ข้อห้ามจอดจักรยาน
ผู้ใช้จักรยานต้องมีความรู้ในสิ่งที่สำ�คัญมากๆ อีกอย่างหนี่ง คือสถานที่ห้าม
จอดจักรยาน เพื่อหลีกเลี่ยงและเป็นการให้ความร่วมมือทางกฎหมาย ซึ่งระบุ
ไว้ทั้งหมดมี 13 ที่ ดังนี*้ ****

ขี่จักรยานแบบนีผ
้ ิดกฎหมาย

เรื่องต้องรูเ้ พื่อความปลอดภัย

การขับรถยนต์มีข้อห้าม แต่จริงๆ เป็นกฎข้อห้ามที่ใช้กับผู้ขับขี่รถทุกชนิด ซึ่งก็

ผู้ใช้จักรยานบนถนน ต้องเตรียมพร้อม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ สิ่งที่จำ�เป็น

รวมถึง ผู้ใช้จักรยาน ด้วยเช่นกัน

4 โดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว

1 เมื่อหย่อนความสามารถ
1. บนทางเท้า
2. บนสะพานหรือในอุโมงค์
3. ตรงทางร่วมทางแยก หรือระยะ 10 เมตร
จากทางร่วมทางแยก
4. ตรงทางข้ามหรือระยะ 3 เมตรจากทางข้าม
5. ตรงเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามจอดรถ
6. ในระยะ 3 เมตรจากท่อดับเพลิง
7. ในระยะ 10 เมตรจากที่ติดตั้งสัญญาณจราจร
8. ในระยะ 15 เมตรจากทางรถไฟผ่าน
9. ห้ามจอดซ้อนกับรถอื่นที่จอดอยู่ก่อนแล้ว
10. ตรงปากทางเข้าออกอาคารหรือทางเดินรถ
หรือในระยะ 5 เมตรจากปากซอย
11. ในที่คับขัน
12. ในระยะ 15 เมตรก่อนถึงเครื่องหมายหยุด
รถประจำ�ทาง และเลยเครื่องหมายไปอีก 3 เมตร 		
ในระยะ 3 เมตรจากตู้ ไปรษณีย์
13. ในลักษณะกีดขวางทางจราจร

***** จากมาตรา 18
พรบ. จราจรทางบก
พ.ศ.  2522

อันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคล
หรือทรัพย์สิน

ในอันที่จะขับ (เช่น บาดเจ็บ
เหนื่อยล้า ง่วงนอน)

2 เมื่อเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น 5 ในลักษณะที่ผิดวิสัยของการขับรถ
3 ในลักษณะกีดขวางจราจร (เช่น

กินเลน คร่อมเลน ขวางทางรถเร็ว)

ตามธรรมดา หรือไม่อาจมองเห็น
ทางด้านหน้าหรือด้านหลัง ด้านใด
ด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านได้พอแก่
ความปลอดภัย

6 ขี่บนทางเท้าโดยไม่มีเหตุ
อันสมควร

7 ขี่โดยไม่คำ�นึงถึงความปลอดภัย
หรือความเดือดร้อนของผู้อื่น

(บนถนนที่มีหลายช่องทางจราจร ผู้ใช้จักรยานควรจะอยู่
ช่องซ้ายตลอดเวลา ยกเว้นกรณีจำ�เป็นที่ไม่สามารถใช้
ช่องทางซ้ายได้)

******จากมาตรา 43 พรบ. จราจรทางบก พ.ศ.

2522

ต้องมีและระบุในกฎหมายมีดังต่อไปนี้

1. กระดิ่ง : ที่ให้เสียงได้ยินในระยะไม่น้อยกว่า 30 เมตร
2. เครื่องห้ามล้อ (เบรค) : ที่ใช้การได้ดี สามารถหยุด
จักรยานได้ทันที
3. ไฟหน้าแสงขาว : ต้องส่องเห็นพื้นทางได้อย่างน้อย
15 เมตร และสว่างพอที่ผู้ขับเลนตรงข้ามมองเห็นด้วย
4. ไฟท้ายแสงแดง : ทีใ่ ห้แสงสว่างตรงไปข้างหลัง หรือติด
วัตถุสะท้อนแสงสีแดงแทน

