








ประกาศคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก
เรื่อง  มาตรฐานเครื่องหมายจราจร

______________________

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการกํ าหนดเคร่ืองหมายจราจรเพื่อใหเปนมาตรฐานเดียว
กันทั่วประเทศ

อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา ๕(๓) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบ
การจราจรทางบก  พ.ศ. ๒๕๒๑  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจร
ทางบก(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจึง
ออกประกาศกํ าหนดมาตรฐานเคร่ืองหมายจราจรไว  ดังตอไปนี้

ขอ  ๑    ในประกาศนี้   �เคร่ืองหมายจราจร�  หมายความวา  รูปภาพ  ขอความ  ตัว
หนังสือ  ตัวเลข  หมุด หลัก เสน แถบสี  หรือสัญลักษณใด ๆ ที่แสดง  ติดต้ัง  หรือทํ าใหปรากฏไวในเขต
ทางหรือทางหลวง  ในลักษณะและตํ าแหนงที่เห็นไดโดยงายและชัดเจน  เพื่อใหผูใชทางไมวาจะเปนผู
ขับข่ี  คนเดินเทา หรือผูควบคุมสัตว  ปฏิบัติตามความหมายของเครื่องหมายนั้นหรือเปนการแจงขอมูล  
หรือใหคํ าแนะนํ าเกี่ยวกับการใชทางหรือทางหลวงนั้น  เพื่อใหการจราจรเปนไปโดยสะดวก  รวดเร็ว  
และปลอดภัย

ขอ  ๒  เคร่ืองหมายจราจรแบงเปน  ๒  ชนิด  ดังนี้
(๑) ปายจราจร  ไดแก  เคร่ืองหมายจราจรที่ทํ าใหปรากฏอยูบนแผนปาย  กลองผนัง

หรือที่อ่ืนใด  ทํ าดวยแผนโลหะ  ไม  หรือวัสดุอ่ืน
(๒) เคร่ืองหมายจราจรบนพ้ืนทาง  ไดแก  เคร่ืองหมายจราจรที่ทํ าใหปรากฏอยูบนพื้น

ทาง  ทางจราจร  ไหลทาง  ทางเทา  ขอบทาง  ขอบวงเวียน  หรือขอบคันหิน  โดยการใชกระเบ้ือง  หมุด
โลหะ  วัสดุสะทอนแสง  สี  หรือวัสดุอ่ืนใด  ปู ตอก ฝง พน ทา รีดทับ หรือทํ าโดยวิธีอ่ืนใดเพื่อใหปรากฏ
ซึ่งเคร่ืองหมายจราจร
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หมวด ๑
ปายจราจร

ขอ  ๓  ปายจราจรแบงเปน  ๓  ประเภท  ดังนี้
(๑)  ปายบังคับ  ไดแก  ปายจราจรที่มีความหมายเปนการบังคับใหผูใชทางปฏิบัติตาม

ความหมายของเครื่องหมายจราจรที่ปรากฏอยูในปายนั้น โดยการกํ าหนดใหผูใชทางตองกระทํ า  งดเวน
การกระทํ า  หรือจํ ากัดการกระทํ าในบางประการ  หรือบางลักษณะ

(๒)  ปายเตือน  ไดแก  ปายจราจรที่มีความหมายเปนการเตือนผูใชทางใหทราบลวง
หนาถึงสภาพทางหรือขอมูลอยางอ่ืนที่เกิดข้ึนในทางหรือทางหลวงขางหนา  อันอาจกอใหเกิดอันตราย
หรืออุบัติเหตุข้ึนได  เพื่อใหผูใชทางใชความระมัดระวังในการใชทางซ่ึงจะชวยปองกันการเกิดอันตราย
หรืออุบัติเหตุดังกลาวได

(๓)  ปายแนะนํ า  ไดแก  ปายจราจรที่มีความหมายเปนการแนะนํ าใหผูใชทางทราบ 
ขอมูลอันเกี่ยวกับการเดินทางและการจราจร  เชน  เสนทางที่จะใช  ทิศทาง  ระยะทาง  สถานที่  รวมทั้ง  
ขอมูลอ่ืน  เปนตน  เพื่อประโยชนในการเดินทางและการจราจร

สวนที่  ๑
ปายบังคับ

ขอ  ๔  ปายบังคับแบงเปน  ๒  ประเภท  ดังนี้
(๑)  ปายบังคับที่แสดงความหมายตามรูปแบบและลักษณะที่กํ าหนด
(๒) ปายบังคับที่แสดงดวยขอความ  หรือสัญลักษณ หรือทั้งสองอยางรวมกัน

ขอ  ๕  ปายบังคับที่แสดงความหมายตามรูปแบบและลักษณะที่กํ าหนด  ซึ่งปรากฏ
ตามตัวอยางในรูปที่ ๑ ทายประกาศนี้มีความหมายดังนี้

(๑) ปาย  "หยุด"  หมายความวา ผูขับข่ีตองหยุดรถกอนถึงทางที่ขวางขางหนาหรือเสน
แนวหยุด  และรอใหรถและหรือคนเดินเทาบนทางขวางขางหนาผานไปกอน เมื่อเห็นวาปลอดภัยและไม
เปนการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทางแยกนั้นแลว จึงใหเคล่ือนรถตอไปไดดวยความระมัดระวัง (บ.๑)

(๒) ปาย "ใหทาง" หมายความวา ผูขับข่ีตองระมัดระวังและใหทางแกรถหรือคนเดิน
เทาบนทางขวางหนาผานไปกอน เมื่อเห็นวาปลอดภัยและไมเปนการกีดขวางการจราจรที่บริเวณทาง
แยกนั้นแลว  จึงใหเคล่ือนรถเคล่ือนผานไปไดดวยความระมัดระวัง (บ.๒)
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(๓)  ปาย   �ใหรถสวนทางมากอน�   หมายความวา  ผูขับข่ีตองหยุดรถตรงตํ าแหนง
ที่ติดต้ังปายและรอใหรถที่กํ าลังสวนทางมาผานไปกอน  หากมีรถขางหนาหยุดรออยูกอน  ก็ใหหยุดรอ
ถัดตอกันมาตามลํ าดับ  เมื่อรถที่สวนทางมาไดผานไปหมดแลว  จึงเคลื่อนรถที่หยุดตรงปายนี้ผานไปได 
(บ.๓)

(๔)  ปาย  �หามแซง�  หมายความวา  หามขับรถแซงข้ึนหนารถคันอ่ืนในเขตทางที่ติด
ต้ังปาย (บ.๔)

(๕)  ปาย  �หามเขา� หมายความวา  หามรถทุกชนิดเขาไปในทิศทางที่ติดต้ังปาย 
(บ.๕)

(๖)  ปาย  �หามกลับรถไปทางขวา� หมายความวา  หามกลับรถไปทางขวาไมวาดวย
วิธีใด ๆ (บ.๖)

(๗) ปาย  �หามกลับรถไปทางซาย� หมายความวา  หามกลับรถไปทางซายไมวาดวย
วิธีใด ๆ (บ.๗)

(๘)  ปาย  �หามเลี้ยวซาย�  หมายความวา  หามเล้ียวรถไปทางซาย (บ.๘)
(๙)  ปาย  �หามเลี้ยวขวา� หมายความวา  หามเล้ียวรถไปทางขวา (บ.๙)
(๑๐)  ปาย  �หามเปลี่ยนชองเดินรถไปทางซาย�  หมายความวา  หามเปล่ียนชอง

เดินรถ  หรือชองจราจรไปทางซาย (บ.๑๐)
(๑๑) ปาย  �หามเปลี่ยนชองเดินรถไปทางขวา�  หมายความวา  หามเปล่ียนชอง

เดินรถ  หรือชองจราจรไปทางขวา (บ.๑๑)
(๑๒)  ปาย  �หามเลี้ยวขวาหรือกลับรถ�  หมายความวา  หามเล้ียวรถไปทางขวา

