ประกาศคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
เรื่อง มาตรฐานเครื่องหมายจราจร
______________________
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการกําหนดเครื่องหมายจราจรเพื่อใหเปนมาตรฐานเดียว
กันทั่วประเทศ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕(๓) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบ
การจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจร
ทางบก(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจึง
ออกประกาศกําหนดมาตรฐานเครื่องหมายจราจรไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้ “เครื่องหมายจราจร” หมายความวา รูปภาพ ขอความ ตัว
หนังสือ ตัวเลข หมุด หลัก เสน แถบสี หรือสัญลักษณใด ๆ ที่แสดง ติดตั้ง หรือทําใหปรากฏไวในเขต
ทางหรือทางหลวง ในลักษณะและตําแหนงที่เห็นไดโดยงายและชัดเจน เพื่อใหผูใชทางไมวาจะเปนผู
ขับขี่ คนเดินเทา หรือผูควบคุมสัตว ปฏิบัติตามความหมายของเครื่องหมายนั้นหรือเปนการแจงขอมูล
หรือใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใชทางหรือทางหลวงนั้น เพื่อใหการจราจรเปนไปโดยสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
ขอ ๒ เครื่องหมายจราจรแบงเปน ๒ ชนิด ดังนี้
(๑) ปายจราจร ไดแก เครื่องหมายจราจรที่ทําใหปรากฏอยูบนแผนปาย กลองผนัง
หรือที่อื่นใด ทําดวยแผนโลหะ ไม หรือวัสดุอื่น
(๒) เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง ไดแก เครื่องหมายจราจรที่ทําใหปรากฏอยูบนพื้น
ทาง ทางจราจร ไหลทาง ทางเทา ขอบทาง ขอบวงเวียน หรือขอบคันหิน โดยการใชกระเบื้อง หมุด
โลหะ วัสดุสะทอนแสง สี หรือวัสดุอื่นใด ปู ตอก ฝง พน ทา รีดทับ หรือทําโดยวิธีอื่นใดเพื่อใหปรากฏ
ซึ่งเครื่องหมายจราจร
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หมวด ๑
ปายจราจร
ขอ ๓ ปายจราจรแบงเปน ๓ ประเภท ดังนี้
(๑) ปายบังคับ ไดแก ปายจราจรที่มีความหมายเปนการบังคับใหผูใชทางปฏิบัติตาม
ความหมายของเครื่องหมายจราจรที่ปรากฏอยูในปายนั้น โดยการกําหนดใหผูใชทางตองกระทํา งดเวน
การกระทํา หรือจํากัดการกระทําในบางประการ หรือบางลักษณะ
(๒) ปายเตือน ไดแก ปายจราจรที่มีความหมายเปนการเตือนผูใชทางใหทราบลวง
หนาถึงสภาพทางหรือขอมูลอยางอื่นที่เกิดขึ้นในทางหรือทางหลวงขางหนา อันอาจกอใหเกิดอันตราย
หรืออุบัติเหตุขึ้นได เพื่อใหผูใชทางใชความระมัดระวังในการใชทางซึ่งจะชวยปองกันการเกิดอันตราย
หรืออุบัติเหตุดังกลาวได
(๓) ปายแนะนํา ไดแก ปายจราจรที่มีความหมายเปนการแนะนําใหผูใชทางทราบ
ขอมูลอันเกี่ยวกับการเดินทางและการจราจร เชน เสนทางที่จะใช ทิศทาง ระยะทาง สถานที่ รวมทั้ง
ขอมูลอื่น เปนตน เพื่อประโยชนในการเดินทางและการจราจร
สวนที่ ๑
ปายบังคับ
ขอ ๔ ปายบังคับแบงเปน ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) ปายบังคับที่แสดงความหมายตามรูปแบบและลักษณะที่กําหนด
(๒) ปายบังคับที่แสดงดวยขอความ หรือสัญลักษณ หรือทั้งสองอยางรวมกัน
ขอ ๕ ปายบังคับที่แสดงความหมายตามรูปแบบและลักษณะที่กําหนด ซึ่งปรากฏ
ตามตัวอยางในรูปที่ ๑ ทายประกาศนี้มีความหมายดังนี้
(๑) ปาย "หยุด" หมายความวา ผูขับขี่ตองหยุดรถกอนถึงทางที่ขวางขางหนาหรือเสน
แนวหยุด และรอใหรถและหรือคนเดินเทาบนทางขวางขางหนาผานไปกอน เมื่อเห็นวาปลอดภัยและไม
เปนการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแลว จึงใหเคลื่อนรถตอไปไดดวยความระมัดระวัง (บ.๑)
(๒) ปาย "ใหทาง" หมายความวา ผูขับขี่ตองระมัดระวังและใหทางแกรถหรือคนเดิน
เทาบนทางขวางหนาผานไปกอน เมื่อเห็นวาปลอดภัยและไมเปนการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทาง
แยกนั้นแลว จึงใหเคลื่อนรถเคลื่อนผานไปไดดวยความระมัดระวัง (บ.๒)
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(๓) ปาย “ใหรถสวนทางมากอน” หมายความวา ผูขับขี่ตองหยุดรถตรงตําแหนง
ที่ติดตั้งปายและรอใหรถที่กําลังสวนทางมาผานไปกอน หากมีรถขางหนาหยุดรออยูกอน ก็ใหหยุดรอ
ถัดตอกันมาตามลําดับ เมื่อรถที่สวนทางมาไดผานไปหมดแลว จึงเคลื่อนรถที่หยุดตรงปายนี้ผานไปได
(บ.๓)
(๔) ปาย “หามแซง” หมายความวา หามขับรถแซงขึ้นหนารถคันอื่นในเขตทางที่ติด
ตั้งปาย (บ.๔)
(๕) ปาย “หามเขา” หมายความวา หามรถทุกชนิดเขาไปในทิศทางที่ติดตั้งปาย
(บ.๕)
(๖) ปาย “หามกลับรถไปทางขวา” หมายความวา หามกลับรถไปทางขวาไมวาดวย
วิธีใด ๆ (บ.๖)
(๗) ปาย “หามกลับรถไปทางซาย” หมายความวา หามกลับรถไปทางซายไมวาดวย
วิธีใด ๆ (บ.๗)
(๘) ปาย “หามเลี้ยวซาย” หมายความวา หามเลี้ยวรถไปทางซาย (บ.๘)
(๙) ปาย “หามเลี้ยวขวา” หมายความวา หามเลี้ยวรถไปทางขวา (บ.๙)
(๑๐) ปาย “หามเปลี่ยนชองเดินรถไปทางซาย” หมายความวา หามเปลี่ยนชอง
เดินรถ หรือชองจราจรไปทางซาย (บ.๑๐)
(๑๑) ปาย “หามเปลี่ยนชองเดินรถไปทางขวา” หมายความวา หามเปลี่ยนชอง
