ข้อหา ฐานความผิดบทมาตรา และอัตราโทษ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
ลาดับ
No.

ข้อหาหรือฐานความผิด
Charge

บทมาตรา
Section

อัตราโทษ
Punishment

1

นารถที่ไม่มั่นคงแข็งแรงอาจเกิดอันตรายหรือทาให้
เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยมาใช้ในทางเดินรถ

มาตรา6วรรคหนึ่ง
มาตรา148

ปรับไม่เกิน 500
บาท

Put a vehicle, which is not solidly strong or
may endanger the health, to use in
motorways.
นารถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซฝุ่น ควัน ละอองเคมี
เกินเกณฑ์ที่อธิบดีกาหนดมาใช้ในทางเดินรถ

Section 6
Paragraph 1,
Section 148
มาตรา 10 ทวิ
มาตรา 152

Fine not
exceeding 500
Baht
ปรับไม่เกิน1,000
บาท

Fine 200 Baht

Put an engine causing gas, dust, smoke,
chemical dust more than determined by
Director-General
นารถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดเสียงเกินเกณฑ์ที่อธิบดี
กาหนดมาใช้ในทางเดินรถ

Section 10 bis,
Section 152

Fine not
exceeding 1,000
Baht
ปรับไม่เกิน1,000
บาท

Fine 500 Baht

Put an engine causing sound more than
determined by Director-General

Section 10 bis,
Section 152

ขับรถในทางไม่เปิดไฟหรือใช้แสงสว่างในเวลาที่มีแสง
สว่างไม่เพียงพอ ที่จะมองเห็นคน รถหรือสิ่งกีดขวาง
ในทางได้โดยชัดแจ้งภายในระยะทาง150 เมตร

มาตรา 11มาตรา
148

2

3

4

มาตรา10ทวิมาตรา
152

Drive without lighting or inadequate
Section 11,
lightingfor obviously seeing person, vehicle or Section 148
object within 150 meters of distance
5

อัตราตามข้อหนด
Determined
Punishment
ปรับ200 บาท

ปรับ500บาท

ปรับ500บาท

Fine not
Fine 500 Baht
exceeding 1,000
Baht
ปรับไม่เกิน500 บาท ปรับ 200 บาท

Fine not
exceeding 500
Baht

Fine 200 Baht

ใช้สัญญาณไฟวับวาบผิดเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด

มาตรา 13 วรรคสอง ปรับไม่เกิน 500
, มาตรา 150
บาท

ปรับ 300 บาท

Use flash-light signal under the violation of
determined by Director-General

Section 13
Paragraph 2,
Section 150

Fine 300 Baht

Fine not
exceeding 500
Baht

6

7

8

9

10

11

ขับรถบรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถใน
มาตรา 15วรรคหนึ่ง ปรับไม่เกิน1,000
ทางเดินรถไม่ติดธงสีแดงไว้ตอนปลายสุดให้มองเห็นได้ , มาตรา 152
บาท
ภายในระยะ150 เมตร

ปรับ 300 บาท

Drive a vehicle with articles projecting out
beyond the length of the vehicle and no red
flag fastened to the outward end of the
conveyed articles seen within 150 meters

Section 15
Paragraph 1,
Section 152

Fine not
exceeding 1,000
Baht

Fine 300 Baht

ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น

มาตรา 43 (2) ,
มาตรา 160ตรี

จาคุกไม่เกิน1 ปี
หรือปรับตั้งแต่
5,000 -20,000บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ

Drive under drunk or other intoxication
conditions

Section 43 (2),
Section 160 ter

Imprison not
exceeding 1 year
or fine 5,00020,000 Baht or
both

-

ขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร

มาตรา 43
(3)มาตรา 157

ปรับตั้งแต่ 4001,000บาท

ปรับ 400 บาท

Drive in a manner that obstructs the traffic

Section 43 (3),
Section 157

Finefrom 40021,000 Baht

Fine 400 Baht

กลับรถในระยะ 100 เมตรจากเชิงสะพาน

มาตรา 53 , มาตรา ปรับตั้งแต่ 400 157
1,000 บาท

ปรับ400บาท

Make U-Turn with 100 meters from the foot
of bridge

Section 53,
Section 157

Finefrom 40021,000 Baht

Fine 400 Baht

หยุดรถหรือจอดรถในลักษณะที่เป็นการกีดขวาง
การจราจร

มาตรา54วรรคหนึ่ง,
มาตรา 148

ปรับไม่เกิน 500บาท ปรับ 200บาท

Stop or park a vehicle in manner that
obstructs the traffic

Section 54
Paragraph 1,
Section 148
มาตรา 54วรรคสอง
, มาตรา148

Fine not
exceeding 500
Baht
ไม่เกิน 500บาท

Fine 200 Baht

Fine not
exceeding 500
Baht

Fine 200 Baht

ไม่จอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถ

Not park a vehicle on the left hand side of its Section 54
roadway
Paragraph 2,
Section 148

ปรับ 200บาท

12

13

14

15

16

17

หยุดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ มาตรา 55 (6) ,
โดยไม่มีเหตุสมควร
มาตรา 148

ไม่เกิน 500บาท

ปรับ 200บาท

Stop a vehicle at the road entrance of
building or in the roadway without a decent
reason
จอดรถบนทางเท้า

