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กฎกระทรวง
กำหนดอัตรำควำมเร็วสำหรับกำรขับรถในทำงเดินรถ
พ.ศ. ๒๕๖๔
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมำตรำ ๖๗
วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระรำชบัญ ญัติจ รำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ นำยกรั ฐมนตรี ออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก ำหนดสองร้ อ ยสี่ สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก
(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตจิ รำจรทำงบก
พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก
พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
“เขตชุมชน” หมำยควำมว่ำ พื้นที่ที่มีประชำชนอำศัยอยู่อย่ำงหนำแน่นหรือมีกำรสัญจร
ของประชำชนจำนวนมำก หรือมีสถำนศึกษำ สถำนพยำบำล หรือโครงกำรพัฒนำพื้นที่ หรือมีกิจกรรม
ที่ทำให้ ประชำชนมำรวมตัวกันเป็นจำนวนมำกข้ำงเขตทำง ทั้งนี้ ตำมที่หัวหน้ำเจ้ำพนักงำนจรำจร
ประกำศกำหนด
“เกำะกลำงถนน” หมำยควำมว่ำ เกำะที่ใช้กั้นกลำงถนนเพื่อแบ่งทำงเดินรถในทิศทำงตรงข้ำมกัน
ซึ่งมีลักษณะทำงกำยภำพที่ชัดเจนและมีควำมมั่นคงแข็งแรง เช่น เกำะกลำงถนนแบบยก (Raised
Median) เกำะกลำงถนนแบบกดเป็นร่อง (Depressed Median) และเกำะกลำงถนนแบบรำวหรือกำแพง
(Barrier Median) แต่ไม่หมำยควำมรวมถึง เกำะกลำงถนนแบบสีหรือตีเส้น
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“ทำงขนำน” หมำยควำมว่ำ ทำงเดินรถคู่ขนำนซึ่งใช้เดินรถในทิศทำงเดียวกันกับทำงเดินรถหลัก
โดยมี สิ่ ง กั้ น กลำงระหว่ ำ งทำงเดิน รถคู่ ข นำนกั บ ทำงเดิ นรถหลั ก ในลั ก ษณะทำงกำยภำพที่ ชั ด เจน
เพื่อประโยชน์ในกำรเป็นทำงเข้ำออก เชื่อม หรือผ่ำนทำงเดินรถหลักหรือผ่ำนที่คับขันหรือเขตปลอดภัย
“ทำงพิเศษ” หมำยควำมว่ำ ทำงพิเศษตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย
“เครื่องหมำยจรำจร” ให้หมำยควำมรวมถึง เครื่องหมำยจรำจรตำมกฎหมำยว่ำด้วยทำงหลวงด้วย
ข้อ ๔ กำรขับรถในทำงเดินรถที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร เขตเมืองพัทยำ เขตเทศบำลนคร
เขตเทศบำลเมือง หรือเขตชุมชน ให้ใช้อัตรำควำมเร็ว ดังต่อไปนี้
(๑) รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถเกินสองพันสองร้อยกิโลกรัม หรือรถบรรทุกคนโดยสำรที่มีที่นั่ง
คนโดยสำรเกินสิบห้ำคน ให้ใช้อัตรำควำมเร็วไม่เกินหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง
(๒) รถขณะที่ลำกจูงรถอื่น รถยนต์สี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์สำมล้อ ให้ใช้อัตรำควำมเร็วไม่เกิน
สี่สิบห้ำกิโลเมตรต่อชั่วโมง
(๓) รถจั ก รยำนยนต์ ให้ ใ ช้ อั ต รำควำมเร็ ว ไม่ เ กิ น หกสิ บ กิ โ ลเมตรต่ อ ชั่ ว โมง เว้ น แต่
รถจักรยำนยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่สำมสิบห้ำกิโลวัตต์ขึ้นไปหรือมีขนำดควำมจุของกระบอกสูบ
รวมกันตั้งแต่สี่ร้อยลูกบำศก์เซนติเมตรขึ้นไป ให้ใช้อัตรำควำมเร็วไม่เกินแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง
(๔) รถโรงเรียนหรือรถรับส่งนักเรียน ให้ใช้อัตรำควำมเร็วไม่เกินหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง
(๕) รถแทรกเตอร์ รถบดถนน หรื อ รถใช้ ง ำนเกษตรกรรมตำมกฎหมำยว่ำ ด้วยรถยนต์
ให้ใช้อัตรำควำมเร็วไม่เกินสี่สิบห้ำกิโลเมตรต่อชั่วโมง
(๖) รถอื่นนอกจำก (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้ใช้อัตรำควำมเร็วไม่เกินแปดสิบกิโลเมตร
ต่อชั่วโมง
ข้อ ๕ กำรขับรถในทำงเดินรถที่อยู่นอกเขตกรุงเทพมหำนคร เขตเมืองพัทยำ เขตเทศบำลนคร
