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เล่ม ๕๖ 

กำรขนส่งทำงบก 
 
 

 

 

THAI  LAW 

กฎหมำยไทย 



 

 (ก) 

สารบญักฎหมาย 

 
 หน้า 

ขนส่งและคมนาคม  
ค ำอธบิำย ..............................................................................................  ๑ 

(๑) การขนส่งทางบก  
ถนน  

พระรำชบญัญตัทิำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ..................................................  ๓๕ 
กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตำมควำมในประกำศของ
คณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๙๕ ลงวนัที ่๒๘ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ ......  ๖๖ 
กฎกระทรวง ฉบบัที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิ
ทำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ...................................................................  ๘๕ 
กฎกระทรวง ฉบบัที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิ
ทำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ...................................................................  ๘๘ 
กฎกระทรวงก ำหนดประเภท ชนิด หรอืลกัษณะของอำคำรที่ต้อง
ไดร้บัอนุญำตก่อนกำรสรำ้งหรอืดดัแปลงต่อเตมิภำยในระยะไม่เกนิ
สบิหำ้เมตรจำกเขตทำงหลวง พ.ศ. ๒๕๕๐ ......................................  ๙๑ 
ประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรื่อง ห้ำมใชย้ำนพำหนะที่มี
น ้ำหนัก น ้ำหนักบรรทุก หรอืน ้ำหนักลงเพลำเกนิกว่ำที่ได้ก ำหนด 
หรอืโดยทีย่ำนพำหนะนัน้อำจท ำใหท้ำงหลวงเสยีหำย เดนิบนทำงหลวง
ชนบท ในเขตควำมรบัผดิชอบของกรมทำงหลวงชนบท ...................  ๙๔ 
ประกำศกรมทำงหลวงชนบท เรื่อง มำตรฐำนและลกัษณะของทำงหลวง
และงำนทำง รวมทัง้ก ำหนดเขตทำงหลวง ทีจ่อดรถ ระยะแนวตน้ไม ้
และเสำพำดสำยเกีย่วกบัทำงหลวงชนบท พ.ศ. ๒๕๔๙ ...................  ๑๐๔ 
ประกำศกรมทำงหลวงชนบท เรื่อง มำตรฐำนและลักษณะของ 
ทำงหลวง รวมทัง้ก ำหนดเขตทำงหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวต้นไม ้
และเสำพำดสำยเกีย่วกบัทำงหลวงทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๐ ..................  ๑๐๙ 
ประกำศผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรื่อง กำรขออนุญำตกระท ำ
กำรใด ๆ ในเขตทำงหลวงชนบท พ.ศ. ๒๕๕๓ ................................  ๑๒๐ 
  
  

  



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สำรบญักฎหมำย 
 

 

 (ข) 

 หน้า 
  
ประกำศผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงพิเศษ  ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวง
แผ่นดนิและผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงสมัปทำน เรื่อง หำ้มใชย้ำนพำหนะที่
มนี ้ำหนัก น ้ำหนักบรรทุก หรอืน ้ำหนักลงเพลำเกนิกว่ำทีไ่ดก้ ำหนด
หรอืโดยที่ยำนพำหนะนัน้อำจท ำให้ทำงหลวงเสยีหำยเดนิบนทำง
หลวงพเิศษ ทำงหลวงแผ่นดนิและทำงหลวงสมัปทำน .....................  ๑๔๓ 
ประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรื่อง ห้ำมใชย้ำนพำหนะที่มี
น ้ำหนกั น ้ำหนักบรรทุก หรอืน ้ำหนกัลงเพลำเกนิกว่ำทีไ่ดก้ ำหนด หรอื
โดยทีย่ำนพำหนะนัน้อำจท ำใหท้ำงหลวงเสยีหำย เดนิบนทำงหลวง
ชนบทในเขตควำมรบัผดิชอบของกรมทำงหลวงชนบท (ฉบบัที ่๙) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ...................................................................................  ๑๕๘ 

พระรำชบญัญตัทิำงหลวงสมัปทำน พ.ศ. ๒๕๔๒  ...................................  ๑๖๘ 
พระรำชบญัญตักิำรทำงพเิศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ...................  ๑๗๙ 

ประกำศกระทรวงคมนำคม เรื่อง ป้ำยหรอืสิง่ที่สร้ำงขึน้ส ำหรบัติด
หรอืตัง้ป้ำยในลกัษณะที่อำจก่อให้เกดิควำมไม่ปลอดภัยแก่ทำงพเิศษ
หรอืกำรจรำจรในทำงพเิศษ พ.ศ. ๒๕๕๑ ........................................  ๒๐๐ 
ระเบยีบเกีย่วกบักำรจรำจรในทำงพเิศษ พ.ศ. ๒๕๕๕ ......................  ๒๐๒ 
ขอ้บงัคบัเจำ้พนักงำนจรำจรในทำงพเิศษ เรื่อง กำรห้ำมรถบรรทุก
น ้ำมนัตัง้แต่ ๖ ลอ้ขึน้ไป และรถพ่วงเดนิในทำงพเิศษเฉลมิมหำนคร 

ทำงพเิศษศรรีชั ทำงพเิศษฉลองรชั และทำงพเิศษศรรีชั – วงแหวนรอบ
นอกกรุงเทพมหำนคร ระหว่ำงเวลำทีก่ ำหนด พ.ศ. ๒๕๕๙ ..............  ๒๐๘ 
ขอ้บงัคบัเจำ้พนักงำนจรำจรในทำงพเิศษ เรื่อง กำรห้ำมรถบรรทุก 
๖ ล้อ รถบรรทุกตัง้แต่ ๑๐ ล้อขึ้นไป และรถพ่วงเดินในทำงพิเศษ
เฉลมิมหำนคร ทำงพเิศษศรรีชั ทำงพิเศษฉลองรชั ทำงพเิศษอุดร
รถัยำ และทำงพิเศษศรรีชั – วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหำนคร 
ระหว่ำงเวลำทีก่ ำหนด พ.ศ. ๒๕๕๙ ................................................  ๒๑๐ 
ขอ้บงัคบัเจำ้พนักงำนจรำจรในทำงพเิศษ เรื่อง กำรห้ำมรถบรรทุก
วตัถุอนัตรำยเดนิในทำงพเิศษ พ.ศ. ๒๕๕๙ .....................................  ๒๑๒ 
ข้อบังคบัเจ้ำพนักงำนจรำจรในทำงพิเศษ เรื่อง กำรห้ำมรถยนต์
บรรทุกส่วนบุคคล ทีม่นี ้ำหนักรถรวมน ้ำหนักบรรทุกเกนิกว่ำทีก่ ำหนด 
เดนิในทำงพเิศษ พ.ศ. ๒๕๕๖ ........................................................  ๒๑๗ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สำรบญักฎหมำย 
 

 

 (ค) 

 หน้า 
  
ประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๔๔ .......................................................  ๒๑๘ 
พระรำชบญัญตัริถยนต ์พ.ศ. ๒๕๒๒ .....................................................  ๒๒๐ 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิ
รถยนตร ์พ.ศ. ๒๕๒๒ ....................................................................  ๒๘๑ 
กฎกระทรวง ฉบบัที ่๖ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิ
รถยนตร ์พ.ศ. ๒๕๒๒ ....................................................................  ๒๘๔ 
กฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิ
รถยนตร ์พ.ศ. ๒๕๒๒ ....................................................................  ๒๙๒ 
กฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิ
รถยนตร ์พ.ศ. ๒๕๒๒ ....................................................................  ๒๙๔ 
กฎกระทรวง ฉบบัที ่๓๖ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิ
รถยนตร ์พ.ศ. ๒๕๒๒ ....................................................................  ๒๙๗ 
กฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์  
พ.ศ. ๒๕๔๖ ...................................................................................  ๒๙๙ 
กฎกระทรวงก ำหนดหมำยเลขทะเบยีนซึ่งเป็นที่ต้องกำรหรอืเป็นที่
นิยมเพื่อน ำออกเปิดประมลูเป็นกำรทัว่ไป พ.ศ. ๒๕๔๖ ...................  ๓๐๖ 
กฎกระทรวงก ำหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงื่อนไขกำรด ำรงต ำแหน่ง
และกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรกำรบริหำรกองทุนและกำรใช้จ่ำย
เงนิกองทุนเพื่อควำมปลอดภยัในกำรใชร้ถใชถ้นน พ.ศ. ๒๕๔๗ ......  ๓๑๐ 
กฎกระทรวงก ำหนดขนำดควำมจุของกระบอกสูบของรถจกัรยำนยนต์
ส ำหรับผู้ขอใบอนุญำตขับรถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคลชัว่ครำว  
พ.ศ. ๒๕๔๘ ................................................................................................  ๓๑๘ 
กฎกระทรวงก ำหนดลักษณะ ขนำด หรือก ำลังของเครื่องยนต์  
และของรถทีจ่ะรบัจดทะเบยีนเป็นรถประเภทต่ำง ๆ พ.ศ. ๒๕๔๘ ....  ๓๒๐ 
กฎกระทรวงก ำหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงื่อนไขในกำรขอและ
กำรออกใบอนุญำตขบัรถและกำรขอต่ออำยุและกำรอนุญำตให้ 
ต่ออำยุใบอนุญำตขบัรถ พ.ศ. ๒๕๔๘ .....................................................  ๓๒๗ 
กฎกระทรวงก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรส ำหรับ
รถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ ...........................................  ๓๓๓ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สำรบญักฎหมำย 
 

 

 (ง) 

 หน้า 
  
กฎกระทรวงก ำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊ำซ
ธรรมชำตอิดัเป็นเชือ้เพลงิ พ.ศ. ๒๕๕๐ ...........................................  ๓๓๕ 
กฎกระทรวงว่ำดว้ยรถยนต์รบัจำ้งบรรทุกคนโดยสำรไม่เกนิเจ็ดคน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ...................................................................................  ๓๔๐ 
กฎกระทรวงก ำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊ำซ
ปิโตรเลยีมเหลวเป็นเชือ้เพลงิ พ.ศ. ๒๕๕๑ .....................................  ๓๔๘ 
กฎกระทรวงก ำหนดสว่นควบและเครื่องอุปกรณ์ส ำหรบัรถ พ.ศ. ๒๕๕๑  ๓๕๓ 
กฎก ระท รว งก ำห น ดห ลัก เกณ ฑ์ ก ำ ร เพิ ก ถ อนท ะ เบี ย น
รถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๖๐ ...........................................  ๓๖๒ 
กฎกระทรวงก ำหนดขนำด ลกัษณะ และสขีองแผ่นป้ำยทะเบยีนรถ 
และกำรแสดงแผ่นป้ำยทะเบียนรถและเครื่องหมำยแสดงกำรเสยี
ภำษปีระจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๔..............................................................  ๓๖๗ 
กฎกระทรวงกำรขอรบัใบอนุญำต กำรออกใบอนุญำต และกำรต่อ
อำยุใบอนุญำตประกอบกำรรบัจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรแบบพิเศษ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ...................................................................................  ๓๗๕ 
กฎกระทรวง ว่ำดว้ยหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงื่อนไขกำรแจง้ไม่ใชร้ถ 
พ.ศ. ๒๕๕๔...................................................................................  ๓๘๕ 
กฎกระทรวงก ำหนดควำมปลอดภยัในกำรรบัจำ้งบรรทุกคนโดยสำร 

พ.ศ. ๒๕๕๕ ...................................................................................  ๓๘๘ 
กฎกระทรวงก ำหนดเครื่องแต่งกำย เครื่องหมำย ประวตัิคนขบัรถ 
บตัรประจ ำตวัคนขบัรถและกำรแสดงบตัรประจ ำตัวคนขบัรถยนต์
สำธำรณ ะ รถยนต์ บ ริก ำรธุ รกิจ  รถยนต์ บ ริก ำรทัศน ำจร  
และรถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๕๕ ....................................  ๓๙๒ 
กฎกระทรวงงดรบัจดทะเบยีนรถทีป่ระกอบจำกชิน้ส่วนของรถที่ใช้
แลว้ทีน่ ำเขำ้มำจำกต่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ ..................................  ๓๙๖ 
กฎกระทรวง ว่ำดว้ยคณะกรรมกำรประจ ำจงัหวดัและเงื่อนไขกำรขอ
จดทะเบยีนรถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ .........................  ๓๙๙ 

พระรำชบญัญตัริถยนตรท์หำร พุทธศกัรำช ๒๔๗๖ ................................  ๔๐๓ 
กฎกระทรวง ฉบับที่  ๕  (พ .ศ . ๒๕๐๒ ) ออกตำมควำม ใน
พระรำชบญัญตัริถยนตรท์หำร พุทธศกัรำช ๒๔๗๖ .........................  ๔๐๖ 

พระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒  ๔๑๑ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ สำรบญักฎหมำย 
 

 

 (จ) 

 หน้า 
กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
จรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ............................................................  ๔๗๖ 
กฎกระทรวง ฉบับที่  ๒  (พ .ศ . ๒๕๒๒ ) ออกตำมควำมใน
พระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ .....................................  ๔๗๘ 
กฎกระทรวง ฉบับที่  ๓  (พ .ศ . ๒๕๒๒ ) ออกตำมควำมใน
พระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ .....................................  ๔๘๔ 
กฎกระทรวง ฉบับที่  ๔  (พ .ศ . ๒๕๒๒) ออกตำมควำมใน
พระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ .....................................  ๔๘๗ 
กฎกระทรวง ฉบับที่  ๖  (พ .ศ . ๒๕๒๒ ) ออกตำมควำม ใน
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 ๑ 

ค าอธิบายกฎหมายวา่ด้วยการขนส่ง 

 

กำรคมนำคมเป็นเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรใชช้วีติประจ ำวนัของมนุษย์มำตัง้แต่อดตี 
เนื่ องจำกโดยพื้นฐำนแล้วมนุษย์เป็นสัตว์สังคม จึงต้องมีกำรเดินทำงไปมำหำสู่ 
หรอืตดิต่อสือ่สำรระหว่ำงกนั และเมื่อมนุษยร์วมตวัเป็นสงัคมประเทศ ควำมจ ำเป็นในกำร
ไปมำหำสู่หรอืติดต่อสื่อสำรย่อมมำกขึน้ตำมล ำดบั มนุษย์จงึได้คดิค้นและพฒันำระบบ
คมนำคมเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรดงักล่ำว โดยพฒันำพำหนะขนสง่ในรูปแบบต่ำง ๆ 
เพื่อทดแทนกำรใชแ้รงงำนคนหรอืสตัว ์ รวมทัง้ไดบุ้กเบกิเสน้ทำงกำรขนสง่รปูแบบอื่น ๆ 
เพิม่ขึน้ ทัง้ทำงบก ทำงน ้ำ และทำงอำกำศ ตลอดจนพฒันำระบบกำรสื่อสำรใหม้คีวำมชดัเจน
และรวดเรว็ยิ่งขึ้นด้วยกำรใช้สญัญำณไฟฟ้ำหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ เช่น กำรคิดค้น 
โทรเลขไฟฟ้ำ หรอืโทรศพัท ์เป็นตน้  

จะเหน็ไดว้่ำกำรคมนำคม อำจแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได ้๒ รปูแบบ คอื 

(๑) กำรขนส่ง (transportation) หมำยถึง กำรท ำให้สิ่ง ๆ หนึ่งเคลื่อนที่จำก
สถำนทีห่นึ่งไปยงัอกีสถำนทีห่นึ่ง โดยกำรขนส่งดงักล่ำวอำจเกดิขึน้ในรูปแบบอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใด คอื กำรขนสง่บุคคลและกำรขนสง่สิง่ของ 

(๒) โทรคมนำคม (telecommunication) หมำยถึง กำรติดต่อสื่อสำรทำงไกล
โดยอำศยัสื่อกลำง ไม่ว่ำส่งในรูปกระแสไฟฟ้ำผ่ำนทำงสำยทองแดง หรอืใยแก้วน ำแสง 
หรอืคลื่นวทิยุผ่ำนทำงอำกำศ เป็นตน้ 

อย่ำงไรกต็ำม ค ำอธบิำยนี้จะมุ่งเน้นอธบิำยเฉพำะในเรื่องของกำรขนสง่เท่ำนัน้ 

 

๑. ความส าคญัของการขนส่ง 

กำรขนสง่มคีวำมส ำคญัต่อกำรด ำเนินชวีติของมนุษย ์เนื่องจำกมนุษยจ์ะตอ้งบรโิภค
อำหำร สนิคำ้ หรอืบรกิำรทีจ่ ำเป็น และกำรจะไดม้ำซึง่สิง่เหล่ำนัน้ตอ้งมกีำรขนส่งเกดิขึน้
ไม่ว่ำทำงหนึ่งทำงใด กำรขนส่งในยุคแรกจงึเป็นกำรเดนิทำงของมนุษยห์รอืที่เรยีกในสมยันี้
ว่ำ “กำรขนส่งผู้โดยสำร (passenger transportation)” เสยีเป็นส่วนใหญ่ เพรำะมนุษย์เป็น
ฝ่ำยเคลื่อนตวัเองเขำ้หำสนิคำ้ กล่ำวคอืทรพัยำกรทีส่มบรูณ์และสภำพอำกำศทีเ่หมำะสม  
แต่เมื่อเวลำผ่ำนไป ลกัษณะกำรขนส่งเริม่เปลี่ยนจำกกำรเคลื่อนที่ของมนุษย์ไปเป็นกำร
เคลื่อนทีข่องทรพัยำกรหรอืทีเ่รยีกในสมยันี้ว่ำ “กำรขนสง่สนิคำ้ (freight transportation)” 
จนปัจจุบนัทุกคนย่อมคำดหวงัให้สนิค้ำหรอืบรกิำรเคลื่อนที่มำยงัตนเองโดยกำรขนส่ง
รูปแบบหนึ่งรูปแบบใด ซึ่งประเภทของกำรขนส่งนี้อำจแบ่งออกได้เป็นสำมกลุ่มใหญ่ 
ไดแ้ก่ 

(๑) กำรขนสง่ทำงบก (land transportation) 
(๒) กำรขนสง่ทำงน ้ำ (water transportation) 
(๓) กำรขนสง่ทำงอำกำศ (air transportation) 
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 ๒ 

โดยกำรขนส่งแต่ละรปูแบบจะมเีงื่อนไขและลกัษณะในทำงเทคนิค กำรใชง้ำน และ
กำรพำณิชย์เป็นกำรเฉพำะตัว รวมทัง้จะถูกประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ขนส่งผู้โดยสำรและสนิคำ้ที่แตกต่ำงกนัไป โดยควำมส ำคญัของกำรขนส่งอำจพจิำรณำ 
ในเชงิแง่มุมไดห้ลำยประกำร ดงันี้ 

๑.๑ ในมุมของเศรษฐกจิ กำรขนสง่เป็นปัจจยัทำงเศรษฐกจิในกระบวนกำรผลติ
สินค้ำและบริกำร กำรขนส่งช่วย เพิ่มมูลค่ำให้แก่สินค้ำหรือบริกำร ทัง้ในแง่ของ 
“อรรถประโยชน์เชงิสถำนที ่(place utility)” และ “อรรถประโยชน์เชงิเวลำ (time utility)”  

อรรถประโยชน์เชงิสถำนที่ คอื มูลค่ำที่เพิม่ขึน้อนัเนื่องมำจำกกำรเคลื่อนย้ำย 
สิง่ ๆ หนึ่งจำกแหล่งก ำเนิดไปยงัสถำนที่อื่นซึ่งสิ่ง ๆ นัน้จะมีมูลค่ำมำกกว่ำ เช่น ขี้เลื่อย 
ในโรงเลื่อยทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิประโยชน์ใดแก่โรงเลื่อย แต่หำกมกีำรเคลื่อนยำ้ยไปยงัสถำนทีอ่ื่น
ทีส่ำมำรถใชป้ระโยชน์จำกขีเ้ลื่อยได ้เช่น น ำไปท ำเป็นธูปหอม กถ็อืว่ำกำรขนส่งขีเ้ลื่อย
ดงักล่ำวก่อใหเ้กดิอรรถประโยชน์เชงิสถำนทีข่ ึน้มำแลว้  

อรรถประโยชน์เชงิเวลำ คอื มูลค่ำที่เพิม่ขึน้อนัเนื่องมำจำกควำมต้องกำรสนิค้ำ
หรือบริกำร (demand) ซึ่งบำงอย่ำงอำจเกิดขึ้นในช่วงเวลำหนึ่งเท่ำนัน้ (หรอือำจมีควำม
ต้องกำรมำกเป็นพิเศษในช่วงเวลำหนึ่ง) กำรขนส่งสนิค้ำหรอืบรกิำรให้สอดคล้องกับ
ควำมตอ้งกำรดงักล่ำวจงึก่อใหเ้กดิมลูค่ำทีเ่พิม่ขึน้ 

นอกจำกนี้ กำรขนส่งยงัช่วยลดต้นทุนกำรผลติ ดว้ยกำรมสี่วนในกำรสรำ้งสิง่ที่
เรียกว่ำ “ควำมช ำนำญพิ เศษ  (specialization)” ให้ เกิดขึ้น ในกระบวนกำรผลิต  
ควำมช ำนำญพเิศษหมำยถงึ กำรใหท้รพัยำกรมนุษยห์รอืทรพัยำกรกำรผลติอื่น ๆ ท ำหน้ำที่
ทีเ่หมำะสมแก่ทรพัยำกรเหล่ำนัน้มำกทีส่ดุ ตวัอย่ำงเช่น บุคคลใดทีม่คีวำมสำมำรถในกำร
ท ำกสกิรรม สงัคมกค็วรใหเ้ขำไดท้ ำอำชพีกสกิร หรอืพืน้ทีใ่ดทีเ่หมำะสมแก่กำรปลูกขำ้ว 
กค็วรมกีำรปลูกขำ้วในพื้นทีน่ัน้ ๆ กำรใชท้รพัยำกรให้เกดิควำมคุม้ค่ำอย่ำงเตม็ที่นัน้จะ
ท ำใหก้ำรผลติใช้ทรพัยำกรลดลงแต่ไดผ้ลตอบแทนดงัเดมิ ต้นทุนกำรผลติที่ลดลงอนัเกดิ
จำกควำมช ำนำญพิเศษอำจเกิดได้ทัง้โดยกำรผลิตจ ำนวนมำกในแหล่งผลิตเดียวกัน 
(production economy หรือ large-scale production) หรือควำมช ำนำญพิเศษเชิงภูมิศำสตร ์
(geographic specialization) กำรผลิตจ ำนวนมำกในแหล่งเดียวกันจะส่งผลให้ต้นทุน 
กำรผลติลดลงจำกหลำยปัจจยั เช่น เกดิกำรกระจำยต้นทุนค่ำติดตัง้เครื่องจกัร (setup cost) 
สำมำรถใชเ้ครื่องมอืทีม่รีำคำแพงร่วมกนัได ้หรอืกำรผลติบำงขัน้ตอนสำมำรถท ำร่วมกนั
ได ้และยิง่มกีำรผลติมำกขึน้ต้นทุนต่อชิน้กจ็ะน้อยลงตำมล ำดบั ในขณะที่ควำมช ำนำญ
พเิศษเชงิภูมศิำสตรน์ัน้เกดิจำกกำรทีท่อ้งถิ่นหรอืพื้นที่แห่งหนึ่งมคีวำมได้เปรยีบในกำร
ผลติเหนือกว่ำพื้นที่อื่น ๆ เช่น มีสภำพภูมปิระเทศหรอืสภำพภูมิอำกำศเหมำะสมกว่ ำ 
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หรอืมแีหล่งวตัถุดบิทีด่หีรอืหลำกหลำยกว่ำ ดงันัน้ พืน้ทีท่ีไ่ดเ้ปรยีบดงักล่ำวจงึควรใชเ้ป็น
แหล่งในกำรผลติสนิคำ้ กำรผลติจ ำนวนมำกในแหล่งเดยีวกนัหรอืควำมช ำนำญพเิศษเชงิ
ภูมศิำสตรจ์งึเป็นปัจจยัทีท่ ำใหเ้กดิประสทิธภิำพในกำรผลติ  แต่อย่ำงไรกด็ ีในพืน้ทีห่นึ่ง ๆ 
ย่อมมคีวำมต้องกำรสนิคำ้อย่ำงจ ำกดั  ดว้ยเหตุดงักล่ำว แมจ้ะสำมำรถผลติสนิคำ้ไดเ้ป็น
จ ำนวนมำกในพื้นที่นั ้น แต่หำกไม่สำมำรถเคลื่อนย้ำยสินค้ำไปยังพื้นที่อื่นที่มี 
ควำมต้องกำรสนิคำ้นัน้ ๆ ไดแ้ลว้ กำรผลติสนิคำ้จ ำนวนมำกกห็ำไดม้ปีระโยชน์อนัใดไม่ 
กำรขนสง่จงึมสีว่นส ำคญัต่อกำรสรำ้งควำมช ำนำญพเิศษใหแ้ก่กระบวนกำรผลติ 

กำรขนส่งยงัก่อให้เกดิผลในทำงเศรษฐกจิประกำรอื่น เช่น ช่วยให้เกดิกำรแข่งขนั
ระหว่ำงผู้ผลิตอันเป็นผลดีต่อผู้บริโภคที่จะไม่ถูกผูกขำดกำรขำยสินค้ำหรือบริกำร 
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด เพรำะหำกไม่มีกำรขนส่งแล้ว ผู้ผลิตในท้องถิ่นอำจเลือกที่จะผลิต
สนิค้ำจ ำนวนน้อยและขำยในรำคำสูงได้ แต่หำกมีกำรขนส่งสนิค้ำจำกผู้ผลติภำยนอก
มำยงัพืน้ทีน่ัน้ ๆ กำรผกูขำดดงักล่ำวกจ็ะไม่เกดิขึน้ และประชำชนกจ็ะมทีำงเลอืกในกำร
บริโภคสินค้ำมำกขึ้นเช่นกัน กำรขนส่งยังมีส่วนในกำรเพิ่มมูลค่ำให้แก่ที่ดินบริเวณ
โดยรอบโครงข่ำยระบบกำรขนส่ง เนื่ องจำกท ำให้ที่ดินดังกล่ำวเข้ำถึงง่ำยขึ้นและ 
ใชป้ระโยชน์ไดม้ำกขึน้ 

๑.๒ ในเชงิสงัคม กำรขนส่งมสี่วนส ำคญัในกำรพฒันำมำตรฐำนกำรครองชพีและ
รูปแบบกำรใช้ชีวิตด้วยกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงและทำงเลือกที่หลำกหลำย 
แก่ประชำชนในกำรบริโภคสินค้ำหรือบริกำร ขยำยมุมมองของรัฐและปัจเจกชน 
อนัก่อใหเ้กดิกำรส่งเสรมิและสรำ้งควำมเขำ้ใจร่วมกนัในวฒันธรรมต่ำงทอ้งที ่ระบบกำร
ขนส่งที่ดียงัช่วยให้ประชำชนสำมำรถเลือกที่อยู่อำศัยบริเวณชำนเมืองเพื่อหลีกเลี่ยง
ควำมแออดัคบัคัง่ ในขณะทีย่งัคงสำมำรถเขำ้ถงึควำมเจรญิในตวัเมอืงได้ 

๑.๓ ในส่วนควำมสงบเรยีบรอ้ย กำรขนส่งมสี่วนส ำคญัอย่ำงยิง่ต่อควำมมัน่คงของ
ประเทศโดยเฉพำะในเรื่องของกำรป้องกนัประเทศ โดยเสน้ทำงกำรขนส่งจะต้องไปถึง 
ยงัเขตพรมแดนหรอืจุดยุทธศำสตรส์ ำคญั ระบบกำรล ำเลยีงต้องสำมำรถส่งก ำลงัรบและ 
สิง่สนบัสนุนไดอ้ย่ำงทัว่ถงึและทนัท่วงท ี

 

๒. ความจ าเป็นในการควบคมุหรอืก ากบัดแูลการขนส่ง 

จำกที่กล่ำวมำ กำรขนส่งมสี ำคญัต่อทัง้เศรษฐกจิ สงัคม และควำมมัน่คงของ
ประเทศ รัฐจึงจ ำเป็นที่ต้องเข้ำมำควบคุมหรือก ำกับดูแลเพื่อให้ระบบกำรขนส่ง 
มปีระสทิธภิำพ (efficiency transportation) ซึ่งค ำว่ำ “ประสทิธภิำพ” นี้ มขีอบเขตกวำ้ง
และมีกำรพฒันำกรอบควำมคดิอยู่ตลอดเวลำ แต่เดมิถือว่ำกำรขนส่งที่มปีระสทิธภิำพ
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 ๔ 

ต้องประกอบด้วยคุณลกัษณะห้ำประกำร คอื ประหยดั (economy) ปลอดภัย (safety) 
รวดเรว็ (speed) เชื่อถือได้ (reliable) และสะดวกสบำย (convenient) แต่ในเวลำต่อมำ 
ไดม้กีำรพฒันำกรอบควำมคดิเรื่องระบบขนส่งทีม่ปีระสทิธภิำพโดยค ำนึงถงึควำมยัง่ยนื 
(sustainable) โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ดำ้นพลงังำน (energy) และสิง่แวดลอ้ม (environment) 
นอกจำกนี้ ระบบกำรขนส่งยังถือเป็นกิจกำรสำธำรณูปโภค อนัเป็นบรกิำรสำธำรณะ 
ทีร่ฐัต้องจดัใหม้อีย่ำงทัว่ถงึทุกพืน้ที ่มรีำคำทีเ่ป็นธรรม และจดักำรใหม้บีรกิำรทีต่่อเนื่อง
ไม่หยุดชะงัก ด้วยเหตุดังกล่ำว รัฐจึงจ ำเป็นต้องเข้ำมำควบคุมหรือแทรกแซงกำร
ด ำเนินกำรขนส่งไม่ว่ำทำงหนึ่งทำงใดเพื่อให้เกดิประสทิธภิำพหรอืเป็นไปตำมนโยบำย
ของรฐับำล ซึง่กำรควบคุมหรอืแทรกแซงของรฐัทีผ่่ำนมำ อำจแบ่งไดด้งันี้ 

๒.๑ รฐัด ำเนินกำรเอง โดยรฐัเป็นเจำ้ของกจิกำร (public ownership) กำรทีร่ฐั
เขำ้ควบคุมกำรขนส่งโดยตรงเช่นนี้เป็นที่แพร่หลำยมำก โดยทัว่ไปจะด ำเนินกำรในรูป
หน่วยงำนของรฐัที่รบัผิดชอบโครงสร้ำงพื้นฐำน (infrastructure) ของกำรขนส่งด้ำนต่ำง ๆ 
เช่น ถนน ท่ำเรอื สนำมบนิ และคลองหรอืร่องน ้ำ (canals) กำรด ำเนินกำรขนส่งโดยรฐั
อำจขยำยไปถึงกำรด ำเนินกำรขนส่งรูปแบบต่ำง ๆ ในหลำยประเทศนัน้กจิกำรเดนิเรอื 
กำรเดนิอำกำศ รถไฟ และกำรขนสง่ในเมอืง เป็นกจิกำรทีด่ ำเนินกำรโดยหน่วยงำนของรฐั 

๒.๒ รฐัเป็นผู้ควบคุม (regulatory control) โดยกำรก ำหนดกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ 
อย่ำงเช่น เงื่อนไขกำรประกอบธุรกจิหรอืกำรเลกิประกอบธุรกจิกำรขนส่ง มำตรฐำนดำ้น
ควำมปลอดภยัและกำรด ำเนินกำร มำตรฐำนด้ำนสิง่แวดลอ้ม หรอือตัรำค่ำบรกิำรขนส่ง 
เป็นต้น วิธีกำรนี้รฐัจะจดัตัง้หน่วยงำนของรฐัขึ้นมำเพื่อท ำหน้ำที่วำงหลกัเกณฑ์และ
ควบคุมให้เอกชนด ำเนินกำรไปตำมหลกัเกณฑ์  ดงันัน้ แม้รฐัจะมิได้เป็นผู้ด ำเนินกำร
ขนส่งเอง แต่รัฐก็สำมำรถควบคุมกำรตัดสินใจของภำคเอกชนให้สอดคล้องกับ
ประสทิธภิำพกำรขนสง่หรอืนโยบำยของรฐับำลได ้

๒.๓ รฐัสนับสนุนหรอืให้กำรอุดหนุน (subsidies) กิจกำรขนส่งบำงรูปแบบนัน้ 
ต้องใช้ทุนเป็นจ ำนวนมำก และภำคเอกชนอำจไม่มแีรงจูงใจหรอืไม่อำจด ำเนินกจิกำร
ดังกล่ำวในเชิงพำณิชย์ได้เลยนอกเสียจำกรฐัจะให้กำรสนับสนุนหรือให้กำรอุดหนุน 
อย่ำงเช่น ในกรณีที่รฐัไม่ประสงค์จะเป็นเจ้ำของทำงรถไฟเอง เอกชนก็จะไม่สำมำรถ
ประกอบกจิกำรขนส่งโดยรถไฟได้เลยเพรำะกำรลงทุนสรำ้งทำงรถไฟต้องใชท้รพัยำกร
และเงนิทุนมหำศำล กรณีเช่นนี้รฐัอำจสนับสนุนให้เอกชนสรำ้งทำงรถไฟโดยกำรให้ใช้
ประโยชน์ในทีข่องรฐัรวมไปถงึกำรสนบัสนุนทำงกำรเงนิในรปูแบบต่ำง ๆ หรอืรฐัอำจเป็น
ผูใ้หบ้รกิำรทีจ่ ำเป็นต่อกำรขนสง่รูปแบบต่ำง ๆ เช่น บรกิำรน ำร่องหรอืหอควบคุมกำรบนิ 
เป็นต้น หรอืธุรกิจกำรผลติพลงังำนทำงเลอืกซึ่งยงัคงมตี้นทุนกำรผลิตสูงกว่ำพลงังำน
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 ๕ 

หลักอย่ำงน ้ ำมัน และผลิตได้ไม่ทันต่อควำมต้องกำรใช้พลังงำน หำกรัฐไม่ให้กำร
สนับสนุนหรอือุดหนุนธุรกจิดังกล่ำวแล้ว ต้นทุนกำรผลติก็จะสูงและส่งผลให้รำคำของ
พลงังำนทำงเลอืกสงูกว่ำพลงังำนหลกั ท ำใหไ้ม่มผีูข้นสง่รำยใดเลอืกใชพ้ลงังำนทำงเลอืก 
และรฐัย่อมไม่อำจบรรลุวตัถุประสงคด์ำ้นกำรลดกำรใชน้ ้ำมนัได ้

นอกจำกนี้ รฐัยงัมีวิธีกำรอื่นที่ให้ผลในทำงอ้อม เช่น กำรท ำวิจยัและพัฒนำ 
(research and development) ที่เกี่ยวกบักำรขนส่ง ผลกำรวจิยัของสถำบนัวจิยัของรฐั
รวมไปถึงสถำบันอุดมศึกษำและภำคเอกชนที่ได้รับกำรสนับสนุนกำรวิจัยจำกรัฐ 
มสี่วนส ำคญัอย่ำงยิ่งต่อกำรพฒันำระบบกำรขนส่ง กำรวำงแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(land-use planning) ส่งผลต่อปรมิำณกำรเดินทำงและกำรเปลี่ยนรูปแบบกำรเดนิทำง 
กำรปลูกสร้ำงอำคำรในบริเวณที่มีผู้อยู่อำศัยมำกจะช่วยลดระยะทำงในกำรเดินทำง  
กำรสรำ้งส ำนกังำนหรอืทีอ่ยู่อำศยับรเิวณสถำนีรถไฟจะช่วยเพิม่อตัรำกำรใชบ้รกิำรขนส่ง
สำธำรณะ กำรวำงแผนกำรใชป้ระโยชน์ทีด่นิจงึส่งผลโดยออ้มต่อกำรลดกำรใชน้ ้ำมนัและ
กำรอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม หรอืแม้กำรเผยแพร่ขอ้มูลหรอืกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรขบัขี่
อย่ำงปลอดภัยหรือกำรขับขี่ให้ เกิดกำรใช้พลังงำนอย่ำงคุ้มค่ำที่สุด ก็ส่งผลต่อ
ประสทิธภิำพในกำรขนสง่เช่นเดยีวกนั 

 

๓. หลกัเกณฑท์างกฎหมายในการควบคมุหรอืก ากบัดแูลการขนส่ง 

เน่ืองดว้ยประเทศไทยปกครองดว้ยระบบนิตริฐั กล่ำวคอื รฐัจะมมีำตรกำรใด ๆ 
เพื่อใหป้ระชำชนปฏบิตัติำมหรอืรฐัจะกระท ำกำรใด ๆ อนัมผีลกระทบกบัสทิธขิองปัจเจกชนได้
ก็ต่อเมื่อกำรกระท ำทำงปกครองนัน้มีกฎหมำยมำรองรบัหรืออนุญำตให้ด ำเนินกำร  
ซึ่งประเทศไทยได้มีกำรออกกฎหมำยเพื่อใช้ควบคุมหรอืก ำกบัดูแลกำรขนส่งเป็นเวลำ
ต่อเนื่องมำตัง้แต่อดตี โดยสำมำรถแบ่งหลกัเกณฑท์ำงกฎหมำยตำมประเภทกำรขนสง่ได ้
ดงันี้ 

๓.๑ กำรขนสง่ทำงบก (land transportation) เป็นกำรขนสง่ทีม่คีวำมส ำคญัและ
เก่ำแก่ โดยอดีตเป็นกำรขนส่งด้วยเท้ำหรือใช้สตัว์พำหนะ และต่อมำได้มีกำรพัฒนำ
ยำนพำหนะทีใ่ชใ้นกำรขนส่งใหม้คีวำมทนัสมยั รวดเรว็ ประหยดั และสะดวกสบำยมำกยิง่ขึน้ 
ซึง่กำรขนสง่ทำงบกนี้อำจแบ่งย่อยรปูแบบกำรขนสง่ทีส่ ำคญัไดส้องรปูแบบ คอื กำรขนสง่
ทำงถนน (road transportation) และกำรขนสง่ทำงรำง (rail transportation) 
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 ๖ 

๓.๑.๑ กำรขนสง่ทำงถนน (road transportation) 
กำรขนส่งทำงถนนมขีอ้ไดเ้ปรยีบเหนือกำรขนสง่รปูแบบอื่นหลำยประกำร 

ทัง้ในเรื่องต้นทุนลงทุนค่ำพำหนะ (capital cost of vehicles) ที่ต ่ำเมื่อเปรยีบเทียบกับ
พำหนะทีใ่ชใ้นกำรขนสง่รปูแบบอื่น ท ำใหง้่ำยต่อผูป้ระกอบกำรรำยใหม่ทีจ่ะลงทุนแขง่ขนั
ในธุรกจิกำรขนสง่ทำงบก (และง่ำยต่อผูป้ระกอบกำรขนสง่สว่นบุคคลดว้ยเช่นกนั) ตน้ทุน
ค่ำพำหนะที่ต ่ำยงัช่วยให้สำมำรถปรบัเปลี่ยนพำหนะให้สอดคล้องกบัเทคโนโลยีและ
นวตักรรมสมยัใหม่ได้ง่ำย ควำมเรว็ในกำรขนส่งและเส้นทำงกำรขนส่งที่หลำกหลำย  
รวมไปถงึลกัษณะเฉพำะทีส่ ำคญัทีส่ดุของกำรขนสง่ทำงถนน นัน่คอืกำรขนส่งแบบถงึมอืผูร้บั 
(door-to-door service) ข้อได้เปรยีบเหล่ำนี้ท ำให้กำรขนส่งทำงถนนครองสดัส่วนกำร
ขนสง่มำกเป็นอนัดบัหนึ่งมำโดยตลอด  แต่กำรขนสง่ทำงถนนมขีอ้จ ำกดัเรื่องควำมคุม้ค่ำ
ในกำรขนส่งเมื่อเทยีบกบักำรขนส่งทำงรำงหรอืกำรขนส่งทำงน ้ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ใน
กำรขนส่งระยะไกล เพรำะพำหนะที่ใช้ในกำรขนส่งทำงบกไม่สำมำรถบรรทุกผู้โดยสำร
หรือสนิค้ำได้เป็นจ ำนวนมำก และต้นทุนในเรื่องพลงังำนก็ผนัแปรโดยตรงกบัน ้ำหนัก  
ทีบ่รรทุก 

หำกจะจ ำแนกหลกัเกณฑ์ทำงกฎหมำยในกำรควบคุมหรอืก ำกบัดูแลกำร
ขนสง่ทำงถนน อำจแบ่งตำมองคป์ระกอบในกำรขนสง่ไดห้กประกำร กล่ำวคอื กำรสญัจร 
กำรประกอบกำรขนส่ง ทำงหรอืถนน ยำนพำหนะ กำรจดัระบบจรำจร และกำรคุม้ครอง  
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบักำรขนสง่ 

(๑) กำรสญัจร มกีฎเกณฑ์เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจรำจรทำงบก 
โดยกฎหมำยที่ใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนัคือ พระรำชบญัญัติจรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒  
ซึง่ตรำขึน้โดยมเีจตนำรมณ์เพื่อกำรวำงระเบยีบ ก ำหนดกฎเกณฑแ์ละวธิกีำรในกำรใชร้ถ
ใชถ้นนเพื่อใหเ้กดิควำมปลอดภยัแก่ผูใ้ชร้ถใชถ้นน และเพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุทีจ่ะเกดิขึน้
ทัง้ต่อผูใ้ช้รถยนต์และต่อบุคคลอื่น โดยไดก้ ำหนดหลกัเกณฑ์ต่ำง ๆเกีย่วกบักำรจรำจร
หรอืกำรใชท้ำง ไม่ว่ำจะเป็นของผูข้บัขี ่คนเดนิเทำ้ หรอืคนทีจ่งู ขี ่หรอืไล่ตอ้นสตัว ์ไดแ้ก่ 
กำรก ำหนดในเรื่องของสญัญำณจรำจรและเครื่องหมำยจรำจร กำรใชท้ำงเดนิรถ กำรเดนิเท้ำ
และกำรขำ้มถนน กำรจูง ขี ่หรอืไล่ต้อนสตัว ์ทัง้ยงัไดก้ ำหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบักำรใช้
รถประเภทต่ำง ๆ เช่น สภำพควำมปลอดภัยของรถที่น ำมำใช้ กำรใช้ไฟหรอืสญัญำณ
ของรถ ควำมเรว็ของรถทีผู่ข้บัขีใ่ชเ้ป็นต้น รวมถงึกำรก ำหนดตวัเจำ้พนักงำนจรำจรและ
พนักงำนเจำ้หน้ำที่และอ ำนำจของเจำ้พนักงำนหรอืเจำ้หน้ำที่จรำจร ตลอดจนมำตรกำร
เพื่อรกัษำควำมปลอดภยัต่ำง ๆ  ทัง้นี้ เพื่อใหก้ำรคมนำคมเกดิประสทิธภิำพ เป็นไปดว้ย
ควำมสงบเรยีบรอ้ยและมคีวำมปลอดภยัต่อประชำชน ซึง่ควำมเป็นมำของกฎหมำยฉบบันี้ 
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สบืเน่ืองมำจำกประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๗๕ นัน้ จ ำนวนรถประเภทต่ำง ๆ ไดเ้พิม่
ปรมิำณขึน้อย่ำงรวดเรว็ ส่งผลให้เกดิปัญหำกำรกดีขวำงทำงและอุบตัเิหตุที่ เกดิขึน้จำก
กำรจรำจรเป็นอย่ำงมำก ประเทศไทยจึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องออกกฎหมำยมำเพื่อ
ควบคุมและจดัระเบียบกำรจรำจรของประชำชนผู้ใช้รถใช้ถนน โดยในปี พ.ศ. ๒๔๗๔ 
กรมต ำรวจได้เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบกต่อกระทรวงมหำดไทย ซึ่งร่ำง
พระรำชบญัญตัฉิบบันี้ไดอ้ำศยัหลกักฎหมำยจรำจรของประเทศองักฤษมำแกไ้ขดดัแปลง
ใหเ้ขำ้กบัสภำพเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศไทย ดงันัน้ ประเทศไทยจงึมกีฎหมำยที่
บัญญัติขึ้นเพื่อใช้ในกำรจัดระเบียบกำรจรำจรให้เกิดควำมสะดวกรวด เร็วและควำม
ปลอดภยัขึน้เป็นฉบบัแรก คอื พระรำชบญัญตัิจรำจรทำงบก พุทธศกัรำช ๒๔๗๗ และ 
ในเวลำต่อมำ เนื่องจำกกำรคมนำคมและขนส่งทำงบกได้เจริญก้ำวหน้ำขยำยตัวไป 
ทัว่ประเทศและเชื่อมโยงไปยงัประเทศใกล้เคยีงและจ ำนวนยำนพำหนะในท้องถนนและ
ทำงหลวงได้เพิ่มจ ำนวนขึ้นเป็นอย่ำงมำก ประกอบกับประเทศไทยได้เข้ำเป็นภำค ี
ในอนุสญัญำว่ำดว้ยกำรจรำจรทำงถนนและพธิสีำรว่ำดว้ยเครื่องหมำยและสญัญำณตำมถนน 
จงึมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องท ำกำรปรบัปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรจรำจรทำงบกให้มีควำม
เหมำะสมกบัสภำพกำรจรำจรและจ ำนวนยำนพำหนะทีเ่พิม่มำกขึน้ เพื่อควำมปลอดภยั
แก่ชวีติ ร่ำงกำย และทรพัย์สนิของประชำชน และเพื่อให้เป็นไปตำมหลกัสำกลที่นำนำ
อำรยประเทศถือปฏบิตัิกนั จงึได้มกีำรออกพระรำชบญัญัติจรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ขึน้ใชบ้งัคบัแทนเป็นฉบบัปัจจุบนั 

นอกจำกกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจรำจรทำงบกแลว้ ยงัมกีฎหมำยอกีฉบบัหนึ่ง
ที่มอบอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ำมำจดัระเบียบกำรสญัจร ได้แก่ 
พระรำชบญัญตัจิดัระเบยีบกำรจอดยำนยนตรใ์นเขตเทศบำลและสุขำภบิำล พ.ศ. ๒๕๐๓ 
ซึ่งตรำขึ้นโดยมวีตัถุประสงค์เพื่อก ำหนดให้เทศบำลและสุขำภิบำลมอี ำนำจในกำรตรำ
เทศบญัญัติและขอ้บงัคบัสุขำภิบำลตำมล ำดบัเพื่อประโยชน์ในกำรจดัระเบยีบกำรจอด
ยำนยนต์ในเรื่องต่ำง ๆ เช่น ทีจ่อดยำนยนต์ อตัรำค่ำธรรมเนียม ระยะเวลำกำรจอด เป็นต้น 
และเพื่อเป็นกำรแกปั้ญหำที่เกดิขึน้ในทำงปฏบิตัเิกี่ยวกบักำรจรำจรและสถำนที่ส ำหรบั
จอดยำนยนต์  ทัง้นี้ ได้มีกำรก ำหนดให้น ำค่ำธรรมเนียมและค่ำปรบัซึ่งจดัเก็บได้ตำม
พระรำชบญัญตัิฉบบันี้ มำใช้ประโยชน์ในกำรจดัระเบยีบกำรจอดยำนยนต์ของเทศบำล
หรอืสุขำภิบำลแห่งท้องถิ่นและจดัท ำสถำนที่ส ำหรบัจอดยำนยนต์ รวมถึงใช้ประโยชน์ 
ในกำรบูรณะทำงหลวงและสะพำนเพื่อเป็นกำรช่วยลดภำระแก่รฐับำลในกำรจดัสรร
งบประมำณในเรื่องดังกล่ำวอีกทำงหนึ่ ง ซึ่งคว ำมเป็นมำของกฎหมำยฉบับนี้  
สบืเนื่องมำจำกกำรที่มผีู้ใช้ยำนยนต์ภำยในประเทศเพิม่มำกขึน้ ได้ส่งผลให้เกดิปัญหำ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขนสง่และคมนำคม 
 

 

 ๘ 

ในด้ำนต่ำง ๆ ตำมมำ เช่น ปัญหำกำรจรำจรและสถำนที่ส ำหรบัจอดยำนยนต์ เป็นต้น 
ดงันัน้ จงึมคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งมกีำรออกพระรำชบญัญตัจิดัระเบยีบกำรจอดยำนยนตร์
ในเขตเทศบำลและสุขำภิบำล พ.ศ. ๒๕๐๓ ขึ้นมำใช้บังคบั เพื่อเป็นกำรให้อ ำนำจแก่
เทศบำลและสขุำภบิำลในกำรจดัระเบยีบกำรจอดยำนยนตใ์นทำงหลวงหรอืในทีส่ำธำรณะ 
ซึง่กฎหมำยดงักล่ำวยงัมผีลใชบ้งัคบัจนปัจจุบนัน้ี 

(๒) กำรประกอบกำรขนส่ง มีกฎเกณฑ์เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรขนสง่ทำงบก โดยกฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบนัคอื พระรำชบญัญตักิำรขนส่งทำงบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งตรำขึน้โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อวำงหลกัเกณฑ์ในกำรก ำกบัดูแลกจิกำร
ขนส่งทำงบกและกจิกำรรบัจดักำรขนส่ง เพื่อให้มกีำรควบคุมและจดัระเบยีบกำรขนส่ง
ทำงบก เนื่องจำกกำรขนส่งทำงบกเป็นปัจจัยหลกัที่มีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำทำง
เศรษฐกจิ สงัคมและกำรเมอืงของประเทศ โดยก ำหนดให้มคีณะกรรมกำรนโยบำยกำร
ขนส่งทำงบกซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำยและให้ค ำปรึกษำต่อรฐัมนตรี
เกี่ยวกบักำรขนส่งทำงบก และคณะกรรมกำรควบคุมกำรขนส่งทำงบกกลำงที่มอี ำนำจ
หน้ำทีใ่นกำรก ำหนดหลกัเกณฑต่์ำง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินกำรในกจิกำรขนส่งทำงบก
ที่ จ ำ เป็ น ต่ อก ำรค วบ คุ ม แ ล ะ จัด ระ เบี ย บ ก ำรขน ส่ งท ำงบ กทั ่วทั ้งป ระ เท ศ  
ส่วนคณะกรรมกำรควบคุมกำรขนส่งประจ ำจงัหวดัมอี ำนำจหน้ำที่ในกำรควบคุมและจดั
ระเบยีบกำรขนสง่ทำงบกภำยในเขตจงัหวดันัน้ ๆ  ทัง้นี้ ไดม้กีำรก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละ
เงื่อนไขในกำรขออนุญำตประกอบกจิกำรขนส่งประเภทต่ำง ๆ เพื่อจุดมุ่งหมำยในกำร
ควบคุมจ ำนวนผูป้ระกอบกำรและจ ำนวนรถใหม้คีวำมสมดุลกบัควำมตอ้งกำรในกำรใชร้ถ
ของประชำกรและระบบเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ ตลอดจนเพื่อควบคุมและก ำหนด
หลกัเกณฑใ์หเ้กดิกำรแขง่ขนักนัประกอบกำรขนสง่อย่ำงเป็นธรรม อกีทัง้ยงัมกีำรก ำหนด
หลกัเกณฑ์ในเรื่องของควำมปลอดภยัในกำรขนส่ง เพื่อคุ้มครองควำมปลอดภยัในกำร
ขนส่งให้เกดิควำมเป็นระเบียบเรยีบร้อยของสงัคมรวมไปถึงกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์ใน
กำรชดใช้ค่ำเสยีหำยให้แก่ผู้เสยีหำยในเบื้องต้น หำกกรณีเกิดควำมเสยีหำยจำกกำร
ประกอบกำรขนส่ง เพื่อเป็นกำรเยยีวยำควำมเดอืดร้อนใหแ้ก่ผู้เสยีหำยและทำยำทของ
ผู้เสยีหำย ซึ่งควำมเป็นมำของกฎหมำยฉบบันี้ สบืเนื่องมำจำกรฐับำลไทยได้เริม่ที่จะ
ตระหนกัถงึควำมส ำคญัของกำรขนสง่ทำงบก โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กำรขนสง่ทำงถนนซึง่มี
ควำมส ำคญัต่อชวีติประจ ำวนัของประชำชน ตลอดจนเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศเป็น
อย่ำงมำก และในขณะนัน้ประเทศไทยยงัไม่มกีฎหมำยควบคุมและจดัระเบยีบกำรขนส่ง 
รฐับำลจึงได้ออกพระรำชบัญญัติกำรขนส่ง พ.ศ. ๒๔๙๗ ขึ้นมำบังคับใช้ ซึ่งถือเป็น
พระรำชบญัญตักิำรขนส่งฉบบัแรกของประเทศไทย โดยทีพ่ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ตรำขึน้
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เพื่ อให้อ ำนำจแก่รัฐ ในกำรจัดระเบียบกำรขนส่งทำงรถยนต์ของประเทศให้มี
ประสิทธิภำพ มีกำรแบ่ งประเภทของกำรขนส่งและก ำหนดมำตรกำรควบคุม
ผูป้ระกอบกำรขนส่ง  ทัง้นี้ พระรำชบญัญตักิำรขนส่ง พ.ศ. ๒๔๙๗ ประกำศใชบ้งัคบัอยู่
ในระยะหนึ่ง กถ็ูกยกเลกิโดยพระรำชบญัญตักิำรขนส่งทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ทีบ่งัคบัใช้
อยู่ในปัจจุบันเนื่องจำกเหตุผลในเรื่องของปัญหำควำมซ ้ำซ้อนกันของบทบัญญัติใน
พระรำชบัญญัติกำรขนส่ง พ.ศ. ๒๔๙๗ กับพระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๔๗๓  
และด้วยเหตุที่ประชำชนส่วนใหญ่ยงัขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมและ  
กำรจดัระเบียบกำรขนส่ง ประกอบกบัเกิดปัญหำควำมขดัแย้งของสองหน่วยงำนที่มี
หน้ำทีร่บัผดิชอบในเรื่องดงักล่ำว คอื กรมต ำรวจกบักรมกำรขนสง่ทำงบก เพรำะมคีวำม
จ ำเป็นต้องปฏิบตัิงำนตำมกฎหมำยคนละฉบบั โดยพระรำชบญัญัติกำรขนส่งทำงบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ นั ้น มีหลักกำรส ำคัญที่คล้ำยคลึงกันกับพระรำชบัญญั ติกำรขนส่ง  
พ.ศ. ๒๔๙๗ แต่ไดม้กีำรแกไ้ขบทบญัญตับิำงมำตรำทีเ่คยก่อใหเ้กดิปัญหำในทำงปฏบิัต ิ
เช่น กำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจดทะเบยีนและกำรช ำระภำษีรถบำงประเภทจำกกรม
ต ำรวจมำเป็นกรมกำรขนสง่ทำงบก 

(๓) ทำงหรือถนน มีกฎเกณฑ์เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยทำงหลวง  
โดยกฎหมำยที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันคือ พระรำชบัญญัติทำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕  
ซึ่งตรำขึ้นโดยมีเจตนำรมณ์ในกำรก ำหนดประเภทของทำงหลวงไว้ห้ำประเภท ได้แก่ 
ทำงหลวงพิเศษ ทำงหลวงแผ่นดิน ทำงหลวงชนบท ทำงหลวงท้องถิ่น และทำงหลวง
สมัปทำน เพื่อประโยชน์ในกำรแบ่งลกัษณะกำรใช ้และก ำหนดหน่วยงำนหรอืบุคคลทีท่ ำ
หน้ำที่ก ำกับ ตรวจตรำ ควบคุมงำนทำงให้เป็นไปตำมมำตรฐำน ตลอดจนท ำหน้ำที่
ลงทะเบียนทำงหลวงออกเป็นประเภทต่ำง ๆ รวมถึงดูแลกำรกระท ำผิดกฎหมำยใน 
ทำงหลวงนัน้เป็นไว้เป็นกำรเฉพำะ ในส่วนของกำรควบคุมและกำรรกัษำทำงหลวงนัน้  
มกีำรก ำหนดขอ้หำ้มไม่ใหบุ้คคลกระท ำกำรใด ๆ อนัอำจก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อทำงหลวง 
เว้นเสียแต่ว่ำจะมีกำรขออนุญำตโดยถูกต้องตำมกฎหมำยต่อบุคคลผู้ท ำหน้ำที่
ควบคุมดแูลทำงหลวงในแต่ละประเภท  ทัง้นี้ เพื่อเป็นกำรดแูลรกัษำทำงหลวงไม่ใหไ้ดร้บั
ควำมเสยีหำย รวมไปถงึเพื่อจุดประสงคใ์นกำรรกัษำควำมปลอดภยัของผูท้ีใ่ชท้ำงหลวง 
ซึง่ควำมเป็นมำของกฎหมำยฉบบันี้ สบืเน่ืองมำจำกทำงหรอืถนนซึง่จดัไวเ้พื่อประโยชน์
ในกำรคมนำคมและกำรขนส่งทำงบกเป็นส ำคญั  ดงันัน้ จงึมคีวำมจ ำเป็นต้องสรำ้งและ
บ ำรุงรกัษำทำงหลวงใหอ้ยู่ในสภำพทีด่ ีมคีวำมปลอดภยัต่อกำรใชง้ำนอยู่เสมอ ตลอดจน
จะตอ้งมกีำรควบคุมดแูลและก ำกบักำรใชง้ำนทำงหลวง ไม่ใหท้ำงหลวงเกดิควำมเสยีหำย 
และด้วยเหตุดังกล่ำว รัฐจึงได้ออกประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที ่ 
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๒๘ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ มำเพื่อใช้บงัคบั  ทัง้นี้ ในประกำศของคณะปฏิวตัินัน้  
ได้มีกำรแบ่งประเภทของทำงหลวง เพื่อให้เกิดกำรใช้งำนที่ เหมำะสมต่อทำงหลวง 
แต่ละประเภทไว้เป็นครัง้แรก ต่อมำในภำยหลงัเมื่อประกำศของคณะปฏิวตัิฉบับนี้ใช้
บังคับอยู่ในระยะหนึ่ ง จนเริ่มไม่มีควำมเหมำะสมกับสภำพกำรณ์ต่ ำง ๆ ที่มีกำร
เปลีย่นแปลงไป จงึไดม้กีำรตรำพระรำชบญัญตัทิำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อใชบ้งัคบัแทน
มำจนถงึปัจจุบนั 

นอกจำกน้ี ดว้ยเหตุทีท่ำงหลวงและสะพำนนัน้ถอืเป็นสว่นหนึ่งทีจ่ ำเป็นต่อ
กำรคมนำคมและขนส่งของประเทศ  ดงันัน้ จงึมคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะต้องก่อสรำ้งทำงหลวง
และสะพำนใหม้จี ำนวนเพิม่มำกขึน้ ตลอดจนบรูณะทำงหลวงและสะพำนใหอ้ยู่ในสภำพทีด่ ี
แต่เน่ืองมำจำกว่ำกำรก่อสรำ้ง ขยำย บูรณะ บ ำรุงรกัษำทำงหลวงและสะพำน และจดัใหม้ี
สิง่อ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ อนัเกี่ยวกบักำรใช้ทำงหลวงและสะพำนนัน้ รฐัจะต้อง 
เสยีค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรเป็นจ ำนวนมำก ซึ่งรฐักม็งีบประมำณอยู่อย่ำงจ ำกดัและ 
ไม่เพยีงพอต่อกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ และท ำใหร้ัฐต้องกูเ้งนิมำใช้
เพื่ อด ำเนินกำรในเรื่องดังกล่ำว  รัฐบำลในขณะนั ้นจึงเห็นสมควรให้มีกำรเก็บ
ค่ำธรรมเนียมจำกกำรใช้ทำงหลวงและสะพำน เพื่อน ำมำชดใช้เงนิที่กู้มำก่อสร้ำงและ
บูรณะทำงหลวงและสะพำน ตลอดจนเพื่อเป็นกำรแบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำยของรฐัดงันัน้  
จงึตอ้งมกีำรตรำพระรำชบญัญตักิ ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรใชย้ำนยนตรบ์นทำงหลวงและ
สะพำน พ.ศ. ๒๔๙๗ ขึน้มำใชบ้งัคบั โดยมเีจตนำรมณ์ในกำรก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรเกบ็
ค่ำธรรมเนียมกำรผ่ำนทำงหลวงและสะพำน ซึ่งก ำหนดให้มีกำรออกกฎกระทรวงเพื่อ
ก ำหนดในเรื่องของทำงหรอืสะพำนทีจ่ะตอ้งเสยีหรอืยกเลกิค่ำธรรมเนียมและประเภทของ
ยำนยนต์ที่จะต้องเสยีหรอืได้รบักำรยกเว้น รวมถึงอตัรำค่ำธรรมเนียมกำรใช้ยำนยนต ์
บนทำงหลวงและสะพำน อกีทัง้ยงัไดก้ ำหนดใหน้ ำเงนิค่ำธรรมเนียมทีจ่ดัเกบ็ไดแ้ละเงนิ
ค่ำปรบัเนื่องจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติฉบบันี้มำใช้ในกำรก่อสร้ำง 
ขยำย บูรณะ และบ ำรุงรกัษำทำงหลวงและสะพำนที่ต้องเสยีค่ำธรรมเนียม กำรจดัให้มี 
สิง่อ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ อันเกี่ยวกบักำรใช้ทำงหลวงและสะพำน และงำนส่วนที่
เกี่ยวกับกำรจดัเก็บค่ำธรรมเนียม ตลอดจนน ำไปชดใช้เงินที่กู้มำก่อสร้ำง ขยำยและ
บรูณะทำงหลวงและสะพำนดงักล่ำว 

อย่ำงไรกต็ำม แมร้ฐัจะสำมำรถเกบ็ค่ำธรรมเนียมจำกกำรใชท้ำงหลวงและสะพำน 
เพื่อเป็นงบประมำณในกำรก่อสรำ้งทำงหลวงให้รองรบักบักำรขยำยตวัของควำมเจรญิได ้
แต่ดว้ยขอ้จ ำกดัในเรื่องควำมรูแ้ละควำมสำมำรถของบุคคลในภำครฐัทีมุ่่งเน้นในเรื่องกำร
บรหิำรงำนของรฐั จงึท ำให้ไม่มผีูท้ี่มคีวำมรูค้วำมเชีย่วชำญเฉพำะด้ำน เช่น วศิวกรรมโยธำ
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และงำนช่ำง เป็นต้น ประกอบกบัข้อจ ำกดัของระบบรำชกำร ทัง้กำรตัดสนิใจที่ล่ำช้ำ 
อนัเนื่องมำจำกระบบบงัคบับญัชำตำมล ำดบัชัน้ ตลอดจนระเบียบขอ้บงัคบัที่มำกมำย  
ท ำให้รฐัเกิดแนวคิดในกำรให้เอกชนเข้ำมำจดัท ำบริกำรสำธำรณะบำงอย่ำงขึ้น เช่น  
กำรขุดคลอง กำรสรำ้งรำงรถไฟ กำรสรำ้งถนน เป็นตน้ โดยรฐัมขีอ้ตกลงใหเ้อกชนจดัหำ
เงินทุนเองเพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนกับกำรที่ร ัฐอนุญำตให้เอกชนมีสิทธิเรียกเก็บ
ค่ำตอบแทนจำกกำรใช้บรกิำรสำธำรณะดังกล่ำวจำกประชำชน  ดังนัน้ รฐัจึงได้ออก
กฎหมำยมำควบคุมหลกัเกณฑก์ำรใหส้มัปทำนในกจิกำรแต่ละประเภท โดยในส่วนของ
กำรใหส้มัปทำนในกำรก่อสรำ้งทำงหลวงนัน้ รฐัไดอ้อกพระรำชบัญญตัทิำงหลวงทีไ่ดร้บั
สมัประทำน พุทธศกัรำช ๒๔๗๓ ขึน้เพื่อใช้บงัคบัเป็นฉบบัแรก โดยพระรำชบญัญัตินี้ 
ได้ใช้บงัคบัมำเป็นเวลำนำน จนต่อมำภำยหลงัเนื่องจำกเหตุผลในเรื่องของสภำพเศรษฐกิจ
และสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไปและเกดิกำรแข่งขนักนัอย่ำงเสรมีำกขึ้น รฐัจงึได้มกีำรตรำ
พระรำชบญัญตัทิำงหลวงสมัปทำน พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึน้ใชบ้งัคบัแทน ซึง่เป็นฉบบัปัจจุบนั 
โดยพระรำชบัญญัติทำงหลวงสัมปทำน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อก ำหนด
หลกัเกณฑ์และกระบวนกำรของรฐัในกำรให้บุคคลเข้ำท ำสมัปทำนกำรก่อสร้ำง ขยำย 
บรูณะหรอืบ ำรุงรกัษำทำงทีเ่อกชนมสีทิธเิรยีกเกบ็ค่ำใชท้ำง โดยก ำหนดขัน้ตอนทีส่ ำคญั
ของรฐัในกำรให้สมัปทำนดงักล่ำวไว้ กล่ำวคือ รฐัต้องมีกำรออกประกำศเชิญชวนให้
บุคคลยื่นข้อเสนอเข้ำมำและให้คณะรฐัมนตรีเป็นผู้พิจำรณำอนุมตัิผู้ที่ได้รบัสมัปทำน  
เพื่อจุดมุ่งหมำยให้เกดิกำรแข่งขนักนัอย่ำงเสรแีละเป็นธรรม ตลอดจนเพื่อให้รฐัได้มีโอกำส 
ในกำรพจิำรณำเลอืกผูท้ีไ่ดร้บัสมัปทำนทีม่คีวำมเหมำะสมมำกทีส่ดุ และมกีำรก ำหนดให้
อ ำนำจผูท้ีไ่ดร้บัสมัปทำนใหส้ำมำรถกระท ำกำรใด ๆ ไดเ้ท่ำทีจ่ ำเป็นเพื่อประโยชน์ในกำร
ก่อสร้ำงหรือบ ำรุงรกัษำทำงหลวงสัมปทำน เช่น กำรเข้ำไปใช้สอยหรือครอบครอง
อสงัหำริมทรพัย์อันมิใช่ที่อยู่อำศัยของบุคคลใดเป็นกำรชัว่ครำว  ทัง้นี้ เพื่อเป็นกำร
อ ำนวยควำมสะดวกต่อผู้ทีไ่ด้รบัสมัปทำน อกีทัง้ยงัมกีำรก ำหนดให้อ ำนำจรฐัในกำรเขำ้
ยดึถือหรอืครอบครองทำงหลวงสมัปทำนก่อนที่ขอ้ก ำหนดเรื่องระยะเวลำของกำรไดร้บั
สมัปทำนจะสิน้อำยุหำกในกรณีที่รฐัมเีหตุจ ำเป็นต้องกระท ำกำรดงักล่ำวเพื่อประโยชน์
สำธำรณะ ตลอดจนกำรให้อ ำนำจรัฐในกำรก ำกับและควบคุมดูแลกำรก่อสร้ำงหรือ 
กำรประกอบกิจกำรทำงหลวงสัมปทำนของผู้ร ับสัมปทำน เพื่อเป็นกำรควบคุมให้ 
ผู้ที่ได้รบัสมัปทำนปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้และไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืน
ขอ้ก ำหนดในสมัปทำน 
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นอกจำกทำงหลวงทัว่  ๆ ไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยทำงหลวงแล้ว  
ในระบบกฎหมำยไทยไดก้ ำหนดให้มทีำงหลวงอกีรูปแบบหนึ่ง คอื “ทำงพเิศษ” ซึ่งเป็น
ทำงที่สร้ำงขึ้นเฉพำะเพื่อเป็นทำงเลือกให้แก่ประชำชนผู้ส ัญจร เนื่องจำกในช่วงปี  
พ.ศ. ๒๕๑๔ นัน้ ปัญหำกำรจรำจรในกรุงเทพมหำนครได้ทวคีวำมรุนแรงเพิ่มมำกขึ้น 
รฐับำลจึงต้องตัง้คณะผู้เชี่ยวชำญมำท ำกำรศึกษำ ส ำรวจ และวำงแผนแม่บทส ำหรบั
กำรจรำจรและขนสง่ในกรุงเทพมหำนคร เพื่อเร่งแกไ้ขปัญหำกำรจรำจรทีเ่กดิขึน้ดังกล่ำว 
และด้วยเหตุนี้  ในเวลำต่อมำจึงได้มีกำรออกประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๐  
ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งก ำหนดให้มีกำรจัดตัง้กำรทำงพิเศษแห่ง
ประเทศไทยขึ้น เพื่อให้ท ำหน้ำที่ในกำรสร้ำงหรือจดัให้มีทำงพิเศษและด ำเนินงำนอนั
เกี่ยวกบัทำงพเิศษ แต่ดว้ยเหตุที่ประกำศของคณะปฏวิตัิฉบบัดงักล่ำวยงัมกีำรก ำหนด
อ ำนำจหน้ำทีใ่นกำรปฏบิตัิงำนของกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทยไม่คล่องตวัเท่ำทีค่วร 
รฐับำลจงึเหน็ควรปรบัปรุงอ ำนำจหน้ำที่ของกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทยให้สำมำรถ
ด ำเนินกิจกำรในอันที่จะสำมำรถให้บริกำรเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรจรำจรแก่
ประชำชนได้มำกยิ่งขึ้น และเพิ่มอ ำนำจในกำรก ำหนดมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อควำม
ปลอดภยัเกีย่วกบักำรใชท้ำงพเิศษ  ดงันัน้ จงึไดม้กีำรตรำพระรำชบญัญตักิำรทำงพเิศษ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อใชบ้งัคบัแทนประกำศของคณะปฏวิตัทิีถู่กยกเลกิไป 
ซึ่งพระรำชบัญญัติดงักล่ำวมีเจตนำรมณ์ในกำรจดัตัง้กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย
ขึน้มำแทนทีก่ำรทำงพเิศษแห่งประเทศไทยเดิมซึง่จดัตัง้ขึน้ตำมประกำศของคณะปฏวิตั ิ
ฉบบัที่ ๒๙๐ ลงวนัที่ ๒๗ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๑๕  โดยก ำหนดให้โอนบรรดำกจิกำร 
ทรพัยส์นิ สทิธ ิหนี้ และควำมรบัผดิตลอดจนงบประมำณของกำรทำงพเิศษแห่งประเทศ
ไทยเดมิทัง้หมดมำอยู่ในกำรทำงพเิศษแห่งประเทศไทยทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยอำศยัอ ำนำจตำม
พระรำชบัญญัติฉบับนี้แทน  ทัง้นี้ ได้ก ำหนดให้กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทยเป็น 
นิติบุคคล มอี ำนำจหน้ำที่ในกำรสร้ำงหรอืจัดให้มทีำงพิเศษด้วยวธิกีำรใด ๆ ตลอดจน 
ท ำกำรบ ำรุงและรกัษำทำงพเิศษ รวมไปถงึกำรด ำเนินงำนหรอืธุรกจิอื่นอนัเกีย่วกบัทำงพเิศษ 
และก ำหนดให้มคีณะกรรมกำรกำรทำงพเิศษแห่งประเทศไทย ซึง่มอี ำนำจหน้ำทีใ่นกำร
วำงนโยบำยและควบคุมดูแลกจิกำรของกำรทำงพเิศษแห่งประเทศไทย เช่น กำรก ำหนด
อตัรำค่ำผ่ำนทำงพเิศษนอกจำกนัน้ ยงัไดใ้หอ้ ำนำจแก่กำรทำงพเิศษแห่งประเทศไทยใน
กำรใช้สอยหรอืเข้ำครอบครองซึ่งอสงัหำรมิทรพัย์ของบุคคลอื่น แต่ต้องกระท ำเท่ำที่
จ ำเป็นต่อกำรสรำ้งหรอืขยำยทำงพเิศษกำรบ ำรุงรกัษำทำงพเิศษ รวมไปถงึกำรป้องกัน
อนัตรำยหรอืควำมเสยีหำยอนัจะเกดิขึน้แก่ทำงพเิศษ โดยมกีำรก ำหนดเงนิค่ำตอบแทน
ใหต้ำมสมควร 
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(๔) ยำนพำหนะ มกีฎเกณฑเ์ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยรถยนต ์ซึง่ค ำว่ำ 
“รถยนต์ ” นี้  หมำยถึง ยำนพำหนะที่ เดินด้วยก ำลังเครื่องยนต์หรือพลังไฟฟ้ำ  
โดยกฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบนัคอื พระรำชบญัญตัริถยนต ์พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ตรำขึน้
โดยมเีจตนำรมณ์ในกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์ต่ำง ๆ เกี่ยวกบัตวัรถ กำรอนุญำตให้ขบัรถ 
และกำรรบัจำ้งขบัรถบรรทุกคนโดยสำร โดยในเรื่องเกีย่วกบัตวัรถ มกีำรก ำหนดในเรื่องต่ำง ๆ 
ไดแ้ก่ กำรแบ่งประเภทรถเพื่อประโยชน์ในกำรควบคุมและกำรจดัระเบยีบรถ กำรก ำหนด
ประเภทของรถทีต่อ้งจดทะเบยีนและรถบำงประเภททีไ่ดร้บักำรยกเวน้ไม่ตอ้งจดทะเบยีน 
กำรก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรจดทะเบียนรถ กำรน ำรถเข้ำมำ 
หรอืออกจำกรำชอำณำจกัร กำรใชร้ถ กำรเสยีภำษปีระจ ำปี ส่วนในเรื่องของกำรอนุญำต
ให้ขบัรถนัน้ ได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงื่อนไขเกีย่วกบัใบอนุญำตขบัรถเพื่อให ้
ผู้ข ับรถมีคุณสมบัติที่ เหมำะสมและท้ำยสุดเป็นกำรก ำหนดในเรื่องของกำรรับจ้ำง 
ขบัรถบรรทุกคนโดยสำร คือ กำรก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรถยนต์สำธำรณะและ
รถจกัรยำนยนต์สำธำรณะ  ทัง้นี้ เพื่อให้กำรด ำเนินกำรควบคุมกำรใช้รถประเภทต่ำง ๆ 
เป็นไปดว้ยควำมสะดวกไม่ว่ำจะเป็นทำงทะเบยีนทีจ่ะเป็นประโยชน์ในกำรโอนและกำรน ำ
รถมำใช้ประโยชน์ กำรหำรำยได้เข้ำรฐัจำกกำรเก็บภำษี รวมถึงเพื่อเป็นกำรคุ้มครอง
ควำมปลอดภัยอันเนื่ องมำจำกกำรใช้รถของเจ้ำของรถและผู้ใช้รถประเภทต่ำง ๆ  
ซึง่ควำมเป็นมำของกฎหมำยฉบบันี้ สบืเนื่องมำจำกนบัแต่อดตีจวบจนถงึปัจจุบนั รถยนต์
เริ่มเป็นที่แพร่หลำยมำกขึ้นในประเทศไทย ตัง้แต่สมัยปลำยรชักำลที่ ๕ เป็นต้นมำ  
โดยนอกจำกจะมีกำรน ำรถยนต์มำใช้เป็นกำรส่วนตัวแล้ว ยงัมีกำรน ำรถยนต์มำใช้ใน 
เชงิพำณิชยด์ว้ย  ทัง้นี้ ไดม้ผีูร้เิริม่น ำรถยนต์มำใชใ้นกำรขนส่งคนโดยสำร จนเป็นผลท ำให้
กำรจรำจรบนถนนมคีวำมคบัคัง่เป็นอย่ำงมำก และด้วยเหตุที่จ ำนวนของรถยนต์มเีป็น
จ ำนวนมำก ประกอบกบักำรขำดระเบยีบวนิัยของผูใ้ชร้ถใชถ้นนในสมัยนัน้ เป็นเหตุใหม้ี
ปัญหำเกดิอุบตัเิหตุอยู่บ่อยครัง้ ยิง่ไปกว่ำนัน้ยงัเกดิปัญหำในเรื่องกำรฉ้อโกงกำรซือ้ขำย
รถยนต์จนเกิดควำมวุ่นวำยเป็นอย่ำงมำก พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
จงึทรงตรำพระรำชบญัญัติรถยนต์ฉบบัแรกขึน้ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๒ (ร.ศ. ๑๒๘) มีชื่อว่ำ
พระรำชบญัญตัริถยนต์ รตันโกสนิทรศก ๑๒๘ โดยมหีลกักำรส ำคญั คอื กำรจดทะเบยีนรถ
และก ำหนดให้ต้องมกีำรออกใบอนุญำตขบัรถ  ทัง้นี้ กเ็พื่อต้องกำรควบคุมเจ้ำของรถ  
ตวัรถ และคนขบัรถเป็นประกำรส ำคญั ในเวลำต่อมำ เมื่อจ ำนวนรถยนต์ไดเ้พิม่มำกขึน้
และมีรถยนต์ประเภทต่ำง ๆ เกิดขึ้น พระรำชบัญญัติรถยนต์ รตันโกสนิทรศก ๑๒๘  
จงึถูกยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ พ.ศ. ๒๔๗๓ ซึง่มขีอ้บงัคบัเพิม่เตมิใหเ้จำ้ของ
รถยนต์ต้องเสยีภำษีประจ ำปีให้แก่รฐัดว้ย  ทัง้นี้ ในเวลำต่อมำ เนื่องจำกรฐับำลไดเ้สนอ
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ร่ำงพระรำชบญัญัติกำรขนส่งทำงบกฉบับใหม่มำให้กรมกำรขนส่งทำงบกด ำเนินกำร  
จงึมคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะต้องปรบัปรุงกฎหมำยว่ำดว้ยรถยนต์ใหม้คีวำมสอดคลอ้งกบักฎหมำย
ว่ำดว้ยกำรขนสง่ทำงบก  ดงันัน้ พระรำชบญัญตัริถยนต์ พ.ศ. ๒๔๗๓ จงึถูกยกเลกิ และ
ได้มีกำรตรำพระรำชบญัญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ขึ้นใช้บงัคบัแทนเป็นฉบบัปัจจุบัน  
โดยมกีำรแกไ้ขเพิม่เตมิจวบจนปัจจุบนัทัง้หมด ๑๗ ครัง้ ซึง่กำรแกไ้ขเพิม่เตมิครัง้ทีส่ ำคญัคอื 
พระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิในเรื่องของกำร
ด ำเนินกำรจดทะเบียนรถจกัรยำนยนต์ที่มีควำมประสงค์จะน ำมำใช้รบัจ้ำงบรรทุกคน
โดยสำรใหเ้ป็นรถจกัรยำนยนต์สำธำรณะและกำรยื่นค ำขอใบอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนต์
สำธำรณะดงักล่ำว 

นอกจำกจะมกีฎหมำยว่ำดว้ยรถยนต์ ซึง่ใชบ้งัคบัแก่รถยนตท์ัว่ ๆ ไปแลว้ 
(รวมทัง้รถของสว่นรำชกำรดว้ย) ยงัมพีระรำชบญัญตัริถยนตรท์หำร พุทธศกัรำช ๒๔๗๖ 
อกีฉบบัหนึ่ง ซึง่ก ำหนดให้รถยนต์ทหำรไม่ต้องมกีำรจดทะเบยีนอย่ำงเช่นรถยนต์ทัว่ไป 
และกระทรวงกลำโหมมีอ ำนำจเป็นผู้ออกใบอนุญำตพิเศษให้แก่ผู้ข ับรถยนต์ทหำร
โดยเฉพำะ ทีเ่ป็นเช่นน้ีกเ็พรำะว่ำ กำรบงัคบัใหต้อ้งจดทะเบยีนเช่นเดยีวกบัรถยนตท์ัว่ไป 
ทัง้ต้องมกีำรแจง้ยำ้ยทะเบยีนด้วยนัน้ ย่อมก่อควำมไม่สะดวกให้แก่กำรปฏบิตัิงำนของ
ฝ่ำยทหำร และกำรออกใบอนุญำตพเิศษให้แก่ผู้ขบัรถยนตรท์หำรย่อมเป็นกำรแบ่งเบำ
ภำระของนำยทะเบยีนรถยนตแ์ละอ ำนวยควำมสะดวกควำมเหมำะสมแห่งรำชกำรทหำรดว้ย 

อย่ำงไรก็ตำม ในเรื่องของพำหนะในกำรขนส่งดัง้เดิมก่อนที่เทคโนโลย ี
จะพฒันำไปสู่กำรสร้ำงรถยนต์ในปัจจุบนันัน้ มนุษย์ได้อำศัยแรงงำนสตัว์ในกำรขนส่ง  
ซึง่เรยีกกนัว่ำ “สตัวพ์ำหนะ” ดว้ยเหตุนี้ สตัวพ์ำหนะจงึถอืเป็นทรพัยำกรทีม่คี่ำทำงเศรษฐกจิ
ในยุคสมยั รฐัจึงเกิดแนวคิดที่จะมีระบบทะเบียนบรรดำสตัว์ดงักล่ำว โดยมีแนวคิดมำจำก 
กำรป้องกนักำรลกัขโมย จงึไดต้รำกฎหมำยว่ำดว้ยสตัวพ์ำหนะขึน้ ไดแ้ก่ พระรำชบญัญตัิ
สตัวพ์ำหนะ พ.ศ. ๒๔๘๒ มวีตัถุประสงคเ์พื่อคุม้ครองกรรมสทิธแ์ละป้องกนักำรลกัสตัวพ์ำหนะ 
โดยก ำหนดให้สัตว์พำหนะต้องมีตัว๋แสดงรูปพรรณ ซึ่งเจ้ำของต้องน ำสัตว์พำหนะไปขอ 
จดทะเบียนท ำตัว๋รูปพรรณดังกล่ำว เพื่ อควำมสะดวกในกำรใช้เป็นหลักฐำนระบุตัว 
ทีแ่น่นอนของสตัวพ์ำหนะและผู้เป็นเจ้ำของ  นอกจำกนัน้ ยงัไดก้ ำหนดในเรื่องของกำร
โอนกรรมสิทธิแ์ละกำรจ ำนองสัตว์พำหนะไว้เป็นกำรเฉพำะแตกต่ำงจำกประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ เพื่อประโยชน์ในกำรแสดงกรรมสทิธ์และภำระที่ติดพนัใน 
สตัว์พำหนะดังกล่ำว  ทัง้นี้  เมื่อสตัว์พำหนะมีกำรเปลี่ยนแปลงรูปพรรณ รูปพรรณ
คลำดเคลื่อนหรอืไม่ตรงกบัตัว๋รูปพรรณ หรอืสตัว์พำหนะได้ตำยลง พระรำชบญัญัตินี้ 
ได้ก ำหนดให้เจ้ำของจดทะเบียนตัว๋รูปพรรณสตัว์พำหนะนัน้ใหม่หรอืคืนตัว๋รูปพรรณ  
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หำกสตัวพ์ำหนะนัน้ตำยลง เพื่อใหต้ัว๋รปูพรรณสำมำรถระบุตวัสตัวน์ัน้ไดอ้ย่ำงแทจ้รงิและ
ไม่มกีำรน ำตัว๋ไปใช้กบัสตัว์พำหนะอื่น ซึ่งควำมเป็นมำของกฎหมำยฉบบันี้ สบืเนื่องมำจำก
ประเทศไทยมีประชำกรโดยส่วนใหญ่ประกอบอำชีพทำงด้ำนเกษตรกรรม ซึ่งในกำร
ประกอบกิจกำรทำงด้ำนนี้ ก็มีควำมจ ำเป็นที่จะต้องอำศยัสตัว์พำหนะประเภทต่ำง ๆ  
อนัไดแ้ก่ ชำ้ง มำ้ โค กระบอื ล่อและลำ ท ำใหเ้กดิปัญหำกำรลกัขโมยสตัวเ์หล่ำนี้ตำมมำ
เป็นจ ำนวนมำก อกีทัง้สตัวแ์ต่ละตวันัน้ยงัมคีวำมคล้ำยคลงึกนัมำก จงึท ำให้กำรสงัเกต
หรอืระบุตวัสตัว์ท ำได้ยำก ประกอบกบัเกิดปัญหำในกำรติดตำมทวงคืนหรอืกล่ำวอ้ำง
เรื่องกรรมสทิธิใ์นสตัว์ รฐับำลจงึเหน็สมควรถึงควำมจ ำเป็นให้มกีำรออกกฎหมำยเพื่อ
ก ำหนดให้สตัว์พำหนะต้องมตีัว๋รูปพรรณเพื่อระบุลกัษณะของสตัว์ดงักล่ำวไว้  เพื่อเป็น
กำรป้องกนัปัญหำต่ำง ๆ ที่จะเกดิขึน้ตำมมำ โดยพระบำทสมเดจ็พระจุลจอมเกลำ้เจำ้อยู่หวั 
จงึได้ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบญัญัติสตัว์พำหนะ รตันโกสนิทรศก ๑๑๙ 
ขึ้นใช้บังคับเป็นฉบับแรก เพื่อคุ้มครองและป้องกันโจรผู้ร้ำยที่จะมำลักสตัว์พำหนะ  
และในภำยหลงั กำรคุม้ครองในเรื่องของสตัวพ์ำหนะไดข้ยำยขอบเขตไปถงึกรณีกำรโอน 
เช่น กำรซื้อขำย หรือกำรตกทอดทำงมรดก รวมไปถึงกำรท ำให้เกิดภำระติดพันใน 
สตัวพ์ำหนะดงักล่ำว เช่น กำรจ ำนอง  ดงันัน้ จงึไดม้กีำรตรำพระรำชบญัญตัสิตัวพ์ำหนะ 
พ.ศ. ๒๔๘๒ ทีบ่งัคบัใชอ้ยู่ในปัจจุบนัขึน้ เพื่อใชบ้งัคบัแทนทีพ่ระรำชบญัญตัสิตัวพ์ำหนะ 
รตันโกสินทรศก ๑๑๙ ที่ถูกยกเลิกไป  ทัง้นี้  เพื่อให้กำรคุ้มครองกรรมสิทธิม์ ีควำม
ครอบคลุมมำกยิง่ขึน้ 

(๕) กำรจดัระบบจรำจร กำรขนส่งที่มีประสทิธภิำพมีควำมเกี่ยวพันกบั
องค์ประกอบหลำยส่วน เพื่อให้กำรขนส่งนัน้ตอบสนองต่อควำมต้องกำรมำกที่สุด  
ในขณะเดยีวกนักค็ุ้มค่ำทำงเศรษฐกจิ มคีวำมรวดเรว็และเป็นระเบยีบเรยีบร้อย รวมทัง้
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด จึงต้องมีกฎหมำยเพื่อเข้ำมำจัดระบบกำรจรำจร  
โดยมีคณะกรรมกำรระดับชำติเข้ำมำมีบทบำทเป็นเจ้ำภำพดูแลเรื่องดังกล่ำว  
คอืคณะกรรมกำรจดัระบบกำรจรำจรทำงบก ตำมพระรำชบญัญตัคิณะกรรมกำรจดัระบบ
กำรจรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งหลกักำรของกฎหมำยฉบบันี้ตรำขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อก ำหนดใหม้คีณะกรรมกำรจดัระบบกำรจรำจรทำงบก มีอ ำนำจหน้ำทีใ่นกำรก ำหนด
นโยบำยและแผนงำน ตลอดจนก ำหนดมำตรฐำนเกีย่วกบักำรจดัระบบกำรจรำจร รวมไปถงึ
มำตรกำรที่ใช้ในกำรแก้ปัญหำกำรจรำจรทำงบกเพื่อน ำเสนอต่อคณะรฐัมนตร ีโดยมี
จุดมุ่งหมำยเพื่อควบคุมและจดัระเบยีบให้กำรสญัจรของยำนพำหนะและของคนเดนิเท้ำ 
มคีวำมสมดุลและมคีวำมสมัพนัธก์นัอย่ำงได้สดัส่วน และเพื่อให้กำรคมนำคมขนส่งทำง
บกเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย  ทัง้นี้  ได้มีกำรก ำหนดให้
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 ๑๖ 

ด ำเนินกำรจดัตัง้ส ำนกังำนนโยบำยและแผนกำรขนสง่และจรำจรขึน้ในกระทรวงคมนำคม 
เพื่อให้มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรส ำรวจ รวบรวม วเิครำะห์ข้อมูล และหำมำตรกำรในกำร
แกไ้ขปัญหำกำรจรำจรทำงบกแลว้เสนอควำมเหน็ต่อคณะกรรมกำรจดัระบบกำรจรำจรทำงบก 
เพื่อใหม้กีำรปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมำยเกีย่วกบักำรจรำจรทำงบก หรอืก ำหนดมำตรกำรอื่น ๆ 
เพิม่เตมิทีจ่ ำเป็นต่อไป ซึง่ควำมเป็นมำของกฎหมำยฉบบันี้ สบืเนื่องมำจำกกำรขยำยตวั
ของจ ำนวนผู้ใชร้ถใชถ้นนและชุมชนเมอืงในประเทศเพิม่ขึน้เป็นอย่ำงมำก ประกอบกบั
กำรขำดกำรวำงผงัเมืองที่ดี ตลอดจนนโยบำยและมำตรกำรแก้ไขปัญหำกำรจรำจรที่ 
ไรป้ระสทิธภิำพ ท ำใหไ้ม่อำจแกปั้ญหำกำรจรำจรทีเ่กดิขึน้ได ้ทัง้ยงัมคีวำมเป็นไปไดท้ีจ่ะ
ก่อใหเ้กดิปัญหำอื่น ๆ อกีนบัไม่ถว้นตำมมำ เช่น ปัญหำกำรน ำพืน้ทีท่ำงเทำ้ไปขยำยเป็น
ถนนเพิม่เตมิ จนเป็นผลท ำให้พืน้ที่ในกำรเดนิเท้ำลดลง ส่งผลใหเ้กดิควำมแออดัในกำร
เดนิเท้ำบำงพื้นที่ แต่กย็งัไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำกำรจรำจรบนท้องถนนที่เกดิขึน้มำได ้
รฐับำลจงึเห็นสมควรให้ออกพระรำชบญัญัติคณะกรรมกำรจดัระบบกำรจรำจรทำงบก 
พ.ศ. ๒๕๒๑ ขึน้เพื่อใชบ้งัคบั เนื่องจำกได้เลง็เหน็ควำมจ ำเป็นที่จะต้องมคีณะกรรมกำร
ซึ่งเป็นผู้ที่มีเชี่ยวชำญเรื่องกำรจรำจรทำงบกโดยเฉพำะ โดยให้เป็นผู้เสนอแผนกำร 
นโยบำยและมำตรกำรแกปั้ญหำเกีย่วกบักำรจรำจรทำงบกต่อรฐับำล เพื่อใหก้ำรจดักำร
กำรจรำจรทำงบกเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

(๖) กำรคุม้ครองผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบักำรขนส่ง ซึง่มหีลกัเกณฑ์ทำงกฎหมำย
จ ำแนกได้เป็นสองเรื่อง ได้แก่ กำรคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถและกำรคุ้มครอง  
ผูใ้หบ้รกิำรและผูร้บับรกิำรในกำรขนสง่ทำงถนนระหว่ำงประเทศ 

หลักเกณฑ์ทำงกฎหมำยที่ก ำหนดคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ ได้แก่ 
พระรำชบญัญตัคิุ้มครองผูป้ระสบภยัจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งตรำขึน้โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อก ำหนดให้ผู้มกีรรมสทิธิใ์นรถยนต์ ผู้มสีทิธคิรอบครองรถยนต์ในฐำนะผูเ้ช่ำซือ้และ
ผู้น ำรถที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศเข้ำมำใช้งำนในประเทศไทย มีหน้ำที่ต้องจัดให้
รถยนต์มกีำรท ำประกนัรถยนต์ภำคบงัคบัส ำหรบัควำมเสยีหำยที่เกดิขึน้แก่ผูป้ระสบภยั
จำกอุบัติเหตุทำงรถยนต์เพื่อเป็นกำรคุ้มครองและให้ควำมช่วยเหลือแก่ประชำชน
ผู้ประสบภัยดงักล่ำวโดยเฉพำะค่ำรักษำพยำบำลหรอืค่ำปลงศพ เนื่องจำกเกดิปัญหำ
เกี่ยวกับกำรที่ผู้ประสบภัยจำกอุบัติเหตุทำงรถยนต์จ ำนวนมำกไม่ได้รับกำรชดใช้
ค่ำเสียหำยหรือได้รบักำรชดใช้ค่ำเสียหำยไม่คุ้มกบัควำมเสียหำยที่ได้รบัจริง อีกทัง้ 
ผูป้ระสบภยัจำกอุบตัเิหตุทำงรถยนตย์งัประสบปัญหำในกำรใชส้ทิธทิำงแพ่งเพื่อเรยีกรอ้ง
ค่ำเสยีหำย เน่ืองจำกระยะเวลำทีย่ำวนำนของกำรด ำเนินคด ีเป็นเหตุใหผู้้ประสบภยัไม่ได้
รับชดใช้ค่ำเสียหำยเบื้องต้นที่แน่นอนและทันท่วงทีและเพื่อเป็นหลักประกัน ให้
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 ๑๗ 

โรงพยำบำลหรือสถำนพยำบำลว่ำจะได้รบัค่ำรักษำพยำบำลในกำรรักษำพยำบำล
ผูป้ระสบภยัจำกรถยนต์  นอกจำกนัน้ ในพระรำชบญัญตัฉิบบันี้ยงัมกีำรก ำหนดใหม้กีำร
จดัตัง้กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยขึน้ เพื่อเป็นทุนส ำหรบัจ่ำยค่ำเสยีหำยเบื้องต้นให้แก่
ผูป้ระสบภยั ซึง่ควำมเป็นมำของกฎหมำยฉบบันี้ สบืเน่ืองมำจำกอุบตัเิหตุทำงรถยนตใ์น
ประเทศได้เพิม่จ ำนวนมำกขึน้ในแต่ละปี เป็นเหตุให้มผีู้ได้รบับำดเจบ็และเสยีชวีติเป็น
จ ำนวนมำกขึน้เรื่อย ๆ จงึหลกีเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกดิปัญหำกำรได้รบักำรชดใช้ค่ำเสยีหำย
ของผูบ้ำดเจบ็และผูเ้สยีชวีติจำกอุบตัเิหตุทำงรถยนต์ตำมมำมำกมำย รฐับำลจงึได้ออก
พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ขึ้นมำใช้บังคับ เพื่อให้มี
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรคุม้ครองผูป้ระสบภยัจำกรถยนตอ์นัจะช่วยสง่ผลใหผู้ป้ระสบภยัไดร้บั
กำรชดใชค้่ำเสยีหำยเพยีงพอกบัควำมเสยีหำยทีไ่ดร้บัและไม่ล่ำชำ้เกนิสมควร 

ส ำหรับหลักเกณฑ์ทำงกฎหมำยที่ก ำหนดคุ้มครองผู้ให้บริกำรและ
ผูร้บับรกิำรในกำรขนส่งทำงถนนระหว่ำงประเทศ มกีฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งสองฉบบั ไดแ้ก่ 
พระรำชบญัญตักิำรรบัขนของทำงถนนระหว่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ และพระรำชบญัญตัิ
กำรรบัขนคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ กล่ำวคอื พระรำชบญัญัติ
กำรรับขนของทำงถนนระหว่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นกฎหมำยที่ตรำขึ้นโดย 
มเีจตนำรมณ์ในกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบั สทิธ ิหน้ำที่ ควำมรบัผดิทำงแพ่งและ
ขอ้ยกเว้นต่ำง ๆ รวมถึงกำรชดใช้ค่ำสนิไหมทดแทนและกำรใช้สทิธเิรยีกรอ้งของผู้ส่ง  
ผูข้นส่ง ผูร้บัตรำส่ง และบุคคลอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรรบัขนของทำงถนนระหว่ำงประเทศ 
ซึง่หลกักำรตำม บรรพ ๓ เอกเทศสญัญำ ลกัษณะ ๘ รบัขน แห่งประมวลกฎหมำยแพ่ง
และพำณิชย์นัน้ยงัไม่ได้มกีำรก ำหนดไว้ อกีทัง้ยงัก ำหนดรำยละเอยีดที่จ ำเป็นบำงประกำร
เกี่ยวกบัสญัญำรบัขนของทำงถนนระหว่ำงประเทศ เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก
ทำงดำ้นกำรคำ้และกำรขนสง่ระหว่ำงประเทศ ทัง้ยงัเป็นกำรช่วยยกระดบัมำตรฐำนสำกล
ให้ผู้ประกอบกำรรบัขนของทำงถนนของประเทศไทยสำมำรถแข่งขนัในกำรให้บรกิำร
ขนส่งระหว่ำงประเทศกับผู้ประกอบกำรประเทศอื่น ๆ ได้มำกขึ้น ซึ่งเหตุผลในกำร 
ตรำกฎหมำยฉบบันี้ สบืเนื่องจำกประเทศไทยได้ท ำกำรขยำยควำมสมัพนัธท์ำงกำรค้ำ
และกำรลงทุนกบัต่ำงประเทศออกไปอย่ำงกวำ้งขวำง จงึส่งผลใหก้ำรรบัขนของทำงถนน
ระหว่ำงประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ นัน้มแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งในเวลำต่อมำ 
ประเทศไทยก็ได้ท ำกำรลงนำมในควำมตกลงว่ำด้วยกำรขนส่งข้ำมพรมแดนในอนุภูมิภำค 
ลุ่มแม่น ้ำโขง (Greater Mekong Subregion Cross-border Transport Agreement : GMS CBTA) 
แต่เน่ืองจำกหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัสทิธ ิหน้ำที ่และควำมรบัผดิของผูส้ง่ ผู้ขนสง่ ผูร้บัตรำส่ง 
และบุคคลอื่นที่เกี่ยวขอ้งที่ได้ก ำหนดไว้ใน บรรพ ๓ เอกเทศสญัญำ ลกัษณะ ๘ รบัขน 
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แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ซึ่งใชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบนันัน้ยงัไม่มหีลกัเกณฑ ์
ทีใ่ชบ้งัคบัแก่สทิธ ิหน้ำที ่และควำมรบัผดิของผูส้่ง ผูข้นส่ง ผูร้บัตรำสง่ และบุคคลอื่นทีม่ี
สว่นเกีย่วขอ้งกบักำรรบัขนของทำงถนนระหวำ่งประเทศ จงึท ำใหก้ฎหมำยกำรรบัขนของ
ทำงถนนระหว่ำงประเทศของประเทศไทยนัน้ลำ้สมยั ไม่มคีวำมสอดคล้องกบักฎหมำย
ระหว่ำงประเทศและมำตรฐำนสำกลอนัเกีย่วกบักำรรบัขนของทำงถนนระหว่ำงประเทศ 
และยงัส่งผลให้ควำมตกลงว่ำด้วยกำรขนส่งข้ำมพรมแดนในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น ้ำโขง 
ไม่สำมำรถบงัคบัใชใ้นทำงปฏบิตัไิด้อย่ำงแท้จรงิ  ดงันัน้ เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรบัรอง 
สนับสนุน ส่งเสรมิและอ ำนวยควำมสะดวกให้กบัผู้ประกอบกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ 
ตลอดจนเพื่อเป็นกำรช่วยใหผู้ป้ระกอบกำรรบัขนของทำงถนนของประเทศไทยสำมำรถ
แข่งขนัในกำรให้บรกิำรขนส่งระหว่ำงประเทศได้มำกขึ้น อีกทัง้จำกกำรที่ประเทศไทย  
ได้ออกพระรำชบญัญัติกำรรบัขนของทำงทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระรำชบญัญัติกำร
ขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ มำใช้บังคับก่อนหน้ำนี้แล้ว จึงมีควำมจ ำเป็น 
ตอ้งมพีระรำชบญัญตัเิกีย่วกบักำรรบัขนของทำงถนนระหว่ำงประเทศทีม่คีวำมสอดคลอ้ง
กนัใช้บงัคบัด้วย รฐัจงึได้ออกพระรำชบญัญัติกำรรบัขนของทำงถนนระหว่ำงประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ขึน้มำใชบ้งัคบัดงักล่ำว 

ในส่วนพระรำชบัญญัติกำรรบัขนคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นกฎหมำยทีต่รำขึน้โดยมเีจตนำรมณ์ในกำรก ำหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบั
กำรรบัขนส่งคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นในเรื่องของสญัญำ สทิธ ิ
หน้ำที่ ควำมรับผิดทำงแพ่ง กำรจ ำกัดควำมรบัผิดและกำรเรียกค่ำสินไหมทดแทน 
ตลอดจนกำรระงบัขอ้พพิำทของผูใ้หบ้รกิำรรบัขนสง่คนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศ
และผู้โดยสำรที่ใช้บรกิำร รวมไปถึงบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกบักำรให้บรกิำรดงักล่ำว  
ซึง่หลกักำรตำม บรรพ ๓ เอกเทศสญัญำ ลกัษณะ ๘ รบัขน แห่งประมวลกฎหมำยแพ่ง
และพำณิชยน์ัน้ยงัไม่ไดม้กีำรก ำหนดไว ้ ทัง้นี้ เพื่อเป็นกำรคุม้ครองผูโ้ดยสำรทีใ่ชบ้รกิำร
รบัขนส่งคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศของผู้ประกอบกำร และท ำให้กำรบรกิำร 
รบัขนส่งคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศมมีำตรฐำนสำกล อนัจะเป็นกำรช่วยสง่เสรมิให้
ผู้ประกอบกำรในธุรกิจประเภทนี้สำมำรถที่จะท ำกำรแข่งขันกับผู้ประกอบกำรจำก
ประเทศอื่น ๆ ได้ ซึ่งเหตุผลในกำรตรำกฎหมำยฉบบันี้ สบืเนื่องจำกกำรรบัขนส่งคน
โดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ นัน้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่อง ประเทศไทยจงึได้จดัท ำควำมตกลงระหว่ำงประเทศซึ่งมีวตัถุประสงค์ในกำร
สง่เสรมิกำรก ำหนดหลกัเกณฑเ์รื่องสทิธ ิหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิของคู่สญัญำในสญัญำรบั
ขนส่งคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศใหม้คีวำมเป็นเอกภำพมำกยิง่ขึน้ ทัง้ยงัเพื่อ
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สง่เสรมิและอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นกำรคำ้และกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ ลดอุปสรรคใน
เรื่องต่ำง ๆ ตลอดจนเพื่อเป็นกำรช่วยสรำ้งควำมเชื่อมัน่ให้แก่ผูป้ระกอบกำรและผูบ้รโิภค
ทีใ่ชบ้รกิำรรบัขนส่งคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศ จงึไดม้กีำรออกพระรำชบญัญตัิ
กำรรบัขนคนโดยสำรทำงถนนระหว่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ ขึน้มำบงัคบัใช ้ 

๓.๑.๒ กำรขนส่งทำงรำง (rail transportation) เป็นกำรขนส่งทีพ่ฒันำมำ
นบัตัง้แต่ภำยหลงัสงครำมโลกครัง้ที ่๒ โดยเป็นผลมำจำกกำรคน้พบเครื่องจกัรไอน ้ำและ
ได้ถูกพฒันำต่อเนื่องมำควบคู่กบักำรปฏิวตัิอุตสำหกรรมในยุโรป ซึ่งลกัษณะของกำร
ขนส่งทำงรำงตอ้งอำศยั “รำงรถไฟ (track)” เพื่อเป็นทำงใหห้วัรถจกัรหรอืรถรำงสำมำรถ
เคลื่อนทีไ่ปได้ ท ำให้กำรขนส่งดงักล่ำวมจีุดเด่นทีค่วำมสำมำรถบรรทุกสนิคำ้ขนำดใหญ่
หรอืผูโ้ดยสำรจ ำนวนมำกไปยงัปลำยทำงที่อยู่ห่ำงไกล และมอีตัรำส่วนกำรใช้เชื้อเพลงิ
ต่อหน่วยกำรขนส่งที่ต ่ำเมื่อเทยีบกบักำรขนส่งทำงถนน ท ำให้ค่ำขนส่งสนิค้ำมรีำคำถูก
เมื่อมกีำรขนส่งในจ ำนวนมำกและระยะทำงไกล  นอกจำกนี้ กำรขนสง่ผูโ้ดยสำรในระบบรำง
บำงประเภทยงัสำมำรถท ำควำมเรว็ไดสู้งมำก เช่น รถไฟควำมเรว็สูงในยุโรปหรอืญี่ปุ่ น  
ทีเ่รว็ถึง ๕๑๕ กโิลเมตร/ชัว่โมง ซึ่งท ำให้กำรเดนิทำงโดยระบบรำงในระยะใกลถ้ึงระยะกลำง 
มคีวำมไดเ้ปรยีบยิง่กว่ำกำรขนส่งในรปูแบบอื่น ๆ แมก้ระทัง่กำรขนส่งทำงอำกำศกต็ำม 
โดยในประเทศไทยได้มีกำรน ำกำรขนส่งทำงรำงมำใช้นับแต่อดีต ซึ่งปัจจุบนัอำจแบ่ง 
กำรขนสง่ทำงรำงไดเ้ป็นสองลกัษณะคอื รถไฟและรถไฟฟ้ำขนสง่มวลชน 

(๑) รถไฟ ในอดีตรำชอำณำจักรไทยยังไม่เคยมีรูปแบบและโครงกำร 
ที่จะแสดงให้เป็นที่ปรำกฏชัดว่ำกำรคมนำคมทำงบกภำยในประเทศจะมีกำรขนส่ง 
โดยทำงรถไฟเกดิขึน้ เพรำะในเวลำนัน้ประชำชนยงันิยมใชส้ตัว์ เช่น โค กระบอื มำ้ ชำ้ง 
และเกวียน เป็นพำหนะเพื่อประโยชน์ในกำรเดินทำงและในกำรล ำเลียงสนิค้ำต่ำง ๆ  
จำกสถำนที่หนึ่งไปยังอีกสถำนที่หนึ่ง  จนกระทัง่กำรขนส่งโดยทำงรถไฟได้เกิดขึ้น  
ในรชัสมยัพระบำทสมเดจ็พระจุลจอมเกลำ้เจ้ำอยู่หวั โดยมปีระกำศพระบรมรำชโองกำร
สร้ำงทำงรถไฟสยำม ตัง้แต่กรุงเทพฯ ถึง เมืองนครรำชสีมำ ต่อมำในปี พ.ศ. ๒๔๙๔ 
รฐับำลสมยั จอมพล ป.พบิูลสงครำม เป็นนำยกรฐัมนตรี ได้พจิำรณำเห็นสมควรจดัตัง้
กิจกำรรถไฟเป็นเอกเทศ เนื่องจำกโดยสภำพของกำรด ำเนินกำรในกิจกำรรถไฟนัน้ 
เป็นกำรด ำเนินกำรในลักษณะกำรให้บริกำร ซึ่งมีกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยจำกผู้ใช้บริกำร  
และไม่มคีวำมจ ำเป็นต้องใชอ้ ำนำจรฐัเขำ้มำด ำเนินกำรในกจิกำรดงักล่ำวแต่อย่ำงใด อกีทัง้ 
หำกมกีำรใชร้ะบบบรหิำรงำนของรำชกำรเขำ้มำใชด้ ำเนินกำร กอ็ำจจะยิง่เป็นอุปสรรคต่อ
กำรด ำเนินกำร อันเนื่องมำจำกข้อจ ำกัดของกำรด ำเนินงำนในระบบรำชกำร  ดังนัน้ 
รฐับำลจงึเหน็สมควรใหม้กีำรน ำกจิกำรรถไฟออกจำกระบบรำชกำรบรหิำรส่วนกลำงเดมิ
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ทีเ่ป็นหน่วยงำนระดบักรมในกระทรวงคมนำคม มำด ำเนินกำรในรูปแบบของรฐัวสิำหกจิ
เพื่อควำมเหมำะสมต่อลกัษณะของกจิกำรซึ่งต้องกำรควำมคล่องตวัในกำรด ำ เนินงำน
แบบเอกชน แต่ยงัให้รฐัมีอ ำนำจในกำรก ำกบัดูแลอยู่เพรำะเป็นกจิกำรที่มีควำมส ำคญั
ของประเทศ จงึได้มีกำรตรำพระรำชบัญญัติกำรรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔  
ขึ้นเพื่อใช้บังคับ ซึ่งมีผลให้กรมรถไฟหลวงเปลี่ยนฐำนะมำเป็น รฐัวิสำหกิจประเภท
สำธำรณูปกำรภำยใต้ชื่อว่ำ “กำรรถไฟแห่งประเทศไทย” โดยให้มีฐำนะเป็นนิติบุคคล  
และกฎหมำยดงักล่ำวก ำหนดใหม้กีำรโอนกจิกำร ทรพัยส์นิและหนี้สนิ ตลอดจนสทิธแิละ
หน้ำที่ของกรมรถไฟทัง้หมดมำอยู่ในกำรรถไฟแห่งประเทศไทยแทน  ทัง้นี้ กำรรถไฟ
แห่งประเทศไทยมอี ำนำจหน้ำทีใ่นกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ในกจิกำรรถไฟและด ำเนินธุรกจิ
อนัเกี่ยวกบักำรขนส่งทำงรถไฟ ซึง่มกีำรก ำหนดให้อ ำนำจผู้ว่ำกำรรถไฟในกำรรือ้ถอน 
สิง่ปลูกสรำ้งทีรุ่กล ้ำเขำ้มำในเขตสองขำ้งทำงของรำงรถไฟไดเ้พื่อประโยชน์ในกำรเดนิรถ 
และก ำหนดให้มคีณะกรรมกำรรถไฟแห่งประเทศไทยขึน้ เพื่อให้มอี ำนำจหน้ำที่ในกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรรถไฟ เช่น กำรก ำหนดรำคำค่ำโดยสำร นอกจำกนัน้ กำรรถไฟแห่ง
ประเทศไทยยงัมอี ำนำจในกำรเวนคนือสงัหำรมิทรพัยข์องบุคคล เพื่อควำมจ ำเป็นต่อกำร
สรำ้งทำงรถไฟหรอืเครื่องประกอบทำงรถไฟ ตลอดจนมอี ำนำจทีจ่ะด ำเนินกจิกำรต่ำง ๆ 
เพื่อประโยชน์ของรฐัและควำมปลอดภยัของประชำชน เช่น กำรสรำ้งทำงรถไฟสำยใหม่
และกำรเลกิสรำ้งทำงรถไฟทีไ่ดเ้ริม่สรำ้งแลว้หรอืเลกิกจิกำรในทำงซึง่เปิดเดนิแลว้ เป็นตน้ 

นอกจำกกฎหมำยว่ำดว้ยองคก์รทีด่ ำเนินกจิกำรรถไฟแลว้ ในกำรคุม้ครอง
กิจกำรรถไฟและกำรก่อสร้ำงทำงรถไฟยงัมีกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอีกหนึ่งฉบับ ได้แก่ 
พระรำชบญัญตัิจดัวำงกำรรถไฟแลทำงหลวง พุทธศกัรำช ๒๔๖๔ ซงึเป็นกฎหมำยที่มี
เจตนำรมณ์ในกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์ในกจิกำรซึ่งเกีย่วกบักำรรถไฟ โดยได้ก ำหนดใน
เรื่องของอ ำนำจในกำรก่อสรำ้ง กำรบ ำรุง และกำรวำงระบบทำงรถไฟของกำรรถไฟแห่ง
ประเทศไทย ทัง้ยงัก ำหนดเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์และควำมรบัผดิทำงแพ่งในกำรรบัขนส่ง
ทำงรถไฟ ตลอดจนก ำหนดมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรดูแล
รกัษำควำมปลอดภยัแก่ประชำชนผู้สญัจรผ่ำนทำงรถไฟ รวมถึงกำรควบคุมดูแลไม่ให้
ผูใ้ดมำกระท ำกำรใด ๆ อนัจะก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อรถไฟและทำงรถไฟ โดยควำม
เป็นมำของกฎหมำยฉบับนี้  เป็นไปตำมด ำ ริของพลเอกพระเจ้ำบรมวงศ์ เธอ  
กรมพระก ำแพงเพชรอคัรโยธนิ อดตีผูบ้ญัชำกำรกรมรถไฟหลวง เนื่องจำกทรงมพีระปณิธำน
ที่จะท ำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรคมนำคมและเศรษฐกิจของภูมิภำคด้วยกำร
สรำ้งทำงรถไฟเชื่อมต่อถงึกนั จงึจ ำเป็นตอ้งจดัใหม้กีฎหมำยในกำรควบคุมดแูลรถไฟและ
ทำงหลวง เพื่อประโยชน์ในกำรวำงหลักกำรบริหำรกิจกำรรถไฟของประเทศให้มี 
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ควำมเป็นระเบียบและเป็นมำตรฐำนสำกล ด้วยเหตุดังกล่ำว พระองค์จึงทรงขอ 
พระบรมรำชำนุญำตในกำรตรำพระรำชบัญญั ติ จัดวำงกำรรถไฟแลทำงหลวง  
พุทธศกัรำช ๒๔๖๔ เพื่อบงัคบัใชใ้นประเทศไทยนับแต่นัน้เป็นต้นมำ ซึง่ต่อมำภำยหลงันัน้ 
บทบัญญัติในเรื่องของกิจกำรรถไฟบำงส่วนในพระรำชบัญญัติจัดวำงกำรรถไฟ  
แลทำงหลวง พุทธศักรำช ๒๔๖๔ ก็ได้ถูกยกเลิกไปโดยพระรำชบัญญัติกำรรถไฟแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ อนัเนื่องมำจำกว่ำพระรำชบญัญตักิำรรถไฟแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๔๙๔ ได้มีกำรก ำหนดให้ท ำกำรยกเลิกกฎหมำยที่ขดัหรือแย้งกบับทบัญญัติ 
ในพระรำชบัญญัติ และยังก ำหนดให้พระรำชบัญญัติจัดวำงกำรรถไฟแลทำงหลวง  
พุทธศกัรำช ๒๔๖๔ มผีลบงัคบัใชต่้อไปในส่วนทีไ่ม่ไดม้กีำรบญัญตัขิึน้มำใหม่และไม่ขดั
หรือแย้งกับบทบัญญัติในพระรำชบัญญัติกำรรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔  
ส่วนทำงดำ้นของบทบญัญัตทิี่เกี่ยวกบัทำงหลวงในพระรำชบญัญัตจิดัวำงกำรรถไฟแล
ทำงหลวง พุทธศกัรำช ๒๔๖๔ นัน้ ดว้ยเหตุทีพ่ระรำชบญัญตัทิำงหลวง พุทธศกัรำช ๒๔๘๒ 
ซึง่ออกมำภำยหลงั ไดก้ ำหนดใหก้ฎหมำยในสว่นทีม่กีำรบญัญตัไิวแ้ลว้ในพระรำชบญัญตั ิ
และกฎหมำยในส่วนที่ข ัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในพระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำว 
ถูกยกเลกิไป  ดงันัน้ จงึอำจพจิำรณำไดว้่ำบทบญัญตัทิีเ่กีย่วกบัทำงหลวงในพระรำชบญัญตัิ
จัดวำงกำรรถไฟแลทำงหลวง พุทธศักรำช ๒๔๖๔ ได้ถูกยกเลิกไปโดยพระรำชบัญญัติ 
ทำงหลวง พุทธศกัรำช ๒๔๘๒ เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  ทัง้นี้ จงึสำมำรถสรุปไดว้่ำ ในปัจจุบนันัน้ 
พระรำชบญัญตัจิดัวำงกำรรถไฟแลทำงหลวง พุทธศกัรำช ๒๔๖๔ มผีลบงัคบัใชเ้ฉพำะในสว่น
ของบทบญัญตัใินเรื่องของกจิกำรรถไฟบำงสว่นทีย่งัไม่ไดถู้กยกเลกิไป 

(๒) รถไฟฟ้ำขนสง่มวลชน คอืขบวนรถไฟทีมุ่่งเน้นขนสง่ผูโ้ดยสำรภำยใน
ตวัเมือง ซึ่งลกัษณะของรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนนี้จะใช้พลงังำนไฟฟ้ำในกำรขบัเคลื่อน  
โดยรถไฟประเภทนี้จะสำมำรถขบัเคลื่อนไดด้ว้ยตวัเองและใชร้ะบบคอมพวิเตอรป์ระกอบกบั
ระบบอำณัติสญัญำณ เพื่อใหต้วัระบบคอมพวิเตอรท์ีร่ถไฟฟ้ำท ำงำน ซึ่งในประเทศไทย
ได้มีกำรจดัให้บรกิำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนขึ้นในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล 
ตำมพระรำชบัญญัติกำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓  
ซึง่เป็นกฎหมำยทีม่เีจตนำรมณ์ในกำรจดัตัง้กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยขึน้ 
เพื่อให้เป็นผู้ด ำเนินกิจกำรรถไฟฟ้ำ ศกึษำ วเิครำะห์ และจดัท ำโครงกำรและแผนงำน
เกี่ยวกบักจิกำรรถไฟฟ้ำ ตลอดจนด ำเนินธุรกจิเกี่ยวกบักจิกำรรถไฟฟ้ำและธุรกจิอื่น ๆ 
อนัเป็นประโยชน์ต่อประชำชนผูใ้ชบ้รกิำรกจิกำรรถไฟฟ้ำ โดยก ำหนดใหม้คีณะกรรมกำร
กำรรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรวำงนโยบำย 
ควบคุมดแูล และบรหิำรกจิกำรของกำรรถไฟฟ้ำขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย รวมไปถงึ
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กำรออกข้อบังคับในเรื่องต่ำง ๆ  นอกจำกนัน้ ยังมีกำรให้อ ำนำจแก่กำรรถไฟฟ้ำ 
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในกำรให้สมัปทำนกจิกำรรถไฟฟ้ำทัง้หมดหรอืบำงส่วน 
แก่เอกชนได้ โดยควำมเป็นมำของกฎหมำยฉบับนี้  สืบเนื่ องจำกรัฐบำลต้องกำร
ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำกำรจรำจรติดขัดในกรุงเทพมหำนคร  อันเป็นปัญหำที ่
ส่งผลกระทบต่อกำรคมนำคมและกำรขนส่งทำงบกของประชำชนเป็นอย่ำงมำก  
จงึได้เห็นสมควรเร่งรดัให้มีกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงในส่วนของระบบรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชน  
อนัเป็นระบบกำรขนส่งสำธำรณะ  ทัง้นี้ เพื่อจุดมุ่งหมำยในกำรอ ำนวยควำมสะดวก 
แก่ประชำชน ใหส้ำมำรถเดนิทำงไดโ้ดยไม่จ ำเป็นต้องพึง่พำรถยนตส์่วนบุคคล อนัจะเป็นกำร
ช่วยบรรเทำปัญหำจ ำนวนรถยนต์หนำแน่นดงักล่ำว  ดังนัน้ คณะรฐัมนตรจีึงได้มีมติ 
ให้ออกพระรำชกฤษฎีกำจดัตัง้องคก์ำรรถไฟฟ้ำมหำนคร พ.ศ. ๒๕๓๕ ขึน้ โดยอำศยัอ ำนำจ
ตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรจัดตัง้องค์กำรของรฐับำล พ.ศ . ๒๔๙๖ แต่เนื่องจำก 
พระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำวมีบทบัญญัติที่ไม่เพียงพอต่อกำรก ำหนดข้อบังคับ ในกำร 
บรหิำรจดักำรและกำรใหบ้รกิำรขนส่งมวลชนดว้ยระบบรถไฟฟ้ำ ตลอดจนกำรดแูลรกัษำ
ควำมปลอดภยัแก่ผูใ้ชบ้รกิำร สง่ผลใหอ้งคก์ำรรถไฟฟ้ำมหำนครมปัีญหำขอ้จ ำกดัในกำร
ใช้อ ำนำจตำมกฎหมำย และอำจเป็นผลให้ไม่สำมำรถให้บรกิำรต่อประชำชนได้อย่ำง 
มปีระสทิธภิำพเท่ำที่ควร ต่อมำในภำยหลงัจงึไดม้กีำรตรำพระรำชบญัญตัิกำรรถไฟฟ้ำ
ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ ขึน้ใช้บงัคบัแทนพระรำชกฤษฎีกำจดัตัง้
องคก์ำรรถไฟฟ้ำมหำนคร พ.ศ. ๒๕๓๕ ทีถู่กยกเลกิไป 

ส ำหรบักำรก่อสรำ้งทำงรถไฟฟ้ำเพื่อด ำเนินกำรตำมโครงกำรระบบขนสง่มวลชน
ในกรุงเทพมหำนครและปรมิณฑล ตลอดจนเมอืงอื่น ๆ นัน้ รฐัอำจมคีวำมจ ำเป็นต้องเขำ้ไป
ใชป้ระโยชน์ในทีด่นิของเอกชน โดยเฉพำะส่วนทีเ่ป็นแดนกรรมสทิธิบ์น เหนือ ใตพ้ืน้ดนิ
หรอืพืน้น ้ำซึง่มใิช่กรณีเวนคนือสงัหำรมิทรพัย ์จงึไดม้กีำรตรำพระรำชบญัญตัวิ่ำดว้ยกำร
จดัหำอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกจิกำรขนส่งมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ ขึน้บงัคบัใช้ โดยมเีจตนำรมณ์
ในกำรก ำหนดหลกัเกณฑใ์นกรณีทีห่น่วยงำนของรฐัมคีวำมจ ำเป็นตอ้งใชอ้สงัหำรมิทรพัย์
เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกิจกำรขนส่งมวลชน ซึ่งไม่มีควำมจ ำเป็นต้องได้ มำ 
ซึง่อสงัหำรมิทรพัยห์รอืเวนคนือสงัหำรมิทรพัยน์ัน้ โดยก ำหนดใหอ้ ำนำจแก่เจำ้พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ในกำรท ำควำมตกลงกับเจ้ำของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมำย 
ซึง่อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อก ำหนดลกัษณะภำระในอสงัหำรมิทรพัยต์ำมควำมจ ำเป็นของกำร
ด ำเนินกำรและก ำหนดเงนิค่ำทดแทนภำระในอสงัหำรมิทรพัยด์งักล่ำว นอกเหนือจำกนัน้ 
ยงัมบีทบญัญตัใินเรื่องของกำรดแูลรกัษำระบบขนส่งมวลชน โดยก ำหนดหำ้มกระท ำกำร
อนัอำจก่อใหเ้กดิอนัตรำยหรอืเป็นอุปสรรคต่อระบบขนส่งมวลชนในเขตด ำเนินกำรระบบ
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ขนส่งมวลชน และให้อ ำนำจแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกรณีที่มคีวำมจ ำเป็นและเร่งด่วน 
ในกำรเขำ้ไปในทีด่นิหรอืสถำนทีข่องบุคคลใด เพื่อท ำกำรตรวจ ซ่อมแซมหรอืแกไ้ขระบบ
ขนสง่มวลชนได ้

๓.๒ กำรขนส่งทำงน ้ ำ (water transportation) เป็นกำรล ำเลียงคน สตัว์และ
สิง่ของจำกทีห่นึ่งไปยงัอกีทีห่นึ่ง โดยใชพ้ำหนะทีเ่คลื่อนทีบ่นน ้ำ ซึง่เป็นกำรขนสง่ทัง้ทำง
แม่น ้ ำ ล ำคลอง และทะเลทัง้ภำยในและภำยนอกประเทศ โดยกำรขนส่งทำงน ้ ำ 
มวีวิฒันำกำรเริม่จำกใชท้่อนไมซ้ึง่ลอยน ้ำไดเ้ป็นตวัช่วยพยุง ต่อมำน ำท่อนไมม้ำผูกรวม
เป็นแพลอยน ้ำไดส้ ำหรบับรรทุกวตัถุต่ำง ๆ และปัจจุบนัใช้เรอืทีม่เีครื่องยนต์ ท ำใหก้ำร
ขนส่งทำงน ้ ำได้เปรียบกว่ำกำรขนส่งทำงอื่น ๆ คือ สำมำรถบรรทุกสินค้ำหนักและ
ปรมิำณมำก ๆ ได้ เช่น น ้ำมนั ไม้ซุง หนิ กรวดทรำย สตัว์มชีวีติ นอกจำกนี้ค่ำใช้จ่ำย 
ในกำรก่อสรำ้งซ่อมแซม หรอืบ ำรุงเสน้ทำงขนส่งทำงน ้ำมน้ีอยกว่ำทำงอื่น ๆ เนื่องจำก
เส้นทำงทำงที่ใช้ในกำรขนส่งล้วนแต่เป็นเส้นทำงตำมธรรมชำติ กล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ 
ผูป้ระกอบกำรไม่มตี้นทุนในกำรสรำ้งเสน้ทำงกำรขนส่งทำงน ้ำ ไม่จ ำเป็นต้องดูแลรกัษำ 
และไม่มคี่ำธรรมเนียมในกำรใชเ้สน้ทำงดงักล่ำว จะมขีอ้ยกเวน้กรณีทำงน ้ำทีเ่กิดจำกกำร
สร้ำงขึ้นมำ เช่น คลองสุเอซ (Suez canal) หรือคลองปำนำมำ (Panama canal)  
กำรขนส่งทำงน ้ำยงัมขีอ้ดตีรงทีม่ตี้นทุนกำรด ำเนินกำรค่อนขำ้งต ่ำ เรอืมคีวำมสำมำรถในกำร
บรรทุกสนิค้ำจ ำนวนมหำศำลโดยใช้พลงังำนในอตัรำที่ต ่ำ ด้วยเหตุดงักล่ำว กำรขนส่ง
ทำงน ้ำจึงเป็นรูปแบบที่มีค่ำใช้จ่ำยต ่ำเมื่อเทียบกบักำรขนส่งรูปแบบอื่น  อย่ำงไรก็ด ี  
กำรขนส่งทำงน ้ำกม็ขีอ้จ ำกดัอยู่หลำยประกำร ที่ส ำคญัทีสุ่ดคอืควำมเชื่องชำ้ เพรำะเรอื
เดนิสมุทรมคีวำมเรว็ต ่ำ อกีทัง้ตอ้งเสยีเวลำในกำรถ่ำยสนิคำ้ลงและขึน้จำกเรอืซึง่อำจตอ้ง
ใชเ้วลำหลำยวนั อนัเป็นอุปสรรคต่อกำรขนส่งระยะทำงสัน้ หรอืกรณีที่ต้องกำรควำมเร่งด่วน 
กำรขนส่งทำงทะเลต้องประสบกับอุปสรรคตำมธรรมชำติ อย่ำงเช่น กระแสลมหรือ
กระแสน ้ำที่รุนแรง หรอืแม้สภำพภูมิอำกำศตำมปกติอย่ำงเช่นในฤดูหนำวกท็ ำให้เกิด
อุปสรรคแก่กำรเดนิเรอืไดเ้ช่นกนั ในขณะทีก่ำรขนส่งทำงแม่น ้ำกอ็ำจไม่ตอบสนองควำม
ต้องกำรในแต่ละภูมภิำคได้ เพรำะเสน้ทำงแม่น ้ำอำจไม่สอดคล้องกบัเสน้ทำงกำรขนส่ง
ตำมควำมเป็นจรงิ เช่น แม่น ้ำสำยหลกัในรสัเซยีจะไหลจำกเหนือมำใต ้ในขณะทีเ่สน้ทำง
กำรคำ้ขำยและกำรเดนิทำงจะขำ้มไปมำระหว่ำงตะวนัออกกบัตะวนัตก 

กำรขนส่งสนิค้ำทำงน ้ำถือได้ว่ำเป็นรูปแบบกำรขนส่งที่เก่ำแก่ที่สุด  เนื่องจำก
เส้นทำงคมนำคมทำงบกในอดีตยงัมีควำมทุรกนัดำรและมีควำมอนัตรำย เพรำะต้อง 
เดินไปตำมป่ำ เขำ เส้นทำงลำดชัน และมีโจรผู้ร้ำยชุกชุม ท ำให้กำรเดินทำงทำงน ้ ำ 
เป็นทำงเลอืกที่ดทีี่สุดในขณะนัน้ และด้วยคุณลกัษณะเฉพำะของกำรขนส่งที่เหมำะกบั
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กำรขนส่งสินค้ำที่มีปริมำณครำวละมำก ๆ น ้ ำหนักเยอะ และต้องกำรต้นทุนที่ต ่ ำ  
ท ำใหก้ำรขนส่งทำงน ้ำถูกน ำมำใชอ้ย่ำงแพร่หลำย โดยในประเทศไทยมหีลกัเกณฑท์ำง
กฎหมำยในกำรควบคุมหรอืก ำกบัดูแลกำรขนส่งทำงน ้ำเป็นเวลำต่อเนื่อง โดยนบัแต่สมยั
กรุงศรอียุธยำเป็นรำชธำนี โดยเฉพำะในรชัสมยัของพระนำรำยณ์มหำรำชที่กำรค้ำทำงเรอื
เจรญิรุ่งเรอืงเป็นอย่ำงมำก มกีำรติดต่อค้ำขำยทำงเรอืกบัต่ำงชำต ิเช่น สเปน ฮอลนัดำ 
ญี่ปุ่ น อังกฤษ เดนมำร์ก และฝรัง่เศส เข้ำมำติดต่อค้ำขำยตำมล ำดับ ซึ่งกำรค้ำขำย 
กบัต่ำงชำติจะอยู่ในควำมควบคุมดูแลของกรมพระคลงัสนิค้ำ  ซึ่งสนันิษฐำนว่ำตัง้ขึ้น 
ในสมยัพระเจ้ำประสำททอง เป็นหน่วยงำนหลวงเพื่อผูกขำดสนิค้ำบำงอย่ำงเป็นสนิค้ำ
ต้องห้ำม ไม่ให้พ่อค้ำประชำชนซื้อขำยโดยตรง นอกจำกผูกขำดซื้อขำยสินค้ำแล้ ว  
พระคลงัสนิค้ำยงัมีหน้ำที่เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมเรอืสนิค้ำต่ำงชำติ  ค่ำภำษีสนิค้ำและ
ค่ำธรรมเนียมเขำ้ออก ซึง่ในขณะนัน้เรยีกหน่วยงำนนี้ว่ำ “เจำ้ท่ำ” โดยสนันิษฐำนว่ำเป็น
ค ำมำจำกภำษำเปอรเ์ซยี ซึ่งเรยีกเจำ้ท่ำว่ำ “Shah Bardar” หน้ำที่ของเจ้ำท่ำในครัง้นัน้
ปรำกฏว่ำ นอกจำกกำรควบคุมท่ำเรอืแล้ว ยงัมีหน้ำที่ในกำรเกบ็ภำษีอำกรควบกนัไป
ด้วย ต่อมำสมยัรชักำลที่ ๔ ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำให้ตรำกฎหมำยว่ำด้วยท้องน ้ำ  
ซึง่ใหอ้ ำนำจหน้ำทีแ่ก่เจำ้ท่ำในกำรก ำหนดที่จอดทอดสมอ ตรวจตรำท้องน ้ำมใิหม้สีิง่ใด
กดีขวำงต่อทำงเดินเรือ รบัแจ้งเหตุเรอืโดนกนัและผู้คนเป็นอนัตรำย เพื่อเจ้ำท่ำจะได้ 
น ำควำมไปแจง้แก่ผูท้ี่ควรจะช ำระคดไีด ้มกีำรปรบัปรุงกจิกำรของเจำ้ท่ำ โดยยกฐำนะเป็น
กรมเจ้ำท่ำ มีอ ำนำจหน้ำรบัจดทะเบียนออกใบอนุญำตใช้เรอืในเขตมณฑลกรุงเทพฯ 
รวมทัง้ยกงำนบำงสว่นของกรมคลองมำรวมในกจิกำรของกรมเจำ้ท่ำ คอื กำรรกัษำล ำน ้ำ 
ล ำคลอง และก ำหนดเขตท่ำที่ทอดจอดเรอืให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น และในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ 
กรมเจำ้ท่ำไดโ้อนสงักดัมำขึน้อยู่กบักระทรวงคมนำคมจนกระทัง่ปัจจุบนั มหีน้ำทีค่วบคุม
และบริหำรงำนเกี่ยวกับกำรขนส่งทำงน ้ำโดยทัว่ ๆ ไป อันได้แก่กำรจดทะเบียนเรือ  
กำรน ำร่อง กำรก ำหนดมำตรฐำนและออกใบรบัรองเจ้ำหน้ำที่ประจ ำเรอื ควบคุมกำรใชเ้รอื
หรือยำนพำหนะอื่น ๆ ทำงน ้ ำหรือสิ่งล่วงล ้ำล ำน ้ ำต่ำง ๆ  ปรับปรุงดูแลรักษำแม่น ้ ำ 
ล ำคลอง หรอืเสน้ทำงน ้ำโดยทัว่ ๆ ไป ปรบัปรุงหรอืก่อสร้ำงท่ำเทียบเรอืให้สำมำรถใช้เป็น
เส้นทำงขนส่งหรือใช้สญัจรไปมำ หรือกำรปลูกสร้ำงสิง่อ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ในกำร
เดนิเรอื 

จำกที่กล่ำวมำ อำจจ ำแนกหลกัเกณฑ์ทำงกฎหมำยของประเทศไทยเกี่ยวกบั
กำรขนส่งทำงน ้ ำ โดยแบ่งตำมองค์ประกอบในกำรขนส่งได้หกประกำร กล่ำวคือ  
กำรสัญจร ทำงน ้ ำ ตัวเรือ กำรประกอบกำรขนส่ง สิทธิทำงแพ่งเกี่ยวกับกำรขนส่ง  
และกำรช่วยเหลอืกูภ้ยัทำงทะเล 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ขนสง่และคมนำคม 
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(๑ ) ก ำรสัญ จ ร ได้ แก่  พ ระรำชบัญ ญั ติ ก ำร เดิน เรือ ใน น่ ำนน ้ ำ ไท ย  
พระพุทธศักรำช ๒๔๕๖ ซึ่งเป็นพระรำชบัญญัติที่ตรำขึ้นแทนกฎหมำยเดิมคือ
พระรำชบญัญตัวิ่ำดว้ยกำรเดินเรอืในน่ำนน ้ำไทย รตันโกสนิทรศ์ก ๑๒๔ โดยมหีลกักำร
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและรกัษำควำมปลอดภัยในกำรสญัจรทำงน ้ำ ทัง้ในแม่น ้ำ ล ำคลอง 
ทะเลสำบ ทะเลภำยใน และทะเลอำณำเขตให้ใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและไม่เป็น
อนัตรำย ซึง่มสีำระส ำคญัของกฎหมำยดงักล่ำวได้ก ำหนดกฎเกณฑท์ีใ่ชส้ ำหรบัเรอืชนิด
ต่ำง ๆ แพ ทุ่น หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในน่ำนน ้ ำ และล ำน ้ำที่ประเทศไทยมีอ ำนำจ
อธปิไตยอยู่ และหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัผูท้ ำกำรในเรอืเหล่ำนัน้ รวมทัง้ก ำหนดเขตควบคุม
กำรเดนิเรอื กำรให้อ ำนำจเจำ้ท่ำในกำรก ำหนดเขตหำ้มจอดเรอื ตรวจตรำเรื่องเกี่ยวกบั
เรอืต่ำง ๆ และสิง่ปลูกสร้ำงทำงน ้ำ ตลอดจนก ำหนดหลกัสูตรหรอืตรวจสอบเกี่ยวกบั 
ผูท้ ำกำรในเรอื กำรอนุญำตใหใ้ชเ้รอื และใหม้อี ำนำจปักหลกัเขตควบคุมทำงน ้ำทีช่ดัเจน
และเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

นอกจำกนี้ ยงัมกีฎหมำยเกีย่วกบักำรเดนิเรอืให้มคีวำมปลอดภยัและเป็นกำร
ป้องกนัอุบตัเิหตุจำกกำรทีเ่รอืโดนกนั กล่ำวคอื พระรำชบญัญตัป้ิองกนัเรอืโดนกนั พ.ศ. ๒๕๒๒ 
โดยเป็นกฎหมำยที่ก ำหนดให้รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมมอี ำนำจออกกฎกระทรวง 
ทีเ่กีย่วกบัเรื่องกำรป้องกนัเรอืโดนกนั ซึง่ถอืเป็นกฎขอ้บงัคบัส ำหรบัป้องกนัเหตุเรอืโดนกนั
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเดนิเรอืในน่ำนน ้ำไทยดว้ย ซึง่ทีม่ำของกฎหมำยฉบบันี้ สบืเน่ือง
จำกประเทศไทยไดเ้ขำ้เป็นภำคอีนุสญัญำว่ำดว้ยกฎขอ้บงัคบัระหว่ำงประเทศส ำหรบักำร
ป้องกนัเรอืโดนกนัในทะเล ค.ศ. ๑๙๔๘ และได้ตรำพระรำชบญัญัติป้องกนัเรอืโดนกนั 
พ.ศ. ๒๔๙๗ ขึ้นเพื่ออนุวตัิกำรให้เป็นไปตำมอนุสญัญำนัน้ ต่อมำอนุสญัญำดงักล่ำว 
ไดถู้กยกเลกิโดยอนุสญัญำว่ำดว้ยกฎขอ้บงัคบัระหว่ำงประเทศส ำหรบัป้องกนัเรอืโดนกนั
ในทะเล ค.ศ. ๑๙๗๒ และประเทศไทยจะด ำเนินกำรเขำ้เป็นภำคใีนอนุสัญญำฉบบัใหม่
ดงักล่ำว จงึปรบัปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกนัเรอืโดนกนัให้สอดคล้องกบัอนุสญัญำ
ฉบบัใหม่ และตรำเป็นพระรำชบญัญตัป้ิองกนัเรอืโดนกนั พ.ศ. ๒๕๒๒ ขึน้ใชบ้งัคบั 

(๒) ทำงน ้ำ นอกจำกในส่วนของพระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน ้ำไทย  
พระพุทธศกัรำช ๒๔๕๖ ที่ได้กล่ำวไปแล้ว ก็มีพระรำชบญัญัติรกัษำคลอง ร.ศ. ๑๒๑  
ทีก่ ำหนดมำตรกำรกำรป้องกนัและรกัษำคลอง โดยก ำหนดหำ้มบุคคลกระท ำกำรต่ำง ๆ 
ตำมที่ก ำหนดไว้ และให้อ ำนำจแก่รฐัมนตรใีนกำรออกพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดคลอง  
ทีจ่ะน ำพระรำชบญัญตันิี้มำใชบ้งัคบั และแต่งตัง้เจำ้พนักงำนตำมกฎหมำยนี้ เพื่อจดักำร
รกัษำและบ ำรุงคลองที่มอียู่เดมิและจะขุดขึน้ใหม่ให้เรยีบรอ้ย เกดิประโยชน์และสะดวก
ต่อรำษฎร ซึ่งควำมเป็นมำของกฎหมำยฉบบันี้ สบืเนื่องจำกในรชัสมยัพระบำทสมเดจ็
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 ๒๖ 

พระจุลจอมเกลำ้เจำ้อยู่หวั ทรงมีพระรำชด ำรวิ่ำ ทำงน ้ำทำงคลองมคีวำมส ำคญัต่อกำร
เพำะปลกู และคลองทีม่อียู่แลว้เป็นจ ำนวนมำกแต่ช ำรุดตืน้เขนิไปเสยีโดยมำก เหตุเพรำะ
ยังมิได้จัดกำรและรักษำให้เพียงพอ จึงควรจะบ ำรุงและรักษำคลองเก่ำที่มีอยู่แล้ว  
และทีจ่ะขดุขึน้ใหม่ใหเ้รยีบรอ้ยถำวร เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์และสะดวกแก่ธุระของรำษฎรยิง่ขึน้ 

(๓) ตัวเรือ ได้แก่ พระรำชบัญญัติเรือไทย พุทธศักรำช ๒๔๘๑ ซึ่งเป็น 
กฎหมำยทีต่รำขึน้เพื่อก ำหนดเกีย่วกบักำรควบคุมดแูลเรอืไทยอนัไดแ้ก่ กำรจดทะเบียน
เป็นเรือไทย เงื่อนไขต่ำง ๆ ในกำรจดทะเบียน คุณสมบัติของผู้ที่จะจดทะเบียนถือ
กรรมสทิธิเ์รอืไทย สทิธหิน้ำต่ำง ๆ ทีเ่กีย่วกบัเรอื กำรโอนกรรมสทิธ ์กำรจ ำนอง เอกสำร
ประจ ำเรือ กำรออกทะเบียนชัว่ครำวในต่ำงประเทศ กำรเก็บค่ำธรรมเนียม และกำร
เปลีย่นแปลงตวัเรอืหรอืส่วนของเรอื โดยควำมเป็นมำของกฎหมำยฉบบันี้ สบืเน่ืองจำก
เรอืเป็นพำหนะขนสง่ทีม่คีวำมส ำคญัมำก อกีทัง้ใชเ้ป็นพำหนะในกำรเดนิทำงไปมำขนส่ง
ระหว่ำงประเทศ ท ำให้อำจเกดิเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ กบัเรอืและเกดิควำมรบัผดิขึน้ได้ จงึมี
แนวคดิใหเ้รอืเดนิทะเลทุกล ำตอ้งมสีญัชำต ิเพื่อใหร้ฐัที่มคีวำมสมัพนัธก์บัเรอืนัน้มอี ำนำจ
เขำ้มำใหก้ำรช่วยเหลอืปกป้องเรอืทีม่สีญัชำตขิองตน โดยมอีนุสญัญำเจนีวำ ค.ศ. ๑๙๕๘ 
ว่ำดว้ยทะเลหลวง และอนุสญัญำสหประชำชำตวิ่ำดว้ยกฎหมำยทะเล ๑๙๘๒ รองรบัใน
กำรก ำหนดสทิธ ิหน้ำที่ และควำมคุ้มครองของเรอืและประเทศที่เป็นสญัชำติของเรอืไว ้
และด้วยเหตุที่กำรจดทะเบียนเรอืและสญัชำติของเรือมีควำมส ำคญั ประเทศไทยจงึมี
กฎหมำยเกี่ยวกับกำรจดทะเบียนเรือและสญัชำติเรือซึ่งกฎหมำยที่เกี่ยวข้องได้แก่ 
พระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน ้ำไทย พระพุทธศักรำช ๒๔๕๖ พระรำชบัญญัต ิ
ว่ำด้วยกำรจดทะเบยีนและออกใบอนุญำตส ำหรบัเรอืจบัสตัว์น ้ำสยำม พุทธศกัรำช ๒๔๗๗ 
และพระรำชบญัญตัวิ่ำดว้ยกำรจดทะเบยีนและออกใบอนุญำตส ำหรบัเรอืจบัสตัวน์ ้ำสยำม 
(ฉะบบัที่ ๒) พุทธศกัรำช ๒๔๗๙ ต่อมำมกีำรปรบัปรุงกฎหมำยเกี่ยวกบักำรขึน้ทะเบยีนเรอื
ดงักล่ำว โดยตรำพระรำชบญัญตัิเรอืสยำม พุทธศกัรำช ๒๔๘๑ (ต่อมำมกีำรเปลีย่นชื่อจำก
สยำมเป็นประเทศไทยตำมรฐัธรรมนูญ) ขึน้แทน และเป็นกฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในปัจจุบนันี้ 

(๔) กำรประกอบกำรขนส่ง ในกำรด ำเนินกจิกำรขนส่งทำงน ้ำ มอีงคก์รภำครฐั
หลำยองคก์รเขำ้ทีม่บีทบำทในกำรประกอบกำรขนสง่ ไดแ้ก่ 

กำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทย ตำมพระรำชบญัญัติกำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๔๙๔ ซึง่เป็นรฐัวสิำหกจิทีม่สีถำนะเป็นนิตบิุคคล มอี ำนำจ หน้ำที ่กำรด ำเนินงำน 
และกำรบริหำรงำนในเรื่องของกิจกำรท่ำเรือของประเทศไทยและกิจกำรอื่น  ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกบัท่ำเรอื เนื่องจำกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ รฐับำลได้มีนโยบำยในกำรก่อสร้ำง
ท่ำเรือเพื่ อส่งเสริมกำรค้ำกับต่ำงประเทศและได้ด ำเนินกำรจัดสร้ำงท่ำเรือขึ้นที่ 
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 ๒๗ 

ต ำบลคลองเตย โดยได้จดัตัง้ส ำนักงำนท่ำเรือกรุงเทพขึ้นเป็นผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง 
หลงัจำกนัน้รฐับำลจอมพล ป. พบิูลสงครำม ไดต้ระหนักว่ำท่ำเรอืกรุงเทพไดม้ขีอ้จ ำกดั
หลำยประกำรจงึมแีนวคดิในกำรสรำ้งท่ำเรอืน ้ำลกึบรเิวณศรรีำชำ และจดัตัง้กำรท่ำเรอื
แห่งประเทศไทยขึน้เพื่อด ำเนินกจิกำรเกีย่วกบัท่ำเรอืของประเทศไทยเพื่อประโยชน์ของรฐั
และประชำชนโดยรับโอนกิจกำรมำจำกส ำนักงำนท่ำเรือกรุงเทพ และได้ ตรำ
พระรำชบญัญตักิำรท่ำเรอืแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ ขึน้ในทีส่ดุ 

สภำผูส้่งสนิคำ้ทำงเรอืแห่งประเทศไทย ตำมพระรำชบญัญตัสิภำผูส้ง่สนิคำ้ทำงเรอื
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นองค์กรที่มีฐำนะเป็นนิติบุคคล โดยมวีตัถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสรมิและคุม้ครองผลประโยชน์ของผูส้่งสนิค้ำทำงเรอื และเขำ้มำมบีทบำทในกำร
พฒันำกำรขนส่งสนิค้ำทำงเรอืใหม้ปีระสทิธภิำพและเพยีงพอ เนื่องจำกกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศทำงเรอืตอ้งใชบ้รกิำรของผูข้นสง่ทำงเรอืซึง่มอี ำนำจในกำรก ำหนดอตัรำค่ำระวำง 
ค่ำบรกิำร และค่ำใช้จ่ำย ตลอดจนเงื่อนไขต่ำง ๆ เกีย่วกบักำรใหบ้รกิำรในกำรส่งสนิค้ำ
ทำงเรอื ซึง่มผีลกระทบต่อเศรษฐกจิของประเทศเป็นอย่ำงมำก จงึไดม้กีำรตรำกฎหมำย
เพื่อจดัตัง้สภำผูส้ง่สนิคำ้ทำงเรอืแห่งประเทศไทยขึน้ เพื่อท ำหน้ำทีส่ง่เสรมิและสนบัสนุน
กำรขนสง่สนิคำ้ทำงเรอืและเป็นตวัแทนของผูส้ง่สนิคำ้ทำงเรอื ในกำรเจรจำ ปรกึษำหำรอื
และประสำนงำนกบัผูข้นสง่สนิคำ้ทำงเรอืในเรื่องต่ำง ๆ 

นอกจำกนี้ ยงัมกีฎหมำยอีกฉบบัที่เกี่ยวขอ้งกบักำรส่งเสรมิกำรประกอบกำร
ขนส่งทำงเรือ ได้แก่ พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งเป็น
กฎหมำยที่ก ำหนดกำรประสำนงำนในกำรควบคุม ท ำนุบ ำรุง และส่งเสรมิกำรพำณิชยนำวี
อันได้แก่ กำรขนส่งทำงทะเล กำรประกันภัยทำงทะเล กำรเดินเรือ กิจกำร อู่ เรือ  
และกจิกำรท่ำเรอื โดยก ำหนดให้มคีณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรพำณิชยนำวขีึน้ ท ำหน้ำที่
เพื่อส่งเสรมิและคุ้มครองกำรพำณิชยนำวขีองไทยให้เจรญิก้ำวหน้ำสำมำรถตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประเทศและสำมำรถแข่งขนัในกำรขนส่งทำงเรอืระหว่ำงประเทศได้ 
เนื่ องจำกกำรพำณิชยนำวีมีควำมส ำคัญต่อเศรษฐกิจและควำมมัน่คงของประเทศ  
ซึ่งมีควำมจ ำเป็นจะต้องควบคุม และส่งเสริมให้มีควำมเจริญยิ่งขึ้น จึงจ ำเป็นต้องมี
กฎหมำยก ำหนดเกี่ยวกับกำรส่งเสริมและควบคุมกิจกำรนี้  โดยเดิมประเทศไทย 
ไดม้ปีระกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๑๕ ลงวนัที ่๒๐ กนัยำยน ๒๕๑๕ ก ำหนดเกีย่วกบั
เรื่องนี้ไว้ แต่เนื่องจำกกิจกำรพำณิชยนำวีอยู่ในกำรควบคุมของหน่วยงำนหลำยแห่ง  
จึงควรมีกฎหมำยที่ก ำหนดเกี่ยวกับกำรประสำนงำนเพื่อให้กำรส่งเสริมและควบคุม  
เกดิประสทิธภิำพสอดคลอ้งกบันโยบำยของประเทศและเกดิควำมเจรญิกำ้วหน้ำ จงึมกีำรตรำ
พระรำชบญัญตัสิง่เสรมิกจิกำรพำณิชยนำว ีพ.ศ. ๒๕๒๑ มำใชบ้งัคบั โดยใหม้กีำรยกเลกิ
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 ๒๘ 

ประกำศของคณะปฏวิตัิที่มอียู่เดมิไปด้วย โดยมกีำรแก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระรำชบญัญัติ
ส่งเสริมกิจกำรพำณิชยนำวี (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยแก้บทนิยำมเพื่อให้กิจกำร
ขนส่งคนโดยสำรระหว่ำงประเทศและกจิกำรขนส่งของหรอืคนโดยสำรทำงทะเลชำยฝัง่ 
ในรำชอำณำจกัรได้รบักำรส่งเสรมิตำมพระรำชบญัญตัิฉบบันี้ด้วย รวมถึงแก้ไขหลกัเกณฑ์
กำรขอจดทะเบยีนผูป้ระกอบธุรกจิกำรขนส่งทำงทะเลและผูป้ระกอบกจิกำรอู่เรอื เพื่อให้
ผูป้ระกอบกำรขนำดเลก็สำมำรถมำขอจดทะเบยีนได ้ 

(๕) สิทธิทำงแพ่งเกี่ยวกับกำรขนส่ง เนื่ องจำกกำรขนส่งทำงเรือโดยมำก 
มกัมลีกัษณะเป็นกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ จงึตอ้งมหีลกัเกณฑท์ำงกฎหมำยเฉพำะเพื่อ
ก ำหนดสทิธทิำงแพ่งเกีย่วกบัเรื่องดงักล่ำว ไดแ้ก่ พระรำชบญัญตักิำรรบัขนของทำงทะเล 
พ.ศ. ๒๕๓๔ พระรำชบญัญตักิำรเฉลีย่ควำมเสยีหำยทัว่ไปจำกภยนัตรำยในกำรเดนิเรอื 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และพระรำชบญัญัติควำมรบัผดิทำงแพ่งและค่ำเสยีหำยจำกเรอืโดนกนั 
พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยเป็นกลุ่มพระรำชบญัญัตทิี่น ำควำมรบัผดิทำงแพ่งจำกกฎหมำยจำรตี
ประเพณีทำงทะเลมำก ำหนดไวใ้หม้ผีลบงัคบัอย่ำงเป็นรปูธรรมชดัเจน ซึง่พระรำชบญัญตัิ
แต่ละฉบบัมใีจควำมส ำคญัเกี่ยวกบัมูลควำมรบัผิดที่แตกต่ำงกนั กล่ำวคอื พระรำชบญัญัติ
กำรรบัขนของทำงทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔ ก ำหนดควำมรบัผดิจำกมูลควำมผิดตำมสญัญำ  
มสีำระส ำคญัก ำหนดหลกัเกณฑเ์รื่องกำรรบัขนของทำงทะเลตำมหลกัสำกล ก ำหนดสทิธ ิ
หน้ำที่ ควำมรับผิดและข้อยกเว้นควำมรับผิดของผู้ขนส่ง ผู้ส่งของ ผู้ร ับตรำส่งไว ้
พระรำชบัญญัติฉบับนี้มีที่มำจำกบทบัญญัติในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์ 
มำตรำ ๖๐๙ วรรคสอง ซึง่บญัญตัวิ่ำกำรรบัขนของทำงทะเลท่ำนใหบ้งัคบัตำมกฎหมำย
และตำมกฎว่ำดว้ยกำรนัน้ ประกอบกบัเรื่องของกำรคำ้ระหว่ำงประเทศจ ำเป็นต้องท ำให้
หลกัเกณฑ์ต่ำง ๆ เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลเพื่อให้เป็นที่ยอมรบั ส ำหรบัควำมรบัผดิ
จำกมูลละเมิดได้ก ำหนดไว้ในพระรำชบญัญัติควำมรบัผดิทำงแพ่งและค่ำเสยีหำยจำก 
เรือโดนกัน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยพระรำชบัญญัตินี้ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่อง 
ควำมรบัผดิทำงแพ่งและกำรค ำนวณค่ำเสยีหำยจำกเรอืโดนกนัซึ่งมหีลกัเกณฑ์เฉพำะ 
ซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล สำเหตุที่ต้องมีกฎหมำยดังกล่ำวเนื่องมำจำกกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศได้ขยำยตวัมำกขึน้ กำรคมนำคมขนส่งทำงทะเลจงึเพิ่มขึน้ตำมไปด้วย 
ท ำให้มเีหตุกรณีเรอืโดนกนัมำกขึน้ และควำมเสยีหำยจำกเรอืโดนกนัซึ่งมเีรอืเดนิทะเล
เกีย่วขอ้งเป็นกรณีทีม่ลีกัษณะเฉพำะ โดยอำจมสีำเหตุและผลควำมเสยีหำยทีต่่ำงออกไป
จำกกรณีละเมดิตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ประกอบกบัมมีำตรฐำนระหว่ำง
ประเทศทีท่ ัว่โลกใหก้ำรยอมรบัก ำหนดไว ้จงึตอ้งมกีฎหมำยเฉพำะเกีย่วกบัเรื่องควำมรบัผดิ
ทำงแพ่งและกำรค ำนวณค่ำเสยีหำยจำกเรอืโดนกนัไว ้สุดทำ้ยในส่วนพระรำชบญัญตักิำร
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 ๒๙ 

เฉลีย่ควำมเสยีหำยทัว่ไปจำกภยนัตรำยในกำรเดนิเรอื พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นกฎหมำยทีก่ ำหนด
ควำมรบัผดิอย่ำงอื่น คอืจำกกำรเฉลีย่ควำมเสยีหำยจำกกำรประสบภยนัตรำยทำงทะเล
ร่วมกนั โดยพระรำชบญัญตันิี้ก ำหนดใหผู้ท้ีไ่ดร้บัควำมเสยีหำยโดยตรงเพรำะกำรเสยีสละ
ทรพัยส์นิ หรอืผูท้ีเ่สยีค่ำใชจ้่ำยเป็นกรณีพเิศษเพื่อปกป้องรกัษำเรอืและทรพัยส์นิทีเ่ผชญิ
ภยนัตรำยร่วมกนั มสีทิธเิรยีกค่ำเสยีหำยจำกกำรเฉลีย่ควำมเสยีหำยทัว่ไป โดยเจำ้ของ
เรอืหรอืเจำ้ของทรพัยส์นิทีพ่น้จำกภยนัตรำยตอ้งร่วมเฉลีย่ในควำมเสยีหำยหรอืค่ำใชจ้่ำย
ดงักล่ำว  ทัง้นี้ ทีม่ำของกฎหมำยฉบบันี้มำจำกจำรตีประเพณีกำรเดนิเรอืสำกลเมื่อต้อง
เผชญิภยนัตรำยจำกกำรเดินเรอืร่วมกนั แต่เนื่องจำกในประเทศไทยยงัไม่มีกฎหมำย
รองรับจำรีตประเพณีดังกล่ำว จึงน ำมำบัญญัติเป็นกฎหมำยลำยลักษณ์อักษรไว้ใน
พระรำชบญัญตัฉิบบันี้ 

(๖) กำรช่วยเหลอืกูภ้ยัทำงทะเล ไดแ้ก่ พระรำชบญัญตัิกำรช่วยเหลอืกูภ้ยัทำง
ทะเล พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึง่เป็นกฎหมำยทีว่ำงหลกัเกีย่วกบัเรื่องกำรช่วยเหลอืกูภ้ยัทำงทะเล 
โดยก ำหนดกำรควบคุมสญัญำกำรช่วยเหลอืกูภ้ยัใหต้้องมเีน้ือหำตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด
และข้อห้ำมที่ก ำหนดในสญัญำดังกล่ำว หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำร
ช่วยเหลอืกูภ้ยัของผูช้่วยเหลอืกูภ้ยั และหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัสทิธทิีพ่งึไดห้รอืเรยีกรอ้งต่อ
เจำ้ของเรอืหรอืนำยเรอืและกำรฟ้องคดต่ีอศำล เพื่อให้กำรช่วยเหลอืกู้ภยัมหีลกัเกณฑ์
ตำมมำตรฐำนสำกล และเป็นกำรส่งเสรมิให้มกีำรช่วยเหลอืเรอืหรอืทรพัย์สนิที่ประสบ
ภยันตรำยทำงทะเลและบรรเทำควำมเสียหำยที่อำจเกิดกับสิ่งแวดล้อม  ทั ้งนี้  
เดมิบทบญัญตัเิกีย่วกบักำรช่วยเหลอืกูภ้ยัทำงทะเลในประเทศไทยมบีญัญตัไิวก้ระจดักระจำย
ตำมกฎหมำยต่ำง ๆ หลำยฉบบัด้วยกนั เช่น พระรำชบญัญัติกำรกกัเรอื พ.ศ. ๒๕๓๔ 
พระรำชบญัญัติกำรรบัขนของทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔ พระรำชบญัญัติกำรจ ำนองเรือและ
บุรมิสทิธทิำงทะเล พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระรำชบญัญตัิกำรเฉลี่ยควำมเสยีหำยทัว่ไปจำก
ภยนัตรำยในกำรเดินเรอื พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อมำรฐับำลตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำร
ช่วยเหลอืกูภ้ยัทำงทะเลทีม่ลีกัษณะเฉพำะ และมมีำตรฐำนสำกลทีเ่กีย่วกบัเรื่องนี้ จงึออก
กฎหมำยทีก่ ำหนดเกีย่วกบักำรช่วยเหลอืกูภ้ยัทำงทะเลไวเ้ป็นกำรเฉพำะ  

 

๓.๓ กำรขนสง่ทำงอำกำศ (air transportation) เป็นกำรขนสง่ทีม่บีทบำทส ำคญั
ต่อเศรษฐกิจและสงัคมของโลก เพรำะเป็นบริกำรขนส่งที่มีควำมสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยกว่ำกำรขนส่งรูปแบบอื่น โดยเฉพำะในภำวะปัจจุบนัที่ประเทศต่ำง ๆ มีกำร
คมนำคมติดต่อกันมำกขึ้น ส่งผลให้กำรขนส่งทำงอำกำศของโลกขยำยตัวเพิ่มขึ้น
ตลอดเวลำ กำรขนส่งทำงอำกำศจึงเป็นกิจกำรสำธำรณูปโภคประเภทหนึ่ งที่มี
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 ๓๐ 

ควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนั  และกำรประกอบอำชีพของประชำชนและ
เศรษฐกจิของประเทศ เนื่องจำกเวลำเป็นอุปสรรคส ำคญัในกำรขนสง่สนิคำ้ ส ำหรบัสนิคำ้
บำงประเภทแล้วเวลำที่ใช้ในกำรขนส่งจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องใช้ ให้คุ้มค่ำและเกิด
ประโยชน์สูงสุด กำรขนส่งสินค้ำทำงอำกำศจึงมีบทบำทส ำคัญในกำรขนส่งสินค้ำ 
ที่ ต้ อ งแข่งกับ เวลำและลดควำม เสียหำยที่ มีสำเห ตุจำกกำรขนส่ง น้ อยที่ สุ ด  
ด้วยลักษณะเฉพำะตัวที่มี ควำมเร็วสูงเมื่อเทียบกับรูปแบบกำรขนส่งทุกประเภท  
สำมำรถท ำระยะทำงไดไ้กลกว่ำกำรขนส่งทำงถนน ควำมจุของยำนพำหนะในกำรขนส่งสนิคำ้ 
มำกกว่ำกำรขนส่งสนิค้ำทำงบกแต่น้อยกว่ำกำรขนส่งทำงทะเลและทำงรถไฟ สำมำรถ
ขนส่งสนิค้ำได้หลำกหลำยประเภท ทัง้นี้  ขึน้กบัลกัษณะของภำชนะที่ใช้บรรจุเป็นหลกั 
แต่กำรขนส่งทำงอำกำศมคี่ำใช้จ่ำยต่อหน่วยสูงมำก รวมทัง้มคีวำมต้องกำรโครงสร้ำง
พืน้ฐำนจ ำนวนมำกเพื่อรองรบัรปูแบบกำรขนสง่สนิคำ้ทำงอำกำศทัง้ระบบ และยงัคงตอ้ง
อำศัยระบบขนส่งสินค้ำทำงถนนช่วยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงพื้นที่ต่ำง ๆ   
ทัง้นี้ กำรขนส่งทำงอำกำศสำมำรถเชื่อมต่อกบักำรขนส่งรูปแบบอื่น ๆ ได้ที่ท่ำอำกำศยำน
เท่ำนัน้ นอกจำกนี้ กำรขนส่งทำงอำกำศใช้ระยะเวลำในกำรรวบรวมและกระจำยสนิค้ำ
เพื่อเตรยีมกำรขนส่งในบรเิวณคลงัสนิคำ้ทำงอำกำศโดยเฉพำะ ไม่สำมำรถใชค้ลงัสนิค้ำ
ร่วมกับกำรขนส่งรูปแบบอื่นได้ เหตุผลส่วนหนึ่งมำจำกควำมมัน่คงของประเทศและ
รูปแบบของภำชนะที่ใชใ้นกำรขนส่งที่มลีกัษณะเฉพำะตวั  อย่ำงไรกต็ำม แม้กำรขนส่ง
ทำงอำกำศจะมีข้อจ ำกัดหลำยอย่ำง แต่ข้อได้เปรียบเรื่องควำมรวดเร็วย่อมสำมำรถ
ชดเชยกับข้อจ ำกัดดังกล่ำวได้ จึงเป็นกำรขนส่งที่ได้รบัควำมนิยมและมีบทบำทต่อ
เศรษฐกจิเพิม่ขึน้เรื่อย ๆ  

ส ำหรับประเทศไทยได้วำงหลักเกณฑ์ทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรขนส่ง 
ทำงอำกำศ ได้แก่ กฎหมำยว่ำดว้ยกำรเดนิอำกำศ โดยไดเ้ริม่มกีำรประกำศใช้เป็นครัง้แรก 
เมื่อวนัที่ ๑๓ ตุลำคม พุทธศกัรำช ๒๔๖๕ ในรชัสมยัพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำ
เจ้ำอยู่หัว เรียกว่ำ พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรเดินอำกำศ พระพุทธศักรำช ๒๔๖๕ 
เน่ืองจำกทรงเหน็ว่ำ กำรเดนิอำกำศไดก้้ำวหน้ำไปสู่ควำมเจรญิแลว้เป็นกำรสมควรทีจ่ะ
ให้กำรวำงข้อบังคบัในเรื่องกำรค้ำขำยและกำรคมนำคมทำงอำกำศขึ้น และต่อมำได้
ประกำศใช้พระรำชบัญญัติกำรเดินอำกำศ พุทธศักรำช ๒๔๘๐ และให้ยกเลิก
พระรำชบญัญตัวิ่ำดว้ยกำรเดนิอำกำศ พุทธศกัรำช ๒๔๖๕ ฉบบัเดมิ โดยปรำกฏเหตุผล
ในกำรตรำว่ำสมควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมำยว่ำด้วยกำรเดินอำกำศให้ดียิ่งขึ้น  
และเพื่อใหก้ำรเป็นไปตำมควำมตกลงระหว่ำงประเทศ ซึง่รฐับำลสยำมเป็นภำค ีและขอ้บงัคบั
ซึง่คณะกรรมำธกิำรระหว่ำงประเทศส ำหรบักำรเดนิอำกำศไดก้ ำหนดไว ้ 
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 ๓๑ 

จำกที่กล่ำวมำ อำจจ ำแนกหลกัเกณฑ์ทำงกฎหมำยของประเทศไทยเกี่ยวกบั
กำรขนส่งทำงอำกำศ โดยจ ำแนกได้เป็นสองเรื่อง ได้แก่ กำรเดินอำกำศและควำมผิด
เกีย่วกบักำรเดนิอำกำศ 

(๑) กำรเดินอำกำศ ได้แก่ พระรำชบัญญัติกำรเดินอำกำศ พ.ศ. ๒๔๙๗  
ซึ่งเป็นกฎหมำยที่ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอำกำศยำน คือ ทะเบียนอำกำศยำน  
กำรใช้อำกำศยำน ควำมสมควรเดินอำกำศ แบบอำกำศยำน กำรผลิตอำกำศยำน  
ผูป้ระจ ำหน้ำที ่สนำมบนิ และเครื่องอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดนิอำกำศ เรื่องอุบตัเิหตุ 
และให้อ ำนำจในกำรตรวจ ยึด ค้นอำกำศยำน อนัเป็นกำรควบคุมกำรเดินอำกำศเพื่อ
ประโยชน์ในกำรคมนำคมทำงอำกำศเกดิควำมสะดวกและปลอดภยัในกำรเดนิอำกำศและ
กำรบนิพลเรอืน รวมถึงควำมปลอดภยัและผลประโยชน์ของประเทศ โดยควำมเป็นมำ
ของร่ำงพระรำชบัญญัตินี้  สืบเนื่ องจำกเดิมประเทศไทยมีกฎหมำยเกี่ยวกับกำร
เดินอำกำศ คือ พระรำชบัญญัติกำรเดินอำกำศ พุทธศักรำช ๒๔๘๐ แต่เนื่องจำก
พฒันำกำรดำ้นกำรบนิของโลกมคีวำมเจรญิเพิม่ขึน้เป็นอนัมำก และจ ำนวนอำกำศยำน 
ที่บินภำยในประเทศและที่บินเข้ำมำภำยในรำชอำณำจกัรทวขีึน้กว่ำแต่ก่อนหลำยเท่ำ 
อำกำศยำนมคีวำมเรว็และขนำดใหญ่กว่ำแต่ก่อนหลำยเท่ำจงึมคีวำมจ ำเป็นหลำยอย่ำงที่ต้อง
ปรบัปรุงกฎหมำยเกีย่วกบักำรเดนิอำกำศใหร้ดักุมและครอบคลุมมำกขึน้ อกีทัง้ประเทศไทย
ได้เข้ำเป็นภำคีอนุสญัญำว่ำด้วยกำรบินพลเรือนระหว่ำงประเทศ ๑๙๔๔ จึงต้องตรำ
กฎหมำยใหส้อดคลอ้งกบัอนุสญัญำดงักล่ำว จงึไดต้รำกฎหมำยใหม่ คอื พระรำชบญัญตัิ
กำรเดนิอำกำศ พ.ศ. ๒๔๙๗ แทนฉบบัเดมิโดยเพิ่มเติมบทบญัญัติเกี่ยวกบัคณะกรรมกำร
กำรบนิพลเรอืน ในกำรมอี ำนำจออกขอ้บงัคบัตำมพระรำชบญัญตัแิละตำมอนุสญัญำฯ 

(๒) ควำมผดิเกี่ยวกบักำรเดินอำกำศ ได้แก่ พระรำชบญัญัติว่ำด้วยควำมผิด
บำงประกำรต่อกำรเดนิอำกำศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึง่เป็นกฎหมำยทีก่ ำหนดกำรกระท ำทีเ่ป็น
ควำมผดิต่อกำรเดนิอำกำศ กำรกระท ำทีเ่ป็นอนัตรำยหรอืน่ำจะเป็นอนัตรำยต่อควำมปลอดภยั
ในกำรเดนิอำกำศ และอ ำนำจของเจำ้หน้ำที่ในกำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผดิดงักล่ำว 
อ ำนำจหน้ำทีข่องผู้ควบคุมอำกำศยำนไทยและเจ้ำหน้ำที่ในกำรรบัแจ้งและรบัตวับุคคล
ผู้กระท ำควำมผิดในอำกำศยำนในระหว่ำงกำรบิน เนื่ องจำกเดิมประเทศไทยมี
พระรำชบญัญตัวิ่ำดว้ยควำมรบัผดิบำงประกำรต่อกำรเดินอำกำศ พ.ศ. ๒๕๒๑ บงัคบัใช ้
อนัเนื่องมำจำกประเทศไทยไดเ้ขำ้เป็นภำคแีห่งอนุสญัญำว่ำดว้ยควำมผดิและกำรกระท ำอื่น  ๆ
บำงประกำรทีก่ระท ำบนอำกำศยำนซึง่ท ำ ณ กรุงโตเกยีว เมื่อวนัที ่๑๔ กนัยำยน ค.ศ. ๑๙๖๓ 
(พ.ศ. ๒๕๐๖) และจะเขำ้เป็นภำคแีห่งอนุสญัญำเพื่อกำรปรำบปรำมกำรยดึอำกำศยำน
โดยมชิอบดว้ยกฎหมำย ซึง่ท ำ ณ กรุงเฮก เมื่อวนัที ่๑๖ ธนัวำคม ค.ศ. ๑๙๗๐ (พ.ศ. ๒๕๑๓) 
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และอนุสญัญำเพื่อกำรปรำบปรำมกำรกระท ำอนัมิชอบดว้ยกฎหมำยต่อควำมปลอดภยั
ของกำรบินพลเรอืน ซึ่งท ำ ณ นครมอนตริออล เมื่อวนัที่ ๒๓ กนัยำยน ค.ศ. ๑๙๗๑ 
(พ.ศ. ๒๕๑๔) โดยรฐัภำคีแห่งสญัญำจะต้องตรำกฎหมำยเพื่อให้กำรได้เป็นไปตำม
อนุสัญญำดังกล่ำว ต่อมำในปัจจุบันมีกำรกระท ำควำมผิดอำญำต่อกำรเดินอำกำศ 
หลำยลกัษณะและมจี ำนวนมำกขึน้ และพระรำชบญัญตัวิ่ำด้วยควำมรบัผดิบำงประกำร
ต่อกำรเดินอำกำศ พ.ศ. ๒๕๒๑ ยังมีบทบัญญัติไม่ชัดเจนในเรื่องต่ำง ๆ และยังมี
บทบญัญตัทิีไ่ม่ครอบคลุมถงึกำรกระท ำควำมผดิทีก่ ำหนดในอนุสญัญำทีป่ระเทศไทยเป็น
ภำคขีำ้งต้น และพธิสีำร ลงวนัที่ ๒๔ กุมภำพนัธ์ ค.ศ. ๑๙๘๘ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ตลอดจน 
ยงัไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับควำมผิดบำงประกำรที่ผู้โดยสำรได้กระท ำในอำกำศยำน 
ในระหว่ำงกำรบนิต่อผู้ควบคุมอำกำศยำน เจ้ำหน้ำที่ประจ ำอำกำศยำน หรอืผู้โดยสำร 
และต่อทรพัย์สินในอำกำศยำน ที่สมควรก ำหนดให้เป็นควำมผิดด้วย รวมทัง้ยังไม่มี
บทบัญญัติว่ำด้วยเจ้ำหน้ำที่ผู้ร ักษำควำมปลอดภัยในอำกำศยำนในระหว่ ำงกำรบิน  
จงึมกีำรออกพระรำชบญัญตัวิ่ำดว้ยควำมผดิบำงประกำรต่อกำรเดนิอำกำศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ใชบ้งัคบัแทนกฎหมำยเดมิ 

นอกจำกนี้ ยงัมกีฎหมำยอกีหนึ่งฉบบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องอ ำนำจของเจำ้หน้ำที่
ในกำรปฏิบัติต่ออำกำศยำนที่กระท ำผิดกฎหมำย ได้แก่ พระรำชบัญญัติว่ำด้วย 
กำรปฏิบัติต่ออำกำศยำนที่กระท ำผิดกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งก ำหนดให้อ ำนำจแก่
เจำ้หน้ำทีท่หำรในกำรน ำอำกำศยำนขึน้สกดักัน้อำกำศยำนอื่น กำรตรวจและพสิจูน์ฝ่ำย 
กำรกกัและยดึอำกำศยำน กำรจบั ควบคุม และกำรสบืสวนสอบสวนเบื้องต้นต่อบุคคล 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้อ ำนำจแก่เจ้ำหน้ำที่ทหำรซึ่ งมีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนในกำร
ป้องกนัภยัทีอ่ำจมต่ีอควำมมัน่คงของประเทศหรอืสำธำรณะ เนื่องจำกเดมิประเทศไทยมี
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรปฏิบัติต่ออำกำศยำนที่กระท ำผิดกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๑๙  
ใช้บงัคบัในกำรสกดักัน้ และสบืสวนสอบสวน เพื่อป้องกนัภัยจำกอำกำศยำนที่กระท ำ  
ผดิกฎหมำย แต่เนื่องจำกในปัจจุบนักำรใช้อำกำศยำนกระท ำผิดกฎหมำยในลกัษณะ 
ทีเ่ป็นภยัต่อควำมมัน่คงของประเทศและประโยชน์สำธำรณะมคีวำมหลำกหลำยมำกขึน้ 
จงึจ ำเป็นต้องใช้เจำ้หน้ำที่ฝ่ำยทหำรทีม่คีวำมเชี่ยวชำญและให้มกีำรประสำนงำนกนัมำกขึน้ 
แต่พระรำชบญัญัติเดมิยงัก ำหนดอ ำนำจของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทหำรไม่ชดัเจน รวมถึงกำร
เรียกค่ำเสียหำยด้วย จึงมีกำรออกพระรำชบัญญัติว่ ำด้วยกำรปฏิบัติต่ออำกำศยำน 
ทีก่ระท ำผดิกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๕๓ ใชบ้งัคบัแทน 
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๓.๔ กำรขนส่งหลำยรูปแบบ (multimodal transportation) เป็นรูปแบบกำร
ขนส่งสนิค้ำด้วยวธิกีำรผสมผสำนกำรขนส่งหลำยรูปแบบจำกสถำนที่หนึ่งหรอืจำกผู้ส่ง
สินค้ำต้นทำงไปสู่สถำนหนึ่งหรือต่อเนื่องไปจนถึงสถำนที่หรือผู้รบัสินค้ำปลำยทำง  
โดยกำรส่งมอบนัน้ อยู่ภำยใต้ควำมรบัผิดชอบของผู้ประกอบกำรขนส่งรำยเดียวหรือ
ภำยใต้สญัญำขนส่งเพียงฉบบัเดยีว เป็นลกัษณะกำรขนส่งซึ่งเหมำะส ำหรบักำรขนส่ง
เชื่อมโยงในระดบัภูมิภำคหรอืกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ โดยกำรผสมผสำนกำรขนส่ง
สนิคำ้จำกที่หนึ่งทีใ่ดหรอืจำกประเทศหนึ่งประเทศใด ไปสู่อกีทีห่นึ่งหรอือกีประเทศหนึ่ง
ซึง่เป็นอำณำบรเิวณทีเ่ป็นจุดพบสดุทำ้ย โดยใชร้ปูแบบกำรขนสง่ตัง้แต่สองรปูแบบขึน้ไป  
ดงันัน้ กำรขนส่งหลำยรูปแบบจงึมขีอ้ดแีละขอ้เสยีเมื่อเปรยีบเทยีบกบักำรขนส่งรูปแบบอื่น 
ทัง้ในแง่ของค่ำใช้จ่ำย ควำมเร็ว ควำมคำดหวงัในบริกำร ควำมปลอดภัย หรือควำม
สะดวกสบำย ซึง่ผูใ้ชบ้รกิำรจะตดัสนิใจเลอืกใชก้ำรขนสง่รปูแบบใดจำกลกัษณะของสนิคำ้
และระยะทำงในกำรขนส่งเป็นส ำคญั เช่น สนิค้ำทีม่มีูลค่ำต่อหน่วยต ่ำและต้องกำรขนส่ง
ระยะทำงไกลก็จะเลือกใช้กำรขนส่งทำงรำงหรอืทำงน ้ำซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยต ่ำที่สุดเป็นหลกั 
ในขณะทีก่ำรขนส่งระยะทำงใกลแ้ละสนิคำ้มขีนำดเลก็กเ็ลอืกใชก้ำรขนส่งทำงถนนเป็นหลกั 
เมื่อพจิำรณำในมุมของกำรประกอบธุรกจิกำรขนสง่แลว้ ผูป้ระกอบกำรขนสง่อำจมองกำร
ขนส่งรูปแบบต่ำง ๆ ในลกัษณะของกำรแข่งขนั (competition) ซึ่งกนัและกนั มุมมอง
เช่นนี้มีแนวโน้มท ำให้กำรขนส่งถูกแบ่ง (กีดกัน) ออกเป็นกลุ่ม ๆ และยำกแก่กำร
ผสมผสำนกำรขนส่งต่ำงรูปแบบเข้ำด้วยกนั เพรำะตัวผู้ประกอบกำรขนส่งรูปแบบหนึ่งเอง 
ทีม่องกำรขนส่งรูปแบบอื่นเป็นคู่แข่ง ในขณะทีย่งัมผีูป้ระกอบกำรขนส่งที่มองกำรขนส่ง
รูปแบบต่ำง ๆ ในลกัษณะของกำรส่งเสรมิ (complement) ซึ่งกนัและกนั และประกอบกำร
ขนสง่โดยใชป้ระโยชน์จำกขอ้ไดเ้ปรยีบของกำรขนสง่หลำยรปูแบบ  

ส ำหรับหลักเกณฑ์ทำงกฎหมำยที่ก ำหนดเรื่องกำรขนส่งหลำยรูปแบบ 
ในประเทศไทย ได้แก่ พระรำชบญัญัติกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘  
ซึ่งเป็นกฎหมำยที่มีเจตนำรมณ์ในกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบักำรขนส่งต่อเนื่อง 
หลำยรปูแบบ อนัเป็นกำรรบัขนส่งของโดยมรีปูแบบกำรขนส่งทีแ่ตกต่ำงกนัตัง้แต่สองรปูแบบ 
ขึน้ไปภำยใต้สญัญำขนสง่ต่อเนื่องหลำยรปูแบบฉบบัเดยีว  ทัง้นี้ ไดม้กีำรก ำหนดในเรื่อง
ของสญัญำ สทิธิ หน้ำที่ และควำมรบัผิดของผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรขนส่งต่อเนื่องหลำย
รูปแบบ ตลอดจนกำรใช้สิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำย รวมถึงกำรก ำหนดมำตรกำรเพื่อ
ควบคุมกำรประกอบกำรขนสง่ทีม่รีปูแบบดงักล่ำว โดยควำมเป็นมำของกฎหมำยฉบบันี้ 
สบืเนื่องมำจำกว่ำเทคโนโลยีทำงด้ำนกำรค้ำกำรลงทุนระหว่ำงประเทศทัว่โลกได้ถู ก
พฒันำจนมีควำมเจรญิก้ำวหน้ำเป็นอย่ำงมำก จงึส่งผลให้กฎเกณฑ์ที่ใช้บงัคบัในกำร
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ขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบอนัมรีูปแบบกำรขนส่งทีแ่ตกต่ำงกนัตัง้แต่สองรูปแบบขึน้ไป
ทัง้ที่เป็นกำรขนส่งระหว่ำงประเทศและกำรขนส่งภำยในประเทศที่ใช้บงัคบัอยู่เดิมนัน้  
ไม่ครอบคลุมทัว่ถงึในบำงกรณี  ทัง้นี้ ด้วยเหตุดงักล่ำว หลำยประเทศจงึพยำยำมสรำ้ง
ควำมเป็นเอกภำพใหแ้ก่กฎเกณฑท์ีใ่ชใ้นกำรขนสง่ต่อเน่ืองหลำยรปูแบบระหว่ำงประเทศ 
จนท ำให้เกดิควำมตกลงระหว่ำงประเทศหรอือนุสญัญำระหว่ำงประเทศที่ก ำหนดเรื่องสทิธ ิ
หน้ำที่และควำมรบัผิดเกี่ยวกับกำรรบัขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบไว้ เช่น อนุสญัญำ
ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรขนส่งของหลำยรูปแบบระหว่ำงประเทศ ค.ศ. ๑๙๘๐ และ
กฎเกณฑ์ของ UNCTAD/ICC ว่ำด้วยเอกสำรกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ รวมถึง
กรอบควำมตกลงอำเซยีนว่ำดว้ยกำรขนส่งต่อเน่ืองหลำยรูปแบบโดยเมื่อประเทศไทยได้
เขำ้เป็นภำคสีมำชกิในกรอบควำมตกลงอำเซยีนว่ำด้วยกำรขนส่งต่อเนื่องหลำยรูปแบบ 
จึงได้มีกำรอนุวัติกำรให้ เป็นไปตำมกรอบควำมตกลงดังกล่ำว ด้วยกำรออก
พระรำชบญัญตักิำรขนสง่ต่อเนื่องหลำยรปูแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ ขึน้เพื่อใชบ้งัคบัในประเทศไทย 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๕ 

พระรำชบญัญตั ิ

ทำงหลวง 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

เป็นปีที ่๔๗ ในรชักำลปัจจบุนั 

 

พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมรำชโองกำร
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรปรบัปรงุกฎหมำยว่ำดว้ยทำงหลวง 

 

จงึทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบญัญัติขึน้ไว้โดยค ำแนะน ำและ
ยนิยอมของสภำนิตบิญัญตัแิห่งชำต ิท ำหน้ำทีร่ฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญตันิี้เรยีกว่ำ “พระรำชบญัญตัทิำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบญัญัตินี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถ ัดจำกวนัประกำศใน
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) ประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๙๕ ลงวนัที ่๒๘ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ 

(๒) พระรำชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๙๕ ลงวนัที ่
๒๘ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๓) พระรำชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๙๕ ลงวนัที ่
๒๘ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 

 

มำตรำ ๔  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“ทำงหลวง”๒ หมำยควำมว่ำ ทำงหรอืถนนซึง่จดัไวเ้พื่อประโยชน์ในกำรจรำจร

สำธำรณะทำงบก ไม่ว่ำในระดบัพืน้ดนิ ใต้หรอืเหนือพืน้ดนิ หรอืใตห้รอืเหนืออสงัหำรมิทรพัย์
                                                                                 

๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๙/ตอนที ่๕๒/หน้ำ ๖/๑๘ เมษำยน ๒๕๓๕ 
๒ มำตรำ ๔ บทนิยำมค ำว่ำ “ทำงหลวง” แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
(มต่ีอหน้ำถดัไป) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๖ 

อย่ำงอื่น นอกจำกทำงรถไฟ และหมำยควำมรวมถึงที่ดนิ พืช พนัธุ์ไม้ทุกชนิด สะพำน 
ท่อหรอืรำงระบำยน ้ำ อุโมงค ์ร่องน ้ำ ก ำแพงกนัดนิ เขื่อน รัว้ หลกัส ำรวจ หลกัเขต หลกัระยะ
ป้ำยจรำจร เครื่องหมำยจรำจร เครื่องหมำยสญัญำณ เครื่องสญัญำณไฟฟ้ำ เครื่องแสดง
สญัญำณที่จอดรถ ที่พกัคนโดยสำร ที่พกัรมิทำง เรอืหรอืพำหนะส ำหรบัขนส่งขำ้มฟำก 
ท่ำเรอืส ำหรบัขึน้หรอืลงรถ และอำคำรหรอืสิง่อื่นอนัเป็นอุปกรณ์งำนทำงบรรดำที่มอียู่
หรอืทีไ่ดจ้ดัไวใ้นเขตทำงหลวงเพื่อประโยชน์แก่งำนทำงหรอืผูใ้ชท้ำงหลวงนัน้ดว้ย 

“งำนทำง” หมำยควำมว่ำ กจิกำรใดทีท่ ำเพื่อหรอืเน่ืองในกำรส ำรวจกำรก่อสรำ้ง 
กำรขยำย กำรบรูณะ หรอืกำรบ ำรุงรกัษำทำงหลวง หรอืกำรจรำจรบนทำงหลวง 

“ทำงจรำจร” หมำยควำมว่ำ ส่วนหนึ่งของทำงหลวงที่ท ำหรอืจดัไว้เพื่อกำรจรำจร
ของยำนพำหนะ 

“ทำงเทำ้” หมำยควำมว่ำ สว่นหนึ่งของทำงหลวงทีท่ ำหรอืจดัไวส้ ำหรบัคนเดนิ 

“ทำงขนำน”๓ (ยกเลกิ) 
“ไหล่ทำง” หมำยควำมวำ่ สว่นหนึ่งของทำงหลวงทีอ่ยู่ตดิต่อกบัทำงจรำจรทัง้สองขำ้ง 

                                                                                 

(ต่อจำกเชงิอรรถที ่๒) 
แม ้“ทำงหลวง” ตำมบทนิยำม จะมไิดห้มำยควำมถงึเฉพำะทำงหรอืถนนทีใ่ชใ้นกำรจรำจร

เท่ำนัน้ แต่มคีวำมหมำยรวมไปถงึทำงระบำยน ้ำอนัเป็นอุปกรณ์งำนทำงดว้ย แต่เมื่อขอ้เทจ็จรงิฟังไดว้่ำ 
กรุงเทพมหำนครประสงคจ์ะก่อสรำ้งอำคำรสถำนีสบูน ้ำ อำคำรระบำยน ้ำ และท่อระบำยน ้ำ เพื่อประโยชน์
ต่อกำรแกปั้ญหำอุทกภยัของกรุงเทพมหำนคร มใิช่เพือ่กำรระบำยน ้ำในบรเิวณทำงหลวงเสน้นัน้โดยตรง 
อำคำรและสิง่ก่อสรำ้งดงักล่ำวจงึไมไ่ดเ้ป็นอุปกรณ์หรอืส่วนหนึ่งของงำนทำงทีม่อียู่หรอืทีไ่ดจ้ดัไวใ้นเขต
ทำงหลวงเพื่อประโยชน์แก่งำนทำงหรอืผูใ้ชท้ำงหลวงในบรเิวณนัน้ กรมทำงหลวงชนบทจงึไม่สำมำรถ
อนุญำตให้กรุงเทพมหำนครด ำเนินกำรตำมที่กล่ำวมำในที่ดินที่เวนคืนมำเพื่อก่อสร้ำงทำงหลวงได ้
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๑๔๙๒/๒๕๕๕) 

แมว้่ำเรอืขนำนยนต์ขำ้มฝัง่แม่น ้ำจะถอืเป็นทำงหลวงตำมบทนิยำมค ำว่ำทำงหลวงก็ตำม 
แต่เมือ่ขอ้เท็จจรงิฟังได้ว่ำกรมทำงหลวงจะไม่ด ำเนินกจิกำรดงักล่ำวต่อไป จงึท ำให้เรอืขนำนยนต์นัน้
ไมใ่ช่สิง่ทีไ่ดจ้ดัไวเ้พือ่ประโยชน์แก่งำนทำงอกีต่อไป จงึมไิดเ้ป็น “ทำงหลวง” ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยทำงหลวง 
แต่เป็น “พสัดุ” ซึง่กรมทำงหลวงสำมำรถจ ำหน่ำยใหอ้งคก์ำรรบัส่งสนิคำ้และพสัดุภณัฑซ์ึง่มวีตัถุประสงค์
ในกำรอ ำนวยบรกิำรขนส่งทุกชนิดต่อไปได้ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรพสัดุ และกรณีนี้มใิช่กำรรบัโอน
กจิกำรจำกกรมทำงหลวงแต่ประกำรใด (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๔๔๗/๒๕๓๑) 

ศนูยว์เิครำะห์และวจิยัเพื่อประโยชน์แก่งำนทำง และส ำนักงำนของกรมทำงหลวง ถอืเป็นอำคำร
ทีจ่ดัไวเ้พือ่ประโยชน์แก่งำนทำง หำกอยู่ในบรเิวณทำงหลวงกย็่อมถอืเป็นส่วนหนึ่งของทำงหลวงตำมบทนิยำม
ค ำว่ำ “ทำงหลวง” (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๓๙๗/๒๕๒๖ และ ๓๖๕/๒๕๒๓) 

๓ มำตรำ ๔ บทนิยำมค ำว่ำ “ทำงขนำน” ยกเลกิโดยพระรำชบญัญัติทำงหลวง (ฉบบัที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๗ 

“ยำนพำหนะ”๔ หมำยควำมว่ำ รถตำมกฎหมำยว่ำดว้ยรถยนต ์รถตำมกฎหมำย
ว่ำดว้ยกำรขนส่งทำงบก รวมทัง้เครื่องจกัร เครื่องกล และสิง่อื่นใดทีเ่คลื่อนทีไ่ปไดบ้น
ทำงหลวงในลกัษณะเดยีวกนั 

“ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึง่มอี ำนำจและหน้ำทีห่รอืไดร้บั
แต่งตัง้ให้ควบคุมทำงหลวงและงำนทำงเฉพำะประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเฉพำะ
ทอ้งถิน่ใดทอ้งถิน่หนึ่ง หรอืเฉพำะสำยใดสำยหนึ่ง ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

“เจำ้พนกังำนทำงหลวง” หมำยควำมว่ำ ผูซ้ึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้ใหเ้ป็นเจำ้พนกังำน
ทำงหลวงเพื่อปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

“รฐัมนตร”ี หมำยควำมว่ำ รฐัมนตรผีูร้กัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

มำตรำ ๕  ให้รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมและรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวง 
มหำดไทยรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญัตินี้ในส่วนที่ เกี่ยวกบัรำชกำรของกระทรวงนัน้  
และให้มีอ ำนำจแต่งตัง้เจ้ำพนักงำนทำงหลวงกบัออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบตัิกำรตำม
พระรำชบญัญตันิี้ ในเรื่องดงัต่อไปนี้ 

(๑) ก ำหนดอตัรำควำมเรว็ของยำนพำหนะ 

(๒) จดัท ำ ปัก ตดิตัง้ป้ำยจรำจร เครื่องหมำยจรำจร เครื่องหมำยสญัญำณหรอื
สญัญำณอย่ำงอื่น ขดีเสน้ เขยีนขอ้ควำม หรอืเครื่องหมำยอื่นใดส ำหรบักำรจรำจรบนทำงหลวง 

(๓) ก ำหนดกจิกำรอื่นเพื่อปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได้ 
 

สว่นที ่๑ 

บททัว่ไป 

   
 

หมวด ๑ 

ประเภทของทำงหลวง 

   
 

มำตรำ ๖๕  ทำงหลวงม ี๕ ประเภท คอื 

(๑) ทำงหลวงพเิศษ 

(๒) ทำงหลวงแผ่นดนิ 

                                                                                 
๔ มำตรำ ๔ บทนิยำมค ำว่ำ “ยำนพำหนะ” เพิ่มโดยพระรำชบญัญัติทำงหลวง (ฉบบัที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๕ มำตรำ ๖ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๘ 

(๓) ทำงหลวงชนบท 

(๔) ทำงหลวงทอ้งถิน่ 

(๕) ทำงหลวงสมัปทำน 

 

มำตรำ ๗๖  ทำงหลวงพเิศษ คอื ทำงหลวงทีจ่ดัหรอืท ำไวเ้พื่อใหก้ำรจรำจร
ผ่ำนไดต้ลอดรวดเรว็เป็นพเิศษ ตำมทีร่ฐัมนตรปีระกำศก ำหนดและไดล้งทะเบยีนไวเ้ป็น
ทำงหลวงพเิศษ โดยกรมทำงหลวงเป็นผูด้ ำเนินกำรก่อสรำ้ง ขยำย บรูณะและบ ำรุงรกัษำ 
รวมทัง้ควบคุมใหม้กีำรเขำ้ออกไดเ้ฉพำะโดยทำงเสรมิทีเ่ป็นสว่นหนึ่งของทำงหลวงพเิศษ
ตำมทีก่รมทำงหลวงจดัท ำขึน้ไวเ้ท่ำนัน้ 

 

มำตรำ ๘  ทำงหลวงแผ่นดิน คือ ทำงหลวงสำยหลักที่เป็นโครงข่ำยเชื่อม
ระหว่ำงภำค จงัหวดั อ ำเภอ ตลอดจนสถำนทีท่ี่ส ำคญั ทีก่รมทำงหลวงเป็นผูด้ ำเนินกำร
ก่อสรำ้ง ขยำย บรูณะและบ ำรุงรกัษำ และไดล้งทะเบยีนไวเ้ป็นทำงหลวงแผ่นดนิ 

 

มำตรำ ๙๗  ทำงหลวงชนบท คอื ทำงหลวงทีก่รมทำงหลวงชนบทเป็นผูด้ ำเนินกำร
ก่อสรำ้ง ขยำย บรูณะและบ ำรุงรกัษำ และไดล้งทะเบยีนไวเ้ป็นทำงหลวงชนบท 

 

มำตรำ ๑๐๘  ทำงหลวงทอ้งถิน่ คอื ทำงหลวงทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เป็น
ผู้ด ำเนินกำรก่อสร้ำง ขยำย บูรณะและบ ำรุงรกัษำ และได้ลงทะเบียนไว้เป็นทำงหลวง
ทอ้งถิน่ 

 

มำตรำ ๑๑๙  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๑๒  ทำงหลวงสมัปทำน คือ ทำงหลวงที่รฐับำลได้ให้สมัปทำนตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยทำงหลวงทีไ่ดร้บัสมัปทำน และไดล้งทะเบยีนไวเ้ป็นทำงหลวงสมัปทำน 

 

                                                                                 
๖ มำตรำ ๗ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๗ มำตรำ ๙ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ควำมเป็นผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบทและอ ำนำจของผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบทในกำร

ควบคุมทำงหลวงและงำนทำงใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิทำงหลวงฯ เกดิขึน้ก่อนทีจ่ะมกีำรก่อสรำ้ง
ทำงหลวงและไดล้งทะเบยีนเป็นทำงหลวงชนบทตำมมำตรำ ๙ กำรลงทะเบยีนทำงหลวงตำมบทบญัญตัิ
ดงักล่ำวเป็นไปเพื่อจดัระบบทำงหลวง และมไิด้เป็นเงือ่นไขเบื้องต้นในกำรใชอ้ ำนำจของผู้อ ำนวยกำร
ทำงหลวงชนบทแต่ประกำรใด (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๖๐๐/๒๕๕๑) 

๘ มำตรำ ๑๐ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๙ มำตรำ ๑๑ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๙ 

มำตรำ ๑๓๑๐  ทำงหลวงประเภทต่ำง ๆ ใหล้งทะเบยีนไว ้ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ทำงหลวงพเิศษ ทำงหลวงแผ่นดนิและทำงหลวงสมัปทำน อธบิดกีรมทำงหลวง

เป็นผูจ้ดัใหล้งทะเบยีนไว ้ณ กรมทำงหลวง 

(๒) ทำงหลวงชนบท อธิบดีกรมทำงหลวงชนบทเป็นผู้จดัให้ลงทะเบียนไว ้ 
ณ กรมทำงหลวงชนบท 

(๓) ทำงหลวงทอ้งถิน่ ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัเป็นผูจ้ดัให้ลงทะเบยีนไว ้ณ ศำลำกลำง
จงัหวดั 

ใหร้ฐัมนตรปีระกำศทะเบยีนทำงหลวงตำม (๑) ในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

มำตรำ ๑๔  รฐัมนตรีมีอ ำนำจแต่งตัง้ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวง กำรแต่งตัง้นัน้ 
จะจ ำกดัให้เป็นผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงเฉพำะประเภทใดประเภทหนึ่ง หรอืเฉพำะท้องถิ่นใด
ทอ้งถิน่หนึ่ง หรอืเฉพำะสำยใดสำยหนึ่งกไ็ด ้

 

มำตรำ ๑๕๑๑  ในกรณีที่รฐัมนตรียงัไม่ได้แต่งตัง้ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงตำม
มำตรำ ๑๔ ใหบุ้คคลดงัต่อไปนี้เป็นผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง 

(๑) อธบิดีกรมทำงหลวงเป็นผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงพิเศษ ทำงหลวงแผ่นดิน
และทำงหลวงสมัปทำน 

(๒) อธบิดกีรมทำงหลวงชนบทเป็นผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท 

(๓) นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั นำยกเทศมนตร ีนำยกองค์กำรบรหิำร
ส่วนต ำบล ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร นำยกเมืองพัทยำ หรือผู้บริหำรสูงสุดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมำยจัดตัง้ แล้วแต่กรณี เป็นผู้อ ำนวยกำร 
ทำงหลวงทอ้งถิน่ 

 

                                                                                 
๑๐ มำตรำ ๑๓ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

เมื่อทำงหรอืถนนใดได้ก่อสร้ำงเสร็จสิ้นและเปิดให้ใช้เพื่อกำรจรำจรสำธำรณะทำงบก  
ย่อมเป็นทำงหลวงตำมพระรำชบญัญตัทิำงหลวงฯ แลว้ แมว้่ำจะยงัมไิดม้กีำรลงทะเบยีนเป็นทำงหลวงกต็ำม 
กำรลงทะเบยีนทำงหลวงมเีจตนำรมณ์เพื่อจดัสำรบบทำงหลวงและก ำหนดผูร้บัผดิชอบทีม่อี ำนำจหน้ำที่
ในกำรก ำกบั ตรวจตรำ และควบคุมทำงหลวงประเภทต่ำง ๆ ในระหว่ำงกำรลงทะเบียนจึงควรที่จะ 
มผีูร้บัผดิชอบในกำรก ำกบั ตรวจตรำ และควบคุมดว้ย แต่กำรลงทะเบยีนทำงหลวงมใิช่เงือ่นไขเบื้องต้น
ในกำรใช้อ ำนำจของผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงในกำรจดักำรเกี่ยวกบัทำงหลวงแต่อย่ำงใด (ควำมเห็น
คณะกรรมกำรวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง : เรือ่งเสรจ็ที ่๓๔๔/๒๕๔๘) 

๑๑ มำตรำ ๑๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๐ 

มำตรำ ๑๖๑๒  ใหร้ฐัมนตรมีอี ำนำจสัง่เปลีย่นประเภททำงหลวง ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ทำงหลวงทีอ่ยู่ในอ ำนำจของรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงเดยีวกนั ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำร

กระทรวงนัน้เป็นผูม้อี ำนำจสัง่เปลีย่น 

(๒) ทำงหลวงทีอ่ยู่ในอ ำนำจของรฐัมนตรวี่ำกำรต่ำงกระทรวงกนั ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำร
กระทรวงซึง่เป็นผูร้บักำรเปลีย่นประเภททำงหลวงเป็นผูม้อี ำนำจสัง่เปลีย่น 

เมื่อไดเ้ปลีย่นประเภททำงหลวงตำมวรรคหนึ่งแลว้ ใหแ้กไ้ขทะเบยีนใหถู้กตอ้ง 

กำรสัง่เปลี่ยนทำงหลวงประเภทอื่นเป็นทำงหลวงพเิศษหรอืกำรสัง่เปลี่ยน
ทำงหลวงพเิศษเป็นทำงหลวงประเภทอื่น ใหป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

มำตรำ ๑๗  ในกรณีที่มปัีญหำว่ำทำงหลวงสำยใดเป็นทำงหลวงประเภทใด 
ใหร้ฐัมนตรเีป็นผูว้นิิจฉยัชีข้ำด 

 

มำตรำ ๑๘  บุคคลซึ่งก่อสร้ำงทำงขึน้อำจร้องขอให้เจ้ำหน้ำที่ตำมมำตรำ ๑๓ 
ลงทะเบยีนทำงนัน้เป็นทำงหลวงได ้แต่เจำ้หน้ำทีด่งักล่ำวจะรบัลงทะเบยีนให้ไดต่้อเมื่อ
บุคคลซึง่ก่อสรำ้งทำงนัน้ไดป้ฏบิตัติำมเงื่อนไขทีเ่จำ้หน้ำทีไ่ดก้ ำหนดไวแ้ลว้ 

 

หมวด ๒ 

กำรก ำกบั ตรวจตรำและควบคมุทำงหลวงและงำนทำง 

   
 

มำตรำ ๑๙  ใหอ้ธบิดกีรมทำงหลวงเป็นเจ้ำหน้ำทีก่ ำกบั ตรวจตรำและควบคุม
ทำงหลวงและงำนทำงที่เกี่ยวกับทำงหลวงพิเศษ ทำงหลวงแผ่นดิน และทำงหลวง
สมัปทำน 

 

มำตรำ ๒๐๑๓  ใหอ้ธบิดกีรมทำงหลวงชนบทเป็นเจำ้หน้ำทีก่ ำกบั ตรวจตรำและ
ควบคุมทำงหลวงและงำนทำงทีเ่กีย่วกบัทำงหลวงชนบท 

 

                                                                                 
๑๒ กฎหมำยว่ำด้วยทำงหลวงไม่มขีอ้จ ำกดัหรอืขอ้ห้ำมในกำรเปลี่ยนทำงหลวงประเภทอื่น  

ไปเป็นทำงหลวงสมัปทำน  ดังนัน้ เมื่อทำงหลวงพิเศษ ทำงหลวงแผ่นดิน และทำงหลวงสมัปทำน  
เป็นทำงหลวงซึ่งอยู่ในอ ำนำจรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 
จึงมีอ ำนำจสัง่เปลี่ยนประเภททำงหลวงพิเศษและทำงหลวงแผ่นดินเป็นทำงหลวงสัมปทำนได ้
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๕๘/๒๕๒๘) 

๑๓ มำตรำ ๒๐ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๑ 

มำตรำ ๒๑๑๔  ให้นำยกองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั นำยกเทศมนตร ีนำยก
องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบล ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร นำยกเมอืงพทัยำ หรอืผูบ้รหิำร
สงูสุดขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่อื่นที่มกีฎหมำยจัดตัง้ แลว้แต่กรณี เป็นเจำ้หน้ำที่
ก ำกบั ตรวจตรำและควบคุมทำงหลวงและงำนทำงทีเ่กีย่วกบัทำงหลวงทอ้งถิน่ 

 

มำตรำ ๒๒  ให้ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงหรอืผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำร
ทำงหลวงมอี ำนำจและหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรควบคุมและตรวจตรำยำนพำหนะ 
ที่เดนิบนทำงหลวงและกำรจรำจรบนทำงหลวงให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัินี้ เว้นแต่
กรณีทีไ่ม่ไดบ้ญัญตัไิวใ้นพระรำชบญัญตันิี้ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรนัน้ 

 

มำตรำ ๒๓  ใหเ้จำ้พนกังำนทำงหลวงมอี ำนำจและหน้ำที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจตรำดแูลมใิหม้กีำรฝ่ำฝืนพระรำชบญัญตันิี้ 
(๒) เรยีกยำนพำหนะใหห้ยุดเพื่อท ำกำรตรวจสอบในกรณีทีเ่ชื่อว่ำมกีำรกระท ำ

อนัเป็นควำมผดิตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
(๓) จับกุมผู้กระท ำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ในขณะกระท ำควำมผิด 

เพื่อสง่ใหพ้นกังำนฝ่ำยปกครองหรอืต ำรวจด ำเนินคดต่ีอไป 

ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมวรรคหนึ่งใหเ้จำ้พนกังำนทำงหลวงแสดงบตัรประจ ำตวั
ต่อผูซ้ึง่เกีย่วขอ้ง 

บตัรประจ ำตวัเจำ้พนกังำนทำงหลวงใหเ้ป็นไปตำมแบบทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๒๔  ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมพระรำชบญัญตันิี้ ใหเ้จำ้พนกังำนทำงหลวง
เป็นเจำ้พนกังำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

 

มำตรำ ๒๕  ในสว่นทีเ่กีย่วกบัทำงหลวงพเิศษ ทำงหลวงแผ่นดนิ และทำงหลวง
สมัปทำน ให้อธบิดกีรมทำงหลวงมอี ำนำจก ำหนดมำตรฐำนและลกัษณะของทำงหลวง
และงำนทำงรวมทัง้ก ำหนดเขตทำงหลวง ทีจ่อดรถ ระยะแนวตน้ไม ้และเสำพำดสำย 

 

                                                                                 
๑๔ มำตรำ ๒๑ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๒ 

มำตรำ ๒๖๑๕  ในส่วนที่เกี่ยวกับทำงหลวงชนบทและทำงหลวงท้องถิ่น 
ให ้อธิบดีกรมทำงหลวงชนบทมีอ ำนำจก ำหนดมำตรฐำนและลักษณะของทำงหลวง 
และงำนทำง รวมทัง้ก ำหนดเขตทำงหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวต้นไม้ และเสำพำดสำย 
ตลอดจนควบคุมในทำงวิชำกำรและอบรมเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยช่ำงเกี่ยวกับทำงหลวงและ 
งำนทำง 

 

มำตรำ ๒๗  นอกจำกทำงหลวงสมัปทำน กำรสรำ้งทำงหลวงประเภทใดขึน้ใหม่
หรอืขยำยเขตทำงหลวงประเภทใด ใหเ้ป็นอ ำนำจและหน้ำทีข่องผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง
ประเภทนัน้ 

 

มำตรำ ๒๘  ในกรณีจ ำเป็นเพื่อประโยชน์แก่งำนทำงหรอืกำรจรำจรบนทำงหลวง 
ใหผู้อ้ ำนวยกำรทำงหลวงหรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงมอี ำนำจ
ปิดกำรจรำจรบนทำงหลวงนัน้ทัง้สำยหรอืบำงส่วนเป็นกำรชัว่ครำว และวำงระเบียบ
ปฏบิตัสิ ำหรบัใหเ้จำ้พนกังำนปิดกำรจรำจรเป็นครัง้ครำวเพื่อควำมปลอดภยัได้ 

 

มำตรำ ๒๙  ในกรณีจ ำเป็นเพื่อประโยชน์แก่งำนทำง ใหผู้อ้ ำนวยกำรทำงหลวง
หรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงมอี ำนำจ 

(๑) ใช้ที่ดนิรมิทำงหลวงซึ่งปรำศจำกสิง่ก่อสร้ำงที่อยู่ในควำมครอบครองของ
บุคคลใดเป็นกำรชัว่ครำว 

                                                                                 
๑๕ มำตรำ ๒๖ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

อธบิดกีรมทำงหลวงชนบทมอี ำนำจก ำหนดมำตรฐำนและลกัษณะของงำนทำงทีเ่กีย่วกบั
ทำงหลวงชนบทและทำงหลวงท้องถิน่ไดต้ำมมำตรำ ๒๖ และโดยที่กำรปฏบิตัิหน้ำทีข่องผูอ้ ำนวยกำร
ทำงหลวงทอ้งถิน่ในกำรพจิำรณำอนุญำตหรอืไมอ่นุญำตในกำรกระท ำกำรใด ๆ ในเขตทำงหลวงทอ้งถิน่
เพื่อประโยชน์ในกำรบ ำรุงรกัษำและดูแลกำรจรำจรทำงหลวงนัน้ถอืเป็นส่วนหนึ่งของงำนทำงตำมมำตรำ ๔  
ดงันัน้ อธบิดกีรมทำงหลวงชนบทจงึย่อมมอี ำนำจก ำหนดมำตรฐำนและลกัษณะของงำนทีเ่กีย่วกบัทำงหลวง
ทอ้งถิน่ เพือ่เป็นแนวทำงใหผู้อ้ ำนวยกำรทำงหลวงทอ้งถิน่น ำไปใชป้ฏบิตัไิด้ 

