
 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดกำรจดัท ำ  ปัก  ติดตั้งปำ้ยจรำจร  เครื่องหมำยจรำจร  หรือสัญญำณจรำจร   
ส ำหรบักำรจรำจรบนทำงหลวง   

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  (๒)  แห่งพระรำชบัญญัติทำงหลวง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“เครื่องหมำยจรำจร”  หมำยควำมวำ่  รูปภำพ  ข้อควำม  ตัวหนังสือ  ตัวเลข  หมุด  หลัก  เสน้  

แถบสี  หรือสัญลักษณ์ใด ๆ  ที่แสดง  ติดตั้ง  หรือท ำให้ปรำกฏไว้ในเขตทำงหลวง  ในลักษณะและ
ต ำแหน่งที่เหน็ได้โดยง่ำยและชัดเจน  เพื่อให้ผู้ขับขี่  คนเดินเท้ำ  หรือคนที่จูง  ขี่  หรือไล่ต้อนสัตว ์ ปฏิบตัิ 
ตำมเครื่องหมำยนั้น  หรือเป็นกำรแจ้งข้อมูล  หรือให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรใช้ทำงหลวงนั้น   

“กำรจรำจร”  หมำยควำมว่ำ  กำรใช้ทำงของผู้ขับขี่  คนเดินเท้ำ  หรือคนที่จูง  ขี่  หรือไล่ต้อนสัตว์ 
“ผู้ขับขี่”  หมำยควำมว่ำ  ผู้ขับรถ  ผู้ประจ ำเครื่องอุปกรณ์กำรขนส่งตำมกฎหมำยว่ำด้วย 

กำรขนส่ง  และผู้ลำกเข็นยำนพำหนะ 
“คนเดินเท้ำ”  หมำยควำมว่ำ  คนเดิน  และให้หมำยควำมรวมถึงผู้ใช้เก้ำอี้ล้อส ำหรับคนพิกำร 

หรือรถส ำหรับเด็ก 
“รถ”  หมำยควำมว่ำ  ยำนพำหนะทำงบกทุกชนิด  เว้นแต่รถไฟและรถรำง 
“รถยนต์”  หมำยควำมว่ำ  รถที่มีล้อตั้งแต่สำมล้อ  และเดินด้วยก ำลังเครื่องยนต์  ก ำลังไฟฟ้ำ   

หรือพลังงำนอื่น   
“รถบรรทุก”  หมำยควำมว่ำ  รถยนต์ที่สร้ำงขึ้นเพื่อใช้บรรทุกสิ่งของหรือสัตว์ 
“รถโดยสำรประจ ำทำง”  หมำยควำมว่ำ  รถบรรทุกคนโดยสำรที่เดินตำมทำงที่ก ำหนดไว้และ 

เรียกเก็บค่ำโดยสำรเป็นรำยคนตำมอัตรำที่วำงไว้เป็นระยะทำงหรือตลอดทำง 
“รถจักรยำนยนต์”  หมำยควำมว่ำ  รถที่มีล้อไม่เกินสองล้อ  และเดินด้วยก ำลังเครื่องยนต์  

ก ำลังไฟฟ้ำ  หรือพลังงำนอื่น  ถ้ำมีพ่วงข้ำงมีล้อเพิ่มอีกไม่เกินหนึ่งล้อ 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๓



“รถพ่วง”  หมำยควำมว่ำ  รถที่ไม่มีแรงขับเคลื่อนในตัวเอง  แต่เคลื่อนไปได้โดยใช้รถอื่นลำกจูง  
และน้ ำหนักรถรวมน้ ำหนักบรรทุกทั้งหมดลงบนเพลำของรถที่ถูกลำกจูง 

“รถกึ่งพ่วง”  หมำยควำมว่ำ  รถที่ไม่มีแรงขับเคลื่อนในตัวเอง  แต่เคลื่อนไปได้โดยใช้รถอื่นลำกจูง   
และน้ ำหนักรถรวมน้ ำหนักบรรทุกบำงส่วนลงบนเพลำของรถที่ลำกจูง 

“รถสำมล้อ”  หมำยควำมว่ำ  รถที่เดินด้วยก ำลังของผู้ขับขี่ที่มิใช่เป็นกำรลำกหรือเข็นและ 
มีล้อสำมล้อ 

“รถจักรยำน”  หมำยควำมว่ำ  รถที่เดินด้วยก ำลังของผู้ขับขี่ที่มิใช่เป็นกำรลำกหรือเข็นและ 
มีล้อสองล้อ 

“ล้อเลื่อนลำกเข็น”  หมำยควำมว่ำ  รถที่ประกอบด้วยเพลำและล้อ  ซึ่งเคลื่อนไปได้ด้วยก ำลังคน
ลำกหรือเข็น 

“ทำงเดินรถ”  หมำยควำมว่ำ  พ้ืนที่ที่ท ำไว้ส ำหรับกำรเดินรถ  ไม่ว่ำในระดับพ้ืนดิน  ใต้หรือ 
เหนือพื้นดิน 

“ทำงเดินรถทำงเดียว”  หมำยควำมว่ำ  ทำงเดินรถที่ก ำหนดให้ผู้ขับขี่ขับรถไปในทิศทำงเดียวกัน
ตำมเวลำที่ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวง  หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมำยจำกผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงก ำหนด 

“ทำงร่วมทำงแยก”  หมำยควำมว่ำ  พ้ืนที่ที่ทำงเดินรถตั้งแต่สองสำยตัดผ่ำนกัน  รวมบรรจบกัน
หรือติดกัน 

“วงเวียน”  หมำยควำมว่ำ  ทำงเดินรถที่ก ำหนดให้ผู้ขับขี่ขับรถโดยรอบเครื่องหมำยจรำจร   
หรือสิ่งที่สร้ำงขึ้นในทำงร่วมทำงแยก 

“ช่องเดินรถ”  หมำยควำมว่ำ  ทำงเดินรถที่จัดแบ่งเป็นช่องส ำหรับกำรเดินรถ  โดยท ำเครื่องหมำย
เป็นเส้นหรือแนวแบ่งเป็นช่องไว้ 

“ช่องเดินรถประจ ำทำง”  หมำยควำมว่ำ  ช่องเดินรถที่ก ำหนดให้เป็นช่องเดินรถส ำหรับ 
รถโดยสำรประจ ำทำง  หรือรถบรรทุกคนโดยสำรประเภทที่ผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมำย
จำกผู้อ ำนวยกำรทำงหลวงก ำหนด 

“ขอบทำง”  หมำยควำมว่ำ  แนวริมของทำงเดินรถ 
“ทำงข้ำม”  หมำยควำมว่ำ  พ้ืนที่ที่ท ำไว้ส ำหรับให้คนเดินเท้ำข้ำมทำง  โดยท ำเครื่องหมำย 

เป็นเส้นหรือแนวหรือตอกหมุดไว้บนทำง  และให้หมำยควำมรวมถึงพ้ืนที่ที่ท ำให้คนเดินเท้ำข้ำม 
ไม่ว่ำในระดับใต้หรือเหนือพ้ืนดินด้วย 

“เขตปลอดภัย”  หมำยควำมว่ำ  พ้ืนที่ในทำงเดินรถที่มีเครื่องหมำยแสดงไว้ให้เห็นได้ชัดเจน 
ทุกเวลำ  ส ำหรับให้คนเดินเท้ำที่ข้ำมทำงหยุดรอหรือให้คนที่ขึ้นหรือลงรถหยุดรอก่อนจะข้ำมทำงต่อไป 

“สัญญำณจรำจร”  หมำยควำมว่ำ  สัญญำณใด ๆ  ไม่ว่ำจะแสดงด้วยธง  ไฟ  ไฟฟ้ำ  มือ  แขน  
เสียงนกหวีด  หรือด้วยวิธีอื่นใด  ส ำหรับให้ผู้ขับขี่  คนเดินเท้ำ  หรือคนที่จูง  ขี่  หรือไล่ต้อนสัตว์ปฏิบัติ
ตำมสัญญำณนั้น 
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ข้อ ๒ เครื่องหมำยจรำจร  แบ่งเป็น  ๒  ประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ป้ำยจรำจร  ได้แก่  เครื่องหมำยที่ใช้ในกำรควบคุมกำรจรำจร  ซึ่งท ำให้ปรำกฏอยู่ บน 

แผ่นป้ำย  กล่อง  ผนัง  หรือที่อื่นใด  โดยท ำด้วยแผ่นโลหะ  ไม้  หรือวัสดุอื่นใด 
(๒) เครื่องหมำยจรำจรบนพ้ืนทำง  ได้แก่  เครื่องหมำยที่ใช้ในกำรควบคุมกำรจรำจร  ซึ่งท ำให้ 

ปรำกฏอยู่บนพ้ืนทำง  ทำงจรำจร  ไหล่ทำง  ทำงเท้ำ  ขอบทำง  ขอบวงเวียน  หรือขอบคันหิน  โดยกำรใช ้
กระเบื้อง  หมุดโลหะ  วัสดุสะท้อนแสง  สี  หรือวัสดุอื่นใด  ปู  ตอก  ฝัง  พ่น  ทำ  รีดทับ  หรือ  
ท ำโดยวิธีอื่นใด 

