เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กันยายน ๒๕๕๙

ข้อกําหนดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
เรื่อง การชําระค่าปรับ การชําระค่าปรับทางไปรษณีย์ และวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต
หรือวิธีการอื่น โดยผ่านธนาคารหรือหน่วยบริการรับชําระเงิน และกําหนดจํานวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ
สําหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔๐ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ และมาตรา ๑๔๑ แห่งพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เห็นควรออกข้อกําหนดสํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนดจํานวนค่าปรับ
ตามที่เปรียบเทียบ สําหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อกําหนดนี้เรียกว่า “ข้อกําหนดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เรื่อง การชําระค่าปรับ
การชําระค่าปรับทางไปรษณีย์ และวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต หรือวิธีการอื่น
โดยผ่านธนาคารหรือหน่วยบริการรับชําระเงิน และกําหนดจํานวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ สําหรับความผิด
ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ข้อกําหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อกําหนดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เรื่อง การชําระค่าปรับทางไปรษณีย์
และกําหนดจํานวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ สําหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๗
บรรดาข้อกําหนดหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในข้อกําหนดนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้ง
กับข้อกําหนดนี้ ให้ใช้ข้อกําหนดนี้แทน
ข้อ ๔ ผู้ขับขี่ เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถซึ่งได้รับใบสั่งต้องชําระค่าปรับโดยวิธีการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ชําระค่าปรับตามจํานวนที่ระบุไว้ในใบสั่งหรือตามจํานวนที่พนักงานสอบสวนแจ้งให้ทราบ
ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในใบสั่ง ภายในวัน เวลา ที่ระบุไว้ในใบสั่ง
(๒) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยให้ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(ก) ส่งธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินของธนาคารที่ระบุจํานวนเท่ากับจํานวนเงินค่าปรับที่ระบุไว้
ในใบสั่ง พร้อมด้วยสําเนาใบสั่งไปยังผู้บังคับการตํารวจจราจร หัวหน้าสถานีตํารวจนครบาลหรือภูธร
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีระดับตั้งแต่สารวัตรขึ้นไป ภายในวัน เวลา และสถานที่ตามที่ระบุไว้ในใบสั่ง
(ข) ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินของธนาคารระบุสั่งจ่ายให้แก่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ
ณ ที่ทําการไปรษณีย์ หรือธนาคารที่ระบุไว้ในใบสั่ง

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กันยายน ๒๕๕๙

(๓) ในกรณีที่ไม่มีการเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ ผู้ขับขี่ เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถสามารถ
ชําระค่ าปรับ โดยวิธี การธุ รกรรมทางอิ เล็ กทรอนิ กส์ บัต รเครดิ ต หรือ วิ ธีก ารอื่น โดยชํา ระค่าปรั บ
ตามจํานวนที่ระบุไว้ในใบสั่งผ่านธนาคารหรือหน่วยบริการรับชําระเงินตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ประกาศกําหนด
ข้อ ๕ กําหนดจํานวนค่าปรับเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ขับขี่ เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถชําระค่าปรับในอัตราตามบัญชีแนบท้าย
ข้อกําหนดนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลตํารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

บัญชีกําหนดจํานวนค่าปรับเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ลําดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ข้อหาหรือฐานความผิด
ลักษณะ ๑ การใช้รถ
หมวด ๑ ลักษณะของรถที่ใช้ในทาง
นํารถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงหรืออาจเกิดอันตราย
หรื อ อาจทํ า ให้ เ สื่ อ มเสี ย สุ ข ภาพอนามั ย แก่ ผู้ ใ ช้ ค น
โดยสารหรือประชาชนมาใช้ในทางเดินรถ
ไ ม่ จั ด ใ ห้ ร ถ ที่ ใ ช้ ใ น ท า ง เ ดิ น ร ถ มี เ ค รื่ อ ง ย น ต์
เครื่ อ งอุ ป กรณ์ และหรื อ ส่ ว นควบที่ ค รบถ้ ว นตาม
กฎหมายฯ และใช้การได้ดี
นํ า รถที่ มิ ไ ด้ ติ ด แผ่ น ป้ า ยเลขทะเบี ย น แผ่ น ป้ า ย
เครื่ อ งหมายเลขทะเบี ย น หรื อ ป้ า ยประจํ า รถตาม
กฎหมายฯ มาใช้ในทางเดินรถ
นํารถที่ไม่อาจมองเห็นทางพอแก่ความปลอดภัยมาใช้
ทางเดินรถ
นํ า รถที่ ใ ช้ วั ส ดุ ก รองแสงไม่ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บหรื อ
ประกาศที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกําหนด
นํารถที่เกิดเสียงอื้ออึงหรือมีสิ่งลากถูไปบนทางเดินรถ

บทมาตรา

จํานวนค่าปรับ

มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง,
๑๔๘ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๘
มาตรา ๖ วรรคสอง,
๑๔๘ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๘
มาตรา ๗, ๑๕๒
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๓๕ มาตรา ๒๔
มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง,
๑๔๘ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๘
มาตรา ๘ วรรคสอง,
๑๕๐
มาตรา ๙, ๑๔๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๘
มาตรา ๑๐, ๑๔๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๘
มาตรา ๑๐ ทวิ, ๑๕๒
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๓๕ มาตรา ๔, ๒๔

ปรับ ๔๐๐ บาท

๗

นํารถที่มีล้อหรือส่วนที่สัมผัสกับผิวทางไม่ใช่ยางมาใช้ใน
ทางเดินรถ

๘

นํารถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุ่น ควัน ละออง เคมี
หรื อ เสี ย ง เกิ น เกณฑ์ ที่ ผู้ บั ญ ชาการตํ า รวจแห่ ง ชาติ
กําหนด มาใช้ในทางเดินรถ
หมวด ๒ การใช้ไฟหรือเสียงสัญญาณของรถ
ขั บ รถในทางไม่ เ ปิ ด ไฟหรื อ ใช้ แ สงสว่ า งตามประเภท มาตรา ๑๑, ๑๔๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
ลักษณะและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
๒๕๕๐ มาตรา ๘
ไม่ ใ ช้ เ สี ยงแตร (สํ า หรั บ รถยนต์ ห รือ รถจั ก รยานยนต์ ) มาตรา ๑๒ (๑), ๑๔๗
ให้ได้ยินได้ในระยะไม่น้อยกว่าหกสิบเมตร
ไม่ ใ ช้ เ สี ย งระฆั ง (สํ า หรั บ รถม้ า ) ให้ ไ ด้ ยิ น ได้ ใ นระยะ มาตรา ๑๒ (๒), ๑๔๗
ไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร
ไม่ใช้เสียงกระดิ่ง (สําหรับรถจักรยาน) ให้ได้ยินได้ใน มาตรา ๑๒ (๓), ๑๔๗
ระยะไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร

๙
๑๐
๑๑
๑๒

ปรับ ๔๐๐ บาท
ปรับ ๕๐๐ บาท
ปรับ ๔๐๐ บาท
ปรับ ๔๐๐ บาท
ปรับ ๔๐๐ บาท
ปรับ ๔๐๐ บาท
ปรับ ๑,๐๐๐
บาท
ปรับ ๔๐๐ บาท
ปรับ ๒๐๐ บาท
ปรับ ๒๐๐ บาท
ปรับ ๒๐๐ บาท

-๒ลําดับ
ข้อหาหรือฐานความผิด
๑๓ ขั บ รถใช้ ไ ฟแสงวั บ วาบ เสี ย งไซเรน เสี ย งที่ เ ป็ น เสี ย ง
นกหวีด เสียงที่แตกพร่า เสียงหลายเสียง เสียงดังเกิน
สมควรหรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นที่ผู้บัญชาการตํารวจ
แห่งชาติกําหนด
๑๔ รถฉุกเฉิน รถในราชการทหารหรือตํารวจหรือรถอื่นที่มี
อํานาจใช้ไฟวับวาบหรือใช้เสียงไซเรนหรือเสียงสัญญาณ
อย่ า งอื่ น ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ ผู้ บั ญ ชาการตํ า รวจ
แห่งชาติกําหนด รวมทั้งเครื่องหมายที่แสดงถึงลักษณะ
ของรถดังกล่าว
๑๕ ใช้เสียงสัญญาณยาวหรือซ้ําเกินควร
๑๖
๑๗

๑๘

๑๙
๒๐

๒๑

ไม่ใช้เสียงสัญญาณหรือใช้ผิดเงื่อนไขในเขตหรือท้องที่ที่
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกําหนด
รถที่ บ รรทุ ก ของยื่ น เกิ น ความยาวของตั ว รถไม่ จุ ด
ไฟสัญญาณแสงแดง หรือไม่ติดธงสีแดงไว้ที่ตอนปลาย
สุดของสิ่งของที่บรรทุกนั้น ให้มองเห็นได้ในระยะไม่น้อย
กว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตร
ขับรถบรรทุ กของเหลวไวไฟที่มี จุด วาบไฟในอุ ณ หภู มิ
ยี่สิบเอ็ดองศาเซลเซียสหรือต่ํากว่านั้นหรือที่บรรทุกก๊าซ
ไวไฟ ไม่จุดไฟแสงแดงหรือติดธงสีแดงตามมาตรา ๑๕
หรือจอดรถในทางเดินรถไม่จุดไฟแสงแดงหรือติดธงสี
แดงตามมาตรา ๕๖ และสัญญาณไฟที่ใช้ต้องไม่ใช่ชนิด
ที่ใช้เชื้อเพลิง
หมวด ๓ การบรรทุก
รถที่ใช้บรรทุก คน สัตว์ สิ่งของ จะใช้บรรทุกในลักษณะ
ใด โดยรถชนิดหรือประเภทใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
ไม่จัดให้มีสิ่งป้องกันมิให้คน สัตว์ หรือสิ่งของที่บรรทุก
ตกหล่ น รั่วไหล ส่งกลิ่น ส่องแสงสะท้อ นหรือ ปลิว ไป
จากรถ อั น อาจก่ อ เหตุ เ ดื อ ดร้ อ นรํ า คาญทํ า ให้ ท าง
สกปรกเปรอะเปื้อน ทําให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่
ประชาชนหรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
ลักษณะ ๒ สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรไฟสีเหลืองอําพัน

บทมาตรา
มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง,
๑๕๒ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๓๕ มาตรา ๒๔

จํานวนค่าปรับ
ปรับ ๕๐๐ บาท

มาตรา ๑๓ วรรคสอง,
๑๕๐

ปรับ ๒๐๐ บาท

มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง, ปรับ ๒๐๐ บาท
๑๔๘ (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘
มาตรา ๑๔ วรรคสอง, ปรับ ๔๐๐ บาท
๑๕๐
มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง, ปรับ ๕๐๐ บาท
๑๕๒ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๓๕ มาตรา ๒๔
มาตรา ๑๖, ๑๕๒
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๓๕ มาตรา ๒๔

ปรับ ๕๐๐ บาท

มาตรา ๑๘ (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๔,
๑๕๐
มาตรา ๒๐, ๑๔๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๘

ปรับ ๔๐๐ บาท

มาตรา ๒๒ (๑), ๑๕๒
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๓๕ มาตรา ๒๔