หรือกลับรถ (บ.๑๒)
(๑๓)  ปาย  �หามเลี้ยวซายหรือกลับรถ�  หมายความวา  หามเล้ียวรถไปทางซาย

หรือกลับรถ (บ.๑๓)
(๑๔)  ปาย  �หามรถยนตผาน�  หมายความวา  หามรถยนตทุกชนิดผานเขาออกใน

เขตทางที่ติดต้ังปาย (บ.๑๔)
(๑๕) ปาย  �หามรถบรรทุกผาน�  หมายความวา  หามรถบรรทุกทุกชนิดผานเขาออก

ในเขตทางที่ติดต้ังปาย (บ.๑๕)
(๑๖)  ปาย  �หามรถจักรยานยนตผาน�  หมายความวา  หามรถจักรยานยนตทุก

ชนิดผานเขาออกในเขตทางที่ติดต้ังปาย (บ.๑๖)
(๑๗) ปาย  �หามรถพวงผาน�  หมายความวา  หามรถพวงหรือรถกึ่งพวงทุกชนิดผาน

เขาออกในเขตทางที่ติดต้ังปาย (บ.๑๗)
(๑๘) ปาย  �หามรถยนตสามลอผาน�  หมายความวา  หามรถยนตสามลอทุกชนิด

ผานเขาออกในเขตทางที่ติดต้ังปาย (บ.๑๘)
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(๑๙) ปาย  �หามรถสามลอผาน�  หมายความวา  หามรถสามลอทุกชนิดผานเขา
ออกในเขตทางที่ติดต้ังปาย (บ.๑๙)

(๒๐) ปาย  �หามรถจักรยานผาน�  หมายความวา  หามรถจักรยานทุกชนิดผานเขา
ออกในเขตทางที่ติดต้ังปาย (บ.๒๐)

(๒๑) ปาย  �หามลอเลื่อนลากเข็นผาน�  หมายความวา  หามลอเล่ือนลากเข็นทุก
ชนิดผานเขาออกในเขตทางที่ติดต้ังปาย (บ.๒๑)

(๒๒) ปาย  �หามรถยนตที่ใชในการเกษตรผาน�  หมายความวา  หามรถยนตที่ใช
ในการเกษตรทุกชนิดผานเขาออกในเขตทางที่ติดต้ังปาย (บ.๒๒)

(๒๓) ปาย  �หามเกวียนผาน�  หมายความวา  หามเกวียนทุกชนิดผานเขาออกในเขต
ทางที่ติดต้ังปาย (บ.๒๓)

(๒๔) ปาย  �หามรถจักรยานยนตและรถยนตผาน�  หมายความวา  หามรถจักร
ยานยนตและรถยนตทุกชนิดผานเขาออกในเขตทางที่ติดต้ังปาย (บ.๒๔)

(๒๕)  ปาย  �หามรถจักรยาน รถสามลอ และลอเลื่อนลากเข็นผาน�  หมายความ
วา หามรถจักรยาน รถสามลอ และลอเล่ือนลากเข็นทุกชนิดผานเขาออกในเขตทางที่ติดต้ังปาย (บ.๒๕)

(๒๖) ปาย  �หามรถจักรยานยนตและรถยนตสามลอผาน�  หมายความวา หามรถ
จักรยานยนตและรถยนตสามลอทุกชนิด ผานเขาออกในเขตทางที่ติดต้ังปาย (บ.๒๖)

(๒๗)  ปาย  �หามใชเสียง�  หมายความวา  หามใชเสียงสัญญาณ  หรือทํ าใหเกิด
เสียงที่กอการรบกวนดวยประการใด ๆ ในเขตทางที่ติดต้ังปาย (บ.๒๗)

(๒๘)  ปาย  �หามคนผาน�  หมายความวา  หามคนเดินเทาผานเขาออกในเขตทางที่
ติดต้ังปาย (บ.๒๘)

(๒๙)  ปาย  �หามจอดรถ�  หมายความวา  หามจอดรถทุกชนิดระหวางแนวเขตที่
กํ าหนด  เวนแตการหยุดรับสงคน  หรือส่ิงของช่ัวขณะซ่ึงตองกระทํ าโดยมิชักชา (บ.๒๙)

(๓๐) ปาย  �หามหยุดรถ�  หมายความวา  หามหยุดรถหรือจอดรถทุกชนิดระหวาง
แนวเขตที่กํ าหนดเปนอันขาด (บ.๓๐)

(๓๑)  ปาย  �หยุดตรวจ�  หมายความวา  ผูขับข่ีตองหยุดรถที่ปายนี้  เพื่อใหเจาหนาที่
ตรวจและใหเคล่ือนรถตอไปไดเมื่อไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่ผูตรวจแลวเทานั้น (บ.๓๑)

(๓๒)  ปาย  �จํ ากัดความเร็ว�  หมายความวา  หามใชความเร็วเกินกวาที่กํ าหนดเปน 
�กิโลเมตรตอชั่วโมง� ตามจํ านวนที่ระบุในปายนั้น ๆ ในเขตทางที่ติดต้ังปายจนกวาจะพนระยะที่จํ ากัด
ความเร็วนั้น (บ.๓๒)

(๓๓)  ปาย  �หามรถหนักเกินกํ าหนดผาน�  หมายความวา  หามรถทุกชนิดที่มี    นํ้ า
หนักเกินกวาที่กํ าหนด หรือเมื่อรวมนํ้ าหนักรถกับนํ้ าหนักบรรทุกเกินกวาที่กํ าหนดเปน  �ตัน�       ตาม
จํ านวนตัวเลขที่ระบุในปายนั้น ๆ ผานเขาออกในเขตทางที่ติดต้ังปาย (บ.๓๓)
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(๓๔)  ปาย  �หามรถกวางเกินกํ าหนดผาน�  หมายความวา  หามรถทุกชนิดที่มี    
ความกวางเกินกวาที่กํ าหนดเปน  �เมตร�       ตามจํ านวนตัวเลขที่ระบุในปายนั้น ๆ ผานเขาออกในเขต
ทางที่ติดต้ังปาย (บ.๓๔)

(๓๕)  ปาย  �หามรถสูงเกินกํ าหนดผาน�  หมายความวา หามรถทุกชนิดที่มีความสูง
รวมทั้งของที่บรรทุกเกินกวาที่กํ าหนดเปน �เมตร� ตามจํ านวนตัวเลขที่ระบุในปายนั้น ๆ ผานเขาออกใน
เขตทางที่ติดต้ังปาย (บ.๓๕)

(๓๖)  ปาย  �หามรถยาวเกินกํ าหนดผาน�  หมายความวา หามรถทุกชนิดที่มี   
ความยาวเกินกวาที่กํ าหนดเปน  �เมตร�    ตามจํ านวนตัวเลขที่ระบุในปายนั้น ๆ ผานเขาออกในเขตทาง
ที่ติดต้ังปาย (บ.๓๖)

(๓๗)  ปาย  �ใหเดินรถทางเดียว�  หมายความวา  ผูขับข่ีตองขับรถตรงไปตามทิศ
ทางที่ปายกํ าหนดเปนทางเดินรถทางเดียวเทานั้น (บ.๓๗)

(๓๘)  ปาย  �ใหเดินรถทางเดียวไปทางซาย�  หมายความวา  ทางขางหนาเปนทาง
บังคับใหเดินรถทางเดียวไปทางซายเทานั้น (บ.๓๘)

(๓๙)  ปาย  �ใหเดินรถทางเดียวไปทางขวา�  หมายความวา  ทางขางหนาเปนทาง
บังคับใหเดินรถทางเดียวไปทางขวาเทานั้น (บ.๓๙)

(๔๐)  ปาย  �ใหชิดซาย�  หมายความวา  ผูขับข่ีตองขับรถผานไปทางดานซายของ
ปาย (บ.๔๐)

