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พระราชบัญญัติ
จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๒ วรรคสอง และมาตรา ๓๘ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การบังคับใช้กฎหมายและการจัดระเบียบการจราจรทางบกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์แก่
ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อยและสวัสดิภาพของประชาชน และประโยชน์สาธารณะ
อย่างอื่น ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
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มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ จ ราจรทางบก (ฉบั บ ที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความใน (๓๒) ของมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓๒) “ใบอนุญาตขับขี่” หมายความว่า ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และ
ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความใน (๓๗) และ (๓๘) ของมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓๗) “เจ้าพนักงานจราจร” หมายความว่า หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรและข้าราชการตารวจ
ซึ่งดารงตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
(ก) รองผู้กากับการจราจร
(ข) สารวัตรจราจร
(ค) รองสารวัตรจราจร
(ง) ผู้บังคับหมู่งานจราจร
(จ) รองผู้บังคับหมู่งานจราจร
(ฉ) ข้าราชการตารวจตาแหน่งอื่นซึ่งหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
ควบคุมการจราจร
(๓๘) “หั ว หน้ า เจ้ าพนั กงานจราจร” หมายความว่า ผู้ บั ญ ชาการตารวจแห่งชาติ หรือ
ข้าราชการตารวจซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองผู้กากับการหรือเทียบเท่าที่ได้รับแต่ งตั้งจากผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติ”
มาตรา ๕ ให้ แ ก้ ไ ขค าว่ า “เจ้ า พนั ก งานจราจร” ในพระราชบั ญ ญั ติ จ ราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นคาว่า “หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร” ทุกแห่ง
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ให้แก้ไขคาว่า “เจ้าพนักงานจราจรและพนักงานเจ้าหน้าที่ ” และ “พนักงานเจ้าหน้าที่ ”
ในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นคาว่า “เจ้าพนักงานจราจร” ทุกแห่ง เว้นแต่
ในมาตรา ๗๘ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้แก้ไขคาว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่”
เป็นคาว่า “ตารวจ”
มาตรา ๖ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น มาตรา ๔/๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จ ราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๔/๑ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลและบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามบทบัญญัติ
แห่ งพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับการจราจร ให้สานักงานตารวจแห่งชาติและ
กรมการขนส่งทางบกจัดให้มีข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับประวัติและการกระทาความผิดตามกฎหมาย
ของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ ข้อมูลทะเบียนรถ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีการประสานข้อมูล
ดังกล่าว ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติและอธิบดีกรมการขนส่งทางบกร่วมกันกาหนด”
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๗/๒๕๕๗ เรื่อง
การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตารวจ ลงวันที่
๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอานาจออกกฎกระทรวง
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้”
มาตรา ๘ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๓๑/๑ ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดง
ต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ
ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสาเนาภาพถ่าย
ใบอนุญาตขับขีต่ ามที่กรมการขนส่งทางบกกาหนดให้ถอื ว่าผู้ขบั ขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว”
มาตรา ๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑/๑) ของมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
“(๑/๑) ขับในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น”
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มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔๐ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔๐ เมื่อปรากฏแก่เจ้าพนักงานจราจร ไม่ว่าพบด้วยตนเอง หรือโดยการใช้เครื่องอุปกรณ์
หรื อ โดยวิ ธี ก ารอื่ น ใดว่ า ผู้ ขั บ ขี่ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ
ตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถหรือการใช้ทาง ที่เป็นความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือมีโทษจาคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือนและมีโทษปรับ เจ้าพนักงานจราจรจะว่ากล่าวตักเตือนหรือออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ผู้นั้นชาระค่าปรับ
ตามที่เปรียบเทียบก็ได้