ปรับ ๕๐๐ บาท

ปรับ ๔๐๐ บาท

-๓ลําดับ
ข้อหาหรือฐานความผิด
บทมาตรา
๒๒ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรไฟสีแดงหรือเครื่องหมาย มาตรา ๒๒ (๒), ๑๕๒
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
จราจรสีแดงที่มีคําว่า “หยุด”
๒๕๓๕ มาตรา ๒๔
๒๓ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรไฟสีเขียวหรือเครื่องหมาย มาตรา ๒๒ (๓), ๑๕๒
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
จราจรสีเขียวที่มีคําว่า “ไป”
๒๕๓๕ มาตรา ๒๔
๒๔ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรไฟลูกศรสีเขียวชี้ให้เลี้ยว มาตรา ๒๒ (๔), ๑๕๒
หรือชี้ให้ตรงไป หรือสีแดงแสดงพร้อมกับลูกศรสีเขียวชี้ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
ให้เลี้ยวหรือชี้ให้ตรงไป
๒๕๓๕ มาตรา ๒๔
มาตรา ๒๒ (๕), ๑๕๒
๒๕ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรไฟกระพริบสีแดง
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๓๕ มาตรา ๒๔
๒๖ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรไฟกระพริบสีเหลืองอําพัน มาตรา ๒๒ (๖), ๑๕๒
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๓๕ มาตรา ๒๔
๒๗ จะขับรถตรงไปไม่เข้าอยู่ในช่องเดินรถที่มีเครื่องหมาย มาตรา ๒๒ วรรคท้าย,
จราจรแสดงให้ตรงไปหรือจะเลี้ยวรถไม่เข้าอยู่ในช่อ ง ๑๕๒ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๓๕ มาตรา ๒๔
เดินรถที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงให้เลี้ยว
๒๘ ขั บ รถในช่ อ งเดิ น รถที่ มี สั ญ ญาณไฟสี แ ดงที่ ทํ า เป็ น รู ป มาตรา ๒๓ (๑), ๑๕๒
กากบาทเฉียงอยู่เหนือช่องเดินรถมากกว่าสองช่องขึ้นไป (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๓๕ มาตรา ๒๔
๒๙ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรมือที่พ นักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา ๒๔, ๑๕๒
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
แสดงให้ปรากฏข้างหน้า
๒๕๓๕ มาตรา ๒๔
๓๐ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดง มาตรา ๒๕, ๑๕๒
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
ด้วยเสียงสัญญาณนกหวีด
๒๕๓๕ มาตรา ๒๔
๓๑ ไม่ปฏิบัติการเดินรถตามสัญญาณที่พนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา ๒๖, ๑๕๒
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
กําหนดให้
๒๕๓๕ มาตรา ๒๔
๓๒ ทําให้เสียหาย ทําลาย ซ่อนเร้น เปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้าย มาตรา ๒๙, ๑๕๒
ขีดเขียน หรือทําให้ไร้ประโยชน์ซึ่งสัญญาณจราจรหรือ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
เครื่องหมายจราจร
๒๕๓๕ มาตรา ๒๔

จํานวนค่าปรับ
ปรับ ๕๐๐ บาท

ปรับ ๕๐๐ บาท

ปรับ ๕๐๐ บาท

ปรับ ๕๐๐ บาท

ปรับ ๕๐๐ บาท

ปรับ ๕๐๐ บาท

ปรับ ๔๐๐ บาท

ปรับ ๔๐๐ บาท

ปรับ ๔๐๐ บาท

ปรับ ๒๐๐ บาท

ปรับ ๒๐๐ บาท

-๔ลําดับ

๓๓
๓๔

๓๕

๓๖

๓๗

๓๘

๓๙

ข้อหาหรือฐานความผิด
ลักษณะ ๓ การใช้ทางเดินรถ
หมวด ๑ การขับรถ
ไม่ขับรถในทางเดินรถด้านซ้ายและต้องไม่ล้ํากึ่งกลาง
ของทางเดินรถ
ไม่ขับรถในช่องซ้ายสุดหรือใกล้กับช่องเดินรถประจําทาง
(ทางเดินรถนั้นแบ่งไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไปหรือจัดช่อง
เดินรถประจําทางไว้ซ้ายสุด)
ไม่ขับรถในช่องซ้ายสุดหรือใกล้กับช่องเดินรถประจําทาง
(ทางเดินรถนั้นแบ่งไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไปหรือจัดช่อง
เดิ น รถประจํ า ทางไว้ ซ้ า ยสุ ด และเฉพาะรถบรรทุ ก
รถบรรทุกคนโดยสาร รถจักรยานยนต์ รถที่มีความเร็ว
ช้าหรือรถที่ใช้ความเร็วต่ํากว่าความเร็วของรถคันอื่น
ในทางเดียวกัน)
ไม่ให้สัญญาณมือและแขนหรือไฟสัญญาณหรือสัญญาณ
อย่างอื่นให้รถคันอื่นผ่านหรือแซงขึ้นหน้า เปลี่ยนช่อง
เดินรถ ลดความเร็วของรถ จอดรถหรือหยุดรถ
ไม่ ใ ห้ สั ญ ญาณไฟเมื่ อ สภาพของรถ การบรรทุ ก
ทัศนวิสัยไม่อาจทําให้ผู้ขับขี่สวนมาหรือตามมาข้างหลัง
เห็นสัญญาณด้วยแขนและมือได้
ไม่ให้สัญญาณมือและแขน ไฟสัญญาณหรือสัญญาณอื่น
ก่อนจะเลี้ยวรถ เปลี่ยนช่องเดินรถ จอดรถหรือหยุดรถ
เป็นระยะทางไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร
ไม่ให้สัญญาณมือและแขน ไฟสัญญาณหรือสัญญาณอื่น
ให้ผู้ขับรถอื่นเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่าหกสิบเมตร

๔๐

ไม่ให้สัญญาณมือและแขน เมื่อจะลดความเร็วของรถ

๔๑

ไม่ให้สัญญาณมือและแขน เมื่อจะหยุดรถ

๔๒

ไม่ให้สัญญาณมือและแขน เมื่อจะให้รถคันอื่นผ่าน

บทมาตรา

จํานวนค่าปรับ

มาตรา ๓๓, ๑๕๑

ปรับ ๒๐๐ บาท

มาตรา ๓๔, ๑๕๑

ปรับ ๒๐๐ บาท

มาตรา ๓๕ (ฉบับที่ ๓) ปรับ ๓๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๒๙ มาตรา ๓,
มาตรา ๑๕๗ (ฉบับที่
๘) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๔
มาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง,
๑๔๘ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๘
มาตรา ๓๖ วรรคสอง,
๑๔๘ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๘
มาตรา ๓๖ วรรคสาม,
๑๔๘ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๘
มาตรา ๓๖ วรรคสี่,
๑๔๘ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๘
มาตรา ๓๗ (๑),๑๔๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘
มาตรา ๓๗ (๒),๑๔๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘
มาตรา ๓๗ (๓),๑๔๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘

ปรับ ๔๐๐ บาท

ปรับ ๔๐๐ บาท

ปรับ ๔๐๐ บาท

ปรับ ๔๐๐ บาท

ปรับ ๒๐๐ บาท

ปรับ ๒๐๐ บาท

ปรับ ๒๐๐ บาท

-๕ลําดับ
ข้อหาหรือฐานความผิด
บทมาตรา
๔๓ ไม่ให้สัญญาณมือและแขน เมื่อจะเลี้ยวขวาหรือเปลี่ยน มาตรา ๓๗ (๔),๑๔๘
ช่องเดินรถไปทางขวา
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘
๔๔ ไม่ให้สัญญาณมือและแขน เมื่อจะเลี้ยวซ้ายหรือเปลี่ยน มาตรา ๓๗ (๕), ๑๔๘
ช่องเดินรถไปทางซ้าย
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘
๔๕ กรณี ที่ ร ถยนต์ นั้ น มี เ ครื่ อ งขั บ อยู่ ท างด้ า นซ้ า ย ให้ ใ ช้ มาตรา ๓๗ วรรคท้าย,
ไฟสั ญ ญาณแทน ถ้ า ฝ่ า ฝื น ตามลํ า ดั บ ๔๐ ถึ ง ๔๔ ๑๔๘ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
ผิดทํานองเดียวกัน
๒๕๕๐ มาตรา ๘
๔๖ ไม่ให้ไฟสัญญาณไฟสีแดงที่ท้ายรถ เมื่อจะหยุด
มาตรา ๓๘ (๑), ๑๔๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘
๔๗ ไม่ให้สัญญาณยกเลี้ยวสีเหลืองอําพันหรือไฟกระพริบ มาตรา ๓๘ (๒) (ฉบับที่
สีขาวหรือสีเหลืองอําพันที่ติดอยู่หน้ารถหรือข้างรถและ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
ท้ายรถเมื่อจะเลี้ยวรถ เปลี่ยนช่องเดินรถหรือแซงขึ้น มาตรา ๗, ๑๔๘ (ฉบับ
ที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
หน้ารถคันอื่น
มาตรา ๘
๔๘ ไม่ให้ไฟสัญญาณยกเลี้ยวสีเหลืองอําพันหรือไฟสัญญาณ มาตรา ๓๘ (๓), ๑๔๘
กระพริ บ สี แ ดงหรื อ สี เ หลื อ งอํ า พั น ที่ ติ ด ท้ า ยรถ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
ทางด้านซ้ายของรถเมื่อจะให้รถคันอื่นแซงขึ้นหน้า
มาตรา ๘
๔๙ ไม่ ขั บ รถชิ ด ด้ า นซ้ า ยของทางเดิ น รถ เมื่ อ รถสวนกั น มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง,
(ถื อ กึ่ ง กลางของทางเป็ น หลั ก ถ้ า แบ่ ง เป็ น ช่ อ ง ๑๕๑
ให้ถือเส้นหรือแนวที่แบ่งนั้น)
๕๐ ไม่ ล ดความเร็ ว เพื่ อ ให้ ร ถสวนกั น ได้ โ ดยปลอดภั ย มาตรา ๓๙ วรรคสอง,
๑๕๑
ในทางเดินรถที่แคบ
๕๑ รถคันใหญ่กว่าไม่หยุดให้ชิดขอบทางด้านซ้าย เพื่อให้รถ มาตรา ๓๙ วรรคสาม,
ที่เล็กกว่าสวนผ่านไปได้ ในทางรถที่แคบ ซึ่งไม่อาจขับ ๑๕๑
รถสวนทางกันได้โดยปลอดภัย
๕๒ ไม่ลดความเร็วหรือหยุดรถ เพื่อให้รถคันที่สวนมาผ่านไป มาตรา ๓๙ วรรคสี่,
๑๕๑
ได้ในทางเดินรถที่มีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้า
๕๓ ไม่ขับรถไปตามทิศทางที่กําหนดให้เดินรถทางเดียว
มาตรา ๔๑, ๑๔๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๘
๕๔ ไม่ ขั บ รถชิ ด ด้ า นซ้ า ยของช่ อ งทางเดิ น รถที่ เ ป็ น สอง มาตรา ๔๒, ๑๔๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
ช่องทาง
๒๕๕๐ มาตรา ๘

จํานวนค่าปรับ
ปรับ ๒๐๐ บาท
ปรับ ๒๐๐ บาท
ปรับ ๓๐๐ บาท
ปรับ ๔๐๐ บาท
ปรับ ๒๐๐ บาท

ปรับ ๒๐๐ บาท
ปรับ ๒๐๐ บาท
ปรับ ๒๐๐ บาท
ปรับ ๒๐๐ บาท
ปรับ ๒๐๐ บาท
ปรับ ๒๐๐ บาท
ปรับ ๒๐๐ บาท

