
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

จราจรทางบก (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

 

เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับประกอบการพิจารณา 
ของวุฒิสภา  

 
 

              อ.พ. ๘/๒๕๖๔ 











๑ 

ร่างพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก)  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

สาระส าคัญ 
ของร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก)  
 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 
ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมาย 

เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก) ซี่งคณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติ ในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
และตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือพิจารณา เมื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 
จึงได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร 

ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่หนึ่ ง) วันพุธที่  ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้ พิจารณาในวาระที่สองแล้วลงมติ 
ในวาระที่สามเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้และให้เสนอต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไป 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงมาตรการ 
บังคับใช้กฎหมายเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก) มีหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

หลักการ 
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังต่อไปนี้ 

    (๑) แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การใช้ช่องเดินรถและน้ าหนักของรถที่ไม่ต้องใช้ 
ช่องเดินรถด้านซ้ายสุดหรือใกล้เคียงกับช่องเดินรถประจ าทาง (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๕) 
      (๒) ปรับปรุงข้อห้ามในการขับรถและบทก าหนดโทษส าหรับความผิดดังกล่าว 
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๓ และเพิ่มมาตรา ๑๕๘/๑) 
      (๓) ก าหนดการตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่หรือบุคคลที่อาจเป็นผู้ขับขี่ซึ่งอยู่ในภาวะหมดสติ
หรือได้รับอันตรายแก่กายจนไมอ่าจใหค้วามยินยอมในการตรวจสอบการมีสารเสพติดหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ 
ต่อจิตและประสาทอยู่ในร่างกาย หรือทดสอบการเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น (เพ่ิมมาตรา ๔๓ ทวิ/๑ 
และมาตรา ๑๔๒ วรรคหก และแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔๒ วรรคห้า) 



๒ 

ร่างพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก)  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

      (๔) ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยและบทก าหนดโทษ 
ส าหรับความผิดดังกล่าว (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๒๓ และเพ่ิมมาตรา ๑๒๓/๑ มาตรา ๑๒๓/๒ 
มาตรา ๑๒๓/๓ และมาตรา ๑๕๓/๑) 
      (๕) ปรับปรุงมาตรการป้องกันการแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต (แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา ๑๓๔ และมาตรา ๑๖๐ ทวิ และเพ่ิมมาตรา ๑๓๔/๑ มาตรา ๑๓๔/๒ และมาตรา ๑๖๐ เบญจ)  
      (๖) ปรับปรุงมาตรการควบคุมการใช้รถที่มีสภาพไม่ถูกต้อง (แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา ๑๔๓ และมาตรา ๑๔๓/๑ เพ่ิมมาตรา ๑๔๓/๒ และมาตรา ๑๕๖/๑ และยกเลิก 
มาตรา ๑๔๔) 
      (๗) ปรับปรุงบทก าหนดโทษและมาตรการลงโทษ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง 
มาต รา  ๑ ๔ ๗  ม าต รา  ๑ ๔ ๘  วรรคห นึ่ ง  ม าต รา  ๑ ๔ ๙  ม าต รา  ๑ ๕ ๐  ม าต รา  ๑ ๕ ๑ 
มาตรา ๑๕๒ มาตรา ๑๕๓ มาตรา ๑๕๔ มาตรา ๑๕๕ มาตรา ๑๕๖ มาตรา ๑๕๗ มาตรา ๑๕๗/๑ 
วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๕๘ มาตรา ๑๖๐ และเพ่ิมมาตรา ๑๖๐ ทวิ/๑ มาตรา ๑๖๐ ตรี วรรคห้า 
มาตรา ๑๖๐ ตรี/๑ มาตรา ๑๖๐ ตรี/๒ และมาตรา ๑๖๐ ตรี/๓) 
      (๘) ก าหนดให้ศาลแจ้งค าสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ อันเนื่องมาจาก
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก แก่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (เพิ่มมาตรา ๑๖๒/๑) 

      เหตุผล 
    โดยที่ในปัจจุบันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก 

การที่ผู้ขับขี่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการจราจรทางบก 
ประกอบกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติ 
บางประการแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน สมควรปรับปรุง  
มาตรการกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงในการใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย 
และให้การป้องกันการกระท าความผิดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องการใช้ช่องเดินรถ  
ลักษณะความผิดในการขับรถ การตรวจสอบหรือทดสอบผู้ขับขี่ หน้าที่การใช้เข็มขัดนิรภัย 
การป้องกันการแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต และการควบคุมการใช้รถที่มีสภาพไม่ถูกต้อง 
รวมทั้งปรับปรุงบทก าหนดโทษให้มีความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
และส่งเสริมให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการจราจรทางบก  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 



๓ 

ร่างพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก)  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงมาตรการ 
บังคับใช้กฎหมายเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก) (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
มีเน้ือหารวมจ านวน ๔๑ มาตรา สรุปสาระส าคัญได้ ดังน้ี 
      ๑. ยกเลิกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ได้มีการน าหลักการ 
มาเพ่ิมเติมไว้ในร่างพระราชบัญญัตินี้แล้ว (ร่างมาตรา ๓) ดังนี้  
      (๑) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการ 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุม 
สถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ลงวันที่ 
๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘๑ เฉพาะข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ซึ่งเป็นส่วนที่แก้ไขหรือเพ่ิมเติม 
กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 
   (๒) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการ 
แก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘๒ 
                         โดยการยกเลิกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาตดิงักล่าวข้างต้นได้ก าหนด
บทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับบรรดาค าสั่งของเจ้าหน้าที่ที่ออกตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ  
แห่งชาติ ที่  ๒๒/๒๕๕๘ฯ หรือค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๔๖/๒๕๕๘ฯ  
โดยให้มีผลบังคับได้ต่อไปตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่แต่ละฉบับ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาที่ระบุไว้  
ในบทเฉพาะกาลดังกล่าว (ร่างมาตรา ๓๘) 

                                                 

 ๑ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการ 
ในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ลงวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘      

              
    
 ๒ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่
ยานพาหนะ ลงวันท่ี ๓๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

           
 



๔ 

ร่างพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก)  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

      ๒. ให้รถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสาร และรถจักรยานยนต์สามารถใช้ช่องเดินรถ
ด้านขวาได้ในกรณีจ าเป็น และแก้ไขเพ่ิมเติมน้ าหนักของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่ไม่ต้องใช้  
ช่องเดินรถด้านซ้ายสุดหรือใกล้เคียงกับช่องเดินรถประจ าทาง จากหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม  
เป็นสองพันสองร้อยกิโลกรัม (ร่างมาตรา ๔ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๕)  
      ๓. ปรับปรุงลักษณะความผิดเกี่ยวกับการขับรถ โดยให้ความในมาตรา ๔๓ (๘) 
ก าหนดเฉพาะความผิดกรณีการขับขี่ในลักษณะที่เห็นได้ว่าไม่ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิต  
หรือร่างกายของผู้อื่น และเพ่ิมเติมอัตราโทษส าหรับความผิดดังกล่าวให้สูงขึ้น (ร่างมาตรา ๕ 
แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๓ และร่างมาตรา ๒๘ เพิ่มมาตรา ๑๕๘/๑) 
     ๔. ให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจขอให้แพทย์ตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่หรือบุคคล 
ที่อาจเป็นผู้ขับขี่ที่อยู่ในภาวะหมดสติหรือได้รับอันตรายแก่กายจนไม่อาจให้ความยินยอม 
ในการตรวจสอบการมีสารเสพติดหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  (ร่างมาตรา ๖ 
เพ่ิมมาตรา ๔๓ ทวิ/๑) หรือการทดสอบความเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น (ร่างมาตรา ๑๒ 
เพิ่มมาตรา ๑๔๒ วรรคหก) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์ดังกล่าวให้สั่งจ่ายจากงบประมาณ 
ตามระเบียบที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
      ๕. ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย ดังนี้ 
     (๑) ก าหนดหน้าที่ของผู้ขับขี่และคนโดยสารให้ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย 
ตลอดเวลาในขณะขับรถยนต์หรือโดยสารรถยนต์แล้วแต่กรณี โดยมีข้อยกเว้นไม่ต้องรัดร่างกาย  
ด้วยเข็มขัดนิรภัยได้ในบางกรณี (ร่างมาตรา ๗ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๒๓) 
     (๒) ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือควบคุมการโดยสารรถนั่งสองแถว รถบรรทุก 
คนโดยสารขนาดเล็กที่มีการจัดที่นั่งตามความยาวของรถ รถกระบะ รถกึ่งกระบะ หรือรถยนต์อื่น  
ตามที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติประกาศก าหนด ให้มีความปลอดภัยย่ิงขึ้น โดยหากได้มีการปฏิบัติ 
ตามหลักเกณฑ์ในเรื่องการบรรทุกคนโดยสารและการใช้อัตราความเร็วตามที่ก าหนดแล้ว 
ให้คนโดยสารที่อยู่ในรถนั้น นอกจากคนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้า ได้รับยกเว้น ไม่ต้องรัดร่างกาย 
ด้วยเข็มขัดนิรภัย (ร่างมาตรา ๘ เพิ่มมาตรา ๑๒๓/๑)  
      (๓) ห้ามมิให้ผู้ขับขี่  ขับรถยนต์ในขณะที่มีคนโดยสารนั่ งแถวตอนหน้า 
เกินสองคน หรือคนโดยสารที่นั่ งแถวตอนหน้ าไม่ปฏิบั ติหน้ าที่ เกี่ ยวกับการรัดร่างกาย 
ด้วยเข็มขัดนิรภัยตามที่ก าหนด (ร่างมาตรา ๘ เพิ่มมาตรา ๑๒๓/๒) 



๕ 

ร่างพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก)  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

      (๔) ก าหนดหน้าที่ของผู้ขบัขี่รถยนต์สาธารณะหรือรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร
เพื่อสินจ้างต้องแจ้งเตือนหรือจัดให้มีการแจ้งเตือนด้วยวิธีการอื่นให้คนโดยสารปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกรถหรือก่อนการใช้เส้นทางตามสภาพของทางตามที่
ก าห น ด  (ร่ า งม าต รา  ๘  เพ่ิ ม ม าต รา  ๑ ๒ ๓ /๓ ) ทั้ งนี้  ห ากผู้ ขั บ ขี่ ร ถ ยน ต์ ส าธ ารณ ะ 
หรือรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารเพ่ือสินจ้างไม่แจ้งเตือน และมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นเหตุให้  
คนโดยสารในรถได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย ผู้ขับขี่นั้นต้องรับโทษตามที่ก าหนด  
(ร่างมาตรา ๒๒ เพิ่มมาตรา ๑๕๓/๑) 
      (๕) ก าหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือผ่อนผันให้รถบางประเภทหรือบางลักษณะ 
ที่ในปัจจุบันกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกไม่ได้บังคับให้ต้องติดตั้ง
เข็มขัดนิรภัยเป็นเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบส าหรับรถดังกล่าว (ร่างมาตรา ๓๖)  
   ๖. ปรับปรุงมาตรการป้องกันการแข่งรถในทาง ดังนี้ 
      (๑) ก าหนดให้ผู้ที่รวมกลุ่มหรือมั่วสุมกันในทางหรือสาธารณสถานใกล้ทาง 
พร้อมด้วยรถตั้งแต่ห้าคันขึ้นไป โดยมีการนัดหมายเพื่อแข่งรถในทาง หรือรถที่ใช้ในการรวมกลุ่ม 
หรือมั่วสุมกันมีการปรับแต่งรถให้มีสภาพไม่ถูกต้อง หรือมีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดอันแสดง 
ให้เห็นว่าจะท าการแข่งรถในทาง ให้ถือว่า ผู้นั้นพยายามแข่งรถในทาง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า 
เป็นการกระท าเพ่ือการอื่น หรือตนมิได้ร่วมหรือมีส่วนรู้เห็นว่าจะมีการแข่งรถในทาง (ร่างมาตรา ๙ 
แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๓๔) 
       (๒) ปรับปรุงบทบัญญัติที่ก าหนดความผิดฐานเป็นผู้จัด โฆษณา ประกาศ ชักชวน 
หรือด าเนินการด้วยวิธีการใดเพ่ือให้มีการแข่งรถในทางโดยไม่ ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๓๔ 
(ร่างมาตรา ๑๐ เพิ่มมาตรา ๑๓๔/๑) และก าหนดโทษส าหรับความผิดดังกล่าว (ร่างมาตรา ๓๐ 
แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๖๐ ทวิ) 
      (๓ ) ก าหนด ให้ ผู้ ที่ รับ ด า เนิ นการปรับแต่ งรถ ให้ มี สภาพ ไม่ ถู กต้ อ ง 
ไม่ว่าจะมีสินจ้างหรือไม่ และรถนั้นได้ถูกน าไปใช้ในการแข่งรถในทาง ให้ถือว่า ผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุน 
การแข่งรถในทาง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า ตนมิได้มีส่วนรู้เห็นหรือไม่มีเหตุอันควรรู้ว่าจะน ารถดังกล่าว 
ไปใช้ในการแข่งรถในทาง (ร่างมาตรา ๑๐ เพิ่มมาตรา ๑๓๔/๒) 
    (๔ ) ก าหนดมาตรการป้องกันการกระท าความผิดฐานแข่งรถในทาง 
เพื่อมิให้กระท าความผิดซ้ าอีก (ร่างมาตรา ๓๔ เพิ่มมาตรา ๑๖๐ เบญจ) ดังนี้ 



๖ 

ร่างพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก)  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

           ๑) กรณี ผู้กระท าความผิดมีอายุต่ ากว่ายี่สิบปี  ให้ศาลมีอ านาจ 
วางข้อก าหนดให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองระวังผู้นั้นไม่ให้กระท าความผิดฐานแข่งรถในทางซ้ าอีก 
ตลอดเวลาที่ศาลก าหนดซึ่งต้องไม่เกินสามปีและก าหนดจ านวนเงินตามที่เห็นสมควรซึ่งบิดา มารดา 
หรือผู้ปกครองจะต้องช าระต่อศาลไม่เกินครั้งละห้าหมื่นบาท ในเมื่อผู้นั้นกระท าความผิดฐานแข่งรถ 
ในทางซ้ าอีก และให้น ามาตรา ๗๗๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม 
          ถา้ผู้กระท าผิดอาศัยอยู่กับบุคคลอื่น และศาลเห็นว่าไม่สมควรจะเรียก
บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาวางข้อก าหนด ศาลจะเรียกบุคคลที่ผู้นั้นอาศัยอยู่มาสอบถามว่า  
จะยอมรับข้อก าหนดหรือไม่ก็ได้ ถ้าบุคคลที่ผู้นั้นอาศัยอยู่ยอมรับข้อก าหนด ก็ให้ศาลมีอ านาจ  
วางข้อก าหนด 
           ๒) กรณีผู้กระท าความผิดมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไป ให้ศาลมีอ านาจ
สั่งให้ผู้กระท าความผิดท าทัณฑ์บน โดยก าหนดจ านวนเงินไม่เกินห้าหมื่นบาท ว่าผู้นั้นจะไม่กระท า
ความผิดฐานแข่งรถในทางซ้ าอีก ตลอดเวลาที่ศาลก าหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปี และจะสั่งให้มีประกัน
ด้วยหรือไม่กไ็ด้ ทั้งนี้ ถ้าผู้ท าทัณฑ์บนกระท าผิดทัณฑ์บน ให้น ามาตรา ๔๗๔ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
 
 

                                                 

           ๓ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๗ บัญญัติไว้ว่า 
   “มาตรา ๗๗  ในกรณีที่ศาลวางข้อก าหนดให้บิดามารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ ระวังเด็กนั้น 
ไม่ให้ก่อเหตุร้ายตามความในมาตรา ๗๔ (๒) ถ้าเด็กนั้นก่อเหตุร้ายขึ้นภายในเวลาในข้อก าหนด ศาลมีอ านาจบังคับ 
บิดามารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ ให้ช าระเงินไม่เกินจ านวนในข้อก าหนดนั้น ภายในเวลาที่ศาล
เห็นสมควร ถ้าบิดามารดาผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ไม่ช าระเงิน ศาลจะสั่งให้ยึดทรัพย์สินของบิดามารดา 
ผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่เพื่อใช้เงินท่ีจะต้องช าระก็ได้    
   ในกรณีที่ศาลได้บังคับให้บิดามารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็กนั้นอาศัยอยู่ช าระเงินตามข้อก าหนดแล้วนั้น 
ถ้าศาลมิได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขค าสั่งที่ได้วางข้อก าหนดนั้นเป็นอย่างอื่นตามความในมาตรา ๗๔ วรรคท้าย ก็ให้ข้อก าหนด
นั้นคงใช้บังคับได้ต่อไปจนสิ้นเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดนั้น” 

๔ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๔๗ บัญญัติไว้ว่า 
  “มาตรา ๔๗  ถ้าผู้ท าทัณฑ์บนตามความในมาตรา ๔๖ กระท าผิดทัณฑ์บน ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นช าระเงิน 

