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คําส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่  ๒๒/๒๕๕๘ 

เร่ือง  มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง   
และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ 

 
 

โดยที่ขณะนี้ได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าประชาชนทั่วไปต่างได้รับความเดือดร้อนรําคาญและไดรั้บอันตราย
ในการสัญจรไปมาจากกรณีที่มีการรวมตัวกันเพื่อแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง  จึงจําเป็นต้อง
กําหนดมาตรการเพื่อป้องกันภัยสังคม  อีกทั้งเพื่อระงับยับย้ังและแก้ไขปัญหาการรวมกลุ่มหรือม่ัวสุม 
เพื่อก่อความเสียหายแก่ผู้อื่น  นอกจากน้ี  เพื่อสร้างจิตสํานึกรับผิดชอบให้แก่เด็กและเยาวชน  ผู้ปกครอง  
ผู้ที่เก่ียวข้อง  และสังคมในทุกภาคส่วน  ให้ตระหนักถึงความปลอดภัย  การให้ความคุ้มครองกับชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชน  รวมตลอดทั้งเป็นการยับย้ังพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้มีอายุต่ํากว่า 
ย่ีสิบปีบริบูรณ์ที่เข้าไปในสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ  
และแก้ไขปัญหาการจําหน่ายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาหรือหอพัก 
ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา  และลงโทษผู้ประกอบการที่กระทําการฝ่าฝืนกฎหมาย  ซึ่งถือว่าเป็น 
การดําเนินการเพื่อปฏิรูปและจัดระเบียบในสังคม  รวมทั้งเพื่อระงับและป้องกันการกระทําอันเป็นผล 
ต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  
พุทธศักราช  ๒๕๕๗  หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
จึงมีคําสั่ง  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ห้ามมิให้ผู้ใดรวมกลุ่มหรือม่ัวสุมหรือจัดให้มีการรวมกลุ่มหรือม่ัวสุมในลักษณะหรือ
โดยพฤติการณ์ที่น่าจะเป็นการนําไปสู่การแข่งรถในทางอันเป็นความผิดและต้องรับโทษตามกฎหมาย 
ว่าด้วยจราจรทางบก 

ในกรณีที่มีเหตุตามวรรคหน่ึง  ให้เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยจราจรทางบกหรือเจ้าพนักงานตํารวจ  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องกับปัญหา
การแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง  มีอํานาจเข้าระงับ  ยับย้ัง  หรือดําเนินการใด ๆ  เพื่อป้องกัน
มิให้มีการกระทําดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร  อํานาจเช่นว่านี้ให้รวมถึงการนํารถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
ที่สงสัยว่าจะใช้ในการแข่งรถในทางมาเก็บรักษาไว้เป็นการชั่วคราว  เพื่อการป้องกันหรือรักษาไว้ 
เพื่อความปลอดภัยสาธารณะ  จนกว่าลักษณะหรือพฤติการณ์ดังกล่าวจะสิ้นสุดลง   

ให้นําความในวรรคหน่ึงและวรรคสอง  มาใช้บังคับกับผู้ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกับการรวมกลุ่ม
หรือม่ัวสุมตามวรรคหน่ึง  เว้นแต่ผู้นั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้องกับการแข่งรถยนต์ 
และรถจักรยานยนต์ในทาง 
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การเก็บรักษาและการขอคืนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนด 

ข้อ ๒ บิดามารดาหรือผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดู  อบรม  สั่งสอน  และยับย้ัง
พฤติกรรมที่ไม่ดีของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความปกครองดูแลของตน  รวมทั้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในกฎกระทรวงตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก  ตลอดจนต้องไม่สนับสนุนหรือปล่อยปละละเลย
ให้เด็กและเยาวชนในปกครองเกิดการรวมกลุ่มหรือม่ัวสุมเพื่อการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง  
และให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว  ดําเนินการติดตาม  สอดส่องให้มี 
การดําเนินการอย่างเคร่งครัด 

