เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๑ ก

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๐

พระราชบัญญัติ
จราจรทางบก (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๐

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก
พระราชบัญญั ตินี้มี บทบั ญญัติ บางประการเกี่ ยวกั บการจํา กัดสิ ทธิแ ละเสรีภ าพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกลา ฯ ให ตราพระราชบั ญ ญัติ ขึ้ น ไว โ ดยคํ า แนะนํ าและยิน ยอม
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใ หใ ชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหแกไขคําวา “รถยนตร” “รถจักรยานยนตร” และ “เครื่องยนตร” ในพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติม เปนคําวา “รถยนต” “รถจักรยานยนต” และ
“เครื่องยนต” ทุกแหง
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มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๘ รถที่ใชบรรทุกคน สัตว หรือสิ่งของ จะใชบรรทุกในลักษณะใดโดยรถชนิด
หรือประเภทใด ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๒๒ แหงพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๒๒ ผูขับขี่รถจักรยานยนตและคนโดยสารรถจักรยานยนตตองสวมหมวกที่จัดทําขึ้น
โดยเฉพาะเพื่อปองกันอันตรายในขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต
หามมิใ ห ผูขับ ขี่รถจัก รยานยนตตามวรรคหนึ่ง ขับขี่ รถจักรยานยนต ใ นขณะที่คนโดยสาร
รถจักรยานยนตมิไดสวมหมวกที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อปองกันอันตราย
ลักษณะและวิธีการใชหมวกเพื่อปองกัน อัน ตรายตามวรรคหนึ่ง ใหเปน ไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช หรือผูนับถือลัทธิศาสนาอื่น
ที่ใชผาหรือสิ่งอื่นโพกศีรษะตามประเพณีนิยมนั้น หรือบุคคลใดที่กําหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๔๐ แหงพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ใหใชความตอไปนี้แทน
“สําหรับความผิดที่กําหนดไวในมาตรา ๑๕๗/๑ มาตรา ๑๕๙ มาตรา ๑๖๐ มาตรา ๑๖๐ ทวิ
และมาตรา ๑๖๐ ตรี หามมิใหวากลาวตักเตือนหรือทําการเปรียบเทียบ”
มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๔๕ แหงพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔๕ บรรดาความผิ ดตามพระราชบัญญั ตินี้น อกจากความผิดที่ กําหนดโทษไว
ในมาตรา ๑๕๗/๑ มาตรา ๑๕๙ มาตรา ๑๖๐ มาตรา ๑๖๐ ทวิ และมาตรา ๑๖๐ ตรี ใหพนักงาน
สอบสวนผูมีอํานาจทําการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอํานาจเปรียบเทียบ
หรือวากลาวตักเตือนได”
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มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔๘ แหงพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๐ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๔ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๗
มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑
มาตรา ๗๓ วรรคสอง มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๗ มาตรา ๘๘
มาตรา ๙๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๗ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๐
มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๑๙ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑
มาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๒๙
หรือมาตรา ๑๓๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
ถาผูขับขี่รถจักรยานยนตกระทําความผิดตามมาตรา ๑๒๒ วรรคสอง ผูกระทําตองระวางโทษ
เปนสองเทาของโทษที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง”
มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๕๗ ทวิ แหงพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๕๗/๑ ผูขับขี่ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานจราจร พนักงาน
สอบสวน พนักงานเจาหนาที่ หรือผูตรวจการที่ใหมีการตรวจสอบผูขับขี่ตามมาตรา ๔๓ ทวิ หรือฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูตรวจการที่ใหมีการทดสอบผูขับขี่ตามมาตรา ๔๓ ตรี ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
ผูขับขี่ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๓ ทวิ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษสูงกวาที่กําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยยาเสพติดใหโทษหรือกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทอีกหนึ่งในสาม และใหศาล
สั่งพักใชใบอนุญาตขับขี่ของผูนั้นมีกําหนดไมนอยกวาหกเดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
ถาการกระทําความผิดตามวรรคสองเปนเหตุใหผูอื่นไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ ผูกระทํา
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และใหศาลสั่ง
พักใชใบอนุญาตขับขี่ของผูนั้นมีกําหนดไมนอยกวาหนึ่งป หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๑ ก