หมวด  ๑ 
ป้ำยจรำจร 

 
 

ข้อ ๓ ป้ำยจรำจร  แบ่งเป็น  ๓  ประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ป้ำยบังคับ   
(๒) ป้ำยเตือน   
(๓) ป้ำยแนะน ำ   

ส่วนที ่ ๑ 
ป้ำยบังคบั 

 
 

ข้อ ๔ ป้ำยบังคับ  มีควำมหมำยว่ำ  ป้ำยจรำจรที่มีควำมหมำยเป็นกำรบังคับให้ผู้ขับขี่หรือ
คนเดินเท้ำปฏิบัติตำมควำมหมำยของเครื่องหมำยจรำจรที่ปรำกฏอยู่ในป้ำยนั้น  โดยกำรก ำหนดให้ผู้ขับขี่
หรือคนเดินเท้ำต้องกระท ำ  งดเว้นกำรกระท ำ  หรือจ ำกัดกำรกระท ำในบำงประกำรหรือบำงลักษณะ  
โดยให้ติดตั้ง  ณ  ที่ซึ่งผู้ขับขี่มองเห็นได้โดยง่ำยและชัดเจน 

ป้ำยบังคับ  แบ่งเป็น  ๒  ชนิด  ดังต่อไปนี้   
(๑) ป้ำยบังคับที่แสดงควำมหมำยตำมรูปแบบและลักษณะที่ก ำหนด 
(๒) ป้ำยบังคับที่แสดงด้วยข้อควำม  หรือสัญลักษณ์  หรือทั้งสองอย่ำงรวมกัน 
ขอ้ ๕ ป้ำยบังคับที่แสดงควำมหมำยตำมรูปแบบและลักษณะที่ก ำหนด  ปรำกฏตำมตัวอย่ำง

ในรูปที่  ๑  ท้ำยกฎกระทรวงนี้  และมีควำมหมำยดังต่อไปนี้ 
(๑) ป้ำย  “หยุด”  มีควำมหมำยว่ำ  ให้ผู้ขับขี่หยุดรถก่อนถึงทำงที่ขวำงข้ำงหน้ำหรือเส้นหยุด  

รอให้รถและคนเดินเท้ำบนทำงขวำงข้ำงหน้ำผ่ำนไปก่อน  เมื่อเห็นว่ำปลอดภัยและไม่เป็นกำรกีดขวำง
กำรจรำจรที่บริเวณทำงแยกนั้นแล้ว  จึงเคลื่อนรถต่อไปได้  (บ.๑) 

(๒) ป้ำย  “ให้ทำง”  มีควำมหมำยว่ำ  ให้ผู้ขับขี่ให้ทำงแก่รถหรือคนเดินเท้ำบนทำงขวำง
ข้ำงหน้ำผ่ำนไปก่อน  เมื่อเห็นว่ำปลอดภัยและไม่เป็นกำรกีดขวำงกำรจรำจรที่บริเวณทำงแยกนั้นแล้ว   
จึงเคลื่อนรถต่อไปได้  (บ.๒) 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๓



(๓) ป้ำย  “ให้รถสวนทำงมำก่อน”  มีควำมหมำยว่ำ  ให้ผู้ขับขี่หยุดรถ  และรอให้รถที่ก ำลัง
สวนทำงมำผ่ำนไปก่อน  หำกมีรถข้ำงหน้ำหยุดรออยู่ก่อน  ก็ให้หยุดรอถัดต่อกันมำตำมล ำดับ   
เมื่อรถที่แล่นสวนทำงได้ผ่ำนไปหมดแล้ว  จึงเคลื่อนรถต่อไปได้  (บ.๓) 

(๔) ป้ำย  “ห้ำมแซง”  มีควำมหมำยว่ำ  ห้ำมผู้ขับขี่ขับรถแซงรถคันอื่นในทำงที่ติดตั้งป้ำย  (บ.๔) 
(๕) ป้ำย  “ห้ำมเข้ำ”  มีควำมหมำยว่ำ  ห้ำมผู้ขับขี่ขับรถเข้ำไปในทำงที่ติดตั้งป้ำย  (บ.๕) 
(๖) ป้ำย  “ห้ำมกลับรถไปทำงขวำ”  มีควำมหมำยว่ำ  ห้ำมผู้ขับขี่กลับรถไปทำงขวำ  (บ.๖)   
(๗) ป้ำย  “ห้ำมกลับรถไปทำงซ้ำย”  มีควำมหมำยว่ำ  ห้ำมผู้ขับขี่กลับรถไปทำงซ้ำย  (บ.๗) 
(๘) ป้ำย  “ห้ำมเลี้ยวซ้ำย”  มีควำมหมำยว่ำ  ห้ำมผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทำงซ้ำย  (บ.๘) 
(๙) ป้ำย  “ห้ำมเลี้ยวขวำ”  มีควำมหมำยว่ำ  ห้ำมผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทำงขวำ  (บ.๙) 

(๑๐) ป้ำย  “ห้ำมเปลี่ยนช่องเดินรถไปทำงซ้ำย”  มีควำมหมำยว่ำ  ห้ำมผู้ขับขี่เปลี่ยนช่องเดินรถ
ไปทำงซ้ำย  (บ.๑๐) 

(๑๑) ป้ำย  “ห้ำมเปลี่ยนช่องเดนิรถไปทำงขวำ”  มีควำมหมำยว่ำ  ห้ำมผู้ขับขี่เปลี่ยนช่องเดนิรถ
ไปทำงขวำ  (บ.๑๑) 

(๑๒) ป้ำย  “ห้ำมเลี้ยวขวำหรือกลับรถ”  มีควำมหมำยว่ำ  ห้ำมผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทำงขวำหรือ
กลับรถ  (บ.๑๒) 

(๑๓) ป้ำย  “ห้ำมเลี้ยวซ้ำยหรือกลับรถ”  มีควำมหมำยว่ำ  ห้ำมผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทำงซ้ำยหรือ
กลับรถ  (บ.๑๓) 

(๑๔) ป้ำย  “ห้ำมรถยนต์”  มีควำมหมำยว่ำ  ห้ำมผู้ขับขี่ขับรถยนต์เข้ำไปในทำงที่ติดตั้งป้ำย  
(บ.๑๔) 

(๑๕) ป้ำย  “ห้ำมรถบรรทุก”  มีควำมหมำยว่ำ  ห้ำมผู้ขับขี่ขับรถบรรทุกเข้ำไปในทำงที่ติดตั้ง
ป้ำย  (บ.๑๕) 

(๑๖) ป้ำย  “ห้ำมรถจักรยำนยนต์”  มีควำมหมำยว่ำ  ห้ำมผู้ขับขี่ขับขี่รถจักรยำนยนต์เข้ำไป
ในทำงที่ติดตั้งป้ำย  (บ.๑๖) 

(๑๗) ป้ำย  “ห้ำมรถพ่วง”  มีควำมหมำยว่ำ  ห้ำมผู้ขับขี่ขับรถลำกจูงที่ลำกจูงรถพ่วงหรือรถกึ่งพ่วง
เข้ำไปในทำงที่ติดตั้งป้ำย  (บ.๑๗) 

(๑๘) ป้ำย  “ห้ำมรถยนต์สำมล้อ”  มีควำมหมำยว่ำ  ห้ำมผู้ขับขี่ขับรถยนต์สำมล้อเข้ำไปในทำง
ที่ติดตั้งป้ำย  (บ.๑๘) 

(๑๙) ป้ำย  “ห้ำมรถสำมล้อ”  มีควำมหมำยว่ำ  ห้ำมผู้ขับขี่ขับรถสำมล้อเข้ำไปในทำงที่ติดตั้งป้ำย  
(บ.๑๙) 

(๒๐) ป้ำย  “ห้ำมรถจักรยำน”  มีควำมหมำยว่ำ  ห้ำมผู้ขับขี่ขับขี่รถจักรยำนเข้ำไปในทำงที่
ติดตั้งป้ำย  (บ.๒๐) 
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(๒๑) ป้ำย  “ห้ำมล้อเลื่อนลำกเข็น”  มีควำมหมำยว่ำ  ห้ำมบุคคลใดลำกหรือเข็นล้อเลื่อนเขำ้ไป
ในทำงที่ติดตั้งป้ำย  (บ.๒๑) 

(๒๒) ป้ำย  “ห้ำมรถยนต์ที่ใช้ในกำรเกษตร”  มีควำมหมำยว่ำ  ห้ำมผู้ขับขี่ขับรถยนต์ที่ใช้ 
ในกำรเกษตรเข้ำไปในทำงที่ติดตั้งป้ำย  (บ.๒๒) 

