครื่อ งกล และมีน้ ำ หนัก ยำนพำหนะ
รวมน้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลำเกินกว่ำทีก่ ำหนดไว้ในหมวด ๑
(๔) ยำนพำหนะทีโ่ ดยสภำพมีลกั ษณะเป็ นเครื่องจักร เครื่องกล เช่น รถขุด รถตัก
และมีน้ ำหนักยำนพำหนะรวมน้ ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลำเกินกว่ำทีก่ ำหนดไว้ใน
หมวด ๑
(๕) ยำนพำหนะชนิดรถลำกจูงและรถกึง่ พ่วงทีป่ ระกอบด้วยรถกึง่ พ่วงมำกกว่ำ
๑ คันขึน้ ไป
ทัง้ นี้ เว้น แต่ จ ะได้ร ับ อนุ ญ ำตจำกผู ้อ ำนวยกำรทำงหลวงชนบทในเขต
ควำมรับผิดชอบของกรมทำงหลวงชนบท ในกำรอนุ ญำตผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท
ในเขตควำมรับผิดชอบของกรมทำงหลวงชนบท มีอำนำจกำหนดเงื่อนไขและมำตรกำร
ทีจ่ ำเป็ นเพื่อรักษำทำงหลวง
ประกำศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๔๘
สุรชัย ธำรสิทธิพงษ์
์
อธิบดีกรมทำงหลวงชนบท
ในฐำนะผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท
ในเขตควำมรับผิดชอบของกรมทำงหลวงชนบท
๑๐๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ประกำศผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรื่อ ง ห้ำมใช้ย ำนพำหนะที่มีน้ ำหนัก น้ ำหนัก
บรรทุก หรือน้ ำหนักลงเพลำเกินกว่ำทีไ่ ด้กำหนด หรือโดยทีย่ ำนพำหนะนัน้ อำจทำให้
ทำงหลวงเสีย หำยเดิน บนทำงหลวงชนบทในเขตควำมรับ ผิดชอบของกรมทำงหลวง
ชนบท (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒๖๑
ประกำศผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรื่อ ง ห้ำมใช้ย ำนพำหนะที่มีน้ ำหนั ก น้ ำหนัก
บรรทุก หรือน้ ำหนักลงเพลำเกินกว่ำทีไ่ ด้กำหนด หรือโดยทีย่ ำนพำหนะนัน้ อำจทำให้
ทำงหลวงเสีย หำยเดิน บนทำงหลวงชนบทในเขตควำมรับ ผิดชอบของกรมทำงหลวง
ชนบท (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒๖๒
ประกำศผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรื่อ ง ห้ำมใช้ย ำนพำหนะที่มีน้ ำหนัก น้ ำหนัก
บรรทุก หรือน้ ำหนักลงเพลำเกินกว่ำทีไ่ ด้กำหนด หรือโดยทีย่ ำนพำหนะนัน้ อำจทำให้
ทำงหลวงเสีย หำยเดิน บนทำงหลวงชนบทในเขตควำมรับ ผิดชอบของกรมทำงหลวง
ชนบท (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕๖๓
ประกำศผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรื่อ ง ห้ำมใช้ย ำนพำหนะที่มีน้ ำหนัก น้ ำหนัก
บรรทุก หรือน้ ำหนักลงเพลำเกินกว่ ำทีไ่ ด้กำหนด หรือโดยทีย่ ำนพำหนะนัน้ อำจทำให้
ทำงหลวงเสีย หำยเดิน บนทำงหลวงชนบทในเขตควำมรับ ผิดชอบของกรมทำงหลวง
ชนบท (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖๖๔
ประกำศผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรื่อ ง ห้ำมใช้ย ำนพำหนะที่มีน้ ำหนัก น้ ำหนัก
บรรทุก หรือน้ ำหนักลงเพลำเกินกว่ำทีไ่ ด้กำหนด หรือโดยทีย่ ำนพำหนะนัน้ อำจทำให้
ทำงหลวงเสีย หำยเดิน บนทำงหลวงชนบทในเขตควำมรับ ผิดชอบของกรมทำงหลวง
ชนบท (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖๖๕

๖๑

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๔๐ ง/หน้ำ ๘๕/๒๕ กันยำยน ๒๕๕๒
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๑๖ ง/หน้ำ ๗๕/๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๓
๖๓ รำชกิจจำนุ เบกษำ เล่ม ๑๒๙/ตอนพิเศษ ๓๖ ง/หน้ำ ๓๓/๑๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๕
๖๔ รำชกิจจำนุ เบกษำ เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๒๑ ง/หน้ำ ๖๐/๑๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๖
๖๕ รำชกิจจำนุ เบกษำ เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๑๙๕ ง/หน้ำ ๓๖/๓๐ ธันวำคม ๒๕๕๖
๖๒

๑๐๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ประกำศผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรื่อ ง ห้ำมใช้ย ำนพำหนะที่มีน้ ำหนัก น้ ำหนัก
บรรทุก หรือน้ ำหนักลงเพลำเกินกว่ำที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยำนพำหนะนัน้ อำจทำให้
ทำงหลวงเสียหำยเดินบนทำงหลวงชนบทในเขตควำมรับ ผิดชอบของกรมทำงหลวง
ชนบท (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗๖๖
ประกำศผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรื่อ ง ห้ำมใช้ย ำนพำหนะที่มีน้ ำหนัก น้ ำหนัก
บรรทุก หรือน้ ำหนักลงเพลำเกินกว่ำที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยำนพำหนะนัน้ อำจทำให้
ทำงหลวงเสียหำยเดินบนทำงหลวงชนบทในเขตควำมรับ ผิดชอบของกรมทำงหลวง
ชนบท (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘๖๗

๖๖
๖๗

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๑๔๙ ง/หน้ำ ๑๔/๗ สิงหำคม ๒๕๕๗
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๘๖ ง/หน้ำ ๑๔/๑๖ เมษำยน ๒๕๕๘

๑๐๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ประกำศกรมทำงหลวงชนบท
เรื่อง มำตรฐำนและลักษณะของทำงหลวงและงำนทำง
รวมทัง้ กำหนดเขตทำงหลวง ทีจ่ อดรถ ระยะแนวต้นไม้
และเสำพำดสำยเกีย่ วกับทำงหลวงชนบท
พ.ศ. ๒๕๔๙
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๖ แห่งพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
อันเป็ นพระรำชบัญ ญัติท่มี ีบทบัญ ญัติบำงประกำรเกี่ยวกับกำรจำกัดสิทธิและเสรีภำพ
ของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกับมำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๕ มำตรำ ๓๖ มำตรำ ๔๘
และมำตรำ ๔๙ ของรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง รำชอำณำจัก รไทยบัญ ญั ติ ใ ห้ ก ระท ำได้ ต ำม
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำย ประกอบกับมำตรำ ๖๐ แห่งพระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติ
ให้สอดคล้องกับกำรโอนอำนำจหน้ ำที่ของส่วนรำชกำร ให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ อธิบดีกรมทำงหลวงชนบท
จึงออกประกำศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกำศนี้เรียกว่ำ “ประกำศกรมทำงหลวงชนบท เรื่อง มำตรฐำนและ
ลักษณะของทำงหลวงและงำนทำง รวมทัง้ กำหนดเขตทำงหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวต้นไม้
และเสำพำดสำยเกีย่ วกับทำงหลวงชนบท พ.ศ. ๒๕๔๙”
ข้อ ๒๖๘ ประกำศนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดำประกำศอื่นใดในส่วนทีไ่ ด้กำหนดไว้แล้วในประกำศนี้ หรือซึง่ ขัด
หรือแย้งกับประกำศนี้ ให้ใช้ประกำศนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ผอู้ ำนวยกำรสำนักสำรวจและออกแบบเป็ นผูร้ กั ษำกำรตำมประกำศนี้

๖๘

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๓๕ ง/หน้ำ ๒๑/๓๐ มีนำคม ๒๕๔๙

๑๐๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมวด ๑
กำรแบ่งชัน้ ทำงหลวง
ข้อ ๕ ทำงหลวงชนบทแบ่งออกเป็ น ๔ ชัน้ คือ
(๑) ทำงหลวงชนบทชัน้ ที่ ๑
(๒) ทำงหลวงชนบทชัน้ ที่ ๒
(๓) ทำงหลวงชนบทชัน้ ที่ ๓
(๔) ทำงหลวงชนบทชัน้ ที่ ๔
หมวด ๒
มำตรฐำนและลักษณะของทำงหลวง งำนทำง
และเขตทำงหลวง
ข้อ ๖ ทำงหลวงชนบทชัน้ ที่ ๑ ต้องประกอบด้วย
(๑) ลัก ษณะผิว จรำจรเป็ น คอนกรีต เสริม เหล็ก หรือ รำดยำงแบบแอสฟั ล ต์
คอนกรีต หรือเทียบเท่ำ
(๒) สำมำรถรับน้ำหนักรถ และน้ำหนักบรรทุกรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ ๒๕ ตัน
(๓) ช่องทำงจรำจรไม่น้อยกว่ำ ๔ ช่องทำง และแต่ละช่องทำงกว้ำงไม่น้อยกว่ำ
๓.๒๕ เมตร
(๔) ทำงเท้ำ หรือ ไหล่ ท ำงทัง้ สองข้ำ ง กว้ำ งข้ำ งละไม่น้ อ ยกว่ำ ๑.๕๐ เมตร
ในส่วนทีเ่ ป็ นไหล่ทำง ผิวไหล่ทำงเป็ นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือรำดยำง
(๕) เขตทำงหลวง (RIGHT OF WAY) ไม่น้อยกว่ำ ๒๐.๐๐ เมตร
(๖) ควำมเร็วทีใ่ ช้ในกำรออกแบบ (DESIGN SPEED)
(ก) ทำงรำบไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(ข) ทำงเนินไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(ค) ทำงเขำไม่เกิน ๗๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(๗) กำรยกระดับของถนนบนทำงโค้ง (SUPER ELEVATION) ไม่เกินร้อยละ ๑๐
(๘) ควำมลำดชันของถนน (GRADIENT)
(ก) ทำงรำบไม่เกินร้อยละ ๔
(ข) ทำงเนินไม่เกินร้อยละ ๖
(ค) ทำงเขำไม่เกินร้อยละ ๘

๑๐๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(๙) ทำงแยกหัวมุมถนนซึง่ เกิดจำกกำรเชื่อมหรือตัดกันของถนน ให้ขอบผิวจรำจร
ด้ำนในมีรศั มีควำมโค้งไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร
(๑๐) ช่องลอดของถนน ต้องมีระยะลอดในแนวดิง่ ไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร
ข้อ ๗ ทำงหลวงชนบทชัน้ ที่ ๒ ต้องประกอบด้วย
(๑) ลัก ษณะผิว จรำจรเป็ น คอนกรีต เสริม เหล็ก หรือ รำดยำงแบบแอสฟั ล ต์
คอนกรีต หรือเทียบเท่ำ
(๒) สำมำรถรับน้ำหนักรถ และน้ำหนักบรรทุกรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ ๒๕ ตัน
(๓) ควำมกว้ำงผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ ๗.๐๐ เมตร
(๔) ทำงเท้ำ หรือ ไหล่ท ำงทัง้ สองข้ำ ง กว้ำ งข้ำ งละไม่น้ อ ยกว่ำ ๑.๕๐ เมตร
ในส่วนทีเ่ ป็ นไหล่ทำง ผิวไหล่ทำงเป็ นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือรำดยำง
(๕) เขตทำงหลวง (RIGHT OF WAY) ไม่น้อยกว่ำ ๒๐.๐๐ เมตร
(๖) ควำมเร็วทีใ่ ช้ในกำรออกแบบ (DESIGN SPEED)
(ก) ทำงรำบไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(ข) ทำงเนินไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(ค) ทำงเขำไม่เกิน ๗๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(๗) กำรยกระดับของถนนบนทำงโค้ง (SUPER ELEVATION) ไม่เกินร้อยละ ๑๐
(๘) ควำมลำดชันของถนน (GRADIENT)
(ก) ทำงรำบไม่เกินร้อยละ ๔
(ข) ทำงเนินไม่เกินร้อยละ ๖
(ค) ทำงเขำไม่เกินร้อยละ ๘
(๙) ทำงแยกหัวมุมถนนซึง่ เกิดจำกกำรเชื่อมหรือตัดกันของถนน ให้ขอบผิวจรำจร
ด้ำนในมีรศั มีควำมโค้งไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร
(๑๐) ช่องลอดของถนน ต้องมีระยะลอดในแนวดิง่ ไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร
ข้อ ๘ ทำงหลวงชนบทชัน้ ที่ ๓ ต้องประกอบด้วย
(๑) ลักษณะผิวจรำจรเป็ นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือรำดยำง
(๒) สำมำรถรับน้ำหนักรถ และน้ำหนักบรรทุกรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ ๒๕ ตัน
(๓) ควำมกว้ำงผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ ๖.๐๐ เมตร
(๔) ทำงเท้ำ หรือ ไหล่ท ำงทัง้ สองข้ำ ง กว้ำ งข้ำ งละไม่น้ อ ยกว่ำ ๑.๕๐ เมตร
ในส่วนทีเ่ ป็ นไหล่ทำง ผิวไหล่ทำงเป็ นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือรำดยำง
(๕) เขตทำงหลวง (RIGHT OF WAY) ไม่น้อยกว่ำ ๑๕.๐๐ เมตร

๑๐๖
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(๖) ควำมเร็วทีใ่ ช้ในกำรออกแบบ (DESIGN SPEED)
(ก) ทำงรำบไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(ข) ทำงเนินไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(ค) ทำงเขำไม่เกิน ๗๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(๗) กำรยกระดับของถนนบนทำงโค้ง (SUPER ELEVATION) ไม่เกินร้อยละ ๑๐
(๘) ควำมลำดชันของถนน (GRADIENT)
(ก) ทำงรำบไม่เกินร้อยละ ๔
(ข) ทำงเนินไม่เกินร้อยละ ๘
(ค) ทำงเขำไม่เกินร้อยละ ๑๒
(๙) ทำงแยกหัวมุมถนนซึง่ เกิดจำกกำรเชื่อมหรือตัดกันของถนน ให้ขอบผิวจรำจร
ด้ำนในมีรศั มีควำมโค้งไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร
(๑๐) ช่องลอดของถนน ต้องมีระยะลอดในแนวดิง่ ไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร
ถ้ำมีควำมจำเป็ นทีม่ ำตรฐำนต้องต่ ำกว่ำทีก่ ำหนดไว้ตำม (๓) (๔) (๕) และ (๘)
ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิบดีกรมทำงหลวงชนบท
ข้อ ๙ ทำงหลวงชนบทชัน้ ที่ ๔ ต้องประกอบด้วย
(๑) ลักษณะผิวจรำจรเป็ นลูกรัง หรือวัสดุอย่ำงอื่นทีด่ กี ว่ำ
(๒) สำมำรถรับน้ำหนักรถ และน้ำหนักบรรทุกรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ ๒๕ ตัน
(๓) ควำมกว้ำงผิวจรำจรถ้ำเป็ นผิวจรำจรลูกรังไม่น้อยกว่ำ ๘.๐๐ เมตร และ
ถ้ำเป็ นวัสดุอย่ำงอื่นทีด่ กี ว่ำลูกรัง เช่น รำดยำง หรือคอนกรีต ไม่น้อยกว่ำ ๖.๐๐ เมตร
(๔) เขตทำงหลวง (RIGHT OF WAY) ไม่น้อยกว่ำ ๑๕.๐๐ เมตร
(๕) ควำมเร็วทีใ่ ช้ในกำรออกแบบ (DESIGN SPEED)
(ก) ทำงรำบไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(ข) ทำงเนินไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(ค) ทำงเขำไม่เกิน ๗๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(๖) กำรยกระดับของถนนบนทำงโค้ง (SUPER ELEVATION) ไม่เกินร้อยละ ๑๐
(๗) ควำมลำดชันของถนน (GRADIENT)
(ก) ทำงรำบไม่เกินร้อยละ ๔
(ข) ทำงเนินไม่เกินร้อยละ ๘
(ค) ทำงเขำไม่เกินร้อยละ ๑๒
(๘) ทำงแยกหัวมุมถนนซึง่ เกิดจำกกำรเชื่อมหรือตัดกันของถนน ให้ขอบผิวจรำจร
ด้ำนในมีรศั มีควำมโค้งไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร

๑๐๗
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(๙) ช่องลอดของถนน ต้องมีระยะลอดในแนวดิง่ ไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร
ถ้ำมีควำมจำเป็ นทีม่ ำตรฐำนต้องต่ ำกว่ำทีก่ ำหนดไว้ตำม (๓) (๔) (๕) และ (๗)
ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิบดีกรมทำงหลวงชนบท
หมวด ๓
มำตรฐำนทีจ่ อดรถ ระยะแนวต้นไม้
และเสำพำดสำย
ข้อ ๑๐ ทำงหลวงชนบท
(๑) ทีจ่ อดรถ ต้องเป็ นทีซ่ ง่ึ ทำงรำชกำรกำหนดให้ หรือทีซ่ ง่ึ ไม่กดี ขวำงทำงจรำจร
แต่ไม่ใช่ทำงโค้งบนสะพำน เชิงสะพำน ทำงแยก หรือในทีค่ บั ขัน
(๒) ระยะแนวต้นไม้ ต้องห่ำงจำกขอบผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร
(๓) เสำพำดสำย ต้องปั กห่ำงจำกแนวเขตทำงหลวงเข้ำมำทำงด้ำนในไม่น้อยกว่ำ
๐.๕๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร หรือทีซ่ ง่ึ ทำงรำชกำรกำหนดให้ และสำยต้องพำดสูง
จำกผิวดินไม่น้อยกว่ำ ๓.๐๐ เมตร ส่วนทีต่ อ้ งพำดสำยข้ำมถนนต้องสูงจำกผิวทำงไม่น้อยกว่ำ
๕.๕๐ เมตร
ถ้ำมีควำมจำเป็ นทีม่ ำตรฐำนต้องต่ำกว่ำทีก่ ำหนดไว้ตำม (๒) ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของอธิบดีกรมทำงหลวงชนบท
บทเฉพำะกำล
ข้อ ๑๑ ทำงหลวงชนบทที่ไ ด้อ อกแบบก่ อ สร้ำงไว้เดิม ก่ อ นปี ง บประมำณ
๒๕๔๙ ซึง่ สำมำรถรับน้ ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ ๒๑ ตัน ให้ถอื ว่ำ
เป็ นทำงหลวงชนบททีม่ มี ำตรฐำนตำมประกำศนี้
ประกำศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙
สุรชัย ธำรสิทธิพงษ์
์
อธิบดีกรมทำงหลวงชนบท

๑๐๘
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ประกำศกรมทำงหลวงชนบท
เรื่อง มำตรฐำนและลักษณะของทำงหลวง รวมทัง้ กำหนดเขตทำงหลวง
ทีจ่ อดรถ ระยะแนวต้นไม้ และเสำพำดสำยเกีย่ วกับทำงหลวงท้องถิน่
พ.ศ. ๒๕๕๐
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๖ แห่งพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระรำชบั ญ ญั ติ ท ำงหลวง (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ อั น เป็ น
พระรำชบัญญัตทิ ม่ี บี ทบัญญัตบิ ำงประกำรเกีย่ วกับกำรจำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคล
ซึง่ มำตรำ ๒๙ ประกอบกับมำตรำ ๓๓ มำตรำ ๓๔ และมำตรำ ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอำศัยอำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย
อธิบดีกรมทำงหลวงชนบทจึงออกประกำศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกำศนี้เรียกว่ำ “ประกำศกรมทำงหลวงชนบท เรื่อง มำตรฐำนและ
ลัก ษณะของทำงหลวง รวมทัง้ ก ำหนดเขตทำงหลวง ที ่จ อดรถ ระยะแนวต้น ไม้
และเสำพำดสำยเกีย่ วกับทำงหลวงท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒๖๙ ประกำศนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดำประกำศอื่นใดในส่วนทีไ่ ด้กำหนดไว้แล้วในประกำศนี้ หรือซึง่ ขัด
หรือแย้งกับประกำศนี้ ให้ใช้ประกำศนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ผอู้ ำนวยกำรสำนักส่งเสริมกำรพัฒนำทำงหลวงท้องถิน่ เป็ นผูร้ กั ษำกำร
ตำมประกำศนี้
ข้อ ๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้มำตรฐำนและลักษณะของทำงหลวง
รวมทัง้ กำหนดเขตทำงหลวง ที่จ อดรถ ระยะแนวต้น ไม้ และเสำพำดสำย เกี่ย วกับ
ทำงหลวงท้ อ งถิ่ น ในกำรออกแบบ ก ำกับ ตรวจตรำ และอ ำนวยควำมปลอดภั ย
ตำมประกำศนี้

๖๙

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๑๕๘ ง/หน้ำ ๑๑/๑๘ ตุลำคม ๒๕๕๐

๑๐๙
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ถนน

หมวด ๑
กำรแบ่งชัน้ ทำงหลวง
ข้อ ๖ ทำงหลวงท้องถิน่ ในเขตเมืองและในเขตชุมชน แบ่งออกเป็ น ๕ ชัน้ คือ
(๑) ทำงหลวงท้องถิน่ ชัน้ พิเศษ
(๒) ทำงหลวงท้องถิน่ ชัน้ ที่ ๑
(๓) ทำงหลวงท้องถิน่ ชัน้ ที่ ๒
(๔) ทำงหลวงท้องถิน่ ชัน้ ที่ ๓
(๕) ทำงหลวงท้องถิน่ ชัน้ ที่ ๔
ข้อ ๗ ทำงหลวงท้องถิน่ นอกเขตเมืองและนอกเขตชุมชน แบ่งออกเป็ น ๗ ชัน้ คือ
(๑) ทำงหลวงท้องถิน่ ชัน้ พิเศษ
(๒) ทำงหลวงท้องถิน่ ชัน้ ที่ ๑
(๓) ทำงหลวงท้องถิน่ ชัน้ ที่ ๒
(๔) ทำงหลวงท้องถิน่ ชัน้ ที่ ๓
(๕) ทำงหลวงท้องถิน่ ชัน้ ที่ ๔
(๖) ทำงหลวงท้องถิน่ ชัน้ ที่ ๕
(๗) ทำงหลวงท้องถิน่ ชัน้ ที่ ๖
หมวด ๒
มำตรฐำนและลักษณะของทำงหลวง
รวมทัง้ เขตทำงหลวงของทำงหลวงท้องถิน่
ข้อ ๘ ทำงหลวงท้องถิน่ ชัน้ พิเศษ ในเขตเมืองและในเขตชุมชน ต้องประกอบด้วย
(๑) ลักษณะผิวจรำจรแนะนำเป็ นคอนกรีต หรือแอสฟั ลต์
(๒) สำมำรถรับน้ ำหนักรถและน้ ำหนักลงเพลำของรถได้ไม่ น้อยกว่ำน้ ำหนัก
ตำมประกำศที่ผู้อำนวยกำรทำงหลวงท้องถิ่นกำหนด ตำมมำตรำ ๖๑ แห่งพระรำชบัญญัติ
ทำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
(๓) ช่อ งทำงจรำจรไม่น้อ ยกว่ำ ๓ ช่อ งทำงต่อ ทิศ ทำง และแต่ล ะช่อ งทำง
กว้ำงช่องทำงละไม่น้อยกว่ำ ๓.๒๕ เมตร
(๔) ทำงเท้ำหรือไหล่ทำงทัง้ สองข้ำง กว้ำงข้ำงละไม่น้อยกว่ำ ๒.๕๐ เมตร
(๕) มีทำงระบำยน้ำ
(๖) เขตทำงหลวง (RIGHT OF WAY) ไม่น้อยกว่ำ ๔๕.๐๐ เมตร

๑๑๐
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(๗) ควำมเร็วทีใ่ ช้ในกำรออกแบบ (DESIGN SPEED)
(ก) ทำงรำบ ๙๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(ข) ทำงเนิน ๘๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(ค) ทำงเขำ ๗๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(๘) กำรยกระดับของถนนบนทำงโค้ง (SUPER ELEVATION) ไม่เกินร้อยละ ๔
(๙) ควำมลำดชันของถนน (GRADIENT)
(ก) ทำงรำบไม่เกินร้อยละ ๔
(ข) ทำงเนินไม่เกินร้อยละ ๖
(ค) ทำงเขำไม่เกินร้อยละ ๘
(๑๐) ทำงแยกหัวมุมถนนซึง่ เกิดจำกกำรเชื่อมหรือตัดกันของถนน ให้ขอบผิวจรำจร
ด้ำนในมีรศั มีควำมโค้งไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร
(๑๑) ช่องลอดของถนน ต้องมีระยะลอดในแนวดิง่ ไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร
ข้อ ๙ ทำงหลวงท้องถิน่ ชัน้ ที่ ๑ ในเขตเมืองและในเขตชุมชน ต้องประกอบด้วย
(๑) ลักษณะผิวจรำจรแนะนำเป็ นคอนกรีต หรือแอสฟั ลต์
(๒) สำมำรถรับน้ำหนักรถและน้ำหนักลงเพลำของรถได้ไม่น้อยกว่ำน้ำหนักตำม
ประกำศทีผ่ ูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงท้องถิน่ กำหนด ตำมมำตรำ ๖๑ แห่งพระรำชบัญญัติ
ทำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
(๓) ช่อ งทำงจรำจรไม่ น้อ ยกว่ำ ๒ ช่อ งทำงต่ อ ทิศ ทำง และแต่ล ะช่อ งทำง
กว้ำงไม่น้อยกว่ำ ๓.๒๕ เมตร
(๔) ทำงเท้ำหรือไหล่ทำงทัง้ สองข้ำง กว้ำงข้ำงละไม่น้อยกว่ำ ๒.๐๐ เมตร
(๕) มีทำงระบำยน้ำ
(๖) เขตทำงหลวง (RIGHT OF WAY) ไม่น้อยกว่ำ ๓๐.๐๐ เมตร
(๗) ควำมเร็วทีใ่ ช้ในกำรออกแบบ (DESIGN SPEED)
(ก) ทำงรำบ ๙๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(ข) ทำงเนิน ๘๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(ค) ทำงเขำ ๗๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(๘) กำรยกระดับของถนนบนทำงโค้ง (SUPER ELEVATION) ไม่เกินร้อยละ ๔
(๙) ควำมลำดชันของถนน (GRADIENT)
(ก) ทำงรำบไม่เกินร้อยละ ๔
(ข) ทำงเนินไม่เกินร้อยละ ๖
(ค) ทำงเขำไม่เกินร้อยละ ๘
(๑๐) ช่องลอดของถนน ต้องมีระยะลอดในแนวดิง่ ไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร
๑๑๑
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ข้อ ๑๐ ทำงหลวงท้องถิน่ ชัน้ ที่ ๒ ในเขตเมืองและในเขตชุมชน ต้องประกอบด้วย
(๑) ลักษณะผิวจรำจรแนะนำเป็ นคอนกรีต หรือแอสฟั ลต์
(๒) สำมำรถรับน้ ำหนักรถและน้ ำหนักลงเพลำของรถได้ไม่น้อยกว่ ำน้ ำหนัก
ตำมประกำศที่ผู้อำนวยกำรทำงหลวงท้องถิ่นกำหนด ตำมมำตรำ ๖๑ แห่งพระรำชบัญญัติ
ทำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
(๓) ช่อ งทำงจรำจรไม่น้อ ยกว่ำ ๒ ช่อ งทำงต่อ ทิศ ทำง และแต่ล ะช่อ งทำง
กว้ำงไม่น้อยกว่ำ ๓.๒๕ เมตร
(๔) ทำงเท้ำหรือไหล่ทำงทัง้ สองข้ำง กว้ำงข้ำงละไม่น้อยกว่ำ ๑.๕๐ เมตร
(๕) มีทำงระบำยน้ำ
(๖) เขตทำงหลวง (RIGHT OF WAY) ไม่น้อยกว่ำ ๑๖.๐๐ เมตร
(๗) ควำมเร็วทีใ่ ช้ในกำรออกแบบ (DESIGN SPEED)
(ก) ทำงรำบ ๙๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(ข) ทำงเนิน ๘๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(ค) ทำงเขำ ๗๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(๘) กำรยกระดับของถนนบนทำงโค้ง (SUPER ELEVATION) ไม่เกินร้อยละ ๔
(๙) ควำมลำดชันของถนน (GRADIENT)
(ก) ทำงรำบไม่เกินร้อยละ ๔
(ข) ทำงเนินไม่เกินร้อยละ ๖
(ค) ทำงเขำไม่เกินร้อยละ ๘
(๑๐) ทำงแยกหัวมุมถนนซึ่ง เกิด จำกกำรเชื่อ มหรือ ตัด กัน ของถนน ให้ ขอบ
ผิวจรำจรด้ำนในมีรศั มีควำมโค้งไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร
(๑๑) ช่องลอดของถนน ต้องมีระยะลอดในแนวดิง่ ไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร
ข้อ ๑๑ ทำงหลวงท้องถิน่ ชัน้ ที่ ๓ ในเขตเมืองและในเขตชุมชน ต้องประกอบด้วย
(๑) ลักษณะผิวจรำจรแนะนำเป็ นคอนกรีต หรือแอสฟั ลต์
(๒) สำมำรถรับน้ ำหนั กรถและน้ ำหนักลงเพลำของรถได้ไม่น้อยกว่ำน้ ำหนัก
ตำมประกำศที่ผู้อำนวยกำรทำงหลวงท้องถิ่นกำหนด ตำมมำตรำ ๖๑ แห่งพระรำชบัญญัติ
ทำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
(๓) ช่องทำงจรำจรไม่น้อยกว่ำ ๑ ช่องทำงต่อทิศทำง แต่ละช่องทำงกว้ำงไม่น้อยกว่ำ
๓ เมตร
(๔) ทำงเท้ำหรือไหล่ทำงทัง้ สองข้ำง กว้ำงข้ำงละไม่น้อยกว่ำ ๑.๐๐ เมตร

๑๑๒
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(๕) มีทำงระบำยน้ำ
(๖) เขตทำงหลวง (RIGHT OF WAY) ไม่น้อยกว่ำ ๘.๐๐ เมตร
(๗) ควำมเร็วทีใ่ ช้ในกำรออกแบบ (DESIGN SPEED)
(ก) ทำงรำบ ๖๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(ข) ทำงเนิน ๕๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(ค) ทำงเขำ ๓๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(๘) กำรยกระดับของถนนบนทำงโค้ง (SUPER ELEVATION) ไม่เกินร้อยละ ๔
(๙) ควำมลำดชันของถนน (GRADIENT) ตำมสภำพพืน้ ทีแ่ ต่ไม่เกินร้อยละ ๑๒
(๑๐) ทำงแยกหัวมุมถนนซึ่ง เกิด จำกกำรเชื่อ มหรือ ตัด กัน ของถนน ให้ขอบ
ผิวจรำจรด้ำนในมีรศั มีควำมโค้งไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร
(๑๑) ช่องลอดของถนน ต้องมีระยะลอดในแนวดิง่ ไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร
ข้อ ๑๒ ทำงหลวงท้องถิน่ ชัน้ ที่ ๔ ในเขตเมืองและในเขตชุมชน ต้องประกอบด้วย
(๑) ลักษณะผิวจรำจรแนะนำเป็ นคอนกรีต หรือแอสฟั ลต์
(๒) สำมำรถรับน้ ำหนักรถและน้ ำหนัก ลงเพลำของรถได้ไม่น้อยกว่ำน้ ำหนัก
ตำมประกำศที่ผู้อำนวยกำรทำงหลวงท้องถิ่นกำหนด ตำมมำตรำ ๖๑ แห่งพระรำชบัญญัติ
ทำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
(๓) ช่องจรำจรไม่น้อยกว่ำ ๑ ช่องทำงต่อทิศทำง และแต่ละช่องทำงกว้ำงไม่เกิน
๓ เมตร
(๔) ควรมีทำงระบำยน้ำ
(๕) เขตทำงหลวง (RIGHT OF WAY) ตำมควำมเหมำะสม
(๖) ควำมเร็วทีใ่ ช้ในกำรออกแบบ (DESIGN SPEED)
(ก) ทำงรำบ ๕๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(ข) ทำงเนิน ๔๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(ค) ทำงเขำ ๓๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(๗) กำรยกระดับของถนนบนทำงโค้ง (SUPER ELEVATION) ไม่เกินร้อยละ ๔
(๘) ควำมลำดชันของถนน (GRADIENT) ตำมสภำพพืน้ ทีแ่ ต่ไม่เกินร้อยละ ๑๕
(๙) ทำงแยกหัวมุมถนนซึง่ เกิดจำกกำรเชือ่ มหรือตัดกันของถนน ให้ขอบผิวจรำจร
ด้ำนในมีรศั มีควำมโค้งไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร
(๑๐) ช่องลอดของถนน ต้องมีระยะลอดในแนวดิง่ ไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร

๑๑๓
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ข้ อ ๑๓ ทำงหลวงท้ อ งถิ่ น ชั น้ พิ เ ศษ นอกเขตเมื อ งและนอกเขตชุ ม ชน
ต้องประกอบด้วย
(๑) ลักษณะผิวจรำจรแนะนำเป็ นคอนกรีต หรือแอสฟั ลต์
(๒) สำมำรถรับน้ ำหนักรถและน้ ำหนักลงเพลำของรถได้ไม่น้อยกว่ำน้ ำหนัก
ตำมประกำศที่ผอู้ ำนวยกำรทำงหลวงท้องถิ่นกำหนด ตำมมำตรำ ๖๑ แห่งพระรำชบัญญัติ
ทำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
(๓) ช่อ งทำงจรำจรไม่น้อ ยกว่ำ ๓ ช่อ งทำงต่อ ทิศ ทำง และแต่ล ะช่อ งทำง
กว้ำงไม่น้อยกว่ำ ๓.๒๕ เมตร
(๔) ไหล่ทำงทัง้ สองข้ำง กว้ำงข้ำงละไม่น้อยกว่ำ ๒.๕๐ เมตร
(๕) เขตทำงหลวง (RIGHT OF WAY) ไม่น้อยกว่ำ ๔๕.๐๐ เมตร
(๖) ควำมเร็วทีใ่ ช้ในกำรออกแบบ (DESIGN SPEED)
(ก) ทำงรำบ ๑๐๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(ข) ทำงเนิน ๙๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(ค) ทำงเขำ ๗๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(๗) กำรยกระดับของถนนบนทำงโค้ง (SUPER ELEVATION) ไม่เกินร้อยละ ๑๐
(๘) ควำมลำดชันของถนน (GRADIENT)
(ก) ทำงรำบไม่เกินร้อยละ ๔
(ข) ทำงเนินไม่เกินร้อยละ ๖
(ค) ทำงเขำไม่เกินร้อยละ ๘
(๙) ทำงแยกหัวมุมถนนซึง่ เกิดจำกกำรเชือ่ มหรือตัดกันของถนน ให้ขอบผิวจรำจร
ด้ำนในมีรศั มีควำมโค้งไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร
(๑๐) ช่องลอดของถนน ต้องมีระยะลอดในแนวดิง่ ไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร
ข้ อ ๑๔ ทำงหลวงท้ อ งถิ่ น ชั น้ ที่ ๑ นอกเขตเมื อ งและนอกเขตชุ ม ชน
ต้องประกอบด้วย
(๑) ลักษณะผิวจรำจรแนะนำเป็ นคอนกรีต หรือแอสฟั ลต์
(๒) สำมำรถรับน้ำหนักรถและน้ำหนักลงเพลำของรถได้ไม่น้อยกว่ำน้ำหนักตำม
ประกำศทีผ่ ูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงท้องถิน่ กำหนด ตำมมำตรำ ๖๑ แห่งพระรำชบัญญัติ
ทำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
(๓) ช่อ งทำงจรำจรไม่น้อ ยกว่ำ ๒ ช่อ งทำงต่อ ทิศ ทำง และแต่ล ะช่อ งทำง
กว้ำงไม่น้อยกว่ำ ๓.๒๕ เมตร

๑๑๔
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(๔) ไหล่ทำงทัง้ สองข้ำง กว้ำงข้ำงละไม่น้อยกว่ำ ๒.๐๐ เมตร
(๕) เขตทำงหลวง (RIGHT OF WAY) ไม่น้อยกว่ำ ๓๐.๐๐ เมตร
(๖) ควำมเร็วทีใ่ ช้ในกำรออกแบบ (DESIGN SPEED)
(ก) ทำงรำบ ๑๐๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(ข) ทำงเนิน ๙๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(ค) ทำงเขำ ๗๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(๗) กำรยกระดับของถนนบนทำงโค้ง (SUPER ELEVATION) ไม่เกินร้อยละ ๑๐
(๘) ควำมลำดชันของถนน (GRADIENT)
(ก) ทำงรำบไม่เกินร้อยละ ๔
(ข) ทำงเนินไม่เกินร้อยละ ๖
(ค) ทำงเขำไม่เกินร้อยละ ๘
(๙) ทำงแยกหัวมุมถนนซึง่ เกิดจำกกำรเชือ่ มหรือตัดกันของถนน ให้ขอบผิวจรำจร
ด้ำนในมีรศั มีควำมโค้งไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร
(๑๐) ช่องลอดของถนน ต้องมีระยะลอดในแนวดิง่ ไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร
ข้ อ ๑๕ ทำงหลวงท้ อ งถิ่ น ชั น้ ที่ ๒ นอกเขตเมื อ งและนอกเขตชุ ม ชน
ต้องประกอบด้วย
(๑) ลักษณะผิวจรำจรแนะนำเป็ นคอนกรีต หรือแอสฟั ลต์
(๒) สำมำรถรับน้ ำหนักรถและน้ ำหนักลงเพลำของรถได้ไม่น้อยกว่ำน้ ำหนัก
ตำมประกำศที่ผู้อำนวยกำรทำงหลวงท้องถิ่นกำหนด ตำมมำตรำ ๖๑ แห่งพระรำชบัญญัติ
ทำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
(๓) ช่อ งทำงจรำจรไม่น้อ ยกว่ำ ๒ ช่อ งทำงต่อ ทิศ ทำง และแต่ล ะช่อ งทำง
กว้ำงไม่น้อยกว่ำ ๓.๒๕ เมตร
(๔) ไหล่ทำงทัง้ สองข้ำง กว้ำงข้ำงละไม่น้อยกว่ำ ๒ เมตร
(๕) เขตทำงหลวง (RIGHT OF WAY) ไม่น้อยกว่ำ ๒๕.๐๐ เมตร
(๖) ควำมเร็วทีใ่ ช้ในกำรออกแบบ (DESIGN SPEED)
(ก) ทำงรำบ ๙๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(ข) ทำงเนิน ๘๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(ค) ทำงเขำ ๗๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(๗) กำรยกระดับของถนนบนทำงโค้ง (SUPER ELEVATION) ไม่เกินร้อยละ ๑๐

๑๑๕
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(๘) ควำมลำดชันของถนน (GRADIENT)
(ก) ทำงรำบไม่เกินร้อยละ ๔
(ข) ทำงเนินไม่เกินร้อยละ ๖
(ค) ทำงเขำไม่เกินร้อยละ ๘
(๙) ทำงแยกหัวมุมถนนซึง่ เกิดจำกกำรเชือ่ มหรือตัดกันของถนน ให้ขอบผิวจรำจร
ด้ำนในมีรศั มีควำมโค้งไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร
(๑๐) ช่องลอดของถนน ต้องมีระยะลอดในแนวดิง่ ไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร
ข้ อ ๑๖ ทำงหลวงท้ อ งถิ่ น ชั น้ ที่ ๓ นอกเขตเมื อ งและนอกเขตชุ ม ชน
ต้องประกอบด้วย
(๑) ลักษณะผิวจรำจรแนะนำเป็ นคอนกรีต หรือแอสฟั ลต์
(๒) สำมำรถรับน้ ำหนักรถและน้ ำหนักลงเพลำของรถได้ไม่น้อยกว่ำน้ ำหนัก
ตำมประกำศที่ผู้อำนวยกำรทำงหลวงท้องถิ่นกำหนด ตำมมำตรำ ๖๑ แห่งพระรำชบัญญัติ
ทำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
(๓) ช่อ งทำงจรำจรไม่น้อ ยกว่ำ ๑ ช่อ งทำงต่อ ทิศ ทำง และแต่ล ะช่อ งทำง
กว้ำงไม่น้อยกว่ำ ๓.๒๕ เมตร
(๔) ไหล่ทำงทัง้ สองข้ำง กว้ำงข้ำงละไม่น้อยกว่ำ ๑.๕๐ เมตร
(๕) เขตทำงหลวง (RIGHT OF WAY) ไม่น้อยกว่ำ ๑๕.๐๐ เมตร
(๖) ควำมเร็วทีใ่ ช้ในกำรออกแบบ (DESIGN SPEED)
(ก) ทำงรำบ ๙๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(ข) ทำงเนิน ๘๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(ค) ทำงเขำ ๗๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(๗) กำรยกระดับของถนนบนทำงโค้ง (SUPER ELEVATION) ไม่เกินร้อยละ ๑๐
(๘) ควำมลำดชันของถนน (GRADIENT)
(ก) ทำงรำบไม่เกินร้อยละ ๔
(ข) ทำงเนินไม่เกินร้อยละ ๖
(ค) ทำงเขำไม่เกินร้อยละ ๘
(๙) ทำงแยกหัวมุมถนนซึง่ เกิดจำกกำรเชือ่ มหรือตัดกันของถนน ให้ขอบผิวจรำจร
ด้ำนในมีรศั มีควำมโค้งไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร
(๑๐) ช่องลอดของถนน ต้องมีระยะลอดในแนวดิง่ ไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร

๑๑๖
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ข้ อ ๑๗ ทำงหลวงท้ อ งถิ่ น ชั น้ ที่ ๔ นอกเขตเมื อ งและนอกเขตชุ ม ชน
ต้องประกอบด้วย
(๑) ลักษณะผิวจรำจรแนะนำเป็ นคอนกรีต หรือแอสฟั ลต์
(๒) สำมำรถรับน้ำหนักรถและน้ำหนักลงเพลำของรถได้ไม่น้อยกว่ำน้ำหนักตำม
ประกำศทีผ่ ูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงท้องถิน่ กำหนด ตำมมำตรำ ๖๑ แห่งพระรำชบัญญัติ
ทำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
(๓) ช่อ งทำงจรำจรไม่น้อ ยกว่ำ ๑ ช่อ งทำงต่อ ทิศ ทำง และแต่ล ะช่อ งทำง
กว้ำงไม่น้อยกว่ำ ๓.๐๐ เมตร
(๔) ไหล่ทำงทัง้ สองข้ำง กว้ำงข้ำงละไม่น้อยกว่ำ ๑.๐๐ เมตร
(๕) เขตทำงหลวง (RIGHT OF WAY) ไม่น้อยกว่ำ ๑๐.๐๐ เมตร
(๖) ควำมเร็วทีใ่ ช้ในกำรออกแบบ (DESIGN SPEED)
(ก) ทำงรำบ ๘๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(ข) ทำงเนิน ๖๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(ค) ทำงเขำ ๕๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(๗) กำรยกระดับของถนนบนทำงโค้ง (SUPER ELEVATION) ไม่เกินร้อยละ ๑๐
(๘) ควำมลำดชันของถนน (GRADIENT)
(ก) ทำงรำบไม่เกินร้อยละ ๔
(ข) ทำงเนินไม่เกินร้อยละ ๘
(ค) ทำงเขำไม่เกินร้อยละ ๑๒
(๙) ทำงแยกหัวมุมถนนซึง่ เกิดจำกกำรเชือ่ มหรือตัดกันของถนน ให้ขอบผิวจรำจร
ด้ำนในมีรศั มีควำมโค้งไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร
(๑๐) ช่องลอดของถนน ต้องมีระยะลอดในแนวดิง่ ไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร
ข้ อ ๑๘ ทำงหลวงท้ อ งถิ่ น ชั น้ ที่ ๕ นอกเขตเมื อ งและนอกเขตชุ ม ชน
ต้องประกอบด้วย
(๑) ลักษณะผิวจรำจรแนะนำเป็ นลูกรัง
(๒) สำมำรถรับน้ำหนักรถและน้ำหนักลงเพลำของรถได้ไม่น้อยกว่ำน้ำหนักตำม
ประกำศทีผ่ ู้อำนวยกำรทำงหลวงท้องถิน่ กำหนด ตำมมำตรำ ๖๑ แห่งพระรำชบัญญัติ
ทำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
(๓) ช่อ งทำงจรำจรไม่น้อ ยกว่ำ ๑ ช่อ งทำงต่ อ ทิศ ทำง และแต่ล ะช่อ งทำง
กว้ำงไม่น้อยกว่ำ ๓.๐๐ เมตร
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(๔) เขตทำงหลวง (RIGHT OF WAY) ตำมควำมเหมำะสม
(๕) ควำมเร็วทีใ่ ช้ในกำรออกแบบ (DESIGN SPEED)
(ก) ทำงรำบ ๖๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(ข) ทำงเนิน ๕๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(ค) ทำงเขำ ๓๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(๖) กำรยกระดับของถนนบนทำงโค้ง (SUPER ELEVATION) ไม่เกินร้อยละ ๑๐
(๗) ควำมลำดชันของถนน (GRADIENT)
(ก) ทำงรำบไม่เกินร้อยละ ๔
(ข) ทำงเนินไม่เกินร้อยละ ๘
(ค) ทำงเขำไม่เกินร้อยละ ๑๒
(๘) ทำงแยกหัวมุมถนนซึง่ เกิดจำกกำรเชื่อมหรือตัดกันของถนน ให้ขอบผิวจรำจร
ด้ำนในมีรศั มีควำมโค้งไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร
(๙) ช่องลอดของถนน ต้องมีระยะลอดในแนวดิง่ ไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร
ข้ อ ๑๙ ทำงหลวงท้ อ งถิ่ น ชั น้ ที่ ๖ นอกเขตเมื อ งและนอกเขตชุ ม ชน
ต้องประกอบด้วย
(๑) ลักษณะผิวจรำจรแนะนำเป็ นลูกรัง
(๒) สำมำรถรับน้ ำหนักรถและน้ ำหนักลงเพลำของรถได้ไม่น้อยกว่ำน้ ำ หนัก
ตำมประกำศที่ผู้อำนวยกำรทำงหลวงท้องถิ่นกำหนด ตำมมำตรำ ๖๑ แห่งพระรำชบัญญัติ
ทำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
(๓) ช่องจรำจรไม่น้อยกว่ำ ๑ ช่องทำงต่อทิศทำง และแต่ละช่องทำงกว้ำงไม่เกิน
๓.๐๐ เมตร
(๔) เขตทำงหลวง (RIGHT OF WAY) ตำมควำมเหมำะสม
(๕) ควำมเร็วทีใ่ ช้ในกำรออกแบบ (DESIGN SPEED)
(ก) ทำงรำบ ๖๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(ข) ทำงเนิน ๕๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(ค) ทำงเขำ ๓๐ กิโลเมตรต่อชัวโมง
่
(๖) กำรยกระดับของถนนบนทำงโค้ง (SUPER ELEVATION) ไม่เกินร้อยละ ๑๐
(๗) ควำมลำดชันของถนน (GRADIENT)
(ก) ทำงรำบไม่เกินร้อยละ ๔
(ข) ทำงเนินไม่เกินร้อยละ ๘
(ค) ทำงเขำไม่เกินร้อยละ ๑๒

๑๑๘
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(๘) ทำงแยกหัวมุมถนนซึง่ เกิดจำกกำรเชื่อมหรือตัดกันของถนน ให้ขอบผิวจรำจร
ด้ำนในมีรศั มีควำมโค้งไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร
(๙) ช่องลอดของถนน ต้องมีระยะลอดในแนวดิง่ ไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร
หมวด ๓
มำตรฐำนทีจ่ อดรถ ระยะแนวต้นไม้
และเสำพำดสำยของทำงหลวงท้องถิน่
ข้อ ๑๙ มำตรฐำนทีจ่ อดรถ ระยะแนวต้นไม้และเสำพำดสำยของทำงหลวงท้องถิน่
(๑) ทีจ่ อดรถ ต้องเป็ นทีซ่ ง่ึ ทำงรำชกำรกำหนดให้ หรือทีซ่ ง่ึ ไม่กดี ขวำงทำงจรำจร
แต่ไม่ใช่ทำงโค้งบนสะพำน เชิงสะพำน ทำงแยก หรือในทีค่ บั ขัน
(๒) ระยะแนวต้นไม้ หำกเป็ นทำงหลวงท้องถิ่นในเขตเมืองและในเขตชุมชน
ต้องห่ำงจำกขอบผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ ๐.๕๐ เมตร หำกเป็ นทำงหลวงท้องถิน่ นอกเขตเมือง
และนอกเขตชุมชน ต้องห่ำงจำกขอบผิวจรำจรไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร
(๓) เสำพำดสำย ต้องปั กห่ำงจำกแนวเขตทำงหลวงเข้ำมำทำงด้ำนในไม่น้อยกว่ำ
๐.๕๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร หรือที่ซ่งึ ทำงรำชกำรกำหนดให้ และสำยต้องพำด
สูงจำกผิวดินไม่น้อยกว่ำ ๓.๐๐ เมตร ส่วนที่ต้องพำดสำยข้ำมถนนต้องสูงจำกผิวทำง
ไม่น้อยกว่ำ ๕.๕๐ เมตร
ประกำศ ณ วันที่ ๒๘ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๐
ระพินทร์ จำรุดุล
อธิบดีกรมทำงหลวงชนบท

๑๑๙
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ประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท
เรื่อง กำรขออนุญำตกระทำกำรใด ๆ ในเขตทำงหลวงชนบท
พ.ศ. ๒๕๕๓
เพื่อให้กำรดำเนินกำรขออนุ ญำตสร้ำงทำง ถนน หรือสิง่ อื่นใดในเขตทำงหลวง
ชนบทเพื่อเป็ นทำงเข้ำออกทำงหลวง กำรขออนุ ญำตระบำยน้ำลงในเขตทำงหลวงชนบท
กำรขออนุ ญ ำตติด ตัง้ ป้ ำยแนะนำสถำนที่ในเขตทำงหลวงชนบท และกำรขออนุ ญ ำต
ปั ก เสำ พำดสำย วำงท่ อ ในเขตทำงหลวงชนบทตำมกฎหมำยทำงหลวง เป็ นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย ปลอดภัย ไม่เป็ นปั ญหำอุปสรรคแก่งำนทำงและกำรจรำจร และเป็ นไปใน
แนวทำงเดียวกัน
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๗ แห่งพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
และมำตรำ ๓๙/๑ มำตรำ ๔๗ และมำตรำ ๔๘ แห่งพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่ง แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยพระรำชบัญ ญัต ิท ำงหลวง (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ อธิบ ดี
กรมทำงหลวงชนบทในฐำนะผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบทจึงออกประกำศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกำศนี้เรียกว่ำ “ประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรื่อง กำรขออนุญำต
กระทำกำรใด ๆ ในเขตทำงหลวงชนบท พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้อ ๒๗๐ ประกำศนี้ให้ใช้บงั คับเมื่อครบกำหนดหกสิบวันนับตัง้ แต่วนั ประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ประกำศกรมทำงหลวงชนบท เรื่อง กำรขออนุ ญำตกระทำกำรใด ๆ ในเขต
ทำงหลวงชนบทของกรมทำงหลวงชนบท ลงวันที่ ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๔๗
(๒) ประกำศกรมทำงหลวงชนบท เรื่อ ง กำรขออนุ ญ ำตติด ตัง้ ป้ ำ ยแนะนำ
ลงวันที่ ๒๕ มิถุนำยน ๒๕๕๐
ข้อ ๔ กำรขออนุ ญำตกระทำกำรใด ๆ ในเขตทำงหลวงชนบทต้องเป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
(๑) กำรขออนุ ญำตกระทำกำรตำมมำตรำ ๓๗ ต้องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ตำม
เอกสำร ล.๑ และเงื่อนไข ตำมเอกสำร ง.๑ แนบท้ำยประกำศนี้
๗๐

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๑๑๓ ง/หน้ำ ๔๖/๒๘ กันยำยน ๒๕๕๓

๑๒๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(๒) กำรขออนุ ญ ำตกระทำกำรตำมมำตรำ ๓๙/๑ ต้องเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์
ตำมเอกสำร ล.๒ และเงื่อนไข ตำมเอกสำร ง.๒ แนบท้ำยประกำศนี้
(๓) กำรขออนุ ญ ำตกระท ำกำรตำมมำตรำ ๔๗ ต้อ งเป็ น ไปตำมหลัก เกณฑ์
ตำมเอกสำร ล.๓ และเงื่อนไข ตำมเอกสำร ง.๓ แนบท้ำยประกำศนี้
(๔) กำรขออนุ ญ ำตกระท ำกำรตำมมำตรำ ๔๘ ต้อ งเป็ น ไปตำมหลัก เกณฑ์
ตำมเอกสำร ล.๔ และเงื่อนไข ตำมเอกสำร ง.๔ แนบท้ำยประกำศนี้
กำรขออนุ ญำตกระทำกำรตำม (๑) ให้ใช้แบบคำขอตำมแบบ ข.๑ หรือกำรขอ
อนุ ญำตกระทำกำรตำม (๒) และ (๓) ให้ใช้แบบคำขอตำมแบบ ข.๒ และกำรขออนุ ญำต
กระทำกำรตำม (๔) ให้ใช้แบบคำขอตำมแบบ ข.๓ แนบท้ำยประกำศนี้
ประกำศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๓
วิชำญ คุณำกูลสวัสดิ ์
อธิบดีกรมทำงหลวงชนบท
ในฐำนะผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท

๑๒๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน
(แบบ ข.๑)

แบบคำขออนุญำตทำทำงเชื่อมเข้ำ - ออกในเขตทำงหลวงชนบท
เขียนที่ ........................................................
วันที่ ............. เดือน ............... พ.ศ. ...........
เรื่อง ขออนุญำตทำทำงเชื่อมเข้ำ - ออกในเขตทำงหลวงชนบท
เรียน ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท
สิง่ ทีส่ ่งมำด้วย ๑. แบบแปลนทำงเชือ่ ม
แบบแปลนทำงเชือ่ มชัวครำว
่
๒.
๓.
๔.

ใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร
สำเนำทะเบียนบ้ำน
หนังสือยินยอมจำกผูร้ บั จำนอง
หนังสือรับรองของสำนักทะเบียนห้ำงหุน้ ส่วน บริษทั กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ

สำเนำบัตรประชำชน
สำเนำโฉนดทีด่ นิ
หนังสือมอบอำนำจ
-๑-

-๒-

ข้ำพเจ้ำ ........................................................................... โดย ..................................................
-๓-

ตำแหน่ง .............................................. สำนักงำนเลขที/่ บ้ำนเลขที่ .................. ถนน ..................................
ตำบล/แขวง ......................................... อำเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ..............................
โทรศัพท์หมำยเลข ............................................................................................ มีควำมประสงค์ขออนุญำต
ทำทำงเชื่อมเข้ำ - ออกในเขตทำงหลวงชนบท ตำมมำตรำ ๓๗ แห่งพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยจะปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขตำมเอกสำร ง.๑
ท ำทำงเชื่ อ มเข้ำ - ออกในเขตทำงหลวงชนบทเป็ นกำรชัว่ ครำว ตำมมำตรำ ๓๗ แห่ ง
พระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยจะปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขตำมเอกสำร ง.๑
ถนนสำย ......................................................................................................................................................
ระหว่ำง กม. ที่ ................................................................ ถึง กม. ที่ ...........................................................
เพื่อ .............................................................................................................................................................
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
(ลงชื่อ) ............................................... ผูข้ ออนุญำต
( ................................................ )
ตำแหน่ง .........................................................
วันที่ .............................................................

หมำยเหตุ

๑. “ข้ำพเจ้ำ” หมำยถึง บุคคลทัวไปหรื
่
อส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจที่ขออนุญำต
๒. “โดย” หมำยถึง ชื่อ - นำมสกุล ของผูร้ บั มอบอำนำจ หรือผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล แล้วแต่กรณี
๓. “ตำแหน่ ง” หมำยถึง หุ้นส่วนผู้จดั กำรหรือกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ หัวหน้ ำส่วนรำชกำรหรือ
รัฐวิสำหกิจทีข่ ออนุญำต

๑๒๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน
(แบบ ข.๒)

แบบคำขออนุญำตระบำยน้ำและติดตัง้ ป้ ำยแนะนำสถำนทีใ่ นเขตทำงหลวงชนบท
เขียนที่ ........................................................
วันที่ ............. เดือน ............... พ.ศ. ..........
เรื่อง ขออนุญำตกระทำกำรในเขตทำงหลวงชนบท
เรียน ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท
สิง่ ทีส่ ่งมำด้วย ๑. แบบแปลนทำงระบำยน้ำ
๒.
๓.
๔.

แบบแปลนป้ ำยและแผนทีส่ ำหรับแสดงเส้นทำงหลวง และทีต่ งั ้ ของป้ ำย
สำเนำบัตรประชำชน
สำเนำทะเบียนบ้ำน
สำเนำโฉนดทีด่ นิ
หนังสือยินยอมจำกผูร้ บั จำนอง
หนังสือมอบอำนำจ
หนังสือรับรองของสำนักทะเบียนห้ำงหุน้ ส่วน บริษทั กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
-๑-

-๒-

ข้ำพเจ้ำ ........................................................................... โดย ..................................................
-๓-

ตำแหน่ง .............................................. สำนักงำนเลขที/่ บ้ำนเลขที่ .................. ถนน ..................................
ตำบล/แขวง ......................................... อำเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ..............................
โทรศัพท์หมำยเลข ............................................................................................ มีควำมประสงค์ขออนุญำต
ระบำยน้ ำลงในเขตทำงหลวงชนบท ตำมมำตรำ ๓๙/๑ แห่งพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
แก้ไขเพิม่ เติม โดยพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยจะปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขตำมเอกสำร ง.๒
ติดตัง้ ป้ ำยแนะนำสถำนทีใ่ นเขตทำงหลวงชนบท ตำมมำตรำ ๔๗ แห่งพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิม่ เติม โดยพระรำชบัญญัติทำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยจะปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไข
ตำมเอกสำร ง.๓
ถนนสำย ......................................................................................................................................................
ระหว่ำง กม. ที่ ................................................................ ถึง กม. ที่ ...........................................................
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
(ลงชื่อ) ............................................... ผูข้ ออนุญำต
( ................................................ )
ตำแหน่ง .........................................................
วันที่ .............................................................
หมำยเหตุ

๑. “ข้ำพเจ้ำ” หมำยถึง บุคคลทัวไปหรื
่
อส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจทีข่ ออนุญำต
๒. “โดย” หมำยถึง ชื่อ - นำมสกุล ของผูร้ บั มอบอำนำจ หรือผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล แล้วแต่กรณี
๓. “ตำแหน่ ง” หมำยถึง หุ้นส่วนผู้จดั กำรหรือกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่ หัวหน้ ำส่วนรำชกำรหรือ
รัฐวิสำหกิจทีข่ ออนุญำต

๑๒๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน
(แบบ ข.๓)

แบบคำขออนุญำตปั กเสำ พำดสำย วำงท่อในเขตทำงหลวงชนบท
(เฉพำะหน่วยงำนของรัฐทีใ่ ห้บริกำรกิจกำรอันเป็ นสำธำรณูปโภค)
เขียนที่ ........................................................
วันที่ ............. เดือน ............... พ.ศ. ..........
เรื่อง ขออนุญำตปั กเสำ พำดสำย วำงท่อในเขตทำงหลวงชนบท
เรียน ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท
สิง่ ทีส่ ่งมำด้วย ๑. แบบแปลนกำรปั กเสำ พำดสำย
แบบแปลนกำรวำงท่อ
๒.
๓.

สำเนำบัตรข้ำรำชกำร
หนังสือมอบอำนำจ
-๑-

-๒-

ข้ำพเจ้ำ ........................................................................... โดย ..................................................
-๓-

ตำแหน่ง .............................................. สำนักงำนเลขที่ .................................. ถนน ..................................
ตำบล/แขวง ......................................... อำเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ..............................
โทรศัพท์หมำยเลข ............................................................................................ มีควำมประสงค์ขออนุญำต
ปั กเสำ พำดสำย ในเขตทำงหลวงชนบท โดยจะปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขตำมเอกสำร ง.๔
วำงท่อในเขตทำงหลวงชนบท โดยจะปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขตำมเอกสำร ง.๔
ตำมมำตรำ ๔๘ แห่งพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิม่ เติม โดยพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยจะปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขตำมเอกสำร ง.๔
ถนนสำย ......................................................................................................................................................
ระหว่ำง กม. ที่ ................................................................ ถึง กม. ที่ ...........................................................
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
(ลงชื่อ) ............................................... ผูข้ ออนุญำต
( ................................................ )
ตำแหน่ง .........................................................
วันที่ .............................................................

หมำยเหตุ

๑. “ข้ำพเจ้ำ” หมำยถึง ส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจทีข่ ออนุญำต
๒. “โดย” หมำยถึง ชื่อ – นำมสกุล ของผูม้ อี ำนำจลงนำมแทน
๓. “ตำแหน่ง” หมำยถึง หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจทีข่ ออนุญำต

๑๒๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน
(เอกสำร ล.๑)

หลักเกณฑ์กำรขออนุญำตทำทำงเชื่อมเข้ำ - ออก ในเขตทำงหลวงชนบท
๑. คุณสมบัตขิ องผูย้ ่นื คำขออนุญำต
ต้องเป็ น เจ้ำ ของในที่ดิน ที่ป ระสงค์จะสร้ำ งทำงเข้ำ - ออกในเขตทำงหลวงชนบท หำกเป็ น
นิ ติบุคคลให้ผทู้ ม่ี อี ำนำจลงนำมแทนนิตบิ ุคคลเป็ นผูย้ ่นื คำขอ
๒. หลักฐำนประกอบกำรขออนุญำต
๒.๑ แบบฟอร์มคำขออนุญำตกระทำกำรใด ๆ ในเขตทำงหลวงชนบท (ตำมแบบ ข.๑)
๒.๒ แบบแปลนและแผนผัง ที่ต ัง้ ที่ด ิน ที่แ สดงตำแหน่ ง อำคำรกับ ทำงเชื่อ มเข้ำ - ออกใน
เขตทำงหลวงชนบทตำมแบบมำตรฐำนทำงเข้ำ - ออกทีก่ รมทำงหลวงชนบทกำหนดไว้ จำนวน ๔ ชุด
๒.๓ กรณีทำงเชื่อมที่ขออนุ ญำตมีรศั มีเลี้ยวปำกทำงเข้ำ - ออก ล้ำเข้ำไปในทีด่ ินผูอ้ ่นื จะต้องให้
เจ้ำของทีด่ นิ นัน้ แสดงควำมยินยอมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
๒.๔ สำเนำใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำรพร้อมแบบแปลนแผนผังประกอบกำรขออนุญำต จำนวน ๑ ชุด
๒.๕ สำเนำบัตรประชำชน หรือสำเนำทะเบียนบ้ำนของผูข้ ออนุญำต จำนวน ๓ ฉบับ
๒.๖ สำเนำโฉนดที่ด ิน จำนวน ๓ ฉบับ (กรณีที่ที่ด ิน ติด จำนองจะต้องมีห นัง สือยิน ยอมจำก
ผู้รบั จำนอง)
๒.๗ หนังสือมอบอำนำจในกรณีทมี่ อบอำนำจให้ผูอ้ ่นื ทำกำรขออนุ ญำตแทน ติดอำกรแสตมป์
๑๐ บำท
๒.๘ กรณีเป็ นนิตบิ ุคคลจะต้องมีหนังสือทีล่ งนำมโดยกรรมกำรผูม้ อี ำนำจพร้อมตรำประทับของ
นิต บิ ุ คคลนัน้ ๆ และต้องมีหนังสือรับรองของสำนัก งำนทะเบียนห้ำงหุ้นส่ วน บริษัท กรมพัฒ นำธุรกิจกำรค้ำ
กระทรวงพำณิชย์ ระบุช่อื กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงชื่อแทนนิตบิ ุคคล
๓. กำรตรวจสอบสถำนที่
เจ้ำหน้ำทีจ่ ะนัดหมำยกับผูข้ ออนุ ญ ำตเพื่อทำกำรตรวจสอบสถำนทีท่ ขี่ ออนุ ญ ำตทำทำงเชื่อม
เข้ำ - ออกในเขตทำงหลวงชนบทก่ อนที่จ ะอนุ ญ ำต และเมื่อได้ร บั อนุ ญ ำตให้ทำทำงเชื่อ มเข้ำ - ออกแล้ว
ผู้ขออนุญำตจึงจะสำมำรถทำทำงเชื่อมเข้ำ - ออกในเขตทำงหลวงชนบทได้โดยต้องทำตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนด
๔. สถำนทีย่ ่นื คำขออนุญำต
ผูข้ ออนุญำตสำมำรถขอรับแบบคำขออนุญำตฯ ขอตรวจดูแบบมำตรฐำนทำงเข้ำออก หลักเกณฑ์
หรือเงื่อนไขได้ทส่ี ำนักงำนทำงหลวงชนบทจังหวัดทุกจังหวัด หรือทีส่ ำนักบำรุงทำง กรมทำงหลวงชนบท หรือที่
web site / www.ddr.go.th และยื่นแบบคำขออนุ ญ ำตได้ท่สี ำนักงำนทำงหลวงชนบทจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่
สำนักบำรุงทำง กรมทำงหลวงชนบท เลขที่ ๙ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุ สำวรีย์ เขตบำงเขน กทม. ๑๐๒๐๐
โทร. ๐ - ๒๕๕๑ - ๕๐๐๐
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เงื่อนไขกำรอนุญำตทำทำงเชื่อมเข้ำ - ออก ในเขตทำงหลวงชนบท
๑. ก่อนทีผ่ ูไ้ ด้รบั อนุ ญำตจะลงมือกระทำกำรก่อสร้ำง ต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้เจ้ำหน้ำทีก่ รมทำงหลวง
ชนบททรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ ๗ วัน
๒. เมื่อได้รบั อนุ ญำตแล้ว จะดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน ....... วัน เมื่อครบกำหนดแล้ว ปรำกฏว่ำ
ผูไ้ ด้รบั อนุญำตยังไม่ทำกำรให้แล้วเสร็จ เนื่องจำกผู้ได้รบั อนุญำตละทิง้ งำนหรือหลีกเลีย่ งไม่ทำตำมแบบที่กำหนด
หรือมีเ หตุ ผลที่ไม่ค วรให้ต่ อเวลำทำกำรอีก ต่ อไป ผู้ไ ด้ร บั อนุ ญ ำตยิน ยอมให้ก รมทำงหลวงชนบทเพิก ถอน
กำรอนุญำต โดยไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ ทัง้ สิน้
๓. ผู้ได้ร บั อนุ ญ ำตจะทำกำรก่ อสร้ำ งตำมแบบและรำยละเอีย ดประกอบแบบไม่ว่ ำ จะเป็ น แบบ
ขออนุ ญำตสร้ำงทำง ถนนหรือสิ่งอื่นใดในเขตทำงหลวงเพื่อเป็ นทำงเข้ำ - ออก หรือแบบมำตรฐำนทำงเชื่อม
ชัวครำวเข้
่
ำ - ออกทำงหลวงชนบททีไ่ ด้กำหนดไว้
๔. ผูไ้ ด้รบั อนุ ญำตยินยอมให้กรมทำงหลวงชนบท มีสทิ ธิทจ่ี ะออกแบบ เปลีย่ นแปลง แก้ไขเพิม่ เติม
แบบให้เหมำะสมกับสภำพควำมเปลี่ยนแปลงของทำง หรือเพื่อควำมปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทำงหรือเพื่อบำรุงรักษำ
ประกำรใดก็ได้ และหำกมีกำรแก้ไขเป็ นหน้ำทีข่ องผูไ้ ด้รบั อนุญำตทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ำมโดยออกค่ำใช้จำ่ ยเองทัง้ สิน้
๕. ผูไ้ ด้รบั อนุ ญำตจะหำวัสดุมำดำเนินกำรก่อสร้ำงตำมแบบ และรำยละเอียดทีก่ รมทำงหลวงชนบท
อนุญำต จะไม่ใช้วสั ดุในเขตทำงของกรมทำงหลวงชนบท
๖. ผูไ้ ด้รบั อนุ ญ ำตต้องติดตัง้ ป้ ำยจรำจรตลอดจนเครื่องหมำยควบคุมกำรจรำจรอื่น ๆ ในระหว่ำง
กำรก่ อ สร้ำ งตำมมำตรฐำนทำงหลวง และแนวทำงปฏิบ ัต ิข องคณะกรรมกำรป้ อ งกัน อุบ ัต ิภ ัย แห่ง ชำติ
หำกจำเป็ น ต้องทำกำรก่อสร้ำงในเวลำกลำงคืน หรือส่วนของงำนก่อสร้ำ งหรือวัสดุ อุปกรณ์ ของงำนก่อสร้ำ ง
อำจเป็ นอันตรำยต่อผูใ้ ช้ทำงในเวลำกลำงคืน ผูไ้ ด้รบั อนุ ญำตจะต้องจัดให้มไี ฟฟ้ ำแสงสว่ำงอย่ำงเพียงพอและ
ป้ ำยจรำจรทีต่ ดิ ตัง้ ต้องเป็ นชนิดสะท้อนแสง (Reflective) ด้วย
๗. ผู้ไ ด้ร บั อนุ ญ ำต จะต้อ งยิน ยอมให้เ จ้ำ หน้ ำ ที่ ก รมทำงหลวงชนบทเข้ำ ตรวจสอบกำรทำงำน
ได้ตลอดเวลำเพื่อเป็ นกำรป้ องกันควำมเสียหำยทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อทำงหลวง
๘. เจ้ำหน้ำทีก่ รมทำงหลวงชนบท มีอำนำจสั ่งให้หยุดกำรทำกำรก่อสร้ำงในกรณีท่ี กำรก่อสร้ำงนัน้
จะทำควำมเสียหำยให้แก่ทำงหลวงหรือเป็ นอันตรำยต่อผูใ้ ช้ทำง
๙. ผูไ้ ด้รบั อนุ ญำตจะต้องรับผิดชอบ และชดใช้ค่ำเสียหำยอันเกิดจำกกำรก่อสร้ำงทำงเชื่อมทีม่ ตี ่อ
ทำงหลวงหรือผูใ้ ช้ทำง
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๑๐. ในระหว่ำ งกำรใช้ส ถำนทีท่ ีไ่ ด้ร บั อนุ ญ ำต ผู ไ้ ด้ร บั อนุ ญ ำตจะต้อ งคว บคุม กำรใช้ส ถำนที่
ให้มคี วำมเป็ นระเบียบเรียบร้อย และมีกำรรักษำควำมสะอำดสถำนทีแ่ ละเมื่อครบกำหนดกำรได้รบั อนุญำตจะต้อง
ดำเนิน กำรทำควำมสะอำด เก็บ เศษวัส ดุอุป กรณ์ อัน เกิด จำกกิจกรรมที่ใช้ส ถำนที่ใ ห้เ รีย บร้อย และแจ้ง ให้
กรมทำงหลวงชนบทตรวจสอบจนเป็ นทีพ่ อใจ
๑๑. ในกรณีทก่ี ำรขออนุ ญำตต้องทำกำรขุดรือ้ ผิวจรำจร ทำงเท้ำ หรือส่วนอื่นใดในโครงสร้ำงถนน
ผูไ้ ด้รบั อนุ ญำตต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพเดิม ตำมมำตรฐำนและวิธกี ำรทีก่ รมทำงหลวงชนบทกำหนดและ
ต้องรับผิดชอบควำมชำรุดเสียหำยทีเ่ กิดขึน้ ภำยในเวลำ ๒ ปี
๑๒. เมื่อกรมทำงหลวงต้องสร้ำงหรือขยำยทำงหลวง หรือซ่อมแซมบำรุงทำงหลวง ถ้ำต้องรือ้ ถอน
เคลื่อนย้ำยสิง่ ทีไ่ ด้รบั อนุญำตเป็ นภำระของผูไ้ ด้รบั อนุญำตต้องดำเนินกำรภำยในกำหนดทีไ่ ด้รบั แจ้ง และหำกเกิด
ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สนิ ของผูไ้ ด้รบั อนุญำต ผูไ้ ด้รบั อนุญำตจะไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ จำกกรมทำงหลวง
ชนบท
๑๓. เมื่อผูไ้ ด้รบั อนุ ญำตได้รบั แจ้งเป็ นหนังสือจำกกรมทำงหลวงชนบท หรือผูซ้ ่งึ ได้รบั มอบหมำยให้
รือ้ ย้ำยทำงเชื่อมเข้ำ - ออก ทีไ่ ด้รบั อนุ ญำตให้พ้นเขตกำรก่อสร้ำงทำงภำยในระยะเวลำทีก่ รมทำงหลวงชนบท
กำหนด ผูไ้ ด้รบั อนุ ญำตจะทำกำรรือ้ ย้ำยทันที และให้แล้วเสร็จภำยในกำหนดเวลำที่ไ ด้รบั แจ้งโดยผูข้ ออนุ ญำต
จะเป็ นผู้จดั หำสถำนที่จดั เก็บและเสียค่ ำใช้จ่ำยเองทัง้ สิ้น ถ้ ำหำกผู้ได้ร บั อนุ ญำตรื้อย้ำยไม่ทนั ก ำหนดเวลำและ
เกิด ควำมเสียหำยขึน้ กับกรมทำงหลวงชนบท ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ก็ตำมผู้ได้รบั อนุ ญำตยินยอมชดใช้ค่ำเสียหำย
ให้แก่กรมทำงหลวงชนบททัง้ สิน้
๑๔. ในกรณีทก่ี ำรก่อสร้ำงตำมคำขอนี้จำเป็ นจะต้องตัดกิง่ ไม้ในเขตทำง ผูไ้ ด้รบั อนุญำตจะต้องได้ร ับ
อนุญำตจำกกรมทำงหลวงชนบทก่อน และกรมทำงหลวงชนบทมีสทิ ธิทจ่ี ะกำหนดเงื่อนไขประกำรใดก็ได้
๑๕. ผู้ได้รบั อนุ ญ ำตจะซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหำยให้อยู่ในสภำพเดิม ให้ได้มำตรฐำนไม่ต่ ำกว่ำ
มำตรฐำนงำนก่อสร้ำงเดิมของสิง่ ก่อสร้ำงนัน้
๑๖. หำกเกิดควำมเสียหำยแก่ถนนหรือทรัพย์สินของกรมทำงหลวงชนบทขึน้ ในภำยหลังจำกผูไ้ ด้รบั
อนุ ญำตได้ดำเนินกำรตำมทีไ่ ด้รบั อนุญำตแล้ว โดยควำมเสียหำยนัน้ เกิดจำกกำรทำทำงเชื่อมเข้ำ - ออกทีไ่ ด้รบั
อนุ ญำตผูไ้ ด้รบั อนุ ญำตจะซ่อมแซมจัดหำใหม่ให้ดเี ช่นเดิมตำมทีก่ รมทำงหลวงชนบทกำหนดภำยในระยะเวลำ
๑๕ วัน หลังจำกได้รบั แจ้งหรือตำมระยะเวลำทีก่ รมทำงหลวงชนบทกำหนดในกรณีเร่งด่วน
๑๗. ผูไ้ ด้รบั อนุ ญำตกระทำผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด ผู้ได้รบั อนุ ญำตยินยอมให้กรมทำงหลวงชนบท
เพิกถอนกำรอนุญำตได้
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หลักเกณฑ์กำรขออนุญำตระบำยน้ ำลงในเขตทำงหลวงชนบท
๑. คุณสมบัตขิ องผูย้ ่นื คำขออนุญำต
ต้องเป็ นเจ้ำของในที่ดินที่ประสงค์จะระบำยน้ ำลงในเขตทำงหลวงชนบท หำกเป็ นนิตบิ ุคคลให้
ผูท้ ม่ี อี ำนำจลงนำมแทนนิตบิ ุคคลเป็ นผูย้ ่นื คำขอ
๒. หลักฐำนประกอบกำรขออนุญำต
๒.๑ แบบฟอร์มคำขออนุญำตกระทำกำรใด ๆ ในเขตทำงหลวงชนบท (ตำมแบบ ข. ๒)
๒.๒ แบบแปลนแผนผังพร้อมรูปตัดแสดงกำรเดินท่อน้ ำทิง้ ภำยในทีด่ นิ ของผูข้ ออนุญำตจนกระทัง่
มำบรรจบท่อระบำยน้ ำทำงหลวงหรือทำงระบำยน้ ำทำงหลวง จำนวน ๔ ชุด
๒.๓ แสดงระบบกำรจัดน้ ำเสียให้ได้คุณภำพน้ ำทิง้ ตำมประเภทอำคำร ที่ระบุไว้ตำมกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตำมควำมในพระรำชบัญ ญัติค วบคุ มอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือตำมประกำศ
กระทรวงวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีแ ละสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง กำหนดมำตรฐำนควบคุม
กำรระบำยน้ ำทิง้ จำกแหล่งกำเนิดประเภทโรงงำนอุตสำหกรรม และนิคมอุตสำหกรรม หรือตำมประกำศกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม เรื่อง กำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำทิง้ จำกทีด่ นิ จัดสรร ลงวันที่ ๗
พฤศจิกำยน ๒๕๔๘ ซึง่ มีสถำบันทำงรำชกำร หรือวิศวกรทีไ่ ด้รบั อนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมรับรอง
๒.๔ สำเนำบัตรประชำชน หรือสำเนำทะเบียนบ้ำนของผูข้ ออนุญำต จำนวน ๓ ฉบับ
๒.๕ สำเนำโฉนดที่ด ิน จำนวน ๓ ฉบับ (กรณีที่ที่ด ิน ติด จำนองจะต้องมีห นัง สือยิน ยอมจำก
ผู้รบั จำนอง)
๒.๖ หนังสือมอบอำนำจในกรณีทมี่ อบอำนำจให้ผูอ้ ่นื ทำกำรขออนุ ญ ำตแทน ติด อำกรแสตมป์
๑๐ บำท
๒.๗ กรณีเป็ นนิตบิ ุคคลจะต้องมีหนังสือทีล่ งนำมโดยกรรมกำรผูม้ อี ำนำจพร้อมตรำประทับของ
นิต บิ ุ คคลนัน้ ๆ และต้องมีหนังสือรับรองของสำนัก งำนทะเบียนห้ำงหุ้นส่ วน บริษัท กรมพัฒ นำธุรกิจกำรค้ำ
กระทรวงพำณิชย์ ระบุช่อื กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงชื่อแทนนิตบิ ุคคล
๓. กำรตรวจสอบสถำนที่
เจ้ำหน้ำทีจ่ ะนัดหมำยกับผูข้ ออนุ ญำตเพื่อทำกำรตรวจสอบสถำนทีท่ ข่ี ออนุญำตทำทำงระบำยน้ ำ
ในเขตทำงหลวงชนบทก่อนทีจ่ ะอนุญำต และเมื่อได้รบั อนุญำตให้ทำทำงระบำยน้ ำแล้ว ผูข้ ออนุญำตจึงจะสำมำรถ
ทำทำงระบำยน้ ำในเขตทำงหลวงชนบทได้ โดยต้องทำตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนด
๔. สถำนทีย่ ่นื คำขออนุญำต
ผู้ขออนุ ญ ำตสำมำรถขอรับ แบบคำขออนุ ญ ำตฯ และยื่น แบบคำขออนุ ญ ำตฯ ได้ที่สำนัก งำน
ทำงหลวงชนบทจังหวัดทุกจังหวัด หรือทีส่ ำนักบำรุงทำง กรมทำงหลวงชนบท หรือที่ web site / www.ddr.go.th
และยื่นแบบคำขออนุญำตได้ทส่ี ำนักงำนทำงหลวงชนบทจังหวัดทุกจังหวัด หรือทีส่ ำนักบำรุงทำง กรมทำงหลวง
ชนบท เลขที่ ๙ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กทม. ๑๐๒๐๐ โทร. ๐ - ๒๕๕๑ - ๕๐๐๐
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เงื่อนไขกำรอนุญำตระบำยน้ ำลงในเขตทำงหลวงชนบท
๑. กำรขออนุญำตระบำยน้ ำลงในเขตทำงหลวงชนบท จะขออนุ ญำตได้เฉพำะบริเวณทีท่ ่อระบำยน้ ำ
หรือคูระบำยน้ ำของกรมทำงหลวงชนบทมีควำมจุหรือมีควำมสำมำรถเพียงพอทีจ่ ะรับปริมำณน้ ำดังกล่ำวได้
๒. ก่อนทีผ่ ไู้ ด้รบั อนุ ญำตจะลงมือกระทำกำรก่อสร้ำง ต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้เจ้ำหน้ำทีก่ รมทำงหลวง
ชนบททรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ ๗ วัน
๓. เมื่อได้รบั อนุญำตแล้ว จะดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน ....... วัน เมื่อครบกำหนดแล้ว ปรำกฏว่ำ
ผูไ้ ด้รบั อนุญำตยังไม่ทำกำรให้แล้วเสร็จ เนื่องจำกผูไ้ ด้รบั อนุญำตละทิง้ งำนหรือหลีกเลีย่ งไม่ทำตำมแบบทีก่ ำหนด
หรือมีเ หตุ ผลที่ไม่ค วรให้ต่ อเวลำทำกำรอีก ต่ อไป ผู้ไ ด้ร บั อนุ ญ ำตยิน ยอมให้ก รมทำงหลวงชนบทเพิก ถอน
กำรอนุญำต โดยไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ ทัง้ สิน้
๔. ผูไ้ ด้รบั อนุญำตจะทำกำรก่อสร้ำงตำมแบบและรำยละเอียดทีไ่ ด้กำหนดไว้
๕. ผู้ได้รบั อนุ ญำตยินยอมให้กรมทำงหลวงชนบท มีสิทธิท่จี ะออกแบบ เปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมแบบ
ให้เหมำะสมกับ สภำพควำมเปลี่ย นแปลงของทำง หรือเพื่อควำมปลอดภัย แก่ ผู้ใช้ทำงหรือเพื่ อบ ำรุง รัก ษำ
ประกำรใดก็ได้ และหำกมีกำรแก้ไขเป็ นหน้ำทีข่ องผูไ้ ด้รบั อนุญำตทีจ่ ะต้องปฏิบ ัตติ ำมโดยออกค่ำใช้จำ่ ยเองทัง้ สิน้
๖. ผูไ้ ด้รบั อนุญำตจะหำวัสดุมำดำเนินกำรก่อสร้ำงตำมแบบ และรำยละเอียดทีก่ รมทำงหลวงชนบท
อนุญำต จะไม่ใช้วสั ดุในเขตทำงหลวงของกรมทำงหลวงชนบท
๗. ผูไ้ ด้รบั อนุ ญำตต้องติดตัง้ ป้ ำยจรำจรตลอดจนเครื่องหมำยควบคุมกำรจรำจรอื่น ๆ ในระหว่ำง
กำรก่ อ สร้ำ งตำมมำตรฐำนทำงหลวง และแนวทำงปฏิบ ัต ิข องคณะกรรมกำรป้ อ งกัน อุบ ัต ิภ ัย แห่ง ชำติ
หำกจำเป็ น ต้องทำกำรก่อสร้ำงในเวลำกลำงคืน หรือส่วนของงำนก่อสร้ำ งหรือวัสดุอุปกรณ์ ของงำนก่อสร้ำ ง
อำจเป็ นอันตรำยต่อผูใ้ ช้ทำงในเวลำกลำงคืน ผูไ้ ด้รบั อนุ ญำตจะต้องจัดให้มไี ฟฟ้ ำแสงสว่ำงอย่ ำงเพียงพอและ
ป้ ำยจรำจรทีต่ ดิ ตัง้ ต้องเป็ นชนิดสะท้อนแสง (Reflective) ด้วย
๘. ผู้ได้ ร บั อนุ ญ ำต จะต้ อ งยิน ยอมให้เจ้ำ หน้ ำ ที่ก รมทำงหลวงชนบทเข้ำ ตรวจสอบกำรท ำงำน
ได้ตลอดเวลำเพื่อเป็ นกำรป้ องกันควำมเสียหำยทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อทำงหลวง
๙. เจ้ำหน้ำทีก่ รมทำงหลวงชนบท มีอำนำจสังให้
่ หยุดกำรทำกำรก่อสร้ำงในกรณีทกี่ ำรก่อสร้ำ งนัน้
จะทำควำมเสียหำยให้แก่ทำงหลวงหรือเป็ นอันตรำยต่อผูใ้ ช้ทำง
๑๐. ผูไ้ ด้รบั อนุญำตจะต้องรับผิดชอบ และชดใช้ค่ำเสียหำยอันเกิดจำกกำรก่อ สร้ำงทำงระบำยน้ ำทีม่ ี
ต่อทำงหลวงหรือผูใ้ ช้ทำง
๑๑. ในระหว่ำ งกำรใช้ส ถำนที่ท่ไี ด้รบั อนุ ญ ำต ผู้ได้ร บั อนุ ญ ำตจะต้องควบคุม กำรใช้ส ถำนที่ ใ ห้ม ี
ควำมเป็ นระเบียบเรียบร้อย และมีกำรรักษำควำมสะอำดสถำนทีแ่ ละเมื่อครบกำหนดกำรได้รบั อนุ ญำตจะต้อง
ดำเนิน กำรทำควำมสะอำด เก็บ เศษวัส ดุ อุป กรณ์ อัน เกิด จำกกิจกรรมที่ใช้ส ถำนที่ใ ห้เ รีย บร้อย และแจ้ง ให้
กรมทำงหลวงชนบทตรวจสอบจนเป็ นทีพ่ อใจ พร้อมทัง้ จัดทำแบบตำมทีไ่ ด้ก่อสร้ำงจริง (Asbuilt Plan) จำนวน
๒ ชุด มอบให้เจ้ำหน้ำทีก่ รมทำงหลวงชนบททีร่ บั ผิดชอบทำงหลวงนัน้ ด้วย
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๑๒. ในกรณีทก่ี ำรขออนุ ญำตต้อ งทำกำรขุดรือ้ ผิวจรำจร ทำงเท้ำ หรือส่วนอื่นใดในโครงสร้ำงถนน
ผูไ้ ด้รบั อนุญำตต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพเดิม ตำมมำตรฐำนและวิธกี ำรทีก่ รมทำงหลวงชนบทกำหนด และต้อง
รับผิดชอบควำมชำรุดเสียหำยทีเ่ กิดขึน้ ภำยในเวลำ ๒ ปี
๑๓. เมื่อกรมทำงหลวงชนบทต้องสร้ำงหรือขยำยทำงหลวง หรือซ่อมแซมบำรุงทำงหลวง ถ้ำต้อง
รือ้ ถอน เคลื่อนย้ำยสิง่ ทีไ่ ด้รบั อนุญำต เป็ นภำระของผูไ้ ด้รบั อนุ ญำตต้องดำเนินกำรภำยในกำหนดทีไ่ ด้รบั แจ้งและ
หำกเกิด ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน ของผู้ได้รบั อนุ ญ ำต ผู้ได้รบั อนุ ญ ำตจะไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ จำก
กรมทำงหลวงชนบท
๑๔. เมื่อผูไ้ ด้รบั อนุ ญำตได้รบั แจ้งเป็ นหนังสือจำกกรมทำงหลวงชนบท หรือผูซ้ ่งึ ได้รบั มอบหมำยให้
รือ้ ย้ำยทำงระบำยน้ ำทีไ่ ด้รบั อนุญำตให้พน้ เขตกำรก่อสร้ำงทำงภำยในเวลำทีก่ รมทำงหลวงชนบทกำหนด ผูไ้ ด้รบั
อนุ ญำตจะทำกำรรือ้ ย้ำยทันที และให้แล้วเสร็จภำยในกำหนดเวลำทีไ่ ด้รบั แจ้งโดยจะเป็ นผู้ จดั หำสถำนทีจ่ ดั เก็บ
และเสียค่ำใช้จ่ำยเองทัง้ สิน้ ถ้ำหำกผูไ้ ด้รบั อนุ ญำตรือ้ ย้ำยไม่ทนั ภำยในกำหนดระยะเวลำและเกิดควำมเสียหำย
ขึน้ กับกรมทำงหลวงชนบท ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ก็ตำมผูไ้ ด้รบั อนุ ญำตยินยอมชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่กรมทำงหลวง
ชนบท
๑๕. ในกรณีทก่ี ำรก่อสร้ำงตำมคำขอนี้จำเป็ นจะต้องตัดกิง่ ไม้ในเขตทำงผูไ้ ด้รบั อนุญำตจะต้องได้รบั
อนุญำตจำกกรมทำงหลวงชนบทก่อน และกรมทำงหลวงชนบทมีสทิ ธิทจ่ี ะกำหนดเงื่อนไขประกำรใดก็ได้
๑๖. ผู้ได้รบั อนุ ญำตจะซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหำยให้อยู่ในสภำพเดิม ให้ได้มำตรฐำนไม่ต่ ำกว่ำ
มำตรฐำนงำนก่อสร้ำงเดิมของสิง่ ก่อสร้ำงนัน้
๑๗. หำกเกิดควำมเสียหำยแก่ถนนหรือทรัพย์สนิ ของกรมทำงหลวงชนบทขึน้ ในภำยหลังจำกผูไ้ ด้รบั
อนุญำตได้ดำเนินกำรตำมทีไ่ ด้รบั อนุญำตแล้ว โดยควำมเสียหำยนัน้ เกิดจำกเหตุอนั มำจำกทำงระบำยน้ ำทีไ่ ด้รบั
อนุ ญำตผูไ้ ด้รบั อนุ ญำตจะซ่อมแซม จัดหำใหม่ให้ดเี ช่นเดิม ตำมทีก่ รมทำงหลวงชนบทกำหนดภำยในระยะเวลำ
๑๕ วัน หลังจำกได้รบั แจ้งหรือตำมระยะเวลำทีก่ รมทำงหลวงชนบทกำหนดในกรณีเร่งด่วน
๑๘. ให้ก่ อสร้ำงบ่ อพักไขมันในที่ดินของผู้ขออนุ ญ ำตบริเวณริมเขตทำงของกรมทำงหลวงชนบท
ก่อนเชื่อมท่อระบำยน้ ำลงสู่ทำงระบำยน้ ำในเขตทำงของกรมทำงหลวงชนบท และให้ผู้ ขออนุญำตจัดทำประตูน้ ำ
สำหรับเปิ ดปิ ดเพื่อควบคุมกำรระบำยน้ ำไว้ดว้ ย ในกรณีทน่ี ้ ำระบำยออกมำสกปรกจะสำมำรถปิ ดกัน้ น้ ำดังกล่ำวไว้ได้
๑๙. น้ ำทีร่ ะบำยออกมำจะต้องเป็ นน้ ำทีผ่ ่ำนระบบบำบัดน้ ำเสียจนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนคุณภำพ
น้ ำทิง้ ทีก่ ำหนดไว้ตำมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตคิ วบคุมอำคำร
พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือตำมประกำศกระทรวงวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อม ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง
กำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำทิ้งจำกแหล่งกำเนิดประเภทโรงงำนอุตสำหกรรมและนิคมอุตสำหกรรม
หรือประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม เรื่อง กำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน้ ำทิง้ จำก
ทีด่ นิ จัดสรร (พ.ศ. ๒๕๔๘) ห้ำมระบำยน้ ำเน่ำสกปรกลงสู่ทำงระบำยน้ ำในเขตทำงของกรมทำงหลวงชนบท
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๒๐. ผู้ได้รบั อนุ ญ ำตจะต้องดูแ ลทำงระบำยน้ ำในเขตทำงของกรมทำงหลวงชนบทให้น้ ำที่ระบำย
ออกมำสำมำรถไหลผ่ำนลงสู่คลองสำธำรณะได้ไม่ให้เกิดน้ ำท่วมขังมีผลกระทบต่อโครงสร้ำงทำงหลวง และควำม
เสียหำยของผูอ้ ่นื ในกรณีทม่ี ปี ั ญหำผูไ้ ด้รบั อนุญำตต้องรับผิดชอบแก้ไขเปลีย่ นแปลงเพิม่ เติมตำมทีก่ รมทำงหลวง
ชนบทกำหนด โดยผูไ้ ด้รบั อนุญำตเป็ นผูจ้ ำ่ ยค่ำใช้จำ่ ยเองทัง้ สิน้
๒๑. ผูท้ ไ่ี ด้รบั อนุญำตจะต้องยินยอมให้เจ้ำหน้ำทีก่ รมทำงหลวงชนบทเข้ำตรวจสอบกำรระบำยน้ ำและ
ยินยอมปฏิบตั ติ ำมคำสังหรื
่ อคำแนะนำของเจ้ำหน้ำทีท่ กุ ประกำร
๒๒. หำกปรำกฏหรือพบว่ำผูไ้ ด้รบั อนุ ญำตไม่ปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดหรือน้ ำทีป่ ล่อยออกมำ
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรมทำงหลวงชนบทจะเพิกถอนกำรอนุ ญำตทันที โดยผูไ้ ด้รบั อนุ ญำตจะเรียกร้อง
ค่ำเสียหำยใด ๆ จำกกรมทำงหลวงชนบทไม่ได้ และจะต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำยดังกล่ำวทีเ่ กิดขึน้
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หลักเกณฑ์กำรขออนุญำตติดตัง้ ป้ ำยแนะนำสถำนที่ ในเขตทำงหลวงชนบท
๑. คุณสมบัตขิ องผูย้ ่นื คำขออนุญำต
บุคคลทัวไป
่ หรือหำกเป็ นนิตบิ ุคคลให้ผทู้ ม่ี อี ำนำจลงนำมแทนนิตบิ ุคคลเป็ นผูย้ ่นื คำขอ
๒. หลักฐำนประกอบกำรขออนุญำต
๒.๑ แบบฟอร์มคำขออนุญำตกระทำกำรใด ๆ ในเขตทำงหลวงชนบท (ตำมแบบ ข.๒)
๒.๒ แบบแปลนแผนที่สงั เขปมำตรำส่ว นไม่น้ อยกว่ำ ๑ : ๕๐๐ แสดงเส้นทำงหลวง ที่ตงั ้ ของ
สถำนทีท่ ขี่ ออนุ ญำต และตำแหน่ งของป้ ำยทีไ่ ด้รบั อนุ ญำตทีม่ อี ยู่เดิมภำยในรัศมี ๒๐๐ เมตร จำกตำแหน่ งทีจ่ ะ
ขออนุญำตติดตัง้ ป้ ำยแนะนำ จำนวน ๔ ชุด
๒.๓ รูป แบบของป้ ำ ย ขนำด ข้อ ควำม หรือสัญ ลัก ษณ์ ใ นป้ ำ ย จำนวน ๔ ชุด (ในกรณี ของ
ป้ ำ ยประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจะต้องแนบสำเนำใบอนุ ญำตของผูป้ ระกอบวิชำชีพวิศวกรควบคุม รวมทัง้
รำยกำรดำเนินกำรควำมมันคงแข็
่
งแรงมำประกอบกำรพิจำรณำด้วย)
๒.๔ สำเนำบัตรประชำชน หรือสำเนำทะเบียนบ้ำนของผูข้ ออนุญำต จำนวน ๓ ฉบับ
๒.๕ หนังสือมอบอำนำจในกรณีทมี่ อบอำนำจให้ผูอ้ ่นื ทำกำรขออนุ ญำตแทน ติดอำกรแสตมป์
๑๐ บำท
๒.๖ กรณีเป็ นนิตบิ ุคคลจะต้องมีหนังสือทีล่ งนำมโดยกรรมกำรผูม้ อี ำนำจพร้อมตรำประทับของ
นิต บิ ุ คคลนัน้ ๆ และต้องมีหนังสือรับรองของสำนัก งำนทะเบียนห้ำงหุ้นส่ วน บริษัท กรมพัฒ นำธุรกิจกำรค้ำ
กระทรวงพำณิชย์ ระบุช่อื กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงชื่อแทนนิตบิ ุคคล
๓. กำรตรวจสอบสถำนที่
เจ้ำหน้ำทีจ่ ะนัดหมำยกับผูข้ ออนุ ญำตเพื่อทำกำรตรวจสอบสถำนทีข่ ออนุ ญำตติดตัง้ ป้ ำยแนะนำ
สถำนที่ใ นเขตทำงหลวงชนบทก่ อ นที่จ ะอนุ ญ ำต และเมื่อ ได้ร บั อนุ ญ ำตให้ต ิด ตัง้ ป้ ำ ยแนะนำสถำนที่แ ล้ว
ผู้ขออนุญำตจึงจะสำมำรถติดตัง้ ป้ ำยแนะนำสถำนที่ ในเขตทำงหลวงชนบทได้ โดยต้องทำตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนด
๔. สถำนทีย่ ่นื คำขออนุญำต
ผูข้ ออนุ ญำตสำมำรถขอรับแบบคำขออนุญำตฯ ได้ทส่ี ำนักงำนทำงหลวงชนบทจังหวัดทุกจังหวัด
หรือที่สำนักบำรุงทำง กรมทำงหลวงชนบท หรือที่ web site / www.ddr.go.th และยื่นแบบคำขออนุ ญ ำตได้ท่ี
สำนักงำนทำงหลวงชนบทจังหวัดทุกจังหวัด หรือทีส่ ำนักบำรุงทำง กรมทำงหลวงชนบท เลขที่ ๙ ถนนพหลโยธิน
แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กทม. ๑๐๒๐๐ โทร. ๐ - ๒๕๕๑ - ๕๐๐๐
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เงื่อนไขกำรอนุญำตติดตัง้ ป้ ำยแนะนำสถำนที่ ในเขตทำงหลวงชนบท
ก. จะอนุญำตให้ปลูกสร้ำงได้เฉพำะป้ ำยแนะนำสถำนที่
ข. ประเภทของสถำนที่
สถำนที่รำชกำร หรือสถำนที่เอกชน หรือสถำนที่ท่สี ำคัญอื่น ๆ ที่ม ี ประชำชนเดินทำงมำติดต่อ
จำนวนมำก แต่มใิ ช่กำรเดินทำงมำเป็ นประจำ ซึง่ ผูใ้ ช้ทำงอำจหลงทำงหรือเข้ำออกบริเวณนัน้ ไม่คล่องตัว อันเป็ น
สำเหตุทำให้เกิดกำรจรำจรติดขัดหรือเกิดอุบตั ิเหตุ ได้ อำทิเช่น สถำนที่รำชกำรต่ำง ๆ สนำมกีฬำ ศูนย์กำรค้ำ
ตลำดนัดขนำดใหญ่ สถำนทีจ่ ำหน่ ำยสินค้ำหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สถำนทีพ่ กั แรม แหล่งท่องเทีย่ ว
สวนสำธำรณะ สถำนศึกษำ โรงพยำบำล ศำสนสถำนทุกศำสนำ นิคมอุตสำหกรรม มูลนิธแิ ละองค์กรกำรกุศล
หมูบ่ ำ้ นจัดสรร คอนโดมิเนียม สำนักงำนพรรคกำรเมือง
ค. มำตรฐำนและกำรติดตัง้ ป้ ำยแนะนำสถำนที่
๒.๑ ป้ ำยแนะน ำสถำนที่ เป็ น กำรติด ตัง้ เพื่อให้ผู้ใช้ทำงเดิน ทำงไปยังจุด หมำยปลำยทำงของ
สถำนทีไ่ ด้ถูกต้อง รวดเร็ว มี ๓ ประเภท คือ
ก) ป้ ำยบอกจุดหมำยปลำยทำง
ข) ป้ ำยชีท้ ำง
ค) ป้ ำยประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่ ว
๒.๒ ห้ำมมิให้ตดิ ตัง้ ป้ ำยแนะนำสถำนทีบ่ ริเวณทำงแยกทำงหลวง ซึง่ กรมทำงหลวงชนบทได้ตดิ ตัง้
ป้ ำยแนะนำตำมมำตรฐำนไว้แล้ว
๒.๓ รำยละเอียดกำรใช้ กำรติดตัง้ และมำตรฐำนรูปแบบของป้ ำยแนะนำสถำนที่ มีดงั ต่อไปนี้
๒.๓.๑ ป้ ำยบอกจุดหมำยปลำยทำง
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ตัวหนังสือไทยสีดำ สูง ๒๐ ซม.
ตัวหนังสืออังกฤษสีดำ สูง ๑๐ ซม.
ลูกศรบอกทิศทำง สีดำ ยำว ๔๐ ซม.
พืน้ สีขำว สะท้อนแสง
กรอบสีดำ หนำ ๒ ซม.

ข้ำงทำง
ป้ ำยติดตัง้ ข้ำงทำง พืน้ สีขำว
อักษรและสัญลักษณ์ สีดำ
หมำยเหตุ รูปแบบกำรติดตัง้ ให้เป็ นไปตำมแบบมำตรฐำน
กำรติดตัง้ ป้ ำยจรำจรแบบป้ ำยเดีย่ ว แบบเลขที่ ทช-๓-๑๐๘(๑)/๔๖
หรือทีม่ กี ำรแก้ไขล่ำสุด
ตัวหนังสือไทยสีขำว สูง ๒๐ ซม.
ตัวหนังสืออังกฤษสีขำว สูง ๑๐ ซม.
ลูกศรบอกทิศทำง สีขำว ยำว ๔๐ ซม.
พืน้ สีเขียว
กรอบสีขำว หนำ ๒ ซม.

แขวนสูงแบบยื่น (OVERHANG)
ป้ ำยแขวนสูง พืน้ สีเขียว
อักษรและสัญลักษณ์ สีขำว
หมำยเหตุ รูป แบบกำรติด ตัง้ ให้เ ป็ น ไปตำมแบบมำตรฐำน
กำรติดตัง้ ป้ ำยโครงกำรแบบยื่น (ชนิดฐำนแผ่) แบบเลขที่ ทช-๓-๑๑๗(๑)/๔๖
หรือกำรติดตัง้ ป้ ำยโครงกำรแบบยื่น (ชนิดฐำนเสำเข็ม) แบบเลขที่ ทช-๓-๑๑๗(๒)/๔๖
หรือทีม่ กี ำรแก้ไขล่ำสุด
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(๒) กำรติดตัง้ ให้ตดิ ตัง้ บนทำงหลวงในระยะ ๒๕ ถึง ๑๕๐ เมตร ก่อนถึงทำงแยก
สำธำรณะหรือทำงเชื่อมไปสู่สถำนทีด่ งั กล่ำว

๒.๓.๒ ป้ ำยชีท้ ำง
(๑) ป้ ำยชีท้ ำง ต้องมีลกั ษณะขนำดและรูปร่ำง และสีของป้ ำย ดังต่อไปนี้

พืน้ ป้ ำยสีขำว
ตัวอักษรและสัญลักษณ์ สีดำ
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(๒) กำรติดตัง้ ป้ ำยชีท้ ำงให้ตดิ ตัง้ ตรงปำกทำงเชื่อมทีเ่ ข้ำสู่สถำนทีส่ ำคัญดังกล่ำว
โดยให้กำรจรำจรทัง้ สองทิศทำงสำมำรถมองเห็นได้ ทัง้ นี้ สำมำรถระบุระยะทำงจำกทำงแยกถึงสถำนทีด่ งั กล่ำว
เป็ นกิโลเมตร หรือเมตร

(๓) ห้ำ มติดตัง้ ป้ ำ ยชี้ท ำงที่เกำะกลำง เมื่อเห็นว่ำ จำเป็ นให้ติด ตัง้ ป้ ำ ยชี้ทำงเสริม
ป้ ำยบอกจุดหมำยปลำยทำงได้
๒.๓.๓ ป้ ำยประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่ ว
(๑) ลักษณะของป้ ำยประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่ ว ต้องเป็ นกระดำนป้ ำย (Bill board)
สร้ำงขนำนกับเขตทำงหลวง เพื่อกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ สถำนทีท่ ่องเทีย่ วต่ำง ๆ ในบริเวณที่ใกล้เคียงกับ
ตำแหน่ งทีต่ ดิ ตัง้ ป้ ำยนี้ ผูใ้ ช้ทำงจะต้องจอดรถเพื่ออ่ำนป้ ำยประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่ ว ดังนัน้ จึงจำเป็ นต้อง
สร้ำงทีจ่ อดรถแยกออกมำจำกคันทำงปกติ
(๒) ตำแหน่งของป้ ำยประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเทีย่ ว จะต้องอยู่ก่อนหรือหลังทำงแยก
ทำงหลวงต่ำง ๆ หรือบริเวณทีพ่ กั ริมทำงของกรมทำงหลวงชนบท
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หมำยเหตุ ขนำดและรูปแบบกำรติดตัง้
ให้เป็ นไปตำมแบบมำตรฐำน
กำรติดตัง้ ป้ ำยจรำจรแบบป้ ำยเดีย่ ว
แบบเลขที่ ทช-๓-๑๐๘(๑)/๔๖
หรือทีม่ กี ำรแก้ไขล่ำสุด

หมำยเหตุ กำรออกแบบและควบคุมกำรติดตัง้
จะต้องเป็ นผูไ้ ด้รบั อนุญำตให้เป็ น
ผูป้ ระกอบวิชำชีพวิศวกรควบคุม
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพวิศวกรรม

ง. ข้อกำหนด
๑. ก่ อ นที่ผู ้ไ ด้ ร ับ อนุ ญ ำตจะลงมือ กระทำกำรก่ อ สร้ำ ง ต้ อ งแจ้ง เป็ น หนั ง สือ ให้เ จ้ำ หน้ ำ ที่
กรมทำงหลวงชนบททรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ ๗ วัน
๒. เมื่อได้รบั อนุญำตแล้ว จะดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน ....... วัน เมื่อครบกำหนดแล้วปรำกฏว่ำ
ผูไ้ ด้รบั อนุญำตยังไม่ทำกำรให้แล้วเสร็จ เนื่องจำกผูไ้ ด้รบั อนุญำตละทิง้ งำนหรือหลีกเลีย่ งไม่ทำตำมแบบทีก่ ำหนด
หรือมีเหตุผลที่ไม่ควรให้ต่อเวลำทำกำรอีกต่อไป ผู้ได้รบั อนุ ญำตจะยิน ยอมให้กรมทำงหลวงชนบทเพิกถอน
กำรอนุญำต โดยไม่เรียกเก็บค่ำเสียหำยใด ๆ ทัง้ สิน้
๓. ผูไ้ ด้รบั อนุญำตจะทำกำรก่อสร้ำงตำมแบบและรำยละเอียดทีไ่ ด้กำหนดไว้
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๔. ผู้ได้ร บั อนุ ญ ำตยิน ยอมให้ก รมทำงหลวงชนบท มีสิท ธิท่ีจะออกแบบ เปลี่ย นแปลง แก้ไข
เพิ่ม เติม แบบ ให้เ หมำะสมกับ สภำพควำมเปลี่ย นแปลงของทำง หรือเพื่อควำมปลอดภัย แก่ ผู้ใ ช้ท ำงหรือ
เพื่อ บำรุงรักษำประกำรใดก็ได้ และหำกมีกำรให้แก้ไขนี้เป็ นหน้ำทีข่ องผูไ้ ด้รบั อนุญำตทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ำมโดยออก
ค่ำใช้จำ่ ยเองทัง้ สิน้
๕. ผู้ได้รบั อนุ ญ ำตจะหำวัสดุมำด ำเนิน กำรก่ อสร้ำงตำมแบบ และรำยละเอีย ดที่ ก รมทำงหลวง
ชนบทอนุญำต จะไม่ใช้วสั ดุในเขตทำงของกรมทำงหลวงชนบท
๖. ผูไ้ ด้รบั อนุ ญำตต้องติดตัง้ ป้ ำยจรำจรตลอดจนเครื่องหมำยควบคุมกำรจรำจรอื่น ๆ ในระหว่ำง
กำรก่ อ สร้ำ งตำมมำตรฐำนทำงหลวง และแนวทำงปฏิบ ัต ิข องคณะกรรมกำรป้ อ งกัน อุบ ัต ิภ ัย แห่ง ชำติ
หำกจำเป็ นต้องทำกำรก่อสร้ำงในเวลำกลำงคืน หรือส่วนของงำนก่อสร้ำงหรือวัสดุ อุปกรณ์ ของงำนก่อสร้ำง
อำจเป็ นอันตรำยต่ อผู้ ใช้ ทำงในเวลำกลำงคื น ผู้ ได้ ร บั อนุ ญ ำตจะต้ องจัดให้ ม ีไฟฟ้ ำแสงสว่ ำงอย่ ำงเพี ยงพอและ
ป้ ำ ยจรำจรทีต่ ดิ ตัง้ ต้องเป็ นชนิดสะท้อนแสง (Reflective) ด้วย
๗. ผู้ได้รบั อนุ ญ ำต จะต้องยินยอมให้ เจ้ำหน้ ำที่ก รมทำงหลวงชนบทเข้ำตรวจสอบกำรทำงำน
ได้ตลอดเวลำเพื่อเป็ นกำรป้ องกันควำมเสียหำยทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อทำงหลวง
๘. เจ้ำหน้ำทีก่ รมทำงหลวงชนบท มีอำนำจสังให้
่ หยุดกำรทำกำรก่อสร้ำงในกรณีทก่ี ำรก่อสร้ำงนัน้
จะทำควำมเสียหำยให้แก่ทำงหลวงหรือเป็ นอันตรำยต่อผูใ้ ช้ทำง
๙. ผู้ได้รบั อนุ ญ ำตจะต้องรับผิด ชอบ และชดใช้ค่ ำเสียหำยอันเกิดจำกกำรก่อสร้ำงป้ ำยแนะน ำ
สถำนทีด่ งั กล่ำวทีม่ ตี ่อทำงหลวงหรือผูใ้ ช้ทำง
๑๐. ในระหว่ำงกำรใช้สถำนที่ท่ไี ด้รบั อนุ ญ ำต ผู้ได้รบั อนุ ญำตจะต้องควบคุมกำรใช้สถำนที่ให้ม ี
ควำมเป็ นระเบียบเรียบร้อย และมีกำรรักษำควำมสะอำดสถำนที่และเมื่อครบกำหนดกำรได้รบั อนุ ญำตจะต้อง
ดำเนิ น กำรทำควำมสะอำด เก็บ ขยะทัง้ หมด อัน เกิด จำกกิจ กรรมที่ใ ช้ส ถำนที่ใ ห้เ รีย บร้อ ย และแจ้ง ให้
กรมทำงหลวงชนบทตรวจสอบจนเป็ นทีพ่ อใจ พร้อมทัง้ จัดทำแบบตำมทีไ่ ด้ก่อสร้ำงจริง (Asbuilt Plan) จำนวน
๒ ชุด มอบให้เจ้ำหน้ำทีก่ รมทำงหลวงชนบททีร่ บั ผิดชอบทำงหลวงนัน้ ด้วย
๑๑. ในกรณีทก่ี ำรขออนุ ญำตต้องทำกำรขุดรือ้ ผิวจรำจร ทำงเท้ำ หรือส่วนอื่นใดในโครงสร้ำงถนน
ผูไ้ ด้รบั อนุ ญำตต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพเดิม ตำมมำตรฐำนและวิธกี ำรทีก่ รมทำงหลวงชนบทกำหนดและ
ต้องรับผิดชอบควำมชำรุดเสียหำยทีเ่ กิดขึน้ ภำยในเวลำ ๒ ปี
๑๒. เมื่อกรมทำงหลวงชนบทต้องสร้ำงหรือขยำยทำงหลวง หรือซ่อมแซมบำรุงทำงหลวง ถ้ำต้อง
รือ้ ถอนเคลื่อนย้ำยสิง่ ทีไ่ ด้รบั อนุ ญำตเป็ นภำระของผูไ้ ด้รบั อนุ ญำตต้องดำเนินกำรภำยในกำหนดทีไ่ ด้รบั แจ้งและ
หำกเกิด ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน ของผู้ได้รบั อนุ ญ ำต ผู้ได้รบั อนุ ญ ำตจะไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ จำก
กรมทำงหลวงชนบท
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๑๓. เมื่อผูไ้ ด้รบั อนุ ญำตได้รบั แจ้งเป็ นหนังสือจำกกรมทำงหลวงชนบท หรือผูซ้ ่งึ ได้รบั มอบหมำย
ให้รอ้ื ย้ำยป้ ำยแนะนำสถำนทีท่ ไ่ี ด้รบั อนุญำตให้พน้ เขตกำรก่อสร้ำงทำงภำยในเวลำทีก่ รมทำงหลวงชนบทกำหนด
ผูไ้ ด้รบั อนุ ญำตจะทำกำรรือ้ ย้ำยทันที และให้แล้วเสร็จภำยในกำหนดเวลำทีไ่ ด้รบั แจ้งโดยผูไ้ ด้รบั อนุ ญำตจะเป็ น
ผูจ้ ดั หำสถำนทีจ่ ดั เก็บ และเสียค่ำใช้จ่ำยเองทัง้ สิ้น ถ้ำหำกผูไ้ ด้รบั อนุ ญ ำตรือ้ ย้ำยไม่ทนั กำหนดเวลำและเกิด
ควำมเสียหำยขึน้ กับกรมทำงหลวงชนบท ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ก็ตำม ผูไ้ ด้รบั อนุ ญำตยินยอมชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่
กรมทำงหลวงชนบท
๑๔. ในกรณี ท่กี ำรก่อสร้ำงตำมคำขอนี้ จำเป็ น จะต้องตัดกิ่งไม้ในเขตทำงผู้ได้รบั อนุ ญ ำตจะต้อง
ได้รบั อนุญำตจำกกรมทำงหลวงชนบทก่อน และกรมทำงหลวงชนบทมีสทิ ธิทจ่ี ะกำหนดเงื่อนไขประกำรใดก็ได้
๑๕. ผูไ้ ด้รบั อนุญำตจะซ่อมแซมส่วนทีช่ ำรุดเสียหำยให้อยู่ในสภำพเดิม ให้ได้มำตรฐำนไม่ต่ ำกว่ำ
มำตรฐำนงำนก่อสร้ำงเดิมของสิง่ ก่อสร้ำงนัน้
๑๖. หำกเกิดควำมเสียหำยแก่ถนนหรือทรัพย์สินของกรมทำงหลวงชนบทขึน้ ในภำยหลังจำก
ผู้ได้รบั อนุ ญำตได้ดำเนินกำรตำมที่ได้รบั อนุ ญำตแล้ว โดยควำมเสียหำยนัน้ เกิดจำกเหตุอนั มำจำกป้ ำยแนะนำ
สถำนที่ท่ไี ด้รบั อนุ ญำตผู้ได้รบั อนุ ญำตจะซ่อมแซม จัดหำใหม่ให้ดเี ช่นเดิม ตำมที่ก รมทำงหลวงชนบทกำหนด
ภำยในเวลำ ๑๕ วัน หลังจำกได้รบั แจ้งหรือตำมระยะเวลำทีก่ รมทำงหลวงชนบทกำหนดในกรณีเร่งด่วน
๑๗. กรมทำงหลวงชนบทจะเป็ นผูพ้ จิ ำรณำกำหนดประเภทและมำตรฐำนของป้ ำยรวมทัง้ ตำแหน่ง
ติดตัง้ ป้ ำยทีเ่ หมำะสม
๑๘. เมื่อป้ ำ ยเกิด กำรชำรุด เสีย หำยไม่ ว่ ำกรณี ใด ๆ ผู้ได้ รบั อนุ ญ ำตจะต้ องเป็ น ผู้ด ำเนิ น กำร
ซ่อมแซมหรือติดตัง้ ทดแทนใหม่ โดยผูไ้ ด้รบั อนุญำตหรือเจ้ำของป้ ำยจะต้องออกค่ำใช้จำ่ ยทัง้ หมด
๑๙. ผู้ไ ด้ร บั อนุ ญ ำตหรือ เจ้ำ ของสถำนที่ จะต้อ งเสีย ค่ ำ ใช้เ ขตทำงหลวงสำหรับ กำรติด ตัง้
ป้ ำ ยแนะนำตำมอัตรำทีก่ ำหนดไว้ในกฎกระทรวง
๒๐. ถ้ำผูไ้ ด้รบั อนุ ญำตกระทำผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด ผูไ้ ด้รบั อนุ ญำตยินยอมให้กรมทำงหลวง
ชนบทเพิกถอนกำรอนุญำต
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หลักเกณฑ์กำรขออนุญำตปั กเสำ พำดสำย วำงท่อ ในเขตทำงหลวงชนบท
๑. คุณสมบัตขิ องผูย้ ่นื คำขออนุญำต
ต้องเป็ นหน่วยงำนของรัฐทีใ่ ห้บริกำรกิจกำรอันเป็ นสำธำรณูปโภค โดยให้ผทู้ ม่ี อี ำนำจลงนำมแทน
หน่วยงำนของรัฐเป็ นผูล้ งนำมในคำขอ
๒. หลักฐำนประกอบกำรขออนุญำต ดังต่อไปนี้
๒.๑ แบบฟอร์มคำขออนุญำตกระทำกำรใด ๆ ในเขตทำงหลวงชนบท (ตำมแบบ ข.๓)
๒.๒ แบบแปลนแผนทีพ่ อสังเขปแสดงเส้นทำง จำนวน ๔ ชุด
๒.๓ สำเนำบัตรข้ำรำชกำรของผูย้ ่นื ขออนุญำต จำนวน ๓ ฉบับ
๒.๔ หนังสือมอบอำนำจในกรณีทมี่ อบอำนำจให้ผอู้ ่นื ทำกำรขออนุ ญำตแทน ติดอำกรแสตมป์
๑๐ บำท
๓. กำรตรวจสอบสถำนที่
เจ้ำหน้ำทีจ่ ะนัดหมำยกับผูข้ ออนุ ญำตเพื่อทำกำรตรวจสอบสถำนทีท่ ข่ี ออนุ ญำตปั กเสำ พำดสำย
วำงท่อในเขตทำงหลวงชนบทก่อนทีจ่ ะอนุญำต และเมื่อได้รบั อนุ ญำตให้ปักเสำ พำดสำย วำงท่อในเขตทำงหลวง
ชนบทแล้ว ผูข้ ออนุญำตจึงจะสำมำรถปั กเสำ พำดสำย วำงท่อในเขตทำงหลวงชนบทได้โดยต้องทำตำมเงื่อนไขที่
กำหนด
๔. สถำนทีย่ ่นื คำขออนุญำต
ผูข้ ออนุ ญำตสำมำรถขอรับแบบคำขออนุญำตฯ ได้ทส่ี ำนักงำนทำงหลวงชนบทจังหวัดทุกจังหวัด
หรือที่สำนัก บำรุงทำง กรมทำงหลวงชนบท หรือที่ web site / www.ddr.go.th และยื่นแบบคำขออนุ ญ ำตได้ท่ี
สำนักงำนทำงหลวงชนบทจังหวัดทุกจังหวัด หรือทีส่ ำนักบำรุงทำง กรมทำงหลวงชนบท เลขที่ ๙ ถนนพหลโยธิน
แขวงอนุสำวรีย์ เขตบำงเขน กทม. ๑๐๒๐๐ โทร. ๐ - ๒๕๕๑ - ๕๐๐๐
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เงื่อนไขกำรอนุญำตให้ปักเสำ พำดสำย วำงท่อในเขตทำงหลวงชนบท
๑. ก่อนทีผ่ ไู้ ด้รบั อนุ ญำตจะลงมือกระทำกำรก่อสร้ำง ต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้เจ้ำหน้ำทีก่ รมทำงหลวง
ชนบททรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ ๗ วัน
๒. เมื่อได้รบั อนุ ญำตแล้ว จะดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน ....... วัน เมื่อครบกำหนดแล้วปรำกฏว่ำ
ผูไ้ ด้รบั อนุญำตยังไม่ทำกำรให้แล้วเสร็จ เนื่องจำกผูไ้ ด้รบั อนุญำตละทิง้ งำนหรือหลีกเลีย่ งไม่ทำตำมแบบทีก่ ำหนด
หรือมีเหตุผลที่ไม่ควรให้ต่อเวลำทำกำรอีกต่อไป ผู้ได้รบั อนุ ญำตจะยินยอมให้กรมทำงหลวงชนบทเพิกถอน
กำรอนุญำต โดยไม่เรียกเก็บค่ำเสียหำยใด ๆ ทัง้ สิน้
๓. ผูไ้ ด้รบั อนุญำตจะทำกำรก่อสร้ำงตำมแบบและรำยละเอียดทีไ่ ด้กำหนดไว้
๔. ผูไ้ ด้รบั อนุ ญำตยินยอมให้กรมทำงหลวงชนบท มีสทิ ธิทจ่ี ะออกแบบ เปลี่ ยนแปลง แก้ไขเพิม่ เติม
แบบให้เหมำะสมกับสภำพควำมเปลี่ยนแปลงของทำง หรือเพื่อควำมปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทำงหรือเพื่อบำรุงรักษำ
ประกำรใดก็ได้ และหำกมีกำรให้แก้ไขเป็ นหน้ ำทีข่ องผูไ้ ด้ร ับอนุ ญำตที่จะต้องปฏิบตั ิตำมโดยออกค่ำใช้จ่ำยเอง
ทัง้ สิน้
๕. ผูไ้ ด้รบั อนุ ญำตจะหำวัสดุมำดำเนินกำรก่อสร้ำงตำมแบบ และรำยละเอียดทีก่ รมทำงหลวงชนบท
อนุญำต จะไม่ใช้วสั ดุในเขตทำงของกรมทำงหลวงชนบท
๖. ผู้ได้รบั อนุ ญำตต้องติดตัง้ ป้ ำยจรำจรตลอดจนเครื่องหมำยควบคุมกำรจรำจรอื่น ๆ ในระหว่ำง
กำรก่ อ สร้ำ งตำมมำตรฐำนทำงหลวง และแนวทำงปฏิบ ัต ิข องคณะกรรมกำรป้ อ งกัน อุบ ัต ิภ ัย แห่ง ชำติ
หำกจำเป็ นต้องทำกำรก่อสร้ำงในเวลำกลำงคืน หรือส่วนของงำนก่อสร้ำงหรือวัสดุ อุปกรณ์ ของงำนก่อสร้ำง
อำจเป็ นอันตรำยต่ อผู้ ใช้ ทำงในเวลำกลำงคื น ผู้ ได้ ร บั อนุ ญ ำตจะต้ องจัดให้ ม ีไฟฟ้ ำแสงสว่ ำงอย่ ำงเพี ยงพอและ
ป้ ำ ยจรำจรทีต่ ดิ ตัง้ ต้องเป็ นชนิดสะท้อนแสง (Reflective) ด้วย
๗. ผู้ได้รบั อนุ ญ ำต จะต้องยินยอมให้เจ้ำหน้ ำที่กรมทำงหลวงชนบทเข้ำตรวจสอบกำรทำงำนได้
ตลอดเวลำเพื่อเป็ นกำรป้ องกันควำมเสียหำยทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อทำงหลวง
๘. ให้เจ้ำหน้ำทีก่ รมทำงหลวงชนบท มีอำนำจสังให้
่ หยุดกำรทำกำรก่อสร้ำงในกรณีทก่ี ำรก่อสร้ำงนัน้
จะทำควำมเสียหำยให้แก่ทำงหลวงหรือเป็ นอันตรำยต่อผูใ้ ช้ทำง
๙. ผูไ้ ด้รบั อนุญำตจะต้องรับผิดชอบ และชดใช้ค่ำเสียหำยอันเกิดจำกกำรปั กเสำ พำดสำยหรือวำงท่อ
ทีม่ ตี ่อทำงหลวงหรือผูใ้ ช้ทำง
๑๐. ในระหว่ำ งกำรใช้ส ถำนทีท่ ไี่ ด้รบั อนุ ญ ำต ผูไ้ ด้รบั อนุ ญ ำตจะต้องควบคุม กำรใช้ส ถำนทีใ่ ห้ม ี
ควำมเป็ น ระเบียบเรียบร้อย และมีกำรรักษำควำมสะอำดสถำนที่และเมื่อครบก ำหนดกำรขออนุ ญ ำตจะต้อง
ดำเนิน กำรทำควำมสะอำด เก็บ เศษวัส ดุอุป กรณ์ อัน เกิด จำกกิจกรรมที่ใช้ส ถำนที่ใ ห้เ รีย บร้อย และแจ้ง ให้
กรมทำงหลวงชนบทตรวจสอบจนเป็ นทีพ่ อใจ พร้อมทัง้ จัดทำแบบตำมทีไ่ ด้ ก่อสร้ำงจริง (Asbuilt Plan) จำนวน
๒ ชุด มอบให้เจ้ำหน้ำทีก่ รมทำงหลวงชนบททีร่ บั ผิดชอบทำงหลวงนัน้ ด้วย
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๑๑. ในกรณีทก่ี ำรขออนุ ญำตต้องทำกำรขุดรือ้ ผิวจรำจร ทำงเท้ำ หรือส่วนอื่นใดในโครงสร้ำงถนน
ผูไ้ ด้รบั อนุญำตต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพเดิม ตำมมำตรฐำนและวิธกี ำรทีก่ รมทำงหลวงชนบทกำหนดและต้อง
รับผิดชอบควำมชำรุดเสียหำยทีเ่ กิดขึน้ ภำยในเวลำ ๒ ปี
๑๒. เมื่อกรมทำงหลวงชนบทต้องสร้ำงหรือขยำยทำงหลวง หรือซ่อมแซมบำรุงทำงหลวง ถ้ำต้อง
รือ้ ถอนเคลื่อนย้ำยสิง่ ทีไ่ ด้รบั อนุ ญำตเป็ นภำระของผูไ้ ด้รบั อนุ ญำตต้องดำเนินกำรภำยในกำหนดทีไ่ ด้รบั แจ้งและ
หำกเกิด ควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน ของผู้ได้รบั อนุ ญ ำต ผู้ได้รบั อนุ ญ ำตจะไม่เรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ จำก
กรมทำงหลวงชนบท
๑๓. เมื่อผูไ้ ด้รบั อนุ ญำตได้รบั แจ้งเป็ นหนังสือจำกกรมทำงหลวงชนบท หรือผูซ้ ่งึ ได้รบั มอบหมำยให้
รือ้ ย้ำยเสำ สำย หรือท่อที่ได้รบั อนุ ญำตให้พ้นเขตกำรก่อสร้ำงทำงภำยในเวลำที่กรมทำงหลวงชนบทกำหนด
ผูไ้ ด้รบั จะทำกำรรือ้ ย้ำยทันที และให้แล้วเสร็จภำยในกำหนดเวลำทีไ่ ด้รบั แจ้ง โดยผูไ้ ด้รบั อนุ ญำตจะเป็ นผูจ้ ดั หำ
สถำนทีจ่ ดั เก็บและเสียค่ำใช้จำ่ ยเองทัง้ สิน้ ถ้ำหำกผูไ้ ด้รบั อนุญำตรือ้ ย้ำยไม่ทนั กำหนดเวลำและเกิดควำมเสียหำย
ขึน้ กับกรมทำงหลวงชนบท ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ก็ตำม ผู้ขออนุ ญ ำตยินยอมชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่กรมทำงหลวง
ชนบท
๑๔. ในกรณีทก่ี ำรก่อสร้ำงตำมคำขอนี้จำเป็ นจะต้องตัดกิง่ ไม้ในเขตทำงผูไ้ ด้รบั อนุ ญำตจะต้องได้รบั
อนุญำตจำกกรมทำงหลวงชนบทก่อน และกรมทำงหลวงชนบทมีสทิ ธิทจ่ี ะกำหนดเงื่อนไขประกำรใดก็ได้
๑๕. ผู้ได้รบั อนุ ญ ำตจะซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหำยให้อยู่ในสภำพเดิม ให้ได้มำตรฐำนไม่ต่ ำกว่ำ
มำตรฐำนงำนก่อสร้ำงเดิมของสิง่ ก่อสร้ำงนัน้
๑๖. หำกเกิดควำมเสียหำยแก่ถนนหรือทรัพย์สนิ ของกรมทำงหลวงชนบทขึน้ ในภำยหลังจำกผูไ้ ด้รบั
อนุ ญำตได้ดำเนิ นกำรตำมที่ได้รบั อนุ ญ ำตแล้ว โดยควำมเสียหำยนั ้ นเกิดจำกเหตุอนั มำจำกเสำ สำย หรือท่อ
ทีไ่ ด้รบั อนุ ญำตผู้ได้รบั อนุ ญำตจะซ่อมแซม จัดหำใหม่ ให้ดเี ช่นเดิมตำมที่กรมทำงหลวงชนบทกำหนด ภำยใน
ระยะเวลำ ๑๕ วัน หลังจำกได้รบั แจ้งหรือตำมระยะเวลำทีก่ รมทำงหลวงชนบทกำหนดในกรณีเร่งด่วน
๑๗. เสำพำดสำย ต้องปั กห่ำงจำกแนวเขตทำงหลวงเข้ำมำทำงด้ำนในไม่น้อยกว่ำ ๐.๕๐ เมตร แต่ไม่เกิน
๑.๕๐ เมตร หรือที่ซ่งึ ทำงรำชกำรกำหนดให้ และสำยต้องพำดสูงจำกผิวดินไม่น้อยกว่ำ ๓.๐๐ เมตร ส่วนที่ต้อง
พำดสำยข้ำมถนนต้องสูงจำกผิวทำงไม่น้อยกว่ำ ๕.๕๐ เมตร
๑๘. ผูไ้ ด้รบั อนุญำตจะต้องเสียค่ำใช้เขตทำงตำมอัตรำทีก่ ำหนดไว้ในกฎกระทรวง
๑๙. ถ้ำผูไ้ ด้รบั อนุญำตกระทำผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใด ผูไ้ ด้รบั อนุญำตยินยอมให้กรมทำงหลวงชนบท
เพิกถอนกำรอนุญำต
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ประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงพิเศษ
ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงแผ่นดินและ
ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงสัมปทำน
เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะทีม่ นี ้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก
หรือน้ำหนักลงเพลำเกินกว่ำทีไ่ ด้กำหนด
หรือโดยทีย่ ำนพำหนะนัน้ อำจทำให้ทำงหลวงเสียหำย
เดินบนทำงหลวงพิเศษ ทำงหลวงแผ่นดินและทำงหลวงสัมปทำน๗๑
ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงพิเศษ ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงแผ่นดินและผู้อำนวยกำร
ทำงหลวงสัมปทำน โดยอนุ มตั อิ ธิบดีกรมทำงหลวง อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖๑
แห่ งพระรำชบัญ ญัติท ำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกำศห้ำมใช้ย ำนพำหนะที่มีน้ ำหนัก
น้ ำหนักบรรทุก หรือน้ ำหนักลงเพลำ เกิน กว่ำทีไ่ ด้กำหนด หรือโดยทีย่ ำนพำหนะนัน้
อำจทำให้ทำงหลวงเสียหำย เดินบนทำงหลวงพิเศษ ทำงหลวงแผ่นดินและทำงหลวง
สัมปทำนตำมข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
ข้อกำหนดน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลำ ของยำนพำหนะทีใ่ ช้เดินบน
๑. ทำงหลวงสัมปทำน
๒. ทำงยกระดับบนทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๑ ตอนดอนเมือง - ทำงหลวง
หมำยเลข ๑ (อนุ สรณ์ ส ถำนแห่ ง ชำติ) สำยดิน แดง - บรรจบทำงหลวงหมำยเลข ๑
(อนุสรณ์สถำนแห่งชำติ)
๓. ทำงยกระดับบนทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๑ ตอนอนุสรณ์สถำนแห่งชำติ รังสิต สำยกรุงเทพมหำนคร - แม่สำย (เขตแดน)
ส่วนที่ ๑ ยำนพำหนะชนิดรถเดีย่ ว (SINGLE UNIT)
ข้อ ๑ ยำนพำหนะที่มี ๒ เพลำ ๔ ล้อ ยำง ๔ เส้น ชนิดเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒)
ใช้ยำงเดีย่ ว ต้องมีน้ ำหนักลงเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒) ไม่เกิน ๖,๘๐๐ กิโลกรัม หรือน้ ำหนัก
ยำนพำหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๘,๕๐๐ กิโลกรัม
๗๑

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๕๐ ง/หน้ำ ๑๙/๒๘ ธันวำคม ๒๕๔๘
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ข้อ ๒ ยำนพำหนะทีม่ ี ๒ เพลำ ๔ ล้อ ยำง ๖ เส้น ชนิดเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒)
ใช้ยำงคู่
(๑) ยำนพำหนะประเภททีใ่ ช้สำหรับขนส่งผูโ้ ดยสำร ต้องมีน้ ำหนักลงเพลำท้ำย
(เพลำที่ ๒) ไม่เกิน ๙,๑๐๐ กิโลกรัม
(๒) ยำนพำหนะชนิ ด อื่น ๆ ต้ องมีน้ ำ หนั ก ลงเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒) ไม่ เกิน
๙,๑๐๐ กิโลกรัม หรือน้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๓ ยำนพำหนะที่มี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๖ เส้น ชนิดเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒
และเพลำที่ ๓) เป็ นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงเดีย่ ว
(๑) ยำนพำหนะประเภททีใ่ ช้สำหรับขนส่งผูโ้ ดยสำร ต้องมีน้ ำหนักลงเพลำคู่ทำ้ ย
(เพลำที่ ๒ และเพลำที่ ๓) ไม่เกิน ๑๒,๒๐๐ กิโลกรัม
(๒) ยำนพำหนะชนิดอื่น ๆ ต้องมีน้ำหนักลงเพลำคู่ทำ้ ย (เพลำที่ ๒ และเพลำที่ ๓)
ไม่เกิน ๑๒,๒๐๐ กิโลกรัม หรือน้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๑๕,๓๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๔ ยำนพำหนะที่มี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๘ เส้น ชนิดเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒
และเพลำที่ ๓) เป็ นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) เพลำคู่ทำ้ ยเพลำใดเพลำหนึ่งใช้ยำงเดีย่ ว
อีกเพลำหนึ่งใช้ยำงคู่
(๑) ยำนพำหนะประเภททีใ่ ช้สำหรับขนส่งผู้โดยสำร ต้องมีน้ ำหนักลงเพลำคู่ทำ้ ย
ไม่เกิน ๑๔,๓๐๐ กิโลกรัม
(๒) ยำนพำหนะชนิ ด อื่น ๆ ต้ อ งมีน้ ำ หนั ก ลงเพลำคู่ ท้ ำ ยไม่ เกิน ๑๔,๓๐๐
กิโลกรัม หรือ น้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๑๘,๓๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๕ ยำนพำหนะทีม่ ี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๑๐ เส้น ชนิดเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒
และเพลำที่ ๓) เป็ นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ ต้องมีน้ ำหนักลงเพลำคู่ท้ำยไม่ เกิน
๑๖,๔๐๐ กิโลกรัม หรือน้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๒๑,๐๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๖ ยำนพำหนะที่มี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๘ เส้น ชนิดเพลำหน้ ำ (เพลำที่ ๑
และเพลำที่ ๒) เป็ นเพลำเลีย้ วใช้ยำงเดีย่ ว และเพลำท้ำย (เพลำที่ ๓) ใช้ยำงคู่
(๑) ยำนพำหนะประเภททีใ่ ช้สำหรับ ขนส่งผูโ้ ดยสำร ต้องมีน้ ำหนักลงเพลำท้ำย
(เพลำที่ ๓) ไม่เกิน ๙,๑๐๐ กิโลกรัม
(๒) ยำนพำหนะชนิ ด อื่น ๆ ต้อ งมีน้ ำ หนั ก ลงเพลำท้ำ ย (เพลำที่ ๓) ไม่ เกิน
๙,๑๐๐ กิโลกรัม หรือน้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๑๔,๐๐๐ กิโลกรัม
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ข้อ ๗ ยำนพำหนะที่มี ๔ เพลำ ๘ ล้อ ยำง ๘ เส้น ชนิดเพลำหน้ำ (เพลำที่ ๑
และเพลำที่ ๒) เป็ น เพลำเลี้ย ว และเพลำท้ำย (เพลำที่ ๓ และเพลำที่ ๔) เป็ น เพลำคู่
(TANDEM AXLE) ใช้ยำงเดี่ยวต้องมีน้ ำหนักลงเพลำคู่ท้ำยไม่เกิน ๑๒,๒๐๐ กิโลกรัม
หรือน้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๑๘,๘๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๘ ยำนพำหนะทีม่ ี ๔ เพลำ ๘ ล้อ ยำง ๑๒ เส้น ชนิดเพลำหน้ำ (เพลำที่ ๑
และเพลำที่ ๒) เป็ น เพลำเลี้ยวใช้ยำงเดี่ยว และเพลำท้ำย (เพลำที่ ๓ และเพลำที่ ๔)
เป็ นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ ต้องมีน้ำหนักลงเพลำคู่ทำ้ ย ไม่เกิน ๑๖,๔๐๐ กิโลกรัม
หรือน้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๒๕,๒๐๐ กิโลกรัม
ส่วนที่ ๒ ยำนพำหนะชนิดรถลำกจูงและรถกึง่ พ่วง (SEMI - TRAILER)
ข้อ ๙ ตัวรถลำกจูงเมื่อ ประกอบกับ ตัวรถกึ่ง พ่ ว ง (SEMI - TRAILER) แล้ว
ต้องมีน้ำหนักลงเพลำ หรือน้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ ำหนักบรรทุกไม่เกินกว่ำทีก่ ำหนดไว้
สำหรับยำนพำหนะแต่ละประเภทในข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘
ตัวรถกึง่ พ่วงต้องมีน้ำหนักลงเพลำดังนี้
(๑) ชนิดเพลำเดีย่ วใช้ยำงเดีย่ ว น้ำหนักลงเพลำไม่เกิน ๖,๘๐๐ กิโลกรัม
(๒) ชนิดเพลำเดีย่ วใช้ยำงคู่ น้ำหนักลงเพลำไม่เกิน ๙,๑๐๐ กิโลกรัม
(๓) ชนิดเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงเดี่ยว น้ ำหนักลงเพลำรวมไม่ เกิน
๑๒,๒๐๐ กิโลกรัม
(๔) ชนิ ด เพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ ย ำงคู่ น้ ำ หนั ก ลงเพลำรวมไม่ เ กิ น
๑๖,๔๐๐ กิโลกรัม
(๕) ชนิ ด สำมเพลำ (TRIDEM AXLE) ใช้ย ำงคู่ น้ ำ หนั ก ลงเพลำรวมไม่ เกิน
๑๙,๕๐๐ กิโลกรัม และระยะห่ำงระหว่ำงสลักพ่วง (KING PIN) กับศูนย์กลำงของเพลำที่ ๑
ของตัวรถกึง่ พ่วงต้องไม่น้อยกว่ำ ๘ เมตร
ข้อ ๙/๑ ๗๒ ยำนพำหนะชนิ ด รถลำกจู ง และรถกึ่ง พ่ ว ง (SEMI - TRAILER)
ประเภทตัวรถลำกจูงมี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๑๐ เส้น ชนิดเพลำท้ำ ย (เพลำที่ ๒ และ
เพลำที่ ๓) เป็ นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่และตัวรถกึง่ พ่ว งเป็ นชนิดสำมเพลำ
(TRIDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ท่จี ดทะเบียนรถตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบกก่อน
๗๒

ข้อ ๙/๑ เพิม่ โดยประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงพิเศษ ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงแผ่นดินและ
ผู้อำนวยกำรทำงหลวงสัมปทำน เรื่อ ง ห้ำมใช้ย ำนพำหนะที่มนี ้ำ หนัก น้ำหนักบรรทุกหรือ น้ำหนัก
ลงเพลำเกินกว่ำที่ได้กำหนด หรือโดยทีย่ ำนพำหนะนัน้ อำจทำให้ทำงหลวงเสียหำย เดินบนทำงหลวง
พิเศษ ทำงหลวงแผ่นดินและทำงหลวงสัมปทำน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
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วันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๕๓ ให้ได้รบั กำรยกเว้นกำรใช้บงั คับข้อกำหนดระยะห่ำงระหว่ำงสลักพ่วง
(KING PIN) กับ ศูน ย์ก ลำงของเพลำที่ ๑ ของตัว รถกึ่ง พ่ ว งต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ ำ ๘ เมตร
ตำมประกำศผู้อำนวยกำรทำงหลวงพิเศษ ผู้อำนวยกำรทำงหลวงแผ่นดิน และผู้อำนวยกำร
ทำงหลวงสัมปทำน เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะทีม่ นี ้ำหนัก น้ ำหนักบรรทุก หรือน้ ำหนักลงเพลำ
เกินกว่ำทีไ่ ด้กำหนด หรือโดยทีย่ ำนพำหนะนัน้ อำจทำให้ทำงหลวงเสียหำย เดินบนทำงหลวง
พิเศษ ทำงหลวงแผ่นดินและทำงหลวงสัมปทำน ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๒
ตอนพิเศษ ๑๕๐ ง หน้ำ ๑๙ วันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๔๘ หมวด ๑ ส่วนที่ ๒ ข้อ ๙ (๕)
ควำมในข้อนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มกรำคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวำคม
๒๕๕๗
ส่วนที่ ๓ ยำนพำหนะชนิดรถลำกจูงและรถพ่วง (FULL TRAILER)
ข้อ ๑๐ ตัวรถลำกจูงต้องมีน้ำหนักลงเพลำหรือน้ ำหนักยำนพำหนะรวมน้ ำหนัก
บรรทุกไม่เกินกว่ำทีก่ ำหนดไว้ สำหรับยำนพำหนะแต่ละประเภทในข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔
ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘
ตัวรถพ่วงต้องมีน้ำหนักลงเพลำดังนี้
(๑) ชนิดเพลำหน้ำและเพลำท้ำยเป็ นเพลำเดีย่ วใช้ยำงเดีย่ ว น้ ำ หนักลงเพลำ
ไม่เกิน เพลำละ ๖,๘๐๐ กิโลกรัม
(๒) ชนิดเพลำหน้ำและเพลำท้ำยเป็ นเพลำเดีย่ วใช้ยำงคู่ น้ ำหนักลงเพลำไม่เกิน
เพลำละ ๙,๑๐๐ กิโ ลกรัม และระยะห่ำ งระหว่ำ งศูน ย์ก ลำงเพลำหน้ำ กับ ศูน ย์ก ลำง
เพลำหลังต้องไม่น้อยกว่ำ ๔.๓๐ เมตร
ยำนพำหนะชนิดรถลำกจูงและรถพ่วง (FULL TRAILER) ต้องประกอบด้วย
รถลำกจูง ๑ คัน และตัวรถพ่วง ๑ คัน เท่ำนัน้ จะพ่วงยำนพำหนะอื่นใดอีกไม่ได้
หมวด ๒
ข้อกำหนดน้ ำหนัก น้ ำหนักบรรทุก และน้ ำหนักลงเพลำ ของยำนพำหนะที่ใช้
เดินบนทำงหลวงพิเศษและทำงหลวงแผ่นดินสำยอื่นเว้นแต่ทไ่ี ด้กำหนดไว้ในหมวด ๑
ส่วนที่ ๑ ยำนพำหนะชนิดรถเดีย่ ว (SINGLE UNIT)
ข้อ ๑๑ ยำนพำหนะทีม่ ี ๒ เพลำ ๔ ล้อ ยำง ๔ เส้น ชนิดเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒)
ใช้ยำงเดีย่ ว ต้องมีน้ำหนักลงเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒) ไม่เกิน ๗,๐๐๐ กิโลกรัม หรือน้ำหนัก
ยำนพำหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๙,๕๐๐ กิโลกรัม
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ข้อ ๑๒ ยำนพำหนะทีม่ ี ๒ เพลำ ๔ ล้อ ยำง ๖ เส้น ชนิดเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒)
ใช้ยำงคู่
(๑) ยำนพำหนะประเภททีใ่ ช้สำหรับขนส่งผูโ้ ดยสำร ต้องมีน้ ำหนักลงเพลำท้ำย
(เพลำที่ ๒) ไม่เกิน ๑๑,๐๐๐ กิโลกรัม
(๒) ยำนพำหนะชนิ ด อื่น ๆ ต้ องมีน้ ำ หนั ก ลงเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒) ไม่ เกิน
๑๑,๐๐๐ กิโลกรัม หรือน้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๑๓ ยำนพำหนะทีม่ ี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๖ เส้น ชนิดเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒
และเพลำที่ ๓) เป็ นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงเดีย่ ว
(๑) ยำนพำหนะประเภททีใ่ ช้สำหรับขนส่งผูโ้ ดยสำร ต้องมีน้ ำหนักลงเพลำคู่ทำ้ ย
(เพลำที่ ๒ และเพลำที่ ๓) ไม่เกิน ๑๓,๐๐๐ กิโลกรัม
(๒) ยำนพำหนะชนิดอื่น ๆ ต้องมีน้ำหนักลงเพลำคู่ทำ้ ย (เพลำที่ ๒ และเพลำที่ ๓)
ไม่เกิน ๑๓,๐๐๐ กิโลกรัม หรือน้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๑๘,๐๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๑๔ ยำนพำหนะทีม่ ี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๘ เส้น ชนิดเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒
และเพลำที่ ๓) เป็ นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) เพลำคู่ทำ้ ยเพลำใดเพลำหนึ่งใช้ยำงเดีย่ ว
อีกเพลำหนึ่งใช้ยำงคู่
(๑) ยำนพำหนะประเภททีใ่ ช้สำหรับขนส่งผูโ้ ดยสำร ต้องมีน้ ำหนักลงเพลำคู่ทำ้ ย
ไม่เกิน ๑๖,๕๐๐ กิโลกรัม
(๒) ยำนพำหนะชนิดอื่น ๆ ต้องมีน้ ำหนักลงเพลำคู่ท้ำยไม่เกิน ๑๖,๕๐๐ กิโลกรัม
หรือน้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๒๑,๕๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๑๕ ยำนพำหนะทีม่ ี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๑๐ เส้น ชนิดเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒
และเพลำที่ ๓) เป็ นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ ต้องมีน้ ำหนักลงเพลำคู่ท้ำยไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือน้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๑๖ ยำนพำหนะทีม่ ี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๘ เส้น ชนิดเพลำหน้ำ (เพลำที่ ๑
และเพลำที่ ๒) เป็ นเพลำเลีย้ วใช้ยำงเดีย่ ว และเพลำท้ำย (เพลำที่ ๓) ใช้ยำงคู่
(๑) ยำนพำหนะประเภททีใ่ ช้สำหรับขนส่งผูโ้ ดยสำร ต้องมีน้ ำหนักลงเพลำท้ำย
(เพลำที่ ๓) ไม่เกิน ๑๑,๐๐๐ กิโลกรัม
(๒) ยำนพำหนะชนิ ด อื่น ๆ ต้อ งมีน้ ำ หนั ก ลงเพลำท้ำ ย (เพลำที่ ๓) ไม่ เกิน
๑๑,๐๐๐ กิโลกรัม หรือน้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๒๑,๐๐๐ กิโลกรัม
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ข้อ ๑๗ ยำนพำหนะทีม่ ี ๔ เพลำ ๘ ล้อ ยำง ๘ เส้น ชนิดเพลำหน้ำ (เพลำที่ ๑
และเพลำที่ ๒) เป็ น เพลำเลี้ย ว และเพลำท้ำย (เพลำที่ ๓ และเพลำที่ ๔) เป็ น เพลำคู่
(TANDEM AXLE) ใช้ยำงเดี่ยว ต้องมีน้ ำหนักลงเพลำคู่ท้ำยไม่เกิน ๑๓,๐๐๐ กิโลกรัม
หรือน้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๒๓,๐๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๑๘ ยำนพำหนะทีม่ ี ๔ เพลำ ๘ ล้อ ยำง ๑๒ เส้น ชนิดเพลำหน้ำ (เพลำที่ ๑
และเพลำที่ ๒) เป็ น เพลำเลี้ยวใช้ยำงเดี่ยว และเพลำท้ำย (เพลำที่ ๓ และเพลำที่ ๔)
เป็ นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ ต้องมีน้ำหนักลงเพลำคู่ทำ้ ยไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม
หรือน้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ กิโลกรัม
ส่วนที่ ๒ ยำนพำหนะชนิดรถลำกจูงและรถกึง่ พ่วง (SEMI - TRAILER)
ข้อ ๑๙ ตัวรถลำกจูงเมื่อประกอบกับตัวรถกึ่งพ่ วง (SEMI - TRAILER) แล้ว
ต้องมีน้ำหนักลงเพลำหรือน้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ ำหนักบรรทุกไม่เกินกว่ำทีก่ ำหนดไว้
สำหรับยำนพำหนะแต่ละประเภทในข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗
และข้อ ๑๘
ตัวรถกึง่ พ่วงต้องมีน้ำหนักลงเพลำดังนี้
(๑) ชนิดเพลำเดีย่ วใช้ยำงเดีย่ ว น้ำหนักลงเพลำไม่เกิน ๗,๐๐๐ กิโลกรัม
(๒) ชนิดเพลำเดีย่ วใช้ยำงคู่ น้ำหนักลงเพลำไม่เกิน ๑๑,๐๐๐ กิโลกรัม
(๓) ชนิดเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงเดี่ยว น้ ำ หนักลงเพลำรวมไม่ เกิน
๑๓,๐๐๐ กิโลกรัม
(๔) ชนิ ด เพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ ย ำงคู่ น้ ำ หนั ก ลงเพลำรวมไม่ เ กิ น
๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม
(๕) ชนิ ด สำมเพลำ (TRIDEM AXLE) ใช้ย ำงคู่ น้ ำ หนั ก ลงเพลำรวมไม่ เกิน
๒๕,๕๐๐ กิโลกรัม และระยะห่ำงระหว่ำงสลักพ่วง (KING PIN) กับศูนย์กลำงของเพลำที่ ๑
ของตัวรถกึง่ พ่วงต้องไม่น้อยกว่ำ ๘ เมตร
ข้อ ๑๙/๑ ๗๓ ยำนพำหนะชนิ ด รถลำกจูง และรถกึ่ง พ่ ว ง (SEMI - TRAILER)
ประเภทตัวรถลำกจูงมี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๑๐ เส้น ชนิดเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒ และเพลำที่ ๓)
๗๓

ข้อ ๑๙/๑ เพิม่ โดยประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงพิเศษ ผู้อำนวยกำรทำงหลวงแผ่นดิ น
และผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงสัมปทำน เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะทีม่ นี ้ ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ ำหนัก
ลงเพลำเกินกว่ำทีไ่ ด้กำหนด หรือโดยที่ยำนพำหนะนัน้ อำจทำให้ทำงหลวงเสียหำย เดินบนทำงหลวง
พิเศษ ทำงหลวงแผ่นดินและทำงหลวงสัมปทำน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๔๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

เป็ นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่และตัวรถกึง่ พ่วงเป็ นชนิดสำมเพลำ (TRIDEM AXLE)
ใช้ยำงคู่ทจ่ี ดทะเบียนรถตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบกก่อนวันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๕๓
ให้ได้รบั กำรยกเว้นกำรใช้บงั คับข้อกำหนดระยะห่ำงระหว่ำงสลักพ่วง (KING PIN) กับ
ศูนย์กลำงของเพลำที่ ๑ ของตัวรถกึง่ พ่วงต้องไม่น้อยกว่ำ ๘ เมตร ตำมประกำศผูอ้ ำนวยกำร
ทำงหลวงพิเศษ ผู้อำนวยกำรทำงหลวงแผ่นดิน และผู้อำนวยกำรทำงหลวงสัมปทำน
เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะที่มีน้ ำหนัก น้ ำหนักบรรทุก หรือน้ ำหนักลงเพลำเกินกว่ำที่ได้
กำหนด หรือโดยที่ยำนพำหนะนัน้ อำจทำให้ทำงหลวงเสียหำย เดินบนทำงหลวงพิเศษ
ทำงหลวงแผ่ น ดิน และทำงหลวงสัม ปทำน ประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำ เล่ม ๑๒๒
ตอนพิเศษ ๑๕๐ ง หน้ำ ๑๙ วันที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๔๘ หมวด ๒ ส่วนที่ ๒ ข้อ ๑๙ (๕)
ควำมในข้อนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มกรำคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวำคม
๒๕๕๗
ข้อ ๑๙/๒ ๗๔ ยำนพำหนะชนิ ดรถลำกจูงและรถกึ่งพ่ วง (SEMI - TRAILER)
ประเภทตัวรถลำกจูงมี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๑๐ เส้น ชนิดเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒ และเพลำที่ ๓)
เป็ นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่และตัวรถกึง่ พ่วงเป็ นชนิดสำมเพลำ (TRIDEM AXLE)
ใช้ยำงคู่ทไ่ี ด้จดทะเบียนรถตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบกตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มกรำคม
๒๕๕๓ เป็ นต้นไป ตัวรถลำกจูงและรถกึ่งพ่วงต้องมีน้ ำหนักยำนพำหนะรวมน้ ำหนักบรรทุก
ไม่เกิน ๕๐,๕๐๐ กิโลกรัม
ควำมในข้อนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มกรำคม ๒๕๕๓ เป็ นต้นไป
ข้อ ๑๙/๓ ๗๕ ยำนพำหนะชนิ ด รถลำกจูงและรถกึ่งพ่ วง (SEMI - TRAILER)
ประเภทตัวรถลำกจูงมี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๑๐ เส้น ชนิด เพลำท้ำย (เพลำที่ ๒ และ
เพลำที่ ๓) เป็ นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่และตัวรถกึ่งพ่วงเป็ นชนิดสำมเพลำ
(TRIDEM AXLE) ใช้ย ำงคู่ที่จ ดทะเบีย นรถตำมกฎหมำยว่ำ ด้ว ยกำรขนส่ง ทำงบก
ก่อนวันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๕๓ และมีระยะห่ำงระหว่ำงสลักพ่วง (KING PIN) กับศูนย์กลำง
๗๔

ข้อ ๑๙/๒ เพิม่ โดยประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงพิเศษ ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงแผ่นดิน
และผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงสัมปทำน เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะทีม่ นี ้ ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ ำหนัก
ลงเพลำเกินกว่ำทีไ่ ด้กำหนด หรือโดยที่ยำนพำหนะนัน้ อำจทำให้ทำงหลวงเสียหำย เดินบนทำงหลวง
พิเศษ ทำงหลวงแผ่นดินและทำงหลวงสัมปทำน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
๗๕ ข้อ ๑๙/๓ เพิม
่ โดยประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงพิเศษ ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงแผ่นดิน
และผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงสัมปทำน เรือ่ ง ห้ำมใช้ยำนพำหนะทีม่ นี ้ ำหนัก น้ำหนักบรรทุ กหรือน้ำหนักลง
เพลำเกินกว่ำที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยำนพำหนะนัน้ อำจทำให้ทำงหลวงเสียหำย เดินบนทำงหลวงพิเศษ
ทำงหลวงแผ่นดินและทำงหลวงสัมปทำน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๔๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ของเพลำที่ ๑ ของตัวรถกึง่ พ่วง ต่ำกว่ำ ๘ เมตร ตัวรถลำกจูงและรถกึง่ พ่วงต้องมีน้ำหนัก
ยำนพำหนะรวมน้ำหนักบรรทุกดังนี้
(๑) ตัวรถลำกจูง และตัวรถกึ่งพ่วงที่มรี ะยะห่ำงระหว่ำงสลักพ่วง (KING PIN)
ตัง้ แต่ ๗ เมตรขึน้ ไปแต่ไม่ถึง ๘ เมตร ต้องมีน้ ำหนักยำนพำหนะรวมน้ ำหนักบรรทุก
ไม่เกิน ๔๙,๐๐๐ กิโลกรัม
(๒) ตัวรถลำกจูง และตัวรถกึง่ พ่วงทีม่ รี ะยะห่ำงระหว่ำงสลัก พ่วง (KING PIN)
ตัง้ แต่ ๖ เมตรขึน้ ไปแต่ไม่ถึง ๗ เมตร ต้องมีน้ ำหนักยำนพำหนะรวมน้ ำหนักบรรทุก
ไม่เกิน ๔๗,๐๐๐ กิโลกรัม
(๓) ตัวรถลำกจูง และตัวรถกึ่งพ่วงทีม่ รี ะยะห่ำงระหว่ำงสลักพ่วง (KING PIN)
ตัง้ แต่ ๔.๕ เมตรขึน้ ไปแต่ไม่ถงึ ๖ เมตร ต้องมีน้ ำหนักยำนพำหนะรวมน้ ำหนักบรรทุก
ไม่เกิน ๔๕,๐๐๐ กิโลกรัม
ควำมในข้อนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๑ กันยำยน ๒๕๕๘ เป็ นต้นไป๗๖
ข้อ ๑๙/๔ ๗๗ ยำนพำหนะชนิ ดรถลำกจูงและรถกึ่งพ่ ว ง (SEMI - TRAILER)
ประเภทตัวรถลำกจูงมี ๔ เพลำ ๘ ล้อ ยำง ๑๒ เส้น ชนิดเพลำหน้ำ (เพลำที่ ๑ และเพลำที่ ๒)
เป็ นเพลำเลี้ยวใช้ยำงเดี่ยว และเพลำท้ำย (เพลำที่ ๓ และเพลำที่ ๔) เป็ นเพลำคู่ (TANDEM
AXLE) ใช้ยำงคู่ ตัวรถกึง่ พ่วงเป็ นชนิดสำมเพลำ (TRIDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ ตัวรถลำกจูง
และรถกึง่ พ่วงต้องมีน้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๕๐,๕๐๐ กิโลกรัม
ควำมในข้อนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มกรำคม ๒๕๕๓ เป็ นต้นไป
ส่วนที่ ๓ ยำนพำหนะชนิดรถลำกจูงและรถพ่วง (FULL TRAILER)
ข้อ ๒๐ ตัวรถลำกจูงต้องมีน้ำหนักลงเพลำหรือน้ ำหนักยำนพำหนะรวมน้ำหนัก
บรรทุกไม่เกินกว่ำทีก่ ำหนดไว้ สำหรับยำนพำหนะแต่ละประเภทในข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓
ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘
๗๖

