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รหัส
20101-2008

การขับรถยนต์
(Car Driving Job)

ท-ป-น
1-3-2

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

 1.  เข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร  การเตรียมการก่อนการขับรถยนต์และการขับรถยนต์

      อย่างปลอดภัย

 2.  สามารถขับรถยนต์ได้อย่างปลอดภัยตามกฎจราจร

 3.  มีกิจนิสัยในการขับรถยนต์  มีมารยาทในการขับรถยนต์และคำนึงถึงกฎจราจร

สมรรถนะรายวิชา

 1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการขับรถยนต์และกฎจราจร

 2.  บำรุงรักษารถยนต์ประจำวันตามคู่มือ

 3.  ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนการใช้งานตามคู่มือ

             4.  ขับรถยนต์ในสถานการณ์เสมือนจริงตามกฎจราจร

คำอธิบายรายวิชา

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกฎจราจร  เครื่องหมายจราจร  การควบคุมบังคับรถยนต์ 

การใช้ไฟสัญญาณ  การตรวจสภาพรถยนต์  การขับรถยนต์ในสภาวะต่าง ๆ  การออกรถ  

ชะลอความเร็ว  หยุดรถจอดรถ  ขับรถอย่างปลอดภัยตามกฎจราจร  มารยาทในการขับรถยนต์ 

และการบำรุงรักษารถยนต์





 ปัจจุบันรถยนต์เป็นปัจจัยที่สำคัญในชีวิตประจำวันของคนทั่วไป อำนวยความสะดวกใน 

การเดินทางได้ดี  แต่ในทางตรงข้ามก็มักเกิดปัญหาเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถเสมอ  แม้ผู้ซื้อรถ  

หรือผู้ขับขี่รถจะรู้ว่ามีภัย  มีอันตราย  แต่ก็ขับขี่กันด้วยความสนุกสนาน  มีความสุขกับการเดินทาง  

โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลปีใหม่  สถิติผู้ได้รับอันตรายจากการเดินทางมากมาย  ทาง 

ราชการก็หาวิธีลดอุบัติเหตุ  แต่ยอดอุบัติเหตุก็ยังไม่ลดลง

 การเรียบเรียงหนังสือการขับรถยนต์เล่มนี้  ถึงแม้จะเป็นหนังสือเรียนตามหลักสูตรก็ตาม 

แต่ก็ได้พยายามเรียบเรียงให้ครอบคลุมเรื่องการใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัย โดยมีภาพประกอบมากมาย  

เพื่อหวังให้จินตนาการเสมือนสภาวะต่าง ๆ ที่จะพบเจอในการขับขี่รถจริง ๆ   โดยให้เริ่มจากการเรียนรู้ 

กฎจราจรและเครื่องหมายจราจร  การขับรถสภาวะต่าง ๆ ไปจนถึงการเตรียมสอบเพื่อขอรับใบ 

อนุญาตขับรถยนต์  โดยรวบรวมเนื้อหาทางทฤษฎีและปฏิบัติไว้ด้วยกัน  เพื่อให้เลือกโอกาสใช้ได้ 

ตามโอกาสที่เหมาะสม

 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือการขับรถยนต์เล่มนี้ คงจะให้ประโยชน์คุ้มค่าสำหรับผู้ศึกษา 

และค้นคว้า  หากหนังสือเล่มนี้มีความผิดพลาด หรือขาดตกบกพร่องประการใด  ต้องขออภัยมา ณ 

โอกาสนี้  และพร้อมขอน้อมรับคำติชมผ่านทางสำนักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ  เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน 

การปรับปรุงในโอกาสต่อไป

               วีรปรัชญ์   เจริญศรี
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การขับรถยนต์        1

 สาระการเรียนรู้

	 1.1		การขับรถทางตรงและการขับรถแซง

	 1.2		การเลี้ยวรถ		การหยุดรถและการจอดรถ

	 1.3		การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกและอัตราความเร็วของรถ

	 1.4		การทดสอบการเมาสุราของผู้ขับขี่รถยนต์

	 1.5		รูปแบบและสีของเครื่องหมายจราจร

	 1.6		เครื่องหมายจราจรบนถนนและทางหลวง

	 1.7		ป้ายแนะนำทั่วไปและป้ายทางหลวงพิเศษ

	 1.8		มีกิจนิสัยที่ดีในการขับรถยนต์		มีมารยาทที่ดีในการขับรถยนต์	และคำนึงถึงกฎจราจร

 1   กฎจราจรและเคร่ืองหมายจราจร



       กฎจราจรและเครื่องหมายจราจร

1.1.1  การขับรถทางตรง
	 ในการขับรถผู้ขับขี่ต้องขับด้วยความระมัดระวัง	ไม่ให้ชนหรือโดนคนเดินเท้า	ไม่ว่าจะอยู	่

ณ	ส่วนใดของทาง		และต้องให้สัญญาณเตือนคนเดินเท้าให้รู้ตัวเมื่อจำเป็น

	 ในการขับรถ		ผู้ขับข่ีต้องขับรถในทางเดินรถด้านซ้าย		และต้องไม่ล้ำก่ึงกลางของทางเดินรถ			

เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้		ให้เดินทางขวาหรือล้ำกึ่งกลางของทางเดินรถได้

	 1)	ด้านซ้ายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร

	 2)	ทางเดินรถน้ันเจ้าพนักงานจราจรกำหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียว

	 3)	ทางเดินรถนั้นกว้างไม่ถึง	6	เมตร

	 ในการใช้ทางเดินรถที่ได้จัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้	

ต้ังแต่	 2	 ช่องข้ึนไป	 หรือท่ีได้จัดช่องเดินรถประจำทางไว้ในช่องเดินรถซ้ายสุด	

ผู้ขับขี่ต้องขับรถในช่องซ้ายสุด	 หรือใกล้กับช่องเดินรถประจำทาง	 เว้นแต่	

ในกรณีต่อไปนี้		ให้เดินทางขวาของทางเดินรถได้

	 1)	ในช่องเดินรถนั้นมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร

	 2)	ทางเดินรถน้ัน	เจ้าพนักงานจราจรกำหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียว

	 3)	จะต้องเข้าช่องทางให้ถูกต้องเมื่อเข้าบริเวณใกล้ทางร่วมทางแยก

	 4)	เมื่อจะแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น

	 รถที่มีความเร็วช้าหรือรถที่มีความเร็วต่ำกว่าความเร็วของรถคันอื่น	

ที่ขับในทิศทางเดียวกัน	 ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ใกล้ขอบทางเดินรถด้านซ้ายเท่าที	่

จะกระทำได้

	 ผู้ขับขี่ซึ่งจะเลี้ยวรถ	 ให้รถคันอื่นผ่านหรือแซงขึ้นหน้า	 เปลี่ยนช่อง	

เดินรถ	 ลดความเร็วของรถ	 จอดรถ	หรือหยุดรถ	 ต้องให้สัญญาณด้วยมือและ	

แขนหรือไฟสัญญาณ		หรือสัญญาณอย่างอื่น

	 ผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณด้วยมือและแขน	 ไฟสัญญาณ	 หรือสัญญาณ	

อย่างอื่น	 ก่อนที่จะเลี้ยวรถ	 เปลี่ยนช่องเดินรถ	 จอดรถหรือหยุดรถเป็นระยะ	

ทางไม่น้อยกว่า	30	เมตร

	 ผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณด้วยมือและแขน	 ไฟสัญญาณ	 	 หรือสัญญาณ	

อย่างอื่น	ให้ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถอื่นเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า	60	เมตร

1.1 การขับรถทางตรงและการขับรถแซง

ห้ามล้อเลื่อนลากเข็น

ห้ามใช้เสียง

จำกัดน้ำหนัก

จำกัดความกว้าง

1



1.1.2 การขับรถแซงและผ่านขึ้นหน้า
	 ผู้ขับขี่ซึ่งต้องการจะขับรถแซง	 เพื่อขึ้นหน้ารถอื่นในทางเดินรถ	 	 ซึ่งไม่ได้แบ่งช่องเดินรถไว	้

ต้องให้เสียงสัญญาณดังพอที่จะให้ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถคันหน้าทราบความต้องการ	 และเมื่อผู้ขับขี่ซึ่งขับ	

รถคันหน้าให้สัญญาณตอบแล้ว		จึงจะแซงขึ้นหน้าได้

1

1. การแซงต้องแซงด้านขวาโดยมีระยะห่างจากรถที่ถูกแซงพอสมควร 
	 เมื่อเห็นว่าได้ขับผ่านขึ้นหน้ารถที่ถูกแซงไปในระยะที่ห่างเพียงพอแล้ว	 จึงจะขับชิดด้าน	

ซ้ายของทางเดินรถได้

 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นด้านซ้าย 	เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้

	 1)	รถที่จะถูกแซงกำลังเลี้ยวขวาหรือให้สัญญาณว่าจะเลี้ยวขวา	

	 2)	ทางเดินรถนั้นได้จัดแบ่งเป็นช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่	2	ช่องขึ้นไป

	 การขับรถแซงด้านซ้ายตาม	1)	หรือ	2)	จะกระทำได้เม่ือไม่มีรถอ่ืนตามมาในระยะกระช้ันชิด

และมีความปลอดภัยพอ

2. ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นในกรณีต่อไปนี้
					1)	เมื่อรถกำลังขึ้นทางชัน		ขึ้นสะพาน		หรืออยู่ในทางโค้ง			เว้นแต่จะมี

										เครื่องหมายจราจรให้แซงได้

					2)	ภายในระยะ	30	เมตร	ก่อนถึงทางข้าม		ทางร่วม		ทางแยก	วงเวียน	หรือ

									เกาะที่สร้างไว้	หรือทางเดินรถที่ตัดข้ามทางรถไฟ

					3)	เมื่อมีหมอก		ฝน	ฝุ่น	หรือควัน		อาจจะทำให้ไม่เห็นทางข้างหน้าได้ใน

									ระยะ	60	เมตร

					4)	เมื่อเข้าที่คับขันหรือเขตปลอดภัย

	 เม่ือได้รับสัญญาณขอแซงจากรถคันหลัง	 ผู้ขับข่ีซ่ึงขับรถท่ีมีความเร็วช้า	

หรือรถที่ใช้ความเร็วต่ำกว่าความเร็วของรถอื่นที่ขับไปในทิศทางเดียวกัน		ต้อง	

ยอมให้รถท่ีใช้ความเร็วสูงกว่าแซง	ผู้ขับข่ีท่ีถูกขอแซงต้องให้สัญญาณตอบ		เม่ือ		

เห็นว่าทางเดินข้างหน้าปลอดภัย	 	 และไม่มีรถอ่ืนสวนทางมาในระยะกระช้ันชิด	

และต้องลดความเร็ว	แล้วขับรถชิดด้านซ้ายเพื่อให้รถที่จะแซงผ่านขึ้นหน้าได	้

โดยปลอดภัย

 ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ห่างรถคันหน้าพอสมควรในระยะที่จะหยุดรถได้ 

