รายงานฉบับสมบูรณ
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๓๑

พฤษภาคม

๒๕๔๖

บทสรุปผูบริหาร
รายงานการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการใชจักรยานในประเทศไทยฉบับนี้
ไดศึกษาคนควาจาก
กฎหมายหลายประเภท เชน พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ
และขอกําหนดตางๆ ประมาณ ๕๐ ฉบับ แลวคัดเลือกเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวของในแตละเรื่องมาเรียบ
เรียงลงตามหัวขอที่เกี่ยวของกัน กฎหมายใดที่จําเปนตองมีคําอธิบาย ผูวิจัยไดเขียนคําอธิบายกํากับไว
แลว กฎหมายใดที่ไมจําเปนตองมีคําอธิบายก็ไดคัดมาลงไวอยางเพียงพอตอการทําความเขาใจ แมกรอบ
งานจะไมกําหนดใหเขียนคําอธิบายทุกหัวขอ แตกฎหมายเหลานี้ก็ไมยากตอการทําความเขาใจ เพราะที่
ไมมีคําอธิบายกํากับไวนั้น สวนใหญจะกลาวถึงเรื่องสิทธิและอํานาจหนาที่ ซึ่งในตัวบทกฎหมายเองก็
มักจะเขียนไวใหสามารถอานเขาใจไดโดยงายอยูแลว จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการใชจักรยาน
ของประเทศไทย พบวากระจายตัวอยูในกฎหมายหลายฉบับ ซึ่งเปนลักษณะเดียวกับที่ ศาสตราจารย ดร.
ธงชัย พรรณสวัสดิ์ พบในประเทศแถบยุโรปที่เปนกลุมนําในการศึกษา และพัฒนาระบบการเดินทางโดย
ใชจักรยานใหกลับมาเปนทางเลือกสําคัญ ผูวิจัยไดกําหนดโครงสรางตามลักษณะกฎหมายเปน ๑๐ หัวขอ
เรื่อง ดังนี้

หัวขอที่ ๑ ประวัติความเปนมาของกฎหมายเกี่ยวกับการใชจักรยานในประเทศไทย
ไดขอสรุปวา :
- วิวัฒนาการทางกฎหมายเกี่ยวกับการใชจักรยานในประเทศไทย
ไดมีการพัฒนามาจากกฎหมาย
เกี่ยวกับเสนทางคมนาคม ยานพาหนะ และระบบจราจร ซึ่งเริ่มตนอยางเปนระบบมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๕
ในเบื้องตนนี้
ไดลําดับรายชื่อกฎหมายเกี่ยวกับการใชจักรยานและทางจักรยาน
ตามประเภทและ
ระยะเวลาที่ไดตราออกประกาศใชในรูปพระราชบัญญัติตางๆ โดยมีประวัติของการแกไขเพิ่มเติมหลายครั้ง
และหลายฉบับไดมีการยกรางและออกเปนฉบับใหมโดยยกเลิกฉบับเกา

หัวขอที่ ๒ การจดทะเบียนและการทําใบขับขี่จักรยาน การบรรทุกและการรับจางของ
ลอเลื่อน
ไดขอสรุปวา :
- การมีรถจักรยาน ๒ ลอไมตองนําไปจดทะเบียนตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๐ เปนตนมา แต
รถจักรยานสวนบุคคลตั้งแต ๓ ลอขึ้นไป ยังตองนําไปจดทะเบียนกอนที่จะนําออกไปขับขี่บนทางหลวง
สําหรับรถจักรยานรับจางซึ่งมีแตรถจักรยาน ๓ ลอขึ้นไปนั้น ตองนําไปจดทะเบียนกอนเสมอ
- ตั้งแต ๑ มกราคม ๒๕๐๓ เปนตนมา รัฐบาลใหงดการจดทะเบียนทั้งใบอนุญาตใหมี และใบอนุญาต
ใหเปนผูขับขี่ รถจักรยานตั้งแต ๓ ลอขึ้นไป ทั้งที่ใชสําหรับนั่งสวนบุคคลและสําหรับรับจาง ในเขตจังหวัด
พระนครและจังหวัดธนบุรี เพราะการจราจรคับคั่งมาก
- ตั้งแต ๑๗ มกราคม ๒๕๐๔ เปนตนมา หากเจาของหรือผูขับขี่รถจักรยานตั้งแต ๓ ลอขึ้นไปทั้งที่ใช
สําหรับนั่งสวนบุคคลและสําหรับรับจาง มีความประสงคจะนํารถออกนอกเขตจังหวัด หรืออําเภอที่ไดจด
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ทะเบียนและรับใบอนุญาต ไปใชในเขตจังหวัดใกลเคียงที่มีถนนติดตอถึงกันได ยกเวนในเขตจังหวัดพระ
นครและจังหวัดธนบุรี เปนการประจําหรือชั่วคราว ยังตองยื่นคํารองขออนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่
ประจําจังหวัด หรืออําเภอที่ไดจดทะเบียนและรับใบอนุญาต
- การขับขี่จักรยานบนทางหลวง แมเปนเพียงการฝกหัด ก็ตองขอรับใบอนุญาตชั่วคราวเสียกอน
- ผูขับขี่รถจักรยานทุกประเภท ตองขอออกใบอนุญาตขับขี่กอนนํารถจักรยานออกไปขับขี่บนทางหลวง
- เฉพาะเกวียนเทานั้น ที่สามารถนํามาขับขี่บนทางหลวงไดโดยไมตองมีใบอนุญาตขับขี่
- ใบอนุญาตขับขีร่ ถจักรยาน ๒ ลอ มีแตประเภทตลอดชีพเทานั้น
- การขอใหออกใบอนุญาตขับขีร่ ถจักรยาน ๒ ลอ เพื่อการขับขี่ไดทั่วประเทศนั้น ผูขอใหออก
ใบอนุญาตขับขี่ ตองมีอายุ ๑๓ ปบริบูรณขึ้นไป แตถาพนักงานเจาหนาที่ในจังหวัดใดพิจารณา
เห็นสมควรจะใหอายุต่ํากวาที่กําหนดนี้ตามสภาพแหงทองถิ่นในจังหวัดนั้น ก็ใหมีอํานาจกําหนดอายุต่ํา
กวานี้ไดเฉพาะการขับขี่ลอเลื่อนภายในทองถิ่นในจังหวัดนั้น ๆ
- ผูขอออกใบอนุญาตขับขี่ลอเลื่อนสวนบุคคล ตองมีรางกายสมประกอบและสามารถขับขี่ลอเลื่อนได รู
ขอบังคับการจราจร และรูการขับขี่ลอเลื่อนชนิดนั้น
- ผูขอออกใบอนุญาตขับขี่ลอเลื่อนรับจาง ตองมีอายุไมต่ํากวาสิบเจ็ดปบริบูรณ มีสัญชาติไทย รูถนน
หนทางแหงเขตซึ่งไดรับใบอนุญาตพอสมควร ปราศจากโรคติดตอ และตองไมเคยรับโทษจําคุกใน
ความผิดที่กฎหมายกําหนด
- ขณะขับขี่จักรยาน ตองพกใบอนุญาตขับขี่อยูกับตัวเสมอ
- รถจักรยานตั้งแต ๓ ลอขึ้นไป สําหรับบรรทุกคนโดยสาร ตองเปนรถชนิดพวงหลัง หรือพวงขาง รถ
ชนิดพวงขางตองมีที่นั่งสําหรับคนโดยสารนั่งไวทางดานซายของตัวรถ
- รถจักรยานตั้งแต ๓ ลอขึ้นไป สําหรับบรรทุกของ ตองเปนรถชนิดพวงหลังหรือพวงขาง หรือมีตัวถัง
อยูขางหนา ถาเปนรถชนิดพวงขาง ตองมีที่สําหรับบรรทุกของไวทางดานซายของตัวรถ
- ลอเลื่อนลากเข็นดวยกําลังคน ๑ คน ตองมีขนาดกวางไมเกิน ๘๐ เซนติเมตร น้ําหนักตองไมเกินกวา
๑๐๐ กิโลกรัม
- ลอเลื่อนลากเข็นดวยกําลังคนเกินกวา ๑ คน ตองมีขนาดกวางไมเกิน ๑.๓๐ เซนติเมตร น้ําหนักตอง
ไมเกินกวา ๒๒๐ กิโลกรัม
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หมายเหตุ :
นายอดิเรก แตงทอง นิติกร กองนิติการ กรมการขนสงทางบก ไดเสนอขอมูลเขาสูการสัมนาเชิงปฏิบัติการวา
คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ ไดเสนอใหมีการยกเลิก พรบ.รถลาก รัตนโกสินทรศก ๑๒๐
พรบ.รถจาง รัตนโกสินทรศก ๑๒๔ และพรบ.ลอเลื่อน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ตอมาเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไมเหมาะสมกับกาลปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดมีผลบังคับใช อันเปนการยกเลิก
พรบ.ลอเลื่อน พุทธศักราช ๒๔๗๘ สงผลให "ใบอนุญาตขับขี่ลอเลื่อนและรถจักรยานทุกชนิด" ตองยกเลิกไปทั้ง ๒ กรณี
คือ
๑. ไมตองสอบขอรับใบอนุญาตขับขี่จากพนักงานเจาหนาที่ และไมมีโทษปรับไมเกินสองรอยบาทอีกตอไป
๒. ไมตองมีใบอนุญาตขับขี่อยูกับตัวขณะขับขี่ และไมมีโทษปรับเปนเงินไมเกินสิบสองบาทอีกตอไป
สวน พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ยังไมไดยกเลิก จึงยังคงมีการบังคับใชบทบัญญัติเชนเดิมตอไป ดังนั้น
พรบ.จราจรทางบกฯ ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่อง “รถจักรยาน” ไวโดยเฉพาะใน ลักษณะ ๑๐ จึงนาจะมีบทบาทสําคัญ
และอาจจะมีการแกไขเพิ่มเติมใหครอบคลุมรายละเอียดบางประการที่เคยมีอยูในกฎหมายที่ถูกยกเลิกไปทั้ง ๓ ฉบับ
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หัวขอที่ ๓ ลักษณะรถ กฎจราจร และมารยาทในการใชจักรยาน
ไดขอสรุปวา :
สถานะ : รถจักรยาน ๒ ลอที่เขาขายวาเดินดวยกําลังเครื่องยนต กําลังไฟฟา หรือพลังงานอื่น เชน
แสงอาทิตย ฯลฯ ถือวามีสถานะเปนรถจักรยานยนตตามพรบ.จราจรทางบกฯ ซึ่งจะตองปฏิบัติตามกฎ
จราจรเชนเดียวกับรถจักรยานยนต และถามีขนาดวงลอเกิน ๑๐ นิ้ว กับมีกําลังเทากับเครื่องยนตปริมาตร
กระบอกสูบ ๕๐ ซีซี. ก็ถือวามีสถานะเปนรถจักรยานยนตตามพรบ.รถยนตฯ ดวย ซึ่งจะตองนําไปจด
ทะเบียนตามพรบ.รถยนตรฯ ทั้งยังจะถูกจัดเปนรถที่ตองทําประกันภัยตามพรบ.คุมครองผูประสบภัยจาก
รถฯ อีกดวย สําหรับรถจักรยาน Motor Pedal (MOPED) กับรถจักรยาน PAS (Power Assist System)
ซึ่งเปนจักรยานที่ตองถีบกอนมอเตอรจึงจะทํางานนั้น ถามีขนาดวงลอและกําลังเครื่องยนตถึงขอกําหนด
ของกรมการขนสงทางบก ก็อาจจะเขาขายดังกลาวไดเชนกัน
โคมไฟ : รถจักรยาน ๒ ลอ ใหมีโคมไฟแสงขาว ๑ ดวงติดไวหนารถ และโคมไฟแสงแดงหรือวัสดุสะทอน
แสงสีแดง ๑ ดวงติดไวทายรถ ในเวลาที่แสงพอที่จะมองเห็นสิ่งกีดขวางในทางไดภายในระยะไมนอยกวา
๑๕๐ เมตร ใหบังคับโคมไฟหนารถใหสองเห็นพื้นทางไมนอยกวา ๑๕ เมตร และอยูต่ํากวาสายตาของผูซึ่ง
ขับรถสวนมา
การบรรทุก : รถจักรยาน ๒ ลอบรรทุกคนไมได บรรทุกไดแตสิ่งของเพียง ๓๐ กิโลกรัม
การรับจาง : ถาจะรับจางสงเอกสารและขนสงสินคาชิ้นเล็กๆ ดวยรถจักรยาน ๒ ลอก็สามารถทําไดเลย
เพราะพรบ.จราจรทางบกฯ กําหนดใหรถจักรยาน ๒ ลอ บรรทุกของไดถึง ๓๐ กิโลกรัม สวนการรับจาง
บรรทุกคนโดยสารนั้น นอกจากพรบ.ลอเลื่อนฯ จะไมเคยใหจดทะเบียนรถจักรยาน ๒ ลอเปนรถรับจาง
แลว ยังไดยกเลิกการจดทะเบียนรถจักรยาน ๒ ลอไปตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๐
การใหสัญญาณดวยมือและแขน : ใหปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) ลดความเร็ว ใหยื่นแขนขวาออกไปเสมอไหล และโบกมือขึ้นลงหลายครั้ง
(๒) หยุดรถ ใหยื่นแขนขวาออกไปเสมอไหล ยกแขนขวาทอนลางตั้งฉากกับแขนทอนบนและตั้ง
ฝามือขึ้น
(๓) จะใหรถคันอื่นแซง ใหยื่นแขนขวาออกไปเสมอไหล และโบกมือไปขางหนาหลายครั้ง
(๔) จะเลี้ยวขวาหรือเปลี่ยนชองเดินรถไปทางขวา ใหยื่นแขนขวาไปนอกรถเสมอไหล
(๕) จะเลี้ยวซายหรือเปลี่ยนชองเดินรถไปทางซาย ใหยื่นแขนขวาออกไปนอกรถเสมอไหล และงอ
ขอมือชูขึ้นโบกไปทางซายหลายครั้ง
ขอหามขี่ ๘ ลักษณะ : ประเทศไทยหามมิใหผูขับขี่ ขับรถทุกชนิด รวมทั้งรถจักรยาน ๒ ลอ ดังนี้
(๑) ในขณะหยอนความสามารถในอันที่จะขับ
(๒) ในขณะเมาสุราหรือของเมาอยางอื่น
(๓) ในลักษณะกีดขวางการจราจร
(๔) โดยประมาทหรือนาหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสิน
-ง-

(๕) ในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดา
หรือไมอาจแลเห็นทางดานหนาหรือ
ดานหลัง ดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดานไดพอแกความปลอดภัย
(๖) ครอมหรือทับเสนหรือแนวแบงชองเดินรถ เวนแตเมื่อเปลี่ยนชองเดินรถ เลี้ยวรถ หรือกลับรถ
(๗) บนทางเทาโดยไมมีเหตุอันสมควร เวนแตรถลากเข็นสําหรับทารก คนปวยหรือคนพิการ
(๘) โดยไมคํานึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดรอนของผูอื่น
ขอหามจอด ๑๕ แหง : (๑) บนทางเทา (๒) บนสะพานหรือในอุโมงค (๓) ในทางรวมทางแยก หรือใน
ระยะสิบเมตรจากทางรวมทางแยก (๔) ในทางขาม หรือในระยะสามเมตรจากทางขาม (๕) ในเขตที่มี
เครื่องหมายจราจรหามจอดรถ (๖) ในระยะสามเมตรจากทอน้ําดับเพลิง (๗) ในระยะสิบเมตรจากที่ติดตั้ง
สัญญาณจราจร (๘) ในระยะสิบหาเมตรจากทางรถไฟผาน (๙) ซอนกันกับรถอื่นที่จอดอยูกอนแลว (๑๐)
ตรงปากทางเขาออกของอาคารหรือทางเดินรถ หรือในระยะหาเมตรจากปากทางเดินรถ (๑๑) ระหวางเขต
ปลอดภัยกับขอบทาง หรือในระยะสิบเมตรนับจากปลายสุดของเขตปลอดภัยทั้งสองขาง (๑๒) ในที่คับขัน
(๑๓) ในระยะสิบหาเมตรกอนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจําทาง และเลยเครื่องหมายไปอีกสามเมตร (๑๔)
ในระยะสามเมตรจากตูไปรษณีย (๑๕) ในลักษณะกีดขวางการจราจร
ขอกําหนดความเร็ว : กฎหมายเกี่ยวกับความเร็วของรถ มีกําหนดอยูใน พรบ.จราจรฯ ฉบับเดียว โดย
กําหนดอัตราความเร็วไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๒) และแกไขเพิ่มเติมโดย ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.
๒๕๒๔) ทั้ง ๒ ฉบับกําหนดความเร็วไวเฉพาะรถยนตและรถจักรยานยนต ไมไดรวมถึงรถจักรยาน ๒ ลอ
ฉะนั้น ถาพูดเฉพาะประเด็นเรื่องความเร็วอยางเดียวแลว ไมวาจะในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา
เขตเทศบาล หรือนอกเขตดังกลาว อัตราความเร็ว ๙๐ กม./ชม. ก็ไมใชเพดานความเร็วสําหรับรถจักรยาน
๒ ลอ แตก็ใชวากฎหมายจราจรจะปลอยใหรถจักรยาน ๒ ลอใชความเร็วไดในทุกกรณี เพราะพรบ.จราจรฯ
มาตรา ๘๓ (๑) ยังกําหนดกติกาไวอีกชั้นหนึ่งวา การขับขี่รถจักรยานนั้น ตองไมประมาทและไมนา
หวาดเสียวจนอาจเกิดอันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสิน จึงจะถือวาไมเปนความผิดตามกฎหมายจราจร
การลากจูง : หามใชรถจักรยาน ๒ ลอลากรถจักรยาน ๒ ลอดวยกัน หรือจูงรถอื่นไปในทางเกิน ๑ คัน
การปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ : ถาขับขี่รถ(ทุกชนิดรวมทั้งจักรยาน)ในทางแลวกอใหเกิดความเสียหายแก
ผูอื่น ไมวาจะเปนความผิดของผูขับขี่หรือไมก็ตาม ตองหยุดรถและใหความชวยเหลือตามสมควร และ
พรอมทั้งแสดงตัวและแจงเหตุตอพนักงานเจาหนาที่ที่ใกลเคียงทันที กับตองแจงชื่อตัว ชื่อสกุล และที่อยู
ของตนและหมายเลขทะเบียนรถแกผูไดรับความเสียหายดวย ในกรณีที่ผูขับขี่หลบหนีไป หรือไมแสดงตัว
ตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สถานที่เกิดเหตุ ใหสันนิษฐานวาเปนผูกระทําความผิด และใหพนักงานเจาหนาที่
มีอํานาจยึดรถคันที่ผูขับขี่หลบหนีหรือไมแสดงตนวาเปนผูขับขี่ จนกวาคดีถึงที่สุดหรือไดตัวผูขับขี่ ถา
เจาของหรือผูครอบครองไมแสดงตัวตอพนักงานเจาหนาที่ภายในหกเดือนนับแตวันเกิดเหตุ ใหถือวารถ
นั้นเปนทรัพยสินซึ่งไดใชในการกระทําความผิด หรือเกี่ยวกับการกระทําความผิดและใหตกเปนของรัฐ
การขับขี่ในทางจราจร : กรณีมีเลนรถประจําทางอยูดานซายสุดของถนน ตองขับขี่รถจักรยาน ๒ ลอใน
เลนที่อยูทางขวาของเลนรถประจําทาง แตใหขี่ดานซายของเลน ซึ่งจะชิดกับเลนรถประจําทาง
อุปกรณ ๔ อยางที่ตองมี : อุปกรณหลักที่ตองติดตั้งกับตัวรถจักรยาน ๒ ลอ คือ
(๑) กระดิ่ง
-จ-

(๒) เบรก
(๓) ไฟหนาแสงขาวที่สองเห็นพื้นทางไดในระยะ ๑๕ เมตร
(๔) ไฟทายแสงแดงหรือติดวัตถุสะทอนแสงสีแดง
สิ่งไมควรทํา ๗ ประการ : ในทางเดินรถ หรือทางที่จัดทําไวสําหรับรถจักรยาน หามขับรถจักรยาน ดังนี้
(๑) ขับโดยประมาทหรือนาหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสิน
(๒) ขับโดยไมจับคันบังคับรถ
(๓) ขับขนานกันเกินสองคัน เวนแตขับในทางที่จัดไวสําหรับรถจักรยาน
(๔) ขับโดยนั่งบนที่อื่นอันมิใชอานที่จัดไวเปนที่นั่งตามปกติ
(๕) ขับโดยบรรทุกบุคคลอื่น เวนแตรถจักรยานสามลอสําหรับบรรทุกคน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่เจา
พนักงานจราจรกําหนด
(๖) บรรทุก หรือถือสิ่งของ หีบหอ หรือของใด ๆ ในลักษณะที่เปนการกีดขวางการจับคันบังคับรถ
หรืออันอาจจะเกิดอันตรายแกบุคคล หรือทรัพยสนิ
(๗) เกาะหรือพวงรถอื่นที่กําลังแลนอยู
หมวกกันน็อค : บังคับแตมอเตอรไซค ไมรวมถึงจักรยาน
ขอกําหนดกรมตํารวจ เรื่อง สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร :
สัญญาณจราจร แบงเปน ๓ ชนิด ไดแก
(๑) สัญญาณไฟจราจร
(๒) สัญญาณดวยมือและแขนของพนักงานเจาหนาที่
(๓) สัญญาณ นกหวีด
เครื่องหมายจราจร แบงเปน ๒ ชนิด ไดแก
(๑) ชนิดแผนปาย มี ๒ ประเภท คือ (ก) ประเภทบังคับ ; (ข) ประเภทเตือน
(๒) ชนิดบนผิวทางและขอบทาง

หัวขอที่ ๔ กฎระเบียบในทางระหวางเมือง ปาย เครื่องหมายจราจรนอกเมือง กับ
ขอกําหนดทางวิศวกรรมของทางจักรยานและที่จอดจักรยาน
ไดขอสรุปวา :
ศัพทที่สําคัญและความหมาย :
ทางจราจร - สวนหนึ่งของทางหลวงที่ทําหรือจัดไวเพื่อการจราจรของยานพาหนะ
ทางเทา - สวนหนึ่งของทางหลวงที่ทําหรือจัดไวสําหรับคนเดิน
ทางหลวงแผนดิน - ทางหลวงสายหลักที่เปนโครงขายเชื่อมระหวางภาค จังหวัด อําเภอ ตลอดจน
สถานที่ที่สําคัญ ที่กรมทางหลวงเปนผูกอสราง
ทางหลวงชนบท - ทางหลวงนอกเขตเทศบาล ที่องคการบริหารสวนจังหวัด กรมโยธาธิการ หรือ
สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทเปนผูกอสราง
ทางหลวงเทศบาล - ทางหลวงในเขตเทศบาล ที่เทศบาลเปนผูกอสราง
-ฉ-

ยานพาหนะที่เครื่องยนตขัดของ : ใหเขาจอดไหลทาง ถาไมมีไหลทางใหชิดซายสุด ทั้งนี้ จอดไดไมเกิน
๒๔ ชม. ถาเกิดขึ้นในเวลาที่แสงสวางไมพอที่จะมองเห็นในระยะ ๑๕๐ เมตร ตองเปด / จุดไฟใหสวาง
พอที่จะเห็นได
ปายจราจร มี ๓ ประเภท คือ :
๑. ปายบังคับ ใชบังคับการจราจรบนทางหลวง เชน
๑.๑. ปาย “หยุด” หมายความวา ใหผูขับรถหยุดรถกอนถึงทางที่ขวางขางหนาหรือเสนหยุด
๑.๒. ปาย “ใหทาง” หมายความวา ใหผูขับรถระมัดระวังและใหทางแกรถหรือคนเดินเทาบน
ทางขวางขางหนา
๒. ปายเตือน ใชเตือนใหทราบลวงหนาถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นขางหนา มี ๒ ชนิด คือ
๒.๑. ปายเตือนทั่วไป - สีเหลือง เสนขอบปายสีดํา มีรูป หรือขอความสีดํา
๒.๒. ปายเตือนในงานกอสราง - สีแสด เสนขอบปายสีดํา มีรูป หรือขอความสีดํา
๓. ปายแนะนํา ใชเพื่อแนะนําใหไปสูจุดหมายไดถูกตองหรือใหความรูอื่นๆ มี ๒ ชนิด คือ
๓.๑. ชนิดพื้นปายสีขาว มีขอความ เครื่องหมาย หรือรูปสีดํา
๓.๒. ชนิดพื้นปายสีเขียวหรือสีน้ําเงิน มีขอ ความ เครื่องหมายหรือรูปสีขาว
เครื่องหมายจราจรมี ๔ ประเภท คือ :
๑. เสนแสดงชองจราจร : เสนซึ่งทอดไปตามยาวของทางซึ่งแบงทางจราจรเปนชองจราจร ใหผู
ขับรถเดินรถอยูภายในชองจราจร มี ๕ รูปแบบ คือ
๑.๑. เสน “ทึบสีเหลือง” = ใหเดินรถทางดานซายของเสน หามมิใหขับรถแซงขึ้นหนารถคัน
อื่นล้ําเสนออกไปทางขวา
๑.๒. เสน “ประสีเหลือง” = ใหเดินรถทางดานซายของเสน เวนแตในกรณีที่ตองการแซงขึ้น
หนารถคันอื่น
๑.๓. เสน “ทึบคูกับเสนประสีเหลือง” = ใหปฏิบัติตามความหมายของเสนที่อยูทางซาย
๑.๔. เสน “ทึบสีขาว” = หามขับรถครอมเสนหรือเปลี่ยนชองจราจร
๑.๕. เสน “ประสีขาว” = หามขับรถครอมเสนแตสามารถเปลี่ยนชองจราจรได
๒. เสนขวางแนวจราจร : เสนสีขาวขวางทางจราจรหรือชองจราจร มีความหมายดังตอไปนี้
๒.๑. เสน “หยุด” - เสนทึบสีขาวขวางแนวจราจร = เมื่อมีปาย เครื่องหมาย หรือสัญญาณ
จราจรบังคับใหผูขับรถหยุดรถ จะตองหยุดรถกอนถึงเสนหยุด
๒.๒. เสน “ใหทาง” - เสนประสีขาวขวางแนวจราจร = ใหผูขับรถขับใหชาลงและใหทางแกรถ
หรือคนเดินเทาบนทางขวางขางหนาผานไปกอน
๒.๓. เสน “ทางขาม” มี ๒ ลักษณะ คือ
(ก) “ทางมาลาย” - แถบสีขาวหลายๆ แถบ ประกอบเปนทางคนขามขวางแนวจราจร
= ใหขับรถชาลงและพรอมที่จะหยุดไดทันทวงทีเมื่อมีคนเดินขามทาง
(ข) “แนวคนขาม” - เสนทึบสองเสน ขนานกันขวางแนวจราจร ใชบังคับเชนเดียวกับ
ทางมาลายตอเมื่อมีสัญญาณไฟกระพริบ
๓. เครื่องหมายและขอความบนพื้นทาง : เครื่องหมายซึ่งมีความหมายดังตอไปนี้
-ช-

๔.

๓.๑. “ลูกศร” - แสดงทิศทางจราจรใหรถตรงไปเลี้ยวซายเลี้ยวขวายอนกลับหรือรวมกัน
๓.๒. ขอความ “หยุด” - ใหปฏิบัติตามความหมายเชนเดียวกับปาย “หยุด”
๓.๓. ขอความอื่นๆ เชน “ลดความเร็ว” และ “ขับชาๆ” - ใหผูขับรถปฏิบัติตามขอความนั้นๆ
เครื่องหมายบนขอบทาง : เครื่องหมายซึ่งมีความหมายดังตอไปนี้
๔.๑. เครื่องหมาย “หามจอดรถเวนแตหยุดรับ-สงชั่วขณะ” คือ เสนสีขาวสลับเหลืองที่ขอบ
ทาง = หามจอดรถทุกชนิด เวนแตการหยุดรับ-สงคนหรือสิ่งของชั่วขณะ
๔.๒. เครื่องหมาย “หามหยุดรถหรือจอดรถ” คือ เสนสีขาวสลับแดงที่ขอบทาง = หามหยุด
รถหรือจอดรถทุกชนิด

สัญญาณจราจรที่ใชควบคุมการจราจรบนทางหลวงมี ๒ ประเภท คือ :
๑. สัญญาณไฟ : มีดวงโคมอยางนอยสามดวง สีแดงอยูตอนบน สีเหลืองอําพันอยูตอนกลาง
และสีเขียวอยูตอนลาง บางกรณีอาจมีลูกศรสีเขียวประกอบได มี ๕ ความหมายดังตอไปนี้
๑.๑. “สีแดง” = ใหหยุดรถ เวนแตไฟสีเขียวเปนรูปลูกศรก็ใหผานไดเฉพาะทิศตามลูกศร
๑.๒. “สีเขียว” = ใหผานไปได แตในกรณีสีเขียวเปนรูปลูกศร จะผานไดเฉพาะทิศตามลูกศร
๑.๓. “สีเหลืองอําพัน” = ใหเตรียมหยุดรถ เวนแตในขณะที่สีเขียวเปลี่ยนเปนสีเหลืองอําพัน
และไดขับเลยเสนหยุดไปแลว ก็ขับผานไปได
๑.๔. “กระพริบสีเหลืองอําพัน” = ใหลดความเร็ว และขับรถผานทางนั้นดวยความระมัดระวัง
๑.๕. “กระพริบสีแดง” = ใหหยุดรถรอใหรถและคนเดินเทาบนทางที่ขวางขางหนาผานไป
กอน เมื่อเห็นวาปลอดภัย ใหเคลื่อนรถตอไปได
๒. สัญญาณธง : สัญญาณที่เจาหนาที่แสดงดวยการยกธง มีความหมายดังตอไปนี้
๒.๑. เจาหนาที่ยกธงแดง = ใหผูขับรถหยุดรถโดยไมใหขวางทางรถที่สวนทางมา
๒.๒. เจาหนาที่ยกธงเขียว = ใหผูขับรถขับรถผานไปได
ขอกําหนดทางวิศวกรรมของทางจักรยาน และที่จอดจักรยาน ตามประกาศกรมโยธาธิการ :
สวนใหญเปนมาตรฐานทางวิศวกรรมของทางรถยนต ไมไดมีการกําหนดสําหรับ “ทางจักรยาน”
หรือ “ทางที่จัดทําไวสําหรับรถจักรยาน” ไวโดยตรง
การรับน้ําหนัก : มีการกําหนดมาตรฐานการรับน้ําหนักสําหรับทางหลวงทุกๆ ชั้นไวที่ ๒๑ ตัน ซึ่ง
เปนการกําหนดเผื่อรถบรรทุก จึงนาจะเพิ่มการกําหนดสําหรับทางจักรยานไวในประกาศกรมโยธาธิการ
ฉบับนี้ดวย
การจัดงบประมาณและการประมูลงานกอสรางทางจักรยาน(โดยเฉพาะ)จะไดทําไดโดยมี
กฎหมายรองรับ ซึ่งเมื่อลดการรับน้ําหนักของโครงสรางลงก็สามารถใชเงินที่เหลือสรางทางจักรยานไดยาว
ขึ้นอีก สวนจะกําหนดใหรับน้ําหนักเทาใดนั้น ก็สามารถเทียบเคียงจากมาตรฐานวิศวกรรมทางจักรยาน
ของตางประเทศไดไมยาก ซึ่งอาจจะกําหนดใหรับน้ําหนักประมาณ ๓ ตันก็พอ
ชองลอดของถนน (อุโมงค) : กําหนดไวแตเพียงชองลอดของถนน สําหรับทางหลวงทุกๆ ชั้นไววา
ตองมีระยะลอดในแนวดิ่งไมนอยกวา ๕.๐๐ เมตร แตไมมีการกําหนดไวสําหรับทางจักรยาน สําหรับ
มาตรฐานอุโมงคจักรยานของอังกฤษไดกําหนดระยะลอดในแนวดิ่งไว ๒.๒๕ เมตร ศ.ดร.ธงชัย พรรณ
สวัสดิ์ ใหความเห็นวาควรออกแบบอุโมงคจักรยานใหไมสะดวกกับการใชรถยนต เชน ใหมีเสาหรืออุปกรณ
-ซ-

กั้นรถยนตและรถตุกๆ กับใหมีระยะลอดในแนวดิ่งประมาณ ๒.๒๕ เมตร ถาสูงไปรถยนตก็จะพยายามรุก
ล้ําเขามาใช ถาต่ําไปก็จะรูสึกถูกบีบจากดานบน
ความเรียบผิวจราจรและฝาทอ เครื่องกั้นทางจักรยาน ที่จอดจักรยานในยานการคา
ลักษณะอุปกรณที่จอดจักรยาน หองอาบน้ําในอาคารขนาดใหญ : ไมมีการกําหนดมาตรฐานไวเลย

หัวขอที่ ๕ การขนสงจักรยาน
ไดขอสรุปวา :
แร็คหลังคารถยนตร ติดตั้งอยางถูกกฎหมาย ไดหรือไม ? :
เราสามารถติดตั้งแร็คแบบถาวร บนหลังคารถยนตร อยางถูกตองตามกฎหมาย ไดตามวิธีการที่
กําหนดไวใน มาตรา ๑๒, ๑๔ แหง พรบ.รถยนตร พ.ศ. ๒๕๒๒
แร็คทายรถยนตร ใชกับ รถยนตรนั่งสวนบุคคล ไมเกิน เจ็ดคน ไดหรือไม ? :
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (ออกตามความใน พรบ.จราจรทางบกฯ) ขอ ๑ (๒) (ก) ประกอบ พรบ.
รถยนตรฯ มาตรา ๒๑ อนุญาตใหรถยนตรทั้ง ๓ ชนิด คือ รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกินเจ็ดคน(รถเกง รถ
กระบะสองตอน) รถยนตรนั่งสวนบุคคลเกินเจ็ดคน(รถกระบะแวน รถตู) และรถยนตรบรรทุกสวนบุคคล
(รถกระบะ รถสเปซแคป) สามารถบรรทุกจักรยานยื่นพนตัวรถดานหลังได ๒.๕๐ เมตร
ทั้งนี้ ตองปฏิบัติตามกฎหมายอีก ๒ ประการ คือ
ประการที่ ๑ ปฏิบัติตามพรบ.จราจรทางบกฯ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๕ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒
(ออกตามความใน พรบ.จราจรทางบกฯ) ขอ ๑๓ คือ ในเวลาที่มีแสงสวางไมเพียงพอที่จะมองเห็นคน สัตว
รถ หรือสิ่งกีดขวางในทางไดโดยชัดแจงภายในระยะไมนอยกวาหนึ่งรอยหาสิบเมตร ตองใชโคมไฟแสงแดง
ติดไวที่ปลายสุดของสวนที่ยื่นออกไปดวย หรือในเวลากลางวันตองติดธงสีแดงไวที่ตอนปลายสุดของสิ่งที่
บรรทุกนั้น
ประการที่ ๒ ปฏิบัติตามพรบ.รถยนตรฯ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ คือ ทําใหเห็นวา
(ก) รถที่เพิ่มแร็คเขาไปนั้น ไมอาจกอใหเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจของผูอื่น
(ข) รถที่เปลี่ยนแปลงสวนใดสวนหนึ่งของรถโดยการติดแร็ค ซึ่งผิดไปจากรายการที่จด
ทะเบียนไว เมื่อใชรถนั้นแลวไมอาจกอใหเกิดอันตรายในเวลาใช
(ค) รถที่เพิ่มแร็คเขาไปนั้น ในขณะที่ใชมีลักษณะที่เห็นไดวานาจะปลอดภัยในการใช
รถนั่ง บรรทุกไดสูง เมตรครึ่ง จาก หลังคา หรือวา พื้นทาง ? :
กฎหมายอนุญาตให รถยนตรบรรทุกสวนบุคคล(รถกระบะ รถสเปซแคป) บรรทุกจักรยานไดสูงไม
เกิน ๓.๐๐ เมตร จากพื้นทาง สวน รถยนตรนั่งสวนบุคคลเกินเจ็ดคน(รถกระบะแวน รถตู) กับ รถยนตนั่ง
สวนบุคคลไมเกินเจ็ดคน(รถเกง รถกระบะสองตอน) นั้น บรรทุกจักรยานไดสูงจากพื้นทางเพียง ๑.๕๐
เมตร เทานั้น
แมทางทฤษฎีอาจจะมีขอไมชัดเจนอยูบาง แตไมนาวิตกเกินไปนัก เพราะจากการสอบถามไปยังผู
ปฏิบัติในหลายหนวยงาน เชน กรมการขนสงทางบก กองบังคับการตํารวจจราจร กองบังคับการตํารวจ
ทางหลวง กองบังคับการตํารวจภูธรเมืองนนทบุรี ดานเก็บเงินทางดวนบางนา ตางก็ใหความเห็นคลายๆ
-ฌ-

กันวา ถาบรรทุกจักรยาน(ซึ่งเปนสัมภาระของผูเดินทาง) ไวบนแร็คหลังคา แลวแลดูวา มั่นคง แข็งแรง
ปลอดภัย ในเวลาใช ก็จะไมเรียกตรวจ แตหากเปนกรณีใช “รถยนตรนั่งสวนบุคคล” บรรทุกจักรยานใน
ลักษณะทางธุรกิจรับจางขนสงหรือนําไปเพื่อการคาขาย ก็ถือเปนการบรรทุก “สิ่งของ” อันเปนความผิด
ตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
สภาพบังคับของกฎหมาย :
ขอหากระทําผิดเกี่ยวกับการบรรทุกสูงเกินกําหนด มีเฉพาะโทษปรับ ๕๐๐ บาท ทั้ง ๒ กรณี คือ
(๑) รถยนตรนั่งสวนบุคคลไมเกินเจ็ดคน(รถเกง รถกระบะสองตอน) บรรทุกจักรยานสูงเกิน
๑.๕๐ เมตร จากพื้นทาง
(๒) รถยนตรนั่งสวนบุคคลเกินเจ็ดคน(รถกระบะแวน รถตู) บรรทุกจักรยานสูงเกิน ๑.๕๐
เมตร จากพื้นทาง
ทั้ง ๒ กรณีนี้เปนความผิดตามพรบ.จราจรทางบกฯ มาตรา ๑๘ ประกอบมาตรา ๑๕๐ (๓) มีโทษ
ปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท (หารอยบาท)
สวนขอหากระทําผิดเกี่ยวกับการใชแร็คขนจักรยานยื่นล้ําออกนอกตัวรถ(ดานทายรถ)แลว ที่ปลาย
สุดของสวนที่ยื่นออกไป ไมติดธงสีแดงในเวลากลางวัน หรือไมใชโคมไฟแสงแดงในเวลากลางคืน ก็เปน
ความผิดตามพรบ.จราจรทางบกฯ มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๑๕๒ มีโทษปรับไมเกิน ๑,๐๐๐
บาท (หนึ่งพันบาท)

หัวขอที่ ๖ พิกัดอัตราศุลกากร
พิกัดอัตราศุลกากร หรือที่เรียกกันทั่วไปวา ภาษีศุลกากร หรือ ภาษีนําเขา นั้น เปนกฎหมายที่
ออกโดยอาศัยอํานาจตาม พรบ.ศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ และเนื่องจากพิกัดอัตราศุลกากรเปน
กฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน ที่มีผลตอความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ การออกและการแกไขแตละ
ครั้ง ก็ตองใหทันตอสถานการณทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ ซึ่งมักจะเปนกรณีที่มีความจําเปนรีบดวน
จึงสามารถออกเปนพระราชกําหนดได พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ มีสาระสําคัญ
เกี่ยวของกับจักรยาน ๓ มาตรา คือ มาตรา ๑๐ ; มาตรา ๑๒ และ มาตรา ๑๔
หลักเกณฑของรถจักรยานเสือภูเขาชนิดที่ใชแขงขัน ที่จะไดรับการลดอัตราอากรศุลกากร :
กรมศุลกากรถือหลักเกณฑลักษณะของจักรยานเสือภูเขาชนิดที่ใชแขงขัน ตามหนังสือที่ ส.จ.ท.
๕๘๖/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๔ ซึ่งสมาคมจักรยานแหงประเทศไทยฯ สงไปให ซึ่งกําหนด
ลักษณะไว ๕ ขอ คือ
๑. ตัวถัง ซึ่งผลิตจากโลหะหรือวัสดุที่มีคุณภาพสูง ดังนี้
๑) อลูมิเนียม อัลลอย ๒) โครโมลี ๓) ไตตาเนียม ๔) คารบอน ไฟเบอร ๕) คีเรียม
๒. แฮนเดิลบาร จะตองเปนแบบแฮนดตรง หรือมีทรงโคงความกวางไมเกิน ๕๐ เซนติเมตร ผลิต
จากวัสดุที่มีคุณภาพแบบเดียวกับตัวถัง
๓. ขับเคลื่อนดวยโซ
๔. มีระบบเฟองทด ตั้งแต ๒๑ สปด (จานหนา ๓ เฟอง จานหลัง ๗ เฟอง) ขึ้นไป พรอมทั้งระบบ
เปลี่ยนเกียร
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๕. ขนาดของวงลอ ๒๖ นิ้ว
ภาค ๒ “พิกัดอัตราอากรขาเขา” (เฉพาะรายการที่เกี่ยวกับจักรยาน) :
อากรศุลกากรของสินคาเกี่ยวกับจักรยานนั้น มีอยูในบัญชีทายประกาศกระทรวงการคลัง จํานวน ๒
ฉบับๆ แรก คือ ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากรศุลกากร ตาม
มาตรา ๑๒ แหง พ.ร.ก.พิกัดฯ ซึ่งเปนอัตราอากรขาเขาสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดนอกประเทศภาคีของ
อาเซียน ฉบับที่ ๒ คือ ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง การยกเวนอากรและการลดอัตราอากรศุลกากร
สําหรับเขตการคาเสรีอาเซียน ( อต.๒๐ ) ตามมาตรา ๑๔ แหง พ.ร.ก.พิกัดฯ ทั้ง ๒ ฉบับ ลงวันที่ ๒๘
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มีรายการเกี่ยวกับจักรยานโดยสรุป ดังตารางตอไปนี้
บัญชีทายประกาศกระทรวงการคลัง เฉพาะรายการเกี่ยวกับจักรยาน :
รหัสอางอิง
CEPT
4011.50.000
4012.19.200
4012.20.200
4013.20.000
7315.11.009
8712.00.010
8712.00.091
8712.00.092
8714.99.010
8714.99.090

บัญชีทายประกาศกระทรวงการคลัง เฉพาะรายการเกี่ยวกับจักรยาน อัตราตามราคารอยละ
อัตราตามสภาพ
ตั้งแตวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ... ภาค 2 .. พิกัดอัตราอากรขาเขา 2547 2548 อาเซียน หนวย
บาท
- ยางนอกชนิดอัดลม ที่เปนของใหม ชนิดที่ใชกับรถจักรยาน
20 10
5
เสน กก.ละ 2.50
- - - ยางนอกที่หลอดอกใหม ชนิดที่ใชกับรถจักรยาน
20 10
5
เสน กก.ละ 2.50
- - - ยางนอกชนิดอัดลมที่ใชแลว ชนิดที่ใชกับรถจักรยาน
20 10
5
เสน กก.ละ 2.50
- ยางใน ชนิดที่ใชกับรถจักรยาน
20 10
5 กิโลกรัม กก.ละ 7.25
- - โซแบบโรลเลอร โซขับเคลื่อนรถจักรยาน
15 10
5
รถจักรยานสองลอ เฉพาะจักรยานชนิดที่ใชแขงขัน
1
1
5
รถสามลอ รถสามลอสงของ ที่ไมขับเคลื่อนดวยมอเตอร
30 30
5
รถจักรยานสองลอ รถจักรยานที่มีอานขี่ได 2-3 คน (แทนเดม) และอื่น ๆ 30 30
5
- - ชิ้นสวนอื่น ๆ ที่ใชกับรถจักรยานชนิดที่ใชแขงขัน
1
1
5
- - ชิ้นสวนอื่น ๆ ของรถจักรยานอื่น ๆ
25 10
5
-

การนํารถจักรยานเขามาในราชอาณาจักรชั่วคราว :
กรณีที่นํา “รถจักรยาน” เขามาเพื่อการเดินทางทองเที่ยวนั้น ไมตองขออนุญาตจากกระทรวง
พาณิชย แตตองขออนุญาตจากสํานักงานตรวจคนเขาเมือง โดยจะอนุญาตใหอยูในประเทศ ๓๐ วัน
ขั้นตอนตอไปจึงจะเขาสูพิธีการศุลกากร
การนําเขาทางสนง.ศุลกากรนําเขาทาเรือกรุงเทพ สนง.ศุลกากรกรุงเทพ และสนง.ศุลกากร
ทาอากาศยานกรุงเทพ
กรมศุลกากรไดกําหนดหลักเกณฑการประกันและการค้ําประกัน
สําหรับรถจักรยานยนตรที่
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศนําเขาวา ใหค้ําประกันตนเอง(ไมตองวางเงิน)ได ดังนั้น “รถจักรยาน” จึงอยู
ภายใตหลักเกณฑดังกลาวโดยอนุโลม และสําหรับรถจักรยานนั้นยังไมเคยมีปญหาวา มีความยุงยากใน
การนําเขา หรือนําเขามาแลวไมนําออกไป ในทางปฏิบัติจึงไมตองทําการค้ําประกันตนเอง

-ฎ-

การนําเขาทางสนง.ศุลกากรอื่น และดานศุลกากรสวนภูมิภาค
ใหวางประกันดวยเงินสด หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคาร หรือบุคคล ในกรณีที่เห็นวาผูนําของ
เขาไมสามารถจะหาประกันดังกลาวไดจริงๆ ก็ใหค้ําประกันตนเองได แตในทางปฏิบัติสําหรับรถจักรยาน
ยนตร ใหค้ําประกันตนเอง(ไมตองวางเงิน)ได สวนรถจักรยานไมตองทําการค้ําประกันตนเอง
การกําหนดเงินประกัน และวงเงินค้ําประกัน
การกําหนดเงินประกัน และวงเงินค้ําประกัน ใหกําหนดโดยถือตามราคาบวกคาภาษีอากรทุก
ประเภทของรถที่นําเขาเปนยอดเงินประกัน โดยใหปดเศษขึ้นเปนเลขกลม
การกําหนดระยะเวลาในสัญญาประกัน และการตออายุสัญญาประกัน
ในการทําสัญญาประกัน ใหกําหนดระยะเวลาไมเกิน ๒ เดือน หากรายใดขอทําสัญญาประกันเกิน ๒
เดือน แตไมเกิน ๖ เดือน จะตองแสดงเหตุผลพิเศษใหเปนที่พอใจ แตในทางปฏิบัติจะกําหนดระยะเวลา
เพียงเทาที่สํานักงานตรวจคนเขาเมืองอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรได
การนําเขามาหรือสงออกไปซึ่งจักรยาน เพื่อบริจาคเปนการสาธารณกุศล :
พ.ร.ก.พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๑๐ กลาวถึงการยกเวนหรือลดหยอนอากรศุลกากร
แกของบางประเภทหรือบางชนิด หรือของบางประเภทหรือบางชนิด ที่นําเขามาเพื่อใชประโยชนที่กําหนด
ไวโดยเฉพาะ อันเปนที่มาของประกาศกรมศุลกากร ๒ ฉบับ คือ
นําเขามาหรือสงออกไป เพื่อบริจาคเปนการสาธารณกุศลแกประชาชน
การยกเวนอากรสําหรับ “รถจักรยาน” ที่นําเขามา หรือสงออกไป เพื่อบริจาคเปนการสาธารณกุศล
แกประชาชน โดยผานสวนราชการหรือองคการสาธารณกุศล มีหลักเกณฑและเงื่อนไขดังตอไปนี้
๑. ตองนําเขาหรือสงออกในนามของสวนราชการ หรือองคการสาธารณกุศล ตามมาตรา ๔๗
(๗)(ข) แหงประมวลรัษฎากร และมาตรา ๓ (๔)(ข) แหงพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๓๙) พ.ศ. ๒๕๓๔
๒. มีหลักฐานเปนลายลักษณอักษร แสดงความจํานงมอบใหแกสวนราชการ หรือองคการสาธารณ
กุศลนั้น โดยไมมีเงื่อนไขและขอผูกพันใดๆ ทั้งนี้ ตองแสดงความจํานงในหลักฐานดังกลาวไวกอนวันที่นํา
ของเขามาหรือสงออกไป
๓. ถาบริจาคผานสวนราชการ สวนราชการนั้นตองมีหนาที่ในการดําเนินงานเพื่อชวยเหลือหรือ
การบรรเทาทุกขแกประชาชน ถาบริจาคผานองคการสาธารณกุศล องคการสาธารณกุศลนั้นตองนําไป
ชวยเหลือ หรือบรรเทาทุกขแกประชาชนตามที่ระบุไวในวัตถุประสงคของการจัดตั้งองคการสาธารณกุศล
๔. ตองไมเปน “รถจักรยาน” ที่จัดซื้อโดยใชเงินของสวนราชการ หรือองคการสาธารณกุศล หรือ
เงินที่มีผูมอบให
นําเขามาเพื่อใหแกสวนราชการหรือองคการสาธารณกุศล
การยกเวนอากรสําหรับ “รถจักรยาน” ที่นําเขามาเพื่อใหแกสวนราชการหรือองคการสาธารณกุศล
ตามภาค ๔ ประเภทที่ ๑๑ แหง พรบ.แกไขเพิ่มเติม พ.ร.ก.พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๕ )
พ.ศ. ๒๕๔๓ มีหลักเกณฑและเงื่อนไขดังตอไปนี้
-ฏ-

๑. ตองนําเขาในนามของสวนราชการ หรือองคการสาธารณกุศล ตามมาตรา ๔๗ (๗)(ข) แหง
ประมวลรัษฎากร และมาตรา ๓ (๔)(ข) แหงพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย
การยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๓๙) พ.ศ. ๒๕๓๔
๒. เปนของที่นําไปใชตามหนาที่ของสวนราชการ หรือนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคในการ
จัดตั้งองคการสาธารณกุศล
๓. มีหลักฐานเปนลายลักษณอักษรแสดงวา ไดใหของแกสวนราชการ หรือองคการสาธารณกุศล
โดยไมมีเงื่อนไขและขอผูกพันใดๆ ทั้งนี้ ตองแสดงความจํานงในหลักฐานดังกลาวไวกอนวันที่นําของเขา
มาในราชอาณาจักร
๔. ตองไมเปน “รถจักรยาน” ที่จัดซื้อโดยใชเงินของสวนราชการ หรือองคการสาธารณกุศล หรือ
เงินที่มีผูมอบให
การขอยกเวนอากร ใหสวนราชการหรือองคการสาธารณกุศล เปนผูยื่นขอยกเวนอากรตอ
กรมศุลกากร กอนนํา “รถจักรยาน” ออกจากอารักขาศุลกากร
๑. กรณีสวนราชการเปนผูยื่นขอยกเวนอากร ตองเปนสวนราชการตั้งแตระดับกรมหรือเทียบเทา
ขึ้นไป และผูลงนามในหนังสือขอยกเวนอากร ตองเปนหัวหนาสวนราชการตั้งแตระดับกรมหรือเทียบเทา
ขึ้นไป หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
๒. กรณีองคการสาธารณกุศลเปนผูยื่นขอยกเวนอากร ตองเปนองคการหรือสถานสาธารณกุศล
ตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข) แหงประมวลรัษฎากร และตามมาตรา ๓ (๔) (ข) แหงพระราชกฤษฎีกา ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๓๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ และผูลงนามใน
หนังสือขอยกเวนอากรตองเปนผูมีอํานาจลงนามตามตราสารการจัดตั้งองคการหรือสถานสาธารณกุศลนั้น
สวนราชการหรือองคการสาธารณกุศล ตองยื่นหนังสือขอยกเวนอากรและเอกสาร ดังนี้
๑. หลักฐานแสดงความจํานงบริจาคหรือมอบให เปนลายลักษณอักษรที่เปนตนฉบับ
๒. หนังสือตอบรับการบริจาคหรือการให
๓. เอกสารการนําเขา เชน เอกสารสําแดงมูลคาของ “รถจักรยาน” (Invoice) รายละเอียดของ
“รถจักรยาน” ใบตราสงสินคา [ BIL (ทางทาเรือ) หรือ Air Way Bill (ทางทาอากาศยาน) ]

หัวขอที่ ๗ การประกันภัย
กฎหมายประกันภัยที่เกี่ยวของกับรถมีอยูหลายประเภท เชน การประกันภัยรถทั้งภาคบังคับและ
ภาคสมัครใจ ตลอดจนการประกันอุบัติเหตุการเดินทาง การประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล แตสําหรับ
รถจักรยาน ๒ ลอยังไมมีกฎหมายรองรับการประกันภัย(สําหรับตัวรถจักรยาน)ทั้งภาคบังคับและภาคสมัคร
ใจ สวนการประกันอุบัติเหตุนั้นเปนเรื่องของการคุมครองผูเอาประกันเปนหลัก ไมไดมีเงื่อนไขวาจะตอง
เดินทางดวยยานพาหนะชนิดใด เชน การทําประกันภัยอุบัติเหตุในระหวางทริปเดินทาง และการทํา
ประกันภัยอุบัติเหตุสําหรับกลุมบุคคลที่มีการรวมตัวกันอยูกอนแลว เชน กลุมพนักงานบริษัท กลุม
ขาราชการ กลุมนักเรียนและนักศึกษา เปนตน
พรบ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนกฎหมายหลักของการประกันภัยในหลายๆ ลักษณะ เชน
(ก) ประกันอัคคีภัย (ข) ประกันภัยยานพาหนะทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ และบุคคลหรือทรัพยสินที่อยูใน
-ฐ-

ยานพาหนะนั้น (ค) ประกันภัยเบ็ดเตล็ด (มีประมาณ ๑๐ ประเภทยอย) … กฎหมายฉบับนี้ไดบัญญัติ
หลักการเริ่มตนในการออกกรมธรรมไวในมาตรา ๒๙ วรรค ๑ และวรรค ๒ ความวา
กรมธรรมประกันภัยที่บริษัทออกใหแกผูเอาประกันภัย
ตองเปนไปตามแบบและขอความที่นาย
ทะเบียนไดใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ รวมทั้งเอกสารประกอบหรือแนบทายกรมธรรมประกันภัยดวย
แบบและขอความที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลวตามวรรคหนึ่ง
เมื่อนายทะเบียน
เห็นสมควรหรือเมื่อบริษัทรองขอ นายทะเบียนจะสั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือยกเลิกแบบ หรือ
ขอความนั้นบางสวนหรือทั้งหมดก็ได
รถประเภทใดที่ตองทําประกันภัย พ.ร.บ. :
ไดแก รถทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมายวาดวยรถยนต กฎหมายวาดวยการขนสงทางบก
กฎหมายวาดวยรถยนตทหาร ไมวารถดังกลาวจะเดินดวยกําลังเครื่องยนต กําลังไฟฟา หรือพลังงานอื่น
เชน รถยนต รถจักรยานยนต รถสามลอเครื่อง รถยนตโดยสาร รถบรรทุก หัวรถลากจูง รถพวง รถบด
ถนน รถอีแตน ฯลฯ ดังนั้น การมีรถจักรยาน ๒ ลอบางประเภท ซึ่งเดินดวยกําลังเครื่องยนต กําลังไฟฟา
หรือพลังงานอื่น และเขาขายตามขอกําหนดของกรมการขนสงทางบก คือ มีขนาดวงลอเกิน ๑๐ นิ้ว กับมี
กําลังเทากับเครื่องยนตปริมาตรกระบอกสูบ ๕๐ ซีซี. ก็ถือวามีสถานะเปนรถจักรยานยนตตามพรบ.
รถยนตฯ ดวย ซึ่งอาจถูกพิจารณาใหเปนรถที่ตองทําประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถฯ
ดวย รถที่อาจเขาขายดังกลาวได เชน รถจักรยาน Motor Pedal (MOPED) กับรถจักรยาน PAS (Power
Assist System) ซึ่งเปนจักรยานที่ตองถีบกอนมอเตอรจึงจะทํางาน
สําหรับรถจักรยานทั้งชนิด ๒ ลอ ๓ ลอ หรือ ๔ ลอ ตางก็เปนรถตาม พรบ.ลอเลื่อน ๒๔๗๘ จึงไมอยู
ในขายที่จะตองทําประกันภัยภาคบังคับตาม พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถฯ
ผูที่ไดรับความคุมครองตาม พ.ร.บ.
๑. ผูประสบภัย ไดแก ประชาชนทุกคนที่ประสบภัยจากรถ ไมวาจะเปนผูขับขี่ ผูโดยสารคน
เดินเทา หากไดรับความเสียหายแกชีวิต รางกาย อนามัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถ ก็จะไดรับ
ความคุมครองตาม พ.ร.บ. นี้
๒. ทายาทของผูประสบภัยขางตน กรณีผูประสบภัยเสียชีวิต
ความคุมครองเบื้องตนตาม พ.ร.บ. :
ผูประสบภัยจะไดรับ คารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บ คาปลงศพในกรณีเสียชีวิต โดยไมตองรอพิสูจน
ความผิด โดยบริษัทจะชดใชใหภายใน ๗ วัน “คาเสียหายเบื้องตน” ดังกลาวมีจํานวนเงิน ดังนี้
(ก) กรณีบาดเจ็บ จะไดรับคารักษาพยาบาลตามที่จายจริง แตไมเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท
(ข) กรณีเสียชีวิต จะไดรับคาปลงศพ จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
(ค) กรณีเสียชีวิตภายหลังการรักษาพยาบาล จะไดรับคารักษาพยาบาลตามที่จายจริง แตไมเกิน
๑๕,๐๐๐ บาท และคาปลงศพ จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท รวมคาเสียหายเบื้องตนไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท
คาเสียหายสวนเกินกวาคาเสียหายเบื้องตน :
เปนคาเสียหายที่บริษัทจะชดใชใหภายหลังจากที่มีการพิสูจนความรับผิดตามกฎหมายแลว โดย
บริษัทที่รับประกันภัยรถที่เปนฝายผิด ตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายแกผูประสบภัย/ทายาทผูประสบภัย
เมื่อรวมกับคาเสียหายเบื้องตนที่ผูประสบภัย/ทายาทไดรับแลว เปนดังนี้
-ฑ-

(ก) กรณีบาดเจ็บ เปนคารักษาพยาบาล รวมกับคาสินไหมทดแทน ไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
(ข) กรณีเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ จํานวน ๘๐,๐๐๐ บาท ไมวาจะมีการ
รักษาพยาบาลหรือไม
รถ ๒ คัน ชนกัน ผูประสบภัยเปนผูโดยสาร พ.ร.บ.คุมครองเทาใด ? :
(ก) กรณีรถตั้งแต ๒ คัน ขึ้นไป ชนกัน ตางฝายตางมีประกันตาม พ.ร.บ. และไมมีผูใดยอมรับผิดใน
เหตุที่เกิด ผูประสบภัยที่เปนผูโดยสารจะไดรับความคุมครองตามหลักการสํารองจาย
(ข) กรณีบาดเจ็บ บริษัทจะสํารองจายคารักษาพยาบาลตามใบเสร็จ จํานวนเงินไมเกิน ๕๐,๐๐๐
บาท ตอคน แกผูประสบภัย
(ค) กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอยางถาวร บริษัทจะสํารองจายทดแทน/คาปลง
ศพ จํานวน ๘๐,๐๐๐ บาท ตอคน แกทายาทผูประสบภัย
ความคุมครองกรณีอุบัติเหตุที่ไมมีคูกรณี :
(ก) กรณีที่เปนผูขับขี่และเปนฝายผิดเอง หรือไมมีผูใดรับผิดตามกฎหมายตอผูขับขี่ที่ประสบภัย
ดังนี้ ผูประสบภัยที่เปนผูขับขี่จะไดรับความคุมครองไมเกินคาเสียหายเบื้องตน กลาวคือ หากบาดเจ็บจะ
ไดรับคารักษาพยาบาลไมเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท หรือเสียชีวิตจะไดรับคาปลงศพ จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท หรือ
เสียชีวิตภายหลังรักษาพยาบาลจะรับคาเสียหายเบื้องตนไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท
(ข) กรณีที่เปนผูโดยสาร/บุคคลภายนอกรถ จะไดรับการชดใชคาเสียหายไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
กรณีบาดเจ็บ และ ๘๐,๐๐๐ บาท กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพอยางถาวร
บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด :
เปนบริษัทประกันวินาศภัยที่ตั้งขึ้นโดย พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถฯ มีวัตถุประสงคเพื่อทํา
หนาที่เกี่ยวกับการรับคํารอง และจายคาสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ. แทนบริษัทประกันภัย มุงหมายเพื่อ
อํานวยความสะดวกแกผูประสบภัย ที่ไมสามารถเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทที่รับประกันภัยรถคันที่เกิด
เหตุ นอกจากนี้ บริษัท กลางฯ ยังรับประกันภัยตาม พ.ร.บ. เฉพาะรถจักรยานยนต โดยมีสาขาใหบริการ
ทุกจังหวัด
กองทุนทดแทนผูประสบภัยคืออะไร ? :
กองทุนนี้ตั้งขึ้นตามมาตรา ๓๓ แหง พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีหนาที่ จาย
คาเสียหายเบื้องตนแกผูประสบภัย หากผูประสบภัยไมไดรับการชดใชจากบริษัทประกันภัย/เจาของรถที่ไม
จัดใหมีประกันภัย หรือไมสามารถเรียกรองจากที่ใดได เชน รถชนแลวหนี เจาของรถที่ไมจัดใหมี
ประกันภัยไมจายคาเสียหาย ฯลฯ
ยังไมมีแบบกรมธรรมประกันภัยสําหรับรถจักรยาน ๒ ลอ :
ปจจุบันยังไมมีบริษัทใดมีแบบกรมธรรมประกันภัยสําหรับขายใหรถจักรยาน ๒ ลอ แตเงื่อนไขที่จะ
เกิดการรับประกันภัยประเภทนี้ มิไดอยูที่การแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพราะมาตรา ๒๙ แหง พรบ. ประกัน
วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดกําหนดหลักการและแนวทางปฏิบัติของบริษัทรับประกันภัยไวแลว แตอยูที่ความ
ตองการของตลาดหรือผูบริโภคเปนหลัก นั่นหมายความวาถามีคําเสนอซื้อกรมธรรมประกันภัยรถจักรยาน
๒ ลอเปนจํานวนมาก บริษัทก็จะดําเนินกระบวนการตามมาตรา ๒๙ แหง พรบ. ประกันวินาศภัย พ.ศ.
-ฒ-

๒๕๓๕ คือ เริ่มตนศึกษาขอมูลเกี่ยวกับรถจักรยาน ๒ ลอ เชน ราคา ลักษณะการใชงาน ปริมาณ และกลุม
ผูใชที่อาจเปนกลุมลูกคาเปาหมาย เพื่อนํามาคํานวณหาพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม แลวจัดทํา
แบบและขอความของสัญญากับกรมธรรมประกันภัยรถจักรยาน ๒ ลอไปยื่นตอนายทะเบียน คือ อธิบดี
กรมการประกันภัย เพื่อขอความเห็นชอบกอนที่จะนําออกขายแกประชาชนผูใชรถจักรยาน ๒ ลอ

หัวขอที่ ๘ การไดมา การจัดหาที่ดินเพื่อสรางทางจักรยาน และการดูแลรักษา
หัวขอนี้จะกลาวถึงกฎหมายเกี่ยวกับแนวทางการไดมา
การจัดหาที่ดินเพื่อใชสรางระบบทาง
จักรยาน ตลอดจนบทบัญญัติที่ใชในการดูแลบํารุงรักษาทางจักรยาน วาจะทําไดโดยวิธีใดและมีอยูใน
กฎหมายใดบาง ซึ่งทําใหทราบถึงความมีอยูของสิทธิอํานาจทางกฎหมาย ที่จะบอกถึงแนวทางแหงการ
ไดมา การจัดหา และการดูแลบํารุงรักษาทางจักรยานใหอยูในสภาพดีมีความสะดวกตอการใช และไมถูก
รุกล้ําสิทธิโดยยานยนตหรือการตั้งวางสิ่งของกีดขวางการสัญจรดวยจักรยาน
การจะไดมาซึ่งที่ดินที่จะใชทาํ เปนทางจักรยานนั้น อาจไดมาไดหลายทาง ซึ่งมีทั้งวิธีที่ตองใชและไม
ใชงบประมาณในการจัดหา เชน รับบริจาค หรือใชพื้นที่บางสวนของถนนหนทางที่มีอยูแลว หรือตลิ่งริม
คลองที่อยูในความดูแลของกรมชลประทาน หรือใชที่ดินของหนวยงานทางราชการ หรือจัดงบประมาณซื้อ
และออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืน ซึ่งนายณัฏฐ นีลวัชระ ผูรับผิดชอบโครงการนี้ของชมรมจักรยานเพื่อ
สุขภาพแหงประเทศไทยเห็นวา วิธีเวนคืนควรเปนทางเลือกสุดทาย เพราะนอกจากพี่นองประชาชนจะ
ไดรับผลกระทบตอความเปนอยูอันสงบสุขแลว ยังอาจไดรับชําระคาทดแทนไมเทามูลคาแทจริงของทําเล
คาขายหรือที่อยูอาศัย การที่จะดําเนินการในแนวทางใด มีกฎหมายที่พอจะนํามาเปนตัวอยางใหเห็น
แนวทางภาคปฏิบัติ ดังนี้
พรบ.รักษาคลอง รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๕) :
จากบทบัญญัติของกฎหมายที่วา “ใหเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการมีอํานาจที่จะยกเวนที่ริมคลอง
นั้นแตฝงเดียวก็ดี หรือทั้ง ๒ ฝงก็ดี ไวเปนถนนหลวงไดตามเห็นสมควร” นั้น บอกใหเราทราบวา หนทาง
หนึ่งซึ่งจะมีโอกาสไดที่ดินมาทําทางจักรยาน
ก็คือจากที่ดินริมคลองหลายสายที่อยูในความดูแลของ
กระทรวงเกษตร
ประมวลกฎหมายที่ดิน (พ.ศ. ๒๔๙๗) :
ไดกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพการใชที่ดินโดยผลของกฎหมายในหลายลักษณะ ดังนี้
มาตรา ๖ กลาวถึง การตกเปนของรัฐซึ่งที่ดินที่เจาของทอดทิ้งไมทําประโยชน
มาตรา ๘ กลาวถึง ที่สาธารณสําหรับพลเมืองใชรวมกัน และที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ
วา อาจถูกถอนสภาพ หรือโอนไปเพื่อใชประโยชนอยางอื่น หรือนําไปจัดเพื่อประชาชนก็ได
มาตรา ๑๐ กลาวถึง ที่ดินของรัฐซึ่งไมมีบุคคลใดครอบครอง และมิใชที่สาธารณอันราษฎรใชประโยชน
รวมกันนั้น ใหอธิบดีมีอํานาจจัดหาผลประโยชน รวมถึงจัดทําใหที่ดินใชประโยชนได ซื้อขาย
แลกเปลี่ยน ใหเชา และใหเชาซื้อ โดยใหคํานึงถึงการที่จะสงวนที่ดินไวใหอนุชนรุนหลังดวย
มาตรา ๑๒ ที่ดินของรัฐซึ่งมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง รัฐมนตรีมีอํานาจใหสัมปทาน ให หรือใหใชใน
ระยะเวลาอันจํากัด
เหลานี้บอกใหเราทราบถึงอีกแนวทางหนึ่งซึ่งจะมีโอกาสไดที่ดินมาทําทางจักรยาน
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พรบ. ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ :
จากบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้บอกใหเราทราบวา หนทางหนึ่งซึ่งจะมีโอกาสไดที่ดินมาทําทาง
จักรยาน ก็คือจาก “ที่ราชพัสดุ” ที่อยูในความดูแลของกระทรวงการคลัง
พรบ. วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ และ พรบ.ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ :
เปนกฎหมายสองฉบับ ซึ่งใหสิทธิอํานาจอยางคอนขางเด็ดขาดแกรัฐ ในการไดมาซึ่งที่ดินที่อยูใน
แนวที่จะใชเปนพื้นที่สรางระบบทางจักรยาน
แตมีผลกระทบตอที่อยูอาศัยและทําเลประกอบอาชีพของ
ประชาชนเปนอยางมาก
พรบ. การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ :
จากบทบัญญัติของกฎหมายที่วา “ถนน สวน สนามเด็กเลน ใหตกอยูในภาระจํายอม เพื่อประโยชน
แกที่ดินจัดสรร” และ “เพื่อประโยชนของผูซื้อที่ดินจัดสรร ใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรมีอํานาจหนาที่ …..
กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการอยูอาศัยและการจราจรภายในที่ดินจัดสรร …..” นั้น บอกใหเราทราบวา ถนน
ภายในหมูบานจัดสรรตางๆ คือ ทางที่ประชาชนในละแวกนั้นสามารถใชเปนเสนทางขี่จักรยานเขาไป
ติดตอกับบานที่ตนมีกิจธุระดวยได
พรบ. วาดวยการจัดหาอสังหาริมทรัพยเพื่อกิจการขนสงมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ :
เปนกฎหมายที่สงเสริมโครงการระบบขนสงมวลชนในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ตลอดจน
เมืองอื่น ๆ ที่อาจมีสวนที่ตองสรางไปบน เหนือ หรือใตพื้นดินหรือพื้นน้ํา ซึ่งในสวนของการกอสรางระบบ
ขนสงมวลชนนั้น
รัฐอาจมีความจําเปนตองเขาไปใชประโยชนในที่ดินของเอกชนเฉพาะสวนที่เปนแดน
กรรมสิทธิ์ บน เหนือ หรือใตพื้นดินหรือพื้นน้ํา ซึ่งมิใชกรณีเวนคืนอสังหาริมทรัพย และโดยที่ยังไมเคยมี
กฎหมายกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการในเรื่องนี้ไว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
หากระบบโครงขายทางจักรยานที่ไดเปดประเด็นไวในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๖ แลว
นั้น จะตองเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลนี้ ก็คงตองอาศัยกฎหมายฉบับนี้มาแกปญหาในบางจุดที่มีเนื้อที่จํากัด
และจําตองสรางทางจักรยานล้ําเขาไปในที่ดินของเอกชนเฉพาะสวนที่เปนแดนกรรมสิทธิ์ ซึ่งมีผลกระทบ
นอยกวาการเวนคืน
พรบ. รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ :
ถาเคยเห็นเจาหนาที่เทศกิจดําเนินการกับผูคาที่รุกล้ําทางเทาในยานชุมชน นั่นคือการปฏิบัติหนาที่
ตามกฎหมายฉบับนี้ ทางจักรยานแมจะไมอยูในที่ชุมนุมชนแตถายังใชพื้นที่บนทางเทา ก็ถือวาอยูในความ
รับผิดชอบของเจาหนาที่เทศกิจที่จะใชกฎหมายฉบับนี้มาคุมครองปองกันไมใหทางจักรยานถูกรุกล้ําจาก
บรรดาผูครอบครองอาคารที่อยูติดกับทางเทา เชน รานอาหาร รานตนไม รานซอมมอเตอรไซค และ
เจาของรถบรรทุกสัตวและสิ่งของ กฎหมายฉบับนี้จึงมีบทบาทโดยตรงในการดูแลรักษาทางจักรยานมิให
ถูกรุกล้ําสิทธิโดยคนมักงาย

หัวขอที่ ๙. ตัวอยางองคการดานระบบขนสงมวลชน ที่มาแหงที่ดินและทุนดําเนินการ
กฎหมายที่หยิบยกมากลาวไวในหัวขอนี้ แสดงใหเห็นภาพกวางๆ วา กอนที่การขนสงมวลชนจะ
เกิดขึ้นไดในแตละระบบนั้น ตองอาศัยพลังอยางมากจากรัฐทั้งการไดมาซึ่งที่ดินและยานพาหนะ ซึ่งทุก
ระบบไดมีการจัดตั้งองคการหรือบริษัทมหาชนขึ้นมาดูแล เชน การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) รถราง
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(เลิกไปประมาณป ๒๕๑๑) องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) บริษัท ขนสง จํากัด (บขส.) การทาง
พิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) รถไฟฟาธนายง และการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.)
ประเทศที่สามารถพัฒนาการใชจักรยานไดเปนอันดับตนๆ อยางเนเธอรแลนด ไดมีการจัดตั้ง
องคการเสนทางจักรยานแหงชาติ (The National Bicycle Platform Organization, SLF) ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ
ค.ศ. ๑๙๘๗ รับผิดชอบเกี่ยวกับการสราง ทําปาย บรรยายและสงเสริมทางจักรยานของประเทศ มีคณะ
ดําเนินงานซึ่งประกอบดวย สหพันธจักรยาน มูลนิธิจักรยาน และจังหวัดตางๆ ตั้งแตป ๑๙๙๑. SLF ไดเงิน
ชวยเหลือจากกระทรวงคมนาคม เสนทางจักรยานทองเที่ยว ๖,๐๐๐ กม. ไดถูกกําหนดเปนแผนที่ทาง
จักรยานแหงชาติ และในปลายป ๑๙๙๖ มีการทําปายบอกทางดวยสีเขียวและขาวในเสนทางกวา ๒,๐๐๐
กม. จัดพิมพเสนทางจักรยานแหงชาติ (คูมือทั่วไป ๒ ฉบับ และคูมือเสนทางจักรยาน ๖ สาย)
สําหรับประเทศไทย มีหนวยงานที่เกี่ยวของกับระบบการจราจรทางบกหลายแหง แตละแหงมี
ลักษณะการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบการจราจรทางบกและการขนสงมวลชน ดังนี้
๑. สนข. : มีกําลังคนนอย ดําเนินงานทางดานการศึกษา สํารวจ วิเคราะหความเหมาะสมดานเทคนิค
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการผังเมือง เพื่อวางแผนหลัก กับกําหนดมาตรฐานการจัดระบบและ
มาตรการแกปญหาการจราจรทางบก ซึ่งเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายเปนหลัก ปจจุบันยังไมมี
หนวยงานที่จะดูแลการสํารวจ วิเคราะห เพื่อวางแผนแมบทเกี่ยวกับเครือขายทางจักรยานโดยตรง
๒. รฟท. รฟม. : เปนองคการดานการขนสงมวลชนอยางเต็มรูปแบบ มีทั้งรถโดยสารประจําทาง และ
ทางเปนของตัวเอง
๓. บขส. ขสมก. : เปนองคการดานการขนสงมวลชนที่มีรถโดยสารประจําทาง แตไมมีทางเปนของ
ตัวเอง
๔. กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล อบจ. อบต. : มีอํานาจหนาที่ในการสราง
ถนนโดยตรง แตไมใชองคการดานการขนสงมวลชน จึงไมมีรถโดยสารเปนของตัวเอง
จากขอเท็จจริงและตัวอยางที่ไดยกมาดังกลาวแลว ในชั้นนี้ไดขอสรุปวา ถาจะมีองคการที่จะมาดูแล
การสรางและบํารุงรักษาระบบทางจักรยานนั้น ก็ไมจําเปนตองมีจักรยานเปนของตัวเอง แตองคการที่จะ
เกิดขึ้นนั้นจะเปนแบบใด และควรมีคณะกรรมการมาจากกลุมใดบางนั้น เปนสิ่งที่ตองศึกษาในรายละเอียด
ตอไป ในชั้นนี้ไดหยิบยกกฎหมายเกี่ยวกับองคการดานระบบขนสงมวลชนที่สมบูรณแบบมา ๒ แหง คือ
พรบ.การรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ และพรบ.การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ.
๒๕๔๓ ทั้งนี้ เพื่อเปนกรณีศึกษากอนถึงวันที่จะกําหนดรูปแบบขององคการดานระบบทางจักรยาน

หัวขอที่ ๑๐. หนวยงานเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย และจัดระบบทางจักรยาน
หัวขอนี้เปนเรื่องหนวยงานเกี่ยวของกับนโยบายดานการสงเสริมการใชรถจักรยาน ๒ ลอ และการ
จัดระบบโครงขายทางจักรยาน ทั้งโดยตรงและโดยออม เชน
“กรมโยธาธิการและผังเมือง” เปนหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการวาง จัดทํา และ
ดําเนินการใหมีผังเมืองในบริเวณเมืองหรือชนบท เพื่อพัฒนาใหดียิ่งขึ้นซึ่งความสะดวกสบาย การใช
ประโยชนในทรัพยสิน เพื่อสงเสริมการเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม โดยสามารถกําหนด “ผังเมือง
รวม” ใหมีแผนผัง นโยบายและโครงการรวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไป เพื่อใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาการคมนาคมและการขนสงอยางเชน โครงการระบบโครงขายทางจักรยาน ตลอดจนสามารถ
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กําหนด “ผังเมืองเฉพาะ” ใหมีแผนผังและโครงการดําเนินการเพื่อพัฒนาบริเวณเฉพาะแหง โดยสามารถ
จัดที่ดินของเอกชนกําหนดใหเปน “ที่อุปกรณ” ซึ่งเปนที่เวนวางหรือใชเพื่อสาธารณประโยชนอยางเชน
ทางเทา ทางเดิน ตรอกหลังหรือขางอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงเปนหนวยงานหนึ่งซึ่งเกี่ยวของ
กับการวางแผนระบบโครงขายทางจักรยานไวในผังเมือง ใหตรงกับความตองการใชจักรยานตามที่ไดรับ
แจงในการประชุมเพื่อรับฟงขอคิดเห็นของประชาชนตามพรบ.การผังเมืองฯ
“สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.)” ผูซึ่งมีหนาที่โดยตรงในการศึกษา
สํารวจ วิเคราะหสภาพการจราจร ความเหมาะสมดานเทคนิค เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการผังเมือง เพื่อ
วางแผนหลัก เสนอแนวนโยบาย กําหนดมาตรฐานการจัดระบบและมาตรการแกปญหาการจราจร
ตลอดจนกํากับดูแล เรงรัดหนวยงานที่เกี่ยวของ และประสานการปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรการ นโยบาย
และแผนหลักที่กําหนด อีกทั้งเสนอแนะใหมีการแกไขกฎหมายที่มีผลตอการจัดระบบการจราจร
“สํานักการจราจรและขนสง (สจส.)” ของกรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
ฉบับที่ ๖ ซึ่งไดมีการเปดประเด็นสงเสริมการใชรถจักรยาน ๒ ลอและระบบโครงขายทางจักรยานขึ้นเปน
ครั้งแรก
ผูวิจัยไดหยิบยกกฎหมายเหลานี้เฉพาะที่นาจะเกี่ยวของกับการใชจักรยานมาแสดงไวบางมาตรา
จากการศึกษาพบวา หนวยงานทางดานนโยบายเหลานี้ แมจะกําหนดนโยบายไดอยางเปนรูปเปนราง แต
อํานาจตามกฎหมายที่กอใหเกิดองคกรของตนเองก็ดี ที่ใหอํานาจหนาที่ในการวางแผนและจัดระบบทาง
จักรยานก็ดี
ลวนแลวแตไมอาจบังคับบัญชาขามไปยังองคกรอื่นที่มีอํานาจหนาที่ในการสํารวจและจัด
งบประมาณกอสรางไดอยางเบ็ดเสร็จ องคการที่ทําหนาที่ดานกําหนดนโยบายเหลานี้นอกจากกําลังคนจะมี
คอนขางนอยแลว ยังไมมีอํานาจจัดหาหรือเวนคืนที่ดินตลอดจนไมมีหนาที่จัดงบประมาณในการกอสรางได
โดยตรง หนวยงานเหลานี้จึงมีขอจํากัดในการผลักดันอยางเปนรูปธรรม
ขอสังเกตจากผูวิจัย :
แมไทยจะมีกฎหมายเกี่ยวกับการใชจักรยานยังไมครบทุกเรื่อง
แตไดยกเปนหัวขอไวเพื่อความ
เขาใจรวมกันเกี่ยวกับโครงสรางของกฎหมาย
ซึ่งจะเปนขอมูลที่สะดวกสําหรับผูมีหนาที่เกี่ยวของ
ตลอดจนผูบริหารหนวยงานเกี่ยวกับระบบการจราจร และผูมีอํานาจพิจารณาแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย จะได
มองเห็นสิ่งที่ยังขาดอยูหรือสิ่งที่ตองแกไขไดงาย และเปนระบบมากยิ่งขึ้น
โครงการนี้เปนการเริ่มตนศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการใชจักรยานอยางเปนระบบขึ้นเปนครั้งแรกใน
ประเทศ การกําหนดกรอบจึงไมสามารถคํานึงลวงหนาไดอยางครบถวน ประกอบกับขอจํากัดของทั้งผู
เสนอและผูพิจารณาทุนสนับสนุนโครงการที่ไมมีตัวอยางเปรียบเทียบ
จึงไมอาจกําหนดขนาดทุนและ
ระยะเวลาวิจัยใหครอบคลุมถึงรายละเอียดของกฎหมายไดอยางสมบูรณ ยังมีกฎหมายที่ควรนํามาทําการ
วิจัยเพิ่มเติมทั้งในดานโครงสรางระบบกฎหมาย คําอธิบายในรายละเอียด และตัวอยางกฎหมายเกี่ยวกับ
การใชจักรยานที่พึงมีเพิ่มเติมในอนาคตอีกดวย
จึงเห็นวาควรจะไดมีการสงเสริมใหมีการศึกษาวิจัยใน
ประเด็นตอเนื่องเพิ่มเติมตอไป
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อารัมภบท
จักรยานเปนพาหนะที่วิเศษสุดชนิดหนึ่งที่มนุษยชาติไดเคยคิดคนขึ้นมาได เพราะจักรยานขับเคลื่อน
ดวยแรงมนุษย จึงไมมีมลพิษ ไมมีเสียง ไมมีควัน ไมมีกาซพิษ ไมเกิดแรงสั่นสะเทือน จึงนับไดวาจักรยาน
เปนพาหนะที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอยางชนิดที่หาคนโตแยงไดยาก
อยางไรก็ตาม ดวยกระแสสังคมที่หันมาเนน….การบริโภคและการแกงแยงชิงดีกันในยุคของโลกาภิ
วัตน ซึ่งทําใหทกุ คนดํารงชีวิตอยางรีบเรง และทําใหการใชจักรยานในวิถีชีวิตประจําวันของคน โดยเฉพาะ
คนไทย ลดนอยลงไปอยางนาใจหาย
มาถึงพุทธศักราช ๒๕๓๔ คนไทยกลุมหนึ่งไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการใชจักรยาน เพื่อเปน
พาหนะทางเลือกในการเดินทาง เพื่อการทองเที่ยว เพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม และเพื่อการประหยัด
พลังงาน ไดกอตั้ง ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแหงประเทศไทย ขึ้น นับมาจนถึงปจจุบันก็ได ๑๒ ขวบป
แลว
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแหงประเทศไทยไดมีการริเริ่มจัดการรณรงค เพื่อใหคนไทยรวมถึงภาครัฐ
และภาคประชาชน หันมาสนใจในพาหนะประเภทนี้อยูอยางตอเนื่อง โครงการการศึกษา กฎ ระเบียบ
กฎหมาย เกี่ยวกับการใชจักรยานในประเทศไทย ก็เปนอีกโครงการหนึ่งที่ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแหง
ประเทศไทยไดริเริ่มขึ้น
การศึกษาครั้งนี้ถือไดวาเปนกาวหนึ่งที่สําคัญของประวัติศาสตรวงการจักรยานไทย เพราะเปนครั้ง
แรกที่มีการศึกษาในลักษณะนี้อยางสมบูรณแบบและเปนรูปธรรมไดขนาดนี้ จึงขอขอบคุณผูวิจัย (นายไชย
ยศ รัตนพงษ) ผูรับผิดชอบโครงการ (นายณัฏฐ นีลวัชระ) ตลอดจนผูแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ผานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทุกๆ ทาน ไว ณ ที่นี้

(ศาสตราจารย ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์)
สมาชิกกอตั้ง อดีตประธานชมรม และประธานที่ปรึกษา
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแหงประเทศไทย
www.thaicycling.com
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กิตติกรรมประกาศ
การทําวิจัยเรื่องการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการใชจักรยาน ที่รวบรวมบรรดากฎหมายตางๆ เพื่อจัดทําเปนรางรายงาน
เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผูที่เกี่ยวของกับการใชจักรยาน วิเคราะหและสังเคราะหรายงานเพื่อสรุป
ผลไดนั้น ไดรับความอนุเคราะหชวยเหลือ รวมมือ ใหผลงานวิจัยแลวเสร็จสมดังวัตถุประสงค ผูรับผิดชอบโครงการขอขอบคุณ
เปนอยางยิ่ง ดังรายนามตอไปนี้
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หัวขอเรื่องของการวิจัย

“การศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการใชจักรยาน”
ประเทศดอยพัฒนา อยางเชนประเทศของเราเมื่อหลายสิบปกอน ตางก็มุงพัฒนาทางดานเศรษฐกิจอยางขนาน
ใหญ ผลพวงจากการพัฒนาไดสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการดํารงชีวิต เขาสูสังคมบริโภคและกระแสนิยมวัตถุ ซึ่งมุงไป
ทางความรวดเร็วในการคมนาคมและขนสง ความสะดวกสบายในการติดตอสื่อสาร นโยบายในการสงเสริมการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจไดเกิดขึ้นอยางมากมาย รถยนตคือยานพาหนะที่เลื่อนขึ้นมามีความสําคัญเปนอันดับแรกแทน เรือ รถไฟ และ
ลอเลื่อนตางๆ ดังจะเห็นไดจากงบประมาณจํานวนมหาศาลที่ทุมเทสรางทั้งถนนภายในเขตเมือง ถนนสี่เลนทั่วประเทศ
ถนนสิบเลนเชื่อมหัวเมืองใกลกรุงเทพมหานคร ทางดวนในเมือง ตลอดจนทางพิเศษเชื่อมพื้นที่อุตสาหกรรมและเมือง
ทองเที่ยวสําคัญอยางชลบุรี
ประเทศกําลังพัฒนา จะมีพื้นที่ศูนยกลางเมืองที่มีศักยภาพในทางธุรกิจสูง จึงเกิดการขยายตัวอยางรวดเร็ว มี
ความแออัดของการใชที่ดินและปริมาณรถยนตเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว ความคับคั่งของผูคนและปริมาณการจราจร จึง
สงผลใหเกิดปญหามลภาวะทั้งดานสภาพอากาศ ปริมาณความรอน และน้ําเนาเสีย ยิ่งมลภาวะเพิ่มมากขึ้นเทาใด
สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตก็ลดลงเทานั้น จึงเปนเหตุผลักดันไปสูการพัฒนาระบบขนสงมวลชนใหปลอยไอเสียนอยลง
เชน พัฒนาเครื่องยนตของรถเมล(ขสมก.) กําหนดอายุใชงานของรถแทกซี่ กําหนดรถมีคนนั่งคนเดียวไมใหเขาถนนบาง
สายในชวงที่การจราจรหนาแนน ตลอดจนการเกิดรถไฟฟาธนายงขึ้นกลางใจเมืองหลวง และในอนาคตอันใกลนี้ก็กําลังจะ
มีรถไฟฟาใตดินเกิดขึ้นอีกหลายสาย
ประเทศพัฒนาแลว หลายประเทศไดแปลงบทเรียนที่ไดรับมลภาวะจากสภาพอากาศและปริมาณความรอน มา
ศึกษาและพัฒนาการเดินทางดวยจักรยานเปนเวลาหลายสิบปมาแลว จนไดขอสรุปในประเทศเนเธอรแลนดวา
- รอยละ ๗๐ ของการเดินทางโดยพาหนะทุกชนิด เปนการเดินทางระยะสั้นกวา ๗.๕ กิโลเมตร
- สําหรับการเดินทางระยะสั้นแลว จักรยานเปนพาหนะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและถูกที่สุด
- ผูใชจักรยานสามารถประมาณเวลาที่ใชในการเดินทางไดจากประสบการณ และไมมีปญหารถติด
ปจจุบันหลายประเทศไดรับการเอาใจใสในดานการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ การศึกษาสํารวจและวางแผน
ระบบโครงขายทางจักรยานโดยภาคเอกชน และการสมัครใจเปนผูใชจักรยานในการเดินทางระยะสั้นจากประชาชนเปน
อยางดียิ่ง

๒.

การศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการใชจักรยานในประเทศไทย

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ ไดเริ่มประกาศใช พรบ.ลอเลื่อน พระพุทธศักราช ๒๔๖๐ ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับลอเลื่อน และ
จักรยานเปนครั้งแรก ตอมาไดมีการแกไขปรับปรุงเปน พรบ.ลอเลื่อน พุทธศักราช ๒๔๗๘
ถัดมาใน พ.ศ. ๒๔๗๗ ไดเริ่มประกาศใช พรบ.จราจรทางบก พุทธศักราช ๒๔๗๗ ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกฎ
จราจรตั้งแต เกวียน ลอเลื่อน จักรยาน จักรยานยนต และรถยนตทุกประเภท ตอมาไดมีการแกไขปรับปรุงเปน พรบ.
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
มาถึงพุทธศักราช ๒๕๓๔ คนไทยกลุมหนึ่งไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการใชจักรยาน เพื่อเปนพาหนะทางเลือก
ในการเดินทาง เพื่อการทองเที่ยว เพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม และเพื่อการประหยัดพลังงาน ไดกอตั้ง ชมรมจักรยานเพื่อ
สุขภาพแหงประเทศไทย ขึ้น นับมาจนถึงปจจุบันก็ได ๑๒ ขวบปแลว

-๑-

กฎหมายลอเลื่อนที่กลาวถึงนั้น ปจจุบันไมอาจหาตําราคําอธิบายตามแผงหนังสือกฎหมายไดเลย สวนกฎหมาย
จราจรพบแตตําราคําอธิบายแบบเรียงมาตรา การศึกษาครั้งนี้จึงนาจะเปนครั้งแรกที่มีการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการใช
จักรยานทั้งระบบอยางเปนรูปธรรม

๓.

ความเปนมาของเรื่องที่จะวิจัย

ในการรณรงคเกี่ยวกับการใชจักรยานและทางจักรยานในประเทศไทย มักมีขอจํากัดหลายประการ ในจํานวนนั้น
นอกจากขอจํากัดทางดานกายภาพ สังคม เศรษฐกิจแลว กฎหมายยังเปนอีกขอจํากัดหนึ่งซึ่งกระจายตัวอยูในกฎหมายทั้ง
เกาและใหม อีกทั้งมีจํานวนมากมายหลายฉบับ หากไดทําการศึกษาวิจัยใหทราบถึงอุปสรรคทางดานกฎหมายดวยแลว
จะสามารถใชเปนขอมูลในการเสนอแนะเพื่อพัฒนาการใชจักรยานไดทั้งระบบ

๔.

ความมุงหมายของการศึกษา

เปนการศึกษาเพื่อใหทราบถึง กฎ กติกา และมารยาท ทางการจราจรที่สงผลตอการใชจักรยาน ใหทราบถึง
หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับ การศึกษา สํารวจ วิเคราะหสภาพการจราจรเพื่อวางแผนหลัก ใหทราบถึงหนวยงานที่
กําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดระบบและการแกปญหาการจราจร ใหทราบถึงหนวยงานที่มีหนาที่เสนอใหแกไขกฎหมาย
ที่มีผลกระทบตอการจัดระบบการจราจร
ใหทราบถึงหนวยงานที่มีหนาที่วิเคราะหและกลั่นกรองความเหมาะสมดาน
เทคนิค เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการผังเมืองของแผนงานและโครงการเกี่ยวกับทางจักรยาน และใหทราบถึงกฎหมายที่
อาจเปนสาเหตุใหการพัฒนาเสนทางจักรยานทั้งในเมืองและชานเมืองเปนไปอยางลาชา ทั้งนี้ เพื่อเปนขอเสนอแนะในการ
แกไขปญหาทางดานกฎหมายอยางสอดคลองกับ สภาพการสัญจร มาตรฐานการจัดระบบการจราจร ตลอดจนความ
เหมาะสมดานเทคนิค เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการผังเมือง ใหแกทุกหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาเสนทาง
จักรยาน เพื่อความเขาใจรวมกันจนสามารถนําไปสูการเผยแพรความรูเกี่ยวกับกฎหมายจราจร และการแกไขปรับปรุง
กฎหมาย ใหเกิดความสะดวกแกทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภคของระบบทางจักรยาน
และใหเกิดความปลอดภัยแกผูใชจักรยานในชีวิตประจําวันตอไป

-๒-

บทที่ ๒
วัตถุประสงค เปาหมาย ขอบเขตและขอจํากัด
๑.

วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย

- เพื่อศึกษาทําความเขาใจกฎหมายเกี่ยวกับการใชจักรยาน ที่ประกาศใชอยูในปจจุบันทั้งในประเทศไทยและใน
ตางประเทศ ใหทราบวากฎจราจรและกติกามารยาทระหวางจักรยานกับพาหนะอื่นๆ ที่ใชถนนรวมกันนั้น มีวาอยางไรบาง
และมีอะไรที่ยังเปนอุปสรรค อะไรที่จะตองแกไขปรับปรุง และอะไรที่มีผลกับการพัฒนาเสนทางจักรยาน ในการใชจักรยาน
- เพื่อศึกษาเบื้องตนวากฎหมายที่เหมาะสมในการพัฒนาเสนทางจักรยานควรมีองคประกอบเบื้องตนอยางไร
- เพื่อใหทราบแนวทางในการติดตอประสานงานกับหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาสาธารณูปโภคของ
ระบบทางจักรยาน

๒.

เปาหมายของการศึกษาวิจัย

- เพื่อนําผลการศึกษามาเผยแพรแกผูใชจักรยานทั่วประเทศไดทราบ
- เพื่อเปนขอเสนอแนะแกหนวยงานที่มีหนาที่เสนอใหแกไขกฎหมายที่มีผลกระทบตอการจัดระบบการจราจร อัน
จะนําไปสูการแกไขปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการใชจักรยานในประเทศไทย ใหมีความสอดคลองกับความ
ตองการของผูใชจักรยานในชีวิตประจําวัน และจะชวยใหสามารถใชจักรยานไดอยางถูกตองและสะดวกมากขึ้น ซึ่งจะ
สงผลใหเกิดสภาพแวดลอมที่ยั่งยืน

๓.

ขอบเขตและขอจํากัด

ทางเอกสาร
ในการศึกษาครั้งนี้ พบกฎหมายเกี่ยวกับการใชจักรยานปรากฏอยูในพระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง ขอกําหนด และระเบียบตางๆ กวา ๕๐ ฉบับ บางฉบับมีเนื้อหาเกี่ยวโยงกับกฎหมายอื่น แตมี
คําอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับการใชจักรยานนอยมาก ในการศึกษาจึงตองทําความเขาใจทั้งเนื้อหาของกฎหมาย กฎกติกา
มารยาทและระเบียบปฏิบัติในการใชจักรยาน ตลอดจนการเขียนคําอธิบายขึ้นมาใหมในสวนที่เขาใจยาก
ทางพื้นที่
แมวาในสัญญาโครงการนี้มิไดรวมถึงการศึกษาสํารวจสภาพเสนทางจักรยานเอาไวดวย แตเพื่อใหเกิดความเขาใจ
ในพื้นฐานทางกายภาพของเสนทางที่เคยใชจักรยานสัญจรมาแตแรกเริ่ม จึงแบงเวลาสวนตัวในระหวางพักผอนดวยการ
ทองเที่ยวในวันหยุดไปลงพื้นที่จริง เพื่อศึกษาสํารวจทางที่มีการใชจักรยานทั้งในเมืองและชานเมืองของบางจังหวัด จึงได
พบขอมูลหลายอยาง เชน ในชานเมืองตอนใตของจังหวัดเพชรบุรี พบวาทางหลวงซึ่งเคยเปนทางเกวียนโบราณที่เลาะ
เลื้อยอยางคดเคี้ยวเลี้ยวไปตามหมูบานในชนบทนั้น ไดลดความสําคัญลงเหลือเพียงทางเขาออกชุมชน เพราะมีการตัด
ถนนใหมเปนเสนทางลัดขามชุมชนเดิมไป ในชานเมืองของจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี และนครปฐม พบวาลักษณะการใช
จักรยานในหลายพื้นที่ถูกรบกวนโดยความเร็วของยานยนตที่เพิ่มขึ้นตามการพัฒนาของระบบถนนรุนใหม แตก็เก็บขอมูล
เหลานี้ไดเพียงบางจังหวัดที่อยูใกลกรุงเทพมหานครเทานั้น
ทางความคิดเห็น
เพื่อนําความคิดเห็นมาใชในการวิเคราะหรวมกับเนื้อหาสาระทางกฎหมาย จึงไดจัดใหมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากภาครัฐที่เกี่ยวของกับนโยบายดานการสํารวจ วางแผนหลัก กํากับดูแล และบริหารจัดการ
สาธารณูปโภคของระบบทางจักรยานกับสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชจักรยาน และภาคประชาชนเชน องคกรเอกชน
-๓-

ชมรมจักรยาน ผูใชจักรยาน และประชาชนผูสนใจ แลวนํารายงานมาวิเคราะหในเชิงวิชาการและดานสังคมรวมกับเนื้อหา
สาระทางกฎหมาย กอนสรุปเปนผลการศึกษาของรางรายงานฉบับนี้
แมวาจะไดสงหนังสือเชิญไปยังหนวยงานภาครัฐและองคกรภาคเอกชนแทบทุกจังหวัดอยางกวางขวางแลวก็ตาม
แตก็มีอุปสรรคทั้งดานเวลาวางที่ไมตรงกัน ระยะทางที่ไกล และไมมีสถานที่พักไวรับรอง
และแมวาจะไดคัดยอกฎหมายเกี่ยวกับการใชจักรยานแจกแกผูเขารวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทุกทานแลว แต
ความที่เปนภาษากฎหมายจึงทําใหผูเขารวมการสัมมนาหลายทาน ยังไมสามารถจับประเด็นหลักไดพรอมกันในบางเรื่อง
ทั้งหมดที่ไดมาจึงเปนเพียงขอสรุปความคิดเห็นของผูเขารวมสัมมนา ซึ่งประกอบดวยเจาหนาที่ของรัฐ องคกร
เอกชน และประชาชนผูสนใจเพียงสวนหนึ่ง ซึ่งเปนความคิดเห็นเพียงบางสวนของสังคมที่เกี่ยวของกับการใชจักรยาน
หากสามารถรับฟงความคิดเห็นจากทั้งองคกรที่เกี่ยวของกับการใชจักรยานและประชาชนทั่วไปไดอยางกวางขวางจริงๆ ก็
คงจะสะทอนปริมาณผูใชทั้งในปจจุบันและอนาคตอันใกล กับความตองการซึ่งสาธารณูปโภคของระบบทางจักรยานและสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการใชจักรยานไดอยางถูกตองใกลเคียงความเปนจริงมากขึ้นอีก

-๔-

บทที่ ๓
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
๑)

ผูวิจัยไดรวบรวมบรรดากฎหมายตางๆ เชน พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด และประกาศของคณะปฏิวัติ รวม
ประมาณ ๓๐ ฉบับ กับพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ขอกําหนด และระเบียบตางๆ อีกหลายสิบฉบับ

๒)

ผูวิจัยไดศึกษาและดึงเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการใชจักรยาน และสวนที่เกี่ยวเนื่องกัน มาแยกออกเปนหมวดหมูตาม
ลักษณะทั้งกายภาพ และระเบียบ แลวจัดทําเปนรายงานฉบับรับฟงความคิดเห็นโดยเขียนคําอธิบายเสริมในสวนที่
คนทั่วไปอาจจะเขาใจยาก เพื่อใหอานแลวสามารถเขาใจโครงสราง และรายละเอียดที่สําคัญ ของกฎหมายเกี่ยวกับ
การใชจักรยานไดในระดับหนึ่ง

๓)

จากนั้นไดนํามาใชประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากทั้งภาครัฐ องคกรเอกชน และ
ประชาชนทั่วไป โดยจัดเปนเวทีเปดระดมสมองมาแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะ อยางกวางขวาง

๔)

สรุปผลจากการสัมมนา และหาขอมูลเพิ่มเติมจากรายงานฉบับรับฟงความคิดเห็น เชน เพิ่มเนื้อหาของกฎหมาย
ศุลกากร และกฎหมายประกันภัย ฯลฯ

๕)

นอกจากนั้นยังนําขอเสนอแนะบางจุดจากผูที่มิไดมารวมสัมมนา มาใชเปนขอมูลในการวิเคราะหเนื้อหาตามความ
ตองการของผูใชจักรยานแตละกลุม

๖)

สรุปเปนรายงานฉบับสมบูรณ

-๕-

บทที่ ๔
ผลการศึกษา
ผูวิจัยไดคัดเลือกกฎหมายเกี่ยวกับการใชจักรยานฉบับหลักๆ ที่ปจจุบันยังมีผลบังคับใชอยู มาทําการศึกษารวม ๒๑ ฉบับ
ดังรายชื่อกฎหมายขางทายนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.

พระราชบัญญัติรถลาก รัตนโกสินทรศก ๑๒๐
พระราชบัญญัติขนาดเกวียน พระพุทธศักราช ๒๔๕๙
พระราชบัญญัติลอเลื่อน พุทธศักราช ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติ รถยนตร พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
พระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๕)
ประมวลกฎหมายที่ดิน (พ.ศ. ๒๔๙๗)
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติ วาดวยการจัดหาอสังหาริมทรัพยเพื่อกิจการขนสงมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐
พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔
พระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบัญญัติคณะกรรมการ จัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๑

-๖-

จากการศึกษาทบทวนเอกสารและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหและจัดทําเปนสาระ แยกตาม
หัวขอ รวม ๑๐ หัวขอ อันไดแก
หัวขอที่ ๑.
หัวขอที่ ๒.
หัวขอที่ ๓.
หัวขอที่ ๔.

ประวัติความเปนมาของกฎหมายเกี่ยวกับการใชจักรยานในประเทศไทย
การจดทะเบียนและการทําใบขับขี่จักรยาน การบรรทุกและการรับจางของลอเลื่อน
ลักษณะรถ กฎจราจร และมารยาทในการใชจักรยาน
กฎระเบียบในทางระหวางเมือง ปาย เครื่องหมายจราจรนอกเมือง กับขอกําหนดทางวิศวกรรมของ
ทางจักรยานและที่จอดจักรยาน
หัวขอที่ ๕. การขนสงจักรยาน
หัวขอที่ ๖. พิกัดอัตราศุลกากร
หัวขอที่ ๗. การประกันภัย
หัวขอที่ ๘. การไดมา การจัดหาที่ดินเพื่อสรางทางจักรยาน และการดูแลรักษา
หัวขอที่ ๙. ตัวอยางองคการดานระบบขนสงมวลชน ที่มาแหงที่ดินและทุนดําเนินการ
หัวขอที่ ๑๐. หนวยงานเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย และจัดระบบทางจักรยาน
ซึ่งผูวิจัยจะไดนําเสนอในรายละเอียด และเนนสวนที่เกี่ยวของกับการใชจักรยานโดยขีดเสนใตไวดวย ทั้งนี้มีขอสังเกตเชิง
สรุปเปนภาพรวมไดวา ประเทศไทยก็เหมือนกับประเทศอื่นๆ ในโลก คือ ไมมีกฎหมายวาดวยเรื่องจักรยานโดยเฉพาะ แตผูใช
จักรยานตองเคารพกฎจราจรตามกฎหมายวาดวยจราจรทางบกซึ่งกําหนดกฎจราจรไวสําหรับยานพาหนะทางบกทุกชนิด

-๗-

หัวขอที่ ๑. ประวัติความเปนมาของกฎหมายเกี่ยวกับการใชจักรยานในประเทศไทย
การคมนาคมของไทยในอดีตใชแมน้ําลําคลองและทางเกวียน เปนทางสัญจรหลักระหวางจังหวัดหรือภูมิภาค กับใช
ทางเดินระหวางเรือกสวนไรนาและวัดวาอาราม เปนทางสัญจรภายในชุมชนของจังหวัดเดียวกัน หรือของจังหวัดที่มีพื้นที่
ติดตอกัน สําหรับรถจักรยาน ๒ ลอนั้น เคยใชทั้งทางสัญจรรวมกับทางเดินระหวางเรือกสวนไรนาและวัดวาอาราม และทาง
เกวียนมากอน ตอมาเมื่อทางสัญจรไดพัฒนาจากทางเกวียน มาเปนทางรถไฟและถนนหนทางดังเชนปจจุบัน เสนทางสัญจร
สําหรับจักรยานจึงถูกรุกดวย ขนาด ความเร็ว และจํานวน ของยานยนตสมัยใหมจนเกือบหมดสิ้น ยิ่งถนนหนทางใน
กรุงเทพมหานครดวยแลว ผิวจราจรสําหรับจักรยานซึ่งเคยมีอยูตั้งครึ่งตั้งคอนของถนนทั้งหมด ไดถูกรุกใหลดลงดวยถนนเกิด
ใหมที่จําตองออกแบบตามกระแสโลกที่เกิดปริมาณยานยนตเพิ่มขึ้นอยางทวีคูณ
วิวัฒนาการทางกฎหมายเกี่ยวกับการใชจักรยานในประเทศไทย ไดมีการพัฒนามาจากกฎหมายเกี่ยวกับเสนทางคมนาคม
ยานพาหนะ และระบบจราจร ซึ่งเริ่มตนอยางเปนระบบมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๕ ในเบื้องตนนี้ ไดลําดับรายชื่อกฎหมายเกี่ยวกับ
การใชจักรยานและทางจักรยาน ตามประเภทและระยะเวลาที่ไดตราออกประกาศใชในรูปพระราชบัญญัติตางๆ ดังตอไปนี้

๑.๑. ๒๖ กันยายน ๒๔๔๔ เริ่มใช พระราชบัญญัติรถลาก รัตนโกสินทรศก ๑๒๐
เหตุผลในการประกาศใช :
“มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ดํารัสเหนือ
เกลา ฯ วา กรุงเทพมหานครในทุกวันนี้ มีรถคนลากสําหรับรับจางคนโดยสาร และรับบรรทุกของเดินในถนนหนทาง ทวี
ยิ่งขึ้นเปนอันมาก แตรถที่ใชนั้นไมแข็งแรงมั่นคง และไมมีสิ่งที่สําหรับปองกันความอันตรายของผูโดยสาร กับทั้งไมสะอาด
เรียบรอยตลอดไปจนคนลากรถดวย ยอมเปนที่รังเกียจและรําคาญแกผูที่จะใชรถ หรือผูที่เดินทางในทองถนนรวมกัน อีก
ประการหนึ่ง คนที่ลากรถนั้น บางทีรับคนโดยสารหรือรับบรรทุกสิ่งของที่มาก หรือที่หนักเกินกําลังรถที่พาไปได จนเปน
เหตุเกิดอันตรายแกคนโดยสารและคนเดินทางกับทั้งรถ และไมเปนความเรียบรอยในทองถนนอีกดวย สมควรจะตองมี
พระราชบัญญัติสําหรับบังคับตรวจตราการใชรถลาก เพื่อไดจัดระเบียบรถ และปองกันความอันตรายของผูใชรถ และทั้งคน
ที่เดินทางใหเปนคุณประโยชนแกมหาชน และเปนการเรียบรอยในทองถนนสืบไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตรา
พระราชบัญญัติขึ้นไวสืบไปดังนี้”
บทนิยาม :
มาตรา ๓ บรรดารถสองลอซึ่งลากดวยคน หรือคําสามัญเรียกวา รถเจ็กหรือรถญี่ปุน หรือรถยินริกชอ สําหรับ
รับจางสงคนโดยสารนั้น ในพระราชบัญญัติ นี้เรียกวา “รถลาก” และผูเปนเจาของรถนั้นเรียกวา “เจาของรถลาก” และรถ
ลากที่ใชรับจางอยูในกรุงเทพมหานครใหแบงเปนสองชั้น คือ รถชั้นที่หนึ่ง และรถชั้นที่สอง
ตองจดทะเบียนรถลากเมื่อ มีไวใหเชา หรือรับจาง ในเขตกรุงเทพมหานคร
มาตรา ๔ ผูหนึ่งผูใดมีรถลากไวสําหรับใหเชาหรือใชรับจางหรือเที่ยวลากรับจางอยูในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ตองใหผูนั้นนํารถลากมาจดทะเบียนและรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานผูจดทะเบียนกอน เมื่อเจาพนักงานผูจดทะเบียนได
ตรวจรถลากนั้นเห็นวามีลักษณะสมควรตามขอพระราชบัญญัตินี้แลว จึงจะไดรับจดทะเบียนและออกใบอนุญาตให เมื่อ
เจาของรถลากนั้นไดรับใบอนุญาตสําหรับรถลากคันใดแลว จึงจะใชรถลากคันนั้นใหสําหรับรับจางหรือใหมีผูเชาไปเที่ยว
รับจางได

๑.๒. พระราชบัญญัติรถจาง รัตนโกสินทรศก ๑๒๔
ประกาศใชในปพุทธศักราช ๒๔๔๘

๑.๓. ๑ เมษายน ๒๔๕๙ เริ่มใช พระราชบัญญัติขนาดเกวียน พระพุทธศักราช ๒๔๕๙
-๘-

เหตุผลในการประกาศใช :
“มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ดํารัสเหนือเกลา ฯ
สั่งวา ตามหัวเมืองในสยามรัฐสีมา มีเกวียนที่ใชเปนพาหนะในการเดินทาง และบรรทุกสินคาเปนประโยชนอยูเปนอันมาก
แตเกวียนเหลานั้นบางเมืองทําขนาดระหวางลอตางกัน ไมสามารถจะนําไปใชในทางบางเมืองได เปนความลําบากขัดของ
อยู ทรงพระราชดําริหเห็นวา ถาใหเกวียนทั้งปวงมีขนาดระหวางลอเดินทางรวมติดตอกันได จะเปนประโยชนแกพลเมือง
ในการไปมาคาขายยิ่งขึ้นเปนอันมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหสอบสวนไดขนาดทางเกวียนที่มีอยูเปนขนาดกลาง
โดยมากแลวตามหัวเมืองในพระราชอาณาจักรวาขนาดทางเกวียนกวาง ๑ เมตร ๔๕ เซ็นติเมตร นั้นเปนขนาดสามัญ จึงได
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหเจาพนักงานปกครองทองที่ ชี้แจงใหเจาของเกวียนจัดการแกไขเกวียนที่ยังไมไดขนาดนั้น
เปนขนาดระหวางลอทั้ง ๒ ขาง กวาง ๑ เมตร ๔๕ เซ็นติเมตร ไดโดยมากแลว แตทรงพระราชดําริหเห็นวา ควรใหวาง
ขนาดระหวางลอเกวียนไวเสียใหเปนหลักฐานเมื่อผูใดจะสรางเกวียนใหมก็ดี หรือจะแกขนาดเกวียนเกาทีมีอยูแลวก็ดี จะ
ไดแกใหเปนขนาดเดียวกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติไวดังตอไปนี้”

๑.๔. พระราชบัญญัติลอเลื่อน พระพุทธศักราช ๒๔๖๐
[ยกเลิกโดย มาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติลอเลื่อน พุทธศักราช ๒๔๗๘]

๑.๕. พระราชบัญญัติลอเลื่อน พุทธศักราช ๒๔๗๘
เปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชจักรยานโดยตรงในหลายเรื่อง
เชน
การจดทะเบียนและออกใบอนุญาต
รถจักรยาน ๒ ลอ(ยกเลิกแลว) ๓ ลอ และ ๔ ลอ, การจดทะเบียน และออกใบอนุญาตขับขี่รถจักรยาน ๒ ลอ ๓ ลอ และ ๔
ลอ , ลักษณะลอเลื่อน เครื่องหมายลอเลื่อนรับจาง และเครื่องแตงกายผูขับขี่ลอเลื่อนรับจาง
รายละเอียดเฉพาะที่เกี่ยวกับจักรยาน อยูในหัวขอเรื่อง “การจดทะเบียน และออกใบอนุญาตรถจักรยาน ๒ ลอ ๓
ลอ และลอเลื่อนอื่นๆ”, “การจดทะเบียน และออกใบอนุญาตขับขี่รถจักรยาน ๒ ลอ และ ๓ ลอ” และ “ลักษณะลอเลื่อน
เครื่องหมายลอเลื่อนรับจาง และเครื่องแตงกายผูขับขี่ลอเลื่อนรับจาง” ของรายงานฉบับนี้
หมายเหตุ :
นายอดิเรก แตงทอง นิติกร กองนิติการ กรมการขนสงทางบก ไดเสนอขอมูลเขาสูการสัมนาเชิงปฏิบัติการวา
คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ ไดเสนอใหมีการยกเลิก พรบ.รถลาก รัตนโกสินทรศก ๑๒๐ พรบ.
รถจาง รัตนโกสินทรศก ๑๒๔ และพรบ.ลอเลื่อน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ตอมาเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไมเหมาะสมกับกาลปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดมีผลบังคับใช อันเปนการยกเลิก
พรบ.ลอเลื่อน พุทธศักราช ๒๔๗๘ สงผลให "ใบอนุญาตขับขี่ลอเลื่อนและรถจักรยานทุกชนิด" ตองยกเลิกไปทั้ง ๒ กรณี
คือ
๑. ไมตองสอบขอรับใบอนุญาตขับขี่จากพนักงานเจาหนาที่ และไมมีโทษปรับไมเกินสองรอยบาทอีกตอไป
๒. ไมตองมีใบอนุญาตขับขี่อยูกับตัวขณะขับขี่ และไมมีโทษปรับเปนเงินไมเกินสิบสองบาทอีกตอไป
สวน พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ยังไมไดยกเลิก จึงยังคงมีการบังคับใชบทบัญญัติเชนเดิมตอไป ดังนั้น
พรบ.จราจรทางบกฯ ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่อง “รถจักรยาน” ไวโดยเฉพาะใน ลักษณะ ๑๐ จึงนาจะมีบทบาทสําคัญ
และอาจจะมีการแกไขเพิ่มเติมใหครอบคลุมรายละเอียดบางประการที่เคยมีอยูในกฎหมายที่ถูกยกเลิกไปทั้ง ๓ ฉบับ

๑.๖. พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง พระพุทธศักราช ๒๔๖๔
เหตุผลในการประกาศใช :
-๙-

“มีพระบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ดํารัส
เหนือเกลา ฯ ใหประกาศใหทราบทั่วกันวา ดวยมีเหตุสมควรที่จะ จัดวางการรถไฟแผนดิน รถไฟราษฎรและทางหลวงให
เรียบรอยดียิ่งขึ้น และเพื่อรวบรวมบท กฎหมายขอบังคับในเรื่องนี้เขาไวเปนหมวดหมู จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ให
ตราพระราชบัญญัติโดยบทมาตราไวตอไปดังนี้”

๑.๗. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ เรื่องทางหลวง (ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕)
[ยกเลิกโดย มาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕]

๑.๘. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
เปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชจักรยานในแงของ “กฎกติกาการใชรถจักรยานระหวางเมือง”, “สัญญาณ
เครื่องหมาย ปายจราจร”, “การแบงชั้นทางหลวง” “มาตรฐานและลักษณะของทางหลวง งานทาง และเขตทางหลวง”,
“มาตรฐานที่จอดรถ ระยะแนวตนไม และเสาพาดสาย” “ขอกําหนดทางวิศวกรรมของทางจักรยาน อุโมงค ผิวจราจร การ
รับน้ําหนัก การรองรับความเร็ว ความลาดชัน ที่จอดจักรยาน”
รายละเอียดเฉพาะที่เกี่ยวกับจักรยาน กลาวไวในหัวขอ “พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕” “สัญญาณ
เครื่องหมาย ปายจราจร” และ “ขอกําหนดทางวิศวกรรมของ ทางจักรยาน และที่จอดจักรยาน” ของรายงานฉบับนี้

๑.๙. พระราชบัญญัติรถยนตร ร.ศ.๑๒๘ (พ.ศ.๒๔๕๒) และประกาศแกไข เพิ่มเติม พุทธศักราช
๒๔๖๐
๑.๑๐. พระราชบัญญัติรถยนตร พุทธศักราช ๒๔๗๓
[ยกเลิกโดย มาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติรถยนตร พ.ศ. ๒๕๒๒]

๑.๑๑. พระราชบัญญัติรถยนตร พ.ศ. ๒๕๒๒
เปนกฎหมายที่เกี่ยวของและเทียบเคียงกับการใชจักรยานในหลายเรื่อง เชน ใบอนุญาตขับรถยนตรสวนบุคคล
ตลอดชีพ, ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนตรตลอดชีพ และการขนสงรถจักรยาน ๒ ลอ
รายละเอียดเฉพาะที่เกี่ยวกับจักรยาน อยูในหัวขอ “ใบอนุญาตขับรถยนตรสวนบุคคลตลอดชีพ และใบอนุญาตขับ
รถจักรยานยนตรตลอดชีพ”, “พระราชบัญญัติรถยนตร พ.ศ. ๒๕๒๒” และ “การขนสงรถจักรยาน ๒ ลอ” ของรายงานฉบับ
นี้

๑.๑๒. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พุทธศักราช ๒๔๗๗
[ยกเลิกโดย มาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒]

๑.๑๓. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
เปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชจักรยานในแงของ “กฎกติกาการใชรถจักรยาน ๒ ลอในเมือง”, “สัญญาณ
เครื่องหมาย ปายจราจร”,
รายละเอียดเฉพาะที่เกี่ยวกับจักรยาน กลาวไวในหัวขอ “พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒” ของรายงาน
ฉบับนี้

- ๑๐ -

หัวขอที่ ๒. การจดทะเบียนและการทําใบขับขี่จักรยาน
ลอเลื่อน

การบรรทุกและการรับจางของ

ในหัวขอนี้ จะไดพูดถึงการจดทะเบียนรถจักรยาน การทําใบขับขี่รถจักรยาน การนํารถจักรยาน ๓ ลอไปใชนอกพื้นที่
ใบอนุญาตขับขี่ลอเลื่อนรับจาง บทกําหนดโทษ ลักษณะลอเลื่อนและเครื่องหมายลอเลื่อนรับจาง ตามพระราชบัญญัติลอเลื่อน
พุทธศักราช ๒๔๗๘ ดังนี้

๒.๑. การจดทะเบียน และออกใบอนุญาตรถจักรยาน ๒ ลอ ๓ ลอ และลอเลื่อนอื่นๆ
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๒๒; กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพรบ.ลอเลื่อน ๒๔๗๘ (ฉบับที่ ๒) มีเนื้อหาในแตละ
เรื่อง ดังนี้
๒.๑.๑. ลอเลื่อนที่ยกเวนไมตองจดทะเบียนและที่ยกเวนคาธรรมเนียม
ขอ ๖ ลอเลื่อนที่ทําขึ้นเฉพาะบรรทุกไมจากปาชั่วคราวเดียว ใหยกเวนไมตองจดทะเบียน
ขอ ๗ ลอเลื่อนตอไปนี้ตองจดทะเบียน แตไมตองเสียคาธรรมเนียม คือ
(๑) ลอเลื่อนที่ทําขึ้นไวเพื่อใชในพิธีกรรมทางศาสนาโดยเฉพาะ
(๒) ลอเลื่อนสําหรับบรรทุกศพ หรือคนเจ็บปวยของโรงพยาบาล หรือกรมตํารวจ
(๓) ลอเลื่อนสําหรับบรรทุกศพคนอนาถาของกุศลสถานที่ไมไดรับจาง
๒.๑.๒. คาธรรมเนียม
กฎกระทรวงมหาดไทย ออกตามความในพรบ.ลอเลื่อน ๒๔๗๘ (ฉบับที่ ๒)
คาธรรมเนียมจดทะเบียน จักรยาน ๒ ลอ ๓ ลอ ๔ ลอ รถลากเข็น และเกวียน
ขอ ๘ อัตราคาธรรมเนียมลอเลื่อนมี ดังตอไปนี้
เลขที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ชนิดลอเลื่อน
รถจักรยานไมเกิน ๒ ลอ
รถจักรยานสวนบุคคลตั้งแต ๓ ลอ ขึ้นไป
รถจักรยานรับจางตั้งแต ๓ ลอ ขึ้นไป
ลอเลื่อนซึ่งลากเข็นดวยกําลังสัตวนอกจากเกวียน
ลอเลื่อนซึ่งลากเข็นดวยกําลังคนเกินกวา ๑ คน
ลอเลื่อนซึ่งลากเข็นดวยกําลังคน ๑ คน
เกวียนเทียมดวยสัตวพาหนะ เสียคาธรรมเนียมครั้งเดียวสําหรับทุกจังหวัด

กรุงเทพมหานคร จังหวัดอื่นๆ
ปละ
ปละ
๓ บาท
๑ บาท
๔ บาท
๒ บาท
๑๒ บาท
๓ บาท
๑๐ บาท
๕ บาท
๑๐ บาท
๕ บาท
๕ บาท
๒ บาท
๑ บาท
๑ บาท

๔ ธันวาคม ๒๔๙๙ ; กระทรวงมหาดไทยไดออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๙) ตามความในพรบ.
ลอเลื่อน ๒๔๗๘ มีเนื้อความวา
“ใหยกเวนการจดทะเบียนรถจักรยานสองลอตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๐๐ เปนตนไป”
คําอธิบาย :
เมื่อกฎกระทรวงฉบับดังกลาวไดประกาศใชแลว จึงมีผลใหอัตราคาธรรมเนียมลอเลื่อน ขอ ๘ เลขที่ ๑ เปนอัน
ยกเลิกไป ฉะนั้น การมีรถจักรยาน ๒ ลอจึงไมตองนําไปจดทะเบียนตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๐ เปนตนมา แตอัตรา
- ๑๑ -

คาธรรมเนียมลอเลื่อน ขอ ๘ เลขที่ ๒ ของรถจักรยานสวนบุคคลตั้งแต ๓ ลอ ขึ้นไป ยังไมไดยกเลิก ฉะนั้น รถจักรยาน ๓
ลอ หรือรถจักรยาน ๔ ลอ (แบบใหนักทองเที่ยวเชาที่อาวมะนาว จังหวัดประจวบคีรีขันธ) ยังอยูภายใตบังคับของ
กฎกระทรวง ฯ ฉบับดังกลาว จึงยังตองนําไปจดทะเบียน กอนที่จะนําออกไปขับขี่บนทางหลวง
คาธรรมเนียมใบอนุญาตขับขี่ และคาเครื่องหมายลอเลื่อน
ขอ ๙ อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตขับขี่ และคาเครื่องหมาย มีดังนี้
(๑) คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต หรือตออายุใบอนุญาตสําหรับขับขี่รถจักรยาน หรือลอเลื่อนอื่นๆ
นอกจากเกวียน ครั้งละ ๑ บาท
(๒) คาใบแทนใบอนุญาตชนิดที่สูญหายหรือชํารุด ฉบับละ ๑ บาท
(๓) คาแผนปายเครื่องหมายรถจักรยานสวนบุคคล แผนละ ๑ บาท
(๔) คาแผนปายเครื่องหมายรถจักรยานตั้งแต ๓ ลอ ขึ้นไป สําหรับรับจาง แผนละ ๒ บาท
(๕) คาแผนปายเครื่องหมายลอเลื่อนอื่นๆ นอกจากรถจักรยาน แผนละ ๒ บาท
(๖) คาแผนปายเครื่องหมายเกวียนไมคิด แตถาชํารุดหรือสูญหาย คิดแผนละ ๑.๕๐ บาท
(๗) คาเครื่องหมายสําหรับผูขับขี่ลอเลื่อนรับจาง อันละ ๑.๕๐ บาท
(๘) คาเครื่องหมายแสดงการเสียคาธรรมเนียมประจําปไมคิด แตถาชํารุดหรือสูญหาย คิดแผนละ ๕๐
สตางค
คําอธิบาย :
เมื่อกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๔๙๙) ตามรายละเอียดในหัวขอยอยกอนหนานี้ไดประกาศใชแลว จึงมีผลให
อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตขับขี่ และคาเครื่องหมาย ขอ ๙ (๓) เปนอันตองยกเลิกไปเชนกัน
๒.๑.๓. ๑ ม.ค. ๒๕๐๓ ยกเลิกการจดทะเบียนรถจักรยาน ๓ ลอขึ้นไป ในเขตพระนครและธนบุรี :
โดยเหตุที่ในป ๒๕๐๒ การจราจรในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีคับคั่งมาก โดยเฉพาะรถจักรยาน ๓ ลอมี
สวนเพิ่มความคับคั่งสับสน และยังใหเกิดขึ้นซึ่งอุบัติเหตุแกยวดยานและประชาชนอีกเปนอันมาก รัฐบาลจึงเห็นสมควรที่
จะงดการจดทะเบียน และออกใบอนุญาตรถจักรยานตั้งแตสามลอขึ้นไป ที่ใชสําหรับนั่งสวนบุคคล และสําหรับรับจาง
บรรทุกคนโดยสารในจังหวัดดังกลาวนั้น จึงจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยลอเลื่อน เพื่อความประสงคดังกลาว
โดยออกเปน พรบ.ลอเลื่อน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๐๒ (มาตรา ๒, ๕) ใหงดการจดทะเบียนทั้ง ใบอนุญาตใหมี และ
ใบอนุญาตใหเปนผูขับขี่ รถจักรยานตั้งแตสามลอขึ้นไป ทั้งที่ใชสําหรับนั่งสวนบุคคลและสําหรับรับจาง ในเขตจังหวัดพระ
นครและจังหวัดธนบุรี ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๓ เปนตนไป
๒.๑.๔. รถจักรยานตั้งแตสามลอขึ้นไป ตองขออนุญาตกอนนํารถออกไปใช นอกเขตจังหวัด หรืออําเภอ
ที่ไดจดทะเบียน :
๑๗ มกราคม ๒๕๐๔ ; กระทรวงมหาดไทยไดออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๐๔) ตามความในพรบ.
ลอเลื่อน พุทธศักราช ๒๔๗๘ มีเนื้อความวา
“ถาเจาของ หรือผูขับขี่รถจักรยานตั้งแตสามลอขึ้นไป ที่ใชสําหรับนั่งสวนบุคคลหรือสําหรับรับจาง มีความประสงค
จะนํารถออกนอกเขตจังหวัด หรืออําเภอที่ไดจดทะเบียนและรับใบอนุญาต ไปใชในเขตจังหวัดใกลเคียงที่มีถนนติดตอถึง
กันได ยกเวนในเขตจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี เปนการประจําหรือชั่วคราว ใหยื่นคํารองขออนุญาตตอพนักงาน
เจาหนาที่ประจําจังหวัด หรืออําเภอที่ไดจดทะเบียนและรับใบอนุญาต เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดอนุญาตและสลักหลัง
ใบอนุญาตใหแลวจึงจะนําไปใชได และใหพนักงานเจาหนาที่ผูสลักหลังใบอนุญาต แจงพนักงานเจาหนาที่ประจําจังหวัด
หรืออําเภอ ซึ่งผูขอรับอนุญาตจะนํารถไปใชในเขตทราบ”

- ๑๒ -

๒.๒. การจดทะเบียน และออกใบอนุญาตขับขี่รถจักรยาน ๒ ลอ และ ๓ ลอ
๒.๒.๑. ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยาน ตามพระราชบัญญัติลอเลื่อน พุทธศักราช ๒๔๗๘
๒.๒.๑.๑. การฝกหัดขับขี่จักรยานบนทางหลวง ตองไดรับใบอนุญาตชั่วคราว
มาตรา ๑๗ การฝกหัดขับขี่ลอเลื่อนนั้น จะฝกหัดบนทางหลวงก็ได แตตองไดรับใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
ใบอนุญาตใหฝกหัดขับขี่ลอเลื่อนนั้น ใหกําหนดวันเวลาและเขตทางหลวงที่อนุญาตใหทําการฝกหัด
๒.๒.๑.๒. เฉพาะเกวียนเทานั้น ที่ไมตองมีใบอนุญาตขับขี่
มาตรา ๑๘ หามมิใหบุคคลใดขับขี่ลอเลื่อนนอกจากเกวียนบนทางหลวง
เวนแตจะไดรับใบอนุญาตขับขี่จาก
พนักงานเจาหนาที่
สําหรับผูขับขี่ลอเลื่อนที่เปนของกระทรวงกลาโหม ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมีอํานาจแตงตั้งพนักงาน
เจาหนาที่ขึ้นเพื่อการออกใบอนุญาตขับขี่
คําอธิบาย :
ผูขับขี่รถจักรยานทุกประเภท ตองขอออกใบอนุญาตขับขี่กอนที่จะนํารถจักรยานออกไปขับขี่บนทางหลวง
๒.๒.๑.๓. ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยาน ๒ ลอ มีแตประเภทตลอดชีพ
มาตรา ๑๙ ใบอนุญาตขับขี่นั้น แบงออกเปนสองประเภท
(๑) ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยาน ๒ ลอ
(๒) ใบอนุญาตขับขี่ลอเลื่อนอื่นนอกจากเกวียน
ใบอนุญาตเหลานี้ใหใชไดทั่วราชอาณาจักร ใบอนุญาตตาม (๑) ใหใชไดตลอดชีพของผูไดรับ
ใบอนุญาตขับขี่ โดยไมตองตออายุใบอนุญาต ใบอนุญาตตาม (๒) ใหใชไดตลอดเวลาสิบสองเดือนนับแตวันออก
ใบอนุญาต
[มาตรานี้ถูกแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลอเลื่อน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๔๙๙ เหตุผล คือ เนื่องจากรถจักรยาน ๒
ลอ ไมกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกบุคคลและทรัพยสิน และใหความสะดวกในการสัญจรไปมาแกประชาชน
สมควรที่จะสงเสริมใหประชาชนไดมีใชกันโดยแพรหลาย และเพื่อใหประชาชนไมตองเสียเวลามาตอใบอนุญาตขับขี่ทุกป
จึงเห็นสมควรใหมีใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพ กลาวคือ เมื่อผานการสอบขับขี่ไปไดแลว ทางกองทะเบียนก็จะออกใบอนุญาต
ขับขี่ตลอดชีพให โดยไมตองมาตออายุกันอีกตอไปดวย]
มาตรา ๒๐ หามมิใหนําใบอนุญาตขับขี่ลอเลื่อนประเภทหนึ่งไปใชขับขี่ลอเลื่อนอีกประเภทหนึ่ง
มาตรา ๒๑ ลอเลื่อนใดใชกําลังบุคคลลากเข็นมากกวาคนหนึ่ง ในบรรดาผูลากเข็นนั้น จะมีใบอนุญาตขับขี่
ลอเลื่อนเพียงคนเดียวก็ได
๒.๒.๑.๔. ผูขอออกใบอนุญาตขับขี่ลอเลื่อนสวนบุคคล ตองมีลักษณะและคุณสมบัติ ดังนี้
มาตรา ๒๒ ใหพนักงานเจาหนาที่รับจดทะเบียน
และออกใบอนุญาตใหเปนผูขับขี่ลอเลื่อนไดแตบุคคลซึ่งมี
ลักษณะ และคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. ลอเลื่อนสวนบุคคล
(ก) มีอายุไมต่ํากวาสิบสามปบริบูรณ แตถาพนักงานเจาหนาที่ในจังหวัดใดพิจารณาเห็นสมควรจะ
ใหอายุต่ํากวาที่กําหนดนี้ตามสภาพแหงทองถิ่นในจังหวัดนั้น ก็ใหมีอํานาจกําหนดอายุต่ํากวานี้ไดเฉพาะการขับขี่ลอเลื่อน
ภายในทองถิ่นในจังหวัดนั้น ๆ
(ข) มีรางกายสมประกอบและสามารถขับขี่ลอเลื่อนได
(ค) รูขอบังคับการจราจร
- ๑๓ -

(ง) รูการขับขี่ลอเลื่อนชนิดนั้น
คําอธิบาย :
การขอใหออกใบอนุญาตขับขี่รถจักรยาน ๒ ลอ เพื่อการขับขี่ไดทั่วประเทศนั้น ผูขอใหออกใบอนุญาตขับขี่
ตองมีอายุ ๑๓ ปบริบูรณขึ้นไป
๒.๒.๑.๕. ใบอนุญาตขับขี่ลอเลื่อนรับจาง ตองมีลักษณะและคุณสมบัติ เพิ่มเติม ดังนี้
๒. ลอเลื่อนรับจาง
นอกจากมีลักษณะและคุณสมบัติดังบัญญัติไวในอนุมาตรา ๑ (ข) (ค) และ (ง) แลว ตองมีลักษณะและ
คุณสมบัติ ดังตอไปนี้อีก
(ก) มีอายุไมต่ํากวาสิบเจ็ดปบริบูรณ
(ข) มีสัญชาติเปนไทยตามกฎหมาย
(ค) รูถนนหนทางแหงเขตซึ่งไดรับใบอนุญาตพอสมควร
(ง) ปราศจากโรคติดตอซึ่งเปนที่นารังเกียจ
(จ) ไมเคยทําความผิดตองรับโทษจําคุก
โดยคําพิพากษาใหลงโทษจําคุกตามกฎหมายลักษณะ
อาญา ในความผิดอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ฐานสมคบกันเปนอั้งยี่และเปนซองโจรผูรายตามมาตรา ๑๗๗ ถึงมาตรา ๑๘๔
(๒) ฐานกระทําใหเกิดภยันตรายแกสาธารณชน ฯลฯตามมาตรา ๑๙๑ และมาตรา ๑๙๔
(๓) ฐานขมขืนกระทําชําเราตามมาตรา ๒๔๓ มาตรา ๒๔๔มาตรา ๒๔๕ วรรค ๒ และมาตรา
๒๔๖
(๔) ฐานประทุษรายแกชีวิตและรางกายตามมาตรา ๒๔๙ถึงมาตรา ๒๕๙
(๕) ฐานกระทําใหเสื่อมเสียอิสรภาพตามมาตรา ๒๖๘ ถึงมาตรา ๒๗๐ และมาตรา ๒๗๒
เฉพาะเกี่ยวกับมาตรา ๒๗๐ กับมาตรา ๒๗๓ ถึงมาตรา ๒๗๗
(๖) ฐานลักทรัพย วิ่งราวทรัพย ชิงทรัพย ปลนทรัพย และฐานสลัด ตามมาตรา ๒๘๘ ถึง
มาตรา ๓๐๒
(๗) ฐานกรรโชก ตามมาตรา ๓๐๓
(๘) ฐานยักยอกทรัพยอันตองอาญา ตามมาตรา ๓๑๔ และมาตรา ๓๑๗ ถึงมาตรา ๓๑๙
(๙) ฐานรับของโจร ตามมาตรา ๓๒๑ ถึงมาตรา ๓๒๓
(๑๐) ฐานทําใหเสียทรัพย ตามมาตรา ๓๒๔ และมาตรา ๓๒๕
(๑๑) ฐานกระทําใหเกิดภยันตรายแกสาธารณชน ฯลฯ ในความผิดลหุโทษตาม มาตรา ๓๓๕
อนุมาตรา ๑๓
(๑๒) ฐานประทุษรายตอทางไปมา ฯลฯ ในความผิดลหุโทษตามมาตรา ๓๓๖ อนุมาตรา ๑๕
แตทั้งนี้ถาพนโทษจําคุกมาแลวไมนอยกวาหกเดือน พนักงานเจาหนาที่จะออกใบอนุญาตขับขี่ใหก็ได
๒.๒.๑.๖. ขณะขับขี่จักรยาน ตองพกใบอนุญาตขับขี่อยูกับตัว
มาตรา ๒๓ ผูขับขี่ลอเลื่อนนอกจากเกวียนจะตองมีใบอนุญาตขับขี่อยูกับตัวขณะขับขี่ และตองนําออกแสดงเมื่อ
พนักงานเจาหนาที่เรียกตรวจ
มาตรา ๒๔ ถาผูถือใบอนุญาตขับขี่ขาดลักษณะหรือคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๒ พนักงานเจาหนาที่
อาจยึดใบอนุญาตนั้นไวจนกวาผูถือใบอนุญาตจะกลับมีลักษณะหรือคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดไว แตถาลักษณะ
หรือคุณสมบัติที่ขาดนั้นไมอาจกลับคืนดีได ก็ใหพนักงานเจาหนาที่ถอนใบอนุญาตนั้นไดทันที
๒.๒.๑.๗. บทกําหนดโทษ
- ๑๔ -

มาตรา ๒๕ ผูใด
(๑) ใชลอเลื่อนที่มิไดจดทะเบียนและรับใบอนุญาตหรือใชลอเลื่อนซึ่งใบอนุญาตไดถูกยึด หรือเพิก
ถอนแลว
(๒) ใชลอเลื่อนนอกเขตจังหวัดที่ไดจดทะเบียน และรับใบอนุญาตโดยไมไดรับอนุญาต หรือโดยไม
ถูกตองตามที่ไดรับอนุญาต
(๓) ใชลอเลื่อนที่ไดจดทะเบียนและรับใบอนุญาต
บรรทุกคนหรือของเกินอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
(๔) ใชลอเลื่อนโดยไมไดรับใบอนุญาตขับขี่ หรือโดยใบอนุญาตขับขี่ถูกยึดหรือเพิกถอนแลว หรือ
(๕) เปนเจาของหรือผูครอบครองลอเลื่อน ยอมใหบุคคลอื่นซึ่งไมมีใบอนุญาตขับขี่ลอเลื่อน ขับขี่
ลอเลื่อนนอกจากเกวียน
มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท
มาตรา ๒๖ เจาของหรือผูครอบครองหรือผูขับขี่ กระทําความผิดอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) ละเลยไมติดเครื่องหมายที่ลอเลื่อนซึ่งไดจดทะเบียนและรับใบอนุญาตแลวใหครบถวน
(๒) ละเลยไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัตินี้
(๓) ละเลยไมแจงความตามมาตรา ๑๖ วรรค ๑
ใหลงโทษปรับเปนเงินไมเกินหาสิบบาท
มาตรา ๒๗ ผูใดละเลยไมแจงความตามมาตรา ๑๖ วรรค ๒ หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ มีความผิดตองระวาง
โทษปรับเปนเงินไมเกินสิบสองบาท
มาตรา ๒๘ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว ใหอธิบดีกรมการขนสงทางบก หรือผู
ซึ่งอธิบดีกรมการขนสงทางบกมอบหมาย มีอํานาจเปรียบเทียบปรับผูตองหาได เมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามจํานวนที่
อธิบดีกรมการขนสงทางบก หรือผูซึ่งอธิบดีกรมการขนสงทางบกมอบหมาย เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลว ใหถือวา
คดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลว แตไมชําระคาปรับภายในกําหนดเวลาดังกลาว ให
ดําเนินคดีเพื่อฟองรองตอไป

๒.๓. ลักษณะลอเลื่อน เครื่องหมายลอเลื่อนรับจาง และเครื่องแตงกายผูขับขี่ลอเลื่อนรับจาง
๒.๓.๑. ลักษณะ ขนาด น้ําหนัก เครื่องอุปกรณและเครื่องหมายของลอเลื่อน
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๒๒ : กระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวงตามความในพรบ.ลอเลื่อน ๒๔๗๘ (ฉบับที่ ๒)
ขอ ๑ ลอเลื่อนตองมีลักษณะ ขนาด และน้ําหนัก ดังตอไปนี้
(๑) รถจักรยานตั้งแต ๓ ลอขึ้นไป สําหรับบรรทุกคนโดยสาร
(ก) ตองเปนรถชนิดพวงหลัง หรือพวงขาง
(ข) ตัวรถสําหรับผูโดยสารนั่ง ตองเปนตัวถัง หรือมีเกาอี้ยึดแนนติดกับรถ
(ค) รถชนิดพวงหลัง ตองมีประทุนกันฝนและแดดสําหรับผูโดยสาร
(ง) รถชนิดพวงขางตองมีที่นั่งสําหรับคนโดยสารนั่งไวทางดานซายของตัวรถ
(จ) ขนาดกวางของรถวัดจากลอซายสุดถึงลอขวาสุด ตองไมนอยกวา ๘๐ เซนติเมตร และไมเกิน
กวา ๑๐๐ เซนติเมตร
(๒) รถจักรยานตั้งแต ๓ ลอขึ้นไป สําหรับบรรทุกของ
(ก) ตองเปนรถชนิดพวงหลังหรือพวงขาง หรือมีตัวถังอยูขางหนา
(ข) ถาเปนรถชนิดพวงขาง ตองมีที่สําหรับบรรทุกของไวทางดานซายของตัวรถ
(ค) ขนาดกวางของรถวัดจากลอซายสุดถึงลอขวาสุด ตองไมนอยกวา ๘๐ เซนติเมตร และไมเกิน
กวา ๑๐๐ เซนติเมตร
- ๑๕ -

(๓) ลอเลื่อนลากเข็นดวยกําลังคน ๑ คน
(ก) ตองมีขนาดกวางไมเกิน ๘๐ เซนติเมตร
(ข) น้ําหนักตองไมเกินกวา ๑๐๐ กิโลกรัม
(๔) ลอเลื่อนลากเข็นดวยกําลังคนเกินกวา ๑ คน
(ก) ตองมีขนาดกวางไมเกิน ๑.๓๐ เซนติเมตร
(ข) น้ําหนักตองไมเกินกวา ๒๒๐ กิโลกรัม
ขอ ๒ แผนปายเครื่องหมายเลขทะเบียนสําหรับลอเลื่อนใหมีลักษณะ ดังนี้
(๑) รถจักรยานตั้งแต ๓ ลอขึ้นไป สําหรับใชรับจาง ขนาดกวาง ๙ เซนติเมตร ยาว ๒๗ เซนติเมตร พื้นสี
เหลือง มีตัวอักษรยอบอกชื่อของจังหวัดเรียงตามทางดิ่ง และมีตัวเลขอารบิคเรียงตอไปตามลําดับตามทางยาว ตัวอักษร
และตัวเลขอัดเปนรอยดุนสีดํา ขนาดตัวอักษรสูง ๓ เซนติเมตร กวาง ๓ เซนติเมตร ขนาดตัวเลขสูง ๕ เซนติเมตร กวาง
๒.๕ เซนติเมตร
(๒) รถจักรยานตั้งแต ๓ ลอขึ้นไป สําหรับใชสวนบุคคล ขนาดกวาง ๘ เซนติเมตร ยาว ๒๐ เซนติเมตร
พื้นสีน้ําเงิน มีอักษรยอบอกชื่อของจังหวัดเรียงตามทางดิ่ง และมีตัวเลขอารบิคเรียงตอไปตามลําดับตามทางยาว ตัวอักษร
และตัวเลขอัดเปนรอยดุนสีขาว ขนาดตัวอักษรสูง ๓ เซนติเมตร กวาง ๒.๓ เซนติเมตร ขนาดตัวเลขสูง ๔ เซนติเมตร
กวาง ๒ เซนติเมตร
(๓) รถจักรยาน ๓ ลอบรรทุกของ ขนาดกวางและยาวตาม (๒) พื้นสีเขียว มีอักษรยอบอกชื่อของจังหวัด
เรียงตามทางดิ่ง และมีตัวเลขอารบิคเรียงตอไปตามลําดับตามทางยาว ตัวอักษรและตัวเลขอัดเปนรอยดุนสีขาว ขนาด
ตัวอักษรและตัวเลขเชนเดียวกับ (๒)
(๔) ลอเลื่อนชนิดอื่นๆ เวนแตเกวียน ขนาดกวางและยาวตาม (๒) พื้นสีดํา มีอักษรยอบอกชื่อของจังหวัด
เรียงตามทางดิ่ง และมีตัวเลขอารบิคเรียงตอไปตามลําดับตามทางยาว ตัวอักษรและตัวเลขอัดเปนรอยดุนสีขาว ขนาด
ตัวอักษรและตัวเลขเชนเดียวกับ (๒)
(๕) เกวียน ขนาดกวางและยาว ตาม (๑) พื้นสีดํา มีอักษรยอบอกชื่อของจังหวัดเรียงตามทางดิ่ง และมี
ตัวเลขอารบิคเรียงตอไปตามลําดับตามทางยาว ตัวอักษรและตัวเลขอัดเปนรอยดุนสีขาว ขนาดตัวอักษรและตัวเลข
เชนเดียวกับ (๑)
การติดแผนปายเครื่องหมายเลขทะเบียนสําหรับลอเลื่อนใหติด ดังนี้
(๑) แผนปายเครื่องหมายและเลขทะเบียนรถจักรยานตั้งแต ๓ ลอขึ้นไปสําหรับใช รับจาง รถจักรยาน
ตั้งแต ๓ ลอขึ้นไปสําหรับใชสวนบุคคล ใหติดไวที่ตัวถังกระบะรถดานหลังกึ่งกลางตัวถังใตผาประทุนรถ ใหมองเห็นได
ชัดเจน และไมมีสิ่งอื่นปดบังแผนปาย
(๒) แผนปายเครื่องหมายเลขทะเบียนรถจักรยาน ๓ ลอบรรทุกของ ใหติดไวที่ใตอานนั่ง หรือทายรถในที่
ซึ่งเห็นไดงาย
(๓) แผนปายเครื่องหมายเลขทะเบียนลอเลื่อนเทียมดวยสัตว ลอเลื่อนลากเข็น และลอเลื่อนชนิดอื่นๆ ให
ติดที่ทายรถ หรือดานซายของตัวถังในที่ซึ่งเห็นไดงาย
ขอ ๓ เครื่องหมายสําหรับผูขับขี่ลอเลื่อนรับจาง ใหติดไวที่นอกเสื้อของผูขับขี่เหนือราวนมดานซาย
ขอ ๔ เครื่องหมายแสดงการเสียคาธรรมเนียมประจําป ใหติดไวกับเครื่องหมายเลขทะเบียนประจํารถโดยไมบัง
ตัวอักษร หรือตัวเลขของเครื่องหมายเลขทะเบียนนั้น
๒.๓.๒. เครื่องแตงกายผูขับขี่ลอเลื่อนรับจางบรรทุกคนโดยสาร
ขอ ๕ ผูขับขี่ลอเลื่อนรับจางบรรทุกคนโดยสาร ตองแตงกายใหสะอาด เรียบรอยและรัดกุม ประกอบดวยเสื้อ
กางเกง หมวก และรองเทา ดังตอไปนี้
(ก) เสื้อเชิ้ตสีน้ําเงินแก สีกรมทาหรือสีดํา คอปก แขนสั้นเพียงขอศอกหรือแขนยาว มีกระเปาที่หนาอก
ขางละหนึ่งกระเปา และชายเสื้อตองอยูภายในกางเกง
- ๑๖ -

(ข) กางเกงแบบสากลขาสั้นเพียงเขา สีเดียวกับเสื้อ
(ค) หมวกกะโลใบลานสีธรรมชาติ หรือหมวกกะโลสีน้ําตาล
(ง) รองเทา (เวนแตเทาปวยไมสามารถสวมได)
ที่กระเปาขางซาย ใหติดเครื่องหมายสําหรับผูขับขี่ลอเลื่อนรับจางเปนรูปวงกลม เสนผาศูนยกลาง ๕
เซนติเมตร พื้นสีน้ําเงิน มีตัวอักษรยอบอกชื่อของจังหวัดอยูขางบน ตัวเลขอารบิค ตัวอักษรและตัวเลขสีขาว
หมายเหตุ :
นายอดิเรก แตงทอง นิติกร กองนิติการ กรมการขนสงทางบก ไดเสนอขอมูลเขาสูการสัมนาเชิงปฏิบัติการวา
คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ ไดเสนอใหมีการยกเลิก พรบ.รถลาก รัตนโกสินทรศก ๑๒๐ พรบ.
รถจาง รัตนโกสินทรศก ๑๒๔ และพรบ.ลอเลื่อน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ตอมาเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไมเหมาะสมกับกาลปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดมีผลบังคับใช อันเปนการยกเลิก
พรบ.ลอเลื่อน พุทธศักราช ๒๔๗๘ สงผลให "ใบอนุญาตขับขี่ลอเลื่อนและรถจักรยานทุกชนิด" ตองยกเลิกไปทั้ง ๒ กรณี
คือ
๑. ไมตองสอบขอรับใบอนุญาตขับขี่จากพนักงานเจาหนาที่ และไมมีโทษปรับไมเกินสองรอยบาทอีกตอไป
๒. ไมตองมีใบอนุญาตขับขี่อยูกับตัวขณะขับขี่ และไมมีโทษปรับเปนเงินไมเกินสิบสองบาทอีกตอไป
สวน พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ยังไมไดยกเลิก จึงยังคงมีการบังคับใชบทบัญญัติเชนเดิมตอไป ดังนั้น
พรบ.จราจรทางบกฯ ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่อง “รถจักรยาน” ไวโดยเฉพาะใน ลักษณะ ๑๐ จึงนาจะมีบทบาทสําคัญ
และอาจจะมีการแกไขเพิ่มเติมใหครอบคลุมรายละเอียดบางประการที่เคยมีอยูในกฎหมายที่ถูกยกเลิกไปทั้ง ๓ ฉบับ

- ๑๗ -

หัวขอที่ ๓. ลักษณะรถ กฎจราจร และมารยาทในการใชจักรยาน
ในหัวขอนี้ ผูวิจัยจะอธิบายถึงความหมายของรถจักรยาน ๒ ลอทั้งที่ใชและไมใชเครื่องยนตหรือมอเตอร และกลาวถึง
อุปกรณโคมไฟ ตลอดจนกฎจราจรในการบรรทุก การรับจาง การใหสัญญาณดวยมือและแขน การหามขี่ ๘ ลักษณะรวมทั้งบน
ทางเทา สถานที่หามจอด ๑๕ แหง ขอกําหนดความเร็ว การลากจูง การปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การขับขี่ในทางจราจร อุปกรณ
หลัก ๔ อยางที่จักรยานตองมี สิ่งที่ผูขี่จักรยานไมควรทํา ๗ ประการ หมวกกันน็อค สัญญาณจราจร และเครื่องหมายจราจร ซึ่ง
เปนกฎหมายที่บัญญัติไวใน พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยไดหยิบยกรายละเอียดของกฎหมายจราจรตาม
หัวขอยอยดังกลาวมาทําการศึกษาดังตอไปนี้
เหตุผลในการประกาศใช :
เนื่องจากการคมนาคมและขนสงทางบกไดเจริญกาวหนาขยายตัวไปทั่วประเทศและเชื่อมโยงไปยังประเทศใกลเคียง และ
จํานวนยานพาหนะในทองถนนและทางหลวงไดทวีจํานวนขึ้นเปนลําดับ ประกอบกับประเทศไทยไดเขาเปนภาคีในอนุสัญญาวา
ดวยการจราจรทางถนน และพิธีสารวาดวยเครื่องหมายและสัญญาณตามถนน สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจราจรทาง
บกซึ่งไดใชบังคับมากวาสี่สิบป ใหเหมาะสมกับสภาพการจราจรและจํานวนยานพาหนะที่เพิ่มขึ้น และเพื่อความปลอดภัยแกชีวิต
รางกาย และทรัพยสินของประชาชน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
บทนิยาม :
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติ(จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒) นี้
(๑) “การจราจร” หมายความวา การใชทางของผูขับขี่ คนเดินเทา หรือคนที่จูงขี่ หรือไลตอน
สัตว
(๒) “ทาง” หมายความวา ทางเดินรถ ชองเดินรถ ชองเดินรถประจําทาง ไหลทาง ทางเทา ทาง
ขาม ทางรวมทางแยก ทางลาด ทางโคง สะพาน และลานที่ประชาชนใชในการจราจร และใหหมายความรวมถึงทางสวน
บุคคลที่เจาของยินยอมใหประชาชนใชในการจราจร หรือที่เจาพนักงานจราจรไดประกาศใหเปนทางตามพระราชบัญญัตินี้
ดวย แตไมรวมไปถึงทางรถไฟ
(๓) “ทางเดินรถ” หมายความวา พื้นที่ที่ทําไวสําหรับการเดินรถไมวาในระดับพื้นดิน ใตหรือ
เหนือพื้นดิน
(๔) “ชองเดินรถ”
หมายความวา
ทางเดินรถที่จัดแบงเปนชองสําหรับการเดินรถโดยทํา
เครื่องหมายเปนเสนหรือแนวแบงเปนชองไว
(๕) “ชองเดินรถประจําทาง” หมายความวา ชองเดินรถที่กําหนดใหเปนชองเดินรถสําหรับรถ
โดยสารประจําทาง หรือรถบรรทุกคนโดยสารประเภทที่อธิบดีกําหนด
(๖) “ทางเดินรถทางเดียว” หมายความวา ทางเดินรถใดที่กําหนดใหผูขับรถขับไปในทิศทาง
เดียวกันตามเวลาที่เจาพนักงานจราจรกําหนด
(๗) “ขอบทาง” หมายความวา แนวริมของทางเดินรถ
(๘) “ไหลทาง” หมายความวา พื้นที่ที่ตอจากขอบทางออกไปทางดานขางซึ่งยังมิไดจัดทําเปน
ทางเทา
(๙) “ทางรวมทางแยก” หมายความวา พื้นที่ที่ทางเดินรถตั้งแตสองสายตัดผานกันรวมบรรจบกัน
หรือติดกัน
(๑๐) “วงเวียน” หมายความวา ทางเดินรถที่กําหนดใหรถเดินรอบเครื่องหมายจราจรหรือสิ่งที่
สรางขึ้นในทางรวมทางแยก
(๑๑) “ทางเทา” หมายความวา พื้นที่ที่ทําไวสําหรับคนเดินซึ่งอยูขางใดขางหนึ่งของทาง หรือทั้ง
สองขางของทาง หรือสวนที่อยูชิดขอบทางซึ่งใชเปนที่สําหรับคนเดิน
- ๑๘ -

(๑๒) “ทางขาม” หมายความวา พื้นที่ที่ทําไวสําหรับใหคนเดินเทาขามทางโดยทําเครื่องหมายเปน
เสนหรือแนวหรือตอกหมุดไวบนทาง
และใหหมายความรวมถึงพื้นที่ที่ทําใหคนเดินเทาขามไมวาในระดับใตหรือเหนือ
พื้นดินดวย
(๑๓) “เขตปลอดภัย” หมายความวา พื้นที่ในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายแสดงไวใหเห็นไดชัดเจน
ทุกเวลา สําหรับใหคนเดินเทาที่ขามทางหยุดรอหรือใหคนที่ขึ้นหรือลงรถหยุดรอกอนจะขามทางตอไป
(๑๔) “ที่คับขัน” หมายความวา ทางที่มีการจราจรพลุกพลาน หรือมีสิ่งกีดขวาง หรือในที่ซึ่ง
มองเห็นหรือทราบไดลวงหนาวา อาจเกิดอันตราย หรือความเสียหายแกรถหรือคนไดงาย
(๑๕) “รถ” หมายความวา ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เวนแตรถไฟและรถราง ๑
(๑๖) “รถยนตร” หมายความวา รถที่มีลอตั้งแตสามลอและเดินดวยกําลังเครื่องยนตร กําลังไฟฟา
หรือพลังงานอื่น ยกเวนรถที่เดินบนราง
(๑๗) “รถจักรยานยนตร” หมายความวา รถที่เดินดวยกําลังเครื่องยนตร กําลังไฟฟา หรือพลังงาน
อื่น และมีลอไมเกินสองลอ ถามีพวงขางมีลอเพิ่มอีกไมเกินหนึ่งลอ
(๑๘) “รถจักรยาน” หมายความวา รถที่เดินดวยกําลังของผูขับขี่ที่มิใชเปนการลากเข็น
(๑๙) “รถฉุกเฉิน” หมายความวา รถดับเพลิงและรถพยาบาลของราชการบริหารสวนกลาง
ราชการบริหารสวนภูมิภาคและราชการบริหารสวนทองถิ่น
หรือรถอื่นที่ไดรับอนุญาตจากอธิบดีใหใชไฟสัญญาณแสง
วับวาบหรือใหใชเสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอยางอื่นตามที่จะกําหนดให
(๒๐) “รถบรรทุก” หมายความวา รถยนตรที่สรางขึ้นเพื่อใชบรรทุกสิ่งของหรือสัตว
(๒๑) “รถบรรทุกคนโดยสาร” หมายความวา รถยนตรที่สรางขึ้นเพื่อใชบรรทุกคนโดยสารเกินเจ็ด
คน
(๒๕) “รถลากจูง” หมายความวา รถยนตรที่สรางขึ้นเพื่อใชสําหรับลากจูงรถหรือเครื่องมือ
การเกษตรหรือเครื่องมือการกอสราง โดยตัวรถนั้นเองมิไดใชสําหรับบรรทุกคนหรือสิ่งของ
(๒๘) “ผูขับขี”่ หมายความวา ผูขับรถ ผูประจําเครื่องอุปกรณการขนสงตามกฎหมายวาดวยการ
ขนสง ผูลากเข็นยานพาหนะ
(๒๙) “คนเดินเทา” หมายความวา คนเดินและใหรวมตลอดถึงผูใชเกาอี้ลอสําหรับคนพิการหรือรถ
สําหรับเด็กดวย
(๓๐) “เจาของรถ” หมายความรวมถึง ผูมีรถไวในครอบครองดวย
(๓๒) “ใบอนุญาตขับขี”่ หมายความวา ใบอนุญาตขับรถยนตรตามกฎหมายวาดวยรถยนตร
และใบอนุญาตผู
ใบอนุญาตสําหรับคนขับรถตามกฎหมายวาดวยรถจางใบอนุญาตขับขี่ตามกฎหมายวาดวยลอเลื่อน
ประจําเครื่องอุปกรณการขนสงตามกฎหมายวาดวยการขนสง
(๓๓) “สัญญาณจราจร” หมายความวา สัญญาณใด ๆ ไมวาจะแสดงดวยธง ไฟไฟฟา มือ แขน
เสียงนกหวีด หรือดวยวิธีอื่นใด สําหรับใหผูขับขี่คนเดินเทา หรือคนที่จูง ขี่ หรือไลตอนสัตว ปฏิบัติตามสัญญาณนั้น
(๓๔) “เครื่องหมายจราจร” หมายความวา เครื่องหมายใด ๆ ที่ไดติดตั้งไว หรือทําใหปรากฏ
ในทางสําหรับใหผูขับขี่ คนเดินเทา หรือคนที่จูง ขี่หรือไลตอนสัตว ปฏิบัติตามเครื่องหมายนั้น
(๓๗) “เจาพนักงานจราจร” หมายความวา ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งให
เปนเจาพนักงานจราจร
(๓๘) “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ตํารวจซึ่งปฏิบัติหนาที่ควบคุมการจราจร
(๓๙) “อาสาจราจร” หมายความวา ผูซึ่งผานการอบรมตามหลักสูตรอาสาจราจรและไดรับแตงตั้ง
จากอธิบดีใหชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
ขอสังเกต :
๑

หมายความรวมถึงรถจักรยานดวย
- ๑๙ -

มาตรา ๔ นี้ไดใหนิยามศัพทคําวา ทาง ทางเดินรถ ชองเดินรถ ชองเดินรถประจําทาง ไหลทาง ทางเทา ทางขาม
และใหหมายความรวมถึง ทางสวนบุคคลที่เจาของยินยอมใหประชาชนใชในการจราจร หรือที่เจาพนักงานจราจรได
ประกาศใหเปนทางตามพระราชบัญญัตินี้ดวย แตไมมีนิยามศัพทคําวา “ทางจักรยาน” ไวในมาตรา ๔ นี้ดวยเลย สวนคําที่
ใกลเคียงกันคือคําวา “ทางที่จัดทําไวสําหรับรถจักรยาน” ไดมีปรากฏอยูในมาตรา ๘๐ ถึงมาตรา ๘๓ รวม ๔ มาตรา

๓.๑. รถจักรยานที่เดินดวยกําลังไฟฟา มีสถานะเปนรถจักรยานยนตร
พรบ. จราจรฯ ๒๕๒๒ มาตรา ๔ (๑๗) บัญญัติวา “รถจักรยานยนตร” หมายความวา รถที่เดินดวยกําลัง
เครื่องยนตร กําลังไฟฟา หรือพลังงานอื่น และมีลอไมเกินสองลอ ถามีพวงขางมีลอเพิ่มอีกไมเกินหนึ่งลอ
คําอธิบาย :
รถจักรยาน ๒ ลอที่เขาขายวาเดินดวยกําลังเครื่องยนต กําลังไฟฟา หรือพลังงานอื่น เชน แสงอาทิตย ฯลฯ ถือวามี
สถานะเปนรถจักรยานยนตตามพรบ.จราจรทางบกฯ ซึ่งจะตองปฏิบัติตามกฎจราจรเชนเดียวกับรถจักรยานยนต และถามี
ขนาดวงลอเกิน ๑๐ นิ้ว กับมีกําลังเทากับเครื่องยนตปริมาตรกระบอกสูบ ๕๐ ซีซี. ก็ถือวามีสถานะเปนรถจักรยานยนต
ตามพรบ.รถยนตฯ ดวย ซึ่งจะตองนําไปจดทะเบียนตามพรบ.รถยนตรฯ ทั้งยังจะถูกจัดเปนรถที่ตองทําประกันภัยตาม
พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถฯ อีกดวย สําหรับรถจักรยาน Motor Pedal (MOPED) กับรถจักรยาน PAS (Power
Assist System) ซึ่งเปนจักรยานที่ตองถีบกอนมอเตอรจึงจะทํางานนั้น ถามีขนาดวงลอและกําลังเครื่องยนตถึงขอกําหนด
ของกรมการขนสงทางบก ก็อาจจะเขาขายดังกลาวไดเชนกัน
ขอเสนอแนะ :
ศ.ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธานชมรม TCC เสนอความเห็นในที่ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวา ควรแกชองโหว
ของกฎหมายในเรื่องประเภทของรถจักรยาน ใหรถ Motor Pedal (MOPED) ซึ่งแมจะเดินดวยกําลังไฟฟา แตมีความเร็ว
ใกลเคียงกับรถจักรยาน ๒ ลอและวิ่งไดชากวารถจักรยานยนตมาก สถานะทางกฎหมายจึงไมควรเปนเหมือน
รถจักรยานยนต
ดร.นิรันดร โพธิกานนท ประธานชมรมจักรยานวันอาทิตยเชียงใหม ใหความเห็นในที่ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ตอเรื่องของรถจักรยาน PAS (Power Assist System) ซึ่งเปนจักรยานที่ตองถีบกอนมอเตอรจึงจะทํางาน โดยคิดวานาจะ
ใหมีการแกไขเพิ่มเติมในกฎหมายวา รถ PAS เปนรถจักรยานประเภทหนึ่ง ไมควรใหถือวาเปนรถจักรยานยนต

๓.๒. ลักษณะของรถที่หามใชในทาง
มาตรา ๑๐ หามมิใหผูใดนํารถที่มีลอหรือสวนที่สัมผัสกับผิวทางไมใชยางมาใชในทางเดินรถ เวนแตเปนรถที่
ไดรับยกเวนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือเปนรถที่ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานจราจร (ฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน
๕๐๐ บาท ตามมาตรา ๑๔๘ )
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๒๒; รมต.มหาดไทยไดออก กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๒) โดยอาศัยอํานาจจาก พรบ.จราจรฯ
พ.ศ. ๒๕๒๒ ความวา ใหกําหนดรถที่มีลอหรือสวนที่สัมผัสกับผิวทางไมใชยางที่ไดรับยกเวนใหใชในทางเดินรถได
ดังตอไปนี้
(๑) รถสําหรับใชในการสงคราม
(๒) รถสําหรับใชในราชการตํารวจ

๓.๓. โคมไฟ
พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดบัญญัติเกี่ยวกับการเปดไฟของรถทุกประเภทไวใน ๒ มาตรา คือ

- ๒๐ -

มาตรา ๑๑ ในเวลาที่มีแสงสวางไมเพียงพอที่จะมองเห็นคน รถ หรือสิ่งกีดขวาง ในทางไดโดยชัดแจงภายใน
ระยะไมนอยกวาหนึ่งรอยหาสิบเมตร ผูขับขี่ซึ่งขับรถในทาง ตองเปดไฟหรือใชแสงสวางตามประเภท ลักษณะ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๑ ในเวลาที่มีแสงสวางไมเพียงพอที่ผูขับขี่จะมองเห็นรถที่จอดในทางเดินรถได โดยชัดแจงในระยะไม
นอยกวาหนึ่งรอยหาสิบเมตร ผูขับขี่ซึ่งจอดรถในทางเดินรถ หรือไหลทาง ตองเปดไฟหรือใชแสงสวางตามประเภท
ลักษณะ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
จึงไดมีกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความใน พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีขอที่เกี่ยวกับ
รถจักรยาน ดังนี้
ขอ ๑ รถทุกชนิดที่อยูในความควบคุมของกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก
ตองมีโคมไฟตามประเภทและ
ลักษณะที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก
ขอ ๖ รถจักรยานสองลอ ใหมีโคมไฟแสงขาวหนึ่งดวงติดไวหนารถ และโคมไฟแสงแดงอยางนอยหนึ่งดวงติด
ไวทายรถ สําหรับโคมไฟแสงแดงนั้นจะใชวัสดุสะทอนแสงสีแดงแทนก็ได
ขอ ๗ รถจักรยานตั้งแตสามลอขึ้นไป ใหมีโคมไฟแสงขาวหนึ่งดวงติดไวหนารถ และโคมไฟแสงขาวแดงติดไว
ดานขางสุดของตัวถังรถขางละ ๑ ดวง อยูในระดับเดียวกัน โดยใหแสงขาวสองไปขางหนา และแสงแดงสองไปขางหลัง
ขอ ๘ รถจักรยานสามลอที่มีลอ ๒ ลออยูขางหนา ใหมีโคมไฟแสงขาวติดไวขางละ ๑ ดวง อยูในระดับเดียวกัน
โคมไฟแสงขาวติดไวดานขางสุดของตัวถังขางละ ๑ ดวง อยูในระดับเดียวกัน โดยใหแสงขาวสองไปขางหนา และแสงแดง
สองไปขางหลัง และโคมไฟแสงแดงอยางนอย ๑ ดวง ติดไวทายรถ สําหรับโคมไฟแสงแดงนั้น จะใชวัสดุสะทอนแสงสีแดง
แทนก็ได
ขอ ๙ รถจักรยานชนิดพวงขาง ใหมีโคมไฟตามขอ ๖ และโคมไฟแสงขาวแดง ๑ ดวง ติดไวดานขางสุดของ
ตัวถังรถพวงขางดานนอก โดยใหแสงขาวสองไปขางหนา และแสงแดงสองไปขางหลัง
ขอ ๑๐ รถที่ลากเข็นดวยกําลังคน ใหมีโคมไฟในลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) โคมไฟแสงขาวแดงอยางนอย ๑ ดวง ติดไวขางขวาของตัวถังรถ โดยใหแสงขาวสองไปขางหนา
และแสงแดงสองไปขางหลัง
(๒) โคมไฟแสงขาวแขวนไวใหเห็นรถ
(๓) โคมไฟแสงขาวแดงติดไวดานขางสุดของตัวถังรถขางละ ๑ ดวง อยูในระดับเดียวกัน โดยใหแสง
ขาวสองไปขางหนา และแสงแดงสองไปขางหลัง
ขอ ๑๑ รถที่ลากเข็นดวยกําลังสัตว ใหมีโคมไฟแสงขาวแดงติดไวดานขางสุดของตัวถังรถขางละ ๑ ดวง อยูใน
ระดับเดียวกัน โดยใหแสงขาวสองไปขางหนา และแสงแดงสองไปขางหลัง
ขอ ๑๒ รถที่ลากเข็นดวยอยางอื่นนอกจากที่ระบุไวในขอ ๑๐ และขอ ๑๑ ใหมีโคมไฟซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกับที่
กําหนดไวในขอ ๑๐
ขอ ๑๓ ในเวลาที่มีแสงสวางไมเพียงพอที่จะมองเห็นคน สัตว รถ หรือสิ่งกีดขวางในทางไดโดยชัดแจงภายใน
ระยะไมนอยกวา ๑๕๐ เมตร ใหผูขับขี่ซึ่งขับรถในทางปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) ใชโคมไฟแสงพุงไกลเมื่อไมมีรถสวนมา
(๒) ใชโคมไฟแสงพุงต่ําเมื่อมีรถสวนมา
(๓) ในกรณีที่รถมีโคมไฟแสงพุงไกล หรือโคมไฟแสงพุงต่ํา ติดหางจากดานขางสุดของรถเกิน ๐.๔๐
เมตร ตองใชโคมไฟเล็กในเวลาขับรถดวย
(๓ ทวิ) ในกรณีที่รถมีโคมไฟเพื่อใชตัดหมอก จะเปดไฟหรือใชแสงสวางไดเฉพาะในทางที่จะขับรถผานมี
หมอก ควัน หรือฝุนละอองจนเปนอุปสรรคอันอาจเกิดอันตรายในขณะขับรถ และเมื่อไมมีรถอยูดานหนา หรือสวนมาใน
ระยะของแสงไฟ
(๔) ในกรณีที่ขับขี่รถจักรยาน ตองบังคับแสงของโคมไฟหนารถใหสองตรงไปขางหนาใหเห็นพื้นทางได
ในระยะไมนอยกวา ๑๕ เมตร และอยูในระดับต่ํากวาสายตาของผูขับขี่ซึ่งขับรถสวนมา
- ๒๑ -

(๕)

ในกรณีที่บรรทุกของยื่นล้ําออกนอกตัวรถ

ตองใชโคมไฟแสงแดงติดไวที่ปลายสุดของสวนที่ยื่น

ออกไปดวย
ขอ ๑๔ ในเวลาที่มีแสงสวางไมเพียงพอ ที่ผูขับขี่จะมองเห็นรถที่จอดในทางเดินรถไดโดยชัดแจง ในระยะไมนอย
กวาหนึ่ง ๑๕๐ เมตร ใหผูขับขี่ซึ่งจอดรถในทางเดินรถหรือไหลทาง ปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) ใชโคมไฟเล็ก โคมไฟทาย และโคมไฟสองปายทะเบียนรถ ในกรณีที่เปนรถที่อยูในความควบคุมของ
กฎหมายวาดวยการขนสงทางบก
(๒) ใชโคมไฟเล็ก โคมไฟทาย และโคมไฟสองปายทะเบียนรถ ในกรณีที่เปนรถยนตร
(๓) ใชโคมไฟที่ติดไวดานขางของตัวถังรถ ในกรณีที่เปนรถพวง รถจักรยานยนตร หรือรถที่ลากเข็นดวย
กําลังคน หรือสัตว หรืออยางอื่น
ขอ ๑๕ การมีหรือใชโคมไฟนอกจากที่ระบุไวในกฎกระทรวงนี้จะกระทํามิได เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
เจาพนักงานจราจร

