
คําอธิบายสาระสําคัญของคําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ 

ท่ี ๒๒/๒๕๕๘ 

เรื่อง มาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการแขงรถยนตและรถจักรยานยนตในทาง 

และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการท่ีเปดใหบริการในลักษณะท่ีคลายกับสถานบริการ 

_____________ 

  

 เนื่องจากปรากฏขอเท็จจริงวาประชาชนท่ัวไปตางไดรับความเดือดรอนรําคาญและไดรับอันตราย                  

ในการสัญจรไปมาจากกรณีท่ีมีการรวมตัวกันเพ่ือแขงรถยนตและรถจักรยานยนตในทาง จึงจําเปนตองกําหนด

มาตรการเพ่ือปองกันภัยสังคม อีกท้ัง เพ่ือระงับยับย้ังและแกไขปญหาการรวมกลุมหรือม่ัวสุม เพ่ือกอความ

เสียหายแกผูอ่ืน นอกจากนี้ เพ่ือสรางจิตสํานึกรับผิดชอบใหแกเด็กและเยาวชน ผูปกครอง ผูท่ีเก่ียวของ  

และสังคมในทุกภาคสวน ใหตระหนักถึงความปลอดภัย การใหความคุมครองกับชีวิต และทรัพยสินของประชาชน 

ซ่ึงถือวาเปนการดําเนินการเพ่ือปฏิรูปและจัดระเบียบในสังคม รวมท้ัง เพ่ือระงับและปองกันการกระทําอันเปนผล 

ตอความสงบเรียบรอยของสังคม อีกดวย  

 

มาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการแขงรถยนตและรถจักรยานยนตในทาง 

 

 ๑. หามมิใหผูใด  

รวมกลุมหรือม่ัวสุม 

หรือ 

จัดใหมี การรวมกลุมหรือม่ัวสุม 

ในลักษณะหรือโดยพฤติการณท่ีนาจะเปนการนําไปสูการแขงรถในทางอันเปนความผิดและตองรับโทษตาม

กฎหมายวาดวยจราจรทางบก 

 ผูใด 

 ๑. ผูท่ีมีเจตนาโดยตรงในการรวมกลุมหรือม่ัวสุมในลักษณะหรือโดยพฤติการณท่ีนาจะเปนการ

นําไปสูการแขงรถในทางฯ 



 ๒. ผูซ่ึงอยูในบริเวณเดียวกันกับการรวมกลุมหรือม่ัวสุม หากพิสูจนไมไดวาตนไมไดมีสวนเก่ียวของ 

กับการแขงรถยนตและจักรยานยนตในทาง 

 

 รวมกลุมหรือม่ัวสุม 

 ขอสังเกตของการรวมกลุมหรือม่ัวสุม  คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๓๔๖/๒๕๓๕ การม่ัวสุมตามประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา ๒๑๕ ผูม่ัวสุมไมจําตองมีเจตนากระทําผิดในรายละเอียดอยางเดียวกัน เพียงแตเปนการ

ใชกําลังประทุษรายหรือกระทําการอยางใดอยางหนึ่งใหเกิดการวุนวายข้ึนในบานเมืองก็เปนความผิดแลว และผูท่ี     

มาม่ัวสุมก็ไมจําตองรูจักหรือมีการนัดหมายวางแผนกันมากอน  

  

 ในลักษณะหรือโดยพฤติการณท่ีนาจะเปนการนําไปสูการแขงรถ 

 ถอยคําท่ีวา “ในลักษณะหรือโดยพฤติการณท่ีนาจะเปนการนําไปสูการแขงรถ” นั้น  

เปน “องคประกอบภายนอก” ประการหนึ่งของความผิดดังกลาว แตเปน “องคประกอบภายนอก” ซ่ึงเปน 

“พฤติการณประกอบการกระทํา”    

 คําพิพากษา ฎีกาท่ี ๗๖๙/๒๕๔๐ ขอความในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๔ ท่ีวา  

โดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือประชาชนไมใชการกระทําโดยแท และไมใชเจตนาพิเศษ                

จึงไมเก่ียวกับเจตนา แตเปนพฤติการณท่ีประกอบการกระทําท่ีนาจะเกิดความเสียหายได แมจะไมเกิดความ

เสียหายข้ึนจริงก็พิจารณาไดจากความคิดธรรมดาของบุคคลท่ัวไป สวนคําวาไดกระทําเพ่ือใหผูหนึ่งผูใดหลงเชื่อ