โดยปลอดภัย  ในเมื่อจำเป็นต้องหยุดรถ

	 ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถขึ้นสะพาน	หรือทางลาดชัน	 ต้องใช้ความระมัดระวัง	

ไม่ให้รถถอยหลังไปโดนรถคันอื่น

3. ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถ
					1)	ในขณะหย่อนความสามารถในอันที่จะขับ

					2)	ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น

					3)	ในลักษณะกีดขวางการจราจร

					4)	โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว	อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคล/ทรัพย์สิน

					5)	โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น

ห้ามเลี้ยวซ้าย

ป้ายห้าม
รถบรรทุกแซง

ป้ายห้ามแซง

ให้รถสวนทางมาก่อน



     2)  สำหรับทางเดินรถที่ได้แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่	2	ช่อง

										ขึ้นไป	ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดทางด้านขวาสุดของทางเดินรถ	หรือในช่องที่มี

										เครื่องหมายจราจรแสดงให้เลี้ยวขวาได	้ทั้งนี้ก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า

										30	เมตร

					3)	ในกรณีที่มีช่องเดินรถประจำทางอยู่ทางเดินรถด้านขวาสุด	ให้ผู้ขับขี่ขับ

										รถชิดช่องเดินรถประจำทางก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า	30	เมตร			และ

										จะเลี้ยวรถผ่านเข้าไปในช่องเดินรถประจำทางได้เฉพาะในบริเวณที่มี

										เครื่องหมายจราจรให้เลี้ยวรถผ่านได้เท่านั้น

					4.	สำหรับทางเดินรถที่มีพนักงานจราจรคอยแสดงสัญญาณจราจรด้วยมือ

										และแขน	ให้ผู้ขับข่ีขับรถเล้ียวขวาผ่านไปได้โดยไม่ต้องอ้อมพนักงานจราจร

					5)	เมื่อรถอยู่ในทางร่วมทางแยก		ผู้ขับขี่ต้องให้รถที่สวนมาในทางเดินรถ

										ทางเดียวกันผ่านทางร่วมทางแยกไปก่อน		เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึง

										ให้เลี้ยวขวาไปได้

3. ถ้าจะเลี้ยวอ้อมวงเวียนหรือเกาะที่สร้างไว้
	 ให้ผู้ขับขี่ขับรถอ้อมไปทางซ้ายของวงเวียนหรือเกาะนั้น	 ในกรณีตาม	

1.	 และ	 2.	 ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวัง	 และต้องหยุดให้ทางแก่คนข้ามทาง	

และรถที่กำลังผ่านทางร่วมทางแยกจากทางด้านอื่นก่อน	เว้นแต่ในกรณีที่มีรถ	

เลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาพร้อมกัน	ให้รถเลี้ยวซ้ายให้ทางแก่รถเลี้ยวขวาก่อน

4. ห้ามมิให้ผู้ขับขี่
					1)	เลี้ยวรถหรือกลับรถในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายห้ามเลี้ยวขวา	ห้ามเลี้ยว

										ซ้าย		หรือห้ามกลับรถ

					2)	กลับรถที่เขตปลอดภัย		ที่คับขัน		บนสะพาน		หรือในระยะ	100	เมตร

										จากทางราบของเชิงสะพาน

					3)	กลับรถที่ทางร่วมทางแยก		เว้นแต่จะมีเครื่องหมายจราจรให้กลับรถได้

1.2 การเล้ียวรถ การหยุดรถและการจอดรถ

ห้ามเลี้ยวขวา

ห้ามกลับรถ

ห้ามคนเดินถนน

ห้ามรถยนต์

1.2.1 การเลี้ยวรถ
1. ถ้าจะเลี้ยวซ้าย
    	1)	ในกรณีที่ไม่ได้แบ่งช่องเดินรถไว้		ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดทางเดินรถด้านซ้าย

					2)	ในกรณีที่มีการแบ่งช่องเดินรถไว้และมีเครื่องหมายจราจรแสดงให้เลี้ยวซ้ายได้		ให้ผู้ขับขี่

										ขับรถในช่องเดินรถสำหรับรถที่จะเลี้ยวซ้าย	ทั้งนี้ก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า	30	เมตร

					3)	ในกรณีท่ีมีช่องเดินรถประจำทางอยู่ทางเดินรถด้านซ้ายสุด	ให้ผู้ขับข่ีรถชิดช่องเดินรถประจำทาง

										ก่อนถึงทางเลี้ยวไม่น้อยกว่า	30	เมตร		และจะเลี้ยวรถผ่านเข้าไปในช่องเดินรถประจำทางได้

										เฉพาะในบริเวณที่มีเครื่องหมายจราจรให้เลี้ยวรถผ่านได้เท่านั้น

2. ถ้าจะเลี้ยวขวา 

					1)	สำหรับทางเดินรถที่ไม่ได้แบ่งช่องเดินรถไว้	ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดทางด้านขวาของแนวก่ึงกลาง

										ของทางเดินรถก่อนถึงทางเล้ียวไม่น้อยกว่า	30	เมตร



1.2.2 การหยุดรถและจอดรถ
	 การหยุดรถหรือการจอดรถ	ผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณด้วยมือและแขน	หรือไฟสัญญาณ		ก่อนที	่

