ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น
ร่าง พ.ร.บ. จราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1. หลักการ
โดยที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษปรับสาหรับความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญาตาม
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558 จากเดิมต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งพันบาท เป็นต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และโดยที่ความผิดตามพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. 2522 ส่วนใหญ่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษ สมควรปรับปรุงอัตราโทษปรับสาหรับ
ความผิ ดที่อยู่ ในระดับ ลหุ โ ทษซึ่งพนั กงานเจ้าหน้า ที่ เจ้าพนักงานจราจร หรือพนักงานสอบสวนมีอ านาจ
เปรี ย บเทีย บ ให้ มีความเหมาะสมกับ สภาวการณ์และสอดคล้ องกับประมวลกฎหมายอาญา ประกอบกั บ
มาตรการต่าง ๆ ที่ใช้ในการป้องปรามการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทาให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกรงกลัวต่อการกระทาความผิดอันส่งผลให้มาตรการ
ป้องกันอุบัติภัยไม่ได้ผลเท่าที่ควร อีกทั้งมาตรการเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนยังไม่สอดคล้องกับสภาพ
สังคมของประเทศ สมควรปรับปรุงมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
2. สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา
(1) ปัจจุบันปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ขับขี่ที่ได้รับใบสั่งจานวนมากมิได้ชาระค่าปรับตามที่กฎหมายได้
บัญญัติไว้ ประกอบกับมาตรการที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ยังไม่มีประสิทธิภาพ
เพีย งพอที่จ ะบั งคับ ให้ ผู้ ขับ ขี่ดังกล่ าวมาช าระค่าปรับได้ ปัจจัยดังกล่ าวยังเป็นสาเหตุส าคัญต่อข้อเท็จจริง
ในปั จ จุ บั น ว่ามีผู้ ขับ ขี่จ านวนมากกระทาความผิ ดซ้าหลายครั้งโดยไม่เกรงกลั ว ต่ อบทลงโทษตามกฎหมาย
จึงจาเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และแก้ไขเพิ่มเติมกระบวนการออก
หลักฐานชั่วคราวแทนการออกเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจาปีให้เจ้าของรถหรือตัวแทนเจ้าของรถ
เพื่อให้บุคคลที่กระทาความผิดมาชาระค่าปรับตามกฎหมาย
(2) ผู้ขับขี่รถยนต์จานวนมากฝ่าฝืนกฎจราจร เนื่องจากเห็นว่า ค่าปรับตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก
พ.ศ. 2522 มีจานวนเล็กน้อย ส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ผลเท่าที่ควร
(3) มาตรการที่ใช้ในการลงโทษผู้กระทาความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นและ
ฐานขับรถโดยไม่คานึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน มีเฉพาะมาตรการ
ที่บังคับเอาแก่ตัวผู้กระทาความผิด แต่หาได้มีมาตรการที่บังคับเอาแก่รถของผู้ กระทาความผิดไม่ เพื่อให้เกิด
ความเกรงกลัวการกระทาความผิดจึ งจาเป็นต้องนามาตรการยึดรถที่ใช้ในการกระทาความผิ ดดังกล่ าวอัน
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนไว้เท่าที่จาเป็นต่อการป้องกันหรือรักษาความปลอดภัยสาธารณะ
(4) การรวมกลุ่มหรือมั่วสุม หรือจัดให้มี การรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือโดยพฤติการณ์ที่จะ
นาไปสู่การแข่งรถยนต์หรือจักรยานยนต์ในทาง เป็นการกระทาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญและขัดต่อ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงจาเป็นต้องกาหนดความผิดและโทษสาหรับการกระทาความผิดดังกล่าว
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ลงในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 46/2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ เพื่อยับยังและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนราคาญและความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการแข่งรถในทาง ซึ่งจักเป็นประโยชน์ต่ อการ
ปฏิรูปและจัดระเบียบสังคม
(5) พฤติกรรมของผู้ขับขี่ยานพาหนะส่วนใหญ่ขาดวินัย ละเลย ฝ่าฝืน และจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