 “กำรควบคุมในทำงวชิำกำร” ตำมมำตรำ ๒๖ หมำยควำมถงึ กำรจดัท ำมำตรฐำนหรอืหลกัสูตร
หรอืกำรด ำเนินกำรใดโดยใชข้อ้มลูทีไ่ด้รบัจำกกำรศกึษำ คน้ควำ้ หรอืวจิยั  ดงันัน้ กำรทีอ่ธบิดกีรมทำงหลวง
ชนบทจะใชอ้ ำนำจตำมมำตรำ ๒๖ เพื่อวำงแนวทำงให้ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงท้องถิน่น ำไปใช้เป็นหลกัในกำร
พจิำรณำอนุญำตหรอืไม่อนุญำตในกำรกระท ำกำรใด ๆ ในเขตทำงหลวงทอ้งถิน่ใหอ้ยู่ในมำตรฐำนเดยีวกนั 
จงึมใิช่กำรควบคุมทำงวชิำกำร (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๒๐๘/๒๕๕๒) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๓ 

(๒) ใช้และเข้ำครอบครองวตัถุส ำหรบัใช้งำนทำงซึ่งอยู่ในที่ดินของบุคคลใด 
เป็นกำรชัว่ครำว รวมทัง้ท ำทำงผ่ำนเขำ้ไปในทีด่นิใด ๆ เพื่อใชแ้ละเขำ้ครอบครองวตัถุส ำหรบั
ใชง้ำนทำงไดด้ว้ย 

ก่อนที่จะกระท ำกำรตำม (๑) หรือ (๒) ให้ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงหรือผู้ซึ่ง 
ได้รบัมอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงแจง้เป็นหนังสอืให้เจำ้ของหรอืผู้ครอบครองทีด่นิ
ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำเจด็วนั 

 

มำตรำ ๓๐  เพื่อประโยชน์ในกำรป้องปัดภัยพิบตัิสำธำรณะอนัมีมำเป็นกำร
ฉุกเฉิน ให้ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงหรอืผู้ซึ่งได้รบัมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำรทำงหลวง 
มอี ำนำจใชท้ีด่นิหรอืเขำ้ครอบครองวตัถุส ำหรบัใชง้ำนทำงซึง่อยู่ในควำมครอบครองของ
บุคคลใดในบรเิวณหรอืใกลเ้คยีงกบับรเิวณที่เกดิภยัพบิตันิัน้ไดเ้ท่ำทีจ่ ำเป็น เพื่อประโยชน์
แก่งำนทำง และมีอ ำนำจเกณฑ์แรงรำษฎร สตัว์พำหนะหรือยำนพำหนะ ตลอดจน
เครื่องจกัร เครื่องมอื และเครื่องอุปกรณ์ส ำหรบัใชง้ำนทำงไดด้ว้ย 

กำรเกณฑต์ำมวรรคหนึ่งและอตัรำค่ำจำ้งหรอืค่ำตอบแทน ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนด
ในพระรำชกฤษฎกีำ 

 

มำตรำ ๓๑  เพื่อประโยชน์ในกำรป้องปัดภัยพิบตัิสำธำรณะอนัมีมำเป็นกำร
ฉุกเฉิน ให้อธบิดกีรมทำงหลวงมอี ำนำจเขำ้ครอบครองทำงหลวงสมัปทำน และในกำรนี้
ให้สิทธิและอ ำนำจสัง่กำรของผู้รบัสมัปทำนตกมำอยู่กบัอธิบดีกรมทำงหลวงทัง้หมด 
จนกว่ำภยัพบิตันิัน้จะหมดไป 

 

มำตรำ ๓๒๑๖  เพื่อประโยชน์แก่งำนทำง ให้ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงหรือ 
ผูซ้ึง่ได้รบัมอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง มอี ำนำจท ำหรอืแกท้ำงระบำยน ้ำที่ไหลผ่ำน
ทำงหลวง หรอืท ำหรอืแก้ทำงระบำยน ้ำออกจำกทำงหลวงเพื่อไปสู่แหล่งน ้ำสำธำรณะ  
ทีใ่กลเ้คยีงตำมควำมจ ำเป็นได ้

ให้ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงหรอืผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำรทำงหลวง
ประกำศแนวเขตที่จะท ำหรอืแก้ทำงระบำยน ้ำ พร้อมทัง้แผนผงัแสดงแนวเขตดงักล่ำว 
และปิดประกำศไว้ในบริเวณที่จะกระท ำกำรนัน้ และให้มีหนังสือแจ้งเจ้ำของหรือ
ผู ้ครอบครองที่ดินหรอืทรพัย์สนิในแนวเขตดงักล่ำวด้วย  ทัง้นี้ ไม่น้อยกว่ำเก้ำสบิวนั 
ก่อนกำรจัดให้มีกำรรบัฟังควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

                                                                                 
๑๖ มำตรำ ๓๒ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๔ 

เพื่อประกอบกำรพิจำรณำจดัท ำหรอืแก้ทำงระบำยน ้ำของผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงหรือ  
ผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง 

เมื่อไดร้บัฟังควำมคดิเหน็ตำมวรรคสองแลว้ ให้ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงหรอืผูซ้ึง่
ไดร้บัมอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงก ำหนดแนวเขตทีจ่ะท ำหรือแกท้ำงระบำยน ้ำ 
และมหีนงัสอืแจง้ใหเ้จำ้ของหรอืผูค้รอบครองทีด่นิหรอืทรพัยส์นิทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
หกสบิวนัก่อนเข้ำด ำเนินกำรและให้เจ้ำของหรอืผู้ครอบครองที่ดนิหรอืทรพัย์สนิมีสทิธิ
อุทธรณ์ต่อรฐัมนตรไีดภ้ำยในสำมสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืแจง้ 

ในกรณีจ ำเป็นต้องป้องปัดภัยพิบัติสำธำรณะอันมีมำเป็นกำรฉุกเฉินและ 
เพื่อประโยชน์แก่งำนทำง ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงหรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำร
ทำงหลวงมอี ำนำจด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งได้ทนัท ีแต่ต้องแจง้เป็นหนังสอืให้เจ้ำของ
หรอืผูค้รอบครองทีด่นิหรอืทรพัยส์นินัน้ทรำบโดยเรว็ 

ในกำรปฏบิตัิหน้ำทีต่ำมวรรคหนึ่งและวรรคสี ่ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงหรอืผู้ซึ่ง
ไดร้บัมอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงตอ้งแสดงบตัรประจ ำตวัต่อผูซ้ึง่เกีย่วขอ้ง 

 

มำตรำ ๓๓  ในกรณีที่มีควำมเสยีหำยเกิดแก่เจ้ำของหรือผู้ครอบครองที่ดิน 
หรือผู้ทรงสิทธิอื่นเนื่ องจำกกำรกระท ำของผู้ อ ำนวยกำรทำงหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงตำมมำตรำ ๒๙ (๑) หรอื (๒) มำตรำ ๓๐ วรรคหนึ่ง 
หรอืมำตรำ ๓๒ ใหน้ ำบทบญัญตัขิองกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเวนคนือสงัหำรมิทรพัย์ในส่วนที่
เกีย่วกบักำรก ำหนดค่ำทดแทนมำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๓๔  ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงหรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำร
ทำงหลวงมอี ำนำจท ำงำนทำงเพื่อเชื่อม ผ่ำน ทบั ขำ้ม หรอืลอดทำงรถไฟหรอืทำงน ้ำได ้
แต่ต้องแจง้เป็นหนังสอืพรอ้มทัง้ส่งส ำเนำแบบก่อสรำ้งใหผู้ค้วบคุมกำรรถไฟ หรอืทำงน ้ำนัน้
ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำสำมสบิวนั 

 

มำตรำ ๓๕  ในกรณีทีเ่หน็สมควร อธบิดกีรมทำงหลวงมอี ำนำจสรำ้งทำงหลวง
พเิศษหรอืทำงหลวงแผ่นดนิเพื่อเชื่อม ผ่ำน ทบั ขำ้ม หรอืลอดทำงหลวงประเภทอื่นได ้
ในกรณีเช่นนี้ ใหท้ำงหลวงประเภทอื่นนัน้ทัง้สำยหรอืบำงส่วนอยู่ในกำรก ำกบั ตรวจตรำ
และควบคุมของอธบิดกีรมทำงหลวงหรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมำยจำกอธบิดีกรมทำงหลวง 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๕ 

มำตรำ ๓๖๑๗  วตัถุ เครื่องจกัร เครื่องมอื และเครื่องอุปกรณ์ส ำหรบัใชง้ำนทำง
ซึ่งเป็นกรรมสิทธิข์องทำงรำชกำร หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นทรัพย์สิน 
ทีไ่ม่อยู่ในควำมรบัผดิแห่งกำรบงัคบัคด ี

 

สว่นที ่๒ 

กำรควบคุม กำรรกัษำ กำรขยำยและสงวนเขตทำงหลวง 

   
 

หมวด ๑ 

กำรควบคุมทำงหลวง 

   
 

มำตรำ ๓๗๑๘  ห้ำมมใิหผู้้ใดสรำ้งทำง ถนน หรอืสิง่อื่นใดในเขตทำงหลวงเพื่อ
เป็นทำงเขำ้ออกทำงหลวง เวน้แต่ไดร้บัอนุญำตเป็นหนังสอืจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง
หรอืผู้ซึ่งไดร้บัมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำรทำงหลวง ในกำรอนุญำต ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวง
หรือผู้ซึ่งได้รบัมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงจะก ำหนดเงื่อนไขอย่ำงใดก็ได ้
รวมทัง้มอี ำนำจก ำหนดมำตรกำรในกำรจดักำรเพื่อรกัษำสิง่แวดลอ้ม กำรป้องกนัอุบตัภิยั 
และกำรตดิขดัของกำรจรำจร 

กำรอนุญำตตำมวรรคหนึ่ง เมื่อมีควำมจ ำเป็นแก่งำนทำงหรือเมื่อปรำกฏว่ำ
ผู้ไดร้บัอนุญำตไดก้ระท ำกำรผดิเงื่อนไขที่ก ำหนดในกำรอนุญำต ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง
หรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงจะเพกิถอนเสยีกไ็ด้ 

ทำง ถนน หรอืสิง่อื่นใดทีส่รำ้งขึน้โดยไม่ไดร้บัอนุญำตหรอืไม่ปฏบิตัติำมเงื่อนไข
ทีก่ ำหนด ใหผู้อ้ ำนวยกำรทำงหลวงหรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง 
มีอ ำนำจสัง่ให้ผู้กระท ำกำรดังกล่ำวรื้อถอนหรือท ำลำยภำยในก ำหนดเวลำอันสมควร  
ถำ้ไม่ปฏบิตัติำมใหผู้อ้ ำนวยกำรทำงหลวงหรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงรือ้ถอน
หรอืท ำลำย โดยผูน้ัน้จะเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยไม่ได ้และตอ้งเป็นผูเ้สยีค่ำใชจ้่ำยในกำรนัน้ 

 

                                                                                 
๑๗ มำตรำ ๓๖ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๑๘ แมว้่ำผู้ได้รบัอนุญำตจะก่อสร้ำงทำงเขำ้ออกเชื่อมต่อกบัทำงหลวงขนำดใหญ่เกินกว่ำ 

ทีไ่ดร้บัอนุญำตซึง่เป็นกำรผดิเงือ่นไขทีก่รมทำงหลวงไดก้ ำหนดไวก้ต็ำม แต่ผูอ้ ำนวยกำรกรมทำงหลวง
หรอืผู้ได้รบัมอบอ ำนำจสำมำรถพิจำรณำอนุญำตตำมนัยของมำตรำ ๓๗ วรรคหนึ่ง ให้ท ำทำงเชื่อม 
ตำมขนำดที่ เกินไปดังกล่ำวได้ หำกพิจำรณำแล้วเห็นว่ำจะเป็นกำรเหมำะสมกับข้อเท็จจริง 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปและจะเป็นประโยชน์ต่อสำธำรณะมำกกว่ำ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรวธิปีฏบิตัริำชกำร
ทำงปกครอง : เรือ่งเสรจ็ที ่๘๒๙/๒๕๕๒) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๖ 

มำตรำ ๓๘๑๙  ห้ำมมิให้ผู้ใดติดตัง้ แขวน วำงหรอืกองสิง่ใดในเขตทำงหลวง 
ในลกัษณะทีเ่ป็นกำรกดีขวำงหรอือำจเป็นอนัตรำยแก่ยำนพำหนะ หรอืในลกัษณะทีจ่ะท ำให้
เกดิควำมเสยีหำยแก่ทำงหลวงหรอืควำมไม่สะดวกแก่งำนทำง เวน้แต่ไดร้บัอนุญำตเป็น
หนังสอืจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงหรอืผูซ้ึ่งได้รบัมอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง 
ในกำรอนุญำต ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงหรอืผู้ซึ่งได้รบัมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำรทำง
หลวงจะก ำหนดเงื่อนไขอย่ำงใดกไ็ด ้

กำรอนุญำตตำมวรรคหนึ่ง เมื่อมีควำมจ ำเป็นแก่งำนทำงหรือเมื่อปรำกฏว่ำ
ผู้ไดร้บัอนุญำตไดก้ระท ำกำรผดิเงื่อนไขที่ก ำหนดในกำรอนุญำต ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง
หรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงจะเพกิถอนเสยีกไ็ด ้

ในกรณีทีก่ำรกระท ำตำมวรรคหนึ่งไดก้ระท ำโดยไม่ไดร้บัอนุญำตหรอืไม่ปฏบิตัิ
ตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด ให้ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมำยจำก
                                                                                 

๑๙ กำรด ำเนินกำรของเจ้ำหน้ำที่รฐับนทำงหลวงแมจ้ะมกีฎหมำยให้อ ำนำจไว้โดยเฉพำะก็ตำม 
แต่ต้องค ำนึงถงึควำมจ ำเป็นและควำมสมควรในขอบเขตทีเ่หมำะสมตำมอ ำนำจหน้ำทีข่องเจำ้หน้ำทีข่องรฐั
นัน้ดว้ย เช่นกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจย่อมต้องมกีำรปฏบิตัิเกีย่วเนื่องกบัทำงหลวงโดยไม่อำจ
หลกีเลีย่งได ้กรณีจงึไม่ต้องปฏบิตัติำมเงือ่นไขที่กฎหมำยทำงหลวงและกฎหมำยจรำจรก ำหนดเอำไว ้ 
แต่ปลดัอ ำเภอไมม่หีน้ำทีโ่ดยตรงทีจ่ะตอ้งปฏบิตักิำรเกีย่วกบัคดอีำญำดงัเช่นเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจ จงึไมอ่ำจ
ใช้อ ำนำจหน้ำที่ของตนเองไปจดัตัง้ด่ำนตรวจบนทำงหลวงโดยไม่ปฏบิตัิตำมกฎหมำยทำงหลวงและ
กฎหมำยจรำจรได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๖๑/๒๕๓๑ และ ๕๒๓/๒๕๓๑) 

โดยปกติกำรที่กฎหมำยบญัญัติห้ำม “ผู้ใด” ไว้นัน้ ย่อมหมำยควำมถึงบุคคลทัว่ ๆ ไป 
ทีไ่ดท้ ำละเมดิขอ้หำ้มของกฎหมำยนัน้ รวมทัง้เจำ้พนกังำนต ำรวจ แต่ถ้ำเป็นกำรใชอ้ ำนำจหน้ำทีต่ำมกฎหมำย
ทีบ่ญัญตัใิหป้ฏบิตัโิดยเฉพำะแลว้ กำรกระท ำเช่นนัน้ย่อมไมอ่ยู่ในบงัคบัของบญัญตัทิีห่ำ้มกำรกระท ำนัน้ 
เพรำะกฎหมำยแต่ละฉบบัย่อมมุ่งหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ของรฐัมอี ำนำจด ำเนินกำรให้สมตำมเจตนำรมณ์ของ
กฎหมำยนัน้ ๆ อกีทัง้ในระบบบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ เจำ้หน้ำที่ของรฐัต่ำงกด็ ำเนินกำรแทนรฐัดว้ยกนัทัง้สิ้น 
กำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยต่ำง ๆ จงึต้องสมัพนัธ์สอดคลอ้งกนั ไม่อำจน ำบทบญัญตัิหนึ่งมำตคีวำม 
ใหเ้ป็นผลลบลำ้งอ ำนำจตำมกฎหมำยอกีฉบบัหนึ่งได ้เวน้แต่จะปรำกฏขอ้ควำมหรอืเจตนำรมณ์ชดัแจง้
ว่ำกฎหมำยประสงคเ์ช่นนัน้ 

เมื่อกฎหมำยทำงหลวงมไิด้มบีทบญัญัติที่ระบุชดัเจนว่ำกำรใช้อ ำนำจตำมกฎหมำยอื่น
จะต้องอยู่ภำยใต้บงัคบักฎหมำยทำงหลวงดว้ย จงึต้องถือว่ำบทบญัญัตทิี่ห้ำม “ผู้ใด” ด ำเนินกำรสิง่ใด 
บนทำงหลวงนัน้ ประสงค์หำ้มบุคคลทัว่ไป ไม่รวมถงึกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องเจำ้หน้ำที่ของรฐัตำมที่กฎหมำย
ก ำหนดไว้โดยเฉพำะ  ดงันัน้ กำรที่เจ้ำพนักงำนต ำรวจจะจดัตัง้จุดสกดัหรือจุดตรวจบนทำงหลวง 
เพื่อจบักุมหรอืตรวจค้นอนัเป็นกำรใช้อ ำนำจตำมประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ ย่อมกระท ำได้
โดยไม่ต้องขออนุญำตตำมกฎหมำยทำงหลวง  แต่อย่ำงไรกด็ ีกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะต้องค ำนึงถึง
ควำมจ ำเป็นและควำมสมควรภำยใต้ขอบเขตที่เหมำะสม โดยมใิห้เจตนำรมณ์ของกฎหมำยทำงหลวง
ตอ้งเสยีไปดว้ย (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๓๖๒/๒๕๒๙) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๗ 

ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงมีอ ำนำจสัง่ให้ผู้กระท ำกำรดงักล่ำวรือ้ถอน ท ำลำย หรอืขนย้ำย 
สิ่งที่ติดตัง้ แขวน วำงหรือกองอยู่ภำยในก ำหนดเวลำอันสมควร ถ้ำไม่ปฏิบัติตำม 
ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงหรือผู้ซึ่งได้รบัมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงมีอ ำนำจ
รื้อถอน ท ำลำย หรือขนย้ำยสิ่งที่ติดตัง้ แขวน วำงหรือกองอยู่ โดยผู้นั ้นจะเรียกร้อง
ค่ำเสยีหำยไม่ไดแ้ละตอ้งเป็นผูเ้สยีค่ำใชจ้่ำยในกำรนัน้ 

 

มำตรำ ๓๙  หำ้มมใิหผู้ใ้ดกระท ำกำรปิดกัน้ทำงหลวง หรอืวำงวตัถุทีแ่หลมหรอื
มคีม หรอืน ำสิง่ใดมำขวำงหรอืวำงบนทำงหลวง หรอืกระท ำดว้ยประกำรใด ๆ บนทำงหลวง
ในลกัษณะทีอ่ำจเกดิอนัตรำยหรอืเสยีหำยแก่ยำนพำหนะหรอืบุคคล 

 

มำตรำ ๓๙/๑๒๐  หำ้มมใิหผู้ใ้ดระบำยน ้ำลงในเขตทำงหลวงอนัอำจจะก่อใหเ้กดิ
ควำมเสยีหำยแก่ทำงหลวง เวน้แต่ไดร้บัอนุญำตเป็นหนังสอืจำกผู้อ ำนวยกำรทำงหลวง
หรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง ในกำรอนุญำต ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง
หรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงจะก ำหนดเงื่อนไขอย่ำงใดกไ็ด ้

กำรอนุญำตตำมวรรคหนึ่ง เมื่อมีควำมจ ำเป็นแก่งำนทำงหรือเมื่อปรำกฏว่ำ
ผู้ไดร้บัอนุญำตไดก้ระท ำผดิเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกำรอนุญำต ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงหรอื
ผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงจะเพกิถอนเสยีกไ็ด้ 

กำรระบำยน ้ำทีก่ระท ำโดยไม่ไดร้บัอนุญำตหรอืไม่ปฏบิตัติำมเงื่อนไขทีก่ ำหนด 
ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงหรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงมอี ำนำจสัง่ให้
ผูก้ระท ำกำรดงักล่ำวงดเวน้กำรระบำยน ้ำลงในเขตทำงหลวงทนัท ีหรอืใหร้ือ้ถอนหรอื
ปิดกัน้ทำงระบำยน ้ำภำยในเวลำอนัสมควร ถำ้ไม่ปฏบิตัติำม ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงหรอื
ผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงมอี ำนำจรือ้ถอนหรอืปิดกัน้ทำงระบำยน ้ำ
ดงักล่ำวได ้โดยผูน้ัน้จะเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยไม่ไดแ้ละตอ้งเป็นผู้เสยีค่ำใชจ้่ำยในกำรนัน้ 

 

มำตรำ ๔๐  หำ้มมใิหผู้ใ้ดท ำใหเ้สยีหำย ท ำลำย ซ่อนเรน้ เปลีย่นแปลง ขดีเขยีน 
เคลื่อนยำ้ย รือ้ถอน หรอืท ำใหไ้รป้ระโยชน์ซึง่เครื่องหมำยจรำจร ป้ำยจรำจร เครื่องหมำย
สญัญำณ เครื่องหมำยสญัญำณไฟฟ้ำ เครื่องแสดงสญัญำณ อุปกรณ์อ ำนวยควำมปลอดภัย 
รัว้ หลกัส ำรวจ หลกัเขต หรอืหลกัระยะ ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ได้ติดตัง้หรอืท ำให้ปรำกฏในเขต
ทำงหลวง 

 

                                                                                 
๒๐ มำตรำ ๓๙/๑ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๘ 

มำตรำ ๔๑  ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงมอี ำนำจห้ำมมใิหผู้้ใดหยุด จอด หรอืกลบั
ยำนพำหนะใด ๆ บนทำงจรำจรหรอืไหล่ทำงในทำงหลวงสำยใดทัง้สำยหรอืบำงส่วนได ้
โดยท ำเป็นประกำศหรอืเครื่องหมำยใหป้รำกฏไวใ้นเขตทำงหลวงนัน้ 

 

มำตรำ ๔๒๒๑  ในกรณียำนพำหนะใด ๆ เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์เกิด
ขดัขอ้งหรอืช ำรุดบนทำงจรำจรจนไม่สำมำรถเคลื่อนทีต่่อไปได ้ผูใ้ชย้ำนพำหนะซึง่อยู่ใน
วสิยัและพฤติกำรณ์ทีส่ำมำรถเคลื่อนทีย่ำนพำหนะนัน้ได้ต้องน ำยำนพำหนะนัน้เขำ้จอด
บนไหล่ทำง หรือถ้ำไม่มไีหล่ทำง ให้จอดชดิซ้ำยสุดในลกัษณะที่ไม่กดีขวำงกำรจรำจร 
และจะตอ้งน ำยำนพำหนะนัน้ออกไปใหพ้น้ทำงจรำจรหรอืไหล่ทำงโดยเรว็ทีส่ดุ 

ในกรณีตำมวรรคหนึ่ง ถ้ำจ ำเป็นตอ้งหยุดหรอืจอดยำนพำหนะอยู่บนทำงจรำจร
หรือไหล่ทำง ผู้ใช้ยำนพำหนะต้องแสดงเครื่องหมำยหรือสญัญำณใด ๆ ให้เพียงพอ 
ที่ผู้ใช้ยำนพำหนะอื่นจะมองเห็นยำนพำหนะที่หยุดหรือจอดอยู่ได้โดยชัดแจ้งในระยะ 
ไม่น้อยกว่ำหนึ่ งร้อยห้ำสิบเมตร และหำกเกิดขึ้นในเวลำที่แสงสว่ำงไม่ เพียงพอ 
ที่ผู้ใช้ยำนพำหนะอื่นจะมองเห็นยำนพำหนะที่หยุดหรือจอดอยู่ได้โดยชัดแจ้งในระยะ 
ไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยห้ำสิบเมตรต้องเปิดหรือจุดไฟให้มีแสงสว่ำงเพียงพอที่จะเห็น
ยำนพำหนะนัน้ได ้

ให้ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงหรอืผู้ซึ่งไดร้บัมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำรทำงหลวง 
มอี ำนำจเคลื่อนยำ้ยยำนพำหนะตำมวรรคหนึ่งได ้โดยน ำควำมในมำตรำ ๔๒/๑ มำใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๔๒/๑๒๒  ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมำยจำก
ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงมอี ำนำจเคลื่อนย้ำยยำนพำหนะที่หยุดหรอืจอดอยู่ในลกัษณะที ่
อำจก่อใหเ้กดิอนัตรำยแก่ยำนพำหนะอื่นหรอืผูใ้ชท้ำง หรอืฝ่ำฝืนบทแห่งพระรำชบญัญตันิี้ได้ 

กำรเคลื่อนย้ำยยำนพำหนะตำมวรรคหนึ่ ง ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงหรือ 
ผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงไม่ตอ้งรบัผดิชอบส ำหรบัควำมเสยีหำยใด ๆ 
ที่เกดิจำกกำรปฏิบัติตำมวรรคหนึ่ง เว้นแต่ควำมเสยีหำยนัน้จะเกิดขึ้นจำกกำรกระท ำ 
โดยจงใจหรอืประมำทเลนิเล่ออย่ำงรำ้ยแรง 

ผูข้บัขีห่รอืเจำ้ของยำนพำหนะตอ้งช ำระค่ำใชจ้่ำยในกำรเคลื่อนยำ้ยยำนพำหนะ 
ตลอดจนค่ำดูแลรกัษำยำนพำหนะระหว่ำงที่อยู่ในควำมครอบครองของผู้อ ำนวยกำร 

                                                                                 
๒๑ มำตรำ ๔๒ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๒๒ มำตรำ ๔๒/๑ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๙ 

ทำงหลวงหรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง  ทัง้นี้ ตำมอตัรำทีก่ ำหนด
ในกฎกระทรวง 

เงนิที่ได้จำกผู้ขบัขีห่รอืเจำ้ของยำนพำหนะตำมวรรคสำม เป็นรำยได้ที่ไม่ต้อง
น ำสง่กระทรวงกำรคลงั และใหน้ ำมำเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรปฏบิตัติำมมำตรำนี้ตำมระเบยีบ
ทีอ่ธบิดกีรมทำงหลวงก ำหนด 

ในกรณีทีผู่ข้บัขีห่รอืเจำ้ของยำนพำหนะไม่ช ำระค่ำใชจ้่ำยและค่ำดแูลรกัษำตำม
วรรคสำม ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงหรอืผู้ซึ่งได้รบัมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำรทำงหลวง  
มอี ำนำจยึดหน่วงยำนพำหนะนัน้ไว้ได้จนกว่ำจะได้รบัช ำระค่ำใช้จ่ำยและค่ำดูแลรกัษำ
ดงักล่ำว โดยในระหว่ำงทีย่ดึหน่วงนัน้ใหค้ ำนวณค่ำดแูลรกัษำเป็นรำยวนั ถ้ำพน้ก ำหนด
สำมเดอืนแลว้ผูข้บัขีห่รอืเจำ้ของยำนพำหนะไม่ช ำระค่ำใชจ้่ำยและค่ำดูแลรกัษำดงักล่ำว 
ใหผู้้อ ำนวยกำรทำงหลวงหรอืผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงมอี ำนำจ 
น ำยำนพำหนะนัน้ออกขำยทอดตลำดได้ แต่ต้องมีหนังสือบอกกล่ำวแก่เจ้ำของหรือ  
ผู ้ครอบครองยำนพำหนะที่ปรำกฏชื่อทำงทะเบียน หำกไม่ปรำกฏชื่อทำงทะเบียน  
ให้ปิดประกำศไว้ ณ ที่ท ำกำรของผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงหรอืผู้ซึ่งได้รบัมอบหมำยจำก
ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง  ทัง้นี้ ก่อนวนัขำยทอดตลำดไม่น้อยกว่ำสำมสบิวนั เงนิทีไ่ดจ้ำก
กำรขำยทอดตลำดเมื่อไดห้กัค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยทอดตลำด ค่ำใช้จ่ำยและค่ำดูแลรกัษำ 
ทีค่ำ้งช ำระแลว้ เหลอืเงนิเท่ำใดใหค้นืแก่เจำ้ของหรอืผูม้สีทิธทิีแ่ทจ้รงิต่อไป 

 

มำตรำ ๔๓  ห้ำมมิให้ผู้ใดขุด ขน ท ำลำยหรือท ำให้เสียหำยแก่ทำงหลวง  
หรอืวตัถุส ำหรบัใชง้ำนทำง เวน้แต่ไดร้บัอนุญำตเป็นหนังสอืจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง 
หรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง 

 

มำตรำ ๔๔  หำ้มมใิหผู้ใ้ดซือ้ ขำย แจกจ่ำย หรอืเรีย่ไรบนทำงจรำจรและไหล่ทำง 

 

มำตรำ ๔๕  หำ้มมใิหผู้ใ้ดทิง้ขยะมูลฝอย สิง่ปฏิกูล น ้ำเสยี น ้ำโสโครก เศษหนิ 
ดนิ ทรำย หรอืสิง่อื่นใดในเขตทำงหลวง หรอืกระท ำดว้ยประกำรใด ๆ เป็นเหตุใหข้ยะมูลฝอย 
สิง่ปฏกิลู เศษหนิ ดนิ ทรำย ตกหล่นบนทำงจรำจรหรอืไหล่ทำง 

 

มำตรำ ๔๖  หำ้มมใิหผู้ใ้ดขี ่จูง ไล่ตอ้น ปล่อย หรอืเลีย้งสตัวบ์นทำงจรำจร ทำงเทำ้ 
หรอืไหล่ทำง เวน้แต่จะไดป้ฏบิตัติำมขอ้บงัคบัทีผู่อ้ ำนวยกำรทำงหลวงก ำหนด 

ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงมอี ำนำจประกำศห้ำมมใิห้ผู้ใดขี ่จูง ไล่ต้อน ปล่อยหรอื
เลี้ยงสตัว์ในเขตทำงหลวงสำยใดทัง้สำยหรอืบำงส่วน  ทัง้นี้ เว้นแต่ได้รบัอนุญำตเป็น



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๕๐ 

หนังสอืจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงหรอืผูซ้ึ่งได้รบัมอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง  
ในกำรอนุญำต ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงจะก ำหนดเงื่อนไขอย่ำงใดกไ็ด้ 

ประกำศของผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงตำมวรรคสอง ใหป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

มำตรำ ๔๗๒๓  หำ้มมใิหผู้ใ้ดสรำ้งอำคำรหรอืสิง่อื่นใดในเขตทำงหลวง หรอืรุกล ้ำ
เขำ้ไปในเขตทำงหลวง เวน้แต่ไดร้บัอนุญำตเป็นหนังสอืจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงหรอื
ผูซ้ึง่ได้รบัมอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง ในกำรอนุญำต ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวง
หรือผู้ซึ่งได้รบัมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงจะก ำหนดเงื่อนไขอย่ำงใดก็ได ้
รวมทัง้มอี ำนำจก ำหนดมำตรกำรในกำรจดักำรเพื่อรกัษำสิง่แวดลอ้ม กำรป้องกนัอุบตัภิยั 
และกำรตดิขดัของกำรจรำจรดว้ย 

ผูไ้ดร้บัอนุญำตตำมวรรคหนึ่งต้องช ำระค่ำใชเ้ขตทำงหลวงตำมอตัรำทีก่ ำหนด
ในกฎกระทรวง 

กำรอนุญำตตำมวรรคหนึ่ง เมื่อมีควำมจ ำเป็นแก่งำนทำงหรือเมื่อปรำกฏว่ำ
ผู้ไดร้บัอนุญำตไดก้ระท ำผดิเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกำรอนุญำต ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงหรือ
ผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงจะเพกิถอนเสยีกไ็ด ้

                                                                                 
๒๓ มำตรำ ๔๗ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

เมือ่มกีำรยอมรบัแนวเขตกำรเวนคนืและไดด้ ำเนินกำรโอนกรรมสทิธิท์ีด่นิตำมกฎหมำยแลว้ 
แมผ้ลของกำรก ำหนดเขตเวนคนืเพือ่สรำ้งทำงหลวงไปจนชดิอำคำรทีส่รำ้งอยู่ก่อนจะท ำใหบ้ำงส่วนของอำคำร
ยืน่เขำ้ไปในเขตทีด่นิทีเ่วนคนื กรณีนี้ต้องถอืว่ำเป็นกำรปลกูสรำ้งในเขตทำงหลวงซึ่งมำตรำ ๔๗ ใหอ้ ำนำจ
ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงทีจ่ะพจิำรณำอนุญำตว่ำจะใหส้่วนของอำคำรดงักล่ำวทีย่ ืน่เขำ้มำในเขตทำงหลวง
ต้องรื้อถอนออกไปหรอืไม่ อย่ำงไร โดยกำรพจิำรณำต้องค ำนึงถึงกำรรกัษำสิง่แวดล้อม กำรป้องกนั
อุบัติภยั และกำรติดขดัของกำรจรำจร ตำมเจตนำรมณ์แห่งพระรำชบญัญัติทำงหลวงฯ เป็นส ำคญั 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๑๒๑/๒๕๔๔) 

กรมทำงหลวงสำมำรถใหก้ำรทำงพเิศษแห่งประเทศไทยใชพ้ื้นทีบ่ำงส่วนทีไ่ดม้ำโดยกำร
เวนคนืเพื่อสรำ้งทำงหลวงแผ่นดนิ ในกำรก่อสรำ้งฐำนทำงพเิศษได ้เพรำะแมว้่ำทำงพเิศษจะมใิช่ทำงหลวง
แผ่นดินตำมประเภทที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยทำงหลวง แต่ก็เป็นทำงสำธำรณะประเภทหนึ่ ง  
โดยผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงหรือผู้ที่ได้รบัมอบหมำยสำมำรถใช้อ ำนำจตำมมำตรำ ๔๗ เพื่ออนุญำตให ้
กำรทำงพเิศษแห่งประเทศไทยด ำเนินกำรดงักล่ำวได ้ซึง่ในกำรอนุญำตนัน้แมจ้ะสำมำรถก ำหนดเงือ่นไขใด ๆ 
ไว้ได้ แต่ก็จะต้องสอดคล้องและไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรด ำเนินโครงกำรที่คณะรฐัมนตรีได้ให้ควำม
เหน็ชอบไวแ้ลว้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๒๙๑/๒๕๓๘) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๕๑ 

อำคำรหรอืสิง่อื่นใดที่สร้ำงขึ้นโดยไม่ได้รบัอนุญำตหรอืไม่ปฏิบตัิตำมเงื่อนไข 
ทีก่ ำหนด ใหน้ ำมำตรำ ๓๗ วรรคสำม มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม๒๔ 

มำตรำ ๔๘๒๕  ผูใ้ดมคีวำมจ ำเป็นต้องปักเสำ พำดสำย วำงท่อ หรอืกระท ำกำรใด ๆ 
ในเขตทำงหลวงจะต้องได้รบัอนุญำตเป็นหนังสอืจำกผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงหรอืผู้ซึ่ง
ไดร้บัมอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงเสยีก่อน 

ในกำรอนุญำตตำมวรรคหนึ่ง ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงหรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมำย
จำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงจะก ำหนดเงื่อนไขอย่ำงใดกไ็ด ้และผู้ไดร้บัอนุญำตต้องช ำระ
ค่ำใชเ้ขตทำงหลวงตำมอตัรำทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีทีก่ำรกระท ำตำมวรรคหนึ่งไดก้ระท ำโดยไม่ไดร้บัอนุญำตหรอืกระท ำผดิ
เงื่อนไขใหน้ ำมำตรำ ๓๗ วรรคสำม มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๔๙  เมื่อมีควำมจ ำเป็นจะต้องควบคุมทำงเข้ำออกทำงหลวงเพื่อให้
กำรจรำจรบนทำงหลวงเป็นไปโดยรวดเร็วและสะดวก หรือเพื่อควำมปลอดภัย 
ในกำรจรำจรบนทำงหลวง ห้ำมมิให้ผู้ใดด ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งในที่ดินริมเขต
ทำงหลวงทัง้สำยหรอืบำงสว่น ดงัต่อไปนี้ 

(๑) สร้ำงหรอืดดัแปลงต่อเติมอำคำรตำมประเภท ชนิด หรอืลกัษณะที่ก ำหนด
ในกฎกระทรวง สถำนีบรกิำรน ้ำมนั สถำนีบรกิำรก๊ำซ สถำนบีรกิำรลำ้งหรอืตรวจสภำพรถ 
หรอืตดิตัง้ป้ำยโฆษณำ ภำยในระยะไม่เกนิสบิหำ้เมตรจำกเขตทำงหลวง 

                                                                                 
๒๔ เมือ่มกีำรกระท ำอนัเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๔๗ หรอื ๔๘ ผูอ้ ำนวยกำรหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำยมี

อ ำนำจสัง่ให้รื้อถอนหรอืท ำลำยได้ และหำกไม่ด ำเนินกำรตำมค ำสัง่ดงักล่ำวภำยในเวลำที่ก ำหนดก็มโีทษ
อำญำตำมมำตรำ ๗๐  ดงันัน้ เจำ้หน้ำทีย่่อมมอี ำนำจตำมกฎหมำยทีจ่ะด ำเนินคดอีำญำกบัผู้ไม่ปฏบิตัิ
ตำมค ำสัง่ไปพรอ้มกบักำรใชม้ำตรกำรบงัคบัทำงปกครองไดเ้พรำะไม่มกีฎหมำยใดหำ้มเอำไว ้แต่หำก
กงัวลว่ำผลแห่งคดอีำญำกบัคดปีกครอง (กรณีมกีำรโต้แยง้ค ำสัง่) จะไม่สอดคลอ้งกนั เจำ้หน้ำที่อำจรอ
ใหล้่วงพน้ระยะเวลำอุทธรณ์ค ำสัง่หรอืฟ้องคดต่ีอศำลปกครอง หรอืรอผลของคดปีกครองใหถ้งึทีสุ่ดก่อน 
จงึจะด ำเนินคดอีำญำต่อไป  แต่ทัง้นี้ ต้องระมดัระวงัมใิห้คดอีำญำขำดอำยุควำม (ควำมเหน็คณะกรรมกำร
วธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครอง : เรือ่งเสรจ็ที ่๒๖๐/๒๕๕๔) 

๒๕ มำตรำ ๔๘ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ที่ดินบริเวณ ใต้สะพำนสมเด็จพระเจ้ำตำกสินถือเป็น  “ที่ดิน ใน เขตทำงหลวง ”  

ซึ่งผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงอำจอนุญำตให้กำรไฟฟ้ำนครหลวงปักเสำพำดสำย วำงท่อ หรอืกระท ำกำรใด ๆ 
ในเขตทำงหลวงได้ โดยมติ้องย้อนไปพจิำรณำถึงวตัถุประสงค์ในกำรเวนคนือีก ส่วนกำรจะอนุญำต
หรอืไม่นัน้เป็นอ ำนำจของผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงที่จะพิจำรณำ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : 
เรือ่งเสรจ็ที ่๒๘๔/๒๕๒๙) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๕๒ 

(๒) สร้ำงศูนย์กำรค้ำ สนำมกีฬำ สนำมแข่งขนั โรงมหรสพ สถำนพยำบำล 
สถำนศกึษำ หรอืจดัให้มตีลำด ตลำดนัด งำนออกรำ้น หรอืกจิกำรอื่นทีท่ ำให้ประชำชน 
มำชุมนุมกนัเป็นจ ำนวนมำก ภำยในระยะไม่เกนิหำ้สบิเมตรจำกเขตทำงหลวง 

ทัง้นี้ เวน้แต่ไดร้บัอนุญำตเป็นหนังสอืจำกผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงหรอืผูซ้ึง่ไดร้บั
มอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำรทำงหลวง ในกำรอนุญำต ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงหรือ 
ผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงจะก ำหนดเงื่อนไขอย่ำงใดกไ็ด้ 

กำรก ำหนดทำงหลวงสำยใดทัง้สำยหรอืบำงส่วนทีจ่ะห้ำมมใิห้ด ำเนินกำรตำม
วรรคหนึ่ง ใหต้รำเป็นพระรำชกฤษฎกีำ 

 

มำตรำ ๕๐  เมื่อพระรำชกฤษฎีกำตำมมำตรำ ๔๙ ใช้บงัคบัแล้ว ในกรณีที่มี
อำคำรหรอืสิง่อื่นปลูกสรำ้งขึน้ หรอืสิง่ทีจ่ดัใหม้ขีึน้โดยไม่ไดร้บัอนุญำตหรอืไม่ปฏบิตัติำม
เงื่อนไขที่ก ำหนด ให้ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงหรอืผู้ซึ่งได้รบัมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำร
ทำงหลวงแจง้เป็นหนงัสอืใหเ้จำ้ของหรอืผูค้รอบครองอำคำรหรอืสิง่อื่นรือ้ถอนอำคำรหรอื
สิง่อื่นนัน้ภำยในสำมสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืแจง้ ถำ้ไม่ปฏบิตัติำม ใหผู้อ้ ำนวยกำร
ทำงหลวงหรอืผูซ้ึง่ได้รบัมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงมอี ำนำจรือ้ถอนโดยผูน้ัน้
จะเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยไม่ไดแ้ละตอ้งเป็นผูเ้สยีค่ำใชจ้่ำยในกำรนัน้ 

ในกรณีที่เป็นอำคำรหรือสิ่งอื่นที่ก ำลังปลูกสร้ำงหรือสิ่งที่จ ัดให้มีขึ้นเมื่อ
ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงเหน็สมควร ให้ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงแจง้เป็นหนังสอืให้เจำ้ของ
หรอืผู้ครอบครองอำคำรรื้อถอนอำคำรหรอืสิง่อื่น หรอืแก้ไขเปลี่ยนแปลงทำงเข้ำออก 
ของอำคำรนัน้ภำยในก ำหนดเวลำอนัสมควร ถ้ำไม่ปฏบิตัติำม ใหผู้อ้ ำนวยกำรทำงหลวงหรอื
ผูซ้ึ่งได้รบัมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงมอี ำนำจรือ้ถอนอำคำร หรอืสิง่อื่นหรอื
แกไ้ขเปลีย่นแปลงทำงเขำ้ออกของอำคำร แลว้แต่กรณี โดยผูน้ัน้จะเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำย
ไม่ได้และต้องเป็นผู้ เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรนัน้  ทัง้นี้  ให้ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงหรือ 
ผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงช ำระค่ำทดแทนตำมควำมเป็นธรรมใหแ้ก่
เจำ้ของหรอืผูค้รอบครองอำคำรหรอืสิง่อื่นในกำรทีต่อ้งรือ้ถอนอำคำรหรอืสิง่อื่นหรอืแกไ้ข
เปลี่ยนแปลงทำงเข้ำออกของอำคำรนัน้ ถ้ำไม่เป็นที่ตกลงกนัได้ ให้น ำบทบญัญัติของ
กฎหมำยว่ำด้วยกำรเวนคืนอสงัหำริมทรพัย์ในส่วนที่เกี่ยวกบักำรก ำหนดค่ำทดแทน 
มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ก่อนทีจ่ะกระท ำกำรตำมวรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง ใหผู้อ้ ำนวยกำรทำงหลวงหรอื
ผู้ซึ่งได้ร ับมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงแจ้งเป็นหนังสือให้เ จ้ำของหรือ
ผู้ครอบครองอำคำรหรอืสิง่อื่นทรำบล่วงหน้ำภำยในก ำหนดเวลำอนัสมควร 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๕๓ 

มำตรำ ๕๑  ให้ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงหรือผู้ซึ่ งได้รับมอบหมำยจำก
ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงมอี ำนำจเขำ้ไปตรวจสอบในบรเิวณทีม่กีำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ 
๔๙ หรอืมำตรำ ๕๐ 

ก่อนที่จะเข้ำไปตรวจสอบตำมวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงหรอืผู้ซึ่ง
ไดร้บัมอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง แจง้เป็นหนังสอืใหเ้จำ้ของหรอืผูค้รอบครอง
อำคำรหรอืสิง่อื่นในบรเิวณดงักล่ำวทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำสำมวนั 

 

หมวด ๒ 

กำรควบคุมทำงหลวงพเิศษ 

   
 

มำตรำ ๕๒  ให้รฐัมนตรมีอี ำนำจประกำศก ำหนดให้ทำงหลวงสำยใดที่จะ
สร้ำงขึน้ใหม่หรอืที่มอียู่เดมิทัง้สำยหรอืบำงส่วนเป็นทำงหลวงพเิศษ โดยประกำศใน
รำชกจิจำนุเบกษำ 

 

มำตรำ ๕๓๒๖  ให้อธิบดีกรมทำงหลวงมีอ ำนำจปิดทำงหลวงหรือทำงอื่นใด 
ทีม่อียู่เดมิทีท่ำงหลวงพเิศษตดัผ่ำน 

ในกรณีที่มกีำรปิดทำงหลวงหรอืทำงอื่นใดตำมวรรคหนึ่ง ให้อธบิดกีรมทำงหลวง 
จดัให้มทีำงบรกิำรขึน้ใชแ้ทน โดยอำจก ำหนดหรอืดดัแปลงแกไ้ขจำกทำงหลวงหรอืทำง
อื่นใดทีม่อียู่เดมิหรอืจดัใหม้ทีำงขึน้ใหม่เพื่อใชเ้ป็นทำงบรกิำรกไ็ด ้ไม่ว่ำจะอยู่ในเขตทำง
หลวงพเิศษหรอืไม่กต็ำม 

ทำงบริกำรที่เกิดจำกกำรดัดแปลงแก้ไขทำงหลวงหรือทำงอื่นใดที่มีอยู่ เดิม 
ใหเ้ป็นทำงหลวงหรอืทำงอื่นใดประเภทเดมิ ทำงบรกิำรทีจ่ดัใหม้ขีึน้ใหม่ใหเ้ป็นทำงหลวง
แผ่นดนิ 

 

มำตรำ ๕๔  ใหผู้อ้ ำนวยกำรทำงหลวงพเิศษมอี ำนำจประกำศหำ้มยำนพำหนะ
บำงชนิดหรอืคนเดินเท้ำใช้ทำงหลวงพิเศษสำยใดทัง้สำยหรือบำงส่วน โดยประกำศ 
ในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

                                                                                 
๒๖ มำตรำ ๕๓ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๕๔ 

มำตรำ ๕๕๒๗  หำ้มมใิหผู้ใ้ดสรำ้งทำง ถนน หรอืสิง่อื่นใดในเขตทำงหลวงพเิศษ
เพื่อเป็นทำงเขำ้ออก เชื่อม หรอืผ่ำนทำงหลวงพเิศษ 

ทำง ถนน หรอืสิง่อื่นใดทีส่รำ้งขึน้โดยฝ่ำฝืนวรรคหนึ่ง ใหน้ ำมำตรำ ๓๗ วรรคสำม 
มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๕๖๒๘  หำ้มมใิหผู้ใ้ดสรำ้งอำคำรหรอืสิง่อื่นใดในเขตทำงหลวงพเิศษหรอื
รุกล ้ำเขำ้ไปในเขตทำงหลวงพเิศษ 

ผู้ใดมีควำมจ ำเป็นต้องสร้ำงหรอืกระท ำกำรใด ๆ ผ่ำนเขำ้ไปในเขตทำงหลวง
พิเศษจะต้องได้รับอนุญำตเป็นหนังสือจำกผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงพิเศษหรือผู้ซึ่ง 
ได้รบัมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงพเิศษ  ทัง้นี้ จะต้องเป็นกจิกำรอนัเป็นประโยชน์
สำธำรณะ และเป็นกำรผ่ำนเขตทำงหลวงพเิศษเท่ำทีจ่ ำเป็น รวมทัง้ต้องไม่เป็นอนัตรำย
หรอืก่อใหเ้กดิควำมไม่สะดวกในกำรใชท้ำงหลวงพเิศษ 

ในกำรอนุญำตตำมวรรคสอง ผู้อ ำนวยกำรทำงหลว งพิ เศษหรือผู้ซึ่ ง 
ไดร้บัมอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงพเิศษจะก ำหนดต ำแหน่งและระดบัทีจ่ะสรำ้งหรอื
กระท ำกำรนัน้รวมทัง้ก ำหนดเงื่อนไขอย่ำงใดก็ได้ และให้น ำมำตรำ ๔๘ วรรคสอง  
มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

                                                                                 
๒๗ มำตรำ ๕๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๒๘ มำตรำ ๕๖ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

เมื่อกรมทำงหลวงเป็นผู้มอี ำนำจด ำเนินกำรก่อสร้ำง ขยำย บูรณะและบ ำรุงรกัษำทำงหลวง
พิเศษ และอธิบดีกรมทำงหลวงมีอ ำนำจก ำหนดมำตรฐำนและลักษณะของทำงหลวงและงำนทำง  
รวมทัง้ก ำหนดเขตทำงหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวต้นไม้ และเสำพำดสำย ในส่วนที่เกี่ยวกบัทำงหลวงพเิศษ  
ดงันัน้ กำรที่กรมทำงหลวงจะตัง้ศูนย์วเิครำะห์และวจิยัเพื่อประโยชน์แก่งำนทำงและปลูกสรำ้งอำคำร
ส ำนักงำนของกรมทำงหลวงเพื่อประโยชน์ในกำรบ ำรุงรกัษำทำงหลวงในเขตทำงหลวงพิเศษจงึเป็น
อ ำนำจทีก่รมทำงหลวงสำมำรถท ำได ้เช่นเดยีวกบักำรสรำ้งอำคำรส ำนกังำนเขตกำรทำงซึง่ถอืเป็นส่วนหนึ่ง
ของ “ทำงหลวง” และสำมำรถก่อสรำ้งในเขตทำงหลวงพเิศษไดห้ำกไม่เป็นกำรกดีขวำงทำงจรำจรบนทำงหลวง
พเิศษ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๓๙๗/๒๕๒๖ และ๓๖๕/๒๕๒๓) 

กรมทำงหลวงไม่สำมำรถอนุญำตให้ผู้ใดเข้ำด ำเนินกจิกำรเกี่ยวกบัสถำนีบรกิำรน ้ำมนั 
กำรจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่มในเขตทำงหลวงพิเศษได้ กำรด ำเนินกิจกำรดงักล่ำวไม่ใช่กิจกำร 
อนัเป็นสำธำรณูปโภค อกีทัง้ยงัเป็นกำรขดัต่อวตัถุประสงค์ในกำรสรำ้งทำงหลวงพเิศษซึ่งไดอ้อกแบบ
เพือ่ใหก้ำรจรำจรผ่ำนไดต้ลอดรวดเรว็เป็นพเิศษดว้ย  นอกจำกนี้  กรมทำงหลวงเองกไ็มม่อี ำนำจด ำเนิน
กิจกำรดังกล่ำวได้ เพรำะค ำว่ำ “ผู้ใด” ย่อมหมำยควำมรวมถึงกรมทำงหลวงด้วย (ควำมเห็น
คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๖/๒๕๒๓) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๕๕ 

กำรอนุญำตตำมวรรคสอง เมื่อมคีวำมจ ำเป็นแก่งำนทำง ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงพเิศษ
หรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงพเิศษจะเพกิถอนเสยีกไ็ด้ 

ในกรณีทีผู่ไ้ดร้บัอนุญำตตำมวรรคสองไดก้ระท ำกำรผดิเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกำร
อนุญำต ใหก้ำรอนุญำตนัน้สิน้สดุลง 

อำคำรหรอืสิง่อื่นใดทีส่รำ้งขึน้โดยฝ่ำฝืนวรรคหนึ่ง หรอืโดยไม่ไดร้บัอนุญำตตำม
วรรคสอง หรอืผดิเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกำรอนุญำตตำมวรรคสำม ใหน้ ำมำตรำ ๓๗ วรรคสำม 
มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มำตรำ ๕๗  เมื่อพระรำชกฤษฎีกำตำมมำตรำ ๔๙ ใช้บงัคบัแล้ว ในกรณีที่มี
อำคำรหรอืสิง่อื่นใดอยู่ในที่ดนิรมิเขตทำงหลวงพเิศษ เมื่อผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงพเิศษ
เห็นสมควร ให้ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงพิเศษหรอืผู้ซึ่งได้รบัมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำร
ทำงหลวงพเิศษแจ้งเป็นหนังสอืให้เจำ้ของหรือผู้ครอบครองอำคำรหรอืสิง่อื่นใดในที่ดนิ 
รมิเขตทำงหลวงพเิศษดงักล่ำวรือ้ถอนหรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงอำคำรหรอืสิง่อื่นนัน้ภำยใน
ก ำหนดเวลำอนัสมควร ถ้ำไม่ปฏบิตัติำม ใหผู้้อ ำนวยกำรทำงหลวงพเิศษหรอืผูซ้ึ่งได้รบั
มอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงพเิศษมอี ำนำจรือ้ถอนหรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงอำคำร
หรือสิ่งอื่นนัน้ได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรหรือสิ่งอื่น
ดงักล่ำวทรำบล่วงหน้ำภำยในก ำหนดเวลำอนัสมควร  ทัง้นี้ เจ้ำของหรอืผู้ครอบครอง
อำคำรหรอืสิง่อื่นจะเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยไม่ได ้และตอ้งเป็นผูเ้สยีค่ำใชจ้่ำยในกำรนัน้ 

ให้ผู ้อ ำนวยกำรทำงหลวงพเิศษหรอืผู้ซึ่งได้รบัมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำร
ทำงหลวงพเิศษช ำระค่ำทดแทนตำมควำมเป็นธรรมใหแ้ก่เจำ้ของหรอืผูค้รอบครองอำคำร
หรอืสิง่อื่นในกำรที่ต้องรื้อถอน หรอืแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำคำรหรอืสิง่อื่นนัน้ ถ้ำไม่เป็น 
ทีต่กลงกนัได ้ใหน้ ำบทบญัญตัขิองกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเวนคนือสงัหำรมิทรพัยใ์นสว่นที่
เกีย่วกบักำรก ำหนดค่ำทดแทนมำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๕๘  ใหน้ ำควำมในหมวด ๑ มำใชบ้งัคบัแก่กำรควบคุมทำงหลวงพเิศษ
โดยอนุโลม เวน้แต่ทีบ่ญัญตัไิวโ้ดยเฉพำะในหมวดนี้ 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๕๖ 

หมวด ๓ 

กำรรกัษำทำงหลวง 

   
 

มำตรำ ๕๙  หำ้มมใิหผู้ใ้ดกดีกัน้หรอืเปลีย่นแปลงทำงน ้ำทีต่ดิต่อกบัเขตทำงหลวง
หรือทำงน ้ำที่ไหลผ่ำนทำงหลวงในเขตที่ดินภำยในระยะห้ำร้อยเมตรจำกแนวกลำง
ทำงหลวง เว้นแต่ได้รบัอนุญำตเป็นหนังสอืจำกผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงหรือผู้ซึ่งได้รบั
มอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง 

ในกรณีที่มีกำรฝ่ำฝืนวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงหรือเจ้ำพนักงำน 
ซึง่ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงแต่งตัง้ใหค้วบคุมทำงหลวงแจง้เป็นหนงัสอืใหผู้ฝ่้ำฝืนรือ้ถอนสิง่กดีกัน้
หรือแก้ไขทำงน ้ำภำยในก ำหนดเวลำอนัสมควร ถ้ำไม่ปฏิบตัิตำม ให้ผู้อ ำนวยกำร
ทำงหลวงหรอืผู้ซึ่งได้รบัมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงมอี ำนำจเขำ้รื้อถอนหรอื
จดักำรแกไ้ข โดยผูน้ัน้จะเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยไม่ไดแ้ละตอ้งเป็นผูเ้สยีค่ำใชจ้่ำยในกำรนัน้ 

 

มำตรำ ๖๐  ห้ำมมิให้ผู้ใดใช้ยำนพำหนะบนทำงหลวงซึ่งยงัมิได้เปิดอนุญำต 
ให้ใช้เป็นทำงสำธำรณะ เว้นแต่ได้รบัอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนผู้ควบคุมทำงหลวงนัน้หรือ 
ผูไ้ดร้บัสมัปทำน แลว้แต่กรณี 

 

มำตรำ ๖๑๒๙  เพื่อรกัษำทำงหลวง ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงมีอ ำนำจประกำศ 
ในรำชกิจจำนุเบกษำห้ำมใช้ยำนพำหนะบนทำงหลวงโดยที่ยำนพำหนะนัน้มีน ้ำหนัก 
น ้ำหนกับรรทุกหรอืน ้ำหนกัลงเพลำเกนิกว่ำทีก่ ำหนด หรอืโดยทีย่ำนพำหนะนัน้อำจท ำให้
ทำงหลวงเสยีหำย 

ประกำศของผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงตำมวรรคหนึ่งต้องได้รบัอนุมตัิจำกอธบิดี
กรมทำงหลวงส ำหรับทำงหลวงพิเศษ ทำงหลวงแผ่นดิน และทำงหลวงสัมปทำน  
หรอืไดร้บัอนุมตัจิำกอธบิดกีรมทำงหลวงชนบท ส ำหรบัทำงหลวงชนบท หรอืได้รบัอนุมตัจิำก
ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัส ำหรบัทำงหลวงทอ้งถิน่ 

ในกรณีทีม่เีหตุฉุกเฉินหรอือุบตัิเหตุเกดิขึน้ท ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยแก่ทำงหลวง
หรอืไม่ปลอดภัยแก่กำรจรำจรในทำงหลวง ให้เจ้ำพนักงำนซึ่งผู้อ ำนวยกำรทำงหลวง
แต่งตัง้ให้ควบคุมทำงหลวงมีอ ำนำจประกำศห้ำมใช้ยำนพำหนะบนทำงหลวงนัน้ได้
ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด โดยใหปิ้ดประกำศนัน้ไวใ้นทีเ่ปิดเผย ณ บรเิวณทีม่เีหตุฉุกเฉิน
หรอือุบตัเิหตุเกดิขึน้นัน้ 

 

                                                                                 
๒๙ มำตรำ ๖๑ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๕๗ 

มำตรำ ๖๒  เจ้ำของหรอืผู้ครอบครองอสงัหำรมิทรพัย์รมิทำงหลวงต้องรกัษำ
ตน้ไม ้เหมอืง ฝำย หรอือำคำรหรอืสิง่ปลูกสรำ้งอื่นทีอ่ยู่ในควำมครอบครองของตนไม่ให้
กดีขวำงทำงจรำจรหรอืเกดิควำมเสยีหำยแก่ทำงหลวง  ทัง้นี้ ให้ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง
หรอืเจ้ำพนักงำนซึ่งผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงแต่งตัง้ให้ควบคุมทำงหลวงแจ้งเป็นหนังสอื 
ให้เจ้ำของหรอืผู้ครอบครองอสงัหำริมทรพัย์นัน้จดักำรแก้ไขอุปสรรคดังกล่ำวภำยใน
ก ำหนดเวลำอนัสมควร 

ในกรณีทีเ่จำ้ของหรอืผูค้รอบครองอสงัหำรมิทรพัยไ์ดร้บัแจง้แลว้ไม่ปฏบิตัติำม 
ให้ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงหรอืเจ้ำพนักงำนซึ่งผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงแต่งตัง้ให้ควบคุม
ทำงหลวงมอี ำนำจเขำ้รือ้ถอน ท ำลำย หรอืตดัฟัน โดยผูน้ัน้จะเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำยไม่ได้
และตอ้งเป็นผูเ้สยีค่ำใชจ้่ำยในกำรนัน้ 

 

มำตรำ ๖๓๓๐  ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงโดยควำมเหน็ชอบของรฐัมนตรมีอี ำนำจ
อนุญำตเป็นหนังสอืให้ผู้ซึ่งได้รบักำรคัดเลือกโดยวิธีประมูล เป็นผู้ลงทุนจดัให้มีหรือ 
เขำ้บรหิำรจดักำรท่ำเรอื เรอืหรอืพำหนะส ำหรบัขนส่งขำ้มฟำก ที่พกัรมิทำง หรอืสิง่ก่อสรำ้ง
อื่นใดในเขตทำงหลวงทีไ่ดจ้ดัสรำ้งขึน้ เพื่อประโยชน์แก่งำนทำงหรอืผูใ้ชท้ำง และใหก้รรมสทิธิ ์
ในสิง่ทีบุ่คคลดงักล่ำวจดัใหม้ตีกเป็นของรฐั 

กำรอนุญำต กำรก ำหนดอตัรำค่ำตอบแทน ระยะเวลำและเงื่อนไข ให้เป็นไป
ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

หมวด ๔ 

กำรขยำยและสงวนเขตทำงหลวง 

   
 

มำตรำ ๖๔  ทำงหลวงประเภทใดยงัไม่มเีขตทำงปรำกฏแน่ชดัหรอืไม่ไดข้นำด
มำตรฐำนทีก่ ำหนดไวต้ำมมำตรำ ๒๕ หรอืมำตรำ ๒๖ แลว้แต่กรณี ใหร้ฐัมนตรมีอี ำนำจ
ก ำหนดเขตทำงหลวง และก ำหนดเขตสงวนสองขำ้งทำงไวเ้พื่อสรำ้งหรอืขยำยทำงหลวง
ไดโ้ดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

ผู้ใดประสงค์จะปลูกสร้ำงสิง่ใดในเขตดงักล่ำวในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุญำตต่อ
ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง เมื่อไดร้บัอนุญำตแลว้จงึจะท ำได ้แต่ไม่มสีทิธไิดร้บัเงนิค่ำทดแทน
ถำ้ไดม้กีำรสรำ้งหรอืขยำยทำงหลวง 

                                                                                 
๓๐ มำตรำ ๖๓ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๕๘ 

รฐัมนตรีอำจเพิกถอนประกำศก ำหนดเขตทำงหลวงหรือก ำหนดเขตสงวน 
ตำมวรรคหนึ่งทัง้หมดหรอืบำงสว่น โดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

มำตรำ ๖๕๓๑  เพื่อประโยชน์แก่งำนทำง รฐัมนตรมีอี ำนำจทีจ่ะสงวนทีด่ินของรฐั
ซึง่มไิดม้บีุคคลเขำ้ครอบครองโดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

ประกำศตำมวรรคหนึ่ง ใหม้แีผนทีห่รอืแผนผงัแสดงบรเิวณทีด่นิทีจ่ะสงวนตดิไว้
ทำ้ยประกำศนัน้ 

เมื่อพน้ก ำหนดเกำ้สบิวนันบัแต่วนัประกำศ ไม่มผีูใ้ดแยง้สทิธ ิใหท้ีด่นินัน้ตกอยู่
ในควำมคุ้มครองของผู้อ ำนวยกำรทำงหลวง และห้ำมมิให้ผู้ใดเข้ำครอบครอง หกัร้ำง 
จดัท ำ หรอืปลูกสรำ้งดว้ยประกำรใด ๆ ในที่ดินนัน้ เวน้แต่ไดร้บัอนุญำตเป็นหนังสอืจำก
ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง 

รฐัมนตรอีำจเพิกถอนประกำศกำรสงวนตำมวรรคหนึ่งทัง้หมดหรอืบำงส่วน 
โดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

มำตรำ ๖๖  ในกรณีที่มกีำรขออนุญำตจบัจองที่ดนิริมทำงหลวง ใหผู้้มอี ำนำจ
อนุญำตสัง่เว้นช่องทำงไว้ให้เป็นมุมฉำกกบัแนวทำงหลวงโดยมขีนำดกว้ำงยี่สบิเมตร 
เพื่อใหเ้ป็นทำงเขำ้ไปสูท่ีด่นิขำ้งใน ช่องทำงทีว่่ำนี้ใหม้รีะยะห่ำงกนัไม่น้อยกว่ำหำ้รอ้ยเมตร 
และใหถ้อืเป็นทำงหลวงดว้ย 

                                                                                 
๓๑ กำรทีห่น่วยงำนของรฐัจะเขำ้ใชพ้ื้นที่ป่ำสงวนเพื่อปฏบิตังิำนหรอืเพื่อประโยชน์อย่ำงอื่น

ของรฐั จะต้องได้รบัอนุญำตตำมมำตรำ ๑๓ ทว ิแห่งพระรำชบญัญัติป่ำสงวนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๐๗ 
เสยีก่อน กรมทำงหลวงไม่อำจใช้อ ำนำจตำมมำตรำ ๖๕ เพื่อก ำหนดให้ทีด่นิในป่ำสงวนเป็นทีส่งวนไว้
เพือ่ประโยชน์แก่งำนทำงได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๕๐๓/๒๕๔๒) 

เมื่อประกำศสงวนที่ดินเพื่อประโยชน์แก่งำนทำงซึ่งออกโดยอำศยัอ ำนำจตำมข้อ ๖๐  
แห่งประกำศของคณะปฏวิตัิ ฉบบัที่ ๒๙๕ ลงวนัที่ ๒๘ พฤศจกิำยน ๒๕๑๕ ยงัไม่ได้มกีำรประกำศ 
ในรำชกจิจำนุเบกษำ ซึง่หลกักำรตำมขอ้ ๖๐ รฐัมนตรจีะตอ้งประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ เพือ่ใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยี
มำแยง้สทิธใินทีด่นิทีจ่ะถกูสงวนนัน้  ดงันัน้ จงึมผีลท ำใหป้ระกำศนัน้ยงัไมม่ผีลทำงกฎหมำยเป็นกำรสงวนทีด่นิ
เพรำะยังด ำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมขัน้ตอนที่กฎหมำยก ำหนด ต่อมำเมื่อประกำศของคณะปฏิวตั ิ 
ฉบบัที ่๒๙๕ ถูกยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวงฯ ก่อนที่ประกำศสงวนทีด่นิดงักล่ำวจะไดป้ระกำศใน
รำชกจิจำนุเบกษำ ประกำศที่อำศยัอ ำนำจตำมกฎหมำยแม่บทที่ถูกยกเลกิแล้วจงึไม่มผีลเป็นกำรประกำศ
สงวนที่ดินเพื่อประโยชน์แก่งำนทำงตำมกฎหมำยว่ำด้วยทำงหลวง  ดังนั ้น หำกกรมทำงหลวงยังม ี
ควำมจ ำเป็นที่จะต้องสงวนที่ดินตำมประกำศดังกล่ำว ก็จะต้องด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๖๕ อีกครัง้หนึ่ง  
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๖๘๘/๒๕๓๕) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๕๙ 

เมื่อไดม้กีำรเวน้ช่องทำงไวต้ำมวรรคหนึ่ง ถ้ำมกีำรอนุญำตให้ผูใ้ดจบัจองทีด่นิ
เขำ้ไปอกี ใหผู้ม้อี ำนำจอนุญำตสัง่ใหผู้ข้ออนุญำตเวน้ช่องทำงตำมแนวเดมิต่อไป 

เมื่อได้มีกำรอนุญำตให้ผู้ใดจับจองที่ดินริมทำงหลวงตำมวรรคหนึ่งหรือ 
วรรคสองแลว้ ใหผู้ม้อี ำนำจอนุญำตแจง้ใหผู้อ้ ำนวยกำรทำงหลวงทรำบ 

 

มำตรำ ๖๗  เมื่อได้มีค ำสัง่ให้ผู้ใดเว้นช่องทำงตำมมำตรำ ๖๖ แล้ว ภำยใน
ก ำหนดเวลำไม่เกินสำมสิบวันนับแต่วันที่ผู้นัน้ได้รับค ำสัง่ ให้ผู้นัน้จัดให้มีหลักเขต  
ปักแสดงให้เห็นเขตทำงที่เว้นไว้โดยระยะห่ำงกันไม่เกินหนึ่งร้อยเมตรต่อหลักหนึ่ง  
และใหเ้ป็นหน้ำทีข่องผูไ้ดร้บัอนุญำตใหจ้บัจองระวงัรกัษำหลกัเขตนัน้ใหเ้รยีบรอ้ยอยู่เสมอ 

ถ้ำผู้ได้รบัอนุญำตให้จบัจองไม่กระท ำกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้ผู้อ ำนวยกำร
ทำงหลวงมอี ำนำจเขำ้ปฏบิตักิำรได ้โดยผูไ้ดร้บัอนุญำตใหจ้บัจองเป็นผูเ้สยีค่ำใชจ้่ำย 

 

สว่นที ่๓ 

กำรก ำหนดแนวทำงหลวงและกำรเวนคนือสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อสรำ้งหรอืขยำยทำงหลวง๓๒ 

   
 

มำตรำ ๖๘๓๓  เพื่อประโยชน์ในกำรสรำ้งหรอืขยำยทำงหลวง ใหผู้้อ ำนวยกำร
ทำงหลวงหรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงและผูซ้ึง่ปฏบิตังิำนร่วมกบั
                                                                                 

๓๒ ส่วนที ่๓ กำรก ำหนดแนวทำงหลวงและกำรเวนคนือสงัหำรมิทรพัย์เพื่อสร้ำงหรอืขยำย
ทำงหลวง มำตรำ ๖๘ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๓๓ มำตรำ ๖๘ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
กำรทีม่ำตรำ ๖๘ มวีตัถุประสงค์ใหผู้้อ ำนวยกำรทำงหลวงสำมำรถเขำ้ไปส ำรวจเบื้องต้น

ในที่ดนิก่อนด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเวนคนือสังหำรมิทรพัย์ เพื่อให้เกิดควำมชดัเจนว่ำ 
จะสรำ้งหรอืขยำยทำงหลวงตำมแนวเขตใด อนัเป็นกำรแกปั้ญหำในทำงปฏบิตัใิหก้ำรก่อสรำ้งหรอืขยำย
ทำงหลวงไมต่้องตรำพระรำชกฤษฎกีำหลำยฉบบั แต่กำรใชอ้ ำนำจตำมบทบญัญตัดิงักล่ำวย่อมกระทบ
ต่อสิทธแิละเสรภีำพของประชำชน และในทำงปฏบิตัิกำรส ำรวจที่ดนิอำจท ำได้ในลกัษณะขอควำมร่วมมอื  
ดงันัน้ จงึต้องพิจำรณำถงึควำมจ ำเป็นในกำรใช้อ ำนำจด้วย และหำกต้องใช้อ ำนำจจะต้องด ำเนินกำร
อย่ำงระมดัระวงัและค ำนึงถงึควำมเสยีหำยทีอ่ำจเกดิขึน้ดว้ย 

เมื่อพจิำรณำอ ำนำจตำมมำตรำ ๖๘ ประกอบกบัควำมในมำตรำ ๒๗ ที่ว่ำ กำรสรำ้งทำงหลวง
ประเภทใดขึน้ใหม่หรอืขยำยทำงหลวงประเภทใดใหเ้ป็นอ ำนำจของผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงประเภทนัน้ 
จะเห็นได้ว่ำในกรณีของทำงหลวงชนบทนัน้อ ำนำจในกำรเข้ำไปส ำรวจที่ดินตำมมำตรำ ๖๘ ของ
ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบทจงึเกดิขึน้ก่อนที่จะมกีำรก่อสรำ้งทำงหลวงและลงทะเบยีนเป็นทำงหลวงชนบท
ตำมมำตรำ ๙ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๖๐๐/๒๕๕๑) 

 (มต่ีอหน้ำถดัไป) 
 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๖๐ 

บุคคลดงักล่ำวมีอ ำนำจเขำ้ไปส ำรวจเบื้องต้นในที่ดนิหรืออสงัหำรมิทรพัย์ซึ่งมใิช่ ที่อยู่
อำศ ัยของบุคคลใดเป็นกำรชัว่ครำวได้เท่ำที่จ ำเป็นเพื่อกำรนัน้ ในระหว่ำงเวลำ
พระอำทิตย์ขึ้นถึงพระอำทิตย์ตก โดยผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงต้องแจ้งเป็นหนังสือ 
ใหเ้จำ้ของหรอืผูค้รอบครองทีด่นิหรอือสงัหำรมิทรพัยท์รำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำสบิหำ้วนั
ก่อนวันเริ่มกระท ำกำรนัน้  ถ้ำไม่อำจติดต่อกับเจ้ำของหรือผู้ครอบครองที่ดินหรือ
อสงัหำรมิทรพัยไ์ด ้ใหป้ระกำศใหเ้จ้ำของหรอืผูค้รอบครองทีด่นิหรอือสงัหำรมิทรพัยน์ัน้
ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำสำมสบิวนั กำรประกำศใหท้ ำเป็นหนังสอืปิดไว ้ณ ที่ซึง่ที่ดนิ
หรืออสงัหำริมทรพัย์นัน้ตัง้อยู่ และ ณ ที่ท ำกำรเขตหรืออ ำเภอ และที่ท ำกำรองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ซึง่ทีด่นิหรอือสงัหำรมิทรพัยน์ัน้ตัง้อยู่  ทัง้นี้ ใหแ้จง้ก ำหนดวนั เวลำ 
และกำรทีจ่ะกระท ำนัน้ไวด้ว้ย 

ในกรณีที่กำรปฏิบัติตำมมำตรำนี้ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่เจ้ำของหรือ
ผู้ครอบครองทีด่นิหรอือสงัหำรมิทรพัยห์รอืผูท้รงสทิธอิื่น ให้น ำบทบญัญตัิของกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรเวนคนือสงัหำรมิทรพัย์ในส่วนที่เกี่ยวกบักำรก ำหนดค่ำทดแทนมำใช้บงัคบั
โดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๖๘/๑๓๔  เมื่อมคีวำมจ ำเป็นที่จะต้องไดม้ำซึ่งอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อสรำ้ง
หรอืขยำยทำงหลวง ถ้ำมไิด้ตกลงในเรื่องกำรโอนไว้เป็นอย่ำงอื่นให้ด ำเนินกำรเวนคืน
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเวนคนือสงัหำรมิทรพัย ์

ในกรณีที่มกีำรโอนอสงัหำรมิทรพัยท์ี่ไดม้ำโดยมไิดม้กีำรเวนคนืตำมกฎหมำย
ว่ำดว้ยกำรเวนคนือสงัหำรมิทรพัย ์ใหไ้ดร้บัยกเวน้คำ่ธรรมเนียม ค่ำอำกรแสตมป์ รวมทัง้
ค่ำใชจ้่ำยใด ๆ เช่นเดยีวกบักรณีทีไ่ดม้ำโดยกำรเวนคนืตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเวนคนื
อสงัหำรมิทรพัย ์

 

                                                                                 

(ต่อจำกเชงิอรรถที ่๓๓) 
กำรสรำ้งทำงและขยำยทำงหลวงมขีอบเขตหรอืควำมหมำยเพยีงใด ต้องพจิำรณำโดยอำศยั

บทนิยำมค ำว่ำ “ทำงหลวง” ซึ่งทำงหลวงนัน้มไิด้จ ำกดัอยู่เฉพำะแนวเขตที่ดนิที่จดัไว้เป็นทำงสญัจรเท่ำนัน้  
แต่หมำยควำมรวมถงึทีด่นิ ฯลฯ และอำคำรหรอืสิง่อื่นอนัเป็นอุปกรณ์งำนทำงทีม่เีพือ่ประโยชน์แก่งำนทำงดว้ย 
เมือ่ทีด่นิทีเ่วนคนืมำเพื่อใชใ้นกำรสรำ้งทำงหลวงแผ่นดนิ และหน่วยงำนทีร่บัผดิชอบคอืกรมทำงหลวงยงัมี
ควำมจ ำเป็นตอ้งใชพ้ื้นทีด่งักล่ำวเพื่อประโยชน์เกีย่วกบังำนทำงอกีต่อไป จงึถอืว่ำทีด่นิดงักล่ำวอยู่ในเขตทำง
หลวงซึ่งมำตรำ ๔ (๒) แห่งพระรำชบัญญัติที่รำชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ยกเว้นไม่ถือเป็นที่รำชพัสดุ 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๕๗๑/๒๕๓๓) 

๓๔ มำตรำ ๖๘/๑ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๖๑ 

สว่นที ่๔ 

บทก ำหนดโทษ 

   
 

มำตรำ ๖๙๓๕  ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติำมกฎกระทรวงทีอ่อกตำมมำตรำ ๕ หรอืไม่ปฏบิตัิ
ตำมมำตรำ ๔๒ ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิหำ้พนับำท 

 

มำตรำ ๗๐๓๖  ผู ้ใดไม่ปฏิบตั ิตำมค ำสัง่หรือหนังสอืแจ้งของผู้อ ำนวยกำร
ทำงหลวงหรือผู้ซึ่งได้รบัมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำรทำงหลวง หรือเจ้ำพนักงำนซึ่ง
ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงแต่งตัง้ให้ควบคุมทำงหลวง หรอืเจ้ำพนักงำนทำงหลวง แล้วแต่กรณี 
ตำมมำตรำ ๒๓ (๒) มำตรำ ๓๗ วรรคสำม มำตรำ ๓๘ วรรคสำม มำตรำ ๓๙/๑ วรรคสำม 
มำตรำ ๔๗ วรรคสี่ มำตรำ ๔๘ วรรคสำม มำตรำ ๕๐ วรรคหนึ่ งหรือวรรคสอง  
มำตรำ ๕๕ วรรคสอง มำตรำ ๕๖ วรรคหก มำตรำ ๕๗ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๕๙ วรรคสอง 
หรอืมำตรำ ๖๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิสำมเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหำ้พนับำท 
หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

มำตรำ ๗๑๓๗  ผู้ใดขัดขวำงกำรกระท ำของผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงหรือ 
ผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง หรอืเจำ้พนักงำนซึง่ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง
แต่งตัง้ให้ควบคุมทำงหลวง หรอืเจ้ำพนักงำนทำงหลวง แล้วแต่กรณี ตำมมำตรำ ๒๙ 
วรรคหนึ่ง มำตรำ ๓๐ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๓๒ วรรคหนึ่งหรอืวรรคสี ่มำตรำ ๓๗ วรรคสำม 
มำตรำ ๓๘ วรรคสำม มำตรำ ๓๙/๑ วรรคสำม มำตรำ ๔๗ วรรคสี ่มำตรำ ๔๘ วรรคสำม 
มำตรำ ๕๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มำตรำ ๕๑ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๕๕ วรรคสอง  
มำตรำ ๕๖ วรรคหก มำตรำ ๕๗ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๕๙ วรรคสอง มำตรำ ๖๒ วรรคสอง 
หรอืมำตรำ ๖๘ วรรคหนึ่ง ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบำท 
หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๗๒๓๘  ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๓๗ วรรคหนึ่ ง มำตรำ ๓๘ วรรคหนึ่ ง  
มำตรำ ๓๙ มำตรำ ๓๙/๑ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๔๓ มำตรำ ๔๕ มำตรำ ๔๗ วรรคหนึ่ง 
มำตรำ ๔๘ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๕๕ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๕๖ วรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง หรอื
มำตรำ ๖๕ วรรคสำม ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมปี หรือปรบัไม่เกินหกหมื่นบำท  
หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

                                                                                 
๓๕ มำตรำ ๖๙ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓๖ มำตรำ ๗๐ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓๗ มำตรำ ๗๑ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๓๘ มำตรำ ๗๒ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๖๒ 

มำตรำ ๗๓๓๙  ผูใ้ดฝ่ำฝืนมำตรำ ๔๐ ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหกเดอืน หรอื
ปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๗๓/๑๔๐  ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๔๑ มำตรำ ๔๔ มำตรำ ๔๖ วรรคหนึ่ง 
มำตรำ ๔๙ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๖๐ หรอืมำตรำ ๖๔ วรรคสอง หรอืฝ่ำฝืนประกำศของ
ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงตำมมำตรำ ๔๖ วรรคสอง หรอืมำตรำ ๕๔ ต้องระวำงโทษจ ำคุก
ไม่เกนิสำมเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหำ้พนับำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๗๓/๒๔๑  ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๕๙ วรรคหนึ่ง หรือฝ่ำฝืนประกำศของ
ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงตำมมำตรำ ๖๑ วรรคหนึ่ง หรือประกำศของเจ้ำพนักงำน 
ซึง่ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงแต่งตัง้ใหค้วบคุมทำงหลวงตำมมำตรำ ๖๑ วรรคสำม ตอ้งระวำงโทษ
จ ำคุกไม่เกนิหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

มำตรำ ๗๓/๓๔๒  บรรดำควำมผดิตำมพระรำชบญัญตันิี้ซึง่มโีทษปรบัสถำนเดยีว 
ใหผู้้อ ำนวยกำรทำงหลวงหรอืผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงมอี ำนำจ
เปรยีบเทยีบปรบัได้ และเมื่อผู้ต้องหำได้ช ำระค่ำปรบัตำมจ ำนวนที่เปรยีบเทยีบภำยใน
สำมสบิวนัแลว้ ใหถ้อืว่ำคดเีลกิกนัตำมประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ 

 

บทเฉพำะกำล 

   
 

มำตรำ ๗๔  ให้ทำงหลวงจังหวัดตำมกฎหมำยว่ำด้วยทำงหลวงก่อน
พระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั เปลีย่นเป็นทำงหลวงแผ่นดนิตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

                                                                                 
๓๙ มำตรำ ๗๓ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๔๐ มำตรำ ๗๓/๑ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๔๑ มำตรำ ๗๓/๒ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๔๒ มำตรำ ๗๓/๓ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๖๓ 

มำตรำ ๗๕๔๓  ในระหว่ำงที่ยงัไม่มกีฎกระทรวงซึ่งออกตำมพระรำชบญัญตัินี้ 
ให้กฎกระทรวงซึ่งออกตำมควำมในประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที ่ 
๒๘ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่ำที่ไม่ข ัดหรือแย้งกับ
พระรำชบญัญตันิี้จนกว่ำจะมกีฎกระทรวงตำมพระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัแทน 

 

มำตรำ ๗๖  พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตที่ด ินในบริเวณที่ที่จ ะเวนคืน 
พระรำชกฤษฎีกำก ำหนดแนวทำงหลวงที่จะสร้ำง ประกำศส ำนักนำยกรฐัมนตรแีละ
ประกำศกระทรวงคมนำคมก ำหนดทำงหลวงที่มีควำมจ ำเป็นต้องสร้ำงโดยเร่งด่วน 
ซึง่ออกโดยอำศยัอ ำนำจตำมประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๙๕ ลงวนัที ่๒๘ พฤศจกิำยน 
พ.ศ. ๒๕๑๕ ใหค้งใชบ้งัคบัไดต้ำมอำยุของพระรำชกฤษฎกีำนัน้ 

ในกรณีทีม่กีำรเวนคนืตำมพระรำชบญัญตัเิวนคนือสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อสรำ้งหรอื
ขยำยทำงหลวง ซึ่งออกโดยอำศยัอ ำนำจตำมประกำศของคณะปฏิวตัิ ฉบบัที่ ๒๙๕ 
ลงวนัที ่๒๘ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ ยงัไม่เสรจ็สิน้ ใหด้ ำเนินกำรตำมพระรำชบญัญตัิ
ว่ำดว้ยกำรเวนคนือสงัหำรมิทรพัย ์พ.ศ. ๒๕๓๐ ต่อไป 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

อำนนัท ์ ปันยำรชุน 

นำยกรฐัมนตร ี

                                                                                 
๔๓ กำรทีพ่ระรำชบญัญตัทิำงหลวงฯ มไิดม้บีทเฉพำะกำลรองรบัประกำศต่ำง ๆ ตำมประกำศ

ของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๙๕ ลงวนัที ่๒๘ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ เอำไว ้มไิดห้มำยควำมว่ำประกำศ
ต่ำง ๆ ตำมประกำศของคณะปฏวิตัดิงักล่ำวต้องสิ้นผลไปแต่อย่ำงใด เพรำะบทบญัญตักิฎหมำยทัง้สองฉบบั
มเีนื้อหำสำระและหลกักำรเช่นเดยีวกนัทุกประกำร อีกทัง้กำรทีจ่ะถอืว่ำประกำศทีเ่คยใชบ้งัคบัอยู่เดมิ
ทัง้หมดเป็นอนัสิ้นผลไปทนัททีี่พระรำชบญัญตัิทำงหลวงฯ ใช้บงัคบันัน้ ย่อมกระทบกระเทอืนต่อกำร
ควบคุมดูแลทำงหลวงซึง่จ ำเป็นต้องมกีำรด ำเนินกำรต่อเนื่องกนั ซึ่งไม่น่ำจะเป็นควำมประสงค์ของกฎหมำย
ที่จะต้องให้ด ำเนินกำรซ ้ำกับที่เคยเป็นอยู่เดิมใหม่ทุกกรณี (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ :  
เรือ่งเสรจ็ที ่๑๓๙/๒๕๓๖) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๖๔ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื เน่ืองจำกประกำศของ
คณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๙๕ ลงวนัที ่๒๘ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึง่เป็นกฎหมำยว่ำดว้ย
ทำงหลวงที่ใช้บังคับอยู่ ในปัจจุบันได้ประกำศใช้มำเป็นเวลำนำนไม่เหมำะสมกับ
สภำพกำรณ์ในปัจจุบนั สมควรปรบัปรุงกฎหมำยว่ำดว้ยทำงหลวงใหส้อดคลอ้งกบัควำม
เจรญิและกำรพฒันำประเทศในปัจจุบนั  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

*พระรำชกฤษฎกีำแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบักำรโอนอ ำนำจหน้ำทีข่องสว่นรำชกำร
ใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๔๔ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชกฤษฎีกำนี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถัดจำกวนัประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป  

 

มำตรำ ๖๐  ในพระรำชบญัญ ัต ิทำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้แก้ไขค ำว่ำ 
“กรมโยธำธิกำร” และ “ส ำนักงำนเร่งรัดพัฒนำชนบท” เป็น “กรมทำงหลวงชนบท ”  
และค ำว่ำ “อธบิดกีรมโยธำธกิำร” และ “เลขำธกิำรส ำนักงำนเร่งรดัพฒันำชนบท ”  
เป็น “อธบิดกีรมทำงหลวงชนบท” 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชกฤษฎกีำฉบบันี้ คอื โดยทีพ่ระรำชบญัญตัิ
ปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบ้ญัญตัใิหจ้ดัตัง้สว่นรำชกำรขึน้ใหม่โดยมี
ภำรกจิใหม่ ซึง่ไดม้กีำรตรำพระรำชกฤษฎกีำโอนกจิกำรบรหิำรและอ ำนำจหน้ำทีข่องสว่น
รำชกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั ้นแล้ว และ
เนื่ องจำกพระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้บัญญัติให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำร 
รฐัมนตรผีูด้ ำรงต ำแหน่งหรอืผูซ้ึง่ปฏบิตัหิน้ำทีใ่นสว่นรำชกำรเดมิมำเป็นของสว่นรำชกำร
ใหม่ โดยให้มีกำรแก้ไขบทบญัญัติต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกบัอ ำนำจหน้ำที่ที่โอนไปด้วย  
ฉะนัน้ เพื่ออนุวตัใิหเ้ป็นไปตำมหลกักำรทีป่รำกฏในพระรำชบญัญตัแิละพระรำชกฤษฎกีำ
ดงักล่ำว จงึสมควรแก้ไขบทบญัญัติของกฎหมำยให้สอดคล้องกบักำรโอนส่วนรำชกำร 
เพื่อให้ผู ้เกี่ยวขอ้งมคีวำมชดัเจนในกำรใช้กฎหมำยโดยไม่ต้องไปค้นหำในกฎหมำย
โอนอ ำนำจหน้ำที่ว่ำตำมกฎหมำยใดได้มีกำรโอนภำรกิจของส่วนรำชกำรหรือ
ผูร้บัผดิชอบตำมกฎหมำยนัน้ไปเป็นของหน่วยงำนใดหรอืผูใ้ดแลว้ โดยแกไ้ขบทบญัญตัิ
ของกฎหมำยให้มกีำรเปลี่ยนชื่อส่วนรำชกำร รฐัมนตร ีผู้ด ำรงต ำแหน่งหรอืผู้ซึ่งปฏบิตัิ
หน้ำที่ของส่วนรำชกำรให้ตรงกับกำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ และเพิ่มผู้แทนส่วนรำชกำร 

                                                                                 
๔๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๙/ตอนที ่๑๐๒ ก/หน้ำ ๖๖/๘ ตุลำคม ๒๕๔๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๖๕ 

ในคณะกรรมกำรให้ตรงตำมภำรกิจที่มีกำรตัดโอนจำกส่วนรำชกำรเดิมมำเป็นของ  
ส่วนรำชกำรใหม่ รวมทัง้ตดัส่วนรำชกำรเดมิที่มกีำรยุบเลกิแลว้ ซึง่เป็นกำรแกไ้ขให้ตรงตำม
พระรำชบญัญตัแิละพระรำชกฤษฎกีำดงักล่ำว  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชกฤษฎกีำน้ี 

 

พระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙๔๕ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บ ังค ับตัง้แต่ว ันถัดจำกวันประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓๑  ทำงหลวงเทศบำล และทำงหลวงชนบทที่องค์กำรบริหำรส่วน
จงัหวดัเป็นผูด้ ำเนินกำรก่อสรำ้ง ขยำย บูรณะและบ ำรุงรกัษำก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้
ใช้บังคับ ให้ถือว่ำเป็นทำงหลวงท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัติทำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕  
ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คอื เนื่องจำกกฎหมำย
ว่ำดว้ยทำงหลวงได้ใช้บงัคบัมำเป็นเวลำนำน บทบญัญตัต่ิำง ๆ ทีใ่ชใ้นกำรควบคุมดูแล
รกัษำทำงหลวงยงัไม่เหมำะสม และมำตรกำรส ำหรบัด ำเนินกำรกบัผู้ฝ่ำฝืนยงัไม่ไดผ้ล
เท่ำที่ควร และปรำกฏว่ำได้มีกำรใช้ยำนพำหนะที่มีน ้ำหนักบรรทุกเกินกว่ำที่ก ำหนด 
บนทำงหลวง ก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยแก่ทำงหลวง และควำมปลอดภยัแก่ผูข้บัขีย่ำนพำหนะ
บนทำงหลวง นอกจำกนัน้ ยังปรำกฏว่ำมีกำรใช้ทำงหลวงเพื่อกำรชุมนุมประท้วง  
ยื่นขอ้เรยีกรอ้งจำกทำงรำชกำร และโดยที่ไดม้กีำรยกฐำนะของสุขำภิบำลเป็นเทศบำล
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงฐำนะของสุขำภิบำลเป็นเทศบำลแล้ว สมควรปรบัปรุง
กฎหมำยว่ำด้วยทำงหลวงเสียใหม่เพื่อให้เหมำะสมและสอดคล้องกับสภำวกำรณ์ 
ในปัจจุบนั ยกเลกิบทบญัญตัทิีเ่กีย่วกบัสุขำภบิำล และก ำหนดใหผู้อ้ ำนวยกำรทำงหลวงหรอื
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงมีอ ำนำจเปรียบเทียบปรับส ำหรับ
ควำมผดิทีม่โีทษปรบัสถำนเดยีวไดร้วมทัง้ปรบัปรุงบทก ำหนดโทษใหเ้หมำะสมยิง่ขึน้  
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 

                                                                                 
๔๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๓/ตอนที ่๙๒ ก/หน้ำ ๑/๘ กนัยำยน ๒๕๔๙ 
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กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๒๔) 
ออกตำมควำมในประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๙๕ 

ลงวนัที ่๒๘ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๑๕๔๖ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในขอ้ ๓ (๒) แห่งประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๙๕ 
ลงวันที่  ๒๘ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมออก
กฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“รถ” หมำยควำมว่ำ ยำนพำหนะทำงบกทุกชนิด เวน้แต่รถไฟและรถรำง 

“รถยนต์” หมำยควำมว่ำ รถที่มลี้อตัง้แต่สำมล้อและเดินด้วยก ำลงัเครื่องยนต ์
ก ำลงัไฟฟ้ำหรอืพลงังำนอื่น ยกเวน้รถทีเ่ดนิบนรำง 

“รถจกัรยำนยนต์” หมำยควำมว่ำ รถที่เดินด้วยก ำลงัเครื่องยนต์ ก ำลงัไฟฟ้ำ 
หรอืพลงังำนอื่น และมลีอ้ไม่เกนิสองลอ้ ถำ้มพี่วงขำ้ง มลีอ้เพิม่อกีไม่เกนิหนึ่งลอ้ 

“รถจกัรยำน” หมำยควำมว่ำ รถทีเ่ดนิดว้ยก ำลงัของผูข้บัขีท่ีม่ใิช่เป็นกำรลำกเขน็
และมลีอ้สองลอ้ 

“รถสำมลอ้” หมำยควำมว่ำ รถทีเ่ดนิดว้ยก ำลงัของผูข้บัขีท่ีม่ใิช่เป็นกำรลำกเขน็
และมลีอ้สำมลอ้ 

“รถพ่วง” หมำยควำมว่ำ รถทีเ่คลื่อนไปโดยใชร้ถอื่นลำกจงู 

“รถบรรทุก” หมำยควำมว่ำ รถยนตท์ีส่รำ้งขึน้เพื่อใชบ้รรทุกสิง่ของหรอืสตัว ์

“รถแทรกเตอร์” หมำยควำมว่ำ รถที่มีล้อหรือสำยพำน และมีเครื่องยนต์
ขบัเคลื่อนในตวัเองเป็นเครื่องจกัรกลขัน้พื้นฐำนในงำนที่เกี่ยวกบักำรขุด ตกั ดนัหรอื
ฉุดลำก เป็นตน้ หรอืรถยนตท์ีใ่ชใ้นกำรเกษตรทุกชนิด 

“ลอ้เลื่อนลำกเขน็” หมำยควำมว่ำ รถทีป่ระกอบดว้ยเพลำและลอ้ซึง่เคลื่อนไปได้
ดว้ยก ำลงัคนลำกเขน็ 

 

ข้อ ๒  ให้จัดท ำ ปัก ติดตัง้ป้ำยจรำจร เครื่องหมำยจรำจร และเครื่องหมำย
สัญญำณหรือสัญญำณอย่ำงอื่น ขีดเส้น เขียนข้อควำม หรือเครื่องหมำยอื่นใด  

                                                                                 
๔๖ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๙๘/ตอนที ่๑๕๐/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๗/๑๔ กนัยำยน ๒๕๒๔ 
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ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวงนี้ ส ำหรบักำรจรำจรบนทำงหลวงพิเศษ ทำงหลวง
แผ่นดิน ทำงหลวงจงัหวดั และทำงหลวงสมัปทำน 

 

ป้ำยจรำจร 

   
 

ขอ้ ๓  ป้ำยจรำจร ไดแ้ก่เครื่องหมำยทีใ่ชใ้นกำรควบคุมกำรจรำจร ซึง่มลีกัษณะ
เป็นแผ่นป้ำยท ำด้วยโลหะ ไม้ หรอืวตัถุอื่นที่ใช้แทนกันได้ โดยปัก ติดตัง้ หรอืท ำให้
ปรำกฏไวใ้นทำงหลวง ณ ทีซ่ึง่ผูข้บัรถมองเหน็ไดโ้ดยชดัเจน 

ป้ำยจรำจรม ี๓ ประเภท คอื 

(๑) ป้ำยบงัคบั 

(๒) ป้ำยเตอืน 

(๓) ป้ำยแนะน ำ 

 

ขอ้ ๔  ป้ำยบงัคบั คอื ป้ำยทีใ่ชบ้งัคบักำรจรำจรบนทำงหลวง 

ป้ำยบงัคบัให้มรีูปแบบ และส ีตำมภำพตวัอย่ำงที่ก ำหนดในแบบ ทล. ๑ ท้ำย
กฎกระทรวงนี้ และมคีวำมหมำย ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ป้ำย “หยุด” หมำยควำมว่ำ ให้ผู้ขบัรถหยุดรถก่อนถึงทำงที่ขวำงขำ้งหน้ำ
หรือเส้นหยุดรอให้รถและคนเดินเท้ำบนทำงขวำงข้ำงหน้ำผ่ำนไปก่อน เมื่อเห็นว่ำ
ปลอดภัยและไม่เป็นกำรกีดขวำงกำรจรำจรที่บรเิวณทำงแยกนัน้แล้ว จึงให้เคลื่อนรถ
ต่อไปไดด้ว้ยควำมระมดัระวงั 

(๒) ป้ำย “ใหท้ำง” หมำยควำมว่ำ ใหผู้ข้บัรถระมดัระวงัและใหท้ำงแก่รถหรอื
คนเดนิเทำ้บนทำงขวำงขำ้งหน้ำผ่ำนไปก่อน เมื่อเหน็ว่ำปลอดภยัและไม่เป็นกำรกดีขวำง
กำรจรำจรทีบ่รเิวณทำงแยกนัน้แลว้ จงึใหเ้คลื่อนรถผ่ำนไปไดด้ว้ยควำมระมดัระวงั 

(๓) ป้ำย “ให้รถสวนทำงมำก่อน” หมำยควำมว่ำ ให้ผูข้บัรถหยุดรถ รอให้รถที่
ก ำลงัสวนทำงมำผ่ำนไปก่อน ถ้ำมรีถขำ้งหน้ำหยุดรออยู่ก่อน กใ็ห้หยุดรอถดัต่อกนัมำ
ตำมล ำดบั เมื่อรถทีส่วนทำงมำไดผ้่ำนไปหมดแลว้ จงึเคลื่อนรถผ่ำนไปได้ 

(๔) ป้ำย “หำ้มแซง” หมำยควำมว่ำ หำ้มมใิหผู้ใ้ดขบัรถแซงรถคนัอื่นในเขตทำง
ทีต่ดิตัง้ป้ำย 

(๕) ป้ำย “หำ้มเขำ้” หมำยควำมว่ำ หำ้มมใิหผู้ใ้ดขบัรถเขำ้ไปในทำงทีต่ดิตัง้ป้ำย 

(๖) ป้ำย “ห้ำมกลบัรถ” หมำยควำมว่ำ ห้ำมมใิหผู้้ใดกลบัรถไม่ว่ำด้วยวธิใีด ๆ 
ในเขตทำงทีต่ดิตัง้ป้ำย 

(๗) ป้ำย “หำ้มเลีย้วซำ้ย” หมำยควำมว่ำ หำ้มมใิหผู้ข้บัรถเลีย้วรถไปทำงซำ้ย 
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(๘) ป้ำย “หำ้มเลีย้วขวำ” หมำยควำมว่ำ หำ้มมใิหผู้ข้บัรถเลีย้วรถไปทำงขวำ 

(๙) ป้ำย “หำ้มรถยนต์” หมำยควำมว่ำ หำ้มมใิหผู้ใ้ดขบัรถยนต์ผ่ำนเขำ้ไปใน
เขตทำงทีต่ดิตัง้ป้ำย 

(๑๐) ป้ำย “ห้ำมรถบรรทุก” หมำยควำมว่ำ ห้ำมมิให้ผู้ใดขบัรถบรรทุกผ่ำน 
เขำ้ไปในเขตทำงทีต่ดิตัง้ป้ำย 

(๑๑) ป้ำย “ห้ำมรถจกัรยำนยนต์” หมำยควำมว่ำ ห้ำมมใิหผู้้ใดขบัรถจกัรยำนยนต์
ผ่ำนเขำ้ไปในเขตทำงทีต่ดิตัง้ป้ำย 

(๑๒) ป้ำย “ห้ำมรถพ่วง” หมำยควำมว่ำ ห้ำมมใิห้ผู้ใดขบัรถลำกจูงที่ลำกจูง
รถพ่วงผ่ำนเขำ้ไปในเขตทำงทีต่ดิตัง้ป้ำย 

(๑๓) ป้ำย “ห้ำมรถจกัรยำน” หมำยควำมว่ำ ห้ำมมใิห้ผู ้ใดขบัขีร่ถจกัรยำน
ผ่ำนเขำ้ไปในเขตทำงทีต่ดิตัง้ป้ำย 

(๑๔) ป้ำย “หำ้มรถสำมลอ้” หมำยควำมว่ำ หำ้มมใิหผู้ใ้ดขบัขีร่ถสำมลอ้ผ่ำนเขำ้ไป
ในเขตทำงทีต่ดิตัง้ป้ำย 

(๑๕) ป้ำย “หำ้มรถยนต์สำมลอ้” หมำยควำมว่ำ หำ้มมใิหผู้ใ้ดขบัขีร่ถยนตส์ำมลอ้
ผ่ำนเขำ้ไปในเขตทำงทีต่ดิตัง้ป้ำย 

(๑๖) ป้ำย “หำ้มรถจกัรยำนยนต์และรถยนต์” หมำยควำมว่ำ หำ้มมใิหผู้ใ้ดขบัขี่
รถจกัรยำนยนตห์รอืรถยนต ์ผ่ำนเขำ้ไปในเขตทำงทีต่ดิตัง้ป้ำย 

(๑๗) ป้ำย “ห้ำมรถจกัรยำน รถสำมล้อ และรถจกัรยำนยนต์” หมำยควำมว่ำ 
ห้ำมมิให้ผู้ใดขบัขี่รถจกัรยำน รถสำมล้อ หรอืรถจกัรยำนยนต์ ผ่ำนเข้ำไปในเขตทำง  
ทีต่ดิตัง้ป้ำย 

(๑๘) ป้ำย “ห้ำมล้อเลื่อนลำกเขน็” หมำยควำมว่ำ ห้ำมมิให้ผู้ใดลำกหรือเขน็ 
ลอ้เลื่อน ผ่ำนเขำ้ไปในเขตทำงทีต่ดิตัง้ป้ำย 

(๑๙) ป้ำย “ห้ำมรถแทรกเตอร์” หมำยควำมว่ำ ห้ำมมใิห้ผู้ใดขบัรถแทรกเตอร์
ผ่ำนเขำ้ไปในเขตทำงทีต่ดิตัง้ป้ำย 

(๒๐) ป้ำย “ห้ำมใช้เสยีง” หมำยควำมว่ำ ห้ำมมใิห้ผู้ใดใช้เสยีงสญัญำณหรอื
ท ำใหเ้กดิเสยีงทีก่่อกำรรบกวนใด ๆ ในเขตทำงทีต่ดิตัง้ป้ำย 

(๒๑) ป้ำย “หำ้มจอดรถ” หมำยควำมว่ำ หำ้มมใิหผู้ใ้ดจอดรถในเขตทำงทีต่ดิตัง้
ป้ำยนัน้ เวน้แต่กำรหยุดรบัสง่คนหรอืสิง่ของชัว่ขณะ ซึง่จะตอ้งกระท ำโดยมชิกัชำ้ 

(๒๒) ป้ำย “หำ้มหยุดรถ” หมำยควำมว่ำ ห้ำมมใิห้ผูใ้ดหยุดรถหรอืจอดรถเพื่อรบั
หรอืสง่คนหรอืสิง่ของ หรอืท ำธุรกจิใด ๆ ในเขตทำงทีต่ดิตัง้ป้ำย 
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(๒๓) ป้ำย “หยุดตรวจ” หมำยควำมว่ำ ให้ผู้ขบัรถหยุดรถที่ป้ำยนี้  เพื่อให้
เจ้ำหน้ำที่ตรวจและให้เคลื่อนรถต่อไปได้เมื่อได้รบัอนุญำตจำกเจ้ำห น้ำที่ผู้ตรวจแล้ว
เท่ำนัน้ 

(๒๔) ป้ำย “จ ำกดัควำมเรว็” หมำยควำมว่ำ หำ้มมใิหผู้ข้บัรถใชค้วำมเรว็เกนิกว่ำ
ตวัเลขทีก่ ำหนดในป้ำยเป็นกโิลเมตรต่อชัว่โมงในเขตทำงทีต่ดิตัง้ป้ำย 

(๒๕) ป้ำย “จ ำกดัน ้ำหนัก” หมำยควำมว่ำ ห้ำมมใิห้ผู้ใดขบัรถทีม่นี ้ำหนักเกนิกว่ำ 
ที่ก ำหนด หรือเมื่อรวมน ้ำหนักรถกับน ้ ำหนักบรรทุกเกินกว่ำที่ก ำหนดไว้เป็น “ตัน”  
ตำมจ ำนวนเลขในป้ำย เขำ้ไปในเขตทำงทีต่ดิตัง้ป้ำย 

(๒๖) ป้ำย “จ ำกดัควำมกวำ้ง” หมำยควำมว่ำ หำ้มมใิหผู้ใ้ดขบัรถทีม่ขีนำดกวำ้ง
รวมทัง้สิง่ของที่บรรทุกเกนิกว่ำที่ก ำหนดเป็น “เมตร” ตำมจ ำนวนเลขในป้ำย เขำ้ไปใน
เขตทำงทีต่ดิตัง้ป้ำย 

(๒๗) ป้ำย “จ ำกัดควำมสูง” หมำยควำมว่ำ ห้ำมมิให้ผู้ใดขบัรถที่มีควำมสูง
รวมทัง้สิง่ของที่บรรทุกเกนิกว่ำที่ก ำหนดเป็น “เมตร” ตำมจ ำนวนเลขในป้ำย เขำ้ไปใน
เขตทำงทีต่ดิตัง้ป้ำย 

(๒๘) ป้ำย “ใหช้ดิซำ้ย” หมำยควำมว่ำ ใหผู้ข้บัรถขบัรถไปทำงดำ้นซำ้ยของป้ำย 

(๒๙) ป้ำย “ใหช้ดิขวำ” หมำยควำมว่ำ ใหผู้ข้บัรถขบัรถไปทำงดำ้นขวำของป้ำย 

(๓๐) ป้ำย “ใหร้ถเดนิทำงเดยีว” หมำยควำมว่ำ ทำงทีต่ดิตัง้ป้ำยเป็นทำงเดนิรถ
ทำงเดยีว หำ้มมใิหผู้ใ้ดขบัรถสวนทำงกนั 

(๓๑) ป้ำย “รถเดินทำงเดียวไปทำงซ้ำย” หมำยควำมว่ำ ทำงข้ำงหน้ำเป็น
ทำงเดนิรถทำงเดยีว ใหข้บัรถเลีย้วไปทำงซำ้ยแต่ทำงเดยีว หำ้มมใิหเ้ลีย้วขวำหรอืตรงไป 

(๓๒) ป้ำย “รถเดินทำงเดียวไปทำงขวำ” หมำยควำมว่ำ ทำงข้ำงหน้ำเป็น
ทำงเดนิรถทำงเดยีว ใหข้บัรถเลีย้วไปทำงขวำ หำ้มมใิหเ้ลีย้วซำ้ยหรอืตรงไป 

(๓๓) ป้ำย “ให ้เลี้ยวซ้ำย” หมำยควำมว่ำ ให ้ผู ้ขบัรถเลี้ยวรถไปทำงซ้ำย 
แต่ทำงเดยีว หำ้มมใิหเ้ลีย้วขวำหรอืตรงไป 

(๓๔) ป้ำย “ให ้เลี้ยวขวำ” หมำยควำมว่ำ ให ้ผู ้ขบัรถเลี้ยวรถไปทำงขวำ 
แต่ทำงเดยีว หำ้มมใิหเ้ลีย้วซำ้ยหรอืตรงไป 

(๓๕) ป้ำย “วงเวยีน” หมำยควำมว่ำ ใหผู้ข้บัรถขบัรถวนไปทำงซำ้ยของวงเวยีน 
และผู ้ขบัรถที ่เริม่จะเข ้ำสู ่ทำงรอบบรเิวณวงเวยีนต ้องหยุดให ้สทิธแิก่รถที ่แล่น 
อยู่ในทำงรอบวงเวยีนผ่ำนไปก่อน หำ้มขบัรถแทรกหรอืตดัหน้ำหรอืหยุดกดีขวำงรถทีอ่ยู่
ในเขตทำงรอบบรเิวณวงเวยีน 
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(๓๖) ป้ำย “สุดเขตบงัคบั” หมำยควำมว่ำ หมดเขตบงัคบัตำมควำมหมำยของ
ป้ำยบงัคบัทีไ่ดต้ดิตัง้ไวก้่อนทีจ่ะถงึป้ำยนี้ 

 

ขอ้ ๕  ป้ำยบงัคบัถ้ำจะใช้บงัคับเฉพำะบำงเวลำหรอืเฉพำะเขตบำงตอนหรอื 
มขีอ้จ ำกดัหรอืขอ้ยกเวน้บำงประกำร กใ็ห้ใชแ้ผ่นป้ำยแบบสีเ่หลีย่มผนืผ้ำพื้นป้ำยสขีำว 
เส้นขอบป้ำยสีด ำ เขียนข้อควำมภำษำไทยหรือภำพลูกศรลงในแผ่นป้ำยด้วยสีด ำ  
แลว้ใชแ้ผ่นป้ำยนี้ตดิไวใ้ตแ้ผ่นป้ำยบงัคบั 

ถ้ำใช้แผ่นป้ำยสขีำวมภีำพลูกศรสดี ำ ติดไว้ใต้ป้ำยบงัคบัให้หมำยควำมว่ำ
ป้ำยนัน้ใชบ้งัคบัเฉพำะเขตทำงตำมทีล่กูศรชี ้

 

ขอ้ ๖  ป้ำยเตือน คือป้ำยที่ใช้เพื่อเตือนผู้ขบัรถให้ทรำบล่วงหน้ำถึงอนัตรำย 
ที่อำจจะเกิดขึ้นจำกสภำพทำงข้ำงหน้ำหรือสภำวะอย่ำงอื่นที่อำจจะเกิดขึ้นได้ตำม
ควำมหมำยของแผ่นป้ำยนัน้ และให้ติดตัง้ไว้ในเขตทำงหลวงที่อำจเกิดอนัตรำยหรือ
อุบตัเิหตุขึน้ได ้ณ ทีซ่ึง่ผูข้บัรถมองเหน็ไดโ้ดยชดัเจน 

ป้ำยเตอืนม ี๒ ชนิด คอื 

(๑) ป้ำยเตือนทัว่ไป เป็นป้ำยสเีหลอืง เสน้ขอบป้ำยสดี ำ มรีูปหรอืเครื่องหมำย
หรอืขอ้ควำมสดี ำ 

(๒) ป้ำยเตือนในงำนก่อสร้ำง เป็นป้ำยสีแสด เส้นขอบป้ำยสีด ำ มีรูปหรือ
เครื่องหมำย หรอืขอ้ควำมสดี ำ 

 

ขอ้ ๗  ป้ำยเตือนทัว่ไปให้มีรูปแบบและสตีำมภำพตัวอย่ำงที่ก ำหนดในแบบ 
ทล. ๒ ทำ้ยกฎกระทรวงนี้ และมคีวำมหมำย ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ป้ำย “ทำงโคง้ต่ำง ๆ” หมำยควำมว่ำ ทำงขำ้งหน้ำเป็นทำงโคง้ตำมลกัษณะ
เครื่องหมำยลกูศรในป้ำย 

(๒) ป้ำย “วงเวยีนขำ้งหน้ำ” หมำยควำมว่ำ ทำงขำ้งหน้ำเป็นทำงแยกมวีงเวยีน 

(๓) ป้ำย “ทำงแยก” หมำยควำมว่ำ ทำงข้ำงหน้ำเป็นทำงแยกตำมลกัษณะ
เครื่องหมำยในป้ำย 

(๔) ป้ำย “หยุดข้ำงหน้ำ” หมำยควำมว่ำ ทำงข้ำงหน้ำมีป้ำยหยุดติดตัง้อยู่ 
ให้ผู้ขบัรถเตรยีมพรอ้มทีจ่ะหยุดรถไดท้นัท ีเมื่อขบัรถถงึป้ำยหยุด 

(๕) ป้ำย “สญัญำณไฟ” หมำยควำมว่ำ ทำงข้ำงหน้ำมีสญัญำณไฟติดตัง้อยู่ 
ให้ผู้ขบัรถเตรยีมพรอ้มทีจ่ะหยุดรถไดท้นัท ี
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(๖) ป้ำย “ทำงข้ำมรถไฟมีเครื่องกัน้ทำง” หมำยควำมว่ำ ทำงข้ำงหน้ำมี
ทำงรถไฟตดัผ่ำนและมรีัว้หรอืมเีครื่องกดีขวำงกัน้ทำง 

(๗) ป้ำย “ทำงขำ้มรถไฟไม่มเีครื่องกัน้ทำง” หมำยควำมว่ำ ทำงขำ้งหน้ำมี
ทำงรถไฟตดัผ่ำนและไม่มเีครื่องกัน้ทำง 

(๘) ป้ำย “ช่องจรำจรลดลง” หมำยควำมวำ่ ทำงขำ้งหน้ำจ ำนวนช่องจรำจรลดลง
จำกบรเิวณทีต่ดิตัง้ป้ำย ตำมลกัษณะเครื่องหมำยในป้ำย 

(๙) ป้ำย “ทำงแคบลง” หมำยควำมว่ำ ทำงข้ำงหน้ำแคบลงกว่ำทำงที่ก ำลัง 
เดนิรถอยู่ รถสวนกนัไม่สะดวก 

(๑๐) ป้ำย “สะพำนแคบ” หมำยควำมว่ำ ทำงขำ้งหน้ำมสีะพำนแคบ รถสวนกนั
ไม่สะดวก 

(๑๑) ป้ำย “ช่องลอดต ่ำ” หมำยควำมว่ำ ทำงขำ้งหน้ำมชี่องลอดต ่ำรถที่มี
ควำมสงูรวมทัง้สิง่ของทีบ่รรทุกเกนิตวัเลขเป็นเมตรบนป้ำยผ่ำนไปไม่ได ้

(๑๒) ป้ำย “สะพำนเปิดได้” หมำยควำมว่ำ ทำงข้ำงหน้ำมีสะพำนที่สำมำรถ 
เปิดใหเ้รอืลอดได ้

(๑๓) ป้ำย “ทำงลื่น” หมำยควำมว่ำ ทำงขำ้งหน้ำผวิทำงลื่นเมื่อทำงเปียก 
กำรขบัรถเรว็ในขณะทีผ่วิทำงเปียกอำจท ำใหร้ถลื่นไถลออกนอกทำงหรอืชนกบัรถอื่นได ้

(๑๔) ป้ำย “รถกระโดด” หมำยควำมว่ำ ทำงขำ้งหน้ำมกีำรเปลี่ยนระดบัอย่ำง
กระทนัหนั อำจท ำใหเ้กดิอนัตรำยในกำรขบัรถได ้

(๑๕) ป้ำย “ทำงขรุขระ” หมำยควำมว่ำ ทำงขำ้งหน้ำมผีวิทำงขรุขระมำก มหีลุม 
มบี่อ หรอืเป็นสนัตดิต่อกนั 

(๑๖) ป้ำย “ทำงร่วน” หมำยควำมว่ำ ทำงขำ้งหน้ำวสัดุผวิทำงหลุดกระเดน็เมื่อมี
รถผ่ำนดว้ยควำมเรว็สงู 

(๑๗) ป้ำย “ทำงขึน้ลำดชนั” หมำยควำมวำ่ ทำงขำ้งหน้ำเป็นทำงลำดชนัขึน้ทีส่งู 

(๑๘) ป้ำย “ทำงลงลำดชนั” หมำยควำมว่ำ ทำงขำ้งหน้ำเป็นทำงลงลำดชนั 
กำรขบัรถลงอย่ำงเรว็หรอืปลดเกยีรว์่ำงหรอืดบัเครื่องยนต์อำจท ำใหผู้้ขบัรถไม่สำมำรถ
ควบคุมรถได ้

(๑๙) ป้ำย “ทำงคู่ขำ้งหน้ำ” หมำยควำมว่ำ ทำงขำ้งหน้ำเป็นทำงคู่ มเีกำะหรอื
สิง่อื่นใดแบ่งกำรจรำจรออกเป็นสองทำง ไปทำงหนึ่งมำทำงหนึ่ง 

(๒๐) ป้ำย “สิน้สุดทำงคู่” หมำยควำมว่ำ ทำงขำ้งหน้ำเป็นทำงร่วมที่ไม่มเีกำะ
หรอืสิง่อื่นใดแบ่งกำรจรำจร 
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(๒๑) ป้ำย “รถวิง่สวนทำง” หมำยควำมว่ำ ทำงตอนนัน้เป็นทำงสองช่องจรำจร
ทีม่รีถวิง่สวนทำง 

(๒๒) ป้ำย “ทำงร่วม” หมำยควำมว่ำ ทำงข้ำงหน้ำจะมีรถเข้ำมำร่วมไปใน
ทศิทำงเดยีวกนัจำกทำงซำ้ยหรอืทำงขวำตำมลกัษณะเครื่องหมำยในป้ำย 

(๒๓) ป้ำย “คนข้ำมทำง” หมำยควำมว่ำ ทำงข้ำงหน้ำมีทำงคนข้ำม หรือมี
หมู่บำ้นทีม่คีนขำ้มทำงเสมอ 

(๒๔) ป้ำย “โรงเรยีน ระวงัเดก็” หมำยควำมว่ำ ทำงขำ้งหน้ำมโีรงเรยีนอยู่ขำ้งทำง 

(๒๕) ป้ำย “ระวงัสตัว”์ หมำยควำมว่ำ ทำงขำ้งหน้ำเป็นบรเิวณทีม่สีตัวเ์ลีย้งอยู่
ขำ้งหน้ำ สตัวเ์ลีย้งเหล่ำนัน้อำจเดนิขึน้มำบนทำงหรอืขำ้มทำง 

(๒๖) ป้ำย “เครื่องหมำยลูกศรคู่” หมำยควำมว่ำ มเีกำะหรอืสิง่กดีขวำงอยู่
กลำงทำงจรำจร ยวดยำนสำมำรถผ่ำนไปไดท้ัง้ทำงซำ้ยและทำงขวำของป้ำย 

(๒๗) ป้ำย “เครื่องหมำยลูกศรขนำดใหญ่” หมำยควำมว่ำ ทำงตอนนัน้มกีำร
เปลีย่นแนวทำงในแนวรำบอย่ำงทนัททีนัใด ตำมทศิทำงของหวัลกูศร 

(๒๘) ป้ำย “อุบตัเิหตุขำ้งหน้ำ” หมำยควำมว่ำ ทำงขำ้งหน้ำมอีุบตัิเหตุเกดิขึน้ 
อำจมยีวดยำนหรอืสิง่อื่นกดีขวำงทำงจรำจร 

(๒๙) ป้ำย “ใชเ้กยีรต์ ่ำ” หมำยควำมว่ำ ทำงขำ้งหน้ำเป็นทำงลำดชนัลงอำจเกดิ
อนัตรำยถำ้รถแล่นเรว็ กำรใชเ้กยีรต์ ่ำจะช่วยใหร้ถแล่นดว้ยควำมเรว็พอเหมำะ 

(๓๐) ป้ำย “ควำมเร็ว” หมำยควำมว่ำ ทำงข้ำงหน้ำผู้ข ับขี่ยวดยำนควรใช้
ควำมเรว็ไม่เกนิตวัเลขในป้ำยเป็นกโิลเมตรต่อชัว่โมง ถำ้ใชค้วำมเรว็มำกกว่ำนัน้อำจเกดิ
อนัตรำยได ้ป้ำยเตอืนควำมเรว็ใชต้ดิตัง้ควบคู่กบัป้ำยเตอืนอื่น ๆ 

(๓๑) ป้ำย “เขตห้ำมแซง” ใช้ติดตัง้ทำงด้ำนขวำของทำง หมำยควำมว่ำ 
ทำงตอนนัน้มรีะยะมองเหน็จ ำกดั ผู้ขบัรถไม่สำมำรถมองเหน็รถที่สวนมำในระยะที่จะ
แซงรถอื่นได ้

 

ขอ้ ๘  ป้ำยเตือนในงำนก่อสรำ้งให้มรีูปแบบและสตีำมภำพตวัอย่ำงที่ก ำหนด 
ในแบบ ทล. ๓ ทำ้ยกฎกระทรวงนี้ และมคีวำมหมำย ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ป้ำย “ทำงเบีย่งซ้ำย” หมำยควำมว่ำ ทำงขำ้งหน้ำมกีำรก่อสรำ้งทำงหลวง 
กำรจรำจรจะตอ้งเปลีย่นแนวทำงไปใชท้ำงเบีย่ง หรอืทำงชัว่ครำวทำงดำ้นซำ้ย 

(๒) ป้ำย “ทำงเบี่ยงขวำ” หมำยควำมว่ำ ทำงขำ้งหน้ำมกีำรก่อสรำ้งทำงหลวง 
กำรจรำจรจะตอ้งเปลีย่นแนวทำงไปใชท้ำงเบีย่ง หรอืทำงชัว่ครำวทำงดำ้นขวำ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๗๓ 

(๓) ป้ำย “เครื่องจกัรก ำลงัท ำงำน” หมำยควำมว่ำ ทำงข้ำงหน้ำมีเครื่องจกัร
ก ำลงัท ำงำนอยู่ขำ้งทำง และล ้ำเขำ้มำในผวิจรำจร หรอืใกลผ้วิจรำจรเป็นครัง้ครำว 

(๔) ป้ำย “คนท ำงำน” หมำยควำมว่ำ ทำงขำ้งหน้ำมคีนงำนก ำลงัท ำงำนอยู่บน
ผวิจรำจร หรอืใกลช้ดิกบัผวิจรำจร 

(๕) ป้ำย “ส ำรวจทำง” หมำยควำมว่ำ ทำงข้ำงหน้ำมีเจ้ำหน้ำที่ก ำลงัท ำกำร
ส ำรวจทำงอยู่บนผวิจรำจร หรอืใกลช้ดิกบัผวิจรำจร 

(๖) ป้ำยเตือนในงำนก่อสร้ำงอื่น ๆ ซึ่งเป็นป้ำยสี่เหลี่ยมผืนผ้ำพื้นป้ำยสแีสด 
และมขีอ้ควำมเป็นตวัอกัษรสดี ำ ใหม้คีวำมหมำยตำมขอ้ควำมนัน้ ๆ 

 

ขอ้ ๙  ป้ำยแนะน ำ คือ ป้ำยที่ใช้เพื่อแนะน ำผู้ข ับรถให้เดินทำงไปสู่จุดหมำย
ปลำยทำงไดถู้กต้องหรอืให้ควำมรู้อื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ขบัรถตำมควำมหมำย
ของแผ่นป้ำยนัน้ 

ป้ำยแนะน ำมลีกัษณะเป็นรปูสีเ่หลีย่มจตุัรสัหรอืสีเ่หลีย่มผนืผำ้ 

ป้ำยแนะน ำม ี๒ ชนิด คอื 

(๑) ชนิดพืน้ป้ำยสขีำว มขีอ้ควำม เครื่องหมำย หรอืรปูสดี ำ 

(๒) ชนิดพืน้ป้ำยสเีขยีวหรอืสนี ้ำเงนิ มขีอ้ควำม เครื่องหมำย หรอืรปูสขีำว 

 

เครื่องหมำยจรำจร 

   
 

ข้อ ๑๐  เครื่องหมำยจรำจร ได้แก่ เครื่องหมำยควบคุมกำรจรำจรที่ใช้สี  
หมุดโลหะ กระเบือ้งเคลอืบ วสัดุสะทอ้นแสง หรอืวตัถุอื่นทีใ่ชแ้ทนกนัได ้ทำ ตอกหรอืฝังไวท้ี่
ผวิทำงหรอืขอบทำง 

เครื่องหมำยจรำจรม ี๔ ประเภท คอื 

๑. เสน้แสดงช่องจรำจร 

๒. เสน้ขวำงแนวจรำจร 

๓. เครื่องหมำยและขอ้ควำมบนพืน้ทำง 

๔. เครื่องหมำยบนขอบทำง 

เครื่องหมำยจรำจรเป็นเครื่องหมำยบงัคบักำรจรำจรบนทำงหลวง 

 

ข้อ ๑๑  เส้นแสดงช่องจรำจร ได้แก่ เส้นซึ่งทอดไปตำมควำมยำวของทำง  
ซึง่แบ่งทำงจรำจรเป็นช่องจรำจร ใหผู้ข้บัรถเดนิรถอยู่ภำยในช่องจรำจร  ทัง้นี้ ให้มรีูปแบบ
และสตีำมภำพตวัอย่ำงทีก่ ำหนดในแบบ ทล. ๔ ทำ้ยกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๗๔ 

เสน้แสดงช่องจรำจรมคีวำมหมำย ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เสน้ “ทบึสเีหลอืง” ไม่ว่ำจะเป็นเสน้เดีย่วหรอืเสน้คู่ หมำยควำมว่ำ ใหผู้้ขบัรถ

เดนิรถทำงดำ้นซำ้ยของเสน้ หำ้มมใิหข้บัรถแซงขึน้หน้ำรถคนัอื่นล ้ำเสน้ออกไปทำงขวำ 

(๒) เสน้ “ประสเีหลอืง” หมำยควำมว่ำ ใหผู้้ขบัรถเดนิรถทำงด้ำนซำ้ยของเสน้ 
เวน้แต่ในกรณีทีต่อ้งกำรแซงขึน้หน้ำรถคนัอื่น 

(๓) เส้น “ทึบคู่กับเส้นประสีเหลือง” หมำยควำมว่ำ ให้ผู้ข ับรถปฏิบัติตำม
ควำมหมำยของเสน้ทีอ่ยู่ทำงซำ้ย 

(๔) เส้น “ทบึสขีำว” หมำยควำมว่ำ ห้ำมมิให้ผู้ใดขบัรถคร่อมเสน้หรอืเปลี่ยน
ช่องจรำจร 

(๕) เสน้ “ประสขีำว” หมำยควำมว่ำ ห้ำมมใิหผู้้ใดขบัรถคร่อมเสน้ แต่สำมำรถ
เปลีย่นช่องจรำจรได ้

 

ขอ้ ๑๒  เสน้ขวำงแนวจรำจร ได้แก่ เส้นสขีำวขวำงทำงจรำจรหรอืช่องจรำจร
ตำมภำพตวัอย่ำงทีก่ ำหนดในแบบ ทล. ๕ ทำ้ยกฎกระทรวงนี้ 

เสน้ขวำงแนวจรำจรมคีวำมหมำย ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เส้น “หยุด” ได้แก่ เสน้ทึบสขีำวขวำงแนวจรำจร ซึ่งหมำยควำมว่ำ เมื่อมี

ป้ำยจรำจร เครื่องหมำยจรำจรหรือสญัญำณจรำจรบังคับให้ผู้ขบัรถหยุดรถ ผู้ขบัรถ
จะตอ้งหยุดรถก่อนถงึเสน้หยุด โดยไม่ล ้ำเสน้ออกไป 

(๒) เสน้ “ใหท้ำง” ไดแ้ก่ เสน้ประสขีำวขวำงแนวจรำจร ซึง่หมำยควำมว่ำ ใหผู้ข้บัรถ
ขบัใหช้ำ้ลงและใหท้ำงแก่รถหรอืคนเดนิเทำ้บนทำงขวำงขำ้งหน้ำผ่ำนไปก่อน เมื่อเหน็ว่ำ
ปลอดภยัและไม่เป็นกำรกดีขวำงกำรจรำจรในบรเิวณนัน้แลว้ จงึใหเ้คลื่อนรถต่อไปได ้

(๓) เสน้ “ทำงขำ้ม” ม ี๒ ลกัษณะ คอื 

(ก) “ทำงมำ้ลำย” ไดแ้ก่ แถบสขีำวหลำย ๆ แถบ ประกอบเป็นทำงคนขำ้ม
ขวำงแนวจรำจร หมำยควำมว่ำ ใหผู้ข้บัรถขบัรถใหช้ำ้ลงและพรอ้มทีจ่ะหยุดไดท้นัท่วงที
เมื่อมคีนเดนิขำ้มทำง ณ ทำงขำ้มนัน้ กำรหยุดรถจะตอ้งไม่ใหล้ ้ำเขำ้ไปในเขตทำงคนขำ้ม 
เมื่อคนเดนิขำ้มทำงโดยปลอดภยัแลว้ จงึจะเคลื่อนรถต่อไปได้ 

(ข) “แนวคนข้ำม” ได้แก่ เส้นทึบสองเส้น ขนำนกนัขวำงแนวจรำจร 
ใช้บงัคบัเช่นเดียวกบัทำงม้ำลำยต่อเมื่อมีสญัญำณไฟกระพรบิหรอืกำรควบคุมจรำจร
อย่ำงอื่น 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๗๕ 

ข้อ ๑๓  เครื่องหมำยและข้อควำมบนพื้นทำง ได้แก่ เครื่องหมำยตำมภำพ
ตวัอย่ำงทีก่ ำหนดในแบบ ทล. ๖ ทำ้ยกฎกระทรวงนี้ ซึง่มคีวำมหมำย ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เครื่องหมำย “ลูกศร” คือ เครื่องหมำยแสดงทิศทำงจรำจรให้รถตรงไป 
เลี้ยวซ้ำยเลี้ยวขวำ ย้อนกลับหรือร่วมกัน เมื่อปรำกฏอยู่ในช่องจรำจรใด หมำยควำมว่ำ  
ให้ผู้ขบัรถทีอ่ยู่ในช่องจรำจรปฏบิตัติำมเครื่องหมำยในช่องจรำจรนัน้ 

(๒) ขอ้ควำม “หยุด” เมื่อปรำกฏอยู่ในช่องจรำจรใด หมำยควำมว่ำ ใหผู้้ขบัรถ
ในช่องจรำจรนัน้ปฏบิตัติำมควำมหมำยเช่นเดยีวกบัป้ำย “หยุด” 

(๓) ขอ้ควำมอื่น ๆ บนผวิทำง เช่น “ลดควำมเรว็” และ “ขบัชำ้ ๆ” หมำยควำม
วำ่ ใหผู้ข้บัรถปฏบิตัติำมขอ้ควำมนัน้ ๆ 

 

ข้อ ๑๔  เครื่องหมำยบนขอบทำง ได้แก่ เครื่องหมำยตำมภำพตัวอย่ำงที่
ก ำหนดในแบบ ทล. ๗ ทำ้ยกฎกระทรวงนี้ ซึง่มคีวำมหมำย ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เครื่องหมำย “หำ้มจอดรถเวน้แต่หยุดรบั - ส่งชัว่ขณะ” คอืเสน้สขีำวสลบัเหลอืง
แสดงที ่ขอบทำง หมำยควำมว่ำ ห ้ำมม ใิห ้ผู ้ใดจอดรถทุกชนิดระหว่ำงแนวนั น้  
เว้นแต่กำรหยุดรบั - สง่คนหรอืสิง่ของชัว่ขณะ ซึง่ตอ้งกระท ำโดยมชิกัชำ้ 

(๒) เครื่องหมำย “หำ้มหยุดรถหรอืจอดรถ” คอืเสน้สขีำวสลบัแดงแสดงทีข่อบทำง 
หมำยควำมว่ำ หำ้มมใิหผู้ใ้ดหยุดรถหรอืจอดรถทุกชนิดตรงแนวเสน้นัน้เพื่อรบัหรอืสง่คน 
หรอืสิง่ของหรอืท ำธุรกจิใด ๆ 

 

สญัญำณจรำจร 

   
 

ข้อ ๑๕  ส ัญญำณจรำจร ได้แก่ เครื่องหมำยควบคุมกำรจรำจรที่เป็น
โคมสญัญำณไฟจรำจรหรอืสญัญำณทีเ่จำ้หน้ำทีแ่สดงใหผู้ข้บัรถปฏบิตัิ 

สญัญำณจรำจรทีใ่ชค้วบคุมกำรจรำจรบนทำงหลวงม ี๒ ประเภท คอื 

(๑) สญัญำณไฟ 

(๒) สญัญำณธง 

 

ขอ้ ๑๖  สญัญำณไฟ ไดแ้ก่โคมสญัญำณไฟที่ใช้ควบคุมกำรจรำจร ติดตัง้หรอื
ท ำให้ปรำกฏไว้ในทำงหลวงในลกัษณะที่ผู้ขบัรถมองเห็นได้โดยชดัเจน โคมสญัญำณ 
ไฟจรำจรประกอบด้วยดวงโคมอย่ำงน้อยสำมดวงโดยมีโคมสญัญำณไฟจรำจรสแีดง 
อยู่ตอนบน โคมสญัญำณไฟจรำจรสเีหลืองอ ำพันอยู่ตอนกลำง และโคมสญัญำณไฟจรำจร 
สเีขยีวอยู่ตอนล่ำง ในบำงกรณีอำจมโีคมสญัญำณไฟจรำจรลกูศรสเีขยีวประกอบได ้
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 ๗๖ 

โคมสญัญำณไฟจรำจรตำมวรรคหนึ่ง มคีวำมหมำย ดงัต่อไปนี้ 
(๑) “โคมสญัญำณไฟจรำจรสแีดง” หมำยควำมว่ำ ให้ผู้ขบัรถหยุดรถ เว้นแต่ 

เมื่อมสีญัญำณไฟสเีขยีวเป็นรูปลูกศรปรำกฏอยู่ดว้ย กใ็ห้ขบัรถผ่ำนไปได้เฉพำะในทศิทำง
ตำมลกูศรนัน้ 

(๒) “โคมสญัญำณไฟจรำจรสเีขยีว” หมำยควำมว่ำ ใหผู้ข้บัรถขบัรถผ่ำนไปได ้
แต่ในกรณีที่สญัญำณไฟสเีขยีวเป็นรูปลูกศร จะขบัรถผ่ำนไปได้เฉพำะในทิศทำงตำม
ลกูศรเท่ำนัน้ 

(๓) “โคมสญัญำณไฟจรำจรสเีหลอืงอ ำพนั” หมำยควำมว่ำ ให้ผู้ขบัรถเตรยีม
หยุดรถ เวน้แต่ในขณะทีส่ญัญำณไฟสเีขยีวเปลีย่นเป็นสเีหลอืงอ ำพนั และผูข้บัรถไดข้บั
รถเลยเสน้หยุดไปแลว้ กใ็หข้บัรถผ่ำนไปได ้

(๔) “โคมสญัญำณไฟจรำจรกระพรบิสเีหลอืงอ ำพนั” หมำยควำมว่ำ ใหผู้ข้บัรถ
ลดควำมเรว็ของรถลง และขบัรถผ่ำนทำงนัน้ไปดว้ยควำมระมดัระวงั 

(๕) “โคมสญัญำณไฟจรำจรกระพรบิสแีดง” หมำยควำมว่ำ ใหผู้ข้บัรถหยุดรถรอ
เพื่อให้รถและคนเดนิเท้ำบนทำงที่ขวำงข้ำงหน้ำผ่ำนไปก่อน เมื่อเหน็ว่ำปลอดภยัและ
ไม่เป็นกำรกดีขวำงกำรจรำจรในบรเิวณนัน้แลว้ ใหเ้คลื่อนรถต่อไปได้ 

 

ขอ้ ๑๗  สญัญำณธง ไดแ้ก่ สญัญำณทีเ่จำ้หน้ำทีแ่สดงดว้ยกำรยกธง 

สญัญำณธงมคีวำมหมำย ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เจำ้หน้ำทีย่กธงแดง หมำยควำมว่ำ ใหผู้ข้บัรถหยุดรถโดยไม่ใหก้ดีขวำงทำงรถ

ทีส่วนทำงมำ 

(๒) เจำ้หน้ำทีย่กธงเขยีว หมำยควำมว่ำ ใหผู้ข้บัรถขบัรถผ่ำนไปได้ 
 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๔ สงิหำคม พ.ศ. ๒๕๒๔ 

พลเรอืเอก อมร  ศริกิำยะ 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๗๗ 

แบบ ทล. ๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๗๘ 

แบบ ทล. ๒ 

 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๗๙ 

แบบ ทล. ๓ 

 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๘๐ 

แบบ ทล. ๔ 

 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๘๑ 

แบบ ทล. ๕ 

 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๘๒ 

แบบ ทล. ๖ 

 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๘๓ 

แบบ ทล. ๗ 

 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๘๔ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คอื เนื่องจำกขอ้ ๓ (๒) แห่ง
ประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๙๕ ลงวนัที ่๒๘ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ บญัญตัใิห้
ออกกฎกระทรวงก ำหนดกำรจดัท ำป้ำยจรำจร เครื่องหมำยจรำจร เครื่องหมำยสญัญำณ
หรอืสญัญำณอื่น ขดีเสน้ เขยีนขอ้ควำม หรอืเครื่องหมำยอื่นใด ส ำหรบักำรจรำจรบน
ทำงหลวงพิเศษ ทำงหลวงแผ่นดิน ทำงหลวงจงัหวดั และทำงหลวงสมัปทำนได้   
จึงจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๘๕ 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัทิำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕๔๗ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ (๑) แห่งพระรำชบญัญ ัติทำงหลวง 
พ.ศ. ๒๕๓๕ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“ยำนพำหนะ” หมำยควำมว่ำ รถยนต์ รถจกัรยำนยนต์ รถบรรทุก รถบรรทุก

คนโดยสำรและรถพ่วง 

“รถยนต์” หมำยควำมว่ำ ยำนพำหนะตัง้แต่สำมล้อขึ้นไป และเดินด้วยก ำลงั
เครื่องยนต ์ก ำลงัไฟฟ้ำ หรอืพลงังำนอื่น 

“รถจักรยำนยนต์” หมำยควำมว่ำ ยำนพำหนะที่เดินด้วยก ำลังเครื่องยนต ์
ก ำลงัไฟฟ้ำ หรอืพลงังำนอื่นและมลีอ้ไม่เกนิสองลอ้ ถ้ำมรีถพ่วงขำ้งมลีอ้เพิม่อกีไม่เกนิ
หนึ่งลอ้ 

“รถบรรทุก” หมำยควำมว่ำ รถยนตท์ีส่รำ้งขึน้เพื่อใชบ้รรทุกสิง่ของหรอืสตัว์ 
“รถบรรทุกคนโดยสำร” หมำยควำมว่ำ รถยนต์ที่สร้ำงขึ้นเพื่อใช้บรรทุก

คนโดยสำรเกนิเจด็คน 

“รถพ่วง” หมำยควำมว่ำ ยำนพำหนะทีเ่คลื่อนทีไ่ปโดยใชย้ำนพำหนะอื่นลำกจงู 

 

ขอ้ ๒  อตัรำควำมเรว็ของยำนพำหนะบนทำงหลวงชนบทมดีงัต่อไปนี้ 
(๑) รถยนตห์รอืรถจกัรยำนยนต ์ใหใ้ชค้วำมเรว็ไม่เกนิชัว่โมงละ ๙๐ กโิลเมตร 

(๒) รถยนต์ขณะที่ลำกจูงรถพ่วง หรือรถยนต์สำมล้อ ให้ใช้ควำมเร็วไม่เกิน
ชัว่โมงละ ๖๐ กโิลเมตร 

(๓) รถบรรทุกที่มีน ้ ำหนักรถรวมทัง้น ้ ำหนักบรรทุกเกิน ๑,๒๐๐ กิโลกรัม  
ไม่ว่ำจะลำกจงูรถพ่วงดว้ยหรอืไม่กต็ำม หรอืรถบรรทุกคนโดยสำร ใหใ้ชค้วำมเรว็ไม่เกนิ
ชัว่โมงละ ๘๐ กโิลเมตร 

 

ขอ้ ๓  ในเขตทำงที่มเีครื่องหมำยจรำจรแสดงว่ำเป็นเขตอนัตรำย หรอืเขตให้
ขบัรถชำ้ ๆ ใหล้ดควำมเรว็ และใชค้วำมระมดัระวงัเพิม่ขึน้ตำมสมควร 

 

                                                                                 
๔๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๓๘ ก/หน้ำ ๖/๑๗ พฤษภำคม ๒๕๔๒ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๘๖ 

ข้อ ๔  ในกรณีที่มีเครื่องหมำยจรำจรก ำหนดอัตรำควำมเร็วต ่ ำกว่ำอัตรำ 
ทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ ๒ ใหใ้ชค้วำมเรว็ไม่เกนิอตัรำควำมเรว็ทีก่ ำหนดไวน้ัน้ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๔ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

พนิิจ  จำรุสมบตั ิ

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรฯ ปฏบิตัริำชกำรแทน 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๘๗ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นกำรสมควร
ก ำหนดอตัรำควำมเรว็ของยำนพำหนะบนทำงหลวงชนบทเพื่อควำมปลอดภัยในชวีิต  
และทรพัย์สนิของประชำชน ประกอบกบัมำตรำ ๕ (๑) แห่งพระรำชบญัญัติทำงหลวง 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บญัญัติให้กำรก ำหนดอตัรำควำมเรว็ของยำนพำหนะต้องเป็นไปตำม 
ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๘๘ 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๔๒) 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัทิำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕๔๘ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ (๑) แห่งพระรำชบญัญ ัติทำงหลวง 
พ.ศ. ๒๕๓๕ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“ยำนพำหนะ” หมำยควำมว่ำ รถยนต์ รถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสำรและ

รถพ่วง 

“รถยนต์” หมำยควำมว่ำ ยำนพำหนะตัง้แต่สี่ล้อขึ้นไป และเดินด้วยก ำลัง
เครื่องยนต ์ก ำลงัไฟฟ้ำ หรอืพลงังำนอื่น 

“รถบรรทุก” หมำยควำมว่ำ รถยนต์ที่สร้ำงขึ้นเพื่อใช้บรรทุกสิง่ของหรือสตัว ์
และใหห้มำยควำมรวมถงึรถลำกจงูตำมกฎหมำยว่ำดว้ยจรำจรทำงบก 

“รถบรรทุกคนโดยสำร” หมำยควำมว่ำ รถยนต์ทีส่รำ้งขึน้เพื่อใช้บรรทุกคนโดยสำร
เกนิเจด็คน 

“รถพ่วง” หมำยควำมว่ำ ยำนพำหนะทีเ่คลื่อนทีไ่ปโดยใชย้ำนพำหนะอื่นลำกจงู 

 

ขอ้ ๒  ให้ก ำหนดอตัรำควำมเรว็ของยำนพำหนะบนทำงหลวงพเิศษหมำยเลข ๗ 
ทำงสำยกรุงเทพมหำนคร - เมอืงพทัยำ และทำงหลวงพเิศษหมำยเลข ๙ (ถนนกำญจนำภเิษก) 
ทำงสำยถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) รถบรรทุกทีม่นี ้ำหนกัรถรวมทัง้น ้ำหนกับรรทุกไมเ่กนิ ๑,๒๐๐ กโิลกรมั หรอื
รถบรรทุกคนโดยสำร ใหใ้ชค้วำมเรว็ไม่เกนิชัว่โมงละ ๑๐๐ กโิลเมตร 

(๒) รถบรรทุกอื่นนอกจำกรถที่ระบุไว้ใน (๑) รวมทัง้รถบรรทุกหรือรถยนต์
ขณะทีล่ำกจงูรถพ่วง ใหใ้ชค้วำมเรว็ไม่เกนิชัว่โมงละ ๘๐ กโิลเมตร 

(๓) รถยนตอ์ื่นนอกจำกรถทีร่ะบุไวใ้น (๑) หรอื (๒) ใหใ้ชค้วำมเรว็ไม่เกนิชัว่โมงละ 
๑๒๐ กโิลเมตร 

 

ขอ้ ๓  ในเขตทำงทีม่ป้ีำยหรอืเครื่องหมำยจรำจรแสดงว่ำเป็นเขตอนัตรำย หรอื
เขตใหข้บัรถชำ้ ๆ ใหล้ดควำมเรว็ และใชค้วำมระมดัระวงัเพิม่ขึน้ตำมสมควร 

 

                                                                                 
๔๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๗๗ ก/หน้ำ ๙/๑ กนัยำยน ๒๕๔๒ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๘๙ 

ขอ้ ๔  ในกรณีที่มีป้ำยหรือเครื่องหมำยจรำจรก ำหนดอตัรำควำมเรว็ต ่ำกว่ำ
อตัรำทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ ๒ ใหใ้ชค้วำมเรว็ไม่เกนิอตัรำควำมเรว็ทีก่ ำหนดไวน้ัน้ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๕ สงิหำคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 

สเุทพ  เทอืกสบุรรณ 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๙๐ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื เนื่องจำกทำงหลวงพเิศษ
หมำยเลข ๗ ทำงสำยกรุงเทพมหำนคร - เมอืงพทัยำ และทำงหลวงพเิศษหมำยเลข ๙ 
(ถนนกำญจนำภิเษก) ทำงสำยถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร เป็นทำงหลวง 
ที่ออกแบบเพื่อให้กำรจรำจรผ่ำนได้ตลอดรวดเร็วเป็นพิเศษ ท ำให้ยำนพำหนะต่ำง ๆ 
สำมำรถใช้ควำมเร็วสูงได้ด้วยควำมปลอดภัย สมควรก ำหนดอัตรำควำมเร็วของ
ยำนพำหนะบนทำงหลวงสำยดงักล่ำวไวส้งูกว่ำทำงหลวงสำยอื่น ประกอบกบัมำตรำ ๕ (๑) 
แห่งพระรำชบญัญตัทิำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดบ้ญัญตัใิหก้ำรก ำหนดอตัรำควำมเรว็ของ
ยำนพำหนะตอ้งเป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๙๑ 

กฎกระทรวง 

ก ำหนดประเภท ชนิด หรอืลกัษณะของอำคำรทีต่อ้งไดร้บัอนุญำตก่อนกำรสรำ้ง 

หรอืดดัแปลงต่อเตมิภำยในระยะไม่เกนิสบิหำ้เมตรจำกเขตทำงหลวง 

พ.ศ. ๒๕๕๐๔๙ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ (๓) และมำตรำ ๔๙ (๑) แห่งพระรำชบญัญัติ
ทำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ อนัเป็นกฎหมำยที่มบีทบญัญตัิบำงประกำรเกี่ยวกบักำรจ ำกดั
สทิธแิละเสรภีำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกบัมำตรำ ๓๒ มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๓๔ 
มำตรำ ๓๘ มำตรำ ๔๑ มำตรำ ๔๒ และมำตรำ ๔๓ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย
บัญญัติให้กระท ำได้โดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย รฐัมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

อำคำรที่ต้องได้รับอนุญำตก่อนกำรสร้ำงหรือดัดแปลงต่อเติมภำยในระยะ 
ไม่เกนิสบิหำ้เมตรจำกเขตทำงหลวง ไดแ้ก่ 

(๑) อำคำรทีม่พีืน้ทีร่วมกนัทุกชัน้หรอืชัน้หนึ่งชัน้ใดในหลงัเดยีวกนัเกนิสองพนั
ตำรำงเมตร หรอือำคำรที่มีควำมสูงตัง้แต่สบิห้ำเมตรขึน้ไปและมพีื้นที่ที่รวมกนัทุกชัน้  
หรอืชัน้หนึ่งชัน้ใดในหลงัเดยีวกนัเกนิหนึ่งพนัตำรำงเมตร แต่ไม่เกนิสองพนัตำรำงเมตร  
ทัง้นี้  กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงพื้นดำดฟ้ำ  
ส ำหรบัอำคำรทรงจัว่หรอืปัน้หยำใหว้ดัจำกระดบัพืน้ดนิทีก่่อสรำ้งถงึยอดผนงัของชัน้สงูสุด 

(๒) อำคำรที่ใช้เพื่อประโยชน์ในกำรพำณิชยกรรม หรือบริกำรธุรกิจ หรือ
อุตสำหกรรมทีใ่ชเ้ครื่องจกัรทีม่กี ำลงักำรผลติเทยีบไดไ้ม่น้อยกว่ำหำ้แรงมำ้ 

(๓) อำคำรหรอืส่วนหนึ่งส่วนใดของอำคำรทีใ่ช้เป็นทีข่ำยอำหำรหรอืเครื่องดื่ม 
โดยมพีืน้ทีส่ ำหรบัตัง้โต๊ะอำหำรไวบ้รกิำรภำยในอำคำรหรอืภำยนอกอำคำรรวมกนัทุกชัน้ 
ในอำคำรหลงัเดยีวกนัหรอืหลำยหลงัรวมกนัตัง้แต่หนึ่งพนัตำรำงเมตรขึน้ไป 

(๔) อำคำรหรอืส่วนหนึ่งสว่นใดของอำคำรทีใ่ชเ้ป็นโรงแรมตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
โรงแรม 

                                                                                 
๔๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๔/ตอนที ่๘๕ ก/หน้ำ ๘/๒๖ พฤศจกิำยน ๒๕๕๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๙๒ 

(๕) อำคำรหรอืส่วนหนึ่งส่วนใดของอำคำรทีใ่ชเ้ป็นโรงงำนตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
โรงงำน 

(๖) อำคำรชุดตำมกฎหมำยว่ำดว้ยอำคำรชุด 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๖ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

พลเรอืเอก ธรีะ  หำ้วเจรญิ 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๙๓ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื เนื่องจำกมำตรำ ๔๙ (๑) 
แห่งพระรำชบญัญตัทิำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ บญัญตัวิ่ำ เมื่อมคีวำมจ ำเป็นจะต้องควบคุม
ทำงเข้ำออกทำงหลวงเพื่อให้กำรจรำจรบนทำงหลวงเป็นไปโดยรวดเร็วและสะดวก  
หรอืเพื่อควำมปลอดภยัในกำรจรำจรบนทำงหลวง หำ้มมใิหผู้ใ้ดสรำ้งหรอืดดัแปลงต่อเตมิอำคำร
ตำมประเภท ชนิด หรอืลกัษณะทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง ภำยในระยะไม่เกนิสบิหำ้เมตร
จำกเขตทำงหลวง เวน้แต่ได้รบัอนุญำตเป็นหนังสอืจำกผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง หรอืผูซ้ึง่
ไดร้บัมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำรทำงหลวง สมควรก ำหนดประเภท ชนิด หรอืลกัษณะ
ของอำคำรที่ต้องได้รบัอนุญำตก่อนกำรสร้ำงหรอืดัดแปลงต่อเติมภำยในระยะไม่เกิน 
สบิหำ้เมตรจำกเขตทำงหลวง  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๙๔ 

ประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท 

เรื่อง หำ้มใชย้ำนพำหนะทีม่นี ้ำหนกั น ้ำหนกับรรทุก 

หรอืน ้ำหนกัลงเพลำเกนิกว่ำทีไ่ดก้ ำหนด 

หรอืโดยทีย่ำนพำหนะนัน้อำจท ำใหท้ำงหลวงเสยีหำย 

เดนิบนทำงหลวงชนบท ในเขตควำมรบัผดิชอบของกรมทำงหลวงชนบท๕๐ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖๑ แห่งพระรำชบญัญตัทิำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ประกอบมำตรำ ๖๐ แห่งพระรำชกฤษฎีกำแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับกำร 
โอนอ ำนำจหน้ำทีข่องส่วนรำชกำรใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ และมำตรำ ๑๖๑ แห่งพระรำชกฤษฎีกำโอนกิจกำร
บรหิำรและอ ำนำจหน้ำทีข่องสว่นรำชกำรใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท โดยอนุมตัิอธบิดี
กรมทำงหลวงชนบทจงึออกประกำศไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบทฉบบันี้ใหม้ผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่
๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๒  ประกำศของผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบทฉบบันี้ไม่ใชบ้งัคบับนสะพำน
หรอืถนนทีต่ดิตัง้ป้ำยบงัคบั “จ ำกดัน ้ำหนกั” ก ำหนดไวโ้ดยเฉพำะเป็นอย่ำงอื่น 

 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกบรรดำ กฎ ประกำศ และค ำสัง่อื่นในส่วนที่ก ำหนดไว้แล้ว 
ในประกำศฉบบันี้ หรอืซึง่ขดัหรอืแยง้กบัประกำศฉบบันี้และใหใ้ชป้ระกำศฉบบันี้แทน 

 

ขอ้ ๔  ห้ำมใช้ยำนพำหนะที่มนี ้ำหนัก น ้ำหนักบรรทุกหรอืน ้ำหนักลงเพลำ
เกินกว่ำที่ได้ก ำหนดหรือโดยที่ยำนพำหนะนัน้อำจท ำให้ทำงหลวงเสยีหำย เดินบน
ทำงหลวงชนบทในเขตควำมรบัผดิชอบของกรมทำงหลวงชนบทตำมขอ้ก ำหนดดงันี้ 

 

หมวด ๑ 

   
 

ขอ้ก ำหนดน ้ำหนัก น ้ำหนักบรรทุก หรอืน ้ำหนักลงเพลำของยำนพำหนะที่ใช้
เดนิบนทำงหลวงชนบทในเขตควำมรบัผดิชอบของกรมทำงหลวงชนบท 

 

                                                                                 
๕๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๒/ตอนพเิศษ ๑๕๑ ง/หน้ำ ๙/๒๙ ธนัวำคม ๒๕๔๘ 
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 ๙๕ 

สว่นที ่๑ ยำนพำหนะชนิดรถเดีย่ว (SINGLE UNIT) 
 

ขอ้ ๕  ยำนพำหนะที่ม ี๒ เพลำ ๔ ลอ้ ยำง ๔ เสน้ ชนิดเพลำทำ้ย (เพลำที ่๒) 
ใชย้ำงเดีย่ว ตอ้งมนี ้ำหนกัลงเพลำทำ้ย (เพลำที่ ๒) ไม่เกนิ ๗,๐๐๐ กโิลกรมั หรอืน ้ำหนัก
ยำนพำหนะรวมน ้ำหนกับรรทุกไม่เกนิ ๙,๕๐๐ กโิลกรมั 

 

ขอ้ ๖  ยำนพำหนะที่ม ี๒ เพลำ ๔ ลอ้ ยำง ๖ เสน้ ชนิดเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒) 
ใชย้ำงคู่ 

(๑) ยำนพำหนะประเภททีใ่ชส้ ำหรบัขนส่งผูโ้ดยสำร ตอ้งมนี ้ำหนกัลงเพลำทำ้ย 
(เพลำที ่๒) ไม่เกนิ ๑๑,๐๐๐ กโิลกรมั 

(๒) ยำนพำหนะชนิดอื่น ๆ ต้องมีน ้ำหนักลงเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒) ไม่เกิน 
๑๑,๐๐๐ กโิลกรมั หรอืน ้ำหนกัยำนพำหนะรวมน ้ำหนกับรรทุกไม่เกนิ ๑๕,๐๐๐ กโิลกรมั 

 

ขอ้ ๗  ยำนพำหนะที่ม ี๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๖ เสน้ ชนิดเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒ 
และเพลำที ่๓) เป็นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใชย้ำงเดีย่ว 

(๑) ยำนพำหนะประเภททีใ่ชส้ ำหรบัขนส่งผูโ้ดยสำร ต้องมนี ้ำหนักลงเพลำคู่ทำ้ย 
(เพลำที ่๒ และเพลำที ่๓) ไม่เกนิ ๑๓,๐๐๐ กโิลกรมั 

(๒) ยำนพำหนะชนิดอื่น ๆ ต้องมนี ้ำหนักลงเพลำคู่ท ้ำย (เพลำที่ ๒ และ
เพลำที่ ๓) ไม่เกนิ ๑๓,๐๐๐ กโิลกรมั หรอืน ้ำหนกัยำนพำหนะรวมน ้ำหนกับรรทุกไม่เกนิ 
๑๘,๐๐๐ กโิลกรมั 

 

ขอ้ ๘  ยำนพำหนะที่ม ี๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๘ เสน้ ชนิดเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒ 
และเพลำที ่๓) เป็นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) เพลำคู่ทำ้ยเพลำใดเพลำหนึ่งใชย้ำงเดีย่ว
อกีเพลำหนึ่งใชย้ำงคู่ 

(๑) ยำนพำหนะประเภททีใ่ชส้ ำหรบัขนส่งผู้โดยสำร ต้องมนี ้ำหนักลงเพลำคู่ทำ้ย
ไม่เกนิ ๑๖,๕๐๐ กโิลกรมั 

(๒) ยำนพำหนะชนิดอื่น ๆ ต้องมนี ้ำหนักลงเพลำคู่ท้ำยไม่เกนิ ๑๖,๕๐๐ กโิลกรมั 
หรอืน ้ำหนกัยำนพำหนะรวมน ้ำหนกับรรทุกไม่เกนิ ๒๑,๕๐๐ กโิลกรมั 

 

ขอ้ ๙  ยำนพำหนะทีม่ ี๓ เพลำ ๖ ลอ้ ยำง ๑๐ เสน้ ชนิดเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒ 
และเพลำที่ ๓) เป็นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ ต้องมีน ้ำหนักลงเพลำคู่ท้ำยไม่เกิน 
๒๐,๐๐๐ กโิลกรมั หรอืน ้ำหนกัยำนพำหนะรวมน ้ำหนกับรรทุกไม่เกนิ ๒๕,๐๐๐ กโิลกรมั 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๙๖ 

ขอ้ ๑๐  ยำนพำหนะทีม่ ี๓ เพลำ ๖ ลอ้ ยำง ๘ เสน้ ชนิดเพลำหน้ำ (เพลำที่ ๑ 
และเพลำที ่๒) เป็นเพลำเลีย้วใชย้ำงเดีย่ว และเพลำทำ้ย (เพลำที ่๓) ใชย้ำงคู่ 

(๑) ยำนพำหนะประเภททีใ่ชส้ ำหรบัขนส่งผูโ้ดยสำร ตอ้งมนี ้ำหนกัลงเพลำทำ้ย 
(เพลำที ่๓) ไม่เกนิ ๑๑,๐๐๐ กโิลกรมั 

(๒) ยำนพำหนะชนิดอื่น ๆ ต้องมีน ้ำหนักลงเพลำท้ำย (เพลำที่ ๓) ไม่เกิน 
๑๑,๐๐๐ กโิลกรมั หรอืน ้ำหนกัยำนพำหนะรวมน ้ำหนกับรรทุกไม่เกนิ ๒๑,๐๐๐ กโิลกรมั 

 

ขอ้ ๑๑  ยำนพำหนะทีม่ ี๔ เพลำ ๘ ลอ้ ยำง ๘ เสน้ ชนิดเพลำหน้ำ (เพลำที ่๑ 
และเพลำที่ ๒) เป็นเพลำเลี้ยว และเพลำท้ำย (เพลำที่ ๓ และเพลำที่ ๔) เป็นเพลำคู่ 
(TANDEM AXLE) ใช้ยำงเดี่ยว ต้องมีน ้ำหนักลงเพลำคู่ท้ำยไม่เกนิ ๑๓,๐๐๐ กิโลกรมั 
หรอืน ้ำหนกัยำนพำหนะรวมน ้ำหนกับรรทุกไม่เกนิ ๒๓,๐๐๐ กโิลกรมั 

 

ขอ้ ๑๒  ยำนพำหนะทีม่ ี๔ เพลำ ๘ ลอ้ ยำง ๑๒ เสน้ ชนิดเพลำหน้ำ (เพลำที ่๑ 
และเพลำที่ ๒) เป็นเพลำเลี้ยวใช้ยำงเดี่ยว และเพลำท้ำย (เพลำที่ ๓ และเพลำที่ ๔)  
เป็นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใชย้ำงคู่ ตอ้งมนี ้ำหนกัลงเพลำคู่ทำ้ยไม่เกนิ ๒๐,๐๐๐ กโิลกรมั 
หรอืน ้ำหนกัยำนพำหนะรวมน ้ำหนกับรรทุกไม่เกนิ ๓๐,๐๐๐ กโิลกรมั 

 

สว่นที ่๒ ยำนพำหนะชนิดรถลำกจงูและรถกึง่พ่วง (SEMI - TRAILER) 
 

ขอ้ ๑๓  ตัวรถลำกจูงเมื่อประกอบกบัตัวรถกึ่งพ่วง (SEMI - TRAILER) แล้ว
ตอ้งมนี ้ำหนักลงเพลำหรอืน ้ำหนักยำนพำหนะรวมน ้ำหนักบรรทุกไม่เกนิกว่ำทีก่ ำหนดไว ้
ส ำหรบัยำนพำหนะแต่ละประเภทในขอ้ ๕ ขอ้ ๖ ขอ้ ๗ ขอ้ ๘ ขอ้ ๙ ขอ้ ๑๐ ขอ้ ๑๑ และ
ขอ้ ๑๒ 

ตวัรถกึง่พ่วงตอ้งมนี ้ำหนกัลงเพลำดงันี้ 
(๑) ชนิดเพลำเดีย่วใชย้ำงเดีย่ว น ้ำหนกัลงเพลำไม่เกนิ ๗,๐๐๐ กโิลกรมั 

(๒) ชนิดเพลำเดีย่วใชย้ำงคู่ น ้ำหนกัลงเพลำไม่เกนิ ๑๑,๐๐๐ กโิลกรมั 

(๓) ชนิดเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงเดี่ยว น ้ำหนักลงเพลำรวมไม่เกิน 
๑๓,๐๐๐ กโิลกรมั 

(๔) ชนิดเพลำคู่  (TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่  น ้ ำหนักลงเพลำรวมไม่เกิน 
๒๐,๐๐๐ กโิลกรมั 

(๕) ชนิดสำมเพลำ (TRIDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ น ้ ำหนักลงเพลำรวมไม่เกิน 
๒๕,๕๐๐ กโิลกรมั และระยะห่ำงระหว่ำงสลกัพ่วง (KING PIN) กบัศูนยก์ลำงของเพลำที ่๑ 
ของตวัรถกึง่พ่วงตอ้งไม่น้อยกว่ำ ๘ เมตร 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๙๗ 

ข้อ ๑๓/๑๕๑  ยำนพำหนะชนิดรถลำกจูงและรถกึ่งพ่วง (SEMI - TRAILER) 
ประเภทตวัรถลำกจูงม ี๓ เพลำ ๖ ลอ้ ยำง ๑๐ เสน้ ชนิดเพลำทำ้ย (เพลำที ่๒ และ
เพลำที ่๓) เป็นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใชย้ำงคู่ และตวัรถกึ่งพ่วงเป็นชนิดสำมเพลำ 
(TRIDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ที่จดทะเบียนรถตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก
ก่อนวันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๕๓ ให้ได้รบักำรยกเว้นกำรใช้บังคับข้อก ำหนดระยะห่ำง
ระหว่ำงสลกัพ่วง (KING PIN) กบัศูนยก์ลำงของเพลำที ่๑ ของตวัรถกึง่พ่วง ต้องไม่น้อยกว่ำ 
๘ เมตร ตำมประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรื่อง หำ้มใชย้ำนพำหนะทีม่นี ้ำหนัก 
น ้ำหนักบรรทุก หรอืน ้ำหนักลงเพลำเกนิกว่ำที่ได้ก ำหนด หรอืโดยที่ยำนพำหนะนัน้
อำจท ำให้ทำงหลวงเสยีหำยเดินบนทำงหลวงชนบท ในเขตควำมรบัผิดชอบของ
กรมทำงหลวงชนบท หมวด ๑ ข้อ ๑๓ (๕) ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๒ 
ตอนพเิศษ ๑๕๑ ง หน้ำ ๙ วนัที ่๒๙ ธนัวำคม ๒๕๔๘ 

ควำมในขอ้นี้ให้ใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที่ ๑ มกรำคม ๒๕๕๓ ถึงวนัที่ ๓๑ สงิหำคม 
๒๕๕๘๕๒ 

 

ข้อ ๑๓/๒๕๓  ยำนพำหนะชนิดรถลำกจูงและรถกึ่งพ่วง (SEMI - TRAILER) 
ประเภทตวัรถลำกจูงม ี๓ เพลำ ๖ ลอ้ ยำง ๑๐ เสน้ ชนิดเพลำทำ้ย (เพลำที ่๒ และ
เพลำที ่๓) เป็นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่และตวัรถกึ่งพ่วงเป็นชนิดสำมเพลำ 
(TRIDEM AXLE) ใชย้ำงคู่ทีไ่ดจ้ดทะเบยีนรถตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรขนสง่ทำงบกตัง้แต่
วนัที ่๑ มกรำคม ๒๕๕๓ เป็นตน้ไป ตวัรถลำกจงูและรถกึง่พ่วงตอ้งมนี ้ำหนกัยำนพำหนะ
รวมน ้ำหนกับรรทุกไม่เกนิ ๕๐,๕๐๐ กโิลกรมั 

ควำมในขอ้น้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๑ มกรำคม ๒๕๕๓ เป็นตน้ไป 

 

                                                                                 
๕๑ ขอ้ ๑๓/๑ เพิม่โดยประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรือ่ง หำ้มใชย้ำนพำหนะทีม่นี ้ำหนัก 

น ้ำหนกับรรทุก หรอืน ้ำหนกัลงเพลำเกนิกว่ำทีไ่ดก้ ำหนด หรอืโดยทีย่ำนพำหนะนัน้อำจท ำใหท้ำงหลวงเสยีหำย
เดนิบนทำงหลวงชนบทในเขตควำมรบัผดิชอบของกรมทำงหลวงชนบท (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๕๒ ข้อ ๑๓/๑ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรื่อง ห้ำมใช้
ยำนพำหนะที่มนี ้ำหนัก น ้ำหนักบรรทุก หรอืน ้ำหนักลงเพลำเกนิกว่ำที่ไดก้ ำหนด หรอืโดยทีย่ำนพำหนะนัน้
อำจท ำให้ทำงหลวงเสยีหำยเดนิบนทำงหลวงชนบทในเขตควำมรบัผดิชอบของกรมทำงหลวงชนบท 
(ฉบบัที ่๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๕๓ ขอ้ ๑๓/๒ เพิม่โดยประกำศผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรื่อง หำ้มใชย้ำนพำหนะทีม่นี ้ำหนัก 
น ้ำหนกับรรทุก หรอืน ้ำหนกัลงเพลำเกนิกว่ำทีไ่ดก้ ำหนด หรอืโดยทีย่ำนพำหนะนัน้อำจท ำใหท้ำงหลวงเสยีหำย
เดนิบนทำงหลวงชนบทในเขตควำมรบัผดิชอบของกรมทำงหลวงชนบท (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๙๘ 

ข้อ ๑๓/๓๕๔  ยำนพำหนะชนิดรถลำกจูงและรถกึ่งพ่วง (SEMI - TRAILER) 
ประเภทตวัรถลำกจูงม ี๓ เพลำ ๖ ลอ้ ยำง ๑๐ เสน้ ชนิดเพลำทำ้ย (เพลำที ่๒ และ
เพลำที ่๓) เป็นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใชย้ำงคู่ และตวัรถกึง่พ่วงเป็นชนิดสำมเพลำ 
(TRIDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ที่จดทะเบียนรถตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก
ก่อนวันที่  ๑ มกรำคม ๒๕๕๓ และมีระยะห่ำงระหว่ำงสลักพ่วง (KING PIN) กับ
ศูนย์กลำงของเพลำที่ ๑ ของตวัรถกึ่งพ่วง ต ่ำกว่ำ ๘ เมตร ตวัรถลำกจูงและรถกึ่งพ่วง 
ตอ้งมนี ้ำหนกัยำนพำหนะรวมน ้ำหนกับรรทุกดงันี้ 

(๑) ตวัรถลำกจูง และตวัรถกึ่งพ่วงที่มรีะยะห่ำงระหว่ำงสลกัพ่วง (KING PIN) 
ตัง้แต่ ๗ เมตร ขึน้ไปแต่ไม่ถึง ๘ เมตร ต้องมนี ้ำหนักยำนพำหนะรวมน ้ำหนักบรรทุก
ไม่เกนิ ๔๙,๐๐๐ กโิลกรมั 

(๒) ตวัรถลำกจูง และตวัรถกึง่พ่วงทีม่รีะยะห่ำงระหว่ำงสลกัพ่วง (KING PIN) 
ตัง้แต่ ๖ เมตร ขึน้ไปแต่ไม่ถึง ๗ เมตร ต้องมนี ้ำหนักยำนพำหนะรวมน ้ำหนักบรรทุก
ไม่เกนิ ๔๗,๐๐๐ กโิลกรมั 

(๓) ตวัรถลำกจูง และตวัรถกึ่งพ่วงทีม่รีะยะห่ำงระหว่ำงสลกัพ่วง (KING PIN) 
ตัง้แต่ ๔.๕ เมตร ขึน้ไปแต่ไม่ถึง ๖ เมตร ต้องมนี ้ำหนักยำนพำหนะรวมน ้ำหนักบรรทุก
ไม่เกนิ ๔๕,๐๐๐ กโิลกรมั 

ควำมในขอ้น้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๑ กนัยำยน ๒๕๕๘ เป็นตน้ไป๕๕ 

 

ข้อ ๑๓/๔๕๖  ยำนพำหนะชนิดรถลำกจูงและรถกึ่งพ่วง (SEMI - TRAILER) 
ประเภทตวัรถลำกจูงม ี๔ เพลำ ๘ ลอ้ ยำง ๑๒ เสน้ ชนิดเพลำหน้ำ (เพลำที ่๑ และเพลำที ่๒) 
เป็นเพลำเลี้ยวใช้ยำงเดี่ยว และเพลำท้ำย (เพลำที่ ๓ และเพลำที่ ๔) เป็นเพลำคู่ 
(TANDEM AXLE) ใชย้ำงคู่ ตวัรถกึ่งพ่วงเป็นชนิดสำมเพลำ (TRIDEM AXLE) ใชย้ำงคู่ตวัรถ
ลำกจงูและรถกึง่พ่วงตอ้งมนี ้ำหนกัยำนพำหนะรวมน ้ำหนักบรรทุกไม่เกนิ ๕๐,๕๐๐ กโิลกรมั 

ควำมในขอ้น้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๑ มกรำคม ๒๕๕๓ เป็นตน้ไป 

                                                                                 
๕๔ ขอ้ ๑๓/๓ เพิม่โดยประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรื่อง ห้ำมใชย้ำนพำหนะทีม่นี ้ำหนัก 

น ้ำหนกับรรทุก หรอืน ้ำหนกัลงเพลำเกนิกว่ำทีไ่ดก้ ำหนด หรอืโดยทีย่ำนพำหนะนัน้อำจท ำใหท้ำงหลวงเสยีหำย
เดนิบนทำงหลวงชนบทในเขตควำมรบัผดิชอบของกรมทำงหลวงชนบท (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๕๕ ข้อ ๑๓/๓ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรื่อง ห้ำมใช้
ยำนพำหนะที่มนี ้ำหนัก น ้ำหนักบรรทุก หรอืน ้ำหนักลงเพลำเกนิกว่ำที่ไดก้ ำหนด หรอืโดยทีย่ำนพำหนะนัน้
อำจท ำให้ทำงหลวงเสยีหำยเดนิบนทำงหลวงชนบทในเขตควำมรบัผดิชอบของกรมทำงหลวงชนบท 
(ฉบบัที ่๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๕๖ ขอ้ ๑๓/๔ เพิม่โดยประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรื่อง ห้ำมใชย้ำนพำหนะทีม่นี ้ำหนัก 
น ้ำหนกับรรทุก หรอืน ้ำหนกัลงเพลำเกนิกว่ำทีไ่ดก้ ำหนด หรอืโดยทีย่ำนพำหนะนัน้อำจท ำใหท้ำงหลวงเสยีหำย
เดนิบนทำงหลวงชนบทในเขตควำมรบัผดิชอบของกรมทำงหลวงชนบท (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๙๙ 

สว่นที ่๓ ยำนพำหนะชนิดรถลำกจงูและรถพ่วง (FULL TRAILER) 
 

ขอ้ ๑๔  ตวัรถลำกจงูต้องมนี ้ำหนักลงเพลำหรอืน ้ำหนกัยำนพำหนะรวมน ้ำหนัก
บรรทุกไม่เกนิกว่ำทีก่ ำหนดไว ้ส ำหรบัยำนพำหนะแต่ละประเภทในขอ้ ๕ ขอ้ ๖ ขอ้ ๗ ขอ้ ๘ 
ขอ้ ๙ ขอ้ ๑๐ ขอ้ ๑๑ และขอ้ ๑๒ 

ตวัรถพ่วงตอ้งมนี ้ำหนกัลงเพลำดงันี้ 
(๑) ชนิดเพลำหน้ำและเพลำทำ้ยเป็นเพลำเดีย่วใชย้ำงเดีย่ว น ้ำหนักลงเพลำ

ไม่เกนิเพลำละ ๗,๐๐๐ กโิลกรมั 

(๒) ชนิดเพลำหน้ำและเพลำทำ้ยเป็นเพลำเดีย่วใชย้ำงคู่ น ้ำหนกัลงเพลำไม่เกนิ
เพลำละ ๑๑,๐๐๐ กิโลกรมั และระยะห่ำงระหว่ำงศูนย์กลำงเพลำหน้ำกบัศูนย์กลำง
เพลำหลงัตอ้งไม่น้อยกว่ำ ๔.๓๐ เมตร 

ตัวรถลำกจูงและตัวรถพ่วงตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง (๒) ต้องมีน ้ำหนัก
ยำนพำหนะรวมน ้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๕๐,๕๐๐ กิโลกรมั  ทัง้นี้ นับตัง้แต่วนัถัดจำก 
วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป๕๗ 

 

ขอ้ ๑๔/๑๕๘  ยำนพำหนะชนิดรถลำกจูงและรถพ่วง (FULL TRAILER) ประเภท
ตัวรถลำกจูงมี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๑๐ เส้น ชนิดเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒ และเพลำที่ ๓)  
เป็นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ และตัวรถพ่วงมี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๑๒ เส้น 
ชนิดเพลำหน้ำใช้ยำงคู่ เพลำท้ำย (เพลำที่ ๒ และเพลำที่ ๓) เป็นเพลำคู่ (TANDEM 
AXLE) ใช้ยำงคู่ ตัวรถลำกจูงต้องมีน ้ ำหนักลงเพลำคู่ท้ำยไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม  
หรอืมนี ้ำหนักยำนพำหนะรวมน ้ำหนักบรรทุกไม่เกนิ ๒๕,๐๐๐ กโิลกรมั ตวัรถพ่วงตอ้งมี
น ้ ำหนักลงเพลำหน้ำไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัม หรือมีน ้ ำหนักลงเพลำคู่ท้ำยไม่เกิน 
๑๘,๐๐๐ กโิลกรมั ตัวรถพ่วงเมื่อน ำมำต่อพ่วงกบัตัวรถลำกจูงต้องมรีะยะห่ำงระหว่ำง
กึง่กลำงเพลำคู่ทำ้ยของรถลำกจงูถงึกึง่กลำงเพลำคู่ทำ้ยของรถพ่วงไม่น้อยกว่ำ ๙.๗๕ เมตร 

                                                                                 
๕๗ ขอ้ ๑๔ วรรคสำม เพิม่โดยประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรื่อง หำ้มใชย้ำนพำหนะ

ทีม่นี ้ำหนัก น ้ำหนักบรรทุก หรอืน ้ำหนักลงเพลำเกนิกว่ำทีไ่ด้ก ำหนด หรอืโดยทีย่ำนพำหนะนัน้อำจท ำให้
ทำงหลวงเสยีหำยเดนิบนทำงหลวงชนบทในเขตควำมรบัผดิชอบของกรมทำงหลวงชนบท (ฉบบัที ่๗) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๕๘ ขอ้ ๑๔/๑ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรือ่ง หำ้มใชย้ำนพำหนะ
ทีม่นี ้ำหนัก น ้ำหนกับรรทุก หรอืน ้ำหนักลงเพลำเกนิกว่ำทีไ่ดก้ ำหนด หรอืโดยทีย่ำนพำหนะนัน้อำจท ำให้
ทำงหลวงเสยีหำยเดนิบนทำงหลวงชนบทในเขตควำมรบัผดิชอบของกรมทำงหลวงชนบท (ฉบบัที ่๖) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๐๐ 

ควำมในวรรคหนึ่งให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่ ๑ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ถึงวนัที ่
๓๐ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๗ และตัง้แต่วนัที่ ๑ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
ตัวรถลำกจูงและตวัรถพ่วงตำมวรรคหนึ่ง ต้องมนี ้ำหนักยำนพำหนะรวมน ้ำหนักบรรทุก
ไม่เกนิ ๕๐,๕๐๐ กโิลกรมั 

 

ข้อ ๑๔/๒๕๙  ยำนพำหนะชนิดรถลำกจูงและรถพ่ วง (FULL TRAILER)  
ประเภทตวัรถลำกจูงม ี๔ เพลำ ๘ ลอ้ ยำง ๑๒ เสน้ ชนิดเพลำหน้ำ (เพลำที ่๑ และเพลำที ่๒)  
เป็นเพลำเลี้ยวใช้ยำงเดี่ยว และเพลำท้ำย (เพลำที่ ๓ และเพลำที่ ๔) เป็นเพลำคู่ 
(TANDEM AXLE) ใชย้ำงคู่ และตวัรถพ่วงม ี๓ เพลำ ๖ ลอ้ ยำง ๑๒ เสน้ ชนิดเพลำหน้ำ
ใช้ยำงคู่ เพลำท้ำย (เพลำที่ ๒ และเพลำที่ ๓) เป็นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ 
ตัวรถลำกจูงต้องมีน ้ ำหนักลงเพลำคู่ท้ำยไม่เกิน ๒๐ ,๐๐๐ กิโลกรัม หรือมีน ้ ำหนัก
ยำนพำหนะรวมน ้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ กิโลกรมั ตัวรถพ่วงต้องมีน ้ำหนัก
ลงเพลำหน้ำไม่เกนิ ๑๐,๐๐๐ กโิลกรมั หรอืมนี ้ำหนักลงเพลำคู่ท้ำยไม่เกนิ ๑๘,๐๐๐ กโิลกรมั 
ตวัรถพ่วงเมื่อน ำมำต่อพ่วงกบัตวัรถลำกจูงต้องมรีะยะห่ำงระหว่ำงกึง่กลำงเพลำคู่ทำ้ย
ของรถลำกจงูถงึกึง่กลำงเพลำคู่ทำ้ยของรถพ่วงไม่น้อยกว่ำ ๙.๗๕ เมตร 

ควำมในวรรคหนึ่งใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 
ถงึวนัที ่๓๐ มถุินำยน พ.ศ. ๒๕๕๗ และตัง้แต่วนัที ่๑ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
ตวัรถลำกจูงและตวัรถพ่วงตำมวรรคหนึ่งต้องมนี ้ำหนักยำนพำหนะรวมน ้ำหนักบรรทุก
ไม่เกนิ ๕๐,๕๐๐ กโิลกรมั 

ให้ตวัรถลำกจูงและตวัรถพ่วงตำมวรรคหนึ่ง เมื่อเดนิบนสะพำนต้องเว้นระยะห่ำง
จำกรถพ่วง (FULL TRAILER) ทีเ่ดนิรถอยู่ขำ้งหน้ำไม่น้อยกว่ำ ๒๐๐ เมตร  ทัง้นี้ ใหใ้ชบ้งัคบั
ตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ ถงึวนัที ่๓๐ มถุินำยน พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

ขอ้ ๑๔/๓๖๐  (ยกเลกิ) 
 

                                                                                 
๕๙ ขอ้ ๑๔/๒ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรื่อง หำ้มใช้ยำนพำหนะ

ทีม่นี ้ำหนกั น ้ำหนกับรรทุกหรอืน ้ำหนกัลงเพลำเกนิกว่ำทีไ่ดก้ ำหนด หรอืโดยทีย่ำนพำหนะนัน้อำจท ำให้
ทำงหลวงเสยีหำยเดนิบนทำงหลวงชนบทในเขตควำมรบัผดิชอบของกรมทำงหลวงชนบท (ฉบบัที ่๖) 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๖๐ ขอ้ ๑๔/๓ ยกเลกิโดยประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรือ่ง หำ้มใชย้ำนพำหนะทีม่นี ้ำหนัก 
น ้ำหนักบรรทุกหรอืน ้ำหนกัลงเพลำเกนิกว่ำทีไ่ดก้ ำหนด หรอืโดยทีย่ำนพำหนะนัน้อำจท ำใหท้ำงหลวงเสยีหำย
เดนิบนทำงหลวงชนบทในเขตควำมรบัผดิชอบของกรมทำงหลวงชนบท (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๐๑ 

ขอ้ ๑๕  ยำนพำหนะชนิดรถลำกจงูและรถพ่วง (FULL TRAILER) ตอ้งประกอบดว้ย
รถลำกจงู ๑ คนั และตวัรถพ่วง ๑ คนัเท่ำนัน้ จะพ่วงยำนพำหนะอื่นใดอกีไม่ได ้

 

หมวด ๒ 

ขอ้ก ำหนดอื่น 

   
 

ข ้อ ๑๖  ห้ำมมิให้ยำนพำหนะดังต่อไปนี้ เดินบนทำงหลวงชนบทในเขต 
ควำมรบัผดิชอบของกรมทำงหลวงชนบท 

(๑) ยำนพำหนะที่มีลักษณะของเพลำ หรือล้อ หรือยำง แตกต่ำงจำกที่ได้
ก ำหนดไวใ้นหมวด ๑ 

(๒) ยำนพำหนะทีข่นสง่สิง่ของจ ำนวนหนึ่งหน่วยต่อเทีย่วซึง่โดยสภำพของสิง่นัน้
ไม่อำจแยกจำกกนัได้เว้นแต่จะท ำลำยหรอืท ำให้เปลี่ยนแปลงรูปทรงหรอืสภำพ เช่น 
เครื่องจกัรหนัก ชิ้นส่วนโครงสร้ำงคอนกรีต หม้อแปลงไฟฟ้ำขนำดใหญ่ โดยเป็น
กำรขนส่งเฉพำะกำลและยำนพำหนะนัน้มีน ้ ำหนักยำนพำหนะรวมน ้ ำหนักบรรทุก  
หรอืน ้ำหนกัลงเพลำเกนิกว่ำทีก่ ำหนดไวใ้นหมวด ๑ 

(๓) ยำนพำหนะที่ติดตัง้ เครื่องจกัร เครื่องกล และมีน ้ำหนักยำนพำหนะ
รวมน ้ำหนกับรรทุก หรอืน ้ำหนกัลงเพลำเกนิกว่ำทีก่ ำหนดไวใ้นหมวด ๑ 

(๔) ยำนพำหนะทีโ่ดยสภำพมลีกัษณะเป็นเครื่องจกัร เครื่องกล เช่น รถขุด รถตกั 
และมนี ้ำหนกัยำนพำหนะรวมน ้ำหนกับรรทุก หรอืน ้ำหนักลงเพลำเกนิกว่ำทีก่ ำหนดไวใ้น
หมวด ๑ 

(๕) ยำนพำหนะชนิดรถลำกจูงและรถกึง่พ่วงทีป่ระกอบดว้ยรถกึง่พ่วงมำกกว่ำ 
๑ คนัขึน้ไป 

ทัง้นี้ เว ้นแต่จะได้ร ับอนุญำตจำกผู ้อ ำนวยกำรทำงหลวงชนบทในเขต
ควำมรบัผดิชอบของกรมทำงหลวงชนบท ในกำรอนุญำตผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท
ในเขตควำมรบัผดิชอบของกรมทำงหลวงชนบท มอี ำนำจก ำหนดเงื่อนไขและมำตรกำร
ทีจ่ ำเป็นเพื่อรกัษำทำงหลวง 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๒๘ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

สรุชยั  ธำรสทิธิพ์งษ ์

อธบิดกีรมทำงหลวงชนบท 

ในฐำนะผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท 

ในเขตควำมรบัผดิชอบของกรมทำงหลวงชนบท 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๐๒ 

ประกำศผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะที่มีน ้ำหนัก น ้ำหนัก
บรรทุก หรอืน ้ำหนักลงเพลำเกนิกว่ำทีไ่ดก้ ำหนด หรอืโดยทีย่ำนพำหนะนัน้อำจท ำให้
ทำงหลวงเสยีหำยเดินบนทำงหลวงชนบทในเขตควำมรบัผิดชอบของกรมทำงหลวง
ชนบท (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒๖๑ 

 

ประกำศผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะที่มีน ้ำหนัก น ้ำหนัก
บรรทุก หรอืน ้ำหนักลงเพลำเกนิกว่ำทีไ่ดก้ ำหนด หรอืโดยทีย่ำนพำหนะนัน้อำจท ำให้
ทำงหลวงเสยีหำยเดินบนทำงหลวงชนบทในเขตควำมรบัผิดชอบของกรมทำงหลวง
ชนบท (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๒๖๒ 

 

ประกำศผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะที่มีน ้ำหนัก น ้ำหนัก
บรรทุก หรอืน ้ำหนักลงเพลำเกนิกว่ำทีไ่ดก้ ำหนด หรอืโดยทีย่ำนพำหนะนัน้อำจท ำให้
ทำงหลวงเสยีหำยเดินบนทำงหลวงชนบทในเขตควำมรบัผิดชอบของกรมทำงหลวง
ชนบท (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๕๖๓ 

 

ประกำศผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะที่มีน ้ำหนัก น ้ำหนัก
บรรทุก หรอืน ้ำหนักลงเพลำเกนิกว่ำทีไ่ดก้ ำหนด หรอืโดยทีย่ำนพำหนะนัน้อำจท ำให้
ทำงหลวงเสยีหำยเดินบนทำงหลวงชนบทในเขตควำมรบัผิดชอบของกรมทำงหลวง
ชนบท (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๖๖๔ 

 

ประกำศผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะที่มีน ้ำหนัก น ้ำหนัก
บรรทุก หรอืน ้ำหนักลงเพลำเกนิกว่ำทีไ่ดก้ ำหนด หรอืโดยทีย่ำนพำหนะนัน้อำจท ำให้
ทำงหลวงเสยีหำยเดินบนทำงหลวงชนบทในเขตควำมรบัผิดชอบของกรมทำงหลวง
ชนบท (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๖๖๕ 

 

                                                                                 
๖๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๖/ตอนพเิศษ ๑๔๐ ง/หน้ำ ๘๕/๒๕ กนัยำยน ๒๕๕๒ 
๖๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๗/ตอนพเิศษ ๑๖ ง/หน้ำ ๗๕/๑ กุมภำพนัธ ์๒๕๕๓ 
๖๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๙/ตอนพเิศษ ๓๖ ง/หน้ำ ๓๓/๑๗ กุมภำพนัธ ์๒๕๕๕ 
๖๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๐/ตอนพเิศษ ๒๑ ง/หน้ำ ๖๐/๑๔ กุมภำพนัธ ์๒๕๕๖ 
๖๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๐/ตอนพเิศษ ๑๙๕ ง/หน้ำ ๓๖/๓๐ ธนัวำคม ๒๕๕๖ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๐๓ 

ประกำศผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะที่มีน ้ำหนัก น ้ำหนัก
บรรทุก หรอืน ้ำหนักลงเพลำเกินกว่ำที่ได้ก ำหนด หรอืโดยที่ยำนพำหนะนัน้อำจท ำให ้
ทำงหลวงเสยีหำยเดินบนทำงหลวงชนบทในเขตควำมรบัผิดชอบของกรมทำงหลวง
ชนบท (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๗๖๖ 

 

ประกำศผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะที่มีน ้ำหนัก น ้ำหนัก
บรรทุก หรอืน ้ำหนักลงเพลำเกินกว่ำที่ได้ก ำหนด หรอืโดยที่ยำนพำหนะนัน้อำจท ำให้ 
ทำงหลวงเสยีหำยเดินบนทำงหลวงชนบทในเขตควำมรบัผิดชอบของกรมทำงหลวง
ชนบท (ฉบบัที ่๘) พ.ศ. ๒๕๕๘๖๗ 

                                                                                 
๖๖ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๑/ตอนพเิศษ ๑๔๙ ง/หน้ำ ๑๔/๗ สงิหำคม ๒๕๕๗ 
๖๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๒/ตอนพเิศษ ๘๖ ง/หน้ำ ๑๔/๑๖ เมษำยน ๒๕๕๘ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๐๔ 

ประกำศกรมทำงหลวงชนบท 

เรื่อง มำตรฐำนและลกัษณะของทำงหลวงและงำนทำง 

รวมทัง้ก ำหนดเขตทำงหลวง ทีจ่อดรถ ระยะแนวตน้ไม ้

และเสำพำดสำยเกีย่วกบัทำงหลวงชนบท 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๖ แห่งพระรำชบญัญตัทิำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
อนัเป็นพระรำชบญัญัติที่มีบทบญัญัติบำงประกำรเกี่ยวกบักำรจ ำกดัสทิธแิละเสรภีำพ  
ของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกบัมำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๕ มำตรำ ๓๖ มำตรำ ๔๘ 
และมำตรำ ๔๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยบัญญัติให้กระท ำได้ตำม
บทบญัญตัแิห่งกฎหมำย ประกอบกบัมำตรำ ๖๐ แห่งพระรำชกฤษฎกีำแกไ้ขบทบญัญตัิ
ให้สอดคล้องกบักำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำร ให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญัติ
ปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ อธบิดกีรมทำงหลวงชนบท 
จงึออกประกำศไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ประกำศนี้เรยีกว่ำ “ประกำศกรมทำงหลวงชนบท เรื่อง มำตรฐำนและ
ลกัษณะของทำงหลวงและงำนทำง รวมทัง้ก ำหนดเขตทำงหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวต้นไม้ 
และเสำพำดสำยเกีย่วกบัทำงหลวงชนบท พ.ศ. ๒๕๔๙” 

 

ขอ้ ๒๖๘  ประกำศนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  บรรดำประกำศอื่นใดในส่วนทีไ่ดก้ ำหนดไวแ้ลว้ในประกำศนี้ หรอืซึง่ขดั
หรอืแยง้กบัประกำศน้ี ใหใ้ชป้ระกำศนี้แทน 

 

ขอ้ ๔  ใหผู้อ้ ำนวยกำรส ำนกัส ำรวจและออกแบบเป็นผูร้กัษำกำรตำมประกำศนี้ 
 

                                                                                 
๖๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๓/ตอนที ่๓๕ ง/หน้ำ ๒๑/๓๐ มนีำคม ๒๕๔๙ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๐๕ 

หมวด ๑ 

กำรแบ่งชัน้ทำงหลวง 

   
 

ขอ้ ๕  ทำงหลวงชนบทแบ่งออกเป็น ๔ ชัน้ คอื 

(๑) ทำงหลวงชนบทชัน้ที ่๑ 

(๒) ทำงหลวงชนบทชัน้ที ่๒ 

(๓) ทำงหลวงชนบทชัน้ที ่๓ 

(๔) ทำงหลวงชนบทชัน้ที ่๔ 

 

หมวด ๒ 

มำตรฐำนและลกัษณะของทำงหลวง งำนทำง 

และเขตทำงหลวง 

   
 

ขอ้ ๖  ทำงหลวงชนบทชัน้ที ่๑ ตอ้งประกอบดว้ย 

(๑) ลักษณะผิวจรำจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือรำดยำงแบบแอสฟัลต์
คอนกรตี หรอืเทยีบเท่ำ 

(๒) สำมำรถรบัน ้ำหนกัรถ และน ้ำหนกับรรทุกรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำ ๒๕ ตนั 

(๓) ช่องทำงจรำจรไม่น้อยกว่ำ ๔ ช่องทำง และแต่ละช่องทำงกวำ้งไม่น้อยกว่ำ 
๓.๒๕ เมตร 

(๔) ทำงเท้ำหรือไหล่ทำงทัง้สองข้ำง กว้ำงข้ำงละไม่น้อยกว่ำ ๑.๕๐ เมตร 
ในสว่นทีเ่ป็นไหล่ทำง ผวิไหล่ทำงเป็นคอนกรตีเสรมิเหลก็ หรอืรำดยำง 

(๕) เขตทำงหลวง (RIGHT OF WAY) ไม่น้อยกว่ำ ๒๐.๐๐ เมตร 

(๖) ควำมเรว็ทีใ่ชใ้นกำรออกแบบ (DESIGN SPEED) 
(ก) ทำงรำบไม่เกนิ ๙๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(ข) ทำงเนนิไม่เกนิ ๘๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(ค) ทำงเขำไม่เกนิ ๗๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(๗) กำรยกระดบัของถนนบนทำงโคง้ (SUPER ELEVATION) ไม่เกนิรอ้ยละ ๑๐ 

(๘) ควำมลำดชนัของถนน (GRADIENT) 
(ก) ทำงรำบไม่เกนิรอ้ยละ ๔ 

(ข) ทำงเนินไม่เกนิรอ้ยละ ๖ 

(ค) ทำงเขำไม่เกนิรอ้ยละ ๘ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๐๖ 

(๙) ทำงแยกหวัมุมถนนซึง่เกดิจำกกำรเชื่อมหรอืตดักนัของถนน ใหข้อบผวิจรำจร
ดำ้นในมรีศัมคีวำมโคง้ไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร 

(๑๐) ช่องลอดของถนน ตอ้งมรีะยะลอดในแนวดิง่ไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร 

 

ขอ้ ๗  ทำงหลวงชนบทชัน้ที ่๒ ตอ้งประกอบดว้ย 

(๑) ลักษณะผิวจรำจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือรำดยำงแบบแอสฟัลต์
คอนกรตี หรอืเทยีบเท่ำ 

(๒) สำมำรถรบัน ้ำหนกัรถ และน ้ำหนกับรรทุกรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำ ๒๕ ตนั 

(๓) ควำมกวำ้งผวิจรำจรไม่น้อยกว่ำ ๗.๐๐ เมตร 

(๔) ทำงเท้ำหรือไหล่ทำงทัง้สองข้ำง กว้ำงข้ำงละไม่น้อยกว่ำ ๑.๕๐ เมตร 
ในสว่นทีเ่ป็นไหล่ทำง ผวิไหล่ทำงเป็นคอนกรตีเสรมิเหลก็ หรอืรำดยำง 

(๕) เขตทำงหลวง (RIGHT OF WAY) ไม่น้อยกว่ำ ๒๐.๐๐ เมตร 

(๖) ควำมเรว็ทีใ่ชใ้นกำรออกแบบ (DESIGN SPEED) 
(ก) ทำงรำบไม่เกนิ ๙๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(ข) ทำงเนินไม่เกนิ ๘๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(ค) ทำงเขำไม่เกนิ ๗๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(๗) กำรยกระดบัของถนนบนทำงโคง้ (SUPER ELEVATION) ไม่เกนิรอ้ยละ ๑๐ 

(๘) ควำมลำดชนัของถนน (GRADIENT) 
(ก) ทำงรำบไม่เกนิรอ้ยละ ๔ 

(ข) ทำงเนินไม่เกนิรอ้ยละ ๖ 

(ค) ทำงเขำไม่เกนิรอ้ยละ ๘ 

(๙) ทำงแยกหวัมุมถนนซึง่เกดิจำกกำรเชื่อมหรอืตดักนัของถนน ใหข้อบผวิจรำจร
ดำ้นในมรีศัมคีวำมโคง้ไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร 

(๑๐) ช่องลอดของถนน ตอ้งมรีะยะลอดในแนวดิง่ไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร 

 

ขอ้ ๘  ทำงหลวงชนบทชัน้ที ่๓ ตอ้งประกอบดว้ย 

(๑) ลกัษณะผวิจรำจรเป็นคอนกรตีเสรมิเหลก็ หรอืรำดยำง 

(๒) สำมำรถรบัน ้ำหนกัรถ และน ้ำหนกับรรทุกรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำ ๒๕ ตนั 

(๓) ควำมกวำ้งผวิจรำจรไม่น้อยกว่ำ ๖.๐๐ เมตร 

(๔) ทำงเท้ำหรือไหล่ทำงทัง้สองข้ำง กว้ำงข้ำงละไม่น้อยกว่ำ ๑.๕๐ เมตร 
ในสว่นทีเ่ป็นไหล่ทำง ผวิไหล่ทำงเป็นคอนกรตีเสรมิเหลก็ หรอืรำดยำง 

(๕) เขตทำงหลวง (RIGHT OF WAY) ไม่น้อยกว่ำ ๑๕.๐๐ เมตร 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๐๗ 

(๖) ควำมเรว็ทีใ่ชใ้นกำรออกแบบ (DESIGN SPEED) 
(ก) ทำงรำบไม่เกนิ ๙๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(ข) ทำงเนินไม่เกนิ ๘๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(ค) ทำงเขำไม่เกนิ ๗๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(๗) กำรยกระดบัของถนนบนทำงโคง้ (SUPER ELEVATION) ไม่เกนิรอ้ยละ ๑๐ 

(๘) ควำมลำดชนัของถนน (GRADIENT) 
(ก) ทำงรำบไม่เกนิรอ้ยละ ๔ 

(ข) ทำงเนินไม่เกนิรอ้ยละ ๘ 

(ค) ทำงเขำไม่เกนิรอ้ยละ ๑๒ 

(๙) ทำงแยกหวัมุมถนนซึง่เกดิจำกกำรเชื่อมหรอืตดักนัของถนน ใหข้อบผวิจรำจร
ดำ้นในมรีศัมคีวำมโคง้ไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร 

(๑๐) ช่องลอดของถนน ตอ้งมรีะยะลอดในแนวดิง่ไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร 

ถ้ำมคีวำมจ ำเป็นทีม่ำตรฐำนต้องต ่ำกว่ำทีก่ ำหนดไวต้ำม (๓) (๔) (๕) และ (๘) 
ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของอธบิดกีรมทำงหลวงชนบท 

 

ขอ้ ๙  ทำงหลวงชนบทชัน้ที ่๔ ตอ้งประกอบดว้ย 

(๑) ลกัษณะผวิจรำจรเป็นลกูรงั หรอืวสัดุอย่ำงอื่นทีด่กีว่ำ 

(๒) สำมำรถรบัน ้ำหนกัรถ และน ้ำหนกับรรทุกรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำ ๒๕ ตนั 

(๓) ควำมกว้ำงผวิจรำจรถ้ำเป็นผวิจรำจรลูกรงัไม่น้อยกว่ำ ๘.๐๐ เมตร และ
ถ้ำเป็นวสัดุอย่ำงอื่นทีด่กีว่ำลกูรงั เช่น รำดยำง หรอืคอนกรตี ไม่น้อยกว่ำ ๖.๐๐ เมตร 

(๔) เขตทำงหลวง (RIGHT OF WAY) ไม่น้อยกว่ำ ๑๕.๐๐ เมตร 

(๕) ควำมเรว็ทีใ่ชใ้นกำรออกแบบ (DESIGN SPEED) 
(ก) ทำงรำบไม่เกนิ ๙๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(ข) ทำงเนินไม่เกนิ ๘๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(ค) ทำงเขำไม่เกนิ ๗๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(๖) กำรยกระดบัของถนนบนทำงโคง้ (SUPER ELEVATION) ไม่เกนิรอ้ยละ ๑๐ 

(๗) ควำมลำดชนัของถนน (GRADIENT) 
(ก) ทำงรำบไม่เกนิรอ้ยละ ๔ 

(ข) ทำงเนินไม่เกนิรอ้ยละ ๘ 

(ค) ทำงเขำไม่เกนิรอ้ยละ ๑๒ 

(๘) ทำงแยกหวัมุมถนนซึง่เกดิจำกกำรเชื่อมหรอืตดักนัของถนน ใหข้อบผวิจรำจร
ดำ้นในมรีศัมคีวำมโคง้ไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๐๘ 

(๙) ช่องลอดของถนน ตอ้งมรีะยะลอดในแนวดิง่ไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร 

ถำ้มคีวำมจ ำเป็นทีม่ำตรฐำนต้องต ่ำกว่ำทีก่ ำหนดไวต้ำม (๓) (๔) (๕) และ (๗) 
ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของอธบิดกีรมทำงหลวงชนบท 

 

หมวด ๓ 

มำตรฐำนทีจ่อดรถ ระยะแนวตน้ไม ้

และเสำพำดสำย 

   
 

ขอ้ ๑๐  ทำงหลวงชนบท 

(๑) ทีจ่อดรถ ตอ้งเป็นทีซ่ึง่ทำงรำชกำรก ำหนดให ้หรอืทีซ่ึง่ไม่กดีขวำงทำงจรำจร
แต่ไม่ใช่ทำงโคง้บนสะพำน เชงิสะพำน ทำงแยก หรอืในทีค่บัขนั 

(๒) ระยะแนวตน้ไม ้ตอ้งห่ำงจำกขอบผวิจรำจรไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร 

(๓) เสำพำดสำย ตอ้งปักห่ำงจำกแนวเขตทำงหลวงเขำ้มำทำงดำ้นในไม่น้อยกว่ำ 
๐.๕๐ เมตร แต่ไม่เกนิ ๑.๕๐ เมตร หรอืทีซ่ึง่ทำงรำชกำรก ำหนดให ้และสำยต้องพำดสงู
จำกผวิดนิไม่น้อยกว่ำ ๓.๐๐ เมตร สว่นทีต่อ้งพำดสำยขำ้มถนนตอ้งสงูจำกผวิทำงไม่น้อยกว่ำ 
๕.๕๐ เมตร 

ถำ้มคีวำมจ ำเป็นทีม่ำตรฐำนต้องต ่ำกว่ำทีก่ ำหนดไวต้ำม (๒) ใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจ
ของอธบิดกีรมทำงหลวงชนบท 

 

บทเฉพำะกำล 

   
 

ข้อ ๑๑  ทำงหลวงชนบทที่ได้ออกแบบก่อสร้ำงไว้เดิม ก่อนปีงบประมำณ 
๒๕๔๙ ซึง่สำมำรถรบัน ้ำหนักรถและน ้ำหนักบรรทุกรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำ ๒๑ ตนั ใหถ้อืว่ำ
เป็นทำงหลวงชนบททีม่มีำตรฐำนตำมประกำศนี้ 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๒๔ กมุภำพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๔๙ 

สรุชยั  ธำรสทิธิพ์งษ ์

อธบิดกีรมทำงหลวงชนบท 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๐๙ 

ประกำศกรมทำงหลวงชนบท 

เรื่อง มำตรฐำนและลกัษณะของทำงหลวง รวมทัง้ก ำหนดเขตทำงหลวง 

ทีจ่อดรถ ระยะแนวตน้ไม ้และเสำพำดสำยเกีย่วกบัทำงหลวงทอ้งถิน่ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๖ แห่งพระรำชบญัญตัทิำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
แก้ไขเพิ่ม เติมโดยพระรำชบัญญัติทำงหลวง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ อันเป็น
พระรำชบญัญตัทิีม่บีทบญัญตับิำงประกำรเกีย่วกบักำรจ ำกดัสทิธแิละเสรภีำพของบุคคล 
ซึง่มำตรำ ๒๙ ประกอบกบัมำตรำ ๓๓ มำตรำ ๓๔ และมำตรำ ๔๑ ของรฐัธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจกัรไทย บญัญัติให้กระท ำได้โดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญัติแห่งกฎหมำย 
อธบิดกีรมทำงหลวงชนบทจงึออกประกำศไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ประกำศนี้เรยีกว่ำ “ประกำศกรมทำงหลวงชนบท เรื่อง มำตรฐำนและ
ลกัษณะของทำงหลวง รวมทัง้ก ำหนดเขตทำงหลวง ที ่จอดรถ ระยะแนวต้นไม้   
และเสำพำดสำยเกีย่วกบัทำงหลวงทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๕๐” 

 

ขอ้ ๒๖๙  ประกำศนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  บรรดำประกำศอื่นใดในส่วนทีไ่ดก้ ำหนดไวแ้ลว้ในประกำศนี้ หรอืซึง่ขดั 
หรอืแยง้กบัประกำศน้ี ใหใ้ชป้ระกำศนี้แทน 

 

ขอ้ ๔  ใหผู้อ้ ำนวยกำรส ำนักสง่เสรมิกำรพฒันำทำงหลวงทอ้งถิน่ เป็นผูร้กัษำกำร
ตำมประกำศนี้ 

 

ขอ้ ๕  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้มำตรฐำนและลกัษณะของทำงหลวง 
รวมทัง้ก ำหนดเขตทำงหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวต้นไม้ และเสำพำดสำย เกี่ยวกบั
ทำงหลวงท้องถิ่น ในกำรออกแบบ ก ำกับ ตรวจตรำ และอ ำนวยควำมปลอดภัย  
ตำมประกำศนี้ 

 

                                                                                 
๖๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๔/ตอนพเิศษ ๑๕๘ ง/หน้ำ ๑๑/๑๘ ตุลำคม ๒๕๕๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๑๐ 

หมวด ๑ 

กำรแบ่งชัน้ทำงหลวง 

   
 

ขอ้ ๖  ทำงหลวงทอ้งถิน่ในเขตเมอืงและในเขตชุมชน แบ่งออกเป็น ๕ ชัน้ คอื 

(๑) ทำงหลวงทอ้งถิน่ชัน้พเิศษ 

(๒) ทำงหลวงทอ้งถิน่ชัน้ที ่๑ 

(๓) ทำงหลวงทอ้งถิน่ชัน้ที ่๒ 

(๔) ทำงหลวงทอ้งถิน่ชัน้ที ่๓ 

(๕) ทำงหลวงทอ้งถิน่ชัน้ที ่๔ 

 

ขอ้ ๗  ทำงหลวงทอ้งถิน่นอกเขตเมอืงและนอกเขตชุมชน แบ่งออกเป็น ๗ ชัน้ คอื 

(๑) ทำงหลวงทอ้งถิน่ชัน้พเิศษ 

(๒) ทำงหลวงทอ้งถิน่ชัน้ที ่๑ 

(๓) ทำงหลวงทอ้งถิน่ชัน้ที ่๒ 

(๔) ทำงหลวงทอ้งถิน่ชัน้ที ่๓ 

(๕) ทำงหลวงทอ้งถิน่ชัน้ที ่๔ 

(๖) ทำงหลวงทอ้งถิน่ชัน้ที ่๕ 

(๗) ทำงหลวงทอ้งถิน่ชัน้ที ่๖ 

 

หมวด ๒ 

มำตรฐำนและลกัษณะของทำงหลวง 

รวมทัง้เขตทำงหลวงของทำงหลวงทอ้งถิน่ 

   
 

ขอ้ ๘  ทำงหลวงทอ้งถิน่ชัน้พเิศษ ในเขตเมอืงและในเขตชุมชน ตอ้งประกอบดว้ย 

(๑) ลกัษณะผวิจรำจรแนะน ำเป็นคอนกรตี หรอืแอสฟัลต์ 
(๒) สำมำรถรบัน ้ำหนักรถและน ้ำหนักลงเพลำของรถได้ไม่น้อยกว่ำน ้ำหนัก 

ตำมประกำศที่ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงท้องถิ่นก ำหนด ตำมมำตรำ ๖๑ แห่งพระรำชบญัญัต ิ
ทำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(๓) ช่องทำงจรำจรไม่น้อยกว่ำ ๓ ช่องทำงต่อทศิทำง และแต่ละช่องทำง
กว้ำงช่องทำงละไม่น้อยกว่ำ ๓.๒๕ เมตร 

(๔) ทำงเทำ้หรอืไหล่ทำงทัง้สองขำ้ง กวำ้งขำ้งละไม่น้อยกว่ำ ๒.๕๐ เมตร 

(๕) มทีำงระบำยน ้ำ 

(๖) เขตทำงหลวง (RIGHT OF WAY) ไม่น้อยกว่ำ ๔๕.๐๐ เมตร 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๑๑ 

(๗) ควำมเรว็ทีใ่ชใ้นกำรออกแบบ (DESIGN SPEED) 
(ก) ทำงรำบ ๙๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(ข) ทำงเนนิ ๘๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(ค) ทำงเขำ ๗๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(๘) กำรยกระดบัของถนนบนทำงโคง้ (SUPER ELEVATION) ไม่เกนิรอ้ยละ ๔ 

(๙) ควำมลำดชนัของถนน (GRADIENT) 
(ก) ทำงรำบไม่เกนิรอ้ยละ ๔ 

(ข) ทำงเนินไม่เกนิรอ้ยละ ๖ 

(ค) ทำงเขำไม่เกนิรอ้ยละ ๘ 

(๑๐) ทำงแยกหวัมุมถนนซึง่เกดิจำกกำรเชื่อมหรอืตดักนัของถนน ใหข้อบผวิจรำจร
ดำ้นในมรีศัมคีวำมโคง้ไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร 

(๑๑) ช่องลอดของถนน ตอ้งมรีะยะลอดในแนวดิง่ไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร 

 

ขอ้ ๙  ทำงหลวงทอ้งถิน่ชัน้ที ่๑ ในเขตเมอืงและในเขตชุมชน ตอ้งประกอบดว้ย 

(๑) ลกัษณะผวิจรำจรแนะน ำเป็นคอนกรตี หรอืแอสฟัลต ์

(๒) สำมำรถรบัน ้ำหนกัรถและน ้ำหนกัลงเพลำของรถไดไ้ม่น้อยกว่ำน ้ำหนกัตำม
ประกำศทีผู่อ้ ำนวยกำรทำงหลวงทอ้งถิน่ก ำหนด ตำมมำตรำ ๖๑ แห่งพระรำชบญัญตัิ
ทำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(๓) ช่องทำงจรำจรไม่น้อยกว่ำ ๒ ช่องทำงต่อทศิทำง และแต่ละช่องทำง
กว้ำงไม่น้อยกว่ำ ๓.๒๕ เมตร 

(๔) ทำงเทำ้หรอืไหล่ทำงทัง้สองขำ้ง กวำ้งขำ้งละไม่น้อยกว่ำ ๒.๐๐ เมตร 

(๕) มทีำงระบำยน ้ำ 

(๖) เขตทำงหลวง (RIGHT OF WAY) ไม่น้อยกว่ำ ๓๐.๐๐ เมตร 

(๗) ควำมเรว็ทีใ่ชใ้นกำรออกแบบ (DESIGN SPEED) 
(ก) ทำงรำบ ๙๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(ข) ทำงเนิน ๘๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(ค) ทำงเขำ ๗๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(๘) กำรยกระดบัของถนนบนทำงโคง้ (SUPER ELEVATION) ไม่เกนิรอ้ยละ ๔ 

(๙) ควำมลำดชนัของถนน (GRADIENT) 
(ก) ทำงรำบไม่เกนิรอ้ยละ ๔ 

(ข) ทำงเนินไม่เกนิรอ้ยละ ๖ 

(ค) ทำงเขำไม่เกนิรอ้ยละ ๘ 

(๑๐) ช่องลอดของถนน ตอ้งมรีะยะลอดในแนวดิง่ไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๑๒ 

ขอ้ ๑๐  ทำงหลวงทอ้งถิน่ชัน้ที ่๒ ในเขตเมอืงและในเขตชุมชน ตอ้งประกอบดว้ย 

(๑) ลกัษณะผวิจรำจรแนะน ำเป็นคอนกรตี หรอืแอสฟัลต ์

(๒) สำมำรถรบัน ้ำหนักรถและน ้ำหนักลงเพลำของรถได้ไม่น้อยกว่ ำน ้ำหนัก 
ตำมประกำศที่ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงท้องถิ่นก ำหนด ตำมมำตรำ ๖๑ แห่งพระรำชบญัญัต ิ
ทำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(๓) ช่องทำงจรำจรไม่น้อยกว่ำ ๒ ช่องทำงต่อทศิทำง และแต่ละช่องทำง
กว้ำงไม่น้อยกว่ำ ๓.๒๕ เมตร 

(๔) ทำงเทำ้หรอืไหล่ทำงทัง้สองขำ้ง กวำ้งขำ้งละไม่น้อยกว่ำ ๑.๕๐ เมตร 

(๕) มทีำงระบำยน ้ำ 

(๖) เขตทำงหลวง (RIGHT OF WAY) ไม่น้อยกว่ำ ๑๖.๐๐ เมตร 

(๗) ควำมเรว็ทีใ่ชใ้นกำรออกแบบ (DESIGN SPEED) 
(ก) ทำงรำบ ๙๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(ข) ทำงเนิน ๘๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(ค) ทำงเขำ ๗๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(๘) กำรยกระดบัของถนนบนทำงโคง้ (SUPER ELEVATION) ไม่เกนิรอ้ยละ ๔ 

(๙) ควำมลำดชนัของถนน (GRADIENT) 
(ก) ทำงรำบไม่เกนิรอ้ยละ ๔ 

(ข) ทำงเนินไม่เกนิรอ้ยละ ๖ 

(ค) ทำงเขำไม่เกนิรอ้ยละ ๘ 

(๑๐) ทำงแยกหวัมุมถนนซึ่งเกิดจำกกำรเชื่อมหรือตัดกนัของถนน ให้ขอบ
ผิวจรำจรดำ้นในมรีศัมคีวำมโคง้ไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร 

(๑๑) ช่องลอดของถนน ตอ้งมรีะยะลอดในแนวดิง่ไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร 

 

ขอ้ ๑๑  ทำงหลวงทอ้งถิน่ชัน้ที ่๓ ในเขตเมอืงและในเขตชมุชน ตอ้งประกอบดว้ย 

(๑) ลกัษณะผวิจรำจรแนะน ำเป็นคอนกรตี หรอืแอสฟัลต์ 
(๒) สำมำรถรบัน ้ำหนักรถและน ้ำหนักลงเพลำของรถได้ไม่น้อยกว่ำน ้ำหนัก 

ตำมประกำศที่ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงท้องถิ่นก ำหนด ตำมมำตรำ ๖๑ แห่งพระรำชบญัญัต ิ
ทำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(๓) ช่องทำงจรำจรไม่น้อยกว่ำ ๑ ช่องทำงต่อทศิทำง แต่ละช่องทำงกวำ้งไม่น้อยกว่ำ 
๓ เมตร 

(๔) ทำงเทำ้หรอืไหล่ทำงทัง้สองขำ้ง กวำ้งขำ้งละไม่น้อยกว่ำ ๑.๐๐ เมตร 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๑๓ 

(๕) มทีำงระบำยน ้ำ 

(๖) เขตทำงหลวง (RIGHT OF WAY) ไม่น้อยกว่ำ ๘.๐๐ เมตร 

(๗) ควำมเรว็ทีใ่ชใ้นกำรออกแบบ (DESIGN SPEED) 
(ก) ทำงรำบ ๖๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(ข) ทำงเนิน ๕๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(ค) ทำงเขำ ๓๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(๘) กำรยกระดบัของถนนบนทำงโคง้ (SUPER ELEVATION) ไม่เกนิรอ้ยละ ๔ 

(๙) ควำมลำดชนัของถนน (GRADIENT) ตำมสภำพพืน้ทีแ่ต่ไม่เกนิรอ้ยละ ๑๒ 

(๑๐) ทำงแยกหวัมุมถนนซึ่งเกิดจำกกำรเชื่อมหรือตัดกนัของถนน ให้ขอบ
ผิวจรำจรดำ้นในมรีศัมคีวำมโคง้ไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร 

(๑๑) ช่องลอดของถนน ตอ้งมรีะยะลอดในแนวดิง่ไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร 

 

ขอ้ ๑๒  ทำงหลวงทอ้งถิน่ชัน้ที ่๔ ในเขตเมอืงและในเขตชุมชน ตอ้งประกอบดว้ย 

(๑) ลกัษณะผวิจรำจรแนะน ำเป็นคอนกรตี หรอืแอสฟัลต์ 
(๒) สำมำรถรบัน ้ำหนักรถและน ้ำหนักลงเพลำของรถได้ไม่น้อยกว่ำน ้ำหนัก 

ตำมประกำศที่ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงท้องถิ่นก ำหนด ตำมมำตรำ ๖๑ แห่งพระรำชบญัญัต ิ
ทำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(๓) ช่องจรำจรไม่น้อยกว่ำ ๑ ช่องทำงต่อทศิทำง และแต่ละช่องทำงกวำ้งไม่เกนิ 
๓ เมตร 

(๔) ควรมทีำงระบำยน ้ำ 

(๕) เขตทำงหลวง (RIGHT OF WAY) ตำมควำมเหมำะสม 

(๖) ควำมเรว็ทีใ่ชใ้นกำรออกแบบ (DESIGN SPEED) 
(ก) ทำงรำบ ๕๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(ข) ทำงเนิน ๔๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(ค) ทำงเขำ ๓๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(๗) กำรยกระดบัของถนนบนทำงโคง้ (SUPER ELEVATION) ไม่เกนิรอ้ยละ ๔ 

(๘) ควำมลำดชนัของถนน (GRADIENT) ตำมสภำพพืน้ทีแ่ต่ไม่เกนิรอ้ยละ ๑๕ 

(๙) ทำงแยกหวัมุมถนนซึง่เกดิจำกกำรเชือ่มหรอืตดักนัของถนน ใหข้อบผวิจรำจร
ดำ้นในมรีศัมคีวำมโคง้ไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร 

(๑๐) ช่องลอดของถนน ตอ้งมรีะยะลอดในแนวดิง่ไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๑๔ 

ข้อ ๑๓  ทำงหลวงท้องถิ่นชัน้พิเศษ นอกเขตเมืองและนอกเขตชุมชน  
ตอ้งประกอบดว้ย 

(๑) ลกัษณะผวิจรำจรแนะน ำเป็นคอนกรตี หรอืแอสฟัลต์ 
(๒) สำมำรถรบัน ้ำหนักรถและน ้ำหนักลงเพลำของรถได้ไม่น้อยกว่ำน ้ำหนัก 

ตำมประกำศที่ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงท้องถิ่นก ำหนด ตำมมำตรำ ๖๑ แห่งพระรำชบญัญัติ
ทำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(๓) ช่องทำงจรำจรไม่น้อยกว่ำ ๓ ช่องทำงต่อทศิทำง และแต่ละช่องทำง
กว้ำงไม่น้อยกว่ำ ๓.๒๕ เมตร 

(๔) ไหล่ทำงทัง้สองขำ้ง กวำ้งขำ้งละไม่น้อยกว่ำ ๒.๕๐ เมตร 

(๕) เขตทำงหลวง (RIGHT OF WAY) ไม่น้อยกว่ำ ๔๕.๐๐ เมตร 

(๖) ควำมเรว็ทีใ่ชใ้นกำรออกแบบ (DESIGN SPEED) 
(ก) ทำงรำบ ๑๐๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(ข) ทำงเนิน ๙๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(ค) ทำงเขำ ๗๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(๗) กำรยกระดบัของถนนบนทำงโคง้ (SUPER ELEVATION) ไม่เกนิรอ้ยละ ๑๐ 

(๘) ควำมลำดชนัของถนน (GRADIENT) 
(ก) ทำงรำบไม่เกนิรอ้ยละ ๔ 

(ข) ทำงเนินไม่เกนิรอ้ยละ ๖ 

(ค) ทำงเขำไม่เกนิรอ้ยละ ๘ 

(๙) ทำงแยกหวัมุมถนนซึง่เกดิจำกกำรเชือ่มหรอืตดักนัของถนน ใหข้อบผวิจรำจร
ดำ้นในมรีศัมคีวำมโคง้ไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร 

(๑๐) ช่องลอดของถนน ตอ้งมรีะยะลอดในแนวดิง่ไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร 

 

ข้อ ๑๔  ทำงหลวงท้องถิ่นชัน้ที่  ๑ นอกเขตเมืองและนอกเขตชุมชน  
ตอ้งประกอบดว้ย 

(๑) ลกัษณะผวิจรำจรแนะน ำเป็นคอนกรตี หรอืแอสฟัลต์ 
(๒) สำมำรถรบัน ้ำหนกัรถและน ้ำหนกัลงเพลำของรถไดไ้ม่น้อยกว่ำน ้ำหนกัตำม

ประกำศทีผู่อ้ ำนวยกำรทำงหลวงทอ้งถิน่ก ำหนด ตำมมำตรำ ๖๑ แห่งพระรำชบญัญตัิ
ทำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(๓) ช่องทำงจรำจรไม่น้อยกว่ำ ๒ ช่องทำงต่อทศิทำง และแต่ละช่องทำง
กว้ำงไม่น้อยกว่ำ ๓.๒๕ เมตร 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๑๕ 

(๔) ไหล่ทำงทัง้สองขำ้ง กวำ้งขำ้งละไม่น้อยกว่ำ ๒.๐๐ เมตร 

(๕) เขตทำงหลวง (RIGHT OF WAY) ไม่น้อยกว่ำ ๓๐.๐๐ เมตร 

(๖) ควำมเรว็ทีใ่ชใ้นกำรออกแบบ (DESIGN SPEED) 
(ก) ทำงรำบ ๑๐๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(ข) ทำงเนิน ๙๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(ค) ทำงเขำ ๗๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(๗) กำรยกระดบัของถนนบนทำงโคง้ (SUPER ELEVATION) ไม่เกนิรอ้ยละ ๑๐ 

(๘) ควำมลำดชนัของถนน (GRADIENT) 
(ก) ทำงรำบไม่เกนิรอ้ยละ ๔ 

(ข) ทำงเนินไม่เกนิรอ้ยละ ๖ 

(ค) ทำงเขำไม่เกนิรอ้ยละ ๘ 

(๙) ทำงแยกหวัมุมถนนซึง่เกดิจำกกำรเชือ่มหรอืตดักนัของถนน ใหข้อบผวิจรำจร
ดำ้นในมรีศัมคีวำมโคง้ไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร 

(๑๐) ช่องลอดของถนน ตอ้งมรีะยะลอดในแนวดิง่ไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร 

 

ข้อ ๑๕  ทำงหลวงท้องถิ่นชัน้ที่  ๒  นอกเขตเมืองและนอกเขตชุมชน  
ตอ้งประกอบดว้ย 

(๑) ลกัษณะผวิจรำจรแนะน ำเป็นคอนกรตี หรอืแอสฟัลต์ 
(๒) สำมำรถรับน ้ำหนักรถและน ้ำหนักลงเพลำของรถได้ไม่น้อยกว่ำน ้ำหนัก 

ตำมประกำศที่ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงท้องถิ่นก ำหนด ตำมมำตรำ ๖๑ แห่งพระรำชบญัญัต ิ
ทำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(๓) ช่องทำงจรำจรไม่น้อยกว่ำ ๒ ช่องทำงต่อทศิทำง และแต่ละช่องทำง
กว้ำงไม่น้อยกว่ำ ๓.๒๕ เมตร 

(๔) ไหล่ทำงทัง้สองขำ้ง กวำ้งขำ้งละไม่น้อยกว่ำ ๒ เมตร 

(๕) เขตทำงหลวง (RIGHT OF WAY) ไม่น้อยกว่ำ ๒๕.๐๐ เมตร 

(๖) ควำมเรว็ทีใ่ชใ้นกำรออกแบบ (DESIGN SPEED) 
(ก) ทำงรำบ ๙๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(ข) ทำงเนิน ๘๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(ค) ทำงเขำ ๗๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(๗) กำรยกระดบัของถนนบนทำงโคง้ (SUPER ELEVATION) ไม่เกนิรอ้ยละ ๑๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๑๖ 

(๘) ควำมลำดชนัของถนน (GRADIENT) 
(ก) ทำงรำบไม่เกนิรอ้ยละ ๔ 

(ข) ทำงเนินไม่เกนิรอ้ยละ ๖ 

(ค) ทำงเขำไม่เกนิรอ้ยละ ๘ 

(๙) ทำงแยกหวัมุมถนนซึง่เกดิจำกกำรเชือ่มหรอืตดักนัของถนน ใหข้อบผวิจรำจร
ดำ้นในมรีศัมคีวำมโคง้ไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร 

(๑๐) ช่องลอดของถนน ตอ้งมรีะยะลอดในแนวดิง่ไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร 

 

ข้อ ๑๖  ทำงหลวงท้องถิ่นชัน้ที่  ๓  นอกเขตเมืองและนอกเขตชุมชน  
ตอ้งประกอบดว้ย 

(๑) ลกัษณะผวิจรำจรแนะน ำเป็นคอนกรตี หรอืแอสฟัลต์ 
(๒) สำมำรถรบัน ้ำหนักรถและน ้ำหนักลงเพลำของรถได้ไม่น้อยกว่ำน ้ำหนัก 

ตำมประกำศที่ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงท้องถิ่นก ำหนด ตำมมำตรำ ๖๑ แห่งพระรำชบญัญัต ิ
ทำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(๓) ช่องทำงจรำจรไม่น้อยกว่ำ ๑ ช่องทำงต่อทศิทำง และแต่ละช่องทำง
กว้ำงไม่น้อยกว่ำ ๓.๒๕ เมตร 

(๔) ไหล่ทำงทัง้สองขำ้ง กวำ้งขำ้งละไม่น้อยกว่ำ ๑.๕๐ เมตร 

(๕) เขตทำงหลวง (RIGHT OF WAY) ไม่น้อยกว่ำ ๑๕.๐๐ เมตร 

(๖) ควำมเรว็ทีใ่ชใ้นกำรออกแบบ (DESIGN SPEED) 
(ก) ทำงรำบ ๙๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(ข) ทำงเนิน ๘๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(ค) ทำงเขำ ๗๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(๗) กำรยกระดบัของถนนบนทำงโคง้ (SUPER ELEVATION) ไม่เกนิรอ้ยละ ๑๐ 

(๘) ควำมลำดชนัของถนน (GRADIENT) 
(ก) ทำงรำบไม่เกนิรอ้ยละ ๔ 

(ข) ทำงเนินไม่เกนิรอ้ยละ ๖ 

(ค) ทำงเขำไม่เกนิรอ้ยละ ๘ 

(๙) ทำงแยกหวัมุมถนนซึง่เกดิจำกกำรเชือ่มหรอืตดักนัของถนน ใหข้อบผวิจรำจร
ดำ้นในมรีศัมคีวำมโคง้ไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร 

(๑๐) ช่องลอดของถนน ตอ้งมรีะยะลอดในแนวดิง่ไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๑๗ 

ข้อ ๑๗  ทำงหลวงท้องถิ่นชัน้ที่  ๔  นอกเขตเมืองและนอกเขตชุมชน  
ตอ้งประกอบดว้ย 

(๑) ลกัษณะผวิจรำจรแนะน ำเป็นคอนกรตี หรอืแอสฟัลต ์

(๒) สำมำรถรบัน ้ำหนกัรถและน ้ำหนกัลงเพลำของรถไดไ้ม่น้อยกว่ำน ้ำหนกัตำม
ประกำศทีผู่อ้ ำนวยกำรทำงหลวงทอ้งถิน่ก ำหนด ตำมมำตรำ ๖๑ แห่งพระรำชบญัญตัิ
ทำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(๓) ช่องทำงจรำจรไม่น้อยกว่ำ ๑ ช่องทำงต่อทศิทำง และแต่ละช่องทำง
กว้ำงไม่น้อยกว่ำ ๓.๐๐ เมตร 

(๔) ไหล่ทำงทัง้สองขำ้ง กวำ้งขำ้งละไม่น้อยกว่ำ ๑.๐๐ เมตร 

(๕) เขตทำงหลวง (RIGHT OF WAY) ไม่น้อยกว่ำ ๑๐.๐๐ เมตร 

(๖) ควำมเรว็ทีใ่ชใ้นกำรออกแบบ (DESIGN SPEED) 
(ก) ทำงรำบ ๘๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(ข) ทำงเนิน ๖๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(ค) ทำงเขำ ๕๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(๗) กำรยกระดบัของถนนบนทำงโคง้ (SUPER ELEVATION) ไม่เกนิรอ้ยละ ๑๐ 

(๘) ควำมลำดชนัของถนน (GRADIENT) 
(ก) ทำงรำบไม่เกนิรอ้ยละ ๔ 

(ข) ทำงเนินไม่เกนิรอ้ยละ ๘ 

(ค) ทำงเขำไม่เกนิรอ้ยละ ๑๒ 

(๙) ทำงแยกหวัมุมถนนซึง่เกดิจำกกำรเชือ่มหรอืตดักนัของถนน ใหข้อบผวิจรำจร
ดำ้นในมรีศัมคีวำมโคง้ไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร 

(๑๐) ช่องลอดของถนน ตอ้งมรีะยะลอดในแนวดิง่ไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร 

 

ข้อ ๑๘  ทำงหลวงท้องถิ่นชัน้ที่  ๕  นอกเขตเมืองและนอกเขตชุมชน  
ตอ้งประกอบดว้ย 

(๑) ลกัษณะผวิจรำจรแนะน ำเป็นลกูรงั 

(๒) สำมำรถรบัน ้ำหนกัรถและน ้ำหนกัลงเพลำของรถไดไ้ม่น้อยกว่ำน ้ำหนกัตำม
ประกำศทีผู่ ้อ ำนวยกำรทำงหลวงทอ้งถิน่ก ำหนด ตำมมำตรำ ๖๑ แห่งพระรำชบญัญตัิ
ทำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(๓) ช่องทำงจรำจรไม่น้อยกว่ำ ๑ ช่องทำงต่อทศิทำง และแต่ละช่องทำง
กว้ำงไม่น้อยกว่ำ ๓.๐๐ เมตร 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๑๘ 

(๔) เขตทำงหลวง (RIGHT OF WAY) ตำมควำมเหมำะสม 

(๕) ควำมเรว็ทีใ่ชใ้นกำรออกแบบ (DESIGN SPEED) 
(ก) ทำงรำบ ๖๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(ข) ทำงเนิน ๕๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(ค) ทำงเขำ ๓๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(๖) กำรยกระดบัของถนนบนทำงโคง้ (SUPER ELEVATION) ไม่เกนิรอ้ยละ ๑๐ 

(๗) ควำมลำดชนัของถนน (GRADIENT) 
(ก) ทำงรำบไม่เกนิรอ้ยละ ๔ 

(ข) ทำงเนินไม่เกนิรอ้ยละ ๘ 

(ค) ทำงเขำไม่เกนิรอ้ยละ ๑๒ 

(๘) ทำงแยกหวัมุมถนนซึง่เกดิจำกกำรเชื่อมหรอืตดักนัของถนน ใหข้อบผวิจรำจร
ดำ้นในมรีศัมคีวำมโคง้ไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร 

(๙) ช่องลอดของถนน ตอ้งมรีะยะลอดในแนวดิง่ไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร 

 

ข้อ ๑๙  ทำงหลวงท้องถิ่นชัน้ที่  ๖  นอกเขตเมืองและนอกเขตชุมชน  
ตอ้งประกอบดว้ย 

(๑) ลกัษณะผวิจรำจรแนะน ำเป็นลกูรงั 

(๒) สำมำรถรบัน ้ำหนักรถและน ้ำหนักลงเพลำของรถได้ไม่น้อยกว่ำน ้ำหนัก 
ตำมประกำศที่ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงท้องถิ่นก ำหนด ตำมมำตรำ ๖๑ แห่งพระรำชบญัญัต ิ
ทำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(๓) ช่องจรำจรไม่น้อยกว่ำ ๑ ช่องทำงต่อทศิทำง และแต่ละช่องทำงกวำ้งไม่เกนิ 
๓.๐๐ เมตร 

(๔) เขตทำงหลวง (RIGHT OF WAY) ตำมควำมเหมำะสม 

(๕) ควำมเรว็ทีใ่ชใ้นกำรออกแบบ (DESIGN SPEED) 
(ก) ทำงรำบ ๖๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(ข) ทำงเนิน ๕๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(ค) ทำงเขำ ๓๐ กโิลเมตรต่อชัว่โมง 

(๖) กำรยกระดบัของถนนบนทำงโคง้ (SUPER ELEVATION) ไม่เกนิรอ้ยละ ๑๐ 

(๗) ควำมลำดชนัของถนน (GRADIENT) 
(ก) ทำงรำบไม่เกนิรอ้ยละ ๔ 

(ข) ทำงเนินไม่เกนิรอ้ยละ ๘ 

(ค) ทำงเขำไม่เกนิรอ้ยละ ๑๒ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๑๙ 

(๘) ทำงแยกหวัมุมถนนซึง่เกดิจำกกำรเชื่อมหรอืตดักนัของถนน ใหข้อบผวิจรำจร
ดำ้นในมรีศัมคีวำมโคง้ไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร 

(๙) ช่องลอดของถนน ตอ้งมรีะยะลอดในแนวดิง่ไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร 

 

หมวด ๓ 

มำตรฐำนทีจ่อดรถ ระยะแนวตน้ไม ้

และเสำพำดสำยของทำงหลวงทอ้งถิน่ 

   
 

ขอ้ ๑๙  มำตรฐำนทีจ่อดรถ ระยะแนวตน้ไมแ้ละเสำพำดสำยของทำงหลวงทอ้งถิน่ 

(๑) ทีจ่อดรถ ตอ้งเป็นทีซ่ึง่ทำงรำชกำรก ำหนดให ้หรอืทีซ่ึง่ไม่กดีขวำงทำงจรำจร
แต่ไม่ใช่ทำงโคง้บนสะพำน เชงิสะพำน ทำงแยก หรอืในทีค่บัขนั 

(๒) ระยะแนวต้นไม้ หำกเป็นทำงหลวงท้องถิ่นในเขตเมืองและในเขตชุมชน 
ตอ้งห่ำงจำกขอบผวิจรำจรไม่น้อยกวำ่ ๐.๕๐ เมตร หำกเป็นทำงหลวงทอ้งถิน่นอกเขตเมอืง
และนอกเขตชุมชน ตอ้งห่ำงจำกขอบผวิจรำจรไม่น้อยกว่ำ ๕.๐๐ เมตร 

(๓) เสำพำดสำย ตอ้งปักห่ำงจำกแนวเขตทำงหลวงเขำ้มำทำงดำ้นในไม่น้อยกว่ำ 
๐.๕๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร หรอืที่ซึ่งทำงรำชกำรก ำหนดให้ และสำยต้องพำด 
สงูจำกผิวดินไม่น้อยกว่ำ ๓.๐๐ เมตร ส่วนที่ต้องพำดสำยข้ำมถนนต้องสูงจำกผิวทำง
ไม่น้อยกว่ำ ๕.๕๐ เมตร 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๒๘ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ระพนิทร ์ จำรุดุล 

อธบิดกีรมทำงหลวงชนบท 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๒๐ 

ประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท 

เรื่อง กำรขออนุญำตกระท ำกำรใด ๆ ในเขตทำงหลวงชนบท 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   
 

เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรขออนุญำตสรำ้งทำง ถนน หรอืสิง่อื่นใดในเขตทำงหลวง
ชนบทเพื่อเป็นทำงเขำ้ออกทำงหลวง กำรขออนุญำตระบำยน ้ำลงในเขตทำงหลวงชนบท 
กำรขออนุญำตติดตัง้ป้ำยแนะน ำสถำนที่ในเขตทำงหลวงชนบท และกำรขออนุญำต
ปักเสำ พำดสำย วำงท่อ ในเขตทำงหลวงชนบทตำมกฎหมำยทำงหลวง เป็นไปด้วย
ควำมเรยีบรอ้ย ปลอดภยั ไม่เป็นปัญหำอุปสรรคแก่งำนทำงและกำรจรำจร และเป็นไปใน
แนวทำงเดยีวกนั 

 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๗ แห่งพระรำชบญัญตัทิำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และมำตรำ ๓๙/๑ มำตรำ ๔๗ และมำตรำ ๔๘ แห่งพระรำชบญัญตัทิำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติทำงหลวง (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ อธิบดี 
กรมทำงหลวงชนบทในฐำนะผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบทจงึออกประกำศไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ประกำศนี้เรยีกว่ำ “ประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรื่อง กำรขออนุญำต
กระท ำกำรใด ๆ ในเขตทำงหลวงชนบท พ.ศ. ๒๕๕๓” 

 

ขอ้ ๒๗๐  ประกำศนี้ให้ใชบ้งัคบัเมื่อครบก ำหนดหกสบิวนันับตัง้แต่วนัประกำศ 
ในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) ประกำศกรมทำงหลวงชนบท เรื่อง กำรขออนุญำตกระท ำกำรใด ๆ ในเขต
ทำงหลวงชนบทของกรมทำงหลวงชนบท ลงวนัที ่๒๑ กรกฎำคม ๒๕๔๗ 

(๒) ประกำศกรมทำงหลวงชนบท เรื่อง กำรขออนุญำตติดตัง้ป้ำยแนะน ำ 
ลงวนัที ่๒๕ มถุินำยน ๒๕๕๐ 

 

ขอ้ ๔  กำรขออนุญำตกระท ำกำรใด ๆ ในเขตทำงหลวงชนบทต้องเป็นไปตำม
หลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขดงันี้ 

(๑) กำรขออนุญำตกระท ำกำรตำมมำตรำ ๓๗ ต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑต์ำม
เอกสำร ล.๑ และเงื่อนไข ตำมเอกสำร ง.๑ แนบทำ้ยประกำศนี้ 

                                                                                 
๗๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๗/ตอนพเิศษ ๑๑๓ ง/หน้ำ ๔๖/๒๘ กนัยำยน ๒๕๕๓ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๒๑ 

(๒) กำรขออนุญำตกระท ำกำรตำมมำตรำ ๓๙/๑ ต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์
ตำมเอกสำร ล.๒ และเงื่อนไข ตำมเอกสำร ง.๒ แนบทำ้ยประกำศนี้ 

(๓) กำรขออนุญำตกระท ำกำรตำมมำตรำ ๔๗ ต้องเป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์
ตำมเอกสำร ล.๓ และเงื่อนไข ตำมเอกสำร ง.๓ แนบทำ้ยประกำศนี้ 

(๔) กำรขออนุญำตกระท ำกำรตำมมำตรำ ๔๘ ต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ 
ตำมเอกสำร ล.๔ และเงื่อนไข ตำมเอกสำร ง.๔ แนบทำ้ยประกำศนี้ 

กำรขออนุญำตกระท ำกำรตำม (๑) ให้ใช้แบบค ำขอตำมแบบ ข.๑ หรอืกำรขอ
อนุญำตกระท ำกำรตำม (๒) และ (๓) ใหใ้ชแ้บบค ำขอตำมแบบ ข.๒ และกำรขออนุญำต
กระท ำกำรตำม (๔) ใหใ้ชแ้บบค ำขอตำมแบบ ข.๓ แนบทำ้ยประกำศนี้ 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๒๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

วชิำญ  คุณำกลูสวสัดิ ์
อธบิดกีรมทำงหลวงชนบท 

ในฐำนะผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๒๒ 

(แบบ ข.๑) 
 

แบบค ำขออนุญำตท ำทำงเชื่อมเขำ้ - ออกในเขตทำงหลวงชนบท 
 

 เขยีนที ่ ........................................................  
 วนัที ่ .............  เดอืน  ............... พ.ศ.  ...........  
 

