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วิสัยทัศน์ 
“หลักประกันความยุติธรรม ตามมาตรฐานสากล”

อ�ำนำจหน้ำที่กระทรวงยุติธรรม
มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 

ซึ่งกำาหนดอำานาจหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมไว้ว่า “ให้มีอำานาจหน้าท่ีเกี่ยวกับ 
การบรหิารจดัการกระบวนการยตุธิรรม เสรมิสร้างและอำานวยความยุตธิรรมในสงัคม 
และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าท่ีของกระทรวงยุติธรรม
หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม”

 

พันธกิจ
1. บริหารจัดการอำานวยความยุติธรรมในสังคมด้วยความยุติธรรม
2. พัฒนาคุณภาพการดำาเนินการตามกฎหมาย พันธกรณีระหว่างประเทศ

และมาตรฐานระบบงานยุติธรรม
3. วิจัยและพัฒนาระบบงานยุติธรรมและกฎหมาย
4. พัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือก
5. บูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
6. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
7. บริหารจัดการระบบงานยุติธรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ้

ด้วยความยุติธรรม
8. ส่งเสรมิการบรูณาการงานยตุธิรรมและความร่วมมอืกบัทุกภาคส่วนท้ังใน

และต่างประเทศ
9. เพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง



คณะกรรมการพัฒนาการ
บริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

จัดตั้งตามพระราชบัญญัติพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2549
จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554
จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550

สถาบันเพื่อการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

สำานักงานปลัด
กระทรวงยุติธรรม

สำานักงานกิจการยุติธรรม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

กรมบังคับคดี

โครงสร้างกระทรวงยุติธรรม

กลุ่มภารกิจ
ด้านบริหารความยุติธรรม

หน่วยงานอำานวยการ กลุ่มภารกิจ
ด้านอำานวยความยุติธรรม



กรมคุมประพฤติ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก 
และเยาวชน

กรมราชทัณฑ์

สำานักงานรัฐมนตรี

 
สำานักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด

สำานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

กลุ่มภารกิจ
ด้านพัฒนาพฤตินิสัย

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรม

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตาม 
พระราชบัญญัติเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507
ส่วนราชการไม่สังกัดกระทรวงยุติธรรม ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ปลัดกระทรวงยุติธรรม

สำานักงานป้องกัน 
และปราบปรามการฟอกเงิน

เนติบัณฑิตยสภา

สภาทนายความ



ภำรกิจส่วนรำชกำร 
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

ส�านักงานรัฐมนตรี 
Office of The Minister

ดำาเนินการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอรัฐมนตรี 
รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี สนับสนุน 
การทำางานของรฐัมนตรใีนการดำาเนนิงานทางการเมอืงระหว่างรฐัมนตร ีรฐัสภา และ
ประชาชน ประสานงานการตอบกระทู ้ชีแ้จงญัตต ิร่างพระราชบัญญตั ิและกจิการอ่ืน 
ทางการเมอืง ดำาเนินการพิจารณาเรือ่งร้องทกุข์ ร้องเรยีน หรอืร้องขอความช่วยเหลอื 
ต่อรัฐมนตรี ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าท่ีของ
สำานักงานรัฐมนตรีหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 โทรศัพท์ 0 2141 6535 โทรสาร 0 2141 9883 
เว็บไซต์ www.om.moj.go.th

กระทรวงยุติธรรม

 กระทรวงยุติธรรม

 กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน



หน่วยงานอำานวยการ
ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
Office of The Permanent Secretary

ดำาเนินการด้านการพฒันายทุธศาสตร์ ศกึษา วเิคราะห์ 
จัดทำาข้อมูลเพื่อใช้ในการกำาหนดนโยบาย เป้าหมาย และ

ผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง แปลงนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของรัฐมนตรี
เป็นแนวทางและแผนปฏิบัติการของกระทรวง กำากับ เร่งรัด ติดตามประเมินผล 
รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง และพัฒนา 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการของหน่วยงาน  
ดูแลงานประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศ พัฒนากฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและ 
เผยแพร่กจิกรรมข่าวของกระทรวง สนับสนุนการพฒันาบคุลากร จดัสรรและบรหิาร
ทรัพยากรให้เกิดการประหยัดและคุ้มค่า

 โทรศัพท์ 0 2141 5100 โทรสาร 0 2143 8289-90, 0 2143 8242 
เว็บไซต์ www.ops.moj.go.th

