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กฎหมายจราจรทางบก 
 

ปัจจุบันการเกิดอุบัติเหตุในท้องถนนมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการที่  
ผู้ขับขี่ขาดวินัยในการใช้รถใช้ถนนและไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จึงได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และกลไกในการ
ออกใบสั ่งสำหรับผู ้ข ับขี ่ การบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับขี่  และมาตรการที ่เกี ่ยวข้องกับ 
การควบคุมดูแลและบังคับใช้กฎหมายจราจรทางบก 

 

กฎหมายจราจรทางบกฉบับใหม่ จะมีผลใช้บังคับ ในวันที่ 20 กันยายน นี้ 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี 12) พ.ศ. 2562 ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 
2562 และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ ในวันที่ 20 กันยายน 2562 มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้ 

1. ข้อมูลการกระทำความผิด : สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบก ต้องจัดให้มี
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับประวัติ  และการกระทำความผิดตามกฎหมาย ของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ 
ข้อมูลทะเบียนรถ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง (เพ่ิมมาตรา 4/1) 

2. ใบอนุญาตขับขี่ : ในขณะขับรถ ผู้ขับขี่ต้องพกหรือมีใบอนุญาตขับขี่ติดตัว และต้องแสดง  
ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อถูกเรียกตรวจ (เพ่ิมมาตรา 31/1) 

    เมื ่อตำรวจเรียกตรวจใบอนุญาตขับขี ่ สามารถแสดงได้ 1 ใน 3 รูปแบบ ดังนี ้ (1) ใบขับขี่  
(2) ใบขับขี่ผ่านแอปพลิเคชั่นของกรมการขนส่งทางบก (ใบขับขี่ออนไลน์) และ (3) ใบแทนที่กรมการขนส่ง 
ทางบกรับรอง แทนการยึดใบขับขี่ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
  3. ห้ามขับขี่รถจักรยานในขณะเมาสุรา หรือของเมาอย่างอื่น (เพ่ิมมาตรา 83 (1/1)) 

4. กรณีผู ้ขับขี่ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และความผิดนั ้นมีโทษปรับสถานเดียวหรือ 
มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนและมีโทษปรับด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจจะว่ากล่าวตักเตือนหรือออกใบสั่งให้ชำระ
ค่าปรับก็ได้ (มาตรา 140 วรรคแรก) 

 
 
 

รู้กฎหมาย 

  ขั้นตอนการใช้งานใบขับข่ีออนไลน์ 
1) ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “DLT QR Licence” รองรับโทรศัพท์ทั้งในระบบ 

Android และ IOS  
2) ลงทะเบียนเข้าใช้งาน โดยกรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน และ

อีเมล์  
3) รับรหัส OTP ทางอีเมล์ 
4) ตั้งรหัสผ่านเพ่ือเข้าสู่ระบบ 
5) สแกน QR Code หลังใบอนุญาตขับขี่  
6) เข้าสู่เมนูเพ่ือเเสดงใบอนุญาตขับขี ่
ทั้งนี้ ใบอนุญาตขับขี่ที่ไม่มี QR Code สามารถแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนเป็น
ใบอนุญาตขับรถที่มี QR Code ได้ที่ สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ โดยมี
ค่าธรรมเนียมในการออกใบแทน จำนวน 105 บาท  
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5. การออกใบสั่งกรณไีม่พบตัวผู้ขับขี่ : กรณีไม่พบตัวผู้ขับขี่ ให้ติด หรือผูก หรือแสดงใบส่ังไว้ที่รถ 
ให้สามารถมองเห็นได้ง่าย หากไม่สามารถติด หรือผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที ่รถได้ ให้ส่งใบสั่งพร้อมด้วย
พยานหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปยังภูมิลำเนาของเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถ เพ่ือให้ชำระค่าปรับ 
(มาตรา 140 วรรคสอง) 

6. ถือว่าได้รับใบสั่งเมื่อพ้นกำหนด 15 วัน : เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติด หรือผูก หรือแสดงใบสั่ง 
ไว้ที่รถ หรือส่งใบสั่งทางไปรษณีย์ ให้ถือว่าเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถ ได้รับใบสั่งเมื่อพ้นกำหนด 15 วัน นับ
แต่วันที่ได้ติด หรือผูก หรือแสดงใบส่ังไว้ที่รถ หรือวันที่ส่งใบสั่งทางไปรษณีย์ (มาตรา 140/1) 

7. ยึดใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราวได้ : เจ้าหน้าที่ตำรวจว่ากล่าวตักเตือนหรือออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่แล้ว 
เห็นว่าผู้ขับขี่อยู่ในสภาพที่หากให้ขับรถต่อไปอาจเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของตนเองหรือ
ผู้อื ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจมีอำนาจยึดใบอนุญาตขับขี่ของผู้ขับขี่ หรือบันทึกการยึดใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการ 
ทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์หรือระงับการใช้รถ เป็นการชั่วคราวได ้(มาตรา 140/2) 

8. ยึดใบอนุญาตขับขี่ : เจ้าหน้าที่ตำรวจพบว่าผู้ขับขี่ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามไม่ให้
ได้รับใบอนุญาตขับขี่ เจ้าหน้าที่ตำรวจมีอำนาจยึดใบอนุญาตขับขี่ได้ (มาตรา 140/3) 

9. การชำระค่าปรับ : ต้องชำระภายในเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่ง และสามารถชำระได้ผ่านทาง  
(1) ธนาณัติหรือส่งตั๋วแลกเงินของธนาคารโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนสั่งจ่ายให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
หรือธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต หรือวิธีการอื่น ๆ (2) ชำระค่าปรับที่สถานีตำรวจ (มาตรา 141) 

10. ระบบการบ ันท ึกคะแนนความประพฤต ิ  : เม ื ่อผ ู ้ข ับข ี ่กระทำความผิดเก ี ่ยวกับ 
การใช้รถใช้ถนน สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องจัดให้มีระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถ
ของผู ้ได้ร ับใบอนุญาตขับขี ่ และถ้าถูกตัดคะแนนความประพฤติจนหมดให้สั ่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่  
ของผู้ได้ใบอนุญาตขับขี่คราวละ 90 วัน (มาตรา 142/1) 

11. การอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับรถและวินัยจราจร : ผู้ถูกตัดคะแนนความประพฤติในการ
ขับรถ หรือถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่  อาจเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับรถและวินัยจราจรตามที่
กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง (มาตรา 142/3) 

12. การสั่งพักใช้ใบอนุญาต : กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร
หรือกฎหมายเกี่ยวกับรถหรือการใช้ทาง หากมีเหตุก่อให้เกิดหรือน่าจะเกิดอันตรายร้ายแรงต่อสาธารณะ หรือ
เป็นภัยต่อประชาชนอย่างร้ายแรง หรือมีพฤติการณ์หลบหนีเมื่อก่อความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของ
ผู้อื่น ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ได้ ไม่เกิน 90 วัน (มาตรา 142/5)  

13. โทษปรับในอัตรา 5 เท่า : กรณีเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถที่ได้รับใบสั่ง เป็นนิติบุคคล  
ให้ผู ้แทนของนิติบุคคลแจ้งชื ่อ ที ่อยู ่ พร้อมทั ้งหลักฐานต่อพนักงานสอบสวนที ่แสดงว่าผู ้ใดเป็นผู ้ขับขี่  
ในขณะที่พบการกระทำความผิด ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับใบสั่ง หากผู้แทนของนิติบุคคลไม่แจ้งภายใน
เวลาดังกล่าว นิติบุคคลนั้น ต้องระวางโทษปรับในอัตรา 5 เท่า ของโทษปรับสูงสุดของความผิดนั้น  

ยกตัวอย่างเช่น นิติบุคคลเป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถ หากพนักงานนำรถไปขับขี่ และทำผิด
กฎหมายจราจร แล้วมีโทษปรับสูงสุดอยู่ที่ 1,000 บาท นิติบุคคลนั้น ไม่ยอมแจ้งว่าใครเป็นผู้ขับขี่ นิติบุคคล 
จึงมีความผิด ต้องระวางโทษปรับ 5 เท่า ก็เป็นเงิน จำนวน 5,000 บาทนั่นเอง (มาตรา 160 จัตวา) 
 

ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุตธิรรม 