เรื่อง ขออนุญำตท ำทำงเชื่อมเขำ้ - ออกในเขตทำงหลวงชนบท 

เรยีน ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท 

สิง่ทีส่่งมำดว้ย ๑.  แบบแปลนทำงเชือ่ม  แบบแปลนทำงเชือ่มชัว่ครำว  ใบอนุญำตกอ่สรำ้งอำคำร 
 ๒.  ส ำเนำบตัรประชำชน  ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
 ๓.  ส ำเนำโฉนดทีด่นิ  หนงัสอืยนิยอมจำกผูร้บัจ ำนอง 
 ๔.  หนงัสอืมอบอ ำนำจ  หนงัสอืรบัรองของส ำนกัทะเบยีนหำ้งหุน้สว่น บรษิทั กรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ 
 
 - ๑ - - ๒ - 

ขำ้พเจำ้  ........................................................................... โดย  ..................................................  
 - ๓ - 
ต ำแหน่ง  ..............................................  ส ำนกังำนเลขที/่บำ้นเลขที ่ ..................  ถนน ..................................  
ต ำบล/แขวง  .........................................  อ ำเภอ/เขต  ........................................  จงัหวดั  ..............................  
โทรศพัทห์มำยเลข  ............................................................................................  มคีวำมประสงคข์ออนุญำต 
 

 ท ำทำงเชื่อมเขำ้ - ออกในเขตทำงหลวงชนบท ตำมมำตรำ ๓๗ แห่งพระรำชบญัญัตทิำงหลวง 
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยจะปฏบิตัติำมเงื่อนไขตำมเอกสำร ง.๑ 

 ท ำทำงเชื่ อมเข้ำ - ออกในเขตทำงหลวงชนบทเป็นกำรชัว่ครำว ตำมมำตรำ ๓๗ แห่ง
พระรำชบญัญตัทิำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยจะปฏบิตัติำมเงื่อนไขตำมเอกสำร ง.๑ 

 

ถนนสำย  ......................................................................................................................................................  
ระหว่ำง กม. ที ่ ................................................................  ถงึ กม. ที ่ ...........................................................  
เพื่อ  .............................................................................................................................................................  
 

จงึเรยีนมำเพื่อโปรดพจิำรณำ 
 
 

 (ลงชื่อ)  ...............................................  ผูข้ออนุญำต 

 ( ................................................ ) 
 ต ำแหน่ง  .........................................................  
 วนัที ่ .............................................................  
 
 
 

หมำยเหตุ ๑. “ขำ้พเจำ้” หมำยถงึ บุคคลทัว่ไปหรอืส่วนรำชกำรหรอืรฐัวสิำหกจิที่ขออนุญำต 

 ๒. “โดย” หมำยถงึ ชื่อ - นำมสกุล ของผูร้บัมอบอ ำนำจ หรอืผูแ้ทนนิตบิุคคล แลว้แต่กรณี 
 ๓. “ต ำแหน่ง” หมำยถึง หุ้นส่วนผู้จดักำรหรอืกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ หวัหน้ำส่วนรำชกำรหรอื

รฐัวสิำหกจิทีข่ออนุญำต 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๒๓ 

(แบบ ข.๒) 
 

แบบค ำขออนุญำตระบำยน ้ำและตดิตัง้ป้ำยแนะน ำสถำนทีใ่นเขตทำงหลวงชนบท 
 

 เขยีนที ่ ........................................................  
 วนัที ่ .............  เดอืน  ...............  พ.ศ. ..........  
 

เรื่อง ขออนุญำตกระท ำกำรในเขตทำงหลวงชนบท 

เรยีน ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท 

สิง่ทีส่่งมำดว้ย ๑.  แบบแปลนทำงระบำยน ้ำ 
   แบบแปลนป้ำยและแผนทีส่ ำหรบัแสดงเสน้ทำงหลวง และทีต่ัง้ของป้ำย 
 ๒.  ส ำเนำบตัรประชำชน   ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
 ๓.  ส ำเนำโฉนดทีด่นิ   หนงัสอืยนิยอมจำกผูร้บัจ ำนอง 
 ๔.  หนงัสอืมอบอ ำนำจ   หนงัสอืรบัรองของส ำนกัทะเบยีนหำ้งหุน้สว่น บรษิทั กรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ 
 
 - ๑ - - ๒ - 

ขำ้พเจำ้  ........................................................................... โดย  ..................................................  
 - ๓ - 
ต ำแหน่ง  ..............................................  ส ำนกังำนเลขที/่บำ้นเลขที ่ ..................  ถนน ..................................  
ต ำบล/แขวง  .........................................  อ ำเภอ/เขต  ........................................  จงัหวดั  ..............................  
โทรศพัทห์มำยเลข  ............................................................................................  มคีวำมประสงคข์ออนุญำต 
 

 ระบำยน ้ำลงในเขตทำงหลวงชนบท ตำมมำตรำ ๓๙/๑ แห่งพระรำชบญัญตัทิำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
แกไ้ขเพิม่เตมิ โดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยจะปฏบิตัติำมเงื่อนไขตำมเอกสำร ง.๒ 

 ตดิตัง้ป้ำยแนะน ำสถำนทีใ่นเขตทำงหลวงชนบท ตำมมำตรำ ๔๗ แหง่พระรำชบญัญตัทิำงหลวง 
พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิม่เตมิ โดยพระรำชบญัญตัิทำงหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยจะปฏบิตัติำมเงื่อนไข
ตำมเอกสำร ง.๓ 

 

ถนนสำย  ......................................................................................................................................................  
ระหว่ำง กม. ที ่ ................................................................  ถงึ กม. ที ่ ...........................................................  
 

จงึเรยีนมำเพื่อโปรดพจิำรณำ 
 
 

 (ลงชื่อ)  ...............................................  ผูข้ออนุญำต 

 ( ................................................ ) 
 ต ำแหน่ง  .........................................................  
 วนัที ่ .............................................................  
 

หมำยเหตุ ๑. “ขำ้พเจำ้” หมำยถงึ บุคคลทัว่ไปหรอืส่วนรำชกำรหรอืรฐัวสิำหกจิทีข่ออนุญำต 

 ๒. “โดย” หมำยถงึ ชื่อ - นำมสกุล ของผูร้บัมอบอ ำนำจ หรอืผูแ้ทนนิตบิุคคล แลว้แต่กรณี 
 ๓. “ต ำแหน่ง” หมำยถึง หุ้นส่วนผู้จดักำรหรอืกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรอื

รฐัวสิำหกจิทีข่ออนุญำต 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๒๔ 

(แบบ ข.๓) 
 

แบบค ำขออนุญำตปักเสำ พำดสำย วำงทอ่ในเขตทำงหลวงชนบท 

(เฉพำะหน่วยงำนของรฐัทีใ่หบ้รกิำรกจิกำรอนัเป็นสำธำรณูปโภค) 
 

 เขยีนที ่ ........................................................  
 วนัที ่ .............  เดอืน  ...............  พ.ศ. ..........  
 

เรื่อง ขออนุญำตปักเสำ พำดสำย วำงทอ่ในเขตทำงหลวงชนบท 

เรยีน ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท 

สิง่ทีส่่งมำดว้ย ๑.  แบบแปลนกำรปักเสำ พำดสำย   แบบแปลนกำรวำงทอ่ 

 ๒.  ส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร 
 ๓.  หนงัสอืมอบอ ำนำจ 
 
 - ๑ - - ๒ - 

ขำ้พเจำ้  ........................................................................... โดย  ..................................................  
 - ๓ - 
ต ำแหน่ง  ..............................................  ส ำนกังำนเลขที ่ ..................................  ถนน ..................................  
ต ำบล/แขวง  .........................................  อ ำเภอ/เขต  ........................................  จงัหวดั  ..............................  
โทรศพัทห์มำยเลข  ............................................................................................  มคีวำมประสงคข์ออนุญำต 

 

 ปักเสำ พำดสำย ในเขตทำงหลวงชนบท โดยจะปฏบิตัติำมเงื่อนไขตำมเอกสำร ง.๔ 

 วำงทอ่ในเขตทำงหลวงชนบท โดยจะปฏบิตัติำมเงื่อนไขตำมเอกสำร ง.๔ 

ตำมมำตรำ ๔๘ แหง่พระรำชบญัญตัทิำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไ้ขเพิม่เตมิ โดยพระรำชบญัญตัทิำงหลวง (ฉบบัที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยจะปฏบิตัติำมเงื่อนไขตำมเอกสำร ง.๔ 

 

ถนนสำย  ......................................................................................................................................................  
ระหว่ำง กม. ที ่ ................................................................  ถงึ กม. ที ่ ...........................................................  
 

จงึเรยีนมำเพื่อโปรดพจิำรณำ 
 
 

 (ลงชื่อ)  ...............................................  ผูข้ออนุญำต 

 ( ................................................ ) 
 ต ำแหน่ง  .........................................................  
 วนัที ่ .............................................................  
 
 
 

หมำยเหตุ ๑. “ขำ้พเจำ้” หมำยถงึ ส่วนรำชกำรหรอืรฐัวสิำหกจิทีข่ออนุญำต 

 ๒. “โดย” หมำยถงึ ชื่อ – นำมสกุล ของผูม้อี ำนำจลงนำมแทน 

 ๓. “ต ำแหน่ง” หมำยถงึ หวัหน้ำส่วนรำชกำรหรอืรฐัวสิำหกจิทีข่ออนุญำต 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๒๕ 

(เอกสำร ล.๑) 
 

หลกัเกณฑก์ำรขออนุญำตท ำทำงเชื่อมเขำ้ - ออก ในเขตทำงหลวงชนบท 
 

๑. คุณสมบตัขิองผูย้ื่นค ำขออนุญำต 

ต้องเป็นเจ้ำของในที่ดินที่ประสงค์จะสร้ำงทำงเข้ำ - ออกในเขตทำงหลวงชนบท หำกเป็น
นิติบุคคลใหผู้ท้ีม่อี ำนำจลงนำมแทนนิตบิุคคลเป็นผูย้ื่นค ำขอ 

 

๒. หลกัฐำนประกอบกำรขออนุญำต 

๒.๑ แบบฟอรม์ค ำขออนุญำตกระท ำกำรใด ๆ ในเขตทำงหลวงชนบท (ตำมแบบ ข.๑) 
๒.๒ แบบแปลนและแผนผงัที่ตัง้ที่ด ินที่แสดงต ำแหน่งอำคำรกับทำงเชื่อมเข้ำ - ออกใน 

เขตทำงหลวงชนบทตำมแบบมำตรฐำนทำงเขำ้ - ออกทีก่รมทำงหลวงชนบทก ำหนดไว ้จ ำนวน ๔ ชดุ 

๒.๓ กรณีทำงเชื่อมที่ขออนุญำตมรีศัมเีลี้ยวปำกทำงเขำ้ - ออก ล ้ำเขำ้ไปในทีด่ินผูอ้ ื่นจะต้องให้
เจำ้ของทีด่นินัน้แสดงควำมยนิยอมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

๒.๔ ส ำเนำใบอนุญำตก่อสรำ้งอำคำรพรอ้มแบบแปลนแผนผงัประกอบกำรขออนุญำต จ ำนวน ๑ ชดุ 

๒.๕ ส ำเนำบตัรประชำชน หรอืส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูข้ออนุญำต จ ำนวน ๓ ฉบบั 

๒.๖ ส ำเนำโฉนดที่ดิน จ ำนวน ๓ ฉบบั (กรณีที่ที่ดินติดจ ำนองจะต้องมหีนังสือยินยอมจำก
ผู้รบัจ ำนอง) 

๒.๗ หนังสอืมอบอ ำนำจในกรณีทีม่อบอ ำนำจใหผู้อ้ ื่นท ำกำรขออนุญำตแทน ตดิอำกรแสตมป์ 
๑๐ บำท 

๒.๘ กรณีเป็นนิตบิุคคลจะต้องมหีนังสอืทีล่งนำมโดยกรรมกำรผูม้อี ำนำจพรอ้มตรำประทบัของ
นิตบิุคคลนัน้ ๆ และต้องมีหนังสือรบัรองของส ำนักงำนทะเบียนห้ำงหุ้นส่วน บรษิัท กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 
กระทรวงพำณิชย ์ระบุชื่อกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงชื่อแทนนิตบิุคคล 

 

๓. กำรตรวจสอบสถำนที ่
เจำ้หน้ำทีจ่ะนัดหมำยกบัผูข้ออนุญำตเพื่อท ำกำรตรวจสอบสถำนทีท่ีข่ออนุญำตท ำทำงเชื่อม

เข้ำ - ออกในเขตทำงหลวงชนบทก่อนที่จะอนุญำต และเมื่อได้รบัอนุญำตให้ท ำทำงเชื่อมเข้ำ - ออกแล้ว  
ผู้ขออนุญำตจงึจะสำมำรถท ำทำงเชื่อมเขำ้ - ออกในเขตทำงหลวงชนบทไดโ้ดยตอ้งท ำตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนด 

 

๔. สถำนทีย่ื่นค ำขออนุญำต 

ผูข้ออนุญำตสำมำรถขอรบัแบบค ำขออนุญำตฯ ขอตรวจดูแบบมำตรฐำนทำงเขำ้ออก หลกัเกณฑ์
หรอืเงื่อนไขได้ทีส่ ำนกังำนทำงหลวงชนบทจงัหวดัทกุจงัหวดั หรอืทีส่ ำนักบ ำรุงทำง กรมทำงหลวงชนบท หรอืที ่
web site / www.ddr.go.th และยื่นแบบค ำขออนุญำตได้ที่ส ำนักงำนทำงหลวงชนบทจงัหวดัทุกจงัหวดั หรอืที่
ส ำนักบ ำรุงทำง กรมทำงหลวงชนบท เลขที ่๙ ถนนพหลโยธนิ แขวงอนุสำวรยี์ เขตบำงเขน กทม. ๑๐๒๐๐ 
โทร. ๐ - ๒๕๕๑ - ๕๐๐๐ 

http://www.ddr.go.th/


ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๒๖ 

(เอกสำร ง.๑) 
เงื่อนไขกำรอนุญำตท ำทำงเชื่อมเขำ้ - ออก ในเขตทำงหลวงชนบท 

 

๑. ก่อนทีผู่ไ้ด้รบัอนุญำตจะลงมอืกระท ำกำรก่อสรำ้ง ต้องแจง้เป็นหนังสอืใหเ้จำ้หน้ำทีก่รมทำงหลวง
ชนบททรำบล่วงหน้ำไมน้่อยกว่ำ ๗ วนั 

๒. เมื่อไดร้บัอนุญำตแล้ว จะด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน ....... วนั เมื่อครบก ำหนดแล้ว ปรำกฏว่ำ
ผูไ้ดร้บัอนุญำตยงัไมท่ ำกำรใหแ้ลว้เสรจ็ เนื่องจำกผู้ไดร้บัอนุญำตละทิง้งำนหรอืหลกีเลีย่งไมท่ ำตำมแบบที่ก ำหนด 
หรือมีเหตุผลที่ไม่ควรให้ต่อเวลำท ำกำรอีกต่อไป ผู้ได้รบัอนุญำตยินยอมให้กรมทำงหลวงชนบทเพิกถอน
กำรอนุญำต โดยไมเ่รยีกรอ้งค่ำเสยีหำยใด ๆ ทัง้สิน้ 

๓. ผู้ได้รบัอนุญำตจะท ำกำรก่อสร้ำงตำมแบบและรำยละเอียดประกอบแบบไม่ว่ำจะเป็นแบบ
ขออนุญำตสรำ้งทำง ถนนหรอืสิ่งอื่นใดในเขตทำงหลวงเพื่อเป็นทำงเขำ้ - ออก หรอืแบบมำตรฐำนทำงเชื่อม
ชัว่ครำวเขำ้ - ออกทำงหลวงชนบททีไ่ดก้ ำหนดไว้ 

๔. ผูไ้ด้รบัอนุญำตยนิยอมใหก้รมทำงหลวงชนบท มสีทิธทิีจ่ะออกแบบ เปลีย่นแปลง แกไ้ขเพิม่เตมิ
แบบใหเ้หมำะสมกบัสภำพควำมเปลี่ยนแปลงของทำง หรอืเพื่อควำมปลอดภยัแก่ผู้ใชท้ำงหรอืเพื่อบ ำรุงรกัษำ
ประกำรใดกไ็ด ้และหำกมกีำรแกไ้ขเป็นหน้ำทีข่องผูไ้ดร้บัอนุญำตทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติำมโดยออกค่ำใชจ้ำ่ยเองทัง้สิน้ 

๕. ผูไ้ด้รบัอนุญำตจะหำวสัดุมำด ำเนินกำรก่อสรำ้งตำมแบบ และรำยละเอยีดทีก่รมทำงหลวงชนบท
อนุญำต จะไมใ่ชว้สัดุในเขตทำงของกรมทำงหลวงชนบท 

๖. ผูไ้ด้รบัอนุญำตต้องตดิตัง้ป้ำยจรำจรตลอดจนเครื่องหมำยควบคุมกำรจรำจรอื่น ๆ ในระหว่ำง
กำรก่อสร้ำงตำมมำตรฐำนทำงหลวง และแนวทำงปฏิบ ัติของคณะกรรมกำรป้องก ันอุบ ัติภ ัยแห่งชำติ 
หำกจ ำเป็นต้องท ำกำรก่อสร้ำงในเวลำกลำงคืน หรอืส่วนของงำนก่อสร้ำงหรอืวสัดุอุปกรณ์ของงำนก่อสร้ำง
อำจเป็นอนัตรำยต่อผูใ้ชท้ำงในเวลำกลำงคนื ผูไ้ด้รบัอนุญำตจะต้องจดัใหม้ไีฟฟ้ำแสงสว่ำงอย่ำงเพยีงพอและ
ป้ำยจรำจรทีต่ดิตัง้ตอ้งเป็นชนิดสะทอ้นแสง (Reflective) ดว้ย 

๗. ผู้ได้รบัอนุญำต จะต้องยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่กรมทำงหลวงชนบทเข้ำตรวจสอบกำรท ำงำน
ได้ตลอดเวลำเพื่อเป็นกำรป้องกนัควำมเสยีหำยทีจ่ะเกดิขึน้ต่อทำงหลวง 

๘. เจำ้หน้ำทีก่รมทำงหลวงชนบท มอี ำนำจสัง่ใหห้ยุดกำรท ำกำรก่อสรำ้งในกรณีที่กำรก่อสรำ้งนัน้
จะท ำควำมเสยีหำยใหแ้ก่ทำงหลวงหรอืเป็นอนัตรำยต่อผูใ้ชท้ำง 

๙. ผูไ้ด้รบัอนุญำตจะต้องรบัผดิชอบ และชดใชค้่ำเสยีหำยอนัเกดิจำกกำรก่อสรำ้งทำงเชื่อมทีม่ตี่อ
ทำงหลวงหรอืผูใ้ชท้ำง 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๒๗ 

- ๒ - 
 

๑๐. ในระหว่ำงกำรใชส้ถำนทีท่ีไ่ด ้รบัอนุญำต ผูไ้ด ้รบัอนุญำตจะต้องควบคุมกำรใชส้ถำนที ่
ใหม้คีวำมเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย และมกีำรรกัษำควำมสะอำดสถำนทีแ่ละเมื่อครบก ำหนดกำรไดร้บัอนุญำตจะตอ้ง
ด ำเนินกำรท ำควำมสะอำด เก็บเศษวสัดุอุปกรณ์ อนัเกิดจำกกิจกรรมที่ใช้สถำนที่ให้เรยีบร้อย และแจ้งให้
กรมทำงหลวงชนบทตรวจสอบจนเป็นทีพ่อใจ 

๑๑. ในกรณีทีก่ำรขออนุญำตต้องท ำกำรขดุรือ้ผวิจรำจร ทำงเทำ้ หรอืส่วนอื่นใดในโครงสรำ้งถนน 
ผูไ้ด้รบัอนุญำตต้องซ่อมแซมใหอ้ยู่ในสภำพเดมิ ตำมมำตรฐำนและวธิกีำรทีก่รมทำงหลวงชนบทก ำหนดและ
ต้องรบัผดิชอบควำมช ำรดุเสยีหำยทีเ่กดิขึน้ ภำยในเวลำ ๒ ปี 

๑๒. เมื่อกรมทำงหลวงต้องสรำ้งหรอืขยำยทำงหลวง หรอืซ่อมแซมบ ำรุงทำงหลวง ถ้ำต้องรือ้ถอน
เคลื่อนยำ้ยสิง่ทีไ่ดร้บัอนุญำตเป็นภำระของผูไ้ดร้บัอนุญำตตอ้งด ำเนินกำรภำยในก ำหนดทีไ่ดร้บัแจง้ และหำกเกดิ
ควำมเสยีหำยต่อทรพัย์สนิของผูไ้ดร้บัอนุญำต ผูไ้ดร้บัอนุญำตจะไมเ่รยีกรอ้งค่ำเสยีหำยใด ๆ จำกกรมทำงหลวง
ชนบท 

๑๓. เมื่อผูไ้ด้รบัอนุญำตได้รบัแจง้เป็นหนังสอืจำกกรมทำงหลวงชนบท หรอืผูซ้ึ่งได้รบัมอบหมำยให้
รือ้ย้ำยทำงเชื่อมเขำ้ - ออก ทีไ่ด้รบัอนุญำตให้พ้นเขตกำรก่อสรำ้งทำงภำยในระยะเวลำทีก่รมทำงหลวงชนบท
ก ำหนด ผูไ้ด้รบัอนุญำตจะท ำกำรรือ้ย้ำยทนัท ีและให้แล้วเสรจ็ภำยในก ำหนดเวลำที่ได้รบัแจง้โดยผูข้ออนุญำต 
จะเป็นผู้จดัหำสถำนที่จดัเก็บและเสียค่ำใช้จ่ำยเองทัง้สิ้น ถ้ำหำกผู้ได้รบัอนุญำตรื้อย้ำยไม่ทนัก ำหนดเวลำและ 
เกิดควำมเสียหำยขึน้กบักรมทำงหลวงชนบท ไม่ว่ำกรณีใด ๆ กต็ำมผู้ได้รบัอนุญำตยินยอมชดใช้ค่ำเสียหำย
ใหแ้ก่กรมทำงหลวงชนบททัง้สิน้ 

๑๔. ในกรณีทีก่ำรก่อสรำ้งตำมค ำขอนี้จ ำเป็นจะต้องตดักิง่ไมใ้นเขตทำง ผูไ้ด้รบัอนุญำตจะตอ้งไดร้ ับ
อนุญำตจำกกรมทำงหลวงชนบทก่อน และกรมทำงหลวงชนบทมสีทิธทิีจ่ะก ำหนดเงื่อนไขประกำรใดกไ็ด้ 

๑๕. ผู้ได้รบัอนุญำตจะซ่อมแซมส่วนที่ช ำรุดเสยีหำยให้อยู่ในสภำพเดิม ให้ได้มำตรฐำนไม่ต ่ำกว่ำ
มำตรฐำนงำนก่อสรำ้งเดมิของสิง่ก่อสรำ้งนัน้ 

๑๖. หำกเกดิควำมเสยีหำยแก่ถนนหรอืทรพัยส์ินของกรมทำงหลวงชนบทขึน้ในภำยหลงัจำกผูไ้ด้รบั
อนุญำตได้ด ำเนินกำรตำมทีไ่ด้รบัอนุญำตแล้ว โดยควำมเสยีหำยนัน้เกดิจำกกำรท ำทำงเชื่อมเขำ้ - ออกทีไ่ด้รบั
อนุญำตผูไ้ด้รบัอนุญำตจะซ่อมแซมจดัหำใหม่ใหด้เีช่นเดมิตำมทีก่รมทำงหลวงชนบทก ำหนดภำยในระยะเวลำ 
๑๕ วนั หลงัจำกไดร้บัแจง้หรอืตำมระยะเวลำทีก่รมทำงหลวงชนบทก ำหนดในกรณีเรง่ด่วน 

๑๗. ผูไ้ด้รบัอนุญำตกระท ำผดิเงื่อนไขขอ้หนึ่งขอ้ใด ผู้ได้รบัอนุญำตยนิยอมใหก้รมทำงหลวงชนบท
เพกิถอนกำรอนุญำตได ้



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๒๘ 

(เอกสำร ล.๒) 
 

หลกัเกณฑก์ำรขออนุญำตระบำยน ้ำลงในเขตทำงหลวงชนบท 
 

๑. คุณสมบตัขิองผูย้ื่นค ำขออนุญำต 

ต้องเป็นเจำ้ของในที่ดินที่ประสงค์จะระบำยน ้ำลงในเขตทำงหลวงชนบท หำกเป็นนิตบิุคคลให้ 
ผูท้ีม่อี ำนำจลงนำมแทนนิตบิุคคลเป็นผูย้ื่นค ำขอ 

 

๒. หลกัฐำนประกอบกำรขออนุญำต 

๒.๑ แบบฟอรม์ค ำขออนุญำตกระท ำกำรใด ๆ ในเขตทำงหลวงชนบท (ตำมแบบ ข. ๒) 
๒.๒ แบบแปลนแผนผงัพรอ้มรปูตดัแสดงกำรเดนิทอ่น ้ำทิง้ภำยในทีด่นิของผูข้ออนุญำตจนกระทัง่

มำบรรจบทอ่ระบำยน ้ำทำงหลวงหรอืทำงระบำยน ้ำทำงหลวง จ ำนวน ๔ ชดุ 

๒.๓ แสดงระบบกำรจดัน ้ำเสยีใหไ้ดคุ้ณภำพน ้ำทิง้ตำมประเภทอำคำร ที่ระบุไว้ตำมกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรอืตำมประกำศ
กระทรวงวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบบัที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุม
กำรระบำยน ้ำทิง้จำกแหล่งก ำเนิดประเภทโรงงำนอตุสำหกรรม และนิคมอตุสำหกรรม หรอืตำมประกำศกระทรวง
ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิง้จำกทีด่นิจดัสรร ลงวนัที ่๗ 
พฤศจกิำยน ๒๕๔๘ ซึง่มสีถำบนัทำงรำชกำร หรอืวศิวกรทีไ่ดร้บัอนุญำตประกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุรบัรอง 

๒.๔ ส ำเนำบตัรประชำชน หรอืส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูข้ออนุญำต จ ำนวน ๓ ฉบบั 

๒.๕ ส ำเนำโฉนดที่ดิน จ ำนวน ๓ ฉบบั (กรณีที่ที่ดินติดจ ำนองจะต้องมหีนังสือยินยอมจำก
ผู้รบัจ ำนอง) 

๒.๖ หนังสอืมอบอ ำนำจในกรณีทีม่อบอ ำนำจใหผู้อ้ ื่นท ำกำรขออนุญำตแทน ตดิอำกรแสตมป์ 
๑๐ บำท 

๒.๗ กรณีเป็นนิตบิุคคลจะต้องมหีนังสอืทีล่งนำมโดยกรรมกำรผูม้อี ำนำจพรอ้มตรำประทบัของ
นิตบิุคคลนัน้ ๆ และต้องมีหนังสือรบัรองของส ำนักงำนทะเบียนห้ำงหุ้นส่วน บรษิัท กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 
กระทรวงพำณิชย ์ระบุชื่อกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงชื่อแทนนิตบิุคคล 

 

๓. กำรตรวจสอบสถำนที ่
เจำ้หน้ำทีจ่ะนัดหมำยกบัผูข้ออนุญำตเพื่อท ำกำรตรวจสอบสถำนทีท่ีข่ออนุญำตท ำทำงระบำยน ้ำ

ในเขตทำงหลวงชนบทก่อนทีจ่ะอนุญำต และเมื่อไดร้บัอนุญำตใหท้ ำทำงระบำยน ้ำแลว้ ผูข้ออนุญำตจงึจะสำมำรถ
ท ำทำงระบำยน ้ำในเขตทำงหลวงชนบทได ้โดยตอ้งท ำตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนด 

 

๔. สถำนทีย่ื่นค ำขออนุญำต 

ผู้ขออนุญำตสำมำรถขอรบัแบบค ำขออนุญำตฯ และยื่นแบบค ำขออนุญำตฯ ได้ที่ส ำนักงำน
ทำงหลวงชนบทจงัหวดัทกุจงัหวดั หรอืทีส่ ำนกับ ำรงุทำง กรมทำงหลวงชนบท หรอืที ่web site / www.ddr.go.th 
และยื่นแบบค ำขออนุญำตได้ทีส่ ำนกังำนทำงหลวงชนบทจงัหวดัทุกจงัหวดั หรอืทีส่ ำนักบ ำรงุทำง กรมทำงหลวง
ชนบท เลขที ่๙ ถนนพหลโยธนิ แขวงอนุสำวรยี ์เขตบำงเขน กทม. ๑๐๒๐๐ โทร. ๐ - ๒๕๕๑ - ๕๐๐๐ 

http://www.ddr.go.th/
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 ๑๒๙ 

(เอกสำร ง.๒) 
เงื่อนไขกำรอนุญำตระบำยน ้ำลงในเขตทำงหลวงชนบท 

 

๑. กำรขออนุญำตระบำยน ้ำลงในเขตทำงหลวงชนบท จะขออนุญำตได้เฉพำะบรเิวณทีท่่อระบำยน ้ำ 
หรอืคูระบำยน ้ำของกรมทำงหลวงชนบทมคีวำมจหุรอืมคีวำมสำมำรถเพยีงพอทีจ่ะรบัปรมิำณน ้ำดงักล่ำวได้ 

๒. ก่อนทีผู่ไ้ด้รบัอนุญำตจะลงมอืกระท ำกำรก่อสรำ้ง ต้องแจง้เป็นหนงัสอืใหเ้จำ้หน้ำทีก่รมทำงหลวง
ชนบททรำบล่วงหน้ำไมน้่อยกว่ำ ๗ วนั 

๓. เมื่อไดร้บัอนุญำตแลว้ จะด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน ....... วนั เมื่อครบก ำหนดแลว้ ปรำกฏว่ำ
ผูไ้ดร้บัอนุญำตยงัไมท่ ำกำรใหแ้ลว้เสรจ็ เนื่องจำกผูไ้ด้รบัอนุญำตละทิง้งำนหรอืหลกีเลีย่งไมท่ ำตำมแบบทีก่ ำหนด 
หรือมีเหตุผลที่ไม่ควรให้ต่อเวลำท ำกำรอีกต่อไป ผู้ได้รบัอนุญำตยินยอมให้กรมทำงหลวงชนบทเพิกถอน
กำรอนุญำต โดยไมเ่รยีกรอ้งค่ำเสยีหำยใด ๆ ทัง้สิน้ 

๔. ผูไ้ดร้บัอนุญำตจะท ำกำรก่อสรำ้งตำมแบบและรำยละเอยีดทีไ่ดก้ ำหนดไว้ 
๕. ผู้ได้รบัอนุญำตยินยอมให้กรมทำงหลวงชนบท มสีิทธทิี่จะออกแบบ เปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเตมิแบบ 

ให้เหมำะสมกับสภำพควำมเปลี่ยนแปลงของทำง หรือเพื่อควำมปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทำงหรอืเพื่ อบ ำรุงรกัษำ 
ประกำรใดกไ็ด ้และหำกมกีำรแกไ้ขเป็นหน้ำทีข่องผูไ้ดร้บัอนุญำตทีจ่ะตอ้งปฏบิัตติำมโดยออกค่ำใชจ้ำ่ยเองทัง้สิน้ 

๖. ผูไ้ดร้บัอนุญำตจะหำวสัดุมำด ำเนินกำรก่อสรำ้งตำมแบบ และรำยละเอยีดทีก่รมทำงหลวงชนบท
อนุญำต จะไมใ่ชว้สัดุในเขตทำงหลวงของกรมทำงหลวงชนบท 

๗. ผูไ้ด้รบัอนุญำตต้องตดิตัง้ป้ำยจรำจรตลอดจนเครื่องหมำยควบคุมกำรจรำจรอื่น ๆ ในระหว่ำง
กำรก่อสร้ำงตำมมำตรฐำนทำงหลวง และแนวทำงปฏิบ ัติของคณะกรรมกำรป้องก ันอุบ ัติภ ัยแห่งชำติ 
หำกจ ำเป็นต้องท ำกำรก่อสร้ำงในเวลำกลำงคืน หรอืส่วนของงำนก่อสร้ำงหรอืวสัดุอุปกรณ์ของงำนก่อสร้ำง
อำจเป็นอนัตรำยต่อผูใ้ชท้ำงในเวลำกลำงคนื ผูไ้ด้รบัอนุญำตจะต้องจดัใหม้ไีฟฟ้ำแสงสว่ำงอย่ำงเพยีงพอและ
ป้ำยจรำจรทีต่ดิตัง้ตอ้งเป็นชนิดสะทอ้นแสง (Reflective) ดว้ย 

๘. ผู้ได้รบัอนุญำต จะต้องยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่กรมทำงหลวงชนบทเข้ำตรวจสอบกำรท ำงำน  
ไดต้ลอดเวลำเพื่อเป็นกำรป้องกนัควำมเสยีหำยทีจ่ะเกดิขึน้ต่อทำงหลวง 

๙. เจำ้หน้ำทีก่รมทำงหลวงชนบท มอี ำนำจสัง่ใหห้ยุดกำรท ำกำรก่อสรำ้งในกรณีทีก่ำรก่อสรำ้งนัน้
จะท ำควำมเสยีหำยใหแ้ก่ทำงหลวงหรอืเป็นอนัตรำยต่อผูใ้ชท้ำง 

๑๐. ผูไ้ดร้บัอนุญำตจะตอ้งรบัผดิชอบ และชดใชค้่ำเสยีหำยอนัเกดิจำกกำรก่อสรำ้งทำงระบำยน ้ำทีม่ ี
ต่อทำงหลวงหรอืผูใ้ชท้ำง 

๑๑. ในระหว่ำงกำรใช้สถำนที่ที่ได้รบัอนุญำต ผู้ได้รบัอนุญำตจะต้องควบคุมกำรใช้สถำนที่ให้มี
ควำมเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย และมกีำรรกัษำควำมสะอำดสถำนทีแ่ละเมื่อครบก ำหนดกำรได้รบัอนุญำตจะต้อง
ด ำเนินกำรท ำควำมสะอำด เก็บเศษวสัดุอุปกรณ์ อนัเกิดจำกกิจกรรมที่ใช้สถำนที่ให้เรยีบร้อย และแจ้งให้
กรมทำงหลวงชนบทตรวจสอบจนเป็นทีพ่อใจ พรอ้มทัง้จดัท ำแบบตำมทีไ่ด้ก่อสรำ้งจรงิ (Asbuilt Plan) จ ำนวน 
๒ ชดุ มอบใหเ้จำ้หน้ำทีก่รมทำงหลวงชนบททีร่บัผดิชอบทำงหลวงนัน้ดว้ย 
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 ๑๓๐ 

- ๒ - 
 

๑๒. ในกรณีทีก่ำรขออนุญำตต้องท ำกำรขดุรือ้ผวิจรำจร ทำงเทำ้ หรอืส่วนอื่นใดในโครงสรำ้งถนน 
ผูไ้ดร้บัอนุญำตตอ้งซ่อมแซมใหอ้ยู่ในสภำพเดมิ ตำมมำตรฐำนและวธิกีำรทีก่รมทำงหลวงชนบทก ำหนด และตอ้ง
รบัผดิชอบควำมช ำรดุเสยีหำยทีเ่กดิขึน้ ภำยในเวลำ ๒ ปี 

๑๓. เมื่อกรมทำงหลวงชนบทต้องสรำ้งหรอืขยำยทำงหลวง หรือซ่อมแซมบ ำรุงทำงหลวง ถ้ำต้อง
รือ้ถอน เคลื่อนยำ้ยสิง่ทีไ่ดร้บัอนุญำต เป็นภำระของผูไ้ดร้บัอนุญำตตอ้งด ำเนินกำรภำยในก ำหนดทีไ่ดร้บัแจง้และ
หำกเกิดควำมเสียหำยต่อทรพัย์สินของผู้ได้รบัอนุญำต ผู้ได้รบัอนุญำตจะไม่เรยีกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ จำก
กรมทำงหลวงชนบท 

๑๔. เมื่อผูไ้ด้รบัอนุญำตได้รบัแจง้เป็นหนังสอืจำกกรมทำงหลวงชนบท หรอืผูซ้ึ่งได้รบัมอบหมำยให้
รือ้ยำ้ยทำงระบำยน ้ำทีไ่ดร้บัอนุญำตใหพ้น้เขตกำรก่อสรำ้งทำงภำยในเวลำทีก่รมทำงหลวงชนบทก ำหนด ผูไ้ดร้บั
อนุญำตจะท ำกำรรือ้ยำ้ยทนัท ีและใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในก ำหนดเวลำทีไ่ด้รบัแจง้โดยจะเป็นผู้จดัหำสถำนทีจ่ดัเกบ็
และเสยีค่ำใชจ้่ำยเองทัง้สิน้ ถ้ำหำกผูไ้ด้รบัอนุญำตรือ้ย้ำยไม่ทนัภำยในก ำหนดระยะเวลำและเกดิควำมเสยีหำย
ขึน้กบักรมทำงหลวงชนบท ไม่ว่ำกรณีใด ๆ กต็ำมผูไ้ด้รบัอนุญำตยนิยอมชดใชค้่ำเสียหำยใหแ้ก่กรมทำงหลวง
ชนบท 

๑๕. ในกรณีทีก่ำรก่อสรำ้งตำมค ำขอนี้จ ำเป็นจะต้องตดักิง่ไมใ้นเขตทำงผูไ้ด้รบัอนุญำตจะต้องได้รบั
อนุญำตจำกกรมทำงหลวงชนบทก่อน และกรมทำงหลวงชนบทมสีทิธทิีจ่ะก ำหนดเงื่อนไขประกำรใดกไ็ด้ 

๑๖. ผู้ได้รบัอนุญำตจะซ่อมแซมส่วนที่ช ำรุดเสียหำยให้อยู่ในสภำพเดิม ให้ได้มำตรฐำนไม่ต ่ำกว่ำ
มำตรฐำนงำนก่อสรำ้งเดมิของสิง่ก่อสรำ้งนัน้ 

๑๗. หำกเกดิควำมเสยีหำยแก่ถนนหรอืทรพัยส์นิของกรมทำงหลวงชนบทขึน้ในภำยหลงัจำกผูไ้ดร้บั
อนุญำตได้ด ำเนินกำรตำมทีไ่ด้รบัอนุญำตแล้ว โดยควำมเสยีหำยนัน้เกดิจำกเหตุอนัมำจำกทำงระบำยน ้ำทีไ่ดร้บั
อนุญำตผูไ้ด้รบัอนุญำตจะซ่อมแซม จดัหำใหม่ใหด้เีช่นเดมิ ตำมทีก่รมทำงหลวงชนบทก ำหนดภำยในระยะเวลำ 
๑๕ วนั หลงัจำกไดร้บัแจง้หรอืตำมระยะเวลำทีก่รมทำงหลวงชนบทก ำหนดในกรณีเรง่ด่วน 

๑๘. ให้ก่อสร้ำงบ่อพักไขมนัในที่ดินของผู้ขออนุญำตบรเิวณรมิเขตทำงของกรมทำงหลวงชนบท 
ก่อนเชื่อมทอ่ระบำยน ้ำลงสู่ทำงระบำยน ้ำในเขตทำงของกรมทำงหลวงชนบท และใหผู้้ขออนุญำตจดัท ำประตูน ้ำ
ส ำหรบัเปิดปิดเพื่อควบคุมกำรระบำยน ้ำไวด้ว้ย ในกรณีทีน่ ้ำระบำยออกมำสกปรกจะสำมำรถปิดกัน้น ้ำดงักลำ่วไวไ้ด ้

๑๙. น ้ำทีร่ะบำยออกมำจะต้องเป็นน ้ำทีผ่่ำนระบบบ ำบดัน ้ำเสยีจนมคีุณภำพตำมมำตรฐำนคุณภำพ
น ้ำทิง้ทีก่ ำหนดไว้ตำมกฎกระทรวง ฉบบัที ่๔๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ หรอืตำมประกำศกระทรวงวทิยำศำสตรเ์ทคโนโลย ีและสิง่แวดล้อม ฉบบัที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) เรื่อง 
ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิ้งจำกแหล่งก ำเนิดประเภทโรงงำนอุตสำหกรรมและนิคมอุตสำหกรรม 
หรอืประกำศกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม เรื่อง ก ำหนดมำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิง้จำก
ทีด่นิจดัสรร (พ.ศ. ๒๕๔๘) หำ้มระบำยน ้ำเน่ำสกปรกลงสู่ทำงระบำยน ้ำในเขตทำงของกรมทำงหลวงชนบท 
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 ๑๓๑ 

- ๓ - 
 

๒๐. ผู้ได้รบัอนุญำตจะต้องดูแลทำงระบำยน ้ำในเขตทำงของกรมทำงหลวงชนบทให้น ้ำที่ระบำย
ออกมำสำมำรถไหลผำ่นลงสู่คลองสำธำรณะได้ไมใ่หเ้กดิน ้ำทว่มขงัมผีลกระทบต่อโครงสรำ้งทำงหลวง และควำม
เสยีหำยของผูอ้ื่น ในกรณีทีม่ปัีญหำผูไ้ดร้บัอนุญำตตอ้งรบัผดิชอบแกไ้ขเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิตำมทีก่รมทำงหลวง
ชนบทก ำหนด โดยผูไ้ดร้บัอนุญำตเป็นผูจ้ำ่ยค่ำใชจ้ำ่ยเองทัง้สิน้ 

๒๑. ผูท้ีไ่ดร้บัอนุญำตจะตอ้งยนิยอมใหเ้จำ้หน้ำทีก่รมทำงหลวงชนบทเขำ้ตรวจสอบกำรระบำยน ้ำและ
ยนิยอมปฏบิตัติำมค ำสัง่หรอืค ำแนะน ำของเจำ้หน้ำทีท่กุประกำร 

๒๒. หำกปรำกฏหรอืพบว่ำผูไ้ด้รบัอนุญำตไม่ปฏบิตัติำมเงื่อนไขขอ้หนึ่งขอ้ใดหรอืน ้ำทีป่ล่อยออกมำ 
มผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรมทำงหลวงชนบทจะเพิกถอนกำรอนุญำตทนัท ีโดยผูไ้ด้รบัอนุญำตจะเรยีกรอ้ง
ค่ำเสยีหำยใด ๆ จำกกรมทำงหลวงชนบทไม่ได ้และจะตอ้งรบัผดิชอบต่อควำมเสยีหำยดงักล่ำวทีเ่กดิขึน้ 
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 ๑๓๒ 

(เอกสำร ล.๓) 
 

หลกัเกณฑก์ำรขออนุญำตตดิตัง้ป้ำยแนะน ำสถำนที ่ในเขตทำงหลวงชนบท 
 

๑. คุณสมบตัขิองผูย้ื่นค ำขออนุญำต 

บุคคลทัว่ไป หรอืหำกเป็นนิตบิุคคลใหผู้ท้ีม่อี ำนำจลงนำมแทนนิตบิุคคลเป็นผูย้ื่นค ำขอ 
 

๒. หลกัฐำนประกอบกำรขออนุญำต 

๒.๑ แบบฟอรม์ค ำขออนุญำตกระท ำกำรใด ๆ ในเขตทำงหลวงชนบท (ตำมแบบ ข.๒) 
๒.๒ แบบแปลนแผนที่สงัเขปมำตรำส่วนไม่น้อยกว่ำ ๑ : ๕๐๐ แสดงเส้นทำงหลวง ที่ตัง้ของ

สถำนทีท่ีข่ออนุญำต และต ำแหน่งของป้ำยทีไ่ด้รบัอนุญำตทีม่อียู่เดมิภำยในรศัม ี๒๐๐ เมตร จำกต ำแหน่งทีจ่ะ
ขออนุญำตตดิตัง้ป้ำยแนะน ำ จ ำนวน ๔ ชดุ 

๒.๓ รูปแบบของป้ำย ขนำด ข้อควำม หรือสัญลักษณ์ในป้ำย จ ำนวน ๔ ชุด (ในกรณีของ
ป้ำยประชำสมัพนัธ์แหล่งท่องเที่ยวจะต้องแนบส ำเนำใบอนุญำตของผูป้ระกอบวชิำชพีวิศวกรควบคุม รวมทัง้
รำยกำรด ำเนินกำรควำมมัน่คงแขง็แรงมำประกอบกำรพจิำรณำดว้ย) 

๒.๔ ส ำเนำบตัรประชำชน หรอืส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูข้ออนุญำต จ ำนวน ๓ ฉบบั 

๒.๕ หนังสอืมอบอ ำนำจในกรณีทีม่อบอ ำนำจใหผู้อ้ ื่นท ำกำรขออนุญำตแทน ตดิอำกรแสตมป์ 
๑๐ บำท 

๒.๖ กรณีเป็นนิตบิุคคลจะต้องมหีนังสอืทีล่งนำมโดยกรรมกำรผูม้อี ำนำจพรอ้มตรำประทบัของ
นิตบิุคคลนัน้ ๆ และต้องมีหนังสือรบัรองของส ำนักงำนทะเบียนห้ำงหุ้นส่วน บรษิัท กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 
กระทรวงพำณิชย ์ระบุชื่อกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงชื่อแทนนิตบิุคคล 

 

๓. กำรตรวจสอบสถำนที ่
เจำ้หน้ำทีจ่ะนัดหมำยกบัผูข้ออนุญำตเพื่อท ำกำรตรวจสอบสถำนทีข่ออนุญำตตดิตัง้ป้ำยแนะน ำ

สถำนที่ในเขตทำงหลวงชนบทก่อนที่จะอนุญำต และเมื่อได้รบัอนุญำตให้ติดตัง้ป้ำยแนะน ำสถำนที่แล้ว 
ผู้ขออนุญำตจงึจะสำมำรถตดิตัง้ป้ำยแนะน ำสถำนที ่ในเขตทำงหลวงชนบทได ้โดยตอ้งท ำตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนด 

 

๔. สถำนทีย่ื่นค ำขออนุญำต 

ผูข้ออนุญำตสำมำรถขอรบัแบบค ำขออนุญำตฯ ไดท้ีส่ ำนกังำนทำงหลวงชนบทจงัหวดัทกุจงัหวดั 
หรอืที่ส ำนักบ ำรุงทำง กรมทำงหลวงชนบท หรอืที่ web site / www.ddr.go.th และยื่นแบบค ำขออนุญำตได้ที่
ส ำนกังำนทำงหลวงชนบทจงัหวดัทกุจงัหวดั หรอืทีส่ ำนกับ ำรงุทำง กรมทำงหลวงชนบท เลขที ่๙ ถนนพหลโยธนิ 
แขวงอนุสำวรยี ์เขตบำงเขน กทม. ๑๐๒๐๐ โทร. ๐ - ๒๕๕๑ - ๕๐๐๐ 

http://www.ddr.go.th/
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 ๑๓๓ 

(เอกสำร ง.๓) 
เงื่อนไขกำรอนุญำตตดิตัง้ป้ำยแนะน ำสถำนที ่ในเขตทำงหลวงชนบท 

 

ก. จะอนุญำตใหป้ลูกสรำ้งไดเ้ฉพำะป้ำยแนะน ำสถำนที่ 
 

ข. ประเภทของสถำนที ่
สถำนที่รำชกำร หรอืสถำนที่เอกชน หรอืสถำนที่ที่ส ำคญัอื่น ๆ ที่มีประชำชนเดินทำงมำติดต่อ

จ ำนวนมำก แต่มใิช่กำรเดนิทำงมำเป็นประจ ำ ซึง่ผูใ้ชท้ำงอำจหลงทำงหรอืเขำ้ออกบรเิวณนัน้ไมค่ล่องตวั อนัเป็น
สำเหตุท ำใหเ้กดิกำรจรำจรตดิขดัหรอืเกิดอุบตัิเหตุได้ อำทเิช่น สถำนที่รำชกำรต่ำง ๆ สนำมกฬีำ ศูนย์กำรค้ำ 
ตลำดนัดขนำดใหญ่ สถำนทีจ่ ำหน่ำยสินค้ำหนึ่งต ำบลหนึ่งผลติภณัฑ ์(OTOP) สถำนทีพ่กัแรม แหล่งท่องเทีย่ว 
สวนสำธำรณะ สถำนศกึษำ โรงพยำบำล ศำสนสถำนทุกศำสนำ นิคมอุตสำหกรรม มูลนิธแิละองค์กรกำรกุศล 
หมูบ่ำ้นจดัสรร คอนโดมเินียม ส ำนกังำนพรรคกำรเมอืง 

 

ค. มำตรฐำนและกำรตดิตัง้ป้ำยแนะน ำสถำนที่ 
๒.๑ ป้ำยแนะน ำสถำนที่ เป็นกำรติดตัง้เพื่อให้ผู้ใช้ทำงเดินทำงไปยังจุดหมำยปลำยทำงของ

สถำนทีไ่ดถู้กตอ้ง รวดเรว็ ม ี๓ ประเภท คอื 

ก) ป้ำยบอกจดุหมำยปลำยทำง 

ข) ป้ำยชีท้ำง 

ค) ป้ำยประชำสมัพนัธแ์หล่งทอ่งเทีย่ว 

๒.๒ หำ้มมใิหต้ดิตัง้ป้ำยแนะน ำสถำนทีบ่รเิวณทำงแยกทำงหลวง ซึง่กรมทำงหลวงชนบทไดต้ดิตัง้
ป้ำยแนะน ำตำมมำตรฐำนไวแ้ลว้ 

๒.๓ รำยละเอยีดกำรใช ้กำรตดิตัง้ และมำตรฐำนรปูแบบของป้ำยแนะน ำสถำนที ่มดีงัต่อไปนี้  
๒.๓.๑ ป้ำยบอกจดุหมำยปลำยทำง 
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 ๑๓๔ 

- ๒ - 
 

ตวัหนงัสอืไทยสดี ำ สูง ๒๐ ซม. 
ตวัหนงัสอืองักฤษสดี ำ สูง ๑๐ ซม. 
ลูกศรบอกทศิทำง สดี ำ ยำว ๔๐ ซม. 
พืน้สขีำว สะทอ้นแสง 

กรอบสดี ำ หนำ ๒ ซม. 
 
 
 

 ขำ้งทำง 

 ป้ำยตดิตัง้ขำ้งทำง พืน้สขีำว 

 อกัษรและสญัลกัษณ์ สดี ำ 
 

หมำยเหตุ รูปแบบกำรติดตัง้ให้เป็นไปตำมแบบมำตรฐำน  

กำรตดิตัง้ป้ำยจรำจรแบบป้ำยเดีย่ว แบบเลขที ่ทช-๓-๑๐๘(๑)/๔๖  
หรอืทีม่กีำรแกไ้ขล่ำสุด 

 

ตวัหนงัสอืไทยสขีำว สูง ๒๐ ซม. 
ตวัหนงัสอืองักฤษสขีำว สูง ๑๐ ซม. 
ลูกศรบอกทศิทำง สขีำว ยำว ๔๐ ซม. 
พืน้สเีขยีว 

กรอบสขีำว หนำ ๒ ซม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 แขวนสูงแบบยื่น (OVERHANG) 
 ป้ำยแขวนสูง พืน้สเีขยีว 

 อกัษรและสญัลกัษณ์ สขีำว 
 

หมำยเหตุ รูปแบบกำรติดตัง้ให้เป็นไปตำมแบบมำตรฐำน 
กำรตดิตัง้ป้ำยโครงกำรแบบยื่น (ชนิดฐำนแผ)่ แบบเลขที ่ทช-๓-๑๑๗(๑)/๔๖ 
หรอืกำรตดิตัง้ป้ำยโครงกำรแบบยื่น (ชนิดฐำนเสำเขม็) แบบเลขที ่ทช-๓-๑๑๗(๒)/๔๖  
หรอืทีม่กีำรแกไ้ขล่ำสุด 
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 ๑๓๕ 

- ๓ - 
 

(๒) กำรติดตัง้ ให้ตดิตัง้บนทำงหลวงในระยะ ๒๕ ถึง ๑๕๐ เมตร ก่อนถึงทำงแยก
สำธำรณะหรอืทำงเชื่อมไปสู่สถำนทีด่งักล่ำว 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๒.๓.๒ ป้ำยชีท้ำง 

(๑) ป้ำยชีท้ำง ตอ้งมลีกัษณะขนำดและรปูรำ่ง และสขีองป้ำย ดงัต่อไปนี้ 
 
  
  
  

  

 พืน้ป้ำยสขีำว 

 ตวัอกัษรและสญัลกัษณ์ สดี ำ 
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 ๑๓๖ 

- ๔ - 
 

(๒) กำรตดิตัง้ป้ำยชีท้ำงใหต้ดิตัง้ตรงปำกทำงเชื่อมทีเ่ขำ้สู่สถำนทีส่ ำคญัดงักล่ำว 
โดยใหก้ำรจรำจรทัง้สองทศิทำงสำมำรถมองเหน็ได ้ ทัง้นี้ สำมำรถระบุระยะทำงจำกทำงแยกถงึสถำนทีด่งักล่ำว
เป็นกโิลเมตร หรอืเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๓) ห้ำมติดตัง้ป้ำยชี้ทำงที่เกำะกลำง เมื่อเหน็ว่ำจ ำเป็นให้ติดตัง้ป้ำยชี้ทำงเสริม
ป้ำยบอกจดุหมำยปลำยทำงได้ 

๒.๓.๓ ป้ำยประชำสมัพนัธแ์หล่งทอ่งเทีย่ว 

(๑) ลกัษณะของป้ำยประชำสมัพนัธแ์หล่งท่องเทีย่ว ตอ้งเป็นกระดำนป้ำย (Bill board) 
สรำ้งขนำนกบัเขตทำงหลวง เพื่อกำรโฆษณำประชำสมัพนัธ์สถำนทีท่่องเทีย่วต่ำง ๆ ในบรเิวณที่ใกล้เคียงกบั
ต ำแหน่งทีต่ดิตัง้ป้ำยนี้ ผูใ้ชท้ำงจะต้องจอดรถเพื่ออ่ำนป้ำยประชำสมัพนัธแ์หล่งทอ่งเทีย่ว  ดงันัน้ จึงจ ำเป็นต้อง
สรำ้งทีจ่อดรถแยกออกมำจำกคนัทำงปกต ิ

(๒) ต ำแหน่งของป้ำยประชำสมัพนัธแ์หล่งทอ่งเทีย่ว จะตอ้งอยู่ก่อนหรอืหลังทำงแยก
ทำงหลวงต่ำง ๆ หรอืบรเิวณทีพ่กัรมิทำงของกรมทำงหลวงชนบท 
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หมำยเหตุ ขนำดและรปูแบบกำรตดิตัง้ หมำยเหตุ กำรออกแบบและควบคุมกำรตดิตัง้ 

ใหเ้ป็นไปตำมแบบมำตรฐำน จะตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัอนุญำตใหเ้ป็น 

กำรตดิตัง้ป้ำยจรำจรแบบป้ำยเดีย่ว ผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรควบคุม 

แบบเลขที ่ทช-๓-๑๐๘(๑)/๔๖ ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวชิำชพีวศิวกรรม 

หรอืทีม่กีำรแกไ้ขล่ำสุด 
 

ง. ขอ้ก ำหนด 

๑. ก่อนที่ผู ้ได้ร ับอนุญำตจะลงมือกระท ำกำรก่อสร้ำง ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้ำหน้ำที่
กรมทำงหลวงชนบททรำบล่วงหน้ำไมน้่อยกว่ำ ๗ วนั 

๒. เมื่อไดร้บัอนุญำตแลว้ จะด ำเนินกำรใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน ....... วนั เมื่อครบก ำหนดแลว้ปรำกฏว่ำ
ผูไ้ดร้บัอนุญำตยงัไมท่ ำกำรใหแ้ลว้เสรจ็ เนื่องจำกผูไ้ดร้บัอนุญำตละทิง้งำนหรอืหลกีเลีย่งไมท่ ำตำมแบบทีก่ ำหนด 
หรอืมเีหตุผลที่ไม่ควรให้ต่อเวลำท ำกำรอกีต่อไป ผู้ได้รบัอนุญำตจะยินยอมให้กรมทำงหลวงชนบทเพิกถอน
กำรอนุญำต โดยไมเ่รยีกเกบ็ค่ำเสยีหำยใด ๆ ทัง้สิน้ 

๓. ผูไ้ดร้บัอนุญำตจะท ำกำรก่อสรำ้งตำมแบบและรำยละเอยีดทีไ่ดก้ ำหนดไว้ 
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๔. ผู้ได้รบัอนุญำตยินยอมให้กรมทำงหลวงชนบท มีสิทธทิี่จะออกแบบ เปลี่ยนแปลง แก้ไข
เพิ่มเติมแบบ ให้เหมำะสมกับสภำพควำมเปลี่ยนแปลงของทำง หรือเพื่อควำมปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทำงหรือ
เพื่อบ ำรงุรกัษำประกำรใดกไ็ด ้และหำกมกีำรใหแ้กไ้ขนี้เป็นหน้ำทีข่องผูไ้ดร้บัอนุญำตทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติำมโดยออก
ค่ำใชจ้ำ่ยเองทัง้สิน้ 

๕. ผู้ได้รบัอนุญำตจะหำวสัดุมำด ำเนินกำรก่อสร้ำงตำมแบบ และรำยละเอยีดที่กรมทำงหลวง
ชนบทอนุญำต จะไมใ่ชว้สัดุในเขตทำงของกรมทำงหลวงชนบท 

๖. ผูไ้ดร้บัอนุญำตต้องตดิตัง้ป้ำยจรำจรตลอดจนเครื่องหมำยควบคุมกำรจรำจรอื่น ๆ ในระหว่ำง
กำรก่อสร้ำงตำมมำตรฐำนทำงหลวง และแนวทำงปฏิบ ัติของคณะกรรมกำรป้องก ันอุบ ัติภ ัยแห่งชำติ 
หำกจ ำเป็นต้องท ำกำรก่อสรำ้งในเวลำกลำงคืน หรอืส่วนของงำนก่อสร้ำงหรอืวสัดุอุปกรณ์ของงำนก่อสร้ำง 
อำจเป็นอันตรำยต่อผู้ใช้ทำงในเวลำกลำงคืน ผู้ได้รบัอนุญำตจะต้องจัดให้มีไฟฟ้ำแสงสว่ำงอย่ำงเพียงพอและ 
ป้ำยจรำจรทีต่ดิตัง้ตอ้งเป็นชนิดสะทอ้นแสง (Reflective) ดว้ย 

๗. ผู้ได้รบัอนุญำต จะต้องยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่กรมทำงหลวงชนบทเข้ำตรวจสอบกำรท ำงำน 
ไดต้ลอดเวลำเพื่อเป็นกำรป้องกนัควำมเสยีหำยทีจ่ะเกดิขึน้ต่อทำงหลวง 

๘. เจำ้หน้ำทีก่รมทำงหลวงชนบท มอี ำนำจสัง่ใหห้ยุดกำรท ำกำรก่อสรำ้งในกรณีทีก่ำรก่อสรำ้งนัน้
จะท ำควำมเสยีหำยใหแ้ก่ทำงหลวงหรอืเป็นอนัตรำยต่อผูใ้ชท้ำง 

๙. ผู้ได้รบัอนุญำตจะต้องรบัผดิชอบ และชดใช้ค่ำเสียหำยอนัเกิดจำกกำรก่อสร้ำงป้ำยแนะน ำ
สถำนทีด่งักล่ำวทีม่ตี่อทำงหลวงหรอืผูใ้ชท้ำง 

๑๐. ในระหว่ำงกำรใชส้ถำนที่ที่ได้รบัอนุญำต ผู้ได้รบัอนุญำตจะต้องควบคุมกำรใช้สถำนที่ให้มี
ควำมเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย และมกีำรรกัษำควำมสะอำดสถำนที่และเมื่อครบก ำหนดกำรได้รบัอนุญำตจะต้อง
ด ำเนินกำรท ำควำมสะอำด เก็บขยะทัง้หมด อนั เกิดจำกกิจกรรมที่ใช้สถำนที่ให้เร ียบร้อย  และแจ้งให้
กรมทำงหลวงชนบทตรวจสอบจนเป็นทีพ่อใจ พรอ้มทัง้จดัท ำแบบตำมทีไ่ด้ก่อสรำ้งจรงิ (Asbuilt Plan) จ ำนวน 
๒ ชดุ มอบใหเ้จำ้หน้ำทีก่รมทำงหลวงชนบททีร่บัผดิชอบทำงหลวงนัน้ดว้ย 

๑๑. ในกรณีทีก่ำรขออนุญำตต้องท ำกำรขดุรือ้ผวิจรำจร ทำงเทำ้ หรอืส่วนอื่นใดในโครงสรำ้งถนน 
ผูไ้ด้รบัอนุญำตต้องซ่อมแซมใหอ้ยู่ในสภำพเดมิ ตำมมำตรฐำนและวธิกีำรทีก่รมทำงหลวงชนบทก ำหนดและ
ต้องรบัผดิชอบควำมช ำรดุเสยีหำยทีเ่กดิขึน้ ภำยในเวลำ ๒ ปี 

๑๒. เมื่อกรมทำงหลวงชนบทตอ้งสรำ้งหรอืขยำยทำงหลวง หรอืซ่อมแซมบ ำรงุทำงหลวง ถำ้ตอ้ง
รือ้ถอนเคลื่อนย้ำยสิง่ทีไ่ดร้บัอนุญำตเป็นภำระของผูไ้ด้รบัอนุญำตต้องด ำเนินกำรภำยในก ำหนดทีไ่ด้รบัแจง้และ
หำกเกิดควำมเสียหำยต่อทรพัย์สินของผู้ได้รบัอนุญำต ผู้ได้รบัอนุญำตจะไม่เรยีกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ จำก
กรมทำงหลวงชนบท 
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๑๓. เมื่อผูไ้ด้รบัอนุญำตได้รบัแจง้เป็นหนงัสอืจำกกรมทำงหลวงชนบท หรอืผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมำย
ใหร้ือ้ยำ้ยป้ำยแนะน ำสถำนทีท่ีไ่ดร้บัอนุญำตใหพ้น้เขตกำรก่อสรำ้งทำงภำยในเวลำทีก่รมทำงหลวงชนบทก ำหนด 
ผูไ้ด้รบัอนุญำตจะท ำกำรรือ้ย้ำยทนัท ีและใหแ้ล้วเสรจ็ภำยในก ำหนดเวลำทีไ่ด้รบัแจง้โดยผูไ้ด้รบัอนุญำตจะเป็น
ผูจ้ดัหำสถำนทีจ่ดัเกบ็และเสยีค่ำใชจ้่ำยเองทัง้สิ้น ถ้ำหำกผูไ้ด้รบัอนุญำตรือ้ย้ำยไม่ทนัก ำหนดเวลำและเกดิ
ควำมเสยีหำยขึน้กบักรมทำงหลวงชนบท ไม่ว่ำกรณีใด ๆ กต็ำม ผูไ้ด้รบัอนุญำตยนิยอมชดใชค้่ำเสยีหำยใหแ้ก่
กรมทำงหลวงชนบท 

๑๔. ในกรณีที่กำรก่อสรำ้งตำมค ำขอนี้จ ำเป็นจะต้องตดักิ่งไม้ในเขตทำงผู้ได้รบัอนุญำตจะต้อง
ไดร้บัอนุญำตจำกกรมทำงหลวงชนบทก่อน และกรมทำงหลวงชนบทมสีทิธทิีจ่ะก ำหนดเงื่อนไขประกำรใดกไ็ด้ 

๑๕. ผูไ้ด้รบัอนุญำตจะซ่อมแซมส่วนทีช่ ำรดุเสยีหำยใหอ้ยู่ในสภำพเดมิ ใหไ้ด้มำตรฐำนไมต่ ่ำกว่ำ
มำตรฐำนงำนก่อสรำ้งเดมิของสิง่ก่อสรำ้งนัน้ 

๑๖. หำกเกิดควำมเสียหำยแก่ถนนหรอืทรพัย์สินของกรมทำงหลวงชนบทขึน้ในภำยหลงัจำก
ผู้ได้รบัอนุญำตได้ด ำเนินกำรตำมที่ได้รบัอนุญำตแล้ว โดยควำมเสยีหำยนัน้เกดิจำกเหตุอนัมำจำกป้ำยแนะน ำ
สถำนที่ที่ได้รบัอนุญำตผู้ได้รบัอนุญำตจะซ่อมแซม จดัหำใหม่ให้ดเีช่นเดิม ตำมที่กรมทำงหลวงชนบทก ำหนด 
ภำยในเวลำ ๑๕ วนั หลงัจำกไดร้บัแจง้หรอืตำมระยะเวลำทีก่รมทำงหลวงชนบทก ำหนดในกรณีเรง่ด่วน 

๑๗. กรมทำงหลวงชนบทจะเป็นผูพ้จิำรณำก ำหนดประเภทและมำตรฐำนของป้ำยรวมทัง้ต ำแหน่ง
ตดิตัง้ป้ำยทีเ่หมำะสม 

๑๘. เมื่อป้ำยเกิดกำรช ำรุดเสียหำยไม่ว่ำกรณีใด ๆ ผู้ได้ รบัอนุญำตจะต้องเป็นผู้ด ำเนินกำร
ซ่อมแซมหรอืตดิตัง้ทดแทนใหม ่โดยผูไ้ดร้บัอนุญำตหรอืเจำ้ของป้ำยจะตอ้งออกค่ำใชจ้ำ่ยทัง้หมด 

๑๙. ผู้ได้รบัอนุญำตหรือเจ้ำของสถำนที่ จะต้องเสียค่ำใช้เขตทำงหลวงส ำหรบักำรติดตัง้
ป้ำยแนะน ำตำมอตัรำทีก่ ำหนดไวใ้นกฎกระทรวง 

๒๐. ถ้ำผูไ้ด้รบัอนุญำตกระท ำผดิเงื่อนไขขอ้หนึ่งขอ้ใด ผูไ้ด้รบัอนุญำตยินยอมให้กรมทำงหลวง
ชนบทเพกิถอนกำรอนุญำต 
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(เอกสำร ล.๔) 
 

หลกัเกณฑก์ำรขออนุญำตปักเสำ พำดสำย วำงทอ่ ในเขตทำงหลวงชนบท 
 

๑. คุณสมบตัขิองผูย้ื่นค ำขออนุญำต 

ตอ้งเป็นหน่วยงำนของรฐัทีใ่หบ้รกิำรกจิกำรอนัเป็นสำธำรณูปโภค โดยใหผู้ท้ีม่อี ำนำจลงนำมแทน
หน่วยงำนของรฐัเป็นผูล้งนำมในค ำขอ 

 

๒. หลกัฐำนประกอบกำรขออนุญำต ดงัต่อไปนี้ 
๒.๑ แบบฟอรม์ค ำขออนุญำตกระท ำกำรใด ๆ ในเขตทำงหลวงชนบท (ตำมแบบ ข.๓) 
๒.๒ แบบแปลนแผนทีพ่อสงัเขปแสดงเสน้ทำง จ ำนวน ๔ ชดุ 

๒.๓ ส ำเนำบตัรขำ้รำชกำรของผูย้ื่นขออนุญำต จ ำนวน ๓ ฉบบั 

๒.๔ หนังสอืมอบอ ำนำจในกรณีทีม่อบอ ำนำจใหผู้อ้ ื่นท ำกำรขออนุญำตแทน ตดิอำกรแสตมป์ 
๑๐ บำท 

 

๓. กำรตรวจสอบสถำนที ่
เจำ้หน้ำทีจ่ะนัดหมำยกบัผูข้ออนุญำตเพื่อท ำกำรตรวจสอบสถำนทีท่ีข่ออนุญำตปักเสำ พำดสำย 

วำงทอ่ในเขตทำงหลวงชนบทก่อนทีจ่ะอนุญำต และเมื่อไดร้บัอนุญำตใหปั้กเสำ พำดสำย วำงทอ่ในเขตทำงหลวง
ชนบทแลว้ ผูข้ออนุญำตจงึจะสำมำรถปักเสำ พำดสำย วำงทอ่ในเขตทำงหลวงชนบทไดโ้ดยตอ้งท ำตำมเงื่อนไขที่
ก ำหนด 

 

๔. สถำนทีย่ื่นค ำขออนุญำต 

ผูข้ออนุญำตสำมำรถขอรบัแบบค ำขออนุญำตฯ ไดท้ีส่ ำนกังำนทำงหลวงชนบทจงัหวดัทกุจงัหวดั 
หรอืที่ส ำนักบ ำรุงทำง กรมทำงหลวงชนบท หรอืที่ web site / www.ddr.go.th และยื่นแบบค ำขออนุญำตได้ที่
ส ำนกังำนทำงหลวงชนบทจงัหวดัทกุจงัหวดั หรอืทีส่ ำนกับ ำรงุทำง กรมทำงหลวงชนบท เลขที ่๙ ถนนพหลโยธนิ 
แขวงอนุสำวรยี ์เขตบำงเขน กทม. ๑๐๒๐๐ โทร. ๐ - ๒๕๕๑ - ๕๐๐๐ 

http://www.ddr.go.th/


ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๔๑ 

(เอกสำร ง.๔) 
 

เงื่อนไขกำรอนุญำตใหปั้กเสำ พำดสำย วำงทอ่ในเขตทำงหลวงชนบท 
 

๑. ก่อนทีผู่ไ้ด้รบัอนุญำตจะลงมอืกระท ำกำรก่อสรำ้ง ต้องแจง้เป็นหนังสอืใหเ้จำ้หน้ำทีก่รมทำงหลวง
ชนบททรำบล่วงหน้ำไมน้่อยกว่ำ ๗ วนั 

๒. เมื่อได้รบัอนุญำตแล้ว จะด ำเนินกำรใหแ้ล้วเสรจ็ภำยใน ....... วนั เมื่อครบก ำหนดแลว้ปรำกฏว่ำ
ผูไ้ดร้บัอนุญำตยงัไมท่ ำกำรใหแ้ลว้เสรจ็ เนื่องจำกผูไ้ดร้บัอนุญำตละทิง้งำนหรอืหลกีเลีย่งไมท่ ำตำมแบบทีก่ ำหนด
หรอืมเีหตุผลที่ไม่ควรให้ต่อเวลำท ำกำรอกีต่อไป ผู้ได้รบัอนุญำตจะยินยอมให้กรมทำงหลวงชนบทเพิกถอน
กำรอนุญำต โดยไมเ่รยีกเกบ็ค่ำเสยีหำยใด ๆ ทัง้สิน้ 

๓. ผูไ้ดร้บัอนุญำตจะท ำกำรก่อสรำ้งตำมแบบและรำยละเอยีดทีไ่ดก้ ำหนดไว้ 
๔. ผูไ้ด้รบัอนุญำตยนิยอมใหก้รมทำงหลวงชนบท มสีทิธทิีจ่ะออกแบบ เปลี่ยนแปลง แกไ้ขเพิม่เตมิ

แบบใหเ้หมำะสมกบัสภำพควำมเปลี่ยนแปลงของทำง หรอืเพื่อควำมปลอดภยัแก่ผู้ใชท้ำงหรอืเพื่อบ ำรุงรกัษำ
ประกำรใดกไ็ด้ และหำกมกีำรใหแ้ก้ไขเป็นหน้ำทีข่องผูไ้ด้ร ับอนุญำตที่จะต้องปฏิบตัิตำมโดยออกค่ำใช้จ่ำยเอง
ทัง้สิน้ 

๕. ผูไ้ด้รบัอนุญำตจะหำวสัดุมำด ำเนินกำรก่อสรำ้งตำมแบบ และรำยละเอยีดทีก่รมทำงหลวงชนบท
อนุญำต จะไมใ่ชว้สัดุในเขตทำงของกรมทำงหลวงชนบท 

๖. ผู้ได้รบัอนุญำตต้องตดิตัง้ป้ำยจรำจรตลอดจนเครื่องหมำยควบคุมกำรจรำจรอื่น ๆ ในระหว่ำง
กำรก่อสร้ำงตำมมำตรฐำนทำงหลวง และแนวทำงปฏิบ ัติของคณะกรรมกำรป้องก ันอุบ ัติภ ัย แห่งชำติ 
หำกจ ำเป็นต้องท ำกำรก่อสรำ้งในเวลำกลำงคืน หรอืส่วนของงำนก่อสร้ำงหรอืวสัดุอุปกรณ์ของงำนก่อสร้ำง 
อำจเป็นอันตรำยต่อผู้ใช้ทำงในเวลำกลำงคืน ผู้ได้รบัอนุญำตจะต้องจัดให้มีไฟฟ้ำแสงสว่ำงอย่ำงเพียงพอและ 
ป้ำยจรำจรทีต่ดิตัง้ตอ้งเป็นชนิดสะทอ้นแสง (Reflective) ดว้ย 

๗. ผู้ได้รบัอนุญำต จะต้องยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่กรมทำงหลวงชนบทเขำ้ตรวจสอบกำรท ำงำนได้
ตลอดเวลำเพื่อเป็นกำรป้องกนัควำมเสยีหำยทีจ่ะเกดิขึน้ต่อทำงหลวง 

๘. ใหเ้จำ้หน้ำทีก่รมทำงหลวงชนบท มอี ำนำจสัง่ใหห้ยุดกำรท ำกำรก่อสรำ้งในกรณีทีก่ำรก่อสรำ้งนัน้
จะท ำควำมเสยีหำยใหแ้ก่ทำงหลวงหรอืเป็นอนัตรำยต่อผูใ้ชท้ำง 

๙. ผูไ้ดร้บัอนุญำตจะตอ้งรบัผดิชอบ และชดใชค้่ำเสยีหำยอนัเกดิจำกกำรปักเสำ พำดสำยหรอืวำงท่อ
ทีม่ตี่อทำงหลวงหรอืผูใ้ชท้ำง 

๑๐. ในระหว่ำงกำรใชส้ถำนทีท่ีไ่ด้รบัอนุญำต ผูไ้ด้รบัอนุญำตจะต้องควบคุมกำรใชส้ถำนทีใ่หม้ี
ควำมเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย และมีกำรรกัษำควำมสะอำดสถำนที่และเมื่อครบก ำหนดกำรขออนุญำตจะต้อง
ด ำเนินกำรท ำควำมสะอำด เก็บเศษวสัดุอุปกรณ์ อนัเกิดจำกกิจกรรมที่ใช้สถำนที่ให้เรยีบร้อย และแจ้งให้
กรมทำงหลวงชนบทตรวจสอบจนเป็นทีพ่อใจ พรอ้มทัง้จดัท ำแบบตำมทีไ่ด้ก่อสรำ้งจรงิ (Asbuilt Plan) จ ำนวน 
๒ ชดุ มอบใหเ้จำ้หน้ำทีก่รมทำงหลวงชนบททีร่บัผดิชอบทำงหลวงนัน้ดว้ย 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๔๒ 

- ๒ - 
 

๑๑. ในกรณีทีก่ำรขออนุญำตต้องท ำกำรขดุรือ้ผวิจรำจร ทำงเทำ้ หรอืส่วนอื่นใดในโครงสรำ้งถนน 
ผูไ้ด้รบัอนุญำตตอ้งซ่อมแซมใหอ้ยู่ในสภำพเดมิ ตำมมำตรฐำนและวธิกีำรทีก่รมทำงหลวงชนบทก ำหนดและตอ้ง
รบัผดิชอบควำมช ำรดุเสยีหำยทีเ่กดิขึน้ ภำยในเวลำ ๒ ปี 

๑๒. เมื่อกรมทำงหลวงชนบทต้องสรำ้งหรอืขยำยทำงหลวง หรอืซ่อมแซมบ ำรุงทำงหลวง ถ้ำต้อง
รือ้ถอนเคลื่อนย้ำยสิง่ทีไ่ด้รบัอนุญำตเป็นภำระของผูไ้ด้รบัอนุญำตตอ้งด ำเนินกำรภำยในก ำหนดทีไ่ด้รบัแจง้และ
หำกเกิดควำมเสียหำยต่อทรพัย์สินของผู้ได้รบัอนุญำต ผู้ได้รบัอนุญำตจะไม่เรยีกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ จำก
กรมทำงหลวงชนบท 

๑๓. เมื่อผูไ้ด้รบัอนุญำตได้รบัแจง้เป็นหนังสอืจำกกรมทำงหลวงชนบท หรอืผูซ้ึ่งได้รบัมอบหมำยให้
รือ้ย้ำยเสำ สำย หรอืท่อที่ได้รบัอนุญำตให้พ้นเขตกำรก่อสร้ำงทำงภำยในเวลำที่กรมทำงหลวงชนบทก ำหนด  
ผูไ้ด้รบัจะท ำกำรรือ้ย้ำยทนัท ีและใหแ้ล้วเสรจ็ภำยในก ำหนดเวลำทีไ่ด้รบัแจง้ โดยผูไ้ด้รบัอนุญำตจะเป็นผูจ้ดัหำ
สถำนทีจ่ดัเกบ็และเสยีค่ำใชจ้ำ่ยเองทัง้สิน้ ถำ้หำกผูไ้ดร้บัอนุญำตรือ้ยำ้ยไมท่นัก ำหนดเวลำและเกดิควำมเสยีหำย
ขึน้กบักรมทำงหลวงชนบท ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ก็ตำม ผู้ขออนุญำตยินยอมชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่กรมทำงหลวง
ชนบท 

๑๔. ในกรณีทีก่ำรก่อสรำ้งตำมค ำขอนี้จ ำเป็นจะต้องตดักิง่ไมใ้นเขตทำงผูไ้ดร้บัอนุญำตจะต้องได้รบั
อนุญำตจำกกรมทำงหลวงชนบทก่อน และกรมทำงหลวงชนบทมสีทิธทิีจ่ะก ำหนดเงื่อนไขประกำรใดกไ็ด้ 

๑๕. ผู้ได้รบัอนุญำตจะซ่อมแซมส่วนที่ช ำรุดเสยีหำยให้อยู่ในสภำพเดิม ให้ได้มำตรฐำนไม่ต ่ำกว่ำ
มำตรฐำนงำนก่อสรำ้งเดมิของสิง่ก่อสรำ้งนัน้ 

๑๖. หำกเกดิควำมเสยีหำยแก่ถนนหรอืทรพัยส์นิของกรมทำงหลวงชนบทขึน้ในภำยหลงัจำกผูไ้ดร้บั
อนุญำตได้ด ำเนินกำรตำมที่ได้รบัอนุญำตแล้ว โดยควำมเสียหำยนั ้นเกิดจำกเหตุอนัมำจำกเสำ สำย หรอืท่อ 
ทีไ่ด้รบัอนุญำตผู้ได้รบัอนุญำตจะซ่อมแซม จดัหำใหม่ให้ดเีช่นเดมิตำมที่กรมทำงหลวงชนบทก ำหนด ภำยใน
ระยะเวลำ ๑๕ วนั หลงัจำกไดร้บัแจง้หรอืตำมระยะเวลำทีก่รมทำงหลวงชนบทก ำหนดในกรณีเรง่ด่วน 

๑๗. เสำพำดสำย ตอ้งปักหำ่งจำกแนวเขตทำงหลวงเขำ้มำทำงดำ้นในไมน้่อยกวำ่ ๐.๕๐ เมตร แต่ไมเ่กนิ 
๑.๕๐ เมตร หรอืที่ซึ่งทำงรำชกำรก ำหนดให้ และสำยต้องพำดสูงจำกผวิดนิไม่น้อยกว่ำ ๓.๐๐ เมตร ส่วนที่ต้อง
พำดสำยขำ้มถนนตอ้งสูงจำกผวิทำงไมน้่อยกว่ำ ๕.๕๐ เมตร 

๑๘. ผูไ้ดร้บัอนุญำตจะตอ้งเสยีค่ำใชเ้ขตทำงตำมอตัรำทีก่ ำหนดไวใ้นกฎกระทรวง 

๑๙. ถำ้ผูไ้ดร้บัอนุญำตกระท ำผดิเงื่อนไขขอ้หนึ่งขอ้ใด ผูไ้ดร้บัอนุญำตยนิยอมใหก้รมทำงหลวงชนบท
เพกิถอนกำรอนุญำต 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๔๓ 

ประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงพเิศษ 

ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงแผ่นดนิและ 

ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงสมัปทำน 

เรื่อง หำ้มใชย้ำนพำหนะทีม่นี ้ำหนกั น ้ำหนกับรรทุก 

หรอืน ้ำหนกัลงเพลำเกนิกว่ำทีไ่ดก้ ำหนด 

หรอืโดยทีย่ำนพำหนะนัน้อำจท ำใหท้ำงหลวงเสยีหำย 

เดนิบนทำงหลวงพเิศษ ทำงหลวงแผ่นดนิและทำงหลวงสมัปทำน๗๑ 

   
 

ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงพเิศษ ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงแผ่นดนิและผู้อ ำนวยกำร
ทำงหลวงสมัปทำน โดยอนุมตัอิธบิดกีรมทำงหลวง อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖๑ 
แห่งพระรำชบัญญัติทำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกำศห้ำมใช้ยำนพำหนะที่มีน ้ำหนัก 
น ้ำหนักบรรทุก หรอืน ้ำหนักลงเพลำ เกนิกว่ำทีไ่ดก้ ำหนด หรอืโดยทีย่ำนพำหนะนัน้
อำจท ำให้ทำงหลวงเสยีหำย เดนิบนทำงหลวงพิเศษ ทำงหลวงแผ่นดนิและทำงหลวง
สมัปทำนตำมขอ้ก ำหนด ดงัต่อไปนี้ 

 

หมวด ๑ 

   
 

ขอ้ก ำหนดน ้ำหนกั น ้ำหนกับรรทุก หรอืน ้ำหนกัลงเพลำ ของยำนพำหนะทีใ่ชเ้ดนิบน 

๑. ทำงหลวงสมัปทำน 

๒. ทำงยกระดบับนทำงหลวงแผ่นดนิหมำยเลข ๓๑ ตอนดอนเมอืง - ทำงหลวง
หมำยเลข ๑ (อนุสรณ์สถำนแห่งชำติ) สำยดินแดง - บรรจบทำงหลวงหมำยเลข ๑ 
(อนุสรณ์สถำนแห่งชำต)ิ 

๓. ทำงยกระดบับนทำงหลวงแผ่นดนิหมำยเลข ๑ ตอนอนุสรณ์สถำนแห่งชำต ิ- 
รงัสติ สำยกรุงเทพมหำนคร - แม่สำย (เขตแดน) 

 

สว่นที ่๑  ยำนพำหนะชนิดรถเดีย่ว (SINGLE UNIT) 
 

ขอ้ ๑  ยำนพำหนะที่ม ี๒ เพลำ ๔ ลอ้ ยำง ๔ เสน้ ชนิดเพลำทำ้ย (เพลำที ่๒) 
ใชย้ำงเดีย่ว ตอ้งมนี ้ำหนักลงเพลำทำ้ย (เพลำที ่๒) ไม่เกนิ ๖,๘๐๐ กโิลกรมั หรอืน ้ำหนัก
ยำนพำหนะรวมน ้ำหนกับรรทุกไม่เกนิ ๘,๕๐๐ กโิลกรมั 

 

                                                                                 
๗๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๒/ตอนพเิศษ ๑๕๐ ง/หน้ำ ๑๙/๒๘ ธนัวำคม ๒๕๔๘ 
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 ๑๔๔ 

ขอ้ ๒  ยำนพำหนะทีม่ ี๒ เพลำ ๔ ลอ้ ยำง ๖ เสน้ ชนิดเพลำท้ำย (เพลำที ่๒) 
ใชย้ำงคู่ 

(๑) ยำนพำหนะประเภททีใ่ชส้ ำหรบัขนส่งผูโ้ดยสำร ตอ้งมนี ้ำหนกัลงเพลำทำ้ย 
(เพลำที ่๒) ไม่เกนิ ๙,๑๐๐ กโิลกรมั 

(๒) ยำนพำหนะชนิดอื่น ๆ ต้องมีน ้ำหนักลงเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒) ไม่เกิน 
๙,๑๐๐ กโิลกรมั หรอืน ้ำหนกัยำนพำหนะรวมน ้ำหนกับรรทุกไม่เกนิ ๑๒,๐๐๐ กโิลกรมั 

 

ขอ้ ๓  ยำนพำหนะที่มี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๖ เสน้ ชนิดเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒ 
และเพลำที ่๓) เป็นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใชย้ำงเดีย่ว 

(๑) ยำนพำหนะประเภททีใ่ชส้ ำหรบัขนส่งผูโ้ดยสำร ต้องมนี ้ำหนักลงเพลำคู่ทำ้ย 
(เพลำที ่๒ และเพลำที ่๓) ไม่เกนิ ๑๒,๒๐๐ กโิลกรมั 

(๒) ยำนพำหนะชนิดอื่น ๆ ต้องมนี ้ำหนักลงเพลำคู่ทำ้ย (เพลำที ่๒ และเพลำที ่๓) 
ไม่เกนิ ๑๒,๒๐๐ กโิลกรมั หรอืน ้ำหนักยำนพำหนะรวมน ้ำหนกับรรทุกไม่เกนิ ๑๕,๓๐๐ กโิลกรมั 

 

ขอ้ ๔  ยำนพำหนะที่ม ี๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๘ เสน้ ชนิดเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒ 
และเพลำที ่๓) เป็นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) เพลำคู่ทำ้ยเพลำใดเพลำหนึ่งใชย้ำงเดีย่ว 
อกีเพลำหนึ่งใชย้ำงคู่ 

(๑) ยำนพำหนะประเภททีใ่ชส้ ำหรบัขนส่งผู้โดยสำร ต้องมนี ้ำหนักลงเพลำคู่ทำ้ย
ไม่เกนิ ๑๔,๓๐๐ กโิลกรมั 

(๒) ยำนพำหนะชนิดอื่น ๆ ต้องมีน ้ ำหนักลงเพลำคู่ท้ำยไม่ เกิน ๑๔,๓๐๐ 
กโิลกรมั หรอื น ้ำหนกัยำนพำหนะรวมน ้ำหนกับรรทุกไม่เกนิ ๑๘,๓๐๐ กโิลกรมั 

 

ขอ้ ๕  ยำนพำหนะทีม่ ี๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๑๐ เสน้ ชนิดเพลำทำ้ย (เพลำที ่๒ 
และเพลำที่ ๓) เป็นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ ต้องมีน ้ำหนักลงเพลำคู่ท้ำยไม่เกิน 
๑๖,๔๐๐ กโิลกรมั หรอืน ้ำหนกัยำนพำหนะรวมน ้ำหนกับรรทุกไม่เกนิ ๒๑,๐๐๐ กโิลกรมั 

 

ขอ้ ๖  ยำนพำหนะที่มี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๘ เสน้ ชนิดเพลำหน้ำ (เพลำที่ ๑ 
และเพลำที ่๒) เป็นเพลำเลีย้วใชย้ำงเดีย่ว และเพลำทำ้ย (เพลำที ่๓) ใชย้ำงคู่ 

(๑) ยำนพำหนะประเภททีใ่ชส้ ำหรบัขนส่งผูโ้ดยสำร ตอ้งมนี ้ำหนกัลงเพลำทำ้ย 
(เพลำที ่๓) ไม่เกนิ ๙,๑๐๐ กโิลกรมั 

(๒) ยำนพำหนะชนิดอื่น ๆ ต้องมีน ้ำหนักลงเพลำท้ำย (เพลำที่ ๓) ไม่เกิน 
๙,๑๐๐ กโิลกรมั หรอืน ้ำหนกัยำนพำหนะรวมน ้ำหนกับรรทุกไม่เกนิ ๑๔,๐๐๐ กโิลกรมั 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๔๕ 

ขอ้ ๗  ยำนพำหนะที่ม ี๔ เพลำ ๘ ลอ้ ยำง ๘ เสน้ ชนิดเพลำหน้ำ (เพลำที่ ๑ 
และเพลำที่ ๒) เป็นเพลำเลี้ยว และเพลำท้ำย (เพลำที่ ๓ และเพลำที่ ๔) เป็นเพลำคู่ 
(TANDEM AXLE) ใช้ยำงเดี่ยวต้องมีน ้ำหนักลงเพลำคู่ท้ำยไม่เกิน ๑๒,๒๐๐ กิโลกรมั 
หรอืน ้ำหนกัยำนพำหนะรวมน ้ำหนกับรรทุกไม่เกนิ ๑๘,๘๐๐ กโิลกรมั 

 

ขอ้ ๘  ยำนพำหนะทีม่ ี๔ เพลำ ๘ ลอ้ ยำง ๑๒ เสน้ ชนิดเพลำหน้ำ (เพลำที ่๑ 
และเพลำที่ ๒) เป็นเพลำเลี้ยวใช้ยำงเดี่ยว และเพลำท้ำย (เพลำที่ ๓ และเพลำที่ ๔)  
เป็นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใชย้ำงคู่ ตอ้งมนี ้ำหนกัลงเพลำคู่ทำ้ย ไม่เกนิ ๑๖,๔๐๐ กโิลกรมั 
หรอืน ้ำหนกัยำนพำหนะรวมน ้ำหนกับรรทุกไม่เกนิ ๒๕,๒๐๐ กโิลกรมั 

 

สว่นที ่๒  ยำนพำหนะชนิดรถลำกจงูและรถกึง่พ่วง (SEMI - TRAILER) 
 

ข้อ ๙  ตัวรถลำกจูงเมื่อประกอบกับตัวรถกึ่งพ่วง (SEMI - TRAILER) แล้ว 
ตอ้งมนี ้ำหนกัลงเพลำ หรอืน ้ำหนกัยำนพำหนะรวมน ้ำหนกับรรทุกไม่เกนิกว่ำทีก่ ำหนดไว ้
ส ำหรบัยำนพำหนะแต่ละประเภทในขอ้ ๑ ขอ้ ๒ ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ ขอ้ ๕ ขอ้ ๖ ขอ้ ๗ และขอ้ ๘ 

ตวัรถกึง่พ่วงตอ้งมนี ้ำหนกัลงเพลำดงันี้ 
(๑) ชนิดเพลำเดีย่วใชย้ำงเดีย่ว น ้ำหนกัลงเพลำไม่เกนิ ๖,๘๐๐ กโิลกรมั 

(๒) ชนิดเพลำเดีย่วใชย้ำงคู่ น ้ำหนกัลงเพลำไม่เกนิ ๙,๑๐๐ กโิลกรมั 

(๓) ชนิดเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงเดี่ยว น ้ำหนักลงเพลำรวมไม่เกิน 
๑๒,๒๐๐ กโิลกรมั 

(๔) ชนิดเพลำคู่  (TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่  น ้ ำหนักลงเพลำรวมไม่เกิน 
๑๖,๔๐๐ กโิลกรมั 

(๕) ชนิดสำมเพลำ (TRIDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ น ้ ำหนักลงเพลำรวมไม่เกิน 
๑๙,๕๐๐ กโิลกรมั และระยะห่ำงระหว่ำงสลกัพ่วง (KING PIN) กบัศูนยก์ลำงของเพลำที ่๑ 
ของตวัรถกึง่พ่วงตอ้งไม่น้อยกว่ำ ๘ เมตร 

 

ข้อ ๙/๑๗๒  ยำนพำหนะชนิดรถลำกจูงและรถกึ่งพ่วง (SEMI - TRAILER) 
ประเภทตัวรถลำกจูงมี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๑๐ เส้น ชนิดเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒ และ
เพลำที่ ๓) เป็นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใชย้ำงคู่และตวัรถกึง่พ่วงเป็นชนิดสำมเพลำ 
(TRIDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ที่จดทะเบียนรถตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบกก่อน
                                                                                 

๗๒ ขอ้ ๙/๑ เพิม่โดยประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงพเิศษ ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงแผ่นดนิและ
ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงสมัปทำน เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะที่มนี ้ำหนัก น ้ำหนักบรรทุกหรือน ้ำหนัก
ลงเพลำเกนิกว่ำที่ไดก้ ำหนด หรอืโดยทีย่ำนพำหนะนัน้อำจท ำให้ทำงหลวงเสยีหำย เดนิบนทำงหลวง
พเิศษ ทำงหลวงแผ่นดนิและทำงหลวงสมัปทำน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๔๖ 

วนัที ่๑ มกรำคม ๒๕๕๓ ใหไ้ดร้บักำรยกเวน้กำรใชบ้งัคบัขอ้ก ำหนดระยะห่ำงระหว่ำงสลกัพ่วง 
(KING PIN) กับศูนย์กลำงของเพลำที่ ๑ ของตัวรถกึ่งพ่วงต้องไม่น้อยกว่ำ ๘ เมตร  
ตำมประกำศผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงพิเศษ ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงแผ่นดิน และผู้อ ำนวยกำร
ทำงหลวงสมัปทำน เรื่อง หำ้มใชย้ำนพำหนะทีม่นี ้ำหนกั น ้ำหนักบรรทุก หรอืน ้ำหนกัลงเพลำ 
เกนิกว่ำทีไ่ดก้ ำหนด หรอืโดยทีย่ำนพำหนะนัน้อำจท ำใหท้ำงหลวงเสยีหำย เดนิบนทำงหลวง
พเิศษ ทำงหลวงแผ่นดนิและทำงหลวงสมัปทำน ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๒ 
ตอนพเิศษ ๑๕๐ ง หน้ำ ๑๙ วนัที ่๒๘ ธนัวำคม ๒๕๔๘ หมวด ๑ สว่นที ่๒ ขอ้ ๙ (๕) 

ควำมในขอ้นี้ให้ใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๑ มกรำคม ๒๕๕๓ ถึงวนัที่ ๓๑ ธนัวำคม 
๒๕๕๗ 

 

สว่นที ่๓  ยำนพำหนะชนิดรถลำกจงูและรถพ่วง (FULL TRAILER) 
 

ขอ้ ๑๐  ตวัรถลำกจูงตอ้งมนี ้ำหนกัลงเพลำหรอืน ้ำหนักยำนพำหนะรวมน ้ำหนัก
บรรทุกไม่เกนิกว่ำทีก่ ำหนดไว ้ส ำหรบัยำนพำหนะแต่ละประเภทในขอ้ ๑ ขอ้ ๒ ขอ้ ๓ ขอ้ ๔ 
ขอ้ ๕ ขอ้ ๖ ขอ้ ๗ และขอ้ ๘ 

ตวัรถพ่วงตอ้งมนี ้ำหนกัลงเพลำดงันี้ 
(๑) ชนิดเพลำหน้ำและเพลำทำ้ยเป็นเพลำเดีย่วใชย้ำงเดีย่ว น ้ำหนักลงเพลำ

ไม่เกนิ เพลำละ ๖,๘๐๐ กโิลกรมั 

(๒) ชนิดเพลำหน้ำและเพลำทำ้ยเป็นเพลำเดีย่วใชย้ำงคู่ น ้ำหนกัลงเพลำไม่เกนิ 
เพลำละ ๙,๑๐๐ กโิลกรมั และระยะห่ำงระหว่ำงศูนย์กลำงเพลำหน้ำก ับศูนย์กลำง
เพลำหลงัตอ้งไม่น้อยกว่ำ ๔.๓๐ เมตร 

ยำนพำหนะชนิดรถลำกจูงและรถพ่วง (FULL TRAILER) ต้องประกอบดว้ย 
รถลำกจงู ๑ คนั และตวัรถพ่วง ๑ คนั เท่ำนัน้ จะพ่วงยำนพำหนะอื่นใดอกีไม่ได ้

 

หมวด ๒ 

   
 

ขอ้ก ำหนดน ้ำหนัก น ้ำหนักบรรทุก และน ้ำหนักลงเพลำ ของยำนพำหนะที่ใช้
เดนิบนทำงหลวงพเิศษและทำงหลวงแผ่นดนิสำยอื่นเวน้แต่ทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้นหมวด ๑ 

 

สว่นที ่๑  ยำนพำหนะชนิดรถเดีย่ว (SINGLE UNIT) 
 

ขอ้ ๑๑  ยำนพำหนะทีม่ ี๒ เพลำ ๔ ลอ้ ยำง ๔ เสน้ ชนิดเพลำทำ้ย (เพลำที ่๒) 
ใชย้ำงเดีย่ว ตอ้งมนี ้ำหนกัลงเพลำทำ้ย (เพลำที ่๒) ไม่เกนิ ๗,๐๐๐ กโิลกรมั หรอืน ้ำหนัก
ยำนพำหนะรวมน ้ำหนกับรรทุกไม่เกนิ ๙,๕๐๐ กโิลกรมั 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๔๗ 

ขอ้ ๑๒  ยำนพำหนะทีม่ ี๒ เพลำ ๔ ลอ้ ยำง ๖ เสน้ ชนิดเพลำทำ้ย (เพลำที ่๒) 
ใชย้ำงคู่ 

(๑) ยำนพำหนะประเภททีใ่ชส้ ำหรบัขนส่งผูโ้ดยสำร ตอ้งมนี ้ำหนกัลงเพลำทำ้ย 
(เพลำที ่๒) ไม่เกนิ ๑๑,๐๐๐ กโิลกรมั 

(๒) ยำนพำหนะชนิดอื่น ๆ ต้องมีน ้ำหนักลงเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒) ไม่เกิน 
๑๑,๐๐๐ กโิลกรมั หรอืน ้ำหนกัยำนพำหนะรวมน ้ำหนกับรรทุกไม่เกนิ ๑๕,๐๐๐ กโิลกรมั 

 

ขอ้ ๑๓  ยำนพำหนะทีม่ ี๓ เพลำ ๖ ลอ้ ยำง ๖ เสน้ ชนิดเพลำท้ำย (เพลำที ่๒ 
และเพลำที ่๓) เป็นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใชย้ำงเดีย่ว 

(๑) ยำนพำหนะประเภททีใ่ชส้ ำหรบัขนส่งผูโ้ดยสำร ต้องมนี ้ำหนักลงเพลำคู่ทำ้ย 
(เพลำที ่๒ และเพลำที ่๓) ไม่เกนิ ๑๓,๐๐๐ กโิลกรมั 

(๒) ยำนพำหนะชนิดอื่น ๆ ต้องมนี ้ำหนักลงเพลำคู่ทำ้ย (เพลำที ่๒ และเพลำที ่๓) 
ไม่เกนิ ๑๓,๐๐๐ กโิลกรมั หรอืน ้ำหนกัยำนพำหนะรวมน ้ำหนกับรรทุกไม่เกนิ ๑๘,๐๐๐ กโิลกรมั 

 

ขอ้ ๑๔  ยำนพำหนะทีม่ ี๓ เพลำ ๖ ลอ้ ยำง ๘ เสน้ ชนิดเพลำทำ้ย (เพลำที ่๒ 
และเพลำที ่๓) เป็นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) เพลำคู่ทำ้ยเพลำใดเพลำหนึ่งใชย้ำงเดีย่ว
อกีเพลำหนึ่งใชย้ำงคู่ 

(๑) ยำนพำหนะประเภททีใ่ชส้ ำหรบัขนส่งผูโ้ดยสำร ต้องมนี ้ำหนักลงเพลำคู่ทำ้ย
ไม่เกนิ ๑๖,๕๐๐ กโิลกรมั 

(๒) ยำนพำหนะชนิดอื่น ๆ ต้องมนี ้ำหนักลงเพลำคู่ท้ำยไม่เกนิ ๑๖,๕๐๐ กโิลกรมั 
หรอืน ้ำหนกัยำนพำหนะรวมน ้ำหนกับรรทุกไม่เกนิ ๒๑,๕๐๐ กโิลกรมั 

 

ขอ้ ๑๕  ยำนพำหนะทีม่ ี๓ เพลำ ๖ ลอ้ ยำง ๑๐ เสน้ ชนิดเพลำทำ้ย (เพลำที ่๒ 
และเพลำที่ ๓) เป็นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ ต้องมีน ้ำหนักลงเพลำคู่ท้ำยไม่เกิน 
๒๐,๐๐๐ กโิลกรมั หรอืน ้ำหนกัยำนพำหนะรวมน ้ำหนกับรรทุกไม่เกนิ ๒๕,๐๐๐ กโิลกรมั 

 

ขอ้ ๑๖  ยำนพำหนะทีม่ ี๓ เพลำ ๖ ลอ้ ยำง ๘ เสน้ ชนิดเพลำหน้ำ (เพลำที่ ๑ 
และเพลำที ่๒) เป็นเพลำเลีย้วใชย้ำงเดีย่ว และเพลำทำ้ย (เพลำที ่๓) ใชย้ำงคู่ 

(๑) ยำนพำหนะประเภททีใ่ชส้ ำหรบัขนส่งผูโ้ดยสำร ตอ้งมีน ้ำหนกัลงเพลำทำ้ย 
(เพลำที ่๓) ไม่เกนิ ๑๑,๐๐๐ กโิลกรมั 

(๒) ยำนพำหนะชนิดอื่น ๆ ต้องมีน ้ำหนักลงเพลำท้ำย (เพลำที่ ๓) ไม่เกิน 
๑๑,๐๐๐ กโิลกรมั หรอืน ้ำหนกัยำนพำหนะรวมน ้ำหนกับรรทุกไม่เกนิ ๒๑,๐๐๐ กโิลกรมั 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๔๘ 

ขอ้ ๑๗  ยำนพำหนะทีม่ ี๔ เพลำ ๘ ลอ้ ยำง ๘ เสน้ ชนิดเพลำหน้ำ (เพลำที ่๑ 
และเพลำที่ ๒) เป็นเพลำเลี้ยว และเพลำท้ำย (เพลำที่  ๓ และเพลำที่ ๔) เป็นเพลำคู่ 
(TANDEM AXLE) ใช้ยำงเดี่ยว ต้องมีน ้ำหนักลงเพลำคู่ท้ำยไม่เกนิ ๑๓,๐๐๐ กิโลกรมั 
หรอืน ้ำหนกัยำนพำหนะรวมน ้ำหนกับรรทุกไม่เกนิ ๒๓,๐๐๐ กโิลกรมั 

 

ขอ้ ๑๘  ยำนพำหนะทีม่ ี๔ เพลำ ๘ ลอ้ ยำง ๑๒ เสน้ ชนิดเพลำหน้ำ (เพลำที ่๑ 
และเพลำที่ ๒) เป็นเพลำเลี้ยวใช้ยำงเดี่ยว และเพลำท้ำย (เพลำที่ ๓ และเพลำที่ ๔)  
เป็นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใชย้ำงคู่ ตอ้งมนี ้ำหนกัลงเพลำคู่ทำ้ยไม่เกนิ ๒๐,๐๐๐ กโิลกรมั 
หรอืน ้ำหนกัยำนพำหนะรวมน ้ำหนกับรรทุกไม่เกนิ ๓๐,๐๐๐ กโิลกรมั 

 

สว่นที ่๒  ยำนพำหนะชนิดรถลำกจงูและรถกึง่พ่วง (SEMI - TRAILER) 
 

ขอ้ ๑๙  ตัวรถลำกจูงเมื่อประกอบกบัตัวรถกึ่งพ่วง (SEMI - TRAILER) แล้ว
ตอ้งมนี ้ำหนักลงเพลำหรอืน ้ำหนักยำนพำหนะรวมน ้ำหนักบรรทุกไม่เกนิกว่ำทีก่ ำหนดไว ้
ส ำหรบัยำนพำหนะแต่ละประเภทในขอ้ ๑๑ ขอ้ ๑๒ ขอ้ ๑๓ ขอ้ ๑๔ ขอ้ ๑๕ ขอ้ ๑๖ ขอ้ ๑๗ 
และขอ้ ๑๘ 

ตวัรถกึง่พ่วงตอ้งมนี ้ำหนกัลงเพลำดงันี้ 
(๑) ชนิดเพลำเดีย่วใชย้ำงเดีย่ว น ้ำหนกัลงเพลำไม่เกนิ ๗,๐๐๐ กโิลกรมั 

(๒) ชนิดเพลำเดีย่วใชย้ำงคู่ น ้ำหนกัลงเพลำไม่เกนิ ๑๑,๐๐๐ กโิลกรมั 

(๓) ชนิดเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงเดี่ยว น ้ำหนักลงเพลำรวมไม่เกิน 
๑๓,๐๐๐ กโิลกรมั 

(๔) ชนิดเพลำคู่  (TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่  น ้ ำหนักลงเพลำรวมไม่เกิน 
๒๐,๐๐๐ กโิลกรมั 

(๕) ชนิดสำมเพลำ (TRIDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ น ้ ำหนักลงเพลำรวมไม่เกิน 
๒๕,๕๐๐ กโิลกรมั และระยะห่ำงระหว่ำงสลกัพ่วง (KING PIN) กบัศูนยก์ลำงของเพลำที ่๑ 
ของตวัรถกึง่พ่วงตอ้งไม่น้อยกว่ำ ๘ เมตร 

 

ข้อ ๑๙/๑๗๓  ยำนพำหนะชนิดรถลำกจูงและรถกึ่งพ่วง (SEMI - TRAILER) 
ประเภทตวัรถลำกจูงม ี๓ เพลำ ๖ ลอ้ ยำง ๑๐ เสน้ ชนิดเพลำทำ้ย (เพลำที ่๒ และเพลำที ่๓) 
                                                                                 

๗๓ ขอ้ ๑๙/๑ เพิม่โดยประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงพเิศษ ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงแผ่นดิน
และผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงสมัปทำน เรื่อง หำ้มใชย้ำนพำหนะทีม่นี ้ำหนัก น ้ำหนักบรรทุกหรอืน ้ำหนัก
ลงเพลำเกนิกว่ำทีไ่ดก้ ำหนด หรอืโดยที่ยำนพำหนะนัน้อำจท ำใหท้ำงหลวงเสยีหำย เดนิบนทำงหลวง
พเิศษ ทำงหลวงแผ่นดนิและทำงหลวงสมัปทำน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๔๙ 

เป็นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใชย้ำงคู่และตวัรถกึง่พ่วงเป็นชนิดสำมเพลำ (TRIDEM AXLE) 
ใช้ยำงคู่ทีจ่ดทะเบยีนรถตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบกก่อนวนัที่ ๑ มกรำคม ๒๕๕๓ 
ให้ได้รบักำรยกเว้นกำรใช้บงัคบัขอ้ก ำหนดระยะห่ำงระหว่ำงสลกัพ่วง (KING PIN) กบั
ศนูยก์ลำงของเพลำที ่๑ ของตวัรถกึง่พ่วงต้องไม่น้อยกว่ำ ๘ เมตร ตำมประกำศผูอ้ ำนวยกำร
ทำงหลวงพิเศษ ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงแผ่นดนิ และผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงสมัปทำน 
เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะที่มีน ้ำหนัก น ้ำหนักบรรทุก หรอืน ้ำหนักลงเพลำเกนิกว่ำที่ได้
ก ำหนด หรอืโดยที่ยำนพำหนะนัน้อำจท ำให้ทำงหลวงเสยีหำย เดนิบนทำงหลวงพเิศษ 
ทำงหลวงแผ่นดินและทำงหลวงสมัปทำน ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๒  
ตอนพเิศษ ๑๕๐ ง หน้ำ ๑๙ วนัที ่๒๘ ธนัวำคม ๒๕๔๘ หมวด ๒ สว่นที ่๒ ขอ้ ๑๙ (๕) 

ควำมในขอ้นี้ให้ใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๑ มกรำคม ๒๕๕๓ ถึงวนัที่ ๓๑ ธนัวำคม 
๒๕๕๗ 

 

ข้อ ๑๙/๒๗๔  ยำนพำหนะชนิดรถลำกจูงและรถกึ่งพ่วง (SEMI - TRAILER) 
ประเภทตวัรถลำกจูงม ี๓ เพลำ ๖ ลอ้ ยำง ๑๐ เสน้ ชนิดเพลำทำ้ย (เพลำที ่๒ และเพลำที ่๓) 
เป็นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใชย้ำงคู่และตวัรถกึง่พ่วงเป็นชนิดสำมเพลำ (TRIDEM AXLE) 
ใชย้ำงคู่ทีไ่ดจ้ดทะเบยีนรถตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรขนส่งทำงบกตัง้แต่วนัที ่๑ มกรำคม 
๒๕๕๓ เป็นต้นไป ตวัรถลำกจูงและรถกึ่งพ่วงต้องมนี ้ำหนักยำนพำหนะรวมน ้ำหนักบรรทุก
ไม่เกนิ ๕๐,๕๐๐ กโิลกรมั 

ควำมในขอ้น้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๑ มกรำคม ๒๕๕๓ เป็นตน้ไป 

 

ข้อ ๑๙/๓๗๕  ยำนพำหนะชนิดรถลำกจูงและรถกึ่งพ่วง (SEMI - TRAILER) 
ประเภทตวัรถลำกจูงม ี๓ เพลำ ๖ ลอ้ ยำง ๑๐ เสน้ ชนิดเพลำทำ้ย (เพลำที ่๒ และ
เพลำที ่๓) เป็นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่และตวัรถกึ่งพ่วงเป็นชนิดสำมเพลำ 
(TRIDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ที่จดทะเบียนรถตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก
ก่อนวนัที่ ๑ มกรำคม ๒๕๕๓ และมีระยะห่ำงระหว่ำงสลกัพ่วง (KING PIN) กบัศูนย์กลำง

                                                                                 
๗๔ ขอ้ ๑๙/๒ เพิม่โดยประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงพเิศษ ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงแผ่นดนิ

และผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงสมัปทำน เรื่อง หำ้มใชย้ำนพำหนะทีม่นี ้ำหนัก น ้ำหนักบรรทุกหรอืน ้ำหนัก
ลงเพลำเกนิกว่ำทีไ่ดก้ ำหนด หรอืโดยที่ยำนพำหนะนัน้อำจท ำใหท้ำงหลวงเสยีหำย เดนิบนทำงหลวง
พเิศษ ทำงหลวงแผ่นดนิและทำงหลวงสมัปทำน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๗๕ ขอ้ ๑๙/๓ เพิม่โดยประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงพเิศษ ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงแผ่นดนิ
และผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงสมัปทำน เรือ่ง หำ้มใชย้ำนพำหนะทีม่นี ้ำหนกั น ้ำหนักบรรทุกหรอืน ้ำหนกัลง
เพลำเกนิกว่ำที่ได้ก ำหนด หรอืโดยที่ยำนพำหนะนัน้อำจท ำให้ทำงหลวงเสียหำย เดนิบนทำงหลวงพิเศษ 
ทำงหลวงแผ่นดนิและทำงหลวงสมัปทำน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๕๐ 

ของเพลำที ่๑ ของตวัรถกึง่พ่วง ต ่ำกว่ำ ๘ เมตร ตวัรถลำกจงูและรถกึง่พ่วงตอ้งมนี ้ำหนกั
ยำนพำหนะรวมน ้ำหนกับรรทุกดงันี้ 

(๑) ตวัรถลำกจูง และตวัรถกึ่งพ่วงที่มรีะยะห่ำงระหว่ำงสลกัพ่วง (KING PIN) 
ตัง้แต่ ๗ เมตรขึน้ไปแต่ไม่ถึง ๘ เมตร ต้องมนี ้ำหนักยำนพำหนะรวมน ้ำหนักบรรทุก
ไม่เกนิ ๔๙,๐๐๐ กโิลกรมั 

(๒) ตวัรถลำกจูง และตวัรถกึง่พ่วงทีม่รีะยะห่ำงระหว่ำงสลกัพ่วง (KING PIN) 
ตัง้แต่ ๖ เมตรขึน้ไปแต่ไม่ถึง ๗ เมตร ต้องมนี ้ำหนักยำนพำหนะรวมน ้ำหนักบรรทุก
ไม่เกนิ ๔๗,๐๐๐ กโิลกรมั 

(๓) ตวัรถลำกจูง และตวัรถกึ่งพ่วงทีม่รีะยะห่ำงระหว่ำงสลกัพ่วง (KING PIN) 
ตัง้แต่ ๔.๕ เมตรขึน้ไปแต่ไม่ถงึ ๖ เมตร ต้องมนี ้ำหนักยำนพำหนะรวมน ้ำหนักบรรทุก
ไม่เกนิ ๔๕,๐๐๐ กโิลกรมั 

ควำมในขอ้น้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๑ กนัยำยน ๒๕๕๘ เป็นตน้ไป๗๖ 

 

ข้อ ๑๙/๔๗๗  ยำนพำหนะชนิดรถลำกจูงและรถกึ่งพ่วง (SEMI - TRAILER) 
ประเภทตวัรถลำกจูงม ี๔ เพลำ ๘ ลอ้ ยำง ๑๒ เสน้ ชนิดเพลำหน้ำ (เพลำที ่๑ และเพลำที ่๒) 
เป็นเพลำเลี้ยวใช้ยำงเดี่ยว และเพลำท้ำย (เพลำที่ ๓ และเพลำที่ ๔) เป็นเพลำคู่ (TANDEM 
AXLE) ใชย้ำงคู่ ตวัรถกึง่พ่วงเป็นชนิดสำมเพลำ (TRIDEM AXLE) ใชย้ำงคู่ ตวัรถลำกจูง
และรถกึง่พ่วงตอ้งมนี ้ำหนกัยำนพำหนะรวมน ้ำหนกับรรทุกไม่เกนิ ๕๐,๕๐๐ กโิลกรมั 

ควำมในขอ้น้ีใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๑ มกรำคม ๒๕๕๓ เป็นตน้ไป 

 

สว่นที ่๓  ยำนพำหนะชนิดรถลำกจงูและรถพ่วง (FULL TRAILER) 
 

ขอ้ ๒๐  ตวัรถลำกจูงตอ้งมนี ้ำหนกัลงเพลำหรอืน ้ำหนกัยำนพำหนะรวมน ้ำหนัก
บรรทุกไม่เกนิกว่ำทีก่ ำหนดไว ้ส ำหรบัยำนพำหนะแต่ละประเภทในขอ้ ๑๑ ขอ้ ๑๒ ขอ้ ๑๓ 
ขอ้ ๑๔ ขอ้ ๑๕ ขอ้ ๑๖ ขอ้ ๑๗ และขอ้ ๑๘ 

                                                                                 
๗๖ ขอ้ ๑๙/๓ วรรคสอง แกไ้ขเพิม่เตมิโดยประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงพเิศษ ผูอ้ ำนวยกำร

ทำงหลวงแผ่นดนิและผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงสมัปทำน เรื่อง หำ้มใชย้ำนพำหนะทีม่นี ้ำหนัก น ้ำหนัก
บรรทุกหรอืน ้ำหนักลงเพลำเกนิกว่ำทีไ่ดก้ ำหนด หรอืโดยทีย่ำนพำหนะนัน้อำจท ำใหท้ำงหลวงเสยีหำย 
เดนิบนทำงหลวงพเิศษ ทำงหลวงแผ่นดนิและทำงหลวงสมัปทำน (ฉบบัที ่๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๗๗ ขอ้ ๑๙/๔ เพิม่โดยประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงพเิศษ ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงแผ่นดนิ
และผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงสมัปทำน เรือ่ง ห้ำมใชย้ำนพำหนะทีม่นี ้ำหนกั น ้ำหนักบรรทุกหรอืน ้ำหนกัลง
เพลำเกนิกว่ำที่ได้ก ำหนด หรอืโดยที่ยำนพำหนะนัน้อำจท ำให้ทำงหลวงเสยีหำย เดนิบนทำงหลวงพิเศษ 
ทำงหลวงแผ่นดนิและทำงหลวงสมัปทำน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๕๑ 

ตวัรถพ่วงตอ้งมนี ้ำหนกัลงเพลำดงันี้ 
(๑) ชนิดเพลำหน้ำและเพลำทำ้ยเป็นเพลำเดีย่วใชย้ำงเดีย่ว น ้ำหนักลงเพลำ

ไม่เกนิเพลำละ ๗,๐๐๐ กโิลกรมั 

(๒) ชนิดเพลำหน้ำและเพลำทำ้ยเป็นเพลำเดีย่วใชย้ำงคู่ น ้ำหนกัลงเพลำไม่เกนิ
เพลำละ ๑๑,๐๐๐ กโิลกรมั และระยะห่ำงระหว่ำงศูนย์กลำงเพลำหน้ำกบัศูนย์กลำง
เพลำหลงัตอ้งไม่น้อยกว่ำ ๔.๓๐ เมตร 

ยำนพำหนะชนิดรถลำกจูงและรถพ่วง (FULL TRAILER) ต้องประกอบด้วย
รถลำกจงู ๑ คนั และตวัรถพ่วง ๑ คนั เท่ำนัน้ จะพ่วงยำนพำหนะอื่นใดอกีไม่ได ้

 

ข้อ ๒๐/๑๗๘  ยำนพำหนะชนิดรถลำกจูงและรถพ่วง (FULL - TRAILER) 
ประเภทตวัรถลำกจูงม ี๓ เพลำ ๖ ลอ้ ยำง ๑๐ เสน้ ชนิดเพลำทำ้ย (เพลำที ่๒ และ
เพลำที่ ๓) เป็นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ และตวัรถพ่วงม ี๓ เพลำ ๖ ล้อ 
ยำง ๑๒ เสน้ ชนิดเพลำหน้ำใช้ยำงคู่ เพลำท้ำย (เพลำที่ ๒ และเพลำที่ ๓) เป็นเพลำคู่ 
(TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ ตัวรถลำกจูงต้องมีน ้ำหนักลงเพลำคู่ท้ำยไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ 
กโิลกรมั หรอืมนี ้ำหนักยำนพำหนะรวมน ้ำหนกับรรทุกไม่เกนิ ๒๕,๐๐๐ กโิลกรมั ตวัรถพ่วง
ต้องมนี ้ำหนักลงเพลำหน้ำไม่เกนิ ๑๐,๐๐๐ กโิลกรมั หรอืมนี ้ำหนักลงเพลำคู่ท้ำยไม่เกนิ 
๑๘,๐๐๐ กโิลกรมั ตัวรถพ่วงเมื่อน ำมำต่อพ่วงกบัตัวรถลำกจูงต้องมรีะยะห่ำงระหว่ำง
กึง่กลำงเพลำคู่ทำ้ยของรถลำกจงูถงึกึง่กลำงเพลำคู่ทำ้ยของรถพ่วงไม่น้อยกว่ำ ๙.๗๕ เมตร 

ตัวรถลำกจูง และตัวรถพ่วงตำมวรรคหนึ่งจะต้องมีน ้ำหนักยำนพำหนะรวม
น ้ำหนกับรรทุกไม่เกนิ ๕๓,๐๐๐ กโิลกรมั 

ควำมในวรรคหนึ่งใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๕๒ เป็นตน้ไป 

ควำมในวรรคสองใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๑ มกรำคม ๒๕๕๗ ถงึวนัที ่๓๐ มถุินำยน 
๒๕๕๗ และตัง้แต่วนัที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ตวัรถลำกจูงและตวัรถพ่วงตำม
วรรคหนึ่งตอ้งมนี ้ำหนกัยำนพำหนะรวมน ้ำหนกับรรทุกไม่เกนิ ๕๐,๕๐๐ กโิลกรมั๗๙ 

                                                                                 
๗๘ ขอ้ ๒๐/๑ เพิม่โดยประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงพเิศษ ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงแผ่นดนิ

และผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงสมัปทำน เรือ่ง หำ้มใชย้ำนพำหนะทีม่นี ้ำหนกั น ้ำหนักบรรทุกหรอืน ้ำหนกัลง
เพลำเกนิกว่ำที่ได้ก ำหนด หรอืโดยที่ยำนพำหนะนัน้อำจท ำให้ทำงหลวงเสยีหำย เดนิบนทำงหลวงพิเศษ 
ทำงหลวงแผ่นดนิและทำงหลวงสมัปทำน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๗๙ ขอ้ ๒๐/๑ วรรคสี ่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงพเิศษ ผูอ้ ำนวยกำร
ทำงหลวงแผ่นดนิและผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงสมัปทำน เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะที่มนี ้ำหนัก น ้ำหนัก
บรรทุกหรอืน ้ำหนักลงเพลำเกนิกว่ำทีไ่ดก้ ำหนด หรอืโดยทีย่ำนพำหนะนัน้อำจท ำใหท้ำงหลวงเสยีหำย 
เดนิบนทำงหลวงพเิศษ ทำงหลวงแผ่นดนิและทำงหลวงสมัปทำน (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๕๒ 

ขอ้ ๒๐/๒๘๐  ยำนพำหนะชนิดรถลำกจูงและรถพ่วง (FULL TRAILER) ประเภท
ตวัรถลำกจูงม ี๔ เพลำ ๘ ล้อ ยำง ๑๒ เสน้ ชนิดเพลำหน้ำ (เพลำที่ ๑ และเพลำที่ ๒) 
เป็นเพลำเลี้ยวใช้ยำงเดี่ยวและเพลำท้ำย (เพลำที่ ๓ และเพลำที่ ๔) เป็นเพลำคู่ 
(TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ ตวัรถพ่วงม ี๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๑๒ เสน้ ชนิดเพลำหน้ำ
ใชย้ำงคู่ เพลำทำ้ย (เพลำที ่๒ และเพลำที ่๓) เป็นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใชย้ำงคู่ 
ตวัรถลำกจูงต้องมนี ้ำหนักลงเพลำคู่ท้ำยไม่เกนิ ๒๐,๐๐๐ กโิลกรมั หรอืน ้ำหนักยำนพำหนะ
รวมน ้ำหนักบรรทุก ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ กโิลกรมั และตวัรถพ่วงต้องมนี ้ำหนักลงเพลำหน้ำ
ไม่เกนิ ๑๐,๐๐๐ กโิลกรมั หรอืมนี ้ำหนักลงเพลำคู่ท้ำยไม่เกนิ ๑๘,๐๐๐ กโิลกรมั ตวัรถพ่วง
เมื่อน ำมำต่อกบัตัวรถลำกจูงต้องมรีะยะห่ำงระหว่ำงกึ่งกลำงเพลำคู่ท้ำยของรถลำกจูง 
ถงึกึง่กลำงเพลำคู่ทำ้ยของรถพ่วงไม่น้อยกว่ำ ๙.๗๕ เมตร 

วรรคสอง๘๑ (ยกเลกิ) 
ควำมในวรรคหนึ่งใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ

เป็นตน้ไป 

ตัง้แต่วนัที ่๑ มกรำคม ๒๕๕๗ ตวัรถลำกจงูและตวัรถพ่วงตำมวรรคหนึ่ง ตอ้งมี
น ้ำหนกัยำนพำหนะรวมน ้ำหนกับรรทุกไม่เกนิ ๕๘,๐๐๐ กโิลกรมั และตัง้แต่วนัที ่๑ กรกฎำคม 
๒๕๕๗ เป็นต้นไป ตวัรถลำกจูงและตวัรถพ่วงตำมวรรคหนึ่ง ต้องมนี ้ำหนักยำนพำหนะ
รวมน ้ำหนกับรรทุกไม่เกนิ ๕๐,๕๐๐ กโิลกรมั๘๒ 

ให้ตัวรถลำกจูงและตัวรถพ่วงตำมวรรคหนึ่ ง เมื่อเดินบนสะพำนต้องเว้น
ระยะห่ำงจำกยำนพำหนะชนิดรถลำกจูงและรถพ่วง (FULL TRAILER) ที่เดินรถ 

                                                                                 
๘๐ ขอ้ ๒๐/๒ เพิม่โดยประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงพเิศษ ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงแผ่นดนิ

และผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงสมัปทำน เรือ่ง หำ้มใชย้ำนพำหนะทีม่นี ้ำหนกั น ้ำหนักบรรทุกหรอืน ้ำหนกัลง
เพลำเกนิกว่ำที่ได้ก ำหนด หรอืโดยที่ยำนพำหนะนัน้อำจท ำให้ทำงหลวงเสยีหำย เดนิบนทำงหลวงพิเศษ 
ทำงหลวงแผ่นดนิและทำงหลวงสมัปทำน (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๘๑ ขอ้ ๒๐/๒ วรรคสอง ยกเลกิโดยประกำศผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงพเิศษ ผู ้อ ำนวยกำร
ทำงหลวงแผ่นดนิและผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงสมัปทำน เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะที่มนี ้ำหนัก น ้ำหนัก
บรรทุกหรอืน ้ำหนักลงเพลำเกนิกว่ำทีไ่ดก้ ำหนด หรอืโดยทีย่ำนพำหนะนัน้อำจท ำใหท้ำงหลวงเสยีหำย 
เดนิบนทำงหลวงพเิศษ ทำงหลวงแผ่นดนิและทำงหลวงสมัปทำน (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๘๒ ขอ้ ๒๐/๒ วรรคสี่ แก้ไขเพิม่เตมิโดยประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงพเิศษ ผูอ้ ำนวยกำร
ทำงหลวงแผ่นดินและผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงสมัปทำน เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะที่มนี ้ำหนัก น ้ำหนัก
บรรทุกหรอืน ้ำหนักลงเพลำเกนิกว่ำทีไ่ดก้ ำหนด หรอืโดยทีย่ำนพำหนะนัน้อำจท ำใหท้ำงหลวงเสยีหำย 
เดนิบนทำงหลวงพเิศษ ทำงหลวงแผ่นดนิและทำงหลวงสมัปทำน (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๕๓ 

อยู่ข้ำงหน้ำไม่น้อยกว่ำ ๒๐๐ เมตร  ทัง้นี้ ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที่ ๑ มกรำคม ๒๕๕๗  
ถงึวนัที ่๓๐ มถุินำยน ๒๕๕๗๘๓ 

 

ข้อ ๒๐/๓๘๔  ยำนพำหนะชนิดรถลำกจูงและรถพ่วง (FULL TRAILER) 
ประเภทตวัรถลำกจูงม ี๔ เพลำ ๘ ลอ้ ยำง ๑๒ เสน้ ชนิดเพลำหน้ำ (เพลำที ่๑ และ
เพลำที่ ๒) เป็นเพลำเลี้ยวใช้ยำงเดี่ยว และเพลำท้ำย (เพลำที่ ๓ และเพลำที่ ๔) เป็น
เพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ ต ัวรถพ่วงชนิดเพลำหน้ำและเพลำท้ำยเป็น
เพลำเดีย่วใชย้ำงคู่ ตวัรถลำกจูงต้องมนี ้ำหนักลงเพลำคู่ท้ำยไม่เกนิ ๒๐,๐๐๐ กโิลกรมั 
หรอืน ้ำหนักยำนพำหนะรวมน ้ำหนักบรรทุกไม่เกนิ ๓๐,๐๐๐ กโิลกรมั ตวัรถพ่วงต้องมี
น ้ำหนักลงเพลำไม่เกนิเพลำละ ๑๑,๐๐๐ กโิลกรมั และระยะห่ำงระหว่ำงศูนย์กลำง
เพลำหน้ำกบัศนูยก์ลำงเพลำหลงัตอ้งไม่น้อยกว่ำ ๔.๓๐ เมตร 

ตวัรถลำกจงูและตวัรถพ่วงตำมวรรคหนึ่ง ตอ้งมนี ้ำหนกัยำนพำหนะรวมน ้ำหนัก
บรรทุกไม่เกนิ ๕๒,๐๐๐ กโิลกรมั และตัง้แต่วนัที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ต้องมี
น ้ำหนกัยำนพำหนะรวมน ้ำหนกับรรทุกไม่เกนิ ๕๐,๕๐๐ กโิลกรมั 

 

ขอ้ ๒๐/๔๘๕  ยำนพำหนะชนิดรถลำกจูงและรถพ่วง (FULL TRAILER) ตวัรถ
ลำกจงูและตวัรถพ่วงตอ้งมนี ้ำหนกัยำนพำหนะรวมน ้ำหนกับรรทุกไม่เกนิ ๕๓,๐๐๐ กโิลกรมั 

ควำมในวรรคหนึ่งใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๑ มกรำคม ๒๕๕๗ ถงึวนัที ่๓๐ มถุินำยน 
๒๕๕๗ และตัง้แต่วนัที ่๑ กรกฎำคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ตวัรถลำกจูงและตวัรถพ่วงตำม
วรรคหนึ่ง ตอ้งมนี ้ำหนกัยำนพำหนะรวมน ้ำหนกับรรทุกไม่เกนิ ๕๐,๕๐๐ กโิลกรมั 

                                                                                 
๘๓ ขอ้ ๒๐/๒ วรรคหำ้ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงพเิศษ ผู้อ ำนวยกำร

ทำงหลวงแผ่นดินและผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงสมัปทำน เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะที่มนี ้ำหนัก น ้ำหนัก
บรรทุกหรอืน ้ำหนักลงเพลำเกนิกว่ำทีไ่ดก้ ำหนด หรอืโดยทีย่ำนพำหนะนัน้อำจท ำใหท้ำงหลวงเสยีหำย 
เดนิบนทำงหลวงพเิศษ ทำงหลวงแผ่นดนิและทำงหลวงสมัปทำน (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๘๔ ขอ้ ๒๐/๓ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงพเิศษ ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง
แผ่นดนิและผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงสมัปทำน เรื่อง ห้ำมใชย้ำนพำหนะที่มนี ้ำหนัก น ้ำหนักบรรทุกหรอื
น ้ำหนักลงเพลำเกนิกว่ำทีไ่ดก้ ำหนด หรอืโดยทีย่ำนพำหนะนัน้อำจท ำใหท้ำงหลวงเสยีหำย เดนิบน
ทำงหลวงพเิศษ ทำงหลวงแผ่นดนิและทำงหลวงสมัปทำน (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๘๕ ขอ้ ๒๐/๔ เพิม่โดยประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงพเิศษ ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงแผ่นดนิ
และผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงสมัปทำน เรื่อง หำ้มใชย้ำนพำหนะทีม่นี ้ำหนัก น ้ำหนักบรรทุกหรือน ้ำหนัก
ลงเพลำเกนิกว่ำทีไ่ดก้ ำหนด หรอืโดยที่ยำนพำหนะนัน้อำจท ำใหท้ำงหลวงเสยีหำย เดนิบนทำงหลวง
พเิศษ ทำงหลวงแผ่นดนิและทำงหลวงสมัปทำน (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๖ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๕๔ 

ควำมในข้อนี้มิให้น ำมำใช้บังคับกับยำนพำหนะชนิดรถลำกจูงและรถพ่ว ง 
(FULL TRAILER) ที่ขนส่งสิง่ของจ ำนวนหนึ่งหน่วยต่อเที่ยว ซึ่งโดยสภำพของสิง่นัน้
ไม่อำจแยกจำกกนัได้ เว้นแต่จะท ำลำยหรอืท ำให้เปลี่ยนแปลงรูปทรงหรอืสภำพและ
เป็นกำรขนส่งเฉพำะกำล หรอืติดตัง้เครื่องจกัร เครื่องกล หรอืโดยสภำพมลีกัษณะเป็น
เครื่องจกัร เครื่องกล 

 

หมวด ๓ 

ขอ้ก ำหนดอื่น 

   
 

ขอ้ ๒๑  หำ้มมใิหย้ำนพำหนะ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ยำนพำหนะที่มีลักษณะของเพลำ หรือล้อ หรือยำง แตกต่ำงจำกที่ได้

ก ำหนดไวใ้นหมวด ๑ และหมวด ๒ 

(๒) ยำนพำหนะที่ขนส่งสิง่ของจ ำนวนหนึ่งหน่วยต่อเที่ยวซึ่งโดยสภำพของ
สิง่นัน้ไม่อำจแยกจำกกนัได้เว้นแต่จะท ำลำยหรอืท ำให้เปลี่ยนแปลงรูปทรงหรอืสภำพ 
เช่น เครื่องจกัรหนัก ชิน้ส่วนโครงสรำ้งคอนกรตี หมอ้แปลงไฟฟ้ำขนำดใหญ่ โดยเป็น
กำรขนส่งเฉพำะกำลและยำนพำหนะนัน้มนี ้ำหนักยำนพำหนะรวมน ้ำหนักบรรทุก หรือ
น ้ำหนกัลงเพลำเกนิกว่ำทีก่ ำหนดไวใ้นหมวด ๑ และหมวด ๒ 

(๓) ยำนพำหนะที่ติดตัง้ เครื่องจักร เครื่องกล และมีน ้ ำหนักยำนพำหนะ 
รวมน ้ำหนกับรรทุก หรอืน ้ำหนกัลงเพลำเกนิกว่ำทีก่ ำหนดไวใ้นหมวด ๑ และหมวด ๒ 

(๔) ยำนพำหนะที่โดยสภำพมลีกัษณะเป็นเครื่องจกัร เครื่องกล เช่น รถขุด 
รถตกั และมนี ้ำหนักยำนพำหนะรวมน ้ำหนักบรรทุก หรอืน ้ำหนักลงเพลำเกนิกว่ำ  
ที่ก ำหนดไวใ้นหมวด ๑ และหมวด ๒ 

(๕) ยำนพำหนะชนิดรถลำกจูงและรถกึง่พ่วงทีป่ระกอบดว้ยรถกึง่พ่วงมำกกว่ำ 
๑ คนัขึน้ไป 

โดยที่ยำนพำหนะนัน้อำจท ำให้ทำงหลวงเสยีหำย เดนิบนทำงหลวงพเิศษ 
ทำงหลวงแผ่นดิน และทำงหลวงสมัปทำน เว้นแต่ได้รบัอนุญำตจำกผู้อ ำนวยกำร
ทำงหลวงพเิศษ ทำงหลวงแผ่นดนิ และทำงหลวงสมัปทำนหรอืผู้ซึ่งได้รบัมอบหมำย 
ในกำรอนุญำตผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงพเิศษ ทำงหลวงแผ่นดนิ และทำงหลวงสมัปทำน
หรือผู้ซึ่งได้รบัมอบหมำย มีอ ำนำจก ำหนดเงื่อนไขและมำตรกำรที่จ ำเป็นเพื่ อรกัษำ
ทำงหลวง 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๕๕ 

ขอ้ ๒๒  ประกำศของผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงฉบบันี้ไม่ใชบ้งัคบับนสะพำนหรอื
ถนนทีต่ดิตัง้ป้ำยบงัคบั “จ ำกดัน ้ำหนกั” ก ำหนดไวโ้ดยเฉพำะเป็นอย่ำงอื่น 

ให้ยกเลกิบรรดำกฎ ประกำศ และค ำสัง่อื่นในส่วนที่ก ำหนดไว้แล้วในประกำศ
ฉบบันี้หรอืซึง่ขดัหรอืแยง้กบัประกำศฉบบันี้และใหใ้ชป้ระกำศฉบบันี้แทน 

 

ทัง้นี้ ใหม้ผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๑ มกรำคม ๒๕๔๙ เป็นตน้ไป 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๒๒ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ชยัสวสัดิ ์ กติตพิรไพบลูย ์

อธบิดกีรมทำงหลวง 

ในฐำนะผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงพเิศษ 

ผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงแผ่นดนิและผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงสมัปทำน 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๕๖ 

ประกำศผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงพเิศษ ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงแผ่นดนิและผู้อ ำนวยกำร
ทำงหลวงสมัปทำน เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะที่มนี ้ำหนัก น ้ำหนักบรรทุกหรอืน ้ำหนัก
ลงเพลำเกนิกว่ำที่ได้ก ำหนด หรอืโดยที่ยำนพำหนะนัน้อำจท ำให้ทำงหลวงเสยีหำย 
เด ินบนทำงหลวงพิเศษ ทำงหลวงแผ่นดินและทำงหลวงสมัปทำน (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๒๘๖ 

 

ประกำศผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงพเิศษ ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงแผ่นดนิและผู้อ ำนวยกำร
ทำงหลวงสมัปทำน เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะที่มนี ้ำหนัก น ้ำหนักบรรทุกหรอืน ้ำหนัก
ลงเพลำเกนิกว่ำที่ได้ก ำหนด หรอืโดยที่ยำนพำหนะนัน้อำจท ำให้ทำงหลวงเสยีหำย 
เด ินบนทำงหลวงพิเศษ ทำงหลวงแผ่นดินและทำงหลวงสมัปทำน (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๒๘๗ 

 

ประกำศผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงพเิศษ ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงแผ่นดนิและผู้อ ำนวยกำร
ทำงหลวงสมัปทำน เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะที่มนี ้ำหนัก น ้ำหนักบรรทุกหรอืน ้ำหนัก
ลงเพลำเกนิกว่ำที่ได้ก ำหนด หรอืโดยที่ยำนพำหนะนั ้นอำจท ำให้ทำงหลวงเสยีหำย 
เด ินบนทำงหลวงพิเศษ ทำงหลวงแผ่นด ินและทำงหลวงสมัปทำน (ฉบับที่  ๔) 
พ.ศ. ๒๕๕๔๘๘ 

 

ประกำศผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงพเิศษ ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงแผ่นดนิและผู้อ ำนวยกำร
ทำงหลวงสมัปทำน เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะที่มนี ้ำหนัก น ้ำหนักบรรทุกหรอืน ้ำหนัก
ลงเพลำเกนิกว่ำที่ได้ก ำหนด หรอืโดยที่ยำนพำหนะนัน้อำจท ำให้ทำงหลวงเสยีหำย 
เด ินบนทำงหลวงพิเศษ ทำงหลวงแผ่นดินและทำงหลวงสมัปทำน (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๕๕๘๙ 

 

                                                                                 
๘๖ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๖/ตอนพเิศษ ๙๒ ง/หน้ำ ๒/๓๐ มถุินำยน ๒๕๕๒ 
๘๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๖/ตอนพเิศษ ๑๗๔ ง/หน้ำ ๑๑๖/๓๐ พฤศจกิำยน ๒๕๕๒ 
๘๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๘/ตอนพเิศษ ๑๖๑ ง/หน้ำ ๙/๓๐ ธนัวำคม ๒๕๕๔ 
๘๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๙/ตอนพเิศษ ๑๙๗ ง/หน้ำ ๕๒/๒๘ ธนัวำคม ๒๕๕๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๕๗ 

ประกำศผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงพเิศษ ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงแผ่นดนิและผู้อ ำนวยกำร
ทำงหลวงสมัปทำน เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะที่มนี ้ำหนัก น ้ำหนักบรรทุกหรอืน ้ำหนัก
ลงเพลำเกนิกว่ำที่ได้ก ำหนด หรอืโดยที่ยำนพำหนะนัน้อำจท ำให้ทำงหลวง เสยีหำย 
เดินบนทำงหลวงพิเศษ ทำงหลวงแผ่นด ินและทำงหลวงสมัปทำน (ฉบับที่ ๖) 
พ.ศ. ๒๕๕๖๙๐ 

 

ประกำศผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงพเิศษ ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงแผ่นดนิและผู้อ ำนวยกำร
ทำงหลวงสมัปทำน เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะที่มนี ้ำหนัก น ้ำหนักบรรทุกหรอืน ้ำหนัก
ลงเพลำเกนิกว่ำที่ได้ก ำหนด หรอืโดยที่ยำนพำหนะนัน้อำจท ำให้ทำงหลวงเสยีหำย 
เดินบนทำงหลวงพิเศษ ทำงหลวงแผ่นดินและทำงหลวงสมัปทำน (ฉบับที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๕๕๖๙๑ 

 

ประกำศผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงพเิศษ ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงแผ่นดนิและผู้อ ำนวยกำร
ทำงหลวงสมัปทำน เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะที่มีน ้ำหนัก น ้ำหนักบรรทุกหรือน ้ำหนัก 
ลงเพลำเกินกว่ำที่ได้ก ำหนด หรือโดยที่ยำนพำหนะนัน้อำจท ำให้ทำงหลวงเสียหำย  
เดินบนทำงหลวงพิเศษ  ทำงหลวงแผ่นดินและทำงหลวงสัมปทำน  (ฉบับที่  ๘ )  
พ.ศ. ๒๕๕๘๙๒ 

                                                                                 
๙๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๐/ตอนพเิศษ ๘ ง/หน้ำ ๖/๒๑ มกรำคม ๒๕๕๖ 
๙๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๐/ตอนพเิศษ ๑๙๐ ง/หน้ำ ๙๐/ ๒๖ ธนัวำคม ๒๕๕๖ 
๙๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๒/ตอนพเิศษ ๕๗ ง/หน้ำ ๒๔/๑๓ มนีำคม ๒๕๕๘ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๕๘ 

ประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท 

เรื่อง หำ้มใชย้ำนพำหนะทีม่นี ้ำหนกั น ้ำหนกับรรทุก 

หรอืน ้ำหนกัลงเพลำเกนิกว่ำทีไ่ดก้ ำหนด หรอืโดยทีย่ำนพำหนะนัน้อำจท ำใหท้ำงหลวงเสยีหำย 

เดนิบนทำงหลวงชนบทในเขตควำมรบัผดิชอบของกรมทำงหลวงชนบท 

(ฉบบัที ่๙) 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   
 

เน่ืองจำกปรำกฏว่ำในปัจจุบนัทำงหลวงชนบททีเ่ป็นถนนบนคนัคลองหลำยสำย
เกดิกำรทรุดตวัก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำย และควำมไม่ปลอดภยัในกำรใชส้ญัจร ซึง่สำเหตุหลกั
ประกำรหนึ่งเกดิจำกน ้ำในคลองลดลงอย่ำงรวดเรว็ เป็นผลให้เกิดกำรทรุดตวัหรอืพงัทลำย
ของตลิง่รมิคลอง ถนนบนคนัคลอง จงึไม่สำมำรถรองรบักำรใช้ยำนพำหนะที่มนี ้ำหนัก 
น ้ำหนักบรรทุก หรือน ้ำหนักลงเพลำ ตำมที่ก ำหนดเหมือนทำงหลวงชนบททัว่ไปได ้ 
ดังนัน้ เพื่อเป็นกำรลดปัจจัยเสี่ยงที่อำจก่อให้เกิดกำรทรุดตัวของถนนบนคันคลอง  
และเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กดิควำมเสยีหำยและควำมไม่ปลอดภยัในกำรสญัจรของประชำชน 
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖๑ แห่งพระรำชบัญญัติทำงหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติทำงหลวง (ฉบบัที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้อ ำนวยกำร
ทำงหลวงชนบท โดยอนุมตัอิธบิดกีรมทำงหลวงชนบทจงึออกประกำศไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ประกำศนี้เรยีกว่ำ “ประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรื่อง หำ้มใช้
ยำนพำหนะที่มีน ้ ำหนัก น ้ ำหนักบรรทุก หรือน ้ ำหนักลงเพลำเกินกว่ำที่ได้ก ำหนด  
หรอืโดยที่ยำนพำหนะนัน้อำจท ำให้ทำงหลวงเสยีหำย เดนิบนทำงหลวงชนบทในเขต
ควำมรบัผดิชอบของกรมทำงหลวงชนบท (ฉบบัที ่๙) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

 

ขอ้ ๒๙๓  ประกำศนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ให้ยกเว้นกำรใช้บงัคบัเฉพำะขอ้ก ำหนดน ้ำหนัก น ้ำหนักบรรทุก หรอื
น ้ำหนักลงเพลำของยำนพำหนะทีใ่ช้เดนิบนทำงหลวงชนบท ตำมประกำศผูอ้ ำนวยกำร
ทำงหลวงชนบท เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะที่มีน ้ ำหนัก น ้ำหนักบรรทุก หรือน ้ ำหนัก  
ลงเพลำเกินกว่ำที่ได้ก ำหนด หรือโดยที่ยำนพำหนะนัน้อำจท ำให้ทำงหลวงเสียหำย  
เดินบนทำงหลวงชนบทในเขตควำมรบัผิดชอบของกรมทำงหลวงชนบทประกำศใน 
                                                                                 

๙๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๒/ตอนพเิศษ ๑๖๕ ง/หน้ำ ๒๘/๑๗ กรกฎำคม ๒๕๕๘ 
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รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๕๑ ง หน้ำ ๙ วนัที่ ๒๙ ธนัวำคม ๒๕๔๘  
ซึง่แกไ้ขเพิม่เติมโดยประกำศผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรื่อง ห้ำมใช้ยำนพำหนะที่ 
มนี ้ำหนกั น ้ำหนกับรรทุกหรอืน ้ำหนกัลงเพลำเกนิกว่ำทีไ่ดก้ ำหนด หรอืโดยทีย่ำนพำหนะ
นัน้อำจท ำให้ทำงหลวงเสียหำย เดินบนทำงหลวงชนบทในเขตควำมรบัผิดชอบของ 
กรมทำงหลวงชนบท (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๖ 
ตอนพเิศษ ๑๔๐ ง หน้ำ ๘๕ วนัที ่๒๕ กนัยำยน ๒๕๕๒ ประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวง
ชนบท เรื่อง หำ้มใชย้ำนพำหนะทีม่นี ้ำหนกั น ้ำหนกับรรทุก หรอืน ้ำหนกัลงเพลำเกนิกว่ำ
ที่ได้ก ำหนด หรือโดยที่ยำนพำหนะนัน้อำจท ำให้ทำงหลวงเสยีหำยเดินบนทำงหลวง
ชนบทในเขตควำมรบัผดิชอบของกรมทำงหลวงชนบท (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกำศ
ในรำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๐ ตอนพเิศษ ๑๙๕ ง หน้ำ ๓๖ วนัที ่๓๐ ธนัวำคม ๒๕๕๖ 
และประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท เรื่อง หำ้มใชย้ำนพำหนะทีม่นี ้ำหนกั น ้ำหนกับรรทุก 
หรือน ้ ำหนักลงเพลำเกินกว่ำที่ได้ก ำหนด หรือโดยที่ยำนพำหนะนั ้นอำจท ำให้ 
ทำงหลวงเสยีหำยเดินบนทำงหลวงชนบทในเขตควำมรบัผิดชอบของกรมทำงหลวงชนบท 
(ฉบบัที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๑๔๙ ง 
หน้ำ ๑๔ วันที่ ๗ สงิหำคม ๒๕๕๗ บนทำงหลวงชนบทเฉพำะสำยทำงตำมรำยชื่อ 
แนบทำ้ยประกำศนี้ 

 

ขอ้ ๔  ใหใ้ชบ้งัคบัขอ้ก ำหนดน ้ำหนกั น ้ำหนักบรรทุก และน ้ำหนักลงเพลำ ของ
ยำนพำหนะที่ใช้เดนิบนทำงหลวงชนบทเฉพำะสำยทำงตำมรำยชื่อแนบท้ำยประกำศนี้ 
ดงัต่อไปนี้ 

 

สว่นที ่๑ 

ยำนพำหนะชนิดรถเดีย่ว (SINGLE UNIT) 
   

 

ขอ้ ๕  ยำนพำหนะที่ม ี๒ เพลำ ๔ ลอ้ ยำง ๔ เสน้ ชนิดเพลำทำ้ย (เพลำที ่๒) 
ใชย้ำงเดีย่ว ตอ้งมนี ้ำหนักลงเพลำทำ้ย (เพลำที ่๒) ไม่เกนิ ๕,๐๐๐ กโิลกรมั หรอืน ้ำหนัก
ยำนพำหนะรวมน ้ำหนกับรรทุกไม่เกนิ ๖,๘๐๐ กโิลกรมั 

 

ขอ้ ๖  ยำนพำหนะที่ม ี๒ เพลำ ๔ ลอ้ ยำง ๖ เสน้ ชนิดเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒) 
ใชย้ำงคู่ 

(๑) ยำนพำหนะประเภททีใ่ชส้ ำหรบัขนส่งผูโ้ดยสำร ตอ้งมนี ้ำหนกัลงเพลำทำ้ย 
(เพลำที ่๒) ไม่เกนิ ๗,๙๐๐ กโิลกรมั 
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(๒) ยำนพำหนะชนิดอื่น ๆ ต้องมีน ้ำหนักลงเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒) ไม่เกิน 
๗,๙๐๐ กโิลกรมั หรอืน ้ำหนกัยำนพำหนะรวมน ้ำหนกับรรทุกไม่เกนิ ๑๐,๘๐๐ กโิลกรมั 

 

ขอ้ ๗  ยำนพำหนะที่ม ี๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๖ เสน้ ชนิดเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒ 
และเพลำที ่๓) เป็นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใชย้ำงเดีย่ว 

(๑) ยำนพำหนะประเภทที่ใชส้ ำหรบัขนส่งผูโ้ดยสำร ต้องมนี ้ำหนักลงเพลำคู่ทำ้ย 
(เพลำที ่๒ และเพลำที ่๓) ไม่เกนิ ๙,๓๐๐ กโิลกรมั 

(๒) ยำนพำหนะชนิดอื่น ๆ ตอ้งมนี ้ำหนกัลงเพลำคู่ทำ้ย (เพลำที ่๒ และเพลำที ่๓) 
ไม่เกนิ ๙,๓๐๐ กโิลกรมั หรอืน ้ำหนกัยำนพำหนะรวมน ้ำหนกับรรทุกไม่เกนิ ๑๒,๙๐๐ กโิลกรมั 

 

ขอ้ ๘  ยำนพำหนะที่ม ี๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๘ เสน้ ชนิดเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒ 
และเพลำที ่๓) เป็นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) เพลำคู่ทำ้ยเพลำใดเพลำหนึ่งใชย้ำงเดีย่ว
อกีเพลำหนึ่งใชย้ำงคู่ 

(๑) ยำนพำหนะประเภทที่ใชส้ ำหรบัขนส่งผูโ้ดยสำร ต้องมนี ้ำหนักลงเพลำคู่ทำ้ย
ไม่เกนิ ๑๑,๘๐๐ กโิลกรมั 

(๒) ยำนพำหนะชนิดอื่น ๆ ต้องมนี ้ำหนักลงเพลำคู่ท้ำยไม่เกนิ ๑๑,๘๐๐ กโิลกรมั 
หรอืน ้ำหนกัยำนพำหนะรวมน ้ำหนกับรรทุกไม่เกนิ ๑๕,๔๐๐ กโิลกรมั 

 

ขอ้ ๙  ยำนพำหนะทีม่ ี๓ เพลำ ๖ ลอ้ ยำง ๑๐ เสน้ ชนิดเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒ 
และเพลำที่ ๓) เป็นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใชย้ำงคู่ ต้องมนี ้ำหนักลงเพลำคู่ท้ำยไม่เกนิ 
๑๔,๔๐๐ กโิลกรมั หรอืน ้ำหนกัยำนพำหนะรวมน ้ำหนกับรรทุกไม่เกนิ ๑๘,๐๐๐ กโิลกรมั 

 

ขอ้ ๑๐  ยำนพำหนะทีม่ ี๓ เพลำ ๖ ลอ้ ยำง ๘ เสน้ ชนิดเพลำหน้ำ (เพลำที่ ๑ 
และเพลำที ่๒) เป็นเพลำเลีย้วใชย้ำงเดีย่ว และเพลำทำ้ย (เพลำที ่๓) ใชย้ำงคู่ 

(๑) ยำนพำหนะประเภททีใ่ชส้ ำหรบัขนส่งผูโ้ดยสำร ตอ้งมนี ้ำหนกัลงเพลำทำ้ย 
(เพลำที ่๓) ไม่เกนิ ๗,๙๐๐ กโิลกรมั 

(๒) ยำนพำหนะชนิดอื่น ๆ ต้องมีน ้ำหนักลงเพลำท้ำย (เพลำที่ ๓) ไม่เกิน 
๗,๙๐๐ กโิลกรมั หรอืน ้ำหนกัยำนพำหนะรวมน ้ำหนกับรรทุกไม่เกนิ ๑๕,๑๐๐ กโิลกรมั 

 

ขอ้ ๑๑  ยำนพำหนะทีม่ ี๔ เพลำ ๘ ลอ้ ยำง ๘ เสน้ ชนิดเพลำหน้ำ (เพลำที ่๑ 
และเพลำที่ ๒) เป็นเพลำเลี้ยว และเพลำท้ำย (เพลำที่ ๓ และเพลำที่ ๔) เป็นเพลำคู่ 
(TANDEM AXLE) ใชย้ำงเดีย่ว ตอ้งมนี ้ำหนกัลงเพลำคู่ทำ้ยไมเ่กนิ ๙,๓๐๐ กโิลกรมั หรอื
น ้ำหนกัยำนพำหนะรวมน ้ำหนกับรรทุกไม่เกนิ ๑๖,๕๐๐ กโิลกรมั 
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ขอ้ ๑๒  ยำนพำหนะที่ม ี๔ เพลำ ๘ ล้อ ยำง ๑๒ เสน้ ชนิดเพลำหน้ำ (เพลำที่ ๑ 
และเพลำที ่๒) เป็นเพลำเลีย้วใชย้ำงเดีย่ว และเพลำทำ้ย (เพลำที ่๓ และเพลำที ่๔) เป็น
เพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ ต้องมีน ้ำหนักลงเพลำคู่ท้ำยไม่เกิน ๑๔,๔๐๐ กิโลกรมั 
หรอืน ้ำหนกัยำนพำหนะรวมน ้ำหนกับรรทุกไม่เกนิ ๒๑,๖๐๐ กโิลกรมั 

 

สว่นที ่๒ 

ยำนพำหนะชนิดรถลำกจงูและรถกึง่พ่วง (SEMI - TRAILER) 
   

 

ขอ้ ๑๓  ตัวรถลำกจูงเมื่อประกอบกบัตัวรถกึ่งพ่วง (SEMI - TRAILER) แล้ว
ตอ้งมนี ้ำหนักลงเพลำหรอืน ้ำหนักยำนพำหนะรวมน ้ำหนักบรรทุกไม่เกนิกว่ำทีก่ ำหนดไว ้
ส ำหรบัยำนพำหนะแต่ละประเภทในขอ้ ๕ ขอ้ ๖ ขอ้ ๗ ขอ้ ๘ ขอ้ ๙ ขอ้ ๑๐ ขอ้ ๑๑ และ
ขอ้ ๑๒ 

ตวัรถกึง่พ่วงตอ้งมนี ้ำหนกัลงเพลำดงันี้ 
(๑) ชนิดเพลำเดีย่วใชย้ำงเดีย่ว น ้ำหนกัลงเพลำไม่เกนิ ๕,๐๐๐ กโิลกรมั 

(๒) ชนิดเพลำเดีย่วใชย้ำงคู่ น ้ำหนกัลงเพลำไม่เกนิ ๗,๙๐๐ กโิลกรมั 

(๓) ชนิดเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงเดี่ยว น ้ำหนักลงเพลำรวมไม่เกิน 
๙,๓๐๐ กโิลกรมั 

(๔) ชนิดเพลำคู่  (TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่  น ้ ำหนักลงเพลำรวมไม่เกิน 
๑๔,๔๐๐ กโิลกรมั 

(๕) ชนิดสำมเพลำ (TRIDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ น ้ ำหนักลงเพลำรวมไม่เกิน 
๑๘,๓๐๐ กโิลกรมั และระยะห่ำงระหว่ำงสลกัพ่วง (KING PIN) กบัศูนยก์ลำงของเพลำที่ ๑ 
ของตวัรถกึง่พ่วงตอ้งไม่น้อยกว่ำ ๘ เมตร 

 

ขอ้ ๑๔  ยำนพำหนะชนิดรถลำกจงูและรถกึง่พ่วง (SEMI - TRAILER) ประเภท
ตวัรถลำกจูงมี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๑๐ เสน้ ชนิดเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒ และเพลำที่ ๓) 
เป็นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่และตวัรถกึ่งพ่วงเป็นชนิดสำมเพลำ (TRIDEM 
AXLE) ใช้ยำงคู่ที่ได้จดทะเบียนรถตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบกตัง้แต่วนัที ่ 
๑ มกรำคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ตัวรถลำกจูงและรถกึ่งพ่วงต้องมีน ้ำหนักยำนพำหนะ 
รวมน ้ำหนกับรรทุกไม่เกนิ ๓๖,๓๐๐ กโิลกรมั 

 

ขอ้ ๑๕  ยำนพำหนะชนิดรถลำกจงูและรถกึง่พ่วง (SEMI - TRAILER) ประเภท
ตวัรถลำกจูงมี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๑๐ เสน้ ชนิดเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒ และเพลำที่ ๓) 
เป็นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ และตวัรถกึ่งพ่วงเป็นชนิดสำมเพลำ (TRIDEM 
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AXLE) ใช้ยำงคู่ที่จดทะเบียนรถตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบกก่อนวันที ่ 
๑ มกรำคม ๒๕๕๓ และมีระยะห่ำงระหว่ำงสลกัพ่วง (KING PIN) กับศูนย์กลำงของ 
เพลำที่ ๑ ของตวัรถกึ่งพ่วง ต ่ำกว่ำ ๘ เมตร ตวัรถลำกจูงและรถกึ่งพ่วง ต้องมนี ้ำหนัก
ยำนพำหนะรวมน ้ำหนกับรรทุกดงันี้ 

(๑) ตวัรถลำกจูง และตวัรถกึ่งพ่วงที่มรีะยะห่ำงระหว่ำงสลกัพ่วง (KING PIN) 
ตัง้แต่ ๗ เมตรขึ้นไปแต่ไม่ถึง ๘ เมตร ต้องมีน ้ำหนักยำนพำหนะรวมน ้ำหนักบรรทุก 
ไม่เกนิ ๓๕,๒๐๐ กโิลกรมั 

(๒) ตวัรถลำกจูง และตวัรถกึง่พ่วงทีม่รีะยะห่ำงระหว่ำงสลกัพ่วง (KING PIN) 
ตัง้แต่ ๖ เมตรขึ้นไปแต่ไม่ถึง ๗ เมตร ต้องมีน ้ำหนักยำนพำหนะรวมน ้ำหนักบรรทุก 
ไม่เกนิ ๓๓,๘๐๐ กโิลกรมั 

(๓) ตวัรถลำกจูง และตวัรถกึ่งพ่วงทีม่รีะยะห่ำงระหว่ำงสลกัพ่วง (KING PIN) 
ตัง้แต่ ๔.๕ เมตรขึน้ไปแต่ไม่ถงึ ๖ เมตร ต้องมนี ้ำหนักยำนพำหนะรวมน ้ำหนักบรรทุก 
ไม่เกนิ ๓๒,๔๐๐ กโิลกรมั 

 

ขอ้ ๑๖  ยำนพำหนะชนิดรถลำกจงูและรถกึ่งพ่วง (SEMI - TRAILER) ประเภท
ตวัรถลำกจูงม ี๔ เพลำ ๘ ล้อ ยำง ๑๒ เสน้ ชนิดเพลำหน้ำ (เพลำที่ ๑ และเพลำที่ ๒) 
เป็นเพลำเลี้ยวใช้ยำงเดี่ยวและเพลำท้ำย (เพลำที่ ๓ และเพลำที่ ๔) เป็นเพลำคู่ 
(TANDEM AXLE) ใชย้ำงคู่ ตวัรถกึง่พ่วงเป็นชนิดสำมเพลำ (TRIDEM AXLE) ใชย้ำงคู่
ตัวรถลำกจูงและตัวรถกึ่งพ่วงต้องมีน ้ ำหนักยำนพำหนะรวมน ้ ำหนักบรรทุกไม่เกิน 
๓๖,๓๐๐ กโิลกรมั 

 

สว่นที ่๓ 

ยำนพำหนะชนิดรถลำกจงูและรถพ่วง (FULL TRAILER) 
   

 

ขอ้ ๑๗  ตวัรถลำกจงูตอ้งมนี ้ำหนกัลงเพลำหรอืน ้ำหนกัยำนพำหนะรวมน ้ำหนัก
บรรทุกไม่เกินกว่ำที่ก ำหนดไว้ส ำหรบัยำนพำหนะแต่ละประเภทในขอ้ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗  
ขอ้ ๘ ขอ้ ๙ ขอ้ ๑๐ ขอ้ ๑๑ และขอ้ ๑๒ 

ตวัรถพ่วงตอ้งมนี ้ำหนกัลงเพลำดงันี้ 
(๑) ชนิดเพลำหน้ำและเพลำท้ำยเป็นเพลำเดี่ยวใช้ยำงเดี่ยว น ้ำหนักลงเพลำ 

ไม่เกนิเพลำละ ๕,๐๐๐ กโิลกรมั 

(๒) ชนิดเพลำหน้ำและเพลำทำ้ยเป็นเพลำเดีย่วใชย้ำงคู่ น ้ำหนกัลงเพลำไม่เกนิ
เพลำละ ๗,๙๐๐ กโิลกรมั และระยะห่ำงระหว่ำงศูนยก์ลำงเพลำหน้ำกบัศูนยก์ลำงเพลำหลงั
ตอ้งไม่น้อยกว่ำ ๔.๓๐ เมตร 
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 ๑๖๓ 

ตัวรถลำกจูงและตัวรถพ่วงตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง (๒) ต้องมีน ้ำหนัก
ยำนพำหนะรวมน ้ำหนกับรรทุกไม่เกนิ ๓๖,๓๐๐ กโิลกรมั 

 

ข้อ ๑๘  ยำนพำหนะชนิดรถลำกจูงและรถพ่วง (FULL TRAILER) ประเภท 
ตวัรถลำกจูงมี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๑๐ เสน้ ชนิดเพลำท้ำย (เพลำที่ ๒ และเพลำที่ ๓) 
เป็นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ และตัวรถพ่วงมี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๑๒ เส้น 
ชนิดเพลำหน้ำใช้ยำงคู่ เพลำท้ำย (เพลำที่ ๒ และเพลำที่ ๓) เป็นเพลำคู่ (TANDEM 
AXLE) ใชย้ำงคู่ ตวัรถลำกจงูตอ้งมนี ้ำหนักลงเพลำคู่ทำ้ยไม่เกนิ ๑๔,๔๐๐ กโิลกรมั หรอื
มีน ้ำหนักยำนพำหนะรวมน ้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๑๘,๐๐๐ กิโลกรมั ตัวรถพ่วงต้องมี
น ้ ำหนักลงเพลำหน้ำไม่เกิน ๗,๒๐๐ กิโลกรัม หรือมีน ้ ำหนักลงเพลำคู่ท้ำยไม่เกิน 
๑๒,๙๐๐ กโิลกรมั ตวัรถพ่วงเมื่อน ำมำต่อพ่วงกบัตวัรถลำกจูง ต้องมรีะยะห่ำงระหว่ำง
กึง่กลำงเพลำคู่ทำ้ยของรถลำกจงูถงึกึง่กลำงเพลำคู่ทำ้ยของรถพ่วงไม่น้อยกว่ำ ๙.๗๕ เมตร 

ตวัรถลำกจงูและตวัรถพ่วงตำมวรรคหนึ่ง ตอ้งมนี ้ำหนกัยำนพำหนะรวมน ้ำหนัก
บรรทุกไม่เกนิ ๓๖,๓๐๐ กโิลกรมั 

 

ข้อ ๑๙  ยำนพำหนะชนิดรถลำกจูงและรถพ่วง (FULL TRAILER) ประเภท 
ตวัรถลำกจูงม ี๔ เพลำ ๘ ล้อ ยำง ๑๒ เสน้ ชนิดเพลำหน้ำ (เพลำที่ ๑ และเพลำที่ ๒) 
เป็นเพลำเลี้ยวใช้ยำงเดี่ยวและเพลำท้ำย (เพลำที่ ๓ และเพลำที่ ๔) เป็นเพลำคู่ 
(TANDEM AXLE) ใชย้ำงคู่ และตวัรถพ่วงม ี๓ เพลำ ๖ ลอ้ ยำง ๑๒ เสน้ ชนิดเพลำหน้ำ
ใช้ยำงคู่ เพลำท้ำย (เพลำที่ ๒ และเพลำที่ ๓) เป็นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ 
ตัวรถลำกจูงต้องมีน ้ ำหนักลงเพลำคู่ท้ำยไม่เกิน ๑๔,๔๐๐ กิโลกรัม หรือมีน ้ ำหนัก
ยำนพำหนะรวมน ้ำหนักบรรทุกไม่เกิน ๒๑,๖๐๐ กิโลกรัม ตัวรถพ่วงต้องมีน ้ ำหนัก 
ลงเพลำหน้ำไม่เกนิ ๗,๒๐๐ กโิลกรมั หรอืมนี ้ำหนักลงเพลำคู่ทำ้ยไม่เกนิ ๑๒,๙๐๐ กโิลกรมั 
ตวัรถพ่วงเมื่อน ำมำต่อพ่วงกบัตวัรถลำกจูงต้องมรีะยะห่ำงระหว่ำงกึ่งกลำงเพลำคู่ท้ำย
ของรถลำกจงูถงึกึง่กลำงเพลำคู่ทำ้ยของรถพ่วงไม่น้อยกว่ำ ๙.๗๕ เมตร 

ตวัรถลำกจูงและตวัรถพ่วงตำมวรรคหนึ่งต้องมนี ้ำหนักยำนพำหนะรวมน ้ำหนัก
บรรทุกไม่เกนิ ๓๖,๓๐๐ กโิลกรมั 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๑๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ดรุณ  แสงฉำย 

อธบิดกีรมทำงหลวงชนบท 

ในฐำนะผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท 
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 ๑๖๔ 

รำยชื่อทำงหลวงชนบทแนบทำ้ยประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงชนบท 

เรื่อง หำ้มใชย้ำนพำหนะทีม่นี ้ำหนกั น ้ำหนกับรรทุก หรอืน ้ำหนกัลงเพลำเกนิกวำ่ทีไ่ดก้ ำหนด 

หรอืโดยทีย่ำนพำหนะนัน้อำจท ำใหท้ำงหลวงเสยีหำยเดนิบนทำงหลวงชนบทในเขต 

ควำมรบัผดิชอบของกรมทำงหลวงชนบท (ฉบบัที ่๙) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๑. ทำงหลวงชนบท ปท.๓๐๐๖ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๐๕ -  
บำ้นคลองแปด 

๒. ทำงหลวงชนบท ปท.๓๐๐๗ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๐๕ -  
บำ้นอนิอนุสร 

๓. ทำงหลวงชนบท ปท.๓๐๐๘ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๐๕ -  
บำ้นวงัน้อย 

๔. ทำงหลวงชนบท ปท.๓๐๒๐ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๔๐ -  
บำ้นคลองบำงหลวง 

๕. ทำงหลวงชนบท ปท.๓๐๒๓ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๐๕ -  
เลยีบคลอง ๑๑ ฝัง่ตะวนัตก 

๖. ทำงหลวงชนบท ปท.๓๐๒๔ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๐๕ -  
เลยีบคลอง ๑๒ ฝัง่ตะวนัออก 

๗. ทำงหลวงชนบท ปท.๓๐๒๕ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๐๕ -  
เลยีบคลอง ๑๒ ฝัง่ตะวนัตก 

๘. ทำงหลวงชนบท ปท.๓๐๒๖ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๐๕ -  
เลยีบคลอง ๑๓ ฝัง่ตะวนัตก 

๙. ทำงหลวงชนบท ปท.๓๐๒๗ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๐๕ -  
เลยีบคลอง ๑๐ ฝัง่ตะวนัตก 

๑๐. ทำงหลวงชนบท ปท.๓๐๓๓ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๐๕ -  
บำ้นหนองหม ู

๑๑. ทำงหลวงชนบท ปท.๓๐๓๔ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๐๕ -  
บำ้นหนองแค 

๑๒. ทำงหลวงชนบท ปท.๔๐๐๑ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๐๕ -  
บำ้นคลองหำ้ 

๑๓. ทำงหลวงชนบท อย.๕๐๔๒ แยกสำยทำงเทศบำลต ำบลบำงกระสัน้ -  
เชยีงรำกน้อย (ตอนปทุมธำนี) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
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๑๔. ทำงหลวงชนบท อย.๑๐๔๓ แยกทำงหลวงแผ่นดนิหมำยเลข ๑ - บำ้นขำ้วงำม 

๑๕. ทำงหลวงชนบท อย.๓๐๐๕ แยกทำงหลวงแผ่นดนิหมำยเลข ๓๒๙ - บำ้นดำบ 

๑๖. ทำงหลวงชนบท อย.๓๐๑๐ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๐๙ -  
บำ้นดอนพุทรำ 

๑๗. ทำงหลวงชนบท อย.๓๐๑๒ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๒๙ -  
บำ้นกลำง 

๑๘. ทำงหลวงชนบท อย.๓๐๑๓ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๔๗ -  
บำ้นบำงพระคร ู

๑๙. ทำงหลวงชนบท อย.๓๐๓๐ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๔๗ -  
บำ้นชำ้งน้อย 

๒๐. ทำงหลวงชนบท อย.๔๐๔๔ แยกทำงหลวงแผ่นดนิหมำยเลข ๓๔๕๔ - 
บำ้นเจำ้เจด็ 

๒๑. ทำงหลวงชนบท อย.๕๐๒๖ แยกทำงหลวงชนบท อย.๓๐๐๘ - บำ้นตลำด 

๒๒. ทำงหลวงชนบท อย.๕๐๓๕ แยกสำยทำงเทศบำลนครพระนครศรอียุธยำ - 
บำ้นปะขำว 

๒๓. ทำงหลวงชนบท อย.๕๐๓๗ แยกทำงหลวงชนบท อย.๓๐๐๘ – บำ้นซุง้ 

๒๔. ทำงหลวงชนบท อย.๕๐๓๔ แยกทำงหลวงชนบท อย.๓๐๐๖ - บำ้นดอนทอง 

๒๕. ทำงหลวงชนบท อย.๔๐๓๖ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๔๑๒ - 
บำ้นบำงบำล 

๒๖. ทำงหลวงชนบท อย.๓๐๐๖ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๔๐ -  
บำ้นไมต้รำ 

๒๗. ทำงหลวงชนบท อย.๔๐๐๙ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๑๑๑ - 
บำ้นปำกคตูำฉตัร 

๒๘. ทำงหลวงชนบท อย.๔๐๑๔ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๒๖๓ - 
บำ้นเกำะ 

๒๙. ทำงหลวงชนบท อย.๔๐๓๑ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๕๐๑ - 
บำ้นแค 

๓๐. ทำงหลวงชนบท อท.๔๐๐๖ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๑๙๕ - 
บำ้นคลองอำ้ยทอก 

๓๑. ทำงหลวงชนบท อท.๕๐๒๑ แยกทำงหลวงชนบท อท.๔๐๒๔ - บำ้นอบทม 
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๓๒. ทำงหลวงชนบท นบ.๕๐๓๖ แยกทำงหลวงชนบท นบ.๓๐๐๔ -  
บำ้นลำดบวัหลวง 

๓๓. ทำงหลวงชนบท สบ.๑๐๔๔ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๑ -  
บำ้นหนองศรบีุญ 

๓๔. ทำงหลวงชนบท สบ.๔๐๔๗ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๐๑๖ - 
บำ้นท่ำลำน 

๓๕. ทำงหลวงชนบท ปท.๓๐๒๖ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๐๕ -  
บำ้นหนองแค (ตอนสระบุร)ี 

๓๖. ทำงหลวงชนบท ลบ.๔๐๒๑ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๑๙๖ - 
บำ้นออ้ย 

๓๗. ทำงหลวงชนบท ลบ.๔๐๐๓ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๐๒๗ -  
วดัพรหมมำสตร ์

๓๘. ทำงหลวงชนบท ลบ.๔๐๓๗ แยกทำงหลวงแผ่นดนิหมำยเลข ๓๑๙๖ - 
บำ้นบำงอฐิ 

๓๙. ทำงหลวงชนบท ลบ.๔๐๕๓ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๑๙๖ - 
บำ้นหนองระแหง 

๔๐. ทำงหลวงชนบท ลบ.๔๐๖๐ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๐๒๘ - 
บำ้นเขำสำรกิำ 

๔๑. ทำงหลวงชนบท ลบ.๔๐๖๑ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๐๒๘ - 
บำ้นหนองปลำดุก 

๔๒. ทำงหลวงชนบท ลบ.๔๑๒๘ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๑๙๖ - 
บำ้นบำงลี ่

๔๓. ทำงหลวงชนบท ลบ.๔๑๓๒ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๑๙๖ - 
บำ้นโพธิต์ลำดแกว้ 

๔๔. ทำงหลวงชนบท ลบ.๕๐๐๖ บำ้นท่ำวุง้ - บำ้นหนองปลำดุก 

๔๕. ทำงหลวงชนบท ลบ.๕๐๗๓ แยกทำงหลวงชนบท ลบ.๔๐๐๓ - บำ้นสีค่ลอง 

๔๖. ทำงหลวงชนบท ลบ.๖๐๙๕ บำ้นทำ้ยลำด - บำ้นหนองค ู

๔๗. ทำงหลวงชนบท ลบ.๕๑๓๓ แยกทำงหลวงชนบท ลบ.๔๑๓๒ - บำ้นท่ำแค 

๔๘. ทำงหลวงชนบท สห.๔๐๐๓ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๐๓๐ - 
บำ้นบำงมอญ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๖๗ 

๔๙. ทำงหลวงชนบท สห.๕๐๔๒ แยกทำงหลวงชนบท สห.๓๐๐๘ - โครงกำร
พระรำชด ำรบิำ้นหนองลำด 

๕๐. ทำงหลวงชนบท พบ.๖๐๒๒ บำ้นช่องสะแก - บำ้นบำงแกว้ 

๕๑. ทำงหลวงชนบท สค.๒๐๐๖ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๕ -  
บำ้นลำดใหญ่ 

๕๒. ทำงหลวงชนบท รบ.๓๐๐๓ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๒๕ -  
บำ้นพกิุลทอง 

๕๓. ทำงหลวงชนบท นว.๔๐๐๗ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๑๑๑๙ - 
บำ้นคลองบอน 

๕๔. ทำงหลวงชนบท นว.๔๐๓๙ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๑๔๑๒ - 
บำ้นสำยล ำโพงเหนือ 

๕๕. ทำงหลวงชนบท นว.๔๑๑๒ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๑๙๖ - 
บำ้นล ำเหนือ 

๕๖. ทำงหลวงชนบท ลป.๔๐๓๔ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๑๓๓๕  
(ฝำยแม่วงั) - หว้ยหลอ 

๕๗. ทำงหลวงชนบท สน.๒๐๓๑ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒๒ -  
เขือ่นน ้ำอนู 

๕๘. ทำงหลวงชนบท สน.๒๐๓๓ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒๒ -  
เขือ่นน ้ำอนู 

๕๙. ทำงหลวงชนบท สน.๒๐๓๔ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒๒ -  
บำ้นน้อยจอมศร ี

๖๐. ทำงหลวงชนบท นฐ.๔๐๔๒ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๒๓๓ - 
บำ้นตลำดเกำะแรต 

๖๑. ทำงหลวงชนบท นฐ.๔๐๕๑ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๓๕๑ - 
บำ้นไผ่คอย 

๖๒. ทำงหลวงชนบท สพ.๓๐๔๘ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๔๐ -  
บำ้นบำงตำเถร 

๖๓. ทำงหลวงชนบท สพ.๓๐๙๘ แยกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๒๙ -  
บำ้นลำดตำล 

๖๔. ทำงหลวงชนบท สพ.๓๐๐๔ แยกทำงหลวงแผ่นดนิหมำยเลข ๓๒๙ - บำ้นสดุ 

๖๕. ทำงหลวงชนบท สพ.๖๐๙๔ วดัไผ่โรงววั - บำ้นท่ำขำ้ม 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๖๘ 

พระรำชบญัญตั ิ

ทำงหลวงสมัปทำน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๗ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีที ่๕๔ ในรชักำลปัจจบุนั 

 

พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมรำชโองกำร
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรปรบัปรุงกฎหมำยว่ำดว้ยทำงหลวงทีไ่ดร้บัสมัประทำน 

 

พระรำชบญัญตัินี้มบีทบญัญตับิำงประกำรเกีย่วกบักำรจ ำกดัสทิธแิละเสรภีำพ
ของบุคคล ซึง่มำตรำ ๒๙ ประกอบกบัมำตรำ ๔๘ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย
บญัญตัใิหก้ระท ำไดโ้ดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำย 

 

จงึทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบญัญัติขึน้ไว้โดยค ำแนะน ำและ
ยนิยอมของรฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญตันิี้เรยีกว่ำ “พระรำชบญัญตัทิำงหลวงสมัปทำน พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ใหย้กเลกิพระรำชบญัญตัทิำงหลวงทีไ่ดร้บัสมัประทำน พุทธศกัรำช ๒๔๗๓ 

 

มำตรำ ๔  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“ทำงหลวงสมัปทำน”๒ หมำยควำมว่ำ ทำงที่ร ัฐให้สมัปทำนแก่บุคคลใด ๆ  

ในกำรสรำ้งหรอืบ ำรุงรกัษำ โดยเกบ็ค่ำใชท้ำง ไม่ว่ำในระดบัพื้นดนิ ใต้หรอืเหนือพืน้ดนิ  

                                                                                 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๒๙ ก/หน้ำ ๑/๒๑ เมษำยน ๒๕๔๒ 
๒ กฎหมำยว่ำดว้ยทำงหลวงสมัปทำนได้ใหอ้ ำนำจผูร้บัสมัปทำนในกำรเกบ็ค่ำผ่ำนทำงหลวง

สมัปทำนไวเ้ป็นพเิศษแลว้  ดงันัน้ พระรำชบญัญตักิ ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรใชย้ำนยนตรบ์นทำงหลวง 
 (มต่ีอหน้ำถดัไป) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๖๙ 