ในกรณีเจ้าพนักงานจราจรที่ออกใบสั่งไม่พบตัวผู้ขับขี่ ให้ติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถที่ผู้ขบั ขี่
สามารถเห็นได้ง่าย หากไม่สามารถติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้ส่งใบสั่งพร้อมด้วย
พยานหลักฐานโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลาเนาของเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถ
เพื่อให้ชาระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กาหนดในใบสั่งนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
กาหนด
ให้ น าความในวรรคสองมาใช้ บั ง คั บ กั บ กรณี ที่ เ จ้ า พนั ก งานจราจรพบการกระท าความผิ ด
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถหรือการใช้ทาง แต่ไม่อาจทราบตัวผู้ขับขี่ด้วย
โดยอนุโลม
เกณฑ์การกาหนดจานวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบและแบบของใบสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติประกาศกาหนด”
มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๔๐/๑ มาตรา ๑๔๐/๒ และมาตรา ๑๔๐/๓
แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๑๔๐/๑ เมื่อเจ้าพนักงานจราจรได้ติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถหรือส่งใบสั่งทาง
ไปรษณี ย์ ตามมาตรา ๑๔๐ วรรคสองและวรรคสาม แล้ ว ให้ ถื อว่ าเจ้า ของรถหรือผู้ ครอบครองรถ
ได้รับใบสั่งเมื่อพ้นกาหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถหรือส่งใบสั่งทางไปรษณีย์
ดั ง กล่ า ว เว้ น แต่ จ ะมี ก ารพิ สู จ น์ ไ ด้ ว่ า ไม่ มี ก ารได้ รั บ หรื อ ได้ รั บ หลั ง จากวั น นั้ น เมื่ อ เจ้ า ของรถหรื อ
ผู้ครอบครองรถได้รับใบสั่งดังกล่า วแล้ว ให้สันนิษฐานว่าเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถนั้นเป็นผู้กระทา
ความผิดตามที่ระบุในใบสั่ง เว้นแต่เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถจะได้แจ้งต่อพนักงานสอบสวนภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบสั่งว่าผู้อื่นเป็นผู้ขับขี่และผู้นั้นยอมรับว่าตนเป็นผู้ขับขี่ หรือในกรณี ที่ไม่มี
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ผู้ ใ ดยอมรั บ ว่ า เป็ น ผู้ ขั บ ขี่ เจ้ า ของรถหรื อ ผู้ ค รอบครองรถซึ่ ง ไม่ ใ ช่ นิ ติ บุ ค คลจะต้ อ งแสดงหลั ก ฐาน
ให้พนักงานสอบสวนเชื่อได้ว่าตนเองมิได้เป็นผู้ขับขี่นั้น
มาตรา ๑๔๐/๒ ในกรณีที่เจ้าพนักงานจราจรได้ว่ากล่าวตักเตือนหรือออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ผู้ใด
ตามมาตรา ๑๔๐ แล้ว หากเจ้าพนักงานจราจรเห็นว่าผู้ขับขี่ผู้นั้นอยู่ในสภาพที่หากให้ขับรถต่อไป
อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่น ให้เจ้าพนักงานจราจรมีอานาจ
ยึดใบอนุญาตขับขี่ของผู้ขับขี่ดังกล่าว หรือบันทึกการยึดใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
หรือระงับการใช้รถเป็นการชั่วคราวเพื่อมิให้ผู้นั้นขับรถ และให้เจ้าพนักงานจราจรคืนใบอนุญาตขับขี่
หรือยกเลิกการบันทึกการยึดใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือยอมให้ผู้ขับขี่ขับรถได้
เมื่อผู้ขับขี่นั้นอยู่ในสภาพที่สามารถขับรถต่อไปได้หรือเมื่อเจ้าพนักงานจราจรแน่ใจว่าผู้ขับขี่จะไม่ขับรถ
ในขณะที่อยู่ในสภาพดังกล่าว ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติและอธิบดีกรมการขนส่ง
ทางบกร่วมกันกาหนด
มาตรา ๑๔๐/๓ ในกรณีที่เจ้าพนักงานจราจรพบว่าผู้ขับขี่ผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามในการได้รับใบอนุญาตขับขี่ ให้เจ้าพนักงานจราจรมีอานาจยึดใบอนุญาตขับขี่ หรือบันทึกการยึด
ใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ขับขี่ผู้นั้น โดยแจ้งการสั่งยึดใบอนุญาตขับขี่
พร้อมด้วยเหตุผลในการสั่งยึดใบอนุญาตขับขี่ให้ผู้ขับ ขี่ดังกล่าวทราบ พร้อมทั้งมอบหลักฐานการสั่งยึด
ใบอนุญาตขับขี่นั้นให้แก่ผู้ขับขี่ไว้เป็นหลักฐาน
ในกรณีที่เจ้าพนักงานจราจรยึดใบอนุญาตขับขี่ตามวรรคหนึ่ง ให้จัดทาบันทึกการยึดใบอนุญาต
ขับขี่ และให้ส่งบันทึกนั้นพร้อมด้วยใบอนุญาตขับขี่ของบุคคลดังกล่าว ไปยังนายทะเบียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก เพื่อให้นายทะเบียนดาเนินการตามกฎหมายต่อไป”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔๑ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔๑ เมื่อผู้ขับขี่ เจ้าของรถ หรือผู้ครอบครองรถได้รับใบสั่งตามมาตรา ๑๔๐ แล้ว
ให้ชาระค่าปรับภายในเวลาที่กาหนดไว้ในใบสั่ง ด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) ชาระค่าปรับโดยการส่งธนาณัติหรือการส่งตั๋วแลกเงินของธนาคารโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
สั่ งจ่ ายให้ แก่ ผู้ บัญชาการตารวจแห่ งชาติ พร้ อมด้ วยส าเนาใบสั่ งไปยั งสถานที่ ที่ระบุไว้ ในใบสั่ ง หรื อ
โดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต หรือวิธีการอื่น โดยผ่านธนาคารหรือหน่วยบริการ
รับชาระเงิน ตามจานวนที่ระบุไว้ในใบสั่ง ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติกาหนด
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(๒) ชาระค่าปรับที่สถานีตารวจ โดยชาระตามจานวนที่กาหนดไว้ในใบสั่งหรือตามจานวน
ที่ พ นั ก งานสอบสวนเปรี ย บเที ย บ และในกรณี นี้ ให้ พ นั ก งานสอบสวนทุ ก ท้ อ งที่ มี เ ขตอ านาจใน
