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คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนนฉบับััน้�คู่รอบัคู่ลุมุืกฎจราจรหลุกั ๆ ที่้�คู่ณุจำาเป็็นต้ �องที่ราบัเพื่ื�อขับััขั้�อย่�าง
ป็ลุอดภัยั่แลุะถก่กฎหมืาย่บันที่ �องถนนในรัฐ NSW ที่กุคู่นที่้�กำาลุงัสมืคัู่รขัอใบัขับััขั้�หรอื
กำาลุงัหดัขับััรถจำาเป็็นต้ �องอ�านคู่่�มือืฉบับััน้�

คู่่�มือืฉบับััน้�เขัย้่นขั้�นโดย่ใช้ �ภัาษาธรรมืดาที่้�เขั �าใจง�าย่ ดงันั�นจง้ไมื�ใช้�ฉบับััที่้�ลุงราย่
ลุะเอย้่ดเรื�องกฎหมืาย่จราจร คู่ณุสามืารถเขั �าไป็ดก่ฎจราจรปั็จจบุันัแบับัคู่รบัถ �วนสมืบัร่ณ์
ได �ที่้� legislation.nsw.gov.au

คู่่�มือืฉบับััน้�จะช้�วย่ให �คู่ณุเขั �าใจหน �าที่้�คู่วามืรับัผู้ดิช้อบัต้ามืกฎหมืาย่ขัองคู่ณุบันที่ �องถนน
แลุะเรย้่นร่ �เรื�องพื่ฤต้กิรรมืการขับััขั้�อย่�างป็ลุอดภัยั่ นอกจากน้�ย่งัมืเ้ป็�าหมืาย่เพื่ื�อช้�วย่
เต้รย้่มืคู่ณุให �พื่ร �อมืสำาหรับัการสอบัวดัคู่วามืร่ �ขัองผู้่ �ขับััรถ (Driver Knowledge Test 
หรอื DKT) รวมืถง้การสอบัขัอใบัขับััขั้�ป็ระเภัที่อื�น ๆ 

ในคู่่�มือืฉบับััน้�มืก้ารใช้ �คู่ำาว�า ‘ต้ �อง’ หรอื ‘ห �ามื’ สำาหรับักฎที่้�คู่ณุต้ �องป็ฏิบิัตั้ติ้ามื แลุะมืก้าร
ใช้ �คู่ำาว�า ‘คู่วร’ หรอื ‘ไมื�คู่วร’เมืื�ออธบิัาย่ถง้การขับััขั้�อย่�างป็ลุอดภัยั่แลุะคู่วามืเส้�ย่งต้ำ�า

คู่่�มือืฉบับััน้�ได �รับัการที่บัที่วนแลุะป็รับัป็รงุเป็็นระย่ะ เขั �าไป็ที่้� nsw.gov.au เพื่ื�อดฉ่บับัั
ลุ�าสดุแลุะอ�านคู่่�มือืในภัาษาขัองคู่ณุ

แลุะเขั �าไป็ที่้� nsw.gov.au เพื่ื�ออ�านคู่่�มือืสำาหรับัผู้่ �ขั้�จักรย่าน ผู้่ �ขับััย่านพื่าหนะหนัก 
แลุะผู้่ �ขั้�จักรย่านย่นต้ ์

มืบ้ัรกิารลุ�ามืฟรห้ากคู่ณุต้ �องไป็สอบัวดัคู่วามืร่ �ขัองผู้่ �ขับััรถ (DKT) หรอืที่ดสอบัวดัการรับั
ร่ �อนัต้ราย่ (Hazard Perception Test หรอื HPT) ในภัาษาอื�น โที่ร 13 22 13 เพื่ื�อ
จองลุ�ามื

สถติ้ติ้�าง ๆ ในคู่่�มือืฉบับััน้�นำามืาจาก Transport for NSW ระหว�างป้็ 2014-2018 ย่กเว �น
ในกรณ้ที่้�ระบัเุป็็นอื�น

โป็รดจำาไว �ว�าพื่วกเราลุ �วนมืคู้่วามืรับัผู้ดิช้อบัในการใช้ �ที่ �องถนนขัองเราร�วมืกนั ใช้ �ที่ �อง
ถนนอย่�างป็ลุอดภัยั่ แลุะคู่อย่ระมืดัระวงัภัยั่ให �กนัแลุะกนั
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ในการขัอใบัขับััขั้�แบับัไมื�มืข้ั �อจำากดัสำาหรับัรถย่นต้ ์(Full Licence) คู่ณุต้ �องผู้�าน
กระบัวนการใบัขับััขั้� 3 ลุำาดบััขัั �น:

 • ใบัขับััขั่�ขัองผู้้ �เรย่น - Learner licence (L) 

 • ใบัขับััขั่�ชั่ ั�วคราว P1 – (P แดง)

 • ใบัขับััขั่�ชั่ ั�วคราว P2 – (P เขัย่ว)

ระหว�างกระบัวนการน้� คู่ณุต้ �องสอบัผู้�านการสอบั 3 ป็ระเภัที่:

 • การทดสอบัวดัความร้ �ขัองผู้้ �ขับััรถ (Driver Knowledge Test หรอื 
DKT)

 • การทดสอบัวดัการรบััร้ �อนัตราย (Hazard Perception Test หรอื HPT)

 • การสอบัขับััรถ

มืคู้่�าธรรมืเนย้่มืสำาหรับัใบัขับััขั้�แลุะการที่ดสอบัแต้�ลุะป็ระเภัที่

การอนุมืตั้ใิบัขับััขั้�เป็็นลุำาดบััขัั �นเหลุ�าน้�เรย้่กว�าระบับัใบัขับััขั้�แบับัเป็็นลุำาดบััขัั �น 
(Graduated Licensing Scheme หรอื GLS) ซ้้�งมืเ้ป็�าหมืาย่เพื่ื�อช้�วย่ให �คู่ณุกลุาย่
เป็็นผู้่ �ขับััขั้�ป็ลุอดภัยั่แลุะมืคู้่วามืเส้�ย่งต้ำ�า ระบับัน้�ใช้ �เวลุาอย่�างน �อย่ 4 ป้็เพื่ื�อให �ได �ใบั
ขับััขั้�แบับัไมื�มืข้ั �อจำากดัหากคู่ณุมือ้าย่ตุ้ำ�ากว�า 25 ป้็ หรอือย่�างน �อย่ 3 ป้็หากคู่ณุ
มือ้าย่เุกนิ 25 ป้็

ก�อนที่้�คู่ณุจะเริ�มื คู่ณุต้ �อง:

• มือ้าย่ ุ16 ขั้�นไป็

• มืท้ี่้�อย่่�อาศยั่ในรัฐ NSW

• สามืารถพื่สิจ่นไ์ด �ว�าคู่ณุเป็็นใคู่ร

• มืส้ขุัภัาพื่แข็ังแรงพื่อที่้�จะขับััรถแลุะสามืารถผู้�านการที่ดสอบัวดัสาย่ต้า

การขัอใบัขับััขั้�ขัองคู่ณุเป็รย้่บัเสมือืนการเดนิที่าง ในรัฐ NSW กระบัวนการน้�เริ�มืต้ �นด �วย่
การขัอใบัขับััขั้�ขัองผู้่ �เรย้่น การเรย้่นขับััรถขัองคู่ณุจะคู่รอบัคู่ลุมุืระย่ะเวลุา 3 หรอื 4 ป้็
เพื่ื�อช้�วย่สร �างป็ระสบัการณใ์ห �คู่ณุกลุาย่เป็็นผู้่ �ขับััขั้�ป็ลุอดภัยั่แลุะมืท้ี่กัษะ

ใบัขับััขั้�ให �อสิรภัาพื่กบััคู่ณุแต้�ก็มืาพื่ร �อมืกบััคู่วามืรับัผู้ดิช้อบัด �วย่เช้�นกนั มืนัคู่อืพัื่นธะ
สญัญาระหว�างคู่ณุแลุะช้มุืช้นรัฐ NSW ที่้�จะดแ่ลุให �ที่ �องถนนป็ลุอดภัยั่สำาหรับัที่กุ ๆ คู่น 

มืก้ระบัวนการแลุะคู่�าธรรมืเนย้่มืที่้�กำาหนดไว �สำาหรับัการขัอใบัขับััขั้�ขัองคู่ณุ คู่ณุต้ �อง
ป็ฏิบิัตั้ติ้ามืกระบัวนการน้�อย่�างซ้ื�อสตั้ย่แ์ลุะคู่ณุห �ามืต้ดิสนิบันผู้่ �ใดหรอืโกงต้ลุอด
กระบัวนการน้�

เมืื�อคู่ณุได �รับัใบัขับััขั้�ขัองคู่ณุแลุ �ว ห �ามืนำามืนัไป็ใช้ �ในที่างที่้�ผู้ดิหรอืใช้ �ผู้ดิวตั้ถปุ็ระสงคู่ ์
หากคู่ณุที่ำาเช้�นนั�นคู่ณุเส้�ย่งที่้�จะได �รับับัที่ลุงโที่ษอย่�างหนัก คู่ณุอาจสญ่เสย้่ใบัขับััขั้�แลุะ
อสิรภัาพื่ในการขับััรถขัองคู่ณุ

การขัอใบัขับััขั่�ขัองคณุใบัขับััขั้�ป็ระเภัที่ต้�าง ๆ
ใบัขับััขั่�ประเภทตา่ง ๆ
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ขั ั�นท่� 1: การทดสอบัวดัความร้ �ขัองผู้้ �ขับััรถ (DKT)
ขัั �นแรกคู่อืการไป็สอบั DKT การที่ดสอบัน้�มืกัถก่เรย้่กว�า “การที่ดสอบัขัองผู้่ �เรย้่น” 
เพื่ราะคู่ณุต้ �องสอบัให �ผู้�านเพื่ื�อให �ได �ใบัขับััขั้�ขัองผู้่ �เรย้่น

DKT เป็็นการที่ดสอบัโดย่ใช้ �คู่อมืพื่วิเต้อรเ์ก้�ย่วกบัักฎจราจรแลุะคู่วามืป็ลุอดภัยั่บันที่ �อง
ถนน คู่ณุต้ �องต้อบัคู่ำาถามื 45 ขั �อที่้�สุ�มืเลุอืกจากคู่ำาถามื 600 ขั �อ เพื่ื�อสอบัให �ผู้�านคู่ณุ
ต้ �องต้อบัคู่ำาถามืให �ถก่ต้ �อง:
 • 12 ขั �อจากคู่ำาถามื 15 ขั �อเก้�ย่วกบััคู่วามืร่ �ที่ั�วไป็

 • 29 ขั �อจากคู่ำาถามื 30 ขั �อเก้�ย่วกบััคู่วามืป็ลุอดภัยั่บันที่ �องถนน (รวมืถง้ป็�าย่จราจรต้�าง ๆ)

การเตรย่มความพร�อมสำาหรบัั DKT
ที่กุสิ�งที่้�คู่ณุต้ �องที่ราบัเพื่ื�อสอบั DKT ให �ผู้�านอย่่�ในคู่่�มือืเลุ�มืน้� ศก้ษาคู่่�มือืเพื่ื�อให �โอกาส
ต้วัเองสอบัผู้�านมืากที่้�สดุ
นอกจากน้�คู่ณุย่งัสามืารถ:
 • ฝ้ึกที่ำาแบับัที่ดสอบัที่างออนไลุนท์ี่้� nsw.gov.au

 • ดาวนโ์หลุดแอป็ฝ้ึกที่ำาแบับัที่ดสอบัขัองรัฐ NSW จาก App Store หรอื Google Play

 • อ�านคู่ำาถามื DKT ที่้� nsw.gov.au

 • ขัอรับัคู่วามืช้�วย่เหลุอืจาก Driver Licensing Access Program (โป็รแกรมืช้�วย่ให �เขั �า
ถง้การสอบัใบัขับััขั้�) หากคู่ณุเป็็นช้าวอะบัอรจินิหรอืผู้่ �ด �อย่โอกาส 

คู่ณุจะต้ �องสอบั DKT ให �ผู้�านด �วย่คู่วามืซ้ื�อสตั้ย่ ์หากคู่ณุโกงคู่ณุจะไมื�สามืารถเขั �าสอบั
ได �อก้เป็็นเวลุา 6 เดอืนแลุะคู่ณุจะต้ �องเสย้่คู่�าธรรมืเนย้่มือก้รอบั

การจองควิสอบั DKT
จองคู่วิแลุะช้ำาระคู่�าสอบัขัองคู่ณุที่้� service.nsw.gov.au

คู่ณุสามืารถเลุอืกศน่ย่บ์ัรกิารที่้�คู่ณุต้ �องการไป็สอบัต้อนที่้�คู่ณุจองคู่วิ

หากคณุสอบั DKT ผู้า่น
คู่ณุจะได �รับัใบัขับััขั้�ขัองผู้่ �เรย้่นแบับัช้ั�วคู่ราว ณ วนัที่้�คู่ณุเขั �าสอบัแลุะคู่ณุจะได �รับัใบัขับััขั้�
ขัองผู้่ �เรย้่นต้วัจรงิขัองคู่ณุที่างไป็รษณ้ย่ ์นอกจากน้�คู่ณุย่งัสามืารถขัอใบัขับััขั้�แบับั
ดจิติ้อลุได �ที่้� service.nsw.gov.au 

ใบัขับััขั้�แบับัดจิติ้อลุเป็็นที่างเลุอืกแลุะนำาไป็ใช้ �แที่นบัตั้รพื่ลุาสต้กิไมื�ได �

*  เป็็นเงื�อนไขัสำาหรับัผู้่ �มือ้าย่ตุ้ำ�ากว�า 25 ป้็เที่�านั�น
**   ผู้่ �ถอืใบัขับััขั้�ช้ั�วคู่ราว P2 ที่้�ถก่ระงับัใบัขับััขั้�เพื่ราะพื่ฤต้กิรรมืการขับััรถที่้�ไมื�ป็ลุอดภัยั่

จะต้ �องถอืใบัขับััขั้�ขัองพื่วกเขัาเพื่ิ�มือก้ 6 เดอืนสำาหรับัการระงับัที่กุคู่รั �ง 
*** 10 ป้็สำาหรับัผู้่ �ถอืใบัขับััขั้�แบับัไมื�มืข้ั �อจำากดัที่้�มือ้าย่ ุ21 – 44 ป้็

7 ขั ั�นตอนในการขัอใบัขับััขั่�ขัองคณุ

DKT

1. การทดสอบัวดัความร้ �ขัองผู้้ �ขับััรถ (Driver 
Knowledge Test)
 • อาย่ขุัั �นต้ำ�าสำาหรับัขัั �นต้อนน้�คู่อื 16 ป้็ 

90 2. ใบัขับััขั่�ขัองผู้้ �เรย่น (L)
 • ต้ �องถอือย่�างน �อย่ 12 เดอืน*
 • ใช้ �ได � 5 ป้็
 • สมืดุบันัที่ก้ช้ั�วโมืงฝ้ึกขับััรถ (120 ช้ั�วโมืง*)

HPT

3. การทดสอบัวดัการรบััร้ �อนัตราย (Hazard 
Perception Test)
 • ถอืใบัขับััขั้�ขัองผู้่ �เรย้่นมืาแลุ �วอย่�างน �อย่ 10 เดอืน*
 • ใช้ �ได � 15 เดอืน

DRIVING
TEST

4. การสอบัขับััรถ
 • อาย่ขุัั �นต้ำ�าสำาหรับัขัั �นต้อนน้�คู่อื 17 ป้็

5. ใบัขับััขั่�ชั่ ั�วคราว P1 (Provisional P1 Licence)
 • ต้ �องถอือย่�างน �อย่ 12 เดอืน
 • ใช้ �ได � 18 เดอืน

6. ใบัขับััขั่�ชั่ ั�วคราว P2 (Provisional P2 Licence)
 • ต้ �องถอือย่�างน �อย่ 24 เดอืน**

 • ใช้ �ได � 36 เดอืน

FULL
LICENCE

7. ใบัขับััขั่�แบับัไมม่ข่ั �อจำากดั (Full Licence)
 • ออกให �สำาหรับั 12 เดอืน, 36 เดอืน, 5 ป้็ หรอื 10 ป้็***

ใบัขับััขั่�ประเภทตา่ง ๆใบขับัขั่�ประเภทต่า่ง ๆ
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หากคณุสอบั DKT ไมผู่้า่น
ขั้�นอย่่�กบััคู่วิว�าง คู่ณุสามืารถสอบัใหมื�อก้คู่รั �งในวนัเดย้่วกนัหรอืจองคู่วิสอบัใหมื�คู่ราว
หน �า คู่ณุต้ �องช้ำาระคู่�าสอบัที่กุคู่รั �งที่้�คู่ณุสอบัซ้ำ�า

ขั ั�นท่� 2: ใบัขับััขั่�ขัองผู้้ �เรย่น (L)
หลุงัจากที่้�คู่ณุสอบั DKT ผู้�านแลุ �วแลุะคู่ณุมืใ้บัขับััขั้�ขัองผู้่ �เรย้่นแลุ �ว คู่ณุสามืารถเริ�มืฝ้ึก
ขับััรถ (กบััผู้่ �ดแ่ลุที่้�มืใ้บัขับััขั้�ออสเต้รเลุย้่แบับัไมื�มืข้ั �อจำากดั) 
 • หากคู่ณุมือ้าย่เุกนิ 25 ป้็ คู่ณุสามืารถขั �ามืไป็ขัั �นที่้� 3 ได �ที่นัที่ท้ี่้�คู่ณุร่ �สก้พื่ร �อมื คู่ณุไมื�
จำาเป็็นต้ �องจดบันัที่ก้จำานวนช้ั�วโมืงฝ้ึกขับััรถ 

 • หากคู่ณุมือ้าย่ตุ้ำ�ากว�า 25 ป้็ คู่ณุต้ �องเริ�มืจดบันัที่ก้จำานวนช้ั�วโมืงฝ้ึกขับััรถ

ใบัขับััขั้�ขัองผู้่ �เรย้่นขัองคู่ณุใช้ �ได � 5 ป้็เพื่ื�อให �คู่ณุฝ้ึกขับััรถได �นานเที่�าที่้�คู่ณุต้ �องการ หาก
มืคู้่วามืจำาเป็็นคู่ณุสามืารถต้�ออาย่ใุบัขับััขั้�น้�ได �อก้ 5 ป้็โดย่การไป็สอบั DKT แลุะช้ำาระคู่�า
ธรรมืเนย้่มืการสอบัแลุะการที่ำาใบัขับััขั้�อก้คู่รั �ง

การจดบันัทกึชั่ ั�วโมงฝึึกขับััรถ
คู่ณุต้ �องจดบันัที่ก้การฝ้ึกขับััรถอย่�างน �อย่ 120 ช้ั�วโมืง ซ้้�งรวมืถง้การขับััรถต้อนกลุางคู่นื 
20 ช้ั�วโมืงก�อนที่้�คู่ณุจะไป็สอบัขับััรถได � 

เพื่ื�อช้�วย่ให �คู่ณุได �รับัป็ระสบัการณแ์ลุะสะสมืช้ั�วโมืงฝ้ึกขับััรถขัองคู่ณุ คู่ณุสามืารถ: 
 • เขั �าร�วมืการฝ้ึกอบัรมื Safer Drivers Course (การฝ้ึกอบัรมืผู้่ �ขับััรถให �มืคู้่วามืป็ลุอดภัยั่
มืากขั้�น) ซ้้�งจะช้�วย่ให �คู่ณุพัื่ฒนาที่กัษะในการรับัร่ �อนัต้ราย่แลุะการขับััรถอย่�าง
ป็ลุอดภัยั่ คู่ณุจะได �รับัเคู่รดติ้ 20 ช้ั�วโมืงในสมืดุบันัที่ก้เมืื�อคู่ณุเสร็จสิ�นการฝ้ึกอบัรมืน้�
แลุ �ว

 • เรย้่นขับััรถแบับั ‘3 ต้�อ 1’ กบััผู้่ �ฝ้ึกสอนขับััรถที่้�มืใ้บัอนุญาต้ ที่กุ ๆ 1 ช้ั�วโมืงที่้�คู่ณุเรย้่น 
ผู้่ �ฝ้ึกสอนขับััรถจะบันัที่ก้ป็ระสบัการณข์ับััรถ 3 ช้ั�วโมืงลุงในสมืดุบันัที่ก้ขัองคู่ณุ 

 • ขัอรับัคู่วามืช้�วย่เหลุอืจาก Driver Licensing Access Program หากคู่ณุเป็็นช้าวอะ
บัอรจินิหรอืเป็็นผู้่ �ด �อย่โอกาส

ขั�อจำากดัขัองใบัขับััขั่�ขัองผู้้ �เรย่น
มืข้ั �อจำากดัขัองใบัขับััขั้�ที่้�คู่ณุต้ �องป็ฏิบิัตั้ติ้ามื ต้วัอย่�างเช้�น คู่ณุต้ �องมืผู้้่ �ที่้�มืใ้บัขับััขั้�
ออสเต้รเลุย้่แบับัไมื�มืข้ั �อจำากดัคู่อย่ดแ่ลุระหว�างที่้�คู่ณุกำาลุงัฝ้ึกขับััรถอย่่�เสมือ คู่ณุห �ามืดื�มื
แอลุกอฮอลุ ์แลุะคู่ณุต้ �องต้ดิป็�าย่ต้วั L บันรถขัองคู่ณุ ขั �อจำากดัเหลุ�าน้�มืไ้ว �เพื่ื�อช้�วย่ให �
คู่ณุป็ลุอดภัยั่ระหว�างที่้�คู่ณุพัื่ฒนาที่กัษะการขับััรถขัองคู่ณุ

ขั ั�นท่� 3: การทดสอบัวดัการรบััร้ �อนัตราย (HPT)
HPT เป็็นการที่ดสอบัโดย่ใช้ �คู่อมืพื่วิเต้อรท์ี่้�วดัคู่วามืสามืารถขัองคู่ณุในการรับัร่ �แลุะต้อบั
สนองต้�ออนัต้ราย่บันถนน การที่ดสอบัน้�ใช้ �คู่ลุปิ็ภัาพื่ย่นต้รจ์ากสถานการณก์ารขับััรถจรงิ 
คู่ณุต้อบัสนองโดย่การสมัืผัู้สหน �าจอเพื่ื�อแสดงให �เห็นว�าคู่ณุจะที่ำาอย่�างไร เช้�น ช้ะลุอรถ
หรอืเลุ้�ย่วรถ

หากคู่ณุมือ้าย่เุกนิ 25 ป้็ คู่ณุสามืารถที่ำาการที่ดสอบัน้�ได �ที่นัที่ท้ี่้�คู่ณุมืใ้บัขับััขั้�ขัองผู้่ �เรย้่น
แลุะร่ �สก้พื่ร �อมื

หากคู่ณุมือ้าย่ตุ้ำ�ากว�า 25 ป้็ คู่ณุต้ �องถอืใบัขับััขั้�ขัองผู้่ �เรย้่นอย่�างน �อย่ 10 เดอืนก�อนที่้�คู่ณุ
จะที่ำาการที่ดสอบัน้�ได �

การเตรย่มตวัสอบั HPT
เขั �าไป็ที่้� nsw.gov.au เพื่ื�ออ�านเพื่ิ�มืเต้มิืเก้�ย่วกบัั Hazard Perception Test แลุะ 
Hazard Perception Handbook (คู่่�มือืเรื�องการรับัร่ �อนัต้ราย่)

การจองควิสอบั HPT
จองคู่วิแลุะช้ำาระคู่�าสอบัขัองคู่ณุที่้� service.nsw.gov.au

คู่ณุสามืารถเลุอืกศน่ย่บ์ัรกิารที่้�คู่ณุต้ �องการไป็สอบัต้อนที่้�คู่ณุจองคู่วิ

หากคณุสอบั HPT ผู้า่น
ขัั �นต้�อไป็คู่อืการเต้รย้่มืต้วัสอบัขับััรถเพื่ื�อขัอใบัขับััขั้�ช้ั�วคู่ราว P1

หากคณุสอบั HPT ไมผู่้า่น
ขั้�นอย่่�กบััคู่วิว�าง คู่ณุสามืารถสอบัใหมื�อก้คู่รั �งในวนัเดย้่วกนัหรอืจองคู่วิสอบัใหมื�คู่ราว
หน �า คู่ณุต้ �องช้ำาระคู่�าสอบัที่กุคู่รั �งที่้�คู่ณุสอบัซ้ำ�า

ใบัขับััขั่�ประเภทตา่ง ๆใบขับัขั่�ประเภทต่า่ง ๆ
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ขั ั�นท่� 4: การสอบัขับััรถ
คู่ณุต้ �องสอบัขับััรถให �ผู้�านเพื่ื�อให �ได �ใบัขับััขั้�ช้ั�วคู่ราว P1 ขัองคู่ณุ หากคู่ณุสอบัขับััรถไมื�
ผู้�านภัาย่ใน 15 เดอืนนับัจากวนัที่้�สอบั HPT ผู้�านแลุ �ว คู่ณุจะต้ �องสอบั HPT ให �ผู้�านอก้
คู่รั �งก�อนที่้�คู่ณุจะสอบัขับััรถได �

การสอบัขับััรถคู่อืการสอบัภัาคู่ป็ฏิบิัตั้บิันถนนที่้�คู่ณุต้ �องเขั �าสอบักบััเจ �าหน �าที่้�ที่ดสอบั
ขัอง Service NSW การที่ดสอบัน้�จะป็ระเมืนิที่กัษะการขับััรถขัองคู่ณุ การต้ดัสนิใจ แลุะ
วธิท้ี่้�คู่ณุใช้ �ถนนร�วมืกบััผู้่ �อื�น

คู่ณุต้ �องนำารถย่นต้ท์ี่้�เหมืาะสมืมืาใช้ �สอบั ต้ �องเป็็นรถย่นต้ท์ี่้�จดที่ะเบัย้่น มืคู้่วามืป็ลุอดภัยั่
สำาหรับัใช้ �บันถนนแลุะพื่ร �อมืขับัั

หากคู่ณุมือ้าย่เุกนิ 25 ป้็ คู่ณุสามืารถจองคู่วิสอบัขับััรถได �ที่นัที่ท้ี่้�คู่ณุสอบั HPT ผู้�านแลุ �ว

หากคู่ณุมือ้าย่ตุ้ำ�ากว�า 25 ป้็ คู่ณุจะต้ �อง:
 • ถอืใบัขับััขั้�ขัองผู้่ �เรย้่นแลุ �วอย่�างน �อย่ 12 เดอืน

 • ลุงบันัที่ก้การฝ้ึกขับััรถแบับัมืผู้้่ �ดแ่ลุแลุ �วอย่�างน �อย่ 120 ช้ั�วโมืงซ้้�งรวมืถง้การขับััรถ
ต้อนกลุางคู่นื 20 ช้ั�วโมืง

การเตรย่มตวัสอบัขับััรถ
คู่ณุต้ �องร่ �สก้พื่ร �อมืแลุะมืั�นใจว�าคู่ณุสามืารถสอบัผู้�านก�อนที่้�คู่ณุจะไป็สอบัขับััรถ อ�าน
แนวที่างการสอบัขับััรถ (A Guide to the Driving Test) ที่้� nsw.gov.au เพื่ื�อช้�วย่ให �
คู่ณุเต้รย้่มืพื่ร �อมื 

การจองควิสอบัขับััรถ
จองคู่วิแลุะช้ำาระคู่�าสอบัขัองคู่ณุที่้� service.nsw.gov.au

คู่ณุสามืารถเลุอืกศน่ย่บ์ัรกิารที่้�คู่ณุต้ �องการไป็สอบัต้อนที่้�คู่ณุจองคู่วิ

หากคณุสอบัขับััรถผู้า่น
คู่ณุสามืารถสมืคัู่รขัอใบัขับััขั้�ช้ั�วคู่ราว P1 ขัองคู่ณุ

หากคณุสอบัขับััรถไมผู่้า่น
หากคู่ณุสอบัขับััรถไมื�ผู้�าน คู่ณุสามืารถสอบัใหมื�ได �อก้คู่รั �งหลุงัจาก 7 วนั คู่ณุต้ �องช้ำาระ
คู่�าสอบัอก้คู่รั �ง

ขั ั�นท่� 5: ใบัขับััขั่�ชั่ ั�วคราว P1 (P แดง) (Provisional P1 
Licence)
หลุงัจากที่้�คู่ณุสอบัขับััรถผู้�านแลุ �ว คู่ณุสามืารถสมืคัู่รขัอใบัขับััขั้�ช้ั�วคู่ราว P1 ขัองคู่ณุ

หลุงัจากที่้�คู่ณุได �ใบัขับััขั้� P1 แลุ �วคู่ณุไมื�ต้ �องจดบันัที่ก้ช้ั�วโมืงฝ้ึกขับััรถหรอืมืผู้้่ �ดแ่ลุนั�งใน
รถกบััคู่ณุอก้ต้�อไป็ ระหว�างที่้�คู่ณุขับััรถต้ามืลุำาพัื่ง คู่ณุจะได �เรย้่นร่ � สร �างที่กัษะการขับััรถ
แลุะคู่วามืมืั�นใจต้�อไป็

ขั�อจำากดัขัองใบัขับััขั่� P1
มืข้ั �อจำากดัขัองใบัขับััขั้�ที่้�คู่ณุต้ �องป็ฏิบิัตั้ติ้ามื ต้วัอย่�างเช้�น คู่วามืเร็วสง่สดุที่้�คู่ณุขับััรถได � 
ย่านพื่าหนะที่้�คู่ณุขับััได � แลุะจำานวนผู้่ �โดย่สารที่้�คู่ณุรับัได � ขั �อจำากดัเหลุ�าน้�มืไ้ว �เพื่ื�อช้�วย่
ให �คู่ณุป็ลุอดภัยั่ขัณะที่้�คู่ณุพัื่ฒนาที่กัษะการขับััรถขัองคู่ณุ

ใบัขับััขั่� P1 ใชั่�ได�นานแคไ่หน
ต้ราบัใดที่้�คู่ณุป็ฏิบิัตั้ติ้ามืขั �อจำากดัขัองใบัขับััขั้� P1 ขัองคู่ณุ ใบัขับััขั้�น้�ใช้ �ได � 18 เดอืน คู่ณุ
ต้�ออาย่ใุบัขับััขั้�น้�ได �อก้ 18 เดอืนหากคู่ณุต้ �องการ (มืคู้่�าธรรมืเนย้่มื)

คณุสามารถขัอใบัขับััขั่� P2 ได�เมื�อไหร่
หากคู่ณุพื่ร �อมื คู่ณุสามืารถสมืคัู่รขัอใบัขับััขั้� P2 หลุงัจาก 12 เดอืน

หากใบัขับััขั้� P1 ขัองคู่ณุถก่ระงับั กำาหนดเวลุา 12 เดอืนน้�จะถก่ขัย่าย่ออกไป็ต้ามืระย่ะ
เวลุาการระงับั เช้�น 3 เดอืน

หากใบัขับััขั้� P1 ขัองคู่ณุถก่เพื่กิถอน คู่ณุจะต้ �องขัอใบัขับััขั้� P1 ใหมื�อก้คู่รั �งเมืื�อการเพื่กิ
ถอนสิ�นสดุลุงซ้้�งจะส�งผู้ลุให �ต้ �องเริ�มืนับัระย่ะเวลุาขัองใบัขับััขั้� P1 ใหมื� แลุะคู่ณุสามืารถ
สมืคัู่รขัอใบัขับััขั้� P2 หลุงัจาก 12 เดอืน

ใบัขับััขั่�ประเภทตา่ง ๆใบขับัขั่�ประเภทต่า่ง ๆ

คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน12 คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน 13



ขั ั�นท่� 6: ใบัขับััขั่�ชั่ ั�วคราว P2 (P เขัย่ว) (Provisional P2 
Licence)
หลุงัจากที่้�คู่ณุถอืใบัขับััขั้�ช้ั�วคู่ราว P1 มืาแลุ �วอย่�างน �อย่ 12 เดอืน คู่ณุสามืารถสมืคัู่รขัอ
ใบัขับััขั้�ช้ั�วคู่ราว P2 ได �ที่้� service.nsw.gov.au

ขั�อจำากดัขัองใบัขับััขั่� P2
ย่งัมืข้ั �อจำากดัขัองใบัขับััขั้�ที่้�คู่ณุต้ �องป็ฏิบิัตั้ติ้ามื ขั �อจำากดับัางอย่�างเหมือืนกบััใบัขับััขั้� P1 
แต้�มืบ้ัางขั �อที่้�แต้กต้�างออกไป็ เช้�น จำานวนผู้่ �โดย่สารที่้�คู่ณุรับัได �แลุะสิ�งที่้�คู่ณุพื่�วงกบััรถ
ได �

ใบัขับััขั่� P2 ใชั่�ได�นานแคไ่หน
ต้ราบัใดที่้�คู่ณุป็ฏิบิัตั้ติ้ามืขั �อจำากดัขัองใบัขับััขั้� P2 ขัองคู่ณุ ใบัขับััขั้�น้�ใช้ �ได � 36 เดอืน คู่ณุ
ต้�ออาย่ใุบัขับััขั้�น้�ได �อก้ 18 เดอืนหากคู่ณุต้ �องการ (มืคู้่�าธรรมืเนย้่มื)

คณุสามารถขัอใบัขับััขั่�แบับัไมม่ข่ั �อจำากดัได�เมื�อไหร่
หากคู่ณุพื่ร �อมื คู่ณุสามืารถขัอใบัขับััขั้�แบับัไมื�มืข้ั �อจำากดัได �หลุงัจาก 24 เดอืน

หากใบัขับััขั้� P2 ขัองคู่ณุถก่ระงับั กำาหนดเวลุา 24 เดอืนน้�จะถก่ขัย่าย่ออกไป็ต้ามืระย่ะ
เวลุาการระงับั (เช้�น 3 เดอืน) แลุะบัวกเพื่ิ�มือก้ 6 เดอืน ซ้้�งเป็็นการให �เวลุากบััคู่ณุเพื่ื�อ
กลุ�อมืเกลุาที่กัษะการขับััรถอย่�างป็ลุอดภัยั่แลุะให �แน�ใจว�าคู่ณุพื่ร �อมืสำาหรับัใบัขับััขั้�แบับั
ไมื�มืข้ั �อจำากดั

หากใบัขับััขั้� P2 ขัองคู่ณุถก่เพื่กิถอน คู่ณุจะต้ �องขัอใบัขับััขั้� P2 ใหมื�อก้คู่รั �งเมืื�อการเพื่กิ
ถอนสิ�นสดุลุง ซ้้�งจะส�งผู้ลุให �ต้ �องเริ�มืนับัระย่ะเวลุาขัองใบัขับััขั้� P2 ใหมื� แลุะคู่ณุสามืารถ
สมืคัู่รขัอใบัขับััขั้�แบับัไมื�มืข้ั �อจำากดัหลุงัจาก 24 เดอืน

ขั ั�นท่� 7: ใบัขับััขั่�แบับัไมม่ข่ั �อจำากดั (Full Licence)
หลุงัจากที่้�คู่ณุถอืใบัขับััขั้� P2 มืาแลุ �วอย่�างน �อย่ 24 เดอืน คู่ณุสามืารถสมืคัู่รขัอใบัขับััขั้�
แบับัไมื�มืข้ั �อจำากดัได �ที่้� service.nsw.gov.au

คู่ณุสามืารถสมืคัู่รขัอใบัขับััขั้�แบับัไมื�มืข้ั �อจำากดัสำาหรับั 1 ป้็, 3 ป้็, 5 ป้็ หรอื 10 ป้็หาก
คู่ณุมือ้าย่รุะหว�าง 21-44 ป้็

ใบัขับััขั้�ขัองคู่ณุมือบัคู่วามืร่ �สก้เป็็นอสิระให �กบััคู่ณุ แต้�มืนัมืาพื่ร �อมืกบััคู่วามืรับัผู้ดิช้อบั
ด �วย่เช้�นกนั การขับััรถเป็็นหน้�งในกจิกรรมืที่้�มืคู้่วามืเส้�ย่งมืากที่้�สดุที่้�เราที่ำาในแต้�ลุะวนั 
คู่ณุต้ �องแน�ใจว�าคู่ณุพัื่ฒนาที่กัษะการขับััรถขัองคู่ณุอย่่�เสมือแลุะป็ฏิบิัตั้ติ้ามืกฎจราจร

ประเภทใบัขับััขั่�
คู่่�มือืน้�เก้�ย่วกบััการขัอใบัขับััขั้�สำาหรับัรถย่นต้ ์(C) ด �านลุ�างน้�คู่อืย่านพื่าหนะที่้�คู่ณุสามืารถ
ขับััได �ด �วย่ใบัขับััขั้�ป็ระเภัที่ C 

หากคู่ณุมืใ้บัขับััขั้�ช้ั�วคู่ราว P1 หรอื P2 มืข้ั �อจำากดัเรื�องย่านพื่าหนะที่้�คู่ณุสามืารถขับััได �

ย่านพื่าหนะป็ระเภัที่อื�น ๆ เช้�น รถจักรย่านย่นต้แ์ลุะรถหนักต้ �องใช้ �ใบัขับััขั้�ที่้�แต้กต้�างกนั
ไป็ คู่ณุต้ �องมืใ้บัขับััขั้�ป็ระเภัที่ C ก�อนที่้�จะขัอใบัขับััขั้�เหลุ�าน้� – ย่กเว �นใบัขับััขั้�สำาหรับัผู้่ �ขั้�
รถจักรย่านย่นต้ ์(R) นอกจากน้�คู่ณุย่งัต้ �องเขั �าสอบั ป็ระเมืนิคู่วามืสามืารถ แลุะต้รวจ
สขุัภัาพื่

ใบัขับััขั่�สำาหรบััรถยนต ์(C)
ผู้่ �ขับััรถที่้�ถอืใบัขับััขั้�ป็ระเภัที่ C สามืารถขับััรถที่้�:
 • มืม้ืวลุรวมืขัองรถ (Gross Vehicle Mass หรอื GVM) ไมื�
เกนิ 4.5 ต้นั

 • มืท้ี่้�นั�งสำาหรับัผู้่ �ใหญ�ไมื�เกนิ 12 ที่้�นั�งรวมืคู่นขับัั

ซ้้�งรวมืถง้:
 • รถกระบัะ รถต้่ � แลุะรถบัรรที่กุขันาดเล็ุก

 • รถแที่รกเต้อร ์แลุะรถสำาหรับัใช้ �งานเฉพื่าะอื�น ๆ เช้�น รถ
เกรดถนน

 • รถย่นต้ส์ามืลุ �อ (ย่านพื่าหนะ 3 ลุ �อที่้�ผู้ลุติ้จากช้ิ�นส�วน
รถย่นต้)์

ผู้่ �ถอืใบัขับััขั้�ป็ระเภัที่ C ห �ามืบัรรที่กุผู้่ �โดย่สารที่้�มือ้าย่ตุ้ำ�ากว�า 
16 ป้็ในรถย่นต้ส์ามืลุ �อ 

ใบัขับััขั่�ประเภทตา่ง ๆใบขับัขั่�ประเภทต่า่ง ๆ

คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน14 คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน 15



ใบัขับััขั่�สำาหรบััผู้้ �ขั ่�รถจกัรยานยนต ์(R)
ผู้่ �ถอืใบัขับััขั้�ป็ระเภัที่ R สามืารถขั้�รถจักรย่านย่นต้ ์สก่�ต้เต้อร ์
หรอืรถย่นต้ส์ามืลุ �อที่กุช้นดิ

ใบัขับััขั่�สำาหรบััรถบัรรทกุเบัา (Light Rigid หรอื LR)
ผู้่ �ถอืใบัขับััขั้�ป็ระเภัที่ LR สามืารถขับััรถย่นต้ป์็ระเภัที่ C แลุะ
รถที่้�:
 • มืม้ืวลุรวมืขัองรถ (GVM) มืากกว�า 4.5 ต้นั แต้�ไมื�เกนิ 8 ต้นั 
เช้�น รถบัรรที่กุส�งขัองขันาดเล็ุก

 • มืท้ี่้�นั�งสำาหรับัผู้่ �ใหญ�มืากกว�า 12 ที่้�นั�ง (รวมืคู่นขับัั) แต้�มืวลุ
รวมืขัองรถไมื�เกนิ 8 ต้นั เช้�น รถมืนิบิัสั

 • ลุากรถพื่�วงโดย่มืม้ืวลุรวมืที่ั �งหมืดไมื�เกนิ 9 ต้นั (GVM)

ใบัขับััขั่�สำาหรบััรถบัรรทกุขันาดกลาง (Medium Rigid 
หรอื MR)

ผู้่ �ถอืใบัขับััขั้�ป็ระเภัที่ MR สามืารถขับััรถป็ระเภัที่ C แลุะ LR 
รวมืถง้รถบัรรที่กุที่้�:
 • มื ้2 เพื่ลุาแลุะมืม้ืวลุรวมืขัองรถ (GVM) มืากกว�า 8 ต้นั 
เช้�น รถเมืลุ์

 • ลุากรถพื่�วงโดย่มืม้ืวลุรวมืที่ั �งหมืดไมื�เกนิ 9 ต้นั (GVM)

ใบัขับััขั่�สำาหรบััรถบัรรทกุหนกั (Heavy Rigid หรอื HR)
Heavy Rigid (HR) licence
ผู้่ �ถอืใบัขับััขั้�ป็ระเภัที่ HR สามืารถขับััรถป็ระเภัที่ C, LR แลุะ MR รวมืถง้รถบัรรที่กุแลุะ
รถเมืลุพ์ื่�วงที่้�:
 • มื ้3 เพื่ลุาหรอืมืากกว�าแลุะมืม้ืวลุรวมืขัองรถ (GVM) มืากกว�า 8 ต้นั เช้�น รถบัสั

 • ลุากรถพื่�วงโดย่มืม้ืวลุรวมืที่ั �งหมืดไมื�เกนิ 9 ต้นั (GVM)

ใบัขับััขั่�สำาหรบััรถหนกัแบับัผู้สม (Heavy Combination 
หรอื HC)
ผู้่ �ถอืใบัขับััขั้�ป็ระเภัที่ HC สามืารถขับััรถป็ระเภัที่ C, LR, MR แลุะ HR รวมืถง้:
 • รถหวัลุากที่้�ต้ดิกบััรถก้�งพื่�วง (semi-trailers) (รวมืถง้ดอลุลุ้�เช้ื�อมืรถพื่�วงที่้�ไมื�ได �
บัรรที่กุสิ�งใด) 

 • รถบัรรที่กุลุากรถพื่�วงที่้�มืม้ืวลุรวมืที่ั �งหมืดเกนิ 9 ต้นั (GVM) (รวมืถง้ดอลุลุ้�เช้ื�อมืรถพื่�วง
ที่้�ไมื�ได �บัรรที่กุสิ�งใด)

ใบัขับััขั่�ประเภทตา่ง ๆใบขับัขั่�ประเภทต่า่ง ๆ

คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน16 คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน 17



 ขั�อจำากดัขัองใบัขับััขั่�
มืข้ั �อจำากดัที่้�คู่ณุต้ �องป็ฏิบิัตั้ติ้ามืเมืื�อคู่ณุขับััรถโดย่ใช้ �:
 • ใบัขับััขั่�ขัองผู้้ �เรย่น (L)

 • ใบัขับััขั่�ชั่ ั�วคราว P1 (P แดง)

 • ใบัขับััขั่�ชั่ ั�วคราว P2 (P เขัย่ว)

ขั �อจำากดัเหลุ�าน้�มืไ้ว �เพื่ื�อช้�วย่ให �คู่ณุป็ลุอดภัยั่ขัณะที่้�คู่ณุพัื่ฒนาที่กัษะการขับััรถขัองคู่ณุ 
แลุะคู่ณุต้ �องป็ฏิบิัตั้ติ้ามืขั �อจำากดัเหลุ�าน้�เมืื�อคู่ณุขับััรถในรัฐหรอืเขัต้ป็กคู่รองอื�น หากคู่ณุ
ไมื�ป็ฏิบิัตั้ติ้ามืขั �อจำากดัเหลุ�าน้�คู่ณุจะต้ �องเสย้่คู่�าป็รับั แลุะคู่ณุสามืารถถก่หกัแต้ �มืหรอืสญ่
เสย้่ใบัขับััขั้�ขัองคู่ณุด �วย่

ขั�อจำากดั สำาหรบัั

ขัด่จำากดัแอลกอฮอล์
ป็รมิืาณคู่วามืเขั �มืขั �นขัองแอลุกอฮอลุใ์นเลุอืด (Blood Alcohol 
Concentration หรอื BAC) ขัองคู่ณุต้ �องเป็็น 0

ซ้้�งหมืาย่คู่วามืว�าคู่ณุห �ามืมืแ้อลุกอฮอลุใ์นร�างกาย่ขัองคู่ณุเลุย่เมืื�อคู่ณุ
ขับััรถ

90

ขัด่จำากดัความเร็วสง้สดุ
คู่ณุสามืารถขับััรถด �วย่คู่วามืเร็วสง่สดุ 90 กมื./ช้มื.

คู่ณุต้ �องเคู่ารพื่ขัด้จำากดัคู่วามืเร็วที่กุระดบััที่้�ต้ำ�ากว�า 90 กมื./ช้มื.

90

คู่ณุสามืารถขับััรถด �วย่คู่วามืเร็วสง่สดุ 100 กมื./ช้มื.

คู่ณุต้ �องเคู่ารพื่ขัด้จำากดัคู่วามืเร็วที่กุระดบััที่้�ต้ำ�ากว�า 100 กมื./ช้มื.