(๒๓) ป้ำย  “ห้ำมเกวยีน”  มีควำมหมำยว่ำ  ห้ำมบุคคลใดขี่เกวียนเข้ำไปในทำงที่ติดตั้งป้ำย  (บ.๒๓) 
(๒๔) ป้ำย  “ห้ำมรถจักรยำนยนต์และรถยนต์”  มีควำมหมำยว่ำ  ห้ำมผู้ขับขี่ขับขี่รถจักรยำนยนต์

หรือรถยนต์เข้ำไปในทำงที่ติดตั้งป้ำย  (บ.๒๔) 
(๒๕) ป้ำย  “ห้ำมรถจักรยำน  รถสำมล้อ  และรถจักรยำนยนต์”  มีควำมหมำยว่ำ  ห้ำมผู้ขับขี่

ขับขี่รถจักรยำน  รถสำมล้อ  หรือรถจักรยำนยนต์เข้ำไปในทำงที่ติดตั้งป้ำย  (บ.๒๕) 
(๒๖) ป้ำย  “ห้ำมรถจักรยำนยนต์และรถยนต์สำมล้อ”  มีควำมหมำยว่ำ  ห้ำมผู้ขับขี่ 

ขับขี่รถจักรยำนยนต์หรือรถยนต์สำมล้อเข้ำไปในทำงที่ติดตั้งป้ำย  (บ.๒๖) 
(๒๗) ป้ำย  “ห้ำมใช้เสียง”  มีควำมหมำยว่ำ  ห้ำมผู้ขับขี่ใช้เสียงสัญญำณหรือท ำให้เกิดเสียงใด ๆ  

ที่เป็นกำรรบกวนในทำงที่ติดตั้งป้ำย  (บ.๒๗) 
(๒๘) ป้ำย  “ห้ำมคน”  มีควำมหมำยว่ำ  ห้ำมคนเดินเท้ำเข้ำไปในทำงที่ติดตั้งป้ำย  (บ.๒๘) 
(๒๙) ป้ำย  “ห้ำมจอดรถ”  มีควำมหมำยว่ำ  ห้ำมผู้ขับขี่จอดรถในทำงที่ติดตั้งป้ำย  เว้นแต่ 

กำรหยุดรับส่งคนหรือสิ่งของชั่วขณะ  ซึ่งต้องกระท ำโดยมิชักช้ำ  (บ.๒๙) 
(๓๐) ป้ำย  “ห้ำมหยุดรถ”  มีควำมหมำยว่ำ  ห้ำมผู้ขับขี่หยุดรถหรือจอดรถในทำงที่ติดตั้งป้ำย  

(บ.๓๐) 
(๓๑) ป้ำย  “หยุดตรวจ”  มีควำมหมำยว่ำ  ให้ผู้ขับขี่หยุดรถที่ป้ำยนี้  เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจ  

และให้เคลื่อนรถต่อไปได้เมื่อได้รับอนุญำตจำกเจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจแล้วเท่ำนั้น  (บ.๓๑) 
(๓๒) ป้ำย  “จ ำกัดควำมเร็ว”  มีควำมหมำยว่ำ  ห้ำมผู้ขับขี่ใช้ควำมเร็วเกินกว่ำตัวเลขที่ก ำหนด

ในป้ำยเป็น  “กิโลเมตรต่อชั่วโมง”  เข้ำไปในทำงที่ติดตั้งป้ำย  (บ.๓๒) 
(๓๓) ป้ำย  “จ ำกัดน้ ำหนัก”  มีควำมหมำยว่ำ  ห้ำมผู้ขับขี่ขับรถที่มีน้ ำหนัก  หรือเมื่อรวมน้ ำหนกัรถ 

กับน้ ำหนักบรรทุกเกินกว่ำตัวเลขที่ก ำหนดในป้ำยเป็น  “ตัน”  เข้ำไปในทำงที่ติดตั้งป้ำย  (บ.๓๓) 
(๓๔) ป้ำย  “จ ำกัดควำมกว้ำง”  มีควำมหมำยว่ำ  ห้ำมผู้ขับขี่ขับรถที่มีควำมกว้ำง  หรือเมื่อรวม

ควำมกว้ำงของรถกับของท่ีบรรทุกเกนิกวำ่ตวัเลขที่ก ำหนดในป้ำยเป็น  “เมตร”  เข้ำไปในทำงที่ติดตัง้ปำ้ย  
(บ.๓๔) 

(๓๕) ป้ำย  “จ ำกัดควำมสูง”  มีควำมหมำยว่ำ  ห้ำมผู้ขับขี่ขับรถที่มีควำมสูง  หรือเมื่อรวมควำมสูง
ของรถกับของที่บรรทุกเกินกว่ำตัวเลขที่ก ำหนดในป้ำยเป็น  “เมตร”  เข้ำไปในทำงที่ติดตั้งป้ำย  (บ.๓๕) 

(๓๖) ป้ำย  “จ ำกัดควำมยำว”  มีควำมหมำยว่ำ  ห้ำมผู้ขับขี่ขับรถที่มีควำมยำว  หรือเมื่อรวมควำมยำว
ของรถกับของที่บรรทุกเกินกว่ำตัวเลขที่ก ำหนดในป้ำยเป็น  “เมตร”  เข้ำไปในทำงที่ติดตั้งป้ำย  (บ.๓๖) 
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(๓๗) ป้ำย  “ให้รถเดินทำงเดียว”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงข้ำงหน้ำเป็นทำงเดินรถทำงเดียว   
ห้ำมผู้ขับขี่ขับรถสวนทำงกัน  (บ.๓๗) 

(๓๘) ป้ำย  “รถเดินทำงเดียวไปทำงซ้ำย”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงข้ำงหน้ำเป็นทำงเดินรถทำงเดียว  
ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทำงด้ำนซ้ำยเท่ำนั้น  (บ.๓๘) 

(๓๙) ป้ำย  “รถเดินทำงเดียวไปทำงขวำ”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงข้ำงหน้ำเป็นทำงเดินรถทำงเดียว  
ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทำงด้ำนขวำเท่ำนั้น  (บ.๓๙) 

(๔๐) ป้ำย  “ให้ชิดซ้ำย”  มีควำมหมำยว่ำ  ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทำงด้ำนซ้ำยของป้ำย  (บ.๔๐) 
(๔๑) ป้ำย  “ให้ชิดขวำ”  มีควำมหมำยว่ำ  ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทำงด้ำนขวำของป้ำย  (บ.๔๑) 
(๔๒) ป้ำย  “ให้ชิดซ้ำยหรือชิดขวำ”  มีควำมหมำยว่ำ  ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปทำงด้ำนซ้ำย  หรือ 

ทำงด้ำนขวำของป้ำยก็ได้  (บ.๔๒)   
(๔๓) ป้ำย  “ให้เลี้ยวซ้ำย”  มีควำมหมำยว่ำ  ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทำงซ้ำยเท่ำนั้น  ห้ำมผู้ขับขี่

เลี้ยวขวำหรือตรงไป  (บ.๔๓) 
(๔๔) ป้ำย  “ให้เลี้ยวขวำ”  มีควำมหมำยว่ำ  ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทำงขวำเท่ำนั้น  ห้ำมผู้ขับขี่

เลี้ยวซ้ำยหรือตรงไป  (บ.๔๔) 
(๔๕) ป้ำย  “ให้เลี้ยวซ้ำยหรือเลี้ยวขวำ”  มีควำมหมำยว่ำ  ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถไปทำงซ้ำยหรือ 

ไปทำงขวำเท่ำนั้น  (บ.๔๕) 
(๔๖) ป้ำย  “ให้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้ำย”  มีควำมหมำยว่ำ  ให้ผู้ขับขี่ขับรถตรงไปหรือเลี้ยวรถ 

ไปทำงซ้ำยเท่ำนั้น  (บ.๔๖) 
(๔๗) ป้ำย  “ให้ตรงไปหรือเลี้ยวขวำ”  มีควำมหมำยว่ำ  ให้ผู้ขับขี่ขับรถตรงไปหรือเลี้ยวรถ 

ไปทำงขวำเท่ำนั้น  (บ.๔๗) 
(๔๘) ป้ำย  “วงเวียน”  มีควำมหมำยว่ำ  ให้ผู้ขับขี่ขับรถวนไปทำงซ้ำยของวงเวียน  และผู้ขับขี่

ที่เริ่มจะเข้ำสู่ทำงรอบวงเวียนต้องหยุดให้สิทธิแก่รถที่แล่นอยู่ในทำงรอบวงเวียนผ่ำนไปก่อน  และห้ำมขับ
รถแทรกหรือตัดหน้ำหรือหยุดกีดขวำงรถที่แล่นอยู่ในทำงรอบวงเวียน  (บ.๔๘) 

(๔๙) ป้ำย  “ช่องเดินรถประจ ำทำง”  มีควำมหมำยว่ำ  ช่องเดินรถที่ก ำหนดไว้ส ำหรับ 
รถโดยสำรประจ ำทำง  (บ.๔๙) 