การเปรียบเทียบปรับได้ทั่วราชอาณาจักร
เมื่อผู้ได้รับใบสั่งได้ชาระค่าปรับครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้คดีเป็นอันเลิกกัน”
มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๔๒/๑ มาตรา ๑๔๒/๒ มาตรา ๑๔๒/๓
มาตรา ๑๔๒/๔ มาตรา ๑๔๒/๕ มาตรา ๑๔๒/๖ มาตรา ๑๔๒/๗ และมาตรา ๑๔๒/๘
แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๑๔๒/๑ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมความประพฤติของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ให้เกิด
ความปลอดภัยในการจราจร ในกรณีที่ผู้ขับขี่ผู้ใดกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
อันเกี่ยวกับรถหรือการใช้ทาง ให้สานักงานตารวจแห่งชาติจัดให้มีระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติ
ในการขับรถของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่
ระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การกาหนดคะแนน การตัดคะแนน และการคืนคะแนน โดยวิธีดาเนินการดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติและอธิบดีกรมการขนส่งทางบกร่วมกันกาหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ในการกาหนดคะแนนความประพฤติในการขับรถให้คานึงถึงประเภทของ
ใบอนุญาตขับขี่ และเหตุแห่งการกระทาความผิดด้วย
ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ผู้ใดถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถจนหมดคะแนน
ตามที่กาหนดไว้ ให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
ในแต่ละท้องที่สั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ผู้นั้นคราวละเก้าสิบวัน ทั้งนี้ ตามระเบียบ
ที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติกาหนด
มาตรา ๑๔๒/๒ คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ตามมาตรา ๑๔๒/๑ วรรคสาม ให้ทาเป็นหนังสือ
และให้ แ จ้ ง ค าสั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญาตขับ ขี่แ ก่ผู้ ไ ด้รั บใบอนุญาตขั บขี่ ท ราบ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธีการ
ที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อได้แจ้งคาสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้แจ้งนายทะเบียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกทราบโดยเร็ว พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลตามระเบียบ
ที่กาหนดไว้ในมาตรา ๔/๑
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มาตรา ๑๔๒/๓ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตขั บ ขี่ ซึ่ ง ถู ก ตั ด คะแนนความประพฤติ ใ นการขั บ รถหรื อ
ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ตามมาตรา ๑๔๒/๑ วรรคสาม อาจเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับรถ
และวินัยจราจรตามที่กรมการขนส่งทางบกกาหนดได้
ให้กรมการขนส่งทางบกจัดการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับรถและวินัยจราจร ตามหลักสูตร
ที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติและอธิบดีกรมการขนส่งทางบกร่วมกันกาหนด
การจัดให้มีการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับรถและวินัยจราจรตามวรรคสอง กรมการขนส่งทางบก
อาจมอบหมายให้โรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรองดาเนินการก็ได้
ในการอบรมตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้เข้ารับการอบรมเสียค่าใช้จ่ายตามที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
ประกาศกาหนด
มาตรา ๑๔๒/๔ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ซึ่งผ่านการอบรมตามมาตรา ๑๔๒/๓ มีสิทธิได้รับคืน
คะแนนความประพฤติในการขับรถที่ถูกตัดไปอันเนื่องมาจากการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
โดยยื่นคาขอต่อหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ประกาศกาหนด
ตามมาตรา ๑๔๒/๑ วรรคสอง
มาตรา ๑๔๒/๕ ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ผู้ใดกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
ตามกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถหรือการใช้ทาง หากการกระทาความผิดดังกล่าวมีเหตุหรือก่อให้เกิดหรือ
น่าจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสาธารณะ หรือมีลักษณะเป็นภัยแก่ประชาชนอย่างร้ายแรง หรือ
มีพฤติการณ์หลบหนีเมื่อตนเองก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น ให้ผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติหรือผู้ซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ผู้นั้นได้ไม่เกินเก้าสิบวัน
คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ตามวรรคหนึ่ง ให้ทาเป็นหนังสือ และให้แจ้งคาสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่แก่
ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ทราบ พร้อมทั้งข้อหาในการกระทาความผิด กาหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการพักใช้
ใบอนุญาตขับขี่ โดยแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้บัญชาการ
ตารวจแห่งชาติประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลตามระเบียบที่กาหนดไว้