ข้อ ๑๙/๓ วรรคสอง แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงพิเศษ ผูอ้ ำนวยกำร
ทำงหลวงแผ่นดิน และผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงสัมปทำน เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะทีม่ นี ้ ำหนัก น้ ำหนัก
บรรทุกหรือน้ ำหนักลงเพลำเกินกว่ำทีไ่ ด้กำหนด หรือโดยทีย่ ำนพำหนะนัน้ อำจทำให้ทำงหลวงเสียหำย
เดินบนทำงหลวงพิเศษ ทำงหลวงแผ่นดินและทำงหลวงสัมปทำน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘
๗๗ ข้อ ๑๙/๔ เพิม
่ โดยประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงพิเศษ ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงแผ่นดิน
และผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงสัมปทำน เรือ่ ง ห้ำมใช้ยำนพำหนะทีม่ นี ้ ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลง
เพลำเกินกว่ำที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยำนพำหนะนัน้ อำจทำให้ทำงหลวงเสียหำย เดินบนทำงหลวงพิเศษ
ทำงหลวงแผ่นดินและทำงหลวงสัมปทำน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๕๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ตัวรถพ่วงต้องมีน้ำหนักลงเพลำดังนี้
(๑) ชนิดเพลำหน้ำและเพลำท้ำยเป็ นเพลำเดีย่ วใช้ยำงเดีย่ ว น้ ำหนัก ลงเพลำ
ไม่เกินเพลำละ ๗,๐๐๐ กิโลกรัม
(๒) ชนิดเพลำหน้ำและเพลำท้ำยเป็ นเพลำเดีย่ วใช้ยำงคู่ น้ ำหนักลงเพลำไม่เกิน
เพลำละ ๑๑,๐๐๐ กิโลกรัม และระยะห่ำ งระหว่ำงศูน ย์ก ลำงเพลำหน้ำ กับ ศูน ย์ก ลำง
เพลำหลังต้องไม่น้อยกว่ำ ๔.๓๐ เมตร
ยำนพำหนะชนิดรถลำกจูงและรถพ่วง (FULL TRAILER) ต้องประกอบด้วย
รถลำกจูง ๑ คัน และตัวรถพ่วง ๑ คัน เท่ำนัน้ จะพ่วงยำนพำหนะอื่นใดอีกไม่ได้
ข้อ ๒๐/๑ ๗๘ ยำนพำหนะชนิ ด รถลำกจู ง และรถพ่ ว ง (FULL - TRAILER)
ประเภทตัวรถลำกจูงมี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๑๐ เส้น ชนิด เพลำท้ำย (เพลำที่ ๒ และ
เพลำที่ ๓) เป็ น เพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ย ำงคู่ และตัว รถพ่วงมี ๓ เพลำ ๖ ล้อ
ยำง ๑๒ เส้น ชนิดเพลำหน้ำใช้ยำงคู่ เพลำท้ำย (เพลำที่ ๒ และเพลำที่ ๓) เป็ นเพลำคู่
(TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ ตัวรถลำกจูงต้องมีน้ ำหนักลงเพลำคู่ท้ำยไม่เกิน ๒๐,๐๐๐
กิโลกรัม หรือมีน้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม ตัวรถพ่วง
ต้องมีน้ ำหนักลงเพลำหน้ำไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือมีน้ ำหนักลงเพลำคู่ท้ำยไม่เกิน
๑๘,๐๐๐ กิโลกรัม ตัวรถพ่วงเมื่อนำมำต่ อพ่วงกับตัวรถลำกจูงต้องมีระยะห่ำงระหว่ำง
กึง่ กลำงเพลำคู่ทำ้ ยของรถลำกจูงถึงกึง่ กลำงเพลำคู่ทำ้ ยของรถพ่วงไม่น้อยกว่ำ ๙.๗๕ เมตร
ตัวรถลำกจูง และตัวรถพ่ วงตำมวรรคหนึ่ งจะต้องมีน้ ำหนักยำนพำหนะรวม
น้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๕๓,๐๐๐ กิโลกรัม
ควำมในวรรคหนึ่งให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๕๒ เป็ นต้นไป
ควำมในวรรคสองให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มกรำคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนำยน
๒๕๕๗ และตัง้ แต่วนั ที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๕๗ เป็ นต้นไป ตัวรถลำกจูงและตัวรถพ่วงตำม
วรรคหนึ่งต้องมีน้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๕๐,๕๐๐ กิโลกรัม๗๙
๗๘

ข้อ ๒๐/๑ เพิม่ โดยประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงพิเศษ ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงแผ่นดิน
และผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงสัมปทำน เรือ่ ง ห้ำมใช้ยำนพำหนะทีม่ นี ้ ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลง
เพลำเกินกว่ำที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยำนพำหนะนัน้ อำจทำให้ทำงหลวงเสียหำย เดินบนทำงหลวงพิเศษ
ทำงหลวงแผ่นดินและทำงหลวงสัมปทำน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
๗๙ ข้อ ๒๐/๑ วรรคสี่ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงพิเศษ ผูอ้ ำนวยกำร
ทำงหลวงแผ่นดินและผู้อำนวยกำรทำงหลวงสัมปทำน เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะที่มนี ้ ำหนัก น้ ำหนัก
บรรทุกหรือน้ ำหนักลงเพลำเกิน กว่ำทีไ่ ด้กำหนด หรือโดยทีย่ ำนพำหนะนัน้ อำจทำให้ทำงหลวงเสียหำย
เดินบนทำงหลวงพิเศษ ทำงหลวงแผ่นดินและทำงหลวงสัมปทำน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๕๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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ข้อ ๒๐/๒๘๐ ยำนพำหนะชนิดรถลำกจูงและรถพ่วง (FULL TRAILER) ประเภท
ตัวรถลำกจูงมี ๔ เพลำ ๘ ล้อ ยำง ๑๒ เส้น ชนิดเพลำหน้ ำ (เพลำที่ ๑ และเพลำที่ ๒)
เป็ นเพลำเลี้ย วใช้ ย ำงเดี่ย วและเพลำท้ ำ ย (เพลำที่ ๓ และเพลำที่ ๔) เป็ นเพลำคู่
(TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ ตัวรถพ่วงมี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๑๒ เส้น ชนิดเพลำหน้ำ
ใช้ยำงคู่ เพลำท้ำย (เพลำที่ ๒ และเพลำที่ ๓) เป็ นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่
ตัวรถลำกจูงต้องมีน้ ำหนักลงเพลำคู่ท้ำยไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือน้ ำหนักยำนพำหนะ
รวมน้ำหนักบรรทุก ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ กิโลกรัม และตัวรถพ่วงต้องมีน้ำหนักลงเพลำหน้ำ
ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือมีน้ ำหนักลงเพลำคู่ท้ำยไม่เกิน ๑๘,๐๐๐ กิโลกรัม ตัวรถพ่วง
เมื่อนำมำต่อกับตัวรถลำกจูงต้องมีระยะห่ำงระหว่ำงกึ่งกลำงเพลำคู่ท้ำยของรถลำกจูง
ถึงกึง่ กลำงเพลำคู่ทำ้ ยของรถพ่วงไม่น้อยกว่ำ ๙.๗๕ เมตร
วรรคสอง๘๑ (ยกเลิก)
ควำมในวรรคหนึ่งให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำ
เป็ นต้นไป
ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มกรำคม ๒๕๕๗ ตัวรถลำกจูงและตัวรถพ่วงตำมวรรคหนึ่ง ต้องมี
น้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๕๘,๐๐๐ กิโลกรัม และตัง้ แต่วนั ที่ ๑ กรกฎำคม
๒๕๕๗ เป็ นต้นไป ตัวรถลำกจูงและตัวรถพ่วงตำมวรรคหนึ่ง ต้องมีน้ ำหนักยำนพำหนะ
รวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๕๐,๕๐๐ กิโลกรัม๘๒
ให้ ตัว รถลำกจู ง และตัว รถพ่ ว งตำมวรรคหนึ่ ง เมื่อ เดิน บนสะพ ำนต้ อ งเว้ น
ระยะห่ ำ งจำกยำนพำหนะชนิ ด รถลำกจู ง และรถพ่ ว ง (FULL TRAILER) ที่ เ ดิ น รถ

๘๐

ข้อ ๒๐/๒ เพิม่ โดยประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงพิเศษ ผู้อำนวยกำรทำงหลวงแผ่นดิน
และผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงสัมปทำน เรือ่ ง ห้ำมใช้ยำนพำหนะทีม่ นี ้ ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลง
เพลำเกินกว่ำที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยำนพำหนะนัน้ อำจทำให้ทำงหลวงเสียหำย เดินบนทำงหลวงพิเศษ
ทำงหลวงแผ่นดินและทำงหลวงสัมปทำน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
๘๑ ข้อ ๒๐/๒ วรรคสอง ยกเลิก โดยประกำศผู้อำนวยกำรทำงหลวงพิเ ศษ ผู ้อำนวยกำร
ทำงหลวงแผ่นดินและผู้อำนวยกำรทำงหลวงสัมปทำน เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะที่มนี ้ ำหนัก น้ ำ หนัก
บรรทุกหรือน้ ำหนักลงเพลำเกินกว่ำทีไ่ ด้กำหนด หรือโดยทีย่ ำนพำหนะนัน้ อำจทำให้ทำงหลวงเสียหำย
เดินบนทำงหลวงพิเศษ ทำงหลวงแผ่นดินและทำงหลวงสัมปทำน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔
๘๒ ข้อ ๒๐/๒ วรรคสี่ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงพิเศษ ผูอ้ ำนวยกำร
ทำงหลวงแผ่นดิน และผู้อำนวยกำรทำงหลวงสัมปทำน เรื่อง ห้ำมใช้ ยำนพำหนะที่มนี ้ ำหนัก น้ ำหนัก
บรรทุกหรือน้ ำหนักลงเพลำเกินกว่ำทีไ่ ด้กำหนด หรือโดยทีย่ ำนพำหนะนัน้ อำจทำให้ทำงหลวงเสียหำย
เดินบนทำงหลวงพิเศษ ทำงหลวงแผ่นดินและทำงหลวงสัมปทำน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๕๒
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อยู่ข้ำงหน้ ำไม่น้อ ยกว่ำ ๒๐๐ เมตร ทัง้ นี้ ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่ วนั ที่ ๑ มกรำคม ๒๕๕๗
ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๕๗๘๓
ข้ อ ๒๐/๓ ๘๔ ยำนพำหนะชนิ ด รถลำกจู ง และรถพ่ ว ง (FULL TRAILER)
ประเภทตัวรถลำกจูง มี ๔ เพลำ ๘ ล้อ ยำง ๑๒ เส้น ชนิดเพลำหน้ำ (เพลำที่ ๑ และ
เพลำที่ ๒) เป็ นเพลำเลี้ยวใช้ยำงเดี่ยว และเพลำท้ำย (เพลำที่ ๓ และเพลำที่ ๔) เป็ น
เพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ย ำงคู่ ตัว รถพ่ว งชนิด เพลำหน้ ำ และเพลำท้ำ ยเป็ น
เพลำเดีย่ วใช้ยำงคู่ ตัวรถลำกจูง ต้องมีน้ ำหนักลงเพลำคู่ท้ำยไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม
หรือน้ ำหนักยำนพำหนะรวมน้ ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ กิโลกรัม ตัวรถพ่วงต้องมี
น้ ำ หนัก ลงเพลำไม่เกิน เพลำละ ๑๑,๐๐๐ กิโ ลกรัม และระยะห่ำ งระหว่ำ งศูน ย์ก ลำง
เพลำหน้ำกับศูนย์กลำงเพลำหลังต้องไม่น้อยกว่ำ ๔.๓๐ เมตร
ตัวรถลำกจูงและตัวรถพ่วงตำมวรรคหนึ่ง ต้องมีน้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ำหนัก
บรรทุกไม่เกิน ๕๒,๐๐๐ กิโลกรัม และตัง้ แต่วนั ที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๕๗ เป็ นต้นไป ต้องมี
น้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๕๐,๕๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๒๐/๔๘๕ ยำนพำหนะชนิดรถลำกจูงและรถพ่วง (FULL TRAILER) ตัวรถ
ลำกจูงและตัวรถพ่วงต้องมีน้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๕๓,๐๐๐ กิโลกรัม
ควำมในวรรคหนึ่งให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มกรำคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนำยน
๒๕๕๗ และตัง้ แต่วนั ที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๕๗ เป็ นต้นไป ตัวรถลำกจูงและตัวรถพ่วงตำม
วรรคหนึ่ง ต้องมีน้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๕๐,๕๐๐ กิโลกรัม

๘๓

ข้อ ๒๐/๒ วรรคห้ำ แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงพิเศษ ผู้อำนวยกำร
ทำงหลวงแผ่นดินและผู้อำนวยกำรทำงหลวงสัมปทำน เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะที่มนี ้ ำหนัก น้ ำหนัก
บรรทุกหรือน้ ำหนักลงเพลำเกินกว่ำทีไ่ ด้กำหนด หรือโดยทีย่ ำนพำหนะนัน้ อำจทำให้ทำงหลวงเสียหำย
เดินบนทำงหลวงพิเศษ ทำงหลวงแผ่นดินและทำงหลวงสัมปทำน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๖
๘๔ ข้อ ๒๐/๓ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงพิเศษ ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง
แผ่นดินและผู้อำนวยกำรทำงหลวงสัมปทำน เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะที่ มนี ้ ำหนัก น้ ำหนักบรรทุ กหรือ
น้ ำหนักลงเพลำเกิน กว่ำทีไ่ ด้กำหนด หรือโดยทีย่ ำนพำหนะนัน้ อำจทำให้ทำงหลวงเสียหำย เดินบน
ทำงหลวงพิเศษ ทำงหลวงแผ่นดินและทำงหลวงสัมปทำน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๖
๘๕ ข้อ ๒๐/๔ เพิม
่ โดยประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงพิเศษ ผู้อำนวยกำรทำงหลวงแผ่นดิน
และผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงสัมปทำน เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะทีม่ นี ้ ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ ำหนัก
ลงเพลำเกินกว่ำทีไ่ ด้กำหนด หรือโดยที่ยำนพำหนะนัน้ อำจทำให้ทำงหลวงเสียหำย เดินบนทำงหลวง
พิเศษ ทำงหลวงแผ่นดินและทำงหลวงสัมปทำน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๕๓
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ควำมในข้อ นี้ มิให้น ำมำใช้บ ัง คับ กับ ยำนพำหนะชนิ ด รถลำกจูง และรถพ่ ว ง
(FULL TRAILER) ที่ขนส่งสิง่ ของจำนวนหนึ่งหน่ วยต่อเที่ยว ซึ่งโดยสภำพของสิง่ นัน้
ไม่อ ำจแยกจำกกันได้ เว้นแต่จะทำลำยหรือ ทำให้เปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภำพและ
เป็ น กำรขนส่งเฉพำะกำล หรือติดตัง้ เครื่องจักร เครื่องกล หรือโดยสภำพมีลกั ษณะเป็ น
เครื่องจักร เครื่องกล
หมวด ๓
ข้อกำหนดอื่น
ข้อ ๒๑ ห้ำมมิให้ยำนพำหนะ ดังต่อไปนี้
(๑) ยำนพำหนะที่มีลัก ษณะของเพลำ หรือ ล้อ หรือ ยำง แตกต่ ำ งจำกที่ไ ด้
กำหนดไว้ในหมวด ๑ และหมวด ๒
(๒) ยำนพำหนะที่ขนส่งสิง่ ของจำนวนหนึ่งหน่ วยต่อเที่ยวซึ่งโดยสภำพของ
สิง่ นัน้ ไม่อำจแยกจำกกันได้เว้นแต่ จะทำลำยหรือทำให้เปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภำพ
เช่น เครื่องจักรหนัก ชิน้ ส่วนโครงสร้ำงคอนกรีต หม้อแปลงไฟฟ้ ำขนำดใหญ่ โดยเป็ น
กำรขนส่งเฉพำะกำลและยำนพำหนะนัน้ มีน้ ำหนักยำนพำหนะรวมน้ ำหนักบรรทุก หรื อ
น้ำหนักลงเพลำเกินกว่ำทีก่ ำหนดไว้ในหมวด ๑ และหมวด ๒
(๓) ยำนพำหนะที่ติด ตัง้ เครื่อ งจั ก ร เครื่อ งกล และมีน้ ำ หนั ก ยำนพำหนะ
รวมน้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลำเกินกว่ำทีก่ ำหนดไว้ในหมวด ๑ และหมวด ๒
(๔) ยำนพำหนะที่โดยสภำพมีลกั ษณะเป็ นเครื่องจักร เครื่องกล เช่น รถขุ ด
รถตัก และมีน้ ำ หนัก ยำนพำหนะรวมน้ ำ หนัก บรรทุก หรือ น้ ำ หนัก ลงเพลำเกิน กว่ำ
ที่กำหนดไว้ในหมวด ๑ และหมวด ๒
(๕) ยำนพำหนะชนิดรถลำกจูงและรถกึง่ พ่วงทีป่ ระกอบด้วยรถกึง่ พ่วงมำกกว่ำ
๑ คันขึน้ ไป
โดยที่ย ำนพำหนะนัน้ อำจทำให้ท ำงหลวงเสีย หำย เดิน บนทำงหลวงพิเศษ
ทำงหลวงแผ่น ดิน และทำงหลวงสัม ปทำน เว้น แต่ ไ ด้ร บั อนุ ญ ำตจำกผู้อำนวยกำร
ทำงหลวงพิเศษ ทำงหลวงแผ่นดิน และทำงหลวงสัมปทำนหรือผู้ซึ่งได้รบั มอบหมำย
ในกำรอนุ ญำตผู้อำนวยกำรทำงหลวงพิเศษ ทำงหลวงแผ่นดิน และทำงหลวงสัมปทำน
หรือ ผู้ซึ่ง ได้ร บั มอบหมำย มีอำนำจกำหนดเงื่อ นไขและมำตรกำรที่จำเป็ นเพื่ อ รักษำ
ทำงหลวง

๑๕๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ข้อ ๒๒ ประกำศของผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงฉบับนี้ไม่ใช้บงั คับบนสะพำนหรือ
ถนนทีต่ ดิ ตัง้ ป้ ำยบังคับ “จำกัดน้ำหนัก” กำหนดไว้โดยเฉพำะเป็ นอย่ำงอื่น
ให้ยกเลิกบรรดำกฎ ประกำศ และคำสังอื
่ ่นในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในประกำศ
ฉบับนี้หรือซึง่ ขัดหรือแย้งกับประกำศฉบับนี้และให้ใช้ประกำศฉบับนี้แทน
ทัง้ นี้ ให้มผี ลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มกรำคม ๒๕๔๙ เป็ นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ชัยสวัสดิ ์ กิตติพรไพบูลย์
อธิบดีกรมทำงหลวง
ในฐำนะผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงพิเศษ
ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงแผ่นดินและผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงสัมปทำน

๑๕๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ประกำศผู้อำนวยกำรทำงหลวงพิเศษ ผู้อำนวยกำรทำงหลวงแผ่นดินและผู้อำนวยกำร
ทำงหลวงสัมปทำน เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะที่มนี ้ ำหนัก น้ ำหนักบรรทุกหรือน้ ำหนัก
ลงเพลำเกินกว่ำที่ไ ด้กำหนด หรือโดยที่ย ำนพำหนะนัน้ อำจทำให้ท ำงหลวงเสีย หำย
เดิน บนทำงหลวงพิเ ศษ ทำงหลวงแผ่ น ดิน และทำงห ลวงสัม ปทำน (ฉบับ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒๘๖
ประกำศผู้อำนวยกำรทำงหลวงพิเศษ ผู้อำนวยกำรทำงหลวงแผ่ นดินและผู้อำนวยกำร
ทำงหลวงสัมปทำน เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะที่มนี ้ ำหนัก น้ ำหนักบรรทุกหรือน้ ำหนัก
ลงเพลำเกินกว่ำที่ไ ด้กำหนด หรือโดยที่ย ำนพำหนะนัน้ อำจทำให้ท ำงหลวงเสีย หำย
เดิน บนทำงหลวงพิเ ศษ ทำงหลวงแผ่ น ดิน และทำงหลวงสัม ปทำน (ฉบับ ที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๒๘๗
ประกำศผู้อำนวยกำรทำงหลวงพิเศษ ผู้อำนวยกำรทำงหลวงแผ่นดินและผู้อำนวยกำร
ทำงหลวงสัมปทำน เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะที่มนี ้ ำหนัก น้ ำหนักบรรทุกหรือน้ ำหนัก
ลงเพลำเกินกว่ำที่ไ ด้กำหนด หรือโดยที่ย ำนพำหนะนั ้น อำจทำให้ท ำงหลวงเสีย หำย
เดิน บนทำงหลวงพิเ ศษ ทำงหลวงแผ่ น ดิน และทำงหลวงสัม ปทำน (ฉบับ ที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๔๘๘
ประกำศผู้อำนวยกำรทำงหลวงพิเศษ ผู้อำนวยกำรทำงหลวงแผ่นดินและผู้อำนวยกำร
ทำงหลวงสัมปทำน เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะที่มนี ้ ำหนัก น้ ำหนักบรรทุกหรือน้ ำหนัก
ลงเพลำเกินกว่ำที่ไ ด้กำหนด หรือโดยที่ย ำนพำหนะนัน้ อำจทำให้ท ำงหลวงเสีย หำย
เดิน บนทำงหลวงพิเ ศษ ทำงหลวงแผ่ น ดิน และทำงหลวงสัม ปทำน (ฉบับ ที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๕๘๙

๘๖

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๙๒ ง/หน้ำ ๒/๓๐ มิถุนำยน ๒๕๕๒
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง/หน้ำ ๑๑๖/๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕๒
๘๘ รำชกิจจำนุ เบกษำ เล่ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๑๖๑ ง/หน้ำ ๙/๓๐ ธันวำคม ๒๕๕๔
๘๙ รำชกิจจำนุ เบกษำ เล่ม ๑๒๙/ตอนพิเศษ ๑๙๗ ง/หน้ำ ๕๒/๒๘ ธันวำคม ๒๕๕๕
๘๗

๑๕๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ประกำศผู้อำนวยกำรทำงหลวงพิเศษ ผู้อำนวยกำรทำงหลวงแผ่นดินและผู้อำนวยกำร
ทำงหลวงสัมปทำน เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะที่มนี ้ ำหนัก น้ ำ หนักบรรทุกหรือน้ ำหนัก
ลงเพลำเกินกว่ำที่ไ ด้กำหนด หรือโดยที่ย ำนพำหนะนัน้ อำจทำให้ท ำงหลวงเสีย หำย
เดิน บนทำงหลวงพิเ ศษ ทำงหลวงแผ่ น ดิน และทำงหลวงสัม ปทำน (ฉบับ ที่ ๖)
พ.ศ. ๒๕๕๖๙๐
ประกำศผู้อำนวยกำรทำงหลวงพิเศษ ผู้อำนวยกำรทำงหลวงแผ่นดินและผู้อำนวยกำร
ทำงหลวงสัมปทำน เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะที่มนี ้ ำหนัก น้ ำหนักบรรทุกหรือน้ ำหนัก
ลงเพลำเกินกว่ำที่ไ ด้กำหนด หรือ โดยที่ย ำนพำหนะนัน้ อำจทำให้ท ำงหลวงเสีย หำย
เดิน บนทำงหลวงพิเ ศษ ทำงหลวงแผ่ น ดิน และทำงหลวงสัม ปทำน (ฉบับ ที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๖๙๑
ประกำศผู้อำนวยกำรทำงหลวงพิเศษ ผู้อำนวยกำรทำงหลวงแผ่นดิน และผู้อำนวยกำร
ทำงหลวงสัมปทำน เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะที่มีน้ ำหนัก น้ ำหนักบรรทุกหรือน้ ำหนัก
ลงเพลำเกิน กว่ำ ที่ได้ก ำหนด หรือ โดยที่ย ำนพำหนะนัน้ อำจท ำให้ท ำงหลวงเสีย หำย
เดิ น บนทำงหลวงพิ เ ศษ ทำงหลวงแผ่ น ดิ น และทำงหลวงสัม ปทำน (ฉบั บ ที่ ๘)
พ.ศ. ๒๕๕๘๙๒

๙๐

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๘ ง/หน้ำ ๖/๒๑ มกรำคม ๒๕๕๖
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๑๙๐ ง/หน้ำ ๙๐/ ๒๖ ธันวำคม ๒๕๕๖
๙๒ รำชกิจจำนุ เบกษำ เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๕๗ ง/หน้ำ ๒๔/๑๓ มีนำคม ๒๕๕๘
๙๑

๑๕๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท
เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะทีม่ นี ้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก
หรือน้ำหนักลงเพลำเกินกว่ำทีไ่ ด้กำหนด หรือโดยทีย่ ำนพำหนะนัน้ อำจทำให้ทำงหลวงเสียหำย
เดินบนทำงหลวงชนบทในเขตควำมรับผิดชอบของกรมทำงหลวงชนบท
(ฉบับที่ ๙)
พ.ศ. ๒๕๕๘
เนื่องจำกปรำกฏว่ำในปั จจุบนั ทำงหลวงชนบททีเ่ ป็ นถนนบนคันคลองหลำยสำย
เกิดกำรทรุดตัวก่อให้เกิดควำมเสียหำย และควำมไม่ปลอดภัยในกำรใช้สญ
ั จร ซึง่ สำเหตุหลัก
ประกำรหนึ่งเกิดจำกน้ ำในคลองลดลงอย่ ำงรวดเร็ว เป็ นผลให้เกิดกำรทรุดตัวหรือพังทลำย
ของตลิง่ ริมคลอง ถนนบนคันคลอง จึงไม่สำมำรถรองรับกำรใช้ยำนพำหนะที่มนี ้ ำ หนัก
น้ ำหนั กบรรทุ ก หรือน้ ำหนักลงเพลำ ตำมที่ก ำหนดเหมือ นทำงหลวงชนบททัว่ ไปได้
ดัง นั น้ เพื่อ เป็ น กำรลดปั จ จัย เสี่ย งที่อ ำจก่ อ ให้ เกิด กำรทรุ ด ตัว ของถนนบนคัน คลอง
และเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดควำมเสียหำยและควำมไม่ปลอดภัยในกำรสัญจรของประชำชน
อำศัย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖๑ แห่ ง พระรำชบัญ ญั ติท ำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติทำงหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้อำนวยกำร
ทำงหลวงชนบท โดยอนุมตั อิ ธิบดีกรมทำงหลวงชนบทจึงออกประกำศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกำศนี้เรียกว่ำ “ประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรื่อง ห้ำมใช้
ยำนพำหนะที่มีน้ ำ หนั ก น้ ำ หนั ก บรรทุ ก หรือ น้ ำ หนั ก ลงเพลำเกิน กว่ ำ ที่ไ ด้ก ำหนด
หรือโดยที่ยำนพำหนะนัน้ อำจทำให้ทำงหลวงเสียหำย เดินบนทำงหลวงชนบทในเขต
ควำมรับผิดชอบของกรมทำงหลวงชนบท (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒๙๓ ประกำศนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเว้นกำรใช้บงั คับเฉพำะข้อกำหนดน้ ำหนัก น้ ำหนักบรรทุก หรือ
น้ ำหนักลงเพลำของยำนพำหนะทีใ่ ช้เดินบนทำงหลวงชนบท ตำมประกำศผูอ้ ำนวยกำร
ทำงหลวงชนบท เรื่อ ง ห้ำ มใช้ย ำนพำหนะที่มีน้ ำหนัก น้ ำ หนั ก บรรทุ ก หรือ น้ ำหนั ก
ลงเพลำเกิน กว่ำ ที่ได้ก ำหนด หรือ โดยที่ย ำนพำหนะนัน้ อำจท ำให้ท ำงหลวงเสีย หำย
เดิน บนทำงหลวงชนบทในเขตควำมรับ ผิด ชอบของกรมทำงหลวงชนบทประกำศใน
๙๓

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๑๖๕ ง/หน้ำ ๒๘/๑๗ กรกฎำคม ๒๕๕๘

๑๕๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

รำชกิจจำนุ เบกษำ เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง หน้ ำ ๙ วัน ที่ ๒๙ ธัน วำคม ๒๕๔๘
ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยประกำศผู้อำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะที่
มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลำเกินกว่ำทีไ่ ด้กำหนด หรือโดยทีย่ ำนพำหนะ
นัน้ อำจท ำให้ท ำงหลวงเสียหำย เดิน บนทำงหลวงชนบทในเขตควำมรับ ผิด ชอบของ
กรมทำงหลวงชนบท (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำ เล่ม ๑๒๖
ตอนพิเศษ ๑๔๐ ง หน้ำ ๘๕ วันที่ ๒๕ กันยำยน ๒๕๕๒ ประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง
ชนบท เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะทีม่ นี ้ ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลำเกินกว่ำ
ที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยำนพำหนะนัน้ อำจท ำให้ท ำงหลวงเสียหำยเดินบนทำงหลวง
ชนบทในเขตควำมรับผิดชอบของกรมทำงหลวงชนบท (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกำศ
ในรำชกิจจำนุ เบกษำ เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๙๕ ง หน้ำ ๓๖ วันที่ ๓๐ ธันวำคม ๒๕๕๖
และประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะทีม่ นี ้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก
หรือ น้ ำ หนั ก ลงเพลำเกิ น กว่ ำ ที่ ไ ด้ ก ำหนด หรือ โดยที่ ย ำนพำหนะนั ้น อำจท ำให้
ทำงหลวงเสียหำยเดินบนทำงหลวงชนบทในเขตควำมรับผิดชอบของกรมทำงหลวงชนบท
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำ เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๔๙ ง
หน้ ำ ๑๔ วัน ที่ ๗ สิง หำคม ๒๕๕๗ บนทำงหลวงชนบทเฉพำะสำยทำงตำมรำยชื่อ
แนบท้ำยประกำศนี้
ข้อ ๔ ให้ใช้บงั คับข้อกำหนดน้ ำหนัก น้ำหนักบรรทุก และน้ำหนักลงเพลำ ของ
ยำนพำหนะที่ใช้เดินบนทำงหลวงชนบทเฉพำะสำยทำงตำมรำยชื่อแนบท้ำยประกำศนี้
ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ ๑
ยำนพำหนะชนิดรถเดีย่ ว (SINGLE UNIT)
ข้อ ๕ ยำนพำหนะที่มี ๒ เพลำ ๔ ล้อ ยำง ๔ เส้น ชนิดเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒)
ใช้ยำงเดีย่ ว ต้องมีน้ำหนักลงเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒) ไม่เกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม หรือน้ ำหนัก
ยำนพำหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๖,๘๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๖ ยำนพำหนะที่มี ๒ เพลำ ๔ ล้อ ยำง ๖ เส้น ชนิดเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒)
ใช้ยำงคู่
(๑) ยำนพำหนะประเภททีใ่ ช้สำหรับขนส่งผูโ้ ดยสำร ต้องมีน้ ำหนักลงเพลำท้ำย
(เพลำที่ ๒) ไม่เกิน ๗,๙๐๐ กิโลกรัม
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(๒) ยำนพำหนะชนิ ด อื่น ๆ ต้ องมีน้ ำ หนั ก ลงเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒) ไม่ เกิน
๗,๙๐๐ กิโลกรัม หรือน้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๑๐,๘๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๗ ยำนพำหนะที่มี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๖ เส้น ชนิดเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒
และเพลำที่ ๓) เป็ นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงเดีย่ ว
(๑) ยำนพำหนะประเภทที่ใช้สำหรับขนส่งผูโ้ ดยสำร ต้องมีน้ ำหนักลงเพลำคู่ทำ้ ย
(เพลำที่ ๒ และเพลำที่ ๓) ไม่เกิน ๙,๓๐๐ กิโลกรัม
(๒) ยำนพำหนะชนิดอื่น ๆ ต้องมีน้ำหนักลงเพลำคู่ทำ้ ย (เพลำที่ ๒ และเพลำที่ ๓)
ไม่เกิน ๙,๓๐๐ กิโลกรัม หรือน้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๑๒,๙๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๘ ยำนพำหนะที่มี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๘ เส้น ชนิดเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒
และเพลำที่ ๓) เป็ นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) เพลำคู่ทำ้ ยเพลำใดเพลำหนึ่งใช้ยำงเดีย่ ว
อีกเพลำหนึ่งใช้ยำงคู่
(๑) ยำนพำหนะประเภทที่ใช้สำหรับขนส่งผูโ้ ดยสำร ต้องมีน้ ำหนักลงเพลำคู่ทำ้ ย
ไม่เกิน ๑๑,๘๐๐ กิโลกรัม
(๒) ยำนพำหนะชนิดอื่น ๆ ต้องมีน้ ำหนักลงเพลำคู่ท้ำยไม่เกิน ๑๑,๘๐๐ กิโลกรัม
หรือน้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๑๕,๔๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๙ ยำนพำหนะทีม่ ี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๑๐ เส้น ชนิดเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒
และเพลำที่ ๓) เป็ นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ ต้องมีน้ ำหนักลงเพลำคู่ท้ำยไม่เกิน
๑๔,๔๐๐ กิโลกรัม หรือน้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๑๘,๐๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๑๐ ยำนพำหนะทีม่ ี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๘ เส้น ชนิดเพลำหน้ำ (เพลำที่ ๑
และเพลำที่ ๒) เป็ นเพลำเลีย้ วใช้ยำงเดีย่ ว และเพลำท้ำย (เพลำที่ ๓) ใช้ยำงคู่
(๑) ยำนพำหนะประเภททีใ่ ช้สำหรับขนส่งผูโ้ ดยสำร ต้องมีน้ ำหนักลงเพลำท้ำย
(เพลำที่ ๓) ไม่เกิน ๗,๙๐๐ กิโลกรัม
(๒) ยำนพำหนะชนิ ด อื่น ๆ ต้อ งมีน้ ำ หนั ก ลงเพลำท้ำ ย (เพลำที่ ๓) ไม่ เกิน
๗,๙๐๐ กิโลกรัม หรือน้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๑๕,๑๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๑๑ ยำนพำหนะทีม่ ี ๔ เพลำ ๘ ล้อ ยำง ๘ เส้น ชนิดเพลำหน้ำ (เพลำที่ ๑
และเพลำที่ ๒) เป็ น เพลำเลี้ย ว และเพลำท้ำย (เพลำที่ ๓ และเพลำที่ ๔) เป็ น เพลำคู่
(TANDEM AXLE) ใช้ยำงเดีย่ ว ต้องมีน้ำหนักลงเพลำคู่ทำ้ ยไม่เกิน ๙,๓๐๐ กิโลกรัม หรือ
น้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๑๖,๕๐๐ กิโลกรัม
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ข้อ ๑๒ ยำนพำหนะที่มี ๔ เพลำ ๘ ล้อ ยำง ๑๒ เส้น ชนิดเพลำหน้ำ (เพลำที่ ๑
และเพลำที่ ๒) เป็ นเพลำเลีย้ วใช้ยำงเดีย่ ว และเพลำท้ำย (เพลำที่ ๓ และเพลำที่ ๔) เป็ น
เพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ ต้องมีน้ ำหนักลงเพลำคู่ท้ำยไม่เกิน ๑๔,๔๐๐ กิโลกรัม
หรือน้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๒๑,๖๐๐ กิโลกรัม
ส่วนที่ ๒
ยำนพำหนะชนิดรถลำกจูงและรถกึง่ พ่วง (SEMI - TRAILER)
ข้อ ๑๓ ตัวรถลำกจูงเมื่อประกอบกับตัวรถกึ่งพ่วง (SEMI - TRAILER) แล้ว
ต้องมีน้ำหนักลงเพลำหรือน้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ ำหนักบรรทุกไม่เกินกว่ำทีก่ ำหนดไว้
สำหรับยำนพำหนะแต่ละประเภทในข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และ
ข้อ ๑๒
ตัวรถกึง่ พ่วงต้องมีน้ำหนักลงเพลำดังนี้
(๑) ชนิดเพลำเดีย่ วใช้ยำงเดีย่ ว น้ำหนักลงเพลำไม่เกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัม
(๒) ชนิดเพลำเดีย่ วใช้ยำงคู่ น้ำหนักลงเพลำไม่เกิน ๗,๙๐๐ กิโลกรัม
(๓) ชนิดเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงเดี่ยว น้ ำหนักลงเพลำรวมไม่ เ กิน
๙,๓๐๐ กิโลกรัม
(๔) ชนิ ด เพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ ย ำงคู่ น้ ำ หนั ก ลงเพลำรวมไม่ เ กิ น
๑๔,๔๐๐ กิโลกรัม
(๕) ชนิ ด สำมเพลำ (TRIDEM AXLE) ใช้ย ำงคู่ น้ ำ หนั ก ลงเพลำรวมไม่ เกิน
๑๘,๓๐๐ กิโลกรัม และระยะห่ำงระหว่ำงสลักพ่วง (KING PIN) กับศูนย์กลำงของเพลำที่ ๑
ของตัวรถกึง่ พ่วงต้องไม่น้อยกว่ำ ๘ เมตร
ข้อ ๑๔ ยำนพำหนะชนิดรถลำกจูงและรถกึง่ พ่วง (SEMI - TRAILER) ประเภท
ตัวรถลำกจูงมี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๑๐ เส้น ชนิดเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒ และเพลำที่ ๓)
เป็ นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่และตัวรถกึ่งพ่วงเป็ นชนิดสำมเพลำ (TRIDEM
AXLE) ใช้ยำงคู่ ท่ีได้จ ดทะเบีย นรถตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบกตัง้ แต่ วนั ที่
๑ มกรำคม ๒๕๕๓ เป็ น ต้น ไป ตัวรถลำกจูงและรถกึ่งพ่ วงต้องมีน้ ำหนักยำนพำหนะ
รวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๓๖,๓๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๑๕ ยำนพำหนะชนิดรถลำกจูงและรถกึง่ พ่วง (SEMI - TRAILER) ประเภท
ตัวรถลำกจูงมี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๑๐ เส้น ชนิ ดเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒ และเพลำที่ ๓)
เป็ นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ และตัวรถกึ่งพ่วงเป็ นชนิดสำมเพลำ (TRIDEM
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AXLE) ใช้ ย ำงคู่ ท่ี จ ดทะเบี ย นรถตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยกำรขนส่ ง ทำงบกก่ อ นวัน ที่
๑ มกรำคม ๒๕๕๓ และมีระยะห่ ำงระหว่ำงสลัก พ่ วง (KING PIN) กับ ศูน ย์ก ลำงของ
เพลำที่ ๑ ของตัวรถกึ่งพ่วง ต่ ำกว่ำ ๘ เมตร ตัวรถลำกจูงและรถกึ่งพ่วง ต้องมีน้ ำหนัก
ยำนพำหนะรวมน้ำหนักบรรทุกดังนี้
(๑) ตัวรถลำกจูง และตัวรถกึ่งพ่วงที่มรี ะยะห่ำงระหว่ำงสลักพ่วง (KING PIN)
ตัง้ แต่ ๗ เมตรขึ้นไปแต่ ไม่ ถึง ๘ เมตร ต้องมีน้ ำหนักยำนพำหนะรวมน้ ำหนักบรรทุ ก
ไม่เกิน ๓๕,๒๐๐ กิโลกรัม
(๒) ตัวรถลำกจูง และตัวรถกึง่ พ่วงทีม่ รี ะยะห่ำงระหว่ำงสลักพ่วง (KING PIN)
ตัง้ แต่ ๖ เมตรขึ้นไปแต่ ไม่ถึง ๗ เมตร ต้องมีน้ ำหนักยำนพำหนะรวมน้ ำ หนักบรรทุ ก
ไม่เกิน ๓๓,๘๐๐ กิโลกรัม
(๓) ตัวรถลำกจูง และตัวรถกึ่งพ่วงทีม่ รี ะยะห่ำงระหว่ำงสลักพ่วง (KING PIN)
ตัง้ แต่ ๔.๕ เมตรขึน้ ไปแต่ไม่ถงึ ๖ เมตร ต้องมีน้ ำหนักยำนพำหนะรวมน้ ำหนักบรรทุก
ไม่เกิน ๓๒,๔๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๑๖ ยำนพำหนะชนิดรถลำกจูงและรถกึ่งพ่วง (SEMI - TRAILER) ประเภท
ตัวรถลำกจูงมี ๔ เพลำ ๘ ล้อ ยำง ๑๒ เส้น ชนิดเพลำหน้ ำ (เพลำที่ ๑ และเพลำที่ ๒)
เป็ นเพลำเลี้ย วใช้ ย ำงเดี่ย วและเพลำท้ ำ ย (เพลำที่ ๓ และเพลำที่ ๔) เป็ นเพลำคู่
(TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ ตัวรถกึง่ พ่วงเป็ นชนิดสำมเพลำ (TRIDEM AXLE) ใช้ยำงคู่
ตัว รถลำกจูงและตัว รถกึ่งพ่ ว งต้ อ งมีน้ ำหนั ก ยำนพำหนะรวมน้ ำ หนั ก บรรทุ ก ไม่ เกิน
๓๖,๓๐๐ กิโลกรัม
ส่วนที่ ๓
ยำนพำหนะชนิดรถลำกจูงและรถพ่วง (FULL TRAILER)
ข้อ ๑๗ ตัวรถลำกจูงต้องมีน้ำหนักลงเพลำหรือน้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ำหนัก
บรรทุกไม่เกินกว่ำที่กำหนดไว้สำหรับยำนพำหนะแต่ละประเภทในข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗
ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒
ตัวรถพ่วงต้องมีน้ำหนักลงเพลำดังนี้
(๑) ชนิดเพลำหน้ ำและเพลำท้ำยเป็ นเพลำเดี่ยวใช้ยำงเดี่ยว น้ ำหนักลงเพลำ
ไม่เกินเพลำละ ๕,๐๐๐ กิโลกรัม
(๒) ชนิดเพลำหน้ำและเพลำท้ำยเป็ นเพลำเดีย่ วใช้ยำงคู่ น้ ำหนักลงเพลำไม่เกิน
เพลำละ ๗,๙๐๐ กิโลกรัม และระยะห่ำงระหว่ำงศูนย์กลำงเพลำหน้ำกับศูนย์กลำงเพลำหลัง
ต้องไม่น้อยกว่ำ ๔.๓๐ เมตร
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ตัวรถลำกจูงและตัว รถพ่ ว งตำมวรรคหนึ่ งและวรรคสอง (๒) ต้อ งมีน้ ำ หนั ก
ยำนพำหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๓๖,๓๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๑๘ ยำนพำหนะชนิ ด รถลำกจูงและรถพ่ วง (FULL TRAILER) ประเภท
ตัวรถลำกจูงมี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๑๐ เส้น ชนิดเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒ และเพลำที่ ๓)
เป็ นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ และตัวรถพ่วงมี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๑๒ เส้น
ชนิ ดเพลำหน้ ำใช้ย ำงคู่ เพลำท้ำย (เพลำที่ ๒ และเพลำที่ ๓) เป็ นเพลำคู่ (TANDEM
AXLE) ใช้ยำงคู่ ตัวรถลำกจูงต้องมีน้ ำหนักลงเพลำคู่ทำ้ ยไม่เกิน ๑๔,๔๐๐ กิโลกรัม หรือ
มีน้ ำหนัก ยำนพำหนะรวมน้ ำหนัก บรรทุ ก ไม่ เกิน ๑๘,๐๐๐ กิโลกรัม ตัวรถพ่ วงต้อ งมี
น้ ำ หนั ก ลงเพลำหน้ ำ ไม่ เกิน ๗,๒๐๐ กิโ ลกรัม หรือ มีน้ ำ หนั ก ลงเพลำคู่ ท้ ำ ยไม่ เกิน
๑๒,๙๐๐ กิโลกรัม ตัวรถพ่วงเมื่อนำมำต่อพ่วงกับตัวรถลำกจูง ต้องมีระยะห่ำงระหว่ำง
กึง่ กลำงเพลำคู่ทำ้ ยของรถลำกจูงถึงกึง่ กลำงเพลำคู่ทำ้ ยของรถพ่วงไม่น้อยกว่ำ ๙.๗๕ เมตร
ตัวรถลำกจูงและตัวรถพ่วงตำมวรรคหนึ่ง ต้องมีน้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ำหนัก
บรรทุกไม่เกิน ๓๖,๓๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๑๙ ยำนพำหนะชนิ ดรถลำกจูง และรถพ่ วง (FULL TRAILER) ประเภท
ตัวรถลำกจูงมี ๔ เพลำ ๘ ล้อ ยำง ๑๒ เส้น ชนิดเพลำหน้ ำ (เพลำที่ ๑ และเพลำที่ ๒)
เป็ นเพลำเลี้ย วใช้ ย ำงเดี่ย วและเพลำท้ ำ ย (เพลำที่ ๓ และเพลำที่ ๔) เป็ นเพลำคู่
(TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ และตัวรถพ่วงมี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๑๒ เส้น ชนิดเพลำหน้ำ
ใช้ยำงคู่ เพลำท้ำย (เพลำที่ ๒ และเพลำที่ ๓) เป็ นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่
ตัว รถลำกจู ง ต้ อ งมีน้ ำ หนั ก ลงเพลำคู่ ท้ำ ยไม่ เกิน ๑๔,๔๐๐ กิโลกรัม หรือ มีน้ ำ หนั ก
ยำนพำหนะรวมน้ ำ หนั ก บรรทุ ก ไม่ เกิน ๒๑,๖๐๐ กิโลกรัม ตัว รถพ่ ว งต้ อ งมีน้ ำ หนั ก
ลงเพลำหน้ำไม่เกิน ๗,๒๐๐ กิโลกรัม หรือมีน้ำหนักลงเพลำคู่ทำ้ ยไม่เกิน ๑๒,๙๐๐ กิโลกรัม
ตัวรถพ่วงเมื่อนำมำต่ อพ่วงกับตัวรถลำกจูงต้องมีระยะห่ำงระหว่ำงกึ่งกลำงเพลำคู่ท้ำย
ของรถลำกจูงถึงกึง่ กลำงเพลำคู่ทำ้ ยของรถพ่วงไม่น้อยกว่ำ ๙.๗๕ เมตร
ตัวรถลำกจูงและตัวรถพ่วงตำมวรรคหนึ่งต้องมีน้ำหนักยำนพำหนะรวมน้ำหนัก
บรรทุกไม่เกิน ๓๖,๓๐๐ กิโลกรัม
ประกำศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ดรุณ แสงฉำย
อธิบดีกรมทำงหลวงชนบท
ในฐำนะผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท
๑๖๓
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รำยชื่อทำงหลวงชนบทแนบท้ำยประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท
เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะทีม่ นี ้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลำเกินกว่ำทีไ่ ด้กำหนด
หรือโดยทีย่ ำนพำหนะนัน้ อำจทำให้ทำงหลวงเสียหำยเดินบนทำงหลวงชนบทในเขต
ควำมรับผิดชอบของกรมทำงหลวงชนบท (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๘
๑. ทำงหลวงชนบท ปท.๓๐๐๖ แยกทำงหลวงแผ่ น ดิน หมำยเลข ๓๐๕ บ้ำนคลองแปด
๒. ทำงหลวงชนบท ปท.๓๐๐๗ แยกทำงหลวงแผ่ น ดิน หมำยเลข ๓๐๕ บ้ำนอินอนุสร
๓. ทำงหลวงชนบท ปท.๓๐๐๘ แยกทำงหลวงแผ่ น ดิน หมำยเลข ๓๐๕ บ้ำนวังน้อย
๔. ทำงหลวงชนบท ปท.๓๐๒๐ แยกทำงหลวงแผ่ น ดิน หมำยเลข ๓๔๐ บ้ำนคลองบำงหลวง
๕. ทำงหลวงชนบท ปท.๓๐๒๓ แยกทำงหลวงแผ่ น ดิน หมำยเลข ๓๐๕ เลียบคลอง ๑๑ ฝั ง่ ตะวันตก
๖. ทำงหลวงชนบท ปท.๓๐๒๔ แยกทำงหลวงแผ่ น ดิน หมำยเลข ๓๐๕ เลียบคลอง ๑๒ ฝั ง่ ตะวันออก
๗. ทำงหลวงชนบท ปท.๓๐๒๕ แยกทำงหลวงแผ่ น ดิน หมำยเลข ๓๐๕ เลียบคลอง ๑๒ ฝั ง่ ตะวันตก
๘. ทำงหลวงชนบท ปท.๓๐๒๖ แยกทำงหลวงแผ่ น ดิน หมำยเลข ๓๐๕ เลียบคลอง ๑๓ ฝั ง่ ตะวันตก
๙. ทำงหลวงชนบท ปท.๓๐๒๗ แยกทำงหลวงแผ่ น ดิน หมำยเลข ๓๐๕ เลียบคลอง ๑๐ ฝั ง่ ตะวันตก
๑๐. ทำงหลวงชนบท ปท.๓๐๓๓ แยกทำงหลวงแผ่ น ดิน หมำยเลข ๓๐๕ บ้ำนหนองหมู
๑๑. ทำงหลวงชนบท ปท.๓๐๓๔ แยกทำงหลวงแผ่ น ดิน หมำยเลข ๓๐๕ บ้ำนหนองแค
๑๒. ทำงหลวงชนบท ปท.๔๐๐๑ แยกทำงหลวงแผ่ น ดิน หมำยเลข ๓๐๕ บ้ำนคลองห้ำ
๑๓. ทำงหลวงชนบท อย.๕๐๔๒ แยกสำยทำงเทศบำลต ำบลบำงกระสัน้ เชียงรำกน้อย (ตอนปทุมธำนี)
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๑๔. ทำงหลวงชนบท อย.๑๐๔๓ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๑ - บ้ำนข้ำวงำม
๑๕. ทำงหลวงชนบท อย.๓๐๐๕ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๒๙ - บ้ำนดำบ
๑๖. ทำงหลวงชนบท อย.๓๐๑๐ แยกทำงหลวงแผ่ น ดิน หมำยเลข ๓๐๙ บ้ำนดอนพุทรำ
๑๗. ทำงหลวงชนบท อย.๓๐๑๒ แยกทำงหลวงแผ่ น ดิน หมำยเลข ๓๒๙ บ้ำนกลำง
๑๘. ทำงหลวงชนบท อย.๓๐๑๓ แยกทำงหลวงแผ่ น ดิน หมำยเลข ๓๔๗ บ้ำนบำงพระครู
๑๙. ทำงหลวงชนบท อย.๓๐๓๐ แยกทำงหลวงแผ่ น ดิน หมำยเลข ๓๔๗ บ้ำนช้ำงน้อย
๒๐. ทำงหลวงชนบท อย.๔๐๔๔ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๔๕๔ บ้ำนเจ้ำเจ็ด
๒๑. ทำงหลวงชนบท อย.๕๐๒๖ แยกทำงหลวงชนบท อย.๓๐๐๘ - บ้ำนตลำด
๒๒. ทำงหลวงชนบท อย.๕๐๓๕ แยกสำยทำงเทศบำลนครพระนครศรีอยุธยำ บ้ำนปะขำว
๒๓. ทำงหลวงชนบท อย.๕๐๓๗ แยกทำงหลวงชนบท อย.๓๐๐๘ – บ้ำนซุง้
๒๔. ทำงหลวงชนบท อย.๕๐๓๔ แยกทำงหลวงชนบท อย.๓๐๐๖ - บ้ำนดอนทอง
๒๕. ทำงหลวงชนบท อย.๔๐๓๖ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๔๑๒ บ้ำนบำงบำล
๒๖. ทำงหลวงชนบท อย.๓๐๐๖ แยกทำงหลวงแผ่ น ดิน หมำยเลข ๓๔๐ บ้ำนไม้ตรำ
๒๗. ทำงหลวงชนบท อย.๔๐๐๙ แยกทำงหลวงแผ่น ดินหมำยเลข ๓๑๑๑ บ้ำนปำกคูตำฉัตร
๒๘. ทำงหลวงชนบท อย.๔๐๑๔ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๒๖๓ บ้ำนเกำะ
๒๙. ทำงหลวงชนบท อย.๔๐๓๑ แยกทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข ๓๕๐๑ บ้ำนแค
๓๐. ทำงหลวงชนบท อท.๔๐๐๖ แยกทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข ๓๑๙๕ บ้ำนคลองอ้ำยทอก
๓๑. ทำงหลวงชนบท อท.๕๐๒๑ แยกทำงหลวงชนบท อท.๔๐๒๔ - บ้ำนอบทม
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๓๒. ทำงหลวงชนบท นบ.๕๐๓๖ แยกทำงหลวงชนบท นบ.๓๐๐๔ บ้ำนลำดบัวหลวง
๓๓. ทำงหลวงชนบท สบ.๑๐๔๔ แยกทำงหลวงแผ่ น ดิ น หมำยเลข ๑ บ้ำนหนองศรีบุญ
๓๔. ทำงหลวงชนบท สบ.๔๐๔๗ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๐๑๖ บ้ำนท่ำลำน
๓๕. ทำงหลวงชนบท ปท.๓๐๒๖ แยกทำงหลวงแผ่ น ดิ น หมำยเลข ๓๐๕ บ้ำนหนองแค (ตอนสระบุร)ี
๓๖. ทำงหลวงชนบท ลบ.๔๐๒๑ แยกทำงหลวงแผ่ นดินหมำยเลข ๓๑๙๖ บ้ำนอ้อย
๓๗. ทำงหลวงชนบท ลบ.๔๐๐๓ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๐๒๗ วัดพรหมมำสตร์
๓๘. ทำงหลวงชนบท ลบ.๔๐๓๗ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๑๙๖ บ้ำนบำงอิฐ
๓๙. ทำงหลวงชนบท ลบ.๔๐๕๓ แยกทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข ๓๑๙๖ บ้ำนหนองระแหง
๔๐. ทำงหลวงชนบท ลบ.๔๐๖๐ แยกทำงหลวงแผ่นดิน หมำยเลข ๓๐๒๘ บ้ำนเขำสำริกำ
๔๑. ทำงหลวงชนบท ลบ.๔๐๖๑ แยกทำงหลวงแผ่น ดินหมำยเลข ๓๐๒๘ บ้ำนหนองปลำดุก
๔๒. ทำงหลวงชนบท ลบ.๔๑๒๘ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๑๙๖ บ้ำนบำงลี่
๔๓. ทำงหลวงชนบท ลบ.๔๑๓๒ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๑๙๖ บ้ำนโพธิตลำดแก้
ว
์
๔๔. ทำงหลวงชนบท ลบ.๕๐๐๖ บ้ำนท่ำวุง้ - บ้ำนหนองปลำดุก
๔๕. ทำงหลวงชนบท ลบ.๕๐๗๓ แยกทำงหลวงชนบท ลบ.๔๐๐๓ - บ้ำนสีค่ ลอง
๔๖. ทำงหลวงชนบท ลบ.๖๐๙๕ บ้ำนท้ำยลำด - บ้ำนหนองคู
๔๗. ทำงหลวงชนบท ลบ.๕๑๓๓ แยกทำงหลวงชนบท ลบ.๔๑๓๒ - บ้ำนท่ำแค
๔๘. ทำงหลวงชนบท สห.๔๐๐๓ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๐๓๐ บ้ำนบำงมอญ
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๔๙. ทำงหลวงชนบท สห.๕๐๔๒ แยกทำงหลวงชนบท สห.๓๐๐๘ - โครงกำร
พระรำชดำริบำ้ นหนองลำด
๕๐. ทำงหลวงชนบท พบ.๖๐๒๒ บ้ำนช่องสะแก - บ้ำนบำงแก้ว
๕๑. ทำงหลวงชนบท สค.๒๐๐๖ แยกทำงหลวงแผ่ น ดิน หมำยเลข ๓๕ บ้ำนลำดใหญ่
๕๒. ทำงหลวงชนบท รบ.๓๐๐๓ แยกทำงหลวงแผ่ น ดิน หมำยเลข ๓๒๕ บ้ำนพิกุลทอง
๕๓. ทำงหลวงชนบท นว.๔๐๐๗ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๑๑๑๙ บ้ำนคลองบอน
๕๔. ทำงหลวงชนบท นว.๔๐๓๙ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๑๔๑๒ บ้ำนสำยลำโพงเหนือ
๕๕. ทำงหลวงชนบท นว.๔๑๑๒ แยกทำงหลวงแผ่ นดินหมำยเลข ๓๑๙๖ บ้ำนลำเหนือ
๕๖. ทำงหลวงชนบท ลป.๔๐๓๔ แยกทำงหลวงแผ่ น ดิน หมำยเลข ๑๓๓๕
(ฝำยแม่วงั ) - ห้วยหลอ
๕๗. ทำงหลวงชนบท สน.๒๐๓๑ แยกทำงหลวงแผ่ น ดิน หมำยเลข ๒๒ เขือ่ นน้ำอูน
๕๘. ทำงหลวงชนบท สน.๒๐๓๓ แยกทำงหลวงแผ่ น ดิน หมำยเลข ๒๒ เขือ่ นน้ำอูน
๕๙. ทำงหลวงชนบท สน.๒๐๓๔ แยกทำงหลวงแผ่ น ดิน หมำยเลข ๒๒ บ้ำนน้อยจอมศรี
๖๐. ทำงหลวงชนบท นฐ.๔๐๔๒ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๒๓๓ บ้ำนตลำดเกำะแรต
๖๑. ทำงหลวงชนบท นฐ.๔๐๕๑ แยกทำงหลวงแผ่ นดินหมำยเลข ๓๓๕๑ บ้ำนไผ่คอย
๖๒. ทำงหลวงชนบท สพ.๓๐๔๘ แยกทำงหลวงแผ่ น ดิน หมำยเลข ๓๔๐ บ้ำนบำงตำเถร
๖๓. ทำงหลวงชนบท สพ.๓๐๙๘ แยกทำงหลวงแผ่ น ดิน หมำยเลข ๓๒๙ บ้ำนลำดตำล
๖๔. ทำงหลวงชนบท สพ.๓๐๐๔ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๒๙ - บ้ำนสุด
๖๕. ทำงหลวงชนบท สพ.๖๐๙๔ วัดไผ่โรงวัว - บ้ำนท่ำข้ำม
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พระรำชบัญญัติ
ทำงหลวงสัมปทำน
พ.ศ. ๒๕๔๒

ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็ นปี ท่ี ๕๔ ในรัชกำลปั จจุบนั
พระบำทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหำภูม พิ ลอดุลยเดช มีพ ระบรมรำชโองกำร
โปรดเกล้ำฯ ให้ประกำศว่ำ
โดยทีเ่ ป็ นกำรสมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยทำงหลวงทีไ่ ด้รบั สัมประทำน
พระรำชบัญญัติน้ีมบี ทบัญญัตบิ ำงประกำรเกีย่ วกับกำรจำกัดสิทธิและเสรีภำพ
ของบุคคล ซึง่ มำตรำ ๒๙ ประกอบกับมำตรำ ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
บัญญัตใิ ห้กระทำได้โดยอำศัยอำนำจตำมบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำย
จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขน้ึ ไว้โดยคำแนะนำและ
ยินยอมของรัฐสภำ ดังต่อไปนี้
มำตรำ ๑ พระรำชบัญญัตนิ ้เี รียกว่ำ “พระรำชบัญญัตทิ ำงหลวงสัมปทำน พ.ศ. ๒๕๔๒”
มำตรำ ๒ ๑ พระรำชบัญ ญั ติ น้ี ใ ห้ใ ช้บ ัง คับ ตัง้ แต่ ว ัน ถัด จำกวัน ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
มำตรำ ๓ ให้ยกเลิกพระรำชบัญญัตทิ ำงหลวงทีไ่ ด้รบั สัมประทำน พุทธศักรำช ๒๔๗๓
มำตรำ ๔ ในพระรำชบัญญัตนิ ้ี
“ทำงหลวงสัม ปทำน”๒ หมำยควำมว่ ำ ทำงที่ร ัฐให้ สมั ปทำนแก่ บุ ค คลใด ๆ
ในกำรสร้ำงหรือบำรุงรักษำ โดยเก็บค่ำใช้ทำง ไม่ว่ำในระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพืน้ ดิน
๑

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๒๙ ก/หน้ำ ๑/๒๑ เมษำยน ๒๕๔๒
กฎหมำยว่ำด้วยทำงหลวงสัมปทำนได้ให้อำนำจผูร้ บั สัมปทำนในกำรเก็บค่ำผ่ำนทำงหลวง
สัมปทำนไว้เป็ นพิเศษแล้ว ดังนัน้ พระรำชบัญญัตกิ ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรใช้ยำนยนตร์บนทำงหลวง
(มีต่อหน้ำถัดไป)
๒

๑๖๘
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ถนน

หรือใต้หรือเหนืออสังหำริมทรัพย์อย่ำงอื่น และให้หมำยควำมรวมถึงอุโมงค์ สะพำน เรือ
หรือพำหนะสำหรับขนส่งข้ำมฟำก และท่ำเรือสำหรับขึน้ หรือลงรถ ทีจ่ ดั ไว้เพื่อประโยชน์
แก่ทำงหลวงสัมปทำนด้วย
“สร้ำง” หมำยควำมว่ำ กำรก่อสร้ำง ขยำย หรือบูรณะ
“บำรุงรักษำ” หมำยควำมว่ำ กำรดูแลรักษำหรือซ่อมแซมทำงหลวงสัมปทำน
และอุปกรณ์ ทำงหลวงสัมปทำนเพื่อให้คงสภำพใช้งำนได้ดี ตำมปกติ รวมทัง้ กำรเสริม
ควำมแข็งแรง กำรยืด อำยุ ก ำรใช้งำนของทำงหลวงสัม ปทำนและอุ ป กรณ์ ท ำงห ลวง
สัมปทำน กำรติดตัง้ และเสริมแต่งอุปกรณ์ทำงหลวงสัมปทำนหรือสิง่ ทีไ่ ม่ได้ก่อสร้ำงหรือ
ติด ตัง้ ไว้ เพื่อ ให้ ท ำงหลวงสัม ปทำนมีส ภำพสมบู ร ณ์ ยิ่ง ขึ้น หรือ มีค วำมสะดวกและ
ปลอดภัยแก่ผใู้ ช้ แต่ไม่หมำยควำมรวมถึงกำรบูรณะ
“อุปกรณ์ทำงหลวงสัมปทำน” หมำยควำมว่ำ อำคำร สิง่ ปลูกสร้ำง หรือสิง่ อื่นที่
ต้องมีเพื่อกำรบำรุงรักษำและกำรประกอบกิจกำรทำงหลวงสัมปทำน รวมทัง้ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในระบบควบคุมกำรเก็บเงินค่ำใช้ทำง ระบบกำรสื่อสำร และระบบกำรควบคุม
กำรจรำจรของทำงหลวงสัมปทำน เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรทำงหลวงสัมปทำนและ
เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่กำรจรำจร
“อธิบดี” หมำยควำมว่ำ อธิบดีกรมทำงหลวง
“พนัก งำนเจ้ำหน้ ำที่” หมำยควำมว่ำ เจ้ำหน้ ำที่ข องกรมทำงหลวงซึ่งอธิบ ดี
แต่งตัง้ ให้มอี ำนำจและหน้ำทีต่ ำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
“รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีผรู้ กั ษำกำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
มำตรำ ๕ ให้รฐั มนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
และให้มอี ำนำจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบตั กิ ำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บงั คับได้
มำตรำ ๖ กำรให้สมั ปทำนรำยใดถ้ำอยู่ในหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วย
กำรให้เอกชนเข้ำร่วมงำนหรือดำเนินกำรในกิจกำรของรัฐ ให้ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยนัน้ ด้วย
ให้นำกฎหมำยว่ำด้วยทำงหลวงมำใช้บงั คับกับทำงหลวงสัมปทำนโดยอนุ โลม
เว้นแต่ทไ่ี ด้บญ
ั ญัตไิ ว้โดยเฉพำะในพระรำชบัญญัตนิ ้ี
(ต่อจำกเชิงอรรถที่ ๒)
และสะพำน พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงไม่ใช้บ งั คับกับทำงหลวงสัมปทำน (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ :
เรือ่ งเสร็จที่ ๔๙/๒๕๓๔)

๑๖๙
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หมวด ๑
สัมปทำน

มำตรำ ๗ ๓ ในกรณี ท่ีรฐั ประสงค์จะให้สมั ปทำนในกำรสร้ำงหรือ บำรุงรัก ษำ
ทำงสำยใด ให้อธิบดีออกประกำศเชิญชวนให้มกี ำรยื่นข้อเสนอตำมหลักเกณฑ์ วิธกี ำรและ
เงื่อนไขทีก่ ำหนด
กำรให้สมั ปทำนในกำรสร้ำงหรือบำรุงรักษำทำงทีม่ ขี นำดเล็กหรือเป็ นกำรต่อเติม
โครงกำรเดิมตำมลักษณะทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงจะดำเนินกำรโดยไม่ต้องออกประกำศ
เชิญชวนตำมวรรคหนึ่งก็ได้
กำรยื่นคำขอรับสัมปทำนและกำรให้สมั ปทำน ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธกี ำร
และเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
ผูย้ ่นื คำขอรับสัมปทำนต้องมีคุณสมบัตติ ำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
มำตรำ ๘ เมื่อรัฐมนตรีพิจำรณำเห็นว่ำผู้ย่นื คำขอรับสัมปทำนรำยใดสมควร
ได้ ร ับ สัม ปทำน ให้ ร ัฐ มนตรีร ำยงำนควำมเห็ น ในเรื่อ งกำรขอรับ สัม ปทำนไปยั ง
คณะรัฐมนตรีเพื่อคณะรัฐมนตรีพจิ ำรณำอนุมตั ิ
มำตรำ ๙ ผูร้ บั สัมปทำนจะโอนสัมปทำนได้ต่อเมื่อมีเหตุอนั สมควรและรัฐมนตรี
โดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำผู้รบั โอนมีคุณสมบัติตำม
มำตรำ ๗ วรรคสี่ และอนุญำตให้โอนสัมปทำนได้
ผู้รบั โอนสัม ปทำนตำมวรรคหนึ่ งต้ องรับ ไปซึ่งสิท ธิ หน้ ำที่ และควำมรับ ผิด
ทัง้ หมดของผูร้ บั สัมปทำนรำยเดิม
มำตรำ ๑๐ ในกรณี ท่ีผู้ร ับ สัม ปทำนสิ้น สภำพนิ ติบุ ค คลหรือ ตกเป็ น บุ ค คล
ล้มละลำย ให้ผชู้ ำระบัญชีหรือเจ้ำพนักงำนพิทกั ษ์ทรัพย์ แล้วแต่กรณี เป็ นผูม้ สี ทิ ธิแสดง
เจตนำในกำรโอนสัมปทำนตำมมำตรำ ๙
กำรแสดงเจตนำในกำรโอนสัม ปทำนตำมวรรคหนึ่ ง ให้เป็ น ไปตำมวิธีก ำรที่
กำหนดในกฎกระทรวง
๓

กฎหมำยว่ำด้วยทำงหลวงมิได้มขี อ้ จำกัดหรือข้อห้ำมมิให้มกี ำรเปลีย่ นทำงหลวงประเภทอื่นไป
เป็ นทำงหลวงสัมปทำน ดังนัน้ เมื่อได้มกี ำรเปลี่ยนประเภททำงหลวงมำเป็ นทำงหลวงสัมปทำนแล้ว
ย่ อ มสำมำรถด ำเนิ น กำรให้ส ัม ปทำนแก่ เอกชนตำมกฎหมำยว่ ำด้ว ยทำงหลวงสัม ปทำนต่ อ ไปได้
(ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรื่องเสร็จที่ ๕๘/๒๕๒๘)
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มำตรำ ๑๑ กำรโอนสัมปทำนตำมมำตรำ ๙ และมำตรำ ๑๐ ให้เป็ น ไปตำม
หลักเกณฑ์และวิธกี ำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
มำตรำ ๑๒ ในกรณีท่ผี รู้ บั สัมปทำนไม่ได้รบั อนุ ญำตให้โอนสัมปทำนให้อธิบดี
มีห นั ง สือ แจ้งให้ ผู้รบั สัม ปทำนทรำบพร้อ มทัง้ เหตุ ผ ล ภำยในสำมสิบ วัน นั บ แต่ ว ัน ที่
รัฐมนตรีมคี ำสัง่
หมวด ๒
กำรสร้ำงหรือบำรุงรักษำ
มำตรำ ๑๓ เพื่อ ประโยชน์ ในกำรสร้ำ งหรือ บำรุงรัก ษำทำงหลวงสัม ปทำน
ให้พ นั ก งำนเจ้ำ หน้ ำที่ห รือ พนั ก งำนของผู้ร ับ สัม ปทำนซึ่ง ผู้ร ับ สัม ปทำนแต่ งตัง้ ด้ว ย
ควำมเห็นชอบของอธิบดี มีอำนำจเข้ำไปใช้สอยหรือครอบครองอสังหำริมทรัพย์ซง่ึ มิใช่
ทีอ่ ยู่อำศัยของบุคคลใดเป็ นกำรชัวครำวได้
่
ภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) กำรใช้สอยหรือครอบครองนัน้ ให้กระทำได้เท่ำที่จำเป็ นสำหรับกำรสำรวจ
เพื่ อ สร้ ำ งทำงหลวงสั ม ปทำน หรือ เท่ ำ ที่ จ ำเป็ นส ำหรับ กำรป้ องกัน อัน ตรำยหรือ
ควำมเสียหำยทีจ่ ะเกิดแก่ทำงหลวงสัมปทำน
(๒ ) ผู้ ร ั บ สั ม ป ท ำนได้ แ จ้ ง เป็ น ห นั งสื อ ให้ เ จ้ ำ ข องห รื อ ผู้ ค รอบ ค รอง
อสังหำริมทรัพย์ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำสิบห้ำวันก่อนวันเริม่ กระทำกำรนัน้ ถ้ำไม่อำจ
ติด ต่ อ กับ เจ้ำ ของหรือ ผู้ค รอบครองอสัง หำริม ทรัพ ย์ไ ด้ใ ห้ ป ระกำศให้เ จ้ำ ของหรือ
ผู ้ค รอบครองอสังหำริม ทรัพ ย์นั น้ ทรำบล่ว งหน้ ำไม่ น้ อ ยกว่ ำสำมสิบ วัน กำรประกำศ
ให้ทำเป็ นหนังสือปิ ดไว้ ณ ที่ซ่งึ อสังหำริมทรัพย์นัน้ ตัง้ อยู่ และ ณ ที่ทำกำรเขตหรืออำเภอ
ทีท่ ำกำรกำนัน และทีท่ ำกำรผูใ้ หญ่บำ้ นซึง่ อสังหำริมทรัพย์นนั ้ ตัง้ อยู่ ทัง้ นี้ ให้แจ้งกำหนดวัน
เวลำ และกำรทีจ่ ะกระทำนัน้ ไว้ดว้ ย
ในกรณี ที่ก ำรปฏิบ ัต ิต ำมมำตรำนี้ ก่ อ ให้เ กิด ควำมเสีย หำยแก่ เ จ้ำ ของหรือ
ผู้ครอบครองอสังหำริมทรัพย์หรือผูท้ รงสิทธิอ่นื บุคคลนัน้ ย่อมเรียกค่ำทดแทนจำกผูร้ บั
สัม ปทำนได้ และถ้ ำ ไม่ ส ำมำรถตกลงกัน ในจ ำนวนค่ ำ ทดแทน ให้ม อบข้อ พิพ ำทให้
อนุญำโตตุลำกำรวินิจฉัย
มำตรำ ๑๔ ในระหว่ำงกำรสร้ำงทำงหลวงสัมปทำนถ้ำผูร้ บั สัมปทำนประสงค์จะ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรำยกำรละเอียดทำงเทคนิคในกำรก่อสร้ำงให้แตกต่ำง
ไปจำกทีก่ ำหนดไว้ในสัมปทำน แต่ยงั คงอยู่ในขอบเขตกำรดำเนินกำรตำมสัมปทำนและ
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ไม่เป็ นกำรเพิม่ ค่ำใช้ทำงตำมสัมปทำน ให้ผรู้ บั สัมปทำนยื่นคำขอต่ออธิบดี ในกรณีเช่นนี้
ให้เป็ นอำนำจของอธิบดีท่จี ะอนุ มตั ไิ ด้เมื่อปรำกฏว่ำกำรแก้ไขเปลีย่ นแปลงนัน้ เป็ นควำม
จ ำเป็ น โดยไม่ ท ำให้ ท ำงรำชกำรต้ อ งเสีย ประโยชน์ ห รือ เป็ น กำรแก้ไ ขเพื่อ ประโยชน์
แก่ทำงรำชกำร
มำตรำ ๑๕ ในกำรสร้ำงทำงหลวงสัมปทำนผูร้ บั สัมปทำนจะเปลีย่ นแปลงร่องน้ำ
ท่อน้ำ ย้ำยสำยไฟฟ้ ำ สำยโทรศัพท์ หรือรือ้ ถอนสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง ทีก่ ดี ขวำงกำรสร้ำงนัน้ ก็ได้
แต่กำรเปลีย่ นแปลงหรือรือ้ ถอนนัน้ จะกระทำได้ต่อเมื่อได้แจ้งให้เจ้ำของหรือผูค้ รอบครอง
ทรำบก่ อ นล่ ว งหน้ ำ ไม่ น้ อ ยกว่ ำ สิบ ห้ ำ วัน ก่ อ นวัน เริ่ม กระท ำกำรนั น้ และต้ อ งจัด ท ำ
ไปในทำงทีจ่ ะทำให้เกิดควำมเสียหำยและทำควำมไม่สะดวกน้อยทีส่ ดุ ถ้ำมีควำมเสียหำย
เกิดขึน้ ผูร้ บั สัมปทำนต้องชดใช้ค่ำเสียหำยนัน้
ถ้ำ สิง่ ที่ก ีด ขวำงตำมวรรคหนึ่ ง เป็ น ของส่ว นรำชกำรหรือ รัฐ วิส ำหกิจ อื่น
กำรเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนนัน้ จะต้องกระทำภำยใต้กำรกำกับดูแลของส่วนรำชกำร
หรือรัฐวิสำหกิจนัน้
มำตรำ ๑๖ ถ้ำทำงหลวงสัมปทำนจะต้องตัดผ่ำนทำงรถไฟ ทำงหลวงประเภทอื่น
ทำงส่วนบุคคล หรือทำงน้ำทีม่ อี ยู่เดิม ผูร้ บั สัมปทำนจะต้องจัดให้มที ำงชัวครำวตำมสภำพ
่
ไม่น้อยกว่ำทีเ่ ป็ นอยู่เดิมเพื่อให้ใช้ได้ในระหว่ำงกำรสร้ำง ถ้ำมีควำมเสียหำยเกิดขึน้ ผู้ร บั
สัม ปทำนต้อ งชดใช้ค่ำ เสีย หำยนั น้ และเมื่อ หมดควำมจำเป็ น ในกำรสร้ำ งแล้ว ให้
จัด ท ำทำงดังกล่ ำวให้ก ลับ คืน สู่สภำพเดิม โดยเร็ วซึ่งต้อ งไม่ เกิน สำมสิบ วัน นับ แต่ เมื่อ
หมดควำมจำเป็ น
ในกรณี ท่ีมีค วำมจ ำเป็ น ต้อ งเปลี่ย นแนวของทำงดังกล่ ำวให้ต่ ำงไปจำกเดิม
ผูร้ บั สัมปทำนต้องจัดให้มที ำงขึน้ ใหม่ตำมสภำพไม่น้อยกว่ำทีเ่ ป็ นอยู่เดิมเพื่อให้ใช้ไปมำ
ได้ทดแทนทำงเดิมด้วย
ในกรณีที่ผู้รบั สัม ปทำนไม่ดำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งหรือ วรรคสอง ถ้ำมีเหตุ
อันสมควร อธิบดีหรือผูซ้ ง่ึ อธิบดีมอบหมำยจะดำเนินกำรดังกล่ำวแทน โดยผูร้ บั สัมปทำน
ต้อ งเป็ น ผู ้เ สีย ค่ำ ใช้จ ่ำ ยทั ง้ หมดที ่ท ำงรำชกำรต้อ งรับ ภำระจ่ำ ยจริง เพื่อ กำรนั น้
พร้อมเงินเพิม่ อีกร้อยละยีส่ บิ ของเงินจำนวนดังกล่ำวด้วยก็ได้
มำตรำ ๑๗ ห้ำมมิให้ผู้ใดสร้ำงทำงหรือสิง่ อื่นใดเพื่อเป็ น ทำงเข้ำออก เชื่อ ม
หรือผ่ ำนทำงหลวงสัมปทำน เว้น แต่ ได้รบั อนุ ญ ำตจำกอธิบดี ในกรณี เช่ นนี้ ให้อธิบ ดี
อนุญำตได้เมื่อได้รบั ฟั งควำมเห็นของผูร้ บั สัมปทำนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำแล้วปรำกฏว่ำ
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กำรกระทำดังกล่ำวจะไม่มีผลกระทบจนเป็ นเหตุ ให้เกิดภยันตรำยกับผู้ใช้ท ำง ในกำร
อนุ ญ ำตอธิบดีจะกำหนดเงื่อนไขอย่ำงใดก็ได้ รวมทัง้ ก ำหนดมำตรกำรเพื่อประโยชน์
ในกำรจรำจร กำรป้ องกันอุบตั ภิ ยั และกำรรักษำสิง่ แวดล้อม และเมื่ออธิบดีมหี นังสืออนุญำตแล้ว
ผูร้ บั สัมปทำนต้องให้ควำมสะดวกเพื่อกำรนัน้ ตำมสมควร
ถ้ำผู้ได้รบั อนุ ญ ำตกระท ำผิดเงื่อ นไขที่ก ำหนดในกำรอนุ ญ ำต หรือมีเหตุ อ่ืน
ทีจ่ ำเป็ นเพื่อประโยชน์แก่งำนทำงหรือประโยชน์ของรัฐ อธิบดีจะเพิกถอนกำรอนุญำตนัน้
เสียก็ได้
มำตรำ ๑๘ ทำงหรือสิง่ อื่น ใดที่สร้ำงขึ้น โดยไม่ได้รบั อนุ ญ ำต ไม่ ปฏิบตั ิตำม
เงื่อนไขที่กำหนดหรือที่อธิบดีได้มคี ำสังให้
่ เพิกถอนกำรอนุ ญำต ให้อธิบดีมอี ำนำจสังให้
่
ผูก้ ระทำกำรดังกล่ำวรือ้ ถอนหรือทำลำยภำยในกำหนดเวลำอันสมควร ถ้ำไม่ปฏิบตั ิตำม
ให้อธิบดีหรือผู้ซ่งึ อธิบดีมอบหมำยรื้อถอนหรือทำลำย โดยผู้นัน้ จะเรียกร้องค่ำเสียหำย
มิได้และต้องเป็ นผูเ้ สียค่ำใช้จ่ำยในกำรนัน้ ด้วย ทัง้ นี้ ให้นำควำมในมำตรำ ๑๖ วรรคสำม
มำใช้บงั คับโดยอนุโลม
มำตรำ ๑๙ ผูย้ ่นื คำขอหรือผูร้ บั สัมปทำนทีไ่ ม่เห็นด้วยกับคำสังของอธิ
่
บดีตำม
มำตรำ ๑๗ มีสทิ ธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภำยในสำมสิบวันนับแต่วนั ทีท่ รำบคำสัง่
คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็ นทีส่ ดุ
มำตรำ ๒๐ เมื่อสร้ำงทำงหลวงสัมปทำนหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของทำงหลวง
สัมปทำนเสร็จแล้ว ผูร้ บั สัมปทำนจะเปิ ดกำรจรำจรได้ต่อเมื่อได้รบั อนุญำตจำกรัฐมนตรี
ให้ผรู้ บั สัมปทำนซึง่ ประสงค์จะเปิ ดกำรจรำจรตำมวรรคหนึ่งยืน่ คำขอต่อรัฐมนตรี
และให้รฐั มนตรีมหี นังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผูร้ บั สัมปทำนทรำบภำยในสำมสิบวัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คำขอ
มำตรำ ๒๑ ทำงหลวงสัมปทำนและอุปกรณ์ ทำงหลวงสัมปทำนใดจะตกเป็ น
ของรัฐเมื่อใดให้เป็ นไปตำมทีก่ ำหนดในสัมปทำน
มำตรำ ๒๒ ในกรณีมเี หตุจำเป็ นเพื่อประโยชน์สำธำรณะ รัฐมีอำนำจเข้ำยึดถือ
ครอบครองทำงหลวงสัมปทำนก่อนสัมปทำนสิน้ อำยุได้ และในกรณี เช่นนี้รฐั มีอำนำจ
เข้ำยึดถือครอบครองบรรดำอุปกรณ์ทำงหลวงสัมปทำนทัง้ หมดได้ดว้ ย
กำรดำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง ต้องได้รบั อนุมตั จิ ำกคณะรัฐมนตรี
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มำตรำ ๒๓ ในกำรยึดถือครอบครองทำงหลวงสัมปทำนและอุปกรณ์ทำงหลวง
สัมปทำนตำมมำตรำ ๒๒ รัฐจะต้องใช้ค่ำทดแทนให้แก่ผู้รบั สัมปทำนตำมที่ กำหนดใน
สัมปทำน ในกรณีทส่ี มั ปทำนมิได้กำหนดเรื่องค่ำทดแทนไว้ ให้ใช้ค่ำทดแทนโดยคำนึงถึ ง
ประโยชน์ทผ่ี รู้ บั สัมปทำนควรได้รบั ตำมควำมเป็ นธรรม
ให้ อ ธิบ ดี มีห นั ง สือ แจ้ง ให้ ผู้ ร ับ สัม ปทำนมำรับ เงิน ค่ ำ ทดแทนภำยในเวลำ
ทีก่ ำหนด ถ้ำผู้รบั สัมปทำนไม่มำรับเงินภำยในกำหนดเวลำทีไ่ ด้ รบั แจ้ง ให้อธิบดีนำเงิน
ค่ำทดแทนไปฝำกไว้กบั ธนำคำรออมสินในชื่อของผูร้ บั สัมปทำน
มำตรำ ๒๔ ในทำงหลวงสัม ปทำนที่เปิ ด กำรจรำจรแล้ว ถ้ ำผู้ร ับ สัม ปทำน
ประสงค์จะซ่อมแซมอย่ำงใหญ่ ซึง่ ไม่เป็ นกำรเปลีย่ นแปลงอันเป็ นกำรสำคัญ และไม่ทำให้
เสื่อมประโยชน์ของรัฐและประชำชน ให้ย่ืนรำยงำนกำรนัน้ ๆ พร้อมแบบรูปและรำยกำร
ละเอียด และประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยต่ ออธิบดี เมื่อได้ รบั ควำมเห็นชอบจำกอธิบดีแล้ว
ผูร้ บั สัมปทำนจึงจะกระทำกำรนัน้ ได้ ในกำรอนุญำตอธิบดีจะกำหนดเงื่อนไขอย่ำงใดก็ได้
กำรดำเนิน กำรใดเป็ น กำรซ่อ มแซมอย่ำ งใหญ่ ซึ่ง ไม่เ ป็ น กำรเปลี่ย นแปลง
อันเป็ นกำรสำคัญให้เป็ นไปตำมทีอ่ ธิบดีกำหนด และแจ้งให้ผรู้ บั สัมปทำนทรำบแล้ว
หมวด ๓
กำรกำกับ ตรวจตรำ และควบคุม
มำตรำ ๒๕ นอกจำกที่กำหนดไว้แล้วในพระรำชบัญญัติน้ี ให้อธิบดีหรือผู้ซ่งึ
อธิบดีมอบหมำยมีอำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจตรำดูแลกำรสร้ำงทำงหลวงสัมปทำน และถ้ำผูร้ บั สัมปทำนไม่ปฏิบตั ิ
ตำมพระรำชบัญ ญั ติน้ี ห รือ กระท ำผิด ข้อ ก ำหนดในสัม ปทำนก็ให้ แ จ้ง ผู้ร ับ สัม ปทำน
ดำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้องภำยในเวลำทีก่ ำหนด
(๒) พิจำรณำและเสนอควำมเห็นต่อรัฐมนตรีเกีย่ วกับทำงหลวงสัมปทำนทีผ่ รู้ บั
สัมปทำนแจ้งว่ำได้สร้ำงสำเร็จบริบรู ณ์แล้ว
(๓) ตรวจตรำกำรประกอบกิจ กำรทำงหลวงสัมปทำน และถ้ำผู้รบั สัม ปทำน
ไม่ป ฏิบ ัติต ำมพระรำชบัญ ญั ติ น้ี ห รือ กระท ำผิด ข้อ ก ำหนดในสัม ปทำนก็ให้แ จ้ง ผู้ร ับ
สัมปทำนดำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้องภำยในเวลำทีก่ ำหนด
(๔) สืบ สวนในเรื่อ งอุ บ ัติเหตุ ใด ๆ ที่เกิด ขึ้น ในกรณี ท่ีต้ อ งกำรทรำบว่ำ ผู้ร ับ
สัมปทำนมีสว่ นรับผิดชอบตำมพระรำชบัญญัตนิ ้หี รือตำมข้อกำหนดในสัมปทำนหรือไม่
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(๕) แจ้งให้ผู้รบั สัม ปทำนซ่ อ มแซมทำงหลวงสัม ปทำนหรือ ส่ว นใดส่วนหนึ่ ง
ของทำงนัน้
(๖) แจ้งให้ผรู้ บั สัมปทำนปฏิบตั กิ ำรใด ๆ อันเกีย่ วด้วยควำมปลอดภัยของประชำชนได้
โดยกำหนดให้ผรู้ บั สัมปทำนมีเวลำปฏิบตั กิ ำรเกีย่ วกับควำมปลอดภัยดังกล่ำว
มำตรำ ๒๖ อธิบดีมอี ำนำจประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำห้ำมมิให้ผใู้ ดเปลีย่ นแปลง
สภำพที่ดิน ริม เขตทำงหลวงสัม ปทำนทัง้ สำยหรือ บำงส่ว นในลัก ษณะที่จ ะก่ อ ให้เกิด
ควำมเสียหำยแก่ทำงหลวงสัมปทำน เช่น มิให้ขุดหรือถมร่อง คู บ่อน้ ำ สระ หรือหลุมใด ๆ
ภำยในระยะอันสมควรจำกเขตทำงหลวงสัมปทำน เว้นแต่ได้รบั อนุ ญำตเป็ นหนังสือจำก
อธิบดีหรือผูซ้ ง่ึ อธิบดีมอบหมำย และในกำรอนุญำตอธิบดีจะกำหนดเงื่อนไขอย่ำงใดก็ได้
ผู้ย่ืน ค ำขอซึ่ง ไม่ เห็น ด้ว ยกับ ค ำสัง่ ของอธิบ ดีต ำมวรรคหนึ่ ง มีสิท ธิอุ ท ธรณ์
ต่อรัฐมนตรีภำยในสำมสิบวันนับแต่วนั ทีท่ รำบคำสัง่
คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็ นทีส่ ดุ
มำตรำ ๒๗ ในกำรปฏิบตั ติ ำมพระรำชบัญญัตนิ ้ใี ห้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มอี ำนำจ
หน้ำที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้ำ ตรวจทำงหลวงสัม ปทำนและเข้ำ ไปในโรงเรือ นหรือ สิ่ง ปลู ก สร้ำ ง
ของผูร้ บั สัมปทำนทีใ่ ช้ในกำรดำเนินกำรทำงหลวงสัมปทำนนัน้
(๒) เรียกให้ผู้รบั สัมปทำนส่งเอกสำรตลอดจนอุปกรณ์ อ่นื ใดที่ใช้บนั ทึกข้อมูล
ต่ำง ๆ ให้ตรวจสอบตำมควำมจำเป็ น
(๓) เรียกผูร้ บั สัมปทำนหรือผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมำยจำกผูร้ บั สัมปทำนมำสอบถำม
และให้ขอ้ เท็จจริง
(๔) ตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วรำยงำนต่ออธิบดีในกรณีทผ่ี ู้รบั สัมปทำน
ผูแ้ ทนหรือลูกจ้ำงของผู้รบั สัมปทำนกระทำผิดหรือทำให้เกิดควำมเสียหำยเพรำะเหตุ ท่ี
ไม่ปฏิบตั ติ ำมพระรำชบัญญัตนิ ้หี รือตำมข้อกำหนดในสัมปทำน
มำตรำ ๒๘ ถ้ำผู้รบั สัมปทำนไม่กระทำกำรใด ๆ ตำมที่อธิบดีหรือผู้ซ่งึ อธิบดี
มอบหมำยได้สงให้
ั ่ ทำตำมมำตรำ ๒๕ อธิบดีหรือผูซ้ ง่ึ อธิบดีมอบหมำยมีอำนำจเข้ำกระทำกำร
โดยผู้ ร ับ สัม ปทำนเป็ นผู้ เสีย ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยทัง้ หมดที่ ท ำงรำชกำรต้ อ งรับ ภำระจ่ ำ ยจริง
เพื่อกำรนัน้ พร้อมเงินเพิม่ อีกร้อยละยีส่ บิ ของเงินจำนวนดังกล่ำวด้วย
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มำตรำ ๒๙ ในกรณีทผ่ี ู้รบั สัมปทำนไม่ปฏิบตั ติ ำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี ไม่ปฏิบตั ิ
ตำมข้อ กำหนดในสัม ปทำน ไม่บ ำรุงรัก ษำทำงหลวงสัม ปทำนจนอำจเป็ น เหตุ ให้เกิด
ภยันตรำยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชำชน หรือฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
อันเกีย่ วกับควำมมันคงของรั
่
ฐ หรือกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน ให้อธิบดี
มีหนังสือเตือนให้ผรู้ บั สัมปทำนปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องภำยในเวลำทีก่ ำหนด
ในกรณี ท่ีได้มีหนังสือเตือ นตำมวรรคหนึ่งแล้ว แต่ ผู้รบั สัม ปทำนยั งคงฝ่ ำฝื น
หรือไม่ปฏิบตั ติ ำม ให้รฐั มนตรีเพิกถอนสัมปทำนดังกล่ำว
เมื่อได้เพิกถอนสัมปทำนแล้วให้อุปกรณ์ทำงหลวงสัมปทำนทัง้ หมดตกเป็ นของรัฐ
หมวด ๔
กำรจัดหำอสังหำริมทรัพย์
มำตรำ ๓๐ ในกรณี ที่ ผู้ ร ับ สั ม ปทำนมี ค วำมจ ำเป็ นที่ จ ะต้ อ งได้ ม ำซึ่ ง
อสัง หำริม ทรัพ ย์ใด เพื่อ สร้ ำ งทำงหลวงสัม ปทำนตำมที่ก ำหนดไว้ในสัม ปทำน และ
ผูร้ บั สัมปทำนไม่สำมำรถดำเนินกำรให้ได้มำซึง่ อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรนัน้ โดยวิธอี ่นื ได้
ให้กรมทำงหลวงเป็ นผูด้ ำเนินกำรเวนคืนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์
โดยผูร้ บั สัมปทำนเป็ นผูอ้ อกค่ำใช้จ่ำยและค่ำทดแทน เว้น แต่ในสัมปทำนจะได้กำหนดไว้
เป็ นอย่ำงอื่น
หมวด ๕
บทกำหนดโทษ
มำตรำ ๓๑ ผูใ้ ดฝ่ ำฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ำมมำตรำ ๑๗ หรือขัดขวำงกำรปฏิบตั หิ น้ำที่
ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมมำตรำ ๒๗ ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
มำตรำ ๓๒ ผูใ้ ดฝ่ ำฝืนมำตรำ ๒๖ ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไม่เกินสองหมื่นบำท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
มำตรำ ๓๓ ผูใ้ ดหลีกเลีย่ งไม่เสียค่ำใช้ทำงทีก่ ำหนดในสัมปทำนต้องระวำงโทษ
ปรับไม่เกินสิบเท่ำของค่ำใช้ทำงนัน้
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บทเฉพำะกำล

มำตรำ ๓๔ กำรปฏิบ ัติต ำมพระรำชบัญ ญั ติท ำงหลวงที่ได้ร ับ สัม ประทำน
พุ ท ธศัก รำช ๒๔๗๓ ที่ไ ด้ ป ฏิบ ัติ ไ ปแล้ว ก่ อ นวัน ที่พ ระรำชบัญ ญั ติ ฉ บับ นี้ ใ ช้ บ ัง คับ
ให้เป็ นอันใช้ได้
บรรดำสั ม ประทำนตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ท ำงหลวงที่ ไ ด้ ร ั บ สั ม ประทำน
พุทธศักรำช ๒๔๗๓ ให้ถือว่ำเป็ นสัมปทำนตำมพระรำชบัญ ญัติน้ี แต่ ให้ใช้บงั คับตำม
พระรำชบัญญัตทิ ำงหลวงทีไ่ ด้รบั สัมประทำน พุทธศักรำช ๒๔๗๓ จนกว่ำสัมประทำนนัน้
จะสิน้ สุดลง
ผูร้ บั สนองพระบรมรำชโองกำร
ชวน หลีกภัย
นำยกรัฐมนตรี
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจำกพระรำชบัญญัติ
ทำงหลวงที่ได้รบั สัมประทำน พุ ท ธศัก รำช ๒๔๗๓ ได้ใช้บ ังคับ มำเป็ นเวลำนำนแล้ว
บทบัญ ญัติบ ำงมำตรำไม่เหมำะสมกับ สภำพกำรณ์ ท่ีเอกชนจะเข้ำมำลงทุ นในกิจกำร
อัน เป็ น สำธำรณู ป โภค และบทก ำหนดโทษไม่ เหมำะสมกับ สภำพกำรณ์ ในปั จ จุ บ ัน
ประกอบกับ บทบัญ ญั ติข องกฎหมำยอื่น ที่พ ระรำชบัญ ญั ติ ฉ บับ นี้ ให้ น ำมำใช้ บ ัง คับ
ได้ถูกยกเลิกไปแล้ว สมควรปรับปรุงให้เหมำะสมกับภำวะทำงเศรษฐกิจและสภำพสังคม
ปั จจุบนั จึงจำเป็ นต้องตรำพระรำชบัญญัตนิ ้ี
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พระรำชบัญญัติ
กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เป็ นปี ท่ี ๖๒ ในรัชกำลปั จจุบนั
พระบำทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหำภูม พิ ลอดุลยเดช มีพ ระบรมรำชโองกำร
โปรดเกล้ำฯ ให้ประกำศว่ำ
โดยทีเ่ ป็ นกำรสมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย
พระรำชบัญญัติน้ีมบี ทบัญญัตบิ ำงประกำรเกีย่ วกับกำรจำกัดสิทธิและเสรีภำพ
ของบุ ค คล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกับ มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๓ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัตใิ ห้กระทำได้โดยอำศัยอำนำจตำมบทบัญญัติ
แห่งกฎหมำย
จึง ทรงพระกรุ ณ ำโปรดเกล้ำ ฯ ให้ต รำพระรำชบัญ ญั ติข้ึน ไว้โ ดยค ำแนะน ำ
และยินยอมของสภำนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชำติ ดังต่อไปนี้
มำตรำ ๑ พระรำชบัญ ญั ติน้ี เรีย กว่ ำ “พระรำชบัญ ญั ติก ำรทำงพิเศษแห่ ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐”
มำตรำ ๒ ๑ พระรำชบัญ ญัต ินี ้ ใ ห้ใ ช้บ งั คับ ตั ง้ แต่ ว นั ถัด จำกวัน ประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
มำตรำ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ประกำศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๙๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๑๕
(๒) พระรำชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประกำศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๙๐ ลงวันที่
๒๗ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๓๐

๑

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๔ ก/หน้ำ ๙/๘ มกรำคม ๒๕๕๑
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มำตรำ ๔ ในพระรำชบัญญัตนิ ้ี
“ทำงพิเศษ”๒ หมำยควำมว่ำ ทำงหรือถนนซึ่งจัดสร้ำงขึ้น หรือได้รบั โอนหรือ
ได้รบั มอบไม่ว่ำจะจัดสร้ำงขึน้ ในระดับพืน้ ดิน เหนือหรือใต้พน้ื ดินหรือพืน้ น้ ำ เพื่ออำนวย
ควำมสะดวกในกำรจรำจรเป็ นพิเศษ และให้หมำยควำมรวมถึงสะพำน อุโมงค์ เรือสำหรับ
ขนส่งรถข้ำมฟำก ท่ำเรือสำหรับขึน้ ลงรถ ทำงเท้ำ ทีจ่ อดรถ เขตทำง ไหล่ทำง เขื่อนกัน้ น้ ำ
ท่อหรือทำงระบำยน้ ำ กำแพงกันดิน รัว้ เขต หลักระยะ สัญญำณจรำจร เครื่องหมำยจรำจร
อำคำร หรือสิง่ อื่นใดทีจ่ ดั ไว้ในเขตทำงเพื่ออำนวยควำมสะดวก หรือเพื่อควำมปลอดภัย
เกีย่ วกับงำนทำงพิเศษ
“รถ” หมำยควำมว่ำ ยำนพำหนะทำงบกทุกชนิด เว้นแต่รถไฟและรถรำง
“ผูค้ รอบครอง” หมำยควำมว่ำ ผูค้ รอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย
“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย
“ผูว้ ่ำกำร” หมำยควำมว่ำ ผูว้ ่ำกำรกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย
“พนักงำน” หมำยควำมว่ำ พนักงำนของกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย
“ลูกจ้ำง” หมำยควำมว่ำ ลูกจ้ำงของกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย
“พนักงำนเจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ พนักงำนซึง่ รัฐมนตรีแต่งตัง้ ให้ปฏิบตั กิ ำร
ตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
“รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีผรู้ กั ษำกำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
มำตรำ ๕ ให้รฐั มนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
และให้ มี อ ำนำจแต่ ง ตั ง้ พนั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ แ ละออกกฎกระทรวงและประกำศเพื่ อ
ปฏิบตั กิ ำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
กฎกระทรวงและประกำศนัน้ เมื่อได้ป ระกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำแล้วให้ใช้
บังคับได้
๒

กฎหมำยว่ำด้วยกำรทำงพิเศษมิได้ให้คำนิยำม “ไหล่ทำง” เอำไว้ แต่ สำมำรถพิจำรณำได้จำก
กฎหมำยทำงหลวงซึ่งถือเป็ นกฎหมำยทัวไป
่ ซึ่งหมำยควำมถึง ส่วนหนึ่งของทำงหลวงที่อยู่ตดิ ต่อกับ
ทำงจรำจรทัง้ สองข้ำง ดังนัน้ ทีด่ นิ ซึง่ อยู่คนละระดับกับทำงพิเศษจึงมิใช่ไหล่ทำง เพรำะอยู่คนละระดับ
กับบริเวณทีเ่ ป็ นทำงจรำจร
บริเวณที่เป็ น “เขตทำง” นัน้ มิได้จำกัดเฉพำะตัวทำงหรือถนนซึ่งใช้ในกำรจรำจรเท่ำนัน้
แต่ ห มำยควำมรวมถึ งบริเวณที่ดิน สองด้ำนของตัวทำงหรือ ถนนซึ่งอยู่ ในควำมดูแลรับผิดชอบของ
หน่วยงำนทีม่ อี ำนำจหน้ำทีก่ ำกับตรวจตรำและควบคุมทำงหลวงนัน้ ด้วย ดังนัน้ ทีด่ นิ ตำมข้อหำรือแม้จะ
อยู่ค นละระดับ กับ พื้ น ผิว จรำจรของทำงพิเศษ ก็ ถือ ว่ ำเป็ นเขตทำงและถือ เป็ น “ทำงพิเศษ” ด้ว ย
(ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๓๘๒/๒๕๒๔)

๑๘๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมวด ๑
กำรจัดตัง้ ทุน และทุนสำรอง
มำตรำ ๖ ให้จดั ตัง้ กำรทำงพิเศษขึน้ เรียกว่ำ “กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย”
เรียกโดยย่อว่ำ “กทพ.” และให้ใช้ช่อื เป็ นภำษำอังกฤษว่ำ “EXPRESSWAY AUTHORITY
OF THAILAND” เรียกโดยย่อว่ำ “EXAT” และให้มตี รำเครื่องหมำยของ “กทพ.”
รูป ลัก ษณะของตรำเครื่อ งหมำยตำมวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ น ไปตำมที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง
มำตรำ ๗ ห้ำมมิให้บุคคลใดใช้ช่อื ทีม่ อี กั ษรไทยหรืออักษรต่ำงประเทศซึง่ แปล
หรืออ่ำนว่ำ “ทำงพิเศษ” หรือ “ทำงด่วน” ประกอบในดวงตรำ ป้ ำยชื่อ จดหมำย ใบแจ้งควำม
หรือเอกสำรอย่ำงอื่นเกีย่ วกับธุรกิจอันอำจทำให้ประชำชนเข้ำใจว่ำเป็ นกิจกำรของ กทพ.
เว้นแต่ได้รบั อนุญำตเป็ นหนังสือจำก กทพ.
มำตรำ ๘๓ ให้ กทพ. เป็ นนิตบิ ุคคล มีวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) สร้ำงหรือจัดให้มที ำงพิเศษด้วยวิธใี ด ๆ ตลอดจนบำรุงและรักษำทำงพิเศษ
(๒)๔ ดำเนินงำนหรือธุรกิจเกีย่ วกับทำงพิเศษ และธุรกิจอื่นทีเ่ กีย่ วเนื่องกับทำงพิเศษ
หรือทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่ กทพ.
๓

เมื่อพิจำรณำจำกลักษณะขององค์กร รวมไปถึงวัต ถุ ประสงค์ข องกำรจัดตัง้ องค์กรและ
ขอบอำนำจในกำรดำเนินกำรของ กทพ. จะเห็นได้ว่ำ กทพ. เป็ นรัฐวิสำหกิจทีจ่ ดั ทำบริกำรสำธำรณะโดยมี
วัต ถุ ประสงค์เพื่อ แสวงหำรำยได้ เมื่อ ข้อ เท็จจริงปรำกฏว่ำที่ดิน ของกรมทำงหลวงชนบทได้มำโดย
กำรเวนคืนอันมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ สร้ำงหรือขยำยทำงหลวงชนบท ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นกำรจัดทำบริกำรสำธำรณะ
แก่บุคคลโดยทัวไปและไม่
่
มคี ่ำธรรมเนียมผ่ำนทำง กรมทำงหลวงชนบทจึงไม่สำมำรถอนุญำตให้ กทพ.
ใช้ทด่ี นิ ดังกล่ำวเพือ่ ขยำยช่องจรำจรและก่อสร้ำงอำคำรควบคุมและด่ำนเก็บค่ำผ่ำนทำงได้ เพรำะจะไม่ตรงกับ
เจตนำรมณ์ในกำรเวนคืนทีด่ นิ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๗๒๖/๒๕๕๔)
๔ กำรนำพืน
้ ทีใ่ ต้ทำงพิเศษหรือในเขตทำงพิเศษจัดให้มตี ลำดชุมชน ซึ่ง กทพ. เห็นว่ำจะเป็ น
ประโยชน์ ต่ อกำรบริห ำรจัดกำรทรัพ ย์ ส ินของ กทพ. ในบริเวณพื้น ที่ใต้ทำงพิเศษหรือ เขตทำงพิเศษ
ได้อย่ ำงมีประสิทธิภำพและป้ องกันปั ญหำที่อำจเกิดกำรทิ้งร้ำงและกำรบุ กรุกเข้ำครอบครองโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมำยของพืน้ ทีด่ งั กล่ำว ซึง่ จะทำให้เกิดควำมปลอดภัยแก่ประชำชนในบริเวณใกล้เคียง และไม่ม ี
ผลกระทบต่อกำรอำนวยควำมสะดวกหรือควำมปลอดภัยเกีย่ วกับงำนทำงพิเศษ ประกอบกับในกำรดำเนิน
โครงกำรตลำดชุมชน แม้จะมีกำรจัดเก็บค่ำใช้จ่ำย ก็เพือ่ นำมำใช้ในกำรดูแลควำมสะอำดและควำมเป็ นระเบียบ
เรียบร้อยของพืน้ ทีด่ งั กล่ำว ซึง่ เข้ำลักษณะของกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์อนั เป็ นกำรจัดระเบียบชุมชนซึง่ เป็ น
ประโยชน์ แก่กำรดำเนินงำนโดยคำนึงถึงประโยชน์ สำธำรณะควบคู่ไปด้วยตำมมำตรำ ๘ และมำตรำ ๑๐ (๑๒)
(ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๗๙๓/๒๕๕๘)

๑๘๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๙ ให้ กทพ. มีสำนักงำนใหญ่ในกรุงเทพมหำนคร หรือจังหวัดอื่นตำม
ควำมเหมำะสม และจะตัง้ สำนั กงำนสำขำหรือตัวแทนขึ้น ณ ที่อ่ืน ใดก็ได้ แต่ กำรตัง้
สำนักงำนสำขำภำยนอกรำชอำณำจักรต้องได้รบั อนุมตั จิ ำกรัฐมนตรีก่อน
มำตรำ ๑๐ ให้ กทพ. มีอำนำจหน้ำทีก่ ระทำกิจกำรภำยในขอบแห่งวัตถุประสงค์
ตำมมำตรำ ๘ และอำนำจเช่นว่ำนี้ให้รวมถึง
(๑) ถือกรรมสิทธิ ์ มีสทิ ธิครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิต่ำง ๆ
(๒) ก่อตัง้ สิทธิหรือกระทำนิตกิ รรมใด ๆ ทัง้ ในและนอกรำชอำณำจักร
(๓) เรียกเก็บค่ำผ่ำนทำงพิเศษ หรือค่ำบริกำรอื่น ตลอดจนค่ำธรรมเนียมกำรใช้
ทรัพย์สนิ กำรให้บริกำรและกำรอำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ในเขตทำงพิเศษ
(๔) ก ำหนดมำตรกำรเพื่ อ ควำมปลอดภั ย เกี่ ย วกับ กำรใช้ แ ละกำรรัก ษำ
ทำงพิเศษตลอดจนกำรใช้และกำรรักษำทรัพย์สนิ กำรให้บริกำร และกำรอำนวยควำมสะดวก
ต่ำง ๆ ในเขตทำงพิเศษ
(๕) กูห้ รือยืมเงินภำยในและภำยนอกรำชอำณำจักร
(๖) ออกพันธบัตรหรือตรำสำรอื่นใดเพื่อกำรลงทุนหรือเพื่อประโยชน์แก่กจิ กำร
ของ กทพ.
(๗) จัดตัง้ หรือถือหุน้ ในบริษทั จำกัดหรือบริษทั มหำชนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจ
เกีย่ วกับหรือเกีย่ วเนื่องกับกิจกำรของ กทพ.
(๘) ลงทุ น หรือ เข้ำร่ ว มกิจ กำรกับ บุ ค คลอื่น เพื่อ ประกอบธุ รกิจเกี่ย วกับ หรือ
เกีย่ วเนื่องกับกิจกำรของ กทพ.
(๙) ให้สมั ปทำนในกำรสร้ำงหรือขยำยทำงพิเศษ ต่ ออำยุสมั ปทำน โอนสัมปทำน
หรือเพิกถอนสัมปทำน
(๑๐) ว่ำจ้ำงหรือมอบให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดประกอบกิจกำรส่วนหนึ่งส่วนใดของ
กทพ. แต่ ถ้ำกิจกำรนัน้ มีรฐั วิสำหกิจใดมีอำนำจหน้ำที่ในกำรดำเนินกำร และคณะกรรมกำร
เห็นว่ำรัฐวิสำหกิจนัน้ สำมำรถจะดำเนินกำรให้บงั เกิดผลและมีประสิท ธิภำพได้ ให้ กทพ.
ว่ำจ้ำงหรือมอบให้รฐั วิสำหกิจนัน้ เป็ นผูป้ ระกอบกิจกำรก่อนผูอ้ ่นื
(๑๑) ทำกำรค้ำและให้บริกำรต่ำง ๆ เกีย่ วกับอุปกรณ์และเครื่องใช้เกีย่ วกับทำงพิเศษ
(๑๒) ๕ ให้ เ ช่ ำ หรือ พั ฒ นำอสัง หำริม ทรัพ ย์ ข อง กทพ. ตำมควำมจ ำเป็ น
เพื่อประโยชน์แก่ กทพ. โดยคำนึงถึงประโยชน์สำธำรณะควบคู่ไปด้วย
๕

กำรนำพืน้ ทีใ่ ต้ทำงพิเศษหรือในเขตทำงพิเศษจัดให้มตี ลำดชุมชน ซึง่ กทพ. เห็นว่ำจะเป็ น
ประโยชน์ ต่ อกำรบริห ำรจัดกำรทรัพ ย์ส ินของ กทพ. ในบริเวณพื้น ที่ใต้ทำงพิเศษหรือ เขตทำงพิเศษ
(มีต่อหน้ำถัดไป)

๑๘๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(๑๓) วำงแผน สำรวจ และออกแบบเกีย่ วกับกำรสร้ำงหรือขยำยทำงพิเศษ
(๑๔)๖ กระทำกำรอย่ำงอื่นบรรดำที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในกำรจัดให้สำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ของ กทพ.
มำตรำ ๑๑ ทุนของ กทพ. ประกอบด้วย
(๑) เงินและทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั โอนมำตำมมำตรำ ๖๔
(๒) เงินทีร่ ฐั บำลจัดสรรเพิม่ เติมให้เป็ นครำว ๆ เพื่อดำเนินงำนหรือขยำยกิจกำร
(๓) เงินหรือทรัพย์สนิ ทีม่ ผี อู้ ุทศิ ให้
(๔) เงินหรือทรัพย์สนิ อื่นทีร่ บั โอนจำกทำงรำชกำร องค์กำรของรัฐ หรือทีไ่ ด้รบั
จำกรัฐบำลต่ำงประเทศ หรือจำกองค์กำรระหว่ำงประเทศ เมื่อได้หกั หนี้สนิ ออกแล้ว
(ต่อจำกเชิงอรรถที่ ๕)
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและป้ องกันปั ญหำที่อำจเกิดกำรทิ้งร้ำงและกำรบุกรุกเข้ำครอบครองโดยมิชอบด้วย
กฎหมำยของพืน้ ทีด่ งั กล่ำว ซึ่งจะทำให้เกิดควำมปลอดภัยแก่ประชำชนในบริเวณใกล้เคียง และไม่มผี ลกระทบ
ต่อกำรอ ำนวยควำมสะดวกหรือควำมปลอดภัยเกี่ยวกับงำนทำงพิเศษ ประกอบกับในกำรดำเนินโครงกำร
ตลำดชุมชน แม้จะมีกำรจัดเก็บค่ำใช้จ่ำย ก็เพือ่ นำมำใช้ในกำรดูแลควำมสะอำดและควำมเป็ นระเบียบเรียบร้อย
ของพืน้ ทีด่ งั กล่ำว ซึง่ เข้ำลักษณะของกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์อนั เป็ นกำรจัดระเบียบชุมชนซึ่งเป็ นประโยชน์
แก่กำรดำเนินงำนโดยคำนึงถึงประโยชน์ สำธำรณะควบคู่ไปด้วยตำมมำตรำ ๘ และมำตรำ ๑๐ (๑๒)
(ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๗๙๓/๒๕๕๘)
๖ ในกำรด ำเนิ น กำรตำมวัต ถุ ป ระสงค์ ข อง กทพ. ย่ อ มต้ อ งมีเงิน ทุ น ซึ่ง พระรำชบัญ ญั ต ิ
กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทยฯ กำหนดให้ กทพ. สำมำรถหำเงินทุนได้หลำยรูปแบบ เช่น กำรกูย้ มื เงิน
ตำมมำตรำ ๑๐ (๕) หรือ กำรออกพัน ธบัต รตำมมำตรำ ๑๐ (๖) ซึ่งกำรทำสัญ ญำกับกองทุ น พัฒ นำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนไทยทีม่ วี ตั ถุประสงค์กองทุนในกำรระดมทุนจำกประชำชนเพื่อนำมำทำธุรกรรมที่เหมำะสม
กับรัฐวิสำหกิจทีไ่ ด้รบั เงินจำกกองทุ นไป ถือเป็ นกำรจัดหำเงินอย่ำงหนึ่งในทำนองเดียวกับกำรกูย้ มื เงิน
หรือกำรออกพันธบัตร และถือเป็ นกำรกระทำกำรอย่ำงอื่นบรรดำทีเ่ กีย่ วกับหรือเกี่ยวเนื่องในกำรจัดกำร
ให้ส ำเร็จตำมวัต ถุ ป ระสงค์ข อง กทพ. ตำมมำตรำ ๑๐ (๑๔) (ควำมเห็น คณะกรรมกำรกฤษฎีก ำ :
เรือ่ งเสร็จที่ ๓๘๕/๒๕๕๓)
กำรทำสัญญำโอนขำยกระแสรำยได้ในอนำคต (RTA) ระหว่ำง กทพ. กับกองทุนโครงสร้ำง
พื้น ฐำนเพื่อ อนำคตแห่ งประเทศไทย (Thailand Future Fund) ซึ่งมีล กั ษณะเป็ น กำรระดมทุ น จำก
นักลงทุนมำชำระแก่ กทพ. เป็ นรูปแบบในกำรจัดหำเงินอย่ำงหนึ่ งเพื่อนำมำใช้จ่ำยในกำรสร้ำง บำรุง
และรักษำทำงพิเศษ อันเป็ นกิจกำรภำยใต้วตั ถุประสงค์ของ กทพ. ดังนัน้ กทพ. จึงมีอำนำจทำสัญญำ
ดัง กล่ ำ วโดยถื อ เป็ นกำรกระท ำกำรอย่ ำ งอื่ น บรรดำที่ เ กี่ ย วกั บ หรือ เนื่ อ งในกำรจัด ให้ ส ำเร็ จ
ตำมวัตถุประสงค์ของ กทพ. อย่ำงไรก็ดี จะต้องพิจำรณำรำยละเอียดของสัญญำที่ กทพ. กับกองทุนฯ
ว่ำมีเงื่อนไขใดที่ขดั แย้งกับวัตถุประสงค์ของ กทพ. หรือไม่ดว้ ย (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ :
เรือ่ งเสร็จที่ ๑๖๓๕/๒๕๕๙)

๑๘๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๑๒ เงินสำรองของ กทพ. ให้ประกอบด้วยเงินสำรองธรรมดำซึ่งตัง้ ไว้
เผื่อขำด เงินสำรองเพื่อขยำยกิจกำร เงินสำรองเพื่อกำรไถ่ถอนหนี้ และเงินสำรองอื่น ๆ
ตำมควำมประสงค์แต่ละอย่ำงโดยเฉพำะ ทัง้ นี้ ตำมทีค่ ณะกรรมกำรเห็นสมควร
เงินสำรองจะนำออกใช้ได้กแ็ ต่โดยมติของคณะกรรมกำร
มำตรำ ๑๓ ทรัพย์สนิ ของ กทพ. ไม่อยู่ในควำมรับผิดแห่งกำรบังคับคดี
หมวด ๒
คณะกรรมกำรและผูว้ ่ำกำร
มำตรำ ๑๔ ให้มคี ณะกรรมกำรคณะหนึ่งเรียกว่ำ “คณะกรรมกำรกำรทำงพิเศษ
แห่ งประเทศไทย” ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำร ผู้แทนกระทรวงกำรคลัง ผู้แทน
กระทรวงคมนำคม ผู้แทนสำนักงบประมำณ ผู้แทนสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ผูแ้ ทนสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ และกรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒิ
อีกไม่เกินสีค่ น เป็ นกรรมกำร และผูว้ ่ำกำรเป็ นกรรมกำรและเลขำนุกำร
ให้คณะรัฐมนตรีเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒิ
มำตรำ ๑๕ ประธำนกรรมกำร กรรมกำรผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิแ ละผู้ว่ ำ กำร ต้ อ งมี
ควำมรูค้ วำมชำนำญเกีย่ วกับกำรบริหำร วิทยำศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์ สถำปั ตยกรรมศำสตร์
กำรผังเมือง เศรษฐศำสตร์ กำรคลัง หรือนิตศิ ำสตร์
มำตรำ ๑๖ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ นอกจำกต้ อ งมี
คุณ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยคุณ สมบัติมำตรฐำนสำหรับ
กรรมกำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจแล้วยังต้องไม่มลี กั ษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นพนักงำนหรือลูกจ้ำง
(๒) เป็ นผูด้ ำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง
(๓) เป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียในสัญญำกับ กทพ. หรือในกิจกำรที่ กระทำให้แก่ กทพ.
หรือในกิจกำรทีม่ สี ภำพอย่ำงเดียวกันและมีลกั ษณะเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของ กทพ.
ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือโดยทำงอ้อม เว้น แต่ เป็ นเพียงผู้ถือหุ้นเพื่อกำรลงทุน โดยสุ จริต
ในบริษัทจำกัดหรือบริษทั มหำชนจำกัดทีก่ ระทำกำรอันมีส่วนได้เสียเช่นว่ำนัน้ ก่อนวันที่
จะได้รบั แต่งตัง้ เป็ นประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำร หรือเป็ นผูซ้ ่งึ คณะกรรมกำรมอบหมำย
ให้เป็ นประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัดที่ กทพ.

๑๘๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

เป็ นผู้ถอื หุ้น หรือในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัดที่มสี ญ
ั ญำร่วมงำนหรือสัญญำ
สัมปทำนกับ กทพ.
มำตรำ ๑๗ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒอิ ยู่ในตำแหน่ งครำวละ
สำมปี
ในกรณี ท่ี ป ระธำนกรรมกำรหรื อ กรรมกำรผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ้ น จำกต ำแหน่ ง
ก่อนวำระหรือในกรณีทค่ี ณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ กรรมกำรเพิม่ ขึน้ ในระหว่ำงทีก่ รรมกำรซึง่ แต่งตัง้
ไว้แล้วยังมีวำระอยู่ในตำแหน่ง ให้ผไู้ ด้รบั แต่งตัง้ ให้ดำรงตำแหน่งแทน หรือเป็ นกรรมกำร
เพิม่ ขึน้ อยู่ในตำแหน่ งเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรซึ่งได้
แต่งตัง้ ไว้แล้ว
เมื่อครบกำหนดตำมวำระดังกล่ำวในวรรคหนึ่ง หำกยังมิได้มกี ำรแต่งตัง้ ประธำน
กรรมกำรหรือกรรมกำรขึน้ ใหม่ ให้ประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรซึ่ งพ้นจำกตำแหน่ ง
ตำมวำระนัน้ อยู่ในตำแหน่ งเพื่อดำเนินงำนต่อไปจนกว่ำประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำร
ซึง่ ได้รบั แต่งตัง้ ใหม่เข้ำรับหน้ำที่
ประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่ งตำมวำระอำจได้รบั กำร
แต่งตัง้ อีกได้แต่ตอ้ งไม่เกินสองวำระติดต่อกัน
มำตรำ ๑๘ นอกจำกกำรพ้นจำกตำแหน่ งตำมวำระตำมมำตรำ ๑๗ ประธำน
กรรมกำรหรือกรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒิ พ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
(๑) ตำย
(๒) ลำออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก
(๔) เป็ นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
(๕) ขำดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๖
มำตรำ ๑๙ ให้ค ณะกรรมกำรมีอ ำนำจหน้ ำที่ ว ำงนโยบำยและควบคุ ม ดูแ ล
โดยทัวไปซึ
่
่งกิจกำรของ กทพ. กำหนดอัตรำค่ำผ่ำนทำงพิเศษโดยได้ร ั บควำมเห็นชอบ
จำกรัฐมนตรี และอำนำจหน้ำทีเ่ ช่นว่ำนี้ให้รวมถึงกำรออกข้อบังคับในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) กำรปฏิบตั ิกำรให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์และอำนำจหน้ำที่ตำมมำตรำ ๘
และมำตรำ ๑๐
(๒) กำรประชุมและกำรดำเนินกิจกำรของคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำร
(๓) กำรบริหำรและกำรควบคุมทำงกำรเงิน

๑๘๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(๔) กำรจัดแบ่งส่วนงำนและวิธปี ฏิบตั งิ ำน
(๕) กำรปฏิบตั งิ ำนของผูว้ ่ำกำร และกำรมอบให้ผอู้ ่นื ปฏิบตั งิ ำนแทนผูว้ ่ำกำร
(๖) กำรจ่ำยค่ำพำหนะ เบี้ยเลีย้ งเดินทำง ค่ำเช่ำ ที่พกั ค่ำล่วงเวลำ เบีย้ ประชุม
ค่ำตอบแทนและกำรจ่ำยเงินอื่น ๆ
(๗) กำรบริหำรงำนบุคคล กำรบรรจุ แต่งตัง้ กำรเลื่อ นขัน้ เงินเดือนหรือค่ำจ้ำง
กำรออกจำกต ำแหน่ ง ถอดถอน วินัย กำรลงโทษพนัก งำนและลูกจ้ำง ตลอดจนกำร
กำหนดเงินเดือนและเงินอื่น
(๘) กองทุนสงเครำะห์หรือกำรสงเครำะห์อ่นื เพื่อสวัสดิกำรของพนักงำน ลูกจ้ำง
และครอบครัว โดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกกระทรวงกำรคลัง
(๙) กำรร้องทุกข์และกำรอุทธรณ์กำรลงโทษของพนักงำนและลูกจ้ำง
(๑๐) เครื่องแบบพนักงำนและลูกจ้ำง
(๑๑) กำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรใช้และรักษำทรัพย์สนิ ของ กทพ.
(๑๒) กำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็ นระเบียบเรียบร้อยภำยในทำงพิเศษ
(๑๓) กำรจัดเก็บค่ำผ่ำนทำงพิเศษ
ข้อบังคับใดทีม่ ขี อ้ ควำมจำกัดอำนำจของผูว้ ่ำกำรในกำรทำนิตกิ รรมไว้ประกำรใด
เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บงั คับได้
มำตรำ ๒๐ เพื่อประโยชน์แห่งกิจกำรของ กทพ. ให้คณะกรรมกำรมีอำนำจ
แต่ งตัง้ คณะอนุ ก รรมกำรหรือ ที่ป รึก ษำเพื่อ ดำเนิ น กำรอย่ ำงหนึ่ งอย่ ำ งใดของ กทพ.
และกำหนดค่ำตอบแทนอนุกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์ทค่ี ณะรัฐมนตรีกำหนด และกำหนด
ค่ำตอบแทนทีป่ รึกษำ โดยได้รบั ควำมเห็นชอบจำกกระทรวงกำรคลัง
มำตรำ ๒๑ ให้คณะกรรมกำรเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ และกำหนดอัตรำเงินเดือนของผูว้ ่ำกำร
โดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มำตรำ ๒๒๗ ผู้ว่ำกำรนอกจำกต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ำมตำม
กฎหมำยว่ำ ด้ว ยคุณ สมบัติม ำตรฐำนสำหรับ กรรมกำรและพนัก งำนรัฐวิสำหกิจ แล้ว
ยังต้องไม่มลี กั ษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๖ (๓)
๗

ลักษณะต้องห้ำมอันจะทำให้ไม่สำมำรถดำรงตำแหน่ งผูว้ ่ำกำรได้นนั ้ มิใช่จะพิจำรณำแต่เฉพำะ
เมื่อผูว้ ่ำกำรเข้ำรับตำแหน่ งเท่ำนัน้ แต่เมื่อใดก็ตำมที่ผูว้ ่ำกำรมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งในขณะดำรงตำแหน่งแล้ว ก็จะเป็ นผูว้ ่ำกำรต่อไปมิได้
(มีต่อหน้ำถัดไป)

๑๘๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๒๓ ผูว้ ่ำกำรมีวำระอยู่ในตำแหน่ งครำวละไม่เกินสีป่ ี เมื่อครบกำหนดเวลำ
ตำมสัญญำจ้ำงแล้วและผู้ว่ำกำรมีอำยุไ ม่เกินหกสิบปี บริบูรณ์ ผู้ว่ำกำรสำมำรถเข้ำรับ
กำรคัดเลือกได้อกี แต่กระทำได้อกี เพียงครำวเดียว
มำตรำ ๒๔ นอกจำกกำรพ้นจำกตำแหน่ งตำมวำระตำมมำตรำ ๒๓ ผู้ว่ำกำร
พ้นจำกตำแหน่งเมื่อ
(๑) ตำย
(๒) ลำออก
(๓) ขำดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๒๒
(๔) ขำดกำรประชุมคณะกรรมกำรเกินสำมครัง้ ติดต่อกันโดยไม่มเี หตุอนั สมควร
(๕) สัญญำจ้ำงสิน้ สุด
(๖) ถูกเลิกสัญญำจ้ำง
มำตรำ ๒๕ ผูว้ ่ำกำรมีหน้ำทีบ่ ริหำรกิจกำรของ กทพ. ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย
ข้อบังคับและนโยบำยทีค่ ณะกรรมกำรกำหนด และมีอำนำจบังคับบัญชำพนักงำนและลูกจ้ำง
ผูว้ ่ำกำรต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรในกำรบริหำรกิจกำรของ กทพ.
มำตรำ ๒๖ ผูว้ ่ำกำรมีอำนำจ
(๑) บรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่ำจ้ำง ลงโทษทำงวินัย
พนักงำนและลูกจ้ำง ตลอดจนให้พ นัก งำนและลูก จ้ำงออกจำกตำแหน่ งตำมข้อบังคับ
ทีค่ ณะกรรมกำรกำหนด แต่ถ้ำเป็ นพนักงำนหรือลูกจ้ำงตัง้ แต่ตำแหน่ งทีป่ รึกษำ ผูเ้ ชีย่ วชำญ
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยหรือเทียบเท่ำขึน้ ไปจะต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก่อน
(๒) วำงระเบียบเกีย่ วกับกำรปฏิบตั งิ ำนในหน้ำทีข่ อง กทพ. และกำหนดเงื่อนไข
ในกำรทำงำนของพนักงำนและลูกจ้ำงโดยไม่ขดั หรือแย้งกับข้อบังคับทีค่ ณะกรรมกำรกำหนด

(ต่อจำกเชิงอรรถที่ ๗)
ลักษณะต้องห้ำมเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียในสัญญำกับ กทพ. หรือในกิจกำรทีก่ ระทำให้แก่ กทพ.
ไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมนัน้ มุ่งหมำยถึ งกำรกระทำของผู้ว่ำกำรในลักษณะที่จะได้รบั ผลประโยชน์
เป็ น กำรส่ วนตัว ไม่ว่ำโดยตรงหรือ โดยอ้อ ม ซึ่งอำจก่อ ให้เกิ ดควำมเสีย หำยต่ อ ประโยชน์ ข อง กทพ.
แต่ขอ้ เท็จจริงฟั งได้ว่ำผูว้ ่ำกำรเข้ำเป็ นกรรมกำรในบริษทั ทีท่ ำสัญญำร่วมงำนกับ กทพ. เป็ นไปตำมข้อสัญญำ
และเป็ นไปเพือ่ กำรประสำนงำนและแก้ไขปั ญหำกำรบริหำรโครงกำรก่อสร้ำงทำงพิเศษ กล่ำวอีกนัยหนึ่ง
กำรเข้ำไปเป็ นกรรมกำรของบริษทั ก็เพื่อรักษำประโยชน์ของ กทพ. มิใช่เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว กรณีดงั กล่ำว
จึงไม่ถอื เป็ นลักษณะต้องห้ำมแต่อย่ำงใด (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๓๙๔/๒๕๓๗)
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มำตรำ ๒๗ ในกิจกำรทีเ่ กีย่ วกับบุคคลภำยนอก ให้ผวู้ ่ำกำรเป็ นผูแ้ ทนของ กทพ.
และเพื่อกำรนี้ผู้ว่ำกำรจะมอบอำนำจให้ตวั แทนหรือบุคคลใดกระทำกิจกำรเฉพำะอย่ำง
แทนก็ได้ ทัง้ นี้ ต้องเป็ นไปตำมข้อบังคับทีค่ ณะกรรมกำรกำหนด
นิ ติ ก รรมที่ ผู้ ว่ ำ กำรกระท ำโดยฝ่ ำฝื น ข้อ บัง คั บ ตำมมำตรำ ๑๙ วรรคสอง
ย่อมไม่ผกู พัน กทพ. เว้นแต่คณะกรรมกำรจะให้สตั ยำบัน
มำตรำ ๒๘ ในกรณีทผ่ี วู้ ่ำกำรไม่อำจปฏิบตั หิ น้ำทีไ่ ด้ หรือตำแหน่ งผูว้ ่ำกำรว่ำงลง
ให้รองผู้ว่ำกำรผู้มอี ำวุโสสูงสุดตำมลำดับ เป็ นผู้ท ำกำรแทนหรือรักษำกำรในตำแหน่ ง
ถ้ำไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ งรองผู้ว่ำกำรหรือมีแต่ ไม่อำจปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้ ให้คณะกรรมกำร
แต่งตัง้ พนักงำนคนหนึ่งเป็ นผูท้ ำกำรแทนหรือรักษำกำรในตำแหน่ง
ให้ผทู้ ำกำรแทนหรือรักษำกำรในตำแหน่งมีอำนำจหน้ำทีอ่ ย่ำงเดียวกับผูว้ ่ำกำร
เว้นแต่อำนำจหน้ำทีข่ องผูว้ ่ำกำรในฐำนะกรรมกำร
มำตรำ ๒๙ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรย่ อมได้รบั ประโยชน์ ต อบแทน
ตำมทีค่ ณะรัฐมนตรีกำหนด
มำตรำ ๓๐ ประธำนกรรมกำร กรรมกำร พนักงำน และลูกจ้ำง อำจได้รบั โบนัส
ตำมระเบียบทีค่ ณะรัฐมนตรีกำหนด
มำตรำ ๓๑ ในกำรปฏิบตั ิห น้ำที่ตำมพระรำชบัญ ญัติน้ี ให้ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร ผูว้ ่ำกำร พนักงำน และบุคคลซึง่ ผูว้ ่ำกำรมอบหมำยตำมมำตรำ ๔๑ เป็ นเจ้ำพนักงำน
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
หมวด ๓
กำรสร้ำง กำรบำรุงรักษำและกำรดำเนินงำนทำงพิเศษ
มำตรำ ๓๒ เพื่อประโยชน์ ในกำรสร้ำงหรือขยำยทำงพิเศษ กำรบำรุงรักษำ
ทำงพิเศษและกำรป้ องกันอันตรำยหรือควำมเสียหำยที่จะเกิดแก่ทำงพิเศษ ให้ กทพ.
มีอำนำจที่จะใช้สอยหรือเข้ำครอบครองอสังหำริมทรัพย์ในควำมครอบครองของบุคคลใด ๆ
ซึ่งมิใช่โรงเรือ นที่ค นอยู่อำศัย หรือ ใช้ป ระกอบธุรกิจเป็ นกำรชัว่ ครำว โดยกำหนดเงิน
ค่ำตอบแทนให้ตำมสมควรภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
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(๑) กำรใช้สอยหรือเข้ำครอบครองนัน้ เป็ นกำรจำเป็ นสำหรับกำรสร้ำงหรือขยำย
ทำงพิเศษ กำรบำรุงรักษำทำงพิเศษ หรือกำรป้ องกันอันตรำยหรือควำมเสียหำยทีจ่ ะเกิด
แก่ทำงพิเศษ
(๒) กทพ. มีหนังสือแจ้งให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอสังหำริมทรัพย์ทรำบถึง
ก ำหนดเวลำและกิจ กรรมที่จ ะต้ อ งกระท ำ รวมทัง้ เหตุ ผ ลควำมจ ำเป็ น ที่ไ ม่ ส ำมำรถ
หลีกเลี่ยงได้นัน้ ล่วงหน้ ำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันก่อนกำรเข้ำใช้สอยหรือเข้ำครอบครอง
อสังหำริมทรัพย์นนั ้ และให้ประกำศให้เจ้ำของหรือผูค้ รอบครองอสังหำริมทรัพย์นนั ้ ทรำบ
โดยอย่ ำ งน้ อ ยให้ ท ำส ำเนำหนั ง สือ ดัง กล่ ำ วปิ ดไว้ ณ ที่ท่ีอ สัง หำริม ทรัพ ย์นั น้ ตัง้ อยู่
และ ณ สำนักงำนเขต หรือทีว่ ่ำกำรอำเภอ หรือทีว่ ่ำกำรกิง่ อำเภอแห่งท้องทีท่ อ่ี สังหำริมทรัพย์
นัน้ ตัง้ อยู่ ทัง้ นี้ ให้ถือ ว่ ำเจ้ำของหรือ ผู้ค รอบครองอสังหำริม ทรัพ ย์นัน้ ได้รบั แจ้งเมื่อ
พ้นระยะเวลำสิบห้ำวัน นับ แต่ วนั ปิ ด ประกำศสำเนำหนังสือ เจ้ำของหรือ ผู้ค รอบครอง
อสังหำริมทรัพย์นัน้ อำจยื่นคำร้องแสดงเหตุ ท่ไี ม่สมควรทำเช่นนัน้ ไปยังคณะกรรมกำร
เพื่อวินิจฉัยภำยในกำหนดสิบห้ำวันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้ง คำวินิจฉัยของคณะกรรมกำร
ให้เป็ นทีส่ ดุ
(๓) หำกกำรใช้สอยหรือเข้ำครอบครองอสังหำริมทรัพย์มคี วำมจำเป็ นทีจ่ ะต้อง
รือ้ ถอนหรือทำลำยสิง่ ปลูกสร้ำงอย่ำงอื่นซึง่ มิใช่โรงเรือนทีค่ นอยู่อำศัย หรือตัดฟั นต้นไม้
ให้ กทพ. มีอำนำจรือ้ ถอนหรือทำลำยสิง่ ปลูกสร้ำงดังกล่ำว หรือตัดฟั นต้นไม้ได้เท่ำทีจ่ ำเป็ น
ในกำรปฏิบตั ติ ำมมำตรำนี้ ให้พนักงำนและลูกจ้ำงแสดงบัตรประจำตัวต่อบุคคล
ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในกรณี ที่ก ำรปฏิบ ัต ิต ำมมำตรำนี้ ก่ อ ให้เ กิด ควำมเสีย หำยแก่ เ จ้ำ ของหรือ
ผู้ครอบครองหรือผูท้ รงสิทธิอ่นื ในอสังหำริมทรัพย์ เนื่องจำกกำรกระทำของพนักงำนและ
ลูกจ้ำง บุคคลนัน้ ย่อมเรียกค่ำเสียหำยจำก กทพ. ได้
มำตรำ ๓๓ ในกรณีจำเป็ นและเร่งด่วน เพื่อป้ องกันอันตรำยหรือแก้ไขควำม
เสียหำยที่ร้ำยแรงภำยในทำงพิเศษ ให้พ นักงำนหรือผู้ซ่งึ ปฏิบ ัติงำนร่วมกับ พนักงำน
มีอ ำนำจเข้ำ ไปในที่ดิน หรือ สถำนที่ข องบุ ค คลใดในเวลำใดก็ได้ แต่ ถ้ำ เจ้ำ ของหรือ
ผูค้ รอบครองอยู่ ณ ที่นัน้ ด้วย ก็ให้พนักงำนแจ้งเหตุจำเป็ นให้เจ้ำของหรือผู้ ครอบครอง
ทรำบก่อน และให้นำมำตรำ ๓๒ วรรคสอง และวรรคสำม มำใช้บงั คับโดยอนุโลม
มำตรำ ๓๔ เมื่อมีควำมจำเป็ นที่จะต้องได้มำซึ่งอสังหำริมทรัพย์เพื่อสร้ำงหรือ
ขยำยทำงพิเศษ ถ้ำมิได้ตกลงในเรื่องกำรโอนไว้เป็ นอย่ำงอื่น ให้ดำเนินกำรตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์
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กำรโอนอสัง หำริม ทรัพ ย์ท่ี ไ ด้ม ำตำมวรรคหนึ่ ง โดยมิไ ด้ มีก ำรเวนคืน ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์ให้ได้รบั กำรยกเว้นค่ำธรรมเนียม
กำรได้มำซึ่งอสังหำริมทรัพย์ต้องระบุวตั ถุประสงค์แห่งกำรได้มำและกำหนด
ระยะเวลำกำรเข้ำใช้อสังหำริมทรัพย์ไว้ให้ชดั เจน ถ้ำมิได้ใช้เพื่อกำรนัน้ ภำยในระยะเวลำ
ที่ก ำหนดดังกล่ ำ วต้ อ งคืน ให้เจ้ำของเดิม หรือ ทำยำท ทัง้ นี้ กำรคืน อสังหำริม ทรัพ ย์
ให้เจ้ำของเดิมหรือทำยำทและกำรเรียกคืนค่ำทดแทนที่ชดใช้ไป ให้เป็ นไปตำมที่กฎหมำย
บัญญัติ
มำตรำ ๓๕ ในกรณีท่ี กทพ. สร้ำงหรือขยำยทำงพิเศษผ่ำนแดนแห่งกรรมสิทธิ ์
บน เหนือ หรือใต้พ้นื ดินหรือพื้นน้ ำของบุคคลใดโดยไม่จำเป็ นต้องได้มำซึ่งอสังหำริมทรัพย์
ถ้ำมิได้ตกลงกันไว้เป็ นอย่ำงอื่น ให้ดำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดหำอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกิจกำรขนส่งมวลชน
มำตรำ ๓๖๘ ในกรณีท่ี กทพ. ได้จดั ทำทำงหรือถนนเพื่อเชื่อมระหว่ำงทำงพิเศษ
กับทำงสำธำรณะอื่น ผูใ้ ดจะสร้ำงทำงหรือถนนหรือสิง่ อื่นใดเพื่อเชื่อมต่อกับทำงหรือถนนนัน้
หรือลอดหรือข้ำมทำงหรือถนนนัน้ ต้องได้รบั อนุญำตเป็ นหนังสือจำก กทพ.
กำรอนุ ญำตตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ กทพ. กำหนด และเมื่อมี
ควำมจำเป็ นแห่งกิจกำรทำงพิเศษ กทพ. จะเพิกถอนเสียก็ได้
ทำง ถนน หรือสิง่ อื่นใดทีส่ ร้ำงขึน้ โดยฝ่ ำฝื นวรรคหนึ่ง ให้ กทพ. มีหนังสือแจ้ง
ให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองดำเนินกำรรื้อถอนทำง ถนน หรือสิง่ อื่นใดดังกล่ำวภำยใน
เวลำทีก่ ำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่ำหกสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้ส่งหนังสือแจ้ง ถ้ำเจ้ำของหรื อ
ผูค้ รอบครองไม่ดำเนินกำรภำยในเวลำทีก่ ำหนด ให้ กทพ. มีอำนำจดำเนินกำรเช่นว่ำนัน้
ได้เอง โดยให้เจ้ำของหรือผูค้ รอบครองซึง่ ทำง ถนน หรือสิง่ อื่นใดนัน้ เป็ นผูเ้ สียค่ำใช้จ่ำย
ในกรณีท่ี กทพ. ไม่สำมำรถส่งหนังสือแจ้งให้แก่เจ้ำของหรือผู้ครอบครองตำม
วรรคสำมได้ ให้ กทพ. ประกำศให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอสังหำริมทรัพย์นัน้ ทรำบ
๘

มำตรำ ๓๖ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้อำนำจแก่ กทพ. อำนวยกำรควำมสะดวกในกำรจรำจร
และกำหนดมำตรกำรเพื่อควำมปลอดภัยหรือป้ องกันควำมเสียหำยทีอ่ ำจเกิดขึน้ แก่ทำงพิเศษ ตลอดจน
ผูใ้ ช้ทำงหรือถนนเชื่อมต่อ จึงกำหนดให้กำรสร้ำงทำงหรือถนนทีเ่ ชื่อมต่อ ลอด หรือข้ำมทำงหรือถนนที่
กทพ. ได้จดั ทำขึ้น ระหว่ำงทำงพิเศษและทำงสำธำรณะอื่น ต้ อ งได้รบั อนุ ญ ำตจำก กทพ. เสีย ก่อ น
แต่ บทบัญ ญัติด ังกล่ ำวมิไ ด้ให้อ ำนำจ กทพ. ในกำรเก็บ ค่ ำตอบแทนหรือ ค่ ำเช่ ำจำกผู้ไ ด้ร บั อนุ ญ ำต
ตำมมำตรำ ๓๖ นี้ ต่ำงจำกกรณีกำรอนุ ญำตตำมมำตรำ ๓๗ ซึ่งบัญญัติให้ กทพ. มีอำนำจเรียกเก็บค่ำเช่ำ
หรือค่ำตอบแทนไว้โดยชัดเจน (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๑๖๕/๒๕๕๓)

๑๙๐
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โดยอย่ำงน้อยให้ทำเป็ นหนังสือปิ ดไว้ ณ ทีท่ อ่ี สังหำริมทรัพย์นนั ้ ตัง้ อยู่ และ ณ สถำนทีต่ ำม
มำตรำ ๓๒ (๒) โดยระบุกำหนดเวลำที่ กทพ. จะเข้ำดำเนินกำรตำมวรรคสำม ซึง่ ต้อง
ไม่น้อยกว่ำเจ็ดสิบห้ำวันนับแต่วนั ปิ ดประกำศแจ้งควำม
เมื่อ กทพ. ได้ปฏิบตั ิตำมวรรคสีแ่ ล้ว ให้ถือว่ำเจ้ำของหรือผู้ครอบครองได้รบั
หนังสือแจ้งนัน้ แล้ว
ในกรณีจำเป็ นและเร่งด่วนเพื่อป้ องกันอันตรำยหรือควำมเสียหำยที่จะเกิดแก่
ทำงพิเศษ ให้ กทพ. มีอำนำจปิ ดกัน้ ทำง ถนน หรือสิง่ อื่นใดนัน้ ได้ และเมื่อหมดควำม
จำเป็ นเร่งด่วนดังกล่ำวแล้ว ให้ กทพ. ดำเนินกำรตำมวรรคสำม วรรคสี่ และวรรคห้ำ
มำตรำ ๓๗๙ ภำยใต้บงั คับมำตรำ ๓๖ ห้ำมมิให้ผใู้ ดสร้ำงโรงเรือนหรือสิง่ อื่นใด
หรือปลูกต้นไม้หรือพืชผลอย่ำงใด ๆ ในทำงพิเศษ หรือเพื่อเชื่อมต่อกับทำงพิเศษ เว้นแต่
๙

มำตรำ ๓๗ มีค วำมมุ่ งหมำยเพื่อ ควำมปลอดภัย เกี่ย วกับ กำรใช้ท ำงพิเศษอัน จะท ำให้
วัตถุประสงค์ของกำรสร้ำงทำงพิเศษกล่ำวคือกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรจรำจรเป็ นพิเศษบรรลุผลได้
ดัง นั น้ กำรด ำเนิ น กำรใด ๆ โดยบุ ค คลอื่น ในเขตทำงพิเศษจึง ท ำได้เพี ย งในขอบเขตข้อ ยกเว้น
ตำมมำตรำ ๓๗ เท่ำนัน้ ดังนัน้ แม้กำรประปำนครหลวงจะมีอำนำจในกำรวำงท่อตำมพระรำชบัญญัติ
กำรประปำนครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ แต่กำรวำงท่อในเขตทำงพิเศษจะต้องปฏิบตั ติ ำมมำตรำ ๓๗ ด้วย
(ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๓๘๐/๒๕๕๒)
กำรห้ำมปลูกสร้ำงโรงเรือนหรือสิง่ อื่นใดหรือปลูกต้นไม้ในทำงพิเศษหรือเพื่อเชื่อมต่อกับ
ทำงพิเศษนัน้ ก็เพื่อป้ องกันทำงพิเศษมิให้มเี หตุขดั ขวำงกำรจรำจรเนื่องจำกสิง่ ใด ๆ มำทำให้กำรจรำจร
ไม่ส ะดวกและรวดเร็ว หรือ ทำให้ทำงพิเศษเสีย หำย อัน จะเป็ น กำรไม่ส มเจตนำรมณ์ ข องกฎหมำย
ทีต่ ้องกำรให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรจรำจร ดังนัน้ กำรดำเนินกำรใด ๆ ในเขตทำงพิเศษจึงจำกัดให้
กระทำได้ภำยในขอบเขตข้อยกเว้นตำมที่กฎหมำยกำหนดเอำไว้เท่ำนัน้ กล่ำวคือต้องเป็ นกำรดำเนิน
กิจกำรอันเป็ นสำธำรณูปโภคอันเป็ นกำรดำเนินกิจกำรสำธำรณะหรือจัดไว้ให้ประชำชนทัวไปสำมำรถ
่
ใช้ป ระโยชน์ โ ดยตรง หำกเป็ น กำรดำเนิ น กำรเพื่อ ประโยชน์ ส่ ว นตนหรือ ด ำเนิ น กำรในทำงกำรค้ำ
ย่อมไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมข้อยกเว้นได้ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๑๐๘/๒๕๓๔)
แม้จะไม่ปรำกฏนิยำมของ “ขอบทำง” ตำมกฎหมำยกำรทำงพิเศษก็ตำม แต่ขอ้ ๕๖ แห่ง
ประกำศคณะปฏิว ตั ิ ฉบับ ที่ ๒๙๐ (ปั จจุบ ัน คือ มำตรำ ๔๒ แห่ งพระรำชบัญ ญัติก ำรทำงพิเศษแห่ ง
ประเทศไทยฯ) กำหนดให้นำกฎหมำยว่ำด้วยกำรจรำจรทำงบกมำใช้บงั คับแก่กำรจรำจรในทำงพิเศษ
โดยอนุ โลม ซึง่ พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้กำหนดนิยำมของคำว่ำ “ขอบทำง” ไว้ว่ำ
หมำยถึง แนวริม ของทำงเดิน รถ จึง ถื อ ได้ว่ ำ ขอบทำงของทำงพิเศษนั น้ อยู่ ในเขตของทำงพิเศษ
กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จึงไม่สำมำรถให้เอกชนเช่ำพื้นที่ของขอบทำงพิเศษเพื่อติดตัง้ ป้ ำย
โฆษณำได้ เนื่อ งจำกเป็ นกำรให้ผู้อ่นื เข้ำมำก่อสร้ำงโรงเรือ นหรือ สิง่ ใด ๆ ภำยในเขตทำงพิเศษตำม
ข้อ ๒๙ แห่งประกำศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๙๐ (ปั จจุบนั คือมำตรำ ๓๗ แห่งพระรำชบัญญัตกิ ำรทำงพิเศษ
แห่งประเทศไทยฯ)
(มีต่อหน้ำถัดไป)

๑๙๑
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กรณี ห น่ ว ยงำนของรัฐที่มีอ ำนำจหน้ ำ ที่ดำเนิ น กิจ กำรอัน เป็ น สำธำรณู ป โภคมีค วำม
จำเป็ นต้องปั กเสำพำดสำย หรือวำงท่อในเขตทำงพิเศษ หรือเพื่อข้ำมหรือลอดทำงพิเศษ
ให้หน่วยงำนของรัฐนัน้ ทำควำมตกลงกับ กทพ. ก่อนและถ้ำไม่สำมำรถตกลงกันได้ในเหตุ
ลักษณะของงำนหรือในเรื่องค่ำเช่ำ ให้เสนอรัฐมนตรีเป็ นผูว้ นิ ิจฉัย คำวินิจฉัยของรัฐมนตรี
ให้เป็ นทีส่ ดุ
ในกรณีทก่ี ำรดำเนินกิจกำรอันเป็ นสำธำรณูปโภคตำมวรรคหนึ่ง ได้ กระทำโดย
เอกชนทีไ่ ด้รบั สัมปทำน กทพ. อำจเรียกเก็บค่ำตอบแทนในกำรใช้พน้ื ทีด่ งั กล่ำวได้
โรงเรือนหรือสิง่ อื่นใดทีส่ ร้ำงขึน้ หรือต้นไม้หรือพืชผลทีป่ ลูกขึน้ โดยฝ่ ำฝื นวรรคหนึ่ง
ให้ กทพ. มีอำนำจรือ้ ถอนหรือทำลำยตำมควรแต่กรณี ทัง้ นี้ ให้นำควำมในมำตรำ ๓๖
วรรคสำม วรรคสี่ วรรคห้ำ และวรรคหก มำใช้บงั คับโดยอนุโลม
มำตรำ ๓๘ ภำยในระยะทำงห้ำสิบเมตรจำกเขตทำงพิเศษ ห้ำมมิให้ผใู้ ดสร้ำง
ดัด แปลง ติ ด หรือ ตัง้ ป้ ำยหรือ สิ่ง ที่ส ร้ำ งขึ้น ส ำหรับ ติด หรือ ตัง้ ป้ ำยในลัก ษณะที่อ ำจ
ก่อให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยแก่ทำงพิเศษ หรือกำรจรำจรในเขตทำงพิเศษตำมทีร่ ัฐมนตรี
ประกำศกำหนด เว้นแต่ได้รบั อนุญำตเป็ นหนังสือจำก กทพ.
กำรขออนุ ญำตตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กทพ.
กำหนดและให้นำมำตรำ ๓๗ วรรคสำม มำใช้บงั คับโดยอนุโลม
มำตรำ ๓๙ ให้รฐั มนตรีประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำกำหนด
(๑) ทำงพิเศษสำยใดตลอดทัง้ สำยหรือบำงส่วนทีต่ อ้ งเสียค่ำผ่ำนทำงพิเศษ
(๒) อัตรำค่ำผ่ำนทำงพิเศษตำม (๑) ตำมทีค่ ณะกรรมกำรกำหนด
(๓) ประเภทของรถทีต่ อ้ งเสียหรือยกเว้นค่ำผ่ำนทำงพิเศษตำม (๑)
มำตรำ ๔๐ บุคคลใดใช้รถในทำงพิเศษ บุคคลนัน้ ต้องเสียค่ำผ่ำนทำงพิเศษ
ตำมมำตรำ ๓๙ (๒) ตำมวิธกี ำรที่ กทพ. กำหนด
มำตรำ ๔๑ ให้พนักงำนซึง่ ผูว้ ่ำกำรแต่งตัง้ หรือบุคคลซึง่ ผูว้ ่ำกำรมอบหมำยให้มี
หน้ำทีเ่ กีย่ วกับกำรเก็บค่ำผ่ำนทำงพิเศษ มีอำนำจดังต่อไปนี้
(๑) เรียกเก็บค่ำผ่ำนทำงพิเศษตำมมำตรำ ๓๙ (๒)
(ต่อจำกเชิงอรรถที่ ๙)
ข้อห้ำมที่ไม่ให้ผใู้ ดสร้ำงโรงเรือนหรือสิง่ อื่นในทำงพิเศษ หรือกรณีอ่นื ใดนัน้ คำว่ำ “ผู้ใด”
ย่อมหมำยควำมรวมถึง กทพ. ด้วย เว้นเสียแต่โรงเรือนหรือสิง่ อื่นนัน้ เป็ นอุปกรณ์เกีย่ วกับงำนทำงพิเศษ
(ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๓๓๐/๒๕๒๕)