(๕๐) ป้ำย  “ช่องเดินรถมวลชน”  มีควำมหมำยว่ำ  ช่องเดินรถที่ก ำหนดไว้ส ำหรับรถมวลชน   
ที่มีจ ำนวนคนโดยสำรบนรถไม่น้อยกว่ำตัวเลขที่ก ำหนดในป้ำย  (บ.๕๐) 

(๕๑) ป้ำย  “ช่องเดินรถจักรยำนยนต์”  มีควำมหมำยว่ำ  ช่องเดินรถที่ก ำหนดไว้ส ำหรับ
รถจักรยำนยนต์  (บ.๕๑) 

(๕๒) ป้ำย  “ช่องเดินรถจักรยำน”  มีควำมหมำยว่ำ  ช่องเดินรถที่ก ำหนดไว้ส ำหรับรถจักรยำน  
(บ.๕๒) 

(๕๓) ป้ำย  “คนเดินเท้ำ”  มีควำมหมำยว่ำ  บริเวณที่ให้ใช้ได้เฉพำะคนเดินเท้ำ  (บ.๕๓) 
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(๕๔) ป้ำย  “ควำมเร็วขั้นต่ ำ”  มีควำมหมำยว่ำ  ให้ผู้ขับขี่ขับรถด้วยควำมเร็วไม่ต่ ำกว่ำตัวเลข 
ที่ก ำหนดในป้ำยเป็น  “กิโลเมตรต่อชั่วโมง”  (บ.๕๔) 

(๕๕) ป้ำย  “สุดเขตบังคับ”  มีควำมหมำยว่ำ  หมดเขตบังคบัตำมควำมหมำยของปำ้ยที่ไดต้ดิตัง้
ไว้ก่อนที่จะถึงป้ำยนี้  (บ.๕๕) 

ข้อ ๖ ป้ำยบังคับที่แสดงด้วยข้อควำม  หรือสัญลักษณ์  หรือทั้งสองอย่ำงรวมกัน  ถ้ำจะใช้บังคับ 
เฉพำะบำงเวลำหรือเฉพำะเขตบำงตอน  หรือมีข้อจ ำกัดหรือข้อยกเว้นบำงประกำร  ให้ใช้แผ่นป้ำย 
แบบสี่เหลี่ยม  พ้ืนป้ำยสีขำว  เส้นขอบป้ำย  ข้อควำม  หรือสัญลักษณ์เป็นสีด ำ  แล้วใช้แผ่นป้ำยนี้ติดตั้ง
ใต้ป้ำยบังคับตำมข้อ  ๕  เว้นแต่แผ่นป้ำยแบบสี่เหลี่ยม  พ้ืนป้ำยสีขำว  เส้นขอบป้ำยสีแดง  ข้อควำม  
หรือสัญลักษณ์เป็นสีแดงหรือสีด ำ  ให้ใช้ติดตั้งเดี่ยว  โดยไม่ต้องติดตั้งใต้ป้ำยบังคับตำมข้อ  ๕ 

ส่วนที ่ ๒ 
ป้ำยเตือน 

 
 

ข้อ ๗ ป้ำยเตือน  มีควำมหมำยว่ำ  ป้ำยจรำจรที่ใช้เพ่ือเตือนผู้ขับขี่ให้ทรำบล่วงหน้ำและ
ระมัดระวังอันตรำยที่อำจจะเกิดขึ้นจำกสภำพทำงข้ำงหน้ำหรือสภำวะอย่ำงอื่นที่อำจจะเกิดขึ้นได้  
ตำมควำมหมำยของแผ่นป้ำยนั้น  โดยให้ติดตั้งไว้ในเขตทำงหลวงข้ำงหน้ำที่อำจเกิดอันตรำยหรือ 
อุบัติเหตุขึ้นได้  ณ  ที่ซึ่งผู้ขับขี่มองเห็นได้โดยง่ำยและชัดเจน 

ป้ำยเตือน  แบ่งเป็น  ๓  ชนิด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ป้ำยเตือนตำมรูปแบบและลักษณะที่ก ำหนด 
(๒) ป้ำยเตือนที่แสดงด้วยข้อควำม  หรือสัญลักษณ์  หรือทั้งสองอย่ำงรวมกัน 
(๓) ป้ำยเตือนในงำนก่อสร้ำงต่ำง ๆ 
ข้อ ๘ ป้ำยเตือนตำมรูปแบบและลักษณะที่ก ำหนด  ปรำกฏตำมตัวอย่ำงในรูปที่   ๒   

ท้ำยกฎกระทรวงนี้  และมีควำมหมำย  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ป้ำย  “ทำงโค้งต่ำง ๆ”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงข้ำงหน้ำเป็นทำงโค้งตำมลักษณะ

เครื่องหมำยลูกศรในป้ำย  (ต.๑-ต.๑๐) 
(๒) ป้ำย  “ทำงแยกต่ำง ๆ”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงข้ำงหน้ำเป็นทำงแยกตำมลักษณะ

เครื่องหมำยในป้ำย  (ต.๑๑-ต.๒๐) 
(๓) ป้ำย  “วงเวียนข้ำงหน้ำ”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงข้ำงหน้ำเป็นทำงแยกมีวงเวียน  (ต.๒๑) 
(๔) ป้ำย  “ทำงแคบลง”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงข้ำงหน้ำแคบลงกว่ำทำงที่ก ำลังผ่ำนทั้งสองด้ำน  

(ต.๒๒) 
(๕) ป้ำย  “ทำงแคบด้ำนซ้ำย”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงข้ำงหน้ำด้ำนซ้ำยแคบลงกว่ำทำงที่ก ำลังผ่ำน  

(ต.๒๓) 
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(๖) ป้ำย  “ทำงแคบด้ำนขวำ”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงข้ำงหน้ำด้ำนขวำแคบลงกว่ำทำงที่ก ำลังผ่ำน  
(ต.๒๔) 

(๗) ป้ำย  “สะพำนแคบ”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงข้ำงหน้ำมีสะพำนแคบ  รถสวนกันได้ 
ไม่สะดวก  (ต.๒๕) 

(๘) ป้ำย  “ช่องจรำจรปิดด้ำนซ้ำย”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงข้ำงหน้ำมีกำรปิดกำรจรำจรด้ำนซ้ำย  
ผู้ขับขี่ควรเปลี่ยนไปใช้ช่องเดินรถที่เหลือ  (ต.๒๖) 

(๙) ป้ำย  “ช่องจรำจรปิดด้ำนขวำ”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงข้ำงหน้ำมีกำรปิดกำรจรำจรด้ำนขวำ  
ผู้ขับขี่ควรเปลี่ยนไปใช้ช่องเดินรถที่เหลือ  (ต.๒๗) 

(๑๐) ป้ำย  “ทำงข้ำมทำงรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทำง”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงข้ำงหน้ำมีทำงรถไฟ
ตัดผ่ำน  และไม่มีเครื่องกั้นทำง  (ต.๒๘) 

(๑๑) ป้ำย  “ทำงข้ำมทำงรถไฟมีเครื่องกั้นทำง”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงข้ำงหน้ำมีทำงรถไฟตัดผ่ำน  
และมีรั้วหรือมีเครื่องกั้นทำง  (ต.๒๙) 

(๑๒) ป้ำย  “ทำงข้ำมทำงรถไฟติดทำงแยก”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงข้ำงหน้ำมีทำงข้ำมทำงรถไฟ
อยู่ติดทำงแยก  (ต.๓๐) 

(๑๓) ป้ำย  “ทำงแคบ”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงข้ำงหน้ำแคบลงกว่ำทำงที่ก ำลังผ่ำนทั้งสองด้ำน  
ให้รถที่มีควำมกว้ำงไม่เกินตัวเลขที่ก ำหนดในป้ำยเป็น  “เมตร”  ผ่ำนไปได้  (ต.๓๑) 

(๑๔) ป้ำย  “ช่องลอดต่ ำ”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงข้ำงหน้ำมีช่องลอดต่ ำมีควำมสูงตำมตัวเลขที่
ก ำหนดในป้ำยเป็น  “เมตร”  ให้รถที่มีควำมสูงหรือเมื่อรวมควำมสูงของรถกับของที่บรรทุกไม่เกินตัวเลข 
ที่ก ำหนดในป้ำยผ่ำนไปได้  (ต.๓๒) 

(๑๕) ป้ำย  “ทำงขึ้นลำดชัน”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงข้ำงหน้ำเป็นทำงลำดชันขึ้นที่สูง  โดยมี
ควำมลำดชันตำมตัวเลขที่ก ำหนดในป้ำยเป็น  “ร้อยละ”  ให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้ำลง  และชิดขอบทำง
ด้ำนซ้ำย  (ต.๓๓) 

(๑๖) ป้ำย  “ทำงลงลำดชัน”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงข้ำงหน้ำเป็นทำงลงลำดชัน  ให้ผู้ขับขี่ขับรถ
ให้ช้ำลง  และชิดขอบทำงด้ำนซ้ำย  โดยไม่ควรปลดเกียร์ว่ำงหรือดับเครื่องยนต์  (ต.๓๔) 