ส�านักงานกิจการยุติธรรม 
Office of Justice Affairs

ดำ า เ นิ นการ เ ก่ี ย วกั บน โยบายและการพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม โดยการศึกษาวิจัยการประเมินผล 

การบังคับใช้กฎหมาย และนำาผลให้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรม 
แห่งชาต ิเพือ่ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในกระบวนการยตุธิรรมมทีศิทางการดำาเนนิการ 
ที่สามารถอำานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและสอดรับ 
ไปในทิศทางเดียวกัน

 โทรศัพท์ 0 2141 3666 โทรสาร 0 2143 8933 
เว็บไซต์ www.oja.go.th

 กระทรวงยุติธรรม

 กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน



กลุ่มภารกิจด้านอำานวยความยุติธรรม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
Department of Special Investigation

ดำาเนินการด้านการป้องกัน ปราบปราม สืบสวนและ
สอบสวนคดีความผิดทางอาญาท่ีต้องดำาเนินการสืบสวนและ

สอบสวนโดยวิธีการพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ

 โทรศัพท์ 0 2831 9888 
โทรสาร 0 2975 9888 

หรือ ศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน  
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ศชป.ดีเอสไอ) 0 2831 9888 ต่อ 3103 

เว็บไซต์ www.dsi.go.th

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
Central Institute of Forensic Science

ดำาเนินการด้านการให้บริการตรวจพิสูจน์หลักฐาน
ทางนิติวิทยาศาสตร์ ตรวจพิสูจน ์เอกลักษณ์บุคคลเพื่อ

การติดตามบุคคลสูญหายและศพนิรนาม จัดเก็บรวบรวมข้อมูลสารพันธุกรรม  
พยานหลักฐาน เพ่ือการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำาผิดในด้านต่างๆ 
และสนับสนุนการดำาเนินงานแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ศึกษา วิจัย สนับสนุนการศึกษาวิจัยทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ร่วมกับส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่น เผยแพร่ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร
ด้านนิติวิทยาศาสตร์ สร้างเครือข่ายในการจัดทำามาตรฐานและพัฒนางานด้าน
นิติวิทยาศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 โทรศัพท์ 0 2142 3475-8 โทรสาร 0 2143 9068 
เว็บไซต์ www.cifs.moj.go.th

 กระทรวงยุติธรรม

 กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน



กลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
Rights and Liberties Protection Department

ดำาเนินการส่งเสริมและคุ ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน โดยดำาเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู ้เสียหาย 

เหย่ืออาชญากรรม และจ่ายเงินชดเชยทดแทนแก่จำาเลยที่ศาลยกฟ้องว่ามิได้เป็น 
ผู้กระทำาผิด รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนและให้คำาปรึกษาทางกฎหมาย 
จัดหาทนายในการช่วยเหลือต่อสู้คดี รวมถึงพิจารณาจัดเงินช่วยเหลือแก่ผู้ยากไร ้
และต้องการรับความยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรม สร้างความสมานฉันท์ 
และระงับข้อพิพาทในสังคม ดำาเนินการคุ้มครองพยานและรับผิดชอบพันธกรณ ี
ตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

 สายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1111 กด 77 
โทรศัพท์ 0 2141 2794, 0 2141 2817-8 

โทรสาร 0 2143 9681 
เว็บไซต์ www.rlpd.moj.go.th

กรมบังคับคดี
Legal Execution Department

ดำาเนินการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และการฟื้นฟู
กิจการของลูกหน้ีตามคำาสั่งศาล ดำาเนินการตรวจสอบสิทธิ 

ทางบญัชขีองผูม้ส่ีวนได้เสยีเพ่ือรบัส่วนแบ่งจากคด ีตรวจสอบค่าใช้จ่ายและเรยีกเกบ็ 
ค่าธรรมเนียมการบังคับคดี ชำาระบัญชีห้างหุ้นส่วน บริษัทหรือนิติบุคคล ในฐานะ 
ผู ้ชำาระบัญชีตามคำาสั่งศาล รับวางทรัพย์จากลูกหนี้หรือผู ้มีสิทธิวางทรัพย์  
ดำาเนนิการประเมนิราคาทรพัย์ ดำาเนนิการเกีย่วกบัการเดนิหมายคำาคู่ความ หนังสือ  
หรือประกาศของศาล หรือหน่วยงานในสังกัด