(๔๑)  ปาย  �ใหชิดขวา�  หมายความวา  ผูขับข่ีตองขับรถผานไปทางดานขวาของ
ปาย (บ.๔๑)

(๔๒)  ปาย  �ใหชิดซายหรือชิดขวา�  หมายความวา  ผูขับข่ีตองขับรถผานไปทาง
ดานซายหรือดานขวาของปาย (บ.๔๒)

(๔๓)  ปาย  �ใหเลี้ยวซาย�  หมายความวา  ผูขับข่ีตองขับรถเล้ียวไปทางซายแตทาง
เดียวเทานั้น (บ.๔๓)

(๔๔)  ปาย  �ใหเลี้ยวขวา�  หมายความวา  ผูขับข่ีตองขับรถเล้ียวไปทางขวาแตทาง
เดียวเทานั้น (บ.๔๔)

(๔๕)  ปาย  �ใหเลี้ยวซายหรือเลี้ยวขวา�  หมายความวา  ผูขับข่ีตองขับรถเล้ียวไป
ทางซายหรือไปทาวขวาเทานั้น (บ.๔๕)

(๔๖)  ปาย  �ใหตรงไปหรือเลี้ยวซาย�  หมายความวา  ผูขับข่ีตองขับรถตรงไปหรือ
เล้ียวไปทางซายเทานั้น (บ.๔๖)

(๔๗)  ปาย  �ใหตรงไปหรือเลี้ยวขวา�  หมายความวา  ผูขับข่ีตองขับรถตรงไปหรือ
เล้ียวไปทางขวาเทานั้น (บ.๔๗)
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(๔๘)  ปาย  �วงเวียน�  หมายความวา  ผูขับข่ีรถทุกชนิดตองขับรถวนทางซายของวง
เวียน  และรถที่เร่ิมจะเขาสูทางรอบบริเวณวงเวียนตองหยุดรอใหรถที่แลนอยูในทางรอบบริเวณวงเวียน
ผานไปกอน  หามขับรถแทรกหรือตัดหนารถที่แลนอยูในเขตทางรอบบริเวณวงเวียน (บ.๔๘)

(๔๙)  ปาย  �ชองเดินรถประจํ าทาง�  หมายความวา  ชองเดินรถที่ติดต้ังปายเปน
บริเวณที่กํ าหนดใหเปนชองเดินรถประจํ าทาง (บ.๔๙)

(๕๐)  ปาย  �ชองเดินรถมวลชน�  หมายความวา  ชองเดินรถที่ติดต้ังปายเปนบริเวณ
ที่กํ าหนดใหเปนชองเดินรถมวลชน  และใหใชไดเฉพาะรถที่มีจํ านวนคนบนรถไมนอยกวาตัวเลขที่ระบุใน
ปาย (บ.๕๐)

(๕๑)  ปาย  �ชองเดินรถจักรยานยนต�  หมายความวา  ชองเดินรถที่ติดต้ังปายเปน
บริเวณที่กํ าหนดใหเปนชองเดินรถจักรยานยนต (บ.๕๑)

(๕๒)  ปาย  �ชองเดินรถจักรยาน�  หมายความวา  ชองเดินรถที่ติดต้ังปายเปน
บริเวณที่กํ าหนดใหเปนชองเดินรถจักรยาน (บ.๕๒)

(๕๓)  ปาย  �เฉพาะคนเดิน�  หมายความวา  บริเวณที่ติดต้ังปายเปนบริเวณที่
กํ าหนดใหใชไดเฉพาะคนเดินเทาเทานั้น (บ.๕๓)

(๕๔)  ปาย  �ความเร็วขั้นต่ํ า�  หมายความวา  ผูขับข่ีตองใชความเร็วไมต่ํ ากวาที่
กํ าหนดเปน �กิโลเมตรตอชั่วโมง�  ตามจํ านวนตัวเลขที่ระบุในปาย (บ.๕๔)

(๕๕)  ปาย  �สุดเขตบังคับ�  หมายความวา  หมดระยะบังคับตามความหมายของ
ปายบังคับที่ไดติดต้ังไวกอนที่จะถึงปายนี้ (บ.๕๕)

ขอ  ๖  ปายบังคับที่แสดงดวยขอความ  หรือสัญลักษณ  หรือทั้งสองอยางรวมกัน   
แบงเปน  ๒  ประเภท  ดังนี้

(๑)  ประเภทติดต้ังประกอบปายบังคับที่แสดงความหมายตามรูปแบบและลักษณะที่
กํ าหนด  จะใชบังคับเฉพาะบางชวงเวลา  หรือบางเขต  บางตอน  หรือมีขอจํ ากัดหรือขอยกเวนบาง
ประการ  มีลักษณะเปนปายส่ีเหล่ียมพื้นสีขาว  เสนขอบปายขอความและสัญลักษณสีดํ า

(๒)  ประเภทติดต้ังเด่ียว  มีลักษณะเปนปายส่ีเหล่ียม  พื้นสีขาว  เสนขอบปายสีแดง  
ขอความและสัญลักษณสีแดง  หรือสีดํ า
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สวนที่  ๒
ปายเตือน

ขอ  ๗  ปายเตือนแบงเปน  ๓  ประเภท  ดังนี้
(๑)  ปายเตือนตามรูปแบบและลักษณะที่กํ าหนด
(๒)  ปายเตือนที่แสดงดวยขอความ  หรือสัญลักษณ  หรือทั้งสองอยางรวมกัน
(๓)  ปายเตือนในงานกอสรางตาง ๆ

ขอ  ๘  ปายเตือนที่แสดงความหมายตามรูปแบบและลักษณะที่กํ าหนด  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
กํ าลังผานทั้งสองดาน  ควรขับรถใหชาลง  และเพิ่มความระมัดระวัง (ต.๒๒)

(๕)  ปาย  �ทางแคบดานซาย�  หมายความวา  ทางขางหนาดานซายแคบลงกวาทาง
ที่กํ าลังผาน  ควรขับรถใหชาลง  และเพิ่มความระมัดระวัง (ต.๒๓)

(๖)  ปาย  �ทางแคบดานขวา�  หมายความวา  ทางขางหนาดานขวาแคบลงกวาทาง
ที่กํ าลังผาน  ควรขับรถใหชาลง  และเพิ่มความระมัดระวัง (ต.๒๔)

(๗)  ปาย  �สะพานแคบ�  หมายความวา  ทางขางหนามีสะพานแคบรถสวนกันไดไม
สะดวก  ควรขับรถใหชาลง  และระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนมาจากอีกฝงหนึ่งของสะพาน (ต.๒๕)

(๘)  ปาย  �ชองจราจรปดดานซาย�  หมายความวา  ทางเดินรถขางหนาปดการ
สัญจรทางดานซาย  ผูขับข่ีควรเปล่ียนใชชองเดินรถที่เหลืออยูดวยความระมัดระวัง (ต.๒๖)

(๙)  ปาย  �ชองจราจรปดดานขวา�  หมายความวา  ทางเดินรถขางหนาปดการ
สัญจรทางดานขวา  ผูขับข่ีควรเปล่ียนใชชองเดินรถที่เหลืออยูดวยความระมัดระวัง (ต.๒๗)

(๑๐)  ปาย  �ทางขามทางรถไฟไมมีเครื่องกั้นทาง�  หมายความวา  ทางขางหนามี
ทางรถไฟตัดผานและไมมีเคร่ืองกั้นทาง  ควรขับรถใหชาลง  และสังเกตดูรถไฟทั้งทางขวาและทางซาย
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ถามีรถไฟกํ าลังจะผานมาควรหยุดรถใหหางจากทางรถไฟอยางนอย  ๕ เมตร  และรอคอยจนกวารถไฟ
นั้นผานพนไปและปลอดภัยแลว  จึงเคลื่อนรถตอไป  ไมควรขับรถตัดหนารถไฟในระยะที่อาจเกิด
อันตรายเปนอันขาด (ต.๒๘)

