ร่าง
พระราชบัญญัติ
จราจรทางบก (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕29 และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ความในวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้าหนักไม่เกินสองพันสองร้อย
กิโลกรัม และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์”
มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน1

1

มาตรา ๑๒๓ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๔/๒๕๖๐
เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
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“ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะขับขี่รถยนต์ และต้องจัดให้
คนโดยสารรถยนต์รัดร่างกายไว้กับที่นั่งด้วยเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารรถยนต์ และคนโดยสารรถยนต์ดังกล่าว
ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะโดยสารรถยนต์ด้วย”
มาตรา 5 ให้ยกเลิกความในมาตรา 141 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน2
“มาตรา ๑๔๑/๑ ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถซึ่งได้รับใบสั่งไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔๑
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
มีหน้าที่และอ้านาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้าแหน่งตั้งแต่สารวัตรขึ้นไปมีหนั งสือแจ้งการไม่ปฏิบัติตามใบสั่ง
และจ้านวนค่าปรับที่ค้างช้าระให้ผู้ ขับ ขี่หรื อเจ้าของรถทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบก้าหนดช้าระ
ค่าปรับตามที่ระบุในใบสั่ง และให้ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถท้าการช้าระค่าปรับที่ค้างช้าระด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามมาตรา ๑๔๑ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
การแจ้ ง ตามวรรคหนึ่ ง ให้ ท้ า เป็ น หนั ง สื อ ส่ ง ทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นตอบรั บ ให้ ผู้ ขั บ ขี่
หรื อเจ้ าของรถ แล้ ว แต่กรณี ณ ภูมิล้ าเนาของผู้ นั้น ทั้งนี้ ตามแบบที่ผู้ บัญชาการต้ารวจแห่ งชาติก้าหนด
และให้ถือว่าผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถได้รับแจ้งเมื่อพ้นก้าหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ส่ง
(๒) ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถคันใดไม่ช้าระค่าปรับตาม (๑) ให้ด้าเนินการ ดังต่อไปนี้
(ก) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งจ้านวนค่าปรับที่ค้างช้าระพร้อมหลักฐานตาม (๑) ไปยัง
นายทะเบียน และให้นายทะเบียนตรวจสอบข้อมูลและแจ้งให้ผู้มาติดต่อขอช้าระภาษีประจ้าปีส้าหรับรถคันนั้นทราบ
เพื่อไปช้าระค่าปรับที่ค้างช้าระภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าผู้มาติดต่อ ขอช้าระภาษีประจ้าปีเป็น
เพียงตัวแทนเจ้าของรถ ให้ผู้มาติดต่อแจ้งให้เจ้าของรถทราบเพื่อไปช้า ระค่าปรับภายในระยะเวลาดังกล่าว ใน
การนี้ ให้ น ายทะเบี ย นรั บ ช้าระภาษีป ระจ้ า ปีส้ า หรับ รถคั นนั้น ไว้โ ดยออกหลั กฐานชั่ว คราวแทนการออก
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจ้าปีให้เจ้าของรถหรือตัวแทนเจ้าของรถแทน
หลักฐานชั่วคราวตามวรรคหนึ่งให้ใช้แทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจ้า ปี
โดยให้มีอายุสามสิบวันนับแต่วันที่นายทะเบียนได้ออกให้
(ข) ในกรณีที่เจ้าของรถได้ช้าระค่าปรับที่ค้างช้าระครบถ้วนภายในระยะเวลาตามที่
ก้าหนดใน (ก) ให้เจ้าของรถหรือตัวแทนเจ้าของรถน้าหลักฐานแสดงการช้าระค่าปรับที่ได้รับจากพนักงาน
เจ้าหน้าทีม่ าแสดงต่อนายทะเบียนเพื่อให้ออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจ้าปีส้าหรับรถคันนั้น
(ค) ในกรณีที่เจ้าของรถหรือตัวแทนเจ้าของรถที่ได้รับหนังสือแจ้งตาม (ก) ประสงค์จะ
ช้าระค่าปรั บ ในวันที่มาติดต่อขอช้าระภาษีประจ้าปี ให้ นายทะเบียนมีอ้านาจรับช้าระค่าปรับตามจ้านวน
ที่ค้างช้าระแทนได้ โดยให้นายทะเบียนรับช้าระภาษีประจ้าปีส้าหรับรถคันนั้นและออกเครื่องหมายแสดงการ
เสียภาษีประจ้าปีให้เจ้าของรถหรือตัวแทนเจ้าของรถ

2

มาตรา ๑๔๑/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๔/๒๕๖๐ เรื่อง
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
