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พระราชบญัญติั 
จราจรทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

------------------------------------------------------- 
 

ภมิูพลอดลุยเดช ป.ร. 
 ห้ไว้  ณ  วนัท่ี      มกราคม  พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เป นปีท่ี  ๓    นรชักาลปัจจบุนั  
 

 พระบาทสมเด จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช  มีพระบรมราช องการ ปรดเกล้า  
 ห้ประกาศว่า 
  ดยท่ีเป นการสมควรปรบัปรงุกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก  
 จึงทรงพระกรณุา ปรดเกล้า    ห้ตราพระราชบญัญติัขึ นไว้   ดยค าแนะน าและยินยอม
ของสภานิติบญัญติัแห่งชาติ  ดงัต่อไปนี  
 มาตรา   พระราชบญัญติันี เรียกว่า  “พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒” 
 มาตรา ๒ พระราชบญัญติันี   ห้ ช้บงัคบัเม่ือพ้นก าหนดเก้าสิบวนันับแต่วนัประกาศ น
ราชกิจจานุเบกษาเป นต้นไป 
 มาตรา ๓  ห้ยกเลิก  
 ( ) พระราชบญัญติัจราจรทางบก  พทุธศกัราช  ๒    

(๒) พระราชบญัญติัจราจรทางบก  แก้ไขเพ่ิมเติม  พทุธศกัราช  ๒    
 (๓) พระราชบญัญติัจราจรทางบก  ( บบัท่ี ๓)  พทุธศกัราช  ๒    
 ( ) พระราชบญัญติัจราจรทางบก  ( บบัท่ี  )  พ.ศ. ๒๕   
 (๕) ประกาศของคณะป ิวติั   บบัท่ี  ๕   ลงวนัท่ี  ๒   มกราคม  พ.ศ. ๒๕ ๕  
 มาตรา    นพระราชบญัญติันี  
 ( ) “การจราจร”  หมายความว่า  การ ช้ทางของผูข้บัข่ี  คนเดินเท้า  หรือคนท่ีจงู  ข่ีหรือ
ไล่ต้อนสตัว ์
 ..........  
 มาตรา ๕  ห้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรกัษาการตามพระราชบญัญติันี และ
 ห้มีอ านาจแต่งตั  งเจ้าพนักงานจราจร  กบัออกกฎกระทรวงก าหนดกิจการอ่ืนเพ่ือป ิบติัการ
ตามพระราชบญัญติันี  
 กฎกระทรวงนั น  เม่ือได้ประกาศ นราชกิจจานุเบกษาแล้ว   ห้ ช้บงัคบัได้ 

มาตรา ๕ ใหน้ายกรฐัมนตรีรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้ และใหม้อี านาจแต่งตัง้ 
เจา้พนกังานจราจร กบัออกกฎกระทรวงก าหนดกจิการอื่นเพื่อปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้

พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒



พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒

มีบทบญัญติัท่ีแบง่ออกเป นลกัษณะ  

มีทั  งหมด    ลกัษณะ
 นบางลกัษณะแบง่ออกเป นหมวด
แต่ละลกัษณะหรือหมวดแบง่เป นมาตรา

มีทั  งหมด   ๓ มาตรา



สาระส าคัญของพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
บทนิยาม  มี ๓  ค า

มาตรา   
( ) “การจราจร” หมายความว่า การ ช้ทางของผู้ขบัข่ี 

คนเดินเท้า หรือคนท่ีจงู ข่ี หรือไล่ต้อนสตัว์
(๒) “ทาง” หมายความว่า  ทางเดินรถ   ช่องเดินรถ ช่องเดิน

รถประจ าทาง ไหล่ทาง ทางเท้า ทางข้าม ทางร่วมทางแยก ทางลาด 
ทาง ค้ง สะพาน และลานท่ีประชาชน ช้ นการจราจร

มาตรา   
( ) “การจราจร” หมายความว่า การ ช้ทางของผู้ขบัข่ี

คนเดินเท้า หรือคนท่ีจงู ข่ี หรือไล่ต้อนสตัว์

และ ห้หมายความ
รวมถึงทางส่วนบุคคลท่ีเจ้าของยินยอม ห้ประชาชน ช้ นการจราจร
หรือท่ีเจ้าพนักงานจราจรได้ประกาศ ห้เป นทางตามพระราชบญัญัตินี 
ด้วย แต่ไม่รวมไปถึงทางรถไฟ

มาท าความเข้ากนั ๕ ค าก่อน



( )  “ไหล่ทาง”  หมายความว่า  พื นท่ีท่ีต่อจากขอบทางออกไป
ทางด้านข้างซ่ึงยงัมิได้จดัท าเป นทางเท้า

(  )  “ทางเท้า”  หมายความว่า  พื นท่ีท่ีท าไว้ส าหรบัคนเดิน  
ซ่ึงอยู่ข้าง ดข้างหน่ึงของทาง  หรือทั  งสองข้างของทาง  หรือส่วนท่ีอยู่ชิด
ขอบทางซ่ึง ช้เป นท่ีส าหรบัคนเดิน

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  

จะบังคับใช้ในทางเท่าน้ัน



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี    ๕/๒๕ ๓
จ าเลยเข นรถขาย รตีไปตามไหล่ทางถนนสายจอมทอง - เชียง หม่  และถกูรถ 

จกัรยานยนต์ท่ี ส. ขบัตามหลงัมาเ ่ียวชนเป นเหตุ ห้จ าเลยได้รบัอนัตรายแก่กาย  และ ส. 
ถึงแก่ความตาย  จากนั นจ าเลยหลบหนีไปไม่ช่วยเหลือ 

( ๕) “รถ” หมายความว่ายานพาหนะทางบกทกุชนิดเว้นแต่รถไฟและรถราง 

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา  ( ๕) นิยามค าว่า “รถ" ไว้ว่ายาน พาหนะ
ทางบกทุกชนิด เว้นแต่รถไฟและรถราง ตามพจนานุกรม บบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ 
ก าหนดความหมายของค าว่า "ยาน" คือ เครื่องน าไป  พาหนะต่างๆ เช่น  รถ  เกวียน  เรือ 
ค าว่า "พาหนะ" คือ  เครื่องน าไป เครื่องขบัข่ี ยานต่างๆ มีรถและเรือเป นต้น เรียกว่า
ยานพาหนะกบัก าหนดความหมายของค าว่า "ขบั" คือ บงัคบั ห้เคล่ือนไป เช่น ขบัรถ ขบัเรือ  
ดงันี   "รถเข น"  ของจ าเลยเป นเพียงวสัด ุอปุกรณ์และเครื่อง ช้ นการประกอบอาชีพขาย รตี   
มิ ช่ ช้ด้วยเจตนามุ่งประสงค ์นอนัท่ีจะขนเคล่ือนบุคคลหรือทรพัยสิ์น ดจากท่ีแห่งหน่ึงไป
ยงัท่ีอีกแห่งหน่ึง นลกัษณะของยานพาหนะ จึงมิ ช่  "รถ" ตามความหมายท่ีบญัญติันิยาม
ไว้ดงักล่าวและย่อมไม่อยู่ นบงัคบัแห่ง พ.ร.บ.จราจรทางบก  มาตรา    



ลักษณะ ๑  การใช้รถ
หมวด    ลกัษณะของรถท่ี ช้ นทาง
หมวด ๒  การ ช้ไฟหรือเสียงสญัญานของรถ
หมวด ๓  การบรรทุก



หมวด ๑  ลักษณะของรถท่ีใช้ในทาง

(๒) ต้องติดแผ่นป้ายเลขทะเบียน  แผ่นป้ายเคร่ืองหมายเลขทะเบียน
หรือป้ายประจ ารถ (มาตรา  )

(๓) ผูข้บัข่ีต้องแลเห นทางพอแก่ความปลอดภยั (มาตรา  )

( ) มีสภาพมัน่คงแข งแรง  ไม่ท า ห้เกิดอนัตรายหรือเส่ือมเสียสุขภาพ
อนามยัแก่ผู้ ช้รถคน ดยสารหรือประชาชน ผู้ขบัข่ีต้องจดั ห้มีเคร่ืองยนต ์เครื่อง
อปุกรณ์และหรือส่วนควบท่ีครบถ้วนตามกฎหมายและ ช้การได้ดี (มาตรา  )

( ) ไม่ท า ห้เกิดเสียงอื ออึงหรือมีส่ิงลากถไูปบนทางเดินรถ (มาตรา  )

(๕) มีล้อหรือส่วนท่ีสมัผสักบัผิวทางท่ีเป นยาง (มาตรา   )
( ) ไม่ก่อ ห้เกิดกา๊ช ฝุ่ น ควนั ละอองเคมีหรือเสียงเกินเกณฑท่ี์ก าหนด

(มาตรา    ทวิ) 



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี  ๓ /๒๕  
จ าเลยจะต้องรบัผิดเพ่ือความเสียหายอนัเกิดจากยานพาหนะ 

เว้นแต่จะพิสจูน์ได้ว่าการเสียหายนั นเกิดแต่เหตสุดุวิสยั คดีนี จ าเลย
น าสืบว่าเหตท่ีุรถยนตพ์ลิกคว า่นั  น   เพราะน๊อตคนัส่งพวงมาลยัหลดุ
บงัคบัพวงมาลยัไม่ได้ เป นเหต ุห้รถแล่นส่ายไปส่ายมา    แล้วไปเกย
กองหินจึงได้คว า่ลง ตามท่ีจ าเลยน าสืบมานี แม้จะรบัฟังเป นความจริง  
ก เป นเร่ืองเกิดจากเคร่ืองจกัรกลของรถยนตนั์น่เอง ซ่ึงเป นหน้าท่ีของ
จ าเลยจะต้องคอยตรวจตราดแูล จะฟังว่าเป นเหตสุดุวิสยัไม่ได้ เพราะ
ไม่ ช่เกิดจากภยันอกอ านาจ ซ่ึงไม่อาจรู้และป้องกนัได้



ค าพิพากษาศาลฎีกา  ๕  /๒๕ ๕

จ าเลยขบัรถยนต์ไปตามถนนหลวง   รถท่ีจ าเลยขบัมีสภาพ
เก่าช ารดุ  มีอปุกรณ์ไม่ครบถ้วนและไม่มัน่คงแข งแรง เกิดน๊อตขาด 
ล้อหน้าด้านขวาหลุด รถจ าเลยแ ลบไปชนรถผู้อ่ืนเป นเหตุ ห้คน น
รถนั นถึงแก่ ความตาย ถือได้ว่าจ าเลยกระท า ดยประมาทเป นเหตุ ห้
ผูอ่ื้นถึงแก่ความตาย 



หมวด ๒ การใช้ไฟหรือเสียงสัญญานของรถ
มาตรา  ๕  รถท่ีบรรทุกของย่ืนเกินความยาวของตวัรถ ขณะท่ี

อยู่ นทางเดินรถ  และ นเวลาต้องเปิดไฟตามมาตรา    หรือมาตรา
   ผู้ขบัข่ีต้องจดุไฟสญัญาณแสงแดง หรือ นเวลากลางวนั  ต้องติดธง
สีแดงไว้ท่ีตอนปลายสุดของส่ิงท่ีบรรทุกนั น ดยจุดไฟสญัญาณหรือติด
ธงไว้ ห้มองเห นได้ นระยะไม่น้อยกว่าหน่ึงร้อยห้าสิบเมตร

ไฟสญัญาณแสงแดงหรือธงสีแดงตามวรรคหน่ึง  จะ ช้ชนิด 
ลกัษณะหรือจ านวนเท่า ด   ห้อธิบดีก าหนด ดยประกาศ นราชกิจจา
นุเบกษา



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี   ๒ ๓/๒๕  
จ าเลยท่ี     ขบัรถบรรทุกสิบล้อบรรทุกอ้อยเป น

จ านวนมากล้นท้ายรถออกมา  ท า ห้ผู้ขบัรถตามหลังมา
 นบางช่วงบางระยะไม่เห นไฟท้ายรถคนัท่ีจ าเลยท่ี   ขบั
เพราะส่วนเกินของล าอ้อยท่ีบรรทุกมาบงัไฟหมด จ าเลยท่ี 
  ไม่ติด คมไฟสีแดงตามท่ีกฎหมายบงัคบัไว้ เป นเหตุ ห้
จ าเลยท่ี  ๒  ขบัรถจกัรยานยนต์ตามหลงัมา มองไม่เห น
ท้ายรถบรรทุกท่ีจ าเลยท่ี     ขบั    ท า ห้รถจกัรยานยนต์
พุ่งเข้าชนท้ายรถและจ าเลยท่ี ๒  ได้รบัอนัตรายสาหสั  ถือ
ว่าจ าเลยท่ี    ประมาทเลินเล่อ มีความผิดฐานกระท า ดย
ประมาทเป นเหตุ ห้จ าเลยท่ี ๒ ได้รบัอนัตรายสาหสั



หมวด ๓ การบรรทกุ

มาตรา      รถท่ี ช้บรรทุกคน สตัว ์หรือส่ิงของ จะ ช้
บรรทุก นลกัษณะ ด ดยรถชนิดหรือประเภท ด  ห้เป นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนด นกฎกระทรวง



มาตรา ๒     ผูข้บัข่ีต้องป ิบติั ห้ถกูต้องตามสญัญาณจราจร  
และเคร่ืองหมายจราจร  ท่ีได้ติดตั  งไว้หรือท า ห้ปราก  นทาง หรือท่ี
พนักงานเจ้าหน้าท่ีแสดง ห้ทราบ

สญัญาณจราจร เครื่องหมายจราจร และความหมายของ
สัญญาณจราจร  และเคร่ืองหมายจราจร    ห้อธิบดีก าหนด ดย
ประกาศ นราชกิจจานุเบกษา และ ห้มีรูปตัวอย่างแสดงไว้ น
ประกาศด้วย

ลักษณะ ๒ 

สัญญาณจราจรและเคร่ืองหมายจราจร



ป้ายอะไรคะ





ค าพิพากษาฎีกาท่ี ๕๒ /๒๕๓  กล้บริเวณท่ีเกิดเหตุมีป้าย
จราจรติดตั  งไว้ ๒ ป้าย ป้ายแรกเขียนว่า  ห้ระวงัรถไฟ และอีกป้ายหน่ึง
เขียนว่า หยุด แต่จ าเลยท่ี   ไม่ได้หยุดรถและเมื่อเห นรถไฟแล่นมา
ขณะอยู่ห่างประมาณ  ๓   เมตร  จ าเลยท่ี     เร่งเคร่ืองยนต์  เพ่ือขบั
ข้ามทางรถไฟ ห้พ้น  แต่ไม่ทนัจึงเป นเหตุ ห้รถยนต์ท่ีจ าเลยท่ี    ขบั
ชนกบัรถไฟ ดงันี  จ าเลยละเลยไม่ป ิบติัตามกฎจราจร  กลบัฝ่าฝืนและ
เส่ียงภยัอย่างชัดแจ้งตามพฤติการณ์แสดงว่าจ าเลยท่ี   ขบัรถด้วย
ความประมาทอย่างร้ายแรง  แม้การรถไฟแห่งประเทศไทย จทก์ไม่มี
แผงกั  นทางขณะรถไฟแล่นผา่นท่ีเกิดเหตุ  ก ไม่อาจถือได้ว่า จทกมี์ส่วน
ประมาทด้วย  แต่เป นความประมาทของจ าเลยท่ี     ฝ่ายเดียว



มาตรา ๒      ผู้ขบัข่ีต้องป ิบติัตามสญัญาณจราจรท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีแสดง ห้
ปราก ข้างหน้า นกรณีต่อไปนี 

( )  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ียืนและเหยียดแขนซ้ายออกไปเสมอระดบัไหล่ ผู้ขบัข่ี
ซ่ึงขบัรถมาทางด้านหลงัของพนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องหยุดรถ แต่ถ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีลด
แขนท่ีเหยียดออกไปนั นและ บกมือไปข้างหน้า   ห้ผู้ขบัข่ีซ่ึงหยุดรถอยู่ทางด้านหลงัขบัรถ
ผา่นไปได้

(๒) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ียืนและเหยียดแขนข้าง ดข้างหน่ึงออกไปเสมอระดบั
ไหล่และตั  งฝ่ามือขึ น ผู้ขบัข่ีซ่ึงขบัรถมาทางด้านท่ีเหยียดแขนข้างหน้านั นของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีต้องหยุดรถ  แต่ถ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีพลิกฝ่ามือท่ีตั  งอยู่นั  น  แล้ว บกผ่านศีรษะ
ไปทางด้านหลงั  ห้ผูข้บัข่ีซ่ึงหยดุรถอยู่นั  นขบัรถผา่นไปได้

(๓) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ียืนและเหยียดแขนทั  งสองข้างออกไปเสมอระดบัไหล่  
และตั  งฝ่ามือขึ น ผู้ข ับข่ีซ่ึงขับรถมาทางด้านท่ีเหยียดแขนทั  งสองข้างของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีต้องหยุดรถ



( ) เม่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ียืน และยกแขนขวาท่อนล่างตั  ง ากกบัแขนท่อนบน
และตั  งฝ่ามือขึ น  ผู้ขบัข่ีซ่ึงขบัรถมาทางด้านหน้าของพนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องหยุดรถ  แต่
ถ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีพลิกฝ่ามือท่ีตั  งอยู่นั  น บกไปด้านหลงั   ห้ผู้ขบัข่ีซ่ึงหยุดรถอยู่
ทางด้านหน้าของพนักงานเจ้าหน้าท่ีขบัรถผา่นไปได้