(๑๑)  ปาย  �ทางขามทางรถไฟมีเครื่องกั้นทาง�  หมายความวา  ทางขางหนามีทาง
รถไฟตัดผานและมีร้ัวหรือมีเคร่ืองกั้นทาง  กอนที่จะขับรถผานปายนี้  ควรขับรถใหชาลงและพรอมที่จะ
หยุดรถเมื่อมีเสียงสัญญาณของเจาหนาที่ดังข้ึน  หรือเจาหนาที่ไดกั้นทางหรือมีเคร่ืองกั้นทางปดกั้น    
ถาขางหนามีรถหยุดอยูกอนใหหยุดรอถัดตอมาตามลํ าดับ  เมื่อเปดเคร่ืองกั้นทางแลว  รถที่หยุดรอจึง
เคล่ือนตามกันไป (ต.๒๙)

(๑๒)  ปาย  �ทางขามทางรถไฟติดทางแยก�  หมายความวา  ทางขางหนามีทาง
ขามทางรถไฟอยูติดทางแยกตามลักษณะสัญลักษณ  ควรขับรถดวยความระมัดระวังกอนขามทางรถไฟ  
ควรมองดานซายและดานขวาตามแนวทางรถไฟ  เมื่อเห็นวาปลอดภัยจึงขับรถตอไป  ในกรณีที่มีเคร่ือง
กั้นทางควรปฏิบัติตามสัญญาณเคร่ืองกั้นทาง (ต.๓๐)

(๑๓)  ปาย  �ทางแคบ�  หมายความวา  ทางขางหนาแคบลงกวาทางที่กํ าลังผาน  มี
ขนาดตามจํ านวนตัวเลขที่กํ าหนดเปน  �เมตร�  ตามที่ระบุในปาย  รถที่มีขนาดกวางไมเกินจํ านวนตัว
เลขที่ระบุในปายใหผานไปได  ควรขับรถใหชาลง  และเพิ่มความระมัดระวัง (ต.๓๑)

(๑๔)  ปาย  �ทางลอดต่ํ า�  หมายความวา ทางขางหนาจะตองลอดชองลอดต่ํ ามี
ขนาดตามจํ านวนตัวเลขที่กํ าหนดเปน  �เมตร�  ตามที่ระบุในปาย  รถที่มีความสูงหรือรวมทั้งส่ิงของที่
บรรทุกสูงไมเกินจํ านวนตัวเลขที่ระบุในปายใหผานไปได ควรขับรถใหชาลง และเพิ่มความระมัดระวัง 
(ต.๓๒)

(๑๕)  ปาย  �ทางขึ้นลาดชัน�  หมายความวา  ทางขางหนาเปนทางลาดชันข้ึน      
ทางข้ึนเขาหรือข้ึนเนิน  สันเขาหรือสันเนินมีความลาดชันตามจํ านวนตัวเลขที่กํ าหนดเปน  �รอยละ�  
ตามที่ระบุในปาย  ซึ่งอาจบังสายตาใหมองไมเห็นรถที่สวนมา  ควรขับรถใหชาลง  เดินรถใกลขอบทาง
ดานซายใหมาก  และระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนทางมา (ต.๓๓)

(๑๖)  ปาย  �ทางลงลาดชัน�  หมายความวา  ทางขางหนาเปนทางลาดชันลง ทางลง
เขาหรือลงเนินมีความลาดชันตามจํ านวนตัวเลขที่กํ าหนดเปน  �รอยละ�  ตามที่ระบุในปาย  ควรขับรถ
ใหชาลง  เดินรถใกลขอบทางดานซายใหมาก  ควรใชเกียรต่ํ าเพื่อความปลอดภัย  และไมปลดเกียรหรือ
ดับเคร่ืองยนตเปนอันขาด (ต.๓๔)

(๑๗)  ปาย  �เตือนรถกระโดด�  หมายความวา  ทางขางหนาเปลี่ยนระดับอยาง   
กระทันหัน  เชน  บริเวณคอสะพาน  ทางขามทอระบายนํ้ า  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  ทางขางหนาล่ืนอาจเกิดอุบัติเหตุไดงาย  ควร
ขับรถใหชาลง  และระมัดระวังการล่ืนไถล  ไมควรใชหามลอแรง ๆ ทันที  การหยุดรถ  การเบารถ  หรือ
เล้ียวรถในทางล่ืน  ตองกระทํ าดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ (ต.๓๘)

(๒๑)  ปาย  �ผิวทางรวน�  หมายความวา  ทางขางหนาอาจมีวัสดุผิวทางหลุดกระเด็น  
เมื่อขับรถดวยความเร็วสูง ควรขับรถใหชาลงและระมัดระวังอันตรายอันอาจเกิดจากวัสดุผิวทาง (ต.๓๙)

(๒๒)  ปาย  �ระวังหินรวง�  หมายความวา  ทางขางหนาอาจมีหินรวงลงมาในผิวทาง
ทํ าใหกีดขวางการจราจร  ควรขับรถใหชาลง  และเพิ่มความระมัดระวัง (ต.๔๐)

(๒๓)  ปาย  �สะพานเปดได�  หมายความวา  ทางขางหนาตองผานสะพานที่อาจตอง
เปดใหเรือผาน  ควรขับรถใหชาลง  และระมัดระวังในการหยุดรถเมื่อเจาหนาที่จะปดกั้นทางเพื่อเปด
สะพานใหเรือผานเพื่อมิใหเกิดอันตรายตอรถขางหนาและรถขางหลัง (ต.๔๑)

(๒๔)  ปาย  �เปลี่ยนชองทางจราจร�  หมายความวา  ควรเปล่ียนชองจราจรหรือ
เปล่ียนชองเดินรถ  ตามสัญลักษณในปาย  ควรขับรถใหชาลง  และเพิ่มความระมัดระวัง (ต.๔๒�ต.๔๓)

(๒๕)  ปาย  �ออกทางขนาน�  หมายความวา  ทางหลักขางหนา มีชองเปดออกทาง
ขนาน  ผูขับข่ีบนทางหลักที่จะออกทางขนาน  ควรเตรียมตัวเพื่อออกทางขนาน  และสํ าหรับผูขับข่ีบน
ทางขนานควรระมัดระวังรถที่จะมารวมในทิศทางเดียวกัน (ต.๔๔)

(๒๖)  ปาย  �เขาทางหลัก�  หมายความวา  ทางขนานขางหนา มีชองเปดเขาทางหลัก 
ผูขับข่ีบนทางขนานที่จะเขาทางหลัก  ควรเตรียมตัวเพื่อเขาทางหลัก  และสํ าหรับผูขับข่ีบนทางหลักควร
ระมัดระวังรถที่จะมารวมในทิศทางเดียวกัน (ต.๔๕)

(๒๗)  ปาย  �ทางรวม�  หมายความวา  ทางขางหนาอาจมีรถเขามารวมในทิศทาง
เดียวกันจากทางซายหรือทางขวาตามลักษณะสัญลักษณในปาย  ควรขับรถใหชาลง  และเพิ่มความ
ระมัดระวัง (ต.๔๖�ต.๔๗)

(๒๘)  ปาย  �ทางคูขางหนา�  หมายความวา  ทางขางหนาเปนทางคู มีเกาะหรือส่ิง
อ่ืนแบงการจราจรเปนสองทิศทางไปทางหนึ่งมาทางหนึ่ง  ควรขับรถชิดไปทางดานซายดวยความ
ระมัดระวัง (ต.๔๘)

(๒๙)  ปาย  �สิ้นสุดทางคู�  หมายความวา  ทางขางหนาเปนทางรวมที่ไมมีเกาะหรือ
ส่ิงอ่ืนใดแบงการจราจร  ควรขับรถใหชาลง  เดินรถใกลขอบทางดานซาย  และเพิ่มความระมัดระวัง 
(ต.๔๙)