จะหยุดรถหรือจอดรถในระยะไม่น้อยกว่า	30	เมตร	และจะหยุดหรือจอดรถได้เม่ือผู้ขับข่ีเห็นว่าปลอดภัย	

และไม่เป็นการกีดขวางการจราจร

	 ผู้ขับขี่ต้องจอดรถทางด้านซ้ายของทางเดินรถ	 และจอดรถให้ด้านซ้ายของรถขนานชิดกับ	

ขอบทางหรือไหล่ทางในระยะห่างไม่เกิน	25	เซนติเมตร	หรือจอดรถตามทิศทางหรือด้านหนึ่งด้านใด

ของทางเดินรถที่พนักงานจราจรกำหนดไว้

ป้ายหยุด

ป้ายห้ามเข้า

ป้ายให้ทาง

ป้ายหยุดตรวจ

2. ห้ามมิให้ผู้ขับขี่จอดรถ
					1)	บนทางเท้า

					2)	บนสะพานหรือในอุโมงค์

					3)	ในทางร่วมทางแยก	หรือในระยะ	10	เมตรจากทางร่วมทางแยก

					4)	ในทางข้าม	หรือในระยะ	3	เมตรจากทางข้าม

					5)	ในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามจอดรถ

					6)	ในระยะ	3	เมตรจากท่อน้ำดับเพลิง

					7)	ในระยะ	10	เมตรจากที่ติดตั้งสัญญาณจราจร

					8)	ในระยะ	15	เมตรจากทางรถไฟผ่าน

					9)	ซ้อนกันกับรถอื่นที่จอดอยู่ก่อนแล้ว

					10)	ตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ	หรือในระยะ	5	เมตร

											จากปากทางเดินรถ

					11)	ระหว่างเขตปลอดภัยกับขอบทางหรือในระยะ	10	เมตร	นับจากปลายสุด

											ของเขตปลอดภัยทั้งสองข้าง

					12)	ในที่คับขัน

					13)	ในระยะ	15	เมตรก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจำทาง	และเลย

											เครื่องหมายไปอีก	3	เมตร

					14)	ในระยะ	3	เมตรจากตู้ไปรษณีย์

					15)	ในลักษณะกีดขวางการจราจร

1. ห้ามมิให้ผู้ขับขี่หยุดรถ
					1)	ในช่องเดินรถ		เว้นแต่หยุดชิดขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถ		ในกรณีที่ไม่มีช่องเดินรถ

										ประจำทาง

					2)	บนทางเท้า	

					3)	บนสะพานหรือในอุโมงค์	

	 	 								4)	ในทางร่วมทางแยก

	 	 								5)	ในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุดรถ

	 	 								6)	ตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ

	 	 								7)	ในเขตปลอดภัย
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1.3.1 การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกหรือวงเวียน
	 เมื่อขับรถมาถึงทางร่วมทางแยก		ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติดังนี้

	 1)	ถ้ามีรถอื่นอยู่ในทางร่วมทางแยก		ผู้ขับขี่ต้องให้รถในทางร่วมทางแยกนั้นผ่านไปก่อน

	 2)	ถ้ามาถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกันและไม่มีรถอยู่ในทางร่วมทางแยก			ผู้ขับขี่ต้องให้รถ	

	 				ที่อยู่ทางด้านซ้ายของตนผ่านไปก่อน			เว้นแต่ในทางร่วมทางแยกใดมีทางเดินรถทางเอก

	 				ตัดผ่านทางเดินรถทางโท		ให้รถในทางเอกมีสิทธิ์ผ่านไปก่อน

	 ในกรณีที่วงเวียนใดได้ติดตั้งสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจร	 	 ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตาม	

สัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรนั้น

	 ถ้าไม่มีสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจร	 เมื่อผู้ขับขี่ขับรถมาถึงวงเวียนต้องให้สิทธิ์แก่

ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถอยู่ในวงเวียนทางด้านขวาของตนขับผ่านไปก่อน

	 ผู้ขับขี่ซึ่งขับรถออกจากทางส่วนบุคคลหรือทางเดินรถในบริเวณอาคาร	 	 เมื่อจะขับรถผ่าน	

หรือเลี้ยวสู่ทางเดินรถที่ตัดผ่าน		ต้องหยุดรถเพื่อให้รถที่กำลังผ่านทาง	หรือรถที่กำลังแล่นอยู่ในทาง	

เดินรถผ่านไปก่อน		เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงขับรถต่อไปได้

1.3 การขับรถผ่านทางร่วมทางแยกและอัตราความเร็วของรถ



อัตราความเร็วของรถตามกฎกระทรวงมหาดไทย 

1. กำหนดความเร็วรถให้ในเมืองไม่เกิน 60 กม./ชม. และนอกเมืองไม่เกิน 80 กม./ชม.
								1)	 รถโดยสารประจำทาง

								2)	 รถโดยสารไม่ประจำทาง

								3)	 รถโดยสารขนาดเล็ก

								4)	 รถโดยสารส่วนบุคคล	(ที่บรรทุกคนโดยสารไม่เกิน	7	คน)

								5)	 รถนั่งส่วนบุคคลเกิน	7	คน

								6)	 รถบรรทุกประจำทาง

								7)	 รถบรรทุกไม่ประจำทาง

								8)	 รถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกเกิน	1,200	กิโลกรัม

2. กำหนดความเร็วรถให้ในเมืองไม่เกิน 45 กม./ชม. นอกเมืองไม่เกิน 60 กม./ชม.
								1)	 รถยนต์สามล้อ

