
การเสวนา 

ไขขอ้ขอ้งใจกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต์





คาํพพิากษาฎกีาที่ 2573/2524
โจทกน์ํารถบรรทกุประกนัภยัไวก้บับรษิทัจาํเลย มีขอ้สญัญาว่า หากรถที่เอาประกนัภยัสูญหาย จาํเลยยอมใช้

ค่าสนิไหมทดแทน แต่มีเงือ่นไขยกเวน้หา้มใชร้ถดงักลา่วรบัจา้งหรอืใหเ้ช่า ถา้ผิดเงือ่นไข จาํเลยไม่ตอ้งรบั

ผิดระหว่างระยะเวลาประกนัภยัมีผูม้าตดิต่อกบั ส. หุน้สว่นคนหนึ่งของโจทกว์่าจา้งใหน้ํารถดงักลา่วไป

บรรทกุของ ส. ตกลงรบัจา้งคดิค่าจา้ง 1,400 บาท รบัมดัจาํไว ้200 บาท แลว้ส ัง่ใหค้. คนขบัรถของโจทกไ์ป

บรรทกุของตามที่ตกลงในวนันดับรรทกุของ ขณะที่ ค. จอดรถรอบรรทกุของตาม ที่ตกลงว่าจา้งอยู่ มีชาย

คนหนึ่ง มาบอกให ้ค. ไปรบั ค่าจา้งอกี1,200 บาท ณ สถานที่อกีแหง่หนึ่ง เมื่อ ค. กลบัมายงัที่ซึ่งจอดรถไว ้

ปรากฏว่ารถหายไป ดงันี้ ถอืไดว้่า สญัญาจา้งไดเ้กดิขึ้นแลว้ การที่โจทกใ์หน้ํารถไปจอดรอรบัของกเ็พือ่ให ้

สาํเรจ็ตามที่ไดร้บัจา้งมา มิใช่เพยีงจะรบัจา้งจงึถอืไดว้่ารถหายระหว่างโจทกเ์อาไปรบัจา้งบรรทกุของใหผู้อ้ืน่ 

เป็นการผิดเงือ่นไขใน กรมธรรมป์ระกนัภยั จาํเลยจงึไม่ตอ้งรบัผิดต่อโจทก์



หมวดเงือ่นไขทัว่ไป



ขอ้ยกเวน้ความคุม้ครองกรมธรรมป์ระกนัภยัรถยนต์

ขอ้ 3. การยกเวน้ท ัว่ไป  กรมธรรมป์ระกนัภยันี้ไม่คุม้ครองความเสยีหายหรอืความรบัผิด

อนัเกดิขึ้นเป็นผลโดยตรงหรอื โดยออ้มจาก 

 3.1 สงคราม การรุกราน การกระทาํของชาตศิตัรู การสูร้บ หรอืการปฏบิตักิารที่มีลกัษณะ

เป็น การทาํสงคราม (จะไดป้ระกาศสงครามหรอืไม่กต็าม) 



3.2 สงครามกลางเมือง การแข็งขอ้ของทหาร การกบฏ การปฏวิตั ิการต่อตา้นรฐับาล การยดึ 

อาํนาจการปกครองโดยกาํลงัทหาร หรอืโดยประการอืน่ ประชาชนกอ่ความวุน่วายถงึขนาดหรอื

เท่ากบั การลกุฮอืต่อตา้นรฐับาล 

3.3 วตัถอุาวธุปรมาณู

3.4 การแตกตวัของประจุ การแผ่รงัส ีการกระทบกบักมัมนัตภาพรงัสจีากเชื้อเพลงิปรมาณู 

หรอื จากกากปรมาณูอนัเกดิจากการเผาไหมเ้ชื้อเพลงิปรมาณูและสาํหรบัจุดประสงคข์องขอ้

สญัญานี้การเผา นั้นรวมถงึกรรมวธิใีดๆ แหง่การแตกแยกตวัปรมาณู ซึ่งดาํเนินตดิต่อกนัไป

ดว้ยตวัของมนัเอง





หมวดความคุม้ครองความรบัผิดต่อบคุคลภายนอก
ความเสยีหายต่อทรพัยส์นิดงัต่อไปนี้ จะไม่ไดร้บัความคุม้ครอง 