(๓๐)  ปาย  �จุดกลับรถ�  หมายความวา  ทางขางหนามีที่กลับรถ (ต.๕๐�ต.๕๑)
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(๓๑)  ปาย  �ทางเดินรถสองทาง�  หมายความวา  ทางขางหนาเปนทางเดินรถสอง
ทาง  ควรขับรถใหชาลง  เดินรถใกลขอบทางดานซาย  และใหระมัดระวังอันตรายจากรถที่สวนทางมา 
(ต.๕๒)

(๓๒)  ปาย  �สัญญาณจราจร�  หมายความวา  ทางขางหนามีสัญญาณไฟจราจร  
ควรขับรถใหชาลง  และพรอมที่จะปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร (ต.๕๓)

(๓๓)  ปาย  �หยุดขางหนา�  หมายความวา  ทางขางหนามีปายหยุดติดต้ังอยู       
ควรขับรถใหชาลง  และเตรียมพรอมที่จะหยุดรถ  เมื่อถึงปายหยุด (ต.๕๔)

(๓๔)  ปาย  �ใหทางขางหนา�  หมายความวา  ทางขางหนามีปายใหทางติดต้ังอยู  
ควรขับรถใหชาลง  และเตรียมพรอมที่จะใหทางเมื่อถึงปายใหทาง (ต.๕๕)

(๓๕)  ปาย  �ระวังคนขามถนน�  หมายความวา  ทางขางหนามีทางสํ าหรับคนขาม
หรือมีหมูบานราษฎรอยูขางทาง  ซึ่งมีคนขามไปมาอยูเสมอ  ควรขับรถใหชาลง  และระมัดระวังคนขาม
ทาง  ถามีคนกํ าลังเดินขามทาง  ควรหยุดใหคนเดินขามทางไปไดโดยปลอดภัย (ต.๕๖)

(๓๖)  ปาย  �โรงเรียนระวังเด็ก�  หมายความวา ทางขางหนามีโรงเรียนต้ังอยูขางทาง  
ควรขับรถใหชาลงและระมัดระวังอุบัติเหตุซึ่งอาจเกิดข้ึนแกเด็กนักเรียน  ถาเด็กนักเรียนกํ าลังเดินขาม
ทางควรหยุดรถใหเด็กนักเรียนขามทางไปไดโดยปลอดภัย  ถาเปนเวลาที่โรงเรียนกํ าลังสอนควรงดใช
เสียงสัญญาณและหยุดการกอใหเกิดเสียงรบกวนดวยประการใด ๆ  (ต.๕๗)

(๓๗)  ปาย  �ระวังสัตว�  หมายความวา  ทางขางหนาอาจมีสัตวขามทาง  ควรขับรถ
ใหชาลง  และเพิ่มความระมัดระวัง (ต.๕๘)

(๓๘)  ปาย  �ระวังเครื่องบินบินต่ํ า�  หมายความวา  ทางขางหนาเขาใกลสนามบิน
และอาจมีเคร่ืองบินบินข้ึนลงในระดับต่ํ า  ควรขับรถใหชาลง  หากเห็นเคร่ืองบินกํ าลังข้ึนหรือลงผานทาง
ขางหนา  ควรหยุดรถใหเคร่ืองบินผานไปไดโดยปลอดภัย (ต.๕๙)

(๓๙)  ปาย  �ระวังอันตราย�  หมายความวา  ทางขางหนาอาจมีอันตราย  เชน      
เกิดอุบัติเหตุ  ทางทรุด  เปนตน  ควรขับรถใหชาลง  และเพิ่มความระมัดระวัง (ต.๖๐)

(๔๐)  ปาย  �เขตหามแซง�  ใชติดต้ังดานขวาของทาง  หมายความวา  ทางชวงนั้นมี
ระยะมองเห็นจํ ากัด  ผูขับข่ีอาจไมสามารถมองเห็นรถที่สวนมาในระยะที่จะแซงรถอ่ืนไดอยางปลอดภัย 
(ต.๖๑)

(๔๑)  ปาย  �เตือนแนวทางตาง ๆ�  หมายความวา  ทางตอนนั้นมีการเปล่ียนแปลง
แนวทาง ตามทิศทางที่ชี้ไป  ควรขับรถใหชาลง  และเพิ่มความระมัดระวัง (ต.๖๒�ต.๗๓)

(๔๒)  ปาย  �สลับกันไป�  หมายความวา  ทางขางหนาจํ านวนชองเดินรถหรือชอง
จราจรลดลง  ควรขับรถใหชาลง และสลับกันไปดานละคันอยางระมัดระวัง (ต.๗๔)
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ขอ  ๙  ปายเตือนแสดงดวยขอความ  หรือสัญลักษณ  หรือทั้งสองอยางรวมกัน  มี
ลักษณะเปนปายส่ีเหล่ียม  พื้นสีเหลือง  เสนขอบปาย  ขอความ  และสัญลักษณสีดํ า  ใชติดต้ังเด่ียว  
หรือติดต้ังประกอบปายเตือนตาม ขอ  ๘  ใหผูขับข่ีปฏิบัติตาม หรือเพิ่มความระมัดระวังเพื่อปองกัน
อันตรายหรืออุบัติเหตุ

ขอ  ๑๐  ปายเตือนในงานกอสรางตาง ๆ ซึ่งปรากฏตามตัวอยางในรูปที่  ๓  ทาย
ประกาศนี้มีความหมายดังนี้

(๑)  ปาย  �สํ ารวจทาง�  หมายความวา  ทางขางหนากํ าลังมีงานสํ ารวจอยูบนผิว
จราจรหรือทางเดินรถ  หรือใกลกับผิวจราจร หรือทางเดินรถ ควรขับรถใหชาลงและเพิ่มความระมัดระวัง 
(ตก.๑)

(๒)  ปาย  �งานกอสราง�  หมายความวา  ทางขางหนากํ าลังมีงานกอสรางอยูบนผิว
จราจรหรือทางเดินรถ  หรือใกลกับผิวจราจร หรือทางเดินรถ ควรขับรถใหชาลงและเพิ่มความระมัดระวัง 
(ตก.๒)

(๓)  ปาย  �คนทํ างาน�  หมายความวา  ทางขางหนามีคนกํ าลังทํ างาน  อาจมีการวาง
อุปกรณหรือวัสดุบนผิวจราจรหรือทางเดินรถ  หรือใกลกับผิวจราจร หรือทางเดินรถ ควรขับรถใหชาลง
และเพิ่มความระมัดระวัง (ตก.๓)

(๔)  ปาย  �เครื่องจักรกํ าลังทํ างาน�  หมายความวา  ทางขางหนามีเคร่ืองจักรกํ าลัง
ทํ างานบนผิวจราจรหรือทางเดินรถ  หรือใกลกับผิวจราจร หรือทางเดินรถ ควรขับรถใหชาลง และเพิ่ม
ความระมัดระวัง (ตก.๔)

(๕)  ปาย  �ทางเบี่ยงซาย�  หมายความวา  ทางขางหนามีงานกอสราง  จํ าเปนตอง
เปล่ียนแนวทางการจราจรไปใชทางเบ่ียงหรือทางช่ัวคราวทางดานซาย ควรขับรถใหชาลง และเพิ่มความ
ระมัดระวัง (ตก.๕)

(๖)  ปาย  �ทางเบี่ยงขวา�  หมายความวา  ทางขางหนามีงานกอสราง  จํ าเปนตอง
เปล่ียนแนวทางการจราจรไปใชทางเบ่ียงหรือทางช่ัวคราวทางดานขวา ควรขับรถใหชาลง และเพิ่มความ
ระมัดระวัง (ตก.๖)

(๗)  ปาย  �เบี่ยงเบนการจราจร�  หมายความวา  ทางขางหนามีงานกอสราง  จํ าเปน
ตองเปล่ียนแนวทางการจราจรไปใชทางเบ่ียงหรือทางช่ัวคราวตามลักษณะสัญลักษณในปาย ควรขับรถ
ใหชาลง และเพิ่มความระมัดระวัง (ตก.๗�ตก.๒๔)