 โทรศัพท์ 0 2881 4999 โทรสาร 0 2433 0801 
เว็บไซต์ www.led.go.th

 กระทรวงยุติธรรม

 กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน



กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย

กรมคุมประพฤติ
Department of Probation

ดำาเนินการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมและสอดส่อง แก้ไข ฟื้นฟู
และสงเคราะห์ผู้กระทำาผิดในชั้นก่อนฟ้อง ชั้นพิจารณาคดีของศาล 

และภายหลังที่ศาลมีคำาพิพากษาตามที่กฎหมายกำาหนด ดำาเนินการพ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด ส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู ้กระทำาผิด 
ในชุมชน จัดทำาและประสานแผนงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทของ
กระทรวง รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด 
เสริมสร้าง สนับสนุนและประสานงานให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส ่วนร่วมและ 
เป็นเครือข่ายในการปฏิบัติต่อผู้กระทำาผิด ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนดให้เป็น
อำานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ศูนย์รับฟังความคิดเห็น 0 2141 4749 
โทรสาร 0 2143 8822 

เว็บไซต์ www.probation.go.th

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
Department of Juvenile Observation and Protection

ดำาเนินการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนที่กระทำา
ความผดิ ส่งเสรมิความมัน่คงของสถาบนัครอบครวัและชมุชน ดำาเนนิการ 

ด้านคดอีาญา คดคีรอบครวั กำากับการปกครอง บำาบดั แก้ไขฟ้ืนฟ ูป้องกนั พฒันา และสงเคราะห์ 
ตลอดจนติดตามประเมินผลเด็กและเยาวชน ประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่าย 
ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ ศึกษาวิเคราะห์ และพัฒนา
กฎหมายการพทิกัษ์คุม้ครองสทิธเิดก็และเยาวชน รวมทัง้ระบบรปูแบบวธิกีารปฏบิตัเิกีย่วกบั 
งานคดีและการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการ 
ให้เข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ

โทรศัพท์ 0 2141 6470 โทรสาร 0 2143 8472 
เว็บไซต์ www.djop.moj.go.th

 กระทรวงยุติธรรม

 กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน



กรมราชทัณฑ์
Department of Corrections

ดำาเนินการปฏิบัติต ่อผู ้กระทำาผิดให ้ เป ็นไปตาม 
คำาพิพากษาหรอืคำาสัง่ตามกฎหมาย โดยดำาเนนิการตามกฎหมาย

ว่าด้วยการราชทณัฑ์และกฎหมายอืน่ทีเ่ก่ียวข้อง กำาหนดแนวทางปฏบัิตต่ิอผูต้้องขัง
ให้สอดคล้องกบักฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั นโยบายของกระทรวง หลกัอาชญาวทิยา 
และหลักทัณฑวิทยา ตลอดจนข้อกำาหนดมาตรฐานข้ันตำ่าสำาหรับปฏิบัติต ่อ 
ผู้ต้องขัง และข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องขององค์การสหประชาชาติ ดำาเนินการ 
เกี่ยวกับสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ผู้ต้องขัง

โทรศัพท์ 0 2967 2222 โทรสาร 0 2967 3305 
เว็บไซต์ www.correct.go.th

 กระทรวงยุติธรรม

 กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน



ภารกิจส่วนราชการในบังคับบัญชา 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม

ส่วนราชการสังกัดกระทรงยุติธรรม

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามยาเสพติด
Office of The Narcotics Control Board

ดำาเนินการด้านการประสานงาน อำานวยการด้านนโยบาย 
แผนงาน งบประมาณ และบูรณาการการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ทัง้ภาครัฐและเอกชน รวมทัง้ประสานความร่วมมอืกับต่างประเทศ ตรวจสอบ ยดึ อายดั
ทรพัย์สนิ ประชาสมัพันธ์ และตดิตามประเมนิผลการปฏบิตังิานทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

สายด่วน 1386 
โทรศัพท์ 0 2247 0901-19 โทรสาร 0 2245 9350 

เว็บไซต์ www.oncb.go.th

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
Office of Public Sector Anti-Corruption Commission

ดำาเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม 
การทจุรติ พ.ศ. 2551 โดยมีบทบาท 3 ประการ ประกอบด้วย 1) ในฐานะกลไกหลกัในการ 
ขบัเคลือ่นนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามของรฐับาล 2) ในฐานะฝ่ายเลขานกุาร
ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อดำาเนินงานด้านปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และ  
3) ในฐานะฝ่ายเลขานกุารของคณะกรรมการขบัเคลือ่นยุทธศาสตร์ให้บงัเกดิผลเป็นรปูธรรม

สายด่วน 1206 โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 โทรสาร 0 2502 8289 
เว็บไซต์ www.pacc.go.th

 กระทรวงยุติธรรม

 กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน



ส่วนราชการไม่สังกัดกระทรวงยุติธรรม 

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
Anti-Money Laundering Office

ดำาเนินการด้านการดำาเนินคดีกับผู้กระทำาผิดโดยเก็บรวบรวม 
ตรวจสอบ ศึกษาและวิเคราะห์รายงาน และข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ 

การทำาธุรกรรมทางการเงิน เผยแพร่ความรู ้ ให้การศึกษา ฝึกอบรมในด้านต่างๆ 
ที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานตามกฎหมายให้แก่ประชาชน และกำาหนดมาตรการและ
ดำาเนินการต่างๆ เพื่อเป็นการตัดวงจรอาชญากรรมการฟอกเงิน ซึ่งเป็นผลกระทบ 
ร้ายแรงต่อสังคม

สายด่วน 1710 
โทรศัพท์ 0 2219 3600 โทรสาร 0 2219 3700 

เว็บไซต์ www.amlo.go.th

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
(องค์การมหาชน) 
Thailand Institute of Justice - TIJ

สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ สธท 
(Thailand Institute of Justice - TIJ) เป็นองค์การมหาชน จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา 
จัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554  
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554 โดยมีวิวัฒนาการมาจากโครงการ Enhancing Lives  
of Female Inmates (ELFI) ในพระดำาริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ ้า 
พัชรกิติยาภา มีภารกิจหลักในการส่งเสริมการอนุวัติข้อกำาหนดสหประชาชาติว่าด้วยการ 
ปฏิบตัต่ิอผู้ต้องขงัหญงิในเรอืนจำาและมาตรการทีม่ใิช่การคมุขงัสำาหรบัผูก้ระทำาความผดิหญงิ  
หรือข้อกำาหนดกรุงเทพ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและ
สนับสนุนการวิจัยและฝึกอบรมเพ่ือรองรับการอนุวัติข้อกำาหนดกรุงเทพ และการส่งเสริม
หลักนิติธรรม และยกระดับภาพลักษณ์กระบวนการยุติธรรมไทยในระดับสากลโดยทำางานกับ
ภาคีทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาคมอาเซียน

โทรศัพท์ 0 2118 9400 โทรสาร 0 2118 9425-26 
เว็บไซต์ www.tijthailand.org

 กระทรวงยุติธรรม

 กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน
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 กระทรวงยุติธรรม

 กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน
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ตอนที่ 113 มีไม้หวงห้ามไว้ในครอบครอง 113
ตอนที่ 114 เก็บหาของป่าหวงห้าม 114
ตอนที่ 115 ยึดครองพื้นที่ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต 115
ตอนที่ 116 สัตว์ป่า 1 116
ตอนที่ 117 สัตว์ป่า 2 117
ตอนที่ 118 ประมง 1 118
ตอนที่ 119 ประมง 2 119
ตอนที่ 120 สถานพยาบาลสัตว์ 1 120
ตอนที่ 121 สถานพยาบาลสัตว์ 2 121
ตอนที่ 122 คลองประปา 1 122
ตอนที่ 123 คลองประปา 2 123
ตอนที่ 124 คลองประปา 3 124
ตอนที่ 125 ขีดเขียนในที่สาธารณะ 125
ตอนที่ 126 เวนคืนที่ 1 126
ตอนที่ 127 เวนคืนที่ 2 127
ตอนที่ 128 อาคารชุด 128
ตอนที่ 129 วางเพลิง 1 129
ตอนที่ 130 วางเพลิง 2 130
ตอนที่ 131 เพลิงไหม้ 131
ตอนที่ 132 ศาสนา 1 132
ตอนที่ 133 ศาสนา 2 133
ตอนที่ 134 มรดก 1 134
ตอนที่ 135 มรดก 2 135
ตอนที่ 136 พินัยธรรม 1 136
ตอนที่ 137 พินัยกรรม 2 137
ตอนที่ 138 สินส่วนตัว 138
ตอนที่ 139 สินสมรส 1 139
ตอนที่ 140 สินสมรส 2 140