เดินรถ หรือชองจราจรไปทางขวา (บ.๑๑)
(๑๒) ปาย “หามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ” หมายความวา หามเลี้ยวรถไปทางขวา
หรือกลับรถ (บ.๑๒)
(๑๓) ปาย “หามเลี้ยวซายหรือกลับรถ” หมายความวา หามเลี้ยวรถไปทางซาย
หรือกลับรถ (บ.๑๓)
(๑๔) ปาย “หามรถยนตผาน” หมายความวา หามรถยนตทุกชนิดผานเขาออกใน
เขตทางที่ติดตั้งปาย (บ.๑๔)
(๑๕) ปาย “หามรถบรรทุกผาน” หมายความวา หามรถบรรทุกทุกชนิดผานเขาออก
ในเขตทางที่ติดตั้งปาย (บ.๑๕)
(๑๖) ปาย “หามรถจักรยานยนตผาน” หมายความวา หามรถจักรยานยนตทุก
ชนิดผานเขาออกในเขตทางที่ติดตั้งปาย (บ.๑๖)
(๑๗) ปาย “หามรถพวงผาน” หมายความวา หามรถพวงหรือรถกึ่งพวงทุกชนิดผาน
เขาออกในเขตทางที่ติดตั้งปาย (บ.๑๗)
(๑๘) ปาย “หามรถยนตสามลอผาน” หมายความวา หามรถยนตสามลอทุกชนิด
ผานเขาออกในเขตทางที่ติดตั้งปาย (บ.๑๘)
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(๑๙) ปาย “หามรถสามลอผาน” หมายความวา หามรถสามลอทุกชนิดผานเขา
ออกในเขตทางที่ติดตั้งปาย (บ.๑๙)
(๒๐) ปาย “หามรถจักรยานผาน” หมายความวา หามรถจักรยานทุกชนิดผานเขา
ออกในเขตทางที่ติดตั้งปาย (บ.๒๐)
(๒๑) ปาย “หามลอเลื่อนลากเข็นผาน” หมายความวา หามลอเลื่อนลากเข็นทุก
ชนิดผานเขาออกในเขตทางที่ติดตั้งปาย (บ.๒๑)
(๒๒) ปาย “หามรถยนตที่ใชในการเกษตรผาน” หมายความวา หามรถยนตที่ใช
ในการเกษตรทุกชนิดผานเขาออกในเขตทางที่ติดตั้งปาย (บ.๒๒)
(๒๓) ปาย “หามเกวียนผาน” หมายความวา หามเกวียนทุกชนิดผานเขาออกในเขต
ทางที่ติดตั้งปาย (บ.๒๓)
(๒๔) ปาย “หามรถจักรยานยนตและรถยนตผาน” หมายความวา หามรถจักร
ยานยนตและรถยนตทุกชนิดผานเขาออกในเขตทางที่ติดตั้งปาย (บ.๒๔)
(๒๕) ปาย “หามรถจักรยาน รถสามลอ และลอเลื่อนลากเข็นผาน” หมายความ
วา หามรถจักรยาน รถสามลอ และลอเลื่อนลากเข็นทุกชนิดผานเขาออกในเขตทางที่ติดตั้งปาย (บ.๒๕)
(๒๖) ปาย “หามรถจักรยานยนตและรถยนตสามลอผาน” หมายความวา หามรถ
จักรยานยนตและรถยนตสามลอทุกชนิด ผานเขาออกในเขตทางที่ติดตั้งปาย (บ.๒๖)
(๒๗) ปาย “หามใชเสียง” หมายความวา หามใชเสียงสัญญาณ หรือทําใหเกิด
เสียงที่กอการรบกวนดวยประการใด ๆ ในเขตทางที่ติดตั้งปาย (บ.๒๗)
(๒๘) ปาย “หามคนผาน” หมายความวา หามคนเดินเทาผานเขาออกในเขตทางที่
ติดตั้งปาย (บ.๒๘)
(๒๙) ปาย “หามจอดรถ” หมายความวา หามจอดรถทุกชนิดระหวางแนวเขตที่
กําหนด เวนแตการหยุดรับสงคน หรือสิ่งของชั่วขณะซึ่งตองกระทําโดยมิชักชา (บ.๒๙)
(๓๐) ปาย “หามหยุดรถ” หมายความวา หามหยุดรถหรือจอดรถทุกชนิดระหวาง
แนวเขตที่กําหนดเปนอันขาด (บ.๓๐)
(๓๑) ปาย “หยุดตรวจ” หมายความวา ผูขับขี่ตองหยุดรถที่ปายนี้ เพื่อใหเจาหนาที่
ตรวจและใหเคลื่อนรถตอไปไดเมื่อไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ผูตรวจแลวเทานั้น (บ.๓๑)
(๓๒) ปาย “จํากัดความเร็ว” หมายความวา หามใชความเร็วเกินกวาที่กําหนดเปน
“กิโลเมตรตอชั่วโมง” ตามจํานวนที่ระบุในปายนั้น ๆ ในเขตทางที่ติดตั้งปายจนกวาจะพนระยะที่จํากัด
ความเร็วนั้น (บ.๓๒)
(๓๓) ปาย “หามรถหนักเกินกําหนดผาน” หมายความวา หามรถทุกชนิดที่มี นํ้า
หนักเกินกวาที่กําหนด หรือเมื่อรวมนํ้าหนักรถกับนํ้าหนักบรรทุกเกินกวาที่กําหนดเปน “ตัน”
ตาม
จํานวนตัวเลขที่ระบุในปายนั้น ๆ ผานเขาออกในเขตทางที่ติดตั้งปาย (บ.๓๓)
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(๓๔) ปาย “หามรถกวางเกินกําหนดผาน” หมายความวา หามรถทุกชนิดที่มี
ความกวางเกินกวาที่กําหนดเปน “เมตร”
ตามจํานวนตัวเลขที่ระบุในปายนั้น ๆ ผานเขาออกในเขต
ทางที่ติดตั้งปาย (บ.๓๔)
(๓๕) ปาย “หามรถสูงเกินกําหนดผาน” หมายความวา หามรถทุกชนิดที่มีความสูง
รวมทั้งของที่บรรทุกเกินกวาที่กําหนดเปน “เมตร” ตามจํานวนตัวเลขที่ระบุในปายนั้น ๆ ผานเขาออกใน
เขตทางที่ติดตั้งปาย (บ.๓๕)
(๓๖) ปาย “หามรถยาวเกินกําหนดผาน” หมายความวา หามรถทุกชนิดที่มี
ความยาวเกินกวาที่กําหนดเปน “เมตร” ตามจํานวนตัวเลขที่ระบุในปายนั้น ๆ ผานเขาออกในเขตทาง
ที่ติดตั้งปาย (บ.๓๖)
(๓๗) ปาย “ใหเดินรถทางเดียว” หมายความวา ผูขับขี่ตองขับรถตรงไปตามทิศ
ทางที่ปายกําหนดเปนทางเดินรถทางเดียวเทานั้น (บ.๓๗)
(๓๘) ปาย “ใหเดินรถทางเดียวไปทางซาย” หมายความวา ทางขางหนาเปนทาง
บังคับใหเดินรถทางเดียวไปทางซายเทานั้น (บ.๓๘)
(๓๙) ปาย “ใหเดินรถทางเดียวไปทางขวา” หมายความวา ทางขางหนาเปนทาง
บังคับใหเดินรถทางเดียวไปทางขวาเทานั้น (บ.๓๙)
(๔๐) ปาย “ใหชิดซาย” หมายความวา ผูขับขี่ตองขับรถผานไปทางดานซายของ
ปาย (บ.๔๐)
(๔๑) ปาย “ใหชิดขวา” หมายความวา ผูขับขี่ตองขับรถผานไปทางดานขวาของ
ปาย (บ.๔๑)
(๔๒) ปาย “ใหชิดซายหรือชิดขวา” หมายความวา ผูขับขี่ตองขับรถผานไปทาง
ดานซายหรือดานขวาของปาย (บ.๔๒)
(๔๓) ปาย “ใหเลี้ยวซาย” หมายความวา ผูขับขี่ตองขับรถเลี้ยวไปทางซายแตทาง