๑๙๒
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(๒) สังให้
่ บุคคลใดทีผ่ ่ำนหรือจะผ่ำนทำงพิเศษหยุดและตรวจสอบเพื่อประโยชน์
ในกำรเรียกเก็บค่ำผ่ำนทำงพิเศษ
(๓) แจ้งให้บุคคลใด ๆ มำชีแ้ จงหรือแสดงหลักฐำนเกีย่ วกับกำรหลีกเลีย่ งไม่เสีย
ค่ำผ่ำนทำงพิเศษตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
มำตรำ ๔๒ ให้นำกฎหมำยว่ำด้วยกำรจรำจรทำงบกมำใช้บงั คับแก่กำรจรำจร
ในทำงพิเศษโดยอนุโลม และในกรณีทม่ี คี วำมจำเป็ นเพื่อรักษำควำมปลอดภัยและอำนวย
ควำมสะดวกเป็ นพิเศษแก่กำรจรำจรในทำงพิเศษ ให้รฐั มนตรีมอี ำนำจออกกฎกระทรวง
กำหนดมำตรกำรเกีย่ วกับกำรควบคุมกำรจรำจรในทำงพิเศษได้
มำตรำ ๔๓ ให้ พ นั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ซ่ึ ง รัฐ มนตรี แ ต่ ง ตั ้ง มี อ ำนำจหน้ ำ ที่
เช่นเดียวกับพนักงำนจรำจรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำทีต่ ำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจรำจรทำงบก
เฉพำะกำรปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นทำงพิเศษ ยกเว้นอำนำจเปรียบเทียบ
หมวด ๔
กำรร้องทุกข์และกำรสงเครำะห์
มำตรำ ๔๔ ให้ พ นั ก งำนและลู ก จ้ ำ งมี สิ ท ธิ ร้ อ งทุ ก ข์ ไ ด้ ต ำมข้ อ บั ง คั บ ที่
คณะกรรมกำรกำหนด
มำตรำ ๔๕ ให้ กทพ. จัด ให้ มี ก องทุ น สงเครำะห์ ห รือ กำรสงเครำะห์ อ่ื น
เพื่อสวัสดิกำรของพนักงำน ลูกจ้ำง และครอบครัว ในกรณีพน้ จำกตำแหน่ ง ประสบอุบตั ิเหตุ
เจ็บป่ วย ตำย หรือกรณีอ่นื อันควรแก่กำรสงเครำะห์ ทัง้ นี้ ตำมข้อบังคับทีค่ ณะกรรมกำร
กำหนด
กำรจัดให้มกี องทุนสงเครำะห์หรือกำรสงเครำะห์อ่นื ตำมวรรคหนึ่ง กำรกำหนด
หลักเกณฑ์กำรออกเงินสมทบให้กองทุนสงเครำะห์ กำรกำหนดประเภทของผูท้ พ่ี งึ ได้รบั
กำรสงเครำะห์แ ละหลัก เกณฑ์ ก ำรสงเครำะห์ ตลอดจนกำรจัด กำรเกี่ย วกับ กองทุ น
สงเครำะห์ ให้เป็ นไปตำมข้อบังคับทีค่ ณะกรรมกำรกำหนด
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หมวด ๕
กำรเงิน กำรบัญชี และกำรตรวจสอบ
มำตรำ ๔๖ ให้ กทพ. จัดทำงบประมำณประจำปี โดยแยกเป็ นงบลงทุน และ
งบทำกำร สำหรับงบลงทุนให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบ
ส่วนงบทำกำรให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทรำบ
มำตรำ ๔๗ รำยได้ท่ี กทพ. ได้รบั จำกกำรดำเนินกำรในปี หนึ่ง ๆ ให้ตกเป็ น
ของ กทพ. สำหรับเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน และเมื่อได้ห ั กรำยจ่ำยสำหรับกำร
ดำเนิน งำน ค่ำ ภำระต่ ำ ง ๆ ที่เ หมำะสม รวมตลอดถึง ค่ำ บำรุง รัก ษำ ค่ำ เสื่อ มรำคำ
เงิน สำรองตำมมำตรำ ๑๒ และเงินสมทบกองทุนสงเครำะห์หรือกำรสงเครำะห์อ่นื ตำม
มำตรำ ๔๕ และเงินลงทุนตำมที่ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีแล้ว เหลือเท่ำใด
ให้นำส่งเป็ นรำยได้ของรัฐ
ในกรณีทร่ี ำยได้ไม่เพียงพอสำหรับกรณีตำมวรรคหนึ่ง นอกจำกเงินสำรองตำม
มำตรำ ๑๒ และ กทพ. ไม่สำมำรถหำเงินทีอ่ ่นื ได้ รัฐพึงจ่ำยเงินให้แก่ กทพ. เท่ำจำนวน
ทีจ่ ำเป็ นต่อกำรดำเนินงำนของ กทพ.
มำตรำ ๔๘ ให้ กทพ. เปิ ดบัญ ชีเงินฝำกไว้กบั ธนำคำรตำมที่คณะกรรมกำร
กำหนด
มำตรำ ๔๙ ให้ กทพ. วำงและรักษำไว้ซง่ึ ระบบกำรบัญชีทเ่ี หมำะสมแก่กจิ กำร
สำธำรณู ป โภค แยกตำมประเภทงำนส่ว นที่สำคัญ มีก ำรลงรำยกำรรับ และจ่ ำ ยเงิน
สิน ทรัพ ย์แ ละหนี้ สิน ที่แสดงกิจกำรที่เป็ นอยู่ต ำมจริงและตำมที่ค วรตำมประเภทงำน
พร้อมด้วยข้อควำมอันเป็ นทีม่ ำของรำยกำรดังกล่ำว และให้มกี ำรตรวจสอบบัญชีภำยใน
เป็ นประจำ
มำตรำ ๕๐ ให้ กทพ. จัดทำงบดุล บัญชีทำกำรและบัญชีกำไรขำดทุนส่งผูส้ อบ
บัญชีภำยในหนึ่งร้อยยีส่ บิ วันนับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชี
มำตรำ ๕๑ ทุกปี ให้สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผูส้ อบบัญชี และทำกำร
ตรวจสอบรับรองบัญชีและกำรเงินของ กทพ. ให้แล้วเสร็จภำยในสีส่ บิ ห้ำวันนับแต่วนั ที่
ได้รบั งบกำรเงินนัน้
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มำตรำ ๕๒ ผูส้ อบบัญชีมอี ำนำจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชีและเอกสำรหลักฐำน
ของ กทพ. เพื่อกำรนี้ ให้มอี ำนำจสอบถำมประธำนกรรมกำร กรรมกำร พนักงำน ลูกจ้ำง
และผูอ้ ่นื ซึง่ เป็ นตัวแทนของ กทพ.
มำตรำ ๕๓ ให้ผสู้ อบบัญชีทำรำยงำนผลกำรสอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมกำร
เพื่อเสนอต่ อคณะรัฐมนตรี และให้ กทพ. โฆษณำรำยงำนประจำปี ของปี ท่ลี ่วงมำแล้ว
แสดงงบดุล บัญชีทำกำรและบัญชีกำไรขำดทุนทีผ่ สู้ อบบัญชีรบั รองว่ำถูกต้องแล้วภำยใน
เก้ำสิบวันนับแต่วนั ทีผ่ สู้ อบบัญชีรบั รองว่ำถูกต้อง
หมวด ๖
กำรกำกับและควบคุม
มำตรำ ๕๔ ให้รฐั มนตรีมีอำนำจหน้ำที่กำกับโดยทัวไปซึ
่
่งกิจกำรของ กทพ.
เพื่อกำรนี้ จะสังให้
่ กทพ. ชีแ้ จงข้อเท็จจริง แสดงควำมคิดเห็น ทำรำยงำนหรือยับยัง้ กำรกระทำ
ที่ข ัด ต่ อ นโยบำยของรัฐบำลหรือ มติข องคณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอ ำนำจที่จ ะสังให้
่
ปฏิบตั กิ ำรตำมนโยบำยของรัฐบำลหรือมติของคณะรัฐมนตรี และสังสอบสวนข้
่
อเท็จจริง
เกีย่ วกับกำรดำเนินกิจกำรของ กทพ. ได้
มำตรำ ๕๕ ให้ กทพ. ทำรำยงำนปี ละครัง้ เสนอรัฐมนตรี รำยงำนนี้ให้กล่ำวถึ ง
ผลงำนในปี ทล่ี ่วงมำแล้ว และคำชีแ้ จงเกีย่ วกับนโยบำยของคณะกรรมกำร โครงกำรและ
แผนงำนทีจ่ ะทำในภำยหลัง
มำตรำ ๕๖ ในกรณี ท่ี กทพ. จะต้ อ งเสนอเรื่อ งใด ๆ ไปยัง คณะรัฐ มนตรี
ให้ กทพ. นำเรื่องเสนอรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรี
มำตรำ ๕๗ กทพ. ต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะดำเนิน
กิจกำร ดังต่อไปนี้
(๑) สร้ำงหรือขยำยทำงพิเศษ
(๒) กูห้ รือยืมเงินเกินหนึ่งร้อยล้ำนบำท
(๓) ออกพันธบัตรหรือตรำสำรอื่นใดเพื่อกำรลงทุนหรือเพื่อประโยชน์แก่กจิ กำร
ของ กทพ.
(๔) จำหน่ำยอสังหำริมทรัพย์ทม่ี รี ำคำเกินสิบล้ำนบำท
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(๕) ให้เช่ำหรือให้สทิ ธิใด ๆ ในอสังหำริมทรัพย์ทม่ี มี ูลค่ำเกินหนึ่งร้อยล้ำนบำท
หรือที่มกี ำหนดเวลำกำรให้เช่ำหรือให้สทิ ธิใด ๆ เกินห้ำปี เว้นแต่กำรให้เช่ำหรือให้สทิ ธินัน้
เป็ นกำรให้แก่หน่วยงำนของรัฐ
(๖) ให้สมั ปทำนในกำรสร้ำงหรือขยำยทำงพิเศษ ต่ ออำยุสมั ปทำน โอนสัมปทำน
หรือเพิกถอนสัมปทำน
(๗) จัดตัง้ บริษทั จำกัด หรือบริษทั มหำชนจำกัด
(๘) เข้ำร่วมกิจกำรกับบุคคลอื่นหรือถือหุน้ ในบริษทั จำกัด หรือบริษทั มหำชนจำกัด
หมวด ๗
บทกำหนดโทษ
มำตรำ ๕๘ ผู้ใดฝ่ ำฝื น มำตรำ ๗ ต้อ งระวำงโทษปรับ ไม่ เกิน หนึ่ งแสนบำท
และปรับอีกไม่เกินวันละหนึ่งหมื่นบำทตลอดเวลำทีย่ งั ฝ่ ำฝืนอยู่
มำตรำ ๕๙ ผูใ้ ดขัดขวำงกำรกระทำของ กทพ. พนักงำนหรือลูกจ้ำง ซึง่ กระทำกำร
ตำมมำตรำ ๓๒ หรือมำตรำ ๓๓ หรือฝ่ ำฝื นมำตรำ ๓๖ มำตรำ ๓๗ หรือมำตรำ ๓๘
ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบำท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
มำตรำ ๖๐ ผู้ใดกระทำกำรใด ๆ ให้ทำงพิเศษอยู่ในลักษณะอันน่ ำเป็ นเหตุให้
เกิดอันตรำยแก่กำรจรำจร ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินห้ำปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท
หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
มำตรำ ๖๑ ผู้ใดทำให้เสียหำย ทำลำย ทำให้เสื่อมค่ำหรือไร้ประโยชน์ซ่งึ ทำง
พิเศษอันอำจเป็ นอันตรำยแก่รถ หรือบุคคลซึง่ ใช้ทำงหรือใช้บริกำรดังกล่ำว ต้องระวำงโทษ
จำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบำท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
มำตรำ ๖๒ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ำมคำสังของพนั
่
กงำนซึง่ ผูว้ ่ำกำรแต่งตัง้ หรือบุคคล
ซึง่ ผูว้ ่ำกำรมอบหมำยซึ่งสังตำมมำตรำ
่
๔๑ (๒) หรือ (๓) หรือผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ำมกฎกระทรวง
ซึ่งออกตำมมำตรำ ๔๒ ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบำท
หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
มำตรำ ๖๓ ผู้ใดหลีก เลี่ย งไม่ เสีย ค่ ำ ผ่ ำ นทำงพิเศษตำมพระรำชบัญ ญัติ น้ี
ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินสองพันบำท
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มำตรำ ๖๔ ให้โอนบรรดำกิจกำร ทรัพย์สนิ สิทธิ หนี้ และควำมรับผิด ตลอดจน
งบประมำณของ กทพ. ตำมประกำศของคณะปฏิ ว ัติ ฉบั บ ที่ ๒๙๐ ลงวัน ที่ ๒๗
พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ ไปเป็ นของ กทพ. ตำมพระรำชบัญ ญัติน้ี ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ที่
พระรำชบัญญัตนิ ้มี ผี ลใช้บงั คับ
มำตรำ ๖๕ ให้ผู้ว่ำกำร รองผู้ว่ ำกำร พนัก งำน และลูก จ้ำงของ กทพ. ตำม
ประกำศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๙๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งดำรง
ตำแหน่ งอยู่ในวันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บงั คับ เป็ นผู้ว่ำกำร รองผูว้ ่ำกำร พนักงำน และ
ลูกจ้ำงของ กทพ. แล้วแต่ ก รณี ตำมพระรำชบัญ ญัติน้ี โดยให้ได้รบั เงิน เดือน ค่ ำจ้ำง
รวมทัง้ สิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ เท่ำทีเ่ คยได้รบั อยู่เดิม และให้นับเวลำกำรทำงำนของบุคคล
ดังกล่ำวใน กทพ. ต่อเนื่องกันด้วย สำหรับผู้ว่ำกำรให้ถือว่ำเป็ นวำระกำรดำรงตำแหน่ ง
วำระแรกตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
ควำมในวรรคหนึ่ง ให้ใ ช้บ งั คับ กับ ผู ว้ ่ำ กำร ซึง่ กทพ. ดำเนิน กำรจ้ำ งตำม
สัญญำจ้ำงด้วย
มำตรำ ๖๖ ให้ประธำนกรรมกำรและกรรมกำร กทพ. ตำมประกำศของคณะปฏิวตั ิ
ฉบับ ที่ ๒๙๐ ลงวัน ที่ ๒๗ พฤศจิก ำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่ง ด ำรงต ำแหน่ ง อยู่ ใ นวัน ที่
พระรำชบัญญัตนิ ้ีใช้บงั คับ เป็ นประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรของ กทพ. แล้วแต่กรณี
ตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ีต่อไปตำมวำระทีเ่ หลืออยู่ และให้ถอื ว่ำวำระดังกล่ำวเป็ นวำระกำร
ดำรงตำแหน่งวำระแรกตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
มำตรำ ๖๗ ให้บรรดำข้อบังคับ ระเบียบ คำสัง่ หรือประกำศใด ๆ ของ กทพ.
ทีอ่ อกตำมประกำศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๙๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๑๕
ซึง่ ใช้บงั คับอยู่ในวันทีพ่ ระรำชบัญญัตนิ ้มี ผี ลใช้บงั คับ คงใช้บงั คับได้ต่อไปเท่ำทีไ่ ม่ขดั หรือ
แย้งกับพระรำชบัญญัตนิ ้ี ทัง้ นี้ จนกว่ำจะได้มขี อ้ บังคับ ระเบียบ คำสัง่ หรือประกำศของ
กทพ. ทีอ่ อกตำมควำมในพระรำชบัญญัตนิ ้ใี ช้บงั คับ
มำตรำ ๖๘ ให้บรรดำพระรำชกฤษฎีกำกำหนดเขตทีด่ นิ ในบริเวณทีท่ จ่ี ะเวนคืน
และประกำศสำนักนำยกรัฐมนตรีกำหนดให้กำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์เป็ นกรณีทม่ี คี วำม
จำเป็ น โดยเร่งด่ว นที่ออกโดยอำศัยอำนำจตำมประกำศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๙๐

๑๙๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิก ำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งใช้บงั คับอยู่ในวันที่พ ระรำชบัญ ญัติน้ีมีผ ล
ใช้บงั คับ คงใช้บงั คับได้ตำมอำยุของพระรำชกฤษฎีกำนัน้
ในกรณีทม่ี กี ำรเวนคืนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเวนคืนอสังหำริมทรัพย์เพื่อสร้ำง
ทำงพิเศษทีอ่ อกโดยอำศัยอำนำจตำมประกำศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๙๐ ลงวันที่ ๒๗
พฤศจิก ำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ และยังไม่ เสร็จสิ้น ให้ดำเนิน กำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
เวนคืนอสังหำริมทรัพย์ต่อไป
มำตรำ ๖๙ ให้ผู้ท่ใี ช้ช่อื ที่มอี กั ษรไทยหรืออักษรต่ำงประเทศ ซึ่งแปลหรืออ่ำนว่ำ
“ทำงพิเศษ” หรือ “ทำงด่วน” ประกอบในดวงตรำ ป้ ำยชื่อ จดหมำย ใบแจ้งควำม หรือ
เอกสำรอย่ำงอื่นเกี่ยวกับธุรกิจอยู่แล้วอันอำจทำให้ประชำชนเข้ำใจว่ำเป็ นกิจกำรของ
กทพ. ในวันที่พระรำชบัญ ญัติน้ีมีผลใช้บงั คับ มำดำเนินกำรขออนุ ญ ำตใช้ช่อื ดังกล่ำว
ภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ทีพ่ ระรำชบัญญัตนิ ้มี ผี ลใช้บงั คับ
มำตรำ ๗๐ ให้เจ้ำของหรือผูค้ รอบครองป้ ำยหรือสิง่ ทีส่ ร้ำงขึน้ สำหรับติดหรือตัง้
ป้ ำยที่ฝ่ำฝื นมำตรำ ๓๘ มำดำเนินกำรขออนุ ญำตจำก กทพ. ภำยในสำมสิบวันนับแต่
วัน ที่พ ระรำชบัญ ญัติน้ี มีผ ลใช้บ ัง คับ ถ้ ำ กทพ. มีคำสัง่ ไม่ อ นุ ญ ำต ให้เ จ้ำ ข องหรือ
ผู้ครอบครองป้ ำยหรือสิง่ ทีส่ ร้ำงขึน้ สำหรับติดหรือตัง้ ป้ ำยดำเนินกำรรือ้ ถอนภำยในหกสิบวัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คำสังไม่
่ อนุญำตหรือตำมระยะเวลำที่ กทพ. กำหนด
ผูร้ บั สนองพระบรมรำชโองกำร
พลเอก สุรยุทธ์ จุลำนนท์
นำยกรัฐมนตรี

๑๙๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยทีป่ ระกำศของคณะ
ปฏิวตั ิ ฉบับ ที่ ๒๙๐ ลงวัน ที่ ๒๗ พฤศจิก ำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่ง เป็ น กฎหมำยจัด ตัง้
กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทยได้ใช้บงั คับมำเป็ นเวลำนำน ทำให้บทบัญญัตบิ ำงประกำร
ไม่เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ ในปั จจุบนั ซึ่งทำให้กำรปฏิบตั ิงำนของกำรทำงพิเศษแห่ง
ประเทศไทยไม่คล่องตัวเท่ำที่ควร สมควรปรับปรุงอำนำจหน้ำที่ของกำรทำงพิเศษแห่ง
ประเทศไทยให้สำมำรถด ำเนิ น กิจ กำรในอัน ที่จ ะให้บ ริก ำรเพื่อ อ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรจรำจรได้มำกยิ่งขึ้น ตลอดจนกำหนดมำตรกำรเพื่อควำมปลอดภัยเกี่ยวกับกำรใช้
ทำงพิเศษ จึงจำเป็ นต้องตรำพระรำชบัญญัตนิ ้ี

๑๙๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ประกำศกระทรวงคมนำคม
เรื่อง ป้ ำยหรือสิง่ ทีส่ ร้ำงขึน้ สำหรับติดหรือตัง้ ป้ ำยในลักษณะทีอ่ ำจก่อให้เกิด
ควำมไม่ปลอดภัยแก่ทำงพิเศษหรือกำรจรำจรในทำงพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๕๑
อำศัย อำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ และมำตรำ ๓๘ แห่ง พระรำชบัญ ญัติ
กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ อัน เป็ น พระรำชบัญ ญัต ิที่ม บี ทบัญ ญัติ
บำงประกำรเกี่ ย วกับ กำรจ ำกัด สิท ธิ แ ละเสรีภ ำพของบุ ค คล ซึ่ ง รัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
รำชอำณำจักรไทย มำตรำ ๒๙ ประกอบมำตรำ ๓๓ มำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๓ บัญญัติ
ให้กระท ำได้โดยอำศัย อำนำจตำมบทบัญ ญัติแห่งกฎหมำย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมจึงออกประกำศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกำศนี้เรียกว่ำ “ประกำศกระทรวงคมนำคม เรื่อง ป้ ำยหรือสิง่ ทีส่ ร้ำงขึน้
สำหรับติด หรือตัง้ ป้ ำยในลักษณะที่อำจก่ อให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยแก่ท ำงพิเศษหรือ
กำรจรำจรในทำงพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๑”
ข้อ ๒๑๐ ประกำศนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกำศนี้
“ป้ ำย” หมำยควำมว่ ำ วัต ถุ ท่ี แ สดงหรือ โฆษณำด้ ว ยตั ว อัก ษร ภำพหรือ
เครื่องหมำยทีเ่ ขียน จำรึก หรือทำให้ปรำกฏด้วยวิธอี ่นื เพื่อสื่อควำมหมำยหรือควำมเข้ำใจ
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง และให้หมำยควำมรวมถึงป้ ำยตำมกฎหมำยควบคุมอำคำรด้วย
ข้อ ๔ ป้ ำยหรือสิง่ ทีส่ ร้ำงขึน้ สำหรับติดหรือตัง้ ป้ ำยดังต่อไปนี้ มีลกั ษณะอันอำจ
ก่อให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยแก่ทำงพิเศษหรือกำรจรำจรในเขตทำงพิเศษ
(๑) ไม่ม ีควำมมันคงแข็
่
งแรง และเห็น ได้ว่ ำ มีลกั ษณะที่อ ำจก่อ ให้เกิด ควำม
ไม่ปลอดภัยแก่ทำงพิเศษ
(๒) ไม่ได้รบั อนุ ญำตให้สร้ำง ดัดแปลง ติดหรือตัง้ หรือตรวจสอบตำมกฎหมำย
ในกรณีทม่ี กี ฎหมำยกำหนดให้ต้องขออนุ ญำต สร้ำง ดัดแปลง ติดหรือตัง้ หรือตรวจสอบ
ควำมมันคงแข็
่
งแรง
๑๐

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๑๐๕ ง/หน้ำ ๑/๒๓ มิถุนำยน ๒๕๕๑

๒๐๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(๓) ปิ ดหรือบดบังเครื่องหมำยหรือสัญญำณจรำจรในทำงพิเศษ
(๔) มีขอ้ ควำมหรือรูปภำพอันเป็ นกำรรบกวนสมำธิของผูข้ บั ขี่ หรือดึงดูดควำมสนใจ
หรือบดบังทัศนวิสยั ของผูข้ บั ขี่
(๕) มีขอ้ ควำมหรือรูปภำพทีข่ ดั ต่อศีลธรรมหรือกระทำให้ผอู้ ่นื ได้รบั ควำมเสียหำย
ข้อ ๕ ควำมในข้อ ๔ ไม่ใ ช้บ งั คับ กับ ป้ ำ ยหรือ สิง่ ที่สร้ำงขึ้ น สำหรับ ติด หรือ
ตัง้ ป้ ำยในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) กำรติดตัง้ ในบริเวณหรือสถำนที่ท่กี ำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทยกำหนด
หรือจัดไว้ให้
(๒) ป้ ำยทีไ่ ม่สงู กว่ำระดับผิวทำงพิเศษ
(๓) ป้ ำยชื่อถนน ตรอก ซอย
(๔) ป้ ำยของทำงรำชกำรทีใ่ ช้เพื่อประโยชน์สำธำรณะ
(๕) ป้ ำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตัง้
ประกำศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๑
สันติ พร้อมพัฒน์
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม

๒๐๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ระเบียบ
เกีย่ วกับกำรจรำจรในทำงพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่เป็ นกำรสมควรปรับปรุงระเบียบเกีย่ วกับกำรจรำจรในทำงพิเศษ เพื่อให้
สอดคล้องกับกำรดำเนินงำนในปั จจุบนั ของกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย
อำศัย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๓๙ แห่ งพระรำชบัญ ญัติจ รำจรทำงบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบมำตรำ ๔๒ และมำตรำ ๔๓ แห่งพระรำชบัญญัติกำรทำงพิเศษ
แห่ งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ อัน เป็ น กฎหมำยที่มีบ ทบัญ ญัติบ ำงประกำรเกี่ย วกับ
กำรจำกัดสิทธิเสรีภำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ และมำตรำ ๓๔ ของรัฐธรรมนู ญแห่ง
รำชอำณำจักรไทยบัญ ญัตใิ ห้กระทำได้โดยอำศัยอำนำจตำมบทบัญญั ตแิ ห่งกฎหมำย
รองผูว้ ่ำกำรฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย ในฐำนะเจ้ำพนักงำนจรำจร
ในทำงพิเศษ ตำมประกำศกระทรวงคมนำคม เรื่อง แต่งตัง้ พนักงำนเพื่อปฏิบตั ิหน้ำที่
เกี่ยวกับกำรจรำจรในทำงพิเศษ ลงวันที่ ๒๔ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงออกระเบียบ
เกีย่ วกับกำรจรำจรในทำงพิเศษไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบเกีย่ วกับกำรจรำจรในทำงพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒๑๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบเกีย่ วกับกำรจรำจรในทำงพิเศษ พ.ศ. ๒๕๒๔
(๒) ระเบียบเกีย่ วกับกำรจรำจรในทำงพิเศษ (แก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕
(๓) ระเบียบเกีย่ วกับกำรจรำจรในทำงพิเศษ (แก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๗
(๔) ระเบียบเกีย่ วกับกำรจรำจรในทำงพิเศษ (แก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘
(๕) ระเบียบเกีย่ วกับกำรจรำจรในทำงพิเศษ (แก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๘
(๖) ระเบียบเกีย่ วกับกำรจรำจรในทำงพิเศษ (แก้ไขเพิม่ เติมครัง้ ที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒

๑๑

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๙/ตอนพิเศษ ๑๖๕ ง/หน้ำ ๑/๓๐ ตุลำคม ๒๕๕๕

๒๐๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ข้อ ๔ ห้ำมมิให้รถดังต่อไปนี้เดินในทำงพิเศษ
(๑) รถจักรยำน
(๒) ล้อเลื่อน ตำมกฎหมำยว่ำด้วยล้อเลื่อน
(๓) รถจักรยำนยนต์
(๔) รถสำมล้อ
(๕) รถแทรกเตอร์และรถบดถนน ตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์
(๖) รถฝึกหัดขับหรือรถทดลองเครื่อง
(๗) รถทีใ่ ช้เฉพำะเพื่อกำรโฆษณำ
(๘) รถทีม่ ขี นำดควำมสูงของตัวรถหรือควำมสูงของสิง่ ของทีบ่ รรทุก เมื่อวัดจำก
พื้นทำงเกิน ๔.๐๐ เมตร หรือมีขนำดควำมกว้ำงของตัวรถรวมทัง้ สิง่ ของที่บรรทุกเกิน
๒.๕๐ เมตร หรือมีรศั มีวงเลีย้ วเกิน ๑๒.๐๐ เมตร
(๙) รถซึ่ง บรรทุ ก คนในกระบะท้ำ ย โดยไม่ จ ัด ให้มีห ลังคำปกปิ ด มิด ชิด และ
ทีน่ งสองแถวมั
ั่
นคงแข็
่
งแรง อันอำจก่อให้เกิดอันตรำยแก่บุคคลและทรัพย์สนิ
(๑๐) รถซึง่ บรรทุกสัตว์ หรือสิง่ ของในกระบะท้ำย หรือส่วนท้ำยรถ โดยไม่จดั ให้
มีสงิ่ ป้ องกันไม่ให้สตั ว์หรือสิง่ ของที่บรรทุกตกหล่น รัวไหล
่
หรือปลิวไปจำกรถอันอำจ
ก่อให้เกิดอันตรำยแก่บุคคลหรือทรัพย์สนิ
ข้อ ๕ เว้นแต่กรณีตำมข้อ ๖ ห้ำมมิให้รถทีม่ นี ้ำหนักลงเพลำหรือรถทีม่ นี ้ ำหนัก
รถรวมน้ำหนักบรรทุกเกินกว่ำทีก่ ำหนดดังต่อไปนี้เดินในทำงพิเศษ
(๑) รถชนิดรถเดีย่ ว (SINGLE UNIT)
(ก) รถที่มี ๒ เพลำ ๔ ล้อ ยำง ๔ เส้น ชนิดเพลำที่ ๒ ใช้ยำงเดี่ยว มีน้ ำหนัก
ลงเพลำที่ ๒ เกิน ๖,๘๐๐ กิโลกรัม หรือน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกเกิน ๘,๕๐๐ กิโลกรัม
(ข) รถที่มี ๒ เพลำ ๔ ล้อ ยำง ๖ เส้น ชนิดเพลำที่ ๒ ใช้ยำงคู่ มีน้ ำหนัก
ลงเพลำที่ ๒ เกิน ๙,๑๐๐ กิโลกรัม หรือน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกเกิน ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
(ค) รถที่มี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๖ เส้น ชนิดเพลำที่ ๒ และเพลำที่ ๓ เป็ น
เพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงเดี่ยว มีน้ ำหนักลงเพลำเกินเพลำละ ๖,๑๐๐ กิโลกรัม
หรือมีน้ ำหนักลงเพลำคู่ทำ้ ยเกิน ๑๒,๒๐๐ กิโลกรัม หรือน้ ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกเกิน
๑๕,๓๐๐ กิโลกรัม
(ง) รถที่มี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๑๐ เส้น ชนิดเพลำที่ ๒ และเพลำที่ ๓ เป็ น
เพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ มีน้ ำหนักลงเพลำเกินเพลำละ ๘,๒๐๐ กิโลกรัม หรือ
มีน้ ำหนักลงเพลำคู่ท้ำยเกิน ๑๖,๔๐๐ กิโลกรัม หรือน้ ำหนัก รถรวมน้ ำหนักบรรทุกเกิน
๒๑,๐๐๐ กิโลกรัม
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(จ) รถที่มี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๖ เส้น ชนิดเพลำที่ ๑ และเพลำที่ ๒ เป็ น
เพลำหน้ำ ใช้ยำงเดีย่ วและเพลำที่ ๓ ใช้ยำงเดีย่ ว มีน้ ำหนักลงเพลำที่ ๓ เกิน ๖,๘๐๐ กิโลกรัม
หรือน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกเกิน ๑๐,๕๐๐ กิโลกรัม
(ฉ) รถที่มี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๘ เส้น ชนิดเพลำที่ ๑ และเพลำที่ ๒ เป็ น
เพลำหน้ ำ ใช้ยำงเดี่ยวและเพลำที่ ๓ ใช้ยำงคู่ มีน้ ำหนักลงเพลำที่ ๓ เกิน ๙,๑๐๐ กิโลกรัม
หรือน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกเกิน ๑๔,๐๐๐ กิโลกรัม
(ช) รถที่มี ๔ เพลำ ๘ ล้อ ยำง ๘ เส้น ชนิดเพลำที่ ๑ และเพลำที่ ๒ เป็ น
เพลำหน้ำ ใช้ยำงเดี่ยวและชนิดเพลำที่ ๓ และเพลำที่ ๔ เป็ นเพลำคู่ (TANDEM AXLE)
ใช้ยำงเดี่ยว มีน้ ำหนักลงเพลำที่ ๓ และเพลำที่ ๔ เกิน เพลำละ ๖,๑๐๐ กิโลกรัม หรือ
มีน้ ำหนักลงเพลำคู่ท้ำยเกิน ๑๒,๒๐๐ กิโลกรัม หรือน้ ำหนักรถรวมน้ ำหนักบรรทุกเกิน
๑๘,๘๐๐ กิโลกรัม
(ซ) รถที่มี ๔ เพลำ ๘ ล้อ ยำง ๑๒ เส้น ชนิดเพลำที่ ๑ และเพลำที่ ๒ เป็ น
เพลำหน้ำ ใช้ยำงเดี่ยวและชนิดเพลำที่ ๓ และเพลำที่ ๔ เป็ นเพลำคู่ (TANDEM AXLE)
ใช้ย ำงคู่ มีน้ ำ หนั ก ลงเพลำที่ ๓ และเพลำที่ ๔ เกิน เพลำละ ๘,๒๐๐ กิโลกรัม หรือ
มีน้ ำหนักลงเพลำคู่ท้ำยเกิน ๑๖,๔๐๐ กิโลกรัม หรือน้ ำหนักรถรวมน้ ำหนักบรรทุกเกิน
๒๕,๒๐๐ กิโลกรัม
(๒) รถชนิดรถลำกจูงและรถกึง่ พ่วง (SEMI - TRAILER)
(ก) ตัวรถลำกจูงมีน้ ำหนักลงเพลำหรือน้ ำหนักรถรวมน้ ำหนักบรรทุกเกินกว่ำ
ทีก่ ำหนดไว้สำหรับรถแต่ละประเภทใน (๑)
(ข) ตัวรถกึง่ พ่วงชนิดไม่เกิน ๒ เพลำ มีน้ำหนักลงเพลำดังนี้
๑. ชนิ ด เพลำเดี่ย วใช้ย ำงเดี่ย ว ยำง ๒ เส้น มีน้ ำ หนั ก ลงเพลำเกิน
๖,๘๐๐ กิโลกรัม
๒. ชนิ ด เพลำเดี่ ย วใช้ ย ำงคู่ ยำง ๔ เส้ น มี น้ ำ หนั ก ลงเพลำเกิ น
๙,๑๐๐ กิโลกรัม
๓. ชนิดเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงเดีย่ ว ยำง ๔ เส้น มีน้ ำหนัก
ลงเพลำเกินเพลำละ ๖,๑๐๐ กิโลกรัม หรือน้ำหนักลงเพลำรวมเกิน ๑๒,๒๐๐ กิโลกรัม
๔. ชนิด เพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ย ำงคู่ ยำง ๘ เส้น มีน้ำ หนัก
ลงเพลำเกินเพลำละ ๘,๒๐๐ กิโลกรัม หรือน้ำหนักลงเพลำรวมเกิน ๑๖,๔๐๐ กิโลกรัม
๕. ชนิดสำมเพลำ (TRIDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ ยำง ๑๒ เส้น มีน้ ำหนัก
ลงเพลำเกินเพลำละ ๖,๕๐๐ กิโลกรัม หรือน้ ำหนักลงเพลำรวมเกิน ๑๙,๕๐๐ กิโลกรัม
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และระยะห่ำงระหว่ำงสลักพ่วง (KING PIN) กับศูนย์กลำงของเพลำที่ ๑ ของตัวรถกึง่ พ่วง
น้อยกว่ำ ๘ เมตร
(๓) รถชนิดรถลำกจูงและรถพ่วง (FULL TRAILER)
(ก) ตัวรถลำกจูงมีน้ ำหนักลงเพลำหรือน้ ำหนักรถรวมน้ ำหนักบรรทุกเกินกว่ำ
ทีก่ ำหนดไว้สำหรับรถแต่ละประเภทใน (๒)
(ข) ตัวรถพ่วงชนิดไม่เกิน ๒ เพลำ มีน้ำหนักลงเพลำดังนี้
๑. ชนิดเพลำหน้ำและเพลำท้ำยเป็ นเพลำเดีย่ วใช้ยำงเดีย่ ว ยำง ๔ เส้น
มีน้ำหนักลงเพลำเกินเพลำละ ๖,๘๐๐ กิโลกรัม
๒. ชนิดเพลำหน้ำและเพลำท้ำยเป็ นเพลำเดี่ยวใช้ยำงคู่ ยำง ๘ เส้น
มีน้ำหนักลงเพลำเกินเพลำละ ๙,๑๐๐ กิโลกรัม และระยะห่ำงระหว่ำงศูนย์กลำงเพลำหน้ำ
กับศูนย์กลำงเพลำหลังน้อยกว่ำ ๔.๓๐ เมตร
ข้อ ๖ ห้ำมมิให้รถทีม่ นี ้ำหนักลงเพลำหรือรถทีม่ นี ้ ำหนักรถรวมน้ ำ หนักบรรทุก
เกินกว่ำทีก่ ำหนดดังต่อไปนี้เดินในทำงพิเศษกำญจนำภิเษก (บำงพลี - สุขสวัสดิ)์
(๑) รถชนิดรถเดีย่ ว (SINGLE UNIT)
(ก) รถที่ม ี ๒ เพลำ ๔ ล้อ ยำง ๔ เส้น ชนิ ด เพลำที่ ๒ ใช้ย ำงเดี่ย ว
มีน้ ำหนัก ลงเพลำที่ ๒ เกิน ๗,๐๐๐ กิโลกรัม หรือน้ ำหนักรถรวมน้ ำหนัก บรรทุ กเกิน
๙,๕๐๐ กิโลกรัม
(ข) รถทีม่ ี ๒ เพลำ ๔ ล้อ ยำง ๖ เส้น ชนิดเพลำที่ ๒ ใช้ยำงคู่ มีน้ ำหนัก
ลงเพลำที่ ๒ เกิน ๑๑,๐๐๐ กิโลกรัม หรือน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกเกิน ๑๕,๐๐๐ กิโลกรัม
(ค) รถที่มี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๖ เส้น ชนิดเพลำที่ ๒ และเพลำที่ ๓ เป็ น
เพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงเดี่ยว มีน้ ำหนักลงเพลำเกิน เพลำละ ๖,๕๐๐ กิโลกรัม
หรือมีน้ ำหนักลงเพลำคู่ทำ้ ยเกิน ๑๓,๐๐๐ กิโลกรัม หรือน้ำหนักรถรวมน้ ำหนักบรรทุกเกิน
๑๘,๐๐๐ กิโลกรัม
(ง) รถที่มี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๑๐ เส้น ชนิดเพลำที่ ๒ และเพลำที่ ๓ เป็ น
เพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ย ำงคู่ มีน้ ำ หนัก ลงเพลำเกิน เพลำละ ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม
หรือมีน้ ำหนักลงเพลำคู่ทำ้ ยเกิน ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือน้ำหนักรถรวมน้ ำหนักบรรทุกเกิน
๒๕,๐๐๐ กิโลกรัม
(จ) รถที่มี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๖ เส้น ชนิดเพลำที่ ๑ และเพลำที่ ๒ เป็ น
เพลำหน้ำ ใช้ยำงเดีย่ วและเพลำที่ ๓ ใช้ยำงเดีย่ ว มีน้ำหนักลงเพลำที่ ๓ เกิน ๗,๐๐๐ กิโลกรัม
หรือน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกเกิน ๑๘,๐๐๐ กิโลกรัม
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(ฉ) รถที่มี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๘ เส้น ชนิดเพลำที่ ๑ และเพลำที่ ๒ เป็ น
เพลำหน้ำ ใช้ยำงเดี่ยวและเพลำที่ ๓ ใช้ยำงคู่ มีน้ ำหนักลงเพลำที่ ๓ เกิน ๑๑,๐๐๐ กิโลกรัม
หรือน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกเกิน ๒๑,๐๐๐ กิโลกรัม
(ช) รถที่มี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๘ เส้น ชนิดเพลำที่ ๒ และเพลำที่ ๓ เป็ น
เพลำคู่ (TANDEM AXLE) เพลำคู่ทำ้ ยเพลำใดเพลำหนึ่งใช้ยำงเดีย่ ว อีกเพลำหนึ่งใช้ยำงคู่
มีน้ ำหนัก ลงเพลำคู่ท้ำยเกิน ๑๖,๕๐๐ กิโลกรัม หรือน้ ำหนักรถรวมน้ ำหนักบรรทุกเกิน
๒๑,๕๐๐ กิโลกรัม
(ซ) รถที่มี ๔ เพลำ ๘ ล้อ ยำง ๘ เส้น ชนิดเพลำที่ ๑ และเพลำที่ ๒ เป็ น
เพลำหน้ำ ใช้ยำงเดี่ยวและชนิดเพลำที่ ๓ และเพลำที่ ๔ เป็ นเพลำคู่ (TANDEM AXLE)
ใช้ยำงเดีย่ ว มีน้ำหนักลงเพลำเกินเพลำละ ๖,๕๐๐ กิโลกรัม หรือมีน้ำหนักลงเพลำคู่ทำ้ ยเกิน
๑๓,๐๐๐ กิโลกรัม หรือน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกเกิน ๒๓,๐๐๐ กิโลกรัม
(ฌ) รถทีม่ ี ๔ เพลำ ๘ ล้อ ยำง ๑๒ เส้น ชนิดเพลำที่ ๑ และเพลำที่ ๒ เป็ น
เพลำหน้ำ ใช้ยำงเดีย่ ว และชนิดเพลำที่ ๓ และเพลำที่ ๔ เป็ นเพลำคู่ (TANDEM AXLE)
ใช้ยำงคู่ มีน้ ำหนักลงเพลำเกินเพลำละ ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือมีน้ ำหนักลงเพลำคู่ทำ้ ยเกิน
๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกเกิน ๓๐,๐๐๐ กิโลกรัม
(๒) รถชนิดรถลำกจูงและรถกึง่ พ่วง (SEMI - TRAILER)
(ก) ตัวรถลำกจูงมีน้ ำหนักลงเพลำหรือน้ ำหนักรถรวมน้ ำหนักบรรทุกเกินกว่ำ
ทีก่ ำหนดไว้สำหรับรถแต่ละประเภทใน (๑)
(ข) ตัวรถกึง่ พ่วง มีน้ำหนักลงเพลำดังนี้
๑. ชนิ ด เพลำเดี่ย วใช้ย ำงเดี่ย ว ยำง ๒ เส้น มีน้ ำหนั ก ลงเพลำ เกิน
๗,๐๐๐ กิโลกรัม
๒. ชนิ ด เพลำเดี่ ย วใช้ ย ำงคู่ ยำง ๔ เส้ น มี น้ ำ หนั ก ลงเพลำ เกิ น
๑๑,๐๐๐ กิโลกรัม
๓. ชนิดเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงเดี่ยว ยำง ๔ เส้น มีน้ ำหนัก
ลงเพลำเกินเพลำละ ๖,๕๐๐ กิโลกรัม หรือน้ำหนักลงเพลำรวมเกิน ๑๓,๐๐๐ กิโลกรัม
๔. ชนิด เพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ย ำงคู่ ยำง ๘ เส้น มีน้ ำหนัก
ลงเพลำเกินเพลำละ ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือน้ำหนักลงเพลำรวมเกิน ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม
๕. ชนิดสำมเพลำ (TRIDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ ยำง ๑๒ เส้น มีน้ ำหนัก
ลงเพลำเกินเพลำละ ๘,๕๐๐ กิโลกรัม หรือน้ ำหนักลงเพลำรวมเกิน ๒๕,๕๐๐ กิโลกรัม
และระยะห่ำงระหว่ำงสลักพ่วง (KING PIN) กับศูนย์กลำงของเพลำที่ ๑ ของตัวรถกึง่ พ่วง
น้อยกว่ำ ๘ เมตร

๒๐๖
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ถนน

(๓) รถชนิดรถลำกจูงและรถพ่วง (FULL TRAILER)
(ก) ตัวรถลำกจูงมีน้ำหนักลงเพลำหรือน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกเกินกว่ำ
ทีก่ ำหนดไว้สำหรับรถแต่ละประเภทใน (๒)
(ข) ตัวรถพ่วงชนิดไม่เกิน ๒ เพลำ มีน้ำหนักลงเพลำดังนี้
๑. ชนิดเพลำหน้ำและเพลำท้ำยเป็ นเพลำเดีย่ วใช้ยำงเดีย่ ว ยำง ๔ เส้น
มีน้ำหนักลงเพลำเกินเพลำละ ๗,๐๐๐ กิโลกรัม
๒. ชนิดเพลำหน้ำและเพลำท้ำยเป็ นเพลำเดี่ยวใช้ยำงคู่ ยำง ๘ เส้น
มีน้ำหนักลงเพลำเกินเพลำละ ๑๑,๐๐๐ กิโลกรัม และระยะห่ำงระหว่ำงศูนย์กลำงเพลำหน้ำ
กับศูนย์กลำงเพลำหลังน้อยกว่ำ ๔.๓๐ เมตร
ข้อ ๗ รถชนิ ด รถลำกจู ง และรถพ่ ว ง (FULL TRAILER) ต้ อ งประกอบด้ว ย
รถลำกจูง ๑ คัน และตัวรถพ่วง ๑ คัน เท่ำนัน้ จะพ่วงรถอื่นใดอีกไม่ได้
ผู้ ข ับ ขี่ ร ถชนิ ด รถลำกจู ง และรถกึ่ ง พ่ ว ง (SEMI - TRAILER) หรือ รถพ่ ว ง
(FULL TRAILER) ต้องจัดให้มกี ำรยึดตูค้ อนเทนเนอร์ให้ตดิ แน่นกับตัวรถ
ข้อ ๘ ห้ำมมิให้หยุดหรือจอดรถในทำงพิเศษ เว้นแต่บริเวณทีม่ ปี ้ ำยอนุ ญำตให้
จอดรถชัวครำว
่
หรือในกรณีทร่ี ถขัดข้องหรือเกิดอุบตั เิ หตุ
ในกรณีทร่ี ถขัดข้องหรือเกิดอุบตั เิ หตุ ผูข้ บั รถต้องแจ้งให้ศูนย์ควบคุม ทำงพิเศษ
ทรำบทันที
ข้อ ๙ ห้ำมมิให้กลับรถหรือถอยหลังรถในทำงพิเศษ
ข้อ ๑๐ ระเบีย บนี้ ม ิใ ห้ใ ช้บ งั คับ แก่ร ถของกำรทำงพิเ ศษแห่ง ประเทศไทย
รถเจ้ำพนักงำนตำรวจในขณะปฏิบตั หิ น้ำที่ และรถทีไ่ ด้รบั อนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนจรำจร
ในทำงพิเศษ
ประกำศ ณ วันที่ ๓ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๕
มณเฑียร กุลธำรง
รองผูว้ ่ำกำรฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำร กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย
ในฐำนะเจ้ำพนักงำนจรำจรในทำงพิเศษ

๒๐๗
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ถนน

ข้อบังคับเจ้ำพนักงำนจรำจรในทำงพิเศษ
เรื่อง กำรห้ำมรถบรรทุกน้ำมันตัง้ แต่ ๖ ล้อขึน้ ไป และรถพ่วงเดินในทำงพิเศษเฉลิมมหำนคร
ทำงพิเศษศรีรชั ทำงพิเศษฉลองรัช และทำงพิเศษศรีรชั - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร
ระหว่ำงเวลำทีก่ ำหนด
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็ นกำรสมควรปรับปรุงข้อบังคับเจ้ำพนักงำนจรำจรในทำงพิเศษ เรื่อง
กำรห้ำมรถบรรทุกน้ ำมันตัง้ แต่ ๖ ล้อขึน้ ไป และรถพ่วงเดินในทำงพิเศษเฉลิมมหำนคร
ทำงพิเศษศรีรชั และทำงพิเศษฉลองรัช ระหว่ำงเวลำทีก่ ำหนด พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้สอดคล้องกับ
กำรดำเนินงำนในปั จจุบนั และเพื่อควำมปลอดภัยและสะดวกต่อกำรจรำจรในทำงพิเศษ
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๓๙ แห่งพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ประกอบมำตรำ ๔๒ และมำตรำ ๔๓ แห่งพระรำชบัญญัตกิ ำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐ รองผู้ว่ ำ กำรฝ่ ำยปฏิบ ัติก ำร กำรทำงพิเศษแห่ ง ประเทศไทย ในฐำนะ
เจ้ำพนักงำนจรำจรในทำงพิเศษตำมประกำศกระทรวงคมนำคม เรื่อง แต่งตัง้ พนักงำน
เพื่อปฏิบตั ิหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจรำจรในทำงพิเศษ ลงวันที่ ๒๔ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๓
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับ นี้ เรีย กว่ำ “ข้อบังคับ เจ้ำพนัก งำนจรำจรในทำงพิเศษ เรื่ อ ง
กำรห้ำมรถบรรทุ กน้ ำมันตัง้ แต่ ๖ ล้อขึ้นไป และรถพ่ วงเดินในทำงพิเศษเฉลิมมหำนคร
ทำงพิ เศษศรี ร ั ช ทำงพิ เศษฉลองรั ช และทำงพิ เศษศรี ร ั ช - วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหำนคร ระหว่ำงเวลำทีก่ ำหนด พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒๑๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำ
เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ย กเลิก ข้อ บัง คับ เจ้ำ พนั ก งำนจรำจรในทำงพิเศษ เรื่อ ง กำรห้ำ ม
รถบรรทุ ก น้ ำ มั น ตั ง้ แต่ ๖ ล้ อ ขึ้ น ไป และรถพ่ ว งเดิ น ในทำงพิ เ ศษเฉลิม มหำนคร
ทำงพิเศษศรีรชั และทำงพิเศษฉลองรัช ระหว่ำงเวลำทีก่ ำหนด พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๒

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๑๘๓ ง/หน้ำ ๕/๒๑ สิงหำคม ๒๕๕๙
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ข้อ ๔ กำรกำหนดห้ำมรถบรรทุกน้ ำมันเชือ้ เพลิง (น้ำมันใส) ตัง้ แต่ ๖ ล้อขึน้ ไป
เดินในทำงพิเศษเฉลิมมหำนคร ทำงพิเศษศรีรชั ทำงพิเศษฉลองรัช และทำงพิเศษศรีรชั วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร ให้เป็ นไปตำมลักษณะหรือชนิดของรถ ดังต่อไปนี้
๔.๑ ห้ำมรถบรรทุกน้ ำมันเชื้อเพลิง (น้ ำมันใส) ตัง้ แต่ ๖ ล้อขึน้ ไป เดินในทำง
พิเศษเฉลิมมหำนคร ทำงพิเศษศรีรชั ทำงพิเศษฉลองรัช และทำงพิเศษศรีรชั – วงแหวน
รอบนอกกรุงเทพมหำนคร ระหว่ำงเวลำ ๐๖.๐๐ - ๒๒.๐๐ นำฬิกำ ทุกวันเว้นวันหยุดรำชกำร
๔.๒ ห้ำมรถบรรทุกน้ ำมันเชือ้ เพลิง (น้ ำมันใส) ชนิดกึ่งพ่วง เดินในทำงพิเศษ
เฉลิมมหำนคร ทำงพิเศษศรีรชั ทำงพิเศษฉลองรัช และทำงพิเศษศรีรชั - วงแหวนรอบ
นอกกรุงเทพมหำนคร ระหว่ำงเวลำ ๐๕.๐๐ - ๒๒.๐๐ นำฬิกำ ทุกวัน
๔.๓ ห้ำมรถบรรทุกน้ ำมันเชือ้ เพลิง (น้ ำมันใส) ชนิดพ่วงสองตอน เดินในทำงพิเศษ
เฉลิมมหำนคร ทำงพิเศษศรีรชั ทำงพิเศษฉลองรัช และทำงพิเศษศรีรชั - วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหำนคร ระหว่ำงเวลำ ๐๕.๐๐ - ๒๒.๐๐ นำฬิกำ ทุกวัน
ข้อ ๕ ห้ำมรถบรรทุกน้ ำมันอุตสำหกรรม (น้ ำมันเตำ) ตัง้ แต่ ๖ ล้อขึ้นไป และ
รถพ่วงเดินในทำงพิเศษเฉลิมมหำนคร ทำงพิเศษศรีรชั ทำงพิเศษฉลองรัช และทำงพิเศษศรีรชั
- วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร ระหว่ำงเวลำ ๐๖.๐๐ - ๐๙.๐๐ นำฬิกำ และระหว่ำง
เวลำ ๑๖.๐๐ - ๒๒.๐๐ นำฬิกำ ทุกวันเว้นวันหยุดรำชกำร
ข้อ ๖ ห้ำมรถบรรทุกน้ำมันประเภทอื่น เช่น น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันพืช น้ำยำเคมี
น้ ำ มัน ดิบ เป็ น ต้น ตัง้ แต่ ๖ ล้อ ขึน้ ไป และรถพ่ว งเดิน ในทำงพิเ ศษเฉลิม มหำนคร
ทำงพ เิ ศษ ศรีร ชั ทำงพ เิ ศ ษฉลองรัช และทำงพิ เ ศษศรี ร ัช - วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหำนคร ระหว่ำงเวลำ ๐๖.๐๐ - ๑๐.๐๐ นำฬิกำ และระหว่ำงเวลำ ๑๕.๐๐ - ๒๑.๐๐
นำฬิกำ ทุกวันเว้นวันหยุดรำชกำร
ข้อ ๗ ข้อ บัง คับ นี้ มิให้ ใช้บ ัง คับ แก่ ร ถของกำรทำงพิเศษแห่ ง ประเทศไทย
รถเจ้ำพนักงำนตำรวจในขณะปฏิบตั หิ น้ำที่ และรถทีไ่ ด้รบั อนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนจรำจร
ในทำงพิเศษ
ประกำศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ดำเกิง ปำนขำ
รองผูว้ ่ำกำรฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำร กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย
ในฐำนะเจ้ำพนักงำนจรำจรในทำงพิเศษ

๒๐๙
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ข้อบังคับเจ้ำพนักงำนจรำจรในทำงพิเศษ
เรื่อง กำรห้ำมรถบรรทุก ๖ ล้อ รถบรรทุกตัง้ แต่ ๑๐ ล้อขึน้ ไป และรถพ่วงเดินในทำงพิเศษ
เฉลิมมหำนคร ทำงพิเศษศรีรชั ทำงพิเศษฉลองรัช ทำงพิเศษอุดรรัถยำ
และทำงพิเศษศรีรชั – วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหำนคร ระหว่ำงเวลำทีก่ ำหนด
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เ ป็ น กำรสมควรปรับ ปรุง ข้อ บัง คับ เจ้ำ พนัก งำนจรำจรในทำงพิเ ศษ
เรื่อง กำรห้ำมรถบรรทุก ๖ ล้อ รถบรรทุกตัง้ แต่ ๑๐ ล้อขึน้ ไป และรถพ่วงเดินในทำงพิเศษ
เฉลิมมหำนคร ทำงพิเศษศรีรชั ทำงพิเศษฉลองรัช และทำงพิเศษอุ ดรรัถยำ ระหว่ำง
เวลำที่กำหนด พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้สอดคล้องกับกำรดำเนินงำนในปั จจุบนั และเพื่อควำม
ปลอดภัยและสะดวกต่อกำรจรำจรในทำงพิเศษ
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๓๙ แห่งพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ประกอบมำตรำ ๔๒ และมำตรำ ๔๓ แห่งพระรำชบัญญัตกิ ำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐ รองผู้ว่ ำ กำรฝ่ ำยปฏิบ ัติก ำร กำรทำงพิเศษแห่ ง ประเทศไทย ในฐำนะ
เจ้ำพนักงำนจรำจรในทำงพิเศษตำมประกำศกระทรวงคมนำคม เรื่อง แต่งตัง้ พนักงำน
เพื่อปฏิบตั ิหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจรำจรในทำงพิเศษ ลงวันที่ ๒๔ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๓
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับ นี้ เรีย กว่ำ “ข้อบังคับ เจ้ำพนัก งำนจรำจรในทำงพิเศษ เรื่อ ง
กำรห้ำมรถบรรทุก ๖ ล้อ รถบรรทุกตัง้ แต่ ๑๐ ล้อขึ้นไป และรถพ่วงเดินในทำงพิเศษ
เฉลิมมหำนคร ทำงพิเศษศรีรชั ทำงพิเศษฉลองรัช ทำงพิเศษอุดรรัถยำ และทำงพิเศษศรีรชั
- วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหำนคร ระหว่ำงเวลำทีก่ ำหนด พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒๑๓ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำ
เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ย กเลิก ข้อ บัง คับ เจ้ำ พนั ก งำนจรำจรในทำงพิเศษ เรื่อ ง กำรห้ำ ม
รถบรรทุก ๖ ล้อ รถบรรทุก ตัง้ แต่ ๑๐ ล้อ ขึน้ ไป และรถพ่ว งเดิน ในทำงพิเศษเฉลิม
มหำนคร ทำงพิเศษศรีร ชั ทำงพิเศษฉลองรัช และทำงพิเศษอุดรรัถ ยำ ระหว่ำงเวลำ
ทีก่ ำหนด พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๓

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๑๘๓ ง/หน้ำ ๗/๒๑ สิงหำคม ๒๕๕๙

๒๑๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ข้อ ๔ ห้ำมรถบรรทุก ๖ ล้อ เดินในทำงพิเศษเฉลิมมหำนคร ทำงพิเศษศรีรชั
ทำงพิ เศษฉลองรัช ทำงพิเศษอุ ด รรัถ ยำ และทำงพิเศษศรีร ัช - วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหำนคร ระหว่ำงเวลำ ๐๖.๐๐ - ๐๙.๐๐ นำฬิกำ และระหว่ำงเวลำ ๑๖.๐๐ - ๒๐.๐๐
นำฬิกำ ทุกวันเว้นวันหยุดรำชกำร
ข้อ ๕ ห้ำมรถบรรทุกตัง้ แต่ ๑๐ ล้อขึน้ ไป และรถพ่วงเดินในทำงพิเศษเฉลิมมหำนคร
ทำงพิ เ ศษศรีร ัช ทำงพิ เ ศษฉลองรัช ทำงพิ เศษอุ ด รรัถ ยำ และทำงพิ เศษศรีร ัช วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร ระหว่ำงเวลำ ๐๖.๐๐ - ๐๙.๐๐ นำฬิกำ และระหว่ำงเวลำ
๑๕.๐๐ - ๒๑.๐๐ นำฬิกำ ทุกวันเว้นวันหยุดรำชกำร
ข้อ ๖ ข้อบังคับนี้มใิ ห้ใช้บงั คับแก่รถบรรทุกของกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย
รถเจ้ำพนักงำนตำรวจในขณะปฏิบตั หิ น้ำที่ และรถทีไ่ ด้รบั อนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนจรำจร
ในทำงพิเศษ
ประกำศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ดำเกิง ปำนขำ
รองผูว้ ่ำกำรฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำร กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย
ในฐำนะเจ้ำพนักงำนจรำจรในทำงพิเศษ

๒๑๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ข้อบังคับเจ้ำพนักงำนจรำจรในทำงพิเศษ
เรื่อง กำรห้ำมรถบรรทุกวัตถุอนั ตรำยเดินในทำงพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็ นกำรสมควรปรับปรุงข้อบังคับเจ้ำพนักงำนจรำจรในทำงพิเศษ เรื่อง
กำรห้ ำ มรถบรรทุ ก วัต ถุ อ ัน ตรำยเดิน ในทำงพิ เ ศษ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ ส อดคล้ อ งกับ
กำรดำเนินงำนในปั จจุบนั และเพื่อควำมปลอดภัยและสะดวกต่อกำรจรำจรในทำงพิเศษ
อำศัย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๓๙ แห่ งพระรำชบัญ ญั ติ จรำจรทำงบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบมำตรำ ๔๒ และมำตรำ ๔๓ แห่งพระรำชบัญญัติกำรทำงพิเศษ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ รองผู้ว่ำกำรฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย
ในฐำนะเจ้ำพนักงำนจรำจรในทำงพิเศษตำมประกำศกระทรวงคมนำคม เรื่อง แต่ งตัง้
พนักงำนเพื่อปฏิบตั หิ น้ำทีเ่ กีย่ วกับกำรจรำจรในทำงพิเศษ ลงวันที่ ๒๔ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๓
จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับ นี้ เรีย กว่ำ “ข้อบังคับ เจ้ำพนัก งำนจรำจรในทำงพิเศษ เรื่อ ง
กำรห้ำมรถบรรทุกวัตถุอนั ตรำยเดินในทำงพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒๑๔ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำ
เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ย กเลิก ข้อ บัง คับ เจ้ำ พนั ก งำนจรำจรในทำงพิเศษ เรื่อ ง กำรห้ำ ม
รถบรรทุกวัตถุอนั ตรำยเดินในทำงพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๔ วัต ถุ อ ัน ตรำยที ่ต ้อ งมีก ำรควบคุ ม กำรขนส่ง ในทำงพิเ ศษตำม
ข้อ บัง คับ เจ้ำพนัก งำนจรำจรในทำงพิเศษฉบับ นี้ หมำยถึง วัต ถุ อ ัน ตรำยที่อ อกตำม
ควำมในมำตรำ ๔ และเป็ นวัต ถุ อ ั น ตรำยที่ มี ก ำรควบคุ ม ตำมมำตรำ ๑๘ แห่ ง
พระรำชบัญ ญั ติ ว ัต ถุ อ ัน ตรำย พ.ศ. ๒๕๓๕ และท ำกำรขนส่ ง ตำมพระรำชบัญ ญั ติ
กำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เฉพำะทีร่ ะบุไว้ในบัญชีแนบท้ำยข้อบังคับฉบับนี้

๑๔

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๑๘๓ ง/หน้ำ ๙/๒๑ สิงหำคม ๒๕๕๙

๒๑๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ข้อ ๕ ห้ำมรถซึ่งบรรทุกวัตถุอนั ตรำยที่ไม่ปฏิบตั ิตำมพระรำชบัญญัติกำรขนส่ง
ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ว่ำด้วยกำรขนส่งวัตถุอนั ตรำย
ทำงบกเดินในทำงพิเศษ
ข้อ ๖ ห้ำมรถซึ่งบรรทุกวัตถุอนั ตรำยที่ไม่แจ้งเส้นทำง วันเวลำ และประเภท
ของวัตถุอนั ตรำยทีจ่ ะบรรทุกให้กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทยทรำบล่วงหน้ำ เดินในทำง
พิเศษ
ข้อ ๗ ห้ำมรถซึ่งบรรทุกวัตถุอนั ตรำยเดินในทำงพิเศษศรีรชั ช่วงตั ้งแต่ทำง
แยกต่ำงระดับพญำไท ถึงถนนงำมวงศ์วำน ตลอดเวลำ
ข้อ ๘ ห้ำ มรถซึ ่ง บรรทุก วัต ถุอ นั ตรำยเดิน ในทำงพิเ ศษเฉลิม มหำนคร
ทำงพ เิ ศษ ศรีร ชั ทำงพิ เ ศษฉลองรัช และทำงพิ เ ศษศรี ร ัช - วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหำนคร ระหว่ ำงเวลำ ๐๕.๐๐ - ๐๙.๐๐ นำฬิกำ และระหว่ำงเวลำ ๑๕.๐๐ ๒๑.๐๐ นำฬิกำ ทุกวัน เว้นแต่ รถบรรทุก น้ ำ มัน ให้เป็ น ไปตำมข้อ บัง คับ เจ้ำ พนัก งำน
จรำจรในทำงพิเ ศษ เรื่อ ง กำรห้ำ มรถบรรทุก น้ ำ มัน ตัง้ แต่ ๖ ล้อขึ้น ไป และรถพ่ ว ง
เดินในทำงพิเศษเฉลิมมหำนคร ทำงพิเศษศรีรชั ทำงพิเศษฉลองรัช และทำงพิเศษศรีรชั
- วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร ระหว่ำงเวลำทีก่ ำหนด พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๙ ห้ำ มรถซึ ่ง บรรทุก วัต ถุอ นั ตรำยเดิน ในทำงพิเ ศษเฉลิม มหำนคร
ทำงพิเ ศษ ศรีร ชั ทำงพ เิ ศษฉลองรัช และทำงพ เิ ศษศรีร ชั - วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหำนคร เกินชัวโมงละ
่
๖๐ กิโลเมตร และในทำงพิเศษบูรพำวิถี ทำงพิเศษอุดรรัถยำ
และทำงพิเศษกำญจนำภิเษก (บำงพลี - สุขสวัสดิ)์ เกินชัวโมงละ
่
๗๐ กิโลเมตร
ข้อ ๑๐ ข้อบังคับนี้มใิ ห้ใช้บงั คับแก่รถซึ่งบรรทุกวัตถุอนั ตรำยที่ใช้ในรำชกำร
ตำรวจ หรือรำชกำรทหำร และรถซึง่ บรรทุกวัตถุอนั ตรำยทีไ่ ด้รบั อนุญำตจำกเจ้ำพนักงำน
จรำจรในทำงพิเศษ
ประกำศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ดำเกิง ปำนขำ
รองผูว้ ่ำกำรฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำร กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย
ในฐำนะเจ้ำพนักงำนจรำจรในทำงพิเศษ

๒๑๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

๒๑๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

๒๑๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

๒๑๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ข้อบังคับเจ้ำพนักงำนจรำจรในทำงพิเศษ
เรื่อง กำรห้ำมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
ทีม่ นี ้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกเกินกว่ำทีก่ ำหนด เดินในทำงพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๕๖
เพื่อควำมสะดวกและปลอดภัยในกำรจรำจรในทำงพิเศษ อำศัยอำนำจตำมควำม
ในมำตรำ ๑๓๙ (๑) แห่งพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบมำตรำ ๔๒
และมำตรำ ๔๓ แห่งพระรำชบัญญัตกิ ำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็ น
กฎหมำยที่มีบ ทบัญ ญัติบ ำงประกำรเกี่ย วกับ กำรจ ำกัด สิท ธิแ ละเสรีภ ำพของบุ ค คล
ซึง่ มำตรำ ๒๙ และมำตรำ ๓๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัตใิ ห้กระทำได้
โดยอำศัยอำนำจตำมบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำย รองผูว้ ่ำกำรฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำร กำรทำงพิเศษ
แห่งประเทศไทย ในฐำนะเจ้ำพนักงำนจรำจรในทำงพิเศษ ตำมประกำศกระทรวงคมนำคม
เรื่อง แต่ งตัง้ พนักงำนเพื่อปฏิบ ัติห น้ ำที่เกี่ยวกับกำรจรำจรในทำงพิเศษ ลงวัน ที่ ๒๔
กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงออกข้อบังคับ ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อ บังคับ นี้ เรีย กว่ ำ “ข้อ บัง คับ เจ้ำพนัก งำนจรำจรในทำงพิเศษ เรื่อ ง
กำรห้ำมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่มนี ้ ำหนักรถรวมน้ ำหนักบรรทุกเกินกว่ำที่กำหนด
เดินในทำงพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒๑๕ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำ
เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ห้ำมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ทีม่ นี ้ ำหนักรถไม่ เกิน ๑,๖๐๐ กิโลกรัม
ทีม่ นี ้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกเกิน ๔,๐๐๐ กิโลกรัม เดินในทำงพิเศษ
ข้อ ๔ ข้อ บัง คับ นี้ ม ิใ ห้ใ ช้บ ัง คับ แก่ร ถของกำรทำงพิเ ศษแห่ง ประเทศไทย
รถเจ้ำพนักงำนตำรวจในขณะปฏิบตั หิ น้ำที่ และรถทีไ่ ด้รบั อนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนจรำจร
ในทำงพิเศษ
ประกำศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๖
สินธพ สิรสิ งิ ห
รองผูว้ ่ำกำรฝ่ ำยปฏิบตั กิ ำร กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย
ในฐำนะเจ้ำพนักงำนจรำจรในทำงพิเศษ
๑๕

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๑๖๖ ง/หน้ำ ๖๑/๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๕๖

๒๑๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ประกำศของคณะปฏิวตั ิ
ฉบับที่ ๔๔๑
โดยทีป่ รำกฏว่ำได้มบี ุคคลทีเ่ ห็นประโยชน์ตนโดยเฉพำะได้เข้ำไปปลูกปั กทีอ่ ยู่อำศัย
หรือ ที่ตัง้ ท ำกำรค้ำในที่ซ่ึงเป็ นทำงสัญ จรของประชำชนหรือ ที่ป ระชำชนใช้ป ระโยชน์
ร่ ว มกัน อัน เป็ นสำธำรณสมบัติ ข องแผ่ น ดิน เป็ นเหตุ ใ ห้ เกิด ควำมเดือ นร้อ นร ำคำญ
ขัดขวำงกำรจรำจรของประชำชน หรือทำให้เกิดควำมสกปรกรกรุงรัง เป็ นบ่อเกิดแห่งเชือ้ โรค
เป็ น อุ ป สรรคขัด ขวำงควำมเจริญ ของบ้ำนเมือ ง พฤติก ำรณ์ ด ังกล่ ำวนี้ ได้ เกิด ขึ้น และ
ยังเป็ นอยู่ในสถำนที่ห ลำยแห่ ง พนักงำนเจ้ำหน้ ำที่ไม่ อำจจัดให้เป็ น ที่เรียบร้ อ ยไปได้
เพรำะปรำศจำกอ ำนำจที่จ ะด ำเนิ น กำรโดยเฉี ย บขำดตำมควร คณะปฏิว ัติ เห็น ว่ ำ
เพื่อประโยชน์ของประชำชนโดยส่วนรวม และควำมเจริญของบ้ำนเมือง สมควรให้อำนำจแก่
พนักงำนเจ้ำหน้ำทีเ่ พื่อดำเนินกำรขจัดควำมไม่เรียบร้อยนัน้ ให้หมดสิน้ ไป
หัวหน้ำคณะปฏิวตั จิ งึ มีคำสัง่ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๒ ในกรณีทป่ี รำกฏว่ำได้มกี ำรปลูกสร้ำงอำคำรหรือปลูกปั กสิง่ ใด ๆ ลงใน
ทีด่ นิ ในแม่น้ ำลำคลอง อันเป็ นทำงสัญจรของประชำชนหรือเป็ นทีป่ ระชำชนใช้ประโยชน์
ร่วมกันหรือรุกล้ำเข้ำไปในที่ดงั กล่ำว ให้พ นักงำนเจ้ำหน้ำทีซ่ ่งึ มีอำนำจหน้ำที่ดูแลรักษำ
สำธำรณสมบัติของแผ่ นดิน รำยงำนต่ อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแห่ งจังหวัดซึ่งสถำนที่นัน้
ตัง้ อยู่ และให้ผวู้ ่ำรำชกำรจังหวัดไปตรวจสถำนทีน่ นั ้ ๆ ถ้ำผูว้ ่ำรำชกำรจังหวัดตรวจแล้ว
เห็นว่ำสถำนที่ซ่งึ ปลูกสร้ำงอำคำรหรือปลูกปั กสิง่ ใด ๆ ลง เป็ นที่ดนิ หรือแม่น้ ำ ลำคลอง
อันเป็ นทำงสัญจรของประชำชนหรือเป็ นทีป่ ระชำชนใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยแน่ ชดั ปรำศจำก
สงสัย ก็ให้ผวู้ ่ำรำชกำรจังหวัดมีอำนำจออกคำสังเป็
่ นหนังสือแจ้งให้บุคคลผูเ้ ป็ นเจ้ำของ
หรือผู้ครอบครองอำคำรหรือสิง่ ปลูกปั กนัน้ ให้ร้อื ถอนไปให้พ้นที่อนั เป็ นสำธำรณสมบัติ
ของแผ่นดิน หรือในกรณีท่ไี ม่ปรำกฏตัวผู้เป็ นเจ้ำของหรือผู้ครอบครอง ก็ให้ปิดคำสังนั
่ น้ ไว้
๑

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๗๖/ตอนที่ ๖/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๑/๑๑ มกรำคม ๒๕๐๒
ที่ดิน ที่อุ ทิศ ให้เป็ น ที่ส ำธำรณประโยชน์ เพื่อ ใช้ป ระโยชน์ ร่ว มกัน แม้ว่ำ รัฐจะยังไม่ เข้ำ
ใช้ประโยชน์ ที่ดนิ แปลงดังกล่ ำวย่ อมเป็ นที่สำธำรณประโยชน์ แล้ว เมื่อมีกำรบุกรุกก่อสร้ำงอำคำรในที่ดิน
ดังกล่ำว ผูว้ ่ำรำชกำรจังหวัดสำมำรถออกคำสังให้
่ ร้อื ถอนโดยอำศัยอำนำจตำมประกำศของคณะปฏิวตั ิ
ฉบับที่ ๔๔ ที่มเี จตนำรมณ์ บงั คับมิให้ผู้ใดก่อสร้ำงอำคำรหรือสิง่ ใดลงในที่ดนิ ที่ประชำชนใช้ประโยชน์
ร่ว มกัน โดยไม่จำเป็ น ต้อ งดำเนิน กำรตำมพระรำชบัญ ญัติค วบคุ มอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่ อ ย่ ำงใด
(ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๔๓๖/๒๕๔๔)
๒

๒๑๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ณ อำคำรหรือ สิง่ ปลูก สร้ำงนัน้ และเมื่อครบกำหนดเวลำสิบ ห้ำวัน นับ แต่ วนั ที่ได้ออก
ค ำสัง่ นั น้ แล้ว ยัง ไม่ มีก ำรรื้อ ถอนอำคำรหรือ สิ่ง ปลู ก สร้ ำ งนั น้ ออกไป ก็ให้ พ นั ก งำน
เจ้ำหน้ ำ ที่ผู้มีห น้ ำ ที่ดู แ ลรัก ษำสำธำรณสมบัติข องแผ่ น ดิน จัด กำรรื้ อ ถอนอำคำรหรือ
สิง่ ปลูก สร้ำงนัน้ ได้ ในกำรนี้ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ ำที่มีอำนำจขำยโดยวิธีท่เี ห็นสมควร
ซึ่งทรัพย์สนิ ที่ร้อื ถอนหรืออยู่ในอำคำรหรือสิง่ ปลูกสร้ำงนัน้ และให้นำควำมในประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ มำตรำ ๑๓๒๗ มำใช้บงั คับแก่เงินทีข่ ำยทรัพย์สนิ นัน้ ได้โดย
อนุโลม
ข้อ ๒ ในกรณี ท่ีปรำกฏว่ำได้มีก ำรติดตัง้ หรือวำงหรือทอดทิ้งสิง่ ใด ๆ ไว้ใน
ทำงสัญจรของประชำชนหรือในทีซ่ ง่ึ ประชำชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และปรำกฏว่ำได้มเี จ้ำของ
หรือผู้ครอบครองสิง่ นัน้ ๆ ก็ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซ่งึ มีหน้ำที่ดูแลรักษำสำธำรณสมบัติ
ของแผ่นดินแจ้งให้เจ้ำของหรือผูค้ รอบครองขนหรือย้ำยสิง่ นัน้ ๆ ไปให้พน้ ทำงสำธำรณะ
หรือ ที่ซ่ึง ประชำชนใช้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกัน นั น้ เสีย ถ้ ำ ไม่ มีก ำรขนย้ ำ ยไปภำยในเวลำ
อันสมควรก็ดี หรือไม่ป รำกฏตัวเจ้ำของหรือผู้ค รอบครองสิง่ นัน้ ๆ ก็ดี ก็ให้พ นักงำน
เจ้ำหน้ำทีม่ อี ำนำจจัดกำรขนย้ำยและขำยสิง่ นัน้ ๆ เสียได้ โดยวิธที เ่ี ห็นสมควร และให้นำ
ควำมในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิ ชย์ มำตรำ ๑๓๒๗ มำใช้บงั คับแก่เงินที่ขำย
ทรัพย์สนิ นัน้ ได้โดยอนุโลม
ข้อ ๓ ประกำศนี้ไม่ลบล้ำงอำนำจของเจ้ำหน้ ำที่ในกำรดำเนินกำรจับกุมและ
สอบสวนควำมผิดอำญำ ซึ่งได้เกิดขึน้ ในกำรก่อสร้ำงปลูกปั ก ติดตัง้ วำง หรือทอดทิ้ง
สิง่ ใด ๆ ลงในทีด่ งั กล่ำวในข้อ ๑ และข้อ ๒
ข้อ ๔ ประกำศนี้ให้ใช้บงั คับในเขตจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี และสำหรับ
จังหวัดอื่นให้ใช้บงั คับเฉพำะในเขตเทศบำล
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ประกำศ ณ วันที่ ๑๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๐๒
จอมพล สฤษดิ ์ ธนะรัชต์
หัวหน้ำคณะปฏิวตั ิ

๒๑๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน
พระรำชบัญญัติ
รถยนต์
พ.ศ. ๒๕๒๒

ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๒๒
เป็ นปี ท่ี ๓๔ ในรัชกำลปั จจุบนั
พระบำทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหำภูม พิ ลอดุลยเดช มีพ ระบรมรำชโองกำร
โปรดเกล้ำฯ ให้ประกำศว่ำ
โดยทีเ่ ป็ นกำรสมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์
จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขน้ึ ไว้โดยคำแนะนำและ
ยินยอมของสภำนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชำติ ทำหน้ำทีร่ ฐั สภำ ดังต่อไปนี้
มำตรำ ๑ พระรำชบัญญัตนิ ้ีเรียกว่ำ “พระรำชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒”
มำตรำ ๒๑ พระรำชบัญญัตนิ ้ใี ห้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๑๗ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๒๒
เป็ นต้นไป
มำตรำ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ พุทธศักรำช ๒๔๗๓
(๒) พระรำชบัญญัตริ ถยนตร์แก้ไขเพิม่ เติม พุทธศักรำช ๒๔๗๔
(๓) พระรำชบัญญัตริ ถยนตร์แก้ไขเพิม่ เติม พุทธศักรำช ๒๔๗๕
(๔) พระรำชบัญญัตริ ถยนตร์แก้ไขเพิม่ เติม พุทธศักรำช ๒๔๗๗
(๕) พระรำชบัญญัตริ ถยนตร์แก้ไขเพิม่ เติม พุทธศักรำช ๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒)
(๖) พระรำชบัญญัตริ ถยนตร์แก้ไขเพิม่ เติม พุทธศักรำช ๒๔๗๘
(๗) พระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ (ฉบับที่ ๗) พุทธศักรำช ๒๔๗๙
(๘) พระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ (ฉบับที่ ๘) พุทธศักรำช ๒๔๘๑
(๙) พระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ (ฉบับที่ ๙) พุทธศักรำช ๒๔๘๑
(๑๐) พระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ (ฉบับที่ ๑๐) พุทธศักรำช ๒๔๘๔
๑

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๙๖/ตอนที่ ๗๗/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๒๒/๑๒ พฤษภำคม ๒๕๒๒

๒๒๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(๑๑) พระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ (ฉบับที่ ๑๑) พุทธศักรำช ๒๔๘๔
(๑๒) พระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ (ฉบับที่ ๑๒) พุทธศักรำช ๒๔๙๔
(๑๓) พระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๐๒
(๑๔) พระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๐๓
(๑๕) พระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๐๖
(๑๖) พระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๑๒
(๑๗) ประกำศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๐ ลงวันที่ ๑๕ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๑๔
(๑๘) พระรำชกำหนดแก้ไขเพิม่ เติมพระรำชบัญญัติรถยนตร์ พุทธศักรำช ๒๔๗๓
พ.ศ. ๒๕๑๖
(๑๙) พระรำชกำหนดแก้ไขเพิม่ เติมพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ พุทธศักรำช ๒๔๗๓
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๖
(๒๐) พระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๑๗
บรรดำกฎหมำย กฎ ข้อบังคับอื่นในส่วนที่มบี ญ
ั ญัตไิ ว้แล้วในพระรำชบัญญัติน้ี
หรือซึง่ ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระรำชบัญญัตนิ ้ี ให้ใช้พระรำชบัญญัตนิ ้แี ทน
มำตรำ ๔ ในพระรำชบัญญัตนิ ้ี
“รถ” หมำยควำมว่ำ รถยนต์ รถจักรยำนยนต์ รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์
และรถอื่นตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
“รถยนต์” หมำยควำมว่ำ รถยนต์สำธำรณะ รถยนต์บริกำร และรถยนต์สว่ นบุคคล
“รถยนต์สำธำรณะ” หมำยควำมว่ำ
(๑) รถยนต์รบั จ้ำงระหว่ำงจังหวัด ซึง่ ได้แก่รถยนต์รบั จ้ำงบรรทุกคนโดยสำรไม่เกิน
เจ็ดคนทีใ่ ช้รบั จ้ำงระหว่ำงจังหวัด โดยรับส่งคนโดยสำรได้เฉพำะทีน่ ำยทะเบียนกำหนด
(๒) รถยนต์รบั จ้ำง ซึ่งได้แก่ รถยนต์รบั จ้ำงบรรทุ กคนโดยสำรไม่เกิน เจ็ดคน
หรือรถยนต์สำธำรณะอื่นนอกจำกรถยนต์โดยสำรประจำทำง
“รถยนต์บริกำร” หมำยควำมว่ำ รถยนต์บรรทุกคนโดยสำรหรือให้เช่ำซึง่ บรรทุก
คนโดยสำรไม่เกินเจ็ดคน ดังต่อไปนี้
(๑) รถยนต์บ ริก ำรธุร กิจ ซึ่ง ได้แ ก่ร ถยนต์ที่ใ ช้บ รรทุก คนโดยสำรระหว่ำ ง
ท่ำอำกำศยำน ท่ำเรือเดินทะเล สถำนีขนส่งหรือสถำนีรถไฟกับโรงแรมทีพ่ กั อำศัย ทีท่ ำกำร
ของผูโ้ ดยสำร หรือทีท่ ำกำรของผูบ้ ริกำรธุรกิจนัน้
(๒) รถยนต์บ ริก ำรทัศนำจร ซึ่งได้แ ก่รถยนต์ท่ีผู้ป ระกอบธุรกิจเกี่ย วกับกำร
ท่องเทีย่ วใช้รบั ส่งคนโดยสำรเพื่อกำรท่องเทีย่ ว

๒๒๑
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ถนน

(๓) รถยนต์บ ริกำรให้เช่ ำ ซึ่งได้แก่ รถยนต์ท่ีจดั ไว้ให้เช่ ำซึ่ งมิใช่ เป็ น กำรเช่ ำ
เพื่อนำไปรับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรหรือสิง่ ของ
“รถยนต์สว่ นบุคคล” ๒ หมำยควำมว่ำ รถยนต์นงส่
ั ่ วนบุคคล และรถยนต์บรรทุก
ส่วนบุคคล ซึง่ มิได้ใช้ประกอบกำรขนส่งตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก
“รถจักรยำนยนต์” หมำยควำมว่ำ รถทีเ่ ดินด้วยกำลังเครื่องยนต์หรือกำลังไฟฟ้ ำ
และมีลอ้ ไม่เกินสองล้อ ถ้ำมีพ่วงข้ำงมีลอ้ เพิม่ อีกไม่เกินหนึ่งล้อ และให้หมำยควำมรวมถึง
รถจักรยำนทีต่ ดิ เครื่องยนต์ดว้ ย
“รถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคล”๓ หมำยควำมว่ำ รถจักรยำนยนต์ท่มี ไิ ด้ใช้รบั จ้ำง
บรรทุกคนโดยสำร
“รถจักรยำนยนต์สำธำรณะ”๔ หมำยควำมว่ำ รถจักรยำนยนต์ทใ่ี ช้รบั จ้ำงบรรทุก
คนโดยสำรแต่ไม่หมำยรวมถึงรถจักรยำนยนต์ทม่ี พี ่วงข้ำงและรถจักรยำนทีต่ ดิ เครื่องยนต์
“รถพ่วง” หมำยควำมว่ำ รถทีเ่ คลื่อนทีไ่ ปโดยใช้รถอื่นลำกจูง
“รถบดถนน” หมำยควำมว่ำ รถที่ใช้ในกำรบดอัด วัสดุ บ นพื้น ให้แ น่ น และมี
เครื่องยนต์ขบั เคลื่อนในตัวเอง หรือใช้รถอื่นลำกจูง
“รถแทรกเตอร์” หมำยควำมว่ ำ รถที่ มีล้อ หรือ สำยพำน และมีเครื่อ งยนต์
ขับเคลื่อนในตัวเอง เป็ นเครื่องจักรกลขัน้ พืน้ ฐำนในงำนทีเ่ กีย่ วกับกำรขุด ตัก ดัน หรือ
ฉุ ดลำก เป็ นต้น หรือรถยนต์สำหรับลำกจูงซึ่งมิได้ใช้ประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคลตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก
“เจ้ำของรถ” หมำยควำมรวมถึงผูม้ รี ถไว้ในครอบครองด้วย
“ผู้ ต รวจกำร” ๕ หมำยควำมว่ ำ ข้ ำ รำชกำรสัง กั ด กรมกำรขนส่ ง ทำงบก
ซึง่ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมแต่งตัง้ ให้เป็ นผูต้ รวจกำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
“นำยทะเบียน”๖ หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรซึง่ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
แต่งตัง้ ให้เป็ นนำยทะเบียน
๒

มำตรำ ๔ นิ ย ำมคำว่ำ “รถยนต์ส่ ว นบุ ค คล” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญ ญัติร ถยนต์
(ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
๓ มำตรำ ๔ นิ ย ำมค ำว่ ำ “รถจัก รยำนยนต์ ส่ ว นบุ ค คล” เพิ่ม โดยพระรำชบัญ ญั ต ิร ถยนต์
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
๔ มำตรำ ๔ นิ ย ำมค ำว่ ำ “รถจัก รยำนยนต์ ส ำธำรณะ” เพิ่ม โดยพระรำชบัญ ญั ต ิร ถยนต์
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
๕ มำตรำ ๔ นิยำมคำว่ำ “ผูต
้ รวจกำร” เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
๖ มำตรำ ๔ นิยำมคำว่ำ “นำยทะเบียน” แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนตร์ (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๓๐

๒๒๒
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“อธิบดี”๗ หมำยควำมว่ำ อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบก
“รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีผรู้ กั ษำกำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
[คำว่ำ “รถยนต์” “รถจักรยำนยนต์” และ “เครื่องยนต์” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๓
แห่งพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖]
มำตรำ ๕๘ ให้รฐั มนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
และให้มอี ำนำจแต่งตัง้ นำยทะเบียนและผู้ตรวจกำร กับออกกฎกระทรวงกำหนดในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
(๑) ลักษณะ ขนำด หรือกำลังของเครื่องยนต์และของรถทีจ่ ะรับจดทะเบียนเป็ น
รถประเภทต่ ำง ๆ เงื่อนไขกำรเปลี่ยนแปลง ลักษณะ ขนำด หรือกำลังของเครื่องยนต์
และของรถสำหรับรถประเภทดังกล่ำว และกำรแก้ไขเพิม่ เติมทะเบียนรถและใบคู่ม อื
จดทะเบียนรถทีไ่ ด้เปลีย่ นแปลงแล้ว
(๒) เครื่อ งอุป กรณ์สำหรับ รถและกำรใช้เ ครื่อ งอุป กรณ์ด งั กล่ำ ว เช่น โคม
เครื่องมองหลัง แตร เครื่องระงับเสียง ท่อไอเสีย เครื่องสัญญำณไฟ เครื่องปั ดน้ ำฝนและ
เครื่องอุปกรณ์อ่นื ทีจ่ ำเป็ น
(๓) เครื่องสือ่ สำร และกำรใช้เครื่องสือ่ สำรระหว่ำงรถกับศูนย์บริกำรหรือสถำนทีอ่ ่นื
(๔) แผ่นป้ ำยทะเบียนรถ เครื่องหมำยประเภทรถและเครื่องหมำยอื่น รวมทัง้ วิธี
แสดงแผ่นป้ ำยและเครื่องหมำยดังกล่ำว
(๕) สีและเครื่องหมำยสำหรับรถยนต์สำธำรณะ
(๖) น้ ำหนักบรรทุกอย่ำงมำก และจำนวนคนโดยสำรอย่ำงมำก สำหรับรถยนต์
ส่วนบุคคลและรถยนต์สำธำรณะ
(๗) เงื่อนไขในกำรใช้ลอ้ ยำงตัน
(๘) ประเภท ขนำด และน้ำหนักของรถทีจ่ ะไม่ให้เดินบนทำงทีม่ ใิ ช่ทำงหลวง
(๙) เงื่อนไขในกำรใช้รถทีม่ ลี อ้ อย่ำงอื่น นอกจำกล้อยำงเดินบนทำงทีม่ ใิ ช่ทำงหลวง
(๑๐) ประเภทรถทีต่ อ้ งกำหนดอำยุกำรใช้ในเขตทีก่ ำหนด
(๑๑) ประเภทรถทีห่ ำ้ มใช้เดินในเขตทีก่ ำหนด

๗

มำตรำ ๔ นิย ำมคำว่ ำ “อธิบดี” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนตร์ (ฉบับที่ ๗)

พ.ศ. ๒๕๓๐
๘

มำตรำ ๕ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐

๒๒๓
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(๑๒)๙ กำรงดรับจดทะเบียนรถประเภทใดประเภทหนึ่งในเขตทีก่ ำหนด
(๑๓) จำนวนรถยนต์รบั จ้ำงระหว่ำงจังหวัด จังหวัดต้นทำงและจังหวัดปลำยทำง
สำหรับรถยนต์ดงั กล่ำว
(๑๔)๑๐ อัตรำค่ำจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรหรือค่ำบริกำรอื่น สำหรับรถยนต์สำธำรณะ
และรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ
(๑๕)๑๑ เครื่องแต่งกำย เครื่องหมำย ประวัติคนขับรถ บัต รประจำตัวคนขับรถ
และกำรแสดงบัตรประจำตัวคนขับรถยนต์สำธำรณะ รถยนต์บริกำรธุรกิจ รถยนต์บ ริกำร
ทัศนำจร และรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ
(๑๕/๑)๑๒ ข้อกำหนดว่ำด้วยควำมปลอดภัยในกำรรับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำร
(๑๖) หลักสูตรและอุปกรณ์กำรสอนและกำรฝึกหัดขับรถของโรงเรียนฝึกหัดขับรถ
๙

กฎกระทรวงตำมมำตรำ ๕ (๑๒) นัน้ กำหนดได้เพียงสองกรณี คือ ประเภทของรถ และ
เขตที่จะงดรับจดทะเบียน กรณีไม่สำมำรถตีควำมบทบัญญัติดงั กล่ำวให้หมำยควำมรวมไปถึงอำนำจ
ในกำรกำหนด “จำนวนของรถที่จะรับจดทะเบียน” ได้ เพรำะหำกกฎหมำยประสงค์ให้กำรงดรับจดทะเบียน
มีควำมหมำยเช่นเดียวกับกำรกำหนดจำนวนแล้ว ก็น่ำจะใช้ถ้อยคำในลักษณะเดียวกับมำตรำ ๕ (๑๓)
จึงต้องตีควำมว่ำพระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ไม่มคี วำมมุ่งหมำยจะให้มกี ำรกำหนดจำนวน
รถยนต์รบั จ้ำงบรรทุกคนโดยสำรในจังหวัดหนึ่ง ๆ คงประสงค์ให้กำหนดจำนวนรถยนต์รบั จ้ำงระหว่ำง
จังหวัดเท่ำนัน้ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๔๔๕/๒๕๒๘ และ ๔๘๘/๒๕๒๙)
กำรออกกฎกระทรวงงดรับจดทะเบีย นรถประเภทใดประเภทหนึ่ งในเขตที่กำหนดตำม
มำตรำ ๕ (๑๒) จะต้องปรำกฏว่ำได้มกี ำรรับจดทะเบียนรถประเภทนัน้ จนมีจำนวนตำมทีร่ ำชกำรเห็นว่ำ
เพียงพอแล้ว จึงออกกฎกระทรวงงดรับจดทะเบียนรถประเภทนัน้ ได้ รวมไปถึงกรณีท่รี ำชกำรไม่ประสงค์
จะรับจดทะเบียนรถประเภทนัน้ เลย แต่กำรออกกฎกระทรวงโดยกำหนดว่ำให้งดรับจดทะเบียนเมือ่ ได้รบั
จดทะเบียนครบตำมจำนวนทีก่ ำหนด ไม่ใช่กำรออกกฎกระทรวงงดรับจดทะเบียน แต่เป็ นกำรออกกฎกระทรวง
กำหนดจำนวน จึงไม่สำมำรถกระทำได้ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๔๘๘/๒๕๒๙)
๑๐ มำตรำ ๕ (๑๔) แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
รัฐมนตรีสำมำรถอำศัยอำนำจตำมมำตรำ ๕ (๑๔) ออกกฎกระทรวงกำหนดให้เงินทีเ่ รียกเก็บ
เป็ นค่ำจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรหรือเป็ นค่ำบริกำรอื่นก็ได้ ตำมแต่ทจ่ี ะเหมำะสมหรือสอดคล้องกับลักษณะ
กำรประกอบกำรของรถยนต์สำธำรณะ ซึ่งเมือ่ พิจำรณำจำกวัตถุประสงค์และควำมเป็ นมำของกำรออก
กฎกระทรวงตำมมำตรำ ๕ (๑๔) จะเห็น ได้ว่ำ “ค่ำจ้ำงบรรทุกคนโดยสำร” อำจหมำยถึงกำรกำหนด
ค่ำจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรกรณีปกติในอัตรำหนึ่ง และกำหนดค่ำจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรที่มกี ำรอำนวย
ควำมสะดวกเป็ นพิเศษ (เช่น กำรจ้ำงผ่ำนศูนย์บริกำรสื่อสำรหรือกำรจ้ำงจำกสนำมบิน) ในอีกอัตรำหนึ่ง
ก็ได้ ส่วน “ค่ำบริกำรอื่น” หมำยควำมถึงค่ำตอบแทนกำรให้บริกำรอย่ำงอื่นเป็ นพิเศษนอกเหนือจำกกำร
รับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำร (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๗๗๐/๒๕๕๓)
๑๑ มำตรำ ๕ (๑๕) แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
๑๒ มำตรำ ๕ (๑๕/๑) เพิม
่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗

๒๒๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(๑๗) ค่ำธรรมเนียมไม่เกินอัตรำท้ำยพระรำชบัญญัตนิ ้ี
(๑๘)๑๓ กิจกำรอื่นเพื่อปฏิบตั กิ ำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี๑๔
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับกำรจัดสรรเงินตำมมำตรำ ๔๑ ให้รฐั มนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติน้ี และให้มีอำนำจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบตั ิกำรตำม
พระรำชบัญญัตนิ ้ีดว้ ย
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช้บงั คับได้
[คำว่ำ “รถยนต์” และ “เครื่องยนต์” แก้ไขเพิม่ เติมโดยมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติ
รถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖]
หมวด ๑
กำรจดทะเบียน เครื่องหมำย และกำรใช้รถ
มำตรำ ๖๑๕ ห้ำมมิให้ผใู้ ดใช้รถ ดังต่อไปนี้
(๑) รถทีย่ งั มิได้จดทะเบียน
(๒) รถทีถ่ ูกเพิกถอนกำรจดทะเบียน
(๓) รถทีย่ งั มิได้เสียภำษีประจำปี
(๔) รถทีแ่ จ้งกำรไม่ใช้รถ
(๕) รถทีท่ ะเบียนระงับ
มำตรำ ๖/๑๑๖ บทบัญญัตมิ ำตรำ ๖ (๑) มิให้ใช้บงั คับแก่รถ ดังต่อไปนี้
(๑) รถที่จ ดทะเบีย นในต่ ำงประเทศที่ผู้น ำเข้ำไม่ มีภู มิลำเนำหรือ ถิ่น ที่อ ยู่ใน
รำชอำณำจักร ซึ่งมีค วำมประสงค์นำมำใช้ในรำชอำณำจัก รเป็ น กำรชัว่ ครำว แต่ ต้อ ง
ปฏิบ ัติตำมอนุ สญ
ั ญำหรือ ข้อตกลงที่รฐั บำลไทยท ำไว้ก ับ รัฐบำลของประเทศที่รถนัน้
จดทะเบียน
๑๓

กำรออกกฎกระทรวงกำหนด “กิจกำรอื่น เพื่อ ปฏิบตั ิตำมพระรำชบัญญัติน้ี ” จะต้องอยู่
ในขอบเขตที่พระรำชบัญญัติน้ีให้อำนำจหรือมีควำมมุ่งหมำยจะให้กระทำกำรอย่ำงใดเสียก่อน แล้วจึง
ออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดรำยละเอียดในกำรปฏิบตั กิ ำรนัน้ ดังนัน้ รัฐมนตรีจงึ ไม่สำมำรถอำศัยอำนำจ
ตำมมำตรำ ๕ (๑๘) ออกกฎกระทรวงกำหนดจำนวนรถยนต์ รบั จ้ำงในจังหวัดหนึ่ง ๆ ได้ เพรำะขัดต่อ
เจตนำรมณ์ของมำตรำ ๕ (๑๒) และมำตรำ ๕ (๑๓) และไม่มบี ทบัญญัติอ่นื ใดให้อำนำจดังกล่ำวเอำไว้
(ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๔๔๕/๒๕๒๘)
๑๔ มำตรำ ๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๕ มำตรำ ๖ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๖ มำตรำ ๖/๑ เพิม
่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗

๒๒๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(๒) รถที่มผี ู้นำเข้ำมำในรำชอำณำจักรเพื่อใช้ในกิจกำรใดโดยเฉพำะเป็ นกำร
ชัวครำว
่
(๓) รถทีใ่ ช้เพื่อกำรทดสอบ
(๔) รถทีใ่ ช้ในกรณีอ่นื ตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
กำรใช้ ร ถตำม (๑) อธิ บ ดี จ ะประกำศก ำหนดหลัก เกณฑ์ ก ำรปฏิ บ ั ติ แ ละ
เครื่องหมำยแสดงกำรใช้รถไว้ดว้ ยก็ได้ แต่ต้องไม่ขดั ต่ออนุ สญ
ั ญำหรือข้อตกลงทีร่ ฐั บำล
ไทยทำไว้กบั รัฐบำลของประเทศทีร่ ถนัน้ จดทะเบียน
กำรใช้ร ถตำม (๒) (๓) และ (๔) ต้ อ งได้ ร ับ อนุ ญ ำตจำกนำยทะเบีย นและ
เสีย ค่ ำ ธรรมเนี ย ม ทัง้ นี้ กำรขออนุ ญ ำต กำรอนุ ญ ำต ระยะเวลำในกำรใช้ ร ถ และ
เครื่องหมำยแสดงกำรใช้รถดังกล่ำวให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขทีอ่ ธิบดี
ประกำศกำหนด
มำตรำ ๗ รถทีจ่ ะขอจดทะเบียนได้ตอ้ ง
(๑) เป็ นรถที่มสี ่วนควบและมีเครื่องอุปกรณ์ สำหรับรถครบถ้วนถูกต้องตำมที่
กำหนดในกฎกระทรวง และ
(๒)๑๗ ผ่ ำนกำรตรวจสภำพรถจำกนำยทะเบียน หรือจำกสถำนตรวจสภำพ
ทีไ่ ด้รบั อนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก ในเวลำทีข่ อจดทะเบียนแล้ว
ในกรณีทข่ี อจดทะเบียนเป็ นรถยนต์สำธำรณะ รถยนต์บริกำรธุรกิจ หรือรถยนต์
บริกำรทัศนำจร รถนัน้ ต้องมีลกั ษณะ ขนำด หรือกำลังของเครื่องยนต์และของรถตำมที่
ก ำหนดในกฎกระทรวง และผู้ข อจดทะเบีย นต้ อ งแจ้งสถำนที่เก็บ รถยนต์ สำธำรณะ
หรือรถยนต์บริกำรซึง่ มีลกั ษณะตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงด้วย
[คำว่ำ “รถยนต์” และ “เครื่องยนต์” แก้ไขเพิม่ เติมโดยมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติ
รถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖]
มำตรำ ๘ รถดังต่อไปนี้ให้ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งจดทะเบียน
(๑) รถสำหรับเฉพำะพระองค์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หวั
(๒)๑๘ รถของกรมตำรวจที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมำยตำมระเบียบที่อ ธิบดี
กรมตำรวจกำหนด
(๓) รถของสำนั ก พระรำชวังที่จ ดทะเบีย นและมีเครื่อ งหมำยตำมระเบีย บที่
เลขำธิกำรพระรำชวังกำหนด
๑๗
๑๘

มำตรำ ๗ วรรคหนึ่ง (๒) แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐
มำตรำ ๘ (๒) แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐

๒๒๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(๔) รถทีเ่ จ้ำของแจ้งกำรไม่ใช้รถตำมมำตรำ ๓๔
(๕) รถที่ผู้ผ ลิต หรือ ประกอบเพื่อ จ ำหน่ ำยหรือ ที่ผู้น ำเข้ำ เพื่อ จ ำหน่ ำ ย ผลิต
ประกอบหรือนำเข้ำ และยังมิได้จำหน่ำยให้แก่ผอู้ ่นื
มำตรำ ๙ ๑๙ รถดังต่ อ ไปนี้ ให้ได้รบั ยกเว้น ไม่ ต้อ งเสีย ค่ ำธรรมเนี ย ม เว้น แต่
ค่ำธรรมเนียมแผ่นป้ ำยทะเบียนรถ
(๑) รถดับเพลิง
(๒) รถพยำบำลทีม่ ใิ ช่เป็ นรถสำหรับรับจ้ำง
(๓)๒๐ รถของส่วนรำชกำร องค์กรตำมรัฐธรรมนูญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
มหำวิทยำลัยและสถำบัน อุดมศึกษำของรัฐ องค์กำรมหำชน และหน่ วยงำนอื่นของรัฐ
ตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง ทัง้ นี้ เฉพำะรถทีม่ ไิ ด้ใช้ในทำงกำรค้ำหรือหำกำไร
(๔) รถบดถนนของรัฐวิสำหกิจ
(๕) รถแทรกเตอร์ของรัฐวิสำหกิจ
(๖) รถของสภำกำชำดไทย
(๗) รถของบุ คคลในคณะผู้แ ทนทำงกำรทูต คณะผู้แทนทำงกงสุล องค์ ก ำร
ระหว่ำงประเทศ หรือทบวงกำรชำนัญพิเศษแห่งสหประชำชำติซง่ึ ประจำอยู่ในประเทศไทย
(๘) รถใช้งำนเกษตรกรรมตำมลักษณะและเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
มำตรำ ๑๐๒๑ ผู้ใดประสงค์จะขอจดทะเบียนรถ ให้ย่นื คำขอต่ อนำยทะเบียน
แห่งท้องทีท่ ต่ี นมีภูมลิ ำเนำ เว้นแต่เจ้ำของรถมีควำมประสงค์จะนำรถไปใช้ในท้องถิ่นอื่น
ให้ย่นื คำขอต่อนำยทะเบียนท้องถิน่ นัน้ ได้
ในกรณีทผ่ี ู้ขอเป็ นคนต่ำงด้ำวและไม่มภี ูมลิ ำเนำในรำชอำณำจักร ให้ย่นื คำขอ
ต่อนำยทะเบียนแห่งท้องทีท่ ต่ี นมีถนิ่ ทีอ่ ยู่
กำรขอจดทะเบียนและกำรออกใบคู่มอื จดทะเบียนรถให้เป็ นไปตำมระเบียบที่
อธิบดีกำหนด
มำตรำ ๑๐/๑๒๒ ให้อธิบดีนำหมำยเลขทะเบียนซึง่ เป็ นทีต่ อ้ งกำรหรือเป็ นทีน่ ิยม
ตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงออกเปิ ดประมูลเป็ นกำรทัวไป
่ และให้ถอื ว่ำรำคำสูงสุดทีม่ ี
ผูเ้ สนอเป็ นอัตรำค่ำธรรมเนียมพิเศษสำหรับกำรใช้หมำยเลขทะเบียนนัน้
๑๙

มำตรำ ๙ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗
มำตรำ ๙ (๓) แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๖
๒๑ มำตรำ ๑๐ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕
๒๐

๒๒๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กำรเปิ ดประมูลและกำรจดทะเบียนรถตำมหมำยเลขทะเบียนดังกล่ำว ให้เป็ นไป
ตำมหลักเกณฑ์ วิธกี ำร ระยะเวลำ และเงื่อนไขทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
เงินค่ำธรรมเนียมพิเศษทีไ่ ด้จำกกำรประมูลตำมมำตรำนี้ ให้นำเข้ำกองทุนตำม
มำตรำ ๑๐/๒
มำตรำ ๑๐/๒ ๒๓ ให้จ ัด ตัง้ กองทุ น ขึ้น กองทุ น หนึ่ ง ในกรมกำรขนส่ งทำงบก
เรียกว่ำ “กองทุนเพื่อควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนน” โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นทุน
สนับสนุ น และส่งเสริมด้ำนควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนน และให้ควำมช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยอันเกิดจำกกำรใช้รถใช้ถนน ประกอบด้วย
(๑) เงินค่ำธรรมเนียมพิเศษทีไ่ ด้จำกกำรประมูลตำมมำตรำ ๑๐/๑
(๒) เงินหรือทรัพย์สนิ ทีม่ ผี ูม้ อบให้เพื่อสมทบกองทุน
(๓) ดอกผลและรำยได้จำกกองทุน
(๔) เงินและทรัพย์สนิ อื่นทีต่ กเป็ นของกองทุน
ให้มคี ณะกรรมกำรกองทุนเพื่อควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนน ประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงคมนำคมเป็ นประธำนกรรมกำร ผูแ้ ทนกระทรวงมหำดไทย ผูแ้ ทนกระทรวง
สำธำรณสุข ผู้แทนสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ผู้แทนกรมบัญ ชีกลำง ผู้แทนสำนักงำน
นโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร และผูท้ รงคุณ วุฒทิ คี่ ณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ จำนวน
สองคนเป็ น กรรมกำร และอธิบ ดีก รมกำรขนส่ง ทำงบกเป็ น กรรมกำรและเลขำนุ ก ำร
เพื่อทำหน้ำทีบ่ ริหำรกองทุนให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ของกองทุน
กำรดำรงตำแหน่ งและกำรปฏิบตั หิ น้ำทีก่ รรมกำร กำรบริหำรกองทุนและกำรใช้จ่ำย
เงินกองทุน ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
ให้คณะกรรมกำรกองทุนเพื่อควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนนเสนองบแสดง
ฐำนะทำงกำรเงินภำยในหนึ่งร้อยยี่สบิ วันนับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชีต่อสำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่ น ดิน เพื่อ ให้สำนั ก งำนกำรตรวจเงิน แผ่ น ดิน เป็ น ผู้สอบบัญ ชี และประเมิน ผลกำร
ใช้จ่ำยเงินและทรัพย์สนิ ของกองทุน โดยให้แสดงควำมคิดเห็นเป็ นข้อวิเครำะห์ว่ำกำรใช้จ่ำย
ดังกล่ำวเป็ น ไปตำมวัตถุประสงค์และได้ผ ลตำมเป้ ำหมำยเพียงใด และเมื่อสำนักงำน
กำรตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรับรองงบกำรเงินแล้ว ให้ทำบันทึกรำยงำนผลเสนอ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภำ และประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ

๒๒
๒๓

มำตรำ ๑๐/๑ เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
มำตรำ ๑๐/๒ เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๒๒๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๑๐/๓๒๔ ให้นำยทะเบียนมีอำนำจอนุ ญ ำตให้เจ้ำของรถนำหมำยเลข
ทะเบียนทีอ่ อกให้สำหรับรถคันหนึ่งมำใช้กบั รถอีกคันหนึ่ง หรือนำหมำยเลขทะเบียนทีย่ งั
ไม่เคยออกให้สำหรับรถคันใดมำใช้กบั รถทีจ่ ดทะเบียนแล้วได้ ทัง้ นี้ ตำมหลักเกณฑ์และ
วิธกี ำรทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
มำตรำ ๑๑ รถที่จดทะเบียนแล้ว ต้องมีและแสดงแผ่นป้ ำยและเครื่องหมำย
ครบถ้วนถูกต้องตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
มำตรำ ๑๒ รถใดทีจ่ ดทะเบียนแล้ว หำกปรำกฏในภำยหลังว่ำรถนัน้ มีสว่ นควบ
หรือเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถไม่ครบถ้วนถูกต้องตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง หรือเพิม่
สิง่ ใดสิง่ หนึ่งเข้ำไปซึง่ อำจก่อให้เกิดอันตรำยแก่ร่ำงกำยหรือจิตใจของผูอ้ ่นื ห้ำมมิให้ผู้ ใด
ใช้รถนัน้ จนกว่ำจะจัดให้มคี รบถ้วนถูกต้องหรือเอำออกแล้ว
ในกรณีท่นี ำยทะเบียนเห็นว่ำเจ้ำของรถไม่อำจจัดให้มคี รบถ้วนถูกต้องหรือเอำ
ออกได้ ให้นำยทะเบียนสังเพิ
่ กถอนกำรจดทะเบียนรถนัน้
เจ้ำของรถมีสทิ ธิอุทธรณ์เป็ นหนังสือต่ออธิบดีได้ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วนั ทรำบ
คำสังของนำยทะเบี
่
ยน
คำวินิจฉัยของอธิบดีให้เป็ นทีส่ ดุ
มำตรำ ๑๓ รถใดที่จดทะเบียนแล้ว หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงสีของรถให้ผิดไป
จำกทีจ่ ดทะเบียนไว้ เจ้ำของรถต้องแจ้งนำยทะเบียนภำยในเจ็ดวันนับแต่วนั เปลีย่ นแปลง
กำรแจ้งตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตำมระเบียบทีอ่ ธิบดีกำหนด
มำตรำ ๑๔ รถใดทีจ่ ดทะเบียนแล้ว ห้ำมมิให้ผใู้ ดเปลีย่ นแปลงตัวรถหรือส่วนใด
ส่วนหนึ่งของรถให้ผดิ ไปจำกรำยกำรทีจ่ ดทะเบียนไว้และใช้รถนัน้ เว้นแต่เจ้ำของรถนำรถ
ไปให้นำยทะเบียนตรวจสภำพก่อน
ในกรณีทน่ี ำยทะเบียนเห็นว่ำรถทีเ่ ปลีย่ นแปลงตำมวรรคหนึ่งอำจก่อให้เกิดอันตรำย
ในเวลำใช้ ให้สงเจ้
ั ่ ำของรถแก้ไขและนำรถไปให้ตรวจสภำพก่อนใช้ กำรตรวจสภำพดังกล่ำว
นำยทะเบียนจะสังให้
่ เจ้ำของรถนำรถไปให้ตรวจสภำพ ณ สถำนตรวจสภำพที่ได้รบั อนุ ญำต
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบกก็ได้ และให้นำมำตรำ ๑๒ วรรคสอง วรรคสำม
และวรรคสี่ มำใช้บงั คับโดยอนุ โลม แต่ถ้ำนำยทะเบียนเห็นว่ำรถนัน้ ปลอดภัยในเวลำใช้
ให้แก้ไขเพิม่ เติมรำยกำรในทะเบียน และใบคู่มอื จดทะเบียนรถนัน้ ด้วย๒๕
๒๔
๒๕

มำตรำ ๑๐/๓ เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
มำตรำ ๑๔ วรรคสอง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระรำชบั ญ ญั ติ ร ถยนตร์ (ฉบับ ที่ ๗)

พ.ศ. ๒๕๓๐

๒๒๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๑๕๒๖ ในกรณีท่นี ำยทะเบียนหรือผู้ตรวจกำรเห็นว่ำรถใดในขณะที่ใช้
มีลกั ษณะทีเ่ ห็นได้ว่ำน่ ำจะไม่ปลอดภัยในกำรใช้ ให้มอี ำนำจสังเป็
่ นหนังสือให้เจ้ำของรถ
นำรถนัน้ ไปให้นำยทะเบียน หรือสถำนตรวจสภำพที่ได้รบั อนุ ญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรขนส่งทำงบกตรวจสภำพภำยในเวลำทีก่ ำหนดได้
มำตรำ ๑๕ ทวิ๒๗ กำรตรวจสภำพรถตำมมำตรำ ๗ (๒) มำตรำ ๑๔ วรรคสอง
มำตรำ ๑๕ หรือมำตรำ ๓๖ ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขตำมทีก่ ำหนด
ในกฎกระทรวง
มำตรำ ๑๖ ในกำรย้ำยรถไปไว้ต่ำงท้องที่ ให้เจ้ำของรถแจ้งต่ อนำยทะเบียน
ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วนั ย้ำย
กำรแจ้งตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตำมระเบียบทีอ่ ธิบดีกำหนด
มำตรำ ๑๗๒๘ ในกำรโอนรถทีจ่ ดทะเบียนแล้ว ผูโ้ อนและผูร้ บั โอนต้องแจ้งต่อ
นำยทะเบียนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วนั โอน
ในกรณีทผ่ี รู้ บั โอนจะนำรถตำมวรรคหนึ่งออกนอกรำชอำณำจักรภำยในสิบห้ำวัน
นับแต่วนั โอน ต้องได้รบั อนุญำตเป็ นหนังสือจำกนำยทะเบียนตำมวรรคหนึ่งด้วย
กำรแจ้ง ตำมวรรคหนึ่ ง และกำรขออนุ ญ ำตและกำรอนุ ญำตตำมวรรคสอง
ให้เป็ นไปตำมระเบียบทีอ่ ธิบดีกำหนด
มำตรำ ๑๗/๑๒๙ รถยนต์ทจ่ี ดทะเบียนแล้ว รถพ่วง รถบดถนน และรถแทรคเตอร์
ทีจ่ ดทะเบียนแล้ว ให้เป็ นทรัพย์สนิ ประเภททีจ่ ำนองเป็ นประกันหนี้ได้ตำมกฎหมำย
ให้ ส ัน นิ ษ ฐำนไว้ก่ อ นว่ ำ ผู้มีช่ือ เป็ นเจ้ำ ของในทะเบีย นรถยนต์ เป็ นเจ้ำ ของ
กรรมสิทธิ ์

๒๖

มำตรำ ๑๕ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
มำตรำ ๑๕ ทวิ เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐
๒๘ รถที่ผู้เช่ำซื้อ ช ำระค่ำเช่ำซื้อ ครบถ้ว นแล้ว หรือรถที่ผู้ให้เช่ำซื้อ ยึดคืน แล้ว น ำไปจำหน่ ำย
ให้แก่ผู้ซ้อื รำยใหม่ ตรำบใดที่ยงั ไม่ได้จดแจ้งกำรโอนรถต่ อ นำยทะเบียนตำมมำตรำ ๑๗ ผู้ให้เช่ำซื้อ
ยังเป็ นเจ้ำของรถตำมชื่อทีป่ รำกฏทำงทะเบียนหรือใบคู่มอื จดทะเบียน จึงมีหน้ำทีต่ ้องชำระภำษีทค่ี ำ้ งชำระ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์หรือกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ :
เรือ่ งเสร็จที่ ๔๗๙/๒๕๔๗)
๒๙ มำตรำ ๑๗/๑ เพิม
่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๑
๒๗

๒๓๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กำรจำนองต้องทำเป็ นหนังสือตำมแบบที่นำยทะเบียนกำหนด และต้องแจ้ง
จดทะเบียนจำนองต่อนำยทะเบียน พร้อมกับกำรเสียค่ำธรรมเนียมในกำรจดจำนองตำม
เงื่อนไข วิธกี ำร และอัตรำค่ำธรรมเนียมทีป่ ระกำศในกฎกระทรวง
มำตรำ ๑๘ ในกำรนำรถออกนอกรำชอำณำจักรไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ ต้องได้รบั
อนุญำตจำกนำยทะเบียน เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) กำรนำรถออกนอกรำชอำณำจักรโดยได้รบั อนุญำตตำมมำตรำ ๑๗ วรรคสอง
(๒) กำรรับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรออกนอกรำชอำณำจักร แล้วนำรถกลับเข้ำมำ
ตำมปกติกจิ
(๓) กรณีอ่นื ตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
กำรขออนุญำตและกำรอนุญำต ให้เป็ นไปตำมระเบียบทีอ่ ธิบดีกำหนด
มำตรำ ๑๙ ในกำรอนุ ญำตตำมมำตรำ ๑๗ หรือมำตรำ ๑๘ รัฐมนตรีมอี ำนำจ
กำหนดเงื่อนไขใด ๆ ในกำรให้นำยทะเบียนอนุ ญำตและจะให้นำยทะเบียนยกเว้นหรือ
ผ่อนผันกำรปฏิบตั หิ รือไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขนัน้ ๆ ก็ได้ ตำมทีเ่ ห็นสมควร
มำตรำ ๒๐ ผูใ้ ดสังหรื
่ อนำรถหรือเครื่องยนต์สำหรับรถเข้ำมำในรำชอำณำจักร
เพื่อจำหน่ ำย หรือผลิตหรือประกอบรถหรือเครื่องยนต์สำหรับรถขึน้ ใหม่เพื่อจำหน่ ำย
ผู้นัน้ ต้องส่งบัญชีประจำเดือนในกำรรับและจำหน่ ำยรถหรือเครื่องยนต์ สำหรับรถให้แก่
นำยทะเบียนภำยในวันทีส่ บิ ห้ำของเดือนถัดไป
บัญชีตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตำมระเบียบทีอ่ ธิบดีกำหนด
[คำว่ำ “เครื่องยนต์” แก้ไขเพิม่ เติมโดยมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติรถยนต์
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖]
มำตรำ ๒๑๓๐ ห้ำมมิให้ผู้ใดใช้รถไม่ตรงตำมประเภทที่จดทะเบียนไว้ เว้นแต่
ในกรณี ดังต่อไปนี้
๓๐

ข้ อ ๓ วรรคสำม แห่ ง กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดให้รถแท็กซี่ทจ่ี ดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ สำมำรถเดินรถ
ได้ทงั ้ ในเขตกรุงเทพมหำนครและจังหวัดอื่น กำรนำรถแท็กซีท่ จ่ี ดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ ไปตัง้ จุดจอด
รับส่งคนโดยสำรระหว่ำงจังหวัดจึงสำมำรถกระทำได้ แต่ทงั ้ นี้ กำรเดินรถแท็ กซี่จะต้องมีลกั ษณะเป็ น
กำรเดินรถทัวไป
่ อันได้แก่ กำรหยุดรับ - ส่งคนโดยสำรที่ได้รบั กำรว่ำจ้ำง ไม่ใช่เป็ นกำรเดินรถในลักษณะ
ประจำทำง หรือเป็ นกำรซ้ำซ้อนกับลักษณะกำรเดินรถประเภทอื่น เพรำะจะเป็ นกำรขัดต่อเจตนำรมณ์
ของกฎหมำยทีห่ ำ้ มกำรใช้รถไม่ตรงตำมประเภททีจ่ ดทะเบียนตำมมำตรำ ๒๑ (ควำมเห็นคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๘๓๙/๒๕๕๒)
(มีต่อหน้ำถัดไป)

๒๓๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(๑)๓๑ กำรใช้รถยนต์บริกำรธุรกิจ รถยนต์บริกำรทัศนำจร หรือรถจักรยำนยนต์
สำธำรณะในกิจกำรส่วนตัว
(๒) กำรใช้รถยนต์สำธำรณะในกิจกำรส่วนตัว โดยมีขอ้ ควำมแสดงไว้ท่รี ถนัน้
ให้เห็นได้ง่ำยจำกภำยนอกว่ำใช้ในกิจกำรส่วนตัว
(๓) กำรใช้รถยนต์สำธำรณะบรรทุกของทีต่ ดิ ตัวไปกับผูโ้ ดยสำร
(๓/๑) ๓๒ กำรใช้รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลทีม่ นี ้ ำหนักรถไม่เกินสองพันสองร้อย
กิโลกรัมเป็ นรถยนต์นัง่ ส่วนบุคคล หรือใช้รถยนต์นัง่ ส่วนบุคคลเป็ นรถยนต์บรรทุกส่วน
บุคคล ทัง้ นี้ ตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีอ่ ธิบดีกำหนด
(๔) ได้ร ับ อนุ ญ ำตจำกนำยทะเบีย น ตำมหลัก เกณฑ์ วิธีก ำร และเงื่อ นไข
ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
[ค ำว่ ำ “รถยนต์ ” แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยมำตรำ ๓ แห่ งพระรำชบัญ ญัติรถยนต์
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖]
มำตรำ ๒๒๓๓ ห้ำมมิให้ผู้ใดใช้รถยนต์อ่นื นอกจำกรถยนต์โดยสำรประจำทำง
รับจ้ำงรับคนโดยสำรซึ่งเสียค่ำโดยสำรเป็ นรำยตัวตำมรำยทำงในทำงที่ได้รบั อนุ ญ ำต
ให้มรี ถยนต์โดยสำรประจำทำงหรือในเขตจำกทำงนัน้ ไม่เกินหนึ่งร้อยเมตร
(ต่อจำกเชิงอรรถที่ ๓๐)
กำรจดทะเบีย นรถยนต์ ม ีว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่อ เป็ น ประโยชน์ ในกำรควบคุ ม ให้ร ถที่น ำมำใช้
บนท้องถนนจะต้องมีสภำพที่มนคง
ั ่ แข็งแรง และมีลกั ษณะ ขนำด ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถ
ทีค่ รบถ้วนถูกต้องตำมทีก่ ฎหมำยกำหนดและเพือ่ ประโยชน์ในกำรจัดเก็บภำษีประจำปี
กำรจะกำหนดเงือ่ นไขในกำรจดทะเบียนรถ เพื่อนำไปสู่กำรเพิกถอนกำรกำรจดทะเบียนรถ
ต้อ งเป็ น เงื่อ นไขที่ส อดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์ข องกำรจดทะเบีย นรถตำมพระรำชบัญ ญัติร ถยนต์ ฯ
แต่โดยที่กำรนำรถที่จดทะเบียนไปใช้ไม่ตรงตำมประเภทที่จดทะเบียนไว้ มไิ ด้เป็ นเงื่อนไขที่เกี่ยวกับ
สภำพของรถยนต์ ซึง่ เป็ นวัตถุประสงค์หลักของกำรจดทะเบียนรถ อีกทัง้ กำรเพิกถอนกำรจดทะเบียนรถ
ทีใ่ ช้ไม่ตรงประเภทย่อมมีผลให้รถคันดังกล่ำวไม่มที ะเบียนรถทีจ่ ะใช้ในกำรควบคุมและไม่อำจเสียภำษี
ประจำปี ไ ด้ ดังนัน้ อธิบ ดีก รมกำรขนส่ ง ทำงบกจึงไม่ส ำมำรถออกระเบีย บโดยอำศัย อ ำนำจตำม
มำตรำ ๑๐ วรรคสำม กำหนดให้นำยทะเบียนมีอำนำจกำหนดเงือ่ นไขในกำรรับจดทะเบียนรถห้ำมมิให้
เจ้ำของรถนำรถส่วนบุคคลไปใช้ทำกำรรับจ้ำงหรือยินยอมให้บุคคลอื่นนำไปใช้รบั จ้ำง เพื่อเป็ นเหตุให้
นำยทะเบีย นมีอ ำนำจในกำรเพิ ก ถอนกำรจดทะเบีย นรถ (ควำมเห็ น คณะกรรมกำรกฤษฎีก ำ :
เรือ่ งเสร็จที่ ๑๑๘๐/๒๕๕๘)
๓๑ มำตรำ ๒๑ (๑) แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
๓๒ มำตรำ ๒๑ (๓/๑) แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
๓๓ เมือ
่ มำตรำ ๒๒ ห้ำมเฉพำะกำรใช้รถยนต์อ่นื นอกจำกรถยนต์โดยสำรประจำทำงรับจ้ำงรับ
คนโดยสำร กำรใช้ร ถจัก รยำนยนต์ ร บั จ้ ำ งคนโดยสำรจึงไม่เป็ น ควำมผิด ตำมมำตรำ ๒๒ เพรำะ
รถจักรยำนยนต์มใิ ช่รถยนต์

๒๓๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ควำมในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บงั คับในกรณีทเ่ี ป็ นกำรรับจ้ำงรับส่งนักเรียน คนงำน
นักท่องเที่ยว หรือกำรรับ ส่งผู้โดยสำร เป็ นครัง้ ครำวซึ่งได้รบั อนุ ญ ำตเป็ นหนังสือจำก
นำยทะเบียน
[คำว่ำ “รถยนต์” แก้ไขเพิม่ เติมโดยมำตรำ ๓ พระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๔๖]
มำตรำ ๒๓ ในกรณี ท่ีร ัฐมนตรีเห็น ว่ ำ ในท้ อ งที่ใ ดกำรประกอบกำรรับ จ้ำ ง
บรรทุกคนโดยสำรโดยใช้รถยนต์บ รรทุกคนโดยสำรไม่เกินเจ็ดคนหรือรถยนต์รบั จ้ำ ง
ระหว่ำงจังหวัด สมควรให้ดำเนินกำรโดยบริษัทมหำชนจำกัด บริษัทจำกัดหรือสหกรณ์
และต้องได้รบั ใบอนุ ญ ำตจำกนำยทะเบีย น ให้รฐั มนตรีป ระกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำ
ระบุทอ้ งทีส่ ำหรับกำรรับจ้ำงดังกล่ำว
ประกำศตำมวรรคหนึ่ ง ไม่ ใ ช้ บ ั ง คั บ แก่ ก ำรประกอบกำรรับ จ้ ำ งบรรทุ ก
คนโดยสำรโดยใช้รถยนต์รบั จ้ำงบรรทุกคนโดยสำรได้ไม่เกินเจ็ดคนหรือรถยนต์รบั จ้ำง
ระหว่ำงจังหวัดซึง่ ได้จดทะเบียนอยู่ก่อนวันประกำศจนกว่ำจะพ้นสำมปี นบั แต่วนั ประกำศ
กำหนดเวลำสำมปี ตำมวรรคสอง ถ้ำมีเหตุผลสมควร รัฐมนตรีอำจขยำยออกไป
ได้อกี ครัง้ ละไม่เกินสองปี แต่ จะขยำยระยะเวลำเกินสองครัง้ ไม่ได้ กำรขยำยระยะเวลำ
ให้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
กำรขอรับ ใบอนุ ญ ำตและกำรออกใบอนุ ญ ำตตำมวรรคหนึ่ ง ให้เป็ น ไปตำม
หลักเกณฑ์ วิธกี ำรและเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
[ค ำว่ ำ “รถยนต์ ” แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยมำตรำ ๓ แห่ งพระรำชบัญ ญัติรถยนต์
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖]

กำรตีค วำมกฎหมำยว่ ำ เมื่อ กฎหมำยมิไ ด้บ ัญ ญัติถึงหลัก เกณฑ์ และเงื่อ นไขกำรน ำ
รถจักรยำนยนต์ออกวิง่ รับจ้ำงคนโดยสำรอย่ำงกรณีของรถยนต์ กรณีจงึ ไม่สำมำรถนำรถจักรยำนยนต์
ออกวิง่ รับจ้ำงคนโดยสำรได้นนั ้ เป็ นกำรตีควำมทีไ่ ม่ถูกต้อง เพรำะกำรใช้ทรัพย์ส ินเพื่อประกอบอำชีพ
เป็ น สิทธิเสรีภ ำพที่ร ฐั ธรรมนู ญ ได้ร บั รองไว้ ถ้ำไม่มกี ฎหมำยจำกัด สิทธิห รือ ห้ำมไว้โดยชัด แจ้งแล้ว
ประชำชนทุกคนย่อมใช้ทรัพย์สนิ ของตนเพื่อประกอบอำชีพได้ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ :
เรือ่ งเสร็จที่ ๕๒/๒๕๓๑) (หมำยเหตุ ต่อมำได้มกี ำรกำหนดเงือ่ นไขกำรนำรถจักรยำนยนต์รบั จ้ำงคนโดยสำร
เอำไว้ในมำตรำ ๒๓/๑)

๒๓๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๒๓/๑๓๔ ห้ำมมิให้ผใู้ ดใช้รถจักรยำนยนต์เพื่อรับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำร
เว้นแต่รถจักรยำนยนต์นนั ้ ได้จดทะเบียนเป็ นรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ
ผู ้ใ ดประสงค์จ ะขอจดทะเบีย นรถจัก รยำนยนต์ส ำธำรณะ ให้ยื่น ค ำขอ
ต่อนำยทะเบียนและให้นำยทะเบียนรับจดทะเบียนได้เมื่อมีกำรปฏิบตั คิ รบถ้วนตำมเงื่อนไข
ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงและระเบียบทีอ่ ธิบดีกำหนดตำมมำตรำ ๑๐
กฎกระทรวงตำมวรรคสองต้ อ งก ำหนดให้ มีค ณะกรรมกำรประจ ำจัง หวัด
ซึ่งอย่ำงน้ อยต้องประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ผู้แทน
หน่ วยงำนของรัฐทีม่ หี น้ำทีค่ วบคุมดูแลรถยนต์ กำรจรำจร หรือกำรขนส่ง และบุคคลอื่น
ตำมจำนวนทีเ่ หมำะสม เพื่อทำหน้ำทีก่ ำหนดสถำนทีร่ อรับคนโดยสำร เส้นทำงหรือท้องที่
ในกำรรับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำร และหลักเกณฑ์กำรออกหนังสือรับรองกำรใช้รถจักรยำนยนต์
สำธำรณะให้กบั ผู้ประสงค์จะจดทะเบียนรถจักรยำนยนต์สำธำรณะเพื่อนำไปแสดงเป็ น
หลักฐำนกำรขอจดทะเบียนต่ อนำยทะเบียนตำมวรรคสอง ในกำรนี้ อำจกำหนดให้มี
คณะอนุกรรมกำรประจำท้องทีด่ ว้ ยก็ได้
กำรกำหนดอำยุและกำรเพิกถอนทะเบียนรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ ให้เป็ นไป
ตำมหลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดในกฎกระทรวง
มำตรำ ๒๔ ใบอนุ ญำตตำมมำตรำ ๒๓ มีอำยุสำมปี นับแต่วนั ออกใบอนุ ญำต
แต่อำจต่ออำยุได้ครำวละสำมปี
ผูร้ บั ใบอนุญำตซึง่ ประสงค์จะขอต่ออำยุใบอนุญำต ต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญำต
นัน้ หมดอำยุ และเมื่อได้ย่นื คำขอแล้ว จะประกอบกำรต่อไปก็ได้จนกว่ำนำยทะเบียนจะสัง่
ไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำตนัน้
กำรขอต่ ออำยุใบอนุ ญ ำตและกำรอนุ ญ ำต ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร
และเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
มำตรำ ๒๔/๑ ๓๕ ในกรณี ท่ีใบอนุ ญ ำตตำมมำตรำ ๒๓ สูญ หำย หรือ ช ำรุ ด
ในสำระสำคัญ ให้ผู้รบั ใบอนุ ญำตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุ ญำตต่อนำยทะเบียนภำยใน
สิบ ห้ำวันนับแต่วนั ทรำบเหตุ หำกภำยหลังได้ใบอนุ ญำตที่สญ
ู หำยคืนมำ ให้ส่งใบแทน
ใบอนุญำตนัน้ แก่นำยทะเบียนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วนั ได้คนื
กำรขอใบแทนใบอนุญำตและกำรออกใบแทนใบอนุญำตตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตำม
ระเบียบทีอ่ ธิบดีกำหนด
๓๔
๓๕

มำตรำ ๒๓/๑ เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
มำตรำ ๒๔/๑ เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗

๒๓๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๒๕ ผูร้ บั ใบอนุญำตตำมมำตรำ ๒๓ ซึง่ ไม่ปฏิบตั ติ ำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
หรือ กฎกระทรวงที่อ อกตำมพระรำชบัญ ญัติน้ี ให้น ำยทะเบีย นมีอ ำนำจสังเพิ
่ ก ถอน
ใบอนุญำตได้
ให้ผรู้ บั ใบอนุ ญำตซึง่ ถูกสังเพิ
่ กถอนใบอนุ ญำตส่งคืนใบอนุ ญำตแก่นำยทะเบียน
ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งกำรสังเพิ
่ กถอนใบอนุญำต๓๖
มำตรำ ๒๖ ในกรณีทนี่ ำยทะเบียนมีคำสั ่งไม่ออกใบอนุ ญำตตำมมำตรำ ๒๓
ไม่ต่ออำยุใบอนุ ญำตตำมมำตรำ ๒๔ หรือสังเพิ
่ กถอนใบอนุญำตตำมมำตรำ ๒๕ ผูข้ อรับ
ใบอนุ ญำต ผู้ขอต่ออำยุใบอนุ ญำต หรือผูร้ บั ใบอนุ ญำต แล้วแต่กรณี มีสทิ ธิอุทธรณ์เป็ น
หนังสือต่อรัฐมนตรีได้ภำยในหนึ่งเดือนนับแต่วนั ทรำบคำสังนำยทะเบี
่
ยน
คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็ นทีส่ ดุ
ในกรณีทอ่ี ุทธรณ์คำสังของนำยทะเบี
่
ยนตำมมำตรำ ๒๔ หรือมำตรำ ๒๕ ก่อนที่
จะมีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ รัฐมนตรีอำจอนุญำตให้ผรู้ บั ใบอนุญำตประกอบกำรไปพลำงก่อนได้
เมื่อมีคำขอของผูอ้ ุทธรณ์
มำตรำ ๒๗ ผูใ้ ดมีรถยนต์ไว้เพื่อขำยหรือเพื่อซ่อม ถ้ำจะขับเองหรือให้ผอู้ ่นื ขับ
เพื่อกำรนัน้ ต้องได้รบั ใบอนุ ญำตจำกนำยทะเบียน และให้ขบั ได้ระหว่ำงพระอำทิตย์ข้ึน
ถึงพระอำทิตย์ตก เว้นแต่มคี วำมจำเป็ นและได้รบั อนุญำตจำกนำยทะเบียน
กำรขอใบอนุ ญำตและกำรออกใบอนุ ญำตตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์
วิธกี ำรและเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
ในกำรออกใบอนุ ญ ำต ให้นำยทะเบียนออกเครื่อ งหมำยพิเศษและสมุด คู่มือ
ประจำรถให้ดว้ ย
เครื่อ งหมำยพิเศษและสมุ ด คู่ มือ ประจ ำรถ ให้เป็ น ไปตำมแบบที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง และให้ใช้สบั เปลีย่ นกันได้ไม่เฉพำะคันรถ
[ค ำว่ ำ “รถยนต์ ” แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยมำตรำ ๓ แห่ งพระรำชบัญ ญัติรถยนต์
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖]
มำตรำ ๒๘ ในกำรขับ รถยนต์ ต ำมมำตรำ ๒๗ ผู้ ข ับ ต้ อ งบัน ทึ ก รำยกำร
ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อรถ หมำยเลขตัวรถ และหมำยเลขเครื่องยนต์ของรถ
(๒) ควำมประสงค์ในกำรขับรถยนต์
๓๖

มำตรำ ๒๕ วรรคสอง เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗

๒๓๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(๓) วันเดือนปี และเวลำทีน่ ำรถออกไปขับและกลับถึงที่
(๔) ชื่อและชื่อสกุลของผูข้ บั
[คำว่ำ “รถยนต์” และ “เครื่องยนต์” แก้ไขเพิม่ เติมโดยมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติ
รถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖]
หมวด ๒
ภำษีประจำปี
มำตรำ ๒๙ ภำษีประจำปี สำหรับรถมีอตั รำตำมทีก่ ำหนดไว้ทำ้ ยพระรำชบัญญัตนิ ้ี
เว้นแต่
(๑)๓๗ รถยนต์นัง่ ส่ว นบุค คลไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนมำแล้ว ห้ำปี นับแต่ ปี
ที่จ ดทะเบียนครัง้ แรก ให้ได้รบั กำรลดหย่อนภำษี ประจำปี ในปี ต่อ ๆ ไปในอัตรำร้อยละ
ดังต่อไปนี้
ปี ทห่ี ก
ร้อยละสิบ
ปี ทเ่ี จ็ด
ร้อยละยีส่ บิ
ปี ทแ่ี ปด
ร้อยละสำมสิบ
ปี ทเ่ี ก้ำ
ร้อยละสีส่ บิ
ปี ทส่ี บิ และปี ต่อ ๆ ไป
ร้อยละห้ำสิบ
(๒) รถซึ่ง ใช้ล้อ อย่ ำ งอื่น นอกจำกยำงกลวง ให้ เก็บ ภำษี เพิ่ม ขึ้น จำกอัต รำ
ทีก่ ำหนดไว้อกี กึง่ หนึ่ง
(๓)๓๘ (ยกเลิก)
[ค ำว่ ำ “รถยนต์ ” แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยมำตรำ ๓ แห่ งพระรำชบัญ ญัติรถยนต์
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖]
๓๗

รถยนต์ ท่ีจดทะเบีย นตำมพระรำชบัญ ญัติร ถยนตร์ท หำร พุ ทธศักรำช ๒๔๗๖ ที่มไิ ด้
จดทะเบียนเป็ นประเภทรถยนต์นงส่
ั ่ วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ ย่อมไม่อยู่ในเงือ่ นไข
ทีจ่ ะได้รบั ยกเว้นภำษีตำมมำตรำ ๒๙ (๑) และเมือ่ นำมำจดทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์แล้วก็จะ
นำระยะเวลำทีจ่ ดทะเบียนตำมพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ทหำรฯ มำคำนวณรวมด้วยไม่ได้ ระยะเวลำห้ำปี
จะต้องเริม่ นับตัง้ แต่ปีท่ีจดทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ :
เรือ่ งเสร็จที่ ๑๖๖/๒๕๒๗)
๓๘ มำตรำ ๒๙ (๓) เพิม
่ โดยพระรำชกำหนดแก้ไขเพิม่ เติมพระรำชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒
พ.ศ. ๒๕๒๙ ต่อมำมีประกำศสำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง กำรไม่อนุ มตั ิพ ระรำชกำหนดแก้ไขเพิม่ เติม
พระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙ ในครำวประชุมสภำผูแ้ ทนรำษฎร ครัง้ ที่ ๕/๒๕๔๙
(สมัยสำมัญ) วันพฤหัสบดีท่ี ๔ กันยำยน ๒๕๒๙ ทีป่ ระชุมได้ลงมติไม่อนุมตั ิ

๒๓๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๒๙ ทวิ๓๙ ในกรณีท่รี ถยนต์คนั ใดไม่ใช้เครื่องยนต์ลูกสูบที่จะคำนวณ
ควำมจุของกระบอกสูบได้ หรือในกรณีท่มี กี ำรเปลี่ยนแปลงขนำดของกระบอกสูบหรือ
เครื่องยนต์ ให้เทียบเป็ นควำมจุของกระบอกสูบ หรือคำนวณควำมจุตำมเกณฑ์ทก่ี ำหนด
ในกฎกระทรวง
[คำว่ำ “รถยนต์” และ “เครื่องยนต์” แก้ไขเพิม่ เติมโดยมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติ
รถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖]
มำตรำ ๒๙ ตรี๔๐ ในกำรกำหนดควำมจุของกระบอกสูบของรถยนต์เพื่อชำระ
ภำษีประจำปี ให้นำยทะเบียนประกำศควำมจุของกระบอกสูบของรถยนต์ แต่ละแบบไว้
ด้วยควำมเห็นชอบของกระทรวงอุตสำหกรรม
ในกรณีที่ป ระกำศตำมวรรคหนึ ่ง ไม่ค รอบคลุม ถึง แบบของรถยนต์ค นั ใด
ให้นำยทะเบียนเก็บภำษีประจำปี โดยถือควำมจุของกระบอกสูบตำมหนังสือคู่มอื ประจำ
รถยนต์ของรถยนต์คนั นัน้ ทัง้ นี้ ตำมทีก่ ระทรวงอุตสำหกรรมรับรอง และให้นำยทะเบียน
ดำเนินกำรประกำศควำมจุของกระบอกสูบของรถยนต์คนั ดังกล่ำวต่อไป
ประกำศตำมวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
[ค ำว่ ำ “รถยนต์ ” แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยมำตรำ ๓ แห่ งพระรำชบัญ ญัติรถยนต์
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖]
มำตรำ ๓๐๔๑ ให้ รถที่ได้ร ับยกเว้นไม่ ต้ องจดทะเบี ยนตำมมำตรำ ๘ และรถที่
ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งเสียค่ำธรรมเนียมตำมมำตรำ ๙ ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งเสียภำษีประจำปี ดว้ ย
มำตรำ ๓๑ ในกรณีทเ่ี ห็นเป็ นกำรสมควร ให้รฐั มนตรีมอี ำนำจลดภำษีประจำปี
สำหรับรถในเขตท้องทีใ่ ดหรือในกรณีใดลงจำกอัตรำทีก่ ำหนดไว้ในมำตรำ ๒๙ ได้
กำรลดตำมวรรคหนึ่ง ให้ตรำเป็ นพระรำชกฤษฎีกำ

๓๙

มำตรำ ๒๙ ทวิ เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔
มำตรำ ๒๙ ตรี เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔
๔๑ รถยนต์ ท่ไี ด้ร บ
ั ยกเว้น ภำษีประจำปี ต ำมมำตรำ ๓๐ เมื่อ น ำมำจดทะเบีย นเป็ น รถยนต์
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์แล้ว จะได้รบั กำรยกเว้นภำษีประจำปี หรือไม่นัน้ ต้องเป็ นไปตำมเงือ่ นไข
ที่กำหนดไว้ในมำตรำ ๒๙ (๑) กำรเคยได้รบั ยกเว้นภำษีประจำปี มำแล้วหรือ ไม่นัน้ ไม่ใช่สำระสำคัญ
(ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๑๖๖/๒๕๒๗)
๔๐

๒๓๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๓๒๔๒ เจ้ำของรถมีหน้ำทีเ่ สียภำษีประจำปี
ภำษีประจำปี ให้เสียล่วงหน้ำครำวละหนึ่งปี ถ้ำมิได้เสียภำษีภำยในเวลำที่กำหนด
ให้เจ้ำของรถนัน้ ชำระเงินเพิม่ อีกร้อยละหนึ่งต่อเดือนหรือเศษของเดื อนของจำนวนภำษี
ทีต่ อ้ งชำระ
เงินเพิม่ ตำมมำตรำนี้ให้ถอื เป็ นเงินภำษี
รถที่ได้เสียภำษีประจำปี สำหรับปี ใด ถ้ำเปลี่ยนเจ้ำของรถ เจ้ำของใหม่ไม่ต้อง
เสียภำษีประจำปี ในปี นนั ้ อีก
มำตรำ ๓๓๔๓ ในกรณีทม่ี กี ำรจดทะเบียนเปลีย่ นประเภทรถหรือเปลีย่ นกำรใช้
รถผิดไปจำกที่จดทะเบียนไว้ในระหว่ำงปี ถ้ำเป็ นเหตุให้เสียภำษีลดลง เจ้ำของรถไม่มสี ทิ ธิ
ได้รบั คืนภำษีส่วนทีเ่ สียเกิน แต่ถ้ำต้องเสียภำษีเพิม่ ขึน้ เจ้ำของรถต้องเสียภำษีเฉพำะส่วนที่
เพิม่ ขึน้ ให้ครบถ้วนถูกต้องเมื่อจะต้องขอจดทะเบียน
มำตรำ ๓๔๔๔ รถใดที่จดทะเบียนแล้ว แม้จะไม่ได้ใช้กต็ ้องเสียภำษีประจำปี
ตำมมำตรำ ๒๙ หรือมำตรำ ๓๑ แล้วแต่กรณี และมำตรำ ๓๒ เว้นแต่เจ้ำของรถจะแจ้งกำร
๔๒

มำตรำ ๓๒ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
คำว่ำ “เจ้ำของรถ” ในกำรชำระภำษีรถประจำปี นัน้ หมำยถึงเจ้ำของรถตำมทีป่ รำกฏชื่อ
ในใบคู่มอื จดทะเบียน ตรำบใดที่ย ังไม่มกี ำรเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกทะเบียนหรือใบคู่มอื จดทะเบีย น
จึงต้องถือว่ำ ผูถ้ อื กรรมสิทธิ ์หรือผูค้ รอบครองรถตำมทีป่ รำกฏชือ่ ทำงทะเบียนหรือใบคู่มอื จดทะเบียนนัน้
เป็ นเจ้ำของรถซึ่งมีหน้ำที่ต้องชำระภำษีรถประจำปี ดังนัน้ รถที่ผู้เช่ำซื้อชำระค่ำเช่ำซื้อครบถ้วนแล้ ว
หรือรถทีผ่ ใู้ ห้เช่ำซื้อยึดคืนแล้วนำไปจำหน่ ำยให้แก่ผซู้ ้อื รำยใหม่ แต่ยงั มิได้จดแจ้งกำรโอนรถต่อนำยทะเบียน
ผูใ้ ห้เช่ำซื้อซึ่งยังเป็ นเจ้ำของรถตำมทีป่ รำกฏชื่อทำงทะเบียนหรือคู่มอื จดทะเบียน จึงเป็ นผูม้ หี น้ำทีช่ ำระ
ภำษีรถประจำปี
กำรจำหน่ำยหนี้สญ
ู เพือ่ กำรคำนวณกำไรสุทธิตำมประมวลรัษฎำกรเป็ นคนละกรณีกบั กำร
เสียภำษีรถประจำปี ดังนัน้ แม้ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำผู้ให้เช่ำซื้อไม่สำมำรถติ ดตำมผูเ้ ช่ำซื้อได้ และได้
จำหน่ ำยเป็ นหนี้สูญแล้ว หำกยังมิได้แจ้งเลิกใช้หรือแจ้งกำรโอนรถต่ อนำยทะเบียน ผูใ้ ห้เช่ำซื้อซึ่งเป็ น
เจ้ำของรถตำมที่ปรำกฏชื่อ ทำงทะเบียนหรือใบคู่มอื จดทะเบีย นก็ยงั ต้องรับผิดชอบต่ อภำษีประจำปี
ทีค่ ำ้ งชำระ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรื่องเสร็จที่ ๔๗๙/๒๕๔๗)
๔๓ มำตรำ ๓๓ แก้ไ ขเพิ่มเติม โดยพระรำชกำหนดแก้ไ ขเพิ่มเติม พระรำชบัญ ญัต ิร ถยนตร์
พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙ ต่ อมำมีประกำศสำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง กำรไม่อนุ มตั ิพระรำชกำหนด
แก้ไขเพิม่ เติมพระรำชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙ ในครำวประชุมสภำผู้แทนรำษฎร
ครัง้ ที่ ๕/๒๕๒๙ (สมัยสำมัญ) วันพฤหัสบดีท่ี ๔ กันยำยน ๒๕๒๙ ทีป่ ระชุมได้ลงมติไม่อนุมตั ิ
๔๔ พระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ พุทธศักรำช ๒๔๗๓ และพระรำชบัญญัต ิรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
มีเจตนำรมณ์ตรงกันทีจ่ ะจัดเก็บภำษีประจำปี สำหรับรถทีม่ กี ำรใช้ และยกเว้นภำษีประจำปี สำหรับรถที่
(มีต่อหน้ำถัดไป)

๒๓๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ไม่ใช้ต่อนำยทะเบียนก่อนถึงกำหนดเสียภำษีประจำปี ครัง้ ต่อไป ทัง้ นี้ ตำมหลักเกณฑ์
วิธกี ำรและเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
มำตรำ ๓๕ ผูใ้ ดมีหน้ำทีเ่ สียภำษีประจำปี แล้วไม่เสียภำษีประจำปี ภำยในเวลำที่
กำหนด นำยทะเบียนอำจแจ้งเป็ นหนังสือให้ผนู้ นั ้ นำเงินไปชำระภำษีประจำปี ให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ณ ทีท่ ำกำรของนำยทะเบียนภำยในหนึ่งเดือนนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้ง
ในกรณี ท่ีผู้นัน้ ไม่ ป ฏิบ ัติต ำมคำสังในวรรคหนึ
่
่ ง ให้น ำยทะเบียนมีอำนำจยึด
๔๕
แผ่นป้ ำยทะเบียนรถนัน้ ไว้ได้
มำตรำ ๓๕/๑๔๖ ในระหว่ำงทีเ่ จ้ำของรถค้ำงชำระภำษีประจำปี ให้นำยทะเบียน
มีอำนำจที่จะไม่รบั ดำเนินกำรทำงทะเบียนจนกว่ำเจ้ำของรถจะเสียภำษีท่คี ้ำงชำระให้
ครบถ้วนก่อน หรือได้มกี ำรดำเนินกำรตำมมำตรำ ๓๕/๒ วรรคสองแล้ว
มำตรำ ๓๕/๒ ๔๗ รถที่ค้ ำ งช ำระภำษี ป ระจ ำปี ไม่ ถึ ง สำมปี หำกเจ้ำ ของรถ
ประสงค์จะขอเสียภำษีประจำปี เพื่อใช้รถในปี นนั ้ ให้นำยทะเบียนรับชำระภำษีนนั ้ ได้
สำหรับภำษีทคี่ ำ้ งชำระ ให้นำยทะเบียนกำหนดจำนวนเงิน และระยะเวลำใน
กำรชำระตำมหลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
ในกรณีทีเ่ จ้ำ ของรถผิด นัด ไม่เสีย ภำษีที่ค ำ้ งชำระตำมวรรคสองให้ค รบถ้ว น
นำยทะเบียนมีอำนำจไม่รบั ดำเนินกำรทำงทะเบียน จนกว่ำเจ้ำของรถจะเสียภำษีท่คี ำ้ ง
ชำระให้ครบถ้วน
(ต่อจำกเชิงอรรถที่ ๔๔)
มิได้ใช้และได้มกี ำรแจ้งกำรไม่ใช้รถไว้แล้ว เมือ่ ข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ เจ้ำของรถได้แจ้งกำรไม่ใช้รถเอำไว้
ตำมกฎหมำยเก่ำซึ่งมิได้มขี อ้ จำกัดว่ำกำรแจ้งไม่ใช้ รถมีผลครัง้ ละไม่เกินสองปี ต่ำงจำกกฎหมำยใหม่
ซึง่ มีกำรกำหนดเงือ่ นไขดังกล่ำวเอำไว้ จึงต้องถือว่ำกำรแจ้งไม่ใช้รถตำมกฎหมำยเก่ำนัน้ มีผลตลอดไป
เพรำะไม่ปรำกฏบทเฉพำะกำลในกฎหมำยใหม่ให้ถือว่ำกำรแจ้งไม่ใช้รถตำมกฎหมำยเก่ำเป็ นอันสิ้นผล
ดังนัน้ ตำมข้อเท็จจริงดังกล่ ำว เจ้ำของรถมีหน้ ำที่เสีย ภำษีประจำปี นับแต่ปีท่แี จ้งขอใช้รถเป็ น ต้น ไป
โดยไม่ตอ้ งเสียภำษีในปี ทผ่ี ่ำนมำแล้ว (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๓๙/๒๕๓๑)
เมื่อเจ้ำของรถได้แจ้งกำรไม่ใช้รถก่อนถึงกำหนดเสียภำษีประจำปี ครัง้ ต่อไปแล้ว ย่อมได้รบั
ยกเว้น ไม่ต้อ งเสีย ภำษีป ระจำปี ค รัง้ ต่ อ ไป และหำกเจ้ำของรถรำยนี้ ไ ด้เสีย ภำษีป ระจำปี ค รัง้ ต่ อ ไป
ล่วงหน้ำไว้แล้ว ย่อมมีสทิ ธิได้รบั ภำษีประจำปี ทเ่ี สียล่วงหน้ำไปแล้วนัน้ คืนได้ตำมมำตรำ ๓๔ เนื่องจำก
ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งเสียภำษีประจำปี ครัง้ ต่อไป (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๓๕๙/๒๕๓๐)
๔๕ มำตรำ ๓๕ วรรคสอง แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
๔๖ มำตรำ ๓๕/๑ เพิม
่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๔๗ มำตรำ ๓๕/๒ เพิม
่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๒๓๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๓๕/๓ ๔๘ รถที่ค้ ำ งช ำระภำษี ป ระจ ำปี ติด ต่ อ กัน ครบสำมปี ให้ ก ำร
จดทะเบียนรถเป็ นอันระงับไป ในกำรนี้ให้นำยทะเบียนประกำศหมำยเลขทะเบียนพร้อม
ทัง้ จำนวนภำษีทค่ี ำ้ งชำระไว้ ณ ทีท่ ำกำรนำยทะเบียนและในสถำนทีท่ อ่ี ธิบดีประกำศกำหนด
และแจ้ ง ให้ เ จ้ ำ ของรถทรำบ และให้ บุ ค คลดั ง กล่ ำ วส่ ง คื น แผ่ น ป้ ำยทะเบี ย นรถ
ต่อนำยทะเบียนและนำใบคู่มอื จดทะเบียนรถมำแสดงต่อนำยทะเบียนเพื่อบันทึกหลักฐำน
กำรระงับทะเบียนรถภำยในหกสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้แจ้งและปิ ดประกำศดังกล่ำว
ในกรณี ท่ี เ จ้ ำ ของรถมิ ไ ด้ ด ำเนิ น กำรตำมวรรคหนึ่ ง ให้ น ำ ยทะเบี ย นหรือ
ผูต้ รวจกำรหรือผูซ้ ง่ึ อธิบดีมอบหมำยมีอำนำจยึดแผ่นป้ ำยทะเบียนรถได้
ให้ภำระภำษีประจำปี หลังจำกปี ทส่ี ำมเป็ นอันระงับไป แต่เจ้ำของรถยังคงต้อง
เสียภำษีทค่ี ำ้ งชำระให้ครบถ้วน และให้นำมำตรำ ๓๕/๑ และมำตรำ ๓๕/๒ วรรคสอง และ
วรรคสำมมำใช้บงั คับโดยอนุโลม
มำตรำ ๓๖๔๙ นำยทะเบียนมีอำนำจออกประกำศหรือสังเป็
่ นหนังสือให้เจ้ำของ
รถนำรถไปตรวจ ณ ทีท่ ำกำรของนำยทะเบียน หรือสถำนตรวจสภำพทีไ่ ด้รบั อนุญำตตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก
มำตรำ ๓๗ ๕๐ นำยทะเบีย นและผู้ต รวจกำรซึ่ ง อธิบ ดีม อบหมำยมีอ ำนำจ
เข้ำตรวจในสถำนที่จำหน่ ำย เช่ำ เช่ำซือ้ หรือประกอบธุรกิจเกีย่ วกับรถ ทีม่ เี หตุอนั ควร
สงสัยว่ำมีรถค้ำงชำระภำษีประจำปี หรือมีกำรใช้รถทีส่ น้ิ อำยุกำรใช้งำน และยึดแผ่นป้ ำย
ทะเบียนรถนัน้ ไว้ได้
กำรเข้ำตรวจตำมวรรคหนึ่ง ให้กระทำระหว่ำงพระอำทิตย์ขน้ึ ถึงพระอำทิตย์ตก
หรือในเวลำทำกำรของสถำนทีน่ นั ้
มำตรำ ๓๘๕๑ ในกรณีทผ่ี ูต้ รวจกำรซึง่ อธิบดีมอบหมำยเป็ นผูต้ รวจและยึดตำม
มำตรำ ๓๗ ให้นำส่งนำยทะเบียนโดยมิชกั ช้ำ และให้นำมำตรำ ๓๕ มำใช้บงั คับโดยอนุโลม
มำตรำ ๓๙๕๒ (ยกเลิก)

๔๘

มำตรำ ๓๕/๓ เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
มำตรำ ๓๖ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐
๕๐ มำตรำ ๓๗ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
๕๑ มำตรำ ๓๘ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
๕๒ มำตรำ ๓๙ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
๔๙

๒๔๐
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มำตรำ ๔๐๕๓ ผูใ้ ดแจ้งควำมนำจับรถทีเ่ จ้ำของรถมิได้ชำระภำษีประจำปี ภำยใน
เวลำที่กำหนด เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว ให้ผู้นัน้ ได้รบั รำงวัลนำจับในอัตรำร้อยละหกสิบของ
จำนวนเงินเพิม่ ของภำษีทต่ี อ้ งชำระ
มำตรำ ๔๑ ๕๔ เงิน ภำษี ป ระจ ำปี รวมทั ง้ เงิน เพิ่ ม และค่ ำ ธรรมเนี ย มตำม
พระรำชบัญญัตนิ ้ี เว้นแต่ค่ำธรรมเนียมแผ่นป้ ำยทะเบียนรถ ทีจ่ ดั เก็บได้ในกรุงเทพมหำนคร
ให้ตกเป็ นรำยได้ของกรุงเทพมหำนคร ส่ วนในจังหวัดอื่นให้ตกเป็ นรำยได้ขององค์กำร
บริห ำรส่ว นจังหวัด เทศบำล สุข ำภิบ ำลในจัง หวัด นัน้ เมือ งพัท ยำ และรำชกำรส่ว น
ท้องถิน่ ทีเ่ รียกชื่ออย่ำงอื่น โดยให้กระทรวงมหำดไทยจัดสรรตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรที่
กำหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๓
ใบอนุญำตขับรถ
มำตรำ ๔๒ ผูข้ บั รถต้องได้รบั ใบอนุ ญำตขับรถและต้องมีใบอนุ ญำตขับรถและ
สำเนำภำพถ่ำยใบคู่มอื จดทะเบียนรถในขณะขับหรือควบคุมผูฝ้ ึ กหัดขับรถเพื่อแสดงต่อ
เจ้ำพนักงำนได้ทนั ที เว้นแต่ผฝู้ ึกหัดขับรถยนต์ตำมมำตรำ ๕๗
ในกรณีทผ่ี ขู้ บั รถเป็ นคนต่ำงด้ำวซึง่ ได้รบั อนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรเป็ นกำร
ชัวครำวตำมกฎหมำยว่
่
ำด้วยคนเข้ำเมือง ผู้ขบั รถซึ่งเป็ นคนต่ำงด้ำวนัน้ จะใช้ใบอนุ ญำต
ขับรถตำมมำตรำ ๔๒ ทวิ ขับรถในรำชอำณำจักรก็ได้ และในกรณีน้ีจะต้องมีใบอนุ ญำต
ขับรถดังกล่ำวพร้อมด้วยเอกสำรตำมที่ระบุไว้ในอนุ ส ัญ ญำและหรือควำมตกลงที่มีอยู่
ระหว่ำงรัฐบำลไทยกับรัฐบำลของประเทศนัน้ ๆ เพื่อแสดงต่อเจ้ำพนักงำนได้ทนั ที๕๕
[ค ำว่ ำ “รถยนต์ ” แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยมำตรำ ๓ แห่ งพระรำชบัญ ญัติรถยนต์
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖]

๕๓

คำว่ำ “คดีถึงที่สุด” ตำมมำตรำ ๔๐ หมำยควำมว่ำ จะต้องมีกำรดำเนินคดีเกี่ยวกับกำร
ไม่ชำระภำษีประจำปี ภำยในเวลำที่กำหนดเสียก่อน เมื่อศำลมีคำพิพำกษำหรือมีคำสังถึ
่ งที่สุดให้ชำระ
ค่ำภำษีและเงินเพิม่ แล้ว จึงจะจ่ำยเงินรำงวัลนำจับให้แก่ผแู้ จ้งควำมนำจับได้ (ควำมเห็นคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๑๔๕/๒๕๒๗)
๕๔ มำตรำ ๔๑ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗
๕๕ มำตรำ ๔๒ วรรคสอง เพิม
่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐

๒๔๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๔๒ ทวิ๕๖ ในกรณี ท่ี มีค วำมตกลงระหว่ ำ งรัฐ บำลไทยและรัฐ บำล
ต่ำงประเทศว่ำด้วยกำรยอมรับใบอนุ ญำตขับรถภำยในประเทศซึง่ กันและกัน คนต่ำงด้ำว
ซึง่ ได้รบั อนุญำตให้อยู่ในรำชอำณำจักรเป็ นกำรชัวครำวตำมกฎหมำยว่
่
ำด้วยคนเข้ำเมือ ง
และมีใบอนุ ญำตขับรถทีอ่ อกโดยพนักงำนเจ้ำหน้ำทีห่ รือสมำคมยำนยนต์ทไ่ี ด้รบั อนุ ญำต
จำกรัฐบำลของประเทศที่มคี วำมตกลงดังกล่ำวกับรัฐบำลไทย อำจใช้ใบอนุ ญำตขับรถ
ของประเทศนั น้ ขับ รถในรำชอำณำจัก รได้ต ำมประเภทและชนิ ด ของรถที่ร ะบุ ไ ว้ใ น
ใบอนุ ญ ำตขับ รถนัน้ แต่ ต้องปฏิบตั ิตำมอนุ ส ัญ ญำและหรือควำมตกลงที่มีอ ยู่ระหว่ำง
รัฐบำลไทยกับรัฐบำลของประเทศนัน้ ๆ และตำมบทบัญญัตทิ งั ้ หลำยในส่วนที่เกี่ยวกับ
หน้ำทีข่ องผูข้ บั รถตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
มำตรำ ๔๓๕๗ ใบอนุญำตขับรถมีดงั นี้
(๑) ใบอนุ ญ ำตขั บ รถยนต์ ส่ ว นบุ ค คล รถยนต์ ส ำมล้ อ ส่ ว นบุ ค คล หรื อ
รถจักรยำนยนต์สว่ นบุคคลชัวครำว
่
(๒) ใบอนุญำตขับรถยนต์สว่ นบุคคล
(๓) ใบอนุญำตขับรถยนต์สำมล้อส่วนบุคคล
(๔) ใบอนุญำตขับรถยนต์สำธำรณะ
(๕) ใบอนุญำตขับรถยนต์สำมล้อสำธำรณะ
(๖) ใบอนุญำตขับรถจักรยำนยนต์สว่ นบุคคล
(๖/๑) ใบอนุญำตขับรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ
(๗) ใบอนุญำตขับรถบดถนน
(๘) ใบอนุญำตขับรถแทรกเตอร์
(๙) ใบอนุญำตขับรถชนิดอื่นนอกจำก (๑) ถึง (๘)
(๑๐) ใบอนุญำตขับรถตำมควำมตกลงระหว่ำงประเทศทีป่ ระเทศไทยเป็ นภำคี
ใบอนุ ญำตขับรถตำม (๑) ใช้สำหรับขับรถยนต์บริกำรให้เ ช่ำ เฉพำะในกรณีท่ี
ผูข้ บั รถเป็ นผูเ้ ช่ำได้ดว้ ย ใบอนุ ญำตขับรถตำม (๒) ใช้สำหรับขับรถยนต์บริกำรให้เช่ำได้ดว้ ย
ใบอนุ ญำตขับรถตำม (๔) ใช้สำหรับขับรถยนต์บริกำรและใช้แทนใบอนุ ญำตขับรถตำม
(๒) ได้ ด้ ว ย ใบอนุ ญ ำตขับ รถตำม (๕) ใช้ แ ทนใบอนุ ญ ำตขับ รถตำม (๓) ได้ ด้ ว ย
และใบอนุญำตขับรถตำม (๖/๑) ใช้แทนใบอนุ ญำตขับรถตำม (๖) ได้ดว้ ย นอกนัน้ ใช้แทนกัน
ไม่ได้
๕๖
๕๗

มำตรำ ๔๒ ทวิ เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐
มำตรำ ๔๓ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗

๒๔๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๔๓ ทวิ๕๘ ใบอนุ ญ ำตเป็ น ผู้ข บั รถในประเภทกำรขนส่งประจ ำทำง
กำรขนส่งไม่ประจำทำง หรือกำรขนส่งโดยรถขนำดเล็กตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก
ให้ใช้แทนใบอนุญำตขับรถยนต์สว่ นบุคคลตำมมำตรำ ๔๓ (๒) และใบอนุญำตขับรถยนต์
สำธำรณะตำมมำตรำ ๔๓ (๔) ได้
ใบอนุ ญำตเป็ นผูข้ บั รถในประเภทกำรขนส่งส่วนบุคคล ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรขนส่งทำงบกให้ใช้แทนใบอนุญำตขับรถยนต์สว่ นบุคคลตำมมำตรำ ๔๓ (๒) ได้
[ค ำว่ ำ “รถยนต์ ” แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยมำตรำ ๓ แห่ งพระรำชบัญ ญัติรถยนต์
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖]
มำตรำ ๔๔๕๙ ใบอนุญำตขับรถชัวครำวตำมมำตรำ
่
๔๓ (๑) มีอำยุสองปี นับแต่
วันออกใบอนุญำตขับรถ๖๐
ใบอนุ ญำตขับรถตำมมำตรำ ๔๓ (๒) (๓) (๖) (๗) (๘) และ (๙) มีอำยุห้ำปี นับแต่
วัน ออกใบอนุ ญ ำตขับรถ ใบอนุ ญ ำตขับรถตำมมำตรำ ๔๓ (๔) (๕) และ (๖/๑) มีอำยุ
สำมปี นับแต่วนั ออกใบอนุญำตขับรถ และอำจขอต่ออำยุใบอนุ ญำตขับรถได้อกี ครำวละห้ำปี
หรือสำมปี แล้วแต่กรณี โดยผูข้ อต่ออำยุใบอนุ ญำตต้องผ่ำนกำรทดสอบสมรรถภำพของ
ร่ำงกำยตำมหลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง๖๑
ในกรณีที่วนั ครบกำหนดอำยุใบอนุ ญำตตำมวรรคสองไม่ตรงกับวันครบรอบ
วันเกิดของผูไ้ ด้รบั ใบอนุญำตขับรถ ให้ขยำยอำยุใบอนุ ญำตต่อไปจนถึงวันครบรอบวันเกิด
ของผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญำตขับรถในปี นนั ้ หรือในปี ถดั ไป แล้วแต่กรณี โดยให้ถอื ว่ำวันดังกล่ำว
เป็ นวันทีใ่ บอนุญำตขับรถครบกำหนดอำยุ
ในกรณี ท่ีผู้ ไ ด้ร ับ ใบอนุ ญ ำตขับ รถเกิด ในวัน ที่ ๒๙ กุ ม ภำพัน ธ์ และในปี ที่
ใบอนุ ญำตขับรถครบกำหนดอำยุตำมวรรคสองนัน้ ไม่มวี นั ที่ ๒๙ กุมภำพันธ์ ให้ถือเอำ
วันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ เป็ นวันครบรอบวันเกิด
กำรขอต่ อ อำยุ ใบอนุ ญ ำตขับ รถ และกำรอนุ ญ ำต ให้เป็ น ไปตำมหลัก เกณฑ์
วิธกี ำร และเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง

๕๘

มำตรำ ๔๓ ทวิ เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๗
มำตรำ ๔๔ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๖๐ มำตรำ ๔๔ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
๖๑ มำตรำ ๔๔ วรรคสอง แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
๕๙

๒๔๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๔๕ ผูใ้ ดประสงค์จะขอใบอนุญำตขับรถ ต้องเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตแิ ละไม่มี
ลักษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบัญ ญัติน้ี และยื่นคำขอต่ อนำยทะเบียนแห่งท้องที่ท่ีตน
มีภูมลิ ำเนำหรือมีถนิ่ ทีอ่ ยู่
กำรขอใบอนุญำตขับรถและกำรออกใบอนุญำตขับรถ ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์
วิธกี ำร และเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
มำตรำ ๔๖ ผู้ข อใบอนุ ญ ำตขับรถตำมมำตรำ ๔๓ (๑) ต้องมีคุ ณสมบัติแ ละ
ไม่มลี กั ษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้
(๑) ๖๒ มี อ ำยุ ไ ม่ ต่ ำกว่ ำ สิ บ แป ดปี บ ริ บู ร ณ์ แต่ ถ้ ำ เป็ นผู้ ข อใบ อนุ ญ ำต
ขับ รถจัก รยำนยนต์ส่วนบุ ค คลชัว่ ครำว สำหรับ รถจัก รยำนยนต์ท่ีมีขนำดควำมจุ ของ
กระบอกสูบรวมกันไม่เกินทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงต้องมีอำยุไม่ต่ำกว่ำสิบห้ำปี บริบรู ณ์
(๒) มีควำมรูแ้ ละควำมสำมำรถในกำรขับรถ
(๓) มีควำมรู้ในข้อบังคับกำรเดินรถตำมพระรำชบัญ ญัติน้ีและตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรจรำจรทำงบก
(๔) ไม่เป็ นผูม้ รี ่ำงกำยพิกำรจนเป็ นทีเ่ ห็นได้ว่ำไม่สำมำรถขับรถได้
(๕) ไม่มีโรคประจำตัวที่ผู้ประกอบวิชำชีพ เวชกรรมเห็น ว่ำอำจเป็ น อันตรำย
ขณะขับรถ
(๖) ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั น่ เฟื อน
(๗) ไม่มใี บอนุญำตขับรถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว
(๘)๖๓ ไม่เป็ นผูอ้ ยู่ในระหว่ำงถูกยึดหรือพักใช้ใบอนุญำตขับรถ
(๙)๖๔ ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุ ญำตขับรถ ซึง่ มิใช่จำกเหตุขำดคุณสมบัติเรื่ อง
อำยุของผูข้ อใบอนุ ญำตขับรถ เว้นแต่ได้พน้ กำหนดสำมปี ไปแล้วนับแต่ วนั ทีถ่ ูกเพิกถอน
ใบอนุญำตขับรถ โดยให้อธิบดีกำหนดเงื่อนไขในกำรพิจำรณำกำรออกใบอนุญำตขับรถไว้ดว้ ย
มำตรำ ๔๗๖๕ ผูข้ อใบอนุ ญำตขับรถตำมมำตรำ ๔๓ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ
(๖/๑) ต้อง
(๑) ได้รบั ใบอนุญำตขับรถตำมมำตรำ ๔๓ (๑) มำแล้วไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี
(๒) มีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๔๖ และ
๖๒

มำตรำ ๔๖ (๑) แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
มำตรำ ๔๖ (๘) แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
๖๔ มำตรำ ๔๖ (๙) เพิม
่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
๖๕ มำตรำ ๔๗ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
๖๓

๒๔๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(๓) ไม่เคยต้องคำพิพำกษำถึงที่สุดให้ลงโทษหรือถูกเจ้ำพนักงำนเปรียบเทียบปรับ
ตัง้ แต่ สองครัง้ ขึ้นไป สำหรับ ควำมผิดเกี่ยวกับ กำรขับ รถอย่ ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่ อไปนี้
เว้นแต่จะพ้นโทษครัง้ สุดท้ำยไม่น้อยกว่ำหกเดือนแล้ว
(ก) ฝ่ ำฝืนสัญญำณจรำจรหรือเครื่องหมำยจรำจร
(ข) ในขณะเมำสุรำหรือของเมำอย่ำงอื่น
(ค) ในลักษณะกีดขวำงกำรจรำจร
(ง) ใช้ควำมเร็วเกินอัตรำทีก่ ฎหมำยกำหนด
(จ) โดยประมำทหรือน่ำหวำดเสียวอันอำจเกิดอันตรำยแก่บุคคลหรือทรัพย์สนิ
(ฉ) โดยไม่คำนึงถึงควำมปลอดภัยหรือควำมเดือดร้อนของผูอ้ ่นื
มำตรำ ๔๘๖๖ (ยกเลิก)
มำตรำ ๔๙๖๗ ผูข้ อใบอนุญำตขับรถตำมมำตรำ ๔๓ (๔) (๕) หรือ (๖/๑) ต้อง
(๑) ได้รบั ใบอนุญำตขับรถตำมมำตรำ ๔๓ (๑) มำแล้วไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี
(๒) มีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๔๖ แต่ตอ้ งมีอำยุไม่ต่ำกว่ำ
ยีส่ บิ สองปี บริบูรณ์ สำหรับผูข้ อใบอนุ ญำตขับรถตำมมำตรำ ๔๓ (๔) หรือ (๕) และยีส่ บิ ปี
บริบรู ณ์ สำหรับผูข้ อใบอนุญำตขับรถตำมมำตรำ ๔๓ (๖/๑)
(๓) ไม่มลี กั ษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๔๗ (๓)
(๔) มีสญ
ั ชำติไทย
(๕) รูจ้ กั ถนนและทำงหลวงในจังหวัดทีข่ อรับใบอนุญำตขับรถพอสมควร
(๖) ไม่เป็ นผูม้ โี รคติดต่อน่ำรังเกียจตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
(๗) ไม่เป็ นผูต้ ดิ สุรำยำเมำหรือยำเสพติดให้โทษ
(๘) ไม่เคยเป็ นผู้ได้รบั โทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่ สุดให้จำคุกในควำมผิด
ตำมพระรำชบัญญัติน้ี หรือควำมผิดเกี่ยวกับควำมสงบสุขของประชำชน ควำมผิดเกี่ยวกับ
กำรก่อให้เกิดภยันตรำยต่อประชำชน ควำมผิดเกีย่ วกับเงินตรำ ควำมผิด เกีย่ วกับเพศ
ควำมผิดต่อชีวติ ควำมผิดต่อร่ำงกำย ควำมผิดต่อเสรีภำพ ควำมผิดฐำนลัก ทรัพย์และ
วิง่ รำวทรัพย์ ควำมผิดฐำนกรรโชก รีดเอำทรัพย์ ชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ ควำมผิดฐำน
ยักยอก ควำมผิดฐำนรับของโจร และควำมผิดฐำนทำให้เสียทรัพย์ ตำมประมวลกฎหมำย
อำญำ หรือควำมผิ ดเกี่ยวกับยำเสพติ ดให้ โทษตำมกฎหมำยว่ ำด้ วยยำเสพติ ดให้ โทษ

๖๖
๖๗

มำตรำ ๔๘ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
มำตรำ ๔๙ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗

๒๔๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หรือโดยคำสังที
่ ่ชอบด้วยกฎหมำยให้จำคุก เว้นแต่เ ป็ นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำ
โดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษมำแล้วไม่น้อยกว่ำสำมปี
มำตรำ ๕๐๖๘ ในกรณีท่ผี ขู้ อรับใบอนุ ญำตขับรถตำมมำตรำ ๔๓ (๔) (๕) หรือ
(๖/๑) เป็ นผูข้ ำดคุณสมบัตติ ำมมำตรำ ๔๙ (๘) แต่พน้ โทษจำคุกมำแล้วไม่น้อยกว่ำ
(๑) หกเดือนสำหรับโทษจำคุกตำมคำพิพำกษำไม่เกินสำมเดือน
(๒) หนึ่งปี สำหรับโทษจำคุกตำมคำพิพำกษำไม่เกินสำมเดือนในคดี เกี่ยวด้วย
กำรใช้รถกระทำควำมผิด หรือ
(๓) หนึ่งปี หกเดือนสำหรับโทษจำคุกตำมคำพิพำกษำเกินสำมเดือนแต่ไม่เกิน
สำมปี
และได้ย่นื คำร้องต่อนำยทะเบียนโดยชี้แจงถึงเหตุ ผลที่ตนต้องโทษพร้อ มกับ
แสดงหลักฐำนว่ำตนเป็ นบุคคลทีม่ คี วำมประพฤติเรียบร้อยควรไว้วำงใจให้ขบั รถยนต์สำธำรณะ
หรือรถจักรยำนยนต์สำธำรณะได้ แล้วแต่กรณี ให้นำยทะเบียนดำเนินกำรสอบสวนคำร้อง
ดังกล่ำว ถ้ำเห็นด้วยกับคำร้องก็ให้มอี ำนำจออกใบอนุญำตขับรถให้ได้โดยมิให้นำบทบัญญัติ
มำตรำ ๔๙ (๘) มำใช้บงั คับ แต่ถำ้ ไม่เห็นด้วย ให้สงยกค
ั ่ ำร้องและแจ้งให้ผขู้ อทรำบ
ผูข้ อมีสทิ ธิอุทธรณ์เป็ นหนังสือต่ออธิบดีภำยในสิบห้ำวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คำสัง่
ยกคำร้องจำกนำยทะเบียน
คำสังของอธิ
่
บดีให้เป็ นทีส่ ดุ
มำตรำ ๕๑ ผูข้ อใบอนุญำตขับรถตำมมำตรำ ๔๓ (๗) (๘) หรือ (๙) ต้อง
(๑) มีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๔๖ และ
(๒) มีควำมรูค้ วำมสำมำรถในกำรขับรถประเภทนัน้ ๆ เป็ นอย่ำงดี
มำตรำ ๕๑/๑๖๙ ผูม้ ใี บอนุ ญำตขับรถตำมมำตรำ ๔๓ (๒) (๔) (๕) (๖) และ (๖/๑)
มีสทิ ธิขอรับใบอนุญำตขับรถตำมมำตรำ ๔๓ (๑๐)
มำตรำ ๕๒ ให้นำยทะเบียนแต่งตัง้ ผูซ้ ง่ึ มีคุณสมบัตติ ำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของผูข้ อรับใบอนุ ญำตตำมมำตรำ ๔๖ มำตรำ ๔๗
มำตรำ ๔๘ มำตรำ ๔๙ และมำตรำ ๕๑

๖๘
๖๙

มำตรำ ๕๐ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
มำตรำ ๕๑/๑ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗

๒๔๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๕๓ ผูใ้ ดได้รบั ใบอนุญำตขับรถประเภทใดแล้ว หำกปรำกฏในภำยหลัง
ว่ำเป็ นผูข้ ำดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ำมตำมทีก่ ำหนดไว้สำหรับผูข้ อรับใบอนุ ญำต
ขับรถประเภทนัน้ ให้นำยทะเบียนสังเพิ
่ กถอนใบอนุญำตขับรถนัน้
ให้นำยทะเบียนมีอำนำจเรียกผู้ได้รบั ใบอนุ ญำตขับรถมำตรวจสอบคุณสมบัติ
หรือลักษณะต้องห้ำมได้ หำกมีเหตุอนั ควรเชื่อว่ำผู้ได้รบั ใบอนุ ญำตขับรถขำดคุณสมบัติ
หรือมีลกั ษณะต้องห้ำมอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมทีก่ ำหนดไว้สำหรับผูข้ อรับใบอนุญำตขับรถ
ประเภทนัน้ ๗๐
มำตรำ ๕๓/๑๗๑ ในกรณี ท่ีผู้ได้รบั ใบอนุ ญ ำตขับรถฝ่ ำฝื นหรือไม่ป ฏิบตั ิตำม
บทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติน้ี ให้นำยทะเบียนมีอำนำจสังพั
่ กใช้ใบอนุ ญำตขับรถได้
ครำวละไม่เกินหกเดือน
ในกรณีทผ่ี ไู้ ด้รบั ใบอนุ ญำตขับรถยนต์สำธำรณะหรือรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ
กระทำควำมผิดในกรณีดงั ต่อไปนี้ นำยทะเบียนจะสังเพิ
่ กถอนใบอนุญำตขับรถเสียก็ได้
(๑) กระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ซี ้ำในข้อหำเดียวกับควำมผิดครัง้ ก่อน
ภำยในเวลำหนึ่งเดือนนับแต่วนั ทีค่ วำมผิดครัง้ ก่อนเกิดขึน้
(๒) ไม่มำรำยงำนตนต่อนำยทะเบียนตำมทีน่ ำยทะเบียนสังเป็
่ นหนังสือไปแล้ว
ไม่น้อยกว่ำสองครัง้ โดยมีระยะเวลำห่ำงกันไม่น้อยกว่ำหนึ่งเดือน ทัง้ นี้ โดยไม่มเี หตุสมควร
(๓) เรียกเก็บค่ำโดยสำรหรือค่ำบริกำรอื่นเกินกว่ำอัตรำทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
มำตรำ ๕๓/๒๗๒ ผูซ้ ง่ึ ถูกสังพั
่ กใช้หรือเพิกถอนใบอนุญำตขับรถมีสทิ ธิอุทธรณ์
เป็ นหนังสือต่ออธิบดีได้ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งคำสังจำกนำยทะเบี
่
ยน
ให้อ ธิบ ดีวินิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ ต ำมวรรคหนึ่ ง ภำยในสำมสิบ วัน นั บ แต่ ว ัน ที่ได้ร ับ
หนังสืออุทธรณ์ ถ้ำไม่มวี นิ ิจฉัยชีข้ ำดภำยในเวลำดังกล่ำวให้ถอื ว่ำอธิบดีวนิ ิจฉัยไม่ให้พกั ใช้
หรือเพิกถอนใบอนุ ญำตขับรถตำมหนังสืออุทธรณ์ของผูข้ บั รถ
คำสังของอธิ
่
บดีให้เป็ นทีส่ ดุ
กำรอุทธรณ์ตำมวรรคหนึ่งไม่เป็ นกำรทุเลำกำรบังคับตำมคำสังพั
่ กใช้หรือเพิกถอน
ใบอนุญำตขับรถ

๗๐

มำตรำ ๕๓ วรรคสอง เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
มำตรำ ๕๓/๑ เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
๗๒ มำตรำ ๕๓/๒ เพิม
่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
๗๑

๒๔๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๕๓/๓๗๓ ให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุ ญำตขับรถซึง่ ถูกสังเพิ
่ กถอนใบอนุ ญำตขับรถ
ส่งคืนใบอนุญำตนัน้ แก่นำยทะเบียนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งกำรสังเพิ
่ กถอน
ใบอนุญำตขับรถ
มำตรำ ๕๔ ผูใ้ ดได้รบั ใบอนุญำตขับรถแล้ว หำกปรำกฏว่ำ
(๑) ต้องคำพิพ ำกษำถึงที่สุดว่ำได้กระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญ ญัติน้ีหรือ
กฎกระทรวงทีอ่ อกตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
(๒) ไม่ ป ฏิบ ัติต ำมค ำสังอั
่ น ชอบด้ว ยกฎหมำยของเจ้ำพนัก งำนจรำจร หรือ
พนักงำนเจ้ำหน้ำทีต่ ำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจรำจรทำงบก
(๓) ต้องคำพิพำกษำถึงทีส่ ุดว่ำได้กระทำควำมผิดฐำนขับรถหรือกระทำกำรใด ๆ
อันน่ำจะเป็ นภัยต่อประชำชน หรือ
(๔) มีผู้กล่ำวโทษว่ำทำลำยควำมสงบสุขของประชำชนในถนนหรือทำงหลวง
โดยขูเ่ ข็ญ ดูหมิน่ รังแก หรือรบกวนคนขับรถด้วยกันหรือผูโ้ ดยสำร
นำยทะเบียนมีอำนำจเรียกใบอนุญำตขับรถมำยึดไว้ได้ แต่หำ้ มมิให้ยดึ เกินหนึ่งปี
ในกรณี ท่ีผู้ได้รบั ใบอนุ ญ ำตขับ รถตำมมำตรำ ๔๓ (๔) (๕) หรือ (๖/๑) เป็ น
ผู้ต้อ งหำในคดีอ ำญำตำมที่ระบุ ไว้ในมำตรำ ๔๙ (๘) ให้นำยทะเบีย นหรือผู้ต รวจกำร
ซึง่ อธิบดีมอบหมำยยึดใบอนุ ญำตขับรถตำมมำตรำ ๔๓ (๔) (๕) หรือ (๖/๑) ตัง้ แต่วนั ยื่นฟ้ อง
ต่อศำลจนถึงเวลำทีม่ คี ำพิพำกษำถึงที่สุด และในระหว่ำงเวลำนัน้ ห้ำมมิให้นำยทะเบียน
ต่ออำยุใบอนุญำตขับรถดังกล่ำว๗๔
ในกำรยึดใบอนุญำตขับรถ ให้ผยู้ ดึ บันทึกกำรยึดไว้ในใบอนุญำตขับรถด้วย
มำตรำ ๕๕ ในกรณีทใ่ี บอนุญำตขับรถสูญหำยหรือชำรุดในสำระสำคัญ ให้ผรู้ ับ
ใบอนุ ญ ำตขับรถยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุ ญำตขับรถต่ อนำยทะเบียนภำยในสิบห้ำวัน
นับ แต่ วนั ทรำบเหตุ นัน้ และในกรณี ท่ีได้ใบอนุ ญ ำตขับ รถที่สูญ หำยคืน ให้ส่งใบแทน
ใบอนุญำตขับรถนัน้ แก่นำยทะเบียนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วนั ได้คนื
กำรขอใบแทนใบอนุ ญำตขับรถ และกำรออกใบแทนใบอนุ ญำตขับรถตำมวรรคหนึ่ง
ให้เป็ นไปตำมระเบียบทีอ่ ธิบดีกำหนด
มำตรำ ๕๖ ภำยใต้บงั คับมำตรำ ๔๓ และมำตรำ ๕๗ ห้ำมมิให้เจ้ำของรถหรือ
คนขับ รถยิน ยอมให้ผู้ซ่ึง ไม่ มีใบอนุ ญ ำตขับ รถ หรือ มีใบอนุ ญ ำตขั บ รถประเภทอื่น ที่
ใช้แทนกันไม่ได้ เข้ำขับรถของตนหรือรถทีต่ นเป็ นคนขับ
๗๓
๗๔

มำตรำ ๕๓/๓ เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
มำตรำ ๕๔ วรรคสำม แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗

๒๔๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๕๗ ผูใ้ ดฝึกหัดขับรถยนต์ ต้องมีผซู้ ง่ึ ได้รบั ใบอนุญำตขับรถยนต์มำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำสำมปี ควบคุมอยู่ดว้ ย
ในกำรฝึ ก หัด ขับ รถ ห้ ำ มมิใ ห้ ผู้ ใดนอกจำกผู้ฝึ ก หัด และผู้ ค วบคุ ม อยู่ ในรถ
ถ้ำมีกำรเสียหำยเกิดขึน้ ผูค้ วบคุมต้องรับผิดทำงแพ่ง เว้นแต่จะพิสจู น์ได้ว่ำผูฝ้ ึกหัดฝ่ ำฝื น
หรือไม่ปฏิบตั ติ ำมคำสอนในเวลำทีข่ บั อยู่นนั ้
[ค ำว่ ำ “รถยนต์ ” แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยมำตรำ ๓ แห่ งพระรำชบัญ ญัติรถยนต์
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖]
มำตรำ ๕๗ ทวิ๗๕ ให้ผู้ต รวจกำรมีอ ำนำจสังให้
่ ผู้ข บั รถหยุ ด รถเพื่อ ท ำกำร
ตรวจสอบกำรปฏิบตั ิตำมพระรำชบัญญัติน้ี กับมีอำนำจสังให้
่ บุคคลใดปฏิบตั ิ กำรเท่ำที่
จำเป็ น เพื่อ ประโยชน์ แก่ ก ำรตรวจสอบนัน้ ได้ และเมื่อพบว่ำผู้ใดฝ่ ำฝื น หรือ ไม่ ป ฏิ บ ัติ
ตำมบทบัญ ญัติแห่ งพระรำชบัญ ญัติน้ี จะว่ำกล่ำวตักเตือนหรือ สังเป็
่ น หนังสือให้ผู้นัน้
ไปรำยงำนตนต่อนำยทะเบียนภำยในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีม่ คี ำสังเพื
่ ่อดำเนินกำรเปรียบเทียบปรับ
ก็ได้ เว้นแต่เป็ นกรณีทค่ี วำมผิดดังกล่ำวมีโทษจำคุก ให้ผตู้ รวจกำรนำตัวผูน้ นั ้ ส่งพนักงำน
สอบสวนผูม้ อี ำนำจเพื่อดำเนินคดีต่อไป
ในกำรออกคำสังให้
่ ไปรำยงำนตนต่อนำยทะเบียนตำมวรรคหนึ่ง ผูต้ รวจกำรจะ
เรียกเก็บใบอนุ ญำตขับรถของผูน้ นั ้ ไว้เป็ นกำรชัวครำวก็
่
ได้ แต่ตอ้ งรีบนำใบอนุญำตขับรถ
ที่เรียกเก็บไว้ไปส่งมอบแก่นำยทะเบียนภำยในแปดชัวโมงนั
่
บแต่ เวลำที่ออกคำสังและ
่
ให้ถือว่ำคำสังนั
่ น้ เป็ นใบอนุ ญ ำตขับรถชัวครำวภำยในก
่
ำหนดเวลำที่ให้ไปรำยงำนตน
ดังกล่ำว
คำสังให้
่ ไปรำยงำนตนต่ อนำยทะเบีย นตำมวรรคหนึ่ ง ให้เป็ น ไปตำมแบบที่
อธิบดีกำหนด
มำตรำ ๕๗ ตรี๗๖ ในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมพระรำชบัญญัตนิ ้ใี ห้ผตู้ รวจกำรแสดง
บัตรประจำตัวต่อผูซ้ ง่ึ เกีย่ วข้อง
บัตรประจำตัวผูต้ รวจกำรให้เป็ นไปตำมแบบทีร่ ฐั มนตรีกำหนด

๗๕
๗๖

มำตรำ ๕๗ ทวิ เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
มำตรำ ๕๗ ตรี เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒

๒๔๙
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ถนน

มำตรำ ๕๗ จัตวำ๗๗ ในขณะทีอ่ ยู่ในระหว่ำงกำรรับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำร ผูข้ บั
รถยนต์สำธำรณะหรือรถจักรยำนยนต์สำธำรณะจะปฏิเสธไม่รบั จ้ำงบรรทุกคนโดยสำร
มิได้ เว้นแต่กำรบรรทุกนัน้ น่ำจะก่อให้เกิดอันตรำยแก่ตนหรือแก่คนโดยสำร
บทบัญญัตใิ นวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงั คับแก่ผขู้ บั รถจักรยำนยนต์สำธำรณะทีป่ ฏิเสธ
รับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรนอกเส้นทำงหรือนอกท้องทีใ่ นกำรรับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำร
มำตรำ ๕๗ เบญจ๗๘ ผูข้ บั รถยนต์สำธำรณะหรือรถจักรยำนยนต์สำธำรณะต้อง
พำคนโดยสำรไปยังสถำนทีท่ ว่ี ่ำจ้ำงตำมเส้นทำงทีส่ นั ้ หรือถึงทีห่ มำยเร็วทีส่ ุด หรือเส้นทำง
ทีไ่ ม่ออ้ มเกินควร และต้องส่งคนโดยสำร ณ สถำนทีต่ ำมทีต่ กลงกันไว้
ห้ำมมิให้ผขู้ บั รถตำมวรรคหนึ่ง พำคนโดยสำรไปทอดทิง้ ระหว่ำงทำงไม่ว่ำด้วย
ประกำรใด ๆ
มำตรำ ๕๗ ฉ ๗๙ ในขณะขับรถ ผู้ขบั รถยนต์สำธำรณะหรือรถจัก รยำนยนต์
สำธำรณะ ต้อง
(๑) ไม่สบู บุหรี่ หรือกระทำด้วยประกำรใด ๆ ในลักษณะทีก่ ่อควำมรำคำญให้แก่
คนโดยสำร
(๒) ไม่กล่ำววำจำไม่สุภำพ เสียดสี ดูหมิน่ ก้ำวร้ำวหรือแสดงกิรยิ ำในลักษณะ
ดังกล่ำวต่อคนโดยสำร
(๓) ไม่เสพหรือเมำสุรำหรือของมึนเมำอย่ำงอื่น
(๔) ไม่เสพยำเสพติดให้โทษตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำเสพติดให้โทษ
(๕) ไม่เสพติดวัตถุทอ่ี อกฤทธิต่์ อจิตและประสำทตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุทอ่ี อก
ฤทธิต่์ อจิตและประสำท
(๖) ไม่ขบั รถในขณะหย่อนควำมสำมำรถในอันทีจ่ ะขับ
(๗) ปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดว่ำด้วยควำมปลอดภัยในกำรรับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำร
ตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
มำตรำ ๕๗ สัตต๘๐ ในกรณีทน่ี ำยทะเบียนหรือผูต้ รวจกำรมีเหตุอนั ควรสงสัยว่ำ
เจ้ำของรถหรือผูข้ บั รถผูใ้ ดฝ่ ำฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี ให้นำยทะเบียนหรือ
๗๗

มำตรำ ๕๗ จัตวำ เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
มำตรำ ๕๗ เบญจ เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
๗๙ มำตรำ ๕๗ ฉ เพิม
่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
๘๐ มำตรำ ๕๗ สัตต เพิม
่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
๗๘

๒๕๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ผู้ตรวจกำรมีอำนำจออกหนั งสือเรียกตัวเจ้ำของรถหรือผู้ขบั รถผู้นัน้ มำให้ถ้อยคำหรือ
ยื่นคำชีแ้ จงแสดงข้อเท็จจริงได้
เมื่อนำยทะเบียนหรือผูต้ รวจกำรได้ตรวจสอบกรณีตำมวรรคหนึ่งแล้ว ปรำกฏว่ำ
เจ้ำของรถหรือผู้ขบั รถฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตำมพระรำชบัญญัติน้ี ให้นำควำมในมำตรำ
๕๗ ทวิ มำใช้บงั คับโดยอนุโลม
หมวด ๔
บทกำหนดโทษ
มำตรำ ๕๘๘๑ ผู้ใดฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตำมกฎกระทรวงออกตำมมำตรำ ๕ (๒)
(๓) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๕) หรือ (๑๖) ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบำท
มำตรำ ๕๘/๑๘๒ ผูข้ บั รถรับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรผูใ้ ดฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ำม
ข้อ กำหนดในกฎกระทรวงที่อ อกตำมมำตรำ ๕ (๑๕/๑) ต้อ งระวำงโทษปรับ ไม่เกิน
ห้ำพันบำท
มำตรำ ๕๙๘๓ ผูใ้ ดฝ่ ำฝืนมำตรำ ๖ (๑) ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท
มำตรำ ๖๐๘๔ ผู้ใดฝ่ ำฝื น หรือไม่ป ฏิบ ัติต ำมมำตรำ ๖ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕)
มำตรำ ๖/๑ วรรคสองและวรรคสำม มำตรำ ๑๑ มำตรำ ๑๒ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๑๓ วรรคหนึ่ง
มำตรำ ๑๔ มำตรำ ๑๖ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๑๗ วรรคหนึ่งและวรรคสอง มำตรำ ๑๘ วรรคหนึ่ง
มำตรำ ๒๐ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๒๑ มำตรำ ๒๒ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๒๗ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๕๖
หรือมำตรำ ๕๗ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินสองพันบำท
มำตรำ ๖๑๘๕ ผู้ใดไม่ป ฏิบ ัติตำมมำตรำ ๑๕ มำตรำ ๒๘ หรือมำตรำ ๓๕/๓
วรรคหนึ่งหรือไม่ปฏิบตั ติ ำมคำสังของนำยทะเบี
่
ยนตำมมำตรำ ๓๖ หรือมำตรำ ๕๓ วรรคสอง
ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบำท
มำตรำ ๖๑/๑๘๖ ผู้ใดไม่มำให้ถ้อยคำหรือยื่นคำชี้แจงแสดงข้อเท็จจริงต่อนำย
ทะเบียนหรือผู้ตรวจกำรตำมหนังสือเรียกตำมมำตรำ ๕๗ สัตต วรรคหนึ่ง หรือฝ่ ำฝื น
๘๑

มำตรำ ๕๘ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
มำตรำ ๕๘/๑ เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
๘๓ มำตรำ ๕๙ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
๘๔ มำตรำ ๖๐ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
๘๕ มำตรำ ๖๑ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
๘๒

๒๕๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หรือไม่ปฏิบตั ติ ำมคำสังของนำยทะเบี
่
ยนหรือผูต้ รวจกำรซึง่ สังตำมมำตรำ
่
๕๗ สัตต วรรคสอง
ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบำท
มำตรำ ๖๒ ผูใ้ ดรับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรโดยใช้รถยนต์รบั จ้ำงบรรทุกคนโดยสำร
ไม่ เกิ น เจ็ด คนหรือ รถยนต์ ร ับ จ้ำ งระหว่ ำ งจัง หวัด ในท้ อ งที่ ท่ีร ัฐ มนตรีป ระกำศตำม
มำตรำ ๒๓ วรรคหนึ่ง โดยไม่ได้รบั อนุ ญำตจำกนำยทะเบียน หรือไม่ได้รบั ยกเว้นตำม
มำตรำ ๒๓ วรรคสองหรือวรรคสำม ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท
[ค ำว่ ำ “รถยนต์ ” แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยมำตรำ ๓ แห่ งพระรำชบัญ ญัติรถยนต์
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖]
มำตรำ ๖๒/๑๘๗ ผู้ใดรับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรโดยฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตำม
มำตรำ ๒๓/๑ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินสองพันบำท
มำตรำ ๖๓ ผูใ้ ดรับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรโดยใช้รถยนต์รบั จ้ำงบรรทุกคนโดยสำร
ไม่ เกิ น เจ็ด คนหรือ รถยนต์ ร ับ จ้ำ งระหว่ ำ งจัง หวัด ในท้ อ งที่ ท่ีร ัฐ มนตรีป ระกำศตำม
มำตรำ ๒๓ วรรคหนึ่ง เมื่อใบอนุ ญำตสิน้ อำยุหรือใบอนุ ญำตถูกเพิกถอน ต้องระวำงโทษ
ปรับไม่เกินสองพันบำท
[ค ำว่ ำ “รถยนต์ ” แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยมำตรำ ๓ แห่ งพระรำชบัญ ญัติรถยนต์
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖]
มำตรำ ๖๓/๑๘๘ ผูร้ บั ใบอนุ ญำตตำมมำตรำ ๒๓ ผู้ใดฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบ ัตติ ำม
มำตรำ ๒๕ วรรคสอง ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบำท
มำตรำ ๖๓/๒๘๙ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญำตขับรถผูใ้ ดฝ่ ำฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ำมมำตรำ ๕๓/๓
ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบำท
มำตรำ ๖๔ ผู้ใดขับ รถโดยไม่ ได้ร ับ ใบอนุ ญ ำตขับ รถ ต้ อ งระวำงโทษจ ำคุ ก
ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบำท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ

๘๖

มำตรำ ๖๑/๑ เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
มำตรำ ๖๒/๑ เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
๘๘ มำตรำ ๖๓/๑ เพิม
่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
๘๙ มำตรำ ๖๓/๒ เพิม
่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
๘๗

๒๕๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๖๕๙๐ ผูใ้ ดขับรถเมื่อใบอนุ ญำตขับรถสิน้ อำยุ หรือระหว่ำงถูกสังพั
่ กใช้
ใบอนุญำตขับรถหรือถูกเพิกถอนใบอนุญำตขับรถ หรือถูกยึดใบอนุญำตขับรถ ต้องระวำงโทษ
ปรับไม่เกินสองพันบำท
มำตรำ ๖๖ ผูใ้ ดขับรถโดยไม่แสดงใบอนุญำตขับรถ และสำเนำภำพถ่ำยใบคู่มอื
จดทะเบียนรถตำมมำตรำ ๔๒ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบำท
มำตรำ ๖๖/๑๙๑ ผู้ใดฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตำมคำสังของผู
่
้ตรวจกำร ซึ่งสังตำม
่
มำตรำ ๕๗ ทวิ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำพันบำท
มำตรำ ๖๖/๒๙๒ ผู้ใดฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ำมมำตรำ ๕๗ จัตวำ มำตรำ ๕๗ เบญจ
หรือมำตรำ ๕๗ ฉ (๑) หรือ (๒) ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบำท
มำตรำ ๖๖/๓๙๓ ผูใ้ ดฝ่ ำฝื นมำตรำ ๕๗ ฉ (๓) หรือ (๖) ต้องระวำงโทษจำคุก
ไม่เกินสำมเดือนหรือปรับตัง้ แต่สองพันบำทถึงหนึ่งหมื่นบำท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
มำตรำ ๖๖/๔๙๔ ผู้ใดฝ่ ำฝื นมำตรำ ๕๗ ฉ (๔) หรือ (๕) ต้องระวำงโทษสูงกว่ำ
ที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยยำเสพติดให้โทษ หรือกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุท่อี อกฤทธิ ์
ต่อจิตและประสำท แล้วแต่กรณี อีกหนึ่งในสำม
มำตรำ ๖๖/๕ ๙๕ ผู้ใดเรีย กเก็บ ค่ ำโดยสำรหรือ ค่ ำบริก ำรอื่น เกิน กว่ ำอัต รำที่
กำหนดในกฎกระทรวง ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำพันบำท
มำตรำ ๖๖/๖๙๖ เจ้ำของรถหรือผูข้ บั รถผูใ้ ดไม่แสดงอัตรำค่ำโดยสำรหรือค่ำบริกำรอื่น
ตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินสองพันบำท

๙๐

มำตรำ ๖๕ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
มำตรำ ๖๖/๑ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
๙๒ มำตรำ ๖๖/๒ เพิม
่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
๙๓ มำตรำ ๖๖/๓ เพิม
่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
๙๔ มำตรำ ๖๖/๔ เพิม
่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
๙๕ มำตรำ ๖๖/๕ เพิม
่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
๙๖ มำตรำ ๖๖/๖ เพิม
่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
๙๑

๒๕๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๖๗ ผูใ้ ด
(๑) ให้ผอู้ ่นื ใช้ใบอนุญำต หรือเครื่องหมำยทีน่ ำยทะเบียนออกให้แก่ตน
(๒) ใช้เครื่องหมำยทีน่ ำยทะเบียนออกให้สำหรับรถคันหนึ่งกับรถอีกคันหนึ่ง
(๓) ใช้เครื่องหมำยทีน่ ำยทะเบียนออกให้แก่ผอู้ ่นื
(๔)๙๗ เปลีย่ นแปลงโดยวิธใี ด ๆ หรือปิ ดบังทัง้ หมดหรือแต่บำงส่วนซึง่ เครื่องหมำย
ทีน่ ำยทะเบียนออกให้ประจำรถ หรือ
(๕) ใช้รถทีไ่ ด้รบั ยกเว้นไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนียมตำมมำตรำ ๙ หรือยกเว้นไม่ต้อง
เสีย ภำษี ป ระจ ำปี ตำมมำตรำ ๓๐ หรือ ลดภำษี ป ระจ ำปี ต ำมมำตรำ ๓๑ ผิด ไปจำก
วัตถุประสงค์ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นหรือลด
ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบำท
มำตรำ ๖๗ ทวิ๙๘ บรรดำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ีทม่ี โี ทษปรับสถำนเดียว
ให้อธิบดีหรือผู้ซ่งึ อธิบดีมอบหมำยมีอำนำจเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหำได้ เมื่อผู้ ต้องหำ
ได้ชำระค่ำปรับตำมจำนวนทีอ่ ธิบดีหรือผูซ้ ง่ึ อธิบดีมอบหมำยเปรียบเทียบภำยในสำมสิบวันแล้ว
ให้ถอื ว่ำคดีเลิกกันตำมบทบัญญัตแิ ห่งประมวลกฎหมำยวิธพี จิ ำรณำควำมอำญำ
ถ้ำผู้ต้องหำไม่ยนิ ยอมตำมที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชำระค่ำปรับ
ภำยในกำหนดเวลำดังกล่ำวให้ดำเนินคดีเพื่อฟ้ องร้องต่อไป

๙๗

บทบัญญัติต่ำง ๆ ในกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ได้กล่ำวถึง “ป้ ำยทะเบียนรถ” และ “เครื่องหมำย
ประจำรถ” แยกต่ำงหำกจำกกัน แผ่นป้ ำยทะเบียนรถและเครื่องหมำยประจำรถจึงมีควำมหมำยแตกต่ำงกัน
ดังนั น้ เมื่อ มำตรำ ๖๗ (๔) ก ำหนดโทษเอำไว้ส ำหรับ ผู้ท่ีเปลี่ย นแปลงหรือ ปิ ด บัง “เครื่อ งหมำย”
ทีน่ ำยทะเบียนออกให้ประจำรถเท่ำนัน้ กำรตีควำมคำว่ำ “เครื่องหมำย” ในมำตรำ ๖๗ (๔) ให้รวมถึง
“แผ่นป้ ำยทะเบียนรถ” ด้วยนัน้ จึงไม่สำมำรถทำได้ อีกทัง้ ยังผิดหลักกำรตีควำมกฎหมำยอำญำซึ่งต้อง
ตีควำมอย่ำงเคร่งครัด (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๔๔/๒๕๓๒)
๙๘ มำตรำ ๖๗ ทวิ เพิม
่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐

๒๕๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน
บทเฉพำะกำล

มำตรำ ๖๘ เพื่อ ประโยชน์ ใ นกำรจัด เก็บ ภำษีป ระจ ำปี ในกรณีที ่เ ป็ น
รถที่จดทะเบียนแล้ว กำรเสียภำษีประจำปี ในปี แรกภำยหลังวันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บงั คับ
ให้นำยทะเบียนเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลำกำรเสียภำษีใหม่ โดยเฉลี่ยจำนวนรถที่
จะต้องเสียภำษีออกไปเป็ นรำยเดือนตำมระยะเวลำและจำนวนทีน่ ำยทะเบียนเห็นสมควร
และประกำศ ณ ทีท่ ำกำรของนำยทะเบียนให้ผมู้ หี น้ำทีเ่ สียภำษีทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
หนึ่งเดือน ทัง้ นี้ ให้นำยทะเบียนดำเนินกำรภำยในสองปี นับแต่ว ันที่พระรำชบัญญัติน้ี
ใช้บงั คับ
กำรคิดภำษีเป็ น รำยเดือนตำมวรรคหนึ่ ง ให้คิดเฉลี่ยจำกอัตรำภำษีประจำปี
สำหรับรถชนิดนัน้
มำตรำ ๖๙ สำหรับรถและเครื่องอุปกรณ์ของรถอันมิชอบด้วยพระรำชบัญญัตนิ ้ี
ทีม่ อี ยู่แล้วในวันที่ประกำศพระรำชบัญญัตนิ ้ีในรำชกิจจำนุ เบกษำ หรือทีจ่ ะนำเข้ำมำใน
รำชอำณำจักรภำยในหกเดือนนับแต่วนั ทีป่ ระกำศพระรำชบัญญัตนิ ้ีในรำชกิจจำนุเบกษำ
ให้ ร ัฐ มนตรีมี อ ำนำจผ่ อ นผั น ได้ ต ำมควรแก่ ก รณี และถ้ ำ จะอนุ ญ ำตให้ ใ ช้ ต่ อ ไป
ให้มกี ำหนดเวลำไม่เกินสำมปี นับแต่วนั ทีป่ ระกำศพระรำชบัญญัตนิ ้ีในรำชกิจจำนุเบกษำ
มำตรำ ๗๐๙๙ บรรดำกฎกระทรวง คำสัง่ หรือประกำศที่ออกตำมพระรำชบัญญัติ
รถยนตร์ พุทธศักรำช ๒๔๗๓ ให้ยงั คงใช้บงั คับได้ต่อไปเพียงเท่ำที่ไม่ขดั หรือแย้งกับ
พระรำชบัญ ญัติน้ี จนกว่ำจะมีกฎกระทรวง ค ำสัง่ หรือ ประกำศตำมพระรำชบัญ ญัติน้ี
ใช้บงั คับ
มำตรำ ๗๑ ในท้องทีใ่ ดทีไ่ ด้มกี ำรประกำศให้กำรประกอบกำรรับจ้ำงบรรทุก
คนโดยสำรโดยใช้รถยนต์บรรทุ กคนโดยสำรไม่เกินเจ็ดคน ต้องดำเนินกำรโดยบริษัท
มหำชนจำกัด บริษัทจำกัดหรือสหกรณ์ และต้องได้รบั ใบอนุ ญำตจำกนำยทะเบียนตำม
๙๙

กฎกระทรวงทีอ่ อกตำมควำมในพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ พุทธศักรำช ๒๔๗๓ จะสำมำรถ
นำมำใช้บงั คับต่อไปโดยอำศัยบทเฉพำะกำลได้ ต้องได้ควำมว่ำกฎกระทรวงนัน้ สำมำรถออกโดยอำศัยอำนำจ
ตำมพระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ดว้ ย ดังนัน้ กฎกระทรวงเก่ำที่กำหนดจำนวนรถยนต์รบั จ้ำง
ในจัง หวัด หนึ่ ง ๆ เอำไว้ ย่ อ มไม่ ส ำมำรถน ำมำใช้ ก ับ พระรำชบัญ ญั ติร ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้
เพรำะพระรำชบัญญัติดงั กล่ำวไม่ได้ให้อำนำจในกำรออกกฎกระทรวงกำหนดจำนวนรถยนต์รบั จ้ำง
ในจังหวัดหนึ่ง ๆ เอำไว้ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๔๘๘/๒๕๒๙)

๒๕๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

พระรำชบัญ ญัติรถยนตร์ พุ ทธศักรำช ๒๔๗๓ รวมทัง้ ที่ได้มีกำรขยำยระยะเวลำตำม
ประกำศดังกล่ำว ให้ถอื ว่ำประกำศนัน้ เป็ นประกำศของรัฐมนตรีตำมมำตรำ ๒๓ และให้
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญำตประกอบกำรในท้องทีด่ งั กล่ำวอยู่แล้วในวันทีพ่ ระรำชบัญญัตนิ ้ีใช้บงั คับ
เป็ น ผู้ไ ด้รบั ใบอนุ ญ ำตตำมมำตรำ ๒๓ และต้อ งด ำเนิ น กำรโดยบริษัท มหำชนจ ำกัด
บริษทั จำกัดหรือสหกรณ์ต่อไป
[ค ำว่ ำ “รถยนต์ ” แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยมำตรำ ๓ แห่ งพระรำชบัญ ญัติ รถยนต์
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖]
มำตรำ ๗๒ บรรดำใบอนุญำตและใบอนุญำตขับรถยนต์ทอ่ี อกตำมพระรำชบัญญัติ
รถยนตร์ พุทธศักรำช ๒๔๗๓ ก่อนวันทีพ่ ระรำชบัญญัตนิ ้ใี ช้บงั คับ ให้ยงั คงมีผลใช้บงั คับ
ต่อไปจนกว่ำจะสิน้ อำยุใบอนุญำตหรือใบอนุญำตขับรถยนต์นนั ้
[ค ำว่ ำ “รถยนต์ ” แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยมำตรำ ๓ แห่ งพระรำชบัญ ญัติรถยนต์
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖]
ผูร้ บั สนองพระบรมรำชโองกำร
ส. โหตระกิตย์
รองนำยกรัฐมนตรี

๒๕๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน
อัตรำค่ำธรรมเนียม

(๑) คำขอ
ฉบับละ
(๒) ใบคู่มอื จดทะเบียนรถ
ฉบับละ
(๓) แผ่นป้ ำยทะเบียนรถ
แผ่นละ
๑๐๐
(๓/๑) กำรขอใช้หมำยเลขทะเบียนรถ
(ก) กำรขอใช้หมำยเลขทะเบียนทีอ่ อกให้
สำหรับรถคันหนึ่งมำใช้กบั รถอีก
คันหนึ่ง
ครัง้ ละ
(ข) กำรขอใช้หมำยเลขทะเบียนซึง่
ยังไม่เคยออกให้สำหรับรถคันใด
มำใช้กบั รถทีจ่ ดทะเบียนแล้ว
ครัง้ ละ
(ค) กำรขอใช้หมำยเลขทะเบียน
ทีต่ อ้ งเสียค่ำธรรมเนียมพิเศษทีไ่ ด้จำกกำรประมูล
ตำมมำตรำ ๑๐/๑ กับกรณีตำม (ก)
หรือ (ข)
ครัง้ ละ
(๔) กำรขอค้นทะเบียนรถหรือขอแก้ไขเพิม่ เติมรำยกำร
ในทะเบียนรถและใบคู่มอื จดทะเบียนรถ
(ก) รถจักรยำนยนต์
ครัง้ ละ
(ข) รถอื่นนอกจำก (ก)
ครัง้ ละ
(๕) กำรโอนทะเบียนรถ
ครัง้ ละ
(๖) กำรย้ำยรถ
(ก) รถยนต์
ครัง้ ละ
(ข) รถอื่นนอกจำก (ก)
ครัง้ ละ
(๗) กำรตรวจสภำพรถ
(ก) รถจักรยำนยนต์
คันละ
(ข) รถอื่นนอกจำก (ก)
คันละ

๑๐๐

๕
๑๐๐
๑๐๐

บำท
บำท
บำท

๑,๐๐๐

บำท

๑,๐๐๐

บำท

๓,๐๐๐

บำท

๑๐
๕๐
๑๐๐

บำท
บำท
บำท

๕๐
๒๐

บำท
บำท

๑๐
๕๐

บำท
บำท

อัตรำค่ำธรรมเนียม (๓/๑) เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๒๕๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(๗/๑)๑๐๑ เครื่องหมำยแสดงกำรใช้รถ
ตำมมำตรำ ๖/๑ วรรคสอง
หรือวรรคสำม
แผ่นละ
(๗/๒)๑๐๒ กำรอนุญำตให้ใช้รถ
ตำมมำตรำ ๖/๑ วรรคสำม
ครัง้ ละ
(๘) ใบอนุญำตตำมมำตรำ ๒๓
ฉบับละ
๑๐๓
(๙) ใบอนุญำตตำมมำตรำ ๒๗
ฉบับละ
๑๐๔
(๑๐) เครื่องหมำยพิเศษตำมมำตรำ ๒๗
อันละ
(๑๑)๑๐๕ สมุดคู่มอื ประจำรถตำมมำตรำ ๒๗
เล่มละ
(๑๒) ใบอนุญำตรถยนต์ตำมอนุสญ
ั ญำว่ำด้วยกำรจรำจร
ทำงถนน ทำ ณ นครเจนีวำ ค.ศ. ๑๙๔๙ ซึง่
ประเทศไทยได้ภำคยำนุวตั ิ
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๐๕
ฉบับละ
(๑๓)๑๐๖ ใบอนุญำตขับรถตำมควำมตกลงระหว่ำงประเทศ
ทีป่ ระเทศไทยเป็ นภำคี
ฉบับละ
๑๐๗
(๑๔) ใบอนุญำตขับรถชัวครำว
่
ตำมมำตรำ ๔๓ (๑)
ฉบับละ
๑๐๘
(๑๕) ใบอนุญำตขับรถยนต์สว่ นบุคคล
ฉบับละ
๑๐๙
(๑๖) ใบอนุญำตขับรถยนต์สำมล้อส่วนบุคคล
ฉบับละ

๑,๐๐๐

บำท

๕,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

๑,๐๐๐

บำท

๑,๐๐๐

บำท

๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐

บำท
บำท
บำท

๑๐๑ อัตรำค่ำธรรมเนียม

(๗/๑) เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
อัตรำค่ำธรรมเนียม (๗/๒) เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๐๓ อัตรำค่ำธรรมเนียม (๙) แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๐๔ อัตรำค่ ำธรรมเนี ยม (๑๐) แก้ ไขเพิ่มเติ มโดยพระรำชบัญญั ต ิรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.
๑๐๒

๒๕๕๗
๑๐๕ อัตรำค่ ำธรรมเนี ยม

(๑๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.

๒๕๕๗
๑๐๖

อัตรำค่ ำธรรมเนี ยม (๑๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.

๒๕๕๗
๑๐๗ อัตรำค่ ำธรรมเนี ยม

(๑๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.

๒๕๔๖
๑๐๘ อัตรำค่ำธรรมเนียม
๑๐๙

(๑๕) แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
อัตรำค่ำธรรมเนียม (๑๖) แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๒๕๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(๑๗)๑๑๐ ใบอนุญำตขับรถยนต์สำธำรณะ
(๑๘)๑๑๑ ใบอนุญำตขับรถสำมล้อสำธำรณะ
(๑๙)๑๑๒ ใบอนุญำตขับรถจักรยำนยนต์สว่ นบุคคล
(๑๙/๑)๑๑๓ ใบอนุญำตขับรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ
(๒๐)๑๑๔ ใบอนุญำตขับรถบดถนน
(๒๑)๑๑๕ ใบอนุญำตขับรถแทรกเตอร์
(๒๒)๑๑๖ ใบอนุญำตขับรถตำมมำตรำ ๔๓ (๙)
(๒๓)๑๑๗ (ยกเลิก)
(๒๔)๑๑๘ (ยกเลิก)
(๒๕)๑๑๙ (ยกเลิก)
(๒๖)๑๒๐ (ยกเลิก)
(๒๗)๑๒๑ (ยกเลิก)
(๒๘) กำรแก้ไขรำยกำรในใบอนุญำตขับรถ
(๒๙) หนังสืออนุญำตตำมมำตรำ ๑๗ วรรคสอง
หรือมำตรำ ๑๘
(๓๐) ใบแทนใบคู่มอื จดทะเบียนรถ
(๓๑) ใบแทนใบอนุญำต ครึง่ หนึ่งของค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำต แต่ไม่เกินฉบับละ

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

ครัง้ ละ

๕๐

บำท

ฉบับละ
ฉบับละ

๕๐
๕๐

บำท
บำท

๑๐๐

บำท

๑๑๐

อัตรำค่ ำธรรมเนี ยม (๑๗) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.

๑๑๑

อัตรำค่ำธรรมเนียม (๑๘) แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
อัตรำค่ ำธรรมเนี ยม (๑๙) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.

๒๕๔๖
๑๑๒

๒๕๔๗
๑๑๓

อัตรำค่ำธรรมเนียม (๑๙/๑) เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
อัตรำค่ำธรรมเนียม (๒๐) แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๑๕ อัตรำค่ำธรรมเนียม (๒๑) แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๑๖ อัตรำค่ำธรรมเนียม (๒๒) แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๑๗ อัตรำค่ำธรรมเนียม (๒๓) ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๑๘ อัตรำค่ำธรรมเนียม (๒๔) ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๑๙ อัตรำค่ำธรรมเนียม (๒๕) ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๒๐ อัตรำค่ำธรรมเนียม (๒๖) ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๒๑ อัตรำค่ำธรรมเนียม (๒๗) ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๑๔

๒๕๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(๓๒) ใบแทนเครื่องหมำยกำรเสียภำษีประจำปี
ฉบับละ
๒๐
บำท
(๓๓) ใบแทนหนังสืออนุญำต
ฉบับละ
๒๕
บำท
(๓๔) ค่ำธรรมเนียมอื่น
ครัง้ ละ
๒๐
บำท
(๓๕) กำรรับรองสำเนำเอกสำร
แผ่นละ
๒๐
บำท
๑๒๒
(๓๖) กำรต่ออำยุใบอนุ ญำตขับรถ ครัง้ ละเท่ำกับค่ำธรรมเนียมสำหรับใบอนุ ญำตขับ
รถแต่ละฉบับ

๑๒๒

อัตรำค่ำธรรมเนียม (๓๖) เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖

๒๖๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน
อัตรำภำษีประจำปี

(๑)๑๒๓ รถยนต์นัง่ ส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนให้เก็บภำษีตำมควำมจุของกระบอก
สูบรวมกันของเครื่องยนต์ของรถยนต์แต่ละคัน ในอัตรำดังต่อไปนี้
(ก) ๖๐๐ ลูกบำศก์เซนติเมตรแรก
ลูกบำศก์เซนติเมตรละ
๐.๕๐
บำท
(ข) ส่วนทีเ่ กิน ๖๐๐ ลูกบำศก์เซนติเมตร
แต่ไม่เกิน ๑,๘๐๐ ลูกบำศก์เซนติเมตร
ลูกบำศก์เซนติเมตรละ
๑.๕๐
บำท
(ค) ส่วนทีเ่ กิน ๑,๘๐๐ ลูกบำศก์เซนติเมตร
ลูกบำศก์เซนติเมตรละ
๔.๐๐
บำท
รถยนต์ตำม (๑) ทีน่ ิตบิ ุคคลเป็ นเจ้ำของ และมิได้ให้บุคคลธรรมดำเช่ำซือ้ ในกำร
ประกอบธุรกิจเกีย่ วกับกำรให้เช่ำซือ้ ของนิตบิ ุคคลนัน้ ให้เก็บภำษีในอัตรำสองเท่ำ๑๒๔
(๒) รถยนต์นงส่
ั ่ วนบุคคลเกินเจ็ดคน ให้เก็บภำษีตำมน้ำหนักในอัตรำ ดังต่อไปนี้
(ก) น้ำหนักไม่เกิน ๕๐๐ กิโลกรัม
คันละ
๑๕๐
บำท
(ข) น้ำหนักตัง้ แต่ ๕๐๑ - ๗๕๐
กิโลกรัม
คันละ
๓๐๐
บำท
(ค) น้ำหนักตัง้ แต่ ๗๕๑ - ๑,๐๐๐
กิโลกรัม
คันละ
๔๕๐
บำท
(ง) น้ำหนักตัง้ แต่ ๑,๐๐๑ - ๑,๒๕๐
กิโลกรัม
คันละ
๘๐๐
บำท
(จ) น้ำหนักตัง้ แต่ ๑,๒๕๑ - ๑,๕๐๐
กิโลกรัม
คันละ
๑,๐๐๐
บำท
๑๒๓

อัตรำภำษีประจำปี (๑) แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔
กฎหมำยมีเจตนำรมณ์ ในกำรจัดเก็บภำษีรถยนต์บำงประเภทที่นิติบุคคลเป็ น เจ้ำของ
ให้สงู กว่ำกรณีบุคคลธรรมดำเป็ นเจ้ำของ แม้ว่ำนิตบิ ุคคลนัน้ จะมิได้นำรถไปใช้งำนในกิจกำรของนิตบิ ุคคล
ก็ตำม กรณีท่ี (๑) วรรคสอง ของอัตรำภำษีประจำปี ทำ้ ยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ฯ ยกเว้นให้กบั รถยนต์ท่ี
นิตบิ ุคคลให้บุคคลธรรมดำเช่ำซื้อในกำรประกอบธุรกิจทัวไปของนิ
่
ตบิ ุคคลนัน้ ก็ เนื่องจำกแม้กรรมสิทธิ ์
ในรถที่เช่ำซื้อยังเป็ นของนิตบิ ุคคล แต่ในช่วงเวลำของกำรเช่ำซื้อนัน้ บุคคลธรรมดำเป็ นผู้ใช้ประโยชน์
กฎหมำยจึงยกเว้น ให้ในกรณี ด ังกล่ ำวเสีย ภำษีป ระจ ำปี ในอัต รำเท่ ำกั บ บุ ค คลธรรมดำ (ควำมเห็น
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๔๐๗/๒๕๓๒)
๑๒๔

๒๖๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(ฉ) น้ำหนักตัง้ แต่ ๑,๕๐๑ - ๑,๗๕๐
กิโลกรัม
คันละ
๑,๓๐๐
(ช) น้ำหนักตัง้ แต่ ๑,๗๕๑ - ๒,๐๐๐
กิโลกรัม
คันละ
๑,๖๐๐
(ซ) น้ำหนักตัง้ แต่ ๒,๐๐๑ - ๒,๕๐๐
กิโลกรัม
คันละ
๑,๙๐๐
(ฌ) น้ำหนักตัง้ แต่ ๒,๕๐๑ - ๓,๐๐๐
กิโลกรัม
คันละ
๒,๒๐๐
(ญ) น้ำหนักตัง้ แต่ ๓,๐๐๑ - ๓,๕๐๐
กิโลกรัม
คันละ
๒,๔๐๐
(ฎ) น้ำหนักตัง้ แต่ ๓,๕๐๑ - ๔,๐๐๐
กิโลกรัม
คันละ
๒,๖๐๐
(ฏ) น้ำหนักตัง้ แต่ ๔,๐๐๑ - ๔,๕๐๐
กิโลกรัม
คันละ
๒,๘๐๐
(ฐ) น้ำหนักตัง้ แต่ ๔,๕๐๑ - ๕,๐๐๐
กิโลกรัม
คันละ
๓,๐๐๐
(ฑ) น้ำหนักตัง้ แต่ ๕,๐๐๑ - ๖,๐๐๐
กิโลกรัม
คันละ
๓,๒๐๐
(ฒ) น้ำหนักตัง้ แต่ ๖,๐๐๑ - ๗,๐๐๐
กิโลกรัม
คันละ
๓,๔๐๐
(ณ) น้ำหนักตัง้ แต่ ๗,๐๐๑ กิโลกรัม
ขึน้ ไป
คันละ
๓,๖๐๐
๑๒๕
(๓) รถจักรยำนยนต์ ให้คำนวณภำษีประจำปี ในอัตรำ ดังต่อไปนี้
(ก) รถจักรยำนยนต์สว่ นบุคคล
คันละ
๑๐๐
(ข) รถจักรยำนยนต์สำธำรณะ
คันละ
๑๐๐
๑๒๖
(๔) รถพ่วงของรถจักรยำนยนต์สว่ นบุคคล คันละ
๕๐
(๕) รถพ่วงนอกจำก (๔)
คันละ
๑๐๐
(๖) รถบดถนน
คันละ
๒๐๐
(๗) รถแทรกเตอร์ทใ่ี ช้ในกำรเกษตร
คันละ
๕๐
๑๒๕
๑๒๖

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

อัตรำภำษีประจำปี (๓) แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
อัตรำภำษีประจำปี (๔) แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗

๒๖๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(๘) รถยนต์รบั จ้ำงระหว่ำงจังหวัด รถยนต์บริกำร ให้เก็บภำษีตำมน้ ำหนักในอัตรำ
ดังต่อไปนี้
(ก) น้ำหนักไม่เกิน ๕๐๐ กิโลกรัม
คันละ
๔๕๐
บำท
(ข) น้ำหนักตัง้ แต่ ๕๐๑ - ๗๕๐
กิโลกรัม
คันละ
๗๕๐
บำท
(ค) น้ำหนักตัง้ แต่ ๗๕๑ - ๑,๐๐๐
กิโลกรัม
คันละ
๑,๐๕๐
บำท
(ง) น้ำหนักตัง้ แต่ ๑,๐๐๑ - ๑,๒๕๐
กิโลกรัม
คันละ
๑,๓๕๐
บำท
(จ) น้ำหนักตัง้ แต่ ๑,๒๕๑ - ๑,๕๐๐
กิโลกรัม
คันละ
๑,๖๕๐
บำท
(ฉ) น้ำหนักตัง้ แต่ ๑,๕๐๑ - ๑,๗๕๐
กิโลกรัม
คันละ
๒,๑๐๐
บำท
(ช) น้ำหนักตัง้ แต่ ๑,๗๕๑ - ๒,๐๐๐
กิโลกรัม
คันละ
๒,๕๕๐
บำท
(ซ) น้ำหนักตัง้ แต่ ๒,๐๐๑ - ๒,๕๐๐
กิโลกรัม
คันละ
๓,๐๐๐
บำท
(ฌ) น้ำหนักตัง้ แต่ ๒,๕๐๑ - ๓,๐๐๐
กิโลกรัม
คันละ
๓,๔๕๐
บำท
(ญ) น้ำหนักตัง้ แต่ ๓,๐๐๑ - ๓,๕๐๐
กิโลกรัม
คันละ
๓,๙๐๐
บำท
(ฎ) น้ำหนักตัง้ แต่ ๓,๕๐๑ - ๔,๐๐๐
กิโลกรัม
คันละ
๔,๓๕๐
บำท
(ฏ) น้ำหนักตัง้ แต่ ๔,๐๐๑ - ๔,๕๐๐
กิโลกรัม
คันละ
๔,๘๐๐
บำท
(ฐ) น้ำหนักตัง้ แต่ ๔,๕๐๑ - ๕,๐๐๐
กิโลกรัม
คันละ
๕,๒๕๐
บำท
(ฑ) น้ำหนักตัง้ แต่ ๕,๐๐๑ - ๖,๐๐๐
กิโลกรัม
คันละ
๕,๗๐๐
บำท
(ฒ) น้ำหนักตัง้ แต่ ๖,๐๐๑ - ๗,๐๐๐
กิโลกรัม
คันละ
๖,๑๕๐
บำท

๒๖๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(ณ) น้ำหนักตัง้ แต่ ๗,๐๐๑ กิโลกรัม
ขึน้ ไป
คันละ
๖,๖๐๐
(๙) รถยนต์รบั จ้ำง ให้เก็บภำษีตำมน้ำหนักในอัตรำ ดังต่อไปนี้
(ก) น้ำหนักไม่เกิน ๕๐๐ กิโลกรัม
คันละ
๑๘๕
(ข) น้ำหนักตัง้ แต่ ๕๐๑ - ๗๕๐
กิโลกรัม
คันละ
๓๑๐
(ค) น้ำหนักตัง้ แต่ ๗๕๑ - ๑,๐๐๐
กิโลกรัม
คันละ
๔๕๐
(ง) น้ำหนักตัง้ แต่ ๑,๐๐๑ - ๑,๒๕๐
กิโลกรัม
คันละ
๕๖๐
(จ) น้ำหนักตัง้ แต่ ๑,๒๕๑ - ๑,๕๐๐
กิโลกรัม
คันละ
๖๘๕
(ฉ) น้ำหนักตัง้ แต่ ๑,๕๐๑ - ๑,๗๕๐
กิโลกรัม
คันละ
๘๗๕
(ช) น้ำหนักตัง้ แต่ ๑,๗๕๑ - ๒,๐๐๐
กิโลกรัม
คันละ
๑,๐๖๐
(ซ) น้ำหนักตัง้ แต่ ๒,๐๐๑ - ๒,๕๐๐
กิโลกรัม
คันละ
๑,๒๕๐
(ฌ) น้ำหนักตัง้ แต่ ๒,๕๐๑ - ๓,๐๐๐
กิโลกรัม
คันละ ๑,๔๓๕
(ญ) น้ำหนักตัง้ แต่ ๓,๐๐๑ - ๓,๕๐๐
กิโลกรัม
คันละ
๑,๖๒๕
(ฎ) น้ำหนักตัง้ แต่ ๓,๕๐๑ - ๔,๐๐๐
กิโลกรัม
คันละ
๑,๘๑๐
(ฏ) น้ำหนักตัง้ แต่ ๔,๐๐๑ - ๔,๕๐๐
กิโลกรัม
คันละ
๒,๐๐๐
(ฐ) น้ำหนักตัง้ แต่ ๔,๕๐๑ - ๕,๐๐๐
กิโลกรัม
คันละ ๒,๑๘๕
(ฑ) น้ำหนักตัง้ แต่ ๕,๐๐๑ - ๖,๐๐๐
กิโลกรัม
คันละ ๒,๓๗๕

๒๖๔

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(ฒ) น้ำหนักตัง้ แต่ ๖,๐๐๑ - ๗,๐๐๐
กิโลกรัม
คันละ
๒,๕๖๐
บำท
(ณ) น้ำหนักตัง้ แต่ ๗,๐๐๑ กิโลกรัม
ขึน้ ไป
คันละ ๒,๗๕๐
บำท
(๑๐) รถยนต์บ รรทุ ก ส่วนบุ ค คลหรื อรถยนต์สำหรับ ลำกจูงซึ่งมิได้ใช้ ในกำร
ประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคลตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบกหรือรถแทรกเตอร์
ทีม่ ไิ ด้ใช้ในกำรเกษตร ให้เก็บภำษีตำมน้ำหนักในอัตรำ ดังต่อไปนี้
(ก) น้ำหนักไม่เกิน ๕๐๐ กิโลกรัม
คันละ
๓๐๐
บำท
(ข) น้ำหนักตัง้ แต่ ๕๐๑ - ๗๕๐
กิโลกรัม
คันละ
๔๕๐
บำท
(ค) น้ำหนักตัง้ แต่ ๗๕๑ - ๑,๐๐๐
กิโลกรัม
คันละ
๖๐๐
บำท
(ง) น้ำหนักตัง้ แต่ ๑,๐๐๑ - ๑,๒๕๐
กิโลกรัม
คันละ
๗๕๐
บำท
(จ) น้ำหนักตัง้ แต่ ๑,๒๕๑ - ๑,๕๐๐
กิโลกรัม
คันละ
๙๐๐
บำท
(ฉ) น้ำหนักตัง้ แต่ ๑,๕๐๑ - ๑,๗๕๐
กิโลกรัม
คันละ
๑,๐๕๐
บำท
(ช) น้ำหนักตัง้ แต่ ๑,๗๕๑ - ๒,๐๐๐
กิโลกรัม
คันละ
๑,๓๕๐
บำท
(ซ) น้ำหนักตัง้ แต่ ๒,๐๐๑ - ๒,๕๐๐
กิโลกรัม
คันละ
๑,๖๕๐
บำท
(ฌ) น้ำหนักตัง้ แต่ ๒,๕๐๑ - ๓,๐๐๐
กิโลกรัม
คันละ
๑,๙๕๐
บำท
(ญ) น้ำหนักตัง้ แต่ ๓,๐๐๑ - ๓,๕๐๐
กิโลกรัม
คันละ ๒,๒๕๐
บำท
(ฎ) น้ำหนักตัง้ แต่ ๓,๕๐๑ - ๔,๐๐๐
กิโลกรัม
คันละ
๒,๕๕๐
บำท
(ฏ) น้ำหนักตัง้ แต่ ๔,๐๐๑ - ๔,๕๐๐
กิโลกรัม
คันละ
๒,๘๕๐
บำท
(ฐ) น้ำหนักตัง้ แต่ ๔,๕๐๑ - ๕,๐๐๐
กิโลกรัม
คันละ
๓,๑๕๐
บำท
๒๖๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(ฑ) น้ำหนักตัง้ แต่ ๕,๐๐๑ - ๖,๐๐๐
กิโลกรัม
คันละ
๓,๔๕๐
บำท
(ฒ) น้ำหนักตัง้ แต่ ๖,๐๐๑ - ๗,๐๐๐
กิโลกรัม
คันละ ๓,๗๕๐
บำท
(ณ) น้ำหนักตัง้ แต่ ๗,๐๐๑ กิโลกรัม
ขึน้ ไป
คันละ
๔,๐๕๐
บำท
๑๒๗
(๑๐/๑) รถอื่นทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงทีอ่ อกโดยอำศัยอำนำจตำมบทนิยำม
คำว่ำ “รถ” ในมำตรำ ๔ ให้เก็บภำษีตำมน้ำหนักในอัตรำตำม (๑๐)
(๑๑)๑๒๘ รถทีข่ บั เคลื่อนด้วยพลังงำนไฟฟ้ ำ หรือรถที่ขบั เคลื่อนด้วยพลังงำนอื่น
โดยมิได้ใช้เครื่องยนต์ตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง ให้จดั เก็บภำษีในอัตรำ ดังต่อไปนี้
(ก) รถยนต์นงส่
ั ่ วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ให้จดั เก็บภำษีตำมน้ำหนักของรถ
ในอัตรำตำม (๒)
(ข) รถอื่นนอกจำก (ก) ให้จดั เก็บภำษีในอัตรำกึง่ หนึ่งของรถตำม (๒) (๓)
(๖) (๗) (๘) (๙) หรือ (๑๐) แล้วแต่กรณี
(๑๒)๑๒๙ รถที่ขบั เคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ท่ใี ช้พลังงำนทดแทน พลังงำนอนุ รกั ษ์
สิง่ แวดล้อม หรือพลังงำนอย่ำงประหยัด ตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง ให้จดั เก็บภำษี
ในอัตรำกึง่ หนึ่งของอัตรำทีก่ ำหนดไว้
(๑๓)๑๓๐ รถทีข่ บั เคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ทใ่ี ช้ก๊ำซธรรมชำติซง่ึ เป็ นก๊ำซไฮโดรคำร์บอน
ทีป่ ระกอบด้วยก๊ำซมีเทนเป็ นส่วนใหญ่เป็ นเชือ้ เพลิง ให้จดั เก็บภำษีในอัตรำ ดังต่อไปนี้
(ก) ระบบเชื้อเพลิงที่ ใช้ก๊ ำซธรรมชำติ ด ังกล่ ำวเพียงอย่ ำงเดียวในอัตรำ
กึง่ หนึ่งของอัตรำทีก่ ำหนดไว้
(ข) ระบบเชื้อ เพลิงที่ใช้ก๊ ำ ซธรรมชำติด ังกล่ ำวร่ว มหรือ สลับ กับ น้ ำมัน
เชือ้ เพลิงในอัตรำสำมในสีข่ องอัตรำทีก่ ำหนดไว้
ในกำรคำนวณน้ ำหนัก ให้รวมน้ ำหนักของรถและเครื่องอุปกรณ์ท่ตี ิดกับตัวรถ
ตำมปกติแ ต่ ไม่ รวมน้ ำหนัก น้ ำมัน เชื้อเพลิง น้ ำมัน เครื่อง น้ ำ และเครื่องมือประจำรถ
ถ้ำมีเศษของกิโลกรัมให้ปัดทิง้

๑๒๗

อัตรำภำษีประจำปี (๑๐/๑) เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
อัตรำภำษีประจำปี (๑๑) แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๒๙ อัตรำภำษีประจำปี (๑๒) เพิม
่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๓๐ อัตรำภำษีประจำปี (๑๓) เพิม
่ โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๒๘

๒๖๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุ ผลในกำรประกำศใช้พ ระรำชบัญ ญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจำกกฎหมำย
ว่ำด้วยรถยนตร์ได้ประกำศใช้บงั คับมำตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๓ นับเป็ นเวลำเกือบห้ำสิบปี แล้ว
และในระหว่ำงระยะเวลำดังกล่ำวมีกำรแก้ไขเพิม่ เติมมำแล้วประมำณยีส่ บิ ครัง้ อย่ำงไรก็ดี
ยังมีบ ทบัญ ญัติอีก หลำยมำตรำที่ใช้อยู่ไม่ เหมำะสมกับกำลสมัยและสภำพกำรณ์ ของ
บ้ำนเมือ ง สมควรปรับ ปรุงเสีย ใหม่ ให้เหมำะสมและรัด กุ ม ยิ่ง ขึ้น จึงจ ำเป็ น ต้ องตรำ
พระรำชบัญญัตนิ ้ี
พระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔๑๓๑
มำตรำ ๒ พระรำชบัญญัติน้ีให้ใช้บ ังคับตัง้ แต่วนั ที่ ๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๒๕
เป็ นต้นไป
มำตรำ ๕ อัต รำภำษี ป ระจ ำปี ของรถยนตร์ ต ำมพระรำชบัญ ญั ติ ร ถยนตร์
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตนิ ้ี ไม่ใช้บงั คับแก่รถยนตร์ทไ่ี ด้เสียภำษี
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ไว้แล้ว และรถยนต์ทค่ี ำ้ งชำระภำษีประจำปี ก่อนวันที่พระรำชบัญญัตนิ ้ี
ใช้บงั คับ
มำตรำ ๖ ให้รฐั มนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจำกหลักเกณฑ์
และอัตรำกำรเก็บภำษีรถยนตร์นงส่
ั ่ วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนยังไม่เหมำะสม สมควรเปลีย่ น
หลัก เกณฑ์ แ ละอัต รำภำษีร ถยนตร์ด ังกล่ำ วเพื่อ ก่ อ ให้เกิด กำรใช้น้ ำมัน โดยประหยัด
ตำมสภำวะของกำรขำดแคลนน้ ำมันในปั จจุบนั นอกจำกนัน้ สมควรเพิม่ อัตรำภำษีรถยนต์
ดังกล่ำวสำหรับรถยนต์นัง่ ส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนที่นิติบุคคลบำงประเภทเป็ นเจ้ำของ
เพรำะภำษีรถยนต์ย่อมถือเป็ นรำยจ่ำยในกำรคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภำษีเงินได้ข อง
นิตบิ ุคคลดังกล่ำวอยู่แล้ว จึงจำเป็ นต้องตรำพระรำชบัญญัตนิ ้ี
พระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๕๑๓๒
มำตรำ ๒ พระรำชบั ญ ญั ติ น้ี ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ ตั ง้ แต่ ว ัน ถั ด จำกวัน ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
๑๓๑
๑๓๒

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๙๘/ตอนที่ ๑๓๙/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๔/๒๔ สิงหำคม ๒๕๒๔
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๙๙/ตอนที่ ๑๗/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๑/๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๒๕

๒๖๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุ ผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญ ญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจำกปรำกฏว่ำ
พระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัตใิ ห้ “ผูใ้ ด” (อันหมำยถึงเจ้ำของกรรมสิทธิ ์
รถยนตร์) จะไปขอจดทะเบียนรถให้ย่นื คำขอต่อนำยทะเบียนแห่งท้องทีท่ ่ตี นมีภูมลิ ำเนำนัน้
ยังไม่ ส อดคล้อ งกับ สภำพกำรณ์ แ ละควำมต้ อ งกำรของประชำชนในปั จ จุ บ ัน เพรำะ
ประชำชนส่วนใหญ่ได้ซอ้ื รถยนต์ในระบบ “เช่ำซือ้ ” กำรขอจดทะเบียนรถจึงตกเป็ นหน้ำที่
ของผู้ขำยคือบริษทั รถยนตร์ ซึง่ มีภูมลิ ำเนำอยู่ในทีต่ ่ำง ๆ กำรต่อทะเบียนก็ดี กำรตรวจ
สภำพรถยนตร์กด็ ี จะต้องกระทำทีน่ ำยทะเบียนในท้องทีน่ นั ้ เมื่อประชำชนซือ้ รถไปใช้ใน
ท้องถิ่นอื่น กำรกระทำตำมพระรำชบัญ ญัติรถยนตร์น้ีจึงเป็ นกำรสร้ำงควำมเดือดร้อน
ให้แก่ประชำชนเป็ นอย่ำงมำก และเมื่อมีกำรกระทำควำมผิดเกิดขึน้ ก็ยำกแก่ก ำรติดตำม
ผูก้ ระทำควำมผิดเพรำะเจ้ำของรถและผูค้ รอบครองมิใช่บุคคลคนเดียวกัน จึงจำเป็ นต้อง
แก้ไขเพิม่ เติมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
พระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗๑๓๓
มำตรำ ๒ พระรำชบัญ ญัต ินี้ ใ ห้ ใ ช้บ ัง คับ ตัง้ แต่ ว ัน ถัด จำกวัน ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
หมำยเหตุ :- เหตุ ผลในกำรประกำศใช้พ ระรำชบัญ ญัติฉบับนี้ คือ เนื่ องจำกมำตรำ ๖
วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัตหิ ำ้ มมิให้ผใู้ ดใช้รถ เว้นแต่
รถนั น้ เป็ น รถที่จ ดทะเบีย นและเสีย ภำษี ป ระจ ำปี สำหรับ รถนั น้ ครบถ้ ว นถู ก ต้ อ งแล้ว
หำกผูใ้ ดฝ่ ำฝืนมำตรำ ๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำพันบำทตำมมำตรำ ๕๙
โดยมิได้แยกประเภทควำมผิดกรณีกำรใช้รถที่จดทะเบียนแล้ว แต่ ยงั มิได้เสียภำษีประจำปี
สำหรับรถนัน้ ให้ครบถ้วนถูกต้องภำยในเวลำทีก่ ำหนด ทำให้ผใู้ ช้รถในกรณีท่ี ยงั มิได้เสีย
ภำษีประจำปี ต้องได้รบั โทษในอัตรำเดียวกันกับกรณีกำรใช้รถที่ ยงั มิได้จดทะเบียนตำม
มำตรำ ๕๙ ซึ่งเป็ นควำมผิดที่เปรียบเทียบไม่ได้ สมควรกำหนดแยกประเภทควำมผิด
เกีย่ วกับกำรใช้รถทีจ่ ดทะเบียนแล้วแต่ยงั มิได้เสียภำษีประจำปี ออกจำกควำมผิดเกีย่ วกับ
กำรใช้รถทีย่ งั มิได้จดทะเบียน โดยให้มอี ตั รำโทษแตกต่ำงกันและมีอตั รำโทษเหมำะสมแก่
กรณีด้วย โดยกำหนดโทษสำหรับควำมผิดกรณีกำรใช้รถที่จดทะเบียนแล้ว แต่ยงั มิได้
เสียภำษีประจำปี เป็ นควำมผิดที่เปรียบเทียบได้ นอกจำกนัน้ เนื่องจำกได้มกี ำรกำหนดให้
รถใช้งำนเกษตรกรรมเป็ น “รถ” ตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนตร์ซง่ึ จะต้องมีกำรจดทะเบียน
และผ่ ำ นกำรตรวจสอบสภำพรถ และเพื่อ เป็ น กำรส่ง เสริม เกษตรกรรมของประเทศ
๑๓๓

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๑/ตอนที่ ๑๑๒/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๕/๒๔ สิงหำคม ๒๕๒๗

๒๖๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

สมควรกำหนดให้รถดังกล่ำวได้รบั ยกเว้นค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนตร์
และโดยที่สมควรกำหนดให้เงินทีเ่ ป็ นค่ำธรรมเนียมแผ่นป้ ำยทะเบียนรถได้นำมำใช้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อกำรผลิตแผ่นป้ ำยสำหรับยำนพำหนะต่อไป โดยไม่ตอ้ งจัดสรรให้แก่
รำชกำรส่วนท้องถิน่ จึงจำเป็ นต้องตรำพระรำชบัญญัตนิ ้ี
พระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๘๑๓๔
มำตรำ ๒ พระรำชบัญ ญัต ินี้ ใ ห้ใ ช้บ ัง คับ ตั ง้ แต่ ว ัน ถัด จำกวัน ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ ด้วยปรำกฏว่ำกำรใช้
รถยนต์ส่วนบุคคลทีจ่ ดทะเบียนเป็ นรถยนต์นงส่
ั ่ วนบุคคล หรือรถยนต์บรรทุกส่วนบุ คคล
จะใช้เป็ น รถยนต์บ รรทุกส่วนบุค คล หรือรถยนต์นัง่ ส่ว นบุคคล ซึ่งผิดไปจำกประเภท
จดทะเบียนไว้ไม่ได้ เป็ นเหตุ ให้ประชำชนที่สำมำรถมีรถได้เพียงคันเดีย วได้รบั ควำม
เดือดร้อนโดยไม่มเี หตุอนั สมควร จึงจำเป็ นต้องตรำพระรำชบัญญัตนิ ้ี
พระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๘๑๓๕
มำตรำ ๒ พระรำชบัญ ญัต ินี้ ใ ห้ใ ช้บ ัง คับ ตั ง้ แต่ ว ัน ถัด จำกวัน ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
หมำยเหตุ :- เหตุ ผลในกำรประกำศใช้ พ ระรำชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ เนื่ องจำก
พระรำชบัญ ญั ติ ร ถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ บ ัญ ญั ติ เกี่ย วกับ คุ ณ สมบัติ แ ละกำรออก
ใบอนุ ญ ำตให้แ ก่ ผู้ข ับ ขี่ร ถจัก รยำนยนตร์ไว้ โดยก ำหนดให้ผู้ ท่ีจ ะมี ใบอนุ ญ ำตขับ ขี่
รถจักรยำนยนตร์ได้จะต้องมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปี บริ บูรณ์ แต่ในควำมเป็ นจริงแล้ว
ปรำกฏว่ ำ เด็ก ที่มีอ ำยุ ไม่ ต่ ำกว่ ำ สิบ ห้ำปี และมีภู มิลำเนำอยู่ต่ ำงจัง หวัด นั น้ ส่ว นมำก
มีรถจักรยำนยนตร์ใช้เป็ นพำหนะทัง้ สิน้ เพรำะมีควำมจำเป็ นทีจ่ ะต้องใช้รถจักรยำนยนตร์
ขับขีไ่ ปโรงเรียนหรือใช้ในกิจกำรด้ำนอื่น ๆ เนื่องจำกสถำนศึกษำอยู่ห่ำงไกลจำกบ้ำนมำก
ซึง่ กำรกระทำดังกล่ำวถือว่ำเป็ นกำรกระทำทีผ่ ดิ กฎหมำย ดังนัน้ เพื่อให้เด็กทีม่ อี ำยุไม่ต่ำกว่ำ
สิบห้ำปี มใี บอนุญำตขับขีร่ ถจักรยำนยนตร์ได้โดยไม่ผดิ กฎหมำย จึงสมควรแก้ไขเพิม่ เติม
บทบัญญัตดิ งั กล่ำวเสีย และเนื่องจำกในปั จจุบนั กฎหมำยบัญญัตใิ ห้บุคคลทีม่ อี ำยุสบิ ห้ำปี
๑๓๔
๑๓๕

รำชกิจจำนุ เบกษำ เล่ม ๑๐๒/ตอนที่ ๙๕/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๑/๒๕ กรกฎำคม ๒๕๒๘
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๒/ตอนที่ ๑๕๔/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๑/๒๔ ตุลำคม ๒๕๒๘

๒๖๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

บริบูรณ์ต้องไปทำบัตรประจำตัวประชำชนทุกคน ดังนัน้ จึงสมควรอนุ ญำตให้ผูท้ มี่ อี ำยุ
ไม่ต่ ำกว่ำสิบห้ำปี มใี บอนุ ญำตขับขีร่ ถจักรยำนยนตร์ได้เช่นเดียวกัน จึง จำเป็ นต้องตรำ
พระรำชบัญญัตนิ ้ขี น้ึ
พระรำชกำหนดแก้ไขเพิม่ เติมพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙๑๓๖
มำตรำ ๒ พระรำชก ำหนดนี้ ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ ตั ง้ แต่ ว ัน ถั ด จำกวัน ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
มำตรำ ๕ อัตรำภำษีต ำมที่ก ำหนดในมำตรำ ๒๙ (๓) แห่ งพระรำชบัญ ญัติ
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชกำหนดนี้ไม่ใช้บงั คับแก่รถยนต์ท่ไี ด้
จดทะเบียนและเสียภำษีประจำปี ไว้แล้ว และรถยนต์ท่คี ้ำงชำระภำษีประจำปี ก่อนวันที่
พระรำชกำหนดนี้ใช้บงั คับ ทัง้ นี้ สำหรับภำษีประจำปี ทเ่ี สียไว้แล้วหรือทีค่ ำ้ งชำระนัน้
มำตรำ ๖ รถยนต์ที่ไ ด้จ ดทะเบีย นและเสีย ภำษีป ระจำปี ไ ว้แ ล้ว ในวัน ที่
พระรำชก ำหนดนี้ ใช้บ ังคับ หำกเป็ น รถยนต์ต ำมมำตรำ ๒๙ (๓) หรือเจ้ำของรถได้
เปลี่ยนแปลงให้เป็ นรถยนต์ตำมมำตรำ ๒๙ (๓) อยู่แล้วก่อนวันที่พระรำชกำหนดนี้ใช้
บังคับ และได้แจ้งกำรเปลีย่ นแปลงไว้แล้วหรือได้แจ้งกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำวตำมมำตรำ
๑๔ ต่อนำยทะเบียนภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วนั ที่พระรำชกำหนดนี้ใช้บงั คับ ให้เสียภำษี
รถประจำปี สำหรับปี ต่อไป ดังต่อไปนี้
(๑) ปี ท่หี นึ่ง ให้เสียในอัตรำสองเท่ำของอัตรำตำมที่กำหนดในบัญชีอตั รำภำษี
ท้ำยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒) ปี ทส่ี อง ให้เสียในอัต รำสำมเท่ำของอัตรำตำมที่กำหนดในบัญชีอตั รำภำษี
ท้ำยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
(๓) ปี ต่อไป ให้เสียในอัตรำสีเ่ ท่ำของอัตรำตำมทีก่ ำหนดในบัญชีอตั รำภำษีทำ้ ย
พระรำชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
ผูซ้ ง่ึ ได้แจ้งกำรเปลีย่ นแปลงตำมวรรคหนึ่ง ไม่ตอ้ งรับโทษสำหรับกำรไม่ปฏิบตั ิ
ตำมมำตรำ ๑๔
มำตรำ ๗ ให้รฐั มนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำมพระรำชกำหนดนี้

๑๓๖

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๓/ตอนที่ ๑๕/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๒๗/๓๑ มกรำคม ๒๕๒๙

๒๗๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุ ผ ลในกำรประกำศใช้พ ระรำชก ำหนดฉบับ นี้ คือ โดยที่ในปั จ จุ บ ัน
มีรถยนตร์จำนวนมำกใช้หรือเปลี่ยนไปใช้น้ ำมันดีเซลหรือก๊ำซเป็ นเชื้อเพลิง ทำให้เกิด
ควำมจำเป็ นในกำรสังน
่ ้ ำมันดีเซลหรือก๊ำซเข้ำมำในรำชอำณำจักร ดังนัน้ เพื่อป้ องกันมิให้
มีกำรเพิ่ม จำนวนรถที่ใช้น้ ำมันดีเซลหรือก๊ำซเป็ น เชื้อเพลิง และเพื่อเป็ น กำรประหยัด
เงินตรำต่ำงประเทศในกำรนำเข้ำน้ ำมันเชื้อเพลิงดังกล่ำว สมควรแก้ไขพระรำชบัญญัติ
รถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และโดยทีเ่ ป็ นกรณีฉุกเฉินทีม่ คี วำมจำเป็ นเร่งด่วนในอันทีจ่ ะรักษำ
ควำมมันคงทำงเศรษฐกิ
่
จของประเทศ จึงจำเป็ นต้องตรำพระรำชกำหนดนี้
ประกำศส ำนั ก นำยกรัฐ มนตรี เรื่อ ง กำรไม่ อ นุ ม ัติ พ ระรำชก ำหนดแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
พระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙๑๓๗
ตำมที่คณะรัฐมนตรีได้เสนอขอให้รฐั สภำพิจำรณำอนุ ม ัติพระรำชกำหนดแก้ไข
เพิม่ เติมพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙ นัน้
ในครำวประชุมสภำผูแ้ ทนรำษฎร ครัง้ ที่ ๕/๒๕๒๙ (สมัยสำมัญ) วันพฤหัสบดีท่ี
๔ กันยำยน ๒๕๒๙ ทีป่ ระชุมได้ลงมติไม่อนุมตั ิ
จึงประกำศมำตำมควำมในมำตรำ ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
พระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐๑๓๘
มำตรำ ๒ พระรำชบัญญัตนิ ้ีให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปี นบั แต่วนั ประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
มำตรำ ๑๒ ให้ โอนอ ำนำจหน้ ำ ที่ข องรัฐมนตรีว่ ำ กำรกระทรวงมหำดไทย
เกีย่ วกับกำรรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ ไปเป็ นของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
มำตรำ ๑๓ บรรดำกฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศหรือคำสังใด
่ ๆ
ออกตำมพระรำชบัญ ญัติรถยนตร์ พุ ท ธศัก รำช ๒๔๗๓ และพระรำชบัญ ญัติรถยนต์
พ.ศ. ๒๕๒๒ ทีใ่ ช้บงั คับอยู่ในวันทีพ่ ระรำชบัญญัตนิ ้ีใช้บงั คับ ให้ใช้บงั คับได้ต่ อไปเพียง
เท่ำ ทีไ่ ม่ขดั หรือ แย้งกับ พระรำชบัญ ญัติรถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่ม เติม โดย
พระรำชบัญญัตนิ ้ี
๑๓๗
๑๓๘

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๓/ตอนที่ ๑๕๗/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๒/๑๑ กันยำยน ๒๕๒๙
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๔/ตอนที่ ๑๓๙/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๕/๒๓ กรกฎำคม ๒๕๓๐

๒๗๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๑๔ ค ำขออนุ ญ ำตใด ๆ ที่ ไ ด้ ย่ืน ไว้ ต ำมพระรำชบัญ ญั ติ ร ถยนต์
พ.ศ. ๒๕๒๒ และยังอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำ ให้ถอื ว่ำเป็ นคำขออนุญำตตำมพระรำชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตนิ ้ี
มำตรำ ๑๕ บรรดำใบอนุ ญำตทีอ่ อกตำมพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ พุทธศักรำช
๒๔๗๓ และพระรำชบัญ ญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้ถือว่ำเป็ นใบอนุ ญ ำตที่ออกตำม
พระรำชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตนิ ้ี แล้วแต่กรณี
มำตรำ ๑๖ บรรดำแผ่นป้ ำยทะเบียนรถและเครื่องหมำยกำรเสียภำษีประจำปี
สำหรับรถทีอ่ อกให้แก่รถที่ได้จดทะเบียนและเสียภำษีประจำปี ครบถ้วนและถูกต้องตำม
พระรำชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ในวันทีพ่ ระรำชบัญญัตนิ ี้ใช้บงั คับ ให้ถอื ว่ำเป็ น
แ ผ ่น ป้ ำย ท ะเบี ย น รถ และเค รื่ อ งห ม ำย กำรเสี ย ภ ำ ษี ป ระจ ำปี ส ำห รั บ รถ นั ้ น
ตำมพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตนิ ้ี
มำตรำ ๑๗ ให้รฐั มนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ เนื่องจำกได้มกี ำรโอน
อำนำจหน้ ำที่และกิจกำรบริห ำรบำงส่วนของกรมตำรวจ กระทรวงมหำดไทย เฉพำะ
ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรปฏิบ ัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนตร์และกฎหมำยว่ำด้วยล้อเลื่อน
ไปเป็ นของกรมกำรขนส่งทำงบก กระทรวงคมนำคม ในกำรนี้ สมควรแก้ไขเพิ่มเติม
พระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้สอดคล้องกับกำรโอนอำนำจหน้ ำทีแ่ ละกิจกำร
บริหำรดังกล่ำว และแก้ไขให้อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบกหรือผู้ซ่งึ อธิบดี กรมกำรขนส่ง
ทำงบกมอบหมำย มีอำนำจเปรีย บเทีย บปรับ ในควำมผิด ที่มีโทษปรับ สถำนเดียวได้
เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน นอกจำกนี้สมควรแก้ไขให้สถำนตรวจสภำพทีไ่ ด้รบั
อนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบกซึง่ เป็ นของเอกชนมีส่วนในกำรตรวจสภำพรถ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนตร์ดว้ ย จึงจำเป็ นต้องตรำพระรำชบัญญัตนิ ้ี
พระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๐๑๓๙
มำตรำ ๒ พระรำชบั ญ ญั ติ น้ี ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ ตั ง้ แต่ ว ัน ถั ด จำกวัน ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป

๑๓๙

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๔/ตอนที่ ๒๐๗/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๔๙/๒๘ ธันวำคม ๒๕๓๐

๒๗๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยทีป่ ระเทศไทยได้
ทำควำมตกลงกับประเทศในสมำคมประชำชำติแห่งเอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต้ว่ำ ด้ว ย
กำรยอมรับใบอนุ ญำตขับรถภำยในประเทศซึ่งกันและกัน และโดยที่ประเทศไทยอำจ
ทำควำมตกลงในทำนองเดียวกันกับประเทศอื่น ๆ ด้วย ซึ่งควำมตกลงดังกล่ำวจะมีผลให้
ผูม้ ใี บอนุ ญำตขับรถทีอ่ อกโดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือสมำคมยำนยนต์ทไ่ี ด้รบั อนุ ญำตจำก
รัฐบำลของประเทศในสมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือจำกรัฐบำล
ของประเทศที่ป ระเทศไทยมีค วำมตกลงด้ว ย สำมำรถใช้ใบอนุ ญ ำตขับ รถนั น้ ขับ รถ
ในประเทศไทยได้ ทัง้ นี้ เพื่อดำเนินกำรให้เป็ นไปตำมพันธกรณีท่ปี ระเทศไทยมีอยู่กบั
ต่ำงประเทศตำมควำมตกลงดังกล่ำว นอกจำกนี้ เห็นสมควรกำหนดให้ใบอนุ ญำตขับรถ
ระหว่ำงประเทศสำหรับรถยนตร์ส่วนบุคคลและรถจักรยำนยนตร์ ทีอ่ อกตำมอนุ สญ
ั ญำ
ว่ำด้วยกำรจรำจรทำงถนน ทำ ณ นครเจนีวำ ค.ศ. ๑๙๔๙ ซึง่ ประเทศไทยได้ภำคยำนุวตั ิ
เมื่อ วัน ที่ ๑๕ สิง หำคม ๒๕๐๕ เป็ น ใบอนุ ญ ำตขับ รถชนิ ด หนึ่ งตำมพระรำชบัญ ญั ติ
รถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงจำเป็ นต้องตรำพระรำชบัญญัตนิ ้ี
พระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๗๑๔๐
มำตรำ ๒ พระรำชบั ญ ญั ติ น้ี ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ ตั ง้ แต่ ว ัน ถั ด จำกวัน ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
หมำยเหตุ :- เหตุ ผ ลในกำรประกำศใช้พ ระรำชบัญ ญั ติฉ บับ นี้ คือ เนื่ อ งจำกผู้ได้ร ับ
ใบอนุ ญ ำตเป็ น ผู้ขบั รถที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก ไม่ อำจใช้
ใบอนุญำตนัน้ ขับรถทีจ่ ดทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนตร์ได้ ทัง้ ๆ ทีโ่ ดยข้อเท็จจริงแล้ว
ผู้ซ่งึ มีควำมสำมำรถขับรถขนำดใหญ่ ย่ อมสำมำรถขับรถที่มีขนำดเล็กกว่ำได้ สมควร
กำหนดให้ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ ำตเป็ นผู้ขบั รถตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก ขับรถ
ที่จ ดทะเบีย นตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยรถยนตร์ใ นบำงประเภทได้ จึง จ ำเป็ นต้ อ งตรำ
พระรำชบัญญัตนิ ้ี
พระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒๑๔๑
มำตรำ ๒ พระรำชบั ญ ญั ติ น้ี ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ ตั ง้ แต่ ว ัน ถั ด จำกวัน ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
๑๔๐
๑๔๑

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๑/ตอนที่ ๖๔ ก/หน้ำ ๑๘/๓๑ ธันวำคม ๒๕๓๗
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๒๐ ก/หน้ำ ๑๘/๒๕ มีนำคม ๒๕๔๒

๒๗๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยทีก่ ฎหมำยว่ำด้วย
รถยนตร์ในปั จจุบนั ได้กำหนดบทนิย ำมคำว่ำ “รถยนตร์ส่วนบุคคล” ไว้ไ ม่ช ดั เจนและ
ไม่ส อดคล้อ งกับ หลัก กำรเกี่ย วกับ กำรใช้ บ ัง คับ กฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยกำรขนส่ ง ทำงบก
นอกจำกนัน้ ยังมิได้ก ำหนดให้มีผู้ต รวจกำรเพื่อท ำหน้ ำที่เป็ น ผู้ต รวจสอบกำรปฏิบ ัติ
เกี่ย วกับ รถยนตร์ให้เป็ น ไปตำมกฎหมำยโดยเฉพำะ ดังนั น้ เพื่อ ให้บ ทนิ ย ำมค ำว่ ำ
“รถยนตร์ส่ ว นบุ ค คล” ตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ว ยรถยนตร์มีค วำมหมำยชัด เจนโดยไม่ มี
ควำมหมำยครอบคลุม ถึงรถยนตร์นัง่ ส่ว นบุ คคลเกิน เจ็ด คนแต่ ไม่ เกิน สิบ สองคนและ
รถยนตร์ บ รรทุ ก ส่ ว นบุ ค คลที่ มี น้ ำ หนั ก รถไม่ เ กิ น หนึ่ ง พั น หกร้ อ ยกิ โ ลกรัม ซึ่ ง ใช้
ประกอบกำรขนส่งเพื่อสินจ้ำงที่อยู่ภำยใต้บงั คับของกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก
และเพื่อ ให้ ก ำรตรวจสอบกำรปฏิบ ัติ เกี่ย วกั บ รถยนตร์เป็ นไปตำมกฎหมำยอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพและสอดคล้องกับแนวทำงกำรตรวจสอบกำรขนส่งตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรขนส่งทำงบก สมควรแก้ไขเพิม่ เติมพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ในส่วนที่
เกีย่ วกับเรื่องดังกล่ำว จึงจำเป็ นต้องตรำพระรำชบัญญัตนิ ้ี
พระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๔๑๔๒
มำตรำ ๒ พระรำชบั ญ ญั ติ น้ี ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ ตั ง้ แต่ ว ัน ถั ด จำกวัน ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจำกในปั จจุบนั มี
ผู้นำรถที่ขบั เคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้ ำมำใช้และในอนำคตมีแนวโน้มว่ำอำจจะมีกำรนำรถ
ทีข่ บั เคลื่อนด้วยพลังงำนอื่นมำใช้ภ ำยในประเทศด้วย แต่โดยทีพ่ ระรำชบัญญัตริ ถยนตร์
พ.ศ. ๒๕๒๒ มิได้กำหนดอัตรำภำษีประจำปี สำหรับรถลักษณะดังกล่ำวไว้ สมควรกำหนด
อัตรำภำษีประจำปี สำหรับรถลักษณะดังกล่ำว จึงจำเป็ นต้องตรำพระรำชบัญญัตนิ ้ี
พระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖๑๔๓
มำตรำ ๒ พระรำชบัญ ญั ติน้ี ให้ใช้บ ังคับ เมื่อ พ้น ก ำหนดหกสิบ วัน นับ แต่ ว ัน
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป

๑๔๒
๑๔๓

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๘/ตอนที่ ๑๑๒ ก/หน้ำ ๒๔/๔ ธันวำคม ๒๕๔๔
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๔๘ ก/หน้ำ ๑/๒๙ พฤษภำคม ๒๕๔๖

๒๗๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๓ ให้ เ ปลี่ ย นชื่ อ พระรำชบั ญ ญั ติ ร ถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็ น
พระรำชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
ให้ แ ก้ ไ ขค ำว่ ำ “รถ ย นต ร์ ” “รถ จั ก รย ำน ยน ต ร์ ” และ “เครื่ อ งย นต ร์ ”
ในพระรำชบัญ ญั ติร ถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แ ก้ไขเพิ่ม เติ ม เป็ นค ำว่ ำ “รถยนต์ ”
“รถจักรยำนยนต์” และ “เครื่องยนต์” ทุกแห่ง
มำตรำ ๑๕ รถทีค่ ำ้ งชำระภำษีประจำปี อยู่ในวันทีพ่ ระรำชบัญญัตนิ ้ีใช้บงั คับให้
ดำเนินกำรดังนี้
(๑) ให้นำยทะเบียนประกำศหมำยเลขทะเบียนพร้อมทัง้ จำนวนภำษีคำ้ งชำระไว้
ณ ที่ทำกำรนำยทะเบียนและในสถำนที่ท่อี ธิบดีประกำศกำหนดภำยในหกสิบวันนับแต่
วันทีพ่ ระรำชบัญญัตนิ ้ใี ช้บงั คับ
(๒) ให้เจ้ำของรถท ำควำมตกลงกับ นำยทะเบีย นในกำรช ำระภำษีค้ำงช ำระ
ภำยในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ วนั ที่นำยทะเบียนได้มปี ระกำศตำม (๑) โดยให้ได้รบั
ยกเว้น เงิน เพิ่ม หำกมีภ ำษี ค้ ำงช ำระเกิน กว่ ำ สำมปี ให้คิด ภำษี ค้ำ งช ำระเพีย งสำมปี
และให้ผ่อนชำระเป็ นงวดได้ ตำมระเบียบทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
(๓) เจ้ำของรถทีม่ ไิ ด้ดำเนินกำรตำม (๒) ต้องเสียภำษีคำ้ งชำระทัง้ หมดพร้อมทัง้
เงินเพิม่ ในอัตรำร้อยละยีส่ บิ ต่อปี ของจำนวนภำษีทค่ี ำ้ งชำระ
(๔) เมื่อครบกำหนดระยะเวลำตำม (๒) รถทีค่ ำ้ งชำระภำษีประจำปี ตงั ้ แต่สำมปี
ขึ้น ไป หรือรถที่ค้ำงช ำระภำษี ป ระจ ำปี ไม่ ถึงสำมปี แต่ ต่ อ มำภำยหลังค้ำงช ำระภำษี
ติดต่อกันครบสำมปี ให้ถอื ว่ำทะเบียนรถเป็ นอันระงับไป และให้เจ้ำของรถมีหน้ำทีส่ ่งคืน
แผ่นป้ ำยทะเบียนรถต่อนำยทะเบียนและนำใบคู่มอื จดทะเบียนรถมำแสดงต่อนำยทะเบียน
เพื่ อ บัน ทึก หลัก ฐำนกำรระงับ ทะเบีย นรถภำยในสำมสิบ วัน นั บ แต่ ว ัน ครบก ำหนด
ระยะเวลำตำม (๒) หรือนับแต่วนั ค้ำงชำระภำษีตดิ ต่อกันครบสำมปี แล้วแต่กรณี
ให้นำมำตรำ ๓๕/๑ มำตรำ ๓๕/๒ วรรคสองและวรรคสำม และมำตรำ ๓๕/๓
วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตนิ ้ี
มำใช้บงั คับโดยอนุโลม
เจ้ำ ของรถผู้ใดไม่ ส่ ง คืน แผ่ น ป้ ำยทะเบีย นรถและน ำใบคู่ มือ จดทะเบีย นรถ
มำแสดงต่อนำยทะเบียนตำมควำมใน (๔) ให้นำโทษตำมมำตรำ ๖๑ แห่งพระรำชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตนิ ้มี ำใช้บงั คับ

๒๗๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๑๖ ใบอนุ ญำตขับรถตำมมำตรำ ๔๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘)
และ (๙) แห่งพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ทีไ่ ด้ออกให้ก่อนวันทีพ่ ระรำชบัญญัตนิ ้ี
ใช้บ ัง คับ ให้ใช้ได้ต่ อ ไปจนกว่ำ จะสิ้น อำยุ ส่วนกำรต่ อ อำยุ ใบอนุ ญำตขับ รถดัง กล่ ำ ว
ให้เป็ นไปตำมมำตรำ ๔๔ แห่งพระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดย
พระรำชบัญญัตนิ ้ี
กำรขอใบแทนใบอนุ ญ ำตขับ รถตำมวรรคหนึ่ ง ให้คิด ค่ ำธรรมเนี ย มใบแทน
ใบอนุญำตครึง่ หนึ่งของค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตขับรถฉบับเดิม
มำตรำ ๑๗ ผูซ้ ง่ึ ได้รบั ใบอนุญำตขับรถตลอดชีพอยู่ก่อนวันทีพ่ ระรำชบัญญัติน้ี
ใช้บงั คับ ให้ใช้ใบอนุญำตขับรถนัน้ ได้ต่อไป
กำรขอใบแทนใบอนุญำตขับรถตลอดชีพ ให้นำมำตรำ ๕๕ แห่งพระรำชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ มำใช้บงั คับโดยอนุโลม และให้คดิ ค่ำธรรมเนียมฉบับละหนึ่งร้อยบำท
มำตรำ ๑๘ ให้รฐั มนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ เนื่องจำกปั จจุบนั กำร
จดทะเบียนรถเพื่อให้ได้หมำยเลขทะเบียนซึ่งเป็ นที่นิยมยังไม่มหี ลักเกณฑ์ท่เี หมำะสม
รวมทัง้ ยังมีกำรละเลยหรือหลีกเลีย่ งกำรชำระภำษีประจำปี ทำให้มภี ำษีประจำปี คำ้ งชำระ
เพิม่ ขึน้ ทุกปี สมควรกำหนดให้มกี ำรประมูลหมำยเลขทะเบียนซึ่งเป็ นที่นิยม อันจะเป็ น
กำรแก้ไขปั ญ หำกำรเลือ กปฏิบ ัติ และช่ วยเพิ่ม รำยได้ให้แก่ รฐั อีก ทำงหนึ่ ง ตลอดจน
ปรับ ปรุ งมำตรกำรในกำรจัด เก็บ ภำษี ป ระจ ำปี ท่ีค้ำงช ำระให้ ได้ผ ลอย่ ำงจริง จัง และ
ปรับปรุงอำยุใบอนุ ญำตขับรถให้เหมำะสมยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ปรับปรุงคุณสมบัตแิ ละลักษณะ
ต้ อ งห้ ำ มของผู้ มี สิท ธิ ข อรับ ใบอนุ ญ ำตขับ รถยนต์ ส ำธำรณะ จึง จ ำเป็ นต้ อ งตรำ
พระรำชบัญญัตนิ ้ี
พระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗๑๔๔
มำตรำ ๒ พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บงั คับ เมื่อ พ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบ วัน
นับแต่วนั ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
มำตรำ ๓๒ ใบอนุญำตขับรถจักรยำนยนต์ทไ่ี ด้ออกให้ก่อนวันทีพ่ ระรำชบัญญัตนิ ้ี
ใช้บงั คับ ให้ถือ ว่ำเป็ น ใบอนุ ญ ำตขับ รถจัก รยำนยนต์ส่วนบุคคลตำมพระรำชบัญ ญัติน้ี
๑๔๔

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๗๐ ก/หน้ำ ๑/๑๒ พฤศจิกำยน ๒๕๔๗

๒๗๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

และให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่ำจะสิน้ อำยุใบอนุ ญำตขับรถจักรยำนยนต์ประเภทนัน้ ส่วนกำรต่ออำยุ
ใบอนุ ญ ำตขับ รถดัง กล่ ำ ว ให้ เป็ นไปตำมมำตรำ ๔๔ แห่ ง พระรำชบัญ ญั ติ ร ถยนต์
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตนิ ้ี
ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ ำตขับรถจักรยำนยนต์ท่ไี ด้ออกให้ก่อนวันที่พระรำชบัญ ญัติน้ี
ใช้บงั คับ ถ้ำประสงค์จะขับรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ ให้ย่นื คำขอใบอนุญำตขับรถจักรยำนยนต์
สำธำรณะตำมมำตรำ ๔๓ (๖/๑) แห่งพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติม
โดยพระรำชบัญ ญัติน้ี ภ ำยในหนึ่ งร้อ ยยี่สิบ วัน นั บ แต่ ว ัน ที่ พระรำชบัญ ญัติน้ี ใช้บ ังคับ
ในระหว่ำงนัน้ ให้ใช้ใบอนุ ญำตขับรถจักรยำนยนต์ดงั กล่ำวแทนได้
มำตรำ ๓๓ รถจักรยำนยนต์ทไ่ี ด้จดทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ไว้แล้ว
ก่ อ นวัน ที่พ ระรำชบัญ ญั ติน้ี ใ ช้ บ ัง คับ ให้ ถื อ ว่ ำ เป็ นรถจัก รยำนยนต์ ส่ ว นบุ ค คลตำม
พระรำชบัญญัตนิ ้ี
เจ้ำของรถจัก รยำนยนต์ ท่ีได้จ ดทะเบีย นไว้แ ล้วก่ อ นวัน ที่พ ระรำชบัญ ญั ติน้ี
ใช้บงั คับถ้ำประสงค์จะนำรถจักรยำนยนต์ดงั กล่ำวรับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำร ให้ดำเนินกำร
จดทะเบีย นรถจัก รยำนยนต์นัน้ เป็ น รถจักรยำนยนต์สำธำรณะตำมพระรำชบัญ ญัติน้ี
ภำยในหนึ่งร้อยยี่สบิ วันนับแต่วนั ที่พระรำชบัญญัตนิ ้ีใช้บงั คับ ในระหว่ำงนัน้ ให้สำมำรถ
นำรถจักรยำนยนต์ดงั กล่ำวมำรับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรได้
มำตรำ ๓๔ ให้รฐั มนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ เนื่องจำกปั จจุบนั มีผนู้ ำ
รถจักรยำนยนต์มำใช้รบั ส่งคนโดยสำรเพื่อสินจ้ำงเป็ นจำนวนมำก แต่กฎหมำยว่ำด้วย
รถยนต์ยงั ไม่มีบทบัญ ญัติในส่วนที่เกี่ยวกับกำรควบคุมกำรใช้รถจักรยำนยนต์รบั จ้ำง
บรรทุกคนโดยสำร สมควรกำหนดให้มบี ทบัญญัตใิ นลักษณะดังกล่ำว เพื่อให้กำรรับจ้ำง
เป็ นไปด้วยควำมเรียบร้อย และปลอดภัยแก่คนโดยสำร นอกจำกนี้ สมควรกำหนดให้
นำยทะเบียนมีอำนำจเรียกผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญำตขับรถมำตรวจสอบคุณสมบัตหิ รือลักษณะ
ต้องห้ำมภำยหลังทีไ่ ด้รบั ใบอนุญำตไปแล้วได้ จึงจำเป็ นต้องตรำพระรำชบัญญัตนิ ้ี
พระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๐๑๔๕
มำตรำ ๒ พระรำชบัญ ญั ติน้ี ให้ ใ ช้บ ัง คับ เมื่อ พ้ น ก ำหนดสำมสิบ วัน นั บ แต่
วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
๑๔๕

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้ำ ๓/๓๐ ธันวำคม ๒๕๕๐

๒๗๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุ ผ ลในกำรประกำศใช้พ ระรำชบัญ ญัติฉ บับ นี้ คือ เนื่ อ งจำกปั จ จุ บ ัน
สถำนกำรณ์รำคำน้ ำมันได้ปรับตัวสูงขึน้ อย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้ ปั ญหำทำงด้ำนมลภำวะ
ทำงอำกำศที่เพิม่ มำกขึน้ และเพื่อเป็ นกำรส่งเสริมให้มกี ำรใช้พลังงำนอื่นทดแทนกำรใช้
น้ ำมันเชื้อเพลิง สนับสนุ นกำรใช้พลังงำนอย่ำงประหยัด และกำรใช้ พลังงำนสะอำดเพื่อ
อนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม รวมทัง้ ปั จจุบนั มีผู้นำรถทีข่ บั เคลื่อนด้วยพลังงำนไฟฟ้ ำและพลังงำนอื่น
โดยมิได้ใช้เครื่องยนต์มำใช้ภำยในประเทศด้วย อันจะเป็ นกำรช่วยให้มกี ำรใช้พลังงำน
อย่ ำงเหมำะสมและคุ้ม ค่ ำ และก่ อ ให้เกิด ผลดีต่ อ ระบบเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อ มของ
ประเทศ สมควรส่งเสริมกำรใช้รถทีใ่ ช้พลังงำนดังกล่ำวและกำหนดให้มอี ตั รำภำษีประจำปี
สำหรับรถเหล่ำนี้เป็ นกำรเฉพำะ จึงจำเป็ นต้องตรำพระรำชบัญญัตนิ ้ี
พระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๑๑๔๖
มำตรำ ๒ พระรำชบัญ ญัติน้ี ให้ใช้บ ัง คับ เมื่อ พ้น กำหนดเก้ำสิบวันนับ แต่ ว ัน
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สงั หำริมทรัพย์
หลำยประเภทสำมำรถจดจำนองเป็ นประกันหนี้ได้ ดังเช่น เรือกำปั น่ หรือเรือมีระวำง
ตัง้ แต่ ๖ ตันขึน้ ไป เรือกลไฟ หรือเรือยนต์มรี ะวำงตัง้ แต่ ๕ ตันขึน้ ไป แพ สัตว์พำหนะ
สำมำรถจดจำนองได้ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๗๐๓ ส่วนเครื่องจักร
สำมำรถจดจำนองได้ตำมกฎหมำยเครื่องจักร แต่ปรำกฏว่ำรถยนต์ ได้แก่ รถยนต์สำธำรณะ
รถยนต์บริกำร และรถยนต์ส่วนบุคคล รวมทัง้ รถพ่วง รถบดถนน และรถแทรคเตอร์
เป็ นสัง หำริม ทรัพ ย์ท่ีมีมู ล ค่ ำ สู ง แต่ ไม่ ส ำมำรถจดทะเบีย นจ ำนองเป็ นประกัน หนี้ ไ ด้
ตำมกฎหมำย ในกรณี ท่ีต้ อ งใช้เป็ นประกัน หนี้ จึง ต้ อ งใช้วิธีก ำรโอนขำยแก่ เ จ้ำ หนี้
และทำเป็ นสัญญำเช่ำซือ้ ซึง่ ต้องเสียค่ำธรรมเนียมและค่ำดอกเบีย้ ในอัตรำทีส่ งู เป็ นภำระแก่
ประชำชนและผู้ประกอบกำรหลำยล้ำนคนทัวประเทศ
่
สมควรบรรเทำภำระดังกล่ำวนี้
และทำให้รถดังกล่ำวเป็ นสินทรัพย์ท่มี มี ูลค่ำ มีรำคำ ที่สำมำรถจำนองเป็ นประกันหนี้ได้
และผูเ้ ป็ นเจ้ำของยังคงมีสทิ ธิครอบครองใช้
สอยได้ดงั เดิม จึงจำเป็ นต้องตรำพระรำชบัญญัตนิ ้ี
์

๑๔๖

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๒ ก/หน้ำ ๓๓/๑๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๑

๒๗๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

พระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๖๑๔๗
มำตรำ ๒ พระรำชบั ญ ญั ติ น้ี ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ ตั ง้ แต่ ว ัน ถั ด จำกวัน ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
มำตรำ ๔ บรรดำค่ำธรรมเนียมและภำษีประจำปี ของรถของหน่ วยงำนตำม
มำตรำ ๙ (๓) แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ร ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระรำชบัญญัตนิ ้ี ทีค่ ำ้ งชำระไว้ก่อนวันทีพ่ ระรำชบัญญัตนิ ้ใี ช้บงั คับ ให้เป็ นอันระงับไป
มำตรำ ๕ ให้รฐั มนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจำกปั จจุบนั ได้มกี ำร
ปรับปรุงกำรบริหำรรำชกำร ทำให้มหี น่ วยงำนของรัฐรูปแบบต่ำง ๆ เกิดขึน้ เพิม่ เติมจำก
หน่ วยงำนทำงรำชกำรที่มอี ยู่เดิม อีกทัง้ หน่ วยงำนทำงรำชกำรเดิมบำงหน่ วยก็ได้มกี ำร
ปรับเปลี่ยนฐำนะหรือรูปแบบกำรดำเนินกำรใหม่ อันมีผลท ำให้หน่ วยงำนนัน้ ๆ มิได้
มีฐ ำนะเป็ นกระทรวง ทบวง กรม หรือ หน่ ว ยงำนตำมที่ก ฎหมำยก ำหนดให้ ไ ด้ ร ับ
กำรยกเว้นค่ำธรรมเนียมและภำษีประจำปี อย่ำงไรก็ดี เนื่องจำกหน่ วยงำนทีเ่ กิดขึน้ หรือ
ปรับเปลี่ยนใหม่นัน้ มีฐำนะเป็ นหน่ วยงำนของรัฐ สมควรแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมำยว่ำด้วย
รถยนต์เพื่อให้รถของหน่วยงำนดังกล่ำวได้รบั กำรยกเว้นค่ำธรรมเนียมและภำษีประจำปี
จึงจำเป็ นต้องตรำพระรำชบัญญัตนิ ้ี
พระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗)พ.ศ. ๒๕๕๗๑๔๘
มำตรำ ๒ พระรำชบัญ ญัติน้ี ให้ใช้บ ังคับ เมื่อ พ้น กำหนดเก้ำสิบวันนับ แต่ ว ัน
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
มำตรำ ๒๑ รถยนต์ ส่ว นบุ ค คลตำมพระรำชบัญ ญั ติร ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัติน้ี ที่ได้จดทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่ ง
ทำงบกก่อนวันทีพ่ ระรำชบัญญัตนิ ้ใี ช้บงั คับให้ทะเบียนรถและเอกสำรทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ ใช้ได้ต่อไป
โดยถือว่ำเป็ นทะเบียนรถและเอกสำรที่เกี่ยวข้องตำมพระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตนิ ้ี
ให้ น ำยทะเบี ย นด ำเนิ น กำรทำงทะเบีย นรถตำมวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ นไปตำม
พระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญ ญัติน้ี ในวันที่
๑๔๗
๑๔๘

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๐/ตอนที่ ๔๙ ก/หน้ำ ๑/๗ มิถุนำยน ๒๕๕๖
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๑/ตอนที่ ๘๓ ก/หน้ำ ๑๕/๒๓ ธันวำคม ๒๕๕๗

๒๗๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

เจ้ำของรถมำชำระภำษีประจำปี ของรถนัน้ ครัง้ แรกหลังจำกวันทีพ่ ระรำชบัญญัตนิ ้ใี ช้บงั คับ
โดยยกเว้นค่ำธรรมเนียมทัง้ ปวงสำหรับกำรดำเนินกำรดังกล่ำว
มำตรำ ๒๒ บทบัญญัติในมำตรำ ๖/๑ แห่งพระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระรำชบัญ ญั ติ น้ี มิ ใ ห้ ใ ช้ บ ั ง คับ กับ รถที่ น ำเข้ำ มำเพื่ อ ใช้ ใ น
รำชอำณำจักรชัวครำว
่
โดยที่ผู้นำเข้ำไม่มีภูมลิ ำเนำหรือถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักรตำม
มำตรำ ๖ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนวันทีพ่ ระรำชบัญญัติ
นี้ใช้บงั คับ แต่ต้องปฏิบตั ติ ำมข้อตกลงทีร่ ฐั บำลไทยทำไว้กบั รัฐบำลของประเทศทีผ่ นู้ ำเข้ำ
มีสญ
ั ชำติหรือทีร่ ถนัน้ จดทะเบียน
มำตรำ ๒๓ รถทีไ่ ด้ยดึ ไว้ตำมมำตรำ ๓๕ วรรคสอง หรือมำตรำ ๓๗ วรรคหนึ่ง
แห่งพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนวันทีพ่ ระรำชบัญญัตนิ ้ีใช้บ ังคับ ให้อธิบดี
กรมกำรขนส่งทำงบกประกำศให้ เจ้ำของรถมำขอรับ คืน รถภำยในหนึ่ ง ปี นับ แต่ วนั ที่
พระรำชบัญ ญัติ น้ี ใช้บ ัง คับ โดยให้น ำยทะเบีย นยึด แผ่ น ป้ ำ ยทะเบีย นรถนั น้ ไว้แ ทน
รถทีข่ อรับคืน
รถทีย่ ดึ ตำมวรรคหนึ่ง และได้มกี ำรจัดกำรขำยทอดตลำดรถนัน้ แล้ว ก่อนวันที่
พระรำชบัญญัตนิ ้ีใช้บงั คับ เมื่อได้หกั ค่ำภำษี ค่ำธรรมเนี ยม และค่ำใช้จ่ำยในกำรยึดและ
ขำยรถ ให้นำเงินส่วนทีเ่ หลือจำกกำรขำยทอดตลำดรถนัน้ คืนแก่เจ้ำของรถแทน
ในกรณี ท่ีพ้น ก ำหนดระยะเวลำตำมที่ก ำหนดในประกำศตำมวรรคหนึ่ งและ
เจ้ำของรถมิได้มำขอรับคืนรถ ให้อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบกจัดให้มกี ำรขำยทอดตลำดรถนัน้
และเมื่อได้หกั ค่ำภำษีค่ ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยในกำรยึดและขำยรถแล้ว ให้นำเงิน
ส่วนทีเ่ หลือจำกกำรขำยทอดตลำดรถนัน้ ส่งคลังเป็ นรำยได้แผ่นดิน
มำตรำ ๒๔ ให้รฐั มนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจำกกฎหมำยว่ำ
ด้วยรถยนต์ได้ใช้บงั คับมำเป็ นเวลำนำน สมควรปรับปรุงบทบัญญัตบิ ำงประกำรเสียใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตรถในปั จจุบนั ทีม่ กี ำรพัฒนำเปลีย่ นแปลงไปมำก
และสอดคล้องกับกำรใช้รถ ตลอดจนเพื่อให้กำรควบคุมและกำรกำกับดูแลกำรปฏิบตั ติ ำม
กฎหมำยดังกล่ำวมีประสิทธิภำพยิง่ ขึน้ และให้มอี ตั รำค่ำธรรมเนียมและอัตรำภำษีประจำปี
สำหรับรถอื่นทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงทีเ่ หมำะสม จึงจำเป็ นต้องตรำพระรำชบัญญัตนิ ้ี

๒๘๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๔)
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์
พ.ศ. ๒๕๒๒๑๔๙
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ (๖) แห่งพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ น้ ำหนักบรรทุกสำหรับรถยนตร์บรรทุกส่วนบุคคล จะต้องไม่เกินอัตรำ
ดังต่อไปนี้
(๑) รถ ๒ เพลำ ๔ ล้อ น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๘,๕๐๐ กิโลกรัม
(๒) รถ ๒ เพลำ ๖ ล้อ โดยเพลำหลังใช้ล้อ คู่ น้ ำหนักรถรวมน้ ำหนัก บรรทุ ก
๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
(๓) รถ ๓ เพลำ ๖ ล้อ โดยเพลำกลำงและเพลำหลังใช้ลอ้ เดีย่ ว น้ ำหนักรถรวม
น้ำหนักบรรทุก ๑๕,๓๐๐ กิโลกรัม
(๔)๑๕๐ รถ ๓ เพลำ ๑๐ ล้อ โดยเพลำกลำงและเพลำหลังใช้ลอ้ คู่ น้ำหนักรถรวม
น้ำหนักบรรทุก ๒๑,๐๐๐ กิโลกรัม
ข้อ ๒ จำนวนคนโดยสำรอย่ำงมำกสำหรับรถยนตร์นัง่ ส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน
และรถยนตร์นงส่
ั ่ วนบุคคลเกินเจ็ดคน ให้คำนวณโดยถือเกณฑ์ระยะทีน่ งั ่ ๔๐ เซนติเมตร
ต่อหนึ่งคน ถ้ำระยะช่วงสุดท้ำยของทีน่ ัง่ เหลือระยะไม่น้อยกว่ำ ๓๐ เซนติเมตร ให้นงั ่ ได้
อีกหนึ่งคน และถ้ำควำมยำวของทีน่ ัง่ ถึง ๔ เมตร ก็ให้เพิม่ จำนวนคนโดยสำรได้อกี สอง
คนทุก ๆ ระยะที่นัง่ ๔ เมตร ในแถวเดียวกัน ถ้ำคนโดยสำรเป็ นเด็กอำยุไม่เกิน ๑๐ ปี
ให้นบั สองคนเท่ำกับผูใ้ หญ่หนึ่งคน

๑๔๙

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๙๘/ตอนที่ ๗๓/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๑/๑๕ พฤษภำคม ๒๕๒๔
ข้อ ๑ (๔) แก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๕๐

๒๘๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ข้อ ๓ จำนวนคนโดยสำรอย่ำงมำกสำหรับรถยนตร์สำธำรณะ ให้คำนวณโดย
ถือเกณฑ์ระยะที่นงั ่ สำหรับผูข้ บั ๕๐ เซนติเมตร และสำหรับคนโดยสำร ๔๐ เซนติเมตร
ต่อหนึ่งคน ถ้ำระยะช่วงสุดท้ำยของทีน่ ัง่ เหลือระยะไม่น้อยกว่ำ ๓๐ เซนติเมตร ให้นงั ่ ได้
อีกหนึ่งคน ถ้ำผูโ้ ดยสำรเป็ นเด็กอำยุไม่เกิน ๑๐ ปี ให้นบั สองคนเท่ำกับผูใ้ หญ่หนึ่งคน
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๒๔
ประเทือง กีรติบตุ ร
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย

๒๘๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจำกมำตรำ ๕ (๖)
แห่งพระรำชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติให้ออกกฎกระทรวงกำหนดน้ ำหนัก
บรรทุ ก อย่ ำ งมำกและจ ำนวนคนโดยสำรอย่ ำ งมำก สำหรับ รถยนตร์ส่ว นบุ ค คลและ
รถยนตร์สำธำรณะ จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
กฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตำมควำมในพระรำชบัญ ญั ติ ร ถยนตร์
พ.ศ. ๒๕๒๒๑๕๑
หมำยเหตุ :- เหตุ ผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่ องจำกกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๑ (๔)
ได้กำหนดน้ ำหนักบรรทุกสำหรับรถยนตร์บรรทุกส่วนบุคคล ประเภท ๓ เพลำ ๑๐ ล้อ
โดยเพลำกลำงและเพลำหลังใช้ลอ้ คู่ ให้มนี ้ ำหนักรถรวมน้ ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๒๕,๐๐๐
กิโลกรัม เมื่อนำไปใช้เดินบนทำงหลวง ปรำกฏว่ำมีน้ำหนักเกินกว่ำสภำพทำงหลวงจะรับ
น้ ำหนักได้ สมควรปรับปรุงน้ ำหนักบรรทุกสำหรับรถยนตร์บรรทุกส่วนบุคคลประเภท
ดังกล่ำวเสียใหม่ ให้เหมำะสมและให้สอดคล้องกับประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงแผ่นดิน
เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะโดยที่ยำนพำหนะนัน้ มีน้ ำหนัก น้ ำหนักบรรทุก หรือน้ ำหนักลง
เพลำเกินกว่ำที่ได้กำหนดเดินบนทำงหลวง ลงวันที่ ๑๔ ธันวำคม ๒๕๑๙ ซึ่งออกตำม
ควำมในข้อ ๕๖ แห่งประกำศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกำยน
พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยให้ มี น้ ำ หนั ก รถรวมน้ ำ หนั ก บรรทุ ก ไม่ เ กิ น ๒๑,๐๐๐ กิ โ ลกรัม
จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๑๕๑

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๙๙/ตอนที่ ๙/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๖/๒๕ มกรำคม ๒๕๒๕

๒๘๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๔)
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์
พ.ศ. ๒๕๒๒๑๕๒
อำศัย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ และมำตรำ ๒๗ วรรคสอง และวรรคสี่
แห่ งพระรำชบัญ ญัติรถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผูใ้ ดมีรถยนตร์ไว้เพื่อขำยหรือเพื่อซ่อม ถ้ำจะขับเองหรือให้ผอู้ ่นื ขับเพื่อ
กำรนัน้ ให้ย่นื คำขอรับใบอนุ ญำตต่อนำยทะเบียนแห่งท้องที่ซ่งึ สถำนทีป่ ระกอบกิจกำร
นัน้ ตัง้ อยู่ตำมแบบ รย. ๔ ท้ำยกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยหลักฐำนตำมที่ระบุไว้ในแบบ
รย. ๔
ข้อ ๒ ใบอนุ ญำตขับรถยนตร์หรือให้ผอู้ ่นื ขับรถยนตร์ทม่ี ไี ว้เพื่อขำยหรือเพื่อซ่อม
ให้ใช้แบบ รย. ๕ ท้ำยกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๓ สมุดคู่มอื ประจำรถทีน่ ำยทะเบียนจะต้องออกให้แก่ผรู้ บั ใบอนุญำต ให้ใช้
แบบ รย. ๖ ท้ำยกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๔ เครื่องหมำยพิเศษทีน่ ำยทะเบียนจะต้องออกให้แก่ผรู้ บั ใบอนุ ญำต ให้มี
ลักษณะดังนี้
(๑)๑๕๓ เป็ น แผ่ น ป้ ำยโลหะขนำดกว้ำง ๑๕ เซนติเมตร ยำว ๓๐ เซนติเมตร
พื้นแผ่นป้ ำยเป็ นสีแดงสะท้อนแสง แผ่นป้ ำยแบ่งออกเป็ น สองบรรทัด บรรทัดบนเป็ น
ตัวอักษรบอกหมวดนำหน้ำหมำยเลขเครื่องหมำยพิเศษ และระหว่ำงตัวอักษรบอกหมวด
กับหมำยเลขเครื่องหมำยพิเศษ มีขดี ตำมทำงยำวคันกลำง
่
บรรทัดล่ำงเป็ นตัวอักษรบอก
ชื่อจังหวัด ลักษณะของตัวอักษรบอกหมวด ขีดระหว่ำงตัวอักษรบอกหมวดกับตัวเลข
เครื่องหมำยพิเศษ ตัวเลขเครื่องหมำยพิเศษ ตัวอักษรบอกชื่อจังหวัด และขอบแผ่นป้ ำย
อัด เป็ นรอยดุ น สีด ำ ตัว อัก ษรบอกหมวดและตัว เลขเครื่อ งหมำยพิ เ ศษมีข นำดสู ง
๑๕๒

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๙๘/ตอนที่ ๗๓/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๑๑/๑๕ พฤษภำคม ๒๕๒๔
ข้อ ๔ (๑) แก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๕๓

๒๘๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

๗ เซนติเมตร กว้ำง ๓ เซนติเมตร ขีดระหว่ำงตัวอักษรบอกหมวดกับตัวเลขเครื่องหมำย
พิเศษมีขนำดกว้ำง ๑ เซนติเมตร ยำว ๑.๕ เซนติเมตร และตัวอักษรบอกชื่อจังหวัดมี
ขนำดสูง ๒ เซนติเมตร กว้ำง ๑.๕ เซนติเมตร ในแผ่นป้ ำยมีเครื่องหมำยเป็ นตัวอักษร
“ขส” อยู่ภำยในวงกลม อัดเป็ นรอยดุนนู นไว้ท่ีมุมล่ำงด้ ำนขวำของแผ่ นป้ ำย สำมำรถ
มองเห็นด้วยตำเปล่ำได้
(๒) ตัวอักษรบอกหมวด ให้ใช้อกั ษรไทยหมวดละหนึ่งตัว เริม่ ตัง้ แต่ อกั ษร ก
และหมำยเลขเครื่องหมำยพิเศษ ให้ใช้เลขอำรบิค โดยแต่ละหมวด ให้เริม่ ตัง้ แต่หมำยเลข
๐๐๐๑ ถึงหมำยเลข ๙๙๙๙
ข้อ ๕ ใบอนุ ญ ำตฉบับ หนึ่งให้ใช้ก ับเครื่อ งหมำยพิเศษหนึ่งคู่ซ่งึ มีห มำยเลข
เดียวกัน
ข้อ ๖ เมื่อผู้รบั ใบอนุ ญำตเลิกกิจกำร ให้นำใบอนุ ญำตเครื่องหมำยพิเศษและ
สมุดคู่มือประจำรถ ส่งคืนนำยทะเบียนแห่งท้องที่ซ่งึ สถำนที่ประกอบกิจกำรนัน้ ตัง้ อยู่
ภำยในกำหนดเวลำสิบห้ำวันนับแต่วนั เลิกกิจกำร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๒๔
ประเทือง กีรติบตุ ร
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย

๒๘๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน
รย. ๔

คำขอรับใบอนุญำตขับรถยนตร์หรือให้ผอู้ ่นื ขับรถยนตร์ทม่ี ไี ว้
เพื่อขำยหรือเพื่อซ่อม
เขียนที่ ...................................................
วันที่ ........ เดือน .......................... พ.ศ. .........
๑. ข้ำพเจ้ำ ......................................... อำยุ .......... ปี อยู่เลขที่ ...................
หมู่ท่ี ............. ตรอก/ซอย ..................................................... ถนน .........................
ตำบล/แขวง ................................. อำเภอ/เขต ............................ จังหวัด ...............
สถำนทีใ่ กล้เคียง ................................................................... โทรศัพท์ ....................
๒. ขอรับใบอนุญำตขับรถยนตร์หรือให้ผอู้ ่นื ขับรถยนตร์ทม่ี ไี ว้เพื่อขำยหรือเพื่อซ่อม
ในนำมของ .............................................. อยู่เลขที่ ......... ตรอก/ซอย .....................
(ชื่อผูข้ ออนุญำต)
ถนน ............................................... หมู่ท่ี .......... ตำบล/แขวง ................................
อำเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด ...........................................
โทรศัพท์ ...........................................
๓. พร้อมกับคำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนต่ำง ๆ มำด้วย คือ
(๑) ภำพถ่ำยใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรขำยรถหรือซ่อมรถ จำนวน .... ชุด
(๒) แผนทีส่ งั เขปแสดงทีต่ งั ้ ของสถำนทีป่ ระกอบกิจกำรขำยรถหรือซ่อมรถ
(๓) หนังสือแสดงว่ำเป็ นผูไ้ ด้รบั มอบอำนำจจำกผูข้ ออนุญำต (ถ้ำมี)
(๔) ภำพถ่ำยบัตรประจำตัวประชำชนหรือหลักฐำนอย่ำงอื่นทีใ่ ช้แทนบัตร
ประจำตัวประชำชนของผูย้ ่นื คำขอ

(ลำยมือชื่อ) ......................................... ผูย้ ่นื คำขอ

๒๘๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน
รย. ๕
(ครุฑ)

ใบอนุญำตขับรถยนตร์หรือให้ผอู้ ่นื ขับรถยนตร์ทม่ี ไี ว้
เพื่อขำยหรือเพื่อซ่อม
ใบอนุญำตที่ .............. / ...............
ใบอนุญำตฉบับนี้ให้ไว้แก่ ......................................... สถำนทีป่ ระกอบกิจกำร
อยู่เลขที่ ................. ตรอก/ซอย ................................................ ถนน .....................
หมู่ท่ี ............. ตำบล/แขวง ............................................... อำเภอ/เขต ....................
จังหวัด ....................................... โทรศัพท์ ............................
โดยเป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุญำตขับรถยนตร์หรือให้ผอู้ ่นื ขับรถยนตร์ทม่ี ไี ว้เพื่อขำยหรือ
เพื่อซ่อม สำหรับเฉพำะเครื่องหมำยพิเศษ หมำยเลข .........................
ให้ไว้ ณ วันที่ ........... เดือน .......................... พ.ศ. .......

.......................................................................
นำยทะเบียน

๒๘๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

แบบสมุดคู่มอื ประจำรถใช้กบั เครื่องหมำยพิเศษ (รย. ๖)๑๕๔
แบบสมุดคูม่ อื ประจำรถใช้กบั เครื่องหมำยพิเศษ
(ปกหน้ำ)
รย. ๖

ตรำกรมกำรขนส่งทำงบก
กระทรวงคมนำคม

กรมกำรขนส่งทำงบก
สมุดคู่มอื ประจำรถ
ใช้กบั เครื่องหมำยพิเศษ
หมำยเลข ....................
จังหวัด ...................................
ตำมใบอนุญำตที่ ....................

๒๐ ซ.ม.

......................................
นำยทะเบียน

๑๔ ซ.ม.
๑๕๔

แบบสมุดคู่มอื ประจำรถใช้กบั เครื่องหมำยพิเศษ (รย. ๖) แก้ไขเพิม่ เติมโดย กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒

๒๘๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(แผ่นใน)
รำยกำรใช้รถ
ชื่อ ชนิดรถ .......................................
เลขหมำยตัวถัง ............................ เลขหมำยเครื่องยนต์ ........................
ควำมประสงค์ในกำรขับรถยนต์เพื่อ .........................................................
...............................................................................................................
วันที่ ................. เดือน ................................................ พ.ศ. ................
เวลำทีน่ ำรถออกไปขับ ......................... น. จำก ................................
ถึง ....................................................... เวลำ ..................................... น.
กลับถึง ................................................ เวลำ ..................................... น.
ผูข้ บั รถชื่อ .............................................. ชื่อสกุล .................................
๒๐ ซ.ม.

...........................................
ผูข้ บั รถ

..........................................
นำยทะเบียน

รำยกำรใช้รถ
ชื่อ ชนิดรถ .......................................
เลขหมำยตัวถัง ............................ เลขหมำยเครื่องยนต์ ........................
ควำมประสงค์ในกำรขับรถยนต์เพื่อ .........................................................
...............................................................................................................
วันที่ ................. เดือน ................................................ พ.ศ. ................
เวลำทีน่ ำรถออกไปขับ ......................... น. จำก ................................
ถึง ....................................................... เวลำ ..................................... น.
กลับถึง ................................................ เวลำ ..................................... น.
ผูข้ บั รถชื่อ .............................................. ชื่อสกุล .................................
...........................................
ผูข้ บั รถ
๑๔ ซ.ม.