๓.๔. การบรรทุก
มาตรา ๑๘ รถโรงเรียน รถบรรทุก หรือรถบรรทุกคนโดยสารจะใชบรรทุกคน สัตว หรือสิ่งของชนิดหรือประเภท
ใด ในลักษณะใด ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
๓.๔.๑. รถแตละชนิด บรรทุกของยื่นหนายื่นหลัง หรือบรรทุกสูงไดเทาไรบาง
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความใน พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ขอ ๑ รถโรงเรียน รถบรรทุก หรือรถบรรทุกคนโดยสาร บรรทุกของไดตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) สําหรับสวนกวาง ไมเกินสวนกวางของรถ
(๒) สําหรับสวนยาว
(ก) ในกรณีที่เปนรถยนตร ดานหนายื่นไมเกินหนาหมอหรือกันชน ดานหลังยื่นพนตัวรถไมเกิน
๒.๕๐ เมตร
(ข) ในกรณีที่เปนรถพวงรถยนตร ดานหลังยื่นพนตัวรถไมเกิน ๒.๕๐ เมตร
(ค) ในกรณีที่เปนรถมาสี่ลอบรรทุกของ ดานหนายื่นไมเกินหนารถ ดานหลังยื่นพนตัวรถไมเกิน
๒.๕๐ เมตร
(ง) ในกรณีที่เปนเกวียน ดานหนายื่นไมเกิน ๑ เมตร วัดจากแอก ดานหลังยื่นพนตัวถังไมเกิน
๒.๕๐ เมตร
(จ) ในกรณีนอกจากที่ระบุไวใน (ก) (ข) (ค) และ (ง) ดานหนายื่นไมเกินตัวถัง ดานหลังยื่นพน
ตัวรถไมเกิน ๐.๕๐ เมตร
(๓) สําหรับสวนสูง
(ก) ในกรณีที่เปนรถบรรทุก รถมาสี่ลอบรรทุกของ หรือเกวียน ใหบรรทุกสูงไมเกิน ๓.๐๐ เมตร
จากพื้นทาง เวนแตรถบรรทุกที่มีความกวางของรถเกิน ๒.๓๐ เมตร ใหบรรทุกสูงไมเกิน ๓.๘๐ เมตร จากพื้นทาง
(ข) ในกรณีที่เปนรถอื่นนอกจากที่ระบุไวใน (ก) ใหบรรทุกสูงไมเกิน ๑.๕๐ เมตร
(ค) ในกรณีที่เปนรถชนิดที่ผูขับขี่อยูหลังตัวรถ ใหบรรทุกสูงไมเกินระดับที่ผูขับขี่มองเห็นพื้นทาง
ขางหนาไดในระยะตั้งแต ๓.๐๐ เมตร จากรถหรือนอยกวา
(ง) ในกรณีที่เปนรถบรรทุกซึ่งบรรทุกตูสําหรับบรรจุสิ่งของ ใหบรรทุกสูงไดไมเกิน ๔.๐๐ เมตร
จากพื้นทาง
ขอ ๒ สําหรับรถที่ประกอบตัวถังสําเร็จรูปจากตางประเทศ และไดรับการจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมายแลว
ใหบรรทุกของไมเกินสวนกวาง สวนยาว และสวนสูงของตัวถังที่ใชบรรทุก

- ๒๒ -

๓.๔.๒. รถจักรยาน ๒ ลอบรรทุกคนไมได บรรทุกไดแตสิ่งของเพียง ๓๐ กิโลกรัม
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพรบ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ขอ ๓ ใหบรรทุกของหรือคนไมรวมผูขับขี่ไดไมเกินอัตราดังตอไปนี้
(๑) รถจักรยานยนตร ใหบรรทุกของไมเกิน ๕๐ กิโลกรัม หรือบรรทุกคนไมเกินจํานวนที่นั่ง แตใหนั่ง
ซอนทายไดเพียงคนเดียว
(๒) รถจักรยานยนตรที่มีพวงขาง ใหบรรทุกของไมเกิน ๑๕๐ กิโลกรัม หรือบรรทุกคนไมเกินจํานวนที่
นั่ง
(๓) รถจักรยานสองลอ ใหบรรทุกของอยางเดียวไมเกิน ๓๐ กิโลกรัม
(๔) รถจักรยานตั้งแตสามลอขึ้นไปสําหรับบรรทุกของ ใหบรรทุกของอยางเดียวไมเกิน ๑๕๐ กิโลกรัม
(๕) รถจักรยานตั้งแตสามลอขึ้นไปสําหรับบรรทุกคน ใหบรรทุกคนไมเกินสองคน กับเด็กอายุไมเกินสิบ
ขวบอีกไมเกินสองคน หรือของไมเกิน ๑๕๐ กิโลกรัม
(๖) รถที่ใชคนลากเข็นคนเดียว ใหบรรทุกของอยางเดียวไมเกิน ๑๕๐ กิโลกรัม
(๗) รถที่ใชคนลากเข็นเกินหนึ่งคน ใหบรรทุกของอยางเดียวไมเกิน ๓๐๐ กิโลกรัม
(๘) รถมาสองลอ ใหบรรทุกของไมเกิน ๒๐๐ กิโลกรัม หรือบรรทุกคนไมเกินสองคน
(๙) รถมาสี่ลอ ใหบรรทุกของไมเกิน ๔๐๐ กิโลกรัม หรือบรรทุกคนไมเกินสี่คน
(๑๐) เกวียนเทียมสัตวตัวเดียว ใหบรรทุกของไมเกิน ๕๐๐ กิโลกรัม หรือบรรทุกคนไมเกินสิบคน
ในกรณีที่เปนรถตาม (๕) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) เมื่อบรรทุกคนแลวจะบรรทุกของดวยก็ได แตตองไมเกิน
น้ําหนักที่กําหนด โดยใหถือวาคนหรือเด็กอายุเกินสิบขวบคนหนึ่งหนัก ๕๐ กิโลกรัม และเด็กอายุไมเกินสิบขวบคนหนึ่ง
หนัก ๒๕ กิโลกรัม
ขอวิเคราะห :
รศ. พ.ต.ท.หญิง นัยนา เกิดวิชัย ไดใหขอสังเกตไวในหนังสือ “คําอธิบายเรียงมาตรา พระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒” วา กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกมาโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๘
แหง พรบ.จราจรฯ พ.ศ. ๒๕๒๒ ในมาตรา ๑๘ เปนการบัญญัติวา การบรรทุกคน สัตว หรือสิ่งของชนิดหรือประเภทใด ใน
ลักษณะใด ของรถโรงเรียน รถบรรทุก หรือรถบรรทุกคนโดยสาร ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง การออกกฎกระทรวงนี้จึงควรเปนเรื่องของรถโรงเรียน รถบรรทุก หรือรถบรรทุกคนโดยสารเทานั้น การ
กําหนดเลยไปถึงการบรรทุกของหรือคนของรถจักรยานยนตร รถจักรยาน รถที่ใชคนลากเข็น รถมา เกวียน ตาม
กฎกระทรวงในขอ ๓ นั้น จึงเปนเรื่องที่ไมนาจะทําได เพราะบทบัญญัติในมาตรา ๑๘ แหง พรบ.จราจรฯ พ.ศ. ๒๕๒๒ มิได
ใหอํานาจไว จึงมีความเห็นวากฎกระทรวงในขอ ๓ นี้ ไมนาจะมีผลใชบังคับตามกฎหมายได เพราะเปนการออกโดย
ปราศจากอํานาจตามกฎหมาย

๓.๕. จักรยานรับจาง
ปจจุบันนี้ ทั้งๆ ที่ไมมีกฎหมายอนุญาตใหรถจักรยานยนตรรับจางบรรทุกคนโดยสาร แตสภาพความตองการของ
สังคม ก็ไดผลักดันใหเกิดวินรถจักรยานยนตรรับจางขึ้นทั่วทุกชุมชน ราวกับวาเปนสิ่งถูกกฎหมายในสายตาของคนทั่วไป
สังคมไทยควรหยิบยกเรื่องการที่จะอนุญาตใหรถจักรยานยนตรเพิ่มการรับจางบรรทุกคนโดยสารขึ้นมาอีกหัวขอหนึ่ง
หรือไม และควรใหพิจารณารวมไปถึงรถจักรยาน ๒ ลอชนิดที่มีตัวถังแข็งแรงพอ วาควรที่จะเพิ่มการบรรทุกคนโดยสารได
ดวยหรือไม นั่นเปนสิ่งที่ตองศึกษาหาขอมูลมาวิเคราะหกันตอไป ในชั้นนี้ขอหยิบยกขอเท็จจริง ขอวิเคราะห และ
ขอเสนอแนะจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการใน “โครงการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการใชจักรยานในประเทศไทย” ซึ่งจัดโดย
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแหงประเทศไทย เมื่อวันอาทิตยที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๕ ณ หองประชุม ท.๐๐๗ ฝายปฏิบัติการ
นครหลวง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ถนนจรัญสนิทวงศ อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ดังนี้
- ๒๓ -

กฎหมาย :
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพรบ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ขอ ๓ ใหบรรทุกของหรือคนไมรวมผูขับขี่ไดไมเกินอัตราดังตอไปนี้
(๑) รถจักรยานยนตร ใหบรรทุกของไมเกิน ๕๐ กิโลกรัม หรือบรรทุกคนไมเกินจํานวนที่นั่ง แตใหนั่ง
ซอนทายไดเพียงคนเดียว
(๒) รถจักรยานยนตรที่มีพวงขาง ใหบรรทุกของไมเกิน ๑๕๐ กิโลกรัม หรือบรรทุกคนไมเกินจํานวนที่
นั่ง
(๓) รถจักรยานสองลอ ใหบรรทุกของอยางเดียวไมเกิน ๓๐ กิโลกรัม
กฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพรบ.รถยนตร พ.ศ. ๒๕๒๒ กําหนดใหรถเกงสองตอนจด
ทะเบียนเปนรถรับจางได แตสําหรับรถจักรยานยนตรและรถจักรยานสองลอนั้น ยังไมมีกฎหมายฉบับใดกําหนดใหจด
ทะเบียนเปนรถรับจางไดเลย
คําอธิบาย :
รถจักรยานยนตรบรรทุกสิ่งของได บรรทุกคนโดยสารได แตพรบ.รถยนตรยังไมใหจดทะเบียนเปนรถรับจาง สวน
รถจักรยาน ๒ ลอบรรทุกสิ่งของได แตบรรทุกคนโดยสารไมได และพรบ.ลอเลื่อนก็ไมใหจดทะเบียนเปนรถรับจาง
๓.๕.๑. ควรใหรถจักรยาน ๒ ลอ บรรทุกคนโดยสารไดหรือไม
ศ.ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธานชมรม TCC เสนอความเห็นตอที่สัมมนาวา ควรแกไขเพิ่มเติมพรบ.จราจรฯ วา
ใหรถจักรยาน ๒ ลอ สามารถบรรทุกคนไดดวย
ขอเสนอแนะ :
ถาจะใหเกิดอาชีพจักรยานรับจาง มาทดแทนการเดินทางในระยะสั้นๆ ดวยรถสามลอ หรือจักรยานยนตร เราควร
กําหนดขีดความสามารถของผูที่จะสอบ เพื่อไดรับใบอนุญาตขับขี่จักรยานบรรทุกคนโดยสารอยางไรบาง
๓.๕.๒. ควรใหรถจักรยาน ๒ ลอ รับจางขนสงสินคาและสิ่งของไดหรือไม
ขอเท็จจริง :
ปจจุบัน ถาจะประกอบอาชีพรับจางสงเอกสารและขนสงสินคาชิ้นเล็กๆ ดวยรถจักรยาน ๒ ลอก็สามารถทําไดเลย
เพราะกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความในพรบ.จราจรทางบกฯ กําหนดใหรถจักรยาน ๒ ลอ บรรทุก
ของไดถึง ๓๐ กิโลกรัม
ขอวิเคราะห :
นอกจากอาชีพดังกลาวสามารถทดแทนรถจักรยานยนตรและรถจักรยาน ๓ ลอ สําหรับงานซึ่งมีระยะทางสั้นๆ ได
อยางลงตัวแลว ยังมีมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจอีกดวย กลุมรานคาขนาดเล็กๆ ซึ่งเหมาะที่จะใชรถจักรยาน ๒ ลอมาเพิ่ม
โอกาสการขาย ขยายพื้นที่บริการและปริมาณลูกคา เชน รานอาหาร รานพิซซา รานดอกไม รานขายของชํา รานแกสหุง
ตม (การบรรจุในปจจุบัน : น้ําหนักแกส ๑๕ กก. น้ําหนักถังเปลา ๑๖.๕ กก. รวมเปน ๓๑.๕ กก. จึงยังเกินกวาที่กฎหมาย
จราจรกําหนดไวที่ ๓๐ กก.)

- ๒๔ -

ขอเสนอแนะ :
ควรพิจารณาแกไขเพิ่มเติม พรบ.ลอเลื่อนฯ หรือพรบ.จราจรฯ ใหรถจักรยาน ๒ ลอสามารถรับจางขนสงสินคาได
และกําหนดขีดความสามารถของผูที่จะสอบผานเพื่อรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานรับจางขนสงสินคาอยางเหมาะสมกับ
ขอเท็จจริงในทางปฏิบัติ
สําหรับแบบ ลักษณะ และความแข็งแรง ของตัวถังรถจักรยาน ๒ ลอที่จะนํามาใชรับจางบรรทุกสิ่งของนั้น ก็ควร
กําหนดไวอยางเหมาะสมดวย

๓.๖. ลักษณะ ๓ การใชทางเดินรถ หมวด ๑ การขับรถ
๓.๖.๑. การใหสัญญาณดวยมือและแขนอยางถูกตอง
มาตรา ๓๗ การใหสัญญาณดวยมือและแขน ใหปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) เมื่อจะลดความเร็วของรถ ใหผูขับขี่ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล และโบก
มือขึ้นลงหลายครั้ง
(๒) เมื่อจะหยุดรถ ใหผูขับขี่ยื่นแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล ยกแขนขวาทอนลาง
ตั้งฉากกับแขนทอนบนและตั้งฝามือขึ้น
(๓) เมื่อจะใหรถคันอื่นผานหรือแซงขึ้นหนา ใหผูขับขี่ยื่นแขนขวาตรงออกไป นอกรถเสมอระดับ
ไหล และโบกมือไปทางขางหนาหลายครั้ง
(๔) เมื่อจะเลี้ยวขวาหรือเปลี่ยนชองเดินรถไปทางขวา ใหผูขับขี่ยื่นแขนขวาตรง ออกไปนอกรถ
เสมอระดับไหล
(๕) เมื่อจะเลี้ยวซายหรือเปลี่ยนชองเดินรถไปทางซาย ใหผูขับขี่ยื่นแขนขวาตรง ออกไปนอกรถ
เสมอระดับไหล และงอขอมือชูขึ้นโบกไปทางซายหลายครั้ง
เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ในกรณีที่รถยนตรนั้นมีเครื่องขับอยูทางดานซาย ให ผูขับขี่ใช
ไฟสัญญาณแทนการใชสัญญาณดวยมือและแขน
คําอธิบาย :
เมื่อจะชะลอความเร็วรถ ใหยื่นแขนขวาออกไปเสมอระดับไหล และโบกขึ้นลงหลายๆ ครั้ง
เมื่อจะหยุดรถ ใหผูขับขี่ยื่นแขนขวาตรงออกไปเสมอระดับไหล ยกแขนขวาทอนลางใหตั้งฉากกับแขนขวาทอน
บน แลวตั้งฝามือขึ้น
เมื่อจะเลี้ยวขวา ใหยื่นแขนขวาตรงออกไปเสมอระดับไหล
เมื่อจะเลี้ยวซาย ใหยื่นแขนขวาตรงออกไปเสมอระดับไหล ทอนลางใหตั้งฉากกับแขนขวาทอนบน แลวงอขอมือ
โบกไปทางซายหลายๆ ครั้ง
๓.๖.๒. ประเทศไทยหามขับรถทุกชนิด รวมทั้งรถจักรยาน ๒ ลอบนทางเทาโดยไมมีเหตุอันสมควร
มาตรา ๔๓ หามมิใหผูขับขี่ขับรถ
(๑) ในขณะหยอนความสามารถในอันที่จะขับ
(๒) ในขณะเมาสุราหรือของเมาอยางอื่น
(๓) ในลักษณะกีดขวางการจราจร
(๔) โดยประมาทหรือนาหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสิน
(๕) ในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดา หรือไมอาจแลเห็นทางดานหนาหรือ
ดานหลัง ดานใดดานหนึ่งหรือทั้งสองดานไดพอแกความปลอดภัย

- ๒๕ -

(๖)

ครอมหรือทับเสนหรือแนวแบงชองเดินรถ เวนแตเมื่อเปลี่ยนชองเดินรถ เลี้ยวรถ หรือกลับ

(๗)
(๘)

บนทางเทาโดยไมมีเหตุอันสมควร เวนแตรถลากเข็นสําหรับทารก คนปวยหรือคนพิการ
โดยไมคํานึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดรอนของผูอื่น

รถ

ขอเท็จจริง :
แตถนนที่การจราจรหนาแนน ติดขัด และพลุกพลานไปดวยรถยนตร คนขี่จักรยานมักหลบอันตรายขึ้นไปขี่บนทาง
เทา
ขอวิเคราะห :
ในขณะที่ยังไมมีทางจักรยานเฉพาะที่แยกจากถนนรถยนตร หรือเครื่องกั้นแบงผิวจราจรกับถนนรถยนตร การที่จะ
บังคับใชกฎหมายจราจรในเรื่องหามขี่รถทุกชนิดบนทางเทาอยางเขมงวดนั้น รถจักรยาน ๒ ลอซึ่งมีความเร็วต่ํากวายาน
ยนตรหลายเทา ยอมไมมีทางเลือกที่จะเลี่ยงอันตรายในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแนน โดยเฉพาะเด็กอายุต่ํากวา ๑๒ ป ซึ่ง
นอกจากจะดอยประสบการณแลว ยังเปนกลุมผูใชรถจักรยาน ๒ ลอที่มีจํานวนมากอีกดวย
ขอเสนอแนะ :
ศ.ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธานชมรม TCC เสนอความเห็นตอที่สัมมนาวา จักรยานไมควรขี่บนทางเทา แต
ในทางเทาบางที่ที่มีพื้นที่มากและมีคนเดินนอย ก็สามารถใหจักรยานรวมใชได โดยตองตีเสนแบงเลนจักรยาน และทําปาย
บอกใหชัดเจน
นายณัฏฐ นีลวัชระ วิศวกรจาก กฟผ. และสมาชิกชมรม TCC ซึ่งมีประสบการณดูงานการใชจักรยานในหลาย
ประเทศ เสนอความเห็นวา ปจจุบันนี้ พฤติกรรมการสัญจรในเมืองใหญทั่วโลกไดเปลี่ยนไปมาก จึงนาจะมีการแกไข
เนื้อหาตามมาตรา ๔๓ (๗) แหงพรบ.จราจรทางบกฯ ใหเสนทางใดที่ยังไมมี “ทางที่จัดทําไวสําหรับรถจักรยาน” และยังไม
มีปายหามขี่จักรยานบนทางเทา ก็ควรอนุญาตใหเด็กอายุไมเกิน ๑๒ ป และผูปกครองซึ่งขี่จักรยานอยูกับเด็กนั้น สามารถ
ขี่จักรยานบนทางเทาได เชนเดียวกับประเทศออสเตรเลียที่ไดแกไขกฎหมายจราจรใหผูปกครองของเด็กอายุต่ํากวา ๑๒
ป สามารถขี่จักรยานรวมไปกับเด็กบนทางเทาได มาตั้งแตป ๒๕๔๒ แลว ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแกเด็กที่ตอง
เดินทางดวยจักรยาน และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา นาจะแกไขใหจักรยานสามารถขี่บนทางเทาที่มีความกวางมากกวา ๓
เมตร หรือกําหนดใหมีทางจักรยานบนทางเทาที่มีความกวางตั้งแต ๔ เมตรขึ้นไป หรือตามความเหมาะสม เปนตน
ตัวอยางจากตางประเทศ :
ประเทศออสเตรเลียอนุญาตใหขี่จักรยานบนทางเทาได โดยติดปายเปนรูปคนขี่จักรยาน คนจูงสุนัข คนวิ่ง และรถ
คนพิการ มีขอความวา “โปรดเอื้อเฟอใชทางรวมกัน” ใตรูปคนขี่จักรยานเขียนวา “โปรดดีดกระดิ่งเมื่อจะแซงคนเดิน” และ
ใตรูปคนจูงสุนัขเขียนวา “โปรดชิดซาย”

๓.๗. พรบ.จราจรฯ : หามจอดรถในที่ ๑๕ แหง (รวมทั้งรถจักรยาน ๒ ลอดวย)
มาตรา ๕๗ เวนแตจะไดมีบทบัญญัติ กฎ หรือขอบังคับตามพระราชบัญญัตินี้กําหนดไวเปนอยางอื่น หามมิใหผู
ขับขี่จอดรถ
(๑) บนทางเทา
(๒) บนสะพานหรือในอุโมงค
(๓) ในทางรวมทางแยก หรือในระยะสิบเมตรจากทางรวมทางแยก
(๔) ในทางขาม หรือในระยะสามเมตรจากทางขาม
(๕) ในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรหามจอดรถ
(๖) ในระยะสามเมตรจากทอน้ําดับเพลิง
- ๒๖ -

(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)

ในระยะสิบเมตรจากที่ติดตั้งสัญญาณจราจร
ในระยะสิบหาเมตรจากทางรถไฟผาน
ซอนกันกับรถอื่นที่จอดอยูกอนแลว
ตรงปากทางเขาออกของอาคารหรือทางเดินรถ หรือในระยะหาเมตรจากปากทางเดินรถ
ระหวางเขตปลอดภัยกับขอบทาง หรือในระยะสิบเมตรนับจากปลายสุดของเขตปลอดภัยทั้ง

สองขาง
(๑๒) ในที่คับขัน
(๑๓) ในระยะสิบหาเมตรกอนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจําทาง

และเลยเครื่องหมายไปอีกสาม

เมตร
(๑๔) ในระยะสามเมตรจากตูไปรษณีย
(๑๕) ในลักษณะกีดขวางการจราจร

๓.๘. ขอกําหนดเกี่ยวกับความเร็วของรถ มีเฉพาะรถยนต ไมบังคับรถจักรยาน
มาตรา ๖๗ ผูขับขี่ตองขับรถดวยอัตราความเร็วตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือตามเครื่องหมายจราจรที่ได
ติดตั้งไวในทาง เครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไวตามวรรคหนึ่ง จะกําหนดอัตราความเร็วขั้นสูง หรือขั้นต่ําก็ได แตตองไมเกิน
อัตราความเร็วที่กําหนดในกฎกระทรวง
เนื่องจากพรบ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง กําหนดใหผูขับขี่ตองขับรถดวยอัตราความเร็ว
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงไดมีการออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๒) โดยมีขอความเกี่ยวกับรถจักรยาน
ดังนี้
ขอ ๑ ในกรณีปกติ ใหกําหนดความเร็วสําหรับรถ ดังตอไปนี้
(๑) สําหรับรถบรรทุกที่มีน้ําหนัก รวมทั้งน้ําหนักบรรทุกเกิน ๑,๒๐๐ กิโลกรัม หรือรถบรรทุกคนโดยสาร
ใหขับในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยาหรือเขตเทศบาล ไมเกินชั่วโมงละ ๖๐ กิโลเมตร หรือนอกเขตดังกลาว ให
ขับไมเกินชั่วโมงละ ๘๐ กิโลเมตร
(๒) สําหรับรถยนตอื่น นอกจากที่ระบุไวใน (๑) ขณะที่ลากจูงรถพวง รถยนตบรรทุกที่มีน้ําหนักรถ
รวมทั้งน้ําหนักบรรทุกเกิน ๑,๒๐๐ กิโลกรัม หรือรถยนตสามลอ ใหขับในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขต
เทศบาล ไมเกินชั่วโมงละ ๔๕ กิโลเมตร หรือนอกเขตดังกลาวใหขับไมเกินชั่วโมงละ ๖๐ กิโลเมตร
(๓) สําหรับรถยนตอื่น นอกจากที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) หรือรถจักรยานยนตร ใหขับในเขต
กรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล ไมเกินชั่วโมงละ ๘๐ กิโลเมตร หรือนอกเขตดังกลาว ใหขับไมเกิน
ชั่วโมงละ ๙๐ กิโลเมตร ๑
ขอ ๒ ในเขตทางที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงวาเปนเขตอันตราย หรือเขตใหขับรถชาๆ ใหลดความเร็วลง และ
เพิ่มความระมัดระวังขึ้นตามสมควร
ขอ ๓ ในกรณีที่มีเครื่องหมายจราจรกําหนดอัตราความเร็วต่ํากวาที่กําหนดในขอ ๑ ใหขับไมเกินอัตราความเร็ว
ที่กําหนดไวนั้น
คําอธิบาย :
กฎหมายเกี่ยวกับความเร็วของรถ มีกําหนดอยูใน พรบ.จราจรฯ ฉบับเดียว โดยกําหนดอัตราความเร็วไวใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๒) และแกไขเพิ่มเติมโดย ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ทั้ง ๒ ฉบับกําหนดความเร็วไว
เฉพาะรถยนตและรถจักรยานยนต ไมไดรวมถึงรถจักรยาน ฉะนั้น ถาพูดเฉพาะประเด็นเรื่องความเร็วอยางเดียวแลว ไม
วาจะในเขตกรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาล หรือนอกเขตดังกลาว อัตราความเร็ว ๙๐ กิโลเมตรตอชั่วโมงก็
๑

ความเดิมในขอ ๑ (๓) ถูกยกเลิกในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๔) และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้
- ๒๗ -

ไมใชเพดานความเร็วตามกฎหมายสําหรับรถจักรยาน แตก็ใชวากฎหมายจราจรจะปลอยใหรถจักรยานใชความเร็วไดใน
ทุกกรณี เพราะพรบ.จราจรฯ มาตรา ๘๓ (๑) ยังกําหนดกติกาไวอีกชั้นหนึ่งวา การขับขี่รถจักรยานนั้น ตองไมประมาท
และไมนาหวาดเสียวจนอาจเกิดอันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสิน จึงจะถือวาไมเปนความผิดตามกฎหมายจราจร

๓.๙. การลากรถหรือการจูงรถ
มาตรา ๗๗ หามมิใหผูใดใชรถทุกชนิดลากรถ หรือจูงรถอื่น ไปในทางเกินหนึ่งคัน เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
อธิบดี
วิธีลากรถหรือจูงรถ และการมีเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยในการลากรถหรือจูงรถใหกําหนดในกฎกระทรวง

๓.๑๐. ควรปฏิบัติอยางไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
มาตรา ๗๘ ผูใดขับรถหรือขี่หรือควบคุมสัตวในทางซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกบุคคลหรือทรัพยสินของผูอื่นไม
วาจะเปนความผิดของผูขับขี่หรือผูขี่หรือควบคุมสัตวหรือไมก็ตามตองหยุดรถ หรือสัตว และใหความชวยเหลือตามสมควร
และพรอมทั้งแสดงตัวและแจงเหตุตอพนักงานเจาหนาที่ที่ใกลเคียงทันที กับตองแจงชื่อตัว ชื่อสกุล และที่อยูของตนและ
หมายเลขทะเบียนรถแกผูไดรับความเสียหายดวย
ในกรณีที่ผูขับขี่หรือผูขี่หรือควบคุมสัตวหลบหนีไป หรือไมแสดงตัวตอพนักงานเจาหนาที่ ณ สถานที่เกิดเหตุ ให
สันนิษฐานวาเปนผูกระทําความผิด และใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดรถคันที่ผูขับขี่หลบหนีหรือไมแสดงตนวาเปนผู
ขับขี่ จนกวาคดีถึงที่สุดหรือไดตัวผูขับขี่ ถาเจาของหรือผูครอบครองไมแสดงตัวตอพนักงานเจาหนาที่ภายในหกเดือนนับ
แตวันเกิดเหตุ ใหถือวารถนั้นเปนทรัพยสินซึ่งไดใชในการกระทําความผิด หรือเกี่ยวกับการกระทําความผิดและใหตกเปน
ของรัฐ

๓.๑๑. รถจักรยาน
๓.๑๑.๑. ควรขับขี่จักรยานอยางไรในทางจราจร
มาตรา ๗๙ ทางใดที่ไดจัดทําไวสําหรับรถจักรยาน ผูขับขี่รถจักรยานตองขับในทางนั้น
มาตรา ๘๒ ผูขับขี่รถจักรยานตองขับใหชิดขอบทางดานซายของทางเดินรถ ไหลทางหรือทางที่จัดทําไวสําหรับ
รถจักรยานใหมากที่สุดเทาที่จะทําได แตในกรณีที่มีชองเดินรถประจําทางดานซายสุดของทางเดินรถ ตองขับขี่รถจักรยาน
ใหชิดชองเดินรถประจําทางนั้น
คําอธิบาย :
กรณีมีเลนรถประจําทางอยูดานซายสุดของถนน ตองขี่รถจักรยานในเลนที่อยูทางดานขวาของเลนรถประจําทาง
โดยขี่อยูทางดานซายของเลนนั้น ซึ่งจะชิดกับเลนรถประจําทาง
๓.๑๑.๒. กฎหมายจราจรกําหนดใหรถจักรยานตองมีอุปกรณหลัก ๔ อยาง
มาตรา ๘๐ รถจักรยานที่ใชในทางเดินรถ ไหลทางหรือทางที่จัดทําไวสําหรับรถจักรยาน ผูขับขี่รถจักรยานตอง
จัดใหมี
(๑) กระดิ่งที่ใหเสียงสัญญาณไดยินไดในระยะไมนอยกวาสามสิบเมตร
(๒) เครื่องหามลอที่ใชการไดดี เมื่อใชสามารถทําใหรถจักรยานหยุดไดทันที
(๓) โคมไฟติดหนารถจักรยานแสงขาวไมนอยกวาหนึ่งดวง ที่ใหแสงไฟสองตรงไปขางหนา เห็น
พื้นทางไดชัดเจนในระยะไมนอยกวาสิบหาเมตร และอยูในระดับต่ํากวาสายตาของผูขับขี่ซึ่งขับรถสวนมา
(๔) โคมไฟติดทายรถจักรยานแสงแดงไมนอยกวาหนึ่งดวง ที่ใหแสงสวางตรงไปขางหลัง หรือ
ติดวัตถุสะทอนแสงสีแดงแทน ซึ่งเมื่อถูกไฟสองใหมีแสงสะทอน
- ๒๘ -

๓.๑๑.๓. กฎหมายจราจรบังคับใหรถจักรยานเปดแตไฟหนา
มาตรา ๘๑ ในเวลาตองเปดไฟตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๖๑ ผูขับขี่รถจักรยานอยูในทางเดินรถ ไหลทาง
หรือทางที่จัดทําไวสําหรับรถจักรยาน ตองจุดโคมไฟแสงขาวหนารถ เพื่อใหผูขับขี่หรือคนเดินเทา ซึ่งขับรถหรือเดินสวน
มาสามารถมองเห็นรถ
๓.๑๑.๔. สิ่งที่ผูขี่จักรยานไมควรทํา ๗ ประการ
มาตรา ๘๓ ในทางเดินรถ ไหลทาง หรือทางที่จัดทําไวสําหรับรถจักรยาน หามมิใหผูขับขี่รถจักรยาน
(๑) ขับโดยประมาทหรือนาหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสิน
(๒) ขับโดยไมจับคันบังคับรถ
(๓) ขับขนานกันเกินสองคัน เวนแตขับในทางที่จัดไวสําหรับรถจักรยาน
(๔) ขับโดยนั่งบนที่อื่นอันมิใชอานที่จัดไวเปนที่นั่งตามปกติ
(๕) ขับโดยบรรทุกบุคคลอื่น เวนแตรถจักรยานสามลอสําหรับบรรทุกคน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่เจา
พนักงานจราจรกําหนด
(๖) บรรทุก หรือถือสิ่งของ หีบหอ หรือของใด ๆ ในลักษณะที่เปนการกีดขวางการจับคันบังคับ
รถ หรืออันอาจจะเกิดอันตรายแกบุคคล หรือทรัพยสิน
(๗) เกาะหรือพวงรถอื่นที่กําลังแลนอยู

๓.๑๒. หมวกกันน็อค บังคับแตมอเตอรไซค ไมรวมถึงจักรยาน
แมวากฎหมายจะบังคับใหสวมหมวกกันน็อคเฉพาะกับรถจักรยานยนต แตก็ยังมีความเปนไปไดเชนกันวา ใน
อนาคตอาจจะมีการบังคับใชกับรถจักรยาน ๒ ลอบางประเภท เชน จักรยาน downhill หรือในทางจราจรบางพื้นที่ เชน
ถนนบางสายที่มีการจราจรคับคั่ง ผูวิจัยจึงหยิบยกกฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับหมวกกันน็อคมาพอเปนสังเขป ดังนี้
มาตรา ๑๒๒ ผูขับขี่รถจักรยานยนตร และคนโดยสารรถจักรยานยนตรตองสวม หมวกที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะ
เพื่อปองกันอันตรายในขณะขับขี่ และโดยสารรถจักรยานยนตร ทั้งนี้ เฉพาะทองที่ที่ไดกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา
ความในวรรคหนึ่ง ใหมีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ลักษณะและวิธีการใชหมวกเพื่อปองกันอันตรายตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม ที่กําหนดในกฎกระทรวง
บทบัญญัติตามมาตรานี้ มิใหใชบังคับแกภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช หรือ ผูนับถือลัทธิศาสนาอื่นใดที่ใชผา
โพกศีรษะตามประเพณีนิยมนั้น หรือบุคคลใดที่กําหนดในกฎกระทรวง
๓.๑๒.๑. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหผูขับขี่รถจักรยานยนตและคนโดยสารรถจักรยานยนตสวมหมวกในขณะขับขี่และ
โดยสารรถจักรยานยนต และโดยที่มาตรา ๑๒๒ วรรคสาม แหง พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดบัญญัติใหลักษณะและ
วิธีการใชหมวกเพื่อปองกันอันตรายเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงไดมีกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตามความใน พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ มีขอที่นาจะเกี่ยวกับรถจักรยานอยูบาง ดังนี้
ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“หมวกนิรภัย” หมายความวา หมวกที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อปองกันอันตรายในขณะขับขี่และโดยสาร
รถจักรยานยนตร
“หมวกนิรภัยแบบปดเต็มหนา” หมายความวา หมวกนิรภัยที่เปลือกหมวกเปนรูปทรงกลมปดดานขาง
ดานหลัง ขากรรไกรและคาง ในกรณีที่มีบังลม บังลมตองทําจากวัสดุโปรงใสและไมมีสี
“หมวกนิรภัยแบบเต็มใบ” หมายความวา หมวกนิรภัยที่เปลือกหมวกเปนรูปทรงกลมปดดานขางและ
ดานหลังเสมอแนวขากรรไกรและตนคอดานหลัง ดานหนาเปดเหนือคิ้วลงมาตลอดถึงปลายคาง ในกรณีที่มีบังลม บังลม
ตองทําจากวัสดุโปรงใสและไมมีสี
- ๒๙ -

“หมวกนิรภัยแบบครึ่งใบ” หมายความวา หมวกนิรภัยที่เปลือกหมวกเปนรูปครึ่งทรงกลมปดดานขางและ
ดานหลังเสมอระดับหู ในกรณีที่มีบังลม บังลมตองทําจากวัสดุโปรงใสและไมมีสี
ขอ ๒ หมวกนิรภัยใหใชได ๓ แบบ คือ หมวกนิรภัยแบบปดเต็มหนา หมวกนิรภัยแบบเต็มใบ และหมวกนิรภัย
แบบครึ่งใบ
ในกรณีที่ไดมีการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมสําหรับหมวกนิรภัยแบบใด ไวตามกฎหมาย
วาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแลว หมวกนิรภัยที่จะใชตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ขอ ๓ ในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนตร ผูขับขี่และคนโดยสารตองสวมหมวกนิรภัย โดยจะตองรัดคาง
ดวยสายรัดคาง หรือเข็มขัดรัดคางใหแนนพอที่จะปองกันมิใหหมวกนิรภัยหลุดจากศรีษะไดหากเกิดอุบัติเหตุ

๓.๑๓. ขอกําหนดกรมตํารวจ เรื่อง สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร และความหมายของ
สัญญาณจราจร และเครื่องหมายจราจร
พรบ.จราจรทางบกฯ ไดใหอธิบดีกรมตํารวจมีอํานาจประกาศใหทางใดเปนทางสําหรับรถชนิดใด ไวในมาตรา ๒๑
ซึ่งผูขับขี่จะตองปฏิบัติตามสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร ที่ไดติดตั้งไวในทางนั้นๆ ดังรายละเอียดตอไปนี้
มาตรา ๒๑ ผูขับขี่ตองปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร
ที่ไดติดตั้งไวหรือทําให
ปรากฏในทาง หรือที่พนักงานเจาหนาที่แสดงใหทราบ สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจรและความหมายของสัญญาณ
จราจรและ เครื่องหมายจราจร ใหอธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใหมีรูปตัวอยาง แสดงไวในประกาศ
ดวย
ขอกําหนดกรมตํารวจ เรื่อง สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร และความหมายของสัญญาณจราจร และ
เครื่องหมายจราจร :
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อธิบดีกรมตํารวจกําหนด
สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร และความหมายของสัญญาณจราจร และเครื่องหมายจราจรไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหใชสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรตามแบบที่กําหนดโดยภาพตัวอยางทายขอกําหนดนี้ทั่ว
ราชอาณาจักร ตั้งแตวันประกาศเปนตนไป สวนสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรแบบเกาที่ใชอยูกอนวันประกาศ
และยังมิไดเปลี่ยนแปลงเปนแบบใหม ก็ใหใชไดไปพลางกอนจนกวาจะไดเปลี่ยนเปนแบบใหมตามขอกําหนดนี้
ขอ ๒ สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร และความหมายของสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรตาม
ขอกําหนดนี้ ใหใชในเขตทางตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการจราจรทางบกทั่วราชอาณาจักร
๓.๑๓.๑. สัญญาณจราจร
ขอ ๓ สัญญาณไฟจราจร หมายถึง สัญญาณจราจรที่ใชควบคุมการจราจร โดยโคมสัญญาณไฟจราจร
ประกอบดวยดวงโคมอยางนอยสามดวง
สัญญาณไฟจราจรสีแดงอยูตอนบน
สัญญาณไฟจราจรสีเหลืองอําพันอยู
ตอนกลาง และสัญญาณไฟจราจรสีเขียวอยูตอนลาง ในบางกรณีอาจมีโคมสัญญาไฟจราจรลูกศรสีเขียวประกอบได โคม
สัญญาณไฟจราจรโดยทั่วไปมีขนาดเสนผาศูนยกลางกวาง ๒๐๐ มิลลิเมตร โคมสัญญาณไฟจราจรลูกศรสีเขียวโดยทั่วไปมี
ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๓๐๐ มิลลิเมตร สัญญาณไฟจราจรใหติดตั้งบนเสาในลักษณะที่สามารถมองเห็นไดโดยชัดเจนใน
แตละทิศทางของการจราจรตองมีสัญญาณไฟจราจรอยางนอย ๒ ชุด ชุดแรกติดตั้งบนขอบทางดานซายมือใกลทางแยก
ในกรณีทางนั้นๆ มีชองทางเดินรถหลายชองทางจะติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบนเกาะกลางทางเพิ่มขึ้นก็ได ชุดที่สอง ติดตั้ง
บนเกาะกลางทาง หรือเกาะกลางทางฝงตรงขามของทางแยกนั้นๆ
ขอ ๔ สัญญาณดวยมือและแขนของพนักงานเจาหนาที่ หมายถึง สัญญาณจราจรที่พนักงานเจาหนาที่แสดงให
ปรากฏขางหนา
ขอ ๕ สัญญาณนกหวีด หมายถึง สัญญาณจราจรที่พนักงานเจาหนาที่แสดงดวยเสียงสัญญาณนกหวีด
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๓.๑๓.๒. เครื่องหมายจราจร
ขอ ๖ เครื่องหมายจราจร แบงเปน ๒ ชนิด คือ
(๑) เครื่องหมายจราจรชนิดแผนปายทําดวยแผนโลหะหรือไมหรือวัตถุอื่นที่แทนกันได
(๒) เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ขอบทาง ขอบวงเวียน เสาหลัก ราว สะพาน กําแพง รั้ว และอื่นๆ
โดยใชสี หมุดโลหะ กระเบื้องเคลือบ หรือวัตถุอื่นที่แทนกันได ทา ตอก หรือฝงไว
ขอ ๗ เครื่องหมายจราจรตามขอ ๖ (๑) แบงเปน ๒ ประเภท คือ
(๑) ประเภทบังคับ ไดแกเครื่องหมายกําหนด บังคับ หามหรือจํากัด บางประการ
เพื่อบังคับการจราจรในทาง
(๒) ประเภทเตือน ไดแก เครื่องหมายเตือนใหผูใชทางระวังอันตรายตามความหมาย
ในแผนเครื่องหมายอื่นๆ
๓.๑๓.๓. เครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ
ขอ ๘ ใหผูขับรถปฏิบัติตามความหมายแหงเครื่องหมายนั้นๆ ดังตอไปนี้
เครื่องหมาย “หยุด” หมายความวา รถทุกชนิดตองหยุดใหรถและคนเดินเทาในทางขวางหนาผานไปกอน
เมื่อเห็นวาปลอดภัยและไมเปนการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแลว
จึงใหเคลื่อนรถตอไปไดดวยความ
ระมัดระวัง (บ.๑)
เครื่องหมาย “ใหทาง” หมายความวา รถทุกชนิดตองระมัดระวังและใหทางแกรถ และคนเดินเทาในทาง
ขวางหนาผานไปกอน เมื่อเห็นวาปลอดภัยและไมเปนการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแลว จึงใหเคลื่อนรถ
ตอไปไดดวยความระมัดระวัง (บ.๒)
เครื่องหมาย “หามรถจักรยาน” หมายความวา หามรถจักรยานผานเขาไปในเขตทางที่ติดตั้งเครื่องหมาย
(บ.๑๕)
เครื่องหมาย “หามรถสามลอ” หมายความวา หามรถสามลอผานเขาไปในเขตทางที่ติดตั้งเครื่องหมาย
(บ.๑๖)
เครื่องหมาย “หามลอเลื่อนลากเข็น” หมายความวา หามเฉพาะลอเลื่อนลากเข็นผานเขาไปในเขตทางที่
ติดตั้งเครื่องหมาย (บ.๒๐)
เครื่องหมาย “หามเกวียน” หมายความวา หามเกวียนทุกชนิดผานเขาไปในเขตทางที่ติดตั้งเครื่องหมาย
(บ.๒๑)
เครื่องหมาย “หามหยุดรถ” หมายความวา หามหยุดรถทุกชนิดในเขตทางที่ติดตั้งเครื่องหมาย (บ.๓๑)
เครื่องหมาย “ชองเดินรถประจําทาง” หมายความวา บริเวณที่ติดตั้งเครื่องหมายเปนบริเวณที่กําหนดให
เปนชองเดินรถประจําทาง หามมิใหรถอื่นนอกจากรถโดยสารประจําทาง หรือรถบรรทุกคนโดยสารประเภทที่อธิบดี
กําหนดใหชองเดินรถประจําทางภายในระยะเวลาที่กําหนด (บ.๔๗)
๓.๑๓.๔. เครื่องหมายจราจรประเภทเตือน
ขอ ๙ เครื่องหมายประเภทนี้ใชติดตั้งในเขตทางที่อาจเกิดอันตราย หรืออุบัติเหตุขึ้นได เพื่อปองกันอันตราย
หรืออุบัติเหตุดงั กลาว ใหผูขับรถปฏิบัติตามความหมายแหงเครื่องหมายนั้นๆ ดังตอไปนี้
เครื่องหมาย “ทางโคงซาย” หมายความวา ทางขางหนาโคงไปทางซาย ใหขับรถใหชาลงพอสมควรและ
เดินรถชิดดานซายดวยความระมัดระวัง (ต.๑)
เครื่องหมาย “ทางโทตัดทางเอก” หมายความวา ทางขางหนามีทางโทตัดใหขับรถดวยความระมัดระวัง
(ต.๑๑)
เครื่องหมาย “ทางขามทางรถไฟไมมีเครื่องกั้นทาง” หมายความวา ทางขางหนามีทางรถไฟตัดผานและ
ไมมีเครื่องกั้นทาง ใหขับรถใหชาลงใหมาก และสังเกตดูรถไฟทั้งทางขวาและทางซาย ถามีรถไฟกําลังจะผานมาใหหยุดรถ
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ใหหางจากรถไฟอยางนอย ๕ เมตร แลวรอคอยจนกวารถไฟนั้นผานพนไปและปลอดภัยแลวจึงเคลื่อนรถตอไปได หามมิ
ใหขับรถตัดหนารถไฟระยะที่อาจจะเกิดอันตรายไดเปนอันขาด (ต.๒๐)
เครื่องหมาย “ทางลื่น” หมายความวา ทางขางหนาลื่นอาจเกิดอุบัติเหตุไดงายใหขับรถใหชาลงใหมากและ
ระมัดระวังการลื่นไถล อยาใชหามลอโดยแรงและทันที การหยุดรถ การเบารถ หรือเลี้ยวรถในทางลื่นตองกระทําดวยความ
ระมัดระวังเปนพิเศษ (ต.๓๘)
เครื่องหมาย “ผิวทางรวน” หมายความวา ทางขางหนามีวัสดุผิวทางหลุดกระเด็นเมื่อขับรถดวยความเร็ว
สูงใหขับรถใหชาลง และระมัดระวังอันตรายอันอาจเกิดจากวัสดุผิวทาง (ต.๓๙)
เครื่องหมาย “ระวังหินรวง” หมายความวา ทางขางหนาอาจจะมีหินรวงลงมาในผิวทาง ทําใหกีดขวาง
การจราจร ใหขับรถใหชาลงและระมัดระวังอันตรายเปนพิเศษ (ต.๔๐)
เครื่องหมาย “สะพานเปดได” หมายความวา ทางขางหนาจะตองผานสะพานที่เปดใหเรือลอด ใหขับรถให
ชาลงและระมัดระวังในการหยุดรถเมื่อเจาหนาที่จะปดกั้นทางเพื่อเปดสะพานใหเรือผาน
เพื่อไมใหเกิดอันตรายตอรถ
ขางหนาและรถขางหลัง (ต.๔๑)
๓.๑๓.๕. เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง
ขอ ๑๐ เครื่องหมายจราจรตามขอ ๖ (๒) เปนเครื่องหมายประเภทบังคับใหผูขับรถปฏิบัติตามความหมายของ
เครื่องหมายนั้นๆ ดังตอไปนี้
ทางขามที่มีเจาหนาที่หรือสัญญาณควบคุมคนเดินเทามีสิทธิที่จะเดินขามทางได โดยรถตางๆ ตองหยุด
ใหในขณะที่มีสัญญาณหามรถดานนั้น
เมื่อรถขางหนาไดหยุดเพื่อใหผูเดินเทาขามถนนตรงขาม ใหผูขับรถที่ตามมาขางหลังหยุดรถตอกันไป
ตามลําดับ หามมิใหแซงรถที่หยุดคอยขางหนาขึ้นไป
หามมิใหหยุดหรือจอดรถทุกชนิดตรงเขตทางขามถนนไมวาในกรณีใดๆ ถามีสัญญาณใหรถหยุดหรือ
การจราจรขางหนาติดขัดรถทุกคันจะตองหยุดกอนถึงแนวเสนใหทาง หามมิใหหยุดล้ําเขาไปในเขตทางขามถนน
ขอ ๑๑ ถาเจาพนักงานจราจรไดเขียนขอความอยางใด หรือใชวัตถุอยางอื่น ฝง ตอก หรือติดไวเปนอักษรบนพื้น
ทาง เชน หยุด ขับชาๆ เลี้ยวขวา ฯลฯ ก็ใหผูขับรถปฏิบัติตามขอความนั้น
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หัวขอที่ ๔. กฎระเบียบในทางระหวางเมือง ปาย เครื่องหมายจราจรนอกเมือง กับ
ขอกําหนดทางวิศวกรรมของทางจักรยานและที่จอดจักรยาน
ในหัวขอนี้ ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการใชจักรยานตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมีสวนที่เกี่ยวของ
กับการใชจักรยานโดยเฉพาะไมมากนัก แตผูวิจัยไดรวบรวมขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงใหเกิดความปลอดภัยตอการใชจักรยาน
มากขึ้น
เหตุผลในการประกาศใช :
เนื่องจากประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งเปนกฎหมายวาดวยทาง
หลวงที่เคยใชบังคับอยูกอนพรบ.ทางหลวงฯ ฉบับนี้ ไดประกาศใชมาเปนเวลานานไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน
สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยทางหลวงใหสอดคลองกับความเจริญและการพัฒนาประเทศในปจจุบัน จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ นี้
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“ทางหลวง” หมายความวา ทางหรือถนนซึ่งจัดไวเพื่อประโยชนในการจราจรสาธารณะทางบก ไมวาในระดับ
พื้นดิน ใตหรือเหนือพื้นดิน หรือใตหรือเหนืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นนอกจากทางรถไฟ และใหหมายความรวมถึงที่ดิน
พืช พันธุไมทุกชนิด สะพาน ทอหรือรางระบายน้ํา อุโมงค รองน้ํา กําแพงกันดิน เขื่อน รั้ว หลักสํารวจ หลักเขต หลักระยะ
ปายจราจร เครื่องหมายจราจร เครื่องหมายสัญญาณ เครื่องสัญญาณไฟฟา เครื่องแสดงสัญญาณ ที่จอดรถที่พักคน
โดยสาร เรือสําหรับขนสง ขามฟาก ทาเรือสําหรับขึ้นหรือลงรถ และอาคารหรือสิ่งอื่นอันเปนอุปกรณงานทางบรรดาที่ได
จัดไวในเขตทางหลวง และเพื่อประโยชนแกงานทางนั้นดวย
“งานทาง” หมายความวา กิจการใดที่ทําเพื่อ หรือเนื่องในการสํารวจการกอสรางการขยาย การบูรณะ หรือ
การบํารุงรักษาทางหลวง หรือการจราจรบนทางหลวง
“ทางจราจร” หมายความวา สวนหนึ่งของทางหลวงที่ทําหรือจัดไวเพื่อการจราจรของยานพาหนะ
“ทางเทา” หมายความวา สวนหนึ่งของทางหลวงที่ทําหรือจัดไวสําหรับคนเดิน
“ทางขนาน” หมายความวา สวนหนึ่งของทางหลวงที่ทํา หรือจัดไวทั้งสองขาง หรือเฉพาะขางใดขางหนึ่งของ
ทางหลวง เพื่อใชเปนทางจราจรหรือทางเทา
“ไหลทาง” หมายความวา สวนหนึ่งของทางหลวงที่อยูติดตอกับทางจราจรทั้งสองขาง
“ผูอํานวยการทางหลวง” หมายความวา บุคคลซึ่งมีอํานาจและหนาที่ หรือไดรับแตงตั้งใหควบคุมทางหลวงและงาน
ทางเฉพาะประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเฉพาะทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่ง หรือเฉพาะสายใดสายหนึ่ง ตามพระราชบัญญัตินี้
“เจาพนักงานทางหลวง” หมายความวา
ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหเปนเจาพนักงานทางหลวง
เพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ในสวนที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงนั้น และใหมีอํานาจแตงตั้งเจาพนักงานทางหลวง กับออก
กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) กําหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะ
(๒) จัดทํา ปก ติดตั้งปายจราจร เครื่องหมายจราจร เครื่องหมายสัญญาณหรือสัญญาณอยางอื่น
ขีดเสน เขียนขอความ หรือเครื่องหมายอื่นใดสําหรับการจราจรบนทางหลวง
(๓) กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
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๔.๑. ประเภทของทางหลวง
มาตรา ๖

ทางหลวงมี ๖ ประเภท คือ
(๑) ทางหลวงพิเศษ
(๒) ทางหลวงแผนดิน
(๓) ทางหลวงชนบท
(๔) ทางหลวงเทศบาล
(๕) ทางหลวงสุขาภิบาล
(๖) ทางหลวงสัมปทาน
มาตรา ๗ ทางหลวงพิเศษ คือ ทางหลวงที่ไดออกแบบเพื่อใหการจราจรผานไดตลอดรวดเร็วเปนพิเศษ ซึ่ง
รัฐมนตรีไดประกาศกําหนดใหเปนทางหลวงพิเศษ และกรมทางหลวงเปนผูดําเนินการกอสราง ขยาย บูรณะและ
บํารุงรักษา และไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงพิเศษ
มาตรา ๘ ทางหลวงแผนดิน คือ ทางหลวงสายหลักที่เปนโครงขายเชื่อมระหวางภาค จังหวัด อําเภอ
ตลอดจนสถานที่ที่สําคัญ ที่กรมทางหลวงเปนผูดําเนินการกอสราง ขยาย บูรณะและบํารุงรักษา และไดลงทะเบียนไวเปน
ทางหลวงแผนดิน
มาตรา ๙ ทางหลวงชนบท คือ ทางหลวงนอกเขตเทศบาลและเขตสุขาภิบาล ที่องคการบริหารสวนจังหวัด
กรมโยธาธิการ หรือสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทเปนผูดําเนินการกอสราง ขยาย บูรณะและบํารุงรักษา และไดลงทะเบียน
ไวเปนทางหลวงชนบท
มาตรา ๑๐ ทางหลวงเทศบาล คือ ทางหลวงในเขตเทศบาล ที่เทศบาลเปนผูดําเนินการกอสราง ขยาย บูรณะ
และบํารุงรักษา และไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงเทศบาล
มาตรา ๑๑ ทางหลวงสุขาภิบาล คือ ทางหลวงในเขตสุขาภิบาลที่สุขาภิบาลเปนผูดําเนินการกอสราง ขยาย
บูรณะและบํารุงรักษา และไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงสุขาภิบาล
มาตรา ๑๒ ทางหลวงสัมปทาน คือ ทางหลวงที่รัฐบาลไดใหสัมปทานตามกฎหมายวาดวยทางหลวงที่ไดรับ
สัมปทาน และไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงสัมปทาน
มาตรา ๑๓ ทางหลวงประเภทตาง ๆ ใหลงทะเบียนไวดงั ตอไปนี้
(๑) ทางหลวงพิเศษและทางหลวงแผนดิน อธิบดีกรมทางหลวงเปนผูจัดใหลงทะเบียนไว ณ กรม
ทางหลวง โดยอนุมัติรัฐมนตรี
(๒) ทางหลวงสัมปทาน อธิบดีกรมทางหลวงเปนผูจัดใหลงทะเบียนไว ณ กรมทางหลวง
(๓) ทางหลวงชนบท ผูวาราชการจังหวัดเปนผูจัดใหลงทะเบียนไว ณ ศาลากลางจังหวัด เมื่อ
ไดรับความยินยอมจากอธิบดีกรมโยธาธิการหรือเลขาธิการเรงรัดพัฒนาชนบท แลวแตกรณี
(๔) ทางหลวงเทศบาล นายกเทศมนตรีเปนผูจัดใหลงทะเบียนไว ณ สํานักงานเทศบาล โดย
อนุมัติผูวาราชการจังหวัด
(๕) ทางหลวงสุขาภิบาล ประธานกรรมการสุขาภิบาลเปนผูจัดใหลงทะเบียนไว ณ สํานักงาน
สุขาภิบาล โดยอนุมัติอธิบดีกรมโยธาธิการ
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่รัฐมนตรียังไมไดแตงตั้งผูอํานวยการทางหลวงตามมาตรา ๑๔ ใหบุคคลดังตอไปนี้เปน
ผูอํานวยการทางหลวง
(๑) อธิบดีกรมทางหลวงเปนผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ
ทางหลวงแผนดินและทางหลวง
สัมปทาน
(๒) ผูวาราชการจังหวัด หรือนายอําเภอซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมายเปนผูอํานวยการทาง
หลวงชนบท
(๓) นายกเทศมนตรีเปนผูอํานวยการทางหลวงเทศบาล
- ๓๔ -

(๔)

ประธานกรรมการสุขาภิบาลเปนผูอํานวยการทางหลวงสุขาภิบาล

๔.๒. การกํากับ ตรวจตราและควบคุมทางหลวงและงานทาง
มาตรา ๑๙ ใหอธิบดีกรมทางหลวงเปนเจาหนาที่กํากับ ตรวจตราและควบคุมทางหลวงและงานทางที่เกี่ยวกับ
ทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดิน และทางหลวงสัมปทาน
มาตรา ๒๐ ใหอธิบดีกรมโยธาธิการ หรือเลขาธิการเรงรัดพัฒนาชนบท แลวแตกรณี เปนเจาหนาที่กํากับ ตรวจ
ตราและควบคุมทางหลวงและงานทางที่เกี่ยวกับ ทางหลวงชนบท และทางหลวงสุขาภิบาล
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลดังตอไปนี้
(๑) นายอําเภอซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมายเปนเจาหนาที่ชวยเหลืออธิบดีกรมโยธาธิการ
หรือเลขาธิการเรงรัดพัฒนาชนบท แลวแตกรณี ในกรณีที่เกี่ยวกับทางหลวงชนบท
(๒) ประธานกรรมการสุขาภิบาลเปนเจาหนาที่ชวยเหลืออธิบดีกรมโยธาธิการ ในกรณีที่เกี่ยวกับ
ทางหลวงสุขาภิบาล
มาตรา ๒๑ ใหนายกเทศมนตรีเปนเจาหนาที่กํากับ ตรวจตราและควบคุมทางหลวง และงานทางที่เกี่ยวกับ ทาง
หลวงเทศบาล
มาตรา ๒๒ ใหผูอํานวยการทางหลวง หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง มีอํานาจและหนาที่
ดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจตรายานพาหนะที่เดินบนทางหลวงและการจราจรบนทางหลวงใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ เวนแตกรณีที่ไมไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา ๒๓ ใหเจาพนักงานทางหลวงมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ตรวจตราดูแลมิใหมีการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้
(๒) เรียกยานพาหนะใหหยุด เพื่อทําการตรวจสอบในกรณีที่เชื่อวา มีการกระทําอันเปนความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) จับกุมผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ในขณะกระทําความผิด เพื่อสงใหพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจดําเนินคดีตอไป
ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่งใหเจาพนักงานทางหลวงแสดงบัตรประจําตัวตอผูซึ่งเกี่ยวของ
บัตรประจําตัวเจาพนักงานทางหลวงใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๕ ในสวนที่เกี่ยวกับทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดิน และทางหลวงสัมปทาน ใหอธิบดีกรมทางหลวง
มีอํานาจกําหนดมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงและงานทาง รวมทั้งกําหนดเขตทางหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวตนไม
และเสาพาดสาย
มาตรา ๒๖ ในสวนที่เกี่ยวกับทางหลวงชนบท ทางหลวงเทศบาล และทางหลวงสุขาภิบาล ใหอธิบดีกรมโยธาธิ
การหรือเลขาธิการเรงรัดพัฒนาชนบท แลวแตกรณี มีอํานาจกําหนดมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงและงานทาง
รวมทั้งกําหนดเขตทางหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวตนไมและเสาพาดสาย ตลอดจนควบคุมในทางวิชาการและอบรม
เจาหนาที่ฝายชางเกี่ยวกับทางหลวงและงานทาง
มาตรา ๓๓ ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดแกเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน
หรือผูทรงสิทธิอื่นเนื่องจากการ
กระทําของผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงตามมาตรา ๒๙ (๑) หรือ (๒)
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๒ ใหนําบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยในสวนที่เกี่ยวกับ
การกําหนดคาทดแทนมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๔ ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจทํางานทางเพื่อ
เชื่อม ผาน ทับ ขาม หรือลอดทางรถไฟหรือทางน้ําไดแตตองแจงเปนหนังสือพรอมทั้งสงสําเนาแบบกอสรางใหผูควบคุม
การรถไฟ หรือทางน้ํานั้นทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน
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๔.๓. การควบคุมทางหลวง
มาตรา ๓๗ หามมิใหผูใดสรางทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงเพื่อเปนทางเขาออกทางหลวง เวนแต
ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง ในการอนุญาต
ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได รวมทั้งมีอํานาจ
กําหนดมาตรการในการจัดการเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม การปองกันอุบัติภัย และการติดขัดของการจราจร
มาตรา ๓๘ หามมิใหผูใดติดตั้ง แขวน วางหรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวง ในลักษณะที่เปนการกีดขวางหรืออาจ
เปนอันตรายแกยานพาหนะ หรือในลักษณะที่จะทําใหเกิดความเสียหายแกทางหลวงหรือความไมสะดวกแกงานทาง เวน
แตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง
ในการ
อนุญาตผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได
มาตรา ๓๙ หามมิใหผูใดกระทําการปดกั้นทางหลวง หรือวางวัตถุที่แหลมหรือมีคม หรือนําสิ่งใดมาขวางหรือ
วางบนทางหลวง หรือกระทําดวยประการใด ๆ บนทางหลวงในลักษณะที่อาจเกิดอันตรายหรือเสียหายแกยานพาหนะหรือ
บุคคล
มาตรา ๔๐ หามมิใหผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ซอนเรน เปลี่ยนแปลง ขีดเขียนเคลื่อนยาย รื้อถอน หรือทําให
ไรประโยชนซึ่งเครื่องหมายจราจร ปายจราจร เครื่องหมายสัญญาณเครื่องหมายสัญญาณไฟฟา เครื่องแสดงสัญญาณ
อุปกรณอํานวยความปลอดภัย รั้ว หลักสํารวจหลักเขต หรือหลักระยะ ซึ่งเจาหนาที่ไดติดตั้งหรือทําใหปรากฏในเขตทาง
หลวง
มาตรา ๔๑ ผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจหามมิใหผใู ดหยุด จอด หรือกลับยานพาหนะใด ๆ บนทางจราจร
หรือไหลทางในทางหลวงสายใดทั้งสายหรือบางสวนได โดยทําเปนประกาศหรือเครื่องหมายใหปรากฏไวในเขตทางหลวง
นั้น
มาตรา ๔๒ ในกรณียานพาหนะใดๆ ๑ เครื่องยนตหรือเครื่องอุปกรณเกิดขัดของหรือชํารุดบนทางจราจรจนไม
สามารถเคลื่อนที่ตอไปได ใหนํายานพาหนะนั้นเขาจอดบนไหลทางหรือถาไมมีไหลทางใหจอดชิดซายสุด ทั้งนี้ ตองไมเกิน
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตเวลาที่เครื่องยนตหรือเครื่องอุปกรณขัดของหรือชํารุด
ถากรณีตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในเวลาที่มีแสงสวางไมเพียงพอที่ผูใชยานพาหนะอื่นจะมองเห็นยานพาหนะที่หยุด
หรือจอดอยูไดโดยชัดแจงในระยะไมนอยกวาหนึ่งรอยหาสิบเมตร ตองเปด หรือจุดไฟ ใหมีแสงสวางเพียงพอที่จะเห็น
ยานพาหนะนั้นได
มาตรา ๔๔ หามมิใหผูใดซื้อ ขาย แจกจาย หรือเรี่ยไรบนทางจราจรและไหลทาง
มาตรา ๔๕ หามมิใหผูใดทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย น้ําโสโครก เศษหิน ดินทราย หรือสิ่งอื่นใดในเขตทาง
หลวง หรือกระทําดวยประการใด ๆ เปนเหตุใหขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลเศษหิน ดิน ทราย ตกหลนบนทางจราจรหรือไหล
ทาง
มาตรา ๔๖ หามมิใหผูใดขี่ จูง ไลตอน ปลอย หรือเลี้ยงสัตวบนทางจราจร ทางเทา หรือไหลทาง เวนแตจะได
ปฏิบัติตามขอบังคับที่ผูอํานวยการทางหลวงกําหนด
ผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจประกาศหามมิใหผูใดขี่ จูง ไลตอน ปลอยหรือเลี้ยงสัตวในเขตทางหลวงสายใดทั้ง
สายหรือบางสวน …..

๔.๔. การควบคุมทางหลวงพิเศษ
มาตรา ๕๔ ใหผูอํานวยการทางหลวงพิเศษ มีอํานาจประกาศหามยานพาหนะบางชนิดหรือคนเดินเทา ใชทาง
หลวงพิเศษสายใดทั้งสายหรือบางสวน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๑

หมายความรวมถึงรถจักรยานดวย
- ๓๖ -

๔.๕. บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๔ ใหทางหลวงจังหวัดตามกฎหมายวาดวยทางหลวงกอนพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปลี่ยนเปนทาง
หลวงแผนดินตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๕ ในระหวางที่ยังไมมีกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกฎกระทรวงซึ่งออกตามความใน
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ยังคงใชบังคับไดตอไป เทาที่ไมขัดหรือแยง
กับพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมีกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแทน

๔.๖. กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ ( พ.ศ. ๒๕๒๔ ) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
๒๙๕ เรื่องทางหลวง ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๓ (๒) แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๑๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“รถ” หมายความวา ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เวนแตรถไฟ และรถราง
“รถจักรยาน” หมายความวา รถที่เดินดวยกําลังของผูขับขี่ที่มิใชเปนการลากเข็นและมีลอสองลอ
“รถสามลอ” หมายความวา รถที่เดินดวยกําลังของผูขับขี่ที่มิใชเปนการลากเข็นและมีลอสามลอ
“ลอเลื่อนลากเข็น” หมายความวา รถที่ประกอบดวยเพลาและลอซึ่งเคลื่อนไปไดดวยกําลังคนลากเข็น
ขอ ๒ ใหจัดทํา ปก ติดตั้งปายจราจร เครื่องหมายจราจร และเครื่องหมายสัญญาณหรือสัญญาณอยางอื่น ขีด
เสน เขียนขอความ หรือเครื่องหมายอื่นใด ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ สําหรับการจราจรบนทางหลวงพิเศษ ทาง
หลวงแผนดิน ทางหลวงจังหวัด และทางหลวงสัมปทาน
๔.๖.๑. ปายจราจร
ขอ ๓ ปายจราจร ไดแกเครื่องหมายที่ใชในการควบคุมการจราจรซึ่งมีลักษณะเปนแผนปายทําดวยโลหะ ไม
หรือวัตถุอื่นที่ใชแทนกันไดโดยปก ติดตั้ง หรือทําใหปรากฏไวในทางหลวง ณ ที่ซึ่งผูขับรถมองเห็นไดโดยชัดเจน
ปายจราจรมี ๓ ประเภท คือ
(๑) ปายบังคับ
(๒) ปายเตือน
(๓) ปายแนะนํา
๔.๖.๒. ปายบังคับ
ขอ ๔ ปายบังคับ คือ ปายที่ใชบังคับการจราจรบนทางหลวง
ปายบังคับใหมีรูปแบบ และสี ตามภาพตัวอยางที่กําหนดในแบบ ทล.๑ ทายกฎกระทรวงนี้ และมีความหมาย
ดังตอไปนี้
(๑) ปาย “หยุด” หมายความวา ใหผูขับรถหยุดรถกอนถึงทางที่ขวางขางหนาหรือเสนหยุดรอใหรถและ
คนเดินเทาบนทางขวางขางหนาผานไปกอน เมื่อเห็นวาปลอดภัยและไมเปนการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้น
แลว จึงใหเคลื่อนรถตอไปไดดวยความระมัดระวัง
(๒) ปาย “ใหทาง” หมายความวา ใหผูขับรถระมัดระวังและใหทางแกรถหรือคนเดินเทาบนทางขวาง
ขางหนา …………………………………..
ฯลฯ
(๓๖) ……….……….……….……….

- ๓๗ -

ขอ ๕ ปายบังคับถาจะใชบังคับเฉพาะบางเวลา หรือเฉพาะเขตบางตอนหรือมีขอจํากัด หรือขอยกเวนบาง
ประการ ก็ใหใชแผนปายแบบสี่เหลี่ยมผืนผาพื้นปายสีขาวเสนขอบปายสีดํา เขียนขอความภาษาไทยหรือภาพลูกศรลงใน
แผนปายดวยสีดําแลวใชแผนปายนี้ติดไวใตแผนปายบังคับ
ถาใชแผนปายสีขาวมีภาพลูกศรสีดํา ติดไวใตปายบังคับใหหมายความวาปายนั้นใชบังคับเฉพาะเขตทางตามที่
ลูกศรชี้
๔.๖.๓. ปายเตือน
ขอ ๖ ปายเตือน
คือปายที่ใชเพื่อเตือนผูขับรถใหทราบลวงหนาถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพทาง
ขางหนาหรือสภาวะอยางอื่นที่อาจจะเกิดขึ้นไดตามความหมายของแผนปายนั้น และใหติดตั้งไวในเขตทางหลวงที่อาจเกิด
อันตรายหรืออุบัติเหตุขึ้นได ณ ที่ซึ่งผูขับรถมองเห็นไดโดยชัดเจน
ปายเตือนมี ๒ ชนิด คือ
(๑) ปายเตือนทั่วไป เปนปายสีเหลือง เสนขอบปายสีดํา มีรูป หรือเครื่องหมายหรือขอความสีดํา
(๒) ปายเตือนในงานกอสราง เปนปายสีแสด เสนขอบปายสีดํา มีรูปหรือเครื่องหมาย หรือ
ขอความสีดํา
ขอ ๗ ปายเตือนทั่วไปใหมีรูปแบบและสีตามภาพตัวอยางที่กําหนดในแบบ ทล.๒ ทายกฎหมายกระทรวงนี้ และ
มีความหมายดังตอไปนี้
(๑) ปาย “ทางโคงตางๆ” หมายความวา ทางขางหนาเปนทางโคงตามลักษณะเครื่องหมายลูกศรใน
ปาย
(๒) ปาย “วงเวียนขางหนา” หมายความวา ทางขางหนาเปนทางแยกมีวงเวียน
(๓) ปาย “ทางแยก” หมายความวา ทางขางหนาเปนทางแยกตามลักษณะเครื่องหมายในปาย
ฯลฯ
(๓๑) ……….……….……….……….
ขอ ๘ ปายเตือนในงานกอสรางใหมีรูปแบบและสีตามภาพตัวอยางที่กําหนดในแบบ ทล.๓ ทายกฎกระทรวงนี้
และมีความหมายดังตอไปนี้
(๑) ปาย “ทางเบี่ยงซาย” หมายความวา ทางขางหนามีการกอสรางทางหลวง การจราจรจะตอง
เปลี่ยนแนวทางไปใชทางเบี่ยง หรือทางชั่วคราวทางดานซาย
(๒) ปาย “ทางเบี่ยงขวา” หมายความวา ทางขางหนามีการกอสรางทางหลวง การจราจรจะตอง
เปลี่ยนแนวทางไปใชทางเบี่ยง หรือทางชั่วคราวทางดานขวา
(๓) ปาย “เครื่องจักรกําลังทํางาน” หมายความวา ทางขางหนามีเครื่องจักรกําลังทํางานอยูขางทาง
และล้ําเขามาในผิวจราจร หรือใกลผิวจราจรเปนครั้งคราว
(๔) ปาย “คนทํางาน” หมายความวา ทางขางหนามีคนงานกําลังทํางานอยูบนผิวจราจร หรือใกลชิด
กับผิวจราจร
(๕) ปาย “สํารวจทาง” หมายความวา ทางขางหนามีเจาหนาที่กําลังทําการสํารวจทางอยูบนผิวจราจร
หรือใกลชิดกับผิวจราจร
(๖) ปายเตือนในงานกอสรางอื่นๆ ซึ่งเปนปายสี่เหลี่ยมผืนผา พื้นปายสีแสด และมีขอความเปน
ตัวอักษรสีดํา ใหมีความหมายตามขอความนั้นๆ
๔.๖.๔. ปายแนะนํา
ขอ ๙ ปายแนะนํา คือ ปายที่ใชเพื่อแนะนําผูขับรถใหเดินทางไปสูจุดหมายปลายทางไดถูกตองหรือใหความรู
อื่นๆ ที่จะเปนประโยชนตอผูขับรถตามความหมายของแผนปายนั้น
ปายแนะนํามีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผา
ปายแนะนํามี ๒ ชนิด คือ
- ๓๘ -

(๑) ชนิดพื้นปายสีขาว มีขอความ เครื่องหมาย หรือรูปสีดํา
(๒) ชนิดพื้นปายสีเขียวหรือสีน้ําเงิน มีขอความ เครื่องหมายหรือรูปสีขาว
๔.๖.๕. เครื่องหมายจราจร
ขอ ๑๐ เครื่องหมายจราจร ไดแกเครื่องหมายควบคุมการจราจรที่ใชสีหมุดโลหะ กระเบื้องเคลือบ วัสดุสะทอน
แสง หรือวัตถุอื่นที่ใชแทนกันได ทา ตอก หรือฝงไวที่ผิวทางหรือขอบทาง
เครื่องหมายจราจรมี ๔ ประเภท คือ
๑. เสนแสดงชองจราจร
๒. เสนขวางแนวจราจร
๓. เครื่องหมายและขอความบนพื้นทาง
๔. เครื่องหมายบนขอบทาง
เครื่องหมายจราจรเปนเครื่องหมายบังคับการจราจรบนทางหลวง
ขอ ๑๑ เสนแสดงชองจราจร ไดแก เสนซึ่งทอดไปตามความยาวของทางซึ่งแบงทางจราจรเปนชองจราจร ใหผู
ขับรถเดินรถอยูภายในชองจราจร ทั้งนี้ ใหมีรูปแบบและสีตามภาพตัวอยางที่กําหนดในแบบ ทล.๕ ทายกฎกระทรวงนี้
เสนแสดงชองจราจรมีความหมายดังตอไปนี้
(๑) เสน “ทึบสีเหลือง” ไมวาจะเปนเสนเดี่ยวหรือเสนคู หมายความวา ใหผูขับรถเดินรถทางดานซาย
ของเสน หามมิใหขับรถแซงขึ้นหนารถคันอื่นล้ําเสนออกไปทางขวา
(๒) เสน “ประสีเหลือง” หมายความวา ใหผูขับรถเดินรถทางดานซายของเสน เวนแตในกรณีที่ตองการ
แซงขึ้นหนารถคันอื่น
(๓) เสน “ทึบคูกับเสนประสีเหลือง” หมายความวา ใหผูขับรถปฏิบัติตามความหมายของเสนที่อยู
ทางซาย
(๔) เสน “ทึบสีขาว” หมายความวา หามมิใหผูใดขับรถครอมเสนหรือเปลี่ยนชองจราจร
(๕) เสน “ประสีขาว” หมายความวา หามมิใหผูใดขับรถครอมเสนแตสามารถเปลี่ยนชองจราจรได
ขอ ๑๒ เสนขวางแนวจราจร ไดแก เสนสีขาวขวางทางจราจรหรือชองจราจรตามภาพตัวอยางที่กําหนดในแบบ
ทล.๕ ทายกฎกระทรวงนี้
เสนขวางแนวจราจรมีความหมายดังตอไปนี้
(๑) เสน “หยุด” ไดแก เสนทึบสีขาวขวางแนวจราจร ซึ่งหมายความวา เมื่อมีปายจราจรเครื่องหมาย
จราจรหรือสัญญาณจราจรบังคับใหผูขับรถหยุดรถ ผูขับรถจะตองหยุดรถกอนถึงเสนหยุด โดยไมล้ําเสนออกไป
(๒) เสน “ใหทาง” ไดแก เสนประสีขาวขวางแนวจราจร ซึ่งหมายความวา ใหผูขับรถขับใหชาลงและให
ทางแกรถหรือคนเดินเทาบนทางขวางขางหนาผานไปกอน
เมื่อเห็นวาปลอดภัยและไมเปนการกีดขวางการจราจรใน
บริเวณนั้นแลวจึงใหเคลื่อนรถตอไปได
(๓) เสน “ทางขาม” มี ๒ ลักษณะ คือ
(ก) “ทางมาลาย” ไดแก แถบสีขาวหลายๆ แถบ ประกอบเปนทางคนขามขวางแนวจราจร
หมายความวา ใหผูขับรถขับรถใหชาลงและพรอมที่จะหยุดไดทันทวงทีเมื่อมีคนเดินขามทาง ณ ทางขามนั้น การหยุดรถ
จะตองไมใหล้ําเขาไปในเขตทางคนขาม เมื่อคนขามทางโดยปลอดภัยแลว จึงจะเคลื่อนรถตอไปได
(ข) “แนวคนขาม” ไดแก เสนทึบสองเสน ขนานกันขวางแนวจราจร ใชบังคับเชนเดียวกับทางมา
ลายตอเมื่อมีสัญญาณไฟกระพริบหรือการควบคุมจราจรอยางอื่น
ขอ ๑๓ เครื่องหมายและขอความบนพื้นทาง ไดแก เครื่องหมายตามภาพตัวอยางที่กําหนดในแบบ ทล.๖ ทาย
กฎกระทรวงนี้ ซึ่งมีความหมายดังตอไปนี้
(๑) เครื่องหมาย “ลูกศร” คือ เครื่องหมายแสดงทิศทางจราจรใหรถตรงไปเลี้ยวซายเลี้ยวขวายอนกลับ
หรือรวมกัน เมื่อปรากฏอยูในชองจราจรนั้น
- ๓๙ -

(๒) ขอความ “หยุด” เมื่อปรากฎอยูในชองจราจรใด หมายความวาใหผูขับรถในชองจราจรนั้นปฏิบัติ
ตามความหมายเชนเดียวกับปาย “หยุด”
(๓) ขอความอื่นๆ บนผิวทาง เชน “ลดความเร็ว” และ “ขับชาๆ” หมายความวา ใหผูขับรถปฏิบัติตาม
ขอความนั้นๆ
ขอ ๑๔ เครื่องหมายบนขอบทาง ไดแก เครื่องหมายตามภาพตัวอยางที่กําหนดในแบบ ทล.๗ ทายกฎกระทรวง
นี้ ซึ่งมีความหมายดังตอไปนี้
(๑) เครื่องหมาย “หามจอดรถเวนแตหยุดรับ-สงชั่วขณะ”
คือเสนสีขาวสลับเหลืองแสดงที่ขอบทาง
หมายความวา หามมิใหผูใดจอดรถทุกชนิดระหวางแนวนั้น เวนแตการหยุดรับ-สงคนหรือสิ่งของชั่วขณะซึ่งตองกระทํา
โดยมิชักชา
(๒) เครื่องหมาย “หามหยุดรถหรือจอดรถ” คือเสนสีขาวสลับแดงแสดงที่ขอบทาง หมายความวา หามมิ
ใหผูใดหยุดรถหรือจอดรถทุกชนิดตรงแนวเสนนั้นเพื่อรับหรือสงคน หรือสิ่งของหรือทําธุรกิจใดๆ
๔.๖.๖. สัญญาณจราจร
ขอ ๑๕ สัญญาณจราจร ไดแก เครื่องหมายควบคุมการจราจรที่เปนโคมสัญญาณไฟจราจรหรือสัญญาณที่
เจาหนาที่แสดงใหผูขับรถปฏิบัติ
สัญญาณจราจรที่ใชควบคุมการจราจรบนทางหลวงมี ๒ ประเภท คือ
(๑) สัญญาณไฟ
(๒) สัญญาณธง
ขอ ๑๖ สัญญาณไฟ ไดแกโคมสัญญาณไฟที่ใชควบคุมการจราจร ติดตั้งหรือทําใหปรากฏไวในทางหลวงใน
ลักษณะที่ผูขับรถมองเห็นไดโดยชัดเจน โคมสัญญาณไฟจราจรประกอบดวยดวงโคมอยางนอยสามดวง โดยมีโคม
สัญญาณไฟจราจรสีแดงอยูตอนบน โคมสัญญาณไฟจราจรสีเหลืองอําพันอยูตอนกลาง และโคมสัญญาณไฟจราจรสีเขียว
อยูตอนลาง ในบางกรณีอาจมีโคมสัญญาณไฟจราจรลูกศรสีเขียวประกอบได
โคมสัญญาณไฟจราจรตามวรรคหนึ่ง มีความหมายดังตอไปนี้
(๑) “โคมสัญญาณไฟจราจรสีแดง” หมายความวา ใหผูขับรถหยุดรถเวนแตเมื่อมีสัญญาณไฟสีเขียวเปน
รูปลูกศรปรากฎอยูดวย ก็ใหขับรถผานไปไดเฉพาะในทิศทางตามลูกศรนั้น
(๒) “โคมสัญญาณไฟจราจรสีเขียว” หมายความวา ใหผูขับรถขับรถผานไปได แตในกรณีที่สัญญาณไฟ
สีเขียวเปนรูปลูกศร จะขับรถผานไปไดเฉพาะในทิศทางตามลูกศรเทานั้น
(๓) “โคมสัญญาณไฟจราจรสีเหลืองอําพัน” หมายความวา ใหผูขับรถเตรียมหยุดรถ เวนแตในขณะที่
สัญญาณไฟสีเขียวเปลี่ยนเปนสีเหลืองอําพัน และผูขับรถไดขับรถเลยเสนหยุดไปแลว ก็ขับรถผานไปได
(๔) “โคมสัญญาณไฟจราจรกระพริบสีเหลืองอําพัน” หมายความวา ใหผูขับรถลดความเร็วของรถลง
และขับรถผานทางนั้นไปดวยความระมัดระวัง
(๕) “โคมสัญญาณไฟจราจรกระพริบสีแดง” หมายความวา ใหผูขับรถหยุดรถรอเพื่อใหรถและคนเดิน
เทาบนทางที่ขวางขางหนาผานไปกอน เมื่อเห็นวาปลอดภัยและไมเปนการกีดขวางการจราจรในบริเวณนั้นแลว ใหเคลื่อน
รถตอไปได
ขอ ๑๗ สัญญาณธง ไดแก สัญญาณที่เจาหนาที่แสดงดวยการยกธง
สัญญาณธงมีความหมายดังตอไปนี้
(๑) เจาหนาที่ยกธงแดง หมายความวา ใหผูขับรถหยุดรถโดยไมใหขวางทางรถที่สวนทางมา
(๒) เจาหนาที่ยกธงเขียว หมายความวา ใหผูขับรถขับรถผานไปได

- ๔๐ -

๔.๗. ขอกําหนดทางวิศวกรรมของทางจักรยาน และที่จอดจักรยาน
มีกําหนดอยูใน ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง มาตรฐานและลักษณะของทางหลวงและงานทาง รวมทั้งกําหนดเขต
ทางหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวตนไมและเสาพาดสาย เกี่ยวกับทางหลวงชนบท ทางหลวงเทศบาล และทางหลวง
สุขาภิบาล ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
๔.๗.๑. ขอกําหนดมาตรฐานการรับน้ําหนัก
ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง มาตรฐานและลักษณะของทางหลวงฯ กําหนดมาตรฐานการรับน้ําหนัก สําหรับทาง
หลวงชนบท ทางหลวงเทศบาล และทางหลวงสุขาภิบาลทุกๆ ชั้นไววา ตองสามารถรับน้ําหนักรถ และน้ําหนักบรรทุก
รวมกันไดไมนอยกวา ๒๑ ตัน
ขอสังเกต :
มาตรฐานการรับน้ําหนักสําหรับทางจักรยาน ไมมีการกําหนดไวในประกาศกรมโยธาธิการฉบับนี้
ขอวิเคราะห :
การกําหนดมาตรฐานการรับน้ําหนักใหไมนอยกวา ๒๑ ตันนั้น เปนการกําหนดเผื่อรถบรรทุก แตสําหรับทาง
จักรยานไมจําเปนตองกําหนดไวสูงขนาดนั้น เพราะจะตองมีเครื่องกั้นไมใหเขาทั้งรถบรรทุกและรถยนต ซึ่งจะกําหนด
ลดลงเหลือเทาใด ก็ขึ้นอยูกับความจําเปนในเชิงวิศวกรรม เชน กําหนดเพียง ๑ - ๓ ตันก็อาจจะพอ
ขอเสนอแนะ :
นาจะเพิ่มการกําหนดมาตรฐานการรับน้ําหนักสําหรับทางจักรยานในประกาศกรมโยธาธิการฉบับนี้ โดยกําหนด
ตามความจําเปนในเชิงวิศวกรรม เพราะจะทําใหสามารถเปดประมูลไดโดยไมขัดตอประกาศกรมโยธาธิการฉบับนี้ เมื่อลด
การรับน้ําหนักของโครงสรางลง ก็จะสามารถสรางทางจักรยานไดยาวขึ้นอีก
๔.๗.๒. ชองลอดของถนน (อุโมงค)
ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง มาตรฐานและลักษณะของทางหลวงฯ กําหนดชองลอดของถนน สําหรับทางหลวง
ชนบท ทางหลวงเทศบาล และทางหลวงสุขาภิบาลทุกๆ ชั้นไววา ตองมีระยะลอดในแนวดิ่งไมนอยกวา ๕.๐๐ เมตร
ขอสังเกต :
มาตรฐานอุโมงคลอดถนนสําหรับทางจักรยาน ไมมีการกําหนดไวในประกาศกรมโยธาธิการฉบับนี้
ขอวิเคราะห :
มาตรฐานอุโมงคจักรยานของอังกฤษ ๑ กําหนดระยะลอดในแนวดิ่งไวเพียง ๒.๒๕ เมตร ซึ่งนอยกวาอุโมงค
รถยนต ทองอุโมงคจึงอยูต่ํากวาระดับถนนไมมาก ชวงที่ลาดเอียงขึ้น-ลงจึงสั้นกวาการสรางเปนสะพานลอยที่ตองยกสูง
กวาถนนถึง ๕ เมตรเศษ ถาไดกอสรางพรอมถนนตัดใหมก็ไมรบกวนการจราจร และนาจะมีราคาคากอสรางแพงกวาชอง
ระบายน้ําไมมากนัก
ขอเสนอแนะ :
ถนนตัดใหมมีความสะดวกในการกอสราง นอกจากควรกําหนดใหมีทางจักรยานเปนสวนหนึ่งของถนนตัดใหมทุก
สายดวยแลว ควรตองกําหนดใหมีชองลอดของถนนสําหรับทางจักรยานในทุกทางแยกสําคัญดวย

๑

Mike hudson and assosiates, bicyle planning policy and practice, (london : the architectural press, 1982), pp.50
- ๔๑ -

ศ.ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ใหความเห็นวา ควรออกแบบอุโมงคจักรยานใหไมสะดวกกับการใชรถยนต เชน ใหมีเสา
หรืออุปกรณกั้นรถยนตและรถตุกๆ กับใหมีระยะลอดในแนวดิ่งประมาณ ๒.๒๕ เมตร ถาสูงไปรถยนตก็จะพยายามรุกล้ํา
เขามาใช ถาต่ําไปก็จะรูสึกถูกบีบจากดานบน

- ๔๒ -

๔.๗.๓. ขอกําหนด ผิวจราจร การรับน้ําหนัก ความกวางผิวจราจร ทางเทา/ไหลทาง ระบบควบคุม
การจราจร ระบบระบายน้ํา เขตทางหลวง ความกวางของสะพาน

ทางหลวง

ผิวจราจร

เทศบาลชั้นที่1
เทศบาลชั้นที่2
เทศบาลชั้นที่3

คสล. ลาดยาง
คสล. ลาดยาง
คสล. ลาดยาง
ลูกรัง ดินคลุก
คสล. ลาดยาง
ลูกรัง ดินคลุก
คสล. ลาดยาง
คสล. ลาดยาง
ลูกรัง ดินคลุก
คสล. ลาดยาง
ลูกรัง ดินคลุก
คสล. ลาดยาง
คสล. ลาดยาง
ลูกรัง

เทศบาลชั้นที่4
สุขาภิบาลชั้นที่1
สุขาภิบาลชั้นที่2
สุขาภิบาลชั้นที่3
ชนบทชั้นที่1
ชนบทชั้นที่2
ชนบทชั้นที่3
ทางจักรยาน

รับ
น้ําหนักรถ
&
บรรทุก
(ตัน)
21
21
21

ทาง
เทา
ผิว
/
จราจร
ไหล
กวาง
ทาง
(ม.)
กวาง
(ม.)
18
3
12
2
6
1.50

ระบบ
ระบายน้ํา

เขต
ทาง
หลวง
กวาง
(ม.)