หรอืใต้หรอืเหนืออสงัหำรมิทรพัยอ์ย่ำงอื่น และใหห้มำยควำมรวมถงึอุโมงค ์สะพำน เรอื
หรอืพำหนะส ำหรบัขนส่งขำ้มฟำก และท่ำเรอืส ำหรบัขึน้หรอืลงรถ ทีจ่ดัไวเ้พื่อประโยชน์
แก่ทำงหลวงสมัปทำนดว้ย 

“สรำ้ง” หมำยควำมว่ำ กำรก่อสรำ้ง ขยำย หรอืบรูณะ 

“บ ำรุงรกัษำ” หมำยควำมว่ำ กำรดูแลรกัษำหรอืซ่อมแซมทำงหลวงสมัปทำน
และอุปกรณ์ทำงหลวงสมัปทำนเพื่อให้คงสภำพใช้งำนได้ดีตำมปกติ รวมทัง้กำรเสริม
ควำมแข็งแรง กำรยืดอำยุกำรใช้งำนของทำงหลวงสมัปทำนและอุปกรณ์ทำงหลวง
สมัปทำน กำรตดิตัง้และเสรมิแต่งอุปกรณ์ทำงหลวงสมัปทำนหรอืสิง่ทีไ่ม่ไดก้่อสรำ้งหรอื
ติดตัง้ไว้ เพื่อให้ทำงหลวงสัมปทำนมีสภำพสมบูรณ์ยิ่งขึ้นหรือมีควำมสะดวกและ
ปลอดภยัแก่ผูใ้ช ้แต่ไม่หมำยควำมรวมถงึกำรบรูณะ 

“อุปกรณ์ทำงหลวงสมัปทำน” หมำยควำมว่ำ อำคำร สิง่ปลูกสรำ้ง หรอืสิง่อื่นที่
ต้องมีเพื่อกำรบ ำรุงรกัษำและกำรประกอบกจิกำรทำงหลวงสมัปทำน รวมทัง้เครื่องมือ
เครื่องใชใ้นระบบควบคุมกำรเกบ็เงนิค่ำใช้ทำง ระบบกำรสื่อสำร และระบบกำรควบคุม
กำรจรำจรของทำงหลวงสมัปทำน เพื่อประโยชน์ในกำรบรหิำรทำงหลวงสมัปทำนและ
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่กำรจรำจร 

“อธบิด”ี หมำยควำมว่ำ อธบิดกีรมทำงหลวง 

“พนักงำนเจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ เจ้ำหน้ำที่ของกรมทำงหลวงซึ่งอธิบดี
แต่งตัง้ใหม้อี ำนำจและหน้ำทีต่ำมพระรำชบญัญตันิี้ 

“รฐัมนตร”ี หมำยควำมว่ำ รฐัมนตรผีูร้กัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

มำตรำ ๕  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้
และใหม้อี ำนำจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได้ 
 

มำตรำ ๖  กำรใหส้มัปทำนรำยใดถำ้อยู่ในหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดในกฎหมำยว่ำดว้ย
กำรใหเ้อกชนเขำ้ร่วมงำนหรอืด ำเนินกำรในกจิกำรของรฐั ใหป้ฏบิตัติำมกฎหมำยนัน้ดว้ย 

ให้น ำกฎหมำยว่ำด้วยทำงหลวงมำใช้บงัคบักบัทำงหลวงสมัปทำนโดยอนุโลม 
เวน้แต่ทีไ่ดบ้ญัญตัไิวโ้ดยเฉพำะในพระรำชบญัญตันิี้ 

 

                                                                                 

(ต่อจำกเชงิอรรถที ่๒) 
และสะพำน พ.ศ. ๒๔๙๗ จงึไม่ใช้บงัคบักบัทำงหลวงสมัปทำน (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : 
เรือ่งเสรจ็ที ่๔๙/๒๕๓๔) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๗๐ 

หมวด ๑ 

สมัปทำน 

   
 

มำตรำ ๗๓  ในกรณีที่รฐัประสงค์จะให้สมัปทำนในกำรสร้ำงหรอืบ ำรุงรกัษำ 
ทำงสำยใด ให้อธบิดอีอกประกำศเชญิชวนใหม้กีำรยื่นขอ้เสนอตำมหลกัเกณฑ์ วธิกีำรและ
เงื่อนไขทีก่ ำหนด 

กำรใหส้มัปทำนในกำรสรำ้งหรอืบ ำรุงรกัษำทำงทีม่ขีนำดเลก็หรอืเป็นกำรต่อเตมิ
โครงกำรเดมิตำมลกัษณะทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงจะด ำเนินกำรโดยไม่ต้องออกประกำศ
เชญิชวนตำมวรรคหนึ่งกไ็ด ้

กำรยื่นค ำขอรบัสมัปทำนและกำรใหส้มัปทำน ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร 
และเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

ผูย้ื่นค ำขอรบัสมัปทำนตอ้งมคีุณสมบตัติำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๘  เมื่อรฐัมนตรพีิจำรณำเห็นว่ำผู้ยื่นค ำขอรบัสมัปทำนรำยใดสมควร
ได้รับสัมปทำน ให้รัฐมนตรีรำยงำนควำมเห็นในเรื่องกำรขอรับสัมปทำนไปยัง
คณะรฐัมนตรเีพื่อคณะรฐัมนตรพีจิำรณำอนุมตั ิ

 

มำตรำ ๙  ผูร้บัสมัปทำนจะโอนสมัปทำนไดต่้อเมื่อมเีหตุอนัสมควรและรฐัมนตรี
โดยควำมเห็นชอบของคณะรฐัมนตรีได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำผู้รบัโอนมีคุณสมบตัิตำม
มำตรำ ๗ วรรคสี ่และอนุญำตใหโ้อนสมัปทำนได ้

ผู้รบัโอนสมัปทำนตำมวรรคหนึ่งต้องรับไปซึ่งสิทธิ หน้ำที่ และควำมรบัผิด
ทัง้หมดของผูร้บัสมัปทำนรำยเดมิ 

 

มำตรำ ๑๐  ในกรณีที่ผู้ร ับสัมปทำนสิ้นสภำพนิติบุคคลหรือตกเป็นบุคคล
ลม้ละลำย ใหผู้ช้ ำระบญัชหีรอืเจำ้พนักงำนพทิกัษ์ทรพัย ์แลว้แต่กรณี เป็นผูม้สีทิธแิสดง
เจตนำในกำรโอนสมัปทำนตำมมำตรำ ๙ 

กำรแสดงเจตนำในกำรโอนสมัปทำนตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมวิธีกำรที่
ก ำหนดในกฎกระทรวง 

                                                                                 
๓ กฎหมำยว่ำดว้ยทำงหลวงมไิดม้ขีอ้จ ำกดัหรอืขอ้หำ้มมใิหม้กีำรเปลีย่นทำงหลวงประเภทอื่นไป

เป็นทำงหลวงสมัปทำน  ดงันัน้ เมื่อได้มกีำรเปลี่ยนประเภททำงหลวงมำเป็นทำงหลวงสมัปทำนแล้ว 
ย่อมสำมำรถด ำเนินกำรให้สัมปทำนแก่เอกชนตำมกฎหมำยว่ำด้วยทำงหลวงสัมปทำนต่อไปได ้
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๕๘/๒๕๒๘) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๗๑ 

มำตรำ ๑๑  กำรโอนสมัปทำนตำมมำตรำ ๙ และมำตรำ ๑๐ ให้เป็นไปตำม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๑๒  ในกรณีที่ผูร้บัสมัปทำนไม่ได้รบัอนุญำตใหโ้อนสัมปทำนใหอ้ธบิด ี
มีหนังสือแจ้งให้ผู้รบัสมัปทำนทรำบพร้อมทัง้เหตุผล ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่
รฐัมนตรมีคี ำสัง่ 

 

หมวด ๒ 

กำรสรำ้งหรอืบ ำรุงรกัษำ 

   
 

มำตรำ ๑๓  เพื่อประโยชน์ในกำรสร้ำงหรือบ ำรุงรกัษำทำงหลวงสมัปทำน 
ให ้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือพนักงำนของผู้ร ับสมัปทำนซึ่งผู้ร ับสมัปทำนแต่งตัง้ด้วย 
ควำมเหน็ชอบของอธบิด ีมอี ำนำจเขำ้ไปใช้สอยหรอืครอบครองอสงัหำรมิทรพัย์ซึง่มใิช่ 
ทีอ่ยู่อำศยัของบุคคลใดเป็นกำรชัว่ครำวไดภ้ำยใตเ้งื่อนไข ดงัต่อไปนี้ 

(๑) กำรใช้สอยหรอืครอบครองนัน้ให้กระท ำได้เท่ำที่จ ำเป็นส ำหรบักำรส ำรวจ
เพื่ อสร้ำงทำงหลวงสัมปทำน หรือเท่ำที่จ ำเป็นส ำหรับกำรป้องกันอันตรำยหรือ 
ควำมเสยีหำยทีจ่ะเกดิแก่ทำงหลวงสมัปทำน 

(๒ ) ผู้ ร ับ สัม ปทำนได้แจ้ ง เป็ นหนั งสือ ให้ เจ้ำของห รือผู้ ค รอบครอง
อสงัหำรมิทรพัยท์รำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำสบิหำ้วนัก่อนวนัเริม่กระท ำกำรนัน้ ถ้ำไม่อำจ
ติดต่อกับเจ้ำของหรือผู้ครอบครองอสังหำริมทรัพย์ได้ให้ประกำศให้เจ้ำของหรือ
ผู ้ครอบครองอสงัหำริมทรพัย์นัน้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน กำรประกำศ  
ให้ท ำเป็นหนังสอืปิดไว้ ณ ที่ซึ่งอสงัหำรมิทรพัย์นัน้ตัง้อยู่ และ ณ ที่ท ำกำรเขตหรอือ ำเภอ  
ทีท่ ำกำรก ำนนั และทีท่ ำกำรผูใ้หญ่บำ้นซึง่อสงัหำรมิทรพัยน์ัน้ตัง้อยู่  ทัง้นี้ ใหแ้จง้ก ำหนดวนั 
เวลำ และกำรทีจ่ะกระท ำนัน้ไวด้ว้ย 

ในกรณีที่กำรปฏิบัติตำมมำตรำนี้ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่เจ้ำของหรือ
ผู้ครอบครองอสงัหำรมิทรพัย์หรือผูท้รงสทิธอิื่น บุคคลนัน้ย่อมเรยีกค่ำทดแทนจำกผูร้บั
สมัปทำนได้ และถ้ำไม่สำมำรถตกลงกันในจ ำนวนค่ำทดแทน ให้มอบข้อพิพำทให้
อนุญำโตตุลำกำรวนิิจฉยั 

 

มำตรำ ๑๔  ในระหว่ำงกำรสรำ้งทำงหลวงสมัปทำนถ้ำผูร้บัสมัปทำนประสงคจ์ะ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรำยกำรละเอยีดทำงเทคนิคในกำรก่อสร้ำงให้แตกต่ำง
ไปจำกทีก่ ำหนดไวใ้นสมัปทำน แต่ยงัคงอยู่ในขอบเขตกำรด ำเนินกำรตำมสัมปทำนและ



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๗๒ 

ไม่เป็นกำรเพิม่ค่ำใชท้ำงตำมสมัปทำน ใหผู้ร้บัสมัปทำนยื่นค ำขอต่ออธบิด ีในกรณีเช่นนี้
ใหเ้ป็นอ ำนำจของอธบิดทีี่จะอนุมตัไิดเ้มื่อปรำกฏว่ำกำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงนัน้เป็นควำม
จ ำเป็นโดยไม่ท ำให้ทำงรำชกำรต้องเสียประโยชน์หรือเป็นกำรแก้ไขเพื่อประโยชน์ 
แก่ทำงรำชกำร 

 

มำตรำ ๑๕  ในกำรสรำ้งทำงหลวงสมัปทำนผูร้บัสมัปทำนจะเปลีย่นแปลงร่องน ้ำ 
ท่อน ้ำ ยำ้ยสำยไฟฟ้ำ สำยโทรศพัท ์หรอืรือ้ถอนสิง่ใดสิง่หนึ่ง ทีก่ดีขวำงกำรสรำ้งนัน้กไ็ด ้
แต่กำรเปลีย่นแปลงหรอืรือ้ถอนนัน้จะกระท ำไดต่้อเมื่อไดแ้จง้ใหเ้จำ้ของหรอืผูค้รอบครอง
ทรำบก่อนล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำสิบห้ำวันก่อนวันเริ่มกระท ำกำรนัน้ และต้องจัดท ำ 
ไปในทำงทีจ่ะท ำใหเ้กดิควำมเสยีหำยและท ำควำมไม่สะดวกน้อยทีส่ดุ ถำ้มคีวำมเสยีหำย
เกดิขึน้ผูร้บัสมัปทำนตอ้งชดใชค้่ำเสยีหำยนัน้ 

ถ้ำสิง่ที ่ก ีดขวำงตำมวรรคหนึ่งเป็นของส่วนรำชกำรหรือรฐัว ิสำหกิจอื่น 
กำรเปลี่ยนแปลงหรอืรื้อถอนนัน้จะต้องกระท ำภำยใต้กำรก ำกบัดูแลของส่วนรำชกำร 
หรอืรฐัวสิำหกจินัน้ 

 

มำตรำ ๑๖  ถ้ำทำงหลวงสมัปทำนจะต้องตดัผ่ำนทำงรถไฟ ทำงหลวงประเภทอื่น 
ทำงสว่นบุคคล หรอืทำงน ้ำทีม่อียู่เดมิ ผูร้บัสมัปทำนจะตอ้งจดัใหม้ทีำงชัว่ครำวตำมสภำพ
ไม่น้อยกว่ำทีเ่ป็นอยู่เดมิเพื่อใหใ้ชไ้ดใ้นระหว่ำงกำรสรำ้ง ถ้ำมคีวำมเสยีหำยเกดิขึน้ผู้รบั
สมัปทำนต้องชดใช้ค่ำเสยีหำยนัน้ และเมื่อหมดควำมจ ำเป็นในกำรสร้ำงแล้วให้  
จดัท ำทำงดังกล่ำวให้กลบัคืนสู่สภำพเดิมโดยเร็วซึ่งต้องไม่เกินสำมสบิวนันับแต่เมื่อ 
หมดควำมจ ำเป็น 

ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องเปลี่ยนแนวของทำงดังกล่ำวให้ต่ำงไปจำกเดิม 
ผูร้บัสมัปทำนต้องจดัใหม้ทีำงขึน้ใหม่ตำมสภำพไม่น้อยกว่ำทีเ่ป็นอยู่เดมิเพื่อให้ใชไ้ปมำ
ไดท้ดแทนทำงเดมิดว้ย 

ในกรณีที่ผู ้รบัสมัปทำนไม่ด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง ถ้ำมเีหตุ
อนัสมควร อธบิดหีรอืผูซ้ึง่อธบิดมีอบหมำยจะด ำเนินกำรดงักล่ำวแทน โดยผูร้บัสมัปทำน
ต้องเป็นผู ้เสยีค่ำใช ้จ ่ำยทัง้หมดที ่ทำงรำชกำรต้องรบัภำระจ่ำยจรงิเพื่อกำรนัน้  
พร้อมเงนิเพิม่อกีรอ้ยละยีส่บิของเงนิจ ำนวนดงักล่ำวดว้ยกไ็ด้ 

 

มำตรำ ๑๗  ห้ำมมิให้ผู้ใดสร้ำงทำงหรือสิง่อื่นใดเพื่อเป็นทำงเข้ำออก เชื่อม 
หรือผ่ำนทำงหลวงสมัปทำน เว้นแต่ได้รบัอนุญำตจำกอธิบดี ในกรณีเช่นนี้ ให้อธิบดี
อนุญำตไดเ้มื่อไดร้บัฟังควำมเหน็ของผูร้บัสมัปทำนเพื่อประกอบกำรพจิำรณำแลว้ปรำกฏว่ำ



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๗๓ 

กำรกระท ำดงักล่ำวจะไม่มีผลกระทบจนเป็นเหตุให้เกิดภยนัตรำยกบัผู้ใช้ทำง ในกำร
อนุญำตอธิบดีจะก ำหนดเงื่อนไขอย่ำงใดก็ได้ รวมทัง้ก ำหนดมำตรกำรเพื่อประโยชน์ 
ในกำรจรำจร กำรป้องกนัอุบตัภิยั และกำรรกัษำสิง่แวดลอ้ม และเมื่ออธบิดมีหีนงัสอือนุญำตแลว้ 
ผูร้บัสมัปทำนตอ้งใหค้วำมสะดวกเพื่อกำรนัน้ตำมสมควร 

ถ้ำผู้ได้รบัอนุญำตกระท ำผิดเงื่อนไขที่ก ำหนดในกำรอนุญำต หรือมีเหตุอื่น 
ทีจ่ ำเป็นเพื่อประโยชน์แก่งำนทำงหรอืประโยชน์ของรฐั อธบิดจีะเพกิถอนกำรอนุญำตนัน้
เสยีกไ็ด ้

 

มำตรำ ๑๘  ทำงหรือสิง่อื่นใดที่สร้ำงขึ้นโดยไม่ได้รบัอนุญำต ไม่ปฏิบตัิตำม
เงื่อนไขที่ก ำหนดหรอืที่อธบิดไีด้มคี ำสัง่ให้เพกิถอนกำรอนุญำต ให้อธบิดมีอี ำนำจสัง่ให้
ผูก้ระท ำกำรดงักล่ำวรือ้ถอนหรอืท ำลำยภำยในก ำหนดเวลำอนัสมควร ถ้ำไม่ปฏบิตัิตำม
ให้อธบิดหีรอืผู้ซึ่งอธบิดมีอบหมำยรื้อถอนหรอืท ำลำย โดยผู้นัน้จะเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำย
มไิดแ้ละต้องเป็นผูเ้สยีค่ำใชจ้่ำยในกำรนัน้ดว้ย  ทัง้นี้ ใหน้ ำควำมในมำตรำ ๑๖ วรรคสำม 
มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๑๙  ผูย้ื่นค ำขอหรอืผูร้บัสมัปทำนทีไ่ม่เหน็ดว้ยกบัค ำสัง่ของอธิบดตีำม
มำตรำ ๑๗ มสีทิธอิุทธรณ์ต่อรฐัมนตรภีำยในสำมสบิวนันบัแต่วนัทีท่รำบค ำสัง่ 

ค ำวนิิจฉยัของรฐัมนตรใีหเ้ป็นทีส่ดุ 

 

มำตรำ ๒๐  เมื่อสร้ำงทำงหลวงสมัปทำนหรอืส่วนใดส่วนหนึ่งของทำงหลวง
สมัปทำนเสรจ็แลว้ ผูร้บัสมัปทำนจะเปิดกำรจรำจรได้ต่อเมื่อไดร้บัอนุญำตจำกรฐัมนตร ี

ใหผู้ร้บัสมัปทำนซึง่ประสงคจ์ะเปิดกำรจรำจรตำมวรรคหนึ่งยืน่ค ำขอต่อรฐัมนตรี
และใหร้ฐัมนตรมีหีนังสอืแจง้ผลกำรพจิำรณำใหผู้ร้บัสมัปทำนทรำบภำยในสำมสบิวนั
นับแต่วนัทีไ่ดร้บัค ำขอ 

 

มำตรำ ๒๑  ทำงหลวงสมัปทำนและอุปกรณ์ทำงหลวงสมัปทำนใดจะตกเป็น
ของรฐัเมื่อใดใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในสมัปทำน 

 

มำตรำ ๒๒  ในกรณีมเีหตุจ ำเป็นเพื่อประโยชน์สำธำรณะ รฐัมอี ำนำจเขำ้ยดึถอื
ครอบครองทำงหลวงสมัปทำนก่อนสมัปทำนสิน้อำยุได้ และในกรณี เช่นนี้รฐัมอี ำนำจ
เขำ้ยดึถอืครอบครองบรรดำอุปกรณ์ทำงหลวงสมัปทำนทัง้หมดไดด้ว้ย 

กำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำกคณะรฐัมนตร ี

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๗๔ 

มำตรำ ๒๓  ในกำรยดึถอืครอบครองทำงหลวงสมัปทำนและอุปกรณ์ทำงหลวง
สมัปทำนตำมมำตรำ ๒๒ รฐัจะต้องใช้ค่ำทดแทนให้แก่ผู้รบัสมัปทำนตำมที่ก ำหนดใน
สมัปทำน ในกรณีทีส่มัปทำนมไิดก้ ำหนดเรื่องค่ำทดแทนไว ้ใหใ้ชค้่ำทดแทนโดยค ำนึงถึง
ประโยชน์ทีผู่ร้บัสมัปทำนควรไดร้บัตำมควำมเป็นธรรม 

ให้อธิบดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ร ับสัมปทำนมำรับเงินค่ำทดแทนภำยในเวลำ 
ทีก่ ำหนด ถ้ำผู้รบัสมัปทำนไม่มำรบัเงนิภำยในก ำหนดเวลำทีไ่ด้รบัแจ้ง ให้อธบิดนี ำเงนิ
ค่ำทดแทนไปฝำกไวก้บัธนำคำรออมสนิในชื่อของผูร้บัสมัปทำน 

 

มำตรำ ๒๔  ในทำงหลวงสัมปทำนที่เปิดกำรจรำจรแล้ว ถ้ำผู้ร ับสมัปทำน
ประสงคจ์ะซ่อมแซมอย่ำงใหญ่ ซึง่ไม่เป็นกำรเปลีย่นแปลงอนัเป็นกำรส ำคญั และไม่ท ำให้
เสื่อมประโยชน์ของรฐัและประชำชน ใหย้ื่นรำยงำนกำรนัน้ ๆ พรอ้มแบบรูปและรำยกำร
ละเอียด และประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยต่ออธิบดี เมื่อได้รบัควำมเห็นชอบจำกอธิบดีแล้ว 
ผูร้บัสมัปทำนจงึจะกระท ำกำรนัน้ได ้ในกำรอนุญำตอธบิดจีะก ำหนดเงื่อนไขอย่ำงใดกไ็ด้ 

กำรด ำเนินกำรใดเป็นกำรซ่อมแซมอย่ำงใหญ่ ซึ่งไม่เป็นกำรเปลี่ยนแปลง
อนัเป็นกำรส ำคญัใหเ้ป็นไปตำมทีอ่ธบิดกี ำหนด และแจง้ใหผู้ร้บัสมัปทำนทรำบแลว้ 

 

หมวด ๓ 

กำรก ำกบั ตรวจตรำ และควบคมุ 

   
 

มำตรำ ๒๕  นอกจำกที่ก ำหนดไว้แล้วในพระรำชบญัญัตินี้ ให้อธบิดหีรอืผู้ซึ่ง
อธบิดมีอบหมำยมอี ำนำจหน้ำที ่ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจตรำดูแลกำรสรำ้งทำงหลวงสมัปทำน และถ้ำผูร้บัสมัปทำนไม่ปฏบิตัิ
ตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือกระท ำผิดข้อก ำหนดในสัมปทำนก็ให้ แจ้งผู้ร ับสัมปทำน
ด ำเนินกำรแกไ้ขใหถู้กตอ้งภำยในเวลำทีก่ ำหนด 

(๒) พจิำรณำและเสนอควำมเหน็ต่อรฐัมนตรเีกีย่วกบัทำงหลวงสมัปทำนทีผู่ร้บั
สมัปทำนแจง้ว่ำไดส้รำ้งส ำเรจ็บรบิรูณ์แลว้ 

(๓) ตรวจตรำกำรประกอบกจิกำรทำงหลวงสมัปทำน และถ้ำผู้รบัสมัปทำน
ไม่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือกระท ำผิดข้อก ำหนดในสมัปทำนก็ให้แจ้งผู้ร ับ
สมัปทำนด ำเนินกำรแกไ้ขใหถู้กตอ้งภำยในเวลำทีก่ ำหนด 

(๔) สืบสวนในเรื่องอุบัติเหตุใด ๆ ที่เกิดขึ้นในกรณีที่ต้องกำรทรำบว่ำผู้ร ับ
สมัปทำนมสีว่นรบัผดิชอบตำมพระรำชบญัญตันิี้หรอืตำมขอ้ก ำหนดในสมัปทำนหรอืไม่ 
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 ๑๗๕ 

(๕) แจ้งให้ผู้รบัสมัปทำนซ่อมแซมทำงหลวงสมัปทำนหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง 
ของทำงนัน้ 

(๖) แจง้ใหผู้ร้บัสมัปทำนปฏบิตักิำรใด ๆ  อนัเกีย่วดว้ยควำมปลอดภยัของประชำชนได ้
โดยก ำหนดใหผู้ร้บัสมัปทำนมเีวลำปฏบิตักิำรเกีย่วกบัควำมปลอดภยัดงักล่ำว 

 

มำตรำ ๒๖  อธบิดมีอี ำนำจประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำหำ้มมใิหผู้ใ้ดเปลีย่นแปลง
สภำพที่ดินริมเขตทำงหลวงสมัปทำนทัง้สำยหรือบำงส่วนในลักษณะที่จะก่อให้เกิด  
ควำมเสยีหำยแก่ทำงหลวงสมัปทำน เช่น มใิห้ขุดหรอืถมร่อง คู บ่อน ้ำ สระ หรอืหลุมใด ๆ 
ภำยในระยะอนัสมควรจำกเขตทำงหลวงสมัปทำน เว้นแต่ไดร้บัอนุญำตเป็นหนังสอืจำก
อธบิดหีรอืผูซ้ึง่อธบิดมีอบหมำย และในกำรอนุญำตอธบิดจีะก ำหนดเงื่อนไขอย่ำงใดกไ็ด้ 

ผู้ยื่นค ำขอซึ่งไม่เห็นด้วยกับค ำสัง่ของอธิบดีตำมวรรคหนึ่งมีสิทธิอุทธรณ์ 
ต่อรฐัมนตรภีำยในสำมสบิวนันบัแต่วนัทีท่รำบค ำสัง่ 

ค ำวนิิจฉยัของรฐัมนตรใีหเ้ป็นทีส่ดุ 

 

มำตรำ ๒๗  ในกำรปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตันิี้ใหพ้นักงำนเจำ้หน้ำที่มอี ำนำจ
หน้ำที ่ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เข้ำตรวจทำงหลวงสัมปทำนและเข้ำไปในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ำง 
ของผูร้บัสมัปทำนทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินกำรทำงหลวงสมัปทำนนัน้ 

(๒) เรยีกให้ผู้รบัสมัปทำนส่งเอกสำรตลอดจนอุปกรณ์อื่นใดที่ใช้บนัทกึขอ้มูล
ต่ำง ๆ ใหต้รวจสอบตำมควำมจ ำเป็น 

(๓) เรยีกผูร้บัสมัปทำนหรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมำยจำกผูร้บัสมัปทำนมำสอบถำม
และใหข้อ้เทจ็จรงิ 

(๔) ตรวจสอบและรวบรวมขอ้เทจ็จรงิแลว้รำยงำนต่ออธบิดใีนกรณีทีผู่้รบัสมัปทำน
ผูแ้ทนหรอืลูกจ้ำงของผู้รบัสมัปทำนกระท ำผดิหรอืท ำให้เกดิควำมเสยีหำยเพรำะเหตุที ่
ไม่ปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตันิี้หรอืตำมขอ้ก ำหนดในสมัปทำน 

 

มำตรำ ๒๘  ถ้ำผู้รบัสมัปทำนไม่กระท ำกำรใด ๆ ตำมที่อธบิดหีรอืผู้ซึ่งอธบิดี
มอบหมำยไดส้ัง่ใหท้ ำตำมมำตรำ ๒๕ อธบิดหีรอืผูซ้ึง่อธบิดมีอบหมำยมอี ำนำจเขำ้กระท ำกำร
โดยผู้รับสัมปทำนเป็นผู้เสียค่ำใช้จ่ำยทัง้หมดที่ ทำงรำชกำรต้องรับภำระจ่ำยจริง 
เพื่อกำรนัน้ พรอ้มเงนิเพิม่อกีรอ้ยละยีส่บิของเงนิจ ำนวนดงักล่ำวดว้ย 
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 ๑๗๖ 

มำตรำ ๒๙  ในกรณีทีผู่้รบัสมัปทำนไม่ปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตันิี้ ไม่ปฏบิตัิ
ตำมข้อก ำหนดในสมัปทำน ไม่บ ำรุงรกัษำทำงหลวงสมัปทำนจนอำจเป็นเหตุให้เกิด
ภยนัตรำยต่อชวีติและทรพัย์สนิของประชำชน หรอืฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิตำมกฎหมำย
อนัเกีย่วกบัควำมมัน่คงของรฐั หรอืกำรรกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ยของประชำชน ใหอ้ธบิดี
มหีนงัสอืเตอืนใหผู้ร้บัสมัปทำนปฏบิตัใิห้ถูกตอ้งภำยในเวลำทีก่ ำหนด 

ในกรณีที่ได้มีหนังสอืเตือนตำมวรรคหนึ่งแล้ว แต่ผู้รบัสมัปทำนยังคงฝ่ำฝืน
หรอืไม่ปฏบิตัติำม ใหร้ฐัมนตรเีพกิถอนสมัปทำนดงักล่ำว 

เมื่อไดเ้พกิถอนสมัปทำนแลว้ใหอุ้ปกรณ์ทำงหลวงสมัปทำนทัง้หมดตกเป็นของรฐั 

 

หมวด ๔ 

กำรจดัหำอสงัหำรมิทรพัย ์

   
 

มำตรำ ๓๐  ในกรณีที่ผู้ ร ับสัมปทำนมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องได้มำซึ่ ง
อสงัหำริมทรัพย์ใด เพื่อสร้ำงทำงหลวงสัมปทำนตำมที่ก ำหนดไว้ในสัมปทำน และ 
ผูร้บัสมัปทำนไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้ไดม้ำซึง่อสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรนัน้โดยวธิอีื่นได ้
ใหก้รมทำงหลวงเป็นผูด้ ำเนินกำรเวนคนืตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเวนคนือสงัหำรมิทรพัย์
โดยผูร้บัสมัปทำนเป็นผูอ้อกค่ำใชจ้่ำยและค่ำทดแทน เวน้แต่ในสมัปทำนจะไดก้ ำหนดไว้
เป็นอย่ำงอื่น 

 

หมวด ๕ 

บทก ำหนดโทษ 

   
 

มำตรำ ๓๑  ผูใ้ดฝ่ำฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติำมมำตรำ ๑๗ หรอืขดัขวำงกำรปฏบิตัหิน้ำที่
ของพนักงำนเจำ้หน้ำที่ตำมมำตรำ ๒๗ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหกเดอืน หรอืปรบั 
ไม่เกนิหนึ่งหมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๓๒  ผูใ้ดฝ่ำฝืนมำตรำ ๒๖ ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบั
ไม่เกนิสองหมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๓๓  ผูใ้ดหลกีเลีย่งไม่เสยีค่ำใชท้ำงทีก่ ำหนดในสมัปทำนตอ้งระวำงโทษ
ปรบัไม่เกนิสบิเท่ำของค่ำใชท้ำงนัน้ 
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 ๑๗๗ 

บทเฉพำะกำล 

   
 

มำตรำ ๓๔  กำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติทำงหลวงที่ได้รับสมัประทำน 
พุทธศักรำช ๒๔๗๓ ที่ได้ปฏิบัติไปแล้วก่อนวันที่พระรำชบัญญัติฉบับนี้ ใช้บังคับ  
ใหเ้ป็นอนัใชไ้ด ้

บรรดำสัมประทำนตำมพระรำชบัญญัติทำงหลวงที่ ได้รับสัมประทำน 
พุทธศกัรำช ๒๔๗๓ ให้ถือว่ำเป็นสมัปทำนตำมพระรำชบญัญัตินี้ แต่ให้ใช้บงัคบัตำม
พระรำชบญัญตัทิำงหลวงทีไ่ดร้บัสมัประทำน พุทธศกัรำช ๒๔๗๓ จนกว่ำสมัประทำนนัน้
จะสิน้สดุลง 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

ชวน  หลกีภยั 

นำยกรฐัมนตร ี
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 ๑๗๘ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คอื เนื่องจำกพระรำชบญัญัติ
ทำงหลวงที่ได้รบัสมัประทำน พุทธศกัรำช ๒๔๗๓ ได้ใช้บังคับมำเป็นเวลำนำนแล้ว 
บทบัญญัติบำงมำตรำไม่เหมำะสมกบัสภำพกำรณ์ที่เอกชนจะเข้ำมำลงทุนในกิจกำร  
อันเป็นสำธำรณูปโภค และบทก ำหนดโทษไม่เหมำะสมกับสภำพกำรณ์ในปัจจุบัน 
ประกอบกับบทบัญญัติของกฎหมำยอื่นที่พระรำชบัญญัติฉบับนี้ ให้น ำมำใช้บังคับ 
ไดถู้กยกเลกิไปแลว้ สมควรปรบัปรุงใหเ้หมำะสมกบัภำวะทำงเศรษฐกจิและสภำพสงัคม
ปัจจุบนั  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
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 ๑๗๙ 

พระรำชบญัญตั ิ

กำรทำงพเิศษแหง่ประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๓๑ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เป็นปีที ่๖๒ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมรำชโองกำร
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรปรบัปรุงกฎหมำยว่ำดว้ยกำรทำงพเิศษแห่งประเทศไทย 

 

พระรำชบญัญตัินี้มบีทบญัญตับิำงประกำรเกีย่วกบักำรจ ำกดัสทิธแิละเสรภีำพ
ของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกับมำตรำ ๓๓ มำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๓ ของ
รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระท ำไดโ้ดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญตัิ
แห่งกฎหมำย 

 

จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้นไว้โดยค ำแนะน ำ 
และยนิยอมของสภำนิตบิญัญตัแิห่งชำต ิดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัตินี้ เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติกำรทำงพิเศษแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐” 

 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบญัญ ัต ินี ้ให ้ใช ้บงัคบัตัง้แต่วนัถ ัดจำกวนัประกำศ  
ในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) ประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๙๐ ลงวนัที ่๒๗ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ 

(๒) พระรำชบญัญตัแิกไ้ขเพิม่เตมิประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๙๐ ลงวนัที ่
๒๗ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๓๐ 

 

                                                                                 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๕/ตอนที ่๔ ก/หน้ำ ๙/๘ มกรำคม ๒๕๕๑ 
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 ๑๘๐ 

มำตรำ ๔  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“ทำงพิเศษ”๒ หมำยควำมว่ำ ทำงหรอืถนนซึ่งจดัสร้ำงขึ้น หรอืได้รบัโอนหรอื

ไดร้บัมอบไม่ว่ำจะจดัสรำ้งขึน้ในระดบัพืน้ดนิ เหนือหรอืใต้พืน้ดนิหรอืพืน้น ้ำ เพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรจรำจรเป็นพเิศษ และใหห้มำยควำมรวมถงึสะพำน อุโมงค ์เรอืส ำหรบั
ขนสง่รถขำ้มฟำก ท่ำเรอืส ำหรบัขึน้ลงรถ ทำงเทำ้ ทีจ่อดรถ เขตทำง ไหล่ทำง เขื่อนกัน้น ้ำ 
ท่อหรอืทำงระบำยน ้ำ ก ำแพงกนัดิน รัว้เขต หลกัระยะ สญัญำณจรำจร เครื่องหมำยจรำจร 
อำคำร หรอืสิง่อื่นใดทีจ่ดัไวใ้นเขตทำงเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก หรอืเพื่อควำมปลอดภยั
เกีย่วกบังำนทำงพเิศษ 

“รถ” หมำยควำมว่ำ ยำนพำหนะทำงบกทุกชนิด เวน้แต่รถไฟและรถรำง 

“ผูค้รอบครอง” หมำยควำมว่ำ ผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมำย 

“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรกำรทำงพเิศษแห่งประเทศไทย 

“ผูว้่ำกำร” หมำยควำมว่ำ ผูว้่ำกำรกำรทำงพเิศษแห่งประเทศไทย 

“พนกังำน” หมำยควำมว่ำ พนกังำนของกำรทำงพเิศษแห่งประเทศไทย 

“ลกูจำ้ง” หมำยควำมว่ำ ลกูจำ้งของกำรทำงพเิศษแห่งประเทศไทย 

“พนักงำนเจำ้หน้ำที่” หมำยควำมว่ำ พนักงำนซึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้ให้ปฏบิตักิำร
ตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

“รฐัมนตร”ี หมำยควำมว่ำ รฐัมนตรผีูร้กัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

มำตรำ ๕  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
และให้มีอ ำนำจแต่งตัง้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่และออกกฎกระทรวงและประกำศเพื่อ
ปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงและประกำศนัน้ เมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วให้ใช้
บงัคบัได ้

                                                                                 
๒ กฎหมำยว่ำดว้ยกำรทำงพเิศษมไิดใ้ห้ค ำนิยำม “ไหล่ทำง” เอำไว ้แต่สำมำรถพจิำรณำไดจ้ำก

กฎหมำยทำงหลวงซึ่งถือเป็นกฎหมำยทัว่ไป ซึ่งหมำยควำมถึงส่วนหนึ่งของทำงหลวงที่อยู่ตดิต่อกบั 
ทำงจรำจรทัง้สองขำ้ง  ดงันัน้ ทีด่นิซึง่อยู่คนละระดบักบัทำงพเิศษจงึมใิช่ไหล่ทำง เพรำะอยู่คนละระดบั
กบับรเิวณทีเ่ป็นทำงจรำจร 

บรเิวณที่เป็น “เขตทำง” นัน้ มไิด้จ ำกดัเฉพำะตวัทำงหรอืถนนซึ่งใช้ในกำรจรำจรเท่ำนัน้ 
แต่หมำยควำมรวมถึงบรเิวณที่ดินสองด้ำนของตัวทำงหรือถนนซึ่งอยู่ ในควำมดูแลรบัผิดชอบของ
หน่วยงำนทีม่อี ำนำจหน้ำทีก่ ำกบัตรวจตรำและควบคุมทำงหลวงนัน้ดว้ย  ดงันัน้ ทีด่นิตำมขอ้หำรอืแมจ้ะ
อยู่คนละระดับกับพื้นผิวจรำจรของทำงพิเศษ ก็ถือว่ำเป็นเขตทำงและถือเป็น “ทำงพิเศษ” ด้วย 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๓๘๒/๒๕๒๔) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๘๑ 

หมวด ๑ 

กำรจดัตัง้ ทุน และทุนส ำรอง 

   
 

มำตรำ ๖  ให้จดัตัง้กำรทำงพเิศษขึน้เรยีกว่ำ “กำรทำงพเิศษแห่งประเทศไทย” 
เรยีกโดยย่อว่ำ “กทพ.” และให้ใช้ชื่อเป็นภำษำองักฤษว่ำ “EXPRESSWAY AUTHORITY 
OF THAILAND” เรยีกโดยย่อว่ำ “EXAT” และใหม้ตีรำเครื่องหมำยของ “กทพ.” 

รูปลักษณะของตรำเครื่องหมำยตำมวรรคหนึ่งให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๗  หำ้มมใิหบุ้คคลใดใชช้ื่อทีม่อีกัษรไทยหรอือกัษรต่ำงประเทศซึง่แปล
หรอือ่ำนว่ำ “ทำงพเิศษ” หรอื “ทำงด่วน” ประกอบในดวงตรำ ป้ำยชื่อ จดหมำย ใบแจง้ควำม
หรอืเอกสำรอย่ำงอื่นเกีย่วกบัธุรกจิอนัอำจท ำใหป้ระชำชนเขำ้ใจว่ำเป็นกจิกำรของ กทพ. 
เวน้แต่ไดร้บัอนุญำตเป็นหนงัสอืจำก กทพ. 

 

มำตรำ ๘๓  ให ้กทพ. เป็นนิตบิุคคล มวีตัถุประสงค ์ดงัต่อไปนี้ 
(๑) สรำ้งหรอืจดัใหม้ทีำงพเิศษดว้ยวธิใีด ๆ ตลอดจนบ ำรุงและรกัษำทำงพเิศษ 

(๒)๔ ด ำเนินงำนหรอืธรุกจิเกีย่วกบัทำงพเิศษ และธุรกจิอื่นทีเ่กีย่วเนื่องกบัทำงพเิศษ 
หรอืทีเ่ป็นประโยชน์แก่ กทพ. 

 
                                                                                 

๓ เมื่อพิจำรณำจำกลกัษณะขององค์กร รวมไปถึงวตัถุประสงค์ของกำรจดัตัง้องค์กรและ  
ขอบอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรของ กทพ. จะเห็นไดว้่ำ กทพ. เป็นรฐัวสิำหกจิทีจ่ดัท ำบรกิำรสำธำรณะโดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อแสวงหำรำยได้ เมื่อข้อเท็จจรงิปรำกฏว่ำที่ดินของกรมทำงหลวงชนบทได้มำโดย 
กำรเวนคนือนัมวีตัถุประสงค์ เพือ่สรำ้งหรอืขยำยทำงหลวงชนบท ซึง่มลีกัษณะเป็นกำรจดัท ำบรกิำรสำธำรณะ
แก่บุคคลโดยทัว่ไปและไมม่คี่ำธรรมเนียมผ่ำนทำง กรมทำงหลวงชนบทจงึไม่สำมำรถอนุญำตให ้กทพ. 
ใชท้ีด่นิดงักล่ำวเพือ่ขยำยช่องจรำจรและก่อสรำ้งอำคำรควบคุมและด่ำนเกบ็ค่ำผ่ำนทำงได ้เพรำะจะไมต่รงกบั
เจตนำรมณ์ในกำรเวนคนืทีด่นิ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๗๒๖/๒๕๕๔) 

๔ กำรน ำพืน้ทีใ่ตท้ำงพเิศษหรอืในเขตทำงพเิศษจดัใหม้ตีลำดชุมชน ซึ่ง กทพ. เหน็ว่ำจะเป็น
ประโยชน์ต่อกำรบรหิำรจดักำรทรพัย์สินของ กทพ. ในบรเิวณพื้นที่ใต้ทำงพิเศษหรอืเขตทำงพิเศษ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและป้องกันปัญหำที่อำจเกิดกำรทิ้งร้ำงและกำรบุกรุกเข้ำครอบครองโดยมิชอบ 
ดว้ยกฎหมำยของพืน้ทีด่งักล่ำว ซึง่จะท ำใหเ้กดิควำมปลอดภยัแก่ประชำชนในบรเิวณใกลเ้คยีง และไม่มี
ผลกระทบต่อกำรอ ำนวยควำมสะดวกหรอืควำมปลอดภยัเกีย่วกบังำนทำงพเิศษ ประกอบกบัในกำรด ำเนิน
โครงกำรตลำดชุมชน แมจ้ะมกีำรจดัเกบ็ค่ำใชจ้่ำย กเ็พือ่น ำมำใชใ้นกำรดูแลควำมสะอำดและควำมเป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ยของพืน้ทีด่งักล่ำว ซึง่เขำ้ลกัษณะของกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยอ์นัเป็นกำรจดัระเบยีบชุมชนซึง่เป็น
ประโยชน์แก่กำรด ำเนินงำนโดยค ำนึงถงึประโยชน์สำธำรณะควบคู่ไปดว้ยตำมมำตรำ ๘ และมำตรำ ๑๐ (๑๒) 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๗๙๓/๒๕๕๘) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๘๒ 

มำตรำ ๙  ให ้กทพ. มสี ำนักงำนใหญ่ในกรุงเทพมหำนคร หรอืจงัหวดัอื่นตำม
ควำมเหมำะสม และจะตัง้ส ำนักงำนสำขำหรือตัวแทนขึ้น ณ ที่อื่นใดก็ได้ แต่กำรตัง้
ส ำนกังำนสำขำภำยนอกรำชอำณำจกัรตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำกรฐัมนตรกี่อน 

 

มำตรำ ๑๐  ให้ กทพ. มอี ำนำจหน้ำทีก่ระท ำกจิกำรภำยในขอบแห่งวตัถุประสงค์
ตำมมำตรำ ๘ และอ ำนำจเช่นว่ำนี้ใหร้วมถงึ 

(๑) ถอืกรรมสทิธิ ์มสีทิธคิรอบครอง หรอืมทีรพัยสทิธต่ิำง ๆ 

(๒) ก่อตัง้สทิธหิรอืกระท ำนิตกิรรมใด ๆ ทัง้ในและนอกรำชอำณำจกัร 

(๓) เรยีกเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษ หรอืค่ำบรกิำรอื่น ตลอดจนค่ำธรรมเนียมกำรใช้
ทรพัยส์นิ กำรใหบ้รกิำรและกำรอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ในเขตทำงพเิศษ 

(๔) ก ำหนดมำตรกำรเพื่ อควำมปลอดภัยเกี่ยวกับกำรใช้และกำรรักษำ 
ทำงพเิศษตลอดจนกำรใชแ้ละกำรรกัษำทรพัยส์นิ กำรใหบ้รกิำร และกำรอ ำนวยควำมสะดวก
ต่ำง ๆ ในเขตทำงพเิศษ 

(๕) กูห้รอืยมืเงนิภำยในและภำยนอกรำชอำณำจกัร 

(๖) ออกพนัธบตัรหรอืตรำสำรอื่นใดเพื่อกำรลงทุนหรอืเพื่อประโยชน์แก่กจิกำร
ของ กทพ. 

(๗) จดัตัง้หรอืถอืหุน้ในบรษิทัจ ำกดัหรอืบรษิทัมหำชนจ ำกดัเพื่อประกอบธุรกจิ
เกีย่วกบัหรอืเกีย่วเน่ืองกบักจิกำรของ กทพ. 

(๘) ลงทุนหรือเข้ำร่วมกิจกำรกับบุคคลอื่นเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหรือ
เกีย่วเน่ืองกบักจิกำรของ กทพ. 

(๙) ให้สมัปทำนในกำรสร้ำงหรอืขยำยทำงพิเศษ ต่ออำยุสมัปทำน โอนสมัปทำน 
หรอืเพกิถอนสมัปทำน 

(๑๐) ว่ำจำ้งหรอืมอบใหบุ้คคลหนึ่งบุคคลใดประกอบกจิกำรสว่นหนึ่งสว่นใดของ 
กทพ. แต่ถ้ำกิจกำรนัน้มรีฐัวสิำหกจิใดมอี ำนำจหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำร และคณะกรรมกำร
เหน็ว่ำรฐัวสิำหกจินัน้สำมำรถจะด ำเนินกำรใหบ้งัเกดิผลและมปีระสทิธภิำพได ้ให ้กทพ. 
ว่ำจำ้งหรอืมอบใหร้ฐัวสิำหกจินัน้เป็นผูป้ระกอบกจิกำรก่อนผูอ้ื่น 

(๑๑) ท ำกำรคำ้และใหบ้รกิำรต่ำง ๆ  เกีย่วกบัอุปกรณ์และเครื่องใชเ้กีย่วกบัทำงพเิศษ 

(๑๒)๕ ให้เช่ำหรือพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ของ กทพ. ตำมควำมจ ำเป็น 
เพื่อประโยชน์แก่ กทพ. โดยค ำนึงถงึประโยชน์สำธำรณะควบคู่ไปดว้ย 

                                                                                 
๕ กำรน ำพืน้ทีใ่ตท้ำงพเิศษหรอืในเขตทำงพเิศษจดัใหม้ตีลำดชุมชน ซึง่ กทพ. เหน็ว่ำจะเป็น

ประโยชน์ต่อกำรบรหิำรจดักำรทรัพย์สินของ กทพ. ในบรเิวณพื้นที่ใต้ทำงพิเศษหรอืเขตทำงพิเศษ 
 (มต่ีอหน้ำถดัไป) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๘๓ 

(๑๓) วำงแผน ส ำรวจ และออกแบบเกีย่วกบักำรสรำ้งหรอืขยำยทำงพเิศษ 

(๑๔)๖ กระท ำกำรอย่ำงอื่นบรรดำที่เกี่ยวกบัหรอืเนื่องในกำรจดัให้ส ำเรจ็ตำม
วตัถุประสงคข์อง กทพ. 

 

มำตรำ ๑๑  ทุนของ กทพ. ประกอบดว้ย 

(๑) เงนิและทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัโอนมำตำมมำตรำ ๖๔ 

(๒) เงนิทีร่ฐับำลจดัสรรเพิม่เตมิใหเ้ป็นครำว ๆ เพื่อด ำเนินงำนหรอืขยำยกจิกำร 

(๓) เงนิหรอืทรพัยส์นิทีม่ผีูอุ้ทศิให ้

(๔) เงนิหรอืทรพัยส์นิอื่นทีร่บัโอนจำกทำงรำชกำร องคก์ำรของรฐั หรอืทีไ่ดร้บั
จำกรฐับำลต่ำงประเทศ หรอืจำกองคก์ำรระหว่ำงประเทศ เมื่อไดห้กัหนี้สนิออกแลว้ 

 

                                                                                 

(ต่อจำกเชงิอรรถที ่๕) 
ได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพและป้องกนัปัญหำที่อำจเกดิกำรทิ้งรำ้งและกำรบุกรุกเขำ้ครอบครองโดยมชิอบด้วย
กฎหมำยของพืน้ทีด่งักล่ำว ซึ่งจะท ำใหเ้กดิควำมปลอดภยัแก่ประชำชนในบรเิวณใกลเ้คยีง และไมม่ผีลกระทบ
ต่อกำรอ ำนวยควำมสะดวกหรอืควำมปลอดภยัเกี่ยวกบังำนทำงพิเศษ ประกอบกบัในกำรด ำเนินโครงกำร
ตลำดชุมชน แมจ้ะมกีำรจดัเกบ็ค่ำใชจ้่ำย กเ็พือ่น ำมำใชใ้นกำรดแูลควำมสะอำดและควำมเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย
ของพืน้ทีด่งักล่ำว ซึง่เขำ้ลกัษณะของกำรพฒันำอสงัหำรมิทรพัยอ์นัเป็นกำรจดัระเบยีบชุมชนซึ่งเป็นประโยชน์
แก่กำรด ำเนินงำนโดยค ำนึงถึงประโยชน์สำธำรณะควบคู่ไปด้วยตำมมำตรำ ๘ และมำตรำ ๑๐ (๑๒) 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๗๙๓/๒๕๕๘) 

๖ ในกำรด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ของ กทพ. ย่อมต้องมีเงนิทุน ซึ่งพระรำชบัญญัต ิ
กำรทำงพเิศษแห่งประเทศไทยฯ ก ำหนดให ้กทพ. สำมำรถหำเงนิทุนไดห้ลำยรปูแบบ เช่น กำรกูย้มืเงนิ
ตำมมำตรำ ๑๐ (๕) หรอืกำรออกพันธบัตรตำมมำตรำ ๑๐ (๖) ซึ่งกำรท ำสญัญำกับกองทุนพัฒนำ
โครงสรำ้งพื้นฐำนไทยทีม่วีตัถุประสงค์กองทุนในกำรระดมทุนจำกประชำชนเพื่อน ำมำท ำธุรกรรมที่เหมำะสม
กบัรฐัวสิำหกจิทีไ่ดร้บัเงนิจำกกองทุนไป ถอืเป็นกำรจดัหำเงนิอย่ำงหนึ่งในท ำนองเดยีวกบักำรกูย้มืเงนิ
หรอืกำรออกพนัธบตัร และถอืเป็นกำรกระท ำกำรอย่ำงอื่นบรรดำทีเ่กีย่วกบัหรอืเกี่ยวเนื่องในกำรจดักำร
ให้ส ำเร็จตำมวตัถุประสงค์ของ กทพ. ตำมมำตรำ ๑๐ (๑๔) (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ :  
เรือ่งเสรจ็ที ่๓๘๕/๒๕๕๓) 

กำรท ำสญัญำโอนขำยกระแสรำยไดใ้นอนำคต (RTA) ระหว่ำง กทพ. กบักองทุนโครงสรำ้ง
พื้นฐำนเพื่ออนำคตแห่งประเทศไทย (Thailand Future Fund) ซึ่งมีลกัษณะเป็นกำรระดมทุนจำก 
นักลงทุนมำช ำระแก่ กทพ. เป็นรูปแบบในกำรจดัหำเงนิอย่ำงหนึ่ งเพื่อน ำมำใชจ้่ำยในกำรสรำ้ง บ ำรุง 
และรกัษำทำงพเิศษ อนัเป็นกจิกำรภำยใต้วตัถุประสงค์ของ กทพ.  ดงันัน้ กทพ. จงึมอี ำนำจท ำสญัญำ
ดังกล่ำวโดยถือเป็นกำรกระท ำกำรอย่ำงอื่นบรรดำที่ เกี่ยวกับหรือเนื่ องในกำรจัดให้ส ำเร็จ  
ตำมวตัถุประสงค์ของ กทพ. อย่ำงไรกด็ ีจะต้องพจิำรณำรำยละเอยีดของสญัญำที ่กทพ. กบักองทุนฯ 
ว่ำมเีงื่อนไขใดที่ขดัแย้งกบัวตัถุประสงค์ของ กทพ. หรอืไม่ดว้ย (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ :  
เรือ่งเสรจ็ที ่๑๖๓๕/๒๕๕๙) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๘๔ 

มำตรำ ๑๒  เงนิส ำรองของ กทพ. ใหป้ระกอบดว้ยเงนิส ำรองธรรมดำซึ่งตัง้ไว้
เผื่อขำด เงนิส ำรองเพื่อขยำยกจิกำร เงนิส ำรองเพื่อกำรไถ่ถอนหนี้ และเงนิส ำรองอื่น ๆ 
ตำมควำมประสงคแ์ต่ละอย่ำงโดยเฉพำะ  ทัง้นี้ ตำมทีค่ณะกรรมกำรเหน็สมควร 

เงนิส ำรองจะน ำออกใชไ้ดก้แ็ต่โดยมตขิองคณะกรรมกำร 

 

มำตรำ ๑๓  ทรพัยส์นิของ กทพ. ไม่อยู่ในควำมรบัผดิแห่งกำรบงัคบัคด ี

 

หมวด ๒ 

คณะกรรมกำรและผูว้่ำกำร 

   
 

มำตรำ ๑๔  ใหม้คีณะกรรมกำรคณะหนึ่งเรยีกว่ำ “คณะกรรมกำรกำรทำงพเิศษ
แห่งประเทศไทย” ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำร ผู้แทนกระทรวงกำรคลัง ผู้แทน
กระทรวงคมนำคม ผู้แทนส ำนักงบประมำณ ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำกำร
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต ิผูแ้ทนส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำต ิและกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒิ
อกีไม่เกนิสีค่น เป็นกรรมกำร และผูว้่ำกำรเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

ใหค้ณะรฐัมนตรเีป็นผูแ้ต่งตัง้ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒ ิ

 

มำตรำ ๑๕  ประธำนกรรมกำร กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ว่ำกำร ต้องมี 
ควำมรูค้วำมช ำนำญเกีย่วกบักำรบรหิำร วทิยำศำสตร ์วศิวกรรมศำสตร ์สถำปัตยกรรมศำสตร ์
กำรผงัเมอืง เศรษฐศำสตร ์กำรคลงั หรอืนิตศิำสตร ์

 

มำตรำ ๑๖  ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจำกต้องมี
คุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยคุณสมบัติมำตรฐำนส ำหรบั
กรรมกำรและพนกังำนรฐัวสิำหกจิแลว้ยงัตอ้งไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้ม ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เป็นพนกังำนหรอืลกูจำ้ง 

(๒) เป็นผูด้ ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมอืง 

(๓) เป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีในสญัญำกบั กทพ. หรอืในกจิกำรที่กระท ำใหแ้ก่ กทพ. 
หรอืในกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและมลีกัษณะเป็นกำรแขง่ขนักบักจิกำรของ กทพ. 
ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือโดยทำงอ้อม เว้นแต่เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพื่อกำรลงทุนโดยสุจริต 
ในบรษิัทจ ำกดัหรอืบรษิทัมหำชนจ ำกดัทีก่ระท ำกำรอนัมสี่วนไดเ้สยีเช่นว่ำนัน้ก่อนวนัที่ 
จะไดร้บัแต่งตัง้เป็นประธำนกรรมกำรหรอืกรรมกำร หรอืเป็นผูซ้ึ่งคณะกรรมกำรมอบหมำย
ใหเ้ป็นประธำนกรรมกำรหรอืกรรมกำรในบรษิัทจ ำกดัหรอืบรษิัทมหำชนจ ำกดัที่ กทพ. 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๘๕ 

เป็นผู้ถอืหุ้น หรอืในบรษิัทจ ำกดัหรอืบรษิัทมหำชนจ ำกดัที่มสีญัญำร่วมงำนหรอืสญัญำ
สมัปทำนกบั กทพ. 

 

มำตรำ ๑๗  ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒอิยู่ในต ำแหน่งครำวละ
สำมปี 

ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกต ำแหน่ง 
ก่อนวำระหรอืในกรณีทีค่ณะรฐัมนตรแีต่งตัง้กรรมกำรเพิม่ขึน้ในระหว่ำงทีก่รรมกำรซึง่แต่งตัง้
ไวแ้ลว้ยงัมวีำระอยู่ในต ำแหน่ง ใหผู้ไ้ดร้บัแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งแทน หรอืเป็นกรรมกำร
เพิม่ขึน้อยู่ในต ำแหน่งเท่ำกบัวำระที่เหลอือยู่ของประธำนกรรมกำรหรอืกรรมกำรซึ่งได้
แต่งตัง้ไวแ้ลว้ 

เมื่อครบก ำหนดตำมวำระดงักล่ำวในวรรคหนึ่ง หำกยงัมไิดม้กีำรแต่งตัง้ประธำน
กรรมกำรหรอืกรรมกำรขึน้ใหม่ ให้ประธำนกรรมกำรหรอืกรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่ง
ตำมวำระนัน้อยู่ในต ำแหน่งเพื่อด ำเนินงำนต่อไปจนกว่ำประธำนกรรมกำรหรอืกรรมกำร
ซึง่ไดร้บัแต่งตัง้ใหม่เขำ้รบัหน้ำที ่

ประธำนกรรมกำรหรือกรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระอำจได้รบักำร
แต่งตัง้อกีไดแ้ต่ตอ้งไม่เกนิสองวำระตดิต่อกนั 

 

มำตรำ ๑๘  นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระตำมมำตรำ ๑๗ ประธำน
กรรมกำรหรอืกรรมกำรผูท้รงคุณวุฒ ิพน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒) ลำออก 

(๓) คณะรฐัมนตรใีหอ้อก 

(๔) เป็นคนไรค้วำมสำมำรถหรอืคนเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ 

(๕) ขำดคุณสมบตั ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๑๖ 

 

มำตรำ ๑๙  ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจหน้ำที่วำงนโยบำยและควบคุมดูแล
โดยทัว่ไปซึ่งกจิกำรของ กทพ. ก ำหนดอตัรำค่ำผ่ำนทำงพเิศษโดยได้รับควำมเหน็ชอบ
จำกรฐัมนตร ีและอ ำนำจหน้ำทีเ่ช่นว่ำนี้ใหร้วมถงึกำรออกขอ้บงัคบัในเรื่อง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) กำรปฏบิตัิกำรให้เป็นไปตำมวตัถุประสงค์และอ ำนำจหน้ำที่ตำมมำตรำ ๘ 
และมำตรำ ๑๐ 

(๒) กำรประชุมและกำรด ำเนินกจิกำรของคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำร 

(๓) กำรบรหิำรและกำรควบคุมทำงกำรเงนิ 
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 ๑๘๖ 

(๔) กำรจดัแบ่งสว่นงำนและวธิปีฏบิตังิำน 

(๕) กำรปฏบิตังิำนของผูว้่ำกำร และกำรมอบใหผู้อ้ื่นปฏบิตังิำนแทนผูว้่ำกำร 

(๖) กำรจ่ำยค่ำพำหนะ เบี้ยเลีย้งเดนิทำง ค่ำเช่ำที่พกั ค่ำล่วงเวลำ เบีย้ประชุม 
ค่ำตอบแทนและกำรจ่ำยเงนิอื่น ๆ 

(๗) กำรบรหิำรงำนบุคคล กำรบรรจุ แต่งตัง้ กำรเลื่อนขัน้เงนิเดอืนหรอืค่ำจำ้ง 
กำรออกจำกต ำแหน่ง ถอดถอน วินัย กำรลงโทษพนักงำนและลูกจ้ำง ตลอดจนกำร
ก ำหนดเงนิเดอืนและเงนิอื่น 

(๘) กองทุนสงเครำะหห์รอืกำรสงเครำะหอ์ื่นเพื่อสวสัดกิำรของพนักงำน ลูกจำ้ง
และครอบครวั โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกกระทรวงกำรคลงั 

(๙) กำรรอ้งทุกขแ์ละกำรอุทธรณ์กำรลงโทษของพนกังำนและลกูจำ้ง 

(๑๐) เครื่องแบบพนกังำนและลกูจำ้ง 

(๑๑) กำรรกัษำควำมปลอดภยัในกำรใชแ้ละรกัษำทรพัยส์นิของ กทพ. 
(๑๒) กำรรกัษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยภำยในทำงพเิศษ 

(๑๓) กำรจดัเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษ 

ขอ้บงัคบัใดทีม่ขีอ้ควำมจ ำกดัอ ำนำจของผูว้่ำกำรในกำรท ำนิตกิรรมไวป้ระกำรใด 
เมื่อไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได้ 

 

มำตรำ ๒๐  เพื่อประโยชน์แห่งกิจกำรของ กทพ. ให้คณะกรรมกำรมีอ ำนำจ
แต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรหรือที่ปรึกษำเพื่อด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดของ กทพ.  
และก ำหนดค่ำตอบแทนอนุกรรมกำรตำมหลกัเกณฑท์ีค่ณะรฐัมนตรกี ำหนด และก ำหนด
ค่ำตอบแทนทีป่รกึษำ โดยไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกกระทรวงกำรคลงั 

 

มำตรำ ๒๑  ใหค้ณะกรรมกำรเป็นผูแ้ต่งตัง้และก ำหนดอตัรำเงนิเดอืนของผูว้่ำกำร 
โดยควำมเหน็ชอบของคณะรฐัมนตร ี

 

มำตรำ ๒๒๗  ผู้ว่ำกำรนอกจำกต้องมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องห้ำมตำม
กฎหมำยว่ำด้วยคุณสมบตัิมำตรฐำนส ำหรบักรรมกำรและพนักงำนรฐัวิสำหกิจแล้ว 
ยงัตอ้งไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๑๖ (๓) 

                                                                                 
๗ ลกัษณะต้องหำ้มอนัจะท ำใหไ้ม่สำมำรถด ำรงต ำแหน่งผูว้่ำกำรไดน้ัน้ มใิช่จะพจิำรณำแต่เฉพำะ

เมื่อผูว้่ำกำรเขำ้รบัต ำแหน่งเท่ำนัน้ แต่เมื่อใดก็ตำมที่ผูว้่ำกำรมลีกัษณะต้องหำ้มตำมกฎหมำยอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งในขณะด ำรงต ำแหน่งแลว้ กจ็ะเป็นผูว้่ำกำรต่อไปมไิด ้

 (มต่ีอหน้ำถดัไป) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๘๗ 

มำตรำ ๒๓  ผูว้่ำกำรมวีำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละไม่เกนิสีปี่ เมื่อครบก ำหนดเวลำ
ตำมสญัญำจ้ำงแล้วและผู้ว่ำกำรมีอำยุไม่เกินหกสบิปีบริบูรณ์ ผู้ว่ำกำรสำมำรถเข้ำรบั 
กำรคดัเลอืกไดอ้กีแต่กระท ำไดอ้กีเพยีงครำวเดยีว 

 

มำตรำ ๒๔  นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระตำมมำตรำ ๒๓ ผู้ว่ำกำร
พน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒) ลำออก 

(๓) ขำดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๒๒ 

(๔) ขำดกำรประชุมคณะกรรมกำรเกนิสำมครัง้ตดิต่อกนัโดยไม่มเีหตุอนัสมควร 

(๕) สญัญำจำ้งสิน้สดุ 

(๖) ถูกเลกิสญัญำจำ้ง 

 

มำตรำ ๒๕  ผูว้่ำกำรมหีน้ำทีบ่รหิำรกจิกำรของ กทพ. ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 
ขอ้บงัคบัและนโยบำยทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด และมอี ำนำจบงัคบับญัชำพนกังำนและลูกจำ้ง 

ผูว้่ำกำรตอ้งรบัผดิชอบต่อคณะกรรมกำรในกำรบรหิำรกจิกำรของ กทพ. 
 

มำตรำ ๒๖  ผูว้่ำกำรมอี ำนำจ 

(๑) บรรจุ แต่งตัง้ ถอดถอน เลื่อน ลด ตดัเงนิเดอืนหรอืค่ำจำ้ง ลงโทษทำงวนิัย 
พนักงำนและลูกจ้ำง ตลอดจนให้พนักงำนและลูกจ้ำงออกจำกต ำแหน่งตำมข้อบังคับ 
ทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด แต่ถ้ำเป็นพนักงำนหรอืลูกจำ้งตัง้แต่ต ำแหน่งทีป่รกึษำ ผูเ้ชีย่วชำญ 
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยหรอืเทยีบเท่ำขึน้ไปจะตอ้งไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรก่อน 

(๒) วำงระเบยีบเกีย่วกบักำรปฏบิตังิำนในหน้ำทีข่อง กทพ. และก ำหนดเงื่อนไข
ในกำรท ำงำนของพนกังำนและลกูจำ้งโดยไม่ขดัหรอืแยง้กบัขอ้บงัคบัทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

 

                                                                                 

(ต่อจำกเชงิอรรถที ่๗) 
ลกัษณะตอ้งหำ้มเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีในสญัญำกบั กทพ. หรอืในกจิกำรทีก่ระท ำใหแ้ก่ กทพ. 

ไม่ว่ำโดยตรงหรอืโดยอ้อมนัน้ มุ่งหมำยถึงกำรกระท ำของผู้ว่ำกำรในลกัษณะที่จะได้รบัผลประโยชน์ 
เป็นกำรส่วนตัวไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อประโยชน์ของ กทพ.  
แต่ขอ้เทจ็จรงิฟังไดว้่ำผูว้่ำกำรเขำ้เป็นกรรมกำรในบรษิทัทีท่ ำสญัญำร่วมงำนกบั กทพ. เป็นไปตำมขอ้สญัญำ
และเป็นไปเพือ่กำรประสำนงำนและแกไ้ขปัญหำกำรบรหิำรโครงกำรก่อสรำ้งทำงพเิศษ กล่ำวอกีนยัหนึ่ง
กำรเขำ้ไปเป็นกรรมกำรของบรษิทักเ็พื่อรกัษำประโยชน์ของ กทพ. มใิช่เพื่อประโยชน์ส่วนตวั กรณีดงักล่ำว
จงึไมถ่อืเป็นลกัษณะตอ้งหำ้มแต่อย่ำงใด (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๓๙๔/๒๕๓๗) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๘๘ 

มำตรำ ๒๗  ในกจิกำรทีเ่กีย่วกบับุคคลภำยนอก ใหผู้ว้่ำกำรเป็นผูแ้ทนของ กทพ. 
และเพื่อกำรนี้ผู้ว่ำกำรจะมอบอ ำนำจให้ตวัแทนหรอืบุคคลใดกระท ำกจิกำรเฉพำะอย่ำง
แทนกไ็ด ้ ทัง้นี้ ตอ้งเป็นไปตำมขอ้บงัคบัทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

นิติกรรมที่ผู้ว่ำกำรกระท ำโดยฝ่ำฝืนข้อบังคับตำมมำตรำ ๑๙ วรรคสอง  
ย่อมไม่ผกูพนั กทพ. เวน้แต่คณะกรรมกำรจะใหส้ตัยำบนั 

 

มำตรำ ๒๘  ในกรณีทีผู่ว้่ำกำรไม่อำจปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้หรอืต ำแหน่งผูว้่ำกำรว่ำงลง 
ให้รองผู้ว่ำกำรผู้มอีำวุโสสูงสุดตำมล ำดบัเป็นผู้ท ำกำรแทนหรอืรกัษำกำรในต ำแหน่ง  
ถ้ำไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งรองผู้ว่ำกำรหรอืมีแต่ไม่อำจปฏิบตัิหน้ำที่ได้ ให้คณะกรรมกำร
แต่งตัง้พนกังำนคนหนึ่งเป็นผูท้ ำกำรแทนหรอืรกัษำกำรในต ำแหน่ง 

ใหผู้ท้ ำกำรแทนหรอืรกัษำกำรในต ำแหน่งมอี ำนำจหน้ำทีอ่ย่ำงเดียวกบัผูว้่ำกำร 
เวน้แต่อ ำนำจหน้ำทีข่องผูว้่ำกำรในฐำนะกรรมกำร 

 

มำตรำ ๒๙  ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรย่อมได้รบัประโยชน์ตอบแทน
ตำมทีค่ณะรฐัมนตรกี ำหนด 

 

มำตรำ ๓๐  ประธำนกรรมกำร กรรมกำร พนักงำน และลกูจำ้ง อำจไดร้บัโบนัส
ตำมระเบยีบทีค่ณะรฐัมนตรกี ำหนด 

 

มำตรำ ๓๑  ในกำรปฏบิตัิหน้ำที่ตำมพระรำชบญัญัตินี้ ให้ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร ผูว้่ำกำร พนกังำน และบุคคลซึง่ผูว้่ำกำรมอบหมำยตำมมำตรำ ๔๑ เป็นเจำ้พนกังำน
ตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

 

หมวด ๓ 

กำรสรำ้ง กำรบ ำรุงรกัษำและกำรด ำเนินงำนทำงพเิศษ 

   
 

มำตรำ ๓๒  เพื่อประโยชน์ในกำรสร้ำงหรอืขยำยทำงพิเศษ กำรบ ำรุงรกัษำ 
ทำงพิเศษและกำรป้องกนัอนัตรำยหรอืควำมเสยีหำยที่จะเกิดแก่ทำงพิเศษ ให้ กทพ.  
มอี ำนำจที่จะใช้สอยหรอืเขำ้ครอบครองอสงัหำรมิทรพัย์ในควำมครอบครองของบุคคลใด ๆ 
ซึ่งมิใช่โรงเรอืนที่คนอยู่อำศยัหรอืใช้ประกอบธุรกิจเป็นกำรชัว่ครำว โดยก ำหนดเงิน
ค่ำตอบแทนใหต้ำมสมควรภำยใตเ้งื่อนไข ดงัต่อไปนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๘๙ 

(๑) กำรใชส้อยหรอืเขำ้ครอบครองนัน้เป็นกำรจ ำเป็นส ำหรบักำรสรำ้งหรอืขยำย
ทำงพเิศษ กำรบ ำรุงรกัษำทำงพเิศษ หรอืกำรป้องกนัอนัตรำยหรอืควำมเสยีหำยทีจ่ะเกดิ
แก่ทำงพเิศษ 

(๒) กทพ. มหีนังสอืแจ้งให้เจ้ำของหรอืผู้ครอบครองอสงัหำรมิทรพัย์ทรำบถึง
ก ำหนดเวลำและกิจกรรมที่จะต้องกระท ำ รวมทัง้เหตุผลควำมจ ำเป็นที่ไม่สำมำรถ
หลีกเลี่ยงได้นัน้ล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำสำมสบิวนัก่อนกำรเขำ้ใช้สอยหรอืเขำ้ครอบครอง
อสงัหำรมิทรพัยน์ัน้ และใหป้ระกำศใหเ้จำ้ของหรอืผูค้รอบครองอสงัหำรมิทรพัยน์ัน้ทรำบ 
โดยอย่ำงน้อยให้ท ำส ำเนำหนังสือดังกล่ำวปิดไว้ ณ ที่ที่อสังหำริมทรัพย์นัน้ตัง้อยู่  
และ ณ ส ำนกังำนเขต หรอืทีว่่ำกำรอ ำเภอ หรอืทีว่่ำกำรกิง่อ ำเภอแห่งทอ้งทีท่ีอ่สงัหำรมิทรพัย์
นัน้ตัง้อยู่  ทัง้นี้ ให้ถือว่ำเจ้ำของหรือผู้ครอบครองอสงัหำริมทรพัย์นัน้ได้รบัแจ้งเมื่อ  
พ้นระยะเวลำสิบห้ำวนันับแต่วนัปิดประกำศส ำเนำหนังสอื เจ้ำของหรอืผู้ครอบครอง
อสงัหำรมิทรพัย์นัน้อำจยื่นค ำร้องแสดงเหตุที่ไม่สมควรท ำเช่นนัน้ไปยงัคณะกรรมกำร
เพื่อวนิิจฉัยภำยในก ำหนดสบิหำ้วนันับแต่วนัที่ไดร้บัแจง้ ค ำวนิิจฉัยของคณะกรรมกำร 
ใหเ้ป็นทีส่ดุ 

(๓) หำกกำรใชส้อยหรอืเขำ้ครอบครองอสงัหำรมิทรพัยม์คีวำมจ ำเป็นทีจ่ะต้อง
รือ้ถอนหรอืท ำลำยสิง่ปลูกสรำ้งอย่ำงอื่นซึง่มใิช่โรงเรอืนทีค่นอยู่อำศยั หรอืตดัฟันต้นไม ้
ให ้กทพ. มอี ำนำจรือ้ถอนหรอืท ำลำยสิง่ปลกูสรำ้งดงักล่ำว หรอืตดัฟันตน้ไมไ้ดเ้ท่ำทีจ่ ำเป็น 

ในกำรปฏบิตัติำมมำตรำน้ี ใหพ้นักงำนและลูกจำ้งแสดงบตัรประจ ำตวัต่อบุคคล
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ในกรณีที่กำรปฏิบัติตำมมำตรำนี้ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่เ จ้ำของหรือ
ผู้ครอบครองหรอืผูท้รงสทิธอิื่นในอสงัหำรมิทรพัย ์เนื่องจำกกำรกระท ำของพนกังำนและ
ลกูจำ้ง บุคคลนัน้ย่อมเรยีกค่ำเสยีหำยจำก กทพ. ได ้

 

มำตรำ ๓๓  ในกรณีจ ำเป็นและเร่งด่วน เพื่อป้องกนัอนัตรำยหรอืแก้ไขควำม
เสยีหำยที่ร้ำยแรงภำยในทำงพิเศษ ให้พนักงำนหรอืผู้ซึ่งปฏิบัติงำนร่วมกบัพนักงำน 
มีอ ำนำจเข้ำไปในที่ดิน หรือสถำนที่ของบุคคลใดในเวลำใดก็ได้ แต่ถ้ำเจ้ำของหรือ  
ผูค้รอบครองอยู่ ณ ที่นัน้ด้วย กใ็ห้พนักงำนแจง้เหตุจ ำเป็นให้เจ้ำของหรอืผู้ครอบครอง
ทรำบก่อน และใหน้ ำมำตรำ ๓๒ วรรคสอง และวรรคสำม มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๓๔  เมื่อมคีวำมจ ำเป็นที่จะต้องไดม้ำซึ่งอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อสรำ้งหรอื
ขยำยทำงพเิศษ ถำ้มไิดต้กลงในเรื่องกำรโอนไวเ้ป็นอย่ำงอื่น ใหด้ ำเนินกำรตำมกฎหมำย
ว่ำดว้ยกำรเวนคนือสงัหำรมิทรพัย ์



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๙๐ 

กำรโอนอสังหำริมทรัพย์ที่ได้มำตำมวรรคหนึ่งโดยมิได้มีกำรเวนคืนตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรเวนคนือสงัหำรมิทรพัยใ์หไ้ดร้บักำรยกเวน้ค่ำธรรมเนียม 

กำรได้มำซึ่งอสงัหำรมิทรพัย์ต้องระบุวตัถุประสงค์แห่งกำรได้มำและก ำหนด
ระยะเวลำกำรเขำ้ใชอ้สงัหำรมิทรพัยไ์วใ้หช้ดัเจน ถ้ำมไิด้ใชเ้พื่อกำรนัน้ภำยในระยะเวลำ 
ที่ก ำหนดดังกล่ำวต้องคืนให้เจ้ำของเดิมหรือทำยำท  ทัง้นี้  กำรคืนอสงัหำริมทรพัย์ 
ให้เจำ้ของเดมิหรอืทำยำทและกำรเรยีกคนืค่ำทดแทนที่ชดใชไ้ป ใหเ้ป็นไปตำมที่กฎหมำย
บญัญตั ิ

 

มำตรำ ๓๕  ในกรณีที ่กทพ. สรำ้งหรอืขยำยทำงพเิศษผ่ำนแดนแห่งกรรมสิทธิ ์
บน เหนือ หรอืใต้พื้นดนิหรอืพื้นน ้ำของบุคคลใดโดยไม่จ ำเป็นต้องไดม้ำซึ่งอสงัหำรมิทรัพย ์
ถำ้มไิดต้กลงกนัไวเ้ป็นอย่ำงอื่น ใหด้ ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจดัหำอสงัหำรมิทรพัย์
เพื่อกจิกำรขนสง่มวลชน 

 

มำตรำ ๓๖๘  ในกรณีที่ กทพ. ได้จดัท ำทำงหรอืถนนเพื่อเชื่อมระหว่ำงทำงพเิศษ
กบัทำงสำธำรณะอื่น ผูใ้ดจะสรำ้งทำงหรอืถนนหรอืสิง่อื่นใดเพื่อเชื่อมต่อกบัทำงหรอืถนนนัน้
หรอืลอดหรอืขำ้มทำงหรอืถนนนัน้ ตอ้งไดร้บัอนุญำตเป็นหนงัสอืจำก กทพ. 

กำรอนุญำตตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมเงื่อนไขที่ กทพ. ก ำหนด และเมื่อมี
ควำมจ ำเป็นแห่งกจิกำรทำงพเิศษ กทพ. จะเพกิถอนเสยีกไ็ด ้

ทำง ถนน หรอืสิง่อื่นใดทีส่รำ้งขึน้โดยฝ่ำฝืนวรรคหนึ่ง ให้ กทพ. มหีนังสอืแจ้ง
ให้เจ้ำของหรอืผู้ครอบครองด ำเนินกำรรื้อถอนทำง ถนน หรอืสิง่อื่นใดดงักล่ำวภำยใน
เวลำทีก่ ำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่ำหกสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดส้่งหนังสอืแจง้ ถ้ำเจำ้ของหรือ
ผูค้รอบครองไม่ด ำเนินกำรภำยในเวลำทีก่ ำหนด ให ้กทพ. มอี ำนำจด ำเนินกำรเช่นว่ำนัน้
ไดเ้อง โดยใหเ้จำ้ของหรอืผูค้รอบครองซึง่ทำง ถนน หรอืสิง่อื่นใดนัน้เป็นผูเ้สยีค่ำใชจ้่ำย 

ในกรณีที่ กทพ. ไม่สำมำรถส่งหนังสอืแจง้ให้แก่เจำ้ของหรอืผู้ครอบครองตำม
วรรคสำมได้ ให้ กทพ. ประกำศให้เจ้ำของหรอืผู้ครอบครองอสงัหำรมิทรพัย์นัน้ทรำบ 

                                                                                 
๘ มำตรำ ๓๖ มวีตัถุประสงค์เพื่อให้อ ำนำจแก่ กทพ. อ ำนวยกำรควำมสะดวกในกำรจรำจร 

และก ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมปลอดภยัหรอืป้องกนัควำมเสยีหำยทีอ่ำจเกดิขึน้แก่ทำงพเิศษ ตลอดจน
ผูใ้ชท้ำงหรอืถนนเชื่อมต่อ จงึก ำหนดใหก้ำรสรำ้งทำงหรอืถนนทีเ่ชื่อมต่อ ลอด หรอืขำ้มทำงหรอืถนนที ่
กทพ. ได้จดัท ำขึ้นระหว่ำงทำงพิเศษและทำงสำธำรณะอื่น ต้องได้รบัอนุญำตจำก กทพ. เสียก่อน  
แต่บทบญัญัติดังกล่ำวมิได้ให้อ ำนำจ กทพ. ในกำรเก็บค่ำตอบแทนหรือค่ำเช่ำจำกผู้ได้รบัอนุญำต  
ตำมมำตรำ ๓๖ นี้ ต่ำงจำกกรณีกำรอนุญำตตำมมำตรำ ๓๗ ซึ่งบญัญตัิให้ กทพ. มอี ำนำจเรยีกเกบ็ค่ำเช่ำ
หรอืค่ำตอบแทนไวโ้ดยชดัเจน (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๑๖๕/๒๕๕๓) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๙๑ 

โดยอย่ำงน้อยใหท้ ำเป็นหนังสอืปิดไว ้ณ ทีท่ีอ่สงัหำรมิทรพัยน์ัน้ตัง้อยู่ และ ณ สถำนทีต่ำม
มำตรำ ๓๒ (๒) โดยระบุก ำหนดเวลำที ่กทพ. จะเขำ้ด ำเนินกำรตำมวรรคสำม ซึง่ต้อง
ไม่น้อยกว่ำเจด็สบิหำ้วนันบัแต่วนัปิดประกำศแจง้ควำม 

เมื่อ กทพ. ได้ปฏิบตัิตำมวรรคสีแ่ล้ว ให้ถือว่ำเจ้ำของหรอืผู้ครอบครองได้รบั
หนงัสอืแจง้นัน้แลว้ 

ในกรณีจ ำเป็นและเร่งด่วนเพื่อป้องกนัอนัตรำยหรอืควำมเสยีหำยที่จะเกดิแก่
ทำงพิเศษ ให้ กทพ. มอี ำนำจปิดกัน้ทำง ถนน หรอืสิง่อื่นใดนัน้ได้ และเมื่อหมดควำม
จ ำเป็นเร่งด่วนดงักลำ่วแลว้ ให ้กทพ. ด ำเนินกำรตำมวรรคสำม วรรคสี ่และวรรคหำ้ 

มำตรำ ๓๗๙  ภำยใต้บงัคบัมำตรำ ๓๖ หำ้มมใิหผู้ใ้ดสรำ้งโรงเรอืนหรอืสิง่อื่นใด
หรอืปลกูตน้ไมห้รอืพชืผลอย่ำงใด ๆ ในทำงพเิศษ หรอืเพื่อเชื่อมต่อกบัทำงพเิศษ เวน้แต่
                                                                                 

๙ มำตรำ ๓๗ มีควำมมุ่งหมำยเพื่อควำมปลอดภัยเกี่ยวกบักำรใช้ทำงพิเศษอันจะท ำให้
วตัถุประสงค์ของกำรสรำ้งทำงพเิศษกล่ำวคอืกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจรำจรเป็นพเิศษบรรลุผลได ้ 
ดังนัน้  กำรด ำเนินกำรใด ๆ โดยบุคคลอื่น ในเขตทำงพิเศษจึงท ำได้เพียงในขอบเขตข้อยกเว้น 
ตำมมำตรำ ๓๗ เท่ำนัน้  ดงันัน้ แมก้ำรประปำนครหลวงจะมอี ำนำจในกำรวำงท่อตำมพระรำชบญัญตัิ 
กำรประปำนครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ แต่กำรวำงท่อในเขตทำงพเิศษจะต้องปฏบิตัติำมมำตรำ ๓๗ ดว้ย 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๓๘๐/๒๕๕๒) 

กำรห้ำมปลูกสรำ้งโรงเรอืนหรอืสิง่อื่นใดหรอืปลูกต้นไมใ้นทำงพเิศษหรอืเพื่อเชื่อมต่อกบั
ทำงพเิศษนัน้กเ็พื่อป้องกนัทำงพเิศษมใิหม้เีหตุขดัขวำงกำรจรำจรเนื่องจำกสิง่ใด ๆ มำท ำใหก้ำรจรำจร
ไม่สะดวกและรวดเร็ว หรือท ำให้ทำงพิเศษเสียหำย อันจะเป็นกำรไม่สมเจตนำรมณ์ของกฎหมำย 
ทีต่้องกำรใหเ้กดิควำมคล่องตวัในกำรจรำจร  ดงันัน้ กำรด ำเนินกำรใด ๆ ในเขตทำงพเิศษจงึจ ำกดัให้
กระท ำไดภ้ำยในขอบเขตขอ้ยกเวน้ตำมที่กฎหมำยก ำหนดเอำไวเ้ท่ำนัน้ กล่ำวคอืต้องเป็นกำรด ำเนิน
กจิกำรอนัเป็นสำธำรณูปโภคอนัเป็นกำรด ำเนินกจิกำรสำธำรณะหรอืจดัไวใ้หป้ระชำชนทัว่ไปสำมำรถ 
ใช้ประโยชน์โดยตรง หำกเป็นกำรด ำเนินกำรเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือด ำเนิ นกำรในทำงกำรค้ำ 
ย่อมไมส่ำมำรถด ำเนินกำรตำมขอ้ยกเวน้ได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๑๐๘/๒๕๓๔) 

แมจ้ะไม่ปรำกฏนิยำมของ “ขอบทำง” ตำมกฎหมำยกำรทำงพเิศษกต็ำม แต่ขอ้ ๕๖ แห่ง
ประกำศคณะปฏิวตัิ ฉบบัที่ ๒๙๐ (ปัจจุบันคือมำตรำ ๔๒ แห่งพระรำชบญัญัติกำรทำงพิเศษแห่ง
ประเทศไทยฯ) ก ำหนดให้น ำกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจรำจรทำงบกมำใช้บงัคบัแก่กำรจรำจรในทำงพเิศษ
โดยอนุโลม ซึง่พระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดก้ ำหนดนิยำมของค ำว่ำ “ขอบทำง” ไวว้่ำ
หมำยถึง แนวริมของทำงเดินรถ จึงถือได้ว่ำขอบทำงของทำงพิเศษนัน้อยู่ในเขตของทำงพิเศษ  
กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จงึไม่สำมำรถให้เอกชนเช่ำพื้นที่ของขอบทำงพิเศษเพื่อติดตัง้ป้ำย
โฆษณำได้ เนื่องจำกเป็นกำรให้ผู้อื่นเข้ำมำก่อสร้ำงโรงเรอืนหรอืสิง่ใด ๆ ภำยในเขตทำงพิเศษตำม 
ขอ้ ๒๙ แห่งประกำศคณะปฏวิตัิ ฉบบัที่ ๒๙๐ (ปัจจุบนัคอืมำตรำ ๓๗ แห่งพระรำชบญัญตักิำรทำงพเิศษ
แห่งประเทศไทยฯ) 

 (มต่ีอหน้ำถดัไป) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๙๒ 

กรณีหน่วยงำนของรฐัที่มีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกิจกำรอันเป็นสำธำรณูปโภคมีควำม
จ ำเป็นต้องปักเสำพำดสำย หรอืวำงท่อในเขตทำงพเิศษ หรือเพื่อขำ้มหรอืลอดทำงพเิศษ 
ใหห้น่วยงำนของรฐันัน้ท ำควำมตกลงกบั กทพ. ก่อนและถำ้ไม่สำมำรถตกลงกนัไดใ้นเหตุ
ลกัษณะของงำนหรอืในเรื่องค่ำเช่ำ ใหเ้สนอรฐัมนตรเีป็นผูว้นิิจฉยั ค ำวนิิจฉยัของรฐัมนตรี
ใหเ้ป็นทีส่ดุ 

ในกรณีทีก่ำรด ำเนินกจิกำรอนัเป็นสำธำรณูปโภคตำมวรรคหนึ่ง ได้กระท ำโดย
เอกชนทีไ่ดร้บัสมัปทำน กทพ. อำจเรยีกเกบ็ค่ำตอบแทนในกำรใชพ้ืน้ทีด่งักล่ำวได ้

โรงเรอืนหรอืสิง่อื่นใดทีส่รำ้งขึน้ หรอืตน้ไมห้รอืพชืผลทีป่ลกูขึน้โดยฝ่ำฝืนวรรคหนึ่ง 
ให ้กทพ. มอี ำนำจรือ้ถอนหรอืท ำลำยตำมควรแต่กรณี  ทัง้นี้ ให้น ำควำมในมำตรำ ๓๖ 
วรรคสำม วรรคสี ่วรรคหำ้ และวรรคหก มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๓๘  ภำยในระยะทำงหำ้สบิเมตรจำกเขตทำงพเิศษ หำ้มมใิหผู้ใ้ดสรำ้ง 
ดัดแปลง ติดหรือตัง้ป้ำยหรือสิ่งที่สร้ำงขึ้นส ำหรับติดหรือตัง้ป้ ำยในลักษณะที่อำจ
ก่อใหเ้กดิควำมไม่ปลอดภยัแก่ทำงพเิศษ หรอืกำรจรำจรในเขตทำงพเิศษตำมทีร่ ัฐมนตรี
ประกำศก ำหนด เวน้แต่ไดร้บัอนุญำตเป็นหนงัสอืจำก กทพ. 

กำรขออนุญำตตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่ กทพ. 
ก ำหนดและใหน้ ำมำตรำ ๓๗ วรรคสำม มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๓๙  ใหร้ฐัมนตรปีระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำก ำหนด 

(๑) ทำงพเิศษสำยใดตลอดทัง้สำยหรอืบำงสว่นทีต่อ้งเสยีค่ำผ่ำนทำงพเิศษ 

(๒) อตัรำค่ำผ่ำนทำงพเิศษตำม (๑) ตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

(๓) ประเภทของรถทีต่อ้งเสยีหรอืยกเวน้ค่ำผ่ำนทำงพเิศษตำม (๑) 
 

มำตรำ ๔๐  บุคคลใดใช้รถในทำงพิเศษ บุคคลนัน้ต้องเสยีค่ำผ่ำนทำงพิเศษ
ตำมมำตรำ ๓๙ (๒) ตำมวธิกีำรที ่กทพ. ก ำหนด 

 

มำตรำ ๔๑  ใหพ้นกังำนซึง่ผูว้่ำกำรแต่งตัง้หรอืบุคคลซึง่ผูว้่ำกำรมอบหมำยใหม้ี
หน้ำทีเ่กีย่วกบักำรเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษ มอี ำนำจดงัต่อไปนี้ 

(๑) เรยีกเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษตำมมำตรำ ๓๙ (๒) 
                                                                                 

(ต่อจำกเชงิอรรถที ่๙) 
ขอ้หำ้มที่ไม่ให้ผูใ้ดสร้ำงโรงเรอืนหรอืสิง่อื่นในทำงพเิศษ หรอืกรณีอื่นใดนัน้ ค ำว่ำ “ผู้ใด” 

ย่อมหมำยควำมรวมถงึ กทพ. ดว้ย เวน้เสยีแต่โรงเรอืนหรอืสิง่อื่นนัน้เป็นอุปกรณ์เกีย่วกบังำนทำงพเิศษ 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๓๓๐/๒๕๒๕) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๙๓ 

(๒) สัง่ใหบุ้คคลใดทีผ่่ำนหรอืจะผ่ำนทำงพเิศษหยุดและตรวจสอบเพื่อประโยชน์
ในกำรเรยีกเกบ็ค่ำผ่ำนทำงพเิศษ 

(๓) แจง้ใหบุ้คคลใด ๆ มำชีแ้จงหรอืแสดงหลกัฐำนเกีย่วกบักำรหลกีเลีย่งไม่เสยี
ค่ำผ่ำนทำงพเิศษตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๔๒  ให้น ำกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจรำจรทำงบกมำใช้บงัคบัแก่กำรจรำจร
ในทำงพเิศษโดยอนุโลม และในกรณีทีม่คีวำมจ ำเป็นเพื่อรกัษำควำมปลอดภัยและอ ำนวย
ควำมสะดวกเป็นพเิศษแก่กำรจรำจรในทำงพเิศษ ใหร้ฐัมนตรมีอี ำนำจออกกฎกระทรวง
ก ำหนดมำตรกำรเกีย่วกบักำรควบคุมกำรจรำจรในทำงพเิศษได ้

 

มำตรำ ๔๓  ให้พนักงำนเจ้ำห น้ำที่ซึ่ งรัฐมนตรีแ ต่งตั ้งมีอ ำนำจหน้ำที่
เช่นเดยีวกบัพนักงำนจรำจรหรอืพนักงำนเจำ้หน้ำทีต่ำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจรำจรทำงบก
เฉพำะกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่นทำงพเิศษ ยกเวน้อ ำนำจเปรยีบเทยีบ 

 

หมวด ๔ 

กำรรอ้งทุกขแ์ละกำรสงเครำะห ์

   
 

มำตรำ ๔๔  ให้พนักงำนและลูกจ้ำงมีสิทธิร้องทุกข์ได้ตำมข้อบังคับที่
คณะกรรมกำรก ำหนด 

 

มำตรำ ๔๕  ให้ กทพ. จัดให้มีกองทุนสงเครำะห์หรือกำรสงเครำะห์อื่น  
เพื่อสวสัดกิำรของพนักงำน ลูกจำ้ง และครอบครวั ในกรณีพน้จำกต ำแหน่ง ประสบอุบตัิเหตุ 
เจบ็ป่วย ตำย หรอืกรณีอื่นอนัควรแก่กำรสงเครำะห ์ ทัง้นี้ ตำมขอ้บงัคบัทีค่ณะกรรมกำร
ก ำหนด 

กำรจดัใหม้กีองทุนสงเครำะหห์รอืกำรสงเครำะหอ์ื่นตำมวรรคหนึ่ง กำรก ำหนด
หลกัเกณฑก์ำรออกเงนิสมทบใหก้องทุนสงเครำะห ์กำรก ำหนดประเภทของผูท้ีพ่งึไดร้บั
กำรสงเครำะห์และหลักเกณฑ์กำรสงเครำะห์ ตลอดจนกำรจัดกำรเกี่ยวกับกองทุน
สงเครำะห ์ใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๙๔ 

หมวด ๕ 

กำรเงนิ กำรบญัช ีและกำรตรวจสอบ 

   
 

มำตรำ ๔๖  ให้ กทพ. จดัท ำงบประมำณประจ ำปี โดยแยกเป็นงบลงทุน และ
งบท ำกำร ส ำหรบังบลงทุนให้น ำเสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อพจิำรณำและให้ควำมเหน็ชอบ 
สว่นงบท ำกำรใหน้ ำเสนอคณะรฐัมนตรเีพื่อทรำบ 

 

มำตรำ ๔๗  รำยได้ที่ กทพ. ได้รบัจำกกำรด ำเนินกำรในปีหนึ่ง ๆ ให้ตกเป็น
ของ กทพ. ส ำหรบัเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน และเมื่อได้หักรำยจ่ำยส ำหรบักำร
ด ำเนินงำน ค่ำภำระต่ำง ๆ ที่เหมำะสม รวมตลอดถึงค่ำบ ำรุงรกัษำ ค่ำเสื่อมรำคำ 
เงินส ำรองตำมมำตรำ ๑๒ และเงนิสมทบกองทุนสงเครำะห์หรอืกำรสงเครำะห์อื่นตำม
มำตรำ ๔๕ และเงนิลงทุนตำมที่ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะรฐัมนตรแีลว้ เหลอืเท่ำใด
ใหน้ ำสง่เป็นรำยไดข้องรฐั 

ในกรณีทีร่ำยไดไ้ม่เพยีงพอส ำหรบักรณีตำมวรรคหนึ่ง นอกจำกเงนิส ำรองตำม
มำตรำ ๑๒ และ กทพ. ไม่สำมำรถหำเงนิทีอ่ื่นได ้รฐัพงึจ่ำยเงนิใหแ้ก่ กทพ. เท่ำจ ำนวน 
ทีจ่ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของ กทพ. 

 

มำตรำ ๔๘  ให้ กทพ. เปิดบญัชีเงนิฝำกไว้กบัธนำคำรตำมที่คณะกรรมกำร
ก ำหนด 

 

มำตรำ ๔๙  ให ้กทพ. วำงและรกัษำไวซ้ึง่ระบบกำรบญัชทีีเ่หมำะสมแก่กจิกำร
สำธำรณูปโภค แยกตำมประเภทงำนส่วนที่ส ำคัญ มีกำรลงรำยกำรรบัและจ่ำยเงิน 
สนิทรพัย์และหนี้สินที่แสดงกิจกำรที่เป็นอยู่ตำมจริงและตำมที่ควรตำมประเภทงำน 
พรอ้มดว้ยขอ้ควำมอนัเป็นทีม่ำของรำยกำรดงักล่ำว และใหม้กีำรตรวจสอบบญัชภีำยใน
เป็นประจ ำ 

 

มำตรำ ๕๐  ให ้กทพ. จดัท ำงบดุล บญัชที ำกำรและบญัชกี ำไรขำดทุนส่งผูส้อบ
บญัชภีำยในหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนันบัแต่วนัสิน้ปีบญัช  ี

 

มำตรำ ๕๑  ทุกปีใหส้ ำนกังำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผูส้อบบญัช ีและท ำกำร
ตรวจสอบรบัรองบญัชแีละกำรเงนิของ กทพ. ใหแ้ลว้เสรจ็ภำยในสีส่บิห้ำวนันับแต่วนัที่
ไดร้บังบกำรเงนินัน้ 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๙๕ 

มำตรำ ๕๒  ผูส้อบบญัชมีอี ำนำจตรวจสอบสรรพสมุดบญัชแีละเอกสำรหลกัฐำน
ของ กทพ. เพื่อกำรนี้ ใหม้อี ำนำจสอบถำมประธำนกรรมกำร กรรมกำร พนกังำน ลูกจำ้ง 
และผูอ้ื่นซึง่เป็นตวัแทนของ กทพ. 

 

มำตรำ ๕๓  ใหผู้ส้อบบญัชที ำรำยงำนผลกำรสอบบญัชเีสนอต่อคณะกรรมกำร
เพื่อเสนอต่อคณะรฐัมนตร ีและให้ กทพ. โฆษณำรำยงำนประจ ำปีของปีที่ล่วงมำแล้ว 
แสดงงบดุล บญัชที ำกำรและบญัชกี ำไรขำดทุนทีผู่ส้อบบญัชรีบัรองว่ำถูกต้องแลว้ภำยใน
เกำ้สบิวนันบัแต่วนัทีผู่ส้อบบญัชรีบัรองว่ำถูกตอ้ง 

 

หมวด ๖ 

กำรก ำกบัและควบคมุ 

   
 

มำตรำ ๕๔  ให้รฐัมนตรมีีอ ำนำจหน้ำที่ก ำกบัโดยทัว่ไปซึ่งกิจกำรของ กทพ. 
เพื่อกำรนี้ จะสัง่ให ้กทพ. ชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ แสดงควำมคดิเหน็ ท ำรำยงำนหรอืยบัยัง้กำรกระท ำ 
ที่ข ัดต่อนโยบำยของรัฐบำลหรือมติของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอ ำนำจที่จะสัง่ให้
ปฏบิตักิำรตำมนโยบำยของรฐับำลหรอืมตขิองคณะรฐัมนตร ีและสัง่สอบสวนขอ้เทจ็จรงิ
เกีย่วกบักำรด ำเนินกจิกำรของ กทพ. ได ้

 

มำตรำ ๕๕  ให้ กทพ. ท ำรำยงำนปีละครัง้เสนอรฐัมนตร ีรำยงำนนี้ใหก้ล่ำวถึง
ผลงำนในปีทีล่่วงมำแลว้ และค ำชีแ้จงเกีย่วกบันโยบำยของคณะกรรมกำร โครงกำรและ
แผนงำนทีจ่ะท ำในภำยหลงั 

 

มำตรำ ๕๖  ในกรณีที่ กทพ. จะต้องเสนอเรื่องใด ๆ ไปยังคณะรัฐมนตร ี 
ให ้กทพ. น ำเรื่องเสนอรฐัมนตรเีพื่อเสนอต่อไปยงัคณะรฐัมนตร ี

 

มำตรำ ๕๗  กทพ. ต้องไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะรฐัมนตรกี่อนจงึจะด ำเนิน
กจิกำร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) สรำ้งหรอืขยำยทำงพเิศษ 

(๒) กูห้รอืยมืเงนิเกนิหนึ่งรอ้ยลำ้นบำท 

(๓) ออกพนัธบตัรหรอืตรำสำรอื่นใดเพื่อกำรลงทุนหรอืเพื่อประโยชน์แก่กจิกำร
ของ กทพ. 

(๔) จ ำหน่ำยอสงัหำรมิทรพัยท์ีม่รีำคำเกนิสบิลำ้นบำท 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๙๖ 

(๕) ให้เช่ำหรอืให้สทิธใิด ๆ ในอสงัหำรมิทรพัย์ทีม่มีูลค่ำเกนิหนึ่งรอ้ยลำ้นบำท
หรอืที่มกี ำหนดเวลำกำรให้เช่ำหรอืให้สทิธใิด ๆ เกนิห้ำปี เว้นแต่กำรให้เช่ำหรอืให้สทิธนิัน้
เป็นกำรใหแ้ก่หน่วยงำนของรฐั 

(๖) ให้สมัปทำนในกำรสร้ำงหรอืขยำยทำงพิเศษ ต่ออำยุสมัปทำน โอนสมัปทำน
หรอืเพกิถอนสมัปทำน 

(๗) จดัตัง้บรษิทัจ ำกดั หรอืบรษิทัมหำชนจ ำกดั 

(๘) เขำ้ร่วมกจิกำรกบับุคคลอื่นหรอืถอืหุน้ในบรษิทัจ ำกดั หรอืบรษิทัมหำชนจ ำกดั 

 

หมวด ๗ 

บทก ำหนดโทษ 

   
 

มำตรำ ๕๘  ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๗ ต้องระวำงโทษปรบัไม่เกินหนึ่งแสนบำท  
และปรบัอกีไม่เกนิวนัละหนึ่งหมื่นบำทตลอดเวลำทีย่งัฝ่ำฝืนอยู่ 

 

มำตรำ ๕๙  ผูใ้ดขดัขวำงกำรกระท ำของ กทพ. พนักงำนหรอืลูกจำ้ง ซึง่กระท ำกำร
ตำมมำตรำ ๓๒ หรือมำตรำ ๓๓ หรอืฝ่ำฝืนมำตรำ ๓๖ มำตรำ ๓๗ หรือมำตรำ ๓๘  
ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบัไม่เกนิสองหมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๖๐  ผู้ใดกระท ำกำรใด ๆ ให้ทำงพเิศษอยู่ในลกัษณะอนัน่ำเป็นเหตุให้
เกดิอนัตรำยแก่กำรจรำจร ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหำ้ปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งแสนบำท 
หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๖๑  ผู้ใดท ำให้เสยีหำย ท ำลำย ท ำให้เสื่อมค่ำหรอืไรป้ระโยชน์ซึ่งทำง
พเิศษอนัอำจเป็นอนัตรำยแก่รถ หรอืบุคคลซึง่ใชท้ำงหรอืใชบ้รกิำรดงักล่ำว ตอ้งระวำงโทษ
จ ำคุกไม่เกนิสบิปี หรอืปรบัไม่เกนิสองแสนบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๖๒  ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติำมค ำสัง่ของพนักงำนซึง่ผูว้่ำกำรแต่งตัง้หรอืบุคคล
ซึง่ผูว้่ำกำรมอบหมำยซึ่งสัง่ตำมมำตรำ ๔๑ (๒) หรอื (๓) หรอืผูใ้ดไม่ปฏบิตัติำมกฎกระทรวง
ซึ่งออกตำมมำตรำ ๔๒ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหนึ่งเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิสองพนับำท 
หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๖๓  ผู้ใดหลีกเลี่ยงไม่เสียค่ำผ่ำนทำงพิเศษตำมพระรำชบัญญัตินี้  
ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิสองพนับำท 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๙๗ 

บทเฉพำะกำล 

   
 

มำตรำ ๖๔  ให้โอนบรรดำกจิกำร ทรพัย์สนิ สทิธ ิหนี้ และควำมรบัผิด ตลอดจน
งบประมำณของ กทพ. ตำมประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่  ๒๙๐ ลงวันที่ ๒๗ 
พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ ไปเป็นของ กทพ. ตำมพระรำชบญัญัตินี้  ทัง้นี้ ตัง้แต่วนัที่
พระรำชบญัญตันิี้มผีลใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๖๕  ให้ผู้ว่ำกำร รองผู้ว่ำกำร พนักงำน และลูกจ้ำงของ กทพ. ตำม
ประกำศของคณะปฏวิตัิ ฉบบัที่ ๒๙๐ ลงวนัที่ ๒๗ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งด ำรง
ต ำแหน่งอยู่ในวนัที่พระรำชบญัญตัินี้ใชบ้งัคบั เป็นผู้ว่ำกำร รองผูว้่ำกำร พนักงำน และ
ลูกจ้ำงของ กทพ. แล้วแต่กรณี ตำมพระรำชบัญญัตินี้ โดยให้ได้รบัเงินเดือน ค่ำจ้ำง 
รวมทัง้สทิธปิระโยชน์ต่ำง ๆ เท่ำทีเ่คยไดร้บัอยู่เดมิ และใหน้ับเวลำกำรท ำงำนของบุคคล
ดงักล่ำวใน กทพ. ต่อเนื่องกนัด้วย ส ำหรบัผู้ว่ำกำรใหถ้ือว่ำเป็นวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
วำระแรกตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

ควำมในวรรคหนึ่ง ใหใ้ชบ้งัคบักบัผูว้ ่ำกำร ซึง่ กทพ. ด ำเนินกำรจำ้งตำม
สญัญำจำ้งดว้ย 

 

มำตรำ ๖๖  ใหป้ระธำนกรรมกำรและกรรมกำร กทพ. ตำมประกำศของคณะปฏวิตั ิ
ฉบับที่ ๒๙๐ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวันที่
พระรำชบญัญตันิี้ใช้บงัคบั เป็นประธำนกรรมกำรหรอืกรรมกำรของ กทพ. แลว้แต่กรณี 
ตำมพระรำชบญัญตันิี้ต่อไปตำมวำระทีเ่หลอือยู่ และใหถ้อืว่ำวำระดงักล่ำวเป็นวำระกำร
ด ำรงต ำแหน่งวำระแรกตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๖๗  ให้บรรดำขอ้บงัคบั ระเบยีบ ค ำสัง่ หรอืประกำศใด ๆ ของ กทพ.  
ทีอ่อกตำมประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๙๐ ลงวนัที ่๒๗ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
ซึง่ใชบ้งัคบัอยู่ในวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้มผีลใชบ้งัคบั คงใชบ้งัคบัไดต่้อไปเท่ำทีไ่ม่ขดัหรอื
แยง้กบัพระรำชบญัญตันิี้  ทัง้นี้ จนกว่ำจะไดม้ขีอ้บงัคบั ระเบยีบ ค ำสัง่ หรอืประกำศของ 
กทพ. ทีอ่อกตำมควำมในพระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๖๘  ใหบ้รรดำพระรำชกฤษฎกีำก ำหนดเขตทีด่นิในบรเิวณทีท่ีจ่ะเวนคืน
และประกำศส ำนกันำยกรฐัมนตรกี ำหนดใหก้ำรเวนคนือสงัหำรมิทรพัยเ์ป็นกรณีทีม่คีวำม
จ ำเป็นโดยเร่งด่วนที่ออกโดยอำศยัอ ำนำจตำมประกำศของคณะปฏวิตัิ ฉบบัที่ ๒๙๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๙๘ 

ลงวนัที่ ๒๗ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งใช้บงัคับอยู่ในวนัที่พระรำชบัญญัตินี้มีผล 
ใชบ้งัคบั คงใชบ้งัคบัไดต้ำมอำยุของพระรำชกฤษฎกีำนัน้ 

ในกรณีทีม่กีำรเวนคนืตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเวนคนือสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อสรำ้ง
ทำงพเิศษทีอ่อกโดยอำศยัอ ำนำจตำมประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที่ ๒๙๐ ลงวนัที ่๒๗ 
พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ และยงัไม่เสรจ็สิ้น ให้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
เวนคนือสงัหำรมิทรพัยต่์อไป 

 

มำตรำ ๖๙  ให้ผู้ที่ใช้ชื่อที่มอีกัษรไทยหรอือกัษรต่ำงประเทศ ซึ่งแปลหรอือ่ำนว่ำ 
“ทำงพเิศษ” หรอื “ทำงด่วน” ประกอบในดวงตรำ ป้ำยชื่อ จดหมำย ใบแจ้งควำม หรอื
เอกสำรอย่ำงอื่นเกี่ยวกบัธุรกจิอยู่แล้วอนัอำจท ำให้ประชำชนเข้ำใจว่ำเป็นกจิกำรของ 
กทพ. ในวนัที่พระรำชบญัญัตินี้มีผลใช้บงัคบั มำด ำเนินกำรขออนุญำตใช้ชื่อดงักล่ำว
ภำยในหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันบัแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้มผีลใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๗๐  ใหเ้จำ้ของหรอืผูค้รอบครองป้ำยหรอืสิง่ทีส่รำ้งขึน้ส ำหรบัตดิหรอืตัง้
ป้ำยที่ฝ่ำฝืนมำตรำ ๓๘ มำด ำเนินกำรขออนุญำตจำก กทพ. ภำยในสำมสบิวนันับแต่
วันที่พระรำชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ถ้ำ กทพ. มีค ำสัง่ไม่อนุญำต ให้เจ้ำข องหรือ
ผู้ครอบครองป้ำยหรอืสิง่ทีส่รำ้งขึน้ส ำหรบัตดิหรอืตัง้ป้ำยด ำเนินกำรรือ้ถอนภำยในหกสบิวนั
นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัค ำสัง่ไม่อนุญำตหรอืตำมระยะเวลำที ่กทพ. ก ำหนด 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

พลเอก สรุยุทธ ์ จุลำนนท ์

นำยกรฐัมนตร ี



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๑๙๙ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีป่ระกำศของคณะ
ปฏิวตัิ ฉบบัที่ ๒๙๐ ลงวนัที่ ๒๗ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งเป็นกฎหมำยจดัตัง้
กำรทำงพเิศษแห่งประเทศไทยไดใ้ชบ้งัคบัมำเป็นเวลำนำน ท ำใหบ้ทบญัญตับิำงประกำร
ไม่เหมำะสมกบัสภำพกำรณ์ในปัจจุบนั ซึ่งท ำให้กำรปฏบิตัิงำนของกำรทำงพเิศษแห่ง
ประเทศไทยไม่คล่องตวัเท่ำที่ควร สมควรปรบัปรุงอ ำนำจหน้ำที่ของกำรทำงพเิศษแห่ง
ประเทศไทยให้สำมำรถด ำเนินกิจกำรในอันที่จะให้บริกำรเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก 
ในกำรจรำจรได้มำกยิ่งขึ้น ตลอดจนก ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมปลอดภัยเกี่ยวกับกำรใช้ 
ทำงพเิศษ  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๐๐ 

ประกำศกระทรวงคมนำคม 

เรื่อง ป้ำยหรอืสิง่ทีส่รำ้งขึน้ส ำหรบัตดิหรอืตัง้ป้ำยในลกัษณะทีอ่ำจก่อใหเ้กดิ 

ควำมไม่ปลอดภยัแก่ทำงพเิศษหรอืกำรจรำจรในทำงพเิศษ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ และมำตรำ ๓๘ แห่งพระรำชบญัญัติ
กำรทำงพเิศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ อนัเป็นพระรำชบญัญตัิที่มบีทบัญญตัิ
บำงประกำรเกี่ยวกับกำรจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคล ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจกัรไทย มำตรำ ๒๙ ประกอบมำตรำ ๓๓ มำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๓ บญัญตัิ
ให้กระท ำได้โดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมจงึออกประกำศไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ประกำศนี้เรยีกว่ำ “ประกำศกระทรวงคมนำคม เรื่อง ป้ำยหรอืสิง่ทีส่รำ้งขึน้
ส ำหรบัติดหรอืตัง้ป้ำยในลกัษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยแก่ทำงพิเศษหรือ
กำรจรำจรในทำงพเิศษ พ.ศ. ๒๕๕๑” 

 

ขอ้ ๒๑๐  ประกำศนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ในประกำศนี้ 
“ป้ำย” หมำยควำมว่ำ วัตถุที่แสดงหรือโฆษณำด้วยตัวอักษร ภำพหรือ

เครื่องหมำยทีเ่ขยีน จำรกึ หรอืท ำให้ปรำกฏดว้ยวธิอีื่น เพื่อสื่อควำมหมำยหรอืควำมเขำ้ใจ
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง และใหห้มำยควำมรวมถงึป้ำยตำมกฎหมำยควบคุมอำคำรดว้ย 

 

ขอ้ ๔  ป้ำยหรอืสิง่ทีส่รำ้งขึน้ส ำหรบัตดิหรอืตัง้ป้ำยดงัต่อไปนี้ มลีกัษณะอนัอำจ
ก่อใหเ้กดิควำมไม่ปลอดภยัแก่ทำงพเิศษหรอืกำรจรำจรในเขตทำงพเิศษ 

(๑) ไม่มีควำมมัน่คงแขง็แรง และเห็นได้ว่ำมีลกัษณะที่อำจก่อให้เกิดควำม
ไม่ปลอดภยัแก่ทำงพเิศษ 

(๒) ไม่ไดร้บัอนุญำตใหส้ร้ำง ดดัแปลง ตดิหรอืตัง้หรือตรวจสอบตำมกฎหมำย 
ในกรณีทีม่กีฎหมำยก ำหนดใหต้้องขออนุญำต สรำ้ง ดดัแปลง ตดิหรอืตัง้หรอืตรวจสอบ
ควำมมัน่คงแขง็แรง 

                                                                                 
๑๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๕/ตอนพเิศษ ๑๐๕ ง/หน้ำ ๑/๒๓ มถุินำยน ๒๕๕๑ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๐๑ 

(๓) ปิดหรอืบดบงัเครื่องหมำยหรอืสญัญำณจรำจรในทำงพเิศษ 

(๔) มขีอ้ควำมหรอืรปูภำพอนัเป็นกำรรบกวนสมำธขิองผูข้บัขี ่หรอืดงึดดูควำมสนใจ 
หรอืบดบงัทศันวสิยัของผูข้บัขี ่

(๕) มขีอ้ควำมหรอืรปูภำพทีข่ดัต่อศลีธรรมหรอืกระท ำใหผู้อ้ื่นไดร้บัควำมเสยีหำย 

 

ข้อ ๕  ควำมในข้อ ๔ ไม่ใช้บงัคบักบัป้ำยหรือสิง่ที่สร้ำงขึ้นส ำหรบัติดหรือ
ตัง้ป้ำยในกรณี ดงัต่อไปนี้ 

(๑) กำรติดตัง้ในบรเิวณหรอืสถำนที่ที่กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทยก ำหนด
หรอืจดัไวใ้ห ้

(๒) ป้ำยทีไ่ม่สงูกว่ำระดบัผวิทำงพเิศษ 

(๓) ป้ำยชื่อถนน ตรอก ซอย 

(๔) ป้ำยของทำงรำชกำรทีใ่ชเ้พื่อประโยชน์สำธำรณะ 

(๕) ป้ำยตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรเลอืกตัง้ 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๒๙ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

สนัต ิ พรอ้มพฒัน์ 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๐๒ 

ระเบยีบ 

เกีย่วกบักำรจรำจรในทำงพเิศษ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   
 

โดยที่เป็นกำรสมควรปรบัปรุงระเบยีบเกีย่วกบักำรจรำจรในทำงพเิศษ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบักำรด ำเนินงำนในปัจจุบนัของกำรทำงพเิศษแห่งประเทศไทย 

 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบมำตรำ ๔๒ และมำตรำ ๔๓ แห่งพระรำชบญัญัติกำรทำงพิเศษ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมำยที่มีบทบัญญัติบำงประกำรเกี่ยวกับ 
กำรจ ำกดัสทิธเิสรภีำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ และมำตรำ ๓๔ ของรฐัธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจกัรไทยบญัญตัใิหก้ระท ำไดโ้ดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญัตแิห่งกฎหมำย 
รองผูว้่ำกำรฝ่ำยปฏบิตัิกำร กำรทำงพเิศษแห่งประเทศไทย ในฐำนะเจำ้พนักงำนจรำจร
ในทำงพิเศษ ตำมประกำศกระทรวงคมนำคม เรื่อง แต่งตัง้พนักงำนเพื่อปฏิบตัิหน้ำที่
เกี่ยวกบักำรจรำจรในทำงพิเศษ ลงวนัที่ ๒๔ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงออกระเบียบ
เกีย่วกบักำรจรำจรในทำงพเิศษไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ระเบยีบนี้เรยีกว่ำ “ระเบยีบเกีย่วกบักำรจรำจรในทำงพเิศษ พ.ศ. ๒๕๕๕” 
 

ขอ้ ๒๑๑  ระเบยีบนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) ระเบยีบเกีย่วกบักำรจรำจรในทำงพเิศษ พ.ศ. ๒๕๒๔ 

(๒) ระเบยีบเกีย่วกบักำรจรำจรในทำงพเิศษ (แกไ้ขเพิม่เตมิครัง้ที ่๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

(๓) ระเบยีบเกีย่วกบักำรจรำจรในทำงพเิศษ (แกไ้ขเพิม่เตมิครัง้ที ่๓) พ.ศ. ๒๕๒๗ 

(๔) ระเบยีบเกีย่วกบักำรจรำจรในทำงพเิศษ (แกไ้ขเพิม่เตมิครัง้ที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(๕) ระเบยีบเกีย่วกบักำรจรำจรในทำงพเิศษ (แกไ้ขเพิม่เตมิครัง้ที ่๖) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

(๖) ระเบยีบเกีย่วกบักำรจรำจรในทำงพเิศษ (แกไ้ขเพิม่เตมิครัง้ที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

                                                                                 
๑๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๙/ตอนพเิศษ ๑๖๕ ง/หน้ำ ๑/๓๐ ตุลำคม ๒๕๕๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๐๓ 

ขอ้ ๔  หำ้มมใิหร้ถดงัต่อไปนี้เดนิในทำงพเิศษ 

(๑) รถจกัรยำน 

(๒) ลอ้เลื่อน ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยลอ้เลื่อน 

(๓) รถจกัรยำนยนต ์

(๔) รถสำมลอ้ 

(๕) รถแทรกเตอรแ์ละรถบดถนน ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยรถยนต์ 
(๖) รถฝึกหดัขบัหรอืรถทดลองเครื่อง 

(๗) รถทีใ่ชเ้ฉพำะเพื่อกำรโฆษณำ 

(๘) รถทีม่ขีนำดควำมสงูของตวัรถหรอืควำมสงูของสิง่ของทีบ่รรทุก เมื่อวดัจำก
พื้นทำงเกิน ๔.๐๐ เมตร หรอืมขีนำดควำมกว้ำงของตัวรถรวมทัง้สิง่ของที่บรรทุกเกิน 
๒.๕๐ เมตร หรอืมรีศัมวีงเลีย้วเกนิ ๑๒.๐๐ เมตร 

(๙) รถซึ่งบรรทุกคนในกระบะท้ำย โดยไม่จัดให้มีหลังคำปกปิดมิดชิดและ 
ทีน่ัง่สองแถวมัน่คงแขง็แรง อนัอำจก่อใหเ้กดิอนัตรำยแก่บุคคลและทรพัย์สนิ 

(๑๐) รถซึง่บรรทุกสตัว ์หรอืสิง่ของในกระบะทำ้ย หรอืสว่นทำ้ยรถ โดยไม่จดัให้
มสีิง่ป้องกนัไม่ให้สตัว์หรอืสิง่ของที่บรรทุกตกหล่น รัว่ไหล หรอืปลิวไปจำกรถอนัอำจ
ก่อใหเ้กดิอนัตรำยแก่บุคคลหรอืทรพัยส์นิ 

 

ขอ้ ๕  เวน้แต่กรณีตำมขอ้ ๖ หำ้มมใิหร้ถทีม่นี ้ำหนักลงเพลำหรอืรถทีม่นี ้ำหนัก
รถรวมน ้ำหนกับรรทุกเกนิกว่ำทีก่ ำหนดดงัต่อไปนี้เดนิในทำงพเิศษ 

(๑) รถชนิดรถเดีย่ว (SINGLE UNIT) 
(ก) รถที่ม ี๒ เพลำ ๔ ลอ้ ยำง ๔ เสน้ ชนิดเพลำที่ ๒ ใช้ยำงเดี่ยว มนี ้ำหนัก

ลงเพลำที ่๒ เกนิ ๖,๘๐๐ กโิลกรมั หรอืน ้ำหนกัรถรวมน ้ำหนกับรรทุกเกนิ ๘,๕๐๐ กโิลกรมั 

(ข) รถที่มี ๒ เพลำ ๔ ล้อ ยำง ๖ เส้น ชนิดเพลำที่ ๒ ใช้ยำงคู่ มีน ้ำหนัก 
ลงเพลำที ่๒ เกนิ ๙,๑๐๐ กโิลกรมั หรอืน ้ำหนกัรถรวมน ้ำหนกับรรทุกเกนิ ๑๒,๐๐๐ กโิลกรมั 

(ค) รถที่ม ี๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๖ เสน้ ชนิดเพลำที่ ๒ และเพลำที่ ๓ เป็น
เพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงเดี่ยว มนี ้ำหนักลงเพลำเกนิเพลำละ ๖,๑๐๐ กโิลกรมั 
หรอืมนี ้ำหนกัลงเพลำคู่ทำ้ยเกนิ ๑๒,๒๐๐ กโิลกรมั หรอืน ้ำหนกัรถรวมน ้ำหนักบรรทุกเกนิ 
๑๕,๓๐๐ กโิลกรมั 

(ง) รถที่ม ี๓ เพลำ ๖ ลอ้ ยำง ๑๐ เสน้ ชนิดเพลำที่ ๒ และเพลำที่ ๓ เป็น
เพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใชย้ำงคู่ มนี ้ำหนักลงเพลำเกนิเพลำละ ๘,๒๐๐ กโิลกรมั หรอื
มนี ้ำหนักลงเพลำคู่ท้ำยเกิน ๑๖,๔๐๐ กโิลกรมั หรอืน ้ำหนักรถรวมน ้ำหนักบรรทุกเกิน 
๒๑,๐๐๐ กโิลกรมั 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๐๔ 

(จ) รถที่มี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๖ เส้น ชนิดเพลำที่ ๑ และเพลำที่ ๒ เป็น
เพลำหน้ำ ใชย้ำงเดีย่วและเพลำที ่๓ ใชย้ำงเดีย่ว มนี ้ำหนกัลงเพลำที ่๓ เกนิ ๖,๘๐๐ กโิลกรมั 
หรอืน ้ำหนกัรถรวมน ้ำหนกับรรทุกเกนิ ๑๐,๕๐๐ กโิลกรมั 

(ฉ) รถที่มี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๘ เสน้ ชนิดเพลำที่ ๑ และเพลำที่ ๒ เป็น
เพลำหน้ำ ใช้ยำงเดี่ยวและเพลำที่ ๓ ใช้ยำงคู่ มีน ้ำหนักลงเพลำที่ ๓ เกิน ๙,๑๐๐ กิโลกรมั 
หรอืน ้ำหนกัรถรวมน ้ำหนกับรรทุกเกนิ ๑๔,๐๐๐ กโิลกรมั 

(ช) รถที่มี ๔ เพลำ ๘ ล้อ ยำง ๘ เสน้ ชนิดเพลำที่ ๑ และเพลำที่ ๒ เป็น
เพลำหน้ำ ใช้ยำงเดี่ยวและชนิดเพลำที ่๓ และเพลำที ่๔ เป็นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) 
ใช้ยำงเดี่ยว มีน ้ำหนักลงเพลำที่ ๓ และเพลำที่ ๔ เกินเพลำละ ๖,๑๐๐ กิโลกรมั หรือ 
มนี ้ำหนักลงเพลำคู่ท้ำยเกนิ ๑๒,๒๐๐ กโิลกรมั หรอืน ้ำหนักรถรวมน ้ำหนักบรรทุกเกนิ 
๑๘,๘๐๐ กโิลกรมั 

(ซ) รถที่ม ี๔ เพลำ ๘ ลอ้ ยำง ๑๒ เสน้ ชนิดเพลำที ่๑ และเพลำที ่๒ เป็น
เพลำหน้ำ ใช้ยำงเดี่ยวและชนิดเพลำที ่๓ และเพลำที ่๔ เป็นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) 
ใช้ยำงคู่  มีน ้ ำหนักลงเพลำที่ ๓ และเพลำที่ ๔ เกินเพลำละ ๘,๒๐๐ กิโลกรัม หรือ 
มนี ้ำหนักลงเพลำคู่ท้ำยเกิน ๑๖,๔๐๐ กโิลกรมั หรอืน ้ำหนักรถรวมน ้ำหนักบรรทุกเกิน 
๒๕,๒๐๐ กโิลกรมั 

(๒) รถชนิดรถลำกจงูและรถกึง่พ่วง (SEMI - TRAILER) 
(ก) ตวัรถลำกจูงมนี ้ำหนักลงเพลำหรอืน ้ำหนักรถรวมน ้ำหนักบรรทุกเกนิกว่ำ

ทีก่ ำหนดไวส้ ำหรบัรถแต่ละประเภทใน (๑) 
(ข) ตวัรถกึง่พ่วงชนิดไม่เกนิ ๒ เพลำ มนี ้ำหนกัลงเพลำดงันี้ 

๑. ชนิดเพลำเดี่ยวใช้ยำงเดี่ยว ยำง ๒ เส้น มีน ้ ำหนักลงเพลำเกิน 
๖,๘๐๐ กโิลกรมั 

๒. ชนิดเพลำเดี่ยวใช้ยำงคู่  ยำง ๔ เส้น มีน ้ ำหนักลงเพลำเกิน  
๙,๑๐๐ กโิลกรมั 

๓. ชนิดเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงเดีย่ว ยำง ๔ เสน้ มนี ้ำหนัก
ลงเพลำเกนิเพลำละ ๖,๑๐๐ กโิลกรมั หรอืน ้ำหนกัลงเพลำรวมเกนิ ๑๒,๒๐๐ กโิลกรมั 

๔. ชนิดเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ ยำง ๘ เส้น มีน ้ำหนัก
ลงเพลำเกนิเพลำละ ๘,๒๐๐ กโิลกรมั หรอืน ้ำหนกัลงเพลำรวมเกนิ ๑๖,๔๐๐ กโิลกรมั 

๕. ชนิดสำมเพลำ (TRIDEM AXLE) ใชย้ำงคู่ ยำง ๑๒ เสน้ มนี ้ำหนัก
ลงเพลำเกินเพลำละ ๖,๕๐๐ กิโลกรมั หรอืน ้ำหนักลงเพลำรวมเกนิ ๑๙,๕๐๐ กโิลกรมั 
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 ๒๐๕ 

และระยะห่ำงระหว่ำงสลกัพ่วง (KING PIN) กบัศนูยก์ลำงของเพลำที ่๑ ของตวัรถกึง่พ่วง
น้อยกว่ำ ๘ เมตร 

(๓) รถชนิดรถลำกจงูและรถพ่วง (FULL TRAILER) 
(ก) ตวัรถลำกจูงมนี ้ำหนักลงเพลำหรอืน ้ำหนักรถรวมน ้ำหนักบรรทุกเกนิกว่ำ 

ทีก่ ำหนดไวส้ ำหรบัรถแต่ละประเภทใน (๒) 
(ข) ตวัรถพ่วงชนิดไม่เกนิ ๒ เพลำ มนี ้ำหนกัลงเพลำดงันี้ 

๑. ชนิดเพลำหน้ำและเพลำทำ้ยเป็นเพลำเดีย่วใชย้ำงเดีย่ว ยำง ๔ เสน้ 
มนี ้ำหนกัลงเพลำเกนิเพลำละ ๖,๘๐๐ กโิลกรมั 

๒. ชนิดเพลำหน้ำและเพลำท้ำยเป็นเพลำเดี่ยวใช้ยำงคู่ ยำง ๘ เสน้ 
มนี ้ำหนักลงเพลำเกนิเพลำละ ๙,๑๐๐ กโิลกรมั และระยะห่ำงระหว่ำงศนูยก์ลำงเพลำหน้ำ
กบัศนูยก์ลำงเพลำหลงัน้อยกว่ำ ๔.๓๐ เมตร 

 

ขอ้ ๖  หำ้มมใิหร้ถทีม่นี ้ำหนักลงเพลำหรอืรถทีม่นี ้ำหนักรถรวมน ้ำหนกับรรทุก
เกนิกว่ำทีก่ ำหนดดงัต่อไปนี้เดนิในทำงพเิศษกำญจนำภเิษก (บำงพล ี- สขุสวสัดิ)์ 

(๑) รถชนิดรถเดีย่ว (SINGLE UNIT) 
(ก) รถที่มี ๒ เพลำ ๔ ล้อ ยำง ๔ เส้น ชนิดเพลำที่ ๒ ใช้ยำงเดี่ยว 

ม ีน ้ำหนักลงเพลำที่ ๒ เกิน ๗,๐๐๐ กิโลกรมั หรือน ้ำหนักรถรวมน ้ำหนักบรรทุกเกิน 
๙,๕๐๐ กโิลกรมั 

(ข) รถทีม่ ี๒ เพลำ ๔ ลอ้ ยำง ๖ เสน้ ชนิดเพลำที ่๒ ใชย้ำงคู่ มนี ้ำหนัก
ลงเพลำที ่๒ เกนิ ๑๑,๐๐๐ กโิลกรมั หรอืน ้ำหนกัรถรวมน ้ำหนกับรรทุกเกนิ ๑๕,๐๐๐ กโิลกรมั 

(ค) รถที่ม ี๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๖ เส้น ชนิดเพลำที่ ๒ และเพลำที่ ๓ เป็น
เพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงเดี่ยว มนี ้ำหนักลงเพลำเกนิเพลำละ ๖,๕๐๐ กโิลกรมั 
หรอืมนี ้ำหนกัลงเพลำคู่ทำ้ยเกนิ ๑๓,๐๐๐ กโิลกรมั หรอืน ้ำหนักรถรวมน ้ำหนกับรรทุกเกนิ 
๑๘,๐๐๐ กโิลกรมั 

(ง) รถที่ม ี๓ เพลำ ๖ ลอ้ ยำง ๑๐ เสน้ ชนิดเพลำที ่๒ และเพลำที่ ๓ เป็น
เพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ มีน ้ำหนักลงเพลำเกินเพลำละ ๑๐,๐๐๐ กิโลกรมั  
หรอืมนี ้ำหนกัลงเพลำคู่ทำ้ยเกนิ ๒๐,๐๐๐ กโิลกรมั หรอืน ้ำหนักรถรวมน ้ำหนกับรรทุกเกนิ 
๒๕,๐๐๐ กโิลกรมั 

(จ) รถที่มี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๖ เสน้ ชนิดเพลำที่ ๑ และเพลำที่ ๒ เป็น
เพลำหน้ำ ใชย้ำงเดีย่วและเพลำที ่๓ ใชย้ำงเดีย่ว มนี ้ำหนกัลงเพลำที ่๓ เกนิ ๗,๐๐๐ กโิลกรมั 
หรอืน ้ำหนกัรถรวมน ้ำหนกับรรทุกเกนิ ๑๘,๐๐๐ กโิลกรมั 
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 ๒๐๖ 

(ฉ) รถที่ม ี๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๘ เส้น ชนิดเพลำที่ ๑ และเพลำที่ ๒ เป็น
เพลำหน้ำ ใช้ยำงเดี่ยวและเพลำที่ ๓ ใช้ยำงคู่ มนี ้ำหนักลงเพลำที่ ๓ เกนิ ๑๑,๐๐๐ กโิลกรมั 
หรอืน ้ำหนกัรถรวมน ้ำหนกับรรทุกเกนิ ๒๑,๐๐๐ กโิลกรมั 

(ช) รถที่มี ๓ เพลำ ๖ ล้อ ยำง ๘ เสน้ ชนิดเพลำที่ ๒ และเพลำที่ ๓ เป็น
เพลำคู่ (TANDEM AXLE) เพลำคู่ทำ้ยเพลำใดเพลำหนึ่งใชย้ำงเดีย่ว อกีเพลำหนึ่งใชย้ำงคู่ 
มนี ้ำหนัก ลงเพลำคู่ท้ำยเกนิ ๑๖,๕๐๐ กโิลกรมั หรอืน ้ำหนักรถรวมน ้ำหนักบรรทุกเกนิ 
๒๑,๕๐๐ กโิลกรมั 

(ซ) รถที่ม ี๔ เพลำ ๘ ล้อ ยำง ๘ เสน้ ชนิดเพลำที่ ๑ และเพลำที่ ๒ เป็น
เพลำหน้ำ ใช้ยำงเดี่ยวและชนิดเพลำที ่๓ และเพลำที ่๔ เป็นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) 
ใชย้ำงเดีย่ว มนี ้ำหนกัลงเพลำเกนิเพลำละ ๖,๕๐๐ กโิลกรมั หรอืมนี ้ำหนกัลงเพลำคู่ทำ้ยเกนิ 
๑๓,๐๐๐ กโิลกรมั หรอืน ้ำหนกัรถรวมน ้ำหนกับรรทุกเกนิ ๒๓,๐๐๐ กโิลกรมั 

(ฌ) รถทีม่ ี๔ เพลำ ๘ ลอ้ ยำง ๑๒ เสน้ ชนิดเพลำที ่๑ และเพลำที ่๒ เป็น
เพลำหน้ำ ใชย้ำงเดีย่ว และชนิดเพลำที ่๓ และเพลำที ่๔ เป็นเพลำคู่ (TANDEM AXLE) 
ใชย้ำงคู่ มนี ้ำหนักลงเพลำเกนิเพลำละ ๑๐,๐๐๐ กโิลกรมั หรอืมนี ้ำหนกัลงเพลำคู่ทำ้ยเกนิ 
๒๐,๐๐๐ กโิลกรมั หรอืน ้ำหนกัรถรวมน ้ำหนกับรรทุกเกนิ ๓๐,๐๐๐ กโิลกรมั 

(๒) รถชนิดรถลำกจงูและรถกึง่พ่วง (SEMI - TRAILER) 
(ก) ตวัรถลำกจูงมนี ้ำหนักลงเพลำหรอืน ้ำหนักรถรวมน ้ำหนักบรรทุกเกนิกว่ำ

ทีก่ ำหนดไวส้ ำหรบัรถแต่ละประเภทใน (๑) 
(ข) ตวัรถกึง่พ่วง มนี ้ำหนกัลงเพลำดงันี้ 

๑. ชนิดเพลำเดี่ยวใช้ยำงเดี่ยว ยำง ๒ เส้น มีน ้ ำหนักลงเพลำ เกิน 
๗,๐๐๐ กโิลกรมั 

๒. ชนิดเพลำเดี่ยวใช้ยำงคู่  ยำง ๔ เส้น มีน ้ ำหนักลงเพลำ เกิน 
๑๑,๐๐๐ กโิลกรมั 

๓. ชนิดเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใชย้ำงเดี่ยว ยำง ๔ เสน้ มนี ้ำหนัก
ลงเพลำเกนิเพลำละ ๖,๕๐๐ กโิลกรมั หรอืน ้ำหนกัลงเพลำรวมเกนิ ๑๓,๐๐๐ กโิลกรมั 

๔. ชนิดเพลำคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ ยำง ๘ เส้น มีน ้ำหนัก
ลงเพลำเกนิเพลำละ ๑๐,๐๐๐ กโิลกรมั หรอืน ้ำหนกัลงเพลำรวมเกนิ ๒๐,๐๐๐ กโิลกรมั 

๕. ชนิดสำมเพลำ (TRIDEM AXLE) ใช้ยำงคู่ ยำง ๑๒ เสน้ มนี ้ำหนัก
ลงเพลำเกนิเพลำละ ๘,๕๐๐ กโิลกรมั หรอืน ้ำหนักลงเพลำรวมเกนิ ๒๕,๕๐๐ กโิลกรมั 
และระยะห่ำงระหว่ำงสลกัพ่วง (KING PIN) กบัศนูยก์ลำงของเพลำที ่๑ ของตวัรถกึง่พ่วง
น้อยกว่ำ ๘ เมตร 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๐๗ 

(๓) รถชนิดรถลำกจงูและรถพ่วง (FULL TRAILER) 
(ก) ตวัรถลำกจูงมนี ้ำหนกัลงเพลำหรอืน ้ำหนกัรถรวมน ้ำหนกับรรทุกเกนิกว่ำ

ทีก่ ำหนดไวส้ ำหรบัรถแต่ละประเภทใน (๒) 
(ข) ตวัรถพ่วงชนิดไม่เกนิ ๒ เพลำ มนี ้ำหนกัลงเพลำดงันี้ 

๑. ชนิดเพลำหน้ำและเพลำทำ้ยเป็นเพลำเดีย่วใชย้ำงเดีย่ว ยำง ๔ เสน้ 
มนี ้ำหนกัลงเพลำเกนิเพลำละ ๗,๐๐๐ กโิลกรมั 

๒. ชนิดเพลำหน้ำและเพลำท้ำยเป็นเพลำเดี่ยวใช้ยำงคู่ ยำง ๘ เสน้ 
มนี ้ำหนกัลงเพลำเกนิเพลำละ ๑๑,๐๐๐ กโิลกรมั และระยะห่ำงระหว่ำงศนูยก์ลำงเพลำหน้ำ
กบัศนูยก์ลำงเพลำหลงัน้อยกว่ำ ๔.๓๐ เมตร 

 

ข้อ ๗  รถชนิดรถลำกจูงและรถพ่วง (FULL TRAILER) ต้องประกอบด้วย 
รถลำกจงู ๑ คนั และตวัรถพ่วง ๑ คนั เท่ำนัน้ จะพ่วงรถอื่นใดอกีไม่ได ้

ผู้ข ับขี่รถชนิดรถลำกจูงและรถกึ่งพ่วง (SEMI - TRAILER) หรือรถพ่วง  
(FULL TRAILER) ตอ้งจดัใหม้กีำรยดึตูค้อนเทนเนอรใ์หต้ดิแน่นกบัตวัรถ 

 

ขอ้ ๘  หำ้มมใิหห้ยุดหรอืจอดรถในทำงพเิศษ เวน้แต่บรเิวณทีม่ป้ีำยอนุญำตให้
จอดรถชัว่ครำว หรอืในกรณีทีร่ถขดัขอ้งหรอืเกดิอุบตัเิหตุ 

ในกรณีทีร่ถขดัขอ้งหรอืเกดิอุบตัเิหตุ ผูข้บัรถต้องแจง้ใหศู้นยค์วบคุมทำงพเิศษ
ทรำบทนัท ี

 

ขอ้ ๙  หำ้มมใิหก้ลบัรถหรอืถอยหลงัรถในทำงพเิศษ 

 

ข้อ ๑๐  ระเบียบนี้มิให้ใช้บงัคบัแก่รถของกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย 
รถเจ้ำพนกังำนต ำรวจในขณะปฏบิตัหิน้ำที ่และรถทีไ่ดร้บัอนุญำตจำกเจำ้พนกังำนจรำจร
ในทำงพเิศษ 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๓ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

มณเฑยีร  กุลธ ำรง 

รองผูว้่ำกำรฝ่ำยปฏบิตักิำร กำรทำงพเิศษแหง่ประเทศไทย 

ในฐำนะเจำ้พนกังำนจรำจรในทำงพเิศษ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๐๘ 

ขอ้บงัคบัเจำ้พนกังำนจรำจรในทำงพเิศษ 

เรื่อง กำรหำ้มรถบรรทุกน ้ำมนัตัง้แต่ ๖ ลอ้ขึน้ไป และรถพ่วงเดนิในทำงพเิศษเฉลมิมหำนคร 

ทำงพเิศษศรรีชั ทำงพเิศษฉลองรชั และทำงพเิศษศรรีชั - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร 

ระหว่ำงเวลำทีก่ ำหนด 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   
 

โดยที่เป็นกำรสมควรปรบัปรุงข้อบังคับเจ้ำพนักงำนจรำจรในทำงพิเศษ เรื่อง  
กำรห้ำมรถบรรทุกน ้ำมนัตัง้แต่ ๖ ล้อขึน้ไป และรถพ่วงเดนิในทำงพเิศษเฉลมิมหำนคร 
ทำงพเิศษศรรีชั และทำงพเิศษฉลองรชั ระหว่ำงเวลำทีก่ ำหนด พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหส้อดคลอ้งกบั
กำรด ำเนินงำนในปัจจุบนัและเพื่อควำมปลอดภยัและสะดวกต่อกำรจรำจรในทำงพเิศษ 

 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๓๙ แห่งพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ประกอบมำตรำ ๔๒ และมำตรำ ๔๓ แห่งพระรำชบญัญตักิำรทำงพเิศษแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ รองผู้ว่ำกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย ในฐำนะ 
เจ้ำพนักงำนจรำจรในทำงพเิศษตำมประกำศกระทรวงคมนำคม เรื่อง แต่งตัง้พนักงำน
เพื่อปฏิบตัิหน้ำที่เกี่ยวกบักำรจรำจรในทำงพิเศษ ลงวนัที่ ๒๔ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๕๓  
จงึออกขอ้บงัคบัไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้ เรียกว่ำ “ข้อบังคับเจ้ำพนักงำนจรำจรในทำงพิเศษ เรื่อง  
กำรห้ำมรถบรรทุกน ้ำมันตัง้แต่ ๖ ล้อขึ้นไป และรถพ่วงเดินในทำงพิเศษเฉลิมมหำนคร  
ทำงพิ เศษศรีรัช  ทำงพิ เศษฉลองรัช  และทำงพิ เศษศรีรัช  - วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหำนคร ระหว่ำงเวลำทีก่ ำหนด พ.ศ. ๒๕๕๙” 

 

ขอ้ ๒๑๒  ขอ้บงัคบันี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
เป็นตน้ไป 

 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับเจ้ำพนักงำนจรำจรในทำงพิเศษ เรื่อง กำรห้ำม
รถบรรทุกน ้ ำมันตัง้แต่ ๖ ล้อขึ้นไป และรถพ่วงเดินในทำงพิเศษเฉลิมมหำนคร  
ทำงพเิศษศรรีชั และทำงพเิศษฉลองรชั ระหว่ำงเวลำทีก่ ำหนด พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

                                                                                 
๑๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๓/ตอนพเิศษ ๑๘๓ ง/หน้ำ ๕/๒๑ สงิหำคม ๒๕๕๙ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๐๙ 

ขอ้ ๔  กำรก ำหนดหำ้มรถบรรทุกน ้ำมนัเชือ้เพลงิ (น ้ำมนัใส) ตัง้แต่ ๖ ลอ้ขึน้ไป
เดนิในทำงพเิศษเฉลมิมหำนคร ทำงพเิศษศรรีชั ทำงพเิศษฉลองรชั และทำงพเิศษศรรีชั - 
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร ใหเ้ป็นไปตำมลกัษณะหรอืชนิดของรถ ดงัต่อไปนี้ 

๔.๑ ห้ำมรถบรรทุกน ้ำมนัเชื้อเพลงิ (น ้ำมนัใส) ตัง้แต่ ๖ ลอ้ขึน้ไป เดนิในทำง
พิเศษเฉลิมมหำนคร ทำงพิเศษศรีรชั ทำงพิเศษฉลองรชั และทำงพิเศษศรรีชั – วงแหวน 
รอบนอกกรุงเทพมหำนคร ระหว่ำงเวลำ ๐๖.๐๐ - ๒๒.๐๐ นำฬกิำ ทุกวนัเวน้วนัหยุดรำชกำร 

๔.๒ ห้ำมรถบรรทุกน ้ำมนัเชือ้เพลงิ (น ้ำมนัใส) ชนิดกึ่งพ่วง เดนิในทำงพิเศษ
เฉลมิมหำนคร ทำงพเิศษศรรีชั ทำงพเิศษฉลองรชั และทำงพเิศษศรรีชั - วงแหวนรอบ
นอกกรุงเทพมหำนคร ระหว่ำงเวลำ ๐๕.๐๐ - ๒๒.๐๐ นำฬกิำ ทุกวนั 

๔.๓ หำ้มรถบรรทุกน ้ำมนัเชือ้เพลงิ (น ้ำมนัใส) ชนิดพ่วงสองตอน เดนิในทำงพเิศษ
เฉลมิมหำนคร ทำงพเิศษศรรีชั ทำงพเิศษฉลองรชั และทำงพเิศษศรรีชั - วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหำนคร ระหว่ำงเวลำ ๐๕.๐๐ - ๒๒.๐๐ นำฬกิำ ทุกวนั 

 

ขอ้ ๕  ห้ำมรถบรรทุกน ้ำมนัอุตสำหกรรม (น ้ำมนัเตำ) ตัง้แต่ ๖ ล้อขึ้นไป และ 
รถพ่วงเดนิในทำงพเิศษเฉลมิมหำนคร ทำงพเิศษศรรีชั ทำงพเิศษฉลองรชั และทำงพเิศษศรรีชั 
- วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร ระหว่ำงเวลำ ๐๖.๐๐ - ๐๙.๐๐ นำฬกิำ และระหว่ำง
เวลำ ๑๖.๐๐ - ๒๒.๐๐ นำฬกิำ ทุกวนัเวน้วนัหยุดรำชกำร 

 

ขอ้ ๖  หำ้มรถบรรทุกน ้ำมนัประเภทอื่น เช่น น ้ำมนัหล่อลื่น น ้ำมนัพชื น ้ำยำเคม ี
น ้ำมนัดบิ เป็นต้น ตัง้แต่ ๖ ล้อขึน้ไป และรถพ่วงเดนิในทำงพเิศษเฉลมิมหำนคร  
ทำงพ เิศษศรรีชั  ทำงพ เิศษฉลองรัช และทำงพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหำนคร ระหว่ำงเวลำ ๐๖.๐๐ - ๑๐.๐๐ นำฬิกำ และระหว่ำงเวลำ ๑๕.๐๐ - ๒๑.๐๐ 
นำฬกิำ ทุกวนัเวน้วนัหยุดรำชกำร 

 

ข้อ ๗  ข้อบังคับนี้มิให้ใช้บังคับแก่รถของกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย  
รถเจำ้พนกังำนต ำรวจในขณะปฏบิตัหิน้ำที ่และรถทีไ่ดร้บัอนุญำตจำกเจำ้พนกังำนจรำจร
ในทำงพเิศษ 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๑๖ สงิหำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ด ำเกงิ  ปำนข ำ 

รองผูว้่ำกำรฝ่ำยปฏบิตักิำร กำรทำงพเิศษแหง่ประเทศไทย 

ในฐำนะเจำ้พนกังำนจรำจรในทำงพเิศษ 
 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๑๐ 

ขอ้บงัคบัเจำ้พนกังำนจรำจรในทำงพเิศษ 

เรื่อง กำรหำ้มรถบรรทุก ๖ ลอ้ รถบรรทุกตัง้แต่ ๑๐ ลอ้ขึน้ไป และรถพ่วงเดนิในทำงพเิศษ
เฉลมิมหำนคร ทำงพเิศษศรรีชั ทำงพเิศษฉลองรชั ทำงพเิศษอุดรรถัยำ  

และทำงพเิศษศรรีชั – วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหำนคร ระหว่ำงเวลำทีก่ ำหนด 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   
 

โดยที่เป็นกำรสมควรปรบัปรุงข ้อบงัคบัเจ้ำพนักงำนจรำจรในทำงพิเศษ 
เรื่อง กำรหำ้มรถบรรทุก ๖ ลอ้ รถบรรทุกตัง้แต่ ๑๐ ลอ้ขึน้ไป และรถพ่วงเดนิในทำงพเิศษ
เฉลมิมหำนคร ทำงพเิศษศรรีชั ทำงพเิศษฉลองรชั และทำงพเิศษอุดรรถัยำ ระหว่ำง
เวลำที่ก ำหนด พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้สอดคล้องกบักำรด ำเนินงำนในปัจจุบนั และเพื่อควำม
ปลอดภยัและสะดวกต่อกำรจรำจรในทำงพเิศษ 

 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๓๙ แห่งพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ประกอบมำตรำ ๔๒ และมำตรำ ๔๓ แห่งพระรำชบญัญตักิำรทำงพเิศษแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๐ รองผู้ว่ำกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย ในฐำนะ 
เจ้ำพนักงำนจรำจรในทำงพเิศษตำมประกำศกระทรวงคมนำคม เรื่อง แต่งตัง้พนักงำน
เพื่อปฏิบตัิหน้ำที่เกี่ยวกบักำรจรำจรในทำงพิเศษ ลงวนัที่ ๒๔ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๕๓  
จงึออกขอ้บงัคบัไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ข้อบังคับนี้ เรียกว่ำ “ข้อบังคับเจ้ำพนักงำนจรำจรในทำงพิเศษ เรื่อง  
กำรห้ำมรถบรรทุก ๖ ล้อ รถบรรทุกตัง้แต่ ๑๐ ล้อขึ้นไป และรถพ่วงเดินในทำงพิเศษ
เฉลมิมหำนคร ทำงพเิศษศรรีชั ทำงพเิศษฉลองรชั ทำงพเิศษอุดรรถัยำ และทำงพเิศษศรรีชั 
- วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหำนคร ระหว่ำงเวลำทีก่ ำหนด พ.ศ. ๒๕๕๙” 

 

ขอ้ ๒๑๓  ขอ้บงัคบันี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ
เป็นต้นไป 

 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับเจ้ำพนักงำนจรำจรในทำงพิเศษ เรื่อง กำรห้ำม
รถบรรทุก ๖ ล้อ รถบรรทุกตัง้แต่ ๑๐ ล้อขึน้ไป และรถพ่วงเดนิในทำงพเิศษเฉลมิ 
มหำนคร ทำงพเิศษศรรีชั ทำงพเิศษฉลองรชั และทำงพิเศษอุดรรถัยำ ระหว่ำงเวลำ 
ทีก่ ำหนด พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

                                                                                 
๑๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๓/ตอนพเิศษ ๑๘๓ ง/หน้ำ ๗/๒๑ สงิหำคม ๒๕๕๙ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๑๑ 

ขอ้ ๔  ห้ำมรถบรรทุก ๖ ล้อ เดนิในทำงพเิศษเฉลมิมหำนคร ทำงพเิศษศรรีชั 
ทำงพิเศษฉลองรัช ทำงพิเศษอุดรรัถยำ และทำงพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหำนคร ระหว่ำงเวลำ ๐๖.๐๐ - ๐๙.๐๐ นำฬิกำ และระหว่ำงเวลำ ๑๖.๐๐ - ๒๐.๐๐ 
นำฬกิำ ทุกวนัเวน้วนัหยุดรำชกำร 

 

ขอ้ ๕  หำ้มรถบรรทุกตัง้แต่ ๑๐ ลอ้ขึน้ไป และรถพ่วงเดนิในทำงพเิศษเฉลมิมหำนคร 
ทำงพิเศษศรีรัช ทำงพิเศษฉลองรัช ทำงพิเศษอุดรรัถยำ และทำงพิเศษศรีรัช -  
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร ระหว่ำงเวลำ ๐๖.๐๐ - ๐๙.๐๐ นำฬิกำ และระหว่ำงเวลำ 
๑๕.๐๐ - ๒๑.๐๐ นำฬกิำ ทุกวนัเวน้วนัหยุดรำชกำร 

 

ขอ้ ๖  ขอ้บงัคบันี้มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่รถบรรทุกของกำรทำงพเิศษแห่งประเทศไทย 
รถเจำ้พนกังำนต ำรวจในขณะปฏบิตัหิน้ำที ่และรถทีไ่ดร้บัอนุญำตจำกเจำ้พนกังำนจรำจร
ในทำงพเิศษ 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๑๖ สงิหำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ด ำเกงิ  ปำนข ำ 

รองผูว้่ำกำรฝ่ำยปฏบิตักิำร กำรทำงพเิศษแหง่ประเทศไทย 

ในฐำนะเจำ้พนกังำนจรำจรในทำงพเิศษ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๑๒ 

ขอ้บงัคบัเจำ้พนกังำนจรำจรในทำงพเิศษ 

เรื่อง กำรหำ้มรถบรรทุกวตัถุอนัตรำยเดนิในทำงพเิศษ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

   
 

โดยที่เป็นกำรสมควรปรบัปรุงข้อบังคบัเจ้ำพนักงำนจรำจรในทำงพิเศษ เรื่อง 
กำรห้ำมรถบรรทุกวัตถุอันตรำยเดินในทำงพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้สอดคล้องกับ 
กำรด ำเนินงำนในปัจจุบนัและเพื่อควำมปลอดภยัและสะดวกต่อกำรจรำจรในทำงพเิศษ 

 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๑๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบมำตรำ ๔๒ และมำตรำ ๔๓ แห่งพระรำชบญัญัติกำรทำงพิเศษ 
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ รองผู้ว่ำกำรฝ่ำยปฏิบตัิกำร กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย  
ในฐำนะเจ้ำพนักงำนจรำจรในทำงพิเศษตำมประกำศกระทรวงคมนำคม เรื่อง แต่งตัง้
พนกังำนเพื่อปฏบิตัหิน้ำทีเ่กีย่วกบักำรจรำจรในทำงพเิศษ ลงวนัที ่๒๔ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
จงึออกขอ้บงัคบัไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้ เรียกว่ำ “ข้อบังคับเจ้ำพนักงำนจรำจรในทำงพิเศษ เรื่อง  
กำรหำ้มรถบรรทุกวตัถุอนัตรำยเดนิในทำงพเิศษ พ.ศ. ๒๕๕๙” 

 

ขอ้ ๒๑๔  ขอ้บงัคบันี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ
เป็นตน้ไป 

 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อบังคับเจ้ำพนักงำนจรำจรในทำงพิเศษ เรื่อง กำรห้ำม
รถบรรทุกวตัถุอนัตรำยเดนิในทำงพเิศษ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

ข ้อ ๔  ว ัตถุอ ันตรำยที ่ต ้องม ีกำรควบคุมกำรขนส่งในทำงพ ิเศษตำม
ข้อบ ังค ับเจ้ำพนักงำนจรำจรในทำงพิเศษฉบับนี้ หมำยถึง วัต ถุอันตรำยที่ออกตำม 
ควำมในมำตรำ ๔ และเป็นวัต ถุอันตรำยที่มีกำรควบคุมตำมมำตรำ ๑๘ แห่ ง
พระรำชบัญญัติวัตถุอันตรำย พ.ศ. ๒๕๓๕ และท ำกำรขนส่งตำมพระรำชบัญญัติ 
กำรขนสง่ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เฉพำะทีร่ะบุไวใ้นบญัชแีนบทำ้ยขอ้บงัคบัฉบบันี้ 

 

                                                                                 
๑๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๓/ตอนพเิศษ ๑๘๓ ง/หน้ำ ๙/๒๑ สงิหำคม ๒๕๕๙ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๑๓ 

ขอ้ ๕  ห้ำมรถซึ่งบรรทุกวตัถุอนัตรำยที่ไม่ปฏบิตัิตำมพระรำชบญัญัติกำรขนส่ง
ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ว่ำดว้ยกำรขนสง่วตัถุอนัตรำย
ทำงบกเดนิในทำงพเิศษ 

 

ขอ้ ๖  ห้ำมรถซึ่งบรรทุกวตัถุอนัตรำยที่ไม่แจ้งเสน้ทำง วนัเวลำ และประเภท
ของวตัถุอนัตรำยทีจ่ะบรรทุกใหก้ำรทำงพเิศษแห่งประเทศไทยทรำบล่วงหน้ำ เดนิในทำง
พเิศษ 

 

ขอ้ ๗  ห้ำมรถซึ่งบรรทุกวตัถุอนัตรำยเดนิในทำงพิเศษศรรีชั ช่วงตั ้งแต่ทำง
แยกต่ำงระดบัพญำไท ถงึถนนงำมวงศว์ำน ตลอดเวลำ 

 

ขอ้ ๘  ห ้ำมรถซึ ่งบรรทุกวตัถุอนัตรำยเดนิในทำงพเิศษเฉลมิมหำนคร  
ทำงพ เิศษศรรี ชั  ทำงพิเศษฉลองรัช และทำงพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหำนคร ระหว่ำงเวลำ ๐๕.๐๐ - ๐๙.๐๐ นำฬิกำ และระหว่ำงเวลำ ๑๕.๐๐ - 
๒๑.๐๐ นำฬิกำ ทุกวนั เว้นแต่รถบรรทุกน ้ำมนัให้เป็นไปตำมขอ้บงัคบัเจ้ำพนักงำน
จรำจรในทำงพเิศษ เรื่อง กำรห้ำมรถบรรทุกน ้ำมนัตัง้แต่ ๖ ล้อขึ้นไป และรถพ่วง 
เดนิในทำงพเิศษเฉลมิมหำนคร ทำงพเิศษศรรีชั ทำงพเิศษฉลองรชั และทำงพเิศษศรรีชั 
- วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหำนคร ระหว่ำงเวลำทีก่ ำหนด พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ขอ้ ๙  ห ้ำมรถซึ ่งบรรทุกวตัถุอนัตรำยเดนิในทำงพเิศษเฉลมิมหำนคร  
ทำงพ เิศษศรรีชั  ทำงพ เิศษฉลองรชั และทำงพ เิศษศรรีชั  - วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหำนคร เกนิชัว่โมงละ ๖๐ กโิลเมตร และในทำงพเิศษบูรพำวถิ ีทำงพเิศษอุดรรถัยำ 
และทำงพเิศษกำญจนำภเิษก (บำงพล ี- สขุสวสัดิ)์ เกนิชัว่โมงละ ๗๐ กโิลเมตร 

 

ขอ้ ๑๐  ขอ้บงัคบันี้มใิห้ใช้บงัคบัแก่รถซึ่งบรรทุกวตัถุอนัตรำยที่ใช้ในรำชกำร
ต ำรวจ หรอืรำชกำรทหำร และรถซึง่บรรทุกวตัถุอนัตรำยทีไ่ดร้บัอนุญำตจำกเจำ้พนกังำน
จรำจรในทำงพเิศษ 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๑๖ สงิหำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ด ำเกงิ  ปำนข ำ 

รองผูว้่ำกำรฝ่ำยปฏบิตักิำร กำรทำงพเิศษแหง่ประเทศไทย 

ในฐำนะเจำ้พนกังำนจรำจรในทำงพเิศษ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๑๔ 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๑๕ 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๑๖ 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๑๗ 

ขอ้บงัคบัเจำ้พนกังำนจรำจรในทำงพเิศษ 

เรื่อง กำรหำ้มรถยนตบ์รรทุกสว่นบุคคล 

ทีม่นี ้ำหนกัรถรวมน ้ำหนกับรรทกุเกนิกว่ำทีก่ ำหนด เดนิในทำงพเิศษ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   
 

เพื่อควำมสะดวกและปลอดภยัในกำรจรำจรในทำงพเิศษ อำศยัอ ำนำจตำมควำม
ในมำตรำ ๑๓๙ (๑) แห่งพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบมำตรำ ๔๒ 
และมำตรำ ๔๓ แห่งพระรำชบญัญตักิำรทำงพเิศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ อนัเป็น
กฎหมำยที่มีบทบัญญัติบำงประกำรเกี่ยวกับกำรจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคล  
ซึง่มำตรำ ๒๙ และมำตรำ ๓๔ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระท ำได้
โดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำย รองผูว้่ำกำรฝ่ำยปฏบิตักิำร กำรทำงพเิศษ
แห่งประเทศไทย ในฐำนะเจ้ำพนักงำนจรำจรในทำงพเิศษ ตำมประกำศกระทรวงคมนำคม 
เรื่อง แต่งตัง้พนักงำนเพื่อปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจรำจรในทำงพิเศษ ลงวนัที่ ๒๔ 
กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๕๓ จงึออกขอ้บงัคบั ไวด้งัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่ำ “ข้อบังคับเจ้ำพนักงำนจรำจรในทำงพิเศษ เรื่อง  
กำรห้ำมรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ที่มนี ้ำหนักรถรวมน ้ำหนักบรรทุกเกนิกว่ำที่ก ำหนด 
เดนิในทำงพเิศษ พ.ศ. ๒๕๕๖” 

 

ขอ้ ๒๑๕  ขอ้บงัคบันี้ให้ใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ
เป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๓  หำ้มรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ทีม่นี ้ำหนักรถไม่เกนิ ๑,๖๐๐ กโิลกรมั 
ทีม่นี ้ำหนกัรถรวมน ้ำหนกับรรทุกเกนิ ๔,๐๐๐ กโิลกรมั เดนิในทำงพเิศษ 

 

ข้อ ๔  ข้อบงัคบันี้ม ิให้ใช้บ ังคบัแก่รถของกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย 
รถเจ้ำพนกังำนต ำรวจในขณะปฏบิตัหิน้ำที ่และรถทีไ่ดร้บัอนุญำตจำกเจำ้พนกังำนจรำจร
ในทำงพเิศษ 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๑๕ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

สนิธพ  สริสิงิห 

รองผูว้่ำกำรฝ่ำยปฏบิตักิำร กำรทำงพเิศษแหง่ประเทศไทย 

ในฐำนะเจำ้พนกังำนจรำจรในทำงพเิศษ 

                                                                                 
๑๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๐/ตอนพเิศษ ๑๖๖ ง/หน้ำ ๖๑/๒๖ พฤศจกิำยน ๒๕๕๖ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๑๘ 

ประกำศของคณะปฏวิตั ิ

ฉบบัที ่๔๔๑ 

   
 

โดยทีป่รำกฏว่ำไดม้บีุคคลทีเ่หน็ประโยชน์ตนโดยเฉพำะไดเ้ขำ้ไปปลกูปักทีอ่ยู่อำศยั
หรือที่ตัง้ท ำกำรค้ำในที่ซึ่งเป็นทำงสญัจรของประชำชนหรอืที่ประชำชนใช้ประโยชน์
ร่วมกันอันเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน เป็นเหตุให้เกิดควำมเดือนร้อนร ำคำญ  
ขดัขวำงกำรจรำจรของประชำชน หรอืท ำใหเ้กดิควำมสกปรกรกรุงรงั เป็นบ่อเกดิแห่งเชือ้โรค 
เป็นอุปสรรคขดัขวำงควำมเจริญของบ้ำนเมือง พฤติกำรณ์ดังกล่ำวนี้ได้ เกิดขึ้นและ 
ยงัเป็นอยู่ในสถำนที่หลำยแห่ง พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ไม่อำจจดัให้เป็นที่เรียบร้อยไปได ้
เพรำะปรำศจำกอ ำนำจที่จะด ำเนินกำรโดยเฉียบขำดตำมควร คณะปฏิวัติเห็น ว่ำ  
เพื่อประโยชน์ของประชำชนโดยส่วนรวม และควำมเจรญิของบำ้นเมอืง สมควรใหอ้ ำนำจแก่
พนกังำนเจำ้หน้ำทีเ่พื่อด ำเนินกำรขจดัควำมไม่เรยีบรอ้ยนัน้ใหห้มดสิน้ไป 

 

หวัหน้ำคณะปฏวิตัจิงึมคี ำสัง่ ดงัต่อไปนี้ 
 

ขอ้ ๑๒  ในกรณีทีป่รำกฏว่ำไดม้กีำรปลูกสรำ้งอำคำรหรอืปลูกปักสิง่ใด ๆ ลงใน
ทีด่นิในแม่น ้ำล ำคลอง อนัเป็นทำงสญัจรของประชำชนหรอืเป็นทีป่ระชำชนใชป้ระโยชน์
ร่วมกนัหรอืรุกล ้ำเขำ้ไปในที่ดงักล่ำว ให้พนักงำนเจำ้หน้ำทีซ่ึ่งมอี ำนำจหน้ำที่ดูแลรกัษำ
สำธำรณสมบตัิของแผ่นดิน รำยงำนต่อผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัแห่งจงัหวดัซึ่งสถำนที่นัน้
ตัง้อยู่ และใหผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัไปตรวจสถำนทีน่ัน้ ๆ ถ้ำผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัตรวจแลว้
เหน็ว่ำสถำนที่ซึ่งปลูกสรำ้งอำคำรหรอืปลูกปักสิง่ใด ๆ ลง เป็นที่ดนิหรอืแม่น ้ำล ำคลอง 
อนัเป็นทำงสญัจรของประชำชนหรอืเป็นทีป่ระชำชนใช้ประโยชน์ร่วมกนัโดยแน่ชดัปรำศจำก
สงสยั กใ็หผู้ว้่ำรำชกำรจงัหวดัมอี ำนำจออกค ำสัง่เป็นหนังสอืแจ้งใหบุ้คคลผูเ้ป็นเจำ้ของ
หรอืผู้ครอบครองอำคำรหรอืสิง่ปลูกปักนัน้ ใหร้ื้อถอนไปให้พ้นที่อนัเป็นสำธำรณสมบตัิ
ของแผ่นดนิ หรอืในกรณีที่ไม่ปรำกฏตวัผู้เป็นเจ้ำของหรอืผู้ครอบครอง กใ็ห้ปิดค ำสัง่นัน้ไว ้

                                                                                 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๗๖/ตอนที ่๖/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑/๑๑ มกรำคม ๒๕๐๒ 
๒ ที่ดินที่อุทิศให้เป็นที่สำธำรณประโยชน์เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน แม้ว่ำรฐัจะยังไม่เข้ำ 

ใช้ประโยชน์ ที่ดนิแปลงดงักล่ำวย่อมเป็นที่สำธำรณประโยชน์แล้ว เมื่อมกีำรบุกรุกก่อสร้ำงอำคำรในที่ดิน
ดงักล่ำว ผูว้่ำรำชกำรจงัหวดัสำมำรถออกค ำสัง่ใหร้ื้อถอนโดยอำศยัอ ำนำจตำมประกำศของคณะปฏวิตัิ
ฉบบัที ่๔๔ ที่มเีจตนำรมณ์บงัคบัมใิห้ผู้ใดก่อสรำ้งอำคำรหรอืสิง่ใดลงในที่ดนิที่ประชำชนใช้ประโยชน์
ร่วมกนั โดยไม่จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรตำมพระรำชบญัญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่อย่ำงใด 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๔๓๖/๒๕๔๔) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๑๙ 

ณ อำคำรหรือสิง่ปลูกสร้ำงนัน้ และเมื่อครบก ำหนดเวลำสบิห้ำวนันับแต่วนัที่ได้ออก  
ค ำสัง่นัน้แล้ว ยังไม่มีกำรรื้อถอนอำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงนัน้ออกไป ก็ให้พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ผู้มีหน้ำที่ดูแลรกัษำสำธำรณสมบัติของแผ่นดินจัดกำรรื้อถอนอำคำรหรือ 
สิง่ปลูกสร้ำงนัน้ได้  ในกำรนี้ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจขำยโดยวิธีที่เห็นสมควร 
ซึ่งทรพัย์สนิที่รื้อถอนหรอือยู่ในอำคำรหรอืสิง่ปลูกสรำ้งนัน้ และให้น ำควำมในประมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์มำตรำ ๑๓๒๗ มำใชบ้งัคบัแก่เงนิทีข่ำยทรพัยส์นินัน้ไดโ้ดย
อนุโลม 

 

ข้อ ๒  ในกรณีที่ปรำกฏว่ำได้มีกำรติดตัง้หรือวำงหรือทอดทิ้งสิง่ใด ๆ ไว้ใน 
ทำงสญัจรของประชำชนหรอืในทีซ่ึง่ประชำชนใชป้ระโยชน์ร่วมกนั และปรำกฏว่ำไดม้เีจำ้ของ
หรอืผู้ครอบครองสิง่นัน้ ๆ กใ็ห้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งมหีน้ำที่ดูแลรกัษำสำธำรณสมบตัิ
ของแผ่นดนิแจง้ใหเ้จำ้ของหรอืผูค้รอบครองขนหรอืยำ้ยสิง่นัน้ ๆ ไปใหพ้น้ทำงสำธำรณะ
หรือที่ซึ่งประชำชนใช้ประโยชน์ร่วมกันนัน้เสีย ถ้ำไม่มีกำรขนย้ำยไปภำยในเวลำ 
อนัสมควรก็ดี หรือไม่ปรำกฏตัวเจ้ำของหรือผู้ครอบครองสิง่นัน้ ๆ ก็ดี ก็ให้พนักงำน
เจำ้หน้ำทีม่อี ำนำจจดักำรขนยำ้ยและขำยสิง่นัน้ ๆ เสยีได ้โดยวธิทีีเ่หน็สมควร และใหน้ ำ
ควำมในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๑๓๒๗ มำใช้บงัคบัแก่เงินที่ขำย
ทรพัยส์นินัน้ไดโ้ดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๓  ประกำศนี้ไม่ลบล้ำงอ ำนำจของเจ้ำหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรจับกุมและ
สอบสวนควำมผิดอำญำ ซึ่งได้เกิดขึน้ในกำรก่อสร้ำงปลูกปัก ติดตัง้ วำง หรอืทอดทิ้ง 
สิง่ใด ๆ ลงในทีด่งักล่ำวในขอ้ ๑ และขอ้ ๒ 

 

ขอ้ ๔  ประกำศนี้ให้ใช้บงัคบัในเขตจงัหวดัพระนครและจงัหวดัธนบุรี และส ำหรบั
จงัหวดัอื่นใหใ้ชบ้งัคบัเฉพำะในเขตเทศบำล  

 

ทัง้นี้ ตัง้แต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 
 

ประกำศ ณ วนัที ่๑๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๐๒ 

จอมพล สฤษดิ ์ ธนะรชัต ์

หวัหน้ำคณะปฏวิตั ิ

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๒๐ 

พระรำชบญัญตั ิ

รถยนต ์

พ.ศ. ๒๕๒๒ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๘ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เป็นปีที ่๓๔ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมรำชโองกำร
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรปรบัปรุงกฎหมำยว่ำดว้ยรถยนต ์

 

จงึทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบญัญัติขึน้ไว้โดยค ำแนะน ำและ
ยนิยอมของสภำนิตบิญัญตัแิห่งชำต ิท ำหน้ำทีร่ฐัสภำ ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญตันิี้เรยีกว่ำ “พระรำชบญัญตัริถยนต ์พ.ศ. ๒๕๒๒” 
 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๑๗ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระรำชบญัญตัริถยนตร ์พุทธศกัรำช ๒๔๗๓ 

(๒) พระรำชบญัญตัริถยนตรแ์กไ้ขเพิม่เตมิ พุทธศกัรำช ๒๔๗๔ 

(๓) พระรำชบญัญตัริถยนตรแ์กไ้ขเพิม่เตมิ พุทธศกัรำช ๒๔๗๕ 

(๔) พระรำชบญัญตัริถยนตรแ์กไ้ขเพิม่เตมิ พุทธศกัรำช ๒๔๗๗ 

(๕) พระรำชบญัญตัริถยนตรแ์กไ้ขเพิม่เตมิ พุทธศกัรำช ๒๔๗๗ (ฉบบัที ่๒) 
(๖) พระรำชบญัญตัริถยนตรแ์กไ้ขเพิม่เตมิ พุทธศกัรำช ๒๔๗๘ 

(๗) พระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๗) พุทธศกัรำช ๒๔๗๙ 

(๘) พระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๘) พุทธศกัรำช ๒๔๘๑ 

(๙) พระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๙) พุทธศกัรำช ๒๔๘๑ 

(๑๐) พระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๑๐) พุทธศกัรำช ๒๔๘๔ 

                                                                                 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๙๖/ตอนที ่๗๗/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๒๒/๑๒ พฤษภำคม ๒๕๒๒ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๒๑ 

(๑๑) พระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๑๑) พุทธศกัรำช ๒๔๘๔ 

(๑๒) พระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๑๒) พุทธศกัรำช ๒๔๙๔ 

(๑๓) พระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๐๒ 

(๑๔) พระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๐๓ 

(๑๕) พระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๑๕) พ.ศ. ๒๕๐๖ 

(๑๖) พระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๑๖) พ.ศ. ๒๕๑๒ 

(๑๗) ประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๒๐ ลงวนัที ่๑๕ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๑๔ 

(๑๘) พระรำชก ำหนดแกไ้ขเพิม่เตมิพระรำชบญัญตัิรถยนตร ์พุทธศกัรำช ๒๔๗๓ 
พ.ศ. ๒๕๑๖ 

(๑๙) พระรำชก ำหนดแกไ้ขเพิม่เตมิพระรำชบญัญตัริถยนตร ์พุทธศกัรำช ๒๔๗๓ 
(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ 

(๒๐) พระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๑๗) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

บรรดำกฎหมำย กฎ ขอ้บงัคบัอื่นในส่วนที่มบีญัญตัไิวแ้ลว้ในพระรำชบญัญตัินี้
หรอืซึง่ขดัหรอืแยง้กบับทแห่งพระรำชบญัญตันิี้ ใหใ้ชพ้ระรำชบญัญตันิี้แทน 

 

มำตรำ ๔  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
“รถ” หมำยควำมว่ำ รถยนต ์รถจกัรยำนยนต ์รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร ์

และรถอื่นตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

“รถยนต”์ หมำยควำมว่ำ รถยนตส์ำธำรณะ รถยนตบ์รกิำร และรถยนตส์ว่นบุคคล 

“รถยนตส์ำธำรณะ” หมำยควำมว่ำ 

(๑) รถยนตร์บัจำ้งระหว่ำงจงัหวดั ซึง่ไดแ้ก่รถยนต์รบัจำ้งบรรทุกคนโดยสำรไม่เกนิ
เจด็คนทีใ่ชร้บัจำ้งระหว่ำงจงัหวดั โดยรบัสง่คนโดยสำรไดเ้ฉพำะทีน่ำยทะเบยีนก ำหนด 

(๒) รถยนต์รบัจ้ำง ซึ่งได้แก่รถยนต์รบัจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรไม่เกินเจ็ดคน 
หรอืรถยนตส์ำธำรณะอื่นนอกจำกรถยนตโ์ดยสำรประจ ำทำง 

“รถยนตบ์รกิำร” หมำยควำมว่ำ รถยนต์บรรทุกคนโดยสำรหรอืใหเ้ช่ำซึง่บรรทุก
คนโดยสำรไม่เกนิเจด็คน ดงัต่อไปนี้ 

(๑) รถยนต์บริกำรธุรกิจ ซึ่งได้แก่รถยนต์ที่ใช้บรรทุกคนโดยสำรระหว่ำง
ท่ำอำกำศยำน ท่ำเรอืเดนิทะเล สถำนีขนส่งหรอืสถำนีรถไฟกบัโรงแรมทีพ่กัอำศยั ทีท่ ำกำร
ของผูโ้ดยสำร หรอืทีท่ ำกำรของผูบ้รกิำรธุรกจินัน้ 

(๒) รถยนต์บรกิำรทัศนำจร ซึ่งได้แก่รถยนต์ที่ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกบักำร
ท่องเทีย่วใชร้บัสง่คนโดยสำรเพื่อกำรท่องเทีย่ว 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๒๒ 

(๓) รถยนต์บริกำรให้เช่ำ ซึ่งได้แก่รถยนต์ที่จดัไว้ให้เช่ำซึ่ งมิใช่เป็นกำรเช่ำ 
เพื่อน ำไปรบัจำ้งบรรทุกคนโดยสำรหรอืสิง่ของ 

“รถยนต์สว่นบุคคล” ๒ หมำยควำมว่ำ รถยนต์นัง่สว่นบุคคล และรถยนตบ์รรทุก
สว่นบุคคล ซึง่มไิดใ้ชป้ระกอบกำรขนสง่ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรขนสง่ทำงบก 

“รถจกัรยำนยนต์” หมำยควำมว่ำ รถทีเ่ดนิดว้ยก ำลงัเครื่องยนต์หรอืก ำลงัไฟฟ้ำ
และมลีอ้ไม่เกนิสองลอ้ ถำ้มพี่วงขำ้งมลีอ้เพิม่อกีไม่เกนิหนึ่งลอ้ และใหห้มำยควำมรวมถงึ
รถจกัรยำนทีต่ดิเครื่องยนตด์ว้ย 

“รถจกัรยำนยนต์ส่วนบุคคล”๓ หมำยควำมว่ำ รถจกัรยำนยนต์ที่มไิด้ใช้รบัจำ้ง
บรรทุกคนโดยสำร 

“รถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะ”๔ หมำยควำมว่ำ รถจกัรยำนยนต์ทีใ่ชร้บัจำ้งบรรทุก
คนโดยสำรแต่ไม่หมำยรวมถงึรถจกัรยำนยนตท์ีม่พี่วงขำ้งและรถจกัรยำนทีต่ดิเครื่องยนต์ 

“รถพ่วง” หมำยควำมว่ำ รถทีเ่คลื่อนทีไ่ปโดยใชร้ถอื่นลำกจงู 

“รถบดถนน” หมำยควำมว่ำ รถที่ใช้ในกำรบดอัดวัสดุบนพื้นให้แน่น และมี
เครื่องยนตข์บัเคลื่อนในตวัเอง หรอืใชร้ถอื่นลำกจงู 

“รถแทรกเตอร์” หมำยควำมว่ำ รถที่มีล้อหรือสำยพำน และมีเครื่องยนต์
ขบัเคลื่อนในตวัเอง เป็นเครื่องจกัรกลขัน้พืน้ฐำนในงำนทีเ่กีย่วกบักำรขุด ตกั ดนั  หรอื
ฉุดลำก เป็นต้น หรอืรถยนต์ส ำหรบัลำกจูงซึ่งมไิด้ใช้ประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคลตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรขนสง่ทำงบก 

“เจำ้ของรถ” หมำยควำมรวมถงึผูม้รีถไวใ้นครอบครองดว้ย 

“ผู้ตรวจกำร”๕ หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรสังกัดกรมกำรขนส่งทำงบก  
ซึง่รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูต้รวจกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

“นำยทะเบยีน”๖ หมำยควำมว่ำ ขำ้รำชกำรซึง่รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม
แต่งตัง้ใหเ้ป็นนำยทะเบยีน 

                                                                                 
๒ มำตรำ ๔ นิยำมค ำว่ำ “รถยนต์ส่วนบุคคล” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนต์ 

(ฉบบัที ่๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓ มำตรำ ๔ นิยำมค ำว่ำ “รถจกัรยำนยนต์ส่วนบุคคล” เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติรถยนต์  

(ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๔ มำตรำ ๔ นิยำมค ำว่ำ “รถจักรยำนยนต์สำธำรณะ” เพิ่มโดยพระรำชบัญญัติรถยนต์  

(ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๕ มำตรำ ๔ นิยำมค ำว่ำ “ผูต้รวจกำร” เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๖ มำตรำ ๔ นิยำมค ำว่ำ “นำยทะเบยีน” แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติรถยนตร์ (ฉบบัที่ ๗) 

พ.ศ. ๒๕๓๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๒๓ 

“อธบิด”ี๗ หมำยควำมว่ำ อธบิดกีรมกำรขนสง่ทำงบก 

“รฐัมนตร”ี หมำยควำมว่ำ รฐัมนตรผีูร้กัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
[ค ำว่ำ “รถยนต์” “รถจกัรยำนยนต์” และ “เครื่องยนต์” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๓ 

แห่งพระรำชบญัญตัริถยนต ์(ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 
 

มำตรำ ๕๘  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
และให้มอี ำนำจแต่งตัง้นำยทะเบยีนและผู้ตรวจกำร กบัออกกฎกระทรวงก ำหนดในเรื่อง 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ลกัษณะ ขนำด หรอืก ำลงัของเครื่องยนตแ์ละของรถทีจ่ะรบัจดทะเบยีนเป็น
รถประเภทต่ำง ๆ เงื่อนไขกำรเปลี่ยนแปลง ลกัษณะ ขนำด หรอืก ำลงัของเครื่องยนต ์
และของรถส ำหรบัรถประเภทดงักล่ำว และกำรแก้ไขเพิม่เติมทะเบยีนรถและใบคู่มอื
จดทะเบยีนรถทีไ่ดเ้ปลีย่นแปลงแลว้ 

(๒) เครื่องอุปกรณ์ส ำหรบัรถและกำรใชเ้ครื่องอุปกรณ์ดงักล่ำว เช่น โคม 
เครื่องมองหลงั แตร เครื่องระงบัเสยีง ท่อไอเสยี เครื่องสญัญำณไฟ เครื่องปัดน ้ำฝนและ
เครื่องอุปกรณ์อื่นทีจ่ ำเป็น 

(๓) เครื่องสือ่สำร และกำรใชเ้ครื่องสือ่สำรระหว่ำงรถกบัศูนยบ์รกิำรหรอืสถำนทีอ่ื่น 

(๔) แผ่นป้ำยทะเบยีนรถ เครื่องหมำยประเภทรถและเครื่องหมำยอื่น รวมทัง้วธิี
แสดงแผ่นป้ำยและเครื่องหมำยดงักล่ำว 

(๕) สแีละเครื่องหมำยส ำหรบัรถยนตส์ำธำรณะ 

(๖) น ้ำหนักบรรทุกอย่ำงมำก และจ ำนวนคนโดยสำรอย่ำงมำก ส ำหรบัรถยนต์
สว่นบุคคลและรถยนตส์ำธำรณะ 

(๗) เงื่อนไขในกำรใชล้อ้ยำงตนั 

(๘) ประเภท ขนำด และน ้ำหนกัของรถทีจ่ะไม่ใหเ้ดนิบนทำงทีม่ใิช่ทำงหลวง 

(๙) เงื่อนไขในกำรใชร้ถทีม่ลีอ้อยำ่งอื่น นอกจำกลอ้ยำงเดนิบนทำงทีม่ใิช่ทำงหลวง 

(๑๐) ประเภทรถทีต่อ้งก ำหนดอำยุกำรใชใ้นเขตทีก่ ำหนด 

(๑๑) ประเภทรถทีห่ำ้มใชเ้ดนิในเขตทีก่ ำหนด 

                                                                                 
๗ มำตรำ ๔ นิยำมค ำว่ำ “อธบิดี” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติรถยนตร์ (ฉบบัที่ ๗) 

พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๘ มำตรำ ๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๒๔ 

(๑๒)๙ กำรงดรบัจดทะเบยีนรถประเภทใดประเภทหนึ่งในเขตทีก่ ำหนด 

(๑๓) จ ำนวนรถยนตร์บัจำ้งระหว่ำงจงัหวดั จงัหวดัต้นทำงและจงัหวดัปลำยทำง
ส ำหรบัรถยนตด์งักล่ำว 

(๑๔)๑๐ อตัรำค่ำจำ้งบรรทุกคนโดยสำรหรอืค่ำบรกิำรอื่น ส ำหรบัรถยนต์สำธำรณะ
และรถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะ 

(๑๕)๑๑ เครื่องแต่งกำย เครื่องหมำย ประวตัิคนขบัรถ บตัรประจ ำตวัคนขบัรถ 
และกำรแสดงบตัรประจ ำตวัคนขบัรถยนต์สำธำรณะ รถยนต์บรกิำรธุรกจิ รถยนต์บรกิำร
ทศันำจร และรถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะ 

(๑๕/๑)๑๒ ขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยควำมปลอดภยัในกำรรบัจำ้งบรรทุกคนโดยสำร 

(๑๖) หลกัสตูรและอุปกรณ์กำรสอนและกำรฝึกหดัขบัรถของโรงเรยีนฝึกหดัขบัรถ 

                                                                                 
๙ กฎกระทรวงตำมมำตรำ ๕ (๑๒) นัน้ ก ำหนดไดเ้พยีงสองกรณี คอื ประเภทของรถ และ

เขตที่จะงดรบัจดทะเบยีน กรณีไม่สำมำรถตคีวำมบทบญัญตัิดงักล่ำวให้หมำยควำมรวมไปถึงอ ำนำจ 
ในกำรก ำหนด “จ ำนวนของรถที่จะรบัจดทะเบยีน” ได ้เพรำะหำกกฎหมำยประสงค์ใหก้ำรงดรบัจดทะเบยีน 
มคีวำมหมำยเช่นเดยีวกบักำรก ำหนดจ ำนวนแลว้ กน่็ำจะใช้ถ้อยค ำในลกัษณะเดยีวกบัมำตรำ ๕ (๑๓) 
จงึต้องตีควำมว่ำพระรำชบญัญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ไม่มคีวำมมุ่งหมำยจะให้มกีำรก ำหนดจ ำนวน
รถยนต์รบัจำ้งบรรทุกคนโดยสำรในจงัหวดัหนึ่ง ๆ คงประสงค์ใหก้ ำหนดจ ำนวนรถยนต์รบัจำ้งระหว่ำง
จงัหวดัเท่ำนัน้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๔๔๕/๒๕๒๘ และ ๔๘๘/๒๕๒๙) 

กำรออกกฎกระทรวงงดรบัจดทะเบียนรถประเภทใดประเภทหนึ่ งในเขตที่ก ำหนดตำม
มำตรำ ๕ (๑๒) จะต้องปรำกฏว่ำไดม้กีำรรบัจดทะเบยีนรถประเภทนัน้จนมจี ำนวนตำมทีร่ำชกำรเหน็ว่ำ
เพยีงพอแลว้ จงึออกกฎกระทรวงงดรบัจดทะเบยีนรถประเภทนัน้ได ้รวมไปถงึกรณีที่รำชกำรไม่ประสงค์
จะรบัจดทะเบยีนรถประเภทนัน้เลย แต่กำรออกกฎกระทรวงโดยก ำหนดวำ่ให้งดรบัจดทะเบยีนเมือ่ไดร้บั
จดทะเบยีนครบตำมจ ำนวนทีก่ ำหนด ไมใ่ช่กำรออกกฎกระทรวงงดรบัจดทะเบยีน แต่เป็นกำรออกกฎกระทรวง
ก ำหนดจ ำนวน จงึไมส่ำมำรถกระท ำได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๔๘๘/๒๕๒๙) 

๑๐ มำตรำ ๕ (๑๔) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
รฐัมนตรสีำมำรถอำศยัอ ำนำจตำมมำตรำ ๕ (๑๔) ออกกฎกระทรวงก ำหนดใหเ้งนิทีเ่รยีกเกบ็

เป็นค่ำจำ้งบรรทุกคนโดยสำรหรอืเป็นค่ำบรกิำรอื่นกไ็ด ้ตำมแต่ทีจ่ะเหมำะสมหรอืสอดคลอ้งกบัลกัษณะ
กำรประกอบกำรของรถยนต์สำธำรณะ ซึ่งเมือ่พจิำรณำจำกวตัถุประสงค์และควำมเป็นมำของกำรออก
กฎกระทรวงตำมมำตรำ ๕ (๑๔) จะเห็นได้ว่ำ “ค่ำจ้ำงบรรทุกคนโดยสำร” อำจหมำยถึงกำรก ำหนด
ค่ำจำ้งบรรทุกคนโดยสำรกรณีปกตใินอตัรำหนึ่ง และก ำหนดค่ำจำ้งบรรทุกคนโดยสำรที่มกีำรอ ำนวย
ควำมสะดวกเป็นพเิศษ (เช่น กำรจำ้งผ่ำนศูนยบ์รกิำรสื่อสำรหรอืกำรจำ้งจำกสนำมบนิ) ในอกีอตัรำหนึ่ง
กไ็ด ้ส่วน “ค่ำบรกิำรอื่น” หมำยควำมถงึค่ำตอบแทนกำรใหบ้รกิำรอย่ำงอื่นเป็นพเิศษนอกเหนือจำกกำร
รบัจำ้งบรรทุกคนโดยสำร (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๗๗๐/๒๕๕๓) 

๑๑ มำตรำ ๕ (๑๕) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๑๒ มำตรำ ๕ (๑๕/๑) เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๒๕ 

(๑๗) ค่ำธรรมเนียมไม่เกนิอตัรำทำ้ยพระรำชบญัญตันิี้ 
(๑๘)๑๓ กจิกำรอื่นเพื่อปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้๑๔ 

ในสว่นทีเ่กีย่วกบักำรจดัสรรเงนิตำมมำตรำ ๔๑ ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
รกัษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ และให้มีอ ำนำจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบตัิกำรตำม
พระรำชบญัญตันิี้ดว้ย 

กฎกระทรวงนัน้เมื่อไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

[ค ำว่ำ “รถยนต”์ และ “เครื่องยนต”์ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบญัญตัิ
รถยนต ์(ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 

หมวด ๑ 

กำรจดทะเบยีน เครื่องหมำย และกำรใชร้ถ 

   
 

มำตรำ ๖๑๕  หำ้มมใิหผู้ใ้ดใชร้ถ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) รถทีย่งัมไิดจ้ดทะเบยีน 

(๒) รถทีถู่กเพกิถอนกำรจดทะเบยีน 

(๓) รถทีย่งัมไิดเ้สยีภำษปีระจ ำปี 

(๔) รถทีแ่จง้กำรไม่ใชร้ถ 

(๕) รถทีท่ะเบยีนระงบั 

 

มำตรำ ๖/๑๑๖  บทบญัญตัมิำตรำ ๖ (๑) มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่รถ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) รถที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศที่ผู้น ำเข้ำไม่มีภูมิล ำเนำหรือถิ่นที่อยู่ใน

รำชอำณำจกัร ซึ่งมีควำมประสงค์น ำมำใช้ในรำชอำณำจกัรเป็นกำรชัว่ครำว แต่ต้อง
ปฏิบัติตำมอนุสญัญำหรือข้อตกลงที่รฐับำลไทยท ำไว้กับรฐับำลของประ เทศที่รถนัน้ 
จดทะเบยีน 

                                                                                 
๑๓ กำรออกกฎกระทรวงก ำหนด “กจิกำรอื่นเพื่อปฏิบตัิตำมพระรำชบญัญัตินี้” จะต้องอยู่ 

ในขอบเขตที่พระรำชบญัญตัินี้ให้อ ำนำจหรอืมคีวำมมุ่งหมำยจะให้กระท ำกำรอย่ำงใดเสยีก่อน แลว้จงึ
ออกกฎกระทรวงเพื่อก ำหนดรำยละเอยีดในกำรปฏบิตักิำรนัน้  ดงันัน้ รฐัมนตรจีงึไม่สำมำรถอำศยัอ ำนำจ
ตำมมำตรำ ๕ (๑๘) ออกกฎกระทรวงก ำหนดจ ำนวนรถยนต์รบัจำ้งในจงัหวดัหนึ่ง ๆ ได ้เพรำะขดัต่อ
เจตนำรมณ์ของมำตรำ ๕ (๑๒) และมำตรำ ๕ (๑๓) และไม่มบีทบญัญตัิอื่นใดใหอ้ ำนำจดงักล่ำวเอำไว ้
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๔๔๕/๒๕๒๘) 

๑๔ มำตรำ ๕ วรรคหนึ่ง แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๕ มำตรำ ๖ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๖ มำตรำ ๖/๑ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๒๖ 

(๒) รถที่มผีู้น ำเขำ้มำในรำชอำณำจกัรเพื่อใช้ในกจิกำรใดโดยเฉพำะเป็นกำร
ชัว่ครำว 

(๓) รถทีใ่ชเ้พื่อกำรทดสอบ 

(๔) รถทีใ่ชใ้นกรณีอื่นตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

กำรใช้รถตำม (๑) อธิบดีจะประกำศก ำหนดหลักเกณฑ์กำรปฏิบัติและ
เครื่องหมำยแสดงกำรใชร้ถไวด้ว้ยกไ็ด ้แต่ต้องไม่ขดัต่ออนุสญัญำหรอืขอ้ตกลงทีร่ฐับำล
ไทยท ำไวก้บัรฐับำลของประเทศทีร่ถนัน้จดทะเบยีน 

กำรใช้รถตำม (๒) (๓) และ (๔) ต้องได้รับอนุญำตจำกนำยทะเบียนและ 
เสียค่ำธรรมเนียม  ทัง้นี้  กำรขออนุญำต กำรอนุญำต ระยะเวลำในกำรใช้รถ และ
เครื่องหมำยแสดงกำรใชร้ถดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงื่อนไขทีอ่ธบิดี
ประกำศก ำหนด 

 

มำตรำ ๗  รถทีจ่ะขอจดทะเบยีนไดต้อ้ง 

(๑) เป็นรถที่มสี่วนควบและมเีครื่องอุปกรณ์ส ำหรบัรถครบถ้วนถูกต้องตำมที่
ก ำหนดในกฎกระทรวง และ 

(๒)๑๗ ผ่ำนกำรตรวจสภำพรถจำกนำยทะเบียน หรือจำกสถำนตรวจสภำพ 
ทีไ่ดร้บัอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรขนสง่ทำงบก ในเวลำทีข่อจดทะเบยีนแลว้ 

ในกรณีทีข่อจดทะเบยีนเป็นรถยนตส์ำธำรณะ รถยนตบ์รกิำรธุรกจิ หรอืรถยนต์
บรกิำรทศันำจร รถนัน้ต้องมลีกัษณะ ขนำด หรอืก ำลงัของเครื่องยนต์และของรถตำมที่
ก ำหนดในกฎกระทรวง และผู้ขอจดทะเบียนต้องแจ้งสถำนที่เก็บ รถยนต์สำธำรณะ  
หรอืรถยนตบ์รกิำรซึง่มลีกัษณะตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงดว้ย 

[ค ำว่ำ “รถยนต”์ และ “เครื่องยนต”์ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบญัญตัิ
รถยนต ์(ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 

มำตรำ ๘  รถดงัต่อไปนี้ใหไ้ดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งจดทะเบยีน 

(๑) รถส ำหรบัเฉพำะพระองคพ์ระบำทสมเดจ็พระเจำ้อยู่หวั 

(๒)๑๘ รถของกรมต ำรวจที่จดทะเบยีนและมเีครื่องหมำยตำมระเบยีบที่อธบิดี
กรมต ำรวจก ำหนด 

(๓) รถของส ำนักพระรำชวังที่จดทะเบียนและมีเครื่องหมำยตำมระเบียบที่
เลขำธกิำรพระรำชวงัก ำหนด 

                                                                                 
๑๗ มำตรำ ๗ วรรคหนึ่ง (๒) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๑๘ มำตรำ ๘ (๒) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๒๗ 

(๔) รถทีเ่จำ้ของแจง้กำรไม่ใชร้ถตำมมำตรำ ๓๔ 

(๕) รถที่ผู้ผลิตหรือประกอบเพื่อจ ำหน่ำยหรือที่ผู้น ำเข้ำเพื่อจ ำหน่ำย ผลิต 
ประกอบหรอืน ำเขำ้ และยงัมไิดจ้ ำหน่ำยใหแ้ก่ผูอ้ื่น 

 

มำตรำ ๙๑๙  รถดังต่อไปนี้ให้ได้รบัยกเว้นไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนียม เว้นแต่
ค่ำธรรมเนียมแผ่นป้ำยทะเบยีนรถ 

(๑) รถดบัเพลงิ 

(๒) รถพยำบำลทีม่ใิช่เป็นรถส ำหรบัรบัจำ้ง 

(๓)๒๐ รถของส่วนรำชกำร องคก์รตำมรฐัธรรมนูญ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
มหำวทิยำลยัและสถำบนัอุดมศึกษำของรฐั องค์กำรมหำชน และหน่วยงำนอื่นของรฐั
ตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง  ทัง้นี้ เฉพำะรถทีม่ไิดใ้ชใ้นทำงกำรคำ้หรอืหำก ำไร 

(๔) รถบดถนนของรฐัวสิำหกจิ 

(๕) รถแทรกเตอรข์องรฐัวสิำหกจิ 

(๖) รถของสภำกำชำดไทย 

(๗) รถของบุคคลในคณะผู้แทนทำงกำรทูต คณะผู้แทนทำงกงสุล องค์กำร
ระหว่ำงประเทศ หรอืทบวงกำรช ำนญัพเิศษแห่งสหประชำชำตซิึง่ประจ ำอยู่ในประเทศไทย 

(๘) รถใชง้ำนเกษตรกรรมตำมลกัษณะและเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๑๐๒๑  ผู้ใดประสงค์จะขอจดทะเบียนรถ ให้ยื่นค ำขอต่อนำยทะเบียน
แห่งทอ้งทีท่ีต่นมภีูมลิ ำเนำ เวน้แต่เจำ้ของรถมคีวำมประสงคจ์ะน ำรถไปใชใ้นทอ้งถิ่นอื่น 
ใหย้ื่นค ำขอต่อนำยทะเบยีนทอ้งถิน่นัน้ได ้

ในกรณีทีผู่้ขอเป็นคนต่ำงดำ้วและไม่มภีูมลิ ำเนำในรำชอำณำจกัร ใหย้ื่นค ำขอ
ต่อนำยทะเบยีนแห่งทอ้งทีท่ีต่นมถีิน่ทีอ่ยู่ 

กำรขอจดทะเบยีนและกำรออกใบคู่มอืจดทะเบยีนรถให้เป็นไปตำมระเบยีบที่
อธบิดกี ำหนด 

 

มำตรำ ๑๐/๑๒๒  ใหอ้ธบิดนี ำหมำยเลขทะเบยีนซึง่เป็นทีต่อ้งกำรหรอืเป็นทีน่ิยม
ตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงออกเปิดประมูลเป็นกำรทัว่ไป และใหถ้อืว่ำรำคำสงูสุดทีม่ี
ผูเ้สนอเป็นอตัรำค่ำธรรมเนียมพเิศษส ำหรบักำรใชห้มำยเลขทะเบยีนนัน้ 

                                                                                 
๑๙ มำตรำ ๙ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
๒๐ มำตรำ ๙ (๓) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒๑ มำตรำ ๑๐ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๒๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๒๘ 

กำรเปิดประมูลและกำรจดทะเบยีนรถตำมหมำยเลขทะเบยีนดงักล่ำว ใหเ้ป็นไป
ตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร ระยะเวลำ และเงื่อนไขทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

เงนิค่ำธรรมเนียมพเิศษทีไ่ดจ้ำกกำรประมูลตำมมำตรำนี้ ใหน้ ำเขำ้กองทุนตำม
มำตรำ ๑๐/๒ 

 

มำตรำ ๑๐/๒๒๓  ให้จัดตัง้กองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกรมกำรขนส่งทำงบก 
เรยีกว่ำ “กองทุนเพื่อควำมปลอดภยัในกำรใชร้ถใชถ้นน” โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นทุน
สนับสนุน และส่งเสริมด้ำนควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนน และให้ควำมช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัอนัเกดิจำกกำรใชร้ถใชถ้นน ประกอบดว้ย 

(๑) เงนิค่ำธรรมเนียมพเิศษทีไ่ดจ้ำกกำรประมลูตำมมำตรำ ๑๐/๑ 

(๒) เงนิหรอืทรพัยส์นิทีม่ผีูม้อบใหเ้พื่อสมทบกองทุน 

(๓) ดอกผลและรำยไดจ้ำกกองทุน 

(๔) เงนิและทรพัยส์นิอื่นทีต่กเป็นของกองทุน 

ใหม้คีณะกรรมกำรกองทุนเพื่อควำมปลอดภยัในกำรใชร้ถใชถ้นน ประกอบดว้ย 
ปลดักระทรวงคมนำคมเป็นประธำนกรรมกำร ผูแ้ทนกระทรวงมหำดไทย ผูแ้ทนกระทรวง
สำธำรณสุข ผู้แทนส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ผู้แทนกรมบญัชีกลำง ผู้แทนส ำนักงำน
นโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจร และผูท้รงคุณวุฒทิีค่ณะรฐัมนตรแีต่งตัง้จ ำนวน
สองคนเป็นกรรมกำร และอธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบกเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร  
เพื่อท ำหน้ำทีบ่รหิำรกองทุนใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกองทุน 

กำรด ำรงต ำแหน่งและกำรปฏบิตัหิน้ำทีก่รรมกำร กำรบรหิำรกองทุนและกำรใชจ้่ำย
เงนิกองทุน ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

ให้คณะกรรมกำรกองทุนเพื่อควำมปลอดภยัในกำรใชร้ถใชถ้นนเสนองบแสดง
ฐำนะทำงกำรเงนิภำยในหนึ่งร้อยยี่สบิวนันับแต่วนัสิน้ปีบญัชต่ีอส ำนักงำนกำรตรวจเงนิ
แผ่นดิน เพื่อให้ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชี และประเมินผลกำร 
ใชจ้่ำยเงนิและทรพัยส์นิของกองทุน โดยใหแ้สดงควำมคดิเหน็เป็นขอ้วเิครำะหว์่ำกำรใชจ้่ำย
ดงักล่ำวเป็นไปตำมวตัถุประสงค์และได้ผลตำมเป้ำหมำยเพยีงใด และเมื่อส ำนักงำน
กำรตรวจเงนิแผ่นดินได้ตรวจสอบรบัรองงบกำรเงนิแล้ว ให้ท ำบนัทึกรำยงำนผลเสนอ
คณะรฐัมนตรแีละรฐัสภำ และประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

                                                                                 
๒๒ มำตรำ ๑๐/๑ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๓ มำตรำ ๑๐/๒ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๒๙ 

มำตรำ ๑๐/๓๒๔  ให้นำยทะเบียนมีอ ำนำจอนุญำตให้เจ้ำของรถน ำหมำยเลข
ทะเบยีนทีอ่อกใหส้ ำหรบัรถคนัหนึ่งมำใชก้บัรถอกีคนัหนึ่ง หรอืน ำหมำยเลขทะเบยีนทีย่งั
ไม่เคยออกใหส้ ำหรบัรถคนัใดมำใชก้บัรถทีจ่ดทะเบยีนแลว้ได ้ ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีำรทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๑  รถที่จดทะเบียนแล้ว ต้องมีและแสดงแผ่นป้ำยและเครื่องหมำย
ครบถว้นถูกตอ้งตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๑๒  รถใดทีจ่ดทะเบยีนแลว้ หำกปรำกฏในภำยหลงัว่ำรถนัน้มสีว่นควบ
หรอืเครื่องอุปกรณ์ส ำหรบัรถไม่ครบถ้วนถูกต้องตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง หรอืเพิม่
สิง่ใดสิง่หนึ่งเขำ้ไปซึง่อำจก่อใหเ้กดิอนัตรำยแก่ร่ำงกำยหรอืจติใจของผูอ้ื่น หำ้มมใิหผู้้ ใด
ใชร้ถนัน้จนกว่ำจะจดัใหม้คีรบถว้นถูกตอ้งหรอืเอำออกแลว้ 

ในกรณีที่นำยทะเบยีนเหน็ว่ำเจ้ำของรถไม่อำจจดัใหม้คีรบถ้วนถูกต้องหรอืเอำ
ออกได ้ใหน้ำยทะเบยีนสัง่เพกิถอนกำรจดทะเบยีนรถนัน้ 

เจำ้ของรถมสีทิธอิุทธรณ์เป็นหนงัสอืต่ออธบิดไีดภ้ำยในสบิหำ้วนันบัแต่วนัทรำบ
ค ำสัง่ของนำยทะเบยีน 

ค ำวนิิจฉยัของอธบิดใีหเ้ป็นทีส่ดุ 

 

มำตรำ ๑๓  รถใดที่จดทะเบยีนแล้ว หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงสขีองรถให้ผิดไป
จำกทีจ่ดทะเบยีนไว ้เจำ้ของรถตอ้งแจง้นำยทะเบยีนภำยในเจด็วนันบัแต่วนัเปลีย่นแปลง 

กำรแจง้ตำมวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบทีอ่ธบิดกี ำหนด 

 

มำตรำ ๑๔  รถใดทีจ่ดทะเบยีนแลว้ หำ้มมใิหผู้ใ้ดเปลีย่นแปลงตวัรถหรอืสว่นใด
สว่นหนึ่งของรถใหผ้ดิไปจำกรำยกำรทีจ่ดทะเบยีนไวแ้ละใชร้ถนัน้ เวน้แต่เจำ้ของรถน ำรถ
ไปใหน้ำยทะเบยีนตรวจสภำพก่อน 

ในกรณีทีน่ำยทะเบยีนเหน็ว่ำรถทีเ่ปลีย่นแปลงตำมวรรคหนึ่งอำจก่อใหเ้กดิอนัตรำย
ในเวลำใช้ ใหส้ัง่เจำ้ของรถแก้ไขและน ำรถไปใหต้รวจสภำพก่อนใช้ กำรตรวจสภำพดงักล่ำว
นำยทะเบยีนจะสัง่ให้เจ้ำของรถน ำรถไปให้ตรวจสภำพ ณ สถำนตรวจสภำพที่ได้รบัอนุญำต
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบกก็ได้ และให้น ำมำตรำ ๑๒ วรรคสอง วรรคสำม 
และวรรคสี ่มำใช้บงัคบัโดยอนุโลม แต่ถ้ำนำยทะเบยีนเหน็ว่ำรถนัน้ปลอดภยัในเวลำใช ้
ใหแ้กไ้ขเพิม่เตมิรำยกำรในทะเบยีน และใบคู่มอืจดทะเบยีนรถนัน้ดว้ย๒๕ 

                                                                                 
๒๔ มำตรำ ๑๐/๓ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๕ มำตรำ ๑๔ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนตร์ (ฉบับที่  ๗ )  

พ.ศ. ๒๕๓๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๓๐ 

มำตรำ ๑๕๒๖  ในกรณีที่นำยทะเบยีนหรอืผู้ตรวจกำรเหน็ว่ำรถใดในขณะที่ใช้ 
มลีกัษณะทีเ่หน็ไดว้่ำน่ำจะไม่ปลอดภยัในกำรใช ้ใหม้อี ำนำจสัง่เป็นหนังสอืใหเ้จำ้ของรถ
น ำรถนัน้ไปให้นำยทะเบยีน หรอืสถำนตรวจสภำพที่ไดร้บัอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
กำรขนสง่ทำงบกตรวจสภำพภำยในเวลำทีก่ ำหนดได ้

 

มำตรำ ๑๕ ทว๒ิ๗  กำรตรวจสภำพรถตำมมำตรำ ๗ (๒) มำตรำ ๑๔ วรรคสอง 
มำตรำ ๑๕ หรอืมำตรำ ๓๖ ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงื่อนไขตำมทีก่ ำหนด
ในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๑๖  ในกำรย้ำยรถไปไว้ต่ำงท้องที่ ให้เจ้ำของรถแจ้งต่อนำยทะเบียน
ภำยในสบิหำ้วนันบัแต่วนัยำ้ย 

กำรแจง้ตำมวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบทีอ่ธบิดกี ำหนด 

 

มำตรำ ๑๗๒๘  ในกำรโอนรถทีจ่ดทะเบยีนแลว้ ผูโ้อนและผูร้บัโอนต้องแจง้ต่อ
นำยทะเบยีนภำยในสบิหำ้วนันบัแต่วนัโอน 

ในกรณีทีผู่ร้บัโอนจะน ำรถตำมวรรคหนึ่งออกนอกรำชอำณำจกัรภำยในสบิหำ้วนั
นบัแต่วนัโอน ตอ้งไดร้บัอนุญำตเป็นหนงัสอืจำกนำยทะเบยีนตำมวรรคหนึ่งดว้ย 

กำรแจ้งตำมวรรคหนึ่ง และกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตตำมวรรคสอง  
ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบทีอ่ธบิดกี ำหนด 

 

มำตรำ ๑๗/๑๒๙  รถยนต์ทีจ่ดทะเบยีนแลว้ รถพ่วง รถบดถนน และรถแทรคเตอร์
ทีจ่ดทะเบยีนแลว้ ใหเ้ป็นทรพัยส์นิประเภททีจ่ ำนองเป็นประกนัหนี้ไดต้ำมกฎหมำย 

ให้สันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำผู้มีชื่อเป็นเจ้ำของในทะเบียนรถยนต์เป็นเจ้ำของ
กรรมสทิธิ ์

                                                                                 
๒๖ มำตรำ ๑๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๗ มำตรำ ๑๕ ทว ิเพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๒๘ รถที่ผู้เช่ำซื้อช ำระค่ำเช่ำซื้อครบถ้วนแลว้หรอืรถที่ผู้ให้เช่ำซื้อยดึคนืแล้วน ำไปจ ำหน่ำย