(๕) เม่ือพนักงานเจ้าหน้าท่ียืน และยกแขนขวาท่อนล่างตั  ง ากกบัแขนท่อนบน
และตั  งฝ่ามือขึ น  ส่วนแขนซ้ายเหยียดออกไปเสมอระดบัไหล่ผู้ขบัข่ีซ่ึงขบัรถมาทางด้าน
หน้าและด้านหลงัของพนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องหยดุรถ

การหยดุรถตามมาตรานี   ห้หยดุหลงัเส้น ห้รถหยดุ  นกรณีท่ีทางเดินรถ ดไม่มี
เส้น ห้รถหยดุ   ห้ผูข้บัข่ีหยดุรถห่างจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี นระยะไม่น้อยกว่าสามเมตร

การแสดงสัญญาณจราจรของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรานี  พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีจะ ช้ไฟ ายเรืองแสงหรืออปุกรณ์เรืองแสงอ่ืนด้วยก ได้*

 ทษ  ผู ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ป ิบติัตามมาตรา ...........๒ .......….. ต้องระวาง ทษปรบั
ไม่เกินหน่ึงพนับาท  (มาตรา   ๕๒)



มาตรา ๒๕   ผู้ขบัข่ีต้องป ิบติัตามสญัญาณจราจรท่ีพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีได้แสดงด้วยเสียงสญัญาณนกหวีด นกรณีต่อไปนี 

( ) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ช้เสียงสญัญาณนกหวีดยาวหน่ึงครั  ง
 ห้ผูข้บัข่ีหยดุรถทนัที

(๒) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ช้เสียงสญัญาณนกหวีดสั  นสองครั  ง
ติดต่อกนั   ห้ผูข้บัข่ีรถผา่นไปได้

 ทษ  ผู้ ดฝ่าฝืนหรือไม่ป ิบติัตามมาตรา ..…..๒๕....... ต้อง
ระวาง ทษปรบัไม่เกินหน่ึงพนับาท  (มาตรา   ๕๒)



มาตรา ๒  นทางเดินรถท่ีมีสัญญาณจราจรหรือ
เครื่องหมายจราจรตามมาตรา  ๒๒ หรือสญัญาณจราจรตาม
มาตรา ๒๓ ถ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมการจราจร น
ทางเดินรถนั นเห นสมควรเพ่ือความปลอดภยัหรือความ
สะดวก นการจราจร จะ ห้สญัญาณจราจรเป นอย่างอ่ืนก ได้
 นกรณีเช่นนี    ห้ผู้ขบัข่ีป ิบติัการเดินรถตามสัญญาณท่ี
พนักงานเจ้าหน้าท่ีก าหนด ห้



ป้ายจราจรท่ีควรรู้

หยดุ ใหท้าง ใหร้ถสวนทางมาก่อน หา้มแซง หา้มเขา้ หา้มกลบัรถไปทางขวา หา้มกลบัรถไปทางซา้ย

หา้มเล้ียวซา้ย หา้มเล้ียวขวา หา้มรถยนต์ หา้มรถบรรทุก หา้มรถจกัรยานยนต์ หา้มคน หา้มใชเ้สียง

หา้มจอด หา้มหยดุรถ หยดุตรวจ ใหชิ้ดซา้ย ใหชิ้ดขวา ใหเ้ล้ียวซา้ย ใหเ้ล้ียวขวา

ทางโคง้ซา้ย ทางโคง้ขวา ระวงัคน หา้มแซง เตือนแนวทางต่างๆ จุดกลบัรถ ต าแหน่งทางขา้ม



ลักษณะ ๓ 

การใช้ทางเดินรถ
หมวด    การขบัรถ
หมวด ๒  การขบัแซงและผา่นขึ นหน้า
หมวด ๓  การออกรถ การเลี ยวรถ และการกลบัรถ
หมวด    การหยดุรถ และจอดรถ



หมวด ๑  การขับรถ
มาตรา ๓๒      นการ ช้ทางเดินรถ ผู้ขบัข่ีต้อง ช้ความ

ระมดัระวงัไม่ ห้รถชนหรือ ดนคนเดินเท้า   ไม่ว่าจะอยู่ ณ 
ส่วน ดของทาง และต้อง ห้สญัญาณเตือนคนเดินเท้า ห้รู้ตวั
เม่ือจ าเป น  ดยเ พาะอย่างย่ิง เด ก คนชรา หรือคนพิการท่ี
ก าลงั ช้ทาง ผู้ขบัข่ีต้อง ช้ความระมดัระวงัเป นพิเศษ นการ
ควบคมุรถของตน



ค าพิพากษาคดีแดงท่ี    ๓/๒๕๓ 
แม้ผู้ตายเมาสุราไม่สามารถครองสติได้ แต่เม่ือผู้ตาย

เดิน ซเซข้ามถนนมาย่อมไม่ว่องไวเหมือนบุคคลธรรมดา 
ผู้ตายเดินผ่านช่องเดินรถได้ถึง ๒ ช่อง  แล้วถกูรถท่ีจ าเลยขบั
ชน นช่องท่ี ๓ หากจ าเลยขบัรถด้วยความระมดัระวงัจะต้อง
สงัเกตุเห นผู้ตายก าลงัเดินข้ามถนนอยู่ข้างหน้า นระยะไกล 
สามารถหลีกเล่ียงภยนัตรายไม่ ห้เกิดขึ นได้ การท่ีจ าเลยขบัรถ
ชนผู้ตายถือว่าเป นความประมาทของจ าเลย หา ช่เกิดจากเหตุ
สดุวิสยัไม่ 



มาตรา ๓๓  นการขบัรถ  ผู้ขบัข่ีต้องขบัรถ นทางเดินรถด้านซ้าย
และต้องไม่ล  าก่ึงกลางของทางเดินรถ  เว้นแต่ นกรณีต่อไปนี  ห้เดิน
ทางขวาหรือล  าก่ึงกลางของทางเดินรถได้

( )  ด้านซ้ายของทางเดินรถมีส่ิงกีดขวางหรือถกูปิดการจราจร

(๒)  ทางเดินรถนั น เจ้าพนักงานจราจรก าหนด ห้เป นทางเดินรถ
ทางเดียว

(๓)  ทางเดินรถนั นกว้างไม่ถึงหกเมตร



มาตรา ๓      นการ ช้ทางเดินรถท่ีได้จดัแบ่งช่องเดินรถ นทิศทาง
เดียวกนัไว้ตั  งแต่สองช่องขึ นไป  หรือท่ีได้จดัช่องเดินรถประจ าทางไว้ นช่อง
เดินรถซ้ายสดุ  ผูข้บัข่ีต้องขบัรถ นช่องซ้ายสดุหรือ กล้กบัช่องเดินรถประจ า
ทาง เว้นแต่ นกรณีต่อไปนี    ห้เดินทางขวาของทางเดินรถได้

( )  นช่องเดินรถนั นมีส่ิงกีดขวางหรือถกูปิดการจราจร
(๒) ทางเดินรถนั น  เจ้าพนักงานจราจรก าหนด ห้เป นทางเดินรถทาง

เดียว
(๓) จะต้องเข้าช่องทาง ห้ถกูต้องเมื่อเข้าบริเวณ กล้ทางร่วมทางแยก
( ) เมื่อจะแซงขึ นหน้ารถคนัอ่ืน
(๕) เมื่อผูข้บัข่ีขบัรถด้วยความเร วสงูกว่ารถ นช่องเดินรถด้านซ้าย



มาตรา ๓๕ รถบรรทุก รถบรรทุกคน ดยสาร รถจกัรยานยนต์
รถท่ีมีความเร วช้าหรือรถท่ี ช้ความเร วต า่กว่าความเร วของรถคนัอ่ืนท่ี
ขับ นทิศทางเดียวกัน ผู้ข ับข่ีต้องขับรถ ห้ กล้ขอบทางเดินรถ
ด้านซ้ายเท่าท่ีจะกระท าได้ 

ผูข้บัข่ีรถบรรทกุ  รถบรรทุกคน ดยสาร  รถจกัรยานยนต ์  นทางเดินรถ
ซ่ึงได้แบ่งช่องเดินรถ นทิศทางเดียวกนัไว้ตั  งแต่สองช่องขึ นไป  หรือได้จดัช่อง
เดินรถประจ าทางด้านซ้ายไว้ ดยเ พาะต้องขบัรถ นช่องเดินรถด้านซ้ายสุด  
หรือ กล้เคียงกบัช่องเดินรถประจ าทาง  แล้วแต่กรณี

ความ นวรรคสองมิ ห้ ช้บงัคบัแก่รถยนตบ์รรทุกส่วนบุคคลท่ีมีน  าหนัก
ไม่เกินหน่ึงพนัหกร้อยกิ ลกรมั  และรถยนต์นัง่ส่วนบุคคลเกินเจ ดคน  ตาม
กฎหมายว่าด้วยรถยนต์



มาตรา ๓   เมื่อขบัรถสวนกนั   ห้ผู้ขบัข่ีขบัรถชิดด้านซ้ายของ
ทางเดินรถ   ดย ห้ถือก่ึงกลางของทางเดินรถเป นหลกั  แต่ถ้าทางเดิน
รถ ดได้จดัแบง่เป นช่องเดินรถไว้   ห้ถือเส้นหรือแนวท่ีแบง่นั นเป นหลกั

 นทางเดินรถท่ีแคบ เม่ือขบัรถสวนกนั  ผูข้บัข่ีแต่ละฝ่ายต้องลด
ความเร วของรถเพื่อ ห้รถสวนกนัได้ ดยปลอดภยั

 นทางเดินรถท่ีแคบซ่ึงไม่อาจขบัสวนกนัได้ ดยปลอดภยั เมื่อ
ขบัรถสวนกนั  ผู้ขบัข่ีซ่ึงขบัรถคนัท่ี หญ่กว่าต้องหยุดรถ ห้ชิดขอบ
ทางเดินรถด้านซ้ายเพ่ือ ห้ผูข้บัข่ีซ่ึงขบัรถคนัท่ีเล กกว่าผา่นไปได้

 นทางเดินรถท่ีมีส่ิงกีดขวางอยู่ข้างหน้า  ผูข้บัข่ีต้องลดความเร ว
ของรถ  หรือหยดุรถเพ่ือ ห้รถคนัท่ีสวนมาผา่นไปได้



มาตรา   
ผูข้บัข่ีต้องขบัรถ ห้ห่างรถคนัหน้าพอสมควร นระยะท่ี

จะหยดุรถได้ ดยปลอดภยั นเมื่อจ าเป นต้องหยุดรถ
ผู้ข ับข่ีซ่ึงขับรถขึ นสะพานหรือทางลาดชัน ต้อง ช้

ความระมดัระวงัไม่ ห้รถถอยหลงัไป ดนรถคนัอ่ืน

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี     /๒๕๒ 
จ าเลยขบัรถด้วยความเร วสงูและมิได้ ช้ความระมดัระวงัขบัรถ

 ห้ห่างรถคนัหน้าพอสมควร นระยะท่ีจะหยดุรถได้ ดยปลอดภยั นเมื่อ
จ าเป นต้องหยดุรถ เป นเหต ุห้พุ่งชนท้ายรถ จทกท่ี์  ๒  พลิกคว า่ได้รบั
ความเสียหาย    จึงเป นการกระท า ดยประมาทของจ าเลย



มาตรา     ทางเดินรถ ดท่ีมีเครื่องหมายจราจร ห้เป นทางรถ
ทางเดียว   ห้ผูข้บัข่ีขบัรถไปตามทิศทางท่ีได้ก าหนดไว้

มาตรา  ๒ ทางเดินรถ ดท่ีมีเคร่ืองหมายจราจรแบ่งทางเดินรถ
ออกเป นสองทางส าหรบัรถเดินขึ นทางหน่ึงล่องทางหน่ึง  ดยมีช่องว่าง
คัน่กลาง  หรือท าเครื่องหมายจราจรกีดกั  นแสดงว่าทางเดินรถนั นมีการ
แบง่ออกเป นสองทางดงักล่าว  ห้ผูข้บัข่ีขบัรถชิดด้านซ้ายของทางเดินรถ



มาตรา  ๓  ห้ามมิ ห้ผูข้บัข่ีขบัรถ 
( )  นขณะหย่อนความสามารถ นอนัท่ีจะขบั
(๒)  นขณะเมาสรุาหรือของเมาอย่างอ่ืน
(๓)  นลกัษณะกีดขวางการจราจร
( )  ดยประมาทหรือน่าหวาดเสียวอนัอาจเกิดอนัตรายแก่บคุคลหรือทรพัยสิ์น
(๕)  นลกัษณะท่ีผิดปกติวิสยัของการขบัรถตามธรรมดาหรือไม่อาจแลเห นทาง

ด้านหน้าหรือด้านหลงั ด้าน ดด้านหน่ึงหรือทั  งสองด้านได้พอแก่ความปลอดภยั
( ) คร่อมหรือทบัเส้นหรือแนวแบ่งช่องเดินรถ เว้นแต่เม่ือเปล่ียน ช่องทางเดิน

รถ เลี ยวรถ หรือกลบัรถ
( ) บนทางเท้า ดยไม่มีเหตอุนัสมควร เว้นแต่รถลากเข ญส าหรบัทารก คนป่วย 

หรือคนพิการ
( )  ดยไม่ค านึงถึงความปลอดภยัหรือความเดือดร้อนของผูอ่ื้น

มาตรา     วรรคสาม   ผู ้ดฝ่าฝืนมาตรา  ๓ ( ) (๕) หรือ ( )  ต้องระวาง ทษ
จ าคกุไม่เกินสามเดือนหรือปรบัตั  งแต่สองพนับาทถึงหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั  งจ าทั  งปรบั

( )  นขณะ ช้ ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เว้นแต่การ ช้ ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ดย ช้
อปุกรณ์เสริมส าหรบัการสนทนา ดยผูข้บัข่ีไม่ต้องถือหรือจบั ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีนั น

มาตรา  ๕  ผู ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ป ิบติัตามมาตรา ๓๕ มาตรา  ๓ (๓) ( ) ( ) ( ) 
หรือ ( ) ...ต้องระวาง ทษปรบัตั  งแต่ส่ีร้อยบาทถึงหน่ึงพนับาท

มาตรา     ตรี   ผู้ ดฝ่าฝืนมาตรา   ๓ (๒)  
ต้องระวาง ทษจ าคกุไม่เกินหน่ึงปี หรือปรบั 
ตั  งแต่ห้าพนับาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั  งจ า 
ทั  งปรบั และ ห้ศาลสัง่พกั ช้ บอนุญาตขบัข่ี
ของผู้นั  นมีก าหนดไม่น้อยกว่าหกเดือน  หรือ
เพิกถอน บอนุญาตขบัข่ี



หมวด ๒ การขับแซงและผา่นข้ึนหน้า
ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี     /๒   

รถของจ าเลยท่ี   ท่ี ๒ แล่นมา นทางเดียวกนั เมื่อถึงหวั ค้ง  รถของจ าเลยท่ี     
จอด ห้คน ดยสารลง รถของจ าเลยท่ี  ๒  ว่ิงตามมา  จึงหลีกรถของจ าเลยท่ี     ซ่ึงจอดอยู่
แล้วไปชนรถอ่ืน  

กรณีท่ีจะถือเป นการขบัรถแซงขึ นหน้ารถอ่ืนนั น จะต้องเป นกรณีท่ีขบัรถแซง
ขึ นหน้ารถคนัอ่ืนท่ีก าลงัแล่นอยู่ มิ ช่กรณีท่ีรถคนหน้าจอดอยู่เ ยๆ

ดงันี การกระท าของจ าเลยไม่เป นความผิดเพราะเมื่อมีรถจอดน่ิงอยู่กบัท่ี แม้ตรง
นั นเป นทางเลี ยว ค้ง จ าเลยซ่ึงขบัรถแล่นมาตามทางท่ีรถจอดอยู่ก ชอบท่ีจะหลีกแซง
ขึ นหน้าได้  แต่ต้องมีหน้าท่ีระวงัเป นพิเศษ เม่ือปราก ว่าตรงนั นเป นท่ี ค้งทบศอกจะเห นได้
ก ต่อเม่ือเข้ามากระชั  นชิดและไม่มีทางจะหลบเล่ียงได้  จ าเลยขบัรถไม่เร วและพยายาม
ห้ามล้อดงันี เป นอนัว่าจ าเลยได้ ช้ความระวงัสมควรกบัหน้าท่ีแล้ว



มาตรา   ผูข้บัข่ีซ่ึงประสงคจ์ะขบัรถแซงเพ่ือขึ นหน้ารถอ่ืน
 นทางเดินรถ ซ่ึงไม่ได้แบ่งช่องทางเดินรถไว้  ต้อง ห้สัญญาณ ดย
กระพริบไฟหน้าหลายครั  ง  หรือ ห้ไฟสญัญาณยกเลี ยวขวา  หรือ ห้เสียง
สัญญาณดังพอท่ีจะ ห้ผู้ขบัข่ีซ่ึงขบัรถคันหน้า ห้สัญญาณตอบตาม
มาตรา ๓  (๓) หรือมาตรา ๓  (๓)  และเม่ือเห นว่าไม่เป นการกีดขวาง
รถอ่ืนท่ีก าลงัแซงแล้ว จึงจะแซงขึ นหน้าได้