เดียวเทานั้น (บ.๔๓)
(๔๔) ปาย “ใหเลี้ยวขวา” หมายความวา ผูขับขี่ตองขับรถเลี้ยวไปทางขวาแตทาง
เดียวเทานั้น (บ.๔๔)
(๔๕) ปาย “ใหเลี้ยวซายหรือเลี้ยวขวา” หมายความวา ผูขับขี่ตองขับรถเลี้ยวไป
ทางซายหรือไปทาวขวาเทานั้น (บ.๔๕)
(๔๖) ปาย “ใหตรงไปหรือเลี้ยวซาย” หมายความวา ผูขับขี่ตองขับรถตรงไปหรือ
เลี้ยวไปทางซายเทานั้น (บ.๔๖)
(๔๗) ปาย “ใหตรงไปหรือเลี้ยวขวา” หมายความวา ผูขับขี่ตองขับรถตรงไปหรือ
เลี้ยวไปทางขวาเทานั้น (บ.๔๗)
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(๔๘) ปาย “วงเวียน” หมายความวา ผูขับขี่รถทุกชนิดตองขับรถวนทางซายของวง
เวียน และรถที่เริ่มจะเขาสูทางรอบบริเวณวงเวียนตองหยุดรอใหรถที่แลนอยูในทางรอบบริเวณวงเวียน
ผานไปกอน หามขับรถแทรกหรือตัดหนารถที่แลนอยูในเขตทางรอบบริเวณวงเวียน (บ.๔๘)
(๔๙) ปาย “ชองเดินรถประจําทาง” หมายความวา ชองเดินรถที่ติดตั้งปายเปน
บริเวณที่กําหนดใหเปนชองเดินรถประจําทาง (บ.๔๙)
(๕๐) ปาย “ชองเดินรถมวลชน” หมายความวา ชองเดินรถที่ติดตั้งปายเปนบริเวณ
ที่กําหนดใหเปนชองเดินรถมวลชน และใหใชไดเฉพาะรถที่มีจํานวนคนบนรถไมนอยกวาตัวเลขที่ระบุใน
ปาย (บ.๕๐)
(๕๑) ปาย “ชองเดินรถจักรยานยนต” หมายความวา ชองเดินรถที่ติดตั้งปายเปน
บริเวณที่กําหนดใหเปนชองเดินรถจักรยานยนต (บ.๕๑)
(๕๒) ปาย “ชองเดินรถจักรยาน” หมายความวา ชองเดินรถที่ติดตั้งปายเปน
บริเวณที่กําหนดใหเปนชองเดินรถจักรยาน (บ.๕๒)
(๕๓) ปาย “เฉพาะคนเดิน” หมายความวา บริเวณที่ติดตั้งปายเปนบริเวณที่
กําหนดใหใชไดเฉพาะคนเดินเทาเทานั้น (บ.๕๓)
(๕๔) ปาย “ความเร็วขั้นตํ่า” หมายความวา ผูขับขี่ตองใชความเร็วไมตํ่ากวาที่
กําหนดเปน “กิโลเมตรตอชั่วโมง” ตามจํานวนตัวเลขที่ระบุในปาย (บ.๕๔)
(๕๕) ปาย “สุดเขตบังคับ” หมายความวา หมดระยะบังคับตามความหมายของ
ปายบังคับที่ไดติดตั้งไวกอนที่จะถึงปายนี้ (บ.๕๕)
ขอ ๖ ปายบังคับที่แสดงดวยขอความ หรือสัญลักษณ หรือทั้งสองอยางรวมกัน
แบงเปน ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) ประเภทติดตั้งประกอบปายบังคับที่แสดงความหมายตามรูปแบบและลักษณะที่
กําหนด จะใชบังคับเฉพาะบางชวงเวลา หรือบางเขต บางตอน หรือมีขอจํากัดหรือขอยกเวนบาง
ประการ มีลักษณะเปนปายสี่เหลี่ยมพื้นสีขาว เสนขอบปายขอความและสัญลักษณสีดํา
(๒) ประเภทติดตั้งเดี่ยว มีลักษณะเปนปายสี่เหลี่ยม พื้นสีขาว เสนขอบปายสีแดง
ขอความและสัญลักษณสีแดง หรือสีดํา
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สวนที่ ๒
ปายเตือน
ขอ ๗ ปายเตือนแบงเปน ๓ ประเภท ดังนี้
(๑) ปายเตือนตามรูปแบบและลักษณะที่กําหนด
(๒) ปายเตือนที่แสดงดวยขอความ หรือสัญลักษณ หรือทั้งสองอยางรวมกัน
(๓) ปายเตือนในงานกอสรางตาง ๆ
ขอ ๘ ปายเตือนที่แสดงความหมายตามรูปแบบและลักษณะที่กําหนด ซึ่งปรากฏ
ตามตัวอยางในรูปที่ ๒ ทายประกาศนี้ มีความหมายดังนี้
(๑) ปาย “ทางโคงตาง ๆ” หมายความวา ทางขางหนาเปนทางโคงตามลักษณะ
ลูกศรในปาย ควรขับรถใหชาลง และเพิ่มความระมัดระวัง (ต.๑–ต.๑๐)
(๒) ปาย “ทางแยกตาง ๆ” หมายความวา ทางขางหนาเปนทางแยกตามลักษณะ
สัญลักษณในปาย ควรขับรถใหชาลง และเพิ่มความระมัดระวัง (ต.๑๑–ต.๒๐)
(๓) ปาย “วงเวียนขางหนา” หมายความวา ทางขางหนาเปนทางแยกมีวงเวียน
ควรขับรถใหชาลง และเพิ่มความระมัดระวัง (ต.๒๑)
(๔) ปาย “ทางแคบทั้งสองดาน” หมายความวา ทางขางหนาแคบลงกวาทางที่
กําลังผานทั้งสองดาน ควรขับรถใหชาลง และเพิ่มความระมัดระวัง (ต.๒๒)
(๕) ปาย “ทางแคบดานซาย” หมายความวา ทางขางหนาดานซายแคบลงกวาทาง
ที่กําลังผาน ควรขับรถใหชาลง และเพิ่มความระมัดระวัง (ต.๒๓)
(๖) ปาย “ทางแคบดานขวา” หมายความวา ทางขางหนาดานขวาแคบลงกวาทาง
ที่กําลังผาน ควรขับรถใหชาลง และเพิ่มความระมัดระวัง (ต.๒๔)
(๗) ปาย “สะพานแคบ” หมายความวา ทางขางหนามีสะพานแคบรถสวนกันไดไม
สะดวก ควรขับรถใหชาลง และระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนมาจากอีกฝงหนึ่งของสะพาน (ต.๒๕)
(๘) ปาย “ชองจราจรปดดานซาย” หมายความวา ทางเดินรถขางหนาปดการ
สัญจรทางดานซาย ผูขับขี่ควรเปลี่ยนใชชองเดินรถที่เหลืออยูดวยความระมัดระวัง (ต.๒๖)
(๙) ปาย “ชองจราจรปดดานขวา” หมายความวา ทางเดินรถขางหนาปดการ
สัญจรทางดานขวา ผูขับขี่ควรเปลี่ยนใชชองเดินรถที่เหลืออยูดวยความระมัดระวัง (ต.๒๗)
(๑๐) ปาย “ทางขามทางรถไฟไมมีเครื่องกั้นทาง” หมายความวา ทางขางหนามี
ทางรถไฟตัดผานและไมมีเครื่องกั้นทาง ควรขับรถใหชาลง และสังเกตดูรถไฟทั้งทางขวาและทางซาย
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ถามีรถไฟกําลังจะผานมาควรหยุดรถใหหางจากทางรถไฟอยางนอย ๕ เมตร และรอคอยจนกวารถไฟ
นั้นผานพนไปและปลอดภัยแลว จึงเคลื่อนรถตอไป ไมควรขับรถตัดหนารถไฟในระยะที่อาจเกิด
อันตรายเปนอันขาด (ต.๒๘)
(๑๑) ปาย “ทางขามทางรถไฟมีเครื่องกั้นทาง” หมายความวา ทางขางหนามีทาง