ใบัขับััขั่�ผู้สม (Multi Combination หรอื MC)
ผู้่ �ถอืใบัขับััขั้�ป็ระเภัที่ MC สามืารถขับััรถป็ระเภัที่ C, LR, MR, HR แลุะ HC รวมืถง้:
 • รถบัรรที่กุบัด้บััเบัลิุ หรอื รถบัรรที่กุแบับัต้่ �รถไฟ 
 • ดอลุลุ้�โหลุดต้ำ�า
 • ดอลุลุ้�ผู้สมืรถพื่�วงโหลุดต้ำ�า

ใบัขับััขั่�ประเภทอื�น ๆ
หลุงัจากที่้�คู่ณุมืใ้บัขับััขั้�ป็ระเภัที่ C แบับัไมื�มืข้ั �อจำากดัแลุ �ว คู่ณุสามืารถสมืคัู่รขัอ:
 • ใบัอนุญาต้สำาหรับัขันส�งผู้่ �โดย่สาร (PT – Passenger Transport) (แท็ี่กซ้้� รถเช้�าที่้�มื้
พื่นักงานขับััรถ แลุะรถไรดแ์ช้ร)์ 

 • ใบัอนุญาต้ผู้่ �ฝ้ึกสอนขับััรถ
 • ใบัรับัรองผู้่ �ขับััรถบัรรที่กุลุากจง่ (Tow truck)

หลุงัจากที่้�คู่ณุมืใ้บัขับััขั้�สำาหรับัป็ระเภัที่รถป็ระจำาที่างที่้�คู่ณุต้ �องการขับััแลุ �ว คู่ณุสามืารถ
สมืคัู่รขัอ Bus Driver Authority (ใบัอนุญาต้สำาหรับัผู้่ �ขับััรถโดย่สารป็ระจำาที่าง)

ใบัขับััขั่�ประเภทตา่ง ๆใบขับัขั่�ประเภทต่า่ง ๆ

คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน18 คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน 19



ขั�อจำากดั สำาหรบัั

การใชั่�โทรศัพัทม์อืถอื
คู่ณุห �ามืใช้ �โที่รศพัื่ที่ม์ือืถอืขัณะขับััรถแมื �กระที่ั�งเมืื�อคู่ณุหย่ดุรถ เช้�น 
เมืื�อหย่ดุรถที่้�สญัญาณไฟจราจรหรอืเมืื�อรถต้ดิ ซ้้�งรวมืถง้:

 • การพื่มิืพื่ส์�งขั �อคู่วามื
 • การพื่ด่คู่ยุ่ที่างโที่รศพัื่ที่์
 • การเปิ็ดเพื่ลุง
 • การใช้ �อเ้มืลุ
 • โซ้เช้ย้่ลุมืเ้ดย้่
 • การใช้ �อนิเที่อรเ์น็ต้
 • การใช้ �แผู้นที่้�
 • การถ�าย่ภัาพื่

มืเ้พื่ย้่งเวลุาเดย้่วเที่�านั�นที่้�คู่ณุใช้ �โที่รศพัื่ที่ข์ัองคู่ณุได � คู่อืเพื่ื�อ:
 • แสดงใบัขับััขั้�แบับัดจิติ้อลุเมืื�อเจ �าหน �าที่้�ต้ำารวจสั�ง
 • ใช้ �ฟังกช์้นักระเป๋็าเงนิเพื่ื�อที่ำาธรุกรรมืหรอืแสดงบัตั้รกำานัลุ แต้�เฉพื่าะ
ในบัางพื่ื�นที่้�เที่�านั�น เช้�น ที่้�จอดรถ ที่างให �รถเขั �าออก หรอืบัรกิาร
แบับัไดรฟ์ที่ร ่แลุะหากรถหย่ดุนิ�งอย่่�เที่�านั�น

90

จำานวนผู้้ �โดยสาร
คู่ณุสามืารถบัรรที่กุผู้่ �โดย่สารต้ามืจำานวนเข็ัมืขัดันริภัยั่แลุะคู่ารซ์้ท้ี่
สำาหรับัเด็กที่้�เหมืาะสมืแลุะได �รับัอนุมืตั้แิลุ �วเที่�านั�น

90

หากคู่ณุกลุบััไป็ขับััรถหลุงัจากที่้�คู่ณุถก่เพื่กิถอนใบัขับััขั้� คู่ณุสามืารถ
บัรรที่กุผู้่ �โดย่สารได �เพื่ย้่งคู่รั �งลุะ 1 คู่นเที่�านั�นเป็็นเวลุา 12 เดอืน

หากคู่ณุมือ้าย่ตุ้ำ�ากว�า 25 ป้็ คู่ณุสามืารถบัรรที่กุผู้่ �โดย่สารที่้�มือ้าย่ตุ้ำ�า
กว�า 21 ป้็ได �เพื่ย้่ง 1 คู่นเที่�านั�นระหว�างเวลุา 23.00 น. - 05.00 น. 
แต้�อาจมืก้รณ้ย่กเว �น

ขั�อจำากดั สำาหรบัั

รถยนตส์มรรถนะสง้
คู่ณุห �ามืขับััรถย่นต้ส์มืรรถนะสง่ เช้�น รถย่นต้ท์ี่้�:
 • อตั้ราส�วนแรงมื �าต้�อมืวลุรวมืขัองรถมืากกว�า 130 กโิลุวตั้ต้ต์้�อต้นั
 • มืก้ารดดัแป็ลุงเคู่รื�องย่นต้ข์ัองรถอย่�างมืนั้ย่สำาคู่ญั
 • อย่่�ในราย่การรถย่นต้ส์มืรรถนะสง่ต้ �องห �ามื

เขั �าไป็ที่้� nsw.gov.au เพื่ื�อดร่าย่การรถย่นต้ส์มืรรถนะสง่ต้ �องห �ามื
ที่ั �งหมืด

ไมื�มืข้ั �อจำากดัเรื�องการฝ้ึกขับััรถในรถย่นต้ส์มืรรถนะสง่ 90

การตดิป� ายสญัลกัษณ ์L หรอื P
คู่ณุต้ �องต้ดิป็�าย่อย่�างช้ดัเจนด �านหน �าแลุะด �านหลุงัขัองรถ หรอืบัน
หลุงัคู่าภัาย่นอกต้วัรถที่้�คู่ณุกำาลุงัขับััอย่่�

ผู้่ �เรย้่นต้ �องต้ดิป็�าย่ L

ผู้่ �ขับััรถที่้�ถอืใบัขับััขั้� P1 ต้ �องต้ดิป็�าย่ P แดง

ผู้่ �ขับััรถที่้�ถอืใบัขับััขั้� P2 ต้ �องต้ดิป็�าย่ P เขัย้่ว

ต้ �องสามืารถมืองเห็นต้วัอกัษร (L หรอื P) ได �เต็้มืต้วัอกัษร

ต้ดิป็�าย่ขัองคู่ณุให �แน�นหนาด �วย่ที่้�หนบ้ัหรอืที่้�วางเพื่ื�อไมื�ให �ป็�าย่หลุดุ
แลุะกลุาย่เป็็นขัย่ะ แลุะเพื่ื�อให �สามืารถมืองเห็นป็�าย่ได �ต้ลุอดเวลุา

90

ขั�อจำากดัเร ื�องสถานท่�
คู่ณุห �ามืขับััรถในสวนสาธารณะ Parramatta Park, Centennial Park 
หรอื Moore Park เมืื�ออย่่�ในซ้ดินย้่์

90

ไมื�มืข้ั �อจำากดัเรื�องสถานที่้�

ใบัขับััขั่�ประเภทตา่ง ๆใบขับัขั่�ประเภทต่า่ง ๆ

คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน20 คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน 21



ขั�อจำากดั สำาหรบัั

การได�รบััการดแ้ล
คู่ณุต้ �องได �รับัการดแ่ลุโดย่ผู้่ �ที่้�มืใ้บัขับััขั้�ออสเต้รเลุย้่แบับัไมื�มืข้ั �อจำากดั
ที่้�เหมืาะสมื (ไมื�ใช้�ใบัขับััขั้�ขัองผู้่ �เรย้่น ใบัขับััขั้�ช้ั�วคู่ราว หรอืใบัขับััขั้�
สากลุ) พื่วกเขัาต้ �องนั�งขั �าง ๆ คู่ณุ

90

คู่ณุไมื�ต้ �องได �รับัการดแ่ลุ

ย่กเว �นในกรณ้ที่้�คู่ณุผู้�านการสอบัขับััรถด �วย่รถย่นต้แ์บับัเกย้่รอ์ตั้โนมืตั้ิ
แลุะคู่ณุต้ �องการขับััรถย่นต้เ์กย้่รธ์รรมืดา

คู่ณุไมื�ต้ �องได �รับัการดแ่ลุ

การดแ้ลผู้้ �เรย่น
คู่ณุห �ามืดแ่ลุหรอืช้้�แนะผู้่ �เรย้่นขับััรถ

90

การลากรถพว่ง
คู่ณุห �ามืลุากรถพื่�วงหรอืย่านพื่าหนะอื�นใด

90

คู่ณุสามืารถลุากรถพื่�วงเบัาที่้�มืน้ำ�าหนักไมื�เกนิ 250 กโิลุกรัมืเมืื�อย่งัว�าง
เป็ลุ�า

ต้ �องต้ดิป็�าย่ P แดงบัรเิวณด �านหลุงัขัองรถพื่�วง

ป็ฏิบิัตั้ติ้ามืกฎเรื�องการลุากรถพื่�วงสำาหรับัใบัขับััขั้�แบับัไมื�มืข้ั �อจำากดั

ต้ �องต้ดิป็�าย่ P เขัย้่วบัรเิวณด �านหลุงัขัองรถพื่�วง

ขั�อจำากดั สำาหรบัั

รถยนตเ์กย่รธ์รรมดาหรอืเกย่รอ์ตัโนมตั ิ
คู่ณุสามืารถเรย้่นขับััรถด �วย่รถย่นต้เ์กย้่รอ์ตั้โนมืตั้หิรอืเกย้่รธ์รรมืดากไ็ด �

90

หากคู่ณุสอบัขับััรถผู้�านโดย่ใช้ �รถย่นต้เ์กย้่รธ์รรมืดา คู่ณุขับััได �ที่ั �ง
รถย่นต้เ์กย้่รธ์รรมืดาหรอืเกย้่รอ์ตั้โนมืตั้ิ

หากคู่ณุสอบัขับััรถผู้�านโดย่ใช้ �รถย่นต้เ์กย้่รอ์ตั้โนมืตั้ ิคู่ณุขับััได �เพื่ย้่ง
รถย่นต้เ์กย้่รอ์ตั้โนมืตั้เิที่�านั�น เว �นเสย้่แต้�ว�าจะมืผู้้่ �ถอืใบัขับััขั้�แบับัไมื�มื้
ขั �อจำากดัคู่อย่ดแ่ลุคู่ณุในรถย่นต้เ์กย้่รธ์รรมืดา

ไมื�มืข้ั �อจำากดั: คู่ณุขับััได �ที่ั �งรถย่นต้เ์กย้่รอ์ตั้โนมืตั้แิลุะเกย้่รธ์รรมืดา

รถบัรรทกุและยานพาหนะหนกั
คู่ณุห �ามืขับััหรอืเรย้่นขับััรถที่้�ต้ �องใช้ �ใบัขับััขั้�ป็ระเภัที่อื�น เช้�น รถบัรรที่กุ
แลุะย่านพื่าหนะหนักป็ระเภัที่อื�น ๆ 

90

คู่ณุสามืารถเรย้่นขับััรถดงัต้�อไป็น้�ที่้�ต้ �องใช้ �ป็ระเภัที่ใบัขับััขั้�ที่้�แต้กต้�าง
กนั:

 • รถบัรรที่กุเบัา (LR) หรอืรถบัรรที่กุขันาดกลุาง (MR) ที่นัที่ท้ี่้�คู่ณุได �
รับัใบัขับััขั้� P2 ขัองคู่ณุ

 • รถบัรรที่กุหนัก (HR) หลุงัจาก 1 ป้็

รถยนตส์ามล�อ
คู่ณุห �ามืขับััรถย่นต้ส์ามืลุ �อ

90

ใบัขับััขั่�ประเภทตา่ง ๆใบขับัขั่�ประเภทต่า่ง ๆ

คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน22 คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน 23



 โรคประจำาตวัและความพกิาร
เมืื�อคู่ณุสมืคัู่รขัอใบัขับััขั้� คู่ณุต้ �องระบัวุ�าคู่ณุมืโ้รคู่ป็ระจำาต้วัหรอืคู่วามืพื่กิารที่้�อาจส�ง 
ผู้ลุกระที่บักบััการขับััรถขัองคู่ณุหรอืไมื� แลุะคู่ณุต้ �องที่ดสอบัวดัสาย่ต้าให �ผู้�านด �วย่

โรคประจำาตวั
สำาหรับัโรคู่ป็ระจำาต้วับัางช้นดิ เช้�น โรคู่ลุมืช้กัหรอืโรคู่เก้�ย่วกบััหลุอดเลุอืดหวัใจ คู่ณุ
ต้ �องเขั �ารับัป็ระเมืนิสขุัภัาพื่อย่�างสมืำ�าเสมือเพื่ื�อให �แน�ใจว�าคู่ณุมืส้ขุัภัาพื่ดพ้ื่อที่้�จะขับััรถ

หากคู่ณุเกดิมืโ้รคู่ป็ระจำาต้วัหลุงัจากที่้�คู่ณุได �รับัใบัขับััขั้�ขัองคู่ณุแลุ �ว คู่ณุต้ �องแจ �งให � 
Transport for NSW ที่ราบั เนื�องจากการขับััรถโดย่มืโ้รคู่ป็ระจำาต้วัอาจที่ำาให �คู่ณุหรอืผู้่ �
ใช้ �ถนนอื�น ๆ ต้กอย่่�ในคู่วามืเส้�ย่ง การไมื�ป็ฏิบิัตั้ติ้ามืคู่ำาสั�งแพื่ที่ย่อ์าจส�งผู้ลุให �คู่ณุสญ่เสย้่
ใบัขับััขั้�ขัองคู่ณุ

ผู้้ �ท ่�มค่วามพกิาร
คู่วามืพื่กิารอาจส�งผู้ลุกระที่บัเพื่ย้่งเล็ุกน �อย่หรอืร �าย่แรงต้�อคู่วามืสามืารถในการขับััรถ
ขัองคู่ณุ หาก Transport for NSW พื่จิารณาว�าคู่วามืพื่กิารป็ระเภัที่หน้�งมืผู้้ลุกระที่บัร �าย่
แรง คู่ณุจะต้ �องไป็ที่ดสอบัเพื่ื�อแสดงให �เห็นถง้คู่วามืสามืารถในการขับััรถขัองคู่ณุแลุะ
เพื่ื�อดว่�าคู่ณุจำาเป็็นต้ �องใช้ �อปุ็กรณช์้�วย่เหลุอืหรอืต้ �องมืก้ารดดัแป็ลุงรถหรอืไมื� อาจมืก้าร
กำาหนดเงื�อนไขัในใบัขับััขั้�ขัองคู่ณุ เช้�น การขับััรถย่นต้เ์กย้่รอ์ตั้โนมืตั้เิที่�านั�น 

เมื�อคณุมอ่ายมุากขัึ�น
เมืื�อคู่ณุมือ้าย่มุืากขั้�น คู่วามืเป็ลุ้�ย่นแป็ลุงด �านสขุัภัาพื่อาจส�งผู้ลุกระที่บักบััคู่วามืสามืารถ
ในการขับััรถขัองคู่ณุ ต้ั �งแต้�อาย่ ุ75 ป้็ขั้�นไป็ คู่ณุต้ �องผู้�านการป็ระเมืนิสขุัภัาพื่แลุะการ
ที่ดสอบัวดัสาย่ต้าที่กุ ๆ ป้็เพื่ื�อรักษาใบัขับััขั้�ขัองคู่ณุไว � ต้ั �งแต้�อาย่ ุ85 ป้็ขั้�นไป็ คู่ณุย่งั
ต้ �องเขั �ารับัการป็ระเมืนิการขับััรถภัาคู่ป็ฏิบิัตั้ทิี่กุ ๆ 2 ป้็ หรอือก้ที่างเลุอืกหน้�งคู่อืหากคู่ณุ
ไมื�จำาเป็็นต้ �องใช้ �ใบัขับััขั้�แบับัไมื�มืข้ั �อจำากดัแลุ �วคู่ณุสามืารถเลุอืกป็รับัเป็ลุ้�ย่นเงื�อนไขัใบั
ขับััขั้� (เช้�น ใช้ �เฉพื่าะในที่ �องที่้�) โดย่ไมื�จำาเป็็นต้ �องเขั �ารับัการป็ระเมืนิการขับััรถภัาคู่
ป็ฏิบิัตั้ ิ

 ใบัขับััขั่�ตา่งรฐัและตา่งประเทศั
หากคู่ณุมืใ้บัขับััขั้�ต้�างรัฐหรอืใบัขับััขั้�ต้�างป็ระเที่ศที่้�ย่งัไมื�หมืดอาย่ ุคู่ณุสามืารถใช้ �ใบัขับััขั้�
นั �นได �ในรัฐ NSW เงื�อนไขัแลุะระย่ะเวลุาในการใช้ �ใบัขับััขั้�นั �นขั้�นอย่่�กบััสถานการณ์
แวดลุ �อมืขัองคู่ณุ

หากคู่ณุมื:้
 • ใบัขับััขั้�ช้ั�วคู่ราว – คู่ณุต้ �องป็ฏิบิัตั้ติ้ามืเงื�อนไขัขัองใบัขับััขั้�ต้�างรัฐหรอืต้�างป็ระเที่ศขัอง
คู่ณุด �วย่ 

 • ใบัขับััขั้�ขัองผู้่ �เรย้่น – คู่ณุต้ �องป็ฏิบิัตั้ติ้ามืเงื�อนไขัขัองใบัขับััขั้�ต้�างรัฐหรอืต้�างป็ระเที่ศ
ขัองคู่ณุแลุะขั �อจำากดัใบัขับััขั้�ขัองผู้่ �เรย้่นในรัฐ NSW 

ใบัขับััขั่�ตา่งรฐัและใบัขับััขั่�นวิซีแ่ลนด์
คู่ณุสามืารถขับััรถในรัฐ NSW โดย่ใช้ �ใบัขับััขั้�ต้�างรัฐหรอืใบัขับััขั้�นวิซ้แ้ลุนดเ์ป็็นเวลุา 3 
เดอืนต้ราบัใดที่้�:
 • ใบัขับััขั้�ขัองคู่ณุไมื�ถก่ระงับัหรอืเพื่กิถอน 

 • ใบัขับััขั้�ขัองคู่ณุเป็็นป็ระเภัที่ที่้�ถก่ต้ �องสำาหรับัรถที่้�คู่ณุกำาลุงัขับัั

 • คู่ณุป็ฏิบิัตั้ติ้ามืกฎจราจรรัฐ NSW 

 • สทิี่ธิ�ในการขับััรถในรัฐ NSW ขัองคู่ณุย่งัไมื�ถก่เพื่กิถอน

เพื่ื�อขับััรถในรัฐ NSW ต้�อหลุงัจาก 3 เดอืน คู่ณุต้ �องโอนใบัขับััขั้�ขัองคู่ณุเป็็นใบัขับััขั้�รัฐ 
NSW คู่ณุต้ �องที่ำาเรื�องโอนภัาย่ใน 3 เดอืนนั�น

เขั �าไป็ที่้� service.nsw.gov.au สำาหรับัขั �อมืลุ่เพื่ิ�มืเต้มิืเก้�ย่วกบััการโอนใบัขับััขั้�ขัองผู้่ �
เรย้่น ใบัขับััขั้�ช้ั�วคู่ราว หรอืใบัขับััขั้�แบับัไมื�มืข้ั �อจำากดัที่้�มืาจากต้�างป็ระเที่ศขัองคู่ณุ

ใบัขับััขั่�ตา่งประเทศั (ยกเว�นนวิซีแ่ลนด)์
คู่ณุสามืารถขับััรถในรัฐ NSW โดย่ใช้ �ใบัขับััขั้�ต้�างป็ระเที่ศขัองคู่ณุต้ราบัใดที่้�:
 • ใบัขับััขั้�ขัองคู่ณุไมื�ถก่ระงับัหรอืเพื่กิถอน 

 • สทิี่ธิ�ในการขับััรถในรัฐ NSW ขัองคู่ณุย่งัไมื�ถก่เพื่กิถอน

 • ใบัขับััขั้�ขัองคู่ณุเป็็นป็ระเภัที่ที่้�ถก่ต้ �องสำาหรับัรถที่้�คู่ณุกำาลุงัขับัั

 • คู่ณุไมื�ได �รับัวซ้้�าผู้่ �อย่่�อาศยั่ถาวรขัองออสเต้รเลุย้่นานกว�า 3 เดอืนที่้�แลุ �ว

 • คู่ณุป็ฏิบิัตั้ติ้ามืกฎจราจรรัฐ NSW 

ใบัขับััขั่�ประเภทตา่ง ๆใบขับัขั่�ประเภทต่า่ง ๆ

คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน24 คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน 25



หากใบัขับััขั้�ขัองคู่ณุไมื�ใช้�ภัาษาองักฤษ คู่ณุต้ �องพื่กใบัอนุญาต้ขับััขั้�สากลุหรอืเอกสาร
แป็ลุใบัขับััขั้�ขัองคู่ณุเมืื�อขับััรถ

เราสนับัสนุนให �คู่ณุโอนเป็็นใบัขับััขั้�รัฐ NSW หากคู่ณุต้ั �งใจที่้�จะอาศยั่อย่่�ในรัฐ NSW เป็็น
เวลุานาน

หากคู่ณุได �รับัวซ้้�าผู้่ �อย่่�อาศยั่ถาวรขัองออสเต้รเลุย้่ คู่ณุต้ �องโอนเป็็นใบัขับััขั้�รัฐ NSW 
ภัาย่ใน 3 เดอืน

เขั �าไป็ที่้� service.nsw.gov.au สำาหรับัขั �อมืลุ่เพื่ิ�มืเต้มิืเก้�ย่วกบััการโอนใบัขับััขั้�ขัองผู้่ �
เรย้่น ใบัขับััขั้�ช้ั�วคู่ราว หรอืใบัขับััขั้�แบับัไมื�มืข้ั �อจำากดัที่้�มืาจากต้�างป็ระเที่ศขัองคู่ณุ

หลุงัจากที่้�คู่ณุมืใ้บัขับััขั้�รัฐ NSW แลุ �ว ใบัขับััขั้�ต้�างรัฐหรอืต้�างป็ระเที่ศขัองคู่ณุจะเป็็น
โมืฆะ เนื�องจากในออสเต้รเลุย้่คู่ณุมืใ้บัขับััขั้�ได �เพื่ย้่งใบัเดย้่วเที่�านั�น

การโอนใบัขับััขั่�ขัองคณุ
เมืื�อคู่ณุโอนใบัขับััขั้�ต้�างรัฐหรอืต้�างป็ระเที่ศขัองคู่ณุ คู่ณุจะได �รับัใบัขับััขั้�รัฐ NSW ที่้�
เที่ย้่บัเที่�ากนั 

ใบัขับััขั่�ตา่งรฐัหรอืตา่งประเทศั ใบัขับััขั่�รฐั NSW ท่�เทย่บัเทา่

ใบัขับััขั้�ขัองผู้่ �เรย้่น ใบัขับััขั้�ขัองผู้่ �เรย้่น

คู่ณุอาจมืส้ทิี่ธิ�ที่ดสอบัวดัการรับัร่ �อนัต้ราย่
แลุะสอบัขับััรถโดย่ไมื�ต้ �องขัอใบัขับััขั้�ขัองผู้่ �
เรย้่นรัฐ NSW ก�อน

ใบัขับััขั้�ที่้�ถอืมืาเป็็นเวลุาน �อย่กว�า 12 
เดอืน

ใบัขับััขั้�ช้ั�วคู่ราว P1*

ใบัขับััขั้�ที่้�ถอืมืาเป็็นเวลุามืากกว�า 12 
เดอืนแต้�น �อย่กว�า 3 ป้็

ใบัขับััขั้�ช้ั�วคู่ราว P2*

ใบัขับััขั้�ที่้�ถอืมืาเป็็นเวลุามืากกว�า 3 ป้็ ใบัขับััขั้�แบับัไมื�มืข้ั �อจำากดั*

*  ขั้�นอย่่�กบััว�าใบัขับััขั้�ขัองคู่ณุมืาจากป็ระเที่ศใด คู่ณุอาจต้ �องที่ดสอบัวดัคู่วามืร่ �ขัองผู้่ �ขับัั
รถแลุะสอบัขับััรถ

การขับััรถโดยไมม่ใ่บัขับััขั่�
คู่ณุต้ �องพื่กใบัขับััขั้�ขัองคู่ณุต้ลุอดเวลุาเมืื�อขับััรถ

เจ �าหน �าที่้�ต้ำารวจสามืารถขัอดใ่บัขับััขั้�ขัองคู่ณุได �ที่กุเมืื�อ หากคู่ณุใช้ �ใบัขับััขั้�แบับัดจิติ้อลุ 
ต้รวจดใ่ห �แน�ใจว�าคู่ณุช้ารจ์โที่รศพัื่ที่ข์ัองคู่ณุแลุะหน �าจอโที่รศพัื่ที่ไ์มื�มืร้อย่แต้ก

คู่ณุสามืารถเสย้่คู่�าป็รับัสำาหรับัการขับััรถโดย่ไมื�พื่กใบัขับััขั้�ขัองคู่ณุต้ดิต้วัหรอืการป็ฏิเิสธ
ที่้�จะแสดงใบัขับััขั้�เมืื�อถก่ขัอ

ใบัขับััขั้�ขัองคู่ณุต้ �อง:
 • เป็็นปั็จจบุันั (ไมื�หมืดอาย่ ุไมื�ถก่ระงับัหรอืเพื่กิถอน)
 • เป็็นป็ระเภัที่ใบัขับััขั้�ที่้�ถก่ต้ �องสำาหรับัรถที่้�คู่ณุกำาลุงัขับัั 
 • เป็็นใบัขับััขั้�รัฐ NSW เว �นเสย้่แต้�ว�าคู่ณุกำาลุงัป็ฏิบิัตั้ติ้ามืขั �อกำาหนดแลุะเงื�อนไขัปั็จจบุันั
สำาหรับัใบัขับััขั้�ต้�างรัฐแลุะต้�างป็ระเที่ศ

บัที่ลุงโที่ษสำาหรับัการขับััรถโดย่ไมื�มืใ้บัขับััขั้�ที่้�ถก่ต้ �องแลุะเป็็นปั็จจบุันัรวมืถง้คู่�าป็รับั
จำานวนมืากแลุะโที่ษจำาคู่กุ แลุะโที่ษจะเพื่ิ�มืขั้�นสำาหรับัผู้่ �กระที่ำาคู่วามืผู้ดิซ้ำ�าภัาย่ในเวลุา 
5 ป้็

คู่ณุห �ามืป็ลุ�อย่ให �ผู้่ �ใดก็ต้ามืที่้�ไมื�มืใ้บัขับััขั้�ขับััรถขัองคู่ณุ

ใบัขับััขั่�ประเภทตา่ง ๆใบขับัขั่�ประเภทต่า่ง ๆ
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ผู้้ �ดแ้ลผู้้ �เรย่นขับััรถ
ผู้่ �เรย้่นขับััรถต้ �องขับััโดย่มืผู้้่ �ดแ่ลุซ้้�งนั�งในที่้�นั�งขั �าง ๆ พื่วกเขัาเสมือ

ผู้่ �เรย้่นสามืารถถก่ระงับัที่นัที่ห้ากพื่วกเขัาขับััรถโดย่ไมื�มืผู้้่ �ดแ่ลุ

ขั�อกำาหนดสำาหรบััการเป็นผู้้ �ดแ้ล

ใบัขับััขั่�
ผู้่ �ดแ่ลุต้ �องมืใ้บัขับััขั้�ออสเต้รเลุย้่แบับัไมื�มืข้ั �อจำากดั ซ้้�งหมืาย่คู่วามืว�าผู้่ �ขับััรถที่้�ถอืใบัขับััขั้�
ขัองผู้่ �เรย้่น ใบัขับััขั้�ช้ั�วคู่ราว P1 หรอื P2 หรอืใบัขับััขั้�ต้�างป็ระเที่ศห �ามืดแ่ลุผู้่ �เรย้่นขับััรถ

ที่ั �งผู้่ �ดแ่ลุแลุะผู้่ �เรย้่นขับััรถสามืารถถก่ป็รับัหากผู้่ �ดแ่ลุไมื�มืใ้บัขับััขั้�ออสเต้รเลุย้่แบับัไมื�มื้
ขั �อจำากดั

แอลกอฮอลแ์ละยาเสพตดิ
ขัณะที่้�กำากบััดแ่ลุผู้่ �เรย้่นขับััรถ ผู้่ �ดแ่ลุต้ �อง:
 • ป็รมิืาณคู่วามืเขั �มืขั �นขัองแอลุกอฮอลุใ์นเลุอืด (BAC) ต้ำ�ากว�า 0.05
 • ไมื�มืย้่าเสพื่ต้ดิที่้�ผู้ดิกฎหมืาย่อย่่�ในร�างกาย่ขัองพื่วกเขัาหรอือย่่�ภัาย่ใต้ �อทิี่ธพิื่ลุขัองย่า
เสพื่ต้ดิใด

เจ �าหน �าที่้�ต้ำารวจสามืารถต้รวจลุมืหาย่ใจขัองผู้่ �ดแ่ลุที่้�มืส้�วนร�วมืในอบุัตั้เิหต้รุถช้น

หากผู้่ �ดแ่ลุเขั �ารับัการรักษาที่้�โรงพื่ย่าบัาลุหลุงัจากเกดิอบุัตั้เิหต้รุถช้น แพื่ที่ย่ส์ามืารถ
ต้รวจลุมืหาย่ใจแลุะต้รวจปั็สสาวะขัองผู้่ �ดแ่ลุได �เช้�นกนั

นอกจากน้� เจ �าหน �าที่้�ต้ำารวจย่งัสามืารถที่ดสอบัผู้่ �ดแ่ลุที่้�แสดงสญัญาณขัองการอย่่�ภัาย่
ใต้ �อทิี่ธพิื่ลุขัองย่าเสพื่ต้ดิรวมืถง้ย่าต้ามืใบัสั�งแพื่ที่ย่์

มืก้ารใช้ �บัที่ลุงโที่ษรนุแรงสำาหรับัแอลุกอฮอลุแ์ลุะย่าเสพื่ต้ดิกบััผู้่ �ดแ่ลุเช้�นเดย้่วกบััผู้่ �ขับัั
รถ

ความปลอดภยัต�องมากอ่น
ขัณะที่้�คู่ณุกำาลุงัเรย้่นขับััรถ ผู้่ �ดแ่ลุขัองคู่ณุเป็็นที่ั �งแบับัอย่�างแลุะผู้่ �ช้้�แนะ พื่วกเขัา
คู่วรสนับัสนุนแลุะช้�วย่ให �คู่ณุกลุาย่เป็็นผู้่ �ขับััขั้�ป็ลุอดภัยั่แลุะมืท้ี่กัษะ

เมืื�อคู่ณุเริ�มืเรย้่นขับััรถ คู่ณุคู่วรฝ้ึกที่กัษะง�าย่ ๆ เช้�น การบังัคู่บััพื่วงมืาลุยั่ การเร�ง
คู่วามืเร็วแลุะการเบัรก การฝ้ึกที่กัษะเหลุ�าน้�บันถนนเงย้่บั ๆ ระหว�างวนัจะเป็็นการ
ดท้ี่้�สดุ หลุงัจากที่้�คู่ณุที่ำาสิ�งเหลุ�าน้�จนช้ำานาญแลุ �ว คู่ณุสามืารถฝ้ึกที่กัษะที่้�ย่าก
ขั้�นบันถนนที่้�พื่ลุกุพื่ลุ�านมืากขั้�นแลุะในสภัาพื่แวดลุ �อมืที่้�ที่ �าที่าย่ย่ิ�งขั้�น เมืื�อคู่ณุ
เริ�มืฝ้ึกขับััรถต้อนกลุางคู่นื คู่ณุคู่วรขับัับันถนนที่้�คู่ณุคูุ่ �นเคู่ย่เป็็นอย่�างด้

ใบัขับััขั่�ประเภทตา่ง ๆใบขับัขั่�ประเภทต่า่ง ๆ
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ในแต้�ลุะป้็มืผู้้่ �เสย้่ช้ว้ติ้บันที่ �องถนนในรัฐ NSW ป็ระมืาณ 350 ราย่ แลุะมืผู้้่ �ได �รับับัาดเจ็บั
อก้ 22,000 ราย่

ปั็จจัย่หลุกัด �านพื่ฤต้กิรรมืที่้�ก�อให �เกดิการเสย้่ช้ว้ติ้บันที่ �องถนน ได �แก�:
 • การขับััรถเร็วเกนิกำาหนด
 • การขับััรถขัณะมืน้เมืา
 • การขับััรถขัณะใช้ �ย่าเสพื่ต้ดิ
 • คู่วามืเหนื�อย่ลุ �า
 • การไมื�สวมืเข็ัมืขัดันริภัยั่

กราฟด �านลุ�างแสดงปั็จจัย่หลุกัด �านพื่ฤต้กิรรมืขัองผู้่ �ขับัั/ขั้�วยั่หนุ�มืสาว (อาย่ ุ17-25 ป้็) 
ที่้�มืส้�วนเก้�ย่วขั �องกบััอบุัตั้เิหต้รุถช้นที่้�มืผู้้่ �เสย้่ช้ว้ติ้

ผู้้ �ขับัั/ขั่�วยัหนุม่สาวท่�มส่ว่นเก่�ยวขั�องกบััอบุัตัเิหตรุถชั่นท่�มผู่้้ �เสย่ชั่ว่ติ
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จากอบุัตั้เิหต้รุถช้นที่้�มืผู้้่ �เสย้่ช้ว้ติ้ซ้้�งเก้�ย่วขั �องกบััผู้่ �ขับัั/ขั้�วยั่หนุ�มืสาวที่้�มือ้าย่ ุ17-25 ป้็:
 • 43% เก้�ย่วขั �องกบััคู่วามืเร็ว
 • 22% เก้�ย่วขั �องกบััการมืย้่าเสพื่ต้ดิที่้�ผู้ดิกฎหมืาย่
 • 17% เก้�ย่วขั �องกบััแอลุกอฮอลุ์
 • 15% เก้�ย่วขั �องกบััคู่วามืเหนื�อย่ลุ �า

ผู้้ �เรย่น ผู้้ �ขับััรถท่�ถอืใบัขับััขั่� P1 และ P2 ท่�เสย่ชั่ว่ติหรอืได�รบัับัาด
เจ็บัจากอบุัตัเิหตรุถชั่น

ขั �อมืลุ่อบุัตั้เิหต้รุถช้นขัองรัฐ NSW แสดงให �เห็นว�าผู้่ �ขับััรถที่้�ถอืใบัขับััขั้� P1 มื้
โอกาสเก้�ย่วขั �องอบุัตั้เิหต้รุถช้นมืากที่้�สดุ กราฟน้�แสดงจำานวนผู้่ �เรย้่น แลุะผู้่ �ถอืใบั
ขับััขั้�แบับัช้ั�วคู่ราวซ้้�งมืส้�วนเก้�ย่วขั �องกบััอบุัตั้เิหต้รุถช้นที่้�ที่ำาให �มืผู้้่ �เสย้่ช้ว้ติ้หรอืได �
รับับัาดเจ็บั แลุะจำานวนเดอืนขัองป็ระสบัการณก์ารขับััรถขัองพื่วกเขัา
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พฤตกิรรมการขับััขั่�อยา่งปลอดภยั
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ขั�อจำากดัขัองใบัขับััขั่�
คู่ณุห �ามืขับััรถเร็วกว�าคู่วามืเร็วสง่สดุที่้�ใบัขับััขั้�ขัองคู่ณุอนุญาต้ แมื �ว�าป็�าย่จำากดัคู่วามืเร็ว
จะมืก้ำาหนดคู่วามืเร็วสง่กว�าก็ต้ามื

ใบัขับััขั่� ความเร็วสง้สดุ

ใบัขับััขั้�ขัองผู้่ �เรย้่น 90 กมื./ช้มื.

ใบัขับััขั้�ช้ั�วคู่ราว P1 90 กมื./ช้มื.

ใบัขับััขั้�ช้ั�วคู่ราว P2 100 กมื./ช้มื.

ใบัขับััขั้�สำาหรับัรถที่้�มืน้ำ�าหนักเกนิ 4.5 ต้นั (GVM) ซ้้�งรวมืถง้
ใบัขับััขั้�ป็ระเภัที่ LR, MR, HR, HC, MC

100 กมื./ช้มื.

เครื�องตรวจจบััเรดารแ์ละอปุกรณต์ดัสญัญาณคลื�นวทิยุ
การมืเ้คู่รื�องต้รวจจับัเรดารแ์ลุะอปุ็กรณต์้ดัสญัญาณคู่ลุื�นวทิี่ย่ใุนรถขัองคู่ณุเป็็นการ
กระที่ำาผู้ดิกฎหมืาย่

เคู่รื�องต้รวจจับัเรดารแ์ลุะอปุ็กรณต์้ดัสญัญาณคู่ลุื�นวทิี่ย่คุู่อืสิ�งใดก็ต้ามืที่้�ต้รวจจับั 
แที่รกแซ้ง หรอืลุดป็ระสทิี่ธภิัาพื่การที่ำางานขัองอปุ็กรณว์ดัคู่วามืเร็ว

บัทลงโทษ
โที่ษสำาหรับัการขับััรถเร็วเกนิกำาหนดรวมืถง้:
 • คู่�าป็รับั
 • ถก่หกัแต้ �มื (รวมืถง้การหกัแต้ �มืสองเที่�า)
 • ถก่ย่ด้ใบัขับััขั้�
 • รถหรอืป็�าย่ที่ะเบัย้่นรถขัองคู่ณุถก่ย่ด้

โที่ษขัองคู่ณุจะเพื่ิ�มืขั้�นต้ามืคู่วามืเร็วที่้�คู่ณุขับััเกนิกำาหนดแลุะหากคู่ณุขับััรถเร็ว
เกนิกำาหนดในเขัต้โรงเรย้่น

ผู้่ �เรย้่นแลุะผู้่ �ถอืใบัขับััขั้�ช้ั�วคู่ราว P1 จะถก่หกัแต้ �มืมืากกว�าที่้�พื่วกเขัามืส้ำาหรับั
การกระที่ำาผู้ดิขั �อหาขับััรถเร็วเกนิกำาหนดแลุะใบัขับััขั้�ขัองพื่วกเขัาจะถก่ระงับั

เพื่ื�อให �แน�ใจว�าถนนขัองเรามืคู้่วามืป็ลุอดภััย่สำาหรับัผู้่ �ใช้ �ถนนที่กุคู่น เป็็นสิ�งสำาคู่ัญมืากที่้�
ผู้่ �ขับััรถต้ �องเขั �าใจแลุะฝ้ึกพื่ฤต้กิรรมืการขับััรถอย่�างป็ลุอดภััย่แลุะป็ฏิบิัตั้ติ้ามืกฎจราจร

คู่ณุสามืารถลุดโอกาสที่้�จะป็ระสบัอบุัตั้เิหต้รุถช้นหากคู่ณุ:
 • ป็ฏิบิัตั้ติ้ามืขัด้จำากดัคู่วามืเร็วแลุะขับััรถต้ามืสภัาพื่การณ์
 • ไมื�ดื�มืสรุาหรอืใช้ �ย่าเสพื่ต้ดิก�อนขับััรถ
 • นอนหลุับัพัื่กผู้�อนอย่�างเพื่ย้่งพื่อแลุะร่ �ต้ัวเวลุาที่้�คู่ณุเหนื�อย่เกนิกว�าที่้�จะขับััรถ
 • ต้รวจดใ่ห �แน�ใจว�าที่กุคู่นในรถขัองคู่ณุสวมืเข็ัมืขัดันริภััย่

การต้ัดสนิใจขัองคู่ณุสามืารถส�งผู้ลุกระที่บัอย่�างใหญ�หลุวงต้�อคู่วามืป็ลุอดภััย่บันที่ �อง
ถนน

 ขัด่จำากดัความเร็ว
การขับััรถเร็วเกนิกำาหนดเป็็นปั็จจัย่คู่ร�าช้ว้ติ้อนัดับัหน้�งบันที่ �องถนนในรัฐ NSW โดย่
เฉลุ้�ย่แลุ �วถอืเป็็นปั็จจัย่ป็ระมืาณ 40% ขัองการเสย้่ช้ว้ติ้แลุะ 20% ขัองการบัาดเจ็บั
รนุแรงในแต้�ลุะป้็

กฎเก่�ยวกบััความเร็ว

ขัด่จำากดัความเร็ว
บันถนนที่้�มืป้็�าย่จำากดัคู่วามืเร็ว คู่ณุห �ามืขับััรถเร็วกว�าขัด้จำากดัคู่วามืเร็วนั�น

บันถนนที่้�ไมื�มืป้็�าย่จำากดัคู่วามืเร็ว คู่ณุห �ามืขับััรถเร็วกว�าขัด้จำากดัคู่วามืเร็วต้ั �งต้ �น: 
 • 50 กมื./ช้มื. ในพื่ื�นที่้� ‘เขัต้ช้มุืช้น’ (built-up areas) ที่้�มืไ้ฟถนนแลุะสิ�งป็ลุก่สร �างต้ดิ
ถนนที่้�อย่่�ห�างกนัไมื�ถง้ 100 เมืต้ร

 • 100 กมื./ช้มื. สำาหรับัถนนอื�น ๆ ที่ั �งหมืด 

พฤตกิรรมการขับััขั่�อยา่งปลอดภยัพฤติกิรรมการขับัขั่�อย่า่งปลอดภัยั่
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ป�ายจำากัดความเร็ว
ป็�าย่จำากดัคู่วามืเร็วแสดงให �คู่ณุเห็นกำาหนดคู่วามืเร็วสง่สดุที่้�คู่ณุสามืารถขับััได �ในสภัาวะ
การขับััขั้�ที่้�ด ้ลุดคู่วามืเร็วลุงในสภัาวะการขับััขั้�ที่้�แย่�

ป� ายจำากดัความเร็วตามกฎหมาย

คู่ณุห �ามืขับััรถเร็วกว�า 50 
กมื./ช้มื.

ป็�าย่จำากดัคู่วามืเร็วต้ามืกฎหมืาย่มืพ้ื่ื�นหลุงัสข้ัาวโดย่มืข้ัด้
จำากดัคู่วามืเร็วอย่่�ในวงกลุมืสแ้ดง คู่ณุห �ามืขับััเร็วกว�าขัด้
จำากดัคู่วามืเร็วที่้�แสดงบันป็�าย่

ป� ายจำากดัความเร็วท่�เปล่�ยนขั�อความได�
ป็�าย่เหลุ�าน้�คู่อืป็�าย่อเิล็ุกที่รอนกิสท์ี่้�ต้ดิต้ั �งในอโุมืงคู่ ์บัน
มือเต้อรเ์วย่แ์ลุะสะพื่านต้�าง ๆ ที่้�เป็ลุ้�ย่นขัด้จำากดัคู่วามืเร็ว
ต้ามืสภัาพื่ถนน คู่ณุห �ามืขับััเร็วกว�าขัด้จำากดัคู่วามืเร็วที่้�แสดง
บันป็�าย่

เขัตจราจรชุั่มชั่น
เขัต้จราจรช้มุืช้นคู่อืบัรเิวณซ้้�งมืถ้นนช้มุืช้นที่้�มืข้ัด้จำากดั
คู่วามืเร็วที่้� 40 กมื./ช้มื.

ขัด้จำากดัคู่วามืเร็วที่้�ต้ำ�าลุงเพื่ิ�มืคู่วามืป็ลุอดภัยั่ให �กบััผู้่ �ใช้ �ถนน
ที่กุคู่นแลุะสร �างคู่วามืสงบัเงย้่บัสำาหรับัผู้่ �คู่นที่้�อย่่�อาศยั่ใน
บัรเิวณนั�นมืากขั้�น

เขัตท่�มก่จิกรรมทางเท�าพลกุพลา่น

40 กมื./ช้มื. ในเขัต้ที่้�มื้
กจิกรรมืที่างเที่ �าพื่ลุกุพื่ลุ�าน

เขัต้ที่้�มืก้จิกรรมืที่างเที่ �าพื่ลุกุพื่ลุ�านมืข้ัด้จำากดัคู่วามืเร็วที่้� 30 
กมื./ช้มื. หรอื 40 กมื./ช้มื.

ขัด้จำากดัคู่วามืเร็วที่้�ต้ำ�าลุงเพื่ิ�มืคู่วามืป็ลุอดภัยั่ในเขัต้ที่้�มืร้ะดบัั
กจิกรรมืที่างเที่ �าสง่ เช้�น โซ้นเขัต้ธรุกจิใจกลุางเมือืงที่้�
พื่ลุกุพื่ลุ�านแลุะถนนเส �นเล็ุก ๆ ที่้�มืร้ �านคู่ �าต้ามืเขัต้นอกเมือืง

โซีนท่�ใชั่�รว่มกนั

โซ้นที่้�ใช้ �ร�วมืกนัคู่อืบัรเิวณที่้�คู่นเดนิเที่ �า จักรย่าน แลุะย่าน
พื่าหนะป็ระเภัที่อื�นสามืารถใช้ �ร�วมืกนัได �อย่�างป็ลุอดภัยั่

โซ้นที่้�ใช้ �ร�วมืกนัมืข้ัด้จำากดัคู่วามืเร็วที่้� 10 กมื./ช้มื. คู่ณุห �ามื
ขับััเร็วกว�าขัด้จำากดัคู่วามืเร็วน้� แลุะคู่ณุย่งัต้ �องให �ที่างคู่นเดนิ
เที่ �าในโซ้นที่้�ใช้ �ร�วมืกนั ซ้้�งรวมืถง้การลุดคู่วามืเร็วแลุะหย่ดุรถ
เพื่ื�อหลุก้เลุ้�ย่งพื่วกเขัาหากจำาเป็็น

เขัตโรงเรย่น
เขัต้โรงเรย้่น คู่อื บัรเิวณรอบั ๆ โรงเรย้่นที่้�อย่่�ระหว�างป็�าย่ 
‘เขัต้โรงเรย้่น’ แลุะป็�าย่ ‘สิ�นสดุเขัต้โรงเรย้่น’

คู่ณุห �ามืขับััเร็วกว�าขัด้จำากดัคู่วามืเร็วในเขัต้โรงเรย้่นในวนัที่้�
โรงเรย้่นเปิ็ดระหว�างช้�วงเวลุาที่้�แสดงบันป็�าย่ วนัที่้�โรงเรย้่น
เปิ็ดมืก้ารป็ระกาศโดย่กรมืศก้ษาธกิารขัองรัฐ NSW 

โรงเรย้่นที่กุแห�งมืไ้ฟกระพื่รบิัอย่�างน �อย่ 1 ช้ดุซ้้�งใช้ �งาน
ระหว�างช้�วงเวลุาเขัต้โรงเรย้่น แลุะย่งัมืก้ารที่าสบ้ันถนนเป็็น
สญัลุกัษณ ์‘ฟันมืงักร’ เพื่ื�อช้�วย่ให �เห็นเขัต้โรงเรย้่นช้ดัเจนย่ิ�ง
ขั้�น

สิ�นสดุเขัต้โรงเรย้่นแลุ �ว 
ต้อนน้�ขัด้จำากดัคู่วามืเร็วอย่่�

ที่้� 60 กมื./ช้มื.

โซ้นที่้�ใช้ �ร�วมื
กนั

สิ�นสดุโซ้นที่้�
ใช้ �ร�วมืกนั

พฤตกิรรมการขับััขั่�อยา่งปลอดภยัพฤติกิรรมการขับัขั่�อย่า่งปลอดภัยั่
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เขัตหยดุรถโรงเรย่น

ขัด้จำากดัคู่วามืเร็วในเขัต้
หย่ดุรถโรงเรย้่น คู่อื 40 
กมื./ช้มื.ขัณะที่้�ไฟรถบัสั

กำาลุงักระพื่รบิั

เขัต้หย่ดุรถโรงเรย้่น คู่อื บัรเิวณระหว�างป็�าย่ ‘เขัต้หย่ดุรถ
โรงเรย้่น’ แลุะป็�าย่ ‘สิ�นสดุเขัต้หย่ดุรถโรงเรย้่น’ บัรเิวณน้�เป็็น
พื่ื�นที่้�ให �รถโรงเรย้่นหย่ดุเพื่ื�อรับั-ส�งเด็ก

หากคู่ณุกำาลุงัขับััรถอย่่�ในเขัต้หย่ดุรถโรงเรย้่นแลุะเห็นรถบัสั
ที่้�เปิ็ดไฟกระพื่รบิัด �านบันสดุ คู่ณุห �ามืขับััผู้�านหรอืแซ้งรถบัสั
คู่นันั�นไมื�ว�าจะในที่ศิที่างใดโดย่ใช้ �คู่วามืเร็วมืากกว�า 40 กมื./
ช้มื.ขัณะที่้�ไฟย่งักระพื่รบิั

รถบัสัท่�เปิดไฟกระพรบิั

ไฟกระพื่รบิัด �านบันสดุขัอง
รถโรงเรย้่น

เมืื�อใดก็ต้ามืที่้�คู่ณุกำาลุงัขับััรถไป็ในที่ศิที่างเดย้่วกบััรถบัสัที่้�
ต้ดิป็�าย่ ‘40 เมืื�อไฟกระพื่รบิั’ ด �านหลุงัรถแลุะไฟด �านบันสดุ
กำาลุงักระพื่รบิั คู่ณุห �ามืแซ้งรถบัสัคู่นันั�นโดย่ใช้ �คู่วามืเร็ว
มืากกว�า 40 กมื./ช้มื. เนื�องจากรถบัสักำาลุงัรับัหรอืส�งเด็ก ๆ 
ที่้�อาจกำาลุงัขั �ามืถนนหรอืกำาลุงัจะขั �ามื

ป� ายจำากดัความเร็วในเขัตกอ่สร�างถนน

ขัด้จำากดัคู่วามืเร็วสำาหรับั
เขัต้ก�อสร �างถนน คู่อื 40 

กมื./ช้มื.

ป็�าย่เขัต้ก�อสร �างถนนเต้อืนให �คู่ณุสงัเกต้จดุเริ�มืต้ �นแลุะจดุสิ�น
สดุงานก�อสร �างถนนแลุะขัด้จำากดัคู่วามืเร็วสำาหรับับัรเิวณนั�น 
คู่ณุห �ามืขับััเร็วกว�าขัด้จำากดัคู่วามืเร็วที่้�แสดงบันป็�าย่

บัรเิวณท่�ไมม่ป่� ายจำากดัความเร็ว

ให �ใช้ �ขัด้จำากดัคู่วามืเร็วต้ั �งต้ �นบันถนนที่้�ไมื�มืป้็�าย่จำากดัคู่วามืเร็วหรอืถนนที่้�มืป้็�าย่สิ�น
สดุขัด้จำากดัคู่วามืเร็ว

ป็�าย่สิ�นสดุขัด้จำากดั
คู่วามืเร็ว

ใช้ �ขัด้จำากดัคู่วามืเร็วขัองรัฐ 
100 กมื./ช้มื. โป็รดขับััรถ

ต้ามืสภัาวะการขับััขั้�

ลุดคู่วามืเร็วต้ามืสภัาวะการ
ขับััขั้�

ป� ายความเร็วท่�แนะนำา
ป็�าย่คู่วามืเร็วที่้�แนะนำาไมื�ใช้�ป็�าย่ต้ามืกฎหมืาย่ ป็�าย่เหลุ�าน้�แสดง
คู่วามืเร็วสง่สดุที่้�แนะนำาเพื่ื�อให �ขับััขั้�ได �อย่�างป็ลุอดภัยั่เมืื�อมืคู้่วามื
เส้�ย่งอนัต้ราย่ เช้�น ที่างโคู่ �ง ที่างหกัศอก แลุะเนนิถนน

คู่วามืเร็วที่้�แนะนำาเป็็นคู่วามืเร็วสำาหรับัรถย่นต้ธ์รรมืดาในสภัาวะ
การขับััขั้�ที่้�ด ้คู่ณุคู่วรขับััให �ช้ �ากว�านั�นหากสภัาวะการขับััขั้�แย่�

ป็�าย่คู่วามืเร็วที่้�แนะนำามืพ้ื่ื�นหลุงัสเ้หลุอืง ป็กต้แิลุ �วป็�าย่คู่วามืเร็ว
ที่้�แนะนำาจะใช้ �คู่่�กบััป็�าย่คู่ำาเต้อืน

พฤตกิรรมการขับััขั่�อยา่งปลอดภยัพฤติกิรรมการขับัขั่�อย่า่งปลอดภัยั่

คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน36 คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน 37



 ขัด่จำากดัปรมิาณแอลกอฮอล์
แอลุกอฮอลุส์�งผู้ลุกระที่บักบััการขับััขั้�ขัองคู่ณุโดย่ที่ำาให �คู่วามืป็ลุอดภัยั่ขัองต้วัคู่ณุแลุะผู้่ �
โดย่สารขัองคู่ณุรวมืถง้ผู้่ �ใช้ �ถนนคู่นอื�น ๆ ต้กอย่่�ในคู่วามืเส้�ย่ง 

การขับััรถขัณะมืน้เมืาเป็็นหน้�งในสาเหต้หุลุกัขัองการเสย้่ช้ว้ติ้บันที่ �องถนนในรัฐ NSW

กฎเก่�ยวกบััแอลกอฮอล์

ปรมิาณความเขั�มขั�นขัองแอลกอฮอลใ์นเลอืด (BAC – Blood 
Alcohol Concentration)
ป็รมิืาณคู่วามืเขั �มืขั �นขัองแอลุกอฮอลุข์ัองคู่ณุต้ �องต้ำ�ากว�าขัด้จำากดัต้ามืกฎหมืาย่เมืื�อคู่ณุ
ขับััขั้�
ขัด้จำากดัต้ามืกฎหมืาย่ขั้�นอย่่�กบััป็ระเภัที่ใบัขับััขั้�หรอืย่านพื่าหนะขัองคู่ณุ

ประเภทใบัขับััขั่�หรอืยานพาหนะ ปรมิาณความเขั�มขั�นขัองแอลกอฮอล์
ในเลอืด (BAC)

 • ใบัขับััขั้�ขัองผู้่ �เรย้่น (L) 
 • ใบัขับััขั้�ช้ั�วคู่ราว P1
 • ใบัขับััขั้�ช้ั�วคู่ราว P2

0

 • ใบัขับััขั้�แบับัไมื�มืข้ั �อจำากดั (C) หรอื (R)
 • ผู้่ �ถอืใบัขับััขั้�แบับัไมื�มืข้ั �อจำากดัจากต้�าง
รัฐหรอืต้�างป็ระเที่ศ

ต้ำ�ากว�า 0.05

 • ย่านพื่าหนะขันส�งผู้่ �โดย่สารสาธารณะ 
(เช้�น รถเมืลุ ์รถที่วัร ์แท็ี่กซ้้� รถไรดแ์ช้ร ์
แลุะรถเช้�าแบับัมืพ้ื่นักงานขับััรถ)

 • ย่านพื่าหนะหนักที่้�มืม้ืวลุรวมืขัองรถ 
(GVM) เกนิ 13.9 ต้นั

 • ย่านพื่าหนะผู้สมืรถพื่�วงที่้�มืม้ืวลุรวมืขัอง
รถ (GVM) รวมืกนัเกนิ 13.9 ต้นั

 • ย่านพื่าหนะบัรรที่กุสนิคู่ �าอนัต้ราย่

ต้ำ�ากว�า 0.02

ขับััรถตามสภาพการขับััขั่�
แมื �ว�าคู่ณุกำาลุงัขับััรถต้ามืขัด้จำากดัคู่วามืเร็วหรอืต้ำ�ากว�า คู่ณุอาจกำาลุงัขับััเร็วเกนิไป็
สำาหรับัสภัาพื่ถนน เช้�น ที่างโคู่ �ง ขัณะฝึนต้ก ในการจราจรที่้�คู่บััคู่ั�ง หรอืต้อนกลุางคู่นื

ความปลอดภยัต�องมากอ่น
ไมม่ก่ารขับััรถเร็วเกนิกำาหนดท่�ปลอดภยั
การขับััรถเร็วเกนิกำาหนดหมืาย่ถง้การขับััรถเกนิขัด้จำากดัคู่วามืเร็วหรอื ณ 
คู่วามืเร็วที่้�ไมื�ป็ลุอดภัยั่สำาหรับัสภัาพื่ถนน

บัางคู่นคู่ดิว�าการขับััรถเกนิขัด้จำากดัคู่วามืเร็วไป็ 5-10 กมื./ช้มื. เป็็นการขับััรถเร็ว
เกนิกำาหนดที่้�‘รับัได �’ วธิคู้่ดิเช้�นน้�เป็็นอนัต้ราย่ งานวจัิย่แสดงให �เห็นว�าแมื �แต้�การเพื่ิ�มื
คู่วามืเร็วเพื่ย้่งเล็ุกน �อย่สามืารถนำาไป็ส่�การเพื่ิ�มืโอกาสที่้�คู่ณุจะเกดิอบุัตั้เิหต้รุถช้น

แมื �ว�าผู้่ �โดย่สารขัองคู่ณุจะส�งเสรมิืให �คู่ณุที่ำา อย่�าขับััรถเร็วเกนิขัด้จำากดัคู่วามืเร็ว

การขับััรถเร็วเกนิกำาหนดเพิ�มความเส่�ยงในการเสย่ชั่ว่ติ
หรอืการบัาดเจ็บั
คู่วามืเร็วที่้�ต้�างกนัเพื่ย้่งเล็ุกน �อย่สามืารถก�อให �เกดิคู่วามืแต้กต้�างอย่�างใหญ�หลุวงต้�อ
คู่วามืเส้�ย่งในการเสย้่ช้ว้ติ้หรอืการบัาดเจ็บัร �าย่แรง หากรถย่นต้ค์ู่นัหน้�งช้นคู่นเดนิ
เที่ �าผู้่ �หน้�ง ณ คู่วามืเร็วที่้� 50 กมื./ช้มื. แรงกระแที่กที่้�เกดิมืโ้อกาสคู่ร�าช้ว้ติ้ขัองคู่น
เดนิเที่ �าผู้่ �นั �นเป็็นสองเที่�าเมืื�อเที่ย้่บักบััหากรถย่นต้ค์ู่นันั�นขับััที่้�คู่วามืเร็ว 40 กมื./ช้มื.