การแซงต้องแซงด้านขวา ดยมีระยะห่างจากรถท่ีถูกแซง
พอสมควร เม่ือเห นว่าได้ขบัผ่านขึ นหน้ารถท่ีถกูแซงไป นระยะท่ีห่าง
เพียงพอแล้วจึงจะขบัชิดด้านซ้ายของทางเดินรถได้



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๕๓ /๒๕ ๓
จ าเลยท่ี ๒ ขบัรถยนต์แซงรถบรรทุกท่ีจ าเลยท่ี ๓ ขบัแล้วเกิด

ไปเ ่ียวกบัล้อหลงัของรถแทรกเตอร ์ ซ่ึงจ าเลยท่ี     ขบัสวนทางมา
เป นเหตุ ห้รถแทรกเตอร์ เสียหลกัขวางถนน รถแทรกเตอร์จึงถกู
รถบรรทุกชนเอา และท า ห้คนบนรถแทรกเตอรถึ์งแก่ความตายและ
บาดเจ บสาหสั

ดงันี  การตายและบาดเจ บสาหสัย่อมเป นผล ดยตรงจากความ
ประมาทของจ าเลยท่ี ๒ ผู้เดียว จ าเลยท่ี   และจ าเลยท่ี ๓ ไม่มี
ความผิด



มาตรา  ๕  ห้ามมิ ห้ผูข้บัข่ีขบัรถแซงเพ่ือขึ นหน้ารถอ่ืนด้านซ้าย  
เว้นแต่ นกรณีดงัต่อไปนี 

( ) รถท่ีจะถกูแซงก าลงัเลี ยวขวาหรือ ห้สญัญาณว่าจะเลี ยวขวา
(๒) ทางเดินรถนั นได้จดัแบง่เป นช่องเดินรถ นทิศทางเดียวกนัไว้

ตั  งแต่สองช่องขึ นไป
การขบัรถแซงด้านซ้ายตาม  ( )  หรือ  (๒)  จะกระท าได้เมื่อไม่มี

รถอ่ืนตามมา นระยะกระชั  นชิดและมีความปลอดภยัพอ

 ทษ  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามมาตรา .…..๔๕…... ตอ้งระวาง
โทษปรบัตัง้แต่สีร่อ้ยบาทถงึหน่ึงพนับาท  (มาตรา  ๑๕๗)



มาตรา    ห้ามมิ ห้ผู้ข ับข่ีขับรถแซงเพ่ือขึ นหน้ารถอ่ืน นกรณี
ดงัต่อไปนี 

( ) เมื่อรถก าลงัขึ นทางชนั  ขึ นสะพานหรืออยู่ นทาง ค้ง เว้นแต่จะมี
เครื่องหมายจราจร ห้แซงได้

(๒) ภาย นระยะสามสิบเมตรก่อนถึงทางข้ามทางร่วมทางแยกวง
เวียนหรือเกาะท่ีสร้างไว้  หรือทางเดินรถท่ีตดัข้ามทางรถไฟ

(๓) เมื่อมีหมอก  ฝน  ฝุ่ นหรือควนั  จนท า ห้ไม่อาจเห นทางข้างหน้า
ได้ นระยะหกสิบเมตร

( ) เมื่อเข้าท่ีคบัขนัหรือเขตปลอดภยั
 ทษ  ผู้ใดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตามมาตรา ......๔๖.... ต้องระวางโทษ

ปรบัตัง้แต่สีร่อ้ยบาทถงึหนึ่งพนับาท  (มาตรา  ๑๕๗)



มาตรา      เมื่อได้รบัสญัญาณขอแซงขึ นหน้าจากรถคนัท่ีอยู่
ข้างหลงั  ผู้ขบัข่ีซ่ึงขบัรถท่ีมีความเร วช้า  หรือรถท่ี ช้ความเร วต า่กว่า
ความเร วของรถอ่ืนท่ีขบัไป นทิศทางเดียวกนั  ต้องยอม ห้รถท่ี ช้
ความเร วสูงกว่าผ่านขึ นหน้า  ผู้ขบัข่ีท่ีถกูขอทางต้อง ห้สญัญาณตอบ
ตามมาตรา  ๓  (๓)  หรือมาตรา  ๓  (๓)  เม่ือเห นว่าทางเดินรถ
ข้างหน้าปลอดภยัและไม่มีรถอ่ืนสวนทางมา นระยะกระชั  นชิด  และ
ต้องลดความเร วของรถและขบัรถชิดด้านซ้ายของทางเดินรถเพ่ือ ห้
รถท่ีจะแซงผา่นขึ นหน้าได้ ดยปลอดภยั

 ทษ ผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามมาตรา ....๔๙..... ตอ้งระวางโทษ
ปรบัไมเ่กนิหน่ึงพนับาท  (มาตรา  ๑๕๒)



หมวด ๓

การออกรถ การเล้ียวรถ และการกลับรถ

มาตรา ๕  การขับรถออกจากท่ีจอด  ถ้ามีรถจอด
หรือมีส่ิงกีดขวางอยู่ข้างหน้า  ผู้ขบัข่ีต้อง ห้สญัญาณด้วยมือ
และแขนตามมาตรา  ๓   หรือไฟสญัญาณตามมาตรา  ๓  
และจะขบัรถไปได้เม่ือเห นว่าปลอดภยัและไม่เป นการกีดขวาง
การจราจรของรถอ่ืน



มาตรา ๕   การเลี ยวรถ   ห้ป ิบติัดงันี 

( )  ถ้าจะเลี ยวซ้าย

(ก)  นกรณีท่ีไม่ได้แบ่งช่องเดินรถไว้   ห้ผู้ขบัข่ีขบัรถชิดทางเดินรถ
ด้านซ้าย

(ข)   นกรณีท่ีมีการแบ่งช่องเดินรถไว้และมีเคร่ืองหมายจราจร
แสดง ห้เลี ยวซ้ายได้   ห้ผู้ขบัข่ีขบัรถ นช่องเดินรถส าหรบัท่ีจะเลี ยวซ้าย  ทั  งนี 
ก่อนถึงทางเลี ยวไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร

(ค)  นกรณีท่ีมีช่องเดินรถประจ าทางอยู่ทางเดินรถด้านซ้ายสุด   ห้
ผู้ขบัข่ีขบัรถชิดช่องเดินรถประจ าทางก่อนถึงทางเลี ยวไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร  
และจะเลี ยวรถผ่านเข้าไป นช่องเดินรถประจ าทางได้เ พาะ นบริเวณท่ีมี
เคร่ืองหมายจราจร ห้เลี ยวรถผา่นได้เท่านั น



(๒)  ถ้าจะเลี ยวขวา

(ก) ส าหรบัทางเดินรถท่ีไม่ได้แบ่งช่องเดินรถไว้   ห้ผู้ขบัข่ีขบัรถชิดทางด้านขวา
ของแนวก่ึงกลางของทางเดินรถก่อนถึงทางเลี ยวไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร 

(ข) ส าหรบัทางเดินรถท่ีได้แบ่งช่องเดินรถ นทิศทางเดียวกนัไว้ตั  งแต่สองช่องขึ น
ไป   ห้ผู้ขบัข่ีขบัรถชิดทางด้านขวาสุดของทางเดินรถ  หรือ นช่องท่ีมีเคร่ืองหมายจราจรแสดง
 ห้เลี ยวขวาได้  ทั  งนี ก่อนถึงทางเลี ยวไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร

(ค)  นกรณีท่ีมีช่องเดินรถประจ าทางอยู่ทางเดินรถด้านขวาสุด  ห้ผู้ขบัข่ีขบัรถ
ชิดช่องเดินรถประจ าทางก่อนถึงทางเลี ยวไม่น้อยกว่าสามสิบเมตร  และจะเลี ยวรถผ่านเข้าไป
 นช่องเดินรถประจ าทางได้เ พาะ นบริเวณท่ีมีเคร่ืองหมายจราจร   ห้เลี ยวรถผา่นได้เท่านั น

(ง) ส าหรบัทางเดินรถท่ีมีเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีแสดง
สญัญาณจราจรด้วยมือและแขน  ห้ผู้ขบัข่ีขบัรถเลี ยวขวาผ่านไปได้ ดยไม่ต้องอ้อมเจ้าพนักงาน
จราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี



(จ) เม่ือรถอยู่ นทางร่วมทางแยกผู้ขบัข่ีต้อง ห้รถท่ีสวนมา นทางเดินรถทาง
เดียวกนัผา่นทางร่วมทางแยกไปก่อน  เม่ือเห นว่าปลอดภยัแล้ว จึง ห้เลี ยวขวาไปได้

(๓)  ถ้าจะเลี ยวอ้อมวงเวียนหรือเกาะท่ีสร้างไว้   ห้ผูข้บัข่ีขบัรถอ้อมไปทางซ้าย
ของวงเวียนหรือเกาะนั น

 นกรณีตาม  ( )  และ  (๒)  ผู้ขบัข่ีต้อง ช้ความระมดัระวงัและต้องหยุด ห้ทาง
แก่ผู้ท่ีก าลงัข้ามทาง  และรถท่ีก าลงัผ่านทางร่วมทางแยกจากทางด้านอ่ืนก่อน  เว้นแต่
 นกรณีท่ีมีรถเลี ยวซ้ายและเลี ยวขวาพร้อมกนั   ห้รถเลี ยวซ้าย ห้ทางแก่รถเลี ยวขวา
ก่อน



(จ) เม่ือรถอยู่ นทางร่วมทางแยกผู้ขบัข่ีต้อง ห้รถท่ีสวนมา นทางเดินรถทางเดียวกนั
ผา่นทางร่วมทางแยกไปก่อน  เม่ือเห นว่าปลอดภยัแล้ว จึง ห้เลี ยวขวาไปได้

(๓)  ถ้าจะเลี ยวอ้อมวงเวียนหรือเกาะท่ีสร้างไว้   ห้ผู้ขบัข่ีขบัรถอ้อมไปทางซ้ายของวง
เวียนหรือเกาะนั น

 นกรณีตาม  ( )  และ  (๒)  ผู้ขบัข่ีต้อง ช้ความระมดัระวงัและต้องหยุด ห้ทางแก่ผู้ท่ี
ก าลงัข้ามทาง  และรถท่ีก าลงัผ่านทางร่วมทางแยกจากทางด้านอ่ืนก่อน  เว้นแต่ นกรณีท่ีมีรถ
เลี ยวซ้ายและเลี ยวขวาพร้อมกนั   ห้รถเลี ยวซ้าย ห้ทางแก่รถเลี ยวขวาก่อน



มาตรา ๕๒   นทางเดินรถท่ีสวนกนัได้ห้ามมิ ห้ผู้ขบัข่ีกลบัรถ
หรือเลี ยวรถทางขวา นเมื่อมีรถอ่ืนสวนหรือตามมา นระยะน้อยกว่า
หน่ึงร้อยเมตร เว้นแต่เม่ือเห นว่าปลอดภยัและไม่เป นการกีดขวาง
การจราจรของรถอ่ืน

100 m.



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี   ๒/๒๕ ๒
จ าเลยกลบัรถ นขณะท่ีมีรถอ่ืนตามมา นระยะน้อยกว่า     

เมตร    จึงเป นการขับรถยนต์ ดยฝ่าฝืนต่อบทบญัญัติตาม  พ.ร.บ. 
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๒ ซ่ึงเป นกฎหมายท่ีบญัญติัขึ นเพ่ือ
ความปลอดภยั นการขบัรถถือได้ว่าจ าเลยขบัรถยนต ์ดยความประมาท  

ส่วนท่ี จทก์ร่วมท่ี   ขับรถจักรยานยนต์ นช่องเดินรถท่ี ๒ 
ไม่ขบั นช่องเดินรถซ้ายสุดตาม  พ.ร.บ. จราจรทางบก  มาตรา ๓๕ 
วรรคสองก ดีหรือขบัรถจกัรยานยนตด้์วยความเร วเกินสมควรหรือไม่ก ดี
ไม่ว่าการกระท าของ จทกร่์วมท่ี   จะเป นการกระท า ดยประมาทหรือไม่  
ก หาท า ห้การกระท าของจ าเลยท่ีเป นการกระท า ดยประมาทกลบัเป น
ไม่ประมาทไปได้ไม่



หมวด ๔

การหยุดรถ และจอดรถ
มาตรา ๕  นกรณีท่ีเครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์

ของรถขดัข้อง จนต้องจอดรถ นทางเดินรถ ผู้ขบัข่ีต้องน ารถ
 ห้พ้นทางเดิน ดยเร วท่ีสดุ

 นกรณีตามวรรคหน่ึง ถ้าจ าเป นต้องจอดรถอยู่ น
ทางเดินรถ ผู้ขบัข่ีต้องจอดรถ นลกัษณะท่ีไม่กีดขวางทาง
จราจรและต้องแสดงเครื่องหมายหรือสญัญาณตามลกัษณะ
และเงื่อนไขท่ีก าหนด นกฎกระทรวง



มาตรา     นเวลาท่ีมีแสงสว่างไม่เพียงพอท่ีผู้ขบัข่ีจะ
มองเห นรถท่ีจอด นทางเดินรถได้ ดยชดัแจ้ง นระยะไม่น้อยกว่า
หน่ึงร้อยห้าสิบเมตร ผู้ขบัข่ีซ่ึงจอดรถ นทางเดินรถหรือไหล่ทาง
ต้องเปิดไฟหรือ ช้แสงสว่าง ตามประเภท ลกัษณะ และเงื่อนไขท่ี
ก าหนด นกฎกระทรวง

150 m.



ค าพิพากษาฎีกาท่ี     /๒๕  
คนขบัรถของจ าเลยจอดรถไว้ริมถนน  นเวลากลางคืน   

ท้ายรถล  าออกไป นผิวจราจร  ดยไม่มีเครื่องหมายแสดงว่ามีรถ
จอดอยู่ (ไม่มีไฟสญัญาณไว้) อนัเป นความผิดต่อ พ.ร.บ.จราจร
ทางบกซ่ึงเป นบทบญัญติัป้องกนัอันตรายแก่บุคคลและเป น
หน้าท่ีของคนขบัรถของจ าเลยท่ีจะต้องป ิบติัตาม เป นเหตุ ห้
รถของ จทก์ได้รบัความเสียหายเพราะชนท้ายรถของจ าเลย   
ดงันี    จ าเลยต้องรบัผิดชด ช้ค่าสินไหมทดแทน ห้ จทก์



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๒๒  /๒๕  
แม้ข้อเท จจริงจะฟังได้ว่า จุดท่ีจ าเลยจอดรถและเกิดเหตุชนกนัอยู่ นไหล่

ทางด้านซ้ายของถนน  นลกัษณะท่ีไม่กีดขวางการจราจรแล้วก ตามแต่การท่ีจ าเลย
จอดรถ นเวลามืดค า่ ดยไม่ได้เปิดไฟหรือ ช้แสงสว่างตามท่ีก าหนด นกฎกระทรวง
เพ่ือเป นสญัญาณ ห้ผูข้บัข่ีมองเห นรถท่ีจอดอยู่ เป นเหต ุห้ผู้ตายขบัรถจกัรยานยนต์
พุ่งเข้าชนท้ายรถคนัท่ีจ าเลยจอด  ท า ห้ผู้ตายถึงแก่ความตายอนัเป นผลจากความ
ประมาทของจ าเลย ไม่ว่าจะฟังว่าผู้ตายมีส่วนประมาทอยู่ด้วยก ตาม ก ต้องถือว่า
เหตท่ีุผูต้ายถึงแก่ความตายเกิดเพราะความประมาทของจ าเลยด้วย

ความตายของผู้ตายเป นผล ดยตรงท่ีเกิดจากความประมาทของจ าเลยท่ี
งดเว้นการท่ีจกัต้องกระท าเพ่ือป้องกนัผลนั น  หา ช่ผลท่ีเกิดขึ น ดยตรงจากการขบั
รถของจ าเลยไม่ จ าเลยจึงไม่มีความผิดฐานขบัรถ ดยประมาทตาม พ.ร.บ. จราจร
ทางบก   มาตรา  ๓ ( ),  ๕   คงผิดฐานกระท า ดยประมาทเป นเหตุ ห้ผู้อ่ืนถึง
แก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒  



ลักษณะ ๔ 

การใช้ทางเดินรถท่ีจัดเป็นช่องเดินรถประจ าทาง
มาตรา    ห้ามมิ ห้ผูข้บัข่ีรถอ่ืนนอกจากรถ ดยสารประจ าทาง    

หรือรถบรรทุกคน ดยสารประเภทท่ีอธิบดีก าหนด ขบัรถ นช่องเดินรถ
ประจ าทาง  เว้นแต่จะป ิบติัตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติันี 



ลักษณะ ๕ 

ข้อก าหนดท่ีเก่ียวกับความเร็วของรถ
มาตรา       ผูข้บัข่ีต้องขบัรถด้วยอตัราความเร วตามท่ีก าหนด

 นกฎกระทรวงหรือตามเคร่ืองหมายจราจรท่ีได้ติดตั  งไว้ นทาง
เคร่ืองหมายจราจรท่ีได้ติดตั  งไว้ตามวรรคหน่ึง  จะก าหนดอตัรา

ความเร วขั  นสงูหรือขั  นต า่ก ได้  แต่ต้องไม่เกินอตัราความเร วท่ีก าหนด น
กฎกระทรวง*

 ทษ  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามมาตรา .....๖๗ วรรคหนึ่ง.... ตอ้ง
ระวางโทษปรบัไมเ่กนิหน่ึงพนับาท  (มาตรา  ๑๕๒)

