
มาร่วมกนัรักษากฏจราจรเวลาขบัขี่จกัรยานกนัเถอะ! 
 

ใคร่ขอเรียนใหท้ราบวา่ ตามท่ีไดมี้การแกไ้ขกฏมายจราจรบนทอ้งถนนท่ีเก่ียวกบัการขบัข่ีจกัรยาน นบัจากวนัท่ี 1 
มิถุนายน ค.ศ.2015 เป็นตน้ไป มีการก าหนดใหผู้ข้บัข่ีจกัรยานท่ีฝ่าฝืนกฏอนัอาจก่ออนัตรายซ ้ าไปมา มีหนา้ท่ีจะตอ้ง
เขา้รับการอบรมผูข้บัข่ีจกัรยานเพื่อการขบัข่ีอยา่งปลอดภยั (ระยะเวลาการอบรม 3 ชัว่โมง ค่าธรรมเนียมปกติในการ
รับการอบรม 5,700 เยน)  

 
การฝ่าฝืนกฏอนัอาจก่ออนัตรายนั้น มีทั้งหมด 14 ขอ้(หมายเหตุ) ไดแ้ก่ การฝ่าฝืนสญัญาณไฟจราจร, ไม่หยดุรถ

ในบริเวณท่ีก าหนดใหห้ยดุรถชัว่คราว, เขา้ไปในบริเวณทางขา้มรางรถไฟท่ีถูกปิดกั้น, ขบัข่ีรถในขณะเมาสุรา เป็น
ตน้ โดยผูท่ี้ฝ่าฝืนขอ้ก าหนดเหล่านั้นซ ้ าตั้งแต่ 2 คร้ังข้ึนไปภายในระยะเวลา 3 ปี จะไดรั้บค าสัง่จากคณะกรรมการ
ความปลอดภยัสาธารณะของจงัหวดั ใหเ้ขา้รับการอบรม ซ่ึงหากไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ก็จะถูกปรับเป็นเงิน 

 
ขอใหอ่้าน “ระเบียบ 5 ขอ้ ส าหรับการขบัข่ีจกัรยานอยา่งปลอดภยั” ในหนา้ท่ี 2 กนัอีกคร้ัง ร่วมกนัปฏิบติัตามกฏ 

และป้องกนัอุบติัเหตทุางจราจรท่ีเกิดข้ึนจากรถจกัรยานกนัเถอะ 
 
(หมายเหตุ) การฝ่าฝืนกฏอนัอาจก่ออนัตราย 14 ขอ้ 
1. ฝ่าฝืนสญัญาณไฟจราจร 
2. ฝ่าฝืนขบัข่ีรถเขา้ไปในบริเวณตอ้งหา้ม 
3. ฝ่าฝืนไม่ขบัข่ีรถโดยชะลอความเร็วบนถนนส าหรับคนเดินเทา้ 
4. ละเมิดพ้ืนท่ีในการขบัข่ีท่ีแบ่งแยกเอาไว ้
5. ขดัขวางการสญัจรของผูเ้ดินเทา้ในขณะท่ีขบัข่ีจกัรยานในเขตเสน้กั้นขอบขา้งถนน 
6. เขา้ไปในบริเวณทางขา้มรางรถไฟท่ีถูกปิดกั้น 
7. ไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีในการขบัข่ีอยา่งปลอดภยัในบริเวณทางแยก 
8. ขดัขวางเสน้ทางการแล่นของรถยนตใ์นบริเวณทางแยก 
9. ไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีในการขบัข่ีอยา่งปลอดภยัในบริเวณทางแยกท่ีเป็นวงเวยีน 
10. ไม่หยดุรถในบริเวณท่ีก าหนดใหห้ยดุรถชัว่คราว 
11. ฝ่าฝืนวธีิการขบัขี่จกัรยานบนทางเดินเทา้ 
12. ขบัข่ีจกัรยานท่ีมีสภาพเบรคไม่ดี 
13. ขบัข่ีรถเวลาท่ีเมาสุรา 
14. ไม่ปฏิบติัหนา้ท่ีในการขบัข่ีอยา่งปลอดภยั 



ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อที่อยู่ด้านล่าง 
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สังเกตกฎระเบียบ 5 ข้อ สำหรับการขับขี่จักรยานอย่างปลอดภัย
โดยหลักการ, ผู้ขับขี่จักรยานควรใช้ถนน 
และจะสามารถใช้ทางเท้าในการขับขี่
จักรยานได้ในเฉพาะสถานการณ์ที่ยกเว้นเท่านั้น 

เด็กๆที่นั่งบนรถจักรยานควรจะสวมหมวกกันน็อค ขับรถด้วยใช้ร่มด้วยขับรถด้วยพูดคุยโทรศัพท์มือถือด้วย