ให้แก่ผู้ซื้อรำยใหม่ ตรำบใดที่ยงัไม่ได้จดแจ้งกำรโอนรถต่อนำยทะเบยีนตำมมำตรำ ๑๗ ผู้ให้เช่ำซื้อ 
ยงัเป็นเจำ้ของรถตำมชื่อทีป่รำกฏทำงทะเบยีนหรอืใบคู่มอืจดทะเบยีน จงึมหีน้ำทีต่้องช ำระภำษีทีค่ำ้งช ำระ
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยรถยนต์หรอืกฎหมำยว่ำดว้ยกำรขนส่งทำงบก (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : 
เรือ่งเสรจ็ที ่๔๗๙/๒๕๔๗) 

๒๙ มำตรำ ๑๗/๑ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๓๑ 

กำรจ ำนองต้องท ำเป็นหนังสอืตำมแบบที่นำยทะเบยีนก ำหนด และต้องแจ้ง
จดทะเบยีนจ ำนองต่อนำยทะเบยีน พรอ้มกบักำรเสยีค่ำธรรมเนียมในกำรจดจ ำนองตำม
เงื่อนไข วธิกีำร และอตัรำค่ำธรรมเนียมทีป่ระกำศในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๑๘  ในกำรน ำรถออกนอกรำชอำณำจกัรไม่ว่ำดว้ยเหตุใด ๆ ต้องไดร้บั
อนุญำตจำกนำยทะเบยีน เวน้แต่ในกรณี ดงัต่อไปนี้ 

(๑) กำรน ำรถออกนอกรำชอำณำจกัรโดยไดร้บัอนุญำตตำมมำตรำ ๑๗ วรรคสอง 

(๒) กำรรบัจำ้งบรรทุกคนโดยสำรออกนอกรำชอำณำจกัร แลว้น ำรถกลบัเขำ้มำ
ตำมปกตกิจิ 

(๓) กรณีอื่นตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

กำรขออนุญำตและกำรอนุญำต ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบทีอ่ธบิดกี ำหนด 

 

มำตรำ ๑๙  ในกำรอนุญำตตำมมำตรำ ๑๗ หรอืมำตรำ ๑๘ รฐัมนตรมีอี ำนำจ
ก ำหนดเงื่อนไขใด ๆ ในกำรให้นำยทะเบยีนอนุญำตและจะให้นำยทะเบยีนยกเวน้หรอื
ผ่อนผนักำรปฏบิตัหิรอืไม่ตอ้งปฏบิตัติำมเงื่อนไขนัน้ ๆ กไ็ด ้ตำมทีเ่หน็สมควร 

 

มำตรำ ๒๐  ผูใ้ดสัง่หรอืน ำรถหรอืเครื่องยนต์ส ำหรบัรถเขำ้มำในรำชอำณำจกัร
เพื่อจ ำหน่ำย หรือผลติหรอืประกอบรถหรอืเครื่องยนต์ส ำหรบัรถขึน้ใหม่เพื่อจ ำหน่ำย  
ผู้นัน้ต้องส่งบญัชปีระจ ำเดอืนในกำรรบัและจ ำหน่ำยรถหรอืเครื่องยนต์ส ำหรบัรถให้แก่
นำยทะเบยีนภำยในวนัทีส่บิหำ้ของเดอืนถดัไป 

บญัชตีำมวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบทีอ่ธบิดกี ำหนด 

[ค ำว่ำ “เครื่องยนต์” แก้ไขเพิม่เติมโดยมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบญัญัติรถยนต ์
(ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 

มำตรำ ๒๑๓๐  ห้ำมมใิห้ผู้ใดใช้รถไม่ตรงตำมประเภทที่จดทะเบียนไว้ เว้นแต่ 
ในกรณี ดงัต่อไปนี้ 
                                                                                 

๓๐ ข้อ ๓ วรรคสำม แห่ งกฎกระทรวง ฉบับที่  ๙ (พ .ศ. ๒๕๓๕) ออกตำมควำมใน
พระรำชบญัญตัริถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ก ำหนดใหร้ถแทก็ซี่ทีจ่ดทะเบยีนในเขตกรุงเทพฯ สำมำรถเดนิรถ
ไดท้ัง้ในเขตกรุงเทพมหำนครและจงัหวดัอื่น กำรน ำรถแทก็ซีท่ีจ่ดทะเบยีนในเขตกรุงเทพฯ ไปตัง้จุดจอด
รบัส่งคนโดยสำรระหว่ำงจงัหวดัจงึสำมำรถกระท ำได ้ แต่ทัง้นี้ กำรเดนิรถแท็กซี่จะต้องมลีกัษณะเป็น
กำรเดินรถทัว่ไป อนัได้แก่ กำรหยุดรบั - ส่งคนโดยสำรที่ได้รบักำรว่ำจ้ำง ไม่ใช่เป็นกำรเดนิรถในลกัษณะ
ประจ ำทำง หรอืเป็นกำรซ ้ำซ้อนกบัลกัษณะกำรเดนิรถประเภทอื่น เพรำะจะเป็นกำรขดัต่อเจตนำรมณ์
ของกฎหมำยทีห่ำ้มกำรใชร้ถไมต่รงตำมประเภททีจ่ดทะเบยีนตำมมำตรำ ๒๑ (ควำมเหน็คณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๘๓๙/๒๕๕๒) 

 (มต่ีอหน้ำถดัไป) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๓๒ 

(๑)๓๑ กำรใชร้ถยนต์บรกิำรธุรกจิ รถยนต์บรกิำรทศันำจร หรอืรถจกัรยำนยนต์
สำธำรณะในกจิกำรสว่นตวั 

(๒) กำรใช้รถยนต์สำธำรณะในกจิกำรส่วนตวั โดยมขีอ้ควำมแสดงไว้ที่รถนัน้ 
ใหเ้หน็ไดง้่ำยจำกภำยนอกว่ำใชใ้นกจิกำรสว่นตวั 

(๓) กำรใชร้ถยนตส์ำธำรณะบรรทุกของทีต่ดิตวัไปกบัผูโ้ดยสำร 

(๓/๑) ๓๒ กำรใชร้ถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลทีม่นี ้ำหนักรถไม่เกนิสองพนัสองรอ้ย
กโิลกรมัเป็นรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล หรอืใช้รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลเป็นรถยนต์บรรทุกส่วน
บุคคล  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีอ่ธบิดกี ำหนด 

(๔) ได้รับอนุญำตจำกนำยทะเบียน ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข 
ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

[ค ำว่ำ “รถยนต์” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติรถยนต ์ 
(ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 

มำตรำ ๒๒๓๓  ห้ำมมใิห้ผู้ใดใช้รถยนต์อื่นนอกจำกรถยนต์โดยสำรประจ ำทำง
รบัจ้ำงรบัคนโดยสำรซึ่งเสยีค่ำโดยสำรเป็นรำยตัวตำมรำยทำงในทำงที่ได้รบัอนุญำต 
ใหม้รีถยนตโ์ดยสำรประจ ำทำงหรอืในเขตจำกทำงนัน้ไม่เกนิหนึ่งรอ้ยเมตร 

                                                                                 

(ต่อจำกเชงิอรรถที ่๓๐) 
กำรจดทะเบียนรถยนต์มีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรควบคุมให้รถที่น ำมำใช้ 

บนท้องถนนจะต้องมสีภำพที่ม ัน่คง แขง็แรง และมลีกัษณะ ขนำด ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถ  
ทีค่รบถว้นถูกตอ้งตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดและเพือ่ประโยชน์ในกำรจดัเกบ็ภำษปีระจ ำปี 

กำรจะก ำหนดเงือ่นไขในกำรจดทะเบยีนรถ เพื่อน ำไปสู่กำรเพกิถอนกำรกำรจดทะเบยีนรถ 
ต้องเป็นเงื่อนไขที่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของกำรจดทะเบียนรถตำมพระรำชบัญญัติรถยนต์ฯ  
แต่โดยที่กำรน ำรถที่จดทะเบียนไปใช้ไม่ตรงตำมประเภทที่จดทะเบียนไว้มไิด้เป็นเงื่อนไขที่เกี่ยวกบั
สภำพของรถยนต์ ซึง่เป็นวตัถุประสงคห์ลกัของกำรจดทะเบยีนรถ อกีทัง้กำรเพกิถอนกำรจดทะเบยีนรถ
ทีใ่ชไ้ม่ตรงประเภทย่อมมผีลใหร้ถคนัดงักล่ำวไม่มทีะเบยีนรถทีจ่ะใชใ้นกำรควบคุมและไม่อำจเสยีภำษี
ประจ ำปีได้  ดังนัน้ อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบกจึงไม่สำมำรถออกระเบียบโดยอำศัยอ ำนำจตำม  
มำตรำ ๑๐ วรรคสำม ก ำหนดให้นำยทะเบยีนมอี ำนำจก ำหนดเงือ่นไขในกำรรบัจดทะเบยีนรถหำ้มมใิห้
เจำ้ของรถน ำรถส่วนบุคคลไปใช้ท ำกำรรบัจ้ำงหรอืยนิยอมให้บุคคลอื่นน ำไปใชร้บัจำ้ง เพื่อเป็นเหตุให้
นำยทะเบียนมีอ ำนำจในกำรเพิกถอนกำรจดทะเบียนรถ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ :  
เรือ่งเสรจ็ที ่๑๑๘๐/๒๕๕๘) 

๓๑ มำตรำ ๒๑ (๑) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๓๒ มำตรำ ๒๑ (๓/๑) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓๓ เมือ่มำตรำ ๒๒ หำ้มเฉพำะกำรใชร้ถยนต์อื่นนอกจำกรถยนต์โดยสำรประจ ำทำงรบัจำ้งรบั

คนโดยสำร กำรใช้รถจักรยำนยนต์รบัจ้ำงคนโดยสำรจึงไม่เป็นควำมผิดตำมมำตรำ ๒๒ เพรำะ
รถจกัรยำนยนต์มใิช่รถยนต์ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๓๓ 

ควำมในวรรคหนึ่ง มใิหใ้ชบ้งัคบัในกรณีทีเ่ป็นกำรรบัจำ้งรบัส่งนักเรยีน คนงำน 
นักท่องเที่ยว หรอืกำรรบัส่งผู้โดยสำร เป็นครัง้ครำวซึ่งได้รบัอนุญำตเป็นหนังสอืจำก 
นำยทะเบยีน 

[ค ำว่ำ “รถยนต์” แก้ไขเพิม่เติมโดยมำตรำ ๓ พระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที่ ๑๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 

มำตรำ ๒๓  ในกรณีที่ร ัฐมนตรีเห็นว่ำในท้องที่ใดกำรประกอบกำรรับจ้ำง
บรรทุกคนโดยสำรโดยใช้รถยนต์บรรทุกคนโดยสำรไม่เกินเจ็ดคนหรอืรถยนต์รบัจ้ำ ง
ระหว่ำงจงัหวดั สมควรให้ด ำเนินกำรโดยบรษิัทมหำชนจ ำกดั บรษิัทจ ำกดัหรอืสหกรณ์ 
และต้องได้รบัใบอนุญำตจำกนำยทะเบียน ให้รฐัมนตรีประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
ระบุทอ้งทีส่ ำหรบักำรรบัจำ้งดงักล่ำว 

ประกำศตำมวรรคหนึ่ ง ไม่ ใช้บังคับแก่กำรประกอบกำรรับจ้ำงบรรทุก 
คนโดยสำรโดยใช้รถยนต์รบัจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรได้ไม่เกนิเจด็คนหรือรถยนต์รบัจ้ำง
ระหว่ำงจงัหวดัซึง่ไดจ้ดทะเบยีนอยู่ก่อนวนัประกำศจนกว่ำจะพน้สำมปีนบัแต่วนัประกำศ 

ก ำหนดเวลำสำมปีตำมวรรคสอง ถ้ำมเีหตุผลสมควร รฐัมนตรอีำจขยำยออกไป
ได้อกีครัง้ละไม่เกนิสองปี แต่จะขยำยระยะเวลำเกนิสองครัง้ไม่ได้ กำรขยำยระยะเวลำ 
ใหป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

กำรขอรับใบอนุญำตและกำรออกใบอนุญำตตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำม
หลกัเกณฑ ์วธิกีำรและเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

[ค ำว่ำ “รถยนต์” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติรถยนต ์ 
(ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 

                                                                                 

กำรตีควำมกฎหมำยว่ำ เมื่อกฎหมำยมไิด้บัญญัติถึงหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขกำรน ำ
รถจกัรยำนยนต์ออกวิง่รบัจำ้งคนโดยสำรอย่ำงกรณีของรถยนต์ กรณีจงึไม่สำมำรถน ำรถจกัรยำนยนต์
ออกวิง่รบัจำ้งคนโดยสำรไดน้ัน้ เป็นกำรตคีวำมทีไ่ม่ถูกต้อง เพรำะกำรใชท้รพัย์สินเพื่อประกอบอำชพี
เป็นสิทธิเสรภีำพที่รฐัธรรมนูญได้รบัรองไว้ ถ้ำไม่มกีฎหมำยจ ำกดัสิทธิหรือห้ำมไว้โดยชดัแจ้งแล้ว 
ประชำชนทุกคนย่อมใช้ทรพัย์สนิของตนเพื่อประกอบอำชพีได้ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : 
เรือ่งเสรจ็ที ่๕๒/๒๕๓๑) (หมำยเหตุ ต่อมำไดม้กีำรก ำหนดเงือ่นไขกำรน ำรถจกัรยำนยนต์รบัจำ้งคนโดยสำร
เอำไวใ้นมำตรำ ๒๓/๑) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๓๔ 

มำตรำ ๒๓/๑๓๔  หำ้มมใิหผู้ใ้ดใชร้ถจกัรยำนยนตเ์พื่อรบัจ้ำงบรรทุกคนโดยสำร 
เวน้แต่รถจกัรยำนยนตน์ัน้ไดจ้ดทะเบยีนเป็นรถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะ 

ผู ้ใดประสงค ์จะขอจดทะเบ ียนรถจกัรยำนยนต์สำธำรณะ ให ้ยื่นค ำขอ  
ต่อนำยทะเบยีนและใหน้ำยทะเบยีนรบัจดทะเบยีนไดเ้มื่อมกีำรปฏบิตัคิรบถ้วนตำมเงื่อนไข
ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงและระเบยีบทีอ่ธบิดกี ำหนดตำมมำตรำ ๑๐ 

กฎกระทรวงตำมวรรคสองต้องก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรประจ ำจังหวัด  
ซึ่งอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ผู้แทน
หน่วยงำนของรฐัทีม่หีน้ำทีค่วบคุมดูแลรถยนต์ กำรจรำจร หรอืกำรขนส่ง และบุคคลอื่น
ตำมจ ำนวนทีเ่หมำะสม เพื่อท ำหน้ำทีก่ ำหนดสถำนทีร่อรบัคนโดยสำร เสน้ทำงหรอืทอ้งที่
ในกำรรบัจำ้งบรรทุกคนโดยสำร และหลกัเกณฑก์ำรออกหนงัสอืรบัรองกำรใชร้ถจกัรยำนยนต์
สำธำรณะให้กบัผู้ประสงค์จะจดทะเบยีนรถจกัรยำนยนต์สำธำรณะเพื่อน ำไปแสดงเป็น
หลกัฐำนกำรขอจดทะเบียนต่อนำยทะเบียนตำมวรรคสอง  ในกำรนี้ อำจก ำหนดให้มี
คณะอนุกรรมกำรประจ ำทอ้งทีด่ว้ยกไ็ด ้

กำรก ำหนดอำยุและกำรเพกิถอนทะเบยีนรถจกัรยำนยนต์สำธำรณะ ใหเ้ป็นไป
ตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๒๔  ใบอนุญำตตำมมำตรำ ๒๓ มอีำยุสำมปีนับแต่วนัออกใบอนุญำต 
แต่อำจต่ออำยุไดค้รำวละสำมปี 

ผูร้บัใบอนุญำตซึง่ประสงคจ์ะขอต่ออำยุใบอนุญำต ตอ้งยื่นค ำขอก่อนใบอนุญำต
นัน้หมดอำยุ และเมื่อไดย้ื่นค ำขอแลว้ จะประกอบกำรต่อไปกไ็ดจ้นกว่ำนำยทะเบยีนจะสัง่
ไม่อนุญำตใหต่้ออำยุใบอนุญำตนัน้ 

กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตและกำรอนุญำต ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ วิธีกำร 
และเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๒๔/๑๓๕  ในกรณีที่ใบอนุญำตตำมมำตรำ ๒๓ สูญหำย หรือช ำรุด 
ในสำระส ำคญั ให้ผู้รบัใบอนุญำตยื่นค ำขอรบัใบแทนใบอนุญำตต่อนำยทะเบยีนภำยใน
สบิห้ำวนันับแต่วนัทรำบเหตุ หำกภำยหลงัได้ใบอนุญำตที่สญูหำยคนืมำ ให้ส่งใบแทน
ใบอนุญำตนัน้แก่นำยทะเบยีนภำยในสบิหำ้วนันบัแต่วนัไดค้นื 

กำรขอใบแทนใบอนุญำตและกำรออกใบแทนใบอนุญำตตำมวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตำม
ระเบยีบทีอ่ธบิดกี ำหนด 

                                                                                 
๓๔ มำตรำ ๒๓/๑ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๓๕ มำตรำ ๒๔/๑ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๓๕ 

มำตรำ ๒๕  ผูร้บัใบอนุญำตตำมมำตรำ ๒๓ ซึง่ไม่ปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตันิี้ 
หรือกฎกระทรวงที่ออกตำมพระรำชบัญญัตินี้  ให้นำยทะเบียนมีอ ำนำจสัง่ เพิกถอน
ใบอนุญำตได ้

ใหผู้ร้บัใบอนุญำตซึง่ถูกสัง่เพกิถอนใบอนุญำตสง่คนืใบอนุญำตแก่นำยทะเบยีน
ภำยในสบิหำ้วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้กำรสัง่เพกิถอนใบอนุญำต๓๖ 

 

มำตรำ ๒๖  ในกรณีทีน่ำยทะเบยีนมคี ำสัง่ไม่ออกใบอนุญำตตำมมำตรำ ๒๓ 
ไม่ต่ออำยุใบอนุญำตตำมมำตรำ ๒๔ หรอืสัง่เพกิถอนใบอนุญำตตำมมำตรำ ๒๕ ผูข้อรบั
ใบอนุญำต ผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำต หรอืผูร้บัใบอนุญำต แลว้แต่กรณี มสีทิธอิุทธรณ์เป็น
หนงัสอืต่อรฐัมนตรไีดภ้ำยในหนึ่งเดอืนนบัแต่วนัทรำบค ำสัง่นำยทะเบยีน 

ค ำวนิิจฉยัของรฐัมนตรใีหเ้ป็นทีส่ดุ 

ในกรณีทีอุ่ทธรณ์ค ำสัง่ของนำยทะเบยีนตำมมำตรำ ๒๔ หรอืมำตรำ ๒๕ ก่อนที่
จะมคี ำวนิิจฉัยอุทธรณ์ รฐัมนตรอีำจอนุญำตใหผู้ร้บัใบอนุญำตประกอบกำรไปพลำงก่อนได้
เมื่อมคี ำขอของผูอุ้ทธรณ์ 

 

มำตรำ ๒๗  ผูใ้ดมรีถยนต์ไวเ้พื่อขำยหรอืเพื่อซ่อม ถ้ำจะขบัเองหรอืใหผู้อ้ื่นขบั
เพื่อกำรนัน้ ต้องได้รบัใบอนุญำตจำกนำยทะเบยีน และให้ขบัได้ระหว่ำงพระอำทติย์ขึ้น 
ถงึพระอำทติยต์ก เวน้แต่มคีวำมจ ำเป็นและไดร้บัอนุญำตจำกนำยทะเบยีน 

กำรขอใบอนุญำตและกำรออกใบอนุญำตตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์
วธิกีำรและเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

ในกำรออกใบอนุญำต ให้นำยทะเบียนออกเครื่องหมำยพิเศษและสมุดคู่มือ
ประจ ำรถใหด้ว้ย 

เครื่องหมำยพิเศษและสมุดคู่มือประจ ำรถ ให้เป็นไปตำมแบบที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง และใหใ้ชส้บัเปลีย่นกนัไดไ้ม่เฉพำะคนัรถ 

[ค ำว่ำ “รถยนต์” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติรถยนต ์ 
(ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 

มำตรำ ๒๘  ในกำรขับรถยนต์ตำมมำตรำ ๒๗ ผู้ข ับต้องบันทึกรำยกำร 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อรถ หมำยเลขตวัรถ และหมำยเลขเครื่องยนตข์องรถ 

(๒) ควำมประสงคใ์นกำรขบัรถยนต ์

                                                                                 
๓๖ มำตรำ ๒๕ วรรคสอง เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๓๖ 

(๓) วนัเดอืนปี และเวลำทีน่ ำรถออกไปขบัและกลบัถงึที ่
(๔) ชื่อและชื่อสกุลของผูข้บั 

[ค ำว่ำ “รถยนต”์ และ “เครื่องยนต”์ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบญัญตัิ
รถยนต ์(ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 

หมวด ๒ 

ภำษปีระจ ำปี 

   
 

มำตรำ ๒๙  ภำษปีระจ ำปีส ำหรบัรถมอีตัรำตำมทีก่ ำหนดไวท้ำ้ยพระรำชบญัญตันิี้ 
เวน้แต่ 

(๑)๓๗ รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนมำแล้วห้ำปีนับแต่ปี
ที่จดทะเบยีนครัง้แรก ให้ได้รบักำรลดหย่อนภำษีประจ ำปีในปีต่อ ๆ ไปในอัตรำรอ้ยละ 
ดงัต่อไปนี้ 

ปีทีห่ก รอ้ยละสบิ 

ปีทีเ่จด็ รอ้ยละยีส่บิ 

ปีทีแ่ปด รอ้ยละสำมสบิ 

ปีทีเ่กำ้ รอ้ยละสีส่บิ 

ปีทีส่บิและปีต่อ ๆ ไป รอ้ยละหำ้สบิ 

(๒) รถซึ่งใช้ล้ออย่ำงอื่นนอกจำกยำงกลวง ให้เก็บภำษีเพิ่มขึ้นจำกอัตรำ 
ทีก่ ำหนดไวอ้กีกึง่หนึ่ง 

(๓)๓๘ (ยกเลกิ) 
[ค ำว่ำ “รถยนต์” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติรถยนต ์ 

(ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 
                                                                                 

๓๗ รถยนต์ที่จดทะเบียนตำมพระรำชบัญญัติรถยนตร์ทหำร พุทธศกัรำช ๒๔๗๖ ที่มไิด ้
จดทะเบยีนเป็นประเภทรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกนิเจด็คนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยรถยนต์ ย่อมไม่อยู่ในเงือ่นไข
ทีจ่ะไดร้บัยกเวน้ภำษตีำมมำตรำ ๒๙ (๑) และเมือ่น ำมำจดทะเบยีนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยรถยนต์แลว้กจ็ะ
น ำระยะเวลำทีจ่ดทะเบยีนตำมพระรำชบญัญตัริถยนตร์ทหำรฯ มำค ำนวณรวมดว้ยไมไ่ด ้ระยะเวลำหำ้ปี
จะต้องเริม่นับตัง้แต่ปีที่จดทะเบยีนตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : 
เรือ่งเสรจ็ที ่๑๖๖/๒๕๒๗) 

๓๘ มำตรำ ๒๙ (๓) เพิม่โดยพระรำชก ำหนดแก้ไขเพิม่เตมิพระรำชบญัญตัิรถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
พ.ศ. ๒๕๒๙ ต่อมำมปีระกำศส ำนักนำยกรฐัมนตร ีเรื่อง กำรไม่อนุมตัิพระรำชก ำหนดแก้ไขเพิม่เติม
พระรำชบญัญตัริถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙ ในครำวประชุมสภำผูแ้ทนรำษฎร ครัง้ที ่๕/๒๕๔๙ 
(สมยัสำมญั) วนัพฤหสับดทีี ่๔ กนัยำยน ๒๕๒๙ ทีป่ระชุมไดล้งมตไิมอ่นุมตั ิ



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๓๗ 

มำตรำ ๒๙ ทว๓ิ๙  ในกรณีที่รถยนต์คนัใดไม่ใช้เครื่องยนต์ลูกสูบที่จะค ำนวณ
ควำมจุของกระบอกสูบได้ หรอืในกรณีที่มกีำรเปลี่ยนแปลงขนำดของกระบอกสูบหรอื
เครื่องยนต ์ใหเ้ทยีบเป็นควำมจุของกระบอกสบู หรอืค ำนวณควำมจุตำมเกณฑท์ีก่ ำหนด
ในกฎกระทรวง 

[ค ำว่ำ “รถยนต”์ และ “เครื่องยนต”์ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบญัญตัิ
รถยนต ์(ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 

มำตรำ ๒๙ ตร๔ี๐  ในกำรก ำหนดควำมจุของกระบอกสูบของรถยนต์เพื่อช ำระ
ภำษีประจ ำปีให้นำยทะเบียนประกำศควำมจุของกระบอกสูบของรถยนต์แต่ละแบบไว้
ดว้ยควำมเหน็ชอบของกระทรวงอุตสำหกรรม 

ในกรณีที่ประกำศตำมวรรคหนึ่งไม่ครอบคลุมถึงแบบของรถยนต์คนัใด  
ให้นำยทะเบยีนเกบ็ภำษีประจ ำปีโดยถอืควำมจุของกระบอกสบูตำมหนังสอืคู่มอืประจ ำ
รถยนตข์องรถยนตค์นันัน้  ทัง้นี้ ตำมทีก่ระทรวงอุตสำหกรรมรบัรอง และใหน้ำยทะเบยีน
ด ำเนินกำรประกำศควำมจุของกระบอกสบูของรถยนตค์นัดงักล่ำวต่อไป 

ประกำศตำมวรรคหนึ่งและวรรคสองใหป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

[ค ำว่ำ “รถยนต์” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติรถยนต ์ 
(ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 

มำตรำ ๓๐๔๑  ให้รถที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนตำมมำตรำ ๘ และรถที ่
ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งเสยีค่ำธรรมเนียมตำมมำตรำ ๙ ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งเสยีภำษปีระจ ำปีดว้ย 

 

มำตรำ ๓๑  ในกรณีทีเ่หน็เป็นกำรสมควร ใหร้ฐัมนตรมีอี ำนำจลดภำษีประจ ำปี
ส ำหรบัรถในเขตทอ้งทีใ่ดหรอืในกรณีใดลงจำกอตัรำทีก่ ำหนดไวใ้นมำตรำ ๒๙ ได ้

กำรลดตำมวรรคหนึ่ง ใหต้รำเป็นพระรำชกฤษฎกีำ 

 

                                                                                 
๓๙ มำตรำ ๒๙ ทว ิเพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ 
๔๐ มำตรำ ๒๙ ตร ีเพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ 
๔๑ รถยนต์ที่ได้รบัยกเว้นภำษีประจ ำปีตำมมำตรำ ๓๐ เมื่อน ำมำจดทะเบียนเป็นรถยนต์ 

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์แลว้ จะไดร้บักำรยกเวน้ภำษีประจ ำปีหรอืไม่นัน้ ต้องเป็นไปตำมเงือ่นไข 
ที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ ๒๙ (๑) กำรเคยได้รบัยกเว้นภำษีประจ ำปีมำแล้วหรอืไม่นัน้ ไม่ใช่สำระส ำคญั 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๑๖๖/๒๕๒๗) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๓๘ 

มำตรำ ๓๒๔๒  เจำ้ของรถมหีน้ำทีเ่สยีภำษปีระจ ำปี 

ภำษีประจ ำปีให้เสยีล่วงหน้ำครำวละหนึ่งปี ถ้ำมไิด้เสยีภำษีภำยในเวลำที่ก ำหนด 
ให้เจำ้ของรถนัน้ช ำระเงนิเพิม่อกีรอ้ยละหนึ่งต่อเดอืนหรอืเศษของเดือนของจ ำนวนภำษี 
ทีต่อ้งช ำระ 

เงนิเพิม่ตำมมำตรำนี้ใหถ้อืเป็นเงนิภำษี 
รถที่ได้เสยีภำษีประจ ำปีส ำหรบัปีใด ถ้ำเปลี่ยนเจ้ำของรถ เจ้ำของใหม่ไม่ต้อง

เสยีภำษปีระจ ำปีในปีนัน้อกี 

 

มำตรำ ๓๓๔๓  ในกรณีทีม่กีำรจดทะเบยีนเปลีย่นประเภทรถหรอืเปลีย่นกำรใช้
รถผดิไปจำกที่จดทะเบยีนไว้ในระหว่ำงปี ถ้ำเป็นเหตุให้เสยีภำษีลดลง เจ้ำของรถไม่มสีทิธิ
ไดร้บัคนืภำษีส่วนทีเ่สยีเกนิ แต่ถ้ำต้องเสยีภำษีเพิม่ขึน้ เจำ้ของรถต้องเสยีภำษีเฉพำะส่วนที่
เพิม่ขึน้ใหค้รบถว้นถูกตอ้งเมื่อจะตอ้งขอจดทะเบยีน 

 

มำตรำ ๓๔๔๔  รถใดที่จดทะเบียนแล้ว แม้จะไม่ได้ใช้กต็้องเสยีภำษีประจ ำปี
ตำมมำตรำ ๒๙ หรอืมำตรำ ๓๑ แล้วแต่กรณี และมำตรำ ๓๒ เวน้แต่เจ้ำของรถจะแจง้กำร
                                                                                 

๔๒ มำตรำ ๓๒ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ค ำว่ำ “เจำ้ของรถ” ในกำรช ำระภำษีรถประจ ำปีนัน้ หมำยถงึเจำ้ของรถตำมทีป่รำกฏชื่อ 

ในใบคู่มอืจดทะเบยีน ตรำบใดที่ย ังไม่มกีำรเปลี่ยนแปลงหรอืยกเลกิทะเบยีนหรอืใบคู่มอืจดทะเบยีน  
จงึตอ้งถอืว่ำ ผูถ้อืกรรมสทิธิห์รอืผูค้รอบครองรถตำมทีป่รำกฏชือ่ทำงทะเบยีนหรอืใบคู่มอืจดทะเบยีนนัน้ 
เป็นเจำ้ของรถซึ่งมหีน้ำที่ต้องช ำระภำษีรถประจ ำปี  ดงันัน้ รถที่ผู้เช่ำซื้อช ำระค่ำเช่ำซื้อครบถ้วนแล้ว 
หรอืรถทีผู่ใ้หเ้ช่ำซื้อยดึคนืแลว้น ำไปจ ำหน่ำยใหแ้ก่ผูซ้ื้อรำยใหม ่แต่ยงัมไิดจ้ดแจง้กำรโอนรถต่อนำยทะเบยีน 
ผูใ้หเ้ช่ำซื้อซึ่งยงัเป็นเจำ้ของรถตำมทีป่รำกฏชื่อทำงทะเบยีนหรอืคู่มอืจดทะเบยีน จงึเป็นผูม้หีน้ำทีช่ ำระ
ภำษรีถประจ ำปี 

กำรจ ำหน่ำยหนี้สญูเพือ่กำรค ำนวณก ำไรสุทธติำมประมวลรษัฎำกรเป็นคนละกรณกีบักำร
เสยีภำษีรถประจ ำปี  ดงันัน้ แมป้รำกฏขอ้เท็จจรงิว่ำผู้ให้เช่ำซื้อไม่สำมำรถติดตำมผูเ้ช่ำซื้อได ้และได้
จ ำหน่ำยเป็นหนี้สูญแลว้ หำกยงัมไิด้แจง้เลกิใชห้รอืแจง้กำรโอนรถต่อนำยทะเบยีน ผูใ้ห้เช่ำซื้อซึ่งเป็น
เจ้ำของรถตำมที่ปรำกฏชื่อทำงทะเบียนหรอืใบคู่มอืจดทะเบียนก็ยงัต้องรบัผดิชอบต่อภำษีประจ ำปี 
ทีค่ำ้งช ำระ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที ่๔๗๙/๒๕๔๗) 

๔๓ มำตรำ ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชก ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบญัญัติรถยนตร ์
พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙ ต่อมำมปีระกำศส ำนักนำยกรฐัมนตร ีเรื่อง กำรไม่อนุมตัิพระรำชก ำหนด
แก้ไขเพิม่เติมพระรำชบญัญตัิรถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙ ในครำวประชุมสภำผู้แทนรำษฎร 
ครัง้ที ่๕/๒๕๒๙ (สมยัสำมญั) วนัพฤหสับดทีี ่๔ กนัยำยน ๒๕๒๙ ทีป่ระชุมไดล้งมตไิมอ่นุมตั ิ

๔๔ พระรำชบญัญตัริถยนตร์ พุทธศกัรำช ๒๔๗๓ และพระรำชบญัญตัิรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
มเีจตนำรมณ์ตรงกนัทีจ่ะจดัเกบ็ภำษีประจ ำปีส ำหรบัรถทีม่กีำรใช ้และยกเวน้ภำษีประจ ำปีส ำหรบัรถที่ 
 (มต่ีอหน้ำถดัไป) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๓๙ 

ไม่ใช้ต่อนำยทะเบยีนก่อนถึงก ำหนดเสยีภำษีประจ ำปีครัง้ต่อไป  ทัง้นี้ ตำมหลกัเกณฑ ์
วธิกีำรและเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๓๕  ผูใ้ดมหีน้ำทีเ่สยีภำษปีระจ ำปีแลว้ไมเ่สยีภำษีประจ ำปีภำยในเวลำที่
ก ำหนด นำยทะเบยีนอำจแจง้เป็นหนังสอืให้ผูน้ัน้น ำเงนิไปช ำระภำษีประจ ำปีใหถู้กต้อง
ครบถว้น ณ ทีท่ ำกำรของนำยทะเบยีนภำยในหนึ่งเดอืนนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ 

ในกรณีที่ผู้นัน้ไม่ปฏิบัติตำมค ำสัง่ในวรรคหนึ่ง ให้นำยทะเบียนมีอ ำนำจยึด 
แผ่นป้ำยทะเบยีนรถนัน้ไวไ้ด๔้๕ 

 

มำตรำ ๓๕/๑๔๖  ในระหว่ำงทีเ่จำ้ของรถคำ้งช ำระภำษปีระจ ำปี ใหน้ำยทะเบยีน
มอี ำนำจที่จะไม่รบัด ำเนินกำรทำงทะเบียนจนกว่ำเจ้ำของรถจะเสยีภำษีที่ค้ำงช ำระให้
ครบถว้นก่อน หรอืไดม้กีำรด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๓๕/๒ วรรคสองแลว้ 

 

มำตรำ ๓๕/๒๔๗  รถที่ค้ำงช ำระภำษีประจ ำปีไม่ถึงสำมปี หำกเจ้ำของรถ
ประสงคจ์ะขอเสยีภำษปีระจ ำปีเพื่อใชร้ถในปีนัน้ ใหน้ำยทะเบยีนรบัช ำระภำษนีัน้ได ้

ส ำหรบัภำษีทีค่ำ้งช ำระ ใหน้ำยทะเบยีนก ำหนดจ ำนวนเงนิ และระยะเวลำใน
กำรช ำระตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงื่อนไขทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

ในกรณีทีเ่จำ้ของรถผดินัดไม่เสยีภำษีที่คำ้งช ำระตำมวรรคสองใหค้รบถ้วน 
นำยทะเบยีนมอี ำนำจไม่รบัด ำเนินกำรทำงทะเบยีน จนกว่ำเจ้ำของรถจะเสยีภำษีที่คำ้ง
ช ำระใหค้รบถว้น 

                                                                                 

(ต่อจำกเชงิอรรถที ่๔๔) 
มไิดใ้ชแ้ละไดม้กีำรแจง้กำรไมใ่ชร้ถไวแ้ลว้ เมือ่ขอ้เทจ็จรงิปรำกฏว่ำ เจ้ำของรถไดแ้จง้กำรไมใ่ชร้ถเอำไว้
ตำมกฎหมำยเก่ำซึ่งมไิด้มขีอ้จ ำกดัว่ำกำรแจ้งไม่ใช้รถมผีลครัง้ละไม่เกนิสองปี ต่ำงจำกกฎหมำยใหม่ 
ซึง่มกีำรก ำหนดเงือ่นไขดงักล่ำวเอำไว ้จงึต้องถอืว่ำกำรแจง้ไม่ใชร้ถตำมกฎหมำยเก่ำนัน้มผีลตลอดไป 
เพรำะไม่ปรำกฏบทเฉพำะกำลในกฎหมำยใหม่ใหถ้ือว่ำกำรแจง้ไม่ใชร้ถตำมกฎหมำยเก่ำเป็นอนัสิ้นผล  
ดงันัน้ ตำมข้อเท็จจรงิดงักล่ำว เจ้ำของรถมหีน้ำที่เสยีภำษีประจ ำปีนับแต่ปีที่แจ้งขอใช้รถเป็นต้นไป  
โดยไมต่อ้งเสยีภำษใีนปีทีผ่่ำนมำแลว้ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๓๙/๒๕๓๑) 

เมื่อเจ้ำของรถได้แจ้งกำรไม่ใช้รถก่อนถึงก ำหนดเสยีภำษีประจ ำปีครัง้ต่อไปแล้ว ย่อมได้รบั
ยกเว้นไม่ต้องเสียภำษีประจ ำปีครัง้ต่อไป และหำกเจ้ำของรถรำยนี้ได้เสียภำษีประจ ำปีครัง้ต่อไป
ล่วงหน้ำไวแ้ลว้ ย่อมมสีทิธไิดร้บัภำษีประจ ำปีทีเ่สยีล่วงหน้ำไปแลว้นัน้คนืไดต้ำมมำตรำ ๓๔ เนื่องจำก
ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งเสยีภำษปีระจ ำปีครัง้ต่อไป (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๓๕๙/๒๕๓๐) 

๔๕ มำตรำ ๓๕ วรรคสอง แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔๖ มำตรำ ๓๕/๑ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๗ มำตรำ ๓๕/๒ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๔๐ 

มำตรำ ๓๕/๓๔๘  รถที่ค้ำงช ำระภำษีประจ ำปีติดต่อกันครบสำมปี ให้กำร 
จดทะเบยีนรถเป็นอนัระงบัไป ในกำรนี้ใหน้ำยทะเบยีนประกำศหมำยเลขทะเบยีนพรอ้ม
ทัง้จ ำนวนภำษีทีค่ำ้งช ำระไว ้ณ ทีท่ ำกำรนำยทะเบยีนและในสถำนทีท่ีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 
และแจ้งให้เจ้ำของรถทรำบ และให้บุคคลดังกล่ำวส่งคืนแผ่นป้ำยทะเบียนรถ 
ต่อนำยทะเบยีนและน ำใบคู่มอืจดทะเบยีนรถมำแสดงต่อนำยทะเบยีนเพื่อบนัทกึหลกัฐำน
กำรระงบัทะเบยีนรถภำยในหกสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดแ้จง้และปิดประกำศดงักล่ำว 

ในกรณีที่เจ้ำของรถมิได้ด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ ง ให้นำยทะเบียนหรือ
ผูต้รวจกำรหรอืผูซ้ึง่อธบิดมีอบหมำยมอี ำนำจยดึแผ่นป้ำยทะเบยีนรถได ้

ใหภ้ำระภำษีประจ ำปีหลงัจำกปีทีส่ำมเป็นอนัระงบัไป แต่เจำ้ของรถยงัคงต้อง
เสยีภำษทีีค่ำ้งช ำระใหค้รบถว้น และใหน้ ำมำตรำ ๓๕/๑ และมำตรำ ๓๕/๒ วรรคสอง และ
วรรคสำมมำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๓๖๔๙  นำยทะเบยีนมอี ำนำจออกประกำศหรอืสัง่เป็นหนงัสอืใหเ้จำ้ของ
รถน ำรถไปตรวจ ณ ทีท่ ำกำรของนำยทะเบยีน หรอืสถำนตรวจสภำพทีไ่ดร้บัอนุญำตตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรขนสง่ทำงบก 

 

มำตรำ ๓๗๕๐  นำยทะเบียนและผู้ตรวจกำรซึ่งอธิบดีมอบหมำยมีอ ำนำจ 
เขำ้ตรวจในสถำนที่จ ำหน่ำย เช่ำ เช่ำซือ้ หรอืประกอบธุรกจิเกีย่วกบัรถ ทีม่เีหตุอนัควร
สงสยัว่ำมรีถคำ้งช ำระภำษีประจ ำปีหรอืมกีำรใชร้ถทีส่ิน้อำยุกำรใชง้ำน และยดึแผ่นป้ำย
ทะเบยีนรถนัน้ไวไ้ด ้

กำรเขำ้ตรวจตำมวรรคหนึ่ง ใหก้ระท ำระหว่ำงพระอำทติยข์ึน้ถงึพระอำทติยต์ก
หรอืในเวลำท ำกำรของสถำนทีน่ัน้ 

 

มำตรำ ๓๘๕๑  ในกรณีทีผู่ต้รวจกำรซึง่อธบิดมีอบหมำยเป็นผูต้รวจและยดึตำม
มำตรำ ๓๗ ใหน้ ำสง่นำยทะเบยีนโดยมชิกัชำ้ และใหน้ ำมำตรำ ๓๕ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๓๙๕๒  (ยกเลกิ) 
 

                                                                                 
๔๘ มำตรำ ๓๕/๓ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๙ มำตรำ ๓๖ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๕๐ มำตรำ ๓๗ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๕๑ มำตรำ ๓๘ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕๒ มำตรำ ๓๙ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๔๑ 

มำตรำ ๔๐๕๓  ผูใ้ดแจง้ควำมน ำจบัรถทีเ่จำ้ของรถมไิดช้ ำระภำษปีระจ ำปีภำยใน
เวลำที่ก ำหนด เมื่อคดถีึงที่สุดแล้ว ให้ผู้นัน้ได้รบัรำงวลัน ำจบัในอตัรำรอ้ยละหกสบิของ
จ ำนวนเงนิเพิม่ของภำษทีีต่อ้งช ำระ 

 

มำตรำ ๔๑๕๔  เงินภำษีประจ ำปีรวมทัง้เงินเพิ่มและค่ำธรรมเนียมตำม
พระรำชบญัญตันิี้ เวน้แต่ค่ำธรรมเนียมแผ่นป้ำยทะเบยีนรถ ทีจ่ดัเกบ็ไดใ้นกรุงเทพมหำนคร
ให้ตกเป็นรำยได้ของกรุงเทพมหำนคร ส่วนในจงัหวดัอื่นให้ตกเป็นรำยได้ขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล สุขำภิบำลในจงัหวดันัน้ เมืองพัทยำ และรำชกำรส่วน
ทอ้งถิน่ทีเ่รยีกชื่ออย่ำงอื่น โดยใหก้ระทรวงมหำดไทยจดัสรรตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรที่
ก ำหนดในกฎกระทรวง 

หมวด ๓ 

ใบอนุญำตขบัรถ 

   
 

มำตรำ ๔๒  ผูข้บัรถต้องไดร้บัใบอนุญำตขบัรถและต้องมใีบอนุญำตขบัรถและ
ส ำเนำภำพถ่ำยใบคู่มอืจดทะเบยีนรถในขณะขบัหรอืควบคุมผูฝึ้กหดัขบัรถเพื่อแสดงต่อ
เจำ้พนกังำนไดท้นัท ีเวน้แต่ผูฝึ้กหดัขบัรถยนตต์ำมมำตรำ ๕๗ 

ในกรณีทีผู่ข้บัรถเป็นคนต่ำงดำ้วซึง่ไดร้บัอนุญำตใหอ้ยู่ในรำชอำณำจกัรเป็นกำร
ชัว่ครำวตำมกฎหมำยว่ำดว้ยคนเขำ้เมอืง ผู้ขบัรถซึ่งเป็นคนต่ำงด้ำวนัน้จะใชใ้บอนุญำต
ขบัรถตำมมำตรำ ๔๒ ทว ิขบัรถในรำชอำณำจกัรกไ็ด ้และในกรณีนี้จะต้องมใีบอนุญำต
ขบัรถดงักล่ำวพร้อมด้วยเอกสำรตำมที่ระบุไว้ในอนุสัญญำและหรอืควำมตกลงที่มีอยู่
ระหว่ำงรฐับำลไทยกบัรฐับำลของประเทศนัน้ ๆ เพื่อแสดงต่อเจำ้พนกังำนไดท้นัท๕ี๕ 

[ค ำว่ำ “รถยนต์” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติรถยนต ์ 
(ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 

                                                                                 
๕๓ ค ำว่ำ “คดถีึงที่สุด” ตำมมำตรำ ๔๐ หมำยควำมว่ำ จะต้องมกีำรด ำเนินคดเีกี่ยวกบักำร 

ไม่ช ำระภำษีประจ ำปีภำยในเวลำที่ก ำหนดเสยีก่อน เมื่อศำลมคี ำพพิำกษำหรอืมคี ำสัง่ถงึที่สุดให้ช ำระ 
ค่ำภำษีและเงนิเพิม่แลว้ จงึจะจ่ำยเงนิรำงวลัน ำจบัใหแ้ก่ผูแ้จง้ควำมน ำจบัได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำร
กฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๑๔๕/๒๕๒๗) 

๕๔ มำตรำ ๔๑ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
๕๕ มำตรำ ๔๒ วรรคสอง เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๘) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๔๒ 

มำตรำ ๔๒ ทวิ๕๖  ในกรณีที่มีควำมตกลงระหว่ำงรฐับำลไทยและรัฐบำล
ต่ำงประเทศว่ำดว้ยกำรยอมรบัใบอนุญำตขบัรถภำยในประเทศซึง่กนัและกนั คนต่ำงดำ้ว
ซึง่ไดร้บัอนุญำตใหอ้ยู่ในรำชอำณำจกัรเป็นกำรชัว่ครำวตำมกฎหมำยว่ำดว้ยคนเขำ้เมอืง 
และมใีบอนุญำตขบัรถทีอ่อกโดยพนักงำนเจำ้หน้ำทีห่รอืสมำคมยำนยนต์ทีไ่ดร้บัอนุญำต
จำกรฐับำลของประเทศที่มคีวำมตกลงดงักล่ำวกบัรฐับำลไทย อำจใช้ใบอนุญำตขบัรถ
ของประเทศนัน้ขับรถในรำชอำณำจักรได้ตำมประเภทและชนิดของรถที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญำตขบัรถนัน้ แต่ต้องปฏิบตัิตำมอนุสัญญำและหรอืควำมตกลงที่มีอยู่ระหว่ำง
รฐับำลไทยกบัรฐับำลของประเทศนัน้ ๆ และตำมบทบญัญัตทิัง้หลำยในส่วนที่เกี่ยวกบั
หน้ำทีข่องผูข้บัรถตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๔๓๕๗  ใบอนุญำตขบัรถมดีงันี้ 
(๑) ใบอนุญำตขับรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์สำมล้อส่วนบุคคล หรือ

รถจกัรยำนยนตส์ว่นบุคคลชัว่ครำว 

(๒) ใบอนุญำตขบัรถยนตส์ว่นบุคคล 

(๓) ใบอนุญำตขบัรถยนตส์ำมลอ้สว่นบุคคล 

(๔) ใบอนุญำตขบัรถยนตส์ำธำรณะ 

(๕) ใบอนุญำตขบัรถยนตส์ำมลอ้สำธำรณะ 

(๖) ใบอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนตส์ว่นบุคคล 

(๖/๑) ใบอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะ 

(๗) ใบอนุญำตขบัรถบดถนน 

(๘) ใบอนุญำตขบัรถแทรกเตอร ์

(๙) ใบอนุญำตขบัรถชนิดอื่นนอกจำก (๑) ถงึ (๘) 
(๑๐) ใบอนุญำตขบัรถตำมควำมตกลงระหว่ำงประเทศทีป่ระเทศไทยเป็นภำค ี

ใบอนุญำตขบัรถตำม (๑) ใช้ส ำหรบัขบัรถยนต์บรกิำรให้เช่ำ เฉพำะในกรณีที่
ผูข้บัรถเป็นผูเ้ช่ำไดด้ว้ย ใบอนุญำตขบัรถตำม (๒) ใชส้ ำหรบัขบัรถยนต์บรกิำรใหเ้ช่ำไดด้ว้ย 
ใบอนุญำตขบัรถตำม (๔) ใช้ส ำหรบัขบัรถยนต์บรกิำรและใช้แทนใบอนุญำตขบัรถตำม 
(๒) ได้ด้วย ใบอนุญำตขับรถตำม (๕) ใช้แทนใบอนุญำตขับรถตำม (๓) ได้ด้วย  
และใบอนุญำตขบัรถตำม (๖/๑) ใชแ้ทนใบอนุญำตขบัรถตำม (๖) ไดด้ว้ย นอกนัน้ใชแ้ทนกนั
ไม่ได ้

 

                                                                                 
๕๖ มำตรำ ๔๒ ทว ิเพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๘) พ.ศ. ๒๕๓๐ 
๕๗ มำตรำ ๔๓ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๔๓ 

มำตรำ ๔๓ ทวิ๕๘  ใบอนุญำตเป็นผู้ขบัรถในประเภทกำรขนส่งประจ ำทำง  
กำรขนสง่ไม่ประจ ำทำง หรอืกำรขนสง่โดยรถขนำดเลก็ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรขนส่งทำงบก 
ใหใ้ชแ้ทนใบอนุญำตขบัรถยนต์สว่นบุคคลตำมมำตรำ ๔๓ (๒) และใบอนุญำตขบัรถยนต์
สำธำรณะตำมมำตรำ ๔๓ (๔) ได ้

ใบอนุญำตเป็นผูข้บัรถในประเภทกำรขนส่งส่วนบุคคล ตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
กำรขนสง่ทำงบกใหใ้ชแ้ทนใบอนุญำตขบัรถยนตส์ว่นบุคคลตำมมำตรำ ๔๓ (๒) ได ้

[ค ำว่ำ “รถยนต์” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติรถยนต ์ 
(ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 

มำตรำ ๔๔๕๙  ใบอนุญำตขบัรถชัว่ครำวตำมมำตรำ ๔๓ (๑) มอีำยุสองปีนับแต่
วนัออกใบอนุญำตขบัรถ๖๐ 

ใบอนุญำตขบัรถตำมมำตรำ ๔๓ (๒) (๓) (๖) (๗) (๘) และ (๙) มอีำยุห้ำปีนับแต่
วนัออกใบอนุญำตขบัรถ ใบอนุญำตขบัรถตำมมำตรำ ๔๓ (๔) (๕) และ (๖/๑) มีอำยุ 
สำมปีนับแต่วนัออกใบอนุญำตขบัรถ และอำจขอต่ออำยุใบอนุญำตขบัรถไดอ้กีครำวละหำ้ปี
หรอืสำมปี แลว้แต่กรณี โดยผูข้อต่ออำยุใบอนุญำตต้องผ่ำนกำรทดสอบสมรรถภำพของ
ร่ำงกำยตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง๖๑ 

ในกรณีที่วนัครบก ำหนดอำยุใบอนุญำตตำมวรรคสองไม่ตรงกบัวนัครบรอบ
วนัเกดิของผูไ้ดร้บัใบอนุญำตขบัรถ ใหข้ยำยอำยุใบอนุญำตต่อไปจนถงึวนัครบรอบวนัเกดิ
ของผูไ้ดร้บัใบอนุญำตขบัรถในปีนัน้หรอืในปีถดัไป แลว้แต่กรณี โดยใหถ้อืว่ำวนัดงักล่ำว
เป็นวนัทีใ่บอนุญำตขบัรถครบก ำหนดอำยุ 

ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญำตขับรถเกิดในวันที่ ๒๙ กุมภำพันธ์ และในปีที่
ใบอนุญำตขบัรถครบก ำหนดอำยุตำมวรรคสองนัน้ไม่มวีนัที่ ๒๙ กุมภำพนัธ์ ให้ถือเอำ
วนัที ่๒๘ กุมภำพนัธ ์เป็นวนัครบรอบวนัเกดิ 

กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตขบัรถ และกำรอนุญำต ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ ์
วธิกีำร และเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

                                                                                 
๕๘ มำตรำ ๔๓ ทว ิเพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๙) พ.ศ. ๒๕๓๗ 
๕๙ มำตรำ ๔๔ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๖๐ มำตรำ ๔๔ วรรคหนึ่ง แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๖๑ มำตรำ ๔๔ วรรคสอง แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๔๔ 

มำตรำ ๔๕  ผูใ้ดประสงคจ์ะขอใบอนุญำตขบัรถ ตอ้งเป็นผูม้คีุณสมบตัแิละไม่มี
ลกัษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบญัญัตินี้ และยื่นค ำขอต่อนำยทะเบียนแห่งท้องที่ที่ตน  
มภีูมลิ ำเนำหรอืมถีิน่ทีอ่ยู่ 

กำรขอใบอนุญำตขบัรถและกำรออกใบอนุญำตขบัรถ ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์
วธิกีำร และเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๔๖  ผู้ขอใบอนุญำตขบัรถตำมมำตรำ ๔๓ (๑) ต้องมีคุณสมบตัิและ 
ไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้ม ดงัต่อไปนี้ 

(๑ )๖๒ มีอำยุ ไม่ ต ่ ำกว่ ำสิบแปดปีบ ริบู รณ์  แ ต่ถ้ ำ เป็ นผู้ ขอ ใบอนุญ ำต 
ขบัรถจกัรยำนยนต์ส่วนบุคคลชัว่ครำว ส ำหรบัรถจกัรยำนยนต์ที่มีขนำดควำมจุของ
กระบอกสบูรวมกนัไม่เกนิทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงตอ้งมอีำยุไม่ต ่ำกว่ำสบิหำ้ปีบรบิรูณ์ 

(๒) มคีวำมรูแ้ละควำมสำมำรถในกำรขบัรถ 

(๓) มีควำมรู้ในข้อบงัคบักำรเดินรถตำมพระรำชบัญญัตินี้และตำมกฎหมำย 
ว่ำดว้ยกำรจรำจรทำงบก 

(๔) ไม่เป็นผูม้รี่ำงกำยพกิำรจนเป็นทีเ่หน็ไดว้่ำไม่สำมำรถขบัรถได ้

(๕) ไม่มีโรคประจ ำตัวที่ผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมเห็นว่ำอำจเป็นอันตรำย 
ขณะขบัรถ 

(๖) ไม่เป็นบุคคลวกิลจรติหรอืจติฟัน่เฟือน 

(๗) ไม่มใีบอนุญำตขบัรถชนิดเดยีวกนัอยู่แลว้ 

(๘)๖๓ ไม่เป็นผูอ้ยู่ในระหว่ำงถูกยดึหรอืพกัใชใ้บอนุญำตขบัรถ 

(๙)๖๔ ไม่เคยถูกเพกิถอนใบอนุญำตขบัรถ ซึง่มใิช่จำกเหตุขำดคุณสมบตัิเรื่ อง
อำยุของผูข้อใบอนุญำตขบัรถ เวน้แต่ไดพ้น้ก ำหนดสำมปีไปแลว้นับแต่วนัทีถู่กเพกิถอน
ใบอนุญำตขบัรถ โดยใหอ้ธบิดกี ำหนดเงื่อนไขในกำรพจิำรณำกำรออกใบอนุญำตขบัรถไวด้ว้ย 

 

มำตรำ ๔๗๖๕  ผูข้อใบอนุญำตขบัรถตำมมำตรำ ๔๓ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรอื 
(๖/๑) ตอ้ง 

(๑) ไดร้บัใบอนุญำตขบัรถตำมมำตรำ ๔๓ (๑) มำแลว้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี 

(๒) มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๔๖ และ 

                                                                                 
๖๒ มำตรำ ๔๖ (๑) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๖๓ มำตรำ ๔๖ (๘) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๖๔ มำตรำ ๔๖ (๙) เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๖๕ มำตรำ ๔๗ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๔๕ 

(๓) ไม่เคยต้องค ำพพิำกษำถงึที่สุดให้ลงโทษหรอืถูกเจ้ำพนักงำนเปรยีบเทยีบปรบั 
ตัง้แต่สองครัง้ขึ้นไป ส ำหรบัควำมผิดเกี่ยวกับกำรขบัรถอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดงัต่อไปนี้  
เวน้แต่จะพน้โทษครัง้สดุทำ้ยไม่น้อยกว่ำหกเดอืนแลว้ 

(ก) ฝ่ำฝืนสญัญำณจรำจรหรอืเครื่องหมำยจรำจร 

(ข) ในขณะเมำสรุำหรอืของเมำอย่ำงอื่น 

(ค) ในลกัษณะกดีขวำงกำรจรำจร 

(ง) ใชค้วำมเรว็เกนิอตัรำทีก่ฎหมำยก ำหนด 

(จ) โดยประมำทหรอืน่ำหวำดเสยีวอนัอำจเกดิอนัตรำยแก่บุคคลหรอืทรพัยส์นิ 

(ฉ) โดยไม่ค ำนึงถงึควำมปลอดภยัหรอืควำมเดอืดรอ้นของผูอ้ื่น 

 

มำตรำ ๔๘๖๖  (ยกเลกิ) 
 

มำตรำ ๔๙๖๗  ผูข้อใบอนุญำตขบัรถตำมมำตรำ ๔๓ (๔) (๕) หรอื (๖/๑) ตอ้ง 

(๑) ไดร้บัใบอนุญำตขบัรถตำมมำตรำ ๔๓ (๑) มำแลว้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี 

(๒) มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๔๖ แต่ตอ้งมอีำยุไม่ต ่ำกว่ำ
ยีส่บิสองปีบรบิูรณ์ ส ำหรบัผูข้อใบอนุญำตขบัรถตำมมำตรำ ๔๓ (๔) หรอื (๕) และยีส่บิปี
บรบิรูณ์ ส ำหรบัผูข้อใบอนุญำตขบัรถตำมมำตรำ ๔๓ (๖/๑) 

(๓) ไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๔๗ (๓) 
(๔) มสีญัชำตไิทย 

(๕) รูจ้กัถนนและทำงหลวงในจงัหวดัทีข่อรบัใบอนุญำตขบัรถพอสมควร 

(๖) ไม่เป็นผูม้โีรคตดิต่อน่ำรงัเกยีจตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

(๗) ไม่เป็นผูต้ดิสรุำยำเมำหรอืยำเสพตดิใหโ้ทษ 

(๘) ไม่เคยเป็นผู้ได้รบัโทษจ ำคุกโดยค ำพพิำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกในควำมผิด
ตำมพระรำชบญัญัตินี้ หรอืควำมผดิเกี่ยวกบัควำมสงบสุขของประชำชน ควำมผดิเกี่ยวกบั
กำรก่อให้เกดิภยนัตรำยต่อประชำชน ควำมผดิเกีย่วกบัเงนิตรำ ควำมผดิเกีย่วกบัเพศ 
ควำมผดิต่อชวีติ ควำมผดิต่อร่ำงกำย ควำมผดิต่อเสรภีำพ ควำมผดิฐำนลกัทรพัยแ์ละ
วิง่รำวทรพัย ์ควำมผดิฐำนกรรโชก รดีเอำทรพัย ์ชงิทรพัย์และปลน้ทรพัย ์ควำมผดิฐำน
ยกัยอก ควำมผิดฐำนรบัของโจร และควำมผิดฐำนท ำให้เสยีทรพัย์ ตำมประมวลกฎหมำย
อำญำ หรือควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดให้โทษตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำเสพติดให้โทษ 

                                                                                 
๖๖ มำตรำ ๔๘ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๖๗ มำตรำ ๔๙ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๔๖ 

หรอืโดยค ำสัง่ที่ชอบด้วยกฎหมำยให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรบัควำมผดิที่ไดก้ระท ำ
โดยประมำท หรอืควำมผดิลหุโทษ หรอืพน้โทษมำแลว้ไม่น้อยกว่ำสำมปี 

 

มำตรำ ๕๐๖๘  ในกรณีที่ผูข้อรบัใบอนุญำตขบัรถตำมมำตรำ ๔๓ (๔) (๕) หรอื 
(๖/๑) เป็นผูข้ำดคุณสมบตัติำมมำตรำ ๔๙ (๘) แต่พน้โทษจ ำคุกมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 

(๑) หกเดอืนส ำหรบัโทษจ ำคุกตำมค ำพพิำกษำไม่เกนิสำมเดอืน 

(๒) หนึ่งปีส ำหรบัโทษจ ำคุกตำมค ำพพิำกษำไม่เกนิสำมเดอืนในคดีเกี่ยวด้วย
กำรใชร้ถกระท ำควำมผดิ หรอื 

(๓) หนึ่งปีหกเดอืนส ำหรบัโทษจ ำคุกตำมค ำพพิำกษำเกนิสำมเดอืนแต่ไม่เกนิ
สำมปี 

และได้ยื่นค ำร้องต่อนำยทะเบียนโดยชี้แจงถึงเหตุผลที่ตนต้องโทษพร้อมกบั
แสดงหลกัฐำนว่ำตนเป็นบุคคลทีม่คีวำมประพฤตเิรยีบรอ้ยควรไวว้ำงใจใหข้บัรถยนตส์ำธำรณะ
หรอืรถจกัรยำนยนต์สำธำรณะได้ แล้วแต่กรณี ให้นำยทะเบียนด ำเนินกำรสอบสวนค ำร้อง
ดงักล่ำว ถ้ำเหน็ดว้ยกบัค ำรอ้งกใ็หม้อี ำนำจออกใบอนุญำตขบัรถใหไ้ดโ้ดยมใิหน้ ำบทบญัญตัิ
มำตรำ ๔๙ (๘) มำใชบ้งัคบั แต่ถำ้ไม่เหน็ดว้ย ใหส้ัง่ยกค ำรอ้งและแจง้ใหผู้ข้อทรำบ 

ผูข้อมสีทิธอิุทธรณ์เป็นหนังสอืต่ออธบิดภีำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัทีไ่ด้รบัค ำสัง่
ยกค ำรอ้งจำกนำยทะเบยีน 

ค ำสัง่ของอธบิดใีหเ้ป็นทีส่ดุ 

 

มำตรำ ๕๑  ผูข้อใบอนุญำตขบัรถตำมมำตรำ ๔๓ (๗) (๘) หรอื (๙) ตอ้ง 

(๑) มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ ๔๖ และ 

(๒) มคีวำมรูค้วำมสำมำรถในกำรขบัรถประเภทนัน้ ๆ เป็นอย่ำงด ี

 

มำตรำ ๕๑/๑๖๙  ผูม้ใีบอนุญำตขบัรถตำมมำตรำ ๔๓ (๒) (๔) (๕) (๖) และ (๖/๑) 
มสีทิธขิอรบัใบอนุญำตขบัรถตำมมำตรำ ๔๓ (๑๐) 

 

มำตรำ ๕๒  ใหน้ำยทะเบยีนแต่งตัง้ผูซ้ึง่มคีุณสมบตัติำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 
ตรวจสอบคุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้ำมของผูข้อรบัใบอนุญำตตำมมำตรำ ๔๖ มำตรำ ๔๗ 
มำตรำ ๔๘ มำตรำ ๔๙ และมำตรำ ๕๑ 

 

                                                                                 
๖๘ มำตรำ ๕๐ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๖๙ มำตรำ ๕๑/๑ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๔๗ 

มำตรำ ๕๓  ผูใ้ดไดร้บัใบอนุญำตขบัรถประเภทใดแลว้ หำกปรำกฏในภำยหลงั
ว่ำเป็นผูข้ำดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะต้องหำ้มตำมทีก่ ำหนดไวส้ ำหรบัผูข้อรบัใบอนุญำต
ขบัรถประเภทนัน้ ใหน้ำยทะเบยีนสัง่เพกิถอนใบอนุญำตขบัรถนัน้ 

ให้นำยทะเบยีนมอี ำนำจเรยีกผู้ได้รบัใบอนุญำตขบัรถมำตรวจสอบคุณสมบตัิ
หรอืลกัษณะต้องหำ้มได ้หำกมเีหตุอนัควรเชื่อว่ำผู้ได้รบัใบอนุญำตขบัรถขำดคุณสมบตัิ
หรอืมลีกัษณะตอ้งหำ้มอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมทีก่ ำหนดไวส้ ำหรบัผูข้อรบัใบอนุญำตขบัรถ
ประเภทนัน้๗๐ 

 

มำตรำ ๕๓/๑๗๑  ในกรณีที่ผู้ได้รบัใบอนุญำตขบัรถฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตำม
บทบญัญตัิแห่งพระรำชบญัญัตินี้ ให้นำยทะเบยีนมอี ำนำจสัง่พกัใช้ใบอนุญำตขบัรถได้
ครำวละไม่เกนิหกเดอืน 

ในกรณีทีผู่ไ้ดร้บัใบอนุญำตขบัรถยนต์สำธำรณะหรอืรถจกัรยำนยนต์สำธำรณะ
กระท ำควำมผดิในกรณีดงัต่อไปนี้ นำยทะเบยีนจะสัง่เพกิถอนใบอนุญำตขบัรถเสยีกไ็ด ้

(๑) กระท ำควำมผดิตำมพระรำชบญัญตันิี้ซ ้ำในขอ้หำเดยีวกบัควำมผดิครัง้ก่อน
ภำยในเวลำหนึ่งเดอืนนบัแต่วนัทีค่วำมผดิครัง้ก่อนเกดิขึน้ 

(๒) ไม่มำรำยงำนตนต่อนำยทะเบยีนตำมทีน่ำยทะเบยีนสัง่เป็นหนังสอืไปแล้ว
ไม่น้อยกว่ำสองครัง้โดยมรีะยะเวลำห่ำงกนัไม่น้อยกว่ำหนึ่งเดอืน  ทัง้นี้ โดยไม่มเีหตุสมควร 

(๓) เรยีกเกบ็ค่ำโดยสำรหรอืค่ำบรกิำรอื่นเกนิกว่ำอตัรำทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๕๓/๒๗๒  ผูซ้ึง่ถูกสัง่พกัใชห้รอืเพกิถอนใบอนุญำตขบัรถมสีทิธอิุทธรณ์
เป็นหนงัสอืต่ออธบิดไีดภ้ำยในสบิหำ้วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ค ำสัง่จำกนำยทะเบยีน 

ให้อธิบดีวินิจฉัยอุทธรณ์ตำมวรรคหนึ่งภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสอือุทธรณ์ ถำ้ไม่มวีนิิจฉัยชีข้ำดภำยในเวลำดงักล่ำวใหถ้อืว่ำอธบิดวีนิิจฉัยไม่ให้พกัใช้
หรอืเพกิถอนใบอนุญำตขบัรถตำมหนงัสอือุทธรณ์ของผูข้บัรถ 

ค ำสัง่ของอธบิดใีหเ้ป็นทีส่ดุ 

กำรอุทธรณ์ตำมวรรคหนึ่งไม่เป็นกำรทุเลำกำรบงัคบัตำมค ำสัง่พกัใชห้รอืเพกิถอน
ใบอนุญำตขบัรถ 

 

                                                                                 
๗๐ มำตรำ ๕๓ วรรคสอง เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๗๑ มำตรำ ๕๓/๑ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๗๒ มำตรำ ๕๓/๒ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๔๘ 

มำตรำ ๕๓/๓๗๓  ใหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญำตขบัรถซึง่ถูกสัง่เพกิถอนใบอนุญำตขบัรถ
สง่คนืใบอนุญำตนัน้แก่นำยทะเบยีนภำยในสบิหำ้วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้กำรสัง่เพกิถอน
ใบอนุญำตขบัรถ 

 

มำตรำ ๕๔  ผูใ้ดไดร้บัใบอนุญำตขบัรถแลว้ หำกปรำกฏว่ำ 

(๑) ต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดว่ำได้กระท ำควำมผิดตำมพระรำชบญัญัตินี้หรือ
กฎกระทรวงทีอ่อกตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

(๒) ไม่ปฏิบัติตำมค ำสัง่อันชอบด้วยกฎหมำยของเจ้ำพนักงำนจรำจร หรือ
พนกังำนเจำ้หน้ำทีต่ำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจรำจรทำงบก 

(๓) ต้องค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดว่ำไดก้ระท ำควำมผดิฐำนขบัรถหรอืกระท ำกำรใด ๆ 
อนัน่ำจะเป็นภยัต่อประชำชน หรอื 

(๔) มผีู้กล่ำวโทษว่ำท ำลำยควำมสงบสุขของประชำชนในถนนหรอืทำงหลวง 
โดยขูเ่ขญ็ ดหูมิน่ รงัแก หรอืรบกวนคนขบัรถดว้ยกนัหรอืผูโ้ดยสำร 

นำยทะเบยีนมอี ำนำจเรยีกใบอนุญำตขบัรถมำยดึไวไ้ด ้แต่หำ้มมใิหย้ดึเกนิหนึ่งปี 

ในกรณีที่ผู้ได้รบัใบอนุญำตขบัรถตำมมำตรำ ๔๓ (๔) (๕) หรือ (๖/๑) เป็น
ผู้ต้องหำในคดีอำญำตำมที่ระบุไว้ในมำตรำ ๔๙ (๘) ให้นำยทะเบียนหรือผู้ตรวจกำร 
ซึง่อธบิดมีอบหมำยยดึใบอนุญำตขบัรถตำมมำตรำ ๔๓ (๔) (๕) หรอื (๖/๑) ตัง้แต่วนัยื่นฟ้อง
ต่อศำลจนถงึเวลำทีม่คี ำพพิำกษำถงึที่สุด และในระหว่ำงเวลำนัน้ห้ำมมใิหน้ำยทะเบยีน
ต่ออำยุใบอนุญำตขบัรถดงักล่ำว๗๔ 

ในกำรยดึใบอนุญำตขบัรถ ใหผู้ย้ดึบนัทกึกำรยดึไวใ้นใบอนุญำตขบัรถดว้ย 

มำตรำ ๕๕  ในกรณีทีใ่บอนุญำตขบัรถสญูหำยหรอืช ำรุดในสำระส ำคญั ใหผู้ร้ ับ
ใบอนุญำตขบัรถยื่นค ำขอรบัใบแทนใบอนุญำตขบัรถต่อนำยทะเบียนภำยในสบิห้ำวนั 
นับแต่วนัทรำบเหตุนัน้ และในกรณีที่ได้ใบอนุญำตขบัรถที่สูญหำยคืน ให้ส่งใบแทน
ใบอนุญำตขบัรถนัน้แก่นำยทะเบยีนภำยในสบิหำ้วนันบัแต่วนัไดค้นื 

กำรขอใบแทนใบอนุญำตขบัรถ และกำรออกใบแทนใบอนุญำตขบัรถตำมวรรคหนึ่ง 
ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบทีอ่ธบิดกี ำหนด 

 

มำตรำ ๕๖  ภำยใต้บงัคบัมำตรำ ๔๓ และมำตรำ ๕๗ หำ้มมใิหเ้จำ้ของรถหรอื
คนขบัรถยินยอมให้ผู้ซึ่งไม่มีใบอนุญำตขับรถ หรือมีใบอนุญำตขับรถประเภทอื่นที ่
ใชแ้ทนกนัไม่ได ้เขำ้ขบัรถของตนหรอืรถทีต่นเป็นคนขบั 

                                                                                 
๗๓ มำตรำ ๕๓/๓ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๗๔ มำตรำ ๕๔ วรรคสำม แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๔๙ 

 

มำตรำ ๕๗  ผูใ้ดฝึกหดัขบัรถยนต ์ตอ้งมผีูซ้ึง่ไดร้บัใบอนุญำตขบัรถยนตม์ำแลว้
ไม่น้อยกว่ำสำมปีควบคุมอยู่ดว้ย 

ในกำรฝึกหัดขับรถ ห้ำมมิให้ผู้ใดนอกจำกผู้ฝึกหัดและผู้ควบคุมอยู่ในรถ  
ถำ้มกีำรเสยีหำยเกดิขึน้ ผูค้วบคุมตอ้งรบัผดิทำงแพ่ง เวน้แต่จะพสิจูน์ไดว้่ำผูฝึ้กหดัฝ่ำฝืน
หรอืไม่ปฏบิตัติำมค ำสอนในเวลำทีข่บัอยู่นัน้ 

[ค ำว่ำ “รถยนต์” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติรถยนต ์ 
(ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 

มำตรำ ๕๗ ทวิ๗๕  ให้ผู้ตรวจกำรมีอ ำนำจสัง่ให้ผู้ขบัรถหยุดรถเพื่อท ำกำร
ตรวจสอบกำรปฏบิตัิตำมพระรำชบญัญัตินี้ กบัมอี ำนำจสัง่ให้บุคคลใดปฏบิตัิกำรเท่ำที่
จ ำเป็นเพื่อประโยชน์แก่กำรตรวจสอบนัน้ได้ และเมื่อพบว่ำผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัต ิ
ตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบญัญัตินี้ จะว่ำกล่ำวตักเตือนหรอืสัง่เป็นหนังสอืให้ผู้นัน้  
ไปรำยงำนตนต่อนำยทะเบยีนภำยในเจด็วนันบัแต่วนัทีม่คี ำสัง่เพื่อด ำเนินกำรเปรยีบเทยีบปรบั
กไ็ด ้เวน้แต่เป็นกรณีทีค่วำมผดิดงักล่ำวมโีทษจ ำคุก ใหผู้ต้รวจกำรน ำตวัผูน้ัน้สง่พนกังำน
สอบสวนผูม้อี ำนำจเพื่อด ำเนินคดต่ีอไป 

ในกำรออกค ำสัง่ใหไ้ปรำยงำนตนต่อนำยทะเบยีนตำมวรรคหนึ่ง ผูต้รวจกำรจะ
เรยีกเกบ็ใบอนุญำตขบัรถของผูน้ัน้ไวเ้ป็นกำรชัว่ครำวกไ็ด ้แต่ตอ้งรบีน ำใบอนุญำตขบัรถ
ที่เรยีกเกบ็ไว้ไปส่งมอบแก่นำยทะเบยีนภำยในแปดชัว่โมงนับแต่เวลำที่ออกค ำสัง่และ 
ให้ถือว่ำค ำสัง่นัน้เป็นใบอนุญำตขบัรถชัว่ครำวภำยในก ำหนดเวลำที่ให้ไปรำยงำนตน
ดงักล่ำว 

ค ำสัง่ให้ไปรำยงำนตนต่อนำยทะเบียนตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมแบบที่
อธบิดกี ำหนด 

 

มำตรำ ๕๗ ตร๗ี๖  ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมพระรำชบญัญตันิี้ใหผู้ต้รวจกำรแสดง
บตัรประจ ำตวัต่อผูซ้ึง่เกีย่วขอ้ง 

บตัรประจ ำตวัผูต้รวจกำรใหเ้ป็นไปตำมแบบทีร่ฐัมนตรกี ำหนด 

 

                                                                                 
๗๕ มำตรำ ๕๗ ทว ิเพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๗๖ มำตรำ ๕๗ ตร ีเพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๕๐ 

มำตรำ ๕๗ จตัวำ๗๗  ในขณะทีอ่ยู่ในระหว่ำงกำรรบัจำ้งบรรทุกคนโดยสำร ผูข้บั
รถยนต์สำธำรณะหรอืรถจกัรยำนยนต์สำธำรณะจะปฏเิสธไม่รบัจ้ำงบรรทุกคนโดยสำร
มไิด ้เวน้แต่กำรบรรทุกนัน้น่ำจะก่อใหเ้กดิอนัตรำยแก่ตนหรอืแก่คนโดยสำร 

บทบญัญตัใินวรรคหนึ่งมใิหใ้ชบ้งัคบัแก่ผูข้บัรถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะทีป่ฏเิสธ
รบัจำ้งบรรทุกคนโดยสำรนอกเสน้ทำงหรอืนอกทอ้งทีใ่นกำรรบัจำ้งบรรทุกคนโดยสำร 

 

มำตรำ ๕๗ เบญจ๗๘  ผูข้บัรถยนตส์ำธำรณะหรอืรถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะตอ้ง
พำคนโดยสำรไปยงัสถำนทีท่ีว่่ำจำ้งตำมเสน้ทำงทีส่ ัน้หรอืถงึทีห่มำยเรว็ทีสุ่ด หรอืเสน้ทำง
ทีไ่ม่ออ้มเกนิควร และตอ้งสง่คนโดยสำร ณ สถำนทีต่ำมทีต่กลงกนัไว ้

หำ้มมใิหผู้ข้บัรถตำมวรรคหนึ่ง พำคนโดยสำรไปทอดทิง้ระหว่ำงทำงไม่ว่ำดว้ย
ประกำรใด ๆ 

 

มำตรำ ๕๗ ฉ๗๙  ในขณะขบัรถ ผู้ขบัรถยนต์สำธำรณะหรือรถจกัรยำนยนต์
สำธำรณะ ตอ้ง 

(๑) ไม่สบูบุหรี ่หรอืกระท ำดว้ยประกำรใด ๆ ในลกัษณะทีก่่อควำมร ำคำญใหแ้ก่
คนโดยสำร 

(๒) ไม่กล่ำววำจำไม่สุภำพ เสยีดส ีดูหมิน่ ก้ำวรำ้วหรอืแสดงกริยิำในลกัษณะ
ดงักล่ำวต่อคนโดยสำร 

(๓) ไม่เสพหรอืเมำสรุำหรอืของมนึเมำอย่ำงอื่น 

(๔) ไม่เสพยำเสพตดิใหโ้ทษตำมกฎหมำยว่ำดว้ยยำเสพตดิใหโ้ทษ 

(๕) ไม่เสพตดิวตัถุทีอ่อกฤทธิต่์อจติและประสำทตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวตัถุทีอ่อก
ฤทธิต่์อจติและประสำท 

(๖) ไม่ขบัรถในขณะหย่อนควำมสำมำรถในอนัทีจ่ะขบั 

(๗) ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยควำมปลอดภยัในกำรรบัจำ้งบรรทุกคนโดยสำร
ตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๕๗  สตัต๘๐ ในกรณีทีน่ำยทะเบยีนหรอืผูต้รวจกำรมเีหตุอนัควรสงสยัว่ำ
เจำ้ของรถหรอืผูข้บัรถผูใ้ดฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมพระรำชบญัญตันิี้ ใหน้ำยทะเบยีนหรอื

                                                                                 
๗๗ มำตรำ ๕๗ จตัวำ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๗๘ มำตรำ ๕๗ เบญจ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๗๙ มำตรำ ๕๗ ฉ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๘๐ มำตรำ ๕๗  สตัต เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๕๑ 

ผู้ตรวจกำรมีอ ำนำจออกหนังสอืเรียกตัวเจ้ำของรถหรือผู้ขบัรถผู้นัน้มำให้ถ้อยค ำหรือ 
ยื่นค ำชีแ้จงแสดงขอ้เทจ็จรงิได้ 

เมื่อนำยทะเบยีนหรอืผูต้รวจกำรไดต้รวจสอบกรณีตำมวรรคหนึ่งแลว้ ปรำกฏว่ำ
เจำ้ของรถหรอืผู้ขบัรถฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตำมพระรำชบญัญัตินี้ ให้น ำควำมในมำตรำ 
๕๗ ทว ิมำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 

หมวด ๔ 

บทก ำหนดโทษ 

   
 

มำตรำ ๕๘๘๑  ผู้ใดฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตำมกฎกระทรวงออกตำมมำตรำ ๕ (๒) 
(๓) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๕) หรอื (๑๖) ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งพนับำท 

 

มำตรำ ๕๘/๑๘๒  ผูข้บัรถรบัจำ้งบรรทุกคนโดยสำรผูใ้ดฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำม
ข้อก ำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตำมมำตรำ ๕ (๑๕/๑) ต้องระวำงโทษปรบัไม่เกิน
ห้ำพนับำท 

 

มำตรำ ๕๙๘๓  ผูใ้ดฝ่ำฝืนมำตรำ ๖ (๑) ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบำท 

มำตรำ ๖๐๘๔  ผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 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 
หรอืมำตรำ ๕๗ ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิสองพนับำท 

มำตรำ ๖๑๘๕  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๑๕ มำตรำ ๒๘ หรือมำตรำ ๓๕/๓ 
วรรคหนึ่งหรอืไม่ปฏบิตัติำมค ำสัง่ของนำยทะเบยีนตำมมำตรำ ๓๖ หรอืมำตรำ ๕๓ วรรคสอง 
ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งพนับำท 

 

มำตรำ ๖๑/๑๘๖  ผู้ใดไม่มำให้ถ้อยค ำหรอืยื่นค ำชี้แจงแสดงขอ้เทจ็จรงิต่อนำย
ทะเบียนหรอืผู้ตรวจกำรตำมหนังสอืเรยีกตำมมำตรำ ๕๗ สตัต วรรคหนึ่ง หรอืฝ่ำฝืน
                                                                                 

๘๑ มำตรำ ๕๘ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๘๒ มำตรำ ๕๘/๑ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๘๓ มำตรำ ๕๙ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๘๔ มำตรำ ๖๐ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๘๕ มำตรำ ๖๑ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๕๒ 

หรอืไม่ปฏบิตัติำมค ำสัง่ของนำยทะเบยีนหรอืผูต้รวจกำรซึง่สัง่ตำมมำตรำ ๕๗ สตัต วรรคสอง 
ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งพนับำท 

 

มำตรำ ๖๒  ผูใ้ดรบัจำ้งบรรทุกคนโดยสำรโดยใชร้ถยนตร์บัจำ้งบรรทุกคนโดยสำร
ไม่เกินเจ็ดคนหรือรถยนต์รับจ้ำงระหว่ำงจังหวัดในท้องที่ที่ร ัฐมนตรีประกำศตำม 
มำตรำ ๒๓ วรรคหนึ่ง โดยไม่ได้รบัอนุญำตจำกนำยทะเบยีน หรอืไม่ได้รบัยกเว้นตำม
มำตรำ ๒๓ วรรคสองหรอืวรรคสำม ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งหมื่นบำท 

[ค ำว่ำ “รถยนต์” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติรถยนต ์ 
(ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 

มำตรำ ๖๒/๑๘๗  ผู้ใดรบัจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรโดยฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตำม
มำตรำ ๒๓/๑ ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิสองพนับำท 

 

มำตรำ ๖๓  ผูใ้ดรบัจำ้งบรรทุกคนโดยสำรโดยใชร้ถยนต์รบัจำ้งบรรทุกคนโดยสำร
ไม่เกินเจ็ดคนหรือรถยนต์รับจ้ำงระหว่ำงจังหวัดในท้องที่ที่ร ัฐมนตรีปร ะกำศตำม 
มำตรำ ๒๓ วรรคหนึ่ง เมื่อใบอนุญำตสิน้อำยุหรอืใบอนุญำตถูกเพิกถอน ต้องระวำงโทษ
ปรบัไม่เกนิสองพนับำท 

[ค ำว่ำ “รถยนต์” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติรถยนต ์ 
(ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 

มำตรำ ๖๓/๑๘๘  ผูร้บัใบอนุญำตตำมมำตรำ ๒๓ ผู้ใดฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิัตติำม
มำตรำ ๒๕ วรรคสอง ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งพนับำท 

 

มำตรำ ๖๓/๒๘๙  ผูไ้ดร้บัใบอนุญำตขบัรถผูใ้ดฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมมำตรำ ๕๓/๓ 
ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งพนับำท 

 

มำตรำ ๖๔  ผู้ใดขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญำตขับรถ ต้องระวำงโทษจ ำคุก 
ไม่เกนิหนึ่งเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึ่งพนับำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

                                                                                 
๘๖ มำตรำ ๖๑/๑ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๘๗ มำตรำ ๖๒/๑ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๘๘ มำตรำ ๖๓/๑ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๘๙ มำตรำ ๖๓/๒ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๕๓ 

มำตรำ ๖๕๙๐  ผูใ้ดขบัรถเมื่อใบอนุญำตขบัรถสิน้อำยุ หรอืระหว่ำงถูกสัง่พกัใช้
ใบอนุญำตขบัรถหรอืถูกเพกิถอนใบอนุญำตขบัรถ หรอืถูกยดึใบอนุญำตขบัรถ ตอ้งระวำงโทษ
ปรบัไม่เกนิสองพนับำท 

 

มำตรำ ๖๖  ผูใ้ดขบัรถโดยไม่แสดงใบอนุญำตขบัรถ และส ำเนำภำพถ่ำยใบคู่มอื
จดทะเบยีนรถตำมมำตรำ ๔๒ ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งพนับำท 

 

มำตรำ ๖๖/๑๙๑  ผู้ใดฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิตำมค ำสัง่ของผู้ตรวจกำร ซึ่งสัง่ตำม
มำตรำ ๕๗ ทว ิตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิหำ้พนับำท 

 

มำตรำ ๖๖/๒๙๒  ผู้ใดฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมมำตรำ ๕๗ จตัวำ มำตรำ ๕๗ เบญจ 
หรอืมำตรำ ๕๗ ฉ (๑) หรอื (๒) ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งพนับำท 

 

มำตรำ ๖๖/๓๙๓  ผูใ้ดฝ่ำฝืนมำตรำ ๕๗ ฉ (๓) หรอื (๖) ต้องระวำงโทษจ ำคุก
ไม่เกนิสำมเดอืนหรอืปรบัตัง้แต่สองพนับำทถงึหนึ่งหมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๖๖/๔๙๔  ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๕๗ ฉ (๔) หรอื (๕) ต้องระวำงโทษสูงกว่ำ 
ที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยยำเสพติดให้โทษ หรอืกฎหมำยว่ำด้วยวตัถุที่ออกฤทธิ ์
ต่อจติและประสำท แลว้แต่กรณี อกีหนึ่งในสำม 

 

มำตรำ ๖๖/๕๙๕  ผู้ใดเรียกเก็บค่ำโดยสำรหรือค่ำบริกำรอื่นเกินกว่ำอัตรำที่
ก ำหนดในกฎกระทรวง ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิหำ้พนับำท 

 

มำตรำ ๖๖/๖๙๖  เจำ้ของรถหรอืผูข้บัรถผูใ้ดไม่แสดงอตัรำค่ำโดยสำรหรอืค่ำบรกิำรอื่น
ตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิสองพนับำท 

 

                                                                                 
๙๐ มำตรำ ๖๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๙๑ มำตรำ ๖๖/๑ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๙๒ มำตรำ ๖๖/๒ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๙๓ มำตรำ ๖๖/๓ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๙๔ มำตรำ ๖๖/๔ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๙๕ มำตรำ ๖๖/๕ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๙๖ มำตรำ ๖๖/๖ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๕๔ 

มำตรำ ๖๗  ผูใ้ด 

(๑) ใหผู้อ้ื่นใชใ้บอนุญำต หรอืเครื่องหมำยทีน่ำยทะเบยีนออกใหแ้ก่ตน 

(๒) ใชเ้ครื่องหมำยทีน่ำยทะเบยีนออกใหส้ ำหรบัรถคนัหนึ่งกบัรถอกีคนัหนึ่ง 

(๓) ใชเ้ครื่องหมำยทีน่ำยทะเบยีนออกใหแ้ก่ผูอ้ื่น 

(๔)๙๗ เปลีย่นแปลงโดยวธิใีด ๆ หรอืปิดบงัทัง้หมดหรอืแต่บำงสว่นซึง่เครื่องหมำย
ทีน่ำยทะเบยีนออกใหป้ระจ ำรถ หรอื 

(๕) ใชร้ถทีไ่ดร้บัยกเวน้ไม่ต้องเสยีค่ำธรรมเนียมตำมมำตรำ ๙ หรอืยกเวน้ไม่ต้อง
เสียภำษีประจ ำปีตำมมำตรำ ๓๐ หรือลดภำษีประจ ำปีตำมมำตรำ ๓๑ ผิดไปจำก
วตัถุประสงคท์ีไ่ดร้บัยกเวน้หรอืลด 

ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งพนับำท 

 

มำตรำ ๖๗ ทว๙ิ๘  บรรดำควำมผดิตำมพระรำชบญัญตันิี้ทีม่โีทษปรบัสถำนเดยีว
ให้อธบิดหีรอืผู้ซึ่งอธบิดมีอบหมำยมอี ำนำจเปรยีบเทียบปรบัผู้ต้องหำได้ เมื่อผู้ต้องหำ 
ไดช้ ำระค่ำปรบัตำมจ ำนวนทีอ่ธบิดหีรอืผูซ้ึง่อธบิดมีอบหมำยเปรยีบเทยีบภำยในสำมสบิวนัแลว้ 
ใหถ้อืว่ำคดเีลกิกนัตำมบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ 

ถ้ำผู้ต้องหำไม่ยนิยอมตำมที่เปรยีบเทยีบหรอืเมื่อยนิยอมแล้วไม่ช ำระค่ำปรบั
ภำยในก ำหนดเวลำดงักล่ำวใหด้ ำเนินคดเีพื่อฟ้องรอ้งต่อไป 

 

                                                                                 
๙๗ บทบญัญตัิต่ำง ๆ ในกฎหมำยว่ำดว้ยรถยนต์ไดก้ล่ำวถงึ “ป้ำยทะเบยีนรถ” และ “เครื่องหมำย

ประจ ำรถ” แยกต่ำงหำกจำกกนั แผ่นป้ำยทะเบยีนรถและเครื่องหมำยประจ ำรถจงึมคีวำมหมำยแตกต่ำงกนั  
ดังนัน้ เมื่อมำตรำ ๖๗ (๔) ก ำหนดโทษเอำไว้ส ำหรับผู้ที่เปลี่ยนแปลงหรือปิดบัง “เครื่องหมำย”  
ทีน่ำยทะเบยีนออกให้ประจ ำรถเท่ำนัน้ กำรตีควำมค ำว่ำ “เครื่องหมำย” ในมำตรำ ๖๗ (๔) ให้รวมถึง 
“แผ่นป้ำยทะเบยีนรถ” ดว้ยนัน้ จงึไม่สำมำรถท ำได ้อกีทัง้ยงัผดิหลกักำรตคีวำมกฎหมำยอำญำซึ่งต้อง
ตคีวำมอย่ำงเคร่งครดั (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๔๔/๒๕๓๒) 

๙๘ มำตรำ ๖๗ ทว ิเพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๕๕ 

บทเฉพำะกำล 

   
 

มำตรำ ๖๘  เพื่อประโยชน์ในกำรจดัเก ็บภำษีประจ ำปี  ในกรณีที ่เป็น  
รถที่จดทะเบยีนแล้ว กำรเสยีภำษีประจ ำปีในปีแรกภำยหลงัวนัที่พระรำชบญัญตัินี้ใช้บงัคบั  
ให้นำยทะเบยีนเปลี่ยนแปลงก ำหนดระยะเวลำกำรเสยีภำษีใหม่ โดยเฉลี่ยจ ำนวนรถที่
จะต้องเสยีภำษีออกไปเป็นรำยเดอืนตำมระยะเวลำและจ ำนวนทีน่ำยทะเบยีนเหน็สมควร 
และประกำศ ณ ทีท่ ำกำรของนำยทะเบยีนใหผู้ม้หีน้ำทีเ่สยีภำษีทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ
หนึ่งเดอืน  ทัง้นี้ ให้นำยทะเบียนด ำเนินกำรภำยในสองปีนับแต่วันที่พระรำชบญัญัตินี้ 
ใชบ้งัคบั 

กำรคิดภำษีเป็นรำยเดือนตำมวรรคหนึ่ง ให้คิดเฉลี่ยจำกอตัรำภำษีประจ ำปี
ส ำหรบัรถชนิดนัน้ 

 

มำตรำ ๖๙  ส ำหรบัรถและเครื่องอุปกรณ์ของรถอนัมชิอบดว้ยพระรำชบญัญตันิี้
ทีม่อียู่แล้วในวนัที่ประกำศพระรำชบญัญัตนิี้ในรำชกจิจำนุเบกษำ หรอืทีจ่ะน ำเขำ้มำใน
รำชอำณำจกัรภำยในหกเดอืนนับแต่วนัทีป่ระกำศพระรำชบญัญตันิี้ในรำชกจิจำนุเบกษำ 
ให้รัฐมนตรีมีอ ำนำจผ่อนผันได้ตำมควรแก่กรณี  และถ้ำจะอนุญำตให้ใช้ต่อไป  
ใหม้กี ำหนดเวลำไม่เกนิสำมปี นบัแต่วนัทีป่ระกำศพระรำชบญัญตันิี้ในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

มำตรำ ๗๐๙๙  บรรดำกฎกระทรวง ค ำสัง่ หรอืประกำศที่ออกตำมพระรำชบญัญัติ
รถยนตร์ พุทธศกัรำช ๒๔๗๓ ให้ยงัคงใช้บงัคบัได้ต่อไปเพียงเท่ำที่ไม่ขดัหรอืแย้งกบั
พระรำชบัญญัตินี้จนกว่ำจะมีกฎกระทรวง ค ำสัง่ หรอืประกำศตำมพระรำชบญัญัตินี้ 
ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๗๑  ในทอ้งทีใ่ดทีไ่ดม้กีำรประกำศใหก้ำรประกอบกำรรับจำ้งบรรทุก
คนโดยสำรโดยใช้รถยนต์บรรทุกคนโดยสำรไม่เกินเจ็ดคน ต้องด ำเนินกำรโดยบรษิัท
มหำชนจ ำกดั บรษิัทจ ำกดัหรอืสหกรณ์ และต้องได้รบัใบอนุญำตจำกนำยทะเบยีนตำม

                                                                                 
๙๙ กฎกระทรวงทีอ่อกตำมควำมในพระรำชบญัญตัริถยนตร ์พุทธศกัรำช ๒๔๗๓ จะสำมำรถ

น ำมำใชบ้งัคบัต่อไปโดยอำศยับทเฉพำะกำลได ้ต้องไดค้วำมว่ำกฎกระทรวงนัน้สำมำรถออกโดยอำศยัอ ำนำจ
ตำมพระรำชบญัญตัิรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ดว้ย  ดงันัน้ กฎกระทรวงเก่ำที่ก ำหนดจ ำนวนรถยนต์รบัจ้ำง
ในจังหวัดหนึ่ง ๆ เอำไว้ ย่อมไม่สำมำรถน ำมำใช้กับพระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ได ้ 
เพรำะพระรำชบญัญัติดงักล่ำวไม่ได้ให้อ ำนำจในกำรออกกฎกระทรวงก ำหนดจ ำนวนรถยนต์รบัจ้ำง 
ในจงัหวดัหนึ่ง ๆ เอำไว ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสร็จที ่๔๘๘/๒๕๒๙) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๕๖ 

พระรำชบญัญัติรถยนตร์ พุทธศกัรำช ๒๔๗๓ รวมทัง้ที่ได้มีกำรขยำยระยะเวลำตำม
ประกำศดงักล่ำว ใหถ้อืว่ำประกำศนัน้เป็นประกำศของรฐัมนตรตีำมมำตรำ ๒๓ และให้
ผูไ้ดร้บัใบอนุญำตประกอบกำรในทอ้งทีด่งักล่ำวอยู่แลว้ในวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 
เป็นผู้ได้รบัใบอนุญำตตำมมำตรำ ๒๓ และต้องด ำเนินกำรโดยบริษัทมหำชนจ ำกัด  
บรษิทัจ ำกดัหรอืสหกรณ์ต่อไป 

[ค ำว่ำ “รถยนต์” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติรถยนต ์ 
(ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 

มำตรำ ๗๒  บรรดำใบอนุญำตและใบอนุญำตขบัรถยนตท์ีอ่อกตำมพระรำชบญัญตัิ
รถยนตร ์พุทธศกัรำช ๒๔๗๓ ก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหย้งัคงมผีลใชบ้งัคบั
ต่อไปจนกว่ำจะสิน้อำยุใบอนุญำตหรอืใบอนุญำตขบัรถยนตน์ัน้ 

[ค ำว่ำ “รถยนต์” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติรถยนต ์ 
(ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

ส.  โหตระกติย ์

รองนำยกรฐัมนตร ี



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๕๗ 

อตัรำค่ำธรรมเนียม 

   
 

(๑) ค ำขอ ฉบบัละ ๕ บำท 

(๒) ใบคู่มอืจดทะเบยีนรถ  ฉบบัละ ๑๐๐ บำท 

(๓) แผ่นป้ำยทะเบยีนรถ แผ่นละ ๑๐๐ บำท 

(๓/๑)๑๐๐ กำรขอใชห้มำยเลขทะเบยีนรถ 

(ก) กำรขอใชห้มำยเลขทะเบยีนทีอ่อกให  ้

ส ำหรบัรถคนัหนึ่งมำใชก้บัรถอกี 

คนัหนึ่ง ครัง้ละ ๑,๐๐๐ บำท 

(ข) กำรขอใชห้มำยเลขทะเบยีนซึง่ 

ยงัไม่เคยออกใหส้ ำหรบัรถคนัใด 

มำใชก้บัรถทีจ่ดทะเบยีนแลว้ ครัง้ละ ๑,๐๐๐ บำท 

(ค) กำรขอใชห้มำยเลขทะเบยีน 

ทีต่อ้งเสยีค่ำธรรมเนียมพเิศษทีไ่ดจ้ำกกำรประมลู 

ตำมมำตรำ ๑๐/๑ กบักรณีตำม (ก) 
หรอื (ข) ครัง้ละ ๓,๐๐๐ บำท 

(๔) กำรขอคน้ทะเบยีนรถหรอืขอแกไ้ขเพิม่เตมิรำยกำร 

ในทะเบยีนรถและใบคู่มอืจดทะเบยีนรถ 

(ก) รถจกัรยำนยนต ์ ครัง้ละ ๑๐ บำท 

(ข) รถอื่นนอกจำก (ก) ครัง้ละ ๕๐ บำท 

(๕) กำรโอนทะเบยีนรถ ครัง้ละ ๑๐๐ บำท 

(๖) กำรยำ้ยรถ 

(ก) รถยนต ์ ครัง้ละ ๕๐ บำท 

(ข) รถอื่นนอกจำก (ก) ครัง้ละ ๒๐ บำท 

(๗) กำรตรวจสภำพรถ 

(ก) รถจกัรยำนยนต ์ คนัละ ๑๐ บำท 

(ข) รถอื่นนอกจำก (ก) คนัละ ๕๐ บำท 

                                                                                 
๑๐๐ อตัรำค่ำธรรมเนียม (๓/๑) เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๕๘ 

(๗/๑)๑๐๑ เครื่องหมำยแสดงกำรใชร้ถ 

ตำมมำตรำ ๖/๑ วรรคสอง 

หรอืวรรคสำม แผ่นละ ๑,๐๐๐ บำท 

(๗/๒)๑๐๒ กำรอนุญำตใหใ้ชร้ถ 

ตำมมำตรำ ๖/๑ วรรคสำม ครัง้ละ ๕,๐๐๐ บำท 

(๘) ใบอนุญำตตำมมำตรำ ๒๓ ฉบบัละ ๑,๐๐๐ บำท 

(๙)๑๐๓ ใบอนุญำตตำมมำตรำ ๒๗ ฉบบัละ ๒,๐๐๐ บำท 

(๑๐)๑๐๔ เครื่องหมำยพเิศษตำมมำตรำ ๒๗ อนัละ ๕๐๐ บำท 

(๑๑)๑๐๕ สมุดคู่มอืประจ ำรถตำมมำตรำ ๒๗ เล่มละ ๑,๐๐๐ บำท 

(๑๒) ใบอนุญำตรถยนตต์ำมอนุสญัญำว่ำดว้ยกำรจรำจร 

ทำงถนน ท ำ ณ นครเจนีวำ ค.ศ. ๑๙๔๙ ซึง่ 

ประเทศไทยไดภ้ำคยำนุวตั ิ

เมื่อวนัที ่๑๕ สงิหำคม ๒๕๐๕  ฉบบัละ ๑,๐๐๐ บำท 

(๑๓)๑๐๖ ใบอนุญำตขบัรถตำมควำมตกลงระหว่ำงประเทศ 

ทีป่ระเทศไทยเป็นภำค ี ฉบบัละ ๑,๐๐๐ บำท 

(๑๔)๑๐๗ ใบอนุญำตขบัรถชัว่ครำว 

ตำมมำตรำ ๔๓ (๑) ฉบบัละ ๕๐๐ บำท 

(๑๕)๑๐๘ ใบอนุญำตขบัรถยนตส์ว่นบุคคล ฉบบัละ ๑,๐๐๐ บำท 

(๑๖)๑๐๙ ใบอนุญำตขบัรถยนตส์ำมลอ้สว่นบุคคล ฉบบัละ ๕๐๐ บำท 

                                                                                 
๑๐๑ อตัรำค่ำธรรมเนียม (๗/๑) เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๐๒ อตัรำค่ำธรรมเนียม (๗/๒) เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๐๓ อตัรำค่ำธรรมเนียม (๙) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๐๔ อัตรำค่ำธรรมเนียม (๑๐) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๑๐๕ อัตรำค่ำธรรมเนียม (๑๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๑๐๖ อัตรำค่ำธรรมเนียม (๑๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๑๐๗ อัตรำค่ำธรรมเนียม (๑๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 
๑๐๘ อตัรำค่ำธรรมเนียม (๑๕) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๐๙ อตัรำค่ำธรรมเนียม (๑๖) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๕๙ 

(๑๗)๑๑๐ ใบอนุญำตขบัรถยนตส์ำธำรณะ ฉบบัละ ๑,๐๐๐ บำท 

(๑๘)๑๑๑ ใบอนุญำตขบัรถสำมลอ้สำธำรณะ ฉบบัละ ๕๐๐ บำท 

(๑๙)๑๑๒ ใบอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนตส์ว่นบุคคล ฉบบัละ ๕๐๐ บำท 

(๑๙/๑)๑๑๓ ใบอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะ ฉบบัละ ๕๐๐ บำท 

(๒๐)๑๑๔ ใบอนุญำตขบัรถบดถนน ฉบบัละ ๕๐๐ บำท 

(๒๑)๑๑๕ ใบอนุญำตขบัรถแทรกเตอร ์ ฉบบัละ ๕๐๐ บำท 

(๒๒)๑๑๖ ใบอนุญำตขบัรถตำมมำตรำ ๔๓ (๙) ฉบบัละ ๕๐๐ บำท 

(๒๓)๑๑๗ (ยกเลกิ) 
(๒๔)๑๑๘ (ยกเลกิ) 
(๒๕)๑๑๙ (ยกเลกิ) 
(๒๖)๑๒๐ (ยกเลกิ) 
(๒๗)๑๒๑ (ยกเลกิ) 
(๒๘) กำรแกไ้ขรำยกำรในใบอนุญำตขบัรถ ครัง้ละ ๕๐ บำท 

(๒๙) หนงัสอือนุญำตตำมมำตรำ ๑๗ วรรคสอง 

หรอืมำตรำ ๑๘ ฉบบัละ ๕๐ บำท 

(๓๐) ใบแทนใบคู่มอืจดทะเบยีนรถ ฉบบัละ ๕๐ บำท 

(๓๑) ใบแทนใบอนุญำต ครึง่หนึ่งของค่ำธรรมเนียม 

ใบอนุญำต แต่ไม่เกนิฉบบัละ  ๑๐๐ บำท 

                                                                                 
๑๑๐ อัตรำค่ำธรรมเนียม (๑๗) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 
๑๑๑ อตัรำค่ำธรรมเนียม (๑๘) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๑๒ อัตรำค่ำธรรมเนียม (๑๙) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. 

๒๕๔๗ 
๑๑๓ อตัรำค่ำธรรมเนียม (๑๙/๑) เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๑๑๔ อตัรำค่ำธรรมเนียม (๒๐) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๑๕ อตัรำค่ำธรรมเนียม (๒๑) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๑๖ อตัรำค่ำธรรมเนียม (๒๒) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๑๗ อตัรำค่ำธรรมเนียม (๒๓) ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๑๘ อตัรำค่ำธรรมเนียม (๒๔) ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๑๙ อตัรำค่ำธรรมเนียม (๒๕) ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๒๐ อตัรำค่ำธรรมเนียม (๒๖) ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑๒๑ อตัรำค่ำธรรมเนียม (๒๗) ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๖๐ 

(๓๒) ใบแทนเครื่องหมำยกำรเสยีภำษปีระจ ำปี ฉบบัละ ๒๐ บำท 

(๓๓) ใบแทนหนงัสอือนุญำต ฉบบัละ ๒๕ บำท 

(๓๔) ค่ำธรรมเนียมอื่น ครัง้ละ ๒๐ บำท 

(๓๕) กำรรบัรองส ำเนำเอกสำร แผ่นละ ๒๐ บำท 

(๓๖)๑๒๒ กำรต่ออำยุใบอนุญำตขบัรถ ครัง้ละเท่ำกบัค่ำธรรมเนียมส ำหรบัใบอนุญำตขบั
รถแต่ละฉบบั 

                                                                                 
๑๒๒ อตัรำค่ำธรรมเนียม (๓๖) เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๖๑ 

อตัรำภำษปีระจ ำปี 

   
 

(๑)๑๒๓ รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกนิเจด็คนใหเ้กบ็ภำษีตำมควำมจุของกระบอก
สบูรวมกนัของเครื่องยนตข์องรถยนตแ์ต่ละคนั ในอตัรำดงัต่อไปนี้ 

(ก) ๖๐๐ ลกูบำศกเ์ซนตเิมตรแรก 

ลกูบำศกเ์ซนตเิมตรละ  ๐.๕๐ บำท 

(ข) สว่นทีเ่กนิ ๖๐๐ ลกูบำศกเ์ซนตเิมตร 

แต่ไม่เกนิ ๑,๘๐๐ ลกูบำศกเ์ซนตเิมตร 

ลกูบำศกเ์ซนตเิมตรละ  ๑.๕๐ บำท 

(ค) สว่นทีเ่กนิ ๑,๘๐๐ ลกูบำศกเ์ซนตเิมตร 

ลกูบำศกเ์ซนตเิมตรละ  ๔.๐๐ บำท 

รถยนตต์ำม (๑) ทีน่ิตบิุคคลเป็นเจำ้ของ และมไิดใ้หบุ้คคลธรรมดำเช่ำซือ้ในกำร
ประกอบธุรกจิเกีย่วกบักำรใหเ้ช่ำซือ้ของนิตบิุคคลนัน้ ใหเ้กบ็ภำษใีนอตัรำสองเท่ำ๑๒๔ 

(๒) รถยนตน์ัง่สว่นบุคคลเกนิเจด็คน ใหเ้กบ็ภำษตีำมน ้ำหนกัในอตัรำ ดงัต่อไปนี้ 
(ก) น ้ำหนกัไม่เกนิ ๕๐๐ กโิลกรมั คนัละ ๑๕๐ บำท 

(ข) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๕๐๑ - ๗๕๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๓๐๐ บำท 

(ค) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๗๕๑ - ๑,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๔๕๐ บำท 

(ง) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๑,๐๐๑ - ๑,๒๕๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๘๐๐ บำท 

(จ) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๑,๒๕๑ - ๑,๕๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๑,๐๐๐ บำท 

                                                                                 
๑๒๓ อตัรำภำษปีระจ ำปี (๑) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ 
๑๒๔ กฎหมำยมเีจตนำรมณ์ในกำรจดัเก็บภำษีรถยนต์บำงประเภทที่นิติบุคคลเป็นเจ้ำของ 

ใหส้งูกว่ำกรณีบุคคลธรรมดำเป็นเจำ้ของ แมว้่ำนิตบิุคคลนัน้จะมไิดน้ ำรถไปใชง้ำนในกจิกำรของนิตบิุคคล
กต็ำม กรณีที ่(๑) วรรคสอง ของอตัรำภำษปีระจ ำปีทำ้ยพระรำชบญัญตัริถยนต์ฯ ยกเวน้ใหก้บัรถยนต์ที่
นิตบิุคคลใหบุ้คคลธรรมดำเช่ำซื้อในกำรประกอบธุรกจิทัว่ไปของนิตบิุคคลนัน้ ก็เนื่องจำกแมก้รรมสทิธิ ์
ในรถที่เช่ำซื้อยงัเป็นของนิตบิุคคล แต่ในช่วงเวลำของกำรเช่ำซื้อนัน้บุคคลธรรมดำเป็นผู้ใชป้ระโยชน์ 
กฎหมำยจึงยกเว้นให้ในกรณีดังกล่ำวเสียภำษีประจ ำปีในอัตรำเท่ำกับบุคคลธรรมดำ (ควำมเห็น
คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๔๐๗/๒๕๓๒) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๖๒ 

(ฉ) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๑,๕๐๑ - ๑,๗๕๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๑,๓๐๐ บำท 

(ช) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๑,๗๕๑ - ๒,๐๐๐ 

กโิลกรมั  คนัละ ๑,๖๐๐ บำท 

(ซ) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๒,๐๐๑ - ๒,๕๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๑,๙๐๐ บำท 

(ฌ) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๒,๕๐๑ - ๓,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๒,๒๐๐ บำท 

(ญ) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๓,๐๐๑ - ๓,๕๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๒,๔๐๐ บำท 

(ฎ) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๓,๕๐๑ - ๔,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๒,๖๐๐ บำท 

(ฏ) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๔,๐๐๑ - ๔,๕๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๒,๘๐๐ บำท 

(ฐ) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๔,๕๐๑ - ๕,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๓,๐๐๐ บำท 

(ฑ) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๕,๐๐๑ - ๖,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๓,๒๐๐ บำท 

(ฒ) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๖,๐๐๑ - ๗,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๓,๔๐๐ บำท 

(ณ) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๗,๐๐๑ กโิลกรมั 

ขึน้ไป คนัละ ๓,๖๐๐ บำท 

(๓)๑๒๕ รถจกัรยำนยนต ์ใหค้ ำนวณภำษปีระจ ำปีในอตัรำ ดงัต่อไปนี้ 
(ก) รถจกัรยำนยนตส์ว่นบุคคล คนัละ ๑๐๐ บำท 

(ข) รถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะ คนัละ ๑๐๐ บำท 

(๔)๑๒๖ รถพ่วงของรถจกัรยำนยนตส์ว่นบุคคล คนัละ ๕๐ บำท 

(๕) รถพ่วงนอกจำก (๔) คนัละ ๑๐๐ บำท 

(๖) รถบดถนน คนัละ ๒๐๐ บำท 

(๗) รถแทรกเตอรท์ีใ่ชใ้นกำรเกษตร คนัละ ๕๐ บำท 

                                                                                 
๑๒๕ อตัรำภำษปีระจ ำปี (๓) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๑๒๖ อตัรำภำษปีระจ ำปี (๔) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๖๓ 

(๘) รถยนต์รบัจำ้งระหว่ำงจงัหวดั รถยนต์บรกิำร ใหเ้กบ็ภำษีตำมน ้ำหนักในอตัรำ 
ดงัต่อไปนี้ 

(ก) น ้ำหนกัไม่เกนิ ๕๐๐ กโิลกรมั คนัละ ๔๕๐ บำท 

(ข) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๕๐๑ - ๗๕๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๗๕๐ บำท 

(ค) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๗๕๑ - ๑,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๑,๐๕๐ บำท 

(ง) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๑,๐๐๑ - ๑,๒๕๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๑,๓๕๐ บำท 

(จ) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๑,๒๕๑ - ๑,๕๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๑,๖๕๐ บำท 

(ฉ) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๑,๕๐๑ - ๑,๗๕๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๒,๑๐๐ บำท 

(ช) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๑,๗๕๑ - ๒,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๒,๕๕๐ บำท 

(ซ) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๒,๐๐๑ - ๒,๕๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๓,๐๐๐ บำท 

(ฌ) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๒,๕๐๑ - ๓,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๓,๔๕๐ บำท 

(ญ) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๓,๐๐๑ - ๓,๕๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๓,๙๐๐ บำท 

(ฎ) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๓,๕๐๑ - ๔,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๔,๓๕๐ บำท 

(ฏ) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๔,๐๐๑ - ๔,๕๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๔,๘๐๐ บำท 

(ฐ) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๔,๕๐๑ - ๕,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๕,๒๕๐ บำท 

(ฑ) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๕,๐๐๑ - ๖,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๕,๗๐๐ บำท 

(ฒ) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๖,๐๐๑ - ๗,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๖,๑๕๐ บำท 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๖๔ 

(ณ) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๗,๐๐๑ กโิลกรมั 

ขึน้ไป คนัละ ๖,๖๐๐ บำท 

(๙) รถยนตร์บัจำ้ง ใหเ้กบ็ภำษตีำมน ้ำหนกัในอตัรำ ดงัต่อไปนี้ 
(ก) น ้ำหนกัไม่เกนิ ๕๐๐ กโิลกรมั คนัละ ๑๘๕ บำท 

(ข) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๕๐๑ - ๗๕๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๓๑๐ บำท 

(ค) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๗๕๑ - ๑,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๔๕๐ บำท 

(ง) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๑,๐๐๑ - ๑,๒๕๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๕๖๐ บำท 

(จ) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๑,๒๕๑ - ๑,๕๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๖๘๕ บำท 

(ฉ) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๑,๕๐๑ - ๑,๗๕๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๘๗๕ บำท 

(ช) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๑,๗๕๑ - ๒,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๑,๐๖๐ บำท 

(ซ) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๒,๐๐๑ - ๒,๕๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๑,๒๕๐ บำท 

(ฌ) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๒,๕๐๑ - ๓,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๑,๔๓๕ บำท 

(ญ) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๓,๐๐๑ - ๓,๕๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๑,๖๒๕ บำท 

(ฎ) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๓,๕๐๑ - ๔,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๑,๘๑๐ บำท 

(ฏ) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๔,๐๐๑ - ๔,๕๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๒,๐๐๐ บำท 

(ฐ) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๔,๕๐๑ - ๕,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๒,๑๘๕ บำท 

(ฑ) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๕,๐๐๑ - ๖,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๒,๓๗๕ บำท 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๖๕ 

(ฒ) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๖,๐๐๑ - ๗,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๒,๕๖๐ บำท 

(ณ) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๗,๐๐๑ กโิลกรมั 

ขึน้ไป คนัละ ๒,๗๕๐ บำท 

(๑๐) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลหรือรถยนต์ส ำหรบัลำกจูงซึ่งมิได้ใช้ในกำร
ประกอบกำรขนส่งส่วนบุคคลตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบกหรอืรถแทรกเตอร์ 
ทีม่ไิดใ้ชใ้นกำรเกษตร ใหเ้กบ็ภำษตีำมน ้ำหนกัในอตัรำ ดงัต่อไปนี้ 

(ก) น ้ำหนกัไม่เกนิ ๕๐๐ กโิลกรมั คนัละ ๓๐๐ บำท 

(ข) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๕๐๑ - ๗๕๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๔๕๐ บำท 

(ค) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๗๕๑ - ๑,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๖๐๐ บำท 

(ง) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๑,๐๐๑ - ๑,๒๕๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๗๕๐ บำท 

(จ) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๑,๒๕๑ - ๑,๕๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๙๐๐ บำท 

(ฉ) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๑,๕๐๑ - ๑,๗๕๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๑,๐๕๐ บำท 

(ช) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๑,๗๕๑ - ๒,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๑,๓๕๐ บำท 

(ซ) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๒,๐๐๑ - ๒,๕๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๑,๖๕๐ บำท 

(ฌ) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๒,๕๐๑ - ๓,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๑,๙๕๐ บำท 

(ญ) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๓,๐๐๑ - ๓,๕๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๒,๒๕๐ บำท 

(ฎ) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๓,๕๐๑ - ๔,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๒,๕๕๐ บำท 

(ฏ) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๔,๐๐๑ - ๔,๕๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๒,๘๕๐ บำท 

(ฐ) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๔,๕๐๑ - ๕,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๓,๑๕๐ บำท 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๖๖ 

(ฑ) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๕,๐๐๑ - ๖,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๓,๔๕๐ บำท 

(ฒ) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๖,๐๐๑ - ๗,๐๐๐ 

กโิลกรมั คนัละ ๓,๗๕๐ บำท 

(ณ) น ้ำหนกัตัง้แต่ ๗,๐๐๑ กโิลกรมั 

ขึน้ไป คนัละ ๔,๐๕๐ บำท 

(๑๐/๑)๑๒๗ รถอื่นทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกโดยอำศยัอ ำนำจตำมบทนิยำม
ค ำว่ำ “รถ” ในมำตรำ ๔ ใหเ้กบ็ภำษตีำมน ้ำหนกัในอตัรำตำม (๑๐) 

(๑๑)๑๒๘ รถทีข่บัเคลื่อนดว้ยพลงังำนไฟฟ้ำ หรอืรถที่ขบัเคลื่อนดว้ยพลงังำนอื่น
โดยมไิดใ้ชเ้ครื่องยนตต์ำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง ใหจ้ดัเกบ็ภำษใีนอตัรำ ดงัต่อไปนี้ 

(ก) รถยนตน์ัง่สว่นบุคคลไม่เกนิเจด็คน ใหจ้ดัเกบ็ภำษีตำมน ้ำหนกัของรถ
ในอตัรำตำม (๒) 

(ข) รถอื่นนอกจำก (ก) ใหจ้ดัเกบ็ภำษีในอตัรำกึง่หนึ่งของรถตำม (๒) (๓) 
(๖) (๗) (๘) (๙) หรอื (๑๐) แลว้แต่กรณี 

(๑๒)๑๒๙ รถที่ขบัเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ที่ใชพ้ลงังำนทดแทน พลงังำนอนุรกัษ์
สิง่แวดล้อม หรอืพลงังำนอย่ำงประหยดั ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ให้จดัเกบ็ภำษี 
ในอตัรำกึง่หนึ่งของอตัรำทีก่ ำหนดไว ้

(๑๓)๑๓๐ รถทีข่บัเคลื่อนดว้ยเครื่องยนตท์ีใ่ชก้๊ำซธรรมชำตซิึง่เป็นก๊ำซไฮโดรคำรบ์อน
ทีป่ระกอบดว้ยก๊ำซมเีทนเป็นสว่นใหญ่เป็นเชือ้เพลงิ ใหจ้ดัเกบ็ภำษใีนอตัรำ ดงัต่อไปนี้ 

(ก) ระบบเชื้อเพลิงที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติดังกล่ำวเพียงอย่ำงเดียวในอัตรำ 
กึง่หนึ่งของอตัรำทีก่ ำหนดไว ้

(ข) ระบบเชื้อเพลิงที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติดังกล่ำวร่วมหรือสลับกับน ้ ำมัน
เชือ้เพลงิในอตัรำสำมในสีข่องอตัรำทีก่ ำหนดไว ้

ในกำรค ำนวณน ้ำหนัก ใหร้วมน ้ำหนักของรถและเครื่องอุปกรณ์ที่ติดกบัตวัรถ
ตำมปกติแต่ไม่รวมน ้ำหนักน ้ำมันเชื้อเพลิง น ้ำมันเครื่อง น ้ำ และเครื่องมือประจ ำรถ  
ถำ้มเีศษของกโิลกรมัใหปั้ดทิง้ 

                                                                                 
๑๒๗ อตัรำภำษปีระจ ำปี (๑๐/๑) เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๒๘ อตัรำภำษปีระจ ำปี (๑๑) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๒๙ อตัรำภำษปีระจ ำปี (๑๒) เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๓๐ อตัรำภำษปีระจ ำปี (๑๓) เพิม่โดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๖๗ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจำกกฎหมำย 
ว่ำดว้ยรถยนตรไ์ดป้ระกำศใชบ้งัคบัมำตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๓ นับเป็นเวลำเกอืบหำ้สบิปีแลว้ 
และในระหว่ำงระยะเวลำดงักล่ำวมกีำรแกไ้ขเพิม่เตมิมำแลว้ประมำณยีส่บิครัง้ อย่ำงไรกด็ ี
ยงัมีบทบัญญัติอีกหลำยมำตรำที่ใช้อยู่ไม่เหมำะสมกบักำลสมยัและสภำพกำรณ์ของ
บ้ำนเมือง สมควรปรับปรุงเสียใหม่ให้เหมำะสมและรดักุมยิ่งขึ้น  จึงจ ำเป็นต้ องตรำ
พระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๒๔๑๓๑ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญัตินี้ให้ใช้บังคบัตัง้แต่วนัที่ ๑ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๒๕ 
เป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๕  อัตรำภำษีประจ ำปีของรถยนตร์ตำมพระรำชบัญญัติรถยนตร ์ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้ ไม่ใชบ้งัคบัแก่รถยนตรท์ีไ่ดเ้สยีภำษี
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ไวแ้ลว้ และรถยนตท์ีค่ำ้งช ำระภำษีประจ ำปีก่อนวนัที่พระรำชบญัญตันิี้
ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๖  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คอื เนื่องจำกหลกัเกณฑ์
และอตัรำกำรเกบ็ภำษรีถยนตรน์ัง่สว่นบุคคลไม่เกนิเจด็คนยงัไม่เหมำะสม สมควรเปลีย่น
หลักเกณฑ์และอัตรำภำษีรถยนตร์ดังกล่ำวเพื่อก่อให้เกิดกำรใช้น ้ ำมันโดยประหยัด 
ตำมสภำวะของกำรขำดแคลนน ้ำมนัในปัจจุบนั  นอกจำกนัน้ สมควรเพิม่อตัรำภำษีรถยนต์
ดงักล่ำวส ำหรบัรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกนิเจด็คนที่นิติบุคคลบำงประเภทเป็นเจ้ำของ 
เพรำะภำษีรถยนต์ย่อมถือเป็นรำยจ่ำยในกำรค ำนวณก ำไรสุทธเิพื่อเสยีภำษีเงนิไดข้อง
นิตบิุคคลดงักล่ำวอยู่แลว้  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๒๕๑๓๒ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

                                                                                 
๑๓๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๙๘/ตอนที ่๑๓๙/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๔/๒๔ สงิหำคม ๒๕๒๔ 
๑๓๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๙๙/ตอนที ่๑๗/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑/๕ กุมภำพนัธ ์๒๕๒๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๖๘ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญัติฉบบันี้ คือ เนื่องจำกปรำกฏว่ำ
พระรำชบญัญตัริถยนตร ์พ.ศ. ๒๕๒๒ บญัญตัใิห ้“ผูใ้ด” (อนัหมำยถงึเจำ้ของกรรมสทิธิ ์
รถยนตร)์ จะไปขอจดทะเบยีนรถให้ยื่นค ำขอต่อนำยทะเบยีนแห่งท้องทีท่ี่ตนมภีูมลิ ำเนำนัน้
ยังไม่สอดคล้องกับสภำพกำรณ์และควำมต้องกำรของประชำชนในปัจจุบัน เพรำะ
ประชำชนสว่นใหญ่ไดซ้ือ้รถยนตใ์นระบบ “เช่ำซือ้” กำรขอจดทะเบยีนรถจงึตกเป็นหน้ำที่
ของผู้ขำยคอืบรษิทัรถยนตร ์ซึง่มภีูมลิ ำเนำอยู่ในทีต่่ำง ๆ กำรต่อทะเบยีนกด็ ีกำรตรวจ
สภำพรถยนตรก์ด็ ีจะต้องกระท ำทีน่ำยทะเบยีนในทอ้งทีน่ัน้เมื่อประชำชนซือ้รถไปใชใ้น
ท้องถิ่นอื่น กำรกระท ำตำมพระรำชบญัญัติรถยนตร์นี้จึงเป็นกำรสร้ำงควำมเดือดร้อน
ใหแ้ก่ประชำชนเป็นอย่ำงมำก และเมื่อมกีำรกระท ำควำมผดิเกดิขึน้กย็ำกแก่กำรตดิตำม
ผูก้ระท ำควำมผดิเพรำะเจำ้ของรถและผูค้รอบครองมใิช่บุคคลคนเดยีวกนั  จงึจ ำเป็นตอ้ง
แกไ้ขเพิม่เตมิพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๒๗๑๓๓ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บ ังค ับตัง้แต่ว ันถัดจำกวันประกำศใน
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจำกมำตรำ ๖ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบญัญตัริถยนตร ์พ.ศ. ๒๕๒๒ บญัญตัหิำ้มมใิหผู้ใ้ดใชร้ถ เวน้แต่
รถนัน้เป็นรถที่จดทะเบียนและเสียภำษีประจ ำปีส ำหรบัรถนัน้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว  
หำกผูใ้ดฝ่ำฝืนมำตรำ ๖ วรรคหนึ่ง ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิหำ้พนับำทตำมมำตรำ ๕๙ 
โดยมไิด้แยกประเภทควำมผดิกรณีกำรใช้รถที่จดทะเบยีนแล้ว แต่ยงัมไิด้เสยีภำษีประจ ำปี
ส ำหรบัรถนัน้ใหค้รบถ้วนถูกต้องภำยในเวลำทีก่ ำหนด ท ำใหผู้ใ้ชร้ถในกรณีที่ยงัมไิดเ้สยี
ภำษีประจ ำปีต้องไดร้บัโทษในอตัรำเดยีวกนักบักรณีกำรใชร้ถที่ยงัมไิดจ้ดทะเบยีนตำม
มำตรำ ๕๙ ซึ่งเป็นควำมผิดที่เปรยีบเทียบไม่ได้ สมควรก ำหนดแยกประเภทควำมผิด
เกีย่วกบักำรใชร้ถทีจ่ดทะเบยีนแลว้แต่ยงัมไิดเ้สยีภำษปีระจ ำปี ออกจำกควำมผดิเกีย่วกบั
กำรใชร้ถทีย่งัมไิดจ้ดทะเบยีน โดยใหม้อีตัรำโทษแตกต่ำงกนัและมอีตัรำโทษเหมำะสมแก่
กรณีด้วย โดยก ำหนดโทษส ำหรบัควำมผิดกรณีกำรใช้รถที่จดทะเบยีนแล้ว แต่ยงัมไิด้ 
เสยีภำษีประจ ำปี เป็นควำมผดิที่เปรยีบเทยีบได ้นอกจำกนัน้ เนื่องจำกได้มกีำรก ำหนดให้
รถใชง้ำนเกษตรกรรมเป็น “รถ” ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยรถยนตรซ์ึง่จะต้องมกีำรจดทะเบยีน
และผ่ำนกำรตรวจสอบสภำพรถ และเพื่อเป็นกำรส่งเสริมเกษตรกรรมของประเทศ 
                                                                                 

๑๓๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๑/ตอนที ่๑๑๒/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๕/๒๔ สงิหำคม ๒๕๒๗ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๖๙ 

สมควรก ำหนดให้รถดงักล่ำวได้รบัยกเว้นค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนตร ์
และโดยที่สมควรก ำหนดใหเ้งนิทีเ่ป็นค่ำธรรมเนียมแผ่นป้ำยทะเบยีนรถไดน้ ำมำใชเ้ป็น
เงนิทนุหมุนเวยีนเพื่อกำรผลติแผ่นป้ำยส ำหรบัยำนพำหนะต่อไป โดยไม่ตอ้งจดัสรรใหแ้ก่
รำชกำรสว่นทอ้งถิน่  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๒๘๑๓๔ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บ ังค ับตัง้แต่ว ันถัดจำกวันประกำศใน
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คอื ด้วยปรำกฏว่ำกำรใช้
รถยนต์ส่วนบุคคลทีจ่ดทะเบยีนเป็นรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล หรอืรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล 
จะใช้เป็นรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล หรอืรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล ซึ่งผดิไปจำกประเภท
จดทะเบียนไว้ไม่ได้ เป็นเหตุให้ประชำชนที่สำมำรถมีรถได้เพียงคันเดียวได้รบัควำม
เดอืดรอ้นโดยไม่มเีหตุอนัสมควร  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๒๘๑๓๕ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บ ังค ับตัง้แต่ว ันถัดจำกวันประกำศใน
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเห ตุ  :- เห ตุผลในกำรประกำศใช้พ ระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่ องจำก
พระรำชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้บัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและกำรออก
ใบอนุญำตให้แก่ผู้ข ับขี่รถจักรยำนยนตร์ไว้ โดยก ำหนดให้ผู้ที่จะมีใบอนุญำตขับขี่
รถจกัรยำนยนตร์ได้จะต้องมีอำยุไม่ต ่ำกว่ำสบิแปดปีบริบูรณ์ แต่ในควำมเป็นจรงิแล้ว
ปรำกฏว่ำเด็กที่มีอำยุไม่ต ่ ำกว่ำสิบห้ำปีและมีภูมิล ำเนำอยู่ต่ำงจังหวัดนัน้  ส่วนมำก 
มรีถจกัรยำนยนตรใ์ชเ้ป็นพำหนะทัง้สิน้ เพรำะมคีวำมจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งใชร้ถจกัรยำนยนตร์
ขบัขีไ่ปโรงเรยีนหรอืใชใ้นกจิกำรดำ้นอื่น ๆ เน่ืองจำกสถำนศกึษำอยู่ห่ำงไกลจำกบำ้นมำก 
ซึง่กำรกระท ำดงักล่ำวถอืวำ่เป็นกำรกระท ำทีผ่ดิกฎหมำย  ดงันัน้ เพื่อใหเ้ดก็ทีม่อีำยุไม่ต ่ำกว่ำ
สบิหำ้ปีมใีบอนุญำตขบัขีร่ถจกัรยำนยนตรไ์ดโ้ดยไม่ผดิกฎหมำย จงึสมควรแกไ้ขเพิม่เตมิ
บทบญัญตัดิงักล่ำวเสยี และเน่ืองจำกในปัจจุบนักฎหมำยบญัญตัใิหบุ้คคลทีม่อีำยุสบิหำ้ปี

                                                                                 
๑๓๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๒/ตอนที ่๙๕/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑/๒๕ กรกฎำคม ๒๕๒๘ 
๑๓๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๒/ตอนที ่๑๕๔/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑/๒๔ ตุลำคม ๒๕๒๘ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๗๐ 

บรบิูรณ์ต้องไปท ำบตัรประจ ำตวัประชำชนทุกคน ดงันัน้จงึสมควรอนุญำตใหผู้ท้ีม่อีำยุ
ไม่ต ่ำกว่ำสบิห้ำปีมใีบอนุญำตขบัขีร่ถจกัรยำนยนตร์ได้เช่นเดยีวกนั จงึจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบญัญตันิี้ข ึน้ 

 

พระรำชก ำหนดแกไ้ขเพิม่เตมิพระรำชบญัญตัริถยนตร ์พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙๑๓๖ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชก ำหนดนี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๕  อัตรำภำษีตำมที่ก ำหนดในมำตรำ ๒๙ (๓) แห่งพระรำชบัญญัติ
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชก ำหนดนี้ไม่ใชบ้งัคบัแก่รถยนต์ที่ได้
จดทะเบยีนและเสยีภำษีประจ ำปีไวแ้ลว้ และรถยนต์ที่ค้ำงช ำระภำษีประจ ำปี ก่อนวนัที่
พระรำชก ำหนดนี้ใชบ้งัคบั  ทัง้นี้ ส ำหรบัภำษปีระจ ำปีทีเ่สยีไวแ้ลว้หรอืทีค่ำ้งช ำระนัน้ 

 

มำตรำ ๖  รถยนต์ที่ได้จดทะเบียนและเสียภำษีประจ ำปีไว้แล้วในว ันที่
พระรำชก ำหนดนี้ใช้บังคับ หำกเป็นรถยนต์ตำมมำตรำ ๒๙ (๓) หรือเจ้ำของรถได้
เปลี่ยนแปลงให้เป็นรถยนต์ตำมมำตรำ ๒๙ (๓) อยู่แล้วก่อนวนัที่พระรำชก ำหนดนี้ใช้
บงัคบั และไดแ้จง้กำรเปลีย่นแปลงไวแ้ลว้หรอืไดแ้จง้กำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวตำมมำตรำ 
๑๔ ต่อนำยทะเบยีนภำยในเก้ำสบิวนันับแต่วนัที่พระรำชก ำหนดนี้ใชบ้งัคบั ให้เสยีภำษี
รถประจ ำปีส ำหรบัปีต่อไป ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ปีที่หนึ่ง ใหเ้สยีในอตัรำสองเท่ำของอตัรำตำมที่ก ำหนดในบญัชอีตัรำภำษี
ทำ้ยพระรำชบญัญตัริถยนต ์พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๒) ปีทีส่อง ให้เสยีในอตัรำสำมเท่ำของอตัรำตำมที่ก ำหนดในบญัชอีตัรำภำษี
ทำ้ยพระรำชบญัญตัริถยนต ์พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๓) ปีต่อไป ใหเ้สยีในอตัรำสีเ่ท่ำของอตัรำตำมทีก่ ำหนดในบญัชอีตัรำภำษทีำ้ย
พระรำชบญัญตัริถยนต ์พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ผูซ้ึง่ไดแ้จง้กำรเปลีย่นแปลงตำมวรรคหนึ่ง ไม่ตอ้งรบัโทษส ำหรบักำรไม่ปฏบิตัิ
ตำมมำตรำ ๑๔ 

 

มำตรำ ๗  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรตำมพระรำชก ำหนดนี้ 
 

                                                                                 
๑๓๖ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๓/ตอนที ่๑๕/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๒๗/๓๑ มกรำคม ๒๕๒๙ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๗๑ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชก ำหนดฉบับนี้  คือ โดยที่ในปัจจุบัน 
มรีถยนตรจ์ ำนวนมำกใช้หรอืเปลี่ยนไปใช้น ้ำมนัดเีซลหรอืก๊ำซเป็นเชื้อเพลงิ ท ำให้เกิด
ควำมจ ำเป็นในกำรสัง่น ้ำมนัดเีซลหรอืก๊ำซเขำ้มำในรำชอำณำจกัร ดงันัน้ เพื่อป้องกนัมใิห้
มีกำรเพิ่มจ ำนวนรถที่ใช้น ้ำมนัดีเซลหรอืก๊ำซเป็นเชื้อเพลิง และเพื่อเป็นกำรประหยดั
เงนิตรำต่ำงประเทศในกำรน ำเขำ้น ้ำมนัเชื้อเพลงิดงักล่ำว สมควรแก้ไขพระรำชบญัญัติ
รถยนตร ์พ.ศ. ๒๕๒๒ และโดยทีเ่ป็นกรณีฉุกเฉินทีม่คีวำมจ ำเป็นเร่งด่วนในอนัทีจ่ะรกัษำ
ควำมมัน่คงทำงเศรษฐกจิของประเทศ  จงึจ ำเป็นต้องตรำพระรำชก ำหนดนี้ 
 

ประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง กำรไม่อนุมัติพระรำชก ำหนดแก้ไขเพิ่มเติม
พระรำชบญัญตัริถยนตร ์พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙๑๓๗ 

 

ตำมที่คณะรฐัมนตรไีดเ้สนอขอให้รฐัสภำพจิำรณำอนุมัติพระรำชก ำหนดแกไ้ข
เพิม่เตมิพระรำชบญัญตัริถยนตร ์พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙ นัน้ 

 

ในครำวประชุมสภำผูแ้ทนรำษฎร ครัง้ที ่๕/๒๕๒๙ (สมยัสำมญั) วนัพฤหสับดทีี ่
๔ กนัยำยน ๒๕๒๙ ทีป่ระชุมไดล้งมตไิม่อนุมตั ิ

 

จงึประกำศมำตำมควำมในมำตรำ ๑๕๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย 

 

พระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๓๐๑๓๘ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตันิี้ใหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้ก ำหนดหนึ่งปีนบัแต่วนัประกำศ
ในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๑๒  ให้โอนอ ำนำจหน้ำที่ของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
เกีย่วกบักำรรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๒๔ ไปเป็นของ
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 

 

มำตรำ ๑๓  บรรดำกฎกระทรวง ขอ้บังคบั ระเบียบ ประกำศหรือค ำสัง่ใด ๆ 
ออกตำมพระรำชบัญญัติรถยนตร์ พุทธศักรำช ๒๔๗๓ และพระรำชบัญญัติรถยนต ์ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหใ้ชบ้งัคบัไดต่้อไปเพยีง
เท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแย้งกบัพระรำชบญัญัติรถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระรำชบญัญตันิี้ 
                                                                                 

๑๓๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๓/ตอนที ่๑๕๗/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๒/๑๑ กนัยำยน ๒๕๒๙ 
๑๓๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๔/ตอนที ่๑๓๙/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๕/๒๓ กรกฎำคม ๒๕๓๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๗๒ 

มำตรำ ๑๔  ค ำขออนุญำตใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้ตำมพระรำชบัญญัติรถยนต ์ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ และยงัอยู่ในระหว่ำงกำรพจิำรณำ ใหถ้อืว่ำเป็นค ำขออนุญำตตำมพระรำชบญัญตัิ
รถยนต ์พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๑๕  บรรดำใบอนุญำตทีอ่อกตำมพระรำชบญัญตัริถยนตร ์พุทธศกัรำช 
๒๔๗๓ และพระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้ถือว่ำเป็นใบอนุญำตที่ออกตำม
พระรำชบญัญตัริถยนต ์พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้ แลว้แต่กรณี 

 

มำตรำ ๑๖  บรรดำแผ่นป้ำยทะเบยีนรถและเครื่องหมำยกำรเสยีภำษีประจ ำปี
ส ำหรบัรถทีอ่อกให้แก่รถที่ไดจ้ดทะเบยีนและเสยีภำษีประจ ำปีครบถ้วนและถูกต้องตำม
พระรำชบญัญตัริถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ในวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหถ้อืว่ำเป็น
แผ ่น ป้ ำยท ะเบียน รถและเครื่ อ งห ม ำยกำรเสียภ ำษี ป ระจ ำ ปี ส ำห รับ รถนั ้น  
ตำมพระรำชบญัญตัริถยนต ์พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๑๗  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื เน่ืองจำกได้มกีำรโอน
อ ำนำจหน้ำที่และกิจกำรบริหำรบำงส่วนของกรมต ำรวจ กระทรวงมหำดไทย เฉพำะ 
ในส่วนที่เกี่ยวกบักำรปฏบิัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนตรแ์ละกฎหมำยว่ำด้วยล้อเลื่อน 
ไปเป็นของกรมกำรขนส่งทำงบก กระทรวงคมนำคม  ในกำรนี้ สมควรแก้ไขเพิ่มเติม
พระรำชบญัญตัริถยนตร ์พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหส้อดคลอ้งกบักำรโอนอ ำนำจหน้ำทีแ่ละกจิกำร
บรหิำรดงักล่ำว และแก้ไขให้อธบิดกีรมกำรขนส่งทำงบกหรอืผู้ซึ่งอธบิดีกรมกำรขนส่ง
ทำงบกมอบหมำย มีอ ำนำจเปรียบเทียบปรบัในควำมผิดที่มีโทษปรบัสถำนเดียวได ้  
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ประชำชน นอกจำกนี้สมควรแกไ้ขใหส้ถำนตรวจสภำพทีไ่ดร้บั
อนุญำตตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรขนสง่ทำงบกซึง่เป็นของเอกชนมสี่วนในกำรตรวจสภำพรถ
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยรถยนตรด์ว้ย  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๘) พ.ศ. ๒๕๓๐๑๓๙ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

                                                                                 
๑๓๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๔/ตอนที ่๒๐๗/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๔๙/๒๘ ธนัวำคม ๒๕๓๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๗๓ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญัติฉบบันี้ คอื โดยทีป่ระเทศไทยได้ 
ท ำควำมตกลงกบัประเทศในสมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ว่ำด้วย
กำรยอมรบัใบอนุญำตขบัรถภำยในประเทศซึ่งกนัและกนั และโดยที่ประเทศไทยอำจ 
ท ำควำมตกลงในท ำนองเดยีวกนักบัประเทศอื่น ๆ ดว้ย ซึ่งควำมตกลงดงักล่ำวจะมผีลให้
ผูม้ใีบอนุญำตขบัรถทีอ่อกโดยพนักงำนเจำ้หน้ำที่หรอืสมำคมยำนยนต์ทีไ่ดร้บัอนุญำตจำก
รฐับำลของประเทศในสมำคมประชำชำติแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ หรอืจำกรฐับำล
ของประเทศที่ประเทศไทยมีควำมตกลงด้วย สำมำรถใช้ใบอนุญำตขบัรถนัน้ขบัรถ  
ในประเทศไทยได้  ทัง้นี้ เพื่อด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมพนัธกรณีที่ประเทศไทยมอียู่กบั
ต่ำงประเทศตำมควำมตกลงดงักล่ำว นอกจำกนี้ เหน็สมควรก ำหนดใหใ้บอนุญำตขบัรถ
ระหว่ำงประเทศส ำหรบัรถยนตรส์่วนบุคคลและรถจกัรยำนยนตร ์ทีอ่อกตำมอนุสญัญำ
ว่ำดว้ยกำรจรำจรทำงถนน ท ำ ณ นครเจนีวำ ค.ศ. ๑๙๔๙ ซึง่ประเทศไทยไดภ้ำคยำนุวตัิ
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๐๕ เป็นใบอนุญำตขับรถชนิดหนึ่ งตำมพระรำชบัญญัติ
รถยนตร ์พ.ศ. ๒๕๒๒  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๙) พ.ศ. ๒๕๓๗๑๔๐ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศ ใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ เนื่องจำกผู้ได้รับ
ใบอนุญำตเป็นผู้ขบัรถที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก ไม่อำจใช้
ใบอนุญำตนัน้ขบัรถทีจ่ดทะเบยีนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยรถยนตรไ์ด ้ทัง้ ๆ ทีโ่ดยขอ้เทจ็จรงิแลว้ 
ผู้ซึ่งมีควำมสำมำรถขบัรถขนำดใหญ่ย่อมสำมำรถขบัรถที่มีขนำดเล็กกว่ำได้ สมควร
ก ำหนดให้ผู้ได้รบัใบอนุญำตเป็นผู้ขบัรถตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก ขบัรถ 
ที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนตร์ในบำงประเภทได้  จึงจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒๑๔๑ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

                                                                                 
๑๔๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๑/ตอนที ่๖๔ ก/หน้ำ ๑๘/๓๑ ธนัวำคม ๒๕๓๗ 
๑๔๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๒๐ ก/หน้ำ ๑๘/๒๕ มนีำคม ๒๕๔๒ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๗๔ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีก่ฎหมำยว่ำดว้ย
รถยนตร์ในปัจจุบนัได้ก ำหนดบทนิยำมค ำว่ำ “รถยนตร์ส่วนบุคคล” ไว้ไม่ชดัเจนและ
ไม่สอดคล้องกับหลักกำรเกี่ยวกับกำรใช้บังคับกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก  
นอกจำกนัน้ ยงัมิได้ก ำหนดให้มีผู้ตรวจกำรเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้ตรวจสอบกำรปฏิบัติ
เกี่ยวกับรถยนตร์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยโดยเฉพำะ  ดังนัน้ เพื่อให้บทนิยำมค ำว่ำ 
“รถยนตร์ส่วนบุคคล” ตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนตร์มีควำมหมำยชัดเจนโดยไม่มี
ควำมหมำยครอบคลุมถึงรถยนตร์นัง่ส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคนและ
รถยนตร์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน ้ ำหนักรถไม่ เกินหนึ่ งพันหกร้อยกิโลกรัมซึ่งใช้
ประกอบกำรขนส่งเพื่อสนิจ้ำงที่อยู่ภำยใต้บงัคบัของกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก 
และเพื่อให้กำรตรวจสอบกำรปฏิบัติเกี่ยวกับรถยนตร์เป็นไปตำมกฎหมำยอย่ำงมี
ประสทิธภิำพและสอดคลอ้งกบัแนวทำงกำรตรวจสอบกำรขนส่งตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
กำรขนส่งทำงบก สมควรแกไ้ขเพิม่เตมิพระรำชบญัญตัริถยนตร ์พ.ศ. ๒๕๒๒ ในส่วนที่
เกีย่วกบัเรื่องดงักล่ำว  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๔๑๔๒ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คอื เนื่องจำกในปัจจุบนัมี
ผู้น ำรถที่ขบัเคลื่อนด้วยก ำลงัไฟฟ้ำมำใช้และในอนำคตมแีนวโน้มว่ำอำจจะมกีำรน ำรถ 
ทีข่บัเคลื่อนดว้ยพลงังำนอื่นมำใชภ้ำยในประเทศดว้ย แต่โดยทีพ่ระรำชบญัญตัริถยนตร ์
พ.ศ. ๒๕๒๒ มไิดก้ ำหนดอตัรำภำษปีระจ ำปีส ำหรบัรถลกัษณะดงักล่ำวไว ้สมควรก ำหนด
อตัรำภำษปีระจ ำปีส ำหรบัรถลกัษณะดงักล่ำว  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริถยนต ์(ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖๑๔๓ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดหกสบิวนันับแต่วัน
ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

                                                                                 
๑๔๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๘/ตอนที ่๑๑๒ ก/หน้ำ ๒๔/๔ ธนัวำคม ๒๕๔๔ 
๑๔๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๐/ตอนที ่๔๘ ก/หน้ำ ๑/๒๙ พฤษภำคม ๒๕๔๖ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๗๕ 

มำตรำ ๓  ให้ เปลี่ยนชื่ อพระรำชบัญญัติรถยนตร์ พ .ศ. ๒๕๒๒ เป็น
พระรำชบญัญตัริถยนต ์พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ให้ แก้ ไขค ำ ว่ ำ  “รถยนต ร์ ” “รถจัก รยำนยนตร์ ” และ “เครื่ อ งยนตร์ ”  
ในพระรำชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นค ำว่ำ “รถยนต์” 
“รถจกัรยำนยนต”์ และ “เครื่องยนต”์ ทุกแห่ง 

 

มำตรำ ๑๕  รถทีค่ำ้งช ำระภำษีประจ ำปีอยู่ในวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัให้
ด ำเนินกำรดงันี้ 

(๑) ใหน้ำยทะเบยีนประกำศหมำยเลขทะเบยีนพรอ้มทัง้จ ำนวนภำษคีำ้งช ำระไว ้
ณ ที่ท ำกำรนำยทะเบยีนและในสถำนที่ที่อธบิดปีระกำศก ำหนดภำยในหกสบิวนันับแต่
วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

(๒) ให้เจ้ำของรถท ำควำมตกลงกบันำยทะเบียนในกำรช ำระภำษีค้ำงช ำระ
ภำยในหนึ่งร้อยแปดสบิวนันับแต่วนัที่นำยทะเบยีนได้มปีระกำศตำม (๑) โดยให้ได้รบั
ยกเว้นเงินเพิ่ม หำกมีภำษีค้ำงช ำระเกินกว่ำสำมปี ให้คิดภำษีค้ำงช ำระเพียงสำมปี  
และใหผ้่อนช ำระเป็นงวดได ้ตำมระเบยีบทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

(๓) เจำ้ของรถทีม่ไิดด้ ำเนินกำรตำม (๒) ต้องเสยีภำษีคำ้งช ำระทัง้หมดพรอ้มทัง้
เงนิเพิม่ในอตัรำรอ้ยละยีส่บิต่อปีของจ ำนวนภำษทีีค่ำ้งช ำระ 

(๔) เมื่อครบก ำหนดระยะเวลำตำม (๒) รถทีค่ำ้งช ำระภำษีประจ ำปีตัง้แต่สำมปี
ขึ้นไป หรือรถที่ค้ำงช ำระภำษีประจ ำปีไม่ถึงสำมปี แต่ต่อมำภำยหลังค้ำงช ำระภำษี
ตดิต่อกนัครบสำมปี ใหถ้อืว่ำทะเบยีนรถเป็นอนัระงบัไป และใหเ้จำ้ของรถมหีน้ำทีส่่งคนื
แผ่นป้ำยทะเบยีนรถต่อนำยทะเบยีนและน ำใบคู่มอืจดทะเบยีนรถมำแสดงต่อนำยทะเบยีน
เพื่อบันทึกหลักฐำนกำรระงับทะเบียนรถภำยในสำมสิบวันนับแต่วันครบก ำหนด
ระยะเวลำตำม (๒) หรอืนบัแต่วนัคำ้งช ำระภำษตีดิต่อกนัครบสำมปี แลว้แต่กรณี 

ให้น ำมำตรำ ๓๕/๑ มำตรำ ๓๕/๒ วรรคสองและวรรคสำม และมำตรำ ๓๕/๓ 
วรรคสอง แห่งพระรำชบญัญตัริถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้
มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

เจ้ำของรถผู้ใดไม่ส่งคืนแผ่นป้ำยทะเบียนรถและน ำใบคู่มือจดทะเบียนรถ 
มำแสดงต่อนำยทะเบยีนตำมควำมใน (๔) ใหน้ ำโทษตำมมำตรำ ๖๑ แห่งพระรำชบญัญตัิ
รถยนต ์พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้มำใชบ้งัคบั 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๗๖ 

มำตรำ ๑๖  ใบอนุญำตขบัรถตำมมำตรำ ๔๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) 
และ (๙) แห่งพระรำชบญัญตัริถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ทีไ่ดอ้อกใหก้่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้
ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่ำจะสิ้นอำยุ ส่วนกำรต่ออำยุใบอนุญำตขบัรถดังกล่ำว  
ให้เป็นไปตำมมำตรำ ๔๔ แห่งพระรำชบญัญตัิรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไ้ขเพิม่เติมโดย
พระรำชบญัญตันิี้ 

กำรขอใบแทนใบอนุญำตขบัรถตำมวรรคหนึ่ง ให้คิดค่ำธรรมเนียมใบแทน
ใบอนุญำตครึง่หนึ่งของค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตขบัรถฉบบัเดมิ 

 

มำตรำ ๑๗  ผูซ้ึง่ไดร้บัใบอนุญำตขบัรถตลอดชพีอยู่ก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตัินี้
ใชบ้งัคบั ใหใ้ชใ้บอนุญำตขบัรถนัน้ไดต่้อไป 

กำรขอใบแทนใบอนุญำตขบัรถตลอดชพี ใหน้ ำมำตรำ ๕๕ แห่งพระรำชบญัญตัิ
รถยนต ์พ.ศ. ๒๕๒๒ มำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม และใหค้ดิค่ำธรรมเนียมฉบบัละหนึ่งรอ้ยบำท 

 

มำตรำ ๑๘  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื เนื่องจำกปัจจุบนักำร
จดทะเบยีนรถเพื่อให้ได้หมำยเลขทะเบยีนซึ่งเป็นที่นิยมยงัไม่มหีลกัเกณฑ์ที่เหมำะสม 
รวมทัง้ยงัมกีำรละเลยหรอืหลกีเลีย่งกำรช ำระภำษีประจ ำปี ท ำใหม้ภีำษปีระจ ำปีคำ้งช ำระ
เพิม่ขึน้ทุกปี สมควรก ำหนดให้มกีำรประมูลหมำยเลขทะเบยีนซึ่งเป็นที่นิยม อนัจะเป็น
กำรแก้ไขปัญหำกำรเลือกปฏิบัติ และช่วยเพิ่มรำยได้ให้แก่รฐัอีกทำงหนึ่ง ตลอดจน
ปรบัปรุงมำตรกำรในกำรจัดเก็บภำษีประจ ำปีที่ค้ำงช ำระให้ได้ผลอย่ำงจริงจัง และ
ปรบัปรุงอำยุใบอนุญำตขบัรถให้เหมำะสมยิง่ขึน้ รวมทัง้ปรับปรุงคุณสมบตัแิละลกัษณะ
ต้องห้ำมของผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญำตขับรถยนต์สำธำรณะ  จึงจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริถยนต ์(ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗๑๔๔ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบญัญตัินี้ให้ใช้บงัคบัเมื่อพ้นก ำหนดหนึ่งร้อยแปดสบิวนั
นับแต่วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓๒  ใบอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนต์ทีไ่ดอ้อกใหก้่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้
ใช้บงัคบัให้ถือว่ำเป็นใบอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนต์ส่วนบุคคลตำมพระรำชบญัญัตินี้  

                                                                                 
๑๔๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๑/ตอนพเิศษ ๗๐ ก/หน้ำ ๑/๑๒ พฤศจกิำยน ๒๕๔๗ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๗๗ 

และใหใ้ชไ้ดต่้อไปจนกว่ำจะสิน้อำยุใบอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนตป์ระเภทนัน้ สว่นกำรต่ออำยุ
ใบอนุญำตขับรถดังกล่ำว ให้เป็นไปตำมมำตรำ ๔๔ แห่งพระรำชบัญญัติรถยนต ์ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้ 

ผู้ได้รบัใบอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนต์ที่ได้ออกให้ก่อนวนัที่พระรำชบญัญัตินี้  
ใชบ้งัคบั ถ้ำประสงคจ์ะขบัรถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะ ใหย้ื่นค ำขอใบอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนต์
สำธำรณะตำมมำตรำ ๔๓ (๖/๑) แห่งพระรำชบญัญตัริถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิ
โดยพระรำชบัญญัตินี้ภำยในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ในระหว่ำงนัน้ใหใ้ชใ้บอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนตด์งักล่ำวแทนได ้

 

มำตรำ ๓๓  รถจกัรยำนยนตท์ีไ่ดจ้ดทะเบยีนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยรถยนต์ไวแ้ลว้
ก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้ถือว่ำเป็นรถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคลตำม
พระรำชบญัญตันิี้ 

เจ้ำของรถจักรยำนยนต์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ 
ใช้บงัคบัถ้ำประสงคจ์ะน ำรถจกัรยำนยนต์ดงักล่ำวรบัจำ้งบรรทุกคนโดยสำร ใหด้ ำเนินกำร
จดทะเบียนรถจกัรยำนยนต์นัน้เป็นรถจักรยำนยนต์สำธำรณะตำมพระรำชบัญญัตินี้
ภำยในหนึ่งรอ้ยยี่สบิวนันับแต่วนัที่พระรำชบญัญตันิี้ใช้บงัคบั ในระหว่ำงนัน้ให้สำมำรถ 
น ำรถจกัรยำนยนตด์งักล่ำวมำรบัจำ้งบรรทุกคนโดยสำรได ้

 

มำตรำ ๓๔  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื เน่ืองจำกปัจจุบนัมผีูน้ ำ
รถจกัรยำนยนต์มำใช้รบัส่งคนโดยสำรเพื่อสนิจ้ำงเป็นจ ำนวนมำก แต่กฎหมำยว่ำด้วย
รถยนต์ยงัไม่มีบทบญัญัติในส่วนที่เกี่ยวกบักำรควบคุมกำรใช้รถจกัรยำนยนต์รบัจ้ำง
บรรทุกคนโดยสำร สมควรก ำหนดให้มบีทบญัญตัใินลกัษณะดงักล่ำว เพื่อใหก้ำรรบัจำ้ง
เป็นไปด้วยควำมเรยีบรอ้ย และปลอดภยัแก่คนโดยสำร  นอกจำกนี้ สมควรก ำหนดให้
นำยทะเบยีนมอี ำนำจเรยีกผูไ้ดร้บัใบอนุญำตขบัรถมำตรวจสอบคุณสมบตัหิรอืลกัษณะ
ตอ้งหำ้มภำยหลงัทีไ่ดร้บัใบอนุญำตไปแลว้ได ้ จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริถยนต ์(ฉบบัที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๐๑๔๕ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดสำมสิบวันนับแต่ 
วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นต้นไป 

                                                                                 
๑๔๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๔/ตอนที ่๑๐๒ ก/หน้ำ ๓/๓๐ ธนัวำคม ๒๕๕๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๗๘ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ เนื่องจำกปัจจุบัน
สถำนกำรณ์รำคำน ้ำมนัไดป้รบัตวัสงูขึน้อย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้ปัญหำทำงดำ้นมลภำวะ
ทำงอำกำศที่เพิม่มำกขึน้ และเพื่อเป็นกำรส่งเสรมิใหม้กีำรใชพ้ลงังำนอื่นทดแทนกำรใช้
น ้ำมนัเชื้อเพลงิ สนับสนุนกำรใช้พลงังำนอย่ำงประหยดั และกำรใช้พลงังำนสะอำดเพื่อ
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ปัจจุบนัมผีู้น ำรถทีข่บัเคลื่อนด้วยพลงังำนไฟฟ้ำและพลงังำนอื่น
โดยมไิด้ใช้เครื่องยนต์มำใช้ภำยในประเทศด้วย อนัจะเป็นกำรช่วยให้มกีำรใช้พลงังำน
อย่ำงเหมำะสมและคุ้มค่ำ และก่อให้เกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ สมควรสง่เสรมิกำรใชร้ถทีใ่ชพ้ลงังำนดงักล่ำวและก ำหนดใหม้อีตัรำภำษปีระจ ำปี
ส ำหรบัรถเหล่ำนี้เป็นกำรเฉพำะ  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริถยนต ์(ฉบบัที ่๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๑๑๔๖ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดเก้ำสิบวันนับแต่วัน
ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญัติฉบบันี้ คอื โดยที่สงัหำรมิทรพัย์
หลำยประเภทสำมำรถจดจ ำนองเป็นประกนัหนี้ได้ ดงัเช่น เรอืก ำปัน่ หรอืเรอืมีระวำง
ตัง้แต่ ๖ ตันขึน้ไป เรอืกลไฟ หรอืเรือยนต์มรีะวำงตัง้แต่ ๕ ตนัขึน้ไป แพ สตัว์พำหนะ 
สำมำรถจดจ ำนองไดต้ำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์มำตรำ ๗๐๓ ส่วนเครื่องจกัร
สำมำรถจดจ ำนองได้ตำมกฎหมำยเครื่องจกัร แต่ปรำกฏว่ำรถยนต์ ได้แก่ รถยนต์สำธำรณะ 
รถยนต์บรกิำร และรถยนต์ส่วนบุคคล รวมทัง้รถพ่วง รถบดถนน และรถแทรคเตอร์ 
เป็นสังหำริมทรัพย์ที่มีมูลค่ำสูงแต่ไม่สำมำรถจดทะเบียนจ ำนองเป็นประกันหนี้ ได ้
ตำมกฎหมำย ในกรณีที่ต้องใช้เป็นประกันหนี้จึงต้องใช้วิธีกำรโอนขำยแก่เจ้ำหนี้  
และท ำเป็นสญัญำเช่ำซือ้ซึง่ต้องเสยีค่ำธรรมเนียมและค่ำดอกเบีย้ในอตัรำทีส่งูเป็นภำระแก่
ประชำชนและผู้ประกอบกำรหลำยล้ำนคนทัว่ประเทศ สมควรบรรเทำภำระดงักล่ำวนี้ 
และท ำใหร้ถดงักล่ำวเป็นสนิทรพัยท์ี่มมีูลค่ำ มรีำคำ ที่สำมำรถจ ำนองเป็นประกนัหนี้ได ้
และผูเ้ป็นเจำ้ของยงัคงมสีทิธิค์รอบครองใชส้อยไดด้งัเดมิ  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

                                                                                 
๑๔๖ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๕/ตอนที ่๓๒ ก/หน้ำ ๓๓/๑๑ กุมภำพนัธ ์๒๕๕๑ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๗๙ 

พระรำชบญัญตัริถยนต ์(ฉบบัที ่๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๖๑๔๗ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๔  บรรดำค่ำธรรมเนียมและภำษีประจ ำปีของรถของหน่วยงำนตำม
มำตรำ ๙ (๓) แห่งพระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระรำชบญัญตันิี้ ทีค่ำ้งช ำระไวก้่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั ใหเ้ป็นอนัระงบัไป 

 

มำตรำ ๕  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญัติฉบบันี้ คอื เนื่องจำกปัจจุบนัได้มกีำร
ปรบัปรุงกำรบรหิำรรำชกำร ท ำใหม้หีน่วยงำนของรฐัรูปแบบต่ำง ๆ เกดิขึน้เพิม่เตมิจำก
หน่วยงำนทำงรำชกำรที่มอียู่เดมิ อกีทัง้หน่วยงำนทำงรำชกำรเดมิบำงหน่วยกไ็ด้มกีำร
ปรบัเปลี่ยนฐำนะหรือรูปแบบกำรด ำเนินกำรใหม่ อนัมีผลท ำให้หน่วยงำนนัน้ ๆ มิได้ 
มีฐำนะเป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงำนตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้ได้รับ 
กำรยกเวน้ค่ำธรรมเนียมและภำษีประจ ำปี อย่ำงไรกด็ ีเน่ืองจำกหน่วยงำนทีเ่กดิขึน้หรือ
ปรบัเปลี่ยนใหม่นัน้มฐีำนะเป็นหน่วยงำนของรฐั สมควรแก้ไขเพิม่เติมกฎหมำยว่ำด้วย
รถยนตเ์พื่อใหร้ถของหน่วยงำนดงักล่ำวไดร้บักำรยกเวน้ค่ำธรรมเนียมและภำษีประจ ำปี  
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัริถยนต ์(ฉบบัที ่๑๗)พ.ศ. ๒๕๕๗๑๔๘ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดเก้ำสิบวันนับแต่วัน
ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๒๑  รถยนต์ส่วนบุคคลตำมพระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒  
ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัตินี้ ที่ได้จดทะเบยีนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่ง
ทำงบกก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบัใหท้ะเบยีนรถและเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งนัน้ใชไ้ดต่้อไป 
โดยถือว่ำเป็นทะเบยีนรถและเอกสำรที่เกี่ยวข้องตำมพระรำชบญัญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒  
ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตันิี้ 

ให้นำยทะเบียนด ำเนินกำรทำงทะเบียนรถตำมวรรคหนึ่ง ให้ เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัตินี้ ในวนัที่

                                                                                 
๑๔๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๐/ตอนที ่๔๙ ก/หน้ำ ๑/๗ มถุินำยน ๒๕๕๖ 
๑๔๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๑/ตอนที ่๘๓ ก/หน้ำ ๑๕/๒๓ ธนัวำคม ๒๕๕๗ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๘๐ 

เจำ้ของรถมำช ำระภำษปีระจ ำปีของรถนัน้ครัง้แรกหลงัจำกวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 
โดยยกเวน้ค่ำธรรมเนียมทัง้ปวงส ำหรบักำรด ำเนินกำรดงักล่ำว 

 

มำตรำ ๒๒  บทบญัญัติในมำตรำ ๖/๑ แห่งพระรำชบญัญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้  มิให้ใช้บังคับกับรถที่น ำเข้ำมำเพื่อใช้ใน
รำชอำณำจกัรชัว่ครำว โดยที่ผู้น ำเขำ้ไม่มีภูมลิ ำเนำหรอืถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจกัรตำม
มำตรำ ๖ วรรคสำม แห่งพระรำชบญัญตัริถยนต ์พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตัิ
นี้ใชบ้งัคบั แต่ต้องปฏบิตัติำมขอ้ตกลงทีร่ฐับำลไทยท ำไวก้บัรฐับำลของประเทศทีผู่น้ ำเขำ้
มสีญัชำตหิรอืทีร่ถนัน้จดทะเบยีน 

 

มำตรำ ๒๓  รถทีไ่ดย้ดึไวต้ำมมำตรำ ๓๕ วรรคสอง หรอืมำตรำ ๓๗ วรรคหนึ่ง 
แห่งพระรำชบญัญตัริถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้ังคบั ใหอ้ธบิดี
กรมกำรขนส่งทำงบกประกำศให้เจ้ำของรถมำขอรบัคืนรถภำยในหนึ่งปีนับแต่วนัที่
พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยให้นำยทะเบียนยึดแผ่นป้ำยทะเบียนรถนัน้ไว้แทน 
รถทีข่อรบัคนื 

รถทีย่ดึตำมวรรคหนึ่ง และไดม้กีำรจดักำรขำยทอดตลำดรถนัน้แลว้ ก่อนวนัที่
พระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั เมื่อไดห้กัค่ำภำษี ค่ำธรรมเนียม และค่ำใชจ้่ำยในกำรยดึและ
ขำยรถ ใหน้ ำเงนิสว่นทีเ่หลอืจำกกำรขำยทอดตลำดรถนัน้คนืแก่เจำ้ของรถแทน 

ในกรณีที่พ้นก ำหนดระยะเวลำตำมที่ก ำหนดในประกำศตำมวรรคหนึ่งและ
เจำ้ของรถมไิดม้ำขอรบัคนืรถ ใหอ้ธบิดกีรมกำรขนส่งทำงบกจดัใหม้กีำรขำยทอดตลำดรถนัน้ 
และเมื่อได้หกัค่ำภำษีค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยในกำรยดึและขำยรถแล้ว ให้น ำเงนิ
สว่นทีเ่หลอืจำกกำรขำยทอดตลำดรถนัน้สง่คลงัเป็นรำยไดแ้ผ่นดนิ 

 

มำตรำ ๒๔  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คอื เนื่องจำกกฎหมำยว่ำ
ดว้ยรถยนต์ไดใ้ชบ้งัคบัมำเป็นเวลำนำน สมควรปรบัปรุงบทบญัญตับิำงประกำรเสยีใหม่ 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัเทคโนโลยกีำรผลติรถในปัจจุบนัทีม่กีำรพฒันำเปลีย่นแปลงไปมำก 
และสอดคลอ้งกบักำรใชร้ถ ตลอดจนเพื่อใหก้ำรควบคุมและกำรก ำกบัดแูลกำรปฏบิตัติำม
กฎหมำยดงักล่ำวมปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้ และให้มอีตัรำค่ำธรรมเนียมและอตัรำภำษีประจ ำปี
ส ำหรบัรถอื่นทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงทีเ่หมำะสม  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๘๑ 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๒๔) 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัริถยนตร ์

พ.ศ. ๒๕๒๒๑๔๙ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ (๖) แห่งพระรำชบญัญตัริถยนตร ์พ.ศ. ๒๕๒๒ 
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  น ้ำหนักบรรทุกส ำหรบัรถยนตรบ์รรทุกส่วนบุคคล จะต้องไม่เกนิอตัรำ 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) รถ ๒ เพลำ ๔ ลอ้ น ้ำหนกัรถรวมน ้ำหนกับรรทุกไม่เกนิ ๘,๕๐๐ กโิลกรมั 

(๒) รถ ๒ เพลำ ๖ ล้อ โดยเพลำหลังใช้ล้อคู่ น ้ำหนักรถรวมน ้ำหนักบรรทุก 
๑๒,๐๐๐ กโิลกรมั 

(๓) รถ ๓ เพลำ ๖ ล้อ โดยเพลำกลำงและเพลำหลงัใชล้อ้เดีย่ว น ้ำหนักรถรวม
น ้ำหนกับรรทุก ๑๕,๓๐๐ กโิลกรมั 

(๔)๑๕๐ รถ ๓ เพลำ ๑๐ ลอ้ โดยเพลำกลำงและเพลำหลงัใชล้อ้คู่ น ้ำหนักรถรวม
น ้ำหนกับรรทุก ๒๑,๐๐๐ กโิลกรมั 

 

ขอ้ ๒  จ ำนวนคนโดยสำรอย่ำงมำกส ำหรบัรถยนตรน์ัง่สว่นบุคคลไม่เกนิเจด็คน
และรถยนตรน์ัง่สว่นบุคคลเกนิเจด็คน ใหค้ ำนวณโดยถอืเกณฑร์ะยะทีน่ัง่ ๔๐ เซนตเิมตร
ต่อหนึ่งคน ถ้ำระยะช่วงสุดทำ้ยของทีน่ัง่เหลือระยะไม่น้อยกว่ำ ๓๐ เซนตเิมตร ให้นัง่ได้
อกีหนึ่งคน และถ้ำควำมยำวของทีน่ัง่ถึง ๔ เมตร กใ็ห้เพิม่จ ำนวนคนโดยสำรได้อกีสอง
คนทุก ๆ ระยะที่นัง่ ๔ เมตร ในแถวเดยีวกนั ถ้ำคนโดยสำรเป็นเดก็อำยุไม่เกิน ๑๐ ปี  
ใหน้บัสองคนเท่ำกบัผูใ้หญ่หนึ่งคน 

                                                                                 
๑๔๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๙๘/ตอนที ่๗๓/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑/๑๕ พฤษภำคม ๒๕๒๔ 
๑๕๐ ขอ้ ๑ (๔) แก้ไขเพิม่เติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตำมควำมใน

พระรำชบญัญตัริถยนตร ์พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๘๒ 

ขอ้ ๓  จ ำนวนคนโดยสำรอย่ำงมำกส ำหรบัรถยนตรส์ำธำรณะ ใหค้ ำนวณโดย
ถอืเกณฑ์ระยะที่นัง่ส ำหรบัผูข้บั ๕๐ เซนตเิมตร และส ำหรบัคนโดยสำร ๔๐ เซนตเิมตร 
ต่อหนึ่งคน ถ้ำระยะช่วงสุดทำ้ยของทีน่ัง่เหลอืระยะไม่น้อยกว่ำ ๓๐ เซนตเิมตร ให้นัง่ได้
อกีหนึ่งคน ถำ้ผูโ้ดยสำรเป็นเดก็อำยุไม่เกนิ ๑๐ ปี ใหน้บัสองคนเท่ำกบัผูใ้หญ่หนึ่งคน 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๘ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๒๔ 

ประเทอืง  กรีตบิตุร 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๘๓ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้  คอื เนื่องจำกมำตรำ ๕ (๖) 
แห่งพระรำชบญัญตัิรถยนตร ์พ.ศ. ๒๕๒๒ บญัญตัิให้ออกกฎกระทรวงก ำหนดน ้ำหนัก
บรรทุกอย่ำงมำกและจ ำนวนคนโดยสำรอย่ำงมำก ส ำหรับรถยนตร์ส่วนบุคคลและ
รถยนตรส์ำธำรณะ  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติรถยนตร ์ 
พ.ศ. ๒๕๒๒๑๕๑ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้  คือ เนื่องจำกกฎกระทรวง 
ฉบบัที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัริถยนตร ์พ.ศ. ๒๕๒๒ ขอ้ ๑ (๔) 
ได้ก ำหนดน ้ำหนักบรรทุกส ำหรบัรถยนตร์บรรทุกส่วนบุคคล ประเภท ๓ เพลำ ๑๐ ล้อ 
โดยเพลำกลำงและเพลำหลงัใชล้อ้คู่ ให้มนี ้ำหนักรถรวมน ้ำหนักบรรทุกไม่เกนิ ๒๕,๐๐๐ 
กโิลกรมั เมื่อน ำไปใชเ้ดนิบนทำงหลวง ปรำกฏว่ำมนี ้ำหนักเกนิกว่ำสภำพทำงหลวงจะรบั
น ้ำหนักได้ สมควรปรบัปรุงน ้ำหนักบรรทุกส ำหรบัรถยนตรบ์รรทุกส่วนบุคคลประเภท
ดงักล่ำวเสยีใหม่ ใหเ้หมำะสมและใหส้อดคลอ้งกบัประกำศผูอ้ ำนวยกำรทำงหลวงแผ่นดนิ 
เรื่อง หำ้มใช้ยำนพำหนะโดยที่ยำนพำหนะนัน้มนี ้ำหนัก น ้ำหนักบรรทุก หรอืน ้ำหนักลง
เพลำเกินกว่ำที่ได้ก ำหนดเดินบนทำงหลวง ลงวนัที่ ๑๔ ธนัวำคม ๒๕๑๙ ซึ่งออกตำม
ควำมในข้อ ๕๖ แห่งประกำศของคณะปฏิวตัิ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวนัที่ ๒๘ พฤศจิกำยน 
พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยให้มีน ้ ำหนักรถรวมน ้ ำหนักบรรทุกไม่ เกิน  ๒๑,๐๐๐ กิโลกรัม   
จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 

                                                                                 
๑๕๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๙๙/ตอนที ่๙/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๖/๒๕ มกรำคม ๒๕๒๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๘๔ 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๖ (พ.ศ. ๒๕๒๔) 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัริถยนตร ์

พ.ศ. ๒๕๒๒๑๕๒ 

   
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ และมำตรำ ๒๗ วรรคสอง และวรรคสี ่ 
แห่งพระรำชบัญญัติรถยนตร ์พ.ศ. ๒๕๒๒ รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออก
กฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ผูใ้ดมรีถยนตรไ์วเ้พื่อขำยหรอืเพื่อซ่อม ถ้ำจะขบัเองหรอืให้ผูอ้ื่นขบัเพื่อ
กำรนัน้ ใหย้ื่นค ำขอรบัใบอนุญำตต่อนำยทะเบยีนแห่งท้องที่ซึ่งสถำนทีป่ระกอบกจิกำร
นัน้ตัง้อยู่ตำมแบบ รย. ๔ ท้ำยกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยหลกัฐำนตำมที่ระบุไวใ้นแบบ 
รย. ๔ 

 

ขอ้ ๒  ใบอนุญำตขบัรถยนตรห์รอืใหผู้อ้ื่นขบัรถยนตรท์ีม่ไีวเ้พื่อขำยหรอืเพื่อซ่อม 
ใหใ้ชแ้บบ รย. ๕ ทำ้ยกฎกระทรวงนี้ 

 

ขอ้ ๓  สมุดคู่มอืประจ ำรถทีน่ำยทะเบยีนจะตอ้งออกใหแ้ก่ผูร้บัใบอนุญำต ใหใ้ช้
แบบ รย. ๖ ทำ้ยกฎกระทรวงนี้ 

 

ขอ้ ๔  เครื่องหมำยพเิศษทีน่ำยทะเบยีนจะต้องออกใหแ้ก่ผูร้บัใบอนุญำต ให้มี
ลกัษณะดงันี้ 

(๑)๑๕๓ เป็นแผ่นป้ำยโลหะขนำดกว้ำง ๑๕ เซนติเมตร ยำว ๓๐ เซนติเมตร  
พื้นแผ่นป้ำยเป็นสแีดงสะท้อนแสง แผ่นป้ำยแบ่งออกเป็นสองบรรทดั บรรทัดบนเป็น
ตวัอกัษรบอกหมวดน ำหน้ำหมำยเลขเครื่องหมำยพเิศษ และระหว่ำงตวัอกัษรบอกหมวด
กบัหมำยเลขเครื่องหมำยพเิศษ มขีดีตำมทำงยำวคัน่กลำง บรรทดัล่ำงเป็นตวัอกัษรบอก
ชื่อจงัหวดั ลกัษณะของตวัอกัษรบอกหมวด ขดีระหว่ำงตวัอกัษรบอกหมวดกบัตวัเลข
เครื่องหมำยพเิศษ ตวัเลขเครื่องหมำยพเิศษ ตวัอกัษรบอกชื่อจงัหวดั และขอบแผ่นป้ำย 
อัดเป็นรอยดุนสีด ำ ตัวอักษรบอกหมวดและตัวเลขเครื่องหมำยพิเศษมีขนำดสูง  

                                                                                 
๑๕๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๙๘/ตอนที ่๗๓/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑๑/๑๕ พฤษภำคม ๒๕๒๔ 
๑๕๓ ขอ้ ๔ (๑) แก้ไขเพิม่เติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตำมควำมใน

พระรำชบญัญตัริถยนตร ์พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๘๕ 

๗ เซนตเิมตร กวำ้ง ๓ เซนตเิมตร ขดีระหว่ำงตวัอกัษรบอกหมวดกบัตวัเลขเครื่องหมำย
พเิศษมีขนำดกว้ำง ๑ เซนติเมตร ยำว ๑.๕ เซนติเมตร และตวัอกัษรบอกชื่อจงัหวดัมี
ขนำดสูง ๒ เซนติเมตร กวำ้ง ๑.๕ เซนติเมตร ในแผ่นป้ำยมเีครื่องหมำยเป็นตวัอกัษร 
“ขส” อยู่ภำยในวงกลม อดัเป็นรอยดุนนูนไว้ที่มุมล่ำงด้ำนขวำของแผ่นป้ำย สำมำรถ
มองเหน็ดว้ยตำเปล่ำได ้

(๒) ตัวอกัษรบอกหมวด ให้ใช้อกัษรไทยหมวดละหนึ่งตัว เริม่ตัง้แต่อกัษร ก 
และหมำยเลขเครื่องหมำยพเิศษ ใหใ้ชเ้ลขอำรบคิ โดยแต่ละหมวด ใหเ้ริม่ตัง้แต่หมำยเลข 
๐๐๐๑ ถงึหมำยเลข ๙๙๙๙ 

 

ข้อ ๕  ใบอนุญำตฉบบัหนึ่งให้ใช้กับเครื่องหมำยพิเศษหนึ่งคู่ซึ่งมีหมำยเลข
เดยีวกนั 

 

ขอ้ ๖  เมื่อผู้รบัใบอนุญำตเลกิกจิกำร ให้น ำใบอนุญำตเครื่องหมำยพเิศษและ
สมุดคู่มือประจ ำรถ ส่งคืนนำยทะเบียนแห่งท้องที่ซึ่งสถำนที่ประกอบกิจกำรนัน้ตัง้อยู่
ภำยในก ำหนดเวลำสบิหำ้วนันบัแต่วนัเลกิกจิกำร 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๘ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๒๔ 

ประเทอืง  กรีตบิตุร 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๘๖ 

รย. ๔ 

ค ำขอรบัใบอนุญำตขบัรถยนตรห์รอืใหผู้อ้ื่นขบัรถยนตรท์ีม่ไีว ้

เพื่อขำยหรอืเพื่อซ่อม 

   
 

เขยีนที ่ ...................................................  
วนัที ่ ........  เดอืน  ..........................  พ.ศ.  .........  

๑. ขำ้พเจำ้ .........................................  อำย ุ ..........  ปี อยู่เลขที ่...................  
หมู่ที ่ .............  ตรอก/ซอย  .....................................................  ถนน  .........................  
ต ำบล/แขวง  .................................  อ ำเภอ/เขต  ............................  จงัหวดั  ...............  
สถำนทีใ่กลเ้คยีง  ...................................................................  โทรศพัท ์ ....................  

๒. ขอรบัใบอนุญำตขบัรถยนตรห์รอืใหผู้อ้ื่นขบัรถยนตรท์ีม่ไีวเ้พื่อขำยหรอืเพื่อซ่อม 
ในนำมของ  ..............................................  อยู่เลขที ่ .........  ตรอก/ซอย  .....................  

(ชื่อผูข้ออนุญำต) 
ถนน  ...............................................  หมู่ที ่ ..........  ต ำบล/แขวง  ................................  
อ ำเภอ/เขต  ........................................................  จงัหวดั  ...........................................  
โทรศพัท ์ ...........................................  

๓. พรอ้มกบัค ำขอนี้ ขำ้พเจำ้ไดแ้นบหลกัฐำนต่ำง ๆ มำดว้ย คอื 

(๑) ภำพถ่ำยใบอนุญำตใหป้ระกอบกจิกำรขำยรถหรอืซ่อมรถ จ ำนวน  ....  ชุด 

(๒) แผนทีส่งัเขปแสดงทีต่ัง้ของสถำนทีป่ระกอบกจิกำรขำยรถหรอืซ่อมรถ 

(๓) หนงัสอืแสดงว่ำเป็นผูไ้ดร้บัมอบอ ำนำจจำกผูข้ออนุญำต (ถำ้ม)ี 
(๔) ภำพถ่ำยบตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืหลกัฐำนอย่ำงอื่นทีใ่ชแ้ทนบตัร 

ประจ ำตวัประชำชนของผูย้ื่นค ำขอ 

 
 
 
 

(ลำยมอืชื่อ)  .........................................  ผูย้ื่นค ำขอ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๘๗ 

รย. ๕ 

(ครุฑ) 
 

ใบอนุญำตขบัรถยนตรห์รอืใหผู้อ้ื่นขบัรถยนตรท์ีม่ไีว ้

เพื่อขำยหรอืเพื่อซ่อม 

   
 

ใบอนุญำตที ่ .............. / ...............  
ใบอนุญำตฉบบันี้ใหไ้วแ้ก่  .........................................  สถำนทีป่ระกอบกจิกำร 

อยู่เลขที ่ .................  ตรอก/ซอย ................................................  ถนน  .....................  
หมู่ที ่ .............  ต ำบล/แขวง  ...............................................  อ ำเภอ/เขต  ....................  
จงัหวดั  .......................................  โทรศพัท ์ ............................  

โดยเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญำตขบัรถยนตรห์รอืใหผู้อ้ื่นขบัรถยนตรท์ีม่ไีวเ้พื่อขำยหรอื
เพื่อซ่อม ส ำหรบัเฉพำะเครื่องหมำยพเิศษ หมำยเลข  .........................  

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่ ...........  เดอืน  .......................... พ.ศ.  .......  
 
 
 
 

 .......................................................................  
นำยทะเบยีน 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๘๘ 

แบบสมุดคู่มอืประจ ำรถใชก้บัเครื่องหมำยพเิศษ (รย. ๖)๑๕๔ 

 

แบบสมุดคูม่อืประจ ำรถใชก้บัเครื่องหมำยพเิศษ 

(ปกหน้ำ) 
รย. ๖ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ ซ.ม. 
 

 
 
 

ตรำกรมกำรขนสง่ทำงบก 
กระทรวงคมนำคม 

 
 
 

 
 

กรมกำรขนสง่ทำงบก 
สมุดคู่มอืประจ ำรถ 

ใชก้บัเครื่องหมำยพเิศษ 
หมำยเลข  ....................  

จงัหวดั  ...................................  
ตำมใบอนุญำตที ่ ....................  

 

 
 

 ......................................  
นำยทะเบยีน 

 

 
 

 ๑๔ ซ.ม. 

                                                                                 
๑๕๔ แบบสมดุคู่มอืประจ ำรถใชก้บัเครื่องหมำยพเิศษ (รย. ๖) แกไ้ขเพิม่เตมิโดย กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัริถยนตร ์พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๘๙ 

 

(แผ่นใน) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๐ ซ.ม. 
 

 
รำยกำรใชร้ถ 

ชื่อ ชนิดรถ  .......................................  
เลขหมำยตวัถงั  ............................  เลขหมำยเครื่องยนต ์ ........................  
ควำมประสงคใ์นกำรขบัรถยนตเ์พื่อ  .........................................................  
 ...............................................................................................................  
วนัที ่ .................  เดอืน  ................................................ พ.ศ.  ................  
เวลำทีน่ ำรถออกไปขบั  ......................... น. จำก  ................................  
ถงึ  ....................................................... เวลำ  ..................................... น. 
กลบัถงึ  ................................................ เวลำ  ..................................... น. 
ผูข้บัรถชื่อ  ..............................................  ชื่อสกุล  .................................  
 
  ...........................................   ..........................................  

ผูข้บัรถ นำยทะเบยีน 
 
 

รำยกำรใชร้ถ 
ชื่อ ชนิดรถ  .......................................  
เลขหมำยตวัถงั  ............................  เลขหมำยเครื่องยนต ์ ........................  
ควำมประสงคใ์นกำรขบัรถยนตเ์พื่อ  .........................................................  
 ...............................................................................................................  
วนัที ่ .................  เดอืน  ................................................ พ.ศ.  ................  
เวลำทีน่ ำรถออกไปขบั  ......................... น. จำก  ................................  
ถงึ  ....................................................... เวลำ  ..................................... น. 
กลบัถงึ  ................................................ เวลำ  ..................................... น. 
ผูข้บัรถชื่อ  ..............................................  ชื่อสกุล  .................................  
 
  ...........................................   ..........................................  