 กระทรวงยุติธรรม

 กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน



 กระทรวงยุติธรรม

 กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน

หนังสือให ้ความรู ้ เ รื่ องกฎหมายที่จ� า เป ็นในชีวิตประจ�าวัน



ตอนที่ 1 
จอมลำ้า

การขับขี่รถตามสัญญาณไฟจราจร ถือเป็นการกระทำา 
ท่ีถูกต้องและควรยึดถือปฏิบัติ แต่มีบางกรณีที่ผู ้ขับขี่หยุดรถ 
ลำา้เส้นหยดุท่ีกฎหมายกำาหนด ซ่ึงการกระทำาดงักล่าวนอกจากจะ 
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้ว ยังส่งผลให้ผู ้ขับขี่ต้อง 
เสยีค่าปรบัไม่เกนิหนึง่พนับาท ในฐานความผิดหยุดรถลำา้เส้นหยุด 
ตามพระราชบญัญตัจิราจรทางบก พุทธศกัราช 2522 มาตรา 22, 
24 และ 152

 กระทรวงยุติธรรม

 กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน1



ตอนที่ 2 
จอมขวาง

สภาพการจราจรทีต่ดิขดัในสงัคมเมอืงปัจจบุนั อาจส่งผลให้ 
ผูข้บัขีบ่นท้องถนนต้องขบัขีด้่วยความรวดเรว็แข่งขนักบัเวลา และ
ไม่ได้คำานึงถึงความปลอดภัยเป็นสำาคัญ โดยเฉพาะการจราจร 
บริเวณแยกใหญ่ท่ีผู้ขับขี่ต่างเร่งเครื่องยนต์เพื่อให้ผ่านพ้นแยก 
ดังกล่าว แต่ด้วยการจราจรที่หนาแน่นส่งผลให้รถไม่สามารถ 
ผ่านไปได้และไปจอดขวางแยกเป็นเหตุให้การเดินรถอีกฝั ่ง 
ไม่สามารถเดินรถได้ การกระทำาดังกล่าวถือเป็นความผิดตาม 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พุทธศักราช 2522 มาตรา 55 (4)  
และ 148 มีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

 กระทรวงยุติธรรม

 กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน 2



ตอนที่ 3 
จอมย้อน

อบุตัเิหตทุางจราจรทีเ่กดิขึน้สาเหตุหนึง่มาจากการทีผู้่ขบัขี่
รถยนต์ - รถจกัรยานยนต์ ฝ่าฝืนกฎจราจรในลกัษณะขบัขีย้่อนศร 
โดยไม่ขบัตามช่องทางจราจรท่ีทางกรมการขนส่งทางบกได้กำาหนด 
ไว้ให้ ซึ่งผู ้ขับขี่ที่กระทำาการดังกล่าวถือเป็นความผิดตาม 
พระราชบญัญตัจิราจรทางบก พทุธศกัราช 2522 มาตรา 41 และ 148  
มีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

 กระทรวงยุติธรรม

 กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน3



ตอนที่ 4
จอมปลอม

พาหนะที่ใช้ขับขี่บนท้องถนนต้องเป็นพาหนะที่ได้แจ้ง 
จดทะเบยีนกบักรมการขนส่งทางบก และได้รบัป้ายทะเบยีนประจำา 
พาหนะดังกล่าวอย่างถูกต้องจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น  
แต่มีผูขั้บขีบ่างรายทีท่ำาการปลอมแปลงป้ายทะเบยีนรถทีล่กัขโมยมา 
เพ่ือลักลอบส่งขาย หรือ เจตนาปลอมแปลงป้ายทะเบียนขึ้น 
แทนการแจ้งจดทะเบยีนอย่างถกูต้องนัน้ ถอืว่าบคุคลนัน้ได้ทำาผิด 
ต่อพระราชบัญญัติรถยนต์ พุทธศักราช 2522 มาตรา 11 ที่
กำาหนดไว้ว่ารถที่จดทะเบียนแล้วต้องมีและแสดงแผ่นป้ายและ 
เครื่องหมายครบถ้วนถูกต้องตามที่กำาหนดในกฎกระทรวง  
หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินสองพันบาท ตามมาตรา 60 