วาเปนเอกสารท่ีแทจริงนั้น เปนเจตนาพิเศษโดยมิไดเจาะจงผูท่ีถูกกระทําใหหลงเชื่อไวโดยเฉพาะวาจะตองเปนผูใด 

ดังนั้น การท่ีจําเลยเจตนาทําหนังสือสัญญากูยืมเงินข้ึนเพ่ือให ด. หลงเชื่อวาเปนเอกสารท่ีแทจริงก็เปนความผิดแลว 

แมจําเลยยังมิไดนําเอกสารไปใชแสดงตอ ด. ก็ตาม ท้ังบุคคลท่ีจะถูกทําใหหลงเชื่อนี้กฎหมายมิไดกําหนดวาจําตอง

เก่ียวโยงเปนบุคคลกลุมเดียวกับบุคคลท่ีนาจะเกิดความเสียหาย จึงเปนบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ได 

 คําพิพากษา ฎีกาท่ี ๖๖๕๔/๒๕๕๐ การกระทําโดยประการท่ีนาจะเกิดความเสียหายแกผูอ่ืนหรือ

ประชาชนตาม ป.อ. มาตรา ๒๖๔ วรรคแรก และมาตรา ๒๖๘ วรรคแรก เปนพฤติการณประกอบการกระทํา 

มิใชผลท่ีตองเกิดข้ึนจากการกระทํา เพียงแตนาจะเกิดแมจะไมเกิดข้ึนก็เปนความผิดสําเร็จแลว และความ

เสียหายท่ีนาจะเกิดนั้นอาจเปนความเสียหายท่ีมีรูปราง เชนความเสียหายตอทรัพยสินหรือความเสียหายตอ

ศีลธรรม เชน เสียชื่อเสียง หรือความเสียหายตอประชาชน เชน ความไวเนื้อเชื่อใจในการประกอบธุรกิจดวย การท่ี

จําเลยปลอมใบรับฝากเงิน อันเปนเอกสารสิทธิดังกลาวนําเงินเขาฝากในบัญชีของบุคคลท้ังสองท่ีธนาคาร ก.สาขา          

สี่แยกบานแขก เปนผลใหเงินของเจาของบัญชีท้ังสองบัญชีเพ่ิมมากข้ึน แมจะไมมีความเสียหายตอทรัพยสินแตเปน

เปลี่ยนแปลงหลักฐานจํานวนเงินของเจาของบัญชีท้ังสองในระบบบัญชีของธนาคาร ก. ใหแตกตางไปจากความเปน



จริง อันจะเปนผลใหเจาของบัญชีท้ังสองและธนาคาร ก. อาจเสียชื่อเสียงไมไดรับความเชื่อม่ันไววางใจในสังคมและ

ในการประกอบกิจการธุรกิจอันเปนประการท่ีนาจะเกิดความเสียตามบทบัญญัติในความผิดฐานปลอมและใช

เอกสารสิทธิปลอมตาม ป.อ. มาตรา ๒๖๔ วรรคแรก ประกอบมาตรา ๒๖๕ และมาตรา ๒๖๘ วรรคแรก 

 ศาลฎีกาใชคําวา “พฤติการณประกอบการกระทํา” ในฎีกาท่ี ๗๖๙/๒๕๔๐ และ ๖๖๕๔/๒๕๕๐ 

เม่ือถอยคําดังกลาวเปน “พฤติการณประกอบการกระทํา” มิใชเปน “ขอเท็จจริง” มีผลในการทางกฎหมายก็คือ 

จะนําหลักในมาตรา ๕๙ วรรคสาม ท่ีวา “ไมรูไมมีเจตนา” มาปรับใชไมไดเพราะหลักในมาตรา ๕๙ วรรคสาม  

จะนํามาใชไดกับกรณี “องคประกอบภายนอก ซ่ึงเปนขอเท็จจริง” เทานั้น ดวยเหตุนี้ ในการพิจารณาวา “นาจะ

เกิดความเสียหาย” หรือไม จึงวินิจฉัยโดยระดับความรูของ “วิญูชน” ท่ัวไป หากวิญูชนท่ัวไปเห็นวา  

“ไมนาจะเกิดความเสียหาย” การกระทําก็ไมเปนความผิด เพราะขาดองคประกอบภายนอก แมความผิดฐาน

พยายามก็ไมเปนความผิด ตรงกันขาม หากวิญูชนท่ัวไปเห็นวา “นาจะเกิดความเสียหาย” ก็ตองถือวาการ

กระทําครบองคประกอบภายนอกในสวนนี้ แมผูกระทําจะ “ไมรูวานาจะเกิดความเสียหาย” ก็ตาม ดังนั้น  