ข้อ1-4
จากมาตรา 80

พรบ. จราจรทางบก
ปี 2522

มาตรา 81
เพิ่มเติมว่าติดไฟอย่าง

เดียวไม่ได้ ต้องเปิดไฟ
หน้าให้รถที่ขับสวนทาง
มาเห็นชัดด้วย

มาตรา 79
ทางใดที่ได้จัดไว้สำ�หรับ
รถจักรยาน ผู้ขับขี่
รถจักรยานต้องขับ
ในทางนั้น

มาตรา 82

ผู้ขับขี่รถจักรยานต้องขับให้ชิด
ขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถ
ไหล่ทาง หรือทางที่จัดทำ�ไว้สำ�หรับ
รถจักรยานมากที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้
แต่ในกรณีที่มีช่องเดินรถประจำ�
ทางด้านซ้ายสุดของทางเดินรถ
ต้องขับขี่รถจักรยานให้ชิดช่อง
เดินรถประจำ�ทางนั้น

5. ปั่นในทางจักรยาน
เมื่อมีทางจักรยาน
ให้ปั่น

6.ปั่นชิดฝั่งซ้ายของถนนตลอดเวลา :
นักปัน่ สามารถปัน่ แถวคูไ่ ด้ แต่ควรดูสภาพ
ถนนและสภาพจราจรประกอบด้วย

The Bicycle Laws to Know
หลายคนสงสั ย ว่ า แล้ ว การปั่ น จั ก รยาน ต้ อ งสวมหมวกกั น น็ อ กมั้ ย
ในทางกฎหมาย ไม่ใส่หมวกจักรยานถือว่าไม่ผิด กฎหมายจะบังคับเฉพาะผู้ขับขี่
จักรยานยนต์เท่านั้น  

ส่วนกฎหมายควบคุมความเร็วสำ�หรับผูข้ จี่ กั รยาน ปัจจุบนั ไม่มกี ฎหมายบังคับ

ความเร็วสูงสุดของจักรยาน แต่มีกฎที่บังคับว่าผู้ใช้จักรยานไม่ควรปั่นในลักษณะ
ที่ ทำ � ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ ชี วิ ต หรื อ ทรั พ ย์ สิ น เพราะจะเป็ น ความผิ ด ทาง
กฎหมายจราจร

คำ�แนะนำ�ที่ควรปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนคือ

ในกรณีที่เราเป็นฝ่ายผิด ก่อความเสียหายให้กับผู้อื่น มาตรา 78 ระบุว่าเราต้อง
หยุดรถและให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ ช่วยเหลือ
เสร็จแล้วก็ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่พนักงานตำ�รวจ พร้อมแจ้งตัวตน ชื่อ ที่อยู่ และ
เลขทะเบี ย นรถของคู่ ก รณี ด้ ว ย ถ้ า เราหนี จ ากที่ เ กิ ด เหตุ เราจะตกเป็ น ฝ่ า ยผิ ด
ทั น ที และเจ้ า หน้ า ที่ มี สิ ท ธิ ยึ ด จั ก รยานคั น ก่ อ เหตุ ด้ ว ย ถ้ า ยึ ด แล้ ว ไม่ ไ ปติ ด ต่ อ
เจ้าหน้าที่ จักรยานคันนั้นจะถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ใช้กระทำ�ความผิด และจะ
ตกเป็นของรัฐในที่สุด

ความหมายของคำ�ว่า
‘จักรยาน’

มีความหมายในทาง
กฎหมายว่าอะไร

จักรยานไฟฟ้า
คืออะไร

จักรยาน
มีคนซ้อน
ได้หรือไม่

‘จักรยาน’
รถที่เดินด้วยกำ�ลังของผู้ขับที่มิใช่เป็นการ
ลากเข็น **

จักรยาน 2 ล้อที่เดินด้วยกำ�ลังไฟฟ้าหรือ
พลังงานอืน่ ๆ มีสถานะเป็นรถจักรยานยนต์
เพราะต้องปฏิบัติตามกฎจราจรเช่นเดียว
กับรถจักรยานยนต์ และถ้ามีเครื่องยนต์
ปริมาตรกระบอกสูบเกิน 50 cc ก็ตอ้ งนำ�ไป
จดทะเบียนและทำ�ประกันภัย***
ใน พรบ. ระบุว่าจักรยานห้ามไม่ให้มีคน
ซ้ อ น แต่ ส ามารถบรรทุ ก ของได้ แต่ ต้ อ ง
ไม่ เ กิ น 30 กิ โ ลกรั ม **** (ส่ ว นใหญ่ ผู้ ใช้
จักรยานไม่ค่อยรู้กัน และมักจะรู้ก็ต่อเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุหรือมีคู่กรณีกันแล้ว
** จากมาตรา 4 พรบ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522
*** จากมาตรา 4 พรบ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522
**** จากมาตรา 18 พรบ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522