 กระทรวงยุติธรรม

 กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน 4



ตอนที่ 5
จอมปาด

เ รื่ อ ง ก า ร
ขับรถถือเป็นเรื่อง
มารยาททางสังคม 
บางท่านอาจเคยม ี
ประสบการณ์ถกูผูข้บัขี ่
ร ถ ย น ต ์ คั น อื่ น ขั บ ร ถ 
ปาดหน้า แซงในระยะกระชั้นชิด  
หรือแซงในพื้นที่ เส ้นทึบ ดังนั้น การใช ้รถใช ้ถนนจึงควร
พึงระมัดระวังไม่ให้กระทำาผิดพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
พุทธศักราช 2522 มาตรา 46 ที่ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถแซงเพื่อ 
ข้ึนหน้ารถอ่ืนในกรณต่ีอไปนี ้(1) เมือ่รถกำาลงัขึน้ทางชนั ขึน้สะพาน 
หรืออยู ่ในทางโค้ง เว้นแต่จะมีเคร่ืองหมายจราจรให้แซงได้  
(2) ภายในระยะสามสิบเมตรก่อนถึงทางข้าม ทางร่วม ทางแยก
วงเวียนหรือเกาะที่สร้างไว้ หรือทางเดินรถที่ตัดข้ามทางรถไฟ  
(3) เมือ่มหีมอก ฝน ฝุน่หรอืควนั จนทำาให้ไม่อาจเหน็ทางข้างหน้าได้ 
ในระยะหกสิบเมตร (4) เมื่อเข้าที่คับขันหรือเขตปลอดภัย  
หากฝ ่ าฝ ืนมี โทษปรับตั้ งแต ่สี่ ร ้ อยบาทถึ งหนึ่ งพันบาท 
ตามมาตรา 157

 กระทรวงยุติธรรม

 กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน5



ตอนที่ 6
จอดรถในที่ห้ามจอด

ปัจจุบันปริมาณรถยนต ์มีอัตราเพิ่มขึ้นสวนทางกับ 
เส้นทางการเดนิรถ และปรมิาณทีจ่อดรถทีม่อียูเ่ทา่เดิม ส่งผลให้ 
ผู้ขับขี่รถยนต์บางรายจำาเป็นต้องจอดรถในพื้นที่ห้ามจอด เช่น  
บนทางเท้า บรเิวณทางข้าม บรเิวณทีม่เีครือ่งหมายห้ามจอดรถ ฯลฯ  
หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท ตามพระราชบัญญัต ิ
จราจรทางบก พุทธศกัราช 2522 มาตรา 57 ประกอบมาตรา 148

 กระทรวงยุติธรรม

 กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน 6



ตอนที่ 7 
ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ

อุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนบนท้องถนนในปัจจุบัน สาเหตุสำาคัญ
ประการหนึ่งเกิดจากความประมาทของผู ้ขับขี่ โดยเฉพาะ 
ผู้ขับขี่ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถซึ่งส่งผลให้สมาธิในการ 
ขบัขีล่ดลง จนก่อให้เกดิอบุตัเิหตขุึน้ได้ ด้วยเหตนุี ้พระราชบญัญตัิ 
จราจรทางบก พุทธศักราช 2522 มาตรา 43 จึงกำาหนดให้ผู้ที่ 
ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่ยานพาหนะ มีโทษปรับต้ังแต่สี่ร้อยบาท 
ถึงหนึ่งพันบาท

 กระทรวงยุติธรรม

 กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน7
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ตอนที่ 8
รถบรรทุกสิ่งของ 1

ผู้ขับขี่รถบรรทุกที่ขนส่งวัตถุอันตราย อาทิ วัตถุระเบิด  
วัตถุไวไฟ ฯลฯ ต้องจัดให้มีป้ายแสดงถึงวัตถุที่บรรทุกและ 
เครื่องดับเพลิง รวมทั้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการป้องกัน
อนัตรายตามทีก่ำาหนดในกฎกระทรวง หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำาคกุ
ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ 
ตามพระราชบญัญตัจิราจรทางบก พทุธศักราช 2522 มาตรา 17 
ประกอบมาตรา 158