*กฎกระทรวง ฉบบัที ่๖ (พ.ศ. ๒๕๒๒), ฉบบัที ่๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๔)



กฎกระทรวง
 บบัท่ี    (พ.ศ. ๒๕๒๒)

ออกตามความ นพระราชบญัญติัจราจรทางบก  พ.ศ. ๒๕๒๒

อาศยัอ านาจตามความ นมาตรา ๕ และมาตรา    วรรคหน่ึง แห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก  
พ.ศ.๒๕๒๒ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้  ดงัต่อไปนี 

ข้อ    นกรณีปกติ   ห้ก าหนดความเร วส าหรบัรถ ดงัต่อไปนี 
( ) ส าหรบัรถบรรทกุท่ีมีน  าหนัก  รวมทั  งน  าหนักบรรทกุเกิน  ,๒    กิ ลกรมั  

หรือรถบรรทุกคน ดยสาร  ห้ขบั นเขตกรงุเทพมหานคร  เขตเมืองพทัยา  หรือเขตเทศบาล  
ไม่เกินชัว่ มงละ     กิ ลเมตร หรือนอกเขตดงักล่าว   ห้ขบัไม่เกินชัว่ มงละ    กิ ลเมตร

(๒)  ส าหรบัรถยนต์อ่ืน  นอกจากท่ีระบุไว้ น ( ) ขณะท่ีลากจงู  รถพ่วงรถยนต์
บรรทกุท่ีมีน  าหนักรถรวมทั  งน  าหนักบรรทุกเกิน  ,๒    กิ ลกรมั หรือรถยนตส์ามล้อ   ห้ขบั
 นเขตกรงุเทพมหานคร  เขตเมืองพทัยา  หรือเขตเทศบาล  ไม่เกินชัว่ มงละ  ๕  กิ ลเมตร  
หรือนอกเขตดงักล่าว   ห้ขบัไม่เกินชัว่ มงละ      กิ ลเมตร

(๓)  ส าหรบัรถยนต์อ่ืนนอกจากท่ีระบุไว้ น  ( ) หรือ (๒) หรือรถจกัรยานยนต์
 ห้ขับ นเขตกรุงเทพมหานคร  เขตเมืองพทัยา หรือเขตเทศบาล ไม่เกินชัว่ มงละ   
กิ ลเมตร  หรือนอกเขตดงักล่าว   ห้ขบัไม่เกินชัว่ มงละ      กิ ลเมตร





บนทางหลวงพิเศษ(มอเตอรเ์วย)์

100

80

120



มาตรา   ผูข้บัข่ีซ่ึงขบัรถเข้า กล้ทางร่วมทางแยก ทางข้าม เส้น ห้รถ
หยดุหรือวงเวียน ต้องลดความเร วของรถ

 ทษ ผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามมาตรา ๗๐ ตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กนิ
หา้รอ้ยบาท (มาตรา ๑๔๘)
ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๓ ๒๕/๒๕๒ 

การขบัรถ นกรณีท่ีผูข้บัข่ีต่างขบัรถอยู่ นถนนซอย นหมู่บ้าน และก าลงั
จะผ่านส่ีแยก ผู้ขบัข่ีต้องอยู่ภาย ต้บงัคบัของ พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ 
มาตรา    การท่ีจ าเลยท่ี ๒ ขบัรถผ่านส่ีแยก ดยมิได้ลดความเร วของรถและ
มิได้ ห้แตรสญัญาณก่อนขบัรถผ่านส่ีแยก  ทั  งบริเวณส่ีแยกไม่มีเครื่องหมาย
การจราจร ถือว่าเป นการขบัรถ ดยประมาท เม่ือรถซ่ึงจ าเลยท่ี ๒ ขบัชนกบัรถซ่ึง
จ าเลยท่ี   ขบัตรงส่ีแยก  เป นเหตุ ห้ผู้อ่ืนได้รบัอนัตรายแก่กายและถึงแก่ความ
ตาย  จ าเลยท่ี  ๒  ย่อมมีความผิด



ลักษณะ ๖
การขับรถผา่นทางร่วมทางแยกหรือวงเวียน

“ทางรว่มทางแยก” หมายความว่า พื นท่ีท่ีทางเดินรถตั  งแต่
สองสาย   ตดัผา่นกนั รวม บรรจบกนั หรอืติดกนั



ทางเดินรถสองสายตดักนั เรียกว่า

ทางเดินรถห้าสายมาตดักนัหรอืบรรจบกนัเรียกว่า

ทางเดินรถสายหน่ึงมาบรรจบกบัทางเดินรถ
ท่ีพาดผา่นตรงไป เรียกว่า

ส่ีแยก ห้าแยก
สามแยก

ถ้าทางเดินรถสองสายขึ นไปมาบรรจบกนัก เรียกว่า
“สดุทางเดินรถ หรอืสดุถนน”
ทางเดินรถท่ีมีทางเดินรถหลาย ๆ ช่องเดินรถไปบรรจบกนั
เป นทางเดินรถช่องทางเดียว ท่ีเรียกกนัว่า“คอขวด”



มาตรา     ภาย ต้บงัคบัมาตรา ๒  และมาตรา ๒  เมื่อผู้ขบัข่ีขบัรถมาถึง
ทางร่วมทางแยก   ห้ผูข้บัข่ีป ิบติัดงันี 

( ) ถ้ามีรถอ่ืนอยู่ นทางร่วมทางแยก  ผู้ขบัข่ีต้อง ห้รถ นทางร่วมทางแยก
นั นผา่นไปก่อน

(๒) ถ้ามาถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกนั  และไม่มีรถอยู่ นทางร่วมทางแยก 
ผู้ขบัข่ีต้อง ห้รถท่ีอยู่ทางด้านซ้ายของตนผ่านไปก่อน  เว้นแต่ นทางร่วมทางแยก ด
มีทางเดินรถทางเอกตดัผ่านทางเดินรถทาง ท   ห้ผู้ขบัข่ีซ่ึงขบัรถ นทางเอกมีสิทธิ
ขบัผา่นไปก่อน

(๓) ถ้าสญัญาณจราจรไฟสีเขียวปราก ข้างหน้า  แต่ นทางร่วมทางแยกมีรถ
อ่ืนหยดุขวางอยู่จนไม่สามารถผา่นพ้นทางร่วมทางแยกไปได้  ผู้ขบัข่ีจะต้องหยดุรถ
ท่ีหลงัเส้น ห้รถหยดุจนกว่าจะสามารถเคล่ือนรถผ่านพ้นทางร่วมทางแยกไปได้



หลักในการขับรถผา่นทางร่วมทางแยก

ท่ีไมม่สัีญญาณหรือเคร่ืองหมายจราจร

 ครถึงทางรว่มทางแยกก่อนไปก่อน

๓.

๑.

ถ้าถึงพร้อมกนั ไม่มีทางเอกทาง ท 
รถทางซ้ายไปก่อน

๒. ถ้าถึงพร้อมกนั รถมาทางเอกไปก่อน 



มาตรา  ๒    ทางเดินรถทางเอก   ได้แก่ทางเดินรถดงัต่อไปนี 
( )  ทางเดินรถท่ีได้ติดตั  งเคร่ืองหมายจราจรแสดงว่าเป นทางเดินรถ

ทางเอก
(๒) ทางเดินรถท่ีมีป้ายหยุดหรือป้ายท่ีมีค าว่า “ ห้ทาง” ติดตั  งไว้ หรือ

ทางเดินรถท่ีมีค าว่าหยุดหรือเส้นหยุดซ่ึงเป นเส้นขาวทึบหรือเส้น ห้ทางซ่ึงเป น
เส้นขาวประบนผิวทาง  ห้ทางเดินรถท่ีขวางข้างหน้าเป นทางเดินรถทางเอก

(๓)  นกรณีท่ีไม่มีเคร่ืองหมายจราจรตาม ( ) หรือไม่มีป้ายหรือเส้น
ข้อความบนผิวทางตาม (๒)  ห้ทางเดินรถท่ีมีช่องเดินรถมากกว่าเป นทางเดินรถ
ทางเอก

( )  ถนนท่ีตดัหรือบรรจบกบัตรอกหรือซอย  ห้ทางเดินรถท่ีเป นถนน
เป นทางเดินรถทางเอก

ทางเดินรถอ่ืนท่ีมิ ช่ทางเดินรถทางเอกตามวรรคหน่ึง   ห้เป นทางเดิน
รถทาง ท



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี   ๓ /๒๕๓ 
จ าเลยขบัข่ีรถจกัรยานยนตม์าตามทาง ทและถึงทางแยกก่อน 

จนแล่นเข้าไปอยู่ นช่องเดินรถช่องท่ี   จะถึงช่องท่ี ๒ อยู่แล้ว รถยนต์
ท่ี ส. ขบัมาตามทางเอกชนรถจกัรยานยนตข์องจ าเลย  นลกัษณะเช่นนี 
รถยนต์ของ ส. จะต้องรอ ห้รถจกัรยานยนต์ของจ าเลยผ่านไปก่อน
ตามพระราช บญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  มาตรา    ( ) ส. ขบั
รถยนต์ด้วยความเร วสูงมาก และไม่ลดความเร วเม่ือถึงทางร่วมทาง
แยก แม้จะเป นทางเอก  ส. ก เป นฝ่ายประมาท



ลักษณะ ๗ รถฉุกเฉิน
มาตรา  ๕  นขณะท่ีผูข้บัข่ีรถ ุกเ ินไปป ิบติัหน้าท่ี  ผูข้บัข่ีมีสิทธิดงันี 
( )  ช้ไฟสญัญาณแสงวบัวาบ   ช้เสียงสญัญาณไซเรนหรือเสียงสญัญาณ

อย่างอ่ืนตามท่ีอธิบดีก าหนดไว้
(๒) หยดุรถหรือจอดรถ ณ ท่ีห้ามจอดรถ
(๓) ขบัรถเกินอตัราความเร วท่ีก าหนดไว้
( ) ขบัรถผ่านสญัญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจร ด ๆ ท่ี ห้หยุด  

แต่ต้องลดความเร วของรถ ห้ช้าลงตามสมควร
(๕) ไม่ต้องป ิบติัตามบทแห่งพระราชบญัญติั  หรือข้อบงัคบัการจราจร

เก่ียวกบัช่องเดินรถ  ทิศทางของการขบัรถหรือการเลี ยวท่ีก าหนดไว้
 นการป ิบติัตามวรรคหน่ึง  ผู้ขบัข่ีต้อง ช้ความระมดัระวงัตามควรแก่

กรณี



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี    /๒๕  
จ าเลยขบัรถ นราชการต ารวจไปตามถนน ดย ช้สญัญาณไฟ

แดงกระพริบและแตรไซเรน  เพ่ือน าคนประสบอบุติัเหตุส่ง รงพยาบาล 
การขบัรถ ดย ช้สญัญาณดงักล่าว มิได้หมายความว่าจะขบัได้เร วเท่า ด
ก ไม่เป นการละเมิด หากเกิดความเสียหายขึ น แต่จะต้องขบัด้วยความเร ว
ไม่สงูเกินกว่าท่ีควรกระท า นพฤติการณ์เช่นนั น  และต้อง ช้ความระมดั 
ระวงั นฐานะท่ีต้อง ช้ความเร วสงูกว่าธรรมดา  ตามสมควรแก่พฤติการณ์
เช่นนั นด้วย 



มาตรา     เมื่อคนเดินเท้า  ผู้ขบัข่ี  หรือผู้ข่ีหรือควบคุมสตัว์  เห นรถ ุกเ ิน นขณะ
ป ิบติัหน้าท่ี ช้ไฟสญัญาณแสงวบัวาบ  หรือได้ยินเสียงสญัญาณไซเรน  หรือเสียงสญัญาณอย่าง
อ่ืนตามท่ีอธิบดีก าหนดไว้  คนเดินเท้า  ผู้ขบัข่ี  หรือผู้ข่ี  หรือควบคมุสตัวต้์อง ห้รถ ุกเ ินผ่านไป
ก่อน   ดยป ิบติัดงันี 

( ) ส าหรบัคนเดินเท้า  ต้องหยุดและหลบ ห้ชิดขอบทาง  หรือขึ นไปบนทาง  เขต
ปลอดภยั  หรือไหล่ทางท่ี กล้ท่ีสดุ

(๒) ส าหรบัผู้ขบัข่ี  ต้องหยุดรถหรือจอดรถ ห้อยู่ชิดขอบทางด้านซ้าย  หรือ นกรณีท่ีมี
ช่องเดินรถประจ าทางอยู่ทางด้านซ้ายสุดของทางเดินรถ  ต้องหยุดรถหรือจอดรถ ห้อยู่ชิดช่อง
เดินรถประจ าทาง  แต่ห้ามหยดุรถหรือจอดรถ นทางร่วมทางแยก

(๓) ส าหรบัผู้ข่ีหรือควบคมุสตัว ์ ต้องบงัคบัสตัว ์ห้หยุดชิดทาง แต่ห้ามหยดุ นทางร่วม
ทางแยก

 นการป ิบติัตาม  (๒)  และ  (๓)  ผู้ขบัข่ีและผู้ข่ีหรือควบคมุสตัวต้์องรีบกระท า ดยเร ว
ท่ีสดุเท่าท่ีจะกระท าได้  และต้อง ช้ความระมดัระวงัตามควรแก่กรณี



ลักษณะ ๘ การลากรถหรือการจงูรถ

มาตรา    ห้ามมิ ห้ผู้ ด ช้รถทุกชนิดลากรถหรือจูง
รถอ่ืนไป นทางเกินหน่ึงคนั  เว้นแต่จะได้รบัอนุญาตจากอธิบดี

วิธีลากรถหรือจูงรถ  และการมีเครื่องหมายเพ่ือความ
ปลอดภยั นการลากรถหรือจงูรถ ห้ก าหนด นกฎกระทรวง*

*กฎกระทรวง  บบัท่ี   (พ.ศ. ๒๕๒๒) 



มาตรา      ผู้ ดขบัรถหรือข่ีหรือควบคมุสตัว ์นทาง ซ่ึงก่อ ห้เกิดความเสียหาย
แก่บคุคล หรือทรพัยสิ์นของผูอ่ื้น ไม่ว่าจะเป นความผิดของผูข้บัข่ี หรือผูข่ี้ หรือควบคมุสตัว์
หรือไม่ก ตาม ต้องหยุดรถหรือสตัวแ์ละ ห้ความช่วยเหลือตามสมควร และพร้อมทั  งแสดง
ตวัและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ี กล้เคียงทนัที กบัต้องแจ้งช่ือตวั ช่ือสกลุ และท่ีอยู่
ของตนและหมายเลขทะเบียนรถแก่ผูไ้ด้รบัความเสียหายด้วย 

ลักษณะ ๙ อุบัติเหตุ

 นกรณีท่ีผู้ขบัข่ีหรือผู้ข่ีหรือควบคุมสตัว์หลบหนีไป หรือไม่แสดงตัวต่อ
พนักงานเจ้าหน้าท่ี ณ สถานท่ีเกิดเหตุ  ห้สนันิษฐานว่าเป นผู้กระท าความผิดและ ห้
พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจยึดรถคนัท่ีผู้ขบัข่ีหลบหนีหรือไม่แสดงตนว่าเป นผู้ขบัข่ี
จนกว่าคดีถึงท่ีสุดหรือได้ตัวผู้ขบัข่ี  ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่แสดงตัวต่อ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีภาย นหกเดือนนับแต่วนัเกิดเหต ุ ห้ถือว่ารถนั นเป นทรพัยสิ์นซ่ึง
ได้ ช้ นการกระท าความผิด หรือเก่ียวกบัการกระท าความผิด และ ห้ตกเป นของรฐั

มาตรา     ผู ้ดไม่ป ิบติัตามมาตรา    ต้องระวาง ทษจ าคกุไม่เกินสามเดือน
หรือปรบัตั  งแต่สองพนับาทถึงหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั  งจ าทั  งปรบั 



พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา   บงัคบั ห้ผูข้บัข่ี
รถมีหน้าท่ีต้องป ิบติัเม่ือรถท่ีขบัข่ีไปก่อ ห้เกิดเหต ุนทาง ดงันี  

 . ต้องหยดุรถหรือสตัว์
๒. ต้อง ห้ความช่วยเหลือตามสมควร
๓. ต้องแสดงตวัและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ี กล้เคียงทนัที
 . ต้องแจ้งช่ือตวั  ช่ือสกลุ และท่ีอยู่ของตน และหมายเลขทะเบียน

รถแก่ผูไ้ด้รบัความเสียหาย 



อ านาจ นการยึดรถของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา    
วรรคสอง นี เกิดจาก 

 .  ผูข้บัข่ีรถท่ีก่อเหต ุนทางหลบหนีไป  หรือ
๒.  ผู้ขบัข่ีรถท่ีก่อเหตุ นทางไม่หลบหนี แต่ไม่แสดงตนว่าเป น   

ผูข้บัข่ี  

การสิ นสุดของอ านาจ นการยึดรถของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตาม
มาตรา     มี ๒ กรณี  คือ

 . ได้ตวัผูข้บัข่ี
๒. คดีถึงท่ีสดุ 



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี  ๒ /๒๕๓   (ประชมุ หญ่)