ไม่เกินจ านวนท่ีได้ก าหนดไว้ในทัณฑ์บน ถ้าผู้นั้นไม่ช าระให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ มาใช้บังคับ” 



๗ 

ร่างพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก)  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

  ๗. ปรับปรุงมาตรการควบคุมการใช้รถที่มีสภาพไม่ถูกต้อง ให้มีความชัดเจน 
และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงยิ่งขึ้น ดังนี้ 
       (๑) ในกรณีที่รถมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงและหากให้ใช้รถต่อไปอาจเกิด
อันตรายได้โดยชัดแจ้ง ให้เจ้าพนักงานจราจรมีอ านาจสั่งห้ามการใช้รถนั้น และผู้ขับขี่ต้องน ารถ
ดังกล่าวให้พ้นทางเดินรถโดยเร็วที่สุด 
    (๒) ในกรณีที่รถมีสภาพไม่ถึงกับไม่ปลอดภัยในการใช้ ให้เจ้าพนักงานจราจร
สั่งระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราว โดยให้เจ้าของรถ ผู้ครอบครองรถ หรือผู้ขับขี่น ารถดังกล่าว 
ไปซ่อมแซมหรือปรับปรุงให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  
และไม่เกินหกสิบวัน โดยในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวให้ใช้รถได้ไปพลางก่อน 
     ค าสั่ งของเจ้ าพนั ก งานจราจรตาม  (๑ ) และ  (๒ ) ให้ ถื อ เป็ นค าสั่ ง 
ของนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และให้น า  
บทก าหนดโทษที่ เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนค าสั่งของนายทะเบียนมาใช้บังคับกับผู้ฝ่าฝืนค าสั่ง 
ของเจ้าพนักงานจราจรดังกล่าวด้วย  (ร่างมาตรา ๑๓ แก้ ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔๓) ทั้ งนี้ 
ในการออกค าสั่งดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานจราจรติดเครื่องหมายแสดงค าสั่งไว้ที่ตัวรถในลักษณะที่ 
เห็นได้อย่างชัดเจน (ร่างมาตรา ๑๔ ยกเลิกมาตรา ๑๔๓ ทวิ และเพ่ิมมาตรา ๑๔๓/๑) 
และเมื่อมีการซ่อมแซมหรือปรับปรุงแก้ไขรถและผ่านการตรวจสภาพแล้ว ให้นายทะเบียนมีค าสั่ง 
อนุญาตให้ใช้รถนั้นต่อไปได้ และให้ปลดป้ายค าสั่งดังกล่าว (ร่างมาตรา ๑๕ เพ่ิมมาตรา ๑๔๓/๒ 
และร่างมาตรา ๑๖ ยกเลิกมาตรา ๑๔๔) รวมทั้งก าหนดโทษแก่ผู้ที่เปลี่ยนแปลง ย้าย ท าลาย ปิดบัง 
หรือกระท าให้เสียหายด้วยประการใด ๆ แก่ เครื่องหมายแสดงค าสั่งของเจ้าพนักงานจราจร 
ดังกล่าวด้วย (ร่างมาตรา ๒๕ เพิ่มมาตรา ๑๕๖/๑) 
     นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับค าสั่งเจ้าพนักงานจราจร 
ที่ได้สั่งให้ซ่อมแซมหรือแก้ไขรถที่มีสภาพไม่ถูกต้องที่ออกตามมาตรา ๑๔๓ เดิม หรือค าสั่ง 
ระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราวที่ออกตามมาตรา ๑๔๓ ทวิ เดิม ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไป 
จนกว่าจะสิ้นระยะเวลาตามค าสั่งนั้นแต่ต้องไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
(ร่างมาตรา ๓๗) 
 
 
 



๘ 

ร่างพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก)  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

  ๘. ปรับปรุงบทก าหนดโทษ ดังนี้ 
    (๑) ปรับปรุงเฉพาะอัตราโทษปรับส าหรับความผิดที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่า
ความผิดลหุโทษ (ร่างมาตรา ๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔๗ มาตรา ๑๔๙ มาตรา ๑๕๑  
มาตรา ๑๕๓ มาตรา ๑๕๕ และมาตรา ๑๕๘ ร่างมาตรา ๒๖ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๕๗ 
และร่างมาตรา ๒๗ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๕๗/๑ วรรคหนึ่ง) 
    (๒ ) ปรับปรุงบทก าหนดโทษเพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยร่างพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๑๙ แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง ร่างมาตรา ๒๐ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๕๐ ร่างมาตรา ๒๑ แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา ๑๕๒ และร่างมาตรา ๒๓ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๕๔)  
    (๓) เพ่ิมเติมบทก าหนดโทษส าหรับความผิดฐานขับรถในขณะถูกพักใช้ใบอนุญาต
ขับขี่ตามมาตรการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถ (ร่างมาตรา ๒๔ แก้ ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา ๑๕๖) และก าหนดให้ความผิดฐานนี้ เป็นความผิดที่พนักงานสอบสวนไม่มีอ านาจเปรียบเทียบ 
หรือว่ากล่าวตักเตือน (ร่างมาตรา ๑๗ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง) 
    (๔ ) ปรับปรุ งบทก าหนดโทษส าหรับความผิดฐานขับ รถก่อ ให้ เกิ ด 
ความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นและไม่หยุดรถเพ่ือให้ความช่วยเหลือตามสมควร  
โดยหากศาลจะมีค าพิพากษาลงโทษผู้ขับขี่ดังกล่าวในความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้
บุคคลอื่นถึงแก่ความตายหรือได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๑  
หรือมาตรา ๓๐๐๕ ถ้าปรากฏว่าผู้ขับขี่ไม่ให้การช่วยเหลือตามสมควรหรือไม่แสดงตัวต่อต ารวจ  
ณ สถานที่เกิดเหตุแล้ว ให้ศาลพิพากษาเพ่ิมโทษที่จะลงแก่ผู้นั้นอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลก าหนด
ส าหรับความผิดนั้น (ร่างมาตรา ๒๙ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๖๐) 
 
 
 

                                                 
๕ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๑ หรือมาตรา ๓๐๐ บัญญัติไว้ว่า 
  “มาตรา ๒๙๑  ผู้ใดกระท าโดยประมาท และการกระท านั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท 
   มาตรา ๓๐๐  ผู้ใดกระท าโดยประมาท และการกระท านั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ” 



๙ 

ร่างพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก)  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

    (๕) เพ่ิมโทษกรณีผู้ขับขี่ที่ขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับขี่  หรือขับรถ 
ในระหว่างถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่  หรือถูกยึดใบอนุญาตขับขี่  หากศาล 
จะมีค าพิพากษาลงโทษผู้ขับขี่ดังกล่าวในความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่น  
ถึ งแก่ความตายหรือ ได้ รับอันตรายสาหั สตามประมวลกฎหมายอาญ า มาตรา ๒๙๑ 
หรือมาตรา ๓๐๐ แล้ว ให้ศาลเพ่ิมโทษที่จะลงแก่ผู้นั้นอีกกึ่ งหนึ่ งของโทษที่ศาลก าหนด 
ส าหรับความผิดนั้น (ร่างมาตรา ๓๑ เพิ่มมาตรา ๑๖๐ ทวิ/๑) 
    (๖ ) ปรับปรุงก าหนดโทษส าหรับความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุรา 
หรือของเมาอย่างอื่น ดังนี้ 
           ๑) กรณี ผู้กระท าความผิดเป็นผู้ขับขี่ รถสาธารณะหรือรถที่ ใช้ 
ในการขนส่งผู้โดยสารเพ่ือสินจ้าง ต้องระวางโทษสูงกว่าที่ก าหนดอีกหนึ่งในสาม (ร่างมาตรา ๓๒ 
เพิ่มมาตรา ๑๖๐ ตรี วรรคห้า) 
     ๒) กรณีเป็นการกระท าความผิดซ้ าภายในสองปีนับแต่วันที่กระท า
ความผิดครั้งแรก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี และปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท 
และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขบัขี่ของผู้นัน้มกี าหนดไมน่้อยกว่าหนึ่งปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ 
(ร่างมาตรา ๓๓ เพ่ิมมาตรา ๑๖๐ ตรี/๑) รวมทั้ งให้ศาลลงโทษจ าคุกและปรับด้วยเสมอ 
เว้นแต่ผู้กระท าผิดนั้นมีอายุไม่เกินสิบแปดปีในวันที่กระท าความผิดครั้งหลัง  (ร่างมาตรา ๓๓ 
เพิ่มมาตรา ๑๖๐ ตรี/๓) 
     ๓) กรณีผู้กระท าความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น
ดังกล่าวนัน้ เป็นการขบัรถโดยไม่ได้รบัใบอนุญาตขบัขี่ หรือใบอนุญาตขับขี่ถกูพักใช้หรือเพิกถอนด้วยแล้ว 
ต้องระวางโทษสูงกว่าที่กฎหมายก าหนดส าหรับความผิดนั้นอีกหนึ่งในสาม ทั้งนี้ หากกรณีดังกล่าว 
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ อันตรายสาหัส หรือถึงแก่ความตาย ให้ศาลพิพากษา
เพ่ิมโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิดอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลก าหนดส าหรับความผิดนั้น (ร่างมาตรา ๓๓ 
เพิ่มมาตรา ๑๖๐ ตรี/๒) 
  ๙. ก าหนดให้ศาลแจ้งค าสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ อันเนื่องมาจาก
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  
หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เพ่ือให้นายทะเบียนรับทราบค าสั่งดังกล่าว 
และด าเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (ร่างมาตรา ๓๕ เพิ่มมาตรา ๑๖๒/๑) 



๑๐ 

ร่างพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก)  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

  ๑๐. ก าหนดบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับกฎหมายล าดับรองหรือค าสั่งใดที่ออกตาม
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ โดยให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  
(ร่างมาตรา ๓๙) นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือเร่งรัดการออกกฎหมายล าดับรอง  
หรือค าสั่งตามมาตรา ๔๓ (๙) มาตรา ๔๓ ทวิ/๑ มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๓/๑ มาตรา ๑๒๓/๓ 
มาตรา ๑๔๓ และมาตรา ๑๔๓/๑ โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ 
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๔๐) 
  ๑๑. ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๔๑) 

                    ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



๑๑ 

ร่างพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก)  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

บทวิเคราะห์ 
ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก) 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

 
๑. เหตุผลที่จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 โดยที่ ในปัจจุบันการเกิดอุบัติ เหตุทางถนนของประเทศมีสาเหตุส่วนหนึ่ งมาจาก 
การที่ผู้ขับขี่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการจราจรทางบก 
ประกอบกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติ 
บางประการแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน สมควรปรับปรุง  
มาตรการกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงในการใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัย 
และให้การป้องกันการกระท าความผิดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องการใช้ช่องเดินรถ  
ลักษณะความผิดในการขับรถ การตรวจสอบหรือทดสอบผู้ขับขี่ หน้าที่การใช้เข็มขัดนิรภัย 
การป้องกันการแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต และการควบคุมการใช้รถที่มีสภาพไม่ถูกต้อง 
รวมทั้งปรับปรุงบทก าหนดโทษให้มีความเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน  
และส่งเสริมให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการจราจรทางบก  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

๒. ประเด็นส าคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึงและวาระที่สอง  
        ๒.๑ วาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ๖ 
      ๒.๑.๑ การเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
          ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงมาตรการ 
บังคับใช้กฎหมายเพ่ือให้ เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก ) เสนอโดยคณะรัฐมนตรี 
ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่  ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และได้เข้าสู่การพิจารณา 

                                                 

 ๖ สามารถสืบค้นร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้ เสนอ) เอกสารแนบ 
ระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ และบันทึก 
การออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้จากเว็บไซต์ E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ส านักวิชาการ ส านักงาน
เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร http://library2.parliament.go.th/library/home.html หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE หมายเลข ๑ 
ถึง ๖ ในหน้าที่ ๒๘ และ ๒๙ 



๑๒ 

ร่างพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก)  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

ของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
เมื่อวันพุธท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 ๒.๑.๒ สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ) ได้แถลงถึง
หลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงมาตรการ
บังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก) สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
          หลักการคือ แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) แก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การใช้ช่องเดินรถและน้ าหนักของรถที่ไม่ต้องใช้ 
ช่องเดินรถด้านซ้ายสุดหรือใกล้เคียงกับช่องเดินรถประจ าทาง (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๕) 
     (๒) ปรับปรุงข้อห้ามในการขับรถและบทก าหนดโทษส าหรับความผิดดังกล่าว 
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๓ และเพิ่มมาตรา ๑๕๘/๑) 
  (๓) ก าหนดการตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่หรือบคุคลที่อาจเป็นผู้ขับขี่ซึง่อยู่ในภาวะหมดสติ
หรือได้รับอันตรายแก่กายจนไมอ่าจใหค้วามยินยอมในการตรวจสอบการมีสารเสพติดหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ 
ต่อจิตและประสาทอยู่ในร่างกาย หรือทดสอบการเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น (เพ่ิมมาตรา ๔๓ ทวิ/๑ 
และมาตรา ๑๔๒ วรรคหก และแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔๒ วรรคห้า) 
     (๔) ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยและบทก าหนดโทษ 
ส าหรับความผิดดังกล่าว (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๒๓ และเพ่ิมมาตรา ๑๒๓/๑ มาตรา ๑๒๓/๒ 
มาตรา ๑๒๓/๓ และมาตรา ๑๕๓/๑) 
       (๕) ปรับปรุงมาตรการป้องกันการแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต (แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา ๑๓๔ และมาตรา ๑๖๐ ทวิ และเพ่ิมมาตรา ๑๓๔/๑ มาตรา ๑๓๔/๒ และมาตรา ๑๖๐ เบญจ)  
       (๖) ปรับปรุงมาตรการควบคุมการใช้รถที่มีสภาพไม่ถูกต้อง (แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา ๑๔๓ และมาตรา ๑๔๓/๑ เพ่ิมมาตรา ๑๔๓/๒ และมาตรา ๑๕๖/๑ และยกเลิก 
มาตรา ๑๔๔) 
  (๗) ปรับปรุงบทก าหนดโทษและมาตรการลงโทษ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔๕ 
วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๔๗ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๔๙ มาตรา ๑๕๐ มาตรา ๑๕๑ 
มาตรา ๑๕๒ มาตรา ๑๕๓ มาตรา ๑๕๔ มาตรา ๑๕๕ มาตรา ๑๕๖ มาตรา ๑๕๗ มาตรา ๑๕๗/๑ 
วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๕๘ มาตรา ๑๖๐ และเพ่ิมมาตรา ๑๖๐ ทวิ/๑ มาตรา ๑๖๐ ตรี วรรคห้า 
มาตรา ๑๖๐ ตรี/๑ มาตรา ๑๖๐ ตรี/๒ และมาตรา ๑๖๐ ตรี/๓) 



๑๓ 

ร่างพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก)  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

  (๘) ก าหนดให้ศาลแจ้งค าสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ อันเนื่องมาจาก
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก แก่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  
หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (เพิ่มมาตรา ๑๖๒/๑) 
       ส าหรับเหตุผลที่จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้คือ โดยที่ในปัจจุบันการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนของประเทศมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่ผู้ขับขี่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการจราจรทางบก ประกอบกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติบางประการแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว  
ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงมาตรการกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาพข้อเท็จจริงในการใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัยและให้การป้องกันการกระท าความผิด  
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องการใช้ช่องเดินรถ ลักษณะความผิดในการขับรถ การตรวจสอบ  
หรือทดสอบผู้ขับขี่ หน้าที่การใช้เข็มขัดนิรภัย การป้องกันการแข่งรถในทางโดยไม่ ได้รับอนุญาต 
และการควบคุมการใช้รถที่มีสภาพไม่ถูกต้อง รวมทั้งปรับปรุงบทก าหนดโทษให้มีความเหมาะสม  
ซึ่งจะเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและส่งเสริมให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัย 
ในการจราจรทางบก จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

           ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงมาตรการบังคับ
ใช้กฎหมายเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก) (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 
มีเน้ือหารวมจ านวน ๔๓ มาตรา สรุปสาระส าคัญได้ ดังน้ี๗ 
      (๑) ยกเลิกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ได้มีการน าหลักการ 
มาเพ่ิมเติมไว้ในร่างพระราชบัญญัตินี้แล้ว (ร่างมาตรา ๓) ดังนี้  
      (๑ .๑ ) ค าสั่ งหั วหน้ าคณ ะรักษ าความสงบแห่ งชาติ  ที่  ๒๒ /๒๕๕ ๘ 
เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง  
และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่ เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับ 
สถานบริการ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘๘ เฉพาะข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ซึ่งเป็น
ส่วนที่แก้ไขหรือเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 

                                                 

 ๗ สามารถดูพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้จากเว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา       
https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=570840&ext=pdf หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE หมายเลข ๖ 
หน้า ๒๙ 
 ๘ อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี ๑. หน้า ๓. 