๒๘๙

..........................................
นำยทะเบียน

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจำกมำตรำ ๒๗ วรรคสอง
และวรรคสี่ แห่งพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัตใิ ห้ออกกฎกระทรวงกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรขอใบอนุ ญ ำตและกำรออกใบอนุ ญ ำตรถยนต์หรือ
ให้ผู้อ่นื ขับรถยนต์ ที่มีไว้เพื่อขำยหรือเพื่อ ซ่อม และกำหนดแบบสำหรับเครื่องหมำย
พิเศษและสมุดคู่มอื ประจำสำหรับรถยนต์ทม่ี ไี ว้เพื่อขำยหรือเพื่อซ่อม จึงจำเป็ นต้องออก
กฎกระทรวงนี้
กฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตำมควำมในพระรำชบัญ ญั ติ ร ถยนตร์
พ.ศ. ๒๕๒๒๑๕๕
ข้อ ๒ สำหรับสมุดคู่มอื ประจำรถทีน่ ำยทะเบียนได้ออกให้แก่ผรู้ บั ใบอนุญำตไว้
แล้วก่อนวันทีก่ ฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่ำรำยกำรใช้รถจะหมดลง
ข้อ ๓ กฎกระทรงนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๒๓ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๓๑ เป็ นต้นไป
หมำยเหตุ :- เหตุ ผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจำกได้มีก ำรโอน
อำนำจหน้ำที่และกิจกำรบริหำรบำงส่วนของกรมตำรวจ กระทรวงมหำดไทย ในส่วนที่
เกี่ย วกับ กำรปฏิบ ัติต ำมกฎหมำยว่ ำด้ว ยรถยนตร์ ไปเป็ น ของกรมกำรขนส่งทำงบก
กระทรวงคมนำคม ตำมพระรำชบัญ ญัติโ อนกิจ กำรบริห ำรบำงส่ว นของกรมต ำรวจ
กระทรวงมหำดไทย ไปเป็ นของกรมกำรขนส่งทำงบก กระทรวงคมนำคม พ.ศ. ๒๕๓๐
สมควรแก้ไขแบบสมุ ดคู่มือประจำรถใช้กบั เครื่องหมำยพิเศษซึ่งนำยทะเบีย นออกให้
สำหรับรถยนตร์ทม่ี ไี ว้เพื่อขำยหรือเพื่อซ่อมให้สอดคล้องกับกำรโอนอำนำจหน้ำที่ดงั กล่ำว
และโดยที่มำตรำ ๒๗ วรรคสี่ แห่ งพระรำชบัญ ญั ติรถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญ ญั ติ ว่ ำ
สมุ ด คู่มือ ประจ ำรถให้เป็ น ไปตำมแบบที่ก ำหนดในกฎกระทรวง จึงจ ำเป็ น ต้ อ งออก
กฎกระทรวงนี้

๑๕๕

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๕/ตอนที่ ๑๑๘/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๑๖/๒๒ กรกฎำคม ๒๕๓๑

๒๙๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตำมควำมในพระรำชบัญ ญั ติร ถยนตร์
พ.ศ. ๒๕๒๒๑๕๖
ข้อ ๒ เครื่องหมำยพิเศษตำมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตำม
ควำมในพระรำชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ทำงรำชกำรได้จดั ทำไว้แล้วก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ นำยทะเบียนจะออกให้แก่ผรู้ บั ใบอนุญำตขับรถยนตร์หรือให้ผอู้ ่นื
ขับรถยนตร์ท่มี ไี ว้เพื่อขำยหรือเพื่อซ่อมได้ต่อไปไม่เกินสองปี นับแต่วนั ทีก่ ฎกระทรวงนี้
ใช้บงั คับ
ข้อ ๓ เครื่องหมำยพิเศษตำมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตำม
ควำมในพระรำชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่นำยทะเบียนได้ออกให้ไว้แล้วแก่ผรู้ บั
ใบอนุ ญ ำตขับ รถยนตร์หรือให้ผู้อ่นื ขับรถยนตร์ท่ีมีไว้เพื่อ ขำยหรือเพื่อ ซ่อ มก่ อนวัน ที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับและทีน่ ำยทะเบียนจะออกให้แก่ผรู้ บั ใบอนุญำตขับรถยนตร์หรือให้
ผูอ้ ่นื ขับรถยนตร์ทม่ี ไี ว้เพื่อขำยหรือเพื่อซ่อมตำมข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวงนี้ ให้ใช้ได้ต่อไป
หมำยเหตุ :- เหตุ ผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจำกได้มีก ำรโอน
อำนำจหน้ำที่และกิจ กำรบริหำรบำงส่วนของกรมตำรวจ กระทรวงมหำดไทย ในส่วนที่
เกี่ย วกับ กำรปฏิบ ัติต ำมกฎหมำยว่ ำ ด้ว ยรถยนตร์ไ ปเป็ น ของกรมกำรขนส่ง ทำงบก
กระทรวงคมนำคม ตำมพระรำชบัญ ญัติโ อนกิจ กำรบริห ำรบำงส่ว นของกรมต ำรวจ
กระทรวงมหำดไทย ไปเป็ นของกรมกำรขนส่งทำงบก กระทรวงคมนำคม พ.ศ. ๒๕๓๐
สมควรแก้ไขลักษณะของเครื่องหมำยพิเศษซึ่งนำยทะเบียนออกให้แก่ผู้รบั ใบอนุ ญ ำต
ขับรถยนตร์ หรือให้ผอู้ ่นื ขับรถยนตร์ทม่ี ไี ว้เพื่อขำยหรือเพื่อซ่อมให้สอดคล้องกับกำรโอน
อำนำจหน้ำทีด่ งั กล่ำว และโดยทีม่ ำตรำ ๒๗ วรรคสี่ แห่งพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒
บัญญัตวิ ่ำ เครื่องหมำยพิเศษให้เป็ นไปตำมแบบทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็ นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้

๑๕๖

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๖/ตอนที่ ๑๓๖/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๒๘/๒๔ สิงหำคม ๒๕๓๒

๒๙๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๖)
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์
พ.ศ. ๒๕๒๒๑๕๗
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ และมำตรำ ๕๒ แห่งพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์
พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ผูต้ รวจสอบคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ำมของผูข้ อรับใบอนุญำต ตำมมำตรำ ๔๖
มำตรำ ๔๗ มำตรำ ๔๘ มำตรำ ๔๙ และมำตรำ ๕๑ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑)๑๕๘ เป็ นข้ำรำชกำรในสังกัดกรมกำรขนส่งทำงบก
(๒) เป็ นผูม้ คี วำมรูแ้ ละควำมสำมำรถในกำรขับรถ
(๓) เป็ น ผู้มีควำมรู้ในข้อบังคับกำรเดิน รถตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนตร์และ
กฎหมำยว่ำด้วยกำรจรำจรทำงบก
ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๒๖
พลเอก สิทธิ จิรโรจน์
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย

๑๕๗

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๐/ตอนที่ ๑๘๒/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๑/๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๒๖
(๑) แก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๕๘

๒๙๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุ ผ ลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับ นี้ คือ เนื่ องจำกมำตรำ ๕๒
แห่ งพระรำชบัญ ญัติรถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญ ญัติว่ ำให้น ำยทะเบีย นแต่ งตัง้ ผู้ซ่ึง มี
คุณสมบัติตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของ
ผูข้ อรับใบอนุ ญำตตำมมำตรำ ๔๖ มำตรำ ๔๗ มำตรำ ๔๘ มำตรำ ๔๙ และมำตรำ ๕๑
จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
กฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตำมควำมในพระรำชบัญ ญั ติร ถยนตร์
พ.ศ. ๒๕๒๒๑๕๙
ข้อ ๒ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ ๒๓ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๓๑ เป็ นต้นไป
หมำยเหตุ :- เหตุ ผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจำกได้มีก ำรโอน
อำนำจหน้ำที่และกิจกำรบริหำรบำงส่วนของกรมตำรวจ กระทรวงมหำดไทย ในส่วนที่
เกี่ย วกับ กำรปฏิบ ัติต ำมกฎหมำยว่ ำด้ว ยรถยนตร์ ไปเป็ น ของกรมกำรขนส่งทำงบก
กระทรวงคมนำคม ตำมพระรำชบัญ ญัติโ อนกิจ กำรบริห ำรบำงส่ว นของกรมต ำรวจ
กระทรวงมหำดไทย ไปเป็ นของกรมกำรขนส่งทำงบก กระทรวงคมนำคม พ.ศ. ๒๕๓๐
สมควรแก้ไขคุ ณ สมบัติข องผู้ต รวจสอบคุ ณ สมบัติ แ ละลัก ษณะต้ อ งห้ำ มของผู้ข อรับ
ใบอนุ ญ ำตขับรถให้สอดคล้องกับกำรโอนอำนำจหน้ ำที่ดงั กล่ำว และโดยที่มำตรำ ๕๒
แห่งพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัตวิ ่ำ ผูต้ รวจสอบคุณสมบัตแิ ละลักษณะ
ต้องห้ำมของผูข้ อรับใบอนุญำตขับรถตำมมำตรำ ๔๖ มำตรำ ๔๗ มำตรำ ๔๘ มำตรำ ๔๙
และมำตรำ ๕๑ ต้ อ งมีคุ ณ สมบัติต ำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง จึง จ ำเป็ น ต้ อ งออก
กฎกระทรวงนี้

๑๕๙

รำชกิจจำนุ เบกษำ เล่ม ๑๐๕/ตอนที่ ๑๑๘/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๑๔/๒๒ กรกฎำคม ๒๕๓๑

๒๙๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์
พ.ศ. ๒๕๒๒๑๖๐
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ (๕) แห่งพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“รถยนตร์ร ับ จ้ำง” หมำยควำมว่ ำ รถยนตร์ร ับ จ้ำ งประเภทรถยนตร์ร ับ จ้ำ ง
บรรทุก คนโดยสำรไม่เกินเจ็ด คนที่จดทะเบีย นในเขตกรุงเทพมหำนครก่ อนวันที่ ๑๗
เมษำยน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือทีน่ ำมำจดทะเบียนแทนรถยนต์รบั จ้ำงดังกล่ำว
ข้อ ๓ รถยนตร์รบั จ้ำง ให้ใช้สเี ดิมตำมทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ำกนำยทะเบียน เว้นแต่
(๑) เป็ น รถยนตร์ร ับ จ้ำ งที่บ ริษั ท จ ำกัด หรือ สหกรณ์ น ำมำจดทะเบีย นแทน
รถยนตร์รบั จ้ำงคันเดิม หรือเป็ นกรณีทบ่ี ริษทั จำกัดหรือสหกรณ์ได้โอนทะเบียนรถยนตร์
รับจ้ำงไปเป็ นของนิติบุคคลอื่น ให้ใช้สนี ้ ำเงินและสีเทำ (บรอนซ์เงิน) เป็ นสีของตัวถังรถ
โดยสีน้ ำเงินให้เริม่ ตัง้ แต่ ดำ้ นล่ำงสุดของตัวถังจนถึงทีป่ ิ ดเปิ ดประตูเป็ นแนวขนำนกับพื้น
ตลอดรอบตัว ถัง และสีเทำ (บรอนซ์เงิน ) ให้เ ริ่ม ถัด จำกสีน้ ำ เงิน จนถึง ด้ำ นบนของ
หลังคำรถ หรือ
(๒) เป็ นกรณีทไ่ี ด้เปลีย่ นจำกกำรประกอบกำรรับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำร โดยใช้
รถยนตร์รบั จ้ำงบรรทุกคนโดยสำรไม่เกินเจ็ดคนที่ดำเนินกำรโดยสหกรณ์ ไปเป็ นกำร
ดำเนินกำรโดยบุคคลธรรมดำ หรือเป็ นกรณีท่บี ริษัทจำกัดหรือสหกรณ์ได้โอนทะเบียน
รถยนตร์รบั จ้ำงไปเป็ นของบุคคลธรรมดำ ให้ใช้สดี ำและสีเหลืองเป็ นสีของตัวถังรถ โดยสีดำ
ให้ เริ่ม ตัง้ แต่ ด้ำ นล่ ำ งสุด ของตัว ถัง จนถึง ที่ปิ ด เปิ ด ประตู เป็ น แนวขนำนกับ พื้น ตลอด
รอบตัวถัง และสีเหลืองให้เริม่ ถัดจำกสีดำจนถึงด้ำนบนของหลังคำรถ
๑๖๐

รำชกิจจำนุ เบกษำ เล่ม ๑๑๑/ตอนที่ ๓๖ ก/หน้ำ ๓๗/๒๔ สิงหำคม ๒๕๓๗

๒๙๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ข้อ ๔ รถยนตร์รบั จ้ำงต้องมีเครื่องหมำย อักษรย่อชื่อจังหวัด และหมำยเลข
ทะเบียน ตำมลักษณะ สี ขนำด และตำแหน่ งตำมระเบียบทีอ่ ธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบก
กำหนด
กำรขอแก้ไขทะเบียนเปลี่ยนแปลงประเภทรถยนตร์รบั จ้ำงเป็ นรถยนตร์ส่วนบุคคล
ต้องลบเครื่องหมำยตำมวรรคหนึ่งออก
ข้อ ๕ ในกรณี ท่ผี ู้ขบั รถยนตร์รบั จ้ำงไม่ ประสงค์จะทำกำรรับ จ้ำงบรรทุ กคน
โดยสำร ให้แสดงเครื่องหมำยงดรับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรไว้ท่หี น้ำรถด้ำนซ้ำยของผู้ขบั รถ
โดยให้สำมำรถมองเห็นได้ชดั เจนจำกภำยนอกรถทัง้ ในเวลำกลำงวันและกลำงคืน
เครื่องหมำยงดรับ จ้ำ งบรรทุ ก คนโดยสำรตำมวรรคหนึ่ ง ต้องมีลกั ษณะเป็ น
แผ่นป้ ำยรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ำมีพ้นื สีขำวขนำดไม่น้อยกว่ำ ๑๐ x ๒๒ เซนติเมตร และมีเส้น
กรอบสีแดงหนำไม่น้อยกว่ำ ๐.๕ เซนติเมตร ตรงกลำงมีตวั อักษรสีแดงคำว่ำ “งดรับจ้ำง”
ขนำดสูงไม่น้อยกว่ำ ๕ เซนติเมตร และหนำไม่น้อยกว่ำ ๐.๖ เซนติเมตร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๓๗
จรัส พัว้ ช่วย
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏิบตั ริ ำชกำรแทน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม

๒๙๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุ ผ ลในกำรประกำศใช้ก ฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็ น กำรสมควร
กำหนดสีและเครื่องหมำยสำหรับ รถยนตร์รบั จ้ำงประเภทรถยนตร์รบั จ้ำงบรรทุ ก คน
โดยสำรไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหำนครก่อนวันที่ ๑๗ เมษำยน ๒๕๓๕
หรือที่นำมำจดทะเบียนแทนรถยนตร์รบั จ้ำงดังกล่ำว เพื่อป้ องกันมิให้รถยนตร์รบั จ้ำง
ดังกล่ำวใช้สแี ละเครื่องหมำยแตกต่ำงไปจำกทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ำกนำยทะเบียนหรือใช้สแี ละ
เครื่อ งหมำยซ้ ำหรือคล้ำยคลึงกับ ที่น ำยทะเบีย นก ำหนดขึ้น ใหม่ และเพื่อป้ องกันกำร
ปฏิเสธไม่รบั จ้ำงบรรทุกคนโดยสำรโดยไม่มเี หตุผลอันสมควร ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ในกำร
ตรวจสอบและควบคุมรถยนต์รบั จ้ำงดังกล่ำว จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๒๙๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์
พ.ศ. ๒๕๒๒๑๖๑
อำศัย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ (๑๘) แห่ ง พระรำชบัญ ญั ติ ร ถยนตร์
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนตร์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
และมำตรำ ๑๘ (๓) แห่งพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็ นพระรำชบัญญัติ
ทีม่ บี ทบัญญัตบิ ำงประกำรเกีย่ วกับกำรจำกัดสิทธิแ ละเสรีภำพของบุคคล ซึง่ มำตรำ ๒๙
ประกอบกับมำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๕ มำตรำ ๓๖ มำตรำ ๔๘ และมำตรำ ๕๐ ของรัฐธรรมนู ญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัตใิ ห้กระทำได้โดยอำศัยอำนำจตำมบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำย
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก กฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อ ๒ กำรนำรถใหม่สำเร็จรูปจำกโรงงำนทีผ่ ลิตหรือประกอบรถเพื่อกำรส่งออก
ออกนอกรำชอำณำจักร ให้ได้รบั ยกเว้นไม่ต้องขออนุ ญำตจำกนำยทะเบียนแต่เมื่อนำรถ
ออกนอกรำชอำณำจักรแล้ว ผูน้ ำออกรถดังกล่ำวต้องส่งบัญชีจำหน่ ำยรถนัน้ แก่นำยทะเบียน
ภำยในวันทีส่ บิ ห้ำของเดือนถัดไป
บัญชีตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตำมระเบียบทีอ่ ธิบดีกำหนด
ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๔๓
จองชัย เทีย่ งธรรม
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏิบตั ริ ำชกำรแทน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม

๑๖๑

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๕๗ ก/หน้ำ ๑/๑๖ มิถุนำยน ๒๕๔๓

๒๙๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุ ผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่ องจำกกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ทีใ่ ช้
บังคับอยู่ในปั จจุบนั กำหนดให้เฉพำะผูผ้ ลิตหรือประกอบรถใหม่สำเร็จรูปจำกโรงงำนที่
ผลิตหรือประกอบรถเพื่อกำรส่งออกเท่ำนัน้ ที่ได้รบั ยกเว้นให้นำรถออกนอกรำชอำณำจักร
ได้โดยไม่ต้องขออนุญำตจำกนำยทะเบียน แต่สำหรับผูส้ ่งออกซึง่ มิใช่ผผู้ ลิตหรือประกอบ
รถเพื่อกำรส่งออกยังมิได้รบั กำรยกเว้น ทำให้ผู้ส่งออกดังกล่ำวไม่ได้รบั ประโยชน์จำก
มำตรกำรส่งเสริมกำรส่งออกทีม่ ุ่งอำนวยควำมสะดวกรวดเร็วให้แก่ผู้สง่ ออก ประกอบกับ
กำหนดระยะเวลำกำรส่งบัญชีจำหน่ ำยรถต่อนำยทะเบียนทีก่ ำหนดไว้เดิมยังไม่เหมำะสม
ดังนัน้ เพื่อให้ผสู้ ง่ ออกรถใหม่สำเร็จรูปจำกโรงงำนทีผ่ ลิตหรือประกอบรถเพื่อกำรส่งออก
ทัง้ หมดได้รบั ควำมสะดวกรวดเร็วในกำรส่งออก รวมทัง้ เพื่อปรับปรุงให้ระบบกำรส่งบัญชี
จำหน่ำยรถมีควำมเหมำะสมยิง่ ขึน้ จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๒๙๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
กำหนดค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์
พ.ศ. ๒๕๔๖๑๖๒
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ (๑๗) แห่งพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระรำชบั ญ ญั ติ ร ถยนต์ (ฉบับ ที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ อัน เป็ น
พระรำชบัญญัตทิ ม่ี บี ทบัญญัตบิ ำงประกำรเกีย่ วกับกำรจำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคล
ซึง่ มำตรำ ๒๙ ประกอบกับมำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๕ มำตรำ ๓๖ มำตรำ ๔๘ และมำตรำ ๕๐
ของรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง รำชอำณำจัก รไทย บัญ ญั ติให้ ก ระท ำได้ โดยอำศัย อ ำนำจตำม
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อ ๒ ให้กำหนดค่ำธรรมเนียม ดังต่อไปนี้
(๑) คำขอ
(๒) ใบคู่มอื จดทะเบียนรถ
(๓) แผ่นป้ ำยทะเบียนรถ
(๔) กำรขอใช้หมำยเลขทะเบียนรถ
(ก) กำรขอใช้หมำยเลขทะเบียนทีอ่ อกให้
สำหรับรถคันหนึ่งมำใช้กบั รถอีกคันหนึ่ง
(ข) กำรขอใช้หมำยเลขทะเบียนซึง่ ยัง
ไม่เคยออกให้สำหรับรถคันใดมำใช้
กับรถทีจ่ ดทะเบียนแล้ว
(ค) กำรขอใช้หมำยเลขทะเบียนทีต่ อ้ งเสีย
ค่ำธรรมเนียมพิเศษทีไ่ ด้จำกกำรประมูล
ตำมมำตรำ ๑๐/๑ กับกรณีตำม (ก) หรือ (ข)
(๕) กำรขอค้นทะเบียนรถหรือขอแก้ไข
เพิม่ เติมรำยกำรในทะเบียนรถและ
ใบคู่มอื จดทะเบียนรถ
(ก) รถจักรยำนยนต์
(ข) รถอื่นนอกจำก (ก)
๑๖๒

ฉบับละ
ฉบับละ
แผ่นละ

๕ บำท
๑๐๐ บำท
๑๐๐ บำท

ครัง้ ละ

๕๐๐ บำท

ครัง้ ละ

๕๐๐ บำท

ครัง้ ละ

๑,๕๐๐ บำท

ครัง้ ละ
ครัง้ ละ

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๗๓ ก/หน้ำ ๑/๒๘ กรกฎำคม ๒๕๔๖

๒๙๙

๑๐ บำท
๕๐ บำท

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(๖)๑๖๓ กำรโอนทะเบียนรถ
(ก) กำรโอนทะเบียนรถทีอ่ ยู่ในระหว่ำงกำรให้ลกู หนี้
เช่ำซือ้ สำหรับสถำบันกำรเงินทีค่ วบรวมกิจกำร
ตำมแผนพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน ระยะที่ ๒
ทีค่ ณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๕
มกรำคมพ.ศ. ๒๕๕๖ ทัง้ นี้ เฉพำะสถำบันกำรเงิน
ทีค่ วบรวมกิจกำรภำยในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงปี
พ.ศ.๒๕๕๗ และต้องดำเนินกำรโอนทะเบียนรถที่
อยู่ในระหว่ำงกำรให้ลกู หนี้เช่ำซือ้ ให้แล้วเสร็จ
ภำยในวันที่ ๓๑ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ครัง้ ละ
๕๐ บำท
(ข) กำรโอนทะเบียนรถนอกจำก (ก)
ครัง้ ละ ๑๐๐ บำท
(๗) กำรย้ำยรถ
(ก) รถยนต์
ครัง้ ละ
๕๐ บำท
(ข) รถอื่นนอกจำก (ก)
ครัง้ ละ
๒๐ บำท
(๘) กำรตรวจสภำพรถ
(ก) รถจักรยำนยนต์
คันละ
๑๐ บำท
(ข) รถอื่นนอกจำก (ก)
คันละ
๕๐ บำท
(๘/๑)๑๖๔ เครื่องหมำยแสดงกำรใช้รถ
ตำมมำตรำ ๖/๑ วรรคสองหรือวรรคสำม
(ก) รถยนต์
แผ่นละ ๕๐๐ บำท
(ข) รถจักรยำนยนต์
แผ่นละ ๒๐๐ บำท
๑๖๕
(๘/๒) กำรอนุญำตให้ใช้รถตำมมำตรำ ๖/๑ วรรคสำม
(ก) รถทีม่ ผี นู้ ำเข้ำมำในรำชอำณำจักรเพื่อใช้
ในกิจกำรใดโดยเฉพำะเป็ นกำรชัวครำว
่
๑) กรณีเพื่อกำรท่องเทีย่ ว
ครัง้ ละ ๕๐๐ บำท
๒) กรณีอ่นื นอกจำก ๑)
ครัง้ ละ ๒,๐๐๐ บำท
๑๖๓

ข้อ ๒ (๖) แก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง กำหนดค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วย
รถยนต์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๖๔ ข้อ ๒ (๘/๑) เพิ่ม โดยกฎกระทรวงกำหนดค่ำธรรมเนีย มตำมกฎหมำยว่ำด้ว ยรถยนต์
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๖๕ ข้อ ๒ (๘/๒) เพิม
่ โดยกฎกระทรวงกำหนดค่ำธรรมเนีย มตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙

๓๐๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(ข) รถทีใ่ ช้เพื่อกำรทดสอบ
๑) รถทดสอบก่อนผลิต
รถยนต์
ครัง้ ละ
รถจักรยำนยนต์
ครัง้ ละ
๒) รถทดสอบคุณภำพ
รถยนต์
ครัง้ ละ
(๙) ใบอนุญำตตำมมำตรำ ๒๓
ฉบับละ
(๑๐) ใบอนุญำตตำมมำตรำ ๒๗
ฉบับละ
(๑๑) เครื่องหมำยพิเศษตำมมำตรำ ๒๗
อันละ
(๑๒) สมุดคู่มอื ประจำรถตำมมำตรำ ๒๗
เล่มละ
(๑๓) ใบอนุญำตรถยนต์ตำมอนุสญ
ั ญำ
ว่ำด้วยกำรจรำจรทำงถนน
ทำ ณ นครเจนีวำ ค.ศ. ๑๙๔๙
ซึง่ ประเทศไทยได้ภำคยำนุวตั ิ
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๐๕
ฉบับละ
(๑๔) ใบอนุญำตขับรถยนต์ตำมอนุสญ
ั ญำ
ว่ำด้วยกำรจรำจรทำงถนน
ทำ ณ นครเจนีวำ ค.ศ. ๑๙๔๙
ซึง่ ประเทศไทยได้ภำคยำนุวตั ิ
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๐๕
ฉบับละ
๑๖๖
(๑๕) ใบอนุญำตขับรถยนต์สว่ นบุคคลชัวครำว
่
ฉบับละ
๑๖๗
(๑๖) ใบอนุญำตขับรถยนต์สำมล้อส่วนบุคคลชัวครำว
่
ฉบับละ
๑๖๘
(๑๗) ใบอนุญำตขับรถจักรยำนยนต์สว่ นบุคคลชัวครำว
่
ฉบับละ
(๑๘) ใบอนุญำตขับรถยนต์สว่ นบุคคล
ฉบับละ
(๑๙) ใบอนุญำตขับรถยนต์สำมล้อส่วนบุคคล
ฉบับละ
(๒๐) ใบอนุญำตขับรถยนต์สำธำรณะ
ฉบับละ
(๒๑) ใบอนุญำตขับรถยนต์สำมล้อสำธำรณะ
ฉบับละ
๑๖๖ ข้อ

๒,๐๐๐ บำท
๑,๐๐๐ บำท
๕,๐๐๐ บำท
๑,๐๐๐ บำท
๑,๐๐๐ บำท
๑๐๐ บำท
๑๐๐ บำท

๑,๐๐๐ บำท

๕๐๐ บำท
๒๐๐ บำท
๑๐๐ บำท
๑๐๐ บำท
๕๐๐ บำท
๒๕๐ บำท
๓๐๐ บำท
๑๕๐ บำท

๒ (๑๕) แก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวงกำหนดค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วย
รถยนต์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๖๗ ข้อ ๒ (๑๖) แก้ไขเพิม
่ เติมโดยกฎกระทรวงกำหนดค่ำธรรมเนี ยมตำมกฎหมำยว่ำด้วย
รถยนต์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๖๘ ข้อ ๒ (๑๗) แก้ไขเพิม
่ เติมโดยกฎกระทรวงกำหนดค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วย
รถยนต์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙

๓๐๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(๒๒)๑๖๙ ใบอนุญำตขับรถจักรยำนยนต์สว่ นบุคคล
ฉบับละ ๒๕๐ บำท
๑๗๐
(๒๒/๑) ใบอนุญำตขับรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ ฉบับละ ๑๕๐ บำท
(๒๓) ใบอนุญำตขับรถบดถนน
ฉบับละ ๒๕๐ บำท
(๒๔) ใบอนุญำตขับรถแทรกเตอร์
ฉบับละ ๒๕๐ บำท
(๒๕) ใบอนุญำตขับรถนอกจำก (๑๕) ถึง (๒๔)
ฉบับละ ๑๐๐ บำท
(๒๖) กำรแก้ไขรำยกำรในใบอนุญำตขับรถ
ครัง้ ละ
๕๐ บำท
(๒๗) หนังสืออนุญำตตำมมำตรำ ๑๗ วรรคสอง
หรือมำตรำ ๑๘
ฉบับละ ๕๐ บำท
(๒๘) ใบแทนใบคู่มอื จดทะเบียนรถ
ฉบับละ ๕๐ บำท
(๒๙) ใบแทนใบอนุญำต ครึง่ หนึ่งของ
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต แต่ไม่เกิน
ฉบับละ ๑๐๐ บำท
(๓๐) ใบแทนเครื่องหมำยกำรเสียภำษีประจำปี
ฉบับละ ๒๐ บำท
(๓๑) ใบแทนหนังสืออนุ ญำต
ฉบับละ ๒๕ บำท
(๓๒) ค่ำธรรมเนียมอื่น
ครัง้ ละ
๒๐ บำท
(๓๓) กำรรับรองสำเนำเอกสำร
แผ่นละ ๒๐ บำท
(๓๔) กำรต่ออำยุใบอนุ ญำตขับรถ ครัง้ ละเท่ำกับค่ำธรรมเนียมสำหรับใบอนุ ญำต
ขับรถแต่ละฉบับ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๔๖
นิกร จำนง
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏิบตั ริ ำชกำรแทน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม

๑๖๙

ข้อ ๒ (๒๒) แก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง กำหนดค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วย
รถยนต์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๗๐ ข้อ ๒ (๒๒/๑) เพิม
่ โดยกฎกระทรวง กำหนดค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘

๓๐๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจำกพระรำชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
ได้ย กเลิก กำรออกใบอนุ ญ ำตขับ รถตลอดชีพ และปรับ ปรุงอำยุ ข องใบอนุ ญ ำตขับ รถ
ทัง้ หมด รวมทัง้ แก้ไขเพิม่ เติมอัตรำค่ำธรรมเนียมท้ำยพระรำชบัญญัตเิ กีย่ วกับใบอนุ ญำต
ขับรถ นอกจำกนี้ ได้กำหนดให้มอี ตั รำค่ำธรรมเนียมกำรขอใช้หมำยเลขทะเบียนรถ และ
โดยที่มำตรำ ๕ (๑๗) แห่งพระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระรำชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้รฐั มนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมมีอำนำจออกกฎกระทรวงกำหนดค่ำธรรมเนียมไม่เกินอัตรำท้ำยพระรำชบัญญัติ
ดังนัน้ จึงสมควรปรับปรุงกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อให้สอดคล้องกับ หลักกำรใหม่ต ำมพระรำชบัญ ญัติท่ีแ ก้ไข
เพิ่ม เติม และสมควรปรับ ปรุงรูป แบบของกฎกระทรวงเสีย ใหม่ เพื่อ ให้สอดคล้อ งกับ
รูปแบบของกฎกระทรวงในปั จจุบนั จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
กฎกระทรวง กำหนดค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘๑๗๑
หมำยเหตุ :- เหตุ ผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับ นี้ คือ โดยที่มำตรำ ๔๓ และ
มำตรำ ๔๖ (๑) แห่งพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัติ
รถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ กำหนดให้มใี บอนุญำตขับรถจักรยำนยนต์สว่ นบุคคล
ชัวครำว
่
ใบอนุ ญำตขับรถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคล และใบอนุ ญ ำตขับรถจักรยำนยนต์
สำธำรณะ สมควรแก้ไขเพิม่ เติมกฎกระทรวงกำหนดค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้ วย
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อกำหนดค่ำธรรมเนียมสำหรับใบอนุญำตดังกล่ำว จึงจำเป็ นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้
กฎกระทรวง กำหนดค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙๑๗๒
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีค่ ณะรัฐมนตรีได้มมี ติ
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๔๗ เห็นชอบมำตรกำรภำษีและค่ำธรรมเนียมเพื่อ
สนับสนุ นกำรควบรวมกิจกำรตำมแผนพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินตำมที่กระทรวงกำรคลัง
เสนอ สมควรกำหนดค่ำธรรมเนียมกำรโอนทะเบียนรถที่อยู่ในระหว่ำงกำรให้ลูกหนี้เช่ำซื้อ
สำหรับสถำบันกำรเงินทีค่ วบรวมกิจกำรและโดยที่มำตรำ ๕ (๑๗) แห่งพระรำชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระรำชบัญ ญั ติ ร ถยนต์ (ฉบับ ที่ ๑๐)
๑๗๑
๑๗๒

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๒/ตอนที่ ๙๘ ก/หน้ำ ๔/๑๙ ตุลำคม ๒๕๔๘
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๑๐๓ ก/หน้ำ ๑/๑ ตุลำคม ๒๕๔๙

๓๐๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญ ญัติให้รฐั มนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม มีอำนำจออกกฎกระทรวง
กำหนดค่ำธรรมเนียมไม่เกินอัตรำท้ำยพระรำชบัญญัติ จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
กฎกระทรวง กำหนดค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔๑๗๓
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีค่ ณะรัฐมนตรีได้มมี ติ
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เห็นชอบมำตรกำรภำษีและค่ำธรรมเนียมเพื่ อ
สนับสนุ นกำรควบรวมกิจกำรของสถำบันกำรเงิน ตำมแผนพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน
ระยะที่ ๒ ตำมทีก่ ระทรวงกำรคลังเสนอ สมควรกำหนดค่ำธรรมเนียมกำรโอนทะเบียนรถ
ที่อยู่ในระหว่ำงกำรให้ลูกหนี้เช่ำซื้อสำหรับสถำบันกำรเงินที่ควบรวมกิจกำร และโดยที่
มำตรำ ๕ (๑๗) แห่ ง พระรำชบัญ ญั ติ ร ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระรำชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้รฐั มนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมมีอำนำจออกกฎกระทรวงกำหนดค่ำธรรมเนียมไม่เกินอัตรำท้ำยพระรำชบัญญัติ
จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
กฎกระทรวง กำหนดค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๗๑๗๔
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีค่ ณะรัฐมนตรีได้มมี ติ
เมื่อวันที่ ๑๕ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็นชอบให้ขยำยระยะเวลำมำตรกำรทำงภำษีและ
ค่ำธรรมเนียมจำกกำรควบรวมกิจกำรตำมแผนพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน ระยะที่ ๒ ไปถึง
วันที่ ๓๑ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตำมที่กระทรวงกำรคลังเสนอสมควรกำหนดค่ำธรรมเนียม
กำรโอนทะเบียนรถทีอ่ ยู่ในระหว่ำงกำรให้ลูกหนี้เช่ำซือ้ สำหรับสถำบันกำรเงินทีค่ วบรวม
กิจกำร และโดยที่มำตรำ ๕ (๑๗) แห่งพระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข
เพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัตใิ ห้รฐั มนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคมมีอ ำนำจออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ ำธรรมเนี ยมไม่ เกิน อัต รำท้ำ ย
พระรำชบัญญัติ จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๑๗๓
๑๗๔

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๘/ตอนที่ ๓๑ ก/หน้ำ ๑๔/๔ พฤษภำคม ๒๕๕๔
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๑/ตอนที่ ๓๒ ก/หน้ำ ๑/๑๗ มีนำคม ๒๕๕๗

๓๐๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวงกำหนดค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙๑๗๕
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วนั ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
หมำยเหตุ :- เหตุ ผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มำตรำ ๖/๑ แห่ง
พระรำชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับ
ที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้กำหนดให้กำรใช้รถที่ยงั ไม่ได้จดทะเบียนในบำงกรณี จะต้อง
ได้รบั อนุ ญำตจำกนำยทะเบียนและเสียค่ำธรรมเนียมเกีย่ วกับกำรใช้รถดังกล่ำวประกอบ
กับ ได้ มี ก ำรแก้ ไ ขอำยุ ใ บอนุ ญ ำตขับ รถชัว่ ครำวเป็ นสองปี สมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
กฎกระทรวงกำหนดค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อกำหนด
ค่ ำ ธรรมเนี ย มเกี่ย วกับ กำรใช้ ร ถที่ย ัง ไม่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นและปรับ ปรุ ง ค่ ำ ธรรมเนี ย ม
ใบอนุญำตขับรถชัวครำวดั
่
งกล่ำวให้เหมำะสมยิง่ ขึน้ จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๑๗๕ รำชกิจจำนุ เบกษำ

เล่ม ๑๓๓/ตอนที่ ๒๖ ก/หน้ำ ๑๐/๒๔ มีนำคม ๒๕๕๙

๓๐๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
กำหนดหมำยเลขทะเบียนซึง่ เป็ นทีต่ อ้ งกำรหรือเป็ นทีน่ ยิ ม
เพื่อนำออกเปิ ดประมูลเป็ นกำรทัวไป
่
พ.ศ. ๒๕๔๖๑๗๖
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ (๑๘) แห่งพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ และมำตรำ ๑๐/๑
วรรคหนึ่ ง แห่ ง พ ระรำชบั ญ ญั ติ ร ถยนต์ พ .ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็ นพระรำชบัญญัตทิ ม่ี บี ทบัญญัติ
บำงประกำรเกี่ยวกับกำรจำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกับ
มำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๕ มำตรำ ๓๖ มำตรำ ๔๘ และมำตรำ ๕๐ ของรัฐธรรมนู ญ แห่ ง
รำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอำศัยอำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้หมำยเลขทะเบียนของตัวอักษรประจำหมวดทีจ่ ะออกให้กบั รถยนต์นงั ่
ส่ว นบุ ค คลไม่ เกิน เจ็ด คน รถยนต์นัง่ ส่วนบุ ค คลเกิน เจ็ด คนแต่ ไม่ เกิน สิบ สองคน และ
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ เป็ นหมำยเลขทะเบียนซึ่งเป็ นที่ต้องกำรหรือเป็ นที่
นิยมทีต่ อ้ งนำออกเปิ ดประมูลเป็ นกำรทัวไป
่
(๑) เลขตัวเดียว ได้แก่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙
(๒) เลขสองตัวเหมือนกัน ได้แก่ ๑๑ ๒๒ ๓๓ ๔๔ ๕๕ ๖๖ ๗๗ ๘๘ ๙๙
(๓) เลขสำมตัวเหมือนกัน ได้แก่ ๑๑๑ ๒๒๒ ๓๓๓ ๔๔๔ ๕๕๕ ๖๖๖ ๗๗๗
๘๘๘ ๙๙๙
(๔) เลขสีต่ ัวเหมือนกัน ได้แก่ ๑๑๑๑ ๒๒๒๒ ๓๓๓๓ ๔๔๔๔ ๕๕๕๕ ๖๖๖๖
๗๗๗๗ ๘๘๘๘ ๙๙๙๙
(๕) เลขหลัก พัน ได้แ ก่ ๑๐๐๐ ๒๐๐๐ ๓๐๐๐ ๔๐๐๐ ๕๐๐๐ ๖๐๐๐ ๗๐๐๐
๘๐๐๐ ๙๐๐๐
(๖) เลขเรียงสำมตัว ได้แก่ ๑๒๓ ๒๓๔ ๓๔๕ ๔๕๖ ๕๖๗ ๖๗๘ ๗๘๙
(๗) เลขเรียงสีต่ วั ได้แก่ ๑๒๓๔ ๒๓๔๕ ๓๔๕๖ ๔๕๖๗ ๕๖๗๘ ๖๗๘๙
(๘) เลขคู่เหมือน ได้แก่ ๑๑๐๐ ๑๑๒๒ ๑๑๓๓ ๑๑๔๔ ๑๑๕๕ ๑๑๖๖ ๑๑๗๗
๑๑๘๘ ๑๑๙๙ ๒๒๐๐ ๒๒๑๑ ๒๒๓๓ ๒๒๔๔ ๒๒๕๕ ๒๒๖๖ ๒๒๗๗ ๒๒๘๘ ๒๒๙๙
๑๗๖

รำชกิจจำนุ เบกษำ เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๗๕ ก/หน้ำ ๑/๘ สิงหำคม ๒๕๔๖

๓๐๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

๓๓๐๐ ๓๓๑๑ ๓๓๒๒ ๓๓๔๔ ๓๓๕๕ ๓๓๖๖ ๓๓๗๗ ๓๓๘๘ ๓๓๙๙ ๔๔๐๐ ๔๔๑๑
๔๔๒๒ ๔๔๓๓ ๔๔๕๕ ๔๔๖๖ ๔๔๗๗ ๔๔๘๘ ๔๔๙๙ ๕๕๐๐ ๕๕๑๑ ๕๕๒๒ ๕๕๓๓
๕๕๔๔ ๕๕๖๖ ๕๕๗๗ ๕๕๘๘ ๕๕๙๙ ๖๖๐๐ ๖๖๑๑ ๖๖๒๒ ๖๖๓๓ ๖๖๔๔ ๖๖๕๕
๖๖๗๗ ๖๖๘๘ ๖๖๙๙ ๗๗๐๐ ๗๗๑๑ ๗๗๒๒ ๗๗๓๓ ๗๗๔๔ ๗๗๕๕ ๗๗๖๖ ๗๗๘๘
๗๗๙๙ ๘๘๐๐ ๘๘๑๑ ๘๘๒๒ ๘๘๓๓ ๘๘๔๔ ๘๘๕๕ ๘๘๖๖ ๘๘๗๗ ๘๘๙๙ ๙๙๐๐
๙๙๑๑ ๙๙๒๒ ๙๙๓๓ ๙๙๔๔ ๙๙๕๕ ๙๙๖๖ ๙๙๗๗ ๙๙๘๘
(๙) เลขคู่ห ำม ได้แ ก่ ๑๐๐๑ ๑๒๒๑ ๑๓๓๑ ๑๔๔๑ ๑๕๕๑ ๑๖๖๑ ๑๗๗๑
๑๘๘๑ ๑๙๙๑ ๒๐๐๒ ๒๑๑๒ ๒๓๓๒ ๒๔๔๒ ๒๕๕๒ ๒๖๖๒ ๒๗๗๒ ๒๘๘๒ ๒๙๙๒
๓๐๐๓ ๓๑๑๓ ๓๒๒๓ ๓๔๔๓ ๓๕๕๓ ๓๖๖๓ ๓๗๗๓ ๓๘๘๓ ๓๙๙๓ ๔๐๐๔ ๔๑๑๔
๔๒๒๔ ๔๓๓๔ ๔๕๕๔ ๔๖๖๔ ๔๗๗๔ ๔๘๘๔ ๔๙๙๔ ๕๐๐๕ ๕๑๑๕ ๕๒๒๕ ๕๓๓๕
๕๔๔๕ ๕๖๖๕ ๕๗๗๕ ๕๘๘๕ ๕๙๙๕ ๖๐๐๖ ๖๑๑๖ ๖๒๒๖ ๖๓๓๖ ๖๔๔๖ ๖๕๕๖
๖๗๗๖ ๖๘๘๖ ๖๙๙๖ ๗๐๐๗ ๗๑๑๗ ๗๒๒๗ ๗๓๓๗ ๗๔๔๗ ๗๕๕๗ ๗๖๖๗ ๗๘๘๗
๗๙๙๗ ๘๐๐๘ ๘๑๑๘ ๘๒๒๘ ๘๓๓๘ ๘๔๔๘ ๘๕๕๘ ๘๖๖๘ ๘๗๗๘ ๘๙๙๘ ๙๐๐๙
๙๑๑๙ ๙๒๒๙ ๙๓๓๙ ๙๔๔๙ ๙๕๕๙ ๙๖๖๙ ๙๗๗๙ ๙๘๘๙
(๑๐) เลขคู่สลับ ได้แก่ ๑๐๑๐ ๑๒๑๒ ๑๓๑๓ ๑๔๑๔ ๑๕๑๕ ๑๖๑๖ ๑๗๑๗
๑๘๑๘ ๑๙๑๙ ๒๐๒๐ ๒๑๒๑ ๒๓๒๓ ๒๔๒๔ ๒๕๒๕ ๒๖๒๖ ๒๗๒๗ ๒๘๒๘ ๒๙๒๙
๓๐๓๐ ๓๑๓๑ ๓๒๓๒ ๓๔๓๔ ๓๕๓๕ ๓๖๓๖ ๓๗๓๗ ๓๘๓๘ ๓๙๓๙ ๔๐๔๐ ๔๑๔๑
๔๒๔๒ ๔๓๔๓ ๔๕๔๕ ๔๖๔๖ ๔๗๔๗ ๔๘๔๘ ๔๙๔๙ ๕๐๕๐ ๕๑๕๑ ๕๒๕๒ ๕๓๕๓
๕๔๕๔ ๕๖๕๖ ๕๗๕๗ ๕๘๕๘ ๕๙๕๙ ๖๐๖๐ ๖๑๖๑ ๖๒๖๒ ๖๓๖๓ ๖๔๖๔ ๖๕๖๕
๖๗๖๗ ๖๘๖๘ ๖๙๖๙ ๗๐๗๐ ๗๑๗๑ ๗๒๗๒ ๗๓๗๓ ๗๔๗๔ ๗๕๗๕ ๗๖๗๖ ๗๘๗๘
๗๙๗๙ ๘๐๘๐ ๘๑๘๑ ๘๒๘๒ ๘๓๘๓ ๘๔๘๔ ๘๕๘๕ ๘๖๘๖ ๘๗๘๗ ๘๙๘๙ ๙๐๙๐
๙๑๙๑ ๙๒๙๒ ๙๓๙๓ ๙๔๙๔ ๙๕๙๕ ๙๖๙๖ ๙๗๙๗ ๙๘๙๘
ข้อ ๒ กำรนำหมำยเลขทะเบียนตำมข้อ ๑ ของตัวอักษรประจำหมวดออกเปิ ด
ประมูลเป็ นกำรทัวไป
่ ให้เป็ นไปตำมลำดับตัวอักษรประจำหมวดตำมทีก่ รมกำรขนส่งทำงบก
ประกำศกำหนดตำมกฎกระทรวงซึง่ ออกตำมควำมในมำตรำ ๕ (๔) แห่งพระรำชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
ข้อ ๓ ในกรณีทห่ี มำยเลขทะเบียนใดของตัวอักษรประจำหมวดใดไม่มผี ปู้ ระมูล
ให้นำยทะเบียนนำหมำยเลขทะเบียนนัน้ ของตัวอักษรประจำหมวดนัน้ ออกให้สำหรับรถที่
นำมำจดทะเบียนตำมปกติทวไป
ั่

๓๐๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ในกรณีหมำยเลขทะเบียนใดของตัวอักษรประจำหมวดใดทีผ่ ปู้ ระมูลไม่ได้ปฏิบตั ิ
ตำมเงื่อนไขในกำรประมูลตำมที่อธิบดีป ระกำศกำหนด ให้นำหมำยเลขทะเบียนนัน้ ของ
ตัวอักษรประจำหมวดนัน้ ออกเปิ ดประมูลใหม่
ข้อ ๔ ในกำรเริม่ เปิ ดประมูลครัง้ แรกเมื่อกฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ ให้อธิบดีนำ
หมำยเลขทะเบียนตำมข้อ ๑ ของตัวอักษรประจำหมวดในลำดับถัดจำกตัวอักษรประจำ
หมวดที่มกี ำรออกหมำยเลขทะเบียนอยู่ในวันที่กฎกระทรวงนี้มผี ลใช้บงั คับออกเปิ ดประมูล
เป็ นกำรทัวไป
่
ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๔๖
นิกร จำนง
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏิบตั ริ ำชกำรแทน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม

๓๐๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจำกมำตรำ ๑๐/๑
แห่งพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนต์
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้อธิบดีนำหมำยเลขทะเบียนซึ่งเป็ นที่ต้องกำรหรือ
เป็ นทีน่ ิยมออกเปิ ดประมูลเป็ นกำรทัวไป
่ โดยหมำยเลขดังกล่ำวให้เป็ นไปตำมทีก่ ำหนด
ในกฎกระทรวง จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๓๐๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขกำรดำรงตำแหน่งและกำรปฏิบตั หิ น้ำทีก่ รรมกำร
กำรบริหำรกองทุนและกำรใช้จ่ำยเงินกองทุนเพื่อควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนน
พ.ศ. ๒๕๔๗๑๗๗
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ (๑๘) แห่งพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ และมำตรำ ๑๐/๒
วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัติ
รถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็ นพระรำชบัญ ญัติท่มี ีบทบัญญัติบำงประกำร
เกี่ยวกับกำรจำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกับมำตรำ ๓๑
มำตรำ ๓๕ มำตรำ ๓๖ มำตรำ ๔๘ และมำตรำ ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
บัญ ญั ติให้ก ระท ำได้โดยอำศัย อ ำนำจตำมบทบัญ ญัติแ ห่ งกฎหมำย รัฐมนตรีว่ ำกำร
กระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“กองทุน” หมำยควำมว่ำ กองทุนเพื่อควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนน
“หลักฐำนกำรจ่ำย” หมำยควำมว่ำ หลักฐำนซึ่งแสดงว่ำได้มกี ำรจ่ำยเงินให้แก่
ผูร้ บั เงินตำมข้อผูกพันแล้ว
“ใบสำคัญคู่จ่ำย” หมำยควำมว่ำ หลักฐำนกำรจ่ำยทีเ่ ป็ นใบเสร็จรับเงิน หลักฐำนของ
ธนำคำรแสดงกำรจ่ำยเงินให้แก่ผรู้ บั เงิน หรือหลักฐำนกำรนำเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำร
“ใบเสร็จรับเงิน” หมำยควำมว่ำ หลักฐำนกำรรับเงินทีก่ องทุนออกให้แก่ผชู้ ำระเงิน
“เจ้ำหน้ ำที่กำรเงิน ” หมำยควำมว่ ำ หัวหน้ ำฝ่ ำยกำรเงิน หรือต ำแหน่ งอื่น ซึ่ง
ปฏิบตั งิ ำนในลักษณะเดียวกันกับหัวหน้ำฝ่ ำยกำรเงิน และให้หมำยควำมรวมถึงเจ้ำหน้ำที่
ผูท้ ำหน้ำทีร่ บั จ่ำยเงินของกองทุนด้วย
“กรรมกำร” หมำยควำมว่ำ กรรมกำรกองทุนเพื่อควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนน
“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรกองทุนเพื่อควำมปลอดภัยใน
กำรใช้รถใช้ถนน
“อธิบดี” หมำยควำมว่ำ อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบก

๑๗๗

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๑๐ ก/หน้ำ ๑/๑๒ มีนำคม ๒๕๔๗

๓๑๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน
หมวด ๑
คณะกรรมกำร

ข้อ ๒ ให้คณะกรรมกำรมีอำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจำรณำจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้ตำมวัตถุประสงค์ทก่ี ำหนดไว้ในมำตรำ ๑๐/๒
แห่งพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒) อนุมตั ใิ ห้ใช้เงินกองทุนตำมวัตถุประสงค์และแผนงำนทีก่ ำหนดไว้ในข้อ ๑๖
(๓) ปฏิบตั กิ ำรอื่นตำมทีร่ ฐั มนตรีมอบหมำย
ข้อ ๓ กรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒติ อ้ งไม่มลี กั ษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นคนไร้ควำมสำมำรถหรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
(๒) เป็ นบุคคลล้มละลำย
(๓) ได้รบั โทษจำคุก โดยคำพิพ ำกษำถึงที่สุด หรือค ำสังที
่ ่ชอบด้วยกฎหมำย
ให้จำคุก เว้นแต่เป็ นโทษสำหรับควำมผิดทีไ่ ด้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
(๔) เป็ นกรรมกำรหรือผูด้ ำรงตำแหน่ งทีร่ บั ผิดชอบในกำรบริหำรพรรคกำรเมือง
ทีป่ รึกษำพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำทีใ่ นพรรคกำรเมือง
ข้อ ๔ ให้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิมีวำระดำรงตำแหน่ งครำวละสองปี และอำจ
ได้รบั แต่งตัง้ ใหม่อกี ได้
ข้อ ๕ นอกจำกกำรพ้นจำกตำแหน่ งตำมวำระ กรรมกำรผู้ทรงคุณ วุฒพิ ้นจำก
ตำแหน่งเมื่อ
(๑) ตำย
(๒) ลำออก
(๓) เป็ นบุคคลล้มละลำย
(๔) เป็ นคนไร้ควำมสำมำรถหรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
(๕) ได้รบั โทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็ นโทษสำหรับ
ควำมผิดทีไ่ ด้กระทำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ
(๖) คณะรัฐมนตรีให้ออก
ข้อ ๖ ในกรณี ท่ีกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกต ำแหน่ งก่อนวำระตำมข้อ ๕
ให้กรรมกำรเท่ำทีเ่ หลืออยู่ปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ่อไปได้และให้ถอื ว่ำคณะกรรมกำรประกอบด้วย
กรรมกำรเท่ำทีม่ อี ยู่
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เมื่อมีกรณีตำมวรรคหนึ่ง ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ บุคคลอื่นเพื่อดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรผูท้ รงคุณวุฒแิ ทนภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วนั ทีก่ รรมกำรพ้นจำกตำแหน่ง แต่ถ้ำ
วำระของกรรมกำรผูน้ นั ้ เหลือไม่ถงึ เก้ำสิบวัน จะแต่งตัง้ กรรมกำรแทนหรือไม่กไ็ ด้ และให้
ผูท้ ไ่ี ด้รบั แต่งตัง้ อยู่ในตำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรซึง่ ตนแทน
ข้อ ๗ ในกรณี ท่กี รรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิดำรงตำแหน่ งจนครบวำระแล้วแต่ ยงั
มิได้มีก ำรแต่ งตัง้ กรรมกำรผู้ทรงคุณ วุฒิข้นึ ใหม่ ให้ก รรมกำรผู้ท รงคุ ณ วุฒิซ่ึงพ้น จำก
ตำแหน่ งตำมวำระนัน้ อยู่ในตำแหน่ งเพื่อปฏิบตั ิหน้ ำที่ต่อไปจนกว่ำกรรมกำรซึ่งได้รบั
แต่งตัง้ ใหม่เข้ำรับหน้ำที่ แต่ต้องไม่เกินเก้ำสิบวันนับแต่วนั ที่กรรมกำรพ้นจำกตำแหน่ ง
ตำมวำระนัน้
ข้อ ๘ กำรประชุมคณะกรรมกำรต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของจำนวนกรรมกำรทัง้ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกำรประชุม ครำวใด ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่ ม ำประชุม หรือไม่ อำจปฏิบ ัติ
หน้ำทีไ่ ด้ ให้ทป่ี ระชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็ นประธำนในทีป่ ระชุมแทน
มติ ข องที่ป ระชุ ม ให้ ถื อ เสีย งข้ำ งมำก กรรมกำรคนหนึ่ ง มีเสีย งหนึ่ ง ในกำร
ลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่ง
เป็ นเสียงชีข้ ำด
ข้อ ๙ คณะกรรมกำรมีอำนำจแต่ งตัง้ คณะอนุ กรรมกำรเพื่อให้ปฏิ บตั ิหน้ ำที่
ตำมทีค่ ณะกรรมกำรมอบหมำย
ให้นำควำมในข้อ ๘ มำใช้บงั คับกับกำรประชุมของคณะอนุกรรมกำรโดยอนุโลม
ข้อ ๑๐ ให้กรรมกำรและอนุ กรรมกำรได้รบั เบีย้ ประชุมตำมหลักเกณฑ์ วิธกี ำร
และอัตรำทีก่ ำหนดไว้ในพระรำชกฤษฎีกำเบีย้ ประชุมกรรมกำร พ.ศ. ๒๕๒๓
หมวด ๒
กำรรับเงิน
ข้อ ๑๑ กำรรับเงินเข้ำกองทุน ให้รบั โดยวิธกี ำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด เช็ค ตั ๋วแลกเงิน หรือธนำณัติ
(๒) โดยวิธกี ำรอื่นตำมทีอ่ ธิบดีกำหนด
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ข้อ ๑๒ เช็คทีจ่ ะรับทุกกรณีตอ้ งมีลกั ษณะและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) มิใช่เช็คโอนสลักหลัง
(๒) มีรำยกำรครบถ้วนตำมมำตรำ ๙๘๘ แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์
(๓) วันทีอ่ อกเช็คจะต้องเป็ นวันทีน่ ำเช็คนัน้ มำชำระหรือเป็ นเช็คทีล่ งวันที่ก่อน
วันชำระไม่เกินเจ็ดวัน และมิใช่เช็คทีล่ งวันทีล่ ่วงหน้ำ
(๔) เป็ นเช็คขีดคร่อม สังจ่
่ ำยเงินแก่ “กองทุนเพื่อควำมปลอดภัยในกำรใช้รถ
ใช้ถนน” และขีดฆ่ำคำว่ำ “ผูถ้ อื ” ออก
ข้อ ๑๓ ให้เจ้ำหน้ ำที่กำรเงินเป็ น ผู้รบั ช ำระเงินและออกใบเสร็จรับเงินให้แก่
ผูช้ ำระเงินทุกครัง้
ใบเสร็จรับเงินให้เป็ นไปตำมแบบทีก่ ระทรวงกำรคลังกำหนด
ข้อ ๑๔ เมื่อเจ้ำหน้ำทีก่ ำรเงินได้รบั ชำระเงินตำมข้อ ๑๓ แล้ว ให้ทำกำรบันทึก
รำยกำรรับเงินทีไ่ ด้รบั ในบัญชีเงินสด หรือบัญชีเงินฝำกธนำคำร แล้วแต่กรณี ภำยในวันที่
ได้รบั เงินนัน้
ข้อ ๑๕ เงินทีก่ องทุนได้รบั ให้เจ้ำหน้ำทีก่ ำรเงินนำส่งเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำร
ตำมข้อ ๒๒ ภำยในวันทีไ่ ด้รบั เงินหรืออย่ำงช้ำภำยในวันทำกำรถัดไป
หมวด ๓
กำรใช้จ่ำยเงินกองทุน
ข้อ ๑๖ เงินกองทุน ให้ใช้โดยได้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำร ในกรณีต่อไปนี้
(๑) เป็ น เงิน ช่ ว ยเหลือ เงิน อุ ด หนุ น หรือ ค่ ำใช้จ่ ำยเพื่อ กำรลดอุ บ ัติเหตุ ต ำม
โครงกำรหรือแผนงำนของกรมกำรขนส่งทำงบก
(๒) เป็ นค่ำอุปกรณ์ ช่วยเหลือผู้พิกำร อันเนื่องมำจำกกำรประสบภัยที่เกิดจำก
กำรใช้รถใช้ถนน ในส่วนทีน่ อกเหนือจำกค่ำสินไหมทดแทนตำมพระรำชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
ผู้ป ระสบภัย จำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทัง้ นี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่อธิบ ดี
กำหนดโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
(๓) เป็ นค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรสนั บ สนุ น และส่ ง เสริม กำรศึก ษำวิจ ัย เพื่อ ควำม
ปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนน
(๔) เป็ น ค่ ำ ใช้จ่ ำยในกำรจัด ประมู ลหมำยเลขทะเบีย นรถ ค่ ำใช้จ่ ำ ยในกำร
บริห ำรงำนกองทุ น และค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรด ำเนิ น กำรอื่น อัน จ ำเป็ นของกองทุ น เช่ น
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ค่ำใช้จ่ำยกำรพิมพ์เอกสำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินคดี ติดตำมคดี กำรดำเนินกำรยึดและ
อำยัด กำรขำยทอดตลำดทรัพย์สนิ ค่ำใช้จ่ำยในกำรฟ้ องไล่เบีย้ หรือเรียกเงินคืนกองทุน
และค่ำใช้จ่ำยในกำรสอบบัญชีตำมทีส่ ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินกำหนด
ข้อ ๑๗ ให้อธิบดีหรือผูซ้ ง่ึ อธิบดีมอบหมำยมีอำนำจอนุมตั กิ ำรจ่ำยเงินของกองทุน
ข้อ ๑๘ กำรจ่ำยเงินให้จ่ำยโดยวิธกี ำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็ค
(๓) โดยทำงธนำคำรตำมหลักเกณฑ์ วิธกี ำร หรือเงื่อนไขทีอ่ ธิบดีกำหนด
ข้อ ๑๙ กำรจ่ำยเงินจะต้องมีหลักฐำนกำรจ่ำยไว้เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบ
โดยให้ผู้มีอำนำจอนุ มตั ิกำรจ่ำยเงินตำมข้อ ๑๗ ลงลำยมือชื่อในหลักฐำนกำรจ่ำย หรือ
ใบสำคัญคู่จ่ำย หรือหลักฐำนกำรขอรับชำระหนี้ทุกฉบับ หรืองบหน้ำหลักฐำนกำรจ่ำย
หรือใบสำคัญคู่จ่ำยก็ได้
ข้อ ๒๐ กำรจ่ ำยเงิน ให้แ ก่ ผู้ร ับ เงิน ทุ ก รำย เจ้ำหน้ ำที่ก ำรเงิน จะต้อ งบัน ทึก
รำยกำรจ่ำยเงินนัน้ ไว้ในบัญชีเงินสด หรือบัญชีเงินฝำกธนำคำร แล้วแต่กรณี ภำยในวันที่
จ่ำยเงินนัน้
หมวด ๔
กำรเก็บรักษำเงิน
ข้อ ๒๑ กำรเก็บรักษำเงินให้ดำเนินกำรตำมระเบียบกำรเก็บรักษำเงินและกำร
นำเงินส่งคลังของส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๐ หมวด ๓ ว่ำด้วยข้อกำหนดในกำรเก็บรักษำเงิน
โดยอนุโลม
ข้อ ๒๒ ให้กรมกำรขนส่งทำงบกเปิ ดบัญชีเงินฝำกในนำมของ “กองทุนเพื่อ
ควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนน” กับธนำคำรที่เป็ นรัฐวิสำหกิจ หรือธนำคำรพำณิชย์
ตำมทีก่ ระทรวงกำรคลังกำหนด
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หมวด ๕
กำรบัญชีและกำรตรวจสอบ
ข้อ ๒๓ ให้ เจ้ำ หน้ ำ ที่ต รวจสอบภำยใน กรมกำรขนส่ ง ทำงบก ท ำหน้ ำ ที่
ตรวจสอบแล้วรำยงำนผลกำรตรวจสอบในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้อธิบดีทรำบอย่ำงน้อยปี ละ
หนึ่งครัง้
(๑) บัญ ชีท ำงกำรเงิน และทรัพ ย์ สิน ซึ่ง มีว ัต ถุ ป ระสงค์ในกำรตรวจสอบว่ ำ
คณะกรรมกำรได้ปฏิบ ัติทำงกำรเงินและทรัพ ย์สนิ ถู กต้องตำมระเบียบและข้อบังคับ ที่
ก ำหนดไว้ หลัก ฐำนและเอกสำรทำงกำรเงิน มีค วำมถู ก ต้อ งและสมบู รณ์ กำรบัน ทึก
รำยกำรบัญ ชี รวมทัง้ รำยงำนทำงกำรบัญ ชี ได้ปฏิบตั ิตำมหลักกำรและนโยบำยบัญ ชี
สำหรับหน่วยงำนภำครัฐตำมทีก่ ระทรวงกำรคลังกำหนด
(๒) กำรบริ ห ำรและด ำเนิ น งำน ซึ่ ง มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นกำรตรวจสอบว่ ำ
คณะกรรมกำรได้ บ ริห ำรและด ำเนิ น งำนบรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ แ ละนโยบำยอย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ข้อ ๒๔ ให้กองคลัง กรมกำรขนส่งทำงบก จัดทำบัญ ชีและบันทึกบัญ ชีตำม
หลักกำรและนโยบำยบัญชีสำหรับหน่ วยงำนภำครัฐตำมทีก่ ระทรวงกำรคลังกำหนด และ
ให้จดั ทำรำยงำนกำรเงินดังนี้
(๑) ทุกสิน้ เดือนให้จดั ทำรำยงำนรับจ่ำยเงิน และเงินคงเหลือประจำเดือนของ
กองทุนเสนอต่อคณะกรรมกำรภำยในวันที่ ๒๐ ของเดือนถัดไป
(๒) เมื่ อ สิ้ น ปี งบประมำณ ให้ จ ัด ท ำงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน เสนอต่ อ
คณะกรรมกำรภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วนั ถัดจำกวันสิน้ ปี งบประมำณ
ข้อ ๒๕ หลักฐำนทีใ่ ช้ในกำรลงบัญชีจะต้องเก็บไว้ให้เป็ นระเบียบเพื่อสะดวกใน
กำรตรวจสอบและเก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำสิบปี
ในกรณี ท่เี ป็ นหนังสือหรือเอกสำรเกี่ยวกับกำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน หรือกำรก่อหนี้
ผูกพันทำงกำรเงินที่ไม่ใช่หลักฐำนแห่งกำรก่อหนี้ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับ
ซึง่ สิทธิในทำงกำรเงิน รวมถึงหนังสือหรือเอกสำรเกีย่ วกับกำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน หรือ
กำรก่อหนี้ผูกพันทำงกำรเงิน ที่หมดควำมจำเป็ นในกำรใช้เป็ นหลักฐำนแห่งกำรก่อหนี้
เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิในทำงกำรเงินเพรำะได้มหี นังสือหรือเอกสำร
อื่นทีส่ ำมำรถนำมำใช้อำ้ งอิงหรือทดแทนหนังสือหรือเอกสำรดังกล่ำวแล้ว และสำนักงำน
กำรตรวจเงิน แผ่ น ดิน ได้ต รวจสอบแล้ ว หรือ เป็ น เอกสำรที่ไ ม่ มีค วำมจ ำเป็ นต้ อ งใช้
ประกอบกำรตรวจสอบหรือกำรใด ๆ อีก ให้เก็บรักษำไว้ไม่น้อยกว่ำห้ำปี
๓๑๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ข้อ ๒๖ ให้คณะกรรมกำรเสนองบแสดงฐำนะกำรเงินส่งผูส้ อบบัญชีตรวจสอบ
ภำยในหนึ่งร้อยยีส่ บิ วันนับแต่วนั ถัดจำกวันสิน้ ปี งบประมำณ
ข้อ ๒๗ ให้สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเป็ นผูส้ อบบัญชีของกองทุน และให้
ทำกำรตรวจสอบรับรองบัญชีของกองทุน และประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงินและทรัพย์สนิ ของ
กองทุนทุกรอบปี บญ
ั ชี
เมื่อผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองแล้ว ให้กองทุนรำยงำนผลกำรสอบบัญชี
และรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินและทรัพย์สนิ เสนอต่อรัฐมนตรี และให้สง่ สำเนำงบกำรเงิน
ให้กรมบัญชีกลำงเพื่อทรำบ
หมวด ๖
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๒๘ วิธปี ฏิบตั ิอ่นื ใดนอกจำกที่กำหนดไว้แล้วในกฎกระทรวงนี้ ให้ปฏิบตั ิ
ตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรโดยอนุโลม
ข้อ ๒๙ ในกรณีทไ่ี ม่อำจปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดในกฎกระทรวงนี้ ให้ทำควำมตกลง
กับกระทรวงกำรคลัง
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗
นิกร จำนง
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏิบตั ริ ำชกำรแทน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม

๓๑๖
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ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุ ผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจำกได้มกี ำรจัดตัง้
กองทุนเพื่อควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนนขึ้น เพื่อเป็ นทุนสนับสนุ นส่งเสริมควำม
ปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนน และให้ควำมช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยอันเกิดจำกกำรใช้รถใช้ถนน
และโดยที่มำตรำ ๑๐/๒ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่ม เติม โดยพระรำชบัญ ญัติรถยนต์ (ฉบับ ที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญ ญัติให้ก ำรดำรง
ตำแหน่ งและกำรปฏิบตั หิ น้ำทีก่ รรมกำร กำรบริหำรกองทุนและกำรใช้จ่ำยเงินกองทุนให้
เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็ นต้องออก
กฎกระทรวงนี้

๓๑๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
กำหนดขนำดควำมจุของกระบอกสูบของรถจักรยำนยนต์
สำหรับผูข้ อใบอนุญำตขับรถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคลชัวครำว
่
พ.ศ. ๒๕๔๘๑๗๘
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๔๖ (๑) แห่งพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเป็ นกฎหมำย
ทีม่ บี ทบัญญัตบิ ำงประกำรเกีย่ วกับกำรจำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคล ซึง่ มำตรำ ๒๙
ประกอบกับมำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๕ มำตรำ ๓๖ มำตรำ ๔๘ และมำตรำ ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัตใิ ห้กระทำได้โดยอำศัยอำนำจตำมบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำย
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ รถจักรยำนยนต์สำหรับผูข้ อรับใบอนุ ญำตขับรถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคล
ชัวครำวที
่
่มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบห้ำ ปี บริบูรณ์ ต้องมีขนำดควำมจุของกระบอกสูบรวมกัน
ไม่เกินหนึ่งร้อยสิบลูกบำศก์เซนติเมตร
ข้อ ๒ ให้ ผู้ท่ีไ ด้ร ับ ใบอนุ ญ ำตขับ รถจัก รยำนยนต์ ช ัว่ ครำวและใบอนุ ญ ำต
ขับรถจักรยำนยนต์สว่ นบุคคลชัวครำวส
่
ำหรับรถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคลทีม่ ขี นำดควำมจุ
ของกระบอกสู บ รวมกั น ไม่ เ กิ น เก้ ำ สิ บ ลู ก บำศก์ เ ซนติ เ มตรที่ ไ ด้ ร ับ อนุ ญำตจำก
นำยทะเบี ย นก่ อ นวัน ที่ ก ฎกระทรวงนี้ ใ ช้ บ ั ง คั บ สำมำรถใช้ ใ บอนุ ญำตดั ง กล่ ำ ว
ขับรถจักรยำนยนต์สว่ นบุคคลทีม่ ขี นำดควำมจุของกระบอกสูบตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงนี้ได้
จนกว่ำใบอนุญำตนัน้ จะสิน้ อำยุ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พลเอก ชัยนันท์ เจริญศิริ
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏิบตั ริ ำชกำรแทน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม

๑๗๘

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๒/ตอนที่ ๙๘ ก/หน้ำ ๑/๑๙ ตุลำคม ๒๕๔๘

๓๑๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีใ่ นปั จจุบนั อุตสำหกรรม
รถจักรยำนยนต์ได้เพิม่ ขนำดควำมจุของกระบอกสูบให้สงู ขึน้ ประกอบกับมำตรำ ๔๖ (๑)
แห่งพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนต์
(ฉบับ ที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ ก ำหนดให้ผู้ข อใบอนุ ญ ำตขับ รถจัก รยำนยนต์ส่วนบุ ค คล
ชัวครำวที
่
ม่ อี ำยุไม่ต่ำกว่ำสิบห้ำปี บริบรู ณ์สำมำรถขับรถจักรยำนยนต์ทม่ี ขี นำดควำมจุของ
กระบอกสูบรวมกันไม่เกินทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงได้ จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๓๑๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
กำหนดลักษณะ ขนำด หรือกำลังของเครื่องยนต์
และของรถทีจ่ ะรับจดทะเบียนเป็ นรถประเภทต่ำง ๆ
พ.ศ. ๒๕๔๘
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ (๑) แห่งพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็ นกฎหมำย
ทีม่ บี ทบัญญัตบิ ำงประกำรเกีย่ วกับกำรจำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคล ซึง่ มำตรำ ๒๙
ประกอบกับ มำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๕ มำตรำ ๓๖ มำตรำ ๔๘ และมำตรำ ๕๐ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัตใิ ห้กระทำได้ โดยอำศัยอำนำจตำมบทบัญญัติ
แห่งกฎหมำย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
(๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
(๔) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
(๕) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
(๖) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
(๗) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“ช่วงล้อ” หมำยถึง ระยะระหว่ำงศูนย์กลำงเพลำล้อหน้ำสุดหรือศูนย์กลำงสลัก
พ่วงของรถกึง่ พ่วง ถึงศูนย์กลำงเพลำล้อท้ำยหรือศูนย์กลำงเพลำล้อคู่ทำ้ ยในกรณีทเ่ี พลำ
ล้อท้ำยเป็ นเพลำคู่
๓๒๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
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“ควำมกว้ำง” หมำยถึง ระยะระหว่ำงด้ำนข้ำงของรถด้ำนหนึ่งถึงด้ำนข้ำงอีกด้ำน
หนึ่งทีก่ ว้ำงที่สุดของรถ ทัง้ นี้ โดยให้รวมส่วนประกอบที่ย่นื ออกจำกตัวถังด้วย เว้นแต่
กระจกเงำสำหรับมองด้ำนนอกตัวรถ
“ควำมสูง” หมำยถึง ระยะเมื่อวัดในแนวดิง่ จำกพืน้ รำบถึงส่ว นที่สงู ทีส่ ุดของรถ
โดยไม่รวมกระจกเงำสำหรับมองด้ำนนอกตัวรถและอุปกรณ์อ่นื ๆ ทีย่ ดื หยุ่นได้ ในกรณี
เป็ นควำมสูงภำยใน ให้วดั จำกพื้นรถส่วนที่ใช้วำงเท้ำถึงส่วนต่ ำสุดของเพดำนห้องโดยสำร
ของรถ
“ควำมยำว” หมำยถึง ระยะระหว่ำงกันชนหน้ำหรือส่วนหน้ำสุดถึงส่วนท้ำยสุด
ของรถโดยไม่รวมกระจกเงำสำหรับมองด้ำนนอกตัวรถและแขนพ่วง
“ส่ว นยื่น ท้ำ ย” หมำยถึง ระยะระหว่ ำ งส่ ว นท้ำ ยสุ ด ของตัว ถังส่ ว นที่บ รรทุ ก
โดยไม่ รวมกัน ชนถึง ศูน ย์ก ลำงเพลำล้อ ท้ำย หรือ ศูน ย์ก ลำงเพลำล้อ คู่ท้ ำยในกรณี ท่ี
เพลำล้อท้ำยเป็ นเพลำคู่
ข้อ ๓ รถทีจ่ ะรับจดทะเบียนต้องมีลกั ษณะ ขนำด หรือกำลังของเครื่องยนต์และ
ของรถ ดังต่อไปนี้
(๑) รถยนต์สำธำรณะ
(ก) รถยนต์รบั จ้ำงระหว่ำงจังหวัด ต้องเป็ นรถเก๋งสองตอน รถเก๋งสองตอนแวน
รถเก๋งสำมตอน รถเก๋งสำมตอนแวน รถยนต์นงสองตอน
ั่
รถยนต์นงสองตอนแวน
ั่
รถยนต์
นังสำมตอน
่
รถยนต์นงั ่ สำมตอนแวน หรือรถลักษณะอื่นตำมแบบทีก่ รมกำรขนส่งทำงบก
ให้ควำมเห็นชอบ มีประตูไม่น้อยกว่ำสีป่ ระตู ควำมกว้ำงไม่เกิน ๒.๕๐ เมตร ควำมยำว
ไม่เกิน ๖ เมตร ควำมสูงไม่เกิน ๒ เมตร เครื่องยนต์ต้องมีควำมจุในกระบอกสูบรวมกัน
ไม่ต่ำกว่ำ ๑,๕๐๐ ลูกบำศก์เซนติเมตร
ในกรณีท่เี ป็ นรถยนต์นัง่ สองตอน รถยนต์นัง่ สองตอนแวน รถยนต์นัง่
สำมตอน หรือรถยนต์นงั ่ สำมตอนแวน เบำะนัง่ ต้องมีระยะห่ำงจำกพืน้ ถึงส่วนบนสุดของ
เบำะนัง่ ไม่น้อยกว่ำ ๒๕ เซนติเมตร และมีระยะห่ำงจำกส่วนต่ ำสุดของเบำะนัง่ ถึงเพดำน
ไม่น้อยกว่ำ ๘๕ เซนติเมตร
(ข) รถยนต์รบั จ้ำง ต้องมีลกั ษณะ ขนำด หรือกำลังของเครื่องยนต์และของรถ
เช่ นเดียวกับ (ก) และต้องมิได้ติดตัง้ ระบบควบคุ มกำรปิ ดเปิ ดประตูรถจำกศูนย์กลำง
(CENTRAL LOCK) กระจกกันลมต้องเป็ นกระจกทีโ่ ปร่งใสสำมำรถมองเห็นสภำพภำยใน
รถและสภำพกำรจรำจรภำยนอกรถได้ ชดั เจน และห้ำมมิให้นำวัสดุอ่นื ใดมำติดหรือบัง
ส่วนหนึ่งส่วนใดของกระจก เว้นแต่เป็ นกำรติดเครื่องหมำยหรือเอกสำรตำมที่กฎหมำย
กำหนด หรือกำรติดวัสดุสำหรับ บังหรือ กรองแสงแดดที่กระจกกัน ลมด้ำนหน้ ำตำมที่
กรมกำรขนส่งทำงบกประกำศกำหนด
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(ค) รถยนต์รบั จ้ำงสำมล้อ ต้องมีลกั ษณะประทุน โดยมีท่นี ัง่ สองตอนหรือ
สองแถวควำมกว้ำงไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร ควำมยำวไม่เกิน ๔ เมตร ควำมสูงไม่เกิน ๒ เมตร
ควำมสูงภำยในไม่น้อยกว่ำ ๑.๒๐ เมตร เครื่องยนต์ต้องมีควำมจุในกระบอกสูบรวมกัน
ไม่เกิน ๖๖๐ ลูกบำศก์เซนติเมตร
(ง) รถยนต์สล่ี อ้ เล็กรับจ้ำง ต้องเป็ นรถสองตอน มีประตูไม่น้อยกว่ำสองประตู
ควำมกว้ำงไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร ควำมยำวไม่เกิน ๔ เมตร ควำมสูงไม่เกิน ๒ เมตร ควำมสูง
ภำยในไม่น้อยกว่ำ ๑.๒๐ เมตร เครื่องยนต์ต้องมีควำมจุในกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน
๘๐๐ ลูกบำศก์เซนติเมตร
(๒) รถยนต์บริกำร ต้องมีลกั ษณะ ขนำด หรือกำลังของเครื่องยนต์และของรถ
เช่นเดียวกับ (๑) (ก)
(๓) รถยนต์สว่ นบุคคล
(ก) รถยนต์นงส่
ั ่ วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ต้องมีควำมกว้ำงไม่เกิน ๒.๕๕ เมตร
ควำมยำวไม่เกิน ๑๒ เมตร ควำมสูงไม่เกิน ๔ เมตร กรณีทร่ี ถมีควำมกว้ำงไม่เกิน ๒.๓๐ เมตร
ให้มคี วำมสูงได้ไม่เกิน ๓.๒๐ เมตร
(ข) รถยนต์นงส่
ั ่ วนบุคคลเกินเจ็ดคน ต้องมีลกั ษณะและขนำดเช่นเดียวกับ (ก)
และต้องมีควำมสูงภำยในไม่น้อยกว่ำ ๑.๖๐ เมตร เว้นแต่ รถนัน้ มีควำมยำวตลอดช่อง
ทำงเดินไม่เกิน ๒ เมตร ควำมสูงภำยในจะน้อยกว่ำ ๑.๖๐ เมตร ก็ได้แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ
๑.๒๐ เมตร
ในกรณี ท่รี ถมีแถวที่นัง่ ติดกับประตูทำงขึน้ ลงและแถวที่นัง่ นัน้ มีท่นี ัง่
เรียงติดต่อกันไม่เกินสำมทีน่ ัง่ เมื่อวัดในแนวดิง่ จำกส่วนต่ ำสุดของเพดำนรถถึงกึง่ กลำง
ของเบำะทีน่ งแต่
ั ่ ละทีน่ งต้
ั ่ องมีระยะห่ำงไม่น้อยกว่ำ ๙๐ เซนติเมตร
(ค) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ต้องมีควำมกว้ำงไม่เกิน ๒.๕๕ เมตร ควำมยำว
ไม่เกิน ๑๒ เมตร ควำมสูงไม่เกิน ๔ เมตร กรณีท่รี ถมีควำมกว้ำงไม่เกิน ๒.๓๐ เมตร
ให้มคี วำมสูงได้ไม่เ กิน ๓ เมตร ส่วนยื่นท้ำยต้องไม่เกินสองในสำมของช่วงล้อ เว้นแต่
ตัวถังส่วนทีบ่ รรทุกเป็ นกระบะบรรทุกส่วนยื่นท้ำยต้องไม่เกินกึง่ หนึ่งของช่วงล้อ
(ง) รถยนต์สำมล้อส่วนบุคคล ต้องมีควำมกว้ำงไม่เกิน ๒ เมตร ควำมยำว
ไม่เกิน ๔ เมตร ควำมสูงไม่เกิน ๒ เมตร เครื่องยนต์ต้องมีควำมจุในกระบอกสูบรวมกัน
ไม่เกิน ๖๖๐ ลูกบำศก์เซนติเมตร
ส่วนยื่น ท้ำยของรถตำม (ก) และ (ข) ต้องไม่เกิน สองในสำมของช่วงล้อ
และไม่เกินกึง่ หนึ่งของช่วงล้อสำหรับรถทีม่ ที ำงขึน้ ลงของผูโ้ ดยสำรด้ำนท้ำย
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ควำมสูงของรถตำม (ก) (ข) และ (ค) ต้องไม่ทำให้รถมีกำรทรงตัวได้น้อยกว่ำ
เกณฑ์ทก่ี รมกำรขนส่งทำงบกประกำศกำหนด
(๔) รถจักรยำนยนต์
(ก) รถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคล ต้องมีควำมกว้ำงไม่เกิน ๑.๑๐ เมตร ควำมยำว
ไม่เกิน ๒.๕๐ เมตร ควำมสูงไม่เกิน ๒ เมตร กรณีท่เี ครื่องยนต์มีควำมจุในกระบอกสูบ
รวมกันเกินกว่ำ ๒๕๐ ลูกบำศก์เซนติเมตร ให้มคี วำมยำวได้ไม่เกิน ๓ เมตร ถ้ำมีพ่ วงข้ำง
รถพ่วงของรถจักรยำนยนต์ตอ้ งมีควำมกว้ำงไม่เกิน ๑.๑๐ เมตร ควำมยำวไม่เกิน ๑.๗๕ เมตร
ควำมสูงไม่เกิน ๒ เมตร และเมื่อนำมำพ่วงกับรถจักรยำนยนต์แล้ว ต้องมีควำมกว้ำง
วัดจำกขอบยำงด้ำนนอกสุดของล้อ หลังรถจัก รยำนยนต์ถึงขอบยำงด้ำนนอกสุด ของ
ล้อรถพ่วงไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร
(ข) รถจักรยำนยนต์สำธำรณะ ต้องมีควำมกว้ำงไม่เกิน ๑.๑๐ เมตร ควำมยำว
ไม่เกิน ๒.๕๐ เมตร ควำมสูงไม่เกิน ๒ เมตร เครื่องยนต์ต้องมีควำมจุในกระบอกสูบรวมกัน
ไม่เกิน ๑๒๕ ลูกบำศก์เซนติเมตร
(๕) รถพ่วง ต้องมีควำมกว้ำ งไม่เกิน ๒.๕๕ เมตร ควำมยำวไม่รวมแขนพ่วง
ไม่ เกิน ๘ เมตร ส่วนยื่น ท้ำยต้อ งไม่ เกิน กึ่งหนึ่ งของช่ ว งล้อ ควำมสูงไม่ เกิน ๔ เมตร
เว้นแต่รถมีควำมกว้ำงไม่เกิน ๒.๓๐ เมตร ให้มคี วำมสูงได้ไม่เกิน ๓ เมตร กรณีทเ่ี ป็ นรถพ่วง
ชนิดทีน่ ้ ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกเฉลีย่ ลงบนรถลำกจูงมำกกว่ำร้อยละสิบของน้ ำหนัก
รวมสูงสุด ต้องมีควำมกว้ำงไม่เกิน ๒.๕๕ เมตร ควำมยำวไม่เกิน ๑๔ เมตร เมื่อวัดจำก
ส่วนหน้ ำสุดถึงส่วนท้ำยสุด โดยระยะจำกศูน ย์ก ลำงของสลักพ่ วงถึงส่วนท้ำยสุด ต้อ ง
ไม่เกิน ๑๒ เมตร และเมื่อวัดจำกศูนย์กลำงสลักพ่วงถึงส่วนหน้ำสุดของรถต้องไม่เกิน ๒ เมตร
กรณีท่รี ถมีควำมกว้ำงไม่เกิน ๒.๓๐ เมตร ให้มคี วำมสูงได้ไม่เกิน ๓ เมตร ควำมสูงของรถ
ต้องไม่ทำให้รถมีกำรทรงตัวได้น้อยกว่ำเกณฑ์ทก่ี รมกำรขนส่งทำงบกประกำศกำหนด
(๖) รถบดถนน ต้องมีควำมกว้ำงไม่เกิน ๒.๕๕ เมตร ควำมยำวไม่เกิน ๘ เมตร
ควำมสูงไม่เกิน ๔ เมตร
(๗) รถแทรกเตอร์ ต้องมีควำมกว้ำงไม่เกิน ๒.๕๕ เมตร ควำมยำวไม่เกิน ๑๒ เมตร
ควำมสูงไม่เกิน ๔ เมตร กรณีท่รี ถมีควำมกว้ำงไม่เกิน ๒.๓๐ เมตร ให้มคี วำมสูงได้ไม่เกิน
๓ เมตร
ข้อ ๔ ในกรณี ท่รี ถตำมข้อ ๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) ขับ เคลื่อนด้วย
พลังงำนอย่ำงอื่นนอกจำกเครื่องยนต์ สนั ดำปภำยใน กำลังของเครื่องยนต์ต้องเป็ น ไป
ตำมทีก่ รมกำรขนส่งทำงบกประกำศกำหนด
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ข้อ ๕ ตัวถังของรถตำมกฎกระทรวงนี้ เว้นแต่รถจักรยำนยนต์ ด้ำนข้ำงจะยื่น
เกินกว่ำขอบยำงด้ำนนอกสุดของเพลำล้อท้ำยหรือกลุ่มเพลำล้อท้ำย ในกรณีทเ่ี พลำล้อท้ำย
มีมำกกว่ำหนึ่งเพลำได้ไม่เกินด้ำนละ ๑๕ เซนติเมตร และขอบยำงด้ำนนอกสุดต้องไม่ย่นื
เกิ น กว่ ำ ตั ว ถั ง รถ เว้ น แต่ ไ ด้ จ ัด ให้ มี อุ ป กรณ์ ป้ องกั น อัน ตรำยและควำมเสี ย หำย
อันเกิดจำกกำรหมุนของล้อรถนัน้ แล้ว
ข้อ ๖ ในกรณีจำเป็ นตำมลักษณะของกำรใช้งำนเฉพำะกิจ รถในข้อ ๓ (๓) (๕)
(๖) และ (๗) อำจมีตัวถัง เครื่องอุปกรณ์ หรือส่วนควบหรือมีช่วงล้อ ขนำดของรถ หรือ
ส่วนยื่นท้ำยไม่เป็ นไปตำมทีก่ ำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ได้ โดยต้องได้รบั ควำมเห็นชอบ
จำกกรมกำรขนส่งทำงบก
ข้อ ๗ ผู้ท่มี ีช่อื ในใบคู่มอื จดทะเบียนรถผู้ใดประสงค์จะเปลี่ยนแปลงลักษณะ
ขนำด หรือกำลังของเครื่อ งยนต์และของรถสำหรับรถประเภทต่ ำง ๆ ให้ย่นื คำขอต่ อ
นำยทะเบียนพร้อมด้วยหลักฐำน ดังต่อไปนี้
(๑) ใบคู่มอื จดทะเบียนรถ
(๒) บัต รประจ ำตัว ประชำชนหรือ หลัก ฐำนอย่ ำ งอื่น ที่ใช้แ ทนบัต รประจ ำตัว
ประชำชนหรือภำพถ่ำยของบัตรประจำตัวประชำชนหรือหลักฐำนดังกล่ำว
หลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขในกำรเปลีย่ นแปลงลักษณะ ขนำด หรือกำลัง
ของเครื่องยนต์และของรถสำหรับรถประเภทต่ำง ๆ ให้เป็ นไปตำมทีก่ รมกำรขนส่งทำงบก
ประกำศกำหนด
ข้อ ๘ เมื่อนำยทะเบียนอนุ ญำตให้เปลีย่ นแปลงลักษณะ ขนำด หรือกำลังของ
เครื่องยนต์และของรถแล้ว ให้นำยทะเบียนจัดกำรแก้ไขเพิม่ เติมทะเบียนรถและใบคู่มอื
จดทะเบียนรถที่ได้รบั อนุ ญำตให้เปลี่ยนแปลงลักษณะ ขนำด หรือกำลังของเครื่องยนต์
และของรถให้ถูกต้อง
ข้อ ๙ กฎกระทรวงนี้ไม่ใช้บงั คับกับรถที่จดทะเบียนก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้
ใช้บงั คับ
คำขอที่ได้ย่นื ไว้ตำมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และยังอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำ ให้ถอื เป็ นคำขอ
ตำมกฎกระทรวงนี้
ในกำรเปลีย่ นแปลงลักษณะ ขนำด หรือกำลังของเครื่องยนต์และของรถสำหรับ
รถประเภทต่ำง ๆ สำหรับรถทีจ่ ดทะเบียนก่อนวันทีก่ ฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ ให้นำยทะเบียน

๓๒๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

พิจำรณำอนุญำตตำมหลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕
(พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติม
โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติรถยนต์
พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตำม
ควำมในพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๓๙)
ออกตำมควำมในพระรำชบัญ ญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๖
(พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อ ๑๐ ๑๗๙ กฎกระทรวงนี้ ให้ ใช้บ ัง คับ เมื่อ พ้ น ก ำหนดสำมสิบ วัน นั บ แต่ ว ัน
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พลเอก ชัยนันท์ เจริญศิริ
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏิบตั ริ ำชกำรแทน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม

๑๗๙

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๑ ก/หน้ำ ๗/๖ มกรำคม ๒๕๔๙

๓๒๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบนั กำรกำหนด
ลักษณะ ขนำด หรือกำลังของเครื่องยนต์และของรถที่จะรับจดทะเบียนเป็ นรถประเภท
ต่ ำง ๆ ยังไม่เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ ในปั จจุบ ัน และไม่ สอดคล้องกับ กำรพัฒ นำของ
อุตสำหกรรมกำรผลิตรถยนต์ สมควรปรับปรุงเสียใหม่ให้เหมำะสมยิง่ ขึน้ จึงจำเป็ นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้

๓๒๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขในกำรขอและกำรออกใบอนุญำตขับรถ
และกำรขอต่ออำยุและกำรอนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำตขับรถ
พ.ศ. ๒๕๔๘๑๘๐
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ (๑๘) แห่งพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระรำชบัญ ญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๔๔
วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัติ
รถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ มำตรำ ๔๔ วรรคห้ำ แห่งพระรำชบัญ ญัติรถยนต์
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญ ญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
และมำตรำ ๔๕ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็ นกฎหมำยทีม่ ี
บทบัญ ญัติบ ำงประกำรเกี่ยวกับกำรจำกัด สิทธิและเสรีภ ำพของบุ คคล ซึ่งมำตรำ ๒๙
ประกอบกับ มำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๕ มำตรำ ๓๖ มำตรำ ๔๘ และมำตรำ ๕๐ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัตใิ ห้กระทำได้โดยอำศัยอำนำจตำมบทบัญญัติ
แห่งกฎหมำย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขในกำรขอ
และกำรออกใบอนุ ญำตขับรถ และกำรขอต่ออำยุและกำรอนุ ญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำตขับรถ
พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุ ญำตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชัวครำว
่
ใบอนุ ญำต
ขับรถยนต์สำมล้อส่วนบุคคลชัวครำว
่
ใบอนุ ญำตขับรถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคลชัวครำว
่
หรือใบอนุ ญำตขับรถชนิดอื่นตำมมำตรำ ๔๓ (๙) ให้ย่นื คำขอตำมแบบที่กรมกำรขนส่ง
ทำงบกกำหนดพร้อมด้วยหลักฐำน ดังต่อไปนี้
(๑) บัต รประจำตัว ประชำชนหรือ บัต รอื่น ที่ใช้แ ทนบัต รประจ ำตัวประชำชน
พร้อมด้วยภำพถ่ำย ในกรณีผขู้ อเป็ นคนต่ำงด้ำวตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมืองให้ย่นื
ใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำวหรือหนังสือเดินทำงหรือเอกสำรที่ใช้แ ทนหนังสือเดินทำง
พร้อมด้วยภำพถ่ำย
(๒) ภำพถ่ ำ ยหรือ ส ำเนำทะเบี ย นบ้ ำ น ในกรณี ที่ ผู้ ข อเป็ นคนต่ ำ งด้ ำ ว
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมืองให้ย่นื ใบสำคัญถิน่ ทีอ่ ยู่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง
หรือ หลักฐำนแสดงที่พ ักอำศัยในรำชอำณำจักรที่ท ำงรำชกำรหรือหน่ วยงำนของรัฐบำล
๑๘๐

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๒/ตอนที่ ๙๘ ก/หน้ำ ๗/๑๙ ตุลำคม ๒๕๔๘

๓๒๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ต่ำงประเทศหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศออกให้หรือใบอนุ ญำตทำงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว พร้อมด้วยภำพถ่ำย
(๓) ใบรับรองแพทย์แสดงว่ำไม่มโี รคประจำตัวอันอำจเป็ นอันตรำยขณะขับรถ
และไม่เป็ นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั น่ เฟื อน ซึ่งมีอำยุใช้ได้ตำมที่แพทย์ผู้รบั รองกำหนด
แต่ตอ้ งออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกินหนึ่งเดือน
(๔) หลักฐำนกำรรับรองซึ่งแสดงว่ำผ่ำนกำรอบรมและจบหลักสูตรกำรอบรมจำก
กรมกำรขนส่งทำงบกหรือโรงเรียนสอนขับรถทีก่ รมกำรขนส่งทำงบกรับรองตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก
(๕) รูป ถ่ ำย ขนำด ๓ x ๔ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป ซึ่งเป็ น รูป ถ่ ำยครึ่งตัว
หน้ำตรงไม่สวมหมวกหรือแว่นตำสีเข้ม และไม่ใส่ผำ้ คลุมใบหน้ำหรือผ้ำโพกศีรษะเว้นแต่
ผู้ซ่ึง มีค วำมจ ำเป็ นตำมศำสนำนิ ก ำยของศำสนำ หรือ ลัท ธินิ ย มของศำสนำของตน
และถ่ำยก่อนวันยื่นคำขอไม่เกินหกเดือน
(๖) ใบอนุญำตเป็ นผูข้ บั รถตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบกหรือใบอนุญำต
พิเศษให้ขบั รถยนตร์ทหำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนตร์ทหำร (ถ้ำมี) พร้อมด้วยภำพถ่ำย
(๗) ใบอนุ ญำตขับรถของรถประเภทเดียวกันกับที่ขอรับใบอนุ ญำตซึ่งรัฐบำล
ของประเทศอื่นออกให้ (ถ้ำมี) พร้อมด้วยภำพถ่ำย
(๘) ใบอนุ ญำตขับรถตำมควำมตกลงระหว่ำ งประเทศที่ประเทศไทยเป็ นภำคี
(ถ้ำมี) พร้อมด้วยภำพถ่ำย
ข้อ ๓ ผู้ใ ดประสงค์จ ะขอรับ ใบอนุ ญ ำตขับ รถยนต์ ส่ ว นบุ ค คล ใบอนุ ญ ำต
ขับรถยนต์สำมล้อส่วนบุคคล หรือใบอนุ ญำตขับรถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคล ให้ย่นื คำขอตำม
แบบที่กรมกำรขนส่งทำงบกกำหนดพร้อมด้วยหลักฐำนตำมข้อ ๒ (๑) (๒) (๓) และ (๕)
และใบอนุญำตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชัวครำว
่
ใบอนุญำตขับรถยนต์สำมล้อส่วนบุคคลชัวครำว
่
ใบอนุ ญ ำตขับ รถจัก รยำนยนต์ ส่ ว นบุ ค คลชัว่ ครำว ใบอนุ ญำตขับ รถยนต์ สำธำรณะ
ใบอนุ ญ ำตขับ รถยนต์ ส ำมล้อ สำธำรณะ ใบอนุ ญ ำตขับ รถจัก รยำนยนต์ ส ำธำรณะ
หรือใบแทนใบอนุญำตขับรถดังกล่ำว พร้อมด้วยภำพถ่ำย แล้วแต่กรณี
ในกรณี ผู้ข อเป็ นคนต่ ำงด้ำ วตำมกฎหมำยว่ ำด้ว ยคนเข้ำ เมือ งต้ อ งมิใช่ เป็ น
ผู้ ไ ด้ ร ับ อนุ ญ ำตให้ เ ข้ ำ มำเพื่ อ กำรท่ อ งเที่ ย ว กำรเล่ น กี ฬ ำ หรือ กำรเดิ น ทำงผ่ ำ น
รำชอำณำจักร

๓๒๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ข้อ ๔ ผู้ ใดประสงค์ จ ะขอรับ ใบอนุ ญ ำตขับ รถยนต์ ส ำธำรณะ ใบอนุ ญ ำต
ขับรถยนต์สำมล้อสำธำรณะ หรือใบอนุ ญำตขับรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ ให้ย่นื คำขอ
ตำมแบบทีก่ รมกำรขนส่งทำงบกกำหนดพร้อมด้วยหลักฐำนตำมข้อ ๒ (๑) (๒) (๔) และ (๕)
พร้อมด้วยหลักฐำน ดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุ ญ ำตขับ รถยนต์ส่วนบุ ค คลชัว่ ครำว ใบอนุ ญ ำตขับ รถยนต์สำมล้อ
ส่วนบุคคลชัวครำว
่
ใบอนุ ญำตขับรถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคลชัวครำว
่
ใบอนุ ญำตขับรถยนต์
ส่วนบุคคล ใบอนุ ญำตขับรถยนต์สำมล้อส่วนบุคคล ใบอนุ ญำตขับรถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคล
หรือใบแทนใบอนุญำตขับรถดังกล่ำว พร้อมด้วยภำพถ่ำย แล้วแต่กรณี
(๒) ใบรับรองแพทย์แสดงว่ำไม่มโี รคประจำตัวอันอำจเป็ นอันตรำยขณะขับรถ
และไม่เป็ นผูม้ โี รคติดต่อทีน่ ่ำรังเกียจตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง ไม่เป็ นผูต้ ดิ สุรำยำเมำ
หรือยำเสพติดให้โทษ และไม่เป็ นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั น่ เฟื อน ซึ่งมีอำยุใช้ได้ตำมที่
แพทย์ผรู้ บั รองกำหนดแต่ตอ้ งออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกินหนึ่งเดือน
ข้อ ๕ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุ ญ ำตขับ รถบดถนน หรือใบอนุ ญ ำตขับรถ
แทรกเตอร์ ให้ย่ืน คำขอตำมแบบที่กรมกำรขนส่งทำงบกกำหนดพร้อมด้ว ยหลัก ฐำน
ตำมข้อ ๒ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
ข้อ ๖ ผูใ้ ดประสงค์จะขอรับใบอนุญำตขับรถตำมควำมตกลงระหว่ำงประเทศที่
ประเทศไทยเป็ นภำคี ให้ย่นื คำขอตำมแบบที่กรมกำรขนส่งทำงบกกำหนดพร้อมด้วย
หลักฐำนตำมข้อ ๒ (๑) และ (๒) พร้อมด้วยหลักฐำน ดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุ ญำตขับ รถยนต์ ส่ ว นบุ ค คล ใบอนุ ญ ำตขับ รถยนต์ ส ำธำรณะ
ใบอนุ ญ ำตขับ รถยนต์ ส ำมล้อ สำธำรณะ ใบอนุ ญ ำตขับ รถจัก รยำนยนต์ ส่ ว นบุ ค คล
ใบอนุ ญำตขับรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ ใบอนุญำตเป็ นผูข้ บั รถตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ขนส่งทำงบก หรือใบแทนใบอนุญำตขับรถดังกล่ำวหรือภำพถ่ำย แล้วแต่กรณี
(๒) รูปถ่ำย ขนำด ๔ x ๖ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป ซึ่งเป็ นรูปถ่ำยครึง่ ตัวหน้ำตรง
ไม่สวมหมวกหรือแว่นตำสีเข้ม และไม่ใส่ผ้ำคลุมใบหน้ ำหรือผ้ำโพกศีรษะเว้น แต่ ผู้ซ่ึง
มีควำมจำเป็ นตำมศำสนำ นิกำยของศำสนำ หรือลัทธินิยมของศำสนำของตน และถ่ำยก่อน
วันยื่นคำขอไม่เกินหกเดือน
ในกรณี ผู้ข อเป็ น คนต่ ำงด้ำ วตำมกฎหมำยว่ ำด้ว ยคนเข้ำ เมือ งต้อ งมิใช่ เป็ น
ผู้ ไ ด้ ร ับ อนุ ญ ำตให้ เ ข้ ำ มำเพื่ อ กำรท่ อ งเที่ ย ว กำรเล่ น กี ฬ ำ หรือ กำรเดิ น ทำงผ่ ำ น
รำชอำณำจักร
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ข้อ ๗ ผู้ใดประสงค์จะต่ออำยุใบอนุ ญำตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุ ญำตขับ
รถยนต์สำมล้อส่วนบุคคล ใบอนุญำตขับรถจักรยำนยนต์สว่ นบุคคล ใบอนุ ญำตขับรถบดถนน
ใบอนุญำตขับรถแทรกเตอร์ หรือใบอนุ ญำตขับรถชนิดอื่นตำมมำตรำ ๔๓ (๙) ให้ย่นื คำขอ
ตำมแบบทีก่ รมกำรขนส่งทำงบกกำหนดพร้อมด้วยหลักฐำน ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีใบอนุญำตนัน้ ยังไม่สน้ิ อำยุ
(ก) ใบอนุญำตเดิมหรือใบแทน
(ข) รูปถ่ำยตำมทีก่ ำหนดในข้อ ๒ (๕)
ในกรณีท่ผี ู้ข อเป็ นคนต่ำงด้ำวตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง ต้องมิใช่
เป็ น ผู้ไ ด้ร ับ อนุ ญ ำตให้เข้ำมำเพื่อ กำรท่ อ งเที่ย ว กำรเล่ น กีฬ ำ หรือ กำรเดิน ทำงผ่ ำ น
รำชอำณำจักร และให้ย่นื ใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำว หรือหนังสือเดินทำงหรือเอกสำร
ที่ใ ช้ แ ทนหนั ง สือ เดิน ทำง และใบส ำคัญ ถิ่ น ที่ อ ยู่ ต ำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยคนเข้ำ เมื อ ง
หรือหลักฐำนแสดงทีพ่ กั อำศัยในรำชอำณำจักรที่ทำงรำชกำรหรือหน่ วยงำนของรัฐบำล
ต่ำงประเทศหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศออกให้ หรือใบอนุ ญำตทำงำนตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว พร้อมด้วยภำพถ่ำย
(๒) กรณีใบอนุญำตนัน้ สิน้ อำยุแล้วไม่เกินสำมปี
(ก) ใบอนุญำตเดิมหรือใบแทน
(ข) บัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชำชน
พร้อมด้วยภำพถ่ำย
(ค) ภำพถ่ำยหรือสำเนำทะเบียนบ้ำน
(ง) รูปถ่ำยตำมทีก่ ำหนดในข้อ ๒ (๕)
(๓) กรณีใบอนุญำตนัน้ สิน้ อำยุแล้วเกินกว่ำสำมปี
(ก) ใบอนุญำตเดิมหรือใบแทน
(ข) บัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชำชน
พร้อมด้วยภำพถ่ำย
(ค) ภำพถ่ำยหรือสำเนำทะเบียนบ้ำน
(ง) ใบรับรองแพทย์และรูปถ่ำยตำมทีก่ ำหนดในข้อ ๒ (๓) และ (๕)
ในกรณีท่ผี ู้ขอต่อใบอนุ ญ ำตตำม (๒) และ (๓) เป็ นคนต่ ำงด้ำวตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยคนเข้ำเมืองต้องมิใช่เป็ นผู้ได้รบั อนุ ญำตให้เข้ำมำเพื่อกำรท่องเทีย่ ว กำรเล่นกีฬำ
หรือกำรเดินทำงผ่ำนรำชอำณำจักรและให้ย่นื ใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำว หรือหนังสือ
เดินทำงหรือเอกสำรทีใ่ ช้แทนหนังสือเดินทำงแทนบัตรประจำตัวประชำชน และใบสำคัญ
ถิน่ ทีอ่ ยู่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง หรือหลักฐำนแสดงทีพ่ กั อำศัยในรำชอำณำจักร
ทีท่ ำงรำชกำรหรือหน่ วยงำนของรัฐบำลต่ำงประเทศหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศออกให้
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หรือ ใบอนุ ญ ำตท ำงำนตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ว ยกำรท ำงำนของคนต่ ำ งด้ำ วแทนสำเนำ
ทะเบียนบ้ำน
ข้อ ๘ ผู้ใดประสงค์จะต่ ออำยุใบอนุ ญำตขับรถยนต์สำธำรณะ ใบอนุ ญำตขับ
รถยนต์สำมล้อสำธำรณะ หรือใบอนุ ญำตขับรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ ให้ย่นื คำขอตำม
แบบทีก่ รมกำรขนส่งทำงบกกำหนดพร้อมด้วยหลักฐำน ดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญำตเดิมหรือใบแทน
(๒) บัต รประจำตัวประชำชนหรือบัต รอื่น ที่ใช้แ ทนบั ต รประจ ำตัวประชำชน
พร้อมด้วยภำพถ่ำย
(๓) ภำพถ่ำยหรือสำเนำทะเบียนบ้ำน
(๔) รูปถ่ำยตำมทีก่ ำหนดในข้อ ๒ (๕)
(๕) ใบรับรองแพทย์ตำมทีก่ ำหนดในข้อ ๔ (๒)
ข้อ ๙ กำรยื่นคำขอตำมกฎกระทรวงนี้ ให้ย่นื ต่อนำยทะเบียนแห่งท้องที่ท่ตี น
มีภูมลิ ำเนำ หรือมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ ณ สถำนที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กรมกำรขนส่งทำงบก สำนักงำนขนส่งเขตพื้นที่ สำนักงำนขนส่งจังหวัด
หรือสำนักงำนขนส่งจังหวัดสำขำ
(๒) สถำนทีอ่ ่นื ตำมทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
ข้อ ๑๐ ผู้ขอรับใบอนุ ญ ำตขับรถ หรือผู้ขอต่ ออำยุใบอนุ ญ ำตขับรถต้องผ่ำน
กำรอบรมและทดสอบตำมหลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขตำมระเบียบที่อธิบดีกำหนด
ดังต่อไปนี้
(๑) กำรอบรมควำมรูเ้ กีย่ วกับกำรขับรถและมำรยำทในกำรขับรถ
(๒) กำรทดสอบควำมรู้ค วำมสำมำรถในกำรขับ รถและควำมรู้ในข้อ บัง คับ
กำรเดินรถตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์และกฎหมำยว่ำด้วยจรำจรทำงบก
(๓) กำรทดสอบสมรรถภำพของร่ำ งกำย ซึ่ง อย่ ำงน้ อ ยต้อ งท ำกำรทดสอบ
ควำมสำมำรถของปฏิกริ ยิ ำและสำยตำ
ข้อ ๑๑ ใบอนุ ญ ำตขับรถ ให้เป็ นไปตำมแบบที่อธิบดีกำหนดโดยประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๔๘
พลเอก ชัยนันท์ เจริญศิริ
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏิบตั ริ ำชกำรแทน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
๓๓๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุ ผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับ นี้ คือ โดยที่มำตรำ ๔๓ และ
มำตรำ ๔๖ (๑) แห่ ง พระรำชบัญ ญั ติ ร ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระรำชบั ญ ญั ติ ร ถยนต์ (ฉบั บ ที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ ก ำหนดให้ มี ใ บอนุ ญ ำตขับ
รถจัก รยำนยนต์ ส่ ว นบุ ค คลชัว่ ครำว ใบอนุ ญ ำตขั บ รถจัก รยำนยนต์ ส่ ว นบุ ค คลและ
ใบอนุ ญำตขับรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ ทำให้หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขอ
และกำรออกใบอนุ ญำตขับรถ และกำรขอต่ออำยุและกำรอนุ ญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำตขับรถ
ตำมทีก่ ำหนดไว้เดิมไม่สอดคล้องกับบทบัญญัตขิ องกฎหมำย สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์
วิธกี ำร และเงื่อนไขในกำรขอและกำรออกใบอนุ ญำตขับรถ และกำรขอต่ออำยุและกำรอนุญำต
ให้ต่ออำยุใบอนุญำตขับรถเสียใหม่ให้เหมำะสมยิง่ ขึน้ จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
กำหนดอัตรำค่ำจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรสำหรับรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ
พ.ศ. ๒๕๕๙๑๘๑
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ (๑๔) แห่งพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคม ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดอัตรำค่ำจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรสำหรับ
รถจักรยำนยนต์สำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๒ อัต รำค่ ำ จ้ำ งบรรทุ ก คนโดยสำรส ำหรับ รถจัก รยำนยนต์ ส ำธำรณะ
ให้กำหนด ดังต่อไปนี้
(๑) ระยะทำง ๒ กิโลเมตรแรก ต้องไม่เกิน ๒๕ บำท และกิโลเมตรต่ อ ๆ ไป
แต่ไม่เกิน ๕ กิโลเมตร ต้องไม่เกินกิโลเมตรละ ๕ บำท
(๒) ระยะทำงเกิน กว่ ำ ๕ กิโลเมตรขึ้น ไป แต่ ไ ม่ เกิน ๑๕ กิโ ลเมตร ตัง้ แต่
กิโลเมตรแรก จนสิน้ สุดกำรรับจ้ำงต้องไม่เกินกิโลเมตรละ ๑๐ บำท
(๓) ระยะทำงเกิ น กว่ ำ ๑๕ กิ โ ลเมตรขึ้น ไป ให้ เป็ นไปตำมที่ ผู้ ข ับ รถและ
คนโดยสำรตกลงกันก่อนทำกำรรับจ้ำง หำกไม่ตกลงกันก่อนทำกำรรับจ้ำง อัตรำค่ำจ้ำง
บรรทุกคนโดยสำรตัง้ แต่กโิ ลเมตรแรกจนสิน้ สุดกำรรับจ้ำงต้องไม่เกินกิโลเมตรละ ๑๐ บำท
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ออมสิน ชีวะพฤกษ์
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏิบตั ริ ำชกำรแทน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม

๑๘๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที่ ๒๖ ก/หน้า ๘/๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙
๓๓๓
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ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีอ่ ตั รำค่ำจ้ำงบรรทุ ก
คนโดยสำรสำหรับรถจักรยำนยนต์สำธำรณะตำมกฎกระทรวงกำหนดอัตรำค่ำจ้ำงบรรทุก
คนโดยสำรสำหรับรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ยังขำดควำมเหมำะสมและ
เป็ นธรรมในบำงกรณี สมควรปรับ ปรุ ง อั ต รำค่ ำ จ้ ำ งบรรทุ ก คนโดยสำรส ำหรับ
รถจักรยำนยนต์สำธำรณะเพื่อให้มคี วำมเหมำะสมกับระยะทำงทีใ่ ช้ รบั จ้ำงและเป็ นธรรม
แก่ผโู้ ดยสำรยิง่ ขึน้ จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๓๓๔
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กฎกระทรวง
กำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถ
ทีใ่ ช้ก๊ำซธรรมชำติอดั เป็ นเชือ้ เพลิง
พ.ศ. ๒๕๕๐
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ (๑๘) แห่งพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ และมำตรำ ๗ (๑)
แห่ ง พระรำชบัญ ญั ติร ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่ ำ กำรกระทรวงคมนำคมออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๑๘๒ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วนั ประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ ของรถยนต์
ทีใ่ ช้ก๊ำซธรรมชำติอดั เป็ นเชือ้ เพลิง พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
“ก๊ ำ ซธรรมชำติ อ ั ด ” (Compressed Natural Gas (CNG)) หมำยควำมว่ ำ
ก๊ำซธรรมชำติท่ใี ช้เป็ นเชื้อเพลิงในสภำพที่ถูกอัดจนมีควำมดันสูง มีส่วนประกอบส่วนใหญ่
เป็ นก๊ำซมีเทนและมีสถำนะเป็ นก๊ำซ
“ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ ” หมำยควำมว่ำ ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ ทใ่ี ช้
ติดตัง้ ในรถทีใ่ ช้ก๊ำซธรรมชำติอดั เป็ นเชือ้ เพลิง
“ผูต้ ดิ ตัง้ ” หมำยควำมว่ำ ผูต้ ดิ ตัง้ ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
“ผูต้ รวจและทดสอบ” หมำยควำมว่ำ ผูต้ รวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
และกำรติดตัง้ ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
ข้อ ๔ รถทีใ่ ช้ก๊ำซธรรมชำติอดั เป็ นเชือ้ เพลิง ต้องมีสว่ นควบและเครื่องอุปกรณ์
ดังต่อไปนี้
(๑) ถัง หรือ ภำชนะบรรจุ ก๊ ำ ซธรรมชำติอ ัด (cylinder or container) ชนิ ด ทน
ควำมดันในกำรใช้งำนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ ๒๐ เมกำปำสกำล (MPa)
(๒) อุปกรณ์ปรับควำมดันก๊ำซ (pressure regulator)
(๓) อุปกรณ์แสดงค่ำควำมดันก๊ำซ (pressure indicator)
๑๘๒

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๒๗ ก/หน้ำ ๕๓/๑๘ มิถุนำยน ๒๕๕๐
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(๔) อุปกรณ์ระบำยควำมดัน (pressure relief device)
(๕) ลิน้ หัวถังทีเ่ ปิ ดปิ ดด้วยมือ (manual cylinder valve)
(๖) ลิน้ เปิ ดปิ ดอัตโนมัติ (automatic valve)
(๗) ลิ้น เปิ ดปิ ดด้ ว ยมือ (manual valve) ส ำหรับ กรณี ท่ี มีก ำรติ ด ตัง้ ถัง หรือ
ภำชนะบรรจุก๊ำซมำกกว่ำหนึ่งใบ
(๘) ลิน้ ป้ องกันกำรไหลเกิน (excess flow valve)
(๙) อุปกรณ์รบั เติมก๊ำซ (filling unit or receptacle)
(๑๐) ลิน้ กันกลับ (check valve or non return valve)
(๑๑) ท่อนำก๊ำซ (fuel line)
(๑๒) ข้อต่อ (fitting)
(๑๓) ตัวกรองก๊ำซ (filter)
(๑๔) อุปกรณ์ผสมก๊ำซกับอำกำศ (gas/air mixer) หรืออุปกรณ์จ่ำยก๊ำซเข้ำไป
ยังท่อร่วมไอดีหรือห้องเผำไหม้ของเครื่องยนต์ (gas injector)
(๑๕) เรือ นกัก ก๊ ำ ซ (gas tight housing) ส ำหรับ กรณี ท่ี มีก ำรติ ด ตัง้ ถัง หรือ
ภำชนะบรรจุก๊ำซในห้องผูโ้ ดยสำร ห้องผูข้ บั รถ หรือทีซ่ ง่ึ อำกำศถ่ำยเทไม่สะดวก
(๑๖) ท่อระบำยก๊ำซ (ventilation hose) สำหรับกรณีทม่ี กี ำรติดตัง้ เรือนกักก๊ำซ
หรือ ข้อ ต่ อ สำหรับ ท่ อ น ำก๊ ำ ซในห้ อ งผู้โดยสำร ห้อ งผู้ข ับ รถ หรือ ที่ซ่ึง อำกำศถ่ ำ ยเท
ไม่สะดวก
ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ ตำมวรรคหนึ่งต้องเป็ นไปตำมมำตรฐำนที่อธิบ ดี
ประกำศกำหนด
ข้อ ๕ ในกรณี ท่ีมีก ำรติด ตัง้ ส่วนควบและเครื่อ งอุ ป กรณ์ ด ังต่ อไปนี้ เพิ่ม เติม
นอกจำกทีก่ ำหนดตำมข้อ ๔ ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์นนั ้ ต้องเป็ นไปตำมมำตรฐำนที่
อธิบดีประกำศกำหนด
(๑) อุปกรณ์ตรวจวัดควำมดันหรืออุณหภูมิ (pressure or temperature sensor/
indicator)
(๒) อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (electronic control unit)
(๓) ลิน้ ระบำยควำมดัน (pressure relief valve or discharge valve)
(๔) ลิ้น เปิ ดปิ ดด้ว ยมือ (manual valve) ส ำหรับ กรณี ท่ีมี ก ำรติ ด ตัง้ ถัง หรือ
ภำชนะบรรจุก๊ำซหนึ่งใบ
(๕) อุปกรณ์ปรับกำรไหลของก๊ำซ (gas flow adjuster)
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ข้อ ๖ กำรติดตัง้ ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ตำมข้อ ๔ และข้อ ๕ ต้องเป็ นไป
ตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรที่อธิบดีประกำศกำหนด และต้องติดตัง้ โดยผู้ติดตัง้ ที่ได้รบั
ควำมเห็นชอบจำกอธิบดีตำมข้อ ๑๐
ข้อ ๗ เมื่อผู้ติดตัง้ ได้ติดตัง้ ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ ตำมข้อ ๔ หรือข้อ ๕
ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้ผู้ติดตัง้ ออกหนังสือรับรองกำรติดตัง้ ตำมแบบที่อธิบดีประกำศ
กำหนดแก่รถทีผ่ ่ำนกำรติดตัง้
ข้อ ๘ กำรตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ ตำมข้อ ๔ และข้อ ๕
รวมทัง้ กำรตรวจและทดสอบกำรติดตัง้ ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ตำมข้อ ๖ ต้องเป็ นไป
ตำมหลักเกณฑ์ วิธกี ำร เงื่อนไข และระยะเวลำทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด และต้องกระทำ
โดยผูต้ รวจและทดสอบทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นชอบจำกอธิบดีตำมข้อ ๑๐
ข้อ ๙ เมื่อผูต้ รวจและทดสอบได้ตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุ ปกรณ์
รวมทัง้ กำรติดตัง้ ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ แล้วเห็ นว่ำ ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
รวมทัง้ กำรติดตัง้ ถูกต้องและเป็ นไปตำมมำตรฐำน ให้ผู้ตรวจและทดสอบออกหนังสือ
รับรองกำรตรวจและทดสอบตำมแบบทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนดแก่รถทีผ่ ่ำนกำรตรวจและ
ทดสอบ
ข้อ ๑๐ ผู้ติดตัง้ และผู้ตรวจและทดสอบต้องได้รบั ควำมเห็นชอบเป็ นหนังสือ
จำกอธิบดี
หลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขในกำรให้ควำมเห็นชอบและกำรยกเลิกกำรให้
ควำมเห็นชอบกำรเป็ นผู้ติดตัง้ หรือผู้ตรวจและทดสอบ ให้เป็ นไปตำมที่อธิบดีประกำศ
กำหนด
หนังสือให้ควำมเห็นชอบกำรเป็ นผูต้ ดิ ตัง้ หรือผูต้ รวจและทดสอบตำมวรรคหนึ่ง
ให้มอี ำยุสำมปี นบั แต่วนั ทีอ่ อกหนังสือ
ข้อ ๑๑ เจ้ำของรถหรือผูค้ รอบครองรถต้องติดหรือแสดงเครื่องหมำยแสดงกำรใช้
ก๊ำซธรรมชำติอดั ทีร่ ถทีผ่ ่ำนกำรตรวจและทดสอบตำมข้อ ๙
ลักษณะของเครื่องหมำยแสดงกำรใช้ก๊ ำซธรรมชำติอดั และวิธีกำรติดหรือแสดง
เครื่องหมำยแสดงกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติอดั ตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตำมทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
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ข้อ ๑๒ ภำยในระยะเวลำหนึ่งร้อยยี่สบิ วันนับแต่วนั ที่กฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ
ให้ผตู้ ดิ ตัง้ ทีย่ งั ไม่ได้รบั ควำมเห็นชอบตำมข้อ ๑๐ ยังคงติดตัง้ ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
ต่อไปได้เท่ำทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ และมิให้นำควำมในข้อ ๗ มำใช้บงั คับ
ข้ อ ๑๓ ผู้ ต รวจและทดสอบที่ ไ ด้ ร ับ ควำมเห็ น ชอบจำกอธิบ ดี ก่ อ นวัน ที่
กฎกระทรวงนี้ ใช้บ ัง คับ ให้ถือ ว่ำ เป็ น ผู้ต รวจและทดสอบที่ได้รบั ควำมเห็น ชอบตำม
กฎกระทรวงนี้ต่อไปจนครบสำมปี นบั แต่วนั ทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นชอบ
ข้ อ ๑๔ รถที่ ไ ด้ ติ ด ตั ้ง ส่ ว นควบและเครื่ อ งอุ ป กรณ์ ตำมข้ อ ก ำหนดใน
กฎกระทรวงกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ ของรถยนต์ท่ใี ช้ก๊ำซธรรมชำติอดั เป็ น
เชือ้ เพลิง พ.ศ. ๒๕๔๗ ก่อนวันทีก่ ฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ ให้ถอื ว่ำเป็ นรถทีต่ ดิ ตัง้ ส่วนควบ
และเครื่องอุปกรณ์ถูกต้องตำมกฎกระทรวงนี้ และให้ใช้รถนัน้ ได้ต่อไป แต่ต้องนำรถเข้ำ
ตรวจและทดสอบตำมหลักเกณฑ์ วิธกี ำร เงื่อนไข และระยะเวลำทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
ข้อ ๑๕ บรรดำประกำศหรือระเบียบที่ออกตำมกฎกระทรวงกำหนดส่วนควบ
และเครื่องอุปกรณ์ ของรถยนต์ทใ่ี ช้ก๊ำซธรรมชำติอดั เป็ นเชือ้ เพลิง พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้คงใช้
บังคับ ได้ต่ อไปเพีย งเท่ ำที่ไม่ ข ดั หรือ แย้งกับ กฎกระทรวงนี้ จนกว่ำ จะมีป ระกำศหรือ
ระเบียบตำมกฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๐
สรรเสริญ วงศ์ชะอุม่
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏิบตั ริ ำชกำรแทน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
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หมำยเหตุ :- เหตุ ผ ลในกำรประกำศใช้ก ฎกระทรวงฉบับ นี้ คือ เนื่ อ งจำกบทบัญ ญัติ
เกี่ยวกับส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ ของรถยนต์ท่ีใช้ก๊ำซธรรมชำติอดั เป็ นเชื้อเพลิงที่
ก ำหนดไว้ต ำมกฎกระทรวงก ำหนดส่ ว นควบและเครื่อ งอุ ป กรณ์ ข องรถยนต์ ท่ี ใ ช้
ก๊ำซธรรมชำติอดั เป็ นเชือ้ เพลิง พ.ศ. ๒๕๔๗ ยังไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับส่วนควบและ
เครื่องอุปกรณ์ ท่ไี ด้รบั กำรพัฒนำขึน้ สมควรปรับปรุงกำรกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
มำตรฐำนเกี่ ย วกับ ส่ ว นควบและเครื่อ งอุ ป กรณ์ และกำรติ ด ตั ง้ และกำรตรวจและ
ทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ดงั กล่ำวเสียใหม่ รวมทัง้ ปรับปรุงข้อกำหนดให้ผตู้ ดิ ตัง้
และผูต้ รวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ดงั กล่ำวต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำก
กรมกำรขนส่งทำงบกทุกสำมปี เพื่อให้รถทีใ่ ช้ก๊ำซธรรมชำติอดั เป็ นเชือ้ เพลิงได้รบั กำรติดตัง้
และกำรตรวจและทดสอบทีม่ มี ำตรฐำนมำกยิง่ ขึน้ จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๓๓๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
ว่ำด้วยรถยนต์รบั จ้ำงบรรทุกคนโดยสำรไม่เกินเจ็ดคน
พ.ศ. ๒๕๖๐
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๑๐) และ
(๑๘) แห่งพระรำชบัญ ญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญ ญัติ
รถยนต์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ และมำตรำ ๕ วรรคหนึ่ง (๑๔) แห่งพระรำชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.
๒๕๔๗ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๑๘๓ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกำหนดเก้ำสิบวันนับแต่วนั ประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
(๑) กฎกระทรวงว่ ำ ด้ว ยรถยนต์ ร ับ จ้ำ งบรรทุ ก คนโดยสำรไม่ เกิน เจ็ด คนที่
จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) กฎกระทรวงว่ ำ ด้ว ยรถยนต์ รบั จ้ำ งบรรทุ ก คนโดยสำรไม่ เกิน เจ็ด คนที่
จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหำนคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
(๓) กฎกระทรวงว่ ำ ด้ว ยรถยนต์ ร ับ จ้ำ งบรรทุ ก คนโดยสำรไม่ เกิน เจ็ด คนที่
จดทะเบียนในจังหวัดอื่นนอกจำกกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
“รถยนต์ร บั จ้ำ ง” หมำยควำมว่ำ รถยนต์ร บั จ้ำ งบรรทุก คนโดยสำรไม่เกิน
เจ็ดคนทีจ่ ดทะเบียนตัง้ แต่วนั ที่ ๑๗ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ไม่รวมถึงรถยนต์รบั จ้ำง
บรรทุกคนโดยสำรไม่เกินเจ็ดคนแบบพิเศษ
ข้อ ๔ รถยนต์รบั จ้ำงต้องมีลกั ษณะและขนำด ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นรถใหม่สำเร็จรูปจำกโรงงำน หรือมีอำยุกำรใช้งำนไม่เกินสองปี นับแต่
วันทีจ่ ดทะเบียนครัง้ แรก ซึง่ มีกำรใช้รถมำแล้วไม่เกินสองหมื่นกิโลเมตร และไม่เป็ นรถ
ที่ท ำกำรซ่อ มแซม หรือปรับ ปรุงมำจำกรถที่ป ระสบอุบ ัติเหตุ รุน แรงที่มีผลกระทบต่ อ
ควำมปลอดภัยในกำรใช้รถนัน้
๑๘๓

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔/ตอนที่ ๘๑ ก/หน้ำ ๙/๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๐
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(๒) เป็ นรถเก๋งสองตอน รถเก๋งสองตอนแวน รถเก๋งสำมตอน รถเก๋งสำมตอนแวน
รถยนต์นงสองตอน
ั่
รถยนต์นงั ่ สองตอนแวน รถยนต์นงสำมตอน
ั่
รถยนต์นงั ่ สำมตอนแวน
หรือรถยนต์ลกั ษณะอื่นตำมทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
(๓) เป็ นรถที่มีประตู ไม่ น้ อยกว่ำสี่ประตู ซึ่งมีควำมกว้ำงไม่น้ อยกว่ ำหนึ่ งเมตร
เจ็ดสิบห้ำเซนติเมตร แต่ไม่เกินสองเมตรห้ำสิบเซนติเมตร มีควำมยำวไม่น้อยกว่ำสีเ่ มตร
ห้ำสิบเซนติเมตร แต่ไม่เกินหกเมตร และมีควำมสูงไม่เกินสองเมตร
(๔) เป็ นรถทีม่ เี บำะนัง่ ซึง่ มีระยะห่ำงจำกพืน้ ถึงส่วนบนสุดของเบำะนัง่ ไม่น้อยกว่ำ
ยี่สบิ ห้ำ เซนติเมตร และมีร ะยะห่ ำ งจำกส่ว นต่ ำสุด ของเบำะนัง่ ถึงเพดำนไม่ น้ อ ยกว่ ำ
แปดสิบห้ำเซนติเมตร
ข้อ ๕ รถยนต์รบั จ้ำงต้องมีกำลังของเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้ ำ ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีเป็ นรถที่ใช้เครื่องยนต์ในกำรขับเคลื่อน ต้องมีกำลังของเครื่องยนต์
ไม่น้อยกว่ำแปดสิบกิโลวัตต์
(๒) ในกรณีเป็ นรถทีใ่ ช้ทงั ้ เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้ ำในกำรขับเคลื่อน ต้องมี
กำลังรวมกันไม่น้อยกว่ำแปดสิบกิโลวัตต์
(๓) ในกรณี เป็ นรถที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ ำในกำรขับ เคลื่อน ต้องมีกำลังพิกดั ของ
มอเตอร์ไฟฟ้ ำไม่น้อยกว่ำสิบห้ำกิโลวัตต์ และสำมำรถขับเคลื่อนรถให้มคี วำมเร็วสูงสุดได้
ไม่น้อยกว่ำเก้ำสิบกิโลเมตรต่อชัวโมง
่
กำรวัดกำลังของเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้ ำ และกำรวัดควำมสำมำรถในกำร
ขับเคลื่อนรถตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
ข้อ ๖ รถยนต์รบั จ้ำงต้องไม่ติดตัง้ ระบบป้ องกันกำรเปิ ดประตูจำกภำยในรถ
และกระจกกันลมหน้ำและส่วนประกอบของตัวถังทีเ่ ป็ นกระจกต้องเป็ นกระจกที่โปร่งใส
สำมำรถมองเห็น สภำพภำยในรถและสภำพกำรจรำจรภำยนอกรถได้อ ย่ ำ งชัด เจน
และห้ำมมิให้นำวัสดุอ่นื ใดมำติดหรือบังส่วนหนึ่งส่วนใดของกระจก เว้นแต่ เป็ นกำรติด
เครื่อ งหมำยหรือ เอกสำรตำมที่ ก ฎหมำยก ำหนด หรือ กำรติ ด วัส ดุ ส ำหรับ บัง หรือ
กรองแสงแดดที่กระจกกันลมหน้ำหรือส่วนประกอบของตัวถังที่เป็ นกระจกตำมที่อธิบดี
ประกำศกำหนด
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ข้อ ๗ รถยนต์รบั จ้ำงต้องมีและใช้เครื่องอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้
(๑) มำตรค่ ำ โดยสำรตำมแบบหรือ ชนิ ด ที่อ ธิบ ดีให้ค วำมเห็น ชอบ ติด ตัง้ ไว้
ด้ำนซ้ำยของผู้ขบั รถ ณ ทีซ่ ่ึงคนโดยสำรเห็นได้ชดั เจน โดยต้องแสดงจำนวนเงินค่ำจ้ำง
บรรทุกคนโดยสำรตำมอัตรำระยะทำง และระยะเวลำทีก่ ำหนดในข้อ ๑๒
(๒) เครื่องสื่อสำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิทยุคมนำคมตำมแบบหรือชนิดที่ได้รบั
ควำมเห็น ชอบจำกคณะกรรมกำรกิจ กำรกระจำยเสีย ง กิจ กำรโทรทัศ น์ และกิจ กำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ หรือเครื่องสือ่ สำรประเภทอื่นทีอ่ ธิบดีให้ควำมเห็นชอบ
(๓) เครื่อ งบัน ทึก ข้อ มูล กำรเดิน ทำงของรถที่มีผู้ให้บ ริก ำรระบบติด ตำมรถ
ทีก่ รมกำรขนส่งทำงบกรับรอง
คุ ณ ลักษณะ ระบบกำรท ำงำน กำรติ ดตัง้ และกำรรับรองเครื่องบันทึ กข้อมู ล
กำรเดินทำงของรถ และกำรรับรองผูใ้ ห้บริกำรระบบติดตำมรถตำม (๓) ให้เป็ นไปตำมที่
อธิบดีประกำศกำหนด
ในกรณี ท่เี ครื่องบันทึกข้อมูลกำรเดินทำงของรถตำม (๓) มีระบบกำรทำงำน
ทีท่ ำให้สำมำรถสื่อสำรระหว่ำงผู้ขบั รถกับผูใ้ ห้บริกำรระบบติดตำมรถได้ ให้ถือว่ำเครื่อง
บันทึกข้อมูลกำรเดินทำงของรถนัน้ เป็ นเครื่องสือ่ สำรตำม (๒) ด้วย
ข้อ ๘ รถยนต์รบั จ้ำงต้องแสดงเครื่องหมำย ดังต่อไปนี้
(๑) เครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์ทแ่ี สดงกำรเป็ นรถยนต์รบั จ้ำง
(๒) เครื่องหมำยแสดงกำรมีเครื่องสือ่ สำร
(๓) เครื่องหมำยแสดงสถำนะกำรให้บริกำร เช่น ว่ำง - ไม่ว่ำง หรืองดรับจ้ำง
(๔) เครื่องหมำยอื่นตำมทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
ลัก ษณะ ขนำด กำรติ ด ตัง้ และเงื่อ นไขกำรใช้เครื่อ งหมำยตำมวรรคหนึ่ ง
ให้เป็ นไปตำมทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
ในกรณีทม่ี กี ำรเปลีย่ นแปลงทะเบียนประเภทรถยนต์รบั จ้ำงเป็ นรถยนต์ประเภทอื่น
ให้เจ้ำของรถนำเครื่องหมำยตำมวรรคหนึ่งออก
ข้อ ๙ รถยนต์รบั จ้ำงอำจมีและใช้เครื่องอุปกรณ์ สำหรับรถเพื่อควำมปลอดภัย
ในกำรรับจ้ำง ดังต่อไปนี้
(๑) อุปกรณ์กนั ้ ระหว่ำงทีน่ งผู
ั ่ ข้ บั รถกับคนโดยสำรภำยในห้องโดยสำร
(๒) อุปกรณ์ทใ่ี ช้บนั ทึกภำพภำยในหรือภำยนอกรถ เช่น กล้องวิดโี อ กล้องถ่ำยรูป
(๓) อุปกรณ์อ่นื อันจำเป็ นเพื่อควำมปลอดภัยตำมทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
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เพื่อประโยชน์ในกำรคุ้มครองควำมปลอดภัยในชีวติ ร่ำงกำย หรือทรัพย์สนิ ของ
ผูข้ บั รถหรือคนโดยสำร อธิบดีอำจประกำศกำหนดให้รถยนต์รบั จ้ำงตำมลักษณะรถหรือ
ลักษณะกำรให้บริกำรต้องติดตัง้ เครื่องอุปกรณ์ ตำมวรรคหนึ่งก็ได้
คุ ณ ลัก ษณะ ระบบกำรท ำงำน และกำรติด ตัง้ เครื่ อ งอุ ป กรณ์ ต ำมวรรคหนึ่ ง
ให้เป็ นไปตำมทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
ข้อ ๑๐ รถยนต์รบั จ้ำงให้ใช้สขี องตัวถังรถ ดังต่อไปนี้
(๑) รถยนต์รบั จ้ำงทีจ่ ดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหำนคร
(ก) กรณีเป็ นของบุคคลธรรมดำ ให้ใช้สเี ขียวและสีเหลืองเป็ นสีของตัวถังรถ
๑) สีเขียวให้เริม่ ตัง้ แต่ดำ้ นล่ำงสุดของตัวถังรถจนถึงทีป่ ิ ดเปิ ดประตูเป็ น
แนวขนำนกับพืน้ ตลอดรอบตัวรถ
๒) สีเหลืองให้เริม่ ถัดจำกสีเขียวตำม ๑) จนถึงด้ำนบนของหลังคำรถ
(ข) กรณีเป็ นของนิตบิ ุคคล ให้ใช้สตี ำมแบบทีน่ ำยทะเบียนให้ควำมเห็นชอบ
(๒) รถยนต์รบั จ้ำงทีจ่ ดทะเบียนในจังหวัดอื่นนอกจำกกรุงเทพมหำนคร
(ก) กรณีเป็ นของบุคคลธรรมดำ ให้ใช้สแี ดงและสีเหลืองเป็ นสีของตัวถังรถ
๑) สีแดงให้เริม่ ตัง้ แต่ดำ้ นล่ำงสุดของตัวถังรถจนถึงทีป่ ิ ดเปิ ดประตูเป็ น
แนวขนำนกับพืน้ ตลอดรอบตัวรถ
๒) สีเหลืองให้เริม่ ถัดจำกสีแดงตำม ๑) จนถึงด้ำนบนของหลังคำรถ
(ข) กรณีเป็ นของนิตบิ ุคคล ให้ใช้สนี ้ำเงินและสีเหลืองเป็ นสีของตัวถังรถ
๑) สีน้ ำเงินให้เริม่ ตัง้ แต่ ด้ำนล่ำงสุดของตัวถังรถจนถึงที่ปิดเปิ ดประตู
เป็ นแนวขนำนกับพืน้ ตลอดรอบตัวรถ
๒) สีเหลืองให้เริม่ ถัดจำกสีน้ำเงินตำม ๑) จนถึงด้ำนบนของหลังคำรถ
ในกรณีทม่ี กี ำรเปลีย่ นแปลงทะเบียนประเภทรถยนต์รบั จ้ำงเป็ นรถยนต์ประเภทอื่น
ให้เจ้ำของรถเปลีย่ นสีของตัวถังรถให้มลี กั ษณะแตกต่ำงจำกทีก่ ำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง
ข้อ ๑๑ รถยนต์รบั จ้ำงให้มอี ำยุกำรใช้งำนได้ไม่เกินเก้ำปี นบั แต่วนั ทีร่ ถยนต์นนั ้
จดทะเบียนครัง้ แรก
ในกรณี ท่ีรถยนต์รบั จ้ำงครบอำยุ กำรใช้งำนตำมวรรคหนึ่ ง ให้เจ้ำของรถน ำ
เครื่องหมำยตำมข้อ ๘ ออก และส่งคืนแผ่นป้ ำยทะเบียนรถต่ อนำยทะเบียนพร้อมน ำ
ใบคู่มอื จดทะเบียนรถมำแสดงต่อนำยทะเบียนเพื่อบันทึกหลักฐำนกำรระงับทะเบียนหรือ
เปลีย่ นประเภทรถ ทัง้ นี้ ภำยในสำมสิบวันนับแต่วนั ทีค่ รบอำยุกำรใช้งำน
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ข้อ ๑๒ ให้รฐั มนตรีมีอำนำจประกำศกำหนดอัต รำค่ำจ้ำงบรรทุกคนโดยสำร
สำหรับรถยนต์รบั จ้ำงและค่ำบริกำรอื่น ดังต่อไปนี้
(๑) รถยนต์รบั จ้ำงทีจ่ ดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหำนคร
(ก) ค่ ำ จ้ ำ งบรรทุ ก คนโดยสำร ให้ ก ำหนดโดยถื อ เกณ ฑ์ ร ะยะทำง
สองกิโลเมตรแรก ไม่เกินห้ำสิบบำท และกิโลเมตรต่อ ๆ ไป กิโลเมตรละไม่เกินสิบสองบำท
ในกรณีท่ไี ม่สำมำรถเคลื่อนที่ หรือเดินรถต่อไปได้ตำมปกติวสิ ยั ในอัตรำนำทีละไม่เกิน
สำมบำท
(ข) ค่ำบริกำรอื่น ให้กำหนดดังต่อไปนี้
๑) กรณี กำรจ้ ำ งผ่ ำ นศู น ย์ บ ริ ก ำรสื่ อ สำรหรื อ ระบบสื่ อ สำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์กำหนดได้ไม่เกินห้ำสิบบำท
๒) กรณี ก ำรจ้ำงจำกท่ ำอำกำศยำนหรือ สถำนที่ท่ีร ั ฐมนตรีป ระกำศ
กำหนด โดยรถยนต์รบั จ้ำงนัน้ จอดรถรอคนโดยสำรอยู่ในสถำนทีด่ งั กล่ำว ณ จุดที่ได้จดั ไว้
เป็ นกำรเฉพำะกำหนดได้ไม่เกินหนึ่งร้อยบำท
๓) กรณี ก ำรจ้ำงโดยมี บ ริก ำรพิ เศษตำมที่ ร ัฐมนตรีป ระกำศก ำหนด
กำหนดได้ไม่เกินสองร้อยบำท
(๒) รถยนต์รบั จ้ำงทีจ่ ดทะเบียนในจังหวัดอื่นนอกจำกกรุงเทพมหำนคร
(ก) ค่ ำ จ้ ำ งบรรทุ ก คนโดยสำร ให้ ก ำหนดโดยถื อ เกณ ฑ์ ร ะยะทำง
สองกิโลเมตรแรก ไม่เกินหนึ่งร้อยบำท และกิโลเมตรต่อ ๆ ไป กิโลเมตรละไม่เกินยีส่ บิ บำท
ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถเคลื่อนที่ หรือเดินรถต่อไปได้ตำมปกติวสิ ยั ในอัตรำนำทีละไม่เกินห้ำบำท
(ข) ค่ำบริกำรอื่น ให้กำหนดดังต่อไปนี้
๑) กรณีกำรจ้ำงผ่ำนศูนย์บริกำรสื่อสำรหรือระบบสื่อสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดได้ไม่เกินห้ำสิบบำท
๒) กรณี ก ำรจ้ำงจำกท่ ำอำกำศยำนหรือ สถำนที่ท่ีรฐั มนตรีป ระกำศ
กำหนด โดยรถยนต์รบั จ้ำงนัน้ จอดรถรอคนโดยสำรอยู่ในสถำนทีด่ งั กล่ำว ณ จุดที่ได้จดั ไว้
เป็ นกำรเฉพำะกำหนดได้ไม่เกินหนึ่งร้อยห้ำสิบบำท
๓) กรณี ก ำรจ้ ำ งในเวลำกลำงคื น ตำมที่ ร ัฐ มนตรีป ระกำศก ำหนด
กำหนดได้ไม่เกินหนึ่งร้อยบำท
๔) กรณี ก ำรจ้ำงโดยมีบ ริก ำรพิ เศษตำมที่ ร ัฐมนตรีป ระกำศก ำหนด
กำหนดได้ไม่เกินสองร้อยบำท
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กำรก ำหนดอัต รำค่ ำจ้ำงบรรทุ ก คนโดยสำรและค่ ำบริก ำรอื่น ตำมวรรคหนึ่ ง
อำจกำหนดให้แตกต่ำงกันตำมเขตท้องทีท่ ร่ี ถนัน้ จดทะเบียน ท้องทีท่ ใ่ี ห้บริกำร ช่วงเวลำ
ทีใ่ ห้บริกำร ลักษณะรถ หรือลักษณะกำรให้บริกำรก็ได้
ข้อ ๑๓ กำรเรียกเก็บค่ำจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรให้เรียกเก็บตำมจำนวนเงินรวม
ที่แสดงไว้ในมำตรค่ำโดยสำร ส่วนในกรณี ท่มี ีกำรเรียกเก็บ ค่ ำบริกำรอื่น ให้เรียกเก็บ
เพิม่ ขึน้ จำกค่ำจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรทีแ่ สดงไว้ในมำตรค่ำโดยสำร
อธิบดีอำจประกำศกำหนดท้องที่ทใ่ี ห้บริกำรหรือช่วงเวลำที่ให้บริกำรที่รถยนต์
รับจ้ำงสำมำรถใช้วธิ ตี กลงรำคำหรือวิธกี ำรอื่นนอกจำกกำรใช้มำตรค่ำโดยสำรเรียกเก็บ
ค่ำจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรก็ได้
ข้อ ๑๔ ให้เจ้ำของรถยนต์รบั จ้ำงติดอัตรำค่ำจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรและค่ำบริกำรอื่น
ตำมที่ ก ำหนดในข้ อ ๑๒ ไว้ ใ นรถ ณ ที่ ซ่ึ ง คนโดยสำรเห็ น ได้ อ ย่ ำ งชัด เจน ทั ง้ นี้
ตำมลักษณะ ขนำด และตำแหน่งทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
ข้อ ๑๕ รถยนต์รบั จ้ำงที่จดทะเบียนไว้ก่อนวัน ที่ ๒๖ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ให้มอี ำยุกำรใช้งำน ดังต่อไปนี้
(๑) รถยนต์รบั จ้ำงทีจ่ ดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหำนคร
(ก) รถยนต์รบั จ้ำงทีจ่ ดทะเบียนก่อนวันที่ ๒๖ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้มี
อำยุกำรใช้งำนสิบสองปี นบั แต่วนั ทีร่ ถยนต์นนั ้ จดทะเบียนครัง้ แรก
(ข) รถยนต์รบั จ้ำงทีจ่ ดทะเบียนระหว่ำงวันที่ ๒๖ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงวันที่
๒๕ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้มอี ำยุกำรใช้งำนต่อไปได้จนถึงวันที่ ๒๕ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(๒) รถยนต์รบั จ้ำงทีจ่ ดทะเบียนในจังหวัดอื่นนอกจำกกรุงเทพมหำนคร
(ก) รถยนต์รบั จ้ำงทีจ่ ดทะเบียนก่อนวันที่ ๒๖ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้มี
อำยุกำรใช้งำนสิบสองปี นบั แต่วนั ทีร่ ถยนต์นนั ้ จดทะเบียนครัง้ แรก
(ข) รถยนต์รบั จ้ำงที่จดทะเบียนระหว่ำงวันที่ ๒๖ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ถึงวันที่ ๒๕ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้มอี ำยุกำรใช้งำนต่อไปได้จนถึงวันที่ ๒๕ ธันวำคม
พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๑๖ รถยนต์รบั จ้ำงที่จดทะเบีย นก่ อ นวัน ที่ก ฎกระทรวงนี้ ใช้บ ังคับ และ
มีขนำดตำมที่กำหนดในกฎกระทรวงว่ำด้วยรถยนต์รบั จ้ำงบรรทุ กคนโดยสำรไม่เกิน
เจ็ด คนที่จ ดทะเบีย นในเขตกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือ กฎกระทรวงว่ ำด้ว ย
รถยนต์ร ับ จ้ำงบรรทุ ก คนโดยสำรไม่ เกิน เจ็ด คนที่จ ดทะเบีย นในจัง หวัด อื่น นอกจำก
๓๔๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กรุ ง เทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ ไ ด้ ร ับ ยกเว้ น ไม่ ต้ อ งปฏิ บ ั ติ ต ำมข้ อ ๔ (๓)
แห่งกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๑๗ รถยนต์รบั จ้ำงทีจ่ ดทะเบียนก่อนวันทีก่ ฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ ให้ได้รบั
ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ำมข้อ ๗ (๓) แห่งกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๑๘ บรรดำประกำศ ระเบียบ หรือคำสังใดที
่ ่ออกตำมกฎกระทรวงว่ำด้ วย
รถยนต์รบั จ้ำงบรรทุกคนโดยสำรไม่ เกิน เจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหำนคร
พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎกระทรวงว่ำด้วยรถยนต์รบั จ้ำงบรรทุกคนโดยสำรไม่เกินเจ็ดคนที่
จดทะเบียนในจังหวัดอื่นนอกจำกกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้คงใช้บงั คับต่ อไป
เพียงเท่ำที่ไม่ขดั หรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้จนกว่ำจะมีประกำศ ระเบียบ หรือคำสังตำม
่
กฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พิชติ อัครำทิตย์
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏิบตั ริ ำชกำรแทน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
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หมำยเหตุ :- เหตุ ผ ลในกำรประกำศใช้ก ฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ เป็ น กำรสมควร
ปรับปรุงลักษณะ ขนำด กำลังของเครื่องยนต์ เครื่องอุปกรณ์ และเครื่องหมำยสำหรับ
รถยนต์รบั จ้ำงบรรทุ กคนโดยสำรไม่เกิน เจ็ดคน เพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรให้บริกำร
แก่ประชำชนและมำตรฐำนควำมปลอดภัยในกำรโดยสำรรถยนต์สำธำรณะให้ทนั สมัยและ
สอดคล้องกับสภำพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีกำรนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้กบั
รถยนต์ ร ับ จ้ ำ งเพื่ อ เพิ่ ม ประสิท ธิภ ำพในกำรให้ บ ริ ก ำร กำรควบคุ ม ดู แ ลมำตรฐำน
กำรให้บริกำรและควำมปลอดภัยของคนโดยสำร นอกจำกนี้ เพื่อให้รถยนต์รบั จ้ำงบรรทุก
คนโดยสำรไม่ เกิน เจ็ด คนที่ จ ดทะเบีย นในเขตกรุ ง เทพมหำนคร และในจัง หวัด อื่ น
มี ม ำตรฐำนเดี ย วกั น สมควรรวมกฎเกณฑ์ ท่ี ใ ช้ ก ั บ รถยนต์ ร ับ จ้ ำ งดั ง กล่ ำ วไว้ ใ น
กฎกระทรวงฉบับเดียวกัน จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
กำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถ
ทีใ่ ช้ก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นเชือ้ เพลิง
พ.ศ. ๒๕๕๑
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ (๑๘) แห่งพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ และมำตรำ ๗ (๑)
แห่งพระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็ นกฎหมำยที่มีบทบัญญัติบำงประกำร
เกี่ยวกับกำรจำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกับมำตรำ ๓๒
มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๓๔ มำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
บัญ ญั ติให้ก ระท ำได้โดยอำศัย อ ำนำจตำมบทบัญ ญัติแ ห่ งกฎหมำย รัฐมนตรีว่ ำกำร
กระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๑๘๔ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วนั ประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
“ก๊ ำ ซปิ โตรเลีย มเหลว” (Liquefied Petroleum Gas (LPG)) หมำยควำมว่ ำ
ก๊ำซไฮโดรคำร์บอนเหลวซึง่ ประกอบด้วย โปรเปน โปรพีนหรือโปรปิ ลนี นอร์มลั บิวเทน
ไอโซบิว เทน ไอโซบิว ทีลีน บิว ทีน หรือ บิว ทิลีน หรือ อีเทนอย่ ำ งใดอย่ ำ งหนึ่ ง หรือ
หลำยอย่ำงผสมกัน
“ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ ” หมำยควำมว่ำ ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ ท่ีใช้
ติดตัง้ ในรถทีใ่ ช้ก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นเชือ้ เพลิง
“ผูต้ ดิ ตัง้ ” หมำยควำมว่ำ ผูต้ ดิ ตัง้ ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
“ผูต้ รวจและทดสอบ” หมำยควำมว่ำ ผูต้ รวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
และกำรติดตัง้ ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
๑๘๔

รำชกิจจำนุ เบกษำ เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๙๕ ก/หน้ำ ๑๐/๒๒ สิงหำคม ๒๕๕๑
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ข้อ ๔ รถทีใ่ ช้ก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นเชือ้ เพลิง ต้องมีส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
ดังต่อไปนี้
(๑) ถังหรือภำชนะบรรจุก๊ำซปิ โตรเลียมเหลว (cylinder or container)
(๒) ลิน้ บรรจุ (filling valve)
(๓) ลิน้ ระบำยควำมดัน (pressure relief valve)
(๔) ลิน้ กันกลับ (check valve or non return valve)
(๕) ลิน้ เปิ ดปิ ด (shut-off valve)
(๖) อุปกรณ์วดั ระดับก๊ำซเหลว (level indicator or fixed liquid level gauge)
(๗) อุปกรณ์ป้องกันกำรบรรจุเกิน (overfill protection device)
(๘) อุปกรณ์ระบำยควำมดัน (pressure relief device)
(๙) อุปกรณ์ควบคุมกำรเปิ ดปิ ดลิ้นระยะไกลพร้อมด้วยลิ้ นป้ องกันกำรไหลเกิน
(remotely controlled service valve with excess flow valve)
(๑๐) อุ ป กรณ์ ท ำไอก๊ ำ ซและปรับ ควำมดัน ก๊ ำ ซ (vaporizer and pressure
regulator)
(๑๑) อุ ป กรณ์ ฉี ด ก๊ ำ ซ จ่ ำ ยก๊ ำ ซ หรือ ผสมก๊ ำ ซ (injector or gas injection
device or gas mixing piece)
(๑๒) อุปกรณ์รบั เติมก๊ำซ (filling unit or receptacle)
(๑๓) ตัวกรองก๊ำซ (filter)
(๑๔) ท่อนำก๊ำซ (fuel line)
(๑๕) ข้อต่อ (fitting)
(๑๖) เรือ นกัก ก๊ ำ ซ (gas tight housing) ส ำหรับ กรณี ท่ีมีก ำรติ ด ตัง้ ถัง หรือ
ภำชนะบรรจุก๊ำซในห้องผูโ้ ดยสำร ห้องผูข้ บั รถ หรือทีซ่ ง่ึ อำกำศถ่ำยเทไม่สะดวก
(๑๗) ท่อระบำยก๊ำซ (ventilation hose) สำหรับกรณีทม่ี กี ำรติดตัง้ เรือนกักก๊ำซ
หรือข้อต่อสำหรับท่อนำก๊ำซในห้องผูโ้ ดยสำร ห้องผูข้ บั รถ หรือทีซ่ ง่ึ อำกำศถ่ำยเทไม่สะดวก
ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ ตำมวรรคหนึ่งต้องเป็ นไปตำมมำตรฐำนที่อธิบ ดี
ประกำศกำหนด
ข้อ ๕ ในกรณี ท่ีมีก ำรติด ตัง้ ส่วนควบและเครื่อ งอุ ป กรณ์ ด ังต่ อไปนี้ เพิ่ม เติม
นอกจำกทีก่ ำหนดตำมข้อ ๔ ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์นนั ้ ต้องเป็ นไปตำมมำตรฐำนที่
อธิบดีประกำศกำหนด
(๑) อุปกรณ์ตรวจวัดควำมดันหรืออุณหภูมิ (pressure or temperature sensor/
indicator)
๓๔๙
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(๒) อุปกรณ์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ (electronic control unit)
(๓) อุปกรณ์ระบบกำรเลือกเชือ้ เพลิง (fuel selection system)
(๔) ปั ม๊ ก๊ำซ (fuel pump)
(๕) ข้อต่อบริกำร (service coupling)
(๖) อุปกรณ์เกีย่ วกับระบบกำรทำงำนและควำมปลอดภัยอื่น ๆ
ข้อ ๖ กำรติดตัง้ ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ตำมข้อ ๔ และข้อ ๕ ต้องเป็ นไป
ตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรที่อธิบดีประกำศกำหนด และต้องติดตัง้ โดยผู้ติดตัง้ ที่ได้รบั
ควำมเห็นชอบจำกอธิบดีตำมข้อ ๑๐
ข้อ ๗ เมื่อผู้ติดตัง้ ได้ติดตัง้ ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ ตำมข้อ ๔ หรือข้อ ๕
ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้ผู้ติดตัง้ ออกหนังสือรับ รองกำรติดตัง้ ตำมแบบที่อธิบดีประกำศ
กำหนดแก่รถทีผ่ ่ำนกำรติดตัง้
ข้อ ๘ กำรตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ ตำมข้อ ๔ และข้อ ๕
รวมทัง้ กำรตรวจและทดสอบกำรติดตัง้ ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ตำมข้อ ๖ ต้องเป็ นไป
ตำมหลักเกณฑ์ วิธกี ำร เงื่อนไข และระยะเวลำทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด และต้องกระทำ
โดยผูต้ รวจและทดสอบทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นชอบจำกอธิบดีตำมข้อ ๑๐
ข้อ ๙ เมื่อผูต้ รวจและทดสอบได้ตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
รวมทัง้ กำรติดตัง้ ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ แล้วเห็นว่ำ ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
รวมทัง้ กำรติดตัง้ ถูกต้องและเป็ นไปตำมมำตรฐำน ให้ผู้ตรวจและทดสอบออกหนังสือ
รับรองกำรตรวจและทดสอบตำมแบบทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนดแก่ร ถทีผ่ ่ำนกำรตรวจและ
ทดสอบ
ข้อ ๑๐ ผู้ติดตัง้ และผู้ตรวจและทดสอบต้องได้รบั ควำมเห็นชอบเป็ นหนังสือ
จำกอธิบดี
หลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขในกำรให้ควำมเห็นชอบและกำรยกเลิกกำรให้
ควำมเห็นชอบกำรเป็ นผูต้ ดิ ตัง้ หรือผูต้ รวจและทดสอบ ให้เป็ นไปตำมทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
หนังสือให้ควำมเห็นชอบกำรเป็ นผูต้ ดิ ตัง้ หรือผูต้ รวจและทดสอบตำมวรรคหนึ่ง
ให้มอี ำยุสำมปี นบั แต่วนั ทีอ่ อกหนังสือ

๓๕๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ข้อ ๑๑ เจ้ำของรถหรือผูค้ รอบครองรถต้องติดหรือแสดงเครื่องหมำยแสดงกำรใช้
ก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวทีร่ ถทีผ่ ่ำนกำรตรวจและทดสอบตำมข้อ ๙
ลักษณะของเครื่องหมำยแสดงกำรใช้ก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวและวิธกี ำรติดหรือ
แสดงเครื่องหมำยแสดงกำรใช้ก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตำมทีอ่ ธิบดี
ประกำศกำหนด
ข้อ ๑๒ ภำยในระยะเวลำหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ทีก่ ฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ
ให้ผตู้ ดิ ตัง้ ทีย่ งั ไม่ได้รบั ควำมเห็นชอบตำมข้อ ๑๐ ยังคงติดตัง้ ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
ต่อไปได้เท่ำทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ และมิให้นำควำมในข้อ ๗ มำใช้บงั คับ
ข้ อ ๑๓ ผู้ ต รวจและทดสอบที่ ไ ด้ ร ับ ควำมเห็ น ชอบจำกอธิบ ดี ก่ อ นวั น ที่
กฎกระทรวงนี้ ใช้บ ัง คับ ให้ถือ ว่ำ เป็ น ผู้ต รวจและทดสอบที่ได้รบั ควำมเห็น ชอบตำม
กฎกระทรวงนี้ต่อไปจนครบสำมปี นบั แต่วนั ทีไ่ ด้รบั ควำมเห็นชอบ
ข้ อ ๑๔ รถที่ ไ ด้ ติ ด ตั ้ง ส่ ว นควบและเครื่ อ งอุ ป กรณ์ ตำมข้ อ ก ำหนดใน
กฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตำมควำมในพระรำชบัญ ญั ติรถยนต์
พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่ อนวัน ที่กฎกระทรวงนี้ ใช้บ ังคับ ให้ถือว่ำเป็ น รถที่ติดตัง้ ส่วนควบและ
เครื่องอุปกรณ์ถูกต้องตำมกฎกระทรวงนี้ และให้ใช้รถนัน้ ได้ต่อไป แต่ต้องนำรถเข้ำตรวจ
และทดสอบตำมหลักเกณฑ์ วิธกี ำร เงื่อนไข และระยะเวลำทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
ข้อ ๑๕ บรรดำประกำศหรือระเบียบทีก่ ำหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับส่วนควบและ
เครื่องอุปกรณ์ของรถทีใ่ ช้ก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นเชือ้ เพลิงให้คงใช้บงั คับได้ต่อไปเพียง
เท่ำทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ จนกว่ำจะมีประกำศหรือระเบียบตำมกฎกระทรวงนี้
ใช้บงั คับ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ทรงศักดิ ์ ทองศรี
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏิบตั ริ ำชกำรแทน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
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หมำยเหตุ :- เหตุ ผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่ องจำกกฎกระทรวง
ฉบับ ที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตำมควำมในพระรำชบัญ ญั ติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
ที่ก ำหนดส่ว นควบและเครื่อ งอุป กรณ์ ข องรถที่ใช้ก๊ ำซปิ โตรเลีย มเหลวเป็ น เชื้อ เพลิง
ได้ใช้บงั คับมำเป็ นเวลำนำน ทำให้บทบัญญัตเิ กีย่ วกับส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถ
ที่ใช้ก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นเชื้อเพลิงที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่ำวยังไม่เพียงพอ
และไม่ สอดคล้องกับส่วนควบและเครื่องอุ ปกรณ์ ท่ีไ ด้ร ับกำรพัฒนำขึ้น สมควรปรับปรุ ง
กำรกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ มำตรฐำนเกี่ยวกับส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
และกำรติดตัง้ และกำรตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่อ งอุป กรณ์ ดงั กล่ำวเสียใหม่
รวมทัง้ ปรับปรุงข้อกำหนดให้ผตู้ ดิ ตัง้ และผูต้ รวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
ดัง กล่ ำ วต้ อ งได้ ร ับ ควำมเห็น ชอบจำกกรมกำรขนส่ งทำงบกทุ ก สำมปี เพื่ อให้ รถที่ ใช้
ก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นเชือ้ เพลิงได้รบั กำรติดตัง้ และกำรตรวจและทดสอบทีม่ มี ำตรฐำน
มำกยิง่ ขึน้ จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
กำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถ
พ.ศ. ๒๕๕๑
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ (๒) และ (๑๘) แห่งพระรำชบัญญัตริ ถยนต์
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
และมำตรำ ๗ (๑) แห่ ง พระรำชบัญ ญั ติ ร ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ อัน เป็ น กฎหมำยที่มี
บทบัญ ญัติบ ำงประกำรเกี่ยวกับกำรจำกัด สิทธิและเสรีภ ำพของบุ คคล ซึ่งมำตรำ ๒๙
ประกอบกับ มำตรำ ๓๒ มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๓๔ มำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๓ ของ
รัฐธรรมนู ญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัตใิ ห้กระทำได้โดยอำศัยอำนำจตำมบทบัญญัติ
แห่งกฎหมำย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๑๘๕ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
(๓) กฎกระทรวงกำหนดให้กระจกกันลมและส่วนประกอบของตัวถังรถยนต์ท่ี
เป็ นกระจกต้องเป็ นกระจกนิรภัย พ.ศ. ๒๕๔๕
(๔) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๑ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
(๕) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
(๖) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒

๑๘๕

รำชกิจจำนุ เบกษำ เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๑๓๐ ก/หน้ำ ๔/๑๖ ธันวำคม ๒๕๕๑
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ข้อ ๓ รถยนต์รบั จ้ำงระหว่ำงจังหวัด รถยนต์รบั จ้ำง รถยนต์ส่ลี ้อเล็กรับจ้ำง
รถยนต์บริกำร และรถยนต์สว่ นบุคคล ต้องมีและใช้สว่ นควบและเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถ
อย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) โครงสร้ำงและตัวถัง ทีม่ คี วำมมันคงแข็
่
งแรง ปลอดภัย และสำมำรถรองรับ
กำรทำงำนของรถขณะทีม่ นี ้ำหนักเต็มอัตรำบรรทุกได้ในทุกสภำพกำรใช้งำน
(๒) เครื่อ งก ำเนิ ด พลัง งำน สำมำรถขับ เคลื่อนรถขณะที่มีน้ ำหนั ก เต็ม อัต รำ
บรรทุกด้วยควำมเร็วทีเ่ หมำะสมในสภำพกำรใช้งำนตำมปกติ
(๓) ระบบส่งกำลัง สำมำรถส่งกำลังรถขณะทีม่ นี ้ำหนักเต็มอัตรำบรรทุกได้อย่ำง
เหมำะสมและปลอดภัย
(๔) ระบบบังคับเลีย้ ว สำมำรถบังคับรถได้อย่ำงคล่องตัว สะดวก และปลอดภัย
(๕) ระบบห้ำมล้อ
(ก) ระบบห้ำมล้อหลัก สำมำรถลดควำมเร็วหรือหยุดรถทีว่ งิ่ อยู่ให้หยุดนิ่งได้
อย่ำงปลอดภัย ติดตัง้ ในตำแหน่ งทีผ่ ขู้ บั รถสำมำรถใช้กำรได้สะดวก
(ข) ระบบห้ำมล้อขณะจอด สำมำรถทำให้รถหยุดนิ่งในขณะจอดได้
(๖) คัน เร่ง สำมำรถเร่งเครื่องก ำเนิ ด พลังงำนได้อ ย่ำงสมบูรณ์ และปลอดภัย
และมีกลไกหรือระบบควบคุมคันเร่งทีส่ ำมำรถควบคุมคันเร่งให้กลับคืนสูต่ ำแหน่งปกติ
(๗) ระบบรองรับ น้ ำ หนั ก ที่สำมำรถลดแรงสันสะเทื
่
อ น และรองรับ น้ ำหนั ก
ขณะทีม่ นี ้ำหนักเต็มอัตรำบรรทุกได้อย่ำงเหมำะสมและปลอดภัย
(๘) ระบบเชื้อเพลิงหรือ ระบบพลังงำนอื่น สำมำรถเก็บ และส่งเชื้อเพลิงหรือ
พลังงำนอื่นไปยังเครื่องกำเนิดพลังงำนให้สำมำรถขับเคลื่อนรถได้อย่ำงปลอดภัย
(๙) ระบบไฟฟ้ ำ สำมำรถส่งกระแสไฟฟ้ ำไปยังส่วนควบเครื่องอุปกรณ์ทต่ี ้องใช้
กระแสไฟฟ้ ำได้อย่ำงปลอดภัย
(๑๐) ระบบไอเสีย สำหรับรถทีป่ ล่อยไอเสีย
(๑๑) กันชน ติดตัง้ ที่ด้ำนหน้ ำและด้ำนท้ำย ไม่มีส่วนแหลมคม และสำมำรถ
ลดผลกระทบต่อรถเมื่อเกิดกำรชนด้วยควำมเร็วต่ำ
ในกรณีทเ่ี ป็ นรถยนต์นงั ่ ส่วนบุ คคลไม่เกินเจ็ดคน ลักษณะรถนัง่ สองตอน
ท้ำยบรรทุก รถยนต์นัง่ ส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน ลักษณะนัง่ สองแถว หรือรถยนต์บรรทุก
ส่วนบุคคล อำจติดตัง้ กันชนทีด่ ำ้ นหน้ำเพียงอย่ำงเดียวก็ได้
(๑๒) ยำง สำมำรถรองรับน้ำหนักเต็มอัตรำบรรทุกได้อย่ำงเหมำะสมและปลอดภัย
(๑๓) กงล้อ ทำด้วยโลหะหรือวัสดุอ่นื ทีม่ คี วำมแข็งแรงทีส่ ำมำรถรองรับรถขณะทีม่ ี
น้ำหนักเต็มอัตรำบรรทุกได้อย่ำงเหมำะสมและปลอดภัย