กล�องตรวจจบััความเร็วชั่ว่ยลดความเส่�ยงและความรนุแรง
ขัองอบุัตัเิหตรุถชั่น
กลุ �องต้รวจจับัคู่วามืเร็วได �รับัการพื่สิจ่นแ์ลุ �วว�าสามืารถเป็ลุ้�ย่นพื่ฤต้กิรรมืขัองผู้่ �
ขับััขั้�แลุะลุดเหต้สุะเที่อืนขัวญับันที่ �องถนน

มืก้ลุ �องต้รวจจับัคู่วามืเร็ว 4 ป็ระเภัที่ในรัฐ NSW:

1.  กล�องตรวจจบััความเร็วแบับัเคลื�อนท่�จะถก่เคู่ลุื�อนย่ �าย่ไป็ใช้ �ต้ามืบัรเิวณ
ต้�าง ๆ ที่ั�วเคู่รอืขั�าย่ถนนแลุะสามืารถต้รวจจับัคู่วามืเร็วได �ที่กุที่้�แลุะที่กุเมืื�อ

2.  กล�องตรวจจบััความเร็วและการฝ่ึาสญัญาณไฟแดงจะต้รวจจับัการฝึ� าไฟ
แดงแลุะคู่วามืเร็วได �หลุาย่เลุนต้ามืส้�แย่กที่้�มืคู้่วามืเส้�ย่งสง่

3.  กล�องตรวจจบััความเร็วแบับัประจำาท่�จะใช้ �ในสถานที่้�ซ้ ้�งมืคู้่วามืเส้�ย่งสง่ 
เช้�น อโุมืงคู่ ์หรอืบัรเิวณที่้�มืป้็ระวตั้กิารเกดิอบุัตั้เิหต้รุถช้นร �าย่แรง

4.  กล�องตรวจจบััความเร็วเฉล่�ยเพื�อใช้ �วดัคู่วามืเร็วเฉลุ้�ย่ขัองย่านพื่าหนะหนัก
ที่้�ว ิ�งเป็็นระย่ะที่างย่าว 

ที่ำาหน �าที่้�ในส�วนขัองคู่ณุในการรักษาช้มุืช้นขัองเราให �ป็ลุอดภัยั่ ลุดคู่วามืเร็วเพื่ื�อช้�วย่ช้ว้ติ้

พฤตกิรรมการขับััขั่�อยา่งปลอดภยัพฤติกิรรมการขับัขั่�อย่า่งปลอดภัยั่
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บัทลงโทษ
มืบ้ัที่ลุงโที่ษรนุแรงสำาหรับัการขับััรถขัณะที่้�มืป้็รมิืาณแอลุกอฮอลุเ์กนิขัด้จำากดั
ต้ามืกฎหมืาย่หรอืภัาย่ใต้ �อทิี่ธพิื่ลุขัองแอลุกอฮอลุ ์หรอืการป็ฏิเิสธที่้�จะต้รวจ
เลุอืดหรอืลุมืหาย่ใจ

บัที่ลุงโที่ษอาจเป็็นคู่�าป็รับั การย่ด้ใบัขับััขั้� โที่ษจำาคู่กุ หรอืการต้ดิอปุ็กรณล็์ุอคู่
การสต้ารท์ี่รถจนกว�าผู้่ �ขับััจะต้รวจวดัแอลุกอฮอลุใ์นรถขัองคู่ณุ บัที่ลุงโที่ษขั้�นอย่่�
กบััว�าคู่ณุมืป้็รมิืาณแอลุกอฮอลุเ์กนิขัด้จำากดัมืากน �อย่แคู่�ไหนแลุะเป็็นการกระที่ำา
ผู้ดิคู่รั �งแรกหรอืการกระที่ำาผู้ดิซ้ำ�า

หากคู่ณุดื�มืแอลุกอฮอลุร์ะหว�างขับััรถ คู่ณุสามืารถถก่ป็รับัแลุะถก่หกัแต้ �มื

ความปลอดภยัต�องมากอ่น

แอลกอฮอลส์ง่ผู้ลกระทบัตอ่ความสามารถในการขับััขั่�ขัองคณุ
แมื �ว�าคู่ณุจะร่ �สก้ว�าไมื�ได �รับัผู้ลุกระที่บัอะไร แต้�เคู่รื�องดื�มืแอลุกอฮอลุเ์พื่ย้่งหน้�ง
หรอืสองแก �วจะส�งผู้ลุกระที่บักบััป็ฏิกิริยิ่าต้อบัสนอง การต้ดัสนิใจ แลุะคู่วามื
สามืารถในการขับััขั้�ขัองคู่ณุ

แอลุกอฮอลุค์ู่อืสารกลุ�อมืป็ระสาที่ที่้�ลุดคู่วามืสามืารถในการขับััขั้�อย่�างป็ลุอดภัยั่
ขัองคู่ณุเนื�องจากแอลุกอฮอลุ:์
 • ส�งผู้ลุให �สมืองขัองคู่ณุที่ำางานช้ �าลุง – คู่ณุไมื�สามืารถต้อบัสนองต้�อ
สถานการณต์้�าง ๆ ต้ดัสนิใจ หรอืแสดงป็ฏิกิริยิ่าต้อบัสนองได �อย่�างรวดเร็ว 

 • ลุดคู่วามืสามืารถในการป็ระเมืนิคู่วามืเร็วขัองคู่ณุ (ที่ั �งคู่วามืเร็วขัองคู่ณุแลุะผู้่ �
อื�น) แลุะระย่ะห�างขัองคู่ณุจากรถคู่นัอื�น ผู้่ �คู่น หรอืวตั้ถ ุ

 • สร �างคู่วามืมืั�นใจผู้ดิ ๆ ให �กบััคู่ณุ - คู่ณุอาจที่ำาเรื�องเส้�ย่งมืากขั้�นเพื่ราะคู่ณุคู่ดิ
ว�าการขับััรถขัองคู่ณุดก้ว�าคู่วามืเป็็นจรงิ

 • ที่ำาให �การที่ำามืากกว�าหน้�งสิ�งในเวลุาเดย้่วกนัย่ากขั้�น– ขัณะที่้�คู่ณุจดจ�อกบััการ
บังัคู่บััพื่วงมืาลุยั่ คู่ณุอาจมืองไมื�เห็นสญัญาณไฟจราจร รถคู่นัอื�น ๆ แลุะคู่น
เดนิเที่ �า

 • ที่ำาให �คู่ณุง�วงนอน - คู่ณุอาจเผู้ลุอหลุบััขัณะขับััรถ

เป็็นไป็ไมื�ได �เลุย่ที่้�คู่ณุจะป็ระเมืนิ BAC ขัองคู่ณุด �วย่ต้วัเองแมื �ว�าคู่ณุร่ �สก้ว�าคู่ณุที่ราบัว�า
คู่ณุดื�มืแอลุกอฮอลุไ์ป็ก้�แก �ว ขันาดร�างกาย่แลุะนำ�าหนักขัองคู่ณุ คู่วามืเหนื�อย่ลุ �าขัองคู่ณุ 
แลุะป็รมิืาณแอลุกอฮอลุต์้�อเสริฟ์ที่้�หลุากหลุาย่ลุ �วนสามืารถส�งผู้ลุกบัั BAC ขัองคู่ณุ

ที่างเดย้่วที่้�คู่ณุจะแน�ใจได �ว�าคู่ณุอย่่�ต้ำ�ากว�าขัด้จำากดัคู่อืการไมื�ดื�มืแอลุกอฮอลุเ์ลุย่

การขับััรถภายใต�อทิธพิลขัองแอลกอฮอล์
คู่ณุห �ามืขับััรถภัาย่ใต้ �อทิี่ธพิื่ลุขัองแอลุกอฮอลุ์

อย่�าขับััรถหากคู่ณุคู่ดิว�าคู่ณุอาจอย่่�ภัาย่ใต้ �อทิี่ธพิื่ลุขัองแอลุกอฮอลุ ์

การดื�มแอลกอฮอลข์ัณะขับััรถ
คู่ณุห �ามืดื�มืแอลุกอฮอลุร์ะหว�างที่้�อย่่�ในรถขัองคู่ณุแลุะขัณะที่้�กำาลุงัขับััรถ แมื �ว�า BAC 
ขัองคู่ณุจะต้ำ�ากว�าขัด้จำากดัต้ามืกฎหมืาย่

การตรวจลมหายใจแบับัสุม่ (Random Breath Tests – RBT)
คู่ณุห �ามืป็ฏิเิสธเมืื�อเจ �าหน �าที่้�ต้ำารวจขัอต้รวจ RBT

เจ �าหน �าที่้�ต้ำารวจสามืารถหย่ดุคู่ณุได �ที่กุเมืื�อแลุะต้รวจวดัป็รมิืาณแอลุกอฮอลุโ์ดย่การขัอ
ให �คู่ณุพื่ด่หรอืเป็� าลุมืเขั �าไป็ในอปุ็กรณต์้รวจลุมืหาย่ใจ นอกจากน้�เจ �าหน �าที่้�ต้ำารวจย่งั
สามืารถต้รวจลุมืหาย่ใจขัองผู้่ �ขับััรถที่กุคู่นที่้�มืส้�วนเก้�ย่วขั �องกบััอบุัตั้เิหต้รุถช้น

การตรวจเลอืดและปสัสาวะ
คู่ณุห �ามืป็ฏิเิสธหากมืก้ารขัอต้รวจเลุอืดหรอืปั็สสาวะหลุงัจากเกดิอบุัตั้เิหต้รุถช้น

หากคู่ณุมืส้�วนเก้�ย่วขั �องกบััอบุัตั้เิหต้รุถช้นที่้�มืผู้้่ �เสย้่ช้ว้ติ้ (หรอืน�าจะมืผู้้่ �เสย้่ช้ว้ติ้) เจ �า
หน �าที่้�ต้ำารวจสามืารถจับักมุืคู่ณุเพื่ื�อต้รวจเลุอืดแลุะปั็สสาวะ

หากคู่ณุเขั �ารับัการรักษาที่้�โรงพื่ย่าบัาลุหลุงัจากเกดิอบุัตั้เิหต้รุถช้น แพื่ที่ย่ส์ามืารถต้รวจ
เลุอืดแลุะปั็สสาวะให �กบััเจ �าหน �าที่้�ต้ำารวจ

พฤตกิรรมการขับััขั่�อยา่งปลอดภยัพฤติกิรรมการขับัขั่�อย่า่งปลอดภัยั่
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 ยาเสพตดิและยารกัษาโรค
ย่าที่กุป็ระเภัที่ซ้้�งรวมืถง้ย่าเสพื่ต้ดิที่้�ผู้ดิกฎหมืาย่ ย่าต้ามืใบัสั�งแพื่ที่ย่ ์แลุะย่าที่้�ซ้ื�อได �
ที่ั�วไป็ต้ามืร �านขัาย่ย่าสามืารถส�งผู้ลุกระที่บัต้�อการขับััขั้�ขัองคู่ณุแลุะที่ำาให �คู่วามืป็ลุอดภัยั่
ขัองผู้่ �โดย่สารหรอืผู้่ �ใช้ �ถนนอื�น ๆ ต้กอย่่�ในคู่วามืเส้�ย่ง ย่าเหลุ�าน้�ย่งัสามืารถเป็ลุ้�ย่น
พื่ฤต้กิรรมืขัองคู่ณุซ้้�งส�งผู้ลุให �คู่ณุที่ำาเรื�องเส้�ย่งภัยั่ที่้�โดย่ป็กต้แิลุ �วคู่ณุไมื�คู่ดิที่้�จะที่ำา

หากคู่ณุคู่ดิว�าคู่ณุมืย้่าเสพื่ต้ดิที่้�ผู้ดิกฎหมืาย่ในร�างกาย่ขัองคู่ณุหรอือย่่�ภัาย่ใต้ �อทิี่ธพิื่ลุ
ขัองย่าป็ระเภัที่อื�นใดหรอืย่ารักษาโรคู่ โป็รดอย่�าขับััรถ

กฎเก่�ยวกบััยา

การมย่าเสพตดิท่�ผู้ดิกฎหมาย
คู่ณุห �ามืขับััรถโดย่มืย้่าเสพื่ต้ดิที่้�ผู้ดิกฎหมืาย่ในร�างกาย่ขัองคู่ณุ

ย่าเสพื่ต้ดิสามืารถต้กคู่ �างอย่่�ในร�างกาย่ขัองคู่ณุเป็็นเวลุาย่าวนานหลุงัจากที่้�คู่ณุใช้ �ย่า
เหลุ�านั�น เจ �าหน �าที่้�ต้ำารวจสามืารถใช้ �อปุ็กรณต์้รวจหาย่าเสพื่ต้ดิแบับัเคู่ลุื�อนที่้�เพื่ื�อต้รวจผู้่ �
ขับััรถหรอืผู้่ �ดแ่ลุที่กุคู่นในรัฐ NSW สำาหรับัย่าเสพื่ต้ดิที่้�ผู้ดิกฎหมืาย่ซ้้�งพื่บัได �ที่ั�วไป็ 4 
ป็ระเภัที่ ได �แก�:
 • ย่าอ ้(Ecstasy)
 • กญัช้า
 • โคู่เคู่น
 • เมืที่แอมืเฟต้ามืน้ (รวมืถง้ย่าบั �าแลุะย่าไอซ้)์

หากคู่ณุคู่ดิว�าคู่ณุอาจมืย้่าเสพื่ต้ดิที่้�ผู้ดิกฎหมืาย่ในร�างกาย่ขัองคู่ณุ โป็รดอย่�าขับััรถ

การขับััรถภายใต�อทิธพิลขัองยาเสพตดิหรอืยารกัษาโรค
คู่ณุห �ามืขับััรถขัณะที่้�อย่่�ภัาย่ใต้ �อทิี่ธพิื่ลุขัองย่าที่กุป็ระเภัที่ซ้้�งรวมืถง้ย่าเสพื่ต้ดิที่้�ผู้ดิ
กฎหมืาย่ ย่ารักษาโรคู่ต้ามืใบัสั�งแพื่ที่ย่ ์แลุะย่าที่้�ซ้ื�อได �ที่ั�วไป็ต้ามืร �านขัาย่ย่า

หากคู่ณุคู่ดิว�าคู่ณุอาจอย่่�ภัาย่ใต้ �อทิี่ธพิื่ลุขัองย่าเสพื่ต้ดิหรอืย่ารักษาโรคู่ โป็รดอย่�าขับััรถ

แอลกอฮอลเ์พิ�มความเส่�ยงในการเกดิอบุัตัเิหตรุถชั่น
ย่ิ�งคู่ณุมืป้็รมิืาณแอลุกอฮอลุใ์นเลุอืดมืากเที่�าใด คู่วามืเส้�ย่งที่้�จะเกดิอบุัตั้เิหต้รุถ
ช้นย่ิ�งเพื่ิ�มืขั้�นมืากเที่�านั�น

ในคู่นืวนัพื่ฤหสัฯ วนัศกุร ์แลุะวนัเสาร ์ป็ระมืาณ 50% ขัองอบุัตั้เิหต้รุถช้นที่้�มืผู้้่ �
เสย้่ช้ว้ติ้เก้�ย่วขั �องกบััแอลุกอฮอลุ ์อบุัตั้เิหต้รุถช้นที่้�เกดิจากเมืาแลุ �วขับััมืกัมืคู้่วามื
ร �าย่แรงมืากกว�า

การไมด่ ื�มแอลกอฮอลเ์ลยปลอดภยัท่�สดุ
วธิท้ี่้�ง�าย่ที่้�สดุในการขับััรถอย่�างป็ลุอดภัยั่คู่อืการไมื�ดื�มืเลุย่หากคู่ณุวางแผู้นที่้�จะ
ขับััรถ หลุงัจากคู่นืแห�งการดื�มืหนัก คู่ณุอาจย่งัคู่งมืป้็รมิืาณแอลุกอฮอลุเ์กนิขัด้
จำากดัต้ามืกฎหมืาย่ในวนัถดัไป็  อาจใช้ �เวลุามืากกว�า 18 ช้ั�วโมืงเพื่ื�อให �ระดบัั 
BAC ขัองคู่ณุกลุบััไป็เป็็นศน่ย่์

ไมื�มืว้ธิใ้ดที่้�คู่ณุจะสามืารถเร�งให �ร�างกาย่ขัองคู่ณุกำาจัดแอลุกอฮอลุไ์ด �เร็วขั้�น 
กาแฟดำา การอาบันำ�า หรอือาหารมืื�อใหญ�ไมื�สามืารถช้�วย่อะไรได � สิ�งเดย้่วที่้�จะลุด
ระดบัั BAC ขัองคู่ณุคู่อืเวลุา

หากคู่ณุวางแผู้นที่้�จะดื�มื คู่ณุต้ �องเต้รย้่มืการให �แน�ใจว�าคู่ณุกลุบัับั �านได �โดย่ที่้�คู่ณุ
ไมื�ต้ �องขับััรถ

พฤตกิรรมการขับััขั่�อยา่งปลอดภยัพฤติกิรรมการขับัขั่�อย่า่งปลอดภัยั่
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ความปลอดภยัต�องมากอ่น

ย่าเสพื่ต้ดิที่้�ผู้ดิกฎหมืาย่เพื่ิ�มืคู่วามืเส้�ย่งที่้�คู่ณุจะเกดิอบุัตั้เิหตุ้
รถช้น
การขับััขั้�อย่�างป็ลุอดภัยั่ต้ �องอาศยั่การต้ดัสนิใจที่้�ช้ดัเจนแลุะการใช้ �สมืาธ ิคู่ณุ
ต้ �องต้อบัสนองอย่�างรวดเร็วต้�อสถานการณท์ี่้�เป็ลุ้�ย่นแป็ลุงบันถนน ย่าเสพื่ต้ดิที่้�
ผู้ดิกฎหมืาย่ส�งผู้ลุให �เกดิการเป็ลุ้�ย่นแป็ลุงในสมืองที่้�สามืารถลุดที่อนคู่วามื
สามืารถในการขับััขั้�ขัองคู่ณุแลุะเพื่ิ�มืคู่วามืเส้�ย่งที่้�คู่ณุจะเกดิอบุัตั้เิหต้รุถช้น

สารกระตุ้ �น เช้�น ย่าอ ้โคู่เคู่น หรอืเมืที่แอมืเฟต้ามืน้สามืารถที่ำาให �คู่ณุร่ �สก้ว�าคู่ณุ
ขับััรถดก้ว�าที่้�คู่ณุกำาลุงัขับััอย่่� แลุะพื่วกมืนัย่งัสามืารถที่ำาให �คู่ณุขับััรถด �วย่คู่วามื
เกร้�ย่วกราดแลุะลุองเส้�ย่งมืากขั้�น

เฮโรอน้แลุะสารสกดัจากฝิึ�น เช้�น มือรฟ้์น (Morphine) โคู่เดอน้ (Codeine) แลุะ
เมืธาโดน (Methadone) สามืารถที่ำาให �คู่ณุง�วงนอนแลุะส�งผู้ลุให �คู่ณุมืป้็ฏิกิริยิ่า
ต้อบัสนองช้ �าลุง

กญัช้าสามืารถส�งผู้ลุให �คู่ณุมืป้็ฏิกิริยิ่าต้อบัสนองช้ �าลุง บัดิผัู้นการรับัร่ �ระย่ะที่าง
แลุะเวลุาแลุะคู่วามืสามืารถในการต้ดัสนิใจที่้�ถก่ต้ �องขัองคู่ณุ

ย่าเสพื่ต้ดิที่้�ผู้ดิกฎหมืาย่ป็ระเภัที่อื�น ๆ ย่งัสามืารถส�งผู้ลุกระที่บัต้�อการขับััขั้�ขัอง
คู่ณุ อย่�าขับััรถหากคู่ณุใช้ �ย่าเสพื่ต้ดิที่้�ผู้ดิกฎหมืาย่ป็ระเภัที่ใดก็ต้ามื

ย่ารักษาโรคู่สามืารถส�งผู้ลุกระที่บัต้�อคู่วามืสามืารถในการขับััขั้�
ขัองคู่ณุ
ย่ารักษาโรคู่สามืารถส�งผู้ลุกระที่บัต้�อคู่วามืสามืารถในการขับััขั้�อย่�างป็ลุอดภัยั่
ขัองคู่ณุ ย่าเหลุ�าน้�สามืารถก�อให �เกดิอาการง�วงนอน การมืองเห็นไมื�ช้ดัเจน การ
ขัาดสมืาธ ิป็ฏิกิริยิ่าต้อบัสนองที่้�ช้ �าลุง แลุะการเป็ลุ้�ย่นแป็ลุงพื่ฤต้กิรรมื 

ย่ารักษาโรคู่บัางป็ระเภัที่ที่้�สามืารถส�งผู้ลุกระที่บัต้�อการขับััขั้� ได �แก�:
 • ย่าแก �ป็วด
 • ย่าสำาหรับัคู่วามืดนัเลุอืด อาการคู่ลุื�นไส � ภัม่ืแิพื่ � อาการอกัเสบั แลุะการต้ดิเช้ื�อ
รา

 • ย่ากลุ�อมืป็ระสาที่ ย่าระงับัป็ระสาที่ แลุะย่านอนหลุบัั
 • ย่าลุดนำ�าหนัก
 • ย่าบัรรเที่าอาการหวดัแลุะไขั �หวดั

การตรวจหายาเสพตดิ
คู่ณุห �ามืป็ฏิเิสธเมืื�อเจ �าหน �าที่้�ต้ำารวจขัอต้รวจหาย่าเสพื่ต้ดิ

การต้รวจหาย่าเสพื่ต้ดิขัองผู้่ �ขับััรถที่ำาได � 2 วธิ้

1. การตรวจนำ �าลาย (ขัองเหลวในชั่อ่งปาก)
เจ �าหน �าที่้�ต้ำารวจสามืารถสุ�มืเรย้่กให �หย่ดุรถแลุะขัอต้รวจนำ�าลุาย่ขัองผู้่ �ขับััรถเพื่ื�อดว่�ามืย้่า
เสพื่ต้ดิที่้�ผู้ดิกฎหมืาย่ในร�างกาย่หรอืไมื� คู่ณุต้ �องกวาดแที่�งต้รวจบันลุิ�นขัองคู่ณุเพื่ื�อเช้ค็ู่
ดว่�าคู่ณุมืย้่าเสพื่ต้ดิที่้�ผู้ดิกฎหมืาย่ในร�างกาย่หรอืไมื�

2. การตรวจเลอืดและปสัสาวะ
นอกจากน้�เจ �าหน �าที่้�ต้ำารวจย่งัสามืารถหย่ดุรถแลุะต้รวจผู้่ �ขับััที่้�แสดงสญัญาณขัองการอย่่�
ภัาย่ใต้ �อทิี่ธพิื่ลุขัองย่าเสพื่ต้ดิรวมืถง้ย่าต้ามืใบัสั�งแพื่ที่ย่ ์เจ �าหน �าที่้�จะป็ระเมืนิคู่วามืมืส้ต้ ิ
ซ้้�งคู่อืการที่ดสอบัเพื่ื�อดว่�าคู่ณุได �รับัผู้ลุกระที่บัจากย่าเสพื่ต้ดิหรอืไมื� หากคู่ณุไมื�ผู้�านการ
ที่ดสอบั คู่ณุสามืารถถก่จับักมุืแลุะส�งต้วัไป็ย่งัโรงพื่ย่าบัาลุเพื่ื�อเก็บัต้วัอย่�างเลุอืดแลุะ
ปั็สสาวะสำาหรับัการต้รวจหาย่าเสพื่ต้ดิ

หากคู่ณุมืส้�วนเก้�ย่วขั �องกบััอบุัตั้เิหต้รุถช้นที่้�มืผู้้่ �เสย้่ช้ว้ติ้ (หรอืน�าจะมืผู้้่ �เสย้่ช้ว้ติ้) เจ �า
หน �าที่้�ต้ำารวจสามืารถจับักมุืคู่ณุเพื่ื�อไป็ต้รวจเลุอืดแลุะปั็สสาวะ หากคู่ณุเขั �ารับัการรักษา
ที่้�โรงพื่ย่าบัาลุหลุงัจากเกดิอบุัตั้เิหต้รุถช้น แพื่ที่ย่ส์ามืารถต้รวจเลุอืดแลุะต้รวจปั็สสาวะ
ได �เช้�นกนั

การต้รวจเลุอืดแลุะปั็สสาวะคู่รอบัคู่ลุมุืย่าเสพื่ต้ดิแลุะย่ารักษาโรคู่หลุากหลุาย่ช้นดิที่้�
สามืารถลุดที่อนคู่วามืสามืารถขัองผู้่ �ขับััรถ

บัทลงโทษ
การขับััรถเมืื�อใช้ �ย่าเสพื่ต้ดิเป็็นการกระที่ำาผู้ดิร �าย่แรง หากคู่ณุขับััรถขัณะที่้�มืย้่า
เสพื่ต้ดิที่้�ผู้ดิกฎหมืาย่อย่่�ในร�างกาย่ขัองคู่ณุ คู่ณุสามืารถถก่ป็รับัแลุะสญ่เสย้่ใบั
ขับััขั้�ขัองคู่ณุ

บัที่ลุงโที่ษจะย่ิ�งหนักขั้�นหากคู่ณุขับััรถขัณะที่้�อย่่�ภัาย่ใต้ �อทิี่ธพิื่ลุขัองย่า ซ้้�งรวมื
ถง้ย่าเสพื่ต้ดิที่้�ผู้ดิกฎหมืาย่แลุะย่าต้ามืใบัสั�งแพื่ที่ย่ ์คู่ณุสามืารถถก่ป็รับั สญ่เสย้่
ใบัขับััขั้� แลุะอาจถก่จำาคู่กุอก้ด �วย่

พฤตกิรรมการขับััขั่�อยา่งปลอดภยัพฤติกิรรมการขับัขั่�อย่า่งปลอดภัยั่
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นอกจากน้�ผู้่ �ขับััรถมืห้น �าที่้�ต้รวจดใ่ห �แน�ใจว�า:
 • ผู้่ �โดย่สารแต้�ลุะคู่นนั�งอย่่�ในที่้�นั�งขัองต้วัเองซ้้�งมืก้ารต้ดิต้ั �งเข็ัมืขัดันริภัยั่ (พื่วกเขัาห �ามื
แบั�งที่้�นั�งกนัหรอืใช้ �เข็ัมืขัดันริภัยั่ร�วมืกนักบััผู้่ �โดย่สารคู่นอื�น) 

 • ผู้่ �โดย่สารแต้�ลุะคู่นคู่าดเข็ัมืขัดันริภัยั่ที่้�ป็ลุอดภัยั่แลุะป็รับัให �พื่อดอ้ย่�างถก่ต้ �อง หรอืนั�งอย่่�
ในเบัาะนั�งในรถย่นต้ส์ำาหรับัเด็กที่้�ได �รับัอนุมืตั้ทิี่้�เหมืาะสมืกบััอาย่แุลุะขันาดต้วัขัองพื่วกเขัา 

 • ไมื�มืผู้้่ �โดย่สารในย่านพื่าหนะเกนิจำานวนที่้�ย่านพื่าหนะนั�นถก่ออกแบับัให �รับัได �  
 • ไมื�มืใ้คู่รอย่่�ในพื่ื�นที่้�ขัองย่านพื่าหนะที่้�ไมื�ได �ถก่ออกแบับัมืาสำาหรับัผู้่ �โดย่สารระหว�างการ
เดนิที่าง เช้�น ที่้�เกบ็ัขัองที่ �าย่รถ พื่ื�นรถ กระบัะรถปิ็กอพัื่ หรอืในเที่รลุเลุอรห์รอืรถพื่�วง

 • ผู้่ �โดย่สารไมื�ย่ื�นส�วนใดส�วนหน้�งขัองร�างกาย่ขัองพื่วกเขัาออกนอกต้วัย่านพื่าหนะ
ระหว�างการเดนิที่าง

นอกจากน้�ย่งัเป็็นคู่วามืรับัผู้ดิช้อบัขัองผู้่ �โดย่สารที่้�มือ้าย่ ุ16 ป้็ขั้�นที่้�จะ:
 • นั�งในที่้�นั�งขัองต้วัเองแลุะคู่าดเข็ัมืขัดันริภัยั่ที่้�ป็ลุอดภัยั่แลุะป็รับัให �พื่อดอ้ย่�างเหมืาะสมื
 • ไมื�ไป็อย่่�ในพื่ื�นที่้�ขัองย่านพื่าหนะที่้�ไมื�ได �ถก่ออกแบับัมืาสำาหรับัผู้่ �โดย่สารระหว�างการ
เดนิที่าง

 • ไมื�ย่ื�นส�วนใดส�วนหน้�งขัองร�างกาย่ขัองพื่วกเขัาออกนอกย่านพื่าหนะ

ขั�อยกเว�น
ผู้่ �ขับััรถที่้�ถอืใบัขับััขั้�แบับัไมื�มืข้ั �อจำากดัไมื�จำาเป็็นต้ �องคู่าดเข็ัมืขัดันริภัยั่ขัณะที่้�พื่วกเขัา
กำาลุงั:
 • ถอย่รถขัองพื่วกเขัา
 • ขับััรถเก็บัขัย่ะหรอืรถส�งขัองที่้�ว ิ�งด �วย่คู่วามืเร็วต้ำ�ากว�า 25 กมื./ช้มื. แลุะต้ �องลุงจากรถ
บั�อย่ ๆ 

ผู้่ �โดย่สารที่้�กำาลุงัเดนิที่างกบััผู้่ �ขับััรถที่้�ถอืใบัขับััขั้�แบับัไมื�มืข้ั �อจำากดัไมื�จำาเป็็นต้ �องคู่าด
เข็ัมืขัดันริภัยั่หากพื่วกเขัากำาลุงั:
 • รับัหรอืให �การรักษาที่างการแพื่ที่ย่ท์ี่้�เร�งด�วนแลุะจำาเป็็น
 • อย่่�ในรถเก็บัขัย่ะหรอืรถส�งขัองที่้�ว ิ�งด �วย่คู่วามืเร็วต้ำ�ากว�า 25 กมื./ช้มื. แลุะต้ �องลุงจาก
รถบั�อย่ ๆ

ผู้่ �ขับััรถที่กุคู่น รวมืถง้ผู้่ �เรย้่น ผู้่ �ถอืใบัขับััขั้�ช้ั�วคู่ราว P1 แลุะ P2 แลุะผู้่ �โดย่สารขัองพื่วก
เขัาอาจได �รับัการย่กเว �นไมื�ต้ �องคู่าดเข็ัมืขัดันริภัยั่หากพื่วกเขัามืโ้รคู่ป็ระจำาต้วัแลุะพื่ก
ใบัรับัรองแพื่ที่ย่ท์ี่้�เหมืาะสมืไว �กบััต้วั

เมืื�อเป็็นไป็ได � ผู้่ �โดย่สารที่้�ได �รับัการย่กเว �นไมื�ต้ �องคู่าดเข็ัมืขัดันริภัยั่ หรอือย่่�ในย่าน
พื่าหนะที่้�ไมื�มืก้ารต้ดิต้ั �งเข็ัมืขัดันริภัยั่คู่วรนั�งเบัาะหลุงั

เข็ัมขัดันริภยั
ในที่กุ ๆ ป้็ มืผู้้่ �เสย้่ช้ว้ติ้ป็ระมืาณ 30 ราย่แลุะมืผู้้่ �ที่้�ได �รับับัาดเจ็บัสาหสัป็ระมืาณ 90 ราย่
บันถนนในรัฐ NSW เนื�องจากพื่วกเขัาไมื�ได �คู่าดเข็ัมืขัดันริภัยั่ การต้าย่แลุะการบัาดเจ็บั
เหลุ�าน้�สามืารถป็�องกนัได �โดย่การคู่าดเข็ัมืขัดันริภัยั่อย่�างถก่ต้ �อง

กฎเก่�ยวกบััเข็ัมขัดันริภยั

การคาดเข็ัมขัดันริภยั
ผู้่ �ขับััรถต้ �องคู่าดเข็ัมืขัดันริภัยั่ขัณะขับััรถแลุะต้ �องไมื�ย่ื�นส�วนใดส�วนหน้�งขัองร�างกาย่ออก
นอกต้วัรถ

อ�านฉลุากย่าขัองคู่ณุเพื่ื�อต้ดัสนิใจว�าย่านั�นอาจส�งผู้ลุกระที่บัต้�อการขับััขั้�ขัองคู่ณุ
หรอืไมื� หากมืป้็�าย่คู่ำาเต้อืนที่้�ห �ามืไมื�ให �คู่ณุขับััรถ โป็รดป็ฏิบิัตั้ติ้ามืคู่ำาแนะนำานั�น 

     
ต้วัอย่�างป็�าย่คู่ำาเต้อืนบันฉลุากย่า  
©สมืาคู่มืเภัสชั้กรรมืแห�งออสเต้รเลุย้่ ผู้ลุติ้ซ้ำ�าโดย่ได �รับัอนุญาต้ 2020

ฉลุากย่าบัางอย่�างระบัวุ�าย่าอาจส�งผู้ลุกระที่บัต้�อคู่วามืสามืารถในการขับััขั้�ขัอง
คู่ณุ หากคู่ณุไมื�แน�ใจให �ขัอคู่ำาแนะนำาจากแพื่ที่ย่ห์รอืเภัสชั้กรขัองคู่ณุแลุะอย่�าขับัั
รถจนกว�าคู่ณุจะได �รับัคู่ำาแนะนำา

ห �ามืใช้ �ย่าเสพื่ต้ดิแลุะแอลุกอฮอลุร์�วมืกนั
ขัณะที่้�คู่ณุไมื�คู่วรขับััรถเมืื�อดื�มืแอลุกอฮอลุห์รอืใช้ �ย่าเสพื่ต้ดิ การเสพื่ย่าร�วมืกบัั
การดื�มืแอลุกอฮอลุห์รอืการใช้ �ย่าหลุาย่ช้นดิผู้สมืกนัเป็็นอนัต้ราย่ย่ิ�งกว�า ซ้้�งรวมื
ถง้ย่าต้ามืใบัสั�งแพื่ที่ย่แ์ลุะย่าที่้�ซ้ื�อได �ที่ั�วไป็ต้ามืร �านขัาย่ย่า ผู้ลุที่้�เกดิไมื�อาจคู่าด
เดาได � อย่�าขับััรถเป็็นอนัขัาดหากคู่ณุใช้ �ย่าหลุาย่ช้นดิผู้สมืกนัหรอืคู่ณุใช้ �ย่า
ระหว�างดื�มืแอลุกอฮอลุ์

พฤตกิรรมการขับััขั่�อยา่งปลอดภยัพฤติกิรรมการขับัขั่�อย่า่งปลอดภัยั่
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เบัาะท่�น ั�งในรถยนตส์ำาหรบััเด็ก (คารซ์ีท่)
เด็กที่้�มือ้าย่ตุ้ำ�ากว�า 7 ป้็ต้ �องใช้ �อปุ็กรณย์่ด้เหน้�ย่วสำาหรับัเด็กที่้�ได �รับัการอนุมืตั้แิลุะมื้
คู่วามืเหมืาะสมืเมืื�อเดนิที่างในรถ อปุ็กรณย์่ด้เหน้�ย่วสำาหรับัเด็ก คู่อื เบัาะที่้�นั�งในรถย่นต้์
สำาหรับัเด็กที่้�ให �เด็กหนัหน �าไป็ขั �างหน �า (forward-facing) หรอืหนัหน �าไป็ขั �างหลุงั 
(rear-facing) หรอืที่้�เรย้่กกนัว�าเบับั้�คู่ารซ์้ท้ี่ (baby car seat) หรอืเบับั้�แคู่ป็ซ้ลุ่ (baby 
capsule) หรอืเบัาะนั�งเสรมิื (booster seat) 

เพื่ื�อให �ได �รับัการอนุมืตั้ ิอปุ็กรณย์่ด้เหน้�ย่วสำาหรับัเด็กต้ �องได �มืาต้รฐาน AS/NZS 1754 
ขัองออสเต้รเลุย้่/นวิซ้แ้ลุนด ์(Australian/New Zealand Standard)

กฎเรื�องน่�

อปุกรณย์ดึเหน่�ยวสำาหรบััเด็กท่�เหมาะสม
ผู้่ �ขับััรถมืห้น �าที่้�ดแ่ลุให �เด็กที่้�มือ้าย่ตุ้ำ�ากว�า 7 ป้็ได �รับัคู่วามืป็ลุอดภัยั่โดย่ใช้ �อปุ็กรณย์่ด้
เหน้�ย่วสำาหรับัเด็กที่้�ได �รับัการอนุมืตั้ซิ้ ้�งเหมืาะกบััอาย่แุลุะขันาดต้วัขัองพื่วกเขัา
 • เด็กที่้�มือ้าย่ไุมื�เกนิ 6 เดอืนต้ �องใช้ �คู่ารซ์้ท้ี่แบับัให �เด็กหนัหน �าไป็ขั �างหลุงั
 • เด็กที่้�มือ้าย่รุะหว�าง 6 เดอืน - 4 ป้็ต้ �องใช้ �คู่ารซ์้ท้ี่แบับัให �เด็กหนัหน �าไป็ขั �างหลุงัหรอื
หนัหน �าไป็ขั �างหน �าที่้�มืส้าย่รัดในต้วั

 • เด็กที่้�มือ้าย่รุะหว�าง 4-7 ป้็ต้ �องใช้ �คู่ารซ์้ท้ี่แบับัให �เด็กหนัหน �าไป็ขั �างหน �าที่้�มืส้าย่รัดใน
ต้วัหรอืเบัาะนั�งเสรมิืที่้�ได �รับัอนุมืตั้ิ

เด็กที่้�มือ้าย่ ุ7 ป้็ขั้�นไป็ที่้�ต้วัเล็ุกเกนิกว�าที่้�จะใช้ �เข็ัมืขัดันริภัยั่คู่วรใช้ �เบัาะนั�งเสรมิืหรอืสาย่
รัดนริภัยั่แบับัถ�วงนำ�าหนัก คู่วามืสง่ที่้�แนะนำาสำาหรับัการใช้ �เข็ัมืขัดันริภัยั่ คู่อื 145 ซ้มื. 
หรอืสง่กว�านั�น

บัทลงโทษ
หากคู่ณุขับััรถโดย่ไมื�คู่าดเข็ัมืขัดันริภัยั่หรอืไมื�ต้รวจดใ่ห �แน�ใจว�าผู้่ �โดย่สารขัอง
คู่ณุคู่าดเข็ัมืขัดันริภัยั่ คู่ณุจะถก่ป็รับัแลุะหกัแต้ �มื มืก้ารหกัแต้ �มืสองเที่�าในกรณ้น้�
ด �วย่

นอกจากผู้่ �ขับััรถ ผู้่ �โดย่สารที่้�มือ้าย่ ุ16 ป้็ขั้�นไป็จะต้ �องเสย้่คู่�าป็รับัสำาหรับัการไมื�
คู่าดเข็ัมืขัดันริภัยั่ แลุะพื่วกเขัาย่งัสามืารถเสย้่คู่�าป็รับัสำาหรับัการย่ื�นส�วนใดส�วน
หน้�งขัองร�างกาย่ออกนอกย่านพื่าหนะระหว�างการเดนิที่างได �อก้ด �วย่

ความปลอดภยัต�องมากอ่น

เข็ัมขัดันริภยัชั่ว่ยชั่ว่ติ
คู่ณุมืโ้อกาสเสย้่ช้ว้ติ้หรอืได �รับับัาดเจ็บัสาหสัจากอบุัตั้เิหต้รุถช้นมืากกว�าหากคู่ณุ
ไมื�คู่าดเข็ัมืขัดันริภัยั่ เข็ัมืขัดันริภัยั่ช้�วย่เพื่ิ�มืโอกาสรอดช้ว้ติ้เป็็นสองเที่�าแลุะลุด
คู่วามืเส้�ย่งขัองการบัาดเจ็บัสาหสัจากอบุัตั้เิหต้รุถช้น 

ในห �วงเวลุาที่้�รถช้น การคู่าดเข็ัมืขัดันริภัยั่เป็็นวธิท้ี่้�มืป้็ระสทิี่ธภิัาพื่สง่สดุในการ
ป็�องกนัผู้่ �ขับััรถแลุะผู้่ �โดย่สารจากการถก่เหว้�ย่งไป็มืาในรถ ถก่เหว้�ย่งออกนอกรถ 
หรอืกระแที่กกนัเอง

คู่าดเข็ัมืขัดันริภัยั่ขัองคู่ณุอย่�างถก่ต้ �อง
เพื่ื�อให �เข็ัมืขัดันริภัยั่ที่ำางาน คู่ณุคู่วรป็รับัให �มืนัอย่่�  ‘ต้ำ�า เรย้่บั แลุะกระช้บัั’:
 • ต้ำ�า – จัดวางเข็ัมืขัดัไว �บันสะโพื่กขัองคู่ณุเพื่ื�อรับันำ�าหนักต้วัขัองคู่ณุอย่�างเต็้มืที่้�
 • เรย้่บั – อย่�าบัดิ มื �วน หรอืพัื่บัสาย่เข็ัมืขัดั
 • กระช้บัั – ดง้เข็ัมืขัดัให �กระช้บััอย่่�เสมือเพื่ื�อไมื�ให �หย่�อน

พฤตกิรรมการขับััขั่�อยา่งปลอดภยัพฤติกิรรมการขับัขั่�อย่า่งปลอดภัยั่
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การตดิต ั�งคารซ์ีท่สำาหรบััเด็ก
คู่ารซ์้ท้ี่สำาหรับัเด็กต้ �องได �รับัการต้ดิต้ั �งอย่�างถก่ต้ �องต้ามืขัั �นต้อนขัองผู้่ �ผู้ลุติ้ ซ้้�งรวมืถง้
การป็รับัคู่ารซ์้ท้ี่ให �แน�นหนาแลุะผู้ก่ต้ดิกบััจดุถ�วงนำ�าหนักที่้�ออกแบับัมืาสำาหรับัคู่ารซ์้ท้ี่
ขัองเด็ก

เราแนะนำาให �ต้ดิต้ั �งคู่ารซ์้ท้ี่สำาหรับัเด็กโดย่ช้�างต้ดิต้ั �งอปุ็กรณย์่ด้เหน้�ย่วที่้�มืใ้บัอนุญาต้ 
หรอืสถานต้้ดิต้ั �งอปุ็กรณย์่ด้เหน้�ย่วที่้�มืใ้บัอนุญาต้

การตดิต ั�งเบัาะน ั�งเสรมิ
ต้ �องใช้ �เบัาะนั�งเสรมิืกบััเข็ัมืขัดันริภัยั่มืาต้รฐานแบับัพื่าดลุำาต้วัแลุะต้กัหรอืสาย่รัดนริภัยั่
สำาหรับัเด็กที่้�ได �รับัอนุมืตั้แิลุ �ว ห �ามืใช้ �เบัาะนั�งเสรมิืกบััเข็ัมืขัดันริภัยั่แบับัคู่าดต้กัเพื่ย้่ง
อย่�างเดย้่วเป็็นอนัขัาด

เบัาะนั�งเสรมิืที่้�หนักว�า 2 กก. ต้ �องถก่ย่ด้ไว �กบััจดุย่ด้เหน้�ย่ว

การให�เด็กน ั�งเบัาะหน�า
เด็กอาย่ตุ้ำ�ากว�า 4 ป้็:
 • ห �ามืนั�งเบัาะหน �าขัองรถที่้�มืท้ี่้�นั�งสองแถวขั้�นไป็
 • สามืารถนั�งเบัาะหน �าขัองรถที่้�มืท้ี่้�นั�งเพื่ย้่งแถวเดย้่ว แต้�ต้ �องใช้ �คู่ารซ์้ท้ี่สำาหรับัเด็กที่้�ได �
รับัอนุมืตั้ซิ้ ้�งเหมืาะสมืกบััอาย่แุลุะขันาดต้วัขัองพื่วกเขัา

เด็กอาย่รุะหว�าง 4-7 ป้็ห �ามืนั�งเบัาะหน �าขัองรถที่้�มืท้ี่้�นั�งสองแถวขั้�นไป็ ย่กเว �นในกรณ้ที่้�มื้
เด็กคู่นอื�น ๆ ที่้�มือ้าย่ตุ้ำ�ากว�า 7 ป้็นั�งเบัาะหลุงัเต็้มืแลุ �ว พื่วกเขัาต้ �องใช้ �คู่ารซ์้ท้ี่สำาหรับัเด็ก
ที่้�ได �รับัอนุมืตั้ซิ้ ้�งเหมืาะสมืกบััอาย่แุลุะขันาดต้วัขัองพื่วกเขัา

ไมเ่กนิ 6 เดอืน

คู่ารซ์้ท้ี่แบับัให �เด็กหนัหน �าไป็ขั �างหลุงัที่้�ได �รับั
อนุมืตั้ิ

6 เดอืน – 4 ป่

คู่ารซ์้ท้ี่แบับัให �เด็กหนัหน �าไป็ขั �างหน �าที่้�ได �รับั
อนุมืตั้ิ

4 ป่ขัึ�นไป

คู่ารซ์้ท้ี่หรอืเบัาะนั�งเสรมิืแบับัให �เด็กหนัหน �าไป็
ขั �างหน �าที่้�ได �รับัอนุมืตั้ิ

              
145 ซีม. หรอืสง้กวา่

คู่วามืสง่ขัั �นต้ำ�าที่้�แนะนำาให �ใช้ �เข็ัมืขัดันริภัยั่แบับั
พื่าดลุำาต้วัแลุะต้กั (lap-sash) สำาหรับัผู้่ �ใหญ�

พฤตกิรรมการขับััขั่�อยา่งปลอดภยัพฤติกิรรมการขับัขั่�อย่า่งปลอดภัยั่
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ความปลอดภยัต�องมากอ่น

เด็กท่�น ั�งในคารซ์ีท่มโ่อกาสน�อยกวา่ท่�จะได�รบัับัาดเจ็บัหรอื
เสย่ชั่ว่ติ
เด็กที่้�นั�งอย่่�ในคู่ารซ์้ท้ี่ที่้�ได �รับัอนุมืตั้แิลุะเหมืาะสมืกบััอาย่แุลุะขันาดต้วัขัองพื่วก
เขัามืโ้อกาสน �อย่กว�าที่้�จะได �รับับัาดเจ็บัหรอืเสย้่ช้ว้ติ้ในอบุัตั้เิหต้รุถช้นเมืื�อเที่ย้่บั
กบััเด็กที่้�ไมื�ได �นั�งอย่่�ในคู่ารซ์้ท้ี่

โป็รแกรมืป็ระเมืนิอปุ็กรณย์่ด้เหน้�ย่วสำาหรับัเด็ก (The Child Restraint 
Evaluation Program) จะที่ดสอบัคู่ารซ์้ท้ี่แลุะให �คู่ะแนนระดบััการป็�องกนัใน
อบุัตั้เิหต้รุถช้น สำาหรับัคู่วามืช้�วย่เหลุอืเรื�องการเลุอืกคู่ารซ์้ท้ี่สำาหรับัเด็กที่้�
ป็ลุอดภัยั่ ไป็ที่้� childcarseats.com.au

คู่ณุห �ามืคู่าดเข็ัมืขัดันริภัยั่รอบัต้วัคู่ณุแลุะเด็กที่้�นั�งอย่่�บันต้กัขัองคู่ณุเพื่ราะเด็ก
สามืารถถก่ที่บััได �ง�าย่ ๆ 

คู่ณุห �ามือุ �มืเด็กในอ �อมืแขันขัองคู่ณุระหว�างอย่่�ในรถ เพื่ราะเมืื�อเกดิอบุัตั้ริถช้นเด็ก
สามืารถถก่ที่บัั ถก่เหว้�ย่งไป็มืาในรถหรอืถก่เหว้�ย่งออกนอกรถได �

ขั�อยกเว�น

การเดนิทางในรถบัรรทกุลากจง้ (tow truck)
หลุงัเกดิอบุัตั้เิหต้รุถช้นหรอืรถเสย้่กลุางที่าง เด็กอาย่ตุ้ำ�ากว�า 12 เดอืนสามืารถเดนิ
ที่างในรถบัรรที่กุลุากจง่ได �

หากไมื�มืคู้่ารซ์้ท้ี่สำาหรับัเด็กให �ใช้ � พื่วกเขัาสามืารถนั�งบันต้กัขัองผู้่ �โดย่สารอก้คู่นได � 
หากรถบัรรที่กุลุากจง่มืท้ี่้�นั�งสองแถวขั้�นไป็ พื่วกเขัาต้ �องนั�งเบัาะหลุงั

การเดนิทางในรถแท็กซี่�
ระหว�างเดนิที่างในรถแท็ี่กซ้้�:
 • เด็กอาย่ไุมื�เกนิ 6 เดอืนต้ �องใช้ �คู่ารซ์้ท้ี่สำาหรับัเด็กแบับัให �เด็กหนัหน �าไป็ขั �างหลุงั
 • เด็กอาย่รุะหว�าง 6-12 เดอืนต้ �องใช้ �คู่ารซ์้ท้ี่สำาหรับัเด็กแบับัให �เด็กหนัหน �าไป็ขั �างหลุงั
หรอืแบับัให �เด็กหนัหน �าไป็ขั �างหน �าที่้�มืส้าย่รัดในต้วั

 • เด็กอาย่มุืากกว�า 12 เดอืนต้ �องใช้ �เบัาะนั�งเสรมิืหรอืคู่าดเข็ัมืขัดันริภัยั่ที่้�ป็รับัแลุะคู่าด
อย่�างถก่ต้ �อง

ใช้ �กฎสำาหรับัการให �เด็กนั�งเบัาะหน �าต้�อไป็ คู่ณุสามืารถขัอคู่ารซ์้ท้ี่หรอืเบัาะนั�งเสรมิืเมืื�อ
คู่ณุจองรถแท็ี่กซ้้�หรอืขัอใช้ �ขัองคู่ณุเอง รถแท็ี่กซ้้�ที่กุคู่นัต้ �องต้ดิต้ั �งอปุ็กรณย์่ด้เหน้�ย่ว
สำาหรับัเด็ก

โรคประจำาตวัและความพกิาร
เด็กอาย่ตุ้ำ�ากว�า 7 ป้็ที่้�มืโ้รคู่ป็ระจำาต้วัหรอืคู่วามืพื่กิารสามืารถใช้ �อปุ็กรณย์่ด้เหน้�ย่วแบับั
อื�นที่้�ออกแบับัมืาสำาหรับัพื่วกเขัา พื่วกเขัาต้ �องพื่กใบัรับัรองจากแพื่ที่ย่ท์ี่้�ระบัวุ�าพื่วกเขัา
ใช้ �อปุ็กรณย์่ด้เหน้�ย่วน้�ได �

บัทลงโทษ
หากคู่ณุขับััรถกบััเด็กอาย่ตุ้ำ�ากว�า 16 ป้็โดย่ไมื�ใช้ �อปุ็กรณย์่ด้เหน้�ย่วสำาหรับัเด็กที่้�
ได �รับัอนุมืตั้แิลุะเหมืาะสมื คู่ณุสามืารถถก่ป็รับัแลุะถก่หกัแต้ �มื มืก้ารหกัแต้ �มืสอง
เที่�าในกรณ้น้�ด �วย่

พฤตกิรรมการขับััขั่�อยา่งปลอดภยัพฤติกิรรมการขับัขั่�อย่า่งปลอดภัยั่
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ผู้้ �ถอืใบัขับััขั่�แบับัไมม่ข่ั �อจำากดั
มืเ้พื่ย้่ง 2 วธิท้ี่้�คู่ณุสามืารถใช้ �โที่รศพัื่ที่ม์ือืถอืขัณะขับััรถ:

1.  แฮนดฟ์ร ่– คู่ณุสามืารถใช้ �โที่รศพัื่ที่ข์ัองคู่ณุโดย่ไมื�ต้ �องใช้ �มือืเที่�านั�น (โดย่ไมื�ต้ �อง
สมัืผัู้สโที่รศพัื่ที่)์ เพื่ื�อ:
 • โที่รออกหรอืรับัสาย่โที่รเขั �า
 • เปิ็ดฟังเสย้่ง เช้�น เพื่ลุงแลุะพื่อดแคู่สต้์

2. อย้ใ่นท่�วางโทรศัพัท ์– คู่ณุสามืารถใช้ �แลุะสมัืผัู้สโที่รศพัื่ที่ข์ัองคู่ณุเพื่ื�อ:
 • โที่รออกหรอืรับัสาย่โที่รเขั �า
 • เปิ็ดฟังเสย้่ง เช้�น เพื่ลุงแลุะพื่อดแคู่สต้์
 • ใช้ �เป็็นต้วัช้�วย่ผู้่ �ขับััรถ เช้�น แผู้นที่้�แลุะแอป็นำาที่างหรอืระบับัมือบัหมืาย่งาน