(๑๗) ป้ำย  “รถกระโดด”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงข้ำงหน้ำมีกำรเปลี่ยนระดับอย่ำงกะทันหัน  
อำจท ำให้เกิดอันตรำยในกำรขับรถได้  (ต.๓๕) 

(๑๘) ป้ำย  “ผิวทำงขรุขระ”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงข้ำงหน้ำมีผิวทำงขรุขระมำก  เป็นหลุมเป็นบ่อ  
หรือเป็นสันติดต่อกัน  (ต.๓๖) 

(๑๙) ป้ำย  “ทำงเป็นแอ่ง”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงข้ำงหน้ำเปลี่ยนระดับอย่ำงกะทันหันหรือ 
เป็นแอ่ง  (ต.๓๗) 

(๒๐) ป้ำย  “ทำงลื่น”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงข้ำงหน้ำมีผิวทำงลื่น  ให้ผู้ขับขี่ระมัดระวัง 
ในกำรหยุดรถ  กำรเบำรถ  หรือเลี้ยวรถในทำงลื่น  (ต.๓๘) 
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(๒๑) ป้ำย  “ผิวทำงร่วน”  มีควำมหมำยวำ่  ทำงข้ำงหน้ำมวีัสดผุิวทำงหลุดกระเดน็เมื่อมรีถผ่ำน
มำด้วยควำมเร็วสูง  ให้ผู้ขับขี่ระมัดระวังอันตรำยจำกวัสดุผิวทำง  (ต.๓๙) 

(๒๒) ป้ำย  “หินร่วง”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงข้ำงหน้ำอำจมีหินร่วงลงมำในผิวทำง  (ต.๔๐) 
(๒๓) ป้ำย  “สะพำนเปิดได้”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงข้ำงหน้ำมีสะพำนที่สำมำรถเปิดให้เรือลอดได้  

ให้ผู้ขับขี่ระมัดระวังในกำรหยุดรถเมื่อเจ้ำหน้ำที่ปิดกั้นทำงเพ่ือเปิดสะพำนให้เรือผ่ำน  (ต.๔๑) 
(๒๔) ป้ำย  “เปลี่ยนช่องเดินรถ”  มีควำมหมำยว่ำ  ให้เปลี่ยนช่องเดินรถตำมเครื่องหมำยในป้ำย  

(ต.๔๒-ต.๔๓) 
(๒๕) ป้ำย  “ออกทำงขนำน”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงหลักข้ำงหน้ำมีช่องเปิดออกทำงขนำน   

ให้ผู้ขับขี่บนทำงหลักระมัดระวังและเตรียมพร้อมเพ่ือจะออกทำงขนำน  (ต.๔๔) 
(๒๖) ป้ำย  “เข้ำทำงหลัก”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงขนำนข้ำงหน้ำมีช่องเปิดเข้ำทำงหลัก  ให้ผู้ขับขี ่

บนทำงขนำนที่จะเข้ำทำงหลักระมัดระวังและเตรียมพร้อมเพ่ือจะเข้ำทำงหลัก  (ต.๔๕) 
(๒๗) ป้ำย  “ทำงร่วม”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงข้ำงหน้ำมีรถเข้ำมำร่วมในทิศทำงเดียวกัน 

จำกด้ำนซ้ำยหรือด้ำนขวำตำมเครื่องหมำยในป้ำย  (ต.๔๖-ต.๔๗) 
(๒๘) ป้ำย  “ทำงคู่ข้ำงหน้ำ”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงข้ำงหน้ำเป็นทำงคู่  มีเกำะหรือสิ่งอื่นใด 

แบ่งกำรจรำจรออกเป็นสองทิศทำง  ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดขอบทำงด้ำนซ้ำย  (ต.๔๘) 
(๒๙) ป้ำย  “สิ้นสุดทำงคู่”  มีควำมหมำยวำ่  ทำงข้ำงหนำ้เป็นทำงร่วม  ไม่มีเกำะ  หรือสิ่งอื่นใด

แบ่งกำรจรำจร  ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดขอบทำงด้ำนซ้ำย  (ต.๔๙) 
(๓๐) ป้ำย  “จุดกลับรถ”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงข้ำงหน้ำมีที่กลับรถ  (ต.๕๐-ต.๕๑) 
(๓๑) ป้ำย  “ทำงเดินรถสองทิศทำง”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงข้ำงหน้ำเป็นทำงเดินรถสองทิศทำง  

ให้ผู้ขับขี่ขับรถชิดขอบทำงด้ำนซ้ำย  และระมัดระวังอันตรำยจำกรถที่แล่นสวนทำงมำ  (ต.๕๒) 
(๓๒) ป้ำย  “สัญญำณจรำจร”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงข้ำงหน้ำมีสัญญำณไฟจรำจร  ให้ผู้ขับขี ่

ปฏิบัติตำมสัญญำณไฟจรำจร  (ต.๕๓) 
(๓๓) ป้ำย  “หยุดข้ำงหน้ำ”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงข้ำงหน้ำมีป้ำยหยุดติดตั้งอยู่   ให้ผู้ขับขี่ 

พร้อมที่จะหยุดรถได้ทันที  เมื่อถึงป้ำยหยุด  (ต.๕๔) 
(๓๔) ป้ำย  “ให้ทำงข้ำงหน้ำ”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงข้ำงหน้ำมีป้ำยให้ทำงติดตั้งอยู่  ให้ผู้ขับขี่

พร้อมที่จะให้ทำง  เมื่อถึงป้ำยให้ทำง  (ต.๕๕) 
(๓๕) ป้ำย  “คนข้ำมถนน”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงข้ำงหน้ำมีทำงคนข้ำม  หรือมีคนเดินข้ำมอยู่เสมอ  

(ต.๕๖) 
(๓๖) ป้ำย  “โรงเรียน  ระวังเด็ก”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงข้ำงหน้ำมีโรงเรียนตั้งอยู่ข้ำงทำง  (ต.๕๗) 
(๓๗) ป้ำย  “ระวังสัตว์”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงข้ำงหน้ำเป็นบริเวณที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ข้ำงหน้ำ   

ซึ่งอำจมีสัตว์เลี้ยงเดินขึ้นมำบนทำงหรือข้ำมทำง  (ต.๕๘) 
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(๓๘) ป้ำย  “ระวังเครื่องบินบินต่ ำ”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงข้ำงหน้ำเข้ำใกล้สนำมบินหรืออำจมี
เครื่องบินบินขึ้นลงในระดับต่ ำ  ให้ผู้ขับขี่หยุดรถ  หำกเห็นเครื่องบินก ำลังขึ้นหรือลงผ่ำนทำงข้ำงหน้ำ  (ต.๕๙) 

(๓๙) ป้ำย  “ระวังอันตรำย”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงข้ำงหน้ำอำจมีอันตรำย  (ต.๖๐) 
(๔๐) ป้ำย  “เขตห้ำมแซง”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงช่วงนั้นมีระยะมองเห็นจ ำกัด  ผู้ขับขี ่

ไม่สำมำรถมองเห็นรถที่สวนมำในระยะที่จะแซงรถอื่นได้  (ต.๖๑) 
(๔๑) ป้ำย  “เตือนแนวทำงต่ำง ๆ”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงข้ำงหน้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงแนวทำง

ตำมทิศทำงที่ก ำหนด  (ต.๖๒-ต.๗๓) 
(๔๒) ป้ำย  “สลับกันไป”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงข้ำงหน้ำมีจ ำนวนช่องเดินรถลดลง  ให้ผู้ขับขี่ 

ขับรถสลับกันไปด้ำนละคัน  (ต.๗๔) 
ข้อ ๙ ป้ำยเตือนที่แสดงด้วยข้อควำม  หรือสัญลักษณ์  หรือทั้งสองอย่ำงรวมกัน  ถ้ำจะใช้

บังคับเฉพำะบำงเวลำหรือเฉพำะเขตบำงตอน  หรือมีข้อจ ำกัดหรือข้อยกเว้นบำงประกำร  ให้ใช้แผ่นป้ำย
แบบสี่เหลี่ยม  พ้ืนป้ำยสีเหลือง  เส้นขอบป้ำย  ข้อควำม  หรือสัญลักษณ์เป็นสีด ำ  โดยจะใช้ติดตั้ งเดี่ยว
หรือติดตั้งใต้ป้ำยเตือนตำมข้อ  ๘  เว้นแต่แผ่นป้ำยแบบสี่เหลี่ยม  พ้ืนป้ำยสีส้ม  เส้นขอบป้ำย  ข้อควำม  
หรือสัญลักษณ์สีด ำ  ให้ใช้ติดตั้งเดี่ยวหรือติดตั้งใต้ป้ำยเตือนในงำนก่อสร้ำง  ตำมข้อ  ๑๐   

ข้อ ๑๐ ป้ำยเตือนในงำนก่อสร้ำงต่ำง ๆ  ให้มีรูปแบบและลักษณะที่ก ำหนด  ปรำกฏตำมตัวอย่ำง
ในรูปที่  ๓  ท้ำยกฎกระทรวงนี้  และมีควำมหมำย  ดังต่อไปนี้   