๑๔ 

ร่างพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก)  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

   (๑.๒) ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการ 
แก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘๙ 
   โดยการยกเลิกค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาตดิังกล่าวขา้งต้นได้ก าหนด
บทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับบรรดาค าสั่งของเจ้าหน้าที่ที่ออกตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ  
แห่งชาติ ที่  ๒๒/๒๕๕๘ฯ หรือค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๔๖/๒๕๕๘ฯ  
โดยให้มีผลบังคับได้ต่อไปตามค าสั่งของเจ้าหน้าที่แต่ละฉบับ แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาที่ระบุไว้  
ในบทเฉพาะกาลดังกล่าว (ร่างมาตรา ๔๐) 
     (๒) ให้รถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสาร และรถจักรยานยนต์สามารถใช้ช่องเดินรถ
ด้านขวาได้ในกรณีจ าเป็น และแก้ไขเพ่ิมเติมน้ าหนักของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่ไม่ต้องใช้ 
ช่องเดินรถด้านซ้ายสุดหรือใกล้เคียงกับช่องเดินรถประจ าทาง จากหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม  
เป็นสองพันสองร้อยกิโลกรัม (ร่างมาตรา ๔ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๕)  
  (๓) ปรับปรุงลักษณะความผิดเกี่ยวกับการขับรถ โดยให้ความในมาตรา ๔๓ (๘) 
ก าหนดเฉพาะความผิดกรณีการขับขี่ในลักษณะที่เห็นได้ว่าไม่ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิต 
หรือร่างกายของผู้อื่น และเพ่ิมเติมอัตราโทษส าหรับความผิดดังกล่าวให้สูงขึ้น ส่วนการขับรถ  
ที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นได้แยกน าไปรวมกับเรื่องการขับรถในลักษณะกีดขวาง
การจราจรในมาตรา ๔๓ (๓) เนื่องจากเป็นลักษณะความผิดที่ ใกล้เคียงกัน  (ร่างมาตรา ๕ 
แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๓ และร่างมาตรา ๒๘ เพิ่มมาตรา ๑๕๘/๑) 
     (๔) ให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจขอให้แพทย์ตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่หรือบุคคล 
ที่อาจเป็นผู้ขับขี่ที่อยู่ในภาวะหมดสติหรือได้รับอันตรายแก่กายจนไม่อาจให้ความยินยอม 
ในการตรวจสอบการมีสารเสพติดหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  (ร่างมาตรา ๖ 
เพ่ิมมาตรา ๔๓ ทวิ/๑) หรือการทดสอบความเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น (ร่างมาตรา ๑๒ 
เพิ่มมาตรา ๑๔๒ วรรคหก) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์ดังกล่าวให้สั่งจ่ายจากงบประมาณ 
ตามระเบียบที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
     (๕) ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย ดังนี้ 
       (๕.๑) ก าหนดหน้าที่ของผู้ขับขี่และคนโดยสารให้ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย 
ตลอดเวลาในขณะขับรถยนต์หรือโดยสารรถยนต์แล้วแต่กรณี โดยมีข้อยกเว้นไม่ต้องรัดร่างกาย  
ด้วยเข็มขัดนิรภัยได้ในบางกรณี (ร่างมาตรา ๗ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๒๓) 

                                                 

 ๙ อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี ๒. หน้า ๓. 



๑๕ 

ร่างพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก)  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

      (๕.๒) ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือควบคุมการโดยสารรถนั่งสองแถว รถบรรทุก 
คนโดยสารขนาดเล็กที่มีการจัดที่นั่งตามความยาวของรถ รถกระบะ รถกึ่งกระบะ หรือรถยนต์อื่น  
ตามที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติประกาศก าหนด ให้มีความปลอดภัยย่ิงขึ้น โดยหากได้มีการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ในเรื่องการบรรทุกคนโดยสารและการใช้อัตราความเร็วตามที่ก าหนดแล้ว 
ให้คนโดยสารที่อยู่ในรถนั้น นอกจากคนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้า ได้รับยกเว้น ไม่ต้องรัดร่างกาย 
ด้วยเข็มขัดนิรภัย (ร่างมาตรา ๘ เพิ่มมาตรา ๑๒๓/๑)  
      (๕.๓) ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถยนต์ในขณะที่มีคนโดยสารนั่งแถวตอนหน้า 
เกินสองคน หรือคนโดยสารที่นั่ งแถวตอนหน้ าไม่ปฏิบั ติหน้ าที่ เกี่ ยวกับการรัดร่างกาย 
ด้วยเข็มขัดนิรภัยตามที่ก าหนด (ร่างมาตรา ๘ เพิ่มมาตรา ๑๒๓/๒) 
      (๕.๔) ก าหนดหน้าที่ของผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะหรือรถที่ใช้ในการขนส่ง
ผู้โดยสารเพ่ือสินจ้างต้องแจ้งเตือนหรือจัดให้มีการแจ้งเตือนด้วยวิธีการอื่นให้คนโดยสารปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับการรัดร่างกายดว้ยเข็มขดันริภัยทุกครั้งกอ่นออกรถหรือก่อนการใช้เส้นทางตามสภาพ
ของทางตามที่ก าหนด (ร่างมาตรา ๘ เพ่ิมมาตรา ๑๒๓/๓) ทั้งนี้ หากผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะ 
หรือรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารเพ่ือสินจ้างไม่แจ้งเตือน และมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นเหตุให้ 
คนโดยสารในรถได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย ผู้ขับขี่นั้นต้องรับโทษตามที่ก าหนด  
(ร่างมาตรา ๒๒ เพิ่มมาตรา ๑๕๓/๑) 
      (๕.๕) ก าหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือผ่อนผันให้รถบางประเภทหรือบางลักษณะ 
ที่ในปัจจุบันกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกไม่ได้บังคับให้ต้องติดตั้ง
เข็มขัดนิรภัยเป็นเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบส าหรับรถดังกล่าว ให้สามารถโดยสารรถนั้น  
โดยไม่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติเรื่องการรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยเป็นระยะเวลาสองปีนับตั้งแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ โดยเจ้าของรถต้องน ารถไปติดตั้งเข็มขัดนิรภัยให้แล้วเสร็จ 
ภายในระยะเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากรถยนต์มีลักษณะหรือโครงสร้างทางวิศวกรรม  
ที่ ไม่สามารถติดตั้ งเข็มขัดนิ รภัย เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถก็สามารถขอรับยกเว้น  
จากนายทะเบียนได้ แต่ต้องใช้รถภายใต้หลักเกณฑ์ที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติก าหนด รวมทั้ง
ก าหนดโทษแก่ผู้ที่เปลี่ยนแปลง ย้าย ท าลาย ปิดบัง หรือกระท าให้เสียหายด้วยประการใด ๆ  
แก่เครื่องหมายแสดงการผ่อนผัน หรือเครื่องหมายแสดงการยกเว้นดังกล่าวด้วย (ร่างมาตรา ๓๖ 
ถึงร่างมาตรา ๓๘)  
 



๑๖ 

ร่างพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก)  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

  (๖) ปรับปรุงมาตรการป้องกันการแข่งรถในทาง ดังนี้ 
    (๖.๑) ก าหนดให้ผู้ที่รวมกลุ่มหรือมั่วสุมกันในทาง พร้อมด้วยรถตั้งแต่ห้าคัน 
ขึ้นไป โดยมีการนัดหมายเพ่ือแขง่รถในทาง หรือรถที่ใช้ในการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมกันมีการปรับแต่งรถ 
ให้มีสภาพไม่ถูกต้อง หรือมีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดอันแสดงให้เห็นว่าจะท าการแข่งรถ 
ในทาง ให้ถือว่าผู้นั้นพยายามแข่งรถในทาง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า เป็นการกระท าเพ่ือการอื่น  
หรือตนมิได้ร่วมหรือมีส่วนรู้เห็นว่าจะมีการแข่งรถในทาง (ร่างมาตรา ๙ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๓๔) 
       (๖.๒) ปรับปรุงบทบัญญัติที่ก าหนดความผิดฐานเป็นผู้จัด โฆษณา ประกาศ ชักชวน 
หรือด าเนินการด้วยวิธีการใดเพ่ือให้มีการแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต (ร่างมาตรา ๑๐ เพ่ิมมาตรา 
๑๓๔/๑) และก าหนดโทษส าหรับความผิดดังกล่าว (ร่างมาตรา ๓๐ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๖๐ ทวิ) 
      (๖.๓) ก าหนดให้ผู้ที่รับด าเนินการปรับแต่งรถให้มีสภาพไม่ถูกต้องไม่ว่า 
จะมีสินจ้างหรือไม่ และรถนั้นได้ถูกน าไปใช้ในการแข่งรถในทาง ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้สนับสนุน  
การแข่งรถในทาง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า ตนมิได้มีส่วนรู้เห็นหรือไม่มีเหตุอันควรรู้ว่าจะน ารถดังกล่าว
ไปใช้ในการแข่งรถในทาง (ร่างมาตรา ๑๐ เพิ่มมาตรา ๑๓๔/๒) 
    (๖.๔) ก าหนดมาตรการป้องกันการกระท าความผิดฐานแข่งรถในทาง 
เพื่อมิให้กระท าความผิดซ้ าอีก (ร่างมาตรา ๓๔ เพิ่มมาตรา ๑๖๐ เบญจ) ดังนี้ 
           ๑) กรณี ผู้กระท าความผิดมีอายุไม่ เกินยี่สิบปี  ให้ศาลมีอ านาจ 
วางข้อก าหนดให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ระวังผู้นั้นไม่ให้กระท าความผิดฐานแขง่รถในทางซ้ าอีก 
ตลอดเวลาที่ศาลก าหนดซึง่ตอ้งไม่เกนิสามปี และก าหนดจ านวนเงินตามที่เห็นสมควรซึ่งบิดา มารดา 
หรือผู้ปกครองจะต้องช าระต่อศาลไม่เกินครั้งละห้าหมื่นบาท ในเมื่อผู้นั้นกระท าความผิดฐานแข่งรถ 
ในทางซ้ าอีก และให้น ามาตรา ๗๗๑๐ แห่งประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม 
          ถา้ผู้กระท าผิดอาศัยอยู่กับบุคคลอื่น และศาลเห็นว่าไม่สมควรจะเรียก
บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาวางข้อก าหนด ศาลจะเรียกบุคคลที่ผู้นั้นอาศัยอยู่มาสอบถามว่า  
จะยอมรับข้อก าหนดหรือไม่ก็ได้ ถ้าบุคคลที่ผู้นั้นอาศัยอยู่ยอมรับข้อก าหนด ก็ให้ศาลมีอ านาจ 
วางข้อก าหนด 
 
 

                                                 

           ๑๐ อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี ๓. หน้า ๖. 



๑๗ 

ร่างพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก)  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

           ๒) กรณีผู้กระท าความผิดมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไป ให้ศาลมีอ านาจ
สั่งให้ผู้กระท าความผิดท าทัณฑ์บน โดยก าหนดจ านวนเงินไม่เกินห้าหมื่นบาท ว่าผู้นั้นจะไม่กระท า
ความผิดฐานแข่งรถในทางซ้ าอีก ตลอดเวลาที่ศาลก าหนดซึ่งต้องไม่เกินสองปี และจะสั่งให้มีประกัน
ด้วยหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ถ้าผู้ท าทัณฑ์บนกระท าผิดทัณฑ์บน ให้น ามาตรา ๔๗๑๑ แห่งประมวลกฎหมาย
อาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  (๗) ปรับปรุงมาตรการควบคุมการใช้รถที่มีสภาพไม่ถูกต้อง ให้มีความชัดเจน 
และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงยิ่งขึ้น ดังนี้ 
       (๗.๑) ในกรณีที่รถมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงและหากให้ใช้รถต่อไปอาจเกิด
อันตรายได้โดยชัดแจ้ง ให้เจ้าพนักงานจราจรมีอ านาจสั่งห้ามการใช้รถนั้น และผู้ขับขี่ต้องน ารถ
ดังกล่าวให้พ้นทางเดินรถโดยเร็วที่สุด 
    (๗.๒) ในกรณีที่รถมีสภาพไม่ถึงกับไม่ปลอดภัยในการใช้ ให้เจ้าพนักงาน
จราจรสั่งระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราว เพ่ือให้เจ้าของรถ ผู้ครอบครองรถ หรือผู้ขับขี่น ารถ
ดังกล่าวไปซ่อมแซมหรือปรับปรุงให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
และไม่เกินหกสิบวัน โดยในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวให้ใช้รถได้ไปพลางก่อน 
     ค าสั่งของเจ้าพนักงานจราจรตาม (๗.๑) และ (๗.๒) ให้ถือเป็นค าสั่งของ 
นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และให้น า  
บทก าหนดโทษที่ เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนค าสั่งของนายทะเบียนมาใช้บั งคับกับผู้ฝ่าฝืนค าสั่ง 
ของเจ้าพนักงานจราจรดังกล่าวด้วย (ร่างมาตรา ๑๓ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔๓) ทั้งนี้ ในการ 
ออกค าสั่งดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานจราจรติดแผ่นป้ายค าสั่งไว้ที่ตัวรถในลักษณะที่เห็นได้อย่างชัดเจน  
(ร่างมาตรา ๑๔ ยกเลิกมาตรา ๑๔๓ ทวิ และเพ่ิมมาตรา ๑๔๓/๑) และเมื่อมีการซ่อมแซม 
หรือปรับปรุงแก้ไขรถและผ่านการตรวจสภาพแล้ว ให้นายทะเบียนมีค าสั่งอนุญาตให้ใช้รถนั้นต่อไปได้ 
และให้ปลดป้ายค าสั่งดังกล่าว (ร่างมาตรา ๑๕ เพ่ิมมาตรา ๑๔๓/๒ และร่างมาตรา ๑๖  
ยกเลิกมาตรา ๑๔๔) รวมทั้งก าหนดโทษแก่ผู้ที่เปลี่ยนแปลง ย้าย ท าลาย ปิดบัง หรือกระท าให้
เสียหายด้วยประการใด ๆ แก่แผ่นป้ายค าสั่งของเจ้าพนักงานจราจรดังกล่าวด้วย (ร่างมาตรา ๒๕  
เพิ่มมาตรา ๑๕๖/๑) 
 

                                                 
๑๑ อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี ๔. หน้า ๖. 



๑๘ 

ร่างพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก)  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

     นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับค าสั่งเจ้าพนักงานจราจร 
ที่ได้สั่งให้ซ่อมแซมหรือแก้ไขรถที่มีสภาพไม่ถูกต้องที่ออกตามมาตรา ๑๔๓ เดิม หรือค าสั่งระงับ 
การใช้รถเป็นการชั่วคราวที่ออกตามมาตรา ๑๔๓ ทวิ เดิม ให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะสิ้น
ระยะเวลาตามค าสั่งนัน้แต่ตอ้งไม่เกินหกเดือนนับแตว่ันที่พระราชบญัญตัินีใ้ช้บังคบั (ร่างมาตรา ๓๙) 
  (๘) ปรับปรุงบทก าหนดโทษ ดังนี้ 
    (๘.๑) ปรับปรุงเฉพาะอัตราโทษปรับส าหรับความผิดที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่า
ความผิดลหุโทษ (ร่างมาตรา ๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔๗ มาตรา ๑๔๙ มาตรา ๑๕๑  
มาตรา ๑๕๓ มาตรา ๑๕๕ และมาตรา ๑๕๘ ร่างมาตรา ๒๖ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๕๗ 
และร่างมาตรา ๒๗ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๕๗/๑ วรรคหนึ่ง) 
    (๘.๒) ปรับปรุงบทก าหนดโทษเพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยร่างพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๑๙ แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง ร่างมาตรา ๒๐ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๕๐ ร่างมาตรา ๒๑ แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา ๑๕๒ และร่างมาตรา ๒๓ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๕๔)  
    (๘.๓) เพิ่มเติมบทก าหนดโทษส าหรับความผิดฐานขับรถในขณะถูกพักใช้
ใบอนุญาตขับขี่ตามมาตรการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถ (ร่างมาตรา ๒๔ แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๑๕๖) และก าหนดให้ความผิดฐานนี้ เป็นความผิดที่พนักงานสอบสวนไม่มีอ านาจเปรียบเทียบ 
หรือว่ากล่าวตักเตือน (ร่างมาตรา ๑๗ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔๕ วรรคหนึ่ง) 
    (๘ .๔) ปรับปรุงบทก าหนดโทษส าหรับความผิดฐานขับรถก่อให้ เกิด 
ความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นและไม่หยุดรถเพ่ือให้ความช่วยเหลือตามสมควร  
โดยหากศาลจะมีค าพิพากษาลงโทษผู้ขับขี่ดังกล่าวในความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้
บุคคลอื่นถึงแก่ความตายหรือได้รับอันตรายสาหัสตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๑  
หรือมาตรา ๓๐๐๑๒ ถ้าปรากฏว่าผู้ขับขี่ไม่ให้การช่วยเหลือตามสมควรหรือไม่แสดงตัวต่อต ารวจ  
ณ สถานที่เกิดเหตุแล้ว ให้ศาลพิพากษาเพ่ิมโทษที่จะลงแก่ผู้นั้นอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลก าหนด
ส าหรับความผิดนั้น (ร่างมาตรา ๒๙ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๖๐) 
    (๘.๕) เพ่ิมโทษกรณีผู้ขับขี่ที่ขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับขี่ หรือขับรถ 
ในระหว่างถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ หรือถูกยึดใบอนุญาตขับขี่ หากศาลจะมี  
ค าพิพากษาลงโทษผู้ขับขี่ดังกล่าวในความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่  

                                                 
๑๒ อ้างแล้ว เชิงอรรถท่ี ๕. หน้า ๘. 