กรณีรถสองคันแล่นสวนทางกันและเกิดชนกันได้รบัความ
เสียหาย  แม้ว่าความเสียหายนั นจะมิได้เกิดขึ นเพราะความผิดของ
จ าเลยก ตาม  ก ถือได้ว่าจ าเลยขบัรถ นทางซ่ึงก่อ ห้เกิดความเสียหาย
แก่บุคคลหรือทรพัยสิ์นของบุคคลอ่ืนแล้ว  จ าเลยจึงมีหน้าท่ีต้องแสดง
ตวัและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ี กล้เคียงทนัที  เม่ือจ าเลยมิได้
ป ิบติัดงักล่าว  จึงมีความผิดตามมาตรา     



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๓๕๕ /๒๕๓ 
การท่ีจ าเลยขบัรถเลี ยวขวาตดัหน้ารถจกัรยานยนต์ของผู้เสียหาย จนเป นเหตุ ห้รถ

ของจ าเลยชนกบัรถจกัรยานยนตข์องผู้เสียหาย ผู้เสียหายได้รบัอนัตรายแก่กายสาหสัและรถ
ของผู้เสียหายได้รบัความเสียหายนั นถือได้ว่าจ าเลยกระท าความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทาง
บก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา  ๓ ( )ประกอบมาตรา  ๕ และเป นเหตุ ห้ผูเ้สียหายได้รบัอนัตราย
แก่กายสาหัสอนัเป นความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา ๓   การกระท าของ
จ าเลยจึงเป นกรรมเดียวเป นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ต้องลง ทษตาม ป.อ.มาตรา ๓   
อนัเป นบทหนัก

เม่ือเกิดเหตุขึ นแล้ว จ าเลยได้หลบหนีและไม่ ห้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย  ไม่แสดง
ตวัและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี กล้เคียงทนัที เป นการกระท าท่ีเกิดขึ นภายหลงัจาก
ผู้เสียหายได้ขบัรถจกัรยานยนต์ชนรถยนต์คนัท่ีจ าเลยเป นผู้ขบัข่ีตดัหน้า  ซ่ึงเป นการกระท า
 ดยเจตนาของจ าเลยแยกต่างหากจากการกระท าครั  งแรก อนัเป นเร่ืองต่างกรรม จ าเลยจึงต้องมี
ความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  มาตรา   ,     วรรคสอง อีกกระทงหน่ึง



หลกัเกณฑก์ารคืนรถยนตข์องกลาง

 . เม่ือพนักงานสอบสวนตรวจพิสูจน์รถของกลาง นทางคดี
เสร จแล้ว 

๒. มีหลกัฐานแสดงว่าผู้ร้องขอรบัรถคืนเป นเจ้าของหรือเป น   
ผูค้รอบครองรถ ดยชอบด้วยกฎหมาย

๓. เม่ือเจ้าของหรือผูค้รอบครองรถได้ด าเนินการดงัต่อไปนี 

( )  มิได้ปกปิดช่วยเหลือผูข้บัรถของตน ห้พ้นจากการจบักมุ  
แต่ได้ช่วยเหลือเพ่ือ ห้เจ้าพนักงานจบักมุคนขบัท่ีหลบหนี

(๒) ช่วยเหลือและบรรเทาผลร้าย เช่น ช่วยค่ารกัษาพยาบาล  
ค่าท าศพ ค่าเสียหาย จนผูเ้สียหายพอ จ



ลักษณะ ๑๐ รถจักรยาน
มาตรา  ๒ ผูข้บัข่ีรถจกัรยานต้องขบั ห้ชิดขอบทางด้านซ้าย

ของทางเดินรถ  ไหล่ทาง  หรือทางท่ีจดัท าไว้ส าหรบัรถจกัรยาน ห้มาก
ท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้  แต่ นกรณีท่ีมีช่องเดินรถประจ าทางด้านซ้ายสุด
ของทางเดินรถ  ต้องขบัข่ีรถจกัรยาน ห้ชิดช่องเดินรถประจ าทางนั น



มาตรา     เว้นแต่บทบญัญติั นลกัษณะนี  จะได้บญัญติัไว้เป นอย่างอ่ืน  
 ห้ผู้ขบัข่ีรถจกัรยานป ิบติัตามมาตรา  ๒   มาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๓  มาตรา  
๒   มาตรา  ๒๕ มาตรา  ๒   มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓   มาตรา  ๓   
มาตรา  ๓   มาตรา  ๓  มาตรา      มาตรา      มาตรา   ๒  มาตรา   ๕  
มาตรา      มาตรา      มาตรา     มาตรา      มาตรา  ๕   มาตรา  ๕   
มาตรา  ๕๒  มาตรา  ๕๓  มาตรา  ๕   มาตรา  ๕๕ มาตรา  ๕   มาตรา  ๕   
มาตรา  ๕   มาตรา      มาตรา      มาตรา   ๒  มาตรา   ๓ มาตรา      
มาตรา      มาตรา      มาตรา      มาตรา   ๒  มาตรา   ๓  มาตรา    
มาตรา     (๒)  มาตรา      มาตรา   ๒๕  มาตรา   ๒   และมาตรา   ๓๓  
ด้วย ดยอนุ ลม



ลกัษณะ   รถบรรทุกคน ดยสาร



มาตรา    ห้ามมิ ห้ผูข้บัข่ีรถบรรทกุคน ดยสาร
( ) ขบัรถเท่ียวเร่หาคนขึ นรถ
(๒) จอดรถเป นคนัหวัแถวของรถคนัอ่ืนห่างจากเคร่ืองหมายจราจรเกิน

หน่ึงเมตร
(๓) จอดรถห่างจากท้ายรถคนัหน้าเกินหน่ึงเมตร
มาตรา     ห้ามมิ ห้ผูข้บัข่ีรถบรรทกุคน ดยสารหรือผู้เก บค่า ดยสาร
( ) สบูบหุร่ีหรือคยุกนั นขณะขบัรถ  หรือ นขณะท าหน้าท่ีเก บค่า ดยสาร
(๒) กล่าววาจาไม่สุภาพ  เสียดสี  ดูหม่ิน  ก้าวร้าวหรือแสดงกิริยา น

ลกัษณะดงักล่าวต่อคน ดยสารหรือผูอ่ื้น



มาตรา  ๒ เม่ือจะเติมน  ามนัเชื อเพลิงชนิดไวไฟท่ีมี
จุดวาบไฟ นอุณหภมิูย่ีสิบเอ ดองศาเซลเซียลหรือต า่กว่านั น  
ผู้ขบัข่ีรถบรรทุกคน ดยสารต้องหยุดเครื่องยนต์  และต้อง ห้
คน ดยสารลงจากรถทุกคนด้วย



ลักษณะ ๑๒ รถแท็กซ่ี
มาตรา      ผู้ขบัข่ีรถแท กซ่ีต้องพาคน ดยสารไปยงัสถานท่ี 

ท่ีว่าจ้างตามเส้นทางท่ีสั  นท่ีสุดหรือเส้นทางท่ีไม่อ้อมเกินควร  และต้อง
ส่งคน ดยสาร ณ สถานท่ีท่ีตามตกลงกนัไว้

ห้ามมิ ห้ผู้ขบัรถแท กซ่ี พาคน ดยสารไปทอดทิ งระหว่างทาง    
ไม่ว่าด้วยประการ ดๆ

 ทษ มาตรา  ๕    ผู้ ดฝ่าฝืนหรือไม่ป ิบติัตามมาตรา   
วรรคหน่ึง มาตรา ๒  หรือมาตรา     วรรคหน่ึงหรือวรรค ๒ หรือไม่
ป ิบติัตาม กฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา    วรรค ๒ ต้องระวาง ทษ
จ าคกุไม่เกินหน่ึงเดือนหรือปรบัไม่เกินสองพนับาท หรือทั  งจ าทั  งปรบั



มาตรา     ผู้ขบัข่ีรถแท กซ่ีต้องแต่งกาย และมีเคร่ืองหมาย
เย บติดหรือปักไว้ท่ีเคร่ืองแต่งกาย

ลักษณะเคร่ืองแต่งกายและเคร่ืองหมาย   ห้เป นไปตามท่ี
อธิบดีประกาศก าหนด นราชกิจจานุเบกษา*

*ประกาศกรมต ารวจ เรื่อง ก าหนดลกัษณะเครื่องแต่งกายและเครื่องหมายของผู้ขบัข่ีรถแท กซ่ี  บบั

ลงวนัท่ี ๒  เมษายน ๒๕๒๒



ลักษณะ ๑๓ คนเดินเท้า
มาตรา    ห้ามมิ ห้ผู้ ดเดินแถว เดินเป นขบวนแห่  หรือ

เดินเป นขบวน ดๆ  นลกัษณะท่ีเป นการกีดขวางการจราจร เว้นแต่
( )  เป นแถวทหารหรือต ารวจท่ีมีผูค้วบคมุตามระเบียบแบบแผน
(๒) แถวหรือขบวนแห่หรือขบวน ดๆ ท่ีเจ้าพนักงานจราจรได้

อนุญาตและป ิบติัตามเง่ือนไขท่ีเจ้าพนักงานจราจรก าหนด

ต้องระวาง ทษปรบั
ไม่เกินห้าร้อยบาท
มาตรา    

http://www.blogth.com/blog/ddimg/uploadimg/20060209/165656201.jpg


มาตรา    ห้ามมิ ห้ผู้ ดกระท าด้วยประการ ดๆ  บนทาง
เท้าหรือทาง ดๆ  ซ่ึงจดัไว้ส าหรบัคนเดินเท้า นลกัษณะท่ีเป นการกีด
ขวางผูอ่ื้น ดยไม่มีเหตอุนัควร

มาตรา    ห้ามมิ ห้ผู้ ดซื อ  ขาย  แจกจ่าย  หรือเร่ียไร น
ทางเดินรถ  หรือออกไปกลางทาง ดยไม่มีเหตุอนัสมควร  หรือเป นการ
กีดขวางการจราจร



ลักษณะ ๑๔ สัตว์และส่ิงของในทาง
มาตรา    ห้ามมิ ห้ผู้ ดข่ี  จูง  ไล่ต้อนหรือปล่อยสตัว์ไป

บนทาง นลกัษณะท่ีเป นการกีดขวางการจราจร  และไม่มีผู้ควบคุม
เพียงพอ

 ทษ ผู ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ป ิบติัตามมาตรา .......   ....... ต้อง
ระวาง ทษปรบัไม่เกินห้าร้อยบาท  (มาตรา     )



ลักษณะ ๑๔ สัตว์และส่ิงของในทาง

มาตรา   ๒ การข่ี  จงู  หรือไล่ต้อนสตัวไ์ปบนทาง   ห้ผูข่ี้หรือ
ควบคมุสตัวป์ ิบติัตามบทแห่งพระราชบญัญติันี ว่าด้วยรถ ดยอนุ ลม

 ทษ  ผู ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ป ิบติัตามมาตรา ..  ๒.. ต้องระวาง ทษ
ปรบัไม่เกินห้าร้อยบาท  (มาตรา     )



ลักษณะ ๑๔ สัตว์และส่ิงของในทาง
มาตรา       ห้ามมิ ห้ผู้ ดวาง  ตั  ง  ย่ืนหรือแขวนส่ิง ดส่ิงหน่ึง  

หรือกระท าด้วยประการ ด ๆ  นลกัษณะท่ีเป นการกีดขวางการจราจร
เว้นแต่ได้รบัอนุญาตเป นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจร  แต่เจ้าพนักงาน
จราจรจะอนุญาตได้ต่อเม่ือมีเหตอุนัจ าเป นและเป นการชัว่คราวเท่านั น

ผู้ฝ่าฝืนบทบญัญัติ นวรรคหน่ึง  นอกจากจะมีความผิดตาม
มาตรา       แล้ว  เจ้าพนักงานจราจรมีอ านาจสัง่ ห้ผูฝ่้าฝืนรื อถอนหรือ
เคล่ือนย้ายส่ิงกีดขวางดงักล่าวได้   ถ้าไม่ยอมรื อถอนหรือเคล่ือนย้าย   ห้
เจ้าพนักงานจราจรมีอ านาจรื อถอนหรือเคล่ือนย้ายได้

มาตรา   ๕ ห้ามมิ ห้ผู้ ดแบก  หาม  ลากหรือน าส่ิงของไปบน
ทาง นลกัษณะท่ีเป นการกีดขวางการจราจร



ลักษณะ ๑๕ รถมา้ เกวียนและเล่ือน
มาตรา      ห้ามมิ ห้ผูข้บัข่ีรถม้าหรือเกวียนหรือเล่ือนท่ีเทียม

ด้วยสัตว์ จอดรถม้าหรือเกวียนหรือเล่ือน นทาง ดยไม่มีผู้ควบคุม    
เว้นแต่ได้ผกูสตัว์ท่ีเทียมนั นไว้ไม่ ห้ลากรถม้าหรือเกวียนหรือเล่ือน
ต่อไปได้

มาตรา      ห้ามมิ ห้ผู้ขบัข่ีรถม้าปล่อยสายบงัเหียน นเวลา
ขบัรถม้า

 ทษ  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามมาตรา...๑๑๗… ตอ้งระวางโทษ
ปรบัไมเ่กนิสองรอ้ยบาท  (มาตรา  ๑๔๗)



ลักษณะ ๑๖ เขตปลอดภัย
มาตรา    ห้ามมิ ห้ผูข้บัข่ีขบัรถเข้าไป นเขตปลอดภยั เว้นแต่

 นกรณีจ าเป นและได้รบัอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี

 ทษ ผู ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ป ิบติัตามมาตรา    ต้องระวาง ทษ
ปรบัไม่เกินห้าร้อยบาท (มาตรา    )



เขตปลอดภยั  หมายความว่า  พื นท่ี นทางเดินรถท่ีมีเคร่ืองหมาย
แสดงไว้ ห้เห นชดัเจนทุกเวลา  ส าหรบั ห้คนเดินเท้าท่ีข้ามทางหยุดรอ  
หรือ ห้คนท่ีขึ นหรือลงรถหยดุรอก่อนจะข้ามทางต่อไป  

เขตปลอดภยันี   นอกจากจะบญัญติั นมาตรา      ห้ามมิ ห้
ผู้ขบัข่ีขบัรถเข้าไป นเขตปลอดภยัแล้ว นเรื่องการหยุดรถก มีบญัญติัไว้
 นมาตรา ๕๕ ( ) ห้ามมิ ห้ผู้ขบัข่ีหยุดรถ นเขตปลอดภยั   นเร่ืองการ
จอดรถมีบญัญติัไว้ นมาตรา  ๕  (  )  ห้ามมิ ห้ผู้ขบัข่ีจอดรถระหว่าง
เขตปลอดภยักบัขอบทางหรือ นระยะสิบเมตรนับจากปลายสุดของเขต
ปลอดภยัทั  งสองข้าง



ลักษณะ ๑๗ เบ็ดเตล็ด
มาตรา  ๒๒ ผู้ขบัข่ีรถจกัรยานยนต์และคน ดยสารรถจกัรยานยนต์ต้อง

สวมหมวกท่ีจดัท าขึ น ดยเ พาะเพ่ือป้องกันอนัตราย นขณะขบัข่ีและ ดยสาร
รถจกัรยานยนต์

ห้ามมิ ห้ผู้ขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ตามวรรคหน่ึงขบัข่ีรถจกัรยานยนต์ น
ขณะท่ีคน ดยสารรถจกัรยานยนต์มิได้สวมหมวกท่ีจดัท าขึ น ดยเ พาะเพ่ือป้องกนั
อนัตราย

ลกัษณะและวิธีการ ช้หมวกเพ่ือป้องกนัอนัตรายตามวรรคหน่ึง  ห้เป นไป
ตามท่ีก าหนด นกฎกระทรวง

ความ นวรรคหน่ึงมิ ห้ ช้บงัคบัแก่ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช หรือ
ผูนั้บถือลทัธิศาสนาอ่ืนท่ี ช้ผา้หรือส่ิงอ่ืน พกศีรษะตามประเพณีนิยมนั น หรือบุคคล
 ดท่ีก าหนด นกฎกระทรวง

 ทษ  ปรบัไม่เกินห้าร้อยบาท (มาตรา      ) 

โทษ ๒ เท่า



มาตรา  ๒๓ ห้ามมิ ห้ผู้ขบัข่ีรถยนต์ยอม ห้ผู้อ่ืนนัง่ท่ีนัง่ตอน
หน้าแถวเดียวกบัท่ีนัง่คนขบัรถยนต์เกินสองคน

ผูข้บัข่ีรถยนตต้์องรดัร่างกายด้วยเข มขดันิรภยัไว้กบัท่ีนัง่ นขณะท่ี
ขบัข่ีรถยนต์ และต้องจดั ห้คน ดยสารรถยนต์ซ่ึงนัง่ตอนหน้าแถว
เดียวกบัท่ีนัง่ผู้ขบัข่ีรถยนต์ รดัร่างกายไว้กบัท่ีนัง่ด้วยเข มขดันิรภยั
 นขณะ ดยสารรถยนต ์ และคน ดยสารรถยนตด์งักล่าวต้องรดัร่างกาย
ด้วยเข มขดันิรภยัไว้กบัท่ีนัง่ นขณะ ดยสารรถยนตด้์วย

 ทษ ผู้ ดฝ่าฝืนหรือไม่ป ิบติัตามมาตรา  ๒๓ ต้องระวาง ทษปรบั   
ไม่เกินห้าร้อยบาท (มาตรา    ) 