(๑) ป้ำย  “ส ำรวจทำง”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงข้ำงหน้ำมีเจ้ำหน้ำที่ก ำลังท ำกำรส ำรวจทำง 
อยู่บนผิวจรำจร  หรือใกล้กับผิวจรำจรหรือทำงเดินรถ  (ตก.๑) 

(๒) ป้ำย  “งำนก่อสร้ำง”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงข้ำงหน้ำมีงำนก่อสร้ำงอยู่บนผิวจรำจร   
หรือใกล้กับผิวจรำจรหรือทำงเดินรถ  (ตก.๒) 

(๓) ป้ำย  “คนท ำงำน”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงข้ำงหน้ำมีคนก ำลังท ำงำนอยู่บนผิวจรำจร   
หรือใกล้กับผิวจรำจรหรือทำงเดินรถ  (ตก.๓) 

(๔) ป้ำย  “เครื่องจักรก ำลังท ำงำน”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงข้ำงหน้ำมีเครื่องจักรก ำลังท ำงำน
อยู่ข้ำงทำง  หรือล้ ำเข้ำมำในผิวจรำจร  หรือใกล้กับผิวจรำจรหรือทำงเดินรถ  (ตก.๔) 

(๕) ป้ำย  “ทำงเบี่ยงซ้ำย”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงข้ำงหน้ำมีงำนก่อสร้ำงทำง  จึงต้องเปลี่ยน
แนวทำงกำรจรำจรไปใช้ทำงเบี่ยงหรือทำงชั่วครำวด้ำนซ้ำย  (ตก.๕) 

(๖) ป้ำย  “ทำงเบี่ยงขวำ”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงข้ำงหน้ำมีงำนก่อสร้ำงทำง  จึงต้องเปลี่ยน
แนวทำงกำรจรำจรไปใช้ทำงเบี่ยงหรือทำงชั่วครำวด้ำนขวำ  (ตก.๖) 

(๗) ป้ำย  “เบี่ยงกำรจรำจร”  มีควำมหมำยว่ำ  ทำงข้ำงหน้ำมีงำนก่อสร้ำงทำง  จึงต้องเปลี่ยน
แนวทำงกำรจรำจรไปใช้ทำงเบี่ยงหรือทำงชั่วครำวตำมเครื่องหมำยในป้ำย  (ตก.๗-ตก.๒๔) 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๓



(๘) ป้ำย  “เตือนแนวทำงต่ำง ๆ”  มีควำมหมำยว่ำ  บริเวณที่ติดตั้งป้ำยมีกำรเปลี่ยนแนวทำง  
ให้ผู้ขับขี่เปลี่ยนแนวทำงกำรจรำจรไปตำมเครื่องหมำยลูกศรในป้ำย  (ตก.๒๕-ตก.๒๖) 

ส่วนที ่ ๓ 
ป้ำยแนะน ำ 

 
 

ข้อ ๑๑ ป้ำยแนะน ำ  มีควำมหมำยว่ำ  ป้ำยจรำจรที่มีควำมหมำยเป็นกำรแนะน ำให้ผู้ขับขี่ 
หรือคนเดินเท้ำได้ทรำบข้อมูลอันเกี่ยวกับกำรเดินทำงและกำรจรำจร  เพ่ือแนะน ำผู้ขับขี่หรือคนเดินเท้ำ
ให้เดินทำงไปสู่จุดหมำยปลำยทำงได้ถูกต้อง  ปรำกฏตำมตัวอย่ำงในรูปที่  ๔  ท้ำยกฎกระทรวงนี้ 

ลักษณะของป้ำยแนะน ำ  เป็นป้ำยสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ  แบ่งเป็น  ๒  ชนิด  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชนิดพ้ืนป้ำยสีขำว  มีข้อควำม  เครื่องหมำย  หรือเส้นขอบป้ำยเป็นสีด ำ 
(๒) ชนิดพ้ืนป้ำยสีเขียว  หรือสีน้ ำเงิน  หรือสีน้ ำตำล  หรือสีอื่น  มีข้อควำม  เครื่องหมำย   

เส้นขอบป้ำย  หรือรูปเป็นสีขำว  สีเหลือง  สีแดง  หรือสีอื่นตำมควำมหมำยของป้ำยนั้น 

หมวด  ๒ 
เครื่องหมำยจรำจรบนพ้ืนทำง 

 
 

ข้อ ๑๒ เครื่องหมำยจรำจรบนพ้ืนทำง  แบ่งเป็น  ๒  ประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เครื่องหมำยจรำจรบนพ้ืนทำงประเภทบังคับ  มีควำมหมำยว่ำ  เครื่องหมำยจรำจร 

ที่มีควำมหมำยเป็นกำรบังคับให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตำมควำมหมำยของเครื่องหมำยนั้น  โดยก ำหนดให้ผู้ขับขี่
ต้องกระท ำ  งดเว้นกำรกระท ำ  หรือจ ำกัดกำรกระท ำในบำงประกำร  หรือบำงลักษณะ 

(๒) เครื่องหมำยจรำจรบนพ้ืนทำงประเภทเตือน  มีควำมหมำยว่ำ  เครื่องหมำยจรำจรที่มี
ควำมหมำยเป็นกำรเตือนผู้ขับขี่ให้ทรำบล่วงหน้ำถึงสภำพทำง  หรือข้อมูลอย่ำงอื่นที่เกิดขึ้นในทำงหรือ
ทำงหลวงข้ำงหน้ำอันอำจก่อให้เกิดอันตรำยหรืออุบัติเหตุขึ้นได้  เพ่ือให้ผู้ขับขี่มีควำมระมัดระวังในกำรใช้ทำง   

ส่วนที ่ ๑ 
เครื่องหมำยจรำจรบนพ้ืนทำงประเภทบงัคับ 

 
 

ข้อ ๑๓ เครื่องหมำยจรำจรบนพ้ืนทำงประเภทบังคับ  ให้มีรูปแบบและลักษณะที่ก ำหนด  
ปรำกฏตำมตัวอย่ำงในรูปที่  ๕  ท้ำยกฎกระทรวงนี้  และมีควำมหมำย  ดังต่อไปนี้ 

ก. เครื่องหมำยจรำจรตำมแนวทำงเดินรถ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๓



(๑) “เส้นแบ่งทิศทำงจรำจรปกติ”  มีควำมหมำยว่ำ  เครื่องหมำยจรำจรที่มีลักษณะเป็น
เส้นประสีเหลือง  แสดงกำรแบ่งแยกกำรจรำจรของรถที่มีทิศทำงตรงกันข้ำม  โดยผู้ขับขี่ต้องขับรถ
ทำงด้ำนซ้ำยของเส้น  เว้นแต่ผู้ขับขี่ต้องกำรเลี้ยวขวำหรือแซงขึ้นหน้ำรถคันอื่น  (พบ.๑) 

(๒) “เส้นแบ่งทิศทำงจรำจรห้ำมแซง”  มีควำมหมำยว่ำ  เครื่องหมำยจรำจรที่มีลักษณะ 
เป็นเส้นทึบสีเหลืองเดี่ยวหรือคู่  โดยผู้ขับขี่ต้องขับรถทำงด้ำนซ้ำยของเส้น  ห้ำมขับรถผ่ำนหรือคร่อมเส้น
โดยเด็ดขำด  (พบ.๒-พบ.๓) 

(๓) “เส้นแบ่งทิศทำงจรำจรห้ำมแซงเฉพำะด้ำน”  มีควำมหมำยว่ำ  เครื่องหมำยจรำจร 
ที่มีลักษณะเป็นเส้นทึบสีเหลืองคู่กับเส้นประสีเหลือง  โดยห้ำมผู้ขับขี่รถที่อยู่ทำงด้ำนเส้นทึบขับรถผ่ำน
หรือคร่อมเส้นทึบโดยเด็ดขำด  ส่วนผู้ขับขี่รถที่อยู่ทำงด้ำนเส้นประ  หำกเห็นว่ำปลอดภัยอำจแซงขึ้นหน้ำ
รถคันอื่น  หรือข้ำมเส้นดังกล่ำวได้  (พบ.๔) 

(๔) “เส้นแบ่งช่องเดินรถ”  มีควำมหมำยว่ำ  เครื่องหมำยจรำจรที่มีลักษณะเป็นเส้นประสีขำว  
แสดงกำรแบ่งกำรจรำจรของรถที่มีทิศทำงเดียวกันให้เป็นช่องเดินรถ  ผู้ขับขี่ต้องขับรถภำยในช่องเดินรถ  
ห้ำมขับรถคร่อมเส้น  เว้นแต่ผู้ขับขี่ประสงค์จะเปลี่ยนช่องเดินรถ  (พบ.๕) 