๑๙ 

ร่างพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก)  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

ความตายหรือได้รบัอันตรายสาหสัตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๑ หรือมาตรา ๓๐๐ แล้ว 
ให้ศาลเพ่ิมโทษที่จะลงแก่ผู้นั้นอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลก าหนดส าหรับความผิดนั้น (ร่างมาตรา ๓๑ 
เพิ่มมาตรา ๑๖๐ ทวิ/๑) 
    (๘.๖) ปรับปรุงก าหนดโทษส าหรับความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุรา 
หรือของเมาอย่างอื่น ดังนี้ 
           ๑) กรณีผู้กระท าความผิดเป็นผู้ขับขี่รถสาธารณะหรือรถที่ใช้ในการ
ขนส่งผู้โดยสารเพ่ือสินจ้าง ต้องระวางโทษสูงกว่าที่ก าหนดอีกหนึ่งในสาม (ร่างมาตรา ๓๒  
เพิ่มมาตรา ๑๖๐ ตรี วรรคห้า) 
     ๒) กรณีเป็นการกระท าความผิดซ้ าภายในสองปีนับแต่วันที่กระท า
ความผิดครั้งแรก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท  
และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขบัขี่ของผู้นัน้มกี าหนดไมน่้อยกว่าหนึ่งปี หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ 
(ร่างมาตรา ๓๓ เพ่ิมมาตรา ๑๖๐ ตรี/๑) รวมทั้งมิให้ศาลรอการก าหนดโทษหรือรอการลงโทษ  
เว้นแต่ผู้กระท าผิดนั้นมีอายุไม่เกินสิบแปดปีในวันที่กระท าความผิดครั้งหลัง (ร่างมาตรา ๓๓  
เพิ่มมาตรา ๑๖๐ ตรี/๓) 
     ๓) กรณีผู้กระท าความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น
ดังกล่าวนัน้ เป็นการขบัรถโดยไม่ได้รบัใบอนุญาตขบัขี่ หรือใบอนุญาตขับขี่ถกูพักใช้หรือเพิกถอนด้วยแล้ว 
ต้องระวางโทษสูงกว่าที่กฎหมายก าหนดส าหรับความผิดนั้นอีกหนึ่งในสาม ทั้งนี้ หากกรณีดังกล่าว 
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ อันตรายสาหัส หรือถึงแก่ความตาย ให้ศาลพิพากษา
เพ่ิมโทษที่จะลงแก่ผู้กระท าความผิดอีกกึ่งหนึ่งของโทษที่ศาลก าหนดส าหรับความผิดนั้น (ร่างมาตรา ๓๓ 
เพิ่มมาตรา ๑๖๐ ตรี/๒) 
  (๙) ก าหนดให้ศาลแจ้งค าสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ อันเนื่องมาจาก
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  
หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เพ่ือให้นายทะเบียนรับทราบค าสั่งดังกล่าว 
และด าเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (ร่างมาตรา ๓๕ เพิ่มมาตรา ๑๖๒/๑) 
  (๑๐) ก าหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับกฎหมายล าดับรองหรือค าสั่งใดที่ออกตาม
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ โดยให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับที่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  
(ร่างมาตรา ๔๑) นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือเร่งรัดการออกกฎหมายล าดับรอง  



๒๐ 

ร่างพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก)  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

หรือค าสั่งตามมาตรา ๔๓ ทวิ/๑ มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๓/๑ มาตรา ๑๒๓/๓ มาตรา ๑๔๓ และ
มาตรา ๑๔๓/๑ โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๔๒) 
  (๑๑) ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๔๓)       

 ๒.๑.๓ การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
         ก่อนที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้ ในวาระที่หนึ่ง 
ขั้นรับหลักการ ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้ พลต ารวจตรี  เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ 
รองผู้บัญชาการ ต ารวจภูธรภาค ๖ พันต ารวจโท พชร์ ฐาปนดุล ผู้แทนจากส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ  และนายอดิเรก แตงทอง ผู้แทนจากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม 
เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๖๑๓  

        ภายหลังจากที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ) 
ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้ 
กฎหมายเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก) ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
    (๑) ร่างมาตรา ๖ เพ่ิมมาตรา ๔๓ ทวิ/๑ วรรคสาม ก าหนดให้ค่าใช้จ่ายในการ 
ตรวจพิสูจน์สารที่มีอยู่ในร่างกายโดยเก็บตัวอย่างเลือด ปัสสาวะ หรือของเสียอย่างอื่นจากร่างกาย  
ของบุคคลนั้น ให้สั่งจ่ายจากงบประมาณตามระเบียบที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนดโดยได้รับ  
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังนั้น ผู้อภิปรายเห็นว่ากรณีเกี่ยวข้องกับงบประมาณแผ่นดิน         
ซึ่งเป็นภาระแก่ภาครัฐ เหตุใดจึงไม่ก าหนดให้เรียกเก็บจากผู้ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ 
    (๒) ร่างมาตรา ๗ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๒๓ กรณีก าหนดให้คนโดยสารที่เป็นเด็ก 
อายุไม่เกินหกปี ต้องจัดให้นั่งในที่นั่งพิเศษส าหรับเด็ก (Baby Seat, Car Seat) โดยที่ปัจจุบัน 
ที่นั่งพิเศษส าหรับเด็กมีราคาแพง การก าหนดให้มีที่นั่งพิเศษส าหรับเด็กจึงอาจท าให้ประชาชน  
 
 
                                                 

๑๓ ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๖ ก าหนดไว้ว่า 
   “ข้อ ๗๖  ประธานอาจอนุญาตให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมายให้บุคคลใด ๆ ช้ีแจงข้อเท็จจริง  

ต่อที่ประชุมประกอบการอภิปรายของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีก็ได้” 



๒๑ 

ร่างพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก)  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

ได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น จึงต้องมีมาตรการในการควบคุมราคาที่นั่งพิเศษส าหรับเด็ก นอกจากนี้ 
ควรมีการออกข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานของที่นั่งพิเศษส าหรับเด็กเพ่ือความปลอดภัย 
ส าหรับเด็กต่อไป 
    (๓) การก าหนดอัตราความเร็วของรถต้องไม่เกิน ๘๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้น 
ไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชน   
    (๔) กรณีปัญหาการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ เช่น  
  (๔.๑) ร่างมาตรา ๕ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๓ (๓) ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถ 
ในลักษณะกีดขวางการจราจรหรืออาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น มีปัญหาในการใช้ดุลพินิจว่า 
กรณีใดที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น ดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงต้องใช้ดุลพินิจอยา่งยุติธรรม 
  (๔.๒) ร่างมาตรา ๖ เพ่ิมมาตรา ๔๓ ทวิ/๑ ความที่ว่า “ในกรณีที่มีอุบัติเหตุ
เกิดขึ้นและมีเหตุอันเชื่อได้ว่า ผู้ขับขี่หรือบุคคลที่อาจเป็นผู้ขับขี่ ....” นั้น ผู้อภิปรายเห็นว่า 
ควรจะก าหนดเฉพาะผู้ขับขี่เท่านั้น อีกทั้ง การที่กฎหมายก าหนดให้การตรวจพิสูจน์ของแพทย์
สามารถเก็บตัวอย่างเลือด ปัสสาวะ หรือของเสียอย่างอื่นจากร่างกายของผู้ที่อยู่ในภาวะหมดสติ  
หรือได้รับอันตรายแก่กายจนไม่อาจให้ความยินยอมในการตรวจสอบการมีสารอยู่ในร่างกาย นั้น  
ผู้อภิปรายเห็นว่าควรเก็บตัวอย่างเลือดได้เท่านั้น ไม่ควรกระท าการอันเป็นการซ้ าเติมผู้ที่อยู่ในภาวะ
หมดสติหรือได้รับอันตรายแก่กายจนไม่อาจให้ความยินยอม 
  (๔ .๓) ร่างมาตรา ๙ แก้ ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๓๔ วรรคสอง ก าหนดว่า  
“ผู้ใดรวมกลุ่มหรือมั่วสุมกันในทาง พร้อมด้วยรถตั้งแต่ห้าคันขึ้นไป โดยมีการนัดหมายเพ่ือแข่งรถในทาง 
หรือรถที่ใช้ในการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมกันมีการปรับแต่งรถให้มีสภาพไม่ถูกต้องตามมาตรา ๖  
หรือมีพฤติการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดอันแสดงให้เห็นว่าจะท าการแข่งรถในทาง ให้ถือว่าผู้นั้นพยายาม
แข่งรถในทาง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า เป็นการกระท าเพ่ือการอื่น หรือตนมิได้มีส่วนร่วมหรือมีส่วนรู้เห็น 
ว่าจะมีการแข่งรถในทางนั้น” ผู้อภิปรายเห็นว่าไม่ควรก าหนดบทสันนิษฐานของกฎหมายเช่นนี้  
แต่ควรก าหนดเฉพาะผู้ที่ได้ขับรถในทางแล้วเท่านั้น 
  (๔.๔) ร่างมาตรา ๑๒ เพ่ิมความเป็นวรรคหกของมาตรา ๑๔๒ ที่ก าหนดถึง 
“.....บุคคลที่อาจเป็นผู้ขับขี่....” นั้น ผู้อภิปรายเห็นว่าควรตัดความดังกล่าวออก ให้ก าหนดเฉพาะ 
ผู้ขับขี่เท่านั้น 
 



๒๒ 

ร่างพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก)  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

    (๕) ร่างมาตรา ๑๔ ยกเลิกมาตรา ๑๔๓ ทวิ และเพ่ิมมาตรา ๑๔๓/๑ ที่ก าหนดให้
เจ้าพนักงานจราจรติดแผ่นป้ายค าสั่งห้ามการใช้รถ หรือค าสั่งระงับการใช้รถเป็ นการชั่วคราวนั้น 
กรณีมีข้อสงสัยถึงการติดแผ่นป้ายว่าจะมีการติดแผ่นป้ายในลักษณะอย่างไร ระยะเวลาเท่าใด  
และถ้าถอดแผ่นป้ายดังกล่าวออกจะมีความผิดอย่างไร 
    (๖) ควรมีการจัดตั้งศาลจราจรเป็นศาลช านัญพิเศษ และมีกฎหมายว่าด้วย 
วิธีพิจารณาคดีจราจร โดยมีเจตนารมณ์ เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุและรักษาความปลอดภัย 
ในการจราจร  
    (๗) กฎหมายควรก าหนดให้ทันกับเทคโนโลยีในอนาคต เช่น รถยนต์ขับเคลื่อน
อัตโนมัติหรือรถยนต์ไร้คนขับ (Self-Driving Car) ซึ่งมาจากความก้าวหน้าของวิทยาการเทคโนโลยี
ปัญ ญ าประดิษ ฐ์  ห รือ  Artificial Intelligence (AI) เมื่ อ รถ ไม่ มี คนขั บ จึ งสมควรจะต้ อ ง 
มีการก าหนดให้ชัดเจนว่าหากรถยนต์ดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุ บุคคลใดจะเป็นผู้รับผิดชอบ และการใช้ 
ถ้อยค าในกฎหมายนอกจากค าว่า “ผู้ใด” แล้ว ควรจะเพิ่มถ้อยค าว่า “หรือสิ่งใด” ด้วย 
    (๘) ร่างพระราชบัญญตัิต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... ก าหนดบทเฉพาะกาลให้โอนภารกิจ 
งานจราจรเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกในการจราจร การกวดขันวินัยจราจร 
และการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกในความผิดฐานจอดรถโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ไปให้แก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจนั้นโดยตรง กล่าวคือ  
ต้องมีการโอนภารกิจดังกล่าวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย 
ว่าด้วยการจราจรทางบกนี้ ได้มีการก าหนดเพื่อรองรับการโอนภารกิจดังกล่าวให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น หรือไม่ 
    (๙) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถยังมีปัญหา 
การเชื่อมต่อระบบระหว่างส านักงานต ารวจแห่งชาติกับกรมการขนส่งทางบก ท าให้การขับเคลื่อน  
การด าเนินงานไม่เป็นผลสมบูรณ์ตามที่ได้คาดหมายไว้ ซึ่งกระทรวงคมนาคมสมควรที่จะผลักดัน  
ให้มีการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวต่อไป 
    (๑๐) การปรับปรุงอัตราโทษปรับให้สูงขึ้นอาจเป็นภาระกับประชาชน  
    (๑๑) กรณีไม่มีป้ายจราจรในท้องถิ่น ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นขับรถผิดกฎจราจร 
    (๑๒) ควรให้รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ (Bigbike) ต้องมีใบขับขี่ส าหรับรถจักรยานยนต์ 
บิ๊กไบค์โดยเฉพาะ  



๒๓ 

ร่างพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก)  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

    (๑๓) การก าหนดชั่วโมงการท างานส าหรับคนขับรถยนต์ ซึ่งก าหนดว่าในรอบ 
๒๔ ชั่วโมงขับติดต่อกันได้ไม่เกิน ๔ ชั่วโมง จากนั้นต้องพักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งชั่วโมง 
จึงจะสามารถขับรถยนต์ต่อไปได้อีกไม่เกิน ๔ ชั่วโมงติดต่อกันนั้น เห็นว่าควรก าหนดให้ขับติดต่อกัน 
ไม่เกิน ๒ ชั่วโมง จากนั้นพักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที จึงจะขับรถยนต์ต่อไปได้อีก 
๒ ชั่วโมง ซึ่งในวันหนึ่งไม่ควรขับเกิน ๑๐ ชั่วโมง และในหนึ่งสัปดาห์ไม่ควรขับเกิน ๖๐ ชั่วโมง 
อีกทั้งจ าเป็นต้องก าหนดให้มีวันพักผ่อน ๑ วัน ต่อสัปดาห์ 
    (๑๔) การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกสมควรที่จะต้องบังคับใช้กับ 
ผู้ที่ละเมิดกฎหมายอย่างแท้จริง เพ่ือเป็นการลดปัญหาอาชญากรรมในเมืองตามทฤษฎีหน้าต่างแตก 
(Broken Windows Theory) โดยทฤษฎี ดั งกล่ าว เป็ นทฤษฎี ท างอาชญ าวิทยาของการ 
สร้างมาตรฐานและที่ ผลของการก่อกวนและความวุ่นวายในตัวเมืองส่งผลต่อการเพ่ิม  
ของอาชญากรรมและพฤติกรรมต่อต้านสังคม เช่น ถ้าปล่อยให้มีการละเมิดกฎหมายโดยไม่จัดการ 
ก็จะมีการละเมิดกฎหมายเพิ่มขึ้น เนื่องจากเห็นว่าไม่เป็นไร แม้คนที่ไม่เคยคิดที่จะละเมิดกฎหมาย  
มาก่อนก็เกิดความรู้สึกคล้อยตาม กระท าละเมิดบ้าง โดยอาจเห็นว่าเป็นความท้าทาย ยิ่งกว่านั้น  
เมื่อกระท าละเมิดเรื่องเล็กน้อยแล้วไม่ เป็นไร ต่อไปก็จะกระท าละเมิดเรื่องใหญ่  ที่ส่งผล 
ให้เกิดความเสียหายยิ่งขึ้น 

๒.๑.๔ การตอบชี้แจง 
                  เมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายเสร็จแล้ว พลต ารวจตรี เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ  
รองผู้บัญชาการ ต ารวจภูธรภาค ๖ ในฐานะผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ และนายอดิเรก 
แตงทอง ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย ในฐานะผู้แทนกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม 
ได้ตอบชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้ 
     (๑) พลต ารวจตรี เอกรักษ์  ลิ้มสังกาศ รองผู้บัญชาการ ต ารวจภูธรภาค ๖  
ในฐานะผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้ตอบชี้แจง สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
   (๑.๑) การก าหนดให้ค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์สารที่มีอยู่ในร่างกายโดยเก็บ
ตัวอย่างเลือด ปัสสาวะ หรือของเสียอย่างอื่นจากร่างกายของบุคคล ให้สั่งจ่ายจากงบประมาณ  
ตามระเบียบที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังนั้น  
เนื่องจากเป็นภารกิจที่รัฐจะต้องพิสูจน์ว่าคู่กรณีกระท าผิดกฎหมายหรือไม่ จึงไม่สามารถเรียกเก็บ  
 
 



๒๔ 

ร่างพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก)  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