								2)	 รถยนต์ทุกชนิดขณะที่ลากจูงรถพ่วง

								3)	 รถยนต์ที่บรรทุกของเกินกำหนดได้โดยชอบ

3. กำหนดความเร็วให้ในเมืองได้ไม่เกิน 80 กม/ชม. นอกเมืองไม่เกิน 90 กม./ชม.
								1)	 รถยนต์อื่นนอกเหนือที่กล่าวมาแล้ว

								2)	 รถจักรยานยนต์

1.3.2 อัตราความเร็วของรถตามกฎกระทรวงมหาดไทย
	 โดยทั่วไปแล้ว	 	 นักขับรถที่ดีจะไม่ขับรถแซงซ้ายแซงขวา	 	 เปลี่ยนช่องหรือขับทับเส้นกลาง	

ถนน

1



กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๗)

ออกตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก 

พ.ศ. ๒๕๒๒

	 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา	 ๕	 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒		

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก	 (ฉบับที่	 ๔)	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 รัฐมนตรีว่าการ	

กระทรวงมหาดไทย		ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

	 ข้อ	๑	การทดสอบผู้ขับขี่ว่าเมาสุราหรือไม่	 	ให้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของ	

ผู้ขับขี่โดยใช้วิธีการตามลำดับ		ดังต่อไปนี้

	 (๑)	ตรวจวัดลมหายใจด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจหรือทดสอบ			ให้ใช้	

เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด		โดยวิธีเป่าลมหายใจ	(BREATH	ANALYZER	TEST)		

และอ่านค่าของแอลกอฮอล์ในเลือดเป็นมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

	 วิธีการตรวจหรือทดสอบ	ให้ปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบของเครื่องตรวจแต่ละชนิด

	 (๒)	ตรวจวัดจากปัสสาวะ

	 (๓)	ตรวจวัดจากเลือด	

	 การตรวจวัดตาม	(๒)	หรือ	(๓)	ให้ใช้ในกรณีที่ไม่สามารถทดสอบตาม	(๑)	ได้เท่านั้น

	 ข้อ	 ๒	 กรณีที่ต้องทดสอบโดยวิธีตรวจวัดจากเลือดตามข้อ	 ๑	 (๓)	 ให้ส่งตัวผู้ขับขี่ไปยัง	

โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด	 และทำการเจาะเลือดภายใต้การกำกับดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม		

ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม

	 	 	 	 ข้อ	๓	ถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดดังต่อไปนี้		ให้ถือว่า

	 	 	 	 										เมาสุรา

	 	 	 					 										(๑)		กรณีตรวจวัดจากเลือดเกิน	๕๐	มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

	 	 	 	 										(๒)	กรณีตรวจวัดจากลมหายใจหรือปัสสาวะ	ให้เทียบ

	 	 	 	 	 			ปริมาณแอลกอฮอล์			โดยใช้ปริมาณแอลกอฮอล์

	 	 	 	 	 			ในเลือดเป็นเกณฑ์มาตรฐานดังนี้

	 	 	 	 	 			(ก)	กรณีวัดจากลมหายใจ		ให้ใช้ค่าสัมประสิทธิ์

	 	 	 	 	 									ในการแปลงค่าเท่ากับ	๒,๐๐๐

	 	 	 	 	 			(ข)	กรณีตรวจวัดจากปัสสาวะ	ให้ใช้ค่าสัมประสิทธ์ิ

	 	 	 	 	 									ในการแปลงค่าเท่ากับเศษ	๑	ส่วน	๑.๓

1.4 การทดสอบการเมาสุราของผู้ขับข่ีรถยนต์
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1.5.1 รูปแบบของเครื่องหมายจราจร (Traffic Signs)

									1.	 รูปแบบของเครื่องหมายจราจรและสีที่ใช้แบ่งเป็น	4	ประเภท		ตามจุดประสงค์ของการแสดง	