รถไฟตัดผานและมีรั้วหรือมีเครื่องกั้นทาง กอนที่จะขับรถผานปายนี้ ควรขับรถใหชาลงและพรอมที่จะ
หยุดรถเมื่อมีเสียงสัญญาณของเจาหนาที่ดังขึ้น หรือเจาหนาที่ไดกั้นทางหรือมีเครื่องกั้นทางปดกั้น
ถาขางหนามีรถหยุดอยูกอนใหหยุดรอถัดตอมาตามลําดับ เมื่อเปดเครื่องกั้นทางแลว รถที่หยุดรอจึง
เคลื่อนตามกันไป (ต.๒๙)
(๑๒) ปาย “ทางขามทางรถไฟติดทางแยก” หมายความวา ทางขางหนามีทาง
ขามทางรถไฟอยูติดทางแยกตามลักษณะสัญลักษณ ควรขับรถดวยความระมัดระวังกอนขามทางรถไฟ
ควรมองดานซายและดานขวาตามแนวทางรถไฟ เมื่อเห็นวาปลอดภัยจึงขับรถตอไป ในกรณีที่มีเครื่อง
กั้นทางควรปฏิบัติตามสัญญาณเครื่องกั้นทาง (ต.๓๐)
(๑๓) ปาย “ทางแคบ” หมายความวา ทางขางหนาแคบลงกวาทางที่กําลังผาน มี
ขนาดตามจํานวนตัวเลขที่กําหนดเปน “เมตร” ตามที่ระบุในปาย รถที่มีขนาดกวางไมเกินจํานวนตัว
เลขที่ระบุในปายใหผานไปได ควรขับรถใหชาลง และเพิ่มความระมัดระวัง (ต.๓๑)
(๑๔) ปาย “ทางลอดตํ่า” หมายความวา ทางขางหนาจะตองลอดชองลอดตํ่ามี
ขนาดตามจํานวนตัวเลขที่กําหนดเปน “เมตร” ตามที่ระบุในปาย รถที่มีความสูงหรือรวมทั้งสิ่งของที่
บรรทุกสูงไมเกินจํานวนตัวเลขที่ระบุในปายใหผานไปได ควรขับรถใหชาลง และเพิ่มความระมัดระวัง
(ต.๓๒)
(๑๕) ปาย “ทางขึ้นลาดชัน” หมายความวา ทางขางหนาเปนทางลาดชันขึ้น
ทางขึ้นเขาหรือขึ้นเนิน สันเขาหรือสันเนินมีความลาดชันตามจํานวนตัวเลขที่กําหนดเปน “รอยละ”
ตามที่ระบุในปาย ซึ่งอาจบังสายตาใหมองไมเห็นรถที่สวนมา ควรขับรถใหชาลง เดินรถใกลขอบทาง
ดานซายใหมาก และระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนทางมา (ต.๓๓)
(๑๖) ปาย “ทางลงลาดชัน” หมายความวา ทางขางหนาเปนทางลาดชันลง ทางลง
เขาหรือลงเนินมีความลาดชันตามจํานวนตัวเลขที่กําหนดเปน “รอยละ” ตามที่ระบุในปาย ควรขับรถ
ใหชาลง เดินรถใกลขอบทางดานซายใหมาก ควรใชเกียรตํ่าเพื่อความปลอดภัย และไมปลดเกียรหรือ
ดับเครื่องยนตเปนอันขาด (ต.๓๔)
(๑๗) ปาย “เตือนรถกระโดด” หมายความวา ทางขางหนาเปลี่ยนระดับอยาง
กระทันหัน เชน บริเวณคอสะพาน ทางขามทอระบายนํ้า หรือคันชะลอความเร็ว เปนตน ควรขับรถ
ใหชาลง และเพิ่มความระมัดระวัง (ต.๓๕)
(๑๘) ปาย “ผิวทางขรุขระ” หมายความวา ทางขางหนาขรุขระมากเปนหลุมเปนบอ
หรือเปนสันติดตอกัน ควรขับรถใหชาลง และเพิ่มความระมัดระวัง (ต.๓๖)
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(๑๙) ปาย “ทางเปนแอง” หมายความวา ทางขางหนาเปลี่ยนระดับลงกระทันหัน
หรือเปนแอง ควรขับรถใหชาลง และเพิ่มความระมัดระวัง (ต.๓๗)
(๒๐) ปาย “ทางลื่น” หมายความวา ทางขางหนาลื่นอาจเกิดอุบัติเหตุไดงาย ควร
ขับรถใหชาลง และระมัดระวังการลื่นไถล ไมควรใชหามลอแรง ๆ ทันที การหยุดรถ การเบารถ หรือ
เลี้ยวรถในทางลื่น ตองกระทําดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ (ต.๓๘)
(๒๑) ปาย “ผิวทางรวน” หมายความวา ทางขางหนาอาจมีวัสดุผิวทางหลุดกระเด็น
เมื่อขับรถดวยความเร็วสูง ควรขับรถใหชาลงและระมัดระวังอันตรายอันอาจเกิดจากวัสดุผิวทาง (ต.๓๙)
(๒๒) ปาย “ระวังหินรวง” หมายความวา ทางขางหนาอาจมีหินรวงลงมาในผิวทาง
ทําใหกีดขวางการจราจร ควรขับรถใหชาลง และเพิ่มความระมัดระวัง (ต.๔๐)
(๒๓) ปาย “สะพานเปดได” หมายความวา ทางขางหนาตองผานสะพานที่อาจตอง
เปดใหเรือผาน ควรขับรถใหชาลง และระมัดระวังในการหยุดรถเมื่อเจาหนาที่จะปดกั้นทางเพื่อเปด
สะพานใหเรือผานเพื่อมิใหเกิดอันตรายตอรถขางหนาและรถขางหลัง (ต.๔๑)
(๒๔) ปาย “เปลี่ยนชองทางจราจร” หมายความวา ควรเปลี่ยนชองจราจรหรือ
เปลี่ยนชองเดินรถ ตามสัญลักษณในปาย ควรขับรถใหชาลง และเพิ่มความระมัดระวัง (ต.๔๒–ต.๔๓)
(๒๕) ปาย “ออกทางขนาน” หมายความวา ทางหลักขางหนา มีชองเปดออกทาง
ขนาน ผูขับขี่บนทางหลักที่จะออกทางขนาน ควรเตรียมตัวเพื่อออกทางขนาน และสําหรับผูขับขี่บน
ทางขนานควรระมัดระวังรถที่จะมารวมในทิศทางเดียวกัน (ต.๔๔)
(๒๖) ปาย “เขาทางหลัก” หมายความวา ทางขนานขางหนา มีชองเปดเขาทางหลัก
ผูขับขี่บนทางขนานที่จะเขาทางหลัก ควรเตรียมตัวเพื่อเขาทางหลัก และสําหรับผูขับขี่บนทางหลักควร
ระมัดระวังรถที่จะมารวมในทิศทางเดียวกัน (ต.๔๕)
(๒๗) ปาย “ทางรวม” หมายความวา ทางขางหนาอาจมีรถเขามารวมในทิศทาง
เดียวกันจากทางซายหรือทางขวาตามลักษณะสัญลักษณในปาย ควรขับรถใหชาลง และเพิ่มความ
ระมัดระวัง (ต.๔๖–ต.๔๗)
(๒๘) ปาย “ทางคูขางหนา” หมายความวา ทางขางหนาเปนทางคู มีเกาะหรือสิ่ง
อื่นแบงการจราจรเปนสองทิศทางไปทางหนึ่งมาทางหนึ่ง ควรขับรถชิดไปทางดานซายดวยความ
ระมัดระวัง (ต.๔๘)
(๒๙) ปาย “สิ้นสุดทางคู” หมายความวา ทางขางหนาเปนทางรวมที่ไมมีเกาะหรือ
สิ่งอื่นใดแบงการจราจร ควรขับรถใหชาลง เดินรถใกลขอบทางดานซาย และเพิ่มความระมัดระวัง
(ต.๔๙)
(๓๐) ปาย “จุดกลับรถ” หมายความวา ทางขางหนามีที่กลับรถ (ต.๕๐–ต.๕๑)