(ก) ทรพัยส์นิที่ผูเ้อาประกนัภยั ผูข้บัขี่ที่เป็นฝ่ายตอ้งรบัผิดตามกฎหมาย คู่สมรส บดิา มารดา 

บตุรของผูเ้อาประกนัภยัหรอืผูข้บัขี่นั้นเป็นเจา้ของ หรอืเป็นผูเ้กบ็รกัษา ควบคมุ หรอื

ครอบครอง



(ข) เครื่องชัง่ สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน สนาม หรอืสิง่หนึ่งสิง่ใดที่อยู่

ใตส้ิง่ ดงักลา่ว อนัเกดิจากการส ัน่สะเทอืน หรอืจากนํ้าหนกัรถยนต ์หรอืนํ้าหนกับรรทกุของ

รถยนต์

(ค) สมัภาระหรอืทรพัยส์นิอืน่ใดที่นําตดิตวัขึ้นบนรถยนต ์หรอืทรพัยส์นิที่บรรทกุอยูใ่น

รถยนต ์หรอืกาํลงัยกขึ้น หรอืกาํลงัยกลง จากรถยนต ์หรอืทรพัยส์นิที่รถยนตก์าํลงัยกจากที่

หนึ่งไปยงัอกีที่หนึ่ง

 (ง) ทรพัยส์นิที่ไดร้บัความเสยีหายจากการร ัว่ไหลของสารเคมีหรอืวตัถอุนัตรายที่บรรทกุอยู่

ใน รถยนต ์เวน้แต่การร ัว่ไหลนั้นเกดิจากอบุตัเิหตจุากรถยนตห์รอืการร ัว่ไหลของแกส๊หรอื

เชื้อเพลงิเพือ่ การเดินเครื่องของรถยนต์



ขอ้ 7. การยกเวน้ท ัว่ไป 
การประกนัภยัตามหมวดนี้ ไม่คุม้ครองความรบัผิดอนัเกดิจาก

7.1 การใชร้ถยนตน์อกอาณาเขตคุม้ครอง  

7.2 การใชร้ถยนตใ์นทางผิดกฎหมาย เช่น ใชร้ถยนตไ์ปปลน้ทรพัย ์ชิงทรพัย ์หรอืใชข้นยา

เสพ ตดิ เป็นตน้ 

 7.3 การใชใ้นการแข่งขนัความเรว็



 7.4 การใชล้ากจูงหรอืผลกัดนั เวน้แต่รถที่ถกูลากจูงหรอืผลกัดนัไดป้ระกนัภยัไวก้บับรษิทัดว้ย หรอื

เป็นรถลากจูงโดยสภาพ หรอืรถที่มีระบบหา้มลอ้เชื่อมโยงถงึกนั 

 7.5 ความรบัผิดซึ่งเกดิจากสญัญาที่ผูข้บัขี่ทาํขึ้น ซึ่งถา้ไม่มีสญัญานั้นแลว้ ความรบัผิดของผูข้บัขี่ จะไม่

เกดิขึ้น 

 

7.6  การขบัขี่โดยบคุคลซึ่งในขณะขบัขี่มีปรมิาณแอลกอฮอลใ์นเลอืดเกนิกว่า 50 มิลลกิรมัเปอรเ์ซ็นต์

แกไ้ขใหม่ตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 21 (พ.ศ.2560) และตามคาํส ัง่นายทะเบยีนที่ 11/2560  (เดิม การ

ขบัขี่โดยบคุคลซึ่งในขณะขบัขี่มีปรมิาณแอลกอฮอลใ์นเสน้เลอืดไม่นอ้ยกว่า 150 มิลลกิรมัเปอรเ์ซ็นต)์







หมวดความคุม้ครองรถยนตส์ูญหายไฟไหม้
ขอ้ 5. การยกเวน้รถยนตส์ูญหาย ไฟไหม ้การประกนัภยันี้ไม่คุม้ครองความสูญหายหรอืไฟไหม้