ในมาตรา ๔/๑
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มาตรา ๑๔๒/๖ ใน กร ณี ที่ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าต ขั บ ขี่ ผู้ ใ ดถู กสั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญาตขั บ ขี่
ตามพระราชบัญญัตินี้เกินสองครั้งภายในระยะเวลาสามปีนับแต่วันที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ครั้งแรก
หากผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติหรือผู้ซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเห็นว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ผู้นั้น สมควรถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เกิน
เก้ าสิ บวั น ให้ แ จ้ งนายทะเบี ยนตามกฎหมายว่ าด้ ว ยรถยนต์ หรื อกฎหมายว่ าด้ ว ยการขนส่ ง ทางบก
พร้อมด้วยข้อหาในการกระทาความผิดและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นายทะเบียนดาเนินการ
พิจารณาสั่งยึดหรือพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งทาการบันทึกข้อมูลตามระเบียบที่กาหนดไว้ในมาตรา ๔/๑
มาตรา ๑๔๒/๗ ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ผู้ใดเคยถูกสั่งยึดหรือพักใช้ใบอนุญาตขับขี่
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกตามมาตรา ๑๔๒/๖ มาแล้ว และ
ได้กระทาความผิดและถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ตามพระราชบัญญัตินี้อีกภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่
วันที่พ้นกาหนดระยะเวลาที่ถูกสั่งยึดหรือพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ตามมาตรา ๑๔๒/๖ หากผู้บัญชาการ
ต ารวจแห่ ง ชาติ ห รื อ ผู้ ซึ่ ง ด ารงต าแหน่ ง ไม่ ต่ ากว่ า ผู้ บั ญ ชาการหรื อ เที ย บเท่ า ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย จาก
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเห็นว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตขับขีผ่ ู้นั้นสมควรถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ ให้แจ้ง
นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พร้อมด้วยข้อหาใน
การกระทาความผิดและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นายทะเบียนดาเนินการพิจารณาสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก แล้วแต่กรณี พร้อมทั้ง
ทาการบันทึกข้อมูลตามระเบียบที่กาหนดไว้ในมาตรา ๔/๑
มาตรา ๑๔๒/๘ ผู้ได้รับคาสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ตามมาตรา ๑๔๒/๑ หรือมาตรา ๑๔๒/๕
ให้มีสิทธิอุทธรณ์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งตามมาตรา ๑๔๒/๒ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา
๑๔๒/๕ วรรคสอง แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ซึ่งดารงตาแหน่งผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเป็นผู้ออกคาสั่ง ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี
(๒) ในกรณีผู้ซึ่งดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าผู้บัญชาการหรือเทียบเท่าเป็นผู้ออกคาสั่งให้อุทธรณ์ต่อ
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
(๓) ในกรณีผู้ซึ่งดารงตาแหน่งอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) เป็นผู้ออกคาสั่ง ให้อุทธรณ์ต่อ
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง
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ให้ผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับอุทธรณ์ คาวินิจฉัยของผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งสิทธิอุทธรณ์ การยื่นอุทธรณ์ และวิธีพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติกาหนด”
มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกความใน (๕) ของมาตรา ๑๕๐ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๕) ขัดคาสั่งเจ้าพนักงานจราจรซึ่งสั่งตามมาตรา ๑๔๐/๒ หรือมาตรา ๑๔๐/๓ วรรคหนึ่ง
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท”
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕๒ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๕๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗ มาตรา ๑๐ ทวิ มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ (๑) มาตรา ๒๔
มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๑/๑ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๔
มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม มาตรา ๗๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๕
มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๐ มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔
วรรคหนึ่ง มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๒๗ มาตรา ๑๒๘ หรือมาตรา ๑๓๐ หรือไม่ปฏิบัติ
ตามประกาศที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติกาหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง
ที่ออกตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๙๖ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท”