-๖ลําดับ
ข้อหาหรือฐานความผิด
๕๕ ขับรถในลักษณะที่กีดขวางการจราจร
๕๖
๕๗
๕๘

๕๙

๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕

บทมาตรา
มาตรา ๔๓ (๓), ๑๕๗
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ.
๒๕๕๑ มาตรา ๔
ขั บ รถโดยประมาทหรื อ น่ า หวาดเสี ย ว อั น อาจเกิ ด มาตรา ๔๓ (๔), ๑๕๗
อันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ.
๒๕๕๑ มาตรา ๔
ขับรถคร่อมหรือทับเส้นหรือแนวแบ่งช่องเดินรถ
มาตรา ๔๓ (๖), ๑๕๗
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ.
๒๕๕๑ มาตรา ๔
ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร
มาตรา ๔๓ (๗), ๑๕๗
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ.
๒๕๕๑ มาตรา ๔
หมวด ๒ การขับแซงและผ่านขึ้นหน้า
ไม่ ใ ห้ สั ญ ญาณกระพริ บ ไฟหน้ า หลายครั้ ง หรื อ ไม่ ใ ห้ มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง
สัญญาณยกเลี้ยวขวาหรือไม่ให้เสียงสัญญาณดังพอที่จะ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
ให้ผู้ขับขี่รถคันหน้าให้สัญญาณตอบ
๒๕๓๕ มาตรา ๙,
๑๔๘ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๘
ขั บ รถแซงขวาโดยไม่ มี ร ะยะห่ า งจากรถที่ ถู ก แซง มาตรา ๔๔ วรรคสอง,
พอสมควร
๑๔๘ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๘
ขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นด้านซ้าย
มาตรา ๔๕, ๑๕๗
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ.
๒๕๕๑ มาตรา ๔
ขั บ รถแซงขึ้ น หน้ า รถอื่ น เมื่ อ รถกํ า ลั ง ขึ้ น ทางชั น มาตรา ๔๖ (๑), ๑๕๗
ขึ้นสะพานหรืออยู่ในทางโค้ง
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ.
๒๕๕๑ มาตรา ๔
ขับรถแซงขึ้นหน้ารถอื่นภายในระยะสามสิบเมตรก่อนถึง มาตรา ๔๖ (๒), ๑๕๗
ทางข้าม ทางร่วม ทางแยก วงเวียนหรือเกาะที่สร้างไว้ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.
หรือทางเดินรถที่ตัดข้ามทางรถไฟ
๒๕๕๑ มาตรา ๔
ขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่นเมื่อมีหมอก ฝน ฝุ่นหรือควัน มาตรา ๔๖ (๓), ๑๕๗
จนทําให้ไม่อาจเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะหกสิบเมตร (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.
๒๕๕๑ มาตรา ๔
ขั บ ร ถ แ ซ ง ขึ้ น ห น้ า ร ถ อื่ น เ มื่ อ เ ข้ า ที่ คั บ ขั น ห รื อ มาตรา ๔๖ (๔), ๑๕๗
เขตปลอดภัย
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ.
๒๕๕๑ มาตรา ๔

จํานวนค่าปรับ
ปรับ ๔๐๐ บาท
ปรับ ๔๐๐ บาท
ปรับ ๕๐๐ บาท
ปรับ ๕๐๐ บาท

ปรับ ๔๐๐ บาท

ปรับ ๔๐๐ บาท
ปรับ ๕๐๐ บาท
ปรับ ๕๐๐ บาท
ปรับ ๕๐๐ บาท
ปรับ ๕๐๐ บาท
ปรับ ๕๐๐ บาท

-๗ลําดับ
ข้อหาหรือฐานความผิด
๖๖ ขับรถแซงหรือผ่านขึ้นหน้ารถอื่น ล้ําเส้นกึ่งกลางของ
ทางหรือที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงเขตอันตรายหรือ
เขตให้ใช้ความระมัดระวังบนทางเดินรถ
๖๗ ขับรถแซงหรือผ่านขึ้นหน้ารถคันอื่นล้ําเข้าไปในช่องเดิน
รถประจําทาง
๖๘

๖๙

๗๐
๗๑

๗๒

๗๓
๗๔
๗๕

บทมาตรา
มาตรา ๔๗, ๑๕๗
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ.
๒๕๕๑ มาตรา ๔
มาตรา ๔๘, ๑๕๗
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ.
๒๕๕๑ มาตรา ๔
ไม่ยอมให้รถที่ใช้ความเร็วสูงกว่าผ่านขึ้นหน้าเมื่อได้รับ มาตรา ๔๙, ๑๕๒
สั ญ ญาณขอแซงโดยไม่ ใ ห้ สั ญ ญาณตอบ เมื่ อ ทาง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
ด้านหน้าปลอดภัย และไม่มีรถอื่นสวนทางมาในระยะ ๒๕๓๕ มาตรา ๒๔
กระชั้นชิดและไม่ลดความเร็วและขับรถชิดด้านซ้าย
ขับรถออกจากที่จอดโดยไม่ให้สัญญาณมือและแขนหรือ มาตรา ๕๐, ๑๕๒
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
ไฟสัญญาณและไม่เป็นการกีดขวางการจราจร
๒๕๓๕ มาตรา ๒๔
หมวด ๓ การออกรถ การเลี้ยวรถ และการกลับรถ
(ในกรณีที่ไม่ได้แบ่งช่องเดินรถไว้) จะเลี้ยวซ้ายไม่ขับรถ มาตรา ๕๑ (๑) (ก),
๑๔๘ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
ชิดทางเดินรถด้านซ้าย
๒๕๕๐ มาตรา ๘
จะเลี้ยวซ้ายไม่ขับรถในช่องเดินรถสําหรับที่จะเลี้ยวซ้าย มาตรา ๕๑ (๑) (ข),
ก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร (ในกรณีที่มี ๑๔๘ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
การแบ่งช่ องเดิ นรถไว้และมีเครื่องหมายจราจรแสดง ๒๕๕๐ มาตรา ๘
ให้เลี้ยวซ้ายได้)
จะเลี้ยวซ้ายไม่ขับชิดช่องเดินรถประจําทางก่อนถึงทาง มาตรา ๕๑ (๑) (ค),
เลี้ยวไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร และจะเลี้ยวรถผ่านเข้าไป ๑๔๘ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
ในช่ อ งเดิ น รถประจํ า ทางได้ เ ฉพาะในบริ เ วณที่ มี ๒๕๕๐ มาตรา ๘
เครื่องหมายให้เลี้ยวรถผ่านไปได้ (ในกรณีมีช่องเดินรถ
ประจําทางอยู่ในทางเดินรถด้านซ้ายสุด) เขตให้ใช้ความ
ระมัดระวังบนทางเดินรถ
จะเลี้ยวขวาไม่ขับรถชิดทางด้านขวาของแนวกึ่งกลาง มาตรา ๕๑ (๒) (ก),
ของทางก่ อ นถึ ง ทางเลี้ ย วไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิ บ เมตร ๑๔๘ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๘
(ในกรณีที่ไม่ได้แบ่งช่องเดินรถไว้)
จะเลี้ ย วขวาไม่ ขั บ รถชิ ด ทางด้ า นขวาสุ ด ของทางหรื อ มาตรา ๕๑ (๒) (ข),
ในช่องที่มีเครื่องหมายแสดงให้เลี้ยวขวาก่อนถึงทางเลี้ยว ๑๔๘ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
ไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร
๒๕๕๐ มาตรา ๘
จะเลี้ยวขวาไม่ขับรถชิดช่องเดินรถประจําทางก่อนถึง มาตรา ๕๑ (๒) (ค),
ทางเลี้ยวไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร และจะเลี้ยวรถผ่าน ๑๔๘ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
เข้าไปในช่องเดินรถประจําทางได้เฉพาะในบริเวณที่มี ๒๕๕๐ มาตรา ๘
เครื่องหมายให้เลี้ยวรถผ่านได้

จํานวนค่าปรับ
ปรับ ๕๐๐ บาท
ปรับ ๕๐๐ บาท
ปรับ ๕๐๐ บาท

ปรับ ๕๐๐ บาท

ปรับ ๔๐๐ บาท
ปรับ ๔๐๐ บาท

ปรับ ๔๐๐ บาท

ปรับ ๔๐๐ บาท
ปรับ ๔๐๐ บาท
ปรับ ๔๐๐ บาท

-๘ลําดับ
ข้อหาหรือฐานความผิด
บทมาตรา
๗๖ ขับรถเลี้ยวขวาอ้อมเจ้าพนักงานจราจรหรือ พนักงาน มาตรา ๕๑ (๒) (ง),
๑๔๘ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
เจ้าหน้าที่แสดงสัญญาณจราจรด้วยมือหรือแขน
๒๕๕๐ มาตรา ๘
๗๗ เลี้ยวขวาโดยไม่ให้รถที่สวนมาในทางเดินรถทางเดียวกัน มาตรา ๕๑ (๒) (จ),
๑๔๘ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
ผ่านทางร่วมทางแยกไปก่อน
๒๕๕๐ มาตรา ๘
๗๘ ไม่เลี้ยวอ้อมไปทางซ้ายของวงเวียนหรือเกาะที่สร้างไว้ มาตรา ๕๑ (๓), ๑๔๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘
๗๙ เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาไม่ใช้ความระมัดระวังและไม่หยุด มาตรา ๕๑ วรรคท้าย,
ให้ทางแก่ผู้ที่กําลังข้ามทางและรถที่กําลังผ่านทางร่วม ๑๔๘ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๘
ทางแยกจากทางด้านอื่นก่อน
๘๐ กลั บ รถหรื อ เลี้ ย วรถทางขวาในเมื่ อ มี ร ถอื่ น สวนหรื อ มาตรา ๕๒, ๑๕๑
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
ตามมาในระยะน้อยกว่าหนึ่งร้อยเมตร
๒๕๓๕ มาตรา ๑๐
๘๑ เลี้ยวรถหรือกลับรถในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายห้าม มาตรา ๕๓ (๑), ๑๕๗
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ.
เลี้ยวขวา ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือห้ามกลับรถ
๒๕๕๑ มาตรา ๔
๘๒ กลับรถที่เขตปลอดภัย ที่คับขัน บนสะพานหรือในระยะ มาตรา ๕๓ (๒), ๑๕๗
หนึ่งร้อยเมตรจากทางราบของเชิงสะพาน
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ.
๒๕๕๑ มาตรา ๔
มาตรา ๕๓ (๓), ๑๕๗
๘๓ กลับรถที่ทางร่วมทางแยก
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ.
๒๕๕๑ มาตรา ๔
หมวด ๔ การหยุดรถและจอดรถ
๘๔ หยุ ด รถหรื อ จอดรถไม่ ใ ห้ สั ญ ญาณมื อ และแขนหรื อ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง,
ไฟสัญญาณในระยะไม่น้อยกว่าสามสิบเมตรก่อนและ ๑๔๘ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
เห็นว่าปลอดภัยไม่กีดขวางการจราจร
๒๕๕๐ มาตรา ๘
๘๕ ไม่จอดรถให้ขนานชิดกับขอบทางหรือไหล่ทางด้านซ้าย มาตรา ๕๔ วรรคสอง,
ในระยะห่างไม่เกิน ๒๕ ซม. หรือไม่จอดรถตามทิศทาง ๑๔๘ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
หรือด้านที่เจ้าพนักงานกําหนด หรือจอดในช่องเดินรถ ๒๕๕๐ มาตรา ๘
ประจําทางในลั ก ษณะดังกล่าวในเวลาที่ กํา หนดให้ใ ช้
ช่องเดินรถประจําทาง
มาตรา ๕๕ (๑), ๑๔๘
๘๖ หยุดรถในช่องเดินรถ
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘

จํานวนค่าปรับ
ปรับ ๔๐๐ บาท
ปรับ ๔๐๐ บาท
ปรับ ๔๐๐ บาท
ปรับ ๔๐๐ บาท
ปรับ ๔๐๐ บาท
ปรับ ๕๐๐ บาท
ปรับ ๕๐๐ บาท
ปรับ ๕๐๐ บาท

ปรับ ๔๐๐ บาท
ปรับ ๓๐๐ บาท

ปรับ ๒๐๐ บาท

-๙ลําดับ
ข้อหาหรือฐานความผิด
๘๗ หยุดรถบนทางเท้า
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓

๙๔

๙๕
๙๖
๙๗

บทมาตรา
มาตรา ๕๕ (๒), ๑๔๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘
หยุดรถบนสะพานหรือในอุโมงค์
มาตรา ๕๕ (๓), ๑๔๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘
หยุดรถในทางร่วมทางแยก
มาตรา ๕๕ (๔), ๑๔๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘
หยุดรถในเขตที่มีเครื่องหมายห้ามหยุดรถ
มาตรา ๕๕ (๕), ๑๔๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘
หยุดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ มาตรา ๕๕ (๖), ๑๔๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘
หยุดรถในเขตปลอดภัย
มาตรา ๕๕ (๗), ๑๔๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘
หยุดรถในลักษณะกีดขวางการจราจร
มาตรา ๕๕ (๘) (ฉบับที่
๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๑, ๑๔๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘
ไม่นํารถที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ขัดข้องให้พ้น มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง,
ทางเดินรถโดยเร็วที่สุด หรือจอดรถอยู่ในทางเดินรถนั้น ๑๕๒ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
ใ น ลั ก ษ ณ ะ ที่ กี ด ข ว า ง ก า ร จ ร า จ ร แ ล ะ ไ ม่ แ ส ด ง ๒๕๓๕ มาตรา ๒๔
เครื่องหมายหรือสัญญาณตามลักษณะและเงื่อนไขตาม
กฎกระทรวง
จอดรถที่ เ ครื่ อ งยนต์ ห รื อ เครื่ อ งอุ ป กรณ์ ขั ด ข้ อ ง มาตรา ๕๖ วรรคสอง,
ในลั ก ษณะกี ด ขวางและไม่ แ สดงเครื่ อ งหมายหรื อ ๑๕๒ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
สัญญาณตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
๒๕๓๕ มาตรา ๒๔
จอดรถบนทางเท้า
มาตรา ๕๗ (๑), ๑๔๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘
จอดรถบนสะพานหรือในอุโมงค์
มาตรา ๕๗ (๒), ๑๔๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘

จํานวนค่าปรับ
ปรับ ๓๐๐ บาท
ปรับ ๔๐๐ บาท
ปรับ ๔๐๐ บาท
ปรับ ๓๐๐ บาท
ปรับ ๒๐๐ บาท
ปรับ ๒๐๐ บาท
ปรับ ๔๐๐ บาท

ปรับ ๕๐๐ บาท

ปรับ ๕๐๐ บาท
ปรับ ๔๐๐ บาท
ปรับ ๔๐๐ บาท

- ๑๐ ลําดับ
ข้อหาหรือฐานความผิด
บทมาตรา
๙๘ จอดรถในทางร่ ว มทางแยกหรื อ ในระยะสิ บ เมตรจาก มาตรา ๕๗ (๓), ๑๔๘
ทางร่วมทางแยก
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘
มาตรา ๕๗ (๔), ๑๔๘
๙๙ จอดรถในทางข้ามหรือในระยะสามเมตรจากทางข้าม
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘
มาตรา ๕๗ (๕), ๑๔๘
๑๐๐ จอดรถในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามจอดรถ
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘
๑๐๑ จอดรถในระยะสามเมตรจากท่อน้ําดับเพลิง
มาตรา ๕๗ (๖), ๑๔๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘
๑๐๒ จอดรถในระยะสิบเมตรจากที่ติดตั้งสัญญาณจราจร
มาตรา ๕๗ (๗), ๑๔๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘
๑๐๓ จอดรถในระยะสิบห้าเมตรจากทางรถไฟผ่าน
มาตรา ๕๗ (๘), ๑๔๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘
๑๐๔ จอดรถซ้อนกันกับรถที่จอดอยู่ก่อนแล้ว
มาตรา ๕๗ (๙), ๑๔๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘
๑๐๕ จอดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ มาตรา ๕๗ (๑๐),
หรือในระยะห้าเมตรจากปากทางเดินรถ
๑๔๘ (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๘
๑๐๖ จอดรถระหว่างเขตปลอดภัยกับขอบทางหรือในระยะ มาตรา ๕๗ (๑๑),
สิบเมตรนับจากปลายสุดของเขตปลอดภัยทั้งสองข้าง ๑๔๘ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๘
๑๐๗ จอดรถในที่คับขัน
มาตรา ๕๗ (๑๒),
๑๔๘ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๘
๑๐๘ จอดรถในระยะสิบห้าเมตรก่อนถึงเครื่องหมายหยุด
มาตรา ๕๗ (๑๓),
๑๔๘ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๘
๑๐๙ จอดรถในระยะสามเมตรจากตู้ไปรษณีย์
มาตรา ๕๗ (๑๔),
๑๔๘ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๘

จํานวนค่าปรับ
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- ๑๑ ลําดับ
ข้อหาหรือฐานความผิด
๑๑๐ จอดรถในลักษณะกีดขวางการจราจร

จํานวนค่าปรับ
ปรับ ๔๐๐ บาท

๑๑๑

ปรับ ๔๐๐ บาท

๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘

๑๑๙
๑๒๐

บทมาตรา
มาตรา ๕๗ (๑๕),
๑๔๘ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๘
มาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง,
จอดรถโดยไม่หยุดเครื่องยนต์และห้ามล้อรถ
๑๔๘ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๘
จอดรถในทางลาดหรือชันโดยไม่หันล้อหน้าของรถเข้า มาตรา ๕๘ วรรคสอง,
๑๔๘ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
ขอบทาง
๒๕๕๐ มาตรา ๘
หยุ ด รถหรื อ จอดรถนอกเขตเทศบาล ซึ่ ง ผู้ ขั บ ขี่ ร ถอื่ น มาตรา ๖๐, ๑๔๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
ไม่เห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตร
มาตรา ๘
จอดรถในทางหรื อ ไหล่ ท างไม่ เ ปิ ด ไฟหรื อ แสงสว่ า งที่ มาตรา ๖๑, ๑๕๑
กฎกระทรวงกําหนดให้เพียงพอที่จะมองเห็นได้ในระยะ
ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบเมตร
ไม่ลดความเร็วและหยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อย มาตรา ๖๒ (๑), ๑๔๘
กว่าห้าเมตร เมื่อมีเครื่องหมายหรือสัญญาณระวังรถไฟ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
แสดงว่ารถไฟกําลังจะผ่าน
มาตรา ๘
ไม่ลดความเร็วและหยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อย มาตรา ๖๒ (๓), ๑๔๘
กว่ า ห้ า เมตร เมื่ อ มี เ สีย งสั ญ ญาณของรถไฟหรื อ รถไฟ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
กําลังแล่นผ่านเข้ามาใกล้อาจเกิดอันตรายได้
มาตรา ๘
ไม่ลดความเร็วและหยุดรถห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า มาตรา ๖๓, ๑๔๘
ห้าเมตร ไม่ว่าจะมีเครื่องหมายหรือสัญญาณระวังรถไฟ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
หรือสิ่งปิดกั้นหรือไม่
มาตรา ๘
ไม่ใช้ความระมัดระวังและลดความเร็ว เมื่อขับรถตาม มาตรา ๖๔, ๑๕๒
หรื อ สวนรถโรงเรี ย นขณะหยุ ด รถเพื่ อ รั บ ส่ ง นั ก เรี ย น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
ขึ้นหรือลง
๒๕๓๕ มาตรา ๒๔
ลั ก ษณะ ๔ การใช้ ท างเดิ น รถที่ จั ด เป็ น ช่ อ งเดิ น รถ
ประจําทาง
ไม่ขับขี่รถโดยสารประจําทางและรถบรรทุกคนโดยสาร มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง,
ตามประเภทที่ ผู้ บั ญ ชาการตํ า รวจแห่ ง ชาติ กํ า หนด ๑๕๗ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.
ในช่องเดินรถประจําทาง
๒๕๕๑ มาตรา ๔
ขั บ รถอื่ น นอกจากรถประจํ า ทางหรื อ รถบรรทุ ก มาตรา ๖๖, ๑๕๑
คนโดยสารประเภทที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกําหนด
ในช่องเดินรถประจําทาง
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- ๑๒ ลําดับ

ข้อหาหรือฐานความผิด
บทมาตรา
ลักษณะ ๕ ข้อกําหนดเกี่ยวกับความเร็วของรถ
๑๒๑ ไ ม่ ขั บ ร ถ ด้ ว ย อั ต ร า ค ว า ม เ ร็ ว ต า ม ที่ กํ า ห น ด ใ น มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง,
๑๕๒ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
กฎกระทรวงหรือตามเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้ง
๒๕๓๕ มาตรา ๒๔
๑๒๒ ไม่ ล ดความเร็ ว เมื่ อ จะเลี้ ย วรถให้ ร ถอื่ น แซงหรื อ มาตรา ๖๘, ๑๔๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
ผ่านขึ้นหน้า จอดรถ หยุดรถหรือกลับรถ
มาตรา ๘
๑๒๓ ไม่ ล ดความเร็ ว ในลั ก ษณะที่ จ ะให้ เ กิ ด ความปลอดภั ย มาตรา ๖๙, ๑๔๘
เมื่อขับรถบนเนินเขา บนสะพาน ที่เชิงสะพาน ที่แคบ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
ทางโค้ง ทางลาด ที่คับขันหรือที่มีหมอกฝน ฝุ่นหรือควัน มาตรา ๘
จนทําให้ไม่อาจเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะหกสิบเมตร
๑๒๔ ไม่ ล ดความเร็ ว เมื่ อ ขั บ รถเข้ า ใกล้ ท างร่ ว ม ทางแยก มาตรา ๗๐, ๑๔๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
ทางข้าม เส้นให้รถหยุดหรือวงเวียน
มาตรา ๘
ลั ก ษณะ ๖ การขั บ รถผ่ า นทางร่ ว ม ทางแยกหรื อ
วงเวียน
มาตรา ๗๑ (๑), ๑๔๘
๑๒๕ ไม่ให้รถในทางร่วมทางแยกผ่านไปก่อน
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘
๑๒๖ ไม่ให้รถที่อยู่ทางด้านซ้ายผ่านไปก่อน เมื่อถึงทางร่วม มาตรา ๗๑ (๒), ๑๔๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
ทางแยกพร้อมกัน
มาตรา ๘
๑๒๗ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาณหรือเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไว้ มาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง,
ที่วงเวียน
๑๕๒ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๓๕ มาตรา ๒๔
๑๒๘ ไม่ให้สิทธิแก่ผู้ขับขี่ขับรถในวงเวียนทางด้านขวาผ่านไป มาตรา ๗๓ วรรคสอง,
ก่อน
๑๔๘ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๘
๑๒๙ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาณจราจร ซึ่ ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ มาตรา ๗๓ วรรคสาม,
๑๕๒ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
กําหนดไว้ที่วงเวียน
๒๕๓๕ มาตรา ๒๔
๑๓๐ ขั บ รถออกจากทางส่ ว นบุ ค คลหรื อ ในบริ เ วณอาคาร มาตรา ๗๔, ๑๔๘
โดยไม่ ห ยุ ด ให้ ร ถที่ กํ า ลั ง ผ่ า นทางหรื อ รถที่ กํ า ลั ง แล่ น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘
อยู่ในทางเดินรถผ่านไปก่อน
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ปรับ ๕๐๐ บาท

ปรับ ๔๐๐ บาท

ปรับ ๔๐๐ บาท

ปรับ ๔๐๐ บาท

ปรับ ๔๐๐ บาท

ปรับ ๔๐๐ บาท

ปรับ ๕๐๐ บาท

ปรับ ๔๐๐ บาท

ปรับ ๕๐๐ บาท

ปรับ ๔๐๐ บาท

- ๑๓ ลําดับ

ข้อหาหรือฐานความผิด
ลักษณะ ๗ รถฉุกเฉิน
๑๓๑ คนเดิน เท้ าไม่ ห ยุด และหลบให้ ชิ ด ขอบทางหรื อ ขึ้ น ไป
บนทางหรือขึ้นไปบนทางเขตปลอดภัยหรือไหล่ทางที่
ใกล้ที่สุดเมื่อเห็นรถฉุกเฉิน
๑๓๒ ผู้ขับขี่ไม่หยุดรถหรือจอดรถให้อยู่ชิดขอบทางด้านซ้าย
หรือชิดช่องเดินรถประจําทางเมื่อเห็นรถฉุกเฉิน
๑๓๓