ที่้�วางโที่รศพัื่ที่ต์้ �องผู้ลุติ้เพื่ื�อการคู่ �าแลุะต้ดิป็ระจำาที่้�ในรถแลุะต้ �องไมื�บัดบังัสาย่ต้าขัอง
คู่ณุ

คู่ณุห �ามืใช้ �โที่รศพัื่ที่ม์ือืถอืขัณะขับััรถเพื่ื�อที่ำาอย่�างอื�น ซ้้�งรวมืถง้:
 • การพื่มิืพื่ส์�งขั �อคู่วามื
 • การพื่ด่คู่ยุ่ที่างโที่รศพัื่ที่์
 • การใช้ �อเ้มืลุ
 • โซ้เช้ย้่ลุมืเ้ดย้่
 • การใช้ �อนิเที่อรเ์น็ต้
 • การถ�าย่ภัาพื่

ขัณะขับััรถ คู่ณุห �ามืถอืโที่รศพัื่ที่ใ์นมือื ห �ามืวางโที่รศพัื่ที่ไ์ว �บันต้กั หนบ้ัโที่รศพัื่ที่์
ระหว�างไหลุ�แลุะห ่หรอืส�วนอื�นใดขัองร�างกาย่ขัองคู่ณุ

การใชั่�โทรศัพัทม์อืถอืเมื�อจอดรถ
ผู้่ �ขับััรถที่กุคู่น รวมืถง้ผู้่ �เรย้่น ผู้่ �ถอืใบัขับััขั้� P1 แลุะ P2 สามืารถใช้ �โที่รศพัื่ที่ม์ือืถอืได �ที่กุ
ฟังกช์้นัเมืื�อจอดรถในจดุที่้�ไมื�ได �อย่่�ในการจราจร คู่ณุไมื�จำาเป็็นต้ �องดบััเคู่รื�องย่นต้ ์

 โทรศัพัทม์อืถอื
การใช้ �โที่รศพัื่ที่ม์ือืถอืระหว�างขับััรถส�งผู้ลุกระที่บักบััคู่วามืมืส้มืาธแิลุะระย่ะเวลุาต้อบั
สนองขัองคู่ณุซ้้�งเพื่ิ�มืโอกาสให �คู่ณุเกดิอบุัตั้เิหต้รุถช้น

มืก้ฎที่้�เขั �มืงวดเก้�ย่วกบััวธิแ้ลุะเวลุาที่้�คู่ณุสามืารถใช้ �โที่รศพัื่ที่ม์ือืถอืขัณะขับััรถ กฎเหลุ�า
น้�ขั ้�นอย่่�กบััว�าคู่ณุมืใ้บัขับััขั้�แบับัไมื�มืข้ั �อจำากดั หรอืใบัขับััขั้�ขัองผู้่ �เรย้่น ใบัขับััขั้�ช้ั�วคู่ราว P1 
หรอื P2

กฎเรื�องน่�

การใชั่�โทรศัพัทม์อืถอืขัณะขับััรถ
ผู้้ �ถอืใบัขับััขั่�ขัองผู้้ �เรย่น ใบัขับััขั่� P1 และ P2
คู่ณุห �ามืใช้ �โที่รศพัื่ที่ม์ือืถอืขัณะขับััรถแมื �กระที่ั�งเมืื�อคู่ณุหย่ดุรถต้วัอย่�างเช้�น เมืื�อหย่ดุรถ
ที่้�สญัญาณไฟจราจรหรอืเมืื�อรถต้ดิ การใช้ �โที่รศพัื่ที่ม์ือืถอืรวมืถง้:
 • การพื่มิืพื่ส์�งขั �อคู่วามื
 • การพื่ด่คู่ยุ่ที่างโที่รศพัื่ที่์
 • การเปิ็ดเพื่ลุง
 • การใช้ �อเ้มืลุ
 • โซ้เช้ย้่ลุมืเ้ดย้่
 • การใช้ �อนิเที่อรเ์น็ต้
 • การใช้ �แผู้นที่้�
 • การถ�าย่ภัาพื่

กฎน้�ใช้ �กบััโที่รศพัื่ที่ม์ือืถอืที่้�อย่่�ในมือื ในที่้�วางโที่รศพัื่ที่ ์หรอือปุ็กรณแ์ฮนดฟ์ร ้เช้�น ผู้�าน
บัลุท่ี่ธ่

พฤตกิรรมการขับััขั่�อยา่งปลอดภยัพฤติกิรรมการขับัขั่�อย่า่งปลอดภัยั่
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หน�าจอดจิติอลและ GPS
หน �าจอดจิติ้อลุ หรอืที่้�เรย้่กกนัว�าหน�วย่แสดงผู้ลุภัาพื่ (visual display units) รวมืถง้
อปุ็กรณ ์เช้�น แท็ี่บัเล็ุต้แลุะแล็ุป็ท็ี่อป็ แลุะหน �าจอบันแผู้งหน �าปั็ดรถย่นต้์

กฎเรื�องน่�
คู่ณุห �ามืขับััรถโดย่เปิ็ดหน �าจอดจิติ้อลุหากคู่ณุสามืารถมืองเห็นมืนั หรอืหากจอนั�นเบั้�ย่ง
เบันคู่วามืสนใจขัองผู้่ �ขับััขั้�คู่นอื�น นอกเสย้่จากว�าคู่ณุกำาลุงัใช้ �จอนั�นเป็็นต้วัช้�วย่ผู้่ �ขับััรถ 
ในกรณ้น้� จอต้ �องอย่่�ในที่้�วางที่้�ต้ดิป็ระจำาที่้�ในรถหรอืเป็็นส�วนหน้�งขัองรถ

ต้วัช้�วย่ผู้่ �ขับััรถรวมืถง้:
 • อปุ็กรณน์ำาที่าง เช้�น GPS
 • ระบับัมือบัหมืาย่งาน
 • จอถอย่หลุงั
 • กลุ �องรักษาคู่วามืป็ลุอดภัยั่ CCTV
 • อปุ็กรณต์้ดิต้ามืย่านพื่าหนะ

ความปลอดภยัต�องมากอ่น

สิ�งเบั้�ย่งเบันคู่วามืสนใจก�อให �เกดิอบุัตั้เิหต้รุถช้น
การถก่เบั้�ย่งเบันคู่วามืสนใจขัณะขับััรถ เช้�น โที่รศพัื่ที่ม์ือืถอื เพื่ิ�มืคู่วามืเส้�ย่งใน
การเกดิอบุัตั้เิหต้รุถช้น การเสย้่สมืาธเิพื่ย้่งห �วงสั �น ๆ สามืารถก�อให �เกดิคู่วามืเสย้่
หาย่ใหญ�หลุวงต้ามืมืา 

งานวจัิย่แสดงให �เห็นว�าการใช้ �โที่รศพัื่ที่ม์ือืถอืขัณะขับััรถสามืารถเพื่ิ�มืคู่วามืเส้�ย่ง
ขัองการมืผู้้่ �เสย้่ช้ว้ติ้หรอืได �รับับัาดเจ็บัจากอบุัตั้เิหต้รุถย่นต้เ์ป็็น 4 เที่�า การพื่มิืพื่์
ส�งขั �อคู่วามื การใช้ �อนิเที่อรเ์น็ต้แลุะโซ้เช้ย้่ลุมืเ้ดย้่สามืารถดง้คู่วามืสนใจขัองคู่ณุ
ไป็จากการขับััรถเป็็นเวลุานานขั้�นแลุะเพื่ิ�มืคู่วามืเส้�ย่งนั�นมืากขั้�น

การลุดสิ�งเบั้�ย่งเบันคู่วามืสนใจหมืาย่ถง้การลุดคู่วามืเส้�ย่งในการเกดิอบุัตั้เิหตุ้
รถช้น ลุองพื่จิารณาต้ั �งโที่รศพัื่ที่เ์ป็็นโหมืดเงย้่บั วางโที่รศพัื่ที่ใ์นจดุที่้�คู่ณุเอื�อมื
ไมื�ถง้ หรอืแมื �กระที่ั�งปิ็ดโที่รศพัื่ที่ ์เพื่�งคู่วามืสนใจไป็ที่้�การเดนิที่างถง้จดุหมืาย่
ป็ลุาย่ที่างขัองคู่ณุอย่�างป็ลุอดภัยั่ 

ขั�อยกเว�น
ผู้่ �ขับััรถที่กุคู่น รวมืถง้ผู้่ �เรย้่น ผู้่ �ถอืใบัขับััขั้� P1 แลุะ P2 สามืารถใช้ �โที่รศพัื่ที่ม์ือืถอืเพื่ื�อ:
 • แสดงใบัขับััขั้�แบับัดจิติ้อลุเมืื�อเจ �าหน �าที่้�ต้ำารวจสั�ง
 • ใช้ �ฟังกช์้นักระเป๋็าเงนิเพื่ื�อที่ำาธรุกรรมืหรอืแสดงบัตั้รกำานัลุ แต้�เฉพื่าะในบัางพื่ื�นที่้�
เที่�านั�น เช้�น ที่้�จอดรถ ที่างให �รถเขั �าออก หรอืบัรกิารแบับัไดรฟ์ที่ร ่แลุะเมืื�อรถหย่ดุนิ�ง
อย่่�เที่�านั�น

บัทลงโทษ
กลุ �องต้รวจจับัโที่รศพัื่ที่ม์ือืถอืพืุ่�งเป็�าไป็ที่้�การใช้ �โที่รศพัื่ที่ม์ือืถอือย่�างในรถอย่�าง
ผู้ดิกฎหมืาย่ที่กุที่้�แลุะที่กุเวลุา

คู่ณุสามืารถถก่ป็รับัแลุะถก่หกัแต้ �มืสำาหรับัการใช้ �โที่รศพัื่ที่ม์ือืถอือย่�างผู้ดิ
กฎหมืาย่ มืก้ารหกัแต้ �มืสองเที่�าในกรณ้น้�ด �วย่

หากคู่ณุถอืใบัขับััขั้�ขัองผู้่ �เรย้่นหรอืใบัขับััขั้� P1 คู่ณุจะถก่หกัแต้ �มืเกนิขัด้จำากดั
แต้ �มืขัองคู่ณุแลุะสญ่เสย้่ใบัขับััขั้�ขัองคู่ณุ

บัทลงโทษ
คู่ณุสามืารถถก่ป็รับัแลุะถก่หกัแต้ �มืสำาหรับัการใช้ �หน �าจอดจิติ้อลุอย่�างผู้ดิ
กฎหมืาย่ขัณะขับััรถ

ผู้่ �โดย่สารขัองคู่ณุสามืารถใช้ �หน �าจอดจิติ้อลุแต้�จอนั�นห �ามื:
 • ไมื�ให �คู่ณุมืองเห็นจากต้ำาแหน�งที่้�นั�งขับััรถต้ามืป็กต้ิ
 • เบั้�ย่งเบันคู่วามืสนใจขัองผู้่ �ขับััขั้�คู่นอื�น

พฤตกิรรมการขับััขั่�อยา่งปลอดภยัพฤติกิรรมการขับัขั่�อย่า่งปลอดภัยั่
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ความปลอดภยัต�องมากอ่น

นอนหลบััอยา่งน�อย 8 ชั่ ั�วโมง
คู่ณุต้ �องแน�ใจว�าคู่ณุนอนหลุบััอย่�างเพื่ย้่งพื่อ คู่นที่ั�วไป็ต้ �องนอนคู่นืลุะป็ระมืาณ 8 
ช้ั�วโมืงเพื่ื�อดำาเนนิช้ว้ติ้ต้ามืป็กต้ ิส�วนวยั่รุ�นต้ �องนอนเย่อะย่ิ�งกว�า เมืื�อคู่ณุนอนน �อย่
กว�าคู่วามืต้ �องการขัองคู่ณุ คู่ณุสร �าง “หน้�การนอน” วธิเ้ดย้่วที่้�จะกำาจัดหน้�การ
นอนขัองคู่ณุคู่อืการนอนหลุบัั

รอ 30 นาที่ห้ลุงัต้ื�นนอนก�อนขับััรถ มืคู้่วามืเส้�ย่งสง่ที่้�จะเกดิคู่วามืเหนื�อย่ลุ �าที่นัที่้
หลุงัจากต้ื�นนอนต้อนที่้�คู่ณุย่งัคู่งร่ �สก้เหนื�อย่ ภัาวะน้�เรย้่กว�า  ‘อาการงัวเงย้่’ แลุะ
อาการน้�จะกนิเวลุาระหว�าง 15-30 นาที่้

หลก่เล่�ยงการขับััรถในเวลานอนตามปกตขิัองคณุ
หลุก้เลุ้�ย่งการขับััรถต้อนกลุางคู่นืเมืื�อร�างกาย่ขัองคู่ณุต้ �องการนอนหลุบััพัื่กผู้�อน
ต้ามืธรรมืช้าต้ิ

คู่วามืเส้�ย่งในการเกดิอบุัตั้เิหต้รุถช้นที่้�เก้�ย่วขั �องกบััคู่วามืเหนื�อย่ลุ �าเพื่ิ�มืเป็็น 4 
เที่�าในช้�วงดก้แลุะช้�วงเช้ �าต้ร่�

ร้ �ตวัวา่ถงึเวลาพกัผู้อ่น
คู่ณุสามืารถหลุก้เลุ้�ย่งอบุัตั้เิหต้รุถช้นที่้�เกดิจากคู่วามืเหนื�อย่ลุ �าโดย่การสงัเกต้
เห็นสญัญาณเต้อืนแต้�เนิ�น ๆ:
 • การหาว
 • ไมื�คู่�อย่มืส้มืาธิ
 • อาการต้าลุ �าหรอืป็วดต้า
 • กระสบัักระส�าย่
 • อาการง�วงซ้ม้ื
 • ไหวต้วัช้ �า
 • คู่วามืร่ �สก้เบัื�อหน�าย่
 • คู่วามืร่ �สก้หงดุหงดิ
 • การป็รับัพื่วงมืาลุยั่น �อย่คู่รั �งลุงแลุะหมืนุพื่วงมืาลุยั่กว �างขั้�น
 • พื่ลุาดป็�าย่บันถนน
 • ขับััรถไมื�คู่�อย่อย่่�ในเลุน

หากคู่ณุแสดงสญัญาณเหลุ�าน้�ใดกต็้ามื จอดรถในจดุที่้�ป็ลุอดภัยั่แลุะหย่ดุพัื่กหรอืนอนงบ้ั

 ความเหนื�อยล�า
คู่วามืเหนื�อย่ลุ �าคู่ร�าช้ว้ติ้ ในแต้�ลุะป้็ป็ระมืาณ 20% ขัองผู้่ �เสย้่ช้ว้ติ้บันที่ �องถนนในรัฐ 
NSW มืส้าเหต้มุืาจากคู่วามืเหนื�อย่ลุ �า

คู่วามืเหนื�อย่ลุ �า คู่อื คู่วามืร่ �สก้ง�วงนอน เหนื�อย่ หรอืหมืดเร้�ย่วแรง ซ้้�งเป็็นวธิท้ี่้�ร�างกาย่
ขัองคู่ณุกำาลุงับัอกคู่ณุว�าคู่ณุต้ �องหย่ดุแลุะพัื่กหรอืนอนหลุบัั

อบุัตั้เิหต้รุถช้นที่้�เก้�ย่วขั �องกบััคู่วามืเหนื�อย่ลุ �ามืโ้อกาสเกดิผู้่ �เสย้่ช้ว้ติ้เป็็นสองเที่�า ผู้่ �ขับััรถ
ที่้�หลุบััอย่่�ไมื�สามืารถหย่ดุรถได � คู่วามืเหนื�อย่ลุ �าขัองผู้่ �ขับััรถสามืารถเป็็นอนัต้ราย่เที่ย้่บั
เที่�ากบััการขับััรถขัณะมืน้เมืา คู่วามืเหนื�อย่ลุ �าส�งผู้ลุกระที่บักบััสมืาธแิลุะการต้ดัสนิใจ
ขัองคู่ณุแลุะที่ำาให �คู่ณุไหวต้วัช้ �าลุง งานวจัิย่แสดงให �เห็นว�าการต้ื�นเป็็นเวลุาป็ระมืาณ 17 
ช้ั�วโมืงมืผู้้ลุกระที่บัเช้�นเดย้่วกบััการที่้�คู่ณุขับััรถขัณะมืป้็รมิืาณคู่วามืเขั �มืขั �นขัอง
แอลุกอฮอลุใ์นเลุอืด (BAC) อย่่�ที่้� 0.05 

คู่วามืเหนื�อย่ลุ �าสามืารถส�งผู้ลุกระที่บัต้�อที่กุคู่นไมื�ว�าผู้่ �ขับััรถจะมืป้็ระสบัการณม์ืากเพื่ย้่ง
ใด คู่วามืเหนื�อย่ลุ �าไมื�ได �สร �างปั็ญหาเฉพื่าะการขับััรถที่างไกลุหรอืช้�วงกลุางคู่นืเที่�านั�น 
แต้�มืนัย่งัสามืารถส�งผู้ลุกระที่บัต้�อคู่ณุในการขับััรถป็ระจำาวนัในระย่ะที่างสั �นกว�า เช้�น  
การขับััรถไป็ที่ำางานต้อนเช้ �าหรอืการขับััรถกลุบัับั �านหลุงัจากที่้�ที่ำางานเหนื�อย่มืาที่ั �งวนั

กลุุ�มืผู้่ �ที่้�มืคู้่วามืเส้�ย่งสง่กว�าในการขับััรถขัณะเหนื�อย่ลุ �า คู่อื ผู้่ �ที่้�ที่ำางานเป็็นกะ หรอืผู้่ �ที่้�
ขับััรถเพื่ื�อป็ระกอบัอาช้พ้ื่ ช้�างที่้�เริ�มืที่ำางานแต้�เช้ �าต้ร่� นักศก้ษาที่้�มืกัจะนอนดก้ แลุะพื่�อ
แมื�มือืใหมื�ที่้�อดหลุบััอดนอน

แมื �ว�าจะไมื�มืก้ฎจราจรเพื่ื�อคู่วบัคู่มุืคู่วามืเหนื�อย่ลุ �าโดย่เฉพื่าะ เมืื�อคู่ณุกำาลุงัขับััรถ เป็็น
หน �าที่้�ขัองคู่ณุที่้�จะต้ �องแน�ใจว�าคู่ณุจะไมื�ที่ำาให �ต้วัเองแลุะผู้่ �อื�นต้กอย่่�ในคู่วามืเส้�ย่ง

พฤตกิรรมการขับััขั่�อยา่งปลอดภยัพฤติกิรรมการขับัขั่�อย่า่งปลอดภัยั่
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ใชั่�จุดพักเมื่อม่ให�ใชั่�

คู่ณุกำาลุงัเขั �าใกลุ �จดุพัื่ก

จดุพัื่ก (หรอืจดุจอดพัื่ก) คู่อื สถานที่้�ซ้ ้�งคู่ณุสามืารถ
จอดรถได �อย่�างป็ลุอดภัยั่ ลุงจากรถแลุะที่ำาให �ต้วัเอง
สดช้ื�นอก้คู่รั �ง จดุพัื่กเหลุ�าน้�เปิ็ดให �บัรกิาร 24 ช้ั�วโมืงที่กุ
วนัต้ลุอดป้็ คู่ณุห �ามืต้ั �งแคู่มืป์็ในจดุพัื่กผู้�อน ดงันั�นหาก
คู่ณุต้ �องการพัื่กผู้�อนนานกว�านั�นคู่ณุต้ �องหาที่้�ต้ั �งแคู่มืป์็ 
โรงแรมื หรอืโมืเต็้ลุ
นอกจากน้�คู่ณุย่งัสามืารถหย่ดุพัื่กได �ที่้�:
 • ปั็� มืนำ�ามืนั
 • สวนสาธารณะ
 • เมือืงต้ามืช้นบัที่
 • Driver Reviver Site (จดุเต้มิืพื่ลุงัผู้่ �ขับััรถ)

Driver Reviver Sites เปิ็ดให �บัรกิารในรัฐ NSW 
ระหว�างช้�วงเวลุาที่้�มืก้ารเดนิที่างคู่บััคู่ั�งในวนัหย่ดุ
เที่ศกาลุ สถานที่้�เหลุ�าน้�เป็็นที่้�สำาหรับัให �หย่ดุพัื่กระหว�าง
การขับััรถที่างไกลุเพื่ื�อดื�มืช้าหรอืกาแฟแลุะรับัป็ระที่าน
ขัองว�างฟร้

สำาหรับัสถานที่้�ต้ั �งแลุะเวลุาเปิ็ดให �บัรกิารขัองจดุพัื่กแลุะ
จดุเต้มิืพื่ลุงัผู้่ �ขับััรถ (Driver Reviver Sites) ไป็ที่้� 
roads-waterways.transport.nsw.gov.au เพื่ื�อ
ดแ่ผู้นที่้�จดุพัื่กต้�าง ๆ ในรัฐ NSW

งบ่ัหลบัั
การนอนเป็็นวธิเ้ดย้่วที่้�จะพื่ชิ้ติ้คู่วามืเหนื�อย่ ที่นัที่ท้ี่้�คู่ณุร่ �สก้ถง้สญัญาณขัองคู่วามื
เหนื�อย่ลุ �า จอดรถในจดุที่้�ป็ลุอดภัยั่แลุะนอนงบ้ั (20 นาที่ไ้ด �ผู้ลุดท้ี่้�สดุ)

อย่�ารอจนคู่ณุหลุบััใน - เมืื�อถง้เวลุานั�นมืนัสาย่เกนิไป็แลุ �ว

การหลุบััในคู่อืการหมืดสต้โิดย่ไมื�ได �ต้ั �งใจช้ั�วขัณะ ซ้้�งเกดิขั้�นเมืื�อคู่ณุพื่ย่าย่ามืที่้�
จะไมื�หลุบััระหว�างการที่ำากจิกรรมืน�าเบัื�อ เช้�น การขับััรถ การหลุบััในสามืารถกนิ
เวลุาต้ั �งแต้�สองสามืวนิาที่ไ้ป็จนถง้สองสามืนาที่ ้สญัญาณขัองการหลุบััใน 
ได �แก�:
 • หวัต้ก
 • ผู้งกหวั
 • ปิ็ดต้าขัองคู่ณุนานกว�า 2 วนิาที่้

การหลุบััในเป็็นเวลุา 4 วนิาที่ ้ณ คู่วามืเร็ว 100 กมื./ช้มื. หมืาย่คู่วามืว�าคู่ณุจะ
ขับััรถเป็็นระย่ะที่างมืากกว�า 110 เมืต้รโดย่ที่้�ต้าขัองคู่ณุไมื�ได �มืองถนน

หยดุพกัเป็นระยะ
การวางแผู้นลุ�วงหน �าเป็็นวธิท้ี่้�ดท้ี่้�สดุในการหลุก้เลุ้�ย่งคู่วามืเหนื�อย่ วางแผู้นที่้�จะ
หย่ดุพัื่กจากการขับััรถเป็็นระย่ะแมื �ว�าคู่ณุจะไมื�ร่ �สก้เหนื�อย่ก็ต้ามื แลุะแบั�งการขับัั
รถกบััเพื่ื�อนหรอืสมืาช้กิคู่รอบัคู่รัวหากคู่ณุที่ำาได �

ระวงัส ิ�งท่�คณุรบััประทานและดื�ม
การขัาดนำ�าสามืารถก�อให �เกดิคู่วามืเหนื�อย่ลุ �า อาหารแลุะเคู่รื�องดื�มืบัางช้นดิดง้นำ�า
ไป็จากร�างกาย่ขัองคู่ณุ หลุก้เลุ้�ย่งแอลุกอฮอลุ ์อาหารมืนั การดื�มืกาแฟแลุะนำ�า
อดัลุมืรสหวานมืากเกนิไป็ ดื�มืนำ�ามืาก ๆ แที่น

พฤตกิรรมการขับััขั่�อยา่งปลอดภยัพฤติกิรรมการขับัขั่�อย่า่งปลอดภัยั่
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 การขับััรถอยา่งประมาทหรอืแบับัอนัตราย
การขับััรถอย่�างป็ระมืาที่หรอืแบับัอนัต้ราย่ก�อให �เกดิอบุัตั้เิหต้รุถช้นจำานวนมืากบันถนนรัฐ 
NSW ที่กุป้็

การขับััรถอย่�างป็ระมืาที่หรอืแบับัอนัต้ราย่หมืาย่ถง้การขับััรถโดย่ป็ราศจากคู่วามืใส�ใจ
หรอืคู่วามืสนใจที่้�คู่าดหวงัว�าผู้่ �ขับััรถต้ �องมืต้้ามืสมืคู่วร ซ้้�งที่ำาให �ต้วัคู่ณุ ผู้่ �ขับััขั้�อื�น ๆ แลุะ
สาธารณช้นต้กอย่่�ในคู่วามืเส้�ย่งแลุะสามืารถส�งผู้ลุให �เกดิการบัาดเจ็บัร �าย่แรงหรอืการ
เสย้่ช้ว้ติ้

กฎเรื�องน่�
คู่ณุห �ามืขับััรถบันถนนอย่�างป็ระมืาที่ หรอืใช้ �คู่วามืเร็ว หรอืในลุกัษณะที่้�เป็็นอนัต้ราย่ต้�อ
สาธารณช้น

บัทลงโทษ
หากคู่ณุขับััรถอย่�างป็ระมืาที่ คู่ณุสามืารถถก่ป็รับัแลุะถก่หกัแต้ �มื

หากคู่ณุขับััรถโดย่ใช้ �คู่วามืเร็วหรอืในลุกัษณะที่้�เป็็นอนัต้ราย่ต้�อสาธารณช้น หรอื
ก�อให �เกดิการเสย้่ช้ว้ติ้หรอืการบัาดเจ็บัอนัเนื�องมืาจากการขับััรถอย่�างป็ระมืาที่ 
บัที่ลุงโที่ษรวมืถง้:
 • คู่�าป็รับัสง่
 • การสญ่เสย้่ใบัขับััขั้�
 • โที่ษจำาคู่กุ

 การขับััรถผู้าดโผู้นและการแขัง่รถบันถนน
การขับััรถผู้าดโผู้นแลุะการแขั�งรถบันถนนเป็็นการกระที่ำาที่้�ไร �คู่วามืรับัผู้ดิช้อบัแลุะเป็็น
อนัต้ราย่ มืบ้ัที่ลุงโที่ษรนุแรงสำาหรับัพื่ฤต้กิรรมืน้�

รถแลุะใบัขับััขั้�ขัองคู่ณุสามืารถถก่ย่ด้ที่นัที่ห้ากคู่ณุเขั �าร�วมืกจิกรรมืเหลุ�าน้�

กฎเรื�องน่�
คู่ณุห �ามืจัด เขั �าร�วมื หรอืส�งเสรมิื (รวมืถง้การถ�าย่ภัาพื่หรอืวดิโ้อ) การขับััรถผู้าดโผู้น
หรอืการแขั�งรถบันถนน

ซ้้�งรวมืถง้:
 • การขับััรถโดย่ต้ั �งใจให �รถสญ่เสย้่การเกาะต้วับันถนน เช้�น การเบัริน์ย่าง หรอืการขับัั
แบับัโดนัที่

 • การแขั�งรถกบััรถคู่นัอื�น ๆ
 • การขับััที่ดลุองคู่วามืเร็วหรอืพื่ย่าย่ามืที่ำาลุาย่สถติ้คิู่วามืเร็ว 

บัทลงโทษ
บัที่ลุงโที่ษสำาหรับัการขับััรถผู้าดโผู้นแลุะการแขั�งรถบันถนนรวมืถง้:
 • คู่�าป็รับัสง่
 • ถก่หกัแต้ �มื
 • สญ่เสย้่ใบัขับััขั้�
 • การย่ด้รถ (ย่ด้รถหรอืป็�าย่ที่ะเบัย้่นรถขัองคู่ณุ)
 • โที่ษจำาคู่กุ

รถขัองคู่ณุถก่ย่ด้ได �เป็็นเวลุาสง่สดุ 3 เดอืนแลุะคู่ณุต้ �องช้ำาระคู่�าธรรมืเนย้่มืการ
เก็บัรักษารถเพื่ื�อให �ได �รถคู่นื สำาหรับัการกระที่ำาผู้ดิคู่รั �งที่้�สอง รถขัองคู่ณุอาจถก่
นำาไป็ขัาย่

พฤตกิรรมการขับััขั่�อยา่งปลอดภยัพฤติกิรรมการขับัขั่�อย่า่งปลอดภัยั่
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ความปลอดภยัต�องมากอ่น

การวางตำาแหนง่บันถนน
การวางต้ำาแหน�งบันถนน หมืาย่ถง้ การเว �นระย่ะห�างอย่�างเพื่ย้่งพื่อรอบั ๆ รถขัอง
คู่ณุเพื่ื�อหลุก้เลุ้�ย่งอนัต้ราย่ หรอืที่้�เรย้่กกนัว�าระย่ะกนัช้น

ซ้้�งอาจหมืาย่ถง้การขับััช้ดิซ้ �าย่บันจดุย่อดเนนิเขัาหรอืจดุที่้�เป็็นโคู่ �งหกัศอกเพื่ื�อ
ให �รถที่้�ขับััสวนมืาสามืารถขับััผู้�านคู่ณุไป็ได �อย่�างป็ลุอดภัยั่ หรอือาจหมืาย่ถง้การ
ไมื�เขั �าใกลุ �รถที่้�จอดอย่่�มืากเกนิไป็เพื่ื�อให �คู่ณุสามืารถหลุก้เลุ้�ย่งการช้นป็ระต้ร่ถที่้�
กำาลุงัเปิ็ด

ต้รวจดก่ระจกขัองคู่ณุอย่่�เสมือก�อนเป็ลุ้�ย่นต้ำาแหน�งขัองคู่ณุบันถนน

พื�นท่�หลก่เล่�ยงการชั่น
ในฐานะผู้่ �ขับััรถ คู่ณุคู่วรป็รับัคู่วามืเร็วแลุะต้ำาแหน�งขัองคู่ณุเพื่ื�อรักษาระย่ะห�างที่้�
ป็ลุอดภัยั่จากรถที่้�อย่่�ด �านหน �าแลุะด �านขั �างรถขัองคู่ณุ สิ�งน้�เรย้่กว�าพื่ื�นที่้�หลุก้
เลุ้�ย่งการช้น

อบุัตั้เิหต้รุถช้นจำานวนมืากที่้�เกดิขั้�นในแต้�ลุะวนัในรัฐ NSW สามืารถหลุก้เลุ้�ย่งได �
หากผู้่ �ขับััรถรักษาพื่ื�นที่้�หลุก้เลุ้�ย่งการช้นขัองพื่วกเขัา

ในการคู่ำานวณพื่ื�นที่้�หลุก้เลุ้�ย่งการช้นจากด �านหน �ารถขัองคู่ณุ คู่ณุต้ �องพื่จิารณา 2 
ปั็จจัย่ – เวลุาที่้�ใช้ �ในการไหวต้วัแลุะเวลุาที่้�ใช้ �ในการต้อบัสนอง
 • เวลาท่�ใชั่�ในการไหวตวั คู่อื ระย่ะเวลุาที่้�ผู้่ �ขับััรถต้ �องใช้ �เพื่ื�อมืองเห็นแลุะ
ที่ำาคู่วามืเขั �าใจสถานการณห์น้�ง ต้ดัสนิใจว�าจะต้อบัสนองอย่�างไร แลุะเริ�มื
แสดงการต้อบัสนอง ผู้่ �ขับััรถที่้�สขุัภัาพื่ด ้มืคู้่วามืต้ื�นต้วั แลุะไมื�ได �รับัผู้ลุกระที่บั
จากแอลุกอฮอลุ ์ย่าเสพื่ต้ดิ หรอืคู่วามืเหนื�อย่ลุ �าต้ �องใช้ �เวลุาป็ระมืาณ 1.5 
วนิาที่ใ้นการไหวต้วัต้�ออนัต้ราย่ แลุะเพื่ิ�มืเป็็น 2.5 วนิาที่ ้ณ คู่วามืเร็วที่้�สง่ขั้�น

 • เวลาท่�ใชั่�ในการตอบัสนอง คู่อื ระย่ะเวลุาที่้�ผู้่ �ขับััต้ �องใช้ �ในการต้อบัสนอง 
คู่นส�วนใหญ�ต้ �องใช้ �เวลุาอย่�างน �อย่ 1.5 วนิาที่เ้พื่ื�อต้อบัสนอง เช้�น เพื่ื�อเบัรกรถ

บัทลงโทษ
คู่ณุสามืารถถก่ป็รับัแลุะถก่หกัแต้ �มืหากคู่ณุขับััรถใกลุ �กบััรถคู่นัอื�นมืากเกนิไป็

 ระยะหยดุรถท่�ปลอดภยั
การเว �นระย่ะห�างที่้�ป็ลุอดภัยั่ระหว�างรถขัองคู่ณุแลุะรถคู่นัหน �า (ช้�องว�าง 3 วนิาที่)้ เป็็น
สิ�งจำาเป็็นสำาหรับัการขับััรถอย่�างป็ลุอดภัยั่ คู่วามืเร็วขัองคู่ณุส�งผู้ลุต้�อระย่ะห�างที่้�คู่ณุต้ �อง
หย่ดุรถอย่�างป็ลุอดภัยั่ เมืื�อคู่ณุขับััรถโดย่ใช้ �คู่วามืเร็วที่้�สง่ขั้�น เพื่ิ�มืระย่ะห�างเพื่ื�อให �มืเ้วลุา
อย่�างน �อย่ 5 วนิาที่เ้พื่ื�อที่้�คู่ณุจะได �มืเ้วลุาพื่อที่้�จะไหวต้วัแลุะเบัรกรถ

กฎเรื�องน่�
คู่ณุต้ �องรักษาระย่ะห�างระหว�างคู่ณุแลุะรถที่้�ว ิ�งอย่่�ขั �างหน �าเพื่ื�อให �คู่ณุสามืารถหย่ดุรถได �
อย่�างป็ลุอดภัยั่หากมืคู้่วามืจำาเป็็นเพื่ื�อหลุก้เลุ้�ย่งการช้นกบััรถคู่นัหน �า

หากคู่ณุกำาลุงัขับััรถขันาดย่าว (ย่าวกว�า 7.5 เมืต้รโดย่วดัรวมืย่านพื่าหนะที่้�ลุากจง่) คู่ณุ
ต้ �องขับััรถต้ามืหลุงัรถขันาดย่าวคู่นัอื�น ๆ อย่�างน �อย่ 60 เมืต้ร ย่กเว �นในกรณ้ที่้�คู่ณุกำาลุงั:
 • ขับััรถบันถนนที่้�มืห้ลุาย่เลุน
 • ขับััรถในพื่ื�นที่้�ช้มุืช้น
 • แซ้งรถคู่นัหน �า

พฤตกิรรมการขับััขั่�อยา่งปลอดภยัพฤติกิรรมการขับัขั่�อย่า่งปลอดภัยั่
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ในสภัาพื่การขับััขั้�ที่้�ด ้คู่นส�วนใหญ�ต้ �องการพื่ื�นที่้�หลุก้เลุ้�ย่งการช้น 3 วนิาที่ ้(หรอื
มืกัเรย้่กกนัว�าช้�องว�าง 3 วนิาที่)้ เพื่ื�อไหวต้วัแลุะต้อบัสนองต้�อสถานการณห์น้�ง
อย่�างป็ลุอดภัยั่แลุะหลุก้เลุ้�ย่งการช้น

3 วนิาที

รักษาระย่ะห�างอย่�างน �อย่ 3 วนิาที่ร้ะหว�างรถขัองคู่ณุแลุะรถคู่นัหน �า

คู่ณุคู่วรเพื่ิ�มืพื่ื�นที่้�หลุก้เลุ้�ย่งการช้นขัองคู่ณุเป็็น 4 วนิาที่ห้รอืมืากกว�าขัณะขับััรถใน
สภัาพื่การขับััขั้�ที่้�แย่� เช้�น บันถนนที่้�ผู้วิไมื�เรย้่บั (ถนนลุก่รังหรอืถนนกรวด) มืน้ำ�า
แข็ังเกาะหรอืเป้็ย่ก หรอืการขับััรถต้อนกลุางคู่นื

คู่ณุสามืารถช้�วย่รถคู่นัอื�น ๆ เช้�น รถบัรรที่กุแลุะรถป็ระจำาที่างรักษาพื่ื�นที่้�หลุก้เลุ้�ย่ง
การช้นขัองพื่วกเขัาโดย่การไมื�ขับััรถต้ดัหน �าพื่วกเขัา

การหาพื�นท่�หลก่เล่�ยงการชั่นขัองคณุ
ในการคู่ำานวณพื่ื�นที่้�หลุก้เลุ้�ย่งการช้นขัองคู่ณุขัณะขับััรถ:
1. เลุอืกวตั้ถหุรอืเคู่รื�องหมืาย่ที่้�อย่่�ด �านซ้ �าย่ขัองถนน เช้�น เสาไฟฟ�า ต้ �นไมื � หรอื

ป็�าย่

2. เมืื�อด �านหลุงัขัองรถที่้�อย่่�ขั �างหน �าคู่ณุผู้�านวตั้ถนุ้� นับั 3 วนิาที่ ้(‘1 thousand 
and 1, 2 thousand and 2, 3 thousand and 3’)

3. หากรถขัองคู่ณุผู้�านวตั้ถนัุ�นหลุงัจากที่้�คู่ณุนับัเสร็จแลุ �ว ถอืว�าเป็็นพื่ื�นที่้�หลุก้
เลุ้�ย่งการช้นที่้�เพื่ย้่งพื่อ

หากรถขัองคู่ณุผู้�านวตั้ถนัุ�นก�อนที่้�คู่ณุจะนับัเสร็จ คู่ณุกำาลุงัขับััต้ามืรถคู่นัหน �าใกลุ �
เกนิไป็ ช้ะลุอรถแลุะนับัใหมื�อก้คู่รั �งจนกว�าจะมืช้้�องว�าง 3 วนิาที่ร้ะหว�างคู่ณุแลุะรถ
คู่นัหน �า

รักษาช้�องว�าง 3 วนิาที่ห้ลุงัรถที่้�อย่่�ขั �างหน �าคู่ณุ

ความเร็วในการขับััและพื�นท่�หลก่เล่�ยงการชั่น
ช้�องว�าง 3 วนิาที่เ้ป็ลุ้�ย่นแป็ลุงไป็ต้ามืคู่วามืเร็วขัองคู่ณุแลุะสภัาพื่ถนน ย่ิ�งคู่ณุกำาลุงั
ขับััเร็วมืากขั้�นเที่�าใดแลุะขัณะที่้�ฝึนต้ก ย่ิ�งต้ �องใช้ �เวลุามืากขั้�นเพื่ื�อหย่ดุรถแลุะหลุก้
เลุ้�ย่งการช้น

ระยะทางท่�รถยนตว์ ิ�งจนหยดุบันถนนเป่ยกหรอืแห�ง

40 10 เมตร 27 เมตร

14 เมตร 31 เมตร

ระยะหยดุ

60 23 เมตร 56 เมตร

31 เมตร 64 เมตร

80 41 เมตร 97 เมตร

55 เมตร 111 เมตร

64 เมตร 133 เมตร

85 เมตร 154 เมตร

17 เมตร

33 เมตร

56 เมตร

69 เมตร

ความเร็ว

100

ระยะไหวตวั ระยะเบรก

ถนนแหง้

ถนนเปียก

แผู้นภัาพื่น้�แสดงระย่ะที่างที่้�รถวิ�งต้�อเมืื�อคู่ณุเบัรกแลุะรถหย่ดุ โดย่ขั้�นอย่่�กบััคู่วามืเร็วที่้�คู่ณุกำาลุงั
ขับััแลุะสภัาพื่ถนนว�าเป้็ย่กหรอืแห �ง

ผู้่ �ขับััรถส�วนใหญ�ป็ระเมืนิระย่ะที่างที่้�ต้ �องใช้ �ในการหย่ดุรถขัองพื่วกเขัาต้ำ�าเกนิไป็ 
เมืื�อคู่ณุขับััรถเกนิขัด้จำากดัคู่วามืเร็วเพื่ย้่งแคู่� 5 กมื./ช้มื. คู่ณุต้ �องใช้ �ระย่ะที่างไกลุ
ย่ิ�งขั้�นเพื่ื�อหย่ดุรถแมื �ว�าคู่ณุเหย่ย้่บัเบัรกจนสดุแรง

หากมืโ้อกาสที่้�รถคู่นัอื�นหรอือนัต้ราย่อื�น ๆ จะเขั �าส่�พื่ื�นที่้�หลุก้เลุ้�ย่งการช้นขัอง
คู่ณุ ช้ะลุอรถลุงเพื่ื�อสร �างระย่ะกนัช้นแลุะเต้รย้่มืพื่ร �อมืที่้�จะหย่ดุรถหากจำาเป็็น 
เป็็นสิ�งสำาคู่ญัที่้�คู่ณุจะรักษาพื่ื�นที่้�หลุก้เลุ้�ย่งการช้นขัองคู่ณุสำาหรับัสถานการณ์
อนัต้ราย่ที่้�อาจเกดิขั้�นที่กุรป่็แบับั รวมืถง้มืมุือบััสาย่ต้าแลุะบันย่อดเขัา

พฤตกิรรมการขับััขั่�อยา่งปลอดภยัพฤติกิรรมการขับัขั่�อย่า่งปลอดภัยั่
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อบุัตัเิหตรุถชั่นท่�เกดิขัึ�นบัอ่ยคร ั�งในรฐั NSW
เกอืบั 80% ขัองอบุัตั้เิหต้รุถช้นที่้�มืผู้้่ �เสย้่ช้ว้ติ้หรอืได �รับับัาดเจ็บัที่ั �งหมืดในรัฐ NSW แบั�ง
ออกเป็็น 5 ป็ระเภัที่ขัองการช้น:

1. การชั่นท�ายรถอก่คนั (ชั่นด�านหลงั)

2. การชั่นกบััรถอก่คนัท่�กำาลงัว ิ�งมาจากด�านขั�าง (ด�านซี�ายหรอืขัวา)

3. การชั่นกบััรถอก่คนัท่�กำาลงัว ิ�งสวนทางมา

 

ใช้ �คู่วามืระมืดัระวงัแลุะลุดคู่วามืเร็วหากมืโ้อกาสที่้�บัางสิ�งอาจเขั �าส่�พื่ื�นที่้�หลุก้เลุ้�ย่งการช้นขัองคู่ณุ 
เช้�น รถอก้คู่นัที่้�กำาลุงัเลุ้�ย่วออกมืาจากซ้อย่

เทคนคิการเบัรก
การเบัรกที่้�ถก่ต้ �องที่ำาในสองขัั �นต้อน:
1. แต้ะแป็�นเหย่ย้่บัเบัรกเบัา ๆ แลุะช้ะงักเที่ �าไว � (เต้รย้่มืเบัรกให �พื่ร �อมื)
2. คู่�อย่ ๆ ลุงนำ�าหนักเบัรกต้ามืคู่วามืจำาเป็็น (กดเบัรก)

การเบัรกสองขัั �นต้อนที่ำาให �การเบัรกมืป้็ระสทิี่ธภิัาพื่มืากขั้�น ลุดโอกาสที่้�จะลุื�น
ไถลุแลุะช้�วย่ให �คู่ณุคู่วบัคู่มุืรถได �ดย้่ ิ�งขั้�น

การเบัรกอย่�างแรงหรอืการลุงนำ�าหนักมืากเกนิไป็อาจที่ำาให �เกดิการลุื�นไถลุแลุะ
สญ่เสย้่การคู่วบัคู่มุื โดย่เฉพื่าะอย่�างย่ิ�งบันถนนที่้�เป้็ย่กหรอืถนนกรวด

การสอดสา่ยสายตา
การสอดส�าย่สาย่ต้าจำาเป็็นสำาหรับัการขับััรถอย่�างป็ลุอดภัยั่ การสอดส�าย่สาย่ต้า 
คู่อื การเคู่ลุื�อนสาย่ต้าขัองคู่ณุไป็มืาเสมือ ต้รวจดบ่ัรเิวณหน้�งเป็็นเวลุา 2 วนิาที่้
แลุะจากนั�นเคู่ลุื�อนสาย่ต้าขัองคู่ณุไป็ย่งับัรเิวณอื�น

เมืื�อสอดส�าย่สาย่ต้า ให �มือง: 
 • ระย่ะไกลุ
 • ที่้�พื่ื�นผู้วิถนน
 • ด �านซ้ �าย่แลุะด �านขัวาขัองคู่ณุ
 • ที่้�กระจกรถแลุะอปุ็กรณเ์สรมิืต้�าง ๆ ขัองคู่ณุ

พฤตกิรรมการขับััขั่�อยา่งปลอดภยัพฤติกิรรมการขับัขั่�อย่า่งปลอดภัยั่
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ที่กุ ๆ คู่นที่้�ใช้ �ถนนเพื่ื�อขับััรถ ขั้�รถ หรอืเดนิเที่ �ามืคู้่วามืรับัผู้ดิช้อบัในการใช้ �ถนนร�วมืกบััผู้่ �
อื�น

จงต้ระหนักว�าคู่ณุกำาลุงัใช้ �ถนนร�วมืกบััใคู่รแลุะคู่ณุสามืารถใช้ �คู่วามืระมืดัระวงัเมืื�ออย่่�ใกลุ �
พื่วกเขัาได �อย่�างไร ให �เวลุาพื่อที่้�จะหย่ดุรถอย่�างป็ลุอดภัยั่ให �คู่นเดนิเที่ �า ให �พื่ื�นที่้�อย่�าง
เพื่ย้่งพื่อกบััรถคู่นัอื�น ๆ เพื่ื�อหย่ดุแลุะเลุ้�ย่ว คู่อย่มืองหาผู้่ �ขั้�จักรย่านแลุะจักรย่านย่นต้์

หากมืใ้คู่รที่ำาบัางสิ�งให �คู่ณุต้กใจหรอืเกร้�ย่วกราดกบััคู่ณุ ขัอให �คู่ณุใจเย็่น ๆ คู่ณุห �ามื
ต้อบัโต้ �ในลุกัษณะที่้�เป็็นการขั�มืขั่�หรอืก �าวร �าว พื่ฤต้กิรรมืป็ระเภัที่น้�ซ้ ้�งมืกัเรย้่กว�า ‘road 
rage’ (คู่วามืเดอืดดาลุบันที่ �องถนน) เป็็นอนัต้ราย่แลุะผู้ดิกฎหมืาย่ 

คู่ณุช้�วย่ที่ำาให �ถนนป็ลุอดภัยั่สำาหรับัที่กุคู่นได �ด �วย่การเคู่ารพื่ผู้่ �ใช้ �ถนนคู่นอื�น ๆ

คนเดนิเท�า
คู่นเดนิเที่ �ารวมืถง้ผู้่ �คู่นที่้�:
 • กำาลุงัเดนิหรอืวิ�ง
 • กำาลุงัเข็ันจักรย่าน
 • อย่่�ในเก �าอ้�รถเข็ัน
 • กำาลุงัใช้ �สก่�ต้เต้อรส์ำาหรับัเคู่ลุื�อนไหวหรอืเก �าอ้�รถเข็ันไฟฟ�า
 • กำาลุงัใช้ �สเก็ต้บัอรด์ สก่�ต้เต้อรแ์บับัใช้ �เที่ �าไถ หรอืโรลุเลุอรเ์บัลุด

คู่นเดนิเที่ �าเป็็นผู้่ �ใช้ �ถนนที่้�มืคู้่วามืเป็ราะบัางเพื่ราะพื่วกเขัาไมื�มืส้ ิ�งป็กป็�องหากรถป็ะที่ะ
กบััพื่วกเขัา ในฐานะผู้่ �ขับััรถ เป็็นคู่วามืรับัผู้ดิช้อบัขัองคู่ณุที่้�จะช้�วย่รักษาคู่วามืป็ลุอดภัยั่
ให �กบััพื่วกเขัา

4. การวิ�งออกนอกถนนบันทางตรงและชั่นกบััวตัถหุรอืรถท่�จอดอย้่

5.  การว ิ�งออกนอกถนนบันทางโค�งหรอืทางหกัศัอกและชั่นกบััวตัถหุรอืรถท่�
จอดอย้่

การช้นเหลุ�าน้�เป็็นป็ระเภัที่อบุัตั้เิหต้รุถช้นที่้�เกดิขั้�นบั�อย่คู่รั �งสำาหรับัผู้่ �ถอืใบัขับััขั้�ช้ั�วคู่ราว 
คู่ณุสามืารถหลุก้เลุ้�ย่งการช้นเหลุ�าน้�ได �หากคู่ณุป็ฏิบิัตั้ติ้ามืกฎจราจรแลุะ:
 • ดแ่ลุเรื�องคู่วามืเร็วแลุะคู่วามืเหนื�อย่ลุ �าขัองคู่ณุ
 • รักษาระย่ะหย่ดุรถที่้�ป็ลุอดภัยั่
 • ใช้ �คู่วามืระมืดัระวงัเป็็นพื่เิศษบัรเิวณที่างแย่กแลุะเมืื�อแซ้งรถคู่นัหน �า

การใช้ �ถนนร�วมืกบััผู้่ �ใช้ �
ถนนคู่นอื�น ๆ
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ผู้้ �ท ่�ได�รบััผู้ลกระทบัจากแอลกอฮอลห์รอืยาเสพตดิ
ผู้่ �ที่้�ดื�มืแอลุกอฮอลุห์รอืใช้ �ย่าเสพื่ต้ดิมืาเป็็นกลุุ�มืคู่นที่้�มืกัเก้�ย่วขั �องกบััอบุัตั้เิหต้รุถช้นบัน
ที่ �องถนนมืากที่้�สดุกลุุ�มืหน้�ง

แอลุกอฮอลุแ์ลุะย่าเสพื่ต้ดิช้ะลุอการที่ำางานขัองสมือง เพื่ิ�มืคู่วามือย่ากลุองเส้�ย่งแลุะลุด
คู่วามืสามืารถขัองผู้่ �คู่นในการป็ระเมืนิคู่วามืเร็วแลุะระย่ะห�าง รวมืถง้คู่วามืสามืารถในการ
ขั �ามืถนนอย่�างป็ลุอดภัยั่ขัองคู่นเดนิเที่ �าที่้�ได �รับัผู้ลุกระที่บัจากการดื�มืแอลุกอฮอลุห์รอืใช้ �
ย่าเสพื่ต้ดิด �วย่เช้�นกนั

ใช้ �คู่วามืระมืดัระวงัเป็็นพื่เิศษขัณะขับััรถใกลุ �คู่ลุบัั โรงแรมื ร �านอาหาร งานเที่ศกาลุ แลุะ
งานอเ้วนที่อ์ื�น ๆ ที่้�มืใ้บัอนุญาต้จำาหน�าย่แอลุกอฮอลุ์

ลดความเร็วและใชั่�ความระมดัระวงัเป็นพเิศัษ

ใกล�ศัน้ยก์ารค�าและขันสง่สาธารณะ
คู่นเดนิเที่ �าอาจไมื�ใช้ �คู่วามืใส�ใจในบัรเิวณศน่ย่ก์ารคู่ �าแลุะจดุรวมืขันส�งสาธารณะ เช้�น 
ป็�าย่จอดรถป็ระจำาที่างหรอืรถราง ลุดคู่วามืเร็วแลุะคู่อย่ระวงัผู้่ �คู่นที่้�อาจก �าวลุงมืาบันถนน

ระวงัคู่นเดนิเที่ �าที่้�เดนิอย่่�ระหว�างรถที่้�จอดอย่่�หรอืป็ระต้ร่ถที่้�กำาลุงัเปิ็ด

ในทศัันวสิยัและสภาพการขับััขั่�ท ่�ยำ�าแย่
เกนิคู่ร้�งขัองการเสย้่ช้ว้ติ้ขัองคู่นเดนิเที่ �าที่ั �งหมืดเกดิขั้�นในคู่วามืมืดืหรอืช้�วงพื่ลุบัคู่ำ�า

ลุดคู่วามืเร็วแลุะเต้รย้่มืพื่ร �อมืที่้�จะหย่ดุรถเมืื�อที่ศันวสิยั่แย่� ต้วัอย่�างเช้�น ที่�ามืกลุางสาย่
ฝึนหรอืหมือก หรอืต้อนกลุางคู่นื ช้�วงรุ�งสางหรอืช้�วงพื่ลุบัคู่ำ�า