7

สิ่งต้องห้ามสำ�หรับผู้ใช้จักรยาน

(**มาตรา 83 พรบ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ขับโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว
ขับโดยไม่จับแฮนด์รถ (ไม่ควรขับปล่อยมือ!)
ขับขนานกันเกิน 2 คัน (เว้นแต่ในทางที่จัดไว้สำ�หรับจักรยาน)
ขับโดยนั่งบนที่อื่นอันมิใช่อานที่จัดไว้เป็นที่นั่งตามปกติ
ขับโดยบรรทุกบุคคลอื่น (ห้ามปั่นซ้อนท้าย)
บรรทุกหรือถือสิ่งของ หีบห่อใดๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางรถ
หรือเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน
7. เกาะหรือพ่วงรถอื่นที่กำ�ลังแล่นอยู่
สัญญาณมือที่จำ�เป็น จากซ้ายไปขวา : เลี้ยวซ้าย, หยุดรถ, เลี้ยวขวา,
ชะลอความเร็ว

สัญญาณมือสำ�หรับผู้ใช้จักรยาน
(**จากมาตรา 37 พรบ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522)

ลดความเร็ว ยื่นแขนขวาออกไปเสมอไหล่ และ
โบกมือขึ้นลงหลายครั้ง
หยุดรถ ยื่นแขนขวาออกไปเสมอไหล่ยกแขนขวา
ท่อนล่างตั้งฉากกับแขนท่อนบนและตั้งฝ่ามือขึ้น
ให้รถคันอื่นแซง ยื่นแขนขวาออกไปเสมอไหล่
และโบกมือไปข้างหน้าหลายครั้ง
เลี้ ย วขวาหรื อ เปลี่ ย นช่ อ งเดิ น รถไปทางขวา
ยื่นแขนขวาไปนอกรถเสมอไหล่
เลี้ ย วซ้ า ยหรื อ เปลี่ ย นช่ อ งเดิ น รถไปทางซ้ า ย
ยืน่ แขนขวาออกไปนอกรถเสมอไหล่ และงอข้อมือ
ชูขึ้นโบกไปทางซ้ายหลายครั้ง
พิมพ์ครั้งที่ 1, เมษายน 2558
โครงการผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย
15 อาคารรัจนาการ ชั้น 4 ซอยประดิพัทธ์ 17 ถนนประดิพัทธ์  แขวงสามเสนใน พญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ 02 618 4434 และ 02 618 5990 โทรสาร 02 618 4430

กฎหมายจักรยาน...เรื่องที่ต้องรู้

กฎหมายจักรยานมีด้วยหรือ ?!?
>> มี ม านานแล้ ว 100 กว่ า ปี เ ลยที เ ดี ย ว แต่ ห ลายคนอาจไม่ รู้

The Bicycle Laws to Know

เพราะการปั่นจักรยานเป็นอะไรที่เพิ่งมาฮิตกันในช่วงไม่กี่ปีมานี้เอง
ในงานวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายจักรยานบอกไว้ว่าเรามีกฎหมายเกี่ยวกับ
จักรยานโดยตรงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2460 ในชื่อว่าพระราชบัญญัติล้อเลื่อน
พุทธศักราช 2460*
ในสมัยนั้นผู้ปั่นจักรยานจะต้องจดทะเบียนทำ�ใบขับขี่ และต้องผ่าน
การทดสอบเหมื อ นเวลาเราไปทำ � ใบขั บ ขี่ ร ถยนต์ แ ละมอเตอร์ ไซค์
สมัยนี้ด้วย แต่ พรบ. นี้ถูกยกเลิกไปเมื่อประมาณ 50 ปีก่อน ล่าสุด
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนักปั่นตอนนี้ที่นำ�มาใช้กันก็คือ พระราชบัญญัติ
(พรบ.) จราจรทางบก พ.ศ. 2522

พรบ. นี้ มี ส่ ว นครอบคลุ ม กฎการใช้ ร ถจั ก รยาน
สองล้ อ กติ ก า มารยาทการใช้ จั ก รยานบนถนน
และหลายๆ ประเด็ น ที่ ผู้ ใ ช้ จั ก รยานควรต้ อ งรู้
อย่ า งยิ่ ง เพื่ อ ความปลอดภั ย และวิ นั ย การใช้ ถ นน
ร่วมกันของทุกคน

* อ้างอิงข้อมูลจากงานวิจัยของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย จัดทำ�ให้ สสส.
เมื่อพ.ศ. 2546