๑๓๔

๑๓๕

๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙

๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓

บทมาตรา

มาตรา ๗๖ (๑), ๑๔๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘
มาตรา ๗๖ (๒), ๑๔๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘
ผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์ไม่หยุดชิดขอบทางเมื่อเห็นรถฉุกเฉิน มาตรา ๗๖ (๓), ๑๔๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘
ผู้ขับขี่ ผู้ข่ีหรือควบคุมสัตว์ ไม่รีบหยุดหรือจอดโดยเร็ว มาตรา ๗๖ วรรคท้าย,
ที่สุดและใช้ความระมัดระวังตามควรเมื่อเห็นรถฉุกเฉิน ๑๔๘ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๘
ลักษณะ ๘ การลากรถหรือการจูงรถ
ใช้ ร ถ (ทุ ก ชนิ ด ) ลากรถหรื อ จู ง รถอื่ น ไปในทางเกิ น มาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง,
หนึ่งคัน
๑๕๒ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๓๕ มาตรา ๒๔
ลักษณะ ๑๐ รถจักรยาน
ไม่ขับรถจักรยานในทางที่ได้จัดทําไว้สําหรับรถจักรยาน มาตรา ๗๙, ๑๔๗
ผู้ขับขี่รถจักรยานไม่จัดให้มีกระดิ่งที่ให้เสียงได้ยินได้ใน มาตรา ๘๐ (๑), ๑๔๗
ระยะไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร
ผู้ขับขี่รถจักรยานไม่จัดให้มีเครื่องห้ามล้อที่ใช้การได้ดี มาตรา ๘๐ (๒), ๑๔๗
สามารถหยุดได้ทันที
ผู้ขับขี่รถจักรยานไม่จัดให้มีโคมไฟแสงขาวติดหน้ารถ มาตรา ๘๐ (๓), ๑๔๗
ไม่น้อยกว่าหนึ่งดวงที่ส่องเห็นพื้นทางชัดเจน ในระยะ
ไม่น้อยกว่าสิบห้ าเมตรและอยู่ ในระดั บต่ํากว่ าสายตา
ของผู้ขับขี่รถสวนมา
ผู้ขับขี่รถจักรยานไม่จัดให้มีโคมไฟแสงแดงติดท้ายรถไม่ มาตรา ๘๐ (๔), ๑๔๗
น้อยกว่าหนึ่งดวงหรือติดวัตถุสะท้อนแสงสีแดง
มาตรา ๘๑, ๑๔๗
ผู้ขับขี่ไม่จุดโคมไฟแสงขาวหน้ารถ
ขับขี่รถจักรยานไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายให้มากที่สุดหรือ มาตรา ๘๒, ๑๔๗
ให้ชิดช่องรถประจําทาง
ขับรถจักรยานโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอันอาจ มาตรา ๘๓ (๑), ๑๔๘
เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘
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- ๑๔ ลําดับ
ข้อหาหรือฐานความผิด
๑๔๔ ขับรถจักรยานโดยไม่จับคันบังคับรถ
๑๔๕ ขับรถจักรยานขนานกันเกินสองคัน
๑๔๖ ขับรถจักรยานโดยนั่งบนที่อื่นอันมิใช่อานที่จัดไว้เป็นที่
นั่งตามปกติ
๑๔๗ ขับรถจักรยานโดยบรรทุกบุคคลอื่น
๑๔๘ ขั บ รถจั ก รยานบรรทุ ก หรื อ ถื อ สิ่ ง ของหี บ ห่ อ หรื อ ของ
ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจับคันบังคับ อันอาจ
เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
๑๔๙ ขับรถจักรยานเกาะหรือพ่วงรถอื่นที่กําลังแล่น
๑๕๐

๑๕๑
๑๕๒

๑๕๓
๑๕๔

ผู้ขับขี่รถจักรยานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา ๒๑
ถึ ง ๒๖, ๓๒ ถึ ง ๓๔, ๓๖, ๓๗, ๓๙ ถึ ง ๔๒, ๔๕ ถึ ง
๕๗, ๕๙ ถึ ง ๖๔, ๖๙ ถึ ง ๗๔, ๗๖ (๒), ๗๘, ๑๒๕,
๑๒๙ และ ๑๓๓
ลักษณะ ๑๑ รถบรรทุกคนโดยสาร
เจ้าของหรือผู้ขับขี่รถบรรทุกคนโดยสารรับบรรทุกศพ
หรื อ คนที่ เ ป็ น โรคเรื้ อ น หรื อ โรคติ ด ต่ อ ร่ ว มไปกั บ คน
โดยสารอื่น
เจ้ า ของหรื อ ผู้ ขั บ ขี่ ร ถบรรทุ ก คนโดยสาร ผู้ เ ก็ บ
ค่าโดยสารหรือบุคคลใดที่มีส่วนได้เสีย เรียกให้คนขึ้นรถ
โดยส่งเสียงอื้ออึงหรือในลักษณะที่ก่อความรําคาญให้แก่
คนโดยสารหรือผู้อื่น หรือต้อน ดึง เหนี่ยวหรือยึดยื้อคน
หรือสิ่งของของคนนั้นเพื่อให้คนขึ้นรถ
เจ้ า ของหรื อ ผู้ ขั บ ขี่ ร ถบรรทุ ก คนโดยสารหรื อ ผู้ เ ก็ บ
ค่าโดยสารปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยไม่มี
เหตุอันสมควร
ผู้ขับขี่รถบรรทุกคนโดยสารไม่หยุดรถและส่งคนโดยสาร
ที่เครื่องหมายหยุดรถประจําทางหรือ ณ สถานที่ ตามที่
ตกลงกันไว้

บทมาตรา
มาตรา ๘๓ (๒), ๑๔๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘
มาตรา ๘๓ (๓), ๑๔๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘
มาตรา ๘๓ (๔), ๑๔๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘
มาตรา ๘๓ (๕), ๑๔๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘
มาตรา ๘๓ (๖), ๑๔๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘
มาตรา ๘๓ (๗), ๑๔๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘
มาตรา ๘๔, ๑๔๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘

จํานวนค่าปรับ
ปรับ ๒๐๐ บาท

มาตรา ๘๕, ๑๕๒
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๓๕ มาตรา ๒๔
มาตรา ๘๖, ๑๕๒
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๓๕ มาตรา ๒๔

ปรับ ๕๐๐ บาท

ปรับ ๒๐๐ บาท
ปรับ ๒๐๐ บาท
ปรับ ๒๐๐ บาท
ปรับ ๒๐๐ บาท
ปรับ ๔๐๐ บาท
ปรับ ๔๐๐ บาท

ปรับ ๕๐๐ บาท

ปรับ ๔๐๐ บาท
มาตรา ๘๗, ๑๔๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘
ปรับ ๔๐๐ บาท
มาตรา ๘๘, ๑๔๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘

- ๑๕ ลําดับ
ข้อหาหรือฐานความผิด
บทมาตรา
๑๕๕ ผู้ ขั บ ขี่ ร ถบรรทุ ก คนโดยสารหรื อ ผู้ เ ก็ บ ค่ า โดยสาร มาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง,
รับบรรทุกคนโดยสารเกินจํานวนที่กฎหมายกําหนด
๑๕๒ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๓๕ มาตรา ๒๔
๑๕๖ ผู้ขับขี่รถบรรทุกคนโดยสารขับรถเที่ยวเร่หาคนขึ้นรถ
มาตรา ๙๐ (๑), ๑๕๒
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๕
มาตรา ๒๔
๑๕๗ ผู้ขับขี่รถบรรทุกคนโดยสารจอดรถเป็นคันหัวแถวของรถ มาตรา ๙๐ (๒), ๑๕๒
คันอื่นห่างจากเครื่องหมายจราจรเกินหนึ่งเมตร
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๕
มาตรา ๒๔
๑๕๘ ผู้ขับขี่รถบรรทุกคนโดยสารจอดรถห่างจากท้ายรถคัน มาตรา ๙๐ (๓), ๑๕๒
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๕
หน้าเกินหนึ่งเมตร
มาตรา ๒๔
๑๕๙ ผู้ขับขี่รถบรรทุกคนโดยสารหรือผู้เก็บค่าโดยสารสูบบุหรี่ มาตรา ๙๑ (๑), ๑๕๒
หรือคุยกันในขณะขับรถ หรือทําหน้าที่เก็บค่าโดยสาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๕
มาตรา ๒๔
๑๖๐ ผู้ขับขี่รถบรรทุกคนโดยสารหรือผู้เก็บค่าโดยสารกล่าว มาตรา ๙๑ (๒), ๑๕๒
วาจาไม่สุภาพ เสียดสี ดูหมิ่น ก้าวร้าวหรือแสดงกิริยาใน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๕
มาตรา ๒๔
ลักษณะดังกล่าวต่อคนโดยสารหรือผู้อื่น
๑๖๑ ผู้ขับขี่รถบรรทุกคนโดยสารไม่หยุดเครื่องยนต์และให้คน มาตรา ๙๒, ๑๕๒
โดยสารลงจากรถทุกคนเมื่อจะเติมน้ํามันเชื้อเพลิงชนิด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๕
ไวไฟที่มีจุดวาบไฟในอุณหภูมิยี่สิบเอ็ดองศาเซลเซียส มาตรา ๒๔
หรือต่ํากว่านั้น
ลักษณะ ๑๒ รถแท็กซี่
๑๖๒ ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร
มาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง,
๑๕๒ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๓๕ มาตรา ๒๔
๑๖๓ ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ไม่รับจ้าง ไม่แสดงป้ายงดรับจ้างบรรทุก มาตรา ๙๓ วรรคสอง,
๑๕๒ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
คนโดยสาร
๒๕๓๕ มาตรา ๒๔
๑๖๔ ผู้ ขั บ ขี่ ร ถแท็ ก ซี่ รั บ บรรทุ ก คนโดยสารเกิ น จํ า นวนที่ มาตรา ๙๔ วรรคหนึ่ง,
๑๕๒ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
กําหนดไว้ในใบอนุญาต
๒๕๓๕ มาตรา ๒๔
๑๖๕ เรียกให้คนขึ้นรถแท็กซี่โดยส่งเสียงอื้ออึงหรือในลักษณะ มาตรา ๙๕ (๑), ๑๕๒
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๕
ก่อความรําคาญให้แก่คนโดยสารหรือผู้อื่น
มาตรา ๒๔