เขตเทศบำลเมือง และเขตชุมชน ให้ใช้อัตรำควำมเร็ว ดังต่อไปนี้
(๑) รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถเกินสองพันสองร้อยกิโลกรัม หรือรถบรรทุกคนโดยสำรที่มีที่นั่ง
คนโดยสำรเกินสิบห้ำคน ให้ใช้อัตรำควำมเร็วไม่เกินแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง
(๒) รถขณะที่ลำกจูงรถอื่น รถยนต์สี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์สำมล้อ ให้ใช้อัตรำควำมเร็วไม่เกิน
ห้ำสิบห้ำกิโลเมตรต่อชั่วโมง
(๓) รถจั ก รยำนยนต์ ให้ ใ ช้ อั ต รำควำมเร็ ว ไม่ เ กิ น เจ็ ด สิ บ กิ โ ลเมตรต่ อ ชั่ ว โมง เว้ น แต่
รถจักรยำนยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่สำมสิบห้ำกิโลวัตต์ขึ้นไปหรือมีขนำดควำมจุของกระบอกสูบ
รวมกันตั้งแต่สี่ร้อยลูกบำศก์เซนติเมตรขึ้นไป ให้ใช้อัตรำควำมเร็วไม่เกินเก้ำสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง
(๔) รถโรงเรียนหรือรถรับส่งนักเรียน ให้ใช้อัตรำควำมเร็วไม่เกินเจ็ดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง
(๕) รถแทรกเตอร์ รถบดถนน หรื อ รถใช้ ง ำนเกษตรกรรมตำมกฎหมำยว่ำ ด้วยรถยนต์
ให้ใช้อัตรำควำมเร็วไม่เกินสี่สิบห้ำกิโลเมตรต่อชั่วโมง
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(๖) รถอื่นนอกจำก (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้ใช้อัตรำควำมเร็วไม่เกินเก้ำสิบกิโลเมตร
ต่อชั่วโมง
ข้อ ๖ กำรขับรถในทำงเดินรถที่อยู่นอกเขตกรุงเทพมหำนคร เขตเมืองพัทยำ เขตเทศบำลนคร
เขตเทศบำลเมือง และเขตชุมชน โดยทำงเดินรถนั้นได้จัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทำงเดียวกันไว้ตั้งแต่
สองช่องขึ้นไปและมีเกำะกลำงถนน ให้ใช้อัตรำควำมเร็ว ดังต่อไปนี้
(๑) รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถเกินสองพันสองร้อยกิโลกรัม หรือรถบรรทุกคนโดยสำรที่มีที่นั่ง
คนโดยสำรเกินสิบห้ำคน ให้ใช้อัตรำควำมเร็วไม่เกินเก้ำสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง
(๒) รถขณะที่ลำกจูงรถอื่น รถยนต์สี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์สำมล้อ ให้ใช้อัตรำควำมเร็วไม่เกิน
หกสิบห้ำกิโลเมตรต่อชั่วโมง
(๓) รถจั ก รยำนยนต์ ให้ ใ ช้ อั ต รำควำมเร็ ว ไม่ เ กิ น แปดสิ บ กิ โ ลเมตรต่ อ ชั่ ว โมง เว้ น แต่
รถจักรยำนยนต์ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่สำมสิบห้ำกิโลวัตต์ขึ้นไปหรือมีขนำดควำมจุของกระบอกสูบ
รวมกันตั้งแต่สี่ร้อยลูกบำศก์เซนติเมตรขึ้นไป ให้ใช้อัตรำควำมเร็วไม่เกินหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมง
(๔) รถโรงเรียนหรือรถรับส่งนักเรียน ให้ใช้อัตรำควำมเร็วไม่เกินแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง
(๕) รถแทรกเตอร์ รถบดถนน หรื อ รถใช้ ง ำนเกษตรกรรมตำมกฎหมำยว่ำ ด้วยรถยนต์
ให้ใช้อัตรำควำมเร็วไม่เกินสี่สิบห้ำกิโลเมตรต่อชั่วโมง
(๖) รถอื่น นอกจำก (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้ใช้อัต รำควำมเร็วไม่เกินหนึ่งร้อย
กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ข้อ ๗ กำรขับรถในทำงเดินรถบนทำงขนำน ไม่ว่ำอยู่ในเขตใด ให้ใช้อัตรำควำมเร็วตำมที่
กำหนดไว้ในข้อ ๔
ข้อ ๘ กำรขั บรถในทำงเดิน รถบนทำงพิ เศษ และทำงเดินรถนั้ นอยู่ ใ นระดับเหนือหรือ
ใต้พื้นดินหรือพื้นน้ำ ให้ใช้อัตรำควำมเร็ว ดังต่อไปนี้
(๑) รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถเกินสองพันสองร้อยกิโลกรัม หรือรถบรรทุกคนโดยสำรที่มีที่นั่ง
คนโดยสำรเกินสิบห้ำคน ให้ใช้อัตรำควำมเร็วไม่เกินแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง
(๒) รถขณะที่ลำกจูงรถอื่น หรือรถยนต์สี่ล้อเล็ก ให้ใช้อัตรำควำมเร็วไม่เกินหกสิบห้ำกิโลเมตร
ต่อชั่วโมง
(๓) รถโรงเรียนหรือรถรับส่งนักเรียน ให้ใช้อัตรำควำมเร็วไม่เกินแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง
(๔) รถอื่นนอกจำก (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้อัตรำควำมเร็วไม่เกินหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทั้งนี้ หำกรถดังกล่ำวอยู่ในทำงเดินรถที่ได้จัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทำงเดียวกันไว้ตั้งแต่สำมช่องขึ้นไป
ให้กำรขับรถในช่องเดินรถช่องขวำสุด ต้องใช้ควำมเร็วไม่ตำกว่
่ ำเก้ำสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง เว้นแต่ในกรณี
ที่ช่องเดินรถนั้นมีข้อจำกัดด้ำนกำรจรำจรหรือทัศนวิสัย มีสิ่งกีดขวำง หรือมีเหตุขัดข้องอื่น
ข้อ ๙ กำรขั บ รถในทำงเดิ น รถบนทำงพิ เ ศษ และทำงเดิ น รถนั้ น อยู่ ใ นระดั บ พื้ น ดิ น
ให้ใช้อัตรำควำมเร็ว ดังต่อไปนี้
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(๑) รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถเกินสองพันสองร้อยกิโลกรัม หรือรถบรรทุกคนโดยสำรที่มีที่นั่ง
คนโดยสำรเกินสิบห้ำคน ให้ใช้อัตรำควำมเร็วไม่เกินเก้ำสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง
(๒) รถขณะที่ลำกจูงรถอื่น หรือรถยนต์สี่ล้อเล็ก ให้ใช้อัตรำควำมเร็วไม่เกินหกสิบห้ำกิโลเมตร
ต่อชั่วโมง
(๓) รถโรงเรียนหรือรถรับส่งนักเรียน ให้ใช้อัตรำควำมเร็วไม่เกินเก้ำสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง
(๔) รถอื่นนอกจำก (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้อัตรำควำมเร็วไม่เกินหนึ่งร้อยสิบกิโลเมตร
ต่อชั่ว โมง ทั้งนี้ หำกรถดังกล่ำวอยู่ในทำงเดินรถที่ได้จัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทำงเดียวกันไว้ตั้งแต่
สำมช่องขึ้นไป ให้กำรขับรถในช่องเดินรถช่องขวำสุด ต้องใช้ควำมเร็วไม่ตำกว่
่ ำเก้ำสิบกิโลเมตรต่อชัว่ โมง
เว้นแต่ในกรณีทชี่ ่องเดินรถนัน้ มีข้อจำกัดด้ำนกำรจรำจรหรือทัศนวิสัย มีสิ่งกีดขวำง หรือมีเหตุขัดข้องอื่น
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มีกำรออกกฎกระทรวงตำมกฎหมำยว่ำด้วยทำงหลวงหรือกฎหมำยว่ำด้วย
กำรทำงพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อกำหนดอัตรำควำมเร็วสำหรับกำรขับรถในทำงเดินรถหรือช่องเดินรถ
บนทำงหลวงหรือทำงพิเศษ แล้วแต่กรณี ไว้เป็นกำรเฉพำะ ให้กำรขับรถในทำงเดินรถหรือช่องเดินรถ
ดังกล่ำว ใช้อัตรำควำมเร็วตำมที่กฎกระทรวงนั้นกำหนด
ข้อ ๑๑ ในเขตทำงที่มีเครื่องหมำยจรำจรแสดงว่ำเป็นเขตอันตรำย หรือเขตให้ขับรถช้ำ
ให้ลดควำมเร็วลงและเพิ่มควำมระมัดระวังขึ้นตำมสมควร
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ทำงเดินรถหรือช่องเดินรถใดมีเครื่องหมำยจรำจรกำหนดอัตรำควำมเร็ว
ต่ำกว่ำที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ให้กำรขับรถในทำงเดินรถหรือช่องเดินรถนั้นใช้อัตรำควำมเร็วไม่เกิน
ที่เครื่องหมำยจรำจรดังกล่ำวกำหนด
ให้ไว้ ณ วันที่ 27 ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖4
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๗๗ ก

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงอัตรำควำมเร็ว
ส ำหรั บ กำรขับ รถในทำงเดิน รถให้ส อดคล้องกับลักษณะของทำงเดินรถ ประเภทของรถ สภำพของพื้นที่
และกำรจรำจรในปั จจุ บัน เพื่อให้เกิดควำมสะดวกและควำมปลอดภัยในกำรใช้รถและประชำชนผู้ ใช้ ท ำง
จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