สะพาน
กวาง
(ม.)

ตองมี
ตองมี
-

ตลอดสาย
ตลอดสาย
ตลอดสาย

40
30
15

-

ระบบ
ควบคุม
การจราจ
ร

21

5

-

-

ตลอดสาย

8

-

21
21

7
6

2.50
1.50

ตองมี
-

ตลอดสาย
ตลอดสาย

30
15

-

21

5

-

-

ตลอดสาย

8

-

21
21
21

6
6
8

2
1.50
-

-

-

40
30
30

>=7
<= 7
<= 7

- ๔๓ -

๔.๗.๔. ขอกําหนดความเร็วที่ใชในการออกแบบ การยกระดับถนนบนทางโคง ความลาดชันของถนน
ในเขตเมืองและชานเมือง รัศมีความโคงหรือการปาดมุมถนน และความสูงของชองลอดถนน

ทางหลวง

ความเร็วที่
ใชในการ
ออกแบบ
ทางราบ
(ก.ม./ช.ม.)

ความเร็วที่
ใชในการ
ออกแบบ
ทางเนิน
(ก.ม./ช.ม.)

ความเร็วที่
ใชในการ
ออกแบบ
ทางเขา
(ก.ม./ช.ม.)

ยกระดับ
ทางโคง
ไมเกิน
(ม./ม.)

เทศบาลชั้นที่1
เทศบาลชั้นที่2
เทศบาลชั้นที่3
เทศบาลชั้นที่4
สุขาภิบาลชั้นที่1
สุขาภิบาลชั้นที่2
สุขาภิบาลชั้นที่3
ชนบทชั้นที่1
ชนบทชั้นที่2
ชนบทชั้นที่3
ทางจักรยาน

90 – 110
70 – 90
60 – 80
-

80 – 100
55 – 70
50 – 60
-

70 – 90
40 – 55
30 – 50
-

0.10
0.10
0.10
-

ทาง ทาง ทาง
ราบ เนิน เขา
ลาด ลาด ลาด
ชันไม ชันไม ชันไม
เกิน เกิน เกิน
รอย รอย รอย
ละ
ละ
ละ
4
6
8
4
6
8
4
6
8
4
6
8
4
6
8
4
6
8
4
8
12
4
6
8
4
8
12
4
8
12
-

รัศมี
โคง
หรือ
ปาด
มุม
(ม.)

แนวดิ่
งชอง
ลอด
ถนน
สูง
(ม.)

5
5
2
2
5
2
2
15
10
10
-

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
-

๔.๗.๕. มาตรฐานที่จอดรถ ระยะแนวตนไม และเสาพาดสาย
๔.๗.๕.๑. ทางหลวงชนบท
(๑)
ที่จอดรถ ตองเปนที่ซึ่งทางราชการกําหนดให หรือที่ซึ่งไมกีดขวางทางจราจร แตไมใชทางโคง บน
สะพาน เชิงสะพาน ทางแยก หรือในที่คับขัน
(๒)
ระยะแนวตนไมตองหางจากขอบผิวจราจรไมนอยกวา ๕.๐๐ เมตร
(๓)
เสาพาดสาย ตองปกหางจากแนวเขตทางหลวงเขาทางดานในไมนอยกวา ๐.๕๐ เมตร แตไมเกิน ๑.๕๐
เมตร หรือที่ซึ่งทางราชการกําหนดให และสายตองพาดสูงจากผิวดินไมนอยกวา ๓.๐๐ เมตร สวนที่พาดสายขามถนนตอง
สูงจากผิวทางไมนอยกวา ๕.๕๐ เมตร
๔.๗.๕.๒. ทางหลวงเทศบาล
(๑)
ที่จอดรถ ตองเปนที่ซึ่งทางราชการกําหนดให หรือที่ซึ่งไมกีดขวางทางจราจร แตไมใชทางโคง บน
สะพาน เชิงสะพาน ทางแยก หรือในที่คับขัน
(๒)
ระยะแนวตนไมตองหางจากขอบผิวจราจรไมนอยกวา ๐.๕๐ เมตร
(๓)
เสาพาดสาย ตองปกใหริมเสาดานชิดตัวถนนหางจากขอบผิวจราจรไมนอยกวา ๐.๓๐ เมตร หรือที่ซึ่ง
ทางราชการกําหนดให และสายตองพาดสูงจากผิวดินไมนอยกวา ๓.๐๐ เมตร สวนที่พาดสายขามถนนตองสูงจากผิวทาง
ไมนอยกวา ๕.๕๐ เมตร
- ๔๔ -

๔.๗.๕.๓. ทางหลวงสุขาภิบาล
(๑)
ที่จอดรถ ตองเปนที่ซึ่งทางราชการกําหนดให หรือที่ซึ่งไมกีดขวางทางจราจร แตไมใชทางโคง บน
สะพาน เชิงสะพาน ทางแยก หรือในที่คับขัน
(๒)
ระยะแนวตนไมตองหางจากขอบผิวจราจรไมนอยกวา ๐.๕๐ เมตร
(๓)
เสาพาดสาย ตองปกใหริมเสาดานชิดตัวถนนหางจากขอบผิวจราจรไมนอยกวา ๐.๓๐ เมตร หรือที่ซึ่ง
ทางราชการกําหนดให และสายตองพาดสูงจากผิวดินไมนอยกวา ๓.๐๐ เมตร สวนที่พาดสายขามถนนตองสูงจากผิวทาง
ไมนอยกวา ๕.๕๐ เมตร
๔.๗.๖. มาตรฐานความเรียบผิวจราจร และผิวฝาทอบนถนนที่จักรยานใชรวมได
ขอสังเกต :
ไมมีการกําหนดมาตรฐานความเรียบผิวจราจร และผิวฝาทอบนถนน ไวในประกาศกรมโยธาธิการฉบับนี้
ขอเท็จจริง :
ปจจุบันยังมีฝาทอของถนนหลายสายที่มีรองตามแนวยาวของถนน ซึ่งเปนอันตรายสําหรับผูขรี่ ถจักรยาน ๒ ลอ
เชน ถนนวิภาวดีรังสิตชวงตั้งแตสถานีดอนเมืองถึงตลาดสี่มุมเมือง มีฝาทอระบายน้ําเปนรองตามแนวยาวของถนน และ
นอกจากอยูชิดขอบบาทวิถีแลว ยังมีความกวางกวา ๒ เมตร รถจักรยาน ๒ ลอซึ่งใชพื้นที่ผิวจราจรที่ตอเนื่องกับบาทวิถี
จึงมีอุปสรรคในการเดินทางเปนอยางมาก ครั้นจะเลี่ยงใหพนแนวฝาทอก็ตองออกไปขี่ชิดขอบขวาของเลน ซึ่งจะอยูเกือบ
ถึงกึ่งกลางของถนนคูขนาน
ขอวิเคราะห :
เขาใจวาวิศวกรผูออกแบบถนน คงไมมีประสบการณการใชรถจักรยาน ๒ ลอในชีวิตประจําวัน จึงมองขามการ
ออกแบบฝาทอที่ปลอดภัยสําหรับรถจักรยาน ๒ ลอ หากกําหนดแบบฝาทอใหมีรองตามแนวขวางของถนนไวดวยแลว
ผูรับเหมาก็จําตองปฏิบัติตามแบบโดยปริยาย ซึ่งแบบฝาทอก็เปนสวนหนึ่งของสัญญาจางกอสรางถนน
ขอเสนอแนะ :
กรมทางหลวงซึ่งดูแลรับผิดชอบถนนวิภาวดีรังสิต ควรจัดงบประมาณมาแกไขดัดแปลงฝาทอใหมีความปลอดภัย
แกการขับขี่รถจักรยาน ๒ ลอโดยเร็ว
๔.๗.๗. มาตรฐานของถนนที่ตองมีเครื่องกั้นแบงทางจักรยาน
ขอสังเกต :
ไมมีการกําหนดมาตรฐานของถนนที่ตองมีเครื่องกั้นแบงทางจักรยาน ไวในประกาศกรมโยธาธิการฉบับนี้
ขอเท็จจริง :
เครื่องกั้นแบงทางจักรยานมีความสําคัญตอระบบทางจักรยาน เพราะเปนสิ่งจําเปนในการใชกั้นแบงระหวางทาง
จักรยานกับชองเดินรถประจําทาง รถยนต และรถจักรยานยนตซึ่งมีความเร็วมากกวาจักรยาน นอกจากจะชวยใหเกิด
ความปลอดภัยในการใชทางจักรยานแลว ยังปองกันการรุกล้ําทางจักรยานไดในระดับหนึ่ง
๔.๗.๘. มาตรฐานที่จอดรถจักรยานในยานการคา ลักษณะอุปกรณสําหรับที่จอดรถจักรยาน
ขอสังเกต :
ไมมีการกําหนดมาตรฐานที่จอดรถจักรยานในยานการคา ลักษณะและอุปกรณสําหรับที่จอดรถจักรยาน ไวใน
ประกาศกรมโยธาธิการฉบับนี้
- ๔๕ -

๔.๗.๙. มาตรฐานหองอาบน้ําในอาคารขนาดใหญที่มีคนทํางานจํานวนมาก
ขอสังเกต :
ไมมีการกําหนดมาตรฐานหองอาบน้ําในอาคารขนาดใหญที่มีคนทํางานจํานวนมาก ไวในประกาศกรมโยธาธิการ
ฉบับนี้

- ๔๖ -

หัวขอที่ ๕. การขนสงจักรยาน
ในหัวขอนี้ ผูวิจัยจะกลาวถึงพระราชบัญญัติรถยนตร พ.ศ. ๒๕๒๒ เฉพาะสวนที่เทียบเคียงและเกี่ยวของกับการใช
จักรยาน เชน การทําใบอนุญาตขับรถ และการขนสงจักรยาน
เนื่องจากกฎหมายวาดวยรถยนตร ไดประกาศใชบังคับมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๗๓ นับเปนเวลาเกือบหาสิบปแลว และใน
ระหวางระยะเวลาดังกลาว มีการแกไขเพิ่มเติมมาแลวประมาณยี่สิบครั้ง อยางไรก็ดียังมีบทบัญญัติอีกหลายมาตรา ที่ใชอยูไม
เหมาะสมกับกาลสมัยและสภาพการณของบานเมือง สมควรปรับปรุงเสียใหมใหเหมาะสมและรัดกุมยิ่งขึ้น จึงไดมีการตรา
พระราชบัญญัตินี้ขึ้นใหมใน พ.ศ. ๒๕๒๒
บทนิยาม :
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“รถ” หมายความวา รถยนตร รถจักรยานยนตร รถพวง รถบดถนน รถแทรกเตอร และรถอื่นตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
“รถยนตร” หมายความวา รถยนตรสาธารณะ รถยนตรบริการและรถยนตรสวนบุคคล
“รถยนตรสาธารณะ” หมายความวา
(๑) รถยนตรรับจางระหวางจังหวัด ซึ่งไดแกรถยนตรรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคน ที่ใชรับจาง
ระหวางจังหวัด โดยรับสงคนโดยสารไดเฉพาะที่นายทะเบียนกําหนด
(๒) รถยนตรรับจาง ซึ่งไดแกรถยนตรรับจางบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคน หรือรถยนตรสาธารณะ
อื่นนอกจากรถยนตรโดยสารประจําทาง
“รถยนตรบริการ” หมายความวา รถยนตรบรรทุกคนโดยสารหรือใหเชาซึ่งบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคน
ดังตอไปนี้
(๑) รถยนตรบริการธุรกิจ ซึ่งไดแกรถยนตรที่ใชบรรทุกคนโดยสารระหวางทาอากาศยาน ทาเรือเดิน
ทะเล สถานีขนสงหรือสถานีรถไฟกับโรงแรมที่พักอาศัย ที่ทําการของผูโดยสารหรือที่ทําการของผูบริการธุรกิจนั้น
(๒) รถยนตรบริการทัศนาจร
ซึ่งไดแกรถยนตรที่ผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการทองเที่ยวใชรับสงคน
โดยสารเพื่อการทองเที่ยว
(๓) รถยนตรบริการใหเชา ซึ่งไดแกรถยนตรที่จัดไวใหเชาซึ่งมิใชเปนการเชาเพื่อนําไปรับจางบรรทุกคน
โดยสารหรือสิ่งของ
“รถยนตรสวนบุคคล” หมายความวา
(๑) รถยนตรนั่งสวนบุคคลไมเกินเจ็ดคน
(๒) รถยนตรนั่งสวนบุคคลเกินเจ็ดคนแตไมเกินสิบสองคน และรถยนตรบรรทุกสวนบุคคลที่มีน้ําหนักรถ
ไมเกินหนึ่งพันหกรอยกิโลกรัม ซึ่งมิไดใชประกอบการขนสงเพื่อสินจางตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก
“รถจักรยานยนตร” หมายความวา รถที่เดินดวยกําลังเครื่องยนตรหรือกําลังไฟฟา และมีลอไมเกินสองลอ ถามีพวง
ขางมีลอเพิ่มอีกไมเกินหนึ่งลอและใหหมายความรวมถึงรถจักรยานที่ติดเครื่องยนตรดวย
“รถพวง” หมายความวา รถที่เคลื่อนที่ไปโดยใชรถอื่นลากจูง
“เจาของรถ” หมายความรวมถึงผูมีรถไวในครอบครองดวย
“ผูตรวจการ” หมายความวา ขาราชการสังกัดกรมการขนสงทางบก ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมแตงตั้งให
เปนผูตรวจการตามพระราชบัญญัตินี้
“นายทะเบียน” หมายความวา ขาราชการซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมแตงตั้งใหเปนนายทะเบียน
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมการขนสงทางบก

- ๔๗ -

๕.๑. การออกกฎกระทรวงในเรื่องตางๆ
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งนาย
ทะเบียนและผูตรวจการ กับออกกฎกระทรวงกําหนดในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) ลักษณะ ขนาด หรือกําลังของเครื่องยนตรและของรถที่จะรับจดทะเบียนเปนรถประเภทตาง
ๆ เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง ลักษณะ ขนาด หรือกําลังของเครื่องยนตรและของรถสําหรับรถประเภทดังกลาว และการ
แกไขเพิ่มเติมทะเบียนรถและใบคูมือจดทะเบียนรถที่ไดเปลี่ยนแปลงแลว
(๒) เครื่องอุปกรณสําหรับรถและการใชเครื่องอุปกรณดังกลาว เชน โคมเครื่องมองหลัง แตร
เครื่องระงับเสียง ทอไอเสีย เครื่องสัญญาณไฟ เครื่องปดน้ําฝนและเครื่องอุปกรณอื่นที่จําเปน
(๓) เครื่องสื่อสาร และการใชเครื่องสื่อสารระหวางรถกับศูนยบริการหรือสถานที่อื่น
(๔) แผนปายทะเบียนรถ เครื่องหมายประเภทรถและเครื่องหมายอื่นรวมทั้งวิธีแสดงแผนปาย
และเครื่องหมายดังกลาว
(๕) สีและเครื่องหมายสําหรับรถยนตรสาธารณะ
(๖) น้ําหนักบรรทุกอยางมาก และจํานวนคนโดยสารอยางมาก สําหรับรถยนตรสวนบุคคลและ
รถยนตรสาธารณะ
(๗) เงื่อนไขในการใชลอยางตัน
(๘) ประเภท ขนาด และน้ําหนักของรถที่จะไมใหเดินบนทางที่มิใชทางหลวง
(๙) เงื่อนไขในการใชรถที่มีลออยางอื่น นอกจากลอยางเดินบนทางที่มิใชทางหลวง
(๑๐) ประเภทรถที่ตองกําหนดอายุการใชในเขตที่กําหนด
(๑๑) ประเภทรถที่หามใชเดินในเขตที่กําหนด
(๑๒) การงดรับจดทะเบียนรถประเภทใดประเภทหนึ่งในเขตที่กําหนด
(๑๓) จํานวนรถยนตรรับจางระหวางจังหวัด จังหวัดตนทางและจังหวัดปลายทางสําหรับรถยนตร
ดังกลาว
(๑๔) อัตราคาจางบรรทุกคนโดยสารสําหรับรถยนตรสาธารณะ
(๑๕) เครื่องแตงกาย เครื่องหมาย และการแสดงบัตรประจําตัวคนขับรถยนตรสาธารณะ รถยนตร
บริการธุรกิจ และรถยนตรบริการทัศนาจร
(๑๖) หลักสูตรและอุปกรณการสอนและการฝกหัดขับรถของโรงเรียนฝกหัดขับรถ
(๑๗) คาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้
(๑๘) กิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี
ในสวนที่เกี่ยวกับการจัดสรรเงินตามมาตรา
๔๑
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ดวย กฎกระทรวงนั้นเมื่อได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
มาตรา ๖ หามมิใหผูใดใชรถที่ยังมิไดจดทะเบียน
หามมิใหผูใดใชรถที่จดทะเบียนแลว
แตยังมิไดเสียภาษีประจําปสําหรับรถนั้นใหครบถวนถูกตองภายในเวลาที่
กําหนด
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกรถที่นําเขามาเพื่อใชในราชอาณาจักรชั่วคราวโดยที่ผูนําเขาไมมีภูมิลําเนาหรือ
ถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร แตตองปฏิบัติตามขอตกลงที่รัฐบาลไทยทําไวกับรัฐบาลของประเทศที่ผูนําเขามีสัญชาติ
มาตรา ๑๒ รถใดที่จดทะเบียนแลว หากปรากฏในภายหลังวารถนั้นมีสวนควบ หรือเครื่องอุปกรณสําหรับรถไม
ครบถวนถูกตองตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือเพิ่มสิ่งใด สิ่งหนึ่งเขาไปซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ
ของผูอื่น หามมิใหผูใดใชรถนั้นจนกวา จะจัดใหมีครบถวนถูกตองหรือเอาออกแลว ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นวาเจาของ
- ๔๘ -

รถไมอาจจัดใหมีครบถวนถูกตองหรือ เอาออกได ใหนายทะเบียนสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนรถนั้น เจาของรถมีสิทธิ
อุทธรณเปนหนังสือตออธิบดีภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบ คําสั่งของนายทะเบียน คําวินิจฉัยของอธิบดีใหเปนที่สุด
มาตรา ๑๔ รถใดที่จดทะเบียนแลว หามมิใหผูใดเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือสวนใด สวนหนึ่งของรถใหผิดไปจาก
รายการที่จดทะเบียนไวและใชรถนั้น เวนแตเจาของรถนําไปให นายทะเบียนตรวจสภาพกอน
ในกรณีที่นายทะเบียนเห็นวารถที่เปลี่ยนแปลงตามวรรคหนึ่ง อาจกอใหเกิดอันตรายในเวลาใช ใหสั่งเจาของรถ
แกไขและนํารถไปใหตรวจสภาพกอนใช การตรวจสภาพดังกลาว นายทะเบียนจะสั่งใหเจาของรถนํารถไปใหตรวจสภาพ
ณ สถานตรวจสภาพที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกก็ได และใหนํามาตรา ๑๒ วรรคสอง วรรคสาม
และ วรรคสี่ มาใชบังคับโดยอนุโลม แตถานายทะเบียนเห็นวารถนั้นปลอดภัยในเวลาใช ใหแกไขเพิ่มเติม รายการใน
ทะเบียน และใบคูมือจดทะเบียนรถนั้นดวย

๕.๒. ใบอนุญาตขับรถยนตรสวนบุคคลตลอดชีพ และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนตรตลอดชีพ
ตาม พรบ.รถยนตร พ.ศ.๒๕๒๒ นั้น มาตรา ๔๘ กําหนดใหผูขอรับใบอนุญาตขับรถยนตรสวนบุคคลตลอดชีพ
และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนตรตลอดชีพ ตองมีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ และมาตรา ๔๗ กําหนดวา “ตองเปนผูที่
ไดรับใบอนุญาตขับรถยนตรสวนบุคคลหนึ่งป หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนตรหนึ่งป แลวแตกรณี มาแลวไมนอยกวา
๑ ป”
๕.๒.๑.

หลักฐานประกอบคําขอ ไดแก
๑. ใบอนุญาตขับรถยนตรสวนบุคคลหนึ่งปหรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนตรหนึ่งป แลวแตกรณี ซึ่งมี
อายุไมนอยกวาหนึ่งป (กรณีขอรับใบอนุญาตขับรถยนตรสวนบุคคลตลอดชีพ หากไมเคยไดรับใบอนุญาตขับรถชนิดหนึ่ง
ป แตมีใบอนุญาตขับรถยนตรสาธารณะ ซึ่งมีอายุไมนอยกวา ๑ ป ก็ใหนํามาแทนได)
๒. รูปถาย ขนาด ๓ x ๔ ซ.ม. ซึ่งถายไมเกินหกเดือน จํานวน ๒ รูป
๕.๒.๒.

ขั้นตอนดําเนินการ
๑. ยื่นคําขอพรอมหลักฐานประกอบคําขอ
๒. เสียคาธรรมเนียมคําขอ คาธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถ จํานวน ๑,๐๐๕ บาท
๓. รอรับใบอนุญาต
กรณีที่ใบอนุญาตขับรถยนตรสวนบุคคลหนึ่งป หรือใบอนุญาตขับรถจักรยานยนตรหนึ่งป ที่นํามาประกอบคําขอ
สิ้นอายุแลวเกินกวา ๑ ป แตไมเกิน ๓ ป ตองทดสอบ สายตาบอดสี และ ทดสอบขอเขียน เกี่ยวกับขอบังคับในการเดินรถ
กอน จึงจะออกใบอนุญาตใหมให แตถาสิ้นอายุแลว เกินกวา ๓ ป ตอง สอบขับรถ ในสนามทดสอบดวยรวมทั้งตองนําบัตร
ประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ซึ่งใชแทนบัตรประจําตัวประชาชน พรอมภาพถายสําเนาทะเบียนบาน พรอมภาพถาย
และใบรับรองแพทย มาแนบประกอบคําขอเพิ่มเติมดวย

๕.๓. การขนสงรถจักรยาน ๒ ลอ
๕.๓.๑. พรบ.จราจรฯ พรบ.รถยนตรฯ กับการขนจักรยานดวยแร็ค
ผูใชจักรยานกลุมที่เดินทางไปทองเที่ยวดวยรถยนตร และขนจักรยานดวย “แร็คขนจักรยาน” นั้น นับวันจะมี
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แตระเบียบปฏิบัตใิ นเรื่องเหลานี้จากทางราชการ ไมวาจะฝาย กรมการขนสงทางบก ตํารวจจราจร หรือ
ตํารวจทางหลวง ยังไมมีการประชาสัมพันธใหเกิดความเขาใจอยางแพรหลาย ความมั่นใจของผูใช “แร็คขนจักรยาน” จึง
ยังหาขอสรุปที่ลงตัวไมได

- ๔๙ -

๕.๓.๑.๑. แร็คหลังคารถยนตร ติดตั้งอยางถูกกฎหมาย ไดหรือไม ?
พรบ.รถยนตร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๒ ไดกลาวถึง วิธีการเพิ่มเติมรายการ “แร็คหลังคา” ในทะเบียนรถยนตร มี
เนื้อหาวา…
ตอนจดทะเบียนรถใหม ถาไมมีการแกไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียน และใบคูมือจดทะเบียนรถนั้นวามี “แร็คหลัง
คา” ดวย ก็ถือวาเปนการ “เพิ่มสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขาไป” แมจะแลดูมั่นคง แตการที่ยังไมมีการแกไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียน
ถือวายังไมไดรับการรับรองตามกฎหมายวา “ไมอาจกอใหเกิดอันตรายแกรางกาย หรือจิตใจของผูอื่น” จึงอยูในขายที่อาจ
ถูก “หามใชรถนั้น จนกวาจะเอาออกแลว”
พรบ.รถยนตร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๔ ไดกําหนดหลักการ การตรวจสภาพรถที่ติด “แร็คหลังคา” เอาไววา…
การติดแร็คหลังคา จําตองนํารถไปใหตรวจสภาพกอน ถาตรวจแลวเห็นวาปลอดภัย ก็ใหนายทะเบียนแกไข
เพิ่มเติมรายการในทะเบียน และใบคูมือจดทะเบียนรถนั้นดวย
สรุป :
เราสามารถติดตั้งแร็คแบบถาวรบนหลังคารถยนตรอยางถูกตองตามกฎหมายไดตามวิธีการที่กําหนดไวใน มาตรา
๑๒, ๑๔ แหง พรบ.รถยนตร พ.ศ. ๒๕๒๒
๕.๓.๑.๒. แร็คทายรถยนตร ใชกับ รถยนตรนั่งสวนบุคคล ไมเกิน เจ็ดคน ไดหรือไม ?
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกตามความใน พรบ.จราจรทางบกฯ ไดบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ไววา…
ขอ ๑ รถโรงเรียน รถบรรทุก หรือรถบรรทุกคนโดยสาร บรรทุกของไดตามหลักเกณฑตอไปนี้
(๑) สําหรับสวนกวาง ไมเกินสวนกวางของรถ
(๒) สําหรับสวนยาว
(ก) ในกรณีที่เปนรถยนตร ดานหนายื่นไมเกินหนาหมอหรือกันชน ดานหลังยื่นพนตัวรถไมเกิน
๒.๕๐ เมตร
คําอธิบาย :
“รถบรรทุก” ตามมาตรา ๔ (๒๐) แหงพรบ.จราจรทางบกฯ หมายความวา “รถยนตรที่สรางขึ้นเพื่อใชบรรทุกสิ่งของ
หรือสัตว”
“รถยนตรบรรทุกสวนบุคคล” ตามมาตรา ๔ แหงพรบ.รถยนตรฯ หมายความวา รถยนตรบรรทุกสวนบุคคลที่มี
น้ําหนักรถไมเกินหนึ่งพันหกรอยกิโลกรัม ซึ่งมิไดใชประกอบการขนสงเพื่อสินจางตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก
คําวา “รถบรรทุก” ตามพรบ.จราจรทางบกฯ จึงครอบคลุมคําวา “รถยนตรบรรทุกสวนบุคคล” ตามพรบ.รถยนตรฯ
ซึ่งหมายถึง รถสเปซแคป รถกระบะ และรถกระบะสองตอน ที่จดทะเบียนเปนรถยนตรบรรทุกสวนบุคคล
“รถบรรทุกคนโดยสาร” ตามมาตรา ๔ (๒๑) แหงพรบ.จราจรทางบกฯ หมายความวา “รถยนตรที่สรางขึ้นเพื่อใช
บรรทุกคนโดยสารเกินเจ็ดคน”
“รถยนตนั่งสวนบุคคลเกินเจ็ดคนแตไมเกินสิบสองคน” ตามมาตรา ๔ แหงพรบ.รถยนตรฯ หมายถึง รถกระบะแวน
รถตู
คําวา “รถบรรทุกคนโดยสาร” ตามพรบ.จราจรทางบกฯ จึงมีความหมายเชนเดียวกับคําวา “รถยนตนั่งสวนบุคคล
เกินเจ็ดคนแตไมเกินสิบสองคน” ตามพรบ.รถยนตรฯ ซึ่งหมายถึง รถกระบะแวน รถตู
ถาพิจารณาเฉพาะกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (ออกตามความใน พรบ.จราจรทางบกฯ) ขอ ๑ (๒) (ก) จะเห็นวา มิไดมี
คําใดที่หมายถึง “รถยนตรนั่งสวนบุคคลไมเกินเจ็ดคน” จึงทําใหเขาใจไปวา รถเกง และรถกระบะสองตอน ที่จดทะเบียน
รถนั่ง ยังบรรทุกของยื่นพนตัวรถดานหลังไมได

- ๕๐ -

ขอสังเกต :
แตเมื่อพิจารณาจาก พรบ.รถยนตร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๑ ซึ่งมีบทบัญญัติวา…
มาตรา ๒๑ หามมิใหผูใดใชรถไมตรงตามประเภทที่จดทะเบียนไวเวนแตกรณี ดังตอไปนี้
(๑) การใชรถยนตบริการธุรกิจหรือรถยนตบริการทัศนาจรในกิจการสวนตัว
(๒) การใชรถยนตสาธารณะในกิจการสวนตัว โดยมีขอความแสดงไวที่รถนั้น ใหเห็นไดงายจาก
ภายนอกวาใชในกิจการสวนตัว
(๓) การใชรถยนตสาธารณะบรรทุกของที่ติดตัวไปกับผูโดยสาร
(๓ ทวิ) การใชรถยนตบรรทุกสวนบุคคลที่มีน้ําหนักรถไมเกินหนึ่งพันหกรอย กิโลกรัม เปนรถยนตร
นั่งสวนบุคคลเกินเจ็ดคน หรือใชรถยนตนั่งสวนบุคคลเปนรถยนตบรรทุกสวนบุคคล
(๔) ไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด ใน
กฎกระทรวง
ก็จะเห็นวา พรบ.รถยนตร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๑ อนุมาตรา (๓ ทวิ) ไดอนุโลมการใชรถไมตรงตามประเภทที่
จดทะเบียนได ๕ กรณี โดยเฉพาะในอนุมาตรา (๓ ทวิ) ซึ่งอนุโลมใหใช “รถยนตบรรทุกสวนบุคคล” เปน “รถยนตรนั่งสวน
บุคคลเกินเจ็ดคน” หรือใช “รถยนตนั่งสวนบุคคล” เปน “รถยนตบรรทุกสวนบุคคล” ได ดังนั้น จึงเปนอันวาพรบ.รถยนตร
พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๑ (๓ ทวิ) ไดอนุโลมใหใชรถที่จดทะเบียนเปน “รถยนตนั่งสวนบุคคล” (รถเกง รถกระบะสองตอน)
บรรทุกของยื่นพนตัวรถดานหลัง ๒.๕๐ เมตร ไดเชนเดียวกับรถที่จดทะเบียนเปน “รถยนตบรรทุกสวนบุคคล” (รถกระบะ
รถสเปซแคป) ซึ่งก็คือสามารถใชแร็คบรรทุกจักรยานดานทายรถไดนั่นเอง
สรุป :
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (ออกตามความใน พรบ.จราจรทางบกฯ) ขอ ๑ (๒) (ก) ประกอบ พรบ.รถยนตรฯ มาตรา
๒๑ อนุญาตใหรถยนตรทั้ง ๓ ชนิด คือ รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกินเจ็ดคน(รถเกง รถกระบะสองตอน) รถยนตรนั่งสวน
บุคคลเกินเจ็ดคน(รถกระบะแวน รถตู) และรถยนตรบรรทุกสวนบุคคล(รถกระบะ รถสเปซแคป) สามารถบรรทุกจักรยาน
ยื่นพนตัวรถดานหลังได ๒.๕๐ เมตร
ทั้งนี้ ตองปฏิบัติตามกฎหมายอีก ๒ ประการ คือ
ประการที่ ๑ ปฏิบัติตามพรบ.จราจรทางบกฯ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๕ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (ออกตามความ
ใน พรบ.จราจรทางบกฯ) ขอ ๑๓ คือ ในเวลาที่มีแสงสวางไมเพียงพอที่จะมองเห็นคน สัตว รถ หรือสิ่งกีดขวางในทางได
โดยชัดแจงภายในระยะไมนอยกวาหนึ่งรอยหาสิบเมตร ตองใชโคมไฟแสงแดงติดไวที่ปลายสุดของสวนที่ยื่นออกไปดวย
หรือในเวลากลางวันตองติดธงสีแดงไวที่ตอนปลายสุดของสิ่งที่บรรทุกนั้น
ประการที่ ๒ ปฏิบัติตามพรบ.รถยนตรฯ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ คือ ทําใหเห็นวา
(ก) รถที่เพิ่มแร็คเขาไปนั้น ไมอาจกอใหเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจของผูอื่น
(ข) รถที่เปลี่ยนแปลงสวนใดสวนหนึ่งของรถโดยการติดแร็ค ซึ่งผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว เมื่อ
ใชรถนั้นแลวไมอาจกอใหเกิดอันตรายในเวลาใช
(ค) รถที่เพิ่มแร็คเขาไปนั้น ในขณะที่ใชมีลักษณะที่เห็นไดวานาจะปลอดภัยในการใช
๕.๓.๑.๓. รถนั่ง บรรทุกไดสูง เมตรครึ่ง จาก หลังคา หรือวา พื้นทาง ?
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ แกไขเพิ่มเติมโดย ฉบับที่ ๑๒ (ออกตามความใน พรบ.จราจรทางบกฯ) บัญญัติไวดังนี้
ขอ ๑ รถโรงเรียน รถบรรทุก หรือรถบรรทุกคนโดยสาร บรรทุกของไดตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๓) สําหรับสวนสูง
- ๕๑ -

(ก) ในกรณีที่เปนรถบรรทุก รถมาสี่ลอบรรทุกของ หรือเกวียน ใหบรรทุกสูงไมเกิน ๓.๐๐ เมตร
จากพื้นทาง เวนแตรถบรรทุกที่มีความกวางของรถเกิน ๒.๓๐ เมตร ใหบรรทุกสูงไมเกิน ๓.๘๐ เมตร จากพื้นทาง
(ข) ในกรณีที่เปนรถอื่นนอกจากที่ระบุไวใน (ก) ใหบรรทุกสูงไมเกิน ๑.๕๐ เมตร
คําอธิบาย :
ขอ ๑ (๓) (ก) มีใจความเกี่ยวของกับ รถยนตรบรรทุกสวนบุคคล(รถกระบะ รถสเปซแคป) วา “ใหบรรทุกสูงไมเกิน
๓.๐๐ เมตร จากพื้นทาง”
ขอ ๑ (๓) (ข) มีใจความเกี่ยวของกับ รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกินเจ็ดคน(รถเกง รถกระบะสองตอน) และ รถยนตร
นั่งสวนบุคคลเกินเจ็ดคน(รถกระบะแวน รถตู) วา “ใหบรรทุกสูงไมเกิน ๑.๕๐ เมตร”
พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหนิยามคําวา “รถบรรทุก” ไววา หมายถึง รถยนตรที่สรางขึ้นเพื่อใชบรรทุก
สิ่งของหรือสัตว จึงครอบคลุมคําวา “รถยนตรบรรทุกสวนบุคคล” ใน กฎกระทรวง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๔ ที่ออกตาม
ความใน พรบ.รถยนตร พ.ศ. ๒๕๒๒
สวนรถยนตร(ตาม พรบ.รถยนตรฯ) อีก ๒ ประเภท คือ “รถยนตรนั่งสวนบุคคลไมเกินเจ็ดคน” กับ “รถยนตรนั่ง
สวนบุคคลเกินเจ็ดคน” ตางก็อยูในความหมายของคําวา “รถอื่น” ใน กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ แกไขเพิ่มเติมโดย ฉบับที่ ๑๒
(ออกตามความใน พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒) ขอ ๑ (๓) (ข)
ความหมายของ “ใหบรรทุกสูงไมเกิน ๑.๕๐ เมตร” ใน ขอ ๑ (๓) (ข) นั้น จากการสอบถามไปยังแผนกกฎหมาย
(โทร. ๐-๒๒๒๓-๖๑๐๒) ของกองบังคับการตํารวจจราจร ซึ่งมีอํานาจหนาที่ตามพรบ.จราจรทางบกฯ ก็ไดรับการยืนยันวา
ในทางปฏิบัติหมายถึง “ใหบรรทุกสูงไมเกิน ๑.๕๐ เมตร จากพื้นทาง”
กรณีตัวแร็คชนิดติดตั้งบนหลังคา จึงมีปญหาเรื่องความสูง ตั้งแตยังไมไดบรรทุกจักรยาน เพราะหลังคารถเกง รถ
กระบะสองตอน ก็สูงประมาณ ๑.๕๐ เมตร อยูแลว ฉะนั้น เมื่อนําแร็คไปติดตั้งบนหลังคา สวนบนของตัวแร็คจึงอาจสูงเกิน
๑.๕๐ เมตร จากพื้นทาง แตหากผานการตรวจสภาพ และนายทะเบียนเห็นวา รถนั้นปลอดภัยในเวลาใช จนไดรับการ
แกไขเพิ่มเติมรายการ “แร็คหลังคา” ลงในทะเบียน และใบคูมือจดทะเบียนรถนั้นดวยแลว ก็ตองถือวา “แร็คหลังคา” เปน
สวนควบของรถ สวนบนของแร็คจึงอาจสูงเกิน ๑.๕๐ เมตรจากพื้นทางได เพราะกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (ออกตามความ
ใน พรบ.รถยนตรฯ) นั้น กําหนดไวใน ขอ ๑ (๓) (ก) (ข) แตเพียงวา “รถยนตรนั่งสวนบุคคล ไมเกิน เจ็ดคน และ รถยนตร
นั่งสวนบุคคล เกิน เจ็ดคน ตองมีขนาดกวางไมเกิน ๒.๕๐ เมตร ยาวไมเกิน ๑๒ เมตร” เทานั้น แตมิไดจํากัดความสูงของ
ตัวรถไววาหามเกินเทาใดเมตร
อยางไรก็ตาม เมื่อนําจักรยานมาบรรทุกบนแร็ค ก็ยอมสูงเกิน ๑.๕๐ เมตร จากพื้นทาง ซึ่งเกินจากระดับความสูงที่
ไดกําหนดไวใน กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (ออกตามความใน พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒) ขอ ๑. (๓) (ข) ฉะนั้น เมื่อ
ตํารวจเรียกตรวจ ควรรีบแสดงสําเนาใบคูมือจดทะเบียนรถ ที่มีการแกไขเพิ่มเติมรายการ “แร็คหลังคา” จะเปนการดีกวา
หลงไปถกเถียงในประเด็น ความสูงของจักรยานที่บรรทุก วาตองวัดระยะความสูง ๑.๕๐ เมตร จากพื้นทาง ? หรือจาก
หลังคารถเกง ?
สรุป :
กฎหมายอนุญาตให รถยนตรบรรทุกสวนบุคคล(รถกระบะ รถสเปซแคป) บรรทุกจักรยานไดสูงไมเกิน ๓.๐๐ เมตร
จากพื้นทาง สวน รถยนตรนั่งสวนบุคคลเกินเจ็ดคน(รถกระบะแวน รถตู) กับ รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกินเจ็ดคน(รถเกง
รถกระบะสองตอน) นั้น บรรทุกจักรยานไดสูงจากพื้นทางเพียง ๑.๕๐ เมตร เทานั้น
แมทางทฤษฎีอาจจะมีขอไมชัดเจนอยูบาง แตไมนาวิตกเกินไปนัก เพราะจากการสอบถามไปยังผูปฏิบัติในหลาย
หนวยงาน เชน กรมการขนสงทางบก กองบังคับการตํารวจจราจร กองบังคับการตํารวจทางหลวง กองบังคับการ
ตํารวจภูธรเมืองนนทบุรี ดานเก็บเงินทางดวนบางนา ตางก็ใหความเห็นคลายๆ กันวา ถาบรรทุกจักรยาน(ซึ่งเปนสัมภาระ
ของผูเดินทาง) ไวบนแร็คหลังคาแลวแลดูวา มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย ในเวลาใช ก็จะไมเรียกตรวจ แตหากเปนกรณีใช
“รถยนตรนั่งสวนบุคคล” บรรทุกจักรยานในลักษณะทางธุรกิจรับจางขนสงหรือนําไปเพื่อการคาขาย ก็ถือเปนการบรรทุก
“สิ่งของ” อันเปนความผิดตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
- ๕๒ -

๕.๓.๑.๔. สภาพบังคับของกฎหมาย
ขอหากระทําผิดเกี่ยวกับการบรรทุกสูงเกินกําหนด มีเฉพาะโทษปรับ ๕๐๐ บาท ทั้ง ๒ กรณี คือ
(๑) รถยนตรนั่งสวนบุคคลไมเกินเจ็ดคน(รถเกง รถกระบะสองตอน) บรรทุกจักรยานสูงเกิน ๑.๕๐ เมตร
จากพื้นทาง
(๒) รถยนตรนั่งสวนบุคคลเกินเจ็ดคน(รถกระบะแวน รถตู) บรรทุกจักรยานสูงเกิน ๑.๕๐ เมตร จากพื้น
ทาง
ทั้ง ๒ กรณีนี้เปนความผิดตามพรบ.จราจรทางบกฯ มาตรา ๑๘ ประกอบมาตรา ๑๕๐ (๓) มีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐
บาท (หารอยบาท)
สวนขอหากระทําผิดเกี่ยวกับการใชแร็คขนจักรยานยื่นล้ําออกนอกตัวรถ(ดานทายรถ)แลว ที่ปลายสุดของสวนที่ยื่น
ออกไป ไมติดธงสีแดงในเวลากลางวัน หรือไมใชโคมไฟแสงแดงในเวลากลางคืน ก็เปนความผิดตามพรบ.จราจรทางบกฯ
มาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๑๕๒ มีโทษปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาท)

- ๕๓ -

หัวขอที่ ๖. พิกัดอัตราศุลกากร
พิกัดอัตราศุลกากร หรือที่เรียกกันทั่วไปวา ภาษีศุลกากร หรือ ภาษีนําเขา นั้น เปนกฎหมายที่ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ และเนื่องจากพิกัดอัตราศุลกากรเปนกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน ที่มีผลตอ
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ การออกและการแกไขแตละครั้ง ก็ตองใหทันตอสถานการณทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ ซึ่งมักจะเปนกรณีที่มีความจําเปนรีบดวน จึงสามารถออกเปนพระราชกําหนดได กฎหมายนี้มีที่มาและสาระสําคัญ
เกี่ยวกับจักรยานดังตอไปนี้
พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ ไดบัญญัติหลักการเริ่มตนในการเก็บภาษีไวดังนี้
มาตรา ๑๐ บรรดาคาภาษีนั้น ใหเก็บตามบทพระราชบัญญัตินี้และตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร การเสียคา
ภาษีใหเสียแกพนักงานเจาหนาที่ในเวลาที่ออกใบขนสินคาให ฯ

๖.๑. พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ มี ๓ มาตราที่เกี่ยวของกับจักรยาน คือ
มาตรา ๑๐ กลาวถึงการใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
มีอํานาจประกาศยกเวนหรือลดหยอนอากร
ศุลกากร แกของบางประเภทหรือบางชนิด ซึ่งบุคคลที่มีสิทธิไดรับยกเวนหรือลดหยอนอากรนําเขามาเพื่อใชเอง หรือของ
บางประเภทหรือบางชนิดที่นําเขามาเพื่อใชประโยชนที่กําหนดไวโดยเฉพาะ
มาตรา ๑๒ กลาวถึงการใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง มีอํานาจประกาศลดอัตราอากรสําหรับของใด ๆ
จากอัตราที่กําหนดไวในพิกัดอัตราศุลกากร หรือยกเวนอากรสําหรับของใด ๆ หรือเรียกเก็บอากรพิเศษเพิ่มขึ้นสําหรับของ
ใด ๆ ไมเกินรอยละหาสิบของอัตราอากรที่กําหนดไวในพิกัดอัตราศุลกากรสําหรับของนั้น ทั้งนี้ ตองเปนไปเพื่อประโยชน
แกการเศรษฐกิจของประเทศ หรือเพื่อความผาสุกของประชาชน หรือเพื่อความมั่นคงของประเทศ
มาตรา ๑๔ กลาวถึงการใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง มีอํานาจประกาศยกเวน ลดหรือเพิ่มอากรจาก
อัตราที่กําหนดไวในพิกัดอัตราศุลกากร หรือประกาศเรียกเก็บอากรตามอัตราที่กําหนดไวในพิกัดอัตราศุลกากร สําหรับ
ของที่มีถิ่นกําเนิดจากประเทศที่รวมลงนามหรือลักษณะตามที่ระบุไวในสัญญาหรือความตกลงดังกลาว ทั้งนี้ ตองเปนไป
เพื่อการปฏิบัติตามขอผูกพันตามสัญญา หรือความตกลงระหวางประเทศ ที่เปนประโยชนแกการเศรษฐกิจของประเทศ

๖.๒. หลักเกณฑของรถจักรยานเสือภูเขาชนิดที่ใชแขงขัน ที่จะไดรับการลดอัตราอากรศุลกากร
เนื่องจาก สหพันธจักรยานโลก (U.C.I.) เปนตนทางในการกําหนดกฎกติกาการแขงขันจักรยานเสือภูเขา และ
สมาคมจักรยานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป คือหนวยงานที่ติดตอโดยตรงกับ U.C.I. กรมศุลกากรจึงถือเอา
หลักเกณฑทางดานลักษณะของจักรยานเสือภูเขาชนิดที่ใชแขงขัน (ซึ่งเสียภาษีศุลกากรนอยกวาปกติ) ตามหนังสือที่ ส.
จ.ท.๕๘๖/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๔ ซึ่งสมาคมจักรยานแหงประเทศไทยฯ สงไปให ซึ่งมีการกําหนดลักษณะไว
๕ ขอ คือ
๑. ตัวถัง ซึ่งผลิตจากโลหะหรือวัสดุที่มีคุณภาพสูง ดังนี้
๑.๑.
๑.๒.
๑.๓.
๑.๔.
๑.๕.

อลูมิเนียม อัลลอย
โครโมลี
ไตตาเนียม
คารบอน ไฟเบอร
คีเรียม
- ๕๔ -

๒. แฮนเดิลบาร จะตองเปนแบบแฮนดตรง หรือมีทรงโคงความกวางไมเกิน ๕๐ เซนติเมตร ผลิตจาก
วัสดุที่มีคุณภาพแบบเดียวกับตัวถัง
๓. ขับเคลื่อนดวยโซ
๔. มีระบบเฟองทด ตั้งแต ๒๑ สปด (จานหนา ๓ เฟอง จานหลัง ๗ เฟอง) ขึ้นไป พรอมทั้งระบบ
เปลี่ยนเกียร
๕. ขนาดของวงลอ ๒๖ นิ้ว

๖.๓. ภาค ๒ “พิกัดอัตราอากรขาเขา” (เฉพาะรายการที่เกี่ยวกับจักรยาน)
ใน พ.ร.ก.พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ นั้น ภาค ๒ เปนเรื่องของ “พิกัดอัตราอากรขาเขา” สําหรับอากร
ศุลกากรของสินคาเกี่ยวกับจักรยานนั้น มีอยูในบัญชีทายประกาศกระทรวงการคลัง จํานวน ๒ ฉบับๆ แรก คือ ประกาศ
กระทรวงการคลังเรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากรศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แหง พ.ร.ก.พิกัดฯ ซึ่งเปนอัตรา
อากรขาเขาสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดนอกประเทศภาคีของอาเซียน ฉบับที่ ๒ คือ ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง การ
ยกเวนอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขตการคาเสรีอาเซียน ( อต.๒๐ ) ตามมาตรา ๑๔ แหง พ.ร.ก.พิกัดฯ
ทั้ง ๒ ฉบับ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ในรายงานฉบับนี้ไดคัดรายการของเฉพาะที่เกี่ยวกับจักรยานมารวมไวใน
ที่เดียวกันแลว ดังตารางตอไปนี้
๖.๓.๑. บัญชีทายประกาศกระทรวงการคลัง เฉพาะรายการเกี่ยวกับจักรยาน

- ๕๕ -

รหัสอางอิง
CEPT
4011.50.000
4012.19.200
4012.20.200
4013.20.000
4015.19.010
4203.10.001
4203.21.000
7315.11.009
8712.00.010
8712.00.091
8712.00.092
8713.10.000
8713.90.000
8714.20.000
8714.91.010
8714.91.090
8714.92.010
8714.92.090
8714.93.010
8714.93.090
8714.94.010
8714.94.090
8714.95.010
8714.95.090
8714.96.010
8714.96.090
8714.99.010
8714.99.090

บัญชีทายประกาศกระทรวงการคลัง เฉพาะรายการเกี่ยวกับจักรยาน อัตราตามราคารอยละ
ตั้งแตวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ... ภาค 2 .. พิกัดอัตราอากรขาเขา
2547
2548
- ยางนอกชนิดอัดลม ที่เปนของใหม ชนิดที่ใชกับรถจักรยาน
20
10
- - - ยางนอกที่หลอดอกใหม ชนิดที่ใชกับรถจักรยาน
20
10
- - - ยางนอกชนิดอัดลมที่ใชแลว ชนิดที่ใชกับรถจักรยาน
20
10
- ยางใน ชนิดที่ใชกับรถจักรยาน
20
10
- - ถุงมือสําหรับเลนกีฬา ทําดวยยางวัลแคไนซ นอกจากยางแข็ง
10
10
- เสื้อแจกเก็ตทําดวยหนังฟอกหรือหนังอัด
40
40
- - ถุงมือที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับใชในการกีฬาทําดวยหนังฟอก ฯ
10
10
- - โซแบบโรลเลอร โซขับเคลื่อนรถจักรยาน
15
10
รถจักรยานสองลอ เฉพาะจักรยานชนิดที่ใชแขงขัน
1
1
รถสามลอ รถสามลอสงของ ที่ไมขับเคลื่อนดวยมอเตอร
30
30
รถจักรยานสองลอ รถจักรยานที่มีอานขี่ได 2-3 คน (แทนเดม) และอื่น ๆ
30
30
- รถสําหรับคนพิการ ไมไดขับเคลื่อนทางกล
ยกเวน ยกเวน
- รถสําหรับคนพิการ อื่น ๆ
ยกเวน ยกเวน
- สวนประกอบและอุปกรณประกอบ ฯ ของรถสําหรับคนพิการ
ยกเวน ยกเวน
- - โครง ตะเกียบรถ และ ฯ ที่ใชกับรถจักรยานชนิดที่ใชแขงขัน
1
1
- - โครง ตะเกียบรถ และสวนประกอบ ฯ ของจักรยานอื่น ๆ
25
10
- - วงลอและซี่ลอ ที่ใชกับรถจักรยานชนิดที่ใชแขงขัน
1
1
- - วงลอและซี่ลอ ของจักรยานอื่น ๆ
25
10
- - ดุมลอ และลอซี่เฟองแบบฟรีวีล ที่ใชกับรถจักรยานชนิดที่ใชแขงขัน
1
1
- - ดุมลอ และลอซี่เฟองแบบฟรีวีล ของรถจักรยานอื่น ๆ
25
10
- - เบรกรวมถึงที่ครอบเบรกดุมลอ ฯ ที่ใชกับรถจักรยานชนิดที่ใชแขงขัน
1
1
- - เบรกรวมถึงที่ครอบเบรกดุมลอและเบรกดุมลอฯ ของรถจักรยานอื่นๆ
25
10
- - อานรถ ที่ใชกับรถจักรยานชนิดที่ใชแขงขัน
1
1
- - อานรถ ของรถจักรยานอื่น ๆ
25
10
- - คันเหยียบ เฟองขอเหวี่ยง และ ฯ ที่ใชกับรถจักรยานชนิดที่ใชแขงขัน
1
1
- - คันเหยียบ เฟองขอเหวี่ยง และสวนประกอบ ฯ ของรถจักรยานอื่น ๆ
25
10
- - ชิ้นสวนอื่น ๆ ที่ใชกับรถจักรยานชนิดที่ใชแขงขัน
1
1
- - ชิ้นสวนอื่น ๆ ของรถจักรยานอื่น ๆ
25
10

อัตราตามสภาพ
อาเซียน หนวย
5
เสน
5
เสน
5
เสน
5
กิโลกรัม
5
5
5
5
5
5
5
ยกเวน
ยกเวน
ยกเวน
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
-

๖.๔. การนําจักรยานเขามาในราชอาณาจักรชั่วคราว
มาตรา ๑๐ แหง พ.ร.ก.พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ นั้น กลาวถึงการยกเวนหรือลดหยอนอากรศุลกากร
แกของบางประเภทหรือบางชนิด ซึ่งบุคคลที่มีสิทธิไดรับยกเวนหรือลดหยอนอากรนําเขามาเพื่อใชเอง อันเปนที่มาแหง
บัญชีพิกัดอัตราศุลกากร ภาค ๔ ที่กลาวถึง “ของที่ไดรับยกเวนอากร” พิธีการศุลกากรที่นาจะเกี่ยวของกับ “รถจักรยาน”
ไดกลาวไวในประเภทที่ ๓ (ค) โดยมีหลักการวา รถสําหรับเดินบนถนน เรือ และอากาศยาน บรรดาที่เจาของนําเขามา
- ๕๖ -

พรอมกับตน หรือนําเขามาเปนการชั่วคราว และจะสงกลับออกไปภายในไมเกินหกเดือน นับตั้งแตวันที่นําเขามานั้น มี
สิทธิไดรับยกเวนอากรศุลกากร
เนื่องจากกรมศุลกากรไดกําหนดพิธีการศุลกากรไวแตเพียง “รถยนตร และรถจักรยานยนตร” การปฏิบัติพิธีการ
เกี่ยวกับการนํา “รถจักรยาน” เขามาในราชอาณาจักรชั่วคราว ตามบัญชีพิกัดฯ ภาค ๔ ประเภทที่ ๓ (ค) แหง พ.ร.ก.พิกัด
อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงตองปฏิบัติตามพิธีการศุลกากรสําหรับ “รถจักรยานยนตร” โดยอนุโลม
กรณีที่นํา “รถจักรยาน” เขามาเพื่อการเดินทางทองเที่ยวนั้น ไมตองขออนุญาตจากกระทรวงพาณิชย แตตองขอ
อนุญาตจากสํานักงานตรวจคนเขาเมือง โดยทั่วไปจะไดรับอนุญาตใหอยูในประเทศไดประมาณ ๓๐ วัน (ไมเกิน ๖๐ วัน)
ขั้นตอนตอไปจึงจะเขาสูพิธีการศุลกากร
๖.๔.๑.

การนําเขาทางสนง.ศุลกากรนําเขาทาเรือกรุงเทพ สนง.ศุลกากรกรุงเทพ และสนง.ศุลกากรทา
อากาศยานกรุงเทพ
กรมศุลกากรไดกําหนดหลักเกณฑการประกันและการค้ําประกัน
สําหรับรถจักรยานยนตรที่นักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศนําเขาวา ใหค้ําประกันตนเอง(ไมตองวางเงิน)ได ดังนั้น “รถจักรยาน” จึงอยูภายใตหลักเกณฑดังกลาวโดย
อนุโลม และสําหรับรถจักรยานนั้นยังไมเคยมีปญหาวา มีความยุงยากในการนําเขา หรือนําเขามาแลวไมนําออกไป ในทาง
ปฏิบัติจึงไมตองทําการค้ําประกันตนเอง
๖.๔.๒. การนําเขาทางสนง.ศุลกากรอื่น และดานศุลกากรสวนภูมิภาค
ใหวางประกันดวยเงินสด หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคาร หรือบุคคล ในกรณีที่เห็นวาผูนําของเขาไมสามารถจะ
หาประกันดังกลาวไดจริงๆ ก็ใหค้ําประกันตนเองได แตในทางปฏิบัติสําหรับรถจักรยานยนตร ใหค้ําประกันตนเอง(ไมตอง
วางเงิน)ได สวนรถจักรยานไมตองทําการค้ําประกันตนเอง
๖.๔.๓. การกําหนดเงินประกัน และวงเงินค้ําประกัน
การกําหนดเงินประกัน และวงเงินค้ําประกัน ใหกําหนดโดยถือตามราคาบวกคาภาษีอากรทุกประเภทของรถที่
นําเขาเปนยอดเงินประกัน โดยใหปดเศษขึ้นเปนเลขกลม
๖.๔.๔. การกําหนดระยะเวลาในสัญญาประกัน และการตออายุสัญญาประกัน
ในการทําสัญญาประกัน ใหกําหนดระยะเวลาไมเกิน ๒ เดือน หากรายใดขอทําสัญญาประกันเกิน ๒ เดือน แตไม
เกิน ๖ เดือน จะตองแสดงเหตุผลพิเศษใหเปนที่พอใจ แตในทางปฏิบัติจะกําหนดระยะเวลาเพียงเทาที่สํานักงานตรวจคน
เขาเมืองอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรได

๖.๕. การนําเขามาหรือสงออกไปซึ่งจักรยาน เพื่อบริจาคเปนการสาธารณกุศล
ในมาตรา ๑๐ แหง พ.ร.ก.พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ นั้น กลาวถึงการยกเวนหรือลดหยอนอากรศุลกากร แก
ของบางประเภทหรือบางชนิด หรือของบางประเภทหรือบางชนิด ที่นําเขามาเพื่อใชประโยชนที่กําหนดไวโดยเฉพาะ อัน
เปนที่มาของประกาศกรมศุลกากร ๒ ฉบับ คือ
๖.๕.๑.

ฉบับที่ ๕๘/๒๕๔๔ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขสําหรับของตามภาค ๔ ประเภทที่ ๑๑

๖.๕.๑.๑. นําเขามาหรือสงออกไป เพื่อบริจาคเปนการสาธารณกุศลแกประชาชน
การยกเวนอากรสําหรับ “รถจักรยาน” ที่นําเขามา หรือสงออกไป เพื่อบริจาคเปนการสาธารณกุศลแกประชาชน
โดยผานสวนราชการหรือองคการสาธารณกุศล ตามภาค ๔ ประเภทที่ ๑๑ แหง พรบ.แกไขเพิ่มเติม พ.ร.ก.พิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ มีหลักเกณฑและเงื่อนไขดังตอไปนี้
๑. ตองนําเขาหรือสงออกในนามของสวนราชการ หรือองคการสาธารณกุศลที่เปนองคการหรือสถาน
สาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗)(ข) แหงประมวลรัษฎากร และมาตรา ๓ (๔)(ข) แหงพระราชกฤษฎีกา ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๓๙) พ.ศ. ๒๕๓๔
- ๕๗ -

๒. มีหลักฐานของผูบริจาคเปนลายลักษณอักษร แสดงความจํานงมอบใหแกสวนราชการ หรือองคการ
สาธารณกุศลนั้น เพื่อนําของดังกลาวไปบริจาคแกประชาชนตอไป โดยไมมีเงื่อนไขและขอผูกพันใดๆ ทั้งนี้ ผูบริจาคตอง
แสดงความจํานงในหลักฐานดังกลาวไวกอนวันที่นําของเขามาหรือสงออกไป
๓. ถาบริจาคผานสวนราชการ สวนราชการนั้น ตองมีหนาที่ในการดําเนินงานเพื่อชวยเหลือหรือการ
บรรเทาทุกขแกประชาชน ถาบริจาคผานองคการสาธารณกุศล องคการสาธารณกุศลนั้นตองนําไปชวยเหลือ หรือบรรเทา
ทุกขแกประชาชนตามที่ระบุไวในวัตถุประสงคของการจัดตั้งองคการสาธารณกุศล
๔. ตองไมเปน “รถจักรยาน” ที่จัดซื้อโดยใชเงินของสวนราชการ หรือองคการสาธารณกุศล หรือเงินที่มี
ผูมอบให
๖.๕.๑.๒. นําเขามาเพื่อใหแกสวนราชการหรือองคการสาธารณกุศล
การยกเวนอากรสําหรับ “รถจักรยาน” ที่นําเขามาเพื่อใหแกสวนราชการหรือองคการสาธารณกุศล ตามภาค ๔
ประเภทที่ ๑๑ แหง พรบ.แกไขเพิ่มเติม พ.ร.ก.พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ (ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๓ มีหลักเกณฑ
และเงื่อนไขดังตอไปนี้
๑. ตองนําเขาในนามของสวนราชการ หรือองคการสาธารณกุศลที่เปนองคการหรือสถานสาธารณกุศล
ตามมาตรา ๔๗ (๗)(ข) แหงประมวลรัษฎากร และมาตรา ๓ (๔)(ข) แหงพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๓๙) พ.ศ. ๒๕๓๔
๒. เปนของที่นําไปใชตามหนาที่ของสวนราชการ หรือนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคในการจัดตั้ง
องคการสาธารณกุศล
๓. มีหลักฐานของผูใหเปนลายลักษณอักษรแสดงวา ไดใหของแกสวนราชการ หรือองคการสาธารณ
กุศล โดยไมมีเงื่อนไขและขอผูกพันใดๆ ทั้งนี้ ผูใหตองแสดงความจํานงในหลักฐานดังกลาวไวกอนวันที่นําของเขามาใน
ราชอาณาจักร
๔. ตองไมเปน “รถจักรยาน” ที่จัดซื้อโดยใชเงินของสวนราชการ หรือองคการสาธารณกุศล หรือเงินที่มี
ผูมอบให
๖.๕.๒.

ฉบับที่ ๕๙/๒๕๔๔, ระเบียบปฏิบัติสําหรับการขอยกเวนอากรของตามภาค ๔ ประเภทที่ ๑๑

๖.๕.๒.๑. การขอยกเวนอากร ใหสวนราชการหรือองคการสาธารณกุศล เปนผูยื่นขอยกเวน
อากรตอกรมศุลกากร กอนนํา “รถจักรยาน” ออกจากอารักขาศุลกากร
๑. กรณีสวนราชการเปนผูยื่นขอยกเวนอากร ตองเปนสวนราชการตั้งแตระดับกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป
และผูลงนามในหนังสือขอยกเวนอากร ตองเปนหัวหนาสวนราชการตั้งแตระดับกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือผูที่ไดรับ
มอบหมาย
๒. กรณีองคการสาธารณกุศลเปนผูยื่นขอยกเวนอากร ตองเปนองคการหรือสถานสาธารณกุศลตาม
มาตรา ๔๗ (๗) (ข) แหงประมวลรัษฎากร และตามมาตรา ๓ (๔) (ข) แหงพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๓๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ และผูลงนามในหนังสือขอยกเวนอากรตองเปนผูมี
อํานาจลงนามตามตราสารการจัดตั้งองคการหรือสถานสาธารณกุศลนั้น
๖.๕.๒.๒. สวนราชการ องคการสาธารณกุศล ตองยื่นหนังสือขอยกเวนอากรและเอกสาร ดังนี้
๑. หลักฐานแสดงความจํานงบริจาคหรือมอบให เปนลายลักษณอักษรที่เปนตนฉบับ
๒. หนังสือตอบรับการบริจาคหรือการให
๓. เอกสารการนําเขา เชน เอกสารสําแดงมูลคาของ “รถจักรยาน” (Invoice) รายละเอียดของ
“รถจักรยาน” ใบตราสงสินคา [ BIL (ทางทาเรือ) หรือ Air Way Bill (ทางทาอากาศยาน) ]

- ๕๘ -

หัวขอที่ ๗. การประกันภัย
กฎหมายประกันภัยที่เกี่ยวของกับรถมีอยูหลายประเภท เชน การประกันภัยรถทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจ ตลอดจน
การประกันอุบัติเหตุการเดินทาง การประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล แตสําหรับรถจักรยานยังไมมีกฎหมายรองรับการประกันภัย
(สําหรับตัวรถจักรยาน)ทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจ สวนการประกันอุบัติเหตุนั้นเปนเรื่องของการคุมครองผูเอาประกันเปน
หลัก ไมไดมีเงื่อนไขวาจะตองเดินทางดวยยานพาหนะชนิดใด เชน การทําประกันภัยอุบัติเหตุในระหวางทริปเดินทาง และการ
ทําประกันภัยอุบัติเหตุสําหรับกลุมบุคคลที่มีการรวมตัวกันอยูกอนแลว เชน กลุมพนักงานบริษัท กลุมขาราชการ กลุมนักเรียน
และนักศึกษา เปนตน
พระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนกฎหมายหลักของการประกันภัยในหลายๆ ลักษณะ เชน
๑. ประกันอัคคีภัย
๒. ประกันภัยยานพาหนะทางบก ทางน้ํา ทางอากาศ และบุคคลหรือทรัพยสินที่อยูในยานพาหนะนั้น
๓. ประกันภัยเบ็ดเตล็ด (มีประมาณ ๑๐ ประเภทยอย)
กฎหมายฉบับนี้ไดบัญญัติหลักการเริ่มตนในการออกกรมธรรมไวในมาตรา ๒๙ วรรค ๑ และวรรค ๒ ความวา
กรมธรรมประกันภัยที่บริษัทออกใหแกผูเอาประกันภัย
ตองเปนไปตามแบบและขอความที่นายทะเบียนไดใหความ
เห็นชอบ ทั้งนี้ รวมทั้งเอกสารประกอบหรือแนบทายกรมธรรมประกันภัยดวย
แบบและขอความที่นายทะเบียนไดใหความเห็นชอบไวแลวตามวรรคหนึ่ง เมื่อนายทะเบียนเห็นสมควรหรือเมื่อบริษัทรอง
ขอ นายทะเบียนจะสั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือยกเลิกแบบ หรือขอความนั้นบางสวนหรือทั้งหมดก็ได

ระบบการประกันภัยรถ
การประกันภัยรถในประเทศไทยนั้น หลักๆ ก็มีอยู ๒ ระบบ คือ
๑. การประกันภัยรถภาคบังคับ เปนการประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.
๒๕๓๕ คุมครองเฉพาะความเสียหายตอชีวิตและรางกายเทานั้น
๒. การประกันภัยภาคสมัครใจ เปนการประกันภัยความเสียหายตอตัวรถคันเอาประกัน และประกัน
ความเสียหายตอชีวิตรางกายและทรัพยสินบุคคลภายนอก
ซึ่งผูเอาประกันสามารถเลือกประเภทความคุมครองตามที่
ตองการได หรือที่เรียกวา กรมธรรมประเภท ๑, กรมธรรมประเภท ๒, กรมธรรมประเภท ๓
นอกจาก ๒ ระบบหลักดังกลาวแลว ยังมีกฎหมายประกันภัยที่เกี่ยวของกับการใชจักรยานอีกสวนหนึ่งคือ การ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด เชน การประกันอุบัติเหตุเดินทาง การประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล และการประกันสุขภาพ

๗.๑. การประกันภัยรถภาคบังคับ (พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕)
ทําไมกฎหมายตองบังคับใหทําประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.
การที่รัฐออกกฎหมายกําหนดใหรถทุกคันตองจัดใหมีประกันภัย อยางนอยที่สุด คือ การทําประกันภัยตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น มีวัตถุประสงคดังนี้
๑. เพื่อคุมครองและใหความชวยเหลือแกประชาชนผูประสบภัยจากรถ ที่ไดรับบาดเจ็บ / เสียชีวิต
เพราะเหตุประสบภัยจากรถ โดยใหไดรับการรักษาพยาบาลอยางทันทวงทีกรณีบาดเจ็บ หรือชวยเปนคาปลงศพกรณี
เสียชีวิต
๒. เปนหลักประกันใหกับโรงพยาบาล / สถานพยาบาลวาจะไดรับคารักษาพยาบาล ในการรับ
รักษาพยาบาลผูประสบภัยจากรถ
๓. เปนสวัสดิสงเคราะหที่รัฐมอบใหแกประชาชนผูไดรับความเสียหาย เพราะเหตุประสบภัยจากรถ
- ๕๙ -

๔. สงเสริมและสนับสนุนใหการประกันภัยเขามามีสวนรวมในการบรรเทาความเดือนรอน
ผูประสบภัยและครอบครัว

แก

รถประเภทใดที่ตองทําประกันภัย พ.ร.บ.
- รถที่ตองทําประกันภัยตาม พ.ร.บ. ไดแก รถทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมายวาดวยรถยนต
กฎหมายวาดวยการขนสงทางบก กฎหมายวาดวยรถยนตทหาร ที่เจาของมีไวใชหรือมีไวเพื่อใช ไมวารถดังกลาวจะเดิน
ดวยกําลังเครื่องยนต กําลังไฟฟา หรือพลังงานอื่น เชน รถยนต รถจักรยานยนต รถสามลอเครื่อง รถยนตโดยสาร
รถบรรทุก หัวรถลากจูง รถพวง รถบดถนน รถอีแตน ฯลฯ
- ดังนั้น การมีรถจักรยาน ๒ ลอบางประเภท ซึ่งเดินดวยกําลังเครื่องยนต กําลังไฟฟา หรือพลังงาน
อื่น และเขาขายตามขอกําหนดของกรมการขนสงทางบก คือ มีขนาดวงลอเกิน ๑๐ นิ้ว กับมีกําลังเทากับเครื่องยนต
ปริมาตรกระบอกสูบ ๕๐ ซีซี. ก็ถือวามีสถานะเปนรถจักรยานยนตตามพรบ.รถยนตฯ ดวย ซึ่งอาจถูกพิจารณาใหเปนรถที่
ตองทําประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถฯ ดวย รถที่อาจเขาขายดังกลาวได เชน รถจักรยาน Motor
Pedal (MOPED) กับรถจักรยาน PAS (Power Assist System) ซึ่งเปนจักรยานที่ตองถีบกอนมอเตอรจึงจะทํางาน
หมายเหตุ :
รถจักรยานทั้งชนิดสองลอและมากกวาสองลอ ตางก็เปนรถตามกฎหมายวาดวยลอเลื่อน คือ พระราชบัญญัติ
ลอเลื่อน พุทธศักราช ๒๔๗๘ จึงไมอยูในขายที่จะตองทําประกันภัยภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัย
จากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
รถประเภทใดที่ไดรับการยกเวนไมตองทําประกันภัย พ.ร.บ.
พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถฯ กําหนดประเภทรถที่ไมตองทําประกันภัยตาม พ.ร.บ. ไวดังนี้
๑. รถสําหรับเฉพาะองคพระมหากษัตริย พระรัชทายาท และผูสําเร็จราชการแทนพระองค
๒. รถของสํานักพระราชวังที่จดทะเบียน และมีเครื่องหมายตามระเบียบที่เลขาธิการพระราชวังกําหนด
๓. รถของกระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการตาง ๆ รถยนตทหาร
๔. รถของหนวยงานธุรการขององคกรที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญและหนวยงานธุรการ ที่เปนอิสระของ
องคกรใด ๆ ที่ระบุไวในรัฐธรรมนูญ
ใครมีหนาที่ตองทําประกันภัยรถ และโทษสําหรับการไมทําประกันภัย
- ผูมีหนาที่ตองทําประกันภัยรถ ไดแก เจาของรถผูครอบครองรถในฐานะผูเชาซื้อรถ และผูนํารถที่จด
ทะเบียนในตางประเทศเขามาใชในประเทศ
- การฝาฝนไมจัดใหมีการทําประกันภัยรถนั้น พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
กําหนดใหระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
ผูที่ไดรับความคุมครองตาม พ.ร.บ.
๑. ผูประสบภัย ไดแก ประชาชนทุกคนที่ประสบภัยจากรถ ไมวาจะเปนผูขับขี่ ผูโดยสารคนเดินเทา
หากไดรับความเสียหายแกชีวิต รางกาย อนามัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถ ก็จะไดรับความคุมครองตาม
พ.ร.บ. นี้
๒. ทายาทของผูประสบภัยขางตน กรณีผูประสบภัยเสียชีวิต
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ผูมีหนาที่รับประกันภัย / โทษของการไมรับประกันภัย
- ผูมีหนาที่ตองรับประกันภัย คือ บริษัทประกันวินาศภัยที่รับอนุญาตใหประกอบธุรกิจประกันภัยรถ
ประชาชนสามารถทําประกันภัยรถ พ.ร.บ. ไดที่บริษัทประกันภัยขางตนรวมถึงสาขาของบริษัทนั้น ๆ ทั่วประเทศ
นอกจากนี้ ยังมีบริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด ที่รับประกันภัยเฉพาะรถจักรยานยนต มีสาขาใหบริการทั่ว
ประเทศ
- บริษัทใดฝาฝนไมรับประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถฯ ตองระวางโทษปรับตั้ง
แต ๕๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๕,๐๐๐ บาท
อัตราเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ.
กําหนดเปนอัตราเบี้ยประกันภัยสูงสุด (ขั้นสูง) อัตราเดียว บริษัทไมสามารถคิดเบี้ยประกันภัยเกินกวาที่กําหนดได
แยกตามประเภทรถและลักษณะการใชรถ เชน รถจักรยานยนต รถยนตนั่งไมเกิน ๗ ที่นั่ง ฯลฯ และแบงเปน ๒ ลักษณะ
การใชรถ คือ สวนบุคคล และรับจาง/ใหเชา เชน ประเภทรถยนตนั่งไมเกิน ๗ คน(รถเกง) ที่ใชเปนรถสวนบุคคล เบี้ย
ประกันภัย ๘๖๐.๒๘ บาท หากใชเปนรถรับจางหรือใหเชา ตองเสียเบี้ยประกันภัย ๒,๐๔๑.๕๖ บาท
ลักษณะการใชรถ
สวนบุคคล (บาท/ป)
เบี้ยประกัน อากร ภาษี
รถจักรยานยนต ไมเกิน 75 CC.
150.00 1.00 10.57
รถจักรยานยนต 75-125 CC.
200.00 1.00 14.07
รถจักรยานยนต 125-150 CC.
400.00 2.00 28.14
รถจักรยานยนต เกิน 150 CC.
600.00 3.00 42.21
รถสามลอเครื่อง ในเขต กทม.
720.00 3.00 50.61
รถสามลอเครื่อง นอกเขต กทม.
400.00 2.00 28.14
รถยนตสามลอแปรสภาพ (สกายแลป)
400.00 2.00 28.14
รถยนตนั่งไมเกิน 7 ที่นั่ง
800.00 4.00 56.28
ประเภทและขนาดรถยนต

เบี้ยรวม
161.57
215.07
430.14
645.21
773.61
430.14
430.14
860.28

รับจาง/ใหเชา (บาท/ป)
เบี้ยประกัน อากร ภาษี เบี้ยรวม
150.00 1.00 10.57 161.57
200.00 1.00 14.07 215.07
400.00 2.00 28.14 430.14
600.00 3.00 42.21 645.21
1,440.00 6.00 101.22 1,547.22
400.00 2.00 28.14 430.14
400.00 2.00 28.14 430.14
1,900.00 8.00 133.56 2,041.56

หมายเหตุ : รถจักรยาน ๒ ลอไมอยูในขายตองทําประกันภัยตาม พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ
ความคุมครองเบื้องตนตาม พ.ร.บ.
ผูประสบภัย จะไดรับความคุมครองในความเสียหายที่เกิดขึ้น เปนคารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บ เปนคาปลงศพ
ในกรณีเสียชีวิต โดยไมตองรอพิสูจนความผิด บริษัทจะชดใชใหแกผูประสบภัย/ทายาทของผูประสบภัย ภายใน ๗ วัน นับ
แตบริษัทไดรับคํารองขอ คาเสียหาย ดังกลาว เรียกวา “คาเสียหายเบื้องตน” โดยมีจํานวนเงิน ดังนี้
(ก) กรณีบาดเจ็บ จะไดรับการชดใชเปนคารักษาพยาบาล และคาใชจายอันจําเปนเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาล ตามที่จายจริง แตไมเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท
(ข) กรณีเสียชีวิต จะไดรับการชดใชเปนคาปลงศพ และคาใชจายอันจําเปนเกี่ยวกับการจัดการศพ
จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท
(ค) กรณีเสียชีวิตภายหลังการรักษาพยาบาล จะไดรับการชดใชเปนคารักษาพยาบาลตามที่จายจริง แต
ไมเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท และคาปลงศพ จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท รวมแลวจะไดรับคาเสียหายเบื้องตนไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท
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คาเสียหายสวนเกินกวาคาเสียหายเบื้องตน
เปนคาเสียหายที่บริษัทจะชดใชใหภายหลังจากที่มีการพิสูจนความรับผิดตามกฎหมายแลว
โดยบริษัทที่รับ
ประกันภัยรถที่เปนฝายผิด ตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายแกผูประสบภัย/ทายาทผูประสบภัย เมื่อรวมกับคาเสียหาย
เบื้องตนที่ผูประสบภัย/ทายาทไดรับแลว เปนดังนี้
(ก) กรณีบาดเจ็บ เปนคารักษาพยาบาล และคาใชจายอันจําเปนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลรวมกับคา
สินไหมทดแทน ไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
(ข) กรณีเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ จํานวน ๘๐,๐๐๐ บาท ไมวาจะมีการ
รักษาพยาบาลหรือไม
รถ ๒ คัน ชนกัน ผูประสบภัยเปนผูโดยสาร พ.ร.บ.คุมครองเทาใด
(ก) กรณีรถตั้งแต ๒ คัน ขึ้นไป ชนกัน ตางฝายตางมีประกันตาม พ.ร.บ. และไมมีผูใดยอมรับผิดในเหตุ
ที่เกิด ผูประสบภัยที่เปนผูโดยสารจะไดรับความคุมครองตามหลักการสํารองจาย
(ข) กรณีบาดเจ็บ บริษัทจะสํารองจายคารักษาพยาบาลตามใบเสร็จ จํานวนเงินไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
ตอคน แกผูประสบภัย
(ค) กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอยางถาวร บริษัทจะสํารองจายทดแทน/คาปลงศพ
จํานวน ๘๐,๐๐๐ บาท ตอคน แกทายาทผูประสบภัย
ความคุมครองกรณีอุบัติเหตุที่ไมมีคูกรณี
(ก) กรณีผูประสบภัย ที่เปนผูขับขี่และเปนฝายผิดเอง หรือไมมีผูใดรับผิดตามกฎหมายตอผูขับขี่ที่
ประสบภัย ดังนี้ ผูประสบภัยที่เปนผูขับขี่จะไดรับความคุมครองไมเกินคาเสียหายเบื้องตน กลาวคือ หากบาดเจ็บจะไดรับ
คารักษาพยาบาลไมเกิน ๑๕,๐๐๐ บาท หรือเสียชีวิตจะไดรับคาปลงศพ จํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท หรือเสียชีวิตภายหลัง
รักษาพยาบาลจะรับคาเสียหายเบื้องตนไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท
(ข) กรณีผูประสบภัย ที่เปนผูโดยสาร/บุคคลภายนอกรถ จะไดรับการชดใชคาเสียหายไมเกิน ๕๐,๐๐๐
บาท กรณีบาดเจ็บ และ ๘๐,๐๐๐ บาท กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพอยางถาวร
ขอพึงปฏิบัติเมื่อประสบภัยจากรถ
เมื่ออุบัติเหตุรถยนตเกิดขึ้น ผูมีสวนเกี่ยวของกับอุบัติเหตุ หรือผูพบเห็น ควรปฏิบัติ ดังนี้
กรณีมีผูบาดเจ็บ
๑. นําคนเจ็บเขารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่ใกลที่สุดและสะดวกที่สุดกอน
๒. แจงเหตุที่เกิดใหตํารวจทราบ และขอสําเนาประจําวันตํารวจเก็บไว
๓. แจงเหตุบริษัทประกันภัยทราบ แจงวัน เวลา สถานที่เกิดเหตุ
๔. เตรียมเอกสาร อาทิ ถายสําเนากรมธรรมประกันภัยรถคันเกิดเหตุ ภาพถายสําเนาบัตรประชาชน
หรือหลักฐานอื่นใดที่ออกโดยราชการ กรณีเมื่อเรียกรองคาเสียหาย
๕. ใหชื่อ ที่อยู ผูที่พบเห็นเหตุการณเพื่อชวยเหลือในการเปนพยานใหแกคนเจ็บ
ขอพึงปฏิบัติของสถานพยาบาลเมื่อรับผูประสบภัย
เมื่อสถานพยาบาลรับผูประสบภัยที่ประสบอุบัติเหตุรถยนต ควรปฏิบัติ ดังนี้
๑. ใหการรักษาพยาบาลทันที
๒. ทําประวัติคนไข และขอสําเนาบัตรประจําตัวคนเจ็บ
๓. ขอสําเนาประจําวันตํารวจ
๔. บันทึกชื่อบริษัทประกันภัย ของสําเนากรมธรรมประกันภัย
- ๖๒ -