มาตรา  ๒ ห้ามมิ ห้ผู้ ดกระท าด้วยประการ ด ๆ  อนัเป นเหตุ
 ห้ผูข้บัข่ีมองไม่เห นทางด้านหน้าหรือด้านข้างของรถได้ ดยสะดวก นขณะ
ขบัรถหรือ นลกัษณะท่ีเป นการกีดขวางการควบคมุบงัคบัรถ

ห้ามมิ ห้ผู้ ดเกาะ ห้อย หน หรือย่ืนส่วนหน่ึงส่วน ดของร่างกาย
ออกไปนอกตวัถงัรถยนต ์ดยไม่สมควร  หรือนัง่หรือยืน นหรือบนรถยนต์
 นลักษณะท่ีอาจก่อ ห้เกิดอันตราย นขณะท่ีรถยนต์เคล่ือนท่ีอยู่ น
ทางเดินรถ 

ห้ามมิ ห้ผู ้ดขึ นหรือลงรถ ดยสารประจ าทาง รถบรรทุกคน ดยสาร 
รถ รงเรียนหรือรถแท กซ่ี นขณะท่ีรถดงักล่าวหยุดเพ่ือรอสัญญาณไฟ
จราจรหรือหยดุเพราะติดการจราจร 

ห้ามมิ ห้ผู้ข ับ ข่ีหรือผู้ เก บค่า ดยสารรถ ดยสารประจ าทาง
รถบรรทุกคน ดยสารรถ รงเรียนหรือรถแท กซ่ียินยอม ห้ผู้ ดกระท า ด ๆ 
ตามวรรคสองหรือวรรคสาม 



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี  ๓๕/๒๕  

ผูต้ายห้อย หนท่ีบนัไดท้ายรถ  เพราะคน ดยสารแน่น  คนขบัรถ
ทราบว่ามีผู้ ดยสารเกาะห้อย หน แต่ได้ขบัรถเบียดรถคนัท่ีจอดอยู่เป น
เหตุ ห้ผู้ตายตกลงมาถึงแก่ความตาย  ดงันี เป นผล ดยตรงอนัเกิดจาก
ความประมาทเลินเล่อของคนขบัรถ แม้ผูต้ายจะมีส่วนผิดอยู่ด้วยคนขบั
ก หาพ้นความรบัผิดไม่



มาตรา  ๒   ห้ามมิ ห้ผู้ ดวาง เทหรือทิ งเศษแก้ว ตะปู ลวดน  ามนัหล่อล่ืน
กระป๋องหรือส่ิงอ่ืน ดหรือกระท าด้วยประการ ดๆ บนทางอนัอาจท า ห้เกิดอนัตราย 
หรือเสียหายแก่ยานพาหนะ  หรือบคุคล  หรือเป นการกีดขวางการจราจร 

มาตรา  ๒    ผู้ ดรู้ว่ามีส่ิง ดส่ิงหน่ึงตามมาตรา   ๒   อนัอยู่ นความ
ครอบครองของตน ตก หกหรือไหลอยู่บนทาง  แล้วไม่จดัการเก บกวาดของเหล่านั น
ออกจากทางทนัที 

มาตรา   ๓   ห้ามมิ ห้ผู้ ดเผา หรือกระท าด้วยประการ ดๆ ภาย นระยะ
ห้าร้อยเมตรจากทางเดินรถ  เป นเหต ุห้เกิดควนัหรือส่ิงอ่ืน ด นลกัษณะท่ีอาจท า ห้
ไม่ปลอดภยัแก่การจราจร นทางเดินรถนั น 

 ทษ ผู้ ดฝ่าฝืนหรือไม่ป ิบติัตามมาตรา   ๓  ต้องระวาง ทษปรบัไม่เกิน
หน่ึงพนับาท  (มาตรา  ๕๒) 



มาตรา  ๓๓ รถท่ีเข้าขบวนแห่ต่างๆ หรือรถท่ีน ามา ช้เ พาะ
เพ่ือการ ฆษณาสินค้าหรือมหรสพท่ีแห่หรือ ฆษณาไปตามทาง  จะต้อง
ได้รบัอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจร  เว้นแต่ขบวนแห่หรือการ ฆษณา
นั นเป นของทางราชการ

รถท่ี ช้ ฆษณาสินค้าหรือมหรสพดงักล่าว นวรรคหน่ึง ถ้าเข้า
ขบวนแห่ท่ีได้รบัอนุญาตแล้ว  และ นการอนุญาตนั นได้ระบุรถท่ีว่านี ไว้
ด้วยแล้ว รถนั นไม่จ าต้องได้รบัอนุญาต



มาตรา  ๓   ห้ามมิ ห้ผู้ ดแข่งรถ นทาง  เว้นแต่จะได้รบั
อนุญาตเป นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจร

ห้ามมิ ห้ผู ้ดจดั  สนับสนุน  หรือส่งเสริม ห้มีการแข่งรถ นทาง  
เว้นแต่จะได้รบัอนุญาตเป นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจร

มาตรา     ทวิ  ผู้ ดฝ่าฝืนมาตรา   ๓   ต้องระวาง ทษ
จ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรบัตั  งแต่สองพนับาทถึงหน่ึงหมื่นบาท  
หรือทั  งจ าทั  งปรบั  และ ห้ศาลสัง่พกั ช้ บอนุญาตขบัข่ีของผู้นั  นมี
ก าหนดไม่น้อยกว่าหน่ึงเดือน  หรือเพิกถอน บอนุญาตขบัข่ี



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี     /๒๕๓  
ถนนหลวงเป นทางท่ีคนทัว่ไปอาจ ช้สัญจรไปมา  จ าเลย

ทั  งสองได้ขบัรถจกัรยานยนต์ของกลางแข่งขนักนั ดยฝ่าฝืนกฎหมาย
และค าสัง่ของเจ้าพนักงานจราจร ดยไม่ค านึงถึงความเดือดร้อนร าคาญ  
และอาจเป นอนัตรายแก่ชีวิตและทรพัยสิ์นของบคุคลอ่ืนเป นพฤติการณ์
ท่ีพึงริบรถจกัรยานยนตข์องกลาง 



หลักการวินิจฉัยความรับผดิในคดีจราจรหลักการวินิจฉัยความรับผดิในคดีจราจร

๓



วิธีป ิบติั นการท าแผนท่ีเกิดเหตุ

เหนือ

รบัรองว่าแผนท่ีนี ตรงกบั
ท่ีเกิดเหตจุริง
ลงชื่อ..............คูก่รณี 
ลงชื่อ..............คูก่รณี

รอยหา้มลอ้

รอยครูด

ศพ

เคร่ืองหมายหยดุ

สัญญาณไฟ

ไปดอนเมือง

ไป ม.เกษตรฯ

ไปปากเกร็ด

ไป สน.บางเขน

จุดชน



“คดีจราจร”
๑. ความหมายของคดีจราจร

หมายความว่า คดีท่ีเกิดจากการ ช้ทาง
ของผู้ขบัข่ี คนเดินเท้า หรือคนท่ีจูง ข่ีหรือไล่ต้อนสตัว ์ซ่ึงฝ่าฝืน
หรือไม่ป ิบติัตามบทบญัญติัแห่งพระราช บญัญติัจราจรทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือกฎหมายอนัเก่ียวกบัรถนั นๆ 



๒.  คดีจราจรท่ีเกิดจากการกระท าความผิดตามพระราช บญัญติั
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  หรือกฎหมายอนัเก่ียวกบัรถนั นๆ  ดยไม่มี
ความเสียหายเกิดขึ นต่อชีวิต ร่างกาย  หรือทรพัยสิ์นของผูอ่ื้น

๒. ประเภทของคดีจราจร

๒.๒  คดีจราจรท่ีเกิดจากการกระท าความผิดตามพระราช 
บญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และเกิดความเสียหายต่อทรพัยสิ์น

๒.๓ คดีจราจรท่ีเกิดจากการกระท าความผิดตามพระราช บญัญติั
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และเกิดความเสียหายต่อชีวิตหรือร่างกาย
และ/หรือทรพัยสิ์น



๒.  คดีจราจรท่ีเกิดจากการกระท าความผิดตามพระราช บญัญติั
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  หรือกฎหมายอนัเก่ียวกบัรถนั นๆ  ดยไม่มี
ความเสียหายเกิดขึ นต่อชีวิต ร่างกาย  หรือทรพัยสิ์นของผูอ่ื้น

คดีตาม บสัง่

๒. ประเภทของคดีจราจร



๒.๒  คดีจราจรท่ีเกิดจากการกระท าความผิดตามพระราช 
บญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และเกิดความเสียหายต่อทรพัยสิ์น

คดีประเภทนี ผูก้ระท าจะต้องรบัผิดทั  งทางอาญาและทางแพ่ง
( )  ทางอาญา  ตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒)  ทางแพ่ง   เป นเร่ืองกระท าละเมิด   

๒. ประเภทของคดีจราจร



ความรบัผิดทางแพ่ง

“มาตรา  ๒ ผู ้ดจง จหรือประมาทเลินเล่อ ท าต่อบุคคลอ่ืน
 ดยผิดกฎหมาย  ห้เขาเสียหายแก่ชีวิติก ดี แก่ร่างกายก ดี อนามยัก ดี
เสรีภาพก ดี ทรพัยสิ์นหรือสิทธิอย่างหน่ึงอย่าง ดก ดี ท่านว่าผู้นั  น
ท าละเมิด จ าต้อง ช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั น” 



มาตรา  ๓   คดีอาญาเลิกกนัได้ดงัต่อไปนี 
( )  นคดีมี ทษปรบัสถานเดียว  เม่ือผูก้ระท าผิดยินยอมเสียค่าปรบั นอตัรา

อย่างสงูส าหรบัความผิดนั นแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีก่อนศาลพิจารณา
(๒)  นคดีความผิดท่ีเป นลห ุทษ หรือความผิดท่ีมีอตัรา ทษไม่สงูกว่าความผิด

ลห ุทษหรือคดีอ่ืนท่ีมี ทษปรบัสถานเดียวอย่างสงูไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท  หรือความผิด
ต่อกฎหมายเก่ียวกบัภาษีอากรซ่ึงมี ทษปรบัอย่างสงูไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท  เมื่อผูต้้องหา
ช าระค่าปรบัตามท่ีพนักงานสอบสวนได้เปรียบเทียบแล้ว

(๓)  นคดีความผิดท่ีเป นลห ุทษหรือความผิดท่ีมีอตัรา ทษไม่สูงกว่าความผิด
ลห ุทษหรือคดีท่ีมี ทษปรบัสถานเดียวอย่างสูงไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท  ซ่ึงเกิด นกรงุเทพ 
มหานคร  เม่ือผู้ต้องหาช าระค่าปรบัตามท่ีนายต ารวจประจ าท้องท่ีตั  งแต่ต าแหน่ง
สารวตัรขึ นไป หรือนายต ารวจชั  นสญัญาบตัรผูท้ าการ นต าแหน่งนั น ๆ  ได้เปรียบเทียบ
แล้ว

( )  นคดีซ่ึงเปรียบเทียบได้ตามกฎหมายอ่ืน  เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรบั
ตามค าเปรียบเทียบของพนักงานเจ้าหน้าท่ีแล้ว

ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา



“มาตรา ๓ ความผิดตามอนุมาตรา (๒) (๓) และ ( ) แห่งมาตราก่อน
ถ้าเจ้าพนักงานดัง่กล่าว นมาตรานั นเห นว่าผูต้้องหาไม่ควรได้รบั ทษจ าคกุ  ห้มี
อ านาจเปรียบเทียบดัง่นี 

( )  ห้ก าหนดค่าปรบัซ่ึงผู้ต้องหาจะพึงช าระถ้าผู้ต้องหาและผู้เสียหาย
ยินยอมตามนั นเม่ือผู้ ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนท่ีเจ้าหน้าท่ี
ก าหนด ห้ภาย นเวลาอนัสมควร แต่ไม่เกินสิบห้าวนัแล้ว คดีนั นเป นอนัเสร จ
เด ดขาด

ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบ หรือเม่ือยินยอมแล้วไม่ช าระ
เงินค่าปรบัภาย นเวลาก าหนด นวรรคก่อน ห้ด าเนินคดีต่อไป

(๒)  นคดีมีค่าทดแทน ถ้าผู้เสียหายและผู้ต้องหายินยอม ห้เปรียบเทียบ
 ห้เจ้าหน้าท่ีกะจ านวนตามท่ีเห นควรหรือตามท่ีคู่ความตกลงกนั”

ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี  ๕ /๒๕  
เจ้าของรถยนต์ท่ีเสียหายเพราะถกูรถยนต์จ าเลยชนไม่ ช่

ผูเ้สียหายท่ีจะฟ้องความผิดตามพระราชบญัญติัจราจรทางบกได้

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี     /๒๕๓ 
ความผิดตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ เป นความผิด

ท่ีรฐัมีหน้าท่ีด าเนินการกบัผูก้ระท าผิด ผูเ้สียหายท่ีถกูจ าเลยขบัรถชน
มิ ช่ผู้เสียหาย นความผิดตามบทมาตราดงักล่าว การท่ีศาลชั  นต้น
มีค าสัง่ ห้ผู้เสียหายเข้าร่วมเป น จทกเ์ป นการมิชอบ ศาลฎีกา ห้ยก
ค าขอเข้าร่วมเป น จทกข์องผูเ้สียหายเ พาะข้อหาตาม พ.ร.บ. จราจร
ทางบก 



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๒  ๓/๒๕๕ 
 จทกร่์วมท่ี     มิ ช่ผูเ้สียหาย นความผิดต่อพระราชบญัญติั

จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  ซ่ึงเป นความผิดต่อรฐั  ทั  งข้อเท จจริง
ไม่ปราก ว่า จทก์ร่วมท่ี     ได้รบัอนัตรายแก่กายจากการกระท า
ความผิดของจ าเลยแต่อย่าง ด  คงมีแต่ จทก์ร่วมท่ี  ๒  เท่านั น ท่ี
ได้รบัอนัตรายสาหสั   จทก์ร่วมท่ี     จึงมิ ช่ผู้เสียหาย นความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  ๓    ด้วย  จึงไม่อาจเข้าร่วม
เป น จทก ์นคดีนี ได้



๒.๓ คดีจราจรท่ีเกิดจากการกระท าความผิดตามพระราช บญัญติั
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และเกิดความเสียหายต่อชีวิตหรือร่างกาย
และ/หรือทรพัยสิ์น

คดีจราจรประเภทนี เ กิดจากการท่ีผู้กระท าฝ่าฝืนหรือ
ไม่ป ิบติัตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
แล้ว  ยังก่อ ห้เกิดความเสียหายขึ นต่อชีวิตหรือร่างกายและ/หรือ
ทรพัย์สินของผู้หน่ึงผู้ ด  อนัก่อ ห้เกิดความผิดทั  งทางอาญาและทาง
แพ่งดงันี 



ความรบัผิดทางอาญา
ตามประมวลกฎหมายอาญา

( )  ความผิดฐานกระท า ดยประมาทเป นเหตุ ห้ผู้ อ่ืน
รบัอนัตรายแก่กายหรือจิต จ (มาตรา ๓  )

(๒)  ความผิดฐานกระท า ดยประมาทเป นเหตุ ห้ผู้ อ่ืน
รบัอนัตรายสาหสั (มาตรา ๓  )

(๓)  ความผิดฐานกระท า ดยประมาทเป นเหตุ ห้ผู้อ่ืนถึงแก่
ความตาย (มาตรา ๒  ) 



คดีจราจรท่ีก่อ ห้เกิดความเสียหายต่อชีวิตหรือร่างกาย ซ่ึงจะ
ส่งผล ห้ผู้กระท าต้องรบัผิด นทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓   มาตรา ๓   หรือมาตรา ๒   แล้วแต่กรณี  ด้วยนั น     
มีหลกั นการพิจารณาการกระท า ดยประมาท ดย ช้หลกักฎหมาย
และทฤษฎีท่ีส าคญั ๒ เรื่อง 



 . หลกักฎหมายอาญาเรือ่งกระท า ดยประมาท 
“มาตรา ๕ บคุคลจะต้องรบัผิด นทางอาญาก ต่อเมื่อได้กระท า ดยเจตนา เว้นแต่จะ

ได้กระท า ดยประมาท  นกรณีท่ีกฎหมายบญัญติั ห้ต้องรบัผิดเมื่อได้กระท า ดยประมาท หรือ
เว้นแต่ นกรณีท่ีกฎหมายบญัญติัไว้ ดยแจ้งชดั ห้ต้องรบัผิดแม้ได้กระท า ดยไม่มีเจตนา

กระท า ดยเจตนา ได้แก่กระท า ดยรู้ส านึก นการท่ีกระท าและ นขณะเดียวกนั
ผูก้ระท าประสงคต่์อผล หรือย่อมเล งเห นผลของการกระท านั  น

ถ้าผูก้ระท ามิได้รู้ข้อเท จจริงอนัเป นองคป์ระกอบของความผิดจะถือว่าผู้กระท าประสงค์
ต่อผล หรือย่อมเล งเห นผลของการกระท านั  นมิได้

กระท า ดยประมาท ได้แก่กระท าความผิดมิ ช่ ดยเจตนา แต่กระท า ดยปราศจาก
ความระมดัระวงัซ่ึงบคุคล นภาวะเช่นนั นจกัต้องมีตามวิสยั และพฤติการณ์ และผู้กระท าอาจ ช้
ความระมดัระวงัเช่นว่านั นได้ แต่หาได้ ช้ ห้เพียงพอไม่