อนัเกดิ จาก 

5.1 ความเสยีหายหรอืสูญหายอนัเกดิจากการลกัทรพัย ์ หรอืยกัยอกทรพัยโ์ดยบคุคลไดร้บั 

มอบหมาย  หรอืครอบครองรถยนตต์ามสญัญาเช่า  สญัญาเช่าซื้อหรอืสญัญาจาํนํา  หรอืโดย

บคุคลที่ จะกระทาํสญัญาดงักลา่วขา้งตน้

 

5.2 การใชร้ถยนตน์อกอาณาเขตที่คุม้ครอง 



หมวดความคุม้ครองความเสยีหาย ต่อรถยนต ์



ขอ้ 7. การยกเวน้ความเสยีหายต่อรถยนต ์การประกนัภยันี้ไม่คุม้ครอง  
7.1 การเสือ่มราคา หรอืการสกึหรอของรถยนต ์

7.2 การแตกหกัของเครื่องจกัรกลไกของรถยนต ์หรอืการเสยีหรอืการหยดุเดินของเครื่องจกัร 

กลไก หรอืเครื่องไฟฟ้าของรถยนตอ์นัมิไดเ้กดิจากอบุตัเิหตุ

7.3 ความเสยีหายโดยตรงต่อรถยนต ์อนัเกดิจากการบรรทกุนํ้าหนกั หรอืจาํนวนผูโ้ดยสารเกนิ 

กวา่ที่ไดร้บัอนุญาตอนัมิไดเ้กดิจากอบุตัเิหต ุ







ขอ้ 8. การยกเวน้การใช ้การประกนัภยันี้ไม่คุม้ครอง 

8.1 การใชร้ถยนตน์อกอาณาเขตที่คุม้ครอง  

8.2 การใชร้ถยนตไ์ปในทางที่ผิดกฏหมาย เช่น ใชร้ถยนตไ์ปปลน้ทรพัย ์ชิงทรพัยห์รอืใชข้นยา 

เสพตดิ เป็นตน้  

8.3 การใชใ้นการแข่งขนัความเรว็ 



ขอ้ 9. การยกเวน้การใชอ้ืน่ ๆ การประกนัภยันี้ไม่คุม้ครอง 

9.1 การใชล้ากจูง หรอืผลกัดนั เวน้แต่รถที่ลากจูง หรอืถกูผลกัดนัไดป้ระกนัภยัไวก้บับรษิทัดว้ย หรอืเป็นรถ

ลากจูงโดยสภาพ หรอืรถที่มีระบบหา้มลอ้เชื่อมโยงถงึกนั  

9.2 การใชร้ถยนตน์อกเหนือจากที่ระบไุวใ้นตารางในขณะเกดิอบุตัเิหต ุ 

9.3   การขบัขี่โดยบคุคลซึ่งในขณะขบัขี่มีปรมิาณแอลกอฮอลใ์นเลอืดเกนิกว่า 50 มิลลกิรมัเปอรเ์ซ็นตแ์กไ้ข

ใหม่ตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 21 (พ.ศ.2560) และตามคาํส ัง่นายทะเบยีนที่ 11/2560  (เดิม การขบัขี่โดย

บคุคลซึ่งในขณะขบัขี่มีปรมิาณแอลกอฮอลใ์นเสน้เลอืดไม่นอ้ยกว่า 150 มิลลกิรมัเปอรเ์ซ็นต)์



9.4 การขบัขี่โดยบคุคลที่ไม่เคยไดร้บัใบอนุญาตขบัขี่ใด ๆ หรอืเคยไดร้บัแต่ถกูตดัสทิธติาม 

กฏหมาย หรอืใชใ้บขบัขี่รถจกัรยานยนตไ์ปขบัขี่รถยนต ์ 

การยกเวน้ตามขอ้ 9.1 9.2 9.3 9.4 จะไม่นํามาใชใ้นกรณีที่มีความเสยีหายต่อรถยนตท์ี่เกดิขึ้น 

และมิใช่ความประมาทของผูข้บัขี่รถยนตท์ี่เอาประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยันี้  

แต่ในกรณีที่เป็นการประกนัภยัประเภทระบชุื่อผูข้บัขี่ การยกเวน้ตาม 9.4 จะไม่นํามาใชบ้งัคบั 