-๑๐-

(๓๑) ปาย “ทางเดินรถสองทาง” หมายความวา ทางขางหนาเปนทางเดินรถสอง
ทาง ควรขับรถใหชาลง เดินรถใกลขอบทางดานซาย และใหระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนทางมา
(ต.๕๒)
(๓๒) ปาย “สัญญาณจราจร” หมายความวา ทางขางหนามีสัญญาณไฟจราจร
ควรขับรถใหชาลง และพรอมที่จะปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร (ต.๕๓)
(๓๓) ปาย “หยุดขางหนา” หมายความวา ทางขางหนามีปายหยุดติดตั้งอยู
ควรขับรถใหชาลง และเตรียมพรอมที่จะหยุดรถ เมื่อถึงปายหยุด (ต.๕๔)
(๓๔) ปาย “ใหทางขางหนา” หมายความวา ทางขางหนามีปายใหทางติดตั้งอยู
ควรขับรถใหชาลง และเตรียมพรอมที่จะใหทางเมื่อถึงปายใหทาง (ต.๕๕)
(๓๕) ปาย “ระวังคนขามถนน” หมายความวา ทางขางหนามีทางสําหรับคนขาม
หรือมีหมูบานราษฎรอยูขางทาง ซึ่งมีคนขามไปมาอยูเสมอ ควรขับรถใหชาลง และระมัดระวังคนขาม
ทาง ถามีคนกําลังเดินขามทาง ควรหยุดใหคนเดินขามทางไปไดโดยปลอดภัย (ต.๕๖)
(๓๖) ปาย “โรงเรียนระวังเด็ก” หมายความวา ทางขางหนามีโรงเรียนตั้งอยูขางทาง
ควรขับรถใหชาลงและระมัดระวังอุบัติเหตุซึ่งอาจเกิดขึ้นแกเด็กนักเรียน ถาเด็กนักเรียนกําลังเดินขาม
ทางควรหยุดรถใหเด็กนักเรียนขามทางไปไดโดยปลอดภัย ถาเปนเวลาที่โรงเรียนกําลังสอนควรงดใช
เสียงสัญญาณและหยุดการกอใหเกิดเสียงรบกวนดวยประการใด ๆ (ต.๕๗)
(๓๗) ปาย “ระวังสัตว” หมายความวา ทางขางหนาอาจมีสัตวขามทาง ควรขับรถ
ใหชาลง และเพิ่มความระมัดระวัง (ต.๕๘)
(๓๘) ปาย “ระวังเครื่องบินบินตํ่า” หมายความวา ทางขางหนาเขาใกลสนามบิน
และอาจมีเครื่องบินบินขึ้นลงในระดับตํ่า ควรขับรถใหชาลง หากเห็นเครื่องบินกําลังขึ้นหรือลงผานทาง
ขางหนา ควรหยุดรถใหเครื่องบินผานไปไดโดยปลอดภัย (ต.๕๙)
(๓๙) ปาย “ระวังอันตราย” หมายความวา ทางขางหนาอาจมีอันตราย เชน
เกิดอุบัติเหตุ ทางทรุด เปนตน ควรขับรถใหชาลง และเพิ่มความระมัดระวัง (ต.๖๐)
(๔๐) ปาย “เขตหามแซง” ใชติดตั้งดานขวาของทาง หมายความวา ทางชวงนั้นมี
ระยะมองเห็นจํากัด ผูขับขี่อาจไมสามารถมองเห็นรถที่สวนมาในระยะที่จะแซงรถอื่นไดอยางปลอดภัย
(ต.๖๑)
(๔๑) ปาย “เตือนแนวทางตาง ๆ” หมายความวา ทางตอนนั้นมีการเปลี่ยนแปลง
แนวทาง ตามทิศทางที่ชี้ไป ควรขับรถใหชาลง และเพิ่มความระมัดระวัง (ต.๖๒–ต.๗๓)
(๔๒) ปาย “สลับกันไป” หมายความวา ทางขางหนาจํานวนชองเดินรถหรือชอง
จราจรลดลง ควรขับรถใหชาลง และสลับกันไปดานละคันอยางระมัดระวัง (ต.๗๔)

-๑๑-

ขอ ๙ ปายเตือนแสดงดวยขอความ หรือสัญลักษณ หรือทั้งสองอยางรวมกัน มี
ลักษณะเปนปายสี่เหลี่ยม พื้นสีเหลือง เสนขอบปาย ขอความ และสัญลักษณสีดํา ใชติดตั้งเดี่ยว
หรือติดตั้งประกอบปายเตือนตาม ขอ ๘ ใหผูขับขี่ปฏิบัติตาม หรือเพิ่มความระมัดระวังเพื่อปองกัน
อันตรายหรืออุบัติเหตุ
ขอ ๑๐ ปายเตือนในงานกอสรางตาง ๆ ซึ่งปรากฏตามตัวอยางในรูปที่ ๓ ทาย
ประกาศนี้มีความหมายดังนี้
(๑) ปาย “สํารวจทาง” หมายความวา ทางขางหนากําลังมีงานสํารวจอยูบนผิว
จราจรหรือทางเดินรถ หรือใกลกับผิวจราจร หรือทางเดินรถ ควรขับรถใหชาลงและเพิ่มความระมัดระวัง
(ตก.๑)
(๒) ปาย “งานกอสราง” หมายความวา ทางขางหนากําลังมีงานกอสรางอยูบนผิว
จราจรหรือทางเดินรถ หรือใกลกับผิวจราจร หรือทางเดินรถ ควรขับรถใหชาลงและเพิ่มความระมัดระวัง
(ตก.๒)
(๓) ปาย “คนทํางาน” หมายความวา ทางขางหนามีคนกําลังทํางาน อาจมีการวาง
อุปกรณหรือวัสดุบนผิวจราจรหรือทางเดินรถ หรือใกลกับผิวจราจร หรือทางเดินรถ ควรขับรถใหชาลง
และเพิ่มความระมัดระวัง (ตก.๓)
(๔) ปาย “เครื่องจักรกําลังทํางาน” หมายความวา ทางขางหนามีเครื่องจักรกําลัง
ทํางานบนผิวจราจรหรือทางเดินรถ หรือใกลกับผิวจราจร หรือทางเดินรถ ควรขับรถใหชาลง และเพิ่ม
ความระมัดระวัง (ตก.๔)
(๕) ปาย “ทางเบี่ยงซาย” หมายความวา ทางขางหนามีงานกอสราง จําเปนตอง
เปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใชทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวทางดานซาย ควรขับรถใหชาลง และเพิ่มความ
ระมัดระวัง (ตก.๕)
(๖) ปาย “ทางเบี่ยงขวา” หมายความวา ทางขางหนามีงานกอสราง จําเปนตอง
เปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใชทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวทางดานขวา ควรขับรถใหชาลง และเพิ่มความ
ระมัดระวัง (ตก.๖)
(๗) ปาย “เบี่ยงเบนการจราจร” หมายความวา ทางขางหนามีงานกอสราง จําเปน
ตองเปลี่ยนแนวทางการจราจรไปใชทางเบี่ยงหรือทางชั่วคราวตามลักษณะสัญลักษณในปาย ควรขับรถ
ใหชาลง และเพิ่มความระมัดระวัง (ตก.๗–ตก.๒๔)
(๘) ปาย “เตือนแนวทางตาง ๆ” หมายความวา บริเวณที่ติดตั้งปายมีการเปลี่ยน
แนวทางการจราจรไปตามทิศทางที่ชี้ไป ควรขับรถใหชาลง และเพิ่มความระมัดระวัง (ตก.๒๕–ตก.๒๖)

-๑๒-

(๙) ปาย “เตือนขอความตาง ๆ” มีลักษณะเปนปายสี่เหลี่ยม พื้นสีสม เสนขอบ
ปาย ขอความ และสัญลักษณสีดํา ใชติดตั้งเดี่ยว หรือติดตั้งประกอบปายเตือนในงานกอสราง ตาม
ขอ ๑๐ ผูขับขี่ควรปฏิบัติตามขอความและสัญลักษณที่ระบุในปาย และเพิ่มความระมัดระวัง
สวนที่ ๓
ปายแนะนํา
ขอ ๑๑ ปายแนะนํา ซึ่งปรากฏตามตัวอยางในรูปที่ ๔ ทายประกาศนี้ เปนปายจราจร
ที่ใชเพื่อแนะนําผูใชทางใหเดินทางไปสูจุดหมายปลายทางไดถูกตอง หรือใหความรูหรือขาวสารขอมูล
อื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนตอผูใชทางตามความหมายของปายนั้น เชน แนะนําทิศทางของการเดินทาง
ลวงหนา จุดหมายปลายทาง บอกสถานที่ บอกระยะทาง ตําแหนงคนเดินขามทาง ขอมูลสําคัญและ
ทางเดินรถประจําทาง เปนตน
ลักษณะของปายแนะนํา เปนปายสี่เหลี่ยมจตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผา มี ๒ ชนิด ดังนี้
(๑) ชนิดพื้นสีขาว เสนขอบปาย ขอความ และสัญลักษณสีดํา
(๒) ชนิดพื้นสีเขียว หรือสีนํ้าเงิน หรือสีนํ้าตาล เสนขอบปาย ขอความ และ
สัญลักษณ สีขาว สีเหลือง สีแดง หรือสีอื่นตามความหมายของปายนั้น
หมวด ๒
เครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง
ขอ ๑๒ เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบงเปน ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางประเภทบังคับ ไดแก เครื่องหมายจราจรที่มีความ
หมายเปนการบังคับใหผูใชทางปฏิบัติตามความหมายของเครื่องหมายนั้น โดยกําหนดใหผูใชทางตอง
กระทํา งดเวนการกระทํา หรือจํากัดการกระทําในบางประการหรือบางลักษณะ
(๒) เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางประเภทเตือน ไดแก เครื่องหมายจราจรที่มีความ
หมายเปนการเตือนผูใชทางใหทราบลวงหนาถึงสภาพทางหรือขอมูลอยางอื่นที่เกิดขึ้นในทางหรือทาง
หลวงขางหนาอันอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุขึ้นได เพื่อใหผูใชทางใชความระมัดระวังในการใช
ทาง ซึ่งจะชวยปองกันการเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุดังกลาวได

-๑๓-

สวนที่ ๑
เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางประเภทบังคับ
ขอ ๑๓ เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางประเภทบังคับที่แสดงความหมายตามรูปแบบ
และลักษณะที่กําหนด ซึ่งปรากฏตามตัวอยางในรูปที่ ๕ ทายประกาศนี้มีความหมายดังนี้
ก. เครื่องหมายจราจรตามแนวทางเดินรถ
(๑) “เสนแบงทิศทางจราจรปกติ” มีลักษณะเปนเสนประสีเหลือง หมายความวา
เปนเสนแสดงการแบงแยกการจราจรของรถที่มีทิศทางตรงกันขาม ผูขับขี่ตองขับรถทางดานซายของ
เสน ยกเวนในกรณีที่ตองการเลี้ยวขวาหรือแซงขึ้นหนารถคันอื่น (พบ.๑)
(๒) “เสนแบงทิศทางจราจรหามแซง” มีลักษณะเปนเสนทึบสีเหลืองเดี่ยว หรือคู
หมายความวา ผูขับขี่ตองขับรถไปทางดานซายของเสน หามขับรถผาน หรือครอมเสนโดยเด็ดขาด
(พบ.๒–พบ.๓)
(๓) “เสนแบงทิศทางจราจรหามแซงเฉพาะดาน” มีลักษณะเปนเสนทึบสีเหลืองคู
กับเสนประสีเหลือง หมายความวา รถที่อยูทางดานเสนทึบ หามผานหรือครอมเสนทึบโดยเด็ดขาด
สวนรถที่อยูทางดานเสนประ เมื่อเห็นวาปลอดภัยอาจแซงขึ้นหนารถคันอื่น หรือขามเสนดังกลาวนี้ดวย
ความระมัดระวัง (พบ.๔)
(๔) “เสนแบงชองเดินรถ” หรือ “เสนแบงชองจราจร” มีลักษณะเปนเสนประสีขาว
แบงทางเดินรถ หรือทางจราจรที่มีทิศทางเดียวกัน ใหเปนชองเดินรถ หรือชองจราจร หมายความวา
ผูขับขี่ตองขับรถภายในชองเดินรถ หรือชองจราจร หามขับรถครอมเสน เวนแตจะเปลี่ยนชองเดินรถ
หรือชองจราจร (พบ.๕)
(๕) “เสนหามเปลี่ยนชองเดินรถ” หรือ “เสนหามเปลี่ยนชองจราจร” มีลักษณะ
เปนเสนทึบสีขาว แบงทางเดินรถหรือทางจราจรในทิศทางเดียวกัน ใหเปนชองเดินรถหรือชองจราจร
หมายความวา ผูขับขี่ตองขับรถภายในชองเดินรถหรือชองจราจร หามขับรถผาน หรือครอมเสน (พบ.๖)
(๖) “เสนแบงชองเดินรถประจําทาง” มีลักษณะเปนเสนประสีเหลือง กวางและถี่
กรณีสวนทางจราจรปกติ และเสนประสีขาว กวางและถี่ กรณีทิศทางเดียวกับทางจราจรปกติ ทั้งนี้โดย
มีลูกศรสีเหลือง และอาจมีคําวา “รถประจําทาง” หรือ “BUS” สีเหลืองประกอบดวย หมายความวา
เปนชองเดินรถประจําทาง หามขับรถประเภทอื่นเขาไปในชองเดินรถประจําทาง (พบ.๗–พบ.๘)

-๑๔-

(๗) “เครื่องหมายหามจอดรถ” มีลักษณะเปนแถบสีเหลืองสลับขาว แสดงที่ขอบคัน
หิน หรือขอบทางดานซายของทางเดินรถ หรือทางจราจร หรือที่อื่น ๆ หมายความวา หามจอดรถทุก
ชนิดระหวางแนวเขตที่กําหนด เวนแตการหยุดรับสงคน หรือสิ่งของชั่วขณะซึ่งตองกระทําโดยมิชักชา
(พบ.๙)
(๘) “เครื่องหมายหามหยุดรถ” มีลักษณะเปนแถบสีแดงสลับขาว แสดงที่ขอบคัน
หิน หรือขอบทางดานซายของทางเดินรถ หรือทางจราจร หรือที่อื่น ๆ หมายความวา หามหยุดรถหรือ
จอดรถทุกชนิดระหวางแนวเขตที่กําหนดเปนอันขาด (พบ.๑๐)
ข. เครื่องหมายจราจรขวางแนวทางเดินรถ
(๑) “เสนแนวหยุด” มีลักษณะเปนเสนทึบสีขาวกวาง และขวางแนวทางเดินรถ
หมายความวา เมื่อมีสัญญาณจราจรบังคับหยุด หรือปายหยุด ผูขับขี่ตองหยุดรถกอนถึงเสนแนวหยุด
และเมื่อไดรับสัญญาณจราจรใหไป หรือเมื่อไมเปนเหตุใหกีดขวางการจราจรแลว ใหผานเสนแนวหยุด
ไปได (พบ.๑๑)
(๒) “เสนใหทาง” มีลักษณะเปนเสนประสีขาวกวาง และขวางแนวทางเดินรถ หมาย
ความวา ผูขับขี่ตองขับรถใหชาลง หากเห็นวาจะไมปลอดภัยตอรถคันอื่นหรือคนเดินเทาในทางขวาง
หนา หรือเปนการกีดขวางการจราจร ผูขับขี่ตองหยุดรถกอนถึงแนวเสนใหทาง (พบ.๑๒)
(๓) “เสนทางขาม” มีลักษณะเปนแถบสีขาวกวาง และยาวหลาย ๆ แถบประกอบกัน
ขวางทางเดินรถ หรือเปนเสนทึบสีขาวสองเสนขนานกันขวางแนวทางเดินรถ และมีเสนแนวหยุดหรือ
เสนใหทางประกอบ หมายความวา ผูขับขี่ตองขับรถใหชาลง และพรอมที่จะหยุดรถไดทันทวงที เมื่อมี
คนเดินขามทาง ณ ทางขามนั้น ในเขตทางขามที่ไมมีเจาหนาที่ หรือสัญญาณจราจร ใหคนมีสิทธิขาม
ทางไปกอน ฉะนั้น ในขณะที่คนกําลังเดินอยูในทางขาม ผูขับขี่ตองหยุดรถกอนถึงเสนแนวหยุดหรือ
เสนใหทาง และเมื่อคนเดินขามทางไดขามไปแลว จึงเคลื่อนรถตอไปได (พบ.๑๓–พบ.๑๔)
(๔) “เสนทะแยงหามหยุดรถ” มีลักษณะเปนเสนทึบสีเหลืองลากทะแยงตัดกัน ภาย
ในกรอบเสนทึบสีเหลือง หมายความวา หามหยุดรถทุกชนิดภายในกรอบเสนทะแยงหามหยุดรถ ยก
เวนรถที่หยุดรอเพื่อเลี้ยวขวา (พบ.๑๕)
ค. เครื่องหมายอื่น ๆ
(๑) “ลูกศร” มีลักษณะเปนลูกศรสีขาวหรือสีเหลือง แสดงทิศทางการจราจรใหรถ
ตรงไป เลี้ยวซาย เลี้ยวขวา เลี้ยวกลับ หรือรวมกัน หมายความวา เมื่อปรากฏในชองเดินรถหรือชอง
จราจรใด ผูขับขี่ที่อยูในชองเดินรถหรือชองจราจรนั้นตองปฏิบัติตามเครื่องหมายนั้น (พบ.๑๖)
(๒) “ใหทาง” มีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมสีขาว โดยมุมแหลมชี้สวนทิศ
ทางการจราจร แสดงหรือทําใหปรากฏบนพื้นทางประกอบเสนใหทาง หมายความวา ผูขับขี่ตองขับรถ
ใหชาลง ถาเห็นวาจะไมปลอดภัยตอรถคันอื่น หรือคนเดินเทาในทางขวางหนา หรือเปนการกีดขวาง
การจราจร ผูขับขี่ตองหยุดรถกอนถึงเสนใหทาง (พบ.๑๗)