ผูข้บัรถ นำยทะเบยีน 
 

 ๑๔ ซ.ม. 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๙๐ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื เนื่องจำกมำตรำ ๒๗ วรรคสอง 
และวรรคสี ่แห่งพระรำชบญัญตัริถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ บญัญตัใิหอ้อกกฎกระทรวงก ำหนด
หลกัเกณฑ์ วธิีกำร และเงื่อนไขกำรขอใบอนุญำตและกำรออกใบอนุญำตรถยนต์หรือ 
ให้ผู้อื่นขบัรถยนต์ ที่มีไว้เพื่อขำยหรือเพื่อซ่อม และก ำหนดแบบส ำหรบัเครื่องหมำย
พเิศษและสมุดคู่มอืประจ ำส ำหรบัรถยนต์ทีม่ไีวเ้พื่อขำยหรอืเพื่อซ่อม  จงึจ ำเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติรถยนตร ์ 
พ.ศ. ๒๕๒๒๑๕๕ 

 

ขอ้ ๒  ส ำหรบัสมุดคู่มอืประจ ำรถทีน่ำยทะเบยีนไดอ้อกใหแ้ก่ผูร้บัใบอนุญำตไว้
แลว้ก่อนวนัทีก่ฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั ใหใ้ชไ้ดต่้อไปจนกว่ำรำยกำรใชร้ถจะหมดลง 

 

ขอ้ ๓  กฎกระทรงนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๒๓ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๓๑ เป็นตน้ไป 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ เนื่องจำกได้มีกำรโอน
อ ำนำจหน้ำที่และกจิกำรบรหิำรบำงส่วนของกรมต ำรวจ กระทรวงมหำดไทย ในส่วนที่
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนตร์ ไปเป็นของกรมกำรขนส่งทำงบก 
กระทรวงคมนำคม ตำมพระรำชบัญญัติโอนกิจกำรบริหำรบำงส่วนของกรมต ำรวจ 
กระทรวงมหำดไทย ไปเป็นของกรมกำรขนส่งทำงบก กระทรวงคมนำคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 
สมควรแก้ไขแบบสมุดคู่มือประจ ำรถใช้กบัเครื่องหมำยพิเศษซึ่งนำยทะเบียนออกให้
ส ำหรบัรถยนตรท์ีม่ไีวเ้พื่อขำยหรอืเพื่อซ่อมใหส้อดคลอ้งกบักำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ดงักล่ำว 
และโดยที่มำตรำ ๒๗ วรรคสี่ แห่งพระรำชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติว่ำ  
สมุดคู่มือประจ ำรถให้เป็นไปตำมแบบที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  จึงจ ำเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 
 

                                                                                 
๑๕๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๕/ตอนที ่๑๑๘/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑๖/๒๒ กรกฎำคม ๒๕๓๑ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๙๑ 

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติรถยนตร ์ 
พ.ศ. ๒๕๒๒๑๕๖ 

 

ขอ้ ๒  เครื่องหมำยพเิศษตำมกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตำม
ควำมในพระรำชบญัญตัิรถยนตร ์พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ทำงรำชกำรไดจ้ดัท ำไว้แลว้ก่อนวนัที่
กฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั นำยทะเบยีนจะออกใหแ้ก่ผูร้บัใบอนุญำตขบัรถยนตรห์รอืใหผู้อ้ื่น
ขบัรถยนตรท์ี่มไีวเ้พื่อขำยหรอืเพื่อซ่อมได้ต่อไปไม่เกนิสองปี นับแต่วนัทีก่ฎกระทรวงนี้
ใชบ้งัคบั 

 

ขอ้ ๓  เครื่องหมำยพเิศษตำมกฎกระทรวง ฉบบัที ่๖ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตำม
ควำมในพระรำชบญัญตัิรถยนตร ์พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่นำยทะเบยีนได้ออกให้ไว้แล้วแก่ผูร้บั
ใบอนุญำตขบัรถยนตร์หรือให้ผู้อื่นขบัรถยนตร์ที่มีไว้เพื่อขำยหรือเพื่อซ่อมก่อนวนัที่
กฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบัและทีน่ำยทะเบยีนจะออกใหแ้ก่ผูร้บัใบอนุญำตขบัรถยนตรห์รอืให้
ผูอ้ื่นขบัรถยนตรท์ีม่ไีวเ้พื่อขำยหรอืเพื่อซ่อมตำมขอ้ ๒ แห่งกฎกระทรวงนี้ ใหใ้ชไ้ดต่้อไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ เนื่องจำกได้มีกำรโอน
อ ำนำจหน้ำที่และกจิกำรบรหิำรบำงส่วนของกรมต ำรวจ กระทรวงมหำดไทย ในส่วนที่
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนตร์ไปเป็นของกรมกำรขนส่งทำงบก 
กระทรวงคมนำคม ตำมพระรำชบัญญัติโอนกิจกำรบริหำรบำงส่วนของกรมต ำรวจ 
กระทรวงมหำดไทย ไปเป็นของกรมกำรขนส่งทำงบก กระทรวงคมนำคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 
สมควรแก้ไขลกัษณะของเครื่องหมำยพิเศษซึ่งนำยทะเบียนออกให้แก่ผู้รบัใบอนุญำต 
ขบัรถยนตร ์หรอืใหผู้อ้ื่นขบัรถยนตรท์ีม่ไีวเ้พื่อขำยหรอืเพื่อซ่อมใหส้อดคลอ้งกบักำรโอน
อ ำนำจหน้ำทีด่งักล่ำว และโดยทีม่ำตรำ ๒๗ วรรคสี ่แห่งพระรำชบญัญตัริถยนตร ์พ.ศ. ๒๕๒๒ 
บญัญตัวิ่ำ เครื่องหมำยพเิศษใหเ้ป็นไปตำมแบบทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง  จงึจ ำเป็นตอ้ง
ออกกฎกระทรวงนี้ 

                                                                                 
๑๕๖ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๖/ตอนที ่๑๓๖/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๒๘/๒๔ สงิหำคม ๒๕๓๒ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๙๒ 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๖) 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัริถยนตร ์

พ.ศ. ๒๕๒๒๑๕๗ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ และมำตรำ ๕๒ แห่งพระรำชบญัญตัริถยนตร ์
พ.ศ. ๒๕๒๒ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ผูต้รวจสอบคุณสมบตัแิละลกัษณะต้องหำ้มของผูข้อรบัใบอนุญำต ตำมมำตรำ ๔๖ 
มำตรำ ๔๗ มำตรำ ๔๘ มำตรำ ๔๙ และมำตรำ ๕๑ ตอ้งมคีุณสมบตั ิดงัต่อไปนี้ 

(๑)๑๕๘ เป็นขำ้รำชกำรในสงักดักรมกำรขนสง่ทำงบก 

(๒) เป็นผูม้คีวำมรูแ้ละควำมสำมำรถในกำรขบัรถ 

(๓) เป็นผู้มีควำมรู้ในข้อบงัคับกำรเดินรถตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนตร์และ
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรจรำจรทำงบก 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๗ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๒๖ 

พลเอก สทิธ ิ จริโรจน์ 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

                                                                                 
๑๕๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๐/ตอนที ่๑๘๒/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑/๒๑ พฤศจกิำยน ๒๕๒๖ 
๑๕๘ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตำมควำมใน

พระรำชบญัญตัริถยนตร ์พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๙๓ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ เนื่องจำกมำตรำ ๕๒  
แห่งพระรำชบัญญัติรถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติว่ำให้นำยทะเบียนแต่งตัง้ผู้ซึ่งมี
คุณสมบตัิตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ตรวจสอบคุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้ำมของ 
ผูข้อรบัใบอนุญำตตำมมำตรำ ๔๖ มำตรำ ๔๗ มำตรำ ๔๘ มำตรำ ๔๙ และมำตรำ ๕๑  
จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติรถยนตร ์ 
พ.ศ. ๒๕๒๒๑๕๙ 

 

ขอ้ ๒ กฎกระทรวงนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัที ่๒๓ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๓๑ เป็นตน้ไป 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ เนื่องจำกได้มีกำรโอน
อ ำนำจหน้ำที่และกจิกำรบรหิำรบำงส่วนของกรมต ำรวจ กระทรวงมหำดไทย ในส่วนที่
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนตร์ ไปเป็นของกรมกำรขนส่งทำงบก 
กระทรวงคมนำคม ตำมพระรำชบัญญัติโอนกิจกำรบริหำรบำงส่วนของกรมต ำรวจ 
กระทรวงมหำดไทย ไปเป็นของกรมกำรขนส่งทำงบก กระทรวงคมนำคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 
สมควรแก้ไขคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของผู้ขอรับ
ใบอนุญำตขบัรถให้สอดคล้องกบักำรโอนอ ำนำจหน้ำที่ดงักล่ำว และโดยที่มำตรำ ๕๒ 
แห่งพระรำชบญัญตัริถยนตร ์พ.ศ. ๒๕๒๒ บญัญตัวิ่ำ ผูต้รวจสอบคุณสมบตัแิละลกัษณะ
ตอ้งหำ้มของผูข้อรบัใบอนุญำตขบัรถตำมมำตรำ ๔๖ มำตรำ ๔๗ มำตรำ ๔๘ มำตรำ ๔๙ 
และมำตรำ ๕๑ ต้องมีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  จึงจ ำเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 

                                                                                 
๑๕๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๕/ตอนที ่๑๑๘/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑๔/๒๒ กรกฎำคม ๒๕๓๑ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๙๔ 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๗) 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัริถยนตร ์

พ.ศ. ๒๕๒๒๑๖๐ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ (๕) แห่งพระรำชบญัญตัริถยนตร ์พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนตร ์(ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๓๐ รฐัมนตรวี่ำกำร
กระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตำมควำมใน
พระรำชบญัญตัริถยนตร ์พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

ขอ้ ๒  ในกฎกระทรวงนี้ 
“รถยนตร์รับจ้ำง” หมำยควำมว่ำ รถยนตร์รับจ้ำงประเภทรถยนตร์รับจ้ำง

บรรทุกคนโดยสำรไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหำนครก่อนวันที่  ๑๗ 
เมษำยน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรอืทีน่ ำมำจดทะเบยีนแทนรถยนตร์บัจำ้งดงักล่ำว 

 

ขอ้ ๓  รถยนตรร์บัจำ้ง ใหใ้ชส้เีดมิตำมทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกนำยทะเบยีน เวน้แต่ 

(๑) เป็นรถยนตร์รับจ้ำงที่บริษัทจ ำกัดหรือสหกรณ์น ำมำจดทะเบียนแทน
รถยนตรร์บัจำ้งคนัเดมิ หรอืเป็นกรณีทีบ่รษิทัจ ำกดัหรอืสหกรณ์ไดโ้อนทะเบยีนรถยนตร์
รบัจำ้งไปเป็นของนิติบุคคลอื่น ให้ใช้สนี ้ำเงนิและสเีทำ (บรอนซ์เงนิ) เป็นสขีองตวัถงัรถ 
โดยสนี ้ำเงนิใหเ้ริม่ตัง้แต่ดำ้นล่ำงสุดของตวัถงัจนถงึทีปิ่ดเปิดประตูเป็นแนวขนำนกบัพื้น
ตลอดรอบตัวถัง และสีเทำ (บรอนซ์เงิน) ให ้เริ ่มถ ัดจำกสนี ้ำเง ินจนถึงด้ำนบนของ
หลงัคำรถ หรอื 

(๒) เป็นกรณีทีไ่ดเ้ปลีย่นจำกกำรประกอบกำรรบัจำ้งบรรทุกคนโดยสำร โดยใช้
รถยนตร์รบัจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรไม่เกนิเจด็คนที่ด ำเนินกำรโดยสหกรณ์  ไปเป็นกำร
ด ำเนินกำรโดยบุคคลธรรมดำ หรอืเป็นกรณีที่บรษิัทจ ำกดัหรอืสหกรณ์ได้โอนทะเบียน
รถยนตรร์บัจำ้งไปเป็นของบุคคลธรรมดำ ใหใ้ชส้ดี ำและสเีหลอืงเป็นสขีองตวัถงัรถ โดยสดี ำ
ให้เริ่มตัง้แต่ด้ำนล่ำงสุดของตัวถังจนถึงที่ปิดเปิดประตูเป็นแนวขนำนกับพื้นตลอด 
รอบตวัถงั และสเีหลอืงใหเ้ริม่ถดัจำกสดี ำจนถงึดำ้นบนของหลงัคำรถ 

 

                                                                                 
๑๖๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๑/ตอนที ่๓๖ ก/หน้ำ ๓๗/๒๔ สงิหำคม ๒๕๓๗ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๙๕ 

ขอ้ ๔  รถยนตร์รบัจ้ำงต้องมีเครื่องหมำย อกัษรย่อชื่อจงัหวดั และหมำยเลข
ทะเบยีน ตำมลกัษณะ ส ีขนำด และต ำแหน่งตำมระเบยีบทีอ่ธบิดกีรมกำรขนส่งทำงบก
ก ำหนด 

กำรขอแก้ไขทะเบยีนเปลี่ยนแปลงประเภทรถยนตรร์บัจ้ำงเป็นรถยนตรส์่วนบุคคล 
ตอ้งลบเครื่องหมำยตำมวรรคหนึ่งออก 

 

ขอ้ ๕  ในกรณีที่ผู้ขบัรถยนตร์รบัจ้ำงไม่ประสงค์จะท ำกำรรบัจ้ำงบรรทุกคน
โดยสำร ให้แสดงเครื่องหมำยงดรบัจำ้งบรรทุกคนโดยสำรไวท้ี่หน้ำรถด้ำนซ้ำยของผู้ขบัรถ 
โดยใหส้ำมำรถมองเหน็ไดช้ดัเจนจำกภำยนอกรถทัง้ในเวลำกลำงวนัและกลำงคนื 

เครื่องหมำยงดรบัจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรตำมวรรคหนึ่ง ต้องมีลกัษณะเป็น 
แผ่นป้ำยรูปสีเ่หลีย่มผนืผำ้มพีื้นสขีำวขนำดไม่น้อยกว่ำ ๑๐ x ๒๒ เซนติเมตร และมเีสน้
กรอบสแีดงหนำไม่น้อยกว่ำ ๐.๕ เซนตเิมตร ตรงกลำงมตีวัอกัษรสแีดงค ำว่ำ “งดรบัจำ้ง” 
ขนำดสงูไม่น้อยกว่ำ ๕ เซนตเิมตร และหนำไม่น้อยกว่ำ ๐.๖ เซนตเิมตร 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๔ สงิหำคม พ.ศ. ๒๕๓๗ 

จรสั  พัว้ช่วย 

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏบิตัริำชกำรแทน 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๙๖ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ โดยที่เป็นกำรสมควร
ก ำหนดสีและเครื่องหมำยส ำหรบัรถยนตร์รบัจ้ำงประเภทรถยนตร์รบัจ้ำงบรรทุกคน
โดยสำรไม่เกนิเจด็คนที่จดทะเบยีนในเขตกรุงเทพมหำนครก่อนวนัที่ ๑๗ เมษำยน ๒๕๓๕ 
หรอืที่น ำมำจดทะเบียนแทนรถยนตร์รบัจ้ำงดงักล่ำว เพื่อป้องกนัมิให้รถยนตร์รบัจ้ำง
ดงักล่ำวใชส้แีละเครื่องหมำยแตกต่ำงไปจำกทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกนำยทะเบยีนหรอืใชส้แีละ
เครื่องหมำยซ ้ำหรือคล้ำยคลึงกับที่นำยทะเบียนก ำหนดขึ้นใหม่ และเพื่อป้องกันกำร
ปฏเิสธไม่รบัจำ้งบรรทุกคนโดยสำรโดยไม่มเีหตุผลอนัสมควร  ทัง้นี้ เพื่อประโยชน์ในกำร
ตรวจสอบและควบคุมรถยนตร์บัจำ้งดงักล่ำว  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๙๗ 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๓๖ (พ.ศ. ๒๕๔๓) 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัริถยนตร ์

พ.ศ. ๒๕๒๒๑๖๑ 

   
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ (๑๘) แห่งพระรำชบัญญัติรถยนตร ์ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญตัิรถยนตร์ (ฉบบัที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และมำตรำ ๑๘ (๓) แห่งพระรำชบญัญตัริถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ อนัเป็นพระรำชบญัญตัิ 
ทีม่บีทบญัญตับิำงประกำรเกีย่วกบักำรจ ำกดัสทิธแิละเสรภีำพของบุคคล ซึง่มำตรำ ๒๙ 
ประกอบกบัมำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๕ มำตรำ ๓๖ มำตรำ ๔๘ และมำตรำ ๕๐ ของรฐัธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระท ำไดโ้ดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำย 
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตำมควำมใน
พระรำชบญัญตัริถยนตร ์พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

ขอ้ ๒  กำรน ำรถใหม่ส ำเรจ็รปูจำกโรงงำนทีผ่ลติหรอืประกอบรถเพื่อกำรสง่ออก
ออกนอกรำชอำณำจกัร ใหไ้ดร้บัยกเวน้ไม่ต้องขออนุญำตจำกนำยทะเบยีนแต่เมื่อน ำรถ
ออกนอกรำชอำณำจกัรแลว้ ผูน้ ำออกรถดงักล่ำวต้องส่งบญัชจี ำหน่ำยรถนัน้แก่นำยทะเบยีน
ภำยในวนัทีส่บิหำ้ของเดอืนถดัไป 

บญัชตีำมวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบทีอ่ธบิดกี ำหนด 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๖ มถุินำยน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

จองชยั  เทีย่งธรรม 

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏบิตัริำชกำรแทน 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 

                                                                                 
๑๖๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๗/ตอนที ่๕๗ ก/หน้ำ ๑/๑๖ มถุินำยน ๒๕๔๓ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๙๘ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คือ เนื่องจำกกฎกระทรวง 
ฉบบัที ่๒๘ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัริถยนตร์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ทีใ่ช้
บงัคบัอยู่ในปัจจุบนั ก ำหนดให้เฉพำะผูผ้ลติหรอืประกอบรถใหม่ส ำเรจ็รูปจำกโรงงำนที่
ผลติหรอืประกอบรถเพื่อกำรส่งออกเท่ำนัน้ที่ไดร้บัยกเวน้ใหน้ ำรถออกนอกรำชอำณำจกัร
ไดโ้ดยไม่ต้องขออนุญำตจำกนำยทะเบยีน แต่ส ำหรบัผูส้่งออกซึง่มใิช่ผูผ้ลติหรอืประกอบ
รถเพื่อกำรส่งออกยงัมิได้รบักำรยกเว้น ท ำให้ผู้ส่งออกดงักล่ำวไม่ได้รบัประโยชน์จำก
มำตรกำรส่งเสรมิกำรสง่ออกทีมุ่่งอ ำนวยควำมสะดวกรวดเรว็ใหแ้ก่ผู้สง่ออก ประกอบกบั
ก ำหนดระยะเวลำกำรสง่บญัชจี ำหน่ำยรถต่อนำยทะเบยีนทีก่ ำหนดไวเ้ดมิยงัไม่เหมำะสม  
ดงันัน้ เพื่อใหผู้ส้ง่ออกรถใหม่ส ำเรจ็รูปจำกโรงงำนทีผ่ลติหรอืประกอบรถเพื่อกำรส่งออก
ทัง้หมดไดร้บัควำมสะดวกรวดเรว็ในกำรสง่ออก รวมทัง้เพื่อปรบัปรุงใหร้ะบบกำรสง่บญัชี
จ ำหน่ำยรถมคีวำมเหมำะสมยิง่ขึน้  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๒๙๙ 

กฎกระทรวง 

ก ำหนดค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยรถยนต ์

พ.ศ. ๒๕๔๖๑๖๒ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ (๑๗) แห่งพระรำชบญัญตัริถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่  ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็น
พระรำชบญัญตัทิีม่บีทบญัญตับิำงประกำรเกีย่วกบักำรจ ำกดัสทิธแิละเสรภีำพของบุคคล 
ซึง่มำตรำ ๒๙ ประกอบกบัมำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๕ มำตรำ ๓๖ มำตรำ ๔๘ และมำตรำ ๕๐ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้กระท ำได้โดยอำศัยอ ำนำจตำม
บทบญัญตัแิห่งกฎหมำย รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ใหย้กเลกิกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิ
รถยนต ์พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

ขอ้ ๒  ใหก้ ำหนดค่ำธรรมเนียม ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ค ำขอ ฉบบัละ ๕ บำท 

(๒) ใบคู่มอืจดทะเบยีนรถ ฉบบัละ ๑๐๐ บำท 

(๓) แผ่นป้ำยทะเบยีนรถ แผ่นละ ๑๐๐ บำท 

(๔) กำรขอใชห้มำยเลขทะเบยีนรถ 

(ก) กำรขอใชห้มำยเลขทะเบยีนทีอ่อกให ้

ส ำหรบัรถคนัหนึ่งมำใชก้บัรถอกีคนัหนึ่ง ครัง้ละ ๕๐๐ บำท 

(ข) กำรขอใชห้มำยเลขทะเบยีนซึง่ยงั 

ไม่เคยออกใหส้ ำหรบัรถคนัใดมำใช ้

กบัรถทีจ่ดทะเบยีนแลว้ ครัง้ละ ๕๐๐ บำท 

(ค) กำรขอใชห้มำยเลขทะเบยีนทีต่อ้งเสยี 

ค่ำธรรมเนียมพเิศษทีไ่ดจ้ำกกำรประมลู 

ตำมมำตรำ ๑๐/๑ กบักรณีตำม (ก) หรอื (ข)  ครัง้ละ ๑,๕๐๐ บำท 

(๕) กำรขอคน้ทะเบยีนรถหรอืขอแกไ้ข 

เพิม่เตมิรำยกำรในทะเบยีนรถและ 

ใบคู่มอืจดทะเบยีนรถ 

(ก) รถจกัรยำนยนต ์ ครัง้ละ ๑๐ บำท 

(ข) รถอื่นนอกจำก (ก) ครัง้ละ ๕๐ บำท 

                                                                                 
๑๖๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๐/ตอนที ่๗๓ ก/หน้ำ ๑/๒๘ กรกฎำคม ๒๕๔๖ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๐๐ 

(๖)๑๖๓ กำรโอนทะเบยีนรถ 

(ก) กำรโอนทะเบยีนรถทีอ่ยู่ในระหว่ำงกำรใหล้กูหนี้ 
เช่ำซือ้ ส ำหรบัสถำบนักำรเงนิทีค่วบรวมกจิกำร 

ตำมแผนพฒันำระบบสถำบนักำรเงนิ ระยะที ่๒  
ทีค่ณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบเมื่อวนัที ่๑๕  
มกรำคมพ.ศ. ๒๕๕๖  ทัง้นี้ เฉพำะสถำบนักำรเงนิ 

ทีค่วบรวมกจิกำรภำยในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ถงึปี  
พ.ศ.๒๕๕๗ และตอ้งด ำเนินกำรโอนทะเบยีนรถที ่
อยู่ในระหว่ำงกำรใหล้กูหนี้เช่ำซือ้ใหแ้ลว้เสรจ็  
ภำยในวนัที ่๓๑ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ครัง้ละ ๕๐ บำท 

(ข) กำรโอนทะเบยีนรถนอกจำก (ก) ครัง้ละ ๑๐๐ บำท 

(๗) กำรยำ้ยรถ 

(ก) รถยนต ์ ครัง้ละ ๕๐ บำท 

(ข) รถอื่นนอกจำก (ก) ครัง้ละ ๒๐ บำท 

(๘) กำรตรวจสภำพรถ 

(ก) รถจกัรยำนยนต ์ คนัละ ๑๐ บำท 

(ข) รถอื่นนอกจำก (ก) คนัละ ๕๐ บำท 

(๘/๑)๑๖๔ เครื่องหมำยแสดงกำรใชร้ถ 

ตำมมำตรำ ๖/๑ วรรคสองหรอืวรรคสำม 

(ก) รถยนต ์ แผ่นละ  ๕๐๐ บำท 

(ข) รถจกัรยำนยนต ์ แผ่นละ ๒๐๐ บำท 

(๘/๒)๑๖๕ กำรอนุญำตใหใ้ชร้ถตำมมำตรำ ๖/๑ วรรคสำม 

(ก) รถทีม่ผีูน้ ำเขำ้มำในรำชอำณำจกัรเพื่อใช ้

ในกจิกำรใดโดยเฉพำะเป็นกำรชัว่ครำว 

๑) กรณีเพื่อกำรท่องเทีย่ว  ครัง้ละ  ๕๐๐ บำท 

๒) กรณีอื่นนอกจำก ๑)  ครัง้ละ  ๒,๐๐๐ บำท 

                                                                                 
๑๖๓ ขอ้ ๒ (๖) แก้ไขเพิม่เติมโดยกฎกระทรวง ก ำหนดค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วย

รถยนต์ (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑๖๔ ขอ้ ๒ (๘/๑) เพิ่มโดยกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ 

(ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๖๕ ขอ้ ๒ (๘/๒) เพิม่โดยกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ 

(ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๐๑ 

(ข) รถทีใ่ชเ้พื่อกำรทดสอบ 

๑) รถทดสอบก่อนผลติ 

รถยนต ์ ครัง้ละ  ๒,๐๐๐ บำท 

รถจกัรยำนยนต ์ ครัง้ละ  ๑,๐๐๐ บำท 

๒) รถทดสอบคุณภำพ 

รถยนต ์ ครัง้ละ  ๕,๐๐๐ บำท 
(๙) ใบอนุญำตตำมมำตรำ ๒๓ ฉบบัละ ๑,๐๐๐ บำท 

(๑๐) ใบอนุญำตตำมมำตรำ ๒๗ ฉบบัละ ๑,๐๐๐ บำท 

(๑๑) เครื่องหมำยพเิศษตำมมำตรำ ๒๗ อนัละ ๑๐๐ บำท 

(๑๒) สมุดคู่มอืประจ ำรถตำมมำตรำ ๒๗ เล่มละ ๑๐๐ บำท 

(๑๓) ใบอนุญำตรถยนตต์ำมอนุสญัญำ 

ว่ำดว้ยกำรจรำจรทำงถนน  
ท ำ ณ นครเจนีวำ ค.ศ. ๑๙๔๙ 

ซึง่ประเทศไทยไดภ้ำคยำนุวตั ิ

เมื่อวนัที ่๑๕ สงิหำคม ๒๕๐๕ ฉบบัละ ๑,๐๐๐ บำท 

(๑๔) ใบอนุญำตขบัรถยนตต์ำมอนุสญัญำ 

ว่ำดว้ยกำรจรำจรทำงถนน  
ท ำ ณ นครเจนีวำ ค.ศ. ๑๙๔๙  
ซึง่ประเทศไทยไดภ้ำคยำนุวตั ิ

เมื่อวนัที ่๑๕ สงิหำคม ๒๕๐๕ ฉบบัละ ๕๐๐ บำท 

(๑๕)๑๖๖ ใบอนุญำตขบัรถยนตส์ว่นบุคคลชัว่ครำว ฉบบัละ ๒๐๐ บำท 
(๑๖)๑๖๗ ใบอนุญำตขบัรถยนตส์ำมลอ้สว่นบุคคลชัว่ครำว ฉบบัละ ๑๐๐ บำท 

(๑๗)๑๖๘ ใบอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนตส์ว่นบุคคลชัว่ครำว ฉบบัละ ๑๐๐ บำท 

(๑๘) ใบอนุญำตขบัรถยนตส์ว่นบุคคล ฉบบัละ ๕๐๐ บำท 

(๑๙) ใบอนุญำตขบัรถยนตส์ำมลอ้สว่นบุคคล ฉบบัละ ๒๕๐ บำท 

(๒๐) ใบอนุญำตขบัรถยนตส์ำธำรณะ ฉบบัละ ๓๐๐ บำท 

(๒๑) ใบอนุญำตขบัรถยนตส์ำมลอ้สำธำรณะ ฉบบัละ ๑๕๐ บำท 

                                                                                 

๑๖๖ ขอ้ ๒ (๑๕) แก้ไขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
รถยนต์ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๖๗ ขอ้ ๒ (๑๖) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
รถยนต์ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๖๘ ขอ้ ๒ (๑๗) แกไ้ขเพิม่เติมโดยกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
รถยนต์ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๐๒ 

(๒๒)๑๖๙ ใบอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนตส์ว่นบุคคล ฉบบัละ ๒๕๐ บำท 

(๒๒/๑)๑๗๐ ใบอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะ ฉบบัละ ๑๕๐ บำท 

(๒๓) ใบอนุญำตขบัรถบดถนน ฉบบัละ ๒๕๐ บำท 

(๒๔) ใบอนุญำตขบัรถแทรกเตอร ์ ฉบบัละ ๒๕๐ บำท 

(๒๕) ใบอนุญำตขบัรถนอกจำก (๑๕) ถงึ (๒๔) ฉบบัละ ๑๐๐ บำท 

(๒๖) กำรแกไ้ขรำยกำรในใบอนุญำตขบัรถ ครัง้ละ ๕๐ บำท 

(๒๗) หนงัสอือนุญำตตำมมำตรำ ๑๗ วรรคสอง 

หรอืมำตรำ ๑๘ ฉบบัละ ๕๐ บำท 

(๒๘) ใบแทนใบคู่มอืจดทะเบยีนรถ ฉบบัละ ๕๐ บำท 

(๒๙) ใบแทนใบอนุญำต ครึง่หนึ่งของ 

ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต แต่ไม่เกนิ ฉบบัละ ๑๐๐ บำท 

(๓๐) ใบแทนเครื่องหมำยกำรเสยีภำษปีระจ ำปี ฉบบัละ ๒๐ บำท 

(๓๑) ใบแทนหนงัสอือนุญำต ฉบบัละ ๒๕ บำท 

(๓๒) ค่ำธรรมเนียมอื่น ครัง้ละ ๒๐ บำท 

(๓๓) กำรรบัรองส ำเนำเอกสำร แผ่นละ ๒๐ บำท 

(๓๔) กำรต่ออำยุใบอนุญำตขบัรถ ครัง้ละเท่ำกบัค่ำธรรมเนียมส ำหรบัใบอนุญำต
ขบัรถแต่ละฉบบั 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๘ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

นิกร  จ ำนง 

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏบิตัริำชกำรแทน 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 

                                                                                 
๑๖๙ ขอ้ ๒ (๒๒) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ก ำหนดค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วย

รถยนต์ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๑๗๐ ขอ้ ๒ (๒๒/๑) เพิม่โดยกฎกระทรวง ก ำหนดค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยรถยนต์ 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๐๓ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื เนื่องจำกพระรำชบญัญตัิ
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ได้ยกเลิกกำรออกใบอนุญำตขบัรถตลอดชีพและปรบัปรุงอำยุของใบอนุญำตขบัรถ
ทัง้หมด รวมทัง้แกไ้ขเพิม่เตมิอตัรำค่ำธรรมเนียมทำ้ยพระรำชบญัญัตเิกีย่วกบัใบอนุญำต
ขบัรถ  นอกจำกนี้ ไดก้ ำหนดใหม้อีตัรำค่ำธรรมเนียมกำรขอใชห้มำยเลขทะเบยีนรถ และ
โดยที่มำตรำ ๕ (๑๗) แห่งพระรำชบญัญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระรำชบญัญัติรถยนต์ (ฉบบัที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ บญัญัติให้รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวง
คมนำคมมอี ำนำจออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมไม่เกนิอตัรำทำ้ยพระรำชบญัญตั ิ 
ดงันัน้ จงึสมควรปรบัปรุงกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิ
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกำรใหม่ตำมพระรำชบัญญัติที่แก้ไข
เพิ่มเติม และสมควรปรบัปรุงรูปแบบของกฎกระทรวงเสยีใหม่  เพื่อให้สอดคล้องกับ
รปูแบบของกฎกระทรวงในปัจจุบนั  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวง ก ำหนดค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยรถยนต ์(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๘๑๗๑ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้  คือ โดยที่มำตรำ ๔๓ และ
มำตรำ ๔๖ (๑) แห่งพระรำชบญัญตัริถยนต ์พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัิ
รถยนต์ (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ ก ำหนดใหม้ใีบอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนต์สว่นบุคคล
ชัว่ครำว ใบอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนต์ส่วนบุคคล และใบอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนต์
สำธำรณะ สมควรแกไ้ขเพิม่เติมกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วย
รถยนต ์พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อก ำหนดค่ำธรรมเนียมส ำหรบัใบอนุญำตดงักล่ำว  จงึจ ำเป็นตอ้ง
ออกกฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวง ก ำหนดค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยรถยนต ์(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๙๑๗๒ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยทีค่ณะรฐัมนตรไีดม้มีต ิ
เมื่อวนัที ่๒๓ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๔๗ เหน็ชอบมำตรกำรภำษีและค่ำธรรมเนียมเพื่อ
สนับสนุนกำรควบรวมกิจกำรตำมแผนพฒันำระบบสถำบนักำรเงนิตำมที่กระทรวงกำรคลงั
เสนอ สมควรก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรโอนทะเบียนรถที่อยู่ในระหว่ำงกำรให้ลูกหนี้เช่ำซื้อ
ส ำหรบัสถำบนักำรเงนิทีค่วบรวมกจิกำรและโดยที่มำตรำ ๕ (๑๗) แห่งพระรำชบญัญัติ
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนต์  (ฉบับที่  ๑๐)  

                                                                                 
๑๗๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๒/ตอนที ่๙๘ ก/หน้ำ ๔/๑๙ ตุลำคม ๒๕๔๘ 
๑๗๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๓/ตอนที ่๑๐๓ ก/หน้ำ ๑/๑ ตุลำคม ๒๕๔๙ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๐๔ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ บญัญัติให้รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม มีอ ำนำจออกกฎกระทรวง
ก ำหนดค่ำธรรมเนียมไม่เกนิอตัรำทำ้ยพระรำชบญัญตั ิ จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวง ก ำหนดค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยรถยนต ์(ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๔๑๗๓ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยทีค่ณะรฐัมนตรไีด้มมีติ
เมื่อวนัที่ ๒๕ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เหน็ชอบมำตรกำรภำษีและค่ำธรรมเนียมเพื่อ
สนับสนุนกำรควบรวมกจิกำรของสถำบนักำรเงนิตำมแผนพฒันำระบบสถำบนักำรเงนิ 
ระยะที ่๒ ตำมทีก่ระทรวงกำรคลงัเสนอ สมควรก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรโอนทะเบยีนรถ
ที่อยู่ในระหว่ำงกำรให้ลูกหนี้เช่ำซื้อส ำหรบัสถำบนักำรเงนิที่ควบรวมกจิกำร และโดยที่
มำตรำ ๕ (๑๗) แห่งพระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระรำชบญัญัติรถยนต์ (ฉบบัที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ บญัญัติให้รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวง
คมนำคมมอี ำนำจออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมไม่เกนิอตัรำทำ้ยพระรำชบญัญตั ิ 
จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวง ก ำหนดค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยรถยนต ์(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๕๗๑๗๔ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยทีค่ณะรฐัมนตรไีดม้มีติ
เมื่อวนัที ่๑๕ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เหน็ชอบใหข้ยำยระยะเวลำมำตรกำรทำงภำษีและ
ค่ำธรรมเนียมจำกกำรควบรวมกจิกำรตำมแผนพฒันำระบบสถำบนักำรเงนิ ระยะที ่๒ ไปถงึ
วนัที่ ๓๑ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตำมที่กระทรวงกำรคลงัเสนอสมควรก ำหนดค่ำธรรมเนียม
กำรโอนทะเบยีนรถทีอ่ยู่ในระหว่ำงกำรใหลู้กหนี้เช่ำซือ้ส ำหรบัสถำบนักำรเงนิทีค่วบรวม
กจิกำร และโดยที่มำตรำ ๕ (๑๗) แห่งพระรำชบญัญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข
เพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต ์(ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ บญัญตัใิหร้ฐัมนตรวี่ำกำร
กระทรวงคมนำคมมีอ ำนำจออกกฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมไม่เกินอตัรำท้ำย
พระรำชบญัญตั ิ จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
 

                                                                                 
๑๗๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๘/ตอนที ่๓๑ ก/หน้ำ ๑๔/๔ พฤษภำคม ๒๕๕๔ 
๑๗๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๑/ตอนที ่๓๒ ก/หน้ำ ๑/๑๗ มนีำคม ๒๕๕๗ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๐๕ 

กฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยรถยนต ์(ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๕๙๑๗๕ 

 

ขอ้ ๑  กฎกระทรวงนี้ใหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพ้นก ำหนดหกสบิวนันับแต่วนัประกำศใน
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คือ โดยที่มำตรำ ๖/๑ แห่ง
พระรำชบญัญตัริถยนต ์พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบั
ที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ก ำหนดให้กำรใช้รถที่ยงัไม่ได้จดทะเบียนในบำงกรณีจะต้อง
ไดร้บัอนุญำตจำกนำยทะเบยีนและเสยีค่ำธรรมเนียมเกีย่วกบักำรใชร้ถดงักล่ำวประกอบ
กับได้มีกำรแก้ไขอำยุใบอนุญำตขับรถชัว่ครำวเป็นสองปี สมควรแก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต ์พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อก ำหนด
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับกำรใช้รถที่ยังไม่ได้จดทะเบียนและปรับปรุงค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำตขบัรถชัว่ครำวดงักล่ำวใหเ้หมำะสมยิง่ขึน้  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 

                                                                                 

๑๗๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๓/ตอนที ่๒๖ ก/หน้ำ ๑๐/๒๔ มนีำคม ๒๕๕๙ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๐๖ 

กฎกระทรวง 

ก ำหนดหมำยเลขทะเบยีนซึง่เป็นทีต่อ้งกำรหรอืเป็นทีน่ยิม 

เพื่อน ำออกเปิดประมลูเป็นกำรทัว่ไป 

พ.ศ. ๒๕๔๖๑๗๖ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ (๑๘) แห่งพระรำชบญัญตัริถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ และมำตรำ ๑๐/๑ 
วรรคหนึ่ ง  แห่ งพ ระรำชบัญญัติรถยนต์  พ .ศ . ๒๕๒๒ ซึ่ งแก้ ไข เพิ่ม เติม โดย
พระรำชบญัญตัริถยนต ์(ฉบบัที ่๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ อนัเป็นพระรำชบญัญตัทิีม่บีทบญัญตัิ
บำงประกำรเกี่ยวกบักำรจ ำกดัสทิธแิละเสรภีำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกบั
มำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๕ มำตรำ ๓๖ มำตรำ ๔๘ และมำตรำ ๕๐ ของรฐัธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจกัรไทย บญัญัติให้กระท ำได้โดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญัติแห่งกฎหมำย 
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไวด้งัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ใหห้มำยเลขทะเบยีนของตวัอกัษรประจ ำหมวดทีจ่ะออกใหก้บัรถยนตน์ัง่
ส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน และ
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลดงัต่อไปนี้ เป็นหมำยเลขทะเบยีนซึ่งเป็นที่ต้องกำรหรอืเป็นที่
นิยมทีต่อ้งน ำออกเปิดประมลูเป็นกำรทัว่ไป 

(๑) เลขตวัเดยีว ไดแ้ก่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

(๒) เลขสองตวัเหมอืนกนั ไดแ้ก่ ๑๑ ๒๒ ๓๓ ๔๔ ๕๕ ๖๖ ๗๗ ๘๘ ๙๙ 

(๓) เลขสำมตัวเหมือนกนั ได้แก่ ๑๑๑ ๒๒๒ ๓๓๓ ๔๔๔ ๕๕๕ ๖๖๖ ๗๗๗ 
๘๘๘ ๙๙๙ 

(๔) เลขสีต่ัวเหมือนกนั ได้แก่ ๑๑๑๑ ๒๒๒๒ ๓๓๓๓ ๔๔๔๔ ๕๕๕๕ ๖๖๖๖ 
๗๗๗๗ ๘๘๘๘ ๙๙๙๙ 

(๕) เลขหลักพัน ได้แก่ ๑๐๐๐ ๒๐๐๐ ๓๐๐๐ ๔๐๐๐ ๕๐๐๐ ๖๐๐๐ ๗๐๐๐ 
๘๐๐๐ ๙๐๐๐ 

(๖) เลขเรยีงสำมตวั ไดแ้ก่ ๑๒๓ ๒๓๔ ๓๔๕ ๔๕๖ ๕๖๗ ๖๗๘ ๗๘๙ 

(๗) เลขเรยีงสีต่วั ไดแ้ก่ ๑๒๓๔ ๒๓๔๕ ๓๔๕๖ ๔๕๖๗ ๕๖๗๘ ๖๗๘๙ 

(๘) เลขคู่เหมอืน ได้แก่ ๑๑๐๐ ๑๑๒๒ ๑๑๓๓ ๑๑๔๔ ๑๑๕๕ ๑๑๖๖ ๑๑๗๗ 
๑๑๘๘ ๑๑๙๙ ๒๒๐๐ ๒๒๑๑ ๒๒๓๓ ๒๒๔๔ ๒๒๕๕ ๒๒๖๖ ๒๒๗๗ ๒๒๘๘ ๒๒๙๙ 
                                                                                 

๑๗๖ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๐/ตอนที ่๗๕ ก/หน้ำ ๑/๘ สงิหำคม ๒๕๔๖ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๐๗ 

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) เลขคู่หำม ได้แก่ 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) เลขคู่สลบั 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  

 

ขอ้ ๒  กำรน ำหมำยเลขทะเบยีนตำมขอ้ ๑ ของตวัอกัษรประจ ำหมวดออกเปิด
ประมูลเป็นกำรทัว่ไป ใหเ้ป็นไปตำมล ำดบัตวัอกัษรประจ ำหมวดตำมทีก่รมกำรขนสง่ทำงบก
ประกำศก ำหนดตำมกฎกระทรวงซึง่ออกตำมควำมในมำตรำ ๕ (๔) แห่งพระรำชบญัญตัิ
รถยนต ์พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

ขอ้ ๓  ในกรณีทีห่มำยเลขทะเบยีนใดของตวัอกัษรประจ ำหมวดใดไม่มผีูป้ระมูล 
ใหน้ำยทะเบยีนน ำหมำยเลขทะเบยีนนัน้ของตวัอกัษรประจ ำหมวดนัน้ออกใหส้ ำหรบัรถที่
น ำมำจดทะเบยีนตำมปกตทิัว่ไป 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๐๘ 

ในกรณีหมำยเลขทะเบยีนใดของตวัอกัษรประจ ำหมวดใดทีผู่ป้ระมลูไม่ไดป้ฏบิตัิ
ตำมเงื่อนไขในกำรประมูลตำมที่อธบิดปีระกำศก ำหนด ให้น ำหมำยเลขทะเบยีนนัน้ของ
ตวัอกัษรประจ ำหมวดนัน้ออกเปิดประมลูใหม่ 

 

ขอ้ ๔  ในกำรเริม่เปิดประมูลครัง้แรกเมื่อกฎกระทรวงนี้ใช้บงัคบั ให้อธบิดนี ำ
หมำยเลขทะเบยีนตำมขอ้ ๑ ของตวัอกัษรประจ ำหมวดในล ำดบัถดัจำกตวัอกัษรประจ ำ
หมวดที่มกีำรออกหมำยเลขทะเบยีนอยู่ในวนัที่กฎกระทรวงนี้มผีลใช้บงัคบัออกเปิดประมูล
เป็นกำรทัว่ไป 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๗ สงิหำคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

นิกร  จ ำนง 

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏบิตัริำชกำรแทน 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๐๙ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คือ เนื่องจำกมำตรำ ๑๐/๑ 
แห่งพระรำชบญัญตัริถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัิรถยนต์ 
(ฉบบัที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ บญัญตัิให้อธบิดนี ำหมำยเลขทะเบยีนซึ่งเป็นที่ต้องกำรหรอื
เป็นทีน่ิยมออกเปิดประมูลเป็นกำรทัว่ไป โดยหมำยเลขดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนด
ในกฎกระทรวง  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๑๐ 

กฎกระทรวง 

ก ำหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงื่อนไขกำรด ำรงต ำแหน่งและกำรปฏบิตัหิน้ำทีก่รรมกำร 

กำรบรหิำรกองทุนและกำรใชจ้่ำยเงนิกองทุนเพื่อควำมปลอดภยัในกำรใชร้ถใชถ้นน 

พ.ศ. ๒๕๔๗๑๗๗ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ (๑๘) แห่งพระรำชบญัญตัริถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ และมำตรำ ๑๐/๒ 
วรรคสำม แห่งพระรำชบญัญตัริถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัิ
รถยนต์ (ฉบบัที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ อนัเป็นพระรำชบญัญัติที่มีบทบญัญัติบำงประกำร
เกี่ยวกบักำรจ ำกดัสทิธแิละเสรภีำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกบัมำตรำ ๓๑ 
มำตรำ ๓๕ มำตรำ ๓๖ มำตรำ ๔๘ และมำตรำ ๕๐ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย 
บัญญัติให้กระท ำได้โดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย  รฐัมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“กองทุน” หมำยควำมว่ำ กองทุนเพื่อควำมปลอดภยัในกำรใชร้ถใชถ้นน 

“หลกัฐำนกำรจ่ำย” หมำยควำมว่ำ หลกัฐำนซึ่งแสดงว่ำได้มกีำรจ่ำยเงนิให้แก่
ผูร้บัเงนิตำมขอ้ผกูพนัแลว้ 

“ใบส ำคญัคู่จ่ำย” หมำยควำมว่ำ หลกัฐำนกำรจ่ำยทีเ่ป็นใบเสรจ็รบัเงนิ หลกัฐำนของ
ธนำคำรแสดงกำรจ่ำยเงนิใหแ้ก่ผูร้บัเงนิ หรอืหลกัฐำนกำรน ำเงนิเขำ้บญัชเีงนิฝำกธนำคำร 

“ใบเสรจ็รบัเงนิ” หมำยควำมว่ำ หลกัฐำนกำรรบัเงนิทีก่องทุนออกใหแ้ก่ผูช้ ำระเงนิ 

“เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน” หมำยควำมว่ำ หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงินหรือต ำแหน่งอื่นซึ่ง
ปฏบิตังิำนในลกัษณะเดยีวกนักบัหวัหน้ำฝ่ำยกำรเงนิ และใหห้มำยควำมรวมถงึเจำ้หน้ำที่
ผูท้ ำหน้ำทีร่บัจ่ำยเงนิของกองทุนดว้ย 

“กรรมกำร” หมำยควำมว่ำ กรรมกำรกองทุนเพื่อควำมปลอดภยัในกำรใชร้ถใชถ้นน 

“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรกองทุนเพื่อควำมปลอดภยัใน
กำรใชร้ถใชถ้นน 

“อธบิด”ี หมำยควำมว่ำ อธบิดกีรมกำรขนสง่ทำงบก 

                                                                                 
๑๗๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๑/ตอนพเิศษ ๑๐ ก/หน้ำ ๑/๑๒ มนีำคม ๒๕๔๗ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๑๑ 

หมวด ๑ 

คณะกรรมกำร 

   
 

ขอ้ ๒  ใหค้ณะกรรมกำรมอี ำนำจหน้ำที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) พจิำรณำจดัสรรเงนิกองทุนเพื่อใชต้ำมวตัถุประสงคท์ีก่ ำหนดไวใ้นมำตรำ ๑๐/๒ 

แห่งพระรำชบญัญตัริถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๒) อนุมตัใิหใ้ชเ้งนิกองทุนตำมวตัถุประสงคแ์ละแผนงำนทีก่ ำหนดไว้ในขอ้ ๑๖ 

(๓) ปฏบิตักิำรอื่นตำมทีร่ฐัมนตรมีอบหมำย 

 

ขอ้ ๓  กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒติอ้งไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้ม ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เป็นคนไรค้วำมสำมำรถหรอืเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ 

(๒) เป็นบุคคลลม้ละลำย 

(๓) ได้รบัโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุด หรือค ำสัง่ที่ชอบด้วยกฎหมำย 
ใหจ้ ำคุก เวน้แต่เป็นโทษส ำหรบัควำมผดิทีไ่ดก้ระท ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหุโทษ 

(๔) เป็นกรรมกำรหรอืผูด้ ำรงต ำแหน่งทีร่บัผดิชอบในกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืง 
ทีป่รกึษำพรรคกำรเมอืง หรอืเจำ้หน้ำทีใ่นพรรคกำรเมอืง 

 

ขอ้ ๔  ให้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิมีวำระด ำรงต ำแหน่งครำวละสองปี และอำจ
ไดร้บัแต่งตัง้ใหม่อกีได ้

 

ขอ้ ๕  นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒพิ้นจำก
ต ำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตำย 

(๒) ลำออก 

(๓) เป็นบุคคลลม้ละลำย 

(๔) เป็นคนไรค้วำมสำมำรถหรอืเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ 

(๕) ได้รบัโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรบั
ควำมผดิทีไ่ดก้ระท ำโดยประมำท หรอืควำมผดิลหุโทษ 

(๖) คณะรฐัมนตรใีหอ้อก 

 

ข้อ ๖  ในกรณีที่กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกต ำแหน่งก่อนวำระตำมข้อ ๕  
ใหก้รรมกำรเท่ำทีเ่หลอือยู่ปฏบิตัหิน้ำทีต่่อไปไดแ้ละใหถ้อืว่ำคณะกรรมกำรประกอบดว้ย
กรรมกำรเท่ำทีม่อียู่ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๑๒ 

เมื่อมกีรณีตำมวรรคหนึ่ง ให้คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้บุคคลอื่นเพื่อด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒแิทนภำยในเกำ้สบิวนันับแต่วนัทีก่รรมกำรพน้จำกต ำแหน่ง แต่ถ้ำ
วำระของกรรมกำรผูน้ัน้เหลอืไม่ถงึเกำ้สบิวนั จะแต่งตัง้กรรมกำรแทนหรอืไม่กไ็ด้ และให้
ผูท้ีไ่ดร้บัแต่งตัง้อยู่ในต ำแหน่งเท่ำกบัวำระที่เหลอือยู่ของกรรมกำรซึง่ตนแทน 

 

ขอ้ ๗  ในกรณีที่กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิด ำรงต ำแหน่งจนครบวำระแล้วแต่ยงั
มิได้มีกำรแต่งตัง้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่  ให้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจำก
ต ำแหน่งตำมวำระนัน้อยู่ในต ำแหน่งเพื่อปฏิบตัิหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำกรรมกำรซึ่งได้รบั
แต่งตัง้ใหม่เขำ้รบัหน้ำที่ แต่ต้องไม่เกนิเกำ้สบิวนันับแต่วนัที่กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่ง
ตำมวำระนัน้ 

 

ขอ้ ๘  กำรประชุมคณะกรรมกำรต้องมกีรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกำรประชุมครำวใด ถ้ำประธำนกรรมกำรไม่มำประชุมหรือไม่อำจปฏิบัติ
หน้ำทีไ่ด ้ใหท้ีป่ระชุมเลอืกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในทีป่ระชุมแทน 

มติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในกำร
ลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสยีงเท่ำกนัให้ประธำนในที่ประชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึ่ง
เป็นเสยีงชีข้ำด 

 

ข้อ ๙  คณะกรรมกำรมีอ ำนำจแต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรเพื่อให้ปฏิบตัิหน้ำที่
ตำมทีค่ณะกรรมกำรมอบหมำย 

ใหน้ ำควำมในขอ้ ๘ มำใชบ้งัคบักบักำรประชุมของคณะอนุกรรมกำรโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๑๐  ใหก้รรมกำรและอนุกรรมกำรไดร้บัเบีย้ประชุมตำมหลกัเกณฑ์ วธิกีำร 
และอตัรำทีก่ ำหนดไวใ้นพระรำชกฤษฎกีำเบีย้ประชุมกรรมกำร พ.ศ. ๒๕๒๓ 

 

หมวด ๒ 

กำรรบัเงนิ 

   
 

ขอ้ ๑๑  กำรรบัเงนิเขำ้กองทุน ใหร้บัโดยวธิกีำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เงนิสด เชค็ ตัว๋แลกเงนิ หรอืธนำณตั ิ

(๒) โดยวธิกีำรอื่นตำมทีอ่ธบิดกี ำหนด 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๑๓ 

ขอ้ ๑๒  เชค็ทีจ่ะรบัทุกกรณีตอ้งมลีกัษณะและเงื่อนไข ดงัต่อไปนี้ 
(๑) มใิช่เชค็โอนสลกัหลงั 

(๒) มรีำยกำรครบถว้นตำมมำตรำ ๙๘๘ แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์

(๓) วนัทีอ่อกเชค็จะต้องเป็นวนัทีน่ ำเชค็นัน้มำช ำระหรอืเป็นเชค็ทีล่งวนัที่ก่อน
วนัช ำระไม่เกนิเจด็วนั และมใิช่เชค็ทีล่งวนัทีล่่วงหน้ำ 

(๔) เป็นเชค็ขดีคร่อม สัง่จ่ำยเงนิแก่  “กองทุนเพื่อควำมปลอดภยัในกำรใช้รถ 
ใชถ้นน” และขดีฆำ่ค ำว่ำ “ผูถ้อื” ออก 

 

ข้อ ๑๓  ให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงนิเป็นผู้รบัช ำระเงินและออกใบเสรจ็รบัเงนิให้แก่ 
ผูช้ ำระเงนิทุกครัง้ 

ใบเสรจ็รบัเงนิใหเ้ป็นไปตำมแบบทีก่ระทรวงกำรคลงัก ำหนด 

 

ขอ้ ๑๔  เมื่อเจำ้หน้ำทีก่ำรเงนิไดร้บัช ำระเงนิตำมขอ้ ๑๓ แลว้ ใหท้ ำกำรบนัทกึ
รำยกำรรบัเงนิทีไ่ดร้บัในบญัชเีงนิสด หรอืบญัชเีงนิฝำกธนำคำร แลว้แต่กรณี ภำยในวนัที่
ไดร้บัเงนินัน้ 

 

ขอ้ ๑๕  เงนิทีก่องทุนไดร้บัใหเ้จำ้หน้ำทีก่ำรเงนิน ำส่งเขำ้บญัชเีงนิฝำกธนำคำร
ตำมขอ้ ๒๒ ภำยในวนัทีไ่ดร้บัเงนิหรอือย่ำงชำ้ภำยในวนัท ำกำรถดัไป 

 

หมวด ๓ 

กำรใชจ้่ำยเงนิกองทุน 

   
 

ขอ้ ๑๖  เงนิกองทุน ใหใ้ชโ้ดยไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำร ในกรณีต่อไปนี้ 
(๑) เป็นเงินช่วยเหลือ เงินอุดหนุน หรือค่ำใช้จ่ำยเพื่อกำรลดอุบัติเหตุตำม

โครงกำรหรอืแผนงำนของกรมกำรขนสง่ทำงบก 

(๒) เป็นค่ำอุปกรณ์ช่วยเหลอืผู้พิกำร อนัเนื่องมำจำกกำรประสบภยัที่เกดิจำก
กำรใชร้ถใชถ้นน ในสว่นทีน่อกเหนือจำกค่ำสนิไหมทดแทนตำมพระรำชบญัญตัคิุม้ครอง
ผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ. ๒๕๓๕  ทัง้นี้ ตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่อธิบดี
ก ำหนดโดยควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำร 

(๓) เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุน และส่งเสริมกำรศึกษำวิจัย เพื่อควำม
ปลอดภยัในกำรใชร้ถใชถ้นน 

(๔) เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประมูลหมำยเลขทะเบียนรถ ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรงำนกองทุน และค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรอื่นอันจ ำเป็นของกองทุน  เช่น 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๑๔ 

ค่ำใชจ้่ำยกำรพมิพเ์อกสำร ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินคด ีตดิตำมคด ีกำรด ำเนินกำรยดึและ
อำยดั กำรขำยทอดตลำดทรพัยส์นิ ค่ำใชจ้่ำยในกำรฟ้องไล่เบีย้ หรอืเรยีกเงนิคนืกองทุน 
และค่ำใชจ้่ำยในกำรสอบบญัชตีำมทีส่ ำนกังำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิก ำหนด 

 

ขอ้ ๑๗  ใหอ้ธบิดหีรอืผูซ้ึง่อธบิดมีอบหมำยมอี ำนำจอนุมตักิำรจ่ำยเงนิของกองทุน 

 

ขอ้ ๑๘  กำรจ่ำยเงนิใหจ้่ำยโดยวธิกีำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เงนิสด  
(๒) เชค็ 

(๓) โดยทำงธนำคำรตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร หรอืเงื่อนไขทีอ่ธบิดกี ำหนด 

 

ขอ้ ๑๙  กำรจ่ำยเงนิจะตอ้งมหีลกัฐำนกำรจ่ำยไวเ้พื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบ 
โดยให้ผู้มีอ ำนำจอนุมตัิกำรจ่ำยเงนิตำมขอ้ ๑๗ ลงลำยมอืชื่อในหลกัฐำนกำรจ่ำย หรอื
ใบส ำคญัคู่จ่ำย หรอืหลกัฐำนกำรขอรบัช ำระหนี้ทุกฉบบั หรอืงบหน้ำหลกัฐำนกำรจ่ำย
หรอืใบส ำคญัคู่จ่ำยกไ็ด ้

 

ข้อ ๒๐  กำรจ่ำยเงินให้แก่ผู้ร ับเงินทุกรำย เจ้ำหน้ำที่กำรเงินจะต้องบันทึก
รำยกำรจ่ำยเงนินัน้ไวใ้นบญัชเีงนิสด หรอืบญัชเีงนิฝำกธนำคำร แลว้แต่กรณี ภำยในวนัที่
จ่ำยเงนินัน้ 

 

หมวด ๔ 

กำรเกบ็รกัษำเงนิ 

   
 

ขอ้ ๒๑  กำรเกบ็รกัษำเงนิใหด้ ำเนินกำรตำมระเบยีบกำรเกบ็รกัษำเงนิและกำร
น ำเงนิสง่คลงัของส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๒๐ หมวด ๓ ว่ำดว้ยขอ้ก ำหนดในกำรเกบ็รกัษำเงนิ 
โดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๒๒  ให้กรมกำรขนส่งทำงบกเปิดบญัชีเงินฝำกในนำมของ “กองทุนเพื่อ
ควำมปลอดภยัในกำรใช้รถใช้ถนน” กบัธนำคำรที่เป็นรฐัวสิำหกจิ หรอืธนำคำรพำณิชย์
ตำมทีก่ระทรวงกำรคลงัก ำหนด 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๑๕ 

หมวด ๕ 

กำรบญัชแีละกำรตรวจสอบ 

   
 

ข้อ ๒๓  ให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน กรมกำรขนส่งทำงบก ท ำหน้ำที่
ตรวจสอบแลว้รำยงำนผลกำรตรวจสอบในกรณีดงัต่อไปนี้ ใหอ้ธบิดทีรำบอย่ำงน้อยปีละ
หนึ่งครัง้ 

(๑) บัญชีทำงกำรเงินและทรัพย์สิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในกำรตรวจสอบว่ำ 
คณะกรรมกำรได้ปฏิบัติทำงกำรเงนิและทรพัย์สนิถูกต้องตำมระเบียบและข้อบงัคบัที่
ก ำหนดไว้ หลักฐำนและเอกสำรทำงกำรเงินมีควำมถูกต้องและสมบูรณ์  กำรบันทึก
รำยกำรบญัชี รวมทัง้รำยงำนทำงกำรบญัชี ได้ปฏิบตัิตำมหลกักำรและนโยบำยบัญชี
ส ำหรบัหน่วยงำนภำครฐัตำมทีก่ระทรวงกำรคลงัก ำหนด 

(๒) กำรบริหำรและด ำเนินงำน  ซึ่งมีวัต ถุประสงค์ในกำรตรวจสอบว่ำ 
คณะกรรมกำรได้บริหำรและด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์และนโยบำยอย่ำงมี
ประสทิธภิำพและประสทิธผิล 

 

ขอ้ ๒๔  ให้กองคลงั กรมกำรขนส่งทำงบก จดัท ำบญัชแีละบนัทึกบญัชีตำม
หลกักำรและนโยบำยบญัชสี ำหรบัหน่วยงำนภำครฐัตำมทีก่ระทรวงกำรคลงัก ำหนด และ
ใหจ้ดัท ำรำยงำนกำรเงนิดงันี้ 

(๑) ทุกสิน้เดอืนให้จดัท ำรำยงำนรบัจ่ำยเงนิ และเงนิคงเหลอืประจ ำเดอืนของ
กองทุนเสนอต่อคณะกรรมกำรภำยในวนัที ่๒๐ ของเดอืนถดัไป 

(๒) เมื่อสิ้นปีงบประมำณ  ให้จัดท ำงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินเสนอต่อ
คณะกรรมกำรภำยในเกำ้สบิวนันบัแต่วนัถดัจำกวนัสิน้ปีงบประมำณ 

 

ขอ้ ๒๕  หลกัฐำนทีใ่ชใ้นกำรลงบญัชจีะตอ้งเกบ็ไวใ้หเ้ป็นระเบยีบเพื่อสะดวกใน
กำรตรวจสอบและเกบ็รกัษำไวไ้ม่น้อยกว่ำสบิปี 

ในกรณีที่เป็นหนังสอืหรอืเอกสำรเกี่ยวกบักำรรบัเงนิ กำรจ่ำยเงนิ หรอืกำรก่อหนี้
ผูกพนัทำงกำรเงนิที่ไม่ใช่หลกัฐำนแห่งกำรก่อหนี้  เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรอืระงบั 
ซึง่สทิธใินทำงกำรเงนิ รวมถึงหนังสอืหรอืเอกสำรเกีย่วกบักำรรบัเงนิ กำรจ่ำยเงนิ หรอื
กำรก่อหนี้ผูกพนัทำงกำรเงนิ ที่หมดควำมจ ำเป็นในกำรใช้เป็นหลกัฐำนแห่งกำรก่อหนี้ 
เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรอืระงบัซึ่งสทิธใินทำงกำรเงนิเพรำะไดม้หีนังสอืหรอืเอกสำร
อื่นทีส่ำมำรถน ำมำใชอ้ำ้งองิหรอืทดแทนหนงัสอืหรอืเอกสำรดงักล่ำวแลว้ และส ำนักงำน
กำรตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้ว หรือเป็นเอกสำรที่ไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้
ประกอบกำรตรวจสอบหรอืกำรใด ๆ อกี ใหเ้กบ็รกัษำไวไ้ม่น้อยกว่ำหำ้ปี 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๑๖ 

ขอ้ ๒๖  ให้คณะกรรมกำรเสนองบแสดงฐำนะกำรเงนิส่งผูส้อบบญัชตีรวจสอบ
ภำยในหนึ่งรอ้ยยีส่บิวนันบัแต่วนัถดัจำกวนัสิน้ปีงบประมำณ 

 

ขอ้ ๒๗  ใหส้ ำนักงำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิเป็นผูส้อบบญัชขีองกองทุน และให้
ท ำกำรตรวจสอบรบัรองบญัชขีองกองทุน และประเมนิผลกำรใชจ้่ำยเงนิและทรพัยส์นิของ
กองทุนทุกรอบปีบญัช ี

เมื่อผู้สอบบญัชตีรวจสอบและรบัรองแลว้ ให้กองทุนรำยงำนผลกำรสอบบญัชี 
และรำยงำนผลกำรใชจ้่ำยเงนิและทรพัยส์นิเสนอต่อรฐัมนตรี และให้สง่ส ำเนำงบกำรเงนิ
ใหก้รมบญัชกีลำงเพื่อทรำบ 

 

หมวด ๖ 

เบด็เตลด็ 

   
 

ขอ้ ๒๘  วธิปีฏบิตัิอื่นใดนอกจำกที่ก ำหนดไว้แล้วในกฎกระทรวงนี้  ให้ปฏบิตัิ
ตำมระเบยีบแบบแผนของทำงรำชกำรโดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๒๙  ในกรณีทีไ่ม่อำจปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดในกฎกระทรวงนี้ ใหท้ ำควำมตกลง
กบักระทรวงกำรคลงั 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๗ กุมภำพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๔๗ 

นิกร  จ ำนง 

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏบิตัริำชกำรแทน 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๑๗ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้  คอื เนื่องจำกได้มกีำรจดัตัง้
กองทุนเพื่อควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนนขึ้น เพื่อเป็นทุนสนับสนุนส่งเสรมิควำม
ปลอดภยัในกำรใชร้ถใชถ้นน และใหค้วำมช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัอนัเกดิจำกกำรใชร้ถใชถ้นน 
และโดยที่มำตรำ ๑๐/๒ วรรคสำม แห่งพระรำชบญัญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติให้กำรด ำรง
ต ำแหน่งและกำรปฏบิตัหิน้ำทีก่รรมกำร กำรบรหิำรกองทุนและกำรใชจ้่ำยเงนิกองทุนให้
เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง  จงึจ ำเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๑๘ 

กฎกระทรวง 

ก ำหนดขนำดควำมจขุองกระบอกสบูของรถจกัรยำนยนต ์

ส ำหรบัผูข้อใบอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนตส์่วนบุคคลชัว่ครำว 

พ.ศ. ๒๕๔๘๑๗๘ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๔๖ (๑) แห่งพระรำชบญัญตัริถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ อนัเป็นกฎหมำย
ทีม่บีทบญัญตับิำงประกำรเกีย่วกบักำรจ ำกดัสทิธแิละเสรภีำพของบุคคล ซึง่มำตรำ ๒๙ 
ประกอบกบัมำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๕ มำตรำ ๓๖ มำตรำ ๔๘ และมำตรำ ๕๐ ของรฐัธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระท ำไดโ้ดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำย 
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  รถจกัรยำนยนตส์ ำหรบัผูข้อรบัใบอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนต์ส่วนบุคคล
ชัว่ครำวที่มีอำยุไม่ต ่ำกว่ำสบิห้ำปีบรบิูรณ์ ต้องมีขนำดควำมจุของกระบอกสูบรวมกนั 
ไม่เกนิหนึ่งรอ้ยสบิลกูบำศกเ์ซนตเิมตร 

 

ข้อ ๒  ให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญำตขับรถจักรยำนยนต์ชัว่ครำวและใบอนุญำต 
ขบัรถจกัรยำนยนตส์ว่นบุคคลชัว่ครำวส ำหรบัรถจกัรยำนยนตส์่วนบุคคลทีม่ขีนำดควำมจุ
ของกระบอกสูบรวมกันไม่ เกินเก้ำสิบลูกบำศก์เซนติเมตรที่ได้รับอนุญำตจำก 
นำยทะเบียนก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ ใช้บังคับ  สำมำรถใช้ใบอนุญำตดังกล่ำว 
ขบัรถจกัรยำนยนตส์ว่นบคุคลทีม่ขีนำดควำมจขุองกระบอกสบูตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงนี้ได ้
จนกว่ำใบอนุญำตนัน้จะสิน้อำยุ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๗ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

พลเอก ชยันนัท ์ เจรญิศริ ิ

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏบิตัริำชกำรแทน 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 

                                                                                 
๑๗๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๒/ตอนที ่๙๘ ก/หน้ำ ๑/๑๙ ตุลำคม ๒๕๔๘ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๑๙ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยทีใ่นปัจจุบนัอุตสำหกรรม
รถจกัรยำนยนต์ไดเ้พิม่ขนำดควำมจุของกระบอกสบูใหส้งูขึน้ ประกอบกบัมำตรำ ๔๖ (๑) 
แห่งพระรำชบญัญตัริถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัิรถยนต์ 
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ ก ำหนดให้ผู้ขอใบอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนต์ส่วนบุคคล
ชัว่ครำวทีม่อีำยุไม่ต ่ำกว่ำสบิหำ้ปีบรบิรูณ์สำมำรถขบัรถจกัรยำนยนตท์ีม่ขีนำดควำมจุของ
กระบอกสบูรวมกนัไม่เกนิทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงได ้ จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๒๐ 

กฎกระทรวง 

ก ำหนดลกัษณะ ขนำด หรอืก ำลงัของเครื่องยนต ์

และของรถทีจ่ะรบัจดทะเบยีนเป็นรถประเภทต่ำง ๆ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ (๑) แห่งพระรำชบญัญตัริถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต ์(ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ อนัเป็นกฎหมำย
ทีม่บีทบญัญตับิำงประกำรเกีย่วกบักำรจ ำกดัสทิธแิละเสรภีำพของบุคคล ซึง่มำตรำ ๒๙ 
ประกอบกับมำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๕ มำตรำ ๓๖ มำตรำ ๔๘ และมำตรำ ๕๐ ของ
รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระท ำได ้โดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญตัิ
แห่งกฎหมำย รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ใหย้กเลกิ 

(๑) กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญัติ
รถยนต ์พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๒) กฎกระทรวง ฉบบัที ่๒๔ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญัติ
รถยนต ์พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๓) กฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญัติ
รถยนต ์พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๔) กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิ
รถยนต ์พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๕) กฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิ
รถยนต ์พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๖) กฎกระทรวง ฉบบัที ่๒๔ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิ
รถยนต ์พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๗) กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๔๖ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิ
รถยนต ์พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

ขอ้ ๒  ในกฎกระทรวงนี้ 
“ช่วงล้อ” หมำยถึง ระยะระหว่ำงศูนย์กลำงเพลำล้อหน้ำสุดหรอืศูนยก์ลำงสลกั

พ่วงของรถกึง่พ่วง ถงึศนูยก์ลำงเพลำลอ้ทำ้ยหรอืศูนยก์ลำงเพลำลอ้คู่ทำ้ยในกรณีทีเ่พลำ
ลอ้ทำ้ยเป็นเพลำคู่ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๒๑ 

“ควำมกวำ้ง” หมำยถงึ ระยะระหว่ำงดำ้นขำ้งของรถดำ้นหนึ่งถงึดำ้นขำ้งอกีดำ้น
หนึ่งทีก่ว้ำงที่สุดของรถ  ทัง้นี้ โดยให้รวมส่วนประกอบที่ยื่นออกจำกตวัถงัดว้ย เวน้แต่
กระจกเงำส ำหรบัมองดำ้นนอกตวัรถ 

“ควำมสงู” หมำยถงึ ระยะเมื่อวดัในแนวดิง่จำกพืน้รำบถงึส่วนที่สงูทีสุ่ดของรถ 
โดยไม่รวมกระจกเงำส ำหรบัมองดำ้นนอกตวัรถและอุปกรณ์อื่น ๆ ทีย่ดืหยุ่นได้ ในกรณี
เป็นควำมสูงภำยใน ให้วดัจำกพื้นรถส่วนที่ใช้วำงเท้ำถึงส่วนต ่ำสุดของเพดำนห้องโดยสำร
ของรถ 

“ควำมยำว” หมำยถงึ ระยะระหว่ำงกนัชนหน้ำหรอืส่วนหน้ำสุดถึงส่วนท้ำยสุด
ของรถโดยไม่รวมกระจกเงำส ำหรบัมองดำ้นนอกตวัรถและแขนพ่วง 

“ส่วนยื่นท้ำย” หมำยถึง ระยะระหว่ำงส่วนท้ำยสุดของตัวถังส่วนที่บรรทุก  
โดยไม่รวมกันชนถึงศูนย์กลำงเพลำล้อท้ำย หรือศูนย์กลำงเพลำล้อคู่ท้ำยในกรณีที ่
เพลำลอ้ทำ้ยเป็นเพลำคู่ 

 

ขอ้ ๓  รถทีจ่ะรบัจดทะเบยีนตอ้งมลีกัษณะ ขนำด หรอืก ำลงัของเครื่องยนตแ์ละ
ของรถ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) รถยนตส์ำธำรณะ 

(ก) รถยนต์รบัจำ้งระหว่ำงจงัหวดั ต้องเป็นรถเก๋งสองตอน รถเก๋งสองตอนแวน 
รถเก๋งสำมตอน รถเก๋งสำมตอนแวน รถยนต์นัง่สองตอน รถยนตน์ัง่สองตอนแวน รถยนต์
นัง่สำมตอน รถยนตน์ัง่สำมตอนแวน หรอืรถลกัษณะอื่นตำมแบบทีก่รมกำรขนสง่ทำงบก
ให้ควำมเหน็ชอบ มปีระตูไม่น้อยกว่ำสีป่ระตู ควำมกว้ำงไม่เกนิ ๒.๕๐ เมตร ควำมยำว 
ไม่เกนิ ๖ เมตร ควำมสูงไม่เกนิ ๒ เมตร เครื่องยนต์ต้องมคีวำมจุในกระบอกสบูรวมกนั 
ไม่ต ่ำกว่ำ ๑,๕๐๐ ลกูบำศกเ์ซนตเิมตร 

ในกรณีที่เป็นรถยนต์นัง่สองตอน รถยนต์นัง่สองตอนแวน รถยนต์นัง่
สำมตอน หรอืรถยนต์นัง่สำมตอนแวน เบำะนัง่ต้องมรีะยะห่ำงจำกพืน้ถงึส่วนบนสุดของ
เบำะนัง่ไม่น้อยกว่ำ ๒๕ เซนตเิมตร และมรีะยะห่ำงจำกส่วนต ่ำสุดของเบำะนัง่ถงึเพดำน
ไม่น้อยกว่ำ ๘๕ เซนตเิมตร 

(ข) รถยนตร์บัจำ้ง ตอ้งมลีกัษณะ ขนำด หรอืก ำลงัของเครื่องยนต์และของรถ
เช่นเดียวกบั (ก) และต้องมิได้ติดตัง้ระบบควบคุมกำรปิดเปิดประตูรถจำกศูนย์กลำง 
(CENTRAL LOCK) กระจกกนัลมตอ้งเป็นกระจกทีโ่ปร่งใสสำมำรถมองเหน็สภำพภำยใน
รถและสภำพกำรจรำจรภำยนอกรถได้ชดัเจน และห้ำมมใิห้น ำวสัดุอื่นใดมำติดหรอืบงั
ส่วนหนึ่งส่วนใดของกระจก เว้นแต่เป็นกำรติดเครื่องหมำยหรอืเอกสำรตำมที่กฎหมำย
ก ำหนด หรือกำรติดวสัดุส ำหรบับังหรือกรองแสงแดดที่กระจกกันลมด้ำนหน้ำตำมที่
กรมกำรขนสง่ทำงบกประกำศก ำหนด 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๒๒ 

(ค) รถยนต์รบัจ้ำงสำมล้อ ต้องมีลกัษณะประทุน โดยมทีี่นัง่สองตอนหรอื
สองแถวควำมกวำ้งไม่เกนิ ๑.๕๐ เมตร ควำมยำวไม่เกนิ ๔ เมตร ควำมสงูไม่เกนิ ๒ เมตร 
ควำมสูงภำยในไม่น้อยกว่ำ ๑.๒๐ เมตร เครื่องยนต์ต้องมคีวำมจุในกระบอกสบูรวมกนั 
ไม่เกนิ ๖๖๐ ลกูบำศกเ์ซนตเิมตร 

(ง) รถยนตส์ีล่อ้เลก็รบัจำ้ง ตอ้งเป็นรถสองตอน มปีระตูไม่น้อยกว่ำสองประตู
ควำมกวำ้งไม่เกนิ ๑.๕๐ เมตร ควำมยำวไม่เกนิ ๔ เมตร ควำมสงูไม่เกนิ ๒ เมตร ควำมสูง
ภำยในไม่น้อยกว่ำ ๑.๒๐ เมตร เครื่องยนต์ต้องมีควำมจุในกระบอกสูบรวมกนัไม่เกิน 
๘๐๐ ลกูบำศกเ์ซนตเิมตร 

(๒) รถยนต์บรกิำร ต้องมลีกัษณะ ขนำด หรอืก ำลงัของเครื่องยนต์และของรถ
เช่นเดยีวกบั (๑) (ก) 

(๓) รถยนตส์ว่นบุคคล 

(ก) รถยนต์นัง่สว่นบุคคลไม่เกนิเจด็คน ตอ้งมคีวำมกวำ้งไม่เกนิ ๒.๕๕ เมตร 
ควำมยำวไม่เกนิ ๑๒ เมตร ควำมสงูไม่เกนิ ๔ เมตร กรณีทีร่ถมคีวำมกวำ้งไม่เกนิ ๒.๓๐ เมตร 
ใหม้คีวำมสงูไดไ้ม่เกนิ ๓.๒๐ เมตร 

(ข) รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลเกนิเจด็คน ต้องมลีกัษณะและขนำดเช่นเดยีวกบั (ก) 
และต้องมคีวำมสูงภำยในไม่น้อยกว่ำ ๑.๖๐ เมตร เว้นแต่รถนัน้มีควำมยำวตลอดช่อง
ทำงเดนิไม่เกนิ ๒ เมตร ควำมสงูภำยในจะน้อยกว่ำ ๑.๖๐ เมตร กไ็ดแ้ต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 
๑.๒๐ เมตร 

ในกรณีที่รถมีแถวที่นัง่ติดกบัประตูทำงขึน้ลงและแถวที่นัง่นัน้มีที่นัง่
เรยีงติดต่อกนัไม่เกนิสำมทีน่ัง่ เมื่อวดัในแนวดิง่จำกส่วนต ่ำสุดของเพดำนรถถงึกึง่กลำง
ของเบำะทีน่ัง่แต่ละทีน่ัง่ตอ้งมรีะยะห่ำงไม่น้อยกว่ำ ๙๐ เซนตเิมตร 

(ค) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ต้องมคีวำมกวำ้งไม่เกนิ ๒.๕๕ เมตร ควำมยำว
ไม่เกนิ ๑๒ เมตร ควำมสูงไม่เกิน ๔ เมตร กรณีที่รถมีควำมกว้ำงไม่เกิน ๒.๓๐ เมตร  
ให้มคีวำมสูงได้ไม่เกนิ ๓ เมตร ส่วนยื่นท้ำยต้องไม่เกินสองในสำมของช่วงล้อ เว้นแต่
ตวัถงัสว่นทีบ่รรทุกเป็นกระบะบรรทุกสว่นยื่นทำ้ยตอ้งไม่เกนิกึง่หนึ่งของช่วงลอ้ 

(ง) รถยนต์สำมล้อส่วนบุคคล ต้องมคีวำมกวำ้งไม่เกนิ ๒ เมตร ควำมยำว
ไม่เกนิ ๔ เมตร ควำมสงูไม่เกนิ ๒ เมตร เครื่องยนต์ต้องมคีวำมจุในกระบอกสบูรวมกนั
ไม่เกนิ ๖๖๐ ลกูบำศกเ์ซนตเิมตร 

ส่วนยื่นท้ำยของรถตำม (ก) และ (ข) ต้องไม่เกินสองในสำมของช่วงล้อ 
และไม่เกนิกึง่หนึ่งของช่วงลอ้ส ำหรบัรถทีม่ทีำงขึน้ลงของผูโ้ดยสำรด้ำนทำ้ย 
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 ๓๒๓ 

ควำมสูงของรถตำม (ก) (ข) และ (ค) ต้องไม่ท ำให้รถมกีำรทรงตวัได้น้อยกว่ำ
เกณฑท์ีก่รมกำรขนสง่ทำงบกประกำศก ำหนด 

(๔) รถจกัรยำนยนต ์

(ก) รถจกัรยำนยนต์ส่วนบุคคล ตอ้งมคีวำมกวำ้งไม่เกนิ ๑.๑๐ เมตร ควำมยำว
ไม่เกนิ ๒.๕๐ เมตร ควำมสูงไม่เกนิ ๒ เมตร กรณีที่เครื่องยนต์มีควำมจุในกระบอกสูบ
รวมกนัเกินกว่ำ ๒๕๐ ลูกบำศก์เซนติเมตร ให้มคีวำมยำวได้ไม่เกิน ๓ เมตร ถ้ำมพี่วงขำ้ง  
รถพ่วงของรถจกัรยำนยนต์ตอ้งมคีวำมกวำ้งไม่เกนิ ๑.๑๐ เมตร ควำมยำวไม่เกนิ ๑.๗๕ เมตร 
ควำมสูงไม่เกิน ๒ เมตร และเมื่อน ำมำพ่วงกบัรถจกัรยำนยนต์แล้ว ต้องมีควำมกว้ำง 
วดัจำกขอบยำงด้ำนนอกสุดของล้อหลงัรถจกัรยำนยนต์ถึงขอบยำงด้ำนนอกสุดของ 
ลอ้รถพ่วงไม่เกนิ ๑.๕๐ เมตร 

(ข) รถจกัรยำนยนต์สำธำรณะ ต้องมคีวำมกว้ำงไม่เกนิ ๑.๑๐ เมตร ควำมยำว
ไม่เกนิ ๒.๕๐ เมตร ควำมสงูไม่เกนิ ๒ เมตร เครื่องยนต์ต้องมคีวำมจุในกระบอกสูบรวมกนั
ไม่เกนิ ๑๒๕ ลกูบำศกเ์ซนตเิมตร 

(๕) รถพ่วง ต้องมีควำมกว้ำงไม่เกนิ ๒.๕๕ เมตร ควำมยำวไม่รวมแขนพ่วง 
ไม่เกิน ๘ เมตร ส่วนยื่นท้ำยต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของช่วงล้อ ควำมสูงไม่เกิน ๔ เมตร  
เวน้แต่รถมคีวำมกวำ้งไม่เกนิ ๒.๓๐ เมตร ใหม้คีวำมสงูไดไ้ม่เกนิ ๓ เมตร กรณีทีเ่ป็นรถพ่วง
ชนิดทีน่ ้ำหนักรถรวมน ้ำหนกับรรทุกเฉลีย่ลงบนรถลำกจูงมำกกว่ำรอ้ยละสบิของน ้ำหนัก
รวมสงูสุด ต้องมคีวำมกวำ้งไม่เกนิ ๒.๕๕ เมตร ควำมยำวไม่เกนิ ๑๔ เมตร เมื่อวดัจำก
ส่วนหน้ำสุดถึงส่วนท้ำยสุด โดยระยะจำกศูนย์กลำงของสลกัพ่วงถึงส่วนท้ำยสุดต้อง 
ไม่เกนิ ๑๒ เมตร และเมื่อวดัจำกศนูยก์ลำงสลกัพ่วงถงึสว่นหน้ำสดุของรถตอ้งไม่เกนิ ๒ เมตร 
กรณีที่รถมคีวำมกวำ้งไม่เกนิ ๒.๓๐ เมตร ให้มคีวำมสงูได้ไม่เกนิ ๓ เมตร ควำมสงูของรถ
ตอ้งไม่ท ำใหร้ถมกีำรทรงตวัไดน้้อยกว่ำเกณฑท์ีก่รมกำรขนสง่ทำงบกประกำศก ำหนด 

(๖) รถบดถนน ตอ้งมคีวำมกวำ้งไม่เกนิ ๒.๕๕ เมตร ควำมยำวไม่เกนิ ๘ เมตร 
ควำมสงูไม่เกนิ ๔ เมตร 

(๗) รถแทรกเตอร ์ตอ้งมคีวำมกวำ้งไม่เกนิ ๒.๕๕ เมตร ควำมยำวไม่เกนิ ๑๒ เมตร 
ควำมสงูไม่เกนิ ๔ เมตร กรณีที่รถมคีวำมกว้ำงไม่เกนิ ๒.๓๐ เมตร ให้มคีวำมสูงไดไ้ม่เกนิ 
๓ เมตร 

 

ข้อ ๔  ในกรณีที่รถตำมข้อ ๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๖) และ (๗) ขบัเคลื่อนด้วย
พลงังำนอย่ำงอื่นนอกจำกเครื่องยนต์สนัดำปภำยใน ก ำลงัของเครื่องยนต์ต้องเป็นไป
ตำมทีก่รมกำรขนสง่ทำงบกประกำศก ำหนด 
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 ๓๒๔ 

ขอ้ ๕  ตวัถงัของรถตำมกฎกระทรวงนี้  เวน้แต่รถจกัรยำนยนต์ ดำ้นขำ้งจะยื่น
เกนิกว่ำขอบยำงดำ้นนอกสุดของเพลำลอ้ท้ำยหรอืกลุ่มเพลำลอ้ทำ้ย ในกรณีทีเ่พลำลอ้ท้ำย
มมีำกกว่ำหนึ่งเพลำไดไ้ม่เกนิดำ้นละ ๑๕ เซนตเิมตร และขอบยำงดำ้นนอกสดุตอ้งไม่ยื่น
เกินกว่ำตัวถังรถ เว้นแต่ได้จัดให้มีอุปกรณ์ ป้องกันอันตรำยและควำมเสียหำย 
อนัเกดิจำกกำรหมุนของลอ้รถนัน้แลว้ 

 

ขอ้ ๖  ในกรณีจ ำเป็นตำมลกัษณะของกำรใชง้ำนเฉพำะกจิ รถในขอ้ ๓ (๓) (๕) 
(๖) และ (๗) อำจมตีัวถงั เครื่องอุปกรณ์หรอืส่วนควบหรอืมีช่วงล้อ ขนำดของรถ หรอื
สว่นยื่นทำ้ยไม่เป็นไปตำมทีก่ ำหนดไวใ้นกฎกระทรวงนี้ได้ โดยต้องไดร้บัควำมเหน็ชอบ
จำกกรมกำรขนสง่ทำงบก 

 

ขอ้ ๗  ผู้ที่มีชื่อในใบคู่มอืจดทะเบียนรถผู้ใดประสงค์จะเปลี่ยนแปลงลกัษณะ 
ขนำด หรือก ำลงัของเครื่องยนต์และของรถส ำหรบัรถประเภทต่ำง ๆ ให้ยื่นค ำขอต่อ 
นำยทะเบยีนพรอ้มดว้ยหลกัฐำน ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ใบคู่มอืจดทะเบยีนรถ 

(๒) บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือหลกัฐำนอย่ำงอื่นที่ใช้แทนบัตรประจ ำตัว
ประชำชนหรอืภำพถ่ำยของบตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืหลกัฐำนดงักล่ำว 

หลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงื่อนไขในกำรเปลีย่นแปลงลกัษณะ ขนำด หรอืก ำลงั
ของเครื่องยนตแ์ละของรถส ำหรบัรถประเภทต่ำง ๆ ใหเ้ป็นไปตำมทีก่รมกำรขนสง่ทำงบก
ประกำศก ำหนด 

 

ขอ้ ๘  เมื่อนำยทะเบยีนอนุญำตให้เปลีย่นแปลงลกัษณะ ขนำด หรอืก ำลงัของ
เครื่องยนต์และของรถแล้ว ใหน้ำยทะเบยีนจดักำรแก้ไขเพิม่เตมิทะเบยีนรถและใบคู่มอื
จดทะเบยีนรถที่ได้รบัอนุญำตให้เปลี่ยนแปลงลักษณะ ขนำด หรอืก ำลงัของเครื่องยนต์
และของรถใหถู้กตอ้ง 

 

ขอ้ ๙  กฎกระทรวงนี้ไม่ใช้บงัคบักบัรถที่จดทะเบียนก่อนวนัที่กฎกระทรวงนี้ 
ใชบ้งัคบั 

ค ำขอที่ได้ยื่นไว้ตำมกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตำมควำมใน
พระรำชบญัญตัริถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และยงัอยู่ในระหว่ำงกำรพจิำรณำ ใหถ้อืเป็นค ำขอ
ตำมกฎกระทรวงนี้ 

ในกำรเปลีย่นแปลงลกัษณะ ขนำด หรอืก ำลงัของเครื่องยนตแ์ละของรถส ำหรบั
รถประเภทต่ำง ๆ ส ำหรบัรถทีจ่ดทะเบยีนก่อนวนัทีก่ฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั ใหน้ำยทะเบยีน
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 ๓๒๕ 

พจิำรณำอนุญำตตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง ฉบบัที ่๕ 
(พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัริถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เติม
โดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญัติรถยนต์ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิ
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตำมควำมใน
พระรำชบญัญตัริถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตำม
ควำมในพระรำชบญัญตัริถยนต ์พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวง ฉบบัที ่๒๔ (พ.ศ. ๒๕๓๙) 
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๖ 
(พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัริถยนต ์พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

ข้อ ๑๐๑๗๙  กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดสำมสิบวันนับแต่วัน
ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๔ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

พลเอก ชยันนัท ์ เจรญิศริ ิ

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏบิตัริำชกำรแทน 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 

                                                                                 
๑๗๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๓/ตอนที ่๑ ก/หน้ำ ๗/๖ มกรำคม ๒๕๔๙ 
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 ๓๒๖ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้  คอื โดยที่ปัจจุบนักำรก ำหนด
ลกัษณะ ขนำด หรอืก ำลงัของเครื่องยนต์และของรถที่จะรบัจดทะเบยีนเป็นรถประเภท
ต่ำง ๆ ยงัไม่เหมำะสมกับสภำวกำรณ์ในปัจจุบันและไม่สอดคล้องกบักำรพัฒนำของ
อุตสำหกรรมกำรผลติรถยนต์ สมควรปรบัปรุงเสยีใหม่ให้เหมำะสมยิง่ขึน้  จงึจ ำเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้ 
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 ๓๒๗ 

กฎกระทรวง 

ก ำหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงื่อนไขในกำรขอและกำรออกใบอนุญำตขบัรถ 

และกำรขอต่ออำยแุละกำรอนุญำตใหต่้ออำยใุบอนุญำตขบัรถ 

พ.ศ. ๒๕๔๘๑๘๐ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ (๑๘) แห่งพระรำชบญัญตัริถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๔๔ 
วรรคสอง แห่งพระรำชบญัญตัริถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัิ
รถยนต์ (ฉบบัที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ มำตรำ ๔๔ วรรคห้ำ แห่งพระรำชบญัญัติรถยนต์ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนต์ (ฉบบัที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และมำตรำ ๔๕ วรรคสอง แห่งพระรำชบญัญตัริถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ อนัเป็นกฎหมำยทีม่ี
บทบญัญัติบำงประกำรเกี่ยวกับกำรจ ำกดัสทิธิและเสรภีำพของบุคคล  ซึ่งมำตรำ ๒๙ 
ประกอบกับมำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๕ มำตรำ ๓๖ มำตรำ ๔๘ และมำตรำ ๕๐ ของ
รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระท ำไดโ้ดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญตัิ
แห่งกฎหมำย รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ใหย้กเลกิกฎกระทรวงก ำหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงื่อนไขในกำรขอ
และกำรออกใบอนุญำตขบัรถ และกำรขอต่ออำยุและกำรอนุญำตใหต่้ออำยุใบอนุญำตขบัรถ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

ขอ้ ๒  ผู้ใดประสงคจ์ะขอรบัใบอนุญำตขบัรถยนต์ส่วนบุคคลชัว่ครำว ใบอนุญำต
ขบัรถยนต์สำมลอ้ส่วนบุคคลชัว่ครำว ใบอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนต์ส่วนบุคคลชัว่ครำว 
หรอืใบอนุญำตขบัรถชนิดอื่นตำมมำตรำ ๔๓ (๙) ใหย้ื่นค ำขอตำมแบบที่กรมกำรขนส่ง
ทำงบกก ำหนดพรอ้มดว้ยหลกัฐำน ดงัต่อไปนี้ 

(๑) บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจ ำตัวประชำชน 
พรอ้มดว้ยภำพถ่ำย ในกรณีผูข้อเป็นคนต่ำงดำ้วตำมกฎหมำยว่ำดว้ยคนเขำ้เมอืงใหย้ื่น
ใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงด้ำวหรอืหนังสอืเดนิทำงหรอืเอกสำรที่ใช้แทนหนังสอืเดนิทำง 
พรอ้มดว้ยภำพถ่ำย 

(๒ ) ภำพถ่ำยหรือส ำเนำทะเบียนบ้ำน  ในกรณีที่ผู้ขอเป็นคนต่ำงด้ำว 
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยคนเขำ้เมอืงใหย้ื่นใบส ำคญัถิน่ทีอ่ยู่ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยคนเขำ้เมอืง 
หรือหลักฐำนแสดงที่พักอำศัยในรำชอำณำจักรที่ทำงรำชกำรหรือหน่วยงำนของรฐับำล

                                                                                 
๑๘๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๒/ตอนที ่๙๘ ก/หน้ำ ๗/๑๙ ตุลำคม ๒๕๔๘ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๒๘ 

ต่ำงประเทศหรอืองคก์ำรระหว่ำงประเทศออกใหห้รอืใบอนุญำตท ำงำนตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
กำรท ำงำนของคนต่ำงดำ้ว พรอ้มดว้ยภำพถ่ำย 

(๓) ใบรบัรองแพทย์แสดงว่ำไม่มโีรคประจ ำตวัอนัอำจเป็นอนัตรำยขณะขบัรถ
และไม่เป็นบุคคลวกิลจรติหรอืจติฟัน่เฟือน ซึ่งมอีำยุใช้ได้ตำมที่แพทย์ผู้รบัรองก ำหนด 
แต่ตอ้งออกก่อนวนัยื่นค ำขอไม่เกนิหนึ่งเดอืน 

(๔) หลกัฐำนกำรรบัรองซึ่งแสดงว่ำผ่ำนกำรอบรมและจบหลกัสูตรกำรอบรมจำก
กรมกำรขนสง่ทำงบกหรอืโรงเรยีนสอนขบัรถทีก่รมกำรขนสง่ทำงบกรบัรองตำมกฎหมำย
ว่ำดว้ยกำรขนสง่ทำงบก 

(๕) รูปถ่ำย ขนำด ๓ x ๔ เซนติเมตร จ ำนวน ๒ รูป ซึ่งเป็นรูปถ่ำยครึ่งตัว 
หน้ำตรงไม่สวมหมวกหรอืแว่นตำสเีขม้ และไม่ใสผ่ำ้คลุมใบหน้ำหรอืผำ้โพกศรีษะเวน้แต่
ผู้ซึ่งมีควำมจ ำเป็นตำมศำสนำนิกำยของศำสนำ หรือลัทธินิยมของศำสนำของตน  
และถ่ำยก่อนวนัยื่นค ำขอไม่เกนิหกเดอืน 

(๖) ใบอนุญำตเป็นผูข้บัรถตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรขนสง่ทำงบกหรอืใบอนุญำต
พเิศษใหข้บัรถยนตรท์หำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยรถยนตรท์หำร (ถำ้ม)ี พรอ้มดว้ยภำพถ่ำย 

(๗) ใบอนุญำตขบัรถของรถประเภทเดยีวกนักบัที่ขอรบัใบอนุญำตซึ่งรฐับำล
ของประเทศอื่นออกให ้(ถำ้ม)ี พรอ้มดว้ยภำพถ่ำย 

(๘) ใบอนุญำตขบัรถตำมควำมตกลงระหว่ำงประเทศที่ประเทศไทยเป็นภำค ี
(ถำ้ม)ี พรอ้มดว้ยภำพถ่ำย 

 

ข้อ ๓  ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญำตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญำต 
ขบัรถยนต์สำมลอ้ส่วนบุคคล หรอืใบอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนต์ส่วนบุคคล ใหย้ื่นค ำขอตำม
แบบที่กรมกำรขนส่งทำงบกก ำหนดพร้อมด้วยหลกัฐำนตำมข้อ ๒ (๑) (๒) (๓) และ (๕)  
และใบอนุญำตขบัรถยนตส์่วนบุคคลชัว่ครำว ใบอนุญำตขบัรถยนต์สำมลอ้ส่วนบุคคลชัว่ครำว 
ใบอนุญำตขับรถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคลชัว่ครำว ใบอนุญำตขับรถยนต์สำธำรณะ  
ใบอนุญำตขับรถยนต์สำมล้อสำธำรณะ ใบอนุญำตขับรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ  
หรอืใบแทนใบอนุญำตขบัรถดงักล่ำว พรอ้มดว้ยภำพถ่ำย แลว้แต่กรณี 

ในกรณีผู้ขอเป็นคนต่ำงด้ำวตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมืองต้องมิใช่เป็น 
ผู้ได้รับอนุญำตให้เข้ำมำเพื่อกำรท่องเที่ยว  กำรเล่นกีฬำ หรือกำรเดินทำงผ่ำน
รำชอำณำจกัร 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๒๙ 

ข้อ ๔  ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญำตขับรถยนต์สำธำรณะ ใบอนุญำต 
ขบัรถยนต์สำมล้อสำธำรณะ หรอืใบอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนต์สำธำรณะ ให้ยื่นค ำขอ 
ตำมแบบทีก่รมกำรขนส่งทำงบกก ำหนดพรอ้มดว้ยหลกัฐำนตำมขอ้ ๒ (๑) (๒) (๔) และ (๕) 
พรอ้มดว้ยหลกัฐำน ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ใบอนุญำตขบัรถยนต์ส่วนบุคคลชัว่ครำว ใบอนุญำตขบัรถยนต์สำมล้อ 
ส่วนบุคคลชัว่ครำว ใบอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนต์ส่วนบุคคลชัว่ครำว ใบอนุญำตขบัรถยนต์
สว่นบุคคล ใบอนุญำตขบัรถยนต์สำมลอ้ส่วนบุคคล ใบอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนตส์่วนบุคคล 
หรอืใบแทนใบอนุญำตขบัรถดงักล่ำว พรอ้มดว้ยภำพถ่ำย แลว้แต่กรณี 

(๒) ใบรบัรองแพทยแ์สดงว่ำไม่มโีรคประจ ำตวัอนัอำจเป็นอนัตรำยขณะขบัรถ
และไม่เป็นผูม้โีรคตดิต่อทีน่่ำรงัเกยีจตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง ไม่เป็นผูต้ดิสรุำยำเมำ
หรอืยำเสพติดให้โทษ และไม่เป็นบุคคลวกิลจรติหรอืจติฟัน่เฟือน ซึ่งมอีำยุใช้ได้ตำมที่
แพทยผ์ูร้บัรองก ำหนดแต่ตอ้งออกก่อนวนัยื่นค ำขอไม่เกนิหนึ่งเดอืน 

 

ข้อ ๕  ผู้ใดประสงค์จะขอรบัใบอนุญำตขบัรถบดถนน หรือใบอนุญำตขบัรถ
แทรกเตอร์ ให้ยื่นค ำขอตำมแบบที่กรมกำรขนส่งทำงบกก ำหนดพร้อมด้วยหลกัฐำน 
ตำมขอ้ ๒ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) 

 

ขอ้ ๖  ผูใ้ดประสงคจ์ะขอรบัใบอนุญำตขบัรถตำมควำมตกลงระหว่ำงประเทศที่
ประเทศไทยเป็นภำคี ให้ยื่นค ำขอตำมแบบที่กรมกำรขนส่งทำงบกก ำหนดพร้อมด้วย
หลกัฐำนตำมขอ้ ๒ (๑) และ (๒) พรอ้มดว้ยหลกัฐำน ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ใบอนุญำตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญำตขับรถยนต์สำธำรณะ 
ใบอนุญำตขับรถยนต์สำมล้อสำธำรณะ ใบอนุญำตขับรถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคล 
ใบอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนต์สำธำรณะ ใบอนุญำตเป็นผูข้บัรถตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำร
ขนสง่ทำงบก หรอืใบแทนใบอนุญำตขบัรถดงักล่ำวหรอืภำพถ่ำย แลว้แต่กรณี 

(๒) รปูถ่ำย ขนำด ๔ x ๖ เซนตเิมตร จ ำนวน ๒ รูป ซึ่งเป็นรูปถ่ำยครึง่ตวัหน้ำตรง
ไม่สวมหมวกหรือแว่นตำสเีข้ม และไม่ใส่ผ้ำคลุมใบหน้ำหรอืผ้ำโพกศีรษะเว้นแต่ผู้ซึ่ง 
มคีวำมจ ำเป็นตำมศำสนำ นิกำยของศำสนำ หรอืลทัธนิิยมของศำสนำของตน และถ่ำยก่อน
วนัยื่นค ำขอไม่เกนิหกเดอืน 

ในกรณีผู้ขอเป็นคนต่ำงด้ำวตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมืองต้องมิใช่เป็น 
ผู้ได้รับอนุญำตให้เข้ำมำเพื่อกำรท่องเที่ยว  กำรเล่นกีฬำ หรือกำรเดินทำงผ่ำน
รำชอำณำจกัร 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๓๐ 

ขอ้ ๗  ผู้ใดประสงค์จะต่ออำยุใบอนุญำตขบัรถยนต์ส่วนบุคคล ใบอนุญำตขบั
รถยนต์สำมลอ้สว่นบุคคล ใบอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนต์สว่นบุคคล ใบอนุญำตขบัรถบดถนน 
ใบอนุญำตขบัรถแทรกเตอร ์หรอืใบอนุญำตขบัรถชนิดอื่นตำมมำตรำ ๔๓ (๙) ใหย้ื่นค ำขอ
ตำมแบบทีก่รมกำรขนสง่ทำงบกก ำหนดพรอ้มดว้ยหลกัฐำน ดงัต่อไปนี้ 

(๑) กรณีใบอนุญำตนัน้ยงัไม่สิน้อำยุ 
(ก) ใบอนุญำตเดมิหรอืใบแทน 

(ข) รปูถ่ำยตำมทีก่ ำหนดในขอ้ ๒ (๕) 
ในกรณีที่ผู้ขอเป็นคนต่ำงด้ำวตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง ต้องมิใช่

เป็นผู้ได้รับอนุญำตให้เข้ำมำเพื่อกำรท่องเที่ยว  กำรเล่นกีฬำ หรือกำรเดินทำงผ่ำน
รำชอำณำจกัร และใหย้ื่นใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว หรอืหนงัสอืเดนิทำงหรอืเอกสำร
ที่ใช้แทนหนังสือเดินทำง และใบส ำคัญถิ่นที่อยู่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง  
หรอืหลกัฐำนแสดงทีพ่กัอำศยัในรำชอำณำจกัรที่ทำงรำชกำรหรอืหน่วยงำนของรฐับำล
ต่ำงประเทศหรอืองค์กำรระหว่ำงประเทศออกให้ หรอืใบอนุญำตท ำงำนตำมกฎหมำย 
ว่ำดว้ยกำรท ำงำนของคนต่ำงดำ้ว พรอ้มดว้ยภำพถ่ำย 

(๒) กรณีใบอนุญำตนัน้สิน้อำยุแลว้ไม่เกนิสำมปี 

(ก) ใบอนุญำตเดมิหรอืใบแทน 

(ข) บตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรอื่นที่ใช้แทนบตัรประจ ำตวัประชำชน 
พรอ้มดว้ยภำพถ่ำย 

(ค) ภำพถ่ำยหรอืส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

(ง) รปูถ่ำยตำมทีก่ ำหนดในขอ้ ๒ (๕) 
(๓) กรณีใบอนุญำตนัน้สิน้อำยุแลว้เกนิกว่ำสำมปี 

(ก) ใบอนุญำตเดมิหรอืใบแทน 

(ข) บตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรอื่นที่ใช้แทนบตัรประจ ำตวัประชำชน 
พรอ้มดว้ยภำพถ่ำย 

(ค) ภำพถ่ำยหรอืส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

(ง) ใบรบัรองแพทยแ์ละรปูถ่ำยตำมทีก่ ำหนดในขอ้ ๒ (๓) และ (๕) 
ในกรณีที่ผู้ขอต่อใบอนุญำตตำม (๒) และ (๓) เป็นคนต่ำงด้ำวตำมกฎหมำย 

ว่ำดว้ยคนเขำ้เมอืงต้องมใิช่เป็นผู้ไดร้บัอนุญำตให้เขำ้มำเพื่อกำรท่องเทีย่ว กำรเล่นกฬีำ 
หรอืกำรเดนิทำงผ่ำนรำชอำณำจกัรและใหย้ื่นใบส ำคญัประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว หรอืหนังสอื
เดนิทำงหรอืเอกสำรทีใ่ชแ้ทนหนังสอืเดนิทำงแทนบตัรประจ ำตวัประชำชน และใบส ำคญั
ถิน่ทีอ่ยู่ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยคนเขำ้เมอืง หรอืหลกัฐำนแสดงทีพ่กัอำศยัในรำชอำณำจกัร
ทีท่ำงรำชกำรหรอืหน่วยงำนของรฐับำลต่ำงประเทศหรอืองคก์ำรระหว่ำงประเทศออกให้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๓๑ 

หรือใบอนุญำตท ำงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำวแทนส ำเนำ
ทะเบยีนบำ้น 

 

ขอ้ ๘  ผู้ใดประสงค์จะต่ออำยุใบอนุญำตขบัรถยนต์สำธำรณะ ใบอนุญำตขบั
รถยนต์สำมลอ้สำธำรณะ หรอืใบอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนต์สำธำรณะ ใหย้ื่นค ำขอตำม
แบบทีก่รมกำรขนสง่ทำงบกก ำหนดพรอ้มดว้ยหลกัฐำน ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ใบอนุญำตเดมิหรอืใบแทน 

(๒) บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจ ำตัวประชำชน 
พรอ้มดว้ยภำพถ่ำย 

(๓) ภำพถ่ำยหรอืส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

(๔) รปูถ่ำยตำมทีก่ ำหนดในขอ้ ๒ (๕) 
(๕) ใบรบัรองแพทยต์ำมทีก่ ำหนดในขอ้ ๔ (๒) 
 

ขอ้ ๙  กำรยื่นค ำขอตำมกฎกระทรวงนี้  ใหย้ื่นต่อนำยทะเบยีนแห่งทอ้งที่ที่ตน 
มภีูมลิ ำเนำ หรอืมถีิน่ทีอ่ยู่ ณ สถำนที ่ดงัต่อไปนี้ 

(๑) กรมกำรขนส่งทำงบก ส ำนักงำนขนส่งเขตพื้นที่ ส ำนักงำนขนส่งจงัหวดั 
หรอืส ำนกังำนขนสง่จงัหวดัสำขำ 

(๒) สถำนทีอ่ื่นตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

 

ขอ้ ๑๐  ผู้ขอรบัใบอนุญำตขบัรถ หรอืผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำตขบัรถต้องผ่ำน 
กำรอบรมและทดสอบตำมหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงื่อนไขตำมระเบยีบที่อธบิดกี ำหนด 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) กำรอบรมควำมรูเ้กีย่วกบักำรขบัรถและมำรยำทในกำรขบัรถ 

(๒) กำรทดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรขบัรถและควำมรู้ในข้อบังคับ 
กำรเดนิรถตำมกฎหมำยว่ำดว้ยรถยนตแ์ละกฎหมำยว่ำดว้ยจรำจรทำงบก 

(๓) กำรทดสอบสมรรถภำพของร่ำงกำย ซึ่งอย่ำงน้อยต้องท ำกำรทดสอบ
ควำมสำมำรถของปฏกิริยิำและสำยตำ 

 

ขอ้ ๑๑  ใบอนุญำตขบัรถ ให้เป็นไปตำมแบบที่อธบิดกี ำหนดโดยประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๗ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

พลเอก ชยันนัท ์ เจรญิศริ ิ

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏบิตัริำชกำรแทน 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๓๒ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คือ โดยที่มำตรำ ๔๓ และ
มำตรำ ๔๖ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระรำชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่  ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ ก ำหนดให้มีใบอนุญำตขับ
รถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคลชัว่ครำว ใบอนุญำตขับรถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคลและ
ใบอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนต์สำธำรณะ ท ำใหห้ลกัเกณฑ ์วธิีกำร และเงื่อนไขในกำรขอ
และกำรออกใบอนุญำตขบัรถ และกำรขอต่ออำยุและกำรอนุญำตใหต่้ออำยุใบอนุญำตขบัรถ
ตำมทีก่ ำหนดไวเ้ดมิไม่สอดคลอ้งกบับทบญัญตัขิองกฎหมำย สมควรปรบัปรุงหลกัเกณฑ ์
วธิกีำร และเงื่อนไขในกำรขอและกำรออกใบอนุญำตขบัรถ และกำรขอต่ออำยุและกำรอนุญำต
ใหต่้ออำยุใบอนุญำตขบัรถเสยีใหม่ใหเ้หมำะสมยิง่ขึน้  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๓๓ 

กฎกระทรวง 
ก ำหนดอตัรำค่ำจำ้งบรรทุกคนโดยสำรส ำหรบัรถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะ 

พ.ศ. ๒๕๕๙๑๘๑ 
   

 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ (๑๔) แห่งพระรำชบญัญตัริถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ รฐัมนตรวี่ำกำร
กระทรวงคมนำคม ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ให้ยกเลิกกฎกระทรวงก ำหนดอตัรำค่ำจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรส ำหรบั
รถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

ข้อ ๒  อัตรำค่ำจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรส ำหรับรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ  
ใหก้ ำหนด ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ระยะทำง ๒ กิโลเมตรแรก ต้องไม่เกนิ ๒๕ บำท และกโิลเมตรต่อ ๆ ไป  
แต่ไม่เกนิ ๕ กโิลเมตร ตอ้งไม่เกนิกโิลเมตรละ ๕ บำท 

(๒) ระยะทำงเกินกว่ำ ๕ กิโลเมตรขึ้นไป แต่ไม่ เกิน ๑๕ กิโลเมตร ตัง้แต่
กโิลเมตรแรก จนสิน้สดุกำรรบัจำ้งตอ้งไม่เกนิกโิลเมตรละ ๑๐ บำท 

(๓) ระยะทำงเกินกว่ำ ๑๕ กิโลเมตรขึ้นไป ให้เป็นไปตำมที่ผู้ข ับรถและ 
คนโดยสำรตกลงกนัก่อนท ำกำรรบัจ้ำง หำกไม่ตกลงกนัก่อนท ำกำรรบัจำ้ง อตัรำค่ำจ้ำง
บรรทุกคนโดยสำรตัง้แต่กโิลเมตรแรกจนสิน้สุดกำรรบัจำ้งตอ้งไม่เกนิกโิลเมตรละ ๑๐ บำท 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๖ มนีำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ออมสนิ  ชวีะพฤกษ ์

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏบิตัริำชกำรแทน 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 

                                                                                 
๑๘๑ ราชกิจจานเุบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๒๖ ก/หน้า ๘/๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๓๔ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยทีอ่ตัรำค่ำจำ้งบรรทุก
คนโดยสำรส ำหรบัรถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะตำมกฎกระทรวงก ำหนดอตัรำค่ำจำ้งบรรทุก
คนโดยสำรส ำหรบัรถจกัรยำนยนต์สำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ยงัขำดควำมเหมำะสมและ
เป็นธรรมในบำงกรณี  สมควรปรับปรุงอัตรำค่ำจ้ำ งบรรทุกคนโดยสำรส ำหรับ
รถจกัรยำนยนต์สำธำรณะเพื่อใหม้คีวำมเหมำะสมกบัระยะทำงทีใ่ช้รบัจำ้งและเป็นธรรม
แก่ผูโ้ดยสำรยิง่ขึน้  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๓๕ 

กฎกระทรวง 

ก ำหนดสว่นควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถ 

ทีใ่ชก้๊ำซธรรมชำตอิดัเป็นเชือ้เพลงิ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ (๑๘) แห่งพระรำชบญัญตัริถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัิรถยนต์ (ฉบบัที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ และมำตรำ ๗ (๑) 
แห่งพระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมออก
กฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑๑๘๒  กฎกระทรวงนี้ใหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้ก ำหนดหกสบิวนันับแต่วนัประกำศ 
ในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๒  ให้ยกเลกิกฎกระทรวงก ำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถยนต์ 
ทีใ่ชก้๊ำซธรรมชำตอิดัเป็นเชือ้เพลงิ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 

ขอ้ ๓  ในกฎกระทรวงนี้ 
“ก๊ ำซธรรมชำติอัด ” (Compressed Natural Gas (CNG)) หมำยควำมว่ำ  

ก๊ำซธรรมชำติที่ใช้เป็นเชื้อเพลงิในสภำพที่ถูกอดัจนมคีวำมดนัสูง มสี่วนประกอบส่วนใหญ่
เป็นก๊ำซมเีทนและมสีถำนะเป็นก๊ำซ 

“ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์” หมำยควำมว่ำ ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ทีใ่ช้
ตดิตัง้ในรถทีใ่ชก้๊ำซธรรมชำตอิดัเป็นเชือ้เพลงิ 

“ผูต้ดิตัง้” หมำยควำมว่ำ ผูต้ดิตัง้สว่นควบและเครื่องอุปกรณ์ 

“ผูต้รวจและทดสอบ” หมำยควำมว่ำ ผูต้รวจและทดสอบสว่นควบและเครื่องอุปกรณ์
และกำรตดิตัง้สว่นควบและเครื่องอุปกรณ์ 

 

ขอ้ ๔  รถทีใ่ชก้๊ำซธรรมชำตอิดัเป็นเชือ้เพลงิ ต้องมสีว่นควบและเครื่องอุปกรณ์ 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ถังหรือภำชนะบรรจุก๊ำซธรรมชำติอัด (cylinder or container) ชนิดทน
ควำมดนัในกำรใชง้ำนสงูสดุไม่น้อยกว่ำ ๒๐ เมกำปำสกำล (MPa) 

(๒) อุปกรณ์ปรบัควำมดนัก๊ำซ (pressure regulator) 
(๓) อุปกรณ์แสดงค่ำควำมดนัก๊ำซ (pressure indicator) 

                                                                                 
๑๘๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๔/ตอนที ่๒๗ ก/หน้ำ ๕๓/๑๘ มถุินำยน ๒๕๕๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๓๖ 

(๔) อุปกรณ์ระบำยควำมดนั (pressure relief device) 
(๕) ลิน้หวัถงัทีเ่ปิดปิดดว้ยมอื (manual cylinder valve) 
(๖) ลิน้เปิดปิดอตัโนมตั ิ(automatic valve) 
(๗) ลิ้นเปิดปิดด้วยมือ (manual valve) ส ำหรับกรณีที่มีกำรติดตัง้ถังหรือ

ภำชนะบรรจุก๊ำซมำกกว่ำหนึ่งใบ 

(๘) ลิน้ป้องกนักำรไหลเกนิ (excess flow valve) 
(๙) อุปกรณ์รบัเตมิก๊ำซ (filling unit or receptacle) 
(๑๐) ลิน้กนักลบั (check valve or non return valve) 
(๑๑) ท่อน ำก๊ำซ (fuel line) 
(๑๒) ขอ้ต่อ (fitting) 
(๑๓) ตวักรองก๊ำซ (filter) 
(๑๔) อุปกรณ์ผสมก๊ำซกบัอำกำศ (gas/air mixer) หรอือุปกรณ์จ่ำยก๊ำซเขำ้ไป

ยงัท่อร่วมไอดหีรอืหอ้งเผำไหมข้องเครื่องยนต ์(gas injector) 
(๑๕) เรือนกักก๊ำซ (gas tight housing) ส ำหรับกรณีที่มีกำรติดตัง้ถังหรือ

ภำชนะบรรจุก๊ำซในหอ้งผูโ้ดยสำร หอ้งผูข้บัรถ หรอืทีซ่ึง่อำกำศถ่ำยเทไม่สะดวก 

(๑๖) ท่อระบำยก๊ำซ (ventilation hose) ส ำหรบักรณีทีม่กีำรตดิตัง้เรอืนกกัก๊ำซ
หรือข้อต่อส ำหรับท่อน ำก๊ำซในห้องผู้โดยสำร ห้องผู้ข ับรถ หรือที่ซึ่งอำกำศถ่ำยเท 
ไม่สะดวก 

ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ตำมวรรคหนึ่งต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนที่อธบิดี
ประกำศก ำหนด 

 

ข้อ ๕  ในกรณีที่มีกำรติดตัง้ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
นอกจำกทีก่ ำหนดตำมขอ้ ๔ ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์นัน้ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนที่
อธบิดปีระกำศก ำหนด 

(๑) อุปกรณ์ตรวจวดัควำมดนัหรอือุณหภูม ิ(pressure or temperature sensor/ 
indicator) 

(๒) อุปกรณ์ควบคุมอเิลก็ทรอนิกส ์(electronic control unit) 
(๓) ลิน้ระบำยควำมดนั (pressure relief valve or discharge valve) 
(๔) ลิ้นเปิดปิดด้วยมือ (manual valve) ส ำหรับกรณีที่มีกำรติดตัง้ถังหรือ

ภำชนะบรรจุก๊ำซหนึ่งใบ 

(๕) อุปกรณ์ปรบักำรไหลของก๊ำซ (gas flow adjuster) 
 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๓๗ 

ขอ้ ๖  กำรติดตัง้ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ตำมขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ต้องเป็นไป
ตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรที่อธบิดีประกำศก ำหนด และต้องติดตัง้โดยผู้ติดตัง้ที่ได้รบั
ควำมเหน็ชอบจำกอธบิดตีำมขอ้ ๑๐ 

 

ขอ้ ๗  เมื่อผู้ติดตัง้ได้ติดตัง้ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ตำมข้อ ๔ หรอืข้อ ๕ 
ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้ผู้ติดตัง้ออกหนังสอืรบัรองกำรติดตัง้ตำมแบบที่อธบิดปีระกำศ
ก ำหนดแก่รถทีผ่่ำนกำรตดิตัง้ 

 

ขอ้ ๘  กำรตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ตำมขอ้ ๔ และขอ้ ๕ 
รวมทัง้กำรตรวจและทดสอบกำรตดิตัง้ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ตำมขอ้ ๖ ต้องเป็นไป
ตำมหลกัเกณฑ์ วธิกีำร เงื่อนไข และระยะเวลำทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด และต้องกระท ำ
โดยผูต้รวจและทดสอบทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบจำกอธบิดตีำมขอ้ ๑๐ 

 

ขอ้ ๙  เมื่อผูต้รวจและทดสอบไดต้รวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
รวมทัง้กำรติดตัง้ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์แล้วเห็นว่ำ ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ 
รวมทัง้กำรติดตัง้ถูกต้องและเป็นไปตำมมำตรฐำน ให้ผู้ตรวจและทดสอบออกหนังสอื
รบัรองกำรตรวจและทดสอบตำมแบบทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนดแก่รถทีผ่่ำนกำรตรวจและ
ทดสอบ 

 

ขอ้ ๑๐  ผู้ติดตัง้และผู้ตรวจและทดสอบต้องได้รบัควำมเห็นชอบเป็นหนังสอื 
จำกอธบิด ี

หลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงื่อนไขในกำรให้ควำมเหน็ชอบและกำรยกเลกิกำรให้
ควำมเหน็ชอบกำรเป็นผู้ติดตัง้หรอืผู้ตรวจและทดสอบ ให้เป็นไปตำมที่อธบิดีประกำศ
ก ำหนด 

หนังสอืใหค้วำมเหน็ชอบกำรเป็นผูต้ดิตัง้หรอืผูต้รวจและทดสอบตำมวรรคหนึ่ง
ใหม้อีำยุสำมปีนบัแต่วนัทีอ่อกหนงัสอื 

 

ขอ้ ๑๑  เจำ้ของรถหรอืผูค้รอบครองรถต้องตดิหรอืแสดงเครื่องหมำยแสดงกำรใช้
ก๊ำซธรรมชำตอิดัทีร่ถทีผ่่ำนกำรตรวจและทดสอบตำมขอ้ ๙ 

ลกัษณะของเครื่องหมำยแสดงกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติอดัและวิธีกำรติดหรือแสดง
เครื่องหมำยแสดงกำรใชก้๊ำซธรรมชำตอิดัตำมวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๓๘ 

ขอ้ ๑๒  ภำยในระยะเวลำหนึ่งร้อยยี่สบิวนันับแต่วนัที่กฎกระทรวงนี้ใช้บงัคบั 
ใหผู้ต้ดิตัง้ทีย่งัไม่ไดร้บัควำมเหน็ชอบตำมขอ้ ๑๐ ยงัคงตดิตัง้สว่นควบและเครื่องอุปกรณ์
ต่อไปไดเ้ท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบักฎกระทรวงนี้ และมใิหน้ ำควำมในขอ้ ๗ มำใชบ้งัคบั 

 

ข้อ ๑๓  ผู้ตรวจและทดสอบที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิบดีก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่ำเป็นผู้ตรวจและทดสอบที่ได้รบัควำมเห็นชอบตำม
กฎกระทรวงนี้ต่อไปจนครบสำมปีนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบ 

 

ข้อ ๑๔  รถที่ ได้ติดตั ้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ตำมข้อก ำหนดใน
กฎกระทรวงก ำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติอดัเป็น
เชือ้เพลงิ พ.ศ. ๒๕๔๗ ก่อนวนัทีก่ฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั ใหถ้อืว่ำเป็นรถทีต่ดิตัง้สว่นควบ
และเครื่องอุปกรณ์ถูกต้องตำมกฎกระทรวงนี้  และให้ใชร้ถนัน้ไดต่้อไป แต่ต้องน ำรถเขำ้
ตรวจและทดสอบตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงื่อนไข และระยะเวลำทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

 

ขอ้ ๑๕  บรรดำประกำศหรอืระเบยีบที่ออกตำมกฎกระทรวงก ำหนดส่วนควบ
และเครื่องอุปกรณ์ของรถยนต์ทีใ่ชก้๊ำซธรรมชำตอิดัเป็นเชือ้เพลงิ พ.ศ. ๒๕๔๗ ใหค้งใช้
บังคับได้ต่อไปเพียงเท่ำที่ไม่ขดัหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้  จนกว่ำจะมีประกำศหรือ
ระเบยีบตำมกฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๗ มถุินำยน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

สรรเสรญิ  วงศช์ะอุม่ 

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏบิตัริำชกำรแทน 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 
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 ๓๓๙ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ เนื่องจำกบทบัญญัติ
เกี่ยวกบัส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติอดัเป็นเชื้อเพลงิที่
ก ำหนดไว้ตำมกฎกระทรวงก ำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถยนต์ที่ใช ้
ก๊ำซธรรมชำตอิดัเป็นเชือ้เพลงิ พ.ศ. ๒๕๔๗ ยงัไม่เพยีงพอและไม่สอดคลอ้งกบัส่วนควบและ
เครื่องอุปกรณ์ที่ได้รบักำรพฒันำขึน้ สมควรปรบัปรุงกำรก ำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ 
มำตรฐำนเกี่ยวกับส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์  และกำรติดตัง้และกำรตรวจและ 
ทดสอบสว่นควบและเครื่องอุปกรณ์ดงักล่ำวเสยีใหม่ รวมทัง้ปรบัปรุงขอ้ก ำหนดใหผู้ต้ดิตัง้
และผูต้รวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ดงักล่ำวต้องไดร้บัควำมเหน็ชอบจำก
กรมกำรขนสง่ทำงบกทุกสำมปี เพื่อใหร้ถทีใ่ชก้๊ำซธรรมชำตอิดัเป็นเชือ้เพลงิไดร้บักำรตดิตัง้
และกำรตรวจและทดสอบทีม่มีำตรฐำนมำกยิง่ขึน้  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๔๐ 

กฎกระทรวง 

ว่ำดว้ยรถยนตร์บัจำ้งบรรทุกคนโดยสำรไม่เกนิเจด็คน 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๑๐) และ 
(๑๘) แห่งพระรำชบญัญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติ
รถยนต์ (ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ และมำตรำ ๕ วรรคหนึ่ง (๑๔) แห่งพระรำชบญัญัติ
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญัติรถยนต์ (ฉบบัที่ ๑๓) พ.ศ. 
๒๕๔๗ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑๑๘๓  กฎกระทรวงนี้ใหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้ก ำหนดเกำ้สบิวนันับแต่วนัประกำศ
ในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๒  ใหย้กเลกิ 

(๑) กฎกระทรวงว่ำด้วยรถยนต์รับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรไม่เกินเจ็ดคนที่ 
จดทะเบยีนในเขตกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(๒) กฎกระทรวงว่ำด้วยรถยนต์รบัจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรไม่ เกินเจ็ดคนที ่
จดทะเบยีนในเขตกรุงเทพมหำนคร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(๓) กฎกระทรวงว่ำด้วยรถยนต์รับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรไม่เกินเจ็ดคนที่ 
จดทะเบยีนในจงัหวดัอื่นนอกจำกกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ขอ้ ๓  ในกฎกระทรวงนี้ 
“รถยนต์รบัจำ้ง” หมำยควำมว่ำ รถยนต์รบัจำ้งบรรทุกคนโดยสำรไม่เกนิ 

เจด็คนทีจ่ดทะเบยีนตัง้แต่วนัที ่๑๗ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ไม่รวมถงึรถยนต์รบัจำ้ง
บรรทุกคนโดยสำรไม่เกนิเจด็คนแบบพเิศษ 

 

ขอ้ ๔  รถยนตร์บัจำ้งตอ้งมลีกัษณะและขนำด ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เป็นรถใหม่ส ำเรจ็รูปจำกโรงงำน หรอืมอีำยุกำรใชง้ำนไม่เกนิสองปีนับแต่

วนัทีจ่ดทะเบยีนครัง้แรก ซึง่มกีำรใช้รถมำแล้วไม่เกนิสองหมื่นกโิลเมตร และไม่เป็นรถ 
ที่ท ำกำรซ่อมแซม หรือปรบัปรุงมำจำกรถที่ประสบอุบัติเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อ  
ควำมปลอดภยัในกำรใชร้ถนัน้ 

                                                                                 
๑๘๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔/ตอนที ่๘๑ ก/หน้ำ ๙/๑๑ สงิหำคม ๒๕๖๐ 
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 ๓๔๑ 

(๒) เป็นรถเก๋งสองตอน รถเก๋งสองตอนแวน รถเก๋งสำมตอน รถเก๋งสำมตอนแวน 
รถยนต์นัง่สองตอน รถยนตน์ัง่สองตอนแวน รถยนต์นัง่สำมตอน รถยนตน์ัง่สำมตอนแวน 
หรอืรถยนตล์กัษณะอื่นตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

(๓) เป็นรถที่มีประตูไม่น้อยกว่ำสี่ประตู ซึ่งมีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำหนึ่งเมตร 
เจด็สบิห้ำเซนติเมตร แต่ไม่เกนิสองเมตรห้ำสบิเซนติเมตร มคีวำมยำวไม่น้อยกว่ำสีเ่มตร 
หำ้สบิเซนตเิมตร แต่ไม่เกนิหกเมตร และมคีวำมสงูไม่เกนิสองเมตร 

(๔) เป็นรถทีม่เีบำะนัง่ซึง่มรีะยะห่ำงจำกพืน้ถงึสว่นบนสุดของเบำะนัง่ไม่น้อยกว่ำ
ยี่สบิห้ำเซนติเมตร และมีระยะห่ำงจำกส่วนต ่ำสุดของเบำะนัง่ถึงเพดำนไม่น้อยกว่ำ 
แปดสบิหำ้เซนตเิมตร 

 

ขอ้ ๕  รถยนตร์บัจำ้งตอ้งมกี ำลงัของเครื่องยนตห์รอืมอเตอรไ์ฟฟ้ำ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีเป็นรถที่ใชเ้ครื่องยนต์ในกำรขบัเคลื่อน ต้องมกี ำลงัของเครื่องยนต์

ไม่น้อยกว่ำแปดสบิกโิลวตัต์ 
(๒) ในกรณีเป็นรถทีใ่ชท้ัง้เครื่องยนต์และมอเตอรไ์ฟฟ้ำในกำรขบัเคลื่อน ต้องมี

ก ำลงัรวมกนัไม่น้อยกว่ำแปดสบิกโิลวตัต ์

(๓) ในกรณีเป็นรถที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำในกำรขบัเคลื่อน ต้องมีก ำลงัพิกดัของ
มอเตอรไ์ฟฟ้ำไม่น้อยกว่ำสบิหำ้กโิลวตัต์ และสำมำรถขบัเคลื่อนรถใหม้คีวำมเรว็สงูสดุได้
ไม่น้อยกว่ำเกำ้สบิกโิลเมตรต่อชัว่โมง 

กำรวดัก ำลงัของเครื่องยนตห์รอืมอเตอรไ์ฟฟ้ำ และกำรวดัควำมสำมำรถในกำร
ขบัเคลื่อนรถตำมวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

 

ขอ้ ๖  รถยนต์รบัจ้ำงต้องไม่ติดตัง้ระบบป้องกนักำรเปิดประตูจำกภำยในรถ 
และกระจกกนัลมหน้ำและส่วนประกอบของตวัถงัทีเ่ป็นกระจกต้องเป็นกระจกที่โปร่งใส
สำมำรถมองเห็นสภำพภำยในรถและสภำพกำรจรำจรภำยนอกรถได้อย่ำงชัดเจน  
และห้ำมมใิห้น ำวสัดุอื่นใดมำติดหรอืบงัส่วนหนึ่งส่วนใดของกระจก เว้นแต่เป็นกำรติด
เครื่องหมำยหรือเอกสำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด หรือกำรติดวัส ดุส ำหรับบังหรือ 
กรองแสงแดดที่กระจกกนัลมหน้ำหรอืส่วนประกอบของตวัถงัที่เป็นกระจกตำมที่อธบิดี
ประกำศก ำหนด 
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 ๓๔๒ 

ขอ้ ๗  รถยนตร์บัจำ้งตอ้งมแีละใชเ้ครื่องอุปกรณ์ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) มำตรค่ำโดยสำรตำมแบบหรือชนิดที่อธิบดีให้ควำมเห็นชอบ ติดตัง้ไว้

ดำ้นซำ้ยของผู้ขบัรถ ณ ทีซ่ึ่งคนโดยสำรเห็นได้ชดัเจน โดยต้องแสดงจ ำนวนเงนิค่ำจำ้ง
บรรทุกคนโดยสำรตำมอตัรำระยะทำง และระยะเวลำทีก่ ำหนดในขอ้ ๑๒ 

(๒) เครื่องสื่อสำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวทิยุคมนำคมตำมแบบหรอืชนิดที่ได้รบั
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำต ิหรอืเครื่องสือ่สำรประเภทอื่นทีอ่ธบิดใีหค้วำมเหน็ชอบ 

(๓) เครื่องบันทึกข้อมูลกำรเดินทำงของรถที่มีผู้ให้บริกำรระบบติดตำมรถ 
ทีก่รมกำรขนสง่ทำงบกรบัรอง 

คุณลักษณะ ระบบกำรท ำงำน กำรติดตัง้ และกำรรับรองเครื่องบันทึกข้อมูล 
กำรเดนิทำงของรถ และกำรรบัรองผูใ้หบ้รกิำรระบบตดิตำมรถตำม (๓) ใหเ้ป็นไปตำมที่
อธบิดปีระกำศก ำหนด 

ในกรณีที่เครื่องบนัทึกข้อมูลกำรเดินทำงของรถตำม (๓) มีระบบกำรท ำงำน 
ทีท่ ำให้สำมำรถสื่อสำรระหว่ำงผู้ขบัรถกบัผูใ้หบ้รกิำรระบบตดิตำมรถได ้ใหถ้ือว่ำเครื่อง
บนัทกึขอ้มลูกำรเดนิทำงของรถนัน้เป็นเครื่องสือ่สำรตำม (๒) ดว้ย 

 

ขอ้ ๘  รถยนตร์บัจำ้งตอ้งแสดงเครื่องหมำย ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เครื่องหมำยหรอืสญัลกัษณ์ทีแ่สดงกำรเป็นรถยนตร์บัจำ้ง 

(๒) เครื่องหมำยแสดงกำรมเีครื่องสือ่สำร 

(๓) เครื่องหมำยแสดงสถำนะกำรใหบ้รกิำร เช่น ว่ำง - ไม่ว่ำง หรอืงดรบัจำ้ง 

(๔) เครื่องหมำยอื่นตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

ลักษณะ ขนำด กำรติดตัง้ และเงื่อนไขกำรใช้เครื่องหมำยตำมวรรคหนึ่ง  
ใหเ้ป็นไปตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงทะเบยีนประเภทรถยนต์รบัจำ้งเป็นรถยนต์ประเภทอื่น 
ใหเ้จำ้ของรถน ำเครื่องหมำยตำมวรรคหนึ่งออก 

 

ข้อ ๙  รถยนต์รบัจ้ำงอำจมีและใช้เครื่องอุปกรณ์ส ำหรบัรถเพื่อควำมปลอดภัย 
ในกำรรบัจำ้ง ดงัต่อไปนี้ 

(๑) อุปกรณ์กัน้ระหว่ำงทีน่ัง่ผูข้บัรถกบัคนโดยสำรภำยในหอ้งโดยสำร 

(๒) อุปกรณ์ทีใ่ชบ้นัทกึภำพภำยในหรอืภำยนอกรถ เช่น กลอ้งวดิโีอ กลอ้งถ่ำยรปู 

(๓) อุปกรณ์อื่นอนัจ ำเป็นเพื่อควำมปลอดภยัตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 
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 ๓๔๓ 

เพื่อประโยชน์ในกำรคุ้มครองควำมปลอดภยัในชวีติ ร่ำงกำย หรอืทรพัย์สนิของ 
ผูข้บัรถหรอืคนโดยสำร อธบิดอีำจประกำศก ำหนดให้รถยนต์รบัจำ้งตำมลกัษณะรถหรอื
ลกัษณะกำรใหบ้รกิำรตอ้งตดิตัง้เครื่องอุปกรณ์ ตำมวรรคหนึ่งกไ็ด้ 

คุณลักษณะ ระบบกำรท ำงำน และกำรติดตัง้เครื่ องอุปกรณ์ตำมวรรคหนึ่ง  
ใหเ้ป็นไปตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

 

ขอ้ ๑๐  รถยนตร์บัจำ้งใหใ้ชส้ขีองตวัถงัรถ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) รถยนตร์บัจำ้งทีจ่ดทะเบยีนในเขตกรุงเทพมหำนคร 

(ก) กรณีเป็นของบุคคลธรรมดำ ใหใ้ชส้เีขยีวและสเีหลอืงเป็นสขีองตวัถงัรถ 

๑) สเีขยีวใหเ้ริม่ตัง้แต่ดำ้นล่ำงสดุของตวัถงัรถจนถงึทีปิ่ดเปิดประตูเป็น
แนวขนำนกบัพืน้ตลอดรอบตวัรถ 

๒) สเีหลอืงใหเ้ริม่ถดัจำกสเีขยีวตำม ๑) จนถงึดำ้นบนของหลงัคำรถ 

(ข) กรณีเป็นของนิตบิุคคล ใหใ้ชส้ตีำมแบบทีน่ำยทะเบยีนใหค้วำมเหน็ชอบ 

(๒) รถยนตร์บัจำ้งทีจ่ดทะเบยีนในจงัหวดัอื่นนอกจำกกรุงเทพมหำนคร 

(ก) กรณีเป็นของบุคคลธรรมดำ ใหใ้ชส้แีดงและสเีหลอืงเป็นสขีองตวัถงัรถ 

๑) สแีดงใหเ้ริม่ตัง้แต่ดำ้นล่ำงสุดของตวัถงัรถจนถงึทีปิ่ดเปิดประตูเป็น
แนวขนำนกบัพืน้ตลอดรอบตวัรถ 

๒) สเีหลอืงใหเ้ริม่ถดัจำกสแีดงตำม ๑) จนถงึดำ้นบนของหลงัคำรถ 

(ข) กรณีเป็นของนิตบิุคคล ใหใ้ชส้นี ้ำเงนิและสเีหลอืงเป็นสขีองตวัถงัรถ 

๑) สนี ้ำเงนิให้เริม่ตัง้แต่ด้ำนล่ำงสุดของตวัถังรถจนถึงที่ปิดเปิดประตู
เป็นแนวขนำนกบัพืน้ตลอดรอบตวัรถ 

๒) สเีหลอืงใหเ้ริม่ถดัจำกสนี ้ำเงนิตำม ๑) จนถงึดำ้นบนของหลงัคำรถ 

ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงทะเบยีนประเภทรถยนต์รบัจำ้งเป็นรถยนต์ประเภทอื่น 
ใหเ้จำ้ของรถเปลีย่นสขีองตวัถงัรถใหม้ลีกัษณะแตกต่ำงจำกทีก่ ำหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง 

 

ขอ้ ๑๑  รถยนตร์บัจำ้งใหม้อีำยุกำรใชง้ำนไดไ้ม่เกนิเกำ้ปีนบัแต่วนัทีร่ถยนตน์ัน้
จดทะเบยีนครัง้แรก 

ในกรณีที่รถยนต์รบัจ้ำงครบอำยุกำรใช้งำนตำมวรรคหนึ่ง ให้เจ้ำของรถน ำ
เครื่องหมำยตำมข้อ ๘ ออก และส่งคืนแผ่นป้ำยทะเบียนรถต่อนำยทะเบียนพร้อมน ำ 
ใบคู่มอืจดทะเบยีนรถมำแสดงต่อนำยทะเบยีนเพื่อบนัทกึหลกัฐำนกำรระงบัทะเบยีนหรอื
เปลีย่นประเภทรถ  ทัง้นี้ ภำยในสำมสบิวนันบัแต่วนัทีค่รบอำยุกำรใชง้ำน 
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 ๓๔๔ 

ขอ้ ๑๒  ให้รฐัมนตรมีีอ ำนำจประกำศก ำหนดอตัรำค่ำจ้ำงบรรทุกคนโดยสำร
ส ำหรบัรถยนตร์บัจำ้งและค่ำบรกิำรอื่น ดงัต่อไปนี้ 

(๑) รถยนตร์บัจำ้งทีจ่ดทะเบยีนในเขตกรุงเทพมหำนคร 

(ก) ค่ ำจ้ำงบรรทุกคนโดยสำร ให้ก ำหนดโดยถือเกณฑ์ระยะทำง 
สองกโิลเมตรแรก ไม่เกนิหำ้สบิบำท และกโิลเมตรต่อ ๆ ไป กโิลเมตรละไม่เกนิสบิสองบำท 
ในกรณีที่ไม่สำมำรถเคลื่อนที่ หรอืเดินรถต่อไปได้ตำมปกติวสิยัในอตัรำนำทีละไม่เกิน
สำมบำท 

(ข) ค่ำบรกิำรอื่น ใหก้ ำหนดดงัต่อไปนี้ 
๑) กรณีกำรจ้ำงผ่ำนศูนย์บริกำรสื่อสำรหรือระบบสื่อสำรทำง

อเิลก็ทรอนิกสก์ ำหนดไดไ้ม่เกนิหำ้สบิบำท 

๒) กรณีกำรจ้ำงจำกท่ำอำกำศยำนหรือสถำนที่ที่ร ัฐมนตรีประกำศ
ก ำหนด โดยรถยนต์รบัจำ้งนัน้จอดรถรอคนโดยสำรอยู่ในสถำนทีด่งักล่ำว ณ จุดที่ได้จดัไว้
เป็นกำรเฉพำะก ำหนดไดไ้ม่เกนิหนึ่งรอ้ยบำท 

๓) กรณีกำรจ้ำงโดยมีบริกำรพิเศษตำมที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด 
ก ำหนดไดไ้ม่เกนิสองรอ้ยบำท 

(๒) รถยนตร์บัจำ้งทีจ่ดทะเบยีนในจงัหวดัอื่นนอกจำกกรุงเทพมหำนคร 

(ก) ค่ ำจ้ำงบรรทุกคนโดยสำร ให้ก ำหนดโดยถือเกณฑ์ระยะทำง 
สองกโิลเมตรแรก ไม่เกนิหนึ่งรอ้ยบำท และกโิลเมตรต่อ ๆ ไป กโิลเมตรละไม่เกนิยีส่บิบำท 
ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถเคลื่อนที ่หรอืเดนิรถต่อไปไดต้ำมปกตวิสิยัในอตัรำนำทลีะไม่เกนิหำ้บำท 

(ข) ค่ำบรกิำรอื่น ใหก้ ำหนดดงัต่อไปนี้ 
๑) กรณีกำรจำ้งผ่ำนศนูยบ์รกิำรสื่อสำรหรอืระบบสื่อสำรทำงอเิลก็ทรอนิกส์

ก ำหนดไดไ้ม่เกนิหำ้สบิบำท 

๒) กรณีกำรจ้ำงจำกท่ำอำกำศยำนหรือสถำนที่ที่รฐัมนตรีประกำศ
ก ำหนด โดยรถยนต์รบัจำ้งนัน้จอดรถรอคนโดยสำรอยู่ในสถำนทีด่งักล่ำว ณ จุดที่ได้จดัไว้
เป็นกำรเฉพำะก ำหนดไดไ้ม่เกนิหนึ่งรอ้ยหำ้สบิบำท 

๓) กรณีกำรจ้ำงในเวลำกลำงคืนตำมที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด 
ก ำหนดไดไ้ม่เกนิหนึ่งรอ้ยบำท 

๔) กรณีกำรจ้ำงโดยมีบริกำรพิเศษตำมที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด 
ก ำหนดไดไ้ม่เกนิสองรอ้ยบำท 
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 ๓๔๕ 

กำรก ำหนดอตัรำค่ำจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรและค่ำบริกำรอื่นตำมวรรคหนึ่ง  
อำจก ำหนดใหแ้ตกต่ำงกนัตำมเขตทอ้งทีท่ีร่ถนัน้จดทะเบยีน ทอ้งทีท่ีใ่หบ้รกิำร ช่วงเวลำ
ทีใ่หบ้รกิำร ลกัษณะรถ หรอืลกัษณะกำรใหบ้รกิำรกไ็ด้ 

 

ขอ้ ๑๓  กำรเรยีกเกบ็ค่ำจำ้งบรรทุกคนโดยสำรใหเ้รยีกเกบ็ตำมจ ำนวนเงนิรวม
ที่แสดงไว้ในมำตรค่ำโดยสำร ส่วนในกรณีที่มีกำรเรยีกเก็บค่ำบรกิำรอื่น ให้เรียกเก็บ
เพิม่ขึน้จำกค่ำจำ้งบรรทุกคนโดยสำรทีแ่สดงไวใ้นมำตรค่ำโดยสำร 

อธบิดอีำจประกำศก ำหนดทอ้งที่ทีใ่หบ้รกิำรหรอืช่วงเวลำที่ให้บรกิำรที่รถยนต์
รบัจำ้งสำมำรถใชว้ธิตีกลงรำคำหรอืวธิกีำรอื่นนอกจำกกำรใช้มำตรค่ำโดยสำรเรยีกเกบ็
ค่ำจำ้งบรรทุกคนโดยสำรกไ็ด ้

 

ขอ้ ๑๔  ใหเ้จำ้ของรถยนตร์บัจำ้งตดิอตัรำค่ำจำ้งบรรทุกคนโดยสำรและค่ำบรกิำรอื่น
ตำมที่ก ำหนดในข้อ ๑๒ ไว้ในรถ ณ ที่ซึ่งคนโดยสำรเห็นได้อย่ำงชัดเจน  ทัง้นี้  
ตำมลกัษณะ ขนำด และต ำแหน่งทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

 

ขอ้ ๑๕  รถยนต์รบัจ้ำงที่จดทะเบียนไว้ก่อนวนัที่ ๒๖ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๕๑  
ใหม้อีำยุกำรใชง้ำน ดงัต่อไปนี้ 

(๑) รถยนตร์บัจำ้งทีจ่ดทะเบยีนในเขตกรุงเทพมหำนคร 

(ก) รถยนต์รบัจำ้งทีจ่ดทะเบยีนก่อนวนัที ่๒๖ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้มี
อำยุกำรใชง้ำนสบิสองปีนบัแต่วนัทีร่ถยนตน์ัน้จดทะเบยีนครัง้แรก 

(ข) รถยนตร์บัจำ้งทีจ่ดทะเบยีนระหว่ำงวนัที ่๒๖ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ถงึวนัที ่
๒๕ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหม้อีำยุกำรใชง้ำนต่อไปไดจ้นถงึวนัที ่๒๕ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(๒) รถยนตร์บัจำ้งทีจ่ดทะเบยีนในจงัหวดัอื่นนอกจำกกรุงเทพมหำนคร 

(ก) รถยนต์รบัจำ้งทีจ่ดทะเบยีนก่อนวนัที ่๒๖ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้มี
อำยุกำรใชง้ำนสบิสองปีนบัแต่วนัทีร่ถยนตน์ัน้จดทะเบยีนครัง้แรก 

(ข) รถยนต์รบัจ้ำงที่จดทะเบียนระหว่ำงวนัที่ ๒๖ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๔๘  
ถงึวนัที ่๒๕ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ใหม้อีำยุกำรใชง้ำนต่อไปไดจ้นถงึวนัที ่๒๕ ธนัวำคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ข้อ ๑๖  รถยนต์รบัจ้ำงที่จดทะเบียนก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และ 
มีขนำดตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวงว่ำด้วยรถยนต์รบัจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรไม่เกิน 
เจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือกฎกระทรวงว่ำด้วย
รถยนต์รับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในจังหวัดอื่นนอกจำก
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 ๓๔๖ 

กรุงเทพมหำนคร พ .ศ . ๒๕๕๘ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตำมข้อ ๔  (๓ )  
แห่งกฎกระทรวงนี้ 

 

ขอ้ ๑๗  รถยนตร์บัจำ้งทีจ่ดทะเบยีนก่อนวนัทีก่ฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั ใหไ้ดร้บั
ยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติำมขอ้ ๗ (๓) แห่งกฎกระทรวงนี้ 

 

ขอ้ ๑๘  บรรดำประกำศ ระเบยีบ หรอืค ำสัง่ใดที่ออกตำมกฎกระทรวงว่ำด้วย
รถยนต์รบัจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหำนคร  
พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎกระทรวงว่ำด้วยรถยนต์รบัจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรไม่เกนิเจด็คนที่ 
จดทะเบยีนในจงัหวดัอื่นนอกจำกกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้คงใช้บงัคบัต่อไป
เพยีงเท่ำที่ไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎกระทรวงนี้จนกว่ำจะมปีระกำศ ระเบยีบ หรอืค ำสัง่ตำม
กฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒ สงิหำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พชิติ  อคัรำทติย ์

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏบิตัริำชกำรแทน 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 
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 ๓๔๗ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ เป็นกำรสมควร
ปรบัปรุงลกัษณะ ขนำด ก ำลงัของเครื่องยนต์ เครื่องอุปกรณ์ และเครื่องหมำยส ำหรบั
รถยนต์รบัจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรไม่เกินเจ็ดคน เพื่อยกระดับมำตรฐำนกำรให้บริกำร  
แก่ประชำชนและมำตรฐำนควำมปลอดภยัในกำรโดยสำรรถยนตส์ำธำรณะใหท้นัสมยัและ
สอดคล้องกบัสภำพสงัคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมกีำรน ำเทคโนโลยีสมยัใหม่มำใช้กบั
รถยนต์รับจ้ำงเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรให้บริกำร กำรควบคุมดูแลมำตรฐำน 
กำรใหบ้รกิำรและควำมปลอดภยัของคนโดยสำร นอกจำกน้ี เพื่อใหร้ถยนตร์บัจำ้งบรรทุก
คนโดยสำรไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหำนคร และในจังหวัดอื่ น 
มีมำตรฐำนเดียวกัน สมควรรวมกฎเกณฑ์ที่ ใช้กับรถยนต์รับจ้ำงดังกล่ำวไว้ใน
กฎกระทรวงฉบบัเดยีวกนั  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
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 ๓๔๘ 

กฎกระทรวง 

ก ำหนดสว่นควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถ 

ทีใ่ชก้๊ำซปิโตรเลยีมเหลวเป็นเชือ้เพลงิ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ (๑๘) แห่งพระรำชบญัญตัริถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ และมำตรำ ๗ (๑) 
แห่งพระรำชบญัญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ อนัเป็นกฎหมำยที่มีบทบญัญัติบำงประกำร
เกี่ยวกบักำรจ ำกดัสทิธแิละเสรภีำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกบัมำตรำ ๓๒ 
มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๓๔ มำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๓ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย 
บัญญัติให้กระท ำได้โดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย รฐัมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑๑๘๔  กฎกระทรวงนี้ใหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้ก ำหนดหกสบิวนันับแต่วนัประกำศ
ในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๒  ใหย้กเลกิ 

(๑) กฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิ
รถยนต ์พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๒) กฎกระทรวง ฉบบัที ่๒๑ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิ
รถยนต ์พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

ขอ้ ๓ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ก๊ำซปิโตรเลียมเหลว ” (Liquefied Petroleum Gas (LPG)) หมำยควำมว่ำ  

ก๊ำซไฮโดรคำรบ์อนเหลวซึง่ประกอบดว้ย โปรเปน โปรพนีหรอืโปรปิลนี นอรม์ลับวิเทน 
ไอโซบิวเทน ไอโซบิวทีลีน บิวทีน หรือบิวทิลีน หรืออีเทนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือ 
หลำยอย่ำงผสมกนั 

“ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์” หมำยควำมว่ำ ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้
ตดิตัง้ในรถทีใ่ชก้๊ำซปิโตรเลยีมเหลวเป็นเชือ้เพลงิ 

“ผูต้ดิตัง้” หมำยควำมว่ำ ผูต้ดิตัง้สว่นควบและเครื่องอุปกรณ์ 

“ผูต้รวจและทดสอบ” หมำยควำมว่ำ ผูต้รวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
และกำรตดิตัง้สว่นควบและเครื่องอุปกรณ์ 

                                                                                 
๑๘๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๕/ตอนที ่๙๕ ก/หน้ำ ๑๐/๒๒ สงิหำคม ๒๕๕๑ 
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 ๓๔๙ 

ขอ้ ๔  รถทีใ่ชก้๊ำซปิโตรเลยีมเหลวเป็นเชือ้เพลงิ ต้องมสี่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ถงัหรอืภำชนะบรรจุก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว (cylinder or container) 
(๒) ลิน้บรรจุ (filling valve) 
(๓) ลิน้ระบำยควำมดนั (pressure relief valve) 
(๔) ลิน้กนักลบั (check valve or non return valve) 
(๕) ลิน้เปิดปิด (shut-off valve) 
(๖) อุปกรณ์วดัระดบัก๊ำซเหลว (level indicator or fixed liquid level gauge) 
(๗) อุปกรณ์ป้องกนักำรบรรจุเกนิ (overfill protection device) 
(๘) อุปกรณ์ระบำยควำมดนั (pressure relief device) 
(๙) อุปกรณ์ควบคุมกำรเปิดปิดลิ้นระยะไกลพรอ้มดว้ยลิ้นป้องกนักำรไหลเกนิ 

(remotely controlled service valve with excess flow valve) 
(๑๐) อุปกรณ์ท ำไอก๊ำซและปรับควำมดันก๊ำซ  (vaporizer and pressure 

regulator) 
(๑๑) อุปกรณ์ฉีดก๊ำซ จ่ำยก๊ำซ หรือผสมก๊ำซ (injector or gas injection 

device or gas mixing piece) 
(๑๒) อุปกรณ์รบัเตมิก๊ำซ (filling unit or receptacle) 
(๑๓) ตวักรองก๊ำซ (filter) 
(๑๔) ท่อน ำก๊ำซ (fuel line) 
(๑๕) ขอ้ต่อ (fitting) 
(๑๖) เรือนกักก๊ำซ (gas tight housing) ส ำหรับกรณีที่มีกำรติดตัง้ถังหรือ

ภำชนะบรรจุก๊ำซในหอ้งผูโ้ดยสำร หอ้งผูข้บัรถ หรอืทีซ่ึง่อำกำศถ่ำยเทไม่สะดวก 

(๑๗) ท่อระบำยก๊ำซ (ventilation hose) ส ำหรบักรณีทีม่กีำรตดิตัง้เรอืนกกัก๊ำซ 
หรอืขอ้ต่อส ำหรบัท่อน ำก๊ำซในหอ้งผูโ้ดยสำร หอ้งผูข้บัรถ หรอืทีซ่ึง่อำกำศถ่ำยเทไม่สะดวก 

ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ตำมวรรคหนึ่งต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนที่อธบิดี
ประกำศก ำหนด 

 

ข้อ ๕  ในกรณีที่มีกำรติดตัง้ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ดังต่อไปนี้เพิ่มเติม 
นอกจำกทีก่ ำหนดตำมขอ้ ๔ ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์นัน้ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนที่
อธบิดปีระกำศก ำหนด 

(๑) อุปกรณ์ตรวจวดัควำมดนัหรอือุณหภูม ิ(pressure or temperature sensor/ 
indicator) 
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 ๓๕๐ 

(๒) อุปกรณ์ควบคุมอเิลก็ทรอนิกส ์(electronic control unit) 
(๓) อุปกรณ์ระบบกำรเลอืกเชือ้เพลงิ (fuel selection system) 
(๔) ปัม๊ก๊ำซ (fuel pump) 
(๕) ขอ้ต่อบรกิำร (service coupling) 
(๖) อุปกรณ์เกีย่วกบัระบบกำรท ำงำนและควำมปลอดภยัอื่น ๆ 

 

ขอ้ ๖  กำรติดตัง้ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ตำมขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ต้องเป็นไป
ตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรที่อธบิดีประกำศก ำหนด และต้องติดตัง้โดยผู้ติดตัง้ที่ได้รบั
ควำมเหน็ชอบจำกอธบิดตีำมขอ้ ๑๐ 

 

ขอ้ ๗  เมื่อผู้ติดตัง้ได้ติดตัง้ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ตำมข้อ ๔ หรอืข้อ ๕ 
ครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้ผู้ติดตัง้ออกหนังสอืรบัรองกำรติดตัง้ตำมแบบที่อธบิดปีระกำศ
ก ำหนดแก่รถทีผ่่ำนกำรตดิตัง้ 

 

ขอ้ ๘  กำรตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ตำมขอ้ ๔ และขอ้ ๕ 
รวมทัง้กำรตรวจและทดสอบกำรตดิตัง้ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ตำมขอ้ ๖ ต้องเป็นไป
ตำมหลกัเกณฑ์ วธิกีำร เงื่อนไข และระยะเวลำทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด และต้องกระท ำ
โดยผูต้รวจและทดสอบทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบจำกอธบิดตีำมขอ้ ๑๐ 

 

ขอ้ ๙  เมื่อผูต้รวจและทดสอบไดต้รวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ 
รวมทัง้กำรติดตัง้ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์แล้วเห็นว่ำ ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ 
รวมทัง้กำรติดตัง้ถูกต้องและเป็นไปตำมมำตรฐำน ให้ผู้ตรวจและทดสอบออกหนังสอื
รบัรองกำรตรวจและทดสอบตำมแบบทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนดแก่รถทีผ่่ำนกำรตรวจและ
ทดสอบ 

 

ขอ้ ๑๐  ผู้ติดตัง้และผู้ตรวจและทดสอบต้องได้รบัควำมเห็นชอบเป็นหนังสอื 
จำกอธบิด ี

หลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงื่อนไขในกำรให้ควำมเหน็ชอบและกำรยกเลกิกำรให้
ควำมเหน็ชอบกำรเป็นผูต้ดิตัง้หรอืผูต้รวจและทดสอบ ใหเ้ป็นไปตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

หนังสอืใหค้วำมเหน็ชอบกำรเป็นผูต้ดิตัง้หรอืผูต้รวจและทดสอบตำมวรรคหนึ่ง 
ใหม้อีำยุสำมปีนบัแต่วนัทีอ่อกหนงัสอื 
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 ๓๕๑ 

ขอ้ ๑๑  เจำ้ของรถหรอืผูค้รอบครองรถต้องตดิหรอืแสดงเครื่องหมำยแสดงกำรใช้
ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลวทีร่ถทีผ่่ำนกำรตรวจและทดสอบตำมขอ้ ๙ 

ลกัษณะของเครื่องหมำยแสดงกำรใช้ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลวและวธิกีำรติดหรอื
แสดงเครื่องหมำยแสดงกำรใชก้๊ำซปิโตรเลยีมเหลวตำมวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตำมทีอ่ธบิดี
ประกำศก ำหนด 

 

ขอ้ ๑๒  ภำยในระยะเวลำหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันบัแต่วนัทีก่ฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั 
ใหผู้ต้ดิตัง้ทีย่งัไม่ไดร้บัควำมเหน็ชอบตำมขอ้ ๑๐ ยงัคงตดิตัง้สว่นควบและเครื่องอุปกรณ์
ต่อไปไดเ้ท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบักฎกระทรวงนี้ และมใิหน้ ำควำมในขอ้ ๗ มำใชบ้งัคบั 

 

ข้อ ๑๓  ผู้ตรวจและทดสอบที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกอธิบดีก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่ำเป็นผู้ตรวจและทดสอบที่ได้รบัควำมเห็นชอบตำม
กฎกระทรวงนี้ต่อไปจนครบสำมปีนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบ 

 

ข้อ ๑๔  รถที่ ได้ติดตั ้งส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ตำมข้อก ำหนดใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติรถยนต ์ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนวนัที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคบั ให้ถือว่ำเป็นรถที่ติดตัง้ส่วนควบและ
เครื่องอุปกรณ์ถูกตอ้งตำมกฎกระทรวงนี้ และใหใ้ชร้ถนัน้ไดต่้อไป แต่ต้องน ำรถเขำ้ตรวจ
และทดสอบตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงื่อนไข และระยะเวลำทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

 

ขอ้ ๑๕  บรรดำประกำศหรอืระเบยีบทีก่ ำหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัสว่นควบและ
เครื่องอุปกรณ์ของรถทีใ่ชก้๊ำซปิโตรเลยีมเหลวเป็นเชือ้เพลงิใหค้งใชบ้งัคบัไดต่้อไปเพยีง
เท่ำทีไ่ม่ขดัหรอืแยง้กบักฎกระทรวงนี้ จนกว่ำจะมปีระกำศหรอืระเบยีบตำมกฎกระทรวงนี้
ใชบ้งัคบั 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๑ สงิหำคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ทรงศกัดิ ์ ทองศร ี

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏบิตัริำชกำรแทน 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 
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 ๓๕๒ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้  คือ เนื่องจำกกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒  
ที่ก ำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊ำซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง  
ไดใ้ชบ้งัคบัมำเป็นเวลำนำน ท ำใหบ้ทบญัญตัเิกีย่วกบัส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถ
ที่ใช้ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลวเป็นเชื้อเพลงิที่ก ำหนดในกฎกระทรวงดงักล่ำวยงัไม่เพยีงพอ
และไม่สอดคล้องกับส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ที่ได้รับกำรพัฒนำขึ้น สมควรปรับปรุง 
กำรก ำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์มำตรฐำนเกี่ยวกบัส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ 
และกำรติดตัง้และกำรตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ดงักล่ำวเสยีใหม่  
รวมทัง้ปรบัปรุงขอ้ก ำหนดใหผู้ต้ดิตัง้และผูต้รวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
ดังกล่ำวต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกกรมกำรขนส่งทำงบกทุกสำมปีเพื่อให้รถที่ใช้ 
ก๊ำซปิโตรเลยีมเหลวเป็นเชือ้เพลงิไดร้บักำรตดิตัง้และกำรตรวจและทดสอบทีม่มีำตรฐำน 
มำกยิง่ขึน้  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
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 ๓๕๓ 

กฎกระทรวง 

ก ำหนดสว่นควบและเครื่องอุปกรณ์ส ำหรบัรถ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ (๒) และ (๑๘) แห่งพระรำชบญัญตัริถยนต์ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติรถยนต์ (ฉบบัที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และมำตรำ ๗ (๑) แห่งพระรำชบัญญัติรถยนต์  พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นกฎหมำยที่มี
บทบญัญัติบำงประกำรเกี่ยวกับกำรจ ำกดัสทิธิและเสรภีำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ 
ประกอบกับมำตรำ ๓๒ มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๓๔ มำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๓ ของ
รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระท ำไดโ้ดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญตัิ
แห่งกฎหมำย รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑๑๘๕  กฎกระทรวงนี้ให้ใชบ้งัคบัเมื่อพน้ก ำหนดหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันับแต่
วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๒  ใหย้กเลกิ 

(๑) กฎกระทรวง ฉบบัที ่๒๒ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิ
รถยนต ์พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๒) กฎกระทรวง ฉบบัที ่๓๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิ
รถยนต ์พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๓) กฎกระทรวงก ำหนดให้กระจกกนัลมและส่วนประกอบของตวัถงัรถยนต์ที่
เป็นกระจกตอ้งเป็นกระจกนิรภยั พ.ศ. ๒๕๔๕ 

(๔) กฎกระทรวง ฉบบัที ่๔๑ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิ
รถยนต ์พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๕) กฎกระทรวง ฉบบัที ่๔๒ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิ
รถยนต ์พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๖) กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๔๕ (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิ
รถยนต ์พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

                                                                                 
๑๘๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๕/ตอนที ่๑๓๐ ก/หน้ำ ๔/๑๖ ธนัวำคม ๒๕๕๑ 
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 ๓๕๔ 

ขอ้ ๓  รถยนต์รบัจ้ำงระหว่ำงจงัหวดั รถยนต์รบัจ้ำง รถยนต์สี่ล้อเล็กรบัจ้ำง 
รถยนตบ์รกิำร และรถยนตส์ว่นบุคคล ต้องมแีละใชส้ว่นควบและเครื่องอุปกรณ์ส ำหรบัรถ
อย่ำงน้อย ดงัต่อไปนี้ 

(๑) โครงสรำ้งและตวัถงั ทีม่คีวำมมัน่คงแขง็แรง ปลอดภยั และสำมำรถรองรบั
กำรท ำงำนของรถขณะทีม่นี ้ำหนกัเตม็อตัรำบรรทุกไดใ้นทุกสภำพกำรใชง้ำน 

(๒) เครื่องก ำเนิดพลงังำน สำมำรถขบัเคลื่อนรถขณะที่มีน ้ ำหนักเต็มอัตรำ
บรรทุกดว้ยควำมเรว็ทีเ่หมำะสมในสภำพกำรใชง้ำนตำมปกต ิ

(๓) ระบบสง่ก ำลงั สำมำรถสง่ก ำลงัรถขณะทีม่นี ้ำหนักเตม็อตัรำบรรทุกไดอ้ย่ำง
เหมำะสมและปลอดภยั 

(๔) ระบบบงัคบัเลีย้ว สำมำรถบงัคบัรถไดอ้ย่ำงคล่องตวั สะดวก และปลอดภยั 

(๕) ระบบหำ้มลอ้ 

(ก) ระบบหำ้มลอ้หลกั สำมำรถลดควำมเรว็หรอืหยุดรถทีว่ิง่อยู่ใหห้ยุดนิ่งได้
อย่ำงปลอดภยั ตดิตัง้ในต ำแหน่งทีผู่ข้บัรถสำมำรถใชก้ำรไดส้ะดวก 

(ข) ระบบหำ้มลอ้ขณะจอด สำมำรถท ำใหร้ถหยุดนิ่งในขณะจอดได ้

(๖) คนัเร่ง สำมำรถเร่งเครื่องก ำเนิดพลังงำนได้อย่ำงสมบูรณ์และปลอดภัย  
และมกีลไกหรอืระบบควบคุมคนัเร่งทีส่ำมำรถควบคุมคนัเร่งใหก้ลบัคนืสูต่ ำแหน่งปกติ 

(๗) ระบบรองรบัน ้ำหนัก ที่สำมำรถลดแรงสัน่สะเทือน และรองรบัน ้ ำหนัก
ขณะทีม่นี ้ำหนกัเตม็อตัรำบรรทุกไดอ้ย่ำงเหมำะสมและปลอดภยั 

(๘) ระบบเชื้อเพลิงหรอืระบบพลงังำนอื่น สำมำรถเก็บและส่งเชื้อเพลิงหรือ
พลงังำนอื่นไปยงัเครื่องก ำเนิดพลงังำนใหส้ำมำรถขบัเคลื่อนรถไดอ้ย่ำงปลอดภยั 

(๙) ระบบไฟฟ้ำ สำมำรถส่งกระแสไฟฟ้ำไปยงัส่วนควบเครื่องอุปกรณ์ทีต่้องใช้
กระแสไฟฟ้ำไดอ้ย่ำงปลอดภยั 

(๑๐) ระบบไอเสยี ส ำหรบัรถทีป่ล่อยไอเสยี 

(๑๑) กนัชน ติดตัง้ที่ด้ำนหน้ำและด้ำนท้ำย ไม่มีส่วนแหลมคม และสำมำรถ 
ลดผลกระทบต่อรถเมื่อเกดิกำรชนดว้ยควำมเรว็ต ่ำ 

ในกรณีทีเ่ป็นรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลไม่เกนิเจด็คน ลกัษณะรถนัง่สองตอน 
ท้ำยบรรทุก รถยนต์นัง่ส่วนบุคคลเกนิเจด็คน ลกัษณะนัง่สองแถว หรอืรถยนต์บรรทุก
สว่นบุคคล อำจตดิตัง้กนัชนทีด่ำ้นหน้ำเพยีงอย่ำงเดยีวกไ็ด ้

(๑๒) ยำง สำมำรถรองรบัน ้ำหนกัเตม็อตัรำบรรทุกไดอ้ย่ำงเหมำะสมและปลอดภยั 

(๑๓) กงลอ้ ท ำดว้ยโลหะหรอืวสัดุอื่นทีม่คีวำมแขง็แรงทีส่ำมำรถรองรบัรถขณะทีม่ี
น ้ำหนกัเตม็อตัรำบรรทุกไดอ้ย่ำงเหมำะสมและปลอดภยั 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๕๕ 

(๑๔) บงัโคลนทีล่อ้ทุกลอ้มคีวำมกวำ้งไม่น้อยกว่ำขนำดของยำงรถ อำจใชส้่วน
ของตวัถงัเป็นบงัโคลนกไ็ด ้

ในกรณีทีบ่งัโคลนไม่เป็นไปตำมทีก่ ำหนดตอ้งตดิตัง้แผ่นบงัโคลน 

(๑๕) ประตู ทีม่คีวำมมัน่คงแขง็แรง ขณะปิดตอ้งป้องกนัผูข้บัรถและคนโดยสำร
ไม่ใหพ้ลดัตกจำกรถ มอีุปกรณ์ยดึและลอ็คประตูทีใ่ชก้ำรไดด้ ี

(๑๖) กระจกกันลมหน้ำและส่วนประกอบของตัวถังที่เป็นกระจกต้องเป็น 
กระจกนิรภยั 

(๑๗) อุปกรณ์ลำกจูง ตดิตัง้อยู่ด้ำนหน้ำของรถ เมื่อใช้งำนสำมำรถรองรบัแรงดงึ
หรอืแรงดนัไดอ้ย่ำงน้อยครึง่หนึ่งของน ้ำหนกัเตม็อตัรำบรรทุก 

ในกรณีรถทีใ่ชล้ำกจงูรถอื่น ตอ้งตดิตัง้อุปกรณ์ลำกจงูทีด่ำ้นทำ้ยของรถ 

(๑๘) อุปกรณ์ต่อพ่วง เฉพำะรถที่ใช้ลำกจูงรถพ่วง ต้องมีอุปกรณ์ต่อพ่วง 
ทีม่คีวำมมัน่คงแขง็แรง สำมำรถลำกจงูรถพ่วงขณะทีม่นี ้ำหนักเตม็อตัรำบรรทุกไดอ้ย่ำง
ปลอดภยั 

(๑๙) อุปกรณ์ปัดและฉีดท ำควำมสะอำดกระจกกนัลมหน้ำทีใ่ชก้ำรไดด้ ีสำมำรถ
ปัดและฉีดท ำควำมสะอำดพื้นที่กว้ำงพอที่ผู้ขบัรถสำมำรถมองเห็นสภำพกำรจรำจร
ดำ้นหน้ำรถไดอ้ย่ำงชดัเจน 

(๒๐) อุปกรณ์มองภำพ สำมำรถให้ผู้ขบัรถมองเห็นสภำพกำรจรำจรด้ำนหลงั
และดำ้นขำ้งไดอ้ย่ำงชดัเจน 

(๒๑) ทีบ่งัแดดส ำหรบัผูข้บัรถ ไม่มสี่วนแหลมคม และไม่เป็นเหตุทีก่่ออนัตรำย
เมื่อเกดิกำรชนขึน้ 

(๒๒) แตรสญัญำณชนิดเสยีงเดยีว ทีด่งัพอสมควร 

(๒๓) มำตรวดัควำมเรว็ ตดิตัง้ในต ำแหน่งทีผู่ข้บัรถสำมำรถอ่ำนค่ำควำมเรว็รถ
ไดอ้ย่ำงชดัเจนและถูกตอ้งในเวลำกลำงวนัและกลำงคนื 

(๒๔) เขม็ขดันิรภยัและจุดยดึเขม็ขดันิรภยั สำมำรถรัง้ผู้ขบัรถหรอืคนโดยสำร
ให้อยู่บนที่นัง่ เพื่อป้องกันกำรบำดเจ็บหรือลดอันตรำยแก่ร่ำงกำยของผู้ข ับรถหรือ 
คนโดยสำรกรณีทีเ่กดิกำรชน 

(๒๕) เครื่องหมำยหรอืสญัญำณแสดงกำรท ำงำนของส่วนควบ เครื่องอุปกรณ์ 
หรอืระบบกำรท ำงำนของรถ 

(๒๖) ทีน่ัง่ผูข้บัรถและคนโดยสำร ตดิตัง้อย่ำงมัน่คงแขง็แรง 

(๒๗) พนักพิงศีรษะ ที่สำมำรถจ ำกดักำรเคลื่อนที่ของศีรษะไปด้ำนหลงัเมื่อ 
เกดิกำรชน เพื่อป้องกนักำรบำดเจบ็หรอืลดอนัตรำยแก่ร่ำงกำย 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๕๖ 

(๒๘) อุปกรณ์สอ่งสว่ำงและอุปกรณ์แสงสญัญำณ ดงัต่อไปนี้ 
(ก) โคมไฟแสงพุ่งไกล แสงขำวหรอืเหลอืงอ่อน มีทิศทำงส่องสว่ำงไป

ดำ้นหน้ำ 

(ข) โคมไฟแสงพุ่งต ่ำ แสงขำวหรือเหลืองอ่อน มีทิศทำงส่องสว่ำงไป
ดำ้นหน้ำ 

(ค) โคมไฟเลีย้ว แสงสญัญำณกะพรบิสอี ำพนั 

(ง) โคมไฟขำ้งรถ ส ำหรบัรถทีม่คีวำมยำวเกนิกว่ำหกเมตร แสงสญัญำณ
สอี ำพนั มทีศิทำงสอ่งสว่ำงไปดำ้นขำ้ง 

โคมไฟขำ้งรถดวงทีอ่ยู่ทำ้ยสดุอำจเป็นแสงสญัญำณสอี ำพนัหรอืสแีดงกไ็ด ้
หำกกะพรบิตอ้งใหแ้สงสญัญำณสอี ำพนัเท่ำนัน้ 

(จ) แสงสญัญำณเตือนอนัตรำย มรีะบบควบคุมที่แยกจำกโคมไฟเลี้ยว 
และเมื่อใหส้ญัญำณเตอืนอนัตรำยโคมไฟเลีย้วทุกดวงตอ้งกะพรบิพรอ้มกนั 

(ฉ) โคมไฟแสดงต ำแหน่งด้ำนหน้ำ แสงขำวหรอืเหลอืง มทีศิทำงส่องสว่ำง
ไปดำ้นหน้ำ 

(ช) โคมไฟแสดงต ำแหน่งดำ้นทำ้ย แสงแดง มทีศิทำงสอ่งสว่ำงไปดำ้นหลงั 

(ซ) โคมไฟหยุด แสงแดง มทีศิทำงสอ่งสว่ำงไปดำ้นหลงั 

(ฌ) โคมไฟถอยหลงั แสงขำว มทีศิทำงสอ่งสว่ำงไปดำ้นหลงัหรอืดำ้นขำ้ง 

(ญ) โคมไฟสอ่งแผ่นป้ำยทะเบยีนดำ้นทำ้ย แสงขำว 

(ฎ) โคมไฟภำยในรถ แสงขำว ใหแ้สงสว่ำงพอสมควร 

(ฏ) โคมไฟแสดงควำมกวำ้งและควำมสงูของรถ ส ำหรบัรถทีม่คีวำมกวำ้ง
เกนิกว่ำสองรอ้ยสบิเซนตเิมตร แสงขำว 

(ฐ) อุปกรณ์สะท้อนแสง ที่สำมำรถสะท้อนแสงให้เหน็ได้อย่ำงชดัเจนใน
เวลำกลำงคนื 

 

ขอ้ ๔  รถยนต์รบัจำ้งสำมลอ้และรถยนต์สำมลอ้ส่วนบุคคล ต้องมแีละใชส้ว่นควบ
และเครื่องอุปกรณ์ส ำหรบัรถอย่ำงน้อย ดงัต่อไปนี้ 

(๑) สว่นควบและเครื่องอุปกรณ์ตำมขอ้ ๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) 
(๑๐) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๖) (๑๙) (๒๐) (๒๒) (๒๓) (๒๕) และ (๒๖) 

(๒) กนัชน ตดิตัง้ทีด่ำ้นทำ้ย ไม่มสีว่นแหลมคมและสำมำรถลดผลกระทบทีเ่กดิ
ขึน้กบัรถเมื่อเกดิกำรชนดว้ยควำมเรว็ต ่ำ อำจตดิตัง้กนัชนทีด่ำ้นหน้ำกไ็ด ้

(๓) อุปกรณ์สอ่งสว่ำงและอุปกรณ์แสงสญัญำณตำมขอ้ ๓ (๒๘) (ก) (ข) (ค) (จ) 
(ฉ) (ช) (ซ) (ฌ) (ญ) (ฎ) และ (ฐ) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๕๗ 

ขอ้ ๕  รถจกัรยำนยนต์ส่วนบุคคลและรถจกัรยำนยนต์สำธำรณะ ต้องมแีละใช้
สว่นควบและเครื่องอุปกรณ์ส ำหรบัรถอย่ำงน้อย ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ตำมขอ้ ๓ (๑) (๒) (๔) (๖) (๗) (๘) (๑๐) (๑๒) 
(๑๓) (๑๔) (๒๐) (๒๒) (๒๓) (๒๕) และ (๒๖) 

(๒) ระบบสง่ก ำลงั สำมำรถสง่ก ำลงัรถขณะทีม่นี ้ำหนกัเตม็อตัรำบรรทุกไดอ้ย่ำง
เหมำะสมและปลอดภยั และมอีุปกรณ์ป้องกนัผูข้บัรถและคนโดยสำรไม่ใหไ้ดร้บัอนัตรำย
จำกกำรท ำงำน เช่น ฝำครอบโซ่ หรอืบงัโซ่ เป็นตน้ 

(๓) ระบบห้ำมล้อ สำมำรถลดควำมเรว็หรอืหยุดรถที่วิง่อยู่ ให้หยุดนิ่งได้อย่ำง
ปลอดภยั ตดิตัง้ในต ำแหน่งทีผู่ข้บัรถสำมำรถใชก้ำรไดส้ะดวก 

(๔) อุปกรณ์จบัยดึส ำหรบัคนโดยสำร ตดิตัง้ในต ำแหน่งที่คนโดยสำรใชก้ำรได้
สะดวกและปลอดภยั 

(๕) ขำตัง้ สำมำรถรองรบัน ้ำหนกัของรถและท ำใหร้ถตัง้อยู่กบัพืน้รำบขณะจอด
ได้อย่ำงปลอดภยั สำมำรถพบัเกบ็ไปดำ้นหลงัของรถ โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรใช้งำน
ตำมปกต ิเวน้แต่รถจกัรยำนยนตท์ีม่พี่วงขำ้ง 

(๖) ที่พกัเท้ำ ติดตัง้อยู่ด้ำนซ้ำยและด้ำนขวำของรถ สำมำรถให้ผู้ขบัรถและ 
คนโดยสำรวำงเทำ้ไดอ้ย่ำงสะดวกและปลอดภยั 

(๗) อุปกรณ์ส่องสว่ำงและอุปกรณ์แสงสญัญำณตำมขอ้ ๓ (๒๘) (ก) (ข) (ค) (ช) 
(ซ) (ญ) และ (ฐ) 

 

ข้อ ๖  รถพ่วงของรถจกัรยำนยนต์ต้องมีและใช้ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
ส ำหรบัรถอย่ำงน้อย ดงัต่อไปนี้ 

(๑) จุดต่อพ่วง ที่มีควำมมัน่คงแขง็แรง สำมำรถยึดพ่วงข้ำงรถจกัรยำนยนต์
ขณะทีม่นี ้ำหนกัเตม็อตัรำบรรทุกไดอ้ย่ำงมัน่คงและปลอดภยั 

(๒) ระบบห้ำมล้อ สำมำรถลดควำมเรว็หรอืหยุดรถที่วิง่อยู่ให้หยุดนิ่งได้อย่ำง
ปลอดภยั 

กรณีที่ระบบห้ำมล้อของรถจักรยำนยนต์สำมำรถลดควำมเร็วหรือหยุด
รถจกัรยำนยนต์ที่มีรถพ่วงขำ้งให้หยุดนิ่งอย่ำงปลอดภัย รถพ่วงขำ้งอำจไม่ต้องติดตัง้
ระบบหำ้มลอ้กไ็ด ้

(๓) อุปกรณ์สอ่งสว่ำงและอุปกรณ์แสงสญัญำณตำมขอ้ ๓ (๒๘) (ฉ) และ (ฐ) 
 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๕๘ 

ข้อ ๗  รถพ่วงต้องมีและใช้ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ส ำหรบัรถอย่ำงน้อย 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) สว่นควบและเครื่องอุปกรณ์ตำมขอ้ ๓ (๑) (๗) (๙) (๑๒) (๑๓) และ (๑๔) 
(๒) อุปกรณ์ต่อพ่วง ที่มีควำมมัน่คงแขง็แรง สำมำรถลำกจูงรถพ่วงขณะที่มี

น ้ำหนกัเตม็อตัรำบรรทุกไดอ้ย่ำงปลอดภยั 

(๓) ระบบหำ้มลอ้ ส ำหรบัรถพ่วงทีม่นี ้ำหนกัเกนิกว่ำเจด็รอ้ยหำ้สบิกโิลกรมั 

(ก) ระบบหำ้มลอ้หลกั สำมำรถลดควำมเรว็หรอืหยุดรถทีว่ิง่อยู่ใหห้ยุดนิ่งได้
อย่ำงปลอดภยั ตดิตัง้ในต ำแหน่งทีผู่ข้บัรถสำมำรถใชก้ำรไดส้ะดวก 

(ข) ระบบหำ้มลอ้ขณะจอด สำมำรถท ำใหร้ถหยุดนิ่งในขณะจอดได ้

(ค) ระบบหำ้มลอ้ฉุกเฉิน สำมำรถลดควำมเรว็หรอืหยุดรถทีว่ิง่อยู่ใหห้ยุดนิ่ง
ไดอ้ย่ำงปลอดภยั เมื่อรถพ่วงหลุดจำกกำรต่อพ่วง 

(๔) กนัชน ตดิตัง้ทีด่ำ้นทำ้ย ไม่มสีว่นแหลมคมและไม่เป็นเหตุทีก่่ออนัตรำยเมื่อ
เกดิกำรชนขึน้ 

(๕) อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรำยต่อกำรชนด้ำนท้ำยและด้ำนขำ้ง ติดตัง้ให้สูงจำก
พื้นรำบไม่เกินห้ำสบิห้ำเซนติเมตร ในกรณีที่ขอบล่ำงสุดของรถสูงจำกพื้นรำบไม่เกิน
ห้ำสบิห้ำเซนติเมตร อำจไม่ต้องตดิตัง้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรำยต่อกำรชนด้ำนท้ำยและ
ดำ้นขำ้งกไ็ด ้

(๖) อุปกรณ์สอ่งสว่ำงและอุปกรณ์แสงสญัญำณ ดงัต่อไปนี้ 
(ก) อุปกรณ์ส่องสว่ำงและอุปกรณ์แสงสญัญำณตำมขอ้ ๓ (๒๘) (ค) (ง) (จ) 

(ฉ) (ช) (ซ) (ญ) และ (ฐ) 
(ข) โคมไฟถอยหลงั ส ำหรบัรถพ่วงทีม่นี ้ำหนกัเกนิกว่ำเจด็รอ้ยหำ้สบิกโิลกรมั 

 

ขอ้ ๘  รถบดถนนต้องมีและใช้ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ตำมควำมจ ำเป็น 
ในกำรใชง้ำนและควำมปลอดภยัตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

 

ขอ้ ๙  รถแทรกเตอรต์้องมแีละใชส้่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ตำมควำมจ ำเป็น
ในกำรใชง้ำนและควำมปลอดภยัตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

ส ำหรบัรถแทรกเตอรท์ี่เป็นรถยนต์ส ำหรบัลำกจูงซึ่งมไิด้ใช้ประกอบกำรขนส่ง
สว่นบุคคลตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรขนสง่ทำงบกตอ้งมแีละใชส้ว่นควบและเครื่องอุปกรณ์
ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ ๓ 

 

ขอ้ ๑๐  รถตำมขอ้ ๓ ขอ้ ๔ ขอ้ ๕ ขอ้ ๖ และขอ้ ๗ อำจมแีละใชส้่วนควบและ
เครื่องอุปกรณ์อื่นอนัจ ำเป็นส ำหรบัรถตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 
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 ๓๕๙ 

ข้อ ๑๑  กำรก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติ คุณลกัษณะ สมรรถนะ 
ระบบกำรท ำงำน ประสิทธิภำพกำรท ำงำน กำรติดตัง้ ประเภท ขนำด หรือจ ำนวน  
ของสว่นควบและเครื่องอุปกรณ์ส ำหรบัรถใหเ้ป็นไปตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

 

ขอ้ ๑๒  เพื่อใหส้่วนควบและเครื่องอุปกรณ์เกดิควำมปลอดภยัส ำหรบักำรใชง้ำน
และสอดคล้องกบัมำตรฐำนสำกล ให้อธบิดมีอี ำนำจออกประกำศให้ส่วนควบหรอืเครื่อง
อุปกรณ์ใด ๆ ต้องผ่ำนกำรรับรองหรือให้ควำมเห็นชอบตำมหลักเกณฑ์  วิธีกำร  
และเงื่อนไขทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนดได ้

 

ขอ้ ๑๓  ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ส ำหรบัรถ ต้องไม่ปล่อยมลพษิทำงอำกำศ 
มลพษิทำงเสยีงหรอืคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้ำเกนิหลกัเกณฑท์ีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

 

ขอ้ ๑๔  ส ำหรบัรถตำมขอ้ ๓ ขอ้ ๔ และขอ้ ๕ ทีม่สี่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
แตกต่ำงไปจำกที่ก ำหนดในกฎกระทรวงนี้  หำกเห็นว่ำรถมีควำมมัน่คงแข็งแรงและ 
มคีวำมปลอดภัยในกำรใช้งำน อธิบดีอำจให้ควำมเห็นชอบได้ตำมหลกัเกณฑ์ วธิีกำร  
และเงื่อนไขทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

 

ข้อ ๑๕  รถตำมข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ ที่น ำไปใช้
ส ำหรบักำรขนส่งระหว่ำงประเทศจะต้องมีสภำพ ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถ
ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวงนี้ เว้นแต่จะมอีนุสญัญำหรอืควำมตกลงระหว่ำงประเทศ 
ในสว่นทีเ่กีย่วกบักำรขนสง่ก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น  ทัง้นี้ ตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

 

ข้อ ๑๖  กฎกระทรวงนี้ มิให้ ใช้บังคับกับรถที่ จดทะเบียนไว้ก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั 

ค ำขอใดทีไ่ดย้ื่นไวก้่อนวนัทีก่ฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั และยงัอยู่ในระหว่ำงกำรพจิำรณำ 
ใหถ้อืว่ำค ำขอนัน้เป็นค ำขอตำมกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม 

รถทีจ่ดทะเบยีนไวก้่อนวนัทีก่ฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั หำกมกีำรเปลีย่นแปลงสว่นควบ
หรือเครื่องอุปกรณ์แตกต่ำงไปจำกที่จดทะเบียนไว้ ให้นำยทะเบียนตรวจสภำพรถ 
ตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง ฉบบัที ่๒๒ (พ.ศ. ๒๕๓๗) 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัริถยนต ์พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงก ำหนดใหก้ระจก
กนัลมและสว่นประกอบของตวัถงัรถยนตท์ีเ่ป็นกระจกตอ้งเป็นกระจกนิรภยั พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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 ๓๖๐ 

ข้อ ๑๗  บรรดำประกำศและระเบียบที่ออกตำมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๒  
(พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัริถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวง
ก ำหนดใหก้ระจกกนัลมและส่วนประกอบของตวัถงัรถยนต์ที่เป็นกระจกต้องเป็นกระจก
นิรภยั พ.ศ. ๒๕๔๕ ทีใ่ชอ้ยู่ในวนัที่กฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั ให้คงใชบ้งัคบัไดต่้อไปเท่ำที่
ไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎกระทรวงนี้ จนกว่ำจะมปีระกำศหรอืระเบยีบตำมกฎกระทรวงนี้ขึน้
ใชบ้งัคบั 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๕ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

โสภณ  ซำรมัย ์

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏบิตัริำชกำรแทน 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 
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 ๓๖๑ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คอื เนื่องจำกบทบญัญตัิเกี่ยวกบั
สว่นควบและเครื่องอุปกรณ์ส ำหรบัรถตำมกฎกระทรวง ฉบบัที ่๒๒ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตำม
ควำมในพระรำชบญัญตัิรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวงก ำหนดให้กระจกกนัลม
และสว่นประกอบของตวัถงัรถยนต์ทีเ่ป็นกระจกต้องเป็นกระจกนิรภยั พ.ศ. ๒๕๔๕ ใชบ้งัคบั
มำเป็นเวลำนำน รวมทัง้ไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกบัส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์
ส ำหรบัรถทีไ่ด้รบักำรพฒันำขึน้  ดงันัน้ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนสำกลและรองรบั
เทคโนโลยีด้ำนวศิวกรรมและกำรผลติยำนยนต์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเรว็ สมควร
ปรบัปรุงกำรก ำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ส ำหรบัรถประเภทต่ำง ๆ และก ำหนด
หลกัเกณฑ์เกี่ยวกบัคุณสมบตัิ ลกัษณะ สมรรถนะ และระบบกำรท ำงำนของส่วนควบ 
และเครื่องอุปกรณ์ใหม้มีำตรฐำนมำกยิง่ขึน้  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
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 ๓๖๒ 

กฎกระทรวง 

ก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรเพกิถอนทะเบยีนรถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ วรรคหนึ่ง (๑๘) แห่งพระรำชบญัญัติรถยนต์ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัิรถยนต์ (ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และมำตรำ ๒๓/๑ วรรคสี ่แห่งพระรำชบญัญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระรำชบญัญตัริถยนต ์(ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม
ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑๑๘๖  กฎกระทรวงนี้ใหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้ก ำหนดหกสบิวนันับแต่วนัประกำศ
ในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ข้อ ๒  ให้ยกเลิกกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์กำรเพิกถอนทะเบียน
รถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

ขอ้ ๓  ในกฎกระทรวงนี้ 
“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรประจ ำจงัหวดัหรอืคณะอนุกรรมกำร

ประจ ำทอ้งที ่
 

ขอ้ ๔  ในกรณีทีเ่จำ้ของหรอืผู้ครอบครองรถจกัรยำนยนต์สำธำรณะผูใ้ดกระท ำกำร
หรอืมเีหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดงัต่อไปนี้ ให้นำยทะเบยีนในเขตพื้นที่ควำมรบัผดิชอบที่มี
สถำนที่รอรบัคนโดยสำรของผู้นัน้ตัง้อยู่ มีอ ำนำจเพิกถอนทะเบียนรถจกัรยำนยนต์
สำธำรณะของผูน้ัน้ได ้

(๑) ถูกเพกิถอนใบอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะ 

(๒) เสยีชวีติ หรอืทุพพลภำพจนไม่สำมำรถขบัรถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะได ้

(๓) ใหห้รอืยนิยอมใหผู้อ้ื่นขบัรถจกัรยำนยนต์สำธำรณะของตนเพื่อกำรรบัจำ้ง
หรอืใชห้มำยเลขประจ ำตวัคนขบัของตน 

(๔) ใชห้มำยเลขประจ ำตวัคนขบัไม่ตรงตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำหนดให้ 
(๕) ไม่ขบัรถจกัรยำนยนต์สำธำรณะเพื่อกำรรบัจ้ำงเกนิหกเดอืนโดยไม่มเีหตุ 

อนัสมควร 

                                                                                 
๑๘๖ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔/ตอนที ่๒๒ ก/หน้ำ ๑/๒๑ กุมภำพนัธ ์๒๕๖๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๖๓ 

(๖) มพีฤตกิำรณ์ทีเ่ชื่อไดว้่ำกระท ำกำรอนัเป็นภยัต่อผูโ้ดยสำร หรอืขดัต่อควำม
สงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชำชน 

 

ขอ้ ๕  ในกรณีที่เจำ้ของหรอืผู้ครอบครองรถจกัรยำนยนต์สำธำรณะผูใ้ดกระท ำกำร
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดงัต่อไปนี้ ใหค้ณะกรรมกำรมหีนังสอืแจง้ต่อนำยทะเบยีนในเขตพืน้ที่
ควำมรับผิดชอบที่มีสถำนที่รอรับคนโดยสำรของผู้นัน้ตัง้อยู่ เพื่อพิจำรณำเพิกถอน
ทะเบยีนรถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะของผูน้ัน้ได ้

(๑) ใชห้นงัสอืรบัรองกำรใชร้ถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะปลอม หรอืออกโดยผูไ้ม่มี
อ ำนำจ เป็นหลกัฐำนประกอบกำรขอจดทะเบยีนหรอืเปลีย่นประเภทเป็นรถจกัรยำนยนต์
สำธำรณะ 

(๒) ฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมมตขิองคณะกรรมกำรในส่วนทีเ่กีย่วกบัสถำนที่ 
รอรบัคนโดยสำรเสน้ทำง หรอืทอ้งทีใ่นกำรรบัจำ้งบรรทุกคนโดยสำร หรอืค่ำจำ้งบรรทุก
คนโดยสำรหรอืค่ำบรกิำรอื่น 

 

ข้อ ๖  เพื่อประโยชน์ในกำรเพิกถอนทะเบียนรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ  
นำยทะเบยีนและคณะกรรมกำรจะเชญิบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งมำใหข้อ้เทจ็จรงิ หรอืสง่ขอ้มลูหรอื
เอกสำรเพื่อประกอบกำรพจิำรณำดว้ยกไ็ด ้

 

ข้อ ๗  กำรแจ้งเหตุกำรเพิกถอนตำมข้อ ๕ ให้ท ำเป็นหนังสอืและอย่ำงน้อย 
ตอ้งมรีำยละเอยีด ดงัต่อไปนี้ 

(๑) หมำยเลขทะเบยีนรถจกัรยำนยนต์สำธำรณะ พรอ้มทัง้หมำยเลขตวัรถคนัที่
คณะกรรมกำรมมีตใิหเ้พกิถอน 

(๒) ชื่อตวัและชื่อสกุลของเจำ้ของหรอืผูค้รอบครองรถจกัรยำนยนต์สำธำรณะ
คนัทีค่ณะกรรมกำรมมีตใิหเ้พกิถอน 

(๓) เหตุแห่งกำรเพกิถอนตำมขอ้ ๕ (๑) หรอื (๒) แลว้แต่กรณี และขอ้พจิำรณำ
และมติของคณะกรรมกำรที่ระบุให้นำยทะเบียนเพิกถอนทะเบียนรถจักรยำนยนต์
สำธำรณะตำมเหตุแห่งกำรเพกิถอนนัน้ 

(๔) ลำยมอืชื่อของประธำนกรรมกำร หรอืผูซ้ึง่ไดร้บัมอบหมำย 

(๕) พยำนหลกัฐำนอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

ขอ้ ๘  เมื่อนำยทะเบียนได้รบัหนังสอืแจ้งจำกคณะกรรมกำรตำมข้อ ๕ แล้ว  
ใหด้ ำเนินกำรตรวจสอบรำยละเอยีดในหนังสอืแจ้งกบัขอ้มูลทะเบยีนรถจกัรยำนยนต์
สำธำรณะของนำยทะเบียน ถ้ำขอ้มูลไม่ถูกต้องตรงกนัหรอืมพียำนหลกัฐำนไม่เพียงพอ 
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แก่กำรพจิำรณำ ใหน้ำยทะเบยีนมหีนังสอืแจง้ไปยงัคณะกรรมกำรเพื่อตรวจสอบขอ้มูลหรอื
ส่งเอกสำรหลกัฐำนเพิม่เตมิให้แก่นำยทะเบยีนภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้จำก
นำยทะเบยีน  ทัง้นี้ หำกพน้ก ำหนดระยะเวลำดงักล่ำวใหถ้อืว่ำคณะกรรมกำรไม่ประสงค์
จะเสนอใหม้กีำรเพกิถอนทะเบยีนรถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะนัน้ 

 

ข้อ ๙  กำรพจิำรณำเพกิถอนทะเบยีนรถจกัรยำนยนต์สำธำรณะ ให้นำย
ทะเบยีนมหีนังสอืแจง้ใหเ้จำ้ของหรอืผูค้รอบครองรถจกัรยำนยนต์สำธำรณะมำรบัทรำบ
ขอ้กล่ำวหำภำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัที่ได้รบัหนังสอืแจ้งจำกนำยทะเบียน  ในกำรนี้ 
เจ้ำของหรือผู้ครอบครองรถจกัรยำนยนต์สำธำรณะมีสิทธิชี้แจงหรือมีหนังสือชี้แจง
ข้อเท็จจริงแก้ข้อกล่ำวหำต่อนำยทะเบียนได้ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ร ับทรำบ 
ขอ้กล่ำวหำ 

กำรแจ้งขอ้กล่ำวหำตำมวรรคหนึ่ง ให้นำยทะเบยีนแจ้งมติของคณะกรรมกำร
และพยำนหลกัฐำนที่เกี่ยวข้องให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองรถจกัรยำนยนต์สำธำรณะ
ทรำบดว้ย 

ในกรณีที่เจ้ำของหรือผู้ครอบครองรถจักรยำนยนต์สำธำรณะไม่มำรับทรำบ 
ข้อกล่ำวหำหรือมำรับทรำบข้อกล่ำวหำแล้วแต่ไม่มำชี้แจง หรือไม่มีหนังสือชี้ แจง
ข้อเท็จจริงแก้ข้อกล่ำวหำภำยในก ำหนดเวลำตำมวรรคหนึ่งโดยไม่มีเหตุอันสมควร  
ใหถ้อืว่ำเจำ้ของหรอืผูค้รอบครองรถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะนัน้สละสทิธแิกข้อ้กล่ำวหำ 

 

ข้อ ๑๐  ในกรณีที่นำยทะเบียนพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ มีเหตุอันควรเพิกถอน 
ตำมข้อ ๔ หรอืขอ้  ๕ แลว้แต ่กรณ ี ให น้ ำยทะเบยีนมคี ำสัง่ เพ กิถอนทะเบยีน
รถจกัรยำนยนต์สำธำรณะนัน้ แต่หำกเหน็ว่ำไม่มเีหตุอนัควรเพกิถอน ให้นำยทะเบยีน 
มคี ำสัง่ไม่เพกิถอนทะเบยีนรถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะนัน้ 

ในกรณีทีน่ำยทะเบยีนมคี ำสัง่ไม่เพกิถอนทะเบยีนรถจกัรยำนยนต์สำธำรณะ 
ให้นำยทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมกำร และเจ้ำของหรือผู้ครอบครอง
รถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะทรำบ 

 

ข้อ ๑๑  ในกรณีที่นำยทะเบียนมีค ำสัง่เพิกถอนทะเบียนรถจักรยำนยนต์
สำธำรณะใหน้ำยทะเบยีนด ำเนินกำร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือแจ้งค ำสัง่เพิกถอนทะเบียนรถจักรยำนยนต์สำธำรณะให้
คณะกรรมกำรทรำบ 
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(๒) มหีนังสอืแจง้ค ำสัง่เพกิถอนทะเบยีนรถจกัรยำนยนต์สำธำรณะให้เจ้ำของ
หรอืผู ้ครอบครองรถจกัรยำนยนต์สำธำรณะทรำบ พร้อมทัง้แจ้งสทิธิในกำรอุทธรณ์  
กำรยื่นอุทธรณ์ และระยะเวลำในกำรอุทธรณ์ 

เจ้ำของหรอืผู้ครอบครองรถจกัรยำนยนต์สำธำรณะมีสทิธิอุทธรณ์ค ำสัง่ของ 
นำยทะเบยีน โดยท ำเป็นหนังสอืยื่นต่ออธบิดภีำยในสบิหำ้วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ค ำสัง่
ของนำยทะเบียนในหนังสอือุทธรณ์ให้ระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริง หรอืข้อกฎหมำย  
ที่อ้ำงอิงประกอบด้วย และให้น ำหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรอุทธรณ์ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยวธิปีฏบิตัิรำชกำรทำงปกครองมำใช้บงัคบั  ทัง้นี้ กำรอุทธรณ์ดงักล่ำว 
ไม่ถอืว่ำเป็นกำรทุเลำกำรบงัคบั 

ค ำสัง่เพกิถอนทะเบยีนรถจกัรยำนยนต์สำธำรณะมผีลให้ภำษีประจ ำปีส ำหรบั
รถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะเป็นอนัระงบัไป ในกรณีทีย่งัมภีำษปีระจ ำปีคำ้งช ำระใหเ้จำ้ของ
หรือผู้ครอบครองรถจักรยำนยนต์สำธำรณะเป็นผู้มีหน้ำที่ต้องเสียภำษีที่ค้ำงช ำระ 
ใหค้รบถว้น 

 

ขอ้ ๑๒  เมื่อไดร้บัหนังสอืแจง้ค ำสัง่เพกิถอนทะเบยีนรถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะ
ตำมขอ้ ๑๑ (๒) ใหเ้จำ้ของหรอืผูค้รอบครองรถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะมหีน้ำที ่ดงัต่อไปนี้ 

(๑) สง่คนืแผ่นป้ำยทะเบยีนรถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะต่อนำยทะเบยีน 

(๒ ) น ำใบคู่มือจดทะเบียนรถจักรยำนยนต์สำธำรณะมำแสดงเพื่ อให้ 
นำยทะเบยีนบนัทกึหลกัฐำนกำรระงบัทะเบยีนรถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะ 

(๓) เสียภำษีประจ ำปีส ำหรบัรถจกัรยำนยนต์สำธำรณะที่ค้ำงช ำระพร้อมทัง้  
เงนิเพิม่ใหค้รบถว้น 

ใหเ้จำ้ของหรอืผูค้รอบครองรถจกัรยำนยนต์สำธำรณะด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง 
(๑) (๒) และ (๓) ภำยในหกสบิวนันับแต่วนัที่ได้รบัหนังสอืแจ้งค ำสัง่เพกิถอนทะเบยีน
รถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๐ กมุภำพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พชิติ  อคัรำทติย ์

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏบิตัริำชกำรแทน 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยทีก่ฎกระทรวงก ำหนด
หลกัเกณฑ์กำรเพิกถอนทะเบียนรถจกัรยำนยนต์สำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๕๓ ก ำหนดให ้
นำยทะเบียนเพิกถอนทะเบียนรถจักรยำนยนต์สำธำรณะได้ต่อเมื่อได้รับแจ้งจำก
คณะกรรมกำรประจ ำจงัหวดัหรอืคณะอนุกรรมกำรประจ ำทอ้งทีเ่ท่ำนัน้ อนัเป็นเหตุท ำให้
กำรควบคุมรถจกัรยำนยนต์สำธำรณะในกำรให้บรกิำรแก่ผู้โดยสำรไม่อำจด ำเนินกำรได้
อย่ำงมปีระสทิธภิำพ สมควรปรบัปรุงหลกัเกณฑ์กำรเพิกถอนทะเบียนรถจกัรยำนยนต์
สำธำรณะเสียใหม่ โดยให้นำยทะเบียนมีอ ำนำจเพิกถอนทะเบียนรถจักรยำนยนต์
สำธำรณะได ้ จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
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กฎกระทรวง 

ก ำหนดขนำด ลกัษณะ และสขีองแผ่นป้ำยทะเบยีนรถ 

และกำรแสดงแผ่นป้ำยทะเบยีนรถและเครื่องหมำยแสดงกำรเสยีภำษปีระจ ำปี 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ (๔) แห่งพระรำชบญัญตัิรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ และมำตรำ ๑๑ 
แห่งพระรำชบญัญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ อนัเป็นกฎหมำยที่มีบทบญัญัติบำงประกำร
เกี่ยวกบักำรจ ำกดัสทิธแิละเสรภีำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกบัมำตรำ ๓๒ 
มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๓๔ มำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๓ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย 
บัญญัติให้กระท ำได้โดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย รฐัมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑๑๘๗  กฎกระทรวงนี้ใหใ้ช้บงัคบัเมื่อพน้ก ำหนดหนึ่งรอ้ยแปดสบิวนันับแต่
วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๒  ใหย้กเลกิ 

(๑) กฎกระทรวงก ำหนดลกัษณะ ขนำด และสขีองแผ่นป้ำยทะเบยีนรถ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

(๒) กฎกระทรวงก ำหนดลกัษณะ ขนำด และสขีองแผ่นป้ำยทะเบยีนรถ (ฉบบัที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

ขอ้ ๓  แผ่นป้ำยทะเบยีนรถทีน่ำยทะเบยีนออกใหซ้ึง่มหีมำยเลขตรงกบัใบคู่มอื
จดทะเบยีนรถใหเ้ป็นรปูสีเ่หลีย่มโดยมขีนำด ลกัษณะ และส ีดงัต่อไปนี้ 

(๑) ขนำดและลกัษณะ 

(ก) แผ่นป้ำยทะเบยีนรถส ำหรบัรถยนต์รบัจำ้งระหว่ำงจงัหวดั รถยนต์รบัจำ้ง
บรรทุกคนโดยสำรไม่เกินเจ็ดคน รถยนต์รับจ้ำงสำมล้อ รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้ำง  
รถยนต์บรกิำรธุรกจิ รถยนต์บรกิำรทศันำจร รถยนต์บรกิำรใหเ้ช่ำ รถยนตน์ัง่ส่วนบุคคล
ไม่เกนิเจด็คน รถยนต์นัง่สว่นบุคคลเกนิเจด็คน รถยนตบ์รรทุกสว่นบุคคล รถยนต์สำมลอ้ 
สว่นบุคคล รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร ์และรถใชง้ำนเกษตรกรรม 

๑) ใหม้ขีนำดกวำ้ง ๑๕ เซนตเิมตร ยำว ๓๔ เซนตเิมตร ขอบแผ่นป้ำย
อดัเป็นรอยดุน ในแผ่นป้ำยมเีครื่องหมำยเป็นตวัอกัษร ขส อยู่ภำยในวงกลมอดัเป็นรอยดุน
                                                                                 

๑๘๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๘/ตอนที ่๔๕ ก/หน้ำ ๖/๘ มถุินำยน ๒๕๕๔ 
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ที่มุมล่ำงด้ำนขวำของแผ่นป้ำยที่สำมำรถมองเห็นได้ชดัเจนด้วยตำเปล่ำตำมขนำดที่
อธบิดกี ำหนด 

๒) แผ่นป้ำยแบ่งออกเป็นสองบรรทัด บรรทัดที่หนึ่งประกอบด้วย
ตวัอกัษรประจ ำหมวดตวัที่หนึ่ง ตวัอกัษรประจ ำหมวดตวัที่สอง และหมำยเลขทะเบยีน 
ไม่เกนิสีห่ลกั บรรทดัทีส่องเป็นตวัอกัษรแสดงชื่อกรุงเทพมหำนครหรอืจงัหวดัที่จดทะเบยีน 
เวน้แต่กรณีจดทะเบยีนทีอ่ ำเภอเบตง จงัหวดัยะลำ ใหใ้ชค้ ำว่ำ เบตง  ทัง้นี้ ตวัอกัษรใหใ้ช้
ตวัอกัษรไทย และหมำยเลขทะเบยีนใหใ้ชต้วัเลขอำรบคิ และทัง้ตวัเลขและตวัอกัษรใหอ้ดั
เป็นรอยดุน 

๓) ในกรณีที่ใช้ตัวอกัษรประจ ำหมวดตัวที่หนึ่งและตัวที่สองจนครบ 
ทุกตวัอกัษรแลว้ในบรรทดัทีห่นึ่ง ใหเ้พิม่ตวัเลขอำรบคิตัง้แต่ ๑ ถงึ ๙ ตำมล ำดบั ไวด้ำ้นหน้ำ
ของตวัอกัษรประจ ำหมวดตวัทีห่นึ่ง 

๔) ตวัเลขและตวัอกัษร ให้อดัเป็นรอยดุน ในกำรนี้ตัวเลขในบรรทดัที่
หนึ่งใหสู้งไม่น้อยกว่ำ ๕.๘ เซนตเิมตร และกวำ้งไม่น้อยกว่ำ ๓.๑ เซนติเมตร ตวัอกัษร
ประจ ำหมวดในบรรทดัที่หนึ่ง ให้สูงไม่น้อยกว่ำ ๕.๘ เซนติเมตร และกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 
๓.๘ เซนตเิมตร ตวัอกัษรในบรรทดัทีส่อง ให้สงูไม่น้อยกว่ำ ๒.๑ เซนตเิมตร และกวำ้ง 
ไม่น้อยกว่ำ ๑.๘ เซนตเิมตร  ทัง้นี้ เวน้แต่กรณีตวัอกัษร ข ง ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฒ ณ ป ฝ 
ฟ ศ ษ ส ฬ ฮ สระ วรรณยุกต ์และหมำยเลข ๑ ใหอ้ธบิดกี ำหนดควำมสงูและควำมกวำ้ง
ของตวัอกัษรหรอืตวัเลขดงักล่ำว 

๕) กำรใช้ตัวเลขน ำหน้ำตวัอกัษรประจ ำหมวด ตวัอกัษรประจ ำหมวด
และหมำยเลขทะเบยีน ใหเ้ป็นไปตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

(ข ) แผ่น ป้ ำยทะเบียนรถส ำห รับรถจักรยำนยนต์ส่วนบุ คคลและ
รถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะ 

๑) ใหม้ขีนำดกวำ้ง ๑๗.๒๐ เซนตเิมตร ยำว ๒๒ เซนตเิมตร ขอบแผ่นป้ำย
อดัเป็นรอยดุน ในแผ่นป้ำยมีเครื่องหมำยเป็นตัวอักษร ขส อยู่ภำยในวงกลมอัดเป็น 
รอยดุนทีมุ่มบนดำ้นขวำของแผ่นป้ำยทีส่ำมำรถมองเหน็ไดช้ดัเจนดว้ยตำเปล่ำตำมขนำด
ทีอ่ธบิดกี ำหนด 

๒) แผ่นป้ำยแบ่งออกเป็นสำมบรรทัด บรรทัดที่หนึ่งประกอบด้วย
ตวัเลขอำรบคิตัง้แต่ ๑ ถงึ ๙ ตำมล ำดบั ไวด้ำ้นหน้ำของตวัอกัษรประจ ำหมวดตวัทีห่นึ่ง
และตวัอกัษรประจ ำหมวดตวัทีส่อง บรรทดัทีส่องเป็นตวัอกัษรแสดงชื่อกรุงเทพมหำนคร
หรอืจงัหวดัทีจ่ดทะเบยีน เวน้แต่กรณีจดทะเบยีนทีอ่ ำเภอเบตง จงัหวดัยะลำ ใหใ้ชค้ ำว่ำ 
เบตง บรรทัดที่สำมเป็นหมำยเลขทะเบียนไม่เกินสี่หลัก   ทัง้นี้  ตัวอักษรให้ใช้ตัว
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 ๓๖๙ 

อกัษรไทย และตัวเลขและหมำยเลขทะเบียนให้ใช้ตัวเลขอำรบิค  และทัง้ตัวเลขและ
ตวัอกัษรใหอ้ดัเป็นรอยดุน 

๓) ตัวเลขและตัวอักษร ในบรรทัดที่หนึ่งและบรรทัดที่สำม ให้สูง 
ไม่น้อยกว่ำ ๔ เซนตเิมตร และกวำ้งไม่น้อยกว่ำ ๓ เซนตเิมตร ตวัอกัษรในบรรทดัทีส่อง 
ใหส้งูไม่น้อยกว่ำ ๒ เซนตเิมตร และกวำ้งไม่น้อยกว่ำ ๑.๓ เซนตเิมตร  ทัง้นี้ เวน้แต่กรณี
ตวัอกัษร ข ง ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฒ ณ ป ฝ ฟ ศ ษ ส ฬ ฮ สระ วรรณยุกต์ และหมำยเลข ๑ 
ใหอ้ธบิดกี ำหนดควำมสงูและควำมกวำ้งของตวัอกัษรหรอืตวัเลขดงักล่ำว 

๔) กำรใช้ตวัเลขน ำหน้ำตวัอกัษรประจ ำหมวด ตวัอกัษรประจ ำหมวด
และหมำยเลขทะเบยีน ใหเ้ป็นไปตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

(ค) แผ่นป้ำยทะเบยีนรถส ำหรบัรถยนตข์องบุคคลในคณะผูแ้ทนทำงกำรทูต 
รถยนต์ของบุคคลในหน่วยงำนพเิศษของสถำนทูต รถยนต์ของบุคคลในคณะผูแ้ทนทำงกงสุล 
และรถยนต์ของบุคคลในองค์กำรระหว่ำงประเทศหรือทบวงกำรช ำนัญพิเศษแห่ง
สหประชำชำตซิึง่ประจ ำอยู่ในประเทศไทย 

๑) ใหม้ขีนำดกวำ้ง ๑๑ เซนตเิมตร และยำว ๓๘.๗ เซนตเิมตร 

๒) แผ่นป้ำยแบ่งออกเป็นสำมตอน ตอนซ้ำยแบ่งออกเป็นสองบรรทดั 
บรรทดัที่หนึ่งเป็นตวัอกัษร สูง ๔ เซนตเิมตร บรรทดัที่สองเป็นตวัเลขอำรบคิ เป็นรหสั
แทนชื่อประเทศหรอืองคก์ำรระหว่ำงประเทศหรอืทบวงกำรช ำนัญพเิศษแห่งสหประชำชำติ
ซึ่งประจ ำอยู่ในประเทศไทยสูง ๔ เซนติเมตร ตอนกลำงเป็นขีดตำมทำงยำว กว้ำง  
๑.๑ เซนตเิมตร และยำว ๔ เซนตเิมตร เหนือขดีมเีครื่องหมำยเป็นตวัอกัษร ขส อยู่ภำยใน
วงกลมอดัเป็นรอยดุนทีส่ำมำรถมองเหน็ไดช้ดัเจนดว้ยตำเปล่ำตำมขนำดทีอ่ธบิดกี ำหนด 
ตอนขวำหลงัขดีเป็นหมำยเลขทะเบยีนเป็นตวัเลขอำรบคิ สงู ๗.๒ เซนตเิมตร หมำยเลข
ทะเบยีนใหเ้ริม่ตัง้แต่ ๑ ถงึ ๙๙๙๙ และทัง้ตวัเลข ตวัอกัษร และขดีตำมทำงยำวใหอ้ดัเป็น
รอยดนุ 

๓) กำรใช้ตัวอกัษรในบรรทดัที่หนึ่งของตอนซ้ำยของแผ่นป้ำยให้เป็น 
ดงัต่อไปนี้ 

ก) รถยนตข์องบุคคลในคณะผูแ้ทนทำงกำรทตู ใหใ้ชอ้กัษร ท 

ข) รถยนตข์องบุคคลในหน่วยงำนพเิศษของสถำนทตู ใหใ้ชอ้กัษร พ 

ค) รถยนตข์องบุคคลในคณะผูแ้ทนทำงกงสลุ ใหใ้ชอ้กัษร ก 

ง) รถยนตข์องบุคคลในองคก์ำรระหว่ำงประเทศหรอืทบวงกำรช ำนญั
พเิศษแห่งสหประชำชำตซิึง่ประจ ำอยู่ในประเทศไทย ใหใ้ชอ้กัษร อ 
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 ๓๗๐ 

(ง) แผ่นป้ำยทะเบียนรถส ำหรับรถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคลของบุคคล 
ในคณะผู้แทนทำงกำรทูต บุคคลในหน่วยงำนพเิศษของสถำนทูต บุคคลในคณะผู้แทน
ทำงกงสุล และบุคคลในองคก์ำรระหว่ำงประเทศหรอืทบวงกำรช ำนัญพเิศษแห่งสหประชำชำติ
ซึง่ประจ ำอยู่ในประเทศไทย ใหม้ลีกัษณะเช่นเดยีวกบัแผ่นป้ำยทะเบยีนรถตำม (ค) เวน้แต่ 

๑) ใหม้ขีนำดกวำ้ง ๙ เซนตเิมตร และยำว ๒๗ เซนตเิมตร 

๒) ตวัอกัษรและตวัเลขในตอนซำ้ยของแผ่นป้ำย ใหส้งู ๓.๕ เซนตเิมตร 
และกว้ำง ๐.๕ เซนติเมตร หมำยเลขทะเบียนในตอนขวำของแผ่นป้ำย ให้สูง ๕ เซนติเมตร 
และกวำ้ง ๐.๕ เซนตเิมตร 

(๒) ส ี

(ก) แผ่นป้ำยทะเบยีนรถส ำหรบัรถยนต์รบัจำ้งระหว่ำงจงัหวดั รถยนต์รบัจำ้ง
บรรทุกคนโดยสำรไม่เกินเจ็ดคน รถยนต์รบัจ้ำงสำมล้อ และรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้ำง  
ให้พื้นแผ่นป้ำยใช้สีเหลืองสะท้อนแสง โดยให้ตัวเลขน ำหน้ำตัวอักษรประจ ำหมวด 
ตวัอกัษรประจ ำหมวด หมำยเลขทะเบยีนตวัอกัษรแสดงชื่อกรุงเทพมหำนครหรอืจงัหวดั
ทีจ่ดทะเบยีน และขอบแผ่นป้ำยใชส้ ีดงัต่อไปนี้ 

๑) รถยนตร์บัจำ้งระหว่ำงจงัหวดัใชส้แีดง 

๒) รถยนตร์บัจำ้งบรรทุกคนโดยสำรไม่เกนิเจด็คนใชส้ดี ำ 

๓) รถยนตร์บัจำ้งสำมลอ้ใชส้เีขยีว 

๔) รถยนตส์ีล่อ้เลก็รบัจำ้งใชส้นี ้ำเงนิ 

(ข) แผ่นป้ำยทะเบียนรถส ำหรับรถยนต์บริกำรธุรกิจ  รถยนต์บริกำร
ทศันำจร และรถยนต์บรกิำรให้เช่ำ ให้พื้นแผ่นป้ำยใช้สเีขยีวสะท้อนแสง โดยให้ตวัเลข
น ำหน้ำตวัอกัษรประจ ำหมวด ตวัอกัษรประจ ำหมวด หมำยเลขทะเบยีน ตวัอกัษรแสดง
ชื่อกรุงเทพมหำนครหรอืจงัหวดัทีจ่ดทะเบยีนและขอบแผ่นป้ำยใชส้ขีำว 

(ค) แผ่นป้ำยทะเบยีนรถส ำหรบัรถยนตน์ัง่ส่วนบุคคลไม่เกนิเจด็คน รถยนต์นัง่
ส่วนบุคคลเกนิเจด็คน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล และรถยนต์สำมล้อส่วนบุคคล ให้พื้น
แผ่นป้ำยใช้สีขำวสะท้อนแสงโดยให้ตัวเลขน ำหน้ำตัวอักษรประจ ำหมวด ตัวอักษร 
ประจ ำหมวด หมำยเลขทะเบยีน ตวัอกัษรแสดงชื่อกรุงเทพมหำนครหรอืจงัหวดัทีจ่ดทะเบยีน 
และขอบแผ่นป้ำยใชส้ ีดงัต่อไปนี้ 

๑) รถยนตน์ัง่สว่นบุคคลไม่เกนิเจด็คนใชส้ดี ำ 

๒) รถยนตน์ัง่สว่นบุคคลเกนิเจด็คนใชส้นี ้ำเงนิ 

๓) รถยนตบ์รรทุกสว่นบุคคลใชส้เีขยีว 

๔) รถยนตส์ำมลอ้สว่นบุคคลใชส้แีดง 
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 ๓๗๑ 

(ง) แผ่นป้ำยทะเบียนรถส ำหรับรถพ่วง  รถบดถนน รถแทรกเตอร ์ 
และรถใช้งำนเกษตรกรรม ให้พื้นแผ่นป้ำยใช้สสี้มสะท้อนแสง โดยให้ตัวเลขน ำหน้ำ
ตัวอักษรประจ ำหมวด ตัวอักษรประจ ำหมวด หมำยเลขทะเบียน ตัวอักษรแสดงชื่อ
กรุงเทพมหำนครหรอืจงัหวดัทีจ่ดทะเบยีน และขอบแผ่นป้ำยใชส้ดี ำ 

(จ) แผ่นป้ำยทะเบยีนรถส ำหรบัรถจกัรยำนยนตส์่วนบุคคล ใหพ้ืน้แผ่นป้ำย
ใชส้ขีำวสะทอ้นแสง โดยให้ตวัเลขน ำหน้ำตวัอกัษรประจ ำหมวด ตวัอกัษรประจ ำหมวด 
หมำยเลขทะเบียน ตัวอักษรแสดงชื่อกรุงเทพมหำนครหรือจังหวัดที่จดทะเบียน  
และขอบแผ่นป้ำยใชส้ดี ำ 

(ฉ) แผ่นป้ำยทะเบยีนรถส ำหรบัรถจกัรยำนยนต์สำธำรณะ ใหพ้ืน้แผ่นป้ำย
ใชส้เีหลอืงสะทอ้นแสง โดยใหต้วัเลขน ำหน้ำตวัอกัษรประจ ำหมวด ตวัอกัษรประจ ำหมวด 
หมำยเลขทะเบียนตัวอักษรแสดงชื่ อกรุงเทพมหำนครหรือจังหวัดที่จดทะเบียน  
และขอบแผ่นป้ำยใชส้ดี ำ 

(ช) แผ่นป้ำยทะเบียนรถส ำหรบัรถยนต์ และรถจกัรยำนยนต์ส่วนบุคคล 
ของบุคคลในคณะผูแ้ทนทำงกำรทูต ใหพ้ืน้แผ่นป้ำยใชส้ขีำวสะทอ้นแสง โดยใหต้วัอกัษร 
ตวัเลข และขดีใชส้ดี ำ 

(ซ) แผ่นป้ำยทะเบียนรถส ำหรบัรถยนต์ และรถจกัรยำนยนต์ส่วนบุคคล 
ของบุคคลในหน่วยงำนพิเศษของสถำนทูต บุคคลในคณะผู้แทนทำงกงสุล และบุคคล 
ในองคก์ำรระหว่ำงประเทศหรอืทบวงกำรช ำนัญพเิศษแห่งสหประชำชำตซิึง่ประจ ำอยู่ใน
ประเทศไทย ใหพ้ืน้แผ่นป้ำยใชส้ฟ้ีำสะทอ้นแสง โดยใหต้วัอกัษร ตวัเลข และขดีใชส้ขีำว 
เวน้แต่แผ่นป้ำยทะเบยีนรถส ำหรบัรถยนต์ของเจำ้พนักงำนกงสุลกติตมิศกัดิ ์ใหพ้ืน้แผ่นป้ำย
ใชส้เีทำสะทอ้นแสง โดยใหต้วัอกัษร ตวัเลข และขดีใชส้ดี ำ 

ในกรณีแผ่นป้ำยทะเบยีนรถที่มกีฎกระทรวงก ำหนดหมำยเลขทะเบยีนซึง่เป็น 
ทีต่้องกำรหรอืเป็นที่นิยม อธบิดอีำจประกำศก ำหนดให้ใชส้พีื้นแผ่นป้ำย ตวัเลขน ำหน้ำ
ตัวอักษรประจ ำหมวด ตัวอักษรประจ ำหมวด หมำยเลขทะเบียน ตัวอักษรแสดงชื่อ
กรุงเทพมหำนครหรอืจงัหวดัทีจ่ดทะเบยีนและขอบแผ่นป้ำยเป็นประกำรอื่นกไ็ด้ 

 

ขอ้ ๔  พื้นแผ่นป้ำยทะเบียนรถประเภทใดจะมีรูปภำพที่สำมำรถอธบิำยหรอื
มองเหน็ควำมหมำยในภำพทีป่รำกฏเสมอืนจรงินัน้ได ้ใหเ้ป็นไปตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

 

ขอ้ ๕  แผ่นป้ำยทะเบียนรถให้ติดตรงึไว้ในที่ที่เห็นได้ง่ำยที่หน้ำรถหนึ่งแผ่น 
และทีท่ำ้ยรถหนึ่งแผ่น เวน้แต่รถจกัรยำนยนตห์รอืรถพ่วงใหต้ดิตรงึทีท่ำ้ยรถหนึ่งแผ่น 
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กำรตดิตรงึแผ่นป้ำยต้องไม่กระท ำในลกัษณะทีว่สัดุทีย่ดึแผ่นป้ำยนัน้อำจปิดบงั
ทัง้หมดหรอืแต่บำงส่วนของตวัเลขน ำหน้ำตวัอกัษรประจ ำหมวด ตวัอกัษรประจ ำหมวด 
หมำยเลขทะเบยีน ตวัอกัษรแสดงชื่อกรุงเทพมหำนครหรอืจงัหวดัทีจ่ดทะเบยีน โดยตอ้ง
ไม่น ำวสัดุหรอืสิง่อื่นใดไม่ว่ำจะก่อให้เกดิแสงสว่ำงหรอืเรอืงแสงหรอืไม่กต็ำม มำปิด บงั 
หรอืตดิไวใ้นบรเิวณใกลเ้คยีงกบัแผ่นป้ำยทะเบยีนรถจนไม่สำมำรถมองเหน็ทัง้หมดหรอื
แต่บำงสว่นของตวัเลขหรอืตวัอกัษรนัน้ 

 

ขอ้ ๖  เครื่องหมำยแสดงกำรเสยีภำษีประจ ำปี ใหต้ดิทีด่ำ้นในของกระจกกนัลม
ดำ้นหน้ำรถโดยหนัขอ้ควำมดำ้นหน้ำของเครื่องหมำยแสดงกำรเสยีภำษปีระจ ำปีออกดำ้น
นอกรถ เวน้แต่รถจกัรยำนยนต์ รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร ์รถใชง้ำนเกษตรกรรม 
และรถอื่นตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ให้ตดิในที่ทีส่ำมำรถมองเหน็ขอ้ควำมด้ำนหน้ำ
ของเครื่องหมำยแสดงกำรเสยีภำษปีระจ ำปีไดช้ดัเจน 

 

ข้อ ๗  แผ่นป้ำยทะเบียนรถที่ใช้ตำมควำมตกลงระหว่ำงประเทศ ให้เป็นไป
ตำมทีก่ ำหนดในควำมตกลงระหว่ำงประเทศนัน้ 

ให้กรมกำรขนส่งทำงบกจัดให้มีแผ่นป้ำยทะเบียนรถที่ ใช้ตำมควำมตกลง
ระหว่ำงประเทศตำมวรรคหนึ่ง 

ในกรณีทีม่กีำรน ำรถกลบัเขำ้มำในรำชอำณำจกัร ใหน้ ำแผ่นป้ำยทะเบยีนรถทีใ่ช้
ตำมควำมตกลงระหว่ำงประเทศออก 

 

ข้อ ๘  บรรดำแผ่นป้ำยทะเบียนรถที่นำยทะเบียนได้จัดท ำขึ้นก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั ใหน้ำยทะเบยีนออกใหแ้ก่รถทีจ่ดทะเบยีนไดต่้อไปจนกว่ำจะครบ
จ ำนวนทีไ่ดจ้ดัท ำขึน้ไว ้

 

ข้อ ๙  บรรดำแผ่นป้ำยทะเบียนรถที่นำยทะเบียนออกให้ไว้ก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับและที่นำยทะเบียนออกให้แก่รถที่จดทะเบียนตำมข้อ  ๘ แห่ง
กฎกระทรวงนี้ ใหใ้ชไ้ดต่้อไป 

 

ขอ้ ๑๐  ในกรณีที่แผ่นป้ำยทะเบียนรถที่ออกให้ไว้ก่อนวนัที่กฎกระทรวงนี้ใช้
บังคับ และแผ่นป้ำยทะเบียนรถที่ออกตำมข้อ ๘ สูญหำยหรือช ำรุดจนท ำให้ไม่อำจ
มองเหน็ตวัเลข ตวัอกัษร หรอืสบีนแผ่นป้ำยดงักล่ำวไดช้ดัเจนดว้ยตำเปล่ำ หำกเจำ้ของ
รถได้ขอให้ออกแผ่นป้ำยทะเบียนรถให้แทนแผ่นป้ำยทะเบียนรถที่สูญหำยหรือช ำรุด  
ใหน้ำยทะเบยีนออกแผ่นป้ำยทะเบยีนรถใหใ้หม่ตำมทีก่ ำหนดไวใ้นกฎกระทรวงนี้ เวน้แต่
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กรณีแผ่นป้ำยทะเบียนรถจักรยำนยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ  
ใหน้ำยทะเบยีนออกแผ่นป้ำยทะเบยีนรถจกัรยำนยนต์ตำมกฎกระทรวงก ำหนดลกัษณะ 
ขนำด และสขีองแผ่นป้ำยทะเบยีนรถ พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

กำรขอออกแผ่นป้ำยทะเบยีนรถตำมวรรคหนึ่ง ใหเ้จำ้ของรถเสยีค่ำธรรมเนียม
ตำมอตัรำทีก่ฎหมำยก ำหนด 

 

ขอ้ ๑๑  บรรดำระเบียบ ประกำศ หรอืค ำสัง่ ที่ออกตำมกฎกระทรวงก ำหนด
ลักษณะ ขนำด และสีของแผ่นป้ำยทะเบียนรถ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ทีใ่ชบ้งัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัทีก่ฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั ใหย้งัคงใชบ้งัคบัต่อไปไดเ้พยีงเท่ำที่
ไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎกระทรวงนี้ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๓๐ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

สชุำต ิ โชคชยัรตันำกร 

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏบิตัริำชกำรแทน 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยทีแ่ผ่นป้ำยทะเบยีนรถ
ตำมขนำด ลกัษณะ และสทีีก่ ำหนดในปัจจุบนัไม่สำมำรถรองรบักำรจดทะเบยีนรถยนต์ที่
เพิม่จ ำนวนมำกขึน้ได้ และมลีกัษณะทีย่ำกต่อกำรตรวจสอบ สมควรปรบัปรุงขนำด ลกัษณะ 
และสขีองแผ่นป้ำยทะเบียนรถให้เหมำะสมยิ่งขึ้น เพื่อออกให้ส ำหรบัรถที่จดทะเบียน 
ได้อย่ำงเพียงพอ และก ำหนดวิธกีำรแสดงแผ่นป้ำยทะเบียนรถและเครื่องหมำยแสดง 
กำรเสียภำษีประจ ำปีให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบ  จึงจ ำเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 
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กฎกระทรวง 

กำรขอรบัใบอนุญำต กำรออกใบอนุญำต และกำรต่ออำยุ 
ใบอนุญำตประกอบกำรรบัจำ้งบรรทุกคนโดยสำรแบบพเิศษ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๑๐) และ 
(๑๘) แห่งพระรำชบญัญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติ
รถยนต ์(ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๕ วรรคหนึ่ง (๑๔) แห่งพระรำชบญัญตัริถยนต ์
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗  
มำตรำ ๒๓ วรรคสี ่และมำตรำ ๒๔ วรรคสำม แห่งพระรำชบญัญตัริถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑๑๘๘  กฎกระทรวงนี้ใหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้ก ำหนดเกำ้สบิวนันับแต่วนัประกำศ
ในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๒  ใหย้กเลกิกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรขอรบัใบอนุญำต กำรออกใบอนุญำต 
กำรต่ออำยุใบอนุญำตประกอบกำรรบัจ้ำงบรรทุกคนโดยสำร และกำรรบัจดทะเบียน
รถยนตร์บัจำ้งแบบพเิศษในเขตกรุงเทพมหำนคร พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

ขอ้ ๓  ในกฎกระทรวงนี้ 
“รถยนต์รบัจ้ำงแบบพิเศษ” หมำยควำมว่ำ รถยนต์รบัจ้ำงบรรทุกคนโดยสำร 

ไม่เกนิเจด็คนแบบพเิศษ 

“ใบอนุญำต” หมำยควำมว่ำ ใบอนุญำตประกอบกำรรบัจำ้งบรรทุกคนโดยสำร
โดยใชร้ถยนตร์บัจำ้งแบบพเิศษ 

 

ข้อ ๔  ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญำต ให้ยื่นค ำขอตำมแบบที่อธิบดีประกำศ
ก ำหนด พรอ้มดว้ยเอกสำรและหลกัฐำน ดงัต่อไปนี้ 

(๑) บรษิทัมหำชนจ ำกดัหรอืบรษิทัจ ำกดั 

(ก) หนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนนิตบิุคคลทีอ่อกใหไ้วไ้ม่เกนิหนึ่งปี 

(ข) ภำพถ่ำยบตัรประจ ำตวัประชำชนของกรรมกำรผูม้อี ำนำจ 

(ค) ตวัอย่ำงรอยตรำประทบัของผูย้ื่นค ำขอ จ ำนวนสองตรำ (ถำ้ม)ี 

                                                                                 
๑๘๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔/ตอนที ่๘๑ ก/หน้ำ ๑๖/๑๑ สงิหำคม ๒๕๖๐ 
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(ง) ตวัอย่ำงเครื่องหมำยประจ ำรถทีป่ระสงคจ์ะใช ้

(จ) หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิห์รือสิทธิกำรใช้สถำนที่เก็บรถยนต์พร้อม
แผนผงัโดยสงัเขป แสดงรำยละเอยีดของทีต่ัง้ 

(ฉ) หลกัฐำนแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองรถตำมกฎหมำย (ถำ้ม)ี 
(ช) หลกัฐำนแสดงสถำนทีพ่กัรถส ำหรบัรอใหบ้รกิำร 

(๒) สหกรณ์ 

(ก) ส ำเนำหรอืภำพถ่ำยใบรบัจดทะเบยีนสหกรณ์ 

(ข) ส ำเนำหรอืภำพถ่ำยขอ้บงัคบัของสหกรณ์ 

(ค) ตวัอย่ำงรอยตรำประทบัของผูย้ื่นค ำขอ จ ำนวนสองตรำ (ถำ้ม)ี 
(ง) ตวัอย่ำงเครื่องหมำยประจ ำรถทีป่ระสงคจ์ะใช ้

(จ) หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิห์รือสิทธิกำรใช้สถำนที่เก็บรถยนต์พร้อม
แผนผงัโดยสงัเขป แสดงรำยละเอยีดของทีต่ัง้ 

(ฉ) หลกัฐำนแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองรถตำมกฎหมำย (ถำ้ม)ี 
(ช) หลกัฐำนแสดงสถำนทีพ่กัรถส ำหรบัรอใหบ้รกิำร 

 

ข้อ ๕  ในกำรขอรับใบอนุญำต ผู้ขอรับใบอนุญำตต้องเสนอรำยละเอียด 
กำรประกอบกำรรบัจำ้งบรรทุกคนโดยสำรตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด ซึง่อย่ำงน้อยตอ้ง
ประกอบดว้ย 

(๑) โครงสรำ้งกำรจดักำรองคก์ร กำรพฒันำบุคลำกร และมำตรฐำนกำรบรกิำร 

(๒) จ ำนวนรถ 

(๓) แผนดำ้นกำรซ่อมและบ ำรุงรกัษำรถ 

(๔) แผนดำ้นควำมปลอดภยัเกีย่วกบัตวัรถ ผูข้บัรถ และคนโดยสำร 

(๕) แผนดำ้นกำรตลำดและดำ้นกำรเงนิ 

 