หากผูข้บัขี่ในขณะเกดิความเสยีหาย เป็นผูข้บัขี่ที่ถกูระบชุื่อในกรมธรรมป์ระกนัภยั 



คาํพพิากษาฎกีาที่ 1746/2540
ความรบัผิดของจาํเลยที่ 3 ที่มีต่อโจทกเ์กดิขึ้นตามสญัญาประกนัภยัคํ้าจุนระหว่างจาํเลยที่ 2 กบั

จาํเลยที่ 3  ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัมีเงือ่นไขยกเวน้ความรบัผิดของจาํเลยที่ 3
ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัความรบัผิดของจาํเลยที่ 3 ว่าการประกนัภยันี้ไม่คุม้ครองความรบัผิดอนัเกดิ

จากการขบัขี่โดยบคุคลที่ไม่เคยไดร้บัใบอนุญาตขบัรถยนตใ์ดๆและจาํเลยที่ 1 ขบัรถยนตค์นัที่เอา
ประกนัภยัในขณะเกดิเหต ุโดยไม่มีใบอนุญาตขบัขี่รถยนต ์เมื่อความรบัผิดของจาํเลยที่ 3 ผูร้บัประกนัภยั
ที่มีต่อโจทกเ์กดิขึ้นตามสญัญาประกนัภยัคํ้าจุนระหว่างจาํเลยที่ 2 กบั จาํเลยที่ 3 และโจทกฟ์้องจาํเลยที่ 
3 ใหร้บัผิดชดใชค้่าสนิไหมทดแทนรว่มกบัจเ้ลยที่ 1 และที่ 2 โดยอาศยัมูลหนี้ตามสญัญาดงักลา่ว

จาํเลยที่ 3 ย่อมยกเงือ่นไข ขอ้ยกเวน้ และขอ้จาํกดัความรบัผิดของตนที่กาํหนดไวใ้นสญัญาขึ้นต่อสู ้

กบัโจทกไ์ด ้ฯลฯ



คาํพพิากษาศาลฎกีาที่ 7630/2554

การรบัช่วงสทิธจิะเกดิขึ้นไดก้ด็ว้ยอาํนาจของกฎหมาย จงึตอ้งเป็นกรณีที่มีกฎหมายบญัญตัใิหร้บั

ช่วงสทิธไิด ้การที่โจทกจ์า่ยเงนิค่ารกัษาพยาบาลซึ่งเป็นเงนิทดแทนแกลู่กจา้งตามกฎหมาย

แรงงานอนัเป็นกฎหมายพเิศษซึ่งใชบ้งัคบัระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้งกรณีที่ลูกจา้งประสบอนัตราย

ถงึแกค่วามตายอนัเนื่องมาจากการทาํงานใหแ้กน่ายจา้งโดยเฉพาะ มิใช่การจา่ยค่าสนิไหม

ทดแทนความเสยีหายและกฎหมายกไ็ม่ไดบ้ญัญตัใิหส้ทิธแิกโ่จทกซ์ึ่งเป็นนายจา้งเรยีกเอาเงนิ

ทดแทนที่จา่ยไปนั้นคนืจากผูท้าํละเมิดต่อลูกจา้งโจทกไ์ดแ้ต่อยา่งใด ดงันั้น โจทกจ์งึไม่อาจอา้ง

การรบัช่วงสทิธมิาฟ้องเรยีกรอ้งค่ารกัษาพยาบาลที่โจทกจ์า่ยไปคนืจากจาํเลยที่ 7 ได ้





ปพพ. มาตรา 879
            ผูร้บัประกนัภยั ไม่ตอ้งรบัผิด ในเมื่อ ความวนิาศภยั หรอื เหตอุืน่ ซึ่ง ไดร้ะบไุว ้ใน

สญัญานั้น ไดเ้กดิขึ้น เพราะความทจุรติ หรอื ความประมาทเลนิเลอ่ อยา่งรา้ยแรง ของผูเ้อา

ประกนัภยั หรอื ผูร้บัประโยชน์

            ผูร้บัประกนัภยั ไม่ตอ้งรบัผิด ในความวนิาศภยั อนัเป็นผลโดยตรง มาแต่ ความไม่

สมประกอบ ในเนื้อแหง่วตัถ ุที่เอาประกนัภยั เวน้แต่ จะไดต้กลงกนัเป็นอยา่งอืน่



 