เมื�อคนเดนิเท�ากำาลงัเดนิบันถนน
คู่นเดนิเที่ �าต้ �องใช้ �ฟตุ้บัาที่หรอืแนวป็ลุก่ต้ �นไมื �รมิืถนน (nature strip) ถ �ามื ้หากไมื�มืห้รอื
ไมื�สามืารถใช้ �ได � พื่วกเขัาสามืารถเดนิบันถนนต้ราบัใดที่้�พื่วกเขัา:
 • เดนิไป็ในที่ศิที่างขัองการจราจรที่้�กำาลุงัวิ�งสวนมืาหากที่ำาได �
 • เดนิช้ดิฝัึ�งที่้�อย่่�ห�างจากถนน
 • ห �ามืเดนิขั �างผู้่ �อื�นมืากกว�า 1 คู่น ย่กเว �นเมืื�อเดนิแซ้งหน �า

ผู้่ �ที่้�ใช้ �สก่�ต้เต้อรไ์ฟฟ�าหรอืเก �าอ้�รถเข็ันไฟฟ�าสามืารถที่ำาได �เช้�นกนั

ให�ทางกบััคนเดนิเท�า
ในฐานะผู้่ �ขับััรถ คู่ณุต้ �องให �ที่างกบััคู่นเดนิเที่ �า:
 • ต้รงที่างขั �ามืสำาหรับัคู่นเดนิเที่ �าแลุะสำาหรับัเด็ก
 • เมืื�อเลุ้�ย่วรถต้รงที่างแย่ก
 • เมืื�อกลุบััรถ
 • ในโซ้นที่้�ใช้ �ร�วมืกนั
 • เมืื�อเขั �าหรอืออกจากที่างเขั �า-ออกรถ

ลุดคู่วามืเร็วแลุะเต้รย้่มืพื่ร �อมืที่้�จะหย่ดุรถเสมือหากมืคู้่วามืเส้�ย่งที่้�จะเกดิการป็ะที่ะกบััคู่น
เดนิเที่ �าแมื �ว�าพื่วกเขัาไมื�มืส้ทิี่ธิ�ไป็ก�อนหรอืไมื�ขั �ามืถนนต้รงที่างขั �ามื (การขั �ามืถนนอย่�าง
ผู้ดิกฎหมืาย่)

คอยระวงัคนเดนิเท�าท่�เปราะบัาง

เด็ก
เด็ก ๆ ย่งัไมื�ได �สร �างที่กัษะที่้�จะเขั �าใจแลุะไหวต้วัต้�ออนัต้ราย่ พื่วกเขัาย่งัคู่งกำาลุงัเรย้่นร่ �
ว�าต้ �องขั �ามืถนนอย่�างป็ลุอดภัยั่ต้รงไหน แลุะการป็ระเมืนิคู่วามืเร็วแลุะระย่ะห�างขัองรถ
อาจเป็็นเรื�องย่ากสำาหรับัพื่วกเขัา ซ้้�งหมืาย่คู่วามืว�าพื่วกเขัาสามืารถที่ำาสิ�งที่้�คู่าดไมื�ถง้
รอบั ๆ การจราจร

ใช้ �คู่วามืระมืดัระวงัเป็็นพื่เิศษใกลุ �:
 • เด็กที่้�กำาลุงัเลุ�น เดนิ หรอืขั้�จักรย่านใกลุ �ขัอบัถนน
 • โรงเรย้่น โดย่เฉพื่าะอย่�างย่ิ�งช้�วงที่้�เด็กกำาลุงัเดนิที่างมืาถง้หรอืออกจากโรงเรย้่น
 • รถโรงเรย้่นหรอืเขัต้รถโรงเรย้่นซ้้�งเด็กอาจกำาลุงัขั้�นหรอืลุงจากรถ

ผู้้ �สง้อายุ
ผู้่ �สง่อาย่อุาจเคู่ลุื�อนไหวเช้ื�องช้ �ากว�าคู่นเดนิเที่ �าอื�น ๆ แลุะอาจมืองไมื�เห็นคู่ณุจนกระที่ั�ง
เมืื�อคู่ณุอย่่�ใกลุ �มืากแลุ �ว ลุดคู่วามืเร็วแลุะให �เวลุาพื่วกเขัาเพื่ิ�มืขั้�นในการขั �ามืถนน

การใชั่�ถนนรว่มกบััผู้้ �ใชั่�ถนนคนอื�น ๆการใชั่�ถนนรว่มกบััผู้้ �ใชั่�ถนนคนอื�น ๆ

คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน 73คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน72



พื่วกเขัาสามืารถใช้ �ถนน แต้�เฉพื่าะช้�วงระหว�างวนัเที่�านั�นหาก:
 • ใช้ �คู่วามืเร็วไมื�เกนิ 50 กมื./ช้มื. หรอืต้ำ�ากว�า
 • ถนนไมื�มืเ้ส �นแบั�งจราจรสข้ัาวหรอืเป็็นถนนเลุนเดย้่วหรอืถนนรถวิ�งที่างเดย้่ว

ในฐานะผู้่ �ขับััรถ คู่ณุคู่วรใช้ �คู่วามืระมืดัระวงัเมืื�อคู่ณุเห็นผู้่ �ใช้ �สเก็ต้บัอรด์ สก่�ต้เต้อรแ์บับัใช้ �
เที่ �าไถ แลุะโรลุเลุอรเ์บัลุดบันถนน หากถนนไมื�เรย้่บัหรอืลุื�น พื่วกเขัาอาจที่รงต้วัไมื�
มืั�นคู่ง ใช้ �คู่วามืระมืดัระวงัเมืื�อเขั �าหรอืออกจากที่างเขั �า-ออกรถเนื�องจากพื่วกเขัา 
อาจมืองเห็นได �ย่ากแลุะเคู่ลุื�อนที่้�เร็วกว�าคู่นเดนิเที่ �าอื�น ๆ

สเก็ต้บัอรด์แลุะสก่�ต้เต้อรท์ี่้�มืเ้คู่รื�องย่นต้ต์้ �องนำาไป็ใช้ �ในพื่ื�นที่้�ส�วนบัคุู่คู่ลุเที่�านั�น

 ผู้้ �ขั ่�จกัรยาน
ผู้่ �ขั้�จักรย่านมืส้ทิี่ธิ�ที่้�จะใช้ �ถนนแลุะมืคู้่วามืรับัผู้ดิช้อบัเช้�นเดย้่วกบััผู้่ �ใช้ �ถนนคู่นอื�น ๆ โดย่
ที่ั�วไป็แลุ �วพื่วกเขัาป็ฏิบิัตั้ติ้ามืกฎจราจรเดย้่วกนักบััผู้่ �ขับััรถแต้�มืก้ฎเพื่ิ�มืเต้มิืที่้�พื่วกเขัาต้ �อง
ป็ฏิบิัตั้ติ้ามื เช้�น การสวมืหมืวกกนัน็อคู่สำาหรับัจักรย่านที่้�ได �รับัอนุมืตั้ิ

สำาหรับัขั �อมืลุ่เพื่ิ�มืเต้มิืเรื�องกฎแลุะคู่ำาแนะนำาด �านคู่วามืป็ลุอดภัยั่สำาหรับัผู้่ �ขั้�จักรย่าน ไป็ที่้� 
nsw.gov.au เพื่ื�อดคู่่่�มือืสำาหรับัผู้่ �ขั้�จักรย่าน

ผู้่ �ขั้�จักรย่านเป็็นผู้่ �ใช้ �ถนนที่้�เป็ราะบัางแลุะไมื�มืส้ ิ�งป็กป็�องเหมือืนกบััผู้่ �ที่้�อย่่�ในรถแลุะ
สามืารถได �รับับัาดเจ็บัสาหสัหรอืเสย้่ช้ว้ติ้ในอบุัตั้เิหต้รุถช้น

ในฐานะผู้่ �ขับััรถ เป็็นคู่วามืรับัผู้ดิช้อบัขัองคู่ณุที่้�จะช้�วย่รักษาคู่วามืป็ลุอดภัยั่ให �กบััผู้่ �ขั้�
จักรย่าน

เฝึ� าระวงั
จักรย่านอาจมืองเห็นได �ย่ากกว�าย่านพื่าหนะป็ระเภัที่อื�น เฝึ�าระวงัจักรย่านอย่่�เสมือโดย่
เฉพื่าะในช้�วงรุ�งสางแลุะช้�วงพื่ลุบัคู่ำ�าแลุะต้อนกลุางคู่นื

ผู้่ �ขั้�จักรย่านมืกัขั้�ฝัึ�งซ้ �าย่สดุขัองเลุนซ้ �าย่ ในฐานะผู้่ �ขับััรถ เป็็นคู่วามืรับัผู้ดิช้อบัขัองคู่ณุที่้�
จะต้รวจดส่ ิ�งที่้�อย่่�รอบั ๆ คู่ณุ ใช้ �คู่วามืระมืดัระวงัเป็็นพื่เิศษแลุะต้รวจดจ่ดุบัอดสำาหรับั
จักรย่านขัณะเป็ลุ้�ย่นเลุนหรอืเลุ้�ย่วซ้ �าย่

คู่อย่ระวงัผู้่ �ใช้ �สเก็ต้บัอรด์ สก่�ต้เต้อรแ์บับัใช้ �เที่ �าไถแลุะโรลุเลุอรเ์บัลุด พื่วกเขัาสามืารถ
ใช้ �ถนนด �วย่คู่วามืเร็วไมื�เกนิ 50 กมื./ช้มื. แลุะเมืื�อไมื�มืเ้ส �นแบั�งจราจรสข้ัาว

เมื�อถอยรถ
คู่นเดนิเที่ �า โดย่เฉพื่าะเด็ก ๆ ต้กอย่่�ในคู่วามืเส้�ย่งมืากขั้�นขัณะที่้�รถกำาลุงัถอย่เพื่ราะคู่น
ขับััไมื�สามืารถมืองเห็นพื่วกเขัาได �ช้ดัเจน

ใช้ �คู่วามืระมืดัระวงัเป็็นพื่เิศษขัณะที่้�คู่ณุกำาลุงัถอย่รถ โดย่เฉพื่าะอย่�างย่ิ�งเมืื�อคู่ณุกำาลุงั
เขั �าหรอืออกจากที่างเขั �า-ออกรถ ถอย่รถในระย่ะที่างที่้�จำาเป็็นเที่�านั�น

สก้�ตเตอรไ์ฟฟ� าและเก�าอ่�รถเข็ันไฟฟ� า
ผู้่ �มืคู้่วามืพื่กิารที่้�เดนิไมื�ได �หรอืเดนิได �ย่ากลุำาบัากอาจใช้ �สก่�ต้เต้อรไ์ฟฟ�าหรอืเก �าอ้�รถเข็ัน
ไฟฟ�า พื่วกเขัาต้ �องป็ฏิบิัตั้ติ้ามืกฎเดย้่วกบััคู่นเดนิเที่ �า ในการใช้ �ฟตุ้บัาที่ร�วมืกบััคู่นเดนิ
เที่ �าอื�น ๆ อย่�างป็ลุอดภัยั่ ย่านพื่าหนะขัองพื่วกเขัาห �ามืวิ�งได �เร็วกว�า 10 กมื./ช้มื.

ผู้่ �ขับััรถคู่วรคู่อย่ระวงัสก่�ต้เต้อรไ์ฟฟ�าหรอืเก �าอ้�รถเข็ันไฟฟ�า ใช้ �คู่วามืระมืดัระวงัเป็็น
พื่เิศษเมืื�อเขั �าหรอืออกจากที่างเขั �า-ออกรถเนื�องจากย่านพื่าหนะเหลุ�าน้�อาจมืองเห็นได �
ย่ากแลุะเคู่ลุื�อนที่้�เร็วกว�าคู่นเดนิเที่ �าอื�น ๆ 

สเก็ตบัอรด์ สก้�ตเตอรแ์บับัใชั่�เท�าไถ และโรลเลอรเ์บัลด
ผู้่ �ใช้ �สเก็ต้บัอรด์ สก่�ต้เต้อรแ์บับัใช้ �เที่ �าไถ แลุะโรลุเลุอรเ์บัลุดมืส้ทิี่ธิ�แลุะคู่วามืรับัผู้ดิช้อบั
เช้�นเดย้่วกบััคู่นเดนิเที่ �า พื่วกเขัาต้ �องป็ฏิบิัตั้ติ้ามืกฎจราจรเดย้่วกนัแต้�ย่งัมืก้ฎพื่เิศษบัาง
ป็ระการอก้ด �วย่

บันฟตุ้บัาที่ พื่วกเขัาต้ �องช้ดิซ้ �าย่แลุะให �ที่างกบััคู่นเดนิเที่ �าอื�น ๆ

บันที่างจักรย่านแลุะที่างสำาหรับัคู่นเดนิเที่ �า พื่วกเขัาต้ �องใช้ �ส�วนที่้�เป็็นที่างจักรย่านแลุะ
หลุก้ที่างให �จักรย่าน

การใชั่�ถนนรว่มกบััผู้้ �ใชั่�ถนนคนอื�น ๆการใชั่�ถนนรว่มกบััผู้้ �ใชั่�ถนนคนอื�น ๆ

คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน 75คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน74



ใชั่�ความระมดัระวงัตรงทางแยก
มืองหาจักรย่านก�อนเลุ้�ย่วต้รงที่างแย่กแลุะวงเวย้่น

ผู้่ �ขั้�จักรย่านสามืารถเลุ้�ย่วแบับั Hook turns เมืื�อเลุ้�ย่วขัวาต้รงที่างแย่ก ย่กเว �นในกรณ้ที่้�มื้
ป็�าย่บัอกว�าพื่วกเขัาห �ามืที่ำา  ซ้้�งหมืาย่คู่วามืว�าพื่วกเขัาใช้ �เลุนซ้ �าย่เพื่ื�อเลุ้�ย่วขัวา ผู้่ �ขั้�
จักรย่านต้ �องให �ที่างกบััรถที่้�กำาลุงัออกต้วัจากที่างแย่ก ในฐานะผู้่ �ขับััรถ คู่ณุต้ �องใช้ �คู่วามื
ระมืดัระวงัเพื่ื�อหลุก้เลุ้�ย่งการป็ะที่ะกบััผู้่ �ขั้�จักรย่าน

ที่างแย่กบัางแห�งมืพ้ื่ื�นที่้�สำาหรับัให �ผู้่ �ขั้�จักรย่านหย่ดุที่้�สญัญาณไฟจราจรเมืื�อไฟแดง 
พื่ื�นที่้�เหลุ�าน้�เรย้่กว�าบัรเิวณจอดพัื่กจักรย่านแลุะห �ามืมืใิห �รถเขั �าไป็ในบัรเิวณเหลุ�าน้�ขัณะ
ต้ดิไฟแดง

ตรวจดก้อ่นเปิดประตร้ถ
คู่ณุห �ามืเปิ็ดป็ระต้ร่ถลุำ�าเขั �าไป็ในเส �นที่างขัองจักรย่าน ก�อนลุงจากรถ ต้รวจดก่ระจกหลุงั
แลุะกระจกขั �างขัองคู่ณุ

ผู้้ �ขั ่�จกัรยานยนต์
ผู้่ �ขั้�จักรย่านย่นต้ม์ืส้ทิี่ธิ�แลุะคู่วามืรับัผู้ดิช้อบัเช้�นเดย้่วกบััผู้่ �ขับััรถบันถนน โดย่ที่ั�วไป็แลุ �ว
พื่วกเขัาป็ฏิบิัตั้ติ้ามืกฎจราจรเดย้่วกนั แต้�มืก้ฎเพื่ิ�มืเต้มิืที่้�พื่วกเขัาต้ �องป็ฏิบิัตั้ติ้ามื เช้�น 
การสวมืหมืวกกนัน็อคู่สำาหรับัจักรย่านย่นต้ท์ี่้�ได �รับัอนุมืตั้ิ

สำาหรับัขั �อมืลุ่เพื่ิ�มืเต้มิืเรื�องกฎแลุะคู่ำาแนะนำาด �านคู่วามืป็ลุอดภัยั่สำาหรับัผู้่ �ขั้�จักรย่านย่นต้ ์
ไป็ที่้� nsw.gov.au เพื่ื�อดคู่่่�มือืสำาหรับัผู้่ �ขั้�จักรย่านย่นต้์

ผู้่ �ขั้�จักรย่านย่นต้ม์ืคู้่วามืเป็ราะบัางสง่กว�าผู้่ �ที่้�อย่่�ในรถมืาก ต้�อการเดนิที่าง 1 กโิลุเมืต้ร 
พื่วกเขัามืโ้อกาสที่้�จะเสย้่ช้ว้ติ้ในการช้นบันถนนสง่กว�าถง้ 25 เที่�า พื่วกเขัาถก่มืองเห็น
ได �ย่ากกว�าแลุะไมื�มืต้้วัถงัรถย่นต้เ์พื่ื�อป็กป็�องพื่วกเขัา นอกจากน้�พื่วกเขัาย่งัมืเ้สถย้่รภัาพื่
น �อย่กว�าเพื่ราะพื่วกเขัามืเ้พื่ย้่งสองลุ �อเที่�านั�น

ผู้่ �ขั้�จักรย่านย่นต้ม์ืคู้่วามืเส้�ย่งสง่สดุ:
 • บันถนนในเมือืงที่้�พื่ลุกุพื่ลุ�าน – ต้รงที่างแย่กแลุะขัณะเป็ลุ้�ย่นเลุน
 • บันถนนในช้นบัที่ - โดย่เฉพื่าะช้�วงที่างโคู่ �ง

ในฐานะผู้่ �ขับััรถ เป็็นคู่วามืรับัผู้ดิช้อบัขัองคู่ณุที่้�จะช้�วย่รักษาคู่วามืป็ลุอดภัยั่ให �กบััผู้่ �ขั้�
จักรย่านย่นต้์

ต้ระหนักว�าผู้่ �ขั้�จักรย่านสามืารถ:
 • แซ้งจากด �านซ้ �าย่ขัองรถ
 • ขั้�ด �านซ้ �าย่ขัองเส �นที่้�เป็็นสญัลุกัษณข์ัอบัขัองถนน (เส �นขัอบัถนน)
 • ขั้�ในเลุนรถป็ระจำาที่าง เลุนรถราง เลุนสำาหรับัรถที่้�มืผู้้่ �โดย่สาร แลุะเลุนรถบัรรที่กุ (แต้�
ไมื�รวมืถง้เลุนสำาหรับัรถป็ระจำาที่างเที่�านั�นหรอืบันที่างวิ�งรถราง)

 • ขั้�บันมือเต้อรเ์วย่แ์ลุะฟรเ้วย่ ์ย่กเว �นในกรณ้ที่้�มืป้็�าย่ระบัวุ�าห �ามืขั้�จักรย่าน

ผู้่ �ขั้�จักรย่านบัางราย่สามืารถขั้�ได �เร็วเที่�ากบััหรอืเร็วกว�ารถย่นต้ ์โดย่เฉพื่าะในการจราจรที่้�
เคู่ลุื�อนต้วัช้ �า อย่�าป็ระเมืนิคู่วามืเร็วขัองพื่วกเขัาต้ำ�าเป็็นอนัขัาด

ให�เลนเต็มชั่อ่งกบััผู้้ �ขั ่�จกัรยาน
ผู้่ �ขั้�จักรย่านต้ �องใช้ �เลุนจักรย่าน (ส�วนหน้�งขัองถนนที่้�อทุี่ศิให �กบััจักรย่าน) เมืื�อมืใ้ห �ใช้ � 
หากไมื�มืห้รอืใช้ �งานไมื�ได � พื่วกเขัามืส้ทิี่ธิ�ที่้�จะขั้�จักรย่านบันถนน ซ้้�งรวมืถง้การขั้�กลุาง
เลุน

บัางคู่รั �งพื่วกเขัาอาจจำาเป็็นต้ �องใช้ �ถนนที่ั �งเลุนเนื�องจากขัอบัถนนขัรขุัระหรอืเป็็นกรวด
หนิ เต้รย้่มืพื่ร �อมืที่้�จะลุดคู่วามืเร็วแลุะให �พื่ื�นที่้�กบััพื่วกเขัาเพื่ื�อขั้�ออกจากขัอบัถนน

ผู้่ �ขั้�จักรย่านสามืารถขั้�เรย้่งหน �ากระดานสองคู่นได � (เคู่ย้่งขั �างกนั) ต้ราบัใดที่้�พื่วกเขัาอย่่�
ภัาย่ในระย่ะ 1.5 เมืต้รขัองกนัแลุะกนั ผู้่ �ขั้�จักรย่านอก้คู่นสามืารถแซ้งพื่วกเขัาได �

รกัษาระยะหา่งขัณะแซีง
ขัณะที่้�แซ้งรถจักรย่าน คู่ณุต้ �องเว �นระย่ะห�างอย่�างน �อย่ 1 เมืต้รระหว�างคู่ณุแลุะผู้่ �ขั้�เมืื�อ
ขัด้จำากดัคู่วามืเร็วอย่่�ที่้� 60 กมื./ช้มื. หรอืต้ำ�ากว�า หรอื 1.5 เมืต้รเมืื�อขัด้จำากดัคู่วามืเร็วสง่
กว�า 60 กมื./ช้มื.

หากผู้่ �ขับััรถอื�น ๆ บับ้ัแต้รเพื่ื�อกดดนัให �คู่ณุแซ้งจักรย่าน ที่ำาใจให �เย็่นแลุะแซ้งจักรย่าน
เมืื�อคู่ณุร่ �สก้ว�าที่ำาได �อย่�างป็ลุอดภัยั่เที่�านั�น

คู่ณุสามืารถขั �ามืเส �นเด้�ย่วหรอืเส �นคู่่�สข้ัาวเพื่ื�อแซ้งจักรย่าน แต้�เฉพื่าะเมืื�อคู่ณุมืองเห็น
การจราจรที่้�กำาลุงัใกลุ �เขั �ามืาได �อย่�างช้ดัเจนแลุะเมืื�อที่ำาได �อย่�างป็ลุอดภัยั่เที่�านั�น

การใชั่�ถนนรว่มกบััผู้้ �ใชั่�ถนนคนอื�น ๆการใชั่�ถนนรว่มกบััผู้้ �ใชั่�ถนนคนอื�น ๆ

คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน 77คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน76



รกัษาระยะหา่งท่�ปลอดภยั
ขับััรถโดย่เว �นระย่ะห�างที่้�ป็ลุอดภัยั่จากจักรย่านย่นต้ ์พื่วกเขัาอาจจำาเป็็นต้ �องหลุก้เลุ้�ย่ง
อนัต้ราย่ เช้�น เศษขัย่ะที่้�ป็ลุวิว�อน คู่ราบันำ�ามืนั แลุะสภัาพื่ถนนที่้�ย่ำ�าแย่� นอกจากน้�พื่วก
เขัาอาจย่งัต้ �องใช้ �เวลุาเพื่ิ�มืเพื่ื�อหย่ดุรถ

ผู้้ �ขั ่�ม �า
ผู้่ �ขั้�มื �าแลุะย่านพื่าหนะที่้�ใช้ �มื �าลุากมืส้ทิี่ธิ�ร�วมืใช้ �ถนนขัองพื่วกเรา

พื่วกเขัามืส้ทิี่ธิ�แลุะคู่วามืรับัผู้ดิช้อบัเช้�นเดย้่วกบััผู้่ �ขับััรถ ผู้่ �ขั้�จักรย่านย่นต้ ์แลุะผู้่ �ขั้�
จักรย่าน พื่วกเขัาป็ฏิบิัตั้ติ้ามืกฎจราจรเดย้่วกนั แต้�ย่งัมืก้ฎพื่เิศษอก้ด �วย่

ผู้่ �ขั้�มื �าสามืารถขั้�บันถนนได �ที่กุเส �นย่กเว �นในกรณ้ที่้�มืป้็�าย่บัอกว�าพื่วกเขัาห �ามืที่ำา พื่วกเขัา
สามืารถขั้�เรย้่งหน �ากระดานได �สองคู่น (เคู่ย้่งขั �างกนั) ต้ราบัใดที่้�พื่วกเขัาอย่่�ภัาย่ในระย่ะ 
1.5 เมืต้รขัองกนัแลุะกนั ผู้่ �ขั้�มื �ามืากกว�าสองคู่นสามืารถขั้�เคู่ย้่งขั �างกนัได �หากคู่นหน้�ง
กำาลุงัแซ้งคู่นที่้�เหลุอืหรอืพื่วกเขัากำาลุงัต้ �อนฝึง่มื �า

ผู้่ �ขับััรถคู่วรระวงัไว �ว�ามื �าสามืารถที่ำาสิ�งที่้�คู่าดไมื�ถง้ได � หากคู่ณุกำาลุงัขับััรถผู้�านมื �าต้วัหน้�ง 
ไมื�ว�ามืนัจะมืคู้่นขั้�หรอืจง่อย่่� หรอืกำาลุงัลุากย่านพื่าหนะ คู่ณุคู่วร:
 • ลุดคู่วามืเร็วแลุะเว �นระย่ะห�างให �มืากเขั �าไว �
 • หย่ดุรถหากผู้่ �ขั้�กำาลุงัมืปั้็ญหากบััมื �าขัองพื่วกเขัา
 • ห �ามืบับ้ัแต้รหรอืเร�งเคู่รื�องเป็็นอนัขัาด

คอยมองหา
คู่อย่มืองหาจักรย่านย่นต้อ์ย่่�เสมือเนื�องจากเป็็นรถที่้�มืข้ันาดเล็ุกกว�ารถย่นต้แ์ลุะมืองเห็น
ได �ย่ากกว�า รถจักรย่านย่นต้อ์าจถก่รถบัรรที่กุหรอืรถย่นต้บ์ังัเอาไว �

ต้รวจดก่ระจกขั �างแลุะกระจกหลุงัแลุะจดุบัอดขัองคู่ณุโดย่การมืองขั �ามืไหลุ�บั�อย่ ๆ โดย่
เฉพื่าะอย่�างย่ิ�งก�อนที่้�จะ:
 • เบัย้่ดเขั �าเลุนหรอืเป็ลุ้�ย่นเลุน
 • เลุ้�ย่วต้รงที่างแย่ก

ระวงัการแทรกเลน
การแที่รกเลุน คู่อื เมืื�อผู้่ �ขั้�จักรย่านย่นต้ข์ั้�ด �วย่คู่วามืเร็วต้ำ�าแที่รกไป็ในการจราจรที่้�กำาลุงัวิ�ง
ไป็ในที่ศิที่างเดย้่วกนั

ผู้่ �ขั้�จักรย่านย่นต้ส์ามืารถแที่รกเลุนได �หาก:
 • พื่วกเขัามืใ้บัขับััขั้�จักรย่านย่นต้แ์บับัไมื�มืข้ั �อจำากดั
 • พื่วกเขัากำาลุงัเดนิที่าง ณ คู่วามืเร็วต้ำ�ากว�า 30 กมื./ช้มื.
 • การจราจรหย่ดุนิ�งหรอืเคู่ลุื�อนต้วัอย่�างช้ �า ๆ แลุะ
 • ที่ำาได �อย่�างป็ลุอดภัยั่

ผู้่ �ขั้�จักรย่านย่นต้ห์ �ามืแที่รกเลุนฝัึ�งที่้�ต้ดิกบััขัอบัถนนหรอืขั �าง ๆ รถที่้�จอดอย่่� หรอืในเขัต้
โรงเรย้่น

เว �นชั่อ่งวา่งขัณะแซีง
ขัณะที่้�แซ้งจักรย่านย่นต้ ์เว �นช้�องว�างให �มืากเที่�ากบััเวลุาที่้�คู่ณุแซ้งรถย่นต้์

ห�ามขับััขันานกนั
ห �ามืขับััรถขันานไป็กบััจักรย่านย่นต้ใ์นเลุนเดย้่วกนั พื่วกเขัามืส้ทิี่ธิ�ที่้�จะใช้ �ที่ั �งเลุนเพื่ื�อขั้�
จักรย่านย่นต้อ์ย่�างป็ลุอดภัยั่

ผู้่ �ขั้�จักรย่านย่นต้ส์ามืารถขั้�เรย้่งหน �ากระดานสองคู่นั (เคู่ย้่งขั �างกนั) ต้ราบัใดที่้�พื่วกเขัา
อย่่�ภัาย่ในระย่ะ 1.5 เมืต้รขัองกนัแลุะกนั ผู้่ �ขั้�จักรย่านย่นต้อ์ก้คู่นสามืารถแซ้งพื่วกเขัาได �

การใชั่�ถนนรว่มกบััผู้้ �ใชั่�ถนนคนอื�น ๆการใชั่�ถนนรว่มกบััผู้้ �ใชั่�ถนนคนอื�น ๆ

คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน 79คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน78



ให�ท่�วา่งกบััพวกเขัาอยา่งเพย่งพอเพื�อเล่�ยวรถ
ย่านพื่าหนะหนักอาจต้ �องกนิพื่ื�นที่้�มืากกว�าหน้�งเลุนขัณะ
เลุ้�ย่วต้รงที่างแย่กแลุะวงเวย้่น ต้รวจดใ่ห �แน�ใจว�าคู่ณุให �
พื่ื�นที่้�กบััพื่วกเขัาอย่�างเพื่ย้่งพื่อ อย่�าสนันษิฐานว�าพื่วกเขัา
จะจำากดัอย่่�แคู่�ในเลุนขัองพื่วกเขัาเองได �

อย่�าเอารถขัองคู่ณุไป็ขัวางที่างย่านพื่าหนะหนักขันาดใหญ�
ที่้�กำาลุงัเลุ้�ย่วเพื่ราะคู่ณุอาจถก่ที่บััได � สิ�งที่้�ป็ลุอดภัยั่ที่้�สดุคู่อื
การอย่่�ขั �างหลุงัแลุะรอจนกว�าย่านพื่าหนะนั�นจะเลุ้�ย่วเสร็จ 
นอกจากน้�ย่งัมืก้ฎที่้�ต้ �องเคู่ารพื่ ดห่วัขั �อ Overtaking (การ
แซ้ง) สำาหรับักฎเก้�ย่วกบััการแซ้งย่านพื่าหนะขันาดย่าวที่้�
ต้ดิป็�าย่ ‘Do not overtake turning vehicle’ (‘ห �ามืแซ้งรถ
ที่้�กำาลุงัเลุ้�ย่ว’)

ชั่ะลอรถให�กบััรถประจำาทางท่�เปิดไฟกะพรบิั
หากคู่ณุกำาลุงัขับััรถไป็ในที่ศิที่างเดย้่วกบััรถป็ระจำาที่างที่้�ต้ดิป็�าย่ ’40 when lights 
flash’ (40 เมืื�อไฟกระพื่รบิั’) ด �านหลุงัรถ คู่ณุห �ามืแซ้งรถป็ระจำาที่างคู่นันั�นโดย่ใช้ �
คู่วามืเร็วสง่กว�า 40 กมื./ช้มื. ขัณะที่้�ไฟด �านบันสดุกำาลุงักระพื่รบิัเนื�องจากรถป็ระจำาที่าง
กำาลุงัรับั-ส�งเด็ก

ใชั่�ความระมดัระวงัเป็นพเิศัษรอบั ๆ ยานพาหนะเกนิ
ขันาด
รถจำาพื่วกน้�เคู่ลุื�อนที่้�ช้ �า กนิพื่ื�นที่้�ถนนมืากกว�า (บัางคู่รั �งมืากกว�าหน้�งเลุน) แลุะใช้ �เวลุา
นานกว�าในการหย่ดุรถ

ย่านพื่าหนะนำาที่างที่้�มืไ้ฟกระพื่รบิัสเ้หลุอืงแลุะต้ดิป็�าย่ ‘Oversize load ahead’ (‘ย่าน
พื่าหนะเกนิขันาดอย่่�ขั �างหน �า’) อาจขับััไป็พื่ร �อมืกบััย่านพื่าหนะเกนิขันาด หากย่าน
พื่าหนะนั�นมืข้ันาดใหญ�ผู้ดิป็กต้ ิเจ �าหน �าที่้�ต้ำารวจอาจช้�วย่อารักขัาแลุะกำากบััการจราจร
ด �วย่

เมืื�อคู่ณุกำาลุงัเขั �าใกลุ �ย่านพื่าหนะเกนิขันาด:
 • ใช้ �คู่วามืระมืดัระวงัแลุะลุดคู่วามืเร็ว
 • ขับััที่างซ้ �าย่ขัองเส �นกลุางถนน
 • เต้รย้่มืพื่ร �อมืที่้�จะย่ �าย่ไป็ฝัึ�งซ้ �าย่ขัองถนนหากจำาเป็็น

รถบัรรทกุและรถประจำาทาง
รถบัรรที่กุแลุะป็ระจำาที่างเป็็นย่านพื่าหนะหนัก อบุัตั้เิหต้รุถช้นที่้�เก้�ย่วขั �องกบััย่านพื่าหนะ
หนักมืโ้อกาสที่้�จะก�อให �เกดิการบัาดเจ็บัสาหสัหรอืการเสย้่ช้ว้ติ้มืากกว�าเพื่ราะขันาด นำ�า
หนัก แลุะคู่วามืย่าวขัองรถ

ผู้่ �ใช้ �ถนนที่กุคู่นต้ �องใช้ �คู่วามืระมืดัระวงัเป็็นพื่เิศษแลุะต้ระหนักถง้ย่านพื่าหนะหนัก

สำาหรับัขั �อมืลุ่เพื่ิ�มืเต้มิืเรื�องกฎแลุะคู่ำาแนะนำาด �านคู่วามืป็ลุอดภัยั่สำาหรับัย่านพื่าหนะหนัก 
ไป็ที่้� nsw.gov.au เพื่ื�อดคู่่่�มือืสำาหรับัผู้่ �ขับััย่านพื่าหนะหนัก

ให�พื�นท่�กบััพวกเขัามาก ๆ เพื�อหยดุรถ
ย่านพื่าหนะหนัก เช้�น รถบัรรที่กุแลุะรถป็ระจำาที่างไมื�สามืารถหย่ดุได �อย่�างรวดเร็ว

ในการจราจร ผู้่ �ขับััรถป็ระจำาที่างแลุะรถบัรรที่กุพื่ย่าย่ามืรักษาระย่ะห�างที่้�ป็ลุอดภัยั่จากรถ
คู่นัหน �า ห �ามืขับััรถต้ดัหน �ารถบัรรที่กุหรอืรถป็ระจำาที่าง ให �พื่ื�นที่้�กบััพื่วกเขัามืาก ๆ เพื่ื�อ
หย่ดุรถอย่�างป็ลุอดภัยั่

ขัณะที่้�รถป็ระจำาที่างหรอืรถบัรรที่กุกำาลุงัเขั �าใกลุ �สญัญาณไฟจราจรที่้�กำาลุงัเป็ลุ้�ย่นเป็็น
ไฟแดง อย่�าขับััไป็หย่ดุหน �ารถนั�น เพื่ราะพื่วกเขัาอาจไมื�สามืารถหย่ดุได �ที่นัเวลุาเพื่ื�อ
หลุก้เลุ้�ย่งการช้น 

คอยระวงัรถบัรรทกุและรถประจำาทางในจดุบัอด

บรเิวณ
จดุบอด

บรเิวณ
จดุบอด

บรเิวณ
จดุบอด

บรเิวณจุ
ดบอด

จดุบัอดด �านหน �า ด �านขั �าง แลุะ
ด �านหลุงัรถบัรรที่กุ

เนื�องจากขันาดแลุะคู่วามืย่าวขัองรถจำาพื่วกน้� รถบัรรที่กุ
แลุะรถป็ระจำาที่างมืจ้ดุบัอดที่้�ใหญ�กว�ารถที่ั�วไป็ ซ้้�ง
หมืาย่คู่วามืว�าผู้่ �ขับััรถบัรรที่กุหรอืรถป็ระจำาที่างอาจมือง
ไมื�เห็นรถขัองคู่ณุ ใช้ �คู่วามืระมืดัระวงัขัณะขับััรถอย่่�ขั �าง ๆ 
หรอืขั �างหลุงัรถจำาพื่วกน้�

รถบัรรที่กุแลุะรถป็ระจำาที่างย่งัมืจ้ดุบัอดใหญ�ที่้�ด �านหน �า
รถขัองพื่วกเขัา ซ้้�งหมืาย่คู่วามืว�าผู้่ �ขับััอาจมืองไมื�เห็นคู่น
เดนิเที่ �า จักรย่าน หรอืจักรย่านย่นต้ท์ี่้�อย่่�ขั �างหน �าพื่วกเขัา
เสมือไป็  

ย่านพื่าหนะขันาดย่าว
สามืารถใช้ �มืากกว�าหน้�งเลุน

เพื่ื�อเลุ้�ย่วซ้ �าย่

การใชั่�ถนนรว่มกบััผู้้ �ใชั่�ถนนคนอื�น ๆการใชั่�ถนนรว่มกบััผู้้ �ใชั่�ถนนคนอื�น ๆ

คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน 81คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน80



หากมืป้็�าย่ ‘Stop’ แต้�ไมื�มืเ้ส �นต้รงที่างแย่ก คู่ณุต้ �องหย่ดุรถ
ก�อนที่างแย่กแลุะให �ใกลุ �ที่างแย่กมืากที่้�สดุ ในสถานที่้�อื�น ๆ 
ที่้�มืป้็�าย่ ‘Stop’ แต้�ไมื�มืเ้ส �นแนวหย่ดุ คู่ณุต้ �องหย่ดุรถก�อนถง้
ป็�าย่แลุะให �ใกลุ �ป็�าย่มืากที่้�สดุเที่�าที่้�เป็็นไป็ได �

ณ สถานที่้�อื�น ๆ ที่้�มืป้็�าย่หรอืเส �น ‘Stop’ คู่ณุต้ �องหย่ดุแลุะให �
ที่างกบััย่านพื่าหนะที่กุป็ระเภัที่หรอืคู่นเดนิเที่ �าที่้�อย่่�ต้รงป็�าย่
หรอืเส �นหย่ดุหรอืใกลุ � ๆ ซ้้�งรวมืถง้การให �ที่างกบััคู่นเดนิเที่ �า
เมืื�อคู่ณุกำาลุงั:
 • เขั �าส่�หรอืออกจากถนนเส �นหน้�ง
 • เลุ้�ย่วซ้ �าย่หรอืขัวา
 • กลุบััรถ

ป็�าย่ สญัลุกัษณบ์ันถนน สญัญาณไฟจราจร แลุะวงเวย้่นช้�วย่ให �ที่กุคู่นใช้ �ถนนร�วมืกนั
อย่�างป็ลุอดภัยั่ สิ�งเหลุ�าน้�ให �คู่วามืช้ดัเจนว�าใคู่รมืส้ทิี่ธิ�ไป็ก�อน

ป็�าย่ที่้�แสดงว�าเมืื�อไหร�คู่ณุต้ �องหย่ดุรถ ให �ที่าง หรอืเลุ้�ย่วรถ เป็็นป็�าย่บังัคู่บััแลุะกฎหมืาย่
กำาหนดให �ต้ �องป็ฏิบิัตั้ติ้ามื

ในบัรเิวณที่้�ไมื�มืป้็�าย่หรอืสญัญาณไฟจราจร มืก้ฎว�าใคู่รต้ �องให �ที่างในสถานการณท์ี่้�แต้ก
ต้�างกนัไป็

ป� ายหยดุและเส�นแนวหยดุ

การหย่ดุ การให �ที่าง 
แลุะการเลุ้�ย่ว

คู่ณุต้ �องหย่ดุรถต้รงป็�าย่ ‘Stop’ ที่้�ผู้่ �คู่วบัคู่มุืจราจรถอือย่่� 
ต้วัอย่�างเช้�น บัรเิวณงานก�อสร �างถนนแลุะที่างขั �ามืสำาหรับั
เด็ก คู่ณุต้ �องจอดรถนิ�งสนทิี่จนกว�าผู้่ �คู่วบัคู่มุืจราจรหย่ดุช้ป่็�าย่
หรอืให �สญัญาณว�าคู่ณุไป็ได �

หย่ดุรถที่้�น้�เมืื�อสญัญาณไฟ
จราจรเสย้่

ที่างแย่กบัางแห�งที่้�มืส้ญัญาณไฟจราจรมืป้็�าย่ ‘Stop’ ที่้�มืจ้ดุ
สด้ำา 3 จดุ หากสญัญาณไฟไมื�ที่ำางานหรอืเป็็นสเ้หลุอืงกระ
พื่รบิั คู่ณุต้ �องป็ฏิบิัตั้ติ้ามืกฎที่้�ใช้ �สำาหรับัป็�าย่ ‘Stop’ เช้�น
เดย้่วกนั

ป็�าย่หย่ดุขั �างหน �า โป็รดลุด
คู่วามืเร็ว

ป็�าย่ ‘Stop sign ahead’ (มืป้็�าย่หย่ดุขั �างหน �า) เต้อืนให �คู่ณุ
ที่ราบัว�าคู่ณุกำาลุงัเขั �าใกลุ �ป็�าย่ ‘Stop’ คู่ณุคู่วรลุดคู่วามืเร็ว
แลุะเต้รย้่มืหย่ดุรถ

ป็�าย่ ‘Stop’ แลุะเส �น ‘Stop’ ใช้ �เพื่ื�อคู่วบัคู่มุืการจราจรต้รงที่างแย่กแลุะสถานที่้�ต้�าง ๆ ที่้�
คู่ณุต้ �องหย่ดุบันถนนเส �นหน้�ง

ป็�าย่ ‘Stop’ เป็็นป็�าย่บังัคู่บััแลุะกฎหมืาย่กำาหนดให �ต้ �องป็ฏิบิัตั้ติ้ามื

เมืื�อคู่ณุกำาลุงัเขั �าใกลุ �ป็�าย่ ‘Stop’ แลุะเส �น ‘Stop’ (เส �นที่บ้ัเด้�ย่ว) คู่ณุต้ �องหย่ดุรถจนนิ�ง
สนทิี่ คู่ณุต้ �องหย่ดุรถก�อนถง้เส �นแนวหย่ดุแลุะให �อย่่�ใกลุ �กบััเส �นมืากที่้�สดุเที่�าที่้�เป็็นไป็
ได �

คู่ณุต้ �องหย่ดุรถนิ�งสนทิี่จนกว�าจะไป็ต้�อได �อย่�างป็ลุอดภัยั่

ณ ที่างขั �ามืสำาหรับัคู่นเดนิเที่ �าที่้�มืป้็�าย่หรอืเส �น ‘Stop’ คู่ณุต้ �องหย่ดุแลุะให �ที่างกบััคู่น
เดนิเที่ �าที่้�กำาลุงัเขั �าส่�ที่างขั �ามืหรอืกำาลุงัขั �ามืถนน

ณ ที่างขั �ามืรถไฟที่้�มืป้็�าย่หรอืเส �น ‘Stop’ คู่ณุต้ �องหย่ดุรถแลุะให �ที่างกบััรถไฟหรอืรถราง
ที่้�อย่่�บันที่างขั �ามืหรอืกำาลุงัเขั �าใกลุ �หรอืเขั �าส่�ที่างขั �ามื

แลุะไป็ที่้�หวัขั �อ ‘Intersections’ (ที่างแย่ก), ‘Pedestrian crossings’ (ที่างขั �ามืสำาหรับั
คู่นเดนิเที่ �า) แลุะ ‘Railway level crossings’ (ที่างขั �ามืที่างรถไฟ) เพื่ื�อดก่ฎเพื่ิ�มืเต้มิื
เรื�องป็�าย่หย่ดุแลุะเส �นหย่ดุ

การหยุดุรถ การใหท้าง และการเล้�ยุว

คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน82 คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน 83



 ป� ายให�ทางและเส�นให�ทาง
ป็�าย่ให �ที่าง (‘Give way’ signs) แลุะเส �นให �ที่าง (‘Give way’ lines) ใช้ �ต้รงที่างแย่ก
เพื่ื�อคู่วบัคู่มุืจราจร

ป็�าย่ ‘Give way’ เป็็นป็�าย่บังัคู่บััแลุะกฎหมืาย่กำาหนดให �ต้ �อง
ป็ฏิบิัตั้ติ้ามื

เมืื�อคู่ณุกำาลุงัเขั �าใกลุ �ป็�าย่ ‘Give way’ หรอืเส �น ‘Give way’ 
(เส �นป็ระเด้�ย่ว) คู่ณุต้ �องลุดคู่วามืเร็วแลุะเต้รย้่มืหย่ดุรถ

มืก้ฎที่้�แต้กต้�างออกไป็สำาหรับัการให �ที่างที่้�ป็�าย่ ‘Give way’ 
แลุะเส �น ‘Give way’ ต้รง:
 • ที่างแย่ก
 • สะพื่านแลุะถนนที่้�แคู่บั
 • ที่างขั �ามืสำาหรับัคู่นเดนิเที่ �า

ในสถานที่้�อื�น ๆ ที่้�มืป้็�าย่หรอืเส �น ‘Give way’ คู่ณุต้ �องให �
ที่างกบััย่านพื่าหนะที่กุป็ระเภัที่หรอืคู่นเดนิเที่ �าที่้�อย่่�ต้รงป็�าย่
หรอืเส �นหรอืใกลุ � ๆ

ป็�าย่ให �ที่างขั �างหน �า โป็รด
ลุดคู่วามืเร็ว

ป็�าย่ ‘Give way sign ahead’ เต้อืนให �คู่ณุที่ราบัว�าคู่ณุกำาลุงั
เขั �าใกลุ �ป็�าย่ ‘Give way’ คู่ณุคู่วรลุดคู่วามืเร็วแลุะเต้รย้่มื
หย่ดุรถ

 สญัญาณไฟจราจร
สญัญาณไฟจราจรคู่วบัคู่มุืการการไหลุต้วัขัองจราจรแลุะเพื่ิ�มืคู่วามืป็ลุอดภัยั่ให �บัรเิวณ
ที่างแย่กสำาหรับัผู้่ �ขับััขั้�แลุะคู่นเดนิเที่ �า คู่ณุต้ �องเคู่ารพื่สญัญาณไฟจราจรเสมือแมื �ต้อนที่้�
ไมื�มืร้ถคู่นัอื�น ๆ บันถนนหรอืช้�วงดก้แลุ �ว

การหยดุรถท่�สญัญาณไฟจราจร
ไฟแดง หมืาย่ถง้ คู่ณุต้ �องหย่ดุรถ คู่ณุต้ �องหย่ดุรถให �ใกลุ �กบัั
เส �น ‘Stop’ ให �มืากที่้�สดุหลุงัเส �น

ไฟเหลุอืง (สอ้ำาพัื่น) หมืาย่ถง้ คู่ณุต้ �องหย่ดุรถ คู่ณุสามืารถ
วิ�งผู้�านไฟเหลุอืงหากคู่ณุไมื�สามืารถหย่ดุรถได �อย่�าง
ป็ลุอดภัยั่ก�อนถง้เส �น ‘Stop’ เที่�านั�น

คู่ณุไมื�คู่วรหย่ดุรถที่นัที่ ้แลุะคู่ณุไมื�คู่วรเร�งเคู่รื�องย่นต้เ์พื่ื�อวิ�ง
ผู้�านไฟเหลุอืง

ไฟเขัย้่ว หมืาย่ถง้ คู่ณุสามืารถวิ�งผู้�านที่างแย่กหากที่ำาได �
อย่�างป็ลุอดภัยั่

คู่ณุต้ �องป็ฏิบิัตั้ติ้ามืกฎเหลุ�าน้�สำาหรับัสญัญาณไฟจราจรช้ั�วคู่ราว ณ บัรเิวณงานก�อสร �าง
ถนนด �วย่เช้�นกนั

การหยุดุรถ การใหท้าง และการเล้�ยุวการหยดุรถ การให�ทาง และการเล่�ยว

คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน 85คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน84



สญัญาณเล่�ยว
สญัญาณไฟจราจรบัางจดุมืลุ้ก่ศรเพื่ื�อคู่วบัคู่มุืจราจรที่้�กำาลุงัเลุ้�ย่วขัวาหรอืเลุ้�ย่วซ้ �าย่

เมืื�อมืลุ้ก่ศรสแ้ดงที่้�ช้้�ไป็ที่าง
ขัวาแลุะไฟเขัย้่ว คู่ณุห �ามื
เลุ้�ย่วขัวา คู่ณุสามืารถวิ�ง
ต้รงไป็ขั �างหน �าหรอืเลุ้�ย่ว

ซ้ �าย่

ลุก่ศรสแ้ดง หมืาย่ถง้ คู่ณุห �ามืเลุ้�ย่ว คู่ณุต้ �องหย่ดุรถหลุงัเส �น 
‘Stop’ จนกว�าลุก่ศรจะเป็ลุ้�ย่นเป็็นสเ้ขัย้่วหรอืดบััไฟ

เมืื�อมืลุ้ก่ศรสเ้ขัย้่วที่้�ช้้�ไป็
ที่างขัวาแลุะไฟแดง คู่ณุ
สามืารถเลุ้�ย่วขัวาได � คู่ณุ

ห �ามืวิ�งต้รงไป็ขั �างหน �าหรอื
เลุ้�ย่วซ้ �าย่

ลุก่ศรสเ้ขัย้่ว หมืาย่ถง้ คู่ณุสามืารถเลุ้�ย่วไป็ในที่ศิที่างนั�นได �

เมืื�อมืส้ญัญาณลุก่ศรส้
เหลุอืงกระพื่รบิัที่้�ช้้�ไป็ที่าง
ขัวา คู่ณุสามืารถเลุ้�ย่วขัวา
ได �ต้ราบัใดที่้�คู่ณุให �ที่างกบัั

คู่นเดนิเที่ �า

ลุก่ศรสเ้หลุอืง (อำาพัื่น) หมืาย่ถง้ คู่ณุต้ �องหย่ดุรถ คู่ณุ
สามืารถวิ�งผู้�านไฟเหลุอืงหากคู่ณุไมื�สามืารถหย่ดุรถได �อย่�าง
ป็ลุอดภัยั่ก�อนถง้เส �น ‘Stop’ เที่�านั�น

เมืื�อลุก่ศรสเ้หลุอืง (อำาพัื่น) กระพื่รบิั สญัญาณน้�หมืาย่ถง้คู่ณุ
สามืารถเลุ้�ย่วไป็ในที่ศิที่างนั�นได � คู่ณุต้ �องให �ที่างกบััคู่นเดนิ
เที่ �าที่้�กำาลุงัขั �ามืถนนที่้�คู่ณุกำาลุงัจะเลุ้�ย่วเขั �าไป็

แลุะไป็ที่้�หวัขั �อ ‘Turning left and right’ (การเลุ้�ย่วซ้ �าย่แลุะขัวา) เพื่ื�อดก่ฎเก้�ย่วกบััการ
เลุ้�ย่วเมืื�อไมื�มืส้ญัญาณ

การเล่�ยวซี�ายตรงสญัญาณไฟแดง

คู่ณุสามืารถเลุ้�ย่วซ้ �าย่ต้รง
สญัญาณไฟแดงหลุงัจาก

การหย่ดุรถ

เมืื�อคู่ณุเห็นป็�าย่น้�ที่้�สญัญาณไฟจราจร คู่ณุต้ �องหย่ดุรถเมืื�อ
ไฟแดงแลุะเลุ้�ย่วซ้ �าย่เมืื�อไมื�มืร้ถวิ�งมืา ขัณะเลุ้�ย่วคู่ณุต้ �องให �
ที่างกบััจราจรที่้�ว ิ�งใกลุ �เขั �ามืาจากด �านขัวา

การเล่�ยวขัวาตรงสญัญาณไฟจราจร
เมืื�อมืส้ญัญาณไฟเขัย้่วแต้�ไมื�มืส้ญัญาณลุก่ศรที่้�ช้้�ไป็ที่างขัวา ให �รอจนกว�าจราจรที่้�ว ิ�ง
สวนมืาผู้�านไป็หมืดแลุ �วหรอืไมื�มืร้ถวิ�งมืาช้ั�วขัณะแลุ �วคู่�อย่เลุ้�ย่ว หากไฟเป็ลุ้�ย่นเป็็นส้
เหลุอืงหรอืแดงขัณะที่้�คู่ณุอย่่�ต้รงที่างแย่ก คู่ณุต้ �องเลุ้�ย่วขัวาที่นัที่ท้ี่้�ที่ำาได �อย่�าง
ป็ลุอดภัยั่