อาทิ การขับรถเร็ว การขับขี่ยานพาหนะในขณะเมาสุรา ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตเป็นจานวนมาก
จึ งจ าเป็ น ต้องแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการเพื่อความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ความจาเป็นที่ต้องตรากฎหมายขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานั้น
ด้วย สานักงานตารวจแห่งชาติ มีอานาจหน้าที่ในการอานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย
ด้านการจราจรตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ รวมทั้งมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายดัง กล่ าว
แก่ผู้กระทาความผิด อย่างไรก็ตาม ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ที่ผ่านมาผู้กระทาความผิดที่ได้รับใบสั่งให้ชาระค่าปรับ
ตามที่เปรียบเทียบจานวนมากมิได้ชาระค่าปรับตามใบสั่งดังกล่าว ประกอบกับมาตรการที่จะใช้บังคับให้บุคคล
ดั ง กล่ า วมาช าระค่ า ปรั บ ยั ง ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพี ย งพอ ส่ ง ผลให้ ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายไม่ ไ ด้ ผ ลเท่ า ที่ ค วร
ประกอบกับปัจจุบันได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษปรับสาหรับความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558 และเนื่องจากความผิด
ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ส่วนใหญ่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษ สมควรปรับปรุง
อัตราโทษปรับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายอาญา อีกทั้ง
ยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า ในปัจจุบันได้มีการรวมกลุ่มหรือมั่วสุม หรือจัดให้มีการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะ
หรือโดยพฤติการณ์ที่น่าจะนาไปสู่การแข่งรถในทางอันเป็นการกระทาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญและ
ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน สมควรกาหนดความผิดและโทษสาหรับการกระทาดังกล่าว นอกจากนี้
มาตรการตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมิ ได้ก่อให้เกิดความเกรงกลัว
แก่ผู้ที่กระทาความผิดตามกฎหมายดังกล่าว และบทบัญญัติหลายมาตราก็ล้าสมัยไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
ของสภาพสั งคมและเทคโนโลยี ในปั จ จุ บัน อีกทั้งคณะกรรมการศูน ย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 8 มกราคม
พ.ศ. 2554 มีความเห็นว่า มาตรการเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนยังไม่สอดคล้องกับสภาพสังคม
ของประเทศ จึงได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ขาดวินัย ละเลย ฝ่าฝืน และจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
โดยมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ใน 5 ประเด็น ได้แก่ (1) เมาแล้วขับ
(2) ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกาหนด (3) ใบอนุญาตขับขี่ (4) รถโดยสารสาธารณะ และ (5) การคาดเข็มขัด
นิรภัย สานักงานตารวจแห่งชาติจึงได้ยกร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ฉบับนี้ขึ้น
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4. หลักการอันเป็นสาระสาคัญของกฎหมายที่จะตราขึ้น
(1) แก้ไขเพิ่มเติมน้าหนักของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่ไม่ต้องขับรถในช่องเดินรถด้านซ้ายสุดหรือ
ใกล้เคียงกับช่องเดินรถประจาทาง แล้วแต่กรณี ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2557 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 35 วรรคสาม)
(2) กาหนดให้ผู้ขับขี่มีหน้าที่ต้องจัดให้คนโดยสารซึ่งนั่งในรถทุกคนต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย
ขณะโดยสารรถยนต์ และคนโดยสารรถยนต์ดังกล่าวต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งในขณะโดยสาร
รถยนต์ด้วย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 123 วรรคสอง)
