กฎขอบั
้ งคับนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับวา่
วิธีขับขี่จักรยานตางๆบนถนนสาธารณะนั
้น จะถูกแกไขใหม
เป็
่
้
่ นอยางไร
่

กฎข้อบังคับทั้งหมดนี้
จะเริ่มมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่

1 เดือนมิถุนายน
2008
กฎระเบียบเรื่องการขับขี่จักรยานต่างๆ บนทางเท้า
●กรณีที่อนุญาตให้ขับขี่จักรยานบนทางเท้าได้ มีดังนี้
กรณีที่ 1 อนุญาตให้ขับขี่ได้เฉพาะภายในบริเวณ
ที่มีป้ายอนุญาตอยู่บนถนนจักรยาน หรือ เสาป้ายอนุญาต
ลักษณะใดๆที่แสดงให้เห็นชัดว่าอนุญาตให้ขับขี่จักรยาน
ได้เท่านั้น
กรณีที่ 2 อนุญาตเฉพาะผู้ขับขี่ ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี
กรณีที่ 3 อนุญาตให้ขับขี่บนทางเท้าได้
เฉพาะสถานการณ์ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มีผลมาจาก
สภาพถนน
หรือสภาพการจราจร ที่ไม่เอื้ออำนวยเท่านั้น
และแม้ในกรณีอนุญาตต่างๆข้างต้น ก็จะต้องมีตำรวจจราจร หรือ
เครื่องมือช่วยบังคับการจราจร
คอยกำหนดและควบคุมพื้นที่ในการขับขี่ไว้ด้วย
เพื่อประกันความปลอดภัยให้กับคนเดินเท้า

●ข้อควรปฎิบัติของคนเดินเท้า ควรหลีกเลี่ยงการเดินเท้าบน
ช่องทางเดินรถจักรยาน” ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ก่อน
การแก้ไข

การขับขี่จักรยานบนทางเท้า
ต่างๆนั้นอนุญาตให้ได้เฉพาะใน
บริเวณที่มีสัญลักษณ์ถนนจักรยา
นหรือเสาป้ายสัญลักษณ์ที่แสดง
ให้เห็นชัดว่าอนุญาตให้ขับขี่ได้เ
ท่านั้น

หลัง
การแก้ไข

การขับขี่จักรยานบนทางเท้าต่าง
ๆนั้นอนุญาตให้ได้เฉพาะใน
บริเวณที่มีสัญลักษณ์ถนนจักรยา
นหรือเสาป้ายสัญลักษณ์ที่แสดง
ให้เห็นชัดว่าอนุญาตให้ขับขี่
จักรยานได้เท่านั้น

ผู้ขับขี่ มีอายุต่ำกว่า 13 ปี
ในสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
เนื่องมาจาก สภาพถนน หรือ
สภาพการจราจร

เกี่ยวกับการสวมหมวกกันน็อคสำหรับจักรยาน
ผู้ปกครองของเด็กต่ำกว่า13 ปี ควรจะสอนให้เด็กๆ
สวมใส่หมวกกันน็อคในขณะที่ขับขี่จักรยานด้วย

เธอต้องสวม
หมวกกันน็อค
ในขณะที่ขับ
ขี่จักรยานด้วย

ผมจะส
วมครับ

เกี่ยวกับ สมาชิกเผยแพร่ กิจกรรมความปลอดภัยในการจราจรภูมิภาค
“ กิจกรรมต่างๆที่จะเสริมสร้าง ความรู้เกี่ยวกับ ลักษณะต่างๆที่ถูกต้องในการขับขี่จักรยาน ’’
ได้ถูกเพิ่มเติมเข้าไปกับกิจกรรมของ สมาชิกเผยแพร่ กิจกรรมความปลอดภัยในการจราจรภูมิภาค ( อาสาสมัคร จราจร )

สังเกตกฎระเบียบ 5 ข้อ สำหรับการขับขี่จักรยานอย่างปลอดภัย
โดยหลักการ, ผู้ขับขี่จักรยานควรใช้ถนน
และจะสามารถใช้ทางเท้าในการขับขี่
จักรยานได้ในเฉพาะสถานการณ์ที่ยกเว้นเท่านั้น
ภายใต้กฎจราจร นั้น, รถจักรยาน ถูกจัดเป็นประเภท
ยานพาหนะขนาดเล็ก
โดยหลักการนั้น ผู้ขับขี่จักรยานจึงควรใช้ถนนจักรยาน
ซึ่งแยกต่างหาก ออกจากทางเดินเท้า และ ถนนสำหรับ
ยานพาหนะชนิดอื่นๆ

การขับขี่บนถนนนั้น
ผู้ขับขี่จักรยานควรจะขับชิดทางซ้าย
( บทลงโทษ )
จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000เยน