๕. บันทึกชื่อ ที่อยู ผูนําคนเจ็บสงเขารักษาพยาบาล
อยางไรจึงจะไดรับความคุมครองในกรณีสูญเสียอวัยวะ / ทุพพลภาพ
ผูประสบภัยจากรถที่ตองสูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพอยางถาวร ที่จะไดรับจํานวนเงินความคุมครอง ๘๐,๐๐๐ บาท
ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ตอไปนี้
๑. ตาบอด
๒. หูหนวก
๓. เปนใบ หรือเสียความสามารถในการพูด หรือลิ้นขาด
๔. สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ
๕. เสียแขน ขา มือ เทา นิ้ว หรืออวัยวะอื่นใด
๖. จิตพิการอยางติดตัว
๗. ทุพพลภาพอยางถาวร
การยื่นขอรับคาเสียหายเบื้องตน
เมื่อความเสียหายเกิดขึ้นแกผูประสบภัย ผูประสบภัย/ทายาทตองยื่นคํารองขอรับคาเสียหายเบื้องตนภายใน ๑๘๐
วัน นับแตวันที่ความเสียหายเกิดขึ้น โดยยื่นคํารองตอบริษัทประกันภัย / บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ ฯ หรือ
สํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัยกรณีไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย จากบริษัทประกันภัยได พรอมหลักฐาน ดังนี้
๑. ใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาลของโรงพยาบาล / สถานพยาบาล
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดที่ทางราชการเปนผูออกให ที่สามารถพิสูจนได
วาผูมีชื่อในบัตรเปนผูประสบภัย
๓. สําเนากรมธรรมประกันภัย หรือ เครื่องหมายที่แสดงวารถมีประกันภัย
๔. สําเนาใบมรณบัตร กรณีเสียชีวิต
๕. สําเนาบันทึกประจําวันตํารวจ
๖. สําเนาทะเบียน และสําเนาบัตรประจําตัวของทายาทกรณีผูประสบภัยเสียชีวิต
บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด
เปนบริษัทประกันวินาศภัยที่ตั้งขึ้นโดยกฎหมาย คือ พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐
(มาตรา ๑๐ ทวิ) มีวัตถุประสงคเพื่อทําหนาที่เกี่ยวกับการรับคํารอง และจายคาสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ. แทนบริษัท
ประกันภัย มุงหมายเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูประสบภัย ที่ไมสามารถเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทที่รับประกันภัยรถ
คันที่เกิดเหตุ
นอกจากนี้ บริษัท กลางฯ ยังรับประกันภัยตาม พ.ร.บ. เฉพาะรถจักรยานยนต โดยปจจุบันมีสาขาใหบริการทุก
จังหวัดแลว
เครื่องหมายที่แสดงวามีการทําประกันภัยตาม พ.ร.บ.
- เมื่อทําประกันภัยผูเอาประกันภัยจะไดรับกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถ พรอมเครื่องหมาย
ที่แสดงวามีการประกันภัย
- เครื่องหมาย ฯ ตองติดไวที่กระจกหนารถดานใน หรือติดไวในที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน
- การไมติดเครื่องหมายมีโทษปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท
กองทุนทดแทนผูประสบภัยคืออะไร
- กองทุนทดแทนผูประสบภัย ตั้งขึ้นตาม มาตรา ๓๓ แหง พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ.
๒๕๓๕
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- กองทุนทดแทนผูประสบภัย มีหนาที่ จายคาเสียหายเบื้องตนแกผูประสบภัย หากผูประสบภัยไมได
รับการชดใชจากบริษัทประกันภัย/เจาของรถที่ไมจัดใหมีประกันภัย หรือไมสามารถเรียกรองจากที่ใดได เชน รถชนแลว
หนี เจาของรถที่ไมจัดใหมีประกันภัยไมจายคาเสียหาย ฯลฯ โดยคาเสียหายเบื้องตนที่สามารถจายไดไมเกิน จํานวนเงิน
๑๕,๐๐๐ บาท การยื่นขอรับคาเสียหายเบื้องตนจากกองทุน ฯ ผูประสบภัย / ทายาท ตองยื่นภายใน ๑๘๐ วัน นับแตวัน
เกิดเหตุ
การยื่นขอรับคาเสียหายเบื้องตนจากกองทุน
ผูประสบภัย/ทายาท สามารถยื่นคํารองขอรับเสียหายเบื้องตน จากกองทุนทดแทนผูประสบภัย ไดที่
๑. สํานักงานกองทุนทดแทนผูประสบภัย กรมการประกันภัย
๒. สํานักงานประกันภัยจังหวัดทุกจังหวัด
๓. สํานักงานคุมครองผูเอาประกันภัยเขต ๔ เขต

๗.๒. การประกันภัยรถภาคสมัครใจ
การประกันภัยภาคสมัครใจนั้น คือ การประกันความเสียหายอันเกิดจากการใชรถ ที่อาจเกิดขึ้นแกชีวิต รางกาย
และทรัพยสินของบุคคลภายนอก หรือเกิดขึ้นตอรถ รวมทั้งบุคคลที่โดยสารรถนั้น
โครงสรางการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจแบบเดิม เปนโครงสรางที่ใชมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๓ การกําหนด
อัตราเบี้ยประกันภัยจะกําหนดตาม ประเภทรถ ชนิดและขนาดรถ โดยไมไดนําเอาปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลตอความเสี่ยงภัย
มารวมพิจารณา ไดแก องคประกอบเกี่ยวกับผูขับขี่ และประสิทธิภาพของรถ ทําใหการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยเปน
ลักษณะเฉลี่ยเบี้ยระหวางกลุมรถที่มีพฤติกรรมความเสี่ยงสูง ไปสูรถที่มีพฤติกรรมความเสี่ยงต่ํา ซึ่งไมเปนธรรมกับ
ประชาชนที่มีความเสี่ยงภัยต่ํา แตตองเสียเบี้ยประกันภัยในอัตราเทากับกลุมที่มีความเสี่ยงสูง อีกทั้งบริษัทประกันภัยยัง
ปฏิเสธการรับประกันภัยรถคันที่มีความเสี่ยงภัยสูง ทําใหเกิดปญหาในการกํากับดูแลธุรกิจประกันภัย
นอกจากนี้ ผลของวิกฤตการณทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. ๒๕๔๐ สงผลกระทบตอธุรกิจทั้งประเทศ รวมถึง
ธุรกิจประกันภัย สืบเนื่องจากการประกาศใหคาเงินบาทลอยตัว ทําใหตนทุนการประกอบการทั้งคาแรงและคาอะไหลซึ่ง
สวนใหญนําเขาจากตางประเทศเพิ่มสูงขึ้น จากสาเหตุดังกลาว บริษัทตองพยายามลดตนทุนที่เกิดขึ้นเพื่อใหสามารถ
ประกอบกิจการตอไปได จึงมีบางบริษัทใชวิธีผลักภาระใหแกประชาชนผูเอาประกันภัย ไมวา จะเปนการประวิงการจายคา
สินไหมทดแทนแกผูเอาประกันภัย และการปฏิเสธการรับประกันภัยในกลุมที่มีความเสี่ยงสูง เปนตน จากเหตุการณ
ดังกลาวทําใหผูเอาประกันภัยไมไดรับความเปนธรรม และภาพลักษณของธุรกิจประกันภัยโดยรวมไดรับความเสียหาย
อาจเกิดผลกระทบในระยะยาวตอธุรกิจประกันภัยในประเทศได
ซึ่งจะทําใหระบบการรับประกันภัยของไทยไมพัฒนา
ประชาชนไมมีความเชื่อมั่นตอระบบการประกันภัยในประเทศ จากที่กลาวมาขางตน จึงจําเปนอยางยิ่งที่ตองดําเนินการ
ปรับปรุงโครงสรางการประกันภัยรถยนตภาคสมัครใจใหสอดคลองกับสภาพความเสี่ยงภัยที่แทจริง
และตามสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เพื่อพัฒนาระบบการประกันภัยใหมีประสิทธิภาพและเขากับหลักปฏิบัติ
สากล อีกทั้งสามารถตองสนองความตองการของประชาชน และแขงขันกับคูแขงจากตางประเทศในตลาดเสรีได เพื่อ
ผลประโยชนของประชาชนผูเอาประกันภัย และตอบริษัทประกันภัยเอง
การประกันภัยรถยนตแบบเดิม เปนกรมธรรมแบบไมกําหนดผูขับขี่ ใครก็ไดมาขับขี่รถคันที่เอาประกันภัยโดย
ไดรับความยินยอมจากผูเอาประกันภัยก็จะถือเสมือนเปนผูเอาประกันภัยดวย ซึ่งสภาพความเปนจริงมีเพียงรถเพียงบาง
ประเภทเทานั้น เชน รถแทกซี่ / รถเชา รถประเภทนี้ความเสี่ยงภัยยอมสูงกวาผูขับขี่หรือผูใชรถเพียงคนเดียวหรือไมเกิน
๒ คน เชน สามีภรรยา เมื่อเบี้ยประกันภัยเปนตัวเดียวกัน ผูใชรถที่ความเสี่ยงภัยต่ํากวายอมตองแบกภาระเบี้ยประกันภัย
จากรถประเภทที่เบี้ยประกัยสูงกวา ดังนั้น จึงไดมีการปรับปรุงกรมธรรมที่ผูเอาประกันภัยสามารถระบุชื่อผูขับขี่ได
ประโยชนที่ไดัรับ คือ เบี้ยประกันภัยจะถูกลง นอกจากการเรื่องกรมธรรมระบุชื่อผูขับขี่แลว การคํานวณเบี้ยประกันภัย
แบบใหม ไดนําปจจัยอื่นๆ อาทิ อายุผูขับขี่ อายุรถยนต กลุมรถยนต ฯลฯ มาเปนหลักในการคํานวณเบี้ยประกันภัยดวย
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กรมธรรมประกันภัยภาคสมัครใจนั้น กฎหมายกําหนดหลักการใหเริ่มตนความคุมครองจากความรับผิดตอ ชีวิต
รางกาย อนามัย และทรัพยสินของบุคคลภายนอกเปนอันดับแรกกอนเสมอ ซึ่งก็คือกรมธรรมประเภท ๓ ถาเพิ่มความ
คุมครองความรับผิดตอความสูญหายและไฟไหมของตัวรถ ก็จะเปนกรมธรรมประเภท ๒ ถาเพิ่มความคุมครองความรับ
ผิดตอความเสียหายของตัวรถของผูเอาประกันเขาไปอีก ก็จะเปนกรมธรรมประเภท ๑ ซึ่งผูเอาประกันสามารถเลือก
ประเภทความคุมครองตามที่ตองการได เชน
กรมธรรมประเภท ๓ :
- ความคุมครองความรับผิดตอชีวิต รางกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก จํานวน ?๐๐,๐๐๐ บาท/
คน และ ?,๐๐๐,๐๐๐ บาท/ครั้ง
- ความคุมครองความรับผิดตอทรัพยสินของบุคคลภายนอก จํานวน ?๐๐,๐๐๐ บาท/ครั้ง
กรมธรรมประเภท ๒ :
- ความคุมครองความรับผิดตามกรมธรรมประเภท ๓
- ความคุมครองความรับผิดตอความสูญหายและไฟไหมของตัวรถยนต จํานวน ?๐๐,๐๐๐ บาท
กรมธรรมประเภท ๑ :
- ความคุมครองความรับผิดตามกรมธรรมประเภท ๒
- ความคุมครองความรับผิดตอความเสียหายของตัวรถยนต จํานวน ?๐๐,๐๐๐ บาท
ความคุมครองเพิ่มตามเอกสารแนบทาย
เมื่อซื้อกรมธรรมประเภทใดประเภทหนึ่งแลว ผูเอาประกันภัยยังสามารถซื้อความคุมครองเพิ่มตามเอกสารแนบทายได ๓ แบบ ดวยกัน ดังนี้
๑. ความคุมครองตาม ร.ย.๐๑ คือ การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล (คาทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ
ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต) สําหรับผูขับขี่และผูโดยสารในรถรวม ๗ คน จํานวนเงินเอาประกันภัย ?๐,๐๐๐ บาท/คน
๒. ความคุมครองตาม ร.ย.๐๒ คือ การประกันภัยคารักษาพยาบาล สําหรับผูขับขี่และผูโดยสารในรถ
รวม ๗ คน จํานวนเงินเอาประกันภัย ?๐,๐๐๐ บาท/คน
๓. ความคุมครองตาม ร.ย.๐๓ คือ การประกันตัวผูขับขี่ในคดีอาญา (โดยทั่วไปกําหนดจํานวนเงินเอา
ประกันภัยไว ๑๐๐,๐๐๐ บาทตอครั้ง แตถาทางตํารวจ อัยการ หรือศาล กําหนดหลักทรัพยประกันตัวมากกวานั้น ลูกคาก็
ตองจัดหาหลักทรัพยมาเพิ่มเอาเอง)
กรมธรรมประกันภัยมีจําหนายแกรถชนิดใดบาง
รถยนต : บริษัทรับประกันภัยโดยทั่วไปจัดไวจําหนายทั้ง กรมธรรมประเภท ๓ กรมธรรมประเภท ๒ และ
กรมธรรมประเภท ๑
รถจักรยานยนต : บริษัทรับประกันภัยโดยทั่วไปจัดไวจําหนายเพียง กรมธรรมประเภท ๓ เทานั้น แตอาจจะมี
บางบริษัทที่จําหนาย กรมธรรมประเภท ๒ ใหแกผูเอาประกันซึ่งเปนลูกคาประจําที่ซื้อกรมธรรมหลายๆ ชนิด และมี
จํานวนมาก
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รถจักรยาน ๒ ลอ : ปจจุบันยังไมมีบริษัทใดมีแบบกรมธรรมประกันภัยสําหรับขายใหรถจักรยาน ๒ ลอ แต
เงื่อนไขที่จะเกิดการรับประกันภัยประเภทนี้ มิไดอยูที่การแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพราะมาตรา ๒๙ แหง พรบ. ประกัน
วินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดกําหนดหลักการและแนวทางปฏิบัติของบริษัทรับประกันภัยไวแลว แตอยูที่ความตองการของ
ตลาดหรือผูบริโภคเปนหลัก นั่นหมายความวาถามีคําเสนอซื้อกรมธรรมประกันภัยรถจักรยาน ๒ ลอเปนจํานวนมาก
บริษัทก็จะดําเนินกระบวนการตามมาตรา ๒๙ แหง พรบ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ คือ เริ่มตนศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ
รถจักรยาน ๒ ลอ เชน ราคา ลักษณะการใชงาน ปริมาณ และกลุมผูใชที่อาจเปนกลุมลูกคาเปาหมาย เพื่อนํามาคํานวณหา
พิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม แลวจัดทําแบบและขอความของสัญญากับกรมธรรมประกันภัยรถจักรยาน ๒ ลอไป
ยื่นตอนายทะเบียน คือ อธิบดีกรมการประกันภัย เพื่อขอความเห็นชอบกอนที่จะนําออกขายแกประชาชนผูใชรถจักรยาน
๒ ลอ

๗.๓. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด แบงออกได ๑๐ ประเภทยอย ไดแก
๑. การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
๒. การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล
๓. การประกันสุขภาพ
๔. การประกันภัยสําหรับเงิน (Money Insurance)
๕. การประกันภัยโจรกรรม (Burglary Insurance)
๖. การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ (Professional Liability Insurance) เชน นักกฎหมาย
แพทย วิศวกร สถาปนิก และนักบัญชี ปจจุบันในประเทศไทยมีการประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจาหนาที่ของ
บริษัท
๗. การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ (Product Liability Insurance)
๘. การประกันภัยผูโดยสารเรือโดยสารรับจาง
๙. การประกันภัยสําหรับเจาบาน (กรมธรรมเดียวคุมครองหลายอยาง เชน อัคคีภัย โจรกรรม ความรับ
ผิดตอบุคคลภายนอก ความเสียหายตอทรัพยสินในอาคาร การสูญเสียคาเชาหรือคาใชจายสําหรับคาเชาที่พักอาศัย
ชั่วคราว การจายเงินชดเชยสําหรับการเสียชีวติ ของผูเอาประกันภัยใหแกผูรับประโยชน)
๑๐. การประกันภัยความรับผิดตอสาธารณะ (ประกันความรับผิดตามกฎหมายตอสาธารณชน)
แตที่ใกลเคียงและเกี่ยวกับการใชจักรยาน นาจะมีเฉพาะ ๓ ประเภทยอย คือ การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล และการประกันสุขภาพ ดังนี้
๗.๓.๑. การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง
ประกันภัยการเดินทาง คือ ความคุมครองกรณีประสบอุบัติเหตุ และผลของอุบัติเหตุนั้นสงผลใหผูเอาประกันภัย
บาดเจ็บจนตองไดรับการรักษาพยาบาล หรือสูญเสียอวัยวะ มือ เทา และสายตา หรือเสียชีวิต ทั้งนี้ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้น
จะตองเกิดขึ้นภายในระยะเวลาระหวางการเดินทางที่กําหนดไวเทานั้น เชน คุมครองตั้งแตวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๕ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๔๖ ตลอดระยะเวลาที่ผูเอาประกันภัยเดินทางไป-กลับ ระหวาง กรุงเทพ-เชียงใหม เปนตน
หลักเกณฑในการจายคาสินไหมทดแทนเปนอยางไร
หลักเกณฑในการจายคาสินไหมทดแทนสําหรับการประกันภัยการเดินทางแบงไดเปน ๒ กรณี คือ
๑. กรณีที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิตหรือสูญเสีย มือ เทา และสายตา บริษัทจะจายคาทดแทนใหเปนเงิน
กอนแกผูเอาประกันภัยหรือทายาทดังนี้
๑.๑. การเสียชีวิต
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๑๐๐ % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
๑.๒. การสูญเสียมือ เทา และ/หรือสายตา รวม ๒ ขาง
๑๐๐ % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
๑.๓. การสูญเสียมือ เทา หรือสายตาหนึ่งขาง
๕๐ % ของจํานวนเงินเอาประกันภัย
๒. กรณีที่ผูเอาประกันภัยไดรับบาดเจ็บ บริษัทประกันภัยจะจายเงินชดเชยคารักษา พยาบาลตาม
คาใชจายที่เกิดขึ้นจริง แตไมเกินจํานวนเงินเอาประกันภัย
การประกันภัยการเดินทางมีขอยกเวนที่บริษัทไมคุมครองอยางไรบาง
การประกันภัยการเดินทาง จะมุงใหความคุมครองตออุบัติเหตุที่เปนความเสี่ยงภัยพื้นฐานของคนโดยทั่วไปเทานั้น
ดังนั้นจึงมีการกําหนดขอยกเวนในกรมธรรมที่จะไมคุมครองในเหตุการณบางอยาง อาทิเชน
๑. การกระทําของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติด
๒. การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทํารายรางกายตนเอง
๓. การแทงลูก
๔. สงคราม การปฏิวัติ การกบฎ
๕. การจลาจล การนัดหยุดงาน การที่ประชาชนกอความวุนวายลุกฮือฮาตอตานรัฐบาล
๖. การแผรังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร อาวุธนิวเคลียร
๗. การเลนหรือแขงกีฬาอันตราย เชน เลนสกี การแขงรถ แขงเสก็ต เปนตน
๘. ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต
๙. ขณะที่โดยสารอยูในเครื่องบินที่มิใชสายการบินพาณิชย เชน เฮลิคอปเตอร
การคุมครองความเสียหายอื่น ๆ นอกเหนืออุบัติเหตุในการเดินทาง
การประกันภัยการเดินทางนั้น เปนแบบการประกันภัยตามกรมธรรมประกันภัยและอัตราเบี้ยประกันภัย ซึ่งไดรับ
ความเห็นชอบจากกรมการประกันภัยใหใชเปนมาตรฐานเดียวกันทุกบริษัท
ในปจจุบัน บริษัทประกันภัยหลายบริษัทไดมีการคิดคน และพัฒนารูปแบบการรับประกันภัยการเดินทางใหมๆ ขึ้น
เพื่อความสะดวก
โดยใหผูเอาประกันภัยมีทางเลือกและไดรับความคุมครองมากขึ้นจากกรมธรรมประกันภัยมาตรฐาน
ความคุมครองที่เพิ่มขึ้นดังกลาว อาทิเชน การชดเชยคาใชจายเมื่อมี
๑. การสูญเสียและความเสียหายของกระเปาเดินทาง ความลาชาของกระเปาเดินทาง
๒. การยกเลิก การหยุดชะงักการเดินทาง หรือการเดินทางลาชา ความลาชาของเที่ยวบิน
๓. การสูญเสียเงินสวนตัว การสูญเสียเอกสารเดินทาง
๔. คาใชจายในการเคลื่อนยายและการสงกลับประเทศเพื่อรักษาพยาบาล
๕. การสงศพหรือกระดูกหากผูเอาประกันภัยเสียชีวิต
๖. ความรับผิดชอบตอบุคคลภายนอก เปนตน
๗.๓.๒. การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล
ประกันภัยอุบัติเหตุ คือ ความคุมครองกรณีประสบอุบัติเหตุไดรับความบาดเจ็บทางรางกาย และสงผลใหตองเขา
รับการรักษาพยาบาล หรือรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต บริษัทประกันภัยก็จะรับภาระคาใชจายที่
เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล หรือจายคาทดแทนหากตองสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต
การประกันภัยอุบัติเหตุมีกรมธรรม ๓ แบบ ไดแก
๑. กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล : ใชสําหรับการประกันภัยเฉพาะบุคคลคนเดียวเทานั้น
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๒. กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุกลุม : ใชสําหรับกลุมบุคคลที่มีการรวมตัวกันอยูกอนแลว เชน กลุม
พนักงานของบริษัท จักรยานเพื่อสุขภาพ จํากัด กลุมขาราชการของกรมการประกันภัย เปนตน ซึ่งมิใชกลุมที่รวมตัวกัน
เฉพาะกิจเพียงเพื่อใหไดทําการประกันภัยเทานั้น
๓. กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสําหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา : เปนการทําประกันภัยกลุมโดยที่
สถาบันการศึกษาเปนผูจัดทําใหแกนักเรียน นักศึกษาในสังกัด
กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุมีแบบความคุมครองใหเลือก ๒ แบบ
กรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล และอุบัติเหตุกลุมนั้น จะมีแบบใหเลือก ๒ แบบ คือ แบบ อบ. ๑ และ
แบบ อบ. ๒ ซึ่งแบบ อบ. ๑ จะใหความคุมครองนอยกวาแบบ อบ. ๒ กลาวคือ
แบบ อบ. ๑ จะมีความคุมครองใหเลือกซื้อ ๔ ความคุมครอง ไดแก
๑. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ/สายตา การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
๒. การทุพพลภาพชั่วคราวสิ้นเชิง
๓. การทุพพลภาพชั่วคราวบางสวน และ
๔. การรักษาพยาบาล
สวนแบบ อบ. ๒ จะใหความคุมครองเพิ่มจาก อบ. ๑ คือ การสูญเสียนิ้ว การสูญเสียการรับฟงเสียง/การพูดออก
เสียง และการทุพพลภาพถาวรบางสวน
สําหรับในกรมธรรมประกันภัยสําหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษานั้น จะมีเฉพาะแบบ อบ. ๑ เทานั้น
การประกันอุบัติเหตุ โดยปกติแลวจะใหความคุมครองรวมถึงการถูกฆา หรือถูกทํารายรางกายดวย ไมวาการถูก
ฆาหรือถูกทํารายรางกายจะเปนโดยเจตนาหรือไมก็ตาม
อยางไรก็ตามหากผูเอาประกันภัยเห็นวา ตนไมมีความเสี่ยงภัยในการถูกฆาหรือถูกทํารายรางกาย ก็สามารถที่จะ
ไมเอาประกันภัยในสวนนี้ได โดยผูเอาประกันภัยก็จะไดรับสวนลดเบี้ยประกันภัยไป
ขอยกเวนการจายผลประโยชน
การประกันภัยอุบัติเหตุ จะมุงใหความคุมครองที่เปนความเสี่ยงภัยพื้นฐานของคนโดยทั่วไปเทานั้น ดังนั้นจึงมีการ
กําหนดขอยกเวนในกรมธรรมที่จะไมคุมครองในเหตุการณบางอยาง อาทิเชน
๑. การกระทําของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุราหรือยาเสพติด
๒. การฆาตัวตาย พยายามฆาตัวตาย หรือการทํารายรางกายตนเอง
๓. การแทงลูก
๔. สงคราม การปฏิบัติ การกบฎ
๕. การจลาจล การนัดหยุดงาน การที่ประชาชนกอความวุนวายลุกฮือตอตานรัฐบาล
๖. การแผรังสีหรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร อาวุธนิวเคลียร
๗. การเลนหรือแขงกีฬาอันตราย เชน การดําน้ํา การเลนบันจี้จั๊มพ เลนสกี การแขงรถ แขงเรือ แขงส
เก็ต เปนตน
๘. ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต
๙. ขณะที่โดยสารอยูในเครื่องบินที่มิใชสายการบินพาณิชย เชน เฮลิคอปเตอร
๑๐. ขณะที่เขารวมการทะเลาะวิวาท กออาชญากรรม หรือหลบหนีการจับกุม
๑๑. ขณะที่เขาปราบปรามหรือปฏิบัติการทางสงครามหากผูเอาประกันภัยเปนทหาร ตํารวจ หรือ
อาสาสมัคร
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ขอยกเวนการจายผลประโยชนเปลี่ยนแปลงไดหรือไม
หากผูเอาประกันภัยตองการใหไดรับความคุมครองในเหตุการณที่ระบุไวในขอยกเวนก็สามารถที่จะจายเบี้ย
ประกันภัย เพิ่มเติมเพื่อขอขยายความคุมครองได แตทั้งนี้การขอขยายความคุมครองนั้นสามารถทําไดเพียง ๕ กรณี
เทานั้น ไดแก
๑. การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต
๒. การจลาจล การนัดหยุดงาน
๓. การสงคราม
๔. การโดยสารอากาศยานที่มิไดประกอบการโดยสายการบินพาณิชย
๕. การเลนหรือแขงกีฬาอันตราย
หากเกิดภัยขึ้นตามเงื่อนไขในกรมธรรม ผูเอาประกันภัยควรปฏิบัติเชนไรจึงจะมีสิทธิ์ในการเรียกรองคาสินไหม
ทดแทน
เมื่อผูเอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุตองแจงใหบริษัทประกันภัยทราบโดยทันที และนําหลักฐานอาทิเชน ใบเสร็จ
แสดงรายการคารักษาพยาบาล รายงานของแพทย ใบแจงความ ใบมรณะบัตร เปนตน สงมอบใหบริษัทประกันภัย
๗.๓.๓. การประกันสุขภาพ
การประกันสุขภาพ คือ การประกันภัยที่บริษัทประกันภัยตกลงที่จะชดเชยคาใชจายที่เกิดขึ้น จากการ
รักษาพยาบาลของผูเอาประกันภัย ไมวาคารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากการเจ็บปวยจากโรคภัย หรือการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุใหแกผูเอาประกันภัย
การประกันสุขภาพมีกี่ประเภท แตละประเภทมีขอบเขตความคุมครองแคไหน
การประกันสุขภาพแบงออกเปน ๒ ประเภท ไดแก
๑.
การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพหมู และ
๒.
การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพรายบุคคล
ทั้ง ๒ ประเภท ใหความคุมครองที่เหมือนกัน โดยแบงความคุมครองหลักออกไดเปน ๗ หมวด ไดแก
๑. ใหความคุมครองเมื่อผูเอาประกันภัยตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุหรือการปวยไข โดยจะชดเชยคาใชจายอันเกิดจาก
๑.๑. คาหองและคาอาหาร
๑.๒. คาบริการทั่วไป
๑.๓. คาใชจายในกรณีที่มีการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน หลังการเกิดอุบัติเหตุ
๒. คาใชจายอันเกิดจากการผาตัด คาปรึกษาแพทยเกี่ยวกับการผาตัด
๓. คาใชจายอันเกิดจากการใหแพทยมาดูแล
๔. คาใชจายสําหรับการรักษาที่คลีนิค หรือแผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาล
๕. คาใชจายในการคลอดบุตร
๖. คาใชจายในการรักษาฟน
๗. การชดเชยคาใชจาย
อันเกิดขึ้นจากการบริการโดยพยาบาลพิเศษขณะอยูในโรงพยาบาลหรือที่บาน
ภายหลังจากการรักษาใน
โรงพยาบาล ทั้งนี้ตองเปนไปตามคําสั่งของแพทย

- ๖๙ -

ขอยกเวนความคุมครอง
การประกันสุขภาพโดยทั่วไป จะไมคุมครองการเขาพักรักษาตัวซึ่งมิไดเกิดขึ้นจากการบาดเจ็บหรือปวยไข เชน
การทําหมัน การทําศัลยกรรม การลดความอวน การพักผอน รวมทั้งการรักษาโรคประสาท กามโรค การติด และการ
ตรวจสายตา เชนกัน

- ๗๐ -

หัวขอที่ ๘. การไดมา การจัดหาที่ดินเพื่อสรางทางจักรยาน และการดูแลรักษา
หัวขอนี้ผูวิจัยจะกลาวถึงกฎหมายเกี่ยวกับแนวทางการไดมา การจัดหาที่ดินเพื่อใชสรางระบบทางจักรยาน ตลอดจน
บทบัญญัติที่ใชในการดูแลบํารุงรักษาทางจักรยาน วาจะทําไดโดยวิธีใดและมีอยูในกฎหมายใดบาง ซึ่งทําใหทราบถึงความมีอยู
ของสิทธิอํานาจทางกฎหมาย ที่จะบอกถึงแนวทางแหงการไดมา การจัดหา และการดูแลบํารุงรักษาทางจักรยานใหอยูในสภาพ
ดีมีความสะดวกตอการใช และไมถูกรุกล้ําสิทธิโดยยานยนตหรือการตั้งวางสิ่งของกีดขวางการสัญจรดวยจักรยาน
การจะไดมาซึ่งที่ดินที่จะใชทําเปนทางจักรยานนั้น อาจไดมาไดหลายทาง ซึ่งมีทั้งวิธีที่ตองใชและไมใชงบประมาณในการ
จัดหา เชน รับบริจาค หรือใชพื้นที่บางสวนของถนนหนทางที่มีอยูแลว หรือตลิ่งริมคลองที่อยูในความดูแลของกรมชลประทาน
หรือใชที่ดินของหนวยงานทางราชการ หรือจัดงบประมาณซื้อ และออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืน ซึ่งนายณัฏฐ นีลวัชระ
ผูรับผิดชอบโครงการนี้ของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแหงประเทศไทยเห็นวา วิธีเวนคืนควรเปนทางเลือกสุดทาย เพราะ
นอกจากพี่นองประชาชนจะไดรับผลกระทบตอความเปนอยูอันสงบสุขแลว ยังอาจไดรับชําระคาทดแทนไมเทามูลคาแทจริงของ
ทําเลคาขายหรือที่อยูอาศัย การที่จะดําเนินการในแนวทางใด มีกฎหมายที่พอจะนํามาเปนตัวอยางใหเห็นแนวทางภาคปฏิบัติ
ดังนี้

๘.๑. พระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๕)
มาตรา ๕
ถาเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการเห็นวา คลองใดสมควรจะมีถนนหลวงริมคลอง เพื่อใหมหาชน
สัญจรไปมา หรือเพื่อเปนทางโยงเรือได โดยสดวกฝงละเทาใด ใหเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการมีอํานาจที่จะยกเวนที่ริม
คลองนั้นแตฝงเดียวก็ดี หรือทั้ง ๒ ฝงก็ดี ไวเปนถนนหลวงไดตามเห็นสมควร จะกําหนดเนื้อที่ยืนขึ้นไปเทาใด ถาและที่ที่
ตองการตามความในมาตรานี้ เปนที่มีเจาของถือกรรมสิทธิ์โดยชอบดวยกฎหมายอยูกอนแลว ก็ใหเสนาบดีกระทรวงเกษ
ตราธิการมีอํานาจที่จะจัดซื้อที่นั้นไดอยางซื้อที่ทําการหลวง เชนที่ทําทางรถไฟเปนตน
จากบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ บอกใหเราทราบวา หนทางหนึ่งซึ่งจะมีโอกาสไดที่ดินมาทําทางจักรยาน ก็คือ
จากที่ดินริมคลองหลายสายที่อยูในความดูแลของกระทรวงเกษตร

๘.๒. ประมวลกฎหมายที่ดิน (พ.ศ. ๒๔๙๗)
มาตรา ๖
นับตั้งแตวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใชบังคับ บุคคลใดมีสิทธิในที่ดินตามโฉนดที่ดินหรือ
หนังสือรับรองการทําประโยชน หากบุคคลนั้นทอดทิ้งไมทําประโยชนในที่ดิน หรือปลอยที่ดินใหเปนที่รกรางวางเปลา เกิน
กําหนดเวลาดังตอไปนี้
(๑) สําหรับที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน เกินสิบปติดตอกัน
(๒) สําหรับที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทําประโยชน เกินหาปติดตอกันใหถือวาเจตนาสละสิทธิใน
ที่ดินเฉพาะสวนที่ทอดทิ้งไมทําประโยชน หรือที่ปลอยใหเปนที่รกรางวางเปลา เมื่ออธิบดีไดยื่นคํารองตอศาล และศาลได
สั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินดังกลาว ใหที่ดินนั้นตกเปนของรัฐเพื่อดําเนินการตามประมวลกฎหมายนี้ตอไป
มาตรา ๘
บรรดาที่ดินทั้งหลายอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน หรือเปนทรัพยสินของแผนดินนั้น ถาไมมี
กฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น
ใหอธิบดีมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาและดําเนินการคุมครองปองกันไดตามควรแกกรณี
อํานาจหนาที่ดังวานี้ รัฐมนตรีจะมอบหมายใหทบวงการเมืองอื่นเปนผูใชก็ได
ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน
หรือใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ
หรือเปนที่ดินที่ได หวงหาม หรือสงวนไว ตามความตองการของทบวงการเมือง อาจถูกถอนสภาพ หรือโอนไปเพื่อใช
ประโยชนอยางอื่น หรือนําไปจัดเพื่อประชาชนได ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน ถาทบวงการเมืองรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนจัดหาที่ดินมาให
พลเมืองใชรวมกันแทนแลว การถอนสภาพหรือโอนใหกระทําโดยพระราชบัญญัติ แตถาพลเมืองไดเลิกใชประโยชนใน
- ๗๑ -

ที่ดินนั้น หรือที่ดินนั้นไดเปลี่ยนสภาพไปจากการเปนที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน และมิไดตกไปเปนกรรมสิทธิ์ของผูใด
ตามอํานาจกฎหมายอื่นแลว การถอนสภาพใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา
(๒) ที่ดินที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ หรือที่ดินที่ไดหวงหามหรือสงวนไวตามความ
ตองการของทบวงการเมืองใด ถาทบวงการเมืองนั้นเลิกใชหรือไมตองการหวงหามหรือสงวนตอไป เมื่อไดมีพระราช
กฤษฎีกาถอนสภาพแลว คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายใหทบวงการเมืองซึ่งมีหนาที่เปนผูใชหรือจัดหาประโยชนก็ได แตถา
จะโอนตอไปยังเอกชน ใหกระทําโดยพระราชบัญญัติ และถาจะนําไปจัดเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายนี้หรือ
กฎหมายอื่น ใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา
การตราพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองใหมีแผนที่แสดงเขตที่ดินแนบทายพระราชบัญญัติหรือ
พระราชกฤษฎีกานั้นดวย
มาตรา ๑๐ ที่ดินของรัฐซึ่งมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง และมิใชสาธารณสมบัติของแผนดินอันราษฎรใช
ประโยชนรวมกันนั้น ใหอธิบดีมีอํานาจจัดหาผลประโยชน ในการจัดหาผลประโยชน ใหรวมถึงจัดทําใหที่ดินใชประโยชน
ได ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ใหเชา และใหเชาซื้อ
หลักเกณฑและวิธีการจัดหาผลประโยชน ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง แตสําหรับการขาย การแลกเปลี่ยน และการ
ใหเชาซื้อที่ดินตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี การดําเนินการจัดหาผลประโยชนตามความในมาตรานี้ ใหคํานึงถึงการที่จะ
สงวนที่ดินไวใหอนุชนรุนหลังดวย
มาตรา ๑๑ การจัดหาผลประโยชนซึ่งที่ดินของรัฐตามนัยดังกลาวมาในมาตรากอนนี้ รัฐมนตรีจะมอบหมายให
ทบวงการเมืองอื่นเปนผูจัดหาผลประโยชนสําหรับรัฐ หรือบํารุงทองถิ่นก็ได ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๒ ที่ดินของรัฐซึ่งมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง รัฐมนตรีมีอํานาจใหสัมปทาน ให หรือใหใชใน
ระยะเวลาอันจํากัด ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
บทบัญญัติในมาตรานี้ไมกระทบกระเทือนถึงกฎหมายวาดวยการเหมืองแรและการปาไม

๘.๓. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา ๔ “ที่ราชพัสดุ” หมายความวา อสังหาริมทรัพยอันเปนทรัพยสินของแผนดินทุกชนิด เวนแตสาธารณ
สมบัติของแผนดิน ดังตอไปนี้
(๑) ที่ดินรกรางวางเปลา และที่ดินซึ่งมีผูเวนคืน หรือทอดทิ้ง หรือกลับมาเปนของแผนดินโดย
ประการอื่น ตามกฎหมายที่ดิน
(๒) อสังหาริมทรัพยสําหรับพลเมืองใชหรือสงวนไวเพื่อประโยชนของพลเมืองใชรวมกันเปนตน
วา ที่ชายตลิ่ง ทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาบ สวนอสังหาริมทรัพยของรัฐวิสาหกิจที่เปนนิติบุคคล และขององคการปกครอง
ทองถิ่นไมถือวาเปนที่ราชพัสดุ
มาตรา ๕
ใหกระทรวงการคลังเปนผูถือกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ บรรดาที่ราชพัสดุที่กระทรวง ทบวง กรมใดไดมา
โดยการเวนคืน หรือการแลกเปลี่ยน หรือโดยประการอื่น ใหกระทรวงการคลังเขาถือกรรมสิทธิ์ในที่ราชพัสดุนั้น ทั้งนี้
ยกเวนที่ดินที่ไดมาโดยการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
จากบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้บอกใหเราทราบวา หนทางหนึ่งซึ่งจะมีโอกาสไดที่ดินมาทําทางจักรยาน ก็คือ
จาก “ที่ราชพัสดุ” ที่อยูในความดูแลของกระทรวงการคลัง

๘.๔. พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐
มาตรา ๕
เมื่อรัฐมีความจําเปนที่จะตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพื่อกิจการใด ๆ อันจําเปนเพื่อการอันเปน
สาธารณูปโภคหรือการอันจําเปนในการปองกันประเทศ หรือการไดมาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพื่อการผังเมือง หรือ
เพื่อการพัฒนาการเกษตร หรือการอุตสาหกรรม หรือเพื่อการปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น ถามิไดตก
ลงในเรื่องการโอนไวเปนอยางอื่น
ใหดําเนินการเวนคืนตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ในกรณีที่มีบทบัญญัติวาดวยการ
- ๗๒ -

เวนคืนไวในกฎหมายอื่นโดยเฉพาะแลวถาจะตองดําเนินการเวนคืนเพื่อกิจการตามกฎหมายดังกลาว เมื่อคณะรัฐมนตรี
เห็นสมควรจะมีมติใหดําเนินการเวนคืนตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้แทนก็ได
เพื่อประโยชนในการดําเนินการเวนคืนตามวรรคหนึ่ง จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะ
เวนคืนไวกอนก็ได

๘.๕. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
เปนกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง ซึ่งใหอํานาจในการเวนคืนที่ดินที่อยูในแนวที่จะใชเปนพื้นที่สรางระบบทางจักรยาน
๘.๕.๑. การขยายและสงวนเขตทางหลวง
มาตรา ๖๔ ทางหลวงประเภทใดยังไมมีเขตทางปรากฏแนชัด หรือไมไดขนาดมาตรฐานที่กําหนดไวตามมาตรา
๒๕ หรือมาตรา ๒๖ แลวแตกรณี ใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดเขตทางหลวง และกําหนดเขตสงวนสองขางทางไวเพื่อสราง
หรือขยายทางหลวงไดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๘.๕.๒. การเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อสรางหรือขยายทางหลวง
มาตรา ๖๘ เมื่อมีความจําเปนที่จะตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพื่อสรางหรือขยายทางหลวง ถามิไดตกลงใน
เรื่องการโอนไวเปนอยางอื่น ใหดําเนินการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
การโอนอสังหาริมทรัพยที่ไดมาตามวรรคหนึ่ง โดยมิไดมีการเวนคืนตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย ใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียม

๘.๖. พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
การบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
มาตรา ๔๓ สาธารณูปโภคที่ผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีขึ้น เพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ไดรับ
อนุญาต เชน ถนน สวน สนามเด็กเลน ใหตกอยูในภาระจํายอม เพื่อประโยชนแกที่ดินจัดสรร และใหเปนหนาที่ของผู
จัดสรรที่ดินที่จะบํารุงรักษาสาธารณูปโภคดังกลาว ใหคงสภาพดังเชนที่ไดจัดทําขึ้นนั้นตอไป และจะกระทําการใดอันเปน
เหตุใหประโยชนแหงภาระจํายอมลดไป หรือเสื่อมความสะดวกมิได ใหผูจัดสรรที่ดินจัดหาธนาคาร หรือสถาบันการเงิน
มาทําสัญญาค้ําประกันการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคซึ่งผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีขึ้น และยังอยูในความรับผิดชอบในการ
บํารุงรักษาของผูจัดสรรที่ดินตามวรรคหนึ่งกับคณะกรรมการ และใหนํามาตรา ๒๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๘ เพื่อประโยชนของผูซื้อที่ดินจัดสรร ใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการใชประโยชนสาธารณูปโภค
(๒) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการอยูอาศัยและการจราจรภายในที่ดินจัดสรร
(๓) เรียกเก็บเงินคาใชจายในการบํารุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภคในสวนที่นิติบุคคล
หมูบานจัดสรรมีหนาที่บํารุงรักษาจากสมาชิก
(๔) ยื่นคํารองทุกข หรือเปนโจทกฟองแทนสมาชิก เกี่ยวกับกรณีที่กระทบสิทธิ หรือประโยชน
ของสมาชิกจํานวนตั้งแตสิบรายขึ้นไป
(๕) จัดใหมีบริการสาธารณะเพื่อสวัสดิการของสมาชิก
หรือจัดสรรเงินหรือทรัพยสินเพื่อ
สาธารณประโยชน
(๖) ดําเนินการอื่นใดใหเปนไปตามกฎกระทรวง ระเบียบของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง
หรือขอบังคับของคณะกรรมการที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้การดําเนินการตาม (๑) (๒) และ (๕) จะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมใหญของสมาชิก

- ๗๓ -

๘.๗. พระราชบัญญัติ วาดวยการจัดหาอสังหาริมทรัพยเพื่อกิจการขนสงมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐
โดยที่การดําเนินการตามโครงการระบบขนสงมวลชนในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ตลอดจนเมืองอื่น ๆ อาจ
มีสวนที่ตองสรางไปบน เหนือ หรือใตพื้นดินหรือพื้นน้ํา ซึ่งในสวนของการกอสรางระบบขนสงมวลชนนั้น รัฐอาจมีความ
จําเปนตองเขาไปใชประโยชนในที่ดินของเอกชนเฉพาะสวนที่เปนแดนกรรมสิทธิ์ บน เหนือ หรือใตพื้นดินหรือพื้นน้ํา ซึ่ง
มิใชกรณีเวนคืนอสังหาริมทรัพย และโดยที่ในปจจุบัน ยังไมมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการในเรื่องนี้ไว จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
บทนิยาม :
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“กิจการขนสงมวลชน” หมายความวา การจัดสราง ขยาย บูรณะ ปรับปรุง ซอมแซม และบํารุงรักษา ระบบ
ขนสงมวลชน การใหบริการหรือการอํานวยความสะดวกแกสาธารณชนผูใชหรือจะใชระบบขนสงมวลชน และการดําเนิน
กิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการดังกลาว
“ระบบขนสงมวลชน” หมายความวา รถขนสงมวลชน ทางรถขนสงมวลชน สถานีรถขนสงมวลชน ที่จอดรถ
ขนสงมวลชน ศูนยซอมบํารุง โรงเก็บของการเดินรถขนสงมวลชน การจัดใหมีสถานที่จอดยานพาหนะของผูโดยสาร
ระบบพลังงาน ระบบควบคุม ระบบสัญญาณ ระบบจัดจําหนายและเก็บคาโดยสาร ระบบความปลอดภัย ระบบระบาย
อากาศ ระบบระบายน้ํา และระบบสื่อสารที่ใชในกิจการขนสงมวลชน และใหหมายความรวมถึงอาคารและอุปกรณของ
ระบบดังกลาวดวย
“รถขนสงมวลชน” หมายความวา รถขนสงผูโดยสารไดจํานวนมากที่พวงกันเปนขบวน และขับเคลื่อนไปตาม
ทางรถขนสงมวลชน แตไมรวมถึงรถขนสงมวลชนบางเสนทาง หรือบางประเภทที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
“ทางรถขนสงมวลชน” หมายความวา รางหรือทางที่จัดสรางขึ้นโดยเฉพาะสําหรับรถขนสงมวลชนไมวาจะ
จัดสรางอยูบน เหนือ หรือใตพื้นดินหรือพื้นน้ํา หรือผานไปในอาคารหรือสิ่งปลูกสรางใด ๆ ก็ตาม
“ภาระในอสังหาริมทรัพย” หมายความวา ภาระที่กอขึ้นในอสังหาริมทรัพย อันเปนเหตุใหรัฐไดใชประโยชนใน
อสังหาริมทรัพยนั้น เพื่อกิจการขนสงมวลชน
“เงินคาทดแทน” หมายความวา เงินคาทดแทนภาระในอสังหาริมทรัพยและใหหมายความรวมถึงเงินคาทดแทน
อื่นดวย
๘.๗.๑. การจัดหาอสังหาริมทรัพยเพื่อกิจการขนสงมวลชน
มาตรา ๖
ในกรณีที่หนวยงานใดมีความจําเปนตองใชอสังหาริมทรัพย
เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการ
ขนสงมวลชน โดยไมจําเปนตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย ถามิไดตกลงกันไวเปนอยางอื่น ใหดําเนินการตามบทแหง
พระราชบัญญัตินี้ แตในกรณีที่มีความจําเปนตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพย ใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย
๘.๗.๒. ทําโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๘
เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการขนสงมวลชน จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณ
ที่ที่จะดําเนินการก็ได ในพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดําเนินการตองระบุ
(๑) ความประสงคของการตราพระราชกฤษฎีกา
(๒) หนวยงานที่จะดําเนินการ
(๓) กําหนดเขตที่ดินเทาที่จําเปนในบริเวณที่ที่จะดําเนินการใหมีแผนที่ หรือแผนผังแสดงแนว
เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะดําเนินการแนบทายพระราชกฤษฎีกา และใหถือเปนสวนหนึ่งแหงพระราชกฤษฎีกานั้น
พระราชกฤษฎีกาเชนวานี้ใหใชบังคับไดมีกําหนดสองป หรือตามกําหนดเวลาที่ระบุไวในพระราชกฤษฎีกานั้น แต
ตองไมเกินสี่ป แลวแตจะเห็นวาจําเปนเพื่อทําการสํารวจที่ดินที่จะดําเนินการนั้น
- ๗๔ -

๘.๗.๓. หนวยงานที่ดําเนินการ มีอํานาจใชที่ดินในการดําเนินกิจการขนสงมวลชนไดดังนี้
มาตรา ๑๑ เมื่อพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ มีผลใชบังคับแลว ใหหนวยงานที่ดําเนินการมีอํานาจใชที่ดิน
ดังตอไปนี้ ในการดําเนินกิจการขนสงมวลชนของหนวยงานที่ดําเนินการได
(๑) ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน
แตพลเมืองเลิกใช
ประโยชนในที่ดินนั้น หรือไดเปลี่ยนแปลงสภาพจากการเปนที่ดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน และมิไดตกเปนกรรมสิทธิ์ของ
ผูใด
(๒) ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน
และพลเมืองยังใช
ประโยชนในที่ดินนั้นอยู แตไดมีการจัดที่ดินแปลงอื่นใหพลเมืองใชรวมกันแทน โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
(๓) ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินที่สงวน หรือหวงหามไว เพื่อสาธารณประโยชน หรือ
เพื่อจะใหประชาชนใชประโยชนรวมกัน ซึ่งทางราชการไมประสงคจะสงวน หรือหวงหามไวอีกตอไป
(๔) ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ หรือ
ที่ดินที่ไดสงวนหรือหวงหามไวตามความตองการของทางราชการ และคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบแลว
(๕) ที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินซึ่งเปนที่ดินรกรางวางเปลา หรือที่ดินซึ่งมีผูเวนคืน
หรือทอดทิ้งหรือกลับมาเปนของแผนดินโดยประการอื่นตามประมวลกฎหมายที่ดิน
(๖) ที่ดินขององคการของรัฐบาลตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งองคการของรัฐบาลหรือตาม
กฎหมายเฉพาะ และคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบแลว
(๗) ที่วัด ที่ธรณีสงฆ หรือที่ศาสนสมบัติกลาง เมื่อมหาเถรสมาคมไมขัดของ และไดมีการจายคา
ผาติกรรมแลว
๘.๗.๔. ถาตกลงกําหนดลักษณะภาระในอสังหาริมทรัพยและเงินคาทดแทนกันได ก็ทําสัญญากําหนด
ภาระในอสังหาริมทรัพย แลวจายคาทดแทนภายใน ๙๐ วัน
มาตรา ๑๓ ในกรณีที่ไมมีความจําเปนตองเวนคืนอสังหาริมทรัพย ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจทําความตกลง
กับเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย เพื่อกําหนดลักษณะภาระในอสังหาริมทรัพยตาม
ความจําเปนของการดําเนินการ และกําหนดเงินคาทดแทนภาระในอสังหาริมทรัพยดังกลาว แตจะตกลงกําหนดเงินคา
ทดแทนเกินกวาเงินคาทดแทนที่คณะกรรมการตามมาตรา ๒๕ กําหนดไมได
ในกรณีที่มีการตกลงกําหนดลักษณะภาระในอสังหาริมทรัพย และเงินคาทดแทนกันไดตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงาน
เจาหนาที่จายเงินคาทดแทนทั้งหมด ใหแกเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย ภายในเกา
สิบวันนับแตวันที่ทําสัญญากําหนดภาระในอสังหาริมทรัพย
๘.๗.๕. การดูแลรักษาระบบขนสงมวลชน
มาตรา ๓๘ ในเขตดําเนินการระบบขนสงมวลชนไมวา บน เหนือ หรือใตพื้นดินหรือพื้นน้ํา หามมิใหผูใดปลูก
สรางอาคาร โรงเรือน ตนไม หรือสิ่งอื่นใด ติดตั้งสิ่งใด ขุดหรือเจาะพื้นดินถมดิน ทิ้งสิ่งของ หรือกระทําดวยประการใด ๆ
ที่อาจทําใหเกิดอันตรายหรือเปนอุปสรรคแกระบบขนสงมวลชน เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่
และในการอนุญาตนั้นพนักงานเจาหนาที่จะกําหนดเงื่อนไขอยางใดดวยหรือไมก็ได ถามีการฝาฝน ใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจสั่งใหผูฝาฝนรื้อถอน ขนยาย ตัดฟน ทําลาย หรือกระทําการใด ๆ ไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาผูนั้นไมปฏิบัติ
ตามหรือในกรณีที่หาตัวผูฝาฝนไมได เมื่อไดประกาศคําสั่งไว ณ บริเวณนั้น และ ณ สํานักงานเขต หรือที่วาการอําเภอ
หรือกิ่งอําเภอ ที่ทําการกํานัน และที่ทําการผูใหญบานแหงทองที่นั้นเปนเวลาอันสมควรแลว และไมมีการปฏิบัติตามคําสั่ง
นั้น ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจรื้อถอน ขนยาย ตัดฟน ทําลาย หรือกระทําการใด ๆ ไดตามควรแกกรณี โดยผูใดจะ
เรียกรองคาเสียหายมิได และผูฝาฝนตองเปนผูเสียคาใชจายในการนั้นดวย
ในกรณีที่มีการฝาฝนตามวรรคหนึ่ง และเปนกรณีจําเปนตองปองกันอันตรายเปนการดวน . . . . ฯ ล ฯ . . . .
ขอเท็จจริง :
- ๗๕ -

มีที่ดินหลายแหงที่นาจะมีความเปนไปไดในการพัฒนาเขาสูระบบทางจักรยาน โดยที่ไมคอยกระทบความเปนอยู
ของประชาชนมากนัก ถาเปนผูใชจักรยานก็คงเคยเขาถึงพื้นที่ตางๆ เหลานี้ อยางเชนคลองหลายสายในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งกรมชลประทานเคยสงวนที่วางริมคลองฝงละประมาณ ๒๐ เมตร ไวเพื่อประโยชนในการระบายน้ํา แตไดมีประชาชน
เขาไปปลูกบานอยูเรื่อยๆ มาเปนเวลาสี่หาสิบปจนเกือบจะเต็มพื้นที่อยูแลว ปจจุบันมีที่วางเหลืออยูเพียงทางเดิน(จักรยาน
พอไปได)กวางประมาณ ๑.๕ เมตร พื้นที่บางแหงที่ไมมีที่วางเหลืออยูเลย ทางกรุงเทพมหานครก็มักจะใชพื้นที่ในคลอง
สรางเปนทางเดินเลียบริมคลองเปนระยะๆ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ใตทางดวนกับทางลัดอีกหลายตอหลายแหง พื้นที่เหลานี้
ถือไดวาเปนพื้นที่ UNSEEN สําหรับผูใชรถยนตเลยทีเดียว พื้นที่เหลานี้ไดแก
๑. คลองยาวประมาณ ๓๐ กม. : ตั้งแตคลองรังสิตฯ - ลงมาตามคลองสอง(สายใต) - คลองใหม(คลอง ๒) เฉียดสภต.คูคต - คลองถนน - คลองบางบัว - คลองลาดพราว - ผานบึงพระราม ๙ - ไปบรรจบกับคลองแสน
แสบ
๒. คลองเปรมประชากร : ตั้งแตคลองรังสิต - ขนานทางรถไฟสายเหนือ - ผานตลาดบางซื่อ - ลงไปจนถึง
ทําเนียบรัฐบาล
๓. คลองประปา : ตั้งแตคลองรังสิต - ตัดถนนสรงประภา - ตัดถนนแจงวัฒนะ - ตัดถนนงามวงศวาน - ผาน
ตลาดบางซื่อ - ลงไปจนถึงโรงกรองน้ําสามเสน
๔. คลองบางซื่อ : ตั้งแตแมน้ําเจาพระยาตรงวัดแกวฟาจุฬามณี - ผานตลาดบางซื่อ - หลังตลาดอตก. - วัดไผตัน
- ขนานฝงใตของซอยโชคชัยรวมมิตร - ไปบรรจบกับคลองลาดพราวตรงใตวัดลาดพราว
๕. คลองสามเสน : ตั้งแตทาเรือเกาใกลวัดประสาทบุญญาวาส - ผานวัดโบสถ - ขนานฝงเหนือของถนนสุโขทัย ผานยานกวยเตี๋ยวเรืออนุสาวรียชัยสมรภูมิ - ขนานฝงเหนือของบึงมักกะสัน - ขนานฝงใตของถนนพระรามที่
๙ - ไปบรรจบกับคลองแสนแสบ
๖. คลองมหานาค - คลองแสนแสบ : ตั้งแตสะพานผานฟา - ประตูน้ํา - คลองตัน - หัวหมาก - เขตบางกะป เขตบึงกุม - บางชัน - เขตมีนบุรี - ไปจนถึงเขตหนองจอก รวมทั้ง คลองบึงขวาง
๗. คลองพระโขนง - คลองประเวศบุรีรมย : ตั้งแตเขตคลองเตย - ผานตลาดพระโขนง - เขตสวนหลวง - เขต
ประเวศ - ไปจนถึงเขตลาดกระบัง รวมทั้ง คลองทับชาง และคลองลาดบัวขาว
๘. สําหรับฝงธนบุรี ก็มีทั้งคลองบางกอกนอย คลองบางกอกใหญ คลองชักพระ คลองภาษีเจริญ คลอง
บางพรหม คลองบางระมาด และคลองทวีวัฒนา เปนตน
๙. ที่ดินเลียบทางรถไฟ : สายเหนือ สายตะวันออก และสายใต
๑๐. ที่ดินใตทางดวน : ขั้นที่ ๑ ขั้นที่ ๒
ขอวิเคราะห :
สมาชิกชมรม TCC เชน นายวิรัช (ลุงแดง) แอบกลิ่นจันทน อาจารยสุชาญ ภวังคทัศน จาสิบเอกจเด็จ
(ลุงอูด) มโนภาส นายอานนท ดุษฎีพรรณ รวมทั้งผูวิจัยเองตางก็เคยสํารวจเขาถึงพื้นที่ริมคลองหลายแหง บางคลองก็
มีทางเดิน(จักรยานพอไปได)ติดตอกันเปนระยะทางยาว แตหลายคลองมีการปลูกสรางอาคารบานเรือนรุกล้ําทําใหเสนทาง
สัญจรขาดตอนลง พื้นที่เหลานี้มีเปนจํานวนมากพอสมควร และนาจะใชสรางเปนทางจักรยานไดหลายสวนของระบบทาง
จักรยานทั้งหมดเลยทีเดียว อีกทั้งยังผานไปในพื้นที่ที่มีกลุมผูใชจักรยานในชีวิตประจําวันอยูแลว ถามีทางจักรยานที่ถูก
หลักวิศวกรรมเกิดขึ้นเมื่อใด ก็นาจะมีผูใชทางจักรยานเมื่อนั้นทันที อีกทั้งโครงสรางทางวิศวกรรมของระบบทางจักรยานก็
รับน้ําหนักเบากวารถยนตตั้งหลายสิบเทาตัว จึงไมมีปญหาวาจะไมตรงกับกลุมเปาหมาย และไมนาจะมีปญหาวาการใช
งบประมาณจะไมคุมคาการลงทุนทางเศรษฐกิจ
ขอเสนอแนะ :
นายมงคล วิจะระณะ สมาชิกชมรม TCC ไดนําเสนอความเห็นตอที่ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวา กฎหมาย
เกี่ยวกับการใชจักรยานเปนสวนหนึ่งของการจัดระเบียบการจราจรและแกปญหาจราจร ปจจุบันเห็นวาคนใหความสนใจใน
- ๗๖ -

เรื่องของสุขภาพและสิ่งแวดลอมมากขึ้น ดังนั้น นาจะมีคนสนใจที่จะขี่จักรยานมากขึ้น แตที่คนยังไมคอยกลาใชจักรยาน
เพราะยังไมมีทางจักรยานที่ปลอดภัยในการใช ดวยเหตุนี้ จึงเห็นวาควรที่จะใหมีเสนทางของจักรยานที่ครอบคลุมเปน
โครงขาย โดยขอเสนอเปน ๕ แนวทางในกรุงเทพมหานคร ดังนี้
๑. ตีเสนหรือสรางเครื่องกั้นแบงผิวจราจรบนถนนรถยนตใหเปนเขตทางจักรยาน
๒. ทําทางจักรยานบนทางเทารวมกับผูใชทางเทา
๓. ทําทางจักรยานแยกออกไป ในกรณีที่มีที่ดินเพียงพอ
๔. ทําทางจักรยานเลียบคลอง
๕. ทําทางจักรยานเลียบทางรถไฟ

๘.๘. พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.
๒๕๓๕
ถาทานเคยเห็นเจาหนาที่เทศกิจดําเนินการกับผูคาที่รุกล้ําทางเทาในยานชุมชน
นั่นคือการปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมายฉบับนี้ ทางจักรยานแมจะไมอยูในที่ชุมนุมชนแตถายังใชพื้นที่บนทางเทา ก็ถือวาอยูในความรับผิดชอบของ
เจาหนาที่เทศกิจที่จะใชกฎหมายฉบับนี้มาคุมครองปองกันไมใหทางจักรยานถูกรุกล้ําจากบรรดาผูครอบครองอาคารที่อยู
ติดกับทางเทา เชน รานอาหาร รานตนไม รานซอมมอเตอรไซค และเจาของรถบรรทุกสัตวและสิ่งของ กฎหมายฉบับนี้จึง
มีบทบาทโดยตรงในการดูแลรักษาทางจักรยานมิใหถูกรุกล้ําสิทธิโดยคนมักงาย รายละเอียดมีดังตอไปนี้
๘.๘.๑. การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ
มาตรา ๖
เจาของ หรือผูครอบครองอาคาร หรือบริเวณของอาคารที่อยูติดกับทางเทา มีหนาที่ดูแลรักษาความ
สะอาดทางเทาที่อยูติดกับอาคาร หรือบริเวณของอาคารในกรณีที่เปนตลาด ไมวาจะเปนตลาดที่ขายอาหารหรือสินคา
ประจําทุกวันหรือเฉพาะคราว
ใหเจาของตลาดมีหนาที่ดูแลรักษาความสะอาดทางเทาที่อยูติดกับตลาด
และใหผู
ครอบครองสวนหนึ่งสวนใดของตลาดมีหนาที่รักษาความสะอาดบริเวณตลาดที่ตนครอบครอง
ในการรักษาความสะอาดตามมาตรานี้ เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือบริเวณของอาคาร เจาของตลาดหรือผู
ครอบครองสวนหนึ่งสวนใดของตลาด จะมอบหมายใหคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนเปนผูมีหนาที่ดูแลรักษาความสะอาด
แทนตนก็ได และใหผูไดรับมอบหมายมีหนาที่และความรับผิดแทนผูมอบหมาย
ในกรณีที่มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรานี้และพนักงานเจาหนาที่ไมอาจหาตัวผูรับมอบหมายได ใหถือวาไม
มีการมอบหมาย และใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือบริเวณของอาคาร เจาของตลาด หรือผูครอบครองสวนหนึ่ง
สวนใดของตลาด เปนผูรับผิดในการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรานี้
มาตรา ๗ ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๖ ใหบุคคลตามมาตรา ๖ มีอํานาจแจงผูกระทําการฝาฝน
พระราชบัญญัตินี้มิใหกระทําการหรือใหแกไขการกระทําอันเปนความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถาผูถูกแจงหรือผูถูกหาม
ไมปฏิบัติตาม ใหรีบแจงความตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕๑ เพื่อใชเปนหลักฐานวาตนมิไดกระทําความผิดตาม
มาตรานี้
มาตรา ๘
เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือที่ดินผูใด
(๑) วางกระถางตนไมบนทางเทาหรือปลูกตนไมที่บริเวณภายนอกอาคารที่ตนเปนเจาของหรือผู
ครอบครอง และปลอยปละละเลยใหตนไมเหี่ยวแหงหรือมีสภาพรกรุงรัง หรือปลอยปละละเลยใหมีสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยใน
กระถางตนไมหรือที่บริเวณภายนอกของอาคาร
(๒) ปลอยปละละเลยใหตนไมหรือธัญพืชที่ตนปลูกไวหรือที่ขึ้นเองในที่ดินของตนใหเหี่ยวแหง
หรือมีสภาพรกรุงรัง หรือปลอยปละละเลยใหมีการทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในบริเวณที่ดินของตน
ถาการปลอยปละละเลยตาม (๒) มีสภาพที่ประชาชนอาจเห็นไดจากที่สาธารณะ เจาของหรือผูครอบครองอาคารมี
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
- ๗๗ -

มาตรา ๙หามมิใหผูใดอาบน้ําหรือซักลางสิ่งใด ๆ บนถนน หรือในสถานสาธารณะซึ่งมิไดจัดไวเพื่อการนั้น หรือใน
บริเวณทางน้ําที่เจาพนักงานทองถิ่นไดประกาศหามไว
มาตรา ๑๓ เจาของรถซึ่งใชบรรทุกสัตว กรวด หิน ดิน เลน ทรายสิ่งปฏิกูล มูลฝอยหรือสิ่งอื่นใด ตองจัดใหรถ
นั้นอยูในสภาพที่ปองกันมิใหมูลสัตวหรือสิ่งดังกลาวตกหลน รั่วไหล ปลิว ฟุง กระจายลงบนถนนในระหวางที่ใชรถนั้น
รวมทั้งตองปองกันมิใหน้ํามันจากรถรั่วไหลลงบนถนน
ถามีกรณีดังกลาวตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้น ใหพนักงานเจาหนาที่เจาพนักงานจราจรหรือตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ควบคุม
การจราจรมีอํานาจสั่งใหผูขับขี่นํารถไปที่สถานีตํารวจ ที่ทําการขนสง หรือสํานักงานขององคการปกครองทองถิ่น และยึด
รถนั้นไวจนกวาเจาของหรือผูครอบครองรถจะชําระคาปรับ
มาตรา ๑๔ หามมิใหผูใด
(๑) ปลอยสัตว นําสัตว หรือจูงสัตวไปตามถนนหรือเขาไปในบริเวณที่เจาพนักงานทองถิ่นได
ประกาศหามไว
(๒) ปลอยใหสัตวถายมูลบนถนนและมิไดขจัดมูลดังกลาวใหหมดไป
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกผูไดรับหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหนําขบวนสัตวหรือฝูงสัตวหรือ
จูงสัตวไปตามถนน และไดเสียคาธรรมเนียมรักษาความสะอาดตามขอกําหนดของทองถิ่น
มาตรา ๑๕ หามมิใหผูใดลางรถยนต รถจักรยานยนต หรือลอเลื่อนบนถนนหรือสถานสาธารณะ และทําใหถนน
หรือสถานสาธารณะสกปรกเลอะเทอะ
มาตรา ๑๖ หามมิใหผูใดใชสวนหนึ่งสวนใดของถนนเปนสถานที่ซอมเปลี่ยนแปลง ตอเติม หรือติดตั้งอุปกรณ
รถยนต รถจักรยานยนต หรือลอเลื่อนความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกการแกไขรถยนต รถจักรยานยนตหรือลอเลื่อนที่
เครื่องยนตขัดของหรืออุปกรณชํารุดขณะใชถนน เพื่อใหรถหรือลอเลื่อนดังกลาวใชการไดตอไป
มาตรา ๑๗ หามมิใหผูใด
(๑) กระทําดวยประการใด ๆ ใหทางเทาชํารุดเสียหาย
(๒) จอดหรือขับขี่รถยนต รถจักรยานยนต หรือลอเลื่อน บนทางเทา เวนแตเปนการจอดหรือขับ
ขี่เพื่อเขาไปในอาคารหรือมีประกาศของเจาพนักงานจราจรผอนผันใหจอดหรือขับขี่ได
มาตรา ๑๘ หามมิใหผูใดทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนตบนถนน หรือสถานสาธารณะ
มาตรา ๑๙ หามมิใหผูใดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใด ๆ บนถนน เวนแตเปนการกระทําในบริเวณที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ประกาศกําหนดดวยความเห็นชอบของเจาพนักงานจราจร
มาตรา ๒๐ หามมิใหผูใด
(๑) ปรุงอาหาร ขายหรือจําหนายสินคาบนถนน หรือในสถานสาธารณะ
(๒) ใชรถยนตหรือลอเลื่อนเปนที่ปรุงอาหารเพื่อขาย หรือจําหนายใหแกประชาชนบนถนนหรือ
ในสถานสาธารณะ
(๓) ขายหรือจําหนายสินคาซึ่งบรรทุกบนรถยนต รถจักรยานยนตหรือลอเลื่อน บนถนนหรือใน
สถานสาธารณะ
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกการปรุงอาหารหรือการขายสินคาตาม (๑) หรือ (๒) ในถนนสวนบุคคลหรือใน
บริเวณที่เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ประกาศผอนผันใหกระทําไดในระหวางวัน เวลาที่กําหนดดวยความ
เห็นชอบของเจาพนักงานจราจร
มาตรา ๒๑ หามมิใหผูอยูในรถยนต หรือผูขับขี่หรือผูนั่งซอนทายรถจักรยานยนต ซื้อสินคาที่ขายหรือจําหนาย
ในสถานสาธารณะหรือบนถนนยกเวนถนนสวนบุคคล

- ๗๘ -

๘.๘.๒. การหามทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ
มาตรา ๓๑ หามมิใหผูใด
(๑) บวนหรือถมน้ําลาย เสมหะ บวนน้ําหมาก สั่งน้ํามูก เทหรือทิ้งสิ่งใด ๆ ลงบนถนนหรือบน
พื้นรถหรือพื้นเรือโดยสาร
(๒) ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในสถานสาธารณะนอกภาชนะ หรือที่ที่ราชการสวนทองถิ่นไดจัดไว
๘.๘.๓. การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย
มาตรา ๓๖ หามมิใหผูใดปนปาย นั่ง หรือขึ้นไปบน รั้ว กําแพง ตนไม หรือสิ่งค้ํายันตนไม ในที่สาธารณะ
มาตรา ๓๗ หามมิใหผูใดยืน นั่ง หรือนอน บนราวสะพานสาธารณะ หรือนอนในที่สาธารณะ
มาตรา ๓๘ หามมิใหผูใดเลนวาว ฟุตบอล ตะกรอ หรือกีฬาใด ๆ บนถนน หรือในสถานสาธารณะหรือสวนหนึ่ง
สวนใดของสถานสาธารณะ ที่มีประกาศของเจาพนักงานทองถิ่นหามไว
มาตรา ๓๙ หามมิใหผูใดติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ เวนแตไดรับหนังสืออนุญาตจากเจา
พนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ หรือเปนการกระทําของราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือ
ของหนวยงานที่มีอํานาจกระทําได หรือเปนการวางไวเพียงชั่วคราว
การติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะโดยมิไดมีหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือ
พนักงานเจาหนาที่ หรือไดรับอนุญาตแตมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในการอนุญาต ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งใหผูกระทําการตามวรรคหนึ่งปลดหรือรื้อถอนภายในเวลาที่กําหนด ถาผูนั้น
ละเลย เพิกเฉย นอกจากมีความผิดฐานขัดคําสั่งเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือ
พนักงานเจาหนาที่ดําเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป
๘.๘.๔. อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่
มาตรา ๔๘ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซ่งึ เจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้ง
และพนักงานสอบสวนมีอํานาจเปรียบเทียบได เมื่อผูตองหาชําระคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสิบหาวันแลว ใหถือวา
คดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระคาปรับภายในกําหนดเวลาดังกลาว ให
ดําเนินคดีเพื่อฟองรองตอไป
คาปรับที่ไดจากการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ใหแบงแกผูแจงตามมาตรา ๕๑ กึ่งหนึ่ง และพนักงานเจาหนาที่
เจาพนักงานจราจร หรือตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ควบคุมการจราจร ผูจับกุมอีกกึ่งหนึ่ง
มาตรา ๔๙ ภายใตบังคับมาตรา ๔๘ วรรคสาม คาธรรมเนียมและคาปรับที่เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้
ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น
มาตรา ๕๐ ในกรณีที่มีการกระทําความผิด หรือมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นและพนักงานเจาหนาที่ มีอํานาจจับกุมผูกระทําความผิด หรือผูที่ตองสงสัยวากระทําความผิดนั้น
พรอมดวยยานพาหนะ เครื่องมือ และสิ่งของที่ใชในการกระทําความผิดเพื่อดําเนินการตามกฎหมายได
ในการปฏิบัติหนาที่ ใหเจาพนักงานทองถิ่นและพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคลที่เกี่ยวของรองขอ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกําหนด
มาตรา ๕๑ ในกรณีที่มีผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ประชาชนผูพบเห็นอาจแจงความตอพนักงาน
สอบสวน เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ เพื่อใหพนักงานสอบสวน เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงาน
เจาหนาที่ดําเนินการตามอํานาจหนาที่โดยไมชักชา
และใหถือวาประชาชนผูพบเห็นการกระทําความผิดดังกลาวเปน
ผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

- ๗๙ -

หัวขอที่ ๙. ตัวอยางองคการดานระบบขนสงมวลชน ที่มาแหงที่ดินและทุนดําเนินการ
กฎหมายที่หยิบยกมากลาวไวในหัวขอนี้ แสดงใหเห็นภาพกวางๆ วา กอนที่การขนสงมวลชนจะเกิดขึ้นไดในแตละระบบ
นั้น ตองอาศัยพลังอยางมากจากรัฐทั้งการไดมาซึ่งที่ดินและยานพาหนะ ซึ่งทุกระบบไดมีการจัดตั้งองคการหรือบริษัทมหาชน
ขึ้นมาดูแล เชน การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) รถราง (เลิกไปประมาณป ๒๕๑๑) องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
บริษัท ขนสง จํากัด (บขส.) การทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) รถไฟฟาธนายง และการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศ
ไทย (รฟม.)
ประเทศที่สามารถพัฒนาการใชจักรยานไดเปนอันดับตนๆ อยางเนเธอรแลนด ไดมีการจัดตั้งองคการเสนทางจักรยาน
แหงชาติ (The National Bicycle Platform Organization, SLF) ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. ๑๙๘๗ รับผิดชอบเกี่ยวกับการสราง ทํา
ปาย บรรยายและสงเสริมทางจักรยานของประเทศ มีคณะดําเนินงานซึ่งประกอบดวย สหพันธจักรยาน มูลนิธิจักรยาน และ
จังหวัดตางๆ ตั้งแตป ๑๙๙๑. SLF ไดเงินชวยเหลือจากกระทรวงคมนาคม เสนทางจักรยานทองเที่ยว ๖,๐๐๐ กม. ไดถูก
กําหนดเปนแผนที่ทางจักรยานแหงชาติ และในปลายป ๑๙๙๖ มีการทําปายบอกทางดวยสีเขียวและขาวในเสนทางกวา ๒,๐๐๐
กม. จัดพิมพเสนทางจักรยานแหงชาติ (คูมือทั่วไป ๒ ฉบับ และคูมือเสนทางจักรยาน ๖ สาย)
สําหรับประเทศไทย มีหนวยงานที่เกี่ยวของกับระบบการจราจรทางบกหลายแหง แตละแหงมีลักษณะการดําเนินงาน
เกี่ยวกับระบบการจราจรทางบกและการขนสงมวลชน ดังนี้
๑. สนข. : มีกําลังคนนอย ดําเนินงานทางดานการศึกษา สํารวจ วิเคราะหความเหมาะสมดานเทคนิค เศรษฐกิจ
สิ่งแวดลอม และการผังเมือง เพื่อวางแผนหลัก กับกําหนดมาตรฐานการจัดระบบและมาตรการแกปญหาการจราจร
ทางบก ซึ่งเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายเปนหลัก ปจจุบันยังไมมีหนวยงานที่จะดูแลการสํารวจ วิเคราะห เพื่อ
วางแผนแมบทเกี่ยวกับเครือขายทางจักรยานโดยตรง
๒. รฟท. รฟม. : เปนองคการดานการขนสงมวลชนอยางเต็มรูปแบบ มีทั้งรถโดยสารประจําทาง และทางเปนของ
ตัวเอง
๓. บขส. ขสมก. : เปนองคการดานการขนสงมวลชนที่มีรถโดยสารประจําทาง แตไมมีทางเปนของตัวเอง
๔. กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล อบจ. อบต. : มีอํานาจหนาที่ในการสรางถนนโดยตรง แต
ไมใชองคการดานการขนสงมวลชน จึงไมมีรถโดยสารเปนของตัวเอง
จากขอเท็จจริงและตัวอยางที่ไดยกมาดังกลาวแลว
ในชั้นนี้ไดขอสรุปวา
ถาจะมีองคการที่จะมาดูแลการสรางและ
บํารุงรักษาระบบทางจักรยานนั้น ก็ไมจําเปนตองมีจักรยานเปนของตัวเอง แตองคการที่จะเกิดขึ้นนั้นจะเปนแบบใด และควรมี
คณะกรรมการมาจากกลุมใดบางนั้น เปนสิ่งที่ตองศึกษาในรายละเอียดตอไป ในชั้นนี้ผูวิจัยไดหยิบยกกฎหมายเกี่ยวกับองคการ
ดานระบบขนสงมวลชนที่สมบูรณแบบมา ๒ แหง ทั้งนี้ เพื่อเปนกรณีศึกษากอนถึงวันที่จะกําหนดรูปแบบขององคการดานระบบ
ทางจักรยาน

๙.๑. พระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔
มีมาตราที่เกี่ยวของกับการใชจักรยานดังตอไปนี้
๙.๑.๑. การจัดตั้ง ทุน และเงินสํารอง
มาตรา ๖
ใหจัดตั้งการรถไฟขึ้น เรียกวา “การรถไฟแหงประเทศไทย” มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(๑) รับโอนกิจการของกรมรถไฟจากกรมรถไฟ กระทรวงคมนาคม
(๒) จัดดําเนินการ และนํามาซึ่งความเจริญของกิจการรถไฟ เพื่อประโยชนแหงรัฐและประชาชน
และดําเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับการขนสงของรถไฟ และธุรกิจอื่นซึ่งเปนประโยชนแกกจิ การรถไฟ
มาตรา ๗ ใหการรถไฟแหงประเทศไทยเปนนิติบุคคล
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มาตรา ๘
ใหการรถไฟแหงประเทศไทยตั้งสํานักงานใหญในจังหวัดพระนครและจะตั้งสาขาหรือผูแทนขึ้น ณ
ที่อื่นใดในราชอาณาจักรก็ได และจะตั้งสาขาหรือผูแทนขึ้น ณ ตางประเทศในเมื่อไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีก็ได
มาตรา ๙ใหการรถไฟแหงประเทศไทยมีอํานาจที่จะกระทําการตาง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงคตามที่ระบุไวใน
มาตรา ๖ อํานาจเชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) สราง ซื้อ จาง รับจาง จัดหา จําหนาย แลกเปลี่ยน เชา ใหเชา เชาซื้อ ใหเชาซื้อ ยืม ใหยืม
และดําเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช บริการ และความสะดวกตาง ๆ ของกิจการรถไฟ
(๒) ซื้อ จัดหา เชา ใหเชา ใหเชาซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครองอาศัย ใหอาศัยจําหนาย แลก
เปลี่ยน และดําเนินงานเกี่ยวกับทรัพยสินใด ๆ
(๓) กําหนดอัตราคาภาระการใชรถไฟ บริการ และความสะดวกตาง ๆ ของกิจการรถไฟ และจัด
ระเบียบเกี่ยวกับวิธีชําระคาภาระดังกลาว
(๔) จัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย การใชรถไฟ บริการ และความสะดวกตาง ๆ ของกิจการ
รถไฟ
(๕) กูยืมเงิน ใหกูยืมเงิน ลงทุน รวมลงทุน หรือออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน
(๖) รับสงเงินทางรถไฟ
(๗) รับขนสงคนโดยสาร สินคา พัสดุภัณฑ และของอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการรถไฟ
(๘) ดําเนินกิจการโรงแรมและภัตตาคาร
รวมตลอดถึงกิจการอื่นอันเปนอุปกรณแกกิจการ
โรงแรมหรือภัตตาคาร
(๙) จัดบริการทองเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการรถไฟ
มาตรา ๑๐ ใหโอนทรัพยสินและหนี้ทั้งสิ้นของกรมรถไฟใหแกการรถไฟแหงประเทศไทย
มาตรา ๑๑ ใหจายเงิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากงบประมาณรายจายสามัญของกรมรถไฟ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๔๙๔ กับเงินทั้งหมดในงบประมาณรายจายวิสามัญลงทุนที่เกี่ยวกับการรถไฟ ในงบเงินกองทุนพัฒนาเศรษฐกิจ
และงบการรถไฟประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๔ ใหแกการรถไฟแหงประเทศไทย
มาตรา ๑๒ ทุนประเดิมของการรถไฟแหงประเทศไทยใหประกอบดวย
(๑) สินทรัพยที่รับโอนมาจากกรมรถไฟเมื่อไดหักหนี้สินออกแลว
(๒) เงินที่ไดรับตามมาตรา ๑๑
มาตรา ๑๓ ทรัพยสินของการรถไฟแหงประเทศไทยยอมไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี
มาตรา ๑๙ ใหการรถไฟแหงประเทศไทยไดรับยกเวนจากการเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
มาตรา ๒๐ เงินสํารองของการรถไฟแหงประเทศไทยใหประกอบดวย เงินสํารองเผื่อขาด และเงินสํารองอื่น ๆ
เพื่อความประสงคแตละอยางโดยเฉพาะ เชนคาเสื่อมราคาและคาทําใหดีขึ้นเปนตน ตามแตคณะกรรมการจะเห็นสมควร
๙.๑.๒. การเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อกิจการรถไฟ
มาตรา ๓๗ ทวิ เมื่อการรถไฟแหงประเทศไทยมีความจําเปนที่จะตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพื่อใชในการสราง
ทางรถไฟหรือเครื่องประกอบทางรถไฟ ถามิไดตกลงในเรื่องการโอนไวเปนอยางอื่น ใหดําเนินการเวนคืนตามกฎหมายวา
ดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
ขอเสนอแนะ :
ดร.นิรันดร โพธิกานนท เสนอความเห็นในที่ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวา พระราชบัญญัติการรถไฟฯ ที่ยังไมได
สนับสนุนการนําจักรยานขึ้นรถไฟนั้น ควรใหมีกฎหมายรองรับใหรถไฟรับจักรยานไปกับขบวนตางๆ ดวย และใหคน
เดินทางตีตั๋วคาการนํารถจักรยานไปในราคาที่สมเหตุสมผลดวย
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๙.๒. พระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓
การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย หรือ รฟม. จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสงมวลชน
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ โดยมีผลบังคับใชในวันที่
๒ ธันวาคม ๒๕๔๓ เปนตนไป โดยใชชื่อภาษาอังกฤษวา MASS RAPID TRANSIT AUTHORITY OF THAILAND
(MRTA)
เดิม รฟม. มาจาก องคการรถไฟฟามหานคร ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใตพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการรถไฟฟามหานคร
พ.ศ ๒๕๓๕ โดยมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๕ โดยใชชื่อเปนภาษาอังกฤษวา METRO POLITAN RAPID
TRANSIT AUTHORITY มีวัตถุประสงคในการจัดระบบขนสงมวลชน ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยการสราง
หรือจัดใหมีดวยวิธีการใดๆ ซึ่งการขนสงโดยรถไฟฟา และดําเนินการหรือใหบริการ อันเกี่ยวกับการขนสงโดยรถไฟฟา
ดังกลาว กับดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชนของ รฟม.
พระราชบัญญัติฉบับใหมดังกลาวยังใหอํานาจ หนาที่ รฟม. เพิ่มขึ้นหลายอยาง เชน มีอํานาจกําหนด “เขต
ปลอดภัยระบบรถไฟฟา” เพื่อคุมครองอุโมงคและสิ่ง กอสรางใตดิน และกําหนด “เขตระบบรถไฟฟา” เพื่อคุมครองดูแลคน
โดยสารรถไฟฟา และระบบรถไฟฟาไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังให รฟม. สามารถหารายไดทางอื่นนอกจากคา
โดยสาร และพัฒนาอสังหาริมทรัพยไดตามความจําเปน เพื่อประโยชนแกการใหบริการรถไฟฟา และมีอํานาจหนาที่
ดําเนินกิจการรถไฟฟา ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้ง ยังอาจดําเนินกิจการรถไฟฟาในจังหวัดอื่นตามที่จะไดมี
พระราชกฤษฎีกากําหนดใหอํานาจดวย
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หัวขอที่ ๑๐. หนวยงานเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย และจัดระบบทางจักรยาน
ในหัวขอนี้ ผูวิจัยจะกลาวถึงกฎหมายและหนวยงานระดับนโยบายที่มีสวนเกี่ยวของกับระบบทางจักรยาน ปจจุบันนี้แมวา
จะยังไมไดกลาวถึงระบบทางจักรยานในกฎหมายวาดวยการผังเมืองโดยตรง
แตไดมีการเปดประเด็นการสงเสริมการใช
รถจักรยานและระบบโครงขายทางจักรยาน ไวในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๖ ขึ้นเปนครั้งแรกแลว และสํานักงาน
นโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.) ซึ่งมีหนาที่โดยตรงในการศึกษา สํารวจ วิเคราะหสภาพการจราจร ความ
เหมาะสมดานเทคนิค เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการผังเมือง เพื่อวางแผนหลัก เสนอแนวนโยบาย กําหนดมาตรฐานการ
จัดระบบและมาตรการแกปญหาการจราจร ตลอดจนกํากับดูแล เรงรัดหนวยงานที่เกี่ยวของ และประสานการปฏิบัติใหเปนไป
ตามมาตรการ นโยบาย และแผนหลักที่กําหนด อีกทั้งเสนอแนะใหมีการแกไขกฎหมายที่มีผลตอการจัดระบบการจราจรนั้น
จําเปนตองเกี่ยวโยงกับงานในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมืองอยางหลีกเลี่ยงไมได ผูวิจัยจึงหยิบยกกฎหมายวา
ดวยการผังเมือง กฎหมายวาดวยการจัดระบบการจราจรทางบก และแผนพัฒนากรุงเทพมหานครมาไวดวยกัน สําหรับ
กฎหมายวาดวยการผังเมืองมีรายละเอียดแตพอสังเขปดังนี้