จํานวนค่าปรับ
ปรับ ๕๐๐ บาท

ปรับ ๕๐๐ บาท

ปรับ ๕๐๐ บาท

ปรับ ๕๐๐ บาท

ปรับ ๓๐๐ บาท

ปรับ ๕๐๐ บาท

ปรับ ๕๐๐ บาท

ปรับ ๕๐๐ บาท

ปรับ ๓๐๐ บาท

ปรับ ๕๐๐ บาท

ปรับ ๕๐๐ บาท

- ๑๖ ลําดับ
ข้อหาหรือฐานความผิด
บทมาตรา
๑๖๖ ต้อน ดึง เหนี่ยวหรือยึดยื้อคนหรือสิ่งของเพื่อให้คนขึ้น มาตรา ๙๕ (๒), ๑๕๒
รถแท็กซี่
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๓๕
มาตรา ๒๔
๑๖๗ ผู้ขับขี่รถแท็กซี่เรียกเก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่ปรากฏ มาตรา ๙๖ วรรคหนึ่ง,
จากมาตรแท็กซี่
๑๔๘ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๘
๑๖๘ คนโดยสารไม่ชําระค่าโดยสารตามอัตราจากมาตรแท็กซี่ มาตรา ๙๗, ๑๔๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘
๑๖๙ ผู้ ขั บ ขี่ ร ถแท็ ก ซี่ ใ นท้ อ งที่ มิ ไ ด้ บั ง คั บ ใช้ ม าตรเรี ย กเก็ บ มาตรา ๙๘ วรรคสอง,
ค่าโดยสารเกินราคาที่ตกลงกันไว้ และคนโดยสารต้อง ๑๔๙
ชําระค่าโดยสารตามที่ตกลงกันไว้
๑๗๐ ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ประเภทที่มิได้บังคับให้ใช้มาตรเรียกเก็บ มาตรา ๙๘ วรรคสาม,
ค่าโดยสารเกินราคาที่ตกลงกันไว้ และคนโดยสารต้อง ๑๔๙
ชําระค่าโดยสารตามที่ตกลงกันไว้
๑๗๑ ผู้ ขั บ ขี่ ร ถแท็ ก ซี่ สู บ บุ ห รี่ เปิ ด วิ ท ยุ ห รื อ กระทํ า ด้ ว ย มาตรา ๙๙ (๑), ๑๕๒
ประการใดๆ ในลั ก ษณะที่ ก่ อ ความรํ า คาญให้ แ ก่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๓๕ มาตรา ๒๔
คนโดยสารในขณะขับรถ
๑๗๒ ผู้ ขั บ ขี่ ร ถแท็ ก ซี่ ยื่ น มื อ แขนหรื อ ส่ ว นหนึ่ ง ส่ ว นใดของ มาตรา ๙๙ (๒), ๑๕๒
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
ร่างกายออกนอกรถในขณะขับรถ
๒๕๓๕ มาตรา ๒๔
๑๗๓ ผู้ ขั บ ขี่ ร ถแท็ ก ซี่ จั บ คั น บั ง คั บ ด้ ว ยมื อ ข้ า งเดี ย วในขณะ มาตรา ๙๙ (๓), ๑๕๒
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
ขับรถ
๒๕๓๕ มาตรา ๒๔
๑๗๔ ผู้ ขั บ ขี่ ร ถแท็ ก ซี่ ใ ช้ เ สี ย งสั ญ ญาณเมื่ อ เข้ า ไปในบริ เ วณ มาตรา ๙๙ (๔), ๑๕๒
โรงพยาบาล สถานที่ ทํ า งานหรื อ สถานศึ ก ษาในขณะ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๓๕ มาตรา ๒๔
ขับรถ
๑๗๕ ผู้ ขั บ ขี่ ร ถแท็ ก ซี่ ใ ช้ เ สี ย งสั ญ ญาณแตร เพื่ อ เร่ ง รถอื่ น มาตรา ๙๙ (๕), ๑๕๒
ในขณะขับรถ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๓๕ มาตรา ๒๔
๑๗๖ ผู้ ขั บ ขี่ ร ถแท็ ก ซี่ แ ซงหรื อ ตั ด หน้ า รถอื่ น ในลั ก ษณะ มาตรา ๙๙ (๖), ๑๕๒
ฉวั ด เฉวี ย น เป็ น ที่ น่ า หวาดเกรงว่ า จะเกิ ด อั น ตราย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๓๕ มาตรา ๒๔
ในขณะขับรถ
๑๗๗ ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ขับรถเข้าไปในบริเวณบ้านของผู้อื่น
มาตรา ๙๙ (๗), ๑๕๒
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๓๕ มาตรา ๒๔

จํานวนค่าปรับ
ปรับ ๕๐๐ บาท
ปรับ ๔๐๐ บาท
ปรับ ๓๐๐ บาท
ปรับ ๔๐๐ บาท
ปรับ ๔๐๐ บาท
ปรับ ๕๐๐ บาท
ปรับ ๕๐๐ บาท
ปรับ ๕๐๐ บาท
ปรับ ๕๐๐ บาท
ปรับ ๕๐๐ บาท
ปรับ ๕๐๐ บาท
ปรับ ๕๐๐ บาท

- ๑๗ ลําดับ
ข้อหาหรือฐานความผิด
บทมาตรา
๑๗๘ ผู้ ขั บ ขี่ ร ถแท็ ก ซี่ รั บ คนโดยสารในบริ เ วณที่ กํ า หนด มาตรา ๙๙ (๘), ๑๕๒
เครื่องหมายห้ามรับคนโดยสาร
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๓๕ มาตรา ๒๔
๑๗๙ ผู้ ขั บ ขี่ ร ถแท็ ก ซี่ ก ล่ า ววาจาไม่ สุ ภ าพ เสี ย ดสี ดู ห มิ่ น มาตรา ๙๙ (๙), ๑๕๒
ก้ า วร้ า ว หรื อ แสดงกิ ริ ย าในลั ก ษณะดั ง กล่ า วต่ อ หน้ า (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
คนโดยสารหรือผู้อื่น
๒๕๓๕ มาตรา ๒๔
๑๘๐ ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ไม่แต่งกายหรือมีเครื่องหมายเย็บติดหรือ มาตรา ๑๐๑ วรรคหนึ่ง,
ปักไว้ที่เครื่องแต่งกาย
๑๔๘ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๘
๑๘๑ ผู้ ป ระกอบการรั บ จ้ า งบรรทุ ก คนโดยสารรถแท็ ก ซี่ มาตรา ๑๐๒, ๑๕๓
ไม่จอดรถ ณ สถานที่ที่กําหนดให้จอดพักรถตาม พ.ร.ฎ.
ลักษณะ ๑๓ คนเดินเท้า
๑๘๒ ไม่ เ ดิ น บนทางเท้ า หรื อ ไหล่ ท างหรื อ ริ ม ทางด้ า นขวา มาตรา ๑๐๓, ๑๔๗
ของตน
๑๘๓ ข้ามทางนอกทางข้ามภายในระยะไม่เกินหนึ่งร้อยเมตร มาตรา ๑๐๔, ๑๔๗
นับจากทางข้าม
๑๘๔ เมื่อมีสัญญาณไฟสีแดงที่ทางข้าม ทางเดินรถ ไม่หยุดรอ มาตรา ๑๐๕ (๑),
บนทางเท้ า บนเกาะแบ่ ง ทางเดิ น รถ หรื อ ในเขต ๑๔๗
ปลอดภัย
๑๘๕ คนเดิ น เท้ า ไม่ เ ดิ น ข้ า มทางเดิ น รถเมื่ อ มี สั ญ ญาณไฟ มาตรา ๑๐๕ (๒),
สีเขียว
๑๔๗
๑๘๖ คนเดินเท้าไม่ข้ามทางเดินรถโดยเร็วเมื่อมีสัญญาณไฟ มาตรา ๑๐๕ (๓),
สีเขียวกระพริบ
๑๔๗
๑๘๗ คนเดินเท้าไม่ข้ามทางเดินรถตามที่รถหยุดภายในทาง มาตรา ๑๐๖ (๑),
ข้ามเมื่อมีสัญญาณไฟสีแดงในทางข้าม หรือทางร่วมทาง ๑๔๗
แยกนั้น
๑๘๘ คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถด้านนั้น เมื่อมีสัญญาณไฟสี มาตรา ๑๐๖ (๒),
เขียวให้รถผ่านทางด้านนั้น
๑๔๗
๑๘๙ คนเดินเท้าไม่หยุดรอบนทางเท้า บนเกาะแบ่งทางเดิน มาตรา ๑๐๖ (๓),
รถหรือในเขตปลอดภัย เมื่อสัญญาณไฟสีเหลืองอําพัน ๑๔๗
หรือไฟสีเขียวกระพริบทางด้านนั้น
๑๙๐ คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถฝ่าฝืนสัญญาณจราจรมือและ มาตรา ๑๐๗, ๑๔๘
แขนหรื อ เสี ย งสั ญ ญาณนกหวี ด ที่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
แสดง
มาตรา ๘
๑๙๑ เดิ น แถว เดิ น เป็ น ขบวนแห่ ห รื อ เดิ น เป็ น ขบวนใด มาตรา ๑๐๘, ๑๔๘
ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘

จํานวนค่าปรับ
ปรับ ๕๐๐ บาท
ปรับ ๕๐๐ บาท
ปรับ ๔๐๐ บาท
ปรับ ๕๐๐ บาท
ปรับ ๒๐๐ บาท
ปรับ ๒๐๐ บาท
ปรับ ๒๐๐ บาท
ปรับ ๒๐๐ บาท
ปรับ ๒๐๐ บาท
ปรับ ๒๐๐ บาท
ปรับ ๒๐๐ บาท
ปรับ ๒๐๐ บาท
ปรับ ๑๐๐ บาท
ปรับ ๒๐๐ บาท

- ๑๘ ลําดับ
ข้อหาหรือฐานความผิด
๑๙๒ กระทําด้วยประการใดบนทางเท้าหรือทางใดซึ่งจัดไว้
สําหรับคนเดินเท้าในลักษณะที่เป็นการกีดขวางผู้อื่นโดย
ไม่มีเหตุอันสมควร
๑๙๓ ซื้ อ ขาย แจกจ่ า ยหรื อ เรี่ ย ไรในทางเดิ น รถหรื อ อกไป
กลางทางโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือเป็นการกีดขวาง
การจราจร
ลักษณะ ๑๔ สัตว์และสิ่งของในทาง
๑๙๔ ขี่ จู ง ไล่ ต้ อ นหรื อ ปล่ อ ยสั ต ว์ ไ ปบนทางในลั ก ษณะ
กีดขวางการจราจรและไม่มีผู้ควบคุมเพียงพอ
๑๙๕
๑๙๖
๑๙๗
๑๙๘
๑๙๙
๒๐๐

๒๐๑

๒๐๒
๒๐๓

บทมาตรา
จํานวนค่าปรับ
ปรับ ๒๐๐ บาท
มาตรา ๑๐๙, ๑๔๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘
ปรับ ๔๐๐ บาท
มาตรา ๑๑๐, ๑๔๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘

มาตรา ๑๑๑, ๑๔๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘
ผู้ ขี่ ห รื อ ควบคุ ม สั ต ว์ ขี่ จู ง หรื อ ไล่ ต้ อ นสั ต ว์ ไ ปบนทาง มาตรา ๑๑๒, ๑๔๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
โดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรทางบกว่าด้วยรถ
มาตรา ๘
วาง ตั้ง ยื่นหรือแขวนสิ่งใดหรือกระทําด้วยประการใด มาตรา ๑๑๔ วรรค
หนึ่ง, ๑๔๘ (ฉบับที่ ๗)
ในลักษณะกีดขวางการจราจรโดยไม่ได้รับอนุญาต
พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๘
แบก หาม ลากหรือนําสิ่งของไปบนทางในลักษณะกีด มาตรา ๑๑๕, ๑๔๗
ขวางการจราจร
ลักษณะ ๑๕ รถม้า เกวียนและเลื่อน
จอดรถม้าหรือเกวียน หรือเลื่อนในทางโดยไม่มีผู้ควบคุม มาตรา ๑๑๖, ๑๔๗
และไม่ได้ผูกสัตว์ที่เทียมนั้นไว้ ไม่ให้ลากต่อไปได้
มาตรา ๑๑๗, ๑๔๗
ปล่อยสายบังเหียนในเวลาขับรถม้า
ขับรถม้า เกวียนหรือเลื่อนที่เทียมด้วยสัตว์โดยไม่ปฏิบัติ มาตรา ๑๑๘, ๑๔๘
ตามกฎหมายจราจรทางบกว่าด้วยรถ
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘
ลักษณะ ๑๖ เขตปลอดภัย
มาตรา ๑๑๙, ๑๔๘
ขับขี่รถเข้าไปในเขตปลอดภัย
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘
ลักษณะ ๑๗ เบ็ดเตล็ด
ขั บ รถถอยหลั ง ในลั ก ษณะที่ ไ ม่ ป ลอดภั ย หรื อ เป็ น การ มาตรา ๑๒๐, ๑๔๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
กีดขวางการจราจร
มาตรา ๘
ขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ ไ ม่ นั่ ง คร่ อ มบนอานที่ จั ด ไว้ แ ละ มาตรา ๑๒๑, ๑๔๘
คนโดยสารไม่นั่งซ้อนท้ายบนอานที่จัดไว้หรือนั่งในที่นั่ง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘
พ่วงข้าง