ในกรณีที่พบเด็กและเยาวชนรวมกลุ่มหรือม่ัวสุมตามข้อ  ๑  ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบ 
ของบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กและเยาวชน  แล้วแต่กรณี  และให้เป็นอํานาจของเจ้าพนักงานจราจร
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก  หรือเจ้าพนักงานตํารวจ  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  ที่จะแจ้งให้บิดามารดาหรือผู้ปกครองเข้ามารับทราบการกระทําของเด็ก 
และเยาวชนดังกล่าว  เพื่อให้คําแนะนํา  ตักเตือน  ทําทัณฑ์บน  หรือวางข้อกําหนดเพื่อป้องกันมิให้เด็ก
และเยาวชนกระทําความผิดอีก  หรืออาจให้วางประกันไว้เป็นจํานวนเงินตามสมควรแก่ฐานานุรูป  แต่จะเรียก
เงินประกันไว้ได้ไม่เกินระยะเวลาสองปี  หากเด็กและเยาวชนได้กระทําความผิดดังกล่าวซ้ําอีก  บิดามารดา
หรือผู้ปกครองจะต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินสามหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  
และให้ริบเงินประกันเป็นของกองทุนคุ้มครองเด็กตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก 

ข้อ ๓ ผู้ใดผลิต  ครอบครอง  จําหน่าย  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนแปลงสภาพรถยนต์
หรือรถจักรยานยนต์  หรือการทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์   
หากกระทําการนั้นในลักษณะที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นการตระเตรียม  ยุยง  ส่งเสริม  สนับสนุน  
ชักชวน  จัดให้มี  จัดหา  เป็นธุระ  หรือมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนําไปสู่การแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง  
ให้ถือว่าผู้นั้นกระทําในลักษณะเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ในทางและมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก  โดยต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน   
หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ   

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหน่ึงเป็นผู้ประกอบกิจการพาณิชยกิจ  โรงงาน  หรืออาคารที่เก่ียวกับ
การผลิต  ครอบครอง  จําหน่าย  ประกอบ  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์  
หรือการทําชิ้นส่วนพิเศษหรืออุปกรณ์สําหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ในการประกอบกิจการดังกล่าว  สั่งปิดการดําเนินการ  หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการได้ทันที  
ในกรณีที่มีการสั่งปิดการดําเนินการ  หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการกิจการนั้น  ให้คําสั่งปิดการดําเนินการ  
หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นที่สุด   

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน  และเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  มีอํานาจทําการตรวจสอบ
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กิจการพาณิชยกิจตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์  โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  และอาคาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  แล้วแต่กรณี  มิให้มีการกระทําผิดตามวรรคสอง  และให้พนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือเจ้าพนักงานตํารวจและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยมีอํานาจ
หน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่และเจา้พนักงานสาธารณสุขดังกล่าวด้วย 

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งมีโทษตามกฎหมายอื่นที่หนักกว่าก็ให้ลงโทษตามกฎหมายนั้น 
ข้อ ๔ ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการหรือสถานประกอบการใดที่เปิดให้บริการ 

ในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ  กระทําการอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้ 
(๑) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ํากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ   
(๒) ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ํากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์   
(๓) เปิดทําการเกินกว่าเวลาตามที่มีกฎหมายบัญญัติ   
(๔) ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่ากําหนดเวลาตามที่มีกฎหมายบัญญัติ   
(๕) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอาวุธ  วัตถุระเบิด  หรือยาเสพติดเข้าไป 

ในสถานที่ของตน   
ในกรณีที่สถานบริการหรือสถานประกอบการใดกระทําการตามวรรคหน่ึง  ให้ผู้มีอํานาจ 

ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาต  หรือสั่งปิดและห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการ 
หรือสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลาห้าปี  และหากอยู่ในระหว่างการขอต่ออายุใบอนุญาต  
ก็ให้สั่งมิให้ต่ออายุใบอนุญาต  และมิให้ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้นั้นเป็นเวลาห้าปี   

ภายใต้บังคับตามข้อ  ๖  กรณีเป็นสถานบริการหรือสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
สถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา  ให้ผู้มีอํานาจตามกฎหมายที่เก่ียวข้องสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต  หรือสั่งปิดสถานประกอบการ  และห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการ 
ในสถานที่ดังกล่าวอีก   