การกระท า  ห้หมายความรวมถึงการ ห้เกิดผลอนัหน่ึงอนั ดขึ น ดยงดเว้นการท่ีจกั
ต้องกระท าเพ่ือป้องกนัผลนั นด้วย”



องคป์ระกอบของกระท า ดยประมาท มี ๓ ข้อดงันี 

( )   ต้องเป นการกระท าความผิดมิ ช่ ดยเจตนา 

(๒)  ได้กระท า ดยปราศจากความระมดัระวงั  ซ่ึงบุคคล น
ภาวะเช่นนั นจกัต้องมีตามวิสยัและพฤติการณ์ 

(๓)  ผู้กระท าอาจ ช้ความระมดัระวงัเช่นนั นได้ แต่หาได้ ช้
เพียงพอไม่ 

ภาวะเช่นนั น หมายถึง  นขณะท าการนั นๆ
วิสยั หมายถึง สภาพภาย นตวัผูก้ระท า
พฤติการณ์ หมายถึง สภาพภายนอกตวัผูก้ระท า 



ความรบัผิดทางแพ่ง
“มาตรา   ๒  นกรณีท า ห้เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามยันั น 

ผู้ เ สียหายย่อมท่ีจะได้รับชด ช้ค่า ช้จ่ายอันตนต้องเสียไป และ
ค่าเสียหายเพ่ือการท่ีเสียความสามารถประกอบการงานสิ นเชิงหรือแต่
บางส่วนทั  ง นเวลาปัจจบุนัและเวลา นอนาคตด้วย

ถ้า นเวลาท่ีพิพากษาคดี เป นพ้นวิสยัจะหยัง่รู้ได้แน่ว่าความ
เสียหายนั นได้มีแท้จริงเพียง ด ศาลจะกล่าว นค าพิพากษาว่ายงัสงวน
ไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะแก้ไขค าพิพากษานั นอีกภาย นระยะเวลาไม่เกินสองปี
ก ได้”



“มาตรา   ๓  นกรณีท า ห้เขาถึงตายนั น ค่าสินไหมทดแทน  
ได้แก่ ค่าปลงศพ รวมทั  งค่า ช้จ่ายอนัจ าเป นอย่างอ่ืนๆ อีกด้วย

ถ้ามิได้ตาย นทนัที ค่าสินไหมทดแทนได้แก่ ค่ารกัษา พยาบาล 
รวมทั  งค่าเสียหายท่ีต้องขาดประ ยชน์ท ามาหาได้ เพราะไม่สามารถ
ประกอบการงานนั นด้วย

ถ้าว่าเหตุ ท่ีตายลงนั นท า ห้บุคคลหน่ึงคน ดต้องขาดไร้
อปุการะตามกฎหมายไปด้วยไซร้ ท่านว่าบุคคลคนนั นย่อมท่ีจะได้รบั
ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั น” 



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี  ๒๕ ๕/๒๕๒ 
ผู้ตายว่ิงตดัหน้ารถยนต์ท่ีจ าเลยขบั นระยะกระชั  นชิด 

เป นความประมาทของผู้ตายเอง จ าเลยไม่อาจห้ามล้อหยุดได้
ทัน สุดวิสัยท่ีจะป้องกนัได้ไม่ ช่เกิดจากความประมาทของ
จ าเลย 



๒. หลกั นเรื่องผล ดยตรงตามทฤษฎีเงื่อนไข

ถ้าไม่มีการกระท า ผลไม่เกิด ถือว่าผลท่ีเกิดขึ นเป นผล ดยตรง
จากการกระท า (แม้จะต้องมีเหตุอ่ืนๆ ประกอบด้วย นการท่ีก่อ ห้เกิดผล
นั นขึ นก ตาม) 

แต่ถ้าไม่มีการกระท า  ผลก ยงัเกิด  ถือว่าผลท่ีเกิดขึ นไม่ ช่ผล
 ดยตรงจากการกระท านั น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี    ๓ ๒   
มีเหล กกั  นถนนขวางออกมาเกะกะอยู่ รถท่ีจ าเลยขบัมาเร วเกินควรจึงชน

เหล กนั น  เป นเหต ุห้คนตาย  หากจ าเลยขบัไม่เร วกว่าท่ีควร  จ าเลยก จะขบัรถหลบ
พ้นไปได้  ดงันี   ได้ช่ือว่าความตายเป นผล ดยตรงจากการกระท า ดยประมาทของ
จ าเลย  จ าเลยจะต้องรบัผิดฐานท า ห้คนตาย ดยประมาท 



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี   ๓๒ /๒๕  
ถ้าจ าเลยท่ี   ไม่ขบัรถเร วเกินกว่าอตัราท่ีกฎหมายก าหนดไว้  

รถก จะไม่ชนกนั  ส่วนจ าเลยท่ี ๒ ถ้ารอ ห้รถของจ าเลยท่ี   ซ่ึงขบัมา
ทางตรงผ่านไปก่อนรถก จะไม่ชนกนั การท่ีเกิดชนกนัขึ นจึงเป นผล
 ดยตรงจากการกระท า ดยประมาทของจ าเลยทั  งสอง  เป นความผิด
ฐานประมาทเป นเหต ุห้เกิดอนัตรายแก่กายหรือจิต จด้วยกนัทั  งคู่



ค าพิพากษาศาลฎีกา  ๕  /๒๕ ๕
จ าเลยขบัรถยนตไ์ปตามถนนหลวง รถท่ีจ าเลยขบัมีสภาพเก่า

ช ารดุ  มีอปุกรณ์ไม่ครบถ้วน  และไม่มัน่คงแข งแรง เกิดน๊อตขาด ล้อ
หน้าด้านขวาหลดุ รถจ าเลยแ ลบไปชนรถผูอ่ื้น เป นเหตุ ห้คน นรถ
นั นถึงแก่ความตาย   ถือได้ว่า จ าเลยกระท า ดยประมาทเป นเหต ุห้
ผูอ่ื้นถึงแก่ความตาย 

มาตรา   



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี   ๒ ๓/๒๕  
จ าเลยท่ี   ขบัรถบรรทุกสิบล้อบรรทุกอ้อยเป นจ านวนมากล้น

ท้ายรถออกมา  ท า ห้ผูข้บัรถตามหลงัมา นบางช่วงบางระยะไม่เห นไฟ
ท้ายรถคนัท่ีจ าเลยท่ี   ขบัเพราะส่วนเกินของล าอ้อยท่ีบรรทุกมาบงัไฟ
หมด จ าเลยท่ี   ไม่ติด คมไฟสีแดงตามท่ีกฎหมายบงัคบัไว้ เป นเหต ุห้
จ าเลยท่ี ๒ ขบัรถจกัรยานยนตต์ามหลงัมา มองไม่เห นท้ายรถบรรทุกท่ี
จ าเลยท่ี     ขบั  ท า ห้รถจกัรยานยนตพ์ุ่งเข้าชนท้ายรถและจ าเลยท่ี ๒  
ได้รบัอนัตรายสาหสั  ถือว่าจ าเลยท่ี   ประมาทเลินเล่อ มีความผิดฐาน
กระท า ดยประมาทเป นเหตุ ห้จ าเลยท่ี ๒ ได้รบัอนัตรายสาหสั

มาตรา  ๕ 



ค าพิพากษาฎีกาท่ี ๕๒ /๒๕๓ 
 กล้บริเวณท่ีเกิดเหตุมีป้ายจราจรติดตั  งไว้ ๒ ป้าย ป้ายแรก

เขียนว่า  ห้ระวงัรถไฟ และอีกป้ายหน่ึงเขียนว่า หยุด แต่จ าเลยท่ี    
ไม่ได้หยุดรถและเม่ือเห นรถไฟแล่นมาขณะอยู่ห่างประมาณ ๓ เมตร  
จ าเลยท่ี   เร่งเคร่ืองยนต์ เพ่ือขบัข้ามทางรถไฟ ห้พ้น แต่ไม่ทนัจึงเป น
เหตุ ห้รถยนตท่ี์จ าเลยท่ี   ขบัชนกบัรถไฟ ดงันี  จ าเลยละเลยไม่ป ิบติั
ตามกฎจราจร กลบัฝ่าฝืนและเส่ียงภยัอย่างชดัแจ้งตามพฤติการณ์
แสดงว่าจ าเลยท่ี   ขบัรถด้วยความประมาทอย่างร้ายแรง  แม้การ
รถไฟแห่งประเทศไทย จทกไ์ม่มีแผงกั  นทางขณะรถไฟแล่นผ่านท่ีเกิด
เหตุ ก ไม่อาจถือได้ว่า จทกมี์ส่วนประมาทด้วย แต่เป นความประมาท
ของจ าเลยท่ี   ฝ่ายเดียว

มาตรา ๒  



ค าพิพากษาคดีแดงท่ี    ๓/๒๕๓ 
แม้ผู้ตายเมาสุราไม่สามารถครองสติได้ แต่เม่ือผู้ตายเดิน ซเซ

ข้ามถนนมาย่อมไม่ว่องไวเหมือนบคุคลธรรมดาผูต้ายเดินผา่นช่องเดิน
รถได้ถึง ๒ ช่อง  แล้วถกูรถท่ีจ าเลยขบัชน นช่องท่ี ๓ หากจ าเลยขบัรถ
ด้วยความระมดัระวงัจะต้องสงัเกตุเห นผู้ตายก าลงัเดินข้ามถนนอยู่
ข้างหน้า นระยะไกล สามารถหลีกเล่ียงภยนัตรายไม่ ห้เกิดขึ นได้

การท่ีจ าเลยขบัรถชนผู้ตายถือว่าเป นความประมาทของจ าเลย 
หา ช่เกิดจากเหตสุดุวิสยัไม่ 

มาตรา ๓๒ 



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๕๓ /๒๕ ๓
จ าเลยท่ี ๒ ขบัรถยนต์แซงรถบรรทุกท่ีจ าเลยท่ี ๓ ขบัแล้วเกิด

ไปเ ่ียวกบัล้อหลงัของรถแทรกเตอร ์ ซ่ึงจ าเลยท่ี     ขบัสวนทางมา
เป นเหตุ ห้รถแทรกเตอร์ เสียหลกัขวางถนน รถแทรกเตอร์จึงถกู
รถบรรทุกชนเอา และท า ห้คนบนรถแทรกเตอรถึ์งแก่ความตายและ
บาดเจ บสาหสั

ดงันี  การตายและบาดเจ บสาหสัย่อมเป นผล ดยตรงจากความ
ประมาทของจ าเลยท่ี ๒ ผูเ้ดียว จ าเลยท่ี   และจ าเลยท่ี ๓ ไม่มีวามผิด

มาตรา    



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี   ๒/๒๕ ๒
จ าเลยกลบัรถ นขณะท่ีมีรถอ่ืนตามมา นระยะน้อยกว่า     

เมตร  จึงเป นการขบัรถยนต์ ดยฝ่าฝืนต่อบทบญัญติัตาม  พ.ร.บ. จราจร
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ... ซ่ึงเป นกฎหมายท่ีบญัญติัขึ นเพ่ือความ
ปลอดภยั นการขบัรถถือได้ว่าจ าเลยขบัรถยนต ์ดยความประมาท  

ส่วนท่ี จทก์ร่วมท่ี   ขับรถจักรยานยนต์ นช่องเดินรถท่ี ๒ 
ไม่ขบั นช่องเดินรถซ้ายสุดตาม  พ.ร.บ. จราจรทางบก  มาตรา ๓๕ 
วรรคสองก ดีหรือขบัรถจกัรยานยนตด้์วยความเร วเกินสมควรหรือไม่ก ดี
ไม่ว่าการกระท าของ จทกร่์วมท่ี   จะเป นการกระท า ดยประมาทหรือไม่  
ก หาท า ห้การกระท าของจ าเลยท่ีเป นการกระท า ดยประมาทกลบัเป น
ไม่ประมาทไปได้ไม่

มาตรา ๕๒ 



ค าพิพากษาฎีกาท่ี     /๒๕  
คนขบัรถของจ าเลยจอดรถไว้ริมถนน  นเวลากลางคืน   ท้ายรถ

ล  าออกไป นผิวจราจร  ดยไม่มีเคร่ืองหมายแสดงว่ามีรถจอดอยู่ (ไม่มี
ไฟสัญญาณไว้ ) อันเป นความผิดต่อ พ .ร .บ .จราจรทางบกซ่ึงเป น
บทบญัญติัป้องกนัอนัตรายแก่บุคคลและเป นหน้าท่ีของคนขบัรถของ
จ าเลยท่ีจะต้องป ิบติัตาม เป นเหตุ ห้รถของ จทกไ์ด้รบัความเสียหาย
เพราะชนท้ายรถของจ าเลย ดงันี  จ าเลยต้องรบัผิดชด ช้ค่าสินไหม
ทดแทน ห้ จทก์

มาตรา    



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๓ ๒๕/๒๕๒ 
การขบัรถ นกรณีท่ีผู้ขบัข่ีต่างขบัรถอยู่ นถนนซอย นหมู่บ้าน 

และก าลงัจะผ่านส่ีแยก ผู้ขบัข่ีต้องอยู่ภาย ต้บงัคบัของ พ.ร.บ.จราจร
ทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ... การท่ีจ าเลยท่ี ๒ ขบัรถผ่านส่ีแยก ดย
มิได้ลดความเร วของรถและมิได้ ห้แตรสญัญาณก่อนขบัรถผ่านส่ีแยก  
ทั  งบริเวณส่ีแยกไม่มีเคร่ืองหมายการจราจร ถือว่าเป นการขบัรถ ดย
ประมาท เมื่อรถซ่ึงจ าเลยท่ี ๒ ขบัชนกบัรถซ่ึงจ าเลยท่ี   ขบัตรงส่ีแยก  
เป นเหต ุห้ผูอ่ื้นได้รบัอนัตรายแก่กายและถึงแก่ความตาย จ าเลยท่ี  ๒  
ย่อมมีความผิด

มาตรา    



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี   ๓ /๒๕๓ 
จ าเลยขบัข่ีรถจกัรยานยนตม์าตามทาง ทและถึงทางแยกก่อน 

จนแล่นเข้าไปอยู่ นช่องเดินรถช่องท่ี   จะถึงช่องท่ี ๒ อยู่แล้ว รถยนต์
ท่ี ส. ขบัมาตามทางเอก ชนรถจกัรยานยนตข์องจ าเลย  นลกัษณะเช่นนี 
รถยนต์ของ ส. จะต้องรอ ห้รถจกัรยานยนต์ของจ าเลยผ่านไปก่อน
ตามพระราช บญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  มาตรา    ( ) ส. ขบั
รถยนต์ด้วยความเร วสูงมาก และไม่ลดความเร วเม่ือถึงทางร่วมทาง
แยก แม้จะเป นทางเอก  ส. ก เป นฝ่ายประมาท

มาตรา    



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี  ๓๕/๒๕  
ผูต้ายห้อย หนท่ีบนัไดท้ายรถ  เพราะคน ดยสารแน่น  คนขบัรถ

ทราบว่ามีผู้ ดยสารเกาะห้อย หน แต่ได้ขบัรถเบียดรถคนัท่ีจอดอยู่เป น
เหตุ ห้ผู้ตายตกลงมาถึงแก่ความตาย  ดงันี เป นผล ดยตรงอนัเกิดจาก
ความประมาทเลินเล่อของคนขบัรถ แม้ผูต้ายจะมีส่วนผิดอยู่ด้วยคนขบั
ก หาพ้นความรบัผิดไม่

มาตรา  ๒ 



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี     /๒๕๓  
ถนนหลวงเป นทางท่ีคนทัว่ไปอาจ ช้สญัจรไปมา  จ าเลยทั  งสอง

ได้ขบัรถจกัรยานยนตข์องกลางแข่งขนักนั ดยฝ่าฝืนกฎหมายและค าสัง่
ของเจ้าพนักงานจราจร ดยไม่ค านึงถึงความเดือดร้อนร าคาญ  และอาจ
เป นอนัตรายแก่ชีวิตและทรพัยสิ์นของบุคคลอ่ืนเป นพฤติการณ์ท่ีพึงริบ
รถจกัรยานยนตข์องกลาง 

มาตรา  ๓ 



จากการศึกษาค าอธิบายเรียงมาตรา
พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ตั  งแต่
ลักษณะ   ถึงลักษณะ    แล้วจะเห นจาก
ตวัอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาท่ียกมาสนับสนุน
ค าอธิบาย นแต่ละมาตราได้ว่า ถ้าผู ้ช้ทางฝ่าฝืน
หรือไม่ป ิบติัตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก  
พ.ศ.๒๕๒๒  แล้ว ก จะถือได้ว่ามิได้ ช้ความระมดั 
ระวงัตามวิสยัและพฤติการณ์  และถ้าการกระท า
นั นไปก่อ ห้เกิดผลร้ายขึ น ก ต้องถือว่าเป นการ
กระท า ดยประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี   ๒ ๓/๒๕  
จ าเลยท่ี   ขบัรถบรรทุกสิบล้อบรรทุกอ้อยเป นจ านวนมากล้น