(๘)  ปาย  �เตือนแนวทางตาง ๆ�  หมายความวา  บริเวณที่ติดต้ังปายมีการเปล่ียน
แนวทางการจราจรไปตามทิศทางที่ชี้ไป  ควรขับรถใหชาลง  และเพิ่มความระมัดระวัง (ตก.๒๕�ตก.๒๖)
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(๙)  ปาย  �เตือนขอความตาง ๆ�  มีลักษณะเปนปายส่ีเหล่ียม  พื้นสีสม  เสนขอบ  
ปาย  ขอความ  และสัญลักษณสีดํ า  ใชติดต้ังเด่ียว  หรือติดต้ังประกอบปายเตือนในงานกอสราง  ตาม
ขอ  ๑๐  ผูขับข่ีควรปฏิบัติตามขอความและสัญลักษณที่ระบุในปาย  และเพิ่มความระมัดระวัง

สวนที่  ๓
ปายแนะนํ า

ขอ  ๑๑  ปายแนะนํ า ซึ่งปรากฏตามตัวอยางในรูปที่ ๔ ทายประกาศนี้  เปนปายจราจร
ที่ใชเพื่อแนะนํ าผูใชทางใหเดินทางไปสูจุดหมายปลายทางไดถูกตอง  หรือใหความรูหรือขาวสารขอมูล
อ่ืน ๆ ที่จะเปนประโยชนตอผูใชทางตามความหมายของปายนั้น  เชน  แนะนํ าทิศทางของการเดินทาง
ลวงหนา  จุดหมายปลายทาง  บอกสถานที่  บอกระยะทาง  ตํ าแหนงคนเดินขามทาง  ขอมูลสํ าคัญและ
ทางเดินรถประจํ าทาง  เปนตน

ลักษณะของปายแนะนํ า  เปนปายส่ีเหล่ียมจตุรัสหรือส่ีเหล่ียมผืนผา  มี  ๒  ชนิด ดังนี้
(๑)  ชนิดพื้นสีขาว  เสนขอบปาย  ขอความ  และสัญลักษณสีดํ า
(๒) ชนิดพื้นสีเขียว  หรือสีนํ้ าเงิน  หรือสีนํ้ าตาล  เสนขอบปาย  ขอความ  และ

สัญลักษณ สีขาว  สีเหลือง  สีแดง  หรือสีอ่ืนตามความหมายของปายนั้น

หมวด  ๒
เครื่องหมายจราจรบนพ้ืนทาง

ขอ  ๑๒  เคร่ืองหมายจราจรบนพื้นทางแบงเปน  ๒  ประเภท  ดังนี้
(๑)  เคร่ืองหมายจราจรบนพื้นทางประเภทบังคับ  ไดแก  เคร่ืองหมายจราจรที่มีความ

หมายเปนการบังคับใหผูใชทางปฏิบัติตามความหมายของเครื่องหมายนั้น  โดยกํ าหนดใหผูใชทางตอง
กระทํ า  งดเวนการกระทํ า  หรือจํ ากัดการกระทํ าในบางประการหรือบางลักษณะ

(๒)  เคร่ืองหมายจราจรบนพื้นทางประเภทเตือน  ไดแก  เคร่ืองหมายจราจรที่มีความ
หมายเปนการเตือนผูใชทางใหทราบลวงหนาถึงสภาพทางหรือขอมูลอยางอ่ืนที่เกิดข้ึนในทางหรือทาง
หลวงขางหนาอันอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุข้ึนได  เพื่อใหผูใชทางใชความระมัดระวังในการใช
ทาง  ซึ่งจะชวยปองกันการเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุดังกลาวได
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สวนที่  ๑
เครื่องหมายจราจรบนพ้ืนทางประเภทบังคับ

ขอ  ๑๓  เคร่ืองหมายจราจรบนพื้นทางประเภทบังคับที่แสดงความหมายตามรูปแบบ
และลักษณะที่กํ าหนด  ซึ่งปรากฏตามตัวอยางในรูปที่  ๕  ทายประกาศนี้มีความหมายดังนี้

ก. เคร่ืองหมายจราจรตามแนวทางเดินรถ
(๑)  �เสนแบงทิศทางจราจรปกติ�  มีลักษณะเปนเสนประสีเหลือง  หมายความวา  

เปนเสนแสดงการแบงแยกการจราจรของรถที่มีทิศทางตรงกันขาม  ผูขับข่ีตองขับรถทางดานซายของ
เสน  ยกเวนในกรณีที่ตองการเล้ียวขวาหรือแซงข้ึนหนารถคันอ่ืน  (พบ.๑)

(๒)  �เสนแบงทิศทางจราจรหามแซง�  มีลักษณะเปนเสนทึบสีเหลืองเด่ียว  หรือคู  
หมายความวา  ผูขับข่ีตองขับรถไปทางดานซายของเสน  หามขับรถผาน  หรือครอมเสนโดยเด็ดขาด  
(พบ.๒�พบ.๓)

(๓)  �เสนแบงทิศทางจราจรหามแซงเฉพาะดาน�  มีลักษณะเปนเสนทึบสีเหลืองคู
กับเสนประสีเหลือง  หมายความวา  รถที่อยูทางดานเสนทึบ  หามผานหรือครอมเสนทึบโดยเด็ดขาด
สวนรถที่อยูทางดานเสนประ  เมื่อเห็นวาปลอดภัยอาจแซงข้ึนหนารถคันอ่ืน  หรือขามเสนดังกลาวนี้ดวย
ความระมัดระวัง  (พบ.๔)

(๔)  �เสนแบงชองเดินรถ�  หรือ  �เสนแบงชองจราจร� มีลักษณะเปนเสนประสีขาว  
แบงทางเดินรถ  หรือทางจราจรที่มีทิศทางเดียวกัน  ใหเปนชองเดินรถ  หรือชองจราจร  หมายความวา  
ผูขับข่ีตองขับรถภายในชองเดินรถ  หรือชองจราจร  หามขับรถครอมเสน  เวนแตจะเปล่ียนชองเดินรถ 
หรือชองจราจร  (พบ.๕)

(๕)  �เสนหามเปลี่ยนชองเดินรถ�  หรือ  �เสนหามเปลี่ยนชองจราจร� มีลักษณะ
เปนเสนทึบสีขาว แบงทางเดินรถหรือทางจราจรในทิศทางเดียวกัน  ใหเปนชองเดินรถหรือชองจราจร  
หมายความวา  ผูขับข่ีตองขับรถภายในชองเดินรถหรือชองจราจร หามขับรถผาน หรือครอมเสน (พบ.๖)

(๖)  �เสนแบงชองเดินรถประจํ าทาง�  มีลักษณะเปนเสนประสีเหลือง  กวางและถี่  
กรณีสวนทางจราจรปกติ  และเสนประสีขาว กวางและถี่  กรณีทิศทางเดียวกับทางจราจรปกติ  ทั้งนี้โดย
มีลูกศรสีเหลือง  และอาจมีคํ าวา �รถประจํ าทาง� หรือ �BUS� สีเหลืองประกอบดวย  หมายความวา  
เปนชองเดินรถประจํ าทาง  หามขับรถประเภทอ่ืนเขาไปในชองเดินรถประจํ าทาง  (พบ.๗�พบ.๘)
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(๗)  �เครื่องหมายหามจอดรถ�  มีลักษณะเปนแถบสีเหลืองสลับขาว  แสดงที่ขอบคัน
หิน  หรือขอบทางดานซายของทางเดินรถ  หรือทางจราจร  หรือที่อ่ืน ๆ หมายความวา  หามจอดรถทุก
ชนิดระหวางแนวเขตที่กํ าหนด  เวนแตการหยุดรับสงคน  หรือส่ิงของช่ัวขณะซ่ึงตองกระทํ าโดยมิชักชา  
(พบ.๙)