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๐

ถาการกระทําความผิดตามวรรคสองเปนเหตุใหผูอื่นไดรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตสองปถึงหกป และปรับตั้งแตสี่หมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาท และใหศาลสั่งพักใช
ใบอนุญาตขับขี่ของผูนั้นมีกําหนดไมนอยกวาสองป หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
ถาการกระทําความผิดตามวรรคสองเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษ
จํา คุก ตั้ งแตส ามป ถึ งสิ บป และปรับ ตั้ งแตห กหมื่ น บาทถึ ง สองแสนบาท และใหศ าลสั่ งเพิ กถอน
ใบอนุญาตขับขี่”
มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๖๐ แหงพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ใหใชความตอไปนี้แทน
“ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๓ (๑) (๕) หรือ (๘) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับตั้งแต
สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๑๑ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๖๐ ตรี แหงพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๑๖๐ ตรี ผูใดฝาฝนมาตรา ๔๓ (๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับตั้งแต
หาพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และใหศาลสั่งพักใชใบอนุญาตขับขี่ของผูนั้นมีกําหนด
ไมนอยกวาหกเดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนเหตุใหผูอื่นไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจผูกระทํา
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงหาป และปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท และใหศาลสั่ง
พักใชใบอนุญาตขับขี่ของผูนั้นมีกําหนดไมนอยกวาหนึ่งป หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนเหตุใหผูอื่นไดรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตสองปถึงหกป และปรับตั้งแตส่ีหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนสองหมื่นบาท และใหศาลสั่งพักใช
ใบอนุญาตขับขี่ของผูนั้นมีกําหนดไมนอยกวาสองป หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย ผูกระทําตองระวางโทษ
จํา คุก ตั้ งแตส ามป ถึ งสิ บป และปรับ ตั้ งแตห กหมื่ น บาทถึ ง สองแสนบาท และใหศ าลสั่ งเพิ กถอน
ใบอนุญาตขับขี่”
มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๖๒ แหงพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
และใหใชความตอไปนี้แทน
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“มาตรา ๑๖๒ ในคดีที่ผูขับขี่ตองคําพิพากษาวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎหมายอันเกี่ยวกับรถนั้น ๆ นอกจากจะไดรับโทษสําหรับการกระทําดังกลาวแลว ถาศาลเห็นวาหากใหผูนั้น
ขับ รถต อไปอาจก อให เกิ ดอั น ตรายแกบุ คคลหรื อทรั พย สิน ของผูอื่ น ให ศ าลมีอํ า นาจสั่ ง เพิ กถอน
ใบอนุญาตขับขี่ของผูนั้นได
ในกรณีที่ศาลเห็นวา พฤติกรรมของผูกระทําผิดตามวรรคหนึ่งยังอยูในวิสัยที่จะแกไขฟนฟูได
ศาลอาจมีคําสั่งพักใชใบอนุญาตขับขี่ของผูนั้นและใหผูนั้นทํางานบริการสังคมหรือทํางานสาธารณประโยชน
ภายใต เ งื่ อ นไขและระยะเวลาที่ ศ าลกํ า หนด โดยให อ ยู ใ นความดู แ ลของพนั ก งานคุ ม ประพฤติ
เจาหนาที่ของรัฐ หนว ยงานของรัฐ หรือองค การซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อ การบริการสังคมการกุศ ล
สาธารณะ หรือสาธารณประโยชนที่ยินยอมรับดูแลดวยก็ได และถาความปรากฏในภายหลังวาผูกระทําผิด
ดังกลาวไมปฏิบัติตามคําสั่งหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวใหศาลมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ของผูนั้น
ตามวรรคหนึ่ง
ผูใดขับขี่รถในระหวางที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตามคําสั่งของศาล ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสองปและปรับไมเกินสี่หมื่นบาท”
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๑ ก

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบันการโดยสารรถจักรยานยนต
เปนที่นิยมกันอยางแพรหลาย และจํานวนอุบัติเหตุอันเนื่องจากรถจักรยานยนตไดเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ
การเกิดอุบัติเหตุทางถนนอันเนื่องมาจากการขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอยางอื่น หรือเสพยาเสพติดใหโทษ
หรื อวั ต ถุที่ ออกฤทธิ์ ตอจิ ตและประสาทได เพิ่มสู งขึ้ น ดว ย สมควรกําหนดใหค นโดยสารรถจั ก รยานยนต
ตองสวมหมวกที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อปองกันอันตราย และกําหนดใหความผิดของผูขับขี่ที่ไดขับรถในขณะเมาสุรา
หรือของเมาอยางอื่น เปนความผิดที่ไมอาจวากลาวตักเตือนหรือทําการเปรียบเทียบได รวมทั้งปรับปรุงบทกําหนดโทษ
สําหรับความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอยางอื่น หรือเสพยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์
ตอจิตและประสาท ตลอดจนปรับปรุงประเภทของรถที่ใชบรรทุกคน สัตว หรือสิ่งของใหครอบคลุมถึงการบรรทุก
ของรถทุกประเภทดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