-๑๕-

(๓) “เขตปลอดภัย หรือเกาะสี” มีลักษณะเปนแถบหรือเสนทึบสีขาว หรือสีเหลือง
ตีทะแยงกับแนวทิศทางการจราจร หรือเปนลักษณะกางปลา และลอมรอบดวยเสนทึบสีขาว หรือสี
เหลือง หมายความวา หามขับรถลํ้าเขาไปในพื้นที่ดังกลาว (พบ.๑๘)
(๔) “ชองเดินรถมวลชน” มีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูนสีขาว มุมแหลม
อยูในทิศทางการจราจร ภายในสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน อาจมีตัวเลขแสดงจํานวนขั้นตํ่าของคนบนรถ
มวลชน หมายความวา ชองเดินรถ หรือชองจราจร ที่มีเครื่องหมายชองเดินรถมวลชน เปนชองเดินรถ
หรือชองจราจรสํ าหรับรถตามชนิดหรือประเภทที่กํ าหนด หรือรถที่มีจํ านวนคนบนรถไมนอยกวาที่
กําหนด (พบ.๑๙)
(๕) “เสนแบงชองจอดรถ” มีลักษณะเปนเสนทึบสีขาว แสดงขอบเขตของชองจอด
รถ หมายความวา ผูขับขี่ตองจอดรถภายในกรอบเสนชองจอดรถ หามจอดรถครอมเสน หรือทําใหสวน
ใดของรถลํ้าออกไปนอกแนวที่กําหนด (พบ.๒๐)
(๖) “ขอความบังคับบนพื้นทาง” มีลักษณะเปนขอความสีขาวบนพื้นทาง เชน คํา
วา “หยุด” “ลดความเร็ว” “ขับชา ๆ” เปนตน หมายความวา ผูขับขี่ตองปฏิบัติตามขอความนั้น ๆ
(พบ.๒๑)
สวนที่ ๒
เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางประเภทเตือน
ขอ ๑๔ เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางประเภทเตือนที่แสดงความหมายตามรูปแบบ
และลักษณะที่กําหนด ซึ่งปรากฏตามตัวอยางในรูปที่ ๖ ทายประกาศนี้มีความหมายดังนี้
(๑) “เสนขอบทาง” มีลักษณะเปนเสนทึบหรือเสนประหรือแถบสี สีขาว ยกเวน เสน
ขอบทางดานติดกับเกาะกลางหรือฉนวนแบงทิศทางการจราจรเปนสีเหลือง หมายความวา เปนแนวสุด
ขอบทางเดินรถ (พต.๑–พต.๔)
(๒) “เสนแนวชองจราจรผานทางแยก” มีลักษณะเปนเสนประหรือเสนทึบสีขาว
แสดงแนวชองเดินรถหรือชองจราจรบริเวณทางแยก หมายความวา ควรขับรถไปตามแนวชองเดินรถ
หรือชองจราจรดังกลาว (พต.๕)
(๓) “เสนชะลอความเร็ว” มีลักษณะเปนเสนหลาย ๆ เสน ขวางชองเดินรถหรือชอง
จราจร หมายความวา ควรขับรถใหชาลง และเพิ่มความระมัดระวัง (พต.๖)
(๔) “เสนทางรถไฟผาน” มีลักษณะเปนกากบาทสีขาว ลากทะแยงตัดกัน พรอมมี
อักษรโรมัน RR ประกอบ หมายความวา ทางขางหนามีทางรถไฟตัดผาน ควรขับรถใหชาลง และเพิ่ม
ความระมัดระวัง (พต.๗)

-๑๖-

(๕) “เครื่องหมายขาวดํา” มีลักษณะเปนแถบสีขาวสลับสีดํา แสดงหรือทําให
ปรากฏที่ขอบคันหินหรือสิ่งกีดขวางอื่น ๆ เพื่อใหผูใชทางเห็นขอบคันหินหรือสิ่งกีดขวางนั้น ๆ ไดชัดเจน
ยิ่งขึ้น (พต.๘)
(๖) “ขอความเตือน หรือแนะนําบนพื้นทาง” แสดงอักษร ขอความ หรือ
สัญลักษณ ใหปรากฏบนพื้นทาง หรือในบางกรณีอาจใชภาษาอังกฤษที่เขาใจงาย และเปนคําที่เปน
สากลนิยม เพื่อแนะนําหรือเตือนการจราจร เชน แสดงชื่อสถานที่ตอทายลูกศร เตือนใหระมัดระวัง
สภาพทาง หรือการจราจร หมายความวา ผูใชทางควรปฏิบัติตาม และระมัดระวังการใชทาง ใชชอง
เดินรถหรือชองจราจรใหถูกตอง เปนตน (พต.๙)
หมวดที่ ๓
อุปกรณจราจร
ขอ ๑๕ อุปกรณจราจร ไดแก สิ่งใด ๆ ที่แสดง ติดตั้ง หรือทําใหปรากฏไวในเขตทาง
หรือทางหลวงเพื่อประโยชนตอการจัดการจราจร หรือควบคุมการจราจรเปนการเฉพาะหนาชั่วคราว
เชน กรวยยาง หลักนําทาง แผงกั้น เปนตน ซึ่งปรากฏตามตัวอยางในรูปที่ ๗ ทายประกาศนี้

-๑๗-

รูปที่ ๑ ปายบังคับ

บ.๑

บ.๒

บ.๓

บ.๔

บ.๕

บ.๖

บ.๗

บ.๘

บ.๙

บ.๑๐

บ.๑๑

บ.๑๒

บ.๑๓

บ.๑๔

บ.๑๕

บ.๑๖

บ.๑๗

บ.๑๘

บ.๑๙

บ.๒๐

บ.๒๑

บ.๒๒

บ.๒๓

บ.๒๔

บ.๒๕

บ.๒๖

บ.๒๗

บ.๒๘

บ.๒๙

บ.๓๐

บ.๓๑

บ.๓๒

บ.๓๓

บ.๓๔

บ.๓๕

บ.๓๖

บ.๓๗

บ.๓๘

บ.๓๙

บ.๔๐

บ.๔๑

บ.๔๒

บ.๔๓

บ.๔๔

บ.๔๕

บ.๔๖

บ.๔๗

บ.๔๘

บ.๔๙

บ.๕๐

บ.๕๑
บ.๕๒
บ.๕๓
บ.๑ หยุด
บ.๒ ใหทาง
บ.๓ ใหรถสวนทางมากอน
บ.๔ หามแซง
บ.๕ หามเขา
บ.๖ หามกลับรถไปทางขวา
บ.๗ หามกลับรถไปทางซาย
บ.๘ หามเลี้ยวซาย
บ.๙ หามเลี้ยวขวา
บ.๑๐ หามเปลี่ยนชองเดินรถไปทางซาย
บ.๑๑ หามเปลี่ยนชองเดินรถไปทางขวา
บ.๑๒ หามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ
บ.๑๓ หามเลี้ยวซายหรือกลับรถ
บ.๑๔ หามรถยนตผาน
บ.๑๕ หามรถบรรทุกผาน
บ.๑๖ หามรถจักรยานยนตผาน
บ.๑๗ หามรถพวงผาน
บ.๑๘ หามรถยนตสามลอผาน
บ.๑๙ หามรถสามลอผาน
บ.๒๐ หามรถจักรยานผาน