วัตถุไวไฟ

 กระทรวงยุติธรรม

 กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน 8



ตอนที่ 9
รถบรรทุกสิ่งของ 2

ผูข้บัขีร่ถบรรทกุสำาหรบับรรทกุคน สตัว์ หรอืสิง่ของทกุชนดิ 
จำาเป็นต้องมีอุปกรณ์ในการป้องกันมิให้ คน สัตว์ หรือสิ่งของที่
บรรทกุตกหล่น ร่ัวไหล ส่งกล่ิน ส่องแสงสะท้อน หรอืปลวิไปจากรถ 
อันอาจก่อเหตุเดือดร้อน รำาคาญ ทำาให้ทางสกปรกเปรอะเปื้อน  
ทำาให ้ เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก ่ประชาชน หรือก ่อให ้
เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน หากผู้ขับขี่คนใดละเลย 
ข้อกำาหนดดงักล่าวมโีทษปรบัไม่เกนิห้าร้อยบาท ตามพระราชบัญญตัิ 
จราจรทางบก พุทธศกัราช 2522 มาตรา 20 ประกอบมาตรา 148

 กระทรวงยุติธรรม

 กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน9



ตอนที่ 10
รถยนต์แต่งท่อไอเสีย

รถยนต์แต่งซ่ิงโดยส่วนใหญ่นิยมปรับแต่งท่อไอเสียรถยนต์
ให้มีเสียงดังเกินมาตรฐาน และอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อน
รำาคาญแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ทั้งนี้ พระราชบัญญัติจราจรทางบก 
พุทธศกัราช 2522 มาตรา 9 ห้ามมิให้ผู้ใดนำารถทีเ่กดิเสยีงอ้ืออึง 
หรือมีส่ิงลากถูไปบนทางเดินรถมาใช้ในทางเดินรถ หากฝ่าฝืน 
มีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท ตามมาตรา 148

 กระทรวงยุติธรรม

 กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน 10



ตอนที่ 11
ยานพาหนะ 

ยานพาหนะท่ีได้รับอนุญาตให้สัญจรในเส้นทางเดินรถ 
ต้องเป็นยานพาหนะที่มีล้อหรือส่วนที่สัมผัสกับผิวทางเป็นยาง
เท่านัน้ เว้นแต่เป็นรถทีไ่ด้รับยกเว้นตามทีก่ำาหนดในกฎกระทรวง 
หรอืเป็นรถทีไ่ด้รับอนญุาตจากเจ้าพนกังานจราจร หากผูใ้ดฝ่าฝืน
มีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
พุทธศักราช 2522 มาตรา 10 ประกอบมาตรา 148

 กระทรวงยุติธรรม

 กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน11



ตอนที่ 12
เส้นทางเดินรถจักรยาน

ปัจจุบันมีผู้สนใจเดินทางด้วยรถจักรยานจำานวนมากขึ้น 
ส่งผลให้ในหลายเส้นทางมีการจัดสรรเส้นทางเดินรถจักรยานไว้
รองรบั เพือ่ผูข้บัขีร่ถจกัรยานมคีวามปลอดภยัมากยิง่ขึน้ แต่หาก 
ผู้ใดไม่ขับขี่รถจักรยานในทางที่จัดทำาไว้ ถือเป็นความผิดตาม 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พุทธศักราช 2522 มาตรา 79 
ประกอบมาตรา 147 มีโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท

 กระทรวงยุติธรรม

 กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน 12



ตอนที่ 13 
ขับรถไม่ให้ผู้อื่นแซง

สภาพการจราจรทีห่นาแน่นในปัจจุบนั โดยส่วนใหญ่เกดิจาก 
ผู้ขบัขีข่าดวนิยัจราจร เช่น บางกรณผีูข้บัขีร่ถช้า และขบัรถคร่อมเลน 
ช่องทางเดินรถ เมื่อเห็นสัญญาณขอทาง ไม่ยอมขับชิดซ้ายของ
ช่องทาง หรือลดความเร็วเพื่อหลีกให้รถคันอื่นที่ใช้ความเร็วกว่า
แซงไปก่อน การกระทำาดังกล่าวถือว่าผู้ขับขี่รายนั้นกระทำาผิด
ตามพระราชบญัญตัจิราจรทางบก พทุธศกัราช 2522 มาตรา 49  
มีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท ดังนั้น ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน  
ควรมีวินัยในการขับขี่ นอกจากการขับขี่ที่ปลอดภัยจะช่วยลด
อุบัติเหตุแล้ว ยังสามารถลดปัญหาความแออัดของสภาพจราจร
ได้อีกด้วย 

 กระทรวงยุติธรรม

 กฎหมายสามัญประจ�าบ้าน13