ข้อ ๖  ผู้ขอรบัใบอนุญำตต้องไม่เคยเป็นผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญำตหรือไม่ได้ 
รบัอนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำต เว้นแต่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญำตมำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำปี 
นับแต่วนัที่ถูกเพิกถอนใบอนุญำต หรือใบอนุญำตหมดอำยุมำแล้วไม่น้อยกว่ำสำมปี 
แลว้แต่กรณี 

ในกรณีที่ผู้ขอรบัใบอนุญำตเป็นบรษิัทมหำชนจ ำกดัหรอืบรษิัทจ ำกดั หุ้นส่วน
หรอืกรรมกำรผู้มอี ำนำจลงนำมของบรษิัทมหำชนจ ำกดัหรอืบรษิัทจ ำกดันัน้ ต้องไม่มี
ลกัษณะต้องหำ้มตำมวรรคหนึ่ง หรอืเคยเป็นหุน้ส่วนหรอืกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมของ
บริษัทมหำชนจ ำกัดหรือบรษิัทจ ำกัดที่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมวรรคหนึ่งด้วย เว้นแต่  
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ได้พ้นก ำหนดห้ำปีนับแต่วนัที่บรษิัทมหำชนจ ำกดัหรอืบรษิัทจ ำกดันัน้ ได้ถูกเพิกถอน
ใบอนุญำต หรอืไดพ้น้ก ำหนดสำมปีนบัแต่วนัทีใ่บอนุญำตหมดอำยุ แลว้แต่กรณี 

 

ขอ้ ๗  กำรขอรบัใบอนุญำต ใหย้ื่นค ำขอต่อนำยทะเบยีน ดงัต่อไปนี้ 
(๑) กำรประกอบกำรรบัจำ้งบรรทุกคนโดยสำรในเขตกรุงเทพมหำนคร ใหย้ื่นค ำขอ

ต่อนำยทะเบยีนกรุงเทพมหำนคร 

(๒) กำรประกอบกำรรับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรในจังหวัดอื่นน อกจำก
กรุงเทพมหำนคร ใหย้ื่นค ำขอต่อนำยทะเบยีนจงัหวดั 

 

ขอ้ ๘  ในกำรออกใบอนุญำต ให้นำยทะเบยีนก ำหนดเงื่อนไขดงัต่อไปนี้ไว้ใน
ใบอนุญำต 

(๑) จ ำนวนรถขัน้ต ่ำทีใ่ชใ้นกำรประกอบกำรซึง่ไม่น้อยกว่ำสบิคนั 

(๒) สถำนทีเ่กบ็ ซ่อม และบ ำรุงรกัษำรถ 

(๓) มำตรฐำนกำรบรกิำรในกำรประกอบกำร 

(๔) เงื่อนไขอื่นตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

 

ขอ้ ๙  ใบอนุญำตใหเ้ป็นไปตำมแบบทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

 

ขอ้ ๑๐  เมื่อไดร้บัใบอนุญำตแลว้ ใหผู้ร้บัใบอนุญำตน ำรถมำจดทะเบยีนไม่น้อยกว่ำ
จ ำนวนรถขัน้ต ่ำตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในข้อ ๘ (๑) ภำยในเก้ำสบิวนันับแต่วนัที่ได้รบั
ใบอนุญำต 

ในกรณีที่ผู้รบัใบอนุญำตมีเหตุจ ำเป็นไม่สำมำรถน ำรถมำจดทะเบียนได้ตำม
จ ำนวนและภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดตำมวรรคหนึ่ง ถ้ำผู้นัน้ร้องขอ ให้นำยทะเบียน
ขยำยเวลำไดอ้กีไม่เกนิสองครัง้ ครัง้ละไม่เกนิหกสบิวนั 

 

ขอ้ ๑๑  รถยนตร์บัจำ้งแบบพเิศษตอ้งมลีกัษณะและขนำด ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เป็นรถใหม่ส ำเรจ็รูปจำกโรงงำน หรอืมอีำยุกำรใชง้ำนไม่เกนิสองปีนับแต่

วนัที่จดทะเบยีนครัง้แรก ซึ่งมกีำรใช้รถมำแล้วไม่เกนิสองหมื่นกโิลเมตร และไม่เป็นรถ  
ที่ท ำกำรซ่อมแซมหรือปรบัปรุงมำจำกรถที่ประสบอุบัติเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อ 
ควำมปลอดภยัในกำรใชร้ถนัน้ 

(๒) เป็นรถเก๋งสองตอน รถเก๋งสองตอนแวน รถเก๋งสำมตอน รถเก๋งสำมตอนแวน 
รถยนต์นัง่สองตอน รถยนต์นัง่สองตอนแวน รถยนต์นัง่สำมตอน รถยนต์นัง่สำมตอนแวน 
รถตูน้ัง่สองตอน หรอืสำมตอน หรอืรถยนตล์กัษณะอื่นตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๗๘ 

(๓) เป็นรถที่มปีระตูไม่น้อยกว่ำสีป่ระตู ซึ่งมคีวำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำหนึ่งเมตร
แปดสบิเซนติเมตร แต่ไม่เกนิสองเมตรหำ้สบิเซนตเิมตร มคีวำมยำวไม่น้อยกว่ำสีเ่มตร 
หำ้สบิเซนตเิมตร และมคีวำมสงูไม่เกนิสองเมตร 

(๔) เป็นรถที่มรีะบบป้องกนัล้อลอ็คและมถุีงลมนิรภัยที่นัง่ตอนหน้ำอย่ำงน้อย
หนึ่งคู่ 

(๕) เป็นรถที่มเีบำะนัง่ซึ่งมรีะยะห่ำงจำกพื้นถึงส่วนบนสุดของเบำะนัง่ไม่น้อยกว่ำ
ยี่สบิห้ำเซนติเมตร และมีระยะห่ำงจำกส่วนต ่ำสุดของเบำะนัง่ถึงเพดำนไม่น้อยกว่ำ  
แปดสบิหำ้เซนตเิมตร 

 

ขอ้ ๑๒  รถยนตร์บัจำ้งแบบพเิศษตอ้งมกี ำลงัของเครื่องยนต์หรอืมอเตอรไ์ฟฟ้ำ 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีเป็นรถที่ใชเ้ครื่องยนต์ในกำรขบัเคลื่อน ต้องมกี ำลงัของเครื่องยนต์
ไม่น้อยกว่ำหนึ่งรอ้ยกโิลวตัต ์

(๒) ในกรณีเป็นรถทีใ่ชท้ัง้เครื่องยนต์และมอเตอรไ์ฟฟ้ำในกำรขบัเคลื่อน ต้องมี
ก ำลงัรวมกนัไม่น้อยกว่ำหนึ่งรอ้ยกโิลวตัต ์

(๓) ในกรณีเป็นรถที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ำในกำรขบัเคลื่อน ต้องมีก ำลงัพิกดัของ
มอเตอรไ์ฟฟ้ำไม่น้อยกว่ำหนึ่งรอ้ยกโิลวตัต์ 

กำรวดัก ำลงัของเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้ำตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำม
หลกัเกณฑ ์และวธิกีำรทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

 

ข้อ ๑๓  รถยนต์รบัจ้ำงแบบพิเศษต้องไม่ติดตัง้ระบบป้องกันกำรเปิดประตู  
จำกภำยในรถ และกระจกกนัลมหน้ำและส่วนประกอบของตวัถังที่เป็นกระจกต้องเป็น
กระจกที่โปร่งใส สำมำรถมองเห็นสภำพภำยในรถและสภำพกำรจรำจรภำยนอกรถ  

ได้อย่ำงชัดเจน และห้ำมมิให้น ำวสัดุอื่นใดมำติด หรือบังส่วนหนึ่งส่วนใดของกระจก  

เว้นแต่เป็นกำรติดเครื่องหมำยหรือเอกสำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด หรือกำรติดวัสดุ
ส ำหรบับงัหรอืกรองแสงแดดทีก่ระจกกนัลมหน้ำหรอืส่วนประกอบของตวัถงัทีเ่ป็นกระจก
ตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 
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 ๓๗๙ 

ขอ้ ๑๔  รถยนตร์บัจำ้งแบบพเิศษตอ้งมแีละใชเ้ครื่องอุปกรณ์ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) มำตรค่ำโดยสำรตำมแบบหรือชนิดที่อธิบดีให้ควำมเห็นชอบ ติดตัง้ไว้

ดำ้นซ้ำยของผู้ขบัรถ ณ ที่ซึ่งคนโดยสำรเหน็ได้ชดัเจน โดยมำตรค่ำโดยสำรต้องติดตัง้
อุปกรณ์ที่สำมำรถพมิพ์หรอืส่งขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสท์ี่แสดงรำยละเอยีดค่ำโดยสำรหรอื
ใบเสรจ็รบัเงนิ ซึง่ตอ้งมรีำยกำรอย่ำงน้อย ดงัต่อไปนี้ 

(ก) จ ำนวนเงนิค่ำจำ้งบรรทุกคนโดยสำรตำมอตัรำ ระยะทำง และระยะเวลำ
ทีก่ ำหนดในขอ้ ๑๘ 

(ข) หมำยเลขทะเบยีนรถยนตร์บัจำ้งแบบพเิศษ 

(ค) ชื่อผูร้บัใบอนุญำต 

(๒) เครื่องสื่อสำรตำมที่อธบิดีให้ควำมเห็นชอบ  ทัง้นี้ หลกัเกณฑ์และวธิกีำร 

ในกำรขอควำมเหน็ชอบ ใหเ้ป็นไปตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

(๓) เครื่องบันทึกข้อมูลกำรเดินทำงของรถที่มีผู้ให้บริกำรระบบติดตำมรถ  

ทีก่รมกำรขนสง่ทำงบกรบัรอง 

คุณลกัษณะ ระบบกำรท ำงำน กำรติดตัง้ และกำรรบัรองเครื่องบนัทึกข้อมูล  

กำรเดนิทำงของรถ และกำรรบัรองผูใ้หบ้รกิำรระบบตดิตำมรถตำม (๓) ใหเ้ป็นไปตำมทีอ่ธบิดี
ประกำศก ำหนด 

ในกรณีที่เครื่องบนัทึกข้อมูลกำรเดินทำงของรถตำม (๓) มีระบบกำรท ำงำน 

ที่ท ำให้สำมำรถสื่อสำรระหว่ำงผู้ข ับรถกับผู้ให้บริกำรระบบติดตำมรถได้ ให้ถือว่ำ  

เครื่องบนัทกึขอ้มลูกำรเดนิทำงของรถนัน้ เป็นเครื่องสือ่สำรตำม (๒) ดว้ย 

 

ขอ้ ๑๕  รถยนตร์บัจำ้งแบบพเิศษตอ้งแสดงเครื่องหมำย ดงัต่อไปนี้ 
(๑) เครื่องหมำยหรอืสญัลกัษณ์ทีแ่สดงกำรเป็นรถยนตร์บัจ้ำงแบบพเิศษ 

(๒) เครื่องหมำยแสดงกำรมเีครื่องสือ่สำร 

(๓) เครื่องหมำยแสดงสถำนะกำรใหบ้รกิำร เช่น ว่ำง - ไม่ว่ำง หรอืงดรบัจำ้ง 

(๔) เครื่องหมำยอื่นตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

ลักษณะ ขนำด กำรติดตัง้ และเงื่อนไขกำรใช้เครื่องหมำยตำมวรรคหนึ่ง  

ใหเ้ป็นไปตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงทะเบียนประเภทรถยนต์รับจ้ำงแบบพิเศษ  

เป็นรถยนตป์ระเภทอื่น ใหผู้ร้บัใบอนุญำตน ำเครื่องหมำยตำมวรรคหนึ่งออก 
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 ๓๘๐ 

ข้อ ๑๖  รถยนต์รับจ้ำงแบบพิเศษอำจมีและใช้เครื่องอุปกรณ์ส ำหรับรถ 

เพื่อควำมปลอดภยัในกำรรบัจำ้ง ดงัต่อไปนี้ 
(๑) อุปกรณ์กัน้ระหว่ำงทีน่ัง่ผูข้บัรถกบัคนโดยสำรภำยในหอ้งโดยสำร 

(๒) อุปกรณ์ทีใ่ชบ้นัทกึภำพภำยในหรอืภำยนอกรถ เช่น กลอ้งวดิโีอ กลอ้งถ่ำยรปู 

(๓) อุปกรณ์อื่นอนัจ ำเป็นเพื่อควำมปลอดภยัตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

เพื่อประโยชน์ในกำรคุ้มครองควำมปลอดภยัในชวีติ ร่ำงกำย หรอืทรพัย์สนิของ 

ผูข้บัรถหรอืคนโดยสำร อธบิดอีำจก ำหนดใหร้ถยนตร์บัจำ้งแบบพเิศษตำมลกัษณะรถหรอื
ลกัษณะกำรใหบ้รกิำร ตอ้งตดิตัง้เครื่องอุปกรณ์ตำมวรรคหนึ่งกไ็ด้ 

คุณลักษณะ ระบบกำรท ำงำน และกำรติดตัง้เครื่ องอุปกรณ์ตำมวรรคหนึ่ง  
ใหเ้ป็นไปตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

 

ขอ้ ๑๗  รถยนตร์บัจำ้งแบบพเิศษใหใ้ชส้ขีองตวัถงัรถเป็นสขีำวหรอืสอีื่นตำมที่
อธบิดปีระกำศก ำหนด 

 

ขอ้ ๑๘  ให้รฐัมนตรมีอี ำนำจประกำศก ำหนดอตัรำค่ำจ้ำงบรรทุกคนโดยสำร
ส ำหรบัรถยนตร์บัจำ้งแบบพเิศษและค่ำบรกิำรอื่น ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ค่ำจ้ำงบรรทุกคนโดยสำร ให้ก ำหนดโดยถือเกณฑ์ระยะทำงสองกโิลเมตรแรก 
ไม่เกินสองร้อยบำท และกิโลเมตรต่อ ๆ ไป กิโลเมตรละไม่เกินสำมสบิบำท ในกรณีที่  
ไม่สำมำรถเคลื่อนทีห่รอืเดนิรถต่อไปตำมปกตวิสิยัในอตัรำนำทลีะไม่เกนิสบิบำท 

(๒) ค่ำบรกิำรอื่น ใหก้ ำหนด ดงัต่อไปนี้ 
(ก) กรณีกำรจำ้งผ่ำนศนูยบ์รกิำรสือ่สำรหรอืระบบสือ่สำรทำงอเิลก็ทรอนิกส ์

ก ำหนดไดไ้ม่เกนิหนึ่งรอ้ยบำท 

(ข) กรณีกำรจำ้งจำกท่ำอำกำศยำนหรอืสถำนทีท่ีร่ฐัมนตรปีระกำศก ำหนด
โดยรถยนต์รบัจ้ำงแบบพิเศษนัน้จอดรถรอคนโดยสำรอยู่ในสถำนที่ดงักล่ำว ณ จุดที่ 
ไดจ้ดัไวเ้ป็นกำรเฉพำะ ก ำหนดไดไ้ม่เกนิสองรอ้ยบำท 

(ค) กรณีกำรจำ้งโดยมบีรกิำรพเิศษตำมทีร่ฐัมนตรปีระกำศก ำหนด ก ำหนดได้
ไม่เกนิสองรอ้ยบำท 

กำรก ำหนดอตัรำค่ำจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรและค่ำบริกำรอื่นตำมวรรคหนึ่ง  
อำจก ำหนดใหแ้ตกต่ำงกนัตำมเขตทอ้งทีท่ีร่ถนัน้จดทะเบยีน ทอ้งทีท่ีใ่หบ้รกิำร ช่วงเวลำ
ทีใ่หบ้รกิำร ลกัษณะรถ หรอืลกัษณะกำรใหบ้รกิำรกไ็ด ้
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 ๓๘๑ 

ขอ้ ๑๙  กำรเรยีกเกบ็ค่ำจำ้งบรรทุกคนโดยสำร ใหเ้รยีกเกบ็ตำมจ ำนวนเงนิรวม
ที่แสดงไว้ในมำตรค่ำโดยสำร ส่วนในกรณีที่มีกำรเรยีกเก็บค่ำบรกิำรอื่น ให้เรียกเก็บ
เพิม่ขึน้จำกค่ำจำ้งบรรทุกคนโดยสำรทีแ่สดงไวใ้นมำตรค่ำโดยสำร 

อธบิดอีำจประกำศก ำหนดทอ้งที่ทีใ่หบ้รกิำรหรอืช่วงเวลำที่ให้บรกิำรที่รถยนต์
รบัจำ้งสำมำรถใชว้ธิตีกลงรำคำหรอืวธิกีำรอื่นนอกจำกกำรใช้มำตรค่ำโดยสำรเรยีกเกบ็
ค่ำจำ้งบรรทุกคนโดยสำรกไ็ด ้

 

ขอ้ ๒๐  ผูร้บัใบอนุญำตตอ้งปฏบิตัติำมเงื่อนไข ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ปฏบิตัติำมเงื่อนไขทีก่ ำหนดไวใ้นใบอนุญำตตำมขอ้ ๘ 

(๒) ไม่ยนิยอมให้ผู้ซึง่ไม่มใีบอนุญำตขบัรถยนต์สำธำรณะหรอืไม่มใีบอนุญำต
เป็นผู้ขบัรถในประเภทที่ใช้แทนกนัได้ ขบัรถยนต์รบัจ้ำงแบบพิเศษ และไม่ยนิยอมให้  
ผู้ซึ่งมีใบอนุญำตขับรถยนต์สำธำรณะ หรือมีใบอนุญำตเป็นผู้ข ับรถในประเภทที่ ใช ้

แทนกันได้ที่หมดอำยุแล้ว หรือผู้ซึ่งถูกสัง่ยึด พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญำตนั ้น  
ขบัรถยนตร์บัจำ้งแบบพเิศษ 

(๓) จดัท ำประวตัผิูข้บัรถตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

(๔) จดัใหม้กีำรประกนัวนิำศภยัตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

(๕) จัดให้มีกำรติดอัตรำค่ำจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรและค่ำบริกำรอื่นตำมที่
ก ำหนดในขอ้ ๑๘ ไว้ในรถ ณ ที่ซึ่งคนโดยสำรเห็นได้อย่ำงชดัเจน  ทัง้นี้ ตำมลกัษณะ 
ขนำด และต ำแหน่งทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

(๖) จดัใหผู้ข้บัรถเขำ้รบักำรอบรมตำมหลกัสตูรทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

(๗) อ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควรแก่นำยทะเบียนหรือผู้ตรวจกำรในกำร
ตรวจสอบเพื่อใหม้กีำรปฏบิตัติำมกฎกระทรวงนี้ 

 

ข้อ ๒๑  รถยนต์รบัจ้ำงแบบพิเศษให้มีอำยุกำรใช้งำนได้ไม่เกินเก้ำปีนับแต่ 
วนัทีร่ถยนตน์ัน้จดทะเบยีนครัง้แรก 

 

ขอ้ ๒๒  ผูร้บัใบอนุญำตซึง่ประสงคจ์ะขอต่ออำยุใบอนุญำต ใหย้ื่นค ำขอต่ออำยุ
ใบอนุญำตต่อนำยทะเบยีนตำมแบบทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด ภำยในหกสบิวนัแต่ไม่น้อยกว่ำ
สำมสบิวนัก่อนใบอนุญำตหมดอำยุ พรอ้มดว้ยเอกสำรและหลกัฐำน ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ใบอนุญำตฉบบัเดมิ 

(๒) หนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนนิตบิุคคล 

(๓) รำยละเอยีดกำรประกอบกำรรบัจำ้งตำมขอ้ ๕ 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๘๒ 

ขอ้ ๒๓  ใหน้ำยทะเบยีนต่ออำยุใบอนุญำตไดต่้อเมื่อ 

(๑) ผู้ร ับใบอนุญำตยื่นค ำขอภำยในก ำหนดเวลำ พร้อมด้วยเอกสำรและ
หลกัฐำนครบถว้น และถูกตอ้งตำมทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ ๒๒ 

(๒) ผู้รบัใบอนุญำตไม่เคยถูกสัง่ระงบัใบอนุญำตเป็นกำรชัว่ครำวตำมข้อ ๒๕ 
เกนิกว่ำสำมครัง้ ในรอบอำยุใบอนุญำต 

(๓) ผูร้บัใบอนุญำตปฏบิตัติำมเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวงนี้อย่ำงครบถว้น
และถูกตอ้ง 

ในกรณีที่ผู้รบัใบอนุญำตซึ่งยื่นค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไข 
ทีก่ ำหนดไวใ้นกฎกระทรวงนี้ หำกนำยทะเบยีนเหน็ว่ำกำรไม่ปฏบิตัติำมเงื่อนไขนัน้สำมำรถ
แกไ้ขปรบัปรุงได ้ใหแ้จง้ผูร้บัใบอนุญำตดงักล่ำวด ำเนินกำรแกไ้ขปรบัปรุงใหแ้ลว้เสรจ็ภำยใน
เวลำที่ก ำหนด หำกผู้รบัใบอนุญำตนัน้ มไิด้ด ำเนินกำรให้แล้วเสรจ็ภำยในเวลำที่ก ำหนด  
ให้ถอืว่ำไม่ประสงค์จะขอต่ออำยุใบอนุญำตและให้กำรพจิำรณำค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต
เป็นอนัสิน้สดุลง 

 

ขอ้ ๒๔  ผูร้บัใบอนุญำตซึง่จะเลกิประกอบกำร ใหแ้จง้ควำมประสงคเ์ป็นหนงัสอื 
ใหน้ำยทะเบยีนทรำบพรอ้มกบัสง่คนืใบอนุญำต 

 

ขอ้ ๒๕  เมื่อปรำกฏว่ำผูร้บัใบอนุญำตผูใ้ดฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมกฎกระทรวงนี้ 
ให้นำยทะเบียนสัง่ให้ผู้รบัใบอนุญำตนัน้แก้ไขให้ถูกต้องภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  

ถำ้ผูร้บัใบอนุญำตไม่ปฏบิตัหิรอืไม่แกไ้ขใหถู้กตอ้ง ใหน้ำยทะเบียนมอี ำนำจตกัเตอืนหรอื
สัง่ระงบัใบอนุญำตเป็นกำรชัว่ครำวไดต้ำมควรแก่กรณี  ทัง้นี้ กำรตกัเตอืนและกำรสัง่ระงบั
ใบอนุญำตเป็นกำรชัว่ครำว ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงื่อนไขทีอ่ธบิดปีระกำศ
ก ำหนด 

ในกรณีที่เห็นได้ว่ำผู้รบัใบอนุญำตไม่สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขตำมค ำสัง่ของ
นำยทะเบยีนตำมวรรคหนึ่งได ้หรอืกำรฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมกฎกระทรวงนี้น่ำจะเป็น
เหตุให้เกิดภยนัตรำยต่อประชำชน หรอืน่ำจะเป็นเหตุให้เกดิควำมเสยีหำยอย่ำงร้ำยแรง  
ใหน้ำยทะเบยีนสัง่เพกิถอนใบอนุญำต 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๘๓ 

ข้อ ๒๖  ในกรณีรถยนต์รับจ้ำงแบบพิเศษครบอำยุกำรใช้งำน หรือผู้ร ับ
ใบอนุญำตถูกเพิกถอนใบอนุญำต หรอืไม่ได้รบัอนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำต ให้ผู้รบั
ใบอนุญำตน ำเครื่องหมำยตำมข้อ ๑๕ ออก และส่งคืนแผ่นป้ำยทะเบียนรถต่อ 

นำยทะเบยีนพรอ้มน ำใบคู่มอืจดทะเบยีนรถมำแสดงต่อนำยทะเบยีนเพื่อบนัทกึหลกัฐำน
กำรระงบัทะเบยีนหรอืเปลี่ยนประเภทรถ  ทัง้นี้ ภำยในสำมสบิวนันับแต่วนัที่ครบอำยุ 
กำรใช้งำน วนัที่ถูกเพกิถอนใบอนุญำต หรอืวนัที่ไม่ได้รบัอนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำต 
แลว้แต่กรณี 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒ สงิหำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

พชิติ  อคัรำทติย ์

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏบิตัริำชกำรแทน 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๘๔ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นกำรสมควร
ปรบัปรุงหลกัเกณฑ์เกี่ยวกบักำรขอรบัใบอนุญำต กำรออกใบอนุญำต และกำรต่ออำยุ
ใบอนุญำตประกอบกำรรบัจำ้งบรรทุกคนโดยสำรแบบพเิศษ รวมทัง้ปรบัปรุงหลกัเกณฑ์
เกี่ยวกบัลกัษณะ ขนำด ก ำลงัของเครื่องยนต์ เครื่องอุปกรณ์ และเครื่องหมำยส ำหรบั
รถยนต์รับจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรไม่เกินเจ็ดคนแบบพิเศษ เพื่อยกระดับมำตรฐำน 

กำรใหบ้รกิำรแก่ประชำชน และมำตรฐำนควำมปลอดภยัในกำรโดยสำรรถยนตส์ำธำรณะ
ใหท้นัสมยัและสอดคลอ้งกบัสภำพสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป อนัเป็นกำรเพิม่ประสทิธภิำพ
ในกำรให้บริกำร กำรควบคุมดูแลมำตรฐำนกำรให้บริกำร และควำมปลอดภัยของ 

คนโดยสำร  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๘๕ 

กฎกระทรวง 

ว่ำดว้ยหลกัเกณฑ ์วธิกีำร และเงื่อนไขกำรแจง้ไม่ใชร้ถ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบญัญตัิรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต์ (ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ และมำตรำ ๓๔ 
แห่งพระรำชบัญญัติรถยนต์  พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นพระรำชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ 
บำงประกำรเกี่ยวกบักำรจ ำกดัสทิธแิละเสรภีำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกบั
มำตรำ ๓๒ มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๓๔ มำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๓ ของรฐัธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจกัรไทย บญัญัติให้กระท ำได้โดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญัติแห่งกฎหมำย 
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑๑๘๙  กฎกระทรวงนี้ใหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้ก ำหนดหกสบิวนันับแต่วนัประกำศ
ในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ข้อ ๒  ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตำมควำมใน
พระรำชบญัญตัริถยนต ์พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

ขอ้ ๓  กำรแจง้ไม่ใชร้ถมสีองกรณี ดงัต่อไปนี้ 
(๑) กำรแจง้ไม่ใชร้ถชัว่ครำว 

(๒) กำรแจง้ไม่ใชร้ถตลอดไป 

กำรแจง้ไม่ใชร้ถชัว่ครำว ใหม้ผีลใชไ้ดค้รัง้ละสองปี 

 

ข้อ ๔  เจ้ำของรถผู้ใดประสงค์จะแจ้งไม่ใช้รถ ให้ยื่นค ำขอต่อนำยทะเบียน 
ตำมแบบทีอ่ธบิดกี ำหนด พรอ้มดว้ยเอกสำรและหลกัฐำน ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ใบคู่มอืจดทะเบยีนรถ 

(๒) ส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ทำงรำชกำรออกให้  ส ำเนำ
ใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำวหรือส ำเนำหนังสอืเดินทำง หรือส ำเนำหนังสือรบัรอง 
กำรจดทะเบยีนนิตบิุคคล แลว้แต่กรณี 

(๓) แผ่นป้ำยทะเบยีนรถ 

 

                                                                                 
๑๘๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๘/ตอนที ่๔๒ ก/หน้ำ ๗๓/๒๗ พฤษภำคม ๒๕๕๔ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๘๖ 

ขอ้ ๕  หำกเจำ้ของรถซึง่ไดแ้จง้ไม่ใชร้ถชัว่ครำวไว ้มคีวำมประสงคจ์ะใชร้ถหรอื
จะแจง้ไม่ใชร้ถชัว่ครำวต่อไปอกี หรอืจะแจง้ไม่ใชร้ถตลอดไป ใหย้ื่นค ำขอต่อนำยทะเบยีน
แห่งทอ้งทีท่ีแ่จง้ไม่ใชร้ถนัน้ไว ้ก่อนถงึวนัครบก ำหนดสองปี 

หำกเจ้ำของรถซึ่งได้แจง้ไม่ใชร้ถชัว่ครำวไวม้ำแจง้ใช้รถ แจ้งไม่ใช้รถชัว่ครำว 
หรอืแจง้ไม่ใช้รถตลอดไปเมื่อพ้นก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคหนึ่ง ให้เจำ้ของรถมหีน้ำที่
เสียภำษีประจ ำปีส ำหรบัรถนัน้ตัง้แต่วันถัดจำกวันที่ครบก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำว  
พรอ้มกบัเงนิเพิม่ตำมกฎหมำย 

กรณีเจำ้ของรถซึ่งไดแ้จ้งไม่ใช้รถชัว่ครำวไว้มคีวำมประสงคจ์ะใช้รถก่อนครบ
ก ำหนดสองปีตำมวรรคหนึ่ง แต่ยงัไม่ถึงก ำหนดเสยีภำษีประจ ำปีครัง้ต่อไป เจำ้ของรถ 
ไม่ต้องเสยีภำษีประจ ำปีในปีนัน้อกี แต่หำกเจำ้ของรถมำแจ้งควำมประสงค์จะใช้รถเมื่อ
พ้นก ำหนดเสยีภำษีประจ ำปีแล้ว ให้เจ้ำของรถมีหน้ำที่เสยีภำษีประจ ำปีส ำหรบัรถนัน้
ตัง้แต่วนัทีม่ำแจง้ควำมประสงคจ์ะใชร้ถ 

 

ขอ้ ๖  หำกเจ้ำของรถซึ่งได้แจ้งไม่ใช้รถตลอดไปไว้ มีควำมประสงค์จะใช้รถ  
ให้ยื่นค ำขอต่อนำยทะเบยีนเพื่อขอจดทะเบยีนรถ และใหน้ำยทะเบยีนจดัเกบ็ภำษีประจ ำปี
ตัง้แต่วนัทีร่บัจดทะเบยีน 

 

ขอ้ ๗  ค ำขอแจง้ไม่ใชร้ถและค ำขอแจง้ใชร้ถ ใหเ้ป็นไปตำมแบบทีอ่ธบิดกี ำหนด 

 

ขอ้ ๘  บรรดำค ำขอแจง้ไม่ใชร้ถทีไ่ดย้ื่นไวแ้ลว้ก่อนวนัทีก่ฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั
ให้ถือว่ำเป็นค ำขอที่ได้ยื่นตำมกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม  ทัง้นี้ นำยทะเบยีนอำจขอให้ 
ผูย้ื่นค ำขอดงักล่ำวด ำเนินกำรหรอืสง่เอกสำรหรอืหลกัฐำนเพิม่เตมิไดต้ำมทีเ่หน็สมควร 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๙ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 

สชุำต ิ โชคชยัวฒันำกร 

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏบิตัริำชกำรแทน 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๘๗ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้  คอื โดยที่ปัจจุบนัเจำ้ของรถ 
ที่ประสงค์จะแจ้งไม่ใช้รถต้องยื่นค ำขอต่อนำยทะเบยีนท้องที่ที่จดทะเบยีนรถไว้เท่ำนัน้ 
ท ำให้เกดิควำมไม่สะดวกต่อประชำชน สมควรปรบัปรุงหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงื่อนไข
กำรแจง้ไม่ใชร้ถในกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิ
รถยนต ์พ.ศ. ๒๕๒๒ เสยีใหม่ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ประชำชนสำมำรถยื่นค ำขอ
แจง้ไม่ใชร้ถต่อนำยทะเบยีนไดทุ้กทอ้งที ่ จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๘๘ 

กฎกระทรวง 

ก ำหนดควำมปลอดภยัในกำรรบัจำ้งบรรทุกคนโดยสำร 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ (๑๕/๑) และมำตรำ ๕๗ ฉ (๗) แห่ง
พระรำชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติรถยนต์  
(ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ อนัเป็นกฎหมำยทีม่บีทบญัญตับิำงประกำรเกีย่วกบักำรจ ำกดั
สทิธแิละเสรภีำพของบุคคล ซึง่มำตรำ ๒๙ ประกอบกบัมำตรำ ๓๒ มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๓๔ 
มำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๓ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระท ำได้
โดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญัติแห่งกฎหมำย รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมออก
กฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑๑๙๐  กฎกระทรวงนี้ใหใ้ชบ้งัคบัเมื่อพน้ก ำหนดสำมสบิวนันบัแต่วนัประกำศ
ในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ข้อ ๒  ให้ยกเลิกกฎกระทรวงก ำหนดควำมปลอดภัยในกำรรบัจ้ำงบรรทุก 
คนโดยสำรของผูข้บัรถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

ข้อ ๓  ในกำรรบัจ้ำงบรรทุกคนโดยสำร ผู้ขบัรถยนต์สำธำรณะและรถยนต์
บรกิำรตอ้งปฏบิตั ิดงัต่อไปนี้ 

(๑) ไม่เปลีย่นแปลงตวัรถหรอืส่วนหนึ่งส่วนใดของรถ หรอืเพิม่สิง่หนึ่งสิง่ใดเขำ้ไป 
ซึง่น่ำจะเป็นอนัตรำยแก่กำรขบัรถหรอืกำรโดยสำร 

(๒) ในกรณีเป็นรถที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติอดัหรือก๊ำซปิโตรเลยีมเหลวเป็นเชื้อเพลิง 
ต้องใชร้ถที่ผ่ำนกำรตรวจและทดสอบส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ รวมทัง้กำรตดิตัง้ส่วนควบ
และเครื่องอุปกรณ์ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำหนดส่วนควบและเครื่อง
อุปกรณ์ของรถทีใ่ช้ก๊ำซธรรมชำตอิดัเป็นเชือ้เพลงิ หรอืกฎกระทรวงว่ำดว้ยกำรก ำหนด
สว่นควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถทีใ่ชก้๊ำซปิโตรเลยีมเหลวเป็นเชือ้เพลงิ แลว้แต่กรณี 

(๓) ตอ้งใหค้นโดยสำรขึน้นัง่ประจ ำทีใ่หพ้รอ้มก่อนเคลื่อนรถ 

(๔) ต้องให้คนโดยสำรซึ่งนัง่ตอนหน้ำแถวเดียวกับผู้ขบัรถรดัร่ำงกำยด้วย 
เขม็ขดันิรภยัไวก้บัทีน่ัง่เพื่อป้องกนัอนัตรำยในขณะโดยสำร 

                                                                                 
๑๙๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๙/ตอนที ่๙ ก/หน้ำ ๔/๒๔ มกรำคม ๒๕๕๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๘๙ 

(๕) ไม่บรรทุกสิง่ของไปกับคนโดยสำร เว้นแต่เป็นสมัภำระของคนโดยสำร 
ทีไ่ม่สง่ผลกระทบต่อควำมปลอดภยัในกำรขบัรถและกำรโดยสำร 

(๖) ดแูลคนโดยสำรใหไ้ดร้บัควำมปลอดภยัตลอดเวลำทีอ่ยู่ในระหว่ำงกำรโดยสำร 
และในกรณีทีเ่กดิอุบตัเิหตุจะตอ้งใหค้วำมช่วยเหลอืตำมสมควร 

(๗) ไม่ขบัรถในลกัษณะประมำทหรอืน่ำหวำดเสยีว อนัน่ำจะเป็นอนัตรำยแก่
บุคคลหรอืทรพัยส์นิ 

(๘) ไม่ใชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นขณะขบัรถ เวน้แต่กำรใชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนทีโ่ดยใช้
อุปกรณ์เสรมิส ำหรบักำรสนทนำโดยผูข้บัรถไม่ตอ้งถอืหรอืจบัโทรศพัทเ์คลื่อนทีน่ัน้ 

(๙) ไม่กระท ำกำรอนัควรขำยหน้ำต่อหน้ำธำรก ำนลั หรอืกระท ำกำรลำมกอย่ำงอื่น
ไม่ว่ำจะกระท ำดว้ยตนเอง หรอืกระท ำดว้ยสื่อหรอืวสัดุใด ๆ อนัท ำใหป้รำกฏควำมหมำย
ในท ำนองเดยีวกนั 

(๑๐) ตอ้งดบัเครื่องยนตท์ุกครัง้ขณะเตมิเชือ้เพลงิ 

(๑๑) ต้องลงจำกรถและแจ้งให้คนโดยสำรลงจำกรถโดยให้รออยู่ในบรเิวณที่
ปลอดภยั ขณะเตมิเชือ้เพลงิ 

 

ขอ้ ๔  ในกำรรบัจำ้งบรรทุกคนโดยสำร ผูข้บัรถจกัรยำนยนต์สำธำรณะต้องปฏบิตั ิ
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ปฏบิตัติำมขอ้ ๓ (๑) (๓) (๕) (๖) (๗) (๙) (๑๐) และ (๑๑) โดยอนุโลม 

(๒) จดัใหม้หีมวกนิรภยัทีจ่ดัท ำขึน้โดยเฉพำะเพื่อป้องกนัอนัตรำยในขณะโดยสำร 
ไว้ส ำหรบัให้คนโดยสำรสวมในขณะโดยสำร โดยจะต้องรกัษำควำมสะอำดของหมวก 
อยู่เสมอ 

(๓) ไม่ใช้โทรศพัท์เคลื่อนที่ เครื่องมอื หรอือุปกรณ์สื่อสำรอื่นใดในขณะขบัรถ
รบัจำ้งบรรทุกคนโดยสำร 

 

ขอ้ ๕  ในกำรรบัจำ้งรบัส่งนักเรยีน ผูข้บัรถส ำหรบัรถยนต์ซึง่ไดร้บัอนุญำตเป็น
หนงัสอืจำกนำยทะเบยีนตำมมำตรำ ๒๒ วรรคสอง ตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญำตขบัรถยนต์
สว่นบุคคลมำแลว้ไม่น้อยกว่ำสำมปี หรอืใบอนุญำตขบัรถยนตส์ำธำรณะ หรอืใบอนุญำต
เป็นผูข้บัรถตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรขนสง่ทำงบก รวมทัง้ต้องเป็นผูไ้ม่มปีระวตัิเสยีหำย
อนัเกดิจำกกำรขบัรถมำก่อน และตอ้งปฏบิตั ิดงัต่อไปนี้ 

(๑) ปฏบิตัติำมขอ้ ๓ โดยอนุโลม 

(๒) จดัใหม้เีครื่องหมำยหรอืแผ่นป้ำยพืน้สสีม้ขนำดกวำ้งไม่น้อยกว่ำยีส่บิหำ้
เซนตเิมตร ยำวไม่น้อยกว่ำหกสบิเซนตเิมตร มขีอ้ควำมว่ำ “รถโรงเรยีน” เป็นตวัอกัษร



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๙๐ 

สดี ำควำมสงูไม่น้อยกว่ำสบิหำ้เซนตเิมตร ตดิไวท้ีด่ำ้นหน้ำและดำ้นทำ้ยของตวัรถ 
เพื่อใหส้ำมำรถมองเหน็ขอ้ควำมไดโ้ดยชดัเจนในระยะไม่น้อยกว่ำหำ้สบิเมตร  

(๓) จดัใหม้ไีฟสญัญำณสเีหลอืงอ ำพนัหรอืสแีดงปิดเปิดเป็นระยะ ตดิไวท้ีด่ำ้นหน้ำ
และด้ำนท้ำยของตวัรถในต ำแหน่งที่เหมำะสม เพื่อให้ผูข้บัรถที่สวนมำหรอืตำมหลงัมำ
มองเห็นได้โดยชดัเจนในระยะไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยห้ำสิบเมตร และเมื่อมิได้ใช้รถนัน้ 
รบัสง่นกัเรยีนใหง้ดใชไ้ฟสญัญำณดงักล่ำว 

(๔) จดัใหม้เีครื่องมอืเครื่องใชท้ี่จ ำเป็นดงัต่อไปนี้  เพื่อช่วยเหลอืนักเรยีนเมื่อมี
อุบตัเิหตุหรอืเหตุฉุกเฉินเกดิขึน้ และต้องติดตัง้หรอืเกบ็ไวภ้ำยในรถในต ำแหน่งที่เหมำะสม
และปลอดภยั รวมทัง้สำมำรถน ำมำใชง้ำนไดโ้ดยสะดวก และพรอ้มทีจ่ะใชง้ำนไดทุ้กขณะ 

(ก) เครื่องดบัเพลงิไม่น้อยกว่ำหนึ่งเครื่อง 

(ข) คอ้นทุบกระจกไม่น้อยกว่ำหนึ่งอนั ส ำหรบัรถทีม่ลีกัษณะเป็นรถตูโ้ดยสำร 

(๕) จัดให้มีผู้ควบคุมดูแลนักเรียน ซึ่งมีอำยุไม่ต ่ ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์  
ประจ ำอยู่ในรถตลอดเวลำทีใ่ชร้บัสง่นกัเรยีน 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๓ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

พลอำกำศเอก สกุ ำพล  สวุรรณทตั 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๙๑ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื เน่ืองจำกในปัจจุบนัรถยนต์
สำธำรณะและรถยนตบ์รกิำรทีใ่ชก้๊ำซธรรมชำตอิดัหรอืก๊ำซปิโตรเลยีมเหลวเป็นเชือ้เพลงิ
ได้เกิดกำรระเบิด ลุกไหม้ หรือรัว่ไหลของก๊ำซไวไฟในขณะที่ใช้รถนัน้รบัจ้ำงบรรทุก 
คนโดยสำรขึน้บ่อยครัง้ ซึง่อำจก่อใหเ้กดิอนัตรำยต่อชวีติหรอืร่ำงกำยของคนโดยสำร อกีทัง้
สำเหตุของอุบตัิเหตุทำงถนนของรถยนต์สำธำรณะ รถยนต์บรกิำร และรถยนต์ที่ใช้ใน 
กำรรบัจำ้งรบัสง่นกัเรยีนสว่นใหญ่มกัเกดิจำกพฤตกิรรมทีไ่ม่ปลอดภยัของผูข้บัรถในขณะ 
ขบัรถดงักล่ำว แต่โดยทีข่อ้ก ำหนดว่ำดว้ยควำมปลอดภยัในกำรรบัจำ้งบรรทุกคนโดยสำร
ในปัจจุบนัได้ก ำหนดเฉพำะกรณีของผูข้บัรถจกัรยำนยนต์สำธำรณะเท่ำนัน้ จงึสมควรมี
ขอ้ก ำหนดว่ำด้วยควำมปลอดภยัในกำรรบัจำ้งบรรทุกคนโดยสำรให้ครอบคลุมถึงผู้ขบั
รถยนตส์ำธำรณะ รถยนต์บรกิำร และรถยนตท์ีใ่ชใ้นกำรรบัจำ้งรบัสง่นกัเรยีนดว้ย เพื่อให้
คนโดยสำรของรถดงักล่ำวไดร้บัควำมปลอดภยัมำกขึน้  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๙๒ 

กฎกระทรวง 

ก ำหนดเครื่องแต่งกำย เครื่องหมำย ประวตัคินขบัรถ บตัรประจ ำตวัคนขบัรถ 

และกำรแสดงบตัรประจ ำตวัคนขบัรถยนตส์ำธำรณะ รถยนตบ์รกิำรธุรกจิ 

รถยนตบ์รกิำรทศันำจร และรถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะ 

พ.ศ. ๒๕๕๕๑๙๑ 

   
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ (๑๕) แห่งพระรำชบัญญัติรถยนต์  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติรถยนต์ (ฉบบัที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗  
อนัเป็นกฎหมำยทีม่บีทบญัญตับิำงประกำรเกีย่วกบักำรจ ำกดัสทิธแิละเสรภีำพของบุคคล 
ซึง่มำตรำ ๒๙ ประกอบกบัมำตรำ ๓๒ มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๓๔ มำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๓ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้กระท ำได้โดยอำศัยอ ำนำจตำม
บทบญัญตัแิห่งกฎหมำย รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ให้ยกเลิกกฎกระทรวงก ำหนดเครื่องแต่งกำย เครื่องหมำย ประวัติ
คนขบัรถ บตัรประจ ำตวัคนขบัรถ และกำรแสดงบตัรประจ ำตวัคนขบัรถยนต์สำธำรณะ 
รถยนตบ์รกิำรธุรกจิ รถยนตบ์รกิำรทศันำจร และรถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

ข้อ ๒  ในขณะขบัรถรบัจ้ำง คนขบัรถยนต์สำธำรณะ รถยนต์บริกำรธุรกิจ และ
รถยนต์บรกิำรทศันำจรต้องแต่งกำยใหส้ะอำด สุภำพเรยีบรอ้ยและรดักุม ดว้ยเครื่องแต่งกำย 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เสือ้เชิ้ตคอตัง้หรอืคอพบั แขนยำวหรอืแขนสัน้ ไม่มลีวดลำย กำรสวมเสือ้ 
ให้สอดชำยล่ำงของเสือ้อยู่ภำยในกำงเกง ยกเว้นเสื้อที่โดยสภำพไม่ต้องสอดชำยล่ำง 
ใหอ้ยู่ภำยในกำงเกง 

(๒) กำงเกงขำยำวไม่มลีวดลำย 

(๓) รองเทำ้หุม้สน้หรอืหุม้ขอ้ 

นิตบิุคคลผูเ้ป็นเจำ้ของรถยนต์บรกิำรอำจก ำหนดแบบของเครื่องแต่งกำยคนขบั
รถยนตบ์รกิำรธุรกจิและรถยนตบ์รกิำรทศันำจรใหแ้ตกต่ำงไปจำกแบบของเครื่องแต่งกำย
ตำมวรรคหนึ่งได้ แต่ต้องเป็นแบบทีสุ่ภำพ เรยีบรอ้ย และเหมำะสมกบักำรปฏบิตัหิน้ำที่ 
โดยนิตบิุคคลผูเ้ป็นเจำ้ของรถยนตบ์รกิำรต้องแจง้แบบของเครื่องแต่งกำยนั ้นใหก้รมกำร
ขนสง่ทำงบกทรำบ 

                                                                                 
๑๙๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๙/ตอนที ่๑๐๘ ก/หน้ำ ๑๓/๒๑ พฤศจกิำยน ๒๕๕๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๙๓ 

ในกรณีนิตบิุคคลผูเ้ป็นเจำ้ของรถยนตบ์รกิำรไดก้ ำหนดแบบของเครื่องแต่งกำย
และแจ้งใหก้รมกำรขนส่งทำงบกทรำบตำมวรรคสองแลว้ ให้คนขบัรถยนต์บรกิำรธุรกจิ
และรถยนตบ์รกิำรทศันำจรแต่งกำยตำมแบบทีน่ิตบิุคคลผูเ้ป็นเจำ้ของรถยนตบ์รกิำรก ำหนด 

 

ข้อ ๓  ในขณะขบัรถรับจ้ำง คนขบัรถจักรยำนยนต์สำธำรณะต้องแต่งกำย 
ใหส้ะอำด สภุำพเรยีบรอ้ยและรดักุมดว้ยเครื่องแต่งกำย ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เสื้อแขนยำวหรอืแขนสัน้ กำรสวมเสื้อให้สอดชำยล่ำงของเสื้ออยู่ภำยใน
กำงเกง ยกเวน้เสือ้ทีโ่ดยสภำพไม่ตอ้งสอดชำยล่ำงใหอ้ยู่ภำยในกำงเกง 

(๒) เสือ้กัก๊หรอืเสือ้คลุมตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

(๓) กำงเกงขำยำวทรงสภุำพ 

(๔) รอ้งเทำ้หุม้สน้หรอืหุม้ขอ้ 

 

ข้อ ๔  ในขณะขับรถรับจ้ำง คนขับรถยนต์สำธำรณะต้องติดเครื่องหมำย 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อตวัและชื่อสกุลของคนขบัรถเป็นภำษำไทย ขนำดตวัอกัษรสงูไม่น้อยกว่ำ 
๑.๕๐ เซนติเมตร ตวัอกัษรต้องเป็นแบบตวัพิมพ์ อ่ำนได้ง่ำย โดยติดที่อกเสือ้ด้ำนซ้ำย  
สขีองตวัอกัษรใหต้ดักบัสเีสือ้ 

(๒) เครื่องหมำยตำม (๑) ตอ้งตดิใหม้องเหน็ไดช้ดัเจน และไม่มสีิง่ใดปิดบงัไว ้

 

ข้อ ๕  ในขณะขับรถรบัจ้ำง คนขบัรถยนต์บริกำรธุรกิจและรถยนต์บริกำร
ทศันำจรตอ้งตดิเครื่องหมำย ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อตัวและชื่อสกุลของคนขบัรถเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ ขนำด
ตวัอกัษรสูงไม่น้อยกว่ำ ๑.๕๐ เซนติเมตร ตัวอกัษรต้องเป็นแบบตัวพิมพ์ อ่ำนได้ง่ำย 
โดยตดิทีอ่กเสือ้ดำ้นซำ้ย สขีองตวัอกัษรใหต้ดักบัสเีสือ้ 

(๒) เครื่องหมำยตำม (๑) ตอ้งตดิใหม้องเหน็ไดช้ดัเจน และไม่มสีิง่ใดปิดบงัไว ้

 

ขอ้ ๖  ในขณะขบัรถรบัจำ้ง คนขบัรถจกัรยำนยนต์สำธำรณะต้องติดเครื่องหมำย 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อตวัและชื่อสกุลของคนขบัรถเป็นภำษำไทย ขนำดตวัอกัษรสงูไม่น้อยกว่ำ 
๑.๕๐ เซนตเิมตร ตวัอกัษรต้องเป็นแบบพมิพ์ อ่ำนไดง้่ำย โดยตดิทีอ่กเสือ้ดำ้นซ้ำยของ
เสือ้กัก๊หรอืเสือ้คลุม สขีองตวัอกัษรใหต้ดักบัสเีสือ้ 

(๒) ชื่อสถำนที่รอรบัคนโดยสำรและหมำยเลขประจ ำตวัคนขบัรถตำมที่อธบิดี
ประกำศก ำหนด โดยแสดงทีด่ำ้นหลงัของเสือ้กัก๊หรอืเสือ้คลุม 
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 ๓๙๔ 

(๓) เครื่องหมำยตำม (๑) และ (๒) ต้องติดให้มองเหน็ไดช้ดัเจน และไม่มสีิง่ใด
ปิดบงัไว ้

 

ขอ้ ๗  ให้เจ้ำของรถยนต์สำธำรณะ รถยนต์บรกิำรธุรกจิ รถยนต์บรกิำรทศันำจร 
และรถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะจดัท ำประวตัคินขบัรถตำมหลกัเกณฑ์ วธิกีำร และเงื่อนไข
ทีอ่ธบิดกี ำหนด 

 

ข้อ ๘  ในขณะขบัรถรับจ้ำง คนขับรถยนต์สำธำรณะ รถยนต์บริกำรธุรกิจ  
และรถยนต์บรกิำรทศันำจร ต้องแสดงบตัรประจ ำตวัคนขบัรถ โดยใส่กรอบตดิไวภ้ำยในรถ
ดำ้นหน้ำตอนบน และดำ้นหลงัของพนกัพงิทีน่ัง่ตอนหน้ำ ในลกัษณะทีผู่โ้ดยสำรสำมำรถ
มองเหน็ไดช้ดัเจน และไม่มสีิง่ใดปิดบงัไว ้

กำรขอและกำรออกบตัรประจ ำตวัคนขบัรถ กำรอบรมและกำรทดสอบเพื่อออก
บตัรประจ ำตวัคนขบัรถใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบทีอ่ธบิดกี ำหนด 

 

ขอ้ ๙  บตัรประจ ำตวัคนขบัรถ ใหเ้ป็นไปตำมแบบทีอ่ธบิดกี ำหนดโดยประกำศ
ในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 

ขอ้ ๑๐  บรรดำระเบยีบหรอืประกำศทีอ่อกตำมกฎกระทรวงก ำหนดเครื่องแต่งกำย 
เครื่องหมำย ประวตัคินขบัรถ บตัรประจ ำตวัคนขบัรถ และกำรแสดงบตัรประจ ำตวัคนขบั
รถยนต์สำธำรณะ รถยนต์บริกำรธุรกิจ รถยนต์บรกิำรทัศนำจร และรถจกัรยำนยนต์
สำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ใช้บงัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัที่กฎกระทรวงนี้ใช้บงัคบั ให้ยงัคง 
ใช้บงัคบัได้ต่อไปเพียงเท่ำที่ไม่ขดัหรอืแย้งกบักฎกระทรวงนี้  หรอืจนกว่ำจะมรีะเบียบ 
หรอืประกำศตำมกฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๔ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

พลเอก พฤณท ์ สวุรรณทตั 

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏบิตัริำชกำรแทน 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๙๕ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยทีก่ฎกระทรวงก ำหนด
เครื่องแต่งกำย เครื่องหมำย ประวตัคินขบัรถ บตัรประจ ำตวัคนขบัรถ และกำรแสดงบตัร
ประจ ำตัวคนขับรถยนต์สำธำรณะ รถยนต์บริกำรธุรกิจ รถยนต์บริกำรทัศนำจร  
และรถจกัรยำนยนต์สำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ มขีอ้ก ำหนดที่ไม่เหมำะสมกบัสภำพกำรณ์
ในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงข้อก ำหนดในกฎกระทรวงดังกล่ำวให้เหมำะสมกับกำร
ประกอบกำรและลกัษณะของกจิกำรมำกยิง่ขึน้  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๙๖ 

กฎกระทรวง 

งดรบัจดทะเบยีนรถทีป่ระกอบจำก 

ชิน้สว่นของรถทีใ่ชแ้ลว้ทีน่ ำเขำ้มำจำกต่ำงประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๕๖๑๙๒ 

   
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ (๑๒) แห่งพระรำชบัญญัติรถยนต์  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติรถยนต์ (ฉบบัที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒  
อนัเป็นกฎหมำยทีม่บีทบญัญตับิำงประกำรเกีย่วกบักำรจ ำกดัสทิธแิละเสรภีำพของบุคคล 
ซึง่มำตรำ ๒๙ ประกอบกบัมำตรำ ๓๒ มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๓๔ มำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๓ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติให้กระท ำได้โดยอำศัยอ ำนำจตำม
บทบัญญัติแห่งกฎหมำย รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว้ 
ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ใหง้ดรบัจดทะเบยีนรถทีป่ระกอบจำกชิน้ส่วนของรถทีใ่ชแ้ลว้ทีน่ ำเขำ้มำ
จำกต่ำงประเทศ ในเขตกรุงเทพมหำนครและในเขตจงัหวดัอื่นทุกจงัหวดั ส ำหรบัประเภทรถ 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) รถยนตน์ัง่สว่นบุคคลไม่เกนิเจด็คน 

(๒) รถยนตน์ัง่สว่นบุคคลเกนิเจด็คน 

(๓) รถยนตบ์รรทุกสว่นบุคคล 

(๔) รถจกัรยำนยนตส์ว่นบุคคล 

ชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วตำมวรรคหนึ่ง หมำยควำมว่ำ ชิ้นส่วนที่เป็นตัวถังรถ 
โครงคสัซรีถหรอืโครงรถจกัรยำนยนต์ แลว้แต่กรณี 

 

ขอ้ ๒  ผูใ้ดประสงคจ์ะน ำรถตำมขอ้ ๑ มำจดทะเบยีนตำมมำตรำ ๑๐ ใหน้ ำมำ
จดทะเบยีนภำยในระยะเวลำ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) กรณีเป็นรถทีไ่ม่ต้องผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนผลติภณัฑอ์ุตสำหกรรมหรอื
เป็นรถทีผ่่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนผลติภณัฑอ์ุตสำหกรรมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมแล้ว  ให้น ำมำจดทะเบียนภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั 

                                                                                 
๑๙๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๐/ตอนที ่๕๒ ก/หน้ำ ๑๑/๑๗ มถุินำยน ๒๕๕๖ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๙๗ 

(๒) กรณีเป็นรถทีต่้องผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนผลติภณัฑอ์ุตสำหกรรม แต่ในวนัที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บงัคบัยงัไม่ได้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนผลติภัณฑ์อุตสำหกรรมตำม
กฎหมำยว่ำด้วยมำตรฐำนผลติภัณฑ์อุตสำหกรรม ให้น ำมำจดทะเบียนภำยในหนึ่งปี 
นบัแต่วนัทีก่ฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๗ มถุินำยน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ชชัชำต ิ สทิธพินัธุ ์
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๙๘ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้  คอื เนื่องจำกในปัจจุบนัได้มี
กำรน ำเข้ำชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วมำจำกต่ำงประเทศมำประกอบและจดทะเบียนเป็น  
รถใหม่จ ำนวนมำกเพื่อหลีกเลี่ยงกำรเสยีภำษีอำกรในประเทศ สมควรก ำหนดให้งดรบั 
จดทะเบยีนรถที่ประกอบจำกชิ้นส่วนของรถที่ใชแ้ล้วที่น ำเขำ้จำกต่ำงประเทศเพื่อแกไ้ข
ปัญหำดงักล่ำว  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๓๙๙ 

กฎกระทรวง 

ว่ำดว้ยคณะกรรมกำรประจ ำจงัหวดั 

และเงื่อนไขกำรขอจดทะเบยีนรถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ (๑) และ (๑๘) แห่งพระรำชบญัญตัริถยนต์ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติรถยนต์ (ฉบบัที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และมำตรำ ๒๓/๑ วรรคสอง และวรรคสำม แห่งพระรำชบญัญตัริถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่
แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนต ์(ฉบบัที ่๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๗ อนัเป็นกฎหมำยทีม่ี
บทบญัญัติบำงประกำรเกี่ยวกับกำรจ ำกดัสทิธิและเสรภีำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ 
ประกอบกับมำตรำ ๓๒ มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๓๔ มำตรำ ๔๑ และมำตรำ ๔๓ ของ
รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระท ำไดโ้ดยอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญตัิ
แห่งกฎหมำย รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคมออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑๑๙๓  กฎกระทรวงนี้ให้ใชบ้งัคบัเมื่อพ้นก ำหนดหนึ่งร้อยยี่สบิวนันับแต่วนั
ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

ขอ้ ๒  ให้ยกเลกิกฎกระทรวงว่ำด้วยคณะกรรมกำรประจ ำจงัหวดัและเงื่อนไข
กำรขอจดทะเบยีนรถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

ขอ้ ๓  ในกฎกระทรวงนี้ 
“คณะกรรมกำรประจ ำจงัหวดั” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรประจ ำกรุงเทพมหำนคร

หรอืคณะกรรมกำรประจ ำจงัหวดัแต่ละจงัหวดันอกจำกกรุงเทพมหำนคร แลว้แต่กรณี 

 

ข้อ ๔  ให้มีคณะกรรมกำรประจ ำกรุงเทพมหำนครคณะหนึ่ ง ประกอบด้วย  
อธบิดกีรมกำรขนส่งทำงบก เป็นประธำนกรรมกำร อธบิดกีรมป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนนโยบำยและแผนกำรขนสง่และจรำจร ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจนครบำล 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกฎหมำย กรมกำรขนส่งทำงบก ผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนงำน
ทะเบยีนและภำษีรถ กรมกำรขนส่งทำงบก ผูอ้ ำนวยกำรส ำนักเทศกจิ กรุงเทพมหำนคร 
และผูอ้ ำนวยกำรส ำนกักำรจรำจรและขนสง่ กรุงเทพมหำนคร เป็นกรรมกำร 

ใหผู้้อ ำนวยกำรส ำนักกำรขนส่งผูโ้ดยสำร กรมกำรขนส่งทำงบก เป็นกรรมกำร
และเลขำนุกำร 

                                                                                 
๑๙๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๐/ตอนที ่๓ ก/หน้ำ ๓/๑๑ มกรำคม ๒๕๕๖ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๐๐ 

ใหค้ณะกรรมกำรประจ ำกรุงเทพมหำนครแต่งตัง้ผูช้่วยเลขำนุกำรไดต้ำมควำมจ ำเป็น 

 

ขอ้ ๕  ใหม้คีณะกรรมกำรประจ ำจงัหวดัแต่ละจงัหวดันอกจำกกรุงเทพมหำนคร 
ประกอบด้วย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวดัหรือรองผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัซึ่งผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั
มอบหมำย เป็นประธำนกรรมกำร ผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัด ขนส่งจังหวัด  
หวัหน้ำส ำนกังำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยัจงัหวดั และนำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นจงัหวดั 
เป็นกรรมกำร 

ใหผู้ก้ ำกบักำรสถำนีต ำรวจภูธรเมอืง เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 

ให้คณะกรรมกำรประจ ำจงัหวดัแต่ละจงัหวดันอกจำกกรุงเทพมหำนครแต่งตัง้
ผูช้่วยเลขำนุกำรไดต้ำมควำมจ ำเป็น 

 

ขอ้ ๖  ใหค้ณะกรรมกำรประจ ำจงัหวดัมอี ำนำจหน้ำที ่ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ก ำหนดสถำนทีร่อรบัคนโดยสำร 

(๒) ก ำหนดเสน้ทำงหรอืทอ้งทีใ่นกำรรบัจำ้งบรรทุกคนโดยสำร 

(๓) ก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรออกหนงัสอืรบัรองกำรใชร้ถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะ 

(๔) ออกหนงัสอืรบัรองกำรใชร้ถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะ 

(๕) ก ำหนดค่ำจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรหรอืค่ำบรกิำรอื่น ในแต่ละเส้นทำงหรือ
ทอ้งทีไ่ม่เกนิอตัรำทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

(๖) แต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรประจ ำท้องที่เพื่อปฏบิตักิำรตำมที่คณะกรรมกำร
ประจ ำจงัหวดัมอบหมำย 

 

ขอ้ ๗  ให้น ำบทบญัญัติว่ำด้วยคณะกรรมกำรที่มีอ ำนำจด ำเนินกำรพิจำรณำ
ทำงปกครองตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครองมำใชบ้งัคบัแก่กำรประชุม
ของคณะกรรมกำรประจ ำจงัหวดัและคณะอนุกรรมกำรประจ ำทอ้งทีโ่ดยอนุโลม 

 

ขอ้ ๘๑๙๔  ผูใ้ดประสงคจ์ะขอจดทะเบยีนรถจกัรยำนยนต์สำธำรณะ ใหย้ื่นค ำขอ
ต่อนำยทะเบยีนตำมแบบทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด และตอ้งปฏบิตัติำมเงื่อนไข ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ผูข้อจดทะเบยีนรถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะตอ้งเป็นเจำ้ของหรอืผูค้รอบครอง
รถจกัรยำนยนตท์ีน่ ำมำขอจดทะเบยีน และมใีบอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะ 

                                                                                 

๑๙๔ ขอ้ ๘ แก้ไขเพิม่เติมโดยกฎกระทรวงว่ำด้วยคณะกรรมกำรประจ ำจงัหวดัและเงือ่นไข
กำรขอจดทะเบยีนรถจกัรยำนยนต์สำธำรณะ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๐๑ 

(๒) มหีนังสอืรบัรองกำรใชร้ถจกัรยำนยนต์สำธำรณะจำกคณะกรรมกำรประจ ำ
จงัหวดัหรอืคณะอนุกรรมกำรประจ ำทอ้งทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมำย 

(๓ ) มีหมำยเลขประจ ำตัวคนขับและสถำนที่ รอรับคนโดยสำรตำมที่
คณะกรรมกำรประจ ำจงัหวดัก ำหนด 

(๔) รถจกัรยำนยนต์ต้องมเีครื่องยนต์ที่มคีวำมจุในกระบอกสูบรวมกนัไม่เกิน
หนึ่งรอ้ยยีส่บิหำ้ลกูบำศกเ์ซนตเิมตร เวน้แต่เป็นรถจกัรยำนยนตท์ีม่เีครื่องก ำเนิดพลงังำน
อย่ำงอื่นนอกจำกเครื่องยนตส์นัดำปภำยใน ตอ้งมกี ำลงัตำมทีอ่ธบิดปีระกำศก ำหนด 

(๕) รถจักรยำนยนต์ต้องมีส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ตำมที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวงว่ำดว้ยกำรนัน้ 

(๖) ปฏิบัติตำมระเบียบกรมกำรขนส่งทำงบกเกี่ยวกับกำรรับจดทะเบียน
รถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะ 

 

ข้อ  ๙   กำรใดที่ ได้ด ำเนินกำรภำยใต้บังคับแห่ งกฎกระทรวงว่ ำด้วย
คณะกรรมกำรประจ ำจงัหวดัและเงื่อนไขกำรขอจดทะเบียนรถจกัรยำนยนต์สำธำรณะ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ก่อนที่กฎกระทรวงนี้ใช้บงัคบั ให้ยงัคงมีผลใช้บงัคบัต่อไปได้เท่ำที่ไม่ขดั
หรอืแยง้กบักฎกระทรวงนี้ 

 

ขอ้ ๑๐  ค ำขอใดที่ได้ยื่นไว้ก่อนที่กฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบัและยงัอยู่ในระหว่ำง
กำรพจิำรณำ ใหถ้อืว่ำเป็นค ำขอตำมกฎกระทรวงนี้ 

 

ข้อ ๑๑  บรรดำประกำศ ระเบียบ ข้อบังคับ  ค ำสัง่  หรือมติที่ออกตำม
กฎกระทรวงว่ำด้วยคณะกรรมกำรประจ ำจังหวัดและเงื่อนไขกำรขอจดทะเบียน
รถจกัรยำนยนต์สำธำรณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ใช้บงัคบัอยู่ก่อนหรอืในวนัที่กฎกระทรวงนี้ 
ใช้บงัคบั ให้ยงัคงใช้บงัคบัได้ต่อไปเพยีงเท่ำที่ไม่ขดัหรอืแย้งกบักฎกระทรวงนี้  จนกว่ำ 
จะมปีระกำศ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืค ำสัง่ ตำมกฎกระทรวงนี้ใชบ้งัคบั 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๓ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

พลเอก พฤณท ์ สวุรรณทตั 

รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ปฏบิตัริำชกำรแทน 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงคมนำคม 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๐๒ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ โดยที่เป็นกำรสมควร
ปรบัปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมกำรประจ ำจงัหวดัให้เหมำะสมยิง่ขึน้  เพื่อให้กำร
ด ำเนินกำรจดทะเบียนรถจักรยำนยนต์สำธำรณะเป็นไปด้วยควำมรวดเร็วและเกิด
ประสิทธิภำพในกำรจัดระเบียบรถจักรยำนยนต์สำธำรณะ   จึงจ ำเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวงว่ำด้วยคณะกรรมกำรประจ ำจังหวัดและเงื่อนไขกำรขอจดทะเบียน
รถจกัรยำนยนตส์ำธำรณะ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐๑๙๕ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คือ เนื่องจำกกฎกระทรวง 
ว่ำด้วยคณะกรรมกำรประจ ำจังหวัดและเงื่อนไขกำรขอจดทะเบียนรถจักรยำนยนต์
สำธำรณะ พ .ศ . ๒๕๕๖ มิได้ก ำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรให้ผู้ขอจดทะ เบียน
รถจักรยำนยนต์สำธำรณะต้องเป็นเจ้ำของหรือครอบครองรถจักรยำนยนต์ที่มำขอ 
จดทะเบียน มีใบอนุญำตขบัรถจกัรยำนยนต์สำธำรณะ และกำรมีหมำยเลขประจ ำตัว
คนขบัและสถำนที่รอรบัคนโดยสำรอนัเป็นเหตุใหก้ำรควบคุมรถจกัรยำนยนต์สำธำรณะ
ในกำรให้บรกิำรแก่ผูโ้ดยสำรไม่มปีระสทิธภิำพ สมควรแก้ไขเพิม่เติมเงื่อนไขในกำรขอ 
จดทะเบียนจกัรยำนยนต์สำธำรณะ เพื่อประโยชน์ในกำรจดัระเบียบรถจกัรยำนยนต์
สำธำรณะและเพื่อใหเ้กดิควำมปลอดภยัแก่ผูโ้ดยสำร  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
 

                                                                                 

๑๙๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔/ตอนที ่๒๒ ก/หน้ำ ๖/๒๑ กุมภำพนัธ ์๒๕๖๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๐๓ 

พระรำชบญัญตั ิ

รถยนตรท์หำร 

พุทธศกัรำช ๒๔๗๖ 

   
 

ประชำธปิก ป.ร. 
 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำประชำธิปก พระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัวมี 
พระบรมรำชโองกำรด ำรสัเหนือเกลำ้ฯ สัง่ว่ำ 

 

โดยทีส่ภำผูแ้ทนรำษฎรถวำยค ำปรกึษำวำ่ สมควรจะมขีอ้บงัคบัส ำหรบัรถยนตร์
ทีใ่ชใ้นกำรป้องกนัรำชอำณำจกัร 

 

จงึทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบญัญัติขึน้ไว้โดยค ำแนะน ำและ
ยนิยอมของสภำผูแ้ทนรำษฎร ดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติรถยนตร์ทหำร 
พุทธศกัรำช ๒๔๗๖” 

 

มำตรำ ๒๑  ให้ใช้พระรำชบัญญัตินี้ตัง้แต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
เป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ตัง้แต่วนัทีใ่ชพ้ระรำชบญัญตันิี้สบืไป กฎหมำย กฎและขอ้บงัคบัอื่นๆ 
ซึง่เกีย่วแก่พระรำชบญัญตัริถยนตร ์ท่ำนมใิหใ้ชบ้งัคบัแก่รถยนตรท์หำร 

 

มำตรำ ๔  “รถยนต์ทหำร” หมำยควำมว่ำ รถที่เดินด้วยก ำลงัเครื่องจกัรกล  
(เว้นแต่ที่เดินบนรำง) และรถพ่วงซึ่งเป็นของกระทรวงกลำโหมหรือของบุคคลอื่นซึ่ง 
มอบใหใ้ชร้ถนัน้ประจ ำในรำชกำรทหำร 

“ใบอนุญำตพเิศษ” หมำยควำมว่ำ ใบอนุญำตใหข้บัรถยนตรท์หำร 

“รฐัมนตร”ี หมำยควำมว่ำ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหม 

 

มำตรำ ๕  รถยนตรท์หำรนัน้ ท่ำนใหย้กเวน้ไม่ต้องเสยีภำษแีละค่ำธรรมเนียมใดๆ 
กบัใหม้เีครื่องหมำยพเิศษและเลขก ำกบัตดิทีร่ถใหเ้หน็ชดัตำมทีร่ฐัมนตรจีะไดก้ ำหนดไว้ 

                                                                                 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๕๐/-/หน้ำ ๗๙๓/๙ ธนัวำคม ๒๔๗๖ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๐๔ 

มำตรำ ๖  รถยนตรท์หำรนัน้ เมื่อไดท้ ำกำรตรวจทำงเทคนิคตำมทีร่ฐัมนตรสีัง่
และรฐัมนตรเีหน็เป็นทีพ่อใจว่ำ จะไม่เป็นภยนัตรำยต่อควำมปลอดภยัของประชำชนแลว้ 
จงึใหใ้ชไ้ด ้

 

มำตรำ ๗๒  ใบอนุญำตพิเศษนัน้ จะออกให้แก่บุคคลซึ่งปฏิบตัิรำชกำรทหำร
หรอืเจำ้หน้ำทีช่ำวต่ำงประเทศซึง่ช่วยเหลอืรำชกำรทหำรเพื่อขบัรถยนตรท์หำร ใหร้ฐัมนตรี
มอี ำนำจตัง้เจำ้พนักงำนผู้มอี ำนำจออกใบอนุญำตพเิศษ และก ำหนดวธิกีำรและเงื่อนไข  
ในกำรออกใบอนุญำตนัน้ 

ใบอนุญำตพิเศษนี้ ให้ใช้ได้เฉพำะเวลำที่ผู้รบัใบอนุญำตปฏบิตัิรำชกำรทหำร
หรอืช่วยเหลอืรำชกำรทหำร และอนุญำตใหข้บัไดแ้ต่เฉพำะรถยนตรท์หำรเท่ำนัน้ 

ใบอนุญำตพิเศษนี้  เจ้ำพนักงำนผู้มีอ ำนำจออกใบอนุญำตจะถอนคืนเสีย 
เมื่อใดกไ็ด ้

 

มำตรำ ๘  บุคคลทีไ่ดร้บัใบอนุญำตพเิศษใหข้บัรถยนตรท์หำรอยู่แลว้นัน้ ท่ำน
ว่ำจะรับใบอนุญำตขับรถยนตร์ที่มิใช่รถยนตร์ทหำรตำมพระรำชบัญญัติรถยนตร ์
พุทธศักรำช ๒๔๗๓ ในขณะเดียวกันนัน้อีกก็ได้ หำกว่ำตนได้ปฏิบัติครบถ้วนตำม
กฎหมำย กฎ และขอ้บงัคบัอื่น ๆ ซึง่เกีย่วแก่พระรำชบญัญตัิรถยนตร ์เว้นไวแ้ต่ไม่ต้อง
ท ำกำรสอบควำมรู ้

 

มำตรำ ๙  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหมมหีน้ำทีร่กัษำกำรใหเ้ป็นไปตำม
พระรำชบัญญัตินี้  และให้มีอ ำนำจตัง้เจ้ำพนักงำน กับเพื่อกำรนัน้ให้มีอ ำนำจออก
กฎกระทรวง 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได้ 
 

ประกำศมำ ณ วนัที ่๙ ธนัวำคม พุทธศกัรำช ๒๔๗๖ เป็นปีที ่๙ ในรชักำลปัจจุบนั 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

นำยพนัเอก พระยำพหลพลพยหุเสนำ 

นำยกรฐัมนตร ี

                                                                                 
๒ มำตรำ ๗ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัริถยนตรท์หำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๐๗ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๐๕ 

พระรำชบญัญตัริถยนตรท์หำร (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๐๗๓ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันนี้ 
เจำ้หน้ำที่ชำวต่ำงประเทศซึ่งช่วยเหลือรำชกำรทหำรที่เขำ้มำประจ ำอยู่ในประเทศไทย 
จ ำเป็นต้องขบัขีร่ถยนตรท์หำรของทำงรำชกำรทหำรในกำรปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำรอยู่เป็นปกติ 
แต่ไม่สำมำรถมีใบอนุญำตพิเศษขับขี่รถยนตร์ทหำรนัน้ได้ เพรำะตำมบทบัญญัต ิ
แห่งกฎหมำยว่ำด้วยรถยนตร์ทหำร มิได้ให้อ ำนำจไว้ที่จะออกใบอนุญำตพิเศษขบัขี่
รถยนตร์ทหำรแก่เจ้ำหน้ำที่ชำวต่ำงประเทศได้ ซึ่งทำงกระทรวงกลำโหมได้พิจำรณำ  
เหน็ว่ำควรออกใบอนุญำตพเิศษใหแ้ก่เจำ้หน้ำทีช่ำวต่ำงประเทศซึง่ช่วยเหลอืรำชกำรทหำร
ที่ต้องขับขี่รถยนตร์ทหำรของทำงรำชกำรทหำรนัน้ด้วย  จึงจ ำต้องแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมำยว่ำดว้ยรถยนตรท์หำรเสยีใหม่ 

                                                                                 
๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๘๑/ตอนที ่๗/หน้ำ ๒๐/๒๑ มกรำคม ๒๕๐๗ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๐๖ 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๕ (พ.ศ. ๒๕๐๒)  
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัริถยนตรท์หำร พทุธศกัรำช ๒๔๗๖๔ 

   
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่งพระรำชบัญญัติรถยนตร์ทหำร 
พุทธศกัรำช ๒๔๗๖ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหมออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ใหย้กเลกิ 

(๑) กฎกระทรวงกลำโหมออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติรถยนตร์ทหำร 
พุทธศกัรำช ๒๔๗๖ (ฉบบัที ่๒) 

(๒) กฎกระทรวงกลำโหมออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติรถยนตร์ทหำร 
พุทธศกัรำช ๒๔๗๖ (ฉบบัที ่๓) และ 

(๓) กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๔ (พ.ศ. ๒๔๙๖) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญัติ
รถยนตรท์หำร พุทธศกัรำช ๒๔๗๖ 

 

ขอ้ ๒  รถยนตรท์หำรแบ่งออกเป็นสีป่ระเภท คอื รถยนตรส์งครำม รถจกัรยำนยนตร์
สงครำม รถยนตรป์กต ิและรถจกัรยำนยนตรป์กต ิ

“รถยนตรส์งครำม” หมำยควำมว่ำ รถยนตรท์หำรทีม่ไีวเ้พื่อกำรสงครำม 

“รถจกัรยำนยนตรส์งครำม” หมำยควำมว่ำ รถจกัรยำนยนตรท์หำรทีม่ไีวเ้พื่อสงครำม 

“รถยนตรป์กต”ิ หมำยควำมว่ำ รถยนตรท์หำรนอกจำกรถยนตรส์งครำม 

“รถจักรยำนยนตร์ปกติ” หมำยควำมว่ำ รถจักรยำนยนตร์ทหำรนอกจำก
รถจกัรยำนยนตรส์งครำม 

 

ขอ้ ๓  รถยนตรส์งครำมและรถจกัรยำนยนตรส์งครำมให้มเีครื่องหมำยพิเศษ
และเลขทะเบยีนก ำกบับนป้ำยดงันี้ 

(๑) มีเครื่องหมำยพิเศษและเลขทะเบียนสีแดงบนพื้นสขีำว ให้เครื่องหมำย
พเิศษอยู่หน้ำเลขทะเบยีน 

(๒) เครื่องหมำยพเิศษ มดีงันี้ 
ก. จกัร สมอและปีก ส ำหรบัรถของสว่นรำชกำรทีไ่ม่ขึน้กองทพั 

ข. จกัร ส ำหรบัรถของกองทพับก 

ค. สมอ ส ำหรบัรถของกองทพัเรอื 

ง. ปีกกบัดำว ส ำหรบัรถของกองทพัอำกำศ 
                                                                                 

๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๗๖/ตอนที ่๙๐/หน้ำ ๔๐๙/๒๒ กนัยำยน ๒๕๐๒ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๐๗ 

รถยนตรป์กตแิละรถจกัรยำนยนตรป์กต ิใหม้เีครื่องหมำยพเิศษและเลขทะเบยีน
ก ำกบับนป้ำยเช่นเดยีวกบัรถยนตรส์งครำมและรถจกัรยำนยนตรส์งครำม แต่ใหใ้ชส้ขีำว
บนพืน้สดี ำ 

 

ขอ้ ๔  รถจกัรยำนยนตรป์กตแิละรถยนตรป์กต ินอกจำกรถยนตรป์ระจ ำต ำแหน่ง
หรอืรถยนตรป์ระจ ำตวั ใหม้อีกัษรย่อนำมหน่วยสงักดัสขีำว 

 

ขอ้ ๕  รถยนตรท์หำรที่เจำ้พนักงำนรบัจดทะเบยีนแลว้ ให้ตดิป้ำยดงักล่ำวใน 
ขอ้ ๓ ไวท้ีร่ถตำมก ำหนดดงันี้ 

(๑) แผ่นป้ำยเลขทะเบยีนรถยนตรส์งครำม และรถยนตรป์กตทิีม่เีลขหมำยตรงกบั
ทะเบียนและประวตัิรถยนตร์ให้ติดตรงึแนบไว้ในที่ที่เห็นได้ง่ำยแต่ไกล ที่หน้ำรถหนึ่งแผ่น 
และทีท่ำ้ยรถหนึ่งแผ่น 

รถยนตร์สงครำมที่ต้องเขยีนเลขทะเบียนแทนแผ่นป้ำยนัน้ ให้เขยีน
เลขทะเบยีนทีม่เีลขหมำยตรงกบัทะเบยีนและประวตัริถยนตร ์ไวใ้นทีท่ีเ่หน็ไดง้่ำยแต่ไกล 
ทีห่น้ำรถหนึ่งแห่ง และทีท่ำ้ยรถหนึ่งแห่ง 

(๒) แผ่นป้ำยเลขทะเบยีนรถจกัรยำนยนตรส์งครำม และรถจกัรยำนยนตรป์กต ิ
ทีม่เีลขหมำยตรงกบัทะเบยีนและประวตัริถ ใหต้ดิตัง้ตำมยำวบนบงัโกลนลอ้หน้ำหนึ่งแผ่น
และตดิตำมขวำงทีท่ำ้ยรถหนึ่งแผ่น เฉพำะแผ่นป้ำยหน้ำรถตอ้งมเีลขทะเบยีนทัง้สองขำ้ง 

 

ข้อ ๖  บุคคลซึ่งสมคัรเป็นผู้ขบัรถยนตร์ทหำร หรอืจะได้รบัคัดเลือกให้เป็น 
ผูข้บัรถยนตรท์หำร ตอ้งมคีุณวุฒแิละลกัษณะดงันี้ 

(๑) มคีวำมประพฤตดิ ี

(๒) มรี่ำงกำยสมบรูณ์ไม่ทุพพลภำพ สำมำรถขบัรถได ้

(๓) มคีวำมรูห้ลกัทำงเทคนิคของรถทัว่ไป และรูส้มุดคู่มอืประจ ำรถ 

(๔) มีควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรถนอมรักษำตัวรถ เครื่องยนตร์และ
สว่นประกอบของรถ 

(๕) มีควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรขบัรถ ตลอดจนแก้ไขเหตุขดัข้องและ
ซ่อมแซมเบือ้งตน้ได ้

(๖) มคีวำมรูร้ะเบยีบ กฎ ขอ้บงัคบั และกฎหมำยทีเ่กีย่วกบักำรเดนิรถ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๐๘ 

ขอ้ ๗  ผูข้บัรถยนตรท์หำร ตอ้งอยู่ภำยใตบ้งัคบัดงันี้ 
(๑) ตอ้งมใีบอนุญำตพเิศษอยู่กบัตวัในเวลำขบัรถหรอืเมื่อควบคุมผูอ้ื่นฝึกขบัรถ 

เพื่อแสดงต่อเจำ้พนกังำนไดเ้สมอ และ 

(๒) จะใหผู้ไ้ม่มใีบอนุญำตพเิศษขบัรถทีต่นรบัผดิชอบไม่ได้ 
 

ขอ้ ๘๕  ใบอนุญำตพเิศษมลีกัษณะเป็นกระดำษแขง็ ขนำดกวำ้ง ๖ เซนตเิมตร 
ยำว ๙.๕ เซนติเมตร แผ่นเดยีว ด้ำนหน้ำปิดรูปถ่ำยผู้ถือใบอนุญำตพิเศษ ขนำดกว้ำง  
๓ เซนติเมตร ยำว ๔ เซนติเมตร ครึ่งตวั ไม่สวมหมวก ด้ำนหลงัส ำหรบัเจ้ำพนักงำน
กรอกรำยกำร ตำมแบบท้ำยกฎกระทรวงนี้ ใบอนุญำตนี้ต้องลงชื่อและประทบัตรำ
ของเจ้ำพนกังำนตำมขอ้ ๙ 

 

ขอ้ ๙  ใหป้ลดักระทรวงกลำโหมหรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกปลดักระทรวงกลำโหม 
เป็นเจ้ำพนักงำนผู้มีหน้ำที่ร ับจดทะเบียนและออกใบอนุญ ำตพิเศษตำมควำมใน
พระรำชบญัญตัริถยนตรท์หำร พุทธศกัรำช ๒๔๗๖ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๘ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๐๒ 

พลเอก ถ.  กติตขิจร 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงกลำโหม 

                                                                                 
๕ ข้อ ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตำมควำมใน

พระรำชบญัญตัริถยนตรท์หำร พุทธศกัรำช ๒๔๗๖ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๐๙ 

แบบใบอนุญำตพเิศษ๖ 

 

แบบใบอนุญำตพเิศษ 

 

(ดำ้นหน้ำ) (ดำ้นหลงั) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ...........................  ๖  
 
 
 
 
 
 
 

  ...............................  ๖ ซม.  .......................  

                                                                                 

๖ แบบใบอนุญำตพเิศษ แก้ไขเพิม่เติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๒๕) ออกตำม
ควำมในพระรำชบญัญตัริถยนตร์ทหำร พุทธศกัรำช ๒๔๗๖ 

กระทรวงกลาโหม 

ที ่ .........  วนัที ่ ..........  พ.ศ.  .............  
ใบอนุญำตพเิศษ 

ส ำหรบัขบัรถยนตรท์หำร 

ยศ ชื่อ  ...............................................  
อำยุ  .............  ปี สงักดั   .....................  
ต ำหนิ  ................................................  
อนุญำตใหข้บัรถยนตรท์หำรประเภท 

ที ่ ......................................................  
 ..........................................................  
ยศ ชื่อ  ...............................................  

เจำ้พนกังำน 

  

กระทรวงกลาโหม 

 
(ครุฑ) 

 
 

ทีปิ่ดรปูถ่ำย 

ผูถ้อืใบอนุญำตพเิศษ 

 

 .............................................  
ลำยมอืชื่อผูถ้อืใบอนุญำตพเิศษ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๑๐ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื เนื่องจำกกฎกระทรวงออก
ตำมควำมในพระรำชบญัญตัิรถยนตร์ทหำรเดมิ ได้ก ำหนดขนำดเครื่องหมำยพเิศษ 
เลขทะเบยีน และอกัษรย่อนำมหน่วยสงักดัไวต้ำยตวั ไม่เหมำะสมกบัขนำดและลกัษณะ
ของรถยนตรท์หำร ซึง่มกีำรเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ ประกอบกบักฎกระทรวงเดมิไดม้กีำรแกไ้ข
เพิม่เตมิหลำยครัง้ ไม่สะดวกแก่กำรใช ้ทัง้มขีอ้ควำมบำงประกำรทีพ่น้สมยัดว้ย  จงึ เป็น
กำรสมควรทีจ่ะปรบัปรุงเสยีใหม่ใหส้มบรูณ์และเหมำะสมยิง่ขึน้ 

 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่๖ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิรถยนตร์ทหำร 
พุทธศกัรำช ๒๔๗๖๗ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยทีเ่ป็นกำรสมควรแกไ้ข
ขนำดของใบอนุญำตพเิศษ และขนำดของรูปถ่ำย ผู้ถอืใบอนุญำตพเิศษ ให้มขีนำดเดยีวกับ
บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำรที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั เพื่อควำมสะดวกในกำรพกพำ  จงึจ ำเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้ 
 

                                                                                 
๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๙๙/ตอนที ่๓๓/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑๙/๕ มนีำคม ๒๕๒๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๑๑ 

พระรำชบญัญตั ิ

จรำจรทำงบก 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 

   
 

ภูมพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๘ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เป็นปีที ่๓๔ ในรชักำลปัจจุบนั 

 

พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมรำชโองกำร
โปรดเกลำ้ฯ ใหป้ระกำศว่ำ 

 

โดยทีเ่ป็นกำรสมควรปรบัปรุงกฎหมำยว่ำดว้ยกำรจรำจรทำงบก 

 

จงึทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ ให้ตรำพระรำชบญัญตัิขึน้ไว ้โดยค ำแนะน ำและ
ยนิยอมของสภำนิตบิญัญตัแิห่งชำต ิดงัต่อไปนี้ 

 

มำตรำ ๑  พระรำชบญัญตันิี้เรยีกว่ำ “พระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒” 
 

มำตรำ ๒๑  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดเก้ำสิบวันนับแต่ 
วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ใหย้กเลกิ 

(๑) พระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก พุทธศกัรำช ๒๔๗๗ 

(๒) พระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก แกไ้ขเพิม่เตมิ พุทธศกัรำช ๒๔๗๘ 

(๓) พระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๓) พุทธศกัรำช ๒๔๘๑ 

(๔) พระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๐๘ 

(๕) ประกำศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่๕๙ ลงวนัที ่๒๖ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

 

มำตรำ ๔  ในพระรำชบญัญตันิี้ 
(๑) “กำรจรำจร” หมำยควำมว่ำ กำรใชท้ำงของผูข้บัขี ่คนเดนิเท้ำ หรอืคนที่จูง 

ขี ่หรอืไล่ตอ้นสตัว ์

                                                                                 
๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๙๖/ตอนที ่๘/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑/๒๙ มกรำคม ๒๕๒๒ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๑๒ 

(๒) “ทำง” หมำยควำมว่ำ ทำงเดนิรถ ช่องเดนิรถ ช่องเดนิรถประจ ำทำง 
ไหล่ทำง ทำงเท้ำ ทำงข้ำม ทำงร่วมทำงแยก ทำงลำด ทำงโค้ง สะพำน และลำนที่
ประชำชนใชใ้นกำรจรำจร และใหห้มำยควำมรวมถงึทำงส่วนบุคคลที่เจำ้ของยนิยอมให้
ประชำชนใช้ในกำรจรำจรหรือที่ เจ้ำพนักงำนจรำจรได้ประกำศให้เป็นทำงตำม
พระรำชบญัญตันิี้ดว้ย แต่ไม่รวมไปถงึทำงรถไฟ 

(๓) “ทำงเดนิรถ” หมำยควำมว่ำ พื้นที่ที่ท ำไว้ส ำหรบักำรเดนิรถไม่ว่ำในระดบั
พืน้ดนิ ใตห้รอืเหนือพืน้ดนิ 

(๔) “ช่องเดนิรถ” หมำยควำมว่ำ ทำงเดนิรถทีจ่ดัแบ่งเป็นช่องส ำหรบักำรเดนิรถ 
โดยท ำเครื่องหมำยเป็นเสน้หรอืแนวแบ่งเป็นช่องไว ้

(๕) “ช่องเดนิรถประจ ำทำง” หมำยควำมว่ำ ช่องเดนิรถทีก่ ำหนดใหเ้ป็นช่องเดนิรถ
ส ำหรบัรถโดยสำรประจ ำทำงหรอืรถบรรทุกคนโดยสำรประเภทที่ผู้บัญชำกำรต ำรวจ
แห่งชำตกิ ำหนด 

(๖) “ทำงเดนิรถทำงเดยีว” หมำยควำมว่ำ ทำงเดนิรถใดทีก่ ำหนดใหผู้ข้บัรถขบั
ไปในทศิทำงเดยีวกนัตำมเวลำทีเ่จำ้พนกังำนจรำจรก ำหนด 

(๗) “ขอบทำง” หมำยควำมว่ำ แนวรมิของทำงเดนิรถ 

(๘) “ไหล่ทำง” หมำยควำมว่ำ พืน้ทีท่ีต่่อจำกขอบทำงออกไปทำงดำ้นขำ้งซึง่ยงั
มไิดจ้ดัท ำเป็นทำงเทำ้ 

(๙) “ทำงร่วมทำงแยก” หมำยควำมว่ำ พืน้ทีท่ีท่ำงเดนิรถตัง้แต่สองสำยตดัผ่ำนกนั 
รวมบรรจบกนั หรอืตดิกนั 

(๑๐) “วงเวยีน” หมำยควำมว่ำ ทำงเดนิรถที่ก ำหนดใหร้ถเดนิรอบเครื่องหมำย
จรำจรหรอืสิง่ทีส่รำ้งขึน้ในทำงร่วมทำงแยก 

(๑๑) “ทำงเทำ้” หมำยควำมว่ำ พืน้ทีท่ีท่ ำไวส้ ำหรบัคนเดนิซึง่อยู่ขำ้งใดขำ้งหนึ่ง
ของทำง หรอืทัง้สองขำ้งของทำง หรอืสว่นทีอ่ยู่ชดิขอบทำงซึง่ใชเ้ป็นทีส่ ำหรบัคนเดนิ 

(๑๒) “ทำงขำ้ม” หมำยควำมว่ำ พืน้ทีท่ีท่ ำไวส้ ำหรบัให้คนเดนิเทำ้ขำ้มทำงโดย
ท ำเครื่องหมำยเป็นเสน้หรอืแนวหรอืตอกหมุดไวบ้นทำง และใหห้มำยควำมรวมถงึพืน้ที่ 
ทีท่ ำใหค้นเดนิเทำ้ขำ้มไม่ว่ำในระดบัใตห้รอืเหนือพืน้ดนิดว้ย 

(๑๓) “เขตปลอดภยั” หมำยควำมว่ำ พืน้ทีใ่นทำงเดนิรถทีม่เีครื่องหมำยแสดงไว้
ใหเ้หน็ไดช้ดัเจนทุกเวลำ ส ำหรบัใหค้นเดนิเทำ้ทีข่ำ้มทำงหยุดรอหรอืใหค้นทีข่ ึน้หรอืลงรถ
หยุดรอก่อนจะขำ้มทำงต่อไป 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๑๓ 

(๑๔) “ทีค่บัขนั” หมำยควำมว่ำ ทำงที่มกีำรจรำจรพลุกพล่ำนหรอืมสีิง่กดีขวำง 
หรอืในที่ซึ่งมองเหน็หรอืทรำบได้ล่วงหน้ำว่ำอำจเกดิอนัตรำยหรอืควำมเสยีหำยแก่รถ
หรอืคนไดง้่ำย 

(๑๕) “รถ” หมำยควำมว่ำ ยำนพำหนะทำงบกทุกชนิด เวน้แต่รถไฟและรถรำง 

(๑๖) “รถยนต์” หมำยควำมว่ำ รถที่มีล้อตัง้แต่สำมล้อและเดินด้วยก ำลัง
เครื่องยนต ์ก ำลงัไฟฟ้ำหรอืพลงังำนอื่น ยกเวน้รถทีเ่ดนิบนรำง 

(๑๗) “รถจักรยำนยนต์ ” หมำยควำมว่ำ รถที่ เดินด้วยก ำลังเครื่องยนต ์
ก ำลงัไฟฟ้ำ หรอืพลงังำนอื่น และมลีอ้ไม่เกนิสองลอ้ ถำ้มพี่วงขำ้งมลีอ้เพิม่อกีไม่เกนิหนึ่งลอ้ 

(๑๘) “รถจกัรยำน” หมำยควำมว่ำ รถทีเ่ดนิดว้ยก ำลงัของผูข้บัขีท่ีม่ใิช่เป็นกำรลำกเขน็ 

(๑๙) “รถฉุกเฉิน” หมำยควำมว่ำ รถดับเพลิงและรถพยำบำลของรำชกำร
บรหิำรสว่นกลำง รำชกำรบรหิำรสว่นภูมภิำคและรำชกำรบรหิำรสว่นทอ้งถิน่ หรอืรถอื่นที่
ได้รบัอนุญำตจำกผู้บญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติให้ใช้ไฟสญัญำณแสงวบัวำบ หรอืให้ใช้
เสยีงสญัญำณไซเรนหรอืเสยีงสญัญำณอย่ำงอื่นตำมทีจ่ะก ำหนดให้ 

(๒๐) “รถบรรทุก” หมำยควำมว่ำ รถยนตท์ีส่รำ้งขึน้เพื่อใชบ้รรทุกสิง่ของหรอืสตัว ์

(๒๑) “รถบรรทุกคนโดยสำร” หมำยควำมว่ำ รถยนตท์ีส่รำ้งขึน้เพื่อใชบ้รรทุกคน
โดยสำรเกนิเจด็คน 

(๒๒) “รถโรงเรยีน” หมำยควำมว่ำ รถบรรทุกคนโดยสำรที่โรงเรยีนใช้รบัส่ง
นกัเรยีน 

(๒๓) “รถโดยสำรประจ ำทำง” หมำยควำมว่ำ รถบรรทุกคนโดยสำรที่เดนิตำม
ทำงทีก่ ำหนดไว ้และเรยีกเกบ็ค่ำโดยสำรเป็นรำยคนตำมอตัรำทีว่ำงไวเ้ป็นระยะทำงหรอื
ตลอดทำง 

(๒๔) “รถแทก็ซี่” หมำยควำมว่ำ รถยนต์ที่ใช้รบัจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรไม่เกนิ
เจด็คน 

(๒๕) “รถลำกจูง” หมำยควำมว่ำ รถยนตท์ีส่รำ้งขึน้เพื่อใชส้ ำหรบัลำกจูงรถหรอื
เครื่องมอืกำรเกษตรหรอืเครื่องมอืกำรก่อสรำ้ง โดยตวัรถนัน้เองมไิดใ้ชส้ ำหรับบรรทุกคน
หรอืสิง่ของ 

(๒๖) “รถพ่วง” หมำยควำมว่ำ รถทีเ่คลื่อนทีไ่ปโดยใชร้ถอื่นลำกจงู 

(๒๗) “มำตรแทก็ซี”่ หมำยควำมว่ำ เครื่องแสดงอตัรำและค่ำโดยสำรของรถแทก็ซี ่
โดยอำศยัเกณฑร์ะยะทำงหรอืเวลำกำรใชร้ถแทก็ซี ่หรอืโดยอำศยัทัง้ระยะทำงและเวลำ
กำรใชร้ถแทก็ซี ่

(๒๘) “ผู้ขบัขี่” หมำยควำมว่ำ ผู้ขบัรถ ผู้ประจ ำเครื่องอุปกรณ์กำรขนส่งตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรขนสง่ ผูล้ำกเขน็ยำนพำหนะ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๑๔ 

(๒๙) “คนเดินเท้ำ” หมำยควำมว่ำ คนเดินและให้รวมตลอดถึงผู้ใช้เก้ำอี้ล้อ
ส ำหรบัคนพกิำรหรอืรถส ำหรบัเดก็ดว้ย 

(๓๐) “เจำ้ของรถ” หมำยควำมรวมถงึผูม้รีถไวใ้นครอบครองดว้ย 

(๓๑) “ผู้เกบ็ค่ำโดยสำร” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งรบัผดิชอบในกำรเกบ็ค่ำโดยสำร 
และผูด้แูลคนโดยสำรทีอ่ยู่ประจ ำรถบรรทุกคนโดยสำร 

(๓๒) “ใบอนุญำตขบัขี่” หมำยควำมว่ำ ใบอนุญำตขบัรถยนต์ตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยรถยนต์ ใบอนุญำตส ำหรบัคนขบัรถตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถจ้ำง ใบอนุญำตขบัขี่
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยล้อเลื่อน และใบอนุญำตผู้ประจ ำเครื่องอุปกรณ์กำรขนส่งตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรขนสง่ 

(๓๓) “สญัญำณจรำจร” หมำยควำมว่ำ สญัญำณใด ๆ ไม่ว่ำจะแสดงดว้ยธง ไฟ 
ไฟฟ้ำ มอื แขน เสยีงนกหวดี หรอืดว้ยวธิอีื่นใด ส ำหรบัใหผู้ข้บัขี ่คนเดนิเทำ้ หรอืคนทีจู่ง 
ขี ่หรอืไล่ตอ้นสตัว ์ปฏบิตัติำมสญัญำณนัน้ 

(๓๔) “เครื่องหมำยจรำจร” หมำยควำมว่ำ เครื่องหมำยใด ๆ ทีไ่ดต้ดิตัง้ไว ้หรอื
ท ำให้ปรำกฏในทำงส ำหรับให้ผู้ข ับขี่ คนเดินเท้ำ หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัต ว ์ 
ปฏบิตัติำมเครื่องหมำยนัน้ 

(๓๕) “รฐัมนตร”ี หมำยควำมว่ำ รฐัมนตรผีูร้กัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
(๓๖)๒ (ยกเลกิ) 
(๓๗) “เจำ้พนักงำนจรำจร” หมำยควำมว่ำ ขำ้รำชกำรต ำรวจชัน้สญัญำบตัร 

ซึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้ใหเ้ป็นเจำ้พนกังำนจรำจร 

(๓๘) “พนักงำนเจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ ต ำรวจซึ่งปฏิบัติหน้ำที่ควบคุม
กำรจรำจร 

(๓๙) “อำสำจรำจร” หมำยควำมว่ำ ผูซ้ึง่ผ่ำนกำรอบรมตำมหลกัสตูรอำสำจรำจร 
และได้รับแต่งตัง้จำกผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติให้ช่วยเหลือกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
พนกังำนเจำ้หน้ำทีต่ำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระรำชบญัญตันิี้ 

(๔๐)๓ “ผู้ตรวจกำร” หมำยควำมว่ำ ผู้ตรวจกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรขนส่ง
ทำงบกและผูต้รวจกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ยรถยนต ์

[ค ำว่ำ “รถยนต์” “รถจกัรยำนยนต์” และ “เครื่องยนต์” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๓ 
แห่งพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 

                                                                                 
๒ มำตรำ ๓๖ ยกเลกิโดยพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓ มำตรำ ๔ (๔๐) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๑๕ 

มำตรำ ๕  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
และให้มีอ ำนำจแต่งตัง้เจ้ำพนักงำนจรำจร กบัออกกฎกระทรวงก ำหนดกิจกำรอื่นเพื่อ
ปฏบิตักิำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได้ 
[ค ำว่ำ “ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๔ แห่ง

พระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 
 

ลกัษณะ ๑ 

กำรใชร้ถ 

   
 

หมวด ๑ 

ลกัษณะของรถทีใ่ชใ้นทำง 

   
 

มำตรำ ๖๔  หำ้มมใิหผู้ใ้ดน ำรถทีม่สีภำพไม่มัน่คงแขง็แรง หรอือำจเกดิอนัตรำย 
หรอือำจท ำใหเ้สือ่มเสยีสขุภำพอนำมยัแก่ผูใ้ช ้คนโดยสำรหรอืประชำชนมำใชใ้นทำงเดนิรถ 

รถทีใ่ชใ้นทำงเดนิรถ ผูข้บัขีต่้องจดัใหม้เีครื่องยนต ์เครื่องอุปกรณ์และหรอืส่วนควบ
ที่ครบถ้วนตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ กฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่ง กฎหมำยว่ำด้วย
ลอ้เลื่อน กฎหมำยว่ำดว้ยรถลำก หรอืกฎหมำยว่ำดว้ยรถจำ้ง และใชก้ำรไดด้  ี

สภำพของรถที่อำจท ำให้เสื่อมเสยีสุขภำพอนำมยัตำมวรรคหนึ่งและวิธีกำร
ทดสอบ ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

[ค ำว่ ำ “รถยนต์ ” และ “เครื่ องยนต์ ” แก้ ไขเพิ่ ม เติมโดยมำตรำ ๓ แห่ ง
พระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 

มำตรำ ๗  ห้ำมมใิห้ผู้ใดน ำรถที่มไิดต้ิดแผ่นป้ำยเลขทะเบยีน แผ่นป้ำยเครื่อง
หมำยเลขทะเบยีนหรอืป้ำยประจ ำรถ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์ กฎหมำยว่ำด้วย
กำรขนส่ง กฎหมำยว่ำดว้ยลอ้เลื่อน กฎหมำยว่ำดว้ยรถลำก หรอืกฎหมำยว่ำดว้ยรถจำ้ง 
มำใชใ้นทำงเดนิรถ 

                                                                                 
๔ ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์อันเกิดจำกระบบกำรเผำไหม้ของเครื่องยนต์ ไม่สมบูรณ์  

อำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพอนำมยัของประชำชน รฐัมนตรจีึงอำจออกกฎกระทรวงก ำหนด
มำตรฐำนค่ำก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ที่ยินยอมให้ระบำยออกจำกท่อไอเสียของรถได้ (คว ำมเห็น
คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรื่องเสร็จที่ ๒๑๓/๒๕๒๔) (หมำยเหตุ ต่อมำมีกำรเพิ่มมำตรำ ๑๐ ทว ิ 
ใหอ้ ำนำจอธบิดกี ำหนดเกณฑก์ำรปล่อยก๊ำซของเครือ่งยนต์) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๑๖ 

[ค ำว่ำ “รถยนต์” แก้ไขเพิม่เติมโดยมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบญัญัติจรำจรทำงบก 
(ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 

มำตรำ ๘  ห้ำมมใิหผู้้ใดน ำรถที่ผูข้บัขีไ่ม่อำจแลเหน็ทำงพอแก่ควำมปลอดภยั
มำใชใ้นทำงเดนิรถ 

เพื่อประโยชน์แห่งมำตรำนี้ ใหผู้บ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำตมิอี ำนำจออกระเบยีบ
เกีย่วกบักำรใช้วสัดุกรองแสงกบัรถทีน่ ำมำใช้ในทำงเดนิรถได ้โดยประกำศในรำชกจิจำ
นุเบกษำ 

[ค ำว่ำ “ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๔ แห่ง
พระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

มำตรำ ๙  หำ้มมใิหผู้้ใดน ำรถทีเ่กดิเสยีงอือ้องึหรอืมสีิง่ลำกถูไปบนทำงเดนิรถ
มำใชใ้นทำงเดนิรถ 

 

มำตรำ ๑๐  หำ้มมใิหผู้ใ้ดน ำรถทีม่ลีอ้หรอืส่วนทีส่มัผสักบัผวิทำงไม่ใช่ยำงมำใช้
ในทำงเดนิรถ เว้นแต่เป็นรถที่ได้รบัยกเว้นตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง หรอืเป็นรถที่
ไดร้บัอนุญำตจำกเจำ้พนกังำนจรำจร 

 

มำตรำ ๑๐ ทวิ๕  ห้ำมมิให้ผู้ใดน ำรถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊ำซ ฝุ่ น ควัน 
ละอองเคม ีหรอืเสยีงเกนิเกณฑท์ี่ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำตกิ ำหนดโดยประกำศในรำช
กจิจำนุเบกษำ มำใชใ้นทำงเดนิรถ 

[ค ำว่ำ “เครื่องยนต์” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติจรำจร 
ทำงบก (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐] 

[ค ำว่ำ “ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๔ แห่ง
พระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 

หมวด ๒ 

กำรใชไ้ฟหรอืเสยีงสญัญำณของรถ 

   
 

มำตรำ ๑๑  ในเวลำทีม่แีสงสว่ำงไม่เพยีงพอที่จะมองเหน็คน รถหรอืสิง่กดีขวำง
ในทำงไดโ้ดยชดัแจง้ภำยในระยะไม่น้อยกว่ำหนึ่งรอ้ยหำ้สบิเมตร ผูข้บัขีซ่ึง่ขบัรถในทำง
ตอ้งเปิดไฟ หรอืใชแ้สงสว่ำงตำมประเภท ลกัษณะ และเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

                                                                                 
๕ มำตรำ ๑๐ ทว ิเพิม่โดยพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๑๗ 

มำตรำ ๑๒  รถแต่ละชนิดที่ใช้ในทำงเดินรถ ผู้ข ับขี่ต้องใช้เสียงสัญญำณ
โดยเฉพำะ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เสยีงแตร ส ำหรบัรถยนต์หรือรถจกัรยำนยนต์ และให้ได้ยินได้ในระยะ
ไม่น้อยกว่ำหกสบิเมตร 

(๒) เสยีงระฆงั ส ำหรบัรถมำ้ และใหไ้ดย้นิไดใ้นระยะไม่น้อยกว่ำสำมสบิเมตร 

(๓) เสยีงกระดิง่ ส ำหรบัรถจกัรยำน และใหไ้ดย้นิไดใ้นระยะไม่น้อยกว่ำสำมสบิเมตร 

ส่วนรถอื่นนอกจำกที่กล่ำวข้ำงต้น ผู้ข ับขี่ต้องใช้เสียงสัญญำณตำมที่ผู้
บญัชำกำรต ำรวจแห่งชำตกิ ำหนดโดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

[ค ำว่ำ “รถยนต์ ” และ “รถจักรยำนยนต์ ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๓ แห่ง
พระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐] 

[ค ำว่ำ “ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๔ แห่ง
พระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 

มำตรำ ๑๓  ห้ำมมใิห้ผูข้บัขีซ่ึ่งขบัรถทุกชนิดในทำงเดนิรถใช้ไฟสญัญำณแสง
วบัวำบ เสยีงสญัญำณไซเรน เสียงสญัญำณที่เป็นเสยีงนกหวีด เสยีงที่แตกพร่ำ 
เสยีงหลำยเสยีง เสยีงดงัเกนิสมควร หรอืเสยีงสญัญำณอย่ำงอื่นตำมทีผู่บ้ญัชำกำรต ำรวจ
แห่งชำตกิ ำหนดโดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติมอี ำนำจอนุญำตให้รถฉุกเฉิน รถในรำชกำรทหำร
หรือต ำรวจ หรือรถอื่นใช้ไฟสญัญำณวับวำบหรือใช้เสียงสัญญำณไซเรนหรือเสียง
สญัญำณอย่ำงอื่นได้  ในกำรนี้ ผู้บญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติจะก ำหนดเงื่อนไขในกำรใช้
ไฟสญัญำณหรือเสยีงสญัญำณรวมทัง้ก ำหนดเครื่องหมำยที่แสดงถึงลกัษณะของรถ
ดงักล่ำวดว้ยกไ็ดโ้ดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

[ค ำว่ำ “ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๔ แห่ง
พระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 

มำตรำ ๑๔  กำรใชเ้สยีงสญัญำณ ผูข้บัขีจ่ะใชไ้ดเ้ฉพำะเมื่อจ ำเป็นหรอืป้องกนั
อุบตัเิหตุเท่ำนัน้ แต่จะใชเ้สยีงยำวหรอืซ ้ำเกนิควรไม่ได้ 

กำรใช้เสยีงสญัญำณของรถหรอืกำรก ำหนดเงื่อนไขในกำรใช้เสยีงสญัญำณ
ในเขตหรอืท้องที่ใด ให้ผู้บญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำ 

[ค ำว่ำ “ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๔ แห่ง
พระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๑๘ 

มำตรำ ๑๕  รถทีบ่รรทุกของยื่นเกนิควำมยำวของตวัรถ ขณะทีอ่ยู่ในทำงเดนิรถ 
และในเวลำตอ้งเปิดไฟตำมมำตรำ ๑๑ หรอืมำตรำ ๖๑ ผูข้บัขีต่อ้งจุดไฟสญัญำณแสงแดง 
หรือในเวลำกลำงวันต้องติดธงสีแดงไว้ที่ตอนปลำยสุดของสิ่งที่บรรทุกนัน้ โดยจุด
ไฟสญัญำณหรอืตดิธงไวใ้หม้องเหน็ไดใ้นระยะไม่น้อยกว่ำหนึ่งรอ้ยหำ้สบิเมตร 

ไฟสญัญำณแสงแดงหรอืธงสแีดงตำมวรรคหนึ่ง จะใชช้นิด ลกัษณะ หรอืจ ำนวน
เท่ำใด ใหผู้บ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำตกิ ำหนดโดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

[ค ำว่ำ “ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๔ แห่ง
พระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 

มำตรำ ๑๖  ผูข้บัขีซ่ึง่ขบัรถบรรทุกของเหลวไวไฟทีม่จีุดวำบไฟในอุณหภูมยิีส่บิเอด็
องศำเซลเซยีส หรอืต ่ำกว่ำนัน้ หรือที่บรรทุกก๊ำซไวไฟ ต้องปฏบิตัติำมมำตรำ ๑๕ และ
มำตรำ ๕๖ แต่ไฟสญัญำณทีใ่ชน้ัน้ตอ้งมใิช่เป็นชนิดทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิ 

 

มำตรำ ๑๗  ผูข้บัขีซ่ึง่ขบัรถทีใ่ชบ้รรทุกวตัถุระเบดิ หรอืวตัถุอนัตรำยชนิดอื่นใด 
ต้องจดัให้มป้ีำยแสดงถึงวตัถุที่บรรทุกและเครื่องดบัเพลงิ และต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไข 
ในกำรป้องกนัอนัตรำย 

ลกัษณะและวธิกีำรติดป้ำยแสดงถึงวตัถุที่บรรทุกและเครื่องดบัเพลงิตลอดจน
เงื่อนไขในกำรป้องกนัอนัตรำย ใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

หมวด ๓ 

กำรบรรทกุ 

   
 

มำตรำ ๑๘๖  รถที่ใช้บรรทุกคน สตัว์ หรอืสิง่ของ จะใช้บรรทุกในลกัษณะใด 
โดยรถชนิดหรอืประเภทใด ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๑๙  ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นจะต้องบรรทุกคน สัตว์ หรือสิ่งของ
นอกเหนือไปจำกหลกัเกณฑ์และวธิกีำรที่ก ำหนดในกฎกระทรวง เมื่อเจำ้ของรถรอ้งขอ
เจำ้พนกังำนจรำจรจะผ่อนผนัโดยอนุญำตเป็นหนงัสอืเป็นกำรชัว่ครำวเฉพำะรำยกไ็ด ้

 

มำตรำ ๒๐  ผูข้บัขีซ่ึง่ขบัรถบรรทุกคน สตัว ์หรือสิง่ของ ตอ้งจดัใหม้สีิง่ป้องกนั
มใิหค้น สตัว ์หรอืสิง่ของทีบ่รรทุกตกหล่น รัว่ไหล ส่งกลิน่ ส่องแสงสะทอ้น หรือปลวิไป
จำกรถ อนัอำจก่อเหตุเดอืดร้อนร ำคำญ ท ำให้ทำงสกปรกเปรอะเป้ือน ท ำให้เสื่อมเสยี
สขุภำพอนำมยัแก่ประชำชน หรอืก่อใหเ้กดิอนัตรำยแก่บุคคลหรอืทรพัยส์นิ 

                                                                                 
๖ มำตรำ ๑๘ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๑๙ 

ลกัษณะ ๒ 

สญัญำณจรำจรและเครื่องหมำยจรำจร 

   
 

มำตรำ ๒๑  ผู้ขบัขีต่้องปฏบิตัิให้ถูกต้องตำมสญัญำณจรำจรและเครื่องหมำย
จรำจรทีไ่ดต้ดิตัง้ไวห้รอืท ำใหป้รำกฏในทำง หรอืทีพ่นกังำนเจำ้หน้ำทีแ่สดงใหท้รำบ 

สญัญำณจรำจร เครื่องหมำยจรำจร และควำมหมำยของสญัญำณจรำจรและ
เครื่องหมำยจรำจร ให้ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำและใหม้รีปูตวัอย่ำงแสดงไวใ้นประกำศดว้ย 

[ค ำว่ำ “ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๔ แห่ง
พระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 

มำตรำ ๒๒  ผู้ขบัขี่ต้องปฏิบตัิตำมสญัญำณจรำจรหรอืเครื่องหมำยจรำจรที่
ปรำกฏขำ้งหน้ำในกรณีต่อไปนี้ 

(๑) สญัญำณจรำจรไฟสเีหลอืงอ ำพนั ใหผู้ข้บัขีเ่ตรยีมหยุดรถหลงัเสน้ใหร้ถหยุด
เพื่อเตรยีมปฏบิตัิตำมสญัญำณที่จะปรำกฏต่อไปดงักล่ำวใน (๒) เวน้แต่ผู้ขบัขีท่ี่ได้เลย
เสน้ใหร้ถหยุดไปแลว้ใหเ้ลยไปได ้

(๒) สญัญำณจรำจรไฟสแีดงหรอืเครื่องหมำยจรำจรสแีดงที่มคี ำว่ำ “หยุด”  
ใหผู้ข้บัขีห่ยุดรถหลงัเสน้ใหร้ถหยุด 

(๓) สญัญำณจรำจรไฟสเีขยีวหรอืเครื่องหมำยจรำจรสเีขยีวที่มคี ำว่ำ “ไป”  
ใหผู้ข้บัขีข่บัรถต่อไปได ้เวน้แต่จะมเีครื่องหมำยจรำจรก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น 

(๔)๗ สญัญำณจรำจรไฟลูกศรสเีขยีวชี้ให้เลี้ยวหรอืชี้ให้ตรงไป หรอืสญัญำณ
จรำจรไฟสแีดงแสดงพรอ้มกบัสญัญำณจรำจรไฟลูกศรสเีขยีวชีใ้หเ้ลีย้วหรอืชีใ้หต้รงไป 
ใหผู้ข้บัขีเ่ลีย้วรถหรอืขบัรถตรงไปไดต้ำมทศิทำงทีล่กูศรชี ้และตอ้งขบัรถดว้ยควำมระมดัระวงั 
และตอ้งใหส้ทิธแิก่คนเดนิเทำ้ในทำงขำ้มหรอืรถทีม่ำทำงขวำก่อน 

(๕) สญัญำณจรำจรไฟกระพริบสแีดง ถ้ำติดตัง้อยู่ที่ทำงร่วมทำงแยกใด
เปิดทำงดำ้นใดใหผู้ข้บัขีท่ีม่ำทำงด้ำนนัน้หยุดรถหลงัเสน้ใหร้ถหยุด เมื่อเหน็ว่ำปลอดภยั
และไม่เป็นกำรกดีขวำงกำรจรำจรแลว้ จงึใหข้บัรถต่อไปไดด้ว้ยควำมระมดัระวงั 

(๖) สญัญำณจรำจรไฟกระพรบิสเีหลอืงอ ำพนั ถ้ำตดิตัง้อยู่ ณ ทีใ่ด ใหผู้ข้บัขี่
ลดควำมเรว็ของรถลงและผ่ำนทำงเดนิรถนัน้ไปดว้ยควำมระมดัระวงั 

                                                                                 
๗ มำตรำ ๒๒ (๔) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๒๐ 

ผูข้บัขีซ่ึง่จะขบัรถตรงไปต้องเขำ้อยู่ในช่องเดนิรถทีม่เีครื่องหมำยจรำจรแสดงให้
ตรงไป ส่วนผูข้บัขีซ่ึง่จะเลี้ยวรถต้องเขำ้อยู่ในช่องเดนิรถที่มเีครื่องหมำยจรำจรแสดงให้
เลีย้ว กำรเขำ้อยู่ในช่องเดนิรถดงักล่ำวจะต้องเขำ้ตัง้แต่เริม่มเีครื่องหมำยจรำจรแสดงให้
ปฏบิตัเิช่นนัน้ 

 

มำตรำ ๒๓  ผูข้บัขีซ่ึง่ขบัรถในทำงเดนิรถทีม่สีญัญำณจรำจรไฟสเีขยีวหรอืไฟสแีดง
ตดิตัง้ไวเ้หนือช่องเดนิรถ มำกกว่ำสองช่องขึน้ไปตอ้งปฏบิตั ิดงัต่อไปนี้ 

(๑) สญัญำณจรำจรไฟสแีดงที่ท ำเป็นรูปกำกบำทเฉียงอยู่เหนือช่องเดนิรถใด 
หำ้มมใิหผู้ข้บัขีข่บัรถในช่องเดนิรถนัน้ 

(๒) สญัญำณจรำจรไฟสเีขยีวทีท่ ำเป็นรปูลกูศรอยู่เหนือช่องเดนิรถใด ใหผู้ข้บัขี่
ซึง่ขบัรถในช่องเดนิรถนัน้ขบัรถผ่ำนไปได ้

 

มำตรำ ๒๔  ผูข้บัขีต่อ้งปฏบิตัติำมสญัญำณจรำจรทีพ่นกังำนเจำ้หน้ำทีแ่สดงให้
ปรำกฏขำ้งหน้ำในกรณีต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อพนกังำนเจำ้หน้ำทีย่นื และเหยยีดแขนซำ้ยออกไปเสมอระดบัไหล่ ผูข้บัขี่
ซึง่ขบัรถมำทำงดำ้นหลงัของพนักงำนเจำ้หน้ำทีต่้องหยุดรถ แต่ถ้ำพนักงำนเจำ้หน้ำที่
ลดแขนขำ้งทีเ่หยยีดออกไปนัน้ลงและโบกมอืไปขำ้งหน้ำ ใหผู้ข้บัขีซ่ึง่หยุดรถอยู่
ทำงดำ้นหลงัขบัรถผ่ำนไปได ้

(๒) เมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ยืน และเหยียดแขนข้ำงใดข้ำงหนึ่งออกไปเสมอ
ระดบัไหล่และตัง้ฝ่ำมอืขึน้ ผูข้บัขีซ่ึง่ขบัรถมำทำงดำ้นที่เหยยีดแขนขำ้งนัน้ของพนักงำน
เจำ้หน้ำทีต่้องหยุดรถ แต่ถำ้พนกังำนเจำ้หน้ำทีพ่ลกิฝ่ำมอืทีต่ัง้อยู่นัน้ แลว้โบกผ่ำนศรีษะ
ไปทำงดำ้นหลงั ใหผู้ข้บัขีซ่ึง่หยุดรถอยู่นัน้ขบัรถผ่ำนไปได้ 

(๓) เมื่อพนกังำนเจำ้หน้ำทีย่นื และเหยยีดแขนทัง้สองขำ้งออกไปเสมอระดบัไหล่
และตัง้ฝ่ำมือขึ้น ผู้ข ับขี่ซึ่งขับรถมำทำงด้ำนที่เหยียดแขนทัง้สองข้ำงของพนักงำน
เจำ้หน้ำทีต่อ้งหยุดรถ 

(๔) เมื่อพนักงำนเจำ้หน้ำทีย่นื และยกแขนขวำท่อนล่ำงตัง้ฉำกกบัแขนท่อนบน
และตัง้ฝ่ำมือขึ้น ผู้ขบัขี่ซึ่งขบัรถมำทำงด้ำนหน้ำของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ต้องหยุดรถ  
แต่ถ้ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่พลกิฝ่ำมอืที่ตัง้อยู่นัน้โบกไปด้ำนหลงั ให้ผู้ขบัขีซ่ึ่งหยุดรถอยู่
ทำงดำ้นหน้ำของพนกังำนเจำ้หน้ำทีข่บัรถผ่ำนไปได ้

(๕) เมื่อพนกังำนเจำ้หน้ำทีย่นื และยกแขนขวำท่อนล่ำงตัง้ฉำกกบัแขนท่อนบน
และตัง้ฝ่ำมอืขึน้ ส่วนแขนซำ้ยเหยยีดออกไปเสมอระดบัไหล่ ผูข้บัขีซ่ึง่ขบัรถมำทำงดำ้นหน้ำ
และดำ้นหลงัของพนกังำนเจำ้หน้ำทีต่อ้งหยุดรถ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๒๑ 

กำรหยุดรถตำมมำตรำน้ี ใหห้ยุดหลงัเสน้ใหร้ถหยุด ในกรณีทีท่ำงเดนิรถใดไม่มี
เสน้ใหร้ถหยุด ใหผู้ข้บัขีห่ยุดรถห่ำงจำกพนักงำนเจำ้หน้ำทีใ่นระยะไม่น้อยกว่ำสำมเมตร 

กำรแสดงสญัญำณจรำจรของพนักงำนเจำ้หน้ำทีต่ำมมำตรำนี้ พนักงำนเจำ้หน้ำที่
จะใชไ้ฟฉำยเรอืงแสงหรอือุปกรณ์เรอืงแสงอื่นดว้ยกไ็ด้๘ 

 

มำตรำ ๒๕  ผูข้บัขีต่อ้งปฏบิตัติำมสญัญำณจรำจรทีพ่นกังำนเจำ้หน้ำทีไ่ดแ้สดง
ดว้ยเสยีงสญัญำณนกหวดีในกรณีต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อพนักงำนเจำ้หน้ำที่ใช้เสยีงสญัญำณนกหวดียำวหนึ่งครัง้ ให้ผู้ขบัขีห่ยุดรถ
ทนัท ี

(๒) เมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ใช ้เสยีงสญัญำณนกหวดีสัน้สองครัง้ติดต่อกนั  
ให้ผู้ขบัขีข่บัรถผ่ำนไปได ้

 

มำตรำ ๒๖  ในทำงเดินรถที่มีสญัญำณจรำจรหรือเครื่องหมำยจรำจรตำม 
มำตรำ ๒๒ หรอืสญัญำณจรำจรตำมมำตรำ ๒๓ ถ้ำพนักงำนเจำ้หน้ำทีผู่ค้วบคุมกำรจรำจรใน
ทำงเดินรถนัน้ เห็นสมควรเพื่อควำมปลอดภัยหรือควำมสะดวกในกำรจรำจร จะให้
สญัญำณจรำจรเป็นอย่ำงอื่นกไ็ด ้ในกรณีเช่นนี้ ใหผู้ข้บัขีป่ฏบิตักิำรเดนิรถตำมสญัญำณที่
พนกังำนเจำ้หน้ำทีก่ ำหนดให ้

 

มำตรำ ๒๗  สัญญำณจรำจรหรือเครื่องหมำยจรำจรตำมที่บัญญัติไว้ใน
พระรำชบญัญัตินี้ เมื่อมีเหตุอนัสมควร ให้ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติมีอ ำนำจแก้ไข
เปลีย่นแปลงไดโ้ดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

[ค ำว่ำ “ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๔ แห่ง
พระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 

มำตรำ ๒๘  ห้ำมมิให้ผู้ใดนอกจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือเจ้ำพนักงำน ท ำ 
ตดิตัง้ หรอืท ำใหป้รำกฏซึง่สญัญำณจรำจร หรอืเครื่องหมำยจรำจรในทำงที่ผูบ้ญัชำกำร
ต ำรวจแห่งชำตกิ ำหนดตำมมำตรำ ๒๑ 

 

มำตรำ ๒๙  ห้ำมมิให้ผู้ใดท ำให้เสียหำย ท ำลำย ซ่อนเร้น เปลี่ยนแปลง 
เคลื่อนยำ้ย ขดีเขยีน หรอืท ำให้ไรป้ระโยชน์ซึ่งสญัญำณจรำจรหรอืเครื่องหมำยจรำจรที่
พนกังำนเจำ้หน้ำทีห่รอืเจำ้พนกังำนตดิตัง้ไว ้หรอืท ำใหป้รำกฏในทำง 

 

                                                                                 
๘ มำตรำ ๒๔ วรรคสำม เพิม่โดยพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๒๒ 

มำตรำ ๓๐  สญัญำณจรำจรหรือเครื่องหมำยจรำจรที่ท ำ ติดตัง้ หรือท ำให้
ปรำกฏในทำงโดยฝ่ำฝืนมำตรำ ๒๘ หรอืมำตรำ ๒๙ เจำ้พนกังำนจรำจรมอี ำนำจยดึ รือ้ถอน 
ท ำลำย หรอืท ำใหส้ิน้ไปซึง่สญัญำณจรำจรหรอืเครื่องหมำยจรำจรนัน้ได ้

 

ลกัษณะ ๓ 

กำรใชท้ำงเดนิรถ 

   
 

หมวด ๑ 

กำรขบัรถ 

   
 

มำตรำ ๓๑  นอกจำกทีบ่ญัญตัไิวเ้ป็นพเิศษในลกัษณะ ๔ ว่ำดว้ยกำรใชท้ำงเดนิรถ
ทีจ่ดัเป็นช่องเดนิรถประจ ำทำง กำรใชท้ำงเดนิรถใหเ้ป็นไปตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นลกัษณะน้ี 

 

มำตรำ ๓๒  ในกำรใชท้ำงเดนิรถผูข้บัขีต่้องใชค้วำมระมดัระวงัไม่ใหร้ถชนหรอื
โดนคนเดินเท้ำไม่ว่ำจะอยู่ ณ ส่วนใดของทำง และต้องให้สญัญำณเตือนคนเดนิเท้ำให้
รูต้วัเมื่อจ ำเป็น โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ เดก็ คนชรำหรอืคนพิกำรทีก่ ำลงัใชท้ำง ผูข้บัขีต่อ้งใช้
ควำมระมดัระวงัเป็นพเิศษในกำรควบคุมรถของตน 

 

มำตรำ ๓๓  ในกำรขบัรถ ผูข้บัขีต่อ้งขบัรถในทำงเดนิรถดำ้นซำ้ยและต้องไม่ล ้ำ
กึ่งกลำงของทำงเดินรถ เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้  ให้เดินทำงขวำหรือล ้ำกึ่งกลำงของ
ทำงเดนิรถได ้

(๑) ดำ้นซำ้ยของทำงเดนิรถมสีิง่กดีขวำงหรอืถูกปิดกำรจรำจร 

(๒) ทำงเดนิรถนัน้เจำ้พนกังำนจรำจรก ำหนดใหเ้ป็นทำงเดนิรถทำงเดยีว 

(๓) ทำงเดนิรถนัน้กวำ้งไม่ถงึหกเมตร 

 

มำตรำ ๓๔  ในกำรใช้ทำงเดนิรถที่ได้จดัแบ่งช่องเดนิรถในทศิทำงเดยีวกนัไว้
ตัง้แต่สองช่องขึน้ไป หรอืที่ได้จดัช่องเดนิรถประจ ำทำงไว้ในช่องเดนิรถซ้ำยสุด ผู้ขบัขี่
ต้องขับรถในช่องซ้ำยสุดหรือใกล้กับช่องเดินรถประจ ำทำง เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้  
ใหเ้ดนิทำงขวำของทำงเดนิรถได ้

(๑) ในช่องเดนิรถนัน้มสีิง่กดีขวำงหรอืถูกปิดกำรจรำจร 

(๒) ทำงเดนิรถนัน้ เจำ้พนกังำนจรำจรก ำหนดใหเ้ป็นทำงเดนิรถทำงเดยีว 

(๓) จะตอ้งเขำ้ช่องทำงใหถู้กตอ้งเมื่อเขำ้บรเิวณใกลท้ำงร่วมทำงแยก 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๒๓ 

(๔) เมื่อจะแซงขึน้หน้ำรถคนัอื่น 

(๕)๙ เมื่อผูข้บัขีข่บัรถดว้ยควำมเรว็สงูกว่ำรถในช่องเดนิรถดำ้นซำ้ย 

 

มำตรำ ๓๕๑๐  รถทีม่คีวำมเรว็ชำ้หรอืรถทีม่คีวำมเรว็ต ่ำกว่ำควำมเรว็ของรถคนัอื่น
ทีข่บัในทศิทำงเดยีวกนั ผูข้บัขีต่อ้งขบัรถใหใ้กลข้อบทำงเดนิรถดำ้นซำ้ยเท่ำทีจ่ะกระท ำได้ 

ผูข้บัขีร่ถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสำร รถจกัรยำนยนตใ์นทำงเดนิรถซึง่ไดแ้บ่ง
ช่องเดินรถในทิศทำงเดยีวกนัไว้ตัง้แต่สองช่องขึน้ไป หรือได้จดัช่องเดนิรถประจ ำทำง
ดำ้นซำ้ยไวโ้ดยเฉพำะ ต้องขบัรถในช่องเดนิรถดำ้นซำ้ยสุดหรอืใกล้เคยีงกบัช่องเดนิรถ
ประจ ำทำง แลว้แต่กรณี 

ควำมในวรรคสองมใิห้ใชบ้งัคบัแก่รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลทีม่นี ้ำหนักไม่เกนิ
หนึ่งพนัหกรอ้ยกโิลกรมั และรถยนตน์ัง่สว่นบุคคลเกนิเจด็คน ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยรถยนต ์

[ค ำว่ำ “รถยนต์” และ “รถจักรยำนยนต์” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๓ แห่ง
พระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 

มำตรำ ๓๖  ผูข้บัขีซ่ึง่จะเลีย้วรถ ใหร้ถคนัอื่นผ่ำนหรอืแซงขึน้หน้ำ เปลีย่นช่อง
เดนิรถ ลดควำมเรว็ของรถ จอดรถ หรือหยุดรถ ต้องให้สญัญำณด้วยมอืและแขนตำม
มำตรำ ๓๗ หรอืไฟสญัญำณตำมมำตรำ ๓๘ หรอืสญัญำณอย่ำงอื่นตำมขอ้บงัคบัของ
เจำ้พนกังำนจรำจร 

ถ้ำโดยสภำพของรถ สภำพของกำรบรรทุก หรอืสภำพของทศันวิสยั กำรให้
สญัญำณดว้ยมอืและแขนตำมวรรคหนึ่งไม่อำจท ำให้ผูข้บัขีซ่ึ่งขบัรถสวนมำหรอืตำมมำ
ขำ้งหลงัมองเหน็ได ้ผูข้บัขีต่อ้งใหไ้ฟสญัญำณ 

ผูข้บัขีต่้องใหส้ญัญำณดว้ยมอืและแขน ไฟสญัญำณหรอืสญัญำณอย่ำงอื่นตำม
วรรคหนึ่งก่อนทีจ่ะเลีย้วรถ เปลีย่นช่องเดนิรถ จอดรถ หรอืหยุดรถเป็นระยะทำงไม่น้อยกว่ำ
สำมสบิเมตร 

ผูข้บัขีต่้องใหส้ญัญำณดว้ยมอืและแขน ไฟสญัญำณหรอืสญัญำณอย่ำงอื่นตำม
วรรคหนึ่ง ใหผู้ข้บัขีซ่ึง่ขบัรถอื่นเหน็ไดใ้นระยะไม่น้อยกว่ำหกสบิเมตร 

 

                                                                                 
๙ มำตรำ ๓๔ (๕) เพิม่โดยพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๐ มำตรำ ๓๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๒๙ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๒๔ 

มำตรำ ๓๗  กำรใหส้ญัญำณดว้ยมอืและแขน ใหป้ฏบิตั ิดงัต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อจะลดควำมเรว็ของรถ ให้ผู้ขบัขีย่ื่นแขนขวำตรงออกไปนอกรถเสมอ

ระดบัไหล่ และโบกมอืขึน้ลงหลำยครัง้ 

(๒) เมื่อจะหยุดรถ ให้ผู้ขบัขี่ยื่นแขนขวำตรงออกไปนอกรถเสมอระดบัไหล่ 
ยกแขนขวำท่อนล่ำงตัง้ฉำกกบัแขนท่อนบนและตัง้ฝ่ำมอืขึน้ 

(๓) เมื่อจะให้รถคนัอื่นผ่ำนหรอืแซงขึน้หน้ำ ให้ผู้ขบัขีย่ื่นแขนขวำตรงออกไป
นอกรถเสมอระดบัไหล่ และโบกมอืไปทำงขำ้งหน้ำหลำยครัง้ 

(๔) เมื่อจะเลีย้วขวำหรอืเปลีย่นช่องเดนิรถไปทำงขวำ ใหผู้ข้บัขีย่ ื่นแขนขวำตรง
ออกไปนอกรถเสมอระดบัไหล่ 

(๕) เมื่อจะเลี้ยวซ้ำยหรอืเปลี่ยนช่องเดนิรถไปทำงซ้ำย ให้ผู้ขบัขีย่ื่นแขนขวำ
ตรงออกไปนอกรถเสมอระดบัไหล่ และงอขอ้มอืชขูึน้โบกไปทำงซำ้ยหลำยครัง้ 

เพื่อประโยชน์แห่งมำตรำนี้ ในกรณีทีร่ถยนต์นัน้มเีครื่องขบัอยู่ทำงดำ้นซำ้ย 
ใหผู้ข้บัขีใ่ชไ้ฟสญัญำณแทนกำรใชส้ญัญำณดว้ยมอืและแขน 

[ค ำว่ำ “รถยนต์ ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติจรำจร 
ทำงบก (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 

มำตรำ ๓๘  กำรใหไ้ฟสญัญำณของผูข้บัขีร่ถยนตห์รอืรถจกัรยำนยนตใ์หป้ฏบิตั ิ
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อจะหยุดรถ ผูข้บัขีต่อ้งใหไ้ฟสญัญำณสแีดงทีท่ำ้ยรถ 

(๒)๑๑ เมื่อจะเลี้ยวรถ เปลี่ยนช่องเดนิรถ หรอืแซงขึน้หน้ำรถคนัอื่น ผูข้บัขีต่้อง
ใหส้ญัญำณยกเลีย้วสเีหลอืงอ ำพนั หรอืใหไ้ฟสญัญำณกระพรบิสขีำวหรอืสเีหลอืงอ ำพนัที่
ตดิอยู่หน้ำรถหรอืขำ้งรถ และไฟสญัญำณกระพรบิสแีดงหรอืสเีหลอืงอ ำพนัทีต่ดิอยู่ทำ้ยรถ
ไปในทศิทำงทีจ่ะเลีย้ว เปลีย่นช่องเดนิรถ หรอืแซงขึน้หน้ำรถคนัอื่น 

(๓) เมื่อจะใหร้ถคนัอื่นแซงขึน้หน้ำ ผู้ขบัขีต่้องให้ไฟสญัญำณยกเลีย้วสเีหลอืง
อ ำพนั หรอืใหไ้ฟสญัญำณกระพรบิสแีดงหรอืสเีหลอืงอ ำพนัทีต่ดิอยู่ทำ้ยรถทำงดำ้นซำ้ย
ของรถ 

[ค ำว่ำ “รถยนต์” และ “รถจักรยำนยนต์” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๓ แห่ง
พระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 

                                                                                 
๑๑ มำตรำ ๓๘ (๒) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๒๕ 

มำตรำ ๓๙  เมื่อขบัรถสวนกัน ให้ผู้ข ับขี่ข ับรถชิดด้ำนซ้ำยของทำงเดินรถ  
โดยใหถ้อืกึง่กลำงของทำงเดนิรถเป็นหลกั แต่ถ้ำทำงเดนิรถใดไดจ้ดัแบ่งเป็นช่องเดนิรถ
ไว ้ใหถ้อืเสน้หรอืแนวทีแ่บ่งนัน้เป็นหลกั 

ในทำงเดนิรถทีแ่คบ เมื่อขบัรถสวนกนั ผูข้บัขีแ่ต่ละฝ่ำยต้องลดควำมเรว็ของรถ
เพื่อใหร้ถสวนกนัไดโ้ดยปลอดภยั 

ในทำงเดนิรถทีแ่คบซึง่ไม่อำจขบัรถสวนกนัไดโ้ดยปลอดภยั เมื่อขบัรถสวนกนั 
ผูข้บัขีซ่ึง่ขบัรถคนัทีใ่หญ่กว่ำต้องหยุดรถใหช้ดิขอบทำงเดนิรถดำ้นซำ้ยเพื่อใหผู้ข้บัขีซ่ึ่ง
ขบัรถคนัทีเ่ลก็กว่ำผ่ำนไปได ้

ในทำงเดนิรถทีม่สีิง่กดีขวำงอยู่ขำ้งหน้ำ ผูข้บัขีต่อ้งลดควำมเรว็ของรถหรอืหยุดรถ
เพื่อใหร้ถคนัทีส่วนมำผ่ำนไปได ้

 

มำตรำ ๔๐  ผูข้บัขีต่อ้งขบัรถใหห้่ำงรถคนัหน้ำพอสมควรในระยะที่จะหยุดรถได้
โดยปลอดภยัในเมื่อจ ำเป็นตอ้งหยุดรถ 

ผูข้บัขีซ่ึง่ขบัรถขึน้สะพำนหรอืทำงลำดชนัต้องใชค้วำมระมดัระวงัไม่ใหร้ถถอยหลงั
ไปโดนรถคนัอื่น 

 

มำตรำ ๔๑  ทำงเดนิรถใดทีม่เีครื่องหมำยจรำจรใหเ้ป็นทำงเดนิรถทำงเดยีว 
ใหผู้ข้บัขีข่บัรถไปตำมทศิทำงทีไ่ดก้ ำหนดไว้ 

 

มำตรำ ๔๒  ทำงเดนิรถใดทีม่เีครื่องหมำยจรำจรแบ่งทำงเดนิรถออกเป็นสองทำง 
ส ำหรบัรถเดินขึ้นทำงหนึ่ง ล่องทำงหนึ่ง โดยมีช่องว่ำงคัน่กลำง หรือท ำเครื่องหมำย
จรำจรกดีกัน้แสดงว่ำทำงเดนิรถนัน้มกีำรแบ่งออกเป็นสองทำงดงักล่ำว ให้ผูข้บัขีข่บัรถ
ชดิดำ้นซำ้ยของทำงเดนิรถ 

 

มำตรำ ๔๓๑๒  หำ้มมใิหผู้ข้บัขีข่บัรถ 

                                                                                 
๑๒ “กำรขบัรถ” จะมคีวำมหมำยอย่ำงไรนัน้จะพิจำรณำเพียงนิยำมศัพท์ในพจนำนุกรม 

เพยีงอย่ำงเดยีวไมไ่ด ้จะตอ้งน ำเจตนำรมณ์ทีป่รำกฏในมำตรำอื่น ๆ ของพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบกฯ 
มำพจิำรณำดว้ย เมือ่กฎหมำยก ำหนดใหผู้้ขบัขีซ่ึ่งเป็นผู้ควบคุมรถต้องปฏบิตัใิห้ถูกต้องตำมสญัญำณ
และเครือ่งหมำยจรำจร ในกรณีทีป่รำกฏสญัญำณไฟสแีดง ผูข้บัขีต่้องหยุดรถเพื่อรอสญัญำณไฟจรำจร 
กำรหยุดรถดงักล่ำวจงึเป็นกำรปฏบิตัติำมเครือ่งหมำยจรำจร โดยผูข้บัขีย่งัคงต้องควบคุมรถและปฏิบตัิ
ตำมสญัญำณไฟจรำจรต่อไป กำรหยุดรถตำมสญัญำณจรำจรไฟสแีดงจงึยงัอยู่ในควำมหมำยของกำรขบัรถ 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๑๑๘๑/๒๕๕๘) 

กำรใช้โทรศพัท์เคลื่อนที่ในขณะขบัรถโดยไม่มขี้อเท็จจริงอื่นยงัไม่ถือว่ำผู้ขบัขี่ฝ่ำฝืน 
 (มต่ีอหน้ำถดัไป) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๒๖ 

(๑) ในขณะหย่อนควำมสำมำรถในอนัทีจ่ะขบั 

(๒)๑๓ ในขณะเมำสรุำหรอืของเมำอย่ำงอื่น 

(๓) ในลกัษณะกดีขวำงกำรจรำจร 

(๔) โดยประมำทหรอืน่ำหวำดเสยีว อนัอำจเกดิอนัตรำยแก่บุคคลหรอืทรพัยส์นิ 

(๕) ในลกัษณะทีผ่ดิปกตวิสิยัของกำรขบัรถตำมธรรมดำ หรอืไม่อำจแลเห็นทำง
ดำ้นหน้ำหรอืดำ้นหลงั ดำ้นใดดำ้นหนึ่งหรอืทัง้สองดำ้นไดพ้อแก่ควำมปลอดภยั 

(๖) คร่อมหรือทบัเส้นหรอืแนวแบ่งช่องเดินรถ เว้นแต่เมื่อเปลี่ยนช่องเดินรถ 
เลีย้วรถ หรอืกลบัรถ 

(๗) บนทำงเทำ้โดยไม่มเีหตุอนัสมควร เวน้แต่รถลำกเขน็ส ำหรบัทำรก คนป่วย
หรอืคนพกิำร 

(๘) โดยไม่ค ำนึงถงึควำมปลอดภยัหรอืควำมเดอืดรอ้นของผูอ้ื่น 

(๙)๑๔ ในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เว้นแต่กำรใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้
อุปกรณ์เสรมิส ำหรบักำรสนทนำโดยผูข้บัขีไ่ม่ตอ้งถอืหรอืจบัโทรศพัทเ์คลื่อนทีน่ัน้ 

                                                                                 

(ต่อจำกเชงิอรรถที ่๑๒) 
หรอืไม่ปฏบิตัติำมมำตรำ ๔๓ (๔) ในขณะทีก่ำรใชโ้ทรศพัท์เคลือ่นทีใ่นขณะขบัรถกไ็ม่ถงึข ัน้เป็นกำรขบัรถ
ทีผ่ดิกฎระเบยีบเกีย่วกบัจรำจรหรอืวธิปีฏบิตัทิ ัว่ไปในกำรขบัรถอนัจะถอืว่ำเป็นกำรขบัรถในลกัษณะที่
ผดิวสิยัของกำรขบัรถตำมธรรมดำตำมมำตรำ ๔๓ (๕) ประกอบกบัมำตรำดงักล่ำวเป็นขอ้หำ้มเกีย่วกบั
ควำมปลอดภยัในกำรจรำจรที่มบีทลงโทษผูฝ่้ำฝืนถึงข ัน้จ ำคุก จงึต้องตีควำมอย่ำงเคร่งครดั และเป็น
บทบญัญัติดงักล่ำวได้ตรำขึ้นก่อนที่จะมกีำรผลติโทรศพัท์เคลื่อนที่เป็นสนิค้ำออกสู่ท้องตลำดอย่ำง
แพร่หลำย  ดงันัน้ มำตรำ ๔๓ (๔) และมำตรำ ๔๓ (๕) จงึไม่ครอบคลุมถึงกำรใช้โทรศพัท์เคลื่อนที่
ในขณะขบัรถ (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรื่องเสรจ็ที่ ๖๙๔/๒๕๔๑) (หมำยเหตุ ต่อมำมกีำร
เพิม่มำตรำ ๔๓ (๙) ก ำหนดหำ้มใชโ้ทรศพัทเ์คลือ่นทีใ่นขณะขบัรถ) 

๑๓ แอมเฟตำมีนมีคุณสมบัติเป็นยำกระตุ้นประสำท แต่ไม่มีผลท ำให้เกิดอำกำรมึนเมำ  
แอมเฟตำมนีจงึมใิช่ของเมำตำมมำตรำ ๔๓ (๒) และเมื่อมำตรำ ๑๔๒ ให้อ ำนำจเจ้ำหน้ำที่ทดสอบเพยีงกำร
เมำสุรำหรือของเมำอย่ำงอื่นเท่ำนัน้ เจ้ำพนักงำนจรำจรจึงไม่มีอ ำนำจตำมกฎหมำยที่จะบังคับให้มีกำร
ตรวจหำสำรแอมเฟตำมนีของผู้ขบัรถได้ (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรื่องเสร็จที่ ๑๐๔/๒๕๓๔) 
(หมำยเหตุ ต่อมำในปี ๒๕๓๕ ได้มกีำรบญัญตัหิ้ำมมใิห้ผูข้บัขีเ่สพยำเสพติดให้โทษตำมกฎหมำยว่ำดว้ยยำ
เสพตดิใหโ้ทษ และใหอ้ ำนำจในกำรตรวจสอบผูข้บัขีร่ถว่ำไดเ้สพยำเสพตดิหรอืไม ่(มำตรำ ๔๓ ทว)ิ) 

๑๔ มำตรำ ๔๓ (๙) เพิม่โดยพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
กำรทีผู่ข้บัขีถ่อืหรอืจบัโทรศพัท์เคลื่อนทีใ่นขณะขบัรถท ำใหต้อ้งควบคุมกำรจบัพวงมำลยั

ด้วยมอืเพียงข้ำงเดียว มโีอกำสที่จะเสียกำรควบคุมและกำรบงัคบัรถได้ น ำมำซึ่งปัญหำจรำจรและ  
อำจก่ออุบัติเหตุบนท้องถนน มำตรำ ๔๓ (๙) จึงห้ำมผู้ข ับขี่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับรถ  
โดยยกเวน้ใหก้รณกีำรใชอุ้ปกรณ์เสรมิส ำหรบักำรสนทนำโดยผูข้บัขีไ่มต่อ้งถอืหรอืจบัโทรศพัทเ์คลือ่นที่ 

กฎหมำยประสงค์ห้ำมกำรใชโ้ทรศพัท์เคลื่อนทีใ่นขณะผูข้บัขีค่วบคุมรถอยู่ในทำงเดนิรถ  
 (มต่ีอหน้ำถดัไป) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๒๗ 

มำตรำ ๔๓ ทว๑ิ๕  หำ้มมใิหผู้ข้บัขีเ่สพยำเสพตดิใหโ้ทษตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
ยำเสพตดิใหโ้ทษ หรอืเสพวตัถุทีอ่อกฤทธิต่์อจติและประสำทตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวตัถุที่
ออกฤทธิต่์อจติและประสำท  ทัง้น้ี ตำมทีผู่บ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำตกิ ำหนดโดยประกำศ
ในรำชกจิจำนุเบกษำ 

ให้เจำ้พนักงำนจรำจร พนักงำนสอบสวน พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรอืผู้ตรวจกำร 
มอี ำนำจจดัใหม้กีำรตรวจสอบผู้ขบัขีร่ถบำงประเภทตำมทีผู่บ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติ
ก ำหนดโดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำว่ำไดเ้สพยำเสพตดิใหโ้ทษหรอืเสพวตัถุทีอ่อก
ฤทธิต่์อจิตและประสำทตำมวรรคหน่ึงหรือไม่ และหำกผลกำรตรวจสอบในเบื้องต้น
ปรำกฏว่ำผูข้บัขีน่ัน้ไม่ไดเ้สพกใ็หผู้ข้บัขีน่ัน้ขบัรถต่อไปได้ 

ในกรณีที่ผู้ข ับขี่ตำมวรรคสองไม่ยอมให้ตรวจสอบ ให้เจ้ำพนักงำนจรำจร 
พนักงำนสอบสวน พนักงำนเจ้ำหน้ำที่  หรือผู้ตรวจกำรมีอ ำนำจกักตัวผู้นั ้นไว ้ 
เพื่อด ำเนินกำรตรวจสอบไดภ้ำยในระยะเวลำเท่ำทีจ่ ำเป็นแห่งกรณีเพื่อใหก้ำรตรวจสอบ
เสรจ็สิน้ไปโดยเร็ว และเมื่อผู้นัน้ยอมรบักำรตรวจสอบแล้ว หำกผลกำรตรวจสอบใน
เบือ้งตน้ปรำกฏว่ำไม่ไดเ้สพ กใ็หป้ล่อยตวัไปทนัท ี

กำรตรวจสอบตำมมำตรำนี้ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวธิีกำรที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๔๓ ตร๑ี๖  ในกรณีมเีหตุอนัควรเชื่อว่ำผูข้บัขีผู่้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๔๓ (๑) 
หรอื (๒) ผูต้รวจกำรมอี ำนำจสัง่ใหผู้น้ัน้หยุดรถและสัง่ใหม้กีำรทดสอบตำมมำตรำ ๑๔๒ ดว้ย 

 

มำตรำ ๔๓ จตัวำ๑๗  ในกรณีทีผู่ต้รวจกำรพบว่ำผูข้บัขีผู่ใ้ดฝ่ำฝืนมำตรำ ๔๓ (๑) 
หรอื (๒) หรอืมำตรำ ๔๓ ทว ิวรรคหนึ่ง ใหผู้ต้รวจกำรสง่ตวัผูน้ัน้พรอ้มพยำนหลกัฐำนใน
เบือ้งตน้แก่พนกังำนสอบสวนผูม้อี ำนำจโดยเรว็ แต่ต้องไม่เกนิหกชัว่โมงนบัแต่เวลำทีพ่บ
กำรกระท ำควำมผดิดงักล่ำว เพื่อด ำเนินคดต่ีอไป 

 

                                                                                 

(ต่อจำกเชงิอรรถที ่๑๔) 
ไม่ว่ำรถจะอยู่ระหว่ำงกำรเคลื่อนที่ หรอือยู่ระหว่ำงกำรหยุดรถตำมสญัญำณจรำจร  ดงันัน้ กำรใช้
โทรศพัท์เคลื่อนทีใ่นขณะทีห่ยุดรถตำมสญัญำณไฟจรำจรสแีดงโดยไม่ใชอุ้ปกรณ์เสรมิ จงึเป็นกำรกระท ำ 
ทีเ่ป็นควำมผดิตำมมำตรำ ๔๓ (๙) (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๑๑๘๑/๒๕๕๘) 

๑๕ มำตรำ ๔๓ ทว ิแกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๖ มำตรำ ๔๓ ตร ีเพิม่โดยพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๗ มำตรำ ๔๓ จตัวำ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๒๘ 

มำตรำ ๔๓ เบญจ๑๘  ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมมำตรำ ๔๓ ทว ิและมำตรำ ๔๓ ตร ี
ให้ผู้ตรวจกำรแสดงบตัรประจ ำตวัของตนซึ่งออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก
หรอืกฎหมำยว่ำดว้ยรถยนตต่์อผูซ้ึง่เกีย่วขอ้ง 

[ค ำว่ำ “รถยนต์” แก้ไขเพิม่เติมโดยมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบญัญัติจรำจรทำงบก 
(ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 

หมวด ๒ 

กำรขบัแซงและผ่ำนขึน้หน้ำ 

   
 

มำตรำ ๔๔  ผู้ขบัขี่ซึ่งประสงค์จะขบัรถแซงเพื่อขึ้นหน้ำรถอื่นในทำงเดินรถ  
ซึ่งไม่ได้แบ่งช่องทำงเดนิรถไว้ ต้องให้สญัญำณโดยกระพรบิไฟหน้ำหลำยครัง้ หรอืให้
ไฟสญัญำณยกเลี้ยวขวำ หรอืให้เสยีงสญัญำณดงัพอที่จะให้ผูข้บัขีซ่ึ่งขบัรถคนัหน้ำให้
สญัญำณตอบตำมมำตรำ ๓๗ (๓) หรอืมำตรำ ๓๘ (๓) และเมื่อเหน็ว่ำไม่เป็นกำรกดีขวำง
รถอื่นทีก่ ำลงัแซงแลว้ จงึจะแซงขึน้หน้ำได้๑๙ 

กำรแซงตอ้งแซงดำ้นขวำโดยมรีะยะห่ำงจำกรถทีถู่กแซงพอสมควร เมื่อเหน็ว่ำ
ได้ขบัผ่ำนขึ้นหน้ำรถที่ถูกแซงไปในระยะที่ห่ำงเพียงพอแล้วจึงจะขบัชิดด้ำนซ้ำยของ
ทำงเดนิรถได ้

 

มำตรำ ๔๕  ห้ำมมิให้ผู้ขบัขี่ขบัรถแซงเพื่อขึน้หน้ำรถอื่นด้ำนซ้ำย เว้นแต่ใน
กรณีต่อไปนี้ 

(๑) รถทีจ่ะถูกแซงก ำลงัเลีย้วขวำหรอืใหส้ญัญำณว่ำจะเลีย้วขวำ 

(๒) ทำงเดนิรถนัน้ไดจ้ดัแบ่งเป็นช่องเดนิรถในทศิทำงเดยีวกนัไวต้ัง้แต่สองช่องขึน้ไป 

กำรขบัรถแซงด้ำนซ้ำยตำม (๑) หรอื (๒) จะกระท ำได้เมื่อไม่มีรถอื่นตำมมำ 
ในระยะกระชัน้ชดิและมคีวำมปลอดภยัพอ 

 

มำตรำ ๔๖  หำ้มมใิหผู้ข้บัขีข่บัรถแซงเพื่อขึน้หน้ำรถอื่นในกรณีต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อรถก ำลังขึ้นทำงชัน ขึ้นสะพำน หรืออยู่ ในทำงโค้ง เว้นแต่จะมี

เครื่องหมำยจรำจรใหแ้ซงได ้

(๒) ภำยในระยะสำมสบิเมตรก่อนถึงทำงขำ้ม ทำงร่วมทำงแยก วงเวยีนหรอื
เกำะทีส่รำ้งไว ้หรอืทำงเดนิรถทีต่ดัขำ้มทำงรถไฟ 

                                                                                 
๑๘ มำตรำ ๔๓ เบญจ เพิม่โดยพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๙ มำตรำ ๔๔ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิม่เติมโดยพระรำชบญัญตัิจรำจรทำงบก (ฉบบัที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๒๙ 

(๓) เมื่อมหีมอก ฝน ฝุ่ นหรอืควนั จนท ำให้ไม่อำจเหน็ทำงขำ้งหน้ำได้ในระยะ
หกสบิเมตร 

(๔) เมื่อเขำ้ทีค่บัขนัหรอืเขตปลอดภยั 

 

มำตรำ ๔๗  ห้ำมมิให้ผู้ข ับขี่ข ับรถแซงหรือผ่ำนขึ้นหน้ำรถอื่นล ้ำเข้ำไปใน 
เสน้กึ่งกลำงของทำงเดินรถที่ก ำหนดไว้ หรอืที่มีเครื่องหมำยจรำจรแสดงเขตอนัตรำย 
หรอืเขตใหใ้ชค้วำมระมดัระวงับนทำงเดนิรถ 

ในกรณีที่ทำงเดินรถด้ำนซ้ำยมีสิ่งกีดขวำงที่เป็นอุปสรรคแก่กำรจรำจรและ
ทำงเดนิรถดำ้นขวำมคีวำมกวำ้งเพยีงพอ ผูข้บัขีจ่ะขบัรถหลกีสิง่กดีขวำงล ้ำเขำ้ไปใน
เสน้กึ่งกลำงของทำงเดินรถที่เจ้ำพนักงำนจรำจรก ำหนดไว้ก็ได้ ในเมื่อไม่กีดขวำง
กำรจรำจรของรถทีส่วนทำงมำ 

 

มำตรำ ๔๘  ห้ำมมใิห้ผู้ขบัขีข่บัรถแซงหรอืผ่ำนขึน้หน้ำรถคนัอื่นล ้ำเข้ำไปใน
ช่องเดนิรถประจ ำทำง เวน้แต่ในกรณีทีม่สีิง่กดีขวำงกำรจรำจรในทำงเดนิรถขำ้งหน้ำหรอื
เมื่อต้องปฏิบตัิตำมค ำสัง่ของเจำ้พนักงำนจรำจร  แต่ทัง้นี้ จะขบัรถอยู่ในช่องเดินรถประจ ำ
ทำงไดเ้พยีงเท่ำทีจ่ ำเป็นเท่ำนัน้ 

 

มำตรำ ๔๙  เมื่อไดร้บัสญัญำณขอแซงขึน้หน้ำจำกรถคนัทีอ่ยู่ขำ้งหลงั ผูข้บัขีซ่ึง่
ขบัรถที่มคีวำมเรว็ช้ำหรอืรถที่ใช้ควำมเรว็ต ่ำกว่ำควำมเรว็ของรถอื่นที่ขบัไปในทศิทำง
เดียวกัน ต้องยอมให้รถที่ใช้ควำมเร็วสูงกว่ำผ่ำนขึ้นหน้ำ ผู้ขบัขี่ที่ถูกขอทำงต้องให้
สญัญำณตอบตำมมำตรำ ๓๗ (๓) หรอืมำตรำ ๓๘ (๓) เมื่อเหน็ว่ำทำงเดนิรถขำ้งหน้ำ
ปลอดภยัและไม่มรีถอื่นสวนทำงมำในระยะกระชัน้ชดิ และต้องลดควำมเรว็ของรถและ
ขบัรถชดิดำ้นซำ้ยของทำงเดนิรถเพื่อใหร้ถทีจ่ะแซงผ่ำนขึน้หน้ำไดโ้ดยปลอดภยั 

 

หมวด ๓ 

กำรออกรถ กำรเลีย้วรถและกำรกลบัรถ 

   
 

มำตรำ ๕๐  กำรขบัรถออกจำกทีจ่อด ถ้ำมรีถจอดหรอืมสีิง่กดีขวำงอยู่ขำ้งหน้ำ 
ผูข้บัขีต่้องใหส้ญัญำณดว้ยมอืและแขนตำมมำตรำ ๓๗ หรอืไฟสญัญำณตำมมำตรำ ๓๘ 
และจะขบัรถไปไดเ้มื่อเหน็ว่ำปลอดภยัและไม่เป็นกำรกดีขวำงกำรจรำจรของรถอื่น 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๓๐ 

มำตรำ ๕๑  กำรเลีย้วรถ ใหป้ฏบิตัดิงันี้ 
(๑) ถำ้จะเลีย้วซำ้ย 

(ก) ในกรณีทีไ่ม่ไดแ้บ่งช่องเดนิรถไว ้ใหผู้ข้บัขีข่บัรถชดิทำงเดนิรถดำ้นซำ้ย 

(ข) ในกรณีทีม่กีำรแบ่งช่องเดนิรถไว ้และมเีครื่องหมำยจรำจรแสดงให้
เลีย้วซำ้ยได ้ใหผู้ข้บัขีข่บัรถในช่องเดนิรถส ำหรบัรถทีจ่ะเลีย้วซำ้ย  ทัง้นี้ ก่อนถงึทำงเลีย้ว
ไม่น้อยกว่ำสำมสบิเมตร 

(ค) ในกรณีทีม่ชี่องเดนิรถประจ ำทำงอยู่ทำงเดนิรถดำ้นซำ้ยสุด ใหผู้ข้บัขี่
ขบัรถชดิช่องเดนิรถประจ ำทำงก่อนถงึทำงเลีย้วไม่น้อยกว่ำสำมสบิเมตร และจะเลีย้วรถ
ผ่ำนเขำ้ไปในช่องเดนิรถประจ ำทำงไดเ้ฉพำะในบรเิวณทีม่เีครื่องหมำยจรำจรใหเ้ลีย้วรถ
ผ่ำนไดเ้ท่ำนัน้ 

(๒) ถำ้จะเลีย้วขวำ 

(ก) ส ำหรบัทำงเดินรถที่ไม่ได้แบ่งช่องเดินรถไว้ ให้ผู้ขบัขี่ขบัรถชิดทำง
ดำ้นขวำของแนวกึง่กลำงของทำงเดนิรถก่อนถงึทำงเลีย้วไม่น้อยกว่ำสำมสบิเมตร 

(ข) ส ำหรบัทำงเดนิรถที่ได้แบ่งช่องเดนิรถในทศิทำงเดยีวกนัไว้ตัง้แต่
สองช่องขึ้นไป ให้ผู้ข ับขี่ข ับรถชิดทำงด้ำนขวำสุดของทำงเดินรถหรือใน ช่องที่มี
เครื่องหมำยจรำจรแสดงใหเ้ลีย้วขวำได ้ ทัง้นี้ ก่อนถงึทำงเลีย้วไม่น้อยกว่ำสำมสบิเมตร 

(ค) ในกรณีทีม่ชี่องเดนิรถประจ ำทำงอยู่ทำงเดนิรถดำ้นขวำสุด ใหผู้ข้บัขี่
ขบัรถชดิช่องเดนิรถประจ ำทำงก่อนถงึทำงเลีย้วไม่น้อยกว่ำสำมสบิเมตร และจะเลีย้วรถ
ผ่ำนเขำ้ไปในช่องเดนิรถประจ ำทำงไดเ้ฉพำะในบรเิวณทีม่เีครื่องหมำยจรำจรให้เลีย้วรถ
ผ่ำนไดเ้ท่ำนัน้ 

(ง) ส ำหรบัทำงเดนิรถที่มเีจำ้พนักงำนจรำจรหรอืพนักงำนเจ้ำหน้ำที่แสดง
สญัญำณจรำจรด้วยมือและแขน ให้ผู้ขบัขี่ขบัรถเลี้ยวขวำผ่ำนไปได้โดยไม่ต้องอ้อม
เจ้ำพนกังำนจรำจรหรอืพนกังำนเจำ้หน้ำที ่

(จ) เมื่อรถอยู่ในทำงร่วมทำงแยก ผู้ขบัขีต่้องให้รถที่สวนมำในทำงเดนิรถ
ทำงเดยีวกนัผ่ำนทำงร่วมทำงแยกไปก่อน เมื่อเหน็ว่ำปลอดภยัแลว้จงึให้เลีย้วขวำไปได ้

(๓) ถ้ำจะเลี้ยวออ้มวงเวยีนหรอืเกำะที่สรำ้งไว ้ใหผู้ข้บัขีข่บัรถอ้อมไปทำงซำ้ย
ของวงเวยีนหรอืเกำะนัน้ 

ในกรณีตำม (๑) และ (๒) ผูข้บัขีต่้องใชค้วำมระมดัระวงัและต้องหยุดใหท้ำงแก่
ผูท้ีก่ ำลงัขำ้มทำงและรถทีก่ ำลงัผ่ำนทำงร่วมทำงแยกจำกทำงดำ้นอื่นก่อน เว้นแต่ในกรณี
ทีม่รีถเลีย้วซำ้ยและเลีย้วขวำพรอ้มกนั ใหร้ถเลีย้วซำ้ยใหท้ำงแก่รถเลีย้วขวำก่อน 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๓๑ 

มำตรำ ๕๒๒๐  ในทำงเดนิรถที่สวนกนัได้ ห้ำมมใิห้ผู้ขบัขี่กลบัรถหรอืเลีย้วรถ
ทำงขวำในเมื่อมรีถอื่นสวนหรอืตำมมำในระยะน้อยกว่ำหนึ่งรอ้ยเมตร เวน้แต่เมื่อเหน็ว่ำ
ปลอดภยัและไม่เป็นกำรกดีขวำงกำรจรำจรของรถอื่น 

 

มำตรำ ๕๓  หำ้มมใิหผู้ข้บัขี ่
(๑) เลีย้วรถหรอืกลบัรถในทำงเดนิรถทีม่เีครื่องหมำยหำ้มเลีย้วขวำ หำ้มเลีย้วซำ้ย 

หรอืหำ้มกลบัรถ 

(๒) กลบัรถที่เขตปลอดภัย ที่คับขนั บนสะพำน หรือในระยะหนึ่งร้อยเมตร 
จำกทำงรำบของเชงิสะพำน 

(๓) กลับรถที่ทำงร่วมทำงแยก เว้นแต่จะมีเครื่องหมำยจรำจรให้กลับรถ 
ในบรเิวณดงักล่ำวได ้

 

หมวด ๔ 

กำรหยุดรถและจอดรถ 

   
 

มำตรำ ๕๔  กำรหยุดรถหรอืกำรจอดรถในทำงเดนิรถ ผู้ขบัขีต่้องให้สญัญำณ
ดว้ยมอืและแขนตำมมำตรำ ๓๗ หรอืไฟสญัญำณตำมมำตรำ ๓๘ ก่อนทีจ่ะหยุดรถหรอื
จอดรถในระยะไม่น้อยกว่ำสำมสบิเมตร และจะหยุดรถหรอืจอดรถได้เมื่อผู้ขบัขีเ่ห็นว่ำ
ปลอดภยั และไม่เป็นกำรกดีขวำงกำรจรำจร 

ผูข้บัขีต่้องจอดรถทำงด้ำนซ้ำยของทำงเดนิรถ และจอดรถให้ด้ำนซ้ำยของรถ
ขนำนชิดกับขอบทำงหรอืไหล่ทำงในระยะห่ำงไม่เกินยี่สบิห้ำเซนติเมตร หรือจอดรถ 
ตำมทศิทำงหรอืดำ้นหนึ่งดำ้นใดของทำงเดนิรถทีเ่จำ้พนักงำนจรำจรก ำหนดไว ้แต่ในกรณี
ที่มีช่องเดินรถประจ ำทำงอยู่ทำงด้ำนซ้ำยสุดของทำงเดินรถ ห้ำมมิให้ผู้ขบัขี่จอดรถ 
ในลกัษณะดงักล่ำวในเวลำทีก่ ำหนดใหใ้ชช้่องเดนิรถประจ ำทำงนัน้ 

 

                                                                                 
๒๐ มำตรำ ๕๒ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

แม้มำตรำ ๕๒ (เดิม) จะบญัญัติว่ำ “ในทำงเดนิรถที่สวนกนัได้ห้ำมมใิห้ผู้ขบัขี่กลบัรถ 
ในเมือ่มรีถอื่นสวนหรอืตำมมำในระยะไม่น้อยกว่ำหนึ่งรอ้ยหำ้สบิเมตร” ซึ่งอำจหมำยควำมไดว้่ำจะกลบัรถได้
เมือ่มรีถสวนหรอืตำมมำในระยะน้อยกว่ำ ๑๕๐ เมตร แต่ถ้ำเกนิกว่ำ ๑๕๐ เมตร จะหำ้มกลบัรถ กต็ำม 
แต่กฎหมำยจรำจรมวีตัถุประสงค์เพื่อควำมปลอดภยั กำรตีควำมดงักล่ำวจงึขดัต่อเหตุผลและท ำให้
กฎหมำยไรผ้ล  ดงันัน้ จงึต้องตคีวำมว่ำ ในทำงเดนิรถทีส่วนกนัไดน้ัน้ หำ้มผูข้บัขีก่ลบัรถในเมือ่มรีถอื่น
สวนหรอืตำมมำในระยะน้อยกว่ำ ๑๕๐ เมตร แต่ถ้ำเป็นระยะตัง้แต่ ๑๕๐ เมตรขึ้นไปให้กลบัรถได ้
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๒๘๕/๒๕๒๘) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๓๒ 

มำตรำ ๕๕  หำ้มมใิหผู้ข้บัขีห่ยุดรถ 

(๑) ในช่องเดนิรถ เว้นแต่หยุดชดิขอบทำงด้ำนซ้ำยของทำงเดนิรถในกรณีที่
ไม่มชี่องเดนิรถประจ ำทำง 

(๒) บนทำงเทำ้ 

(๓) บนสะพำนหรอืในอุโมงค ์

(๔) ในทำงร่วมทำงแยก 

(๕) ในเขตทีม่เีครื่องหมำยจรำจรหำ้มหยุดรถ 

(๖) ตรงปำกทำงเขำ้ออกของอำคำรหรอืทำงเดนิรถ 

(๗) ในเขตปลอดภยั 

(๘)๒๑ ในลกัษณะกดีขวำงกำรจรำจร 

ควำมในวรรคหนึ่งมใิห้ใช้บงัคบัแก่ผูข้บัขีซ่ึ่งจ ำเป็นต้องหยุดรถเพรำะมสีิง่กดีขวำง
อยู่ในทำงเดนิรถ หรอืเครื่องยนต์หรอืเครื่องอุปกรณ์ของรถขดัข้องหรอืในกรณีที่ปฏบิตัิ
ตำมสญัญำณจรำจรหรอืเครื่องหมำยจรำจร 

[ค ำว่ำ “เครื่องยนต์” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติจรำจร 
ทำงบก (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 

มำตรำ ๕๖  ในกรณีที่เครื่องยนต์หรอืเครื่องอุปกรณ์ของรถขดัขอ้งจนต้อง
จอดรถในทำงเดนิรถ ผูข้บัขีต่อ้งน ำรถใหพ้น้ทำงเดนิรถโดยเรว็ทีส่ดุ 

ในกรณีตำมวรรคหนึ่งถ้ำจ ำเป็นต้องจอดรถอยู่ในทำงเดนิรถ ผูข้บัขีต่้องจอดรถ
ในลกัษณะทีไ่ม่กดีขวำงกำรจรำจร และต้องแสดงเครื่องหมำยหรอืสญัญำณตำมลกัษณะ
และเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

[ค ำว่ำ “เครื่องยนต์” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติจรำจร 
ทำงบก (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐] 

มำตรำ ๕๗  เวน้แต่จะไดม้บีทบญัญตั ิกฎ หรอืขอ้บงัคบัตำมพระรำชบญัญตัินี้
ก ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่น หำ้มมใิหผู้ข้บัขีจ่อดรถ 

(๑) บนทำงเทำ้ 

(๒) บนสะพำนหรอืในอุโมงค ์

(๓) ในทำงร่วมทำงแยก หรอืในระยะสบิเมตรจำกทำงร่วมทำงแยก 

(๔) ในทำงขำ้ม หรอืในระยะสำมเมตรจำกทำงขำ้ม 

(๕) ในเขตทีม่เีครื่องหมำยจรำจรหำ้มจอดรถ 

                                                                                 
๒๑ มำตรำ ๕๕ (๘) เพิม่โดยพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๓๓ 

(๖) ในระยะสำมเมตรจำกท่อน ้ำดบัเพลงิ 

(๗) ในระยะสบิเมตรจำกทีต่ดิตัง้สญัญำณจรำจร 

(๘) ในระยะสบิหำ้เมตรจำกทำงรถไฟผ่ำน 

(๙) ซอ้นกนักบัรถอื่นทีจ่อดอยู่ก่อนแลว้ 

(๑๐) ตรงปำกทำงเขำ้ออกของอำคำรหรอืทำงเดนิรถ หรอืในระยะหำ้เมตรจำก
ปำกทำงเดนิรถ 

(๑๑) ระหว่ำงเขตปลอดภยักบัขอบทำง หรอืในระยะสบิเมตรนับจำกปลำยสุด
ของเขตปลอดภยัทัง้สองขำ้ง 

(๑๒) ในทีค่บัขนั 

(๑๓) ในระยะสิบห้ำเมตรก่อนถึงเครื่องหมำยหยุดรถประจ ำทำงและเลย
เครื่องหมำยไปอกีสำมเมตร 

(๑๔) ในระยะสำมเมตรจำกตูไ้ปรษณีย ์

(๑๕) ในลกัษณะกดีขวำงกำรจรำจร 

 

มำตรำ ๕๘  กำรจอดรถในทำงเดนิรถที่ผู้ขบัขีไ่ม่อำจอยู่ควบคุมรถนัน้ ผู้ขบัขี่
ตอ้งหยุดเครื่องยนตแ์ละหำ้มลอ้รถนัน้ไว ้

กำรจอดรถในทำงเดินรถที่เป็นทำงลำดหรอืชนั ผู้ขบัขีต่้องหนัล้อหน้ำของรถ 
เขำ้ขอบทำง 

[ค ำว่ำ “เครื่องยนต์” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติจรำจร 
ทำงบก (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 

มำตรำ ๕๙๒๒  เจำ้พนักงำนจรำจรหรอืพนักงำนเจำ้หน้ำทีม่อี ำนำจสัง่ให้ผูข้บัขี่
เคลื่อนยำ้ยรถทีห่ยุดหรอืจอดอยู่อนัเป็นกำรฝ่ำฝืนบทแห่งพระรำชบญัญตันิี้ได้ 

เจ้ำพนักงำนจรำจร หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำก 
เจ้ำพนักงำนจรำจรหรอืพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของบุคคลดงักล่ำว  
มอี ำนำจเคลื่อนยำ้ยรถที่หยุดหรอืจอดอยู่อนัเป็นกำรฝ่ำฝืนบทบญัญตัแิห่งพระรำชบญัญตันิี้ 
หรือใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ำยรถดังกล่ำวได้ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร 
ทีผู่บ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำตกิ ำหนด๒๓ 

                                                                                 
๒๒ มำตรำ ๕๙ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๓ มำตรำ ๕๙ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำต ิ

ที ่๑๔/๒๕๖๐ เรือ่ง มำตรกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยว่ำดว้ยกำรจรำจรทำงบก 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๓๔ 

กำรเคลื่อนย้ำยรถหรือใช้เครื่องมือบังคับให้รถที่หยุดหรือจอดอยู่ไม่ ให้
เคลื่อนย้ำยได้ตำมวรรคสองเจ้ำพนักงำนจรำจร หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือผู้ที่  
ได้รบัมอบหมำยจำกเจ้ำพนักงำนจรำจรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ไม่ต้องรบัผิดส ำหรบั
ควำมเสียหำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติตำมมำตรำนี้  เว้นแต่ควำมเสียหำยนัน้ 

จะเกดิขึน้จำกกำรกระท ำโดยจงใจหรอืประมำทเลนิเล่อ๒๔ 

เจำ้ของรถหรอืผู้ขบัขีต่้องช ำระค่ำใช้จ่ำยในกำรที่รถถูกเคลื่อนย้ำยหรอืกำรใช้
เครื่ องมือบังคับ ไม่ ให้ เคลื่ อนย้ำย  ตลอดจนค่ ำดูแลรักษ ำรถระหว่ำงที่ อยู่ ใน 

ควำมครอบครองของเจำ้พนกังำนจรำจรหรอืพนกังำนเจำ้หน้ำที ่หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมำย
จำกเจำ้พนกังำนจรำจรหรอืพนกังำนเจำ้หน้ำที ่ ทัง้นี้ ตำมอตัรำทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง๒๕ 

เงนิทีไ่ดจ้ำกเจำ้ของรถหรอืผูข้บัขีซ่ึง่ช ำระตำมวรรคสี ่เป็นรำยไดท้ีไ่ม่ต้องน ำส่ง
กระทรวงกำรคลงั และใหน้ ำมำเป็นค่ำใชจ้ำ่ยในกำรปฏบิตัิกำรตำมมำตรำนี้ตำมระเบยีบที่
ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำตกิ ำหนด 

ในกรณีที่เจ้ำของรถหรอืผู้ขบัขีไ่ม่ช ำระค่ำใช้จ่ำยและค่ำดูแลรกัษำตำมวรรคสี ่
เจ้ำพนักงำนจรำจรหรอืพนักงำนเจำ้หน้ำทีม่อี ำนำจยดึหน่วงรถนัน้ไวไ้ด้จนกว่ำจะไดร้บั
ช ำระค่ำใชจ้่ำยและค่ำดูแลรกัษำดงักล่ำว โดยในระหว่ำงทีย่ดึหน่วงนัน้ใหค้ ำนวณค่ำดูแล
รกัษำเป็นรำยวนั ถ้ำพน้ก ำหนดสำมเดอืนแลว้เจำ้ของรถหรอืผูข้บัขีย่งัไม่ช ำระค่ำใชจ้่ำย
และค่ำดแูลรกัษำดงักล่ำว ใหเ้จำ้พนกังำนจรำจรหรอืพนกังำนเจำ้หน้ำทีม่อี ำนำจน ำรถนัน้
ออกขำยทอดตลำดได้ เง ินที่ได้จำกกำรขำยทอดตลำด เมื่อได้หกัค่ำใช้จ่ำยในกำร
ขำยทอดตลำด ค่ำใช้จ่ำยและค่ำดูแลรกัษำที่ค้ำงช ำระแล้ว เหลือเงินเท่ำใดให้คืนแก่
เจำ้ของหรอืผูม้สีทิธทิีแ่ทจ้รงิต่อไป 

 

มำตรำ ๖๐  กำรหยุดรถหรอืกำรจอดรถในทำงเดนิรถนอกเขตเทศบำล ผูข้บัขี่
ต้องหยุดรถหรือจอดรถ ณ ที่ซึ่งผู ้ขบัขี่ซึ่งขบัรถอื่นจะเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่ำ
หนึ่งร้อยห้ำสบิเมตร 

 

มำตรำ ๖๑  ในเวลำที่มีแสงสว่ำงไม่เพียงพอที่ผู้ขบัขี่จะมองเห็นรถที่จอดใน
ทำงเดินรถได้โดยชดัแจ้งในระยะไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยห้ำสบิเมตร ผู้ขบัขี่ซึ่งจอดรถใน

                                                                                 
๒๔ มำตรำ ๕๙ วรรคสำม แก้ไขเพิ่มเติมโดยค ำสัง่หัวหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ 

ที ่๑๔/๒๕๖๐ เรือ่ง มำตรกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยว่ำดว้ยกำรจรำจรทำงบก 
๒๕ มำตรำ ๕๙ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยค ำสัง่หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ 

ที ่๑๔/๒๕๖๐ เรือ่ง มำตรกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยว่ำดว้ยกำรจรำจรทำงบก 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๓๕ 

ทำงเดนิรถหรอืไหล่ทำงต้องเปิดไฟหรอืใช้แสงสว่ำงตำมประเภท ลกัษณะ และเงื่อนไข 
ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

มำตรำ ๖๒  ในทำงเดนิรถตอนใดทีม่ทีำงรถไฟผ่ำน ถำ้ปรำกฏว่ำ 

(๑) มเีครื่องหมำยหรอืสญัญำณระวงัรถไฟแสดงว่ำรถไฟก ำลงัจะผ่ำน 

(๒) มสีิง่ปิดกัน้หรอืมเีจำ้หน้ำทีใ่หส้ญัญำณแสดงว่ำรถไฟก ำลงัจะผ่ำน 

(๓) มเีสยีงสญัญำณของรถไฟหรอืรถไฟก ำลงัแล่นผ่ำนเขำ้มำใกล้อำจเกิดอนัตรำย
ในเมื่อจะขบัรถผ่ำนไป 

ผูข้บัขีต่อ้งลดควำมเรว็ของรถและหยุดรถใหห้่ำงจำกทำงรถไฟไม่น้อยกว่ำหำ้เมตร 
เมื่อรถไฟผ่ำนไปแลว้และมเีครื่องหมำยหรอืสญัญำณใหร้ถผ่ำนได ้ผูข้บัขีจ่งึจะขบัรถผ่ำนไปได ้

 

มำตรำ ๖๓  ในทำงเดนิรถตอนใดทีม่ทีำงรถไฟผ่ำนไม่ว่ำจะมเีครื่องหมำยระวงั
รถไฟหรอืไม่ ถ้ำทำงรถไฟนัน้ไม่มสีญัญำณระวงัรถไฟหรอืสิง่ปิดกัน้ ผู้ขบัขีต่้องลดควำมเรว็
ของรถและหยุดรถห่ำงจำกทำงรถไฟในระยะไม่น้อยกว่ำหำ้เมตร เมื่อเหน็ว่ำปลอดภยัแลว้
จงึจะขบัรถผ่ำนไปได ้

 

มำตรำ ๖๔  ในขณะทีผู่ข้บัขีร่ถโรงเรยีนหยุดรถในทำงเดนิรถเพื่อรบัสง่นกัเรียน
ขึน้หรอืลง ให้ผูข้บัขีซ่ึง่ขบัรถอื่นตำมมำในทศิทำงเดยีวกนัหรอืสวนกนักบัรถโรงเรียนใช้
ควำมระมดัระวงัและลดควำมเรว็ของรถ เมื่อเหน็ว่ำปลอดภยัจงึใหข้บัรถผ่ำนไปได้ 

 

ลกัษณะ ๔ 

กำรใชท้ำงเดนิรถทีจ่ดัเป็นช่องเดนิรถประจ ำทำง 

   
 

มำตรำ ๖๕  เมื่อเจำ้พนักงำนจรำจรไดป้ระกำศก ำหนดใหช้่องเดนิรถใดเป็น
ช่องเดนิรถประจ ำทำง ผูข้บัขีร่ถโดยสำรประจ ำทำงและรถบรรทุกคนโดยสำรตำมประเภท
ทีผู่บ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติก ำหนด ซึง่อยู่ในระหว่ำงรบัส่งหรอืบรรทุกคนโดยสำร ต้อง
ขบัขีร่ถภำยในช่องเดนิรถประจ ำทำง และจะขบัขีร่ถออกนอกช่องเดนิรถประจ ำทำงได้
เมื่อมสีิง่กดีขวำงอยู่ในช่องเดินรถประจ ำทำงนัน้ หรือเมื่อต้องปฏิบัติตำมค ำสัง่ของ
พนกังำนเจำ้หน้ำที ่

รถบรรทุกคนโดยสำรประเภทใดจะต้องเดนิในช่องเดนิรถประจ ำทำงให้เป็นไป
ตำมทีผู่บ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำตกิ ำหนดโดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

ในกำรประกำศก ำหนดใหช้่องเดนิรถใดเป็นช่องเดนิรถประจ ำทำงตำมวรรคหนึ่ง 
จะก ำหนดเวลำกำรใชช้่องเดนิรถประจ ำทำงไวด้ว้ยกไ็ด ้



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๓๖ 

กรณีจ ำเป็นเกี่ยวกับกำรจรำจร เจ้ำพนักงำนจรำจรมีอ ำนำจประกำศให้
รถบรรทุกคนโดยสำรประเภทหนึ่งประเภทใดที่ผู้บญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติก ำหนดตำม
วรรคสอง จะตอ้งเดนิในช่องเดนิรถประจ ำทำงในทำงสำยใดตอนใดกไ็ด ้

มำตรำ ๖๖  หำ้มมใิหผู้ข้บัขีร่ถอื่นนอกจำกรถโดยสำรประจ ำทำงหรอืรถบรรทุก
คนโดยสำรประเภททีผู่บ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติก ำหนด ขบัรถในช่องเดนิรถประจ ำทำง 
เวน้แต่จะปฏบิตัติำมบทบญัญตัแิห่งพระรำชบญัญตันิี้ 

 

ลกัษณะ ๕ 

ขอ้ก ำหนดเกีย่วกบัควำมเรว็ของรถ 

   
 

มำตรำ ๖๗  ผูข้บัขีต่้องขบัรถด้วยอตัรำควำมเรว็ตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
หรอืตำมเครื่องหมำยจรำจรทีไ่ดต้ดิตัง้ไวใ้นทำง 

เครื่องหมำยจรำจรทีต่ดิตัง้ไวต้ำมวรรคหนึ่ง จะก ำหนดอตัรำควำมเรว็ขัน้สงูหรอื
ขัน้ต ่ำกไ็ด ้แต่ตอ้งไม่เกนิอตัรำควำมเรว็ทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๖๘  ผูข้บัขีซ่ึง่จะเลีย้วรถ ใหร้ถอื่นแซงหรอืผ่ำนขึน้หน้ำ จอดรถ หยุดรถ 
หรอืกลบัรถ ตอ้งลดควำมเรว็ของรถ 

 

มำตรำ ๖๙  ผูข้บัขีซ่ึ่งขบัรถในทำงเดนิรถบนเนินเขำ บนสะพำน ทีเ่ชงิสะพำน 
ทีแ่คบ ทำงโคง้ ทำงลำด ที่คบัขนั หรอืทีม่หีมอก ฝน ฝุ่ น หรอืควนั จนท ำใหไ้ม่อำจเหน็
ทำงขำ้งหน้ำไดใ้นระยะหกสบิเมตร ตอ้งลดควำมเรว็ของรถในลกัษณะทีจ่ะใหเ้กดิควำมปลอดภยั 

 

มำตรำ ๗๐  ผู้ขบัขีซ่ึ่งขบัรถเข้ำใกล้ทำงร่วมทำงแยก ทำงขำ้มเสน้ให้รถหยุด 
หรอืวงเวยีน ตอ้งลดควำมเรว็ของรถ 

 

ลกัษณะ ๖ 

กำรขบัรถผ่ำนทำงร่วมทำงแยกหรอืวงเวยีน 

   
 

มำตรำ ๗๑  ภำยใต้บงัคบัมำตรำ ๒๑ และมำตรำ ๒๖ เมื่อผู้ขบัขีข่บัรถมำถึง
ทำงร่วมทำงแยก ใหผู้ข้บัขีป่ฏบิตัดิงันี้ 

(๑) ถ้ำมรีถอื่นอยู่ในทำงร่วมทำงแยก ผู้ขบัขีต่้องให้รถในทำงร่วมทำงแยกนัน้
ผ่ำนไปก่อน 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๓๗ 

(๒) ถำ้มำถงึทำงร่วมทำงแยกพรอ้มกนัและไม่มรีถอยู่ในทำงร่วมทำงแยก ผูข้บัขี่
ตอ้งใหร้ถทีอ่ยู่ทำงดำ้นซำ้ยของตนผำ่นไปก่อน เวน้แต่ในทำงร่วมทำงแยกใดมทีำงเดนิรถ
ทำงเอกตดัผ่ำนทำงเดนิรถทำงโท ใหผู้ข้บัขีซ่ึง่ขบัรถในทำงเอกมสีทิธขิบัผ่ำนไปก่อน 

(๓)๒๖ ถ้ำสญัญำณจรำจรไฟสเีขยีวปรำกฏขำ้งหน้ำ แต่ในทำงร่วมทำงแยกมรีถอื่น
หยุดขวำงอยู่จนไมส่ำมำรถผ่ำนพน้ทำงร่วมทำงแยกไปได ้ผูข้บัขีจ่ะตอ้งหยุดรถทีห่ลงัเสน้
ใหร้ถหยุดจนกว่ำจะสำมำรถเคลื่อนรถผ่ำนพน้ทำงร่วมทำงแยกไปได ้

 

มำตรำ ๗๒๒๗  ทำงเดนิรถทำงเอกไดแ้ก่ทำงเดนิรถ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ทำงเดนิรถทีไ่ดต้ดิตัง้เครื่องหมำยจรำจรแสดงว่ำเป็นทำงเดนิรถทำงเอก 

(๒) ทำงเดนิรถทีม่ป้ีำยหยุดหรอืป้ำยทีม่คี ำว่ำ “ใหท้ำง” ตดิตัง้ไว ้หรอืทำงเดนิรถ
ทีม่คี ำว่ำหยุดหรอืเสน้หยุดซึง่เป็นเสน้ขำวทบึหรอืเสน้ใหท้ำงซึง่เป็นเสน้ขำวประบนผวิทำง 
ใหท้ำงเดนิรถทีข่วำงขำ้งหน้ำเป็นทำงเดนิรถทำงเอก 

(๓) ในกรณีที่ไม่มีเครื่องหมำยจรำจรตำม (๑) หรือไม่มีป้ำยหรือเส้นหรือ
ขอ้ควำมบนผวิทำงตำม (๒) ใหท้ำงเดนิรถทีม่ชี่องเดนิรถมำกกว่ำเป็นทำงเดนิรถทำงเอก 

(๔) ถนนที่ตัดหรือบรรจบกับตรอกหรือซอย ให้ทำงเดินรถที่เป็นถนนเป็น
ทำงเดนิรถทำงเอก 

ทำงเดนิรถอื่นทีม่ใิช่ทำงเดนิรถทำงเอกตำมวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นทำงเดนิรถทำงโท 

 

มำตรำ ๗๓  ในกรณีที่วงเวยีนใดไดต้ดิตัง้สญัญำณจรำจรหรอืเครื่องหมำยจรำจร 
ผูข้บัขีต่อ้งปฏบิตัติำมสญัญำณจรำจรหรอืเครื่องหมำยจรำจรนัน้ 

ถ้ำไม่มสีญัญำณจรำจรหรอืเครื่องหมำยจรำจรตำมวรรคหนึ่ง เมื่อผู้ขบัขีข่บัรถ
มำถงึวงเวยีน ตอ้งใหส้ทิธแิก่ผูข้บัขีซ่ึง่ขบัรถอยู่ในวงเวยีนทำงดำ้นขวำของตนขบัผ่ำนไปก่อน 

ในกรณีทีพ่นกังำนเจำ้หน้ำทีเ่หน็สมควรเพื่อควำมปลอดภยัหรอืควำมสะดวกใน
กำรจรำจรจะใหส้ญัญำณจรำจรเป็นอย่ำงอื่นนอกจำกทีบ่ญัญตัไิวใ้นวรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง
กไ็ด ้ในกรณีเช่นนี้ผูข้บัขีต่อ้งปฏบิตัติำมสญัญำณจรำจรทีพ่นกังำนเจำ้หน้ำทีก่ ำหนดให้ 

 

มำตรำ ๗๔  ผูข้บัขีซ่ึง่ขบัรถออกจำกทำงสว่นบุคคลหรอืทำงเดนิรถในบรเิวณอำคำร 
เมื่อจะขบัรถผ่ำนหรือเลี้ยวสู่ทำงเดินรถที่ตัดผ่ำนต้องหยุดรถเพื่อให้รถที่ ก ำลังผ่ำนทำง 
หรอืรถทีก่ ำลงัแล่นอยู่ในทำงเดนิรถผ่ำนไปก่อน เมื่อเหน็ว่ำปลอดภยัแลว้จงึขบัรถต่อไปได้ 

 

                                                                                 
๒๖ มำตรำ ๗๑ (๓) เพิม่โดยพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๗ มำตรำ ๗๒ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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 ๔๓๘ 

ลกัษณะ ๗ 

รถฉุกเฉิน 

   
 

มำตรำ ๗๕  ในขณะทีผู่ข้บัขีข่บัรถฉุกเฉินไปปฏบิตัหิน้ำที ่ผูข้บัขีม่สีทิธดิงันี้ 
(๑) ใชไ้ฟสญัญำณแสงวบัวำบ ใชเ้สยีงสญัญำณไซเรน หรอืเสยีงสญัญำณอย่ำงอื่น

ตำมทีผู่บ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำตกิ ำหนดไว ้

(๒) หยุดรถหรอืจอดรถ ณ ทีห่ำ้มจอด 

(๓) ขบัรถเกนิอตัรำควำมเรว็ทีก่ ำหนดไว ้

(๔) ขบัรถผ่ำนสญัญำณจรำจรหรอืเครื่องหมำยจรำจรใด ๆ ทีใ่ห้รถหยุด แต่ตอ้ง
ลดควำมเรว็ของรถใหช้ำ้ลงตำมสมควร 

(๕) ไม่ตอ้งปฏบิตัติำมบทแหง่พระรำชบญัญตันิี้หรอืขอ้บงัคบักำรจรำจรเกีย่วกบั
ช่องเดนิรถ ทศิทำงของกำรขบัรถหรอืกำรเลีย้วรถทีก่ ำหนดไว้ 

ในกำรปฏบิตัติำมวรรคหนึ่ง ผูข้บัขีต่อ้งใชค้วำมระมดัระวงัตำมควรแก่กรณี 

 

มำตรำ ๗๖  เมื่อคนเดินเท้ำ ผู้ขบัขี่ หรอืผู้ขี่หรอืควบคุมสตัว์เห็นรถฉุกเฉิน
ในขณะปฏบิตัหิน้ำทีใ่ชไ้ฟสญัญำณแสงวบัวำบ หรอืไดย้นิเสยีงสญัญำณไซเรน หรอืเสยีง
สญัญำณอย่ำงอื่นตำมทีผู่บ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำตกิ ำหนดไว ้คนเดนิเทำ้ ผูข้บัขี ่หรอืผูข้ ี่
หรอืควบคุมสตัวต์อ้งใหร้ถฉุกเฉินผ่ำนไปก่อนโดยปฏบิตั ิดงัต่อไปนี้ 

(๑) ส ำหรบัคนเดนิเทำ้ตอ้งหยุดและหลบใหช้ดิขอบทำง หรอืขึน้ไปบนทำงเขตปลอดภยั 
หรอืไหล่ทำงทีใ่กลท้ีส่ดุ 

(๒) ส ำหรบัผู้ขบัขี่ต้องหยุดรถหรอืจอดรถให้อยู่ชิดขอบทำงด้ำนซ้ำย หรอืใน
กรณีทีม่ชี่องเดนิรถประจ ำทำงอยู่ทำงดำ้นซำ้ยสุดของทำงเดนิรถ ตอ้งหยุดรถหรอืจอดรถ
ใหอ้ยู่ชดิช่องเดนิรถประจ ำทำง แต่หำ้มหยุดรถหรอืจอดรถในทำงร่วมทำงแยก 

(๓) ส ำหรบัผู้ขี่หรือควบคุมสตัว์ต้องบังคับสตัว์ให้หยุดชิดทำง แต่ห้ำมหยุด
ในทำงร่วมทำงแยก 

ในกำรปฏบิตัิตำม (๒) และ (๓) ผู้ขบัขี่และผู้ขีห่รอืควบคุมสตัว์ต้องรบีกระท ำ
โดยเรว็ทีส่ดุเท่ำทีจ่ะกระท ำไดแ้ละต้องใชค้วำมระมดัระวงัตำมควรแก่กรณี 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๓๙ 

ลกัษณะ ๘ 

กำรลำกรถหรอืกำรจงูรถ 

   
 

มำตรำ ๗๗  หำ้มมใิหผู้ใ้ดใชร้ถทุกชนิดลำกรถหรอืจงูรถอื่นไปในทำงเกนิหนึ่งคนั 
เวน้แต่จะไดร้บัอนุญำตจำกผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำต ิ

วธิลีำกรถหรอืจงูรถ และกำรมเีครื่องหมำยเพื่อควำมปลอดภยัในกำรลำกรถหรอื
จงูรถใหก้ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

ลกัษณะ ๙ 

อุบตัเิหตุ 

   
 

มำตรำ ๗๘  ผูใ้ดขบัรถหรอืขีห่รอืควบคุมสตัวใ์นทำงซึง่ก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำย
แก่บุคคลหรอืทรพัยส์นิของผูอ้ื่นไม่ว่ำจะเป็นควำมผดิของผูข้บัขีห่รอืผูข้ ีห่รอืควบคุมสตัว์
หรอืไม่กต็ำม ต้องหยุดรถ หรือสตัว์ และให้ควำมช่วยเหลอืตำมสมควร และพร้อมทัง้
แสดงตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ใกล้เคยีงทนัท ีกบัต้องแจ้งชื่อตวั ชื่อสกุล 
และทีอ่ยู่ของตนและหมำยเลขทะเบยีนรถแก่ผูไ้ดร้บัควำมเสยีหำยดว้ย 

ในกรณีทีผู่ข้บัขีห่รอืผูข้ ีห่รอืควบคุมสตัวห์ลบหนีไปหรอืไม่แสดงตวัต่อพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ ณ สถำนที่เกิดเหตุ ให้สนันิษฐำนว่ำเป็นผู้กระท ำควำมผิดและให้พนักงำน
เจำ้หน้ำทีม่อี ำนำจยดึรถคนัทีผู่ข้บัขีห่ลบหนีหรอืไม่แสดงตนว่ำเป็นผูข้บัขี ่จนกว่ำคดถีึง
ที่สุดหรือได้ตัวผู้ขบัขี่ ถ้ำเจ้ำของหรือผู้ครอบครองไม่แสดงตัวต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ภำยในหกเดือนนับแต่วนัเกิดเหตุ ให้ถือว่ำรถนัน้เป็นทรพัย์สนิซึ่งได้ใช้ในกำรกระท ำ
ควำมผดิหรอืเกีย่วกบักำรกระท ำควำมผดิ และใหต้กเป็นของรฐั๒๘ 

 

                                                                                 
๒๘ กำรใหอ้ ำนำจพนกังำนเจำ้หน้ำทีย่ดึรถคนัทีผู่ข้บัขีห่ลบหนีหรอืไมแ่สดงตนว่ำเป็นผูข้บัขีไ่ว้

จนกว่ำคดจีะถงึทีสุ่ดนัน้ เป็นเจตนำรมณ์ของกฎหมำยทีต่อ้งกำรเร่งรดัใหเ้จำ้ของรถตดิตำมเอำตวัผู้ขบัขี่
มำแสดงต่อพนักงำนเจำ้หน้ำทีเ่พื่อจะไดด้ ำเนินกำรในทำงคดต่ีอไป อนัจะมผีลเป็นกำรลดจ ำนวนผูข้บัขี่
ทีก่่อใหเ้กดิอุบตัเิหตุขึน้แลว้หลบหนี ท ำใหไ้มส่ำมำรถด ำเนินคดใีนศำลได ้

รถที่ถูกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ยึดเนื่ องจำกกำรกระท ำควำมผิดตำมมำตรำ ๗๘ วรรคสอง  
หำกเจำ้ของหรอืผูค้รอบครองไม่แสดงตวัต่อพนักงำนเจำ้หน้ำทีภ่ำยในหกเดอืนนับแต่วนัเกดิเหตุ รถดงักล่ำว
ย่อมตกเป็นของรฐัโดยไม่จ ำเป็นต้องให้ศำลมคี ำพพิำกษำหรอืค ำสัง่ให้รบิรถซ ้ำอีก เนื่องจำกเป็นกำร 
ตกเป็นทรพัยส์นิของรฐัโดยผลของกฎหมำย (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๔๓๖/๒๕๓๗) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๔๐ 

ลกัษณะ ๑๐ 

รถจกัรยำน 

   
 

มำตรำ ๗๙  ทำงใดที่ไดจ้ดัท ำไวส้ ำหรบัรถจกัรยำน ผู้ขบัขีร่ถจกัรยำนต้องขบั
ในทำงนัน้ 

 

มำตรำ ๘๐  รถจกัรยำนที่ใชใ้นทำงเดนิรถ ไหล่ทำงหรอืทำงที่จดัท ำไว้ส ำหรบั
รถจกัรยำน ผูข้บัขีร่ถจกัรยำนตอ้งจดัใหม้ ี

(๑) กระดิง่ทีใ่หเ้สยีงสญัญำณไดย้นิไดใ้นระยะไม่น้อยกว่ำสำมสบิเมตร 

(๒) เครื่องหำ้มลอ้ทีใ่ชก้ำรไดด้ ีเมื่อใชส้ำมำรถท ำใหร้ถจกัรยำนหยุดไดท้นัที 
(๓) โคมไฟตดิหน้ำรถจกัรยำนแสงขำวไม่น้อยกว่ำหนึ่งดวงทีใ่ห้แสงไฟสอ่งตรง

ไปขำ้งหน้ำเหน็พื้นทำงได้ชดัเจนในระยะไม่น้อยกว่ำสบิห้ำเมตร และอยู่ในระดบัต ่ำกว่ำ
สำยตำของผูข้บัขีซ่ึง่ขบัรถสวนมำ 

(๔) โคมไฟตดิทำ้ยรถจกัรยำนแสงแดงไม่น้อยกว่ำหนึ่งดวงทีใ่หแ้สงสว่ำงตรงไป
ขำ้งหลงัหรอืตดิวตัถุสะทอ้นแสงสแีดงแทน ซึง่เมื่อถูกไฟสอ่งใหม้แีสงสะทอ้น 

 

มำตรำ ๘๑  ในเวลำต้องเปิดไฟตำมมำตรำ ๑๑ หรอืมำตรำ ๖๑ ผูข้บัขีร่ถจกัรยำน
อยู่ในทำงเดนิรถ ไหล่ทำง หรอืทำงที่จดัท ำไวส้ ำหรบัรถจกัรยำนต้องจุดโคมไฟแสงขำว
หน้ำรถเพื่อใหผู้ข้บัขีห่รอืคนเดนิเทำ้ ซึง่ขบัรถหรอืเดนิสวนมำสำมำรถมองเหน็รถ 

 

มำตรำ ๘๒  ผู้ขบัขีร่ถจกัรยำนต้องขบัให้ชดิขอบทำงด้ำนซ้ำยของทำงเดินรถ 
ไหล่ทำง หรอืทำงทีจ่ดัท ำไวส้ ำหรบัรถจกัรยำนให้มำกที่สุดเท่ำทีจ่ะท ำได ้แต่ในกรณีที่มี
ช่องเดนิรถประจ ำทำงดำ้นซ้ำยสุดของทำงเดนิรถต้องขบัขีร่ถจกัรยำนให้ชดิช่องเดนิรถ
ประจ ำทำงนัน้ 

 

มำตรำ ๘๓  ในทำงเดนิรถ ไหล่ทำง หรอืทำงทีจ่ ัดท ำไวส้ ำหรบัรถจกัรยำน 
หำ้มมใิหผู้ข้บัขีร่ถจกัรยำน 

(๑) ขบัโดยประมำทหรอืน่ำหวำดเสยีวอนัอำจเกดิอนัตรำยแก่บุคคลหรอืทรพัยส์นิ 

(๒) ขบัโดยไม่จบัคนับงัคบัรถ 

(๓) ขบัขนำนกนัเกนิสองคนั เวน้แต่ขบัในทำงทีจ่ดัไวส้ ำหรบัรถจกัรยำน 

(๔) ขบัโดยนัง่บนทีอ่ื่นอนัมใิช่อำนทีจ่ดัไว้เป็นทีน่ัง่ตำมปกต ิ

(๕) ขบัโดยบรรทุกบุคคลอื่น เวน้แต่รถจกัรยำนสำมลอ้ส ำหรบับรรทุกคน  ทัง้นี้ 
ตำมเงื่อนไขทีเ่จำ้พนกังำนจรำจรก ำหนด 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๔๑ 

(๖) บรรทุก หรอืถอืสิง่ของ หบีห่อ หรอืของใด ๆ ในลกัษณะทีเ่ป็นกำรกดีขวำง
กำรจบัคนับงัคบัรถหรอือนัอำจจะเกดิอนัตรำยแก่บุคคลหรอืทรพัยส์นิ 

(๗) เกำะหรอืพ่วงรถอื่นทีก่ ำลงัแล่นอยู่ 
 

มำตรำ ๘๔  เวน้แต่บทบญัญตัใินลกัษณะนี้จะไดบ้ญัญตัไิวเ้ป็นอย่ำงอื่น ใหผู้ข้บัขี่
รถจกัรยำนปฏิบัติตำมมำตรำ 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 ดว้ยโดยอนุโลม 

 

ลกัษณะ ๑๑ 

รถบรรทุกคนโดยสำร 

   
 

มำตรำ ๘๕  ห้ำมมิให้เจ้ำของรถบรรทุกคนโดยสำรหรือผู้ขบัขี่รถบรรทุก
คนโดยสำรรบับรรทุกศพหรือคนที่เป็นโรคเรื้อนหรือโรคติดต่อที่ต้ องแจ้งควำมตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยโรคตดิต่อร่วมไปกบัคนโดยสำรอื่น เวน้แต่ 

(๑) ในกรณีทีร่ถบรรทุกคนโดยสำรนัน้ไม่ใชบ้รรทุกคนโดยสำรอื่น จะบรรทุกคน
ทีเ่ป็นโรคเรือ้นหรอืโรคตดิต่อทีต่อ้งแจง้ควำมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยโรคตดิต่อกไ็ด้ 

(๒) ในกรณีทีร่ถบรรทุกคนโดยสำรนัน้ไม่ใชบ้รรทุกคนโดยสำรอื่น จะบรรทุกศพ
ร่วมไปกบัญำตหิรอืผูม้หีน้ำทีเ่กีย่วขอ้งกบัศพนัน้กไ็ด ้

 

มำตรำ ๘๖  หำ้มมใิหเ้จำ้ของรถบรรทุกคนโดยสำร ผูข้บัขีร่ถบรรทุกคนโดยสำร 
ผู้เกบ็ค่ำโดยสำร หรอืบุคคลใดที่มสี่วนได้เสยีเกี่ยวกบัรถบรรทุกคนโดยสำร เรยีกให้
คนขึน้รถโดยส่งเสยีงอื้อองึ หรอืในลกัษณะทีก่่อควำมร ำคำญให้แก่คนโดยสำรหรอืผูอ้ื่น 
หรอืต้อน ดงึ เหนี่ยว หรอืยดึยือ้ คนหรอืสิง่ของของคนนัน้เพื่อใหค้นขึน้รถบรรทุกคนโดยสำร
คนัใดคนัหนึ่ง 

 

มำตรำ ๘๗  หำ้มมใิหเ้จำ้ของรถบรรทุกคนโดยสำร ผูข้บัขีร่ถบรรทุกคนโดยสำร 
หรอืผูเ้กบ็ค่ำโดยสำร ปฏเิสธไม่รบัจำ้งบรรทุกคนโดยสำรโดยไม่มเีหตุอนัสมควร 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๔๒ 

มำตรำ ๘๘  ผู้ข ับขี่รถบรรทุกคนโดยสำรต้องหยุดรถและส่งคนโดยสำรที่
เครื่องหมำยหยุดรถประจ ำทำงหรอื ณ สถำนทีต่ำมทีต่กลงกนัไว ้แลว้แต่กรณี 

 

มำตรำ ๘๙  หำ้มมใิหผู้ข้บัขีร่ถบรรทุกคนโดยสำรหรอืผูเ้กบ็ค่ำโดยสำรรบับรรทุก
คนโดยสำรเกนิจ ำนวนทีก่ฎหมำยก ำหนด 

ในกำรนับจ ำนวนคนโดยสำรใหถ้อืว่ำเด็กอำยุไม่เกนิสบิปีจ ำนวนสองคนเท่ำกบั
คนโดยสำรหนึ่งคน 

 

มำตรำ ๙๐  หำ้มมใิหผู้ข้บัขีร่ถบรรทุกคนโดยสำร 

(๑) ขบัรถเทีย่วเร่หำคนขึน้รถ 

(๒) จอดรถเป็นคนัหวัแถวของรถคนัอื่นห่ำงจำกเครื่องหมำยจรำจรเกนิหนึ่งเมตร 

(๓) จอดรถห่ำงจำกทำ้ยรถคนัหน้ำเกนิหนึ่งเมตร 

 

มำตรำ ๙๑  หำ้มมใิหผู้ข้บัขีร่ถบรรทุกคนโดยสำรหรอืผูเ้กบ็ค่ำโดยสำร 

(๑) สบูบุหรีห่รอืคุยกนัในขณะขบัรถหรอืในขณะท ำหน้ำทีเ่กบ็ค่ำโดยสำร 

(๒) กล่ำววำจำไม่สุภำพ เสยีดส ีดูหมิ่น ก้ำวร้ำว หรือแสดงกิรยิำในลกัษณะ
ดงักล่ำวต่อคนโดยสำรหรอืผูอ้ื่น 

 

มำตรำ ๙๒  เมื่อจะเตมิน ้ำมนัเชือ้เพลงิชนิดไวไฟทีม่จีุดวำบไฟในอุณหภูมยิีส่บิเอด็
องศำเซลเซยีส หรอืต ่ำกว่ำนัน้ ผูข้บัขีร่ถบรรทุกคนโดยสำรต้องหยุดเครื่องยนต์และต้อง
ใหค้นโดยสำรลงจำกรถทุกคนดว้ย 