	 ความหมายตามตารางข้างล่าง

									2.	 ให้แสดงสัญลักษณ์ภาพไว้ตรงกลางของเครื่องหมาย		โดยไม่ทับแถบขวางเครื่องหมายห้าม

									3.	 ในกรณีที่ไม่มีสัญลักษณ์ภาพที่เหมาะสมสำหรับสื่อความหมายตามที่ต้องการ		ให้ใช้

เคร่ืองหมายท่ัวไปสำหรับเคร่ืองหมายจราจรแต่ละประเภทร่วมกับเคร่ืองหมายเสริม	รูปแบบ

ของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย		มีดังตารางต่อไปนี	้

ประเภท รูปแบบ สีที่ใช้ หมายเหตุ

1. เครื่องหมายห้าม 

1) สีพื้น : สีขาว

2) สีของแถบตามขอบวงกลม

    และแถบขวาง : สีแดง

3) สีของสัญลักษณ์ภาพ : สีดำ

พื้นที่ของสีแดงต้องมี 

อย่างน้อยร้อยละ 35

ของพื้นที่ทั้งหมดของ

เครื่องหมาย

2. เครื่องหมายบังคับ
1) สีพื้น : สีฟ้า

2) สีของสัญลักษณ์ภาพ : สีขาว

พื้นที่ของสีฟ้าต้องมี

อย่างน้อยร้อยละ 50

ของพื้นที่ทั้งหมด

ของเครื่องหมาย

3. เครื่องหมายนิเทศ

    เกี่ยวกับภาวะ

    ปลอดภัย

1) สีพื้น : สีเขียว

2) สีของสัญลักษณ์ภาพ : สีขาว

พื้นที่ของสีเขียวต้องมี

อย่างน้อยร้อยละ 50

ของพื้นที่ทั้งหมด

ของเครื่องหมาย

อาจใช้รูปแบบเป็น 

4 เหลี่ยมผืนผ้าได้

4. เครื่องหมายเตือน

1) สีพื้น : สีเหลือง

2) สีของแถบตามขอบ : สีดำ

3) สีของสัญลักษณ์ภาพ : สีขาว

พื้นที่ของสีเหลืองต้อง 

มีอย่างน้อยร้อยละ 50 

ของพื้นที่ทั้งหมดของ

เครื่องหมาย

1.5 รูปแบบและสีของเครื่องหมายจราจร



1.5.2 สีเพื่อความปลอดภัยและสีตัดในงานจราจร

สีเพื่อความปลอดภัย ความหมาย ตัวอย่างการใช้งาน สีตัด

สีแดง

ป้ายบังคับ

1) เครื่องหมายหยุด

2) เครื่องหมายทิศทาง

3) เครื่องหมายห้าม

สีขาว

สีฟ้า

ป้ายแนะนำ

1) เครื่องหมายแนะนำเส้นทาง

2) เครื่องหมายแนะนำสถานที่

3) เครื่องหมายแนะนำโรงพยาบาล

สีขาว

สีเขียว

ป้ายทางหลวง

พิเศษ

1) แนะนำสถานที่

2) แนะนำเส้นทาง

3) แนะนำหน่วยกู้ภัย

4) แนะนำทางด่วน

สีขาว

สีเหลือง

ป้ายเตือน

1) เพื่อให้ทราบสภาพทาง

2) เพื่อให้ทราบอันตราย

3) เพื่อให้ระวัง

สีดำ

ความหมายของสีที่ทาตามขอบทาง 

ห้ามหยุดและห้ามจอดพักรถ

ห้ามจอดรถแต่ให้หยุดชั่วขณะรับส่งคนโดยสารหรือของได้

แสดงให้รู้ว่าเป็นขอบทางหรือวงเวียน



	 ป้ายจราจรแบ่งเป็น	3	ประเภท		ดังนี้

1.6.1 ป้ายบังคับ (Regulatory Signs) 
	 เป็นป้ายจราจรที่มีความหมายเป็นการบังคับให้ผู้ใช้ทางปฏิบัติตามเครื่องหมายที่ปรากฏอยู่	

ในป้ายนั้น	 โดยให้ผู้ใช้ทางต้องกระทำ	 งดเว้นการกระทำ	 หรือจำกัดการกระทำในบางประการ	 หรือ	

บางลักษณะ

												ป้ายหยุด	 	 									ป้ายห้ามเข้า	 					ป้ายให้ทาง	 	 					ป้ายหยุดตรวจ

		ให้รถสวนทางมาก่อน	 						ป้ายห้ามแซง											ป้ายห้ามรถบรรทุกแซง	 						ห้ามเลี้ยวซ้าย

										ห้ามเลี้ยวขวา	 								ห้ามกลับรถ		 		ห้ามคนเดินถนน	 							ห้ามรถยนต์

       ห้ามรถบรรทุก	 				ห้ามรถแทรกเตอร์	 						ห้ามรถพ่วง	 													ห้ามรถจักรยานยนต์

  ห้ามล้อเลื่อนลากเข็น	 								ห้ามใช้เสียง		 						จำกัดน้ำหนัก		 				จำกัดความกว้าง

1.6 เครื่องหมายจราจรบนถนนและทางหลวง 1



1.6.2 ป้ายบังคับ (ต่อ)

									จำกัดความสูง	 							จำกัดความยาว	 					จำกัดความเร็ว	 		สิ้นสุดเขตบังคับ

													ห้ามจอด		 									ห้ามหยุดรถ	 	ให้รถเดินทางเดียว	 						ให้ชิดซ้าย

												ให้ชิดขวา									รถเดินทางเดียวไปทางซ้าย					รถเดินทางเดียวไปทางขวา					ให้เลี้ยวซ้าย

					ห้ามจักรยานสามล้อ	 	 						ห้ามรถยนต์สามล้อ	 										ห้ามรถยนต์และจักรยานยนต์

										ห้ามจักรยาน	 	 	 วงเวียน	 	 	 ห้ามจักรยาน	จักรยานยนต์
	 	 	 	 	 	 	 	 					และรถยนต์สามล้อ



1.6.3 ป้ายเตือน (Warning Signs) 
	 ป้ายเตือน	 ได้แก่	 ป้ายจราจรที่มีความหมายเป็นการเตือนผู้ใช้ทางให้ทราบล่วงหน้าถึงสภาพ	

ทาง		หรือข้อมูลบางอย่างที่เกิดขึ้นในทางข้างหน้า			ซึ่งอาจเป็นอันตราย	หรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้		เพื่อ	

ให้ผู้ใช้ทางระมัดระวังในการใช้ทาง

									ป้ายหยุดข้างหน้า	 								ป้ายสัญญาณไฟ	 			ป้ายจำกัดความเร็ว											ป้ายเลี้ยวซ้าย