ห า ก มี ร ว ม ก ลุ ม ห รื อ ม่ั ว สุ ม ห รื อ จั ด ใ ห มี ก า ร ร ว ม ก ลุ ม ห รื อ ม่ั ว สุ ม  แ ล ะ ก า ร ก ร ะ ทํ า ดั ง ก ล า ว  

มีลักษณะหรือโดยพฤติการณท่ีนาจะเปนการนําไปสูการแขงรถในทางอันเปนความผิดและตองรับโทษ 

ตามกฎหมายวาดวยจราจรทางบก ยอมเปนความผิด แมจะยังไมไดมีการแขงรถในทางก็ตาม  

 

 การแขงรถในทางอันเปนความผิดและโทษตามกฎหมายวาดวยจราจรทางบก 

 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒  

 มาตรา ๑๓๔ หามมิใหผูใดแขงรถในทาง เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากหัวหนาเจาพนักงาน

จราจร และหามมิใหผูใดจัด สนับสนุน หรือสงเสริมใหมีการแขงรถในทาง เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก

หัวหนาเจาพนักงานจราจร 

 มาตรา ๑๖๐ ทวิ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๓๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับตั้งแตสอง

พันบาทถึงหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และใหศาลสั่งพักใชใบอนุญาตขับข่ีของผูนั้นมีกําหนดไมนอยกวาหนึ่ง

เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี 

 

 

 

 



 ๑.๑ หากมีรวมกลุมหรือม่ัวสุมหรือจัดใหมีการรวมกลุมหรือม่ัวสุม และการกระทําดังกลาว  

ในลักษณะหรือโดยพฤติการณท่ีนาจะเปนการนําไปสูการแขงรถในทางอันเปนความผิดและตองรับโทษ 

ตามกฎหมายวาดวยจราจรทางบกให เจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยจราจรทางบก

หรือเจาพนักงานตํารวจ หรือ เจาหนา ท่ีของรัฐตามกฎหมายอ่ืท่ีเ ก่ียวของกับปญหาการแขงรถยตและ 

รถจักรยานยนตในทางมีอํานาจ   

 ๑.๑.๑ เขาระงับ ยับยั้ง หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือปองกันมิใหมีการกระทําดังกลาวไดตาม 

ท่ีเห็นสมควร 

 ๑.๑.๒ นํารถยนตและรถจักรยานยนต ท่ีสงสัยวาจะใชในการแขงรถในทางมาเก็บรักษาไว

เปนการชั่วคราว เพ่ือการปองกันหรือรักษาไว เพ่ือความปลอดภัยสาธารณะ จนกวาลักษณะหรือพฤติการณ

ดังกลาวจะสิ้นสุดลง  

 ๑.๑.๓ จับกุมและควบคุมตัวบุคคลนั้นไวเพ่ืออบรมความประพฤติเปนระยะเวลาไมนอยกวา

เจ็ดวัน แตไมเกินสิบหาวัน โดยจะปฏิบัติตอบุคคลนั้นในลักษณะเปนผูตองหามิได  

  สวนกรณีท่ีพบวามีการแขงรถ เจาหนาท่ีสามารถดําเนินการเหมือนคดีอาญาท่ัวไปได เชน  

คําพิพากษาฎีกาท่ี ๔๗๘/๒๕๓๘ โจทกบรรยายฟองวาจําเลยขับรถจักรยานยนตแขงกับรถจักรยานยนตคันอ่ืนเจา

พนักงานตํารวจจับจําเลยไดพรอมยึดรถจักรยานยนตของกลางจําเลยใหการรับสารภาพคดีฟงเปนยุติไดตามคําฟอง

คําใหการจําเลยวารถจักรยานยนตของกลางเปนทรัพยท่ีใชในการกระทําความผิดศาลยอมมีอํานาจพิพากษาใหริบ

รถจักรยานยนตของกลางไดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๓   

 

 ๒. บิดามารดาหรือผูปกครอง 

 (๑) ตองใหการอุปการะเลี้ยงดู อบรม สั่งสอน และยับยั้ง พฤติกรรมท่ีไมดีของเด็กและเยาวชน              

ท่ีอยูในความปกครองดูแลของตน 

  (๒) ตองไมสนับสนุนหรือปลอยปละละเลย ใหเด็กและเยาวชนในปกครองเกิดการรวมกลุมหรือ

ม่ัวสุมเพ่ือการแขงรถยนตและรถจักรยานยนตในทาง 

 หากพบเด็กและเยาวชนรวมกลุมหรือม่ัวสุมกันใหถือวาเปนความรับผิดชอบของบิดามารดาหรือ

ผูปกครองของเด็กและเยาวชน แลวแตกรณี และใหเปนอํานาจของเจาพนักงานจราจร หรือพนักงานเจาหนาท่ีตาม