ปรับ ๔๐๐ บาท
ปรับ ๔๐๐ บาท
ปรับ ๔๐๐ บาท
ปรับ ๓๐๐ บาท
ปรับ ๒๐๐ บาท
ปรับ ๒๐๐ บาท
ปรับ ๒๐๐ บาท

ปรับ ๓๐๐ บาท

ปรับ ๓๐๐ บาท
ปรับ ๔๐๐ บาท

- ๑๙ ลําดับ
ข้อหาหรือฐานความผิด
บทมาตรา
๒๐๔ ผู้ ขั บ ขี่ ร ถจั ก รยานยนต์ แ ละคนโดยสารไม่ ส วมหมวก มาตรา ๑๒๒ (ฉบับที่
๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
ที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะ
มาตรา ๕, ๑๔๘ (ฉบับ
ที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘
๒๐๕ ขับขี่รถยนต์ยอมให้ผู้อื่นนั่งตอนหน้าแถวเดียวกับที่นั่ง มาตรา ๑๒๓ วรรค
คนขับรถเกินสองคน
หนึ่ง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๓๘ มาตรา ๓,
๑๔๘ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๘
๒๐๖ (๑) ขับขี่รถยนต์โดยไม่รัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย
มาตรา ๑๒๓ วรรคสอง
(๒) ขับขี่รถยนต์โดยไม่จัดให้คนโดยสาร ซึ่งนั่งที่นั่ง
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
ตอนหน้าแถวเดียวกับที่นั่งผู้ขับขี่รถยนต์รัดร่างกาย ๒๕๓๘ มาตรา ๓,
ด้วยเข็มขัดนิรภัย
๑๔๘ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
(๓) คนโดยสารซึ่งนั่งตอนหน้าแถวเดียวกับที่นั่งผู้ขับขี่ ๒๕๕๐ มาตรา ๘
รถยนต์ไม่รัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย
๒๐๗ กระทําให้เป็นเหตุให้ผู้ขับขี่มองไม่เห็นทางด้านหน้าหรือ มาตรา ๑๒๔ วรรค
ด้านข้างได้โดยสะดวกหรือเป็นการกีดขวางการควบคุม หนึ่ง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๓๕ มาตรา ๑๕,
บังคับรถ
๑๔๘ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๘
๒๐๘ เกาะ ห้ อ ยโหนหรื อ ยื่ น ส่ ว นของร่ า งกาย ออกไปนอก มาตรา ๑๒๔ วรรคสอง
ตั ว ถั ง รถยนต์ โดยไม่ ส มควรนั่ ง หรื อ ยื น บนรถยนต์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๕, ๑๔๘ (ฉบับที่
ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
๗) พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๘
๒๐๙ ขึ้นหรือลงรถโดยสารประจําทาง รถบรรทุกคนโดยสาร มาตรา ๑๒๔ วรรค
รถโรงเรียนหรือรถแท็กซี่ในขณะที่หยุด เพื่อรอสัญญาณ สาม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๓๕ มาตรา ๑๕,
ไฟหรือหยุด เพราะติดการจราจร
๑๔๘ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๘
๒๑๐ ผู้ขับขี่หรือผู้เก็บค่าโดยสารรถประจําทาง รถบรรทุกคน มาตรา ๑๒๔ วรรคสี่
โดยสาร รถโรงเรียน หรือรถแท็กซี่ยินยอมให้ผู้ใดกระทํา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
การตามลําดับ ๒๐๗ หรือ ๒๐๘
๒๕๓๕ มาตรา ๑๕,
๑๔๘ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.
๒๕๕๐ มาตรา ๘

จํานวนค่าปรับ
ปรับ ๔๐๐ บาท

ปรับ ๔๐๐ บาท

ปรับ ๔๐๐ บาท

ปรับ ๔๐๐ บาท

ปรับ ๔๐๐ บาท

ปรับ ๔๐๐ บาท

ปรับ ๔๐๐ บาท

- ๒๐ ลําดับ
ข้อหาหรือฐานความผิด
๒๑๑ ไม่ ขั บ รถให้ ชิ ด ขอบทางด้ า นซ้ า ยเมื่ อ ผ่ า นทางแคบ
ระหว่ า งภู เ ขา หรื อ ระหว่ า งเนิ น หรื อ ในทางเดิ น รถ
บนภู เ ขาหรื อ บนเนิ น และเมื่ อ ถึ ง ทางโค้ ง ไม่ ใ ช้ เ สี ย ง
สัญญาณ
๒๑๒ ใช้เกียร์ว่างหรือเหยียบคลัทช์ ในขณะที่ขับรถลงทางลาด
หรือไหล่เขา
๒๑๓ ขับรถตามหลังรถฉุกเฉินซึ่งกําลังปฏิบัติหน้าที่ในระยะ
ต่ํากว่าห้าสิบเมตร
๒๑๔ ขั บ รถผ่ า นเข้ า ไปหรื อ จอดในบริ เ วณเขตปฏิ บั ติ
การดับเพลิง
๒๑๕ ขับรถทับสายสูบดับเพลิงที่ไม่มีเครื่องป้องกันในขณะที่
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงปฏิบัติการตามหน้าที่
๒๑๖ วาง เทหรื อ ทิ้ ง เศษแก้ ว ตะปู ลวด น้ํ า มั น หล่ อ ลื่ น
กระป๋องหรือสิ่งอื่นใดหรือกระทําด้วยประการใดบนทาง
อันอาจทําให้เกิดอันตรายหรือเสียหายแก่ยานพาหนะ
หรือบุคคลหรือเป็นการกีดขวางการจราจร
๒๑๗ ไม่ เ ก็ บ กวาดของตามลํ า ดั บ ๒๑๖ ออกจากทางทั น ที
เมื่ อ รู้ ว่ า มี สิ่ ง ของนั้ น อั น อยู่ ใ นความดู แ ล หกหรื อ ไหล
อยู่บนทาง
๒๑๘ เผาหรือกระทําด้วยประการใดภายในห้าร้อยเมตรจาก
ทางเดินรถเป็นเหตุให้เกิดควันหรือสิ่งอื่นในลักษณะที่
อาจทําให้ไม่ปลอดภัยแก่การจราจร
๒๑๙ ไม่ จั ด การเก็ บ สิ่ ง ของที่ ต กหล่ น ออกจากทางทั น ที
เมื่อเคลื่อนย้ายรถที่ชํารุดหรือหักพังออกจากทาง
๒๒๐ เจ้ า ของหรื อ ผู้ ขั บ ขี่ ร ถโรงเรี ย น ไม่ จั ด ให้ มี ข้ อ ความ
“รถโรงเรี ย น” ขนาดตั ว อั ก ษรสู ง ไม่ น้ อ ยกว่ า สิ บ ห้ า
เซนติเมตร ติดอยู่ด้านหน้าและด้านหลังของรถ
๒๒๑ รถที่ เ ข้ า ขบวนแห่ ห รื อ รถที่ นํ า มาใช้ เ ฉพาะเพื่ อ การ
โฆษณาสินค้าหรือมหรสพที่แห่หรือโฆษณาไปตามทาง
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร

บทมาตรา
มาตรา ๑๒๕, ๑๕๗
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ.
๒๕๕๑ มาตรา ๔

จํานวนค่าปรับ
ปรับ ๕๐๐ บาท

มาตรา ๑๒๖, ๑๔๘
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘
มาตรา ๑๒๗ (๑),
๑๕๒ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๓๕ มาตรา ๒๔
มาตรา ๑๒๗ (๒),
๑๕๒ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๓๕ มาตรา ๒๔
มาตรา ๑๒๗ (๓),
๑๕๒ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๓๕ มาตรา ๒๔
มาตรา ๑๒๘, ๑๕๒
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๓๕ มาตรา ๒๔

ปรับ ๔๐๐ บาท

ปรับ ๕๐๐ บาท

ปรับ ๕๐๐ บาท

ปรับ ๓๐๐ บาท

ปรับ ๕๐๐ บาท

มาตรา ๑๒๙, ๑๔๘
ปรับ ๓๐๐ บาท
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘
มาตรา ๑๓๐, ๑๕๒
ปรับ ๕๐๐ บาท
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๓๕ มาตรา ๒๔
มาตรา ๑๓๑, ๑๔๗

ปรับ ๒๐๐ บาท

มาตรา ๑๓๒ วรรคหนึ่ง, ปรับ ๒๐๐ บาท
๑๔๗
มาตรา ๑๓๓, ๑๔๘
ปรับ ๓๐๐ บาท
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐
มาตรา ๘

- ๒๑ ลําดับ
ข้อหาหรือฐานความผิด
๒๒๒ ฝ่าฝืนคําสั่งห้ามรถทุกชนิดหรือบางชนิดหรือคนเดินเท้า
เดิ น ในทางสายใดหรื อ เฉพาะทางตอนใด เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรกรณีที่มี
เหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้น (ถ้าไม่เป็นความผิดอื่น)
๒๒๓ ฝ่ า ฝื น คํ า สั่ ง ห้ า มหยุ ด หรื อ จอดรถในทางสายใด หรื อ
เฉพาะทางตอนใดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยหรือความ
สะดวกในการจราจร กรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ
เกิดขึ้น (ถ้าไม่เป็นความผิดอื่น)
๒๒๔ ฝ่าฝืนคําสั่งห้ามเลี้ยวรถ กลับรถ หรือถอยหลังรถในทาง
สายใดหรือเฉพาะทางตอนใดเพื่อความปลอดภัยหรือ
ความสะดวกในการจราจรกรณี ที่ มี เ หตุ ฉุ ก เฉิ น หรื อ
อุบัติเหตุเกิดขึ้น (ถ้าไม่เป็นความผิดอื่น)
๒๒๕ ฝ่าฝืนคําสั่งที่กําหนดทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด
ให้รถเดินได้ทางเดียว ชั่วระยะเวลาที่จําเป็นเพื่อความ
ปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร กรณีที่มีเหตุ
ฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้น (ถ้าไม่เป็นความผิดอื่น)
๒๒๖ ฝ่าฝืนประกาศ ข้อบังคับหรือระเบียบที่ห้ามรถทุกชนิด
หรือบางชนิดเดินในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด
(ถ้าไม่เป็นความผิดอื่น)
๒๒๗ ฝ่าฝืนประกาศ ข้อบังคับหรือระเบียบที่ห้ามหยุดหรือ
จอดในทางสายใดหรื อ เฉพาะทางตอนใด (ถ้ า ไม่ เ ป็ น
ความผิดอื่น)
๒๒๘ ฝ่ า ฝื น ประกาศ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ ระเบี ย บที่ ห้ า มเลี้ ย วรถ
กลับรถหรือถอยหลังรถ ในทางสายใดหรือเฉพาะทาง
ตอนใด (ถ้าไม่เป็นความผิดอื่น)
๒๒๙ ฝ่ า ฝื น ประกาศ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ ระเบี ย บที่ กํ า หนดให้ ร ถ
เดินได้ทางเดียวในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด (ถ้า
ไม่เป็นความผิดอื่น)
๒๓๐ ฝ่ า ฝื น ประกาศ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ ระเบี ย บที่ กํ า หนด
ระยะเวลาจอดรถในทางแคบหรือคับขันในทางสายใด
หรือเฉพาะทางตอนใด (ถ้าไม่เป็นความผิดอื่น)
๒๓๑ ฝ่ าฝื นประกาศ ข้ อบั งคั บหรื อระเบี ยบที่ กํ าหนดอั ตรา
ความเร็ วของรถภายในอั ตราที่ กํ าหนดในกฎกระทรวง
ในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด (ถ้าไม่เป็นความผิดอื่น)
๒๓๒ ฝ่าฝืนประกาศ ข้อบังคับหรือระเบียบที่กําหนดช่องหรือ
แนวทางเดินรถขึ้นและล่องในทางสายใดหรือเฉพาะทาง
ตอนใด (ถ้าไม่เป็นความผิดอื่น)