												ป้ายเลี้ยวขวา	 							ป้ายทางโค้งซ้าย									ป้ายทางโค้งขวา	 	ป้ายโค้งกลับทางเริ่มทางซ้าย

			ป้ายโค้งกลับทางเริ่มทางขวา				ป้ายวงเวียนข้างหน้า						ป้ายทางคดเคี้ยว									ป้ายทางคดเคี้ยว

		ป้ายเล้ียวกลับทางเร่ิมซ้าย		ป้ายเล้ียวกลับทางเร่ิมขวา	 	ป้ายทางแยกรูปตัวที						ป้ายทางแยกรูปตัววาย

									ป้ายสิ้นสุดทางคู่	 				ป้ายทางคู่ข้างหน้า						ป้ายเตือนให้ระมัดระวัง		ป้ายทางข้ามทางรถไฟ

	 	 	 	 	 	 	 	 													มีเครื่องกั้นทาง

1



1.6.4 ป้ายเตือน (ต่อ) 

									ป้ายทางแยกตัดกัน	 						ป้ายทางแยกซ้าย										ป้ายทางแยกขวา											ป้ายทางแยกเบี่ยงซ้าย

							ป้ายทางแยกเบี่ยงขวา							ป้ายทางแยกซ้าย									ป้ายทางแยกขวา	 										ป้ายพื้นทางร่วน

									ป้ายทางลงลาดชัน							ป้ายทางขึ้นลาดชัน							ป้ายรถวิ่งสวนทาง						ป้ายเครื่องหมายลูกศรคู่

															ป้ายทางลื่น	 							ป้ายรถกระโดด				ป้ายทางขรุขระข้างหน้า								ป้ายช่องลอดต่ำ

														ป้ายทางแยก	 								ป้ายทางแยก											ป้ายทางร่วมจากซ้าย								ป้ายทางร่วมจากขวา



1.6.5 ป้ายเตือน (ป้ายเสริม)
 ป้ายเสริมจะใช้คู่กับป้ายเตือนเพื่อขยายความหมาย	ขอบเขต	ความยาวของสภาพทางข้างหน้า 1



1.6.6 เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง
	 เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งเป็น	2	ประเภท	ดังนี้

	 1.	 เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางประเภทบังคับ	 หมายความว่า	 บังคับให้ผู้ขับรถปฏิบัติตาม	

ความหมายของเครื่องหมายนั้น	เช่น	ให้ผู้ขับรถ	ต้องทำตามป้าย	หรือไม่ต้องกระทำ

	 2.	เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางประเภทเตือน	หมายความว่า	เตือนให้ผู้ขับรถทราบล่วงหน้า

ถึงสภาพทาง	หรือข้อมูลที่อาจเกิดอันตราย

   1. เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางประเภทบังคับ

								1)	 เครื่องหมาย		เส้นแบ่งทิศทางจราจรห้ามแซง		เส้นทึบสีขาว		เป็นเส้นแบ่งการจราจรที่มี

	 ทิศทางสวนทางกัน		ห้ามแซง		ห้ามขับรถผ่านหรือคร่อมโดยเด็ดขาด

								2)	 เครื่องหมาย	เส้นแบ่งทิศทางจราจรคู่  เส้นทึบสีขาวและเส้นประ		รถที่อยู่ทางเส้นทึบห้าม

	 ขับรถผ่านหรือคร่อมเส้นทึบเป็นอันขาด		รถที่อยู่ทางเส้นประอาจจะข้ามเส้นไปด้วยความ

	 ระมัดระวัง

								3)	 เครื่องหมาย		เส้นแบ่งทิศทางจราจรห้ามแซงคู่			เส้นทึบคู่สีขาว		เป็นเส้นแบ่งการจราจรที่

	 มีทิศทางสวนทางกัน		ห้ามขับรถผ่านหรือคร่อมโดยเด็ดขาด

								4)	 เครื่องหมาย	เส้นห้ามหยุดรถหรือจอดรถ		เส้นสีขาวสลับแดง		ห้ามมิให้หยุดรถหรือจอดรถ

	 ทุกชนิดตรงแนวนั้น

								5)	 เครื่องหมาย			เส้นห้ามจอด  เว้นแต่หยุดรับ-ส่งชั่วขณะ		เส้นสีขาวสลับเหลือง		ห้ามมิให้

	 จอดรถทุกชนิด		เว้นแต่หยุดรับ-ส่งคนหรือสิ่งของชั่วขณะ

6)		เครื่องหมาย		เส้นแนวหยุด		เส้นขวางถนน		เป็น

					เส้นทึบสีขาว		ให้ผู้ขับรถหยุดรถก่อนถึงแนว

					ขวางทุกครั้ง



1								7)	 เครื่องหมาย			เส้นให้ทาง				เส้นขวางถนน

	 เป็นเส้นประสีขาว			ให้ขับรถช้าลง		ให้รถ

	 และคนเดินเท้าในทางขวางหน้าไปก่อน

								8)	 เครื่องหมาย		เส้นทแยงห้ามหยุดรถ			เป็น

	 เส้นทึบสีเหลืองลากทแยงตัดกัน				ห้าม

หยุดรถทุกชนิดภายในกรอบเส้นทแยงนั้น		

	ยกเว้นรถท่ีหยุดรอเพ่ือเล้ียวขวาตรงทางแยก

2. เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง
    ประเภทเตือน

								1)	 เส้นขอบทาง

								2)	 ข้อความเตือนหรือข้อแนะนำบนพื้น	

	 (ตัวอย่าง)