คาํพพิากษาศาลฎกีาที่ 6809/2539
ตามสาํเนาตารางกรมธรรมร์ะบวุ่า สญัญาประกนัภยัรายนี้จาํเลยที่ 2 เป็นผูเ้อาประกนัภยั และ ป. เป็นผูร้บั

ประโยชน์ จาํเลยที่ 1 จงึไม่ไดเ้ป็นผูเ้อาประกนัภยัหรอืผูร้บัประโยชน์ อนัจะทาํใหจ้าํเลยที่ 3 ผูร้บัประกนัภยั

ไม่ตอ้งรบัผิด หากวนิาศภยัไดเ้กดิขึ้นเพราะความประมาทเลนิเลอ่อย่างรา้งแรงของจาํเลยที่ 1 ตาม ป.พ.พ.

มาตรา 879 และจะแปลความหมายของคาํว่า ผูเ้อาประกนัภยัตามมาตรา 879 วรรคหนึ่ง รวมถงึลูกจา้งของ

ผูเ้อาประกนัภยัดว้ยกข็ดักบัคาํนิยามของคาํว่า "ผูเ้อาประกนัภยั" ตามที่บญัญตัไิวใ้นมาตรา 862 อกีท ัง้ตาม

ตารางกรมธรรมด์งักลา่วปรากฏว่า มีขอ้ยกเวน้ที่ผูร้บัประกนัภยัไม่ตอ้งรบัผิดตามสญัญาประกนัภยัขอ้ 2.3 

คอืความรบัผิดเพือ่ความเสยีหายต่อทรพัยส์นิของบคุคลภายนอกไวห้ลายประการ แต่ไม่มีกรณีที่ลูกจา้งของ

ผูเ้อาประกนัภยัประมาทเลนิเลอ่อย่างรา้ยแรงรวมอยู่ดว้ย จงึไม่จาํเป็นตอ้งวนิิจฉยัว่า จาํเลยที่ 1 ประมาท

เลนิเลอ่อย่างรา้ยแรงหรอืไม่ เพราะเมื่อไม่มีขอ้ยกเวน้ที่จาํเลยที่ 3 ไม่ตอ้งรบัผิดทัง้ตามบทบญัญตัขิอง

กฎหมายและตามสญัญาประกนัภยั จาํเลยที่ 3 ซึ่งเป็นผูร้บัประกนัภยัจงึตอ้งรบัผิดต่อโจทกต์ามตาราง

กรมธรรม์



มาตรา 877 ผูร้บัประกนัภยัจาํตอ้งใชค้่าสนิไหมทดแทนดัง่จะกลา่ว ต่อไปนี้ คอื

(1) เพือ่จาํนวนวนิาศภยัอนัแทจ้รงิ

(2) เพือ่ความบบุสลายอนัเกดิแกท่รพัยส์นิ ซึ่งไดเ้อาประกนัภยัไว ้เพราะไดจ้ดัการตามสมควร

เพือ่ป้องปดัความวนิาศภยั

(3) เพือ่บรรดาค่าใชจ้า่ยอนัสมควร ซึ่งไดเ้สยีไปเพือ่รกัษาทรพัยส์นิ ซึ่งเอาประกนัภยัไวน้ั้นมิให ้

วนิาศ

อนัจาํนวนวนิาศจรงินั้น ท่านใหต้รีาคา ณ สถานที่และในเวลาซึ่ง เหตวุนิาศภยันั้นไดเ้กดิขึ้น 

อนึ่งจาํนวนเงนิซึ่งไดเ้อาประกนัภยัไวน้ั้น ท่านใหส้นันิษฐานไวก้อ่นวา่เป็นหลกัประมาณอนั

ถกูตอ้งในการตรีาคา เช่นวา่นั้น



มาตรา  422 ถา้ความเสยีหายเกดิแต่การฝ่าฝืนบทแหง่กฎหมายใด

อนัมีที่ประสงคเ์พือ่จะปกป้องบคุคลอืน่ๆผูใ้ดทาํการฝ่าฝืนเช่นนั้น  

ท่านใหส้นันิษฐาน  ไวก้อ่นว่าผูน้ั้นเป็นผูผ้ิด



คาํพพิากษาศาลฎกีาที่

 4109/2539



การที่จาํเลยที่2นํารถยนตบ์รรทกุไปจอดใกลก้บัทางรถไฟแมจ้ะอยู่ในบรเิวณลานจอดรถของการท่าเรอืแหง่