คู่ณุห �ามืกลุบััรถต้รงสญัญาณไฟจราจร ย่กเว �นในกรณ้ที่้�มืป้็�าย่ ‘U-turn permitted’ 
(อนุญาต้ให �กลุบััรถได �)

เลุ้�ย่วขัวาต้รงสญัญาณไฟเมืื�อไมื�มืจ้ราจรที่้�ว ิ�งสวนมืาช้ั�วขัณะเที่�านั�น

การหยุดุรถ การใหท้าง และการเล้�ยุวการหยดุรถ การให�ทาง และการเล่�ยว

คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน 87คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน86



สญัญาณไฟสำาหรบััยานพาหนะอื�น ๆ 

รถประจำาทาง
สญัญาณไฟจราจรบัางจดุมืส้ญัญาณ ‘B’ สำาหรับัรถป็ระจำาที่างที่้�ว ิ�งในเลุนรถป็ระที่ำาที่าง
หรอืเลุนสำาหรับัรถป็ระจำาที่างเที่�านั�น ป็กต้สิญัญาณ ‘B’ เป็็นสข้ัาวบันพื่ื�นหลุงัสด้ำา 
(นอกจากน้�สญัญาณไฟจราจรบัางจดุย่งัมืส้ญัญาณ ‘B’ สแ้ดงแลุะสเ้หลุอืงอก้ด �วย่)

เมืื�อสญัญาณ ‘B’ สว�างขั้�น รถป็ระจำาที่างเที่�านั�นที่้�สามืารถวิ�งผู้�านที่างแย่กไป็ได � 
สญัญาณน้�จะสว�างขั้�นเป็็นเวลุาสั �น ๆ ก�อนที่้�สญัญาณไฟจราจรป็กต้จิะเป็ลุ้�ย่นส้

เมืื�อสญัญาณ ‘B’ เป็ลุ้�ย่นเป็็นสแ้ดงหรอืสเ้หลุอืง รถป็ระจำาที่างต้ �องหย่ดุต้รงที่างแย่ก

สญัญาณ ‘B’ สข้ัาว หมืาย่
ถง้ รถป็ระจำาที่างเที่�านั�นที่้�
สามืารถวิ�งผู้�านที่างแย่กไป็
ได �

รถราง (รถไฟรางเบัา)

สญัญาณ ‘T’ สแ้ดง หมืาย่
ถง้ รถรางต้ �องหย่ดุต้รงที่าง

แย่ก

สญัญาณไฟจราจรบัางจดุมืส้ญัญาณ ‘T’ สำาหรับัรถราง 
สญัญาณ ‘T’ ป็กต้เิป็็นสข้ัาวบันพื่ื�นหลุงัสด้ำา

เมืื�อสญัญาณ ‘T’ สว�างขั้�น รถรางเที่�านั�นที่้�สามืารถวิ�ง
ผู้�านที่างแย่กไป็ได � 

เมืื�อสญัญาณ ‘T’ เป็ลุ้�ย่นเป็็นสแ้ดงหรอืสเ้หลุอืง รถราง
ต้ �องหย่ดุหรอืเต้รย้่มืที่้�จะหย่ดุ

ผู้้�ขั่่จักรยาน

ไฟต้รงที่างขั �ามืรป่็จักรย่าน
สแ้ดง

ไฟต้รงที่างขั �ามืรป่็จักรย่าน
สเ้ขัย้่ว

สญัญาณไฟจราจรบัางจดุมืส้ญัลุกัษณร์ป่็จักรย่านสำาหรับัผู้่ �ขั้�
จักรย่าน สญัญาณเหลุ�าน้�ถก่นำามืาใช้ �บัรเิวณที่้�ผู้่ �ขั้�จักรย่านได �
รับัอนุญาต้ให �ขั้�ขั �ามืที่างขั �ามืสำาหรับัคู่นเดนิเที่ �าแลุะต้รงที่าง
แย่กบัางจดุ

เมืื�อสญัลุกัษณ ์‘จักรย่าน’ เป็ลุ้�ย่นเป็็นสเ้ขัย้่ว ผู้่ �ขั้�จักรย่าน
สามืารถขั้�ผู้�านที่างขั �ามืหรอืที่างแย่กไป็ได � พื่วกเขัาต้ �องหย่ดุ
เมืื�อสญัลุกัษณ ์‘จักรย่าน’ เป็ลุ้�ย่นเป็็นสแ้ดง

ห �ามืหย่ดุรถในบัรเิวณที่้�จำากดัไว �สำาหรับัจักรย่านต้รงสญัญาณไฟจราจร (บัรเิวณจอดพัื่ก
จักรย่าน)

บัรเิวณจอดพัื่กจักรย่านต้รงสญัญาณไฟจราจร

การหยุดุรถ การใหท้าง และการเล้�ยุวการหยดุรถ การให�ทาง และการเล่�ยว
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สญัญาณไฟสำาหรบััคนเดนิเท�า
สญัญาณไฟจราจรส�วนใหญ�มืบ้ัรเิวณที่้�คู่นเดนิเที่ �าสามืารถเดนิขั �ามืได � สญัลุกัษณห์รอื
ไฟรป่็คู่นเดนิเที่ �าสแ้ดงแลุะสเ้ขัย้่วแสดงให �พื่วกเขัาที่ราบัว�าขั �ามืถนนได �เมืื�อใด คู่นเดนิ
เที่ �าต้ �องป็ฏิบิัตั้ติ้ามืสญัญาณเหลุ�าน้�

สญัญาณบัางจดุมืเ้คู่รื�องนับัเวลุาถอย่หลุงัสำาหรับัคู่นเดนิเที่ �า ซ้้�งแสดงให �เห็นว�าคู่นเดนิ
เที่ �ามืเ้วลุาเหลุอือก้ก้�วนิาที่เ้พื่ื�อขั �ามืถนน

เมืื�อคู่ณุกำาลุงัจะเลุ้�ย่วต้รงที่างแย่ก คู่ณุต้ �องให �ที่างกบััคู่นเดนิเที่ �าที่้�กำาลุงัขั �ามืถนนที่้�คู่ณุ
กำาลุงัเลุ้�ย่วเขั �าไป็ แมื �ว�าไฟหรอืสญัลุกัษณร์ป่็คู่นเดนิเที่ �ากำาลุงักระพื่รบิัเป็็นสแ้ดง คู่ณุ
ต้ �องให �ที่างกบััคู่นเดนิเที่ �าที่กุคู่นที่้�ย่งัขั �ามืถนนอย่่�

นอกจากน้�คู่ณุย่งัต้ �องหย่ดุรถให �คู่นเดนิเที่ �าขั �ามืถนนต้รง Pelican crossing (ที่างขั �ามื
แบับัมืส้ญัญาณไฟจราจรที่้�มืป้็ุ� มืให �กดเมืื�อคู่นเดนิเที่ �าต้ �องการขั �ามืถนน)

สญัลุกัษณค์ู่นเดนิเที่ �าสแ้ดง 
คู่นเดนิเที่ �าห �ามืเริ�มืขั �ามืถนน

สญัลุกัษณค์ู่นเดนิเที่ �ากระ
พื่รบิัสแ้ดง คู่นเดนิเที่ �าห �ามื
เริ�มืขั �ามืถนน แต้�เดนิขั �ามืให �

เสร็จได �

สญัลุกัษณค์ู่นเดนิเที่ �าส้
เขัย้่ว คู่นเดนิเที่ �าเริ�มืขั �ามื

ถนนได �

คู่นเดนิเที่ �าสามืารถเดนิไป็
ในที่ศิที่างใดกไ็ด �เมืื�อ

สญัลุกัษณค์ู่นเดนิเที่ �าส้
เขัย้่วป็รากฏิอย่่�

เคู่รื�องนับัเวลุาถอย่หลุงั
สำาหรับัคู่นเดนิเที่ �าแสดง
จำานวนวนิาที่จ้นกว�าไฟจะ

เป็ลุ้�ย่นส้

กล�องตรวจจบััความเร็วและการฝ่ึาไฟแดง
กลุ �องต้รวจจับัคู่วามืเร็วแลุะการฝึ� าไฟแดงต้รวจจับัที่ั �งการฝึ� าไฟแดงแลุะการขับััเร็วเกนิ
กำาหนดต้รงที่างแย่กที่้�มืคู้่วามืเส้�ย่งสง่

กลุ �องจะต้รวจจับัรถขัองคู่ณุหากคู่ณุขั �ามืเส �น ‘Stop’ หรอืวิ�งเขั �าไป็ในที่างแย่กหลุงัจากที่้�
ไฟเป็ลุ้�ย่นเป็็นสแ้ดงแลุ �ว

นอกจากน้� กลุ �องน้�ย่งัต้รวจจับัรถขัองคู่ณุหากคู่ณุขับััเร็วเกนิขัด้จำากดัคู่วามืเร็วเมืื�อใด
ก็ต้ามื ไมื�ว�าสญัญาณไฟจราจรจะเป็็นสแ้ดง สอ้ำาพัื่น หรอืสเ้ขัย้่ว

วงเวย่น
วงเวย้่นคู่วบัคู่มุืการไหลุต้วัขัองจราจรต้รงที่างแย่ก วงเวย้่นช้�วย่เคู่ลุื�อนจราจรไป็ใน
ที่ศิที่างเดย้่วรอบั ๆ เกาะกลุางถนน ย่านพื่าหนะสามืารถเลุ้�ย่วซ้ �าย่หรอืเลุ้�ย่วขัวาหรอืต้รง
ไป็ขั �างหน �า หรอืเลุ้�ย่วกลุบััรถ (U-turn)

เมืื�อคู่ณุกำาลุงัเขั �าใกลุ �วงเวย้่น คู่ณุต้ �องลุดคู่วามืเร็วแลุะหรอืหย่ดุรถเพื่ื�อให �ที่างกบััย่าน
พื่าหนะที่กุป็ระเภัที่ที่้�อย่่�ในวงเวย้่นแลุ �ว ซ้้�งหมืาย่ถง้การให �ที่างกบััย่านพื่าหนะที่้�อย่่�ในวง
เวย้่นแลุ �วที่างขัวาขัองคู่ณุ แลุะย่านพื่าหนะที่้�เขั �าส่�วงเวย้่นจากที่างซ้ �าย่ขัองคู่ณุหรอืจาก
ที่างที่้�อย่่�ต้รงขั �ามืกบััคู่ณุ

เพื่ื�อให �ผู้่ �ขับััรถคู่นอื�น ๆ ที่ราบัว�าคู่ณุต้ั �งใจจะที่ำาอะไร คู่ณุต้ �องเปิ็ดไฟเลุ้�ย่วขัณะที่้�คู่ณุ
กำาลุงัจะเลุ้�ย่วต้รงวงเวย้่น เปิ็ดไฟเลุ้�ย่วที่ิ�งไว �ขัณะที่้�คู่ณุกำาลุงัเลุ้�ย่ว เมืื�อคู่ณุออกจากวง
เวย้่น คู่ณุต้ �องเปิ็ดไฟเลุ้�ย่วซ้ �าย่หากเหมืาะสมืที่้�จะที่ำา ปิ็ดไฟเลุ้�ย่วที่นัที่ท้ี่้�คู่ณุออกจากวง
เวย้่น

สำาหรับัวงเวย้่นที่้�มืห้ลุาย่เลุน คู่ณุต้ �องขับััรถต้ามืที่ศิที่างขัองลุก่ศรหรอืป็�าย่บันถนน

การหยุดุรถ การใหท้าง และการเล้�ยุวการหยดุรถ การให�ทาง และการเล่�ยว

คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน 91คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน90



ป�ายวงเว่ยน
ป็�าย่เหลุ�าน้�เต้ือนให�คูุ่ณที่ราบัว�าคูุ่ณกำาลุังเขั�าใกลุ�วงเว้ย่น

วงเวย้่นขั �างหน �า ให �ที่างกบััย่านพื่าหนะที่้�อย่่�
ในวงเวย้่น

การเล่�ยวซี�าย
เมืื�อใกลุ �ถง้ คู่ณุต้ �องเปิ็ดไฟเลุ้�ย่วซ้ �าย่แลุะเลุ้�ย่วโดย่ใช้ �เลุนซ้ �าย่ ย่กเว �นในกรณ้ที่้�มืลุ้ก่ศร
แสดงว�าคู่ณุสามืารถใช้ �เลุนอื�น ๆ เพื่ื�อเลุ้�ย่วได �

คู่ณุต้ �องให �ที่างกบััย่านพื่าหนะที่กุป็ระเภัที่ที่้�อย่่�ในวงเวย้่นแลุ �ว

คู่ณุต้ �องเปิ็ดไฟเลุ้�ย่วซ้ �าย่ที่ิ�งไว �ขัณะที่้�คู่ณุกำาลุงัเลุ้�ย่ว

การเลุ้�ย่วซ้ �าย่ต้รงวงเวย้่น

การขับััตรงไปขั�างหน�า
เมืื�อใกลุ �ถง้ คู่ณุสามืารถใช้ �เลุนใดกไ็ด �เพื่ื�อขับััต้รงไป็ขั �างหน �า ย่กเว �นในกรณ้ที่้�มืลุ้ก่ศร
กำาหนดเลุนสำาหรับัเลุ้�ย่วซ้ �าย่หรอืเลุ้�ย่วขัวาเที่�านั�น

คู่ณุต้ �องให �ที่างกบััย่านพื่าหนะที่กุป็ระเภัที่ที่้�อย่่�ในวงเวย้่นแลุ �ว

เมืื�อคู่ณุออกจากวงเวย้่น คู่ณุต้ �องเปิ็ดไฟเลุ้�ย่วซ้ �าย่หากเหมืาะสมืที่้�จะที่ำา

การขับััต้รงไป็ขั �างหน �าต้รงวงเวย้่น

การหยุดุรถ การใหท้าง และการเล้�ยุวการหยดุรถ การให�ทาง และการเล่�ยว
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การเล่�ยวขัวาหรอืการกลบััรถ (U-turn)
เมืื�อใกลุ �ถง้ คู่ณุต้ �องเปิ็ดไฟเลุ้�ย่วขัวาแลุะเลุ้�ย่วโดย่ใช้ �เลุนขัวา ย่กเว �นในกรณ้ที่้�มืลุ้ก่ศร
แสดงว�าคู่ณุสามืารถใช้ �เลุนอื�น ๆ เพื่ื�อเลุ้�ย่วขัวาได �

คู่ณุต้ �องให �ที่างกบััย่านพื่าหนะที่กุป็ระเภัที่ที่้�อย่่�ในวงเวย้่นแลุ �ว

คู่ณุต้ �องเปิ็ดไฟเลุ้�ย่วขัวาที่ิ�งไว �ขัณะที่้�คู่ณุกำาลุงัเลุ้�ย่ว เมืื�อคู่ณุออกจากวงเวย้่น คู่ณุต้ �อง
เปิ็ดไฟเลุ้�ย่วซ้ �าย่หากเหมืาะสมืที่้�จะที่ำา

การเลุ้�ย่วขัวาหรอืการกลุบััรถ (U-turn) ต้รงวงเวย้่น

การเปล่�ยนเลน
วางแผู้นลุ�วงหน �าเมืื�อกำาลุงัเขั �าใกลุ �วงเวย้่นเพื่ื�อหลุก้เลุ้�ย่งการเป็ลุ้�ย่นเลุนต้อนที่้�คู่ณุอย่่�ใน
วงเวย้่น

หากคู่ณุจำาเป็็นต้ �องเป็ลุ้�ย่นเลุน คู่ณุต้ �องเปิ็ดไฟเลุ้�ย่วแลุะให �ที่างกบััย่านพื่าหนะที่กุ
ป็ระเภัที่ในเลุนที่้�คู่ณุกำาลุงัจะเขั �า

การเป็ลุ้�ย่นเลุนในวงเวย้่นที่้�มืห้ลุาย่เลุน

คู่ณุสามืารถเป็ลุ้�ย่นเลุนบัรเิวณที่้�มืเ้ส �นป็ระสข้ัาวเที่�านั�น คู่ณุห �ามืเป็ลุ้�ย่นเลุนหากเป็็นเส �น
ที่บ้ั

การหยุดุรถ การใหท้าง และการเล้�ยุวการหยดุรถ การให�ทาง และการเล่�ยว
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การออกจากวงเวย่น
ขัณะออกจากวงเวย้่นคู่ณุต้ �องเปิ็ดไฟเลุ้�ย่วซ้ �าย่หากเหมืาะสมืที่้�จะที่ำา คู่ณุต้ �องปิ็ดไฟ
เลุ้�ย่วที่นัที่ท้ี่้�คู่ณุออกจากวงเวย้่นแลุ �ว

เมืื�อคู่ณุขับััต้รงไป็ขั �างหน �าในวงเวย้่นที่้�มืเ้ลุนเล็ุก ๆ เลุนเดย้่ว อาจไมื�เหมืาะสมืที่้�จะเปิ็ด
ไฟเลุ้�ย่วซ้ �าย่ขัณะออกจากวงเวย้่น

การใช้ �วงเวย้่นที่้�มืห้ลุาย่เลุนซ้้�งมืก้ารที่ำาสญัลุกัษณล์ุก่ศรบันถนน

คนเดนิเท�าและวงเวย่น
เมืื�อเลุ้�ย่วซ้ �าย่หรอืเลุ้�ย่วขัวาต้รงวงเวย้่น คู่ณุไมื�จำาเป็็นต้ �องให �ที่างกบััคู่นเดนิเที่ �าย่กเว �น
ในกรณ้ที่้�มืท้ี่างขั �ามืสำาหรับัคู่นเดนิเที่ �า อย่�างไรก็ต้ามื คู่ณุต้ �องใช้ �คู่วามืระมืดัระวงัอย่่�
เสมือที่้�จะหลุก้เลุ้�ย่งการช้นคู่นเดนิเที่ �า

จกัรยานและวงเวย่น
มืองหาจักรย่านที่้�อย่่�ในวงเวย้่น พื่วกเขัามืส้ทิี่ธิ�ใช้ �ถนนที่ั �งเลุน

ผู้่ �ขั้�จักรย่านต้ �องป็ฏิบิัตั้ติ้ามืกฎเก้�ย่วกบััวงเวย้่นเช้�นเดย้่วกบััผู้่ �ขับััขั้�อื�น ๆ อย่�างไรก็ต้ามื 
สำาหรับัวงเวย้่นที่้�มืห้ลุาย่เลุน พื่วกเขัาสามืารถใช้ �เลุนซ้ �าย่เพื่ื�อเลุ้�ย่วขัวาได �  ขัณะเลุ้�ย่ว 
พื่วกเขัาต้ �องให �ที่างกบััย่านพื่าหนะที่้�กำาลุงัออกจากวงเวย้่น

มืองหาจักรย่านที่้�หย่ดุอย่่�ในเลุนซ้ �าย่ซ้้�งกำาลุงัให �ที่างกบััย่านพื่าหนะที่้�กำาลุงัออกจากวง
เวย้่น

จักรย่านที่้�อย่่�ต้รงวงเวย้่นกำาลุงัจะเลุ้�ย่วขัวาจากเลุนซ้ �าย่
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ทางแยก
ป็ระมืาณคู่ร้�งหน้�งขัองอบุัตั้เิหต้รุถช้นบันถนนในรัฐ NSW เกดิขั้�นต้รงที่างแย่ก คู่ณุคู่วร
เขั �าใกลุ �ที่างแย่กด �วย่คู่วามืเร็วที่้�ช้�วย่ให �คู่ณุหย่ดุแลุะให �ที่างกบััย่านพื่าหนะที่้�อย่่�ต้รงที่าง
แย่กหรอืกำาลุงัจะถง้ที่างแย่กได �

มืองหาผู้่ �ขั้�จักรย่านย่นต้ ์มืากกว�าคู่ร้�งหน้�งขัองอบุัตั้เิหต้กุารช้นขัองจักรย่านย่นต้ท์ี่้�
เก้�ย่วขั �องกบััย่านพื่าหนะป็ระเภัที่อื�นเกดิขั้�นต้รงที่างแย่ก

กฎที่้�แต้กต้�างกนัไป็คู่วบัคู่มุืจราจรแลุะให �คู่วามืช้ดัเจนว�าใคู่รมืส้ทิี่ธิ�ไป็ก�อนต้รงที่างแย่ก 
กฎเหลุ�านั�นขั้�นอย่่�กบััว�าที่างแย่กนั�นมืส้ ิ�งดงัต้�อไป็น้�หรอืไมื�:
 • ‘ป็�าย่ ‘Stop’
 • ป็�าย่ ‘Give way’ 
 • ไมื�มืป้็�าย่หรอืเส �น
 • สญัญาณไฟจราจร
 • วงเวย้่น

หากคู่ณุเห็นเจ �าหน �าที่้�ต้ำารวจหรอืผู้่ �คู่วบัคู่มุืจราจรต้รงที่างแย่ก คู่ณุต้ �องป็ฏิบิัตั้ติ้ามื
สญัญาณมือืแลุะการช้้�ที่ศิที่างขัองพื่วกเขัา

เส�นหยดุและเส�นแนวหยดุตรงทางแยก
เมืื�อคู่ณุหย่ดุต้รงป็�าย่ ‘Stop’ หรอืเส �น ‘Stop’ คู่ณุต้ �องให �ที่างกบััย่านพื่าหนะที่้�กำาลุงัวิ�งอย่่�
ในที่างแย่กหรอืกำาลุงัเขั �าส่�หรอืเขั �าใกลุ �ที่างแย่ก ย่กเว �นในกรณ้ที่้�:
 • ย่านพื่าหนะที่้�ว ิ�งสวนที่างมืาซ้้�งอย่่�ต้รงป็�าย่ ‘Stop’ หรอืเส �นแนวหย่ดุเช้�นกนัแลุะกำาลุงั
จะเลุ้�ย่วขัวา

 • ย่านพื่าหนะที่้�ว ิ�งสวนที่างมืาซ้้�งอย่่�ต้รงป็�าย่ ‘Give way’ หรอืเส �นให �ที่างแลุะกำาลุงัจะ
เลุ้�ย่วขัวา

 • ย่านพื่าหนะที่้�กำาลุงัจะเลุ้�ย่วซ้ �าย่โดย่ใช้ �เลุนเบั้�ย่ง (slip lane)
 • ย่านพื่าหนะที่้�กำาลุงักลุบััรถ

ขัณะที่้�คู่ณุกำาลุงัเลุ้�ย่วซ้ �าย่หรอืเลุ้�ย่วขัวาต้รงป็�าย่ ‘Stop’ หรอืเส �นแนวหย่ดุ คู่ณุต้ �องให �
ที่างกบััคู่นเดนิเที่ �าที่้�กำาลุงัขั �ามืถนนที่้�คู่ณุกำาลุงัจะเลุ้�ย่วเขั �าไป็ด �วย่

เมืื�อมืร้ถสองคู่นัต้รงป็�าย่ ‘Stop’ ที่้�อย่่�ต้รงขั �ามืกนัต้รงที่างแย่ก รถที่้�กำาลุงัจะเลุ้�ย่วขัวา (Car A) ต้ �องให �ที่างกบัั
รถที่้�กำาลุงัจะวิ�งต้รงไป็ขั �างหน �า (Car B)
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ป� ายให�ทางและเส�นให�ทางตรงทางแยก
เมืื�อคู่ณุอย่่�ต้รงป็�าย่ ‘Give way’ หรอืเส �น ‘Give way’ คู่ณุต้ �องให �ที่างกบััย่านพื่าหนะที่้�
กำาลุงัขับััอย่่�ในที่างแย่ก กำาลุงัเขั �าส่�หรอืกำาลุงัจะถง้ที่างแย่ก ย่กเว �นในกรณ้ที่้�:
 • ย่านพื่าหนะที่้�ว ิ�งสวนที่างมืาซ้้�งอย่่�ต้รงป็�าย่ ‘Give way’ หรอืเส �นแนวหย่ดุเช้�นกนัแลุะ
กำาลุงัจะเลุ้�ย่วขัวา

 • ย่านพื่าหนะที่้�ว ิ�งสวนที่างมืาซ้้�งอย่่�ต้รงป็�าย่ ‘Stop’ หรอืเส �นแนวหย่ดุแลุะกำาลุงัจะเลุ้�ย่ว
ขัวา

 • ย่านพื่าหนะที่้�กำาลุงัจะเลุ้�ย่วซ้ �าย่โดย่ใช้ �เลุนเบั้�ย่ง (slip lane)
 • ย่านพื่าหนะที่้�กำาลุงัจะกลุบััรถ

ขัณะที่้�คู่ณุกำาลุงัจะเลุ้�ย่วซ้ �าย่หรอืเลุ้�ย่วขัวาต้รงป็�าย่ ‘Give way’ หรอืเส �นให �ที่าง คู่ณุต้ �อง
ให �ที่างกบััคู่นเดนิเที่ �าที่้�กำาลุงัขั �ามืถนนที่้�คู่ณุกำาลุงัจะเลุ้�ย่วเขั �าไป็ด �วย่เช้�นกนั

เมืื�อมืร้ถสองคู่นัต้รงป็�าย่ ‘Give way’ ที่้�อย่่�ต้รงขั �ามืกนัต้รงที่างแย่ก รถที่้�กำาลุงัจะเลุ้�ย่วขัวา (Car B) ต้ �องให �ที่าง
กบััรถที่้�กำาลุงัจะเลุ้�ย่วซ้ �าย่ (Car A)

กฎเรื�องการให�ทางตรงทางแยกท่�ไมม่ป่� าย
ที่างแย่กบัางจดุไมื�มืป้็�าย่ สญัญาณไฟจราจร หรอืวงเวย้่น ต้รงที่างแย่กเหลุ�าน้� เมืื�อคู่ณุ
เลุ้�ย่วต้ดัที่างวิ�งขัองรถอก้คู่นั คู่ณุต้ �องให �ที่างกบััรถคู่นันั�น

แลุะคู่ณุต้ �องให �ที่างกบััคู่นที่้�กำาลุงัเดนิขั �ามืถนนที่้�คู่ณุกำาลุงัเลุ้�ย่วเขั �าไป็

หากผู้่ �ขับััรถอก้คู่นไมื�ให �ที่างกบััคู่ณุ อย่�าฝืึนให �พื่วกเขัาหรอืต้วัคู่ณุเองต้ �องต้กไป็อย่่�ใน
สถานการณท์ี่้�เป็็นอนัต้ราย่

การเล่�ยวขัวาตรงทางแยก
เมืื�อคู่ณุกำาลุงัเลุ้�ย่วต้รงที่างแย่กที่้�ไมื�มืป้็�าย่ คู่ณุต้ �องให �ที่างกบัั:
 • รถที่้�กำาลุงัขับััใกลุ �เขั �ามืามืาจากด �านขัวา
 • รถที่้�ว ิ�งใกลุ �เขั �ามืาแลุะจะกำาลุงัจะต้รงไป็
 • รถที่้�ว ิ�งใกลุ �เขั �ามืาแลุะจะกำาลุงัจะเลุ้�ย่วซ้ �าย่
 • คู่นที่้�กำาลุงัเดนิขั �ามืถนนที่้�คู่ณุกำาลุงัจะเลุ้�ย่วเขั �าไป็

เมืื�อคู่ณุแลุะรถอก้คู่นักำาลุงัจะเลุ้�ย่วขัวาต้รงที่างแย่ก รถที่ั �งสองคู่นัสามืารถเลุ้�ย่ว ณ เวลุา
เดย้่วกนัแลุะผู้�านหน �ากนัได �

การหยุดุรถ การใหท้าง และการเล้�ยุวการหยดุรถ การให�ทาง และการเล่�ยว

คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน 101คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน100



รถสองคู่นักำาลุงัวิ�งมืาในที่ศิที่างต้รงขั �ามืกนั รถที่้�กำาลุงัจะเลุ้�ย่วขัวา (Car A) ต้ �องให �ที่างกบััรถที่้�กำาลุงัวิ�งต้รงไป็ 
(Car B) 

รถสองคู่นักำาลุงัวิ�งมืาในที่ศิที่างต้รงขั �ามืกนั รถที่้�กำาลุงัจะเลุ้�ย่วขัวา (Car A) ต้ �องให �ที่างกบััรถที่้�กำาลุงัจะเลุ้�ย่ว
ซ้ �าย่ (Car B)

เมืื�อรถสองคู่นัอย่่�ต้รงขั �ามืกนัต้รงที่างแย่กแลุะที่ั � งสองคู่นัต้�างกำาลุงัจะเลุ้� ย่วขัวา ที่ั � ง Car A แลุะ Car B 
สามืารถขับััผู้�านหน �ากนัได �ขัณะที่้�กำาลุงัเลุ้� ย่ว

การเล่�ยวซี�ายตรงทางแยก
เมืื�อคู่ณุกำาลุงัเลุ้�ย่วซ้ �าย่ต้รงที่างแย่กที่้�ไมื�มืป้็�าย่ คู่ณุต้ �องให �ที่างกบััรถที่้�อย่่�ด �านขัวาขัอง
คู่ณุ แลุะคู่ณุต้ �องให �ที่างกบััคู่นที่้�กำาลุงัเดนิขั �ามืถนนที่้�คู่ณุกำาลุงัจะเลุ้�ย่วเขั �าไป็

แลุะไป็ที่้�หวัขั �อ ‘Slip lanes’ (เลุนเบั้�ย่ง) เพื่ื�อดก่ฎเพื่ิ�มืเต้มิืเรื�องการเลุ้�ย่วซ้ �าย่ต้รงที่าง
แย่กที่้�มืเ้ลุนเบั้�ย่ง

รถคู่นัหน้�ง (Car A) กำาลุงัจะเลุ้�ย่วซ้ �าย่ต้รงที่างแย่กแลุะรถอก้คู่นั (Car B) กำาลุงัวิ�งที่างต้รงขั �ามืที่างแย่กมืา
จากด �านขัวา Car A ต้ �องให �ที่างกบัั Car B

ทางสามแพรง่

คู่ณุกำาลุงัจะถง้ที่างสามื
แพื่ร�ง

หากคู่ณุกำาลุงัขับััรถบันถนนที่้�ส ิ�นสดุต้รงที่างสามืแพื่ร�ง คู่ณุ
ต้ �องให �ที่างกบััรถที่้�กำาลุงัขับััอย่่�บันถนนเส �นที่้�ต้�อเนื�อง ย่กเว �น
ในกรณ้ที่้�มืป้็�าย่ระบัเุป็็นอื�น 

หากคู่ณุกำาลุงัจะเลุ้�ย่วขัวาจากถนนเส �นที่้�ต้�อเนื�อง คู่ณุต้ �องให �
ที่างกบััรถที่้�กำาลุงัวิ�งต้รงไป็ขั �างหน �าบันถนนเส �นนั�นหรอืรถที่้�
กำาลุงัจะเลุ้�ย่วซ้ �าย่ต้รงที่างแย่กนั�น กฎน้�ย่งัใช้ �กบััที่างสามื
แพื่ร�ง ซ้้�งถนนเส �นที่้�ต้�อเนื�องเป็็นที่างโคู่ �งแที่นที่้�จะต้รงไป็

การหยุดุรถ การใหท้าง และการเล้�ยุวการหยดุรถ การให�ทาง และการเล่�ยว

คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน 103คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน102



รถที่้�กำาลุงัจะเลุ้�ย่วขัวาจากถนนที่้�ส ิ�นสดุต้รงที่างสามืแพื่ร�ง (Car A) ต้ �องให �ที่างกบััรถที่้�กำาลุงัวิ�งต้รงไป็ขั �างหน �า
บันถนนเส �นที่้�ต้�อเนื�อง (Car B)

ต้รงที่างสามืแพื่ร�ง ที่้�ถนนวิ�งต้�อเนื�องเป็็นที่างโคู่ �ง รถที่้�กำาลุงัจะออกจากถนนเส �นนั�น (Car B) ต้ �องให �ที่างกบััรถ
ที่้�กำาลุงัวิ�งต้รงมืาบันถนนที่้�ว ิ�งต้�อเนื�องไป็ (Car A) 

เว �นท่�วา่งตรงทางแยก
คู่ณุห �ามืเขั �าไป็ในที่างแย่กจนกว�าจะมืพ้ื่ื�นที่้�สำาหรับัรถขัองคู่ณุในเลุนขัองคู่ณุอก้ฝัึ�งขัอง
ที่างแย่ก กฎน้�คู่รอบัคู่ลุมุืที่างแย่กแลุะที่างขั �ามืที่กุป็ระเภัที่รวมืถง้ที่างแย่กที่้�มืส้ญัญาณ
ไฟจราจร ที่างขั �ามืต้รงที่างรถไฟ แลุะที่างขั �ามืสำาหรับัคู่นเดนิเที่ �า

ที่างแย่กแลุะถนนบัางแห�งมืก้ารที่ำาเคู่รื�องหมืาย่’Keep clear’ คู่ณุห �ามืหย่ดุรถในบัรเิวณ 
‘Keep clear’

เว �นที่้�ว�างต้รงที่างแย่กต้ลุอดเวลุา

การหยุดุรถ การใหท้าง และการเล้�ยุวการหยดุรถ การให�ทาง และการเล่�ยว

คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน 105คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน104



 การเล่�ยวซี�ายและเล่�ยวขัวา
ก�อนจะเลุ้�ย่ว คู่ณุคู่วรต้รวจดร่ถคู่นัอื�น ๆ ด �านซ้ �าย่แลุะขัวาขัองคู่ณุ คู่ณุต้ �องให �ที่างกบััคู่น
ที่้�กำาลุงัเดนิขั �ามืถนนที่้�คู่ณุกำาลุงัเลุ้�ย่วเขั �าไป็เสมือ

ป็�าย่ที่้�ระบัวุ�าคู่ณุต้ �องเลุ้�ย่ว หรอืห �ามืเลุ้�ย่วหรอืเขั �าไป็เป็็นป็�าย่บังัคู่บััแลุะกฎหมืาย่กำาหนด
ให �ต้ �องป็ฏิบิัตั้ติ้ามื

ไป็ที่้�หวัขั �อ ‘Intersections’ (ที่างแย่ก) เพื่ื�อดก่ฎเก้�ย่วกบััการให �ที่างขัณะเลุ้�ย่วต้รงที่าง
แย่ก แลุะไป็ที่้�หวัขั �อ ‘Traffic lights’ (สญัญาณไฟจราจร) เพื่ื�อดก่ฎเก้�ย่วกบััการเลุ้�ย่ว
ต้รงสญัญาณไฟจราจร

วางแผู้นลว่งหน�าเมื�อจะเล่�ยว
วางแผู้นการเลุ้�ย่วขัองคู่ณุแต้�เนิ�น ๆ เพื่ื�อคู่ณุจะได �อย่่�ในเลุนหรอืส�วนขัองถนนที่้�ถก่ต้ �อง
แลุะมืเ้วลุาพื่อที่้�จะเปิ็ดไฟสญัญาณ

เมืื�อรถคู่นัหน้�ง (Car A) กำาลุงัเลุ้�ย่วขัวาแลุะต้ �องการเลุ้�ย่วซ้ �าย่ต้�อที่นัที่ ้(เขั �าไป็ในถนน X) รถคู่นันั�นคู่วรเลุ้�ย่ว
ขัวาจากเลุนซ้ �าย่

หากมืคู้่วามืจำาเป็็น คู่ณุสามืารถขับััรถบัน ขั �ามื หรอืด �านนอกเส �นขัอบัถนนเป็็นระย่ะที่าง
ไมื�เกนิ 100 เมืต้รขัณะที่้�คู่ณุกำาลุงัจะเลุ้�ย่วซ้ �าย่หรอืขัวา

คู่ณุต้ �องป็ฏิบิัตั้ติ้ามืเส �นแบั�งเลุนเมืื�อเลุ้�ย่ว หากไมื�มืเ้ส �น คู่ณุคู่วรอย่่�ในเลุนเดมิืขัณะเลุ้�ย่ว 

การเล่�ยวซี�าย
เมืื�อเลุ้�ย่วซ้ �าย่ คู่ณุต้ �อง:
 • เปิ็ดไฟสญัญาณเลุ้�ย่วซ้ �าย่
 • เคู่ลุื�อนรถไป็ใกลุ �ด �านซ้ �าย่ขัองถนน
 • วิ�งด �านซ้ �าย่ขัองถนนที่้�คู่ณุกำาลุงัเลุ้�ย่วเขั �าไป็
 • ใช้ �ที่างเบั้�ย่งป็ต้รงจดุที่้�มื้

เมืื�อขับััรถบันถนนที่้�มืห้ลุาย่เลุน คู่ณุต้ �องเลุ้�ย่วซ้ �าย่จากเลุนซ้ �าย่ หรอืจากเลุนที่้�มืลุ้ก่ศรช้้�
ไป็ที่างซ้ �าย่

เมืื�อคู่ณุเห็นป็�าย่ ‘No left turn’ คู่ณุห �ามืเลุ้�ย่วซ้ �าย่

เมืื�อคู่ณุกำาลุงัขับััอย่่�ในเลุนซ้ �าย่แลุคู่ณุเห็นป็�าย่  ‘Left lane 
must turn left’ คู่ณุต้ �องเลุ้�ย่วซ้ �าย่

ป็�าย่ ‘Left only’ หมืาย่ถง้ คู่ณุต้ �องเลุ้�ย่วซ้ �าย่

การหยุดุรถ การใหท้าง และการเล้�ยุวการหยดุรถ การให�ทาง และการเล่�ยว

คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน 107คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน106



การเล่�ยวขัวา
เมืื�อเลุ้�ย่วขัวา คู่ณุต้ �อง:
 • เปิ็ดไฟสญัญาณเลุ้�ย่วขัวา
 • ป็ฏิบิัตั้ติ้ามืเคู่รื�องหมืาย่บันถนนสำาหรับัการเลุ้�ย่วที่กุป็ระเภัที่ เช้�น เส �นแบั�งเลุนแลุะลุก่
ศรที่้�วาดไว �

 • เคู่ลุื�อนรถให �อย่่�ใกลุ �เส �นแบั�งจราจรที่้�คู่ณุกำาลุงัจะเลุ้�ย่วออกให �มืากที่้�สดุเที่�าที่้�จะที่ำาได �
 • อย่่�ในเลุนเดมิืขัณะที่้�คู่ณุเลุ้�ย่วจากถนนเส �นหน้�งไป็ย่งัอก้เส �น

เมืื�อขับััรถบันถนนที่้�มืห้ลุาย่เลุน คู่ณุต้ �องเลุ้�ย่วขัวาจากเลุนขัวา หรอืจากเลุนที่้�มืลุ้ก่ศรช้้�
ไป็ที่างขัวา

คู่ณุสามืารถเลุ้�ย่วขั �ามืเส �นแบั�งจราจรที่กุป็ระเภัที่เพื่ื�อเขั �า-ออกถนน หรอืพื่ื�นที่้�ซ้ ้�ง
เก้�ย่วขั �องกบััถนน เช้�น ที่างเขั �า-ออกรถ หรอืที่้�จอดรถ

ก�อนที่้�คู่ณุจะเลุ้�ย่วขัวา ลุ �อหน �าแลุะรถขัองคู่ณุคู่วรหนัต้รงไป็ขั �างหน �าเพื่ื�อไมื�ให �กด้ขัวาง
จราจรที่้�กำาลุงัวิ�งมืา

         
คู่ณุสามืารถขั �ามืเส �นแบั�งจราจรแบับัเด้�ย่วหรอืแบับัคู่่�กไ็ด �เมืื�อกำาลุงัเขั �าหรอืออกจากถนน

เมืื�อคู่ณุเห็นป็�าย่ ‘No right turn’ คู่ณุห �ามืเลุ้�ย่วขัวาหรอืกลุบัั
รถ

เมืื�อคู่ณุกำาลุงัขับััรถอย่่�ในเลุนขัวาแลุะคู่ณุเห็นป็�าย่ ‘Right 
lane must turn right’ คู่ณุต้ �องเลุ้�ย่วขัวา

ป็�าย่ ‘Right only’ หมืาย่ถง้ คู่ณุต้ �องเลุ้�ย่วขัวา

การหยุดุรถ การใหท้าง และการเล้�ยุวการหยดุรถ การให�ทาง และการเล่�ยว

คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน 109คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน108



รถขันาดยาวและเกนิขันาด

อย่่�ขั �างหลุงัรถหนักที่้�กำาลุงัเลุ้�ย่ว

รถเกนิขันาดหรอืขันาดย่าวบัางคู่นัมืป้็�าย่ ‘Do not 
overtake turning vehicle’ รถเหลุ�าน้�อาจต้ �องใช้ �
มืากกว�าหน้�งเลุนเมืื�อเลุ้�ย่วขัวาหรอืเลุ้�ย่วซ้ �าย่

อย่�าเอารถขัองคู่ณุไป็อย่่�ในที่างขัองรถที่้�มืข้ันาดใหญ�
แลุะนำ�าหนักมืากขัณะที่้�รถคู่นันั�นกำาลุงัเลุ้�ย่ว – คู่ณุอาจ
ถก่ที่บััได � จะป็ลุอดภัยั่ที่้�สดุถ �าคู่ณุอย่่�ขั �างหลุงัแลุะรอ
จนกว�ารถคู่นันั�นจะเลุ้�ย่วเสร็จ

แลุะไป็ที่้�หวัขั �อ ‘Overtaking’ (การแซ้ง) เพื่ื�อดก่ฎเก้�ย่ว
กบััการแซ้งรถที่้�มืข้ันาดย่าวที่้�มืป้็�าย่ ‘Do not overtake 
turning vehicle’ (ห �ามืแซ้งรถที่้�กำาลุงัเลุ้�ย่ว)

ห�ามเขั�า

คู่ณุห �ามืขับััรถเลุย่ป็�าย่น้�

เมืื�อคูุ่ณเห็นป็�าย่ ‘No entry’ คูุ่ณห�ามืเลุ้�ย่ววเขั�าไป็หรือ
เขั�าไป็ในถนนเส�นนั�น

ป็�าย่ ‘No bicycles’ หมืาย่ถง้ ผู้่ �ขั้�จักรย่านห �ามืขั้�เลุย่ป็�าย่
นั�น

จกัรยานและ Hook turns (เล่�ยวแบับัตะขัอ)
จักรย่านสามืารถใช้ � hook turn เพื่ื�อเลุ้�ย่วขัวา ซ้้�งแป็ลุว�าพื่วก
เขัาใช้ �เลุนซ้ �าย่เพื่ื�อเลุ้�ย่วขัวา

เมืื�อเลุ้�ย่วแบับั hook turn ผู้่ �ขั้�จักรย่านต้ �อง:
 • เขั �าส่�ที่างแย่กจากเลุนซ้ �าย่สดุ
 • อย่่�ฝัึ�งซ้ �าย่สดุเอาไว �ขัณะที่้�กำาลุงัเขั �าส่�ที่างแย่ก
 • เว �นที่้�ว�างต้รงจดุที่้�มืก้ารที่ำาเคู่รื�องหมืาย่ที่างขั �ามืสำาหรับัคู่น
เดนิเที่ �า

 • ให �ที่างกบััรถที่้�กำาลุงัวิ�งมืาจากด �านขัวาขัองพื่วกเขัา
 • หากมืส้ญัญาณไฟจราจร ให �อย่่�ด �านซ้ �าย่เอาไว �แลุะรอ
จนกว�าไฟจะเป็ลุ้�ย่นเป็็นสเ้ขัย้่ว

ในฐานะผู้่ �ขับััรถ คู่ณุต้ �องใช้ �คู่วามืระมืดัระวงัเพื่ื�อหลุก้เลุ้�ย่งการป็ะที่ะกบััจักรย่านที่้�กำาลุงั
เลุ้�ย่วต้รงที่างแย่ก

ผู้่ �ขั้�จักรย่านต้ �องให �สญัญาณมือืขัณะเลุ้�ย่วขัวา อย่�างไรก็ต้ามื พื่วกเขัาไมื�จำาเป็็นต้ �องให �
สญัญาณมือืขัณะเลุ้�ย่วแบับั hook turn เพื่ื�อเลุ้�ย่วขัวา

A

B C

ผู้่ �ขั้�จักรย่านรออย่่�ฝัึ�งซ้ �าย่สดุขัองถนน (A)

ผู้่ �ขั้�จักรย่านอย่่�ฝัึ�งซ้ �าย่สดุเอาไว �ขัณะที่้�กำาลุงัเลุ้�ย่ว (B)

ผู้่ �ขั้�จักรย่านเลุ้�ย่วเมืื�อที่ำาได �อย่�างป็ลุอดภัยั่ (C)

การหยุดุรถ การใหท้าง และการเล้�ยุวการหยดุรถ การให�ทาง และการเล่�ยว

คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน 111คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน110



การกลบััรถและการเล่�ยว 3 จดุ
คู่ณุคู่วรใช้ �คู่วามืระมืดัระวงัขัณะกลุบััรถหรอืเลุ้�ย่ว 3 จดุ

ก�อนที่้�คู่ณุจะเลุ้�ย่ว เปิ็ดไฟสญัญาณแลุะต้รวจดก่ระจกรถแลุะจดุบัอดขัองคู่ณุเพื่ื�อให �
แน�ใจว�าไมื�มืจ้ราจรวิ�งใกลุ �เขั �ามืาจากที่างใดเลุย่

หลุงัจากที่้�คู่ณุเลุ้�ย่ว ต้รวจดก่ระจกรถแลุะจดุบัอดขัองคู่ณุอก้คู่รั �ง เปิ็ดไฟสญัญาณแลุะ
เป็ลุ้�ย่นเลุนเมืื�อไมื�มืร้ถวิ�งมืาแลุะสามืารถที่ำาได �อย่�างป็ลุอดภัยั่เที่�านั�น

การกลบััรถ
คู่ณุห �ามืกลุบััรถ:
 • ต้รงที่างแย่กที่้�ไมื�มืส้ญัญาณไฟจราจรแลุะมืป้็�าย่ ‘No U-turn’
 • ต้รงที่างแย่กที่้�มืส้ญัญาณไฟจราจร ย่กเว �นในกรณ้ที่้�มืป้็�าย่ ‘U-turn permitted’ 
 • ขั �ามืเส �นแบั�งจราจรแบับัเส �นที่บ้ัเด้�ย่ว หรอืเส �นที่บ้ัคู่่�
 • ขั �ามืเส �นแบั�งจราจรแบับัคู่่�ที่้�มืเ้ส �นที่บ้ัเด้�ย่วอย่่�ใกลุ �คู่ณุมืากกว�า
 • บันมือเต้อรเ์วย่แ์ลุะฟรเ้วย่์

ป็�าย่ ‘No U-turn’ เป็็นป็�าย่บังัคู่บััแลุะกฎหมืาย่กำาหนดให �ต้ �องป็ฏิบิัตั้ติ้ามื

คู่ณุห �ามืกลุบััรถ คู่ณุสามืารถกลุบััรถต้รง
สญัญาณไฟจราจรที่้�ต้ดิป็�าย่น้�

ไว �

ขัณะกลุบััรถ คู่ณุต้ �อง:
 • มืองเห็นจราจรที่้�กำาลุงัวิ�งสวนมืาได �อย่�างช้ดัเจน
 • เริ�มืกลุบััรถจากเลุนที่้�มืก้ารที่ำาเคู่รื�องหมืาย่เอาไว �ที่้�อย่่�ใกลุ �กบััจดุก้�งกลุางถนนมืากที่้�สดุ
 • เริ�มืกลุบััรถจากด �านซ้ �าย่ขัองจดุก้�งกลุางถนนหากไมื�มืเ้คู่รื�องหมืาย่บันเลุน
 • เลุ้�ย่วกลุบััรถโดย่ไมื�กด้ขัวางการจราจร
 • ให �ที่างกบััรถอื�น ๆ แลุะคู่นเดนิเที่ �า
 • เปิ็ดไฟสญัญาณก�อนที่้�คู่ณุจะเริ�มืเลุ้�ย่ว

การเล่�ยว 3 จดุ
คู่ณุสามืารถเลุ้�ย่ว 3 จดุ (three-point turn) เมืื�อถนนกว �างไมื�พื่อที่้�จะกลุบััรถ ซ้้�งเรย้่ก
ว�าการเลุ้�ย่ว 3 จดุเพื่ราะโดย่ที่ั�วไป็คู่ณุต้ �องเลุ้�ย่วอย่�างน �อย่ 3 คู่รั �งเพื่ื�อให �รถหนัหน �าไป็ใน
ที่ศิที่างต้รงขั �ามื

โดย่ที่ั�วไป็การเลุ้�ย่ว 3 จดุใช้ �เวลุานานกว�าการกลุบััรถ เมืื�อคู่ณุอย่่�ในการจราจรที่้�คู่บััคู่ั�ง
หรอืบันถนนที่้�พื่ลุกุพื่ลุ�าน การขับััรถวนรอบัถนนหรอืใช้ �วงเวย้่นเพื่ื�อเลุ้�ย่วกลุบััจะ
ป็ลุอดภัยั่กว�า

1 2 3

โดย่ที่ั�วไป็แลุ �วการเลุ้�ย่ว 3 จดุต้ �องเลุ้�ย่วอย่�างน �อย่ 3 คู่รั �ง
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การเปิดไฟสญัญาณ
การเปิ็ดไฟสญัญาณ (หรอืที่้�เรย้่กว�าการส�งสญัญาณ) คู่อื เมืื�อคู่ณุใช้ �ไฟสญัญาณขัอง
คู่ณุเพื่ื�อเต้อืนให �ผู้่ �ขับััขั้�คู่นอื�น ๆ ที่ราบัว�าคู่ณุต้ั �งใจที่้�จะเคู่ลุื�อนรถไป็ที่างซ้ �าย่หรอืที่างขัวา 
ต้วัอย่�างเช้�น เมืื�อคู่ณุเลุ้�ย่ว แซ้ง หรอืเป็ลุ้�ย่นเลุน

วางแผู้นการเลุ้�ย่ว การเป็ลุ้�ย่นเลุน แลุะการเคู่ลุื�อนรถขัองคู่ณุแต้�เนิ�น ๆ เพื่ื�อให �คู่ณุอย่่�ใน
เลุนที่้�ถก่ต้ �องแลุะมืเ้วลุาพื่อที่้�จะส�งสญัญาณ ต้รวจดร่ถคู่นัอื�น ๆ เสมือด �วย่การมืองกระจก
แลุะต้รวจดจ่ดุบัอดขัองคู่ณุ

เปิดไฟสญัญาณเมื�อใด
คู่ณุต้ �องเปิ็ดไฟสญัญาณก�อนที่้�คู่ณุจะ:
 • เลุ้�ย่วขัวาหรอืเลุ้�ย่วซ้ �าย่
 • เคู่ลุื�อนรถไป็ที่างขัวาหรอืซ้ �าย่
 • กลุบััรถหรอืเลุ้�ย่ว 3 จดุ
 • เป็ลุ้�ย่นเลุน รวมืถง้เวลุาแซ้ง
 • เขั �าไป็รวมืกบััอก้เลุน
 • ออกขั �างที่างเพื่ื�อหย่ดุหรอืจอดรถ
 • ออกต้วัจากรมิืถนน
 • เลุ้�ย่วขัวาหรอืเลุ้�ย่วซ้ �าย่ต้รงวงเวย้่น
 • วิ�งต้รงไป็ขั �างหน �าต้รงที่างสามืแพื่ร�ง ที่้�มืถ้นนเส �นต้�อเนื�องเป็็นที่างโคู่ �งไป็ที่างขัวาหรอื
ซ้ �าย่

 • ออกจากวงเวย้่น หากสามืารถที่ำาได �

ต้รวจดใ่ห �แน�ใจว�าคู่ณุปิ็ดสญัญาณไฟเต้อืนขัองคู่ณุหลุงัจากการเลุ้�ย่วหรอืการเป็ลุ้�ย่นเลุน
แต้�ลุะคู่รั �ง

ก�อนออกต้วัจากรมิืถนนหรอืที่้�จอดรถ คู่ณุต้ �องเปิ็ดสญัญาณไฟเต้อืนอย่�างน �อย่ 5 วนิาที่้

สญัญาณมอื
หากรถขัองคู่ณุมืก้ารต้ดิต้ั �งไฟสญัญาณ ไฟเหลุ�านั�นต้ �องใช้ �งานได �แลุะมืองเห็นได �ช้ดั  
หากไฟเสย้่ คู่ณุอาจได �รับัใบัแจ �งรถช้ำารดุบักพื่ร�อง (Defect Notice)

หากไฟสญัญาณขัองคู่ณุเสย้่หรอืไมื�สามืารถมืองเห็นได �ช้ดัเจน หรอืรถขัองคู่ณุไมื�มืก้าร
ต้ดิต้ั �งไฟเหลุ�าน้� คู่ณุต้ �องให �ให �สญัญาณมือืเมืื�อเลุ้�ย่วหรอืหย่ดุรถ