กฎหมายวาดวยจราจรทางบก หรือเจาพนักงานตํารวจ หรือเจาหนาท่ีของรัฐ ตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ ท่ีจะแจง

ใหบิดามารดาหรือผูปกครองเขามารับทราบการกระทําของเด็ก และเยาวชนดังกลาว เพ่ือใหคําแนะนํา ตักเตือน 



ทําทัณฑบน หรือวางขอกําหนดเพ่ือปองกันมิใหเด็ก และเยาวชนกระทําความผิดอีก หรืออาจใหวางประกันไวเปน

จํานวนเงินตามสมควรแกฐานานุรูป แตจะเรียกเงินประกันไวไดไมเกินระยะเวลาสองป  

 หากเด็กและเยาวชนไดกระทําความผิดดังกลาวซํ้าอีก บิดามารดา หรือผูปกครองจะตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และใหริบเงินประกันเปนของกองทุน

คุมครองเด็กตามกฎหมายวาดวยคุมครองเด็ก 

 ๓. ผูใด 

    ๑. ผลิต ครอบครอง จําหนาย ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต หรือ

รถจักรยานยนต หรือการทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับรถยนตหรือรถจักรยานยนต 

   ๒. หากกระทําการนั้นในลักษณะท่ีมีเหตุอันควรเช่ือไดวาเปนการตระเตรียม ยุยง สงเสริม 

สนับสนุน ชักชวน จัดใหมี จัดหา เปนธุระ หรือมีสวนเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการแขงรถยนตและรถจักรยานยนต

ในทาง  

 ใหถือวาผูนั้นกระทําในลักษณะเปนการสงเสริมหรือสนับสนุนให มีการแขงรถยนตและ

รถจักรยานยนต ในทางและมีความผิดตามกฎหมายวาดวยจราจรทางบก โดยตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน 

หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ขอสังเกต  - มาตรา ๑๖๐ ทวิ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๓๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับตั้งแต

สองพันบาทถึงหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และใหศาลสั่งพักใชใบอนุญาตขับข่ีของผูนั้นมีกําหนดไมนอยกวา

หนึ่งเดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี แตผูท่ีกระทําในลักษณะเปนการสงเสริมหรือสนับสนุนใหมีการแขง

รถยนตและรถจักรยานยนต ในทางและมีความผิดตามกฎหมายวาดวยจราจรทางบก โดยตองระวางโทษจําคุก                 

ไมเกินหกเดือน หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

 - “เหตุอันควรเชื่อ คืออะไร  

  เหตุอันควรเชื่อ คือ สิ่งท่ีเปนปจจัยภายนอก มาทําใหเกิดความเชื่อ  

 ปจจัยภายนอก คือ ขอมูลหรือหลักฐานท่ีไดมีความนาเชื่อถือ (reliability) และรับรูหรือไดขอมูลนั้น

มาจากแหลง (source,informant) ท่ีนาเชื่อถือและเม่ือประกอบรวมเขากับขอเท็จจริงท่ีปรากฎตอหนาแลว ทําให

เกิดความเชื่อ... เชน มีเหตุอันควรเชื่อวา ในบานหรือในรถมีสิ่งของผิดกฎหมายซุกซอน ศาลจึงออกหมายคน หรือ 

มีเหตุควรเชื่อวาจะหลบหนี ศาลจึงออกหมายขัง หรือมีเหตุอันควรเชื่อวา เขาปลนทรัพย ศาลจึงออกหมายจับให

ตํารวจ.. โดยเหตุอันควรเชื่อหรือหลักฐานตามสมควรเชื่อนี้ ใชมาตรวัดความนาเชื่อถือแบบการชั่งน้ําหนักคดีแพง 

(preponderance of evidence) คือ แคเชื่อวาใช.. มากกวาไมใช ก็เปนเหตุอันควรเชื่อแลวไมตองถึงขนาด  

นาเชื่อโดยปราศจากสงสัย (beyond reasonable doubt) ท่ีใชในการลงโทษวาเขามีความผิดจริง 