ประเทศไทยวญิญูชนย่อมจะตอ้งคาดหมายว่าเมื่อรถไฟแลน่มาตามรางจะตอ้งมีระยะที่ปลอดจากสิง่กดีขวาง

พอสมควรเพือ่ป้องกนัมิใหเ้กดิเหตเุฉี่ยวชนกน้พระราชบญัญตัจิราจรทางบกพ.ศ.2522มาตรา57(8)จงึบญัญตัวิ่า

หา้มมิใหจ้อดรถหา่งจากทางรถไฟนอ้ยกว่า15เมตรแต่จาํเลยที่2มิไดป้ฏบิตัติามกฎหมายดงักลา่วซึ่งบญัญตัขิึ้น

เพือ่ปกป้องบคุคลอืน่เมื่อจาํเลยที่2นํารถไปจอดในที่เกดิเหตไุม่ว่าจะเป็นระยะ2เมตรหรอื1เมตรกเ็ป็นการฝ่าฝืน

กฎหมายซึ่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยม์าตรา422ใหส้นันิษฐานว่าจาํเลยที่2เป็นผูผ้ิดกรณีฟงัไดว้่า

จาํเลยที่2ทาํละเมิดต่อโจทกแ์ลว้และเป็นการกระทาํในทางการที่จา้งซึ่งจาํเลยที่1ตอ้งร่วมรบัผิดในฐานะเป็น

นายจา้งตามมาตรา425สว่นจะตอ้งรบัผิดเพยีงใดนั้นจะตอ้งพจิารณาตามหลกัเกณฑท์ี่บญัญตัไิวใ้นมาตรา223

วรรคหนึ่ง,438วรรคหนึ่งและ442ปรากฎว่ากอ่นเกดิเหตพุนกังานขบัรถไฟขบัรถไฟมาดว้ยความเรว็ประมาณ15

กโิลเมตรต่อชัว่โมงเมื่อแลน่พน้ทางโคง้เหน็บรเิวณที่จอดรถของการท่าเรอืแหง่ประเทศไทยมีรถยนตบ์รรทกุ

จอดอยู่หลายคนัแต่มีรถยนตค์นัที่เกดิเหตจุอดอยู่ใกลท้างรถไฟมากกว่าคน้อืน่พนกังานขบัรถไฟคงขบัรถไฟ

ดว้ยความเรว็เท่าเดิมต่อไปสว่นช่างเครื่องที่ไปดว้ยกเ็หน็รถยนตจ์อดในระยะประมาณ20เมตรเมื่อเขา้ไปใกล ้

ในระยะประมาณ10เมตร



เหน็ว่าไม่อาจขบัรถผ่านไปไดโ้ดยไม่เกดิเหตเุฉี่ยวชนกนัช่างเครื่องไดร้อ้งบอกแกพ่นกังานขบัรถไฟพนกังาน

ขบัรถไฟจงึเปิดหวดีอนัตรายพรอ้มกบัปิดคนับงัคบัการและลงหา้มลอ้ฉุกเฉินแต่ไม่อาจหยดุรถไฟไดท้นัทจีงึ

เกดิเหตขุึ้นซึ่งในภาวะเช่นนั้นพนกังานขบัรถไฟย่อมจะตอ้งคาดหมายไดว้่าอาจจะเกดิการเฉี่ยวชนกบัรถยนต์

บรรทกุที่จอดอยู่อย่างผิดปกตติ ัง้แต่เมื่อขบัรถไฟผ่านโคง้มาแลว้ปกตริถไฟที่ใชค้วามเรว็15กโิลเมตรต่อชัว่โมง

จะมีระยะเบรกที่สามารถหยดุรถไดป้ระมาณ50เมตรในวสิยัของผูม้ีหนา้ที่ขบัรถไฟอยู่ในเสน้ทางดงักลา่วมา