ผู้่ �ขั้�จักรย่านต้ �องให �สญัญาณมือืเมืื�อเลุ้�ย่วขัวา

  

เหย่ย้่ดแขันขัองคู่ณุไป็ที่างขัวาแลุะงอขั �อศอก
เพื่ื�อส�งสญัญาณว�าคู่ณุกำาลุงัจะหย่ดุ

       

เหย่ย้่ดแขันขัองคู่ณุไป็ที่างขัวาเพื่ื�อส�ง
สญัญาณว�าคู่ณุกำาลุงัจะเลุ้�ย่วขัวา
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 ทางขั�ามสำาหรบััคนเดนิเท�า
คู่ณุต้ �องให �ที่างกบััคู่นที่้�กำาลุงัขั �ามืถนนต้รงที่างขั �ามืสำาหรับัคู่นเดนิเที่ �า

มืป้็�าย่แลุะเส �นบันถนนที่้�กำาหนดจดุที่างขั �ามืสำาหรับัคู่นเดนิเที่ �า มืท้ี่างขั �ามืสำาหรับัคู่นเดนิ
เที่ �าหลุาย่ป็ระเภัที่ซ้้�งแต้�ลุะป็ระเภัที่มืก้ฎสำาหรับัผู้่ �ขับััรถแต้กต้�างกนัไป็

เมืื�อใกลุ �จะถง้ที่างขั �ามืสำาหรับัคู่นเดนิเที่ �า คู่ณุคู่วรขับััรถ ณ คู่วามืเร็วที่้�ที่ำาให �คู่ณุสามืารถ
ช้ะลุอรถแลุะหย่ดุรถได �ก�อนถง้ที่างขั �ามืนั�น 

หากเด็กหรอืผู้่ �สง่วยั่กำาลุงัขั �ามืถนน คู่ณุอาจต้ �องให �เวลุาพื่วกเขัาเพื่ิ�มืขั้�นเพื่ื�อขั �ามืถนน

ลุดคู่วามืเร็วแลุะเต้รย้่มืพื่ร �อมืให �ที่างกบััคู่นเดนิเที่ �าเสมือ

เส�นและป� ายกำาหนดทางขั�ามสำาหรบััคนเดนิเท�า

ที่างขั �ามืสำาหรับัคู่นเดนิเที่ �า

โดย่ที่ั�วไป็ที่างขั �ามืสำาหรับัคู่นเดนิถนนจะมืก้ารที่ำา
เคู่รื�องหมืาย่เป็็นแถบัสข้ัาวที่้�ขันานกนับันถนน แลุะที่างขั �ามื
บัางแห�งย่งัมืร้ป่็ขัาสเ้หลุอืงคู่่�หน้�งอก้ด �วย่

นอกจากน้�ย่งัมืก้ารเรย้่กที่างขั �ามืสำาหรับัคู่นเดนิเที่ �าว�า
ที่างมื �าลุาย่

ที่างขั �ามืสำาหรับัคู่นเดนิเที่ �า
อย่่�ขั �างหน �า

ที่างขั �ามืสำาหรับัคู่นเดนิเที่ �าบัางแห�งมืป้็�าย่เต้อืนว�าคู่ณุกำาลุงั
ใกลุ �จะถง้ที่างขั �ามื

บัางคู่รั �งมืก้ารต้เ้ส �นซ้กิแซ้ก็ (เส �นสลุบััฟันป็ลุา) บันถนนที่้�นำา
ไป็ส่�ที่างขั �ามืสำาหรับัคู่นเดนิเที่ �า เส �นเหลุ�าน้�เพื่ิ�มืการมืองเห็น
แลุะเต้อืนว�าคู่ณุกำาลุงัใกลุ �จะถง้ที่างขั �ามื

ที่างขั �ามืสำาหรับัคู่นเดนิเที่ �าที่้�มืเ้ส �นซ้กิแซ้ก็

ณ ที่างขั �ามืสำาหรับัคู่นเดนิเที่ �า:
 • คู่ณุต้ �องให �ที่างกบััคู่นที่้�กำาลุงัเดนิขั �ามืถนน
 • คู่ณุห �ามืแซ้งรถที่้�กำาลุงัจะหย่ดุหรอืหย่ดุแลุ �วเพื่ื�อให �ที่างกบััคู่นที่้�กำาลุงัเดนิขั �ามืถนน
 • คู่ณุห �ามืขับััรถไป็บันที่างขั �ามืหากถนนขั �างหน �าถก่ปิ็ดกั �น

หากมืป้็�าย่ ‘Stop’ ใกลุ �กบััที่างขั �ามื คู่ณุต้ �องหย่ดุรถต้รงป็�าย่นั�นแมื �ว�าคู่ณุเพื่ิ�งหย่ดุรถต้รง
ที่างขั �ามื

ทางขั�าม Pelican
ที่างขั �ามื Pelican คู่อื ที่างขั �ามืที่้�มืส้ญัญาณไฟจราจรเพื่ื�อให �คู่นเดนิเที่ �ากดป็ุ� มืเมืื�อ
ต้ �องการขั �ามืถนน

ที่างขั �ามื Pelican ส�วนใหญ�มืไ้ฟแลุะสญัญาณคู่นเดนิเที่ �าเช้�นเดย้่วกบััสญัญาณไฟจราจร
ป็กต้ ิคู่ณุต้ �องหย่ดุต้รงไฟแดงแลุะให �ที่างกบััคู่นที่้�กำาลุงัเดนิขั �ามืถนน

Pelican crossing บัางแห�งมืจั้งหวะสข้ัองสญัญาณไฟจราจรแต้กต้�างออกไป็ หลุงัจาก
ไฟแดง ไฟเหลุอืง (สอ้ำาพัื่น) จะกระพื่รบิัสำาหรับัรถ แลุะไฟแดงจะกระพื่รบิัสำาหรับัคู่น
เดนิเที่ �า

เมืื�อไฟเหลุอืงเริ�มืกระพื่รบิั คู่ณุขับััผู้�านที่างขั �ามืได �หากไมื�มืคู้่นเดนิเที่ �า
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ทางขั�ามขัองเด็ก
ที่างขั �ามืขัองเด็กเป็็นที่างขั �ามืแบับัไมื�เต็้มืเวลุา ซ้้�งป็กต้จิะใช้ �งานระหว�างช้�วงเวลุาเขัต้
โรงเรย้่น แลุะช้�วงเวลุาแลุะสถานที่้�อื�น ๆ ที่้�ได �รับัอนุมืตั้ิ

ขัณะที่้�กำาลุงัมืก้ารใช้ �งานที่างขั �ามืขัองเด็ก จะมืก้ารที่ำาเคู่รื�องหมืาย่ด �วย่ธงสแ้ดง-ส �มืที่ั �ง
สองฟาก เมืื�อคู่ณุเห็นธงน้� คู่ณุต้ �องลุดคู่ามืเร็วแลุะหย่ดุรถก�อนที่้�จะถง้แถบัเส �นสข้ัาวหรอื
เส �น ‘Stop’ เพื่ื�อให �ที่างกบััคู่นเดนิเที่ �า คู่ณุต้ �องหย่ดุรถให �นิ�งสนทิี่จนกว�าคู่นเดนิเที่ �าจะ
พื่ �นที่างขั �ามืนั�นไป็แลุ �ว

หากไมื�มืก้ารแสดงธง ที่างขั �ามืนั�นไมื�ได �กำาลุงัใช้ �เป็็นที่างขั �ามืขัองเด็ก

ที่างขั �ามืขัองเด็กบัางจดุถก่รวมืกบััที่างขั �ามืสำาหรับัคู่นเดนิเที่ �า เมืื�อมืก้ารแสดงธงให �
ป็ฏิบิัตั้ติ้ามืกฎเรื�องที่างขั �ามืขัองเด็ก เมืื�อย่กธงออกไป็แลุ �วให �ป็ฏิบิัตั้ติ้ามืกฎเรื�องที่าง
ขั �ามืสำาหรับัคู่นเดนิเที่ �า

ธงต้รงจดุที่างขั �ามืขัองเด็ก

ผู้้ �ดแ้ลทางขั�ามขัองโรงเรย่น
ที่างขั �ามืขัองเด็กบัางจดุได �รับัการคู่วบัคู่มุืโดย่ผู้่ �ดแ่ลุที่างขั �ามืขัองโรงเรย้่น เมืื�อคู่ณุเห็นผู้่ �
ดแ่ลุที่้�กำาลุงัช้ป่็�าย่ ‘Stop – children crossing’ คู่ณุต้ �องลุดคู่วามืเร็วแลุะหย่ดุรถ

คู่ณุต้ �องหย่ดุรถให �นิ�งสนทิี่จนกว�า:
 • คู่นเดนิเที่ �าที่ั �งหมืดพื่ �นที่างขั �ามืไป็แลุ �ว แลุะ
 • ผู้่ �ดแ่ลุที่างขั �ามืขัองโรงเรย้่นหย่ดุช้ป่็�าย่แลุ �ว

บัรเิวณท่�มก่จิกรรมคนเดนิเท�าสง้

อาจมืเ้ด็กกำาลุงัขั �ามืถนนอย่่�
ขั �างหน �า

พื่ื�นที่้�บัางแห�งมืคู้่นเดนิเที่ �ามืากกว�าบัรเิวณอื�น ๆ เช้�น ย่�าน
ช้ �อป็ปิ็�ง แลุะถนนใกลุ �โรงเรย้่น สวนสาธารณะ หรอืสระว�าย่นำ�า

พื่ื�นที่้�เหลุ�าน้�อาจมืข้ัด้จำากดัคู่วามืเร็วต้ำ�ากว�าแลุะป็�าย่เต้อืนให �
คู่ณุระวงัคู่นเดนิเที่ �า

เมืื�อคู่ณุเห็นป็�าย่เหลุ�าน้� คู่ณุคู่วรเต้รย้่มืลุดคู่วามืเร็ว

จดุพกัสำาหรบััคนเดนิเท�า

อาจมืคู้่นเดนิเที่ �ากำาลุงัขั �ามื
ถนนอย่่�ขั �างหน �า

จดุพัื่กสำาหรับัคู่นเดนิที่าง คู่อื เกาะกลุางถนนที่้�ช้�วย่ให �คู่นเดนิ
เที่ �าสามืารถขั �ามืถนนได �เป็็นสองช้�วง

จดุพัื่กสำาหรับัคู่นเดนิเที่ �ามืป้็�าย่เพื่ื�อเต้อืนให �คู่ณุลุดคู่วามืเร็ว
แลุะระวงัคู่นเดนิเที่ �า

การหยุดุรถ การใหท้าง และการเล้�ยุวการหยดุรถ การให�ทาง และการเล่�ยว
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 ทางขั�ามทางรถไฟ
ที่างขั �ามืที่างรถไฟเป็็นอนัต้ราย่ได � รถไฟมืคู้่วามืเร็วแลุะหนักแลุะไมื�สามืารถหย่ดุได �
อย่�างรวดเร็ว

ป็�าย่ที่างขั�ามืที่างรถไฟ

R A I L   
C R O S S I N

G

WAY

เมืื�อใกลุ �จะถง้ที่างขั �ามืที่างรถไฟ ลุดคู่วามืเร็วแลุะคู่อย่ฟัง
เสย้่งรถไฟที่กุคู่รั �ง คู่ณุห �ามืขับััรถคู่ร�อมืที่างขั �ามืที่างรถไฟ
ขัณะที่้�รถไฟกำาลุงัวิ�งใกลุ �เขั �ามืา หรอืหากถนนอก้ฝัึ�งถก่ปิ็ดกั �น
อย่่�

ป� ายเตอืนทางขั�ามทางรถไฟ
ที่างขั �ามืที่างรถไฟส�วนใหญ�มืป้็�าย่เต้อืนให �คู่ณุที่ราบัว�าคู่ณุกำาลุงัจะถง้ที่างขั �ามื

ที่างขั �ามืที่างรถไฟที่้�มืไ้ฟ
กระพื่รบิัอย่่�ขั �างหน �า

ที่างขั �ามืที่างรถไฟอย่่�ขั �าง
หน �า

ที่างขั �ามืที่างรถไฟบันถนน
สาย่ย่�อย่

การตอ่ควิบันทางขั�ามทางรถไฟ
คู่ณุห �ามืปิ็ดกั �นที่างขั �ามืที่างรถไฟ ร่ �คู่วามืย่าวรถขัองคู่ณุแลุะห �ามืขั �ามืโดย่เด็ดขัาด
จนกว�ารถขัองคู่ณุสามืารถวิ�งพื่ �นรางรถไฟได �ที่ั �งคู่นั

การจอดรถใกล�ทางขั�ามทางรถไฟ
คู่ณุห �ามืหย่ดุรถหรอืจอดรถบันที่างขั �ามืที่างรถไฟ หรอืในระย่ะ 20 เมืต้รขัองที่ั �งสองฝัึ�ง
ขัองจดุขั �ามื

การหยดุรถตรงทางขั�ามทางรถไฟ
คู่ณุต้ �องหย่ดุรถต้รงที่างขั �ามืที่างรถไฟเมืื�อ:
 • มืป้็�าย่ ‘Stop’
 • ป็ระต้ก่ั �นหรอืไมื �กั �นกำาลุงัปิ็ดที่างขั �ามือย่่�
 • ไฟสแ้ดงกำาลุงักระพื่รบิั
 • พื่นักงานที่างรถไฟส�งสญัญาณให �คู่ณุหย่ดุรถ

ที่างขั �ามืที่างรถไฟที่้�มืป้็�าย่
หย่ดุ

หย่ดุรถหากไฟสแ้ดงกำาลุงั
กระพื่รบิั

หย่ดุรถหากป็ระต้ก่ั �นปิ็ดอย่่�
หรอืกำาลุงัเปิ็ดหรอืปิ็ด

ให �ที่างต้รงที่างขั �ามืที่าง
รถไฟ เต้รย้่มืหย่ดุรถ

เมืื�อมืป้็�าย่ ‘Give way’ ต้รงที่างขั �ามืที่างรถไฟ คู่ณุต้ �องลุด
คู่วามืเร็ว มืองซ้ �าย่แลุะขัวาแลุหย่ดุรถหากรถไฟกำาลุงัวิ�งมืา
คู่ณุห �ามืขับััรถผู้�านที่างขั �ามืที่างรถไฟจนกว�าสญัญาณ 
ต้�าง ๆ จะหย่ดุกระพื่รบิัแลุะป็ระต้ก่ั �นหรอืไมื �กั �นเปิ็ดจนสดุ
แลุ �ว หากคู่ณุได �หย่ดุรถต้รงป็�าย่ ‘Stop’ หรอื ‘Give way’ 
แลุ �วต้รงจดุขั �ามื อย่�าขับััผู้�านไป็จนกว�าจะป็ลุอดภัยั่

การหยุดุรถ การใหท้าง และการเล้�ยุวการหยดุรถ การให�ทาง และการเล่�ยว
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ทางขั�ามทางรถไฟท่�ไมม่ส่ญัญาณ
ใช้ �คู่วามืระมืดัระวงัเป็็นพื่เิศษต้รงจดุขั �ามืที่้�ไมื�มืป้็ระต้ก่ั �น ไมื �กั �น หรอืไฟกระพื่รบิั โดย่
เฉพื่าะอย่�างย่ิ�งในช้นบัที่

เมืื�อคู่ณุเห็นป็�าย่เต้อืน ลุดคู่วามืเร็วแลุะมืองหาแลุะฟังเสย้่งรถไฟจากที่ั �งสองที่ศิที่าง

หากคู่ณุหย่ดุให �รถไฟขับัวนหน้�ง ต้รวจดท่ี่กุคู่รั �งว�าไมื�มืร้ถไฟอก้ขับัวนที่้�กำาลุงัวิ�งใกลุ �เขั �า
มืาก�อนที่้�คู่ณุจะขับััขั �ามืไป็

 สะพานและถนนแคบั
เมืื�อคู่ณุกำาลุงัจะถง้สะพื่านแคู่บัหรอืถนนแคู่บัที่้�มืป้็�าย่ ‘Give way’ คู่ณุต้ �องลุดคู่วามืเร็ว
แลุะเต้รย้่มืพื่ร �อมืที่้�จะหย่ดุรถ คู่ณุต้ �องให �ที่างกบััรถที่้�กำาลุงัวิ�งใกลุ �เขั �ามืาจากที่ศิที่างต้รง
ขั �ามื

A

B

สะพาน

รถย่นต้ ์B (Car B) ต้ �องให �ที่างกบัั รถย่นต้ ์A (Car A) บันสะพื่าน

หากไมื�มืป้็�าย่ ‘Give way’ คู่ณุคู่วรย่งัคู่งให �ที่างกบััรถที่้�กำาลุงัวิ�งใกลุ �เขั �ามืา
คู่อย่ระวงัรถเกนิขันาดเนื�องจากพื่วกเขัาอาจขับััอย่่�บันกลุางสะพื่านแลุะกนิพื่ื�นที่้�มืากกว�า
หน้�งเลุน เต้รย้่มืพื่ร �อมืที่้�จะหย่ดุรถแลุะรอให �รถคู่นันั�นลุงจากสะพื่านไป็ก�อน

สะพื่านแคู่บั สะพื่านแคู่บัขั �างหน �า ถนนแคู่บัลุงขั �างหน �า

ถนนเดนิรถทางเดย่ว
ป็�าย่ ‘One way’ แลุะ ‘Two way’ เป็็นป็�าย่บังัคู่บััแลุะกฎหมืาย่กำาหนดให �ต้ �องป็ฏิบิัตั้ติ้ามื

เมืื�อคู่ณุเห็นป็�าย่ ‘One way’ คู่ณุต้ �องขับััรถไป็ในที่ศิที่างที่้�ลุก่ศรบันป็�าย่แสดงเที่�านั�น 

ขัณะเลุ้�ย่วขัวาจากถนนเดนิรถที่างเดย้่ว คู่ณุต้ �องเลุ้�ย่วจากฝัึ�งขัวาสดุขัองถนน

เมืื�อคู่ณุเห็นป็�าย่ ‘Two way’ ถนนนั�นมืเ้ลุนที่้�รถวิ�งสวนกนัได �ที่ั �งสองที่ศิที่างแลุะคู่ณุ
สามืารถขับััรถมืุ�งไป็ได �ที่ั �งสองที่ศิที่าง 

คู่ณุสามืารถขับััรถไป็ใน
ที่ศิที่างขัองลุก่ศรเที่�านั�น

เลุนวิ�งสวนที่ศิที่างกนั

อย่่�ด �านขัวาเอาไว �เมืื�อกำาลุงัจะเลุ้�ย่วขัวาจากถนนเดนิรถที่างเดย้่ว

การหยุดุรถ การใหท้าง และการเล้�ยุวการหยดุรถ การให�ทาง และการเล่�ยว
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ใช้ �คู่วามืระมืดัระวงัขัณะแซ้ง เป็ลุ้�ย่นเลุน แลุะแที่รกเลุน หากคู่ณุไมื�มืั�นใจให �รอจนกว�าจะ
สามืารถที่ำาได �อย่�างป็ลุอดภัยั่มืากขั้�น

ต้รวจดก่ระจกแลุะจดุบัอดขัองคู่ณุที่กุคู่รั �งก�อนที่้�จะแซ้ง เป็ลุ้�ย่นเลุน หรอืแที่รกเลุน มือง
หาผู้่ �ขั้�จักรย่านย่นต้ ์ผู้่ �ขั้�จักรย่าน แลุะรถขันาดใหญ�เป็็นพื่เิศษ ดใ่ห �มืั�นใจว�าคู่ณุเปิ็ดไฟ
สญัญาณเพื่ื�อให �ผู้่ �อื�นที่ราบัเจต้นาขัองคู่ณุ

ให �พื่ื�นที่้�กบััรถคู่นัอื�น ๆ อย่�างเพื่ย้่งพื่อเพื่ื�อแซ้ง แที่รกเลุน หรอืเป็ลุ้�ย่นเลุน

 การแซีง
ใช้ �คู่วามืระมืดัระวงัเมืื�อแซ้ง คู่ณุต้ �องกะพื่ื�นที่้�ที่้�คู่ณุต้ �องใช้ �ให �แมื�นย่ำาเพื่ื�อแซ้งหน �ารถอก้
คู่นัอย่�างป็ลุอดภัยั่

ต้รวจดก่ระจกแลุะจดุบัอดขัองคู่ณุที่กุคู่รั �งก�อนที่้�จะแซ้ง นอกจากน้�อาจมืจั้กรย่านย่นต้์
แลุะจักรย่านถก่บัดบังัอย่่�ด �านหลุงัขัองรถอก้คู่นั

เมื�อไหรท่ ่�คณุห�ามแซีง
คู่ณุห �ามืแซ้งรถอก้คู่นัหน้�ง:
 • โดย่ขับััขั �ามืเส �นแบั�งจราจรที่้�เป็็นเส �นที่บ้ั (ที่ั �งแบับัเด้�ย่วแลุะแบับัคู่่�)
 • เมืื�อคู่ณุไมื�สามืารถมืองเห็นจราจรที่้�กำาลุงัวิ�งใกลุ �เขั �ามืาได �อย่�างช้ดัเจน ต้วัอย่�างเช้�น 
ก�อนจะถง้ย่อดเขัาหรอืที่างโคู่ �ง หรอืหากคู่ณุมืท้ี่ศันวสิยั่จำากดั

 • เมืื�อรถคู่นัหน้�งกำาลุงัจะหย่ดุหรอืหย่ดุแลุ �วต้รงที่างขั �ามืสำาหรับัคู่นเดนิเที่ �า ที่างแย่ก 
หรอืจดุขั �ามืรางรถไฟ

 • เมืื�อถนนแคู่บั

คู่ณุห �ามืขั �ามืเส �นที่บ้ัเด้�ย่ว
เพื่ื�อแซ้ง

คู่ณุห �ามืขั �ามืเส �นที่บ้ัคู่่�เพื่ื�อ
แซ้ง

การแซ้งแลุะการแที่รก
เลุน

การแซีงและการแทรกเลน
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การแซีงอยา่งปลอดภยั
ย่ิ�งรถกำาลุงัวิ�งเร็วขั้�นเที่�าใด คู่ณุต้ �องใช้ �ระย่ะห�างแลุะเวลุาในการแซ้งมืากขั้�นเที่�านั�น

ก�อนแซ้งรถอก้หน้�งคู่นั:
 • ต้รวจดว่�าถนนขั �างหน �าโลุ�งโดย่มืร้ะย่ะที่างพื่อที่้�จะให �คู่ณุแซ้งได �อย่�างป็ลุอดภัยั่
 • ต้รวจดถ่นนเส �นเล็ุกขั �างที่างแลุะเลุนอื�น ๆ เพื่ื�อให �แน�ใจว�าจะไมื�มืส้ ิ�งใดเขั �ามืาในพื่ื�นที่้�
การแซ้งขัองคู่ณุ

 • ต้รวจดก่ระจกแลุะจดุบัอดสำาหรับัจักรย่านย่นต้แ์ลุะรถคู่นัอื�น ๆ
 • เปิ็ดไฟสญัญาณเต้อืนผู้่ �ขับััขั้�คู่นอื�น ๆ ว�าคู่ณุมืเ้จต้นาที่้�จะแซ้ง

ขัณะแซ้ง:
 • รักษาคู่วามืเร็วให �ต้ำ�ากว�าขัด้จำากดัคู่วามืเร็ว
 • ดใ่ห �แน�ใจว�ามืช้้�องว�างให �คู่ณุเคู่ลุื�อนกลุบััเขั �าเลุน (คู่ณุคู่วรสามืารถมืองเห็นรถที่้�คู่ณุ
กำาลุงัจะแซ้งในกระจกมืองหลุงัขัองคู่ณุ)

 • เปิ็ดไฟสญัญาณเมืื�อคู่ณุเคู่ลุื�อนกลุบััเขั �าเลุนขัองคู่ณุ

คู่ณุสามืารถขั �ามืเส �นป็ระ
แบับัเส �นเด้�ย่วเพื่ื�อแซ้งหาก

ถนนขั �างหน �าโลุ�ง

คู่ณุสามืารถขั �ามืเส �นคู่่�ที่้�มื้
เส �นป็ระอย่่�ใกลุ �กบััคู่ณุ

มืากกว�าเพื่ื�อแซ้งหากถนน
ขั �างหน �าโลุ�ง

หากไมื�มืก้ารที่ำาเคู่รื�องหมืาย่
ใดบันถนน ใช้ �คู่วามื
ระมืดัระวงัขัณะแซ้ง

เมื�อคณุกำาลงัถก้แซีง
คู่ณุห �ามืเพื่ิ�มืคู่วามืเร็วเมืื�อรถอก้คู่นักำาลุงัขั �ามืเส �นแบั�งจราจรหรอืจดุก้�งกลุางถนนเพื่ื�อแซ้ง
คู่ณุ

ขัณะที่้�คู่ณุกำาลุงัถก่แซ้ง คู่ณุคู่วร:
 • อย่่�ในเลุนขัองคู่ณุ
 • ขับััช้ดิซ้ �าย่
 • เว �นพื่ื�นที่้�สำาหรับัรถที่้�กำาลุงัแซ้งให �ขับััผู้�านไป็แลุะเคู่ลุื�อนกลุบััเขั �าเลุน

การแซีงซี�าย
กรณ้เดย้่วที่้�คู่ณุสามืารถแซ้งซ้ �าย่ได � คู่อื เมืื�อรถที่้�คู่ณุจะแซ้งกำาลุงั:
 • รอเลุ้�ย่วขัวาหรอืรอกลุบััรถจากจดุก้�งกลุางถนน
 • หย่ดุนิ�ง
 • วิ�งอย่่�บันถนนที่้�มืห้ลุาย่เลุน

ในการแซ้งรถที่้�กำาลุงัจะเลุ้�ย่วขัวาหรอืกำาลุงัจะกลุบััรถจากจดุก้�งกลุางถนน คู่ณุสามืารถ:
 • ใช้ �เลุนซ้ �าย่
 • ขับััรถบันเส �นขัอบัถนน ขั �ามืเส �น หรอืด �านนอกขัองเส �นเป็็นระย่ะที่างไมื�เกนิ 100 เมืต้ร
 • ขับััรถในเลุนรถป็ระจำาที่าง เลุนรับั-ส�งผู้่ �โดย่สาร หรอืเลุนรถบัรรที่กุเป็็นระย่ะที่างสง่สดุ 
100 เมืต้ร

 • ขับััรถในเลุนจักรย่านหรอืเลุนรถรางเป็็นระย่ะที่างสง่สดุ 50 เมืต้ร

การแซีงและการแทรกเลนการแซีงและการแทรกเลน

คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน 127คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน126



ขับััชั่ดิซี�ายยกเว�นเมื�อแซีง
บันถนนที่้�มืป้็�าย่ ‘Keep left unless overtaking’ หรอืมืข้ัด้
จำากดัคู่วามืเร็วสง่กว�า 80 กมื./ช้มื. คู่ณุห �ามืขับััในเลุนขัวา
ย่กเว �นเมืื�อคู่ณุกำาลุงัจะ:
 • แซ้ง
 • เลุ้�ย่วขัวา
 • กลุบััรถ
 • ไมื�ได �กำาลุงัเลุ้�ย่วซ้ �าย่แลุะมืป้็�าย่ ‘Left lane must turn 
left’ หรอืสญัญาณไฟจราจรที่้�มืส้ญัญาณลุก่ศรเลุ้�ย่วซ้ �าย่

 • หลุก้เลุ้�ย่งการกด้ขัวาง
 • ขับััรถอย่่�ในการจราจรที่้�หย่ดุนิ�งหรอืเคู่ลุื�อนต้วัช้ �าในเลุน
ซ้ �าย่

 • ขับััรถป็ระจำาที่างหรอืรถบัรรที่กุแลุะเลุนขัวามืไ้ว �สำาหรับัรถ
ป็ระจำาที่างหรอืรถบัรรที่กุเที่�านั�น

 • แซ้งรถที่้�ว ิ�งช้ �าเพื่ื�อเลุ้�ย่วซ้ �าย่

การแซีงรถขันาดยาว

LONG VEHICLE

OVERSIZE

รถขันาดย่าวมืคู้่วามืย่าว
มืากกว�ารถป็กต้ิ

รถเกนิขันาดมืคู้่วามืกว �าง 
คู่วามืย่าว แลุะคู่วามืสง่

มืากกว�ารถป็กต้ิ

คู่ณุคู่วรใช้ �คู่วามืระมืดัระวงัสง่สดุเมืื�อแซ้งรถขันาดย่าวหรอืรถ
เกนิขันาด เช้�น รถบัรรที่กุหรอืรถป็ระจำาที่าง หรอื รถที่้�กำาลุงั
ลุากจง่คู่าราวานหรอืรถพื่�วง คู่ณุคู่วรให �เวลุาในการขับััผู้�าน
มืากขั้�นแลุะดใ่ห �แน�ใจว�าคู่ณุสามืารถมืองเห็นถนนขั �างหน �า 

รถขันาดย่าวบัางคู่นัมืป้็�าย่ ‘Do not overtake turning vehicle’ (ห �ามืแซ้งรถที่้�กำาลุงั
เลุ้�ย่ว) รถเหลุ�าน้�อาจใช้ �มืากกว�าหน้�งเลุนเมืื�อเลุ้�ย่วขัวาหรอืเลุ้�ย่วซ้ �าย่

ห �ามืแซ้งรถจากด �านซ้ �าย่ขัองรถขันาดย่าวที่้�กำาลุงัเลุ้�ย่วซ้ �าย่

เมืื�อรถต้ดิป็�าย่ ‘Do not overtake turning vehicle’ คู่ณุห �ามื:
 • แซ้งจากด �านซ้ �าย่เมืื�อรถคู่นันั�นกำาลุงัเลุ้�ย่วซ้ �าย่
 • แซ้งจากด �านขัวาเมืื�อรถคู่นันั�นกำาลุงัเลุ้�ย่วขัวา ย่กเว �นในกรณ้ที่้�ที่ำาเช้�นนั�นได �อย่�าง
ป็ลุอดภัยั่

เมืื�อรถต้ดิป็�าย่ ‘Do not overtake turning vehicle’ คู่ณุห �ามืแซ้งจากด �านซ้ �าย่ ย่กเว �น
ในกรณ้ที่้�ที่ำาเช้�นนั�นได �อย่�างป็ลุอดภัยั่แลุะ:
 • คู่ณุกำาลุงัขับััรถอย่่�บันถนนที่้�มืห้ลุาย่เลุน
 • รถคู่นันั�นหย่ดุนิ�ง
 • รถคู่นันั�นกำาลุงัเลุ้�ย่วขัวาหรอืกำาลุงักลุบััรถ

     

แซ้งรถขันาดย่าวจากด �านซ้ �าย่เมืื�อ
สามืารถที่ำาได �อย่�างป็ลุอดภัยั่แลุะเมืื�อ

อย่่�บันถนนที่้�มืห้ลุาย่เลุน

การแซีงและการแทรกเลนการแซีงและการแทรกเลน
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การแซีงจกัรยานยนต์
เมืื�อแซ้งจักรย่านย่นต้ ์ป็ฏิบิัตั้ติ้ามืกฎเดย้่วกนัแลุะให �พื่ื�นที่้�กบััพื่วกเขัามืากเที่�ากบััรถย่นต้์

     
ให �พื่ื� นที่้�เย่อะ ๆ กบััจักรย่านย่นต้เ์มืื�อแซ้งพื่วกเขัา

การแซีงจกัรยาน

คู่ณุสามืารถขั �ามืเส �นแบั�ง
จราจรแบับัเส �นคู่่�เมืื�อแซ้ง

จักรย่าน

เมืื�อแซ้งจักรย่าน คู่ณุต้ �องให �ระย่ะห�างระหว�างคู่ณุกบััผู้่ �ขั้�อย่�าง
น �อย่:
 • 1 เมืต้ร เมืื�อขัด้จำากดัคู่วามืเร็วอย่่�ที่้� 60 กมื./ช้มื. หรอืต้ำ�า
กว�า

 • 1.5 เมืต้ร เมืื�อขัด้จำากดัคู่วามืเร็วสง่กว�า 60 กมื./ช้มื. 

ในการแซ้งจักรย่าน คู่ณุคู่วรมืองเห็นจราจรที่้�กำาลุงัวิ�งใกลุ �เขั �า
มืาได �อย่�างช้ดัเจน แซ้งเมืื�อที่ำาได �อย่�างป็ลุอดภัยั่เที่�านั�น หาก
จำาเป็็น เมืื�อแซ้งจักรย่านคู่ณุสามืารถ:
 • ขับััรถไป็ด �านขัวาขัองจดุก้�งกลุางถนน
 • ขั �ามืหรอืคู่ร�อมืเส �นแบั�งจราจร (เส �นป็ระหรอืเส �นที่บ้ั แบับั
เด้�ย่วหรอืแบับัคู่่�)

 • ขับััรถบันเกาะแลุะแถบักลุางถนนที่้�วาดเรย้่บัไป็กบััผู้วิถนน

จักรย่านสามืารถแซ้งรถจากด �านซ้ �าย่ได �

การแซีงบันสะพาน
เมืื�อมืป้็�าย่ ‘No overtaking or passing’ บันสะพื่าน (ห �ามื
แซ้งหรอืขับััผู้�าน) คู่ณุ:
 • ต้ �องให �ที่างกบััรถที่้�กำาลุงัวิ�งใกลุ �เขั �ามืาในที่ศิที่างต้รงขั �ามื
 • ห �ามืแซ้งรถที่กุคู่นัที่้�กำาลุงัวิ�งมืาในที่ศิที่างเดย้่วกนั

การแซีงและการแทรกเลนการแซีงและการแทรกเลน
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 การแทรกเลนและการเปล่�ยนเลน
ต้รวจดก่ระจกรถแลุะจดุบัอดขัองคู่ณุที่กุคู่รั �งเมืื�อเป็ลุ้�ย่นเลุนหรอืแที่รกเลุน ระวงั
จักรย่านย่นต้แ์ลุะจักรย่านเป็็นพื่เิศษ

คู่ณุต้ �องเปิ็ดไฟสญัญาณเพื่ื�อบัอกให �ผู้่ �อื�นที่ราบัว�าคู่ณุกำาลุงัวางแผู้นที่้�จะเคู่ลุื�อนเขั �าไป็ใน
อก้เลุน ดใ่ห �แน�ใจว�าคู่ณุปิ็ดไฟสญัญาณหลุงัจากที่้�คู่ณุแที่รกเลุนหรอืเป็ลุ้�ย่นเลุน
เรย้่บัร �อย่แลุ �ว  

การเปล่�ยนเลน
เมืื�อเป็ลุ้�ย่นเลุน คู่ณุต้ �องให �ที่างกบััรถที่้�อย่่�ในเลุนที่้�คู่ณุกำาลุงัจะเขั �า

การเปล่�ยนเลนเมื�อเลนสิ�นสดุลง
เมืื�อคู่ณุกำาลุงัขับััรถอย่่�ในเลุนที่้�กำาลุงัจะสิ�นสดุแลุะคู่ณุต้ �องขั �ามืเส �นป็ระเพื่ื�อเคู่ลุื�อนเขั �าไป็
ในอก้เลุน คู่ณุต้ �องให �ที่างกบััรถที่้�อย่่�ในเลุนนั�นอย่่�แลุ �ว ต้วัอย่�างเช้�น เมืื�อคู่ณุกำาลุงัจะเขั �า
มือเต้อรเ์วย่์

ลุดคู่วามืเร็วแลุะมืองหาช้�องว�างที่้�เหมืาะสมืเพื่ื�อให �คู่ณุสามืารถเป็ลุ้�ย่นเลุนได �อย่�าง
ป็ลุอดภัยั่

หากรถคู่นัหน้�งกำาลุงัเคู่ลุื�อนเขั �ามืาในเลุนขัองคู่ณุ คู่ณุคู่วรเว �นช้�องว�างต้ามืคู่วามืเหมืาะ
สมื

เมืื�อรถคู่นัหน้�งกำาลุงัขั �ามืเส �นป็ระเพื่ื�อเป็ลุ้�ย่นเขั �าไป็อย่่�อก้เลุน (Car A) รถคู่นันั�นต้ �องให �ที่างกบััรถที่้�อย่่�ในเลุน
นั�นอย่่�แลุ �ว (Car B)

เมื�อรถประจำาทางเปล่�ยนเลน

คู่ณุต้ �องให �ที่างกบััรถป็ระจำาที่างที่้�ต้ดิป็�าย่ ‘Give way to 
buses’ เมืื�อคู่ณุกำาลุงัขับััรถในเลุนซ้ �าย่หรอือย่่�ในแถวจราจร 
แลุะรถป็ระจำาที่างคู่นันั�น: 
 • หย่ดุหรอืขับััช้ �า ๆ อย่่�ฝัึ�งซ้ �าย่สดุขัองถนน
 • เปิ็ดไฟสญัญาณเลุ้�ย่วขัวา แลุะ
 • กำาลุงัจะเคู่ลุื�อนมืาอย่่�ขั �างหน �าคู่ณุ

การแทรกเลน
เมืื�อคู่ณุกำาลุงัขับััรถบันถนนแลุะจำานวนเลุนหรอืแถวจราจรลุดลุงแลุะไมื�มืก้ารที่ำา
เคู่รื�องหมืาย่บันถนนอก้ต้�อไป็ คู่ณุต้ �องให �ที่างกบััรถที่้�อย่่�ขั �างหน �าคู่ณุ ซ้้�งเรย้่กว�าการ
แที่รกเลุนแบับั zipper 

เมืื�อถนนสองเลุนลุดเหลุอืเลุนเดย้่ว รถคู่นัที่้�ว ิ�งอย่่�ขั �างหลุงั (Car B) ต้ �องให �ที่างกบััรถที่้�อย่่�ขั �างหน �า (Car A)

การแซีงและการแทรกเลนการแซีงและการแทรกเลน
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 มอเตอรเ์วยแ์ละฟรเ่วย์
มือเต้อรเ์วย่ ์(หรอืที่้�เรย้่กกนัว�าฟรเ้วย่ห์รอืที่างด�วน) โดย่ที่ั�วไป็คู่อืถนนคู่วามืเร็วสง่ที่้�มื้
มืากกว�าหน้�งเลุนในแต้�ลุะที่ศิที่าง

จักรย่านสามืารถเดนิที่างบันมือเต้อรเ์วย่ ์ย่กเว �นในกรณ้ที่้�มืป้็�าย่ห �ามื

ก�อนขับััรถบันฟรเ้วย่ ์ต้รวจดใ่ห �แน�ใจว�ารถขัองคู่ณุมืเ้ช้ื�อเพื่ลุงิ นำ�ามืนั แลุะนำ�าเพื่ย้่งพื่อ 
แลุะมืลุ้มืย่างในระดบััที่้�ถก่ต้ �อง

การเขั�าส้ม่อเตอรเ์วย์
โดย่ป็กต้แิลุ �วเมืื�อคู่ณุเขั �าส่�มือเต้อรเ์วย่ ์เลุนที่้�คู่ณุกำาลุงัขับััรถ
อย่่�จะสิ�นสดุลุงแลุะคู่ณุต้ �องขั �ามืเส �นป็ระเพื่ื�อเคู่ลุื�อนเขั �าเลุน
บันมือเต้อรเ์วย่์

คู่ณุต้ �องให �ที่างกบััรถที่้�อย่่�ในเลุนนั�นอย่่�แลุ �ว

ลุดคู่วามืเร็ว ต้รวจดก่ระจกรถแลุะจดุบัอดขัองคู่ณุ แลุะมือง
หาช้�องว�างที่้�เหมืาะสมืเพื่ื�อให �คู่ณุสามืารถเป็ลุ้�ย่นเลุนได �อย่�าง
ป็ลุอดภัยั่

สญัญาณไฟควบัคมุทางลาด

ป็�าย่ต้รงสญัญาณไฟคู่วบัคู่มุื
ที่างลุาดบันมือเต้อรเ์วย่์

ONE VEHICLE
ONLY

PER LANE
ON GREEN

SIGNAL

มือเต้อรเ์วย่บ์ัางแห�งมืส้ญัญาณไฟคู่วบัคู่มุืที่างลุาดเพื่ื�อช้�วย่
ให �คู่ณุเขั �าส่�มือเต้อรเ์วย่ ์ซ้้�งเป็็นสญัญาณไฟจราจรที่้�เป็ลุ้�ย่น
เร็วซ้้�งคู่วบัคู่มุืการไหลุต้วัขัองรถที่้�กำาลุงัเขั �าส่�มือเต้อรเ์วย่ ์
ป็�าย่ต้รงจดุเริ�มืต้ �นที่างลุาดแสดงให �เห็นว�ามืก้ารเปิ็ดไฟ
สญัญาณน้�หรอืไมื�

สญัญาณไฟเขัย้่วจะเป็็นสเ้ขัย้่วนานพื่อแคู่�ให �รถคู่นัแรกใน
แต้�ลุะเลุนเขั �าส่�มือเต้อรเ์วย่เ์ที่�านั�น เมืื�อสญัญาณไฟเป็็นสแ้ดง 
คู่ณุต้ �องหย่ดุรถหลุงัเส �น ‘Stop’ 

คู่ณุต้ �องหย่ดุรถต้รงสญัญาณไฟคู่วบัคู่มุืที่างลุาดที่้�เป็็นสแ้ดงบันมือเต้อรเ์วย่์ป็�าย่เหลุ�าน้�แสดงจดุเริ�มืต้ �น
ขัองมือเต้อรเ์วย่์

การแซีงและการแทรกเลนการแซีงและการแทรกเลน
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การขับััรถบันมอเตอรเ์วย์
เมืื�อขับััรถบันมือเต้อรเ์วย่ท์ี่้�มืข้ัด้จำากดัคู่วามืเร็วอย่่�ที่้� 80 กมื./ช้มื. หรอืสง่กว�าแลุะมืส้อง
เลุนขั้�นไป็ คู่ณุห �ามืขับััรถในเลุนขัวา ย่กเว �นเพื่ื�อ:
 • แซ้ง
 • หลุก้เลุ้�ย่งสิ�งกด้ขัวาง
 • จราจรในแต้�ลุะเลุนต้ดิขัดั
 • มืป้็�าย่บัอกว�าคู่ณุที่ำาได �

คู่ณุห �ามืกลุบััรถหรอืถอย่รถขัองคู่ณุบันมือเต้อรเ์วย่์

รักษาระย่ะหย่ดุที่้�ป็ลุอดภัยั่เสมือระหว�างคู่ณุแลุะรถคู่นัหน �า ใช้ �คู่วามืระมืดัระวงัเป็็นพื่เิศษ
เมืื�อรถมืร้ถที่้�กำาลุงัเขั �าส่�มือเต้อรเ์วย่เ์นื�องจากพื่ื�นที่้�หลุก้เลุ้�ย่งการช้นขัองคู่ณุอาจเป็ลุ้�ย่น
ไป็

มือเต้อรเ์วย่บ์ัางแห�งมืส้ญัญาณเหนอืศร้ษะที่้�แสดงขัด้จำากดัคู่วามืเร็วหรอืสั�งให �คู่ณุ
เป็ลุ้�ย่นเลุน สญัญาณเหลุ�าน้�ช้�วย่ให �การจราจรไหลุต้วัได �ดข้ั ้�น ลุดคู่วามืแออดั คู่วบัคู่มุื
การต้อบัสนองต้�อเหต้ทุี่้�เกดิ แลุะเพื่ิ�มืคู่วามืป็ลุอดภัยั่บันถนน

สญัญาณขัด่จำากดัความเร็ว

มือเต้อรเ์วย่บ์ัางแห�งมืป้็�าย่ขัด้จำากดัคู่วามืเร็วเหนอืศร้ษะแบับั
อเิล็ุกที่รอนกิส ์(เรย้่กว�าป็�าย่ขัด้จำากดัคู่วามืเร็วที่้�เป็ลุ้�ย่น
ขั �อคู่วามืได �) ซ้้�งแสดงขัด้จำากดัคู่วามืเร็ว คู่ณุห �ามืขับััรถเกนิ
ขัด้จำากดัคู่วามืเร็วที่้�แสดง

สญัญาณการใชั่�เลน
มือเต้อรเ์วย่บ์ัางแห�งมืส้ัญญาณการใช้ �เลุนเหนือศร้ษะ คูุ่ณต้ �องป็ฏิบิััต้ติ้ามืสัญญาณ
เหลุ�าน้�

สญัญาณให �แที่รกเขั �าเลุน
ซ้ �าย่แลุะขัวา

สญัญาณให �แที่รกเลุนแสดงลุก่ศรสข้ัาวซ้้�งช้้�ไป็ที่้�มืมุืลุ�างซ้ �าย่
หรอืขัวาขัองสญัญาณ สญัญาณน้�เต้อืนให �คู่ณุที่ราบัว�าคู่ณุ
กำาลุงัเขั �าใกลุ �สิ�งกด้ขัวาง คู่ณุต้ �องเป็ลุ้�ย่นเลุนต้ามืที่ศิที่าง
ขัองลุก่ศรนั�น

สญัญาณเลุนปิ็ดบัน
มือเต้อรเ์วย่์

สญัญาณเลุนปิ็ดแสดงกากบัาที่สแ้ดง สญัญาณน้�เป็็นการ
เต้อืนว�าเลุนปิ็ดใช้ �งานแลุะคู่ณุกำาลุงัเขั �าใกลุ �สิ�งกด้ขัวาง คู่ณุ
ห �ามืขับััรถในเลุนน้�

สญัญาณออกจากเลุนไป็
ที่างซ้ �าย่แลุะขัวา

สญัญาณออกจากเลุนแสดงลุก่ศรสข้ัาวซ้้�งช้้�ไป็ที่้�มืมุืบันซ้ �าย่
หรอืขัวาขัองสญัญาณ สญัญาณน้�เต้อืนให �คู่ณุที่ราบัว�าถนน
ขั �างหน �าปิ็ดใช้ �งานแลุะที่างลุงมือเต้อรเ์วย่ถ์ดัไป็เป็็นที่างอ �อมื 
คู่ณุต้ �องเป็ลุ้�ย่นเลุนต้ามืที่ศิที่างขัองลุก่ศร

สญัญาณแที่รกเลุนซ้ �าย่แลุะเลุนปิ็ดใช้ �งาน คู่ณุห �ามืขับััรถในเลุนขัวา หากคู่ณุอย่่�ในเลุนที่้�สองจากด �านขัวา คู่ณุ
ต้ �องเป็ลุ้�ย่นไป็อย่่�เลุนที่างซ้ �าย่

การแซีงและการแทรกเลนการแซีงและการแทรกเลน

คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน 137คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน136



ป� ายขั�อมล้สำาหรบััผู้้ �ขับััขั่�
ถนนบัางเส �นมืป้็�าย่ขั �อมืลุ่สำาหรับัผู้่ �ขับััขั้�แบับัอเิล็ุกที่รอนกิส ์(เรย้่กว�าป็�าย่ที่้�เป็ลุ้�ย่น
ขั �อคู่วามืได �) ป็�าย่เหลุ�าน้�แสดงขั �อมืลุ่ เช้�น ระย่ะเวลุาการเดนิที่างแลุะการเป็ลุ้�ย่นแป็ลุง
สภัาพื่จราจร - ต้วัอย่�างเช้�น การปิ็ดใช้ �งานที่างลุาดแลุะสภัาพื่ถนน

ป็�าย่ที่้�เป็ลุ้�ย่นขั�อคู่วามืได�แสดงระย่ะเวลุา
การเดินที่าง

M 4  M E D I U M M I N S
C U M B E R L A N D  H W Y 1 0
P R O S P E C T  H W Y 1 5
W A L L G R O V E  R D 2 0

การหยดุรถบันมอเตอรเ์วย์
คู่ณุห �ามืหย่ดุรถหรอืจอดรถบันมือเต้อรเ์วย่ ์ย่กเว �นในกรณ้ฉุกเฉนิ ต้วัอย่�างเช้�น เพื่ื�อหลุก้
เลุ้�ย่งการช้นหรอืหากรถคู่ณุเสย้่

หากคู่ณุต้ �องหย่ดุรถ เคู่ลุื�อนรถไป็อย่่�ในเลุนหย่ดุรถในกรณ้ฉุกเฉนิ

การออกจากมอเตอรเ์วย์

มืป้็�าย่แสดงให �คู่ณุเห็นว�าคู่ณุสามืารถออกจากมือเต้อรเ์วย่์
แลุะมือเต้อรเ์วย่ส์ ิ�นสดุเมืื�อใด

ขัณะออกจากมือเต้อรเ์วย่ ์คู่ณุคู่วร:
 • เคู่ลุื�อนเขั �าเลุนที่้�อย่่�ใกลุ �ที่างออกมืากที่้�สดุโดย่เผู้ื�อเวลุาให �
มืากที่้�สดุ

 • ลุดคู่วามืเร็วขัองคู่ณุ
 • เปิ็ดไฟสญัญาณเต้อืนก�อนที่้�คู่ณุจะออกจากมือเต้อรเ์วย่์

หากคู่ณุขับััเลุย่ที่างออก ให �ขับััต้�อไป็แลุะใช้ �ที่างออกถดัไป็

ป็�าย่มือเต้อรเ์วย่แ์สดงต้วัเลุขัผู้สมืต้วัอกัษรสำาหรับัเส �นที่าง
ระดบััช้าต้แิลุะเส �นที่างระหว�างรัฐที่้�มืคู้่วามืสำาคู่ญั:
 • ‘M’ – มือเต้อรเ์วย่ท์ี่้�มืคู้่วามืสำาคู่ญัระดบััช้าต้ ิเช้�น M2
 • ‘A’ – เส �นที่างที่้�มืคู้่วามืสำาคู่ญัระดบััช้าต้ิ
 • ‘B’ - เส �นที่างที่้�มืคู้่วามืสำาคู่ญัระดบััรัฐ

ถนนท่�เก็บัคา่ผู้า่นทาง 

คู่ณุสามืารถช้ำาระคู่�าผู้�าน
ที่างโดย่ใช้ �แท็ี่ก

อเิล็ุกที่รอนกิสห์รอืบัตั้รผู้�าน
แบับัอเิล็ุกที่รอนกิส ์

MOTORWAY TOLL

M5 Airport
Sydney

คู่ณุต้ �องช้ำาระคู่�าผู้�านที่างเพื่ื�อขับััรถบันมือเต้อรเ์วย่บ์ัางแห�ง 
หากคู่ณุไมื�ช้ำาระ คู่ณุจะได �รับัใบัแจ �งคู่�าผู้�านที่าง มืป้็�าย่เต้อืน
ให �คู่ณุที่ราบัว�ามืก้ารเก็บัคู่�าผู้�านที่าง 

กำาลุงัจะถง้ที่างออกเพื่ื�อเขั �า
ส่�มือเต้อรเ์วย่์

Doyalson
Swansea

 EXIT
A43

DOYALSON LINK RD

ที่างออกจากมือเต้อรเ์วย่์

ป็�าย่เหลุ�าน้�แสดงจดุสิ�นสดุ
ขัองมือเต้อรเ์วย่์

การแซีงและการแทรกเลนการแซีงและการแทรกเลน
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เลุน เส �นแลุะเคู่รื�องหมืาย่อื�น ๆ บันถนนให �แนวที่างการจราจรแลุะช้�วย่รักษาคู่วามื
ป็ลุอดภัยั่ให �กบััผู้่ �ใช้ �ถนน คู่ณุต้ �องที่ราบัว�าเลุน เส �น แลุะเคู่รื�องหมืาย่เหลุ�าน้�หมืาย่ถง้
อะไรเพื่ื�อขับััรถอย่�างป็ลุอดภัยั่

สิ�งเหลุ�าน้�ช้�วย่ให �คู่ณุเขั �าใจจดุที่้�คู่ณุสามืารถหรอืไมื�สามืารถไป็ได �บันถนน ต้วัอย่�างเช้�น 
จดุไหนที่้�ต้ �องหย่ดุ ช้ดิซ้ �าย่หรอืเลุ้�ย่วขัวา หรอืคู่ณุต้ �องอย่่�ในเลุนไหน