Section 55 (6),
Section 148

Fine not
exceeding 500
Baht
ไม่เกิน 500บาท

Fine 200 Baht

Park a vehicle on the pedestrian walkway

Section 57 (1),
Section 148

Fine 200 Baht

จอดรถบนสะพานหรืออุโมงค์

มาตรา57 (2) ,
มาตรา 148

Fine not
exceeding 500
Baht
ไม่เกิน 500บาท

Park on any bridge or tunnel

Section 57 (2),
Section 148

Fine 200 Baht

จอดรถในทางร่วมทางแยกหรือภายในระยะ 10 เมตร
จากทางร่วมทางแยก

มาตรา57 (3) ,
มาตรา 148

Fine not
exceeding 500
Baht
ไม่เกิน 500 บาท

Park at a junction or within 10 meters from a
junction

Section 57 (3),
Section 148

Fine not
exceeding 500
Baht
ไม่เกิน 500 บาท

Fine 200 Baht

มาตรา 57 (1) ,
มาตรา 148

จอดรถภายในระยะ 15เมตร ก่อนถึงเครื่องหมายหยุด มาตรา57 (13) ,
รถประจาทางและเลยเครื่องหมายไปอีก 3 เมตร
มาตรา 148
Park within 15 meters prior to the bus stop
sign and beyond the sign 3 meters

Section 57 (13),
Section 148

ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานจราจรหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งให้เคลื่อนย้ายที่หยุดหรือจอด
อยู่โดยฝ่าฝืนพ.ร.บ.จราจรทางบก

มาตรา 59 วรรค
หนึ่ง มาตรา 159

Not obey with the order of traffic officers or
staff officers to move a vehicle stopping or
parking in a violation of the traffic law

Section 59
Paragraph 1,
Section 159

ปรับ 200บาท

ปรับ 200 บาท

ปรับ 200บาท

ปรับ 200 บาท

Fine not
Fine 200 Baht
exceeding 500
Baht
จาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน
5,000 บาทหรือทั้ง
จาทั้งปรับ
Imprison not
exceeding 3
months or fine
not exceeding
5,000 Baht or
both

-

18

19

จอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางโดยไม่เปิดไฟหรือใช้
แสงสว่างในเวลาที่มีแสงสว่างเพียงพอที่จะเห็นรถที่
จอดนั้นได้ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่า150 เมตร

มาตรา 61มาตรา
151

ปรับตั้งแต่ 200 –
500บาท

ปรับ 200 บาท

Park a vehicle on the roadway or shoulder
without lighting or adequate lighting on
which it can be seen obviously not less than
150 meters
ไม่ยอมให้รถในทางร่วมทางแยกนั้นผ่านไปก่อนเมื่อขับ
รถถึงทางร่วมทางแยกทีหลัง

Section 61,
Section 151

Fine from 200500 Baht

Fine 200 Baht

มาตรา 74มาตรา
148

ปรับไม่เกิน500 บาท ปรับ 200 บาท

Not let other vehicles use a junction when its Section 74,
approach is afterward
Section 148
20

21

22

23

ขับรถในทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือ
มาตรา 78 วรรค
ทรัพย์สินของผู้อื่น แล้วไม่หยุดรถช่วยเหลือเหลือแสดง หนึ่ง
ตัวและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันที

fine not
Fine 200 Baht
exceeding 500
Baht or both
จาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่
2,000 – 10,000
บาทหรือทั้งจาทั้ง
ปรับ

Drive on the roadway causing the damage to Section 78
a person or other’s property, then not stop Paragraph 1
to provide assistance and inform staff officers
nearby

-

ยินยอมให้ผู้อื่นนั่งตอนหน้าแถวเดียวกับคนขับเกิน2
คน

Imprison not
exceeding 3
months or fine
from 2,00010,000 Baht or
both
มาตรา123 , มาตรา ปรับไม่เกิน 500
148
บาท

ปรับ 200 บาท

Let others sitting on the front row same as
the driver row by exceeding 2 persons

Section 123,
Section 148

Fine 200 Baht

กระทาด้วยประการใดๆบนทางอันเป็นการกีดขวาง
การจราจร

มาตรา 128 ,
มาตรา 152

fine not
exceeding 500
Baht or both
ปรับไม่เกิน 1,000
บาท

Act any reason on the roadway in manner
that obstructs the traffic

Section 128,
Section 152

fine not
exceeding 1,000
Baht or both

Fine 300 Baht

ฝ่าฝืนคาสั่งข้อบังคับหรือระเบียบของเจ้าพนักงาน
จราจรซึ่งสั่งหรือประกาศควบคุมขบวนแห่หรือการ
ชุมนุมสาธารณะ

มาตรา 139 (13) ,
มาตรา154

ปรับไม่เกิน 1,000
บาท

ปรับ300 บาท

ปรับ300 บาท

24

25

Disobey with the law or the order of traffic
officers in order to control parade or public
protest

Section 139 (13),
Section 154

fine not
exceeding 1,000
Baht or both

Fine 300 Baht

เหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นเจ้าพนักงานจราจร
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจดาเนินการได้ตามที่
เห็นสมควรและจาเป็นเกี่ยวกับการจราจรในอาณา
บริเวณนั้น

มาตรา 138มาตรา
154

ปรับ1,000บาท

-

In case of emergency or accident, traffic
Section 138,
officers or staff officers empowered shall
Section 154
proceed under considerations and necessities
for traffic in

Fine 1,000 Baht

-

ในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใดที่เจ้าพนักงาน
จราจรเห็นว่าได้ออกประกาศข้อบังคับหรือระเบียบ
เกี่ยวกับการจราจรแล้วจะเป็นการปลอดภัยและ
สะดวกในการจราจรให้เจ้าพนักงานจราจรมีอานาจ
ออกประกาศข้อบังคับหรือระเบียบ

มาตรา 139มาตรา
154

ปรับ1,000บาท

-

On any roadway or specific section on which
traffic officers consider to launch traffic
regulations or traffic relating order to install
safety and convenience, they are
empowered to do so

Section 139,
Section 154

Fine 1,000 Baht

-