๑๐.๑. พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
เนื่องจากกฎหมายวาดวยการผังเมืองและผังชนบทไดใชบังคับมากวายี่สิบป ประกอบกับไดมีการพัฒนาทั้งในดาน
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม และจํานวนประชากรในทองที่ตาง ๆ ไดทวีความหนาแนนมากยิ่งขึ้น
มาตรการและโครงการที่ไดกําหนดไวในกฎหมายจึงไมเหมาะสมกับสภาวะปจจุบัน
จึงไดมีการปรับปรุงเสียใหมให
สอดคลองกับความกาวหนาของวิชาผังเมืองและสภาพของทองที่
ในการทํารายงานตามโครงการการศึกษากฎหมาย
เกี่ยวกับการใชจักรยานฉบับนี้ ไดคัดเลือกเฉพาะมาตราที่เกี่ยวของ ไดแก
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“การผังเมือง” หมายความวา การวาง จัดทําและดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวมและผังเมือง
เฉพาะในบริเวณเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท เพื่อสรางหรือพัฒนาเมืองหรือสวนของเมืองขึ้นใหมหรือแทนเมือง
หรือสวนของเมืองที่ไดรับความเสียหายเพื่อใหมีหรือทําใหดียิ่งขึ้นซึ่งสุขลักษณะความสะดวกสบาย
ความเปนระเบียบ
ความสวยงาม การใชประโยชนในทรัพยสิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม เพื่อสงเสริมการ
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม เพื่อดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชนหรือคุณคาในทางศิลปกรรม
สถาปตยกรรม ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี หรือเพื่อบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงาม หรือมีคุณคา
ในทางธรรมชาติ
“ผังเมืองรวม” หมายความวา แผนผัง นโยบายและโครงการรวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไป เพื่อ
ใชเปนแนวทางในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท ในดานการใชประโยชนใน
ทรัพยสิน การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดลอม เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของ
การผังเมือง
“ผังเมืองเฉพาะ” หมายความวา แผนผังและโครงการดําเนินการเพื่อพัฒนา หรือดํารงรักษาบริเวณ
เฉพาะแหง หรือกิจการที่เกี่ยวของ ในเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบทเพื่อประโยชนแกการผังเมือง
“ที่อุปกรณ”
หมายความวา ที่ดินของเอกชน ซึ่งผังเมืองเฉพาะจัดใหเปนที่เวนวางหรือใชเพื่อ
สาธารณประโยชนอยางอื่นดวย เชน ทางเทา ทางเดิน ตรอกหลังหรือขางอาคาร ทางน้ํา ทางหรือทอระบายน้ํา
“ที่โลง”
หมายความวา บริเวณที่ดินอันไดระบุไวในผังเมืองรวม หรือผังเมืองเฉพาะใหเปน
ที่วางเปนสวนใหญ และเพื่อใชตามวัตถุประสงคที่ระบุไว
“เจาพนักงานการผัง” ในกรณีที่มีการประกาศใชบังคับพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดิน ที่จะทําการ
สํารวจเพื่อวาง จัดทํา หรืออนุมัติผังเมืองรวมและหรือผังเมืองเฉพาะ หมายความวา เจาพนักงานการผังตามที่ไดระบุไวใน
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พระราชกฤษฎีกาในกรณีที่มีการใชบังคับผังเมืองรวม หมายความวา ผูอํานวยการสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น
ผูวางและจัดทําผังเมืองรวม ในกรณีที่มีการใชบังคับผังเมืองเฉพาะ หมายความวา ผูวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ
“เจาหนาที่ดําเนินการ” หมายความวา เจาพนักงานทองถิ่นหรือองคการหรือบรรษัทของรัฐซึ่งมีอํานาจ
หนาที่หรือซึ่งไดรับมอบหมายใหมีอํานาจหนาที่กระทํากิจการใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะ
๑๐.๑.๑. การสํารวจเพื่อวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
มาตรา ๑๔ ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะจะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทํา
การสํารวจ เพื่อการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะไวก็ได ในพระราชกฤษฎีกานั้นใหระบุ
(๑) วัตถุประสงคเพื่อทําการสํารวจในการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
(๒) เจาพนักงานการผัง
(๓) เขตทองที่ที่จะทําการสํารวจพรอมดวยแผนที่แสดงเขตสํารวจแนบทายพระราชกฤษฎีกา
(๔) กําหนดเวลาการใชบังคับพระราชกฤษฎีกาซึ่งตองไมเกินหาป
มาตรา ๑๕ ในระหวางกําหนดเวลาที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจใชบังคับ
ใหเจา
พนักงานการผังมีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) เขาไปทําการอันจําเปนเพื่อการสํารวจ
(๒) กําหนดเขตที่ดินที่ประสงคจะใหเปนเขตผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
(๓) กําหนดหลักเกณฑการใชประโยชนในทรัพยสิน เพื่อประโยชนในการวางและจัดทําผังเมือง
รวมหรือผังเมืองเฉพาะ ทั้งนี้เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองแลว
(๔) ทําเครื่องหมายระดับ ขอบเขตและแนวเขตตามความจําเปน
(๕) แจงใหหนวยราชการ องคการของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ สงแผนที่หรือแผนผังแสดงเขตที่ดิน
เพียงเทาที่จําเปน เพื่อประโยชนในการวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
ทั้งนี้ หามมิใหเขาไปในอาคาร ลานบานหรือสวนมีรั้วกั้นอันติดตอกับบานซึ่งเปนที่อยูอาศัย เวนแตเจาของหรือผู
ครอบครองอสังหาริมทรัพยอนุญาต หรือเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยไดรับแจงความเรื่องกิจการที่จะกระทํา
ไมนอยกวาสามวันกอนเริ่มกระทําการนั้น
๑๐.๑.๒. การวางและจัดทําผังเมืองรวม
มาตรา ๑๗ ผังเมืองรวมประกอบดวย
(๑) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองรวม
(๒) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม
(๓) แผนผังซึ่งทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับพรอมดวยขอกําหนด โดยมีสาระสําคัญทุก
ประการหรือบางประการ ดังตอไปนี้
(ก) แผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท
(ข) แผนผังแสดงที่โลง
(ค) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง
(ง) แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค
(๔) รายการประกอบแผนผัง
(๕) นโยบาย มาตรการและวิธีดําเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงคของผังเมืองรวม
มาตรา ๑๘ เมื่อเห็นสมควรวางและจัดทําผังเมืองรวม ณ ทองที่ใด สํานักผังเมืองจะวางและจัดทําผังเมืองรวม
ของทองที่นั้นขึ้น หรือเจาพนักงานทองถิ่นของทองที่นั้นจะวางและจัดทําผังเมืองรวมในทองที่ของตนขึ้นก็ได ในกรณีที่เจา
พนักงานทองถิ่นจะวางและจัดทําเองตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการผังเมืองกอน
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ถาเขตแหงผังเมืองรวมนั้นคาบบริเวณของเขตปกครองทองที่หลายทองที่ คณะกรรมการผังเมืองจะสั่งใหสํานักผัง
เมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นของทองที่เดียวหรือของทองที่ที่เกี่ยวของรวมกันวางและจัดทําผังเมืองรวม และจะกําหนด
คาใชจายซึ่งองคการบริหารสวนทองถิ่นของแตละทองที่จะตองจายตามสวนของตนก็ได
ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นขอคําแนะนําจากสํานักผังเมืองในการวางและจัดทําผังเมืองรวม ใหสํานักผังเมืองให
ความรวมมือแกเจาพนักงานทองถิ่นตามที่ไดขอมานั้น
มาตรา ๑๙ เมื่อสํานักผังเมืองจะวางหรือจัดทําผังเมืองรวมของทองที่ใด ใหสํานักผังเมืองแจงใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นของทองที่นั้นทราบ และใหเจาพนักงานทองถิ่นนั้นมาแสดงความคิดเห็นตอสํานักผังเมืองดวย
ในการวางและจัดทําผังเมืองรวมใด ใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี จัดใหมีการโฆษณาให
ประชาชนทราบ แลวจัดการประชุมไมนอยกวาหนึ่งครั้ง เพื่อรับฟงขอคิดเห็นของประชาชนในทองที่ที่จะมีการวางและ
จัดทําผังเมืองรวมนั้น ในการรับฟงขอคิดเห็นนี้ จะกําหนดเฉพาะใหผูแทนของประชาชนเขารวมการประชุมตามความ
เหมาะสมก็ได
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการโฆษณา การประชุม และการแสดงขอคิดเห็น ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๒๐ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดวางและจัดทําผังเมืองรวมแลว
ใหสงผังเมืองรวมมาใหสํานักผังเมือง
พิจารณา ถาสํานักผังเมืองเห็นวาควรมีการแกไขเปลี่ยนแปลงผังเมืองรวม ใหแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบพรอมดวย
เหตุผล หากเจาพนักงานทองถิ่นไมเห็นดวยกับความเห็นของสํานักผังเมือง ใหแจงเหตุผลตอสํานักผังเมืองแลวใหสํานัก
ผังเมืองดําเนินการตามมาตรา ๒๒ โดยมิชักชา
มาตรา ๒๓ เมื่อคณะกรรมการผังเมืองใหความเห็นชอบแลว ใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นผูวางและ
จัดทําผังเมืองรวมนั้น จัดใหมีการปดประกาศแผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวมไวในที่เปดเผย ณ ที่วาการเขตหรือที่ทําการ
แขวงของกรุงเทพมหานคร หรือที่วาการอําเภอ ที่ทําการขององคการบริหารสวนทองถิ่น และสาธารณสถานภายในเขต
ของผังเมืองรวมนั้นเปนเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน โดยใหลงวันที่ที่ปดประกาศในใบประกาศนั้นดวย
ในใบประกาศดังกลาว ใหมีคําประกาศเชิญชวนใหผูมีสวนไดเสียไปตรวจดูแผนผังและขอกําหนดของผังเมืองรวม
ได ณ สํานักผังเมือง หรือที่ทําการของเจาพนักงานทองถิ่นผูวางและจัดทําผังเมืองรวมนั้น วิธีการประกาศใหเปนไปตาม
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๒๔ หากภายในกําหนดเกาสิบวันนับตั้งแตวันปดประกาศดังกลาวในมาตรา ๒๓ ผูมีสวนไดเสียผูใดมี
หนังสือถึงสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นผูวางและจัดทําผังเมืองรวมนั้น
รองขอใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือ
ยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวมนั้น และไมวาสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นจะ
เห็นพองดวยกับคํารองขอนั้นหรือไมก็ตาม ใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี เสนอคํารองขอนั้นตอ
คณะกรรมการผังเมืองพรอมดวยความเห็น
ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเปนผูเสนอ ใหดําเนินการผานสํานักผังเมือง
ในกรณีที่คณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบดวยกับคํารองขอ ใหคณะกรรมการผังเมืองสั่งใหสํานักผังเมืองหรือเจา
พนักงานทองถิ่น แลวแตกรณีแกไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนดดังกลาวในผังเมืองรวมนั้น ถาไมเห็นชอบดวย
ก็ใหสั่งยกคํารองขอนั้น
มาตรา ๒๕ หากเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับตั้งแตวันปดประกาศดังกลาวในมาตรา ๒๓ ไมมีผูมีสวนไดเสียผูใด
รองขอใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกขอกําหนดเกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวมนั้น หรือมีแต
คณะกรรมการผังเมืองไดสั่งยกคํารองขอนั้น
หรือคณะกรรมการผังเมืองไดสั่งใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก
ขอกําหนดดังกลาว และสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี ไดจัดการใหเปนไปตามนั้นแลว ใหสํานักผัง
เมืองเสนอผังเมืองรวมตอรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการออกกฎกระทรวงใชบังคับผังเมืองรวมนั้นตอไป
๑๐.๑.๓. การใชบังคับผังเมืองรวม
มาตรา ๒๖ การใชบังคับผังเมืองรวม ใหกระทําโดยกฎกระทรวง
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งตองมีรายการตามมาตรา ๑๗ และใหใชบังคับไดไมเกินหาป
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ในระหวางที่กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งใชบังคับ
ถาสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร
จะ
กําหนดใหแกไขปรับปรุงผังเมืองรวมเสียใหมใหเหมาะสมกับสภาพการณและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป
หรือเพื่อ
ประโยชนแหงรัฐก็ได โดยใหนําความในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ภายในหนึ่งปกอนระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งสิ้นสุดลง ใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงาน
ทองถิ่น แลวแตกรณี สํารวจวาสภาพการณและสิ่งแวดลอมในการใชผังเมืองรวมดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม ถา
เห็นวาสภาพการณและสิ่งแวดลอมไมมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ ใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแต
กรณี จัดใหมีการประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในทองที่ที่ใชบังคับผังเมืองรวมนั้นตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง
และถาไมมีผูใดคัดคาน ก็ใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมืองขยาย
ระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งไดอีกหาป
แตในกรณีที่เห็นวาสภาพการณและสิ่งแวดลอมมีการ
เปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ ก็ใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการแกไขปรับปรุงผังเมืองรวมเสียใหมให
เหมาะสมได
ในกรณีที่ไมอาจดําเนินการแกไขผังเมืองรวมไดทันภายในระยะเวลาที่กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งใชบังคับ
ให
สํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผังเมือง
ขยายระยะเวลาการใชบังคับ
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งไดอีกสองครั้ง ครั้งละไมเกินหนึ่งป
การขอขยายระยะเวลาการใชบังคับผังเมืองรวมตามวรรคหา ใหกระทําโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๒๗ ในเขตที่ไดมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมแลว หามบุคคลใดใชประโยชนที่ดินผิดไปจากที่ได
กําหนดไวในผังเมืองรวม หรือปฏิบัติการใด ๆ ซึ่งขัดกับขอกําหนดของผังเมืองรวมนั้น
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองที่ดินไดใชประโยชนที่ดินมากอนที่จะมี
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
และจะใชประโยชนที่ดินเชนนั้นตอไปเมื่อมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
แลวแตถาคณะกรรมการผังเมืองเห็นวาการใชประโยชนที่ดินเชนนั้นตอไปเปนการขัดตอนโยบายของผังเมืองรวมใน
สาระสําคัญที่เกี่ยวกับสุขลักษณะ ความปลอดภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม คณะกรรมการผังเมืองมีอํานาจ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่เจาของหรือผูครองครองที่ดินจะตองแกไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใชประโยชน
ที่ดินเชนนั้นตอไปภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรได การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขดังกลาวใหคํานึงถึงกิจการ
ที่มีการใชประโยชนที่ดิน สภาพของที่ดินและทรัพยสินอื่นที่เกี่ยวกับที่ดินการลงทุน ประโยชนหรือความเดือดรอนรําคาญที่
ประชาชนไดรับจากกิจการนั้น
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการผังเมืองเชิญเจาของหรือผูครอบครองที่ดินมาแสดงขอเท็จจริงและความคิดเห็นประกอบดวย
เมื่อไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขดังกลาวในวรรคสองแลว ใหคณะกรรมการผังเมืองมีหนังสือแจงให
เจาของหรือผูครอบครองที่ดินทราบ และเจาของหรือผูครอบครองที่ดินมีสิทธิอุทธรณไดตามมาตรา ๗๐
๑๐.๑.๔. การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ
มาตรา ๒๘ ผังเมืองเฉพาะประกอบดวย
(๑) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ
(๒) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองเฉพาะ
(๓) แผนผังเมืองหรือแผนผังบริเวณซึ่งทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับ โดยมีสาระสําคัญทุก
ประการหรือบางประการ ดังตอไปนี้
(ก) แผนผังแสดงการกําหนดการใชประโยชนที่ดินซึ่งจําแนกเปนประเภทกิจการ พรอมทั้ง
แนวเขตการแบงที่ดินออกเปนประเภทและยาน
(ข) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสงพรอมทั้งรายละเอียดแสดงแนวและขนาด
ทางสาธารณะ
(ค) แผนผังแสดงรายละเอียดของกิจการสาธารณูปโภค
(ง) แผนผังแสดงที่โลง
- ๘๖ -

(จ) แผนผังแสดงการกําหนดระดับพื้นดิน
หรือคุณคาในทาง
(ฉ) แผนผังแสดงบริเวณที่ตั้งของสถานที่หรือวัตถุที่มีประโยชน
ศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรหรือโบราณคดีที่จะพึงสงเสริมดํารงรักษาหรือบูรณะ
(ช) แผนผังแสดงบริเวณที่มีทรัพยากรธรรมชาติหรือภูมิประเทศที่งดงามหรือมีคุณคา
ในทางธรรมชาติ รวมทั้งตนไมเดี่ยวหรือตนไมหมูท ี่จะพึงสงเสริมหรือบํารุงรักษา
(๔) รายการและคําอธิบายประกอบแผนผังตาม (๓) รวมทั้งประเภทและชนิดของอาคารที่จะ
อนุญาตหรือไมอนุญาตใหกอสราง
(๕) ขอกําหนดที่จะใหปฏิบัติหรือไมใหปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของผังเมืองเฉพาะ
ทุกประการหรือบางประการ ดังตอไปนี้
(ก) แนวทางและขนาดของที่อุปกรณ
(ข) ประเภท ชนิด ขนาด และจํานวนของอาคารที่จะอนุญาตหรือไมอนุญาตใหสราง
(ค) ประเภท ชนิด ขนาด จํานวนและลักษณะของอาคารที่ชํารุดทรุดโทรม หรืออยูในสภาพ
อันเปนที่นารังเกียจ หรือนาจะเปนอันตรายแกผูอาศัยหรือสัญจรไปมา ซึ่งจะถูกสั่งใหรื้อหรือยายตามคําสั่งของคณะ
กรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นตามมาตรา ๕๕
(ง) การใชประโยชนของอาคารที่อนุญาตใหสรางขึ้นใหม หรืออนุญาตใหเปลี่ยนแปลง อัน
ผิดไปจากการใชประโยชนตามที่ไดขอไวเมื่อขออนุญาตกอสราง ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
(จ) ขนาดและแปลงที่ดินที่จะอนุญาตใหเปนที่สรางอาคารที่ใชเพื่อประโยชนตาง ๆ ตามที่
ไดระบุไวในผังเมืองเฉพาะ รวมทั้งบริเวณของที่ดินที่กําหนดใหเปนที่โลงเพื่อประโยชนตามที่ระบุไว
(ฉ) การสงเสริมดํารงรักษา หรือบูรณะสถานที่หรือวัตถุ ที่มีประโยชนหรือคุณคาในทาง
ศิลปกรรม สถาปตยกรรม ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี
(ช) การดํารงรักษาที่โลง
(ซ) การสงเสริมหรือบํารุงรักษาตนไมเดี่ยวหรือตนไมหมู
(ฌ) การรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคาร
(ญ) การอื่นที่จําเปนเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของผังเมืองเฉพาะ
(๖) รายละเอียดระบุที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่ตองเวนคืนพรอมทั้งรายชื่อเจาของหรือ
ผูครอบครองทรัพยสินโดยชอบดวยกฎหมาย
โดยมีแผนที่แสดงเขตที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่เวนคืนเพื่อ
ประโยชนแกการผังเมือง สําหรับใชเปนทางหลวงตามมาตรา ๔๓ (๑)
(๗) รายละเอียดระบุที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่ตองเวนคืนพรอมทั้งรายชื่อเจาของหรือ
ผูครอบครองทรัพยสินโดยชอบดวยกฎหมาย โดยมีแผนที่แสดงเขตที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่เวนคืน เพื่อ
ประโยชนแกการผังเมืองอยางอื่นตามมาตรา ๔๓ (๒)
(๘) รายละเอียดและแผนที่ระบุที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่น ซึ่งเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดิน หรือซึ่งกระทรวง ทบวง กรม จังหวัด องคการบริหารสวนทองถิ่น หรือองคการของรัฐ เปนเจาของ ผูครอบครอง
หรือผูดูแลรักษา ซึ่งจะนํามาใชเปนทางหลวง หรือใชเพื่อประโยชนแกการผังเมืองอยางอื่น
(๙) แผนที่ แผนผังหรือรายละเอียดอื่น ๆ ตามความจําเปน
มาตรา ๒๙ เมื่อไดมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม ณ ทองที่ใดแลว ถาเจาพนักงานทองถิ่นของทองที่นั้น
เห็นสมควรจะจัดใหมีการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะขึ้น หรือจะขอใหสํานักผังเมืองเปนผูวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะก็
ได ผังเมืองเฉพาะจะตองสอดคลองกับผังเมืองรวม ถาทองที่ใดยังไมมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม รัฐมนตรีจะสั่ง
ใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะก็ได
ในกรณีเจาพนักงานทองถิ่นวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ ใหเจาพนักงานทองถิ่นเสนอหลักการที่จะวางและจัดทํา
ผังเมืองเฉพาะใหคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาเห็นชอบกอน ในการนี้เจาพนักงานทองถิ่นจะมาแสดงความคิดเห็นหรือ
ขอคําแนะนําเกี่ยวกับการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตอสํานักผังเมืองก็ได
- ๘๗ -

มาตรา ๓๒ ในการประกาศแสดงเขตที่ประมาณวาจะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะตามมาตรา ๓๐ และมาตรา
๓๑ ใหมีคําประกาศเชิญชวนใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรือผูมีสิทธิกอสรางอาคารเหนือที่ดินของผูอื่น ใหเสนอ
ความคิดเห็น
ตลอดจนความประสงคในการปรับปรุงที่ดินในเขตที่ไดแสดงไวโดยทําเปนหนังสือเสนอตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นหรือสํานักผังเมือง แลวแตกรณี ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันปดประกาศ
เจาพนักงานทองถิ่นหรือสํานักผังเมืองอาจแจงใหผูมีหนังสือแสดงความคิดเห็นและความประสงคตามวรรคหนึ่ง
มาชี้แจงแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกก็ได
มาตรา ๓๓ ในการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะใด ใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี จัดให
มีการโฆษณาใหประชาชนทราบ แลวจัดการประชุมไมนอยกวาสองครั้ง เพื่อรับฟงขอคิดเห็นของประชาชนในทองที่ที่จะมี
การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะนั้น ในการรับฟงขอคิดเห็นนี้ จะกําหนดเฉพาะใหผูแทนของประชาชนเขารวมการประชุม
ตามความเหมาะสมก็ได
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการโฆษณา การประชุมและการแสดงขอคิดเห็นใหกําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๔๐ เมื่อคณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบกับผังเมืองเฉพาะที่เจาพนักงานทองถิ่นหรือสํานักผังเมืองจัดทํา
แลว ใหสํานักผังเมืองเสนอผังเมืองเฉพาะตอรัฐมนตรี เพื่อดําเนินการตราพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะนั้น
ตอไป
๑๐.๑.๕. การใชบังคับผังเมืองเฉพาะ
มาตรา ๔๑ ผังเมืองเฉพาะจะใชในทองที่ใดใหตราเปนพระราชบัญญัติ ถาพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมือง
เฉพาะมิไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น ใหพระราชบัญญัติดังกลาวใชบังคับไดไมเกินหาป
เมื่อระยะเวลาตามวรรคหนึ่งไดสิ้นสุดลง ถาเจาพนักงานทองถิ่นหรือสํานักผังเมืองเห็นสมควรขยายระยะเวลาการ
ใชบังคับพระราชบัญญัติ ใหเสนอความเห็นตอคณะกรรมการผังเมือง เพื่อพิจารณาดําเนินการตราเปนพระราชบัญญัติ
ขยายระยะเวลาการใชบังคับผังเมืองเฉพาะตอไป พระราชบัญญัติขยายระยะเวลาจะกําหนดการแกไขปรับปรุงผังเมือง
เฉพาะเสียใหม ใหเหมาะสมกับสภาพการณและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปก็ได
มาตรา ๔๓ เมื่อไดประกาศพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะในทองที่ใด ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยาง
อื่นซึ่งเอกชนเปนเจาของหรือผูครอบครอง และถูกกําหนดในพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะใหเวนคืน ถา
(๑) เพื่อใชเปนทางหลวง ใหถือวาถูกเวนคืนตามกฎหมายวาดวยทางหลวง และใหนําบทบัญญัติ
แหงกฎหมายดังกลาวมาใชบังคับแกการเวนคืนโดยอนุโลม ทั้งนี้ เวนแตที่บัญญัติไวโดยเฉพาะในพระราชบัญญัติใหใช
บังคับผังเมืองเฉพาะ
(๒) เพื่อใชในการอันเปนประโยชนแกการผังเมืองอยางอื่น ใหถือวาถูกเวนคืนตามกฎหมายวา
ดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย และใหนําบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวมาใชบังคับแกการเวนคืนโดยอนุโลม ทั้งนี้ เวน
แตที่บัญญัติไวโดยเฉพาะในพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะในทั้งสองกรณี ใหผูอํานวยการสํานักผังเมืองหรือ
ผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ ซึ่งระบุไวในพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ เปนเจาหนาที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย
และใหถือแนวเขตที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่จะเวนคืนที่มีอยูในแผนที่ทายพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมือง
เฉพาะ เปนแนวเขตที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่ถูกเวนคืน
ในกรณีที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะภายในหาปนับแตวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกากําหนด
เขตที่ดินที่จะทําการสํารวจตามมาตรา ๑๔ เงินคาทดแทนที่จะจายใหแกเจาของหรือผูครอบครองทรัพยสินที่ถูกเวนคืน
ตามมาตรานี้ ถาพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะไมไดกําหนดเงินคาทดแทนไวเปนอยางอื่นใหกําหนดตามราคา
ทรัพยสินที่ตองเวนคืนตามความเปนธรรมที่เปนอยูในวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกาดังกลาว
ในกรณีที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะโดยไมไดประกาศพระราชกฤษฎีกาดังกลาว หรือใช
บังคับเมื่อพนหาปนับแตวันใชบังคับพระราชกฤษฎีกา และพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะไมไดกําหนดเงินคา
ทดแทนไวเปนอยางอื่น
ใหกําหนดตามราคาทรัพยสินที่ตองเวนคืนนั้นตามความเปนธรรมที่เปนอยูในวันใชบังคับ
พระราชบัญญัตใิ หใชบังคับผังเมืองเฉพาะ
- ๘๘ -

ในกรณีที่เปนการเวนคืนอสังหาริมทรัพยเพื่อปรับปรุงใหเปนไปตามผังเมืองเฉพาะ เมื่อเจาหนาที่ดําเนินการได
ดําเนินการปรับปรุงแลว และประสงคจะใหเชาหรือหาประโยชนในอสังหาริมทรัพยนั้นตอไปก็ใหกระทําได แตจะกระทํา
การอันมีผลเปนการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยนั้นมิได การโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยที่เวนคืนเพื่อปรับปรุง
ดังกลาวจะกระทําไดก็โดยการตราพระราชบัญญัติ
มาตรา ๔๗ ในทองที่ใดที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ แตยังไมไดตราพระราชกฤษฎีกาให
ใชกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร ใหถือวาไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวย
การควบคุมการกอสรางอาคารในเขตแหงผังเมืองเฉพาะนั้น รวมทั้งบริเวณโดยรอบหนึ่งกิโลเมตรนับจากแนวเขตผังเมือง
เฉพาะดวย
ในบริเวณหนึ่งกิโลเมตรโดยรอบเขตแหงผังเมืองเฉพาะที่ใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร
ตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นผูมีอํานาจอนุญาตการกอสราง ดัดแปลง ตอเติม หรือซอมแซมอาคารตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร เสนอหลักการใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นพิจารณา และใหผูวา
ราชการจังหวัดควบคุมการปฏิบัติงานของเจาพนักงานทองถิ่น ใหเปนไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริหารการผังเมือง
สวนทองถิ่นไดกําหนดไว
มาตรา ๔๘ ในทองที่ที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ หามบุคคลใดใชประโยชนที่ดินหรือ
แกไขหรือเปลี่ยนแปลงอสังหาริมทรัพยใหผิดไปจากที่ไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ หรือใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๕
๑๐.๑.๖. คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น
มาตรา ๕๐ ในทองที่ที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ ใหมีคณะกรรมการบริหารการผังเมือง
สวนทองถิ่นคณะหนึ่ง ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนประธานกรรมการ ผูแทน
กระทรวงสาธารณสุข ผูแทนกรมธนารักษ ผูแทนกรมอัยการ ผูแทนการเคหะแหงชาติ ผูแทนการนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย ผูแทนสํานักผังเมือง เจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร หัวหนากองผังเมืองกรุงเทพมหานคร ผูทรงคุณวุฒิ
ทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของโดยตรงกับการผังเมืองไมเกินสี่คน และผูแทนสถาบัน องคการอิสระและบุคคล
อื่นที่มีความเกี่ยวของกับการผังเมืองไมเกินสี่คน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ
(๒) ในเขตจังหวัดอื่น ใหผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ โยธาธิการจังหวัด สรรพากร
จังหวัด แพทยใหญจังหวัด อัยการจังหวัด เจาพนักงานที่ดินจังหวัด ผูทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
โดยตรงกับการผังเมืองไมเกินสามคน และผูแทนสถาบันองคการอิสระและบุคคลอื่นที่มีความเกี่ยวของกับการผังเมืองไม
เกินสามคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ
ในกรณีที่ตองดําเนินการในเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาลใด ใหนายกเทศมนตรีหรือประธานกรรมการสุขาภิบาลแหง
ทองถิ่นนั้นเปนกรรมการรวมดวย และในกรณีที่ตองดําเนินการในทองถิ่นนอกเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาล ใหนายอําเภอ
แหงทองถิ่นนั้นเปนกรรมการรวมดวย
กรรมการซึ่งแตงตั้งจากผูแทนสถาบัน องคการอิสระและบุคคลอื่น จะตองไมเปนขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่นซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
ใหประธานคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นแตงตั้งกรรมการหรือบุคคลใด
เปนเลขานุการ
คณะกรรมการ

- ๘๙ -

มาตรา ๕๑

ใหคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) พิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการจัดที่ดินของเอกชนเพื่อใชเปนที่อุปกรณตามผังเมืองเฉพาะ
(๒) อนุมัติการยกที่อุปกรณใหเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดิน
(๓) พิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการรื้อ ยาย หรือดัดแปลงอาคารที่จะตองรื้อ ยาย หรือดัดแปลง

ตามผังเมืองเฉพาะ
(๔)
(๕)

พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณที่ยื่นตอคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น
ดําเนินการอื่นใดตามอํานาจหนาที่ซึ่งมีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้

คําอธิบาย :
“กรมโยธาธิการและผังเมือง” เปนหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการวาง จัดทํา และดําเนินการใหมี
ผังเมืองในบริเวณเมืองหรือชนบท เพื่อพัฒนาใหดียิ่งขึ้นซึ่งความสะดวกสบาย การใชประโยชนในทรัพยสิน เพื่อสงเสริม
การเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม โดยสามารถกําหนด “ผังเมืองรวม” ใหมีแผนผัง นโยบายและโครงการรวมทั้ง
มาตรการควบคุมโดยทั่วไป เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาการคมนาคมและการขนสงอยางเชน โครงการระบบ
โครงขายทางจักรยาน ตลอดจนสามารถกําหนด “ผังเมืองเฉพาะ” ใหมีแผนผังและโครงการดําเนินการเพื่อพัฒนาบริเวณ
เฉพาะแหง โดยสามารถจัดที่ดินของเอกชนกําหนดใหเปน “ที่อุปกรณ” ซึ่งเปนที่เวนวางหรือใชเพื่อสาธารณประโยชน
อยางเชน ทางเทา ทางเดิน ตรอกหลังหรือขางอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงเปนหนวยงานหนึ่งซึ่งเกี่ยวของกับการ
วางแผนระบบโครงขายทางจักรยานไวในผังเมือง ใหตรงกับความตองการใชจักรยานตามที่ไดรับแจงในการประชุมเพื่อรับ
ฟงขอคิดเห็นของประชาชนตามพรบ.การผังเมืองฯ
ขอเสนอแนะ :
คณะทํางานมีความเห็นวาถาไดมีการรณรงคใหประชาชนทราบถึงโอกาสที่จะไดมาซึ่งสิทธิในการใชทางจักรยานได
อยางสะดวกสบายและปลอดภัยแลว ก็นาจะไดรับการสนับสนุนจากประชาชนในการแสดงความตองการระบบโครงขาย
ทางจักรยาน และความรวมมือในการแสดงตัวเปนผูสมัครใจในการใชจักรยานเปนจํานวนมาก จนเปนเหตุผลเพียงพอที่จะ
กอสรางทางจักรยานเพื่อรองรับสภาพการสัญจรของประชาชนในแตละเสนทาง ซึ่งตางกับกลยุทธที่จะกําหนดใหมีทาง
จักรยานที่ปลอดภัยเกิดขึ้นเสียกอนเพื่อที่จะไดมีผูกลามาใชจักรยานกันมากขึ้น แนวคิดเกี่ยวกับการจะสรางทางจักรยาน
เมื่อไหรนั้น ถาจะตัดสินกันดวยกระบวนการทางสถิติและเศรษฐศาสตรก็มิอาจทําใหเกิดทางจักรยานขึ้นได ซึ่งจะเขา
ทํานองวาไกเกิดกอนไขหรือไขเกิดกอนไก

๑๐.๒. สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.)
ในหัวขอนี้ ผูวิจัยจะกลาวถึงพระราชบัญญัติคณะกรรมการ จัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งเปน
พระราชบัญญัติฉบับสุดทายในรายงานฉบับนี้ นอกจากเปนฉบับเดียวที่กําหนดไวซึ่งหนาที่ในการปรับปรุงแกไขกฎหมาย
เกี่ยวกับการจราจรทางบก
หรือกฎหมายอื่นที่มีผลกระทบกระเทือนตอการจัดระบบการจราจรทางบกใหเหมาะสมกับ
สถานการณแลว ยังเปนกฎหมายที่ใหอํานาจโดยตรงในการกําหนดนโยบายและแผนหลักเกี่ยวกับระบบการจราจรทางบก
ซึ่งรวมถึงระบบทางจักรยานที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลนี้ดวยเชนกัน กฎหมายฉบับนี้มีเพียงสิบกวามาตรา ผูวิจัย
ไดหยิบยกบางมาตราที่เกี่ยวกับระบบทางจักรยานมาแตพอสังเขปดังนี้
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“การจัดระบบการจราจรทางบก” หมายความวา การจัดระบบการสัญจรของยานพาหนะ และของคนเดินเทาในทาง
บก ทั้งที่มีอยูแลวและที่จะมีในอนาคต ใหสัมพันธและไดสัดสวนกัน เพื่อใหการคมนาคมเปนไปโดยสะดวก รวดเร็ว
ประหยัด และปลอดภัย
“นโยบาย” หมายความวา หลักการสําคัญที่กําหนดขึ้นเพื่อใชเปน แนวทางในการจัดระบบการจราจรทางบก
- ๙๐ -

“แผนหลัก” หมายความวา แผนการจัดระบบการจราจรทางบก เพื่อเปนแนวทางสําหรับสวนราชการของราชการ
บริหารสวนกลาง ราชการ บริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถิ่น องคการของรัฐ หนวยงาน ของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายที่กําหนดไวใน นโยบาย
“มาตรฐาน” หมายความวา ขอกําหนดเกี่ยวกับขนาด ปริมาณ น้ําหนัก และคุณภาพของเครื่องหมาย สัญญาณ
และสิ่งกอสราง รวมทั้งขอกําหนด เกี่ยวกับความปลอดภัยของยานพาหนะและอุปกรณ ทั้งนี้ เทาที่เกี่ยวเนื่อง หรือมีผล
กระทบกระเทือนตอการจราจรทางบกโดยตรง
มาตรา ๔ ใหมีคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ
รองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนรองประธานกรรมการ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคน
หนึ่ง ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ปลัดกระทรวงคมนาคม ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินหกคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ และ
ใหเลขาธิการคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกเปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองเปนผูมีความรู ความเชี่ยวชาญดานการ วางแผนจราจร วิศวกรรมจราจร วิศวกรรม
สิ่งแวดลอม เศรษฐศาสตร เศรษฐกิจการคลัง หรือการผังเมือง
๑๐.๒.๑.

อํานาจคณะกรรมการ

มาตรา ๕

คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอนโยบายและแผนหลักตอคณะรัฐมนตรี
(๒) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนงาน โครงการ วงเงินลงทุน รวมทั้งพิจารณากําหนดโครงการ
ที่จะใชเงินกู ความชวยเหลือจากตางประเทศ และการเขารวมลงทุนของภาคเอกชน ของหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่
เกี่ยวกับการจราจร เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามแผนหลัก
(๓) กําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดระบบการจราจรทางบกเสนอ ตอคณะรัฐมนตรี
(๔) กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการแกปญหาการจราจรทางบก ตลอดจนกํากับดูแล เรงรัดการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ และประสานการปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรการ นโยบาย และแผนหลักที่กําหนด
(๕) พิจารณาเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวกับการจัดระบบการจราจรทางบก
ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือ
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
(๖) ปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดระบบการจราจรทางบก ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
(๗) เสนอแนะใหมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายเกี่ยวกับจราจรทางบก
หรือกฎหมายอื่นที่มี
ผลกระทบกระเทือนตอการจัดระบบการจราจรทางบก ใหเหมาะสมกับสถานการณ
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ในการ
ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตน คณะกรรมการอาจมอบใหสํานักงาน คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกเปนผูปฏิบัติ
หรือเตรียมขอเสนอมายัง คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไปก็ได
มาตรา ๙คณะกรรมการมีอํานาจเรียกสวนราชการของราชการบริหารสวนกลาง
ราชการบริหารสวนภูมิภาค
ราชการบริหารสวนทองถิ่น องคการของรัฐ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลอื่นใด ใหสงเอกสาร รายละเอียด หรือ
แผนงานของโครงการที่เกี่ยวกับการจราจรทางบก หรือที่มีผลกระทบกระเทือน ตอการจราจรทางบกมาพิจารณา ในการนี้
อาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหคําชี้แจง ประกอบดวยก็ได
๑๐.๒.๒.

หนาที่ สนข. (อดีต สจร.)

มาตรา ๑๐ ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก ขึ้นในสํานักนายกรัฐมนตรี และใหมี
อํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
- ๙๑ -

(๑) ศึกษา สํารวจ วิเคราะหสภาพการจราจรทางบก เพื่อวางแผนหลัก เสนอแนวนโยบาย และ
กําหนดมาตรฐานที่เกี่ยวกับการจัดระบบการจราจร
ตลอดจนมาตรการในการแกไขปญหาการจราจรใหคณะกรรมการ
พิจารณา
(๒) วิเคราะหและกลั่นกรองความเหมาะสมดานเทคนิค เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการผังเมือง
ของแผนงานและโครงการเสนอตอคณะกรรมการ
(๓) รวบรวมระบบขอมูลดานการจราจร เพื่อเผยแพรหรือจําหนาย แกหนวยราชการและ
ภาคเอกชน
(๔) พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการ
ใหมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายเกี่ยวกับ
การจราจรทางบก หรือกฎหมายอื่นที่มีผลกระทบกระเทือน ตอการจัดระบบการจราจรทางบกใหเหมาะสมกับสถานการณ
(๕) พิจารณาจัดทําโครงการศึกษา ฝกอบรม และเผยแพรความรู ที่เกี่ยวกับการจัดระบบ
การจราจรทางบก
(๖) ปฏิบัติการและประสานงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปน อํานาจหนาที่ของสํานักงาน
คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก หรือ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

๑๐.๓. สํานักการจราจรและขนสง ของกรุงเทพมหานคร (สจส.)
มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การศึกษา สํารวจขอมูล วิเคราะห วางแผน ออกแบบระบบการจราจรและขนสง การ
กําหนดมาตรการและดําเนินการการดานการจราจรและขนสงในเขตกรุงเทพมหานคร การประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและจัดการจราจร การพัฒนาระบบโครงขายถนน ระบบขนสงมวลชน ทั้งนี้โดย
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหการดําเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติการ สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
๑. สํานักงานเลขานุการ : มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสารบัญและธุรการทั่วไปของสํานักงาน งานชวย
อํานวยการและเลขานุการ การดําเนินการดานการบริหารบุคคล งานการคลัง งานนิติกรรมและสัญญา การดําเนินงานตาม
โครงการตางๆและงานอื่นที่ไมไดอยูในความรับผิดชอบของกองใดโดยเฉพาะ และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
๒. กองสารสนเทศจราจร : มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การศึกษาสํารวจและจัดเก็บขอมูลการจราจร การ
วิเคราะหความตองการขอมูลขอสนเทศดานการจราจร และขนสงของกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดทําระบบฐานขอมูล สําหรับ
การวางแผนควบคุมติดตามงานและการตัดสินใจดําเนินการเพื่อแกไขปญหาการจราจรและขนสงของกรุงเทพมหานคร
รวมทั้งการเผยแพรประชาสัมพันธและใหบริการขอมูลการประสานการปฏิบัติงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อติดตาม
ประเมินผลงาน ตามแผนโครงการและแผนปฏิบัติการดานการจราจรและขนสงและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
๓. กองวิศวกรรมจราจร : หนาที่รับผิดชอบ ศึกษา สํารวจ วิเคราะห วางแผน กําหนดมาตรฐานงานวิศวกรรม
จราจร การออกเเบบเพื่อพัฒนาระบบจราจร ระบบโครงขายถนน ระบบรูปแบบและเสนทางการขนสงมวลชนหลักและ
ขนสงมวลชนเสริม การวิเคราะหพิจารณา ความเหมาะสมและออกแบบเพื่อพัฒนาระบบการจราจร ทางแยก ทางกลับรถ
การศึกษาวิเคราะห เเละพิจารณาความเหมาะสมทางวิชาการ เทคนิคและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการออกแบบประมาณการ
เพื่อดําเนินการกอสรางโครงการแกไขปญหารการจราจร โดยรวม การแกไขปญหาอุบัติเหตุการจราจรในถนน และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
๔. กองสัญญาณไฟและเครื่องหมาย : มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจวิเคราะห ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง
ถอดถอนปายเครื่องหมายเเละอุปกรณการจราจรเพื่อเเนะนํา เตือน และบังคับตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ตลอดจนการกํากับควบคุม การดําเนินงานศูนยควบคุมสัญญาณไฟจราจร และปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เกี่ยวของ

- ๙๒ -

๕. กองการขนสง : มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การศึกษาวิเคราะหวางแผน และดําเนินการดานการขนสงตาม
พรบ.กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘ การดําเนินโครงการระบบขนสงมวลชน ระบบขนสงสาธารณะในความรับผิดชอบของ
กรุงเทพมหานครตลอดจนการประสานงานประเมินผลการดําเนินงานของผูรับสัมปทานระบบขนสงมวลชนเพื่อใหเปนไป
ตามสัญญาการวิเคราะหวางแผน การใหบริการแกมวลชน เพื่อสงเสริมการใชบริการขนสงสาธารณะ เชนจัดทําที่จอด
รถยนตสาธารณะ ที่จอดรถยนตรับจาง ศาลาที่พักผูโดยสาร และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกิจการขนสงมวลชน และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

๑๐.๔. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๙)
แผนพัฒนาฉบับนี้ตางจากฉบับที่ ๑ - ๕ กลาวคือ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๖ นี้ มีลักษณะอยางแผน
ยุทธศาสตร ซึ่งยืดหยุนตามภาวะผันแปรของโลก และสามารถปรับแผนไดตามสภาวะปจจัยและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนไป
อยางกระทันหัน ลักษณะแผนยุทธศาสตรจะมีการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) แลวนําไป
กําหนดวิสัยทัศน กําหนดพันธกิจ กําหนดวัตถุประสงค กําหนดเปาหมาย กําหนดกลยุทธหรือยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนพัฒนาฉบับนี้ไดแบงยุทธศาสตรการพัฒนาออกเปน ๗ ดาน คือ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ดานบริหารและปกครอง
ดานการคลัง
ดานทรัพยากรมนุษยและสังคม
ดานการจราจร การขนสงและสาธารณูปโภค
ดานผังเมืองและการใชที่ดิน
ดานสิ่งแวดลอม และ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

การสงเสริมการใชรถจักรยานและระบบโครงขายทางจักรยาน ไดปรากฎขึ้นในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่
๖ นี้เปนครั้งแรก โดยมีอยูในบทที่ ๕

บทที่ ๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจราจร การขนสงและสาธารณูปโภค :
ในหนาที่ ๑๒๓ ของบทที่ ๕ นี้ ไดกลาวถึง วิสัยทัศน หรือความมุงหวังที่ตองการเห็นในอนาคต วา
“กรุงเทพมหานคร มีระบบการจราจร การขนสงและสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ โครงขายคมนาคมขนสง
เชื่อมตอสมบูรณ มีระบบขนสงมวลชนขนาดใหญในเสนทางหลัก การบริการขนสงสาธารณะทั่วถึง เพียงพอและมีราคาที่
เหมาะสม ประชาชนสัญจรไดสะดวกรวดเร็ว การกอสรางสาธารณูปโภคและอาคารมีความปลอดภัยมั่นคง สงเสริม
เศรษฐกิจและสังคมทั่วไป และไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม”
จากคําวา “ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม” ไดนําไปกําหนดเปน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และยุทธศาสตร
การพัฒนา ที่เกี่ยวของกับ “รถจักรยาน” คือ ยุทธศาสตร
ขอ ๔.๑. ควบคุมปริมาณการจราจรใหเหมาะสมในแตละพื้นที่
ขอยอยที่ (๗) สงเสริมการใชรถจักรยานในการเดินทางระยะใกล
ขอ ๔.๒. พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการจราจรและขนสง
ขอยอยที่ (๑) เพิ่มอัตราความเร็วในการเดินทาง ดวยการเพิ่มสมรรถนะของโครงขายการจราจรและ
ปรับปรุงโครงขายถนนใหมีความสมบูรณ มีการเชื่อมตอตรอก ซอย ถนน ทางลัด การปรับปรุงผิวการจราจร การขยาย
ถนน ลดบริเวณคอขวด กอสรางอุโมงคหรือสะพานลอยขามทางแยก การจัดระเบียบการจอดรถยนตและสิ่งกีดขวาง
การจราจร ปรับปรุงจุดเชื่อมตอทางขึ้นและทางลงทางดวน เพื่อใหเกิดการลื่นไหลและกระจายปริมาณการจราจรไดอยาง
- ๙๓ -

รวดเร็ว กอสรางทางจักรยานในพื้นที่ที่สามารถทําได รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการจราจรเพื่อใหมีการใชงาน
โครงขายการจราจรใหเต็มประสิทธิภาพ และมีการใหขอมูลเกี่ยวกับโครงขายการจราจร ถนน ตรอก ซอย ทางแยก จุด
กลับรถ เสนทางการเดินรถ และสภาพการจราจรใหแกประชาชน เพื่อสงเสริมใหเกิดการวางแผนการเดินทาง
ขอ ๔.๔. สงเสริมความปลอดภัยในการสัญจรและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ขอยอยที่ (๓) กําหนดมาตรการลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม โดยการสงเสริมการใชรถยนตสวนตัว
ใหนอยลงและการใชบริการขนสงสาธารณะมากขึ้น สงเสริมการเดินทางที่ไมใชเครื่องยนต เชน รถจักรยาน เดิน เปนตน
และสงเสริมใหมีการใชยานยนตที่ปลอดมลพิษมากขึ้น ตองมีมาตรการกวดขันยานยนตใหมากขึ้น เชน การตรวจจับและ
หามรถยนต รถยนตโดยสาร รถจักรยานยนต หรือเรือ ที่กอมลพิษทางอากาศและทางเสียง เปนตน และตองมีการกําหนด
วิธีการวัดและประเมินผลการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม
เนื่องจากแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๖ นี้ มีลักษณะอยางแผนยุทธศาสตร คือ จะบอกแนวทางกวางๆ ไว
วาควรทําอะไร จึงเหมาะกับการเปนเครื่องมือของผูบริหาร กทม. ตองไปในขบคิด และหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สํานัก
การจราจรและขนสง(สจส.) สํานักการโยธา สํานักผังเมือง หรือสํานักงานเขตปกครองพื้นที่ ของกรุงเทพมหานคร ตองนํา
แผนแมบทเหลานี้ ไปกําหนดออกเปนแผนปฏิบัติการ เพื่อใหบรรลุ วัตถุประสงค เปาหมาย ที่แผนแมไดวางไว

- ๙๔ -

เอกสารอางอิง
พระราชบัญญัติรถลาก รัตนโกสินทรศก ๑๒๐
พระราชบัญญัติรถจาง รัตนโกสินทรศก ๑๒๔
พระราชบัญญัติขนาดเกวียน พระพุทธศักราช ๒๔๕๙
พระราชบัญญัติลอเลื่อน พุทธศักราช ๒๔๗๘
พระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟและทางหลวง พระพุทธศักราช ๒๔๖๔
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
- กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ ( พ.ศ. ๒๕๒๔ ) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ เรื่องทางหลวง
ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕
- ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง มาตรฐานและลักษณะของทางหลวงและงานทาง รวมทั้งกําหนดเขตทางหลวง ที่
จอดรถ ระยะแนวตนไมและเสาพาดสาย เกี่ยวกับทางหลวงชนบท ทางหลวงเทศบาล และทางหลวงสุขาภิบาล
ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
พระราชบัญญัติ รถยนตร พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
- ขอกําหนดกรมตํารวจ เรื่อง สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร และความหมายของสัญญาณจราจร และ
เครื่องหมายจราจร
พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙
- พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐
พระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎหมายเกี่ยวกับการไดมา การจัดหาที่ดินเพื่อระบบทางสัญจรดวยจักรยาน
- พระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๕)
- ประมวลกฎหมายที่ดิน (พ.ศ. ๒๔๙๗)
- พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
- พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐
- พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
- พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
- พระราชบัญญัติ วาดวยการจัดหาอสังหาริมทรัพยเพื่อกิจการขนสงมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎหมายเกี่ยวกับองคการดานระบบขนสงมวลชน และที่มาแหงที่ดินและทุนดําเนินการ
- พระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔
- พระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓
กฎหมายเกี่ยวกับหนวยงานดานการกําหนดนโยบาย และจัดระบบทางจักรยาน
- พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
- พระราชบัญญัติคณะกรรมการ จัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๑
- กฎหมายเกี่ยวกับสํานักการจราจรและขนสง ของกรุงเทพมหานคร (สจส.)
- แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙)
เอกสารภาษาไทย

- ๙๕ -

-

นัยนา เกิดวิชัย, รศ. พ.ต.ท.หญิง. คําอธิบายเรียงมาตรา พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒, นครปฐม :
สํานักพิมพ นิตินัย ; พิมพครั้งที่ ๕ / ๒๕๔๓.
- มูลนิธิสถาบันที่ดิน. การถือครองและใชประโยชนจากที่ดิน, กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
๒๕๔๕.
- สุธีระ ประเสริญสรรพ. สนุกกับงานวิจัย.
- ศุสสอางคน อุณหสูต. การศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบการเดินทางโดยจักรยานที่มีความเหมาะสมกับ
ประเทศไทย, คณะสถาปตยกรรมศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ; ภาคการศึกษาที่ ๑ ป
การศึกษา ๒๕๔๒.
- ประภพ เบญจกุล. บนเสนทางจักรยานเมืองเพิรธ, กรุงเทพฯ : หนังสือทํามือ ; ๒๕๔๔.
- การใหสัญญาณมือและแขนอยางถูกตอง (ปายประกาศ) ของ กรมการขนสงทางบก.
- คูมือขับขี่ปลอดภัย. กรุงเทพ: บริษัทศรีเมืองการพิมพ. ของ กรมการขนสงทางบก.
- บันทึกเพื่อความปลอดภัย. ของ ฝายผลิตสื่อและเผยแพร สวนสวัสดิภาพการขนสง สํานักวิศวกรรมและความ
ปลอดภัย กรมการขนสงทางบก.
- สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร. ของ ฝายผลิตสื่อและเผยแพร สวนสวัสดิภาพการขนสง สํานักวิศวกรรม
และความปลอดภัย กรมการขนสงทางบก.
- รูจักมลพิษและวิธีพิชิตอันตราย. ของ สํานักวิศวกรรมและความปลอดภัย กรมการขนสงทางบก กระทรวง
คมนาคม.
เอกสารภาษาตางประเทศ
- Bicycle Masterplan Project Group. Cities make room for cyclists. Netherlands: Ministry of Transport,
Public Works and Water Management.๑๙๙๕.
- Soren Underlien Jensen, Road Directorate (project manager and editor). Collection of Cycle Concepts.
: K. Larsen & Son A/S. ๒๐๐๐.
- Richard Ballantine, Richard Grant. Ultimate Bicycle Book.
- Dutch Ministry of Foreign Affairs. Holland Horizon.
- Ministry of Transport, Public Works and Water Management. The Dutch Bicycle Master Plan.
- Cities make room for cyclists โดย Ministry of Transport, Public Works and Water Management
- Collection of Cycle Concepts โดย Soren Underlien, Muuicipality of Odense. Winnic Hansen, Danish
Cyclist Federation. Jens Erik Larsen, Road Directorate.
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ภาคผนวก
เอกสารแนบที่ ๑
รายงานผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการใชจักรยานในประเทศไทย”
วันอาทิตยที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๕
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ณ หองประชุม ท. ๐๐๗
ฝายปฏิบัติการนครหลวง การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ถนนจรัญสนิทวงศ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
***********************************

วัตถุประสงคของการสัมมนา
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในโครงการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการใชจักรยานในประเทศไทย จัดขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค ๒ ประการ คือ
๑. เพื่อรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชจักรยานจากหนวยงานและบุคคลที่
เกี่ยวของในเรื่องดังกลาว และรวบรวมขอคิดขอเสนอแนะในสวนที่ควรมีการปรับปรุงเสนอใหแกภาครัฐไดรับทราบ
และดําเนินการตอไป
๒. เพื่อเสริมสรางทัศนคติใหแกผูรับผิดชอบซึ่งเปนผูกําหนดนโยบาย และควบคุมกํากับดูแลสาธารณูปโภคของรัฐที่
เกี่ยวกับการใชจักรยานใหเกิดความเขาใจในการที่จะเอื้ออํานวยใหเกิดการใชจักรยานในชีวิตประจําวันอยางสะดวก
และปลอดภัยมากขึ้น

ผูเขาสัมมนา
ผูเขาสัมมนาประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ อันไดแก สถาบันฯพระจอมเกลาธนบุรี กรมโยธาธิ
การและผังเมือง สํานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (สจร.) กรมการขนสงทางบก กรมทางหลวง นิตยสาร
CULT ชมรมจักรยานวันอาทิตยจังหวัดเชียงใหม ชมรมจักรยานแพร ชมรมจักรยานชัยนาท ชมรมจักรยานเสือภูเขา
จังหวัดปตตานี
ชมรมจักรยานภูเก็ต
ชมรมจักรยานจังหวัดลพบุรี
สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และผูสนใจซึ่งเปนผูใชจักรยาน จํานวน ๔๔ คน (รายชื่อดังเอกสารแนบที่ ๑.)

กระบวนการสัมมนา
*เปดการสัมมนา
การสัมมนาเริ่มจากคุณณัฏฐ นีลวัชระ ซึ่งเปนผูรับผิดชอบโครงการฯ ไดแจงใหผูเขารวมสัมมนาทราบถึง
วัตถุประสงคของการสัมมนา หลังจากนั้นเปนการแนะนําตัวของผูเขารวมสัมมนาทุกทานใหที่สัมมนาไดทราบวา แตละ
ทานมาจากหนวยงานใด
*การนําเสนอรางผลศึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใชจักรยาน
คุณไชยยศ รัตนพงษ นําเสนอรางผลศึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใชจักรยานเพื่อเปนขอมูลแกผูเขาสัมมนา
โดยไดกลาวถึงประเด็นตางๆ ดังนี้
๑. บริบทกฎหมายที่เกี่ยวกับการใชจักรยานในประเทศไทย (ซึ่งเริ่มจาก พรบ.รถลาก จนกระทั่งถึง พรบ.รถยนต)
๒. การจดทะเบียน และออกใบอนุญาตลอเลื่อน (ซึ่งตอมาไดมีการยกเลิกการจดทะเบียนรถจักรยาน ๒ ลอ)
- ๙๗ -

๓. การจดทะเบียนและออกใบอนุญาตขับขี่รถจักรยาน ๒ ลอและ ๓ ลอ (รถจักรยาน ๒ ลอ มีใบอนุญาตขับขี่
ประเภทเดียว คือ ตลอดชีพ)
๔. ลักษณะ ขนาด น้ําหนัก เครื่องอุปกรณ และเครื่องหมายของลอเลื่อน (การตรวจสภาพรถเปนเรื่องของพรบ.
รถยนตรฯ สวนรถจักรยานเปนรถตามพรบ.ลอเลื่อนฯ อีกทั้งไมตองจดทะเบียน จึงไมถูกบังคับใหตองตรวจสภาพ)
๕. การบรรทุก สําหรับรถจักรยานไดมีกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ออกโดยอาศัยพรบ.จราจรฯ มาตรา ๕
และมาตรา ๑๘ บัญญัติไวใน ขอ ๓ (๓) วา “รถจักรยานสองลอ ใหบรรทุกของอยางเดียวไมเกิน ๓๐ กิโลกรัม” แต
รศ.พตท.หญิง นัยนา เกิดวิชัย มีความเห็นแยงไวในตําราวา ไมนาจะมีผลใชบังคับตามกฎหมายได เพราะพรบ.
จราจรฯ มาตรา ๑๘ ใหอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการบรรทุกของ รถโรงเรียน รถบรรทุก
หรือรถบรรทุกคนโดยสารเทานั้น ฉะนั้น การออกกฎกระทรวงใหกําหนดเลยไปถึงการบรรทุกของหรือคนของ
รถจักรยานนั้น จึงเปนเรื่องที่ไมนาจะทําได เพราะกฎหมายมิไดใหอํานาจไว จึงมีความเห็นวากฎกระทรวงในขอ ๓ นี้
เปนการออกโดยปราศจากอํานาจตามกฎหมาย ซึ่งประเด็นนี้อยากจะขอความเห็นเพิ่มเติมจากที่ประชุมฯ วาจะเสนอ
อยางไร
๖. ควรมีจักรยานรับจางหรือไม (ไมมีกฎหมายใดที่มีการกลาวในประเด็นนี้ไว การที่จักรยานจะสามารถขยายขีด
ความสามารถรับจางไดหรือไม ก็ขึ้นอยูกับความเห็นที่ประชุมฯวาจะเสนออยางไร)
๗. พรบ.ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
๘. สัญญาน เครื่องหมาย ปายจราจร
๙. พรบ.รถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ (เปนกฎหมายสําหรับผูที่นิยมนําจักรยานไปขี่ทองเที่ยวควรรับทราบ)
๑๐. การขนสงจักรยาน (เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการใชแร็คขนจักรยาน)
๑๑. มาตรฐานอุตสาหกรรม การผลิตจักรยาน และอุปกรณจักรยาน (หากที่ประชุมมีความเห็นเพิ่มเติม ขอให
นําเสนอขอมูลเพื่อดําเนินการตอไป)
๑๒. กฎหมายและระเบียบทางสถาปตยกรรมทาง และที่จอดจักรยาน
๑๓. ขอกําหนดทางวิศวกรรมของทางจักรยานและที่จอดรถจักรยาน (ในกฎหมายไมไดระบุในเรื่องของทาง
จักรยาน ผิวจราจร และ ฯลฯ จึงเห็นควรใหมีการแกไขกฎหมายโดยพิจารณาจากประกาศกรมโยธาธิการ)
๑๔. กฎหมายเกี่ยวกับการไดมาซึ่งที่ดินที่จะใหทําเปนทางจักรยาน (โดยกลาวถึง พรบ.ที่เกี่ยวของ คือ พรบ.การ
จัดสรรที่ดิน และ พรบ.ทางหลวง)
๑๕. ทุนและที่ดินดําเนินการขององคการเกี่ยวกับการสัญจรและการขนสงมวลชน
๑๖. หนวยงานที่กําหนดนโยบายในการใชจักรยานทําหนาที่สัมพันธกันดีหรือไม (ผูที่มีอํานาจสูงสุดในการจัดระบบ
จราจรของประเทศ โดยเฉพาะ คจร. ลวนเปนผูที่มีเกียรติและตําแหนงใหญโต แตกลับไมมีตัวแทนของผูขี่จักรยาน
อยูในคณะกรรมการฯ ดวย)
๑๗. กฎ กติกา มารยาท
๑๘. สถิติ อุบัติเหตุ ความปลอดภัยในการใชจักรยาน
(รายละเอียด ดังสิ่งแนบ)
*การอภิปรายหลังการนําเสนอ
-

ดร.นิรันดร โพธิกานนท ประธานชมรมจักรยานวันอาทิตย จังหวัดเชียงใหม ใหความเห็นวา คุณไชยยศ รัตนพงษ
นําเสนอไดดี และเปนขอมูลที่มีประโยชน ควรใหมีการ educate สมาชิกของชมรมจักรยานทั่วประเทศในการที่จะ
รณรงคภายในชมรมของตนเองตอไป ดังนั้น จึงขอใหลงขอมูลดังกลาวไวใน Website ซึ่งคุณไชยยศฯ มีความเห็นวา
ขอมูลยังไมครบถวนสมบูรณ อยางไรก็ตาม ศ.ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ เห็นวาควรลงใน Website เพื่อเปนขอมูลใหแก
ผูสนใจ

- ๙๘ -

-

คุณจํารูญ ตั้งไพศาลกิจ ผูอํานวยการ จาก สจร. ไดชี้แจงแกที่ประชุมโดยกลาววาอันที่จริง ทาง สจร.ก็มีความ
ประสงคตองการทราบวา USER ตองการไดอะไร ซึ่งที่ผานมาในการเขียนกฎตางๆ ก็อางอิงจากกฎหมายจาก
ตางประเทศ สําหรับ คจร. เปนองคกรในระดับนโยบาย จึงไมไดมีระดับปฏิบัติการเขารวมเปนกรรมการดวย อยางไร
ก็ตามในทุกคณะกรรมการก็มีคณะอนุกรรมการในเรื่องตางๆ ดวย

-

นพ. อุกฤษฏ มิลินทรางกูร จาก สปรส. กลาววาในสิ่งที่ที่ประชุมกลาวนั้น เห็นวาในการนําเสนอไดนําเรื่องของ
จักรยานเปนศูนยกลางในการพิจารณา ควรที่จะใหคนเปนศูนยกลาง และพิจารณาวามีกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
เรื่องนี้อีกหรือไม เชน กฎหมายอนุรักษสิ่งแวดลอม กฎหมายอนุรักษพลังงาน เปนตน ซึ่งถาหากเราเอาคนเปน
ศูนยกลางแทนที่จะเปนจักรยาน เราอาจมองเรื่องนี้ไปในอีกลักษณะหนึ่งก็ได

*การนําเสนอนโยบายเกี่ยวกับการใชจักรยานของเนเธอรแลนด ในชวง ๑๙๙๐ - ๑๙๙๙
คุณณัฏฐ นีลวัชระ ไดนําเสนอกรณีตัวอยางของประเทศเนเธอรแลนด ในเรื่องนโยบายเกี่ยวกับการใชจักรยาน
ของเนเธอรแลนด ในชวง ๑๙๙๐ - ๑๙๙๙ (Dutch Bicycle Policy in the ๑๙๙๐s) โดยไดกลาวถึงแผน ๒ แผน คือ
๑. แผนโครงสรางระบบขนสง (Transport Structure Plan) มีวัตถุประสงค คือ
-- เปนโครงสรางที่เนนการสรางสังคมที่ยั่งยืน
-- ปรับปรุงการขนสงที่ใชระบบขนสงมวลชนและจักรยานแทนรถยนต
-- จํากัดการใชรถยนต โดยการเลือกถนนที่จะตองขยาย
-- ขึ้นราคาคาใชจายเกี่ยวกับรถยนตเมื่อเทียบกับยานพาหนะอื่นๆ
ทั้งนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมของประเทศเนเธอรแลนด ไดใหความสนใจบรรจุแผนแมบทวาดวยการ
ใชจักรยานเปนสวนหนึ่งของแผนโครงสรางระบบขนสงของประเทศ
๒. แผนแมบทวาดวยจักรยาน (Bicycle Master Plan) มีวัตถุประสงค คือ
-- เพื่อใหการใชจักรยานเปนทางเลือกของการเดินทางระยะสั้น โดยใชควบกับระบบขนสงมวลชน
-- วิสัยทัศน “การใชจักรยานที่มีความปลอดภัยมากขึ้น”
แผนทั้งสองไดจัดตั้งองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อทําหนาที่กํากับดูแลและดําเนินการ
อีกทั้งไดรับ
งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมทั้งหมดจากกระทรวงคมนาคม
*การอภิปรายหลังการนําเสนอ
-

ดร.นิรันดร โพธิกานนท ประธานชมรมจักรยานวันอาทิตย จังหวัดเชียงใหม ใหความเห็นหลังการนําเสนอวาถามี
องคกรที่มีแหลงทุน และใหการสนับสนุนผูใชจักรยานจริงๆ รวมทั้งทําใหกลุมผูใชจักรยานมีบทบาทที่สามารถทํา
ประโยชนเพื่อสังคม ดวยวิธีนี้ก็จะสามารถทําใหมีคนยอมรับกิจกรรมของกลุมผูใชจักรยานมากขึ้น เมื่อมีการยอมรับ
ก็จะมีคนหันมารวมใชจักรยานมากขึ้นดวย

-

คุณสมสงวน บุราคม จากกรมการผังเมือง ใหความเห็นวา
-- ถาคนมีความตองการการใชจักรยานมากขึ้น ก็จะมีการตั้งกฎเกณฑ ระเบียบเพื่อการใชจักรยานมากขึ้น เชนที่
เกิดขึ้นในประเทศเนเธอรแลนด
-- สําหรับในเมืองไทย ที่ไมมีผูขี่จักรยานมาก เพราะมองวาไมปลอดภัย และตองการใหมีความปลอดภัยกอน จึง
จะใชจักรยาน ดวยเหตุนี้ จึงเปนปญหาวนเวียนโดยไมมีการแกไข
-- ขอใหมีการเขียนเสนทางของจักรยาน เพื่อเปนการลดปญหามลพิษและแกปญหาการจราจรติดขัดดวย

-

คุณมงคล วิจะระณะ จากชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแหงประเทศไทย ไดนําเสนอความเห็นวา กฎหมายเรื่องจักรยาน
เปนสวนหนึ่งของการจัดระเบียบการจราจรและแกปญหาจราจร ซึ่งในปจจุบันเห็นวาคนใหความสนใจกับเรื่องของ
สุขภาพและสิ่งแวดลอมมากขึ้น ดังนั้นนาที่จะมีคนสนใจที่จะขี่จักรยานมากขึ้น แตที่คนไมใชเพราะไมมีที่ปลอดภัยที่

- ๙๙ -

จะใหใช ดวยเหตุนี้ จึงเห็นวาควรที่จะใหมีเสนทางของจักรยานที่ครอบคลุมเปนโครงขาย โดยขอเสนอเปน ๕
โครงขายในกรุงเทพมหานคร
๑. ตีเสนเขตจักรยานบนทางรถยนต
๒. ทําทางจักรยานบนทางเทารวมกับผูใชทางเทา
๓. ทําเสนทางจักรยานแยกออกไป ในกรณีที่มีที่ดินเพียงพอ
๔. ทําทางจักรยานเลียบคลอง
๕. ทําเสนทางจักรยานเลียบทางรถไฟ
โดยสรุปแลว คุณมงคลฯ เห็นวาจะมีผูใชจักรยานมากขึ้น เพราะ
-- จักรยานไมสรางมลพิษ
-- ผูใชจักรยานมีสุขภาพดีขึ้น
-- จักรยานมีสวนในการแกปญหาจราจร
-

คุณจํารูญ ตั้งไพศาลกิจ ใหความเห็นวาในการใชจักรยานนั้นเราพูดถึงการใชจักรยานเพื่อสุขภาพ ไมใชเพื่อเดินทาง
ในชีวิตประจําวัน ดังนั้นควรตองบอกใหชัดเจนวาการดําเนินการนี้มีวัตถุประสงคที่ชัดเจนเปนอยางไร การใช
จักรยานนั้นมีทั้งที่ใชในชีวิตประจําวัน และใชเพื่อการทองเที่ยว วิธีการใชงานในแตละที่มีความแตกตางกันออกไป
เชนในตางจังหวัดบางแหง หรือในกทม.ก็อาจมีวิธีปฏิบัติในการใชงานที่ไมเหมือนกัน ในกทม.นั้นบานเรือนของคน
กับที่ทํางานมีความหางไกลกัน ในการที่เราจะไปกําหนดใหคนอื่นๆ ใชจักรยานในการเดินทางมาทํางานอาจทําใหมี
ผูตอตานการกระทําของเราก็ได อยางไรก็ตาม สําหรับใน กทม.ถาเราเริ่มรณรงคจากจุดเล็กๆ ก็นาที่จะทําได หรือ
เริ่มทําเปนแผนที่ในการขับขี่จักรยานเขาซอยเล็กซอยนอยใน กทม. เปนตน

-

ดร.นิรันดร โพธิกานนท ประธานชมรมจักรยานวันอาทิตย จังหวัดเชียงใหม ใหความเห็นเพิ่มเติมวาที่จังหวัด
เชียงใหมมองการใชจักรยานในหลายๆ ดาน เชน ใชในชีวิตประจําวันเพื่อลดมลพิษ กอใหเกิดสุขภาวะที่ดีและจะทํา
ใหสุขภาพดีตามไปดวย เปนตน อยางไรก็ตามรูสึกเห็นดวยวา เราไมสามารถจะทําเสนทางจักรยานแบบปูพรม ใน
การสรางเสนทางจักรยาน ควรพิจารณาเสนทางการเดินทางตามความจําเปน อยาใหภาพทางสังคมมาเปน
ตัวกําหนดวิธีการเดินทาง เชน ตองการอวดฐานะวามีรถยนต หรือรถมอเตอรไซค จึงเปลี่ยนวิธีการเดินทางจาก
จักรยานมาเปนวิธีอื่นๆ

-

ศ.ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ เสนอความเห็นตอที่สัมมนาในประเด็นดังนี้
๑. ควรแกกฎหมายใหจักรยานสามารถบรรทุกคนได
๒. ควรแกชองโหวของกฎหมายในเรื่องประเภทของรถจักรยาน เชน รถ Motor Pedal (MOPED) เปนตน
๓. ควรแกเรื่องการขนของ ควรจะบรรทุกไดมากกวา ๓๐ กก.
๔. จักรยานไมควรขี่บนทางเทา แตในทางเทาบางที่ที่มีพื้นที่มากและมีคนเดินนอย ก็สามารถใหจักรยานรวม
ใชไดโดยควรตีเสนแบงเลนจักรยาน และทําปายบอกใหชัดเจน
๕. เสนทางจักรยาน ควรมีขอกําหนดทางวิศวกรรม สําหรับทางจักรยาน
๖. ควรมีการสื่อสารขอมูลในเรื่องที่เกี่ยวกับการเอื้ออํานวยใหสามารถใชงานจักรยานได
๗. เรื่องของอุโมงคจักรยาน ควรใหคนเดินทางเทาและผูขี่จักรยานผานเขาไดโดยที่รถยนตไมสามารถเขาได
เปนการใหความสะดวกสบายกับคนเดินทางเทาและผูขี่จักรยาน
ศ.ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ยังไดใหความเห็นเพิ่มเติมวา ควรใหมีการแกแนวคิดของผูบริหาร ใหคํานึงถึงคน ไมใช
คํานึงถึงรถ และควรเริ่มจากชุมชนเล็กๆ คอยๆ ตอเปนเครือขาย สําหรับในเนเธอรแลนด ก็เริ่มเปลี่ยนแนวคิดที่จะมี
เสนทางจักรยานที่จะเปนการเชื่อมระหวางเมือง มาเปนการเชื่อมกันเพียงในเมืองและชานเมือง อยางไรก็ตามในการ
ที่คนจะใชจักรยานนั้น เรื่องของความปลอดภัยเปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก

-

ดร.นิรันดร โพธิกานนท ใหความเห็นเพิ่มเติมวา กฎหมายเกี่ยวกับจักรยาน หรือผูใชจักรยานในพระราชบัญญัติ
จราจรทางบกฯ นั้น ควรเปนบทตางหากออกไป ซึ่งเมื่ออานแลวจะไดเห็นชัดเจนและสะดวกตอการศึกษามากขึ้น
- ๑๐๐ -

ดวย นอกจากนี้ยังมีความเห็นตอเรื่องของจักรยาน PAS (Power Assist System) ซึ่งเปนจักรยานที่ตองถีบกอน
มอเตอรจึงจะทํางาน โดยคิดวานาจะใหมีการเพิ่มเติมในกฎหมายวา รถ PAS เปนรถจักรยานประเภทหนึ่ง สําหรับ
เรื่องหมวกกันน็อคนั้นคิดวาหมวกกันน็อคไมควรบังคับกับจักรยานดวย เพราะคิดวาหมวกกันน็อคเปนขอแนะนําที่ดี
ในเรื่องของความปลอดภัยแตไมควรเปนขอบังคับ นอกจากนี้ถาเปนไปไดตองการใหมีการประกาศวาประเทศไทย
สงเสริมใหมีการขี่จักรยานในประเทศ
-

รศ.ดร.วิโรจน ศรีสุรภานนท จากสถาบันพระจอมเกลา ธนบุรี ใหความเห็นวาเนื่องจากไดรับทุนในการทําวิจัยเรื่อง
การทําทางจักรยาน จึงคิดวาความตองการ ความจําเปน และวัตถุประสงคของการใชจักรยานเปนเรื่องสําคัญที่ตอง
บอกใหชัดเจน นอกจากนี้เรื่องของโครงขายการเดินทางก็เปนเรื่องที่มีความสําคัญดวยเชนกัน และใหความเห็นใน
ประเด็นดังตอไปนี้
- ตองมีการสํารวจปริมาณความตองการของผูใชจักรยาน
- Network ที่จะทําควรเชื่อมตอกับ Public Transport
- ไมควรมองจักรยานเปน Center เพราะถนนบางเสนอาจไมไดสรางมาสําหรับจักรยาน แตอาจทํามาเพื่อคน
เดินทางเทา
- ควรมีการเสริมทางลาดสําหรับจักรยาน และ
- อาจตองมีการดําเนินการดานกฎหมายในสวนที่เกี่ยวของตอไป

-

คุณสมสงวน บุราคม เสนอวาที่ตองการใหพูดกันคือการขี่จักรยานในชีวิตประจําวัน ไมใชการขี่เพื่อสุขภาพ โดย
ตองการใหมีการชี้วาขี่จักรยานสามารถชวยลดมลพิษ
นอกจากนี้ควรใหมีการจัดตั้งสหพันธผูใชจักรยานและมี
เสนทางจักรยานสําหรับการขี่จักรยานดวย

-

คุณประภพ เบญจกุล ซึ่งเปนผูแทนจากกรุงเทพมหานคร ใหความเห็นวาในการทําเสนทางจักรยานนั้น จะจัดทําตาม
ผูบริหารของกทม. เชน เสนทางจักรยานประชาชื่น เมื่อจัดทําเสนทางนี้แลว ปจจุบันก็ยังมีคนใชเสนทางนี้อยู สําหรับ
ในเรื่องของจํานวนผูใชเสนทาง หรือความถี่ของการใชเสนทางนั้น คิดวานาที่จะพิจารณาจากมิติแหงเวลาในการใช
เสนทางมากกวา
นอกจากนี้คิดวาควรมีการเพิ่มเติมในเรื่องของพระราชบัญญัติความเปนระเบียบเรียบรอยและ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารที่เกี่ยวกับเสนทางการขี่ เพื่อความปลอดภัยในการขี่จักรยาน และควรมีสัญญาณปาย
ตางๆ บอกทางจักรยาน เพื่อใหผูขับขี่เกิดความปลอดภัยดวยเชนกัน

-

คุณสมชาย เขมะรังสี จากกลุมรวมมิตร ใหความเห็นวาควรใหมีการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการใชจักรยาน และ
ควรไดมีการพิจารณากฎหมายจากหมวดหมูที่คุณไชยยศฯ ไดจัดทําขึ้นมาวามีความเหมาะสมหรือไม

-

คุณไชยยศ รัตนพงษ ไดเสนอวาสําหรับประเด็นเรื่องพระราชบัญญัติความเปนระเบียบเรียบรอย หรือการควบคุม
อาการนั้น ขอใหที่ประชุมสัมมนาที่มีความรูกรุณาใหคําแนะนําและเสนอความเห็นดวย

-

คุณสุธีร ยืนยง จากสภาทนายความ เสนอใหความเห็นวา ในการที่จะพิจารณาวาอะไรควรหรือไมควรสําหรับการ
แกไขกฎหมายนั้น ตองใชเวลา และควรใหคนที่รูกฎหมายมาเปนผูพิจารณาดวย สําหรับในการสัมมนาครั้งนี้ ควรที่
จะใหแนวคิดตอที่ประชุม เพื่อผูที่เกี่ยวของจะสามารถนําไปพิจารณาแกไขตอไป

-

นพ.อุกฤษฏ มิลินทรางกูร จาก สปรส. ใหความเห็นวาในการที่จะใชกฎหมายเปนเครื่องมือ ตองทําอยางไรใหผูมี
อํานาจสนับสนุน ซึ่งการที่จะใหผูมีอํานาจสนับสนุนก็จําเปนตองหายุทธศาสตรบางอยางเพื่อทําใหเปนนโยบายของ
รัฐบาลใหได สําหรับสวนตัวเชื่อวาจักรยานเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการแกวิกฤตของชาติ ของสิ่งแวดลอม ของ
พลังงาน ของสุขภาพ ในขณะเดียวกันเชื่อดวยวาการที่จะเปลี่ยนแปลงกฎหมายเปนเรื่องที่ทําไดยาก อยางไรก็ตาม
และ
ตองหายุทธศาสตรที่จะสามารถทําใหกฎหมายเปลี่ยนแปลงใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สถานการณความเปนไปของชาติบานเมือง ในความเห็นคิดวาการที่จะเปลี่ยนแปลงตองยายพลังในการเปลี่ยนแปลง
ไปยังผูใชจักรยาน เชน หารายชื่อผูใชจักรยานได ๕๐,๐๐๐ ชื่อ ก็สามารถเสนอเพื่อขอแกไขได สําหรับในการวิจัย
ตอไป ขอใหเปนในลักษณะของการบูรณาการ โดยเปนการหาขอมูลจากทุกบริษัทที่เกี่ยวของ รวมทั้งใหทุก
- ๑๐๑ -

และจัดทําเปนองคความรูเพื่อใหมีการดําเนินการตอไป
นอกจากนี้ไดให
หนวยงานที่เกี่ยวของมารวมกันคิด
ความเห็นเพิ่มเติมวาในการดําเนินการโดยฝายนิติบัญญัตินั้น ตองมีการเคลื่อนไหวทางสังคม ใหคนในสังคมไดมี
โอกาสเกี่ยวของในทางใดทางหนึ่งดวย เชนใหมีการทํากรณีศึกษาของการเคลื่อนไหวทางสังคมในพื้นที่ตางๆ ของ
ประเทศ และใหมีการเผยแพรใหทราบถึงการดําเนินการจนไดรับความสําเร็จ เปนตน ในชวงนี้เปนชวงที่ทาน
นายกรัฐมนตรีกําลังหาแนวทางการแกไขปญหาจราจร อาจเสนอเรื่องของจักรยานเขาเปนทางเลือกหนึ่งก็ได
-

คุณมานพ สุทธิพงษ ผูแทนจากกรมการขนสงทางบก ซึ่งเปนหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวกับกฎระเบียบการใชจักรยาน
ไดใหความเห็นใหที่ประชุมพิจารณาในประเด็นตอไปนี้
- กฎหมายกับระเบียบที่มีอยูในปจจุบันสอดคลองเหมาะสมกันอยางไร
- รถจักรยานที่วิ่งบนทองถนนมีอุปกรณพรอมที่จะขี่จักรยานบนถนนหรือไม
- เรื่องที่เกี่ยวกับใบขับขี่รถจักรยาน
- กฎหมายที่มีอยูในปจจุบันมีความสมบูรณหรือไม ถาตองมีการปรับปรุงก็ตองใหมีการรวมกันพิจารณาตอไป

-

ดร.นิรันดร โพธิกานนท ใหความเห็นเพิ่มเติมวา เห็นดวยกับ ดร.อุกฤษฎ มิลินทรางกูร วาทําอยางไรจึงจะทําใหเกิด
พลังขึ้นมา เห็นวาทางหนึ่งที่สามารถจะทําได คือใหทําขอสรุปแลวเสนอตอสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งเชื่อวา
จะทําใหไดรับคําตอบบางอยางกลับมา สําหรับการที่จะใหมีการลารายชื่อนาที่จะเปน step ตอไป นอกจากนี้อาจทํา
ของบประมาณเพื่อจัดใหมีการประชุมในลักษณะเชนนี้อีก สําหรับในเรื่องของกฎหมายนั้น มีความเห็นวาขอ
กฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดระบุไววา คนขี่จักรยานตองขี่ไปตามชองทางที่สรางขึ้น
นั้น ควรมีการแกไขใหจักรยานสามารถขี่ไปในทุกถนนโดยไมมีขอหาม นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการรถไฟฯ ที่ยัง
ไมไดสนับสนุนการนําจักรยานขึ้นรถไฟนั้น ควรใหมีกฎหมายรองรับใหรถไฟรับจักรยานไปกับขบวนตางๆ ดวย และ
ใหคนเดินทางตีตั๋วคาการนํารถจักรยานไปในราคาที่สมเหตุสมผลดวย

-

คุณไชยยศ รัตนพงษ กลาววา อาจารยธงชัย พรรณสวัสดิ์ ไดใหความเห็นไววา การประชุมควรจัดทํารายงานเปน ๔
ภาค คือ ขอเท็จจริง ขอวิเคราะห ขอเสนอแนะ และตัวอยางจากตางประเทศดวย

-

รอยตํารวจเอกสุนทร บุญปรีดา จากกองบังคับการตํารวจจราจรไดใหความเห็นวา กอนที่จะมีการเสนอแกไข
กฎหมายใดๆ ขอใหที่ประชุมหาความรูเกี่ยวกับกฎหมายจราจรใหละเอียดกอน จึงคอยมาเสนอขอแกไข กอนการขอ
แกไขก็ควรมีความรู รูถึงชีวิตจิตใจของการเดินทางกอน และควรรูสิทธิของการใชทางของรถจักรยานจากกฎหมาย
เดิมกอน จึงจะเสนอแกไขกฎหมายใหม

-

ดร.นิรันดร โพธิกานนท กลาววา ในกฎหมายนั้นใหสิทธิหรือเคารพสิทธิผูใชจักรยานนอยเกินไป จึงทําใหมีผูใช
จักรยานนอย ทําอยางไรจึงจะทําใหคนขี่จักรยานมากขึ้น คิดวาควรจะมาพูดถึงขอบกพรองของกฎหมายจักรยาน
เพื่อทําใหชุมชนผูใชจักรยานมีความมั่นใจวาขี่จักรยานแลวปลอดภัย

-

นายจํารูญ ตั้งไพศาลกิจ กลาววาการแกกฎหมายขึ้นอยูกับนโยบายของรัฐบาลและความตองการของชุมชน สําหรับ
การแกไขพระราชบัญญัติไมใชเรื่องงายตองใชเวลา
อยางไรก็ตามในการประชุมนี้ประชุมเพื่อใหความคิดเห็น
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ไมไดไปถึงการแกไขแบบยกรางพระราชบัญญัติ ในสวนของ สจร. เองคิดวานาจะมีการ
ปรับแกไขในสวนของหนวยงานตนเองเชนกัน ในขณะเดียวกันก็ขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของทุกหนวยใหความรวมมือ
ในการปรับแกไขในสวนที่ตนเองตองเกี่ยวของดวย สําหรับในการแกไขขอใหคํานึงถึงคนเดินเทาดวย ซึ่งตองถือวา
เปนกลุมคนสวนใหญ รวมทั้งควรคํานึงถึงกลุม Handicap หรือพวก Disabled ดวย ถาจะทําอยาทําเฉพาะกลุมขี่
จักรยานเทานั้น นอกจากนี้ในการแกไขก็อาจจะทําโดยการดําเนินการในเรื่องตางๆ ที่เปนประโยชน เชน ใชสีเปนตัว
บอกทางเทาและทางจักรยาน โดยไมตองแกไขที่กฎหมาย

-

ผูแทนจากชมรมจักรยานลพบุรี มีความเห็นวาตองการใหมีการรณรงคการใชจักรยาน เมื่อมีคนใชจักรยานมากขึ้น
การจะเสนอขอแกไขอะไรก็จะไมยาก
- ๑๐๒ -

-

ผูแทนจากชมรมจักรยานแพร กลาววาสิ่งที่ตองการเห็นในอนาคตคือเรามีพระราชบัญญัติการศึกษาที่จะใหความรูกับ
เด็กในการขี่จักรยาน จนกระทั่งความรูนั้นติดกับตัวคนไป

-

ผูแทนจากชมรมจักรยานปตตานี กลาววาควรมีการรณรงคการขี่จักรยานเพื่อสุขภาพ สําหรับการมารวมสัมมนาครั้ง
นี้เพราะตองการขอมูลที่จะไปใชที่ปตตานี
นอกจากนี้ยังตองการใหมีการทําเสนทางจักรยานเพื่อจะใหมีคนใช
จักรยานมากขึ้นดวย

-

ผูแทนจากชมรมจักรยานชัยนาท กลาววาที่ชัยนาทยังไมมีปญหาอะไรเนื่องจากมีจํานวนผูใชจักรยานนอย

-

ดร.นิรันดร โพธิกานนท กลาววาเทาที่ฟงเห็นวาปญหาของแตละที่ไมเหมือนกัน ดังนั้นการเสนอในการปรับปรุงเพื่อ
การขับขี่ไดปลอดภัยยิ่งขึ้น นาจะเปนเรื่องที่เปนประโยชนกับทุกภูมิภาค ในการคิดเพื่อการแกไข ควรมีการแกไขทั้ง
ในระยะใกล ระยะกลางและระยะไกล ซึ่งขอเสนอที่เสนอไว ขอใหนักกฎหมายนําไปจัดกลุมความคิดเพื่อแกไขปญหา
ในแตละระยะตอไป