(๕) “เส้นห้ำมเปลี่ยนช่องเดินรถ”  มีควำมหมำยว่ำ  เครื่องหมำยจรำจรที่มีลักษณะเป็นเส้นทึบ
สีขำว  แสดงกำรแบ่งกำรจรำจรของรถที่มีทิศทำงเดียวกันให้เป็นช่องเดินรถ  ผู้ขับขี่ต้องขับรถภำยใน  
ช่องเดินรถ  ห้ำมขับรถผ่ำนหรือคร่อมเส้นโดยเด็ดขำด  (พบ.๖) 

(๖) “เส้นแบ่งช่องเดินรถประจ ำทำง”  มีควำมหมำยว่ำ  เครื่องหมำยจรำจรที่มีลักษณะเป็น
เส้นประ  โดยกรณีก ำหนดให้สวนทำงกำรจรำจรปกติ  จะเป็นเส้นประสีเหลือง  กว้ำงและถี่  ส่วนกรณี
ก ำหนดให้เป็นทิศทำงเดียวกับกำรจรำจรปกติ  จะเป็นเส้นประสีขำว  กว้ำงและถี่  โดยมีลูกศรสีเหลือง  
และอำจมีค ำว่ำ  “รถโดยสำรประจ ำทำง”  หรือ  “BUS”  สีเหลืองประกอบด้วย  ในช่องเดินรถประจ ำทำง  
โดยห้ำมผู้ขับขี่ขับรถประเภทอื่นเข้ำไปในช่องเดินรถประจ ำทำง  (พบ.๗-พบ.๘) 

(๗) “เครื่องหมำยห้ำมจอดรถ”  มีควำมหมำยว่ำ  เครื่องหมำยจรำจรที่มีลักษณะเป็นแถบ 
สีเหลืองสลับสีขำว  แสดงที่ขอบคันหินหรือขอบทำงด้ำนซ้ำยของทำงเดินรถหรือที่อื่น ๆ  โดยห้ำมมิให้ผู้ขับขี่ 
จอดรถทุกชนิดระหว่ำงแนวเขตที่ก ำหนด  เว้นแต่เพ่ือหยุดรับส่งคนหรือสิ่งของชั่วขณะ  แต่ต้องกระท ำ  
โดยมิชักช้ำ  (พบ.๙) 

(๘) “เครื่องหมำยห้ำมหยุดรถ”  มีควำมหมำยว่ำ  เครื่องหมำยจรำจรที่มีลักษณะเป็นแถบ 
สีแดงสลับสีขำว  แสดงที่ขอบคันหิน  หรือขอบทำงด้ำนซ้ำยของทำงเดินรถหรือที่อื่น ๆ  โดยห้ำมมิให้ผู้ขับขี่ 
หยุดรถหรือจอดรถทุกชนิดระหว่ำงแนวเขตที่ก ำหนดเป็นอันขำด  (พบ.๑๐) 

ข. เครื่องหมำยจรำจรขวำงแนวทำงเดินรถ 
(๑) “เส้นหยุด”  มีควำมหมำยว่ำ  เครื่องหมำยจรำจรที่มีลักษณะเป็นเส้นทึบสีขำว  กว้ำง   

และขวำงแนวทำงเดินรถ  ซึ่งเมื่อมีป้ำยจรำจร  เครื่องหมำยจรำจร  หรือสัญญำณจรำจรบังคับให้หยุดรถ  
ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถก่อนถึงเส้นหยุด  โดยไม่ล้ ำเส้นออกไป  (พบ.๑๑) 

้หนา   ๑๔
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(๒) “เส้นให้ทำง”  มีควำมหมำยว่ำ  เครื่องหมำยจรำจรที่มีลักษณะเป็นเส้นประสีขำว  กว้ำง  
และขวำงแนวทำงเดินรถ  ให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้ำลง  และให้ทำงแก่รถหรือคนเดินเท้ำบนทำงขวำงหน้ำ 
ผ่ำนไปก่อน  และเมื่อเห็นว่ำปลอดภัยและไม่เป็นกำรกีดขวำงกำรจรำจรในบริเวณนั้น  ให้ผู้ขับขี่เคลื่อนรถ
ต่อไปได้  (พบ.๑๒) 

(๓) “เส้นทำงข้ำม”  มีควำมหมำยว่ำ  เครื่องหมำยจรำจรที่มีลักษณะเป็นแถบสีขำว  กว้ำง  
และยำวหลำย ๆ  แถบประกอบกันขวำงแนวทำงเดินรถ  หรือเป็นเส้นทึบสีขำวสองเส้นขนำนกันขวำง
แนวทำงเดินรถ  อำจมีเส้นหยุดหรือเส้นให้ทำงประกอบ  ให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้ำลง  และพร้อมจะหยุดรถ  
ได้ทันท่วงทีเมื่อมีคนเดินข้ำมทำงข้ำมนั้น  โดยไม่ล้ ำเข้ำไปในเส้นหยุดหรือเส้นให้ทำง  แต่ในทำงที่ไม่มี
เจ้ำหน้ำที่หรือสัญญำณจรำจร  ให้คนเดินเท้ำมีสิทธขิ้ำมทำงไปก่อน  และเมื่อคนเดินเท้ำได้ขำ้มทำงไปแลว้  
ให้ผู้ขับขี่เคลื่อนรถต่อไปได้  (พบ.๑๓–พบ.๑๔) 

(๔) “เส้นทแยงห้ำมหยุดรถ”  มีควำมหมำยว่ำ  เครื่องหมำยจรำจรที่มีลักษณะเป็นเส้นทึบ 
สีเหลือง  ลำกทแยงตัดกันภำยในกรอบเส้นทึบสีเหลือง  โดยห้ำมมิให้ผู้ขับขี่หยุดรถภำยในกรอบเส้นทแยง  
เว้นแต่รถที่หยุดรอเพ่ือเลี้ยวขวำ  (พบ.๑๕) 

ค. เครื่องหมำยอื่น ๆ 
(๑) “ลูกศร”  มีควำมหมำยว่ำ  เครื่องหมำยจรำจรที่มีลักษณะเป็นลูกศรสีขำวหรือสีเหลือง  

เพ่ือแสดงทิศทำงกำรจรำจรให้รถตรงไป  เลี้ยวซ้ำย  เลี้ยวขวำ  ย้อนกลับหรือร่วมกัน  เมื่อปรำกฏอยู่ 
ในช่องเดินรถใด  ให้ผู้ขับขี่ที่อยู่ในช่องเดินรถต้องปฏิบัติตำมเครื่องหมำยนั้น  (พบ.๑๖) 

(๒) “ให้ทำง”  มีควำมหมำยว่ำ  เครื่องหมำยจรำจรที่มีลักษณะเป็นรูปสำมเหลี่ยมสีขำว   
มุมแหลมชี้สวนทิศทำงกำรจรำจร  โดยแสดงหรือท ำให้ปรำกฏบนพ้ืนทำงประกอบเส้นให้ทำง  ให้ผู้ขับขี่  
ขับรถให้ช้ำลง  หำกเห็นว่ำจะไม่ปลอดภัยต่อรถคันอื่น  หรือคนเดินเท้ำในทำงขวำงหน้ำ  หรือเป็น  
กำรกีดขวำงกำรจรำจร  ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถก่อนถึงเส้นให้ทำง  (พบ.๑๗) 

(๓) “เขตปลอดภัย  หรือเกำะสี”  มีควำมหมำยว่ำ  เครื่องหมำยจรำจรที่มีลักษณะเป็นแถบ  
หรือเส้นทึบสีขำวหรือสีเหลืองตีทแยงกับแนวทำงเดินรถ  หรือเป็นลักษณะก้ำงปลำ  ล้อมรอบด้วยเส้นทึบ
สีขำวหรือสีเหลือง  โดยห้ำมมิให้ผู้ขับขี่ขับล้ ำเข้ำไปในทำงที่มีเครื่องหมำยดังกล่ำว  (พบ.๑๘) 

(๔) “ช่องเดินรถมวลชน”  มีควำมหมำยว่ำ  เครื่องหมำยจรำจรที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม
ขนมเปียกปูนสีขำว  ซึ่งภำยในรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  อำจมีตัวเลขแสดงจ ำนวนขั้นต่ ำของคนบนรถ  
โดยแสดงหรือท ำให้ปรำกฏบนพ้ืนทำง  เป็นช่องเดินรถที่มีเครื่องหมำยส ำหรับรถตำมชนิดหรือประเภท 
ที่ก ำหนด  หรือรถที่มีจ ำนวนคนบนรถไม่น้อยกว่ำตัวเลขที่ก ำหนด  (พบ.๑๙)   

(๕) “เส้นช่องจอดรถ”  มีควำมหมำยว่ำ  เครื่องหมำยจรำจรที่มีลักษณะเป็นเส้นทึบสีขำว  
แสดงขอบเขตของช่องจอดรถ  ผู้ขับขี่ต้องจอดรถภำยในกรอบเส้นช่องจอดรถ  ห้ำมมิให้ผู้ขับขี่จอดรถ
คร่อมเส้น  หรือท ำให้ส่วนใดของรถล้ ำออกไปจำกแนวที่ก ำหนด  (พบ.๒๐) 