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(ง) ในกรณีที่เจ้าของรถไม่ช้าระค่าปรับที่ค้างช้าระหรือช้าระไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลา
ที่ก้าหนดใน (ก) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งนายทะเบียนให้งดการออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจ้าปี
ส้าหรับรถคันนั้น และแจ้งให้พนักงานสอบสวนด้าเนินการตามหน้าที่และอ้านาจต่อไป
ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถผู้ใดเห็นว่า ตนมิได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับรถนั้น ให้ท้าหนังสือโต้แย้งข้อกล่าวหานั้นภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนตาม (ก) ส่งไปยังสถานที่ที่ระบุไว้ในใบสั่งหรือสถานที่ที่ผู้บัญชาการต้ารวจแห่งชาติ
ก้าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ การท้าหนังสือโต้แย้งให้ใช้วิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรื อ
ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติจะก้าหนดวิธีการอื่นใดด้วยก็ได้
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานจราจรได้รับหนังสือโต้แย้งตามวรรคสอง
หากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานจราจรยังคงยืนยันและเห็นสมควรด้าเนินคดีต่อผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถผู้นั้น
ให้ส่งเรื่องไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อด้าเนินการฟ้องต่อศาลต่อไป แล้วแจ้งผลให้ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถทราบ
เมื่อได้มีการช้าระค่าปรับครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้คดีเป็นอันเลิกกัน และในกรณีที่มีการเรียก
เก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้ ให้ผู้ขับขี่น้าหลักฐานการช้าระค่าปรับไปขอรับใบอนุญาตขับขี่คืนจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้เรียกเก็บ ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตขับขี่คืน ให้ถือว่าหลักฐานแสดงการช้าระค่าปรับเป็นใบแทน
ใบอนุญาตขับขี่มีก้าหนดสิบวันนับแต่วันที่ช้าระค่าปรับ
การรับช้าระและการน้าส่งเงินค่าปรับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ
และกรมการขนส่งทางบกก้าหนด
เงินที่ได้รับตามวรรคหนึ่ง (๒) (ค) ให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบกหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บหรือค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงานในอัตราร้อยละห้าของจ้านวนเงินที่ได้รับ
โดยให้น้าไปใช้จ่ายได้เช่นเดียวกับเงินงบประมาณตามระเบียบที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกก้าหนด ส่วนเงินที่เหลือ
ให้น้าส่งส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ
การด้าเนินการใด ๆ ของพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนตามมาตรานี้ สามารถใช้วิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดตามที่ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกก้าหนด”
มาตรา 6 ให้ยกเลิกความในวรรคห้าของมาตรา ๑๔๒ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“การทดสอบตามมาตรานี้ให้ด้าเนินการโดยวิธีการตรวจทดสอบลมหายใจ ปัสสาวะ เลือด
หรือวิธีการอื่น ซึ่งต้องกระท้าเพียงเท่าที่จ้า เป็นและสมควรโดยวิธีการที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดน้อยที่สุดเท่าที่
จะกระท้าได้ ทั้งจะต้องไม่เป็น อัน ตรายต่อร่างกายหรืออนามัยของผู้ ขับขี่นั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธี การที่
ก้าหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา 7 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคหกของมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2557
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“ค่ า ใช้ จ่ า ยในการตรวจทดสอบตามมาตรานี้ ให้ สั่ ง จ่ า ยจากงบประมาณตามระเบี ย บ
ที่ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติก้าหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง”