-

นายฐากูร เลากอสกุล ผูแทนจากนิตยสาร CULT กลาววาวิวัฒนาการของจักรยานนั้นเติบโตมาก ดังนั้น ขอให
พิจารณากฎหมายใหสอดคลองกับวิวัฒนาการของตัวจักรยานดวย นอกจากนี้ ขอใหพิจารณาในเรื่องของภาษีการ
นําเขาจักรยานซึ่งอาจมีผลตอจํานวนของผูใชจักรยานดวย

-

ตัวแทนผูใชจักรยาน กลาววา ควรมีกฎระเบียบของการใชจักรยาน เชนเรื่องการแตงกาย เปนตน สําหรับที่มา
สัมมนาในครั้งนี้ไดประโยชนเห็นวาไดประโยชนสําหรับผูใชจักรยาน

-

คุณสมสงวน บุราคม เห็นวาการแกไขกฎหมายเปนเรื่องระยะยาว สําหรับเรื่องของแผนโครงสรางระบบขนสง และ
แผนแมบทวิเคราะหการใชจักรยานเปนเรื่องระยะกลางและระยะสั้น นอกจากนี้ควรมีการตั้งสมาพันธหรือสหพันธ
จักรยานแหงประเทศไทย

-

ดร.นิรันดร โพธิกานนท กลาวเสริมวา ควรหาคนมารวมใหมากขึ้นเพื่อเปนกลุมพลัง

-

ศ.ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ กลาววาจะนําขอเสนอที่ไดรับไปนําเสนอตอภาครัฐกับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยชมรม
จักรยานเพื่อสุขภาพจะเปนแกนกลาง นอกจากนี้คิดวาควรมีการขยายวงตอไปใหกับชมรมจักรยานที่ไมไดมารวม
ประชุมในวันนี้ดวย เพื่อรวมใหความเห็นชอบเพื่อดําเนินการตอไป สําหรับเรื่องเครื่องแตงกายคิดวาชาวจักรยานควร
ที่จะแตงกายเหมือนชาวบาน

-

ดร.นิรันดร โพธิกานนท เสนอวาไมควรแบงแยกประเภทของจักรยาน เพื่อทําใหมีกลุมสมาชิกที่หลากหลายและมี
จํานวนมากดวย

-

คุณสมสงวน บุราคม กลาววาสําหรับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพไมใชเพื่อสุขภาพของคนขี่เทานั้น แตเปนสุขภาพของ
ผูอื่นดวย

-

ผูแทนชมรมจักรยานแพร กลาววาขอเสนอใหมีวันจักรยานที่สมาชิกทุกคนในทุกจังหวัดไดมารวมขี่จักรยานรวมกัน

-

ผูแทนจาก บก.จราจร กลาววาขอฝากใหทุกชมรมใหความรูแกสมาชิกของชมรมในเรื่องของกฎหมายจราจรดวย

-

ผูแทนชมรมจักรยานปตตานี กลาววา ในชวงปลายป จะมีการขี่จักรยานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ โดยจะมีสมาชิกของชมรมจักรยานจากทุกภาคขี่จักรยานมาที่กรุงเทพฯ หากสนใจก็ขอเชิญเขารวมดวย
งานนี้ สปรส. เปนผูใหการสนับสนุน
สรุปโดย
ภาวนา อังคณานุวัฒน
ทําหนาที่เลขานุการการสัมมนาฯ
- ๑๐๓ -

เอกสารแนบที่ ๒

เอกสารเสนอความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ : นายอดิเรก แตงทอง นิติกร กรมการขนสงทางบก
กฎหมายเกี่ยวกับการใชจักรยานในสวนที่เกี่ยวของกับกรมการขนสงทางบกไดแก
พระราชบัญญัติลอเลื่อน
พุทธศักราช ๒๔๗๘ มีบทบัญญัติสําคัญ ในหมวดที่ ๑ เรื่องการจดทะเบียนและออกใบอนุญาตลอเลื่อน ซึ่งรถจักรยานถือ
เปนลอเลื่อนประเภทหนึ่ง การจะนํามาใชบนถนนหลวงไดตอเมื่อไดจดทะเบียน และไดรับใบอนุญาต(มาตรา ๖) ลอเลื่อนที่
จะมาจดทะเบียนจะตองมีความมั่นคงแข็งแรง การขับขี่ลอเลื่อนจะตองไดรับใบอนุญาตขับขี่ ใบขับขี่จักรยาน ๒ ลอ
สามารถใชไดทั่วราชอาณาจักรและใชไดตลอดชีพ แตปจจุบันนี้มิไดนํากฎหมายมาใชบังคับอยางเครงครัด ซึ่งปจจุบันนี้
พระราชบัญญัติลอเลื่อน พุทธศักราช ๒๔๗๘ พระราชบัญญัติรถลาก รัตนโกสินศก ๑๒๐ และพระราชบัญญัติรถจาง รัตน
โกสินศก ๑๒๔ คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศไดเสนอใหมีการยกเลิก และครม.ไดมีมติเห็นชอบ
เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๕ ขณะนี้อยูในระหวางการเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณา ดังนั้น แนวโนมกฎหมายขางตนจะ
ถูกยกเลิก ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวของกับรถจักรยานที่สําคัญและมีบทบาท นาจะเปนพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.
๒๕๒๒ ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องรถจักรยานไวโดยเฉพาะ และคงจะมีการแกไขเพิ่มเติม เมื่อมีการยกเลิกกฎหมาย
ดังกลาวขางตน

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ : นางสมสงวน บุราคม ผูอํานวยการฯ จาก กรมการผังเมือง
ขอสนับสนุนการใชจักรยาน เพื่อสงเสริมสุขภาพโดยการออกกําลังกาย ชวยลดมลพิษทางอากาศและประหยัด
พลังงาน แตทั้งนี้ตองมีโครงขายเสนทางที่ครบวงจรตอเนื่องและปลอดภัยแกผูใชเสนทาง การกําหนดโครงขายการใช
เสนทางดังกลาว ถามีการกําหนดเปนนโยบายมีความตองการของประชาชนจริง ๆ และไดรับการสนับสนุนใหเกิดขึ้นได
จริง ควรมีการกําหนดเสนทางจักรยานไวในผังเมืองตอไป หรือสําหรับเมืองที่มีการวางผังเมืองไวแลว ควรนํามาใช
ประกอบการพิจารณาในการกําหนดเสนทางจักรยานดวย เพื่อใหไดประโยชนคุมคาตอการลงทุน

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ : นายประสงค ศรีเมือง ชมรมเสือภูเขาจังหวัดอุทัยธานี
ถาเรามีระบบการจัดการที่จะใหประชาชนหันมาใชจักรยานเปนพาหนะ นั้นเปนการเสริมสรางสุขภาพแบบยั่งยืน
กอใหเกิดประโยชนโดยตรงตอผูขับขี่และตอสังคมโดยรวม ประชาชนจะมีสุขภาพที่แข็งแรง สุขภาพใจที่สดใส สุขภาพจิต
วิญญาณที่เปยมสุข ภายใตสิ่งแวดลอมรอบขางที่เหมาะสมของแตละชุมชน โดยมีโครงสรางการบริหารจัดการใหม ที่เปด
โอกาสใหทุกฝายไดเกื้อกูลกัน สนับสนุนกัน รวมกันปฏิบัติตั้งแตจังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. และประชาชนในทองถิ่น
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ควรมีการจัดทําเสนทางจักรยาน ปายบอกเสนทาง ที่จอดรถจักรยาน กฎระเบียบขอบังคับ
ในการขับขี่ ฯลฯ ทุกจังหวัดนาจะจัดทําเสนทางจักรยานไดอยางเปนรูปธรรม แตก็มิไดบังเกิดขึ้นอยางแพรหลาย ทั้งนี้
เพราะเราขาดระบบการจัดการที่เปนรูปธรรมในเชิงปฏิบัติ
ถาเรามีกฎหมายเกี่ยวกับการใชจักรยาน เพื่อสนับสนุนสงเสริมใหประชาชนหันมานิยมใชจักรยานเปนพาหนะใน
ทุกกิจกรรมแลว ประชาชนจะมีสุขภาพที่แข็งแรง เปนการเสริมสรางสุขภาพแบบยั่งยืน สรางงานสรางรายไดโดยการ
พัฒนาการใชทรัพยากรในพื้นที่ ภายใตสิ่งแวดลอมรอบขางที่เหมาะสมของแตละชุมชน ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนตอ
ประชาชนโดยตรง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และมีสุขภาพที่สมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทาง
จิตวิญญาณ ซึ่งเชื่อมโยงกัน
ทางชมรมเสือภูเขาจังหวัดอุทัยธานี ขอสนับสนุนการออกกฎหมายเกี่ยวกับการใชจักรยาน เพื่อใหประชาชนหันมา
นิยมใชจักรยานเปนพาหนะในทุกกิจกรรม

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ : พันเอกเฉลิมศักดิ์ กฤษณสุวรรณ ประธานชมรมเสือภูเขาบอน้ํามันฝาง
โครงการศึกษากฎหมายดังกลาวเปนโครงการที่ดีมาก สมควรดําเนินการใหประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคใน
อนาคตอันใกลนี้ เพื่อที่ประชาชนผูใชจักรยานและผูที่กําลังคิดจะหันกลับมาใชจักรยานจะไดมีกฎ ระเบียบและกฎหมาย
- ๑๐๔ -

รองรับตลอดจนมีผูรับผิดชอบดูแล ทั้งนี้เพื่อความถูกตองสิทธิประโยชนและความปลอดภัยกับตัวผูใชเอง และการมี
กฎหมายรองรับนี้ จะชวยใหการรณรงคใหประชาชนทั่วไปไดตระหนักถึงเรื่องของมลภาวะที่เปนพิษตางๆ ที่มีตอทั้งทาง
รางกายและจิตใจที่เกิดขึ้นในแตละวันที่ใชรถใชถนน
และกอใหเกิดการตื่นตัวหันกลับมาใชจักรยานในการเดินทางไป
ปฏิบัติภารกิจการงานในชีวิตประจําวันมากขึ้น โดยเฉพาะผูที่เดินทางไปในระยะทางไมไกลมากนัก ทั้งยังจะชวยในการ
ประหยัดพลังงานของชาติอีกดวย นอกจากนั้นจะยังเปนการสงเสริมใหออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนดวย
และยังเปนการชวยลดมลพิษอีกดวย
ชมรมเสือภูเขาบอน้ํามันฝางและชมรมจักรยานตางๆ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคอื่นๆ มีความคิดเชนเดียวกับ
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแหงประเทศไทย ที่ตองการจะเห็นสภาพการจราจรของเมืองไทยบานเรา ในทุกจังหวัดทุก
ภูมิภาค มีลักษณะคลายกับจีนและเวียตนาม ที่บนทองถนนมีแตคนขี่จักรยานไปไหนมาไหนกันทั่วไป การจราจรไมติดขัด
บนทองถนนมีความปลอดภัยมากขึ้นและบานเมืองสะอาดอากาศบริสุทธิ์ ชมรมเสือภูเขาบอน้ํามันฝางไมสามารถเขารวม
สัมมนาได แตก็ขออวยพรใหคณะทํางานจงประสบความสําเร็จในการสัมมนา สามารถผานการพิจารณารางกฎหมาย
เกี่ยวกับการใชจักรยานทุกฉบับ และขอขอบพระคุณเปนอยางมากที่ไดกรุณาเชิญใหเขารวมสัมมนาในครั้งนี้

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ : ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดลพบุรี
ตองการใหทางชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแหงประเทศไทย เสนอใหรัฐบาลเสนอนโยบายสงเสริมการใชจักรยาน
อยางเปนรูปธรรมอยางแทจริง เพื่อใหเกิดผลตอสุขภาพ สิ่งแวดลอม และทางเศรษฐกิจ ตอประชาชนและประเทศชาติ
เมื่อมีประชากรใชจักรยานมากขึ้น ปญหาก็จะเกิดขึ้นหรือวาเหตุเกิดขึ้น ตอจากนั้นเราจะกระทํา ปรับ หรือแก
กฎหมายการจราจรของจักรยานไดงายขึ้น

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ : นายบุญแถม ไชยทอง
เรียนชาวชมรมจักรยานผูเขารวมสัมมนาทุกทาน
ผมลาออกจากประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจ.เชียงใหม เนื่องจากอายุมากและปญหาตอมลูกหมาก ซึ่งขณะนี้
ทางชมรมยังมิไดเลือกใครเปนประธาน แตในฐานะนักจักรยานผมขอแสดงความเห็นสวนตัวสักเล็กนอย เพื่อประกอบ
ความคิดเห็นในการสัมมนา คือ
๑. ปญหาการปนจักรยานซึ่งแกปญหาไมรูจักจบจนกระทั่งบัดนี้ นั้น เพราะเรามิไดปนจักรยานในชีวิตประจําวัน จะมี
บางก็จํานวนนอย ทําใหรถยนตและรถอื่นๆ ไมใหความสําคัญ กลายเปนสิ่งแปลกปลอมบนถนน หากวารวมใจกัน
ปน ถนนสายหนึ่งมี ๕๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ คัน ผูรวมทางก็จะเขาใจและระมัดระวังเพราะบนถนนยังมียวดยานที่ขับขี่
ดวยแรงคนอยู
๒. นอกจากการตีเสนทางจักรยานแลว ผมมีความเห็นวาถาเรามีผูขับขี่จํานวนมาก ถนนทุกสาย(เวนทางดวน) คือ
เสนทางจักรยาน ถนนที่มีรถยนต-จักรยานยนตติด การปนซิกแซกไปตามชองคือเสนทางที่จักรยานไดเปรียบและ
การแสดงทักษะอันสูงสง
๓. ผูปนจักรยานจะตองแตงตัวฉูดฉาด หรือไมก็ควรมีธงทิวปกอยูบนเสาทายรถจักรยาน (ใชเฉพาะขี่บนถนนที่มี
ยวดยานหนาแน) ไมทราบวาทางกทม. ไดมีพระราชบัญญัติเกี่ยวของกับกฎจราจร ใหสิทธิแกนักจักรยานมากนอย
เพียงใด
๔. อาจจะไมทันสมัยและนาหุยฮา ถาเราจะมี ๓ ลอ รวมวงไพบูลยบนทองถนน เพราะนั่นคือสัญญลักษณที่จะให
ความปลอดภัย เพราะเรามีเพื่อนบนถนน สามลออาจจะเกะกะ แตทําไมซาเลงและลอเข็นยังอยูรวมในถนน เรา
ควรจะมีสิ่งเหลานี้มาขัดจังหวะคะคาน (คําโบราณเมื่อ ๓๐ ปกอน เราคงจํากันได ที่คนขับรถยนตพึงระวังคือ เจก
หมา กะลา พระ)
เทาที่ผมแสดงความคิดเห็นมานี้ มิไดถือใหเปนบรรทัดฐานในการสัมมนาแตอยากจะติติง อยากจะใหวินัยบังเกิด
ขึ้นบนทองถนน อยากใหมาชวยกันประหยัดน้ํามัน อยากใหมาชวยกันสรางความแข็งแรงใหแกรางกาย อยากใหบานเมือง
ไรมลภาวะ อยากใหพบกันฉันพี่นองบนทองถนนหลวง ผมเสียดายที่ไมไดมาสัมมนา แตขอฝากความเห็นมารวมงานใน
ครั้งนี้
- ๑๐๕ -

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ : นายศรชัย สิมะวรารัตน ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแหงประเทศไทย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ควรใหมีทางจักรยานใหเปนโครงขายตอเนื่องถึงกันได
สนับสนุนใหผูที่ตองเดินทางในระยะไมไกลนัก หันมาใชัจักรยานเปนกิจวัตร
กําหนดใหหางสรรพสินคาใหญ จัดทําจุดจอดจักรยานโดยมีหลังคาใหผูมาซื้อสินคาจอดจักรยานไดโดยมียามดูแล
จะเปนการแกปญหาจราจรติดขัด เพราะปริมาณรถยนตของผูมาจับจายสินคาใหนอยลง
ควรจะตองมีคณะกรรมการจัดการดูแลเสนทางจักรยานใหเปนไปตามกฎขอบังคับ และมีเจาหนาที่คอยตรวจตรา
เปนประจํา
ในขั้นตนควรมีประชาพิจารณ และรับฟงขอคิดเห็นจากหลายๆ ฝายทั้งผูเห็นดวยและไมเห็นดวยมาพิจารณา
ภาครัฐจําเปนอยางยิ่งตองมีหนวยงานโดยตรงและตอเนื่องตลอดไป มิใชวาเปลี่ยนรัฐบาลปกครองประเทศครั้ง
หนึ่งหนวยงานก็เลิกไป เปนผลกระทบใหขาดความตอเนื่องและตองเลิกไป
ควรใหผูใชจักรยานในชีวิตประจําวันเพื่อไปทํางานมีสิทธิพิเศษในสังคม เพื่อเปนการชักจูงใหประชาชนยินดีที่จะใช
รถยนตนอยลง

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ : นายเนตร สงวนสัตย (ผูใชจักรยานในชีวิตประจําวันกวา ๒๐ ป)
ปจจุบันรถจักรยานยังจําเปนตองใชถนนรวมกับยานพาหนะอื่นๆ อยู เนื่องจากมีทางเฉพาะจักรยานอยูนอยมาก
ทั่วประเทศ จึงใครขอใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของไดโปรดหาทางชวยสรางจิตสํานึกของผูขับขี่ยวดยานพาหนะอื่นๆ ที่
มีเครื่องยนตและมีสมรรถนะในการขับเคลื่อนและหยุดสูง ไดกรุณาใหความเห็นใจ สงสาร…อนุเคราะหกับผูขี่รถจักรยานที่
ไมมีเครื่องยนต (ตองใชเทาถีบ) มีสมรรถนะในการขับเคลื่อนและหยุดต่ํา และเขาผูขี่รถจักรยานตางก็เสียภาษีใหกบั รัฐ จึง
มีสิทธิในการใชถนนรวมกับยานพาหนะชนิดอื่นๆ โดยไมวาถนนตรงที่รถจักรยานวิ่งอยูนั้นจะเปนลักษณะใด (ทางตรง
ทางรวม ทางแยก วงเวียน หรือสะพาน) ผูที่ขับรถที่มีเครื่องยนต ขอไดโปรดใหความอนุเคราะหดังนี้
๑. ขณะที่วิ่งอยูบนถนนเปนทางตรง โปรดอยาเบียดเขาใกลรถจักรยาน ขอใหหางๆ ไวมากเทาไรยิ่งดี
๒. รถที่อยูในชองทางซายจะเลี้ยวซายออกไปเขาทางรวม ถาเห็นรถจักรยานวิ่งอยูทางตรงเพื่อจะผานชองทางเลี้ยว
ซาย ตองหยุดใหหางจากริมทางตรง ๑ เมตร อยาปลอยใหรถไหลเรื่อยตรงเขาหาหรือยื่นหัวโผลออกไปขวางทาง
ตรงที่รถจักรยานวิ่งอยู จนทําใหรถจักรยานตองเบรกและออกตัวใหมลําบาก
๓. รถที่เลี้ยวซายเขาซอย หรือเปลี่ยนจากชองทางขวาไปซาย ถาเห็นรถจักรยานวิ่งอยูในลักษณะตรงไปขางหนา
ตองชะลอใหรถจักรยานไปกอน
๔. รถทุกชนิดที่วิ่งอยูในทางตรงรวมกับรถจักรยาน หากเห็นผูขี่รถจักรยานทําทาหรือใหสัญญาณวาจะเลี้ยวซายหรือ
ขวา รถทุกชนิดที่อยูขางเดียวตองชะลอเปดโอกาสใหรถจักรยานเปลี่ยนเสนทางไปกอน
๕. รถทุกชนิดที่จะเขาจอดชิดขอบทาง หากเห็นรถจักรยานวิ่งขวางอยู ใหชะลอใหรถจักรยานผานไปกอน
๖. รถทุกชนิดที่จะแซงซายและเขาไปอยูในชองซายสุดของถนนที่ติดกับฟุตบาทหรือขอบถนน จงมองไกลๆ ไป
ขางหนาในชองซายสุดนั้นดวยวา มีรถจักรยานวิ่งอยูหรือเปลา
๗. อยาบีบแตรเสียงดัง (เสียงคอยไมเปนไร) เมื่ออยูใกลชิดรถจักรยาน
และขอฝากประสบการณอีก รวม ๓๒ ขอ
……….……….……….……….
(ของฝาก..จากประสบการณของ “ลุงเนตร” ผูซึ่งเริ่มขี่จักรยานไปทํางานตั้งแตป ๒๕๒๓ เพราะเบื่อความแออัดในรถเมล
และรถติดบนถนน..ดวยความรักและหวงใยทุกทานที่ขี่รถจักรยาน..)
ขอพึงสังวรระวังในขณะขี่รถจักรยาน ๒ ลอ.. เพื่อความปลอดภัยของทาน
๑.
๒.

ตองรูเขา–รูเรา "รูเขา" คือ รูวารถของเขาเร็ว, แรง, แข็งกวาของเรา "รูเรา" คือ รถของเราเล็กที่สุดที่วิ่งอยูบนถนน
อุปกรณชิ้นสวนทุกชิ้นยอมเล็กและมีสมรรถนะต่ํากวารถเขาอื่น ฉะนั้น จงอยาซา ! จะเจ็บตัว.!
ในชวงที่รถมาก อยาขี่เร็วมากนัก เนื่องจากเบรกไมใชดิสเบรก หนายางที่เกาะถนนเล็กนิดเดียว อาจลื่นไถลลมได
งาย ถาฝนตกถนนยอมลื่น ตองขี่ชาลง เพื่อความปลอดภัย ปองกันการลื่นลม
- ๑๐๖ -

๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

๑๕.
๑๖.
๑๗.

๑๘.
๑๙.
๒๐.

๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.

ยางเบรกตองจับลอหยุดนิ่งทั้ง ๒ ลอ มือเบรกตองตั้งใหอยูในระยะหางเทากันทั้ง ๒ ขาง ทุกครั้งที่เบรกตองเบรก
พรอมกันทั้งลอหนาและลอหลังและโดยแรงบีบเทาๆ กันดวย
กระดิ่ง ควรตองมี เพราะรถวิ่งเงียบ เมื่อรถวิ่งอยูในซอยที่เด็กวิ่งหรือเดินกันอยูขวักไขว เด็กจะไดหลบให
หมั่นสังเกตตะเกียบคูหนาและซี่ลวด หากคดงอหลวมหรือขาด ตองรีบเปลี่ยนหรือขันใหแนน
เฟองพลาสติกที่ตีนผี หากสึกเกินพิกัดจนโซติดขัดตองเปลี่ยน
ควรขี่ชิดขอบทางดานซายใหมากที่สุดเสมอ บังคับรถใหวิ่งตรงไปขางหนาโดยไมสายเซ มีสมาธิมองตรงหนาแนว
แน
ระวัง “หลุมและสิ่งกีดขวางบนถนน เชน กอนหิน ขวด ทอนไม แกวกระจกรถยนตแตก ตะปู ฯลฯ และกิ่งไมที่ทอด
ลงมาจะแทงตาหรือโดนศีรษะ”
กอนเปลี่ยนชองทางวิ่ง ตองเหลียวมองรถขางหลังกอนทุกครั้ง โดยรถไมสายหรือเซ อยาขี่ฉวัดเฉวียนสายซิกแซก
ซา !
ขี่กลางคืน ควรมีไฟหนา–หลัง หรือมีแผนสีสะทอนแสงติดใหรถอื่นเห็นไกลๆ ดวย
ขณะขี่จะผานรถที่จอดขางทาง ตองดูเขาไปขางในรถนั้นดวยวา มีคนจะเปดประตูออกมาขวางทางเราหรือไม
ถนนบางแหงมีเหล็กปดฝาทอระบายน้ําเปนรอง ตองดูวาเปนรองตามขวางหรือรองตามยาว ถาเปนรองตามยาว
ตองหลบหลีกใหพน หากไมหลบลอที่เล็กกวารองจะตกลงไปติด ทําใหหกคะเมนตีลังกาได
"หู” ตองฟงดวยวา รถที่วิ่งสงเสียงตามมาขางหลังเปนรถอะไร ถาเปนรถใหญควรหันไปมองดวยวา ที่เขาวิ่งกันมา
ในลักษณะนั้น เราจะตองหลบเขาใหชิดขอบทางอีกหรือไม
ขณะที่ขี่อยู หากมีรถรับจางตีคู จงดูขางหนาดวยวา มีผูโดยสารจะเรียกรถรับจางนั้นหรือไม หากมีตองชะลอรถให
ชาลง เพราะถาผูโดยสารเรียก รถรับจางจะปาดเขาไปรับทันที เขามักจะไมสนหรอกวารถเราเล็กและอยูใน
ความเร็วเชนไร เมื่อเบาใหเขาเขาไปแลว เราก็ขี่ตรงไปไดปลอดภัย ตองรูวารถรับจางทุกคันตางวิ่งลาเหยื่ออยูดวย
ความหิว เมื่อพบเหยื่อจะโขยกเขาขย้ําทันที ไมดูตามาตาเรือกันนักหรอก
ระวัง “รถเมล” ปาดหนาเขาจอดปาย โดยไมสนใจรถเล็กอยางเรา “ขาใหญและมีเหล็กหุมเนื้อขาอยู ขายอมไมเจ็บ
ถาเอ็งไมระวังขา เอ็งเจ็บก็เรื่องของเอ็ง เอ็งตาย..ขาก็หนี !
เมื่อขี่จวนจะถึงทางแยกซาย ใหสังเกตดวยวามีรถตีคูอยูทางขวาหรือเปลา ถามีจงระวังเขาอาจเลี้ยวซายปาดหนา
เราเขาซอย อาจทําใหเบรกไมทันและชนเขาได
ขณะที่รถใหญจอดรอเลี้ยวอยูกลางถนน ตองสังเกตวา ถาเขาเลี้ยวขวาและเราก็จะเลี้ยวขวา ใหเขาไปอยูทางซาย
ของเขา แลวเลี้ยวขวาพรอมเขา ถาเขาเลี้ยวซายและเราก็จะเลี้ยวซาย ใหเขาไปอยูทางขวาของเขาแลวเลี้ยวซาย
พรอมเขา จงอยาไปอยูผิดขาง จะทําใหถูกเบียดออกไปอยูกลางถนน หรือเขาไปใตทองรถใหญได
ทางลงสะพานที่ลาดต่ําและโคงดวย เชน สะพานพุทธและสะพานปกเกลา ชวงเชารถเมลเติมน้ํามันเต็มถังอาจมี
บางคันทําหกราดถนนไว จงอยาลงเร็วและมองใหดี จะไดหลบทันไมเขาไปลื่นลม
ควรสวมหมวกกันนอคและถุงมือ เพื่อปองกันอวัยวะที่ถูกสวมอยูนั้นไปกระทบกับของแข็ง เมื่อรถลมยอมหนักเปน
เบา
หากรถติดกันเปนแพบนถนน ใหออกวิ่งกลางถนนตามรถเครื่องไป แตตองระวังคนเดินขามถนน คนออกมาจาก
ซอกของรถที่จอดติดกันอยู รถเครื่องที่เปลี่ยนชองทางออกมาขวางทางวิ่งของเรา ระวังรถที่สวนมา อาจจะแซงกิน
ทางเขามาปดชองทางดวย อยาเหมอและอยาใจลอยเปนอันขาด
หากมีสุนัขอยูขางถนน เกๆ กังๆ จะขามถนน ตองระวังโดยชะลอความเร็ว ดูใหแนใจกอนจึงผานไป
จงระวังสุนัขเกเรขางทางไลกัดนอง สัญชาติญาณจะบอกเองวา ทําอยางไรจึงจะพนจากเขี้ยวอันแหลมคมนั้น
สําหรับผมเคยใชวิธี "ตะโกนสุดเสียง" มาแลวไดผล ถาหลายตัวก็ตองจอดเอารถกันหรือหาไม กอนหินชวย
ถึงทางแยก .. ทางโคง .. ทางเลี้ยว .. ทางคับขัน ตองลดความเร็ว เพื่อปองกันอุบัติเหตุ
ตองปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด โดยตองศึกษาใหทราบอยางถองแท ปฏิบัติไดถูกตอง เพื่อความปลอดภัย

- ๑๐๗ -

๒๕. ตองรูถึงจิตใจของผูขับรถแตละชนิดบนถนนดวยวา เขาชอบขับรถกันอยางไร เชน รถเมล ชอบขับในลักษณะที่วา
ขาใหญ นึกจะเขาหรือออก ก็พารถเขาออกไปเลย รถอื่นที่เล็กกวาตองชะลอให รถรับจาง พอเห็นผูโดยสารเรียกก็
จะรีบเขาไป รถเกงสวนตัวมีหลายประเภท ที่ตองระวังใหมากก็พวกรถซิ่ง .. รถซา (รถซิ่งผูชายหนุมนอยๆ ขับ
สวนรถซา .. ผูหญิงสาวหนอยๆ ขับ) แลวรถที่ผูหญิงเพิ่งขับเปนใหมๆ หรือเปนนานแลวแตยังไมคลอง ก็ตองระวัง
ดวย สําหรับรถเครื่องนั้นตัวราย ชอบแซงขึ้นมาปดทางขวางหนา ทําใหเราตองเบรกตัวโกงอยูบอยๆ รถเข็นก็ตอง
ระวังดวย บางครั้งเข็นสวนทางมา เกะกะอยูขางทางเปนประจํา
๒๖. ระวังกอนดินเหลวๆ ที่หลนมาจากรถขนดินในหนาฝน ลื่นมาก (เคยลมมาแลว)
๒๗. ระวังกอนหินเพียงกอนเดียว เดี่ยวๆ โดดๆ ดวย เคยมีนักแขงประเทศเราไปเสียชีวิตตางประเทศแลวดวย
๒๘. ไหลทางตางระดับถนนตางจังหวัด ใหระวัง หากพลาดลงไป อยารีบหักกลับขึ้นมา จะคว่ําได ใหประคองรถตรงไป
เรื่อยๆ และเบาความเร็วลง จนกวาจะมีทางเรียบใหขึ้น หากไมมีควรจอดจูงขึ้น
๒๙. ถามีขอความ “อันตราย – โปรดหาง – ขอบคุณมาก” ติดอยูดานหลังที่เสื้อหรือที่บังโคลนทายก็จะดี (ทดลองแลว
ไดผลเปนที่นาพอใจ บนถนนตางจังหวัด รถที่เห็นปายขอความขางตน ถาดานรถสวนวาง เขาจะขับหางออกไป
ทางขวามากๆ เลย ถาทางรถสวนไมวาง เขาก็จะขับใหลอขวาทับเสนกลางถนน เพื่อเปดทางซายใหหางจากเรา
แตก็ไมควรไวใจปาย ๑๐๐ % นัก เพราะบนถนนยังมีผูที่ขับรถแบบบาบิ่น คึกคะนอง เอาแตใจตัวเอง เมา หลับใน
ใจลอย มือใหม กินยามา โรคประสาท และอื่นๆ อีก ตองระวังใหจงหนักดวยเพื่อชวยตัวเอง)
๓๐. จงแผเมตตาใหกับสรรพสัตวทั้งหลายที่เวียนวายตายเกิดอยูในละแวกนั้นดวย เชน เมื่อเห็นซากศพ จงภาวนาใน
ใจวา จุตติ จุตตํ อรหัง พุทโธ ดวงวิญญาณของทานจงไปสูสุคติภพเถิด ขณะที่เริ่มเคลื่อนรถออกจากบานทุกครั้งที่
ไปทางไกล ควรแผเมตตาวา .. สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ, สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ, สัพเพ สัตตา อัพยาปชฌา
โหนตุ, สัพเพ สัตตา อะนีฆา โหนตุ, สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ, สรรพสัตวทั้งหลาย ผีเปรตผีพรายผีรายผีตายโหง
ทั้งหลายจงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาไดมาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย จงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาไดทุกขกายทุกข
ใจเลย จงรักษาตนใหพนจากทุกขภัยทั้งสิ้นเถิด สัตวทั้งหลายที่มีบาปมีเคราะหก็ขอใหอยาไดมาประสพเคราะห
กรรมที่ขาพเจาเลย จงไปประสพในที่หางไกลออกไปเถิด
๓๑. สําหรับใน กทม. ถาจะใหปลอดภัยจริงๆ ก็ขึ้นไปขี่บนฟุตบาทเลย ไมมีใครวาหรอก ระวังชนคน–คนชน ก็แลวกัน
๓๒. การขี่ขึ้นเนินสูงชัน ควรถอยกนไปทายอานนิดหนึ่ง แลวถีบเทาไปขางหนาแลวกดลงแลวดึงขึ้นใหเทาหมุนใน
ลักษณะเปนวงกลม จะมีแรงอัดทําใหไตขึ้นไดมากขึ้น (ขอนี้แถมสําหรับนองใหมที่เริ่มขี่ออกทัวรทางไกลกับชมรม
ฯ)
(นายเนตร สงวนสัตย โทร. ๐-๑๙๐๕-๙๐๙๖ แกไขปรับปรุงเมื่อ ๒๙ มีค. ๓๗)

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ : ผูไมประสงคออกนาม
องคกรที่จะดูแลทางจักรยานและประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของนาจะประกอบดวย เจาหนาที่ของรัฐ และ
คณะกรรมการหรือตัวแทนประชาชน โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐจะตองปฏิบัติงานประจําเฉพาะจักรยานไมควรเอาไปฝาก
ไวกับตํารวจจราจร หรือเจาหนาที่อื่นที่มีหนาที่หรืองานหลักอยูแลว นั่นหมายถึงจะตองมีงบประมาณจากรัฐบาลมา
ดําเนินการตามแผนและนโบายที่กําหนดเปนระยะยาวอยางตอเนื่อง

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ : ตัวแทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ถาจะใหขี่จักรยานบนทางเทาได ควรแกไข พรบ.จราจรฯ ในมาตรา ๔๓ ใหเฉพาะจักรยานใชทางเทาสําหรับขี่
จักรยานได เมื่อมีเสนทางจักรยาน (Bike Lane) ควรมีขอกฎหมายหามยานพาหนะอื่นๆ เขามาใชในเสนทางจักรยาน
ยกเวนการเขาออกที่จอดรถ (Parking) และมีบทลงโทษ ปรับยานพาหนะที่ฝาฝน

- ๑๐๘ -

เอกสารแนบที่ ๓
แผนภูมิประกอบการนําเสนอในที่สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

นโยบายจักรยานของเนเธอรแลนด ในชวง ค.ศ. ๑๙๙๐-๑๙๙๙:
Dutch bicycle policy in the 1990s:
แผนแมบทวาดวยจักรยาน (หนา ๔๗-๕๕)
The Bicycle Master Plan (page 47-55)
Transport Structure Plan = SVV
Bicycle Master Plan
= BMP

=
=

แผนโครงสรางระบบขนสง
แผนแมบทวาดวยจักรยาน

- ๑๐๙ -

- ๑๑๐ -

- ๑๑๑ -

- ๑๑๒ -

เอกสารแนบที่ ๔
บทความแปลประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

นโยบายจักรยานของเนเธอรแลนด ในชวง ค.ศ. ๑๙๙๐-๑๙๙๙:
Dutch bicycle policy in the 1990s:
แผนแมบทวาดวยจักรยาน (หนา ๔๗-๕๕)
The Bicycle Master Plan (page 47-55)
Transport Structure Plan = SVV
Bicycle Master Plan
= BMP

=
=

แผนโครงสรางระบบขนสง
แผนแมบทวาดวยจักรยาน

พัฒนาการของ BMP
ไดมีการวิจารณอยางกวางขวางวา SVV IIa (ฉบับที่ ๒) ใหความสนใจจักรยานในฐานะทางเลือกของการเดินทาง
ระยะสั้น(โดยใชควบกับขนสงมวลชน)และระยะยาวนอยมาก
รัฐมนตรีวาการขนสงจึงไดตัดสินใจใหเพิ่มความสนใจแก
จักรยานมากขึ้น ในการนี้ไดมีการระดมความคิดเห็นจากตัวแทนของกลุมตางๆ เจาหนาที่ของรัฐ และที่ปรึกษาจํานวนมาก
ในเดือนพฤศจิกายน ๑๙๘๙ หลักการของ BMP ไดถูกรางขึ้นในชวง ๒ วันนี้ (วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ๒๐๐
ลานกิลเดอร ตอปจนถึงป ๒๐๐๐ กลุมที่มีบทบาทสําคัญไดแก สหพันธผูใชจักรยาน (Dutch Cyclists’ Union, enfb) และ
ที่ปรึกษา

สหพันธผูใชจักรยาน (Dutch Cyclists’ Union, enfb) กอตั้งขึ้นเมื่อป ๑๙๗๕ มีสมาชิก
๓๕,๐๐๐ คน มีสํานักงานแหงชาติที่มีพนักงาน ๒๐ คน และสาขาที่แข็งขันภายในประเทศกวา ๑๐๐
แหง สหพันธฯ นี้ ไดอุทิศตนในการทําหนาที่เปนตัวแทนของผูใชจักรยานทั้งในระดับชาติ ภาค และ
ทองถิ่น
รัฐมนตรีวาการขนสงไดจัดสรรงบสนับสนุน ใหสหพันธสําหรับอาสาสมัครในสาขาทองถิ่น และ
สํานักงานแหงชาติ เพื่อประสานงานในระดับชาติ ภาค และทองถิ่น
ลักษณะพิเศษของขอเสนอ SVV – IId ในเดือนมิถุนายน ๑๙๙๐ คือ แผนโครงสรางที่เนนใหสรางสังคมที่ยั่งยืน มี
แผนสถานที่ที่รอบคอบ จํากัดการใชรถยนตโดยการเลือกเฟนถนนที่จะตองขยาย ขึ้นราคาคาใชรถยนตเมื่อเทียบกับ
พาหนะอื่น และที่สําคัญคือปรับปรุงพาหนะที่ใชแทนรถยนต (ขนสงมวลชน และจักรยาน)
มีการกลาวถึง “แผนการกระตุนใหมีการใชจักรยาน” ๒ หนา โดยไดใหความสนใจแกภาพพจนของจักรยาน
การปองกันจักรยานถูกขโมย เครือขายทางจักรยาน สิ่งอํานวยความสะดวกที่ติดตั้งบนพาหนะขนสงมวลชนเพื่อให
จักรยานใชโดยเฉพาะ และการใชจักรยานเพื่อความเพลิดเพลิน
หลังฤดูรอน ๑๙๙๐ ไดมีการแตงตั้ง “ผูจัดการโครงการและคณะทํางาน” ขึ้น ประกอบดวยบุคคลผูมีความรูและ
ประสบการณจากหนวยงานตางๆ ของกระทรวงคมนาคม พนักงานในระยะแรกจากสวนกลางและศูนยวิจัยของกระทรวง
พรอมทั้งที่ปรึกษาอีกหลายคน หลังจากตนป ๑๙๙๒ ไดมีการนําพนักงานจากสวนทองถิ่นเขามารวมงานดวย
นอกเหนือจากคณะทํางานแลว ยังมีกลุม…. (sounding board group) ซึ่งประกอบดวยตัวแทนจากองคกรตางๆ
(ไดแกเทศบาล จังหวัด ผูบริโภค สหพันธจักรยาน ANWB?? ผูผลิต ผูขายจักรยาน และเครื่องอํานวยความสะดวกสําหรับ
- ๑๑๓ -

การจอดจักรยาน องคกรความปลอดภัยทางจราจร องคกรเสนทางจักรยานแหงชาติ) ที่สนใจเรื่องจักรยาน ทั้งนี้เพื่อสราง
ฐานที่กวางสําหรับนโยบายจักรยานและเพื่อดําเนินกิจกรรมภายในขอบขายของ BMP

องคการเสนทางจักรยานแหงชาติ (The National Bicycle Platform Organization, SLF)
ตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. ๑๙๘๗ รับผิดชอบเกี่ยวกับการสราง ทําปาย บรรยายและสงเสริมทาง
จักรยานของประเทศ มีคณะดําเนินงานซึ่งประกอบดวย ANWB?? สหพันธจักรยาน มูลนิธิจักรยาน
และจังหวัดตางๆ ตั้งแตป ๑๙๙๑ SLF ไดเงินชวยเหลือจากกระทรวงคมนาคม เสนทางจักรยาน
ทองเที่ยว ๖,๐๐๐ กม. ไดถูกกําหนดเปนแผนที่ทางจักรยานแหงชาติ และในปลายป ๑๙๙๖ มีการ
ทําปายบอกทางดวยสีเขียวและขาวในเสนทางกวา ๒,๐๐๐ กม. จัดพิมพเสนทางจักรยานแหงชาติ
(คูมือทั่วไป ๒ ฉบับ และคูมือเสนทางจักรยาน ๖ สาย)
โครงราง วัตถุประสงค แผน โครงการและการประเมินผล
โครงราง วัตถุประสงคหลักของ SV-II คือ ลดอัตราเพิ่มของการใชรถยนตลงครึ่งหนึ่ง โดยยุทธวิธี ๕ ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ ๑. จัดการกับตนเหตุของปญหา
ออกระเบียบบังคับใหรถยนตตองสะอาดและมีประสิทธิภาพ
จํากัดเสนทางเขาตัวเมืองหรือสถานที่ธรรมชาติ

จํากัดการใชที่ดินเพื่อสรางสาธารณูปโภคใหรถยนต

ขั้นตอนที่ ๒. ปรับลดและจัดการการเคลื่อนที่
ปรับรนระยะทางระหวางบาน ที่ทํางาน รานคา และสถานที่ที่ผูคนในชุมชนไปในเวลาวาง ใหใกลขึ้น จําเปนตอง
เก็บคาใชจายเมื่อมีการเคลื่อนที่ไกลๆ (= สนับสนุนใหผูคนในชุมชนทํางาน ไปชอปปง หรือไปพักผอนในวันหยุดใกลๆที่
พัก ใชจักรยานแทนรถไดอยางสบาย)
ขั้นตอนที่ ๓. ปรับปรุงทางเลือกอื่นที่ไมใชรถยนต
ใหมีการปรับปรุงจักรยาน รถขนสงมวลชน หรือใชรถยนตรวมกันหลายๆ คน ในเที่ยวเดียว (carpooling)
ขั้นตอนที่ ๔. จํากัดการเขาถึงพื้นที่
สําหรับสถานที่บางแหงควรจัดสรางถนนเขาถึงไดเฉพาะยานบางชนิดเทานั้น
ขั้นตอนที่ ๕. เสริมความเขมแข็ง
เสริมความเขมแข็งในเรื่องการคมนาคม ความรวมมือระหวางหนวยงานรัฐทุกระดับ การเงิน การบังคับใช และการ
วิจัย
สรางยุทธวิธีที่จะทําใหเดินทางไปถึงสถานที่ตางๆ ได และในขณะเดียวกันก็ตองคํานึงถึงการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ซึ่งหนีไมพนที่จะตองพิจารณาถึงเรื่องสิ่งแวดลอม พลังงาน และความปลอดภัยไปพรอมๆ กัน วัตถุประสงค คือ หาทางลด
ปริมาณไนโตรเจนออกไซดและไฮโดรคารบอน ที่ถูกปลอยออกมากับควันเสียของรถยนตใหได ๗๕% ภายในป ๒๐๑๐
(ใช ๑๙๘๖ เปนปฐาน), ลดคารบอนไดออกไซดอยางนอย ๑๐% และลดจํานวนการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากการจราจร
ลง ๕๐% และ ๔๐% ตามลําดับ
จักรยานเปนยานพาหนะสําหรับการเดินทางชนิดหนึ่งที่สามารถชวยแกปญหาการจราจรและการเดินทาง และ/หรือ
ชวยลดอัตราการเจริญเติบโตของการใชรถ หากสามารถจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนแกการใชจักรยานไดอยาง
เพียงพอแลว จะกลาวไดวาการใชจักรยานดูเหมือนจะเหมาะที่สุดสําหรับการเดินทางระยะสั้น การกระตุนใหคนหันมาใช
จักรยานกันใหมากขึ้นจะเปนไปไดเมื่อไดรับความรวมมือจากบุคคลทุกระดับ

- ๑๑๔ -

วัตถุประสงค
สงเสริมการใชจักรยานโดยเพิ่มความนาใชและความปลอดภัย ดังนี้
๑. เปลี่ยนจากการใช รถยนต มาเปน จักรยาน
- เพิ่มจํานวน passenger kilometers ดวยจักรยานได ๓.๕ พันลานภายในป ๒๐๑๐ เมื่อเทียบกับป ๑๙๘๖ ทําใหมี
การใชรถยนตลดลง ๘.๗๕ %
๒. เปลี่ยนจาก รถยนต มาเปน ขนสงมวลชน + จักรยาน
- เพิ่มการใชรถไฟ ๑.๕ พันลาน passenger kilometers (๑๕%) ในป ๒๐๑๐ เมื่อเทียบกับป ๑๙๙๐ โดยปรับปรุง
การเดินทางโดยขนสงมวลชนและจักรยาน
๓. ความปลอดภัยของผูใชจักรยาน
- ป ๑๙๙๕ มีผูใชจักรยานเสียชีวิตนอยลงกวาป ๑๙๘๖ ราว ๑๕ % และ อัตรานี้จะลดลงเปน ๕๐% ในป ๒๐๑๐
ในขณะที่ป ๑๙๙๕ จํานวนผูบาดเจ็บจะลดลง ๑๐ % จากป ๑๙๘๖ และจะลดลงเปน ๔๐ % ในป ๒๐๑๐
๔. ที่จอดจักรยานและการปองกันไมใหจักรยานหาย
- ลดจํานวนจักรยานหายในป ๒๐๐๐ เมื่อเทียบกับป ๑๙๙๐
๕. การสื่อสาร
- ไดมีการโอนถายความรูตางๆเกี่ยวกับนโยบายจักรยานจากภาครัฐ การปกครองระดับทองถิ่น และภาคการขนสง
ลงไปใหทุกระดับไดรับทราบและรวมมือกันหลังป ๑๙๙๕

ยุทธวิธี
เพื่อใหไดผลสําเร็จมากที่สุด งานหลักของกลุมฯไดแกการกระตุนใหผูมีอํานาจ ผูประกอบการขนสงมวลชน และ
รัฐวิสาหกิจ ใหครอบคลุมนโยบายจักรยานไวในแผนนโยบายและกิจกรรมของพวกเขาดวย
การสื่อสารเกี่ยวกับความรูทําไดหลายทาง แผนพับ หนังสือ วีดิทัศน นิตยสารรายไตรมาส บทความ การพบปะ
เปนกลุมเล็ก การอาน การบรรยาย การสัมภาษณ การติดตอกลุมเปาหมายโดยตรง
คณะ

กลุมเปาหมายโดยตรง
รมต.คมนาคม

กลุมโครงการ BMP
กลุมเปาหมายรอง
กลุมเปา
หมายโดยตรง
กลุมเปาหมายทางออม

องคกรที่สนใจ
เทศบาล

ที่ปรึกษา

บริษัท และ องคกร

รมต.กระทรวงอื่นๆ
ผอ.ภาค

จังหวัด

ผูประกอบการขนสงมวลชน

ประชาชน / ผูรวมใชถนน

- ๑๑๕ -

สวนกลาง

ขอโตแยงของนโยบายจักรยาน, (หนา ๖๓-๖๔)
Arguments for bicycle policy, (page 63-64)
นโยบายที่มุงเนนใหมีการใชจักรยานในการเดินทางมากขึ้น
-

คุณลักษณะที่ดีของจักรยาน
การขี่จักรยาน
การจราจรของจักรยาน
การขจัดอุปสรรคตางๆ

ขอมูลที่ควรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ
-

รอยละ ๗๐ ของการเดินทางโดยพาหนะทุกชนิดในเนเธอรแลนดเปนการเดินทางระยะสั้นกวา ๗.๕ กม.
สําหรับการเดินทางระยะสั้นแลว จักรยานเปนพาหนะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และถูกที่สุด
ผูใชจักรยานสามารถประมาณเวลาที่ใชในการเดินทางไดจากประสบการณ และไมมีปญหารถติด
การขี่จักรยานชวยใหรางกายแข็งแรงและเปนการพักผอนอยางหนึ่ง
การขี่จักรยานเปนการเดินทางที่เปนสวนตัว สามารถเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งไดโดยไมตองอาศัย
ผูอื่น
ฝนตกไมคอยมากอยางที่คิดในเนเธอรแลนด

ขอโตแยงขางบนนี้สําคัญมากสําหรับกลุมเปาหมายโดยตรงของ BMP (ไดแก เทศบาล จังหวัด ขสมก. ธุรกิจชุมชน
และสถาบันตางๆ)
โดยเฉพาะถาพวกนี้มีมาตรการรองรับหรือไดพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกของจักรยานไวแลว
เพียงแตตองการสนับสนุนใหประชาชนหันมาใชจักรยานมากขึ้นเทานั้น

ผูมีหนาที่คัดเลือกกลุมเปาหมายควรตองคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้ดวยเชนกัน
-

-

-

-

จักรยานเปนพาหนะเดินทางที่สําคัญอยางหนึ่ง : คิดเปน ๒๘ % ของการเดินทางทั้งหมดใน เนเธอรแลนด
(รถยนต ๔๘ % เดิน ๑๗ % ขนสงสาธารณะ ๕ %) และมีบางเมืองที่ผูคนจะใชจักรยานในการเดินทางถึงครึ่งหนึ่ง
ของการเดินทางทั้งหมด
โดยความเปนจริงแลวทุกคนขี่จักรยาน : ไมวาเด็กหรือแก หญิงหรือชาย รวยหรือจน ดังนั้นจึงมีฐานที่ใหญ
สําหรับรองรับนโยบายจักรยาน
มีความเปนไปไดอยางมากที่สามารถจะเพิ่มการใชจกั รยาน : ชาวเมืองเองกลาววาสําหรับการเดินทาง
ระยะใกลๆ ไมเกิน ๕ กม.แลว เขาคิดวาจะมีการใชรถยนตนอยลง และมีการหันมาใชจักรยานแทนมากขึ้น ในขณะ
ที่ผูขับขี่รถยนตเองก็ยอมรับวาเขาสามารถใชจักรยานแทนรถในเกือบครึ่งหนึ่งของการเดินทางระยะใกลๆไดอยาง
สะดวกสบาย
ในการเดินทางระยะไกล : การใชจักรยาน ไปยัง/กลับจาก สถานีรถไฟหรือทารถ แลวใชบริการขนสงมวลชน
เหลานั้น (park and ride) สามารถทดแทนการใชรถยนตไดอยางมีประสิทธิภาพ
จักรยานไมกอมลภาวะ : หากลดการใชรถยนตในการเดินทางระยะใกลไดเพียงครึ่งหนึ่ง ก็จะสามารถลดปริมาณ
คารบอนไดออกไซดที่ถูกปลอยออกมาจากเครื่องยนตไดเทากับครึ่งหนึ่งของที่ลดไดจากการปรับลดจํากัดอัตรา
ความเร็ว (speed limit) ของรถยนตที่วิ่งบนทางหลวงจาก ๑๒๐ กม./ชม. มาเปน ๑๐๐ กม./ชม.
จักรยานเปนพาหนะที่ไมกอใหเกิดเสียง : (เงียบ)
- ๑๑๖ -

-

-

ไมตองมีการแยกประเภททางจักรยานทั้งในเขตเมืองหรือเขตชนบท
จักรยานใชพื้นที่นอย : ทั้งเนื้อที่ในการขี่และการจอด
สิ่งอํานวยความสะดวกของการจราจร และการจอดจักรยานไมแพง เมื่อเทียบกับของรถยนตและขนสง
มวลชนชนิดอื่น : คาใชจายในการสรางทางจักรยานประมาณ ๒ - ๓ เซ็นต/กม. หรือในกรณีของขนสงมวลชนใน
เขตเมือง รัฐจะตองจายงบสนับสนุน (subsidy) โดยเฉลี่ยกิโลเมตรละ ๔๐ เซ็นตตอผูโดยสารหนึ่งคน เพื่อใหคุมการ
ขาดทุนของการประกอบการ และนอกจากนี้ในระยะยาวการลงทุนในการกอสรางทางจักรยานดูเหมือนจะคุมคา
กวา
ผูขี่จักรยานกอใหเกิดกลุมผูจับจายขึ้นเปนกลุมพิเศษ : กลาวคือเมื่อเทียบกับผูซื้อกลุมอื่นๆแลว ในแตละครั้ง
นักชอปจักรยานจะซื้อนอยกวา แตจะมาซื้อบอยกวา

ในที่นี้ไมไดตองการใหใชจักรยานในการเดินทางทุกประเภท แตมุงที่จะนําเสนอใหมีการเลือกใชวิถีการเดินทางที่
เหมาะสม บางครั้งอาจใชจักรยานอยางเดียว บางครั้งก็ผสมผสานจักรยานกับขนสงมวลชนชนิดอื่น

ขอคิดเห็นเกี่ยวกับขอเสียของการใชจักรยาน และการปองกัน
-

-

อันตราย : การใชจักรยานไมอันตรายอยางที่คิด สําหรับผูที่ใชจักรยานไมชํานาญ เชน เด็ก คนชรา(ที่เมื่อกอนเคย
ชํานาญ แตบัดนี้ความชราทําใหไมคลองแคลวดังเดิม) วิธีที่จะปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นก็คือหาทางกันพวกนี้ให
พนจากพาหนะที่วิ่งเร็วใหมากที่สุด
ความปลอดภัยบนทองถนน : จะเปนการดีขึ้นถาผูขับขี่ยานยนตสวนใหญหันมาใชจักรยานแทนรถยนตในการ
เดินทางระยะใกล การจราจรบนทองถนนก็จะราบรื่นและปลอดภัยขึ้นเอง
ความปลอดภัยทางสังคม : หัวขอนี้เปนปญหาของสังคมนั้นๆเอง
คุณภาพและการบํารุงรักษาทางจักรยาน : มีแนๆ แตถึงมีคาใชจายก็ยังคอนขางต่ํา
หาย / ถูกขโมย : มีแนๆ แตก็นาจะมีวิธีปองกันได
เปยกฝน : ในเนเธอรแลนดมีฝนตกเพียง ๖ - ๗ % เทานั้น

- ๑๑๗ -

เอกสารแนบที่ ๕
บทความแปลประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

ระเบียบและมาตรฐานวาดวยพาหนะที่ไมใชเครื่องยนตขับเคลื่อน
Non-motorized Transport Regulation and Standard
Walter Hook
Institute for Transportation & Development Policy
โดยนายวอลเตอร ฮุค
สถาบันการขนสงและนโยบายการพัฒนาการขนสง

ระเบียบควบคุมพาหนะ
-

-

-

-

พาหนะที่ใชเครื่องยนต : ตัวถัง, อะไหล และอุปกรณจะตองจดทะเบียนและตองไดมาตรฐาน ISO รถใหมจะตอง
ไดรับการอนุมัติและผานการตรวจสอบในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย และระดับควันเสีย ตัวเครื่องยนตก็ตองขึ้น
ทะเบียนกับกรมตํารวจหรือกองเครื่องยนตเพื่อควบคุมในเรื่องโจรกรรม ในประเทศพัฒนาแลวรถยนตจะตองผาน
การตรวจสภาพในสวนของทอไอเสียและการใชพื้นผิวถนน และพวกรถรับจาง เชน แท็กซี่ รถบรรทุก ผูขับขี่
จะตองมีใบอนุญาตขับขี่ชนิดพิเศษและตองจายคาปายและคาตอทะเบียนตางหากดวย
จักรยาน รถลาก และพาหนะอื่นที่ไมใชเครื่องยนต (NMT) :
- ยานพวกนี้ไมกอมลภาวะ ขับเคลื่อนชา จึงมีนอยประเทศมากที่ระบุใหมีการตรวจสภาพและเช็คไอเสียของ
ยานเหลานี้ บางประเทศระบุใหตองผลิตจักรยานใหไดตามมาตรฐานไอเอสโอระดับหนึ่ง
- ในหลายประเทศออกระเบียบใหรถ NMT ที่ขายทุกคันจะตองติดไฟสะทอนแสงทั้งหนาและหลัง และบังคับให
ผูใชรถกลางคืนใชไฟหนาและไฟทายดวย
หมวกกันน็อก : ในบางรัฐของสหรัฐอเมริกามีกฎหมายบังคับใหสวมหมวกกันน็อกที่มีคุณภาพผานเกณฑ
มาตรฐานในการปองกันความปลอดภัย ในขณะที่บางประเทศไมบังคับใชเพราะถือวาเปนเรื่องสวนบุคคล แต
โดยรวมแลวเห็นพองกันวาการสวมหมวกกันน็อกยอมปลอดภัยกวาไมสวม
การขึ้นทะเบียนจักรยานและยานชนิดอื่นกับกรมตํารวจ : บางประเทศ เชน จีน บังคับใชระเบียบนี้ แตโดย
สวนใหญถือวาจําเปนเพื่อใหเกิดความสะดวกเมื่อมีการโจรกรรมเกิดขึ้น

ระเบียบควบคุมผูใชพาหนะที่ไมใชเครื่องยนต
ผูใชพาหนะที่ใชเครื่องยนตตองมีใบอนุญาตขับขี่ ทั้งนี้เพราะผูใชพาหนะชนิดนี้ตองมีความชํานาญโดยผานการ
ฝกฝนมากอน มิฉะนั้นอาจเปนอันตรายแกตนเองและผูอื่นได สวนจักรยานและ NMT ชนิดอื่นขับไดงายกวา ผูขับขี่ที่ไมได
ทําในเชิงพาณิชยจึงไมจําเปนตองทําใบขับขี่
ตัวอยางเชนในอัฟริกาแทบจะไมมีใครเคยไดยินวามีการขอตรวจใบขับขี่
จักรยาน จะมีบางก็แตกรณีตํารวจกวนเพื่อขอเงินเทานั้น

ระเบียบวาดวยการออกแบบถนน(เดิมและใหม) และผลกระทบ
ในประเทศสวนใหญกฎหมายมักจะมอบหมายใหหนวยงานรัฐ (หรือสมาคมวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา) เปน
ผูพัฒนาแบบมาตรฐานในการสรางทางหลวงสายใหม, ระบบจราจรและปายบอกทางของถนนสายที่มีอยูแลว สําหรับใน
อเมริกาใชคูมือชื่อวา Green Book หรือ Policy on Geometric Design of Highways and Streets จัดทําโดย US
American Association of State Highway and Transportation Officials หนังสือเลมนี้ไดกําหนดปจจัยสําหรับการ
- ๑๑๘ -

ออกแบบทางหลวงและสิ่งอํานวยความสะดวกบนถนน รัฐจะใชคูมือนี้เปนฐานในการใชงบประมาณบํารุงรักษาและกอสราง
ถนน
หนังสือเลมนี้มีวิวัฒนาการมานานตั้งแต ๑๙๓๐ ซึ่งในชวงเวลานั้น NMT ยังไมมีหรืออาจจะมีแลวแตยังไมเปนที่
รูจักกัน แบบของระบบการขนสงในเวลานั้นจึงไมปลอดภัยหรือไมเอื้อตอ NMT ทําใหการใช NMT นอยลง คือต่ํากวา ๑ %
ของการเดินทางประจําวันเทานั้น
การนําแบบมาตรฐานมาปรับใชในประเทศอื่นก็มีผลเชนเดียวกัน ในอินเดีย และจีน ซึ่ง ๗๐ % ของการจราจรบน
ทองถนนในเขตเมืองเปน NMT เมื่อนําแบบดังกลาวมาใชจึงทําใหมีการใช NMT ลดนอยลง และมีจํานวนอุบัติเหตุสูงขึ้น
อยางมากระหวางคนเดินถนน ผูใชจักรยาน และผูใชถนนอื่นๆ
เมื่อเร็วๆ นี้ ประเทศพัฒนาพยายามทําใหการออกแบบถนนสายใหม และปรับปรุงถนนเกาใหปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพแก NMT ดวยมากขึ้น

คูมือแนะนําการออกแบบระบบทางจักรยาน
๑. Guide for the Development of Bicycle Facilities หาดูไดจาก www.aashto.org
๒. Dutch Sign up for the bike: Design Manual for a cycle-friendly infrastructure จัดทําโดย Centre of
Research and Contract Standardization in Civil and Traffic Engineering, the Netherlands.
ใน Greenbook เองมีแบบสําหรับคนเดินนอย ระบุไวแตเพียงวาสิ่งอํานวยความสะดวกแกคนเดิน(ทางเทาและทาง
ขาม) ควรจะมีความกวางเพียงพอใหรับปริมาณคนเดินเทาไดอยางปลอดภัย และแนะใหใชเกาะกลาง (refuge island), ไฟ
ถนน, และปายขามถนนติดไวตามแยกอยางชัดเจน
Traffic Calming: State of the Art Practice โดย Institute for Transport Engineering และ US Federal
Highway Administration (FHWA)
Manual on Uniform Traffic Control Devices มีแบบของสิ่งอํานวยความสะดวกทางการขนสง เชน ปายถนน
สัญญาณไฟจราจร ทางขามถนน ฯลฯ การใชและติดตั้งขึ้นอยูกับการตัดสินใจของหนวยงานที่มีอํานาจที่ถนนเหลานั้นตัด
ผาน
ขอเสนอแนะไมไดระบุวาควรจะมีสัญญาณไฟจราจรติดไวทุกทางแยก หรือควรมีทางจักรยานบนถนนที่มีกําหนด
อัตราเร็วไวระดับหนึ่ง หนวยงานทองถิ่นจะเปนผูตัดสินใจเองโดยพิจารณาสภาพทองถิ่นของตนเปนพื้นฐาน
ปกติการออกแบบมาตรฐานของถนนจะพิจารณาอัตราความเร็ว (speed limit) ของรถยนตที่ใชถนนนั้นเปนหลัก
แตไมนาจะถูกตองนักเพราะจะไมปลอดภัยแกผูใชถนน และ NMT ชนิดอื่นที่มีอัตราความเร็วนอยกวารถยนต ตัวอยางเชน
ในนครนิวยอรค รัฐกําหนดใหอัตราขั้นต่ําเปน ๓๐ ไมล/ชม. (๕๐ กม./ชม.) ถนนในเมืองนี้ก็จะตองถูกออกแบบใหรถยนต
วิ่งไดอยางปลอดภัยที่อัตราขั้นต่ํานี้ มาตรการตางๆ ที่ทําขึ้นเพื่อทําใหรถวิ่งชาลง(กวาอัตราดังกลาว) ก็เทากับขัดกับ
กฎหมาย จนในที่สุดเพื่อใหชุมชนที่อาศัยอยูบริเวณนั้น ไดรับความปลอดภัยจากรถยนตที่แลนในอัตรานี้ จึงตองมีการ
แกไขกฎหมาย โดยยอมใหเมืองเปนผูเลือกวาอัตราต่ําสุดควรจะเปนเทาไรจึงจะปลอดภัยแกประชาชนผูอาศัยในยานนั้น
ๆ การกําหนดความเร็วควรคํานึงถึงความปลอดภัยของทั้งผูขับขี่รถยนต ผูใชถนน(พาหนะอื่น) ตลอดจนชาวบานดวย
ในประเทศกําลังพัฒนา ไมคอยมีการจําแนกชนิดของถนน กําหนดอัตราความเร็วก็ไมชัดเจน วิศวกรเองก็ไมคอย
แนใจวาแบบมาตรฐานแบบไหนควรจะใชกับถนนสายใดบาง ในเมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย ตํารวจไมเคยรูกําหนด
อัตราความเร็วของรถ อีกทั้งยังไมมีปายระบุติดไวในเมืองอีกดวย แบบมาตรฐานยอมไมมีความหมายหากไมมีการจัด
อันดับของถนนที่ชัดเจน และกําหนดอัตราความเร็วของถนนแตละชนิดอยางแนชัด
การลดความขัดแยงเกี่ยวกับความปลอดภัยของรถยนตและ NMT จะทําได เมื่อมีการจัดอันดับชนิดของถนน
กําหนดอัตราความเร็วบนถนนแตละสายใหชัดเจนและเหมาะสม ตลอดจนออกแบบถนนใหถูกตองกับการใชสอย เชน ถา
กําหนดอัตราความเร็วของรถยนตบนถนนทุกสายใหสูงเขาไว ก็จะทําลายการคา การพักผอน ลักษณะชุมชน ของเมืองไป
ดวย
- ๑๑๙ -

ระเบียบการใชถนน
๑.

ประเทศพัฒนาแลว

กฎจราจรบังคับใชทั้งรถยนตและ NMT
มีบางเมืองที่จํากัดการใช NMT บนถนนบางสาย เพื่อใหสามารถเพิ่มจํากัดอัตราความเร็วของรถยนตใหสูงขึ้น และ
เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุระหวางรถยนตกับคนเดินเทาและ NMT ที่จริงแลวควรคํานึงถีงวา ก) ถนนที่มีอยูไดรับการ
ออกแบบใหพาหนะทั้งสองชนิดใชรวมกันอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพหรือไม ข) มีถนนทางเลือกสายอื่นให NMT ใช
แทนหรือไม ค) จํานวนการเดินทางระยะใกลๆโดยใชถนนเชื่อม
ไมมีเหตุผลที่จะบอกวารถยนตและพาหนะชนิดอื่นใชถนนที่มีกําหนดความเร็วสูงแลวจะเกิดอันตราย
ที่จริง
อุบัติเหตุสวนใหญเกิดขึ้นที่ทางแยกมากกวา ดวยสิ่งที่มีอยูแลวเชน ไหลทาง ถนนที่กวาง หรือทางจักรยานแยกตางหาก
สามารถทําใหการใชจักรยานปลอดภัยโดยไมกีดขวางหรือเกะกะการใชรถยนตบนถนนที่มีกําหนดอัตราความเร็วสูง
ในอเมริกา กฎหมายของรัฐสวนใหญจะไมอนุญาตให NMT ใช limited access freeway สําหรับถนนอื่นๆใน
อเมริกาและยุโรปสามารถทําได ยกเวนบางสายที่หนวยงานทองถิ่นติดปายหามเอาไว เชน บนสะพานหรือถนนบางสายที่
ไมมีไหลทาง
ที่จริงแลวการหามใชถนนนาจะพิจารณาจากลักษณะของการใชพาหนะนั้นๆ เชน อัตราความเร็วกับความเสี่ยงตอ
อันตราย มากกวาชนิดของพาหนะ ขอหามนี้ควรจะบังคับใชกับพาหนะที่วิ่งชาทุกชนิด(ทั้งใชและไมใชเครื่องยนต) ซึ่ง
ไดแก มอเตอรไซคเครื่องแรงต่ํากวากําหนด จักรยานไฟฟา segway โรลเลอรเบลด สกูตเตอร(ทั้งแบบไฟฟาและแบบใช
แกซ) รถแทร็กเตอร และรถเทียมสัตว หรือกลาวไดอกี นัยหนึ่งวาควรจะกําหนดทั้งอัตราความเร็วสูงสุดและต่ําสุดเอาไว
ในประเทศพัฒนาแลวสวนใหญ ถามีการอนุญาตใหจักรยานหรือ NMT วิ่งบนถนนสายใดสายหนึ่งและบนถนนสาย
นั้นไมมีทางจักรยานแยกตางหาก NMT จะตองใชไหลทาง(เลนชา)เทานั้นยกเวนตอนจะเลี้ยว แตถามีทางจักรยานแยก
ตางหากกฎหมายบังคับใหใชทางจักรยานเทานั้นยกเวนเมื่อทางจักรยานนั้นมีสิ่งกีดขวางอยู
มีขอโตแยงจากนักจักรยานอีก เนื่องจากสปดของนักจักรยานแตละคนแตกตางกัน เชน เด็กนักเรียนขี่ไปโรงเรียน
ใชอัตราความเร็ว ๖-๑๐ กม./ชม. ขณะที่นักแขงบางคนอาจขี่ลงเนินไดเร็วกวา ๑๐๐ กม./ชม. ดังนั้นจึงเสนอวาหากมิใช
ถนนที่มีกําหนดอัตราความเร็วสูงมากแลว นาจะมีการแยกผูใชจักรยานเปน ๒ พวก คือพวกเร็วก็ใหใชถนนเลนนอก
รวมกับรถยนตได สวนพวกชาก็ใหใชเฉพาะทางจักรยานหรือเลนในเทานั้น
ในประเทศสวนใหญคนเดินเทาจะใชทางเทา(ถามี) และหากไมมีทางเทาใหก็จะเดินบนถนนดานที่หันหนาสวนกับ
การจราจร คนเดินเทาจะตองใชทางขาม(ถามี และอยูไมไกลเกินไปนัก) แตถาไมมีทางขามใกลๆ ก็สามารถขามถนนบน
ถนน(ที่ไมใชทางขาม)ได โดยที่ตองรอใหรถยนตไปกอน (เหมือนเมื่อขามบนทางขาม รถยนตก็ตองรอคนเดินกอน)

๒.

ประเทศกําลังพัฒนา

ประเทศสวนใหญในอัฟริกาและเอเซียใต ใชจักรยาน NMT ชนิดอื่น หรือแมกระทั่งรถเทียมสัตวกันมากบนถนน
ธรรมดาและถนนหลวง ไมไดอนุญาตแตก็ไมไดหาม
เมืองโบโกตาในอเมริกาใต (กอนจะมีการสรางทางจักรยาน)ก็ไดอนุญาตใหใชจักรยานบนถนนในเมืองไดอยูแลว
แตเนื่องจากการออกแบบถนนไมเอื้อตอการใชจักรยาน จึงทําใหการใชจักรยานเพื่อการเดินทางลดลง ในป ๑๙๙๙ การใช
จักรยานมีเพียงต่ํากวา ๑ % ของการเดินทางทั้งหมด แตหลังจากมีการสรางทางจักรยานและสิ่งอํานวยความสะดวกใหม
NMT สามารถใชทางจักรยานได และการใชจักรยานมีมากขึ้น คิดเปน ๕ % ของการเดินทางทั้งหมด
ในจีนและเอเซียอาคเนย กอนป ๑๙๙๐ การใชจักรยานและ NMT บนถนนระหวางเมืองและในเมืองทําได สิบปให
หลังนี้จีนสรางเครือขายถนนใหมและไมอนุญาตให NMT ใชถนนเหลานี้ จะใชไดก็เฉพาะทางหลวงสายเดิมซึ่งขนานกับ
ถนนใหม ในอินเดียแมจะอนุญาตใหใช NMT บนถนนระหวางเมืองได แตถนนเหลานี้ไมไดถูกออกแบบมาใหปลอดภัย
สําหรับยานพาหนะชนิดนี้
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ในจีนเมื่อเร็วๆนี้จักรยานและ NMT ชนิดอื่นถูกหามไมใหใชถนนเครือขายในเมืองบางสาย เมืองเซี่ยงไฮ กวางเจา
ปกกิ่ง และเมืองอื่นๆออกกฎหามใชจักรยานบนถนนสายหลักบางสาย เทากับวาเมืองจีนกําลังใชทั้งวิธีเปลี่ยนแบบและ
กฎระเบียบมาจํากัดการใชจักรยาน ทําใหมีผลในทางลบกับความเปนอยูของประชาชน ในกวางเจาการใชจักรยานลดลง
จาก ๓๔ % ในชวงทศวรรษที่ ๒๐ มาเปน ๑๖ % ในป ๒๐๐๐ โดยประชาชนหันมาใชมอเตอรไซคและรถแท็กซี่แทนเปน
สวนใหญ และใชรถเมลเปนสวนนอย
ในอินโดนีเซีย ไมใชเฉพาะจักรยานเทานั้นที่ถูกหามไมใหใชถนนเครือขายหลักและ limited access highway ใน
จาการตาบางสาย แต NMT ทุกประเภทก็ถูกหามหมด (เพราะวิ่งชา) ในขณะที่เมืองสวนใหญในอินเดียและเมืองสวนใหญ
ในอินโดนีเซีย(ยกเวนจาการตา) อนุญาตใหใชจักรยานบนถนนที่ไมใช limited access highwayได
รถสามลอทุกรูปแบบถูกหามไมใหผานเขาไปในถนนและยานบางแหงในเมือง ในจาการตาและนิวเดลฮี รถสามลอ
ถูกหามไมใหเขาเมืองเลย เมืองในเวียตนามและบังคลาเทศก็หามเชนกัน สําหรับกรุงเทพฯหามใชสามลอตั้งแตป ๑๙๖๒
มะนิลาเพิ่งจะอนุญาตใหใชในบางยานเมื่อเร็วๆ นี้
โดยลักษณะการใชของรถสามลอจะไมคลองตัว
จึงขับเคลื่อนบนถนนไดอยางมีประสิทธิภาพนอยกวาจักรยาน
ธรรมดา ตัวรถใหญกวากวางกวาวิ่งไดชากวา เริ่มเคลื่อนและหยุดบอยกวา ใชผิวถนนมากกวาขณะจอดหรือชะลอรับ
ผูโดยสาร และมี capacity flow ratios ต่ํากวาจักรยานมาก แตถึงกระนั้น capacity flow ratios ของสามลอก็มีเทากับรถ
แท็กซี่ ปญหานี้จึงนาจะมีเทาๆกับแท็กซี่ ดังนั้นจึงดูเปนการไมสมเหตุสมผลที่จะหามไมใหรถสามลอเขาไปรับสงผูโดยสาร
ในการเดินทางระยะไกลและใกลในทุกพื้นที่หรือในบนถนนธรรมดาแบบแท็กซี่และยานที่วิ่งชาชนิดอื่น
ในระดับทองถิ่นเอง นาจะใหชุมชนในทองถิ่นเปนผูตัดสินใจเลือกวา ตองการใหมีพาหนะชนิดใดบางวิ่งผานถนน
(เฉพาะที่เชื่อมภายในชุมชน)ได
ในจาการตาและนิวเดลฮี รัฐทองถิ่นออกกฎหมายหามใชรถสามลอที่เรียกวา becaks ภายในเมือง บางชุมชนอาจ
เห็นดวยกับระเบียบนี้ แตในบางชุมชนซึ่งมีถนนแคบมาก พวกผูหญิงยังจําเปนตองอาศัยรถสามลอเพื่อจับจายซื้อของและ
พาลูกๆไปโรงเรียน ทําใหเกิดความยากลําบาก พวกนี้กวา ๗๐ % ยังตองการใชบริการสามลออยู กฎของรัฐทองถิ่นจึงควร
มีการอะลุมอะหลวยและยืดหยุนใหบาง และควรจะรับฟงความคิดเห็นและความจําเปนของผูอาศัยในชุมชนนั้นๆดวย
ขอขัดแยงระหวางการเดินทางดวยพาหนะที่ใชและไมใชเครื่องยนตดูจะรุนแรงในเอเซีย
เพราะยังขาดถนน
เครือขายเชื่อมสายรองอันดับสองและสาม (interconnected second-ary and tertiary street network) ซึ่งควรจะมีไวให
พาหนะที่วิ่งชาผานออกไปไดโดยไมตองใชถนนหลัก (bypass major arterials) ดังนั้นการเดินทางระยะใกลดวย NMT ใน
ประเทศเหลานี้จึงกลับใช major arterials และถนนหลวงระหวางเมืองมากกวาในประเทศที่พัฒนาแลว เมื่อตองหลุดเขาไป
วิ่งปนกับรถยนตที่แลนดวยความเร็วสูงจึงเกิดอันตรายและไมเปนที่นิยมกัน
บางประเทศเชนจีน มาเลเซีย ฯลฯ ไมอนุญาตใหรถจักรยานยนตและจักรยานไฟฟา (moped) วิ่งบนถนน แตกลับ
ใหไปใชทางจักรยานแทน เมื่อจํานวนผูใชจักรยานไฟฟาในจีนมีมากขึ้นทุกที ยอมจะเกิดปญหาขึ้น ที่เมืองกัวลาลัมเปอร
ประเทศมาเลเซีย มีระบบเครือขายทางจักรยานรวมกับมอเตอรไซค ความเร็วของมอเตอรไซคทําใหจํานวนผูใชจักรยาน
ธรรมดาลดนอยลง แตหากมีการจํากัดอัตราความเร็วของมอเตอรไซค การออกแบบมาตรฐานที่เอื้อใหมีการลดอัตรา
ความเร็วลง และมาตรการลดควันเสียกับเสียงของมอเตอรไซค การใชพาหนะทั้งสองชนิดรวมกันบนทางจักรยานยอมไป
กันไดมากกวาเคย
กระทูที่วาควรใหจักรยานวิ่งบนทางเทาหรือไม อัตราความเร็วของจักรยานและคนเดินไมเทากันจึงนาจะแยกกัน
เพื่อความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพของการเดินทางทั้งสองแบบ ในโตเกียวมีทางเทาหลายแหงที่จักรยานใชรวมกับ
คนเดินได โดยมีขอแมวาจักรยานตองวิ่งชา ในนครนิวยอรคหากมีอายุไมถึง ๑๔ ป จะขี่จักรยานบนทางเทาไมได ในยุโรป
บางประเทศไมอนุญาตใหจักรยานวิ่งผานเขาไปบนทางเทาในหลายยาน ขณะนี้กําลังมีกระทูใหมคือควรจะให segway
และสกูตเตอรรุนดัดแปลงใหมวิ่งเฉพาะบนถนนหรือทางเทาดี
ในประเทศกําลังพัฒนา คนเดินทั่วไปมักจะลงไปเดินบนถนน การออกแบบทางเทาไมดีพอทําใหสภาพทางเทาทรุด
โทรมใชเดินไมได หรือไมก็มีปญหาแยงทางเทาระหวางคนเดินกับพอคาแมคาที่ขายของบนทางเทา
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ยานคนขายของขางถนนเปนหัวขอใหญในทุกประเทศ ปญหาเรื่องคนวางของขายบนถนน/ทางเทามีทั้งระหวาง
พอคากับคนเดิน และ/หรือกับจักรยาน NMT และรถยนต ตัวอยางเชน ที่ทางจักรยานบนถนนสาย ๖ ในนครนิวยอรค ซึ่ง
แตเดิมเคยเปนทางจักรยานตางระดับแยกจากถนน แตขณะนี้ถูกพวกพอคายึดทําเลขายของเต็มไปหมด ทางจักรยานที่
เคยยกสูงจากถนนจึงหายไป กลายเปนทางจักรยานระดับเดียวกับถนน แผนผังเมืองกําหนดทําเลใหพอคาจะทําไดอยาง
ถูกตองและเครงครัดก็ตอเมื่อสมาคมพอคาเองเคารพตอระเบียบ
ตํารวจเองมักจะเพิกเฉยตอการละเมิดนี้เพราะไดรับ
สินบนจากพอคา

ระเบียบและขั้นตอนการวางแผน
ปญหาสําหรับจักรยานและคนเดินก็คือ ภาครัฐไมไดระบุอยางชัดเจนวา ทั้งคนและจักรยานก็ถือเปนพาหนะสําหรับ
การเดินทางเหมือนกัน และหนวยงานใดจะเปนผูรับผิดชอบตอพาหนะที่วานี้ ตํารวจ มหาดไทย ขนสง หรือ ผังเมือง ตางก็
มีสวนเกี่ยวของ และเพราะเหตุนี้จึงเกี่ยงกันที่จะรับผิดชอบ โดยเฉพาะในเอเซีย
ดวยเหตุนี้ในหลายรัฐหรือจังหวัดจึงมีการกอตั้งกลุมผูประสานงาน เชน กลุมผูแทนจักรยาน (Bike coordinator)
และกลุมทํางานขนสง (NMT Task Force) ซึ่งจะไดรับมอบอํานาจภายในขอบเขตจํากัด
โดยอุดมคติแลว กลุมผูทํางานนี้ควรจะมีตัวแทนจากรัฐ(จังหวัด) เทศบาล เชน ตํารวจ กรมทาง ผังเมือง เทศมนตรี
และจากขาราชการพลเรือนดวย อยางนอยควรจะมีผูแทนหนึ่งคนจากกลุมผูใชพาหนะที่ไมใชเครื่องยนต และภาคเอกชน
อีกหนึ่งคน มีการเลือกประธานหมุนเวียนกันไป
กลุมผูทํางานนี้นําโดยผูประสานงาน รับผิดชอบในการใหการสนับสนุนและสงเสริมความปลอดภัย ใหสะดวกแก
การเดินทางดวยพาหนะชนิดนี้ พวกเขาควรมีสิทธิที่จะวิจารณโครงการสาธารณูปโภคใหมๆ ทั้งหมดได วาโครงการ
ดังกลาวไดยอมรับและกลาวถึง NMT หรือไมอยางไร นอกจากนี้ยังตองกํากับการทํางานของหนวยงานตางๆ ในการ
ออกแบบและบังคับใชสาธารณูปโภคเพื่อคนเดินเทาและ NMT โครงการศึกษา การสงเสริมและความปลอดภัย

- ๑๒๒ -

เอกสารแนบที่ ๖
รายชื่อผูแทนหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน ชมรม กลุม และประชาชนที่เขารวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

“โครงการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการใชจักรยานในประเทศไทย”
๑. พิสิฐ ขําปู, วาที่ ร.ต.
จาก กรมการขนสงทางบก
๒. มานพ สุทธิพงษ, นาย.
จาก กรมการขนสงทางบก
๓. พินัดดา พิทูรกิจจา,
จาก กรมการผังเมือง
๔. สมสงวน บุราคม, นาง.
จาก กรมการผังเมือง (ผอ.กอง….)
๕. สิน สุนพงษศรี, นาย.
จาก กรมทางหลวง (กองนิติการ)
๖. วิสิษฐ เสนอแกว,
จาก กรมสรรพาวุธทหารบก
๗. ประภพ เบญจกุล, วาที่ ร.ต. จาก กรุงเทพมหานคร / สํานักการจราจรและขนสง (สจส.)
๘. อานนท ดุษฎีพรรณ, นาย. จาก กลุมนักสํารวจทางจักรยาน
๙. จํานงค หวังดี, นาย.
จาก กลุมผูสังเกตุการณ
๑๐. กษมา พรรณสวัสดิ์, นาง. จาก กลุมอาสาสมัครกิจกรรมจักรยานสาธารณกุศล
๑๑. จารุกัญญา ราษฎรศิริ, นาง. จาก กลุมอาสาสมัครกิจกรรมจักรยานสาธารณกุศล
๑๒. สุวิทย พิสุทธิพร, นาย.
จาก กลุมอาสาสมัครควบคุมทริปจักรยานสาธารณกุศล
๑๓. อัมพร ลีอํานวยโชค, นาง. จาก กลุมอาสาสมัครจัดทริปจักรยานทองเที่ยว
๑๔. กฤษฎา ติละนันทะ, นาย. จาก กลุมอาสาสมัครซอมจักรยานสาธารณกุศล
๑๕. มงคล วิจะระณะ, นาย.
จาก กลุมอาสาสมัครสํารวจทริปจักรยานสาธารณกุศล
๑๖. สุนทร บุญปรีดา, ร.ต.อ.
จาก กองบังคับการตํารวจจราจร
๑๗. อภัย บุรีวงษ, นาย.
จาก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
๑๘. ณรัฐ บัวแยม, นาย.
จาก คณะวิศวกรรมศาสตร ม.อ.
๑๙. สมชาย เขมะรังสี, นาย.
จาก ชมรมจักรยาน “กลุมรวมมิตร”
๒๐. ประภัสสร นทีพัฒนา, นาย. จาก ชมรมจักรยานจังหวัดแพร
๒๑. ประสูติ ปงเมือง
จาก ชมรมจักรยานชัยนาท
๒๒. วีระชัย ขุนจาศาล, นาย.
จาก ชมรมจักรยานชัยนาท
๒๓. สนอง จันทิมา, นาย.
จาก ชมรมจักรยานชัยนาท
๒๔. จตุภูมิ วงศาริยะ, นาย.
จาก ชมรมจักรยานพญาตานี
๒๕. ประพฤทธิ์ วงศาริยะ, นาย. จาก ชมรมจักรยานพญาตานี
๒๖. ชูศักดิ์ ภารัญสิทธิ์, นาย.
จาก ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ ลพบุรี
๒๗. ศุภโชค ชิตสุข, นาย.
จาก ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ ลพบุรี
๒๘. ฉลาด สายหราย, ร.อ.
จาก ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ ลพบุรี (โรงเรียนทหารปนใหญ)
๒๙. ดาริน สันติภาพเวชกุล, น.ส. จาก ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแหงประเทศไทย
๓๐. ศรชัย สิมะวรารัตน, นาย. จาก ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแหงประเทศไทย
๓๑. นิรันดร โพธิกานนท, ดร. จาก ชมรมจักรยานวันอาทิตย เชียงใหม
๓๒. ฐากูร เลากอสกุล, นาย.
จาก นิตยสาร CULT
๓๓. ณัฏฐ นีลวัชระ, นาย.
จาก ผูรับผิดชอบโครงการการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการใชจักรยาน
๓๔. ฐิติมา รุงรัตนาอุบล,
จาก ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร ม.เกษตรศาสตร
๓๕. ปยเดช ลิมปสุทธิรักษ, นาย. จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
๓๖. วิโรจน ศรีสุรภานนท, รศ.ดร. จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- ๑๒๓ -

๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.

พันธุสิงห สิงหเสนี, นาย.
ธงชัย พรรณสวัสดิ์, ศ.ดร.
อุกฤษฏ มิลินทรางกูร, น.พ.
สุธีร ยืนยง, นาย.
ไชยยศ รัตนพงษ, นาย.
จํารูญ ตั้งไพศาลกิจ, นาย.
ชุตินธร ประดิษฐเพชร, นาง.
ศักดิ์ชาย คาทะเว, นาย.