(3) แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการบังคับสาหรับผู้ขับขี่ที่ได้รับใบสั่งตามมาตรา 140 ซึ่งไม่ชาระค่าปรับตาม
ใบสั่งดังกล่าว (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 141 ทวิ)
(4) กาหนดให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอานาจสั่งให้มีการทดสอบ
ผู้ขับขี่ว่าเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นหรือไม่ด้วยวิธีการตรวจทดสอบลมหายใจ ปัสสาวะ เลือด หรือวิธีการอื่น
อย่างชัดแจ้ง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 142 วรรคห้า)
(5) กาหนดให้ค่าใช้จ่ายในการตรวจทดสอบว่าผู้ขับขี่เมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นหรือไม่ สั่งจ่ายจาก
งบประมาณที่สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากการทรวงการคลัง (เพิ่มมาตรา 142
วรรคหก)
(6) กาหนดให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอานาจนารถที่ใช้ในการ
กระทาความผิดตามมาตรา 43 (2) หรือ (8) หรือมาตรา 134 มาเก็บรักษาไว้เป็นการชั่วคราว และกาหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษารถดังกล่าว (เพิ่มมาตรา 142/1)
(7) กาหนดให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติมีอานาจกาหนดจานวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสาหรับ
ความผิดที่พนักงานสอบสวนผู้มีอานาจทาการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอานาจ
เปรียบเทียบ (เพิ่มมาตรา 145 วรรคสาม)
(8) เพิ่มมาตรการเพิ่มโทษสาหรับผู้ขับขี่ซึ่งได้กระทาความผิดซ้า (เพิ่มมาตรา 145/1)
(9) แก้ไขอัตราโทษสาหรับความผิดที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษให้สอดคล้องกับการแก้ไข
อัตราโทษสาหรับความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญั ติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 147 มาตรา 148 วรรคหนึ่ง มาตรา 149
มาตรา 150 มาตรา 151 มาตรา 152 มาตรา 153 มาตรา 154 มาตรา 155 มาตรา 156 มาตรา 157
มาตรา 157/1 วรรคหนึ่ง และมาตรา 158)
(10) แก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษในความผิดฐานแข่งรถในทาง หรือจัด สนับสนุน หรือส่งเสริมให้มีการแข่ง
รถในทางโดยมิได้รับอนุญาต และกาหนดความผิ ดและอัตราโทษของการรวมกลุ่ มหรือมั่วสุ มหรือจัดให้ มี การ
รวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือโดยพฤติการณ์ที่น่าจะนาไปสู่การแข่งรถในทางโดยมิได้รับอนุญาต (แก้ไข
เพิม่ เติมมาตรา 160 ทวิ)
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(11) แก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษในความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น และกาหนดให้
ศาลมีอานาจสั่งยึดรถที่ใช้ขับขี่ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 160 ตรี)
(12) กาหนดเพิ่มเติมให้ผู้บังคับการตารวจนครบาลและผู้บั งคับการตารวจภูธรจังหวัดมีอานาจสั่งยึด
ใบอนุญาตขับขี่ของผู้กระทาความผิดด้วย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 161 วรรคหนึ่ง)
(13) กาหนดให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติมีอานาจกาหนดวิธีการบันทึกข้อมูลการกระทาความผิด
ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 161 วรรคสอง)
(14) แก้ไขเพิ่มเติมกระบวนการอุทธรณ์คาสั่งยึดใบอนุญาตขับขี่ของผู้ขับขี่ซึ่งได้กระทาความผิดตาม
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 161 วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก)
5. ประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็น
(1) เห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมน้าหนักของรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่ไม่ต้องขับรถในช่อง
เดินรถด้านซ้ายสุดหรือใกล้เคียงกับช่องเดินรถประจาทาง แล้วแต่กรณี ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติรถยนต์
พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2557 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 35
วรรคสาม)