มาตรา 8 ให้ เพิ่ มความต่ อไปนี้ เป็ นมาตรา ๑๔๒/๑ แห่ งพระราชบั ญญั ติ จราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา ๑๔๒/๑ ในคดี ค วามผิ ด ตามมาตรา ๔๓ (๒) หรื อ (๘) หรื อ มาตรา ๑๓๔
ให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอ้านาจน้ารถที่ใช้ในการกระท้าความผิด
ดังกล่าวมาเก็บรักษาไว้เป็นการชั่วคราวไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เท่าที่จ้าเป็นต่อการป้องกันหรือรักษาความปลอดภัย
สาธารณะ
ในการเก็บรักษารถตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ เป็นผู้เก็บรักษา และให้น้าความในมาตรา ๕๙ วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหกมาใช้บังคับโดยอนุโลม”
มาตรา 9 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น วรรคสามของมาตรา ๑๔5 แห่งพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
“การก้าหนดจ้านวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ผู้บัญชาการต้ารวจแห่งชาติก้าหนด”
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๔5/1 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒
“มาตรา 145/1 ผู้ขับขี่ผู้ใดกระท้าความผิดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้ตามพระราชบัญญัตินี้
ซ้้าในความผิดเดียวกันอีกภายในหนึ่งปี ให้เพิ่มจ้านวนค่าปรับที่ จะเปรียบเทียบมากขึ้นอีกไม่น้อยกว่าสองเท่า
ของจ้านวนค่าปรับที่ได้ช้าระตามค้าเปรียบเทียบในความผิดครั้งก่อน แต่ไม่เกินระวางโทษของความผิดนั้น
เพื่อประโยชน์ ในการด้ าเนิ นการตามวรรคหนึ่ ง ให้ มีการบันทึก การกระท้า ความผิ ด ตาม
พระราชบัญญัตินี้ด้วยวิธีการตามที่ผู้บัญชาการต้ารวจแห่งชาติก้าหนด”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกอัตราโทษในมาตรา 147 มาตรา 149 มาตรา 150 มาตรา 151
มาตรา 153 มาตรา 155 และมาตรา 158 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และให้ใช้อัตรา
โทษต่อไปนี้แทน
มาตรา 147 ... “ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท”
มาตรา 149 ... “ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท”
มาตรา 150 ... “ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท”
มาตรา 151 ... “ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท”
มาตรา 153 ... “ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท”
มาตรา 155 ... “ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท”
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มาตรา 158 ... “ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ทั้งจ้าทั้งปรับ”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกอัตราโทษในมาตรา 148 วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๕๗/๑ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2550 และให้ใช้อัตราโทษต่อไปนี้แทน
มาตรา 148 วรรคหนึ่ง ... “ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท”
มาตรา 157/๑ วรรคหนึ่ง ... “ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท”
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกอัตราโทษในมาตรา 152 และมาตรา ๑๕๖ แห่งพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535 และให้ใช้อัตรา
โทษต่อไปนี้แทน
มาตรา 152 ... “ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท”
มาตรา 156 ... “ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทและปรับรายวันอีกวันละห้าร้อย
บาทจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง”
มาตรา ๑๔ ให้ ย กเลิ ก อั ต ราโทษในมาตรา 154 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จ ราจรทางบก
พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2542 และให้ใช้อัตราโทษ
ต่อไปนี้แทน
มาตรา 154 ... “ต้องระวางโทษปรับครั้งละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท”
มาตรา ๑๕ ให้ ย กเลิ ก อั ต ราโทษในมาตรา 157 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จ ราจรทางบก
พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2551 และให้ใช้อัตราโทษ
ต่อไปนี้แทน
มาตรา 157 ... “ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท”
มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๖๐ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.
๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๖๐ ทวิ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๓๔ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่
หกพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้ นั้นมีก้าหนดไม่น้อยกว่า
หนึ่งเดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่
ผู้ใดรวมกลุ่มหรือมั่วสุมหรือจัดให้มีการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือโดยพฤติการณ์
ที่น่าจะเป็นการน้าไปสู่การกระท้าความผิดตามวรรคหนึ่งต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั้งแต่
สามพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ”
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มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๖๐ ตรี แห่งพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๖๐ ตรี ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ (๒) ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่ง ปี หรือปรับ
ตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีก้าหนด
ไม่น้อยกว่าหกเดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ และถ้าศาลเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ในการรักษาความ
ปลอดภัยในการจราจรทางบก ให้ศาลมีอ้านาจสั่งยึดรถที่ผู้นั้นขับขี่ขณะกระท้าความผิดดังกล่าวได้ มีก้าหนด
ระยะเวลาไม่เกินเจ็ดวัน”
มาตรา ๑๘ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคห้าของมาตรา 160 ตรี แห่ งพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550
“ให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นผู้เก็บรักษารถที่ยึด
ตามวรรคหนึ่ง และให้น้าความในมาตรา ๕๙ วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๖๑ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๖๑ ในกรณีผู้ขับขี่ผู้ใดได้กระท้าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้บัญชาการ
ต้ารวจนครบาล ผู้บัญชาการต้า รวจภูธร ผู้บังคับการต้ารวจจราจร ผู้บังคับการต้ารวจทางหลวง ผู้บังคับการ
ต้ า รวจนครบาล ผู้ บั งคั บ การต้ ารวจภู ธ รจั งหวั ด หรื อผู้ ซึ่ งได้ รั บมอบอ้ านาจจากผู้ ด้ ารงต้ าแหน่ งดั งกล่ าว
มีอ้านาจสั่งยึดใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีก้าหนดครั้งละไม่เกินหกสิบวัน
ผู้สั่งยึดใบอนุญาตขับขี่ตามวรรคหนึ่ง อาจบันทึกการยึด และคะแนน และด้าเนินการอบรม
ทดสอบผู้ขับขี่ที่กระท้าผิดซ้้าตั้งแต่สองครั้งภายในหนึ่งปี รวมทั้งสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ที่เสียคะแนนมากของ
ผู้ขับขี่นั้นมีก้าหนดครั้งละไม่เกินเก้าสิบวัน
การบันทึกการยึด บันทึกคะแนน อบรม ทดสอบผู้ขับขี่ที่กระท้าผิด และการพักใช้ใบอนุญาต
ขับขี่ ให้เป็นไปตามที่ผู้บัญชาการต้ารวจแห่งชาติก้าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ผู้ขับขี่ซึ่งถูกสั่งยึดใบอนุญาตขับขี่ตามวรรคหนึ่ง หรือถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ตามวรรคสอง
มีสิทธิอุทธรณ์ค้าสั่งต่อผู้บังคับบัญ ชาซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ออกค้าสั่งยึดหรือพักใช้ใบอนุญาต
ดังกล่าวภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ถูกสั่งยึดหรือพักใช้ใบอนุญาตขับขี่
ให้ผู้บังคับบัญชาตามวรรคสี่ที่ได้รับค้าอุทธรณ์ค้าสั่งเป็นผู้มีอ้านาจวินิจฉัยอุทธรณ์ และให้
วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค้าอุทธรณ์ ถ้าไม่ได้วินิจฉัยชี้ขาดภายในเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า
วินิจฉัยไม่ให้ยึดใบอนุญาตขับขี่ หรือไม่พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ตามค้าอุทธรณ์ของผู้ขับขี่
ค้าวินิจฉัยของผู้มีอ้านาจวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคห้าให้เป็นที่สุด”
มาตรา ๒๐ มาตรา ๑๔๑/๑ แห่ งพระราชบั ญญั ติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ ไ ข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ขับขี่หรือเจ้าของรถที่ไม่ช้าระค่าปรับตามจ้านวนที่ระบุไว้ใน
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ใบสั่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และให้น้ามาตรา ๑๔๑ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่กรณีดังกล่าว
มาตรา ๒๑ บรรดาการอุ ท ธรณ์ ค้ า สั่ ง ยึ ด หรื อ พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตขั บ ขี่ ต ามมาตรา ๑๖๑
แห่ ง พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ค้างพิจ ารณาอยู่ ในวัน ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ มีการพิจารณาอุทธรณ์ต่อไป
ตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการยื่นอุทธรณ์
มาตรา ๒๒ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
...........................
นายกรัฐมนตรี