จาก โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
จาก สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
จาก สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ (สปรส.) กระทรวงสาธารณสุข
จาก สภาทนายความ
จาก สํานักงาน พงษไชย ทนายความ
จาก สํานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (สจร.)
จาก สํานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (สจร.)
จาก สํานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (สจร.)

- ๑๒๔ -

เอกสารแนบที่ ๗

บัญชีรายชื่อองคกรที่เชิญเขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
๑.

๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

๙.

๑๐.
๑๑.

๑๒.

๑๓.

๑๔.
๑๕.

ผูอํานวยการ กองอนุรักษพลังงานและพลังทดแทน
สํานักงานนโยบายและพลังงานแหงชาติ.
๑๒๑ / ๑-๒ ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพ ฯ ๑๐๔๐๐
คุณกัญริชา เลขานุการ ผอ. โทร. (๐๒) ๖๑๒-๑๕๕๕ ตอ ๒๐๒ ,๒๐๔ F. (๐๒) ๖๑๒-๑๓๗๘
คุณถาวร อารยะสัจพงศ ประธานจักรยานชมรมขอนแกน
๑๕๖ – ๑๖๐ ถนนศรีจันทร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแกน ๔๐๐๐๐ โทร. (๐๑)๘๗๑-๘๗๘๙
นายวันชัย วันชาญเวช ประธานกรรมการบริหาร อบต.บางสีทอง
อบต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ๑๑๑๓๐
น.ส.จิดาภัส นวลมณี ปลัด อบต.บางสีทอง
อบต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ๑๑๑๓๐
นายประสาร ลําไย ประธานกรรมการบริหาร อบต. บางกราง
อบต.บางกราง อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
อธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
๔๙ พระราม๖ ซ.๓๐ ถนนพระราม๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร.(๐๒)๒๗๘-๘๔๐๒-๔
คุณสมสงวน บุราคม อธิกรมการผังเมือง
๒๒๔ กรมการผังเมือง ถนนพระราม๙ เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐ โทร. (๐๒)๒๔๕-๑๔๒๕-๗
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม
๖๐/๑ สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม
ซ.พิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระราม ๖ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร.(๐๒)๒๗๙-๗๑๘๐-๕
อธิบดีกรมโยธาธิการ
๒๑๘/๑ ถนนพระราม๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. (๐๒)๒๙๙-๔๑๘๐ ,(๐๒)๒๙๙-๔๑๐๙
อธิบดีกรมการเรงรัดพัฒนาชนบท
กรมการเรงรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
คุณปริญญา ศรีวิทิพย รานฟาราหจักรยาน
ฝากสงตอผานชมรมจักรยานโคราช คุณชาญชัย บัวสรวง
๖๒–๖๖ ถนนสุรนารี ใกลสี่แยกวัดมวง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทร. (๐๔๔) ๒๕๑-๕๔๙
คุณจํารูญ ตั้งไพศาลกิจ
หัวหนากองพัฒนาระบบจราจร
สํานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (สจร.)
๓๕ ถนนเพชรบุรี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร.(๐๒)๒๑๕-๕๔๖๐
คุณชุณพัชร ตงศิริ
ฝากสงผานตอชมรมจักรยาน อุดรธานี
๓๘/๘ ถนนอดุลเดช อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐ โทร. (๐๔๒)๒๒๓-๔๘๔
นายแพทย กฤษฏา บานชื่น
๒๕๗ ถนนวชิรประการ อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐ โทร. (๐๓๘)๒๘๒-๘๕๔
คุณวิบูลย จันทรเทียนบุญ (นายลองลอ)
๖๗๖/๒ แขวงคลองรักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. Home. (๐๒)๔๑๐-๐๖๔๓ , Office (๐๒)๒๒๑-๗๘๒๙ ,๐๑-๙๓๘-๘๔๑๙
- ๑๒๕ -

๑๖. คุณประภพ เบ็ญจกุล (จักรยานสีเหลือง)
๑๐/๔๐ ซ.ประชาชื่น๓๘ แขวงประชาชื่น เขตประชาชื่น กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
โทร. (๐๙)๑๑๑-๕๔๗๗
๑๗. อาจารยปรีชา พิมพพันธุ
ร.ร.จีระศาสตรวิทยา ถนนโรจนะ อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
๑๘. อาจารยทวีไทย บริบูรณ
บานจักรยาน ๗๖/๑๐ ซอยโชควัฒนะ๕ ถนนสวนผัก ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐
โทร. (๐๒)๔๒๔-๖๔๖๔ ,(๐๒)๔๒๔-๔๗๐๕
๑๙. คุณกรุณา เดชาติวงศ ณ อยุธยา
ททท.สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต๕
๑๖/๕ ถนนมุขมนตรี ต.หมากแขง อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐ โทร. (๐๔๒)๓๒๕-๔๐๖-๗
๒๐. ผูอํานวยการหนวยจัดการโครงการเริงรับ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
๙๗๙/๒๒ ชั้น๑๕ อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
๒๑. นายสมชาย เขมะรังษี กลุมรวมมิตร
ฝายระบบสื่อสาร ธุรกิจระบบสง กฟผ. โทร. (๐๒) ๔๓๖-๒๕๐๑
๒๒. คุณเนตร สงวนสัตย
๓๕/๖๓ ซอยจาโสด แยกซอยชุมชนโกดังเหล็ก
ม.๓ ถนนริมทางรถไฟเกา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
๒๓. นายแพทยอุกฤษฐ มิลินทรางกูร สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ
ugrid@health.moph.go.th ,F. (๐๒)๕๙๐-๒๓๑๗ ,(๐๑)๔๘๙-๐๙๔๑
๒๔. จาสิบเอก มงคล อัศวนิโครธร ประธานกรรมการบริหาร อบต.ไทรมา
อบต.ไทรมา ถนนรัตนาธิเบศร ต.ไทรมา อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร. (๐๒)๙๒๖-๑๓๕๐-๕
๒๕. น.ส.มณฑา เจริญสุขสวรรณ ปลัด อบต.ไทรมา
อบต.ไทรมา ถนนรัตนาธิเบศร ต.ไทรมา อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทร. (๐๒)๙๒๖-๑๓๕๐-๕#๑๐๘ ,(๐๑)๙๘๕-๖๘๘๐
๒๖. ดร.นิรันดร โพธิกานนท ชมรมวันอาทิตย
๑๙๙/๓๕๔ สวนนนทรีย ต.หนองจอม อ.สันทราย จ.เชียงใหม ๕๐๒๑๐
nirandornp@hotmail.com
๒๗. นายวิศณุ เอื้ออารีย
๘๘/๒๙ หมู๙ ถนนงามวงศวาน ซอย ๖ ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
๒๘. นายสุนทร พยัคฆ
กรรมการพิจารณากลั่นกรองรางกฎหมายแหงสภาทนายความ
สภาทนายความ ถนนราชดําเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
๒๙. ผศ.ดร.วิโรจน ศรีสุรภานนท
หัวหนาสาขาวิศวกรรมขนสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ ๑๐๑๔๐
โทร.(๐๒) ๔๗๐-๙๑๔๗
๓๐. นิตยสาร MBT (MOUNTAIN BIKE THAILAND)
บริษัท เมาเทนไบด (ไทยแลนด)จํากัด
เลขที่๑ อาคารสินวิจิตร ประชาราษฎรบําเพ็ญ ซอย๕ หวยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐
โทร.(๐๒)๖๙๑-๐๗๗๒๓ F.(๐๒)๒๗๕-๖๑๗๐
- ๑๒๖ -

๓๑. นิตยสาร Sports street บริษัทอนิเมทกรุปจํากัด
๒๙๖ ซ.เทอดไทย๓๓ ถนนเทอดไทย แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทร.(๐๒)๔๗๖-๖๓๔๑ F.๔๗๖-๔๘๐๐
๓๒. คุณบรรยง กาสินพิลา
รานดอกหญา หนองคาย เลขที่ ๑๑๔๑/๑-๒ ถนนประจักษศิลาปาคม อ.เมือง จ.หนองคาย ๔๓๐๐๐
โทร.(๐๔๒)๔๑๒-๓๐๑
๓๓. คุณชุติมา พิบูลยบุญ
๔/๓๙ หมูบานเสรี ถนนออนนุช๗๗ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ ๑๐๕๒๐
โทร. (๐๒)๓๒๑-๖๓๕๙
๓๔. คุณสมชาย จะริยะเจริญ นายกเทศมนตรี เทศบาลแกลง
เทศบาลแกลง อ.แกลง จ.ระยอง ๒๑๑๑๐ โทร.(๐๓๘)๖๗๑-๒๐๙
๓๕. พท.นายแพทย ปริวัตร อุดมศักดิ์ นายกเทศมนตรี เทศบาลปากแพรก
เทศบาลปากแพรก ต.ปากแพรก อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๑๐ โทร. (๐๗๕)๔๑๑-๕๑๕
๓๖. คุณพินิจ บุรีวงค
๔๙/๖๓๓ ก หมูบานสวัสดิการ กทม. ถนนแจงวัฒนะ อ.บางตลาด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐
๓๗. ผูจัดการ : นิตยสาร CULT
๓๐/๑๓ หมูบานคลองเตยนิเวศน ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
๓๘. นายแพทย อําพล จินดาวัฒนะ
ผูอํานวยการสํานักปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ ชั้น๒ อาคารดานทิศเหนือ สวนสุขภาพ
ในกระทรวงสาธารณะสุข ถนนติวานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทร. (๐๒)๕๙๐-๒๓๑๔ , F (๐๒)๕๙๐-๒๓๑๑
๓๙. ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ชั้น๑๔ อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร ๙๗๙/๑๗-๒๑ ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. (๐๒)๒๙๘-๐๔๕๕-๗๕
๔๐. ผูจัดการ : บริษัทโปรไบดจํากัด
๒๓๗/๒ ซอยสารสิน ถนนราชดําริห ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทร. (๐๒)๒๕๓-๓๓๘๔
๔๑. นายบุญแถม ไชยทอง ประธานชมรมจักรยาน เชียงใหม
๑๒๑ ถนนสามลาน (หลังวัดสิงห) ต.พระสิงห อ.เมือง จ.เชียงใหม ๕๐๐๐๐
๔๒. คุณสุชาติ กลิ่นสุวรรณ ผูอํานวยการสวัสดิภาพการขนสง
สํานักวิศวกรรมและความปลอดภัย ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทร. (๐๒)๒๗๒-๓๒๓๕
๔๓. คุณสุธีร ยืนยง ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
สภาทนายความ ถนนราชดําเนิน เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร. (๐๑)๔๕๔-๘๖๘๖
๔๔. พลต.ดุสิตสันต เถระพัฒน
ผูบังคับการกองบังคับการตํารวจจราจร
๕๐ ถนนตรีเพชร แขวงบูรพาภิรมย เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร.(๐๒)๒๒๑-๓๘๔๙-๕๙
๔๕. คุณบุญรักษ ศิริวัฒนโชค
หัวหนางานใบอนุญาตรถจักรยาน กรมการขนสงทางบก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทร. (๐๒)๖๑๗-๗๐๓๑
๔๖. คุณอดิเรก แตงทอง
กองนิติการ กรมการขนสงทางบก แขวงลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร.(๐๒)๒๗๒-๕๓๕๒
- ๑๒๗ -

๔๗. ผูอํานวยการสํานักงานจราจรและขนสง (สจส.)
๔๔ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร. (๐๒)๓๕๔-๑๒๐๔-๖
๔๘. นายประสูติ ปงเมือง ชมรมจักรยานชัยนาท
๑๓๔/๑๘ ถนนพรมประเสริฐ ต.บานกลวย อ.เมือง จ.ชัยนาท ๑๗๐๐๐
โทร. (๐๕๖)๔๑๓-๘๑๗ ,(๐๑)๓๗๙-๒๒๗๒
๔๙. นายสมชาย บูระภาพ ชมรมจักรยานชัยนาท
๓๙๙-๔๐๐ หมู ๔ ถนนชัยนาท-สุพรรณบุรี อ.เมือง จ.ชัยนาท ๑๗๐๐๐
โทร.(๐๕๖)๔๑๑-๗๗๗ ,(๐๑)๖๘๐-๔๑๙๕
๕๐. นายชูศักดิ์ ภาวัชสิทธิ์ ชมรมจักรยานลพบุรี
ราน ช.พานิช ๑๐๙ ถนนสุรสงคราม ต.ทาหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี ๑๕๐๐๐
๕๑. สํานักคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (สจร.)
๓๕ ถนนเพชรบุรี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
๕๑. เรียนเลขาธิการคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
โทร.(๐๒)๒๑๕-๕๔๖๐ ,Fax(๐๒)๒๑๕-๕๕๐๐ คุณศักดิ์ชัย (๐๒) ๒๑๖-๖๔๖๒
๕๒. ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ จ.ชลบุรี
๑๖๘/๗๒ ขค ต.บางปลาสรอย อ.เมือง จ.ชลบุรี
๕๓. คุณยุทธนา ณ คอ ชมรมดอนเมืองเมาเทนไบดแชลแล็นจ
๓๑๑/๓๔ ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทร.(๐๒)๙๒๙-๗๐๔๓
๕๔. คุณวรวิทย วุฒิปกรณกิตติ ชมรมจักรยานสวนธน ๒๐๐๐
๑๒๒-๓๖๒ ม.ทรัพยสมบูรณ ถนนประชาอุทิศ ซอย๙๑/๒ แขวงบางครุ เขตทุงครุ กรุงเทพฯ ๑๐๑๔๐
โทร.(๐๒)๘๗๑-๖๒๕๑-๒
๕๕. คุณสุวรรณา ปญญาวรชาติ ชมรมแบล็กกรุป
๕๙/๔๒๐ ม.สินทวีวิลลา ถนนพระราม๒ แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐
โทร.(๐๒)๔๕๑-๘๖๐๓
๕๖. คุณอธึก เชิดเกียรติศักด ชมรมจักรยานพระราม๙
๒๒๔ ทางคูขนานมอเตอรเวย เลยร.ร.สุเหราบานมา เขตประเวศ กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐
๕๗. คุณชาญชัย มโนสุวรรณ ชมรมจักรยานลําปาง
๓๑/๑๖ ถนนทาคราวนอย อ.เมือง จ.ลําปาง ๕๒๐๐๐ โทร.(๐๕๔)๓๑๘-๓๘๒ ,(๐๑)๗๘๔-๘๗๕๔
๕๘. คุณพัลลภ วสุนันท ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ กฟผ. แมเมาะ
กองบริการทั่วไปโรงไฟฟาแมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง ๕๒๒๒๐
โทร.(๐๕๔)๒๕๒-๐๐๗ ,๒๕๒-๘๐๑
๕๙. คุณอนุศักดิ์ คงมาลัย
รพ.ศุภมิตร๗๖ ถนนเณรแกว ต.ทาพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐ โทร.(๐๓๕)๕๐๐-๒๘๓-๘
๖๐. เด็กชายทิวากร ทรรพวาทิน
๖๗๐/๙๕ ถนนริมทางรถไฟสายแปดริ้ว แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
๖๑. นายกฤษฎา ติวานันทร
๒/๕๖ หมู๑ ถนนพระราม ๒ แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐
๖๒. นายพูลทรัพย หนองหัวลิง
๙๗๐/๔ หมู ๑๒ ซ.สุขุมวิท ๑๐๓ ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐
๖๓. นายธงชัย ลิมปนะพงศพันธ
๔๔/๑๗๑ ถนนวุฒากาศ แขวงบางคอ เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐
- ๑๒๘ -

๖๔. นายสมชาย ชินวานิชยเจริญ
๒๔๔/๖ ถนนโพธศรี ต.หมากแขง อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐
๖๕. พจอ.บุญเกิด อติชาติ
๑๘๓/๑๑๙๓ กรมยุทธบริการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด อาคาร ๑๖ ในกรมการสื่อสาร
ถนนสรงประภา แขวงสีกัน กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทร (๐๒)๙๔๐-๔๐๑๑
๖๖. นางกนกรัตน หาญทองกุล
อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย ต.เมืองเกา อ.เมือง จ.สุโขทัย โทร (๐๕๕)๖๙๗-๓๑๐
๖๗. นายตระกูล หาญทองกุล
อุทยานประวัติศาสตรศรีชนาลัย โทร (๐๕๕)๖๗๙-๒๑๑
๖๘. นายวิชัย สนกะมี
๒๖ ถนนพระราม ๑ ซ.วัดประทุม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทร (๐๒)๗๓๔-๗๖๐๔
๖๙. ชมรมจักรยาน พีเอส.สปอรต
๗๐. ชมรมจักรยาน เขาวังเมืองเพชร
๗๑. ชมรมเพื่อสุขภาพเชียงราย
๗๒. ชมรมจักรยานเชียงรายฟอเรสตไบค
๗๓. ชมรมเสือภูเขาเมืองชาง
๗๔. ชมรมจักรยานเมืองตะกั่วปา
๗๕. ชมรมจักรยานบีชบอย ภูเก็ต
๗๖. ชมรมเพื่อนจักรยาน
๗๗. ชมรมจักรยานพัทยาทีม
๗๘. ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ จ.สิงหบุรี
๗๙. ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพปราจีนบุรี
๘๐. ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดเชียงใหม
๘๑. ชมรมแพรวัฒนะผล
๘๒. ชมรมรมณีนาถ
๘๓. ชมรมรวมมิตรรันเนอร
๘๔. ชมรมพระประแดงกาวหนาจักรยาน
๘๕. ชมรมจักรยานภูเก็ต
๘๖. ชมรมจักรยานหลังสวน
๘๗. ชมรมจักรยานคลองแงะ
๘๘. ชมรมจักรยานซาไกยะลา
๘๙. ชมรมจักรยานแซดทีมหาดใหญ
๙๐. ชมรมจักรยาน อ.ปากพะยูน
๙๑. ชมรมจักรยานพญาตานี
๙๒. ชมรมจักรยานสุไหงโก-ลก
๙๓. ชมรมจักรยานตะรุเตา
๙๔. ชมรมจักรยานพังงาเมาเทนไบด
๙๕. ชมรมจักรยาน อ.ทุงลุง
๙๖. ชมรมจักรยานไวรัสปากพนัง
๙๗. ชมรมจักรยาน จ.กระบี่
๙๘. ชมรมจักรยานเสือทองเที่ยวกันตัง
- ๑๒๙ -

๙๙.
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๑๒๓.
๑๒๔.
๑๒๕.
๑๒๖.
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๑๒๙.
๑๓๐.

ชมรมจักรยานแอ็กชั่นไบคนครศรีธรรมราช
ชมรมจักรยานหาดใหญ
ชมรมจักรยาน อ.นาหมอม
ชมรมจักรยานเสือภูเขาคลองทอม
ชมรมจักรยาน อ.ทุงสง
ชมรมจักรยานเสือหลักเขต
ชมรมจักรยานสุราษฎรธานี
ชมรมจักรยานเพาเวอรไบด
ชมรมจักรยาน ส.ก.ย. พัทลุง
ชมรมจักรยานภูเขาหญา จ.ระนอง
ชมรมจักรยานจังหวัดสระบุรี
ชมรมจักรยานเชียงรายฟอเรสตไบด
ชมรมจักรยานโคกกลอย
ชมรมจักรยานเสือภูเขาคลองทอม
ชมรมจักรยานโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ
ชมรมเสือภูเขาเมืองชาง
ชมรมดอนเมืองเมาเทนไบดแชลเล็นจ
ชมรมเสือภูเขา จ.อุทัยธานี
ชมรมจักรยานสามพราน
ชมรมแพรวัธนะพล
ชมรมจักรยานหลังสวน จ.ชุมพร
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ (เคียงดิน)
ชมรมเสือภูเขาไวรัส ปากพนัง
ชมรมจักรยานเสือภูเขาคายจิรประวัติ
ชมรมนักขี่เสือภูเขาชาวบอน้ํามันฝาง
ชมรมแบล็คกรุป
ชมรมจักรยานแรงนอง
ชมรมจักรยานพระราม ๙
ชมรมสายฟา ทีมจังหวัดลําปาง
ชมรมจักรยานเพชรบุรี
ชมรมจักรยานเสือภูเขา พระพุทธบาท
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ กฟผ. แมเมาะ

******************

- ๑๓๐ -

บทสรุป และขอเสนอแนะ
รางรายงานฉบับสมบูรณนี้ ไดศึกษาคนควาจากกฎหมายที่กระจายตัวอยูตามพระราชบัญญัติ พระราชกําหนด
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ และขอกําหนดตางๆ ประมาณ ๕๐ ฉบับ แลวคัดกฎหมายแตละเรื่องมาเรียบ
เรียงลงตามหัวขอที่เกี่ยวของกัน กอนที่จะศึกษาวิเคราะหแลวกําหนดเปนโครงสรางขึ้นมากวา ๑๐ หัวขอเรื่อง จากนั้นก็
จัดทําเปนรางรายงานสําหรับการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จากทั้งภาครัฐ องคกรเอกชน และประชาชนที่เกี่ยวของ กับ
ขอเสนอแนะของผูที่ไมสามารถเดินทางมารวมการสัมมนาอีกสวนหนึ่ง เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่จะมาวิเคราะห แลวสรุปเปน
รายงานที่ตองกลั่นกรองและเขียนเปนเชิงวิชาการ ดังขอสรุปตอไปนี้

หัวขอที่ ๑ ประวัติความเปนมาของกฎหมายเกี่ยวกับการใชจักรยานในประเทศไทย
ไดขอสรุปวา :
- วิวัฒนาการทางกฎหมายเกี่ยวกับการใชจักรยานในประเทศไทย ไดมีการพัฒนามาจากกฎหมายเกี่ยวกับเสนทาง
คมนาคม ยานพาหนะ และระบบจราจร ซึ่งเริ่มตนอยางเปนระบบมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๕ ในเบื้องตนนี้ ไดลําดับรายชื่อ
กฎหมายเกี่ยวกับการใชจักรยานและทางจักรยาน
ตามประเภทและระยะเวลาที่ไดตราออกประกาศใชในรูป
พระราชบัญญัติตางๆ โดยมีประวัติของการแกไขเพิ่มเติมหลายครั้ง และหลายฉบับไดมีการยกรางและออกเปนฉบับใหม
โดยยกเลิกฉบับเกา

หัวขอที่ ๒ การจดทะเบียนและการทําใบขับขี่จักรยาน การบรรทุกและการรับจางของลอเลื่อน
-

ไดขอสรุปวา :
การมีรถจักรยาน ๒ ลอไมตองนําไปจดทะเบียนตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๐ เปนตนมา
การฝกหัดขับขี่จักรยานบนทางหลวง ตองขอรับใบอนุญาตชั่วคราวเสียกอน
ผูขับขี่รถจักรยานทุกประเภท ตองขอออกใบอนุญาตขับขี่กอนที่จะนํารถจักรยานออกไปขับขี่บนทางหลวง
เฉพาะเกวียนเทานั้น ที่ไมตองมีใบอนุญาตขับขี่
ใบอนุญาตขับขี่รถจักรยาน ๒ ลอ มีแตประเภทตลอดชีพเทานั้น
การขอใหออกใบอนุญาตขับขี่รถจักรยาน ๒ ลอ เพื่อใหสามารถขับขี่ไปไดทั่วทุกจังหวัดนั้น ผูขอใหออก
ใบอนุญาตขับขี่ ตองมีอายุ ๑๓ ปบริบูรณขึ้นไป
ผูขอออกใบอนุญาตขับขี่ลอเลื่อนสวนบุคคล ตองมีรางกายสมประกอบและสามารถขับขี่ลอเลื่อนได รูขอบังคับ
การจราจร และรูการขับขี่ลอเลื่อนชนิดนั้น
ขณะขับขี่จักรยาน ตองพกใบอนุญาตขับขี่อยูกับตัว

หมายเหตุ :
นายอดิเรก แตงทอง นิติกร กองนิติการ กรมการขนสงทางบก ไดเสนอขอมูลเขาสูการสัมนาเชิงปฏิบัติการวา
คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ ไดเสนอใหมีการยกเลิก พรบ.รถลาก รัตนโกสินทรศก ๑๒๐ พรบ.
รถจาง รัตนโกสินทรศก ๑๒๔ และพรบ.ลอเลื่อน พุทธศักราช ๒๔๗๘ ตอมาเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไมเหมาะสมกับกาลปจจุบัน พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดมีผลบังคับใช อันเปนการยกเลิก
พรบ.ลอเลื่อน พุทธศักราช ๒๔๗๘ สงผลให "ใบอนุญาตขับขี่ลอเลื่อนและรถจักรยานทุกชนิด" ตองยกเลิกไปทั้ง ๒ กรณี
คือ
๑. ไมตองสอบขอรับใบอนุญาตขับขี่จากพนักงานเจาหนาที่ และไมมีโทษปรับไมเกินสองรอยบาทอีกตอไป
๒. ไมตองมีใบอนุญาตขับขี่อยูกับตัวขณะขับขี่ และไมมีโทษปรับเปนเงินไมเกินสิบสองบาทอีกตอไป

- ๑๓๑ -

สวน พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ยังไมไดยกเลิก จึงยังคงมีการบังคับใชบทบัญญัติเชนเดิมตอไป ดังนั้น
พรบ.จราจรทางบกฯ ซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่อง “รถจักรยาน” ไวโดยเฉพาะใน ลักษณะ ๑๐ จึงนาจะมีบทบาทสําคัญ
และอาจจะมีการแกไขเพิ่มเติมใหครอบคลุมรายละเอียดบางประการที่เคยมีอยูในกฎหมายที่ถูกยกเลิกไปทั้ง ๓ ฉบับ

หัวขอที่ ๓ ลักษณะรถ กฎจราจร และมารยาทในการใชจักรยาน
ไดขอสรุปวา :
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชจักรยานสัญจรบนทองถนนนั้น แรกเริ่มเดิมทีเคยมีแต เกวียน รถลาก และ
จักรยาน แตตอมาจนถึงปจจุบันไดมียานยนตที่มีความเร็วมากกวาเขามาใชทางรวมดวยนั้น ผูใชจักรยานสวนใหญเห็นวา
ยังมีความปลอดภัยไมเพียงพอ และยังมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทั้งจากลักษณะทางที่ไมไดรับการออกแบบโดยตรง
สภาพทางที่ชํารุดทรุดโทรม และยานยนตรวมทางที่มิไดตระหนักในการใชความระมัดระวังอยางเพียงพอตอผูใชจักรยาน
ซึ่งที่จริงนั้น จักรยานคือยานพาหนะชนิดแรกๆ ที่เริ่มตนใชถนนตั้งแตครั้งที่ยังไมมีรถยนตดวยซ้ําไป กฎหมายเกี่ยวกับ
การจราจรทุกฉบับไดรับรองใหจักรยานมีสิทธิใชถนนมาโดยตลอด จนถึงปจจุบันก็ยังมีสิทธิใชพื้นที่สวนใหญของทางหลวง
จะถูกกฎหมายยกเวนเพราะเหตุผลทางกายภาพไปบางก็เพียงบางจุด เชน สะพานลอยเฉพาะรถยนต และทางพิเศษบาง
สายเทานั้น ปจจุบันผูใชจักรยานยังตองดูแลตนเองเปนอยางมาก โดยตองใชทักษะในการขี่ใหปลอดภัยมากที่สุด เชน การ
ทรงตัวใหนิ่งไมสายไปมา ขี่ชิดขอบทางดานซายใหมากที่สุด หยุดรอรถเมลเขาปายและใหรถออกจากซอย หลบหลีกความ
ไมเรียบรอยของผิวจราจรและฝาทอระบายน้ําที่ไมวางรองตามขวาง
สถานะ : รถจักรยาน ๒ ลอที่เขาขายวาเดินดวยกําลังเครื่องยนต กําลังไฟฟา หรือพลังงานอื่น เชน แสงอาทิตย ฯลฯ ถือ
วามีสถานะเปนรถจักรยานยนตตามพรบ.จราจรทางบกฯ ซึ่งจะตองปฏิบัติตามกฎจราจรเชนเดียวกับรถจักรยานยนต และ
ถามีขนาดวงลอเกิน ๑๐ นิ้ว กับมีกําลังเทากับเครื่องยนตปริมาตรกระบอกสูบ ๕๐ ซีซี. ก็ถือวามีสถานะเปน
รถจักรยานยนตตามพรบ.รถยนตฯ ดวย ซึ่งจะตองนําไปจดทะเบียนตามพรบ.รถยนตรฯ ทั้งยังจะถูกจัดเปนรถที่ตองทํา
ประกันภัยตามพรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถฯ อีกดวย สําหรับรถจักรยาน Motor Pedal (MOPED) กับรถจักรยาน
PAS (Power Assist System) ซึ่งเปนจักรยานที่ตองถีบกอนมอเตอรจึงจะทํางานนั้น ถามีขนาดวงลอและกําลังเครื่องยนต
ถึงขอกําหนดของกรมการขนสงทางบก ก็อาจจะเขาขายดังกลาวไดเชนกัน
ขอเสนอแนะ :
ศ.ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธานชมรม TCC เสนอความเห็นในที่ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวา ควรแกชองโหว
ของกฎหมายในเรื่องประเภทของรถจักรยาน ใหรถ Motor Pedal (MOPED) ซึ่งแมจะเดินดวยกําลังไฟฟา แตมีความเร็ว
ใกลเคียงกับรถจักรยาน ๒ ลอและวิ่งไดชากวารถจักรยานยนตมาก สถานะทางกฎหมายจึงไมควรเปนเหมือน
รถจักรยานยนต
ดร.นิรันดร โพธิกานนท ประธานชมรมจักรยานวันอาทิตยเชียงใหม ใหความเห็นในที่ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ตอเรื่องของรถจักรยาน PAS (Power Assist System) ซึ่งเปนจักรยานที่ตองถีบกอนมอเตอรจึงจะทํางาน โดยคิดวานาจะ
ใหมีการแกไขเพิ่มเติมในกฎหมายวา รถ PAS เปนรถจักรยานประเภทหนึ่ง ไมควรใหถือวาเปนรถจักรยานยนต
โคมไฟ : รถจักรยาน ๒ ลอ ใหมีโคมไฟแสงขาว ๑ ดวงติดไวหนารถ และโคมไฟแสงแดงหรือวัสดุสะทอนแสงสีแดง ๑
ดวงติดไวทายรถ ในเวลาที่แสงพอที่จะมองเห็นสิ่งกีดขวางในทางไดภายในระยะไมนอยกวา ๑๕๐ เมตร ใหบังคับโคมไฟ
หนารถใหสองเห็นพื้นทางไมนอยกวา ๑๕ เมตร และอยูต่ํากวาสายตาของผูซึ่งขับรถสวนมา
การบรรทุก : รถจักรยาน ๒ ลอบรรทุกคนไมได บรรทุกไดแตสิ่งของเพียง ๓๐ กิโลกรัม
ขอเสนอแนะ :
ศ.ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธานชมรม TCC เสนอความเห็นตอที่สัมมนาวา ควรแกไขเพิ่มเติมพรบ.จราจรฯ วา
ใหรถจักรยาน ๒ ลอ สามารถบรรทุกคนไดดวย
- ๑๓๒ -

การรับจาง : ถาจะรับจางสงเอกสารและขนสงสินคาชิ้นเล็กๆ ดวยรถจักรยาน ๒ ลอก็สามารถทําไดเลย เพราะพรบ.
จราจรทางบกฯ กําหนดใหรถจักรยาน ๒ ลอ บรรทุกของไดถึง ๓๐ กิโลกรัม สวนการรับจางบรรทุกคนโดยสารนั้น
นอกจากพรบ.ลอเลื่อนฯ จะไมเคยใหจดทะเบียนรถจักรยาน ๒ ลอเปนรถรับจางแลว ยังไดยกเลิกการจดทะเบียน
รถจักรยาน ๒ ลอไปตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๐
ขอหามขี่ ๘ ลักษณะ : พรบ.จราจรทางบกฯ ไดหามขับรถทุกชนิดรวมทั้งรถจักรยาน ๒ ลอไว ๘ อนุมาตรา โดยเฉพาะ
อนุมาตรา (๗) ไดหามขับรถบนทางเทาโดยไมมีเหตุอันสมควร เวนแตรถลากเข็นสําหรับทารก คนปวยหรือคนพิการ
ขอเท็จจริง :
แตถนนที่การจราจรหนาแนน ติดขัด และพลุกพลานไปดวยรถยนตร คนขี่จักรยานมักหลบอันตรายขึ้นไปขี่บนทาง
เทา
ขอวิเคราะห :
ในขณะที่ยังไมมีทางจักรยานเฉพาะที่แยกจากถนนรถยนตร หรือเครื่องกั้นแบงผิวจราจรกับถนนรถยนตร การที่จะ
บังคับใชกฎหมายจราจรในเรื่องหามขี่รถทุกชนิดบนทางเทาอยางเขมงวดนั้น รถจักรยาน ๒ ลอซึ่งมีความเร็วต่ํากวายาน
ยนตรหลายเทา ยอมไมมีทางเลือกที่จะเลี่ยงอันตรายในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแนน โดยเฉพาะเด็กอายุต่ํากวา ๑๒ ป ซึ่ง
นอกจากจะดอยประสบการณแลว ยังเปนกลุมผูใชรถจักรยาน ๒ ลอที่มีจํานวนมากอีกดวย
ขอเสนอแนะ :
ศ.ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธานชมรม TCC เสนอความเห็นตอที่สัมมนาวา จักรยานไมควรขี่บนทางเทา แต
ในทางเทาบางที่ที่มีพื้นที่มากและมีคนเดินนอย ก็สามารถใหจักรยานรวมใชได โดยตองตีเสนแบงเลนจักรยาน และทําปาย
บอกใหชัดเจน
นายณัฏฐ นีลวัชระ วิศวกรจาก กฟผ. และสมาชิกชมรม TCC ซึ่งมีประสบการณดูงานการใชจักรยานในหลาย
ประเทศ เสนอความเห็นวา ปจจุบันนี้ พฤติกรรมการสัญจรในเมืองใหญทั่วโลกไดเปลี่ยนไปมาก จึงนาจะมีการแกไข
เนื้อหาตามมาตรา ๔๓ (๗) แหงพรบ.จราจรทางบกฯ ใหเสนทางใดที่ยังไมมี “ทางที่จัดทําไวสําหรับรถจักรยาน” และยังไม
มีปายหามขี่จักรยานบนทางเทา ก็ควรอนุญาตใหเด็กอายุไมเกิน ๑๒ ป และผูปกครองซึ่งขี่จักรยานอยูกับเด็กนั้น สามารถ
ขี่จักรยานบนทางเทาได เชนเดียวกับประเทศออสเตรเลียที่ไดแกไขกฎหมายจราจรใหผูปกครองของเด็กอายุต่ํากวา ๑๒
ป สามารถขี่จักรยานรวมไปกับเด็กบนทางเทาได มาตั้งแตป ๒๕๔๒ แลว ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแกเด็กที่ตอง
เดินทางดวยจักรยาน และมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา นาจะแกไขใหจักรยานสามารถขี่บนทางเทาที่มีความกวางมากกวา ๓
เมตร หรือกําหนดใหมีทางจักรยานบนทางเทาที่มีความกวางตั้งแต ๔ เมตรขึ้นไป หรือตามความเหมาะสม เปนตน
ตัวอยางจากตางประเทศ :
ประเทศออสเตรเลียอนุญาตใหขี่จักรยานบนทางเทาได โดยติดปายเปนรูปคนขี่จักรยาน คนจูงสุนัข คนวิ่ง และรถ
คนพิการ มีขอความวา “โปรดเอื้อเฟอใชทางรวมกัน” ใตรูปคนขี่จักรยานเขียนวา “โปรดดีดกระดิ่งเมื่อจะแซงผานคนเดิน”
และใตรูปคนจูงสุนัขเขียนวา “โปรดชิดซาย”
การขับขี่ในทางจราจร : กรณีมีเลนรถประจําทางอยูดานซายสุดของถนน ตองขี่รถจักรยานในเลนที่อยูทางขวาของเลน
รถประจําทาง แตใหขี่ดานซายของเลน ซึ่งจะชิดกับเลนรถประจําทาง
อุปกรณ ๔ อยางที่ตองมี : อุปกรณหลักที่ตองติดตั้งกับตัวรถจักรยาน ๒ ลอ คือ
(๑) กระดิ่ง
(๒) เบรก
(๓) ไฟหนาแสงขาวที่สองเห็นพื้นทางไดในระยะ ๑๕ เมตร
(๔) ไฟทายแสงแดงหรือติดวัตถุสะทอนแสงสีแดง
หมวกกันน็อค : บังคับแตมอเตอรไซค ไมรวมถึงจักรยาน
- ๑๓๓ -

หัวขอที่ ๔ กฎระเบียบในทางระหวางเมือง ปาย เครื่องหมายจราจรนอกเมือง กับขอกําหนดทาง
วิศวกรรมของทางจักรยานและที่จอดจักรยาน
ไดขอสรุปวา :
ศัพทที่สําคัญและความหมาย :
ทางจราจร - สวนหนึ่งของทางหลวงที่ทําหรือจัดไวเพื่อการจราจรของยานพาหนะ
ทางเทา - สวนหนึ่งของทางหลวงที่ทําหรือจัดไวสําหรับคนเดิน
ทางหลวงแผนดิน - ทางหลวงสายหลักที่เปนโครงขายเชื่อมระหวางภาค จังหวัด อําเภอ ตลอดจนสถานที่ที่
สําคัญ ที่กรมทางหลวงเปนผูกอสราง
ทางหลวงชนบท - ทางหลวงนอกเขตเทศบาล ที่องคการบริหารสวนจังหวัด กรมโยธาธิการ หรือสํานักงานเรงรัด
พัฒนาชนบทเปนผูกอสราง
ทางหลวงเทศบาล - ทางหลวงในเขตเทศบาล ที่เทศบาลเปนผูกอสราง
ขอกําหนดทางวิศวกรรมของทางจักรยาน และที่จอดจักรยาน ตามประกาศกรมโยธาธิการ :
สวนใหญเปนมาตรฐานทางวิศวกรรมของทางรถยนต ไมไดมีการกําหนดสําหรับ “ทางจักรยาน” หรือ “ทางที่จัดทํา
ไวสําหรับรถจักรยาน” ไวโดยตรง
การรับน้ําหนัก : มีการกําหนดมาตรฐานการรับน้ําหนักสําหรับทางหลวงทุกๆ ชั้นไวที่ ๒๑ ตัน ซึ่งเปนการกําหนด
เผื่อรถบรรทุก จึงนาจะเพิ่มการกําหนดสําหรับทางจักรยานไวในประกาศกรมโยธาธิการฉบับนี้ดวย การจัดงบประมาณ
และการประมูลงานกอสรางทางจักรยาน(โดยเฉพาะ)จะไดทําไดโดยมีกฎหมายรองรับ
ซึ่งเมื่อลดการรับน้ําหนักของ
โครงสรางลงก็สามารถใชเงินที่เหลือสรางทางจักรยานไดยาวขึ้นอีก สวนจะกําหนดใหรับน้ําหนักเทาใดนั้น ก็สามารถ
เทียบเคียงจากมาตรฐานวิศวกรรมทางจักรยานของตางประเทศไดไมยาก ซึ่งอาจจะกําหนดใหรับน้ําหนักประมาณ ๓ ตัน
ก็พอ
ชองลอดของถนน (อุโมงค) : กําหนดไวแตเพียงชองลอดของถนน สําหรับทางหลวงทุกๆ ชั้นไววา ตองมีระยะ
ลอดในแนวดิ่งไมนอยกวา ๕.๐๐ เมตร แตไมมีการกําหนดไวสําหรับทางจักรยาน
ขอวิเคราะห :
มาตรฐานอุโมงคจักรยานของอังกฤษ กําหนดระยะลอดในแนวดิ่งไวเพียง ๒.๒๕ เมตร ซึ่งนอยกวาอุโมงครถยนต
ทองอุโมงคจึงอยูต่ํากวาระดับถนนไมมาก ชวงที่ลาดเอียงขึ้น-ลงจึงสั้นกวาการสรางเปนสะพานลอยที่ตองยกสูงกวาถนน
ถึง ๕ เมตรเศษ ถาไดกอสรางพรอมถนนตัดใหมก็ไมรบกวนการจราจร และนาจะมีราคาคากอสรางแพงกวาชองระบายน้ํา
ไมมากนัก
ขอเสนอแนะ :
ถนนตัดใหมมีความสะดวกในการกอสราง นอกจากควรกําหนดใหมีทางจักรยานเปนสวนหนึ่งของถนนตัดใหมทุก
สายดวยแลว ควรตองกําหนดใหมีชองลอดของถนนสําหรับทางจักรยานในทุกทางแยกสําคัญดวย
ศ.ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธานชมรม TCC ใหความเห็นวาควรออกแบบอุโมงคจักรยานใหไมสะดวกกับการใช
รถยนต เชน ใหมีเสาหรืออุปกรณกั้นรถยนตและรถตุกๆ กับใหมีระยะลอดในแนวดิ่งประมาณ ๒.๒๕ เมตร ถาสูงไป
รถยนตก็จะพยายามรุกล้ําเขามาใช ถาต่ําไปก็จะรูสึกถูกบีบจากดานบน
ความเรียบผิวจราจรและฝาทอ เครื่องกั้นทางจักรยาน ที่จอดจักรยานในยานการคา ลักษณะอุปกรณที่
จอดจักรยาน หองอาบน้ําในอาคารขนาดใหญ :
ไมมีการกําหนดมาตรฐานไวเลย
- ๑๓๔ -

หัวขอที่ ๕ การขนสงจักรยาน
ไดขอสรุปวา :
แร็คหลังคารถยนตร ติดตั้งอยางถูกกฎหมาย ไดหรือไม ? :
เราสามารถติดตั้งแร็คแบบถาวร บนหลังคารถยนตร อยางถูกตองตามกฎหมาย ไดตามวิธีการที่กําหนดไวใน
มาตรา ๑๒, ๑๔ แหง พรบ.รถยนตร พ.ศ. ๒๕๒๒
แร็คทายรถยนตร ใชกับ รถยนตรนั่งสวนบุคคล ไมเกิน เจ็ดคน ไดหรือไม ? :
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (ออกตามความใน พรบ.จราจรทางบกฯ) ขอ ๑ (๒) (ก) ประกอบ พรบ.รถยนตรฯ มาตรา
๒๑ อนุญาตใหรถยนตรทั้ง ๓ ชนิด คือ รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกินเจ็ดคน(รถเกง รถกระบะสองตอน) รถยนตรนั่งสวน
บุคคลเกินเจ็ดคน(รถกระบะแวน รถตู) และรถยนตรบรรทุกสวนบุคคล(รถกระบะ รถสเปซแคป) สามารถบรรทุกจักรยาน
ยื่นพนตัวรถดานหลังได ๒.๕๐ เมตร
ทั้งนี้ ตองปฏิบัติตามกฎหมายอีก ๒ ประการ คือ
ประการที่ ๑ ปฏิบัติตามพรบ.จราจรทางบกฯ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๕ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (ออกตามความ
ใน พรบ.จราจรทางบกฯ) ขอ ๑๓ คือ ในเวลาที่มีแสงสวางไมเพียงพอที่จะมองเห็นคน สัตว รถ หรือสิ่งกีดขวางในทางได
โดยชัดแจงภายในระยะไมนอยกวาหนึ่งรอยหาสิบเมตร ตองใชโคมไฟแสงแดงติดไวที่ปลายสุดของสวนที่ยื่นออกไปดวย
หรือในเวลากลางวันตองติดธงสีแดงไวที่ตอนปลายสุดของสิ่งที่บรรทุกนั้น
ประการที่ ๒ ปฏิบัติตามพรบ.รถยนตรฯ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ คือ ทําใหเห็นวา
(ก) รถที่เพิ่มแร็คเขาไปนั้น ไมอาจกอใหเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจของผูอื่น
(ข) รถที่เปลี่ยนแปลงสวนใดสวนหนึ่งของรถโดยการติดแร็ค ซึ่งผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว เมื่อ
ใชรถนั้นแลวไมอาจกอใหเกิดอันตรายในเวลาใช
(ค) รถที่เพิ่มแร็คเขาไปนั้น ในขณะที่ใชมีลักษณะที่เห็นไดวานาจะปลอดภัยในการใช
รถนั่ง บรรทุกไดสูง เมตรครึ่ง จาก หลังคา หรือวา พื้นทาง ? :
กฎหมายอนุญาตให รถยนตรบรรทุกสวนบุคคล(รถกระบะ รถสเปซแคป) บรรทุกจักรยานไดสูงไมเกิน ๓.๐๐ เมตร
จากพื้นทาง สวน รถยนตรนั่งสวนบุคคลเกินเจ็ดคน(รถกระบะแวน รถตู) กับ รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกินเจ็ดคน(รถเกง
รถกระบะสองตอน) นั้น บรรทุกจักรยานไดสูงจากพื้นทางเพียง ๑.๕๐ เมตร เทานั้น

หัวขอที่ ๖ พิกัดอัตราศุลกากร
พิกัดอัตราศุลกากร หรือที่เรียกกันทั่วไปวา ภาษีศุลกากร หรือ ภาษีนําเขา นั้น เปนกฎหมายที่ออกโดยอาศัย
อํานาจตาม พรบ.ศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๖๙ และเนื่องจากพิกัดอัตราศุลกากรเปนกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน ที่มีผลตอ
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ การออกและการแกไขแตละครั้ง ก็ตองใหทันตอสถานการณทางเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ ซึ่งมักจะเปนกรณีที่มีความจําเปนรีบดวน จึงสามารถออกเปนพระราชกําหนดได พระราชกําหนดพิกัด
อัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ มีสาระสําคัญเกี่ยวของกับจักรยาน ๓ มาตรา คือ มาตรา ๑๐ ; มาตรา ๑๒ และ มาตรา ๑๔

หลักเกณฑของรถจักรยานเสือภูเขาชนิดที่ใชแขงขัน ที่จะไดรับการลดอัตราอากรศุลกากร :
กรมศุลกากรถือหลักเกณฑลักษณะของจักรยานเสือภูเขาชนิดที่ใชแขงขัน ตามหนังสือที่ ส.จ.ท.๕๘๖/๒๕๔๔ ลง
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๔ ซึ่งสมาคมจักรยานแหงประเทศไทยฯ สงไปให ซึ่งกําหนดลักษณะไว ๕ ขอ

ภาค ๒ “พิกัดอัตราอากรขาเขา” (เฉพาะรายการที่เกี่ยวกับจักรยาน) :
อากรศุลกากรของสินคาเกี่ยวกับจักรยานนั้น มีอยูในบัญชีทายประกาศกระทรวงการคลัง จํานวน ๒ ฉบับๆ แรก
คือ ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง การลดอัตราอากรและการยกเวนอากรศุลกากร ตามมาตรา ๑๒ แหง พ.ร.ก.พิกัดฯ ซึ่ง
เปนอัตราอากรขาเขาสําหรับของที่มีถิ่นกําเนิดนอกประเทศภาคีของอาเซียน ฉบับที่ ๒ คือ ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง
- ๑๓๕ -

การยกเวนอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขตการคาเสรีอาเซียน ( อต.๒๐ ) ตามมาตรา ๑๔ แหง พ.ร.ก.พิกัด
ฯ ทั้ง ๒ ฉบับ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มีรายการเกี่ยวกับจักรยานโดยสรุป ดังตารางตอไปนี้
บัญชีทายประกาศกระทรวงการคลัง เฉพาะรายการเกี่ยวกับจักรยาน
รหัสอางอิง
CEPT
4011.50.000
4012.19.200
4012.20.200
4013.20.000
7315.11.009
8712.00.010
8712.00.091
8712.00.092
8714.99.010
8714.99.090

อัตราตามสภาพ
บัญชีทายประกาศกระทรวงการคลัง เฉพาะรายการเกี่ยวกับจักรยาน อัตราตามราคารอยละ
ตั้งแตวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ... ภาค 2 .. พิกัดอัตราอากรขาเขา 2547 2548 อาเซียน หนวย
บาท
- ยางนอกชนิดอัดลม ที่เปนของใหม ชนิดที่ใชกับรถจักรยาน
20 10
5
เสน กก.ละ 2.50
- - - ยางนอกที่หลอดอกใหม ชนิดที่ใชกับรถจักรยาน
20 10
5
เสน กก.ละ 2.50
- - - ยางนอกชนิดอัดลมที่ใชแลว ชนิดที่ใชกับรถจักรยาน
20 10
5
เสน กก.ละ 2.50
- ยางใน ชนิดที่ใชกับรถจักรยาน
20 10
5 กิโลกรัม กก.ละ 7.25
- - โซแบบโรลเลอร โซขับเคลื่อนรถจักรยาน
15 10
5
รถจักรยานสองลอ เฉพาะจักรยานชนิดที่ใชแขงขัน
1
1
5
รถสามลอ รถสามลอสงของ ที่ไมขับเคลื่อนดวยมอเตอร
30 30
5
รถจักรยานสองลอ รถจักรยานที่มีอานขี่ได 2-3 คน (แทนเดม) และอื่น ๆ 30 30
5
- - ชิ้นสวนอื่น ๆ ที่ใชกับรถจักรยานชนิดที่ใชแขงขัน
1
1
5
- - ชิ้นสวนอื่น ๆ ของรถจักรยานอื่น ๆ
25 10
5
-

การนําจักรยานเขามาในราชอาณาจักรชั่วคราว :
กรณีที่นํา “รถจักรยาน” เขามาเพื่อการเดินทางทองเที่ยวนั้น ไมตองขออนุญาตจากกระทรวงพาณิชย แตตองขอ
อนุญาตจากสํานักงานตรวจคนเขาเมือง โดยจะอนุญาตใหอยูในประเทศ ๓๐ วัน ขั้นตอนตอไปจึงจะเขาสูพิธีการศุลกากร
การนําเขาทางสนง.ศุลกากรนําเขาทาเรือกรุงเทพ สนง.ศุลกากรกรุงเทพ และสนง.ศุลกากรทาอากาศยาน
กรุงเทพ
กรมศุลกากรไดกําหนดหลักเกณฑสําหรับรถจักรยานยนตรวา ใหค้ําประกันตนเอง(ไมตองวางเงิน)ได และ
เนื่องจาก รถจักรยาน ๒ ลอยังไมเคยมีปญหาวายุงยากในการนําเขา หรือนําเขามาแลวไมนําออกไป ในทางปฏิบัตจิ ึงไม
ตองทําการค้ําประกันตนเอง
การนําเขาทางสนง.ศุลกากรอื่น และดานศุลกากรสวนภูมิภาค
ในทางปฏิบัติสําหรับรถจักรยานยนตร ใหค้ําประกันตนเอง(ไมตองวางเงิน)ได สวนรถจักรยานไมตองทําการค้ํา
ประกันตนเอง

การนําเขามาหรือสงออกไปซึ่งจักรยาน เพื่อบริจาคเปนการสาธารณกุศล :
พ.ร.ก.พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๑๐ กลาวถึงการยกเวนหรือลดหยอนอากรศุลกากร แกของบาง
ประเภทหรือบางชนิด หรือของบางประเภทหรือบางชนิด ที่นําเขามาเพื่อใชประโยชนที่กําหนดไวโดยเฉพาะ คือ
นําเขามาหรือสงออกไป เพื่อบริจาคเปนการสาธารณกุศลแกประชาชน
“รถจักรยาน” ที่นําเขามา หรือสงออกไป เพื่อบริจาคเปนการสาธารณกุศล โดยผานสวนราชการหรือองคการสา
ธารณกุศล
๑. ตองนําเขาหรือสงออกในนามของสวนราชการ หรือองคการสาธารณกุศล
๒. มีหลักฐานเปนลายลักษณอักษร แสดงความจํานงมอบใหแกสวนราชการ หรือองคการสาธารณกุศลนั้น โดย
ไมมีเงื่อนไขและขอผูกพันใดๆ
- ๑๓๖ -

๓. ถาบริจาคผานสวนราชการ สวนราชการนั้นตองมีหนาที่ในการดําเนินงานเพื่อชวยเหลือหรือการบรรเทาทุกข
แกประชาชน ถาบริจาคผานองคการสาธารณกุศล องคการสาธารณกุศลนั้นตองนําไปชวยเหลือ หรือบรรเทาทุกขแก
ประชาชนตามที่ระบุไวในวัตถุประสงค
๔. ตองไมเปน “รถจักรยาน” ที่จัดซื้อโดยใชเงินของสวนราชการ หรือองคการสาธารณกุศล หรือเงินที่มีผูมอบให
นําเขามาเพื่อใหแกสวนราชการหรือองคการสาธารณกุศล
“รถจักรยาน” ที่นําเขามาเพื่อใหแกสวนราชการหรือองคการสาธารณกุศล
๑. ตองนําเขาในนามของสวนราชการ หรือองคการสาธารณกุศล
๒. เปนของที่นําไปใชตามหนาที่ของสวนราชการ หรือนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงค
๓. มีหลักฐานเปนลายลักษณอักษรแสดงวา ไดใหของแกสวนราชการ หรือองคการสาธารณกุศล โดยไมมี
เงื่อนไขและขอผูกพันใดๆ
๔. ตองไมเปน “รถจักรยาน” ที่จัดซื้อโดยใชเงินของสวนราชการ หรือองคการสาธารณกุศล หรือเงินที่มีผูมอบให
การขอยกเวนอากร ใหสวนราชการหรือองคการสาธารณกุศล เปนผูยื่นขอยกเวนอากรตอกรมศุลกากร
กอนนํา “รถจักรยาน” ออกจากอารักขาศุลกากร
๑. กรณีสวนราชการเปนผูยื่นขอยกเวนอากร ตองเปนสวนราชการตั้งแตระดับกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป และผูลง
นามในหนังสือขอยกเวนอากร ตองเปนหัวหนาสวนราชการตั้งแตระดับกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
๒. กรณีองคการสาธารณกุศลเปนผูยื่นขอยกเวนอากร ตองเปนองคการหรือสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗
(๗) (ข) แหงประมวลรัษฎากร และตามมาตรา ๓ (๔) (ข) แหงพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร วา
ดวยการยกเวนภาษีมูลคาเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๓๙) พ.ศ. ๒๕๓๔
สวนราชการหรือองคการสาธารณกุศล ตองยื่นหนังสือขอยกเวนอากรและเอกสาร ดังนี้
๑. หลักฐานแสดงความจํานงบริจาคหรือมอบให เปนลายลักษณอักษรที่เปนตนฉบับ
๒. หนังสือตอบรับการบริจาคหรือการให
๓. เอกสารการนําเขา เชน เอกสารสําแดงมูลคาของ “รถจักรยาน” (Invoice) รายละเอียดของ “รถจักรยาน” ใบ
ตราสงสินคา [ BIL (ทางทาเรือ) หรือ Air Way Bill (ทางทาอากาศยาน) ]

หัวขอที่ ๗ การประกันภัย
กฎหมายประกันภัยที่เกี่ยวของกับรถมีอยูหลายประเภท เชน การประกันภัยรถทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจ
ตลอดจนการประกันอุบัติเหตุการเดินทาง การประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล แตสําหรับรถจักรยานยังไมมีกฎหมายรองรับ
การประกันภัย(สําหรับตัวรถจักรยาน)ทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจ
สวนการประกันอุบัติเหตุนั้นเปนเรื่องของการ
คุมครองผูเอาประกันเปนหลัก ไมไดมีเงื่อนไขวาจะตองเดินทางดวยยานพาหนะชนิดใด เชน การทําประกันภัยอุบัตเิ หตุใน
ระหวางทริปเดินทาง และการทําประกันภัยอุบัติเหตุสําหรับกลุมบุคคลที่มีการรวมตัวกันอยูกอนแลว เชน กลุมพนักงาน
บริษัท กลุมขาราชการ กลุมนักเรียนและนักศึกษา เปนตน
รถประเภทใดที่ตองทําประกันภัย พ.ร.บ. :
ไดแก รถทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมายวาดวยรถยนต กฎหมายวาดวยการขนสงทางบก กฎหมายวาดวย
รถยนตทหาร ไมวารถดังกลาวจะเดินดวยกําลังเครื่องยนต กําลังไฟฟา หรือพลังงานอื่น เชน รถยนต รถจักรยานยนต
รถสามลอเครื่อง รถยนตโดยสาร รถบรรทุก หัวรถลากจูง รถพวง รถบดถนน รถอีแตน ฯลฯ ดังนั้น การมีรถจักรยาน ๒
ลอบางประเภท ซึ่งเดินดวยกําลังเครื่องยนต กําลังไฟฟา หรือพลังงานอื่น และเขาขายตามขอกําหนดของกรมการขนสง
ทางบก คือ มีขนาดวงลอเกิน ๑๐ นิ้ว กับมีกําลังเทากับเครื่องยนตปริมาตรกระบอกสูบ ๕๐ ซีซี. ก็ถือวามีสถานะเปน
รถจักรยานยนตตามพรบ.รถยนตฯ ดวย ซึ่งอาจถูกพิจารณาใหเปนรถที่ตองทําประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัย
จากรถฯ ดวย รถที่อาจเขาขายดังกลาวได เชน รถจักรยาน Motor Pedal (MOPED) กับรถจักรยาน PAS (Power Assist
System) ซึ่งเปนจักรยานที่ตองถีบกอนมอเตอรจึงจะทํางาน
- ๑๓๗ -

สําหรับรถจักรยานทั้งชนิด ๒ ลอ ๓ ลอ หรือ ๔ ลอ ตางก็เปนรถตาม พรบ.ลอเลื่อน ๒๔๗๘ จึงไมอยูในขายที่
จะตองทําประกันภัยภาคบังคับตาม พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถฯ
ผูที่ไดรับความคุมครองตาม พ.ร.บ.
๑. ผูประสบภัย ไดแก ประชาชนทุกคนที่ประสบภัยจากรถ ไมวาจะเปนผูขับขี่ ผูโดยสารคนเดินเทา หาก
ไดรับความเสียหายแกชีวิต รางกาย อนามัย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถ ก็จะไดรับความคุมครองตาม พ.ร.บ. นี้
๒. ทายาทของผูประสบภัยขางตน กรณีผูประสบภัยเสียชีวิต
บริษัท กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด :
เปนบริษัทประกันวินาศภัยที่ตั้งขึ้นโดย พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถฯ มีวัตถุประสงคเพื่อทําหนาที่เกี่ยวกับ
การรับคํารอง และจายคาสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ. แทนบริษัทประกันภัย มุงหมายเพื่ออํานวยความสะดวกแก
ผูประสบภัย ที่ไมสามารถเรียกรองคาเสียหายจากบริษัทที่รับประกันภัยรถคันที่เกิดเหตุ นอกจากนี้ บริษัท กลางฯ ยังรับ
ประกันภัยตาม พ.ร.บ. เฉพาะรถจักรยานยนต โดยมีสาขาใหบริการทุกจังหวัด
กองทุนทดแทนผูประสบภัยคืออะไร ? :
กองทุนนี้ตั้งขึ้นตามมาตรา ๓๓ แหง พ.ร.บ.คุมครองผูประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีหนาที่ จายคาเสียหาย
เบื้องตนแกผูประสบภัย หากผูประสบภัยไมไดรับการชดใชจากบริษัทประกันภัย/เจาของรถที่ไมจัดใหมีประกันภัย หรือไม
สามารถเรียกรองจากที่ใดได เชน รถชนแลวหนี เจาของรถที่ไมจัดใหมีประกันภัยไมจายคาเสียหาย ฯลฯ
ยังไมมีแบบกรมธรรมประกันภัยสําหรับรถจักรยาน ๒ ลอ :
ปจจุบันยังไมมีบริษัทใดมีแบบกรมธรรมประกันภัยสําหรับขายใหรถจักรยาน ๒ ลอ แตเงื่อนไขที่จะเกิดการรับ
ประกันภัยประเภทนี้ มิไดอยูที่การแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพราะมาตรา ๒๙ แหง พรบ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ได
กําหนดหลักการและแนวทางปฏิบัติของบริษัทรับประกันภัยไวแลว แตอยูที่ความตองการของตลาดหรือผูบริโภคเปนหลัก
นั่นหมายความวาถามีคําเสนอซื้อกรมธรรมประกันภัยรถจักรยาน ๒ ลอเปนจํานวนมาก บริษัทก็จะดําเนินกระบวนการ
ตามมาตรา ๒๙ แหง พรบ. ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ คือ เริ่มตนศึกษาขอมูลเกี่ยวกับรถจักรยาน ๒ ลอ เชน ราคา
ลักษณะการใชงาน ปริมาณ และกลุมผูใชที่อาจเปนกลุมลูกคาเปาหมาย เพื่อนํามาคํานวณหาพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยที่
เหมาะสม แลวจัดทําแบบและขอความของสัญญากับกรมธรรมประกันภัยรถจักรยาน ๒ ลอไปยื่นตอนายทะเบียน คือ
อธิบดีกรมการประกันภัย เพื่อขอความเห็นชอบกอนที่จะนําออกขายแกประชาชนผูใชรถจักรยาน ๒ ลอ

หัวขอที่ ๘ การไดมา การจัดหาที่ดินเพื่อสรางทางจักรยาน และการดูแลรักษา
หัวขอนี้กลาวถึงกฎหมายเกี่ยวกับแนวทางการไดมา การจัดหาที่ดินเพื่อใชสรางระบบทางจักรยาน ตลอดจน
บทบัญญัติที่ใชในการดูแลบํารุงรักษาทางจักรยาน วาจะทําไดโดยวิธีใดและมีอยูในกฎหมายใดบาง ซึ่งทําใหทราบถึงความ
มีอยูของสิทธิอํานาจทางกฎหมาย ที่จะบอกถึงแนวทางแหงการไดมา การจัดหา และการดูแลบํารุงรักษาทางจักรยานให
อยูในสภาพดีมีความสะดวกตอการใช
และไมถูกรุกล้ําสิทธิโดยยานยนตหรือการตั้งวางสิ่งของกีดขวางการสัญจรดวย
จักรยาน
พรบ.รักษาคลอง รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ (พ.ศ. ๒๔๔๕) :
จากบทบัญญัติของกฎหมายที่วา “ใหเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการมีอํานาจที่จะยกเวนที่ริมคลองนั้นแตฝงเดียวก็
ดี หรือทั้ง ๒ ฝงก็ดี ไวเปนถนนหลวงไดตามเห็นสมควร” นั้น บอกใหเราทราบวา หนทางหนึ่งซึ่งจะมีโอกาสไดที่ดินมา
ทําทางจักรยาน ก็คือจากที่ดินริมคลองหลายสายที่อยูในความดูแลของกระทรวงเกษตร
ประมวลกฎหมายที่ดิน (พ.ศ. ๒๔๙๗) :
ไดกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพการใชที่ดินโดยผลของกฎหมายในหลายลักษณะ ดังนี้
มาตรา ๖
กลาวถึง การตกเปนของรัฐซึ่งที่ดินที่เจาของทอดทิ้งไมทําประโยชน
- ๑๓๘ -

มาตรา ๘

กลาวถึง ที่สาธารณสําหรับพลเมืองใชรวมกัน และที่ใชเพื่อประโยชนของแผนดินโดยเฉพาะ วา อาจถูก
ถอนสภาพ หรือโอนไปเพื่อใชประโยชนอยางอื่น หรือนําไปจัดเพื่อประชาชนก็ได
มาตรา ๑๐ กลาวถึง ที่ดินของรัฐซึ่งไมมีบุคคลใดครอบครอง และมิใชที่สาธารณอันราษฎรใชประโยชนรวมกันนั้น ให
อธิบดีมีอํานาจจัดหาผลประโยชน รวมถึงจัดทําใหที่ดินใชประโยชนได ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ใหเชา และให
เชาซื้อ โดยใหคํานึงถึงการที่จะสงวนที่ดินไวใหอนุชนรุนหลังดวย
มาตรา ๑๒ ที่ดินของรัฐซึ่งมิไดมีบุคคลใดมีสิทธิครอบครอง รัฐมนตรีมีอํานาจใหสัมปทาน ให หรือใหใชในระยะเวลาอัน
จํากัด
เหลานี้บอกใหเราทราบถึงอีกแนวทางหนึ่งซึ่งจะมีโอกาสไดที่ดินมาทําทางจักรยาน

พรบ. ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ :
จากบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้บอกใหเราทราบวา หนทางหนึ่งซึ่งจะมีโอกาสไดที่ดินมาทําทางจักรยาน ก็คือ
จาก “ที่ราชพัสดุ” ที่อยูในความดูแลของกระทรวงการคลัง
พรบ. วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ และ พรบ.ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ :
เปนกฎหมายสองฉบับ ซึ่งใหสิทธิอํานาจอยางคอนขางเด็ดขาดแกรัฐ ในการไดมาซึ่งที่ดินที่อยูในแนวที่จะใชเปน
พื้นที่สรางระบบทางจักรยาน แตมีผลกระทบตอที่อยูอาศัยและทําเลประกอบอาชีพของประชาชนเปนอยางมาก
พรบ. การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ :
จากบทบัญญัติของกฎหมายที่วา “ถนน สวน สนามเด็กเลน ใหตกอยูในภาระจํายอม เพื่อประโยชนแกที่ดินจัดสรร”
และ “เพื่อประโยชนของผูซื้อที่ดินจัดสรร ใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรมีอํานาจหนาที่ ….. กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการอยู
อาศัยและการจราจรภายในที่ดินจัดสรร …..” นั้น บอกใหเราทราบวา ถนนภายในหมูบานจัดสรรตางๆ คือ ทางที่
ประชาชนในละแวกนั้นสามารถใชเปนเสนทางขี่จักรยานเขาไปติดตอกับบานที่ตนมีกิจธุระดวยได
พรบ. วาดวยการจัดหาอสังหาริมทรัพยเพื่อกิจการขนสงมวลชน พ.ศ. ๒๕๔๐ :
เปนกฎหมายที่สงเสริมโครงการระบบขนสงมวลชนในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ตลอดจนเมืองอื่น ๆ ที่อาจ
มีสวนที่ตองสรางไปบน เหนือ หรือใตพื้นดินหรือพื้นน้ํา ซึ่งในสวนของการกอสรางระบบขนสงมวลชนนั้น รัฐอาจมีความ
จําเปนตองเขาไปใชประโยชนในที่ดินของเอกชนเฉพาะสวนที่เปนแดนกรรมสิทธิ์ บน เหนือ หรือใตพื้นดินหรือพื้นน้ํา ซึ่ง
มิใชกรณีเวนคืนอสังหาริมทรัพย และโดยที่ยังไมเคยมีกฎหมายกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการในเรื่องนี้ไว จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้
พรบ. รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ :
ถาเคยเห็นเจาหนาที่เทศกิจดําเนินการกับผูคาที่รุกล้ําทางเทาในยานชุมชน นั่นคือการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
ฉบับนี้ ทางจักรยานแมจะไมอยูในที่ชุมนุมชนแตถายังใชพื้นที่บนทางเทา ก็ถือวาอยูในความรับผิดชอบของเจาหนาที่
เทศกิจที่จะใชกฎหมายฉบับนี้มาคุมครองปองกันไมใหทางจักรยานถูกรุกล้ําจากบรรดาผูครอบครองอาคารที่อยูติดกับทาง
เทา เชน รานอาหาร รานตนไม รานซอมมอเตอรไซค และเจาของรถบรรทุกสัตวและสิ่งของ กฎหมายฉบับนี้จึงมีบทบาท
โดยตรงในการดูแลรักษาทางจักรยานมิใหถูกรุกล้ําสิทธิโดยคนมักงาย

หัวขอที่ ๙. ตัวอยางองคการดานระบบขนสงมวลชน ที่มาแหงที่ดินและทุนดําเนินการ
กฎหมายที่หยิบยกมากลาวไวในหัวขอนี้ แสดงใหเห็นภาพกวางๆ วา กอนที่การขนสงมวลชนจะเกิดขึ้นไดในแตละ
ระบบนั้น ตองอาศัยพลังอยางมากจากรัฐทั้งการไดมาซึ่งที่ดินและยานพาหนะ ซึ่งทุกระบบไดมีการจัดตั้งองคการหรือ
บริษัทมหาชนขึ้นมาดูแล เชน การรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) รถราง (เลิกไปประมาณป ๒๕๑๑) องคการขนสงมวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.) บริษัท ขนสง จํากัด (บขส.) การทางพิเศษแหงประเทศไทย (กทพ.) รถไฟฟาธนายง และการรถไฟฟา
ขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.)

- ๑๓๙ -

ประเทศที่สามารถพัฒนาการใชจักรยานไดเปนอันดับตนๆ อยางเนเธอรแลนด ไดมีการจัดตั้งองคการเสนทาง
จักรยานแหงชาติ (The National Bicycle Platform Organization, SLF) ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. ๑๙๘๗ รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การสราง ทําปาย บรรยายและสงเสริมทางจักรยานของประเทศ มีคณะดําเนินงานซึ่งประกอบดวย สหพันธจักรยาน
มูลนิธิจักรยาน และจังหวัดตางๆ ตั้งแตป ๑๙๙๑. SLF ไดเงินชวยเหลือจากกระทรวงคมนาคม เสนทางจักรยานทองเที่ยว
๖,๐๐๐ กม. ไดถูกกําหนดเปนแผนที่ทางจักรยานแหงชาติ และในปลายป ๑๙๙๖ มีการทําปายบอกทางดวยสีเขียวและ
ขาวในเสนทางกวา ๒,๐๐๐ กม. จัดพิมพเสนทางจักรยานแหงชาติ (คูมือทั่วไป ๒ ฉบับ และคูมือเสนทางจักรยาน ๖ สาย)
ขอเสนอแนะ :
ดร.นิรันดร โพธิกานนท เสนอความเห็นในที่ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวา พระราชบัญญัติการรถไฟฯ ที่ยังไมได
สนับสนุนการนํารถจักรยาน ๒ ลอขึ้นรถไฟนั้น ควรใหมีกฎหมายรองรับใหรถไฟรับรถจักรยาน ๒ ลอไปกับขบวนตางๆ
ดวย และใหคนเดินทางสามารถซื้อตั๋วสัมภาระสําหรับการนํารถจักรยาน ๒ ลอเดินทางไปดวย ในราคาที่สมเหตุสมผล

หัวขอที่ ๑๐. หนวยงานเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย และจัดระบบทางจักรยาน
หัวขอนี้เปนเรื่องหนวยงานเกี่ยวของกับนโยบายดานการสงเสริมการใชรถจักรยาน ๒ ลอ และการจัดระบบ
โครงขายทางจักรยาน ทั้งโดยตรงและโดยออม เชน
“กรมโยธาธิการและผังเมือง” เปนหนวยงานหนึ่งซึ่งเกี่ยวของกับการวางแผนระบบโครงขายทางจักรยานไวใน
ผังเมือง ใหตรงกับความตองการใชจักรยานตามที่ไดรับแจงในการประชุมเพื่อรับฟงขอคิดเห็นของประชาชนตามพรบ.การ
ผังเมืองฯ
ขอเสนอแนะ :
คณะทํางานมีความเห็นวาถาไดมีการรณรงคใหประชาชนทราบถึงโอกาสที่จะไดมาซึ่งสิทธิในการใชทางจักรยานได
อยางสะดวกสบายและปลอดภัยแลว ก็นาจะไดรับการสนับสนุนจากประชาชนในการแสดงความตองการระบบโครงขาย
ทางจักรยาน และความรวมมือในการแสดงตัวเปนผูสมัครใจในการใชจักรยานเปนจํานวนมาก จนเปนเหตุผลเพียงพอที่จะ
กอสรางทางจักรยานเพื่อรองรับสภาพการสัญจรของประชาชนในแตละเสนทาง ซึ่งตางกับกลยุทธที่จะกําหนดใหมีทาง
จักรยานที่ปลอดภัยเกิดขึ้นเสียกอนเพื่อที่จะไดมีผูกลามาใชจักรยานกันมากขึ้น แนวคิดเกี่ยวกับการจะสรางทางจักรยาน
เมื่อไหรนั้น ถาจะตัดสินกันดวยกระบวนการทางสถิติและเศรษฐศาสตรก็มิอาจทําใหเกิดทางจักรยานขึ้นได ซึ่งจะเขา
ทํานองวาไกเกิดกอนไขหรือไขเกิดกอนไก
“สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.)” ผูซึ่งมีหนาที่โดยตรงในการศึกษา สํารวจ วิเคราะห
สภาพการจราจร ความเหมาะสมดานเทคนิค เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการผังเมือง เพื่อวางแผนหลัก เสนอแนวนโยบาย
กําหนดมาตรฐานการจัดระบบและมาตรการแกปญหาการจราจร ตลอดจนกํากับดูแล เรงรัดหนวยงานที่เกี่ยวของ และ
ประสานการปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรการ นโยบาย และแผนหลักที่กําหนด อีกทั้งเสนอแนะใหมีการแกไขกฎหมายที่มีผล
ตอการจัดระบบการจราจร
“สํานักการจราจรและขนสง (สจส.)” ของกรุงเทพมหานคร และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ ๖ ซึ่งไดมี
การเปดประเด็นสงเสริมการใชรถจักรยาน ๒ ลอและระบบโครงขายทางจักรยานขึ้นเปนครั้งแรก
ผูวิจัยไดหยิบยกกฎหมายเหลานี้เฉพาะที่นาจะเกี่ยวของกับการใชจักรยานมาแสดงไวบางมาตรา จากการศึกษา
พบวา หนวยงานทางดานนโยบายเหลานี้ แมจะกําหนดนโยบายไดอยางเปนรูปเปนราง แตอํานาจตามกฎหมายที่
กอใหเกิดองคกรของตนเองก็ดี ที่ใหอํานาจหนาที่ในการวางแผนและจัดระบบทางจักรยานก็ดี ลวนแลวแตไมอาจบังคับ
บัญชาขามไปยังองคกรอื่นที่มีอํานาจหนาที่ในการสํารวจและจัดงบประมาณกอสรางไดอยางเบ็ดเสร็จ องคการที่ทําหนาที่
ดานกําหนดนโยบายเหลานี้นอกจากกําลังคนจะมีคอนขางนอยแลว
ยังไมมีอํานาจจัดหาหรือเวนคืนที่ดินตลอดจนไมมี
หนาที่จัดงบประมาณในการกอสรางไดโดยตรง หนวยงานเหลานี้จึงมีขอจํากัดในการผลักดันอยางเปนรูปธรรม
- ๑๔๐ -

ประโยชนที่ไดรับจากการใชจักรยาน :
มีขอเสนอแนะที่ขอสนับสนุนกิจกรรมและงานวิจัยที่สงเสริมใหเกิดการใชจักรยานในชีวิตประจําวันใหแพรหลาย
เพราะการใชจักรยานไมกอใหเกิดมลภาวะ อันเปนการชวยลดมลพิษ ประหยัดพลังงานจากน้ํามันในภาคการคมนาคม
ขนสงที่ตองนําเขาจากตางประเทศ ทั้งเปนการเสริมสรางความแข็งแรงของรางกายใหมีสุขภาพที่ดี ทั้งทางรางกาย จิตใจ
และจิตสํานึกตอสังคม การใชจักรยานในปจจุบันนี้ ที่ยังไมกลับมาแพรหลายเหมือนที่เริ่มมียานพาหนะมาแตครั้งในอดีต
นั้น อาจจะมีสาเหตุมาจากภาพลักษณของการใชจักรยานในสังคมที่เคยรูสึกกันวาเปนพาหนะของคนจน หรือเปนสิ่งที่
แสดงถึงความไมทัดเทียมกันทางฐานะ
ซึ่งตางจากการตระหนักทางความคิดที่เกิดขึ้นในหมูผูใชจักรยานของประเทศ
เนเธอรแลนด ที่ไดมีการเริ่มตนฉุกคิดถึงดุลยสิ่งแวดลอมของเมืองซึ่งจําตองมีกลุมผูใชจักรยานและระบบทางจักรยานมา
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๙๓ จนกระทั่งปจจุบันไดประสบความสําเร็จเปนอยางมาก

ความคาดหวังเกี่ยวกับกฎหมาย :
กฎหมายที่ใหอํานาจหนาที่แกหนวยงานภาครัฐ หรือองคกรที่กํากับดูแลสิ่งอํานวยความสะดวกในการใชจักรยาน
ตลอดจนการกําหนดแผนแมบททางจักรยานในแผนการคมนาคมของรัฐ
เพื่อดูแลสิทธิประโยชนของผูใชจักรยานใน
ชีวิตประจําวัน ใหมั่นใจในการใชจักรยานเปนทางเลือกในการเดินทางและการขนสง ซึ่งเปนพาหนะที่ไมตองใชพลังงาน
เชื้อเพลิงและไมกอใหเกิดมลภาวะ ถาพูดถึงแผนแมบทเกี่ยวกับทางจักรยานในระดับโครงขายคมนาคมขนสง ปจจุบันคง
ยังตองฝากความหวังไวกับ สนข.
“สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.)” มีอํานาจหนาที่หลักๆ ตามกฎหมาย คือ
- ศึกษา สํารวจ วิเคราะหสภาพการจราจร เพื่อวางแผนหลัก เสนอแนวนโยบาย กําหนดมาตรฐานการจัดระบบ
และมาตรการแกปญหาการจราจร
- กํากับดูแล เรงรัดการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ และประสานการปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรการ
นโยบาย และแผนหลักที่กําหนด
- เสนอแนะใหมีการแกไขกฎหมายที่มีผลตอการจัดระบบการจราจร ใหเหมาะสมกับสถานการณ
- วิเคราะหความเหมาะสมดานเทคนิค เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการผังเมืองของแผนงานและโครงการ
จากอํานาจหนาที่เหลานี้ จะเห็นวา สนข. ไมใชหนวยงานที่มีหนาที่จัดงบประมาณในการสรางทางตางๆ ให
เชื่อมโยงเปนระบบโครงขายคมนาคมขนสงโดยตรง แตก็นับวามีอํานาจหนาที่ดานนโยบายเกี่ยวของกับระบบโครงขาย
ทางจักรยานโดยตรง
รวมทั้งยังไมมีหนวยงานภาครัฐ
หรือองคกรที่กํากับดูแลเกี่ยวกับนโยบายการใชจักรยานใน
ชีวิตประจําวันใหปลอดภัยไดอยางประเทศเนเธอรแลนด
“กรมโยธาธิการและผังเมือง” เปนหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการวาง จัดทํา และดําเนินการใหมี
ผังเมืองในบริเวณเมืองหรือชนบท เพื่อพัฒนาใหดียิ่งขึ้นซึ่งความสะดวกสบาย การใชประโยชนในทรัพยสิน เพื่อสงเสริม
การเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม โดยสามารถกําหนด “ผังเมืองรวม” ใหมีแผนผัง นโยบายและโครงการรวมทั้ง
มาตรการควบคุมโดยทั่วไป เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาการคมนาคมและการขนสงอยางเชน โครงการระบบ
โครงขายทางจักรยาน ตลอดจนสามารถกําหนด “ผังเมืองเฉพาะ” ใหมีแผนผังและโครงการดําเนินการเพื่อพัฒนาบริเวณ
เฉพาะแหง โดยสามารถจัดที่ดินของเอกชนกําหนดใหเปน “ที่อุปกรณ” ซึ่งเปนที่เวนวางหรือใชเพื่อสาธารณประโยชน
อยางเชน ทางเทา ทางเดิน ตรอกหลังหรือขางอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงเปนหนวยงานหนึ่งซึ่งเกี่ยวของกับการ
วางแผนระบบโครงขายทางจักรยานไวในผังเมือง ใหตรงกับความตองการใชจักรยานตามที่ไดรับแจงในการประชุมเพื่อรับ
ฟงขอคิดเห็นของประชาชนตามพรบ.การผังเมืองฯ
“สํานักงานตํารวจแหงชาติ” ก็เปนอีกหนวยงานหนึ่งซึ่งมีผลกับการสงเสริมการใชจักรยานในชีวิตประจําวัน ทั้ง
ในสวนของการกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎจราจร และการใชสภาพบังคับตามพรบ.จราจรทางบกฯ เพื่ออํานวยความ
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สะดวกและใหมีความปลอดภัยในการใชจักรยาน รวมทั้งอํานาจที่สามารถประกาศใหเสนทางจักรยานที่เหมาะสมมีฐานะ
เปน “ทางที่จัดทําไวสําหรับรถจักรยาน” ตามความหมายแหงศัพทที่ปรากฏอยูในพรบ.จราจรทางบกฯ มาตรา ๘๐ ถึง
มาตรา ๘๓ ซึ่งสํานักงานตํารวจแหงชาตินาจะตองเพิ่มความสําคัญและใหเวลากับการพิจารณาประกาศยกฐานะ “ทางที่
จัดทําไวสําหรับรถจักรยาน” ใหมากขึ้น
“กรมทางหลวง” “กรมโยธาธิการ” “กรุงเทพมหานคร” “เมืองพัทยา” “เทศบาล” “องคการบริหารสวน
จังหวัด” และ “องคการบริหารสวนตําบล” ตางก็เปนหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับกําหนดแผนพัฒนาหรือ
วางแผนหลัก และจัดสรรงบประมาณในการสรางถนนและทางจักรยานใหเชื่อมโยงเปนระบบโครงขายคมนาคมขนสง

สิทธิในการมีทางจักรยานใหใช ควรเปนแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ :
หากพิจารณาขอความตอนหนึ่งของมาตรา ๗๘ แหงรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันที่วา “รัฐตองกระจายอํานาจให
ทองถิ่น…. พัฒนา….ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในทองถิ่นใหทั่วถึงและ
เทาเทียมกันทั่วประเทศ ….” นั้น นับวาเปนบทบัญญัติที่บังคับรัฐใหกระจายสิทธิในโครงสรางพื้นฐานใหเทาเทียมกันอยาง
สําคัญอยางยิ่ง รัฐจึงควรกําหนดจุดหมายและทิศทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และโครงการ
พื้นฐานสารสนเทศในทองถิ่น
อยางมีจุดเนนที่ความทั่วถึงและเทาเทียมกันของคนในชาติ
เชนนี้จึงมิใชการเนนที่
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอยางที่รัฐเคยคาดหวังมาแตกอน ควรเปนที่ตระหนักวาวัตถุประสงคของการบริหารรัฐกิจนั้น ก็
คือการตอบสนองตอประโยชนสุขของประชาชนในทุกแหงหนของประเทศ อีกทั้งความทั่วถึงและทัดเทียมกันดังกลาว ก็
มิไดหมายถึงวาจะตองทําใหกายภาพของชุมชนเมืองกับชุมชนชนบทเหมือนกันแตอยางใด แตหมายถึงการทําใหชุมชนใน
ชนบททุกแหงมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศที่จําเปนแกการดํารงชีวิต ในฐานะ
เจาของประเทศเชนเดียวกับคนในเมือง อันจะเปนสิ่งยืนยันไดวา รัฐมีไวเพื่อประชาชนทั้งชาติอยางแทจริง จากบท
วิเคราะหเนื้อหาของรัฐธรรมนูญจะเห็นไดวา หนวยงานของรัฐมิอาจตอบสนองตอความตองการของประชาชนที่มีความ
ตองการใหเกิดสิ่งอํานวยความสะดวกอยางเปนรูปธรรมได เชนเดียวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการใชจักรยานในปจจุบัน
ที่ยังไมมีความเหมาะสมและไมเอื้อตอความเทาเทียมกันในสิทธิที่ประชาชนนาจะไดรับจากรัฐ หวังวางานวิจัยฉบับนี้จะ
เปนสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะชวยกระตุนการปฏิรูปกฎหมายใหเกิดหนวยงานที่สนองความตองการของประชาชนในเรื่องดังกลาวได
(ชาติ ชัยเดชสุริยะ, มานิต จุมปา. รัฐธรรมนูญของเรา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพเดือนตุลา ; พิมพครั้งที่ ๑ / ๒๕๔๑)
สถาบันกฎหมายอาญา ชั้น ๘ สนง.อัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร

ขอสังเกตจากผูรับผิดชอบโครงการ :
การทํางานวิจัยโครงการนี้ ผูรับผิดชอบโครงการไดตระหนักและพิจารณาเปนอยางดีกอนจะรับงานนี้มาทํา ดวย
เหตุที่วางานวิจัยมิใชเอกสาร เชน งานรายงานหรือการเขียนอยางบทความทั่วๆ ไป ซึ่งงานวิจัยนั้นตองมีองคประกอบของ
การศึกษา การวิเคราะห จากนั้นก็จัดทําเปนรางรายงานสําหรับการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จากทั้งภาครัฐ องคกร
เอกชน และประชาชนที่เกี่ยวของ เพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่จะมาวิเคราะห แลวสรุปเปนรายงานที่ตองกลั่นกรองและเขียน
เปนเชิงวิชาการ ซึ่งทั้งหมดนี้เปนงานที่ไมธรรมดา และยิ่งทําในนามของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแหงประเทศไทยดวย
แลว ยิ่งทําใหคณะทํางานตองระมัดระวังใหผลสรุปออกมาเปนแนวความคิดจากงานวิจัย มิใชเปนแตเพียงความคิดเห็น
ของผูหนึ่งผูใด และขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนรวมในงานวิจัยนี้อีกครั้ง ที่ทําใหรายงานฉบับนี้เสร็จสมบูรณดังที่เห็นอยูนี้
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