ถนนรถยนต์

บนทางเท้า ,
ผู้ขับขี่จักรยานควรจะขับขี่อย่างช้าๆ
ที่เพียงพอ เพื่อที่จะสามารถหยุดรถได้ในทันที
และผู้ขับขี่ควรหยุดทันทีเมื่อ
การขับขี่ของเขาอาจจะไปขัดขวาง
ผู้เดินเท้า
( บทลงโทษ )
ปรับไม่เกิน 20,000 เย็น หรือ จ่ายเงินค่าปรับ

ถนนรถยนต์

( บทลงโทษ) จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 50,000 เยน

ผู้ขับขี่จักรยานควรจะขับชิดทางซ้าย
ของถนน

ผู้ขับขี่จักรยานควรต้องรู้กฎระเบียบต่างๆเพื่อความปลอดภัย
■ การขับขี่จักรยานในขณะที่มึนเมา เป็นสิ่งต้องห้าม ■ การนั่งซ้อนกันสองคนบนจักรยานคันเดียว เป็นกฏข้อห้าม ■ การขับขี่จักรยานชนิด ที่มีที่นั่งขับพร้อมกันสองคน เป็นกฎข้อห้าม
การจะขับขี่ทั้งที่
ผู้ที่จะขับขี่นั้นยังมึนเมา
อยู่ เช่นเดียวกับ
การมึนเมาทั้งๆที่กำลัง
ขับรถอยู่นั้น
ล้วนเป็นสิ่งต้องห้าม

ยกเว้นกรณีที่
ผู้นั่งมาด้วยนั้น เป็น
เด็กอายุต่ำกว่าหกปี
การขับขี่พร้อมกันสองค
นนั้น เป็น กฎข้อห้าม

การขับขี่จักรยานชนิด
ที่มีที่นั่งขับพร้อมกันสองคน
เป็นกฎข้อห้าม ยกเว้นในบริเวณที่
มีถนนที่มีป้ายบอกชีว้ ่า
“ อนุญาตให้ขับขี่จักรยานสองที่นั่งขับ ”

( บทลงโทษ )

( บทลงโทษ )

( บทลงโทษผู้มึนเมาขณะขับขี่ )
จำคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับไม่เกิน หนึ่งล้านเยน

ปรับไม่เกิน 20,000 เย็น หรือ
จ่ายเงินค่าปรับ

ปรับไม่เกิน 20,000 เย็น
หรือ จ่ายเงินค่าปรับ

■ ผู้ขับขี่จักรยานควรจะเปิดไฟรถจักรยาน
ขณะที่ขับขี่รถในช่วงเวลาเย็น

■ ผู้ขับขี่จักรยาน
ควรเคารพสัญญาณไฟจราจร

ผู้ขับขี่จักรยานควรมีไฟ
หน้าและไฟท้าย
(หรือแผ่นสะท้อนแสง)
ในช่วงเวลาเย็น

รวมถึงสัญญาณไฟสำหรั
บคนเดินเท้า และ
สัญญาณไฟจราจรสำหรั
บจักรยานด้วย

( บทลงโทษ)
ปรับไม่เกิน 50,000 เยน

( บทลงโทษ )
จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 50,000 เยน

เด็กๆที่นั่งบนรถจักรยานควรจะสวมหมวกกันน็อค

ขับรถด้วยพูดคุยโทรศัพท์มือถือด้วย

■ ผู้ขับขี่จักรยานควรหยุดและสำรวจความปลอดภัย
ณ จุดที่เป็นทางแยก
ผู้ขับขี่จักรยานควรปฏิบัติตามป้า
ยสัญญาณให้หยุด
และลดความเร็วลงก่อนที่จะเข้า
สู่ถนนที่มีความกว้างมากกว่าเดิม
พร้อมกับสำรวจความปลอดภัยด้
วย
( บทลงโทษ)
จำคุกไม่เกิน 3 เดือน
ปรับไม่เกิน 50,000 เยน

อย่าทำเลย!

ขับรถด้วยใช้ร่มด้วย

ผู้ปกครองเด็กๆที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี
ควรสอนเด็กให้สวมหมวกกันน็อคในขณ
ะที่ขับขี่จักรยาน

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่อยู่ด้านล่าง
SUMITOMO HAMAMATSUCHO BLDG. 4F
1-18-16 HAMAMATSUCHO, MINATO-KU, TOKYO 105-0013
Phone: 03-6430-1176 FAX: 03-6430-1115

JAPAN INTERNATIONAL TRAINING COOPERATION ORGANIZATION

สนับสนุนโดย : มูลนิธิสมาคมรักษาความปลอดภัยการจราจรประเทศญี่ปุ่น
และ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

สงวนลิขสิทธิ์