จากผู้ขับขี่ได้ ส าหรับค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์แอลกอฮอล์ในเลือดนั้น มีราคา ๘๐๐ บาท ต่อคน 
ในทางปฏิบัติส านักงานต ารวจแห่งชาติจะสั่งจ่ายจากงบประมาณที่ได้รับให้แก่กระทรวงสาธารณสุข
เพือ่ใช้เป็นค่าตรวจพิสูจน์ดังกล่าว 
   (๑.๒) กรณีกฎหมายก าหนดให้มีที่นั่งพิเศษส าหรับเด็กนั้น มิได้ก่อให้เกิดภาระ 
แก่ประชาชนแต่อย่างใด เนื่องจากกฎหมายอนุญาตให้เด็กสามารถนั่งที่นั่งแถวตอนอื่นนอกจาก  
แถวตอนหน้าได้ หากมีผู้โดยสารอื่นที่นั่งแถวตอนเดียวกันเป็นผู้ดูแล โดยผู้ดูแลนั้นต้องรัดร่างกาย
ด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะโดยสารรถยนต์ ไม่ได้บังคับให้รถทุกคันจะต้องซื้อ  
ที่นั่งพิเศษส าหรับเด็กแต่อย่างใด 
   (๑.๓) การก าหนดอัตราความเร็วของรถตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
พ.ศ . ๒๕๒๒ มาตรา ๖๗ ๑๔ นั้ น  ได้ก าหนดไว้ ในกฎกระทรวง ฉบับที่  ๖  (พ.ศ. ๒๕๒๒) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๑ (๑) ถึง (๓) (แก้ไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๔)ฯ)๑๕ กล่าวโดยเฉพาะข้อ ๑ (๓) ก าหนดว่า รถยนต์อื่น
นอกจากรถบรรทุก รถยนต์สามล้อ หรือรถจักรยานยนต์ ให้ขับในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา 
หรือเขตเทศบาล ไม่ เกินชั่วโมงละ ๘๐ กิโลเมตร หรือนอกเขตดังกล่าวให้ขับไม่เกินชั่วโมงละ  
                                                 

๑๔ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖๗ บัญญัติไว้ว่า 
  “มาตรา ๖๗  ผู้ขับขี่ต้องขับรถด้วยอัตราความเร็วตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หรือตามเครื่องหมายจราจร 

ที่ติดตั้งไว้ในทาง 
  เครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไว้ตามวรรคหนึ่ง จะก าหนดอัตราความเร็วขั้นสูงหรือขั้นต่ าก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน

อัตราความเร็วท่ีก าหนดในกฎกระทรวง” 
๑๕ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  

ข้อ ๑ (๑) ถึง (๓) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฉบับท่ี ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๔)ฯ) ก าหนดไว้ว่า   
  “ข้อ ๑  ในกรณีปกติ ให้ก าหนดความเร็วส าหรับรถ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าหรับรถบรรทุกที่มีน้ าหนักรถรวมทั้งน้ าหนักบรรทุกเกิน ๑,๒๐๐ กิโลกรัมหรือรถบรรทุกคนโดยสาร  
ให้ขับในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ไม่เกินช่ัวโมงละ ๖๐ กิโลเมตร หรือนอกเขตดังกล่าว 
ให้ขับไม่เกินช่ัวโมงละ ๘๐ กิโลเมตร 

(๒) ส าหรับรถยนตร์อื่นนอกจากรถท่ีระบุไว้ใน (๑) ขณะที่ลากจูงรถพ่วง รถยนตร์บรรทุกท่ีมีน้ าหนักรถรวมทั้ง
น้ าหนักบรรทุกเกิน ๑,๒๐๐ กิโลกรัม หรือรถยนต์สามล้อ ให้ขับในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล 
ไม่เกินช่ัวโมงละ ๔๕ กิโลเมตร หรือนอกเขตดังกล่าวให้ขับไม่เกินช่ัวโมงละ ๖๐ กิโลเมตร 

(๓) ส าหรับรถยนต์อื่นที่นอกจากระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) หรือรถจักรยานยนต์ให้ขับในเขตกรุงเทพมหานคร 
เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ไม่เกินช่ัวโมงละ ๘๐ กิโลเมตร หรือนอกเขตดังกล่าวให้ขับไม่เกินช่ัวโมงละ  
๙๐ กิโลเมตร” 



๒๕ 

ร่างพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก)  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

๙๐ กิโลเมตร ซึ่งกฎกระทรวงฉบับนี้ใช้มานานแล้ว ปัจจุบันส านักงานต ารวจแห่งชาติและกระทรวง
คมนาคมอยู่ระหว่างการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวงดังกล่าวเพ่ือให้สอดคล้องกับ 
การใช้ชีวิตของประชาชน สมรรถนะของรถยนต์ในปัจจุบัน และสภาพของถนน ดังนั้น หากเป็นถนน 
ที่มีขนาดเล็กอาจจะต้องขับช้า ถนนที่มีขนาดใหญ่อาจจะขับได้เร็วขึ้น และอาจมีการควบคุม
ความเร็วหากขับอยู่ในพ้ืนที่ชุมชน 
   (๑.๔) กฎหมายฉบับนี้ต้องการแก้ไขปัญหาการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือป้องกันไม่ ให้ เจ้าหน้ าที่กระท าความผิดในการเรียกรับสินบน สร้างความเดือดร้อน 
ให้ประชาชน ซึ่งในการนี้ ส านักงานต ารวจแห่งชาติจะด าเนินการก าหนดแนวทางให้ชัดเจนต่อไป  
และส าหรับกรณีการห้ามแข่งรถในทางตามร่างมาตรา ๙ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๓๔ วรรคสอง 
ก าหนดบทสันนิษฐานของกฎหมายไว้เช่นนั้น เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลย  
พิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระท าเพื่อการอื่น หรือตนมิได้ร่วมหรือมีส่วนรู้เห็นว่าจะมีการแข่งรถในทางนั้น  
อีกทั้งเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ต ารวจมีอ านาจเข้าไประงับยับยั้งเหตุที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นการขยายกรอบ 
ในการควบคุมโอกาสในการกระท าความผิดในการแข่งรถในทางให้ลดน้อยลง 
   (๑.๕) เห็นด้วยกับผู้อภิปรายว่าควรมีการจัดตั้งศาลจราจรเป็นศาลช านัญพิเศษ 
และมีกฎหมายว่าด้วยวธิีพิจารณาคดจีราจร เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุและรักษาความปลอดภัยในการจราจร 
   (๑.๖) ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีความพร้อมที่จะด าเนินการโอนภารกิจ 
ด้านการจราจรดังกล่าวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับ 
   (๑.๗) ส าหรับระบบการตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถ (Demerit 
Point System) นั้น เริ่มต้นผู้ขับขี่ทุกคนจะมีคนละ ๑๒ คะแนน ไม่ว่าจะมีใบขับขี่ประเภทใดก็ตาม
เมื่อท าความผิดในข้อหาที่ประกาศก าหนดจะถูกตัดคะแนนผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของต ารวจ 
(Police Ticket Management) ห ากคะแน นห มดจะถู ก พั ก ใช้ ใบ อนุ ญ าตขั บ ขี่  ๙ ๐  วั น  
และจะมีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก และขณะนี้ ระบบดังกล่าว  
ใกล้ด าเนินการส าเร็จแล้วน่าจะสามารถด าเนินการได้ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ นี้ และเชื่อว่าจะท าให้
อุบัติเหตุบนท้องถนนลดลงร้อยละ ๒๐ ดังเช่นประเทศอื่น ๆ ที่ประสบความส าเร็จ 
 
 
 
 



๒๖ 

ร่างพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก)  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

 
   (๑.๘)  ส าหรับการปรับปรุงอตัราค่าปรับนั้น ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติจะเป็น
ผู้ก าหนดอัตราค่าปรับซึ่งสามารถก าหนดเป็นอัตราค่าปรับขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัตจิราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๔๖๑๖ ก าหนดเรื่องการแบ่งเงิน
ค่าปรับจราจรให้แกอ่งคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้ในการด าเนินการเกี่ยวกับการจราจร กล่าวคือ 
กรณีปรับในเขตกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดใดจะค านวณส่วนแบ่งให้กรุงเทพมหานคร 
หรือเทศบาลในจังหวัดนั้น จ านวนร้อยละ ๕๐ ของจ านวนเงินค่าปรับ ส่วนที่ เหลือจ านวน 
ร้อยละ ๕๐ จะค านวณเป็นเงินรางวัลจราจร แต่ถ้าเป็นการปรับในท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทย
ประกาศก าหนด เงินค่าปรับนั้นจะตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นั้นทั้งหมด 
ส าหรับเงินค่าปรับในส่วนที่ เหลือจากการแบ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และน ามา 
จัดสรรเป็นเงินรางวัลจราจรนั้น ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยก ารจ่ายเงินรางวัล 
เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจร พ.ศ. ๒๕๔๔ ก าหนดไว้ว่า ผู้ที่จะมีสิทธิได้รับ
เงินรางวัลดังกล่าวต้องมียศไม่เกินพันต ารวจโทและได้รับไม่เกินจ านวน  ๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน 
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันส านักงานต ารวจแห่งชาติได้เสนอกฎกระทรวงเพ่ื อขอยกเลิกเงินรางวัล 
จากค่าปรับตามพระราชบัญญัตินี้และให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดินทั้งหมดแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง  
การด าเนินการของกรมบัญชีกลาง 
   (๑.๙) ส าหรับป้ายจราจรในท้องถิ่นนั้นเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มิ ได้ เป็นภารกิจของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เว้นแต่กรณี ที่ อยู่ ในเขตทางหลวง  
หรือทางหลวงชนบท จึงเป็นภารกิจของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 
 
 
 
 
 
                                                 

๑๖ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๔๖ บัญญัติไว้ว่า 
   “มาตรา ๑๔๖  เงินค่าปรับตามพระราชบัญญัตินี้ท่ีได้รับในกรุงเทพมหานครหรือในจังหวัดใด หรือในท้องถิ่น 

ที่กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด ให้แบ่งให้แก่กรุงเทพมหานครหรือเทศบาลในจังหวัดนั้นเพื่อใช้ในการด าเนินก าร
เกี่ยวกับการจราจร ในอัตราร้อยละห้าสิบของจ านวนเงินค่าปรับ หรือให้ตกเป็นของท้องถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยประกาศ
ก าหนดทั้งหมด” 



๒๗ 

ร่างพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก)  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

     (๒) นายอดิเรก แตงทอง ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย ในฐานะผู้แทนกรมการขนส่งทางบก 
กระทรวงคมนาคม ได้ตอบชี้แจงเพิ่มเติมสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  (๒.๑) ส าหรับรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ (Bigbike) นั้น ปัจจุบันกฎหมายว่าด้วย 
รถยนต์ยังไม่ได้มีการแก้ไขประเภทของใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่าง  
กฎหมายซึ่งเมื่อยกร่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไป อย่างไรก็ตาม 
ปัจจุบันทางกรมการขนส่งทางบกก าลังด าเนินการยกร่างกฎกระทรวงเพ่ือแยกประเภทใบอนุญาต  
ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นใบขับขี่ส าหรับรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์โดยเฉพาะ 
  (๒.๒) ประเด็นเรื่องจ านวนชั่วโมงการท างานของผู้ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์นั้น 
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๐๓ ทวิ๑๗ ได้ก าหนดว่า ในการปฏิบัติหน้าที่
ขับรถในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมง ขับติดต่อกันได้ไม่เกินสี่ชั่วโมง จากนั้นต้องพักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อย
กว่าครึ่งชั่วโมงจึงจะสามารถขับรถต่อไปได้อีกไม่เกินสี่ชั่วโมงติดต่อกัน ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมาย  
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานซึ่งก าหนดเรื่องชั่วโมงการท างานไว้    
 ๒.๑.๕. ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ 
      มติ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่หนึ่ง 
รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้
กฎหมายเพ่ือให้ เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก)  ด้วยคะแนนเสียง ๓๑๖ เสียง 
ไม่รับหลักการ ไม่มี และงดออกเสียง ๑ เสียง และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จ านวน ๒๕ คน 
เพื่อพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นคณะกรรมาธิการ มีก าหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน 
 
 
 
 
 

                                                 
๑๗ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๐๓ ทวิ บัญญัติไว้ว่า 

               “มาตรา ๑๐๓ ทวิ  ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในการปฏิบัติหน้าที่ขับรถในรอบ 
ยี่สิบสี่ช่ัวโมงห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถปฏิบัติหน้าที่ขับรถติดต่อกันเกินสี่ช่ัวโมงนับแต่ขณะเริ่มปฏิบัติหน้าที่  
ขับรถ แต่ถ้าในระหว่างนั้นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถได้พักติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าครึ่งช่ัวโมง ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่
ขับรถต่อไปได้อีกไม่เกินสี่ช่ัวโมงติดต่อกัน” 



๒๘ 

ร่างพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก)  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

 ๑. ร่างพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... (ปรบัปรงุมาตรการ 
บังคับใชก้ฎหมายเพื่อให้เกดิความปลอดภัยในการจราจรทางบก) (คณะรัฐมนตร ี
เป็นผู้เสนอ) ซึ่งเปน็เอกสารแนบระเบียบวาระ ในคราวประชมุสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธท่ี ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
https://lis.parliament.go.th/attach/mod03/mod03_20210302144315.pdf 

 

 ๒. เอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบับที ่..) 
พ.ศ. .... (ปรับปรุงมาตรการบังคับใชก้ฎหมายเพื่อให้เกดิความปลอดภัยในการ 
จราจรทางบก) (คณะรฐัมนตรี เป็นผู้เสนอ) ของส านักวชิาการ ส านกังานเลขาธกิาร 
สภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชมุสภาผู้แทนราษฎร ชดุที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๑ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที ่๑๐ กมุภาพันธ ์๒๕๖๔  
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/574760 

 

 ๓. เอกสารเพิ่มเตมิของเอกสารประกอบการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิ
จราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรบัปรงุมาตรการบงัคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกดิ
ความปลอดภัยในการจราจรทางบก) (คณะรัฐมนตร ีเปน็ผู้เสนอ) ของส านักวิชาการ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชดุที ่๒๕  
ปีที่ ๒ ครัง้ที่ ๒๑ (สมัยสามญัประจ าปคีรั้งที่สอง) วันพธุที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/574761meeting_ss.php?filename=
The_House_of_Representatives&meet_type=1 

 

      ๔. บนัทึกการประชมุสภาผู้แทนราษฎร ชดุที ่๒๕ ปีที่ ๒ ครัง้ที่ ๒๑ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที ่๑๐ กมุภาพันธ ์๒๕๖๔ 

http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_ 

warehouse_dll_x.php?aid=9778&mid=4276 
 



๒๙ 

ร่างพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก)  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

          ๕. บนัทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที ่๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที ่๒๑ (สมัยสามญัประจ าปคีรั้งที่สอง) 
วันพุธที ่๑๐ กมุภาพันธ ์๒๕๖๔ 

https://lis.parliament.go.th/attach/mod03/mod03_20210301113533.pdf 
 

          ๖. พระราชบญัญตัจิราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
          https:/ /www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=570840&ext=pdf 

 

 
 
      ๒.๒ วาระที่สอง ขั้นพิจารณาเรียงตามล าดับมาตรา๑๘ 
             ก่อนที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้  ในวาระที่สอง 
ขั้นพิจารณาเรียงตามล าดับมาตรา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้ นายอดิเรก แตงทอง  
ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม 
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๔ วรรคสอง๑๙ 

 
 

                                                 

 ๑๘ สามารถสืบค้ น เอกสารรายงานของคณ ะกรรมาธิการวิส ามัญ พิ จารณ าร่ างพระราชบัญ ญั ติ 
จราจรทางบก (ฉบับที่  ..) พ .ศ. .... สภาผู้ แทนราษฎร บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่ สอง  
ขั้นพิ จารณ าเรีย งตามล าดั บมาตรา และบั นทึ กการออก เสี ย งลงคะแนนของ สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร 
ได้ จาก เว็บไซต์  E-Library ห้ องสมุ ดอิ เล็ กทรอนิ กส์  ส านั กวิชาการ ส านั กงาน เลขาธิก ารสภาผู้ แทนราษฎ ร 
http://library2.parliament.go.th/library/home.html ห รือสแกนข้อมู ลผ่ าน  QR CODE หมาย เลข ๗  ถึ ง ๙ 
ในหน้าท่ี ๔๐ 

๑๙
 ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๔ วรรคสอง ก าหนดไว้ว่า 

 “ข้อ ๑๐๔ ฯลฯ     ฯลฯ 
 ในที่ประชุมสภา คณะกรรมาธิการมีสิทธิแถลง ช้ีแจง หรือแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว 
ในวรรคหนึ่ง ในการนี้  คณะกรรมาธิการอาจมอบหมายให้บุคคลใดแถลงหรือช้ีแจงแทนก็ได้ เมื่อได้รับอนุญาต  
จากประธาน” 

http://library2.parliament.go.th/library/home.html


๓๐ 

ร่างพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก)  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