บทมาตรา
มาตรา ๑๓๘ (๑),
๑๕๔ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๗

จํานวนค่าปรับ
ปรับ ๕๐๐ บาท

มาตรา ๑๓๘ (๒),
๑๕๔ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๗

ปรับ ๕๐๐ บาท

มาตรา ๑๓๘ (๓),
๑๕๔ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๗

ปรับ ๕๐๐ บาท

มาตรา ๑๓๘ (๔),
๑๕๔ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๗

ปรับ ๕๐๐ บาท

มาตรา ๑๓๙ (๑),
๑๕๔ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๗
มาตรา ๑๓๙ (๒),
๑๕๔ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๗
มาตรา ๑๓๙ (๓),
๑๕๔ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๗
มาตรา ๑๓๙ (๔),
๑๕๔ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๗
มาตรา ๑๓๙ (๕),
๑๕๔ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๗
มาตรา ๑๓๙ (๖),
๑๕๔ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๗
มาตรา ๑๓๙ (๗),
๑๕๔ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๗

ปรับ ๕๐๐ บาท
ปรับ ๕๐๐ บาท
ปรับ ๕๐๐ บาท
ปรับ ๕๐๐ บาท
ปรับ ๕๐๐ บาท
ปรับ ๕๐๐ บาท
ปรับ ๕๐๐ บาท

- ๒๒ ลําดับ
ข้อหาหรือฐานความผิด
๒๓๓ ฝ่ า ฝื น ประกาศ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ ระเบี ย บที่ กํ า หนดทาง
เดินรถทางเอกและทางเดินรถทางโทในทางสายใดหรือ
เฉพาะทางตอนใด (ถ้าไม่เป็นความผิดอื่น)
๒๓๔ ฝ่าฝืนประกาศ ข้อบังคับหรือระเบียบที่กําหนดการจอด
รถหรือที่จอดพักรถในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด
(ถ้าไม่เป็นความผิดอื่น)
๒๓๕ ฝ่ า ฝื น ระเบี ย บที่ กํ า หนดการใช้ ท างหรื อ ช่ อ งเดิ น รถ
สํ า หรั บ รถบางประเภทในทางสายใดหรื อ เฉพาะทาง
ตอนใด (ถ้าไม่เป็นความผิดอื่น)
๒๓๖ ฝ่าฝืนระเบียบที่กําหนดการเกี่ยวกับการใช้รถโรงเรียน
ในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด (ถ้าไม่เป็นความผิด
อื่น)
๒๓๗ ฝ่าฝืนระเบียบที่กําหนดเกี่ยวกับการบรรทุกคนโดยสาร
สําหรับรถจักรยานในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด
(ถ้าไม่เป็นความผิดอื่น)
๒๓๘ ฝ่าฝืนประกาศ ข้อบังคับหรือระเบียบที่ควบคุมขบวนแห่
หรือการชุมนุมสาธารณะในทางสายใดหรือเฉพาะทาง
ตอนใด (ถ้าไม่เป็นความผิดอื่น)
๒๓๙ ฝ่ า ฝื น ประกาศ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ ระเบี ย บที่ ค วบคุ ม หรื อ
ห้ า มเลี้ ย วรถในทางร่ ว มทางแยกในทางสายใดหรื อ
เฉพาะทางตอนใด (ถ้าไม่เป็นความผิดอื่น)
๒๔๐ ฝ่ า ฝื น ประกาศ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ ระเบี ย บที่ ขี ด เส้ น หรื อ
ทํ า เครื่ อ งหมายจราจรบนผิ ว ทางหรื อ ติ ด ตั้ ง สั ญ ญาณ
จราจรหรือเครื่องหมายจราจรในทางสายใด หรือเฉพาะ
ทางตอนใด (ถ้าไม่เป็นความผิดอื่น)
๒๔๑ ฝ่าฝืนประกาศ ข้อบังคับหรือระเบียบที่กําหนดระยะทาง
ตอนใด ให้ ขั บ รถล้ํ า เข้ า ไปในเส้ น กึ่ ง กลางของทางที่
เจ้ า พนั ก งานจราจรกํ า หนดไว้ ไ ด้ ใ นทางสายใด หรื อ
เฉพาะทางตอนใด (ถ้าไม่เป็นความผิดอื่น)
๒๔๒ ฝ่ า ฝื น ระเบี ย บที่ กํ า หนดเกี่ ย วกั บ การจอดรถที่ ชํ า รุ ด
หักพัง ตลอดจนรถที่ซ่อมแซมในทางสายใด หรือเฉพาะ
ทางตอนใด (ถ้าไม่เป็นความผิดอื่น)
๒๔๓ ฝ่ า ฝื น ระเบี ย บที่ กํ า หนดการข้ า มทางของคนเดิ น เท้ า
บนทางที่ไม่มีทางข้ามในทางสายใด หรือเฉพาะทางตอน
ใด (ถ้าไม่เป็นความผิดอื่น)

บทมาตรา
มาตรา ๑๓๙ (๘),
๑๕๔ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๗
มาตรา ๑๓๙ (๙),
๑๕๔ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๗
มาตรา ๑๓๙ (๑๐),
๑๕๔ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๗
มาตรา ๑๓๙ (๑๑),
๑๕๔ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๗
มาตรา ๑๓๙ (๑๒),
๑๕๔ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๗
มาตรา ๑๓๙ (๑๓),
๑๕๔ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๗
มาตรา ๑๓๙ (๑๔),
๑๕๔ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๗
มาตรา ๑๓๙ (๑๕),
๑๕๔ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๗

จํานวนค่าปรับ
ปรับ ๕๐๐ บาท

มาตรา ๑๓๙ (๑๖),
๑๕๔ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๗

ปรับ ๕๐๐ บาท

มาตรา ๑๓๙ (๑๗),
๑๕๔ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๗
มาตรา ๑๓๙ (๑๘),
๑๕๔ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๗

ปรับ ๕๐๐ บาท

ปรับ ๕๐๐ บาท
ปรับ ๕๐๐ บาท
ปรับ ๕๐๐ บาท
ปรับ ๕๐๐ บาท
ปรับ ๕๐๐ บาท
ปรับ ๕๐๐ บาท
ปรับ ๕๐๐ บาท

ปรับ ๕๐๐ บาท

- ๒๓ ลําดับ
ข้อหาหรือฐานความผิด
๒๔๔ ฝ่าฝืนประกาศ ข้อบังคับหรือระเบียบที่กําหนดการใช้
โคมไฟในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด (ถ้าไม่เป็น
ความผิดอื่น)
๒๔๕ ฝ่าฝืนประกาศ ข้อบังคับหรือระเบียบที่กําหนดการใช้
เสี ย งสั ญ ญาณในทางสายใดหรื อ เฉพาะทางตอนใด
(ถ้าไม่เป็นความผิดอื่น)
๒๔๖ ฝ่าฝืนระเบียบที่กําหนดการอนุญาตและการใช้รถที่มีล้อ
หรือส่วนที่สัมผัสกับผิวทางไม่ใช่ยางในทางสายใดหรือ
เฉพาะทางตอนใด (ถ้าไม่เป็นความผิดอื่น)
๒๔๗ ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถได้รับใบสั่ง ไม่ชําระค่าปรับตาม
จํานวนที่ระบุหรือตามจํานวนที่พนักงานสอบสวนแจ้งให้
ทราบ ณ สถานที่ที่ระบุหรือสถานที่ที่ผู้บัญชาการตํารวจ
แห่งชาติกําหนดภายในวันเวลาที่ระบุในใบสั่ง
๒๔๘ ผู้ ขั บ ขี่ ห รื อ เจ้ า ของรถได้ รั บ ใบสั่ ง ไม่ ชํ า ระค่ า ปรั บ
ตามจํานวนที่ระบุโดยการส่งธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินของ
ธนาคารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวัน เวลาที่ระบุ
ไว้ในใบสั่ง
๒๔๙ ฝ่าฝืนคําสั่งเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ให้หยุดรถ เมื่อรถนั้นมีสภาพไม่ถูกต้องตาม มาตรา ๖
(ถ้าไม่เป็นความผิดอื่น)
๒๕๐ ฝ่าฝืนคําสั่งเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ให้หยุดรถ เมื่อเห็นว่าผู้ขับขี่หรือบุคคลในรถนั้นได้ฝ่าฝืน
หรือไม่ป ฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกหรื อ
กฎหมายอันเกี่ยวกับรถนั้นๆ (ถ้าไม่เป็นความผิดอื่น)
๒๕๑ ฝ่าฝืนคําสั่งเจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวนหรือ
พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ที่ ใ ห้ มี ก ารทดสอบผู้ ขั บ ขี่ ว่ า หย่ อ น
ความสามารถในอั น ที่ จ ะขั บ หรื อ เมาสุ ร าหรื อ ของเมา
อย่างอื่นหรือไม่ (ถ้าไม่เป็นความผิดอื่น)
๒๕๒ ฝ่าฝืนคําสั่งเจ้าพนักงานจราจร พนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
ผู้ ต รวจการที่ ใ ห้ ห ยุ ด รถเพื่ อ ตรวจสอบว่ า รถนั้ น
มีเครื่อ งยนต์ก่ อ ให้เ กิดก๊ าซ ฝุ่ น ควัน ละอองเคมี หรื อ
เสี ย งเกิ น เกณฑ์ ที่ ผู้ บั ญ ชาการตํ า รวจแห่ ง ชาติ กํ า หนด
(ถ้าไม่เป็นความผิดอื่น)

บทมาตรา
มาตรา ๑๓๙ (๑๙),
๑๕๔ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๗
มาตรา ๑๓๙ (๒๐),
๑๕๔ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๗
มาตรา ๑๓๙ (๒๑),
๑๕๔ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๗
มาตรา ๑๔๑ (๑),
๑๕๕ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๓๕ มาตรา ๑๘

จํานวนค่าปรับ
ปรับ ๕๐๐ บาท

มาตรา ๑๔๑ (๒),
๑๕๕ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๓๕ มาตรา ๑๘

ปรับ ๕๐๐ บาท

มาตรา ๑๔๒ (๑)
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๓๕ มาตรา ๒๐,
๑๕๔ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๗
มาตรา ๑๔๒ (๒)
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๓๕ มาตรา ๒๐,
๑๕๔ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.
๒๕๓๕ มาตรา ๗
มาตรา ๑๔๒
วรรคสอง, ๑๕๔ (ฉบับ
ที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๖, ๗
๑๔๓ ทวิ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา
๒๑, ๑๕๔ (๓)
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๗

ปรับ ๕๐๐ บาท

ปรับ ๕๐๐ บาท
ปรับ ๕๐๐ บาท
ปรับ ๕๐๐ บาท

ปรับ ๕๐๐ บาท

ปรับ ๕๐๐ บาท

ปรับ ๕๐๐ บาท

- ๒๔ ลําดับ
ข้อหาหรือฐานความผิด
บทมาตรา
จํานวนค่าปรับ
ปรับ ๕๐๐ บาท
๒๕๓ นํ า รถที่ เ จ้ า พนั ก งานจราจร พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ หรื อ มาตรา ๑๔๔, ๑๕๖
ผู้ตรวจการสั่งให้ซ่อมหรือแก้ไขไปใช้ในทางโดยยังมิได้รับ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
ใบตรวจรับรอง
มาตรา ๒๒, ๒๖