้หนา   ๑๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๓



(๖) “ข้อควำมบังคับบนพ้ืนทำง”  มีควำมหมำยวำ่  เครื่องหมำยจรำจรที่มีลักษณะเปน็ขอ้ควำม
สีขำวบนพ้ืนทำง  ให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตำมข้อควำมนั้น ๆ  (พบ.๒๑) 

ส่วนที ่ ๒ 
เครื่องหมำยจรำจรบนพ้ืนทำงประเภทเตือน 

 
 

ข้อ ๑๔ เครื่องหมำยจรำจรบนพ้ืนทำงประเภทเตือน  ให้มีรูปแบบและลักษณะที่ก ำหนด  
ปรำกฏตำมตัวอย่ำงในรูปที่  ๖  ท้ำยกฎกระทรวงนี้  และมีควำมหมำย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) “เส้นขอบทำง”  มีควำมหมำยว่ำ  เครื่องหมำยจรำจรที่มีลักษณะเป็นเส้นทึบหรือ 
เส้นประสีขำว  เว้นแต่เส้นขอบทำงด้ำนติดกับเกำะกลำงหรือฉนวนแบ่งช่องเดินรถ  ให้เป็นเส้นทึบหรือ  
เส้นประสีเหลือง  เป็นเครื่องหมำยจรำจรที่แสดงแนวสุดขอบทำงเดินรถ  (พต.๑-พต.๔) 

(๒) “เส้นแนวช่องเดินรถผ่ำนทำงแยก”  มีควำมหมำยว่ำ  เครื่องหมำยจรำจรที่มีลักษณะเป็น
เส้นทึบหรือเส้นประสีขำว  เพ่ือแสดงแนวช่องเดินรถบริเวณทำงแยก  ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปตำมแนวช่องเดินรถ  
(พต.๕) 

(๓) “เส้นชะลอควำมเร็ว”  มีควำมหมำยว่ำ  เครื่องหมำยจรำจรที่มีลักษณะเป็นเส้นหลำย ๆ  
เส้นขวำงช่องเดินรถ  ให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้ำลง  (พต.๖) 

(๔) “เส้นทำงรถไฟผ่ำน”  มีควำมหมำยว่ำ  เครื่องหมำยจรำจรที่มีลักษณะเป็นกำกบำทสีขำว  
ลำกทแยงตัดกัน  และมีอักษรโรมัน  RR  ประกอบ  เป็นเครื่องหมำยจรำจรที่แสดงว่ำทำงข้ำงหน้ำ 
มีทำงรถไฟตัดผ่ำน  ให้ผู้ขับขี่ขับรถให้ช้ำลง  (พต.๗) 

(๕) “เครื่องหมำยขำวด ำ”  มีควำมหมำยว่ำ  เครื่องหมำยจรำจรที่มีลักษณะเป็นแถบสีขำว 
สลับสีด ำ  แสดงหรือท ำให้ปรำกฏที่ขอบคันหินหรือขอบทำง  เพ่ือให้ผู้ขับขี่เห็นขอบคันหินหรือขอบทำง  
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  (พต.๘) 

(๖) “ข้อควำมเตือนหรือแนะน ำบนพ้ืนทำง”  มีควำมหมำยว่ำ  เครื่องหมำยจรำจรที่แสดง 
อักษร  ข้อควำม  หรือสัญลักษณ์ให้ปรำกฏบนพ้ืนทำง  หรืออำจใช้ภำษำอังกฤษที่เข้ำใจง่ำย  เพ่ือให้ผู้ขับขี่ 
ระมัดระวังสภำพกำรจรำจรข้ำงหน้ำและปฏิบัติตำมข้อควำมนั้น ๆ  ได้อย่ำงถูกต้อง  (พต.๙) 

หมวด  ๓ 
สัญญำณจรำจร 

 
 

ข้อ ๑๕ สัญญำณจรำจร  ได้แก่  เครื่องหมำยควบคุมกำรจรำจรที่เป็นโคมสัญญำณไฟจรำจร
หรือสัญญำณที่เจ้ำหน้ำที่แสดงให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติ 

สัญญำณจรำจรที่ใช้ควบคุมกำรจรำจรบนทำงหลวง  แบ่งเป็น  ๒  ประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สัญญำณไฟจรำจร 
(๒) สัญญำณธง 

้หนา   ๑๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๔๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   มิถุนายน   ๒๕๖๓



ข้อ ๑๖ สัญญำณไฟจรำจร  ได้แก่  โคมสัญญำณไฟที่ใช้ควบคุมกำรจรำจร  ติดตั้ง  หรือท ำให้
ปรำกฏไว้ในทำงหรือทำงหลวง  ในลักษณะแนวตั้งหรือแนวนอน  ซึ่งผู้ขับขี่สำมำรถมองเห็นได้ 
โดยง่ำยและชัดเจน 

โคมสัญญำณไฟจรำจร  ประกอบด้วยดวงโคมไฟอย่ำงน้อยสำมดวง  โดยมีโคมสัญญำณ  
ไฟจรำจรสีแดงอยู่ตอนบนของแนวตัง้หรอืด้ำนซำ้ยของแนวนอน  โคมสัญญำณไฟจรำจรสีเหลืองอ ำพันอยู่
ตอนกลำงของแนวตั้งหรือแนวนอน  และโคมสัญญำณไฟจรำจรสีเขียวอยู่ตอนล่ำงของแนวตั้งหรือ
ด้ำนขวำของแนวนอน  ซึ่งในบำงกรณีอำจมีโคมสัญญำณไฟจรำจรลูกศรสีแดงหรือสีเขียวประกอบด้วย  
โดยมีควำมหมำย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) “โคมสัญญำณไฟจรำจรสีแดง”  มีควำมหมำยว่ำ  ให้ผู้ขับขี่หยุดรถ  เว้นแต่เมื่อมีสัญญำณ
ไฟสีเขียวหรือลูกศรสีเขียวปรำกฏอยู่ด้วย  ให้ผู้ขับขี่ขับรถผ่ำนไปได้เฉพำะทิศทำงตำมลูกศรเท่ำนั้น 

(๒) “โคมสัญญำณไฟจรำจรสีเขียว”  มีควำมหมำยว่ำ  ให้ผู้ขับขี่ขับรถผ่ำนไปได้  แต่ในกรณีที่
สัญญำณไฟสีเขียวหรือลูกศรสีเขียว  ให้ผู้ขับขี่ขับรถผ่ำนไปได้เฉพำะทิศทำงตำมลูกศรเท่ำนั้น 

(๓) “โคมสัญญำณไฟจรำจรสีเหลืองอ ำพัน”  มีควำมหมำยว่ำ  ให้ผู้ขับขี่ เตรียมหยุดรถ   
เว้นแต่ในขณะที่สัญญำณไฟสีเขียวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ ำพัน  หำกผู้ขับขี่ได้ขับรถเลยเส้นหยุดรถไปแล้ว  
ก็ให้ผู้ขับขี่ขับรถผ่ำนไปได้ 

(๔) “โคมสัญญำณไฟจรำจรกะพริบสีเหลืองอ ำพัน”  มีควำมหมำยว่ำ  ให้ผู้ขับขี่ลดควำมเร็ว
ของรถลง  และขับรถผ่ำนทำงนั้นด้วยควำมระมัดระวัง 

(๕) “โคมสัญญำณไฟจรำจรกะพริบสีแดง”  มีควำมหมำยว่ำ  ให้ผู้ขับขี่หยุดรถเพ่ือให้รถและ 
คนเดินเท้ำบนทำงที่ขวำงหน้ำผ่ำนไปก่อน  เมื่อเห็นว่ำปลอดภัยและไม่เป็นกำรกีดขวำงกำรจรำจรในบริเวณ 
ทำงแยกนั้นแล้ว  จึงให้เคลื่อนรถต่อไปได้ 

ข้อ ๑๗ สัญญำณธง  ได้แก่  สัญญำณที่เจ้ำหน้ำที่แสดงด้วยกำรยกธงสัญญำณ  โดยมีควำมหมำย 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เจ้ำหน้ำที่ยกธงแดง  มีควำมหมำยว่ำ  ให้ผู้ขับขี่หยุดรถ  โดยไม่ให้กีดขวำงทำงรถที่แล่น
สวนทำงมำ 

(๒) เจ้ำหน้ำที่ยกธงเขียว  มีควำมหมำยว่ำ  ให้ผู้ขับขี่ขับรถผ่ำนไปได้ 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  20  พฤษภำคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
ศักดิ์สยำม  ชิดชอบ 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม 
 

พลเอก อนุพงษ์  เผ่ำจินดำ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

้หนา   ๑๗
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มาตรา  ๕  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติ 
ทางหลวง  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ได้บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มีอ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือจัดท า  ปัก  ติดตั้งป้ายจราจร  เครื่องหมายจราจร  หรือสัญญาณจราจร   
ส าหรับการจราจรบนทางหลวง  และสมควรที่จะใช้รูปแบบ  ลักษณะ  ความหมายและตัวอย่างของเครื่องหมาย
จราจร  ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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