   ต่อมา ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในวาระที่สอง 
ขั้ น พิ จารณ าเรียงตามล าดั บมาตรา โดย ประธานคณ ะกรรมาธิการวิส ามัญ พิ จารณ า 
ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมาย 
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก) สภาผู้แทนราษฎร (นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ ) 
ได้เสนอรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

   จากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้ ในวาระที่สอง 
เรียงตามล าดับมาตรา เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง ค าปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามล าดับมาตราจนจบร่าง 
โดยมีการพิจารณาและอภิปรายตามล าดับมาตรา ดังนี้ 

             ๒.๒.๑ ร่างมาตรา ๕ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๓ 
                      สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปราย สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
                      (๑) กรณีเห็นว่าร่างมาตรา ๕ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๓ (๙) ควรคงข้อความ 
ตามร่างเดิมที่บัญญัติไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่  เว้นแต่การใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่  “โดยใช้อุปกรณ์ เสริมส าหรับการสนทนา” โดยผู้ขับขี่ ไม่ต้องถือหรือจับ
โทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น และควรตัดความที่คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม่ว่า “ทั้งนี้ ตามที่ผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่งชาติประกาศก าหนด” เนื่องจากเห็นว่าความตามร่างเดิมมีความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  
                      (๒) ควรเป็นอ านาจของสภาผู้แทนราษฎรที่จะเป็นผู้ก าหนดความให้ชัดเจน     
มิใช่ให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นผู้ด าเนินการออกประกาศก าหนด เนื่องจากเห็นว่าไม่มีความ
จ าเป็นและกรณีจะเป็นการเพ่ิมภาระให้แก่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

   คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ตอบชี้แจง ดังน้ี 
                      (๑) การแก้ไขร่างมาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๓ (๙) ของคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญฯ สืบเนื่องจากคณะกรรมาธกิารวิสามัญฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรณีการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
โดยการใช้อุปกรณ์เสริมส าหรับการสนทนาโดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือหรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น 
เป็นหลักการที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งในขณะนั้นการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
จะต้องใช้อุปกรณ์เสริมหรือสมอลทอร์ค (Small Talk) ในการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
แต่ในปัจจุบันการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้า 
กล่าวคือ ภายในรถยนต์จะมีการติดตั้งบลูทูธ (Bluetooth) ท าให้สามารถใช้โทรศัพท์ได้ โดยไม่ต้องใช ้
 
 



๓๑ 

ร่างพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก)  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

อุปกรณ์เสริมแต่อย่างใด นอกจากนี ้ การใช้โทรศัพท์ยังม ีความหลากหลายมากขึ ้น  เช ่น 
การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อดูแผนที่ หรือใช้เพื่อการอื่น ดังนั้น การแก้ไขของคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญฯ จึงเป็นการแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  
                      (๒) กรณีที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้เพิ่มความให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
เป็นผู้ออกประกาศก าหนดนั้น เนื่องจาก แม้ปัจจุบันการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่จะมีความหลากหลาย
มากขึ้น แต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ขับขี่นั้น ควรจะต้องค านึงถึงความปลอดภัยในการใช้รถ  
ใช้ถนนด้วย ดังนั้น การก าหนดให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นผู้ออกประกาศก าหนด 
กเ็พื่อให้รัฐสามารถก าหนดกลไกเพื่อความปลอดภัยในการจราจรทางบกได้ 

    มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 

              ๒.๒.๒ ร่างมาตรา ๗ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๒๓ 
                       สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปราย สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
                       (๑) ร่างมาตรา ๗ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๒๓ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) ที่ก าหนด
ข้อยกเว้นให้คนโดยสารที่นั่งแถวตอนอื่นนอกจากแถวตอนหน้า ไม่จ าเป็นต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัด
นิรภัยไว้กับที่นั่งในกรณีที่รถยนต์นั้นอยู่ในทางเดินรถในเขตชุมชนตามที่หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร
ประกาศก าหนด ถ้อยค าว่า “หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร” นั้น ในประเทศไทยมีทั้งหมดกี่ต าแหน่ง 
หรือว่ามีเพียงต าแหน่งเดียว หรือเป็นเจ้าพนักงานจราจรที่ประจ าเส้นทางนั้น และ (ข) ที่ก าหนดให้
คนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกินหกปี ต้องจัดให้นั่งในที่นั่งพิเศษส าหรับเด็ก หรือมีวิธีการป้องกัน
อันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ นั้น เห็นว่าตามร่างเดิมมีการบัญญัติความไว้อย่างชัดเจนแล้ว 
เหตุใดคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จึงตัดความในส่วนที่ว่า “.....ห้ามนั่งแถวตอนหน้า.....ส่วนในกรณี 
ที่นั่งแถวตอนอื่นนอกจากแถวตอนหน้า ต้องจัดให้นั่งในที่นั่งพิเศษส าหรับเด็ก หรือมีผู้โดยสารอื่น  
ที่นั่งแถวตอนเดียวกันเป็นผู้ดูแล โดยผู้ดูแลนั้นต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลา 
ในขณะโดยสารรถยนต์ด้วย” ซึ่งไม่น่าจะปลอดภัยส าหรับเด็ก 
      (๒) ร่างมาตรา ๗ กล่าวถึงเฉพาะรถยนต์ทั่วไป หรือรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น 
ไม่ได้กล่าวถึงรถชนิดอื่น ๆ โดยเฉพาะรถโรงเรียน รถตู้นักเรียน รถโดยสารขนาดเล็กที่เด็กนั่ง 
กรณีมีความใดในกฎหมายฉบับนี้ที่รับรองความปลอดภัยให้แก่เด็กหรือไม่ อย่างไร 
 (๓) ร่างมาตรา ๗ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๒๓ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) ท่ีก าหนดให้ 
คนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกินหกปี ต้องจัดให้นั่งในที่นั่งพิเศษส าหรับเด็กนั้น จากการสืบค้นข้อมูล
สินค้าที่นั่งพิเศษส าหรับเด็กในร้านค้าออนไลน์ พบว่าที่นั่งพิเศษส าหรับเด็กมีราคาสูงถึงประมาณ 



๓๒ 

ร่างพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก)  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

๓,๐๐๐ บาท ซึ่ งสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ ใช้รถ นอกจากนี้  มีข้อสังเกตว่า 
กฎหมายฉบับนี้ รวมถึงกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง ได้ก าหนดเงื่อนไขรองรับการเข้าถึงสิทธิ 
ของประชาชนที่จะสามารถซื้อที่นั่งพิเศษส าหรับเด็ก หรือไม่ ซึ่งต้องการให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
ได้พิจารณาถึง ราคา คุณภาพความเหมาะสม และการกระจายสินค้าให้แก่ประชาชน 

   คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ตอบชี้แจง ดังน้ี 
                      (๑) ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕ (๓๘) บัญญัติว่า 
“หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร หมายความว่า ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ หรือข้าราชการต ารวจ 
ซึ่ งด ารงต าแหน่ งไม่ต่ ากว่ารองผู้ก ากับการหรือเทียบเท่า ที่ ได้รับแต่งตั้ งจากผู้บัญชาการ 
ต ารวจแห่งชาติ” กล่าวคือ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทั่วประเทศ 
ผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาคเป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในจังหวัดที่รับผิดชอบ  ผู้บังคับการ 
ต ารวจภูธรจังหวัดเป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ ซึ่งกรรมาธิการ
วิสามัญฯ พิจารณาแล้วว่าในพ้ืนที่ชุมชนใดที่ได้รับการยกเว้นในถนนสายใด ผู้บังคับการต ารวจ 
ภูธรจังหวัดที่รับผิดชอบพ้ืนที่ย่อมเข้าใจรายละเอียดและเหตุผล ประกอบกับผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น 
ต้องมีส่วนร่วมในการพิจารณา ดังนั้น ส านักงานต ารวจแห่งชาติจึงก าหนดแนวทางให้ผู้บังคับการ
ต ารวจภูธรจังหวัดเป็นหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรผู้ก าหนดข้อยกเว้นตามมาตรานี้  ในเขตชุมชน 
ที่จะได้รับการยกเว้นการคาดเข็มขัดนิรภัยในที่นั่งตอนหลัง 
                      (๒) กรณีการรับรองความปลอดภัยของรถโรงเรียน รถตู้โรงเรียน รถนั่งสองแถว 
รถบรรทุกคนโดยสารขนาดเล็กได้มีก าหนดไว้แล้ว ในร่างมาตรา ๘ โดยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
จะเป็นผู้ประกาศก าหนดความเร็วในรถนักเรียนหรือรถโดยสารบางประเภทที่มีข้อจ ากัด 
ในเรื่องเข็มขัดนิรภัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในภาพรวม ให้เหมาะสมกับเด็กทุกช่วงอายุต่อไป 
                      (๓) ส าหรับกรณีที่นั่งพิเศษส าหรับเด็กมีราคาค่อนข้างสูงนั้น คณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ ได้ก าหนดข้อสังเกตไวท้้ายรายงานของคณะกรรมาธกิารวิสามัญฯ แล้ว จ านวน ๓ ข้อ ดังนี้ 
                          “๑) โดยที่ในปัจจุบันที่นั่งพิเศษส าหรับเด็กในรถยนต์มีราคาค่อนข้างสูง 
ประกอบกับพระราชบัญญั ตินี้ มีการก าหนดให้ ใช้บั งคับ เมื่อ พ้นก าหนดหนึ่ งร้อยยี่สิบวัน 
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป จึงอาจเป็นภาระต่อประชาชนในการจัดหา  
ที่นั่ งพิเศษส าหรับเด็กให้ทันตามกรอบเวลาใช้บังคับกฎหมายดังกล่าว สมควรที่ส านักงาน  
 
 



๓๓ 

ร่างพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก)  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

ต ารวจแห่งชาติจะมีการประกาศก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ 
เพ่ือเป็นทางเลือกที่ ใช้แทนการจัดให้มีที่นั่ งพิเศษส าหรับเด็ก โดยมีหลักเกณฑ์ที่ เหมาะสม  
ซึ่งเพียงพอต่อความปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเกินจ าเป็น 
        ๒) ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรจัดให้มี การอบรมเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้ 
กฎหมายให้มีความเข้าใจในหลักการนี้ในแนวทางเดียวกัน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน  
ได้รับทราบแนวทางการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องนี้เป็นการล่วงหน้า 
        ๓) หน่วยงานของรัฐควรมีมาตรการส่งเสริมให้มีการผลิตหรือน าเข้า 
ที่นั่งพิเศษส าหรับเด็ก เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ดังกล่าวได้ในราคาถูก หรือมีการ  
ส่งเสริมให้เกิดการประกอบธุรกิจให้เช่าที่นั่งพิเศษส าหรับเด็ก เพื่อเป็นทางเลือกในการจัดหาอุปกรณ์ 
ดังกล่าวให้สอดคล้องกับความต้องการหรือความจ าเป็นทางเศรษฐกิจของประชาชน” 
        นอกจากนี้ ขอยกตัวอย่าง ประเทศฟิลิปปินส์ได้มีโครงการบริจาคที่นั่งพิเศษ
ส าหรับเด็กในครอบครัวที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ที่นั่งพิเศษส าหรับเด็กอีกต่อไป โดยสามารถน ามาบริจาค
ให้แก่ทางราชการเพื่อที่จะได้น าไปใช้บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวที่ขาดแคลนที่นั่งพิเศษ
ส าหรับเด็ก 

    มติ ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 

              ๒.๒.๓ ร่างมาตรา ๑๔ ยกเลิกมาตรา ๑๔๓ ทวิ และเพ่ิมมาตรา ๑๔๓/๑ และร่างมาตรา ๑๕ 
เพ่ิมมาตรา ๑๔๓/๒ 
                       สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปราย สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
                       กรณีเห็นว่าร่างมาตรา ๑๔ ยกเลิกมาตรา ๑๔๓ ทวิ และเพ่ิมมาตรา ๑๔๓/๑ 
และร่างมาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔๓/๒ นั้น การติดเครื่องหมายแสดงค าสั่งห้ามใช้รถและ
ค าสั่งระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราวนั้น หมายถึงกรณีรถที่เลิกใช้ที่จอดอยู่ภายในบ้านแต่แจ้งไม่ใช้ 
หรือรถที่ไม่ได้ใช้แล้ว โดยเจ้าหน้าที่ต้องน าเครื่องหมายดังกล่าวมาติดให้ด้วย หรือไม่ 

     คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ตอบชี้แจง ดังน้ี 
ร่างมาตรา ๑๔ และร่างมาตรา ๑๕ ใช้เฉพาะกับรถที่วิ่งอยู่ในทางเท่านั้น 

เนื่องจากปัจจุบันรถที่มีอายุมากกว่า ๗ ปี ต้องตรวจสภาพรถปีละ ๑ ครั้ง เพ่ือต่ออายุภาษีประจ าปี 
แต่กรณี ไม่มีหลักประกันว่า รถที่ ผ่านการตรวจสภาพรถเพ่ือต่อภาษีแล้วน ามาใช้ ในทาง 
 
 



๓๔ 

ร่างพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก)  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

รถเหล่านั้นจะมีสภาพดีตลอดไป มาตรานี้จึงให้อ านาจเจ้าพนักงานจราจรเมื่อปฏิบัติหน้าที่แล้ว 
เห็นว่า มีรถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง หรืออาจเป็นอันตรายแก่ผู้อื่นวิ่งอยู่ในทาง ให้เจ้าพนักงาน
จราจรมีอ านาจสั่งให้หยุดการใช้รถได้ชั่วคราว โดยแบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้ 

(๑) กรณีหากเป็นอันตรายร้ายแรงมาก ให้หยุดวิ่งทันที โดยเจ้าพนักงานจราจร 
จะเป็นผู้สั่งห้ามใช้รถ แล้วติดเครื่องหมายแสดงค าสั่งห้ามการใช้รถไว้ที่ตัวรถ เพ่ือให้น ารถ 
ไปซ่อมแซมแล้วจึงให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบ เมื่อผลการตรวจสอบพบว่าปลอดภัยแล้ว  
จึงสามารถน ารถกลับมาใช้ได้ใหม่ 

(๒) กรณีที่รถมีสภาพไม่ถึงกับไม่ปลอดภัยในการใช้ เจ้าพนักงานจราจรจะสั่ง
ระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราว แล้วติดเครื่องหมายแสดงค าสั่งระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราว 
ไว้ที่ตัวรถ โดยให้เจ้าของรถ ผู้ครอบครองรถ หรือผู้ขับขี่น ารถดังกล่าวไปซ่อมแซมหรือปรับปรุง 
ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่ าด้วยการขนส่งทางบก แล้วแต่กรณี 
ทั้ งนี้  ภ าย ใน ระยะ เวลาที่ ก าหน ดแต่ ต้ อ งไม่ น้ อยกว่ าสิ บห้ าวัน และไม่ เกิ น หกสิ บ วั น 
ตามสภาพความปลอดภัยของรถนั้น โดยในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวให้ใช้รถได้ไปพลางก่อน 

     มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 

              ๒ .๒ .๔  ร่ า งม าต รา  ๓ ๓  เพ่ิ มม าต รา  ๑ ๖ ๐  ต รี /๑  ม าต รา  ๑ ๖ ๐  ต รี /๒  
และมาตรา ๑๖๐ ตรี/๓ 
                       สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปราย สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
      (๑) กรณีร่างมาตรา ๓๓ เพ่ิมมาตรา ๑๖๐ ตรี/๑ การที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
แก้ไขอัตราโทษจากเดิมที่ก าหนดว่า “....ต้องระวางโทษจ าคุกไม่ เกินสองปีและปรับตั้งแต่ 
หนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท....” เป็น “....ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  และปรับตั้งแต่ 
ห้าหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท.....” นั้น การเพ่ิมอัตราค่าปรับนี้ถูกต้องตามหลักการก าหนดค่าปรับ 
ในกฎหมายที่มีโทษทางอาญา ตามที่ได้ก าหนดสัดส่วนไว้ว่า จ าคุกหนึ่งปี ให้ปรับสองหมื่นบาท 
หรือไม่ อย่างไร อีกทั้ง การก าหนดค่าปรับไว้ในอัตราที่สูงนั้น เคยมีงานวิจัยหรือไม่ว่าจะท าให้
ผู้กระท าผิดไม่กระท าผิดซ้ าอีก ในทางตรงข้ามเห็นว่าจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน 
                       (๒) กรณรี่างมาตรา ๓๓ เพ่ิมมาตรา ๑๖๐ ตรี/๓ การที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
แก้ ไขความจากเดิมที่ ก าหนดว่า  “ ....มิ ให้ ศาลรอการก าหนดโทษหรือรอการลงโทษ ”  
เป็น “...ให้ศาลลงโทษจ าคุกและปรับด้วยเสมอ” นั้น เป็นการตรากฎหมายที่ไม่สอดคล้องเหมาะสม 
เนื่องจากเดิมให้ดุลพินิจศาลว่าจะด าเนินการอย่างไร และกรณีต้องการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหา 