(2) เห็นด้วยหรือไม่กับการกาหนดให้ผู้ขับขี่มีหน้าที่ต้องจัดให้คนโดยสารซึ่งนั่งในรถต้องรัดร่างกายด้วย
เข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารรถยนต์ และคนโดยสารรถยนต์ดังกล่าวต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่ง
ในขณะโดยสารรถยนต์ด้วย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 123 วรรคสอง)
(3) เห็นด้วยหรือไม่กับมาตรการบังคับสาหรับผู้ขับขี่ที่ได้รับใบสั่งตามมาตรา 140 ซึ่งไม่ชาระค่าปรับ
ตามใบสั่งดังกล่าว (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 141 ทวิ)
(4) เห็นด้วยหรือไม่กับการกาหนดให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
มีอานาจสั่งให้มีการทดสอบผู้ขับขี่ว่าเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นหรือไม่ด้วยวิธีการตรวจทดสอบลมหายใจ
ปัสสาวะ เลือด หรือวิธีการอื่นอย่างชัดแจ้ง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 142 วรรคห้า)
(5) เห็ น ด้ว ยหรื อไม่กับ การกาหนดให้ ค่าใช้จ่ายในการตรวจทดสอบว่าผู้ ขับขี่เมาสุราหรือของเมา
อย่ างอื่น หรื อ ไม่ สั่ งจ่ ายจากงบประมาณที่ส านัก งานต ารวจแห่ งชาติ กาหนดโดยได้ รับ ความเห็ นชอบจาก
กระทรวงการคลัง (เพิ่มมาตรา 142 วรรคหก)
(6) เห็นด้วยหรือไม่กับการกาหนดให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่
มีอานาจนารถที่ใช้ในการกระทาความผิด ตามมาตรา 43 (2) หรือ (8) หรือมาตรา 134 มาเก็บรักษาไว้
เป็นการชั่วคราว และกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษารถดังกล่าว (เพิ่มมาตรา 142/1)
(7) เห็นด้วยหรือไม่กับการกาหนดให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติมีอานาจกาหนดจานวนค่าปรับตามที่
เปรียบเทียบสาหรับความผิดที่พนักงานสอบสวนผู้มีอานาจทาการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญามีอานาจเปรียบเทียบ (เพิ่มมาตรา 145 วรรคสาม)
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(8) เห็นด้วยหรือไม่กับการเพิ่มมาตรการเพิ่มโทษสาหรับผู้ ขับขี่ซึ่งได้กระทาความผิดซ้า (เพิ่มมาตรา
145/1)
(9) เห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขอัตราโทษสาหรับความผิดที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษ
ให้สอดคล้องกับการแก้ไขอัตราโทษสาหรับความผิดลหุโทษตามประมวลกฎหมายอาญา แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2558 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 147
มาตรา 148 วรรคหนึ่ง มาตรา 149 มาตรา 150 มาตรา 151 มาตรา 152 มาตรา 153 มาตรา 154
มาตรา 155 มาตรา 156 มาตรา 157 มาตรา 157/1 วรรคหนึ่ง และมาตรา 158)
(10) เห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษในความผิดฐานแข่งรถในทาง หรือจัด สนับสนุน
หรือส่งเสริมให้มีการแข่งรถในทางโดยมิได้รับอนุญาต และกาหนดความผิดและอัตราโทษของการรวมกลุ่มหรือ
มั่ว สุ มหรื อจั ดให้ มีการรวมกลุ่ มหรื อมั่ว สุ มในลั กษณะหรื อโดยพฤติ การณ์ ที่น่าจะนาไปสู่ การแข่งรถในทาง
โดยมิได้รับอนุญาต (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 160 ทวิ)
(11) เห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมอัตราโทษในความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมา
อย่างอื่น และกาหนดให้ศาลมีอานาจสั่งยึดรถที่ใช้ขับขี่ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 160 ตรี)
(12) เห็นด้วยหรือไม่กับการกาหนดเพิ่มเติมให้ผู้บังคับการตารวจนครบาลและผู้บังคับการตารวจภูธร
จังหวัดมีอานาจสั่งยึดใบอนุญาตขับขี่ของผู้กระทาความผิดด้วย (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 161 วรรคหนึ่ง)
(13) เห็นด้วยหรือไม่กับการกาหนดให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติมีอานาจกาหนดวิธีการบันทึกข้อมูล
การกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 161 วรรคสอง)
(14) เห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมกระบวนการอุทธรณ์คาสั่งยึดใบอนุญาตขับขี่ของผู้ขับขี่ซึ่งได้
กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 161 วรรคสี่ วรรคห้า
และวรรคหก)