ในการส่ังเพิกถอน  หรือสั่งปิดตามวรรคสอง  หากสถานบริการหรือสถานประกอบการนั้น  
ได้รับใบอนุญาตขายสุรา  ให้ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสุรา  และให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต
เพิกถอนใบอนุญาตขายสุราด้วย  แต่ถ้าเป็นสถานบริการหรือสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
สถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา  ให้เพิกถอนใบอนุญาตขายสุรา  และห้ามมิให้ออก
ใบอนุญาตขายสุราให้อีก 

คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งปิดหรือมิให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นที่สุด 
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปล่อยปละละเลยให้มีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการ  

หรือใบอนุญาตขายสุราที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตสถานบริการ  หรือข้อกําหนด 
การออกใบอนุญาตขายสุรา  และการขายสุรา  ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นดําเนินการทางแพ่ง  ทางอาญา  และทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ผู้นั้นอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว   



 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย  ไม่ดําเนินการตามวรรคหก   
ให้นํามาตรการที่กําหนดไว้ในคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๖๙/๒๕๕๗  เร่ือง  มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  ลงวันที่  ๑๘  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  มาใช้บังคับ 

ข้อ ๕ ในกรณีที่สถานบริการหรือสถานประกอบการใดที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับ
สถานบริการ  ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญทางเสียงแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงสถานบริการ 
หรือสถานประกอบการดังกล่าว  ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข   
เจ้าพนักงานตํารวจ  และเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง  สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ดังกล่าว
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเหตุเดือดร้อนรําคาญทางเสียงนั้นให้แล้วเสร็จภายในเวลาสามสิบวัน   
และในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวให้หยุดการใช้เสียงที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญนั้น 

ในกรณีที่ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึงแล้ว  หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ดังกล่าว
ยังไม่ได้ทําการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย  ให้นําความในวรรคสองของข้อ  ๔  มาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม 

ข้อ ๖ ห้ามมิให้มีสถานที่ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา  
หรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา   

หากพบว่ามีผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานของรัฐ 
ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายที่เก่ียวข้องดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นโดยเด็ดขาดและเคร่งครัด  
รวมทั้งให้มีอํานาจในการสั่งปิดสถานที่ดังกล่าวทันที   

ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าพนักงานตํารวจและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ มีหน้าที่ รักษา 
ความสงบเรียบร้อยมีอํานาจหน้าที่เช่นเดยีวกับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานของรัฐตามวรรคสองด้วย 

ในกรณีที่เป็นสถานบริการหรือสถานประกอบการใดท่ีเปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับ 
สถานประกอบการซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษา  หรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา  
ห้ามมิให้ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวด้วย  ให้ผู้มีอํานาจตามกฎหมายที่เก่ียวข้องสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตหรือสั่งปิดสถานประกอบการ  และห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการ 
ในสถานที่ดังกล่าวอีก 

ข้อ ๗ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับ
การแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการ
ในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ  ปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้ 
เกิดการกระทําผิด  ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการเพิกเฉยหรือละเลยไม่กระทําการหรืองดเว้นกระทําการ 
ตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ดําเนินการทางแพ่ง  ทางอาญา  และทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ผู้นั้นอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว   



 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย  ไม่ดําเนินการตามวรรคหน่ึง   
ให้นํามาตรการที่กําหนดไว้ในคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๖๙/๒๕๕๗  เร่ือง  มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  ลงวันที่  ๑๘  มิถุนายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๗  มาใช้บังคับ 

ขอ้ ๘ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกับการกระทําทางปกครอง 
หรือกระบวนการยุติธรรม  ดําเนินการหรือดําเนินคดีกับความผิดที่เก่ียวกับการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ  
ตามที่มีกฎหมายบัญญัติความผิดไว้หรือตามคําสั่งนี้   

ข้อ ๙ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวกับการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ  
กวดขันและเร่งรัดจัดทํามาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม  เพื่อเป็นการจัดระเบียบ
และลดปัญหาสังคมโดยเร่งด่วน 

ข้อ ๑๐ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 