๓๕ 

ร่างพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก)  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

ซึ่งเห็นว่าการก าหนดโทษในการกระท าความผิดซ้ าอีกภายในสองปีนับแต่วันที่กระท าความผิด 
ครั้งแรกให้ศาลลงโทษจ าคุกนั้นรุนแรงเกินไป เพราะผู้กระท าผิดอาจมิได้มีเจตนากระท าผิด 
เช่น กรณีอาจมีความจ าเป็นต้องเร่งรีบน าผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาล จึงขอความชัดเจนในกรณี 
ดังกล่าวด้วย 

    คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ตอบชี้แจง ดังน้ี 
                       (๑) ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนนั้น จากการเก็บสถิติข้อมูลของศูนย์อ านวยการ
ความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข พบว่า อุบัติเหตุ 
บนท้องถนนส่วนใหญ่เกิดจากคนเมาสุรา และหลายครั้งเป็นการเมาสุราซ้ าซ้อน อีกทั้งการเมาสุรา
แล้วขับรถนั้ น  เป็ นการกระท าโดยเจตนาทุกคน อย่ างไรก็ ตาม  ร่ างพระราชบัญญั ติ นี้ 
เป็นอีกมาตรการหนึ่ง ที่เพ่ิมความรุนแรงของโทษส าหรับคนเมาสุราแล้วขับ ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้ 
ผู้บริสุทธิ์ต้องเสียชีวิตหรือพิการจากอุบัติเหตุบนท้องถนน เพราะเมื่อดื่มสุราจะต้องไม่ขับรถ 
ประกอบกับที่ผ่านมามีแนวค าพิพากษากรณีเมาสุราแล้วขับ ศาลได้พิพากษาให้ปรับห้าพันบาท  
โทษจ าคุกให้รอการลงอาญาเป็นเวลาสองปี แล้วก าหนดมาตรการคุมประพฤติ เพ่ือให้ผู้ขับขี่ 
ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเลิกดื่มสุราแล้วขับรถ แต่จากข้อมูลที่มีนั้นการปรับแต่เพียงอย่างเดียว 
ไม่สามารถท าให้ผู้กระท าผิดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดังนั้น จึงได้มีมาตรการก าหนดไว้ใน 
ร่างมาตรา ๓๓ เพิ่มมาตรา ๑๖๐ ตรี/๑ มาตรา ๑๖๐ ตรี/๒ และมาตรา ๑๖๐ ตรี/๓ เพื่อก าหนดให้ 
ผู้ขับขี่ที่เมาสุราแล้วขับรถ เมื่อถูกด าเนินคดีถึงชั้นศาลแล้ว ภายในสองปีหลังจากกระท าความผิด 
ครั้งแรกต้องไม่กระท าผิดซ้ าอีก มิฉะนั้นจะตอ้งได้รบัโทษหนกัขึ้นดงักล่าว นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบ
กับมาตรฐานสากลพบว่ามีคนเมาสุราแล้วขับรถในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก ในขณะที่ 
เมื่อคนเมาสุราดังกล่าวเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ปรากฏว่าเมาสุราแล้วขับรถแม้แต่รายเดียว 
เนื่ องจากกฎหมายต่ างประเทศมี บทลงโทษ ท่ีรุนแรง ประการส าคัญ  ในการพิจารณ า 
ร่างมาตรา ๓๓ นี้  คณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ได้ พิจารณาร่วมกับผู้แทนของส านักงาน 
ศาลยุติธรรมแล้ว มีความเห็นว่า กรณีปัญหาของประเทศไทยท่ีจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไข 
ในล าดับแรกคือผู้ขับขี่ที่ เมาสุราแล้วขับรถ โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้น าข้อเสนอ 
ของผู้แทนส านักงานศาลยุติธรรมมาประกอบการพิจารณาและเห็นชอบร่วมกัน มิใช่เป็นการก าหนดขึ้น 
โดยมิได้ปรึกษากับส านักงานศาลยุติธรรมแต่อย่างใด 
 



๓๖ 

ร่างพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก)  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

                       (๒) กรณีที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้เพ่ิมอัตราค่าปรับนั้น หากสภาผู้แทนราษฎร 
เห็นชอบด้วยกับการเพ่ิมโทษให้แก่ผู้ขับขี่ที่เมาสุราแล้วขับรถดังกล่าว ขอชี้แจงว่า ในการเมาสุรา 
แล้วขับรถครั้งแรก เมื่อถูกจับจะต้องขึ้นศาลแขวง เมื่อช าระค่าปรับแล้วคดียุติทันที แต่หากว่าเป็น
การกระท าความผิดครั้งที่สอง ตามอัตราโทษที่เพ่ิมขึ้นใหม่ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ดังกล่าว  
ต้องขึ้นศาลจังหวัด พนักงานสอบสวนมอี านาจฝากขงัได้ ๔ ครั้ง ครั้งละ ๑๒ วัน แล้วสืบความจ าเป็น
ของจ าเลยว่า เหตุใดจึงยังมีพฤติกรรมการเมาสุราแล้วขับรถอีกหลายครั้ง จากนั้นศาลจะเป็นผู้วินิจฉัย 
ว่าจะลงโทษจ าคุกและปรับจ านวนเท่าใด 
 (๓) การก าหนดอัตราโทษปรับนั้น โดยหลักทั่วไปมีสัดส่วนคือ จ าคุกหนึ่งปี 
ปรับสองหมื่นบาท แต่อัตราค่าปรับมิได้ยึดถือตามอัตราดังกล่าวเสมอไป หากมีเหตุผลเฉพาะ 
เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักอาชญาวิทยา อัตราโทษปรับ 
ตามสัดส่วนดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ และที่ผ่านมามีกฎหมายหลายฉบับที่ก าหนดค่าปรับ 
เกินกว่าสัดส่วนดังกล่าว เพื่อต้องการให้การลงโทษบรรลุผล 
 (๔) ส่วนเหตุผลที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ก าหนด “...ให้ศาลลงโทษจ าคุก 
และปรับด้วยเสมอ” ส าหรับผู้ขับขี่ เมาสุราที่กระท าผิดซ้ าภายในสองปี  นั้น สืบเนื่องมาจาก 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๐ บัญญัติไว้ว่า “บรรดาความผิดที่กฎหมายก าหนดให้ลงโทษ
ทั้งจ าคุกและปรับด้วยนั้น ถ้าศาลเห็นสมควรจะลงแต่โทษจ าคุกก็ได้ ...” และผู้แทนส านักงาน 
ศาลยุติธรรมเห็นว่า การลงโทษจ าคุกอย่างเดียวอาจไม่มีประสิทธิภาพ  จึงได้ก าหนดให้มี 
โทษปรับด้วย ดังนั้น โดยหลักการจึงต้องก าหนดว่า “...ให้ศาลลงโทษจ าคุกและปรับด้วยเสมอ”  
เพื่อจะได้ไม่สามารถน ามาตรา ๒๐ ของประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับกับกรณีดังกล่าว 
 ส าหรับประเด็นที่ว่าการก าหนดให้ศาลลงโทษจ าคุกและปรับด้วยเสมอ จะเป็น
การก้าวล่วงการใช้ดุลพินิจของศาลหรือไม่ นั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และผู้แทนของส านักงาน
ศาลยุติธรรมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการใช้ดุลพินิจของศาลมีความเป็นอิสระ ตามที่รัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติรับรองไว้ในมาตรา ๑๘๘๒๐ ดังนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  
จึงได้มีการปรึกษาหารือการใช้ถ้อยค ากับส านักงานศาลยุติธรรมแล้ว ก่อนที่จะก าหนดข้อความ
                                                 

              ๒๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๘๘ บัญญัติไวว้่า  
                  “มาตรา ๑๘๘  การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเป็นอ านาจของศาล ซึ่งต้องด าเนินการให้ เป็นไป 
ตามกฎหมาย และในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ 
                   ผู้พิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  
ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เป็นธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง 



๓๗ 

ร่างพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก)  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

ดังกล่าวในท านองเดียวกันกับที่ได้มีการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒  
มาตรา ๑๐๐/๑๒๑ ที่บัญญัติไว้ว่า “ให้ศาลลงโทษจ าคุกและปรับดว้ยเสมอ” ส่วนศาลจะลงโทษจ าคุก
หรือปรับมากน้อยเพียงใด รวมถึงศาลจะรอการลงโทษหรือรอการก าหนดโทษหรือไม่นั้น ยังคงเป็น
ดุลพินิจของศาลต่อไป 

     มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 

              ๒.๒.๕ ร่างมาตรา ๓๔ เพ่ิมมาตรา ๑๖๐ เบญจ 
                       สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปราย สรุปสาระส าคัญได้ว่า ในกรณีที่มีการแข่งรถ
ในทางโดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจร นั้น เหตุใดคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
จึงได้แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๑๖๐ เบญจ (๑) จากเดิมท่ีก าหนดไว้ว่า “หากผู้กระท าความผิด 
มีอายุไม่เกินยี่สิบปี.....” เป็น “หากผู้กระท าความผิดมีอายุต่ ากว่ายี่สิบปี.....” เพราะเป็นการใช้ถ้อยค า 
ที่ไม่สอดคล้องกับการใช้ถ้อยค าในกฎหมายส่วนมากที่ใช้ถ้อยค าว่า “ไม่เกิน” และการก าหนด
ดังกล่าวได้ค านึงถึงการคุ้มครองสิทธิเด็ก รวมถึงมีการก าหนดโทษตามช่วงอายุและพัฒนาการ  
ของเด็กหรือไม่ อย่างไร 

     คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ตอบชี้แจง ดังน้ี 
โดยหลักการของร่างมาตรา ๓๔ เพ่ิมมาตรา ๑๖๐ เบญจ นั้น มิได้เป็น 

การก าหนดโทษ แต่เป็นการก าหนดให้ศาลวางข้อก าหนดเกี่ยวกับการวางประกัน ซึ่งเป็นมาตรการ
ป้องกันการกระท าผิดซ้ า เพ่ือให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการก ากับดูแลบุตร
หรือผู้ที่อยู่ในความปกครอง ซึ่งหลักการนี้เป็นหลักการในท านองเดียวกันกับที่มีการบัญญัติไว้ 
ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๔ (๒)๒๒ ทั้งนี้ โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มีหลักคิดว่า  

                                                 

              ๒๑ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๐๐/๑ บัญญัติไวว้่า 
                  “มาตรา ๑๐๐/๑ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษจ าคุกและปรับ ให้ศาลลงโทษจ าคุกและปรับ 
ด้วยเสมอ โดยค านึงถึงการลงโทษในทางทรัพย์สินเพื่อป้องปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ 
                   ถ้าศาลเห็นว่าการกระท าความผิดของผู้ใดเมื่อได้พิเคราะห์ถึงความร้ายแรงของการกระท าความผิด 
ฐานะของผู้กระท าความผิดและพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว กรณีมีเหตุอันสมควรเป็นการเฉพาะราย ศาลจะลงโทษปรับ 
น้อยกว่าอัตราโทษข้ันต่ าที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นก็ได้” 

 ๒๒ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๗๔ (๒) บัญญัติไว้ว่า 
     “มาตรา ๗๔ เด็กอายุกว่าสิบปีแต่ยังไม่ เกินสิบห้าปี กระท าการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด  
เด็กนั้นไม่ต้องรับโทษ แต่ให้ศาลมีอ านาจท่ีจะด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
   ฯลฯ     ฯลฯ 



๓๘ 

ร่างพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก)  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

หากผู้กระท าความผิดมีอายุย่ีสิบปีบรบิูรณ์ถอืวา่บรรลุนิติภาวะ และไม่อยู่ในอ านาจปกครองของบิดา 
มารดา หรือผู้ปกครองแล้ว ดังนั้น หากใช้ถ้อยค าว่า “ไม่เกินยี่สิบปี” จึงหมายความว่า “ยี่สิบปี”  
ก็ได้ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จึงต้องแก้ไขให้ถูกต้องว่า “ต่ ากว่ายี่สิบปี” ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับหลักอ านาจปกครองบุตรหรือผู้เยาว์ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองดังกล่าว 

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีขึ้นไป ซึ่งไม่ได้เป็น 
“เด็ก” ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก๒๓แล้ว ความในมาตรา ๑๖๐ เบญจ (๒) ซึ่งเพ่ิมขึ้น 
ตามมาตรา ๓๔ ของร่างพระราชบัญญัตินี้ ยังได้ก าหนดให้ ผู้กระท าความผิดดังกล่าวท าทัณฑ์บน 
โดยเป็นการรับรองตนเองได้ถูกต้องตามหลักการคุ้มครองสิทธิเด็ก 

     มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 

              ๒.๒.๖ ร่างมาตรา ๓๖ 
                       สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปราย สรุปสาระส าคัญได้ว่า เหตุใดคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ จึ งได้ ตั ดความในร่างมาตรา ๓๖ ที่ ก าหนดให้ รถยนต์ที่ ไม่ ต้ องมี เข็ มขั ดนิ รภั ย 
เป็นเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ ตามประกาศซึ่งออกตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๕ (๒)  
แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่ออกตามมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ต้องมีเข็มขัดนิรภัยภายหลังจากวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ไปแล้วเป็นเวลาสองปี แสดงว่ารถยนต์ดังกล่าวจะได้รับยกเว้นไม่ต้องมีเข็มขัดนิรภัยตลอดไป  
ใช่หรือไม่ 

     คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ตอบชี้แจง ดังน้ี 
ร่างมาตรา ๓๖ มีหลักการส าคัญ ก่อนที่ คณ ะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ 

จะด าเนินการแก้ไข ๒ ประเด็น ได้แก่ 

                                                                                                                                                  

     (๒) ถ้าศาลเห็นว่า บิดา มารดา หรือผู้ปกครองสามารถดูแลเด็กนั้นได้ ศาลจะมีค าสั่งให้มอบตัวเด็กนั้นให้แก่
บิดา มารดา หรือผู้ปกครองไป โดยวางข้อก าหนดให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองระวั งเด็กนั้นไม่ให้ก่อเหตุร้าย 
ตลอดเวลาที่ศาลก าหนดซึ่งต้องไม่เกินสามปี และก าหนดจ านวนเงินตามที่เห็นสมควรซึ่งบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
จะต้องช าระต่อศาลไม่เกินครั้งละหนึ่งหมื่นบาท ในเมื่อเด็กนั้นก่อเหตุร้ายขึ้น 
   ฯลฯ     ฯลฯ” 

 ๒๓ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔ บทนิยามค าว่า “เด็ก” บัญญัติไว้ ดังนี้ 

 “มาตรา ๔ ในพระราชบญัญัตินี ้
 “เด็ก” หมายความว่า บุคคลซึ่งมอีายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบรูณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนติิภาวะด้วยการสมรส” 



๓๙ 

ร่างพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก)  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

(๑) รถยนต์ท่ีได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีเข็มขัดนิรภัย ผู้ที่โดยสารรถเหล่านี้ 
ก็ไม่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยภายในระยะเวลาสองปีนับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

(๒) รถยนต์ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีเข็มขัดนิรภัย  ต้องแสดงเครื่องหมาย 
ผ่อนผันให้เจ้าพนักงานต ารวจทราบ 
 ส่วนสาเหตุที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ตัดข้อความว่า “เป็นเวลาสองปี
นับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ” เนื่องจากรถยนต์จะมีมาตรฐานการผลิตเฉพาะจากผู้ผลิต
รถยนต์นั้น ดังนั้น รถยนต์ที่ไม่ได้ออกแบบให้ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยมาตั้งแต่ต้น ถึงแม้จะมีการติดตั้ง 
ในภายหลัง ก็ไม่สามารถรับรองมาตรฐานความปลอดภัยได้ จึงเป็นที่มาของการตัดความดังกล่าว 
ประกอบกับการก าหนดให้รถยนต์ที่ได้รับยกเว้นต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยภายใน ๒ ปี นับตั้งแต่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับจะเป็นภาระแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากรถยนต์ที่ได้รับยกเว้น
ตามกฎกระทรวงดังกล่าว ปัจจุบันมีจ านวนประมาณเกือบ ๖,๐๐๐,๐๐๐ คัน ซึ่งเจ้าของรถยนต์
จะต้องเข้าพบนายทะเบียนเพ่ือติดต่อขอผ่อนผันการได้รับการยกเว้นไม่ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัย 
นอกจากจะเป็นภาระแก่ประชาชนแล้ว ยังจะเป็นภาระกับทางราชการท่ีต้องเสียงบประมาณ 
ในการจัดท าเครื่องหมายผ่อนผันการติดตั้งเข็มขัดนิรภัย ทั้งที่ เจ้าพนักงานต ารวจสามารถ 
ที่จะตรวจสอบได้จากใบคู่มือจดทะเบียนรถ เนื่องจากกฎหมายก าหนดให้ประชาชนต้องมีส าเนา  
ใบคู่มือจดทะเบียนรถไว้ประจ ารถที่เจ้าพนักงานต ารวจสามารถขอตรวจสอบได้ 
 นอกจากนี้ เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ตัดข้อความในร่างมาตรา ๓๖ 
ดังกล่าวแล้ว คณะกรรมาธิการวิสามญัฯ จึงได้ตัดความในร่างมาตรา ๓๗ และร่างมาตรา ๓๘ ซึ่งเป็น
เรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันด้วย 

     มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 

จากนั้น ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่ง 
โดยไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค า จึงเป็นอันจบการพิจารณาในวาระที่สอง 
ต่อจากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาต่อไปในวาระที่สาม 

 

 

 

 



๔๐ 

ร่างพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก)  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

          ๗. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
จราจรทางบก (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... สภาผูแ้ทนราษฎร ซึง่บรรจรุะเบียบวาระ 

การประชมุสภาผู้แทนราษฎร ชดุที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าป ี

ครั้งทีห่นึ่ง) วันพุธที ่๑๖ มถินุายน ๒๕๖๔ 

http://edoc.parliament.go.th/getfile.aspx?id=739266&file=%E0%B8%88%
E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8
%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%81.pdf&download=1 

 
 
 
 

  

          ๘. บนัทึกการประชมุสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที ่๓ ครั้งที่ ๕  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) วันพธุที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_ 
warehouse_dll_x.php?aid=9963&mid=4321 

 

 

 

          ๙. บนัทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
วันพุธที ่๑๖ มถิุนายน ๒๕๖๔  
http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_ 
warehouse_dll_x.php?aid=9964&mid=4321 

 

 

๓. ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่สาม 
  มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่สามเห็นชอบดว้ยกบัรา่งพระราชบญัญตัิ 
ฉบับนี้ โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๓๑๕ เสียง ไม่เห็นชอบ (ไม่มี) งดออกเสียง ๑ เสียง 
และไม่ลงคะแนนเสียง ๓ เสียง 
 
 
 
 
 



๔๑ 

ร่างพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก)  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

๔. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
  คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เริ่มตั้งแต่ชื่อร่างพระราชบัญญัติ 
ค าปรารภ แล้วพิจารณาตามล าดับมาตราจนจบร่างแล้วเห็นว่า ควรมีข้อสังเกตที่คณะรัฐมนตรี  
ควรทราบหรือควรปฏิบัติไว้ท้ายรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือให้สภาผู้แทนราษฎร 
ได้พิจารณา ดังนี้ 
  ๑. ตามที่มาตรา ๔ (แก้ไขมาตรา ๓๕) ก าหนดให้การขับรถบรรทุก ซึ่งได้แบ่งช่อง
เดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไปหรือซึ่งได้จัดช่องเดินรถประจ าทางด้านซ้าย  
ไว้โดยเฉพาะ ผู้ขับขี่ต้องขับรถในช่องเดินรถด้านซ้ายสุดหรือใกล้เคียงกับช่องเดินรถประจ าทาง  
และต้องขับรถให้ใกล้ขอบทางเดินรถด้านซ้ายเท่าที่จะกระท าได้ เว้นแต่เป็นไปตามข้อยกเว้น  
ซึ่งรถบรรทุกตามมาตรานี้ให้รวมถึงรถบรรทุกที่มีลักษณะและขนาดเดียวกันกับรถที่จดทะเบียน  
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือไม่ อย่างไร อีกทั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการตามมาตรานี้ให้แก่ผู้ขับขี่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน  
และเป็นรูปธรรมต่อไป 
  ๒. ตามที่มาตรา ๕ (แก้ไขมาตรา ๔๓) โดยเฉพาะมาตรา ๔๓ (๙)  ก าหนดห้ามมิให้
ผู้ขับขี่ขับรถในขณะที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เว้นแต่การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่โดยผู้ขับขี่ไม่ต้องถือ  
หรือจับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้น ซึ่งกรณีดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการบังคับใช้กฎหมาย  
อย่างจริงจัง และรณรงค์มิให้ผู้ขับขี่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ ตลอดจนมีการก าหนดกฎหมาย
ล าดับรองที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวให้ชัดเจน โดยมีการน าข้อมูลและสถิติในการเกิดอุบัติเหตุ  
มาประกอบการพิจารณาออกหลักเกณฑ์นั้นด้วย อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนน  
ส่วนใหญ่ มีสาเหตุมาจากการขับรถจักรยานยนต์  ดั งนั้ น  เพ่ื อเป็นการป้องกันอุบั ติ เหตุ 
จึงควรก าหนดให้ผู้ขับรถจักรยานยนต์ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับขี่เท่าที่จ าเป็น โดยมีหลักเกณฑ์ 
ที่ เหมาะสมเพ่ือไม่ ให้กระทบกับความสามารถในการขับขี่และให้การขับรถจักรยานยนต์ 
มีความปลอดภัย 
  ๓. ตามที่มาตรา ๗ (แก้ไขมาตรา ๑๒๓) ก าหนดให้กรณีคนโดยสารที่เป็นเด็ก 
อายุไม่เกินหกปี ผู้ขับขี่ต้องจัดให้นั่งในที่นั่ งพิเศษส าหรับเด็กหรือมีวิธีการป้องกันอันตราย  
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุตามที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติประกาศก าหนด 



๔๒ 

ร่างพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก)  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

     ๑) โดยที่ในปัจจุบันที่นั่งพิเศษส าหรับเด็กในรถยนต์มีราคาค่อนข้างสูง ประกอบกับ 
พระราชบัญญัตินี้มีการก าหนดให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป จึงอาจเป็นภาระต่อประชาชนในการจัดหาที่นั่งพิเศษส าหรับเด็ก  
ให้ทันตามกรอบเวลาใช้บังคับกฎหมายดังกล่าว สมควรที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติจะมีการประกาศ
ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเพ่ือเป็นทางเลือกที่ใช้แทน  
การจัดให้มีที่นั่งพิเศษส าหรับเด็ก โดยมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมซึ่งเพียงพอต่อความปลอดภัย  
และไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเกินจ าเป็น 
      ๒) ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรจัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมาย
ให้มีความเข้าใจในหลักการนี้ในแนวทางเดียวกัน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ  
แนวทางการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องนี้เป็นการล่วงหน้า 
      ๓) หน่วยงานของรัฐควรมีมาตรการส่งเสริมให้มีการผลิตหรือน าเข้าที่นั่งพิเศษ
ส าหรับเด็ก เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ดังกล่าวได้ในราคาถูก หรือมีการส่งเสริมให้เกิด
การประกอบธุรกิจให้เช่าที่นั่งพิเศษส าหรับเด็ก เพ่ือเป็นทางเลือกในการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าว 
ให้สอดคล้องกับความต้องการหรือความจ าเป็นทางเศรษฐกิจของประชาชน 
  ๔. ตามที่มาตรา ๘ (เพ่ิมมาตรา ๑๒๓/๓) ก าหนดให้ผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะ 
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารเพ่ือสินจ้างตามกฎหมายว่าด้วย  
การขนส่งทางบก ต้องแจ้งเตือนหรือจัดให้มีการแจ้งเตือนด้วยวิธีการอื่น เพื่อให้คนโดยสารในรถนั้น
ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๓ และมาตรา ๑๒๓/๑ (๑) ทุกครั้งก่อนการออกรถหรือก่อนใช้เส้นทาง 
ตามสภาพของทาง ทั้งนี้  ตามที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติประกาศก าหนดนั้น ผู้บัญชาการ 
ต ารวจแห่งชาติมีหน้าที่ในการประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวใน ๒ กรณี ดังนี้ 
      ๑) การจัดให้มีการแจ้งเตือนโดยวิธีการอื่นต้องมีลักษณะและหลักเกณฑ์ 
ที่มีความชัดเจนเพียงพอเพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งหรือผู้ขับขี่สามารถเข้าใจและปฏิบัติตามได้ 
      ๒) สภาพของทางที่มีการแจ้งเตือนต้องมีลักษณะหรือข้อเท็จจริงประกอบ 
ที่เพียงพอ เพ่ือให้ผู้ขับขี่ได้ทราบว่าตนมีหน้าที่ต้องแจ้งเตือนผู้โดยสารเมื่อมีการใช้ทางในเส้นใด  
โดยประกาศก าหนดเป็นเขตพ้ืนที่หรือเส้นทางตามสภาพข้อเท็จจริงของทางนั้นได้ 
 
 



๔๓ 

ร่างพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก)  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

  ๕. ตามที่มาตรา ๙ (แก้ไขมาตรา ๑๓๔) ก าหนดห้ามการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมกัน
ในทางหรือสาธารณสถานใกล้ทาง ซึ่ งเป็นการให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือเป็นมาตรการป้องกัน 
การแข่งรถในทาง ดังนั้น ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรใช้หน้าที่และอ านาจตามมาตรานี้  
อย่างระมัดระวังให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมาย เพ่ือมิให้กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ  
ของประชาชนจนเกินสมควร 
  ๖. ตามที่มาตรา ๑๘ (แก้ไขมาตรา ๑๔๗ มาตรา ๑๔๙ มาตรา ๑๕๑ มาตรา ๑๕๓ 
มาตรา ๑๕๕ และมาตรา ๑๕๘) ได้ก าหนดอัตราโทษใหม่ให้มีอัตราที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม 
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนควรมีกลไกอื่น ๆ นอกจากการก าหนดอัตราโทษปรับดังกล่าว 
และในการก าหนดโทษปรับของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ควรพิจารณาก าหนดตามสัดส่วน 
ของความอันตรายที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งควรมีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 
  ๗. ตามที่ มาตรา ๓๕ (เพ่ิมมาตรา ๑๖๒/๑) ก าหนดให้ เมื่ อศาลสั่ งพักใช้ 
หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ ให้ศาลแจ้งค าสั่งดังกล่าวให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  
หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกด าเนินการต่อไปนั้น กรมการขนส่งทางบกควรน า  
ข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์และใช้ข้อมูลดังกล่าวร่วมกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
ตามมาตรา ๔/๑ แห่งกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกด้วย 
  ๘. เนื่องจากความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณครึ่งหนึ่ งของผู้เสียชีวิต 
หรือบาดเจ็บมีความเกี่ยวพันกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรถ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
จึงควรใช้อ านาจในทางบริหารก าหนดแนวทางเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจวัดปริมาณ
แอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ที่ เกิดอุบัติ เหตุทุกราย รวมทั้ งผลักดันให้มีการเสนอแก้ ไขเพ่ิมเติม 
กฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ต้องมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่  
ทุกรายที่เกิดอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่  
อันจะเป็ นประโยชน์ต่ อสาธารณ ชน เป็ นธรรมตามหลักนิ ติ รั ฐ  และมีความ เ สมอภาค 
ตามมาตรฐานสากล 
  ๙. ภาครัฐควรส่ งเสริมและสร้างจิตส านึ กควบคู่ ไปกับการให้ประชาชน 
เห็นความส าคัญของการรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง  
นอกเหนือจากการก าหนดบทลงโทษและการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดเท่านั้น 
 



๔๔ 

ร่างพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก)  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

  ๑๐. ในปัจจุบันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี แต่ภาครัฐยังขาดการให้ความส าคัญกับปัญหาดังกล่าว
เท่าที่ควร ดังนั้น ภาครัฐจึงควรจัดสรรและสนับสนุนงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
เป็นการเฉพาะอย่างเป็นรูปธรรมและให้มีหน่วยงานที่มีหน้าที่และอ านาจโดยตรงในการรับผิดชอบ 
ในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่ชัดเจน 

มติ  ที่ ป ระชุ ม สภาผู้ แทน ราษฎรลงมติ เห็ นชอบ ด้ วยกั บ ข้ อสั ง เกตของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๓๐๖ เสียง ไม่เห็นชอบ (ไม่มี)  
งดออกเสียง ๑ เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง ๒ เสียง 
 
๕. การวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมตเิห็นชอบแล้ว 
  จากการพิจารณาศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ ยวกับร่างพระราชบัญญั ติ 
จราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 
ในการจราจรทางบก) นั้น มีข้อสังเกตในส่วนของการจัดพิมพ์ข้อความ และความสอดคล้อง 
ของการใช้ถ้อยค าในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ดังนี้ 
  ๕.๑ ร่างมาตรา ๘ เพ่ิมมาตรา ๑๒๓/๑ มาตรา ๑๒๓/๒ และมาตรา ๑๒๓/๓ 
 ในการจัดพิมพ์ข้อความในร่างมาตรา ๘ เพิ่มมาตรา ๑๒๓/๓ มีข้อความที่พิมพ์
ผิดเล็กน้อย โดยพิมพ์ค าว่า “ขนส่ง” เป็น “ชนส่ง” ดังนี้ 
 “มาตรา ๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๒๓/๑ มาตรา ๑๒๓/๒ และ
มาตรา ๑๒๓/๓ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
   ฯลฯ     ฯลฯ 
 “มาตรา ๑๒๓/๓ ผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ 
หรือรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารเพ่ือสินจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการชนส่งทางบก ต้องแจ้งเตือน
หรือจัดให้มีการแจ้งเตือนด้วยวิธีการอื่น เพ่ือให้คนโดยสารในรถนั้นปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๓  
และมาตรา ๑๒๓/๑ (๑) ทุกครั้งก่อนการออกรถหรือก่อนการใช้เส้นทางตามสภาพของทาง  
ทั้งนี้ ตามที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติประกาศก าหนด”” 
 ดังนั้น จึงสมควรแก้ไขข้อความดังกล่าวให้ถูกต้องในชั้นการพิจารณา 
ในวาระที่สองของวุฒิสภาต่อไป 
 



๔๕ 

ร่างพระราชบญัญตัิจราจรทางบก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(ปรับปรุงมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการจราจรทางบก)  

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
    

  ๕.๒ ร่างมาตรา ๑๔ ยกเลิกมาตรา ๑๔๓ ทวิ และเพิ่มมาตรา ๑๔๓/๑ 
 กรณี ได้มีการแก้ ไขถ้อยค าในชั้ นคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร โดยมีการแก้ไขข้อความว่า “แผ่นป้าย
ค าสั่งห้ามการใช้รถ” และ “แผ่นป้ายค าสั่งระงับการใช้รถ” เป็น “เครื่องหมายแสดงค าสั่งห้าม 
การใช้รถ” และ “เครื่องหมายแสดงค าสั่งระงับการใช้รถ” ตามล าดับ และสภาผู้แทนราษฎร 
ได้ ลงมติ เห็นชอบแล้ว ดั งนั้ น  จึ งสมควรแก้ ไขข้อความดั งกล่าว ในร่างมาตรา ๑๔๓/๑  
ให้มีความสอดคล้องกันทั้งร่าง ในชั้นการพิจารณาในวาระที่สองของวุฒิสภา ดังนี้ 
 “มาตรา ๑๔๓/๑ ในการออกค าสั่งตามมาตรา ๑๔๓ 
 (๑) ค าสั่งห้ามการใช้รถ ตามมาตรา ๑๔๓ (๑) ให้ เจ้าพนักงานจราจร 
ติดเครื่องหมายแสดงค าสั่งห้ามการใช้รถนั้นไว้ที่ตัวรถในลักษณะที่เห็นได้อย่างชัดเจน 
   ฯลฯ     ฯลฯ” 
  ๕.๓ ร่างมาตรา ๑๕ เพ่ิมมาตรา ๑๔๓/๒ 
 เนื่องจากร่างมาตรา ๑๔ ยกเลิกมาตรา ๑๔๓ ทวิ และเพ่ิมมาตรา ๑๔๓/๑  
ได้มีการแก้ไขข้อความในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ และสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบแล้ว 
ดังมีรายละเอียดตามที่ได้กล่าวถึงในข้อ ๕.๒ ดังนั้น จึงสมควรแก้ไขข้อความในร่างมาตรา ๑๔๓/๒ 
ให้มีความสอดคล้องกันในชั้นการพิจารณาในวาระที่สองของวุฒิสภา ดังนี้ 
 “มาตรา ๑๔๓/๒ เมื่ อเจ้าพนักงานจราจรได้ออกค าสั่ งห้ามการใช้รถ  
ตามมาตรา ๑๔๓ (๑) หรือค าสั่งระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราว ตามมาตรา ๑๔๓ (๒) แล้ว ให้แจ้ง
ไปยังนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก แล้วแต่กรณี 
โดยเร็ว พร้อมด้วยเหตุผล ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อให้นายทะเบียนด าเนินการ
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ต่อไป  
 เมื่อรถที่ถูกสั่งห้ามการใช้รถ ตามมาตรา ๑๔๓ (๑) หรือถูกสั่งระงับการใช้รถ 
เป็นการชั่วคราว ตามมาตรา ๑๔๓ (๒) ได้มีการซ่อมแซมหรือปรับปรุงแก้ไขและผ่านการตรวจสภาพ
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกแล้ว ให้นายทะเบียนมีค าสั่ง
อนุญาตให้ใช้รถนั้นต่อไปได้ และให้ปลดป้ายเครื่องหมายแสดงค าสั่งห้ามการใช้รถหรือค าสั่งระงับ 
การใช้รถเป็นการชั่วคราวนั้น” 

_________________________ 
 














































































































































































































































