 

https://www.facebook.com/inquiry.fanpage/photos/a.274045219698878/678749899228406/?type=3&eid=ARCRJwuT6KCXXNkqal8J7zLzv9dXnjVVwb4x5NILgxLJMZ7nwDubgQnUiHca51vMAk6VYiPnkUAIjCmY&__xts__%5B0%5D=68.ARDITG1s8mF6jseFZYdYLb4QQwHBsdW9CTygkp9AOH0BS2ossJgO67jYDrjzcKZXUFqSYi1poUEP6HJ1KqyfqGaSI1sBxVkuzFlxa-RcbZMogl-Wpx5zbM3dJo9kr4IeOTg3kNLa2aekB2qAJCDwgWSAwjx5Nv10BGvvFGmBY2XjBTrszYD2VPaOkrrgCg4CdE61rPHf6nNVoUn_271N1QYYmehVVvXAXcNaM66PuaoVEGkO77nirVBLQIWbPdb0PZaiIBbRW2iZwps6WNdUbL4yZC6u-MT8wwHWaqRCiWSFTlRRRSq-8FWqOk3Zz62rXKPpq20sE74EJ1irVlpJPZg&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/inquiry.fanpage/photos/a.274045219698878/678749899228406/?type=3&eid=ARCRJwuT6KCXXNkqal8J7zLzv9dXnjVVwb4x5NILgxLJMZ7nwDubgQnUiHca51vMAk6VYiPnkUAIjCmY&__xts__%5B0%5D=68.ARDITG1s8mF6jseFZYdYLb4QQwHBsdW9CTygkp9AOH0BS2ossJgO67jYDrjzcKZXUFqSYi1poUEP6HJ1KqyfqGaSI1sBxVkuzFlxa-RcbZMogl-Wpx5zbM3dJo9kr4IeOTg3kNLa2aekB2qAJCDwgWSAwjx5Nv10BGvvFGmBY2XjBTrszYD2VPaOkrrgCg4CdE61rPHf6nNVoUn_271N1QYYmehVVvXAXcNaM66PuaoVEGkO77nirVBLQIWbPdb0PZaiIBbRW2iZwps6WNdUbL4yZC6u-MT8wwHWaqRCiWSFTlRRRSq-8FWqOk3Zz62rXKPpq20sE74EJ1irVlpJPZg&__tn__=EHH-R


 ในกรณีท่ีเปนผูประกอบกิจการพาณิชยกิจ โรงงาน หรืออาคารท่ีเก่ียวกับ การผลิต ครอบครอง 

จําหนาย ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนตหรือรถจักรยานยนต หรือการทําชิ้นสวนพิเศษหรือ

อุปกรณสําหรับรถยนตหรือรถจักรยานยนต ใหพนักงานเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการประกอบกิจการดังกลาวสั่งปด

การดําเนินการ หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการไดทันที ในกรณีท่ีมีการสั่งปดการดําเนินการ หรือเพิกถอน

ใบอนุญาตประกอบการกิจการนั้น ใหคําสั่งปดการดําเนินการ หรือเพิกถอนใบอนุญาตเปนท่ีสุด 

 พนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย พนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายวาดวย

โรงงาน และเจาพนักงานสาธารณสุขตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข มีอํานาจทําการตรวจสอบกิจการ

พาณิชยกิจตามกฎหมายวาดวยทะเบียนพาณิชย โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน และอาคาร ตามกฎหมายวา

ดวยการสาธารณสุข แลวแตกรณี มิใหมีการกระทําผิด  และใหพนักงานฝายปกครองหรือเจาพนักงานตํารวจ                 

และพนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีรักษาความสงบเรียบรอยมีอํานาจ หนาท่ีเชนเดียวกับพนักงานเจาหนาท่ีและ                

เจาพนักงานสาธารณสุขดังกลาวดวย   

 ถาการกระทําความผิดเก่ียวกับการผลิต ครอบครอง จําหนาย ประกอบ ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง

สภาพรถยนต หรือรถจักรยานยนต หรือการทําชิ้นสวนพิเศษหรืออุปกรณสําหรับรถยนตหรือรถจักรยานยนตนั้น  

มีโทษตามกฎหมายอ่ืนท่ีหนักกวาก็ใหลงโทษตามกฎหมายนั้น  เชน หากของท่ีครอบครองนั้นเปนของท่ีลักลอบหนี 

หลีกเลี่ยง ศุลกากร มาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช  ๒๔๙๖ ไดกําหนดโทษสําหรับความผิด

ฐานนี้ไวใหปรับสี่เทาของราคาของรวมคาอากร หรือจําคุกไมเกิน ๑๐ ป หรือท้ังปรับท้ังจํา ก็ตองนําบทลงโทษตาม

พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช ๒๔๙๖ มาใชบังคับ  