มาตรา ๑๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๖๐ จัตวา แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๑๖๐ จัตวา ในกรณีที่เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถที่ได้ รับใบสั่งตามมาตรา ๑๔๐
วรรคสอง เป็นนิติบุคคล ให้ผู้แทนของนิติบุคคลนั้นมีหน้าที่แจ้งชื่อ ที่อยู่ พร้อมทั้งหลักฐานอื่นใดต่อ
พนักงานสอบสวนที่แสดงว่าผู้ใดเป็นผู้ขับขี่ในขณะที่พบการกระทาความผิดตามที่ระบุไว้ในใบสั่งภายใน
สามสิบวัน นั บแต่วัน ที่ได้รับใบสั่ง หากผู้แทนของนิติบุคคลไม่แจ้งภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
ให้นิติบุคคลนั้นต้องระวางโทษปรับในอัตราห้าเท่าของโทษปรับสูงสุดที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น
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ในกรณีที่ผู้ขับขี่ที่กระทาความผิดเป็นบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย และผู้แทนของนิติบุคคลได้แจ้ง
ต่อพนักงานสอบสวนตามวรรคหนึ่งแล้ว และผู้ขับขี่ไม่อยู่ในราชอาณาจักร ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้
ผู้ขับขี่ที่กระทาความผิดนั้นทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอืน่
ตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งให้ผู้ขับขี่ที่กระทาความผิดทราบตามชื่อ ที่อยู่ พร้อมทั้งหลักฐานอื่นใด
ที่ผู้แทนของนิติบุคคลแจ้งต่อพนักงานสอบสวนได้ ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้ผู้แทนของนิติบุคคลทราบ
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการของนิติบุคคลนั้นต่อไป”
มาตรา ๑๗ ให้ ยกเลิกมาตรา ๑๖๑ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๘ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎกระทรวง ข้อบังคับ ข้อกาหนด ระเบียบ
ประกาศ กฎ หรือคาสั่งใดที่อ้างถึง “เจ้าพนักงานจราจร” หรือ “พนักงานเจ้าหน้าที่” ให้ถือว่าอ้างถึง
“เจ้าพนักงานจราจร” หรือ “หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร” ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๙ บรรดาใบรั บ แทนใบอนุ ญ าตขั บ ขี่ ที่ อ อกตามมาตรา ๑๔๐ วรรคสาม
แห่ งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้และ
ยังมีผลใช้บังคับ ให้ ใช้แทนใบอนุญาตขับขี่ได้จนกว่าจะครบระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในใบรับแทน
ใบอนุญาตขับขี่นั้น
มาตรา ๒๐ บรรดาคาสั่งยึดใบอนุญ าตขับขี่ที่ออกตามมาตรา ๑๖๑ แห่งพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่ อ นการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ นี้ แ ละยั ง มี ผ ลใช้ บั ง คั บ
ให้ใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะครบระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในคาสั่งยึดใบอนุญาตขับขี่นั้น ทั้งนี้ ผู้ขับขี่
ซึ่งถูกสั่งยึดใบอนุญาตขับขี่มีสิทธิอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๖๑ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และหากได้ยื่นอุทธรณ์คาสั่งยึดใบอนุญาตขับขี่ดังกล่าว
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ถูกสั่งยึดแล้ว ให้ถือว่าเป็นคาขออุทธรณ์ ตามมาตรา ๑๖๑ แห่งพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
คาขออุทธรณ์ตามมาตรา ๑๖๑ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนการแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ที่ได้ยื่นไว้แล้วและพิจารณายังไม่แล้วเสร็จอยู่ในวั นที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ และคาขออุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาต่อไปตามมาตรา ๑๖๑ แห่งพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะเสร็จสิ้น
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มาตรา ๒๑ บรรดาข้อบังคับ ข้อกาหนด ระเบียบ ประกาศ หรือกฎใดที่ออกตามพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีข้อบังคับ ข้อกาหนด ระเบียบ ประกาศ
หรือกฎ ที่ออกตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
มาตรา ๒๒ การออกข้อบังคับ ข้อกาหนด ระเบียบ ประกาศ หรือกฎ ตามมาตรา ๔/๑
มาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๐/๒ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒/๑ มาตรา ๑๔๒/๒ มาตรา ๑๔๒/๕ และ
มาตรา ๑๔๒/๘ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๒๓ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ของประเทศมีจานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการที่ผู้ขับขี่ขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนน
และไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ประกอบกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติบางประการแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์
ในปัจจุบัน สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และกลไกในการออกใบสั่งสาหรับผู้ขับขี่ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
การบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับขี่ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลและบังคับใช้กฎหมาย
ว่าด้วยการจราจรทางบก ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัย
ในการจราจรทางบก จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