๓๕๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(๑๔) บังโคลนทีล่ อ้ ทุกล้อมีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำขนำดของยำงรถ อำจใช้ส่วน
ของตัวถังเป็ นบังโคลนก็ได้
ในกรณีทบ่ี งั โคลนไม่เป็ นไปตำมทีก่ ำหนดต้องติดตัง้ แผ่นบังโคลน
(๑๕) ประตู ทีม่ คี วำมมันคงแข็
่
งแรง ขณะปิ ดต้องป้ องกันผูข้ บั รถและคนโดยสำร
ไม่ให้พลัดตกจำกรถ มีอุปกรณ์ยดึ และล็อคประตูทใ่ี ช้กำรได้ดี
(๑๖) กระจกกัน ลมหน้ ำ และส่ ว นประกอบของตัว ถัง ที่เป็ นกระจกต้ อ งเป็ น
กระจกนิรภัย
(๑๗) อุปกรณ์ลำกจูง ติดตัง้ อยู่ด้ำนหน้ำของรถ เมื่อใช้งำนสำมำรถรองรับแรงดึง
หรือแรงดันได้อย่ำงน้อยครึง่ หนึ่งของน้ำหนักเต็มอัตรำบรรทุก
ในกรณีรถทีใ่ ช้ลำกจูงรถอื่น ต้องติดตัง้ อุปกรณ์ลำกจูงทีด่ ำ้ นท้ำยของรถ
(๑๘) อุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว ง เฉพำะรถที่ใช้ล ำกจูง รถพ่ ว ง ต้ อ งมีอุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว ง
ทีม่ คี วำมมันคงแข็
่
งแรง สำมำรถลำกจูงรถพ่วงขณะทีม่ นี ้ ำหนักเต็มอัตรำบรรทุกได้อย่ำง
ปลอดภัย
(๑๙) อุปกรณ์ปัดและฉีดทำควำมสะอำดกระจกกันลมหน้ำทีใ่ ช้กำรได้ดี สำมำรถ
ปั ดและฉี ด ท ำควำมสะอำดพื้น ที่ก ว้ำงพอที่ผู้ข บั รถสำมำรถมองเห็น สภำพกำรจรำจร
ด้ำนหน้ำรถได้อย่ำงชัดเจน
(๒๐) อุปกรณ์ มองภำพ สำมำรถให้ผู้ขบั รถมองเห็นสภำพกำรจรำจรด้ำนหลัง
และด้ำนข้ำงได้อย่ำงชัดเจน
(๒๑) ทีบ่ งั แดดสำหรับผูข้ บั รถ ไม่มสี ่วนแหลมคม และไม่เป็ นเหตุทก่ี ่ออันตรำย
เมื่อเกิดกำรชนขึน้
(๒๒) แตรสัญญำณชนิดเสียงเดียว ทีด่ งั พอสมควร
(๒๓) มำตรวัดควำมเร็ว ติดตัง้ ในตำแหน่งทีผ่ ขู้ บั รถสำมำรถอ่ำนค่ำควำมเร็วรถ
ได้อย่ำงชัดเจนและถูกต้องในเวลำกลำงวันและกลำงคืน
(๒๔) เข็มขัดนิรภัยและจุดยึดเข็มขัดนิรภัย สำมำรถรัง้ ผู้ขบั รถหรือคนโดยสำร
ให้อ ยู่บ นที่นั ง่ เพื่อ ป้ อ งกัน กำรบำดเจ็บ หรือ ลดอัน ตรำยแก่ ร่ำ งกำยของผู้ข ับ รถหรือ
คนโดยสำรกรณีทเ่ี กิดกำรชน
(๒๕) เครื่องหมำยหรือสัญญำณแสดงกำรทำงำนของส่วนควบ เครื่องอุปกรณ์
หรือระบบกำรทำงำนของรถ
(๒๖) ทีน่ งผู
ั ่ ข้ บั รถและคนโดยสำร ติดตัง้ อย่ำงมันคงแข็
่
งแรง
(๒๗) พนักพิงศีรษะ ที่สำมำรถจำกัดกำรเคลื่อนที่ของศีรษะไปด้ำนหลังเมื่อ
เกิดกำรชน เพื่อป้ องกันกำรบำดเจ็บหรือลดอันตรำยแก่ร่ำงกำย
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(๒๘) อุปกรณ์สอ่ งสว่ำงและอุปกรณ์แสงสัญญำณ ดังต่อไปนี้
(ก) โคมไฟแสงพุ่ งไกล แสงขำวหรือเหลืองอ่อน มีทิศทำงส่องสว่ำงไป
ด้ำนหน้ำ
(ข) โคมไฟแสงพุ่ ง ต่ ำ แสงขำวหรือเหลือ งอ่ อ น มีทิศ ทำงส่องสว่ ำงไป
ด้ำนหน้ำ
(ค) โคมไฟเลีย้ ว แสงสัญญำณกะพริบสีอำพัน
(ง) โคมไฟข้ำงรถ สำหรับรถทีม่ คี วำมยำวเกินกว่ำหกเมตร แสงสัญญำณ
สีอำพัน มีทศิ ทำงส่องสว่ำงไปด้ำนข้ำง
โคมไฟข้ำงรถดวงทีอ่ ยู่ทำ้ ยสุดอำจเป็ นแสงสัญญำณสีอำพันหรือสีแดงก็ได้
หำกกะพริบต้องให้แสงสัญญำณสีอำพันเท่ำนัน้
(จ) แสงสัญ ญำณเตือนอันตรำย มีระบบควบคุมที่แยกจำกโคมไฟเลี้ยว
และเมื่อให้สญ
ั ญำณเตือนอันตรำยโคมไฟเลีย้ วทุกดวงต้องกะพริบพร้อมกัน
(ฉ) โคมไฟแสดงตำแหน่ งด้ำนหน้ำ แสงขำวหรือเหลือง มีทศิ ทำงส่องสว่ำง
ไปด้ำนหน้ำ
(ช) โคมไฟแสดงตำแหน่งด้ำนท้ำย แสงแดง มีทศิ ทำงส่องสว่ำงไปด้ำนหลัง
(ซ) โคมไฟหยุด แสงแดง มีทศิ ทำงส่องสว่ำงไปด้ำนหลัง
(ฌ) โคมไฟถอยหลัง แสงขำว มีทศิ ทำงส่องสว่ำงไปด้ำนหลังหรือด้ำนข้ำง
(ญ) โคมไฟส่องแผ่นป้ ำยทะเบียนด้ำนท้ำย แสงขำว
(ฎ) โคมไฟภำยในรถ แสงขำว ให้แสงสว่ำงพอสมควร
(ฏ) โคมไฟแสดงควำมกว้ำงและควำมสูงของรถ สำหรับรถทีม่ คี วำมกว้ำง
เกินกว่ำสองร้อยสิบเซนติเมตร แสงขำว
(ฐ) อุปกรณ์ สะท้อนแสง ที่สำมำรถสะท้อนแสงให้เห็นได้อย่ำงชัดเจนใน
เวลำกลำงคืน
ข้อ ๔ รถยนต์รบั จ้ำงสำมล้อและรถยนต์สำมล้อส่วนบุคคล ต้องมีและใช้สว่ นควบ
และเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ตำมข้อ ๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙)
(๑๐) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๖) (๑๙) (๒๐) (๒๒) (๒๓) (๒๕) และ (๒๖)
(๒) กันชน ติดตัง้ ทีด่ ำ้ นท้ำย ไม่มสี ว่ นแหลมคมและสำมำรถลดผลกระทบทีเ่ กิด
ขึน้ กับรถเมื่อเกิดกำรชนด้วยควำมเร็วต่ำ อำจติดตัง้ กันชนทีด่ ำ้ นหน้ำก็ได้
(๓) อุปกรณ์สอ่ งสว่ำงและอุปกรณ์แสงสัญญำณตำมข้อ ๓ (๒๘) (ก) (ข) (ค) (จ)
(ฉ) (ช) (ซ) (ฌ) (ญ) (ฎ) และ (ฐ)
๓๕๖
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ข้อ ๕ รถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ ต้องมีและใช้
ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ตำมข้อ ๓ (๑) (๒) (๔) (๖) (๗) (๘) (๑๐) (๑๒)
(๑๓) (๑๔) (๒๐) (๒๒) (๒๓) (๒๕) และ (๒๖)
(๒) ระบบส่งกำลัง สำมำรถส่งกำลังรถขณะทีม่ นี ้ ำหนักเต็มอัตรำบรรทุกได้อย่ำง
เหมำะสมและปลอดภัย และมีอุปกรณ์ป้องกันผูข้ บั รถและคนโดยสำรไม่ ให้ได้รบั อันตรำย
จำกกำรทำงำน เช่น ฝำครอบโซ่ หรือบังโซ่ เป็ นต้น
(๓) ระบบห้ำมล้อ สำมำรถลดควำมเร็วหรือหยุดรถที่วงิ่ อยู่ ให้หยุดนิ่งได้อย่ำง
ปลอดภัย ติดตัง้ ในตำแหน่งทีผ่ ขู้ บั รถสำมำรถใช้กำรได้สะดวก
(๔) อุปกรณ์จบั ยึดสำหรับคนโดยสำร ติดตัง้ ในตำแหน่ งที่คนโดยสำรใช้กำรได้
สะดวกและปลอดภัย
(๕) ขำตัง้ สำมำรถรองรับน้ ำหนักของรถและทำให้รถตัง้ อยู่กบั พืน้ รำบขณะจอด
ได้อย่ำงปลอดภัย สำมำรถพับเก็บไปด้ำนหลังของรถ โดยไม่เป็ นอุปสรรคต่อกำรใช้งำน
ตำมปกติ เว้นแต่รถจักรยำนยนต์ทม่ี พี ่วงข้ำง
(๖) ที่พกั เท้ำ ติดตัง้ อยู่ด้ำนซ้ำยและด้ำนขวำของรถ สำมำรถให้ผู้ขบั รถและ
คนโดยสำรวำงเท้ำได้อย่ำงสะดวกและปลอดภัย
(๗) อุปกรณ์ส่องสว่ำงและอุปกรณ์แสงสัญญำณตำมข้อ ๓ (๒๘) (ก) (ข) (ค) (ช)
(ซ) (ญ) และ (ฐ)
ข้อ ๖ รถพ่ วงของรถจัก รยำนยนต์ต้องมีและใช้ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
สำหรับรถอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) จุดต่ อพ่ วง ที่มีควำมมันคงแข็
่
งแรง สำมำรถยึดพ่วงข้ำงรถจักรยำนยนต์
ขณะทีม่ นี ้ำหนักเต็มอัตรำบรรทุกได้อย่ำงมันคงและปลอดภั
่
ย
(๒) ระบบห้ำมล้อ สำมำรถลดควำมเร็วหรือหยุดรถที่วงิ่ อยู่ให้หยุด นิ่งได้อย่ำง
ปลอดภัย
กรณี ท่ีระบบห้ำมล้อของรถจักรยำนยนต์สำมำรถลดควำมเร็วหรือ หยุ ด
รถจักรยำนยนต์ ท่มี ีรถพ่วงข้ำงให้หยุดนิ่งอย่ำงปลอดภัย รถพ่วงข้ำงอำจไม่ต้องติดตัง้
ระบบห้ำมล้อก็ได้
(๓) อุปกรณ์สอ่ งสว่ำงและอุปกรณ์แสงสัญญำณตำมข้อ ๓ (๒๘) (ฉ) และ (ฐ)
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ข้อ ๗ รถพ่วงต้อ งมีและใช้ส่ว นควบและเครื่องอุป กรณ์ สำหรับรถอย่ำงน้ อ ย
ดังต่อไปนี้
(๑) ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ตำมข้อ ๓ (๑) (๗) (๙) (๑๒) (๑๓) และ (๑๔)
(๒) อุปกรณ์ ต่อพ่วง ที่มีควำมมันคงแข็
่
งแรง สำมำรถลำกจูงรถพ่ วงขณะที่มี
น้ำหนักเต็มอัตรำบรรทุกได้อย่ำงปลอดภัย
(๓) ระบบห้ำมล้อ สำหรับรถพ่วงทีม่ นี ้ำหนักเกินกว่ำเจ็ดร้อยห้ำสิบกิโลกรัม
(ก) ระบบห้ำมล้อหลัก สำมำรถลดควำมเร็วหรือหยุดรถทีว่ งิ่ อยู่ให้หยุดนิ่งได้
อย่ำงปลอดภัย ติดตัง้ ในตำแหน่งทีผ่ ขู้ บั รถสำมำรถใช้กำรได้สะดวก
(ข) ระบบห้ำมล้อขณะจอด สำมำรถทำให้รถหยุดนิ่งในขณะจอดได้
(ค) ระบบห้ำมล้อฉุกเฉิน สำมำรถลดควำมเร็วหรือหยุดรถทีว่ งิ่ อยู่ให้หยุดนิ่ง
ได้อย่ำงปลอดภัย เมื่อรถพ่วงหลุดจำกกำรต่อพ่วง
(๔) กันชน ติดตัง้ ทีด่ ำ้ นท้ำย ไม่มสี ว่ นแหลมคมและไม่เป็ นเหตุทก่ี ่ออันตรำยเมื่อ
เกิดกำรชนขึน้
(๕) อุปกรณ์ ป้องกันอันตรำยต่อกำรชนด้ำนท้ำยและด้ำนข้ำง ติดตัง้ ให้สูงจำก
พื้นรำบไม่เกินห้ำสิบห้ำเซนติเมตร ในกรณีท่ขี อบล่ำงสุดของรถสูงจำกพื้นรำบไม่เกิน
ห้ำ สิบ ห้ำ เซนติเ มตร อำจไม่ต้องติดตัง้ อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยต่อกำรชนด้ำนท้ำยและ
ด้ำนข้ำงก็ได้
(๖) อุปกรณ์สอ่ งสว่ำงและอุปกรณ์แสงสัญญำณ ดังต่อไปนี้
(ก) อุปกรณ์ส่องสว่ำงและอุปกรณ์แสงสัญญำณตำมข้อ ๓ (๒๘) (ค) (ง) (จ)
(ฉ) (ช) (ซ) (ญ) และ (ฐ)
(ข) โคมไฟถอยหลัง สำหรับรถพ่วงทีม่ นี ้ำหนักเกินกว่ำเจ็ดร้อยห้ำสิบกิโลกรัม
ข้อ ๘ รถบดถนนต้องมีและใช้ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ ตำมควำมจำเป็ น
ในกำรใช้งำนและควำมปลอดภัยตำมทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
ข้อ ๙ รถแทรกเตอร์ต้องมีและใช้ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ตำมควำมจำเป็ น
ในกำรใช้งำนและควำมปลอดภัยตำมทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
สำหรับรถแทรกเตอร์ท่เี ป็ นรถยนต์สำหรับลำกจูงซึ่งมิได้ใช้ประกอบกำรขนส่ง
ส่วนบุคคลตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบกต้องมีและใช้สว่ นควบและเครื่องอุปกรณ์
ตำมทีก่ ำหนดไว้ในข้อ ๓
ข้อ ๑๐ รถตำมข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ อำจมีและใช้ส่วนควบและ
เครื่องอุปกรณ์อ่นื อันจำเป็ นสำหรับรถตำมทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
๓๕๘
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ข้อ ๑๑ กำรกำหนดหลัก เกณฑ์เกี่ย วกับ คุ ณ สมบัติ คุ ณ ลัก ษณะ สมรรถนะ
ระบบกำรท ำงำน ประสิท ธิภ ำพกำรท ำงำน กำรติด ตัง้ ประเภท ขนำด หรือ จ ำนวน
ของส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถให้เป็ นไปตำมทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
ข้อ ๑๒ เพื่อให้ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์เกิดควำมปลอดภัยสำหรับกำรใช้งำน
และสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล ให้อธิบดีมอี ำนำจออกประกำศให้ส่วนควบหรือเครื่อง
อุ ป กรณ์ ใ ด ๆ ต้ อ งผ่ ำ นกำรรับ รองหรือ ให้ ค วำมเห็ น ชอบตำมหลัก เกณฑ์ วิธีก ำร
และเงื่อนไขทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนดได้
ข้อ ๑๓ ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถ ต้องไม่ปล่อยมลพิษทำงอำกำศ
มลพิษทำงเสียงหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ ำเกินหลักเกณฑ์ทอ่ี ธิบดีประกำศกำหนด
ข้อ ๑๔ สำหรับรถตำมข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ทีม่ สี ่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
แตกต่ ำงไปจำกที่ก ำหนดในกฎกระทรวงนี้ หำกเห็น ว่ ำรถมีค วำมมัน่ คงแข็งแรงและ
มีควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน อธิบดีอำจให้ควำมเห็นชอบได้ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร
และเงื่อนไขทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
ข้อ ๑๕ รถตำมข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ ที่นำไปใช้
สำหรับ กำรขนส่งระหว่ำงประเทศจะต้องมีสภำพ ส่ว นควบและเครื่องอุ ปกรณ์ ข องรถ
ตำมที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ เว้นแต่ จะมีอนุ สญ
ั ญำหรือควำมตกลงระหว่ำงประเทศ
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับกำรขนส่งกำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่น ทัง้ นี้ ตำมทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
ข้ อ ๑๖ กฎกระทรวงนี้ มิ ใ ห้ ใ ช้ บ ั ง คั บ กั บ รถที่ จ ดทะเบี ย นไว้ ก่ อ นวั น ที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ
คำขอใดทีไ่ ด้ย่นื ไว้ก่อนวันทีก่ ฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ และยังอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ให้ถอื ว่ำคำขอนัน้ เป็ นคำขอตำมกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม
รถทีจ่ ดทะเบียนไว้ก่อนวันทีก่ ฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ หำกมีกำรเปลีย่ นแปลงส่วนควบ
หรือ เครื่อ งอุ ป กรณ์ แ ตกต่ ำ งไปจำกที่จ ดทะเบีย นไว้ ให้น ำยทะเบีย นตรวจสภำพรถ
ตำมหลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงกำหนดให้กระจก
กันลมและส่วนประกอบของตัวถังรถยนต์ทเ่ี ป็ นกระจกต้องเป็ นกระจกนิรภัย พ.ศ. ๒๕๔๕
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ข้อ ๑๗ บรรดำประกำศและระเบีย บที่อ อกตำมกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๒๒
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวง
กำหนดให้กระจกกันลมและส่วนประกอบของตัวถังรถยนต์ท่เี ป็ นกระจกต้องเป็ นกระจก
นิรภัย พ.ศ. ๒๕๔๕ ทีใ่ ช้อยู่ในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ ให้คงใช้บงั คับได้ต่อไปเท่ำที่
ไม่ขดั หรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ จนกว่ำจะมีประกำศหรือระเบียบตำมกฎกระทรวงนี้ขน้ึ
ใช้บงั คับ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๑
โสภณ ซำรัมย์
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏิบตั ริ ำชกำรแทน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจำกบทบัญญัติเกี่ยวกับ
ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถตำมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตำม
ควำมในพระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงกำหนดให้กระจกกันลม
และส่วนประกอบของตัวถังรถยนต์ทเ่ี ป็ นกระจกต้องเป็ นกระจกนิรภัย พ.ศ. ๒๕๔๕ ใช้บงั คับ
มำเป็ น เวลำนำน รวมทัง้ ไม่เพียงพอและไม่ สอดคล้องกับ ส่วนควบและเครื่องอุป กรณ์
สำหรับรถทีไ่ ด้รบั กำรพัฒนำขึน้ ดังนัน้ เพื่อให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลและรองรับ
เทคโนโลยีด้ำนวิศวกรรมและกำรผลิต ยำนยนต์ท่เี ปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว สมควร
ปรับปรุงกำรกำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ สำหรับรถประเภทต่ำง ๆ และกำหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติ ลักษณะ สมรรถนะ และระบบกำรทำงำนของส่วนควบ
และเครื่องอุปกรณ์ให้มมี ำตรฐำนมำกยิง่ ขึน้ จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์กำรเพิกถอนทะเบียนรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ
พ.ศ. ๒๕๖๐
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ วรรคหนึ่ง (๑๘) แห่งพระรำชบัญญัติรถยนต์
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัต ิรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
และมำตรำ ๒๓/๑ วรรคสี่ แห่งพระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๑๘๖ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบ วันนับแต่วนั ประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิก กฎกระทรวงก ำหนดหลัก เกณฑ์ ก ำรเพิ ก ถอนทะเบี ย น
รถจักรยำนยนต์สำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรประจำจังหวัดหรือคณะอนุ กรรมกำร
ประจำท้องที่
ข้อ ๔ ในกรณีทเ่ี จ้ำของหรือผู้ครอบครองรถจักรยำนยนต์สำธำรณะผูใ้ ดกระทำกำร
หรือมีเหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ ให้นำยทะเบียนในเขตพื้นที่ควำมรับผิดชอบที่มี
สถำนที่รอรับ คนโดยสำรของผู้นั น้ ตัง้ อยู่ มีอำนำจเพิก ถอนทะเบีย นรถจัก รยำนยนต์
สำธำรณะของผูน้ นั ้ ได้
(๑) ถูกเพิกถอนใบอนุญำตขับรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ
(๒) เสียชีวติ หรือทุพพลภำพจนไม่สำมำรถขับรถจักรยำนยนต์สำธำรณะได้
(๓) ให้หรือยินยอมให้ผอู้ ่นื ขับรถจักรยำนยนต์สำธำรณะของตนเพื่อกำรรับจ้ำง
หรือใช้หมำยเลขประจำตัวคนขับของตน
(๔) ใช้หมำยเลขประจำตัวคนขับไม่ตรงตำมทีค่ ณะกรรมกำรกำหนดให้
(๕) ไม่ขบั รถจักรยำนยนต์สำธำรณะเพื่อกำรรับจ้ำงเกินหกเดือนโดยไม่มเี หตุ
อันสมควร
๑๘๖

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔/ตอนที่ ๒๒ ก/หน้ำ ๑/๒๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐
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(๖) มีพฤติกำรณ์ทเ่ี ชื่อได้ว่ำกระทำกำรอันเป็ นภัยต่อผูโ้ ดยสำร หรือขัดต่อควำม
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน
ข้อ ๕ ในกรณีท่เี จ้ำของหรือผู้ครอบครองรถจักรยำนยนต์สำธำรณะผูใ้ ดกระทำกำร
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ ให้คณะกรรมกำรมีหนังสือแจ้งต่อนำยทะเบียนในเขตพืน้ ที่
ควำมรับ ผิด ชอบที่มีสถำนที่รอรับ คนโดยสำรของผู้นั น้ ตัง้ อยู่ เพื่อ พิจำรณำเพิก ถอน
ทะเบียนรถจักรยำนยนต์สำธำรณะของผูน้ นั ้ ได้
(๑) ใช้หนังสือรับรองกำรใช้รถจักรยำนยนต์สำธำรณะปลอม หรือออกโดยผูไ้ ม่มี
อำนำจ เป็ นหลักฐำนประกอบกำรขอจดทะเบียนหรือเปลีย่ นประเภทเป็ นรถจักรยำนยนต์
สำธำรณะ
(๒) ฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ำมมติของคณะกรรมกำรในส่วนทีเ่ กีย่ วกับสถำนที่
รอรับคนโดยสำรเส้นทำง หรือท้องทีใ่ นกำรรับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำร หรือค่ำจ้ำงบรรทุก
คนโดยสำรหรือค่ำบริกำรอื่น
ข้อ ๖ เพื่ อ ประโยชน์ ในกำรเพิ ก ถอนทะเบี ย นรถจัก รยำนยนต์ ส ำธำรณะ
นำยทะเบียนและคณะกรรมกำรจะเชิญบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องมำให้ขอ้ เท็จจริง หรือส่งข้อมูลหรือ
เอกสำรเพื่อประกอบกำรพิจำรณำด้วยก็ได้
ข้อ ๗ กำรแจ้งเหตุ กำรเพิกถอนตำมข้อ ๕ ให้ท ำเป็ นหนังสือและอย่ำงน้ อ ย
ต้องมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) หมำยเลขทะเบียนรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ พร้อมทัง้ หมำยเลขตัวรถคันที่
คณะกรรมกำรมีมติให้เพิกถอน
(๒) ชื่อตัวและชื่อสกุลของเจ้ำของหรือผูค้ รอบครองรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ
คันทีค่ ณะกรรมกำรมีมติให้เพิกถอน
(๓) เหตุแห่งกำรเพิกถอนตำมข้อ ๕ (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี และข้อพิจำรณำ
และมติข องคณะกรรมกำรที่ระบุ ใ ห้น ำยทะเบีย นเพิก ถอนทะเบีย นรถจั ก รยำนยนต์
สำธำรณะตำมเหตุแห่งกำรเพิกถอนนัน้
(๔) ลำยมือชื่อของประธำนกรรมกำร หรือผูซ้ ง่ึ ได้รบั มอบหมำย
(๕) พยำนหลักฐำนอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ข้อ ๘ เมื่อนำยทะเบียนได้รบั หนังสือแจ้งจำกคณะกรรมกำรตำมข้อ ๕ แล้ว
ให้ดำเนินกำรตรวจสอบรำยละเอียดในหนังสือแจ้งกับข้อมูลทะเบียนรถจักรยำนยนต์
สำธำรณะของนำยทะเบียน ถ้ำข้อมูลไม่ถูกต้องตรงกันหรือมีพยำนหลักฐำนไม่เพียงพอ
๓๖๓
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แก่กำรพิจำรณำ ให้นำยทะเบียนมีหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมกำรเพื่อตรวจสอบข้อมูลหรือ
ส่งเอกสำรหลักฐำนเพิม่ เติมให้แก่นำยทะเบียนภำยในสำมสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งจำก
นำยทะเบียน ทัง้ นี้ หำกพ้นกำหนดระยะเวลำดังกล่ำวให้ถอื ว่ำคณะกรรมกำรไม่ประสงค์
จะเสนอให้มกี ำรเพิกถอนทะเบียนรถจักรยำนยนต์สำธำรณะนัน้
ข้อ ๙ กำรพิจ ำรณำเพิก ถอนทะเบีย นรถจัก รยำนยนต์ส ำธำรณะ ให้น ำย
ทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้เจ้ำของหรือผูค้ รอบครองรถจักรยำนยนต์สำธำรณะมำรับทรำบ
ข้อ กล่ำ วหำภำยในสิบ ห้ำ วันนับแต่ วนั ที่ได้รบั หนังสือแจ้งจำกนำยทะเบียน ในกำรนี้
เจ้ำของหรือ ผู้ค รอบครองรถจัก รยำนยนต์สำธำรณะมีสิท ธิช้ีแ จงหรือ มีห นัง สือ ชี้แ จง
ข้อ เท็จ จริง แก้ข้อ กล่ ำ วหำต่ อ นำยทะเบีย นได้ภ ำยในสำมสิบ วัน นั บ แต่ ว ัน ที่ร ับ ทรำบ
ข้อกล่ำวหำ
กำรแจ้งข้อกล่ำวหำตำมวรรคหนึ่ง ให้นำยทะเบียนแจ้งมติของคณะกรรมกำร
และพยำนหลักฐำนที่เกี่ยวข้องให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ
ทรำบด้วย
ในกรณี ท่ีเจ้ำของหรือผู้ครอบครองรถจักรยำนยนต์ สำธำรณะไม่ มำรั บ ทรำบ
ข้อกล่ ำวหำหรือ มำรับ ทรำบข้อ กล่ ำ วหำแล้ ว แต่ ไ ม่ ม ำชี้แ จง หรือ ไม่ มีห นั ง สือ ชี้ แ จง
ข้อเท็จ จริงแก้ข้อ กล่ ำวหำภำยในก ำหนดเวลำตำมวรรคหนึ่ ง โดยไม่ มีเหตุ อ ัน สมควร
ให้ถอื ว่ำเจ้ำของหรือผูค้ รอบครองรถจักรยำนยนต์สำธำรณะนัน้ สละสิทธิแก้ขอ้ กล่ำวหำ
ข้อ ๑๐ ในกรณี ท่ีน ำยทะเบีย นพิจ ำรณำแล้วเห็น ว่ำ มีเหตุ อ ัน ควรเพิก ถอน
ตำมข้ อ ๔ หรือ ข้อ ๕ แล้ว แต่ก รณี ให้น ำยทะเบ ยี นมีค ำสั ่งเพ กิ ถอนทะเบ ยี น
รถจักรยำนยนต์สำธำรณะนัน้ แต่หำกเห็นว่ำไม่มเี หตุอนั ควรเพิกถอน ให้นำยทะเบียน
มีคำสังไม่
่ เพิกถอนทะเบียนรถจักรยำนยนต์สำธำรณะนัน้
ในกรณีทนี่ ำยทะเบียนมีคำสั ่งไม่เพิกถอนทะเบียนรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ
ให้ น ำยทะเบี ย นมี ห นั ง สื อ แจ้ ง ให้ ค ณะกรรมกำร และเจ้ ำ ของหรื อ ผู้ ค รอบครอง
รถจักรยำนยนต์สำธำรณะทรำบ
ข้อ ๑๑ ในกรณี ท่ีน ำยทะเบีย นมีค ำสัง่ เพิ ก ถอนทะเบีย นรถจัก รยำนยนต์
สำธำรณะให้นำยทะเบียนดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
(๑) มี ห นั ง สือ แจ้ ง ค ำสั ง่ เพิ ก ถอนทะเบี ย นรถจัก รยำนยนต์ ส ำธำรณะให้
คณะกรรมกำรทรำบ
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(๒) มีหนังสือแจ้งคำสังเพิ
่ กถอนทะเบียนรถจักรยำนยนต์สำธำรณะให้เจ้ำของ
หรือ ผู ้ค รอบครองรถจัก รยำนยนต์สำธำรณะทรำบ พร้อ มทัง้ แจ้งสิท ธิในกำรอุท ธรณ์
กำรยื่นอุทธรณ์ และระยะเวลำในกำรอุทธรณ์
เจ้ำของหรือผู้ค รอบครองรถจักรยำนยนต์สำธำรณะมีสทิ ธิอุทธรณ์ คำสังของ
่
นำยทะเบียน โดยทำเป็ นหนังสือยื่นต่ ออธิบดีภำยในสิบห้ำวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งคำสัง่
ของนำยทะเบียนในหนังสืออุทธรณ์ ให้ระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมำย
ที่อ้ำ งอิงประกอบด้ว ย และให้น ำหลัก เกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อ นไขในกำรอุ ท ธรณ์ ต ำม
กฎหมำยว่ำด้วยวิธปี ฏิบตั ิรำชกำรทำงปกครองมำใช้บงั คับ ทัง้ นี้ กำรอุทธรณ์ ดงั กล่ำว
ไม่ถอื ว่ำเป็ นกำรทุเลำกำรบังคับ
คำสังเพิ
่ กถอนทะเบียนรถจักรยำนยนต์สำธำรณะมีผลให้ภำษีประจำปี สำหรับ
รถจักรยำนยนต์สำธำรณะเป็ นอันระงับไป ในกรณีทย่ี งั มีภำษีประจำปี คำ้ งชำระให้เจ้ำของ
หรือ ผู้ค รอบครองรถจัก รยำนยนต์ สำธำรณะเป็ น ผู้มีห น้ ำ ที่ต้ อ งเสีย ภำษี ท่ีค้ำ งช ำระ
ให้ครบถ้วน
ข้อ ๑๒ เมื่อได้รบั หนังสือแจ้งคำสังเพิ
่ กถอนทะเบียนรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ
ตำมข้อ ๑๑ (๒) ให้เจ้ำของหรือผูค้ รอบครองรถจักรยำนยนต์สำธำรณะมีหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งคืนแผ่นป้ ำยทะเบียนรถจักรยำนยนต์สำธำรณะต่อนำยทะเบียน
(๒) น ำใบคู่ มื อ จดทะเบี ย นรถจั ก รยำนยนต์ ส ำธำรณ ะมำแสดงเพื่ อ ให้
นำยทะเบียนบันทึกหลักฐำนกำรระงับทะเบียนรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ
(๓) เสียภำษีป ระจำปี สำหรับรถจัก รยำนยนต์สำธำรณะที่ค้ำงช ำระพร้อมทัง้
เงินเพิม่ ให้ครบถ้วน
ให้เจ้ำของหรือผูค้ รอบครองรถจักรยำนยนต์สำธำรณะดำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง
(๑) (๒) และ (๓) ภำยในหกสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือแจ้งคำสังเพิ
่ กถอนทะเบียน
รถจักรยำนยนต์สำธำรณะ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
พิชติ อัครำทิตย์
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏิบตั ริ ำชกำรแทน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีก่ ฎกระทรวงกำหนด
หลักเกณฑ์ก ำรเพิก ถอนทะเบียนรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดให้
นำยทะเบีย นเพิก ถอนทะเบีย นรถจัก รยำนยนต์ ส ำธำรณะได้ ต่ อ เมื่อ ได้ ร ับ แจ้ ง จำก
คณะกรรมกำรประจำจังหวัดหรือคณะอนุ กรรมกำรประจำท้องทีเ่ ท่ำนัน้ อันเป็ นเหตุทำให้
กำรควบคุมรถจักรยำนยนต์สำธำรณะในกำรให้บริกำรแก่ผู้โดยสำรไม่อำจดำเนินกำรได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรเพิกถอนทะเบียนรถจักรยำนยนต์
สำธำรณะเสีย ใหม่ โดยให้ น ำยทะเบีย นมีอ ำนำจเพิก ถอนทะเบีย นรถจัก รยำนยนต์
สำธำรณะได้ จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
กำหนดขนำด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ ำยทะเบียนรถ
และกำรแสดงแผ่นป้ ำยทะเบียนรถและเครื่องหมำยแสดงกำรเสียภำษีประจำปี
พ.ศ. ๒๕๕๔
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ (๔) แห่งพระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ และมำตรำ ๑๑
แห่งพระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็ นกฎหมำยที่มีบทบัญญัติบำงประกำร
เกี่ยวกับกำรจำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกับมำตรำ ๓๒
มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๓๔ มำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
บัญ ญั ติให้ก ระท ำได้โดยอำศัย อ ำนำจตำมบทบัญ ญัติแ ห่ งกฎหมำย รัฐมนตรีว่ ำกำร
กระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๑๘๗ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่
วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
(๑) กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ ขนำด และสีของแผ่นป้ ำยทะเบียนรถ พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ ขนำด และสีของแผ่นป้ ำยทะเบียนรถ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๓ แผ่นป้ ำยทะเบียนรถทีน่ ำยทะเบียนออกให้ซง่ึ มีหมำยเลขตรงกับใบคู่มอื
จดทะเบียนรถให้เป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มโดยมีขนำด ลักษณะ และสี ดังต่อไปนี้
(๑) ขนำดและลักษณะ
(ก) แผ่นป้ ำยทะเบียนรถสำหรับรถยนต์รบั จ้ำงระหว่ำงจังหวัด รถยนต์รบั จ้ำง
บรรทุ ก คนโดยสำรไม่ เ กิ น เจ็ด คน รถยนต์ ร ับ จ้ ำ งสำมล้ อ รถยนต์ ส่ีล้ อ เล็ ก รับ จ้ ำ ง
รถยนต์บริกำรธุรกิจ รถยนต์บริกำรทัศนำจร รถยนต์บริกำรให้เช่ำ รถยนต์นงั ่ ส่วนบุคคล
ไม่เกินเจ็ดคน รถยนต์นงส่
ั ่ วนบุคคลเกินเจ็ดคน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล รถยนต์สำมล้อ
ส่วนบุคคล รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และรถใช้งำนเกษตรกรรม
๑) ให้มขี นำดกว้ำง ๑๕ เซนติเมตร ยำว ๓๔ เซนติเมตร ขอบแผ่นป้ ำย
อัดเป็ นรอยดุน ในแผ่นป้ ำยมีเครื่องหมำยเป็ นตัวอักษร ขส อยู่ภำยในวงกลมอัดเป็ นรอยดุน
๑๘๗

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๘/ตอนที่ ๔๕ ก/หน้ำ ๖/๘ มิถุนำยน ๒๕๕๔
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ที่มุ มล่ำงด้ำนขวำของแผ่ นป้ ำยที่สำมำรถมองเห็นได้ชดั เจนด้วยตำเปล่ำตำมขนำดที่
อธิบดีกำหนด
๒) แผ่ น ป้ ำยแบ่ ง ออกเป็ นสองบรรทัด บรรทัด ที่ห นึ่ ง ประกอบด้ ว ย
ตัวอักษรประจำหมวดตัวที่หนึ่ง ตัวอักษรประจำหมวดตัวที่สอง และหมำยเลขทะเบียน
ไม่เกินสีห่ ลัก บรรทัดทีส่ องเป็ นตัวอักษรแสดงชื่อกรุงเทพมหำนครหรือจังหวัดที่จดทะเบียน
เว้นแต่กรณีจดทะเบียนทีอ่ ำเภอเบตง จังหวัดยะลำ ให้ใช้คำว่ำ เบตง ทัง้ นี้ ตัวอักษรให้ใช้
ตัวอักษรไทย และหมำยเลขทะเบียนให้ใช้ตวั เลขอำรบิค และทัง้ ตัวเลขและตัวอักษรให้อดั
เป็ นรอยดุน
๓) ในกรณี ท่ีใช้ตัว อัก ษรประจ ำหมวดตัวที่ห นึ่ งและตัวที่สองจนครบ
ทุกตัวอักษรแล้วในบรรทัดทีห่ นึ่ง ให้เพิม่ ตัวเลขอำรบิคตัง้ แต่ ๑ ถึง ๙ ตำมลำดับ ไว้ดำ้ นหน้ำ
ของตัวอักษรประจำหมวดตัวทีห่ นึ่ง
๔) ตัวเลขและตัวอักษร ให้อดั เป็ นรอยดุน ในกำรนี้ตัวเลขในบรรทัดที่
หนึ่งให้สูงไม่น้อยกว่ำ ๕.๘ เซนติเมตร และกว้ำงไม่น้อยกว่ำ ๓.๑ เซนติเมตร ตัวอักษร
ประจำหมวดในบรรทัดที่หนึ่ง ให้สูงไม่น้อยกว่ำ ๕.๘ เซนติเมตร และกว้ำงไม่น้อยกว่ำ
๓.๘ เซนติเมตร ตัวอักษรในบรรทัดทีส่ อง ให้สงู ไม่น้อยกว่ำ ๒.๑ เซนติเมตร และกว้ำง
ไม่น้อยกว่ำ ๑.๘ เซนติเมตร ทัง้ นี้ เว้นแต่กรณีตวั อักษร ข ง ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฒ ณ ป ฝ
ฟ ศ ษ ส ฬ ฮ สระ วรรณยุกต์ และหมำยเลข ๑ ให้อธิบดีกำหนดควำมสูงและควำมกว้ำง
ของตัวอักษรหรือตัวเลขดังกล่ำว
๕) กำรใช้ตัวเลขนำหน้ำตัวอักษรประจำหมวด ตัวอักษรประจำหมวด
และหมำยเลขทะเบียน ให้เป็ นไปตำมทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
(ข) แผ่ น ป้ ำยท ะเบี ย นรถส ำห รั บ รถจั ก รยำนยนต์ ส่ ว นบุ คคลและ
รถจักรยำนยนต์สำธำรณะ
๑) ให้มขี นำดกว้ำง ๑๗.๒๐ เซนติเมตร ยำว ๒๒ เซนติเมตร ขอบแผ่นป้ ำย
อัดเป็ นรอยดุน ในแผ่น ป้ ำยมีเครื่องหมำยเป็ น ตัวอักษร ขส อยู่ภำยในวงกลมอัดเป็ น
รอยดุนทีม่ ุมบนด้ำนขวำของแผ่นป้ ำยทีส่ ำมำรถมองเห็นได้ชดั เจนด้วยตำเปล่ำตำมขนำด
ทีอ่ ธิบดีกำหนด
๒) แผ่ น ป้ ำ ยแบ่ งออกเป็ นสำมบรรทัด บรรทัด ที่ห นึ่ งประกอบด้ว ย
ตัวเลขอำรบิคตัง้ แต่ ๑ ถึง ๙ ตำมลำดับ ไว้ดำ้ นหน้ำของตัวอักษรประจำหมวดตัวทีห่ นึ่ง
และตัวอักษรประจำหมวดตัวทีส่ อง บรรทัดทีส่ องเป็ นตัวอักษรแสดงชื่อกรุงเทพมหำนคร
หรือจังหวัดทีจ่ ดทะเบียน เว้นแต่กรณีจดทะเบียนทีอ่ ำเภอเบตง จังหวัดยะลำ ให้ใช้คำว่ำ
เบตง บรรทัด ที่ ส ำมเป็ นหมำยเลขทะเบี ย นไม่ เกิน สี่ห ลัก ทัง้ นี้ ตัว อัก ษรให้ ใ ช้ ตั ว
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อัก ษรไทย และตัวเลขและหมำยเลขทะเบีย นให้ใช้ตัวเลขอำรบิค และทัง้ ตัวเลขและ
ตัวอักษรให้อดั เป็ นรอยดุน
๓) ตัว เลขและตัว อัก ษร ในบรรทัด ที่ห นึ่ ง และบรรทัด ที่ส ำม ให้สู ง
ไม่น้อยกว่ำ ๔ เซนติเมตร และกว้ำงไม่น้อยกว่ำ ๓ เซนติเมตร ตัวอักษรในบรรทัดทีส่ อง
ให้สงู ไม่น้อยกว่ำ ๒ เซนติเมตร และกว้ำงไม่น้อยกว่ำ ๑.๓ เซนติเมตร ทัง้ นี้ เว้นแต่กรณี
ตัวอักษร ข ง ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฒ ณ ป ฝ ฟ ศ ษ ส ฬ ฮ สระ วรรณยุกต์ และหมำยเลข ๑
ให้อธิบดีกำหนดควำมสูงและควำมกว้ำงของตัวอักษรหรือตัวเลขดังกล่ำว
๔) กำรใช้ตวั เลขนำหน้ำตัวอักษรประจำหมวด ตัวอักษรประจำหมวด
และหมำยเลขทะเบียน ให้เป็ นไปตำมทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
(ค) แผ่นป้ ำยทะเบียนรถสำหรับรถยนต์ของบุคคลในคณะผูแ้ ทนทำงกำรทูต
รถยนต์ของบุคคลในหน่ วยงำนพิเศษของสถำนทูต รถยนต์ของบุคคลในคณะผูแ้ ทนทำงกงสุล
และรถยนต์ ข องบุ ค คลในองค์ ก ำรระหว่ ำ งประเทศหรือ ทบวงกำรช ำนั ญ พิ เศษแห่ ง
สหประชำชำติซง่ึ ประจำอยู่ในประเทศไทย
๑) ให้มขี นำดกว้ำง ๑๑ เซนติเมตร และยำว ๓๘.๗ เซนติเมตร
๒) แผ่นป้ ำยแบ่งออกเป็ นสำมตอน ตอนซ้ำยแบ่งออกเป็ นสองบรรทัด
บรรทัดที่หนึ่งเป็ นตัวอักษร สูง ๔ เซนติเมตร บรรทัดที่สองเป็ นตัวเลขอำรบิค เป็ นรหัส
แทนชื่อประเทศหรือองค์กำรระหว่ำงประเทศหรือทบวงกำรชำนัญพิเศษแห่งสหประชำชำติ
ซึ่ง ประจ ำอยู่ ใ นประเทศไทยสูง ๔ เซนติ เมตร ตอนกลำงเป็ นขีดตำมทำงยำว กว้ำ ง
๑.๑ เซนติเมตร และยำว ๔ เซนติเมตร เหนือขีดมีเครื่องหมำยเป็ นตัวอักษร ขส อยู่ภำยใน
วงกลมอัดเป็ นรอยดุนทีส่ ำมำรถมองเห็นได้ชดั เจนด้วยตำเปล่ำตำมขนำดทีอ่ ธิบดีกำหนด
ตอนขวำหลังขีดเป็ นหมำยเลขทะเบียนเป็ นตัวเลขอำรบิค สูง ๗.๒ เซนติเมตร หมำยเลข
ทะเบียนให้เริม่ ตัง้ แต่ ๑ ถึง ๙๙๙๙ และทัง้ ตัวเลข ตัวอักษร และขีดตำมทำงยำวให้อดั เป็ น
รอยดุน
๓) กำรใช้ตัวอักษรในบรรทัดที่หนึ่งของตอนซ้ำยของแผ่นป้ ำยให้เป็ น
ดังต่อไปนี้
ก) รถยนต์ของบุคคลในคณะผูแ้ ทนทำงกำรทูต ให้ใช้อกั ษร ท
ข) รถยนต์ของบุคคลในหน่วยงำนพิเศษของสถำนทูต ให้ใช้อกั ษร พ
ค) รถยนต์ของบุคคลในคณะผูแ้ ทนทำงกงสุล ให้ใช้อกั ษร ก
ง) รถยนต์ของบุคคลในองค์กำรระหว่ำงประเทศหรือทบวงกำรชำนัญ
พิเศษแห่งสหประชำชำติซง่ึ ประจำอยู่ในประเทศไทย ให้ใช้อกั ษร อ
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(ง) แผ่ น ป้ ำยทะเบีย นรถส ำหรับ รถจัก รยำนยนต์ ส่ ว นบุ ค คลของบุ ค คล
ในคณะผู้แทนทำงกำรทูต บุคคลในหน่ วยงำนพิเศษของสถำนทูต บุคคลในคณะผู้แทน
ทำงกงสุล และบุคคลในองค์กำรระหว่ำงประเทศหรือทบวงกำรชำนัญพิเศษแห่งสหประชำชำติ
ซึง่ ประจำอยู่ในประเทศไทย ให้มลี กั ษณะเช่นเดียวกับแผ่นป้ ำยทะเบียนรถตำม (ค) เว้นแต่
๑) ให้มขี นำดกว้ำง ๙ เซนติเมตร และยำว ๒๗ เซนติเมตร
๒) ตัวอักษรและตัวเลขในตอนซ้ำยของแผ่นป้ ำย ให้สงู ๓.๕ เซนติเมตร
และกว้ำง ๐.๕ เซนติเมตร หมำยเลขทะเบียนในตอนขวำของแผ่นป้ ำย ให้สูง ๕ เซนติเมตร
และกว้ำง ๐.๕ เซนติเมตร
(๒) สี
(ก) แผ่นป้ ำยทะเบียนรถสำหรับรถยนต์รบั จ้ำงระหว่ำงจังหวัด รถยนต์รบั จ้ำง
บรรทุ ก คนโดยสำรไม่ เกิน เจ็ด คน รถยนต์รบั จ้ำงสำมล้อ และรถยนต์ ส่ลี ้อ เล็ก รับ จ้ำ ง
ให้ พ้ืน แผ่ น ป้ ำ ยใช้สีเหลือ งสะท้ อ นแสง โดยให้ตัว เลขน ำหน้ ำตัว อัก ษรประจ ำหมวด
ตัวอักษรประจำหมวด หมำยเลขทะเบียนตัวอักษรแสดงชื่อกรุงเทพมหำนครหรือจังหวัด
ทีจ่ ดทะเบียน และขอบแผ่นป้ ำยใช้สี ดังต่อไปนี้
๑) รถยนต์รบั จ้ำงระหว่ำงจังหวัดใช้สแี ดง
๒) รถยนต์รบั จ้ำงบรรทุกคนโดยสำรไม่เกินเจ็ดคนใช้สดี ำ
๓) รถยนต์รบั จ้ำงสำมล้อใช้สเี ขียว
๔) รถยนต์สล่ี อ้ เล็กรับจ้ำงใช้สนี ้ำเงิน
(ข) แผ่ น ป้ ำยทะเบี ย นรถส ำหรับ รถยนต์ บ ริก ำรธุ ร กิจ รถยนต์ บ ริก ำร
ทัศนำจร และรถยนต์บริกำรให้เช่ำ ให้พ้นื แผ่นป้ ำยใช้สเี ขียวสะท้อนแสง โดยให้ตวั เลข
นำหน้ำตัวอักษรประจำหมวด ตัวอักษรประจำหมวด หมำยเลขทะเบียน ตัวอักษรแสดง
ชื่อกรุงเทพมหำนครหรือจังหวัดทีจ่ ดทะเบียนและขอบแผ่นป้ ำยใช้สขี ำว
(ค) แผ่นป้ ำยทะเบียนรถสำหรับรถยนต์นงั ่ ส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน รถยนต์นงั ่
ส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล และรถยนต์สำมล้อส่วนบุคคล ให้พ้นื
แผ่ น ป้ ำ ยใช้สีข ำวสะท้อ นแสงโดยให้ตัว เลขน ำหน้ ำ ตัว อัก ษรประจ ำหมวด ตัวอัก ษร
ประจำหมวด หมำยเลขทะเบียน ตัวอักษรแสดงชื่อกรุงเทพมหำนครหรือจังหวัดทีจ่ ดทะเบียน
และขอบแผ่นป้ ำยใช้สี ดังต่อไปนี้
๑) รถยนต์นงส่
ั ่ วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนใช้สดี ำ
๒) รถยนต์นงส่
ั ่ วนบุคคลเกินเจ็ดคนใช้สนี ้ำเงิน
๓) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลใช้สเี ขียว
๔) รถยนต์สำมล้อส่วนบุคคลใช้สแี ดง
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(ง) แผ่ น ป้ ำยทะเบี ย นรถส ำหรับ รถพ่ ว ง รถบดถนน รถแทรกเตอร์
และรถใช้งำนเกษตรกรรม ให้พ้ืน แผ่ น ป้ ำยใช้สสี ้ม สะท้อนแสง โดยให้ตัวเลขน ำหน้ ำ
ตัว อัก ษรประจ ำหมวด ตั วอักษรประจ ำหมวด หมำยเลขทะเบี ยน ตั วอัก ษรแสดงชื่ อ
กรุงเทพมหำนครหรือจังหวัดทีจ่ ดทะเบียน และขอบแผ่นป้ ำยใช้สดี ำ
(จ) แผ่นป้ ำยทะเบียนรถสำหรับรถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคล ให้พน้ื แผ่นป้ ำย
ใช้สขี ำวสะท้อนแสง โดยให้ตวั เลขนำหน้ำตัวอักษรประจำหมวด ตัวอักษรประจำหมวด
หมำยเลขทะเบี ย น ตั ว อัก ษรแสดงชื่อ กรุ ง เทพมหำนครหรือ จัง หวัด ที่ จ ดทะเบีย น
และขอบแผ่นป้ ำยใช้สดี ำ
(ฉ) แผ่นป้ ำยทะเบียนรถสำหรับรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ ให้พน้ื แผ่นป้ ำย
ใช้สเี หลืองสะท้อนแสง โดยให้ตวั เลขนำหน้ำตัวอักษรประจำหมวด ตัวอักษรประจำหมวด
หมำยเลขทะเบี ย นตั ว อัก ษรแสดงชื่ อ กรุ ง เทพมหำนครหรือ จัง หวัด ที่ จ ดทะเบี ย น
และขอบแผ่นป้ ำยใช้สดี ำ
(ช) แผ่น ป้ ำยทะเบียนรถสำหรับรถยนต์ และรถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคล
ของบุคคลในคณะผูแ้ ทนทำงกำรทูต ให้พน้ื แผ่นป้ ำยใช้สขี ำวสะท้อนแสง โดยให้ตวั อักษร
ตัวเลข และขีดใช้สดี ำ
(ซ) แผ่นป้ ำยทะเบียนรถสำหรับรถยนต์ และรถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคล
ของบุคคลในหน่ วยงำนพิเศษของสถำนทูต บุคคลในคณะผู้แทนทำงกงสุล และบุคคล
ในองค์กำรระหว่ำงประเทศหรือทบวงกำรชำนัญพิเศษแห่งสหประชำชำติซง่ึ ประจำอยู่ใน
ประเทศไทย ให้พน้ื แผ่นป้ ำยใช้สฟี ้ ำสะท้อนแสง โดยให้ตวั อักษร ตัวเลข และขีดใช้สขี ำว
เว้นแต่แผ่นป้ ำยทะเบียนรถสำหรับรถยนต์ของเจ้ำพนักงำนกงสุลกิตติมศักดิ ์ ให้พน้ื แผ่นป้ ำย
ใช้สเี ทำสะท้อนแสง โดยให้ตวั อักษร ตัวเลข และขีดใช้สดี ำ
ในกรณีแผ่นป้ ำยทะเบียนรถที่มกี ฎกระทรวงกำหนดหมำยเลขทะเบียนซึง่ เป็ น
ทีต่ ้องกำรหรือเป็ นที่นิยม อธิบดีอำจประกำศกำหนดให้ใช้สพี ้นื แผ่นป้ ำ ย ตัวเลขนำหน้ำ
ตัวอัก ษรประจ ำหมวด ตัวอักษรประจ ำหมวด หมำยเลขทะเบี ยน ตัวอัก ษรแสดงชื่ อ
กรุงเทพมหำนครหรือจังหวัดทีจ่ ดทะเบียนและขอบแผ่นป้ ำยเป็ นประกำรอื่นก็ได้
ข้อ ๔ พื้นแผ่นป้ ำยทะเบียนรถประเภทใดจะมีรูปภำพที่สำมำรถอธิบำยหรือ
มองเห็นควำมหมำยในภำพทีป่ รำกฏเสมือนจริงนัน้ ได้ ให้เป็ นไปตำมทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
ข้อ ๕ แผ่นป้ ำยทะเบียนรถให้ติดตรึง ไว้ในที่ท่เี ห็นได้ง่ำยที่ห น้ำรถหนึ่งแผ่น
และทีท่ ำ้ ยรถหนึ่งแผ่น เว้นแต่รถจักรยำนยนต์หรือรถพ่วงให้ตดิ ตรึงทีท่ ำ้ ยรถหนึ่งแผ่น
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กำรติดตรึงแผ่นป้ ำยต้องไม่กระทำในลักษณะทีว่ สั ดุทย่ี ดึ แผ่นป้ ำ ยนัน้ อำจปิ ดบัง
ทัง้ หมดหรือแต่บำงส่วนของตัวเลขนำหน้ำตัวอักษรประจำหมวด ตัวอักษรประจำหมวด
หมำยเลขทะเบียน ตัวอักษรแสดงชื่อกรุงเทพมหำนครหรือจังหวัดทีจ่ ดทะเบียน โดยต้อง
ไม่นำวัสดุหรือสิง่ อื่นใดไม่ว่ำจะก่อให้เกิดแสงสว่ำงหรือเรืองแสงหรือไม่กต็ ำม มำปิ ด บัง
หรือติดไว้ในบริเวณใกล้เคียงกับแผ่นป้ ำยทะเบียนรถจนไม่สำมำรถมองเห็นทัง้ หมดหรือ
แต่บำงส่วนของตัวเลขหรือตัวอักษรนัน้
ข้อ ๖ เครื่องหมำยแสดงกำรเสียภำษีประจำปี ให้ตดิ ทีด่ ำ้ นในของกระจกกันลม
ด้ำนหน้ำรถโดยหันข้อควำมด้ำนหน้ำของเครื่องหมำยแสดงกำรเสียภำษีประจำปี ออกด้ำน
นอกรถ เว้นแต่รถจักรยำนยนต์ รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์ รถใช้งำนเกษตรกรรม
และรถอื่นตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง ให้ตดิ ในที่ทส่ี ำมำรถมองเห็นข้อควำมด้ำนหน้ำ
ของเครื่องหมำยแสดงกำรเสียภำษีประจำปี ได้ชดั เจน
ข้อ ๗ แผ่นป้ ำยทะเบียนรถที่ใช้ตำมควำมตกลงระหว่ำงประเทศ ให้เป็ นไป
ตำมทีก่ ำหนดในควำมตกลงระหว่ำงประเทศนัน้
ให้ก รมกำรขนส่ ง ทำงบกจัด ให้ มีแ ผ่ น ป้ ำ ยทะเบีย นรถที่ ใ ช้ต ำมควำมตกลง
ระหว่ำงประเทศตำมวรรคหนึ่ง
ในกรณีทม่ี กี ำรนำรถกลับเข้ำมำในรำชอำณำจักร ให้นำแผ่นป้ ำยทะเบียนรถทีใ่ ช้
ตำมควำมตกลงระหว่ำงประเทศออก
ข้อ ๘ บรรดำแผ่ น ป้ ำยทะเบี ย นรถที่ น ำยทะเบี ย นได้ จ ัด ท ำขึ้น ก่ อ นวัน ที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ ให้นำยทะเบียนออกให้แก่รถทีจ่ ดทะเบียนได้ต่อไปจนกว่ำจะครบ
จำนวนทีไ่ ด้จดั ทำขึน้ ไว้
ข้ อ ๙ บรรดำแผ่ น ป้ ำยทะเบี ย นรถที่ น ำยทะเบี ย นออกให้ ไ ว้ ก่ อ นวั น ที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บ ังคับ และที่น ำยทะเบีย นออกให้แก่ รถที่จดทะเบีย นตำมข้อ ๘ แห่ ง
กฎกระทรวงนี้ ให้ใช้ได้ต่อไป
ข้อ ๑๐ ในกรณีท่แี ผ่นป้ ำยทะเบียนรถที่ออกให้ไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้
บังคับ และแผ่ น ป้ ำยทะเบีย นรถที่อ อกตำมข้อ ๘ สูญ หำยหรือ ช ำรุ ด จนท ำให้ไม่ อ ำจ
มองเห็นตัวเลข ตัวอักษร หรือสีบนแผ่นป้ ำยดังกล่ำวได้ชดั เจนด้วยตำเปล่ำ หำกเจ้ำของ
รถได้ขอให้ออกแผ่นป้ ำยทะเบียนรถให้แทนแผ่ นป้ ำยทะเบียนรถที่สูญ หำยหรือชำรุด
ให้นำยทะเบียนออกแผ่นป้ ำยทะเบียนรถให้ใหม่ตำมทีก่ ำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ เว้นแต่
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กรณี แ ผ่ น ป้ ำยทะเบี ย นรถจัก รยำนยนต์ ส่ ว นบุ ค คลและรถจัก รยำนยนต์ ส ำธำรณะ
ให้นำยทะเบียนออกแผ่นป้ ำยทะเบียนรถจักรยำนยนต์ต ำมกฎกระทรวงกำหนดลักษณะ
ขนำด และสีของแผ่นป้ ำยทะเบียนรถ พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
กำรขอออกแผ่นป้ ำยทะเบียนรถตำมวรรคหนึ่ง ให้เจ้ำของรถเสียค่ำธรรมเนียม
ตำมอัตรำทีก่ ฎหมำยกำหนด
ข้อ ๑๑ บรรดำระเบียบ ประกำศ หรือคำสัง่ ที่ออกตำมกฎกระทรวงกำหนด
ลัก ษณะ ขนำด และสีข องแผ่ น ป้ ำยทะเบีย นรถ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แ ก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
ทีใ่ ช้บงั คับอยู่ในวันก่อนวันทีก่ ฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ ให้ยงั คงใช้บงั คับต่อไปได้เพียงเท่ำที่
ไม่ขดั หรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๔
สุชำติ โชคชัยรัตนำกร
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏิบตั ริ ำชกำรแทน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีแ่ ผ่นป้ ำยทะเบียนรถ
ตำมขนำด ลักษณะ และสีทก่ี ำหนดในปั จจุบนั ไม่สำมำรถรองรับกำรจดทะเบียนรถยนต์ท่ี
เพิม่ จำนวนมำกขึน้ ได้ และมีลกั ษณะทีย่ ำกต่อกำรตรวจสอบ สมควรปรับปรุงขนำด ลักษณะ
และสีของแผ่น ป้ ำยทะเบียนรถให้เหมำะสมยิ่งขึ้น เพื่อออกให้สำหรับ รถที่จดทะเบียน
ได้อย่ำงเพียงพอ และกำหนดวิธกี ำรแสดงแผ่นป้ ำยทะเบียนรถและเครื่องหมำยแสดง
กำรเสีย ภำษี ป ระจ ำปี ให้ช ัด เจนเพื่อ ประโยชน์ ในกำรตรวจสอบ จึง จ ำเป็ น ต้ อ งออก
กฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
กำรขอรับใบอนุญำต กำรออกใบอนุญำต และกำรต่ออำยุ
ใบอนุญำตประกอบกำรรับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรแบบพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๖๐
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๑๐) และ
(๑๘) แห่งพระรำชบัญ ญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญ ญัติ
รถยนต์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๕ วรรคหนึ่ง (๑๔) แห่งพระรำชบัญญัตริ ถยนต์
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่ มเติมโดยพระรำชบัญ ญั ติ รถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
มำตรำ ๒๓ วรรคสี่ และมำตรำ ๒๔ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๑๘๘ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกำหนดเก้ำสิบวันนับแต่วนั ประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรขอรับใบอนุ ญำต กำรออกใบอนุ ญำต
กำรต่ ออำยุใบอนุ ญ ำตประกอบกำรรับ จ้ำงบรรทุ กคนโดยสำร และกำรรับ จดทะเบีย น
รถยนต์รบั จ้ำงแบบพิเศษในเขตกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
“รถยนต์รบั จ้ำงแบบพิเศษ” หมำยควำมว่ำ รถยนต์รบั จ้ำงบรรทุกคนโดยสำร
ไม่เกินเจ็ดคนแบบพิเศษ
“ใบอนุ ญำต” หมำยควำมว่ำ ใบอนุ ญำตประกอบกำรรับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำร
โดยใช้รถยนต์รบั จ้ำงแบบพิเศษ
ข้อ ๔ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุ ญำต ให้ ย่ืนค ำขอตำมแบบที่อธิบดีประกำศ
กำหนด พร้อมด้วยเอกสำรและหลักฐำน ดังต่อไปนี้
(๑) บริษทั มหำชนจำกัดหรือบริษทั จำกัด
(ก) หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิตบิ ุคคลทีอ่ อกให้ไว้ไม่เกินหนึ่งปี
(ข) ภำพถ่ำยบัตรประจำตัวประชำชนของกรรมกำรผูม้ อี ำนำจ
(ค) ตัวอย่ำงรอยตรำประทับของผูย้ ่นื คำขอ จำนวนสองตรำ (ถ้ำมี)
๑๘๘

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔/ตอนที่ ๘๑ ก/หน้ำ ๑๖/๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๐
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(ง) ตัวอย่ำงเครื่องหมำยประจำรถทีป่ ระสงค์จะใช้
(จ) หลัก ฐำนแสดงกรรมสิท ธิห์ รือ สิท ธิก ำรใช้ส ถำนที่เก็บ รถยนต์พ ร้อ ม
แผนผังโดยสังเขป แสดงรำยละเอียดของทีต่ งั ้
(ฉ) หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิครอบครองรถตำมกฎหมำย (ถ้ำมี)
(ช) หลักฐำนแสดงสถำนทีพ่ กั รถสำหรับรอให้บริกำร
(๒) สหกรณ์
(ก) สำเนำหรือภำพถ่ำยใบรับจดทะเบียนสหกรณ์
(ข) สำเนำหรือภำพถ่ำยข้อบังคับของสหกรณ์
(ค) ตัวอย่ำงรอยตรำประทับของผูย้ ่นื คำขอ จำนวนสองตรำ (ถ้ำมี)
(ง) ตัวอย่ำงเครื่องหมำยประจำรถทีป่ ระสงค์จะใช้
(จ) หลัก ฐำนแสดงกรรมสิท ธิห์ รือ สิท ธิก ำรใช้ส ถำนที่เก็บ รถยนต์พ ร้อ ม
แผนผังโดยสังเขป แสดงรำยละเอียดของทีต่ งั ้
(ฉ) หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิหรื
์ อสิทธิครอบครองรถตำมกฎหมำย (ถ้ำมี)
(ช) หลักฐำนแสดงสถำนทีพ่ กั รถสำหรับรอให้บริกำร
ข้อ ๕ ในกำรขอรับ ใบอนุ ญ ำต ผู้ ข อรับ ใบอนุ ญ ำตต้ อ งเสนอรำยละเอีย ด
กำรประกอบกำรรับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรตำมทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด ซึง่ อย่ำงน้อยต้อง
ประกอบด้วย
(๑) โครงสร้ำงกำรจัดกำรองค์กร กำรพัฒนำบุคลำกร และมำตรฐำนกำรบริกำร
(๒) จำนวนรถ
(๓) แผนด้ำนกำรซ่อมและบำรุงรักษำรถ
(๔) แผนด้ำนควำมปลอดภัยเกีย่ วกับตัวรถ ผูข้ บั รถ และคนโดยสำร
(๕) แผนด้ำนกำรตลำดและด้ำนกำรเงิน
ข้อ ๖ ผู้ขอรับ ใบอนุ ญ ำตต้อ งไม่เคยเป็ น ผู้ถู กเพิก ถอนใบอนุ ญ ำตหรือไม่ ได้
รับอนุ ญำตให้ต่ออำยุใบอนุ ญำต เว้นแต่ ได้ถูกเพิกถอนใบอนุ ญำตมำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำปี
นับแต่ วนั ที่ถู กเพิกถอนใบอนุ ญ ำต หรือใบอนุ ญ ำตหมดอำยุ ม ำแล้ว ไม่ น้ อยกว่ ำสำมปี
แล้วแต่กรณี
ในกรณีท่ผี ู้ขอรับใบอนุ ญำตเป็ นบริษัทมหำชนจำกัดหรือบริษัท จำกัด หุ้นส่วน
หรือกรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมของบริษัทมหำชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดนัน้ ต้องไม่มี
ลักษณะต้องห้ำมตำมวรรคหนึ่ง หรือเคยเป็ นหุน้ ส่วนหรือกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมของ
บริษัท มหำชนจำกัดหรือบริษัท จำกัดที่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมวรรคหนึ่ งด้วย เว้นแต่
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ได้พ้นกำหนดห้ำปี นั บแต่วนั ที่บริษัทมหำชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดนัน้ ได้ถูกเพิกถอน
ใบอนุญำต หรือได้พน้ กำหนดสำมปี นบั แต่วนั ทีใ่ บอนุญำตหมดอำยุ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๗ กำรขอรับใบอนุญำต ให้ย่นื คำขอต่อนำยทะเบียน ดังต่อไปนี้
(๑) กำรประกอบกำรรับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรในเขตกรุงเทพมหำนคร ให้ย่นื คำขอ
ต่อนำยทะเบียนกรุงเทพมหำนคร
(๒) กำรประกอบกำรรับ จ้ ำ งบรรทุ ก คนโดยสำรในจัง หวัด อื่ น น อกจำก
กรุงเทพมหำนคร ให้ย่นื คำขอต่อนำยทะเบียนจังหวัด
ข้อ ๘ ในกำรออกใบอนุ ญำต ให้นำยทะเบียนกำหนดเงื่อนไขดังต่อไปนี้ไว้ใน
ใบอนุญำต
(๑) จำนวนรถขัน้ ต่ำทีใ่ ช้ในกำรประกอบกำรซึง่ ไม่น้อยกว่ำสิบคัน
(๒) สถำนทีเ่ ก็บ ซ่อม และบำรุงรักษำรถ
(๓) มำตรฐำนกำรบริกำรในกำรประกอบกำร
(๔) เงื่อนไขอื่นตำมทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
ข้อ ๙ ใบอนุญำตให้เป็ นไปตำมแบบทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
ข้อ ๑๐ เมื่อได้รบั ใบอนุญำตแล้ว ให้ผรู้ บั ใบอนุญำตนำรถมำจดทะเบียนไม่น้อยกว่ำ
จำนวนรถขัน้ ต่ ำตำมเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ ๘ (๑) ภำยในเก้ำสิบวันนับแต่ วนั ที่ได้รบั
ใบอนุญำต
ในกรณี ท่ผี ู้รบั ใบอนุ ญ ำตมีเหตุจำเป็ นไม่สำมำรถนำรถมำจดทะเบียนได้ตำม
จำนวนและภำยในระยะเวลำที่กำหนดตำมวรรคหนึ่ง ถ้ำผู้นัน้ ร้องขอ ให้นำยทะเบียน
ขยำยเวลำได้อกี ไม่เกินสองครัง้ ครัง้ ละไม่เกินหกสิบวัน
ข้อ ๑๑ รถยนต์รบั จ้ำงแบบพิเศษต้องมีลกั ษณะและขนำด ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นรถใหม่สำเร็จรูปจำกโรงงำน หรือมีอำยุกำรใช้งำนไม่เกินสองปี นับแต่
วันที่จดทะเบียนครัง้ แรก ซึ่งมีกำรใช้รถมำแล้วไม่เกินสองหมื่นกิโลเมตร และไม่เป็ นรถ
ที่ท ำกำรซ่ อ มแซมหรือ ปรับ ปรุงมำจำกรถที่ป ระสบอุ บ ัติเหตุ รุน แรงที่มีผ ลกระทบต่ อ
ควำมปลอดภัยในกำรใช้รถนัน้
(๒) เป็ นรถเก๋งสองตอน รถเก๋งสองตอนแวน รถเก๋งสำมตอน รถเก๋งสำมตอนแวน
รถยนต์นัง่ สองตอน รถยนต์นัง่ สองตอนแวน รถยนต์นัง่ สำมตอน รถยนต์นัง่ สำมตอนแวน
รถตูน้ งสองตอน
ั่
หรือสำมตอน หรือรถยนต์ลกั ษณะอื่นตำมทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
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(๓) เป็ นรถที่มปี ระตูไม่น้อยกว่ำสีป่ ระตู ซึ่งมีควำมกว้ ำงไม่น้อยกว่ำหนึ่งเมตร
แปดสิบเซนติเมตร แต่ไม่เกินสองเมตรห้ำสิบเซนติเมตร มีควำมยำวไม่น้อยกว่ำสีเ่ มตร
ห้ำสิบเซนติเมตร และมีควำมสูงไม่เกินสองเมตร
(๔) เป็ นรถที่มรี ะบบป้ องกันล้อล็อคและมีถุงลมนิรภัยที่นัง่ ตอนหน้ำอย่ำงน้อย
หนึ่งคู่
(๕) เป็ นรถที่มเี บำะนัง่ ซึ่งมีระยะห่ำงจำกพื้นถึงส่วนบนสุดของเบำะนัง่ ไม่น้อยกว่ำ
ยี่สบิ ห้ำ เซนติเมตร และมีร ะยะห่ ำ งจำกส่วนต่ ำสุด ของเบำะนัง่ ถึงเพดำนไม่ น้ อ ยกว่ ำ
แปดสิบห้ำเซนติเมตร
ข้อ ๑๒ รถยนต์รบั จ้ำงแบบพิเศษต้องมีกำลังของเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้ ำ
ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีเป็ นรถที่ใช้เครื่องยนต์ในกำรขับเคลื่อน ต้องมีกำลังของเครื่องยนต์
ไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยกิโลวัตต์
(๒) ในกรณีเป็ นรถทีใ่ ช้ทงั ้ เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้ ำในกำรขับเคลื่อน ต้องมี
กำลังรวมกันไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยกิโลวัตต์
(๓) ในกรณี เป็ นรถที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ ำในกำรขับ เคลื่อน ต้องมีกำลังพิกดั ของ
มอเตอร์ไฟฟ้ ำไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยกิโลวัตต์
กำรวัดกำลังของเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้ ำตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์ และวิธกี ำรทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
ข้อ ๑๓ รถยนต์รบั จ้ำงแบบพิ เศษต้องไม่ ติด ตัง้ ระบบป้ องกัน กำรเปิ ด ประตู
จำกภำยในรถ และกระจกกันลมหน้ ำและส่วนประกอบของตัวถังที่เป็ นกระจกต้องเป็ น
กระจกที่โปร่งใส สำมำรถมองเห็น สภำพภำยในรถและสภำพกำรจรำจรภำยนอกรถ
ได้อย่ ำงชัด เจน และห้ำมมิให้น ำวัสดุ อ่นื ใดมำติด หรือบังส่วนหนึ่ งส่วนใดของกระจก
เว้น แต่ เป็ น กำรติดเครื่องหมำยหรือ เอกสำรตำมที่ก ฎหมำยก ำหนด หรือกำรติด วัสดุ
สำหรับบังหรือกรองแสงแดดทีก่ ระจกกันลมหน้ำหรือส่วนประกอบของตัวถังทีเ่ ป็ นกระจก
ตำมทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
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ข้อ ๑๔ รถยนต์รบั จ้ำงแบบพิเศษต้องมีและใช้เครื่องอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้
(๑) มำตรค่ ำ โดยสำรตำมแบบหรือ ชนิ ด ที่อ ธิบ ดีให้ค วำมเห็น ชอบ ติด ตัง้ ไว้
ด้ำนซ้ำยของผู้ขบั รถ ณ ที่ซ่งึ คนโดยสำรเห็นได้ชดั เจน โดยมำตรค่ำโดยสำรต้องติดตัง้
อุปกรณ์ ท่สี ำมำรถพิมพ์หรือส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ท่แี สดงรำยละเอียดค่ำโดยสำรหรือ
ใบเสร็จรับเงิน ซึง่ ต้องมีรำยกำรอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) จำนวนเงินค่ำจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรตำมอัตรำ ระยะทำง และระยะเวลำ
ทีก่ ำหนดในข้อ ๑๘
(ข) หมำยเลขทะเบียนรถยนต์รบั จ้ำงแบบพิเศษ
(ค) ชื่อผูร้ บั ใบอนุญำต
(๒) เครื่องสื่อสำรตำมที่อธิบดีให้ควำมเห็นชอบ ทัง้ นี้ หลักเกณฑ์และวิธกี ำร
ในกำรขอควำมเห็นชอบ ให้เป็ นไปตำมทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
(๓) เครื่อ งบัน ทึก ข้อ มูล กำรเดิน ทำงของรถที่มีผู้ให้บ ริก ำรระบบติด ตำมรถ
ทีก่ รมกำรขนส่งทำงบกรับรอง
คุณลักษณะ ระบบกำรทำงำน กำรติดตัง้ และกำรรับ รองเครื่องบัน ทึกข้อมูล
กำรเดินทำงของรถ และกำรรับรองผูใ้ ห้บริกำรระบบติดตำมรถตำม (๓) ให้เป็ นไปตำมทีอ่ ธิบดี
ประกำศกำหนด
ในกรณี ท่เี ครื่องบันทึกข้อมูลกำรเดินทำงของรถตำม (๓) มีระบบกำรทำงำน
ที่ท ำให้ ส ำมำรถสื่อ สำรระหว่ ำ งผู้ ข ับ รถกับ ผู้ ให้ บ ริก ำรระบบติ ด ตำมรถได้ ให้ ถื อ ว่ ำ
เครื่องบันทึกข้อมูลกำรเดินทำงของรถนัน้ เป็ นเครื่องสือ่ สำรตำม (๒) ด้วย
ข้อ ๑๕ รถยนต์รบั จ้ำงแบบพิเศษต้องแสดงเครื่องหมำย ดังต่อไปนี้
(๑) เครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์ทแ่ี สดงกำรเป็ นรถยนต์รบั จ้ำงแบบพิเศษ
(๒) เครื่องหมำยแสดงกำรมีเครื่องสือ่ สำร
(๓) เครื่องหมำยแสดงสถำนะกำรให้บริกำร เช่น ว่ำง - ไม่ว่ำง หรืองดรับจ้ำง
(๔) เครื่องหมำยอื่นตำมทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
ลัก ษณะ ขนำด กำรติ ด ตัง้ และเงื่อ นไขกำรใช้เครื่อ งหมำยตำมวรรคหนึ่ ง
ให้เป็ นไปตำมทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
ในกรณี ท่ี มี ก ำรเปลี่ย นแปลงทะเบี ย นประเภทรถยนต์ ร ับ จ้ ำ งแบบพิ เ ศษ
เป็ นรถยนต์ประเภทอื่น ให้ผรู้ บั ใบอนุญำตนำเครื่องหมำยตำมวรรคหนึ่งออก
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ข้อ ๑๖ รถยนต์ ร ับ จ้ ำ งแบบพิ เศษอำจมี แ ละใช้ เ ครื่อ งอุ ป กรณ์ ส ำหรับ รถ
เพื่อควำมปลอดภัยในกำรรับจ้ำง ดังต่อไปนี้
(๑) อุปกรณ์กนั ้ ระหว่ำงทีน่ งผู
ั ่ ข้ บั รถกับคนโดยสำรภำยในห้องโดยสำร
(๒) อุปกรณ์ทใ่ี ช้บนั ทึกภำพภำยในหรือภำยนอกรถ เช่น กล้องวิดโี อ กล้องถ่ำยรูป
(๓) อุปกรณ์อ่นื อันจำเป็ นเพื่อควำมปลอดภัยตำมทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
เพื่อประโยชน์ในกำรคุ้มครองควำมปลอดภัยในชีวติ ร่ำงกำย หรือทรัพย์สนิ ของ
ผูข้ บั รถหรือคนโดยสำร อธิบดีอำจกำหนดให้รถยนต์รบั จ้ำงแบบพิเศษตำมลักษณะรถหรือ
ลักษณะกำรให้บริกำร ต้องติดตัง้ เครื่องอุปกรณ์ตำมวรรคหนึ่งก็ได้
คุ ณ ลัก ษณะ ระบบกำรท ำงำน และกำรติด ตัง้ เครื่ อ งอุ ป กรณ์ ต ำมวรรคหนึ่ ง
ให้เป็ นไปตำมทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
ข้อ ๑๗ รถยนต์รบั จ้ำงแบบพิเศษให้ใช้สขี องตัวถังรถเป็ นสีขำวหรือสีอ่นื ตำมที่
อธิบดีประกำศกำหนด
ข้อ ๑๘ ให้รฐั มนตรีมอี ำนำจประกำศกำหนดอัตรำค่ำจ้ำงบรรทุกคนโดยสำร
สำหรับรถยนต์รบั จ้ำงแบบพิเศษและค่ำบริกำรอื่น ดังต่อไปนี้
(๑) ค่ำจ้ำงบรรทุกคนโดยสำร ให้กำหนดโดยถือเกณฑ์ระยะทำงสองกิโลเมตรแรก
ไม่เกินสองร้อยบำท และกิโลเมตรต่อ ๆ ไป กิโลเมตรละไม่เกินสำมสิบบำท ในกรณี ท่ี
ไม่สำมำรถเคลื่อนทีห่ รือเดินรถต่อไปตำมปกติวสิ ยั ในอัตรำนำทีละไม่เกินสิบบำท
(๒) ค่ำบริกำรอื่น ให้กำหนด ดังต่อไปนี้
(ก) กรณีกำรจ้ำงผ่ำนศูนย์บริกำรสือ่ สำรหรือระบบสือ่ สำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
กำหนดได้ไม่เกินหนึ่งร้อยบำท
(ข) กรณีกำรจ้ำงจำกท่ำอำกำศยำนหรือสถำนทีท่ ร่ี ฐั มนตรีประกำศกำหนด
โดยรถยนต์รบั จ้ำงแบบพิเศษนัน้ จอดรถรอคนโดยสำรอยู่ในสถำนที่ดงั กล่ำว ณ จุด ที่
ได้จดั ไว้เป็ นกำรเฉพำะ กำหนดได้ไม่เกินสองร้อยบำท
(ค) กรณีกำรจ้ำงโดยมีบริกำรพิเศษตำมทีร่ ฐั มนตรีประกำศกำหนด กำหนดได้
ไม่เกินสองร้อยบำท
กำรก ำหนดอัต รำค่ ำจ้ำงบรรทุ ก คนโดยสำรและค่ ำบริก ำรอื่น ตำมวรรคหนึ่ ง
อำจกำหนดให้แตกต่ำงกันตำมเขตท้องทีท่ ร่ี ถนัน้ จดทะเบียน ท้องทีท่ ใ่ี ห้บริกำร ช่วงเวลำ
ทีใ่ ห้บริกำร ลักษณะรถ หรือลักษณะกำรให้บริกำรก็ได้
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ข้อ ๑๙ กำรเรียกเก็บค่ำจ้ำงบรรทุกคนโดยสำร ให้เรียกเก็บตำมจำนวนเงินรวม
ที่แสดงไว้ในมำตรค่ำโดยสำร ส่วนในกรณี ท่มี ีกำรเรียกเก็บ ค่ำบริกำรอื่น ให้เรียกเก็บ
เพิม่ ขึน้ จำกค่ำจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรทีแ่ สดงไว้ในมำตรค่ำโดยสำร
อธิบดีอำจประกำศกำหนดท้องที่ทใ่ี ห้บริกำรหรือช่วงเวลำที่ให้บริกำรที่รถยนต์
รับจ้ำงสำมำรถใช้วธิ ตี กลงรำคำหรือวิธกี ำรอื่นนอกจำกกำรใช้มำตรค่ำโดยสำรเรียกเก็บ
ค่ำจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรก็ได้
ข้อ ๒๐ ผูร้ บั ใบอนุญำตต้องปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขทีก่ ำหนดไว้ในใบอนุญำตตำมข้อ ๘
(๒) ไม่ยนิ ยอมให้ผู้ซง่ึ ไม่มใี บอนุ ญำตขับ รถยนต์สำธำรณะหรือไม่มใี บอนุ ญำต
เป็ นผู้ขบั รถในประเภทที่ใช้แทนกันได้ ขับรถยนต์รบั จ้ำงแบบพิเศษ และไม่ยนิ ยอมให้
ผู้ซ่ึงมีใบอนุ ญ ำตขับ รถยนต์ส ำธำรณะ หรือ มีใบอนุ ญ ำตเป็ น ผู้ข ับ รถในประเภทที่ ใช้
แทนกัน ได้ ท่ี ห มดอำยุ แ ล้ ว หรือ ผู้ ซ่ึง ถู ก สัง่ ยึ ด พั ก ใช้ หรือ เพิ ก ถอนใบอนุ ญ ำตนั ้ น
ขับรถยนต์รบั จ้ำงแบบพิเศษ
(๓) จัดทำประวัตผิ ขู้ บั รถตำมทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
(๔) จัดให้มกี ำรประกันวินำศภัยตำมทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
(๕) จัด ให้มีก ำรติด อัต รำค่ ำ จ้ำ งบรรทุ ก คนโดยสำรและค่ ำ บริก ำรอื่น ตำมที่
กำหนดในข้อ ๑๘ ไว้ในรถ ณ ที่ซ่งึ คนโดยสำรเห็นได้อย่ำงชัดเจน ทัง้ นี้ ตำมลักษณะ
ขนำด และตำแหน่งทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
(๖) จัดให้ผขู้ บั รถเข้ำรับกำรอบรมตำมหลักสูตรทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
(๗) อ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควรแก่ น ำยทะเบีย นหรือผู้ตรวจกำรในกำร
ตรวจสอบเพื่อให้มกี ำรปฏิบตั ติ ำมกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๒๑ รถยนต์รบั จ้ำงแบบพิเศษให้มีอ ำยุ กำรใช้งำนได้ไม่ เกิน เก้ำปี นับ แต่
วันทีร่ ถยนต์นนั ้ จดทะเบียนครัง้ แรก
ข้อ ๒๒ ผูร้ บั ใบอนุ ญำตซึง่ ประสงค์จะขอต่ออำยุใบอนุญำต ให้ย่นื คำขอต่ออำยุ
ใบอนุญำตต่อนำยทะเบียนตำมแบบทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด ภำยในหกสิบวันแต่ไม่น้อยกว่ำ
สำมสิบวันก่อนใบอนุญำตหมดอำยุ พร้อมด้วยเอกสำรและหลักฐำน ดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญำตฉบับเดิม
(๒) หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิตบิ ุคคล
(๓) รำยละเอียดกำรประกอบกำรรับจ้ำงตำมข้อ ๕
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ข้อ ๒๓ ให้นำยทะเบียนต่ออำยุใบอนุญำตได้ต่อเมื่อ
(๑) ผู้ ร ับ ใบอนุ ญ ำตยื่น ค ำขอภำยในก ำหนดเวลำ พร้อ มด้ ว ยเอกสำรและ
หลักฐำนครบถ้วน และถูกต้องตำมทีก่ ำหนดไว้ในข้อ ๒๒
(๒) ผู้รบั ใบอนุ ญำตไม่เคยถูกสังระงั
่ บใบอนุ ญำตเป็ นกำรชัวครำวตำมข้
่
อ ๒๕
เกินกว่ำสำมครัง้ ในรอบอำยุใบอนุญำต
(๓) ผูร้ บั ใบอนุญำตปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงนี้อย่ำงครบถ้วน
และถูกต้อง
ในกรณี ท่ีผู้รบั ใบอนุ ญำตซึ่งยื่นค ำขอต่ ออำยุ ใบอนุ ญำตไม่ ปฏิบ ัติตำมเงื่อนไข
ทีก่ ำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ หำกนำยทะเบียนเห็นว่ำกำรไม่ปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขนัน้ สำมำรถ
แก้ไขปรับปรุงได้ ให้แจ้งผูร้ บั ใบอนุ ญำตดังกล่ำวดำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงให้แล้วเสร็จภำยใน
เวลำที่กำหนด หำกผู้รบั ใบอนุ ญำตนัน้ มิได้ดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในเวลำที่กำหนด
ให้ถอื ว่ำไม่ประสงค์จะขอต่ออำยุใบอนุ ญำตและให้กำรพิจำรณำคำขอต่ออำยุใบอนุ ญำต
เป็ นอันสิน้ สุดลง
ข้อ ๒๔ ผูร้ บั ใบอนุญำตซึง่ จะเลิกประกอบกำร ให้แจ้งควำมประสงค์เป็ นหนังสือ
ให้นำยทะเบียนทรำบพร้อมกับส่งคืนใบอนุญำต
ข้อ ๒๕ เมื่อปรำกฏว่ำผูร้ บั ใบอนุ ญำตผูใ้ ดฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ำมกฎกระทรวงนี้
ให้น ำยทะเบีย นสังให้
่ ผู้รบั ใบอนุ ญ ำตนั น้ แก้ไ ขให้ถู ก ต้ อ งภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด
ถ้ำผูร้ บั ใบอนุ ญำตไม่ปฏิบตั หิ รือไม่แก้ไขให้ถูกต้อง ให้นำยทะเบียนมีอำนำจตักเตือนหรือ
สังระงั
่ บใบอนุ ญำตเป็ นกำรชัวครำวได้
่
ตำมควรแก่กรณี ทัง้ นี้ กำรตักเตือนและกำรสังระงั
่ บ
ใบอนุญำตเป็ นกำรชัวครำว
่
ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขทีอ่ ธิบดีประกำศ
กำหนด
ในกรณี ท่เี ห็นได้ว่ำผู้รบั ใบอนุ ญำตไม่สำมำรถดำเนินกำรแก้ไขตำมคำสั ง่ ของ
นำยทะเบียนตำมวรรคหนึ่งได้ หรือกำรฝ่ ำฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ำมกฎกระทรวงนี้น่ำจะเป็ น
เหตุ ให้เกิดภยันตรำยต่ อประชำชน หรือน่ ำจะเป็ นเหตุ ให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง
ให้นำยทะเบียนสังเพิ
่ กถอนใบอนุญำต

๓๘๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ข้อ ๒๖ ในกรณี ร ถยนต์ ร ับ จ้ ำ งแบบพิ เศษครบอำยุ ก ำรใช้ ง ำน หรือ ผู้ ร ั บ
ใบอนุ ญ ำตถู กเพิกถอนใบอนุ ญ ำต หรือไม่ ได้รบั อนุ ญ ำตให้ต่ออำยุใบอนุ ญ ำต ให้ผู้รบั
ใบอนุ ญ ำตน ำเครื่อ งหมำยตำมข้ อ ๑๕ ออก และส่ ง คื น แผ่ น ป้ ำยทะเบี ย นรถต่ อ
นำยทะเบียนพร้อมนำใบคู่มอื จดทะเบียนรถมำแสดงต่อนำยทะเบียนเพื่อบันทึกหลักฐำน
กำรระงับทะเบียนหรือเปลี่ยนประเภทรถ ทัง้ นี้ ภำยในสำมสิบวันนับแต่วนั ที่ครบอำยุ
กำรใช้งำน วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุ ญำต หรือวันที่ไม่ได้รบั อนุ ญำตให้ต่ออำยุใบอนุ ญำต
แล้วแต่กรณี
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พิชติ อัครำทิตย์
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏิบตั ริ ำชกำรแทน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม

๓๘๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุ ผ ลในกำรประกำศใช้ก ฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็ น กำรสมควร
ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรขอรับใบอนุ ญำต กำรออกใบอนุ ญ ำต และกำรต่ออำยุ
ใบอนุ ญำตประกอบกำรรับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรแบบพิเศษ รวมทัง้ ปรับปรุงหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับลักษณะ ขนำด กำลังของเครื่องยนต์ เครื่องอุปกรณ์ และเครื่องหมำยสำหรับ
รถยนต์ ร ับ จ้ำ งบรรทุ ก คนโดยสำรไม่ เกิน เจ็ด คนแบบพิเศษ เพื่อ ยกระดับ มำตรฐำน
กำรให้บริกำรแก่ประชำชน และมำตรฐำนควำมปลอดภัยในกำรโดยสำรรถยนต์สำธำรณะ
ให้ทนั สมัยและสอดคล้องกับสภำพสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป อันเป็ นกำรเพิม่ ประสิทธิภำพ
ในกำรให้ บ ริก ำร กำรควบคุ ม ดู แ ลมำตรฐำนกำรให้ บ ริก ำร และควำมปลอดภัย ของ
คนโดยสำร จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๓๘๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไขกำรแจ้งไม่ใช้รถ
พ.ศ. ๒๕๕๔
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ และมำตรำ ๓๔
แห่ ง พระรำชบัญ ญั ติ ร ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ อัน เป็ นพระรำชบัญ ญั ติ ท่ี มีบ ทบัญ ญั ติ
บำงประกำรเกี่ยวกับกำรจำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกับ
มำตรำ ๓๒ มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๓๔ มำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๓ ของรัฐธรรมนู ญแห่ง
รำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้ก ระทำได้โดยอำศัยอำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๑๘๙ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วนั ประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ย กเลิก กฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อ ๓ กำรแจ้งไม่ใช้รถมีสองกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) กำรแจ้งไม่ใช้รถชัวครำว
่
(๒) กำรแจ้งไม่ใช้รถตลอดไป
กำรแจ้งไม่ใช้รถชัวครำว
่
ให้มผี ลใช้ได้ครัง้ ละสองปี
ข้อ ๔ เจ้ำของรถผู้ใดประสงค์จะแจ้ง ไม่ ใช้รถ ให้ย่ืน ค ำขอต่ อ นำยทะเบีย น
ตำมแบบทีอ่ ธิบดีกำหนด พร้อมด้วยเอกสำรและหลักฐำน ดังต่อไปนี้
(๑) ใบคู่มอื จดทะเบียนรถ
(๒) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ทำงรำชกำรออกให้ สำเนำ
ใบสำคัญ ประจำตัวคนต่ ำงด้ำวหรือ สำเนำหนัง สือ เดิน ทำง หรือ สำเนำหนังสือ รับ รอง
กำรจดทะเบียนนิตบิ ุคคล แล้วแต่กรณี
(๓) แผ่นป้ ำยทะเบียนรถ

๑๘๙

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๘/ตอนที่ ๔๒ ก/หน้ำ ๗๓/๒๗ พฤษภำคม ๒๕๕๔

๓๘๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ข้อ ๕ หำกเจ้ำของรถซึง่ ได้แจ้งไม่ใช้รถชัวครำวไว้
่
มีควำมประสงค์จะใช้รถหรือ
จะแจ้งไม่ใช้รถชัวครำวต่
่
อไปอีก หรือจะแจ้งไม่ใช้รถตลอดไป ให้ย่นื คำขอต่อนำยทะเบียน
แห่งท้องทีท่ แ่ี จ้งไม่ใช้รถนัน้ ไว้ ก่อนถึงวันครบกำหนดสองปี
หำกเจ้ำของรถซึ่งได้แจ้งไม่ใช้รถชัว่ ครำวไว้มำแจ้งใช้รถ แจ้งไม่ใช้รถชัวครำว
่
หรือแจ้งไม่ใช้รถตลอดไปเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลำตำมวรรคหนึ่ง ให้เจ้ำของรถมีหน้ำที่
เสีย ภำษี ป ระจ ำปี สำหรับ รถนั น้ ตัง้ แต่ ว ัน ถัด จำกวัน ที่ค รบก ำหนดระยะเวลำดังกล่ ำ ว
พร้อมกับเงินเพิม่ ตำมกฎหมำย
กรณีเจ้ำของรถซึ่งได้แจ้งไม่ใช้รถชัวครำวไว้
่
มคี วำมประสงค์จะใช้รถก่อนครบ
กำหนดสองปี ตำมวรรคหนึ่ง แต่ยงั ไม่ถึงกำหนดเสียภำษีประจำปี ครัง้ ต่อไป เจ้ำของรถ
ไม่ต้องเสียภำษีประจำปี ในปี นัน้ อีก แต่หำกเจ้ำของรถมำแจ้งควำมประสงค์จะใช้รถเมื่อ
พ้นกำหนดเสียภำษีประจำปี แล้ว ให้เจ้ำของรถมีหน้ำที่เสียภำษีประจำปี สำหรับรถนัน้
ตัง้ แต่วนั ทีม่ ำแจ้งควำมประสงค์จะใช้รถ
ข้อ ๖ หำกเจ้ำของรถซึ่งได้แจ้งไม่ใช้รถตลอดไปไว้ มีควำมประสงค์จะใช้รถ
ให้ย่นื คำขอต่อนำยทะเบียนเพื่อขอจดทะเบียนรถ และให้นำยทะเบียนจัดเก็บภำษีประจำปี
ตัง้ แต่วนั ทีร่ บั จดทะเบียน
ข้อ ๗ คำขอแจ้งไม่ใช้รถและคำขอแจ้งใช้รถ ให้เป็ นไปตำมแบบทีอ่ ธิบดีกำหนด
ข้อ ๘ บรรดำคำขอแจ้งไม่ใช้รถทีไ่ ด้ย่นื ไว้แล้วก่อนวันทีก่ ฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ
ให้ถือว่ำเป็ นคำขอที่ได้ย่นื ตำมกฎกระทรวงนี้โดยอนุ โลม ทัง้ นี้ นำยทะเบียนอำจขอให้
ผูย้ ่นื คำขอดังกล่ำวดำเนินกำรหรือส่งเอกสำรหรือหลักฐำนเพิม่ เติมได้ตำมทีเ่ ห็นสมควร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๔
สุชำติ โชคชัยวัฒนำกร
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏิบตั ริ ำชกำรแทน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม

๓๘๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบนั เจ้ำของรถ
ที่ประสงค์จะแจ้งไม่ใช้รถต้องยื่นคำขอต่อนำยทะเบียนท้องที่ท่จี ดทะเบียนรถไว้เท่ำนัน้
ทำให้เกิดควำมไม่สะดวกต่อประชำชน สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไข
กำรแจ้งไม่ใช้รถในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ เสียใหม่ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนสำมำรถยื่นคำขอ
แจ้งไม่ใช้รถต่อนำยทะเบียนได้ทุกท้องที่ จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๓๘๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
กำหนดควำมปลอดภัยในกำรรับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำร
พ.ศ. ๒๕๕๕
อำศัย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ (๑๕/๑) และมำตรำ ๕๗ ฉ (๗) แห่ ง
พระรำชบัญ ญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ง แก้ไขเพิ่ ม เติม โดยพระรำชบัญ ญัติรถยนต์
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเป็ นกฎหมำยทีม่ บี ทบัญญัตบิ ำงประกำรเกีย่ วกับกำรจำกัด
สิทธิและเสรีภำพของบุคคล ซึง่ มำตรำ ๒๙ ประกอบกับมำตรำ ๓๒ มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๓๔
มำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัตใิ ห้กระทำได้
โดยอำศัยอำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๑๙๐ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกำหนดสำมสิบวันนับแต่วนั ประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ย กเลิก กฎกระทรวงก ำหนดควำมปลอดภั ย ในกำรรับ จ้ำ งบรรทุ ก
คนโดยสำรของผูข้ บั รถจักรยำนยนต์สำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๓ ในกำรรับ จ้ำงบรรทุ ก คนโดยสำร ผู้ข บั รถยนต์สำธำรณะและรถยนต์
บริกำรต้องปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่เปลีย่ นแปลงตัวรถหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถ หรือเพิม่ สิง่ หนึ่งสิง่ ใดเข้ำไป
ซึง่ น่ำจะเป็ นอันตรำยแก่กำรขับรถหรือกำรโดยสำร
(๒) ในกรณี เป็ นรถที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติอดั หรือก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นเชื้อเพลิง
ต้องใช้รถที่ผ่ำนกำรตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ รวมทัง้ กำรติดตัง้ ส่วนควบ
และเครื่องอุปกรณ์ ตำมที่กำหนดในกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรกำหนดส่วนควบและเครื่อง
อุปกรณ์ของรถทีใ่ ช้ก๊ำซธรรมชำติอดั เป็ นเชือ้ เพลิง หรือกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรกำหนด
ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถทีใ่ ช้ก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นเชือ้ เพลิง แล้วแต่กรณี
(๓) ต้องให้คนโดยสำรขึน้ นังประจ
่
ำทีใ่ ห้พร้อมก่อนเคลื่อนรถ
(๔) ต้อ งให้ค นโดยสำรซึ่ง นัง่ ตอนหน้ ำแถวเดีย วกั บ ผู้ข บั รถรัด ร่ ำงกำยด้ว ย
เข็มขัดนิรภัยไว้กบั ทีน่ งเพื
ั ่ ่อป้ องกันอันตรำยในขณะโดยสำร
๑๙๐

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๙/ตอนที่ ๙ ก/หน้ำ ๔/๒๔ มกรำคม ๒๕๕๕

๓๘๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(๕) ไม่ บ รรทุ ก สิง่ ของไปกับ คนโดยสำร เว้น แต่ เป็ น สัม ภำระของคนโดยสำร
ทีไ่ ม่สง่ ผลกระทบต่อควำมปลอดภัยในกำรขับรถและกำรโดยสำร
(๖) ดูแลคนโดยสำรให้ได้รบั ควำมปลอดภัยตลอดเวลำทีอ่ ยู่ในระหว่ำงกำรโดยสำร
และในกรณีทเ่ี กิดอุบตั เิ หตุจะต้องให้ควำมช่วยเหลือตำมสมควร
(๗) ไม่ขบั รถในลักษณะประมำทหรือน่ ำหวำดเสียว อันน่ ำจะเป็ นอันตรำยแก่
บุคคลหรือทรัพย์สนิ
(๘) ไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนทีใ่ นขณะขับรถ เว้นแต่กำรใช้โทรศัพท์เคลื่อนทีโ่ ดยใช้
อุปกรณ์เสริมสำหรับกำรสนทนำโดยผูข้ บั รถไม่ตอ้ งถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนทีน่ นั ้
(๙) ไม่กระทำกำรอันควรขำยหน้ำต่อหน้ำธำรกำนัล หรือกระทำกำรลำมกอย่ำงอื่น
ไม่ว่ำจะกระทำด้วยตนเอง หรือกระทำด้วยสื่อหรือวัสดุใด ๆ อันทำให้ปรำกฏควำมหมำย
ในทำนองเดียวกัน
(๑๐) ต้องดับเครื่องยนต์ทุกครัง้ ขณะเติมเชือ้ เพลิง
(๑๑) ต้องลงจำกรถและแจ้งให้คนโดยสำรลงจำกรถโดยให้รออยู่ในบริเวณที่
ปลอดภัย ขณะเติมเชือ้ เพลิง
ข้อ ๔ ในกำรรับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำร ผูข้ บั รถจักรยำนยนต์สำธำรณะต้องปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบตั ติ ำมข้อ ๓ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) (๙) (๑๐) และ (๑๑) โดยอนุโลม
(๒) จัดให้มหี มวกนิรภัยทีจ่ ดั ทำขึน้ โดยเฉพำะเพื่อป้ องกันอันตรำยในขณะโดยสำร
ไว้สำหรับให้คนโดยสำรสวมในขณะโดยสำร โดยจะต้องรักษำควำมสะอำดของหมวก
อยู่เสมอ
(๓) ไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ ส่อื สำรอื่นใดในขณะขับรถ
รับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำร
ข้อ ๕ ในกำรรับจ้ำงรับส่งนักเรียน ผูข้ บั รถสำหรับรถยนต์ซง่ึ ได้รบั อนุ ญำตเป็ น
หนังสือจำกนำยทะเบียนตำมมำตรำ ๒๒ วรรคสอง ต้องเป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญำตขับรถยนต์
ส่วนบุคคลมำแล้วไม่น้อยกว่ำสำมปี หรือใบอนุ ญำตขับรถยนต์สำธำรณะ หรือใบอนุ ญำต
เป็ นผูข้ บั รถตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก รวมทัง้ ต้องเป็ นผูไ้ ม่มปี ระวัติเสียหำย
อันเกิดจำกกำรขับรถมำก่อน และต้องปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบตั ติ ำมข้อ ๓ โดยอนุโลม
(๒) จัดให้มเี ครื่องหมำยหรือแผ่นป้ ำยพืน้ สีสม้ ขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำยีส่ บิ ห้ำ
เซนติเมตร ยำวไม่น้อยกว่ำหกสิบเซนติเมตร มีขอ้ ควำมว่ำ “รถโรงเรียน” เป็ นตัวอักษร

๓๘๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

สีดำควำมสูง ไม่น้อ ยกว่ำ สิบ ห้ำ เซนติเ มตร ติด ไว้ทีด่ ำ้ นหน้ำ และด้ำ นท้ำ ยของตัว รถ
เพื่อให้สำมำรถมองเห็นข้อควำมได้โดยชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่ำห้ำสิบเมตร
(๓) จัดให้มไี ฟสัญญำณสีเหลืองอำพันหรือสีแดงปิ ดเปิ ดเป็ นระยะ ติดไว้ทด่ี ำ้ นหน้ำ
และด้ำนท้ำยของตัวรถในตำแหน่ งที่เหมำะสม เพื่อให้ผขู้ บั รถที่สวนมำหรือตำมหลังมำ
มองเห็น ได้โดยชัด เจนในระยะไม่ น้อ ยกว่ำหนึ่งร้ อยห้ำสิบเมตร และเมื่อมิได้ใช้รถนัน้
รับส่งนักเรียนให้งดใช้ไฟสัญญำณดังกล่ำว
(๔) จัดให้มเี ครื่องมือเครื่องใช้ท่จี ำเป็ นดังต่อไปนี้ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมี
อุบตั เิ หตุหรือเหตุฉุกเฉินเกิดขึน้ และต้องติดตัง้ หรือเก็บไว้ภำยในรถในตำแหน่ งที่เหมำะสม
และปลอดภัย รวมทัง้ สำมำรถนำมำใช้งำนได้โดยสะดวก และพร้อมทีจ่ ะใช้งำนได้ทุกขณะ
(ก) เครื่องดับเพลิงไม่น้อยกว่ำหนึ่งเครื่อง
(ข) ค้อนทุบกระจกไม่น้อยกว่ำหนึ่งอัน สำหรับรถทีม่ ลี กั ษณะเป็ นรถตูโ้ ดยสำร
(๕) จัด ให้ มี ผู้ ค วบคุ ม ดู แ ลนั ก เรีย น ซึ่ ง มี อ ำยุ ไ ม่ ต่ ำ กว่ ำ สิบ แปดปี บริบู ร ณ์
ประจำอยู่ในรถตลอดเวลำทีใ่ ช้รบั ส่งนักเรียน
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๕
พลอำกำศเอก สุกำพล สุวรรณทัต
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม

๓๙๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจำกในปั จจุบนั รถยนต์
สำธำรณะและรถยนต์บริกำรทีใ่ ช้ก๊ำซธรรมชำติอดั หรือก๊ ำซปิ โตรเลียมเหลวเป็ นเชือ้ เพลิง
ได้เกิด กำรระเบิด ลุกไหม้ หรือรัวไหลของก๊
่
ำซไวไฟในขณะที่ใช้รถนัน้ รับ จ้ำงบรรทุ ก
คนโดยสำรขึน้ บ่อยครัง้ ซึง่ อำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อชีวติ หรือร่ำงกำยของคนโดยสำร อีกทัง้
สำเหตุ ของอุบตั ิเหตุ ทำงถนนของรถยนต์สำธำรณะ รถยนต์บริกำร และรถยนต์ท่ใี ช้ใน
กำรรับจ้ำงรับส่งนักเรียนส่วนใหญ่มกั เกิดจำกพฤติกรรมทีไ่ ม่ปลอดภัยของผูข้ บั รถในขณะ
ขับรถดังกล่ำว แต่โดยทีข่ อ้ กำหนดว่ำด้วยควำมปลอดภัยในกำรรับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำร
ในปั จจุบนั ได้กำหนดเฉพำะกรณีของผูข้ บั รถจักรยำนยนต์สำธำรณะเท่ำนัน้ จึงสมควรมี
ข้อกำหนดว่ำด้วยควำมปลอดภัยในกำรรับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรให้ครอบคลุมถึงผู้ขบั
รถยนต์สำธำรณะ รถยนต์บริกำร และรถยนต์ทใ่ี ช้ในกำรรับจ้ำงรับส่งนักเรียนด้วย เพื่อให้
คนโดยสำรของรถดังกล่ำวได้รบั ควำมปลอดภัยมำกขึน้ จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๓๙๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
กำหนดเครื่องแต่งกำย เครื่องหมำย ประวัตคิ นขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถ
และกำรแสดงบัตรประจำตัวคนขับรถยนต์สำธำรณะ รถยนต์บริกำรธุรกิจ
รถยนต์บริกำรทัศนำจร และรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ
พ.ศ. ๒๕๕๕๑๙๑
อำศั ย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ (๑๕) แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ร ถยนต์
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติร ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗
อันเป็ นกฎหมำยทีม่ บี ทบัญญัตบิ ำงประกำรเกีย่ วกับกำรจำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคล
ซึง่ มำตรำ ๒๙ ประกอบกับมำตรำ ๓๒ มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๓๔ มำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๓
ของรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง รำชอำณำจัก รไทย บัญ ญั ติให้ ก ระท ำได้ โดยอำศัย อ ำนำจตำม
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมำย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ย กเลิก กฎกระทรวงก ำหนดเครื่อ งแต่ ง กำย เครื่อ งหมำย ประวัติ
คนขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถ และกำรแสดงบัตรประจำตัว คนขับรถยนต์สำธำรณะ
รถยนต์บริกำรธุรกิจ รถยนต์บริกำรทัศนำจร และรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๒ ในขณะขับรถรับจ้ำง คนขับรถยนต์สำธำรณะ รถยนต์บริกำรธุรกิจ และ
รถยนต์บริกำรทัศนำจรต้องแต่งกำยให้สะอำด สุภำพเรียบร้อยและรัดกุม ด้วยเครื่องแต่งกำย
ดังต่อไปนี้
(๑) เสือ้ เชิ้ตคอตัง้ หรือคอพับ แขนยำวหรือแขนสัน้ ไม่มลี วดลำย กำรสวมเสือ้
ให้สอดชำยล่ำงของเสือ้ อยู่ภำยในกำงเกง ยกเว้นเสื้อที่โดยสภำพไม่ต้องสอดชำยล่ำง
ให้อยู่ภำยในกำงเกง
(๒) กำงเกงขำยำวไม่มลี วดลำย
(๓) รองเท้ำหุม้ ส้นหรือหุม้ ข้อ
นิตบิ ุคคลผูเ้ ป็ นเจ้ำของรถยนต์บริกำรอำจกำหนดแบบของเครื่องแต่งกำยคนขับ
รถยนต์บริกำรธุรกิจและรถยนต์บริกำรทัศนำจรให้แตกต่ำงไปจำกแบบของเครื่องแต่งกำย
ตำมวรรคหนึ่งได้ แต่ต้องเป็ นแบบทีส่ ุภำพ เรียบร้อย และเหมำะสมกับกำรปฏิบตั หิ น้ำที่
โดยนิตบิ ุคคลผูเ้ ป็ นเจ้ำของรถยนต์บริกำรต้องแจ้งแบบของเครื่องแต่งกำยนั ้นให้กรมกำร
ขนส่งทำงบกทรำบ
๑๙๑

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๙/ตอนที่ ๑๐๘ ก/หน้ำ ๑๓/๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๕๕

๓๙๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ในกรณีนิตบิ ุคคลผูเ้ ป็ นเจ้ำของรถยนต์บริกำรได้กำหนดแบบของเครื่องแต่งกำย
และแจ้งให้กรมกำรขนส่งทำงบกทรำบตำมวรรคสองแล้ว ให้คนขับรถยนต์บริกำรธุรกิจ
และรถยนต์บริกำรทัศนำจรแต่งกำยตำมแบบทีน่ ิตบิ ุคคลผูเ้ ป็ นเจ้ำของรถยนต์บริกำรกำหนด
ข้อ ๓ ในขณะขับ รถรับ จ้ำง คนขับ รถจัก รยำนยนต์ สำธำรณะต้อ งแต่ งกำย
ให้สะอำด สุภำพเรียบร้อยและรัดกุมด้วยเครื่องแต่งกำย ดังต่อไปนี้
(๑) เสื้อแขนยำวหรือแขนสัน้ กำรสวมเสื้อให้สอดชำยล่ำงของเสื้ออยู่ภำยใน
กำงเกง ยกเว้นเสือ้ ทีโ่ ดยสภำพไม่ตอ้ งสอดชำยล่ำงให้อยู่ภำยในกำงเกง
(๒) เสือ้ กักหรื
๊ อเสือ้ คลุมตำมทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
(๓) กำงเกงขำยำวทรงสุภำพ
(๔) ร้องเท้ำหุม้ ส้นหรือหุม้ ข้อ
ข้อ ๔ ในขณะขับ รถรับ จ้ำ ง คนขับ รถยนต์ ส ำธำรณะต้ อ งติ ด เครื่อ งหมำย
ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อตัวและชื่อสกุลของคนขับรถเป็ นภำษำไทย ขนำดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่ำ
๑.๕๐ เซนติเมตร ตัวอักษรต้องเป็ นแบบตัวพิมพ์ อ่ำนได้ง่ำย โดยติดที่อกเสือ้ ด้ำนซ้ำย
สีของตัวอักษรให้ตดั กับสีเสือ้
(๒) เครื่องหมำยตำม (๑) ต้องติดให้มองเห็นได้ชดั เจน และไม่มสี งิ่ ใดปิ ดบังไว้
ข้อ ๕ ในขณะขับ รถรับ จ้ำง คนขับ รถยนต์ บ ริก ำรธุ รกิจและรถยนต์ บ ริก ำร
ทัศนำจรต้องติดเครื่องหมำย ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ ตัว และชื่อ สกุ ลของคนขับ รถเป็ น ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ขนำด
ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่ำ ๑.๕๐ เซนติเมตร ตัวอักษรต้องเป็ นแบบตัวพิมพ์ อ่ำนได้ง่ำย
โดยติดทีอ่ กเสือ้ ด้ำนซ้ำย สีของตัวอักษรให้ตดั กับสีเสือ้
(๒) เครื่องหมำยตำม (๑) ต้องติดให้มองเห็นได้ชดั เจน และไม่มสี งิ่ ใดปิ ดบังไว้
ข้อ ๖ ในขณะขับรถรับจ้ำง คนขับรถจักรยำนยนต์สำธำรณะต้องติดเครื่องหมำย
ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อตัวและชื่อสกุลของคนขับรถเป็ นภำษำไทย ขนำดตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่ำ
๑.๕๐ เซนติเมตร ตัวอักษรต้องเป็ นแบบพิมพ์ อ่ำนได้ง่ำย โดยติดทีอ่ กเสือ้ ด้ำนซ้ำยของ
เสือ้ กักหรื
๊ อเสือ้ คลุม สีของตัวอักษรให้ตดั กับสีเสือ้
(๒) ชื่อสถำนที่รอรับคนโดยสำรและหมำยเลขประจำตัวคนขับรถตำมที่อธิบดี
ประกำศกำหนด โดยแสดงทีด่ ำ้ นหลังของเสือ้ กักหรื
๊ อเสือ้ คลุม
๓๙๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(๓) เครื่องหมำยตำม (๑) และ (๒) ต้องติดให้มองเห็นได้ชดั เจน และไม่มสี งิ่ ใด
ปิ ดบังไว้
ข้อ ๗ ให้เจ้ำของรถยนต์สำธำรณะ รถยนต์บริกำรธุรกิจ รถยนต์บริกำรทัศนำจร
และรถจักรยำนยนต์สำธำรณะจัดทำประวัตคิ นขับรถตำมหลักเกณฑ์ วิธกี ำร และเงื่อนไข
ทีอ่ ธิบดีกำหนด
ข้อ ๘ ในขณะขับ รถรับ จ้ำง คนขับ รถยนต์สำธำรณะ รถยนต์ บ ริก ำรธุ รกิจ
และรถยนต์บริกำรทัศนำจร ต้องแสดงบัตรประจำตัวคนขับรถ โดยใส่กรอบติดไว้ภำยในรถ
ด้ำนหน้ำตอนบน และด้ำนหลังของพนักพิงทีน่ งั ่ ตอนหน้ำ ในลักษณะทีผ่ โู้ ดยสำรสำมำรถ
มองเห็นได้ชดั เจน และไม่มสี งิ่ ใดปิ ดบังไว้
กำรขอและกำรออกบัตรประจำตัวคนขับรถ กำรอบรมและกำรทดสอบเพื่อออก
บัตรประจำตัวคนขับรถให้เป็ นไปตำมระเบียบทีอ่ ธิบดีกำหนด
ข้อ ๙ บัตรประจำตัวคนขับรถ ให้เป็ นไปตำมแบบทีอ่ ธิบดีกำหนดโดยประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำ
ข้อ ๑๐ บรรดำระเบียบหรือประกำศทีอ่ อกตำมกฎกระทรวงกำหนดเครื่องแต่งกำย
เครื่องหมำย ประวัตคิ นขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถ และกำรแสดงบัตรประจำตัวคนขับ
รถยนต์สำธำรณะ รถยนต์บริก ำรธุรกิจ รถยนต์บ ริก ำรทัศนำจร และรถจักรยำนยนต์
สำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ใช้บงั คับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ ให้ยงั คง
ใช้บงั คับได้ต่อไปเพียงเท่ำที่ไม่ขดั หรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ หรือจนกว่ำจะมีระเบียบ
หรือประกำศตำมกฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๕
พลเอก พฤณท์ สุวรรณทัต
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏิบตั ริ ำชกำรแทน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม

๓๙๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีก่ ฎกระทรวงกำหนด
เครื่องแต่งกำย เครื่องหมำย ประวัตคิ นขับรถ บัตรประจำตัวคนขับรถ และกำรแสดงบัตร
ประจ ำตั ว คนขับ รถยนต์ ส ำธำรณะ รถยนต์ บ ริก ำรธุ ร กิ จ รถยนต์ บ ริก ำรทัศ นำจร
และรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ มีขอ้ กำหนดที่ไม่เหมำะสมกับสภำพกำรณ์
ในปั จจุ บ ั น สมควรปรับ ปรุ งข้ อ ก ำหนดในกฎกระทรวงดังกล่ ำวให้ เหมำะสมกั บ กำร
ประกอบกำรและลักษณะของกิจกำรมำกยิง่ ขึน้ จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๓๙๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
งดรับจดทะเบียนรถทีป่ ระกอบจำก
ชิน้ ส่วนของรถทีใ่ ช้แล้วทีน่ ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๖๑๙๒
อำศั ย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ (๑๒) แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ร ถยนต์
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติ รถยนต์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
อันเป็ นกฎหมำยทีม่ บี ทบัญญัตบิ ำงประกำรเกีย่ วกับกำรจำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคล
ซึง่ มำตรำ ๒๙ ประกอบกับมำตรำ ๓๒ มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๓๔ มำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๓
ของรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง รำชอำณำจัก รไทย บัญ ญั ติให้ ก ระท ำได้ โดยอำศัย อ ำนำจตำม
บทบัญ ญั ติ แ ห่ ง กฎหมำย รัฐ มนตรีว่ ำ กำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้งดรับจดทะเบียนรถทีป่ ระกอบจำกชิน้ ส่วนของรถทีใ่ ช้แล้วทีน่ ำเข้ำมำ
จำกต่ำงประเทศ ในเขตกรุงเทพมหำนครและในเขตจังหวัดอื่นทุกจังหวัด สำหรับประเภทรถ
ดังต่อไปนี้
(๑) รถยนต์นงส่
ั ่ วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน
(๒) รถยนต์นงส่
ั ่ วนบุคคลเกินเจ็ดคน
(๓) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
(๔) รถจักรยำนยนต์สว่ นบุคคล
ชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วตำมวรรคหนึ่ง หมำยควำมว่ำ ชิ้นส่วนที่เป็ นตัวถังรถ
โครงคัสซีรถหรือโครงรถจักรยำนยนต์ แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒ ผูใ้ ดประสงค์จะนำรถตำมข้อ ๑ มำจดทะเบียนตำมมำตรำ ๑๐ ให้นำมำ
จดทะเบียนภำยในระยะเวลำ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีเป็ นรถทีไ่ ม่ต้องผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมหรือ
เป็ นรถทีผ่ ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยมำตรฐำน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สำหกรรมแล้ ว ให้ น ำมำจดทะเบี ย นภำยในสำมสิ บ วัน นั บ แต่ ว ัน ที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ

๑๙๒

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๐/ตอนที่ ๕๒ ก/หน้ำ ๑๑/๑๗ มิถุนำยน ๒๕๕๖

๓๙๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(๒) กรณีเป็ นรถทีต่ ้องผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม แต่ในวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับยังไม่ได้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมตำม
กฎหมำยว่ำด้วยมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม ให้นำมำจดทะเบียนภำยในหนึ่งปี
นับแต่วนั ทีก่ ฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๖
ชัชชำติ สิทธิพนั ธุ์
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม

๓๙๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจำกในปั จจุบนั ได้มี
กำรนำเข้ำชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วมำจำกต่ ำงประเทศมำประกอบและจดทะเบียนเป็ น
รถใหม่จำนวนมำกเพื่อหลีกเลี่ยงกำรเสียภำษีอำกรในประเทศ สมควรกำหนดให้งดรับ
จดทะเบียนรถที่ประกอบจำกชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วที่นำเข้ำจำกต่ำงประเทศเพื่อแก้ไข
ปั ญหำดังกล่ำว จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๓๙๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
ว่ำด้วยคณะกรรมกำรประจำจังหวัด
และเงื่อนไขกำรขอจดทะเบียนรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ
พ.ศ. ๒๕๕๖
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ (๑) และ (๑๘) แห่งพระรำชบัญญัตริ ถยนต์
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
และมำตรำ ๒๓/๑ วรรคสอง และวรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่
แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเป็ นกฎหมำยทีม่ ี
บทบัญ ญัติบ ำงประกำรเกี่ยวกับกำรจำกัด สิทธิและเสรีภ ำพของบุ คคล ซึ่งมำตรำ ๒๙
ประกอบกับ มำตรำ ๓๒ มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๓๔ มำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๓ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัตใิ ห้กระทำได้โดยอำศัยอำนำจตำมบทบัญญัติ
แห่งกฎหมำย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑๑๙๓ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สบิ วันนับแต่วนั
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่ำด้วยคณะกรรมกำรประจำจังหวัดและเงื่อนไข
กำรขอจดทะเบียนรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๔๘
ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
“คณะกรรมกำรประจำจังหวัด” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรประจำกรุงเทพมหำนคร
หรือคณะกรรมกำรประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดนอกจำกกรุงเทพมหำนคร แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔ ให้ มี ค ณะกรรมกำรประจ ำกรุ งเทพมหำนครคณะหนึ่ ง ประกอบด้ ว ย
อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบก เป็ นประธำนกรรมกำร อธิบดีกรมป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร ผูบ้ ญ
ั ชำกำรตำรวจนครบำล
ผู้อำนวยกำรสำนักกฎหมำย กรมกำรขนส่งทำงบก ผู้อำนวยกำรสำนักมำตรฐำนงำน
ทะเบียนและภำษีรถ กรมกำรขนส่งทำงบก ผูอ้ ำนวยกำรสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหำนคร
และผูอ้ ำนวยกำรสำนักกำรจรำจรและขนส่ง กรุงเทพมหำนคร เป็ นกรรมกำร
ให้ผู้อำนวยกำรสำนักกำรขนส่งผูโ้ ดยสำร กรมกำรขนส่งทำงบก เป็ นกรรมกำร
และเลขำนุกำร
๑๙๓

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๐/ตอนที่ ๓ ก/หน้ำ ๓/๑๑ มกรำคม ๒๕๕๖

๓๙๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ให้คณะกรรมกำรประจำกรุงเทพมหำนครแต่งตัง้ ผูช้ ่วยเลขำนุกำรได้ตำมควำมจำเป็ น
ข้อ ๕ ให้มคี ณะกรรมกำรประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดนอกจำกกรุงเทพมหำนคร
ประกอบด้วย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดซึ่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
มอบหมำย เป็ นประธำนกรรมกำร ผู้ บ ัง คับ กำรต ำรวจภู ธ รจัง หวัด ขนส่ ง จัง หวัด
หัวหน้ำสำนักงำนป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เป็ นกรรมกำร
ให้ผกู้ ำกับกำรสถำนีตำรวจภูธรเมือง เป็ นกรรมกำรและเลขำนุกำร
ให้คณะกรรมกำรประจำจังหวัดแต่ละจังหวัดนอกจำกกรุงเทพมหำนครแต่งตัง้
ผูช้ ่วยเลขำนุกำรได้ตำมควำมจำเป็ น
ข้อ ๖ ให้คณะกรรมกำรประจำจังหวัดมีอำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดสถำนทีร่ อรับคนโดยสำร
(๒) กำหนดเส้นทำงหรือท้องทีใ่ นกำรรับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำร
(๓) กำหนดหลักเกณฑ์กำรออกหนังสือรับรองกำรใช้รถจักรยำนยนต์สำธำรณะ
(๔) ออกหนังสือรับรองกำรใช้รถจักรยำนยนต์สำธำรณะ
(๕) กำหนดค่ำจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรหรือค่ำบริกำรอื่น ในแต่ละเส้นทำงหรือ
ท้องทีไ่ ม่เกินอัตรำทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
(๖) แต่งตัง้ คณะอนุ กรรมกำรประจำท้องที่เ พื่อปฏิบตั กิ ำรตำมที่คณะกรรมกำร
ประจำจังหวัดมอบหมำย
ข้อ ๗ ให้นำบทบัญญัติว่ำด้วยคณะกรรมกำรที่มีอำนำจดำเนินกำรพิจำรณำ
ทำงปกครองตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธปี ฏิบตั ริ ำชกำรทำงปกครองมำใช้บงั คับแก่กำรประชุม
ของคณะกรรมกำรประจำจังหวัดและคณะอนุกรรมกำรประจำท้องทีโ่ ดยอนุโลม
ข้อ ๘๑๙๔ ผูใ้ ดประสงค์จะขอจดทะเบียนรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ ให้ย่นื คำขอ
ต่อนำยทะเบียนตำมแบบทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด และต้องปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ผูข้ อจดทะเบียนรถจักรยำนยนต์สำธำรณะต้องเป็ นเจ้ำของหรือผูค้ รอบครอง
รถจักรยำนยนต์ทน่ี ำมำขอจดทะเบียน และมีใบอนุญำตขับรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ

๑๙๔ ข้อ

๘ แก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวงว่ำด้วยคณะกรรมกำรประจำจังหวัด และเงือ่ นไข
กำรขอจดทะเบียนรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

๔๐๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(๒) มีหนังสือรับรองกำรใช้รถจักรยำนยนต์สำธำรณะจำกคณะกรรมกำรประจำ
จังหวัดหรือคณะอนุกรรมกำรประจำท้องทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมำย
(๓) มี ห มำยเลขประจ ำตั ว คนขั บ และสถำนที่ ร อรั บ คนโดยสำรตำมที่
คณะกรรมกำรประจำจังหวัดกำหนด
(๔) รถจักรยำนยนต์ต้องมีเครื่องยนต์ท่ีมคี วำมจุในกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน
หนึ่งร้อยยีส่ บิ ห้ำลูกบำศก์เซนติเมตร เว้นแต่เป็ นรถจักรยำนยนต์ทม่ี เี ครื่องกำเนิดพลังงำน
อย่ำงอื่นนอกจำกเครื่องยนต์สนั ดำปภำยใน ต้องมีกำลังตำมทีอ่ ธิบดีประกำศกำหนด
(๕) รถจัก รยำนยนต์ ต้ อ งมี ส่ ว นควบและเครื่อ งอุ ป กรณ์ ต ำมที่ ก ำหนดใน
กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรนัน้
(๖) ปฏิบ ัติ ต ำมระเบีย บกรมกำรขนส่ ง ทำงบกเกี่ย วกับ กำรรับ จดทะเบีย น
รถจักรยำนยนต์สำธำรณะ
ข้ อ ๙ กำรใดที่ ไ ด้ ด ำเนิ น กำรภ ำยใต้ บ ั ง คั บ แห่ ง กฎกระท รวงว่ ำ ด้ ว ย
คณะกรรมกำรประจำจังหวัดและเงื่อนไขกำรขอจดทะเบียนรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ก่อนที่กฎกระทรวงนี้ ใช้บงั คับ ให้ยงั คงมีผลใช้บงั คับต่อไปได้เท่ำที่ไม่ขดั
หรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๑๐ คำขอใดที่ได้ย่นื ไว้ก่อนที่กฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับและยังอยู่ในระหว่ำง
กำรพิจำรณำ ให้ถอื ว่ำเป็ นคำขอตำมกฎกระทรวงนี้
ข้ อ ๑๑ บรรดำประกำศ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ค ำสัง่ หรือ มติ ท่ี อ อกตำม
กฎกระทรวงว่ ำ ด้ ว ยคณะกรรมกำรประจ ำจัง หวัด และเงื่อ นไขกำรขอจดทะเบี ย น
รถจักรยำนยนต์สำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ใช้บงั คับอยู่ก่อนหรือในวันที่กฎกระทรวงนี้
ใช้บงั คับ ให้ยงั คงใช้บงั คับได้ต่ อไปเพียงเท่ำที่ไม่ขดั หรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ จนกว่ำ
จะมีประกำศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสัง่ ตำมกฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๖
พลเอก พฤณท์ สุวรรณทัต
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏิบตั ริ ำชกำรแทน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม

๔๐๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุ ผ ลในกำรประกำศใช้ก ฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็ น กำรสมควร
ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมกำรประจำจังหวัดให้เหมำะสมยิง่ ขึน้ เพื่อให้กำร
ดำเนิ น กำรจดทะเบีย นรถจัก รยำนยนต์ ส ำธำรณะเป็ นไปด้ว ยควำมรวดเร็ว และเกิด
ประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรจัด ระเบี ย บรถจัก รยำนยนต์ ส ำธำรณะ จึ ง จ ำเป็ นต้ อ งออก
กฎกระทรวงนี้
กฎกระทรวงว่ ำ ด้ ว ยคณะกรรมกำรประจ ำจัง หวัด และเงื่อ นไขกำ รขอจดทะเบี ย น
รถจักรยำนยนต์สำธำรณะ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐๑๙๕
หมำยเหตุ :- เหตุ ผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่ องจำกกฎกระทรวง
ว่ำ ด้ว ยคณะกรรมกำรประจ ำจังหวัด และเงื่อ นไขกำรขอจดทะเบีย นรถจัก รยำนยนต์
สำธำรณ ะ พ.ศ. ๒๕๕๖ มิ ไ ด้ ก ำหนดเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ กำรให้ ผู้ ข อจดทะ เบี ย น
รถจัก รยำนยนต์ สำธำรณะต้อ งเป็ น เจ้ำของหรือ ครอบครองรถจัก รยำนยนต์ ท่ีม ำขอ
จดทะเบียน มีใบอนุ ญ ำตขับรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ และกำรมีห มำยเลขประจำตัว
คนขับและสถำนที่รอรับคนโดยสำรอันเป็ นเหตุให้กำรควบคุมรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ
ในกำรให้บริกำรแก่ผโู้ ดยสำรไม่มปี ระสิทธิภำพ สมควรแก้ไขเพิม่ เติมเงื่อนไขในกำรขอ
จดทะเบียนจักรยำนยนต์สำธำรณะ เพื่อประโยชน์ ในกำรจัดระเบียบรถจักรยำนยนต์
สำธำรณะและเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยแก่ผโู้ ดยสำร จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๑๙๕

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔/ตอนที่ ๒๒ ก/หน้ำ ๖/๒๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๐

๔๐๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน
พระรำชบัญญัติ
รถยนตร์ทหำร
พุทธศักรำช ๒๔๗๖
ประชำธิปก ป.ร.

พระบำทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหำประชำธิป ก พระปกเกล้ ำ เจ้ ำ อยู่ ห ั ว มี
พระบรมรำชโองกำรดำรัสเหนือเกล้ำฯ สังว่
่ ำ
โดยทีส่ ภำผูแ้ ทนรำษฎรถวำยคำปรึกษำว่ำ สมควรจะมีขอ้ บังคับสำหรับรถยนตร์
ทีใ่ ช้ในกำรป้ องกันรำชอำณำจักร
จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขน้ึ ไว้โดยคำแนะนำและ
ยินยอมของสภำผูแ้ ทนรำษฎร ดังต่อไปนี้
มำตรำ ๑ พระรำชบัญ ญั ติ น้ี ใ ห้ เรีย กว่ ำ “พระรำชบัญ ญั ติ ร ถยนตร์ท หำร
พุทธศักรำช ๒๔๗๖”
มำตรำ ๒ ๑ ให้ใช้พ ระรำชบัญ ญัติน้ี ตัง้ แต่ ว ัน ประกำศในรำชกิจ จำนุ เบกษำ
เป็ นต้นไป
มำตรำ ๓ ตัง้ แต่วนั ทีใ่ ช้พระรำชบัญญัตนิ ้ีสบื ไป กฎหมำย กฎและข้อบังคับอื่นๆ
ซึง่ เกีย่ วแก่พระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ ท่ำนมิให้ใช้บงั คับแก่รถยนตร์ทหำร
มำตรำ ๔ “รถยนต์ ท หำร” หมำยควำมว่ำ รถที่เดิน ด้วยก ำลังเครื่องจัก รกล
(เว้น แต่ ท่เี ดินบนรำง) และรถพ่ วงซึ่งเป็ น ของกระทรวงกลำโหมหรือของบุ คคลอื่น ซึ่ง
มอบให้ใช้รถนัน้ ประจำในรำชกำรทหำร
“ใบอนุญำตพิเศษ” หมำยควำมว่ำ ใบอนุญำตให้ขบั รถยนตร์ทหำร
“รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม
มำตรำ ๕ รถยนตร์ทหำรนัน้ ท่ำนให้ยกเว้นไม่ต้องเสียภำษีและค่ำธรรมเนียมใดๆ
กับให้มเี ครื่องหมำยพิเศษและเลขกำกับติดทีร่ ถให้เห็นชัดตำมทีร่ ฐั มนตรีจะได้กำหนดไว้

๑

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๕๐/-/หน้ำ ๗๙๓/๙ ธันวำคม ๒๔๗๖

๔๐๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๖ รถยนตร์ทหำรนัน้ เมื่อได้ทำกำรตรวจทำงเทคนิคตำมทีร่ ฐั มนตรีสงั ่
และรัฐมนตรีเห็นเป็ นทีพ่ อใจว่ำ จะไม่เป็ นภยันตรำยต่อควำมปลอดภัยของประชำชนแล้ว
จึงให้ใช้ได้
มำตรำ ๗๒ ใบอนุ ญำตพิเศษนัน้ จะออกให้แก่บุคคลซึ่งปฏิบตั ิรำชกำรทหำร
หรือเจ้ำหน้ำทีช่ ำวต่ำงประเทศซึง่ ช่วยเหลือรำชกำรทหำรเพื่อขับรถยนตร์ทหำร ให้รฐั มนตรี
มีอำนำจตัง้ เจ้ำพนักงำนผู้มอี ำนำจออกใบอนุ ญำตพิเศษ และกำหนดวิธกี ำรและเงื่อนไข
ในกำรออกใบอนุญำตนัน้
ใบอนุ ญำตพิเศษนี้ ให้ใช้ได้เฉพำะเวลำที่ผู้รบั ใบอนุ ญำตปฏิบตั ิรำชกำรทหำร
หรือช่วยเหลือรำชกำรทหำร และอนุญำตให้ขบั ได้แต่เฉพำะรถยนตร์ทหำรเท่ำนัน้
ใบอนุ ญ ำตพิเศษนี้ เจ้ำ พนั ก งำนผู้ มีอ ำนำจออกใบอนุ ญ ำตจะถอนคืน เสีย
เมื่อใดก็ได้
มำตรำ ๘ บุคคลทีไ่ ด้รบั ใบอนุ ญำตพิเศษให้ขบั รถยนตร์ทหำรอยู่แล้วนัน้ ท่ำน
ว่ ำ จะรับ ใบอนุ ญ ำตขับ รถยนตร์ท่ีมิใ ช่ ร ถยนตร์ท หำรตำมพระรำชบัญ ญั ติ ร ถยนตร์
พุ ท ธศัก รำช ๒๔๗๓ ในขณะเดีย วกัน นั น้ อีก ก็ไ ด้ หำกว่ ำตนได้ป ฏิบ ัติค รบถ้ ว นตำม
กฎหมำย กฎ และข้อบังคับอื่น ๆ ซึง่ เกีย่ วแก่พระรำชบัญญัติรถยนตร์ เว้นไว้แต่ไม่ต้อง
ทำกำรสอบควำมรู้
มำตรำ ๙ ให้รฐั มนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหมมีหน้ำทีร่ กั ษำกำรให้เป็ นไปตำม
พระรำชบัญ ญั ติน้ี และให้ มีอ ำนำจตัง้ เจ้ำ พนั ก งำน กับ เพื่ อ กำรนั น้ ให้ มีอ ำนำจออก
กฎกระทรวง
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บงั คับได้
ประกำศมำ ณ วันที่ ๙ ธันวำคม พุทธศักรำช ๒๔๗๖ เป็ นปี ท่ี ๙ ในรัชกำลปั จจุบนั
ผูร้ บั สนองพระบรมรำชโองกำร
นำยพันเอก พระยำพหลพลพยุหเสนำ
นำยกรัฐมนตรี

๒

มำตรำ ๗ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ทหำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗

๔๐๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

พระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ทหำร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๗๓
มำตรำ ๒ พระรำชบั ญ ญั ติ น้ี ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ ตั ง้ แต่ ว ัน ถั ด จำกวัน ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
หมำยเหตุ :- เหตุ ผ ลในกำรประกำศใช้พ ระรำชบัญ ญัติฉ บับ นี้ คือ โดยที่ในปั จจุ บ ัน นี้
เจ้ำหน้ำที่ชำวต่ำงประเทศซึ่งช่วยเหลือรำชกำรทหำรที่เข้ำมำประจำอยู่ในประเทศไทย
จำเป็ นต้องขับขีร่ ถยนตร์ทหำรของทำงรำชกำรทหำรในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีร่ ำชกำรอยู่เป็ นปกติ
แต่ ไ ม่ ส ำมำรถมีใ บอนุ ญ ำตพิเ ศษขับ ขี่ร ถยนตร์ท หำรนั น้ ได้ เพรำะตำมบทบัญ ญั ติ
แห่ งกฎหมำยว่ำด้วยรถยนตร์ท หำร มิได้ให้อำนำจไว้ท่ีจะออกใบอนุ ญ ำตพิเ ศษขับ ขี่
รถยนตร์ทหำรแก่เจ้ำหน้ ำที่ชำวต่ ำงประเทศได้ ซึ่งทำงกระทรวงกลำโหมได้พิจำรณำ
เห็นว่ำควรออกใบอนุ ญำตพิเศษให้แก่เจ้ำหน้ำทีช่ ำวต่ำงประเทศซึง่ ช่วยเหลือรำชกำรทหำร
ที่ต้ อ งขับ ขี่ร ถยนตร์ท หำรของทำงรำชกำรทหำรนั น้ ด้ ว ย จึง จ ำต้ อ งแก้ไ ขเพิ่ม เติ ม
กฎหมำยว่ำด้วยรถยนตร์ทหำรเสียใหม่

๓

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๘๑/ตอนที่ ๗/หน้ำ ๒๐/๒๑ มกรำคม ๒๕๐๗

๔๐๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๐๒)
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ทหำร พุทธศักรำช ๒๔๗๖๔
อำศัย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่ ง พระรำชบัญ ญั ติ ร ถยนตร์ท หำร
พุทธศักรำช ๒๔๗๖ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) กฎกระทรวงกลำโหมออกตำมควำมในพระรำชบัญ ญัติรถยนตร์ท หำร
พุทธศักรำช ๒๔๗๖ (ฉบับที่ ๒)
(๒) กฎกระทรวงกลำโหมออกตำมควำมในพระรำชบัญ ญัติร ถยนตร์ท หำร
พุทธศักรำช ๒๔๗๖ (ฉบับที่ ๓) และ
(๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๔๙๖) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
รถยนตร์ทหำร พุทธศักรำช ๒๔๗๖
ข้อ ๒ รถยนตร์ทหำรแบ่งออกเป็ นสีป่ ระเภท คือ รถยนตร์สงครำม รถจักรยำนยนตร์
สงครำม รถยนตร์ปกติ และรถจักรยำนยนตร์ปกติ
“รถยนตร์สงครำม” หมำยควำมว่ำ รถยนตร์ทหำรทีม่ ไี ว้เพื่อกำรสงครำม
“รถจักรยำนยนตร์สงครำม” หมำยควำมว่ำ รถจักรยำนยนตร์ทหำรทีม่ ไี ว้เพื่อสงครำม
“รถยนตร์ปกติ” หมำยควำมว่ำ รถยนตร์ทหำรนอกจำกรถยนตร์สงครำม
“รถจัก รยำนยนตร์ป กติ ” หมำยควำมว่ ำ รถจัก รยำนยนตร์ท หำรนอกจำก
รถจักรยำนยนตร์สงครำม
ข้อ ๓ รถยนตร์สงครำมและรถจักรยำนยนตร์สงครำมให้มเี ครื่องหมำยพิเศษ
และเลขทะเบียนกำกับบนป้ ำยดังนี้
(๑) มีเครื่องหมำยพิเศษและเลขทะเบีย นสี แดงบนพื้นสีข ำว ให้เครื่อ งหมำย
พิเศษอยู่หน้ำเลขทะเบียน
(๒) เครื่องหมำยพิเศษ มีดงั นี้
ก. จักร สมอและปี ก สำหรับรถของส่วนรำชกำรทีไ่ ม่ขน้ึ กองทัพ
ข. จักร สำหรับรถของกองทัพบก
ค. สมอ สำหรับรถของกองทัพเรือ
ง. ปี กกับดำว สำหรับรถของกองทัพอำกำศ
๔

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๗๖/ตอนที่ ๙๐/หน้ำ ๔๐๙/๒๒ กันยำยน ๒๕๐๒

๔๐๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

รถยนตร์ปกติและรถจักรยำนยนตร์ปกติ ให้มเี ครื่องหมำยพิเศษและเลขทะเบียน
กำกับบนป้ ำยเช่นเดียวกับรถยนตร์สงครำมและรถจักรยำนยนตร์สงครำม แต่ให้ใช้สขี ำว
บนพืน้ สีดำ
ข้อ ๔ รถจักรยำนยนตร์ปกติและรถยนตร์ปกติ นอกจำกรถยนตร์ประจำตำแหน่ ง
หรือรถยนตร์ประจำตัว ให้มอี กั ษรย่อนำมหน่วยสังกัดสีขำว
ข้อ ๕ รถยนตร์ทหำรที่เจ้ำพนักงำนรับจดทะเบียนแล้ว ให้ตดิ ป้ ำยดังกล่ำวใน
ข้อ ๓ ไว้ทร่ี ถตำมกำหนดดังนี้
(๑) แผ่นป้ ำยเลขทะเบียนรถยนตร์สงครำม และรถยนตร์ปกติทม่ี เี ลขหมำยตรงกับ
ทะเบียนและประวัติรถยนตร์ให้ติดตรึงแนบไว้ในที่ท่เี ห็นได้ง่ำยแต่ไกล ที่หน้ ำรถหนึ่งแผ่น
และทีท่ ำ้ ยรถหนึ่งแผ่น
รถยนตร์ส งครำมที่ต ้อ งเขีย นเลขทะเบีย นแทนแผ่น ป้ ำ ยนั น้ ให้เ ขีย น
เลขทะเบียนทีม่ เี ลขหมำยตรงกับทะเบียนและประวัตริ ถยนตร์ ไว้ในทีท่ เ่ี ห็นได้ง่ำยแต่ ไกล
ทีห่ น้ำรถหนึ่งแห่ง และทีท่ ำ้ ยรถหนึ่งแห่ง
(๒) แผ่นป้ ำยเลขทะเบียนรถจักรยำนยนตร์สงครำม และรถจักรยำนยนตร์ปกติ
ทีม่ เี ลขหมำยตรงกับทะเบียนและประวัตริ ถ ให้ตดิ ตัง้ ตำมยำวบนบังโกลนล้อหน้ำหนึ่งแผ่น
และติดตำมขวำงทีท่ ำ้ ยรถหนึ่งแผ่น เฉพำะแผ่นป้ ำยหน้ำรถต้องมีเลขทะเบียนทัง้ สองข้ำง
ข้อ ๖ บุ ค คลซึ่งสมัค รเป็ น ผู้ข บั รถยนตร์ท หำร หรือ จะได้รบั คัด เลือกให้เป็ น
ผูข้ บั รถยนตร์ทหำร ต้องมีคุณวุฒแิ ละลักษณะดังนี้
(๑) มีควำมประพฤติดี
(๒) มีร่ำงกำยสมบูรณ์ไม่ทุพพลภำพ สำมำรถขับรถได้
(๓) มีควำมรูห้ ลักทำงเทคนิคของรถทัวไป
่ และรูส้ มุดคู่มอื ประจำรถ
(๔) มีค วำมรู้แ ละควำมสำมำรถในกำรถนอมรัก ษำตัว รถ เครื่อ งยนตร์แ ละ
ส่วนประกอบของรถ
(๕) มีควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรขับ รถ ตลอดจนแก้ไขเหตุ ขดั ข้องและ
ซ่อมแซมเบือ้ งต้นได้
(๖) มีควำมรูร้ ะเบียบ กฎ ข้อบังคับ และกฎหมำยทีเ่ กีย่ วกับกำรเดินรถ

๔๐๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ข้อ ๗ ผูข้ บั รถยนตร์ทหำร ต้องอยู่ภำยใต้บงั คับดังนี้
(๑) ต้องมีใบอนุญำตพิเศษอยู่กบั ตัวในเวลำขับรถหรือเมื่อควบคุมผูอ้ ่นื ฝึ กขับรถ
เพื่อแสดงต่อเจ้ำพนักงำนได้เสมอ และ
(๒) จะให้ผไู้ ม่มใี บอนุญำตพิเศษขับรถทีต่ นรับผิดชอบไม่ได้
ข้อ ๘๕ ใบอนุ ญำตพิเศษมีลกั ษณะเป็ นกระดำษแข็ง ขนำดกว้ำง ๖ เซนติเมตร
ยำว ๙.๕ เซนติเมตร แผ่นเดียว ด้ำนหน้ำปิ ดรูปถ่ำยผู้ถือใบอนุ ญำตพิเศษ ขนำดกว้ำง
๓ เซนติเมตร ยำว ๔ เซนติเมตร ครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ด้ำนหลังสำหรับเจ้ำพนักงำน
กรอกรำยกำร ตำมแบบท้ำ ยกฎกระทรวงนี้ ใบอนุ ญ ำตนี้ ต้อ งลงชื่อ และประทับ ตรำ
ของเจ้ำ พนักงำนตำมข้อ ๙
ข้อ ๙ ให้ปลัดกระทรวงกลำโหมหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำยจำกปลัดกระทรวงกลำโหม
เป็ นเจ้ ำ พนั ก งำนผู้ มี ห น้ ำ ที่ ร ับ จดทะเบี ย นและออกใบอนุ ญ ำตพิ เ ศษตำมควำมใน
พระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ทหำร พุทธศักรำช ๒๔๗๖
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๐๒
พลเอก ถ. กิตติขจร
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม

๕

ข้อ ๘ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติม โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ทหำร พุทธศักรำช ๒๔๗๖

๔๐๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

แบบใบอนุญำตพิเศษ๖
แบบใบอนุญำตพิเศษ
(ด้ำนหน้ำ)
กระทรวงกลาโหม
(ครุฑ)

ทีป่ ิ ดรูปถ่ำย
ผูถ้ อื ใบอนุญำตพิเศษ
.............................................
ลำยมือชื่อผูถ้ อื ใบอนุญำตพิเศษ

(ด้ำนหลัง)
กระทรวงกลาโหม
ที่ ......... วันที่ .......... พ.ศ. .............
ใบอนุญำตพิเศษ
สำหรับขับรถยนตร์ทหำร
ยศ ชื่อ ...............................................
อำยุ ............. ปี สังกัด .....................
ตำหนิ ................................................
อนุญำตให้ขบั รถยนตร์...........................
ทหำรประเภท ๖
ที่ ......................................................
..........................................................
ยศ ชื่อ ...............................................
เจ้ำพนักงำน
............................... ๖ ซม. .......................