[ค ำว่ำ “เครื่องยนต์” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติจรำจร 
ทำงบก (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 

ลกัษณะ ๑๒ 

รถแทก็ซี ่
   

 

มำตรำ ๙๓  หำ้มมใิหผู้ข้บัขีร่ถแทก็ซีป่ฏเิสธไม่รบัจำ้งบรรทุกคนโดยสำร เวน้แต่
กำรบรรทุกนัน้น่ำจะก่อใหเ้กดิอนัตรำยแก่ตนหรอืแก่คนโดยสำร 

ในกรณีทีผู่ข้บัขีร่ถแทก็ซีม่คีวำมประสงคจ์ะไม่รบัจำ้งบรรทุกคนโดยสำรให้แสดง
ป้ำยงดรบัจำ้งบรรทุกคนโดยสำร 

วธิกีำรแสดงป้ำยและลกัษณะของป้ำยงดรบัจำ้งบรรทุกคนโดยสำรใหเ้ป็นไปตำม
กฎหมำยว่ำดว้ยรถยนต ์

[ค ำว่ำ “รถยนต์” แก้ไขเพิม่เติมโดยมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบญัญัติจรำจรทำงบก 
(ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐] 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๔๓ 

มำตรำ ๙๔  ห้ำมมิให้ผู้ขบัขี่รถแท็กซี่รบับรรทุกคนโดยสำรเกินจ ำนวนที่ได้
ก ำหนดไวใ้นใบอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำดว้ยรถยนต ์

ในกำรนับจ ำนวนคนโดยสำรใหถ้อืว่ำเดก็อำยุไม่เกนิสบิปีจ ำนวนสองคนเท่ำกบั
คนโดยสำรหนึ่งคน 

[ค ำว่ำ “รถยนต์” แก้ไขเพิม่เติมโดยมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบญัญัติจรำจรทำงบก 
(ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 

มำตรำ ๙๕  หำ้มมใิหผู้ใ้ด 

(๑) เรยีกใหค้นขึน้รถแทก็ซีโ่ดยส่งเสยีงอื้อองึหรอืในลกัษณะทีก่่อควำมร ำคำญ
ใหแ้ก่คนโดยสำรหรอืผูอ้ื่น 

(๒) ต้อน ดงึ เหนี่ยว หรอืยดึยือ้คนหรอืสิง่ของของคนนัน้ เพื่อใหค้นขึน้รถแทก็ซี่
คนัใดคนัหนึ่ง 

 

มำตรำ ๙๖  หำ้มมใิหผู้ข้บัขีร่ถแทก็ซีเ่รยีกเกบ็ค่ำโดยสำรเกนิอตัรำทีป่รำกฏจำก
มำตรแทก็ซี ่

ลกัษณะและวธิกีำรใชม้ำตรแทก็ซีใ่หเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๙๗  คนโดยสำรตอ้งช ำระค่ำโดยสำรตำมอตัรำทีป่รำกฏจำกมำตรแทก็ซี ่
 

มำตรำ ๙๘  บทบัญญัติมำตรำ ๙๖ และมำตรำ ๙๗ จะใช้บังคับในท้องที่ใด  
และจะใชบ้งัคบักบัรถแทก็ซีทุ่กประเภทหรอืบำงประเภทโดยมเีงื่อนไขอย่ำงใด ใหเ้ป็นไป
ตำมทีก่ ำหนดในพระรำชกฤษฎกีำ 

ในท้องที่ใดที่มไิด้มพีระรำชกฤษฎีกำตำมวรรคหนึ่งใช้บงัคบั ห้ำมมใิห้ผู้ขบัขี่
รถแทก็ซี่ในท ้องที ่นัน้เรยีกเกบ็ค่ำโดยสำรเกนิรำคำที ่ตกลงกนัไว ้กบัคนโดยสำร  
และคนโดยสำรตอ้งช ำระค่ำโดยสำรตำมทีต่กลงไวน้ัน้ 

บทบญัญตัใินวรรคสองใหใ้ชบ้งัคบัแก่กรณีของรถแทก็ซี่ประเภทที่มไิดก้ ำหนด
ไวใ้นพระรำชกฤษฎกีำตำมวรรคหนึ่งดว้ย 

 

มำตรำ ๙๙  ในขณะขบัรถ หำ้มมใิหผู้ข้บัขีร่ถแทก็ซี่ 
(๑) สบูบุหรี ่เปิดวทิยุ หรอืกระท ำดว้ยประกำรใด ๆ ในลกัษณะทีก่่อควำมร ำคำญ

ใหแ้ก่คนโดยสำร 

(๒) ยื่นมอื แขน หรอืสว่นใดสว่นหนึ่งของร่ำงกำยออกนอกรถ เวน้แต่เป็นกำรกระท ำ
เพื่อใหส้ญัญำณตำมมำตรำ ๓๗ 

(๓) จบัคนับงัคบัรถดว้ยมอืเพยีงขำ้งเดยีว เวน้แต่มเีหตุจ ำเป็น 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๔๔ 

(๔) ใช้เสียงสัญญำณเมื่อเข้ำไปในบริเวณโรงพยำบำล สถำนที่ท ำงำน  
หรอืสถำนศกึษำ 

(๕) ใชเ้สยีงสญัญำณแตรเพื่อเร่งรถอื่น 

(๖) แซงหรอืตดัหน้ำรถอื่นในลกัษณะฉวดัเฉวยีนเป็นที่น่ำหวำดเกรงว่ำจะเกดิ
อนัตรำย 

(๗) ขบัรถเขำ้ในบรเิวณบำ้นของผูอ้ื่น 

(๘) รบัคนโดยสำรภำยในบรเิวณทีเ่จำ้พนักงำนจรำจรไดก้ ำหนดเครื่องหมำยจรำจร
หำ้มรบัคนโดยสำร 

(๙) กล่ำววำจำไม่สภุำพ เสยีดส ีดหูมิน่ กำ้วรำ้ว หรอืแสดงกรยิำในลกัษณะดงักล่ำว
ต่อคนโดยสำรหรอืผูอ้ื่น 

 

มำตรำ ๑๐๐  ผูข้บัขีร่ถแทก็ซีต่้องพำคนโดยสำรไปยงัสถำนทีท่ีว่่ำจำ้งตำมเสน้ทำง
ทีส่ ัน้ทีส่ดุหรอืเสน้ทำงทีไ่ม่ออ้มเกนิควร และตอ้งสง่คนโดยสำร ณ สถำนทีต่ำมทีต่กลงกนัไว้ 

หำ้มมใิหผู้ข้บัขีร่ถแทก็ซีพ่ำคนโดยสำรไปทอดทิง้ระหว่ำงทำงไมว่่ำดว้ยประกำรใด ๆ  

 

มำตรำ ๑๐๑  ผูข้บัขีร่ถแทก็ซีต่อ้งแต่งกำยและมเีครื่องหมำยเยบ็ตดิหรอืปักไวท้ี่
เครื่องแต่งกำย 

ลกัษณะเครื่องแต่งกำยและเครื่องหมำยให้เป็นไปตำมที่ผู้บัญชำกำรต ำรวจ
แห่งชำตปิระกำศก ำหนดในรำชกจิจำนุเบกษำ 

ควำมในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดหกสิบวนันับแต่วนัที่ประกำศ 
ของผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำตใิชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๑๐๒  เมื่อรฐัมนตรเีหน็สมควรใหผู้้ประกอบกำรรบัจ้ำงบรรทุกคนโดยสำร
โดยใชร้ถแทก็ซีใ่นทอ้งที่ใดต้องจอดพกัรถ ณ สถำนทีท่ี่ใดเป็นกำรเฉพำะกใ็ห้กระท ำได้
โดยตรำเป็นพระรำชกฤษฎกีำ 

ในพระรำชกฤษฎีกำดงักล่ำว ให้ระบุท้องที่ และวธิีกำรเกี่ยวกบักำรจดัให้มีที่
จอดพกัรถดว้ย 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๔๕ 

ลกัษณะ ๑๓ 

คนเดนิเทำ้ 

   
 

มำตรำ ๑๐๓  ทำงใดทีม่ทีำงเทำ้หรอืไหล่ทำงอยู่ขำ้งทำงเดนิรถ ใหค้นเดนิเท้ำ
เดินบนทำงเท้ำหรือไหล่ทำง ถ้ำทำงนัน้ไม่มีทำงเท้ำอยู่ข้ำงทำงเดินรถให้เดินริมทำง
ดำ้นขวำของตน 

 

มำตรำ ๑๐๔  ภำยในระยะไม่เกินหนึ่งร้อยเมตรนับจำกทำงข้ำม ห้ำมมิให้ 
คนเดนิเทำ้ขำ้มทำงนอกทำงขำ้ม 

 

มำตรำ ๑๐๕  คนเดนิเทำ้ซึง่ประสงคจ์ะขำ้มทำงเดนิรถในทำงขำ้มทีม่ไีฟสญัญำณ
จรำจรควบคุมคนเดนิเทำ้ ใหป้ฏบิตัติำมไฟสญัญำณจรำจรทีป่รำกฏต่อหน้ำ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อมสีญัญำณจรำจรไฟสแีดง ไม่ว่ำจะมรีูปหรอืขอ้ควำมเป็นกำรห้ำมมใิห้
คนเดนิเทำ้ขำ้มทำงเดนิรถดว้ยหรอืไม่กต็ำม ใหค้นเดนิเทำ้หยุดรออยู่บนทำงเทำ้ บนเกำะ
แบ่งทำงเดนิรถหรอืในเขตปลอดภยั เว้นแต่ทำงใดทีไ่ม่มทีำงเท้ำ ให้หยุดรอบนไหล่ทำง
หรอืขอบทำง 

(๒) เมื่อมสีญัญำณจรำจรไฟสเีขยีว ไม่ว่ำจะมรีูปหรอืขอ้ควำมเป็นกำรอนุญำต
ใหค้นเดนิเทำ้ขำ้มทำงเดนิรถดว้ยหรอืไม่กต็ำม ใหค้นเดนิเทำ้ขำ้มทำงเดนิรถได ้

(๓) เมื่อมสีญัญำณจรำจรไฟสเีขยีวกระพรบิทำงดำ้นใดของทำง ใหค้นเดนิเทำ้ที่
ยงัมไิด้ขำ้มทำงเดนิรถหยุดรอบนทำงเท้ำ บนเกำะแบ่งทำงเดนิรถหรอืในเขตปลอดภัย 
แต่ถำ้ก ำลงัขำ้มทำงเดนิรถ ใหข้ำ้มทำงเดนิรถโดยเรว็ 

 

มำตรำ ๑๐๖  คนเดนิเทำ้ซึง่ประสงคจ์ะขำ้มทำงเดนิรถในทำงขำ้มหรอืทำงร่วม
ทำงแยกทีม่สีญัญำณจรำจรควบคุมกำรใชท้ำงใหป้ฏบิตัิ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เมื่อมสีญัญำณจรำจรไฟสแีดงใหร้ถหยุดทำงดำ้นใดของทำง ใหค้นเดนิเท้ำ
ขำ้มทำงเดนิรถตำมทีร่ถหยุดนัน้ และตอ้งขำ้มทำงเดนิรถภำยในทำงขำ้ม 

(๒) เมื่อมีสญัญำณจรำจรไฟสีเขยีวให้รถผ่ำนทำงด้ำนใดของทำง ห้ำมมิให้ 
คนเดนิเทำ้ขำ้มทำงเดนิรถดำ้นนัน้ 

(๓) เมื่อมีสญัญำณจรำจรไฟสเีหลอืงอ ำพนัหรอืไฟสเีขยีวกระพรบิทำงด้ำนใด
ของทำง ใหค้นเดนิเทำ้ทีย่งัมไิดข้ำ้มทำงเดนิรถหยุดรอบนทำงเทำ้บนเกำะแบ่งทำงเดนิรถ 
หรอืในเขตปลอดภยั แต่ถำ้ก ำลงัขำ้มทำงเดนิรถอยู่ในทำงขำ้ม ใหข้ำ้มทำงเดนิรถโดยเรว็ 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๔๖ 

มำตรำ ๑๐๗  คนเดินเท้ำซึ่งประสงค์จะข้ำมทำงเดินรถในทำงที่มีพนักงำน
เจำ้หน้ำทีแ่สดงสญัญำณจรำจรใหป้รำกฏไม่ว่ำจะเป็นสญัญำณดว้ยมอืและแขน หรอืเสยีง
สญัญำณนกหวดี ใหป้ฏบิตัติำมมำตรำ ๑๐๖ โดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๑๐๘  หำ้มมใิหผู้ใ้ดเดนิแถว เดนิเป็นขบวนแห่ หรอืเดนิเป็นขบวนใด ๆ 
ในลกัษณะทีเ่ป็นกำรกดีขวำงกำรจรำจร เวน้แต่ 

(๑) เป็นแถวทหำรหรอืต ำรวจ ทีม่ผีูค้วบคุมตำมระเบยีบแบบแผน 

(๒) แถวหรือขบวนแห่หรอืขบวนใด ๆ ที่เจ้ำพนักงำนจรำจรได้อนุญำตและ
ปฏบิตัติำมเงื่อนไขทีเ่จำ้พนกังำนจรำจรก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๐๙๒๙  หำ้มมใิหผู้ใ้ดกระท ำดว้ยประกำรใด ๆ บนทำงเทำ้หรอืทำงใด ๆ 
ซึง่จดัไวส้ ำหรบัคนเดนิเทำ้ในลกัษณะทีเ่ป็นกำรกดีขวำงผูอ้ื่นโดยไม่มเีหตุอนัสมควร 

 

มำตรำ ๑๑๐  ห้ำมมิให้ผู้ใดซื้อ ขำย แจกจ่ำย หรือเรี่ยไรในทำงเดินรถหรือ
ออกไปกลำงทำงโดยไม่มเีหตุอนัสมควรหรอืเป็นกำรกดีขวำงกำรจรำจร 

 

ลกัษณะ ๑๔ 

สตัวแ์ละสิง่ของในทำง 

   
 

มำตรำ ๑๑๑  หำ้มมใิหผู้ใ้ดขี ่จงู ไล่ตอ้น หรอืปล่อยสตัวไ์ปบนทำงในลกัษณะทีเ่ป็น
กำรกดีขวำงกำรจรำจร และไม่มผีูค้วบคุมเพยีงพอ 

 

มำตรำ ๑๑๒  กำรขี่ จูง หรือไล่ต้อนสตัว์ไปบนทำง ให้ผู้ขี่หรือควบคุมสตัว์
ปฏบิตัติำมบทแห่งพระรำชบญัญตันิี้ว่ำดว้ยรถโดยอนุโลม 

 

มำตรำ ๑๑๓  เจ้ำพนักงำนจรำจรมีอ ำนำจออกค ำสัง่ห้ำมขี่ จูง ไล่ต้อน  
หรอืปล่อยสตัวไ์ปบนทำงใด ๆ เมื่อพจิำรณำเหน็ว่ำกำรขี ่จูง ไล่ต้อน หรอืปล่อยสตัวด์งักล่ำว
จะกดีขวำงกำรจรำจรหรอืจะก่อใหเ้กดิควำมสกปรกบนทำง 

                                                                                 
๒๙ มำตรำ ๑๐๙ บญัญตัิหำ้มกระท ำกำรใด ๆ เป็นกำรทัว่ไป มไิดห้้ำมไวโ้ดยตรงว่ำกำรซื้อสิง่ของ

เป็นควำมผดิ ต่ำงจำกมำตรำ ๑๑๐ ซึง่บญัญตัไิวโ้ดยตรง  ดงันัน้ กำรซื้อสิง่ของซึง่ตัง้วำงขำยบนทำงเทำ้
ตำมปกตไิม่เป็นควำมผดิตำมมำตรำ ๑๐๙ แต่ถ้ำผูซ้ื้อไดก้ระท ำกำรซื้อในลกัษณะทีเ่ป็นกำรกดีขวำงทำงเทำ้
โดยไมม่เีหตุอนัควร จนเป็นเหตุใหผู้อ้ื่นไมส่ำมำรถใชป้ระโยชน์จำกทำงเทำ้ไดส้ะดวกตำมปกต ิผูซ้ื้อย่อม
มคีวำมผดิตำมมำตรำ ๑๐๙ ซึ่งจะต้องพจิำรณำขอ้เท็จจรงิเป็นกรณีไป (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : 
เรือ่งเสรจ็ที ่๒๙/๒๕๓๐) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๔๗ 

มำตรำ ๑๑๔๓๐  ห้ำมมใิห้ผู้ใดวำง ตัง้ ยื่น หรอืแขวนสิง่ใดสิง่หนึ่ง หรอืกระท ำ
ดว้ยประกำรใด ๆ ในลกัษณะที่เป็นกำรกดีขวำงกำรจรำจร เวน้แต่ได้รบัอนุญำตเป็นหนังสอื
จำกเจ้ำพนักงำนจรำจร แต่เจ้ำพนักงำนจรำจรจะอนุญำตได้ต่อเมื่อมเีหตุอนัจ ำเป็นและ
เป็นกำรชัว่ครำวเท่ำนัน้ 

ผู้ฝ่ำฝืนบทบญัญัติในวรรคหนึ่ง นอกจำกจะมคีวำมผดิตำมมำตรำ ๑๔๘ แล้ว 
เจำ้พนักงำนจรำจรมีอ ำนำจสัง่ให้ผู้ฝ่ำฝืนรือ้ถอนหรอืเคลื่อนย้ำยสิง่กดีขวำงดงักล่ำวได ้
ถำ้ไม่ยอมรือ้ถอนหรอืเคลื่อนยำ้ย ใหเ้จำ้พนกังำนจรำจรมอี ำนำจรือ้ถอนหรอืเคลื่อนยำ้ยได ้

 

มำตรำ ๑๑๕  หำ้มมใิหผู้ใ้ดแบก หำม ลำก หรอืน ำสิง่ของไปบนทำงในลกัษณะ
ทีเ่ป็นกำรกดีขวำงกำรจรำจร 

 

ลกัษณะ ๑๕ 

รถมำ้ เกวยีนและเลื่อน 

   
 

มำตรำ ๑๑๖  หำ้มมใิหผู้ข้บัขีร่ถมำ้หรอืเกวยีนหรอืเลื่อนทีเ่ทยีมดว้ยสตัวจ์อดรถ
มำ้หรอืเกวยีนหรอืเลื่อนในทำงโดยไม่มผีูค้วบคุม เวน้แต่ไดผ้กูสตัวท์ีเ่ทยีมนัน้ไวไ้มใ่หล้ำก
รถมำ้หรอืเกวยีนหรอืเลื่อนต่อไปได ้

 

มำตรำ ๑๑๗  หำ้มมใิหผู้ข้บัขีร่ถมำ้ปล่อยสำยบงัเหยีนในเวลำขบัรถมำ้ 

                                                                                 
๓๐ ในกำรพจิำรณำอนุญำตนัน้ มำตรำ ๑๑๔ มไิดก้ ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรพจิำรณำว่ำกรณีใด

ทีเ่ป็นเหตุอนัจ ำเป็น และระยะเวลำเท่ำใดทีถ่อืว่ำเป็นกำรชัว่ครำว  ดงันัน้ ผูม้อี ำนำจในกำรอนุญำตย่อม
ใช้ดุลยพินิจพิจำรณำอนุญำตได้ตำมที่เห็นสมควร โดยจะต้องค ำนึงเจตนำรมณ์ของพระรำชบญัญัติ
จรำจรทำงบกฯ และตอ้งพจิำรณำตำมขอ้เทจ็จรงิเป็นแต่ละกรณไีป (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : 
เรือ่งเสรจ็ที ่๘๐๐-๘๐๑/๒๕๕๔) 

แมโ้ดยทัว่ไปแลว้ขอ้หำ้มตำมมำตรำ ๑๑๔ จะไม่บงัคบัถงึกำรปฏบิตัหิน้ำที่ของเจำ้หน้ำที่
ของรฐัที่มกีฎหมำยบญัญัติให้ต้องปฏิบตัิโดยเฉพำะก็ตำม แต่ก็มไิด้หมำยควำมว่ำเจ้ำหน้ำที่ ของรฐั 
จะสำมำรถปฏบิตัิกำรใด ๆ บนทำงหลวงอนัเป็นกำรฝ่ำฝืนบทบญัญตัดิงักล่ำวไดโ้ดยไม่มขีอ้จ ำกดั หำไม่แลว้
เจตนำรมณ์ของกฎหมำยทำงหลวงและกฎหมำยจรำจรย่อมเสยีไป กำรด ำเนินกำรบนทำงหลวงในลกัษณะ
กำรจดัวำงสิง่ของหรอืปิดกัน้ทำงหลวงจงึต้องค ำนึงถงึควำมจ ำเป็นและควำมสมควรในขอบเขตทีเ่หมำะสม
ตำมอ ำนำจหน้ำทีข่องเจำ้หน้ำทีข่องรฐันัน้ เช่นกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องเจำ้หน้ำทีต่ ำรวจย่อมต้องมกีำรปฏบิตัิ
เกี่ยวเนื่องกบัทำงหลวงโดยไม่อำจหลกีเลี่ยงได้ แต่ปลดัอ ำเภอไม่มหีน้ำที่โดยตรงที่จะต้องปฏบิตักิำร
เกี่ยวกบัคดอีำญำดงัเช่นเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ จงึไม่อำจใช้อ ำนำจหน้ำที่ของตนเองไปจดัตัง้ด่ำนตรวจบน 
ทำงหลวงโดยไม่ปฏบิตัติำมกฎหมำยทำงหลวงและกฎหมำยจรำจรได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : 
เรือ่งเสรจ็ที ่๖๑/๒๕๓๑ และ ๕๒๓/๒๕๓๑) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๔๘ 

มำตรำ ๑๑๘  กำรขบัรถม้ำหรือเกวียนหรอืเลื่อนที่เทียมด้วยสตัว์ ให้ผู้ขบัขี่
ปฏบิตัติำมบทแห่งพระรำชบญัญตันิี้ว่ำดว้ยรถโดยอนุโลม 

 

ลกัษณะ ๑๖ 

เขตปลอดภยั 

   
 

มำตรำ ๑๑๙  ห้ำมมใิห้ผูข้บัขีร่ถเขำ้ไปในเขตปลอดภยั เวน้แต่ในกรณีจ ำเป็น
และไดร้บัอนุญำตจำกเจำ้พนกังำนจรำจรหรอืพนกังำนเจำ้หน้ำที ่

 

ลกัษณะ ๑๗ 

เบด็เตลด็ 

   
 

มำตรำ ๑๒๐  ห้ำมมใิหผู้ข้บัขีข่บัรถถอยหลงัในลกัษณะที่ไม่ปลอดภยัหรอืเป็น
กำรกดีขวำงกำรจรำจร 

 

มำตรำ ๑๒๑  ผูข้บัขีร่ถจกัรยำนยนต์ตอ้งนัง่คร่อมบนอำนทีจ่ดัไวส้ ำหรบัใหผู้ข้บัขี่
รถจกัรยำนยนต์นัง่ ถ้ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ก ำหนดไว้ในใบคู่มอืจดทะเบยีนให้บรรทุก 
คนโดยสำรได ้คนโดยสำรจะต้องนัง่ซอ้นท้ำยผูข้บัขีร่ถจกัรยำนยนต์ และนัง่บนอำนทีจ่ดัไว้
ส ำหรบัคนโดยสำรหรอืนัง่ในทีน่ัง่พ่วงขำ้ง 

[ค ำว่ำ “รถจกัรยำนยนต์” แก้ไขเพิม่เตมิโดยมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบญัญตัิจรำจร 
ทำงบก (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 

มำตรำ ๑๒๒๓๑  ผูข้บัขีร่ถจกัรยำนยนต์และคนโดยสำรรถจกัรยำนยนต์ต้อง
สวมหมวกทีจ่ดัท ำขึน้โดยเฉพำะเพื่อป้องกนัอนัตรำยในขณะขบัขีแ่ละโดยสำรรถจกัรยำนยนต์ 

หำ้มมใิหผู้ข้บัขีร่ถจกัรยำนยนต์ตำมวรรคหนึ่งขบัขีร่ถจกัรยำนยนต์ในขณะที่
คนโดยสำรรถจกัรยำนยนตม์ไิดส้วมหมวกทีจ่ดัท ำขึน้โดยเฉพำะเพื่อป้องกนัอนัตรำย 

ลกัษณะและวธิกีำรใชห้มวกเพื่อป้องกนัอนัตรำยตำมวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตำมที่
ก ำหนดในกฎกระทรวง 

ควำมในวรรคหนึ่งมใิหใ้ชบ้งัคบัแก่ภกิษุ สำมเณร นกัพรต นักบวช หรอืผูน้บัถอื
ลทัธศิำสนำอื่นที่ใช้ผำ้หรอืสิง่อื่นโพกศรีษะตำมประเพณีนิยมนัน้ หรอืบุคคลใดทีก่ ำหนด
ในกฎกระทรวง 

                                                                                 
๓๑ มำตรำ ๑๒๒ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๔๙ 

[ค ำว่ำ “รถจกัรยำนยนต์” แก้ไขเพิม่เตมิโดยมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบญัญตัิจรำจร 
ทำงบก (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 

มำตรำ ๑๒๓๓๒  หำ้มมใิหผู้้ขบัขีร่ถยนต์ยอมให้ผู้อื่นนัง่ที่นัง่ตอนหน้ำแถวเดยีวกบั
ทีน่ัง่ผูข้บัขีร่ถยนตเ์กนิสองคน 

ผูข้บัขีร่ถยนต์ต้องรดัร่ำงกำยด้วยเขม็ขดันิรภยัไว้กบัที่นัง่ในขณะขบัขีร่ถยนต ์
และต้องจดัให้คนโดยสำรรถยนต์รดัร่ำงกำยไว้กบัที่นัง่ด้วยเขม็ขดันิรภัยขณะโดยสำร
รถยนต์ และคนโดยสำรรถยนต์ดังกล่ำวต้องรัดร่ ำงกำยด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับ 

ทีน่ัง่ในขณะโดยสำรรถยนตด์ว้ย๓๓ 

ประเภทหรอืชนิดของรถยนต์ ลกัษณะและวธิกีำรใชเ้ขม็ขดันิรภยัตำมวรรคสอง 
ใหเ้ป็นไปตำมทีผู่บ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำตกิ ำหนด โดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

[ค ำว่ำ “รถยนต์ ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติจรำจร 
ทำงบก (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 

                                                                                 
๓๒ มำตรำ ๑๒๓ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 

มำตรำ ๑๒๓ ใหอ้ ำนำจในกำรก ำหนดประเภทหรอืชนิดของรถยนต์ทีต่้องมกีำรรดัเขม็ขดั
นิรภยั และกำรทีก่รมต ำรวจอำศยัอ ำนำจตำมบทบญัญตัิดงักล่ำวอำ้งไปถงึกำรก ำหนดประเภทรถยนต์ที่
ต้องมเีข็มขดันิรภยัตำมประกำศของกรมกำรขนส่งทำงบกซึ่งอำศยัอ ำนำจตำมกฎหมำยรถยนต์และ
กฎหมำยกำรขนส่งทำงบก เพื่อใหก้ำรปฏบิตัเิป็นไปโดยสอดคลอ้งกนันัน้ สำมำรถท ำได้ แต่กำรบงัคบัใช้
ย่อมต้องเป็นไปตำมกฎหมำยแต่ละฉบบัซึ่งมวีตัถุประสงค์ในกำรบงัคบัแตกต่ำงกนั กฎหมำยว่ำด้วย
จรำจรทำงบกมวีตัถุประสงค์เพื่อใหเ้กดิควำมปลอดภยัในกำรใชร้ถและบงัคบักบัตวับุคคลซึ่งเป็นผูข้บัขี่
และผู้โดยสำร ขณะที่กฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์และกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบกก ำหนดใหร้ถยนต์
ตอ้งมอุีปกรณ์ครบถว้นเพื่อประโยชน์ในกำรจดทะเบยีนรถ 

มำตรำ ๑๒๓ ให้อ ำนำจในกำรก ำหนดประเภทหรอืชนิดของรถยนต์เท่ำนัน้ และเมื่อได้
ก ำหนดแลว้ผูข้บัขีร่ถยนต์ประเภทหรอืชนิดดงักล่ำวจะต้องถูกบงัคบัตำมกฎหมำยจรำจรทัง้หมด ไม่ว่ำ
จะเป็นรถที่จดทะเบียนไว้ก่อนวนัใช้บงัคบับทบญัญตัิดงักล่ำวหรอืไม่ก็ตำม  ดงันัน้ ประกำศของกรม 
กำรขนส่งทำงบกทีก่ ำหนดประเภทรถยนต์ทีต่้องมเีขม็ขดันิรภยั ซึ่งขอ้ก ำหนดของกรมต ำรวจทีอ่อกตำม
ควำมในมำตรำ ๑๒๓ ใหถ้อืเอำตำมนัน้ ย่อมน ำมำใชไ้ดเ้ฉพำะในส่วนทีก่ ำหนดประเภทหรอืชนิดของรถเท่ำนัน้ 
ควำมในส่วนทีเ่กีย่วกบัวนัทีจ่ดทะเบยีนรถซึง่เป็นกำรก ำหนดนอกเหนือขอบเขตอ ำนำจตำมมำตรำ ๑๒๓ 
จงึน ำมำใชบ้งัคบัไมไ่ด ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๖๘๒/๒๕๔๐) 

๓๓ มำตรำ ๑๒๓ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ 
ที ่๑๔/๒๕๖๐ เรือ่ง มำตรกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยว่ำดว้ยกำรจรำจรทำงบก 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๕๐ 

มำตรำ ๑๒๔๓๔  ห้ำมมิให้ผู้ใดกระท ำด้วยประกำรใด ๆ อนัเป็นเหตุให้ผู้ขบัขี่
มองไม่เหน็ทำงดำ้นหน้ำหรอืดำ้นขำ้งของรถไดโ้ดยสะดวกในขณะขบัรถ หรอืในลกัษณะ
ทีเ่ป็นกำรกดีขวำงกำรควบคุมบงัคบัรถ 

ห้ำมมใิห้ผู้ใดเกำะ ห้อยโหน หรอืยื่นส่วนหนึ่งส่วนใดของร่ำงกำยออกไปนอก
ตวัถงัรถยนต์โดยไม่สมควร หรอืนัง่หรอืยนืในหรอืบนรถยนต์ในลกัษณะทีอ่ำจก่อใหเ้กดิ
อนัตรำย ในขณะทีร่ถยนตเ์คลื่อนทีอ่ยู่ในทำงเดนิรถ 

หำ้มมใิหผู้ใ้ดขึน้หรอืลงรถโดยสำรประจ ำทำง รถบรรทุกคนโดยสำร รถโรงเรยีน 
หรือรถแท็กซี่ ในขณะที่รถดงักล่ำวหยุดเพื่อรอสญัญำณไฟจรำจรหรือหยุดเพรำะติด
กำรจรำจร 

หำ้มมใิหผู้ข้บัขีห่รอืผูเ้กบ็ค่ำโดยสำร รถโดยสำรประจ ำทำง รถบรรทุกคนโดยสำร 
รถโรงเรยีน หรอืรถแทก็ซี ่ยนิยอมใหผู้ใ้ดกระท ำกำรใด ๆ ตำมวรรคสองหรอืวรรคสำม 

[ค ำว่ำ “รถยนต์ ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบัญญัติจรำจร 
ทำงบก (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 

มำตรำ ๑๒๕  กำรขบัรถผ่ำนทำงแคบระหว่ำงภูเขำหรอืระหว่ำงเนิน หรอืกำรขบัรถ
ในทำงเดนิรถบนภูเขำหรอืบนเนิน ผูข้บัขีต่้องขบัรถให้ชดิขอบทำงดำ้นซำ้ย และเมื่อถึง
ทำงโคง้ผูข้บัขีต่อ้งใชเ้สยีงสญัญำณเพื่อเตอืนรถอื่นทีอ่ำจสวนมำ 

 

มำตรำ ๑๒๖  ห้ำมมใิห้ผู้ขบัขีใ่ช้เกยีร์ว่ำงหรอืเหยยีบคลทัช์ในขณะที่ขบัรถลง
ตำมทำงลำดหรอืไหล่เขำ 

 

มำตรำ ๑๒๗  หำ้มมใิหผู้ข้บัขีข่บัรถ 

(๑) ตำมหลงัรถฉุกเฉินซึง่ก ำลงัปฏบิตัหิน้ำทีใ่นระยะต ่ำกว่ำหำ้สบิเมตร 

(๒) ผ่ำนเขำ้ไปหรอืจอดในบรเิวณเขตปฏบิตักิำรดบัเพลงิ 

(๓) ทบัสำยสูบดบัเพลงิที่ไม่มเีครื่องป้องกนัสำยสูบในขณะเจ้ำหน้ำที่ดบัเพลงิ
ปฏบิตัิกำรตำมหน้ำที่ เวน้แต่ได้รบัควำมยนิยอมจำกเจ้ำหน้ำที่ดบัเพลงิซึ่งปฏบิตัหิน้ำที่
อยู่ในขณะนัน้ 

 

มำตรำ ๑๒๘  ห้ำมมใิห้ผู้ใดวำง เท หรอืทิ้งเศษแก้ว ตะปู ลวด น ้ำมนัหล่อลื่น 
กระป๋องหรอืสิง่อื่นใด หรอืกระท ำดว้ยประกำรใด ๆ บนทำงอนัอำจท ำใหเ้กดิอนัตรำยหรอื
เสยีหำยแก่ยำนพำหนะหรอืบุคคล หรอืเป็นกำรกดีขวำงกำรจรำจร 

 

                                                                                 
๓๔ มำตรำ ๑๒๔ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๕๑ 

มำตรำ ๑๒๙  ผูใ้ดรูว้่ำมสีิง่ใดสิง่หนึ่งตำมมำตรำ ๑๒๘ อนัอยู่ในควำมดูแลของตน 
ตก หก หรอืไหลอยู่บนทำง ผูน้ัน้ตอ้งจดักำรเกบ็กวำดของดงักล่ำวออกจำกทำงทนัท ี

 

มำตรำ ๑๓๐  ห้ำมมิให้ผู้ใดเผำ หรือกระท ำด้วยประกำรใด ๆ ภำยในระยะ
ห้ำร้อยเมตรจำกทำงเดินรถ เป็นเหตุให้เกิดควนัหรือสิง่อื่นใดในลกัษณะที่อำจท ำให้
ไม่ปลอดภยัแก่กำรจรำจรในทำงเดนิรถนัน้ 

 

มำตรำ ๑๓๑  ผู้ใดเคลื่อนย้ำยรถที่ช ำรุดหรือหักพังออกจำกทำง ผู้นัน้ต้อง
จดักำรเกบ็สิง่ของทีต่กหล่นอนัเนื่องจำกควำมช ำรุดหรอืหกัพงัของรถออกจำกทำงทนัท ี

 

มำตรำ ๑๓๒  ในขณะที่ใช้รถโรงเรยีนรบัส่งนักเรยีน เจ้ำของรถหรอืผู้ขบัขีร่ถ
โรงเรยีนต้องจดัให้มีข้อควำม “รถโรงเรียน” ขนำดสูงของตัวอักษรไม่น้อยกว่ำสบิห้ำ
เซนตเิมตรตดิอยู่ดำ้นหน้ำและดำ้นหลงัของรถ 

ถ้ำรถโรงเรยีนมไีฟสญัญำณสแีดงปิดเปิดเป็นระยะตดิไวด้ำ้นหน้ำและดำ้นหลงั
ของรถเพื่อใหร้ถทีส่วนมำหรอืตำมหลงัเหน็ได้โดยชดัเจน เมื่อน ำรถนัน้ไปใชใ้นทำงโดย
ไม่ไดใ้ชร้บัสง่นกัเรยีน ใหง้ดใชไ้ฟสญัญำณสแีดงและตอ้งปิดคลุมขอ้ควำมว่ำ “รถโรงเรยีน” 

มำตรำ ๑๓๓  รถทีเ่ขำ้ขบวนแห่ต่ำง ๆ หรอืรถทีน่ ำมำใชเ้ฉพำะเพื่อกำรโฆษณำ
สนิคำ้หรอืมหรสพทีแ่ห่หรอืโฆษณำไปตำมทำง จะตอ้งรบัอนุญำตจำกเจำ้พนกังำนจรำจร 
เวน้แต่ขบวนแห่หรอืกำรโฆษณำนัน้เป็นของทำงรำชกำร 

รถที่ใช้โฆษณำสนิค้ำหรอืมหรสพดงักล่ำวในวรรคหนึ่ง ถ้ำเขำ้ขบวนแห่ที่ร ับ
อนุญำตแลว้ และในกำรอนุญำตนัน้ไดร้ะบุรถทีว่่ำนี้ไวด้ว้ยแลว้ รถนัน้ไม่จ ำตอ้งไดร้บัอนุญำต 

 

มำตรำ ๑๓๔๓๕  หำ้มมใิหผู้ใ้ดแข่งรถในทำง เวน้แต่จะไดร้บัอนุญำตเป็นหนงัสอื
จำกเจำ้พนกังำนจรำจร 

หำ้มมใิห้ผูใ้ดจดั สนับสนุน หรอืส่งเสรมิให้มกีำรแข่งรถในทำง เวน้แต่จะไดร้บั
อนุญำตเป็นหนงัสอืจำกเจำ้พนกังำนจรำจร 

 

                                                                                 
๓๕ มำตรำ ๑๓๔ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๕๒ 

ลกัษณะ ๑๘ 

อ ำนำจของเจำ้พนกังำนจรำจรและพนกังำนเจำ้หน้ำที ่
   

 

มำตรำ ๑๓๕  เพื่อควำมปลอดภยัหรอืควำมสะดวกในกำรจรำจร เจำ้พนักงำน
จรำจรมีอ ำนำจก ำหนดให้บริเวณหรอืพื้นที่ใดที่เจ้ำของที่ดินได้เปิดให้ประชำชนใช้ใน
กำรจรำจรเป็นทำงตำมพระรำชบญัญตันิี้ 

 

มำตรำ ๑๓๖  ให้ผู้บญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติมอี ำนำจแต่งตัง้ผู้ซึ่งมคีุณสมบตัิ
ตำมทีจ่ะก ำหนดและผ่ำนกำรอบรมตำมหลกัสตูรอำสำจรำจร เพื่อใหท้ ำหน้ำทีช่่วยเหลอื
กำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องพนกังำนเจำ้หน้ำที ่

คุณสมบตัขิองผู้ทีจ่ะไดร้บักำรอบรม รำยละเอยีดเกีย่วกบักำรฝึกอบรมหลกัสตูร
อำสำจรำจรและหน้ำทีข่องอำสำจรำจร ตลอดจนเครื่องแบบ เครื่องหมำย ใหเ้ป็นไปตำมที่
ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำตกิ ำหนด 

 

มำตรำ ๑๓๗  ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยของอำสำจรำจรตำม
พระรำชบญัญตันิี้ ใหอ้ำสำจรำจรเป็นเจำ้พนกังำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

 

มำตรำ ๑๓๘  ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรอือุบตัิเหตุเกิดขึ้น ท ำให้ไม่ปลอดภัย 
หรอืไม่สะดวกในกำรจรำจรในอำณำบรเิวณใด เจำ้พนกังำนจรำจรหรอืพนกังำนเจำ้หน้ำที่
มอี ำนำจด ำเนินกำรไดต้ำมทีเ่หน็สมควรและจ ำเป็นเกีย่วกบักำรจรำจรในอำณำบรเิวณนัน้
เพื่อใหเ้กดิควำมปลอดภยัหรอืควำมสะดวกในกำรจรำจร ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ห้ำมรถทุกชนิดหรือบำงชนิดหรือคนเดินเท้ำเดินในทำงสำยใดหรือ 
เฉพำะทำงตอนใด 

(๒) หำ้มหยุดหรอืจอดรถในทำงสำยใดหรอืเฉพำะทำงตอนใด 

(๓) หำ้มเลีย้วรถ กลบัรถ หรอืถอยหลงัรถ ในทำงสำยใดหรอืเฉพำะทำงตอนใด 

(๔) ก ำหนดทำงสำยใดหรอืเฉพำะทำงตอนใดใหร้ถเดนิไดท้ำงเดยีว 

ทัง้นี้ ชัว่ระยะเวลำเท่ำทีจ่ ำเป็น 

 

มำตรำ ๑๓๙  ในทำงสำยใดหรอืเฉพำะทำงตอนใดทีเ่จำ้พนักงำนจรำจรเหน็ว่ำ
ถำ้ไดอ้อกประกำศขอ้บงัคบัหรอืระเบยีบเกีย่วกบักำรจรำจรแลว้จะเป็นกำรปลอดภยั และ
สะดวกในกำรจรำจร ใหเ้จำ้พนักงำนจรำจรมอี ำนำจออกประกำศขอ้บงัคบั หรอืระเบยีบ 
ดงัต่อไปนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๕๓ 

(๑)๓๖ หำ้มรถทุกชนิดหรอืบำงชนิดเดนิ 

(๒) หำ้มหยุดหรอืจอด 

(๓) หำ้มเลีย้วรถ กลบัรถ หรอืถอยหลงัรถ 

(๔) ก ำหนดใหร้ถเดนิไดท้ำงเดยีว 

(๕) ก ำหนดระยะเวลำจอดรถในทำงแคบหรอืทีค่บัขนั 

(๖) ก ำหนดอตัรำควำมเรว็ของรถในทำงภำยในอตัรำทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

(๗) ก ำหนดช่องหรอืแนวทำงเดนิรถขึน้และล่อง 

(๘) ก ำหนดทำงเดนิรถทำงเอกและทำงเดนิรถทำงโท 

(๙) ก ำหนดกำรจอดรถหรอืทีจ่อดพกัรถ 

(๑๐) ก ำหนดระเบยีบกำรใชท้ำงหรอืช่องเดนิรถส ำหรบัรถบำงประเภท 

(๑๑) ก ำหนดระเบยีบเกีย่วกบักำรใชร้ถโรงเรยีน 

(๑๒) ก ำหนดระเบยีบเกีย่วกบักำรบรรทุกคนโดยสำรส ำหรบัรถจกัรยำน 

(๑๓) ควบคุมขบวนแห่หรอืกำรชุมนุมสำธำรณะ 

(๑๔) ควบคุมหรอืหำ้มเลีย้วรถในทำงร่วมทำงแยก 

(๑๕) ขดีเสน้หรอืท ำเครื่องหมำยจรำจรบนผิวทำง หรอืติดตัง้สญัญำณจรำจร 
หรอืเครื่องหมำยจรำจร 

(๑๖) ก ำหนดระยะทำงตอนใดให้ขบัรถล ้ำเข้ำไปในเส้นกึ่งกลำงของทำงที่
เจ้ำพนกังำนจรำจรก ำหนดไวไ้ด ้

(๑๗) ก ำหนดระเบียบเกี่ยวกับกำรจอดรถที่ช ำรุด หักพัง ตลอดจนรถที่
ซ่อมแซมในทำง 

(๑๘) ก ำหนดระเบยีบกำรขำ้มทำงของคนเดนิเทำ้บนทำงทีไ่ม่มทีำงขำ้ม 

(๑๙) ก ำหนดกำรใชโ้คมไฟ 

(๒๐) ก ำหนดกำรใชเ้สยีงสญัญำณ 

                                                                                 
๓๖ กำรอำศยัอ ำนำจตำมมำตรำ ๑๓๙ (๑) ออกประกำศจ ำกดักำรใชย้ำนพำหนะบำงชนิดซึง่มี

เลขทะเบยีนตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดเขำ้ไปในเขตพื้นที่บำงแห่ง ในบำงวนัและบำงเวลำ ยงัไม่เป็นกำรจ ำกดั
เสรภีำพในกำรเดนิทำงตำมรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย เพรำะมไิดม้ผีลเป็นกำรห้ำมบุคคลเดนิ
ทำงเขำ้ไปในพืน้ทีน่ัน้  อย่ำงไรกด็ ีเมือ่ขอ้เทจ็จรงิฟังได้ว่ำมำตรกำรดงักล่ำวจะก่อใหเ้กดิควำมเดอืดรอ้น
แก่ประชำชนอย่ำงมำกเพรำะไมส่ำมำรถหลกีเลีย่งกำรจรำจรไปใชเ้สน้ทำงอื่นได ้จงึควรด ำเนินมำตรกำร
อื่นที่ไม่สร้ำงควำมเดือดร้อนแก่ประชำชนมำกเกินไป และไม่ยุ่งยำกต่อกำรบังคับใช้ (ควำมเห็น
คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๒๙๓/๒๕๔๓) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๕๔ 

(๒๑) ก ำหนดระเบียบกำรอนุญำตและกำรใช้รถที่มีล้อหรือส่วนที่สมัผสักบั
ผิวทำงไม่ใช่ยำง 

 

มำตรำ ๑๔๐๓๗  เมื่อเจ้ำพนักงำนจรำจรหรอืพนักงำนเจำ้หน้ำทีพ่บดว้ยตนเอง
หรือโดยกำรใช้เครื่องอุปกรณ์ใด ๆ ว่ำผู้ขบัขี่ผู้ใดฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตำมบทบญัญัต ิ
แห่งพระรำชบญัญตันิี้ หรอืกฎหมำยอื่นอนัเกีย่วกบัรถนัน้ ๆ จะว่ำกล่ำว ตกัเตือนผู้ขบัขี ่
หรอืออกใบสัง่ให้ผู้ขบัขีช่ ำระค่ำปรบัตำมที่เปรยีบเทยีบกไ็ด้ ในกรณีทีไ่ม่พบตวัผูข้บัขี ่
ใหต้ดิหรอืผกูใบสัง่ไวท้ีร่ถทีผู่ข้บัขีเ่หน็ไดง้่ำย และถำ้ไม่สำมำรถตดิหรอืผกูใบสัง่ไวท้ีร่ถได้
ไม่ว่ำด้วยเหตุใด ให้ส่งใบสัง่พรอ้มพยำนหลกัฐำนโดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนตอบรบั 
ไปยงัภูมิล ำเนำของเจ้ำของรถหรอืผู้ครอบครองรถภำยในระยะเวลำตำมที่ผู้บญัชำกำร
ต ำรวจแห่งชำติก ำหนด นับแต่วนัที่เจ้ำพนักงำนจรำจรหรอืพนักงำนเจ้ำหน้ำที่พบกำร
กระท ำควำมผดิ และใหถ้อืว่ำเจำ้ของรถหรอืผูค้รอบครองรถไดร้บัใบสัง่นัน้เมื่อพน้ก ำหนด
สำมสบิวนันบัแต่วนัสง่๓๘ 

ส ำหรับควำมผิดที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ ๑๕๗/๑ มำตรำ ๑๕๙ มำตรำ ๑๖๐ 
มำตรำ ๑๖๐ ทว ิและมำตรำ ๑๖๐ ตร ีหำ้มมใิหว้่ำกล่ำวตกัเตอืนหรอืท ำกำรเปรยีบเทยีบ๓๙ 

ในกำรออกใบสัง่ให้ผู ้ขบัขี่ช ำระค่ำปรบัตำมที่เปรียบเทียบตำมวรรคหนึ่ง 
เจ้ำพนกังำนจรำจรหรอืพนกังำนเจำ้หน้ำทีจ่ะเรยีกเกบ็ใบอนุญำตขบัขีไ่วเ้ป็นกำรชัว่ครำว
กไ็ด้ แต่ต้องออกใบรบัแทนใบอนุญำตขบัขีใ่ห้แก่ผู้ขบัขีไ่ว ้และเจ้ำพนักงำนจรำจรหรอื
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ต้องรบีน ำใบอนุญำตขบัขีท่ี่เรยีกเกบ็ไว้ไปส่งมอบพนักงำนสอบสวน
ภำยในแปดชัว่โมง นบัแต่เวลำทีอ่อกใบสัง่ 

ใบรบัแทนใบอนุญำตขบัขีท่ีอ่อกใหต้ำมวรรคสำม ให้ใช้แทนใบอนุญำตขบัขีไ่ด้
เป็นกำรชัว่ครำวไม่เกินเจ็ดวัน เมื่อเจ้ำพนักงำนจรำจรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือ
พนักงำนสอบสวนได้ว่ำกล่ำวตกัเตือนหรอืท ำกำรเปรยีบเทยีบปรบัและผู้ขบัขีไ่ด้ช ำระ
ค่ำปรบัตำมทีเ่ปรยีบเทยีบแลว้ ใหค้นืใบอนุญำตขบัขีท่นัท ี

ในกรณีเจำ้พนักงำนจรำจรหรอืพนกังำนเจำ้หน้ำทีอ่อกใบสัง่แต่ไม่พบตัวผูข้บัขี ่
ให้สนันิษฐำนว่ำเจำ้ของรถหรอืผูค้รอบครองรถเป็นผูก้ระท ำผดิดงักล่ำว เวน้แต่สำมำรถ
พสิจูน์ไดว้่ำผูอ้ื่นเป็นผูข้บัขี ่
                                                                                 

๓๗ มำตรำ ๑๔๐ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๘ มำตำ ๑๔๐ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก (ฉบับที่ ๙)  

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓๙ มำตรำ ๑๔๐ วรรคสอง แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๗) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๕๕ 

กำรก ำหนดจ ำนวนค่ำปรบัตำมที่เปรียบเทียบ ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ผู้
บญัชำกำรต ำรวจแห่งชำตกิ ำหนด 

ใบสัง่และใบรบัแทนใบอนุญำตขบัขี ่ใหท้ ำตำมแบบที่เจำ้พนกังำนจรำจรก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๔๑๔๐  ผูข้บัขีห่รอืเจำ้ของรถซึง่ไดร้บัใบสัง่ตำมมำตรำ ๑๔๐ อำจเลอืก
ปฏบิตัอิย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

(๑)๔๑ ช ำระค่ำปรบัตำมจ ำนวนที่ระบุไว้ในใบสัง่หรือตำมจ ำนวนที่พนักงำน
สอบสวนแจ้งให้ทรำบ ณ สถำนที่ที่ระบุไว้ในใบสัง่หรือสถำนที่ที่ ผู้บัญชำกำรต ำรวจ
แห่งชำตกิ ำหนดโดยประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำภำยในวนั เวลำ ทีร่ะบุไวใ้นใบสัง่ 

(๒) ช ำระค่ำปรบัตำมจ ำนวนทีร่ะบุไวใ้นใบสัง่โดยกำรส่งธนำณัต ิหรอืกำรส่ง
ตัว๋แลกเงนิของธนำคำรโดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีน สัง่จ่ำยให้แก่ผู้บญัชำกำรต ำรวจ
แห่งชำตพิรอ้มดว้ยส ำเนำใบสัง่ไปยงัสถำนที ่และภำยในวนั เวลำ ทีร่ะบุไวใ้นใบสัง่ เมื่อผู้
ได้รบัใบสัง่ได้ช ำระค่ำปรบัครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้คดีเป็นอนัเลกิกนั และในกรณีที่เจ้ำ
พนักงำนจรำจรหรอืพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้เรยีกเก็บใบอนุญำตขบัขี่ไว้ให้เจ้ำพนักงำน
จรำจรหรอืพนกังำนสอบสวนรบีจดัส่งใบอนุญำตขบัขีท่ีเ่รยีกเกบ็ไวค้นืใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัใบสัง่
โดยเรว็ และให้ถอืว่ำใบรบักำรส่งธนำณัติ หรอืใบรบักำรส่งตัว๋แลกเงนิประกอบกบัใบสัง่
เป็นใบแทนใบอนุญำตขบัขี่ได้เป็นเวลำสบิวนั นับแต่วันที่ส่งธนำณัติ หรือตัว๋แลกเงิน
ดงักล่ำว วธิกีำรช ำระค่ำปรบัโดยสง่ทำงไปรษณียล์งทะเบยีนและวธิกีำรสง่ใบอนุญำตขบัขี่
คนืใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัใบสัง่ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบทีผู่บ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำตกิ ำหนด 

                                                                                 
๔๐ มำตรำ ๑๔๑ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๑ หำกในใบสัง่ไดก้ ำหนดรูปแบบของบนัทกึกำรเปรยีบเทยีบไวห้ลงัใบสัง่เพื่อใหผู้้ช ำระค่ำปรบั

ลงนำมกย็่อมถือไดว้่ำสมบูรณ์เพยีงพอทีจ่ะรบัทรำบขอ้กล่ำวหำ ซึ่งเมื่อผู้ต้องหำรบัทรำบขอ้หำและให้
กำรรบัสำรภำพ พรอ้มยนิยอมช ำระค่ำปรบัตำมขอ้ก ำหนดกรมต ำรวจแลว้ สำมำรถมอบหมำยใหผู้อ้ื่นน ำ
ใบสัง่นัน้ไปช ำระค่ำปรบั ณ สถำนีต ำรวจในนำมของตน แลว้รบัใบขบัขีแ่ละใบเสรจ็รบัเงนิกลบัคนืใหแ้ก่ผู้
ทีร่บัใบสัง่ได ้

มำตรำ ๑๔๐ และมำตรำ ๑๔๑ ได้บญัญัติยกเว้นหลกัในประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำ
ควำมอำญำเฉพำะกรณีผู้ต้องหำไม่ต้องไปรำยงำนตวัต่อพนักงำนสอบสวนผู้มอี ำนำจเปรยีบเทยีบเท่ำนัน้ 
มไิดย้กเวน้ในเรือ่งสถำนทีใ่นกำรช ำระค่ำปรบัว่ำจะเป็นสถำนทีอ่ื่นนอกจำกทีท่ ำกำรของพนกังำนสอบสวน
ผูม้เีขตอ ำนำจได ้ ดงันัน้ สถำนทีท่ีผู่บ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำตจิะประกำศก ำหนดตำมมำตรำ ๑๔๑ (๑) 
ไดน้ัน้ ได้แก่สถำนีต ำรวจอนัเป็นที่ท ำกำรของพนักงำนสอบสวนผูม้เีขตอ ำนำจ หรอืพนักงำนสอบสวน
ผู้รบัผดิชอบตำมที่ผู้บญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติมอบหมำย (ควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรื่อง
เสรจ็ที ่๒๘๘/๒๕๔๓) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๕๖ 

(๓)๔๒ ในกรณีที่ไม่มกีำรเรยีกเกบ็ใบอนุญำตขบัขี่โดยเจ้ำพนักงำนจรำจรหรอื
พนกังำนเจำ้หน้ำที ่ใหช้ ำระค่ำปรบัตำมจ ำนวนและภำยในวนัทีร่ะบุไวใ้นใบสัง่ โดยวธิกีำร
ธุรกรรมทำงอเิลก็ทรอนิกส ์บตัรเครดติ หรอืวธิกีำรอื่นโดยผ่ำนธนำคำรหรอืหน่วยบรกิำร
รบัช ำระเงินได้  ทัง้นี้  ตำมวิธีกำรและสถำนที่ที่ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติก ำหนด  
เมื่อผูไ้ดร้บัใบสัง่ไดช้ ำระค่ำปรบัครบถว้นถูกตอ้งแลว้ ใหค้ดเีป็นอนัเลกิกนั 

 

มำตรำ ๑๔๑ ทว๔ิ๓  (ยกเลกิ) 
มำตรำ ๑๔๑/๑๔๔  ในกรณีที่ผู้ขบัขีห่รอืเจำ้ของรถซึ่งได้รบัใบสัง่ไม่ปฏบิตัติำม

มำตรำ ๑๔๑ ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่และนำยทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนต์หรอื
กฎหมำยว่ำดว้ยกำรขนสง่ทำงบกมหีน้ำทีแ่ละอ ำนำจ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ต ำแหน่งตัง้แต่สำรวัตรขึ้นไปมีหนั งสือแจ้งกำร 

ไม่ปฏบิตัิตำมใบสัง่และจ ำนวนค่ำปรบัที่ค้ำงช ำระให้ผู้ขบัขีห่รอืเจ้ำของรถทรำบภำยใน  

สบิหำ้วนันับแต่วนัทีค่รบก ำหนดช ำระค่ำปรบัตำมทีร่ะบุในใบสัง่ และใหผู้ข้บัขีห่รอืเจำ้ของรถ
ท ำกำรช ำระค่ำปรบัที่ค้ำงช ำระด้วยวธิกีำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ตำมมำตรำ ๑๔๑ ภำยใน 

สบิหำ้วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ 

กำรแจง้ตำมวรรคหนึ่ง ใหท้ ำเป็นหนังสอืส่งทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบั
ให้ผู้ข ับขี่หรือเจ้ำของรถ แล้วแต่กรณี  ณ ภูมิล ำเนำของผู้นั ้น  ทัง้นี้  ตำมแบบที่  
ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติก ำหนดและให้ถือว่ำผู้ข ับขี่หรือเจ้ำของรถได้รับแจ้ง  

เมื่อพน้ก ำหนดสบิหำ้วนันบัแต่วนัทีส่ง่ 

(๒) ในกรณีทีผู่ข้บัขีห่รอืเจำ้ของรถคนัใดไม่ช ำระค่ำปรบัตำม (๑) ใหด้ ำเนินกำร 
ดงัต่อไปนี้ 

(ก) ใหพ้นักงำนเจำ้หน้ำทีแ่จง้จ ำนวนค่ำปรบัทีค่ำ้งช ำระพรอ้มหลกัฐำนตำม 
(๑) ไปยงันำยทะเบยีน และใหน้ำยทะเบยีนตรวจสอบขอ้มูลและแจง้ให้ผูม้ำตดิต่อขอช ำระภำษี
ประจ ำปีส ำหรบัรถคนันัน้ทรำบ เพื่อไปช ำระค่ำปรบัที่ค้ำงช ำระภำยในสำมสบิวนันับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง ถ้ำผู้มำติดต่อขอช ำระภำษีประจ ำปีเป็นเพียงตัวแทนเจ้ำของรถ  
ให้ผู้มำติดต่อแจ้งให้เจ้ำของรถทรำบเพื่อไปช ำระค่ำปรับภำยในระยะเวลำดังกล่ำว   
ในกำรนี้ ให้นำยทะเบียนรบัช ำระภำษีประจ ำปีส ำหรบัรถคนันัน้ไว้โดยออกหลกัฐำน

                                                                                 
๔๒ มำตรำ ๑๔๑ (๓) เพิม่โดยพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๔๓ มำตรำ ๑๔๑ ทว ิยกเลกิโดยค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๔/๒๕๖๐ 

เรือ่ง มำตรกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยว่ำดว้ยกำรจรำจรทำงบก 
๔๔ มำตรำ ๑๔๑/๑ เพิม่โดยค ำสัง่หวัหน้ำคณะรกัษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง 

มำตรกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยว่ำดว้ยกำรจรำจรทำงบก 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๕๗ 

ชัว่ครำวแทนกำรออกเครื่องหมำยแสดงกำรเสยีภำษีประจ ำปีให้เจ้ำของรถหรอืตวัแทน
เจำ้ของรถแทน 

หลักฐำนชัว่ครำวตำมวรรคหนึ่ งให้ใช้แทนเครื่ องหมำยแสดงกำร 
เสยีภำษปีระจ ำปีโดยใหม้อีำยุสำมสบิวนันบัแต่วนัทีน่ำยทะเบยีนไดอ้อกให้ 

(ข) ในกรณีที่ เจ้ำของรถได้ช ำระค่ำปรับที่ค้ำงช ำระครบถ้วนภำยใน
ระยะเวลำตำมทีก่ ำหนดใน (ก) ใหเ้จำ้ของรถหรอืตวัแทนเจำ้ของรถน ำหลกัฐำนแสดงกำร
ช ำระค่ำปรับที่ได้รับจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ มำแสดงต่อนำยทะเบียนเพื่อให้ออก
เครื่องหมำยแสดงกำรเสยีภำษปีระจ ำปีส ำหรบัรถคนันัน้ 

(ค) ในกรณีทีเ่จำ้ของรถหรอืตวัแทนเจำ้ของรถทีไ่ดร้บัหนังสอืแจง้ตำม (ก) 
ประสงค์จะช ำระค่ำปรบัในวนัทีม่ำติดต่อขอช ำระภำษีประจ ำปี ใหน้ำยทะเบยีนมอี ำนำจ  
รบัช ำระค่ำปรบัตำมจ ำนวนทีค่ำ้งช ำระแทนได ้โดยใหน้ำยทะเบยีนรบัช ำระภำษีประจ ำปี
ส ำหรับรถคันนัน้และออกเครื่องหมำยแสดงกำรเสียภำษีประจ ำปีให้เจ้ำของรถหรือ
ตวัแทนเจำ้ของรถ 

(ง) ในกรณีที่เจ้ำของรถไม่ช ำระค่ำปรบัที่ค้ำงช ำระหรอืช ำระไม่ครบถ้วน
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดใน (ก) ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่แจ้งนำยทะเบียนให้งดกำร 
ออกเครื่องหมำยแสดงกำรเสียภำษีประจ ำปีส ำหรับรถคันนัน้ และแจ้งให้พนักงำน
สอบสวนด ำเนินกำรตำมหน้ำทีแ่ละอ ำนำจต่อไป 

ในกรณีทีผู่้ขบัขีห่รอืเจำ้ของรถผู้ใดเหน็ว่ำ ตนมไิดฝ่้ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิ
ตำมบทบญัญัติแห่งพระรำชบญัญัตินี้หรอืกฎหมำยอื่นอนัเกี่ยวกบัรถนัน้ ให้ท ำหนังสอื
โต้แย้งข้อกล่ำวหำนัน้ภำยในสบิห้ำวนันับแต่วนัที่ได้รบัแจ้งจำกนำยทะเบียนตำม (ก) 
ส่งไปยงัสถำนที่ที่ระบุไว้ในใบสัง่หรอืสถำนที่ที่ผู้บญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติก ำหนดโดย
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  ทัง้นี้ กำรท ำหนังสือโต้แย้งให้ใช้วิธีส่งทำงไปรษณีย์ 
ตอบรบัหรอืส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำตจิะก ำหนดวธิกีำรอื่นใดดว้ยกไ็ด ้

เมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือเจ้ำพนักงำนจรำจรได้รบัหนังสอืโต้แย้ง 
ตำมวรรคสองหำกพนักงำนเจำ้หน้ำทีห่รอืเจำ้พนักงำนจรำจรยงัคงยนืยนัและเหน็สมควร
ด ำเนินคดต่ีอผูข้บัขีห่รอืเจำ้ของรถผูน้ัน้ใหส้ง่เรื่องไปยงัพนักงำนสอบสวนเพื่อด ำเนินกำร
ฟ้องต่อศำลต่อไป แลว้แจง้ผลใหผู้ข้บัขีห่รอืเจำ้ของรถทรำบ 

เมื่อไดม้กีำรช ำระค่ำปรบัครบถว้นถูกตอ้งแลว้ ใหค้ดเีป็นอนัเลกิกนั และในกรณีที่
มีกำรเรียกเก็บใบอนุญำตขับขี่ไว้ ให้ผู้ข ับขี่น ำหลักฐำนกำรช ำระค่ำปรับไปขอรับ
ใบอนุญำตขบัขี่คืนจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้เรียกเก็บ  ทัง้นี้ ในระหว่ำงที่ยังไม่ได้รบั
ใบอนุญำตขบัขีค่นื ให้ถือว่ำหลกัฐำนแสดงกำรช ำระค่ำปรบัเป็นใบแทนใบอนุญำตขบัขี ่
มกี ำหนดสบิวนันบัแต่วนัทีช่ ำระค่ำปรบั 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๕๘ 

กำรรบัช ำระและกำรน ำส่งเงินค่ำปรบั ให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ส ำนักงำน
ต ำรวจแห่งชำตแิละกรมกำรขนสง่ทำงบกก ำหนด 

เงินที่ได้รับตำมวรรคหนึ่ง (๒) (ก) ให้อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบกหรือผู้ที่ 
ไดร้บัมอบหมำยหกัไวเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรจดัเกบ็หรอืค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนในอตัรำ
ร้อยละห้ำของจ ำนวนเงินที่ได้รบัโดยให้น ำไปใช้จ่ำยได้เช่นเดียวกับเงินงบประมำณ  

ตำมระเบียบที่อธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบกก ำหนดส่วนเงินที่เหลือให้น ำส่งส ำนักงำน
ต ำรวจแห่งชำต ิ

กำรด ำเนินกำรใด ๆ ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และนำยทะเบียนตำมมำตรำนี้ 
สำมำรถใช้วธิกีำรทำงอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืวธิกีำรอื่นใดตำมที่ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ
และกรมกำรขนสง่ทำงบกก ำหนด 

 

มำตรำ ๑๔๒๔๕  เจำ้พนกังำนจรำจรหรอืพนกังำนเจำ้หน้ำทีม่อี ำนำจสัง่ใหผู้ข้บัขี่
หยุดรถในเมื่อ 

(๑) รถนัน้มสีภำพไม่ถูกตอ้งตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นมำตรำ ๖ 

(๒) เหน็ว่ำผู้ขบัขีห่รอืบุคคลใดในรถนัน้ไดฝ่้ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิตำมบทบญัญัติ
แห่งพระรำชบญัญตันิี้หรอืกฎหมำยอนัเกีย่วกบัรถนัน้ ๆ 

ในกรณีที่มพีฤติกำรณ์อนัควรเชื่อว่ำผู้ขบัขีฝ่่ำฝืนมำตรำ ๔๓ (๑) หรอื (๒) ให้
เจำ้พนักงำนจรำจร พนักงำนสอบสวน หรอืพนักงำนเจำ้หน้ำทีส่ ัง่ใหม้กีำรทดสอบผูข้บัขี่
ดงักล่ำวว่ำหย่อนควำมสำมำรถในอนัทีจ่ะขบัหรอืเมำสรุำหรอืของเมำอย่ำงอื่นหรอืไม่ 

                                                                                 
๔๕ มำตรำ ๑๔๒ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

กำรเจำะเลอืดเพื่อวดัระดบัแอลกอฮอล์ของผู้ขบัขี่เป็นกำรกระทบต่อสทิธแิละเสรภีำพ 
ในชวีติและร่ำงกำยของบุคคลตำมทีร่ฐัธรรมนูญใหก้ำรรบัรองไว ้แต่เมือ่มำตรำ ๑๔๒ มไิดก้ล่ำวถงึกำร
เจำะเลอืดเอำไว ้แมก้ฎกระทรวงว่ำดว้ยกำรทดสอบจะก ำหนดใหม้กีำรทดสอบโดยกำรเจำะเลอืดกต็ำม 
กห็ำท ำใหเ้จำ้หน้ำทีม่อี ำนำจบงัคบัให้มกีำรเจำะเลอืดไดไ้ม่ หำกผูถู้กเจำะเลือดไม่ยนิยอมแมอ้ยู่ภำยใต้
กำรก ำกับดูแลของผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรมก็เป็นกำรเกินอ ำนำจที่บัญญัติไว้ในมำตรำ ๑๔๒ 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๙๗๗/๒๕๔๗) 

แอมเฟตำมีนมีคุณสมบัติเป็นยำกระตุ้นประสำท แต่ไม่มีผลท ำให้เกิดอำกำรมึนเมำ  
แอมเฟตำมนีจึงมใิช่ของเมำตำมมำตรำ ๔๓ (๒) และเมื่อมำตรำ ๑๔๒ ให้อ ำนำจเจ้ำหน้ำที่ทดสอบเพียง 
กำรเมำสุรำหรอืของเมำอย่ำงอื่นเท่ำนัน้ เจำ้พนักงำนจรำจรจงึไม่มอี ำนำจตำมกฎหมำยที่จะบงัคบัให้ม ี
กำรตรวจหำสำรแอมเฟตำมนีของผู้ขบัรถได ้(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ : เรื่องเสรจ็ที ่๑๐๔/๒๕๓๔) 
(หมำยเหตุ ต่อมำในปี ๒๕๓๕ ไดม้กีำรบญัญตัหิำ้มมใิหผู้ข้บัขีเ่สพยำเสพตดิใหโ้ทษตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
ยำเสพตดิใหโ้ทษ และใหอ้ ำนำจในกำรตรวจสอบผูข้บัขีร่ถว่ำไดเ้สพยำเสพตดิหรอืไม ่(มำตรำ ๔๓ ทว)ิ) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๕๙ 

ในกรณีที่ผู้ข ับขี่ตำมวรรคสองไม่ยอมให้ทดสอบ ให้เจ้ำพนักงำนจรำจร 
พนักงำนสอบสวน หรอืพนักงำนเจ้ำหน้ำที่มอี ำนำจกกัตวัผู้นัน้ไวด้ ำเนินกำรทดสอบได้
ภำยในระยะเวลำเท่ำทีจ่ ำเป็นแห่งกรณีเพื่อใหก้ำรทดสอบเสรจ็สิน้ไปโดยเรว็ หำกผู้นัน้
ยอมให้ทดสอบและผลกำรทดสอบปรำกฏว่ำไม่ได้ฝ่ำฝืนมำตรำ ๔๓ (๑) หรอื (๒) กใ็ห้
ปล่อยตวัไปทนัท ี

ในกรณีที่มพีฤติกำรณ์อนัควรเชื่อว่ำผู้ขบัขี่ขบัรถในขณะเมำสุรำหรอืของเมำ
อย่ำงอื่น หำกผูน้ัน้ยงัไม่ยอมใหท้ดสอบตำมวรรคสำมโดยไม่มเีหตุอนัสมควร ใหส้นันิษฐำน
ไวก้่อนว่ำผูน้ัน้ฝ่ำฝืนมำตรำ ๔๓ (๒) 

กำรทดสอบตำมมำตรำนี้ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 

 

มำตรำ ๑๔๓  ถำ้ปรำกฏว่ำผูข้บัขีน่ ำรถทีม่สีภำพไม่ถูกตอ้งตำมมำตรำ ๖ ไปใช้
ในทำง นอกจำกจะต้องรบัโทษตำมบทบัญญัตินัน้ ๆ แล้ว เจ้ำพนักงำนจรำจรหรือ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจสัง่เป็นหนังสอืให้เจ้ำของรถหรือผู้ขบัขี่ซ่อมหรือแก้ไขรถ  
ใหถู้กตอ้ง 

 

มำตรำ ๑๔๓ ทว๔ิ๖  เจำ้พนักงำนจรำจร พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรอืผู้ตรวจกำรมี
อ ำนำจสัง่ให้ผู้ขบัขี่หยุดรถเพื่อท ำกำรตรวจสอบในเมื่อรถนัน้มีสภำพไม่ถูกต้องตำมที่
บญัญัติไว้ในมำตรำ ๑๐ ทวิ และมีอ ำนำจสัง่เป็นหนังสอืให้ระงบักำรใช้รถนัน้เป็น
กำรชัว่ครำว และใหเ้จำ้ของรถหรอืผูข้บัขีซ่่อมหรอืแกไ้ขรถใหถู้กตอ้ง 

 

มำตรำ ๑๔๔๔๗  เมื่อเจำ้ของรถหรอืผูข้บัขีไ่ดซ้่อมหรอืแกไ้ขรถถูกตอ้งตำมค ำสัง่
เจ้ำพนักงำนจรำจร พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรอืผู้ตรวจกำร ซึ่งสัง่ตำมมำตรำ ๑๔๓ หรือ
มำตรำ ๑๔๓ ทวิ แล้ว ให้น ำรถไปให้เจ้ำพนักงำนจรำจรหรือผู้ที่ผู้บัญชำกำรต ำรวจ
แห่งชำติแต่งตัง้ให้มีอ ำนำจตรวจรถตรวจรบัรอง เจ้ำของรถหรือผู้ขบัขี่จะน ำรถออกใช้
ในทำงไดเ้มื่อไดร้บัใบตรวจรบัรอง 

กำรตรวจรบัรองรถตำมวรรคหนึ่ง ใหเ้ป็นไปตำมวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง 

[ค ำว่ำ “ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๔ แห่ง
พระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 

                                                                                 
๔๖ มำตรำ ๑๔๓ ทว ิเพิม่โดยพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๗ มำตรำ ๑๔๔ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๖๐ 

มำตรำ ๑๔๕๔๘  บรรดำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้นอกจำกควำมผิดที่
ก ำหนดโทษไว้ในมำตรำ ๑๕๗/๑ มำตรำ ๑๕๙ มำตรำ ๑๖๐ มำตรำ ๑๖๐ ทว ิและมำตรำ 
๑๖๐ ตรี ให้พนักงำนสอบสวนผู้มีอ ำนำจท ำกำรสอบสวนตำมประมวลกฎหมำยวิธี
พจิำรณำควำมอำญำมอี ำนำจเปรยีบเทยีบหรอืว่ำกล่ำวตกัเตอืนได๔้๙ 

ในกรณีที่ผู้ขบัขีไ่ดข้บัรถชนหรอืโดนคนเดนิเท้ำทีข่ำ้มทำงนอกทำงขำ้มและอยู่
ในระหว่ำงทำงขำ้มกบัเครื่องหมำยจรำจรแสดงเขตทำงขำ้ม หรอืทีข่ำ้มทำงนอกทำงขำ้ม
โดยลอด ข้ำม หรือผ่ำนสิง่ปิดกัน้ หรอืแผงปิดกัน้ที่เจ้ำพนักงำนจรำจรหรือพนักงำน
เจำ้หน้ำที่น ำมำวำงหรอืตัง้อยู่บนทำงเทำ้หรอืกลำงถนน เมื่อพนักงำนสอบสวนมเีหตุผล
อนัควรเชื่อว่ำผูข้บัขี ่ซึง่เป็นผู้ตอ้งหำไดใ้ชค้วำมระมดัระวงัตำมควำมในมำตรำ ๓๒ แลว้ 
ให้พนักงำนสอบสวนมีอ ำนำจปล่อยตัวผู้ต้องหำไปชัว่ครำวโดยไม่มีประกันได ้  
เมื่อผูต้อ้งหำหรอืผูม้ปีระโยชน์เกีย่วขอ้งรอ้งขอ 

 

มำตรำ ๑๔๖๕๐  เงนิค่ำปรบัตำมพระรำชบญัญัตินี้ที่ได้รบัในกรุงเทพมหำนคร
หรือในจงัหวดัใด หรือในท้องถิ่นที่กระทรวงมหำดไทยประกำศก ำหนด ให้แบ่งให้แก่
                                                                                 

๔๘ มำตรำ ๑๔๕ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๙ มำตรำ ๑๔๕ วรรคหนึ่ง แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที่ ๗) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๐ ในกรณีที่ยงัมิได้ประกำศก ำหนดท้องถิ่นตำมมำตรำ ๑๔๖ เงนิค่ำปรบัที่ได้รบัในเขต

กรุงเทพมหำนครหรอืในเขตจงัหวดัจะต้องน ำมำแบ่งใหแ้ก่กรุงเทพมหำนครหรอืเทศบำลในจงัหวดันัน้ 
ในอัตรำร้อยละห้ำสิบของเงนิค่ำปรบัที่เก็บได้เสมอ เงนิส่วนที่เหลือจะต้องน ำส่งเป็นรำยได้แผ่นดิน  
แต่ถ้ำมกีำรประกำศก ำหนดทอ้งถิน่แลว้ เงนิค่ำปรบัทีไ่ดร้บัในเขตทอ้งถิน่นัน้ตกเป็นของทอ้งถิน่ทัง้หมด 
กรุงเทพมหำนครหรอืเทศบำลจะไดร้บัส่วนแบ่งจำกเงนิค่ำปรบัในอตัรำรอ้ยละห้ำสบิของจ ำนวนเงนิค่ำปรบั
เฉพำะทีเ่กบ็ไดน้อกเขตทอ้งถิน่ดงักล่ำวเท่ำนัน้ 

เหตุผลที่กฎหมำยบญัญัติให้ท้องถิ่นอื่นที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนดได้รบัเงนิค่ำปรบั
ทัง้หมดเนื่องจำกเงนิค่ำปรบัที่เกบ็ไดม้จี ำนวนน้อยเพรำะสภำพกำรจรำจรไม่หนำแน่นเหมอืนในเขตเทศบำล 
ค ำว่ำ “ทอ้งถิน่” ตำมมำตรำ ๑๔๖ จงึหมำยถงึ ทอ้งถิน่อื่นตำมทีม่กีฎหมำยไดก้ ำหนดไว ้โดยไม่รวมถงึ
กรุงเทพมหำนครหรอืเทศบำล  ดงันัน้ กระทรวงมหำดไทยจงึไม่อำจประกำศให้เทศบำลเป็นท้องถิ่น 
เพือ่ไดร้บัเงนิค่ำปรบัทีเ่กบ็ไดใ้นทอ้งถิน่ทัง้หมดไดอ้กี เพรำะนอกจำกจะท ำใหเ้ทศบำลไดร้บัเงนิค่ำปรบัที่
เกบ็ได้ในเขตเทศบำลนัน้ทัง้หมดแลว้ ยงัจะไดร้บัเงนิค่ำปรบัทีเ่ก็บไดน้อกเขตเทศบำลอกีรอ้ยละหำ้สบิ
ของจ ำนวนเงินค่ำปรบัตำมที่มำตรำ ๑๔๖ บัญญัติไว้เพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งด้วย ซึ่งเป็นกำรขดัต่อ
เจตนำรมณ์ของบทบญัญตันิี้ทีป่ระสงคจ์ะใหเ้ทศบำลไดร้บัเงนิค่ำปรบัเพยีงรอ้ยละหำ้สบิของจ ำนวนเงนิ
ค่ำปรบัทัง้หมดทีเ่กบ็ไดใ้นจงัหวดัอนัเป็นทีต่ ัง้ของเทศบำล ส่วนทีเ่หลอืตอ้งน ำส่งเป็นรำยไดข้องแผ่นดนิ 
(ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๑๐/๒๕๒๗) 

 (มต่ีอหน้ำถดัไป) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๖๑ 

กรุงเทพมหำนครหรอืเทศบำลในจงัหวดันัน้เพื่อใชใ้นกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกบักำรจรำจร 
ในอตัรำรอ้ยละหำ้สบิของจ ำนวนเงนิค่ำปรบั หรอืใหต้กเป็นของทอ้งถิน่ทีก่ระทรวงมหำดไทย
ประกำศก ำหนดทัง้หมด 

 

ลกัษณะ ๑๙ 

บทก ำหนดโทษ 

   
 

มำตรำ ๑๔๗  ผูใ้ดฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมมำตรำ 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 หรอืมำตรำ ๑๓๒ ต้องระวำงโทษปรบัไม่เกิน
สองรอ้ยบำท 

 

มำตรำ ๑๔๘๕๑  ผูใ้ดฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมมำตรำ ๖ วรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง 
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 วรรคหนึ่ง มำตรำ ๙๗ มำตรำ ๑๐๑ 
มำตรำ ๑๐๗ มำตรำ ๑๐๘ มำตรำ ๑๐๙ มำตรำ ๑๑๐ มำตรำ ๑๑๑ มำตรำ ๑๑๒ 
มำตรำ ๑๑๔ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๑๑๘ มำตรำ ๑๑๙ มำตรำ ๑๒๐ มำตรำ ๑๒๑ 

                                                                                 

(ต่อจำกเชงิอรรถที ่๕๐) 
กรณีที่กระทรวงมหำดไทยยงัมไิด้ประกำศก ำหนดท้องถิ่นตำมควำมในมำตรำ ๑๔๖  

เงนิค่ำปรบัที่ได้รบัในจงัหวดัต่ำง ๆ นอกจำกกรุงเทพมหำนครซึ่งจะตกเป็นของเทศบำลในจงัหวดันัน้
รอ้ยละหำ้สบินัน้ หมำยควำมถงึเงนิค่ำปรบัทีไ่ดร้บัจำกกำรกระท ำผดิในจงัหวดันัน้ทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็น
ในเขตเทศบำลหรอืนอกเขตเทศบำลกต็ำม ในกรณีทีจ่งัหวดันัน้มเีพยีงเทศบำลเดยีวเงนิค่ำปรบัทีไ่ด้รบั
ในจงัหวดันัน้ต้องตกเป็นของเทศบำลนัน้รอ้ยละห้ำสบิของเงนิค่ำปรบัทีก่ฎหมำยก ำหนด แต่ในกรณีที่
จงัหวดันัน้มหีลำยเทศบำล กระทรวงมหำดไทยย่อมพจิำรณำจดัแบ่งไดต้ำมทีเ่หน็สมควร แต่ไมส่ำมำรถ
ก ำหนดใหเ้งนิค่ำปรบัในเขตเทศบำลใดใหต้กเป็นของเทศบำลนัน้โดยเฉพำะได ้

ท้องถิ่นที่กระทรวงมหำดไทยประกำศก ำหนดตำมมำตรำ ๑๔๖ หมำยถึงท้องถิ่นที่มี
รปูกำรปกครองตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดไว ้แต่ไมร่วมถงึทอ้งถิน่ในรปูเทศบำลหรอืกรุงเทพมหำนคร และ
เมือ่กระทรวงมหำดไทยไดก้ ำหนดทอ้งถิน่ขึน้แลว้ เงนิค่ำปรบัทีท่อ้งถิน่นัน้ไดร้บัย่อมตกเป็นของทอ้งถิน่นัน้
ทัง้หมด (ควำมเหน็คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๒๕๗/๒๕๒๓) 

๕๑ มำตรำ ๑๔๘ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๖๒ 

มำตรำ ๑๒๒ วรรคหนึ่งหรอืวรรคสำม มำตรำ ๑๒๓ มำตรำ ๑๒๔ มำตรำ ๑๒๖ 
มำตรำ ๑๒๙ หรอืมำตรำ ๑๓๓ ต้องระวำงโทษปรบัไม่เกนิหำ้รอ้ยบำท 

ถำ้ผูข้บัขีร่ถจกัรยำนยนต์กระท ำควำมผดิตำมมำตรำ ๑๒๒ วรรคสอง ผูก้ระท ำ
ตอ้งระวำงโทษเป็นสองเท่ำของโทษทีก่ ำหนดไวใ้นวรรคหนึ่ง 

[ค ำว่ำ “รถจกัรยำนยนต์” แก้ไขเพิม่เตมิโดยมำตรำ ๓ แห่งพระรำชบญัญัตจิรำจร 
ทำงบก (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐] 

 

มำตรำ ๑๔๙  ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติำมมำตรำ ๙๘ วรรคสองหรอืวรรคสำม ตอ้งระวำง
โทษปรบัไม่เกนิหำ้รอ้ยบำท 

 

มำตรำ ๑๕๐  ผูใ้ด 

(๑) ไม่ปฏบิตัิตำมระเบียบหรอืประกำศที่ผู้บญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติก ำหนด
ตำมมำตรำ ๘ วรรคสอง หรอืมำตรำ ๑๔ วรรคสอง 

(๒) ไม่ปฏบิตัติำมเงื่อนไขทีผู่บ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติก ำหนดตำมมำตรำ ๑๓ 
วรรคสอง 

(๓) ไม่ปฏบิตัติำมกฎกระทรวงทีอ่อกตำมมำตรำ ๑๘ 

(๔) ขดัค ำสัง่เจำ้พนกังำนจรำจรซึง่สัง่ตำมมำตรำ ๑๑๓ หรอื 

(๕) ขดัค ำสัง่เจำ้พนักงำนจรำจรหรอืพนักงำนเจำ้หน้ำทีซ่ึง่สัง่ตำมมำตรำ ๑๔๐ 
วรรคสอง ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิหำ้รอ้ยบำท 

[ค ำว่ำ “ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๔ แห่ง
พระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 

มำตรำ ๑๕๑  ผูใ้ดฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมมำตรำ ๓๓ มำตรำ ๓๔ มำตรำ ๓๙ 
มำตรำ ๕๒ มำตรำ ๖๑ หรอืมำตรำ ๖๖ ตอ้งระวำงโทษปรบัตัง้แต่สองรอ้ยบำทถงึหำ้รอ้ยบำท 

 

มำตรำ ๑๕๒๕๒  ผูใ้ดฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมมำตรำ ๗ มำตรำ ๑๐ ทว ิ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 วรรคหนึ่ง 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 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๖๓ 

หรอืมำตรำ ๑๓๐ หรอืไม่ปฏบิตัติำมประกำศทีผู่บ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติก ำหนดตำม
มำตรำ ๑๕ วรรคสอง หรอืไม่ปฏบิตัติำมกฎกระทรวงทีอ่อกตำมมำตรำ ๗๗ วรรคสอง หรอื
มำตรำ ๙๖ วรรคสอง ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งพนับำท 

[ค ำว่ำ “ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๔ แห่ง
พระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 

มำตรำ ๑๕๓  ผู้ประกอบกำรรบัจ้ำงบรรทุกคนโดยสำรโดยใช้รถแทก็ซี่ผู ้ใด
ไม ่จอดรถ ณ สถำนที่ที่ก ำหนดตำมพระรำชกฤษฎีกำซึ่งออกตำมมำตรำ ๑๐๒  
ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งพนับำท 

 

มำตรำ ๑๕๔๕๓  ผูใ้ด 

(๑) ฝ่ำฝืนค ำสัง่เจ้ำพนักงำนจรำจรหรอืพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมมำตรำ ๑๓๘ 
วรรคหนึ่ง หรอืมำตรำ ๑๔๒ วรรคหนึ่ง 

(๒) ฝ่ำฝืนค ำสัง่ ขอ้บงัคบั หรอืระเบยีบของเจำ้พนกังำนจรำจรตำมมำตรำ ๑๓๙ 

(๓) ฝ่ำฝืนค ำสัง่เจำ้พนักงำนจรำจร พนักงำนสอบสวน หรอืพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ตำมมำตรำ ๑๔๒ วรรคสอง หรอื 

(๔) ฝ่ำฝืนค ำสัง่เจ้ำพนักงำนจรำจร พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรอืผู้ตรวจกำรตำม
มำตรำ ๑๔๓ ทว ิ

ถ้ำไม่เป็นควำมผดิทีก่ ำหนดโทษไวแ้ลว้ในพระรำชบญัญตันิี้ ต้องระวำงโทษ
ปรบัครัง้ละไม่เกนิหนึ่งพนับำท 

มำตรำ ๑๕๕  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๑๔๑ โดยไม่มีเหตุอันสมควร  
ตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งพนับำท 

 

มำตรำ ๑๕๖๕๔  ผูใ้ดน ำรถทีเ่จำ้พนกังำนจรำจร พนกังำนเจำ้หน้ำที ่หรอืผูต้รวจกำร
ได้สัง่ให้เจ้ำของรถหรือผู้ขบัขี่ซ่อมหรือแก้ไขตำมมำตรำ ๑๔๓ หรือมำตรำ ๑๔๓ ทว ิ 
ไปใช้ในทำงโดยยงัมไิด้รบัใบตรวจรบัรองตำมมำตรำ ๑๔๔ ต้องระวำงโทษปรบัไม่เกนิ
หนึ่งพนับำท และปรบัรำยวนัอกีวนัละหำ้รอ้ยบำทจนกว่ำจะปฏบิตัใิห้ถูกตอ้ง 

 

                                                                                 
๕๓ มำตรำ ๑๕๔ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕๔ มำตรำ ๑๕๖ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๖๔ 

มำตรำ ๑๕๗๕๕  ผูใ้ดฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมมำตรำ ๓๕ มำตรำ ๔๓ (๓) (๔) (๖) 
(๗) หรอื (๙) มำตรำ ๔๕ มำตรำ ๔๖ มำตรำ ๔๗ มำตรำ ๔๘ มำตรำ ๕๓ มำตรำ ๖๕ วรรคหนึ่ง 
หรอืมำตรำ ๑๒๕ ตอ้งระวำงโทษปรบัตัง้แต่สีร่อ้ยบำทถงึหนึ่งพนับำท 

 

มำตรำ ๑๕๗/๑๕๖  ผู้ขบัขีผู่้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตำมค ำสัง่ของเจ้ำพนักงำน
จรำจร พนักงำนสอบสวน พนักงำนเจำ้หน้ำที ่หรอืผูต้รวจกำรทีใ่หม้กีำรตรวจสอบผูข้บัขี่
ตำมมำตรำ ๔๓ ทว ิหรอืฝ่ำฝืน หรอืไม่ปฏบิตัติำมค ำสัง่ของผูต้รวจกำรทีใ่หม้กีำรทดสอบ
ผูข้บัขีต่ำมมำตรำ ๔๓ ตร ีตอ้งระวำงโทษปรบัไม่เกนิหนึ่งพนับำท 

ผูข้บัขีผู่้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๔๓ ทว ิวรรคหนึ่ง ต้องระวำงโทษสงูกว่ำที่ก ำหนดไว ้
ในกฎหมำยว่ำดว้ยยำเสพตดิใหโ้ทษหรอืกฎหมำยว่ำดว้ยวตัถุทีอ่อกฤทธิต่์อจติและประสำท
อกีหนึ่งในสำม และใหศ้ำลสัง่พกัใชใ้บอนุญำตขบัขีข่องผูน้ัน้มกี ำหนดไม่น้อยกว่ำหกเดอืน 
หรอืเพกิถอนใบอนุญำตขบัขี ่

ถำ้กำรกระท ำควำมผดิตำมวรรคสองเป็นเหตุใหผู้อ้ื่นไดร้บัอนัตรำยแก่กำยหรอื
จติใจ ผูก้ระท ำต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่หนึ่งปีถงึห้ำปี และปรบัตัง้แต่สองหมื่นบำทถึง
หนึ่งแสนบำท และให้ศำลสัง่พกัใช้ใบอนุญำตขบัขีข่องผู้นัน้มกี ำหนดไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี 
หรอืเพกิถอนใบอนุญำตขบัขี ่

ถ้ำกำรกระท ำควำมผิดตำมวรรคสองเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรำยสำหัส 
ผู้กระท ำต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่สองปีถึงหกปี และปรับตัง้แต่สี่หมื่นบำทถึง
หนึ่งแสนสองหมื่นบำท และใหศ้ำลสัง่พกัใชใ้บอนุญำตขบัขีข่องผูน้ัน้มกี ำหนดไม่น้อยกว่ำ
สองปี หรอืเพกิถอนใบอนุญำตขบัขี ่

ถำ้กำรกระท ำควำมผดิตำมวรรคสองเป็นเหตุให้ผูอ้ื่นถงึแก่ควำมตำย ผู้กระท ำ
ต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่สำมปีถึงสบิปี และปรบัตัง้แต่หกหมื่นบำทถึงสองแสนบำท 
และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนใบอนุญำตขบัขี ่

 

มำตรำ ๑๕๘  ผูใ้ดฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมมำตรำ ๑๗ วรรคหนึ่ง มำตรำ ๒๘ 
หรอืมำตรำ ๑๐๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎกระทรวงที่ออกตำม
มำตรำ ๑๗ วรรคสอง ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหนึ่งเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิสองพนับำท 
หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

                                                                                 
๕๕ มำตรำ ๑๕๗ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๖ มำตรำ ๑๕๗/๑ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๖๕ 

มำตรำ ๑๕๙๕๗  ผูข้บัขีผู่ใ้ดไม่ปฏบิตัติำมค ำสัง่เจำ้พนกังำนจรำจรหรอืพนักงำน
เจำ้หน้ำทีซ่ึง่สัง่ตำมมำตรำ ๕๙ วรรคหนึ่ง หรอืขดัขวำงเจำ้พนักงำนจรำจรหรอืพนักงำน
เจำ้หน้ำทีม่ใิหเ้คลื่อนยำ้ยรถ หรอืมใิหใ้ชเ้ครื่องมอืบงัคบัรถมใิหเ้คลื่อนยำ้ยตำมมำตรำ ๕๙ 
วรรคสอง ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิสำมเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหำ้พนับำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

ผู้ใดท ำให้เสยีหำย ท ำลำย ท ำให้เสื่อมค่ำ หรอืท ำให้ไรป้ระโยชน์ซึ่งเครื่องมือ
บงัคบัรถมใิห้เคลื่อนย้ำยหรอืเคลื่อนย้ำยรถที่เจำ้พนักงำนจรำจรหรอืพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
ไดใ้ชเ้ครื่องมอืบงัคบัมใิหเ้คลื่อนยำ้ยตำมมำตรำ ๕๙ วรรคสอง โดยไม่ได้รบัอนุญำตจำก
เจ้ำพนักงำนจรำจรหรอืพนักงำนสอบสวน ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิสำมเดอืน หรอื
ปรบัไม่เกนิหำ้พนับำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

 

มำตรำ ๑๖๐๕๘  ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติำมมำตรำ ๗๘ ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิสำมเดอืน 
หรอืปรบัตัง้แต่สองพนับำทถงึหนึ่งหมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

ถำ้กำรไม่ปฏบิตัติำมมำตรำ ๗๘ เป็นเหตุใหบุ้คคลอื่นไดร้บัอนัตรำยสำหสั หรอืตำย 
ผู้ไม่ปฏบิตัิตำมต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหกเดอืน หรอืปรบัตัง้แต่ห้ำพนับำทถึงสอง
หมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั 

ผูใ้ดฝ่ำฝืนมำตรำ ๔๓ (๑) (๕) หรอื (๘) ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมเดอืน 
หรอืปรบัตัง้แต่สองพนับำทถงึหนึ่งหมื่นบำท หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั๕๙ 

 

มำตรำ ๑๖๐ ทว๖ิ๐  ผูใ้ดฝ่ำฝืนมำตรำ ๑๓๔ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิสำมเดอืน 
หรือปรบัตัง้แต่สองพันบำทถึงหนึ่งหมื่นบำท หรือทัง้จ ำทัง้ปรบั และให้ศำลสัง่พักใช้
ใบอนุญำตขบัขีข่องผูน้ัน้มกี ำหนดไม่น้อยกว่ำหนึ่งเดอืน หรอืเพกิถอนใบอนุญำตขบัขี ่

 

มำตรำ ๑๖๐ ตร๖ี๑  ผูใ้ดฝ่ำฝืนมำตรำ ๔๓ (๒) ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิหนึ่งปี 
หรือปรับตัง้แต่ห้ำพันบำทถึงสองหมื่นบำท หรือทัง้จ ำทัง้ปรับ และให้ศำลสัง่พักใช้
ใบอนุญำตขบัขีข่องผูน้ัน้มกี ำหนดไม่น้อยกว่ำหกเดอืน หรอืเพกิถอนใบอนุญำตขบัขี ่

ถำ้กำรกระท ำควำมผดิตำมวรรคหนึ่งเป็นเหตุใหผู้อ้ื่นไดร้บัอนัตรำยแก่กำยหรอื
จติใจ ผูก้ระท ำต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่หนึ่งปีถงึห้ำปี และปรบัตัง้แต่สองหมื่นบำทถึง
                                                                                 

๕๗ มำตรำ ๑๕๙ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕๘ มำตรำ ๑๖๐ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕๙ มำตรำ ๑๖๐ วรรคสำม แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๗) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๐ มำตรำ ๑๖๐ ทว ิเพิม่โดยพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖๑ มำตรำ ๑๖๐ ตร ีเพิม่โดยพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๖๖ 

หนึ่งแสนบำท และให้ศำลสัง่พกัใช้ใบอนุญำตขบัขีข่องผู้นัน้มกี ำหนดไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี 
หรอืเพกิถอนใบอนุญำตขบัขี ่

ถ้ำกำรกระท ำควำมผิดตำมวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รบัอันตรำยสำหัส 
ผู้กระท ำต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่สองปีถึงหกปี และปรับตัง้แต่สี่หมื่นบำทถึง
หนึ่งแสนสองหมื่นบำท และใหศ้ำลสัง่พกัใชใ้บอนุญำตขบัขีข่องผูน้ัน้มกี ำหนดไม่น้อยกว่ำ
สองปี หรอืเพกิถอนใบอนุญำตขบัขี ่

ถ้ำกำรกระท ำควำมผดิตำมวรรคหนึ่งเป็นเหตุใหผู้อ้ื่นถงึแก่ควำมตำย ผูก้ระท ำ
ต้องระวำงโทษจ ำคุกตัง้แต่สำมปีถึงสบิปี และปรบัตัง้แต่หกหมื่นบำทถึงสองแสนบำท 
และใหศ้ำลสัง่เพกิถอนใบอนุญำตขบัขี ่

 

มำตรำ ๑๖๑๖๒  ในกรณีที่ผู้ขบัขีผู่้ใดได้กระท ำควำมผดิตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
ใหผู้บ้ญัชำกำรต ำรวจนครบำล ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจภูธร ผูบ้งัคบักำรต ำรวจจรำจร ผู้บงัคบั
กำรต ำรวจทำงหลวง หรอืผู้ซึ่งได้รบัมอบอ ำนำจจำกผู้ด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำวมอี ำนำจ
สัง่ยดึใบอนุญำตขบัขีข่องผูน้ัน้มกี ำหนดครัง้ละไม่เกนิหกสบิวนั 

ผูส้ ัง่ยดึใบอนุญำตขบัขีต่ำมวรรคหนึ่งอำจบนัทกึกำรยดึและคะแนนไวด้ำ้นหลงั
ใบอนุญำตขบัขีท่ีถู่กยดึ และด ำเนินกำรอบรม ทดสอบผูข้บัขีท่ีก่ระท ำผดิซ ้ำตัง้แต่สองครัง้
ภำยในหนึ่งปี รวมทัง้สัง่พกัใช้ใบอนุญำตขบัขีท่ี่เสยีคะแนนมำกของผู้ขบัขีน่ัน้มกี ำหนด
ครัง้ละไม่เกนิเกำ้สบิวนั 

กำรด ำเนินกำรบนัทกึคะแนน อบรม ทดสอบผูข้บัขีท่ี่กระท ำผดิ และกำรพกัใช้
ใบอนุญำตขบัขี ่ใหเ้ป็นไปตำมที่ผู้บญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติก ำหนดโดยประกำศในรำช
กจิจำนุเบกษำ 

ผูข้บัขีซ่ึง่ถูกสัง่ยดึใบอนุญำตขบัขีต่ำมวรรคหนึ่ง หรอืถูกสัง่พกัใชใ้บอนุญำต
ขบัขีต่ำมวรรคสอง มสีทิธอิุทธรณ์ค ำสัง่ต่อผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแหง่ชำตภิำยในสบิหำ้วนันบั
แต่วนัทีถู่กสัง่ยดึหรอืสัง่พกัใชใ้บอนุญำตขบัขี ่

                                                                                 
๖๒ มำตรำ ๑๖๑ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มำตรำ ๑๖๑ ไดก้ ำหนดเรื่องกำรมอบอ ำนำจไวก้รณีเดยีว คอื กำรให้ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจ
นครบำล ผู้บญัชำกำรต ำรวจภูธร ผู้บังคับกำรต ำรวจจรำจร ผู้บงัคบักำรต ำรวจทำงหลวง สำมำรถ 
มอบอ ำนำจสัง่ยดึใบอนุญำตขบัขีแ่ทนได ้แต่กำรวนิิจฉัยอุทธรณ์ค ำสัง่ยดึใบอนุญำตขบัขีน่ัน้ กฎหมำย
ก ำหนดให้เป็นอ ำนำจของผู้บญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติเท่ำนัน้ เนื่องจำกกฎหมำยประสงค์ใหเ้ป็นกระบวนกำร
กลัน่กรองกำรท ำหน้ำทีข่องเจำ้หน้ำทีร่ฐัอกีชัน้หนึ่ง และกำรวนิิจฉยักถ็ือเป็นทีสุ่ด จงึต้องท ำโดยบุคคลที่
กฎหมำยก ำหนด จงึไมส่ำมำรถมอบอ ำนำจกำรวนิิจฉยัอุทธรณ์ตำมมำตรำ ๑๖๑ วรรคสี ่ได ้(ควำมเห็น
คณะกรรมกำรกฤษฎกีำ : เรือ่งเสรจ็ที ่๒๘๕/๒๕๕๒) 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๖๗ 

ใหผู้บ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติวนิิจฉัยอุทธรณ์ตำมวรรคสีภ่ำยในสำมสบิวนันับ
แต่วนัทีไ่ดร้บัค ำอุทธรณ์ ถำ้ไม่ไดว้นิิจฉัยชีข้ำดภำยในเวลำดงักล่ำว ใหถ้อืว่ำผูบ้ญัชำกำร
ต ำรวจแห่งชำติวินิจฉัยไม่ให้ยึดใบอนุญำตขบัขี่ หรอืไม่พักใช้ใบอนุญำตขบัขี่ตำมค ำ
อุทธรณ์ของผูข้บัขี ่

ค ำวนิิจฉยัของผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำตใิหเ้ป็นทีส่ดุ 

[ค ำว่ำ “ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ ๔ แห่ง
พระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 

มำตรำ ๑๖๒๖๓  ในคดีที่ผู้ข ับขี่ต้องค ำพิพำกษำว่ำได้กระท ำควำมผิดตำม
พระรำชบัญญัตินี้หรือกฎหมำยอันเกี่ยวกับรถนัน้ ๆ นอกจำกจะได้รับโทษส ำหรับ 
กำรกระท ำดงักล่ำวแลว้ ถ้ำศำลเหน็ว่ำหำกใหผู้น้ัน้ขบัรถต่อไปอำจก่อใหเ้กดิอนัตรำยแก่
บุคคลหรอืทรพัยส์นิของผูอ้ื่น ใหศ้ำลมอี ำนำจสัง่เพกิถอนใบอนุญำตขบัขีข่องผูน้ัน้ได ้

ในกรณีทีศ่ำลเหน็ว่ำ พฤตกิรรมของผูก้ระท ำผดิตำมวรรคหนึ่งยงัอยู่ในวสิยัทีจ่ะ
แก้ไขฟ้ืนฟูได้ ศำลอำจมคี ำสัง่พกัใชใ้บอนุญำตขบัขีข่องผู้นัน้และให้ผู้นัน้ท ำงำนบรกิำร
สงัคมหรอืท ำงำนสำธำรณประโยชน์ภำยใตเ้งื่อนไขและระยะเวลำทีศ่ำลก ำหนด โดยใหอ้ยู่
ในควำมดูแลของพนักงำนคุมประพฤติ เจำ้หน้ำที่ของรฐั หน่วยงำนของรฐั หรอืองคก์ำร
ซึ่งมีวตัถุประสงค์เพื่อกำรบริกำรสงัคม กำรกุศลสำธำรณะ หรือสำธำรณประโยชน์ที่
ยนิยอมรบัดูแลดว้ยกไ็ด ้และถ้ำควำมปรำกฏในภำยหลงัว่ำผูก้ระท ำผดิดงักล่ำวไม่ปฏบิตัิ
ตำมค ำสัง่หรอืเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ให้ศำลมอี ำนำจสัง่เพกิถอนใบอนุญำตขบัขีข่องผู้นัน้
ตำมวรรคหนึ่ง 

ผู้ใดขับขี่รถในระหว่ำงที่ถูกเพิกถอนใบอนุญำตขับขี่ตำมค ำสัง่ของศำล  
ตอ้งระวำงโทษจ ำคุกไม่เกนิสองปีและปรบัไม่เกนิสีห่มื่นบำท 

 

                                                                                 
๖๓ มำตรำ ๑๖๒ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๖๘ 

มำตรำ ๑๖๓  คดีที่มีผู้กระท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งอันเป็นกำรฝ่ำฝืนหรือ 
ไม่ปฏบิตัติำมบทแห่งพระรำชบญัญตันิี้หรอืกฎหมำยอนัเกีย่วกบัทำงหลวงหรอืกฎหมำย
อนัเกีย่วกบัรถนัน้ ๆ ถ้ำกำรฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมนัน้ก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยแก่สญัญำณ
จรำจรหรือเครื่องหมำยจรำจรทีพ่นักงำนเจำ้หน้ำทีไ่ดท้ ำหรอืตดิตัง้ไว ้เมื่อพนักงำนอยักำร
ยื่นฟ้องผูก้ระท ำควำมผดิ ใหพ้นักงำนอยักำรเรยีกรำคำหรอืค่ำเสยีหำยส ำหรบัสญัญำณจรำจร
หรอืเครื่องหมำยจรำจรดงักล่ำวดว้ย 

 
 

ผูร้บัสนองพระบรมรำชโองกำร 

พลเอก เกรยีงศกัดิ ์ ชมะนนัทน์ 

นำยกรฐัมนตร ี



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๖๙ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื เนื่องจำกกำรคมนำคม
และขนส่งทำงบกไดเ้จรญิกำ้วหน้ำขยำยตวัไปทัว่ประเทศและเชื่อมโยงไปยงัประเทศใกลเ้คยีง 
และจ ำนวนยำนพำหนะในทอ้งถนนและทำงหลวงไดท้วจี ำนวนขึน้เป็นล ำดบั ประกอบกบั
ประเทศไทยได้เขำ้เป็นภำคใีนอนุสญัญำว่ำด้วยกำรจรำจรทำงถนนและพิธสีำรว่ำด้วย
เครื่องหมำยและสญัญำณตำมถนน สมควรปรบัปรุงกฎหมำยว่ำด้วยกำรจรำจรทำงบก 
ซึ่งได้ใช้บงัคบัมำกว่ำสีส่บิปี ให้เหมำะสมกบัสภำพกำรจรำจรและจ ำนวนยำนพำหนะ 
ที่เพิ่มขึ้น และเพื่อควำมปลอดภัยแก่ชีวิต ร่ำงกำย และทรัพย์สินของประชำชน   
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ข ึน้ 

 

พระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๒๒๖๔ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจำกได้มีกำร
ประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บำงมำตรำมลีกัษณะไม่เหมำะสม
และบกพร่อง ขดัต่อกำรปฏบิตัใินบำงทอ้งที ่ จงึเหน็สมควรทีจ่ะตรำพระรำชบญัญตัเิพื่อ
แกไ้ขเพิม่เตมิฉบบันี้ขึน้ 

 

พระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๒๙๖๕ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเห ตุ  :- เห ตุผลในกำรประกำศใช้พ ระรำชบัญญั ติฉบับนี้  คือ  เนื่ องจำก
พระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งใช้บงัคบัอยู่ในปัจจุบนั มบีทบญัญตัหิำ้ม
รถบรรทุกและรถบรรทุกคนโดยสำรแล่นในช่องทำงเดนิรถดำ้นขวำมอื ขอ้หำ้มนี้รวมถึง
รถบรรทุกเลก็ทีม่นี ้ำหนกัรถไม่เกนิหนึ่งพนัหกรอ้ยกโิลกรมัดว้ย แต่รถดงักล่ำวมใิช่รถที่มี
ควำมเร็วช้ำหรือใช้ควำมเร็วต ่ ำ จึงไม่จ ำเป็นต้องบังคับให้ข ับรถในช่องทำงเดินรถ
ด้ำนซ้ำยสุด กำรบังคบัเช่นนี้ท ำให้ผู้ใช้รถดงักล่ำวไม่ได้รบัควำมเป็นธรรม สมควรให้
รถบรรทุกเลก็ทีม่นี ้ำหนกัไม่เกนิหนึ่งพนัหกรอ้ยกโิลกรมั สำมำรถใชท้ำงเดนิรถขวำมอืได ้ 
จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ข ึน้ 

                                                                                 
๖๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๙๖/ตอนที ่๒๑๑/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑/๑๙ ธนัวำคม ๒๕๒๒ 
๖๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๓/ตอนที ่๑๘๐/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑/๑๗ ตุลำคม ๒๕๒๙ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๗๐ 

ประกำศคณะรกัษำควำมสงบเรยีบร้อยแห่งชำติ ฉบับที่ ๓๙ เรื่อง กำรแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมำยว่ำดว้ยจรำจรทำงบก ลงวนัที ่๒๘ กุมภำพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๓๔๖๖ 

 

โดยที่คณะรกัษำควำมสงบเรยีบร้อยแห่งชำติได้พิจำรณำเห็นว่ำ ในปัจจุบัน
กฎหมำยว่ำด้วยจรำจรทำงบกได้บัญญัติให้อ ำนำจเจ้ำพนักงำนจรำจรหรือพนักงำน
เจำ้หน้ำที่มอี ำนำจเคลื่อนยำ้ยรถทีจ่อดหรอืหยุดโดยฝ่ำฝืนกฎหมำยได ้แต่ยงัไม่เป็นกำร
เพยีงพอที่จะให้เจำ้ของรถหรอืผู้ขบัขีป่ฏบิตัถิูกต้องตำมกฎหมำย สมควรเพิม่มำตรกำร  
ให้เจ้ำของรถหรือผู้ขบัขี่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรเคลื่อนย้ำยหรือไม่ ให้เคลื่อนย้ำยรถ 
รวมทัง้ค่ำดแูลรกัษำรถนัน้ดว้ย 

 

ขอ้ ๒  ประกำศคณะรกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ยแห่งชำตฉิบบันี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่
วนัถดัจำกวนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

พระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๓๕๖๗ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แ ต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัิฉบบันี้ คอื โดยทีพ่ระรำชบญัญตัิ
จรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดใ้ชบ้งัคบัมำเป็นเวลำนำนแลว้ บทบญัญตับิำงประกำรแห่ง
พระรำชบญัญัติดงักล่ำวไม่เหมำะสมกบัสภำพกำรณ์ในปัจจุบนั สมควรแก้ไขเพิ่มเติม
บทบญัญัติแห่งพระรำชบญัญัตจิรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้เหมำะสมและมปีระสทิธภิำพ
มำกขึ้น เพื่อให้เกิดควำมสะดวกและควำมปลอดภัยในกำรจรำจร  จึงจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๓๘๖๘ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

                                                                                 
๖๖ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๘/ตอนที ่๓๗/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๓๒/๒๘ กุมภำพนัธ ์๒๕๓๔ 
๖๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๙/ตอนที ่๓๙/หน้ำ ๔๔/๖ เมษำยน ๒๕๓๕ 
๖๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๒/ตอนที ่๔๒ ก/หน้ำ ๑/๖ ตุลำคม ๒๕๓๘ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๗๑ 

มำตรำ ๔  ในกรณีของรถยนต์ที่ไดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้ก่อนวนัทีพ่ระรำชบญัญตัินี้
ใช้บงัคบั ให้ผู้ขบัขี่รถยนต์และคนโดยสำรรถยนต์นัน้ ได้รบัยกเว้นไม่ต้องปฏิบตัิตำม
มำตรำ ๑๒๓ วรรคสอง แห่งพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดย
พระรำชบญัญตันิี้ เป็นเวลำสองปีนบัแต่วนัทีพ่ระรำชบญัญตันิี้ใชบ้งัคบั 

 

มำตรำ ๕  ใหร้ฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรกัษำกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ 
 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่ในปัจจุบัน 
อุบตัเิหตุจำกกำรจรำจรทำงบกมผีลต่อกำรพฒันำประเทศโดยตรงและมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่
จ ำนวนสงูขึน้เป็นอนัมำก สมควรก ำหนดมำตรกำรเพื่อสรำ้งควำมปลอดภยัและลดควำม
รุนแรงของอนัตรำยทีอ่ำจเกดิขึน้แก่ผูข้บัขีร่ถยนต์และคนโดยสำรรถยนต์ โดยก ำหนดให้
ผูข้บัขีร่ถยนตต์อ้งรดัร่ำงกำยดว้ยเขม็ขดันิรภยัไวก้บัทีน่ัง่ในขณะขบัขีร่ถยนต ์และตอ้งจดั
ใหค้นโดยสำรรถยนต ์ซึง่นัง่ที่นัง่ตอนหน้ำแถวเดยีวกบัทีน่ัง่ผูข้บัขีร่ถยนตร์ดัร่ำงกำยดว้ย
เขม็ขดันิรภยัไว้กบัที่นัง่ในขณะโดยสำรรถยนต์ และคนโดยสำรรถยนต์ดงักล่ำวต้องรดั
ร่ำงกำยด้วยเข็มขดันิรภัยไว้กับที่นัง่ในขณะโดยสำรรถยนต์ด้วย  จึงจ ำเป็นต้องตรำ
พระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๔๒๖๙ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่ในปัจจุบัน
อุบตัิเหตุร้ำยแรงที่เกดิขึน้บนท้องถนนอนัเป็นเหตุให้เกดิอนัตรำยแก่ชวีติและทรพัย์สนิ
ของบุคคลต่ำง ๆ นัน้ มสีำเหตุส่วนหนึ่งเนื่องมำจำกผู้ขบัขีเ่มำสุรำหรอืของเมำอย่ำงอื่น
หรอืเสพวตัถุทีอ่อกฤทธิต่์อจติและประสำทกลุ่มแอมเฟตำมนีในขณะขบัรถ แมจ้ะไดม้กีำรจบักุม
ปรำบปรำมและป้องกนัมใิหผู้ข้บัขีเ่สพหรอืเมำสิง่ต่ำง ๆ ดงักล่ำวในขณะขบัรถแลว้กต็ำม 
แต่กป็รำกฏว่ำยงัมผีูข้บัขีท่ีฝ่่ำฝืนอยู่อกี สมควรก ำหนดใหผู้ต้รวจกำรตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
กำรขนส่งทำงบกและผู้ตรวจกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยรถยนตร์มีอ ำนำจด ำเนินกำร
เกี่ยวกบักำรทดสอบหรอืกำรตรวจสอบของมึนเมำหรอืสำรเสพติดดงักล่ำวในผู้ขบัขีไ่ด้
เช่นเดยีวกบัเจำ้พนักงำนจรำจรและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรจรำจร
ทำงบกเพื่อเป็นกำรแบ่งเบำภำระของเจำ้พนักงำนดงักล่ำวและปรบัปรุงอ ำนำจหน้ำทีข่อง
                                                                                 

๖๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๖/ตอนที ่๒๐ ก/หน้ำ ๑๓/๒๕ มนีำคม ๒๕๔๒ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๗๒ 

เจ้ำพนักงำนจรำจร พนักงำนสอบสวน พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ และผู้ตรวจกำรให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรทดสอบหรอืตรวจสอบตลอดจนจบักุมปรำบปรำบผูข้บัขีซ่ึง่เมำสรุำหรอืของเมำ
อย่ำงอื่นหรอืเสพวตัถุที่ออกฤทธิต่์อจติและประสำทกลุ่มแอมเฟตำมีนในขณะขบัรถให้
เป็นไปอย่ำงมีประสทิธิภำพ และท ำให้เกิดควำมปลอดภัยในท้องถนนมำกยิ่งขึ้น  
จึงจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

พระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐๗๐ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

มำตรำ ๓  ให้แก้ไขค ำว่ำ “รถยนตร์” “รถจกัรยำนยนตร์” และ “เครื่องยนตร์”  
ในพระรำชบญัญตัิจรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไ้ขเพิม่เติม เป็นค ำว่ำ “รถยนต์” 
“รถจกัรยำนยนต”์ และ “เครื่องยนต”์ ทุกแห่ง 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่ในปัจจุบัน 
กำรโดยสำรรถจกัรยำนยนต์เป็นทีน่ิยมกนัอย่ำงแพร่หลำย และจ ำนวนอุบตัิเหตุอนัเนื่องจำก
รถจกัรยำนยนต์ได้เพิ่มมำกขึ้น ประกอบกบักำรเกิดอุบตัิเหตุทำงถนนอนัเนื่องมำจำกกำร 
ขบัรถในขณะเมำสรุำหรอืของเมำอย่ำงอื่น หรอืเสพยำเสพตดิใหโ้ทษ หรอืวตัถุทีอ่อกฤทธิ ์
ต่อจติและประสำทได้เพิม่สงูขึน้ดว้ย สมควรก ำหนดให้คนโดยสำรรถจกัรยำนยนต์ต้อง
สวมหมวกทีจ่ดัท ำขึน้โดยเฉพำะเพื่อป้องกนัอนัตรำย และก ำหนดใหค้วำมผดิของผู้ขบัขี ่
ที่ได้ขบัรถในขณะเมำสุรำหรอืของเมำอย่ำงอื่น เป็นควำมผดิที่ไม่อำจว่ำกล่ำวตกัเตือน
หรอืท ำกำรเปรยีบเทียบได้ รวมทัง้ปรบัปรุงบทก ำหนดโทษส ำหรบัควำมผดิฐำนขบัรถ
ในขณะเมำสุรำหรือของเมำอย่ำงอื่น หรือเสพยำเสพติดให้โทษหรือวตัถุที่ออกฤทธิ ์
ต่อจติและประสำท ตลอดจนปรบัปรุงประเภทของรถที่ใช้บรรทุกคน สตัว์ หรอืสิง่ของ 
ใหค้รอบคลุมถงึกำรบรรทุกของรถทุกประเภทดว้ย  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 

                                                                                 
๗๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๔/ตอนที ่๑๐๑ ก/หน้ำ ๑/๒๙ ธนัวำคม ๒๕๕๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๗๓ 

พระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๘) พ.ศ. ๒๕๕๑๗๑ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดเก้ำสิบวันนับแต่วัน
ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชพ้ระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยทีปั่จจุบนั ผูข้บัขีใ่ช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขบัรถ เป็นสำเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทำงถนนและ
ก่อให้เกิดอันตรำยแก่ชีวิต ร่ำงกำย และทรพัย์สินของบุคคล สมควรแก้ไขเพิ่มเติม
พระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อก ำหนดห้ำมผูข้บัขี่ใช้โทรศพัทเ์คลื่อนที่
ในขณะขบัรถ เวน้แต่ในกรณีกำรใชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนทีโ่ดยใชอุ้ปกรณ์เสรมิส ำหรบักำรสนทนำ 
โดยผูข้บัขีไ่ม่ตอ้งถอืหรอืจบัโทรศพัทเ์คลื่อนทีน่ัน้  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตัินี้ 
 

พระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๙) พ.ศ. ๒๕๕๗๗๒ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่ปัจจุบัน 
เมื่อเจ้ำพนักงำนจรำจรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่พบกำรกระท ำควำมผิดของผู้ข ับขี ่
ไม่ว่ำดว้ยตนเองหรอืดว้ยเครื่องอุปกรณ์ใด ๆ แลว้ แต่ไม่อำจออกใบสัง่ใหผู้ข้บัขีไ่ดใ้นขณะนัน้
เพรำะไม่สำมำรถเรยีกใหผู้ข้บัขีห่ยุดรถได ้ซึง่สง่ผลใหก้ำรบงัคบัใชก้ฎหมำยไม่มปีระสทิธภิำพ
เท่ำที่ควร สมควรแกไ้ขเพิม่เตมิมำตรำ ๑๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบญัญตัิจรำจรทำงบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เพื่อให้เจ้ำพนักงำนจรำจรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่พบกำรกระท ำควำมผิดดังกล่ำว
สำมำรถส่งใบสัง่ไปยงัภูมิล ำเนำของเจ้ำของรถหรือผู้ครอบครองรถโดยทำงไปรษณีย์
ลงทะเบยีนตอบรบัได ้ จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

                                                                                 
๗๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๕/ตอนที ่๓๑ ก/หน้ำ ๑/๘ กุมภำพนัธ ์๒๕๕๑ 
๗๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๑/ตอนที ่๘๙ ก/หน้ำ ๑๑/๓๐ ธนัวำคม ๒๕๕๗ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๗๔ 

พระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗๗๓ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบญัญตัฉิบบันี้ คอื โดยที่เป็นกำรสมควร
ก ำหนดมำตรกำรในด้ำนควำมปลอดภัยเพื่อช่วยในกำรให้สญัญำณจรำจรและสมควร
ก ำหนดข้อสนันิษฐำนว่ำผู้ขบัขี่ขบัรถในขณะเมำสุรำหรือของเมำอย่ำงอื่น ในกรณีที่ 
ไม่ยอมใหท้ดสอบโดยไม่มเีหตุอนัควร อนัจะเป็นมำตรกำรในกำรป้องกนักำรเกดิอุบตัเิหตุ
ทีเ่กดิจำกผูข้บัขีร่ถขณะเมำสรุำหรอืของเมำอย่ำงอื่น  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 

 

พระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙๗๔ 

 

มำตรำ ๒  พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตัง้แต่วันถัดจำกวันประกำศใน 
รำชกจิจำนุเบกษำเป็นตน้ไป 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่ในปัจจุบัน 
ไดม้กีำรน ำระบบกำรช ำระเงนิดว้ยวธิกีำรธุรกรรมทำงอเิลก็ทรอนิกสม์ำใช้เพื่อกำรช ำระ 
ค่ำสินค้ำและบริกำรเพิ่มมำกขึ้น สมควรเพิ่มช่องทำงกำรช ำระค่ำปรับตำมใบสัง่  
ด้วยวิธีกำรดงักล่ำวในกรณีที่เจ้ำพนักงำนจรำจรหรอืพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ไม่เรียกเก็บ
ใบอนุญำตขบัขีเ่พื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผู้ขบัขีห่รอืเจ้ำของรถในกำรช ำระ
ค่ำปรบัตำมใบสัง่ ประกอบกบัไดม้กีำรโอนกรมต ำรวจไปเป็นส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติแลว้ 
สมควรแกไ้ขกำรระบุชื่อต ำแหน่ง “อธบิดกีรมต ำรวจ” ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยจรำจรทำงบก
เป็น “ผูบ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำต”ิ ในครำวเดยีวกนั  จงึจ ำเป็นตอ้งตรำพระรำชบญัญตันิี้ 
 

 

ค ำสัง่หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่  ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง มำตรกำรเพิ่ม
ประสทิธภิำพกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยว่ำดว้ยกำรจรำจรทำงบก๗๕ 

 

โดยที่ปัจจุบันมีผู้ข ับขี่รถหรือเจ้ำของรถที่ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรจรำจรทำงบกจ ำนวนมำก โดยมพีฤติกรรมหลกีเลี่ยงและเพิกเฉยต่อกำรบงัคบัใช้ 

                                                                                 
๗๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๑/ตอนที ่๘๙ ก/หน้ำ ๑๔/๓๐ ธนัวำคม ๒๕๕๗ 
๗๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๓/ตอนที ่๗๑ ก/หน้ำ ๘/๑๖ สงิหำคม ๒๕๕๙ 
๗๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔/ตอนพเิศษ ๘๕ ง/หน้ำ ๓๖/๒๑ มนีำคม ๒๕๖๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๗๕ 

ทำงกฎหมำย ซ ้ำยงัปรำกฏว่ำมีกำรกระท ำควำมผดิดงักล่ำวซ ้ำอกีในระยะเวลำอนัสัน้  
ซึ่งพฤติกรรมดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทัง้  
ควำมสงบเรยีบรอ้ยของประชำชนผูใ้ชร้ถใชถ้นน จงึจ ำเป็นตอ้งปรบัปรุงกลไกและก ำหนด
มำตรกำรทำงกฎหมำยเพิม่เตมิ เพื่อใหเ้กดิควำมเขม้งวดในกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยอนัเป็น
ประโยชน์ต่อกำรปฏิรูประบบกำรคมนำคมขนส่งและควำมสงบเรียบร้อยของสงัคม
โดยรวม 

 

ขอ้ ๔  บทบญัญตัใินมำตรำ ๑๔๑/๑ แห่งพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยค ำสัง่นี้ มใิห้ใช้บงัคบักบัใบสัง่ที่เจ้ำพนักงำนจรำจรหรอืพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ออกให้ก่อนวนัที่ค ำสัง่นี้ใช้บังคับ โดยให้น ำบทบัญญัติในมำตรำ ๑๔๑ ทว ิ 
แห่งพระรำชบญัญัติจรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติ
จรำจรทำงบก (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บงัคบัอยู่ในวนัก่อนวนัที่ค ำสัง่นี้ใช้บงัคบั  
มำใชบ้งัคบักบัใบสัง่ดงักล่ำว 

 

ข้อ ๕  ในกรณีเห็นสมควรนำยกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอำจเสนอให้ 
คณะรกัษำควำมสงบแห่งชำตแิกไ้ขเปลีย่นแปลงค ำสัง่นี้ได้ 

 

ขอ้ ๖  ค ำสัง่นี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำเป็นต้นไป 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๗๖ 

กฎกระทรวง 

(พ.ศ. ๒๕๒๒) 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒๗๖ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ และมำตรำ ๑๐ แห่งพระรำชบญัญตัิ
จรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ใหก้ ำหนดรถทีม่ลีอ้หรอืส่วนที่สมัผสักบัผวิทำงไม่ใช่ยำงที่ได้รบัยกเวน้ใหใ้ชใ้น
ทำงเดนิรถได ้ดงัต่อไปนี้ 

(๑) รถส ำหรบัใชใ้นกำรสงครำม 

(๒) รถส ำหรบัใชใ้นรำชกำรต ำรวจ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๓๐ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 

พลเอก เลก็  แนวมำล ี

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

                                                                                 
๗๖ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๙๖/ตอนที ่๙๕/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑/๑๔ มถุินำยน ๒๕๒๒ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๗๗ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื เนื่องจำกพระรำชบญัญตัิ
จรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มำตรำ ๑๐ หำ้มมใิหผู้ใ้ดน ำรถทีม่ลีอ้หรอืส่วนทีส่มัผสักบั
ผวิทำงไม่ใช่ยำงมำใช้ในทำงเดินรถ เว้นแต่เป็นรถที่ได้รับยกเว้นตำมที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง หรอืเป็นรถทีไ่ดร้บัอนุญำตจำกเจำ้พนกังำนจรำจร  ในกำรนี้ สมควรยกเวน้
รถทีม่ลีกัษณะดงักล่ำวเฉพำะทีใ่ชใ้นกำรสงครำมหรอืใชใ้นรำชกำรต ำรวจ  จงึจ ำเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๗๘ 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๒๒) 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒๗๗ 

   
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ มำตรำ ๑๑ และมำตรำ ๖๑ แห่ ง
พระรำชบญัญัติจรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออก
กฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  รถทุกชนิดที่อยู่ในควำมควบคุมของกฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก
ตอ้งมโีคมไฟตำมประเภทและลกัษณะทีก่ ำหนดตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรขนสง่ทำงบก 

 

ขอ้ ๒  รถยนตรต์อ้งมโีคมไฟหน้ำรถและโคมไฟทำ้ยรถ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) โคมไฟหน้ำรถม ี๓ ประเภท คอื 

(ก) โคมไฟแสงพุ่งไกล ใหต้ดิหน้ำรถขำ้งละหนึ่งดวง สงูจำกพืน้ทำงรำบถึง
จุดศูนยก์ลำงดวงโคมไม่น้อยกว่ำ ๐.๖๐ เมตร แต่ไม่เกนิ ๑.๓๕ เมตร โคมไฟทัง้สองขำ้ง
ต้องอยู่ในระดบัเดยีวกนั ใชไ้ฟแสงขำวมกี ำลงัไฟเท่ำกนัไม่เกนิดวงละ ๕๐ วตัต์ มแีสงสว่ำง
ให้เห็นพื้นทำงได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่ำ ๑๐๐ เมตร ศูนย์รวมแสงต้องไม่สูงกว่ำ
แนวขนำนกบัพื้นทำงรำบ และไม่เฉไปทำงขวำ ในกรณีที่เป็นรถยนตรส์ำมลอ้ให้ใช้โคมไฟ
ประเภทนี้เพยีงดวงเดยีวโดยตดิไวท้ีก่ลำงหน้ำรถ 

(ข) โคมไฟแสงพุ่งต ่ำ ใหต้ดิหน้ำรถขำ้งละหนึ่งดวง สงูจำกพืน้ทำงรำบถงึจุด
ศนูยก์ลำงดวงโคมไม่น้อยกว่ำ ๐.๖๐ เมตร แต่ไม่เกนิ ๑.๓๕ เมตร โคมไฟทัง้สองขำ้งตอ้ง
อยู่ในระดบัเดยีวกนั ใชไ้ฟแสงขำวมกี ำลงัไฟเท่ำกนัไม่เกนิดวงละ ๕๐ วตัต ์มแีสงสว่ำงให้
เห็นพื้นทำงได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่ำ ๓๐ เมตร ศูนย์รวมแสงต้องอยู่ต ่ ำกว่ำ
แนวขนำนกบัพื้นทำงรำบไม่น้อยกว่ำ ๒ องศำ หรอื ๐.๒๐ เมตร ในระยะ ๗.๕๐ เมตร 
และไม่เฉไปทำงขวำ ในกรณีทีเ่ป็นรถยนตร์สำมลอ้ใหใ้ชโ้คมไฟประเภทนี้เพยีงดวงเดยีว 
โดยตดิไวท้ีก่ลำงหน้ำรถ 

(ค) โคมไฟเลก็ ให้ติดหน้ำรถอย่ำงน้อยขำ้งละหนึ่งดวง โดยให้อยู่ด้ำนรมิสุด 
แต่จะล ้ำเขำ้มำได้ไม่เกนิ ๐.๔๐ เมตร โคมไฟทัง้สองขำ้งต้องอยู่ในระดบัเดยีวกนั ใช้ไฟ
แสงขำวหรอืแสงเหลอืง มีก ำลงัไฟเท่ำกนัไม่เกินดวงละ ๑๐ วตัต์ และต้องมีแสงสว่ำง
สำมำรถมองเหน็ไดจ้ำกระยะไม่น้อยกว่ำ ๑๕๐ เมตร 

                                                                                 
๗๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๙๖/ตอนที ่๙๕/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๓/๑๔ มถุินำยน ๒๕๒๒ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๗๙ 

โคมไฟแสงพุ่งไกล โคมไฟแสงพุ่งต ่ำ และโคมไฟเล็ก จะรวมอยู่ในดวง
เดยีวกนักไ็ด ้

รถคนัใดจะมโีคมไฟหน้ำรถเพื่อใช้ตดัหมอกก็ได้ โดยให้ติดหน้ำรถขำ้งละ
หนึ่งดวง อยู่ในระดบัเดยีวกนั ใชไ้ฟแสงขำวหรอืแสงเหลอืงมกี ำลงัไฟเท่ำกนั ไม่เกนิดวงละ 
๕๕ วตัต์ สูงจำกพื้นทำงรำบไม่เกนิกว่ำระดบัโคมไฟแสงพุ่งไกลและโคมไฟแสงพุ่งต ่ำ 
ศูนย์รวมแสงต้องอยู่ต ่ำกว่ำแนวขนำนกบัพื้นทำงรำบไม่น้อยกว่ำ ๒ องศำ หรอื ๐.๒๐ เมตร 
ในระยะ ๗.๕๐ เมตร และไม่เฉไปทำงขวำ๗๘ 

(๒) โคมไฟทำ้ยรถ ม ี๓ ประเภท คอื 

(ก) โคมไฟทำ้ย ใหต้ดิทำ้ยรถอย่ำงน้อยขำ้งละหนึ่งดวง โคมไฟทัง้สองขำ้ง
ตอ้งอยู่ในระดบัเดยีวกนั ใชไ้ฟแสงแดงมกี ำลงัไฟเท่ำกนัและมแีสงสว่ำงสำมำรถมองเหน็
ไดจ้ำกระยะไม่น้อยกว่ำ ๑๕๐ เมตร 

(ข)๗๙ โคมไฟหยุด ใหต้ดิอยู่ในระดบัเดยีวกนัทีด่ำ้นทำ้ยรถขำ้งซำ้ยและขำ้งขวำ
มจี ำนวนเท่ำกนัทัง้สองขำ้งอย่ำงน้อยขำ้งละหนึ่งดวง และอำจติดเพิม่เตมิอกีหนึ่งดวงใน
แนวกึง่กลำงทำ้ยรถในต ำแหน่งทีใ่หแ้สงสว่ำงออกไปทำงทำ้ยรถกไ็ด ้โคมไฟหยุดต้องใช้
ไฟแสงแดงมกี ำลงัไฟเท่ำกนัไม่เกนิดวงละ ๑๐ วตัต ์มแีสงสว่ำงเฉพำะในขณะทีใ่ชห้ำ้มลอ้
โดยแสงตอ้งสม ่ำเสมอคงทีไ่ม่กระพรบิและสำมำรถมองเหน็ไดจ้ำกระยะไม่น้อยกว่ำ ๓๐ เมตร 

(ค) โคมไฟส่องป้ำยทะเบียนรถ ให้ติดท้ำยรถ ใช้ไฟแสงขำวส่องที่ป้ำย
ทะเบยีนรถ มแีสงสว่ำงสำมำรถมองเหน็เครื่องหมำยหรอืตวัอกัษรและตวัเลขได้ชดัเจน
จำกระยะไม่น้อยกว่ำ ๒๐ เมตร แต่ตอ้งมทีีบ่งัมใิหแ้สงพุ่งออกไปทำงทำ้ยรถ 

โคมไฟท้ำย โคมไฟหยุด และโคมไฟส่องป้ำยทะเบียนรถต้องส่องแสงสว่ำง
พรอ้มกบัโคมไฟหน้ำรถ แต่โคมไฟหยุดตอ้งสอ่งแสงสว่ำงเมื่อใชห้ำ้มลอ้เทำ้ 

 

ขอ้ ๓  รถจกัรยำนยนตรต์อ้งมโีคมไฟหน้ำรถและโคมไฟทำ้ยรถ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) โคมไฟหน้ำรถ ม ี๒ ประเภท คอื 

(ก) โคมไฟแสงพุ่งไกล ให้ติดหน้ำรถหนึ่ งดวง สูงจำกพื้นทำงรำบถึง 
จุดศูนย์กลำงดวงโคมไม่น้อยกว่ำ ๐.๖๐ เมตร แต่ไม่เกิน ๑.๓๕ เมตร ใช้ไฟแสงขำว 
มกี ำลงัไฟไม่เกนิ ๕๐ วตัต์ มแีสงสว่ำงใหเ้หน็พืน้ทำงไดช้ดัเจนในระยะไม่น้อยกว่ำ ๑๐๐ เมตร 

                                                                                 
๗๘ ขอ้ ๒ (๑) วรรคสำม เพิม่โดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตำมควำมใน

พระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๗๙ ขอ้ ๒ (๒) (ข) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ออกตำมควำม

ในพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๘๐ 

และศนูยร์วมแสงตอ้งไม่สงูกว่ำแนวขนำนกบัพืน้ทำงรำบ และไม่เฉไปทำงขวำ 

(ข) โคมไฟแสงพุ่งต ่ำ ใหต้ดิหน้ำรถหนึ่งดวงในระดบัเดยีวกนักบัโคมไฟแสง
พุ่งไกล ใช้ไฟแสงขำวมีก ำลงัไฟเท่ำกบัโคมไฟแสงพุ่งไกล มีแสงสว่ำงเห็นพื้นทำงได้
ชดัเจนในระยะไม่น้อยกว่ำ ๓๐ เมตร ศูนยร์วมแสงต้องอยู่ต ่ำกว่ำแนวขนำนกบัพืน้ทำงรำบ
ไม่น้อยกว่ำ ๒ องศำ หรอื ๐.๒๐ เมตร ในระยะ ๗.๕๐ เมตร และไม่เฉไปทำงขวำ 

โคมไฟแสงพุ่งไกลและโคมไฟแสงพุ่งต ่ำจะรวมอยู่ในดวงเดยีวกนักไ็ด้ 
(๒) โคมไฟทำ้ยรถ ม ี๓ ประเภท คอื 

(ก) โคมไฟทำ้ย ใหต้ดิท้ำยรถอย่ำงน้อยหนึ่งดวง ใชไ้ฟแสงแดงและมแีสงสว่ำง
สำมำรถมองเหน็ไดจ้ำกระยะไม่น้อยกว่ำ ๑๕๐ เมตร 

(ข) โคมไฟหยุด ใหต้ดิทำ้ยรถอย่ำงน้อยหนึ่งดวง ใชไ้ฟแสงแดงและมแีสงสว่ำง
สำมำรถมองเหน็ไดจ้ำกระยะไม่น้อยกว่ำ ๓๐ เมตร 

(ค) โคมไฟส่องป้ำยทะเบียนรถ ให้ติดท้ำยรถ ใช้ไฟแสงขำวส่องที่ป้ำย
ทะเบยีนรถมีแสงสว่ำงสำมำรถมองเห็นเครื่องหมำยหรอืตัวอกัษรและตวัเลขได้ชดัเจน
จำกระยะไม่น้อยกว่ำ ๒๐ เมตร แต่ตอ้งมทีีบ่งัมใิหแ้สงพุ่งออกไปทำงทำ้ยรถ 

โคมไฟท้ำย โคมไฟหยุด และโคมไฟส่องป้ำยทะเบียนรถ ต้องส่องแสงสว่ำง
พรอ้มกบัโคมไฟหน้ำรถ เวน้แต่โคมไฟหยุดตอ้งสอ่งแสงสว่ำงเมื่อใชห้ำ้มลอ้เท้ำ 

 

ขอ้ ๔  รถพ่วงรถยนตร ์ใหม้โีคมไฟทำ้ยรถซึง่มจี ำนวนและลกัษณะตำมขอ้ ๒ (๒) 
 

ขอ้ ๕  รถพ่วงขำ้งของรถจกัรยำนยนตร ์ใหม้โีคมไฟแสงขำวแดงหนึ่งดวงตดิไว้
ด้ำนขำ้งสุดของตวัถงัรถพ่วงขำ้งด้ำนนอก โดยให้แสงขำวส่องไปขำ้งหน้ำและแสงแดง
สอ่งไปขำ้งหลงั 

 

ขอ้ ๖  รถจกัรยำนสองลอ้ ใหม้โีคมไฟแสงขำวหนึ่งดวงตดิไวห้น้ำรถ และโคมไฟ
แสงแดงอย่ำงน้อยหนึ่งดวงตดิไวท้ำ้ยรถ ส ำหรบัโคมไฟแสงแดงนัน้จะใชว้สัดุสะทอ้นแสง
สแีดงแทนกไ็ด ้

 

ขอ้ ๗  รถจกัรยำนตัง้แต่สำมล้อขึน้ไป ใหม้โีคมไฟแสงขำวหนึ่งดวงติดไวห้น้ำรถ 
และโคมไฟแสงขำวแดงตดิไวด้ำ้นขำ้งสดุของตวัถงัรถขำ้งละหนึ่งดวง อยู่ในระดบัเดยีวกนั 
โดยใหแ้สงขำวสอ่งไปขำ้งหน้ำและแสงแดงสอ่งไปขำ้งหลงั 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๘๑ 

ขอ้ ๘  รถจกัรยำนสำมล้อที่มลี้อสองล้ออยู่ขำ้งหน้ำ ให้มโีคมไฟแสงขำวตดิไว้
ขำ้งละหนึ่งดวง อยู่ในระดบัเดยีวกนั โคมไฟแสงขำวแดงติดไว้ดำ้นขำ้งสุดของตวัถงัรถ
ขำ้งละหนึ่งดวงอยู่ในระดับเดยีวกนั โดยให้แสงขำวส่องไปขำ้งหน้ำและแสงแดงส่องไป
ขำ้งหลงั และโคมไฟแสงแดงอย่ำงน้อยหนึ่งดวงตดิไวท้ำ้ยรถ ส ำหรบัโคมไฟแสงแดงนัน้
จะใชว้สัดุสะทอ้นแสงสแีดงแทนกไ็ด ้

 

ขอ้ ๙  รถจกัรยำนชนิดพ่วงขำ้ง ใหม้โีคมไฟตำมขอ้ ๖ และโคมไฟแสงขำวแดง
หนึ่งดวงตดิไวด้ำ้นขำ้งสุดของตวัถังรถพ่วงขำ้งดำ้นนอก โดยใหแ้สงขำวสอ่งไปขำ้งหน้ำ
และแสงแดงสอ่งไปขำ้งหลงั 

 

ขอ้ ๑๐  รถที่ลำกเขน็ด้วยก ำลงัคน ให้มีโคมไฟในลกัษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) โคมไฟแสงขำวแดงอย่ำงน้อยหนึ่งดวงติดไว้ขำ้งขวำของตวัถงัรถ โดยให้
แสงขำวสอ่งไปขำ้งหน้ำ และแสงแดงสอ่งไปขำ้งหลงั 

(๒) โคมไฟแสงขำวแขวนไวใ้หเ้หน็รถ 

(๓) โคมไฟแสงขำวแดงติดไว้ด้ำนข้ำงสุดของตัวถังรถข้ำงละหนึ่งดวงอยู่ใน
ระดบัเดยีวกนั โดยใหแ้สงขำวสอ่งไปขำ้งหน้ำและแสงแดงสอ่งไปขำ้งหลงั 

 

ขอ้ ๑๑  รถทีล่ำกเขน็ด้วยก ำลงัสตัว ์ใหม้โีคมไฟแสงขำวแดงตดิไวด้้ำนขำ้งสุด
ของตัวถังรถข้ำงละหนึ่งดวง อยู่ในระดบัเดยีวกนั โดยให้แสงขำวส่องไปข้ำงหน้ำและ 
แสงแดงสอ่งไปขำ้งหลงั 

 

ขอ้ ๑๒  รถทีล่ำกเขน็ดว้ยอย่ำงอื่นนอกจำกทีร่ะบุไวใ้นขอ้ ๑๐ และขอ้ ๑๑ ใหม้ี
โคมไฟซึง่มลีกัษณะเช่นเดยีวกบัทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้ ๑๐ 

 

ขอ้ ๑๓  ในเวลำทีม่แีสงสว่ำงไม่เพยีงพอทีจ่ะมองเหน็คน สตัว ์รถ หรอืสิง่กดีขวำง
ในทำงได้โดยชัดแจ้งภำยในระยะไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยห้ำสิบเมตร ให้ผู้ขบัขี่ซึ่งขบัรถ
ในทำงปฏบิตั ิดงัต่อไปนี้ 

(๑) ใชโ้คมไฟแสงพุ่งไกลเมื่อไม่มรีถสวนมำ 

(๒) ใชโ้คมไฟแสงพุ่งต ่ำเมื่อมรีถสวนมำ 

(๓) ในกรณีทีร่ถมโีคมไฟแสงพุ่งไกลหรอืโคมไฟแสงพุ่งต ่ำตดิห่ำงจำกดำ้นขำ้ง
สดุของรถเกนิ ๐.๔๐ เมตร ตอ้งใชโ้คมไฟเลก็ในเวลำขบัรถดว้ย 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๘๒ 

(๓ ทว)ิ๘๐ ในกรณีที่รถมโีคมไฟเพื่อใชต้ดัหมอก จะเปิดไฟหรอืใช้แสงสว่ำงได้
เฉพำะในทำงที่จะขบัรถผ่ำนมีหมอก ควนั หรอืฝุ่ นละอองจนเป็นอุปสรรคอนัอำจเกิด
อนัตรำยในขณะขบัรถ และเมื่อไม่มรีถอยู่ดำ้นหน้ำหรอืสวนมำในระยะของแสงไฟ 

(๔) ในกรณีที่ขบัขีร่ถจกัรยำน ต้องบงัคบัแสงของโคมไฟหน้ำรถให้ส่องตรงไป
ขำ้งหน้ำให้เห็นพื้นทำงได้ในระยะไม่น้อยกว่ำ ๑๕ เมตร และอยู่ในระดบัต ่ำกว่ำสำยตำ
ของผูข้บัขีซ่ึง่ขบัรถสวนมำ 

(๕) ในกรณีที่บรรทุกของยื่นล ้ำออกนอกตวัรถ ต้องใช้โคมไฟแสงแดงติดไว้ที่
ปลำยสดุของสว่นทีย่ื่นออกไปดว้ย 

 

ขอ้ ๑๔  ในเวลำที่มแีสงสว่ำงไม่เพยีงพอทีผู่ข้บัขีจ่ะมองเหน็รถทีจ่อดในทำงเดนิรถ
ได้โดยชดัแจ้งในระยะไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยห้ำสบิเมตร ให้ผู้ขบัขี่ซึ่งจอดรถในทำงเดินรถ 
หรอืไหล่ทำงปฏบิตั ิดงัต่อไปนี้ 

(๑) ใชโ้คมไฟเลก็ โคมไฟทำ้ย และโคมไฟส่องป้ำยทะเบยีนรถ ในกรณีทีเ่ป็นรถ
ทีอ่ยู่ในควำมควบคุมของกฎหมำยว่ำดว้ยกำรขนสง่ทำงบก 

(๒) ใช้โคมไฟเลก็ โคมไฟท้ำย และโคมไฟส่องป้ำยทะเบยีนรถ ในกรณีที่เป็น
รถยนตร ์

(๓) ใชโ้คมไฟทีต่ดิไวด้ำ้นขำ้งของตวัถงัรถ ในกรณีทีเ่ป็นรถพ่วง รถจกัรยำนยนตร์ 
หรอืรถทีล่ำกเขน็ดว้ยก ำลงัคนหรอืสตัว ์หรอือย่ำงอื่น 

 

ขอ้ ๑๕  กำรมหีรอืใชโ้คมไฟนอกจำกทีร่ะบุไว้ในกฎกระทรวงนี้ จะกระท ำมไิด้
เวน้แต่ไดร้บัอนุญำตเป็นหนงัสอืจำกเจำ้พนกังำนจรำจร 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๓๐ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 

พลเอก เลก็  แนวมำล ี

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

                                                                                 
๘๐ ข้อ ๑๓ (๓ ทวิ) เพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตำมควำมใน

พระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๘๓ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื เนื่องจำกพระรำชบญัญตัิ
จรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มำตรำ ๑๑ และมำตรำ ๖๑ บญัญตัวิ่ำ ในเวลำทีม่แีสงสว่ำง
ไม่เพยีงพอทีจ่ะมองเหน็คน รถ หรอืสิง่กดีขวำงในทำงไดโ้ดยชดัแจง้ภำยในระยะไม่น้อยกว่ำ
หนึ่งรอ้ยหำ้สบิเมตร ผูข้บัขีซ่ึง่ขบัรถในทำงหรอืจอดรถในทำงเดนิรถหรอืไหล่ทำงต้อง
เปิดไฟหรอืใช้แสงสว่ำงตำมประเภท ลกัษณะ และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  
จงึจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้  
 

กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๕ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒๘๑ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ โดยที่เป็นกำรสมควร
ปรบัปรุงกำรก ำหนดโคมไฟหน้ำรถและโคมไฟท้ำยรถ โดยจะใหม้โีคมไฟหน้ำรถเพื่อใช้
ตัดหมอกก็ได้ รวมทัง้จะให้มีโคมไฟหยุดตรงกึ่งกลำงด้ำนท้ำยภำยในรถอีกหนึ่งดวง
เพิม่ขึน้จำกทีก่ ำหนดไวเ้ดมิไดด้ว้ย เพื่อใหก้ำรจรำจรเป็นไปโดยปลอดภยัมำกยิ่งขึน้  
จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๗ (พ.ศ. ๒๕๔๕) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒๘๒ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื เนื่องจำกกฎหมำยว่ำดว้ย
จรำจรทำงบกไดก้ ำหนดใหม้กีำรตดิตัง้โคมไฟหยุดเพิม่เตมิดำ้นทำ้ยรถได้เฉพำะภำยในรถ 
ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบักฎหมำยว่ำดว้ยรถยนตรท์ีก่ ำหนดใหม้กีำรตดิตัง้โคมไฟหยุดเพิม่เตมิ
ไดใ้นแนวกึ่งกลำงด้ำนท้ำยรถในต ำแหน่งที่ให้แสงสว่ำงออกไปทำงด้ำนท้ำยรถ สมควร
แก้ไขหลกัเกณฑ์กำรติดตัง้โคมไฟหยุดเพิม่เติมดำ้นท้ำยรถตำมกฎหมำยว่ำด้วยจรำจร
ทำงบกเสยีใหม่ใหส้อดคลอ้งกนั  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 

                                                                                 
๘๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๐/ตอนที ่๖๑/หน้ำ ๑/๑๑ พฤษภำคม ๒๕๓๖ 
๘๒ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๙/ตอนที ่๘๙ ก/หน้ำ ๑๔/๑๓ กนัยำยน ๒๕๔๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๘๔ 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๒๒) 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒๘๓

 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ และมำตรำ ๑๗ วรรคสอง แห่งพระรำชบญัญตัิ
จรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  รถที่ใช้บรรทุกวตัถุระเบดิหรอืวตัถุอนัตรำยชนิดอื่นใด ต้องมีป้ำยซึ่งมี
ขอ้ควำม ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นวตัถุระเบิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำวุธปืน เครื่องกระสุนปืน 
วตัถุระเบดิ ดอกไมเ้พลงิ และสิง่เทยีมอำวุธปืน ใหม้ป้ีำยทีม่ขีอ้ควำมว่ำ “วตัถุระเบดิ” 

(๒) ในกรณีทีเ่ป็นวตัถุไวไฟ เช่น น ้ำมนัเชือ้เพลงิ ฟอสฟอรสั หรอืไมข้ดีไฟ ซึง่มี
จ ำนวนตัง้แต่หนึ่งห่อใหญ่หรอืหนึ่งรอ้ยสีส่บิสีห่่อเลก็ขึน้ไป ใหม้ป้ีำยทีม่ขีอ้ควำมว่ำ 
“วตัถุไวไฟ” 

(๓) ในกรณีที่เป็นก๊ำซอดั เช่น ก๊ำซออกซเิจน คำรบ์อนไดออกไซด ์ไฮโดรเจน 
แอนไฮดรสัแอมโมเนีย แอมโมเนียไนตรสัออกไซด ์ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์หรอืก๊ำซพษิอื่น 
ใหม้ป้ีำยทีม่ขีอ้ควำมว่ำ “ก๊ำซอนัตรำย” 

(๔) ในกรณีที่เป็นของเหลวที่มีฤทธิก์ ัดกร่อน เช่น กรดคำร์โบริค กรดเกลือ  
หรอืกรดก ำมะถนั ใหม้ป้ีำยทีม่ขีอ้ควำมว่ำ “กรดอนัตรำย” 

 

ข้อ ๒  ป้ำยตำมข้อ ๑ ต้องเป็นสีขำว ใช้ตัวอกัษรสีแดง สูง ๒๐ เซนติเมตร 
ควำมหนำของเสน้ ๒.๕ เซนติเมตร ติดอยู่ที่ด้ำนหน้ำและด้ำนหลงัของรถในลกัษณะที่
เหน็ไดง้่ำย ตลอดเวลำทีบ่รรทุกวตัถุดงักล่ำว 

 

ขอ้ ๓  ท้ำยรถที่ใช้บรรทุกวตัถุระเบิดหรอืวตัถุอนัตรำยชนิดอื่นใด ให้มีแถบ
สะท้อนแสงสแีดงสลบัขำว ในแนวเส้นทแยงมุมอยู่ในสีเ่หลี่ยมผืนผ้ำ กว้ำง ๒๐ เซนติเมตร 
ยำว ๑๔๐ เซนตเิมตร 

 

ข้อ ๔  ในรถที่ใช้บรรทุกวตัถุระเบิดหรอืวตัถุอนัตรำยชนิดอื่นใด ให้มีเครื่อง
ดบัเพลิงชนิดคำร์บอนไดออกไซด์หรอืผงเคมแีห้ง ซึ่งมขีนำดบรรจุไม่น้อยกว่ำ ๔ กิโลกรมั 
อย่ำงน้อยสองเครื่องประจ ำอยู่กบัรถ และตอ้งเป็นเครื่องดบัเพลงิทีอ่ยู่ในสภำพทีใ่ชก้ำรไดด้ ี

                                                                                 
๘๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๙๖/ตอนที ่๙๕/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑๑/๑๔ มถุินำยน ๒๕๒๒ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๘๕ 

ขอ้ ๕  ผูข้บัขีร่ถทีใ่ชบ้รรทุกวตัถุระเบดิหรอืวตัถุอนัตรำยชนิดอื่นใด ตอ้งปฏบิตัิ
ตำมเงื่อนไขในกำรป้องกนัอนัตรำย ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ไม่จอดรถทิง้ไวโ้ดยไม่มผีูค้วบคุมดแูล 

(๒) ไม่เตมิน ้ำมนัเชือ้เพลงิ เวน้แต่มคีวำมจ ำเป็น 

(๓) ไม่สบูบุหรีห่รอืตกัเตอืนมใิหผู้อ้ื่นสบูบุหรีภ่ำยในระยะ ๑๕ เมตร จำกตวัรถ 

(๔) ไม่ใชไ้ฟหรอืยนิยอมใหผู้อ้ื่นใชไ้ฟทีต่อ้งใชเ้ชือ้เพลงิในรถ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๓๐ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 

พลเอก เลก็  แนวมำล ี

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๘๖ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื เนื่องจำกพระรำชบญัญตัิ
จรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มำตรำ ๑๗ วรรคสอง ใหก้ ำหนดลกัษณะและวธิกีำรตดิป้ำย
แสดงถึงวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตรำยชนิดอื่นใดที่บรรทุกในรถและเครื่องดับเพลิง 
ตลอดจนเงื่อนไขในกำรป้องกนัอนัตรำยในกฎกระทรวง  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๘๗ 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒๘๔ 

   
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ และมำตรำ ๑๘ แห่งพระรำชบัญญัต ิ
จรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  รถโรงเรยีน รถบรรทุก หรอืรถบรรทุกคนโดยสำร บรรทุกของได้ตำม
หลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ส ำหรบัสว่นกวำ้ง ไม่เกนิสว่นกวำ้งของรถ 

(๒) ส ำหรบัสว่นยำว 

(ก) ในกรณีทีเ่ป็นรถยนตร ์ดำ้นหน้ำยื่นไม่เกนิหน้ำหมอ้หรอืกนัชน ดำ้นหลงั
ยื่นพน้ตวัรถไม่เกนิ ๒.๕๐ เมตร 

(ข) ในกรณีทีเ่ป็นรถพ่วงรถยนตร ์ดำ้นหลงัยื่นพน้ตวัรถไม่เกนิ ๒.๕๐ เมตร 

(ค) ในกรณีที่ เป็นรถม้ำสี่ล้อบรรทุกของ ด้ำนหน้ำยื่นไม่เกินหน้ำรถ 
ดำ้นหลงัยื่นพน้ตวัรถไม่เกนิ ๒.๕๐ เมตร 

(ง) ในกรณีที่เป็นเกวียน ด้ำนหน้ำยื่นไม่เกิน ๑.๐๐ เมตร วัดจำกแอก 
ดำ้นหลงัยื่นพน้ตวัถงัไม่เกนิ ๒.๕๐ เมตร 

(จ) ในกรณีนอกจำกทีร่ะบุไวใ้น (ก) (ข) (ค) และ (ง) ดำ้นหน้ำยื่นไม่เกนิตวัถงั 
ดำ้นหลงัยื่นพน้ตวัรถไม่เกนิ ๐.๕๐ เมตร 

(๓) ส ำหรบัสว่นสงู 

(ก)๘๕ ในกรณีทีเ่ป็นรถบรรทุก รถมำ้สีล่อ้บรรทุกของ หรอืเกวยีน ใหบ้รรทุก
สูงไม่เกนิ ๓.๐๐ เมตร จำกพื้นทำง เว้นแต่รถบรรทุกที่มีควำมกว้ำงของรถเกนิ ๒.๓๐ เมตร 
ใหบ้รรทุกสงูไม่เกนิ ๔.๐๐ เมตร จำกพืน้ทำง 

(ข) ในกรณีทีเ่ป็นรถอื่นนอกจำกทีร่ะบุไวใ้น (ก) ใหบ้รรทุกสงูไมเ่กนิ ๑.๕๐ เมตร 

                                                                                 
๘๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๙๖/ตอนที ่๙๕/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑๔/๑๔ มถุินำยน ๒๕๒๒ 
๘๕ ขอ้ ๑ (๓) (ก) แกไ้ขเพิม่เติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่๒๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตำมควำม

ในพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๘๘ 

(ค) ในกรณีทีเ่ป็นรถชนิดทีผู่ข้บัขีอ่ยู่หลงัตวัรถ ใหบ้รรทุกสงูไม่เกนิระดบัที่
ผูข้บัขีม่องเหน็พืน้ทำงขำ้งหน้ำไดใ้นระยะตัง้แต่ ๓.๐๐ เมตร จำกรถ หรอืน้อยกว่ำ 

(ง)๘๖ ในกรณีทีเ่ป็นรถบรรทุกซึง่บรรทุกตู้ส ำหรบับรรจุสิง่ของ ใหบ้รรทุกสงู
ไดไ้ม่เกนิ ๔.๒๐ เมตร จำกพืน้ทำง 

 

ข้อ ๒  ส ำหรบัรถที่ประกอบตัวถังส ำเร็จรูปจำกต่ำงประเทศ และได้รบักำร 
จดทะเบียนถูกต้องตำมกฎหมำยแล้ว ให้บรรทุกของไม่เกินส่วนกว้ำง ส่วนยำว และ
สว่นสงูของตวัถงัทีใ่ชบ้รรทุก 

 

ขอ้ ๓  ใหบ้รรทุกของหรอืคนไม่รวมผูข้บัขีไ่ดไ้ม่เกนิอตัรำ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) รถจกัรยำนยนตร ์ใหบ้รรทุกของไม่เกนิ ๕๐ กโิลกรมั หรอืบรรทุกคนไม่เกนิ

จ ำนวนทีน่ัง่ แต่ใหน้ัง่ซอ้นทำ้ยไดเ้พยีงคนเดยีว 

(๒) รถจกัรยำนยนตร์ที่มีพ่วงข้ำง ให้บรรทุกของไม่เกิน ๑๕๐ กโิลกรมั หรือ
บรรทุกคนไม่เกนิจ ำนวนทีน่ัง่ 

(๓) รถจกัรยำนสองลอ้ ใหบ้รรทุกของอย่ำงเดยีวไม่เกนิ ๓๐ กโิลกรมั 

(๔) รถจกัรยำนตัง้แต่สำมลอ้ขึน้ไปส ำหรบับรรทุกของ ใหบ้รรทุกของอย่ำงเดยีว
ไม่เกนิ ๑๕๐ กโิลกรมั 

(๕) รถจกัรยำนตัง้แต่สำมลอ้ขึน้ไปส ำหรบับรรทุกคน ใหบ้รรทุกคนไม่เกนิสองคน 
กบัเดก็อำยุไม่เกนิสบิขวบอกีไม่เกนิสองคน หรอืของไม่เกนิ ๑๕๐ กโิลกรมั 

(๖) รถทีใ่ชค้นลำกเขน็คนเดยีว ใหบ้รรทุกของอย่ำงเดยีวไม่เกนิ ๑๕๐ กโิลกรมั 

(๗) รถทีใ่ชค้นลำกเขน็เกนิหนึ่งคน ใหบ้รรทุกของอย่ำงเดยีวไม่เกนิ ๓๐๐ กโิลกรมั 

(๘) รถม้ำสองล้อ ให้บรรทุกของไม่เกิน ๒๐๐ กิโลกรัม หรือบรรทุกคน 
ไม่เกนิสองคน 

(๙) รถมำ้สีล่อ้ ใหบ้รรทุกของไม่เกนิ ๔๐๐ กโิลกรมั หรอืบรรทุกคนไม่เกนิสีค่น 

(๑๐) เกวียนเทียมสตัว์ตัวเดียว ให้บรรทุกของไม่เกิน ๕๐๐ กิโลกรมั หรือ
บรรทุกคนไม่เกนิสบิคน 

(๑๑) เกวยีนเทียมสตัว์เกนิหนึ่งตวั ให้บรรทุกของไม่เกิน ๘๐๐ กโิลกรมั หรอื
บรรทุกคนไม่เกนิสบิคน 

ในกรณีทีเ่ป็นรถตำม (๕) (๘) (๙) (๑๐) หรอื (๑๑) เมื่อบรรทุกคนแลว้จะบรรทุก
                                                                                 

๘๖ ขอ้ ๑ (๓) (ง) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๙ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตำมควำมใน
พระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๘๙ 

ของดว้ยกไ็ด ้แต่ต้องไม่เกนิน ้ำหนักทีก่ ำหนด โดยใหถ้อืว่ำคนหรอืเดก็อำยุเกนิสบิขวบ
คนหนึ่งหนกั ๕๐ กโิลกรมั และเดก็อำยไุม่เกนิสบิขวบคนหนึ่งหนกั ๒๕ กโิลกรมั 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๓๐ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 

พลเอก เลก็  แนวมำล ี

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๙๐ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื เนื่องจำกพระรำชบญัญตัิ
จรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มำตรำ ๑๘ บญัญตัวิ่ำรถโรงเรยีน รถบรรทุก หรอืรถบรรทุก
คนโดยสำร จะใชบ้รรทุกคน สตัว ์หรอืสิง่ของชนิดหรอืประเภทใดในลกัษณะใด ใหเ้ป็นไป
ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๓) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญัติจรำจรทำงบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒๘๗ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คือ เนื่องจำกกฎกระทรวง 
ฉบบัที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิจรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ไดก้ ำหนดใหร้ถบรรทุกสำมำรถบรรทุกสงูไดไ้ม่เกนิ ๓.๐๐ เมตร จำกพืน้ทำง เป็นเหตุให้
รถบรรทุกซึง่บรรทุกตู้ส ำหรบับรรจุสิง่ของที่มคีวำมสูง ๓.๘๐ เมตร เมื่อน ำไปใช้บรรทุก
สิง่ของจะตอ้งขออนุญำตเป็นหนงัสอืต่อเจำ้พนกังำนจรำจรเป็นรำย ๆ ไป ท ำใหไ้ม่สะดวก
ต่อกำรประกอบกจิกำรขนสง่  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒๘๘ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยทีก่ฎกระทรวง ฉบบัที ่๔ 
(พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดก้ ำหนด
ส่วนสูงในกำรบรรทุกของของรถบรรทุกไว้ไม่เกิน ๓.๐๐ เมตร จำกพื้นทำง  ทัง้นี้  
โดยไม่ค ำนึงถงึควำมกวำ้งของรถบรรทุกทีแ่ตกต่ำงกนั เป็นเหตุใหร้ถบรรทุกทีม่คีวำมกวำ้ง 
ของรถเกนิ ๒.๓๐ เมตร ซึง่สำมำรถบรรทุกของสงูเกนิ ๓.๐๐ เมตร จำกพืน้ทำงไดอ้ย่ำงปลอดภยั 
ไม่ สำมำรถบรรทุ กของเกินควำมสูงที่ ก ำหนดไว้ได้  ท ำให้ต้ องเสียค่ ำใช้จ่ ำย  
ในกำรขนส่งเพิม่ขึน้อนักระทบถงึเศรษฐกจิโดยส่วนรวม  ดงันัน้ สมควรแกไ้ขเพิม่เตมิให้
รถบรรทุกที่มคีวำมกว้ำงของรถเกนิ ๒.๓๐ เมตร สำมำรถบรรทุกของได้สูงเกนิ ๓.๐๐ เมตร 
แต่ไม่เกนิ ๓.๘๐ เมตร จำกพืน้ทำง  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
 

                                                                                 
๘๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๙๗/ตอนที ่๑๑๒/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๗/๒๓ กรกฎำคม ๒๕๒๓ 
๘๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๑/ตอนที ่๑๐๑/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๘/๓ สงิหำคม ๒๕๒๗ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๙๑ 

กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิจรำจรทำงบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒๘๙ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื เนื่องจำกประเทศไทยได้
ลงนำมในกรอบควำมตกลงอำเซยีนว่ำด้วยกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรขนส่งสนิค้ำ
ผ่ำนแดน และตำมพธิสีำรฉบบัที ่๔ ของกรอบควำมตกลงดงักล่ำวไดก้ ำหนดควำมสงูของ
รถขนส่งเกินที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตำมควำมใน
พระรำชบญัญัติจรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ สมควรแก้ไขควำมสูงของกำรบรรทุกของ
รถบรรทุกซึง่บรรทุกตูส้ ำหรบับรรจุสิง่ของตำมกฎกระทรวงดงักล่ำวเสยีใหม่  จงึจ ำเป็นตอ้ง
ออกกฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๒๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒๙๐ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื เน่ืองจำกควำมสงูของกำร
บรรทุกของรถบรรทุกทีม่คีวำมกวำ้งของรถเกนิ ๒.๓๐ เมตร ทีก่ ำหนดไวใ้นกฎกระทรวง 
ฉบบัที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิจรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ไม่เหมำะสมกบัเทคโนโลยดีำ้นกำรผลติรถยนต์และมำตรฐำนยำนยนต์สำกลทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมควำมสูงของกำรบรรทุกของรถบรรทุกที่มีควำมกว้ำงของรถเกิน 
๒.๓๐ เมตร เสยีใหม่ เพื่อใหม้สีมรรถนะในกำรบรรทุกเพิม่ขึน้และสอดคลอ้งกบัมำตรฐำน
ยำนยนตส์ำกล  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 

                                                                                 
๘๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๔/ตอนที ่๑๓ ก/หน้ำ ๒๐/๒ มนีำคม ๒๕๕๐ 
๙๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๔/ตอนที ่๓๒ ก/หน้ำ ๒๘/๙ กรกฎำคม ๒๕๕๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๙๒ 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๖ (พ.ศ. ๒๕๒๒) 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒๙๑ 

   
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ และมำตรำ ๖๗ วรรคหนึ่ ง แห่ ง
พระรำชบญัญัติจรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออก
กฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ในกรณีปกต ิใหก้ ำหนดควำมเรว็ส ำหรบัรถ ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ส ำหรบัรถบรรทุกทีม่นี ้ำหนกัรถรวมทัง้น ้ำหนกับรรทุกเกนิ ๑,๒๐๐ กโิลกรมั 

หรอืรถบรรทุกคนโดยสำร ใหข้บัในเขตกรุงเทพมหำนคร เขตเมอืงพทัยำ หรอืเขตเทศบำล 
ไม่เกนิชัว่โมงละ ๖๐ กโิลเมตร หรอืนอกเขตดงักล่ำวใหข้บัไม่เกนิชัว่โมงละ ๘๐ กโิลเมตร 

(๒) ส ำหรับรถยนตร์อื่นนอกจำกรถที่ระบุไว้ใน (๑) ขณะที่ลำกจูงรถพ่วง 
รถยนตรบ์รรทุกทีม่นี ้ำหนักรถรวมทัง้น ้ำหนักบรรทุกเกนิ ๑,๒๐๐ กโิลกรมั หรอืรถยนตร์
สำมลอ้ ใหข้บัในเขตกรุงเทพมหำนคร เขตเมอืงพทัยำ หรอืเขตเทศบำล ไม่เกนิชัว่โมงละ 
๔๕ กโิลเมตร หรอืนอกเขตดงักล่ำวใหข้บัไม่เกนิชัว่โมงละ ๖๐ กโิลเมตร 

(๓)๙๒ ส ำหรบัรถยนต์อื่นทีน่อกจำกระบุไวใ้น (๑) หรอื (๒) หรอืรถจกัรยำนยนต์
ใหข้บัในเขตกรุงเทพมหำนคร เขตเมอืงพทัยำ หรอืเขตเทศบำล ไม่เกนิชัว่โมงละ ๘๐ กโิลเมตร 
หรอืนอกเขตดงักล่ำวใหข้บัไม่เกนิชัว่โมงละ ๙๐ กโิลเมตร 

 

ข้อ ๒  ในเขตทำงที่มีเครื่องหมำยจรำจรแสดงว่ำเป็นเขตอันตรำยห รือ 
เขตใหข้บัรถชำ้ ๆ ใหล้ดควำมเรว็ลงและเพิม่ควำมระมดัระวงัขึน้ตำมสมควร 

 

ขอ้ ๓  ในกรณีที่มเีครื่องหมำยจรำจรก ำหนดอตัรำควำมเรว็ต ่ำกว่ำที่ก ำหนด 
ในขอ้ ๑ ใหข้บัไม่เกนิอตัรำควำมเรว็ทีก่ ำหนดไวน้ัน้ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๓๐ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 

พลเอก เลก็  แนวมำล ี

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

                                                                                 
๙๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๙๖/ตอนที ่๙๕/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๒๐/๑๔ มถุินำยน ๒๕๒๒ 
๙๒ ขอ้ ๑ (๓) แกไ้ขเพิม่เติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตำมควำมใน

พระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๙๓ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื เนื่องจำกพระรำชบญัญตัิ
จรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มำตรำ ๖๗ วรรคหนึ่ง ก ำหนดใหผู้ข้บัขีต่อ้งขบัรถดว้ยอตัรำ
ควำมเรว็ตำมทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒๙๓ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื เพื่อใหเ้ป็นไปตำมมตขิอง
คณะรฐัมนตรใีนครำวประชุมคณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที่ ๓๐ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๒๓ เรื่อง
มำตรกำรประหยดัพลงังำนและน ้ำมนัเชือ้เพลงิ  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 

                                                                                 
๙๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๙๘/ตอนที ่๘/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๑/๒๐ มกรำคม ๒๕๒๔ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๙๔ 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๗ (พ.ศ. ๒๕๒๒) 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒๙๔

 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ และมำตรำ ๗๗ วรรคสอง แห่งพระรำชบญัญตัิ
จรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  กำรลำกหรอืจูงรถที่ไม่สำมำรถใช้พวงมำลยัรถหรอืห้ำมลอ้ได้ไปในทำง
ใหใ้ชว้ธิยีกหน้ำหรอืทำ้ยรถทีถู่กลำกหรอืจงูตดิกบัรถทีล่ำกหรอืจงู 

 

ขอ้ ๒  กำรลำกหรอืจูงรถที่สำมำรถใชพ้วงมำลยัรถหรอืหำ้มล้อไดไ้ปในทำงจะ
ใช้วธิตีำมขอ้ ๑ หรอืใช้สำยพ่วงกไ็ด ้ในกรณีที่ใชส้ำยพ่วง สำยพ่วงต้องมคีวำมยำวจำก
สว่นทำ้ยสุดของรถทีล่ำกหรอืจูงไปยงัสว่นหน้ำสดุของรถทีถู่กลำกหรอืจูงไม่น้อยกว่ำ ๓ เมตร 
แต่ไม่เกนิ ๕ เมตร และในรถทีถู่กลำกหรอืจงูดว้ยสำยพ่วงตอ้งมผีูน้ัง่อยู่ในทีส่ ำหรบันัง่ขบั
เพื่อถอืพวงมำลยัและใชห้ำ้มลอ้ดว้ย 

 

ขอ้ ๓  ทีก่ึง่กลำงสำยพ่วงรถ ตอ้งมธีงสแีดงท ำดว้ยผำ้หรอืวสัดุสงัเครำะห ์

 

ขอ้ ๔  ทีท่ำ้ยรถทีถู่กลำกหรอืจูง ต้องมแีผ่นป้ำยสขีำวขนำดกวำ้ง ๒๕ เซนตเิมตร 
ยำว ๕๐ เซนตเิมตร มขีอ้ควำมว่ำ “รถก ำลงัลำกจงู” สดี ำ สงู ๑๕ เซนตเิมตร 

 

ขอ้ ๕  ในเวลำทีต่อ้งเปิดโคมไฟตำมมำตรำ ๑๑ ตอ้งเปิดโคมไฟหรอืจุดไฟแสงแดง
ทีก่ึง่กลำงสำยพ่วงและทีท่ำ้ยรถทีถู่กลำกหรอืจงู และเปิดโคมไฟหรอืจุดไฟแสงขำวส่องที่
ป้ำยทีม่ขีอ้ควำมว่ำ “รถก ำลงัลำกจงู” ดว้ย 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๓๐ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 

พลเอก เลก็  แนวมำล ี

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

                                                                                 
๙๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๙๖/ตอนที ่๙๕/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๒๒/๑๔ มถุินำยน ๒๕๒๒ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๙๕ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้  คอื เนื่องจำกพระรำชบญัญตัิ
จรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มำตรำ ๗๗ วรรคสอง ใหอ้อกกฎกระทรวงก ำหนดวธิลีำกรถ
หรอืจงูรถ และกำรมเีครื่องหมำยเพื่อควำมปลอดภยั  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๙๖ 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๘ (พ.ศ. ๒๕๒๒) 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒๙๕ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ และมำตรำ ๑๔๔ วรรคสอง แห่งพระรำชบญัญตัิ
จรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  เมื่อผูข้บัขีไ่ดร้บัหนังสอืสัง่ตำมมำตรำ ๑๔๓ แห่งพระรำชบญัญตัจิรำจร
ทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้เจำ้ของรถหรอืผู้ขบัขีซ่่อมหรอืแกไ้ขรถให้อยู่ในสภำพตำมที่ส ัง่ 
แล้วน ำรถพร้อมหนังสอืสัง่ให้เจ้ำพนักงำนจรำจรในเขตท้องที่ซึ่งได้ออกหนังสอืสัง่นัน้
ตรวจรบัรอง 

 

ขอ้ ๒  เมื่อเจำ้พนักงำนจรำจรตำมขอ้ ๑ ไดร้บัรถพรอ้มหนังสอืสัง่แลว้ ให้ปฏบิตั ิ
ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เป็นกำรตรวจรบัรองที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือทดสอบให้ด ำเนินกำร
ตรวจทนัท ีเมื่อตรวจแลว้เหน็ว่ำถูกต้องตำมหนังสอืสัง่ ให้รบัรองโดยสลกัหลงัหนังสอืสัง่
นัน้ว่ำ “ตรวจแลว้เรยีบรอ้ย” พรอ้มกบัลงลำยมอืชื่อและวนัเดอืนปีทีต่รวจ 

(๒)๙๖ ในกรณีทีเ่ป็นกำรตรวจรบัรองรถที่ต้องใชเ้ครื่องมอืทดสอบ ใหเ้จำ้พนักงำน
จรำจรรบีส่งรถพร้อมหนังสอืสัง่ให้ผู้ซึ่งผู้บญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติแต่งตัง้ตรวจรบัรอง 
เมื่อผูต้รวจรบัรองรถไดต้รวจแลว้เหน็ว่ำถูกตอ้งตำมหนงัสอืสัง่กใ็หป้ฏบิตัติำม (๑) 

วิธีกำรตรวจรับรองรถตำม (๒) ให้ เป็ นไปตำมประกำศกระทรวง
ทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม เกี่ยวกบัมำตรฐำนกำรควบคุมมลพิษจำกยำนพำหนะ 
ซึง่ออกตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรสง่เสรมิและรกัษำคุณภำพสิง่แวดลอ้มแห่งชำต ิ

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๓๐ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 

พลเอก เลก็  แนวมำล ี

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

                                                                                 
๙๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๙๖/ตอนที ่๙๕/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๒๔/๑๔ มถุินำยน ๒๕๒๒ 
๙๖ ขอ้ ๒ (๒) แก้ไขเพิม่เติมโดยกฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ออกตำมควำมใน

พระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๙๗ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื เนื่องจำกพระรำชบญัญตัิ
จรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มำตรำ ๑๔๔ วรรคสอง ก ำหนดให้กำรตรวจรับรองรถ 
ทีเ่จ้ำของหรอืผูข้บัขีไ่ดซ้่อมหรอืแกไ้ขตำมค ำสัง่เจำ้พนักงำนจรำจรหรอืพนักงำนเจำ้หน้ำที่
ซึง่สัง่ตำมมำตรำ ๑๔๓ ต้องเป็นไปตำมวธิกีำรที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  จงึจ ำเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวง ฉบบัที ่๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิจรำจรทำงบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒๙๗ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยทีไ่ดม้กีำรออกกฎกระทรวง
ก ำหนดกำรตรวจรบัรองรถในกรณีทีต่้องใชเ้ครื่องมอืทดสอบตำมกฎหมำยว่ำดว้ยจรำจร
ทำงบกไว้แล้ว แต่ยังไม่สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์กำรก ำหนดค่ำมำตรฐำนและวิธีกำร
ตรวจวดัมลพิษจำกยำนพำหนะตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมและรกัษำคุณภำพ
สิง่แวดล้อมแห่งชำติ สมควรปรบัปรุงวธิกีำรตรวจรบัรองรถตำมกฎหมำยว่ำด้วยจรำจร
ทำงบกให้สอดคล้องกับกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม
แห่งชำต ิ จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 

                                                                                 
๙๗ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๐/ตอนที ่๔๒ ก/หน้ำ ๓/๑๖ พฤษภำคม ๒๕๔๖ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๙๘ 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๕) 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒๙๘

 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ และมำตรำ ๕๖ วรรคสอง แห่งพระรำชบญัญัติ
จรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตำมควำมใน
พระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

ข้อ ๒  ให้ก ำหนดลักษณะของเครื่องหมำยหรือสญัญำณที่ผู้ขบัขี่ต้องแสดง 
ในกรณีทีจ่ ำเป็นตอ้งจอดรถอยู่ในทำงเดนิรถเนื่องจำกเครื่องยนตรห์รอืเครื่องอุปกรณ์ของรถ
ขดัขอ้งไว ้ดงัต่อไปนี้ 

(๑) เครื่องหมำยท ำดว้ยแผ่นโลหะรูปสำมเหลีย่มดำ้นเท่ำ ยำวไม่ต ่ำกว่ำดำ้นละ 
๕๐ เซนตเิมตร ติดดว้ยแถบสะท้อนแสง พืน้สขีำว ขอบสแีดง กวำ้ง ๕ เซนติเมตร มรีูป
สีเ่หลีย่มผนืผำ้สดี ำ กวำ้ง ๘ เซนตเิมตร ยำว ๒๕ เซนตเิมตร หวัทำ้ยมน อยู่บนพืน้สขีำว
ในแนวดิง่ พรอ้มขำตัง้ 

(๒) เครื่องหมำยท ำดว้ยแผ่นโลหะรปูสำมเหลีย่มดำ้นเท่ำ ยำวไม่ต ่ำกว่ำดำ้นละ 
๔๕ เซนตเิมตร ตดิดว้ยแถบสะทอ้นแสง พื้นสขีำว ขอบสแีดง กวำ้ง ๔ เซนตเิมตร มรีูป
สีเ่หลีย่มผนืผำ้สดี ำ กวำ้ง ๘ เซนตเิมตร ยำว ๑๕ เซนตเิมตร หวัทำ้ยมน อยู่บนพืน้สขีำว
ในแนวดิง่ พรอ้มขำตัง้ 

(๓) สญัญำณเป็นไฟสญัญำณกระพรบิสเีหลอืงอ ำพนัหรอืสขีำวติดอยู่หน้ำรถ 
ทัง้ดำ้นซำ้ยและดำ้นขวำ และไฟสญัญำณกระพรบิสแีดงหรอืสเีหลอืงอ ำพนัตดิอยู่ทำ้ยรถ
ทัง้ดำ้นซำ้ยและดำ้นขวำ 

 

ขอ้ ๓  รถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสำร รถลำกจูง หรอืรถพ่วง ให้ใช้เครื่องหมำย
ตำมขอ้ ๒ (๑) 

 

ขอ้ ๔  รถยนตรอ์ื่นนอกจำกทีร่ะบุไวใ้นขอ้ ๓ ใหใ้ชเ้ครื่องหมำยตำมขอ้ ๒ (๒) 
 

ข้อ ๕  ในเขตกรุงเทพมหำนคร เขตเมืองพัทยำ หรือเขตเทศบำล ให้แสดง
                                                                                 

๙๘ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๙๙/ตอนที ่๙/ฉบบัพเิศษ หน้ำ ๘/๒๕ มกรำคม ๒๕๒๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๔๙๙ 

เครื่องหมำยตำมขอ้ ๒ (๑) หรอื (๒) แลว้แต่กรณี โดยใหฐ้ำนของรปูสำมเหลีย่มขนำนกบัพืน้ 
ไวท้ัง้ดำ้นหน้ำและดำ้นหลงัของรถหรอืแสดงสญัญำณตำมขอ้ ๒ (๓) 

 

ข้อ ๖  นอกเขตตำมข้อ ๕ ให้แสดงเครื่องหมำยตำมข้อ ๒ (๑) หรือ (๒)  
แลว้แต่กรณี โดยใหฐ้ำนของรูปสำมเหลีย่มขนำนกบัพื้น ไวท้ัง้ดำ้นหน้ำและดำ้นหลงัของรถ
ห่ำงจำกรถไม่ต ่ำกว่ำ ๕๐ เมตร 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๔ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๒๕ 

พลเอก สทิธ ิ จริโรจน์ 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๕๐๐ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คือ เนื่องจำกกฎกระทรวง 
ฉบบัที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิจรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ไดก้ ำหนดลกัษณะของเครื่องหมำยและเงื่อนไขในกำรแสดงเครื่องหมำยของรถในกรณีที่
จ ำเป็นตอ้งจอดอยู่ในทำงเดนิรถเนื่องจำกเครื่องยนตรห์รอืเครื่องอุปกรณ์ของรถขดัขอ้งไว้
ยงัไม่เหมำะสมกบัสภำพกำรจรำจร สมควรปรบัปรุงให้เหมำะสมยิง่ขึน้  จงึจ ำเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๕๐๑ 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๔) 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒๙๙ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ และมำตรำ ๕๙ วรรคสี ่แห่งพระรำชบญัญตัิ
จรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิม่เติมโดยคณะรกัษำควำมสงบเรยีบร้อยแห่งชำต ิ
ฉบบัที่ ๓๙ ลงวนัที่ ๒๘ กุมภำพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  เจำ้ของรถหรอืผูข้บัขีต่อ้งช ำระค่ำใชจ้ำ่ยในกรณีทีเ่จำ้พนกังำนจรำจรหรอื
พนกังำนเจำ้หน้ำทีไ่ดเ้คลื่อนยำ้ยรถของตนในอตัรำ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) รถบรรทุกตัง้แต่ ๑๐ ลอ้ขึน้ไป 

คนัละ  ๑,๐๐๐ บำท 

(๒) รถบรรทุก ๔ ลอ้ และ ๖ ลอ้ 

คนัละ  ๗๐๐ บำท 

(๓) รถอื่นนอกจำกทีร่ะบุไวใ้น (๑) และ (๒) 
คนัละ  ๕๐๐ บำท 

 

ขอ้ ๒  เจ้ำของรถหรอืผู้ขบัขี่ต้องช ำระค่ำใช้จ่ำยในกรณีที่เจ้ำพนักงำนจรำจร
หรอืพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ได้ใช้เครื่องมอืบงัคบัรถของตนไม่ให้เคลื่อนย้ำยในอตัรำ คนัละ 
๕๐๐ บำท แต่ถ้ำเจ้ำของหรอืผู้ขบัขีไ่ด้ช ำระค่ำใช้จ่ำยในกำรเคลื่อนย้ำยตำมขอ้ ๑ แล้ว  
ให้ไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องช ำระค่ำใช้จ่ำยในกรณีทีร่ถถูกใชเ้ครื่องมอืบงัคบัไม่ใหเ้คลื่อนยำ้ย
ตำมควำมในขอ้น้ีอกี 

 

ข้อ ๓  เจ้ำของรถหรือผู้ข ับขี่ต้องช ำระค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลรักษำรถที่ 
ถูกเคลื่อนยำ้ยมำในระหว่ำงทีอ่ยู่ในควำมครอบครองของเจำ้พนกังำนจรำจรหรอืพนกังำน
เจำ้หน้ำทีใ่นอตัรำ ดงัต่อไปนี้ 

(๑) รถบรรทุกตัง้แต่ ๑๐ ลอ้ขึน้ไป 

วนัละ  ๕๐๐ บำท 

(๒) รถบรรทุก ๔ ลอ้ และ ๖ ลอ้ 

วนัละ  ๓๐๐ บำท 

                                                                                 
๙๙ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๘/ตอนที ่๘๒/หน้ำ ๒๐๖/๗ พฤษภำคม ๒๕๓๔ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๕๐๒ 

(๓) รถอื่นนอกจำกทีร่ะบุไวใ้น (๑) และ (๒) 
วนัละ  ๒๐๐ บำท 

 

ขอ้ ๔  กำรนับเวลำตำมข้อ ๓ ให้ถือว่ำยี่สบิสี่ชัว่โมงเป็นหนึ่งวนั เศษของวนั 
ใหน้บัเป็นหนึ่งวนั 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๕ มนีำคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

พลเอก สนุทร  คงสมพงษ ์

ประธำนสภำรกัษำควำมสงบเรยีบรอ้ยแห่งชำต ิ

ปฏบิตัหิน้ำทีน่ำยกรฐัมนตร ี

รกัษำกำรรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๕๐๓ 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕) 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒๑๐๐ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และมำตรำ ๑๒๒ วรรคสำม แห่งพระรำชบญัญัติจรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติจรำจรทำงบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ รฐัมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“หมวกนิรภยั” หมำยควำมว่ำ หมวกทีจ่ดัท ำขึน้โดยเฉพำะเพื่อป้องกนัอนัตรำย

ในขณะขบัขีแ่ละโดยสำรรถจกัรยำนยนต์ 
“หมวกนิรภยัแบบปิดเตม็หน้ำ” หมำยควำมว่ำ หมวกนิรภยัทีเ่ปลอืกหมวกเป็น

รปูทรงกลมปิดดำ้นขำ้ง ดำ้นหลงั ขำกรรไกร และคำง ในกรณีทีม่บีงัลม บงัลมตอ้งท ำจำก
วสัดุโปร่งใสและไม่มสี ี

“หมวกนิรภัยแบบเต็มใบ” หมำยควำมว่ำ หมวกนิรภัยที่เปลือกหมวกเป็น
รูปทรงกลม ปิดดำ้นขำ้งและด้ำนหลงัเสมอแนวขำกรรไกรและต้นคอด้ำนหลงั ดำ้นหน้ำ
เปิดเหนือคิ้วลงมำตลอดถึงปลำยคำง ในกรณีที่มบีงัลม บงัลมต้องท ำจำกวสัดุโปร่งใส  
และไม่มสี ี

“หมวกนิรภยัแบบครึง่ใบ” หมำยควำมว่ำ หมวกนิรภยัทีเ่ปลอืกหมวกเป็นรูป
ครึง่ทรงกลมปิดด้ำนขำ้งและด้ำนหลงัเสมอระดบัหู ในกรณีที่มบีงัลม บงัลมต้องท ำจำก
วสัดุโปร่งใสและไม่มสี ี

 

ขอ้ ๒  หมวกนิรภยัใหใ้ชไ้ด ้๓ แบบ คอื หมวกนิรภยัแบบปิดเตม็หน้ำ หมวกนิรภยั
แบบเตม็ใบและหมวกนิรภยัแบบครึง่ใบ 

ในกรณีทีไ่ดม้กีำรก ำหนดมำตรฐำนผลติภัณฑอุ์ตสำหกรรมส ำหรบัหมวกนิรภยั
แบบใดไวต้ำมกฎหมำยว่ำดว้ยมำตรฐำนผลติภณัฑอ์ุตสำหกรรมแล้ว หมวกนิรภยัทีจ่ะใช้
ตอ้งเป็นไปตำมมำตรฐำนผลติภณัฑอ์ุตสำหกรรม 

 

                                                                                 
๑๐๐ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๐๙/ตอนที ่๙๖/หน้ำ ๑๓/๑๔ กนัยำยน ๒๕๓๕ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๕๐๔ 

ขอ้ ๓  ในขณะขบัขีห่รอืโดยสำรรถจกัรยำนยนต ์ผูข้บัขีแ่ละคนโดยสำรต้องสวม
หมวกนิรภยั โดยจะต้องรดัคำงดว้ยสำยรดัคำงหรอืเขม็ขดัรดัคำงใหแ้น่นพอทีจ่ะป้องกนั 
มใิหห้มวกนิรภยัหลุดจำกศรีษะไดห้ำกเกดิอุบตัเิหตุ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๓๑ สงิหำคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

พลต ำรวจเอก เภำ  สำรสนิ 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๕๐๕ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นกำรสมควร
ก ำหนดให้ผูข้บัขีร่ถจกัรยำนยนต์และคนโดยสำรรถจกัรยำนยนต์สวมหมวกในขณะขบัขี่
และโดยสำรรถจกัรยำนยนต์ และโดยที่มำตรำ ๑๒๒ วรรคสำม แห่งพระรำชบญัญัติ
จรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก (ฉบบัที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดบ้ญัญตัใิหล้กัษณะและวธิกีำรใชห้มวกเพื่อป้องกนัอนัตรำยเป็นไปตำมที่
ก ำหนดในกฎกระทรวง  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๕๐๖ 

กฎกระทรวง 

ฉบบัที ่๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๗) 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒๑๐๑ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซึ่งแก้ไขเพิ่ม เติม โดยพระรำชบัญญั ติจรำจรทำงบก (ฉบับที่  ๔ ) พ .ศ. ๒๕๓๕ 
รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย ออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  กำรทดสอบผู้ขบัขี่ว่ำเมำสุรำหรอืไม่ ให้ตรวจวดัปริมำณแอลกอฮอล์ 
ในเลอืดของผูข้บัขีโ่ดยใชว้ธิกีำรตำมล ำดบั ดงัต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจวดัลมหำยใจด้วยเครื่องมอืและอุปกรณ์ที่ใชใ้นกำรตรวจหรอืทดสอบ 
ให้ใช้เครื่องตรวดวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด โดยวิธีเป่ำ ลมหำยใจ (BREATH 
ANALYZER TEST) และอ่ำนค่ำของแอลกอฮอลใ์นเลอืดเป็นมลิลกิรมัเปอรเ์ซน็ต์ 

วธิกีำรตรวจหรอืทดสอบ ใหป้ฏบิตัติำมวธิกีำรตรวจสอบของเครื่องตรวจ
แต่ละชนิด 

(๒) ตรวจวดัจำกปัสสำวะ 

(๓) ตรวจวดัจำกเลอืด 

กำรตรวจวัดตำม (๒) หรือ (๓) ให้ใช้ในกรณีที่ไม่สำมำรถทดสอบตำม (๑)  
ไดเ้ท่ำนัน้ 

 

ขอ้ ๒  กรณีทีต่อ้งทดสอบโดยวธิตีรวจวดัจำกเลอืดตำมขอ้ ๑ (๓) ใหส้ง่ตวัผูข้บัขี่
ไปยงัโรงพยำบำลที่ใกลท้ี่สุด และท ำกำรเจำะเลอืดภำยใต้กำรก ำกบัดูแลของผู้ประกอบ
วชิำชพีเวชกรรมตำมกฎหมำยว่ำดว้ยวชิำชพีเวชกรรม 

 

ขอ้ ๓  ถำ้มปีรมิำณแอลกอฮอลใ์นเลอืดดงัต่อไปนี้ ใหถ้อืว่ำเมำสรุำ 

(๑)๑๐๒ กรณีตรวจวดัจำกเลอืด เกนิ ๕๐ มลิลกิรมัเปอร์เซน็ต์ เว้นแต่ผู้ขบัขีใ่น
กรณี ดงัต่อไปนี้ มปีรมิำณแอลกอฮอลใ์นเลอืด เกนิ ๒๐ มลิลกิรมัเปอรเ์ซน็ต์ 

(ก) ผูข้บัขีซ่ึง่มอีำยุต ่ำกว่ำยีส่บิปีบรบิรูณ์ 

                                                                                 
๑๐๑ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๑๑/ตอนที ่๕๔ ก/หน้ำ ๕๖/๘ ธนัวำคม ๒๕๓๗ 
๑๐๒ ขอ้ ๓ (๑) แกไ้ขเพิม่เตมิโดยกฎกระทรวง ฉบบัที ่๒๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ออกตำมควำมใน

พระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๕๐๗ 

(ข) ผูข้บัขีซ่ึง่ไดร้บัใบอนุญำตขบัรถชัว่ครำวตำมกฎหมำยว่ำดว้ยรถยนต ์

(ค) ผูข้บัขีซ่ึง่มใีบอนุญำตขบัขีส่ ำหรบัรถประเภทอื่นทีใ่ชแ้ทนกนัไม่ได้ 
(ง) ผู้ขบัขีซ่ึ่งไม่มีใบอนุญำตขบัขี่ หรอือยู่ระหว่ำงถูกพกัใช้หรอืเพิกถอน

ใบอนุญำตขบัขี ่
(๒) กรณีตรวจวดัจำกลมหำยใจหรอืปัสสำวะ ใหเ้ทยีบปรมิำณแอลกอฮอลโ์ดย

ใชป้รมิำณแอลกอฮอลใ์นเลอืดเป็นเกณฑม์ำตรฐำนดงันี้ 
(ก) กรณีตรวจวดัจำกลมหำยใจใหใ้ชค่้ำสมัประสทิธิใ์นกำรแปลงค่ำเท่ำกบั 

๒,๐๐๐ 

(ข) กรณีตรวจวดัจำกปัสสำวะ ให้ใช้ค่ำสมัประสทิธิใ์นกำรแปลงค่ำเท่ำกบั 
เศษ ๑ สว่น ๑.๓ 

 
 

ใหใ้ช ้ณ วนัที ่๑๕ พฤศจกิำยน พ.ศ. ๒๕๓๗ 

พลเอก ชวลติ  ยงใจยุทธ 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๕๐๘ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คือ เนื่องจำกมำตรำ ๑๔๒ 
แห่งพระรำชบญัญัติจรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบญัญัติ
จรำจรทำงบก (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ก ำหนดให้กำรทดสอบผู้ขบัขีว่่ำเมำสุรำหรอืไม่ 
ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  จึงจ ำเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐) ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิจรำจรทำงบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒๑๐๓ 

 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยที่กำรขบัรถในขณะ 
เมำสุรำหรอืของเมำอย่ำงอื่นเป็นสำเหตุหลกัประกำรหนึ่งที่ก่อให้เกดิอุบตัิเหตุทำงถนน 
เน่ืองจำกปรมิำณแอลกอฮอลใ์นเลอืดมผีลท ำใหป้ระสทิธภิำพในกำรควบคุมยำนพำหนะ
ลดลงอย่ำงมนีัยส ำคญั ซึง่ผู้ขบัขีท่ี่มอีำยุน้อยหรอืมปีระสบกำรณ์ในกำรขบัขีไ่ม่เพยีงพอ 
แมจ้ะมปีรมิำณแอลกอฮอลใ์นเลอืดเพยีงเลก็น้อยกม็ผีลท ำใหค้วำมสำมำรถในกำรควบคุม
ยำนพำหนะลดลงได ้สมควรก ำหนดปรมิำณแอลกอฮอล์ในเลอืดใหเ้หมำะส ำหรบัผู้ขบัขี่
ดงักล่ำว เพื่อเป็นกำรป้องกนัอุบตัเิหตุทำงถนนจำกผูข้บัขีย่ำนพำหนะทีเ่มำสุรำหรอืของ
เมำอย่ำงอื่น  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 

                                                                                 
๑๐๓ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔/ตอนที ่๕๙ ก/หน้ำ ๑/๓๑ พฤษภำคม ๒๕๖๐ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๕๐๙ 

กฎกระทรวง 

ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรทดสอบสภำพของรถ 

ทีอ่ำจท ำใหเ้สือ่มเสยีสขุภำพอนำมยั 

พ.ศ. ๒๕๔๖๑๐๔ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ และมำตรำ ๖ วรรคสำม แห่งพระรำชบญัญัติ
จรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อนัเป็นพระรำชบญัญตัิทีม่บีทบญัญตับิำงประกำรเกี่ยวกบั
กำรจ ำกดัสทิธแิละเสรภีำพของบุคคล ซึง่มำตรำ ๒๙ ประกอบกบัมำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๖ 
และมำตรำ ๔๘ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระท ำไดโ้ดยอำศยัอ ำนำจ
ตำมบทบญัญัติแห่งกฎหมำย รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว ้
ดงัต่อไปนี้ 

 

ขอ้ ๑  สภำพของรถที่อำจท ำให้เสื่อมเสยีสุขภำพอนำมยัแก่ผู้ใช้ คนโดยสำร 
หรอืประชำชน ไดแ้ก่ รถทีก่่อให้เกดิมลพษิเกนิกว่ำค่ำมำตรฐำนกำรควบคุมมลพษิจำก
ยำนพำหนะตำมประกำศกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม เกีย่วกบัมำตรฐำน
กำรควบคุมมลพิษจำกยำนพำหนะ ซึ่งออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสรมิและรกัษำ
คุณภำพสิง่แวดลอ้มแห่งชำต ิ

 

ขอ้ ๒  วธิกีำรทดสอบสภำพของรถตำมขอ้ ๑ ใหเ้ป็นไปตำมประกำศกระทรวง
ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม เกี่ยวกบัมำตรฐำนกำรควบคุมมลพษิจำกยำนพำหนะ 
ซึง่ออกตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรสง่เสรมิและรกัษำคุณภำพสิง่แวดลอ้มแห่งชำติ 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๗ มนีำคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

วนัมหูะมดันอร ์ มะทำ 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

                                                                                 
๑๐๔ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๐/ตอนที ่๔๒ ก/หน้ำ ๑/๑๖ พฤษภำคม ๒๕๔๖ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๕๑๐ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี้ คอื โดยทีต่ำมกฎหมำยว่ำดว้ย
จรำจรทำงบกไดบ้ญัญตัใิหม้กีำรออกกฎกระทรวงก ำหนดสภำพของรถและวธิกีำรทดสอบ
สภำพของรถทีอ่ำจท ำใหเ้สือ่มเสยีสุขภำพอนำมยัแก่ผูใ้ช ้คนโดยสำร หรอืประชำชน และ
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรสง่เสรมิและรกัษำคุณภำพสิง่แวดลอ้มแห่งชำตไิดก้ ำหนดค่ำมำตรฐำน
และวิธีกำรตรวจวดัมลพิษจำกยำนพำหนะไว้แล้ว สมควรก ำหนดให้สภำพของรถและ
วธิีกำรทดสอบสภำพของรถที่อำจท ำให้เสื่อมเสยีสุขภำพอนำมัยตำมกฎหมำยว่ำด้วย
จรำจรทำงบกเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมและรกัษำ
คุณภำพสิง่แวดลอ้มแห่งชำตเิพื่อใหม้มีำตรฐำนเดยีวกนั  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๕๑๑ 

กฎกระทรวง 

ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรตรวจสอบผูข้บัขี ่
ซึง่ไดเ้สพยำเสพตดิใหโ้ทษในประเภท ๑ เฉพำะแอมเฟตำมนีหรอืเมทแอมเฟตำมนี 

พ.ศ. ๒๕๔๘๑๐๕ 

   
 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และมำตรำ ๔๓ ทว ิวรรคสี ่แห่งพระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิ
โดยพระรำชบญัญัติจรำจรทำงบก (ฉบบัที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ อนัเป็นพระรำชบญัญัติที่มี
บทบญัญัติบำงประกำรเกี่ยวกับกำรจ ำกดัสทิธิและเสรภีำพของบุคคล ซึ่งมำตรำ ๒๙ 
ประกอบกบัมำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๖ และมำตรำ ๔๘ ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย 
บัญญัติให้กระท ำได้โดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย รฐัมนตรีว่ำกำร
กระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี้ 

 

ข้อ ๑  ให้เจ้ำพนักงำนจรำจร พนักงำนสอบสวน พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือ
ผูต้รวจกำร จดัใหม้กีำรตรวจสอบผูข้บัขีร่ถบำงประเภทตำมทีผู่บ้ญัชำกำรต ำรวจแห่งชำติ
ประกำศก ำหนดในรำชกจิจำนุเบกษำว่ำไดเ้สพยำเสพตดิใหโ้ทษในประเภท ๑ เฉพำะ
แอมเฟตำมนีหรอืเมทแอมเฟตำมนีหรอืไม่ โดยตรวจจำกปัสสำวะของผูข้บัขีด่้วยวธิกีำร
ตำมล ำดบั ดงัต่อไปนี้ 

(๑) กำรตรวจสอบเบือ้งตน้ ใหใ้ชว้ธิกีำรทดสอบปฏกิริยิำกำรเกดิส ี(Color Test) 
หรือกำรทดสอบปฏิกิริยำภูมิคุ้มกันวิทยำ (Immunoassays) โดยปฏิบัติตำมขัน้ตอน 
ในขอ้ ๒ และขอ้ ๓ 

(๒) กำรตรวจยนืยนัผล ใหใ้ชว้ธิกีำรตรวจสำรเสพตดิโดยแยกสำรผสมออกจำกกนั 
(Chromatography) เพื่อยนืยนัผลกำรตรวจพสิจูน์ตำม (๑) 

เพื่อใหก้ำรทดสอบตำม (๑) เป็นไปโดยถูกตอ้งและเหมำะสมตำมหลกัวชิำกำรแพทย์
ยิง่ขึน้ ให้ผู้มคีวำมรูค้วำมช ำนำญจำกหน่วยงำนหนึ่งหน่วยงำนใดตำมที่ระบุไวใ้นขอ้ ๔ 
ปฏบิตัหิน้ำทีร่่วมกบัเจำ้พนกังำนจรำจร พนกังำนสอบสวน พนกังำนเจำ้หน้ำที ่หรอืผูต้รวจกำร 
ดว้ยทุกครัง้ 

ในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนซึ่งมีเหตุอันควรที่ไม่อำจรอบุคคลตำมข้อ ๔ เข้ำร่วม
ปฏบิตัิหน้ำที่ได้ เจ้ำพนักงำนจรำจร พนักงำนสอบสวน พนักงำนเจำ้หน้ำที่ หรอืผูต้รวจกำร 

                                                                                 
๑๐๕ รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม ๑๒๒/ตอนที ่๙๒ ก/หน้ำ ๑/๑๐ ตุลำคม ๒๕๔๘ 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๕๑๒ 

จะด ำเนินกำรตำม (๑) โดยไม่รอบุคคลดังกล่ำวก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุที่ไม่อำจรอ 
บุคคลดงักล่ำวไวด้ว้ย 

 

ข้อ ๒  วิธีกำรทดสอบปฏิกิริยำกำรเกิดสี (Color Test) หรือกำรทดสอบ
ปฏกิริยิำภูมคิุม้กนัวทิยำ (Immunoassays) เพื่อตรวจคดักรองปรมิำณสำรเสพตดิ ซึง่เป็น
กำรทดสอบหรอืกำรตรวจสอบตำมขอ้ ๑ ใหป้ฏบิตัดิงันี้ 

(๑) อุปกรณ์ส ำหรบัเก็บปัสสำวะให้ใช้ขวดแก้วหรือขวดพลำสติกปำกกว้ำง 
พร้อมฝำปิดขนำดบรรจุขวดประมำณ ๖๐ มลิลลิติร โดยขวดทีน่ ำมำใช้ต้องสะอำด แห้ง 
และมฉีลำกและกระดำษกำว เพื่อใชส้ ำหรบัปิดผนึกขวดเกบ็ปัสสำวะดว้ย 

(๒) วธิกีำรในกำรเกบ็ปัสสำวะใหป้ฏบิตัดิงันี้ 
(ก) จดัให้มีกำรควบคุมกำรถ่ำยปัสสำวะของผู้รบักำรตรวจทุกครัง้  ทัง้นี้ 

เพื่อป้องกนัมใิหม้กีำรกระท ำใด ๆ ทีท่ ำใหปั้สสำวะนัน้เกดิกำรเจอืจำงหรอืสบัเปลีย่นตวัอย่ำง 

(ข) บนัทกึหมำยเลขประจ ำขวด ชื่อ นำมสกุล อำยุ ทีอ่ยู่ของผูร้บักำรตรวจ 
และวนั เวลำ ทีท่ ำกำรเกบ็ปัสสำวะบนฉลำกปิดขวดเกบ็ปัสสำวะ 

(ค) มอบขวดให้แก่ผู้ร ับกำรตรวจน ำไปถ่ำยปัสสำวะจ ำนวนประมำณ  
๓๐ มลิลลิติร หรอืครึ่งขวด และใหผู้ร้บักำรตรวจลงลำยมอืชื่อก ำกบับนฉลำกปิดขวดเกบ็
ปัสสำวะ 

(๓) กำรทดสอบปฏิกิริยำกำรเกิดสี (Color Test) หรือกำรทดสอบปฏิกิริยำ
ภูมิคุ้มกันวิทยำ (Immunoassays) ตำมข้อ ๑ (๑) ให้ถือปฏิบัติตำมค ำแนะน ำในคู่มือ
วธิกีำรตรวจสอบของเครื่องมอืแต่ละชนิด 

 

ขอ้ ๓  เจ้ำหน้ำที่ของรฐัผู้ท ำกำรทดสอบตำมขอ้ ๑ (๑) จะต้องเป็นผู้มคีวำมรู้
ควำมช ำนำญหรอืผ่ำนกำรอบรมในเรื่องกำรตรวจหรอืทดสอบสำรเสพตดิจำกหน่วยงำน
ในขอ้ ๔ มำแลว้ 

เมื่อปรำกฏผลกำรทดสอบในเบื้องต้นตำมข้อ ๑ (๑) ว่ำอำจมีสำรเสพติด  
ใหเ้จำ้หน้ำทีข่องรฐัผูท้ ำกำรทดสอบปิดขวดเกบ็ปัสสำวะทีเ่หลอืของผูร้บักำรตรวจใหส้นิท 
พร้อมทัง้ผนึกทบัปำกขวดด้วยแถบกำวโดยมีลำยมอืชื่อของเจ้ำหน้ำที่ของรฐัผู้ท ำกำร
ทดสอบและผูร้บักำรตรวจก ำกบัไว ้แลว้ใหร้บีจดัส่งขวดเกบ็ปัสสำวะดงักล่ำวในสภำพ
แช่เย็นไปยังหน่วยงำนใดหน่วยงำนหนึ่งตำมข้อ ๔ โดยเร็ว เพื่อตรวจยืนยันผลและ 
ควำมถูกตอ้งโดยใชว้ธิกีำรตำมขอ้ ๑ (๒) 

 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๕๑๓ 

ขอ้ ๔  ให้หน่วยงำนใดหน่วยงำนหนึ่งดงัต่อไปนี้ มีอ ำนำจตรวจยนืยนัผลและ
ควำมถูกตอ้งว่ำตวัอย่ำงปัสสำวะของผูข้บัขีม่ยีำเสพตดิใหโ้ทษตำมขอ้ ๑ (๒) หรอืไม่ 

(๑) สถำบนันิตเิวชวทิยำ กองพสิจูน์หลกัฐำน หรอืกองก ำกบักำรวทิยำกำรเขต 
ส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำต ิ

(๒) ส ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพตดิ 

(๓) โรงพยำบำลของรฐั หรือส ำนักยำและวตัถุเสพติดหรอืศูนย์วิทยำศำสตร์
กำรแพทยข์องกรมวทิยำศำสตรก์ำรแพทย ์กระทรวงสำธำรณสขุ 

(๔) หน่วยงำนอื่นของรัฐหรอืสถำบนัอื่นที่รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
ประกำศก ำหนดในรำชกจิจำนุเบกษำ  ทัง้นี้ โดยควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำรป้องกนั
และปรำบปรำมยำเสพตดิ 

 

ขอ้ ๕  ถ้ำผลกำรตรวจสอบตำมขอ้ ๑ (๑) ปรำกฏว่ำมปีรมิำณของสำรเสพติด
ตัง้แต่ ๑ ไมโครกรมัต่อมลิลลิติรขึน้ไป และผลกำรตรวจยนืยนัตำมขอ้ ๑ (๒) ปรำกฏว่ำ 
มชีนิดของสำรเสพตดิตำมขอ้ ๑ ในปัสสำวะของผูร้บักำรตรวจ ใหถ้อืว่ำผูร้บักำรตรวจ
เป็นผูเ้สพยำเสพตดิใหโ้ทษดงักล่ำว 

 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๘ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

พลอำกำศเอก คงศกัดิ ์ วนัทนำ 

รฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 



ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำ ถนน 
 

 

 ๕๑๔ 

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นกำรสมควร
ก ำหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีำรตรวจสอบผูข้บัขีว่่ำได้เสพยำเสพตดิใหโ้ทษในประเภท ๑ 
เฉพำะแอมเฟตำมนีหรอืเมทแอมเฟตำมนีหรอืไม่ และโดยทีม่ำตรำ ๔๓ ทว ิวรรคสี ่แห่ง
พระรำชบญัญตัจิรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระรำชบญัญตัจิรำจร
ทำงบก (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ ก ำหนดใหก้ำรก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรตรวจสอบ
ในเรื่องดงักล่ำวตอ้งก ำหนดโดยกฎกระทรวง  จงึจ ำเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี้ 