(๘)  �เครื่องหมายหามหยุดรถ� มีลักษณะเปนแถบสีแดงสลับขาว  แสดงที่ขอบคัน
หิน  หรือขอบทางดานซายของทางเดินรถ  หรือทางจราจร  หรือที่อ่ืน ๆ หมายความวา  หามหยุดรถหรือ
จอดรถทุกชนิดระหวางแนวเขตที่กํ าหนดเปนอันขาด (พบ.๑๐)

ข. เคร่ืองหมายจราจรขวางแนวทางเดินรถ
(๑)  �เสนแนวหยุด�  มีลักษณะเปนเสนทึบสีขาวกวาง  และขวางแนวทางเดินรถ  

หมายความวา  เมื่อมีสัญญาณจราจรบังคับหยุด  หรือปายหยุด  ผูขับข่ีตองหยุดรถกอนถึงเสนแนวหยุด
และเมื่อไดรับสัญญาณจราจรใหไป  หรือเมื่อไมเปนเหตุใหกีดขวางการจราจรแลว  ใหผานเสนแนวหยุด
ไปได  (พบ.๑๑)

(๒)  �เสนใหทาง�  มีลักษณะเปนเสนประสีขาวกวาง  และขวางแนวทางเดินรถ  หมาย
ความวา  ผูขับข่ีตองขับรถใหชาลง  หากเห็นวาจะไมปลอดภัยตอรถคันอ่ืนหรือคนเดินเทาในทางขวาง
หนา  หรือเปนการกีดขวางการจราจร  ผูขับข่ีตองหยุดรถกอนถึงแนวเสนใหทาง  (พบ.๑๒)

(๓)  �เสนทางขาม�  มีลักษณะเปนแถบสีขาวกวาง  และยาวหลาย ๆ แถบประกอบกัน
ขวางทางเดินรถ  หรือเปนเสนทึบสีขาวสองเสนขนานกันขวางแนวทางเดินรถ  และมีเสนแนวหยุดหรือ
เสนใหทางประกอบ  หมายความวา  ผูขับข่ีตองขับรถใหชาลง  และพรอมที่จะหยุดรถไดทันทวงที  เมื่อมี
คนเดินขามทาง ณ ทางขามนั้น  ในเขตทางขามที่ไมมีเจาหนาที่ หรือสัญญาณจราจร  ใหคนมีสิทธิขาม
ทางไปกอน  ฉะนั้น  ในขณะที่คนกํ าลังเดินอยูในทางขาม  ผูขับข่ีตองหยุดรถกอนถึงเสนแนวหยุดหรือ
เสนใหทาง  และเมื่อคนเดินขามทางไดขามไปแลว  จึงเคลื่อนรถตอไปได (พบ.๑๓�พบ.๑๔)

(๔)  �เสนทะแยงหามหยุดรถ�  มีลักษณะเปนเสนทึบสีเหลืองลากทะแยงตัดกัน  ภาย
ในกรอบเสนทึบสีเหลือง  หมายความวา  หามหยุดรถทุกชนิดภายในกรอบเสนทะแยงหามหยุดรถ  ยก
เวนรถที่หยุดรอเพื่อเล้ียวขวา  (พบ.๑๕)

ค. เคร่ืองหมายอ่ืน ๆ
(๑)   �ลูกศร�  มีลักษณะเปนลูกศรสีขาวหรือสีเหลือง  แสดงทิศทางการจราจรใหรถ

ตรงไป  เล้ียวซาย เล้ียวขวา เล้ียวกลับ หรือรวมกัน  หมายความวา  เมื่อปรากฏในชองเดินรถหรือชอง
จราจรใด  ผูขับข่ีที่อยูในชองเดินรถหรือชองจราจรนั้นตองปฏิบัติตามเคร่ืองหมายนั้น (พบ.๑๖)

(๒)  �ใหทาง�  มีลักษณะเปนรูปสามเหล่ียมมุมแหลมสีขาว  โดยมุมแหลมช้ีสวนทิศ
ทางการจราจร  แสดงหรือทํ าใหปรากฏบนพ้ืนทางประกอบเสนใหทาง  หมายความวา  ผูขับข่ีตองขับรถ
ใหชาลง  ถาเห็นวาจะไมปลอดภัยตอรถคันอ่ืน  หรือคนเดินเทาในทางขวางหนา  หรือเปนการกีดขวาง
การจราจร  ผูขับข่ีตองหยุดรถกอนถึงเสนใหทาง (พบ.๑๗)
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(๓)   �เขตปลอดภัย หรือเกาะสี�  มีลักษณะเปนแถบหรือเสนทึบสีขาว  หรือสีเหลือง
ตีทะแยงกับแนวทิศทางการจราจร  หรือเปนลักษณะกางปลา  และลอมรอบดวยเสนทึบสีขาว หรือสี
เหลือง  หมายความวา  หามขับรถล้ํ าเขาไปในพ้ืนที่ดังกลาว (พบ.๑๘)

(๔)   �ชองเดินรถมวลชน�  มีลักษณะเปนรูปส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูนสีขาว มุมแหลม
อยูในทิศทางการจราจร  ภายในส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูน อาจมีตัวเลขแสดงจํ านวนข้ันต่ํ าของคนบนรถ
มวลชน  หมายความวา ชองเดินรถ  หรือชองจราจร  ที่มีเคร่ืองหมายชองเดินรถมวลชน เปนชองเดินรถ 
หรือชองจราจรสํ าหรับรถตามชนิดหรือประเภทท่ีกํ าหนด หรือรถที่มีจํ านวนคนบนรถไมนอยกวาที่
กํ าหนด (พบ.๑๙)

(๕)   �เสนแบงชองจอดรถ�  มีลักษณะเปนเสนทึบสีขาว  แสดงขอบเขตของชองจอด
รถ  หมายความวา  ผูขับข่ีตองจอดรถภายในกรอบเสนชองจอดรถ  หามจอดรถครอมเสน หรือทํ าใหสวน
ใดของรถล้ํ าออกไปนอกแนวที่กํ าหนด (พบ.๒๐)

(๖)   �ขอความบังคับบนพื้นทาง�  มีลักษณะเปนขอความสีขาวบนพ้ืนทาง  เชน คํ า
วา �หยุด� �ลดความเร็ว� �ขับชา ๆ� เปนตน หมายความวา  ผูขับข่ีตองปฏิบัติตามขอความนั้น ๆ 
(พบ.๒๑)

สวนที่  ๒
เครื่องหมายจราจรบนพ้ืนทางประเภทเตือน

ขอ  ๑๔  เคร่ืองหมายจราจรบนพื้นทางประเภทเตือนที่แสดงความหมายตามรูปแบบ
และลักษณะที่กํ าหนด  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)
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(๕)  �เครื่องหมายขาวดํ า�  มีลักษณะเปนแถบสีขาวสลับสีดํ า  แสดงหรือทํ าให
ปรากฏที่ขอบคันหินหรือส่ิงกีดขวางอ่ืน ๆ เพื่อใหผูใชทางเห็นขอบคันหินหรือส่ิงกีดขวางนั้น ๆ ไดชัดเจน
ยิ่งข้ึน  (พต.๘)

(๖)  �ขอความเตือน  หรือแนะนํ าบนพื้นทาง�  แสดงอักษร  ขอความ  หรือ
สัญลักษณ  ใหปรากฏบนพื้นทาง  หรือในบางกรณีอาจใชภาษาอังกฤษที่เขาใจงาย  และเปนคํ าที่เปน
สากลนิยม  เพื่อแนะนํ าหรือเตือนการจราจร  เชน  แสดงชื่อสถานที่ตอทายลูกศร  เตือนใหระมัดระวัง
สภาพทาง  หรือการจราจร  หมายความวา  ผูใชทางควรปฏิบัติตาม  และระมัดระวังการใชทาง  ใชชอง
เดินรถหรือชองจราจรใหถูกตอง เปนตน (พต.๙)