๖ แบบใบอนุ ญ ำตพิเศษ

แก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๒๕) ออกตำม
ควำมในพระรำชบัญญัตริ ถยนตร์ทหำร พุทธศักรำช ๒๔๗๖

๔๐๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจำกกฎกระทรวงออก
ตำมควำมในพระรำชบัญ ญัต ิรถยนตร์ท หำรเดิม ได้กำหนดขนำดเครื่อ งหมำยพิเศษ
เลขทะเบียน และอักษรย่อนำมหน่ วยสังกัดไว้ตำยตัว ไม่เหมำะสมกับขนำดและลักษณะ
ของรถยนตร์ทหำร ซึง่ มีกำรเปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ ประกอบกับกฎกระทรวงเดิมได้มกี ำรแก้ไข
เพิม่ เติมหลำยครัง้ ไม่สะดวกแก่กำรใช้ ทัง้ มีขอ้ ควำมบำงประกำรทีพ่ น้ สมัยด้วย จึง เป็ น
กำรสมควรทีจ่ ะปรับปรุงเสียใหม่ให้สมบูรณ์และเหมำะสมยิง่ ขึน้
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติรถยนตร์ทหำร
พุทธศักรำช ๒๔๗๖๗
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีเ่ ป็ นกำรสมควรแก้ไข
ขนำดของใบอนุ ญำตพิเศษ และขนำดของรูปถ่ำย ผู้ถอื ใบอนุ ญำตพิเศษ ให้มขี นำดเดียวกับ
บัตรประจำตัวข้ำรำชกำรที่ใช้อยู่ในปั จจุบนั เพื่อควำมสะดวกในกำรพกพำ จึงจำเป็ นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้

๗

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๙๙/ตอนที่ ๓๓/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๑๙/๕ มีนำคม ๒๕๒๕

๔๑๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน
พระรำชบัญญัติ
จรำจรทำงบก
พ.ศ. ๒๕๒๒

ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๒๒
เป็ นปี ท่ี ๓๔ ในรัชกำลปั จจุบนั
พระบำทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหำภูม พิ ลอดุลยเดช มีพ ระบรมรำชโองกำร
โปรดเกล้ำฯ ให้ประกำศว่ำ
โดยทีเ่ ป็ นกำรสมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรจรำจรทำงบก
จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขน้ึ ไว้ โดยคำแนะนำและ
ยินยอมของสภำนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชำติ ดังต่อไปนี้
มำตรำ ๑ พระรำชบัญญัตนิ ้เี รียกว่ำ “พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒”
มำตรำ ๒ ๑ พระรำชบัญ ญั ติน้ี ใ ห้ใ ช้บ ัง คับ เมื่อ พ้ น ก ำหนดเก้ำ สิบ วัน นั บ แต่
วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
มำตรำ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก พุทธศักรำช ๒๔๗๗
(๒) พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก แก้ไขเพิม่ เติม พุทธศักรำช ๒๔๗๘
(๓) พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๓) พุทธศักรำช ๒๔๘๑
(๔) พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๘
(๕) ประกำศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๕๙ ลงวันที่ ๒๖ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๑๕
มำตรำ ๔ ในพระรำชบัญญัตนิ ้ี
(๑) “กำรจรำจร” หมำยควำมว่ำ กำรใช้ทำงของผูข้ บั ขี่ คนเดินเท้ำ หรือคนที่จูง
ขี่ หรือไล่ตอ้ นสัตว์

๑

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๙๖/ตอนที่ ๘/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๑/๒๙ มกรำคม ๒๕๒๒

๔๑๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(๒) “ทำง” หมำยควำมว่ำ ทำงเดิน รถ ช่อ งเดิน รถ ช่อ งเดิน รถประจำทำง
ไหล่ท ำง ทำงเท้ำ ทำงข้ำ ม ทำงร่ว มทำงแยก ทำงลำด ทำงโค้ง สะพำน และลำนที่
ประชำชนใช้ในกำรจรำจร และให้หมำยควำมรวมถึงทำงส่วนบุคคลที่เจ้ำของยินยอมให้
ประชำชนใช้ ใ นกำรจรำจรหรือ ที่ เ จ้ ำ พนั ก งำนจรำจรได้ ป ระกำศให้ เ ป็ นทำงตำม
พระรำชบัญญัตนิ ้ดี ว้ ย แต่ไม่รวมไปถึงทำงรถไฟ
(๓) “ทำงเดินรถ” หมำยควำมว่ำ พื้นที่ท่ีทำไว้สำหรับกำรเดินรถไม่ว่ำในระดับ
พืน้ ดิน ใต้หรือเหนือพืน้ ดิน
(๔) “ช่องเดินรถ” หมำยควำมว่ำ ทำงเดินรถทีจ่ ดั แบ่งเป็ นช่องสำหรับกำรเดินรถ
โดยทำเครื่องหมำยเป็ นเส้นหรือแนวแบ่งเป็ นช่องไว้
(๕) “ช่องเดินรถประจำทำง” หมำยควำมว่ำ ช่องเดินรถทีก่ ำหนดให้เป็ นช่องเดินรถ
สำหรับรถโดยสำรประจำทำงหรือรถบรรทุ กคนโดยสำรประเภทที่ ผู้บ ัญ ชำกำรตำรวจ
แห่งชำติกำหนด
(๖) “ทำงเดินรถทำงเดียว” หมำยควำมว่ำ ทำงเดินรถใดทีก่ ำหนดให้ผขู้ บั รถขับ
ไปในทิศทำงเดียวกันตำมเวลำทีเ่ จ้ำพนักงำนจรำจรกำหนด
(๗) “ขอบทำง” หมำยควำมว่ำ แนวริมของทำงเดินรถ
(๘) “ไหล่ทำง” หมำยควำมว่ำ พืน้ ทีท่ ต่ี ่อจำกขอบทำงออกไปทำงด้ำนข้ำงซึง่ ยัง
มิได้จดั ทำเป็ นทำงเท้ำ
(๙) “ทำงร่วมทำงแยก” หมำยควำมว่ำ พืน้ ทีท่ ท่ี ำงเดินรถตัง้ แต่สองสำยตัดผ่ำนกัน
รวมบรรจบกัน หรือติดกัน
(๑๐) “วงเวียน” หมำยควำมว่ำ ทำงเดินรถที่กำหนดให้รถเดินรอบเครื่องหมำย
จรำจรหรือสิง่ ทีส่ ร้ำงขึน้ ในทำงร่วมทำงแยก
(๑๑) “ทำงเท้ำ” หมำยควำมว่ำ พืน้ ทีท่ ท่ี ำไว้สำหรับคนเดินซึง่ อยู่ขำ้ งใดข้ำงหนึ่ง
ของทำง หรือทัง้ สองข้ำงของทำง หรือส่วนทีอ่ ยู่ชดิ ขอบทำงซึง่ ใช้เป็ นทีส่ ำหรับคนเดิน
(๑๒) “ทำงข้ำม” หมำยควำมว่ำ พืน้ ทีท่ ท่ี ำไว้สำหรับให้คนเดินเท้ำข้ำมทำงโดย
ทำเครื่องหมำยเป็ นเส้นหรือแนวหรือตอกหมุดไว้บนทำง และให้หมำยควำมรวมถึงพืน้ ที่
ทีท่ ำให้คนเดินเท้ำข้ำมไม่ว่ำในระดับใต้หรือเหนือพืน้ ดินด้วย
(๑๓) “เขตปลอดภัย” หมำยควำมว่ำ พืน้ ทีใ่ นทำงเดินรถทีม่ เี ครื่องหมำยแสดงไว้
ให้เห็นได้ชดั เจนทุกเวลำ สำหรับให้คนเดินเท้ำทีข่ ำ้ มทำงหยุดรอหรือให้คนทีข่ น้ึ หรือลงรถ
หยุดรอก่อนจะข้ำมทำงต่อไป

๔๑๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(๑๔) “ทีค่ บั ขัน” หมำยควำมว่ำ ทำงที่มกี ำรจรำจรพลุกพล่ำนหรือมีสงิ่ กีดขวำง
หรือในที่ซ่งึ มองเห็นหรือทรำบได้ล่วงหน้ำว่ำอำจเกิดอันตรำยหรือควำมเสียหำยแก่รถ
หรือคนได้ง่ำย
(๑๕) “รถ” หมำยควำมว่ำ ยำนพำหนะทำงบกทุกชนิด เว้นแต่รถไฟและรถรำง
(๑๖) “รถยนต์ ” หมำยควำมว่ ำ รถที่ มี ล้ อ ตั ง้ แต่ ส ำมล้ อ และเดิน ด้ ว ยก ำลัง
เครื่องยนต์ กำลังไฟฟ้ ำหรือพลังงำนอื่น ยกเว้นรถทีเ่ ดินบนรำง
(๑๗) “รถจัก รยำนยนต์ ” หมำยควำมว่ ำ รถที่ เ ดิ น ด้ ว ยก ำลัง เครื่อ งยนต์
กำลังไฟฟ้ ำ หรือพลังงำนอื่น และมีลอ้ ไม่เกินสองล้อ ถ้ำมีพ่วงข้ำงมีลอ้ เพิม่ อีกไม่เกินหนึ่งล้อ
(๑๘) “รถจักรยำน” หมำยควำมว่ำ รถทีเ่ ดินด้วยกำลังของผูข้ บั ขีท่ ม่ี ใิ ช่เป็ นกำรลำกเข็น
(๑๙) “รถฉุ ก เฉิ น ” หมำยควำมว่ ำ รถดับ เพลิง และรถพยำบำลของรำชกำร
บริหำรส่วนกลำง รำชกำรบริหำรส่วนภูมภิ ำคและรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิน่ หรือรถอื่นที่
ได้รบั อนุ ญ ำตจำกผู้บญ
ั ชำกำรตำรวจแห่งชำติ ให้ใช้ไฟสัญญำณแสงวับวำบ หรือให้ใช้
เสียงสัญญำณไซเรนหรือเสียงสัญญำณอย่ำงอื่นตำมทีจ่ ะกำหนดให้
(๒๐) “รถบรรทุก” หมำยควำมว่ำ รถยนต์ทส่ี ร้ำงขึน้ เพื่อใช้บรรทุกสิง่ ของหรือสัตว์
(๒๑) “รถบรรทุกคนโดยสำร” หมำยควำมว่ำ รถยนต์ทส่ี ร้ำงขึน้ เพื่อใช้บรรทุกคน
โดยสำรเกินเจ็ดคน
(๒๒) “รถโรงเรียน” หมำยควำมว่ำ รถบรรทุกคนโดยสำรที่โรงเรียนใช้รบั ส่ง
นักเรียน
(๒๓) “รถโดยสำรประจำทำง” หมำยควำมว่ำ รถบรรทุกคนโดยสำรที่เดินตำม
ทำงทีก่ ำหนดไว้ และเรียกเก็บค่ำโดยสำรเป็ นรำยคนตำมอัตรำทีว่ ำงไว้เป็ นระยะทำงหรือ
ตลอดทำง
(๒๔) “รถแท็กซี่” หมำยควำมว่ำ รถยนต์ท่ใี ช้รบั จ้ำงบรรทุกคนโดยสำรไม่เกิน
เจ็ดคน
(๒๕) “รถลำกจูง” หมำยควำมว่ำ รถยนต์ทส่ี ร้ำงขึน้ เพื่อใช้สำหรับลำกจูงรถหรือ
เครื่องมือกำรเกษตรหรือเครื่องมือกำรก่อสร้ำง โดยตัวรถนัน้ เองมิได้ใช้สำหรับบรรทุกคน
หรือสิง่ ของ
(๒๖) “รถพ่วง” หมำยควำมว่ำ รถทีเ่ คลื่อนทีไ่ ปโดยใช้รถอื่นลำกจูง
(๒๗) “มำตรแท็กซี”่ หมำยควำมว่ำ เครื่องแสดงอัตรำและค่ำโดยสำรของรถแท็กซี่
โดยอำศัยเกณฑ์ระยะทำงหรือเวลำกำรใช้รถแท็กซี่ หรือโดยอำศัยทัง้ ระยะทำงและเวลำ
กำรใช้รถแท็กซี่
(๒๘) “ผู้ข บั ขี่” หมำยควำมว่ำ ผู้ขบั รถ ผู้ประจำเครื่องอุปกรณ์ กำรขนส่งตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่ง ผูล้ ำกเข็นยำนพำหนะ
๔๑๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(๒๙) “คนเดิน เท้ำ ” หมำยควำมว่ ำ คนเดิน และให้รวมตลอดถึงผู้ใช้เก้ำอี้ล้อ
สำหรับคนพิกำรหรือรถสำหรับเด็กด้วย
(๓๐) “เจ้ำของรถ” หมำยควำมรวมถึงผูม้ รี ถไว้ในครอบครองด้วย
(๓๑) “ผู้เก็บค่ำโดยสำร” หมำยควำมว่ำ ผู้ซ่งึ รับผิดชอบในกำรเก็บค่ำโดยสำร
และผูด้ แู ลคนโดยสำรทีอ่ ยู่ประจำรถบรรทุกคนโดยสำร
(๓๒) “ใบอนุ ญ ำตขับขี่” หมำยควำมว่ำ ใบอนุ ญ ำตขับ รถยนต์ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยรถยนต์ ใบอนุ ญำตสำหรับคนขับรถตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถจ้ำง ใบอนุ ญำตขับขี่
ตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ว ยล้อ เลื่อ น และใบอนุ ญ ำตผู้ป ระจ ำเครื่อ งอุ ป กรณ์ ก ำรขนส่ งตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่ง
(๓๓) “สัญญำณจรำจร” หมำยควำมว่ำ สัญญำณใด ๆ ไม่ว่ำจะแสดงด้วยธง ไฟ
ไฟฟ้ ำ มือ แขน เสียงนกหวีด หรือด้วยวิธอี ่นื ใด สำหรับให้ผขู้ บั ขี่ คนเดินเท้ำ หรือคนทีจ่ ูง
ขี่ หรือไล่ตอ้ นสัตว์ ปฏิบตั ติ ำมสัญญำณนัน้
(๓๔) “เครื่องหมำยจรำจร” หมำยควำมว่ำ เครื่องหมำยใด ๆ ทีไ่ ด้ตดิ ตัง้ ไว้ หรือ
ท ำให้ ป รำกฏในทำงส ำหรับ ให้ ผู้ข ับ ขี่ คนเดิน เท้ ำ หรือ คนที่จู ง ขี่ หรือ ไล่ ต้ อ นสัต ว์
ปฏิบตั ติ ำมเครื่องหมำยนัน้
(๓๕) “รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีผรู้ กั ษำกำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
(๓๖)๒ (ยกเลิก)
(๓๗) “เจ้ำพนักงำนจรำจร” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรตำรวจชัน้ สัญญำบัตร
ซึง่ รัฐมนตรีแต่งตัง้ ให้เป็ นเจ้ำพนักงำนจรำจร
(๓๘) “พนั ก งำนเจ้ำ หน้ ำ ที่” หมำยควำมว่ ำ ต ำรวจซึ่ง ปฏิบ ัติห น้ ำ ที่ค วบคุ ม
กำรจรำจร
(๓๙) “อำสำจรำจร” หมำยควำมว่ำ ผูซ้ ง่ึ ผ่ำนกำรอบรมตำมหลักสูตรอำสำจรำจร
และได้ร ับ แต่ งตัง้ จำกผู้บ ัญ ชำกำรต ำรวจแห่ งชำติ ให้ช่ ว ยเหลือ กำรปฏิบ ัติห น้ ำที่ข อง
พนักงำนเจ้ำหน้ำทีต่ ำมทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระรำชบัญญัตนิ ้ี
๓
(๔๐) “ผู้ตรวจกำร” หมำยควำมว่ำ ผู้ตรวจกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่ง
ทำงบกและผูต้ รวจกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์
[คำว่ำ “รถยนต์” “รถจักรยำนยนต์” และ “เครื่องยนต์” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๓
แห่งพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐]

๒
๓

มำตรำ ๓๖ ยกเลิกโดยพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙
มำตรำ ๔ (๔๐) แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒

๔๑๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๕ ให้รฐั มนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
และให้มีอำนำจแต่ งตัง้ เจ้ำพนักงำนจรำจร กับออกกฎกระทรวงกำหนดกิจกำรอื่นเพื่อ
ปฏิบตั กิ ำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ให้ใช้บงั คับได้
[ค ำว่ ำ “ผู้ บ ัญ ชำกำรต ำรวจแห่ ง ชำติ ” แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยมำตรำ ๔ แห่ ง
พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙]
ลักษณะ ๑
กำรใช้รถ
หมวด ๑
ลักษณะของรถทีใ่ ช้ในทำง
มำตรำ ๖๔ ห้ำมมิให้ผใู้ ดนำรถทีม่ สี ภำพไม่มนคงแข็
ั่
งแรง หรืออำจเกิดอันตรำย
หรืออำจทำให้เสือ่ มเสียสุขภำพอนำมัยแก่ผใู้ ช้ คนโดยสำรหรือประชำชนมำใช้ในทำงเดินรถ
รถทีใ่ ช้ในทำงเดินรถ ผูข้ บั ขีต่ ้องจัดให้มเี ครื่องยนต์ เครื่องอุปกรณ์และหรือส่วนควบ
ที่ค รบถ้วนตำมกฎหมำยว่ำด้ วยรถยนต์ กฎหมำยว่ ำด้วยกำรขนส่ง กฎหมำยว่ำด้วย
ล้อเลื่อน กฎหมำยว่ำด้วยรถลำก หรือกฎหมำยว่ำด้วยรถจ้ำง และใช้กำรได้ดี
สภำพของรถที่อำจท ำให้เสื่อมเสียสุขภำพอนำมัย ตำมวรรคหนึ่ งและวิธีก ำร
ทดสอบ ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
[ค ำว่ ำ “รถยนต์ ” และ “เครื่ อ งยนต์ ” แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยมำตรำ ๓ แห่ ง
พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐]
มำตรำ ๗ ห้ำมมิให้ผู้ใดนำรถที่มไิ ด้ติดแผ่นป้ ำยเลขทะเบียน แผ่ นป้ ำยเครื่อง
หมำยเลขทะเบียนหรือป้ ำ ยประจำรถ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ กฎหมำยว่ำด้ว ย
กำรขนส่ง กฎหมำยว่ำด้วยล้อเลื่อน กฎหมำยว่ำด้วยรถลำก หรือกฎหมำยว่ำด้วยรถจ้ำง
มำใช้ในทำงเดินรถ
๔

ก๊ ำ ซคำร์บ อนมอนอกไซด์ อ ัน เกิด จำกระบบกำรเผำไหม้ข องเครื่อ งยนต์ ไ ม่ ส มบู ร ณ์
อำจก่อ ให้เกิด อัน ตรำยต่ อ สุ ข ภำพอนำมัย ของประชำชน รัฐมนตรีจึงอำจออกกฎกระทรวงกำหนด
มำตรฐำนค่ ำก๊ำซคำร์บ อนมอนอกไซด์ท่ีย ิน ยอมให้ระบำยออกจำกท่อ ไอเสีย ของรถได้ (คว ำมเห็น
คณะกรรมกำรกฤษฎีก ำ : เรื่อ งเสร็จที่ ๒๑๓/๒๕๒๔) (หมำยเหตุ ต่ อ มำมีก ำรเพิ่ม มำตรำ ๑๐ ทวิ
ให้อำนำจอธิบดีกำหนดเกณฑ์กำรปล่อยก๊ำซของเครือ่ งยนต์)

๔๑๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

[คำว่ำ “รถยนต์” แก้ไขเพิม่ เติมโดยมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐]
มำตรำ ๘ ห้ำมมิให้ผู้ใดนำรถที่ผขู้ บั ขีไ่ ม่อำจแลเห็นทำงพอแก่ควำมปลอดภัย
มำใช้ในทำงเดินรถ
เพื่อประโยชน์แห่งมำตรำนี้ ให้ผบู้ ญ
ั ชำกำรตำรวจแห่งชำติมอี ำนำจออกระเบียบ
เกีย่ วกับกำรใช้วสั ดุกรองแสงกับรถทีน่ ำมำใช้ในทำงเดินรถได้ โดยประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำ
[ค ำว่ ำ “ผู้ บ ัญ ชำกำรต ำรวจแห่ ง ชำติ ” แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยมำตรำ ๔ แห่ ง
พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙]
มำตรำ ๙ ห้ำมมิให้ผู้ใดนำรถทีเ่ กิดเสียงอือ้ อึงหรือมีสงิ่ ลำกถูไปบนทำงเดินรถ
มำใช้ในทำงเดินรถ
มำตรำ ๑๐ ห้ำมมิให้ผใู้ ดนำรถทีม่ ลี อ้ หรือส่วนทีส่ มั ผัสกับผิวทำงไม่ใช่ยำงมำใช้
ในทำงเดินรถ เว้นแต่เป็ นรถที่ได้รบั ยกเว้นตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือเป็ นรถที่
ได้รบั อนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนจรำจร
มำตรำ ๑๐ ทวิ๕ ห้ ำมมิให้ผู้ ใดน ำรถที่เครื่อ งยนต์ ก่ อ ให้ เกิด ก๊ ำ ซ ฝุ่ น ควัน
ละอองเคมี หรือเสียงเกินเกณฑ์ท่ผี บู้ ญ
ั ชำกำรตำรวจแห่งชำติกำหนดโดยประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำ มำใช้ในทำงเดินรถ
[ค ำว่ ำ “เครื่องยนต์ ” แก้ไขเพิ่มเติ มโดยมำตรำ ๓ แห่ ง พระรำชบัญ ญั ติ จ รำจร
ทำงบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐]
[ค ำว่ ำ “ผู้ บ ัญ ชำกำรต ำรวจแห่ ง ชำติ ” แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยมำตรำ ๔ แห่ ง
พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙]
หมวด ๒
กำรใช้ไฟหรือเสียงสัญญำณของรถ
มำตรำ ๑๑ ในเวลำทีม่ แี สงสว่ำงไม่เพียงพอที่จะมองเห็นคน รถหรือสิง่ กีดขวำง
ในทำงได้โดยชัดแจ้งภำยในระยะไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยห้ำสิบเมตร ผูข้ บั ขีซ่ ง่ึ ขับรถในทำง
ต้องเปิ ดไฟ หรือใช้แสงสว่ำงตำมประเภท ลักษณะ และเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
๕

มำตรำ ๑๐ ทวิ เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕

๔๑๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๑๒ รถแต่ ล ะชนิ ด ที่ใช้ ในทำงเดิน รถ ผู้ ข ับ ขี่ต้ อ งใช้ เสีย งสัญ ญำณ
โดยเฉพำะ ดังต่อไปนี้
(๑) เสียงแตร สำหรับ รถยนต์หรือ รถจักรยำนยนต์ และให้ไ ด้ย ิน ได้ใ นระยะ
ไม่น้อยกว่ำหกสิบเมตร
(๒) เสียงระฆัง สำหรับรถม้ำ และให้ได้ยนิ ได้ในระยะไม่น้อยกว่ำสำมสิบเมตร
(๓) เสียงกระดิง่ สำหรับรถจักรยำน และให้ได้ยนิ ได้ในระยะไม่น้อยกว่ำสำมสิบเมตร
ส่ ว นรถอื่ น นอกจำกที่ ก ล่ ำ วข้ ำ งต้ น ผู้ ข ับ ขี่ ต้ อ งใช้ เ สีย งสัญ ญำณตำมที่ ผู้
บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติกำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
[ค ำว่ ำ “รถยนต์ ” และ “รถจัก รยำนยนต์ ” แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยมำตรำ ๓ แห่ ง
พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐]
[ค ำว่ ำ “ผู้ บ ัญ ชำกำรต ำรวจแห่ ง ชำติ ” แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยมำตรำ ๔ แห่ ง
พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙]
มำตรำ ๑๓ ห้ำมมิให้ผขู้ บั ขีซ่ ่งึ ขับรถทุกชนิดในทำงเดินรถใช้ไฟสัญญำณแสง
วับ วำบ เสีย งสัญ ญำณไซเรน เสีย งสัญ ญำณที่เ ป็ น เสีย งนกหวีด เสีย งที่แ ตกพร่ำ
เสียงหลำยเสียง เสียงดังเกินสมควร หรือเสียงสัญญำณอย่ำงอื่นตำมทีผ่ บู้ ญ
ั ชำกำรตำรวจ
แห่งชำติกำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
ผูบ้ ญ
ั ชำกำรตำรวจแห่งชำติมอี ำนำจอนุ ญำตให้รถฉุ กเฉิน รถในรำชกำรทหำร
หรือ ต ำรวจ หรือ รถอื่น ใช้ไ ฟสัญ ญำณวับ วำบหรือ ใช้เสีย งสัญ ญำณไซเรนหรือ เสีย ง
สัญญำณอย่ำงอื่นได้ ในกำรนี้ ผู้บญ
ั ชำกำรตำรวจแห่งชำติจะกำหนดเงื่อนไขในกำรใช้
ไฟสัญ ญำณหรือเสีย งสัญ ญำณรวมทัง้ กำหนดเครื่อ งหมำยที่แสดงถึงลัก ษณะของรถ
ดังกล่ำวด้วยก็ได้โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
[ค ำว่ ำ “ผู้ บ ัญ ชำกำรต ำรวจแห่ ง ชำติ ” แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยมำตรำ ๔ แห่ ง
พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙]
มำตรำ ๑๔ กำรใช้เสียงสัญญำณ ผูข้ บั ขีจ่ ะใช้ได้เฉพำะเมื่อจำเป็ นหรือ ป้ องกัน
อุบตั เิ หตุเท่ำนัน้ แต่จะใช้เสียงยำวหรือซ้ำเกินควรไม่ได้
กำรใช้เสียงสัญ ญำณของรถหรือกำรกำหนดเงื่อนไขในกำรใช้เสียงสัญญำณ
ในเขตหรือ ท้อ งที่ใด ให้ ผู้บญ
ั ชำกำรตำรวจแห่งชำติ ก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำ
[ค ำว่ ำ “ผู้ บ ัญ ชำกำรต ำรวจแห่ ง ชำติ ” แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยมำตรำ ๔ แห่ ง
พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙]

๔๑๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๑๕ รถทีบ่ รรทุกของยื่นเกินควำมยำวของตัวรถ ขณะทีอ่ ยู่ในทำงเดินรถ
และในเวลำต้องเปิ ดไฟตำมมำตรำ ๑๑ หรือมำตรำ ๖๑ ผูข้ บั ขีต่ อ้ งจุดไฟสัญญำณแสงแดง
หรือ ในเวลำกลำงวัน ต้ อ งติ ด ธงสีแ ดงไว้ท่ีต อนปลำยสุด ของสิ่ง ที่บ รรทุ ก นั น้ โดยจุ ด
ไฟสัญญำณหรือติดธงไว้ให้มองเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยห้ำสิบเมตร
ไฟสัญญำณแสงแดงหรือธงสีแดงตำมวรรคหนึ่ง จะใช้ชนิด ลักษณะ หรือจำนวน
เท่ำใด ให้ผบู้ ญ
ั ชำกำรตำรวจแห่งชำติกำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
[ค ำว่ ำ “ผู้ บ ัญ ชำกำรต ำรวจแห่ ง ชำติ ” แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยมำตรำ ๔ แห่ ง
พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙]
มำตรำ ๑๖ ผูข้ บั ขีซ่ ง่ึ ขับรถบรรทุกของเหลวไวไฟทีม่ จี ุดวำบไฟในอุณหภูมยิ ส่ี บิ เอ็ด
องศำเซลเซียส หรือต่ ำกว่ำนัน้ หรือที่บรรทุกก๊ำซไวไฟ ต้องปฏิบตั ติ ำมมำตรำ ๑๕ และ
มำตรำ ๕๖ แต่ไฟสัญญำณทีใ่ ช้นนั ้ ต้องมิใช่เป็ นชนิดทีใ่ ช้เชือ้ เพลิง
มำตรำ ๑๗ ผูข้ บั ขีซ่ ง่ึ ขับรถทีใ่ ช้บรรทุกวัตถุระเบิด หรือวัตถุอนั ตรำยชนิดอื่นใด
ต้องจัดให้มปี ้ ำยแสดงถึงวัตถุ ท่บี รรทุกและเครื่องดับเพลิง และต้องปฏิบ ั ติตำมเงื่อนไข
ในกำรป้ องกันอันตรำย
ลักษณะและวิธกี ำรติดป้ ำยแสดงถึงวัตถุท่ีบรรทุกและเครื่องดับเพลิงตลอดจน
เงื่อนไขในกำรป้ องกันอันตรำย ให้เป็ นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๓
กำรบรรทุก
มำตรำ ๑๘๖ รถที่ใช้บรรทุกคน สัตว์ หรือสิง่ ของ จะใช้บ รรทุกในลักษณะใด
โดยรถชนิดหรือประเภทใด ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
มำตรำ ๑๙ ในกรณี ท่ีมี ค วำมจ ำเป็ นจะต้ อ งบรรทุ ก คน สัต ว์ หรือ สิ่ง ของ
นอกเหนือไปจำกหลักเกณฑ์และวิธกี ำรที่กำหนดในกฎกระทรวง เมื่อเจ้ำของรถร้องขอ
เจ้ำพนักงำนจรำจรจะผ่อนผันโดยอนุญำตเป็ นหนังสือเป็ นกำรชัวครำวเฉพำะรำยก็
่
ได้
มำตรำ ๒๐ ผูข้ บั ขีซ่ ง่ึ ขับรถบรรทุกคน สัตว์ หรือสิง่ ของ ต้องจัดให้มสี งิ่ ป้ องกัน
มิให้คน สัตว์ หรือสิง่ ของทีบ่ รรทุกตกหล่น รัวไหล
่
ส่งกลิน่ ส่องแสงสะท้อน หรื อปลิวไป
จำกรถ อันอำจก่อเหตุ เดือดร้อนรำคำญ ทำให้ทำงสกปรกเปรอะเปื้ อน ทำให้เสื่อมเสีย
สุขภำพอนำมัยแก่ประชำชน หรือก่อให้เกิดอันตรำยแก่บุคคลหรือทรัพย์สนิ
๖

มำตรำ ๑๘ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐

๔๑๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ลักษณะ ๒
สัญญำณจรำจรและเครื่องหมำยจรำจร
มำตรำ ๒๑ ผู้ขบั ขีต่ ้องปฏิบตั ิให้ถูกต้องตำมสัญญำณจรำจรและเครื่อ งหมำย
จรำจรทีไ่ ด้ตดิ ตัง้ ไว้หรือทำให้ปรำกฏในทำง หรือทีพ่ นักงำนเจ้ำหน้ำทีแ่ สดงให้ท รำบ
สัญญำณจรำจร เครื่องหมำยจรำจร และควำมหมำยของสัญญำณจรำจรและ
เครื่องหมำยจรำจร ให้ ผู้บ ัญ ชำกำรต ำรวจแห่ งชำติ กำหนดโดยประกำศในรำชกิจ จำ
นุเบกษำและให้มรี ปู ตัวอย่ำงแสดงไว้ในประกำศด้วย
[ค ำว่ ำ “ผู้ บ ัญ ชำกำรต ำรวจแห่ ง ชำติ ” แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยมำตรำ ๔ แห่ ง
พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙]
มำตรำ ๒๒ ผู้ขบั ขี่ต้องปฏิบตั ิตำมสัญ ญำณจรำจรหรือเครื่องหมำยจรำจรที่
ปรำกฏข้ำงหน้ำในกรณีต่อไปนี้
(๑) สัญญำณจรำจรไฟสีเหลืองอำพัน ให้ผขู้ บั ขีเ่ ตรียมหยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด
เพื่อเตรียมปฏิบตั ิตำมสัญญำณที่จะปรำกฏต่อไปดังกล่ำวใน (๒) เว้นแต่ผู้ขบั ขีท่ ่ไี ด้เลย
เส้นให้รถหยุดไปแล้วให้เลยไปได้
(๒) สัญ ญำณจรำจรไฟสีแ ดงหรือ เครื่อ งหมำยจรำจรสีแ ดงที่ม คี ำว่ำ “หยุด ”
ให้ผูข้ บั ขีห่ ยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด
(๓) สัญ ญำณจรำจรไฟสีเ ขีย วหรือ เครื่อ งหมำยจรำจรสีเขีย วที่ม คี ำว่ ำ “ไป”
ให้ผูข้ บั ขีข่ บั รถต่อไปได้ เว้นแต่จะมีเครื่องหมำยจรำจรกำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่น
(๔)๗ สัญ ญำณจรำจรไฟลูกศรสีเขียวชี้ให้เลี้ยวหรือชี้ให้ตรงไป หรือสัญ ญำณ
จรำจรไฟสีแดงแสดงพร้อมกับสัญญำณจรำจรไฟลูกศรสีเขียวชีใ้ ห้เลีย้ วหรือ ชีใ้ ห้ตรงไป
ให้ผขู้ บั ขีเ่ ลีย้ วรถหรือขับรถตรงไปได้ตำมทิศทำงทีล่ กู ศรชี้ และต้องขับรถด้วยควำมระมัดระวัง
และต้องให้สทิ ธิแก่คนเดินเท้ำในทำงข้ำมหรือรถทีม่ ำทำงขวำก่อน
(๕) สัญ ญำณจรำจรไฟกระพริบ สีแ ดง ถ้ำ ติด ตัง้ อยู่ที่ท ำงร่ว มทำงแยกใด
เปิ ดทำงด้ำนใดให้ผขู้ บั ขีท่ ม่ี ำทำงด้ำนนัน้ หยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด เมื่อเห็นว่ำปลอดภัย
และไม่เป็ นกำรกีดขวำงกำรจรำจรแล้ว จึงให้ขบั รถต่อไปได้ดว้ ยควำมระมัดระวัง
(๖) สัญญำณจรำจรไฟกระพริบสีเหลืองอำพัน ถ้ำติดตัง้ อยู่ ณ ทีใ่ ด ให้ผูข้ บั ขี่
ลดควำมเร็วของรถลงและผ่ำนทำงเดินรถนัน้ ไปด้วยควำมระมัดระวัง

๗

มำตรำ ๒๒ (๔) แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕

๔๑๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ผูข้ บั ขีซ่ ง่ึ จะขับรถตรงไปต้องเข้ำอยู่ในช่องเดินรถทีม่ เี ครื่องหมำยจรำจรแสดงให้
ตรงไป ส่วนผูข้ บั ขีซ่ ง่ึ จะเลี้ยวรถต้องเข้ำอยู่ในช่องเดินรถที่มเี ครื่องหมำยจรำจรแสดงให้
เลีย้ ว กำรเข้ำอยู่ในช่องเดินรถดังกล่ำวจะต้องเข้ำตัง้ แต่เริม่ มีเครื่องหมำยจรำจรแสดงให้
ปฏิบตั เิ ช่นนัน้
มำตรำ ๒๓ ผูข้ บั ขีซ่ ง่ึ ขับรถในทำงเดินรถทีม่ สี ญ
ั ญำณจรำจรไฟสีเขียวหรือไฟสีแดง
ติดตัง้ ไว้เหนือช่องเดินรถ มำกกว่ำสองช่องขึน้ ไปต้องปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
(๑) สัญญำณจรำจรไฟสีแดงที่ทำเป็ นรูปกำกบำทเฉียงอยู่เหนือช่องเดินรถใด
ห้ำมมิให้ผขู้ บั ขีข่ บั รถในช่องเดินรถนัน้
(๒) สัญญำณจรำจรไฟสีเขียวทีท่ ำเป็ นรูปลูกศรอยู่เหนือช่องเดินรถใด ให้ผขู้ บั ขี่
ซึง่ ขับรถในช่องเดินรถนัน้ ขับรถผ่ำนไปได้
มำตรำ ๒๔ ผูข้ บั ขีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ำมสัญญำณจรำจรทีพ่ นักงำนเจ้ำหน้ำทีแ่ สดงให้
ปรำกฏข้ำงหน้ำในกรณีต่อไปนี้
(๑) เมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำทีย่ นื และเหยียดแขนซ้ำยออกไปเสมอระดับไหล่ ผูข้ บั ขี่
ซึง่ ขับรถมำทำงด้ำนหลังของพนักงำนเจ้ำหน้ำทีต่ ้ องหยุดรถ แต่ถ้ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ลดแขนข้ำ งทีเ่ หยีย ดออกไปนั น้ ลงและโบกมือ ไปข้ำ งหน้ำ ให้ผู ข้ บั ขีซ่ ึง่ หยุด รถอยู่
ทำงด้ำนหลังขับรถผ่ำนไปได้
(๒) เมื่อพนัก งำนเจ้ำหน้ ำที่ยืน และเหยียดแขนข้ำงใดข้ำงหนึ่งออกไปเสมอ
ระดับไหล่และตัง้ ฝ่ ำมือขึน้ ผูข้ บั ขีซ่ ง่ึ ขับรถมำทำงด้ำนที่เหยียดแขนข้ำงนัน้ ของพนักงำน
เจ้ำหน้ำทีต่ ้องหยุดรถ แต่ถำ้ พนักงำนเจ้ำหน้ำทีพ่ ลิกฝ่ ำมือทีต่ งั ้ อยู่นนั ้ แล้วโบกผ่ำนศีรษะ
ไปทำงด้ำนหลัง ให้ผขู้ บั ขีซ่ ง่ึ หยุดรถอยู่นนั ้ ขับรถผ่ำนไปได้
(๓) เมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำทีย่ นื และเหยียดแขนทัง้ สองข้ำงออกไปเสมอระดับไหล่
และตัง้ ฝ่ ำมือ ขึ้น ผู้ข ับ ขี่ซ่ึงขับ รถมำทำงด้ำ นที่เหยีย ดแขนทัง้ สองข้ำ งของพนั ก งำน
เจ้ำหน้ำทีต่ อ้ งหยุดรถ
(๔) เมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำทีย่ นื และยกแขนขวำท่อนล่ำงตัง้ ฉำกกับแขนท่อนบน
และตัง้ ฝ่ ำมือขึ้น ผู้ข บั ขี่ซ่ึงขับ รถมำทำงด้ำนหน้ ำของพนั ก งำนเจ้ำหน้ ำที่ต้องหยุ ด รถ
แต่ถ้ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่พลิกฝ่ ำมือที่ตงั ้ อยู่นัน้ โบกไปด้ำนหลัง ให้ผู้ขบั ขีซ่ ่งึ หยุดรถอยู่
ทำงด้ำนหน้ำของพนักงำนเจ้ำหน้ำทีข่ บั รถผ่ำนไปได้
(๕) เมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำทีย่ นื และยกแขนขวำท่อนล่ำงตัง้ ฉำกกับแขนท่อนบน
และตัง้ ฝ่ ำมือขึน้ ส่วนแขนซ้ำยเหยียดออกไปเสมอระดับไหล่ ผูข้ บั ขีซ่ ง่ึ ขับรถมำทำงด้ำนหน้ำ
และด้ำนหลังของพนักงำนเจ้ำหน้ำทีต่ อ้ งหยุดรถ

๔๒๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กำรหยุดรถตำมมำตรำนี้ ให้หยุดหลังเส้นให้รถหยุด ในกรณีทท่ี ำงเดินรถใดไม่มี
เส้นให้รถหยุด ให้ผขู้ บั ขีห่ ยุดรถห่ำงจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำทีใ่ นระยะไม่น้อยกว่ำสำมเมตร
กำรแสดงสัญญำณจรำจรของพนักงำนเจ้ำหน้ำทีต่ ำมมำตรำนี้ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
จะใช้ไฟฉำยเรืองแสงหรืออุปกรณ์เรืองแสงอื่นด้วยก็ได้๘
มำตรำ ๒๕ ผูข้ บั ขีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ำมสัญญำณจรำจรทีพ่ นักงำนเจ้ำหน้ำทีไ่ ด้แสดง
ด้วยเสียงสัญญำณนกหวีดในกรณีต่อไปนี้
(๑) เมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ใช้เสียงสัญญำณนกหวีดยำวหนึ่งครัง้ ให้ผู้ขบั ขีห่ ยุดรถ
ทันที
(๒) เมื่อ พนัก งำนเจ้ำ หน้ำ ที่ใ ช้เ สีย งสัญ ญำณนกหวีด สัน้ สองครัง้ ติด ต่อ กัน
ให้ผู้ขบั ขีข่ บั รถผ่ำนไปได้
มำตรำ ๒๖ ในทำงเดิน รถที่มีสญ
ั ญำณจรำจรหรือ เครื่อ งหมำยจรำจรตำม
มำตรำ ๒๒ หรือสัญญำณจรำจรตำมมำตรำ ๒๓ ถ้ำพนักงำนเจ้ำหน้ำทีผ่ คู้ วบคุมกำรจรำจรใน
ทำงเดิน รถนัน้ เห็น สมควรเพื่อ ควำมปลอดภัย หรือ ควำมสะดวกในกำรจรำจร จะให้
สัญญำณจรำจรเป็ นอย่ำงอื่นก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ ให้ผขู้ บั ขีป่ ฏิบตั กิ ำรเดินรถตำมสัญญำณที่
พนักงำนเจ้ำหน้ำทีก่ ำหนดให้
มำตรำ ๒๗ สัญ ญำณจรำจรหรือ เครื่อ งหมำยจรำจรตำมที่ บ ัญ ญั ติ ไ ว้ใ น
พระรำชบัญ ญัติน้ี เมื่อมีเหตุ อนั สมควร ให้ ผู้บ ัญ ชำกำรต ำรวจแห่ งชำติ มีอำนำจแก้ไข
เปลีย่ นแปลงได้โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
[ค ำว่ ำ “ผู้ บ ัญ ชำกำรต ำรวจแห่ ง ชำติ ” แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยมำตรำ ๔ แห่ ง
พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙]
มำตรำ ๒๘ ห้ำมมิให้ผู้ใดนอกจำกพนักงำนเจ้ำหน้ ำที่ห รือเจ้ำพนักงำน ท ำ
ติดตัง้ หรือทำให้ปรำกฏซึง่ สัญญำณจรำจร หรือเครื่องหมำยจรำจรในทำงที่ผบู้ ญ
ั ชำกำร
ตำรวจแห่งชำติกำหนดตำมมำตรำ ๒๑
มำตรำ ๒๙ ห้ ำ มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ดท ำให้ เสีย หำย ท ำลำย ซ่ อ นเร้น เปลี่ย นแปลง
เคลื่อนย้ำย ขีดเขียน หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซ่งึ สัญญำณจรำจรหรือเครื่องหมำยจรำจรที่
พนักงำนเจ้ำหน้ำทีห่ รือเจ้ำพนักงำนติดตัง้ ไว้ หรือทำให้ปรำกฏในทำง

๘

มำตรำ ๒๔ วรรคสำม เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗

๔๒๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๓๐ สัญ ญำณจรำจรหรือ เครื่อ งหมำยจรำจรที่ท ำ ติด ตัง้ หรือท ำให้
ปรำกฏในทำงโดยฝ่ ำฝืนมำตรำ ๒๘ หรือมำตรำ ๒๙ เจ้ำพนักงำนจรำจรมีอำนำจยึด รือ้ ถอน
ทำลำย หรือทำให้สน้ิ ไปซึง่ สัญญำณจรำจรหรือเครื่องหมำยจรำจรนัน้ ได้
ลักษณะ ๓
กำรใช้ทำงเดินรถ
หมวด ๑
กำรขับรถ
มำตรำ ๓๑ นอกจำกทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้เป็ นพิเศษในลักษณะ ๔ ว่ำด้วยกำรใช้ทำงเดินรถ
ทีจ่ ดั เป็ นช่องเดินรถประจำทำง กำรใช้ทำงเดินรถให้เป็ นไปตำมทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในลักษณะนี้
มำตรำ ๓๒ ในกำรใช้ทำงเดินรถผูข้ บั ขีต่ ้องใช้ควำมระมัดระวังไม่ให้รถชนหรือ
โดนคนเดินเท้ำไม่ว่ำจะอยู่ ณ ส่วนใดของทำง และต้องให้สญ
ั ญำณเตือนคนเดินเท้ำให้
รูต้ วั เมื่อจำเป็ น โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ เด็ก คนชรำหรือคนพิกำรทีก่ ำลังใช้ทำง ผูข้ บั ขีต่ อ้ งใช้
ควำมระมัดระวังเป็ นพิเศษในกำรควบคุมรถของตน
มำตรำ ๓๓ ในกำรขับรถ ผูข้ บั ขีต่ อ้ งขับรถในทำงเดินรถด้ำนซ้ำยและต้องไม่ล้ำ
กึ่ง กลำงของทำงเดิน รถ เว้น แต่ ในกรณี ต่ อ ไปนี้ ให้เดิน ทำงขวำหรือ ล้ ำ กึ่ง กลำงของ
ทำงเดินรถได้
(๑) ด้ำนซ้ำยของทำงเดินรถมีสงิ่ กีดขวำงหรือถูกปิ ดกำรจรำจร
(๒) ทำงเดินรถนัน้ เจ้ำพนักงำนจรำจรกำหนดให้เป็ นทำงเดินรถทำงเดียว
(๓) ทำงเดินรถนัน้ กว้ำงไม่ถงึ หกเมตร
มำตรำ ๓๔ ในกำรใช้ทำงเดินรถที่ได้จ ดั แบ่งช่องเดินรถในทิศทำงเดียวกันไว้
ตัง้ แต่ สองช่องขึน้ ไป หรือที่ได้จดั ช่องเดินรถประจำทำงไว้ในช่องเดินรถซ้ำยสุด ผู้ขบั ขี่
ต้ อ งขับ รถในช่ อ งซ้ำ ยสุ ด หรือ ใกล้ก ับ ช่ อ งเดิน รถประจ ำทำง เว้น แต่ ใ นกรณี ต่ อ ไปนี้
ให้เดินทำงขวำของทำงเดินรถได้
(๑) ในช่องเดินรถนัน้ มีสงิ่ กีดขวำงหรือถูกปิ ดกำรจรำจร
(๒) ทำงเดินรถนัน้ เจ้ำพนักงำนจรำจรกำหนดให้เป็ นทำงเดินรถทำงเดียว
(๓) จะต้องเข้ำช่องทำงให้ถูกต้องเมื่อเข้ำบริเวณใกล้ทำงร่วมทำงแยก

๔๒๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(๔) เมื่อจะแซงขึน้ หน้ำรถคันอื่น
(๕)๙ เมื่อผูข้ บั ขีข่ บั รถด้วยควำมเร็วสูงกว่ำรถในช่องเดินรถด้ำนซ้ำย
มำตรำ ๓๕๑๐ รถทีม่ คี วำมเร็วช้ำหรือรถทีม่ คี วำมเร็วต่ำกว่ำควำมเร็วของรถคันอื่น
ทีข่ บั ในทิศทำงเดียวกัน ผูข้ บั ขีต่ อ้ งขับรถให้ใกล้ขอบทำงเดินรถด้ำนซ้ำยเท่ำทีจ่ ะกระทำได้
ผูข้ บั ขีร่ ถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสำร รถจักรยำนยนต์ในทำงเดินรถซึง่ ได้แบ่ง
ช่องเดินรถในทิศทำงเดียวกันไว้ตงั ้ แต่ สองช่องขึน้ ไป หรือได้จดั ช่องเดินรถประจำทำง
ด้ำนซ้ำยไว้โดยเฉพำะ ต้องขับรถในช่องเดินรถด้ำ นซ้ำยสุดหรือใกล้เคียงกับช่องเดินรถ
ประจำทำง แล้วแต่กรณี
ควำมในวรรคสองมิให้ใช้บงั คับแก่รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลทีม่ นี ้ ำหนักไม่เกิน
หนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม และรถยนต์นงส่
ั ่ วนบุคคลเกินเจ็ดคน ตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์
[ค ำว่ ำ “รถยนต์ ” และ “รถจัก รยำนยนต์ ” แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยมำตรำ ๓ แห่ ง
พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐]
มำตรำ ๓๖ ผูข้ บั ขีซ่ ง่ึ จะเลีย้ วรถ ให้รถคันอื่นผ่ำนหรือแซงขึน้ หน้ำ เปลีย่ นช่อง
เดินรถ ลดควำมเร็วของรถ จอดรถ หรือหยุดรถ ต้องให้ส ญ
ั ญำณด้วยมือและแขนตำม
มำตรำ ๓๗ หรือไฟสัญญำณตำมมำตรำ ๓๘ หรือสัญญำณอย่ำงอื่นตำมข้อบังคับของ
เจ้ำพนักงำนจรำจร
ถ้ำโดยสภำพของรถ สภำพของกำรบรรทุก หรือสภำพของทัศนวิสยั กำรให้
สัญญำณด้วยมือและแขนตำมวรรคหนึ่งไม่อำจทำให้ผขู้ บั ขีซ่ ่งึ ขับรถสวนมำหรือตำมมำ
ข้ำงหลังมองเห็นได้ ผูข้ บั ขีต่ อ้ งให้ไฟสัญญำณ
ผูข้ บั ขีต่ ้องให้สญ
ั ญำณด้วยมือและแขน ไฟสัญญำณหรือสัญญำณอย่ำงอื่นตำม
วรรคหนึ่งก่อนทีจ่ ะเลีย้ วรถ เปลีย่ นช่องเดินรถ จอดรถ หรือหยุดรถเป็ นระยะทำงไม่น้อยกว่ำ
สำมสิบเมตร
ผูข้ บั ขีต่ ้องให้สญ
ั ญำณด้วยมือและแขน ไฟสัญญำณหรือสัญญำณอย่ำงอื่นตำม
วรรคหนึ่ง ให้ผขู้ บั ขีซ่ ง่ึ ขับรถอื่นเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่ำหกสิบเมตร

๙

มำตรำ ๓๔ (๕) เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
มำตรำ ๓๕ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๙

๑๐

๔๒๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๓๗ กำรให้สญ
ั ญำณด้วยมือและแขน ให้ปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อจะลดควำมเร็วของรถ ให้ผู้ขบั ขีย่ ่นื แขนขวำตรงออกไปนอกรถเสมอ
ระดับไหล่ และโบกมือขึน้ ลงหลำยครัง้
(๒) เมื่อ จะหยุดรถ ให้ผู้ขบั ขี่ย่นื แขนขวำตรงออกไปนอกรถเสมอระดับ ไหล่
ยกแขนขวำท่อนล่ำงตัง้ ฉำกกับแขนท่อนบนและตัง้ ฝ่ ำมือขึน้
(๓) เมื่อจะให้รถคันอื่นผ่ำนหรือแซงขึน้ หน้ำ ให้ผู้ขบั ขีย่ ่ื นแขนขวำตรงออกไป
นอกรถเสมอระดับไหล่ และโบกมือไปทำงข้ำงหน้ำหลำยครัง้
(๔) เมื่อจะเลีย้ วขวำหรือเปลีย่ นช่องเดินรถไปทำงขวำ ให้ผขู้ บั ขีย่ ่นื แขนขวำตรง
ออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่
(๕) เมื่อจะเลี้ยวซ้ำยหรือเปลี่ยนช่องเดินรถไปทำงซ้ำย ให้ผู้ขบั ขีย่ ่นื แขนขวำ
ตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล่ และงอข้อมือชูขน้ึ โบกไปทำงซ้ำยหลำยครัง้
เพื่อประโยชน์แห่งมำตรำนี้ ในกรณีทรี่ ถยนต์ นัน้ มีเครื่องขับอยู่ทำงด้ำนซ้ำย
ให้ผขู้ บั ขีใ่ ช้ไฟสัญญำณแทนกำรใช้สญ
ั ญำณด้วยมือและแขน
[ค ำว่ ำ “รถยนต์ ” แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยมำตรำ ๓ แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ จ รำจร
ทำงบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐]
มำตรำ ๓๘ กำรให้ไฟสัญญำณของผูข้ บั ขีร่ ถยนต์หรือรถจักรยำนยนต์ให้ปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อจะหยุดรถ ผูข้ บั ขีต่ อ้ งให้ไฟสัญญำณสีแดงทีท่ ำ้ ยรถ
(๒)๑๑ เมื่อจะเลี้ยวรถ เปลี่ยนช่องเดินรถ หรือแซงขึน้ หน้ำรถคันอื่น ผูข้ บั ขีต่ ้อง
ให้สญ
ั ญำณยกเลีย้ วสีเหลืองอำพัน หรือให้ไฟสัญญำณกระพริบสีขำวหรือสีเหลืองอำพันที่
ติดอยู่หน้ำรถหรือข้ำงรถ และไฟสัญญำณกระพริบสีแดงหรือสีเหลืองอำพันทีต่ ดิ อยู่ทำ้ ยรถ
ไปในทิศทำงทีจ่ ะเลีย้ ว เปลีย่ นช่องเดินรถ หรือแซงขึน้ หน้ำรถคันอื่น
(๓) เมื่อจะให้รถคันอื่นแซงขึน้ หน้ำ ผู้ขบั ขีต่ ้องให้ไฟสัญญำณยกเลีย้ วสีเหลือง
อำพัน หรือให้ไฟสัญญำณกระพริบสีแดงหรือสีเหลืองอำพันทีต่ ดิ อยู่ทำ้ ยรถทำงด้ำนซ้ำ ย
ของรถ
[ค ำว่ ำ “รถยนต์ ” และ “รถจัก รยำนยนต์ ” แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยมำตรำ ๓ แห่ ง
พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐]

๑๑

มำตรำ ๓๘ (๒) แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕

๔๒๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๓๙ เมื่อ ขับ รถสวนกัน ให้ผู้ข ับ ขี่ข ับ รถชิ ด ด้ำ นซ้ำยของทำงเดิน รถ
โดยให้ถอื กึง่ กลำงของทำงเดินรถเป็ นหลัก แต่ถ้ำทำงเดินรถใดได้จดั แบ่งเป็ นช่องเดินรถ
ไว้ ให้ถอื เส้นหรือแนวทีแ่ บ่งนัน้ เป็ นหลัก
ในทำงเดินรถทีแ่ คบ เมื่อขับรถสวนกัน ผูข้ บั ขีแ่ ต่ละฝ่ ำยต้องลดควำมเร็วของรถ
เพื่อให้รถสวนกันได้โดยปลอดภัย
ในทำงเดินรถทีแ่ คบซึง่ ไม่อำจขับรถสวนกันได้โดยปลอดภัย เมื่อขับรถสวนกัน
ผูข้ บั ขีซ่ ง่ึ ขับรถคันทีใ่ หญ่กว่ำ ต้องหยุดรถให้ชดิ ขอบทำงเดินรถด้ำนซ้ำยเพื่อให้ผขู้ บั ขีซ่ ่งึ
ขับรถคันทีเ่ ล็กกว่ำผ่ำนไปได้
ในทำงเดินรถทีม่ สี งิ่ กีดขวำงอยู่ขำ้ งหน้ำ ผูข้ บั ขีต่ อ้ งลดควำมเร็วของรถหรือหยุดรถ
เพื่อให้รถคันทีส่ วนมำผ่ำนไปได้
มำตรำ ๔๐ ผูข้ บั ขีต่ อ้ งขับรถให้ห่ำงรถคันหน้ำพอสมควรในระยะที่จะหยุดรถได้
โดยปลอดภัยในเมื่อจำเป็ นต้องหยุดรถ
ผูข้ บั ขีซ่ ง่ึ ขับรถขึน้ สะพำนหรือทำงลำดชันต้องใช้ควำมระมัดระวังไม่ให้รถถอยหลัง
ไปโดนรถคันอื่น
มำตรำ ๔๑ ทำงเดินรถใดทีม่ เี ครื่องหมำยจรำจรให้เป็ นทำงเดินรถทำงเดียว
ให้ผขู้ บั ขีข่ บั รถไปตำมทิศทำงทีไ่ ด้กำหนดไว้
มำตรำ ๔๒ ทำงเดินรถใดทีม่ เี ครื่องหมำยจรำจรแบ่งทำงเดินรถออกเป็ นสองทำง
สำหรับ รถเดิน ขึ้น ทำงหนึ่ ง ล่ องทำงหนึ่ ง โดยมีช่ องว่ำงคันกลำง
่
หรือท ำเครื่องหมำย
จรำจรกีดกัน้ แสดงว่ำทำงเดินรถนัน้ มีกำรแบ่งออกเป็ นสองทำงดังกล่ำว ให้ผขู้ บั ขีข่ บั รถ
ชิดด้ำนซ้ำยของทำงเดินรถ
มำตรำ ๔๓๑๒ ห้ำมมิให้ผขู้ บั ขีข่ บั รถ
๑๒

“กำรขับ รถ” จะมีค วำมหมำยอย่ ำงไรนัน้ จะพิจำรณำเพีย งนิ ย ำมศัพ ท์ในพจนำนุ กรม
เพียงอย่ำงเดียวไม่ได้ จะต้องนำเจตนำรมณ์ทป่ี รำกฏในมำตรำอื่น ๆ ของพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบกฯ
มำพิจำรณำด้ว ย เมือ่ กฎหมำยกำหนดให้ผู้ขบั ขีซ่ ่งึ เป็ นผู้ควบคุมรถต้องปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตำมสัญญำณ
และเครือ่ งหมำยจรำจร ในกรณีทป่ี รำกฏสัญญำณไฟสีแดง ผูข้ บั ขีต่ ้องหยุดรถเพื่อรอสัญญำณไฟจรำจร
กำรหยุดรถดังกล่ำวจึงเป็ นกำรปฏิบตั ติ ำมเครือ่ งหมำยจรำจร โดยผูข้ บั ขีย่ งั คงต้องควบคุมรถและปฏิบตั ิ
ตำมสัญญำณไฟจรำจรต่อไป กำรหยุดรถตำมสัญญำณจรำจรไฟสีแดงจึงยังอยู่ในควำมหมำยของกำรขับรถ
(ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๑๑๘๑/๒๕๕๘)
กำรใช้โทรศัพ ท์เคลื่อ นที่ในขณะขับ รถโดยไม่มขี ้อ เท็จจริงอื่น ยังไม่ถือ ว่ ำผู้ข บั ขี่ฝ่ ำฝื น
(มีต่อหน้ำถัดไป)

๔๒๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(๑) ในขณะหย่อนควำมสำมำรถในอันทีจ่ ะขับ
(๒)๑๓ ในขณะเมำสุรำหรือของเมำอย่ำงอื่น
(๓) ในลักษณะกีดขวำงกำรจรำจร
(๔) โดยประมำทหรือน่ำหวำดเสียว อันอำจเกิดอันตรำยแก่บุคคลหรือทรัพย์สนิ
(๕) ในลักษณะทีผ่ ดิ ปกติวสิ ยั ของกำรขับรถตำมธรรมดำ หรือไม่อำจแลเห็นทำง
ด้ำนหน้ำหรือด้ำนหลัง ด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือทัง้ สองด้ำนได้พอแก่ควำมปลอดภัย
(๖) คร่อมหรือทับเส้นหรือแนวแบ่งช่องเดินรถ เว้นแต่ เมื่อเปลี่ยนช่องเดินรถ
เลีย้ วรถ หรือกลับรถ
(๗) บนทำงเท้ำโดยไม่มเี หตุอนั สมควร เว้นแต่รถลำกเข็นสำหรับทำรก คนป่ วย
หรือคนพิกำร
(๘) โดยไม่คำนึงถึงควำมปลอดภัยหรือควำมเดือดร้อนของผูอ้ ่นื
(๙)๑๔ ในขณะใช้โทรศัพ ท์ เคลื่อ นที่ เว้น แต่ ก ำรใช้โทรศัพ ท์เคลื่อ นที่โ ดยใช้
อุปกรณ์เสริมสำหรับกำรสนทนำโดยผูข้ บั ขีไ่ ม่ตอ้ งถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนทีน่ นั ้
(ต่อจำกเชิงอรรถที่ ๑๒)
หรือไม่ปฏิบตั ติ ำมมำตรำ ๔๓ (๔) ในขณะทีก่ ำรใช้โทรศัพท์เคลือ่ นทีใ่ นขณะขับรถก็ไม่ถงึ ขัน้ เป็ นกำรขับรถ
ทีผ่ ดิ กฎระเบียบเกีย่ วกับจรำจรหรือวิธปี ฏิบตั ทิ วไปในกำรขั
ั่
บรถอันจะถือว่ำเป็ นกำรขับรถในลักษณะที่
ผิดวิสยั ของกำรขับรถตำมธรรมดำตำมมำตรำ ๔๓ (๕) ประกอบกับมำตรำดังกล่ำวเป็ นข้อห้ำมเกีย่ วกับ
ควำมปลอดภัยในกำรจรำจรที่มบี ทลงโทษผูฝ้ ่ ำฝื นถึงขัน้ จำคุก จึงต้องตีควำมอย่ำงเคร่งครัด และเป็ น
บทบัญ ญัติดงั กล่ ำวได้ต รำขึ้น ก่อนที่จะมีกำรผลิต โทรศัพ ท์เคลื่อ นที่เป็ น สิน ค้ำออกสู่ท้อ งตลำดอ ย่ำง
แพร่ห ลำย ดังนัน้ มำตรำ ๔๓ (๔) และมำตรำ ๔๓ (๕) จึงไม่ค รอบคลุ มถึงกำรใช้โทรศัพ ท์เคลื่อนที่
ในขณะขับรถ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรื่องเสร็จที่ ๖๙๔/๒๕๔๑) (หมำยเหตุ ต่อมำมีกำร
เพิม่ มำตรำ ๔๓ (๙) กำหนดห้ำมใช้โทรศัพท์เคลือ่ นทีใ่ นขณะขับรถ)
๑๓ แอมเฟตำมีน มีคุ ณ สมบัต ิเ ป็ น ยำกระตุ้ น ประสำท แต่ ไ ม่ ม ีผ ลท ำให้เกิด อำกำรมึน เมำ
แอมเฟตำมีนจึงมิใช่ของเมำตำมมำตรำ ๔๓ (๒) และเมื่อมำตรำ ๑๔๒ ให้อำนำจเจ้ำหน้ำที่ทดสอบเพียงกำร
เมำสุ รำหรือของเมำอย่ ำงอื่นเท่ ำนัน้ เจ้ำพนักงำนจรำจรจึงไม่ม ีอ ำนำจตำมกฎหมำยที่จะบังคับให้ม ีกำร
ตรวจหำสำรแอมเฟตำมีนของผู้ข บั รถได้ (ควำมเห็ นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรื่องเสร็จที่ ๑๐๔/๒๕๓๔)
(หมำยเหตุ ต่อมำในปี ๒๕๓๕ ได้มกี ำรบัญญัตหิ ้ำมมิให้ผขู้ บั ขีเ่ สพยำเสพติดให้โทษตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำ
เสพติดให้โทษ และให้อำนำจในกำรตรวจสอบผูข้ บั ขีร่ ถว่ำได้เสพยำเสพติดหรือไม่ (มำตรำ ๔๓ ทวิ))
๑๔ มำตรำ ๔๓ (๙) เพิม
่ โดยพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๑
กำรทีผ่ ขู้ บั ขีถ่ อื หรือจับโทรศัพท์เคลื่อนทีใ่ นขณะขับรถทำให้ตอ้ งควบคุมกำรจับพวงมำลัย
ด้ว ยมือเพีย งข้ำงเดีย ว มีโอกำสที่จะเสีย กำรควบคุ มและกำรบังคับรถได้ น ำมำซึ่งปั ญ หำจรำจรและ
อำจก่ อ อุ บ ัติ เหตุ บ นท้ อ งถนน มำตรำ ๔๓ (๙) จึง ห้ ำ มผู้ ข ับ ขี่ใช้โ ทรศัพ ท์ เคลื่อ นที่ในขณะขับ รถ
โดยยกเว้นให้กรณีกำรใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับกำรสนทนำโดยผูข้ บั ขีไ่ ม่ตอ้ งถือหรือจับโทรศัพท์เคลือ่ นที่
กฎหมำยประสงค์ห้ำมกำรใช้โทรศัพท์เคลื่อนทีใ่ นขณะผูข้ บั ขีค่ วบคุมรถอยู่ในทำงเดินรถ
(มีต่อหน้ำถัดไป)

๔๒๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๔๓ ทวิ๑๕ ห้ำมมิให้ผูข้ บั ขีเ่ สพยำเสพติดให้โทษตำมกฎหมำยว่ ำด้วย
ยำเสพติดให้โทษ หรือเสพวัตถุทอ่ี อกฤทธิต่์ อจิตและประสำทตำมกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุท่ี
ออกฤทธิต่์ อจิตและประสำท ทัง้ นี้ ตำมทีผ่ บู้ ญ
ั ชำกำรตำรวจแห่งชำติกำหนดโดยประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำ
ให้เจ้ำพนักงำนจรำจร พนักงำนสอบสวน พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือผู้ตรวจกำร
มีอำนำจจัดให้มกี ำรตรวจสอบผู้ขบั ขีร่ ถบำงประเภทตำมทีผ่ ูบ้ ญ
ั ชำกำรตำรวจแห่งชำติ
กำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำว่ำได้เสพยำเสพติดให้โทษหรือเสพวัตถุทอ่ี อก
ฤทธิต์ ่ อ จิต และประสำทตำมวรรคหนึ่ งหรือ ไม่ และหำกผลกำรตรวจสอบในเบื้อ งต้ น
ปรำกฏว่ำผูข้ บั ขีน่ นั ้ ไม่ได้เสพก็ให้ผขู้ บั ขีน่ นั ้ ขับรถต่อไปได้
ในกรณี ท่ีผู้ข ับ ขี่ต ำมวรรคสองไม่ ย อมให้ ต รวจสอบ ให้ เจ้ำ พนั ก งำนจรำจร
พนั ก งำนสอบสวน พนั ก งำนเจ้ ำ หน้ ำ ที่ หรือ ผู้ ต รวจกำรมี อ ำนำจกั ก ตั ว ผู้ นั ้น ไว้
เพื่อดำเนินกำรตรวจสอบได้ภำยในระยะเวลำเท่ำทีจ่ ำเป็ นแห่งกรณีเพื่อให้กำรตรวจสอบ
เสร็จ สิน้ ไปโดยเร็ว และเมื่อผู้นัน้ ยอมรับ กำรตรวจสอบแล้ว หำกผลกำรตรวจสอบใน
เบือ้ งต้นปรำกฏว่ำไม่ได้เสพ ก็ให้ปล่อยตัวไปทันที
กำรตรวจสอบตำมมำตรำนี้ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่กำหนดใน
กฎกระทรวง
มำตรำ ๔๓ ตรี๑๖ ในกรณีมเี หตุอนั ควรเชื่อว่ำผูข้ บั ขีผ่ ู้ใดฝ่ ำฝื นมำตรำ ๔๓ (๑)
หรือ (๒) ผูต้ รวจกำรมีอำนำจสังให้
่ ผนู้ นั ้ หยุดรถและสังให้
่ มกี ำรทดสอบตำมมำตรำ ๑๔๒ ด้วย
มำตรำ ๔๓ จัตวำ๑๗ ในกรณีทผ่ี ตู้ รวจกำรพบว่ำผูข้ บั ขีผ่ ใู้ ดฝ่ ำฝืนมำตรำ ๔๓ (๑)
หรือ (๒) หรือมำตรำ ๔๓ ทวิ วรรคหนึ่ง ให้ผตู้ รวจกำรส่งตัวผูน้ นั ้ พร้อมพยำนหลักฐำนใน
เบือ้ งต้นแก่พนักงำนสอบสวนผูม้ อี ำนำจโดยเร็ว แต่ต้องไม่เกินหกชัวโมงนั
่
บแต่เวลำทีพ่ บ
กำรกระทำควำมผิดดังกล่ำว เพื่อดำเนินคดีต่อไป

(ต่อจำกเชิงอรรถที่ ๑๔)
ไม่ว่ำรถจะอยู่ระหว่ำงกำรเคลื่อ นที่ หรือ อยู่ร ะหว่ำงกำรหยุ ด รถตำมสัญ ญำณจรำจร ดังนัน้ กำรใช้
โทรศัพท์เคลื่อนทีใ่ นขณะทีห่ ยุดรถตำมสัญญำณไฟจรำจรสีแดงโดยไม่ใช้อุปกรณ์เสริม จึงเป็ นกำรกระทำ
ทีเ่ ป็ นควำมผิดตำมมำตรำ ๔๓ (๙) (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๑๑๘๑/๒๕๕๘)
๑๕ มำตรำ ๔๓ ทวิ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๖ มำตรำ ๔๓ ตรี เพิม
่ โดยพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒
๑๗ มำตรำ ๔๓ จัตวำ เพิม
่ โดยพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒

๔๒๗
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มำตรำ ๔๓ เบญจ๑๘ ในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมมำตรำ ๔๓ ทวิ และมำตรำ ๔๓ ตรี
ให้ผู้ตรวจกำรแสดงบัตรประจำตัวของตนซึ่งออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก
หรือกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ต่อผูซ้ ง่ึ เกีย่ วข้อง
[คำว่ำ “รถยนต์” แก้ไขเพิม่ เติมโดยมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐]
หมวด ๒
กำรขับแซงและผ่ำนขึน้ หน้ำ
มำตรำ ๔๔ ผู้ขบั ขี่ซ่งึ ประสงค์จะขับรถแซงเพื่อขึ้น หน้ ำรถอื่นในทำงเดินรถ
ซึ่งไม่ได้แบ่งช่องทำงเดินรถไว้ ต้องให้สญ
ั ญำณโดยกระพริบไฟหน้ำหลำยครัง้ หรือให้
ไฟสัญญำณยกเลี้ยวขวำ หรือให้เสียงสัญญำณดังพอที่จะให้ ผูข้ บั ขีซ่ ่งึ ขับรถคันหน้ำให้
สัญญำณตอบตำมมำตรำ ๓๗ (๓) หรือมำตรำ ๓๘ (๓) และเมื่อเห็นว่ำไม่เป็ นกำรกีดขวำง
รถอื่นทีก่ ำลังแซงแล้ว จึงจะแซงขึน้ หน้ำได้๑๙
กำรแซงต้องแซงด้ำนขวำโดยมีระยะห่ำงจำกรถทีถ่ ูกแซงพอสมควร เมื่อ เห็นว่ำ
ได้ขบั ผ่ำนขึ้นหน้ ำรถที่ถูกแซงไปในระยะที่ห่ ำงเพียงพอแล้วจึงจะขับชิดด้ำนซ้ำยของ
ทำงเดินรถได้
มำตรำ ๔๕ ห้ำมมิให้ผู้ขบั ขี่ขบั รถแซงเพื่อขึน้ หน้ ำรถอื่นด้ำนซ้ำย เว้นแต่ ใน
กรณีต่อไปนี้
(๑) รถทีจ่ ะถูกแซงกำลังเลีย้ วขวำหรือให้สญ
ั ญำณว่ำจะเลีย้ วขวำ
(๒) ทำงเดินรถนัน้ ได้จดั แบ่งเป็ นช่องเดินรถในทิศทำงเดียวกันไว้ตงั ้ แต่สองช่องขึน้ ไป
กำรขับรถแซงด้ำนซ้ำยตำม (๑) หรือ (๒) จะกระทำได้เมื่อไม่มีรถอื่น ตำมมำ
ในระยะกระชัน้ ชิดและมีควำมปลอดภัยพอ
มำตรำ ๔๖ ห้ำมมิให้ผขู้ บั ขีข่ บั รถแซงเพื่อขึน้ หน้ำรถอื่นในกรณีต่อไปนี้
(๑) เมื่ อ รถก ำลั ง ขึ้ น ทำงชั น ขึ้น สะพำน หรือ อยู่ ใ นทำงโค้ ง เว้ น แต่ จ ะมี
เครื่องหมำยจรำจรให้แซงได้
(๒) ภำยในระยะสำมสิบเมตรก่อนถึงทำงข้ำม ทำงร่วมทำงแยก วงเวียนหรือ
เกำะทีส่ ร้ำงไว้ หรือทำงเดินรถทีต่ ดั ข้ำมทำงรถไฟ
๑๘
๑๙

มำตรำ ๔๓ เบญจ เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒
มำตรำ ๔๔ วรรคหนึ่ง แก้ไ ขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญ ญัต ิจรำจรทำงบก (ฉบับ ที่ ๔)

พ.ศ. ๒๕๓๕

๔๒๘
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(๓) เมื่อมีหมอก ฝน ฝุ่ นหรือควัน จนทำให้ไม่อำจเห็นทำงข้ำงหน้ำได้ในระยะ
หกสิบเมตร
(๔) เมื่อเข้ำทีค่ บั ขันหรือเขตปลอดภัย
มำตรำ ๔๗ ห้ำ มมิให้ผู้ข ับ ขี่ข ับ รถแซงหรือ ผ่ ำ นขึ้น หน้ ำรถอื่น ล้ ำ เข้ำไปใน
เส้นกึ่งกลำงของทำงเดินรถที่กำหนดไว้ หรือที่มีเครื่องหมำยจรำจรแสดงเขตอันตรำย
หรือเขตให้ใช้ควำมระมัดระวังบนทำงเดินรถ
ในกรณี ท่ีท ำงเดิน รถด้ำนซ้ำยมีสิ่งกีด ขวำงที่เป็ น อุ ป สรรคแก่ ก ำรจรำจรและ
ทำงเดินรถด้ำนขวำมีควำมกว้ำงเพียงพอ ผูข้ บั ขีจ่ ะขับรถหลีกสิง่ กีดขวำงล้ำเข้ำไปใน
เส้น กึ่ง กลำงของทำงเดิน รถที่เจ้ำ พนั ก งำนจรำจรก ำหนดไว้ก็ได้ ในเมื่อ ไม่ กีด ขวำง
กำรจรำจรของรถทีส่ วนทำงมำ
มำตรำ ๔๘ ห้ำมมิให้ผู้ขบั ขีข่ บั รถแซงหรือผ่ำนขึน้ หน้ ำรถคันอื่นล้ำเข้ำไปใน
ช่องเดินรถประจำทำง เว้นแต่ในกรณีทม่ี สี งิ่ กีดขวำงกำรจรำจรในทำงเดินรถข้ำงหน้ำหรือ
เมื่อต้องปฏิบตั ิตำมคำสังของเจ้
่
ำพนักงำนจรำจร แต่ทงั ้ นี้ จะขับรถอยู่ในช่องเดินรถประจำ
ทำงได้เพียงเท่ำทีจ่ ำเป็ นเท่ำนัน้
มำตรำ ๔๙ เมื่อได้รบั สัญญำณขอแซงขึน้ หน้ำจำกรถคันทีอ่ ยู่ขำ้ งหลัง ผูข้ บั ขีซ่ ง่ึ
ขับรถที่มคี วำมเร็วช้ำหรือรถที่ใช้ควำมเร็วต่ ำกว่ำควำมเร็วของรถอื่นที่ขบั ไปในทิศทำง
เดีย วกัน ต้อ งยอมให้รถที่ใช้ค วำมเร็วสูง กว่ำ ผ่ ำนขึ้น หน้ ำ ผู้ข บั ขี่ท่ีถู ก ขอทำงต้ อ งใ ห้
สัญญำณตอบตำมมำตรำ ๓๗ (๓) หรือมำตรำ ๓๘ (๓) เมื่อเห็นว่ำทำงเดินรถข้ำงหน้ ำ
ปลอดภัยและไม่มรี ถอื่นสวนทำงมำในระยะกระชัน้ ชิด และต้องลดควำมเร็วของรถและ
ขับรถชิดด้ำนซ้ำยของทำงเดินรถเพื่อให้รถทีจ่ ะแซงผ่ำนขึน้ หน้ำได้โดยปลอดภัย
หมวด ๓
กำรออกรถ กำรเลีย้ วรถและกำรกลับรถ
มำตรำ ๕๐ กำรขับรถออกจำกทีจ่ อด ถ้ำมีรถจอดหรือมีสงิ่ กีดขวำงอยู่ขำ้ งหน้ำ
ผูข้ บั ขีต่ ้องให้สญ
ั ญำณด้วยมือและแขนตำมมำตรำ ๓๗ หรือไฟสัญญำณตำมมำตรำ ๓๘
และจะขับรถไปได้เมื่อเห็นว่ำปลอดภัยและไม่เป็ นกำรกีดขวำงกำรจรำจรของรถอื่น

๔๒๙
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มำตรำ ๕๑ กำรเลีย้ วรถ ให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
(๑) ถ้ำจะเลีย้ วซ้ำย
(ก) ในกรณีทไ่ี ม่ได้แบ่งช่องเดินรถไว้ ให้ผขู้ บั ขีข่ บั รถชิดทำงเดินรถด้ำนซ้ำย
(ข) ในกรณีทมี่ กี ำรแบ่งช่อ งเดิน รถไว้ และมีเครื่องหมำยจรำจรแสดงให้
เลีย้ วซ้ำยได้ ให้ผขู้ บั ขีข่ บั รถในช่องเดินรถสำหรับรถทีจ่ ะเลีย้ วซ้ำย ทัง้ นี้ ก่อนถึงทำงเลีย้ ว
ไม่น้อยกว่ำสำมสิบเมตร
(ค) ในกรณีทมี่ ชี ่อ งเดินรถประจำทำงอยู่ทำงเดินรถด้ำนซ้ำยสุด ให้ผูข้ บั ขี่
ขับรถชิดช่องเดินรถประจำทำงก่อนถึงทำงเลีย้ วไม่น้อยกว่ำสำมสิบเมตร และจะเลีย้ วรถ
ผ่ำนเข้ำไปในช่องเดินรถประจำทำงได้เฉพำะในบริเวณทีม่ เี ครื่องหมำยจรำจรให้เลีย้ วรถ
ผ่ำนได้เท่ำนัน้
(๒) ถ้ำจะเลีย้ วขวำ
(ก) สำหรับ ทำงเดิน รถที่ไม่ ได้แบ่ งช่ องเดิน รถไว้ ให้ผู้ข บั ขี่ข บั รถชิ ด ทำง
ด้ำนขวำของแนวกึง่ กลำงของทำงเดินรถก่อนถึงทำงเลีย้ วไม่น้อยกว่ำสำมสิบเมตร
(ข) สำหรับ ทำงเดิน รถที่ไ ด้แ บ่ง ช่อ งเดิน รถในทิศ ทำงเดีย วกัน ไว้ตัง้ แต่
สองช่ อ งขึ้น ไป ให้ ผู้ ข ับ ขี่ข ับ รถชิ ด ทำงด้ ำ นขวำสุ ด ของทำงเดิ น รถหรือ ใน ช่ อ งที่ มี
เครื่องหมำยจรำจรแสดงให้เลีย้ วขวำได้ ทัง้ นี้ ก่อนถึงทำงเลีย้ วไม่น้อยกว่ำสำมสิบเมตร
(ค) ในกรณีทมี่ ชี ่องเดินรถประจำทำงอยู่ท ำงเดินรถด้ำนขวำสุด ให้ผูข้ บั ขี่
ขับรถชิดช่องเดินรถประจำทำงก่อนถึงทำงเลีย้ วไม่น้อยกว่ำสำมสิบเมตร และจะเลีย้ วรถ
ผ่ำนเข้ำไปในช่องเดินรถประจำทำงได้เฉพำะในบริเวณทีม่ เี ครื่องหมำยจรำจรให้เลีย้ วรถ
ผ่ำนได้เท่ำนัน้
(ง) สำหรับทำงเดินรถที่มเี จ้ำพนักงำนจรำจรหรือพนักงำนเจ้ ำหน้ำที่แสดง
สัญ ญำณจรำจรด้ว ยมือ และแขน ให้ผู้ข บั ขี่ข บั รถเลี้ยวขวำผ่ำ นไปได้โ ดยไม่ต้อ งอ้อ ม
เจ้ำพนักงำนจรำจรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
(จ) เมื่อรถอยู่ในทำงร่วมทำงแยก ผู้ขบั ขีต่ ้องให้รถที่สวนมำในทำงเดินรถ
ทำงเดียวกันผ่ำนทำงร่วมทำงแยกไปก่อน เมื่อเห็นว่ำปลอดภัยแล้วจึงให้เลีย้ วขวำไปได้
(๓) ถ้ำจะเลี้ยวอ้อมวงเวียนหรือเกำะที่สร้ำงไว้ ให้ผขู้ บั ขีข่ บั รถอ้อมไปทำงซ้ำย
ของวงเวียนหรือเกำะนัน้
ในกรณีตำม (๑) และ (๒) ผูข้ บั ขีต่ ้องใช้ควำมระมัดระวังและต้องหยุดให้ทำงแก่
ผูท้ ก่ี ำลังข้ำมทำงและรถทีก่ ำลังผ่ำนทำงร่วมทำงแยกจำกทำงด้ำนอื่นก่อน เว้นแต่ในกรณี
ทีม่ รี ถเลีย้ วซ้ำยและเลีย้ วขวำพร้อมกัน ให้รถเลีย้ วซ้ำยให้ทำงแก่รถเลีย้ วขวำก่อน

๔๓๐
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มำตรำ ๕๒๒๐ ในทำงเดินรถที่สวนกันได้ ห้ำมมิให้ผู้ขบั ขี่กลับรถหรือเลีย้ วรถ
ทำงขวำในเมื่อมีรถอื่นสวนหรือตำมมำในระยะน้อยกว่ำหนึ่งร้อยเมตร เว้นแต่เมื่อเห็นว่ำ
ปลอดภัยและไม่เป็ นกำรกีดขวำงกำรจรำจรของรถอื่น
มำตรำ ๕๓ ห้ำมมิให้ผขู้ บั ขี่
(๑) เลีย้ วรถหรือกลับรถในทำงเดินรถทีม่ เี ครื่องหมำยห้ำมเลีย้ วขวำ ห้ำมเลีย้ วซ้ำย
หรือห้ำมกลับรถ
(๒) กลับ รถที่เขตปลอดภัย ที่ค ับขัน บนสะพำน หรือในระยะหนึ่ งร้อ ยเมตร
จำกทำงรำบของเชิงสะพำน
(๓) กลับ รถที่ ท ำงร่ ว มทำงแยก เว้น แต่ จ ะมีเครื่อ งหมำยจรำจรให้ ก ลับ รถ
ในบริเวณดังกล่ำวได้
หมวด ๔
กำรหยุดรถและจอดรถ
มำตรำ ๕๔ กำรหยุดรถหรือกำรจอดรถในทำงเดินรถ ผู้ขบั ขีต่ ้องให้สญ
ั ญำณ
ด้วยมือและแขนตำมมำตรำ ๓๗ หรือไฟสัญญำณตำมมำตรำ ๓๘ ก่อนทีจ่ ะหยุดรถหรือ
จอดรถในระยะไม่น้อยกว่ำสำมสิบเมตร และจะหยุดรถหรือจอดรถได้เมื่อผู้ขบั ขีเ่ ห็นว่ำ
ปลอดภัย และไม่เป็ นกำรกีดขวำงกำรจรำจร
ผูข้ บั ขีต่ ้องจอดรถทำงด้ำนซ้ำยของทำงเดินรถ และจอดรถให้ด้ำนซ้ำยของรถ
ขนำนชิดกับขอบทำงหรือไหล่ท ำงในระยะห่ำงไม่ เกินยี่สบิ ห้ำเซนติเมตร หรือจอดรถ
ตำมทิศทำงหรือด้ำนหนึ่งด้ำนใดของทำงเดินรถทีเ่ จ้ำพนักงำนจรำจรกำหนดไว้ แต่ในกรณี
ที่มีช่ องเดิน รถประจำทำงอยู่ท ำงด้ำนซ้ำยสุด ของทำงเดิน รถ ห้ำมมิให้ผู้ขบั ขี่จ อดร ถ
ในลักษณะดังกล่ำวในเวลำทีก่ ำหนดให้ใช้ช่องเดินรถประจำทำงนัน้
๒๐

มำตรำ ๕๒ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
แม้มำตรำ ๕๒ (เดิม) จะบัญ ญัติว่ำ “ในทำงเดิน รถที่สวนกัน ได้ห้ำมมิให้ผู้ข บั ขี่กลับรถ
ในเมือ่ มีรถอื่นสวนหรือตำมมำในระยะไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยห้ำสิบเมตร” ซึ่งอำจหมำยควำมได้ว่ำจะกลับรถได้
เมือ่ มีรถสวนหรือตำมมำในระยะน้อยกว่ำ ๑๕๐ เมตร แต่ถ้ำเกินกว่ำ ๑๕๐ เมตร จะห้ำมกลับรถ ก็ตำม
แต่กฎหมำยจรำจรมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อควำมปลอดภัย กำรตีควำมดังกล่ำวจึงขัดต่อ เหตุ ผลและทำให้
กฎหมำยไร้ผล ดังนัน้ จึงต้องตีควำมว่ำ ในทำงเดินรถทีส่ วนกันได้นนั ้ ห้ำมผูข้ บั ขีก่ ลับรถในเมือ่ มีรถอื่น
สวนหรือ ตำมมำในระยะน้ อ ยกว่ำ ๑๕๐ เมตร แต่ ถ้ำเป็ น ระยะตัง้ แต่ ๑๕๐ เมตรขึ้น ไปให้กลับ รถได้
(ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๒๘๕/๒๕๒๘)

๔๓๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๕๕ ห้ำมมิให้ผขู้ บั ขีห่ ยุดรถ
(๑) ในช่องเดินรถ เว้นแต่หยุดชิดขอบทำงด้ำนซ้ำยของทำงเดินรถในกรณีท่ี
ไม่มชี ่องเดินรถประจำทำง
(๒) บนทำงเท้ำ
(๓) บนสะพำนหรือในอุโมงค์
(๔) ในทำงร่วมทำงแยก
(๕) ในเขตทีม่ เี ครื่องหมำยจรำจรห้ำมหยุดรถ
(๖) ตรงปำกทำงเข้ำออกของอำคำรหรือทำงเดินรถ
(๗) ในเขตปลอดภัย
(๘)๒๑ ในลักษณะกีดขวำงกำรจรำจร
ควำมในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงั คับแก่ผขู้ บั ขีซ่ ่งึ จำเป็ นต้องหยุดรถเพรำะมีสงิ่ กีดขวำง
อยู่ในทำงเดินรถ หรือเครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้ องหรือในกรณีท่ปี ฏิบตั ิ
ตำมสัญญำณจรำจรหรือเครื่องหมำยจรำจร
[ค ำว่ ำ “เครื่องยนต์ ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๓ แห่ ง พระรำชบัญ ญั ติ จ รำจร
ทำงบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐]
มำตรำ ๕๖ ในกรณีที่เครื่อ งยนต์ห รือ เครื่อ งอุป กรณ์ข องรถขัด ข้อ งจนต้อ ง
จอดรถในทำงเดินรถ ผูข้ บั ขีต่ อ้ งนำรถให้พน้ ทำงเดินรถโดยเร็วทีส่ ดุ
ในกรณีตำมวรรคหนึ่งถ้ำจำเป็ นต้องจอดรถอยู่ในทำงเดินรถ ผูข้ บั ขีต่ ้องจอดรถ
ในลักษณะทีไ่ ม่กดี ขวำงกำรจรำจร และต้องแสดงเครื่องหมำยหรือสัญญำณตำมลักษณะ
และเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
[ค ำว่ ำ “เครื่องยนต์ ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๓ แห่ ง พระรำชบัญ ญั ติ จ รำจร
ทำงบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐]
มำตรำ ๕๗ เว้นแต่จะได้มบี ทบัญญัติ กฎ หรือข้อบังคับตำมพระรำชบัญญัติน้ี
กำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่น ห้ำมมิให้ผขู้ บั ขีจ่ อดรถ
(๑) บนทำงเท้ำ
(๒) บนสะพำนหรือในอุโมงค์
(๓) ในทำงร่วมทำงแยก หรือในระยะสิบเมตรจำกทำงร่วมทำงแยก
(๔) ในทำงข้ำม หรือในระยะสำมเมตรจำกทำงข้ำม
(๕) ในเขตทีม่ เี ครื่องหมำยจรำจรห้ำมจอดรถ
๒๑

มำตรำ ๕๕ (๘) เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕

๔๓๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(๖) ในระยะสำมเมตรจำกท่อน้ำดับเพลิง
(๗) ในระยะสิบเมตรจำกทีต่ ดิ ตัง้ สัญญำณจรำจร
(๘) ในระยะสิบห้ำเมตรจำกทำงรถไฟผ่ำน
(๙) ซ้อนกันกับรถอื่นทีจ่ อดอยู่ก่อนแล้ว
(๑๐) ตรงปำกทำงเข้ำออกของอำคำรหรือทำงเดินรถ หรือในระยะห้ำเมตรจำก
ปำกทำงเดินรถ
(๑๑) ระหว่ำงเขตปลอดภัยกับขอบทำง หรือในระยะสิบเมตรนับจำกปลำยสุด
ของเขตปลอดภัยทัง้ สองข้ำง
(๑๒) ในทีค่ บั ขัน
(๑๓) ในระยะสิบ ห้ ำ เมตรก่ อ นถึ ง เครื่อ งหมำยหยุ ด รถประจ ำทำงและเลย
เครื่องหมำยไปอีกสำมเมตร
(๑๔) ในระยะสำมเมตรจำกตูไ้ ปรษณีย์
(๑๕) ในลักษณะกีดขวำงกำรจรำจร
มำตรำ ๕๘ กำรจอดรถในทำงเดินรถที่ผู้ขบั ขีไ่ ม่อำจอยู่ควบคุมรถนัน้ ผู้ขบั ขี่
ต้องหยุดเครื่องยนต์และห้ำมล้อรถนัน้ ไว้
กำรจอดรถในทำงเดินรถที่เป็ นทำงลำดหรือชัน ผู้ขบั ขีต่ ้องหันล้อหน้ ำของรถ
เข้ำขอบทำง
[ค ำว่ ำ “เครื่องยนต์ ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๓ แห่ ง พระรำชบัญ ญั ติ จ รำจร
ทำงบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐]
มำตรำ ๕๙๒๒ เจ้ำพนักงำนจรำจรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำทีม่ อี ำนำจสังให้
่ ผขู้ บั ขี่
เคลื่อนย้ำยรถทีห่ ยุดหรือจอดอยู่อนั เป็ นกำรฝ่ ำฝืนบทแห่งพระรำชบัญญัตนิ ้ไี ด้
เจ้ำ พนั ก งำนจรำจร หรือ พนั ก งำนเจ้ำ หน้ ำ ที่ หรือ ผู้ท่ีไ ด้ร ับ มอบหมำยจำก
เจ้ำพนักงำนจรำจรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ ำที่ภ ำยใต้กำรควบคุมดูแลของบุคคลดังกล่ำว
มีอำนำจเคลื่อนย้ำยรถที่หยุดหรือจอดอยู่อนั เป็ นกำรฝ่ ำฝื นบทบัญญัตแิ ห่งพระรำชบัญญัตนิ ้ี
หรือ ใช้ เ ครื่อ งมือ บัง คับ ไม่ ใ ห้ เคลื่อ นย้ ำ ยรถดั ง กล่ ำ วได้ ต ำมหลัก เกณฑ์ แ ละวิธีก ำร
ทีผ่ บู้ ญ
ั ชำกำรตำรวจแห่งชำติกำหนด๒๓
๒๒

มำตรำ ๕๙ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
มำตรำ ๕๙ วรรคสอง แก้ไ ขเพิ่มเติมโดยค ำสังหั
่ ว หน้ ำคณะรัก ษำควำมสงบแห่ งชำติ
ที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรือ่ ง มำตรกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรบังคับใช้กฎหมำยว่ำด้วยกำรจรำจรทำงบก
๒๓

๔๓๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กำรเคลื่ อ นย้ ำ ยรถหรือ ใช้ เ ครื่อ งมื อ บั ง คับ ให้ ร ถที่ ห ยุ ด หรือ จอดอยู่ ไ ม่ ใ ห้
เคลื่อ นย้ ำ ยได้ ต ำมวรรคสองเจ้ ำ พนั ก งำนจรำจร หรือ พนั ก งำนเจ้ำ หน้ ำ ที่ หรือ ผู้ ท่ี
ได้รบั มอบหมำยจำกเจ้ำพนักงำนจรำจรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ ำที่ ไม่ต้องรับผิดสำหรับ
ควำมเสีย หำยใด ๆ ที่เกิด ขึ้น จำกกำรปฏิบ ัติต ำมมำตรำนี้ เว้น แต่ ค วำมเสีย หำยนั น้
จะเกิดขึน้ จำกกำรกระทำโดยจงใจหรือประมำทเลินเล่อ๒๔
เจ้ำของรถหรือผู้ขบั ขีต่ ้องชำระค่ำใช้จ่ำยในกำรที่รถถูกเคลื่อนย้ำยหรือกำรใช้
เครื่ อ งมื อ บั ง คั บ ไม่ ใ ห้ เ คลื่ อ นย้ ำ ย ตลอ ดจนค่ ำ ดู แ ลรั ก ษ ำรถระห ว่ ำ งที่ อ ยู่ ใ น
ควำมครอบครองของเจ้ำพนักงำนจรำจรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำย
จำกเจ้ำพนักงำนจรำจรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ทัง้ นี้ ตำมอัตรำทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง๒๕
เงินทีไ่ ด้จำกเจ้ำของรถหรือผูข้ บั ขีซ่ ง่ึ ชำระตำมวรรคสี่ เป็ นรำยได้ทไ่ี ม่ต้องนำส่ง
กระทรวงกำรคลัง และให้นำมำเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรปฏิบตั ิกำรตำมมำตรำนี้ตำมระเบียบที่
ผูบ้ ญ
ั ชำกำรตำรวจแห่งชำติกำหนด
ในกรณีท่เี จ้ำของรถหรือ ผู้ขบั ขีไ่ ม่ชำระค่ำใช้จ่ำยและค่ำดูแลรักษำตำมวรรคสี่
เจ้ำพนักงำนจรำจรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำทีม่ อี ำนำจยึดหน่ วงรถนัน้ ไว้ได้จนกว่ำจะได้รบั
ชำระค่ำใช้จ่ำยและค่ำดูแลรักษำดังกล่ำว โดยในระหว่ำงทีย่ ดึ หน่ วงนัน้ ให้คำนวณค่ำดูแล
รักษำเป็ นรำยวัน ถ้ำพ้นกำหนดสำมเดือนแล้วเจ้ำของรถหรือผูข้ บั ขีย่ งั ไม่ชำระค่ำใช้จ่ำย
และค่ำดูแลรักษำดังกล่ำว ให้เจ้ำพนักงำนจรำจรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำทีม่ อี ำนำจนำรถนัน้
ออกขำยทอดตลำดได้ เงิน ที่ไ ด้จ ำกกำรขำยทอดตลำด เมื่อ ได้ห กั ค่ำ ใช้ จ่ำ ยในกำร
ขำยทอดตลำด ค่ ำใช้จ่ำยและค่ำดูแ ลรัก ษำที่ค้ำงช ำระแล้ว เหลือ เงิน เท่ ำใดให้ คืน แก่
เจ้ำของหรือผูม้ สี ทิ ธิทแ่ี ท้จริงต่อไป
มำตรำ ๖๐ กำรหยุดรถหรือกำรจอดรถในทำงเดินรถนอกเขตเทศบำล ผูข้ บั ขี่
ต้อ งหยุด รถหรือ จอดรถ ณ ที่ซึ่ง ผู ้ข บั ขี่ซึ่ง ขับ รถอื่น จะเห็น ได้ใ นระยะไม่ น้ อ ยกว่ำ
หนึ่งร้อยห้ำสิบเมตร
มำตรำ ๖๑ ในเวลำที่มีแสงสว่ำงไม่ เพียงพอที่ผู้ขบั ขี่จะมองเห็นรถที่จอดใน
ทำงเดินรถได้โดยชัดแจ้งในระยะไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยห้ำสิบเมตร ผู้ขบั ขี่ซ่งึ จอดรถใน

๒๔

มำตรำ ๕๙ วรรคสำม แก้ไขเพิ่ม เติมโดยคำสัง่ หัวหน้ ำคณะรักษำควำมสงบแห่ งชำติ
ที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรือ่ ง มำตรกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรบังคับใช้กฎหมำยว่ำด้วยกำรจรำจรทำงบก
๒๕ มำตรำ ๕๙ วรรคสี่ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยค ำสัง่ หัว หน้ ำ คณะรัก ษำควำมสงบแห่ ง ชำติ
ที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรือ่ ง มำตรกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรบังคับใช้กฎหมำยว่ำด้วยกำรจรำจรทำงบก

๔๓๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ทำงเดินรถหรือไหล่ทำงต้องเปิ ดไฟหรือใช้แสงสว่ำงตำมประเภท ลักษณะ และเงื่อนไข
ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
มำตรำ ๖๒ ในทำงเดินรถตอนใดทีม่ ที ำงรถไฟผ่ำน ถ้ำปรำกฏว่ำ
(๑) มีเครื่องหมำยหรือสัญญำณระวังรถไฟแสดงว่ำรถไฟกำลังจะผ่ำน
(๒) มีสงิ่ ปิ ดกัน้ หรือมีเจ้ำหน้ำทีใ่ ห้สญ
ั ญำณแสดงว่ำรถไฟกำลังจะผ่ำน
(๓) มีเสียงสัญญำณของรถไฟหรือรถไฟกำลังแล่นผ่ำนเข้ำมำใกล้อำจเกิดอันตรำย
ในเมื่อจะขับรถผ่ำนไป
ผูข้ บั ขีต่ อ้ งลดควำมเร็วของรถและหยุดรถให้ห่ำงจำกทำงรถไฟไม่น้อยกว่ำห้ำเมตร
เมื่อรถไฟผ่ำนไปแล้วและมีเครื่องหมำยหรือสัญญำณให้รถผ่ำนได้ ผูข้ บั ขีจ่ งึ จะขับรถผ่ำนไปได้
มำตรำ ๖๓ ในทำงเดินรถตอนใดทีม่ ที ำงรถไฟผ่ำนไม่ว่ำจะมีเครื่องหมำยระวัง
รถไฟหรือไม่ ถ้ำทำงรถไฟนัน้ ไม่มสี ญ
ั ญำณระวังรถไฟหรือสิง่ ปิ ดกัน้ ผู้ขบั ขีต่ ้องลดควำมเร็ว
ของรถและหยุดรถห่ำงจำกทำงรถไฟในระยะไม่น้อยกว่ำห้ำเมตร เมื่อเห็นว่ำปลอดภัยแล้ว
จึงจะขับรถผ่ำนไปได้
มำตรำ ๖๔ ในขณะทีผ่ ขู้ บั ขีร่ ถโรงเรียนหยุดรถในทำงเดินรถเพื่อรับส่งนักเรียน
ขึน้ หรือลง ให้ผขู้ บั ขีซ่ ง่ึ ขับรถอื่นตำมมำในทิศทำงเดียวกันหรือสวนกันกับรถโรงเรี ยนใช้
ควำมระมัดระวังและลดควำมเร็วของรถ เมื่อเห็นว่ำปลอดภัยจึงให้ขบั รถผ่ำนไปได้
ลักษณะ ๔
กำรใช้ทำงเดินรถทีจ่ ดั เป็ นช่องเดินรถประจำทำง
มำตรำ ๖๕ เมื่อเจ้ำพนักงำนจรำจรได้ประกำศกำหนดให้ช่องเดินรถใดเป็ น
ช่องเดินรถประจำทำง ผูข้ บั ขีร่ ถโดยสำรประจำทำงและรถบรรทุกคนโดยสำรตำมประเภท
ทีผ่ บู้ ญ
ั ชำกำรตำรวจแห่งชำติกำหนด ซึง่ อยู่ในระหว่ำงรับส่งหรือบรรทุกคนโดยสำร ต้อง
ขับขีร่ ถภำยในช่องเดินรถประจำทำง และจะขับขีร่ ถออกนอกช่องเดินรถประจำทำงได้
เมื่อ มีสิง่ กีด ขวำงอยู่ใ นช่อ งเดิน รถประจ ำทำงนั น้ หรือเมื่อ ต้อ งปฏิบ ัติต ำมค ำสังของ
่
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
รถบรรทุกคนโดยสำรประเภทใดจะต้องเดินในช่องเดินรถประจำทำงให้เป็ นไป
ตำมทีผ่ บู้ ญ
ั ชำกำรตำรวจแห่งชำติกำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
ในกำรประกำศกำหนดให้ช่องเดินรถใดเป็ นช่องเดินรถประจำทำงตำมวรรคหนึ่ง
จะกำหนดเวลำกำรใช้ช่องเดินรถประจำทำงไว้ดว้ ยก็ได้
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กรณี จ ำเป็ นเกี่ ย วกับ กำรจรำจร เจ้ ำ พนั ก งำนจรำจรมี อ ำนำจประกำศให้
รถบรรทุกคนโดยสำรประเภทหนึ่งประเภทใดที่ผู้บญ
ั ชำกำรตำรวจแห่งชำติกำหนดตำม
วรรคสอง จะต้องเดินในช่องเดินรถประจำทำงในทำงสำยใดตอนใดก็ได้
มำตรำ ๖๖ ห้ำมมิให้ผขู้ บั ขีร่ ถอื่นนอกจำกรถโดยสำรประจำทำงหรือรถบรรทุก
คนโดยสำรประเภททีผ่ บู้ ญ
ั ชำกำรตำรวจแห่งชำติกำหนด ขับรถในช่องเดินรถประจำทำง
เว้นแต่จะปฏิบตั ติ ำมบทบัญญัตแิ ห่งพระรำชบัญญัตนิ ้ี
ลักษณะ ๕
ข้อกำหนดเกีย่ วกับควำมเร็วของรถ
มำตรำ ๖๗ ผูข้ บั ขีต่ ้องขับรถด้วยอัตรำควำมเร็วตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
หรือตำมเครื่องหมำยจรำจรทีไ่ ด้ตดิ ตัง้ ไว้ในทำง
เครื่องหมำยจรำจรทีต่ ดิ ตัง้ ไว้ตำมวรรคหนึ่ง จะกำหนดอัตรำควำมเร็วขัน้ สูงหรือ
ขัน้ ต่ำก็ได้ แต่ตอ้ งไม่เกินอัตรำควำมเร็วทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
มำตรำ ๖๘ ผูข้ บั ขีซ่ ง่ึ จะเลีย้ วรถ ให้รถอื่นแซงหรือผ่ำนขึน้ หน้ำ จอดรถ หยุดรถ
หรือกลับรถ ต้องลดควำมเร็วของรถ
มำตรำ ๖๙ ผูข้ บั ขีซ่ ่งึ ขับรถในทำงเดินรถบนเนินเขำ บนสะพำน ทีเ่ ชิงสะพำน
ทีแ่ คบ ทำงโค้ง ทำงลำด ที่คบั ขัน หรือทีม่ หี มอก ฝน ฝุ่ น หรือควัน จนทำให้ไม่อำจเห็น
ทำงข้ำงหน้ำได้ในระยะหกสิบเมตร ต้องลดควำมเร็วของรถในลักษณะทีจ่ ะให้เกิดควำมปลอดภัย
มำตรำ ๗๐ ผู้ขบั ขีซ่ ่งึ ขับรถเข้ำใกล้ทำงร่วมทำงแยก ทำงข้ำมเส้นให้รถหยุด
หรือวงเวียน ต้องลดควำมเร็วของรถ
ลักษณะ ๖
กำรขับรถผ่ำนทำงร่วมทำงแยกหรือวงเวียน
มำตรำ ๗๑ ภำยใต้บงั คับมำตรำ ๒๑ และมำตรำ ๒๖ เมื่อผู้ขบั ขีข่ บั รถมำถึง
ทำงร่วมทำงแยก ให้ผขู้ บั ขีป่ ฏิบตั ดิ งั นี้
(๑) ถ้ำมีรถอื่นอยู่ในทำงร่วมทำงแยก ผู้ขบั ขีต่ ้องให้รถในทำงร่วมทำงแยกนัน้
ผ่ำนไปก่อน
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(๒) ถ้ำมำถึงทำงร่วมทำงแยกพร้อมกันและไม่มรี ถอยู่ในทำงร่วมทำงแยก ผูข้ บั ขี่
ต้องให้รถทีอ่ ยู่ทำงด้ำนซ้ำยของตนผ่ำนไปก่อน เว้นแต่ในทำงร่วมทำงแยกใดมีทำงเดินรถ
ทำงเอกตัดผ่ำนทำงเดินรถทำงโท ให้ผขู้ บั ขีซ่ ง่ึ ขับรถในทำงเอกมีสทิ ธิขบั ผ่ำนไปก่อน
(๓)๒๖ ถ้ำสัญญำณจรำจรไฟสีเขียวปรำกฏข้ำงหน้ำ แต่ในทำงร่วมทำงแยกมีรถอื่น
หยุดขวำงอยู่จนไม่สำมำรถผ่ำนพ้นทำงร่วมทำงแยกไปได้ ผูข้ บั ขีจ่ ะต้องหยุดรถทีห่ ลังเส้น
ให้รถหยุดจนกว่ำจะสำมำรถเคลื่อนรถผ่ำนพ้นทำงร่วมทำงแยกไปได้
มำตรำ ๗๒๒๗ ทำงเดินรถทำงเอกได้แก่ทำงเดินรถ ดังต่อไปนี้
(๑) ทำงเดินรถทีไ่ ด้ตดิ ตัง้ เครื่องหมำยจรำจรแสดงว่ำเป็ นทำงเดินรถทำงเอก
(๒) ทำงเดินรถทีม่ ปี ้ ำยหยุดหรือป้ ำยทีม่ คี ำว่ำ “ให้ทำง” ติดตัง้ ไว้ หรือทำงเดินรถ
ทีม่ คี ำว่ำหยุดหรือเส้นหยุดซึง่ เป็ นเส้นขำวทึบหรือเส้นให้ทำงซึง่ เป็ นเส้นขำวประบนผิวทำง
ให้ทำงเดินรถทีข่ วำงข้ำงหน้ำเป็ นทำงเดินรถทำงเอก
(๓) ในกรณี ท่ีไ ม่ มีเครื่อ งหมำยจรำจรตำม (๑) หรือ ไม่ มีป้ ำยหรือ เส้น หรือ
ข้อควำมบนผิวทำงตำม (๒) ให้ทำงเดินรถทีม่ ชี ่องเดินรถมำกกว่ำเป็ นทำงเดินรถทำงเอก
(๔) ถนนที่ตัด หรือ บรรจบกับ ตรอกหรือ ซอย ให้ท ำงเดิน รถที่เป็ น ถนนเป็ น
ทำงเดินรถทำงเอก
ทำงเดินรถอื่นทีม่ ใิ ช่ทำงเดินรถทำงเอกตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็ นทำงเดินรถทำงโท
มำตรำ ๗๓ ในกรณีท่วี งเวียนใดได้ตดิ ตัง้ สัญญำณจรำจรหรือเครื่องหมำยจรำจร
ผูข้ บั ขีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ำมสัญญำณจรำจรหรือเครื่องหมำยจรำจรนัน้
ถ้ำไม่มสี ญ
ั ญำณจรำจรหรือเครื่องหมำยจรำจรตำมวรรคหนึ่ง เมื่อผู้ขบั ขีข่ บั รถ
มำถึงวงเวียน ต้องให้สทิ ธิแก่ผขู้ บั ขีซ่ ง่ึ ขับรถอยู่ในวงเวียนทำงด้ำนขวำของตนขับผ่ำนไปก่อน
ในกรณีทพ่ี นักงำนเจ้ำหน้ำทีเ่ ห็นสมควรเพื่อควำมปลอดภัยหรือควำมสะดวกใน
กำรจรำจรจะให้สญ
ั ญำณจรำจรเป็ นอย่ำงอื่นนอกจำกทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ผขู้ บั ขีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ำมสัญญำณจรำจรทีพ่ นักงำนเจ้ำหน้ำทีก่ ำหนดให้
มำตรำ ๗๔ ผูข้ บั ขีซ่ ง่ึ ขับรถออกจำกทำงส่วนบุคคลหรือทำงเดินรถในบริเวณอำคำร
เมื่อจะขับรถผ่ ำนหรือเลี้ยวสู่ทำงเดินรถที่ตัดผ่ ำนต้ องหยุ ดรถเพื่อให้รถที่ ก ำลังผ่ ำนทำง
หรือรถทีก่ ำลังแล่นอยู่ในทำงเดินรถผ่ำนไปก่อน เมื่อเห็นว่ำปลอดภัยแล้วจึงขับรถต่อไปได้

๒๖
๒๗

มำตรำ ๗๑ (๓) เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
มำตรำ ๗๒ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
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ลักษณะ ๗
รถฉุกเฉิน

มำตรำ ๗๕ ในขณะทีผ่ ขู้ บั ขีข่ บั รถฉุกเฉินไปปฏิบตั หิ น้ำที่ ผูข้ บั ขีม่ สี ทิ ธิดงั นี้
(๑) ใช้ไฟสัญญำณแสงวับวำบ ใช้เสียงสัญญำณไซเรน หรือเสียงสัญญำณอย่ำงอื่น
ตำมทีผ่ บู้ ญ
ั ชำกำรตำรวจแห่งชำติกำหนดไว้
(๒) หยุดรถหรือจอดรถ ณ ทีห่ ำ้ มจอด
(๓) ขับรถเกินอัตรำควำมเร็วทีก่ ำหนดไว้
(๔) ขับรถผ่ำนสัญญำณจรำจรหรือเครื่องหมำยจรำจรใด ๆ ทีใ่ ห้รถหยุด แต่ตอ้ ง
ลดควำมเร็วของรถให้ชำ้ ลงตำมสมควร
(๕) ไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ำมบทแห่งพระรำชบัญญัตนิ ้หี รือข้อบังคับกำรจรำจรเกีย่ วกับ
ช่องเดินรถ ทิศทำงของกำรขับรถหรือกำรเลีย้ วรถทีก่ ำหนดไว้
ในกำรปฏิบตั ติ ำมวรรคหนึ่ง ผูข้ บั ขีต่ อ้ งใช้ควำมระมัดระวังตำมควรแก่กรณี
มำตรำ ๗๖ เมื่อ คนเดิน เท้ำ ผู้ข บั ขี่ หรือ ผู้ข่หี รือ ควบคุ ม สัต ว์เห็น รถฉุ ก เฉิ น
ในขณะปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ ช้ไฟสัญญำณแสงวับวำบ หรือได้ยนิ เสียงสัญญำณไซเรน หรือเสียง
สัญญำณอย่ำงอื่นตำมทีผ่ บู้ ญ
ั ชำกำรตำรวจแห่งชำติกำหนดไว้ คนเดินเท้ำ ผูข้ บั ขี่ หรือผูข้ ่ี
หรือควบคุมสัตว์ตอ้ งให้รถฉุกเฉินผ่ำนไปก่อนโดยปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
(๑) สำหรับคนเดินเท้ำต้องหยุดและหลบให้ชดิ ขอบทำง หรือขึน้ ไปบนทำงเขตปลอดภัย
หรือไหล่ทำงทีใ่ กล้ทส่ี ดุ
(๒) สำหรับผู้ขบั ขี่ต้องหยุดรถหรือจอดรถให้อยู่ชิดขอบทำงด้ำนซ้ำย หรือใน
กรณีทม่ี ชี ่องเดินรถประจำทำงอยู่ทำงด้ำนซ้ำยสุดของทำงเดินรถ ต้องหยุดรถหรือจอดรถ
ให้อยู่ชดิ ช่องเดินรถประจำทำง แต่หำ้ มหยุดรถหรือจอดรถในทำงร่วมทำงแยก
(๓) สำหรับ ผู้ข่หี รือ ควบคุ ม สัตว์ต้องบังคับ สัต ว์ให้ห ยุด ชิด ทำง แต่ ห้ำมหยุ ด
ในทำงร่วมทำงแยก
ในกำรปฏิบตั ิตำม (๒) และ (๓) ผู้ขบั ขี่และผู้ขห่ี รือควบคุมสัตว์ต้องรีบกระทำ
โดยเร็วทีส่ ดุ เท่ำทีจ่ ะกระทำได้และต้องใช้ควำมระมัดระวังตำมควรแก่กรณี
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ลักษณะ ๘
กำรลำกรถหรือกำรจูงรถ
มำตรำ ๗๗ ห้ำมมิให้ผใู้ ดใช้รถทุกชนิดลำกรถหรือจูงรถอื่นไปในทำงเกินหนึ่งคัน
เว้นแต่จะได้รบั อนุญำตจำกผูบ้ ญ
ั ชำกำรตำรวจแห่งชำติ
วิธลี ำกรถหรือจูงรถ และกำรมีเครื่องหมำยเพื่อควำมปลอดภัยในกำรลำกรถหรือ
จูงรถให้กำหนดในกฎกระทรวง
ลักษณะ ๙
อุบตั เิ หตุ
มำตรำ ๗๘ ผูใ้ ดขับรถหรือขีห่ รือควบคุมสัตว์ในทำงซึง่ ก่อให้เกิดควำมเสียหำย
แก่บุคคลหรือทรัพย์สนิ ของผูอ้ ่นื ไม่ว่ำจะเป็ นควำมผิดของผูข้ บั ขีห่ รือผูข้ ห่ี รือควบคุมสัตว์
หรือไม่กต็ ำม ต้องหยุดรถ หรือสัตว์ และให้ควำมช่วยเหลือตำมสมควร และพร้อมทัง้
แสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงำนเจ้ำหน้ ำที่ท่ใี กล้เคียงทันที กับต้องแจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล
และทีอ่ ยู่ของตนและหมำยเลขทะเบียนรถแก่ผไู้ ด้รบั ควำมเสียหำยด้วย
ในกรณีทผ่ี ขู้ บั ขีห่ รือผูข้ ห่ี รือควบคุมสัตว์หลบหนีไปหรือไม่แสดงตัวต่อพนักงำน
เจ้ำหน้ ำที่ ณ สถำนที่เกิด เหตุ ให้สนั นิ ษ ฐำนว่ำเป็ น ผู้กระท ำควำมผิดและให้พ นักงำน
เจ้ำหน้ำทีม่ อี ำนำจยึดรถคันทีผ่ ขู้ บั ขีห่ ลบหนีหรือไม่แสดงตนว่ำเป็ นผูข้ บั ขี่ จนกว่ำคดีถึง
ที่สุด หรือได้ตัวผู้ข บั ขี่ ถ้ำเจ้ำของหรือผู้ค รอบครองไม่ แ สดงตัว ต่ อ พนัก งำนเจ้ำหน้ ำที่
ภำยในหกเดือนนับแต่ วนั เกิด เหตุ ให้ถือว่ำรถนัน้ เป็ นทรัพ ย์สนิ ซึ่งได้ใช้ ในกำรกระท ำ
ควำมผิดหรือเกีย่ วกับกำรกระทำควำมผิด และให้ตกเป็ นของรัฐ๒๘

๒๘

กำรให้อำนำจพนักงำนเจ้ำหน้ำทีย่ ดึ รถคันทีผ่ ขู้ บั ขีห่ ลบหนีหรือไม่แสดงตนว่ำเป็ นผูข้ บั ขีไ่ ว้
จนกว่ำคดีจะถึงทีส่ ุดนัน้ เป็ นเจตนำรมณ์ของกฎหมำยทีต่ อ้ งกำรเร่งรัดให้เจ้ำของรถติดตำมเอำตัวผู้ขบั ขี่
มำแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำทีเ่ พื่อจะได้ดำเนิน กำรในทำงคดีต่อไป อันจะมีผลเป็ นกำรลดจำนวนผูข้ บั ขี่
ทีก่ ่อให้เกิดอุบตั เิ หตุขน้ึ แล้วหลบหนี ทำให้ไม่สำมำรถดำเนินคดีในศำลได้
รถที่ ถู ก พนั กงำนเจ้ ำหน้ ำที่ ย ึด เนื่ อ งจำกกำรกระท ำควำมผิด ตำมมำตรำ ๗๘ วรรคสอง
หำกเจ้ำของหรือผูค้ รอบครองไม่แสดงตัวต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำทีภ่ ำยในหกเดือนนับแต่วนั เกิดเหตุ รถดังกล่ำว
ย่อมตกเป็ นของรัฐโดยไม่จำเป็ นต้องให้ศำลมีคำพิพำกษำหรือคำสังให้
่ รบิ รถซ้ำอีก เนื่ องจำกเป็ นกำร
ตกเป็ นทรัพย์สนิ ของรัฐโดยผลของกฎหมำย (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๔๓๖/๒๕๓๗)

๔๓๙
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ลักษณะ ๑๐
รถจักรยำน

มำตรำ ๗๙ ทำงใดที่ได้จดั ทำไว้สำหรับรถจักรยำน ผู้ขบั ขีร่ ถจักรยำนต้องขับ
ในทำงนัน้
มำตรำ ๘๐ รถจักรยำนที่ใช้ในทำงเดินรถ ไหล่ทำงหรือทำงที่จดั ทำไว้สำหรับ
รถจักรยำน ผูข้ บั ขีร่ ถจักรยำนต้องจัดให้มี
(๑) กระดิง่ ทีใ่ ห้เสียงสัญญำณได้ยนิ ได้ในระยะไม่น้อยกว่ำสำมสิบเมตร
(๒) เครื่องห้ำมล้อทีใ่ ช้กำรได้ดี เมื่อใช้สำมำรถทำให้รถจักรยำนหยุดได้ทนั ที
(๓) โคมไฟติดหน้ำรถจักรยำนแสงขำวไม่น้อยกว่ำหนึ่งดวงทีใ่ ห้แสงไฟส่องตรง
ไปข้ำงหน้ำเห็นพื้นทำงได้ชดั เจนในระยะไม่น้อยกว่ำสิบห้ำเมตร และอยู่ในระดับต่ ำกว่ำ
สำยตำของผูข้ บั ขีซ่ ง่ึ ขับรถสวนมำ
(๔) โคมไฟติดท้ำยรถจักรยำนแสงแดงไม่น้อยกว่ำหนึ่งดวงทีใ่ ห้แสงสว่ำงตรงไป
ข้ำงหลังหรือติดวัตถุสะท้อนแสงสีแดงแทน ซึง่ เมื่อถูกไฟส่องให้มแี สงสะท้อน
มำตรำ ๘๑ ในเวลำต้องเปิ ดไฟตำมมำตรำ ๑๑ หรือมำตรำ ๖๑ ผูข้ บั ขีร่ ถจักรยำน
อยู่ในทำงเดินรถ ไหล่ทำง หรือทำงที่จดั ทำไว้สำหรับรถจักรยำนต้องจุดโคมไฟแสงขำว
หน้ำรถเพื่อให้ผขู้ บั ขีห่ รือคนเดินเท้ำ ซึง่ ขับรถหรือเดินสวนมำสำมำรถมองเห็นรถ
มำตรำ ๘๒ ผู้ขบั ขีร่ ถจักรยำนต้องขับให้ชดิ ขอบทำงด้ำนซ้ำยของทำงเดินรถ
ไหล่ทำง หรือทำงทีจ่ ดั ทำไว้สำหรับรถจักรยำนให้มำกที่สุดเท่ำทีจ่ ะทำได้ แต่ในกรณีท่มี ี
ช่องเดินรถประจำทำงด้ำนซ้ำยสุดของทำงเดินรถต้องขับขีร่ ถจักรยำนให้ชดิ ช่องเดินรถ
ประจำทำงนัน้
มำตรำ ๘๓ ในทำงเดิน รถ ไหล่ท ำง หรือ ทำงทีจ่ ัด ทำไว้สำหรับ รถจัก รยำน
ห้ำมมิให้ผขู้ บั ขีร่ ถจักรยำน
(๑) ขับโดยประมำทหรือน่ำหวำดเสียวอันอำจเกิดอันตรำยแก่บุคคลหรือทรัพย์สนิ
(๒) ขับโดยไม่จบั คันบังคับรถ
(๓) ขับขนำนกันเกินสองคัน เว้นแต่ขบั ในทำงทีจ่ ดั ไว้สำหรับรถจักรยำน
(๔) ขับโดยนังบนที
่
อ่ ่นื อันมิใช่อำนทีจ่ ดั ไว้เป็ นทีน่ งตำมปกติ
ั่
(๕) ขับโดยบรรทุกบุคคลอื่น เว้นแต่รถจักรยำนสำมล้อสำหรับบรรทุกคน ทัง้ นี้
ตำมเงื่อนไขทีเ่ จ้ำพนักงำนจรำจรกำหนด
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(๖) บรรทุก หรือถือสิง่ ของ หีบห่อ หรือของใด ๆ ในลักษณะทีเ่ ป็ นกำรกีดขวำง
กำรจับคันบังคับรถหรืออันอำจจะเกิดอันตรำยแก่บุคคลหรือทรัพย์สนิ
(๗) เกำะหรือพ่วงรถอื่นทีก่ ำลังแล่นอยู่
มำตรำ ๘๔ เว้นแต่บทบัญญัตใิ นลักษณะนี้จะได้บญ
ั ญัตไิ ว้เป็ นอย่ำงอื่น ให้ผขู้ บั ขี่
รถจัก รยำนปฏิบ ัติต ำมมำตรำ ๒๑ มำตรำ ๒๒ มำตรำ ๒๓ มำตรำ ๒๔ มำตรำ ๒๕
มำตรำ ๒๖ มำตรำ ๓๒ มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๓๔ มำตรำ ๓๖ มำตรำ ๓๗ มำตรำ ๓๙
มำตรำ ๔๐ มำตรำ ๔๑ มำตรำ ๔๒ มำตรำ ๔๕ มำตรำ ๔๖ มำตรำ ๔๗ มำตรำ ๔๘
มำตรำ ๔๙ มำตรำ ๕๐ มำตรำ ๕๑ มำตรำ ๕๒ มำตรำ ๕๓ มำตรำ ๕๔ มำตรำ ๕๕
มำตรำ ๕๖ มำตรำ ๕๗ มำตรำ ๕๙ มำตรำ ๖๐ มำตรำ ๖๑ มำตรำ ๖๒ มำตรำ ๖๓
มำตรำ ๖๔ มำตรำ ๖๙ มำตรำ ๗๐ มำตรำ ๗๑ มำตรำ ๗๒ มำตรำ ๗๓ มำตรำ ๗๔
มำตรำ ๗๖ (๒) มำตรำ ๗๘ มำตรำ ๑๒๕ มำตรำ ๑๒๗ และมำตรำ ๑๓๓ ด้วยโดยอนุโลม
ลักษณะ ๑๑
รถบรรทุกคนโดยสำร
มำตรำ ๘๕ ห้ำ มมิใ ห้เ จ้ำ ของรถบรรทุก คนโดยสำรหรือ ผู้ข บั ขี่ร ถบรรทุก
คนโดยสำรรับ บรรทุ ก ศพหรือ คนที่เป็ น โรคเรื้อ นหรือ โรคติด ต่ อ ที่ต้ อ งแจ้งควำมตำม
กฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อร่วมไปกับคนโดยสำรอื่น เว้นแต่
(๑) ในกรณีทร่ี ถบรรทุกคนโดยสำรนัน้ ไม่ใช้บรรทุกคนโดยสำรอื่น จะบรรทุกคน
ทีเ่ ป็ นโรคเรือ้ นหรือโรคติดต่อทีต่ อ้ งแจ้งควำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อก็ได้
(๒) ในกรณีทร่ี ถบรรทุกคนโดยสำรนัน้ ไม่ใช้บรรทุกคนโดยสำรอื่น จะบรรทุกศพ
ร่วมไปกับญำติหรือผูม้ หี น้ำทีเ่ กีย่ วข้องกับศพนัน้ ก็ได้
มำตรำ ๘๖ ห้ำมมิให้เจ้ำของรถบรรทุกคนโดยสำร ผูข้ บั ขีร่ ถบรรทุกคนโดยสำร
ผู้เก็บค่ำโดยสำร หรือ บุคคลใดที่มสี ่วนได้เสียเกี่ย วกับรถบรรทุกคนโดยสำร เรียกให้
คนขึน้ รถโดยส่งเสียงอื้ออึง หรือในลักษณะทีก่ ่อควำมรำคำญให้แก่คนโดยสำรหรือผูอ้ ่ืน
หรือต้อน ดึง เหนี่ยว หรือยึดยือ้ คนหรือสิง่ ของของคนนัน้ เพื่อให้คนขึน้ รถบรรทุกคนโดยสำร
คันใดคันหนึ่ง
มำตรำ ๘๗ ห้ำมมิให้เจ้ำของรถบรรทุกคนโดยสำร ผูข้ บั ขีร่ ถบรรทุกคนโดยสำร
หรือผูเ้ ก็บค่ำโดยสำร ปฏิเสธไม่รบั จ้ำงบรรทุกคนโดยสำรโดยไม่มเี หตุอนั สมควร
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มำตรำ ๘๘ ผู้ ข ับ ขี่ร ถบรรทุ ก คนโดยสำรต้ อ งหยุ ด รถและส่ ง คนโดยสำรที่
เครื่องหมำยหยุดรถประจำทำงหรือ ณ สถำนทีต่ ำมทีต่ กลงกันไว้ แล้วแต่กรณี
มำตรำ ๘๙ ห้ำมมิให้ผขู้ บั ขีร่ ถบรรทุกคนโดยสำรหรือผูเ้ ก็บค่ำโดยสำรรับบรรทุก
คนโดยสำรเกินจำนวนทีก่ ฎหมำยกำหนด
ในกำรนับจำนวนคนโดยสำรให้ถอื ว่ำเด็กอำยุไม่เกินสิบปี จำนวนสองคนเท่ำกับ
คนโดยสำรหนึ่งคน
มำตรำ ๙๐ ห้ำมมิให้ผขู้ บั ขีร่ ถบรรทุกคนโดยสำร
(๑) ขับรถเทีย่ วเร่หำคนขึน้ รถ
(๒) จอดรถเป็ นคันหัวแถวของรถคันอื่นห่ำงจำกเครื่องหมำยจรำจรเกินหนึ่งเมตร
(๓) จอดรถห่ำงจำกท้ำยรถคันหน้ำเกินหนึ่งเมตร
มำตรำ ๙๑ ห้ำมมิให้ผขู้ บั ขีร่ ถบรรทุกคนโดยสำรหรือผูเ้ ก็บค่ำโดยสำร
(๑) สูบบุหรีห่ รือคุยกันในขณะขับรถหรือในขณะทำหน้ำทีเ่ ก็บค่ำโดยสำร
(๒) กล่ำววำจำไม่สุภำพ เสียดสี ดูหมิ่น ก้ำวร้ำว หรือแสดงกิรยิ ำในลักษณะ
ดังกล่ำวต่อคนโดยสำรหรือผูอ้ ่นื
มำตรำ ๙๒ เมื่อจะเติมน้ ำมันเชือ้ เพลิงชนิดไวไฟทีม่ จี ุดวำบไฟในอุณหภูมยิ ส่ี บิ เอ็ด
องศำเซลเซียส หรือต่ ำกว่ำนัน้ ผูข้ บั ขีร่ ถบรรทุกคนโดยสำรต้องหยุดเครื่องยนต์และต้อง
ให้คนโดยสำรลงจำกรถทุกคนด้วย
[ค ำว่ ำ “เครื่องยนต์ ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๓ แห่ ง พระรำชบัญ ญั ติ จ รำจร
ทำงบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐]
ลักษณะ ๑๒
รถแท็กซี่
มำตรำ ๙๓ ห้ำมมิให้ผขู้ บั ขีร่ ถแท็กซีป่ ฏิเสธไม่รบั จ้ำงบรรทุกคนโดยสำร เว้นแต่
กำรบรรทุกนัน้ น่ำจะก่อให้เกิดอันตรำยแก่ตนหรือแก่คนโดยสำร
ในกรณีทผ่ี ขู้ บั ขีร่ ถแท็กซีม่ คี วำมประสงค์จะไม่รบั จ้ำงบรรทุกคนโดยสำรให้แสดง
ป้ ำยงดรับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำร
วิธกี ำรแสดงป้ ำยและลักษณะของป้ ำยงดรับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรให้เป็ นไปตำม
กฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์
[คำว่ำ “รถยนต์” แก้ไขเพิม่ เติมโดยมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐]
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มำตรำ ๙๔ ห้ำมมิให้ผู้ข บั ขี่รถแท็ก ซี่รบั บรรทุ กคนโดยสำรเกิน จำนวนที่ได้
กำหนดไว้ในใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์
ในกำรนับจำนวนคนโดยสำรให้ถอื ว่ำเด็กอำยุไม่เกินสิบปี จำนวนสองคนเท่ำกับ
คนโดยสำรหนึ่งคน
[คำว่ำ “รถยนต์” แก้ไขเพิม่ เติมโดยมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐]
มำตรำ ๙๕ ห้ำมมิให้ผใู้ ด
(๑) เรียกให้คนขึน้ รถแท็กซีโ่ ดยส่งเสียงอื้ออึงหรือในลักษณะทีก่ ่อควำมรำคำญ
ให้แก่คนโดยสำรหรือผูอ้ ่นื
(๒) ต้อน ดึง เหนี่ยว หรือยึดยือ้ คนหรือสิง่ ของของคนนัน้ เพื่อให้คนขึน้ รถแท็กซี่
คันใดคันหนึ่ง
มำตรำ ๙๖ ห้ำมมิให้ผขู้ บั ขีร่ ถแท็กซีเ่ รียกเก็บค่ำโดยสำรเกินอัตรำทีป่ รำกฏจำก
มำตรแท็กซี่
ลักษณะและวิธกี ำรใช้มำตรแท็กซีใ่ ห้เป็ นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
มำตรำ ๙๗ คนโดยสำรต้องชำระค่ำโดยสำรตำมอัตรำทีป่ รำกฏจำกมำตรแท็กซี่
มำตรำ ๙๘ บทบัญ ญัติม ำตรำ ๙๖ และมำตรำ ๙๗ จะใช้บ ังคับ ในท้องที่ใด
และจะใช้บงั คับกับรถแท็กซีท่ ุกประเภทหรือบำงประเภทโดยมีเงื่อนไขอย่ำงใด ให้เป็ นไป
ตำมทีก่ ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ
ในท้องที่ใดที่มไิ ด้มพี ระรำชกฤษฎีกำตำมวรรคหนึ่งใช้บงั คับ ห้ำมมิให้ผู้ขบั ขี่
รถแท็ก ซี่ใ นท้อ งที ่นั น้ เรีย กเก็บ ค่ำ โดยสำรเกิน รำคำที ่ต กลงกัน ไว้ก บั คนโดยสำร
และคนโดยสำรต้องชำระค่ำโดยสำรตำมทีต่ กลงไว้นนั ้
บทบัญญัตใิ นวรรคสองให้ใช้บงั คับแก่กรณีของรถแท็กซี่ประเภทที่มไิ ด้กำหนด
ไว้ในพระรำชกฤษฎีกำตำมวรรคหนึ่งด้วย
มำตรำ ๙๙ ในขณะขับรถ ห้ำมมิให้ผขู้ บั ขีร่ ถแท็กซี่
(๑) สูบบุหรี่ เปิ ดวิทยุ หรือกระทำด้วยประกำรใด ๆ ในลักษณะทีก่ ่อควำมรำคำญ
ให้แก่คนโดยสำร
(๒) ยื่นมือ แขน หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่ำงกำยออกนอกรถ เว้นแต่เป็ นกำรกระทำ
เพื่อให้สญ
ั ญำณตำมมำตรำ ๓๗
(๓) จับคันบังคับรถด้วยมือเพียงข้ำงเดียว เว้นแต่มเี หตุจำเป็ น
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(๔) ใช้ เ สีย งสัญ ญำณเมื่ อ เข้ ำ ไปในบริเ วณโรงพยำบำล สถำนที่ ท ำงำน
หรือสถำนศึกษำ
(๕) ใช้เสียงสัญญำณแตรเพื่อเร่งรถอื่น
(๖) แซงหรือตัดหน้ำรถอื่นในลักษณะฉวัดเฉวียนเป็ นที่น่ำหวำดเกรงว่ำจะเกิด
อันตรำย
(๗) ขับรถเข้ำในบริเวณบ้ำนของผูอ้ ่นื
(๘) รับคนโดยสำรภำยในบริเวณทีเ่ จ้ำพนักงำนจรำจรได้กำหนดเครื่องหมำยจรำจร
ห้ำมรับคนโดยสำร
(๙) กล่ำววำจำไม่สภุ ำพ เสียดสี ดูหมิน่ ก้ำวร้ำว หรือแสดงกริยำในลักษณะดังกล่ำว
ต่อคนโดยสำรหรือผูอ้ ่นื
มำตรำ ๑๐๐ ผูข้ บั ขีร่ ถแท็กซีต่ ้องพำคนโดยสำรไปยังสถำนทีท่ ว่ี ่ำจ้ำงตำมเส้นทำง
ทีส่ นั ้ ทีส่ ดุ หรือเส้นทำงทีไ่ ม่ออ้ มเกินควร และต้องส่งคนโดยสำร ณ สถำนทีต่ ำมทีต่ กลงกันไว้
ห้ำมมิให้ผขู้ บั ขีร่ ถแท็กซีพ่ ำคนโดยสำรไปทอดทิง้ ระหว่ำงทำงไม่ว่ำด้วยประกำรใด ๆ
มำตรำ ๑๐๑ ผูข้ บั ขีร่ ถแท็กซีต่ อ้ งแต่งกำยและมีเครื่องหมำยเย็บติดหรือปั กไว้ท่ี
เครื่องแต่งกำย
ลักษณะเครื่องแต่ งกำยและเครื่องหมำยให้เป็ น ไปตำมที่ ผู้บ ัญ ชำกำรต ำรวจ
แห่งชำติประกำศกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
ควำมในวรรคหนึ่ งให้ใช้บ ังคับ เมื่อ พ้น ก ำหนดหกสิบ วัน นับ แต่ วนั ที่ป ระกำศ
ของผูบ้ ญ
ั ชำกำรตำรวจแห่งชำติใช้บงั คับ
มำตรำ ๑๐๒ เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรให้ผู้ประกอบกำรรับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำร
โดยใช้รถแท็กซีใ่ นท้องที่ใดต้องจอดพักรถ ณ สถำนทีท่ ่ใี ดเป็ นกำรเฉพำะก็ให้กระทำได้
โดยตรำเป็ นพระรำชกฤษฎีกำ
ในพระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำว ให้ระบุท้องที่ และวิธีกำรเกี่ยวกับกำรจัดให้มีท่ี
จอดพักรถด้วย
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ลักษณะ ๑๓
คนเดินเท้ำ

มำตรำ ๑๐๓ ทำงใดทีม่ ที ำงเท้ำหรือไหล่ทำงอยู่ขำ้ งทำงเดินรถ ให้คนเดินเท้ำ
เดิน บนทำงเท้ำหรือไหล่ท ำง ถ้ำทำงนัน้ ไม่มีท ำงเท้ำอยู่ข้ำงทำงเดิน รถให้เดินริม ทำง
ด้ำนขวำของตน
มำตรำ ๑๐๔ ภำยในระยะไม่ เกิน หนึ่ งร้อ ยเมตรนั บ จำกทำงข้ำม ห้ำ มมิให้
คนเดินเท้ำข้ำมทำงนอกทำงข้ำม
มำตรำ ๑๐๕ คนเดินเท้ำซึง่ ประสงค์จะข้ำมทำงเดินรถในทำงข้ำมทีม่ ไี ฟสัญญำณ
จรำจรควบคุมคนเดินเท้ำ ให้ปฏิบตั ติ ำมไฟสัญญำณจรำจรทีป่ รำกฏต่อหน้ำ ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อมีสญ
ั ญำณจรำจรไฟสีแดง ไม่ว่ำจะมีรูปหรือข้อควำมเป็ นกำรห้ำมมิให้
คนเดินเท้ำข้ำมทำงเดินรถด้วยหรือไม่กต็ ำม ให้คนเดินเท้ำหยุดรออยู่บนทำงเท้ำ บนเกำะ
แบ่งทำงเดินรถหรือในเขตปลอดภัย เว้นแต่ทำงใดทีไ่ ม่มที ำงเท้ำ ให้หยุดรอบนไหล่ทำง
หรือขอบทำง
(๒) เมื่อมีสญ
ั ญำณจรำจรไฟสีเขียว ไม่ว่ำจะมีรูปหรือข้อควำมเป็ นกำรอนุ ญำต
ให้คนเดินเท้ำข้ำมทำงเดินรถด้วยหรือไม่กต็ ำม ให้คนเดินเท้ำข้ำมทำงเดินรถได้
(๓) เมื่อมีสญ
ั ญำณจรำจรไฟสีเขียวกระพริบทำงด้ำนใดของทำง ให้คนเดินเท้ำที่
ยังมิได้ขำ้ มทำงเดินรถหยุดรอบนทำงเท้ำ บนเกำะแบ่งทำงเดินรถหรือในเขตปลอดภั ย
แต่ถำ้ กำลังข้ำมทำงเดินรถ ให้ขำ้ มทำงเดินรถโดยเร็ว
มำตรำ ๑๐๖ คนเดินเท้ำซึง่ ประสงค์จะข้ำมทำงเดินรถในทำงข้ำมหรือทำงร่วม
ทำงแยกทีม่ สี ญ
ั ญำณจรำจรควบคุมกำรใช้ทำงให้ปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อมีสญ
ั ญำณจรำจรไฟสีแดงให้รถหยุดทำงด้ำนใดของทำง ให้คนเดินเท้ำ
ข้ำมทำงเดินรถตำมทีร่ ถหยุดนัน้ และต้องข้ำมทำงเดินรถภำยในทำงข้ำม
(๒) เมื่อ มีสญ
ั ญำณจรำจรไฟสีเ ขีย วให้รถผ่ ำนทำงด้ ำนใดของทำง ห้ำมมิให้
คนเดินเท้ำข้ำมทำงเดินรถด้ำนนัน้
(๓) เมื่อมีสญ
ั ญำณจรำจรไฟสีเหลืองอำพันหรือไฟสีเขียวกระพริบทำงด้ำนใด
ของทำง ให้คนเดินเท้ำทีย่ งั มิได้ขำ้ มทำงเดินรถหยุดรอบนทำงเท้ำบนเกำะแบ่งทำงเดินรถ
หรือในเขตปลอดภัย แต่ถำ้ กำลังข้ำมทำงเดินรถอยู่ในทำงข้ำม ให้ขำ้ มทำงเดินรถโดยเร็ว
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มำตรำ ๑๐๗ คนเดิน เท้ำซึ่งประสงค์จ ะข้ำมทำงเดิน รถในทำงที่มีพ นักงำน
เจ้ำหน้ำทีแ่ สดงสัญญำณจรำจรให้ปรำกฏไม่ว่ำจะเป็ นสัญญำณด้วยมือและแขน หรือเสียง
สัญญำณนกหวีด ให้ปฏิบตั ติ ำมมำตรำ ๑๐๖ โดยอนุโลม
มำตรำ ๑๐๘ ห้ำมมิให้ผใู้ ดเดินแถว เดินเป็ นขบวนแห่ หรือเดินเป็ นขบวนใด ๆ
ในลักษณะทีเ่ ป็ นกำรกีดขวำงกำรจรำจร เว้นแต่
(๑) เป็ นแถวทหำรหรือตำรวจ ทีม่ ผี คู้ วบคุมตำมระเบียบแบบแผน
(๒) แถวหรือขบวนแห่ ห รือขบวนใด ๆ ที่เจ้ำ พนักงำนจรำจรได้อนุ ญ ำตและ
ปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขทีเ่ จ้ำพนักงำนจรำจรกำหนด
มำตรำ ๑๐๙๒๙ ห้ำมมิให้ผใู้ ดกระทำด้วยประกำรใด ๆ บนทำงเท้ำหรือทำงใด ๆ
ซึง่ จัดไว้สำหรับคนเดินเท้ำในลักษณะทีเ่ ป็ นกำรกีดขวำงผูอ้ ่นื โดยไม่มเี หตุอนั สมควร
มำตรำ ๑๑๐ ห้ำมมิให้ผู้ใดซื้อ ขำย แจกจ่ ำย หรือ เรี่ย ไรในทำงเดิน รถหรือ
ออกไปกลำงทำงโดยไม่มเี หตุอนั สมควรหรือเป็ นกำรกีดขวำงกำรจรำจร
ลักษณะ ๑๔
สัตว์และสิง่ ของในทำง
มำตรำ ๑๑๑ ห้ำมมิให้ผใู้ ดขี่ จูง ไล่ตอ้ น หรือปล่อยสัตว์ไปบนทำงในลักษณะทีเ่ ป็ น
กำรกีดขวำงกำรจรำจร และไม่มผี คู้ วบคุมเพียงพอ
มำตรำ ๑๑๒ กำรขี่ จูง หรือไล่ ต้อ นสัต ว์ไปบนทำง ให้ผู้ข่หี รือควบคุ ม สัต ว์
ปฏิบตั ติ ำมบทแห่งพระรำชบัญญัตนิ ้วี ่ำด้วยรถโดยอนุโลม
มำตรำ ๑๑๓ เจ้ ำ พนั ก งำนจรำจรมี อ ำนำจออกค ำสัง่ ห้ ำ มขี่ จู ง ไล่ ต้ อ น
หรือปล่อยสัตว์ไปบนทำงใด ๆ เมื่อพิจำรณำเห็นว่ำกำรขี่ จูง ไล่ต้อน หรือปล่อยสัตว์ดงั กล่ำว
จะกีดขวำงกำรจรำจรหรือจะก่อให้เกิดควำมสกปรกบนทำง
๒๙

มำตรำ ๑๐๙ บัญญัติหำ้ มกระทำกำรใด ๆ เป็ นกำรทัวไป
่ มิได้ห้ำมไว้โดยตรงว่ำกำรซื้อสิง่ ของ
เป็ นควำมผิด ต่ำงจำกมำตรำ ๑๑๐ ซึง่ บัญญัตไิ ว้โดยตรง ดังนัน้ กำรซื้อสิง่ ของซึง่ ตัง้ วำงขำยบนทำงเท้ำ
ตำมปกติไม่เป็ นควำมผิดตำมมำตรำ ๑๐๙ แต่ถ้ำผูซ้ ้อื ได้กระทำกำรซื้อในลักษณะทีเ่ ป็ นกำรกีดขวำงทำงเท้ำ
โดยไม่มเี หตุอนั ควร จนเป็ นเหตุให้ผอู้ ่นื ไม่สำมำรถใช้ประโยชน์จำกทำงเท้ำได้สะดวกตำมปกติ ผูซ้ ้ือย่อม
มีควำมผิดตำมมำตรำ ๑๐๙ ซึ่งจะต้องพิจำรณำข้อเท็จจริงเป็ นกรณีไป (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ :
เรือ่ งเสร็จที่ ๒๙/๒๕๓๐)

๔๔๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๑๑๔๓๐ ห้ำมมิให้ผู้ใดวำง ตัง้ ยื่น หรือแขวนสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง หรือกระทำ
ด้วยประกำรใด ๆ ในลักษณะที่เป็ นกำรกีดขวำงกำรจรำจร เว้นแต่ได้รบั อนุ ญำตเป็ นหนังสือ
จำกเจ้ำพนักงำนจรำจร แต่เจ้ำพนักงำนจรำจรจะอนุ ญำตได้ต่ อเมื่อมีเหตุอนั จำเป็ นและ
เป็ นกำรชัวครำวเท่
่
ำนัน้
ผู้ฝ่ำฝื นบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง นอกจำกจะมีควำมผิดตำมมำตรำ ๑๔๘ แล้ว
เจ้ำพนักงำนจรำจรมีอำนำจสังให้
่ ผู้ฝ่ำฝื นรือ้ ถอนหรือเคลื่อนย้ำยสิง่ กีดขวำงดังกล่ำวได้
ถ้ำไม่ยอมรือ้ ถอนหรือเคลื่อนย้ำย ให้เจ้ำพนักงำนจรำจรมีอำนำจรือ้ ถอนหรือเคลื่อนย้ำยได้
มำตรำ ๑๑๕ ห้ำมมิให้ผใู้ ดแบก หำม ลำก หรือนำสิง่ ของไปบนทำงในลักษณะ
ทีเ่ ป็ นกำรกีดขวำงกำรจรำจร
ลักษณะ ๑๕
รถม้ำ เกวียนและเลื่อน
มำตรำ ๑๑๖ ห้ำมมิให้ผขู้ บั ขีร่ ถม้ำหรือเกวียนหรือเลื่อนทีเ่ ทียมด้วยสัตว์จอดรถ
ม้ำหรือเกวียนหรือเลื่อนในทำงโดยไม่มผี คู้ วบคุม เว้นแต่ได้ผกู สัตว์ทเ่ี ทียมนัน้ ไว้ไม่ให้ลำก
รถม้ำหรือเกวียนหรือเลื่อนต่อไปได้
มำตรำ ๑๑๗ ห้ำมมิให้ผขู้ บั ขีร่ ถม้ำปล่อยสำยบังเหียนในเวลำขับรถม้ำ
๓๐

ในกำรพิจำรณำอนุ ญำตนัน้ มำตรำ ๑๑๔ มิได้กำหนดหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำว่ำกรณีใด
ทีเ่ ป็ นเหตุอนั จำเป็ น และระยะเวลำเท่ำใดทีถ่ อื ว่ำเป็ นกำรชัวครำว
่
ดังนัน้ ผูม้ อี ำนำจในกำรอนุ ญำตย่อม
ใช้ดุลยพินิจพิจำรณำอนุ ญ ำตได้ตำมที่เห็นสมควร โดยจะต้องคำนึงเจตนำรมณ์ ของพระรำชบัญญัติ
จรำจรทำงบกฯ และต้องพิจำรณำตำมข้อเท็จจริงเป็ นแต่ละกรณีไป (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ :
เรือ่ งเสร็จที่ ๘๐๐-๘๐๑/๒๕๕๔)
แม้โดยทัวไปแล้
่
วข้อห้ำมตำมมำตรำ ๑๑๔ จะไม่บงั คับถึงกำรปฏิบตั หิ น้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่
ของรัฐที่ม กี ฎหมำยบัญ ญัติให้ต้อ งปฏิบตั ิโดยเฉพำะก็ต ำม แต่ ก็มไิ ด้ห มำยควำมว่ำเจ้ำหน้ ำที่ ของรัฐ
จะสำมำรถปฏิบตั ิกำรใด ๆ บนทำงหลวงอันเป็ นกำรฝ่ ำฝื นบทบัญญัตดิ งั กล่ำวได้โดยไม่มขี อ้ จำกัด หำไม่แล้ว
เจตนำรมณ์ของกฎหมำยทำงหลวงและกฎหมำยจรำจรย่อมเสียไป กำรดำเนินกำรบนทำงหลวงในลักษณะ
กำรจัดวำงสิง่ ของหรือปิ ดกัน้ ทำงหลวงจึงต้องคำนึงถึงควำมจำเป็ นและควำมสมควรในขอบเขตทีเ่ หมำะสม
ตำมอำนำจหน้ำทีข่ องเจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐนัน้ เช่นกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องเจ้ำหน้ำทีต่ ำรวจย่อมต้องมีกำรปฏิบตั ิ
เกี่ยวเนื่องกับทำงหลวงโดยไม่อำจหลีกเลี่ยงได้ แต่ปลัดอำเภอไม่มหี น้ำที่โดยตรงที่จะต้องปฏิบตั กิ ำร
เกี่ยวกับคดีอำญำดังเช่นเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ จึงไม่อ ำจใช้อำนำจหน้ำที่ของตนเองไปจัดตัง้ ด่ำนตรวจบน
ทำงหลวงโดยไม่ปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยทำงหลวงและกฎหมำยจรำจรได้ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ :
เรือ่ งเสร็จที่ ๖๑/๒๕๓๑ และ ๕๒๓/๒๕๓๑)

๔๔๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๑๑๘ กำรขับรถม้ำหรือเกวียนหรือ เลื่อนที่เทีย มด้วยสัต ว์ ให้ผู้ข บั ขี่
ปฏิบตั ติ ำมบทแห่งพระรำชบัญญัตนิ ้วี ่ำด้วยรถโดยอนุโลม
ลักษณะ ๑๖
เขตปลอดภัย
มำตรำ ๑๑๙ ห้ำมมิให้ผูข้ บั ขีร่ ถเข้ำไปในเขตปลอดภัย เว้นแต่ในกรณีจำเป็ น
และได้รบั อนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนจรำจรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ลักษณะ ๑๗
เบ็ดเตล็ด
มำตรำ ๑๒๐ ห้ำมมิให้ผขู้ บั ขีข่ บั รถถอยหลังในลักษณะที่ไม่ปลอดภัยหรือเป็ น
กำรกีดขวำงกำรจรำจร
มำตรำ ๑๒๑ ผูข้ บั ขีร่ ถจักรยำนยนต์ตอ้ งนัง่ คร่อมบนอำนทีจ่ ดั ไว้สำหรับให้ผขู้ บั ขี่
รถจักรยำนยนต์นัง่ ถ้ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้กำหนดไว้ในใบคู่มอื จดทะเบียนให้บรรทุก
คนโดยสำรได้ คนโดยสำรจะต้องนัง่ ซ้อนท้ำยผูข้ บั ขีร่ ถจักรยำนยนต์ และนัง่ บนอำนทีจ่ ดั ไว้
สำหรับคนโดยสำรหรือนังในที
่ น่ งพ่
ั ่ วงข้ำง
[คำว่ำ “รถจักรยำนยนต์” แก้ไขเพิม่ เติมโดยมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติจรำจร
ทำงบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐]
มำตรำ ๑๒๒๓๑ ผูข้ บั ขีร่ ถจักรยำนยนต์และคนโดยสำรรถจักรยำนยนต์ต้อง
สวมหมวกทีจ่ ดั ทำขึน้ โดยเฉพำะเพื่อป้ องกันอันตรำยในขณะขับขีแ่ ละโดยสำรรถจักรยำนยนต์
ห้ำมมิให้ผูข้ บั ขีร่ ถจักรยำนยนต์ตำมวรรคหนึ่งขับขีร่ ถจักรยำนยนต์ในขณะที่
คนโดยสำรรถจักรยำนยนต์มไิ ด้สวมหมวกทีจ่ ดั ทำขึน้ โดยเฉพำะเพื่อป้ องกันอันตรำย
ลักษณะและวิธกี ำรใช้หมวกเพื่อป้ องกันอันตรำยตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตำมที่
กำหนดในกฎกระทรวง
ควำมในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงั คับแก่ภกิ ษุ สำมเณร นักพรต นักบวช หรือผูน้ บั ถือ
ลัทธิศำสนำอื่นที่ใช้ผำ้ หรือสิง่ อื่นโพกศีรษะตำมประเพณีนิยมนัน้ หรือบุคคลใดทีก่ ำหนด
ในกฎกระทรวง
๓๑

มำตรำ ๑๒๒ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐

๔๔๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

[คำว่ำ “รถจักรยำนยนต์” แก้ไขเพิม่ เติมโดยมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติจรำจร
ทำงบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐]
มำตรำ ๑๒๓๓๒ ห้ำมมิให้ผู้ขบั ขีร่ ถยนต์ยอมให้ผู้อ่นื นัง่ ที่นงั ่ ตอนหน้ำแถวเดียวกับ
ทีน่ งผู
ั ่ ข้ บั ขีร่ ถยนต์เกินสองคน
ผูข้ บั ขีร่ ถยนต์ต้องรัดร่ำงกำยด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กบั ที่นัง่ ในขณะขับขีร่ ถยนต์
และต้องจัดให้คนโดยสำรรถยนต์รดั ร่ำงกำยไว้กบั ที่นัง่ ด้วยเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสำร
รถยนต์ และคนโดยสำรรถยนต์ ด ัง กล่ ำ วต้ อ งรัด ร่ ำ งกำยด้ ว ยเข็ม ขัด นิ ร ภั ย ไว้ ก ั บ
ทีน่ งในขณะโดยสำรรถยนต์
ั่
ดว้ ย๓๓
ประเภทหรือชนิดของรถยนต์ ลักษณะและวิธกี ำรใช้เข็มขัดนิรภัยตำมวรรคสอง
ให้เป็ นไปตำมทีผ่ บู้ ญ
ั ชำกำรตำรวจแห่งชำติกำหนด โดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
[ค ำว่ ำ “รถยนต์ ” แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยมำตรำ ๓ แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ จ รำจร
ทำงบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐]

๓๒

มำตรำ ๑๒๓ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘
มำตรำ ๑๒๓ ให้อำนำจในกำรกำหนดประเภทหรือชนิดของรถยนต์ทต่ี ้ องมีกำรรัดเข็มขัด
นิรภัย และกำรทีก่ รมตำรวจอำศัยอำนำจตำมบทบัญญัติดงั กล่ำวอ้ำงไปถึงกำรกำหนดประเภทรถยนต์ ท่ี
ต้องมีเข็มขัดนิรภัยตำมประกำศของกรมกำรขนส่งทำงบกซึ่งอำศัยอำนำจตำมกฎหมำยรถยนต์และ
กฎหมำยกำรขนส่งทำงบก เพื่อให้กำรปฏิบตั เิ ป็ นไปโดยสอดคล้องกันนัน้ สำมำรถทำได้ แต่กำรบังคับใช้
ย่อมต้องเป็ นไปตำมกฎหมำยแต่ล ะฉบับซึ่งมีวตั ถุประสงค์ในกำรบังคับแตกต่ำงกัน กฎหมำยว่ำด้วย
จรำจรทำงบกมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรใช้รถและบังคับกับตัวบุคคลซึ่งเป็ นผูข้ บั ขี่
และผู้โดยสำร ขณะที่กฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์และกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่ งทำงบกกำหนดให้รถยนต์
ต้องมีอุปกรณ์ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในกำรจดทะเบียนรถ
มำตรำ ๑๒๓ ให้อำนำจในกำรกำหนดประเภทหรือชนิดของรถยนต์เท่ำนัน้ และเมื่อได้
กำหนดแล้วผูข้ บั ขีร่ ถยนต์ประเภทหรือชนิดดังกล่ำวจะต้ องถูกบังคับตำมกฎหมำยจรำจรทัง้ หมด ไม่ว่ำ
จะเป็ นรถที่จดทะเบียนไว้ก่อ นวันใช้บงั คับบทบัญญัติดงั กล่ำวหรือไม่ก็ตำม ดังนัน้ ประกำศของกรม
กำรขนส่งทำงบกทีก่ ำหนดประเภทรถยนต์ทต่ี ้องมีเข็มขัดนิรภัย ซึ่งข้อกำหนดของกรมตำรวจทีอ่ อกตำม
ควำมในมำตรำ ๑๒๓ ให้ถอื เอำตำมนัน้ ย่อมนำมำใช้ได้เฉพำะในส่วนทีก่ ำหนดประเภทหรือชนิดของรถเท่ำนัน้
ควำมในส่วนทีเ่ กีย่ วกับวันทีจ่ ดทะเบียนรถซึง่ เป็ นกำรกำหนดนอกเหนือขอบเขตอำนำจตำมมำตรำ ๑๒๓
จึงนำมำใช้บงั คับไม่ได้ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๖๘๒/๒๕๔๐)
๓๓ มำตรำ ๑๒๓ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสังหั
่ วหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่ งชำติ
ที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรือ่ ง มำตรกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรบังคับใช้กฎหมำยว่ำด้วยกำรจรำจรทำงบก

๔๔๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๑๒๔๓๔ ห้ำมมิให้ผู้ใดกระทำด้วยประกำรใด ๆ อันเป็ นเหตุให้ผู้ขบั ขี่
มองไม่เห็นทำงด้ำนหน้ำหรือด้ำนข้ำงของรถได้โดยสะดวกในขณะขับรถ หรือในลัก ษณะ
ทีเ่ ป็ นกำรกีดขวำงกำรควบคุมบังคับรถ
ห้ำมมิให้ผู้ใดเกำะ ห้อยโหน หรือยื่นส่วนหนึ่ งส่วนใดของร่ำงกำยออกไปนอก
ตัวถังรถยนต์โดยไม่สมควร หรือนัง่ หรือยืนในหรือบนรถยนต์ในลักษณะทีอ่ ำจก่อให้เกิด
อันตรำย ในขณะทีร่ ถยนต์เคลื่อนทีอ่ ยู่ในทำงเดินรถ
ห้ำมมิให้ผใู้ ดขึน้ หรือลงรถโดยสำรประจำทำง รถบรรทุกคนโดยสำร รถโรงเรียน
หรือรถแท็กซี่ ในขณะที่รถดังกล่ำวหยุ ดเพื่อรอสัญ ญำณไฟจรำจรหรือหยุดเพรำะติด
กำรจรำจร
ห้ำมมิให้ผขู้ บั ขีห่ รือผูเ้ ก็บค่ำโดยสำร รถโดยสำรประจำทำง รถบรรทุกคนโดยสำร
รถโรงเรียน หรือรถแท็กซี่ ยินยอมให้ผใู้ ดกระทำกำรใด ๆ ตำมวรรคสองหรือวรรคสำม
[ค ำว่ ำ “รถยนต์ ” แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยมำตรำ ๓ แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ จ รำจร
ทำงบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐]
มำตรำ ๑๒๕ กำรขับรถผ่ำนทำงแคบระหว่ำงภูเขำหรือระหว่ำงเนิน หรือกำรขับรถ
ในทำงเดินรถบนภูเขำหรือบนเนิน ผูข้ บั ขีต่ ้องขับรถให้ชดิ ขอบทำงด้ำนซ้ำย และเมื่อถึ ง
ทำงโค้งผูข้ บั ขีต่ อ้ งใช้เสียงสัญญำณเพื่อเตือนรถอื่นทีอ่ ำจสวนมำ
มำตรำ ๑๒๖ ห้ำมมิให้ผู้ขบั ขีใ่ ช้เกียร์ว่ำงหรือเหยียบคลัทช์ในขณะที่ขบั รถลง
ตำมทำงลำดหรือไหล่เขำ
มำตรำ ๑๒๗ ห้ำมมิให้ผขู้ บั ขีข่ บั รถ
(๑) ตำมหลังรถฉุกเฉินซึง่ กำลังปฏิบตั หิ น้ำทีใ่ นระยะต่ำกว่ำห้ำสิบเมตร
(๒) ผ่ำนเข้ำไปหรือจอดในบริเวณเขตปฏิบตั กิ ำรดับเพลิง
(๓) ทับสำยสูบดับเพลิงที่ไม่มเี ครื่องป้ องกันสำยสูบในขณะเจ้ำหน้ำที่ดบั เพลิง
ปฏิบตั ิกำรตำมหน้ำที่ เว้นแต่ได้รบั ควำมยินยอมจำกเจ้ำหน้ำที่ดบั เพลิงซึ่งปฏิบตั หิ น้ำที่
อยู่ในขณะนัน้
มำตรำ ๑๒๘ ห้ำมมิให้ผู้ใดวำง เท หรือทิ้งเศษแก้ว ตะปู ลวด น้ ำมันหล่อลื่น
กระป๋ องหรือสิง่ อื่นใด หรือกระทำด้วยประกำรใด ๆ บนทำงอันอำจทำให้เกิดอันตรำยหรือ
เสียหำยแก่ยำนพำหนะหรือบุคคล หรือเป็ นกำรกีดขวำงกำรจรำจร
๓๔

มำตรำ ๑๒๔ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕

๔๕๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๑๒๙ ผูใ้ ดรูว้ ่ำมีสงิ่ ใดสิง่ หนึ่งตำมมำตรำ ๑๒๘ อันอยู่ในควำมดูแลของตน
ตก หก หรือไหลอยู่บนทำง ผูน้ นั ้ ต้องจัดกำรเก็บกวำดของดังกล่ำวออกจำกทำงทันที
มำตรำ ๑๓๐ ห้ำ มมิให้ผู้ใดเผำ หรือกระทำด้วยประกำรใด ๆ ภำยในระยะ
ห้ำร้อยเมตรจำกทำงเดิน รถ เป็ นเหตุ ใ ห้เกิดควัน หรือสิง่ อื่น ใดในลักษณะที่อ ำจทำให้
ไม่ปลอดภัยแก่กำรจรำจรในทำงเดินรถนัน้
มำตรำ ๑๓๑ ผู้ใดเคลื่อ นย้ำยรถที่ช ำรุด หรือ หัก พังออกจำกทำง ผู้นั น้ ต้อ ง
จัดกำรเก็บสิง่ ของทีต่ กหล่นอันเนื่องจำกควำมชำรุดหรือหักพังของรถออกจำกทำงทันที
มำตรำ ๑๓๒ ในขณะที่ใช้รถโรงเรียนรับส่งนักเรียน เจ้ำของรถหรือผู้ขบั ขีร่ ถ
โรงเรีย นต้องจัด ให้มีข้อควำม “รถโรงเรียน” ขนำดสูงของตัวอัก ษรไม่ น้ อ ยกว่ำสิบ ห้ำ
เซนติเมตรติดอยู่ดำ้ นหน้ำและด้ำนหลังของรถ
ถ้ำรถโรงเรียนมีไฟสัญญำณสีแดงปิ ดเปิ ดเป็ นระยะติดไว้ดำ้ นหน้ำและด้ำนหลัง
ของรถเพื่อให้รถทีส่ วนมำหรือตำมหลังเห็นได้โดยชัดเจน เมื่อนำรถนัน้ ไปใช้ในทำงโดย
ไม่ได้ใช้รบั ส่งนักเรียน ให้งดใช้ไฟสัญญำณสีแดงและต้องปิ ดคลุมข้อควำมว่ำ “รถโรงเรียน”
มำตรำ ๑๓๓ รถทีเ่ ข้ำขบวนแห่ต่ำง ๆ หรือรถทีน่ ำมำใช้เฉพำะเพื่อกำรโฆษณำ
สินค้ำหรือมหรสพทีแ่ ห่หรือโฆษณำไปตำมทำง จะต้องรับอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนจรำจร
เว้นแต่ขบวนแห่หรือกำรโฆษณำนัน้ เป็ นของทำงรำชกำร
รถที่ใช้โฆษณำสินค้ำหรือมหรสพดังกล่ำวในวรรคหนึ่ง ถ้ำเข้ำขบวนแห่ท่รี ับ
อนุญำตแล้ว และในกำรอนุญำตนัน้ ได้ระบุรถทีว่ ่ำนี้ไว้ดว้ ยแล้ว รถนัน้ ไม่จำต้องได้รบั อนุญำต
มำตรำ ๑๓๔๓๕ ห้ำมมิให้ผใู้ ดแข่งรถในทำง เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญำตเป็ นหนังสือ
จำกเจ้ำพนักงำนจรำจร
ห้ำมมิให้ผใู้ ดจัด สนับสนุ น หรือส่งเสริมให้มกี ำรแข่งรถในทำง เว้นแต่จะได้รบั
อนุญำตเป็ นหนังสือจำกเจ้ำพนักงำนจรำจร

๓๕

มำตรำ ๑๓๔ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕

๔๕๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ลักษณะ ๑๘
อำนำจของเจ้ำพนักงำนจรำจรและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
มำตรำ ๑๓๕ เพื่อควำมปลอดภัยหรือควำมสะดวกในกำรจรำจร เจ้ำพนักงำน
จรำจรมีอำนำจกำหนดให้บริเวณหรือพื้นที่ใดที่เจ้ำของที่ดินได้เปิ ด ให้ประชำชนใช้ใน
กำรจรำจรเป็ นทำงตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
มำตรำ ๑๓๖ ให้ผู้บญ
ั ชำกำรตำรวจแห่งชำติมอี ำนำจแต่งตัง้ ผู้ซ่งึ มีคุณสมบัติ
ตำมทีจ่ ะกำหนดและผ่ำนกำรอบรมตำมหลักสูตรอำสำจรำจร เพื่อให้ทำหน้ำทีช่ ่วยเหลือ
กำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
คุณสมบัตขิ องผู้ทจ่ี ะได้รบั กำรอบรม รำยละเอียดเกีย่ วกับกำรฝึกอบรมหลักสูตร
อำสำจรำจรและหน้ำทีข่ องอำสำจรำจร ตลอดจนเครื่องแบบ เครื่องหมำย ให้เป็ นไปตำมที่
ผูบ้ ญ
ั ชำกำรตำรวจแห่งชำติกำหนด
มำตรำ ๑๓๗ ในกำรปฏิบ ัติห น้ ำ ที่ท่ีได้ร ับ มอบหมำยของอำสำจรำจรตำม
พระรำชบัญญัตนิ ้ี ให้อำสำจรำจรเป็ นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
มำตรำ ๑๓๘ ในกรณี ท่มี ีเหตุ ฉุกเฉินหรืออุบตั ิเหตุเกิดขึ้น ทำให้ไม่ปลอดภัย
หรือไม่สะดวกในกำรจรำจรในอำณำบริเวณใด เจ้ำพนักงำนจรำจรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
มีอำนำจดำเนินกำรได้ตำมทีเ่ ห็นสมควรและจำเป็ นเกีย่ วกับกำรจรำจรในอำณำบริเวณนัน้
เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยหรือควำมสะดวกในกำรจรำจร ดังต่อไปนี้
(๑) ห้ ำ มรถทุ ก ชนิ ด หรื อ บำงชนิ ด หรือ คนเดิ น เท้ ำ เดิ น ในทำงสำยใดหรือ
เฉพำะทำงตอนใด
(๒) ห้ำมหยุดหรือจอดรถในทำงสำยใดหรือเฉพำะทำงตอนใด
(๓) ห้ำมเลีย้ วรถ กลับรถ หรือถอยหลังรถ ในทำงสำยใดหรือเฉพำะทำงตอนใด
(๔) กำหนดทำงสำยใดหรือเฉพำะทำงตอนใดให้รถเดินได้ทำงเดียว
ทัง้ นี้ ชัวระยะเวลำเท่
่
ำทีจ่ ำเป็ น
มำตรำ ๑๓๙ ในทำงสำยใดหรือเฉพำะทำงตอนใดทีเ่ จ้ำพนักงำนจรำจรเห็นว่ำ
ถ้ำได้ออกประกำศข้อบังคับหรือระเบียบเกีย่ วกับกำรจรำจรแล้วจะเป็ นกำรปลอดภัย และ
สะดวกในกำรจรำจร ให้เจ้ำพนักงำนจรำจรมีอำนำจออกประกำศข้อบังคับ หรือระเบียบ
ดังต่อไปนี้

๔๕๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(๑)๓๖ ห้ำมรถทุกชนิดหรือบำงชนิดเดิน
(๒) ห้ำมหยุดหรือจอด
(๓) ห้ำมเลีย้ วรถ กลับรถ หรือถอยหลังรถ
(๔) กำหนดให้รถเดินได้ทำงเดียว
(๕) กำหนดระยะเวลำจอดรถในทำงแคบหรือทีค่ บั ขัน
(๖) กำหนดอัตรำควำมเร็วของรถในทำงภำยในอัตรำทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
(๗) กำหนดช่องหรือแนวทำงเดินรถขึน้ และล่อง
(๘) กำหนดทำงเดินรถทำงเอกและทำงเดินรถทำงโท
(๙) กำหนดกำรจอดรถหรือทีจ่ อดพักรถ
(๑๐) กำหนดระเบียบกำรใช้ทำงหรือช่องเดินรถสำหรับรถบำงประเภท
(๑๑) กำหนดระเบียบเกีย่ วกับกำรใช้รถโรงเรียน
(๑๒) กำหนดระเบียบเกีย่ วกับกำรบรรทุกคนโดยสำรสำหรับรถจักรยำน
(๑๓) ควบคุมขบวนแห่หรือกำรชุมนุมสำธำรณะ
(๑๔) ควบคุมหรือห้ำมเลีย้ วรถในทำงร่วมทำงแยก
(๑๕) ขีดเส้นหรือทำเครื่องหมำยจรำจรบนผิวทำง หรือติดตัง้ สัญญำณจรำจร
หรือเครื่องหมำยจรำจร
(๑๖) กำหนดระยะทำงตอนใดให้ข บั รถล้ำ เข้ำ ไปในเส้ น กึ่ง กลำงของทำงที่
เจ้ำพนักงำนจรำจรกำหนดไว้ได้
(๑๗) ก ำหนดระเบี ย บเกี่ย วกับ กำรจอดรถที่ ช ำรุ ด หัก พั ง ตลอดจนรถที่
ซ่อมแซมในทำง
(๑๘) กำหนดระเบียบกำรข้ำมทำงของคนเดินเท้ำบนทำงทีไ่ ม่มที ำงข้ำม
(๑๙) กำหนดกำรใช้โคมไฟ
(๒๐) กำหนดกำรใช้เสียงสัญญำณ

๓๖

กำรอำศัยอำนำจตำมมำตรำ ๑๓๙ (๑) ออกประกำศจำกัดกำรใช้ยำนพำหนะบำงชนิดซึง่ มี
เลขทะเบียนตำมเงื่อนไขที่กำหนดเข้ำไปในเขตพื้นที่บำงแห่ง ในบำงวันและบำงเวลำ ยังไม่เป็ นกำรจำกัด
เสรีภำพในกำรเดินทำงตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย เพรำะมิได้มผี ลเป็ นกำรห้ำมบุคคลเดิน
ทำงเข้ำไปในพืน้ ทีน่ นั ้ อย่ำงไรก็ดี เมือ่ ข้อเท็จจริงฟั งได้ว่ำมำตรกำรดังกล่ำวจะก่อให้เกิดควำมเดือดร้อน
แก่ประชำชนอย่ำงมำกเพรำะไม่สำมำรถหลีกเลีย่ งกำรจรำจรไปใช้เส้นทำงอื่นได้ จึงควรดำเนินมำตรกำร
อื่น ที่ไ ม่ ส ร้ำ งควำมเดือ ดร้อ นแก่ ป ระชำชนมำกเกิน ไป และไม่ยุ่ ง ยำกต่ อ กำรบังคับ ใช้ (ควำมเห็น
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๒๙๓/๒๕๔๓)

๔๕๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(๒๑) กำหนดระเบีย บกำรอนุ ญ ำตและกำรใช้ร ถที่ม ีล้อ หรือ ส่วนที่สมั ผัสกับ
ผิวทำงไม่ใช่ยำง
มำตรำ ๑๔๐๓๗ เมื่อเจ้ำพนักงำนจรำจรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำทีพ่ บด้วยตนเอง
หรือโดยกำรใช้เครื่องอุปกรณ์ ใด ๆ ว่ำผู้ขบั ขี่ผู้ใดฝ่ ำฝื นหรือ ไม่ ปฏิบตั ิตำมบทบัญ ญัติ
แห่งพระรำชบัญญัตนิ ้ี หรือกฎหมำยอื่นอันเกีย่ วกับรถนัน้ ๆ จะว่ำกล่ำว ตักเตือนผู้ขบั ขี่
หรือออกใบสั ่งให้ผู้ขบั ขีช่ ำระค่ำปรับตำมที่เ ปรียบเทียบก็ได้ ในกรณีทไ่ี ม่พบตัวผูข้ บั ขี่
ให้ตดิ หรือผูกใบสังไว้
่ ทร่ี ถทีผ่ ขู้ บั ขีเ่ ห็นได้ง่ำย และถ้ำไม่สำมำรถติดหรือผูกใบสังไว้
่ ทร่ี ถได้
ไม่ว่ำด้วยเหตุใด ให้ส่งใบสังพร้
่ อมพยำนหลัก ฐำนโดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
ไปยังภูมิลำเนำของเจ้ำของรถหรือผู้ครอบครองรถภำยในระยะเวลำตำมที่ผู้บญ
ั ชำกำร
ตำรวจแห่งชำติกำหนด นับแต่วนั ที่เจ้ำพนักงำนจรำจรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่พบกำร
กระทำควำมผิด และให้ถอื ว่ำเจ้ำของรถหรือผูค้ รอบครองรถได้รบั ใบสังนั
่ น้ เมื่อพ้นกำหนด
๓๘
สำมสิบวันนับแต่วนั ส่ง
สำหรับ ควำมผิด ที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ ๑๕๗/๑ มำตรำ ๑๕๙ มำตรำ ๑๖๐
มำตรำ ๑๖๐ ทวิ และมำตรำ ๑๖๐ ตรี ห้ำมมิให้ว่ำกล่ำวตักเตือนหรือทำกำรเปรียบเทียบ๓๙
ในกำรออกใบสั ่งให้ผู ้ข บั ขี่ชำระค่ำ ปรับ ตำมที่เ ปรีย บเทีย บตำมวรรคหนึ่ ง
เจ้ำพนักงำนจรำจรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำทีจ่ ะเรียกเก็บใบอนุญำตขับขีไ่ ว้เป็ นกำรชัวครำว
่
ก็ได้ แต่ต้องออกใบรับแทนใบอนุ ญำตขับขีใ่ ห้แก่ผู้ขบั ขีไ่ ว้ และเจ้ำพนักงำนจรำจรหรือ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ต้องรีบนำใบอนุ ญำตขับขีท่ ่เี รียกเก็บไว้ไปส่งมอบพนักงำนสอบสวน
ภำยในแปดชัวโมง
่
นับแต่เวลำทีอ่ อกใบสัง่
ใบรับแทนใบอนุ ญำตขับขีท่ อ่ี อกให้ตำมวรรคสำม ให้ใช้แทนใบอนุ ญำตขับขีไ่ ด้
เป็ น กำรชัว่ ครำวไม่ เกิน เจ็ด วัน เมื่อ เจ้ำพนัก งำนจรำจรหรือ พนั ก งำนเจ้ำ หน้ ำที่ หรือ
พนักงำนสอบสวนได้ว่ำกล่ำวตักเตือนหรือทำกำรเปรียบเทียบปรับและผู้ขบั ขีไ่ ด้ชำระ
ค่ำปรับตำมทีเ่ ปรียบเทียบแล้ว ให้คนื ใบอนุ ญำตขับขีท่ นั ที
ในกรณีเจ้ำพนักงำนจรำจรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำทีอ่ อกใบสังแต่
่ ไม่พบตั วผูข้ บั ขี่
ให้สนั นิษฐำนว่ำเจ้ำของรถหรือผูค้ รอบครองรถเป็ นผูก้ ระทำผิดดังกล่ำว เว้นแต่สำมำรถ
พิสจู น์ได้ว่ำผูอ้ ่นื เป็ นผูข้ บั ขี่
๓๗
๓๘

มำตรำ ๑๔๐ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
มำตำ ๑๔๐ วรรคหนึ่ ง แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยพระรำชบัญ ญัติจรำจรทำงบก (ฉบับ ที่ ๙)

พ.ศ. ๒๕๕๗
๓๙

มำตรำ ๑๔๐ วรรคสอง แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญ ญัต จิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๗)

พ.ศ. ๒๕๕๐

๔๕๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กำรกำหนดจำนวนค่ำปรับตำมที่เปรียบเทียบ ให้เป็ น ไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีผู้
บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติกำหนด
ใบสังและใบรั
่
บแทนใบอนุญำตขับขี่ ให้ทำตำมแบบที่เจ้ำพนักงำนจรำจรกำหนด
มำตรำ ๑๔๑๔๐ ผูข้ บั ขีห่ รือเจ้ำของรถซึง่ ได้รบั ใบสังตำมมำตรำ
่
๑๔๐ อำจเลือก
ปฏิบตั อิ ย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑)๔๑ ช ำระค่ ำปรับ ตำมจ ำนวนที่ระบุ ไว้ในใบสังหรื
่ อ ตำมจำนวนที่พ นัก งำน
สอบสวนแจ้งให้ท รำบ ณ สถำนที่ท่ีระบุ ไว้ในใบสังหรื
่ อ สถำนที่ท่ี ผู้บ ัญ ชำกำรต ำรวจ
แห่งชำติกำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำภำยในวัน เวลำ ทีร่ ะบุไว้ในใบสัง่
(๒) ชำระค่ำปรับตำมจำนวนทีร่ ะบุไว้ในใบสั ่งโดยกำรส่งธนำณัติ หรือกำรส่ง
ตั ๋วแลกเงินของธนำคำรโดยทำงไปรษณี ย์ลงทะเบียน สังจ่
่ ำยให้แก่ ผู้บญ
ั ชำกำรตำรวจ
แห่งชำติพร้อมด้วยสำเนำใบสังไปยั
่ งสถำนที่ และภำยในวัน เวลำ ทีร่ ะบุไว้ในใบสัง่ เมื่อผู้
ได้รบั ใบสังได้
่ ชำระค่ำปรับครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้คดีเป็ นอันเลิกกัน และในกรณีท่เี จ้ำ
พนักงำนจรำจรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ ำที่ ได้เรียกเก็บใบอนุ ญ ำตขับ ขี่ไว้ให้เจ้ำพนักงำน
จรำจรหรือพนักงำนสอบสวนรีบจัดส่งใบอนุ ญำตขับขีท่ เ่ี รียกเก็บไว้คนื ให้แก่ผไู้ ด้รบั ใบสัง่
โดยเร็ว และให้ถอื ว่ำใบรับกำรส่งธนำณัติ หรือใบรับกำรส่งตั ๋วแลกเงินประกอบกับใบสัง่
เป็ นใบแทนใบอนุ ญ ำตขับ ขี่ได้เป็ น เวลำสิบ วัน นับแต่ ว ั นที่ส่งธนำณัติ หรือตั ๋วแลกเงิน
ดังกล่ำว วิธกี ำรชำระค่ำปรับโดยส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียนและวิธกี ำรส่งใบอนุญำตขับขี่
คืนให้แก่ผไู้ ด้รบั ใบสังให้
่ เป็ นไปตำมระเบียบทีผ่ บู้ ญ
ั ชำกำรตำรวจแห่งชำติกำหนด

๔๐

มำตรำ ๑๔๑ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
หำกในใบสังได้
่ กำหนดรูปแบบของบันทึกกำรเปรียบเทียบไว้หลังใบสังเพื
่ ่อให้ผู้ชำระค่ำปรับ
ลงนำมก็ย่อมถือได้ว่ำสมบูรณ์ เพียงพอทีจ่ ะรับทรำบข้อกล่ำวหำ ซึ่งเมื่อผู้ต้องหำรับทรำบข้อหำและให้
กำรรับสำรภำพ พร้อมยินยอมชำระค่ำปรับตำมข้อกำหนดกรมตำรวจแล้ว สำมำรถมอบหมำยให้ผอู้ ่นื นำ
ใบสังนั
่ น้ ไปชำระค่ำปรับ ณ สถำนีตำรวจในนำมของตน แล้วรับใบขับขีแ่ ละใบเสร็จรับเงินกลับคืนให้แก่ผู้
ทีร่ บั ใบสังได้
่
มำตรำ ๑๔๐ และมำตรำ ๑๔๑ ได้บญ
ั ญัติยกเว้น หลักในประมวลกฎหมำยวิธพี จิ ำรณำ
ควำมอำญำเฉพำะกรณีผู้ต้องหำไม่ต้องไปรำยงำนตัวต่อพนักงำนสอบสวนผู้ม อี ำนำจเปรียบเทียบเท่ำนัน้
มิได้ยกเว้นในเรือ่ งสถำนทีใ่ นกำรชำระค่ำปรับว่ำจะเป็ นสถำนทีอ่ ่นื นอกจำกทีท่ ำกำรของพนักงำนสอบสวน
ผูม้ เี ขตอำนำจได้ ดังนัน้ สถำนทีท่ ผ่ี บู้ ญ
ั ชำกำรตำรวจแห่งชำติจะประกำศกำหนดตำมมำตรำ ๑๔๑ (๑)
ได้นัน้ ได้แก่สถำนีตำรวจอันเป็ นที่ทำกำรของพนักงำนสอบสวนผูม้ เี ขตอำนำจ หรือพนักงำนสอบสวน
ผู้รบั ผิดชอบตำมที่ผู้บญ
ั ชำกำรตำรวจแห่งชำติ มอบหมำย (ควำมเห็น คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรื่ อง
เสร็จที่ ๒๘๘/๒๕๔๓)
๔๑