ภายใต้กฎจราจร นั้น, รถจักรยาน ถูกจัดเป็นประเภท 
ยานพาหนะขนาดเล็ก
โดยหลักการนั้น ผู้ขับขี่จักรยานจึงควรใช้ถนนจักรยาน 
ซึ่งแยกต่างหาก ออกจากทางเดินเท้า และ ถนนสำหรับ 
ยานพาหนะชนิดอื่นๆ
( บทลงโทษ)  จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 50,000 เยน

การจะขับขี่ทั้งที่  
ผู้ที่จะขับขี่นั้นยังมึนเมา
อยู่   เช่นเดียวกับ  
การมึนเมาทั้งๆที่กำลัง
ขับรถอยู่นั้น   
ล้วนเป็นสิ่งต้องห้าม
( บทลงโทษผู้มึนเมาขณะขับขี่ )   
จำคุกไม่เกินห้าปี  หรือ 
ปรับไม่เกิน  หนึ่งล้านเยน

ยกเว้นกรณีที่ 
ผู้นั่งมาด้วยนั้น เป็น 
เด็กอายุต่ำกว่าหกปี  
การขับขี่พร้อมกันสองค
นนั้น เป็น กฎข้อห้าม
( บทลงโทษ ) 

ปรับไม่เกิน 20,000 เย็น หรือ 
จ่ายเงินค่าปรับ

การขบัขี่จักรยานชนิด 
ที่มีที่นั่งขับพร้อมกันสองคน  
เป็นกฎข้อห้าม ยกเว้นในบริเวณที่ 
มีถนนที่มีป้ายบอกชีว้่า
“ อนุญาตให้ขับขี่จักรยานสองที่นั่งขับ ”
( บทลงโทษ ) 

ปรับไม่เกิน 20,000 เย็น 
หรือ จ่ายเงินค่าปรับ

ผู้ขับขี่จักรยานควรมีไฟ
หน้าและไฟท้าย
(หรือแผ่นสะท้อนแสง) 
ในช่วงเวลาเย็น
( บทลงโทษ) 
ปรับไม่เกิน 50,000 เยน

รวมถึงสัญญาณไฟสำหรั
บคนเดินเท้า และ 
สัญญาณไฟจราจรสำหรั
บจักรยานด้วย
( บทลงโทษ ) 
จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ 
ปรับไม่เกิน 50,000 เยน

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

ผู้ขับขี่จักรยานควรจะขับชิดทางซ้าย
ของถนน

( บทลงโทษ )  
จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000เยน

และผู้ขับขี่ควรหยุดทันทีเมื่อ  
การขับขี่ของเขาอาจจะไปขัดขวาง 
ผู้เดินเท้า
( บทลงโทษ )  
ปรับไม่เกิน 20,000 เย็น หรือ จ่ายเงินค่าปรับ

ผู้ขับขี่จักรยานควรต้องรู้กฎระเบียบต่างๆเพื่อความปลอดภัย

■ การขับขี่จักรยานในขณะที่มึนเมา เป็นสิ่งต้องห้าม ■ การนั่งซ้อนกันสองคนบนจักรยานคันเดียว เป็นกฏข้อห้าม ■ การขับขี่จักรยานชนิด ที่มีที่นั่งขับพร้อมกันสองคน  เป็นกฎข้อห้าม

■ ผู้ขับขี่จักรยานควรจะเปิดไฟรถจักรยาน  
ขณะที่ขับขี่รถในช่วงเวลาเย็น

■ ผู้ขับขี่จักรยาน 
ควรเคารพสัญญาณไฟจราจร

■ ผู้ขับขี่จักรยานควรหยุดและสำรวจความปลอดภัย 
ณ จุดที่เป็นทางแยก

การขับขี่บนถนนนั้น  
ผู้ขับขี่จักรยานควรจะขับชิดทางซ้าย

บนทางเท้า , 
ผู้ขับขี่จักรยานควรจะขับขี่อย่างช้าๆ 
ที่เพียงพอ  เพื่อที่จะสามารถหยุดรถได้ในทันที

ถนนรถยนต์ ถนนรถยนต์

JAPAN INTERNATIONAL TRAINING COOPERATION ORGANIZATION

ผู้ปกครองเด็กๆที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี 
ควรสอนเด็กให้สวมหมวกกันน็อคในขณ
ะที่ขับขี่จักรยาน

ผู้ปกครองเด็กๆที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี 
ควรสอนเด็กให้สวมหมวกกันน็อคในขณ
ะที่ขับขี่จักรยาน

อย่าทำเลย!

สงวนลิขสิทธิ์

อย่าทำเลย!

สนับสนุนโดย : มูลนิธิสมาคมรักษาความปลอดภัยการจราจรประเทศญี่ปุ่น 
และ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

ถนนรถยนต์ ถนนรถยนต์