 เส้นชะลอความเร็ว		มีลักษณะเป็นเส้น	

	 หลาย	ๆ	เส้นขวางช่องเดินรถหรือ	

	 ช่องจราจร	หมายความว่า	ให้ขับรถช้าลง

	 และเพิ่มความระมัดระวัง

 เครื่องหมายขาวดำ 		แสดงหรือทำให้

	 ปรากฏที่ขอบคันหินหรือสิ่งกีดขวางอื่น	ๆ	

	 เพื่อให้ผู้ใช้ทางเห็นขอบคันหิน			หรือ

	 สิ่งกีดขวางนั้น	ๆ	ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

เด็ก
ระวังสะพาน

เส้นทึบสีขาว

เส้นประสีขาว

เส้นทึบสีเหลือง

เส้นประสีเหลือง



1.7.1 ป้ายแนะนำทั่วไป (Guide Signs-Convention Highways)
	 ป้ายแนะนำ	 ได้แก่	 ป้ายจราจรที่มีความหมายเป็นการแนะนำให้ผู้ใช้ทางทราบข้อมูลเกี่ยวกับ

การเดินทางและการจราจร	 เช่น	 เส้นทางท่ีจะใช้ทิศทาง	ระยะทาง	สถานท่ี	 เพ่ือประโยชน์ในการเดินทาง	

และการจราจร

1.7 ป้ายแนะนำทั่วไปและป้ายทางหลวงพิเศษ

หมายเลข	3-1	ถึง	3-6	ขนาดป้ายมาตรฐานท่ัวไป		ขนาด	60	x	60,	75	x	75,	90	x	90	ซม.
หมายเลข	3-8	ถึง	3-35	ขนาดป้ายมาตรฐานท่ัวไป	ขนาด	30	x	40,	40	x	50,	50	x	65,	60	x	75	ซม.



1.7.2 ป้ายแนะนำทั่วไป (ต่อ) 1



1.7.3 ป้ายทางหลวงพิเศษ (Traffic Signs on Expressway)



    ตอนที่ 1     จงเขียนชื่อใต้เครื่องหมายจราจร
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แบบฝึกหัดบทที่ 1  
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1.	ผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณก่อนเลี้ยว

				เป็นระยะทางเท่าใด

ก.  ไม่น้อยกว่า 20 เมตร

ข.  ไม่น้อยกว่า 30 เมตร

ค.  ไม่น้อยกว่า 40 เมตร

ง.  ไม่น้อยกว่า 50 เมตร

2.	ผู้ขับขี่ต้องให้สัญญาณก่อนจอดรถ

				เป็นระยะทางเท่าใด

ก.  ไม่น้อยกว่า 20 เมตร

ข.  ไม่น้อยกว่า 30 เมตร

ค.  ไม่น้อยกว่า 40 เมตร

ง.  ไม่น้อยกว่า 50 เมตร

3.	ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถเมื่อใด

ก.  ยังเหนื่อย

ข.  แดดออกจัด

ค.  ฝนตกหนัก

ง.  เมาสุรา

4.	ห้ามกลับรถจากทางราบเชิงสะพานเท่าใด

ก.  ในระยะ 50 เมตร

ข.  ในระยะ 100 เมตร

ค.  ในระยะ 150 เมตร 

ง.  ในระยะ 200 เมตร

5.	รถนั่งส่วนบุคคลใช้ความเร็วในเมืองได้เท่าใด

ก.  ไม่เกิน 50 กม./ชม.

ข.  ไม่เกิน 60 กม./ชม.

ค.  ไม่เกิน 80 กม./ชม.

ง.  ไม่เกิน120 กม./ชม.

6.	คนเมาสุรามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด

				เท่าใด

ก.  เกิน 40 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ข.  เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ค.  เกิน 80 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ง.  เกิน 100 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

7.	เครื่องหมายห้าม		พื้นและสัญลักษณ์ภาพ

				สีอะไร

ก.  พื้นแดงสัญลักษณ์แดง

ข.  พื้นแดงสัญลักษณ์ดำ

ค.  พื้นฟ้าสัญลักษณ์แดง

ง.  พื้นฟ้าสัญลักษณ์ดำ

8.	ป้ายจราจรประเภทป้ายบังคับเป็นป้ายข้อใด

ก.  บังคับให้ผู้ใช้ทางปฏิบัติ

ข.  บังคับให้ผู้ใช้ทางหยุด

ค.  บังคับให้ผู้ใช้ทางห้ามแซง

ง.  บังคับให้ผู้ใช้ทางเลี้ยว

9.	ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือนเป็นป้ายข้อใด

ก.  เตือนให้ทุกคนทราบ

ข.  เตือนให้ผู้ใช้ทางทราบ

ค.  เตือนให้ผู้ใช้ทางปฏิบัติ

ง.  เตือนให้ผู้ใช้ทางไม่กระทำ

10.	ป้ายจราจรประเภทแนะนำเป็นป้ายข้อใด

ก.  แนะนำไม่ให้กระทำ

ข.  แนะนำไม่ให้ใช้ความเร็ว

ค.  แนะนำให้ผู้ใช้ทางทราบ

ง.  แนะนำให้ผู้ใช้ทางไม่ต้องคอย

   ตอนที่ 2        จงทำเครื่องหมายถูก ( P)  ลงหน้าข้อความที่ถูกต้องที่สุด