ท้ายรถออกมา  ท า ห้ผูข้บัรถตามหลงัมา นบางช่วงบางระยะไม่เห นไฟ
ท้ายรถคนัท่ีจ าเลยท่ี   ขบัเพราะส่วนเกินของล าอ้อยท่ีบรรทุกมาบงัไฟ
หมด จ าเลยท่ี   ไม่ติด คมไฟสีแดงตามท่ีกฎหมายบงัคบัไว้ เป นเหต ุห้
จ าเลยท่ี ๒ ขบัรถจกัรยานยนตต์ามหลงัมา มองไม่เห นท้ายรถบรรทุกท่ี
จ าเลยท่ี     ขบั  ท า ห้รถจกัรยานยนตพ์ุ่งเข้าชนท้ายรถและจ าเลยท่ี ๒  
ได้รบัอนัตรายสาหสั  ถือว่าจ าเลยท่ี   ประมาทเลินเล่อ มีความผิดฐาน
กระท า ดยประมาทเป นเหตุ ห้จ าเลยท่ี ๒ ได้รบัอนัตรายสาหสั

มาตรา  ๕ 



ค าพิพากษาฎีกาท่ี ๕๒ /๒๕๓ 
 กล้บริเวณท่ีเกิดเหตุมีป้ายจราจรติดตั  งไว้ ๒ ป้าย ป้ายแรก

เขียนว่า  ห้ระวงัรถไฟ และอีกป้ายหน่ึงเขียนว่า หยุด แต่จ าเลยท่ี    
ไม่ได้หยุดรถและเม่ือเห นรถไฟแล่นมาขณะอยู่ห่างประมาณ ๓ เมตร  
จ าเลยท่ี   เร่งเคร่ืองยนต์ เพ่ือขบัข้ามทางรถไฟ ห้พ้น แต่ไม่ทนัจึงเป น
เหตุ ห้รถยนตท่ี์จ าเลยท่ี   ขบัชนกบัรถไฟ ดงันี  จ าเลยละเลยไม่ป ิบติั
ตามกฎจราจร กลบัฝ่าฝืนและเส่ียงภยัอย่างชดัแจ้งตามพฤติการณ์
แสดงว่าจ าเลยท่ี   ขบัรถด้วยความประมาทอย่างร้ายแรง  แม้การ
รถไฟแห่งประเทศไทย จทกไ์ม่มีแผงกั  นทางขณะรถไฟแล่นผ่านท่ีเกิด
เหตุ ก ไม่อาจถือได้ว่า จทกมี์ส่วนประมาทด้วย แต่เป นความประมาท
ของจ าเลยท่ี   ฝ่ายเดียว

มาตรา ๒  



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี     /๒๕      
ถนนซ่ึงจ าเลยท่ี     ขบัรถยนต์บรรทุกมามีป้ายสญัญาณจราจร

 ห้หยดุก่อนท่ีจะขบัรถผา่นส่ีแยกท่ีเกิดเหตุ  จ าเลยท่ี  ต้องป ิบติัตาม
ป้ายสญัญาณจราจรดงักล่าวด้วยการหยุดรอ แต่จ าเลยท่ี   มิได้ป ิบติั
ตามป้ายสญัญาณจราจรกลบัขบัรถยนต์บรรทุกผ่านส่ีแยกท่ีเกิดเหตุ
ด้วยความเร วสูงเป นการฝ่าฝืนสญัญาณจราจรท่ี ห้หยุดรถก่อนเข้าสู่
ทางร่วมทางแยก ท า ห้ชนรถยนตซ่ึ์งจ าเลยท่ี ๕ ขบัท่ีบริเวณส่ีแยกแล้ว
เสียหลกัไปชนรถยนตข์อง จทกเ์สียหาย  จึงเป นความประมาทเลินเล่อ
ของจ าเลยท่ี  

มาตรา ๒  



ค าพิพากษาคดีแดงท่ี    ๓/๒๕๓ 
แม้ผู้ตายเมาสุราไม่สามารถครองสติได้ แต่เม่ือผู้ตายเดิน ซเซ

ข้ามถนนมาย่อมไม่ว่องไวเหมือนบคุคลธรรมดาผูต้ายเดินผา่นช่องเดิน
รถได้ถึง ๒ ช่อง  แล้วถกูรถท่ีจ าเลยขบัชน นช่องท่ี ๓ หากจ าเลยขบัรถ
ด้วยความระมดัระวงัจะต้องสงัเกตุเห นผู้ตายก าลงัเดินข้ามถนนอยู่
ข้างหน้า นระยะไกล สามารถหลีกเล่ียงภยนัตรายไม่ ห้เกิดขึ นได้

การท่ีจ าเลยขบัรถชนผู้ตายถือว่าเป นความประมาทของจ าเลย 
หา ช่เกิดจากเหตสุดุวิสยัไม่ 

มาตรา ๓๒ 



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี     /๒๕๒ 
จ าเลยขบัรถด้วยความเร วสงูและมิได้ ช้ความระมดัระวงัขบัรถ

 ห้ห่างรถคนัหน้าพอสมควร นระยะท่ีจะหยดุรถได้ ดยปลอดภยั นเมื่อ
จ าเป นต้องหยดุรถ เป นเหต ุห้พุ่งชนท้ายรถ จทกท่ี์  ๒  พลิกคว า่ได้รบั
ความเสียหาย  จึงเป นการกระท า ดยประมาทของจ าเลย

มาตรา    



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๕๓ /๒๕ ๓
จ าเลยท่ี ๒ ขบัรถยนต์แซงรถบรรทุกท่ีจ าเลยท่ี ๓ ขบัแล้วเกิด

ไปเ ่ียวกบัล้อหลงัของรถแทรกเตอร ์ ซ่ึงจ าเลยท่ี     ขบัสวนทางมา
เป นเหตุ ห้รถแทรกเตอร์ เสียหลกัขวางถนน รถแทรกเตอร์จึงถกู
รถบรรทุกชนเอา และท า ห้คนบนรถแทรกเตอรถึ์งแก่ความตายและ
บาดเจ บสาหสั

ดงันี  การตายและบาดเจ บสาหสัย่อมเป นผล ดยตรงจากความ
ประมาทของจ าเลยท่ี ๒ ผูเ้ดียว จ าเลยท่ี   และจ าเลยท่ี ๓ ไม่มีวามผิด

มาตรา    



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี   ๒/๒๕ ๒
จ าเลยกลบัรถ นขณะท่ีมีรถอ่ืนตามมา นระยะน้อยกว่า     

เมตร  จึงเป นการขบัรถยนต์ ดยฝ่าฝืนต่อบทบญัญติัตาม  พ.ร.บ. จราจร
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ... ซ่ึงเป นกฎหมายท่ีบญัญติัขึ นเพ่ือความ
ปลอดภยั นการขบัรถถือได้ว่าจ าเลยขบัรถยนต ์ดยความประมาท  

ส่วนท่ี จทก์ร่วมท่ี   ขับรถจักรยานยนต์ นช่องเดินรถท่ี ๒ 
ไม่ขบั นช่องเดินรถซ้ายสุดตาม  พ.ร.บ. จราจรทางบก  มาตรา ๓๕ 
วรรคสองก ดีหรือขบัรถจกัรยานยนตด้์วยความเร วเกินสมควรหรือไม่ก ดี
ไม่ว่าการกระท าของ จทกร่์วมท่ี   จะเป นการกระท า ดยประมาทหรือไม่  
ก หาท า ห้การกระท าของจ าเลยท่ีเป นการกระท า ดยประมาทกลบัเป น
ไม่ประมาทไปได้ไม่

มาตรา ๕๒ 



ค าพิพากษาฎีกาท่ี     /๒๕  
คนขบัรถของจ าเลยจอดรถไว้ริมถนน  นเวลากลางคืน   ท้ายรถ

ล  าออกไป นผิวจราจร  ดยไม่มีเคร่ืองหมายแสดงว่ามีรถจอดอยู่ (ไม่มี
ไฟสัญญาณไว้ ) อันเป นความผิดต่อ พ .ร .บ .จราจรทางบกซ่ึงเป น
บทบญัญติัป้องกนัอนัตรายแก่บุคคลและเป นหน้าท่ีของคนขบัรถของ
จ าเลยท่ีจะต้องป ิบติัตาม เป นเหตุ ห้รถของ จทกไ์ด้รบัความเสียหาย
เพราะชนท้ายรถของจ าเลย ดงันี  จ าเลยต้องรบัผิดชด ช้ค่าสินไหม
ทดแทน ห้ จทก์

มาตรา    



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๒๒  /๒๕   
แม้ข้อเท จจริงจะฟังได้ว่า จดุท่ีจ าเลยจอดรถและเกิดเหตชุนกนัอยู่ นไหล่

ทางด้านซ้ายของถนน  นลกัษณะท่ีไม่กีดขวางการจราจรแล้วก ตาม  แต่การท่ี
จ าเลยจอดรถ นเวลามืดค า่ ดยไม่ได้เปิดไฟ หรือ ช้แสงสว่างตามท่ีก าหนด น
กฎกระทรวงเพ่ือเป นสญัญาณ ห้ผู้ขบัข่ีมองเห นรถท่ีจอดอยู่ จนเป นเหตุ ห้ผู้ตาย
ขบัรถจกัรยานยนตพ์ุ่งเข้าชนท้ายรถคนัท่ีจ าเลยจอด  ท า ห้ผู้ตายถึงแก่ความตาย 
อนัเป นผลจากความประมาทของจ าเลย ไม่ว่าจะฟังว่าผู้ตายมีส่วนประมาทอยู่
ด้วยก ตาม  ก ต้องถือว่าเหตุท่ีผู้ตายถึงแก่ความตายเกิดเพราะความประมาทของ
จ าเลยด้วย

มาตรา    

ความตายของผู้ตายเป นผล ดยตรงท่ีเกิดจากความประมาทของจ าเลยท่ีงดเว้นการท่ีจกัต้องกระท า
เพ่ือป้องกนัผลนั น  หา ช่ผลท่ีเกิดขึ น ดยตรงจากการขบัรถของจ าเลยไม่ จ าเลยจึงไม่มีความผิดฐานขบัรถ ดย
ประมาทตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก   มาตรา  ๓ ( ),  ๕   คงผิดฐานกระท า ดยประมาทเป นเหตุ ห้ผู้อ่ืนถึงแก่
ความตายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒  



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๓ ๒๕/๒๕๒ 
การขบัรถ นกรณีท่ีผู้ขบัข่ีต่างขบัรถอยู่ นถนนซอย นหมู่บ้าน 

และก าลงัจะผ่านส่ีแยก ผู้ขบัข่ีต้องอยู่ภาย ต้บงัคบัของ พ.ร.บ.จราจร
ทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ... การท่ีจ าเลยท่ี ๒ ขบัรถผ่านส่ีแยก ดย
มิได้ลดความเร วของรถและมิได้ ห้แตรสญัญาณก่อนขบัรถผ่านส่ีแยก  
ทั  งบริเวณส่ีแยกไม่มีเคร่ืองหมายการจราจร ถือว่าเป นการขบัรถ ดย
ประมาท เมื่อรถซ่ึงจ าเลยท่ี ๒ ขบัชนกบัรถซ่ึงจ าเลยท่ี   ขบัตรงส่ีแยก  
เป นเหต ุห้ผูอ่ื้นได้รบัอนัตรายแก่กายและถึงแก่ความตาย จ าเลยท่ี  ๒  
ย่อมมีความผิด

มาตรา    



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี   ๓ /๒๕๓ 
จ าเลยขบัข่ีรถจกัรยานยนตม์าตามทาง ทและถึงทางแยกก่อน 

จนแล่นเข้าไปอยู่ นช่องเดินรถช่องท่ี   จะถึงช่องท่ี ๒ อยู่แล้ว รถยนต์
ท่ี ส. ขบัมาตามทางเอก ชนรถจกัรยานยนตข์องจ าเลย  นลกัษณะเช่นนี 
รถยนต์ของ ส. จะต้องรอ ห้รถจกัรยานยนต์ของจ าเลยผ่านไปก่อน
ตามพระราช บญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  มาตรา    ( ) ส. ขบั
รถยนต์ด้วยความเร วสูงมาก และไม่ลดความเร วเม่ือถึงทางร่วมทาง
แยก แม้จะเป นทางเอก  ส. ก เป นฝ่ายประมาท

มาตรา    



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี    /๒๕  
จ าเลยขบัรถ นราชการต ารวจไปตามถนน ดย ช้สญัญาณไฟ

แดงกระพริบและแตรไซเรนเพ่ือน าคนประสบอบุติัเหตุส่ง รงพยาบาล 
การขบัรถ ดย ช้สญัญาณดงักล่าว  มิได้หมายความว่าจะขบัได้เร ว
เท่า ดก ไม่เป นการละเมิด หากเกิดความเสียหายขึ น  แต่จะต้องขบั
ด้วยความเร วไม่สูงเกินกว่าท่ีควรกระท า นพฤติการณ์เช่นนั น  และ
ต้อง ช้ความระมดัระวงั นฐานะท่ีต้อง ช้ความเร วสูงกว่าธรรมดา  
ตามสมควรแก่พฤติการณ์เช่นนั นด้วย 

มาตรา  ๕ 



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี  ๒ /๒๕๓   (ประชมุ หญ่)

กรณีรถสองคนัแล่นสวนทางกนัและเกิดชนกนัได้รบัความ
เสียหาย  แม้ว่าความเสียหายนั นจะมิได้เกิดขึ นเพราะความผิดของ
จ าเลยก ตาม  ก ถือได้ว่าจ าเลยขบัรถ นทางซ่ึงก่อ ห้เกิดความ
เสียหายแก่บุคคลหรือทรพัย์สินของบุคคลอ่ืนแล้ว  จ าเลยจึงมี
หน้าท่ีต้องแสดงตวัและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ี กล้เคียง
ทนัที  เม่ือจ าเลยมิได้ป ิบติัดงักล่าว  จึงมีความผิดตามมาตรา    

มาตรา    



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๓๕๕ /๒๕๓ 
การท่ีจ าเลยขบัรถเลี ยวขวาตัดหน้ารถจกัรยานยนต์ของ

ผู้เสียหาย จนเป นเหตุ ห้รถของจ าเลยชนกบัรถจกัรยานยนต์ของ
ผู้ เ สียหาย ผู้ เ สียหายได้รับอันตรายแก่กายสาหัสและรถของ
ผูเ้สียหายได้รบัความเสียหายนั น ถือได้ว่าจ าเลยกระท าความผิดตาม
พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา  ๓ ( ) ประกอบ 
ด้วยมาตรา  ๕ และเป นเหตุ ห้ผู้เสียหายได้รบัอนัตรายแก่กาย
สาหสัอนัเป นความผิด ตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา ๓   
การกระท าของจ าเลยจึงเป นกรรมเดียวเป นความผิดต่อกฎหมาย
หลายบท ต้องลง ทษตาม ป.อ.มาตรา ๓   อนัเป นบทหนัก



เม่ือเกิดเหตุขึ นแล้ว จ าเลยได้หลบหนีและไม่ ห้ความช่วยเหลือ
ผูเ้สียหาย  ไม่แสดงตวัและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี กล้เคียงทนัที 
เป นการกระท าท่ีเกิดขึ นภายหลงัจากผูเ้สียหายได้ขบัรถจกัรยานยนตช์น
รถยนตค์นัท่ีจ าเลยเป นผูข้บัข่ีตดัหน้า  ซ่ึงเป นการกระท า ดยเจตนาของ
จ าเลยแยกต่างหากจากการกระท าครั  งแรก อันเป นเร่ืองต่างกรรม
จ าเลยจึงต้องมีความผิดตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  
มาตรา   ,     วรรคสอง อีกกระทงหน่ึง

มาตรา    



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี  ๓๕/๒๕  
ผูต้ายห้อย หนท่ีบนัไดท้ายรถ  เพราะคน ดยสารแน่น  คนขบัรถ

ทราบว่ามีผู้ ดยสารเกาะห้อย หน แต่ได้ขบัรถเบียดรถคนัท่ีจอดอยู่เป น
เหตุ ห้ผู้ตายตกลงมาถึงแก่ความตาย  ดงันี เป นผล ดยตรงอนัเกิดจาก
ความประมาทเลินเล่อของคนขบัรถ แม้ผูต้ายจะมีส่วนผิดอยู่ด้วยคนขบั
ก หาพ้นความรบัผิดไม่

มาตรา  ๒ 



ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี     /๒๕๓  
ถนนหลวงเป นทางท่ีคนทัว่ไปอาจ ช้สญัจรไปมา  จ าเลยทั  งสอง

ได้ขบัรถจกัรยานยนตข์องกลางแข่งขนักนั ดยฝ่าฝืนกฎหมายและค าสัง่
ของเจ้าพนักงานจราจร ดยไม่ค านึงถึงความเดือดร้อนร าคาญ  และอาจ
เป นอนัตรายแก่ชีวิตและทรพัยสิ์นของบุคคลอ่ืนเป นพฤติการณ์ท่ีพึงริบ
รถจกัรยานยนตข์องกลาง 

มาตรา  ๓ 



จากการศึกษาค าอธิบายเรียงมาตรา
พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ ตั  งแต่
ลักษณะ   ถึงลักษณะ    แล้วจะเห นจาก
ตวัอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาท่ียกมาสนับสนุน
ค าอธิบาย นแต่ละมาตราได้ว่า ถ้าผู ้ช้ทางฝ่าฝืน
หรือไม่ป ิบติัตามพระราชบญัญติัจราจรทางบก  
พ.ศ.๒๕๒๒  แล้ว ก จะถือได้ว่ามิได้ ช้ความระมดั 
ระวงัตามวิสยัและพฤติการณ์  และถ้าการกระท า
นั นไปก่อ ห้เกิดผลร้ายขึ น ก ต้องถือว่าเป นการ
กระท า ดยประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา



Call me if you need my help   Tel. 061-4198889