บ.๕๔
บ.๒๑
บ.๒๒
บ.๒๓
บ.๒๔
บ.๒๕
บ.๒๖
บ.๒๗
บ.๒๘
บ.๒๙
บ.๓๐
บ.๓๑
บ.๓๒
บ.๓๓
บ.๓๔
บ.๓๕
บ.๓๖
บ.๓๗
บ.๓๘
บ.๓๙
บ.๔๐

บ.๕๕
หามลอเลื่อนลากเข็นผาน
หามรถยนตที่ใชในการเกษตรผาน
หามเกวียนผาน
หามรถจักรยานยนต และรถยนตผาน
หามรถจักรยาน รถสามลอ และลอเลื่อนลากเข็นผาน
หามรถจักรยานยนต และรถยนตสามลอผาน
หามใชเสียง
หามคนผาน
หามจอดรถ
หามหยุดรถ
หยุดตรวจ
จํากัดความเร็ว
หามรถหนักเกินกําหนดผาน
หามรถกวางเกินกําหนดผาน
หามรถสูงเกินกําหนดผาน
หามรถยาวเกินกําหนดผาน
ใหเดินรถทางเดียว
ทางเดินรถทางเดียวไปทางซาย
ทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา
ใหชิดซาย

บ.๔๑
บ.๔๒
บ.๔๓
บ.๔๔
บ.๔๕
บ.๔๖
บ.๔๗
บ.๔๘
บ.๔๙
บ.๕๐
บ.๕๑
บ.๕๒
บ.๕๓
บ.๕๔
บ.๕๕

ใหชิดขวา
ใหไปทางซายหรือทางขวา
ใหเลี้ยวซาย
ใหเลี้ยวขวา
ใหเลี้ยวซายหรือเลี้ยวขวา
ใหตรงไปหรือเลี้ยวซาย
ใหตรงไปหรือเลี้ยวขวา
วงเวียน
ชองเดินรถประจําทาง
ชองเดินรถมวลชน
ชองเดินรถจักรยานยนต
ชองเดินรถจักรยาน
เฉพาะคนเดิน
ความเร็วขั้นตํ่า
สุดเขตบังคับ

-๑๘-

รูปที่ ๒ ปายเตือน

ต.๑

ต.๒

ต.๓

ต.๔

ต.๕

ต.๖

ต.๗

ต.๘

ต.๙

ต.๑๐

ต.๑๑

ต.๑๒

ต.๑๓

ต.๑๔

ต.๑๕

ต.๑๖

ต.๑๗

ต.๑๘

ต.๑๙

ต.๒๐

ต.๒๑

ต.๒๒

ต.๒๓

ต.๒๔

ต.๒๕

ต.๒๖

ต.๒๗

ต.๒๘

ต.๒๙

ต.๓๐

ต.๓๑

ต.๓๒

ต.๓๓

ต.๓๔

ต.๓๕

ต.๓๖

ต.๓๗

ต.๓๘

ต.๓๙

ต.๔๐

ต.๔๑

ต.๔๒

ต.๔๓

ต.๔๔

ต.๔๕

ต.๔๖

ต.๔๗

ต.๔๘

ต.๔๙

ต.๕๐

ต.๕๑

ต.๕๒

ต.๕๓

ต.๕๔

ต.๕๕

ต.๕๖

ต.๕๗

ต.๕๘

ต.๕๙

ต.๖๐

ต.๖๑

ต.๖๒

ต.๖๙

ต.๖๓

ต.๗๐

ต.๑ - ต.๑๐
ทางโคงตาง ๆ
ต.๑๑ - ต.๒๐
ทางแยกตาง ๆ
ต.๒๑ วงเวียนขางหนา
ต.๒๒ ทางแคบทั้งสองดาน
ต.๒๓ ทางแคบดานซาย
ต.๒๔ ทางแคบดานขวา
ต.๒๕ สะพานแคบ
ต.๒๖ ชองจราจรปดดานซาย
ต.๒๗ ชองจราจรปดดานขวา
ต.๒๘ ทางขามทางรถไฟไมมีเครื่องกั้นทาง
ต.๒๙ ทางขามทางรถไฟมีเครื่องกั้นทาง

ต.๖๔

ต.๗๑
ต.๓๐
ต.๓๑
ต.๓๒
ต.๓๓
ต.๓๔
ต.๓๕
ต.๓๖
ต.๓๗
ต.๓๘
ต.๓๙
ต.๔๐

ต.๗๒

ต.๖๕

ต.๗๓

ทางขามทางรถไฟติดทางแยก
ทางแคบ
ทางลอดตํ่า
ทางขึ้นลาดชัน
ทางลงลาดชัน
เดือนรถกระโดด
ผิวทางขรุขระ
ทางเปนแอง
ทางลื่น
ผิวทางรวน
ระวังหินรวง

ต.๖๖

ต.๖๗

ต.๖๘

ต.๗๔
ต.๔๑
ต.๔๒- ต.๔๓
ต.๔๔
ต.๔๕
ต.๔๖ – ต.๔๗
ต.๔๘
ต.๔๙
ต.๕๐- ต.๕๑
ต.๕๒
ต.๕๓
ต.๕๔

สะพานเปดได
ใหเปลี่ยนชองทางจราจร
ออกทางขนาน
เขาทางหลัก
ทางรวม
ทางคูขางหนา
สิ้นสุดทางคู
จุดกลับรถ
ทางเดินรถสองทาง
สัญญาณจราจร
หยุดขางหนา

ต.๕๕
ต.๕๖
ต.๕๗
ต.๕๘
ต.๕๙
ต.๖๐
ต. ๖๑
ต.๖๒ – ต.๗๓
ต. ๗๔

ใหทางขางหนา
ระวังคนขามถนน
โรงเรียนระวังเด็ก
ระวังสัตว
ระวังเครื่องบินบินตํ่า
ระวังอันตราย
เขตหามแซง
เตือนแนวทางตาง ๆ
สลับกันไป

-๑๙-

รูปที่ ๓ ปายเตือนในงานกอสราง

ตก.๑

ตก.๒

ตก.๓

ตก.๔

ตก.๕

ตก.๖

ตก.๗

ตก.๘

ตก.๙

ตก.๑๐

ตก.๑๑

ตก.๑๒

ตก.๑๓

ตก.๑๔

ตก.๑๕

ตก.๑๖

ตก.๑๗

ตก.๑๘

ตก.๑๙

ตก.๒๐

ตก.๒๑

ตก.๒๒

ตก.๒๓

ตก.๒๔

ตก.๒๕

ตก.๒๖

ตก. ๑ สํารวจทาง
ตก. ๒ งานกอสราง
ตก. ๓ คนทํางาน
ตก. ๔ เครื่องจักรกําลังทํางาน
ตก. ๕ ทางเบี่ยงซาย

ตก. ๖ ทางเบี่ยงขวา
ตก. ๗ - ตก. ๒๔ เบี่ยงเบนการจราจร
ตก. ๒๕ - ตก. ๒๖ เตือนแนวทางตาง ๆ

-๒๐-

รูปที่ ๔ ปายแนะนํา

น.๑

น.๒
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น.๓

น.๗

น.๔

น.๘

น.๙

น.๑๔

น.๑
น.๒
น.๓
น.๔
น.๕
น.๖
น.๗

น.๑๘
แนะนําลวงหนา
บอกจุดหมายปลายทาง
บอกจุดหมายปลายทาง
บอกระยะทาง
บอกสถานที่
ตําแหนงทางขาม
โรงพยาบาล

น.๕

น.๑๕

น.๘
น.๙
น.๑๐
น.๑๑
น.๑๒
น.๑๓
น.๑๔

น.๑๐

น.๖

น.๑๑

น.๑๖

เดินรถทางเดียว
ทางตัน
ทางเขา-ออกทางดวน
จุดกลับรถ
เริ่มตนทางดวน (ทางหลวงพิเศษ)
สิ้นสุดทางดวน (ทางหลวงพิเศษ)
เริ่มชองเดินรถประจําทาง

น.๑๒

น.๑๓

น.๑๗

น.๑๕ ชองเดินรถประจําทาง
น.๑๖ สําหรับคนพิการ
น.๑๗ สิน้ สุดชองเดินรถประจําทาง
น.๑๘ ชองเดินรถมวลชน