หมวดท่ี  ๓
อุปกรณจราจร

ขอ  ๑๕  อุปกรณจราจร  ไดแก  ส่ิงใด ๆ ที่แสดง  ติดต้ัง  หรือทํ าใหปรากฏไวในเขตทาง
หรือทางหลวงเพื่อประโยชนตอการจัดการจราจร  หรือควบคุมการจราจรเปนการเฉพาะหนาชั่วคราว  
เชน กรวยยาง  หลักนํ าทาง  แผงก้ัน  เปนตน  ซึ่งปรากฏตามตัวอยางในรูปที่  ๗  ทายประกาศนี้
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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.๕๔ บ.๕๕
บ.๑ หยุด บ.๒๑ หามลอเลื่อนลากเข็นผาน บ.๔๑ ใหชิดขวา
บ.๒ ใหทาง บ.๒๒ หามรถยนตที่ใชในการเกษตรผาน บ.๔๒ ใหไปทางซายหรือทางขวา
บ.๓ ใหรถสวนทางมากอน บ.๒๓ หามเกวียนผาน บ.๔๓ ใหเลี้ยวซาย
บ.๔ หามแซง บ.๒๔ หามรถจักรยานยนต  และรถยนตผาน บ.๔๔ ใหเลี้ยวขวา
บ.๕ หามเขา บ.๒๕ หามรถจักรยาน  รถสามลอ และลอเลื่อนลากเข็นผาน บ.๔๕ ใหเลี้ยวซายหรือเลี้ยวขวา
บ.๖ หามกลับรถไปทางขวา บ.๒๖ หามรถจักรยานยนต  และรถยนตสามลอผาน บ.๔๖ ใหตรงไปหรือเลี้ยวซาย
บ.๗ หามกลับรถไปทางซาย บ.๒๗ หามใชเสียง บ.๔๗ ใหตรงไปหรือเลี้ยวขวา
บ.๘ หามเล้ียวซาย บ.๒๘ หามคนผาน บ.๔๘ วงเวียน
บ.๙ หามเล้ียวขวา บ.๒๙ หามจอดรถ บ.๔๙ ชองเดินรถประจํ าทาง
บ.๑๐ หามเปลี่ยนชองเดินรถไปทางซาย บ.๓๐ หามหยุดรถ บ.๕๐ ชองเดินรถมวลชน
บ.๑๑ หามเปลี่ยนชองเดินรถไปทางขวา บ.๓๑ หยุดตรวจ บ.๕๑ ชองเดินรถจักรยานยนต
บ.๑๒ หามเล้ียวขวาหรือกลับรถ บ.๓๒ จํ ากัดความเร็ว บ.๕๒ ชองเดินรถจักรยาน
บ.๑๓ หามเล้ียวซายหรือกลับรถ บ.๓๓ หามรถหนักเกินกํ าหนดผาน บ.๕๓ เฉพาะคนเดิน
บ.๑๔ หามรถยนตผาน บ.๓๔ หามรถกวางเกินกํ าหนดผาน บ.๕๔ ความเร็วขั้นต่ํ า
บ.๑๕ หามรถบรรทุกผาน บ.๓๕ หามรถสูงเกินกํ าหนดผาน บ.๕๕ สุดเขตบังคับ
บ.๑๖ หามรถจักรยานยนตผาน บ.๓๖ หามรถยาวเกินกํ าหนดผาน
บ.๑๗ หามรถพวงผาน บ.๓๗ ใหเดินรถทางเดียว
บ.๑๘ หามรถยนตสามลอผาน บ.๓๘ ทางเดินรถทางเดียวไปทางซาย
บ.๑๙ หามรถสามลอผาน บ.๓๙ ทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา
บ.๒๐ หามรถจักรยานผาน บ.๔๐ ใหชิดซาย



-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.๖๓ ต.๖๔ ต.๖๕ ต.๖๖ ต.๖๗ ต.๖๘

ต.๖๙ ต.๗๐ ต.๗๑ ต.๗๒ ต.๗๓ ต.๗๔
ต.๑ - ต.๑๐ ทางโคงตาง ๆ ต.๓๐ ทางขามทางรถไฟติดทางแยก ต.๔๑  สะพานเปดได ต.๕๕ ใหทางขางหนา
ต.๑๑ - ต.๒๐ ทางแยกตาง ๆ ต.๓๑ ทางแคบ ต.๔๒-  ต.๔๓  ใหเปลี่ยนชองทางจราจร ต.๕๖    ระวังคนขามถนน
ต.๒๑ วงเวียนขางหนา ต.๓๒   ทางลอดตํ่ า ต.๔๔   ออกทางขนาน ต.๕๗   โรงเรียนระวังเด็ก
ต.๒๒ ทางแคบท้ังสองดาน ต.๓๓ ทางข้ึนลาดชัน ต.๔๕   เขาทางหลัก ต.๕๘    ระวังสัตว
ต.๒๓ ทางแคบดานซาย ต.๓๔  ทางลงลาดชัน ต.๔๖ � ต.๔๗  ทางรวม ต.๕๙  ระวังเคร่ืองบินบินตํ่ า
ต.๒๔ ทางแคบดานขวา ต.๓๕    เดือนรถกระโดด ต.๔๘  ทางคูขางหนา ต.๖๐  ระวังอันตราย
ต.๒๕ สะพานแคบ ต.๓๖    ผิวทางขรุขระ ต.๔๙ ส้ินสุดทางคู ต. ๖๑  เขตหามแซง
ต.๒๖ ชองจราจรปดดานซาย ต.๓๗   ทางเปนแอง ต.๕๐- ต.๕๑   จุดกลับรถ ต.๖๒ � ต.๗๓ เตือนแนวทางตาง ๆ
ต.๒๗ ชองจราจรปดดานขวา ต.๓๘ ทางล่ืน ต.๕๒   ทางเดินรถสองทาง  ต. ๗๔ สลับกันไป
ต.๒๘ ทางขามทางรถไฟไมมีเคร่ืองก้ันทาง ต.๓๙   ผิวทางรวน ต.๕๓   สัญญาณจราจร
ต.๒๙ ทางขามทางรถไฟมีเคร่ืองก้ันทาง ต.๔๐ ระวังหินรวง  ต.๕๔ หยุดขางหนา



-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  สํ ารวจทาง
ตก. ๒  งานกอสราง
ตก. ๓  คนทํ างาน
ตก. ๔  เครื่องจักรกํ าลังทํ างาน

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

ตก. ๕ ทางเบี่ยงซาย



-๒๐-

รูปที่  ๔   ปายแนะนํ า

น.๑ น.๒
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น.๓ น.๔ น.๕ น.๖

    

น.๗ น.๘ น.๙ น.๑๐ น.๑๑ น.๑๒ น.๑๓

น.๑๔ น.๑๕ น.๑๖ น.๑๗

น.๑๘
น.๑ แนะนํ าลวงหนา น.๘ เดินรถทางเดียว          น.๑๕       ชองเดินรถประจํ าทาง
น.๒ บอกจุดหมายปลายทาง น.๙ ทางตัน           น.๑๖     สํ าหรับคนพิการ
น.๓ บอกจุดหมายปลายทาง น.๑๐ ทางเขา-ออกทางดวน          น.๑๗      สิ้นสุดชองเดินรถประจํ าทาง
น.๔ บอกระยะทาง น.๑๑ จุดกลับรถ          น.๑๘     ชองเดินรถมวลชน
น.๕ บอกสถานที่ น.๑๒ เริ่มตนทางดวน (ทางหลวงพิเศษ)
น.๖ ตํ าแหนงทางขาม น.๑๓ สิ้นสุดทางดวน  (ทางหลวงพิเศษ)
น.๗ โรงพยาบาล น.๑๔ เริ่มชองเดินรถประจํ าทาง




