๔๕๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(๓)๔๒ ในกรณีท่ไี ม่มกี ำรเรียกเก็บใบอนุ ญำตขับขี่โดยเจ้ำพนักงำนจรำจรหรือ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ให้ชำระค่ำปรับตำมจำนวนและภำยในวันทีร่ ะบุไว้ในใบสัง่ โดยวิธกี ำร
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต หรือวิธกี ำรอื่นโดยผ่ำนธนำคำรหรือหน่ วยบริกำร
รับ ช ำระเงิน ได้ ทัง้ นี้ ตำมวิธีก ำรและสถำนที่ท่ีผู้บ ัญ ชำกำรต ำรวจแห่ งชำติก ำหนด
เมื่อผูไ้ ด้รบั ใบสังได้
่ ชำระค่ำปรับครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้คดีเป็ นอันเลิกกัน
มำตรำ ๑๔๑ ทวิ๔๓ (ยกเลิก)
มำตรำ ๑๔๑/๑๔๔ ในกรณีท่ผี ู้ขบั ขีห่ รือเจ้ำของรถซึ่งได้รบั ใบสังไม่
่ ปฏิบตั ติ ำม
มำตรำ ๑๔๑ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่และนำยทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์หรือ
กฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบกมีหน้ำทีแ่ ละอำนำจ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ พ นั ก งำนเจ้ำ หน้ ำ ที่ต ำแหน่ ง ตัง้ แต่ ส ำรวัต รขึ้น ไปมีห นั ง สือ แจ้ง กำร
ไม่ปฏิบตั ิตำมใบสังและจ
่
ำนวนค่ำปรับที่ค้ำงชำระให้ผู้ขบั ขีห่ รือเจ้ำของรถทรำบภำยใน
สิบห้ำวันนับแต่วนั ทีค่ รบกำหนดชำระค่ำปรับตำมทีร่ ะบุในใบสัง่ และให้ผขู้ บั ขีห่ รือเจ้ำของรถ
ทำกำรชำระค่ำปรับที่ค้ำงชำระด้วยวิธกี ำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ตำมมำตรำ ๑๔๑ ภำยใน
สิบห้ำวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้ง
กำรแจ้งตำมวรรคหนึ่ง ให้ทำเป็ นหนังสือส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับ
ให้ ผู้ ข ับ ขี่ ห รือ เจ้ ำ ของรถ แล้ ว แต่ ก รณี ณ ภู มิ ล ำเนำของผู้ นั ้น ทั ง้ นี้ ตำมแบบที่
ผู้ บ ัญ ชำกำรต ำรวจแห่ ง ชำติ ก ำหนดและให้ ถื อ ว่ ำ ผู้ ข ับ ขี่ห รือ เจ้ำ ของรถได้ ร ับ แจ้ ง
เมื่อพ้นกำหนดสิบห้ำวันนับแต่วนั ทีส่ ง่
(๒) ในกรณีทผ่ี ขู้ บั ขีห่ รือเจ้ำของรถคันใดไม่ชำระค่ำปรับตำม (๑) ให้ดำเนินกำร
ดังต่อไปนี้
(ก) ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำทีแ่ จ้งจำนวนค่ำปรับทีค่ ำ้ งชำระพร้อมหลักฐำนตำม
(๑) ไปยังนำยทะเบียน และให้นำยทะเบียนตรวจสอบข้อมูลและแจ้งให้ผมู้ ำติดต่อขอชำระภำษี
ประจำปี สำหรับรถคันนัน้ ทรำบ เพื่อไปชำระค่ำปรับที่ค้ำงชำระภำยในสำมสิบวันนับแต่
วัน ที่ ไ ด้ ร ับ แจ้ ง ถ้ ำ ผู้ ม ำติ ด ต่ อ ขอช ำระภำษี ป ระจ ำปี เป็ นเพี ย งตั ว แทนเจ้ ำ ของรถ
ให้ผู้ม ำติด ต่ อ แจ้ ง ให้เจ้ำของรถทรำบเพื่อ ไปช ำระค่ ำ ปรับ ภำยในระยะเวลำดัง กล่ ำ ว
ในกำรนี้ ให้น ำยทะเบีย นรับ ชำระภำษีป ระจำปี สำหรับ รถคัน นัน้ ไว้โดยออกหลัก ฐำน
๔๒

มำตรำ ๑๔๑ (๓) เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙
มำตรำ ๑๔๑ ทวิ ยกเลิกโดยคำสังหั
่ วหน้ำคณะรัก ษำควำมสงบแห่ งชำติ ที่ ๑๔/๒๕๖๐
เรือ่ ง มำตรกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรบังคับใช้กฎหมำยว่ำด้วยกำรจรำจรทำงบก
๔๔ มำตรำ ๑๔๑/๑ เพิม
่ โดยคำสังหั
่ วหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง
มำตรกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรบังคับใช้กฎหมำยว่ำด้วยกำรจรำจรทำงบก
๔๓

๔๕๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ชัวครำวแทนกำรออกเครื
่
่องหมำยแสดงกำรเสียภำษีประจำปี ให้เจ้ำของรถหรือตัวแทน
เจ้ำของรถแทน
หลัก ฐำนชัว่ ครำวตำมวรรคหนึ่ ง ให้ ใ ช้ แ ทนเครื่ อ งหมำยแสดงกำร
เสียภำษีประจำปี โดยให้มอี ำยุสำมสิบวันนับแต่วนั ทีน่ ำยทะเบียนได้ออกให้
(ข) ในกรณี ท่ี เ จ้ ำ ของรถได้ ช ำระค่ ำ ปรับ ที่ ค้ ำ งช ำระครบถ้ ว นภำยใน
ระยะเวลำตำมทีก่ ำหนดใน (ก) ให้เจ้ำของรถหรือตัวแทนเจ้ำของรถนำหลักฐำนแสดงกำร
ช ำระค่ ำ ปรับ ที่ ไ ด้ ร ับ จำกพนั ก งำนเจ้ำ หน้ ำ ที่ ม ำแสดงต่ อ นำยทะเบี ย นเพื่ อ ให้ อ อก
เครื่องหมำยแสดงกำรเสียภำษีประจำปี สำหรับรถคันนัน้
(ค) ในกรณีทเ่ี จ้ำของรถหรือตัวแทนเจ้ำของรถทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้งตำม (ก)
ประสงค์จะชำระค่ำปรับในวันทีม่ ำติดต่อขอชำระภำษีประจำปี ให้นำยทะเบียนมีอำนำจ
รับชำระค่ำปรับตำมจำนวนทีค่ ำ้ งชำระแทนได้ โดยให้นำยทะเบียนรับชำระภำษีประจำปี
สำหรับ รถคัน นั น้ และออกเครื่อ งหมำยแสดงกำรเสี ย ภำษี ป ระจ ำปี ให้เจ้ำ ของรถหรือ
ตัวแทนเจ้ำของรถ
(ง) ในกรณี ท่เี จ้ำของรถไม่ ชำระค่ำปรับ ที่ค้ำงชำระหรือชำระไม่ครบถ้วน
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดใน (ก) ให้พ นั ก งำนเจ้ำหน้ ำที่แ จ้ง นำยทะเบีย นให้ง ดกำร
ออกเครื่อ งหมำยแสดงกำรเสีย ภำษี ป ระจ ำปี ส ำหรับ รถคัน นั น้ และแจ้ง ให้พ นั ก งำน
สอบสวนดำเนินกำรตำมหน้ำทีแ่ ละอำนำจต่อไป
ในกรณีทผ่ี ู้ขบั ขีห่ รือเจ้ำของรถผู้ใดเห็นว่ำ ตนมิได้ฝ่ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิ
ตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติน้ีหรือกฎหมำยอื่นอันเกี่ยวกับรถนัน้ ให้ทำหนังสือ
โต้แย้งข้อกล่ำวหำนัน้ ภำยในสิบห้ำวันนับแต่ วนั ที่ได้รบั แจ้งจำกนำยทะเบียนตำม (ก)
ส่งไปยังสถำนที่ท่รี ะบุไว้ในใบสังหรื
่ อสถำนที่ท่ผี ู้บญ
ั ชำกำรตำรวจแห่งชำติกำหนดโดย
ประกำศในรำชกิจ จำนุ เบกษำ ทัง้ นี้ กำรท ำหนั งสือ โต้แ ย้งให้ใช้วิธีส่งทำงไปรษณี ย์
ตอบรับหรือสำนักงำนตำรวจแห่งชำติจะกำหนดวิธกี ำรอื่นใดด้วยก็ได้
เมื่อพนัก งำนเจ้ำหน้ ำที่ห รือ เจ้ำพนัก งำนจรำจรได้ รบั หนั งสือ โต้แ ย้ง
ตำมวรรคสองหำกพนักงำนเจ้ำหน้ำทีห่ รือเจ้ำพนักงำนจรำจรยังคงยืนยันและเห็นสมควร
ดำเนินคดีต่อผูข้ บั ขีห่ รือเจ้ำของรถผูน้ นั ้ ให้สง่ เรื่องไปยังพนักงำนสอบสวนเพื่อดำเนินกำร
ฟ้ องต่อศำลต่อไป แล้วแจ้งผลให้ผขู้ บั ขีห่ รือเจ้ำของรถทรำบ
เมื่อได้มกี ำรชำระค่ำปรับครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้คดีเป็ นอันเลิกกัน และในกรณีท่ี
มีก ำรเรีย กเก็บ ใบอนุ ญ ำตขับ ขี่ไ ว้ ให้ ผู้ ข ับ ขี่น ำหลัก ฐำนกำรช ำระค่ ำ ปรับ ไปขอรับ
ใบอนุ ญ ำตขับ ขี่คืน จำกพนัก งำนเจ้ำหน้ ำที่ ผู้เรีย กเก็บ ทัง้ นี้ ในระหว่ำงที่ย ังไม่ ได้รบั
ใบอนุ ญำตขับขีค่ นื ให้ถือว่ำหลักฐำนแสดงกำรชำระค่ำปรับเป็ นใบแทนใบอนุ ญำตขับขี่
มีกำหนดสิบวันนับแต่วนั ทีช่ ำระค่ำปรับ

๔๕๗
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กำรรับ ชำระและกำรน ำส่งเงิน ค่ำปรับ ให้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงำน
ตำรวจแห่งชำติและกรมกำรขนส่งทำงบกกำหนด
เงิน ที่ได้ร ับ ตำมวรรคหนึ่ ง (๒) (ก) ให้อ ธิบ ดีก รมกำรขนส่ง ทำงบกหรือ ผู้ ท่ี
ได้รบั มอบหมำยหักไว้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเก็บหรือค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนในอัตรำ
ร้อ ยละห้ำของจ ำนวนเงิน ที่ได้รบั โดยให้น ำไปใช้จ่ ำยได้เช่ น เดีย วกับ เงิน งบประมำณ
ตำมระเบียบที่อธิบ ดีกรมกำรขนส่งทำงบกกำหนดส่ว นเงิน ที่เหลือให้น ำส่งสำนัก งำน
ตำรวจแห่งชำติ
กำรดำเนิ น กำรใด ๆ ของพนัก งำนเจ้ำหน้ ำที่และนำยทะเบีย นตำมมำตรำนี้
สำมำรถใช้วธิ กี ำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธกี ำรอื่นใดตำมที่สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
และกรมกำรขนส่งทำงบกกำหนด
มำตรำ ๑๔๒๔๕ เจ้ำพนักงำนจรำจรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำทีม่ อี ำนำจสังให้
่ ผขู้ บั ขี่
หยุดรถในเมื่อ
(๑) รถนัน้ มีสภำพไม่ถูกต้องตำมทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมำตรำ ๖
(๒) เห็นว่ำผู้ขบั ขีห่ รือบุคคลใดในรถนัน้ ได้ฝ่ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตำมบทบัญญัติ
แห่งพระรำชบัญญัตนิ ้หี รือกฎหมำยอันเกีย่ วกับรถนัน้ ๆ
ในกรณีท่มี พี ฤติกำรณ์ อนั ควรเชื่อว่ำผู้ขบั ขีฝ่ ่ ำฝื นมำตรำ ๔๓ (๑) หรือ (๒) ให้
เจ้ำพนักงำนจรำจร พนักงำนสอบสวน หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำทีส่ งให้
ั ่ มกี ำรทดสอบผูข้ บั ขี่
ดังกล่ำวว่ำหย่อนควำมสำมำรถในอันทีจ่ ะขับหรือเมำสุรำหรือของเมำอย่ำงอื่นหรือไม่

๔๕

มำตรำ ๑๔๒ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗
กำรเจำะเลือ ดเพื่อ วัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ข บั ขี่เป็ น กำรกระทบต่ อสิทธิและเสรีภ ำพ
ในชีวติ และร่ำงกำยของบุคคลตำมทีร่ ฐั ธรรมนูญให้กำรรับรองไว้ แต่เมือ่ มำตรำ ๑๔๒ มิได้กล่ำวถึงกำร
เจำะเลือดเอำไว้ แม้กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรทดสอบจะกำหนดให้มกี ำรทดสอบโดยกำรเจำะเลือดก็ตำม
ก็หำทำให้เจ้ำหน้ำทีม่ อี ำนำจบังคับให้มกี ำรเจำะเลือดได้ไม่ หำกผูถ้ ูกเจำะเลือดไม่ยนิ ยอมแม้อยู่ภำยใต้
กำรก ำกับ ดู แ ลของผู้ป ระกอบวิช ำชีพ เวชกรรมก็เ ป็ นกำรเกิน อ ำนำจที่บ ัญ ญัติไ ว้ในมำตรำ ๑๔๒
(ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๙๗๗/๒๕๔๗)
แอมเฟตำมีน มีคุ ณ สมบัติเป็ น ยำกระตุ้น ประสำท แต่ ไ ม่ ม ีผ ลท ำให้เกิด อำกำรมึน เมำ
แอมเฟตำมีนจึงมิใช่ของเมำตำมมำตรำ ๔๓ (๒) และเมื่อมำตรำ ๑๔๒ ให้อำนำจเจ้ำหน้ ำที่ทดสอบเพียง
กำรเมำสุรำหรือของเมำอย่ ำงอื่นเท่ำนัน้ เจ้ำพนักงำนจรำจรจึงไม่มอี ำนำจตำมกฎหมำยที่จะบังคับให้ม ี
กำรตรวจหำสำรแอมเฟตำมีนของผู้ขบั รถได้ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรื่องเสร็จที่ ๑๐๔/๒๕๓๔)
(หมำยเหตุ ต่อมำในปี ๒๕๓๕ ได้มกี ำรบัญญัตหิ ำ้ มมิให้ผขู้ บั ขีเ่ สพยำเสพติดให้โทษตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ยำเสพติดให้โทษ และให้อำนำจในกำรตรวจสอบผูข้ บั ขีร่ ถว่ำได้เสพยำเสพติดหรือไม่ (มำตรำ ๔๓ ทวิ))

๔๕๘
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ในกรณี ท่ี ผู้ ข ับ ขี่ต ำมวรรคสองไม่ ย อมให้ ท ดสอบ ให้ เ จ้ ำ พนั ก งำนจรำจร
พนักงำนสอบสวน หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่มอี ำนำจกักตัวผู้นัน้ ไว้ดำเนิ นกำรทดสอบได้
ภำยในระยะเวลำเท่ำทีจ่ ำเป็ นแห่งกรณีเพื่อให้กำรทดสอบเสร็จสิน้ ไปโดยเร็ว หำกผู้นัน้
ยอมให้ทดสอบและผลกำรทดสอบปรำกฏว่ำไม่ได้ฝ่ำฝื นมำตรำ ๔๓ (๑) หรือ (๒) ก็ให้
ปล่อยตัวไปทันที
ในกรณี ท่ีมพี ฤติกำรณ์ อนั ควรเชื่อว่ำผู้ขบั ขี่ขบั รถในขณะเมำสุรำหรือของเมำ
อย่ำงอื่น หำกผูน้ นั ้ ยังไม่ยอมให้ทดสอบตำมวรรคสำมโดยไม่มเี หตุอนั สมควร ให้สนั นิษฐำน
ไว้ก่อนว่ำผูน้ นั ้ ฝ่ ำฝืนมำตรำ ๔๓ (๒)
กำรทดสอบตำมมำตรำนี้ ให้เป็ น ไปตำมหลัก เกณฑ์ แ ละวิธีก ำรที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง
มำตรำ ๑๔๓ ถ้ำปรำกฏว่ำผูข้ บั ขีน่ ำรถทีม่ สี ภำพไม่ถูกต้องตำมมำตรำ ๖ ไปใช้
ในทำง นอกจำกจะต้อ งรับ โทษตำมบทบัญ ญัตินั น้ ๆ แล้ว เจ้ำ พนั ก งำนจรำจรหรือ
พนัก งำนเจ้ำหน้ ำที่มีอำนำจสังเป็
่ นหนังสือให้เจ้ำของรถหรือผู้ขบั ขี่ซ่ อมหรือแก้ไขรถ
ให้ถูกต้อง
มำตรำ ๑๔๓ ทวิ๔๖ เจ้ำพนักงำนจรำจร พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือผู้ตรวจกำรมี
อำนำจสังให้
่ ผู้ขบั ขี่หยุดรถเพื่อทำกำรตรวจสอบในเมื่อรถนัน้ มีสภำพไม่ถูกต้องตำมที่
บัญ ญัต ิไ ว้ใ นมำตรำ ๑๐ ทวิ และมีอำนำจสั ่งเป็ น หนัง สือ ให้ร ะงับ กำรใช้ร ถนั น้ เป็ น
กำรชัวครำว
่
และให้เจ้ำของรถหรือผูข้ บั ขีซ่ ่อมหรือแก้ไขรถให้ถูกต้อง
มำตรำ ๑๔๔๔๗ เมื่อเจ้ำของรถหรือผูข้ บั ขีไ่ ด้ซ่อมหรือแก้ไขรถถูกต้องตำมคำสัง่
เจ้ำพนักงำนจรำจร พนักงำนเจ้ำหน้ ำที่ หรือผู้ตรวจกำร ซึ่งสังตำมมำตรำ
่
๑๔๓ หรือ
มำตรำ ๑๔๓ ทวิ แล้ว ให้น ำรถไปให้เจ้ำพนัก งำนจรำจรหรือ ผู้ท่ี ผู้บ ัญ ชำกำรต ำรวจ
แห่ งชำติแต่ งตัง้ ให้มีอ ำนำจตรวจรถตรวจรับรอง เจ้ำของรถหรือผู้ข บั ขี่จะน ำรถออกใช้
ในทำงได้เมื่อได้รบั ใบตรวจรับรอง
กำรตรวจรับรองรถตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็ นไปตำมวิธกี ำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
[ค ำว่ ำ “ผู้ บ ัญ ชำกำรต ำรวจแห่ ง ชำติ ” แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยมำตรำ ๔ แห่ ง
พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙]

๔๖
๔๗

มำตรำ ๑๔๓ ทวิ เพิม่ โดยพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
มำตรำ ๑๔๔ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕

๔๕๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๑๔๕ ๔๘ บรรดำควำมผิด ตำมพระรำชบัญ ญัติน้ี น อกจำกควำมผิด ที่
กำหนดโทษไว้ในมำตรำ ๑๕๗/๑ มำตรำ ๑๕๙ มำตรำ ๑๖๐ มำตรำ ๑๖๐ ทวิ และมำตรำ
๑๖๐ ตรี ให้พ นั ก งำนสอบสวนผู้มีอ ำนำจท ำกำรสอบสวนตำมประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมอำญำมีอำนำจเปรียบเทียบหรือว่ำกล่ำวตักเตือนได้๔๙
ในกรณีท่ผี ู้ขบั ขีไ่ ด้ขบั รถชนหรือโดนคนเดินเท้ำทีข่ ำ้ มทำงนอกทำงข้ำมและอยู่
ในระหว่ำงทำงข้ำมกับเครื่องหมำยจรำจรแสดงเขตทำงข้ำม หรือทีข่ ำ้ มทำงนอกทำงข้ำม
โดยลอด ข้ำม หรือ ผ่ำ นสิง่ ปิ ด กัน้ หรือ แผงปิ ด กัน้ ที่เจ้ำพนัก งำนจรำจรหรือ พนั กงำน
เจ้ำหน้ำที่นำมำวำงหรือตัง้ อยู่บนทำงเท้ำหรือกลำงถนน เมื่อพนักงำนสอบสวนมีเหตุผล
อันควรเชื่อว่ำผูข้ บั ขี่ ซึง่ เป็ นผู้ตอ้ งหำได้ใช้ควำมระมัดระวังตำมควำมในมำตรำ ๓๒ แล้ว
ให้ พ นั ก งำนสอบสวนมี อ ำนำจปล่ อ ยตั ว ผู้ ต้ อ งหำไปชั ว่ ครำวโดยไม่ มี ป ระกั น ได้
เมื่อผูต้ อ้ งหำหรือผูม้ ปี ระโยชน์เกีย่ วข้องร้องขอ
มำตรำ ๑๔๖๕๐ เงินค่ำปรับตำมพระรำชบัญญัติน้ีท่ไี ด้รบั ในกรุงเทพมหำนคร
หรือในจังหวัดใด หรือในท้ องถิ่นที่กระทรวงมหำดไทยประกำศกำหนด ให้แบ่ งให้แ ก่
๔๘ มำตรำ
๔๙

๑๔๕ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
มำตรำ ๑๔๕ วรรคหนึ่ง แก้ไ ขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญ ญัต จิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๗)

พ.ศ. ๒๕๕๐
๕๐

ในกรณี ท่ีย งั มิไ ด้ป ระกำศกำหนดท้อ งถิ่น ตำมมำตรำ ๑๔๖ เงิน ค่ ำปรับ ที่ไ ด้ร บั ในเขต
กรุงเทพมหำนครหรือในเขตจังหวัดจะต้องนำมำแบ่งให้แก่กรุงเทพมหำนครหรือ เทศบำลในจังหวัดนัน้
ในอัต รำร้อ ยละห้ำสิบของเงิน ค่ ำปรับที่เก็บได้เสมอ เงิน ส่ วนที่เหลือ จะต้อ งน ำส่ งเป็ นรำยได้แผ่ น ดิน
แต่ถ้ำมีกำรประกำศกำหนดท้องถิน่ แล้ว เงินค่ำปรับทีไ่ ด้รบั ในเขตท้องถิน่ นัน้ ตกเป็ นของท้องถิน่ ทัง้ หมด
กรุงเทพมหำนครหรือเทศบำลจะได้รบั ส่วนแบ่งจำกเงินค่ำปรับในอัตรำร้อยละห้ำสิบของจำนวนเงินค่ำปรับ
เฉพำะทีเ่ ก็บได้นอกเขตท้องถิน่ ดังกล่ำวเท่ำนัน้
เหตุผลที่กฎหมำยบัญญัติให้ท้อ งถิ่น อื่นที่กระทรวงมหำดไทยกำหนดได้รบั เงิน ค่ำปรับ
ทัง้ หมดเนื่องจำกเงินค่ำปรับที่เก็บได้มจี ำนวนน้ อยเพรำะสภำพกำรจรำจรไม่หนำแน่ นเหมือนในเขตเทศบำล
คำว่ำ “ท้องถิน่ ” ตำมมำตรำ ๑๔๖ จึงหมำยถึง ท้องถิน่ อื่นตำมทีม่ กี ฎหมำยได้กำหนดไว้ โดยไม่รวมถึง
กรุงเทพมหำนครหรือเทศบำล ดังนัน้ กระทรวงมหำดไทยจึงไม่อำจประกำศให้เทศบำลเป็ น ท้องถิ่น
เพือ่ ได้รบั เงินค่ำปรับทีเ่ ก็บได้ในท้องถิน่ ทัง้ หมดได้อกี เพรำะนอกจำกจะทำให้เทศบำลได้รบั เงินค่ำปรับที่
เก็บได้ในเขตเทศบำลนัน้ ทัง้ หมดแล้ว ยังจะได้รบั เงินค่ำปรับทีเ่ ก็บได้นอกเขตเทศบำลอีกร้อยละห้ำสิบ
ของจ ำนวนเงิน ค่ ำ ปรับ ตำมที่ม ำตรำ ๑๔๖ บัญ ญัติไ ว้เพิ่ม ขึ้น อีก ส่ ว นหนึ่ งด้ว ย ซึ่งเป็ นกำรขัด ต่ อ
เจตนำรมณ์ ของบทบัญญัตนิ ้ีทป่ี ระสงค์จะให้เทศบำลได้รบั เงินค่ำปรับเพียงร้อยละห้ำสิบของจำนวนเงิน
ค่ำปรับทัง้ หมดทีเ่ ก็บได้ในจังหวัดอันเป็ นทีต่ งั ้ ของเทศบำล ส่ วนทีเ่ หลือต้องนำส่งเป็ นรำยได้ของแผ่นดิน
(ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๑๐/๒๕๒๗)
(มีต่อหน้ำถัดไป)

๔๖๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กรุงเทพมหำนครหรือเทศบำลในจังหวัดนัน้ เพื่อใช้ในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจรำจร
ในอัตรำร้อยละห้ำสิบของจำนวนเงินค่ำปรับ หรือให้ตกเป็ นของท้องถิน่ ทีก่ ระทรวงมหำดไทย
ประกำศกำหนดทัง้ หมด
ลักษณะ ๑๙
บทกำหนดโทษ
มำตรำ ๑๔๗ ผูใ้ ดฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ำมมำตรำ ๑๒ มำตรำ ๗๙ มำตรำ ๘๐
มำตรำ ๘๑ มำตรำ ๘๒ มำตรำ ๑๐๓ มำตรำ ๑๐๔ มำตรำ ๑๐๕ มำตรำ ๑๐๖ มำตรำ ๑๑๕
มำตรำ ๑๑๖ มำตรำ ๑๑๗ มำตรำ ๑๓๑ หรือมำตรำ ๑๓๒ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน
สองร้อยบำท
มำตรำ ๑๔๘๕๑ ผูใ้ ดฝ่ ำฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ำมมำตรำ ๖ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
มำตรำ ๘ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๙ มำตรำ ๑๐ มำตรำ ๑๑ มำตรำ ๑๔ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๒๐
มำตรำ ๓๖ มำตรำ ๓๗ มำตรำ ๓๘ มำตรำ ๔๑ มำตรำ ๔๒ มำตรำ ๔๔ มำตรำ ๕๑ มำตรำ ๕๔
มำตรำ ๕๕ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๕๗ มำตรำ ๕๘ มำตรำ ๖๐ มำตรำ ๖๒ มำตรำ ๖๓ มำตรำ ๖๘
มำตรำ ๖๙ มำตรำ ๗๐ มำตรำ ๗๑ มำตรำ ๗๓ วรรคสอง มำตรำ ๗๔ มำตรำ ๗๖ มำตรำ ๘๓
มำตรำ ๘๔ มำตรำ ๘๗ มำตรำ ๘๘ มำตรำ ๙๖ วรรคหนึ่ ง มำตรำ ๙๗ มำตรำ ๑๐๑
มำตรำ ๑๐๗ มำตรำ ๑๐๘ มำตรำ ๑๐๙ มำตรำ ๑๑๐ มำตรำ ๑๑๑ มำตรำ ๑๑๒
มำตรำ ๑๑๔ วรรคหนึ่ ง มำตรำ ๑๑๘ มำตรำ ๑๑๙ มำตรำ ๑๒๐ มำตรำ ๑๒๑
(ต่อจำกเชิงอรรถที่ ๕๐)
กรณี ท่กี ระทรวงมหำดไทยยังมิได้ประกำศก ำหนดท้ อ งถิ่น ตำมควำมในมำตรำ ๑๔๖
เงินค่ำปรับที่ได้รบั ในจังหวัดต่ำง ๆ นอกจำกกรุงเทพมหำนครซึ่งจะตกเป็ นของเทศบำลในจังหวัดนัน้
ร้อยละห้ำสิบนัน้ หมำยควำมถึงเงินค่ำปรับทีไ่ ด้รบั จำกกำรกระทำผิดในจังหวัดนัน้ ทัง้ หมด ไม่ว่ำจะเป็ น
ในเขตเทศบำลหรือนอกเขตเทศบำลก็ตำม ในกรณีทจ่ี งั หวัดนัน้ มีเพียงเทศบำลเดียวเงินค่ำปรับทีไ่ ด้รบั
ในจังหวัดนัน้ ต้องตกเป็ นของเทศบำลนัน้ ร้อยละห้ำสิบของเงินค่ำปรับทีก่ ฎหมำยกำหนด แต่ในกรณีท่ี
จังหวัดนัน้ มีหลำยเทศบำล กระทรวงมหำดไทยย่อมพิจำรณำจัดแบ่งได้ตำมทีเ่ ห็นสมควร แต่ไม่สำมำรถ
กำหนดให้เงินค่ำปรับในเขตเทศบำลใดให้ตกเป็ นของเทศบำลนัน้ โดยเฉพำะได้
ท้อ งถิ่น ที่กระทรวงมหำดไทยประกำศก ำหนดตำมมำตรำ ๑๔๖ หมำยถึงท้อ งถิ่น ที่ม ี
รูปกำรปกครองตำมทีก่ ฎหมำยกำหนดไว้ แต่ไม่รวมถึงท้องถิน่ ในรูปเทศบำลหรือกรุงเทพมหำนคร และ
เมือ่ กระทรวงมหำดไทยได้กำหนดท้องถิน่ ขึน้ แล้ว เงินค่ำปรับทีท่ อ้ งถิน่ นัน้ ได้รบั ย่อมตกเป็ นของท้องถิน่ นัน้
ทัง้ หมด (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๒๕๗/๒๕๒๓)
๕๑ มำตรำ ๑๔๘ แก้ไขเพิม
่ เติมโดยพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐

๔๖๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๑๒๒ วรรคหนึ ่ง หรือ วรรคสำม มำตรำ ๑๒๓ มำตรำ ๑๒๔ มำตรำ ๑๒๖
มำตรำ ๑๒๙ หรือมำตรำ ๑๓๓ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำร้อยบำท
ถ้ำผูข้ บั ขีร่ ถจักรยำนยนต์กระทำควำมผิดตำมมำตรำ ๑๒๒ วรรคสอง ผูก้ ระทำ
ต้องระวำงโทษเป็ นสองเท่ำของโทษทีก่ ำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง
[คำว่ำ “รถจักรยำนยนต์” แก้ไขเพิม่ เติมโดยมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัตจิ รำจร
ทำงบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐]
มำตรำ ๑๔๙ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ำมมำตรำ ๙๘ วรรคสองหรือวรรคสำม ต้องระวำง
โทษปรับไม่เกินห้ำร้อยบำท
มำตรำ ๑๕๐ ผูใ้ ด
(๑) ไม่ปฏิบตั ิตำมระเบียบหรือประกำศที่ผู้บญ
ั ชำกำรตำรวจแห่งชำติกำหนด
ตำมมำตรำ ๘ วรรคสอง หรือมำตรำ ๑๔ วรรคสอง
(๒) ไม่ปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขทีผ่ บู้ ญ
ั ชำกำรตำรวจแห่งชำติกำหนดตำมมำตรำ ๑๓
วรรคสอง
(๓) ไม่ปฏิบตั ติ ำมกฎกระทรวงทีอ่ อกตำมมำตรำ ๑๘
(๔) ขัดคำสังเจ้
่ ำพนักงำนจรำจรซึง่ สังตำมมำตรำ
่
๑๑๓ หรือ
(๕) ขัดคำสังเจ้
่ ำพนักงำนจรำจรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำทีซ่ ง่ึ สัง่ ตำมมำตรำ ๑๔๐
วรรคสอง ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำร้อยบำท
[ค ำว่ ำ “ผู้ บ ัญ ชำกำรต ำรวจแห่ ง ชำติ ” แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยมำตรำ ๔ แห่ ง
พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙]
มำตรำ ๑๕๑ ผูใ้ ดฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ำมมำตรำ ๓๓ มำตรำ ๓๔ มำตรำ ๓๙
มำตรำ ๕๒ มำตรำ ๖๑ หรือมำตรำ ๖๖ ต้องระวำงโทษปรับตัง้ แต่สองร้อยบำทถึงห้ำร้อยบำท
มำตรำ ๑๕๒๕๒ ผูใ้ ดฝ่ ำฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ำมมำตรำ ๗ มำตรำ ๑๐ ทวิ มำตรำ ๑๓
วรรคหนึ่ง มำตรำ ๑๕ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๑๖ มำตรำ ๒๑ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๒๒ มำตรำ ๒๓ (๑)
มำตรำ ๒๔ มำตรำ ๒๕ มำตรำ ๒๖ มำตรำ ๒๙ มำตรำ ๔๙ มำตรำ ๕๐ มำตรำ ๕๖
มำตรำ ๖๔ มำตรำ ๖๗ วรรคหนึ่ ง มำตรำ ๗๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสำม มำตรำ ๗๗
วรรคหนึ่ง มำตรำ ๘๕ มำตรำ ๘๖ มำตรำ ๘๙ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๙๐ มำตรำ ๙๑ มำตรำ ๙๒
มำตรำ ๙๓ มำตรำ ๙๔ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๙๕ มำตรำ ๙๙ มำตรำ ๑๒๗ มำตรำ ๑๒๘
๕๒

มำตรำ ๑๕๒ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕

๔๖๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หรือมำตรำ ๑๓๐ หรือไม่ปฏิบตั ติ ำมประกำศทีผ่ บู้ ญ
ั ชำกำรตำรวจแห่งชำติกำหนดตำม
มำตรำ ๑๕ วรรคสอง หรือไม่ปฏิบตั ติ ำมกฎกระทรวงทีอ่ อกตำมมำตรำ ๗๗ วรรคสอง หรือ
มำตรำ ๙๖ วรรคสอง ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบำท
[ค ำว่ ำ “ผู้ บ ัญ ชำกำรต ำรวจแห่ ง ชำติ ” แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยมำตรำ ๔ แห่ ง
พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙]
มำตรำ ๑๕๓ ผู้ประกอบกำรรับ จ้ำงบรรทุกคนโดยสำรโดยใช้รถแท็ก ซี่ผู้ใด
ไม่จ อดรถ ณ สถำนที่ ท่ี ก ำหนดตำมพระรำชกฤษฎี ก ำซึ่ ง ออกตำมมำตรำ ๑๐๒
ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบำท
มำตรำ ๑๕๔๕๓ ผูใ้ ด
(๑) ฝ่ ำฝื นคำสังเจ้
่ ำพนักงำนจรำจรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ ำที่ตำมมำตรำ ๑๓๘
วรรคหนึ่ง หรือมำตรำ ๑๔๒ วรรคหนึ่ง
(๒) ฝ่ ำฝืนคำสัง่ ข้อบังคับ หรือระเบียบของเจ้ำพนักงำนจรำจรตำมมำตรำ ๑๓๙
(๓) ฝ่ ำฝื นคำสังเจ้
่ ำพนักงำนจรำจร พนักงำนสอบสวน หรือพนักงำนเจ้ ำหน้ำที่
ตำมมำตรำ ๑๔๒ วรรคสอง หรือ
(๔) ฝ่ ำฝื นคำสังเจ้
่ ำพนักงำนจรำจร พนักงำนเจ้ำหน้ ำ ที่ หรือผู้ตรวจกำรตำม
มำตรำ ๑๔๓ ทวิ
ถ้ำไม่เป็ นควำมผิดทีก่ ำหนดโทษไว้แล้วในพระรำชบัญญัตนิ ี้ ต้องระวำงโทษ
ปรับครัง้ ละไม่เกินหนึ่งพันบำท
มำตรำ ๑๕๕ ผู้ ใ ดไม่ ป ฏิ บ ั ติ ต ำมมำตรำ ๑๔๑ โดยไม่ มี เ หตุ อ ัน สมควร
ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบำท
มำตรำ ๑๕๖๕๔ ผูใ้ ดนำรถทีเ่ จ้ำพนักงำนจรำจร พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือผูต้ รวจกำร
ได้สงให้
ั ่ เจ้ำของรถหรือผู้ข บั ขี่ซ่ อมหรือแก้ไขตำมมำตรำ ๑๔๓ หรือมำตรำ ๑๔๓ ทวิ
ไปใช้ในทำงโดยยังมิได้รบั ใบตรวจรับรองตำมมำตรำ ๑๔๔ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งพันบำท และปรับรำยวันอีกวันละห้ำร้อยบำทจนกว่ำจะปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้อง

๕๓
๕๔

มำตรำ ๑๕๔ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒
มำตรำ ๑๕๖ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕

๔๖๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๑๕๗๕๕ ผูใ้ ดฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ำมมำตรำ ๓๕ มำตรำ ๔๓ (๓) (๔) (๖)
(๗) หรือ (๙) มำตรำ ๔๕ มำตรำ ๔๖ มำตรำ ๔๗ มำตรำ ๔๘ มำตรำ ๕๓ มำตรำ ๖๕ วรรคหนึ่ง
หรือมำตรำ ๑๒๕ ต้องระวำงโทษปรับตัง้ แต่สร่ี อ้ ยบำทถึงหนึ่งพันบำท
มำตรำ ๑๕๗/๑๕๖ ผู้ขบั ขีผ่ ู้ใดฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตำมคำสังของเจ้
่
ำพนักงำน
จรำจร พนักงำนสอบสวน พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือผูต้ รวจกำรทีใ่ ห้มกี ำรตรวจสอบผูข้ บั ขี่
ตำมมำตรำ ๔๓ ทวิ หรือฝ่ ำฝืน หรือไม่ปฏิบตั ติ ำมคำสังของผู
่
ต้ รวจกำรทีใ่ ห้มกี ำรทดสอบ
ผูข้ บั ขีต่ ำมมำตรำ ๔๓ ตรี ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบำท
ผูข้ บั ขีผ่ ู้ใดฝ่ ำฝื นมำตรำ ๔๓ ทวิ วรรคหนึ่ง ต้องระวำงโทษสูงกว่ำที่กำหนดไว้
ในกฎหมำยว่ำด้วยยำเสพติดให้โทษหรือกฎหมำยว่ำด้วยวัตถุทอ่ี อกฤทธิต่์ อจิตและประสำท
อีกหนึ่งในสำม และให้ศำลสังพั
่ กใช้ใบอนุญำตขับขีข่ องผูน้ นั ้ มีกำหนดไม่น้อยกว่ำหกเดือน
หรือเพิกถอนใบอนุญำตขับขี่
ถ้ำกำรกระทำควำมผิดตำมวรรคสองเป็ นเหตุให้ผอู้ ่ืนได้รบั อันตรำยแก่กำยหรือ
จิตใจ ผูก้ ระทำต้องระวำงโทษจำคุกตัง้ แต่หนึ่งปี ถงึ ห้ำปี และปรับตัง้ แต่สองหมื่นบำทถึง
หนึ่งแสนบำท และให้ศำลสัง่ พักใช้ใบอนุ ญำตขับขีข่ องผู้นัน้ มีกำหนดไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี
หรือเพิกถอนใบอนุญำตขับขี่
ถ้ ำ กำรกระท ำควำมผิด ตำมวรรคสองเป็ น เหตุ ให้ผู้ อ่ืน ได้ร ับ อัน ตรำยสำหัส
ผู้ก ระทำต้อ งระวำงโทษจำคุ ก ตั ง้ แต่ ส องปี ถ ึง หกปี และปรับ ตั ง้ แต่ สี่ห มื่น บำทถึง
หนึ่ ง แสนสองหมื่นบำท และให้ศำลสังพั
่ กใช้ใบอนุญำตขับขีข่ องผูน้ นั ้ มีกำหนดไม่น้อยกว่ำ
สองปี หรือเพิกถอนใบอนุญำตขับขี่
ถ้ำกำรกระทำควำมผิดตำมวรรคสองเป็ นเหตุให้ผอู้ ่นื ถึงแก่ควำมตำย ผู้กระทำ
ต้องระวำงโทษจำคุกตัง้ แต่สำมปี ถึงสิบปี และปรับตัง้ แต่หกหมื่นบำทถึงสองแสนบำท
และให้ศำลสังเพิ
่ กถอนใบอนุญำตขับขี่
มำตรำ ๑๕๘ ผูใ้ ดฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ำมมำตรำ ๑๗ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๒๘
หรือมำตรำ ๑๐๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือไม่ป ฏิบ ัติตำมกฎกระทรวงที่ออกตำม
มำตรำ ๑๗ วรรคสอง ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบำท
หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ

๕๕
๕๖

มำตรำ ๑๕๗ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๑
มำตรำ ๑๕๗/๑ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐

๔๖๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๑๕๙๕๗ ผูข้ บั ขีผ่ ใู้ ดไม่ปฏิบตั ติ ำมคำสังเจ้
่ ำพนักงำนจรำจรหรือพนักงำน
เจ้ำหน้ำทีซ่ ง่ึ สังตำมมำตรำ
่
๕๙ วรรคหนึ่ง หรือขัดขวำงเจ้ำพนักงำนจรำจรหรือพนักงำน
เจ้ำหน้ำทีม่ ใิ ห้เคลื่อนย้ำยรถ หรือมิให้ใช้เครื่องมือบังคับรถมิให้เคลื่อนย้ำยตำมมำตรำ ๕๙
วรรคสอง ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินสำมเดือน หรือปรับไม่เกินห้ำพันบำท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
ผู้ใดทำให้เสียหำย ทำลำย ทำให้เสื่อมค่ำ หรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซ่งึ เครื่องมือ
บังคับรถมิให้เคลื่อนย้ำยหรือเคลื่อนย้ำยรถที่เจ้ำพนักงำนจรำจรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ได้ใช้เครื่องมือบังคับมิให้เคลื่อนย้ำยตำมมำตรำ ๕๙ วรรคสอง โดยไม่ได้รบั อนุ ญำตจำก
เจ้ำพนักงำนจรำจรหรือพนักงำนสอบสวน ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เ กินสำมเดือน หรือ
ปรับไม่เกินห้ำพันบำท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
มำตรำ ๑๖๐๕๘ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ำมมำตรำ ๗๘ ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินสำมเดือน
หรือปรับตัง้ แต่สองพันบำทถึงหนึ่งหมื่นบำท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
ถ้ำกำรไม่ปฏิบตั ติ ำมมำตรำ ๗๘ เป็ นเหตุให้บุคคลอื่นได้รบั อันตรำยสำหัส หรือตำย
ผู้ไม่ปฏิบตั ิตำมต้องระวำงโทษจำคุกไม่ เกินหกเดือน หรือปรับตัง้ แต่ห้ำพันบำทถึงสอง
หมื่นบำท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ
ผูใ้ ดฝ่ ำฝื นมำตรำ ๔๓ (๑) (๕) หรือ (๘) ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินสำมเดือน
หรือปรับตัง้ แต่สองพันบำทถึงหนึ่งหมื่นบำท หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ๕๙
มำตรำ ๑๖๐ ทวิ๖๐ ผูใ้ ดฝ่ ำฝื นมำตรำ ๑๓๔ ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินสำมเดือน
หรือปรับ ตัง้ แต่ สองพัน บำทถึงหนึ่ งหมื่น บำท หรือ ทัง้ จ ำทัง้ ปรับ และให้ศ ำลสังพั
่ ก ใช้
ใบอนุญำตขับขีข่ องผูน้ นั ้ มีกำหนดไม่น้อยกว่ำหนึ่งเดือน หรือเพิกถอนใบอนุญำตขับขี่
มำตรำ ๑๖๐ ตรี๖๑ ผูใ้ ดฝ่ ำฝื นมำตรำ ๔๓ (๒) ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือ ปรับ ตัง้ แต่ ห้ำ พัน บำทถึ ง สองหมื่น บำท หรือ ทัง้ จ ำทัง้ ปรับ และให้ ศ ำลสัง่ พัก ใช้
ใบอนุญำตขับขีข่ องผูน้ นั ้ มีกำหนดไม่น้อยกว่ำหกเดือน หรือเพิกถอนใบอนุญำตขับขี่
ถ้ำกำรกระทำควำมผิดตำมวรรคหนึ่งเป็ นเหตุให้ผอู้ ่นื ได้รบั อันตรำยแก่กำยหรือ
จิตใจ ผูก้ ระทำต้องระวำงโทษจำคุกตัง้ แต่หนึ่ งปี ถงึ ห้ำปี และปรับตัง้ แต่สองหมื่นบำทถึง
๕๗

มำตรำ ๑๕๙ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
มำตรำ ๑๖๐ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๕๙ มำตรำ ๑๖๐ วรรคสำม แก้ไ ขเพิม
่ เติมโดยพระรำชบัญ ญัต จิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๐
๖๐ มำตรำ ๑๖๐ ทวิ เพิม
่ โดยพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๖๑ มำตรำ ๑๖๐ ตรี เพิม
่ โดยพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
๕๘

๔๖๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หนึ่งแสนบำท และให้ศำลสังพั
่ กใช้ใบอนุ ญำตขับขีข่ องผู้นัน้ มีกำหนดไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี
หรือเพิกถอนใบอนุญำตขับขี่
ถ้ำ กำรกระท ำควำมผิด ตำมวรรคหนึ่ งเป็ น เหตุ ให้ผู้อ่ืน ได้รบั อัน ตรำยสำหั ส
ผู้ก ระทำต้อ งระวำงโทษจำคุ ก ตั ง้ แต่ ส องปี ถ ึง ห กปี และปรับ ตั ง้ แต่ สี่ห มื่น บำทถึง
หนึ่ ง แสนสองหมื่นบำท และให้ศำลสังพั
่ กใช้ใบอนุญำตขับขีข่ องผูน้ นั ้ มีกำหนดไม่น้อยกว่ำ
สองปี หรือเพิกถอนใบอนุญำตขับขี่
ถ้ำกำรกระทำควำมผิดตำมวรรคหนึ่งเป็ นเหตุให้ผอู้ ่นื ถึงแก่ควำมตำย ผูก้ ระทำ
ต้องระวำงโทษจำคุกตัง้ แต่สำมปี ถึงสิบปี และปรับตัง้ แต่หกหมื่นบำทถึงสองแสนบำท
และให้ศำลสังเพิ
่ กถอนใบอนุญำตขับขี่
มำตรำ ๑๖๑๖๒ ในกรณีท่ผี ู้ขบั ขีผ่ ู้ใดได้กระทำควำมผิดตำมพระรำชบั ญญัติน้ี
ให้ผบู้ ญ
ั ชำกำรตำรวจนครบำล ผูบ้ ญ
ั ชำกำรตำรวจภูธร ผูบ้ งั คับกำรตำรวจจรำจร ผู้บงั คับ
กำรตำรวจทำงหลวง หรือผู้ซึ่งได้รบั มอบอำนำจจำกผู้ดำรงตำแหน่ งดังกล่ำวมีอำนำจ
สังยึ
่ ดใบอนุญำตขับขีข่ องผูน้ นั ้ มีกำหนดครัง้ ละไม่เกินหกสิบวัน
ผูส้ งยึ
ั ่ ดใบอนุ ญำตขับขีต่ ำมวรรคหนึ่ งอำจบันทึกกำรยึดและคะแนนไว้ดำ้ นหลัง
ใบอนุญำตขับขีท่ ถ่ี ูกยึด และดำเนินกำรอบรม ทดสอบผูข้ บั ขีท่ ก่ี ระทำผิดซ้ำตัง้ แต่สองครัง้
ภำยในหนึ่งปี รวมทัง้ สังพั
่ กใช้ใบอนุ ญำตขับขีท่ ่เี สียคะแนนมำกของผู้ขบั ขีน่ ัน้ มีกำหนด
ครัง้ ละไม่เกินเก้ำสิบวัน
กำรดำเนินกำรบันทึกคะแนน อบรม ทดสอบผูข้ บั ขีท่ ่กี ระทำผิด และกำรพักใช้
ใบอนุ ญำตขับขี่ ให้เป็ นไปตำมที่ผู้บญ
ั ชำกำรตำรวจแห่งชำติกำหนดโดยประกำศในรำช
กิจจำนุเบกษำ
ผูข้ บั ขีซ่ งึ่ ถูกสั ่งยึดใบอนุ ญำตขับขีต่ ำมวรรคหนึ่ง หรือถูกสั ่งพักใช้ใบอนุ ญำต
ขับขีต่ ำมวรรคสอง มีสทิ ธิอุทธรณ์คำสังต่
่ อผูบ้ ญ
ั ชำกำรตำรวจแห่งชำติภำยในสิบห้ำวันนับ
แต่วนั ทีถ่ ูกสังยึ
่ ดหรือสังพั
่ กใช้ใบอนุญำตขับขี่
๖๒

มำตรำ ๑๖๑ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
มำตรำ ๑๖๑ ได้กำหนดเรื่องกำรมอบอำนำจไว้กรณีเดียว คือ กำรให้ผบู้ ญ
ั ชำกำรตำรวจ
นครบำล ผู้บญ
ั ชำกำรต ำรวจภูธร ผู้บ ังคับกำรต ำรวจจรำจร ผู้บงั คับกำรต ำรวจทำงหลวง สำมำรถ
มอบอำนำจสังยึ
่ ดใบอนุ ญำตขับขีแ่ ทนได้ แต่กำรวินิจฉัยอุทธรณ์คำสังยึ
่ ดใบอนุ ญำตขับขีน่ นั ้ กฎหมำย
กำหนดให้เป็ นอำนำจของผู้บญ
ั ชำกำรตำรวจแห่งชำติเท่ำนัน้ เนื่องจำกกฎหมำยประสงค์ให้เป็ นกระบวนกำร
กลันกรองกำรท
่
ำหน้ำทีข่ องเจ้ำหน้ำทีร่ ฐั อีกชัน้ หนึ่ง และกำรวินิจฉัยก็ถือเป็ นทีส่ ุด จึงต้องทำโดยบุคคลที่
กฎหมำยกำหนด จึงไม่สำมำรถมอบอำนำจกำรวินิจฉัยอุทธรณ์ตำมมำตรำ ๑๖๑ วรรคสี่ ได้ (ควำมเห็น
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรือ่ งเสร็จที่ ๒๘๕/๒๕๕๒)

๔๖๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ให้ผบู้ ญ
ั ชำกำรตำรวจแห่งชำติวนิ ิจฉัยอุทธรณ์ตำมวรรคสีภ่ ำยในสำมสิบวันนับ
แต่วนั ทีไ่ ด้รบั คำอุทธรณ์ ถ้ำไม่ได้วนิ ิจฉัยชีข้ ำดภำยในเวลำดังกล่ำว ให้ถอื ว่ำผูบ้ ญ
ั ชำกำร
ตำรวจแห่งชำติวินิจฉัยไม่ ให้ยึดใบอนุ ญ ำตขับขี่ หรือไม่พ ักใช้ใบอนุ ญ ำตขับ ขี่ตำมค ำ
อุทธรณ์ของผูข้ บั ขี่
คำวินิจฉัยของผูบ้ ญ
ั ชำกำรตำรวจแห่งชำติให้เป็ นทีส่ ดุ
[ค ำว่ ำ “ผู้ บ ัญ ชำกำรต ำรวจแห่ ง ชำติ ” แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยมำตรำ ๔ แห่ ง
พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙]
มำตรำ ๑๖๒ ๖๓ ในคดีท่ีผู้ข ับ ขี่ต้ อ งค ำพิพ ำกษำว่ ำ ได้ก ระท ำควำมผิด ตำม
พระรำชบัญ ญัติน้ี ห รือ กฎหมำยอัน เกี่ย วกับ รถนั น้ ๆ นอกจำกจะได้ร ับ โทษสำหรับ
กำรกระทำดังกล่ำวแล้ว ถ้ำศำลเห็นว่ำหำกให้ผนู้ นั ้ ขับรถต่อไปอำจก่อให้เกิดอันตรำยแก่
บุคคลหรือทรัพย์สนิ ของผูอ้ ่นื ให้ศำลมีอำนำจสังเพิ
่ กถอนใบอนุญำตขับขีข่ องผูน้ นั ้ ได้
ในกรณีทศ่ี ำลเห็นว่ำ พฤติกรรมของผูก้ ระทำผิดตำมวรรคหนึ่งยังอยู่ในวิสยั ทีจ่ ะ
แก้ไขฟื้ นฟูได้ ศำลอำจมีคำสังพั
่ กใช้ใบอนุ ญำตขับขีข่ องผู้นัน้ และให้ผู้นัน้ ทำงำนบริกำร
สังคมหรือทำงำนสำธำรณประโยชน์ภำยใต้เงื่อนไขและระยะเวลำทีศ่ ำลกำหนด โดยให้อยู่
ในควำมดูแลของพนักงำนคุมประพฤติ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ หน่ วยงำนของรัฐ หรือองค์กำร
ซึ่งมีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่อกำรบริกำรสังคม กำรกุศ ลสำธำรณะ หรือสำธำรณประโยชน์ ท่ี
ยินยอมรับดูแลด้วยก็ได้ และถ้ำควำมปรำกฏในภำยหลังว่ำผูก้ ระทำผิดดังกล่ำวไม่ปฏิบตั ิ
ตำมคำสังหรื
่ อเงื่อนไขที่กำหนดไว้ให้ศำลมีอำนำจสังเพิ
่ กถอนใบอนุ ญำตขับขีข่ องผู้นัน้
ตำมวรรคหนึ่ง
ผู้ ใ ดขับ ขี่ร ถในระหว่ ำ งที่ ถู ก เพิ ก ถอนใบอนุ ญ ำตขับ ขี่ต ำมค ำสัง่ ของศำล
ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสีห่ มื่นบำท

๖๓

มำตรำ ๑๖๒ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐

๔๖๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๑๖๓ คดีท่ีมีผู้ก ระท ำกำรอย่ ำงใดอย่ ำงหนึ่ งอัน เป็ น กำรฝ่ ำฝื น หรือ
ไม่ปฏิบตั ติ ำมบทแห่งพระรำชบัญญัตนิ ้ีหรือกฎหมำยอันเกีย่ วกับทำงหลวงหรือกฎหมำย
อันเกีย่ วกับรถนัน้ ๆ ถ้ำกำรฝ่ ำฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ำมนัน้ ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่สญ
ั ญำณ
จรำจรหรือเครื่องหมำยจรำจรทีพ่ นักงำนเจ้ำหน้ำทีไ่ ด้ทำหรือติดตัง้ ไว้ เมื่อพนักงำนอัยกำร
ยื่นฟ้ องผูก้ ระทำควำมผิด ให้พนักงำนอัยกำรเรียกรำคำหรือค่ำเสียหำยสำหรับสัญญำณจรำจร
หรือเครื่องหมำยจรำจรดังกล่ำวด้วย
ผูร้ บั สนองพระบรมรำชโองกำร
พลเอก เกรียงศักดิ ์ ชมะนันทน์
นำยกรัฐมนตรี

๔๖๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ เนื่องจำกกำรคมนำคม
และขนส่งทำงบกได้เจริญก้ำวหน้ำขยำยตัวไปทัวประเทศและเชื
่
่อมโยงไปยังประเทศใกล้เคียง
และจำนวนยำนพำหนะในท้องถนนและทำงหลวงได้ทวีจำนวนขึน้ เป็ นลำดับ ประกอบกับ
ประเทศไทยได้เข้ำเป็ นภำคีในอนุ สญ
ั ญำว่ำด้วยกำรจรำจรทำงถนนและพิธสี ำรว่ำด้วย
เครื่องหมำยและสัญญำณตำมถนน สมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรจรำจรทำงบก
ซึ่งได้ใช้บงั คับมำกว่ำสีส่ บิ ปี ให้เหมำะสมกับสภำพกำรจรำจรและจำนวนยำนพำหนะ
ที่ เ พิ่ ม ขึ้น และเพื่ อ ควำมปลอดภั ย แก่ ชี วิต ร่ ำ งกำย และทรัพ ย์ สิน ของประชำชน
จึงจำเป็ นต้องตรำพระรำชบัญญัตนิ ้ขี น้ึ
พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒๖๔
มำตรำ ๒ พระรำชบั ญ ญั ติ น้ี ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ ตั ง้ แต่ ว ัน ถั ด จำกวัน ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
หมำยเหตุ :- เหตุ ผ ลในกำรประกำศใช้พ ระรำชบัญ ญัติฉ บับ นี้ คือ เนื่ องจำกได้มีกำร
ประกำศใช้พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บำงมำตรำมีลกั ษณะไม่เหมำะสม
และบกพร่อง ขัดต่อกำรปฏิบตั ใิ นบำงท้องที่ จึงเห็นสมควรทีจ่ ะตรำพระรำชบัญญัตเิ พื่อ
แก้ไขเพิม่ เติมฉบับนี้ขน้ึ
พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๙๖๕
มำตรำ ๒ พระรำชบั ญ ญั ติ น้ี ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ ตั ง้ แต่ ว ัน ถั ด จำกวัน ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
หมำยเหตุ :- เหตุ ผลในกำรประกำศใช้ พ ระรำชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ เนื่ องจำก
พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งใช้บงั คับอยู่ในปั จจุบนั มีบทบัญญัตหิ ำ้ ม
รถบรรทุกและรถบรรทุกคนโดยสำรแล่นในช่องทำงเดินรถด้ำนขวำมือ ข้อห้ำมนี้รวมถึง
รถบรรทุกเล็กทีม่ นี ้ ำหนักรถไม่เกินหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัมด้วย แต่รถดังกล่ำวมิใช่รถที่มี
ควำมเร็ว ช้ำ หรือ ใช้ค วำมเร็ว ต่ ำ จึง ไม่ จ ำเป็ นต้ อ งบัง คับ ให้ ข ับ รถในช่ อ งทำงเดิน รถ
ด้ำนซ้ำยสุด กำรบังคับ เช่น นี้ท ำให้ผู้ใช้รถดังกล่ำวไม่ได้รบั ควำมเป็ นธรรม สมควรให้
รถบรรทุกเล็กทีม่ นี ้ำหนักไม่เกินหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม สำมำรถใช้ทำงเดินรถขวำมือได้
จึงจำเป็ นต้องตรำพระรำชบัญญัตนิ ้ีขน้ึ
๖๔
๖๕

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๙๖/ตอนที่ ๒๑๑/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๑/๑๙ ธันวำคม ๒๕๒๒
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๓/ตอนที่ ๑๘๐/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๑/๑๗ ตุลำคม ๒๕๒๙

๔๖๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ประกำศคณะรักษำควำมสงบเรียบร้อ ยแห่งชำติ ฉบับที่ ๓๙ เรื่อง กำรแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมำยว่ำด้วยจรำจรทำงบก ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔๖๖
โดยที่คณะรัก ษำควำมสงบเรียบร้อยแห่งชำติได้พิจำรณำเห็นว่ำ ในปั จจุบ ัน
กฎหมำยว่ ำด้วยจรำจรทำงบกได้บ ัญ ญัติให้ อ ำนำจเจ้ำพนัก งำนจรำจรหรือ พนัก งำน
เจ้ำหน้ำที่มอี ำนำจเคลื่อนย้ำยรถทีจ่ อดหรือหยุดโดยฝ่ ำฝื นกฎหมำยได้ แต่ยงั ไม่เป็ นกำร
เพียงพอที่จะให้เจ้ำของรถหรือผู้ขบั ขีป่ ฏิบตั ถิ ูกต้องตำมกฎหมำย สมควรเพิม่ มำตรกำร
ให้เจ้ำของรถหรือ ผู้ข บั ขี่ต้อ งเสียค่ ำใช้จ่ำยในกำรเคลื่อนย้ำยหรือ ไม่ ให้เคลื่อ นย้ำยรถ
รวมทัง้ ค่ำดูแลรักษำรถนัน้ ด้วย
ข้อ ๒ ประกำศคณะรักษำควำมสงบเรียบร้อยแห่งชำติฉบับนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่
วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕๖๗
มำตรำ ๒ พระรำชบั ญ ญั ติ น้ี ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ ตั ง้ แต่ ว ัน ถั ด จำกวัน ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยทีพ่ ระรำชบัญญัติ
จรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ใช้บงั คับมำเป็ นเวลำนำนแล้ว บทบัญญัตบิ ำงประกำรแห่ง
พระรำชบัญ ญัติดงั กล่ำวไม่เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ ในปั จจุบนั สมควรแก้ไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น เพื่อให้เกิดควำมสะดวกและควำมปลอดภัยในกำรจรำจร จึงจำเป็ นต้องตรำ
พระรำชบัญญัตนิ ้ี
พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘๖๘
มำตรำ ๒ พระรำชบั ญ ญั ติ น้ี ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ ตั ง้ แต่ ว ัน ถั ด จำกวัน ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป

๖๖

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๘/ตอนที่ ๓๗/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๓๒/๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๓๔
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๓๙/หน้ำ ๔๔/๖ เมษำยน ๒๕๓๕
๖๘ รำชกิจจำนุ เบกษำ เล่ม ๑๑๒/ตอนที่ ๔๒ ก/หน้ำ ๑/๖ ตุลำคม ๒๕๓๘
๖๗

๔๗๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

มำตรำ ๔ ในกรณีของรถยนต์ท่ไี ด้จดทะเบียนไว้แล้วก่อนวันทีพ่ ระรำชบัญญัติน้ี
ใช้บงั คับ ให้ผู้ข บั ขี่รถยนต์และคนโดยสำรรถยนต์นัน้ ได้รบั ยกเว้นไม่ ต้องปฏิบตั ิตำม
มำตรำ ๑๒๓ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดย
พระรำชบัญญัตนิ ้ี เป็ นเวลำสองปี นบั แต่วนั ทีพ่ ระรำชบัญญัตนิ ้ใี ช้บงั คับ
มำตรำ ๕ ให้รฐั มนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตนิ ้ี
หมำยเหตุ :- เหตุ ผ ลในกำรประกำศใช้พ ระรำชบัญ ญัติฉ บับ นี้ คือ โดยที่ในปั จ จุ บ ัน
อุบตั เิ หตุจำกกำรจรำจรทำงบกมีผลต่อกำรพัฒนำประเทศโดยตรงและมีแนวโน้มทีจ่ ะเพิม่
จำนวนสูงขึน้ เป็ นอันมำก สมควรกำหนดมำตรกำรเพื่อสร้ำงควำมปลอดภัยและลดควำม
รุนแรงของอันตรำยทีอ่ ำจเกิดขึน้ แก่ผขู้ บั ขีร่ ถยนต์และคนโดยสำรรถยนต์ โดยกำหนดให้
ผูข้ บั ขีร่ ถยนต์ตอ้ งรัดร่ำงกำยด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กบั ทีน่ งั ่ ในขณะขับขีร่ ถยนต์ และต้องจัด
ให้คนโดยสำรรถยนต์ ซึง่ นังที
่ ่นงตอนหน้
ั่
ำแถวเดียวกับทีน่ งผู
ั ่ ข้ บั ขีร่ ถยนต์รดั ร่ำงกำยด้วย
เข็มขัดนิรภัยไว้กบั ที่นัง่ ในขณะโดยสำรรถยนต์ และคนโดยสำรรถยนต์ดงั กล่ำวต้องรัด
ร่ำงกำยด้วยเข็มขัด นิ รภัย ไว้ก ับ ที่นัง่ ในขณะโดยสำรรถยนต์ด้ว ย จึงจำเป็ น ต้อ งตรำ
พระรำชบัญญัตนิ ้ี
พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒๖๙
มำตรำ ๒ พระรำชบั ญ ญั ติ น้ี ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ ตั ง้ แต่ ว ัน ถั ด จำกวัน ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
หมำยเหตุ :- เหตุ ผ ลในกำรประกำศใช้พ ระรำชบัญ ญัติฉ บับ นี้ คือ โดยที่ในปั จ จุ บ ัน
อุบตั ิเหตุร้ำยแรงที่เกิดขึน้ บนท้องถนนอันเป็ นเหตุให้เกิดอันตรำยแก่ชวี ติ และทรัพย์สนิ
ของบุคคลต่ำง ๆ นัน้ มีสำเหตุส่วนหนึ่งเนื่องมำจำกผู้ขบั ขีเ่ มำสุรำหรือของเมำอย่ำงอื่น
หรือเสพวัตถุทอ่ี อกฤทธิต่์ อจิตและประสำทกลุ่มแอมเฟตำมีนในขณะขับรถ แม้จะได้มกี ำรจับกุม
ปรำบปรำมและป้ องกันมิให้ผูข้ บั ขีเ่ สพหรือเมำสิง่ ต่ำง ๆ ดังกล่ำวในขณะขับรถแล้วก็ตำม
แต่กป็ รำกฏว่ำยังมีผขู้ บั ขีท่ ฝ่ี ่ ำฝืนอยู่อกี สมควรกำหนดให้ผตู้ รวจกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรขนส่ง ทำงบกและผู้ต รวจกำรตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ว ยรถยนตร์มีอ ำนำจดำเนิ น กำร
เกี่ยวกับกำรทดสอบหรือกำรตรวจสอบของมึน เมำหรือสำรเสพติดดังกล่ำวในผู้ขบั ขีไ่ ด้
เช่นเดียวกับเจ้ำพนักงำนจรำจรและพนักงำนเจ้ำหน้ ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจรำจร
ทำงบกเพื่อเป็ นกำรแบ่งเบำภำระของเจ้ำพนักงำนดังกล่ำวและปรับปรุงอำนำจหน้ำทีข่ อง
๖๙

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๒๐ ก/หน้ำ ๑๓/๒๕ มีนำคม ๒๕๔๒

๔๗๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

เจ้ำพนักงำนจรำจร พนักงำนสอบสวน พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ และผู้ตรวจกำรให้สำมำรถ
ดำเนินกำรทดสอบหรือตรวจสอบตลอดจนจับกุมปรำบปรำบผูข้ บั ขีซ่ ง่ึ เมำสุรำหรือของเมำ
อย่ำงอื่นหรือเสพวัตถุท่อี อกฤทธิต่์ อจิตและประสำทกลุ่มแอมเฟตำมีนในขณะขับรถให้
เป็ น ไปอย่ำ งมีป ระสิท ธิภ ำพ และทำให้เ กิด ควำมปลอดภัย ในท้อ งถนนมำกยิ่ง ขึ้น
จึงจำเป็ นต้องตรำพระรำชบัญญัตนิ ้ี
พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐๗๐
มำตรำ ๒ พระรำชบั ญ ญั ติ น้ี ใ ห้ ใ ช้ บ ั ง คับ ตั ง้ แต่ ว ัน ถั ด จำกวัน ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
มำตรำ ๓ ให้แก้ไขคำว่ำ “รถยนตร์” “รถจักรยำนยนตร์” และ “เครื่องยนตร์”
ในพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิม่ เติม เป็ นคำว่ำ “รถยนต์”
“รถจักรยำนยนต์” และ “เครื่องยนต์” ทุกแห่ง
หมำยเหตุ :- เหตุ ผ ลในกำรประกำศใช้พ ระรำชบัญ ญัติฉ บับ นี้ คือ โดยที่ในปั จ จุ บ ัน
กำรโดยสำรรถจักรยำนยนต์เป็ นทีน่ ิยมกันอย่ำงแพร่หลำย และจำนวนอุบตั ิเหตุอนั เนื่องจำก
รถจักรยำนยนต์ได้เพิ่มมำกขึ้น ประกอบกับกำรเกิดอุบตั ิเหตุ ทำงถนนอันเนื่องมำจำกกำร
ขับรถในขณะเมำสุรำหรือของเมำอย่ำงอื่น หรือเสพยำเสพติดให้โทษ หรือวัตถุทอ่ี อกฤทธิ ์
ต่อจิตและประสำทได้เพิม่ สูงขึน้ ด้วย สมควรกำหนดให้คนโดยสำรรถจักรยำนยนต์ต้อง
สวมหมวกทีจ่ ดั ทำขึน้ โดยเฉพำะเพื่อป้ องกันอันตรำย และกำหนดให้ควำมผิดของผู้ขบั ขี่
ที่ได้ขบั รถในขณะเมำสุรำหรือของเมำอย่ำงอื่น เป็ นควำมผิดที่ไม่อำจว่ำกล่ำวตักเตือน
หรือทำกำรเปรียบเทียบได้ รวมทัง้ ปรับปรุงบทกำหนดโทษสำหรับควำมผิดฐำนขับรถ
ในขณะเมำสุรำหรือ ของเมำอย่ ำ งอื่น หรือ เสพยำเสพติด ให้โทษหรือ วัต ถุ ท่ีอ อกฤทธิ ์
ต่อจิตและประสำท ตลอดจนปรับปรุงประเภทของรถที่ใช้บรรทุกคน สัตว์ หรือสิง่ ของ
ให้ครอบคลุมถึงกำรบรรทุกของรถทุกประเภทด้วย จึงจำเป็ นต้องตรำพระรำชบัญญัตนิ ้ี

๗๐

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๑๐๑ ก/หน้ำ ๑/๒๙ ธันวำคม ๒๕๕๐

๔๗๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๑๗๑
มำตรำ ๒ พระรำชบัญ ญัติน้ี ให้ใช้บ ังคับ เมื่อ พ้น กำหนดเก้ำสิบวันนับ แต่ ว ัน
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยทีป่ ั จจุบนั ผูข้ บั ขีใ่ ช้
โทรศัพ ท์ เคลื่อ นที่ในขณะขับ รถ เป็ น สำเหตุ ห นึ่ ง ที่ก่ อ ให้เกิด อุ บ ัติเหตุ ท ำงถนนและ
ก่ อ ให้เกิด อัน ตรำยแก่ ชีวิต ร่ ำ งกำย และทรัพ ย์สิน ของบุ ค คล สมควรแก้ไขเพิ่ม เติม
พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อกำหนดห้ำมผูข้ บั ขี่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
ในขณะขับรถ เว้นแต่ในกรณีกำรใช้โทรศัพท์เคลื่อนทีโ่ ดยใช้อุปกรณ์เสริมสำหรับกำรสนทนำ
โดยผูข้ บั ขีไ่ ม่ตอ้ งถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนทีน่ นั ้ จึงจำเป็ นต้องตรำพระรำชบัญญัติน้ี
พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๗๗๒
มำตรำ ๒ พระรำชบั ญ ญั ติ น้ี ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ ตั ง้ แต่ ว ัน ถั ด จำกวัน ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
หมำยเหตุ :- เหตุ ผ ลในกำรประกำศใช้ พ ระรำชบัญ ญั ติ ฉ บับ นี้ คือ โดยที่ ปั จจุ บ ั น
เมื่อ เจ้ำ พนั ก งำนจรำจรหรือ พนั ก งำนเจ้ำ หน้ ำ ที่ พ บกำรกระท ำควำมผิด ของผู้ ข ับ ขี่
ไม่ว่ำด้วยตนเองหรือด้วยเครื่องอุปกรณ์ใด ๆ แล้ว แต่ไม่อำจออกใบสังให้
่ ผขู้ บั ขีไ่ ด้ในขณะนัน้
เพรำะไม่สำมำรถเรียกให้ผขู้ บั ขีห่ ยุดรถได้ ซึง่ ส่งผลให้กำรบังคับใช้กฎหมำยไม่มปี ระสิทธิภำพ
เท่ำที่ควร สมควรแก้ไขเพิม่ เติมมำตรำ ๑๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
เพื่อ ให้เจ้ำ พนัก งำนจรำจรหรือพนัก งำนเจ้ำหน้ ำที่ท่ีพ บกำรกระท ำควำมผิด ดังกล่ำ ว
สำมำรถส่งใบสังไปยั
่ งภูมิลำเนำของเจ้ำของรถหรือผู้ครอบครองรถโดยทำงไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตอบรับได้ จึงจำเป็ นต้องตรำพระรำชบัญญัตนิ ้ี

๗๑
๗๒

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๑ ก/หน้ำ ๑/๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๑
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๑/ตอนที่ ๘๙ ก/หน้ำ ๑๑/๓๐ ธันวำคม ๒๕๕๗

๔๗๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗๗๓
มำตรำ ๒ พระรำชบั ญ ญั ติ น้ี ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ ตั ง้ แต่ ว ัน ถั ด จำกวัน ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยที่ เป็ นกำรสมควร
กำหนดมำตรกำรในด้ำนควำมปลอดภัยเพื่อช่วยในกำรให้สญ
ั ญำณจรำจรและสมควร
ก ำหนดข้อสัน นิ ษ ฐำนว่ำผู้ข บั ขี่ข บั รถในขณะเมำสุรำหรือ ของเมำอย่ ำงอื่น ในกรณี ท่ี
ไม่ยอมให้ทดสอบโดยไม่มเี หตุอนั ควร อันจะเป็ นมำตรกำรในกำรป้ องกันกำรเกิดอุบตั เิ หตุ
ทีเ่ กิดจำกผูข้ บั ขีร่ ถขณะเมำสุรำหรือของเมำอย่ำงอื่น จึงจำเป็ นต้องตรำพระรำชบัญญัตนิ ้ี
พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙๗๔
มำตรำ ๒ พระรำชบั ญ ญั ติ น้ี ใ ห้ ใ ช้ บ ัง คับ ตั ง้ แต่ ว ัน ถั ด จำกวัน ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป
หมำยเหตุ :- เหตุ ผ ลในกำรประกำศใช้พ ระรำชบัญ ญัติฉ บับ นี้ คื อ โดยที่ในปั จ จุ บ ัน
ได้มกี ำรนำระบบกำรชำระเงินด้วยวิธกี ำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์มำใช้เพื่อกำรชำระ
ค่ ำ สิน ค้ ำ และบริก ำรเพิ่ ม มำกขึ้น สมควรเพิ่ ม ช่ อ งทำงกำรช ำระค่ ำ ปรับ ตำมใบสัง่
ด้วยวิธีก ำรดังกล่ำวในกรณี ท่ีเจ้ำพนักงำนจรำจรหรือ พนัก งำนเจ้ำหน้ ำที่ไม่ เรียกเก็บ
ใบอนุ ญำตขับขีเ่ พื่อเป็ นกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ขบั ขีห่ รือเจ้ำของรถในกำรชำระ
ค่ำปรับตำมใบสัง่ ประกอบกับได้มกี ำรโอนกรมตำรวจไปเป็ นสำนักงำนตำรวจแห่งชำติแล้ว
สมควรแก้ไขกำรระบุช่อื ตำแหน่ ง “อธิบดีกรมตำรวจ” ตำมกฎหมำยว่ำด้วยจรำจรทำงบก
เป็ น “ผูบ้ ญ
ั ชำกำรตำรวจแห่งชำติ” ในครำวเดียวกัน จึงจำเป็ นต้องตรำพระรำชบัญญัตนิ ้ี
ค ำสัง่ หั ว หน้ ำ คณะรัก ษำควำมสงบแห่ ง ชำติ ท่ี ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อ ง มำตรกำรเพิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรบังคับใช้กฎหมำยว่ำด้วยกำรจรำจรทำงบก๗๕
โดยที่ปั จ จุ บ ัน มีผู้ข ับ ขี่ร ถหรือ เจ้ำ ของรถที่ฝ่ ำฝื น หรือ ไม่ ป ฏิบ ัติต ำมกฎหมำยว่ ำ ด้ว ย
กำรจรำจรทำงบกจำนวนมำก โดยมีพ ฤติกรรมหลีกเลี่ยงและเพิกเฉยต่ อกำรบังคับใช้
๗๓

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๑/ตอนที่ ๘๙ ก/หน้ำ ๑๔/๓๐ ธันวำคม ๒๕๕๗
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๓/ตอนที่ ๗๑ ก/หน้ำ ๘/๑๖ สิงหำคม ๒๕๕๙
๗๕ รำชกิจจำนุ เบกษำ เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๘๕ ง/หน้ำ ๓๖/๒๑ มีนำคม ๒๕๖๐
๗๔

๔๗๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ทำงกฎหมำย ซ้ำยังปรำกฏว่ำมีกำรกระทำควำมผิดดังกล่ำวซ้ำอีกในระยะเวลำอันสัน้
ซึ่ง พฤติก รรมดังกล่ ำวส่ งผลกระทบต่ อ ควำมปลอดภัย ในชีวิต และทรัพ ย์สิน รวมทัง้
ควำมสงบเรียบร้อยของประชำชนผูใ้ ช้รถใช้ถนน จึงจำเป็ นต้อ งปรับปรุงกลไกและกำหนด
มำตรกำรทำงกฎหมำยเพิม่ เติม เพื่อให้เกิดควำมเข้มงวดในกำรบังคับใช้กฎหมำยอันเป็ น
ประโยชน์ ต่ อ กำรปฏิรูป ระบบกำรคมนำคมขนส่ง และควำมสงบเรีย บร้อ ยของสัง คม
โดยรวม
ข้อ ๔ บทบัญญัตใิ นมำตรำ ๑๔๑/๑ แห่งพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยคำสังนี
่ ้ มิให้ใช้บงั คับกับใบสังที
่ ่เจ้ำพนักงำนจรำจรหรือพนักงำน
เจ้ำหน้ ำที่อ อกให้ ก่อ นวัน ที่คำสัง่ นี้ ใช้บ ังคับ โดยให้น ำบทบัญ ญัติในมำตรำ ๑๔๑ ทวิ
แห่งพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติ
จรำจรทำงบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บงั คับอยู่ในวันก่อนวัน ที่คำสังนี
่ ้ ใช้บงั คับ
มำใช้บงั คับกับใบสังดั
่ งกล่ำว
ข้อ ๕ ในกรณี เห็ น สมควรนำยกรัฐ มนตรีห รือ คณะรัฐ มนตรีอ ำจเสนอให้
คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติแก้ไขเปลีย่ นแปลงคำสังนี
่ ้ได้
ข้อ ๖ คำสังนี
่ ้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป

๔๗๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
(พ.ศ. ๒๕๒๒)
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒๗๖
อำศัย อำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ และมำตรำ ๑๐ แห่ง พระรำชบัญ ญัติ
จรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ให้กำหนดรถทีม่ ลี อ้ หรือส่วนที่สมั ผัสกับผิวทำงไม่ใช่ยำงที่ได้รบั ยกเว้นให้ใช้ใน
ทำงเดินรถได้ ดังต่อไปนี้
(๑) รถสำหรับใช้ในกำรสงครำม
(๒) รถสำหรับใช้ในรำชกำรตำรวจ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๒๒
พลเอก เล็ก แนวมำลี
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย

๗๖

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๙๖/ตอนที่ ๙๕/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๑/๑๔ มิถุนำยน ๒๕๒๒

๔๗๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจำกพระรำชบัญญัติ
จรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มำตรำ ๑๐ ห้ำมมิให้ผูใ้ ดนำรถทีม่ ลี อ้ หรือส่วนทีส่ มั ผัสกับ
ผิว ทำงไม่ ใช่ ย ำงมำใช้ใ นทำงเดิน รถ เว้น แต่ เป็ นรถที่ไ ด้ร ับ ยกเว้น ตำมที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง หรือเป็ นรถทีไ่ ด้รบั อนุ ญำตจำกเจ้ำพนักงำนจรำจร ในกำรนี้ สมควรยกเว้น
รถทีม่ ลี กั ษณะดังกล่ำวเฉพำะทีใ่ ช้ในกำรสงครำมหรือใช้ในรำชกำรตำรวจ จึงจำเป็ นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้

๔๗๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๒)
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒๗๗
อำศั ย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ มำตรำ ๑๑ และมำตรำ ๖๑ แห่ ง
พระรำชบัญ ญัติจรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ รถทุกชนิดที่อยู่ในควำมควบคุมของกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก
ต้องมีโคมไฟตำมประเภทและลักษณะทีก่ ำหนดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก
ข้อ ๒ รถยนตร์ตอ้ งมีโคมไฟหน้ำรถและโคมไฟท้ำยรถ ดังต่อไปนี้
(๑) โคมไฟหน้ำรถมี ๓ ประเภท คือ
(ก) โคมไฟแสงพุ่งไกล ให้ตดิ หน้ำรถข้ำงละหนึ่งดวง สูงจำกพืน้ ทำงรำบถึง
จุดศูนย์กลำงดวงโคมไม่น้อยกว่ำ ๐.๖๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๑.๓๕ เมตร โคมไฟทัง้ สองข้ำง
ต้องอยู่ในระดับเดียวกัน ใช้ไฟแสงขำวมีกำลังไฟเท่ำกันไม่เกินดวงละ ๕๐ วัตต์ มีแสงสว่ำง
ให้เห็น พื้น ทำงได้ช ัด เจนในระยะไม่ น้ อ ยกว่ ำ ๑๐๐ เมตร ศูน ย์รวมแสงต้องไม่ สูงกว่ ำ
แนวขนำนกับพื้นทำงรำบ และไม่เฉไปทำงขวำ ในกรณีท่เี ป็ นรถยนตร์สำมล้อให้ใช้โคมไฟ
ประเภทนี้เพียงดวงเดียวโดยติดไว้ทก่ี ลำงหน้ำรถ
(ข) โคมไฟแสงพุ่งต่ำ ให้ตดิ หน้ำรถข้ำงละหนึ่งดวง สูงจำกพืน้ ทำงรำบถึงจุด
ศูนย์กลำงดวงโคมไม่น้อยกว่ำ ๐.๖๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๑.๓๕ เมตร โคมไฟทัง้ สองข้ำงต้อง
อยู่ในระดับเดียวกัน ใช้ไฟแสงขำวมีกำลังไฟเท่ำกันไม่เกินดวงละ ๕๐ วัตต์ มีแสงสว่ำงให้
เห็ น พื้ น ทำงได้ ช ัด เจนในระยะไม่ น้ อ ยกว่ ำ ๓๐ เมตร ศู น ย์ ร วมแสงต้ อ งอยู่ ต่ ำ กว่ ำ
แนวขนำนกับพื้นทำงรำบไม่น้อ ยกว่ำ ๒ องศำ หรือ ๐.๒๐ เมตร ในระยะ ๗.๕๐ เมตร
และไม่เฉไปทำงขวำ ในกรณีทเ่ี ป็ นรถยนตร์สำมล้อให้ใช้โคมไฟประเภทนี้เพียงดวงเดียว
โดยติดไว้ทก่ี ลำงหน้ำรถ
(ค) โคมไฟเล็ก ให้ติดหน้ำรถอย่ำงน้อยข้ำงละหนึ่งดวง โดยให้อยู่ด้ำนริมสุด
แต่จะล้ำเข้ำมำได้ไม่เกิน ๐.๔๐ เมตร โคมไฟทัง้ สองข้ำงต้องอยู่ในระดับเดียวกัน ใช้ไฟ
แสงขำวหรือแสงเหลือง มีกำลังไฟเท่ำกันไม่เกิ นดวงละ ๑๐ วัตต์ และต้องมีแสงสว่ำง
สำมำรถมองเห็นได้จำกระยะไม่น้อยกว่ำ ๑๕๐ เมตร
๗๗

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๙๖/ตอนที่ ๙๕/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๓/๑๔ มิถุนำยน ๒๕๒๒
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โคมไฟแสงพุ่ งไกล โคมไฟแสงพุ่ งต่ ำ และโคมไฟเล็ก จะรวมอยู่ในดวง
เดียวกันก็ได้
รถคันใดจะมีโคมไฟหน้ ำรถเพื่อใช้ตดั หมอกก็ได้ โดยให้ติดหน้ ำรถข้ำงละ
หนึ่งดวง อยู่ในระดับเดียวกัน ใช้ไฟแสงขำวหรือแสงเหลืองมีกำลังไฟเท่ำกัน ไม่เกินดวงละ
๕๕ วัตต์ สูงจำกพื้นทำงรำบไม่เกินกว่ำระดับโคมไฟแสงพุ่งไกลและโคมไฟแสงพุ่งต่ ำ
ศูนย์รวมแสงต้องอยู่ต่ ำกว่ำแนวขนำนกับพื้นทำงรำบไม่น้อยกว่ำ ๒ องศำ หรือ ๐.๒๐ เมตร
ในระยะ ๗.๕๐ เมตร และไม่เฉไปทำงขวำ๗๘
(๒) โคมไฟท้ำยรถ มี ๓ ประเภท คือ
(ก) โคมไฟท้ำย ให้ตดิ ท้ำยรถอย่ำงน้อยข้ำงละหนึ่งดวง โคมไฟทัง้ สองข้ำง
ต้องอยู่ในระดับเดียวกัน ใช้ไฟแสงแดงมีกำลังไฟเท่ำกันและมีแสงสว่ำงสำมำรถมองเห็น
ได้จำกระยะไม่น้อยกว่ำ ๑๕๐ เมตร
(ข)๗๙ โคมไฟหยุด ให้ตดิ อยู่ในระดับเดียวกันทีด่ ำ้ นท้ำยรถข้ำงซ้ำยและข้ำงขวำ
มีจำนวนเท่ำกันทัง้ สองข้ำงอย่ำงน้อยข้ำงละหนึ่งดวง และอำจติดเพิม่ เติมอีกหนึ่งดวงใน
แนวกึง่ กลำงท้ำยรถในตำแหน่ งทีใ่ ห้แสงสว่ำงออกไปทำงท้ำยรถก็ได้ โคมไฟหยุดต้องใช้
ไฟแสงแดงมีกำลังไฟเท่ำกันไม่เกินดวงละ ๑๐ วัตต์ มีแสงสว่ำงเฉพำะในขณะทีใ่ ช้หำ้ มล้อ
โดยแสงต้องสม่ำเสมอคงทีไ่ ม่กระพริบและสำมำรถมองเห็นได้จำกระยะไม่น้อยกว่ำ ๓๐ เมตร
(ค) โคมไฟส่อ งป้ ำ ยทะเบีย นรถ ให้ติด ท้ำ ยรถ ใช้ไฟแสงขำวส่อ งที่ป้ ำ ย
ทะเบียนรถ มีแสงสว่ำงสำมำรถมองเห็นเครื่องหมำยหรือตัวอักษรและตัวเลขได้ชดั เจน
จำกระยะไม่น้อยกว่ำ ๒๐ เมตร แต่ตอ้ งมีทบ่ี งั มิให้แสงพุ่งออกไปทำงท้ำยรถ
โคมไฟท้ำย โคมไฟหยุด และโคมไฟส่อ งป้ ำยทะเบียนรถต้องส่องแสงสว่ำง
พร้อมกับโคมไฟหน้ำรถ แต่โคมไฟหยุดต้องส่องแสงสว่ำงเมื่อใช้หำ้ มล้อเท้ำ
ข้อ ๓ รถจักรยำนยนตร์ตอ้ งมีโคมไฟหน้ำรถและโคมไฟท้ำยรถ ดังต่อไปนี้
(๑) โคมไฟหน้ำรถ มี ๒ ประเภท คือ
(ก) โคมไฟแสงพุ่ ง ไกล ให้ ติ ด หน้ ำ รถหนึ่ ง ดวง สูง จำกพื้ น ทำงรำบถึ ง
จุดศูนย์กลำงดวงโคมไม่ น้อ ยกว่ำ ๐.๖๐ เมตร แต่ ไม่เกิน ๑.๓๕ เมตร ใช้ไฟแสงขำว
มีกำลังไฟไม่เกิน ๕๐ วัตต์ มีแสงสว่ำงให้เห็นพืน้ ทำงได้ชดั เจนในระยะไม่น้อยกว่ำ ๑๐๐ เมตร
๗๘

ข้อ ๒ (๑) วรรคสำม เพิม่ โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๗๙ ข้อ ๒ (๒) (ข) แก้ไขเพิม
่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ออกตำมควำม
ในพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒
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และศูนย์รวมแสงต้องไม่สงู กว่ำแนวขนำนกับพืน้ ทำงรำบ และไม่เฉไปทำงขวำ
(ข) โคมไฟแสงพุ่งต่ำ ให้ตดิ หน้ำรถหนึ่งดวงในระดับเดียวกันกับโคมไฟแสง
พุ่งไกล ใช้ไฟแสงขำวมีกำลังไฟเท่ ำกับโคมไฟแสงพุ่ งไกล มีแสงสว่ำงเห็นพื้นทำงได้
ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่ำ ๓๐ เมตร ศูนย์รวมแสงต้องอยู่ต่ ำกว่ำแนวขนำนกับพืน้ ทำงรำบ
ไม่น้อยกว่ำ ๒ องศำ หรือ ๐.๒๐ เมตร ในระยะ ๗.๕๐ เมตร และไม่เฉไปทำงขวำ
โคมไฟแสงพุ่งไกลและโคมไฟแสงพุ่งต่ำจะรวมอยู่ในดวงเดียวกันก็ได้
(๒) โคมไฟท้ำยรถ มี ๓ ประเภท คือ
(ก) โคมไฟท้ำย ให้ตดิ ท้ำยรถอย่ำงน้อยหนึ่งดวง ใช้ไฟแสงแดงและมีแสงสว่ำง
สำมำรถมองเห็นได้จำกระยะไม่น้อยกว่ำ ๑๕๐ เมตร
(ข) โคมไฟหยุด ให้ตดิ ท้ำยรถอย่ำงน้อยหนึ่งดวง ใช้ไฟแสงแดงและมีแสงสว่ำง
สำมำรถมองเห็นได้จำกระยะไม่น้อยกว่ำ ๓๐ เมตร
(ค) โคมไฟส่อ งป้ ำยทะเบีย นรถ ให้ติด ท้ำ ยรถ ใช้ไฟแสงขำวส่อ งที่ป้ ำ ย
ทะเบียนรถมีแสงสว่ ำงสำมำรถมองเห็นเครื่องหมำยหรือตัวอักษรและตัวเลขได้ชดั เจน
จำกระยะไม่น้อยกว่ำ ๒๐ เมตร แต่ตอ้ งมีทบ่ี งั มิให้แสงพุ่งออกไปทำงท้ำยรถ
โคมไฟท้ำย โคมไฟหยุด และโคมไฟส่องป้ ำยทะเบียนรถ ต้องส่องแสงสว่ำง
พร้อมกับโคมไฟหน้ำรถ เว้นแต่โคมไฟหยุดต้องส่องแสงสว่ำงเมื่อใช้หำ้ มล้อเท้ำ
ข้อ ๔ รถพ่วงรถยนตร์ ให้มโี คมไฟท้ำยรถซึง่ มีจำนวนและลักษณะตำมข้อ ๒ (๒)
ข้อ ๕ รถพ่วงข้ำงของรถจักรยำนยนตร์ ให้มโี คมไฟแสงขำวแดงหนึ่งดวงติดไว้
ด้ำนข้ำงสุดของตัวถังรถพ่วงข้ำงด้ำนนอก โดยให้แสงขำวส่องไปข้ำงหน้ ำและแสงแดง
ส่องไปข้ำงหลัง
ข้อ ๖ รถจักรยำนสองล้อ ให้มโี คมไฟแสงขำวหนึ่งดวงติดไว้หน้ำรถ และโคมไฟ
แสงแดงอย่ำงน้อยหนึ่งดวงติดไว้ทำ้ ยรถ สำหรับโคมไฟแสงแดงนัน้ จะใช้วสั ดุสะท้อนแสง
สีแดงแทนก็ได้
ข้อ ๗ รถจักรยำนตัง้ แต่สำมล้อขึน้ ไป ให้มโี คมไฟแสงขำวหนึ่งดวงติดไว้หน้ำรถ
และโคมไฟแสงขำวแดงติดไว้ดำ้ นข้ำงสุดของตัวถังรถข้ำงละหนึ่งดวง อยู่ในระดับเดียวกัน
โดยให้แสงขำวส่องไปข้ำงหน้ำและแสงแดงส่องไปข้ำงหลัง
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ข้อ ๘ รถจักรยำนสำมล้อที่มลี ้อสองล้ออยู่ขำ้ งหน้ำ ให้มโี คมไฟแสงขำวติดไว้
ข้ำงละหนึ่งดวง อยู่ในระดับเดียวกัน โคมไฟแสงขำวแดงติดไว้ดำ้ นข้ำงสุดของตัวถังรถ
ข้ำงละหนึ่งดวงอยู่ในระดับเดียวกัน โดยให้แสงขำวส่องไปข้ำงหน้ำและแสงแดงส่องไป
ข้ำงหลัง และโคมไฟแสงแดงอย่ำงน้อ ยหนึ่งดวงติดไว้ทำ้ ยรถ สำหรับโคมไฟแสงแดงนัน้
จะใช้วสั ดุสะท้อนแสงสีแดงแทนก็ได้
ข้อ ๙ รถจักรยำนชนิดพ่วงข้ำง ให้มโี คมไฟตำมข้อ ๖ และโคมไฟแสงขำวแดง
หนึ่งดวงติดไว้ดำ้ นข้ำงสุดของตัวถังรถพ่วงข้ำงด้ำนนอก โดยให้แสงขำวส่องไปข้ำงหน้ำ
และแสงแดงส่องไปข้ำงหลัง
ข้อ ๑๐ รถที่ลำกเข็นด้วยกำลังคน ให้มีโคมไฟในลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) โคมไฟแสงขำวแดงอย่ำงน้ อยหนึ่งดวงติดไว้ขำ้ งขวำของตัวถังรถ โดยให้
แสงขำวส่องไปข้ำงหน้ำ และแสงแดงส่องไปข้ำงหลัง
(๒) โคมไฟแสงขำวแขวนไว้ให้เห็นรถ
(๓) โคมไฟแสงขำวแดงติด ไว้ด้ำนข้ำงสุด ของตัวถัง รถข้ำงละหนึ่งดวงอยู่ใน
ระดับเดียวกัน โดยให้แสงขำวส่องไปข้ำงหน้ำและแสงแดงส่องไปข้ำงหลัง
ข้อ ๑๑ รถทีล่ ำกเข็นด้วยกำลังสัตว์ ให้มโี คมไฟแสงขำวแดงติดไว้ด้ำนข้ำงสุด
ของตัวถังรถข้ำงละหนึ่งดวง อยู่ในระดับเดียวกัน โดยให้แสงขำวส่องไปข้ำงหน้ ำและ
แสงแดงส่องไปข้ำงหลัง
ข้อ ๑๒ รถทีล่ ำกเข็นด้วยอย่ำงอื่นนอกจำกทีร่ ะบุไว้ในข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ ให้มี
โคมไฟซึง่ มีลกั ษณะเช่นเดียวกับทีก่ ำหนดไว้ในข้อ ๑๐
ข้อ ๑๓ ในเวลำทีม่ แี สงสว่ำงไม่เพียงพอทีจ่ ะมองเห็นคน สัตว์ รถ หรือสิง่ กีดขวำง
ในทำงได้โดยชัดแจ้งภำยในระยะไม่น้ อยกว่ำหนึ่ งร้อ ยห้ำสิบเมตร ให้ผู้ขบั ขี่ซ่งึ ขับ รถ
ในทำงปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
(๑) ใช้โคมไฟแสงพุ่งไกลเมื่อไม่มรี ถสวนมำ
(๒) ใช้โคมไฟแสงพุ่งต่ำเมื่อมีรถสวนมำ
(๓) ในกรณีทร่ี ถมีโคมไฟแสงพุ่งไกลหรือโคมไฟแสงพุ่งต่ ำ ติดห่ำงจำกด้ำนข้ำง
สุดของรถเกิน ๐.๔๐ เมตร ต้องใช้โคมไฟเล็กในเวลำขับรถด้วย
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(๓ ทวิ)๘๐ ในกรณีท่รี ถมีโคมไฟเพื่อใช้ตดั หมอก จะเปิ ดไฟหรือใช้แสงสว่ำงได้
เฉพำะในทำงที่จะขับรถผ่ำนมีหมอก ควัน หรือฝุ่ นละอองจนเป็ นอุป สรรคอันอำจเกิด
อันตรำยในขณะขับรถ และเมื่อไม่มรี ถอยู่ดำ้ นหน้ำหรือสวนมำในระยะของแสงไฟ
(๔) ในกรณีท่ขี บั ขีร่ ถจักรยำน ต้องบังคับแสงของโคมไฟหน้ำ รถให้ส่องตรงไป
ข้ำงหน้ำให้เห็นพื้นทำงได้ในระยะไม่น้อยกว่ำ ๑๕ เมตร และอยู่ในระดับต่ ำกว่ำสำยตำ
ของผูข้ บั ขีซ่ ง่ึ ขับรถสวนมำ
(๕) ในกรณีท่บี รรทุกของยื่นล้ำออกนอกตัวรถ ต้องใช้โคมไฟแสงแดงติดไว้ท่ี
ปลำยสุดของส่วนทีย่ ่นื ออกไปด้วย
ข้อ ๑๔ ในเวลำที่มแี สงสว่ำงไม่เพียงพอทีผ่ ขู้ บั ขีจ่ ะมองเห็นรถทีจ่ อดในทำงเดินรถ
ได้โดยชัดแจ้งในระยะไม่ น้อยกว่ำหนึ่งร้อยห้ำสิบเมตร ให้ผู้ขบั ขี่ซ่งึ จอดรถในทำงเดินรถ
หรือไหล่ทำงปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
(๑) ใช้โคมไฟเล็ก โคมไฟท้ำย และโคมไฟส่องป้ ำยทะเบียนรถ ในกรณีทเ่ี ป็ นรถ
ทีอ่ ยู่ในควำมควบคุมของกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก
(๒) ใช้โคมไฟเล็ก โคมไฟท้ำย และโคมไฟส่องป้ ำยทะเบียนรถ ในกรณีท่เี ป็ น
รถยนตร์
(๓) ใช้โคมไฟทีต่ ดิ ไว้ดำ้ นข้ำงของตัวถังรถ ในกรณีทเ่ี ป็ นรถพ่วง รถจักรยำนยนตร์
หรือรถทีล่ ำกเข็นด้วยกำลังคนหรือสัตว์ หรืออย่ำงอื่น
ข้อ ๑๕ กำรมีหรือใช้โคมไฟนอกจำกทีร่ ะบุไว้ในกฎกระทรวงนี้ จะกระทำมิได้
เว้นแต่ได้รบั อนุญำตเป็ นหนังสือจำกเจ้ำพนักงำนจรำจร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๒๒
พลเอก เล็ก แนวมำลี
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย

๘๐

ข้อ ๑๓ (๓ ทวิ) เพิ่ม โดยกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒

๔๘๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจำกพระรำชบัญญัติ
จรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มำตรำ ๑๑ และมำตรำ ๖๑ บัญญัตวิ ่ำ ในเวลำทีม่ แี สงสว่ำง
ไม่เพียงพอทีจ่ ะมองเห็นคน รถ หรือสิง่ กีดขวำงในทำงได้โดยชัดแจ้งภำยในระยะไม่น้อยกว่ำ
หนึ่งร้อยห้ำสิบเมตร ผูข้ บั ขีซ่ งึ่ ขับรถในทำงหรือจอดรถในทำงเดินรถหรือไหล่ทำงต้อง
เปิ ด ไฟหรือใช้แ สงสว่ำ งตำมประเภท ลัก ษณะ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก
พ.ศ. ๒๕๒๒๘๑
หมำยเหตุ :- เหตุ ผ ลในกำรประกำศใช้ก ฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็ น กำรสมควร
ปรับปรุงกำรกำหนดโคมไฟหน้ำรถและโคมไฟท้ำยรถ โดยจะให้มโี คมไฟหน้ำรถเพื่อใช้
ตัดหมอกก็ได้ รวมทัง้ จะให้มีโคมไฟหยุดตรงกึ่งกลำงด้ำนท้ำยภำยในรถอีก หนึ่งดวง
เพิม่ ขึน้ จำกทีก่ ำหนดไว้เดิมได้ดว้ ย เพื่อให้กำรจรำจรเป็ นไปโดยปลอดภัยมำกยิ่ งขึน้
จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก
พ.ศ. ๒๕๒๒๘๒
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจำกกฎหมำยว่ำด้วย
จรำจรทำงบกได้กำหนดให้มกี ำรติดตัง้ โคมไฟหยุดเพิม่ เติมด้ำนท้ำยรถได้เฉพำะภำยในรถ
ซึง่ ไม่สอดคล้องกับกฎหมำยว่ำด้วยรถยนตร์ทก่ี ำหนดให้มกี ำรติดตัง้ โคมไฟหยุ ดเพิม่ เติม
ได้ในแนวกึ่งกลำงด้ำนท้ำยรถในตำแหน่ งที่ให้แสงสว่ำงออกไปทำงด้ำนท้ำยรถ สมควร
แก้ไขหลักเกณฑ์กำรติดตัง้ โคมไฟหยุดเพิม่ เติมด้ำนท้ำยรถตำมกฎหมำยว่ำด้วยจรำจร
ทำงบกเสียใหม่ให้สอดคล้องกัน จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๘๑
๘๒

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๐/ตอนที่ ๖๑/หน้ำ ๑/๑๑ พฤษภำคม ๒๕๓๖
รำชกิจจำนุ เบกษำ เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๘๙ ก/หน้ำ ๑๔/๑๓ กันยำยน ๒๕๔๕

๔๘๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๒)
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒๘๓
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ และมำตรำ ๑๗ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติ
จรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ รถที่ใช้บรรทุ กวัตถุระเบิดหรือวัตถุ อนั ตรำยชนิดอื่นใด ต้องมีป้ำยซึ่ งมี
ข้อควำม ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ท่เี ป็ นวัตถุ ระเบิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำวุธปื น เครื่องกระสุนปื น
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิง่ เทียมอำวุธปื น ให้มปี ้ ำยทีม่ ขี อ้ ควำมว่ำ “วัตถุระเบิด”
(๒) ในกรณีทเ่ี ป็ นวัตถุไวไฟ เช่น น้ำมันเชือ้ เพลิง ฟอสฟอรัส หรือไม้ขดี ไฟ ซึง่ มี
จำนวนตัง้ แต่ห นึ่ง ห่อ ใหญ่ห รือ หนึ่งร้อ ยสีส่ บิ สีห่ ่อ เล็ก ขึน้ ไป ให้ม ปี ้ ำ ยทีม่ ขี อ้ ควำมว่ำ
“วัตถุไวไฟ”
(๓) ในกรณีท่เี ป็ นก๊ำซอัด เช่น ก๊ำซออกซิเจน คำร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจน
แอนไฮดรัสแอมโมเนีย แอมโมเนียไนตรัสออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ หรือก๊ำซพิษอื่น
ให้มปี ้ ำยทีม่ ขี อ้ ควำมว่ำ “ก๊ำซอันตรำย”
(๔) ในกรณี ท่ีเป็ นของเหลวที่มีฤ ทธิก์ ัดกร่อน เช่ น กรดคำร์โบริค กรดเกลือ
หรือกรดกำมะถัน ให้มปี ้ ำยทีม่ ขี อ้ ควำมว่ำ “กรดอันตรำย”
ข้อ ๒ ป้ ำยตำมข้อ ๑ ต้องเป็ น สีขำว ใช้ตัวอัก ษรสีแ ดง สูง ๒๐ เซนติเมตร
ควำมหนำของเส้น ๒.๕ เซนติเมตร ติดอยู่ท่ีด้ำนหน้ำและด้ำนหลังของรถในลักษณะที่
เห็นได้ง่ำย ตลอดเวลำทีบ่ รรทุกวัตถุดงั กล่ำว
ข้อ ๓ ท้ำยรถที่ใช้บ รรทุ กวัตถุ ระเบิดหรือวัตถุ อนั ตรำยชนิดอื่นใด ให้มีแถบ
สะท้อนแสงสีแดงสลับขำว ในแนวเส้นทแยงมุมอยู่ในสีเ่ หลี่ยมผืนผ้ำ กว้ำง ๒๐ เซนติเมตร
ยำว ๑๔๐ เซนติเมตร
ข้อ ๔ ในรถที่ใช้บรรทุ กวัตถุ ระเบิดหรือวัตถุ อนั ตรำยชนิด อื่นใด ให้มีเครื่อ ง
ดับเพลิงชนิดคำร์บอนไดออกไซด์หรือผงเคมีแห้ง ซึ่งมีขนำดบรรจุไม่น้อยกว่ำ ๔ กิโลกรัม
อย่ำงน้อยสองเครื่องประจำอยู่กบั รถ และต้องเป็ นเครื่องดับเพลิงทีอ่ ยู่ในสภำพทีใ่ ช้กำรได้ดี
๘๓

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๙๖/ตอนที่ ๙๕/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๑๑/๑๔ มิถุนำยน ๒๕๒๒

๔๘๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ข้อ ๕ ผูข้ บั ขีร่ ถทีใ่ ช้บรรทุกวัตถุระเบิดหรือวัตถุอนั ตรำยชนิดอื่นใด ต้องปฏิบตั ิ
ตำมเงื่อนไขในกำรป้ องกันอันตรำย ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่จอดรถทิง้ ไว้โดยไม่มผี คู้ วบคุมดูแล
(๒) ไม่เติมน้ำมันเชือ้ เพลิง เว้นแต่มคี วำมจำเป็ น
(๓) ไม่สบู บุหรีห่ รือตักเตือนมิให้ผอู้ ่นื สูบบุหรีภ่ ำยในระยะ ๑๕ เมตร จำกตัวรถ
(๔) ไม่ใช้ไฟหรือยินยอมให้ผอู้ ่นื ใช้ไฟทีต่ อ้ งใช้เชือ้ เพลิงในรถ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๒๒
พลเอก เล็ก แนวมำลี
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย

๔๘๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจำกพระรำชบัญญัติ
จรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มำตรำ ๑๗ วรรคสอง ให้กำหนดลักษณะและวิธกี ำรติดป้ ำย
แสดงถึง วัต ถุ ร ะเบิด หรือ วัต ถุ อ ัน ตรำยชนิ ด อื่น ใดที่บ รรทุ ก ในรถและเครื่อ งดับ เพลิง
ตลอดจนเงื่อนไขในกำรป้ องกันอันตรำยในกฎกระทรวง จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๔๘๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒)
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒๘๔
อำศัย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ และมำตรำ ๑๘ แห่ ง พระรำชบัญ ญั ติ
จรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ รถโรงเรียน รถบรรทุ ก หรือรถบรรทุกคนโดยสำร บรรทุกของได้ตำม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) สำหรับส่วนกว้ำง ไม่เกินส่วนกว้ำงของรถ
(๒) สำหรับส่วนยำว
(ก) ในกรณีทเ่ี ป็ นรถยนตร์ ด้ำนหน้ำยื่นไม่เกินหน้ำหม้อหรือกันชน ด้ำนหลัง
ยื่นพ้นตัวรถไม่เกิน ๒.๕๐ เมตร
(ข) ในกรณีทเ่ี ป็ นรถพ่วงรถยนตร์ ด้ำนหลังยื่นพ้นตัวรถไม่เกิน ๒.๕๐ เมตร
(ค) ในกรณี ท่ี เป็ นรถม้ ำ สี่ล้ อ บรรทุ ก ของ ด้ ำ นหน้ ำ ยื่ น ไม่ เ กิ น หน้ ำ รถ
ด้ำนหลังยื่นพ้นตัวรถไม่เกิน ๒.๕๐ เมตร
(ง) ในกรณี ท่ีเป็ น เกวีย น ด้ำ นหน้ ำ ยื่น ไม่ เกิน ๑.๐๐ เมตร วัด จำกแอก
ด้ำนหลังยื่นพ้นตัวถังไม่เกิน ๒.๕๐ เมตร
(จ) ในกรณีนอกจำกทีร่ ะบุไว้ใน (ก) (ข) (ค) และ (ง) ด้ำนหน้ำยื่นไม่เกินตัวถัง
ด้ำนหลังยื่นพ้นตัวรถไม่เกิน ๐.๕๐ เมตร
(๓) สำหรับส่วนสูง
(ก)๘๕ ในกรณีทเ่ี ป็ นรถบรรทุก รถม้ำสีล่ อ้ บรรทุกของ หรือเกวียน ให้บรรทุก
สูงไม่เกิน ๓.๐๐ เมตร จำกพื้นทำง เว้นแต่รถบรรทุกที่มีควำมกว้ำงของรถเกิน ๒.๓๐ เมตร
ให้บรรทุกสูงไม่เกิน ๔.๐๐ เมตร จำกพืน้ ทำง
(ข) ในกรณีทเ่ี ป็ นรถอื่นนอกจำกทีร่ ะบุไว้ใน (ก) ให้บรรทุกสูงไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร

๘๔

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๙๖/ตอนที่ ๙๕/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๑๔/๑๔ มิถุนำยน ๒๕๒๒
ข้อ ๑ (๓) (ก) แก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตำมควำม
ในพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๘๕

๔๘๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(ค) ในกรณีทเ่ี ป็ นรถชนิดทีผ่ ขู้ บั ขีอ่ ยู่หลังตัวรถ ให้บรรทุกสูงไม่เกินระดับที่
ผูข้ บั ขีม่ องเห็นพืน้ ทำงข้ำงหน้ำได้ในระยะตัง้ แต่ ๓.๐๐ เมตร จำกรถ หรือน้อยกว่ำ
(ง)๘๖ ในกรณีทเ่ี ป็ นรถบรรทุกซึง่ บรรทุกตู้สำหรับบรรจุสงิ่ ของ ให้บรรทุกสูง
ได้ไม่เกิน ๔.๒๐ เมตร จำกพืน้ ทำง
ข้อ ๒ สำหรับ รถที่ป ระกอบตัวถังสำเร็จรูป จำกต่ ำงประเทศ และได้รบั กำร
จดทะเบีย นถู ก ต้อ งตำมกฎหมำยแล้ว ให้บ รรทุ กของไม่เกิน ส่ว นกว้ำง ส่วนยำว และ
ส่วนสูงของตัวถังทีใ่ ช้บรรทุก
ข้อ ๓ ให้บรรทุกของหรือคนไม่รวมผูข้ บั ขีไ่ ด้ไม่เกินอัตรำ ดังต่อไปนี้
(๑) รถจักรยำนยนตร์ ให้บรรทุกของไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม หรือบรรทุกคนไม่เกิน
จำนวนทีน่ งั ่ แต่ให้นงซ้
ั ่ อนท้ำยได้เพียงคนเดียว
(๒) รถจักรยำนยนตร์ท่มี ีพ่ วงข้ำง ให้บรรทุกของไม่เกิน ๑๕๐ กิโลกรัม หรือ
บรรทุกคนไม่เกินจำนวนทีน่ งั ่
(๓) รถจักรยำนสองล้อ ให้บรรทุกของอย่ำงเดียวไม่เกิน ๓๐ กิโลกรัม
(๔) รถจักรยำนตัง้ แต่สำมล้อขึน้ ไปสำหรับบรรทุกของ ให้บรรทุกของอย่ำงเดียว
ไม่เกิน ๑๕๐ กิโลกรัม
(๕) รถจักรยำนตัง้ แต่สำมล้อขึน้ ไปสำหรับบรรทุกคน ให้บรรทุกคนไม่เกินสองคน
กับเด็กอำยุไม่เกินสิบขวบอีกไม่เกินสองคน หรือของไม่เกิน ๑๕๐ กิโลกรัม
(๖) รถทีใ่ ช้คนลำกเข็นคนเดียว ให้บรรทุกของอย่ำงเดียวไม่เกิน ๑๕๐ กิโลกรัม
(๗) รถทีใ่ ช้คนลำกเข็นเกินหนึ่งคน ให้บรรทุกของอย่ำงเดียวไม่เกิน ๓๐๐ กิโลกรัม
(๘) รถม้ ำ สองล้ อ ให้ บ รรทุ ก ของไม่ เ กิ น ๒๐๐ กิ โ ลกรัม หรือ บรรทุ ก คน
ไม่เกินสองคน
(๙) รถม้ำสีล่ อ้ ให้บรรทุกของไม่เกิน ๔๐๐ กิโลกรัม หรือบรรทุกคนไม่เกินสีค่ น
(๑๐) เกวีย นเทีย มสัต ว์ตัว เดีย ว ให้ บ รรทุ ก ของไม่ เกิน ๕๐๐ กิโลกรัม หรือ
บรรทุกคนไม่เกินสิบคน
(๑๑) เกวียนเทียมสัตว์เกินหนึ่งตัว ให้บรรทุกของไม่เกิน ๘๐๐ กิโลกรัม หรือ
บรรทุกคนไม่เกินสิบคน
ในกรณีทเ่ี ป็ นรถตำม (๕) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) เมื่อบรรทุกคนแล้วจะบรรทุก
๘๖

ข้อ ๑ (๓) (ง) แก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒

๔๘๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ของด้วยก็ได้ แต่ต้องไม่เกินน้ ำหนักทีก่ ำหนด โดยให้ถอื ว่ำคนหรือเด็กอำยุเกินสิบขวบ
คนหนึ่งหนัก ๕๐ กิโลกรัม และเด็กอำยุไม่เกินสิบขวบคนหนึ่งหนัก ๒๕ กิโลกรัม
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๒๒
พลเอก เล็ก แนวมำลี
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย

๔๘๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจำกพระรำชบัญญัติ
จรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มำตรำ ๑๘ บัญญัตวิ ่ำรถโรงเรียน รถบรรทุก หรือรถบรรทุก
คนโดยสำร จะใช้บรรทุกคน สัตว์ หรือสิง่ ของชนิดหรือประเภทใดในลักษณะใด ให้เป็ นไป
ตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก
พ.ศ. ๒๕๒๒๘๗
หมำยเหตุ :- เหตุ ผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่ องจำกกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ได้กำหนดให้รถบรรทุกสำมำรถบรรทุกสูงได้ไม่เกิน ๓.๐๐ เมตร จำกพืน้ ทำง เป็ นเหตุให้
รถบรรทุกซึง่ บรรทุกตู้สำหรับบรรจุสงิ่ ของที่มคี วำมสูง ๓.๘๐ เมตร เมื่อนำไปใช้บรรทุก
สิง่ ของจะต้องขออนุญำตเป็ นหนังสือต่อเจ้ำพนักงำนจรำจรเป็ นรำย ๆ ไป ทำให้ไม่สะดวก
ต่อกำรประกอบกิจกำรขนส่ง จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก
พ.ศ. ๒๕๒๒๘๘
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีก่ ฎกระทรวง ฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้กำหนด
ส่ ว นสูง ในกำรบรรทุ ก ของของรถบรรทุ ก ไว้ไ ม่ เกิน ๓.๐๐ เมตร จำกพื้ น ทำง ทัง้ นี้
โดยไม่คำนึงถึงควำมกว้ำงของรถบรรทุกทีแ่ ตกต่ำงกัน เป็ นเหตุให้รถบรรทุกทีม่ คี วำมกว้ำง
ของรถเกิน ๒.๓๐ เมตร ซึง่ สำมำรถบรรทุกของสูงเกิน ๓.๐๐ เมตร จำกพืน้ ทำงได้อย่ำงปลอดภัย
ไม่ ส ำมำรถบรรทุ กของเกิ น ควำมสู ง ที่ ก ำห นดไว้ ไ ด้ ท ำให้ ต้ อ งเสี ย ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ย
ในกำรขนส่งเพิม่ ขึน้ อันกระทบถึงเศรษฐกิจโดยส่วนรวม ดังนัน้ สมควรแก้ไขเพิม่ เติมให้
รถบรรทุกที่มคี วำมกว้ำงของรถเกิน ๒.๓๐ เมตร สำมำรถบรรทุกของได้สูงเกิน ๓.๐๐ เมตร
แต่ไม่เกิน ๓.๘๐ เมตร จำกพืน้ ทำง จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๘๗
๘๘

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๙๗/ตอนที่ ๑๑๒/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๗/๒๓ กรกฎำคม ๒๕๒๓
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๑/ตอนที่ ๑๐๑/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๘/๓ สิงหำคม ๒๕๒๗

๔๙๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก
พ.ศ. ๒๕๒๒๘๙
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจำกประเทศไทยได้
ลงนำมในกรอบควำมตกลงอำเซียนว่ำ ด้วยกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรขนส่งสินค้ำ
ผ่ำนแดน และตำมพิธสี ำรฉบับที่ ๔ ของกรอบควำมตกลงดังกล่ำวได้กำหนดควำมสูงของ
รถขนส่ ง เกิน ที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติจ รำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ สมควรแก้ไขควำมสูงของกำรบรรทุกของ
รถบรรทุกซึง่ บรรทุกตูส้ ำหรับบรรจุสงิ่ ของตำมกฎกระทรวงดังกล่ำวเสียใหม่ จึงจำเป็ นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก
พ.ศ. ๒๕๒๒๙๐
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจำกควำมสูงของกำร
บรรทุกของรถบรรทุกทีม่ คี วำมกว้ำงของรถเกิน ๒.๓๐ เมตร ทีก่ ำหนดไว้ในกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ไม่เหมำะสมกับเทคโนโลยีดำ้ นกำรผลิตรถยนต์และมำตรฐำนยำนยนต์สำกลทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมควำมสูงของกำรบรรทุกของรถบรรทุกที่มี ควำมกว้ำงของรถเกิน
๒.๓๐ เมตร เสียใหม่ เพื่อให้มสี มรรถนะในกำรบรรทุกเพิม่ ขึน้ และสอดคล้องกับมำตรฐำน
ยำนยนต์สำกล จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๘๙
๙๐

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๑๓ ก/หน้ำ ๒๐/๒ มีนำคม ๒๕๕๐
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๓๒ ก/หน้ำ ๒๘/๙ กรกฎำคม ๒๕๕๐

๔๙๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๒)
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒๙๑
อำศั ย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ และมำตรำ ๖๗ วรรคหนึ่ ง แห่ ง
พระรำชบัญ ญัติจรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกรณีปกติ ให้กำหนดควำมเร็วสำหรับรถ ดังต่อไปนี้
(๑) สำหรับรถบรรทุกทีม่ นี ้ำหนักรถรวมทัง้ น้ำหนักบรรทุกเกิน ๑,๒๐๐ กิโลกรัม
หรือรถบรรทุกคนโดยสำร ให้ขบั ในเขตกรุงเทพมหำนคร เขตเมืองพัทยำ หรือเขตเทศบำล
ไม่เกินชัวโมงละ
่
๖๐ กิโลเมตร หรือนอกเขตดังกล่ำวให้ขบั ไม่เกินชัวโมงละ
่
๘๐ กิโลเมตร
(๒) ส ำหรับ รถยนตร์อ่ืน นอกจำกรถที่ร ะบุ ไ ว้ใ น (๑) ขณะที่ ล ำกจู ง รถพ่ ว ง
รถยนตร์บรรทุกทีม่ นี ้ ำหนักรถรวมทัง้ น้ ำหนักบรรทุกเกิน ๑,๒๐๐ กิโลกรัม หรือรถยนตร์
สำมล้อ ให้ขบั ในเขตกรุงเทพมหำนคร เขตเมืองพัทยำ หรือเขตเทศบำล ไม่เกินชัวโมงละ
่
๔๕ กิโลเมตร หรือนอกเขตดังกล่ำวให้ขบั ไม่เกินชัวโมงละ
่
๖๐ กิโลเมตร
๙๒
(๓) สำหรับรถยนต์อ่นื ทีน่ อกจำกระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) หรือรถจักรยำนยนต์
ให้ขบั ในเขตกรุงเทพมหำนคร เขตเมืองพัทยำ หรือเขตเทศบำล ไม่เกินชัวโมงละ
่
๘๐ กิโลเมตร
หรือนอกเขตดังกล่ำวให้ขบั ไม่เกินชัวโมงละ
่
๙๐ กิโลเมตร
ข้ อ ๒ ในเขตทำงที่ มี เ ครื่อ งหมำยจรำจรแสดงว่ ำ เป็ นเขตอัน ตรำยห รือ
เขตให้ขบั รถช้ำ ๆ ให้ลดควำมเร็วลงและเพิม่ ควำมระมัดระวังขึน้ ตำมสมควร
ข้อ ๓ ในกรณี ท่มี เี ครื่องหมำยจรำจรกำหนดอัตรำควำมเร็วต่ ำกว่ำที่กำหนด
ในข้อ ๑ ให้ขบั ไม่เกินอัตรำควำมเร็วทีก่ ำหนดไว้นนั ้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๒๒
พลเอก เล็ก แนวมำลี
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
๙๑

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๙๖/ตอนที่ ๙๕/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๒๐/๑๔ มิถุนำยน ๒๕๒๒
ข้อ ๑ (๓) แก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๙๒

๔๙๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจำกพระรำชบัญญัติ
จรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มำตรำ ๖๗ วรรคหนึ่ง กำหนดให้ผขู้ บั ขีต่ อ้ งขับรถด้วยอัตรำ
ควำมเร็วตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก
พ.ศ. ๒๕๒๒๙๓
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เพื่อให้เป็ นไปตำมมติของ
คณะรัฐมนตรีในครำวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๒๓ เรื่อง
มำตรกำรประหยัดพลังงำนและน้ำมันเชือ้ เพลิง จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๙๓

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๙๘/ตอนที่ ๘/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๑/๒๐ มกรำคม ๒๕๒๔

๔๙๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๒)
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒๙๔
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ และมำตรำ ๗๗ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติ
จรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กำรลำกหรือจูงรถที่ไม่สำมำรถใช้พวงมำลัยรถหรือห้ำมล้อได้ไปในทำง
ให้ใช้วธิ ยี กหน้ำหรือท้ำยรถทีถ่ ูกลำกหรือจูงติดกับรถทีล่ ำกหรือจูง
ข้อ ๒ กำรลำกหรือจูงรถที่สำมำรถใช้พวงมำลัยรถหรือห้ำมล้อได้ไปในทำงจะ
ใช้วธิ ตี ำมข้อ ๑ หรือใช้สำยพ่วงก็ได้ ในกรณีท่ใี ช้สำยพ่วง สำยพ่ วงต้องมีควำมยำวจำก
ส่วนท้ำยสุดของรถทีล่ ำกหรือจูงไปยังส่วนหน้ำสุดของรถทีถ่ ูกลำกหรือจูงไม่น้อยกว่ำ ๓ เมตร
แต่ไม่เกิน ๕ เมตร และในรถทีถ่ ูกลำกหรือจูงด้วยสำยพ่วงต้องมีผนู้ งอยู
ั ่ ่ในทีส่ ำหรับนังขั
่ บ
เพื่อถือพวงมำลัยและใช้หำ้ มล้อด้วย
ข้อ ๓ ทีก่ ง่ึ กลำงสำยพ่วงรถ ต้องมีธงสีแดงทำด้วยผ้ำหรือวัสดุสงั เครำะห์
ข้อ ๔ ทีท่ ำ้ ยรถทีถ่ ูกลำกหรือจูง ต้องมีแผ่นป้ ำยสีขำวขนำดกว้ำง ๒๕ เซนติเมตร
ยำว ๕๐ เซนติเมตร มีขอ้ ควำมว่ำ “รถกำลังลำกจูง” สีดำ สูง ๑๕ เซนติเมตร
ข้อ ๕ ในเวลำทีต่ อ้ งเปิ ดโคมไฟตำมมำตรำ ๑๑ ต้องเปิ ดโคมไฟหรือจุดไฟแสงแดง
ทีก่ ง่ึ กลำงสำยพ่วงและทีท่ ำ้ ยรถทีถ่ ูกลำกหรือจูง และเปิ ดโคมไฟหรือจุดไฟแสงขำวส่องที่
ป้ ำยทีม่ ขี อ้ ควำมว่ำ “รถกำลังลำกจูง” ด้วย
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๒๒
พลเอก เล็ก แนวมำลี
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย

๙๔

รำชกิจจำนุ เบกษำ เล่ม ๙๖/ตอนที่ ๙๕/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๒๒/๑๔ มิถุนำยน ๒๕๒๒

๔๙๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจำกพระรำชบัญญัติ
จรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มำตรำ ๗๗ วรรคสอง ให้ออกกฎกระทรวงกำหนดวิธลี ำกรถ
หรือจูงรถ และกำรมีเครื่องหมำยเพื่อควำมปลอดภัย จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๔๙๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๒)
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒๙๕
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ และมำตรำ ๑๔๔ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติ
จรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เมื่อผูข้ บั ขีไ่ ด้รบั หนังสือสังตำมมำตรำ
่
๑๔๓ แห่งพระรำชบัญญัตจิ รำจร
ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้เจ้ำของรถหรือผู้ขบั ขีซ่ ่อมหรือแก้ไขรถให้อยู่ในสภำพตำมที่สงั ่
แล้วนำรถพร้อมหนังสือสังให้
่ เจ้ำพนักงำนจรำจรในเขตท้องที่ซ่งึ ได้ออกหนังสือสังนั
่ น้
ตรวจรับรอง
ข้อ ๒ เมื่อเจ้ำพนักงำนจรำจรตำมข้อ ๑ ได้รบั รถพร้อมหนังสือสังแล้
่ ว ให้ปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ท่เี ป็ นกำรตรวจรับรองที่ไม่ต้ องใช้เครื่องมือทดสอบให้ดำเนินกำร
ตรวจทันที เมื่อตรวจแล้วเห็นว่ำถูกต้องตำมหนังสือสัง่ ให้รบั รองโดยสลักหลังหนังสือสัง่
นัน้ ว่ำ “ตรวจแล้วเรียบร้อย” พร้อมกับลงลำยมือชื่อและวันเดือนปี ทต่ี รวจ
(๒)๙๖ ในกรณีทเ่ี ป็ นกำรตรวจรับรองรถที่ต้องใช้เครื่องมือทดสอบ ให้เจ้ำพนักงำน
จรำจรรีบส่งรถพร้อมหนังสือสังให้
่ ผู้ซ่งึ ผู้บญ
ั ชำกำรตำรวจแห่งชำติแต่ งตัง้ ตรวจรับรอง
เมื่อผูต้ รวจรับรองรถได้ตรวจแล้วเห็นว่ำถูกต้องตำมหนังสือสังก็
่ ให้ปฏิบตั ติ ำม (๑)
วิ ธี ก ำรตรวจรั บ รองรถตำม (๒) ให้ เป็ นไปตำมประกำศกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรควบคุมมลพิษจำกยำนพำหนะ
ซึง่ ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิง่ แวดล้อมแห่งชำติ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๒๒
พลเอก เล็ก แนวมำลี
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย

๙๕

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๙๖/ตอนที่ ๙๕/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๒๔/๑๔ มิถุนำยน ๒๕๒๒
ข้อ ๒ (๒) แก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๙๖

๔๙๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจำกพระรำชบัญญัติ
จรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มำตรำ ๑๔๔ วรรคสอง ก ำหนดให้ก ำรตรวจรับ รองรถ
ทีเ่ จ้ำของหรือผูข้ บั ขีไ่ ด้ซ่อมหรือแก้ไขตำมคำสังเจ้
่ ำพนักงำนจรำจรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ซึง่ สังตำมมำตรำ
่
๑๔๓ ต้องเป็ นไปตำมวิธกี ำรที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็ นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก
พ.ศ. ๒๕๒๒๙๗
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีไ่ ด้มกี ำรออกกฎกระทรวง
กำหนดกำรตรวจรับรองรถในกรณีทต่ี ้องใช้เครื่องมือทดสอบตำมกฎหมำยว่ำด้วยจรำจร
ทำงบกไว้แ ล้ว แต่ ย ังไม่ สอดคล้องกับ หลัก เกณฑ์ก ำรกำหนดค่ ำมำตรฐำนและวิธีก ำร
ตรวจวัด มลพิษ จำกยำนพำหนะตำมกฎหมำยว่ ำด้วยกำรส่ งเสริม และรัก ษำคุ ณ ภำพ
สิง่ แวดล้อมแห่งชำติ สมควรปรับปรุงวิธกี ำรตรวจรับรองรถตำมกฎหมำยว่ำด้วยจรำจร
ทำงบกให้สอดคล้อ งกับ กฎหมำยว่ ำด้ว ยกำรส่ งเสริม และรัก ษำคุ ณ ภำพสิ่งแวดล้อ ม
แห่งชำติ จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๙๗

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๔๒ ก/หน้ำ ๓/๑๖ พฤษภำคม ๒๕๔๖

๔๙๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๕)
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒๙๘
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ และมำตรำ ๕๖ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติ
จรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ย กเลิก กฎกระทรวง ฉบับ ที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อ ๒ ให้ก ำหนดลัก ษณะของเครื่อ งหมำยหรือ สัญ ญำณที่ผู้ข บั ขี่ต้องแสดง
ในกรณีทจ่ี ำเป็ นต้องจอดรถอยู่ในทำงเดินรถเนื่องจำกเครื่องยนตร์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถ
ขัดข้องไว้ ดังต่อไปนี้
(๑) เครื่องหมำยทำด้วยแผ่นโลหะรูปสำมเหลีย่ มด้ำนเท่ำ ยำวไม่ต่ ำกว่ำด้ำนละ
๕๐ เซนติเมตร ติดด้วยแถบสะท้อนแสง พืน้ สีขำว ขอบสีแดง กว้ำง ๕ เซนติเมตร มีรูป
สีเ่ หลีย่ มผืนผ้ำสีดำ กว้ำง ๘ เซนติเมตร ยำว ๒๕ เซนติเมตร หัวท้ำยมน อยู่บนพืน้ สีขำว
ในแนวดิง่ พร้อมขำตัง้
(๒) เครื่องหมำยทำด้วยแผ่นโลหะรูปสำมเหลีย่ มด้ำนเท่ำ ยำวไม่ต่ ำกว่ำด้ำนละ
๔๕ เซนติเมตร ติดด้วยแถบสะท้อนแสง พื้นสีขำว ขอบสีแดง กว้ำง ๔ เซนติเมตร มีรูป
สีเ่ หลีย่ มผืนผ้ำสีดำ กว้ำง ๘ เซนติเมตร ยำว ๑๕ เซนติเมตร หัวท้ำยมน อยู่บนพืน้ สีขำว
ในแนวดิง่ พร้อมขำตัง้
(๓) สัญญำณเป็ นไฟสัญ ญำณกระพริบสีเหลือ งอำพันหรือสีขำวติดอยู่หน้ ำรถ
ทัง้ ด้ำนซ้ำยและด้ำนขวำ และไฟสัญญำณกระพริบสีแดงหรือสีเหลืองอำพันติดอยู่ทำ้ ยรถ
ทัง้ ด้ำนซ้ำยและด้ำนขวำ
ข้อ ๓ รถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสำร รถลำกจูง หรือรถพ่วง ให้ใช้เครื่องหมำย
ตำมข้อ ๒ (๑)
ข้อ ๔ รถยนตร์อ่นื นอกจำกทีร่ ะบุไว้ในข้อ ๓ ให้ใช้เครื่องหมำยตำมข้อ ๒ (๒)
ข้อ ๕ ในเขตกรุงเทพมหำนคร เขตเมืองพัท ยำ หรือ เขตเทศบำล ให้แสดง
๙๘

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๙๙/ตอนที่ ๙/ฉบับพิเศษ หน้ำ ๘/๒๕ มกรำคม ๒๕๒๕

๔๙๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

เครื่องหมำยตำมข้อ ๒ (๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณี โดยให้ฐำนของรูปสำมเหลีย่ มขนำนกับพืน้
ไว้ทงั ้ ด้ำนหน้ำและด้ำนหลังของรถหรือแสดงสัญญำณตำมข้อ ๒ (๓)
ข้อ ๖ นอกเขตตำมข้อ ๕ ให้ แ สดงเครื่อ งหมำยตำมข้อ ๒ (๑) หรือ (๒)
แล้วแต่กรณี โดยให้ฐำนของรูปสำมเหลีย่ มขนำนกับพื้น ไว้ทงั ้ ด้ำนหน้ำและด้ำนหลังของรถ
ห่ำงจำกรถไม่ต่ำกว่ำ ๕๐ เมตร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๒๕
พลเอก สิทธิ จิรโรจน์
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย

๔๙๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุ ผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่ องจำกกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ได้กำหนดลักษณะของเครื่องหมำยและเงื่อนไขในกำรแสดงเครื่องหมำยของรถในกรณีท่ี
จำเป็ นต้องจอดอยู่ในทำงเดินรถเนื่องจำกเครื่องยนตร์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้องไว้
ยังไม่เหมำะสมกับสภำพกำรจรำจร สมควรปรับปรุงให้เหมำะสมยิง่ ขึน้ จึงจำเป็ นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้

๕๐๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๔)
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒๙๙
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ และมำตรำ ๕๙ วรรคสี่ แห่งพระรำชบัญญัติ
จรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิม่ เติมโดยคณะรักษำควำมสงบเรียบร้อยแห่งชำติ
ฉบับที่ ๓๙ ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เจ้ำของรถหรือผูข้ บั ขีต่ อ้ งชำระค่ำใช้จำ่ ยในกรณีทเ่ี จ้ำพนักงำนจรำจรหรือ
พนักงำนเจ้ำหน้ำทีไ่ ด้เคลื่อนย้ำยรถของตนในอัตรำ ดังต่อไปนี้
(๑) รถบรรทุกตัง้ แต่ ๑๐ ล้อขึน้ ไป
คันละ
๑,๐๐๐ บำท
(๒) รถบรรทุก ๔ ล้อ และ ๖ ล้อ
คันละ
๗๐๐ บำท
(๓) รถอื่นนอกจำกทีร่ ะบุไว้ใน (๑) และ (๒)
คันละ
๕๐๐ บำท
ข้อ ๒ เจ้ำของรถหรือผู้ขบั ขี่ต้องชำระค่ำใช้จ่ำยในกรณี ท่เี จ้ำพนักงำนจรำจร
หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ใช้เครื่องมือบังคับรถของตนไม่ให้เคลื่อนย้ำยในอัตรำ คันละ
๕๐๐ บำท แต่ ถ้ำเจ้ำของหรือผู้ขบั ขีไ่ ด้ชำระค่ำใช้จ่ำยในกำรเคลื่อนย้ำยตำมข้อ ๑ แล้ว
ให้ได้รบั ยกเว้นไม่ต้องชำระค่ำใช้จ่ำยในกรณีทร่ี ถถูกใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ำย
ตำมควำมในข้อนี้อกี
ข้ อ ๓ เจ้ ำ ของรถหรือ ผู้ ข ับ ขี่ต้ อ งช ำระค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรดู แ ลรัก ษำรถที่
ถูกเคลื่อนย้ำยมำในระหว่ำงทีอ่ ยู่ในควำมครอบครองของเจ้ำพนักงำนจรำจรหรือพนักงำน
เจ้ำหน้ำทีใ่ นอัตรำ ดังต่อไปนี้
(๑) รถบรรทุกตัง้ แต่ ๑๐ ล้อขึน้ ไป
วันละ
๕๐๐ บำท
(๒) รถบรรทุก ๔ ล้อ และ ๖ ล้อ
วันละ
๓๐๐ บำท
๙๙

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๘/ตอนที่ ๘๒/หน้ำ ๒๐๖/๗ พฤษภำคม ๒๕๓๔

๕๐๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(๓) รถอื่นนอกจำกทีร่ ะบุไว้ใน (๑) และ (๒)
วันละ
๒๐๐ บำท
ข้อ ๔ กำรนับเวลำตำมข้อ ๓ ให้ถือว่ำยี่สบิ สี่ชวโมงเป็
ั่
นหนึ่งวัน เศษของวัน
ให้นบั เป็ นหนึ่งวัน
ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๓๔
พลเอก สุนทร คงสมพงษ์
ประธำนสภำรักษำควำมสงบเรียบร้อยแห่งชำติ
ปฏิบตั หิ น้ำทีน่ ำยกรัฐมนตรี
รักษำกำรรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย

๕๐๒

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒๑๐๐
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒
และมำตรำ ๑๒๒ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่ม เติมโดยพระรำชบัญ ญัติจรำจรทำงบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“หมวกนิรภัย” หมำยควำมว่ำ หมวกทีจ่ ดั ทำขึน้ โดยเฉพำะเพื่อป้ องกันอันตรำย
ในขณะขับขีแ่ ละโดยสำรรถจักรยำนยนต์
“หมวกนิรภัยแบบปิ ดเต็มหน้ำ” หมำยควำมว่ำ หมวกนิรภัยทีเ่ ปลือกหมวกเป็ น
รูปทรงกลมปิ ดด้ำนข้ำง ด้ำนหลัง ขำกรรไกร และคำง ในกรณีทม่ี บี งั ลม บังลมต้องทำจำก
วัสดุโปร่งใสและไม่มสี ี
“หมวกนิ รภัย แบบเต็ม ใบ” หมำยควำมว่ ำ หมวกนิ ร ภัย ที่เปลือ กหมวกเป็ น
รูปทรงกลม ปิ ดด้ำนข้ำงและด้ำนหลังเสมอแนวขำกรรไกรและต้นคอด้ำนหลัง ด้ำนหน้ำ
เปิ ดเหนือคิ้วลงมำตลอดถึงปลำยคำง ในกรณี ท่มี บี งั ลม บังลมต้องทำจำกวัสดุโปร่งใส
และไม่มสี ี
“หมวกนิรภัยแบบครึง่ ใบ” หมำยควำมว่ำ หมวกนิรภัยทีเ่ ปลือกหมวกเป็ นรูป
ครึง่ ทรงกลมปิ ดด้ำนข้ำงและด้ำนหลังเสมอระดับหู ในกรณีท่มี บี งั ลม บังลมต้องทำจำก
วัสดุโปร่งใสและไม่มสี ี
ข้อ ๒ หมวกนิรภัยให้ใช้ได้ ๓ แบบ คือ หมวกนิรภัยแบบปิ ดเต็มหน้ำ หมวกนิรภัย
แบบเต็มใบและหมวกนิรภัยแบบครึง่ ใบ
ในกรณีทไ่ี ด้มกี ำรกำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมสำหรับหมวกนิรภัย
แบบใดไว้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมแล้ว หมวกนิรภัยทีจ่ ะใช้
ต้องเป็ นไปตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม

๑๐๐

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๙/ตอนที่ ๙๖/หน้ำ ๑๓/๑๔ กันยำยน ๒๕๓๕

๕๐๓

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

ข้อ ๓ ในขณะขับขีห่ รือโดยสำรรถจักรยำนยนต์ ผูข้ บั ขีแ่ ละคนโดยสำรต้องสวม
หมวกนิรภัย โดยจะต้องรัดคำงด้วยสำยรัดคำงหรือ เข็มขัดรัดคำงให้แน่ นพอทีจ่ ะป้ องกัน
มิให้หมวกนิรภัยหลุดจำกศีรษะได้หำกเกิดอุบตั เิ หตุ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๓๕
พลตำรวจเอก เภำ สำรสิน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย

๕๐๔

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุ ผ ลในกำรประกำศใช้ก ฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็ น กำรสมควร
กำหนดให้ผูข้ บั ขีร่ ถจักรยำนยนต์และคนโดยสำรรถจักรยำนยนต์สวมหมวกในขณะขับขี่
และโดยสำรรถจักรยำนยนต์ และโดยที่ม ำตรำ ๑๒๒ วรรคสำม แห่ งพระรำชบัญ ญัติ
จรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้บญ
ั ญัตใิ ห้ลกั ษณะและวิธกี ำรใช้หมวกเพื่อป้ องกันอันตรำยเป็ นไปตำมที่
กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๕๐๕

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๗)
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒๑๐๑
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระรำชบั ญ ญั ติ จ รำจรทำงบก (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กำรทดสอบผู้ขบั ขี่ว่ ำเมำสุรำหรือ ไม่ ให้ต รวจวัด ปริม ำณแอลกอฮอล์
ในเลือดของผูข้ บั ขีโ่ ดยใช้วธิ กี ำรตำมลำดับ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจวัดลมหำยใจด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ ท่ใี ช้ในกำรตรวจหรือทดสอบ
ให้ ใ ช้ เ ครื่อ งตรวดวัด ระดั บ แอลกอฮอล์ ใ นเลื อ ด โดยวิ ธี เ ป่ ำ ลมหำยใจ (BREATH
ANALYZER TEST) และอ่ำนค่ำของแอลกอฮอล์ในเลือดเป็ นมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
วิธกี ำรตรวจหรือทดสอบ ให้ปฏิบตั ติ ำมวิธกี ำรตรวจสอบของเครื่องตรวจ
แต่ละชนิด
(๒) ตรวจวัดจำกปั สสำวะ
(๓) ตรวจวัดจำกเลือด
กำรตรวจวัด ตำม (๒) หรือ (๓) ให้ใช้ในกรณี ท่ีไม่ สำมำรถทดสอบตำม (๑)
ได้เท่ำนัน้
ข้อ ๒ กรณีทต่ี อ้ งทดสอบโดยวิธตี รวจวัดจำกเลือดตำมข้อ ๑ (๓) ให้สง่ ตัวผูข้ บั ขี่
ไปยังโรงพยำบำลที่ใกล้ท่สี ุด และทำกำรเจำะเลือดภำยใต้กำรกำกับดูแลของผู้ประกอบ
วิชำชีพเวชกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพเวชกรรม
ข้อ ๓ ถ้ำมีปริมำณแอลกอฮอล์ในเลือดดังต่อไปนี้ ให้ถอื ว่ำเมำสุรำ
(๑)๑๐๒ กรณีตรวจวัดจำกเลือด เกิน ๕๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เว้นแต่ผู้ขบั ขีใ่ น
กรณี ดังต่อไปนี้ มีปริมำณแอลกอฮอล์ในเลือด เกิน ๒๐ มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
(ก) ผูข้ บั ขีซ่ ง่ึ มีอำยุต่ำกว่ำยีส่ บิ ปี บริบรู ณ์
๑๐๑

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๑/ตอนที่ ๕๔ ก/หน้ำ ๕๖/๘ ธันวำคม ๒๕๓๗
ข้อ ๓ (๑) แก้ไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๐๒

๕๐๖

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

(ข) ผูข้ บั ขีซ่ ง่ึ ได้รบั ใบอนุญำตขับรถชัวครำวตำมกฎหมำยว่
่
ำด้วยรถยนต์
(ค) ผูข้ บั ขีซ่ ง่ึ มีใบอนุญำตขับขีส่ ำหรับรถประเภทอื่นทีใ่ ช้แทนกันไม่ได้
(ง) ผู้ขบั ขีซ่ ่งึ ไม่มีใบอนุ ญ ำตขับขี่ หรืออยู่ระหว่ำงถูกพักใช้หรือเพิกถอน
ใบอนุญำตขับขี่
(๒) กรณีตรวจวัดจำกลมหำยใจหรือปั สสำวะ ให้เทียบปริมำณแอลกอฮอล์โดย
ใช้ปริมำณแอลกอฮอล์ในเลือดเป็ นเกณฑ์มำตรฐำนดังนี้
(ก) กรณีตรวจวัดจำกลมหำยใจให้ใช้ค่ำสัมประสิทธิในกำรแปลงค่
ำเท่ำกับ
์
๒,๐๐๐
(ข) กรณีตรวจวัดจำกปั สสำวะ ให้ใช้ค่ำสัมประสิทธิในกำรแปลงค่
ำเท่ำกับ
์
เศษ ๑ ส่วน ๑.๓
ให้ใช้ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๓๗
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย

๕๐๗

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุ ผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจำกมำตรำ ๑๔๒
แห่งพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติ
จรำจรทำงบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้กำรทดสอบผู้ขบั ขีว่ ่ำเมำสุรำหรือไม่
ให้เป็ นไปตำมหลัก เกณฑ์ แ ละวิธีก ำรที่ก ำหนดในกฎกระทรวง จึง จ ำเป็ น ต้ อ งออก
กฎกระทรวงนี้
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก
พ.ศ. ๒๕๒๒๑๐๓
หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กำรขับรถในขณะ
เมำสุรำหรือของเมำอย่ำงอื่นเป็ น สำเหตุหลักประกำรหนึ่งที่ก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุทำงถนน
เนื่องจำกปริมำณแอลกอฮอล์ในเลือดมีผลทำให้ประสิทธิภำพในกำรควบคุมยำนพำหนะ
ลดลงอย่ำงมีนัยสำคัญ ซึง่ ผู้ขบั ขีท่ ่มี อี ำยุน้อยหรือมีป ระสบกำรณ์ในกำรขับขีไ่ ม่เพียงพอ
แม้จะมีปริมำณแอลกอฮอล์ในเลือดเพียงเล็กน้อยก็มผี ลทำให้ควำมสำมำรถในกำรควบคุม
ยำนพำหนะลดลงได้ สมควรกำหนดปริมำณแอลกอฮอล์ในเลือดให้เหมำะสำหรับผู้ขบั ขี่
ดังกล่ำว เพื่อเป็ นกำรป้ องกันอุบตั เิ หตุทำงถนนจำกผูข้ บั ขีย่ ำนพำหนะทีเ่ มำสุรำหรือของ
เมำอย่ำงอื่น จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๑๐๓

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔/ตอนที่ ๕๙ ก/หน้ำ ๑/๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๐

๕๐๘

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ำรทดสอบสภำพของรถ
ทีอ่ ำจทำให้เสือ่ มเสียสุขภำพอนำมัย
พ.ศ. ๒๕๔๖๑๐๔
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ และมำตรำ ๖ วรรคสำม แห่งพระรำชบัญญัติ
จรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็ นพระรำชบัญญัติทม่ี บี ทบัญญัตบิ ำงประกำรเกี่ยวกับ
กำรจำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคล ซึง่ มำตรำ ๒๙ ประกอบกับมำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๖
และมำตรำ ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัตใิ ห้กระทำได้โดยอำศัยอำนำจ
ตำมบทบัญ ญัติแห่งกฎหมำย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ สภำพของรถที่อำจทำให้เสื่อมเสียสุขภำพอนำมัยแก่ผู้ใช้ คนโดยสำร
หรือประชำชน ได้แก่ รถทีก่ ่อให้เกิดมลพิษเกินกว่ำค่ำมำตรฐำนกำรควบคุมมลพิษจำก
ยำนพำหนะตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม เกีย่ วกับมำตรฐำน
กำรควบคุมมลพิษจำกยำนพำหนะ ซึ่งออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมและรักษำ
คุณภำพสิง่ แวดล้อมแห่งชำติ
ข้อ ๒ วิธกี ำรทดสอบสภำพของรถตำมข้อ ๑ ให้เป็ นไปตำมประกำศกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อม เกี่ยวกับมำตรฐำนกำรควบคุมมลพิษจำกยำนพำหนะ
ซึง่ ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิง่ แวดล้อมแห่งชำติ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๔๖
วันมูหะมัดนอร์ มะทำ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย

๑๐๔

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๔๒ ก/หน้ำ ๑/๑๖ พฤษภำคม ๒๕๔๖

๕๐๙

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีต่ ำมกฎหมำยว่ำด้วย
จรำจรทำงบกได้บญ
ั ญัตใิ ห้มกี ำรออกกฎกระทรวงกำหนดสภำพของรถและวิธกี ำรทดสอบ
สภำพของรถทีอ่ ำจทำให้เสือ่ มเสีย สุขภำพอนำมัยแก่ผใู้ ช้ คนโดยสำร หรือประชำชน และ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิง่ แวดล้อมแห่งชำติได้กำหนดค่ำมำตรฐำน
และวิธีกำรตรวจวัด มลพิษ จำกยำนพำหนะไว้แล้ว สมควรกำหนดให้สภำพของรถและ
วิธีก ำรทดสอบสภำพของรถที่อำจท ำให้เสื่อมเสียสุขภำพอนำมัยตำมกฎหมำยว่ำ ด้ว ย
จรำจรทำงบกเป็ นไปตำมหลัก เกณฑ์ท่อี อกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมและรักษำ
คุณภำพสิง่ แวดล้อมแห่งชำติเพื่อให้มมี ำตรฐำนเดียวกัน จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๕๑๐

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ำรตรวจสอบผูข้ บั ขี่
ซึง่ ได้เสพยำเสพติดให้โทษในประเภท ๑ เฉพำะแอมเฟตำมีนหรือเมทแอมเฟตำมีน
พ.ศ. ๒๕๔๘๑๐๕
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒
และมำตรำ ๔๓ ทวิ วรรคสี่ แห่งพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติม
โดยพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็ นพระรำชบัญญัติท่มี ี
บทบัญ ญัติบ ำงประกำรเกี่ยวกับกำรจำกัด สิทธิและเสรีภ ำพของบุ คคล ซึ่งมำตรำ ๒๙
ประกอบกับมำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๖ และมำตรำ ๔๘ ของรัฐธรรมนู ญแห่งรำชอำณำจักรไทย
บัญ ญั ติให้ก ระท ำได้โดยอำศัย อ ำนำจตำมบทบัญ ญัติแ ห่ งกฎหมำย รัฐมนตรีว่ ำกำร
กระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้เจ้ำ พนั ก งำนจรำจร พนั ก งำนสอบสวน พนั ก งำนเจ้ำหน้ ำ ที่ หรือ
ผูต้ รวจกำร จัดให้มกี ำรตรวจสอบผูข้ บั ขีร่ ถบำงประเภทตำมทีผ่ บู้ ญ
ั ชำกำรตำรวจแห่งชำติ
ประกำศกำหนดในรำชกิจจำนุ เบกษำว่ำได้เสพยำเสพติดให้โทษในประเภท ๑ เฉพำะ
แอมเฟตำมีนหรือเมทแอมเฟตำมีนหรือไม่ โดยตรวจจำกปั สสำวะของผูข้ บั ขีด่ ้วยวิธกี ำร
ตำมลำดับ ดังต่อไปนี้
(๑) กำรตรวจสอบเบือ้ งต้น ให้ใช้วธิ กี ำรทดสอบปฏิกริ ยิ ำกำรเกิดสี (Color Test)
หรือ กำรทดสอบปฏิกิริย ำภู มิคุ้ม กัน วิท ยำ (Immunoassays) โดยปฏิบ ัติต ำมขัน้ ตอน
ในข้อ ๒ และข้อ ๓
(๒) กำรตรวจยืนยันผล ให้ใช้วธิ กี ำรตรวจสำรเสพติดโดยแยกสำรผสมออกจำกกัน
(Chromatography) เพื่อยืนยันผลกำรตรวจพิสจู น์ตำม (๑)
เพื่อให้กำรทดสอบตำม (๑) เป็ นไปโดยถูกต้องและเหมำะสมตำมหลักวิชำกำรแพทย์
ยิง่ ขึน้ ให้ผู้มคี วำมรูค้ วำมชำนำญจำกหน่ วยงำนหนึ่งหน่ วยงำนใดตำมที่ระบุไว้ในข้อ ๔
ปฏิบตั หิ น้ำทีร่ ่วมกับเจ้ำพนักงำนจรำจร พนักงำนสอบสวน พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือผูต้ รวจกำร
ด้วยทุกครัง้
ในกรณี จ ำเป็ น เร่งด่ วนซึ่งมีเหตุ อ ันควรที่ไม่ อำจรอบุ คคลตำมข้อ ๔ เข้ำร่ว ม
ปฏิบตั ิหน้ำที่ได้ เจ้ำพนักงำนจรำจร พนักงำนสอบสวน พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือผูต้ รวจกำร
๑๐๕

รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๒/ตอนที่ ๙๒ ก/หน้ำ ๑/๑๐ ตุลำคม ๒๕๔๘

๕๑๑

สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

ถนน

จะดำเนิ น กำรตำม (๑) โดยไม่ ร อบุ ค คลดังกล่ ำ วก็ได้ แต่ ต้ อ งบัน ทึก เหตุ ท่ี ไม่ อ ำจรอ
บุคคลดังกล่ำวไว้ดว้ ย
ข้อ ๒ วิธีก ำรทดสอบปฏิ กิ ริย ำกำรเกิ ด สี (Color Test) หรือ กำรทดสอบ
ปฏิกริ ยิ ำภูมคิ มุ้ กันวิทยำ (Immunoassays) เพื่อตรวจคัดกรองปริมำณสำรเสพติด ซึง่ เป็ น
กำรทดสอบหรือกำรตรวจสอบตำมข้อ ๑ ให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
(๑) อุ ป กรณ์ สำหรับ เก็บ ปั สสำวะให้ใช้ ข วดแก้ว หรือ ขวดพลำสติกปำกกว้ำ ง
พร้อมฝำปิ ดขนำดบรรจุขวดประมำณ ๖๐ มิลลิลติ ร โดยขวดทีน่ ำมำใช้ต้องสะอำด แห้ง
และมีฉลำกและกระดำษกำว เพื่อใช้สำหรับปิ ดผนึกขวดเก็บปั สสำวะด้วย
(๒) วิธกี ำรในกำรเก็บปั สสำวะให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
(ก) จัดให้มีกำรควบคุ มกำรถ่ำยปั สสำวะของผู้รบั กำรตรวจทุกครัง้ ทัง้ นี้
เพื่อป้ องกันมิให้มกี ำรกระทำใด ๆ ทีท่ ำให้ปัสสำวะนัน้ เกิดกำรเจือจำงหรือสับเปลีย่ นตัวอย่ำง
(ข) บันทึกหมำยเลขประจำขวด ชื่อ นำมสกุล อำยุ ทีอ่ ยู่ของผูร้ บั กำรตรวจ
และวัน เวลำ ทีท่ ำกำรเก็บปั สสำวะบนฉลำกปิ ดขวดเก็บปั สสำวะ
(ค) มอบขวดให้ แ ก่ ผู้ ร ับ กำรตรวจน ำไปถ่ ำ ยปั ส สำวะจ ำนวนประมำณ
๓๐ มิลลิลติ ร หรือครึ่งขวด และให้ผรู้ บั กำรตรวจลงลำยมือชื่อกำกับบนฉลำกปิ ดขวดเก็บ
ปั สสำวะ
(๓) กำรทดสอบปฏิกิริย ำกำรเกิด สี (Color Test) หรือ กำรทดสอบปฏิกิริย ำ
ภู มิคุ้ม กัน วิท ยำ (Immunoassays) ตำมข้อ ๑ (๑) ให้ถือปฏิบ ัติต ำมค ำแนะน ำในคู่มือ
วิธกี ำรตรวจสอบของเครื่องมือแต่ละชนิด
ข้อ ๓ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ทำกำรทดสอบตำมข้อ ๑ (๑) จะต้องเป็ นผู้มคี วำมรู้
ควำมชำนำญหรือผ่ำนกำรอบรมในเรื่องกำรตรวจหรือทดสอบสำรเสพติดจำกหน่ วยงำน
ในข้อ ๔ มำแล้ว
เมื่อ ปรำกฏผลกำรทดสอบในเบื้อ งต้ น ตำมข้อ ๑ (๑) ว่ ำ อำจมีส ำรเสพติ ด
ให้เจ้ำหน้ำทีข่ องรัฐผูท้ ำกำรทดสอบปิ ดขวดเก็บปั สสำวะทีเ่ หลือของผูร้ บั กำรตรวจให้สนิท
พร้อมทัง้ ผนึกทับปำกขวดด้วยแถบกำวโดยมีลำยมือชื่อของเจ้ำหน้ ำที่ของรัฐผู้ทำกำร
ทดสอบและผูร้ บั กำรตรวจกำกับไว้ แล้วให้รบี จัดส่งขวดเก็บปั สสำวะดังกล่ ำวในสภำพ
แช่เย็น ไปยังหน่ ว ยงำนใดหน่ วยงำนหนึ่ งตำมข้อ ๔ โดยเร็ว เพื่อตรวจยืน ยัน ผลและ
ควำมถูกต้องโดยใช้วธิ กี ำรตำมข้อ ๑ (๒)
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ข้อ ๔ ให้หน่ วยงำนใดหน่ วยงำนหนึ่งดังต่อไปนี้ มีอำนำจตรวจยืนยันผลและ
ควำมถูกต้องว่ำตัวอย่ำงปั สสำวะของผูข้ บั ขีม่ ยี ำเสพติดให้โทษตำมข้อ ๑ (๒) หรือไม่
(๑) สถำบันนิตเิ วชวิทยำ กองพิสจู น์หลักฐำน หรือกองกำกับกำรวิทยำกำรเขต
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
(๒) สำนักงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
(๓) โรงพยำบำลของรัฐ หรือสำนักยำและวัต ถุ เสพติดหรือศูนย์วิทยำศำสตร์
กำรแพทย์ของกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข
(๔) หน่ วยงำนอื่นของรัฐหรือสถำบันอื่นที่รฐั มนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
ประกำศกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ ทัง้ นี้ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรป้ องกัน
และปรำบปรำมยำเสพติด
ข้อ ๕ ถ้ำผลกำรตรวจสอบตำมข้อ ๑ (๑) ปรำกฏว่ำมีปริมำณของสำรเสพติด
ตัง้ แต่ ๑ ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ รขึน้ ไป และผลกำรตรวจยืนยันตำมข้อ ๑ (๒) ปรำกฏว่ำ
มีชนิดของสำรเสพติดตำมข้อ ๑ ในปั สสำวะของผูร้ บั กำรตรวจ ให้ถอื ว่ำผูร้ บั กำรตรวจ
เป็ นผูเ้ สพยำเสพติดให้โทษดังกล่ำว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๔๘
พลอำกำศเอก คงศักดิ ์ วันทนำ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
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หมำยเหตุ :- เหตุ ผ ลในกำรประกำศใช้ก ฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็ น กำรสมควร
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ำรตรวจสอบผูข้ บั ขีว่ ่ำได้เสพยำเสพติดให้โทษในประเภท ๑
เฉพำะแอมเฟตำมีนหรือเมทแอมเฟตำมีนหรือไม่ และโดยทีม่ ำตรำ ๔๓ ทวิ วรรคสี่ แห่ง
พระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตจิ รำจร
ทำงบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้กำรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ำรตรวจสอบ
ในเรื่องดังกล่ำวต้องกำหนดโดยกฎกระทรวง จึงจำเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี้

๕๑๔