ประมาณ3ปีกอ่นเกดิเหตเุช่นพนกังานขบัรถไฟที่เกดิเหตยุ่อมจะตอ้งทราบว่าบรเิวณที่เกดิเหตมุีรถยนต์

บรรทกุแลน่เขา้ออกอยู่เป็นประจาํและพฤตกิารณ์ขณะเกดิเหตกุเ็ป็นเวลา18นาฬกิาเศษน่าจะตอ้งใชค้วาม

ระมดัระวงัมากขึ้นการที่พนกังานขบัรถไฟขบัรถไฟในอตัราความเรว็เท่าเดิมจนถงึระยะที่ไม่อาจหยดุรถกอ่น

จะถงึที่เกดิเหตไุดถ้อืว่าพนกังานขบัรถไฟมีความประมาทเลนิเลอ่อยู่ดว้ยสว่นหนึ่ง ….ฯ



มาตรา 38 การใหไ้ฟสญัญาณของผูข้บัขี่รถยนตรห์รอืรถจกัรยานยนตร ์ใหป้ฏบิตัดิงัต่อไปนี้(1) เมื่อจะหยดุรถ 

ผูข้บัขี่ตอ้งใหไ้ฟสญัญาณสแีดงที่ทา้ยรถ(2) เมื่อจะเลี้ยวรถ เปลีย่นช่องเดินรถ หรอืแซงขึ้นหนา้รถคนัอืน่ผูข้บัขี่ 

ตอ้งใหส้ญัญาณยกเลี้ยวสเีหลอืงอาํพนั หรอืใหไ้ฟสญัญาณกระพรบิสขีาวหรอื สเีหลอืงอาํพนัที่ตดิอยู่หนา้รถ

หรอืขา้งรถ และไฟสญัญาณกระพรบิสแีดง หรอืสเีหลอืงอาํพนัที่ตดิอยู่ทา้ยรถไปในทศิทางที่จะเลี้ยว เปลีย่น

ช่องเดินรถ หรอืแซงขึ้นหนา้รถคนัอืน่(3) เมื่อจะใหร้ถคนัอืน่แซงขึ้นหนา้ ผูข้บัขี่ตอ้งใหไ้ฟสญัญาณยกเลี้ยว สี

เหลอืงอาํพนั หรอืใหไ้ฟสญัญาณกระพรบิสแีดงหรอืสเีหลอืงอาํพนัที่ตดิอยู่ ทา้ยรถทางดา้นซา้ยของรถ*หมาย

เหต ุมาตรา นี้ความเดิมไดถ้กูยกเลกิไป และมีการเพิม่เตมิขอ้ความ ใหม่เขา้ไปโดย พ.ร.บ. แกไ้ขเพิม่เตมิ 

พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2535 ใน มาตรา 7 ซึ่งไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา เลม่ที่ 109 ตอนที่ 

39 หนา้ 44 วนัที่ 6 เมษายน พ.ศ.2535



มาตรา 54 การหยดุรถหรอืการจอดรถในทางเดินรถ ผูข้บัขี่ตอ้งให ้สญัญาณดว้ยมือและแขน

ตาม มาตรา 37 หรอืไฟสญัญาณตาม มาตรา 38 กอ่นที่จะหยดุรถหรอืจอดรถในระยะไม่นอ้ย

กวา่สามสบิเมตร และจะหยดุรถหรอืจอดรถไดเ้มื่อผูข้บัขี่เหน็วา่ปลอดภยัและไม่เป็นการกดีขวาง

การจราจร

ผูข้บัขี่ตอ้งจอดรถทางดา้นซา้ยของทางเดินรถและจอดรถใหด้า้นซา้ยของรถขนานชิดกบั

ขอบทาง หรอืไหลท่างในระยะหา่งไม่เกนิยี่สบิหา้เซนตเิมตร แต่ในกรณีที่มีช่องเดินรถประจาํ

ทางอยูท่างซา้ยสดุของทางเดินรถ หา้มมิใหผู้ข้บัขี่จอดรถในลกัษณะดงักลา่วในเวลาที่กาํหนดให ้

ใชช้่องเดินรถประจาํทางนั้น



















                