เลุนถนนแบั�งช้�องที่างจราจร คู่ณุคู่วรอย่่�กลุางเลุนงขัณะขับััรถ ในกรณ้ที่้�ไมื�มืก้ารต้เ้ลุน
หรอืหากคู่ณุกำาลุงัจะถง้ย่อดเนนิเขัา ให �ขับััรถช้ดิด �านซ้ �าย่ขัองถนน คู่อย่มืองหาเลุนที่้�จัด
ไว �สำาหรับัจักรย่าน รถป็ระจำาที่าง รถราง แลุะรถบัรรที่กุโดย่เฉพื่าะ

เส�นและเครื�องหมายตา่ง ๆ บันถนน

เส�นแบัง่จราจรสข่ัาว
เส �นแบั�งจราจรสข้ัาวแบั�งแย่กรถที่้�ขับััสวนที่ศิที่างกนั

โดย่ที่ั�วไป็คู่ณุต้ �องขับััรถด �านซ้ �าย่ขัองเส �นแบั�งจราจรเสมือ ไมื�ว�าจะเป็็นเส �นแบับัเด้�ย่ว
หรอืแบับัคู่่� เส �นป็ระหรอืเส �นที่บ้ั

คู่ณุสามืารถขั �ามืเส �นแบั�งจราจรสข้ัาวเพื่ื�อหลุก้เลุ้�ย่งสิ�งกด้ขัวางหาก:
 • คู่ณุมืองเห็นจราจรที่้�กำาลุงัวิ�งใกลุ �เขั �ามืาได �อย่�างช้ดัเจน
 • มืคู้่วามืจำาเป็็นแลุะสมืเหต้สุมืผู้ลุ
 • คู่ณุสามืารถที่ำาเช้�นนั�นได �อย่�างป็ลุอดภัยั่

เส�นแบัง่จราจรแบับัเส�นเด่�ยว

เส �นแบั�งจราจรแบับัเส �นป็ระ
เด้�ย่ว

คู่ณุสามืารถขั �ามืเส �นแบั�งจราจรแบับัเส �นป็ระเด้�ย่วเพื่ื�อ:
 • แซ้งรถอก้คู่นั
 • กลุบััรถ
 • เขั �าหรอืออกจากถนนเส �นนั�น
 • จอดรถเฉ้ย่งบันฝัึ�งต้รงขั �ามืขัองถนน (โดย่ไมื�ต้ �องกลุบััรถ)

เส �นแบั�งจราจรแบับัเส �นที่บ้ั
เด้�ย่ว

คู่ณุสามืารถขั �ามืเส �นที่บ้ัแบับัเส �นเด้�ย่วเพื่ื�อ:
 • เขั �าหรอืออกจากถนนเส �นนั�น
 • จอดรถแบับัที่แย่งมืมุืฝัึ�งต้รงขั �ามืขัองถนน (โดย่ไมื�ต้ �อง
กลุบััรถ)

 เลุน เส �น แลุะ
เคู่รื�องหมืาย่บันถนน

เลน เส�น และเครื�องหมายบันถนน
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เส�นแบัง่จราจรแบับัเส�นค้่

เส �นแบั�งจราจร 
แบับัเส �นที่บ้ัคู่่� 

คู่ณุสามืารถขั �ามืเส �นที่บ้ัคู่่�เพื่ื�อเขั �าหรอือกจากถนนเส �นนั�นโดย่
ใช้ �ที่างที่้�สั �นที่้�สดุ

เส �นคู่่�ที่้�มืเ้ส �นป็ระอย่่�ใกลุ � 
รถย่นต้ ์A (Car A)

คู่ณุสามืารถขั �ามืเส �นคู่่�ที่้�มืเ้ส �นป็ระอย่่�ใกลุ �คู่ณุเพื่ื�อ:
 • แซ้งรถอก้คู่นั
 • กลุบััรถ
 • เขั �าหรอืออกจากถนนเส �นนั�น
 • จอดรถเฉ้ย่งบันฝัึ�งต้รงขั �ามืขัองถนน (โดย่ไมื�ต้ �องกลุบััรถ)

เส �นคู่่�ที่้�มืเ้ส �นที่บ้ัอย่่�ใกลุ � 
รถย่นต้ ์A (Car A)

คู่ณุสามืารถขั �ามืเส �นคู่่�ที่้�มืเ้ส �นที่บ้ัอย่่�ใกลุ �คู่ณุเพื่ื�อ:
 • เขั �าหรอืออกจากถนนเส �นนั�น
 • จอดรถเฉ้ย่งบันฝัึ�งต้รงขั �ามืขัองถนน (โดย่ไมื�ต้ �องกลุบััรถ)

เส �นก้�งกลุางถนนขันาดกว �าง

ถนนบัางแห�งมืเ้ส �นก้�งกลุางถนนขันาดกว �างที่้�อย่่�ห�างกนัไมื�
เกนิ 1.5 เมืต้ร เส �นเหลุ�าน้�เพื่ิ�มืระย่ะที่างระห�างเลุนการจราจร
ที่้�ว ิ�งมืาเพื่ื�อป็�องกนัการช้นป็ระสานงา กฎจราจรสำาหรับัเส �น
ก้�งกลุางถนนขันาดกว �างเหมือืนกบัักฎสำาหรับัเส �นแบั�งจราจร
อื�น ๆ 

เส�นขัอบัถนน
เส �นขัอบัถนนระบัขุัอบัถนนเพื่ื�อช้�วย่ให �คู่ณุมืองเห็นว�าคู่ณุกำาลุงัไป็ไหน แลุะย่งัช้�วย่กนัรถ
ออกจากขัอบัถนนที่้�ไมื�แข็ังแรงแลุะออกจากเลุนสำาหรับัรถเสย้่

เส �นขัอบัถนนมืท้ี่ั �งแบับัเส �นป็ระหรอืเส �นที่บ้ั

มืก้ฎสำาหรับัการแซ้งแลุะการเลุ้�ย่วใกลุ �เส �นขัอบัถนน

เส �นขัอบัถนนแบับัเส �นที่บ้ั

แถบัชั่ะลอความเร็ว
แถบัช้ะลุอคู่วามืเร็ว คู่อื วสัดทุี่้�มืคู้่วามืน่นซ้้�งอย่่�บันหรอืใกลุ �เส �นขัอบัถนนหรอืเส �นแบั�ง
จราจร เมืื�อคู่ณุขับััรถที่บััแถบัเหลุ�าน้�จะเกดิเสย้่งก �องแลุะรถขัองคู่ณุจะสั�นเพื่ื�อเต้อืนว�า
คู่ณุกำาลุงัออกจากเลุนขัองคู่ณุ

เมืื�อลุ �อขัองคู่ณุวิ�งเกนิเส �นขัอบัถนนหรอืแถบัช้ะลุอคู่วามืเร็ว ช้ะลุอรถแลุะคู่�อย่ ๆ เคู่ลุื�อน
กลุบััไป็บันถนน

เลน เส�น และเครื�องหมายบันถนนเลน เส�น และเครื�องหมายบันถนน
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เส�นขัอบัทางสเ่หลอืง
เส �นขัอบัที่างสเ้หลุอืงที่้�ที่าไว �ใกลุ �ขัอบัขัองถนนแสดงให �เห็นว�ามืข้ั �อจำากดัเรื�องการหย่ดุ
รถ

เส�นขัอบัทางแบับัเส�นประ (พื�นท่�ห �ามจอด)

เส �นขัอบัถนนบัรเิวณพื่ื�นที่้�
ห �ามืจอด

เส �นขัอบัที่างแบับัเส �นป็ระเป็็นเคู่รื�องหมืาย่ขัองพื่ื�นที่้�ห �ามืจอด 
คู่ณุห �ามืหย่ดุรถในพื่ื�นที่้�ห �ามืจอดระหว�างช้�วงเวลุาที่้�แสดงไว �
บันป็�าย่ ย่กเว �นในกรณ้ฉุกเฉนิ

แลุะไป็ที่้� ‘Restricted parking’ เพื่ื�อดก่ฎเรื�องการจอดรถ
บัรเิวณพื่ื�นที่้�ห �ามืจอด

เส�นขัอบัทางแบับัเส�นทบึั (ห�ามหยดุรถ)

เส �นขัอบัที่างบัรเิวณห �ามื
หย่ดุรถ

เส �นขัอบัที่างแบับัเส �นที่บ้ั หมืาย่ถง้ คู่ณุห �ามืหย่ดุรถต้รงน้�
ย่กเว �นในกรณ้ฉุกเฉนิ

เกาะกลางแบับัวาดบันพื�นถนน

คู่ณุห �ามืขับััรถหรอืหย่ดุรถ
บันเกาะกลุางแบับัวาดบัน
พื่ื�นถนนซ้้�งลุ �อมืรอบัด �วย่

เส �นคู่่�

เกาะกลุางแบับัวาดบันพื่ื�นถนน คู่อื ส�วนขัองถนนที่้�ที่าสเ้ป็็น
แถบั ๆ ซ้้�งลุ �อมืรอบัด �วย่เส �นคู่่�หรอืเส �นเด้�ย่ว

คู่ณุสามืารถขับััรถบันเกาะกลุางแบับัวาดบันพื่ื�นถนนซ้้�งลุ �อมื
รอบัด �วย่เส �นที่บ้ัแบับัเส �นเด้�ย่วหรอืเส �นคู่่�เป็็นระย่ะที่างไมื�เกนิ 
50 เมืต้รเพื่ื�อ:
 • เขั �าหรอืออกจากถนนเส �นนั�น
 • เขั �าเลุนสำาหรับัเลุ้�ย่วที่้�เริ�มืต้ �นที่นัที่ห้ลุงัจากเกาะกลุางถนน
แบับัที่าส้

 • จอดรถเฉ้ย่งบันฝัึ�งต้รงขั �ามืขัองถนน (โดย่ไมื�ต้ �องกลุบััรถ) 

คู่ณุห �ามืขับััรถบันเกาะกลุางแบับัวาดบันพื่ื�นถนนซ้้�ง:
 • แย่กการจราจรออกเป็็น 2 เส �นที่้�ว ิ�งไป็ในที่ศิที่างเดย้่วกนั
 • ลุ �อมืรอบัด �วย่เส �นคู่่� หรอื
 • แย่กถนนออกจากเลุนเบั้�ย่ง

รถที่้�กำาลุงัเขั �าเลุนเลุ้�ย่วจาก
เกาะกลุางแบับัวาดบันพื่ื�น
ถนน (Car B) ต้ �องให �ที่าง
กบััรถที่้�อย่่�ในเลุนเลุ้�ย่วนั�น

อย่่�แลุ �ว (Car A) 

เมืื�อคู่ณุเขั �าเลุนเลุ้�ย่วจากเกาะกลุางแบับัวาดบันพื่ื�นถนน คู่ณุ
ต้ �องให �ที่างกบััรถที่กุคู่นัที่้�:
 • อย่่�ในเลุนเลุ้�ย่วนั�นอย่่�แลุ �ว หรอื
 • กำาลุงัเขั �าเลุนเลุ้�ย่วจากอก้เลุน

เลน เส�น และเครื�องหมายบันถนนเลน เส�น และเครื�องหมายบันถนน
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เกาะจราจร
เกาะจราจรคู่อืบัรเิวณที่้�ย่กสง่ขั้�นบันถนนเพื่ื�อคู่วบัคู่มุืการจราจร

คู่ณุห �ามืขับััรถบันเกาะจราจร ย่กเว �นในกรณ้ที่้�เป็็นเกาะซ้้�งถก่ออกแบับัมืาสำาหรับัให �รถขับัั
บันนั�นได �

เส�นแถบักลางถนน
แถบักลุางถนน คู่อื บัรเิวณที่้�แบั�งแย่กรถที่้�ว ิ�งสวนที่างกนั แถบัน้�สามืารถเป็็นแบับัย่กสง่ 
แบับัที่าส ้หรอืถก่ป็กคู่ลุมุืด �วย่หญ �าแลุะ/หรอืต้ �นไมื �

คู่ณุห �ามืหย่ดุรถหรอืจอดรถบันแถบักลุางถนน ย่กเว �นกรณ้ที่้�มืป้็�าย่บัอกว�าเป็็นพื่ื�นที่้�แถบั
กลุางถนนสำาหรับัจอดรถ 

เลน S

คู่ณุห �ามืขั �ามืเส �นที่บ้ัเพื่ื�อเลุ้�ย่ว
เขั �าไป็ในเลุน S

เลุน S สร �างเลุนเลุ้�ย่วขัวาโดย่การบังัคู่บััให �เลุนอื�น ๆ ต้ �อง
ขับััต้ามืรป่็ที่รงต้วั S แลุะแที่รกเขั �าเลุนที่้�อย่่�ฝัึ�งขัอบัที่าง 

เส �นที่บ้ัสข้ัาวแบับัเส �นเด้�ย่วแบั�งแย่กเลุนรป่็ต้วั S คู่ณุต้ �อง
ขั �ามืเส �นน้�ขัณะเลุ้�ย่วเขั �าไป็ในเลุน S

ลก้ศัรท่�วาดบันพื�นถนน
ลุก่ศรที่้�วาดบันพื่ื�นถนนแสดงให �คู่ณุเห็นที่ศิที่างที่้�คู่ณุสามืารถไป็ได �ในเลุนหน้�ง เมืื�อลุก่
ศรแสดงมืากกว�าหน้�งที่ศิที่าง คู่ณุสามืารถขับััไป็ในที่างใดกไ็ด �ขัองที่ศิที่างเหลุ�านั�น

คู่ณุต้ �องเปิ็ดไฟสญัญาณเสมือเมืื�อคู่ณุกำาลุงัจะเลุ้�ย่วแมื �ว�าจะมืลุ้ก่ศรบันพื่ื�นถนนกต็้ามื

เมืื�อมืเ้ส �นสำาหรับัเลุ้�ย่ว คู่ณุต้ �องอย่่�ในเลุนเดมิื 

ขับััต้ามืลุก่ศรบันพื่ื�นถนนแลุะอย่่�ในเลุนขัองคู่ณุขัณะเลุ้�ย่ว

เว �นท่�วา่ง

บัรเิวณที่้�มืก้ารที่ำา
เคู่รื�องหมืาย่ ‘Keep clear’ 

บันถนน

เคู่รื�องหมืาย่ ‘Keep clear’ ใช้ �เพื่ื�อให �มืท้ี่้�ว�างบันถนนในเฉพื่าะ
บัางบัรเิวณเพื่ื�อให �รถสามืารถเขั �าหรอืออกได �  ต้วัอย่�างเช้�น ณ 
โรงพื่ย่าบัาลุ สถานด้บััเพื่ลุงิ แลุะที่้�จอดรถ

นอกจากน้�ย่งัมืก้ารใช้ �เคู่รื�องหมืาย่ ‘Keep clear’ ต้รงที่างแย่ก
เพื่ื�อ:
 • กนัไมื�ให �รถปิ็ดกั �นที่างแย่ก
 • ที่ำาให �รถเขั �า-ออกถนนสาย่ย่�อย่ได �ง�าย่ย่ิ�งขั้�น

คู่ณุห �ามืหย่ดุรถในบัรเิวณ ‘Keep clear’

เลน เส�น และเครื�องหมายบันถนนเลน เส�น และเครื�องหมายบันถนน
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ฟนัมงักร (Dragon’s teeth)

เคู่รื�องหมืาย่ฟันมืงักรในเขัต้
โรงเรย้่น

ฟันมืงักรถก่วาดเป็็นที่รงสามืเหลุ้�ย่มืเรย้่งกนัเป็็นคู่่� ๆ บันแต้�ลุะ
ฝัึ�งขัองเลุนหรอืถนน 
เคู่รื�องหมืาย่น้�ช้�วย่ให �เขัต้โรงเรย้่นมืองเห็นได �ง�าย่ขั้�นแลุะ
เต้อืนให �ผู้่ �ขับััขั้�เรื�องขัด้จำากดัคู่วามืเร็ว 40 กมื./ช้มื.

 เลนเบั่�ยง
เลุนเบั้�ย่งช้�วย่เพื่ิ�มืคู่วามืป็ลุอดภัยั่แลุะที่ำาให �การจราจรไหลุต้วัได �ดย้่ ิ�งขั้�นสำาหรับัรถที่้�
กำาลุงัจะเลุ้�ย่วซ้ �าย่ เลุนเบั้�ย่งจะมืก้ารที่ำาเคู่รื�องหมืาย่ด �วย่เกาะกลุางแบับัวาดบันพื่ื�นถนน
หรอืเกาะการจราจร

คู่ณุต้ �องใช้ �เลุนเบั้�ย่งเพื่ื�อเลุ้�ย่วถ �ามืใ้ห �ใช้ �

ขัณะที่้�คู่ณุกำาลุงัเลุ้�ย่วซ้ �าย่ในเลุนเบั้�ย่ง (ไมื�ว�าจะมืห้รอืไมื�มืป้็�าย่ ‘Give way’ กต็้ามื) คู่ณุ
ต้ �องให �ที่างกบัั:
 • รถที่้�อย่่�บันถนนที่้�คู่ณุกำาลุงัจะเลุ้�ย่วเขั �าไป็
 • รถที่้�กำาลุงัวิ�งมืาแลุะกำาลุงัจะเลุ้�ย่วขัวาเขั �าไป็ในถนนที่้�คู่ณุกำาลุงัจะเลุ้�ย่วเขั �าไป็ 
 • รถอื�น ๆ ที่กุป็ระเภัที่หรอืคู่นเดนิเที่ �าที่้�อย่่�ในเเลุนเบั้�ย่ง

คู่ณุห �ามืหย่ดุรถในเลุนเบั้�ย่ง ย่กเว �นในกรณ้ที่้�มืป้็�าย่สำาหรับัจอดรถที่้�บัอกว�าคู่ณุที่ำาได �

เมืื�อรถคู่นัหน้�งกำาลุงัจะเลุ้�ย่วซ้ �าย่ในเลุนสลุปิ็ (Car A) พื่วกเขัาต้ �องให �ที่างกบััรถที่้�กำาลุงัจะเลุ้�ย่วขัวาเขั �าไป็ใน
ถนนที่้�พื่วกเขัากำาลุงัจะเลุ้�ย่วเขั �าไป็

เลนเล่�ยวกลางถนน
เลุนเลุ้�ย่วกลุางถนน คู่อื เลุนที่้�ใช้ �ร�วมืกนัสำาหรับัรถที่้�กำาลุงัขับัั
มืาที่ั �งสองที่ศิที่างเพื่ื�อเลุ้�ย่วขัวาเขั �าไป็ในถนนสาย่ย่�อย่ (หรอื
ที่างเขั �า-ออกรถหรอืที่างเขั �าอสงัหารมิืที่รัพื่ย่)์

ป็กต้แิลุ �วเลุนน้�จะอย่่�กลุางถนนแลุะที่ำาเคู่รื�องหมืาย่ด �วย่ป็�าย่
หรอืลุก่ศรบันพื่ื�นถนน

หากมืร้ถที่้�กำาลุงัวิ�งมืาซ้้�งอย่่�ในเลุนเลุ้�ย่วกลุางถนนแลุ �ว คู่ณุ
สามืารถเขั �าไป็ในเลุนนั�นได � แต้�คู่ณุต้ �องให �ที่างกบััรถคู่นันั�น
ด �วย่การลุดคู่วามืเร็วแลุะหย่ดุรถหากจำาเป็็น

คู่ณุสามืารถเขั �าแลุะใช้ �เลุนเลุ้�ย่วกลุางถนนร�วมืกบััรถที่้�กำาลุงัวิ�งสวนมืา

 เลนจกัรยาน
เลุนจักรย่านได �รับัการออกแบับัมืาสำาหรับัจักรย่าน ป็�าย่แลุะ
เคู่รื�องหมืาย่บันถนนแสดงให �คู่ณุเห็นว�าเลุนเหลุ�าน้�อย่่�ต้รงไหน

เมืื�อมืก้ารที่ำาเคู่รื�องหมืาย่เลุนจักรย่านบันถนน ผู้่ �ขั้�จักรย่านต้ �องใช้ �
เลุนนั�น ย่กเว �นในกรณ้ที่้�ไมื�สมืคู่วรที่้�จะใช้ �

เลุนจักรย่านเริ�มืต้ �นด �วย่ป็�าย่หรอืเคู่รื�องหมืาย่บันถนนที่้�มืท้ี่ั �งรป่็
จักรย่านแลุะคู่ำาว�า ‘Lane’ 

มืก้ารแสดงเคู่รื�องหมืาย่รป่็จักรย่านบันถนนต้ลุอดเลุนจักรย่าน
เพื่ื�อเต้อืนผู้่ �ขับััรถแลุะผู้่ �ขั้�จักรย่าน 

เลน เส�น และเครื�องหมายบันถนนเลน เส�น และเครื�องหมายบันถนน

คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน 149คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน148



END

เลุนจักรย่านสิ�นสดุด �วย่ป็�าย่หรอืเคู่รื�องหมืาย่บันถนนที่้�มืร้ป่็
จักรย่านแลุะคู่ำาว�า ‘Lane end’ นอกจากน้�เลุนจักรย่านย่งัสิ�น
สดุต้รงที่างแย่ก (ย่กเว �นในกรณ้ที่้�เลุนอย่่�ฝัึ�งเส �นป็ระขัองถนน
ที่้�ต้�อเนื�องไป็ หรอืมืก้ารใช้ �เส �นป็ระกำาหนดให �เลุนนั�นย่าวต้�อ
เนื�องขั �ามืที่างแย่กนั�นไป็) หรอืต้รงที่างต้นั

คู่ณุสามืารถขับััรถในเลุนจักรย่านเพื่ื�อหลุก้เลุ้�ย่งสิ�งกด้ขัวาง 
แลุะคู่ณุย่งัสามืารถขับััรถในเลุนจักรย่านเป็็นระย่ะที่างไมื�เกนิ 
50 เมืต้รเพื่ื�อ:
 • เขั �าหรอืออกจากถนนเส �นนั�น
 • แซ้งรถอก้คู่นัที่้�กำาลุงัจะเลุ้�ย่วขัวาหรอืกลุบััรถ
 • เขั �าเลุนจากด �านขั �างขัองถนน

หากคู่ณุจำาเป็็นต้ �องขับััรถในเลุนจักรย่าน ใช้ �คู่วามืระมืดัระวงั
เป็็นพื่เิศษแลุะต้รวจดบ่ัรเิวณรอบั ๆ ว�ามืจั้กรย่านหรอืไมื� 

ทางจกัรยาน

END

ONLY

ONLY

ที่างจักรย่านแต้กต้�างจากเลุนจักรย่าน ผู้่ �ขั้�จักรย่านไมื�จำาเป็็น
ต้ �องใช้ �ที่างจักรย่าน 

ที่างจักรย่านเริ�มืต้ �นด �วย่ป็�าย่ ‘Bicycle path’ หรอืเคู่รื�องหมืาย่
บันถนน ที่างจักรย่านจะต้คู้่่�ไป็กบััถนนหรอือย่่�ในบัรเิวณที่้�ไมื�มื้
ถนน

นอกจากน้�ที่างจักรย่านย่งัสามืารถใช้ �โดย่:
 • ผู้่ �ใช้ �สเก็ต้บัอรด์ สก่�ต้เต้อรแ์บับัใช้ �เที่ �าไถ แลุะโรลุเลุอ 
รเ์บัลุด

 • ผู้่ �ใช้ �เก �าอ้�รถเข็ันหรอืสก่�ต้เต้อรไ์ฟฟ�า
 • พื่นักงานไป็รษณ้ย่ท์ี่้�อย่่�บันจักรย่านย่นต้์

รถป็ระเภัที่อื�น ๆ สามืารถขับัับันที่างจักรย่านได �หากพื่วกเขัา
กำาลุงัเขั �าหรอืออกจากถนนเที่�านั�น หรอืหากมืป้็�าย่บัอกว�า
พื่วกเขัาสามืารถที่ำาได � เมืื�อขับััรถบันที่างจักรย่าน คู่ณุต้ �องให �
ที่างกบััผู้่ �ใช้ �ถนนอื�น ๆ ที่กุคู่นบันที่างจักรย่านนั�น

เลนรถประจำาทาง
เลุนรถป็ระจำาที่างมืไ้ว �สำาหรับัรถป็ระจำาที่างแต้�ย่งัสามืารถใช้ �โดย่:
 • รถแท็ี่กซ้้� (แต้�ไมื�รวมืถง้รถไรดแ์ช้ร)์
 • รถเช้�าที่้�มืป้็�าย่ที่ะเบัย้่น HC
 • ย่านพื่าหนะเพื่ื�อวตั้ถปุ็ระสงคู่พ์ื่เิศษ (ซ้้�งใช้ �งานโดย่หรอืภัาย่
ใต้ �คู่ำาสั�งขัอง Transport for NSW) ที่้�ใช้ �เพื่ื�อต้อบัสนองต้�อ
เหต้ฉุุกเฉนิ

 • จักรย่านแลุะจักรย่านย่นต้์
คู่ณุห �ามืหย่ดุรถในเลุนรถป็ระจำาที่าง รถป็ระเภัที่เดย้่วที่้�
สามืารถหย่ดุในเลุนรถป็ระจำาที่างได �คู่อืรถป็ระจำาที่างที่้�อย่่�ต้รง
ป็�าย่รถเมืลุ ์หรอืรถแท็ี่กซ้้�แลุะรถเช้�าที่้�มืพ้ื่นักงานขับััรถซ้้�ง
กำาลุงัรับัหรอืส�งผู้่ �โดย่สาร

รถป็ระเภัที่อื�น ๆ สามืารถขับััในเลุนรถป็ระจำาที่างเพื่ื�อหลุก้
เลุ้�ย่งสิ�งกด้ขัวางหรอืหากมืป้็�าย่ที่้�บัอกว�าพื่วกเขัาสามืารถ
ที่ำาได � แลุะพื่วกเขัาย่งัสามืารถขับััในเลุนรถป็ระจำาที่างได �เป็็น
ระย่ะที่างสง่สดุ 100 เมืต้รเพื่ื�อ:
 • เขั �าหรอืออกจากถนนเส �นนั�น
 • แซ้งรถอก้คู่นัที่้�กำาลุงัจะเลุ้�ย่วขัวาหรอืกลุบััรถ
 • เขั �าเลุนจากด �านขั �างขัองถนน

เลนสำาหรบััรถประจำาทางเทา่น ั�น
เมืื�อมืป้็�าย่หรอืเคู่รื�องหมืาย่ในเลุนที่้�เขัย้่นว�า ‘Bus only’ หรอื 
‘Buses only’ รถป็ระจำาที่างเที่�านั�นที่้�สามืารถขับััในเลุนเหลุ�า
น้�ได �

เลน T-way
เลุน T-way เป็็นเลุนพื่เิศษสำาหรับัรถป็ระจำาที่างแลุะรถให �
บัรกิารที่้�ได �รับัอนุญาต้

คู่ณุห �ามืขับััรถในเลุน T-way

เลน เส�น และเครื�องหมายบันถนนเลน เส�น และเครื�องหมายบันถนน
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ทางรถรางและเลนรถราง

ทางรถราง
เฉพื่าะรถราง (รถไฟรางเบัา) ย่านพื่าหนะก่ �รถราง รถป็ระจำา
ที่างบัางป็ระเภัที่ แลุะย่านพื่าหนะเพื่ื�อวตั้ถปุ็ระสงคู่พ์ื่เิศษ
เที่�านั�นที่้�สามืารถขับััในที่างรถรางได �

เลุนเหลุ�าน้�มืก้ารที่ำาเคู่รื�องหมืาย่ด �วย่ป็�าย่ ‘Tramway’ แลุะ
เส �นที่บ้ัสเ้หลุอืง 2 เส �นที่้�ขันานไป็กบััรางรถ หรอืด �วย่สิ�ง
ก�อสร �าง เช้�น เกาะการจราจร จดุพัื่กสำาหรับัคู่นเดนิเที่ �า หรอื
เสากั �นรถ (bollards)

รถป็ระเภัที่อื�น ๆ สามืารถขับััในที่างรถรางเพื่ื�อหลุก้เลุ้�ย่งสิ�ง
กด้ขัวาง แต้�เฉพื่าะหากพื่วกเขัาไมื�ขับััเขั �าไป็ขัวางเส �นที่างรถ
รางหรอืรถป็ระจำาที่างที่้�กำาลุงัวิ�งใกลุ �เขั �ามืาเที่�านั�น

เลนรถราง
เฉพื่าะรถราง ย่านพื่าหนะก่ �รถราง แลุะรถป็ระจำาที่างบัาง
ป็ระเภัที่เที่�านั�นที่้�สามืารถวิ�งในเลุนที่้�มืก้ารที่ำาเคู่รื�องหมืาย่
ด �วย่ป็�าย่ ‘Tram lane’ 

รถป็ระเภัที่อื�น ๆ สามืารถขับััในเลุนรถรางเพื่ื�อหลุก้เลุ้�ย่งสิ�ง
กด้ขัวาง หรอืหากมืป้็�าย่ที่้�บัอกว�าพื่วกเขัาสามืารถที่ำาได � แลุะ
พื่วกเขัาย่งัสามืารถขับััในเลุนรถรางได �เป็็นระย่ะที่างสง่สดุ 50 
เมืต้รเพื่ื�อ:
 • เขั �าหรอืออกจากถนนเส �นนั�น
 • แซ้งรถอก้คู่นัที่้�กำาลุงัจะเลุ้�ย่วขัวาหรอืกลุบััรถ
 • เขั �าเลุนจากด �านขั �างขัองถนน

คู่ณุห �ามืขับััเขั �าไป็ขัวางเส �นที่างรถรางที่้�กำาลุงัวิ�งอย่่�ในเลุนรถ
ราง

เลนรถบัรรทกุ
เลุนรถบัรรที่กุมืไ้ว �สำาหรับัรถที่้�มืม้ืวลุรถรวมืเกนิ 4.5 ต้นั 
(GVM) แต้�ย่งัสามืารถใช้ �โดย่:
 • จักรย่าน
 • ย่านพื่าหนะเพื่ื�อวตั้ถปุ็ระสงคู่พ์ื่เิศษ
 • ย่านพื่าหนะขัอง Transport for NSW ที่้�กำาลุงัสำารวจถนน
แลุะการจราจร

รถป็ระเภัที่อื�น ๆ สามืารถขับััในเลุนรถบัรรที่กุเพื่ื�อหลุก้เลุ้�ย่ง
สิ�งกด้ขัวาง หรอืหากมืป้็�าย่บัอกว�าพื่วกเขัาสามืารถที่ำาได �

นอกจากน้�พื่วกเขัาย่งัสามืารถขับััในเลุนรถบัรรที่กุเป็็นระย่ะ
ที่างสง่สดุ 100 เมืต้รเพื่ื�อ:
 • เขั �าหรอืออกจากถนนเส �นนั�น
 • แซ้งรถอก้คู่นัที่้�กำาลุงัจะเลุ้�ย่วขัวาหรอืกลุบััรถ
 • เขั �าเลุนจากด �านขั �างขัองถนน

รถบัรรทกุใชั่�เลนซี�าย
บัรเิวณที่้�มืป้็�าย่ ‘Trucks must use left lane’ รถบัรรที่กุต้ �อง
ใช้ �เลุนซ้ �าย่จนกว�าจะมืป้็�าย่บัอกว�าพื่วกเขั �าห �ามืใช้ �

นอกจากน้�รถบัรรที่กุย่งัต้ �องใช้ �เลุนซ้ �าย่เมืื�อมืป้็�าย่ ‘Buses’ 
หรอื ‘Trucks & Buses’ แลุะรถป็ระเภัที่อื�น ๆ ย่งัสามืารถใช้ �
เลุนน้�ได �ด �วย่

เลน เส�น และเครื�องหมายบันถนนเลน เส�น และเครื�องหมายบันถนน
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เลนรบัั-สง่ผู้้ �โดยสาร
เลุนรับั-ส�งผู้่ �โดย่สารสามืารถใช้ �โดย่รถที่้�บัรรที่กุผู้่ �โดย่สารจำานวนหน้�ง

นอกจากน้� รถป็ระจำาที่างสาธารณะแลุะรถต้่ � รถแท็ี่กซ้้� รถเช้�าที่้�มืป้็�าย่ที่ะเบัย้่น HC 
จักรย่านย่นต้ ์แลุะจักรย่าน รวมืถง้ย่านพื่าหนะฉุกเฉนิ ย่านพื่าหนะเพื่ื�อวตั้ถปุ็ระสงคู่์
พื่เิศษ แลุะรถที่้�เสย้่กลุางที่างย่งัสามืารถใช้ �เลุนรับั-ส�งผู้่ �โดย่สารได �ด �วย่โดย่ไมื�เก้�ย่วกบัั
จำานวนผู้่ �ที่้�อย่่�ในรถขัองพื่วกเขัา

สำาหรับัรถที่้�มืคู้่นนั�ง 2 คู่น
ขั้�นไป็ในวนัหรอืเวลุาที่้�ระบัุ

เที่�านั�น

คู่ณุสามืารถขับััรถในเลุนน้�ในช้�วงเวลุาแลุะวนัที่้�ระบับุันป็�าย่
เที่�านั�นเมืื�อมืคู้่นในรถขัองคู่ณุ 2 คู่นขั้�นไป็รวมืถง้คู่นขับัั

สำาหรับัรถที่้�มืคู้่นนั�ง 3 คู่น
ขั้�นไป็ในวนัหรอืเวลุาที่้�ระบัุ

เที่�านั�น

คู่ณุสามืารถขับััในเลุนน้�ในช้�วงเวลุาแลุะวนัที่้�ระบับุันป็�าย่
เที่�านั�นเมืื�อมืคู้่น 3 ขั้�นไป็ในรถขัองคู่ณุรวมืถง้คู่นขับัั

หากคู่ณุมืจ้ำานวนคู่นในรถน �อย่กว�าที่้�กำาหนด คู่ณุสามืารถเขั �าเลุนรับั-ส�งผู้่ �โดย่สารเป็็น
ระย่ะที่างสง่สดุ 100 เมืต้รเฉพื่าะเพื่ื�อ:
 • เขั �าหรอืออกจากถนนเส �นนั�น
 • แซ้งรถอก้คู่นัที่้�กำาลุงัจะเลุ้�ย่วขัวาหรอืกลุบััรถ
 • เขั �าเลุนจากด �านขั �างขัองถนน

รถที่กุคู่นัสามืารถขับััในเลุนรับั-ส�งผู้่ �โดย่สารเพื่ื�อหลุก้เลุ้�ย่งสิ�งกด้ขัวาง หรอืหากมืป้็�าย่
บัอกว�าคู่ณุสามืารถที่ำาได �

ทางใชั่�รว่มกนั
ที่างใช้ �ร�วมืกนัสามืารถใช้ �โดย่ผู้่ �ขั้�จักรย่านแลุะคู่นเดนิเที่ �า
เที่�านั�น

บันที่างใช้ �ร�วมืกนั ผู้่ �ขั้�จักรย่านต้ �อง:
 • ขั้�ช้ดิซ้ �าย่ (ย่กเว �นในกรณ้ที่้�ที่ำาไมื�ได �)
 • ให �ที่างกบััคู่นเดนิเที่ �า ซ้้�งหมืาย่ถง้การลุดคู่วามืเร็วแลุะแมื �
กระที่ั�งหย่ดุหากจำาเป็็น

 • ขั้�ด �านซ้ �าย่ขัองผู้่ �ขั้�จักรย่านที่้�กำาลุงัขั้�สวนใกลุ �เขั �ามืา

ผู้่ �ใช้ �สเก็ต้บัอรด์ สก่�ต้เต้อรแ์บับัใช้ �เที่ �าไถ แลุะโรลุเลุอรเ์บัลุด
ต้ �อง:
 • ช้ดิซ้ �าย่ (ย่กเว �นในกรณ้ที่้�ที่ำาไมื�ได �)
 • ให �ที่างกบััคู่นเดนิเที่ �าอื�น ๆ ที่กุคู่น

ชั่ดิซี�ายหรอืชั่ดิขัวา

ขับััที่างด �านซ้ �าย่ขัองป็�าย่

ขับััที่างด �านขัวาขัองป็�าย่

เมืื�อคู่ณุเห็นป็�าย่ ‘Keep left’ คู่ณุต้ �องอย่่�ที่างด �านซ้ �าย่ขัอง
ป็�าย่นั�น

ป็�าย่ ‘Keep right’ แลุะ ‘Keep left’ เป็็นป็�าย่บังัคู่บััแลุะ
กฎหมืาย่กำาหนดให �ต้ �องป็ฏิบิัตั้ติ้ามื

เมืื�อคู่ณุเห็นป็�าย่ ‘Keep right’ คู่ณุต้ �องอย่่�ที่างด �านขัวาขัอง
ป็�าย่นั�น

เลน เส�น และเครื�องหมายบันถนนเลน เส�น และเครื�องหมายบันถนน
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กฎเรื�องการจอดรถช้�วย่ให �คู่ณุจอดรถในจดุที่้�ป็ลุอดภัยั่แลุะสะดวกสำาหรับัผู้่ �อื�น 

มืว้ธิจ้อดรถหลุาย่แบับัเช้�นเดย้่วกบััสถานที่้�หย่ดุรถหรอืจอดรถอย่�างป็ลุอดภัยั่ มืช้้�วงเวลุา
แลุะสถานที่้�ซ้ ้�งคู่ณุสามืารถหย่ดุรถเป็็นระย่ะเวลุาสั �น ๆ แต้�คู่ณุห �ามืจอดรถ อ�านป็�าย่จอด
รถให �ลุะเอย้่ดเพื่ื�อต้รวจดข่ั �อจำากดั

คู่ณุสามืารถถก่ป็รับั แลุะในบัางสถานการณถ์ก่หกัแต้ �มืสำาหรับัการจอดรถแบับัผู้ดิ
กฎหมืาย่

คู่ณุห �ามืที่ิ�งเด็กหรอืสตั้วไ์ว �ในรถเพื่ย้่งลุำาพัื่งเป็็นอนัขัาด พื่วกเขัาเส้�ย่งอนัต้ราย่ต้�อ:
 • การขัาดนำ�าแลุะแผู้ลุไหมื �ในรถที่้�ร �อน
 • การเลุ�นกบััระบับัคู่วบัคู่มุืต้�าง ๆ เช้�น เบัรกมือื เกย้่ร ์แลุะกระจกไฟฟ�า
 • การได �รับัอนัต้ราย่หากรถถก่ขัโมืย่

ห�ามจอดรถ
คู่ณุห �ามืหย่ดุหรอืจอดรถขัองคู่ณุ:
 • ขั �าง ๆ รถที่้�จอดอย่่�อก้คู่นั (จอดซ้ �อน)
 • ขัวางที่างเขั �า-ออกรถ ย่กเว �นในกรณ้ที่้�คู่ณุกำาลุงัรับัหรอืส�งผู้่ �โดย่สาร
 • บันแถบักลุางถนน ย่กเว �นในกรณ้ที่้�มืป้็�าย่บัอกว�าคู่ณุสามืารถที่ำาได �
 • บันเกาะการจราจร
 • ภัาย่ในที่างแย่ก
 • บันที่างขั �ามืสำาหรับัเด็กหรอืที่างขั �ามืสำาหรับัคู่นเดนิเที่ �า
 • บันที่างขั �ามืรางรถไฟ
 • บันที่างเที่ �าแลุะแนวหญ �าที่้�กั �นระหว�างที่างเที่ �ากบััถนน ย่กเว �นในกรณ้ที่้�มืป้็�าย่บัอกว�า
คู่ณุสามืารถที่ำาได �

 • ในเลุนเบั้�ย่ง ย่กเว �นในกรณ้ที่้�มืป้็�าย่บัอกว�าคู่ณุสามืารถที่ำาได �
รถที่้�คู่ณุจอดห �ามืปิ็ดกั �นที่างวิ�งขัองจราจรหรอืเป็็นอนัต้ราย่กบััผู้่ �ใช้ �ถนนอื�น ๆ

ในบัางสถานที่้� คู่ณุห �ามืจอดรถ ณ บัางช้�วงเวลุาหรอืภัาย่ใต้ �เงื�อนไขับัางป็ระการ

ป� ายห�ามจอด

ห �ามืจอดรถด �านซ้ �าย่ขัอง
ป็�าย่น้�

คู่ณุห �ามืจอดรถบันถนนหรอืในบัรเิวณที่้�มืป้็�าย่ ‘No parking’ 
ซ้้�งอาจมืก้ารห �ามืต้ลุอดเวลุาหรอืบัางเวลุาต้ามืที่้�แสดงบัน
ป็�าย่

คู่ณุสามืารถหย่ดุรถได �ไมื�เกนิ 2 นาที่ห้ากคู่ณุอย่่�ภัาย่ในระย่ะ 
3 เมืต้รจากรถขัองคู่ณุหากคู่ณุกำาลุงั:
 • ส�งหรอืรับัผู้่ �โดย่สาร
 • ขันขัองขั้�นหรอืลุงจากรถ

หากคู่ณุมืใ้บัอนุญาต้ Mobility Parking Scheme (MPS) (ใบั
อนุญาต้จอดรถสำาหรับัผู้่ �มืคู้่วามืบักพื่ร�องด �านการเคู่ลุื�อนไหว) 
คู่ณุสามืารถหย่ดุรถได �ไมื�เกนิ 5 นาที่้

รถท่�จอดอย้่
คู่ณุห �ามืจอดรถภัาย่ในระย่ะ 1 เมืต้รขัองรถอก้คู่นัที่้�จอดอย่่�หน �าหรอืหลุงัคู่ณุ (แต้�ไมื�รวมื
ถง้การจอดรถแบับัเฉ้ย่ง)

ป� ายรถประจำาทาง
คู่ณุห �ามืจอดรถภัาย่ในระย่ะ 20 เมืต้รก�อนป็�าย่หย่ดุรถป็ระจำาที่างแลุะภัาย่ในระย่ะ 10 
เมืต้รหลุงัจากป็�าย่ ย่กเว �นในกรณ้ที่้�มืป้็�าย่บัอกว�าคู่ณุสามืารถที่ำาได � ซ้้�งรวมืถง้ป็�าย่ที่้�
แสดงต้ำาแหน�งขัองป็�าย่หย่ดุรถป็ระจำาที่างแลุะป็�าย่เขัต้รถป็ระจำาที่าง จดุหย่ดุรถป็ระจำา
ที่างมืก้ารแสดงสญัญาณด �วย่ป็�าย่ที่้�เขัย้่นว�า ‘Bus Stop’ แลุะ/หรอืมืร้ป่็รถป็ระจำาที่าง

10 เมตร 20 เมตร

ต้วัอย่�างป็�าย่หย่ดุรถป็ระจำาที่าง

การจอดรถ
การจอดรถ
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คู่ณุห �ามืหย่ดุหรอืจอดรถภัาย่ในระย่ะ 10 เมืต้รก�อนสญัญาณไฟจราจรที่้�ไมื�ได �อย่่�ต้รง
ที่างแย่ก แลุะภัาย่ในระย่ะ 3 เมืต้รหลุงัสญัญาณไฟนั�นแต้�มื:้
 • สญัญาณไฟสำาหรับัคู่นเดนิเที่ �า ย่กเว �นในกรณ้ที่้�มืป้็�าย่บัอกว�าคู่ณุสามืารถที่ำาได �
 • ไฟที่างขั �ามืสำาหรับัจักรย่าน ย่กเว �นในกรณ้ที่้�มืป้็�าย่บัอกว�าคู่ณุสามืารถที่ำาได �

10 เมตร3 เมตร

คู่ณุห �ามืหย่ดุรถหรอืจอดรถภัาย่ในระย่ะ 20 เมืต้รก�อนแลุะหลุงัที่างขั �ามืที่างรถไฟ 
ย่กเว �นในกรณ้ที่้�มืป้็�าย่บัอกว�าคู่ณุสามืารถที่ำาได �

20 เมตร                                         20 เมตร

เส�นแบัง่ทศิัทางจราจรแบับัเส�นค้่
คู่ณุห �ามืจอดรถภัาย่ในระย่ะ 3 เมืต้รขัองเส �นแบั�งที่ศิที่างจราจรแบับัเส �นคู่่�ที่กุแห�ง

หวัดบััเพลงิ
คู่ณุห �ามืจอดรถภัาย่ในระย่ะ 1 เมืต้รขัองหวัดบััเพื่ลุงิ สญัลุกัษณบ์ั�งช้้�หวัดบััเพื่ลุงิ หรอื
สญัลุกัษณบ์ั�งช้้�จดุเสย้่บัสาย่ดบััเพื่ลุงิ

บันยอดเนนิหรอืทางโค�งหรอืในบัรเิวณใกล� ๆ
คู่ณุห �ามืหย่ดุหรอืจอดรถบันเนนิเขัาหรอืต้รงที่างโคู่ �งที่้�อย่่�นอกเขัต้ช้มุืช้น ย่กเว �นในกรณ้
ที่้�ผู้่ �ขับััขั้�สามืารถมืองเห็นรถขัองคู่ณุจากระย่ะห�าง 100 เมืต้รเป็็นอย่�างต้ำ�า หากมืป้็�าย่ที่้�
จอดรถ ให �ป็ฏิบิัตั้ติ้ามืคู่ำาสั�งที่้�แสดงบันป็�าย่นั�น

ทางแยก
คู่ณุห �ามืจอดรถภัาย่ในระย่ะ 20 เมืต้รขัองที่างแย่กที่้�มืส้ญัญาณไฟจราจร ย่กเว �นในกรณ้
ที่้�มืป้็�าย่บัอกว�าคู่ณุสามืารถที่ำาได �

คู่ณุห �ามืจอดรถภัาย่ในระย่ะ 10 เมืต้รขัองที่างแย่กที่้�ไมื�มืส้ญัญาณไฟจราจร ย่กเว �นใน
กรณ้:
 • มืป้็�าย่บัอกว�าคู่ณุสามืารถที่ำาได �
 • เป็็นที่างสามืแพื่ร�ง แลุะคู่ณุจอดรถขั �างที่างขัองถนนที่้�ว ิ�งต้�อไป็ได �

10 เมตร
10 เมตร

10 เมตร

ทางขั�าม
คู่ณุห �ามืหย่ดุหรอืจอดรถภัาย่ในระย่ะ 20 เมืต้รก�อนที่างขั �ามืสำาหรับัเด็กหรอืที่างขั �ามื
สำาหรับัคู่นเดนิเที่ �าแลุะภัาย่ในระย่ะ 10 เมืต้รหลุงัที่างขั �ามืนั�นย่กเว �นในกรณ้ที่้�มืป้็�าย่บัอก
ว�าคู่ณุสามืารถที่ำาได � 

10 เมตร         20 เมตร

การจอดรถการจอดรถ
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พื�นท่�จอดรถแบับัมข่ั�อจำากดั
มืก้ารใช้ �พื่ื�นที่้�จอดรถแบับัมืข้ั �อจำากดัในพื่ื�นที่้�สาธารณะที่้�มืจ้ดุเขั �า-ออกจำากดั เช้�น 
Darling Harbour แลุะ Homebush Bay

คู่ณุห �ามืหย่ดุรถหรอืจอดรถระหว�างป็�าย่ ‘Restricted parking area’ แลุะ ‘End 
restricted parking area’ ย่กเว �นในกรณ้ที่้�มืป้็�าย่บัอกว�าคู่ณุสามืารถที่ำาได � คู่ณุสามืารถ
หย่ดุรถเพื่ื�อรับัหรอืส�งสนิคู่ �าหรอืผู้่ �โดย่สาร

ท่�จอดรถแบับัรายชั่ ั�วโมง
คู่ณุสามืารถจอดรถในวนัแลุะระหว�างช้�วงเวลุาที่้�แสดงบันป็�าย่

ท่�จอดรถสำาหรบััผู้้ �มค่วามพกิาร
คู่ณุสามืารถจอดรถในพื่ื�นที่้�ซ้ ้�งกนัไว �สำาหรับัผู้่ �ที่้�มืคู้่วามืพื่กิารหากคู่ณุมืใ้บัอนุญาต้ 
Mobility Parking Scheme (MPS) หรอืหากคู่ณุกำาลุงัขับััรถให �กบััผู้่ �ที่้�มืใ้บัอนุญาต้นั�น 
ต้ �องแสดงใบัอนุญาต้ในรถ

นอกจากน้�ผู้่ �ถอืใบัอนุญาต้ MPS ย่งัสามืารถจอดรถนานกว�าในพื่ื�นที่้�ซ้ ้�งมืข้ั �อจำากดัเรื�อง
เวลุา

 การจอดรถแบับัมข่ั�อจำากดั
คู่ณุสามืารถหย่ดุรถหรอืจอดรถในบัางสถานที่้�ที่้�มืช้้�วงเวลุาหรอืเงื�อนไขัที่้�จำากดั

ขั �อจำากดัอาจเป็็นป็�าย่หรอืเคู่รื�องหมืาย่บันถนน ต้รวจดใ่ห �ลุะเอย้่ดเพื่ื�อหลุก้เลุ้�ย่งคู่�าป็รับั
หรอืการถก่ลุากรถ

ห�ามหยดุรถ
ป็�าย่ ‘No stopping’ หมืาย่ถง้ คู่ณุห �ามืหย่ดุรถ ณ จดุใด
ก็ต้ามืบันถนนหรอืขัอบัถนนในที่ศิที่างขัองลุก่ศร ย่กเว �นใน
กรณ้ฉุกเฉนิ

บัรเิวณ ‘No stopping’ ในบัางคู่รั�งมืก้ารที่ำาเคู่รื�องหมืาย่เป็็น
เส �นขัอบัถนนที่บ้ัสเ้หลุอืง

อาจมืก้ารใช้ �ขั �อจำากดัในบัางช้�วงเวลุาเที่�านั�นต้ามืที่้�แสดงบัน
ป็�าย่

พื�นท่่เว�นว่างและพื�นท่่เว�นว่างพิเศัษเมื่อม่การจัดงาน
อ่เวนต์

คู่ณุห �ามืจอดรถระหว�างป็�าย่ 
‘Clearway’ แลุะป็�าย่ ‘End 

clearway’

นอกจากน้�เส �นป็ระสเ้หลุอืงสามืารถถก่ใช้ �เพื่ื�อแสดงบัรเิวณ
พื่ื�นที่้�เว �นว�าง

พื่ื�นที่้�เว �นว�างช้�วย่เพื่ิ�มืการไหลุต้วัขัองจราจรแลุะคู่วามื
ป็ลุอดภัยั่ในช้�วงช้ั�วโมืงเร�งด�วนหรอืเวลุามืก้ารจัดงานอเ้วนต้์
ต้�าง ๆ คู่ณุห �ามืหย่ดุรถหรอืจอดรถระหว�างป็�าย่เหลุ�าน้�ในช้�วง
เวลุาที่้�แสดงไว � ย่กเว �นในกรณ้ฉุกเฉนิ

รถป็ระจำาที่างแลุะรถแท็ี่กซ้้� (แต้�ไมื�รวมืถง้รถไรดแ์ช้ร)์ 
สามืารถหย่ดุรถในพื่ื�นที่้�เว �นว�างเพื่ื�อรับัหรอืส�งผู้่ �โดย่สาร

คู่ณุห �ามืจอดรถในพื่ื�นที่้�เว �นว�างพื่เิศษเมืื�อมืก้าร
จัดงานอเ้วนต้ร์ะหว�างช้�วงเวลุาแลุะวนัที่้�แสดง
บันป็�าย่นั�น

การจอดรถการจอดรถ
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ต้ �ไปรษณ่ย ์Australia Post
คู่ณุห �ามืจอดรถภัาย่ในระย่ะ 3 เมืต้รขัองต้่ �ไป็รษณ้ย่ ์Australia Post คู่ณุสามืารถหย่ดุรถ
เพื่ื�อส�งจดหมืาย่ หรอืรับั-ส�งผู้่ �โดย่สาร 

3 เมตร

เขัตรถแท็กซี่�

เขัต้รถแท็ี่กซ้้�ที่ั �งสองด �าน
ขัองป็�าย่

คู่ณุห �ามืหย่ดุรถในที่ศิที่างขัองลุก่ศรรบันป็�าย่ ย่กเว �นในกรณ้
ที่้�คู่ณุกำาลุงัขับััรถแท็ี่กซ้้� เขัต้รถแท็ี่กซ้้�บัางจดุมืก้ารแสดงช้�วง
เวลุา คู่ณุสามืารถหย่ดุรถหรอืจอดรถในเขัต้น้�นอกช้�วงเวลุา
เหลุ�านั�น

เขัตรถประจำาทาง

เขัต้รถป็ระจำาที่างที่ั �งสอง
ด �านขัองป็�าย่

คู่ณุห �ามืหย่ดุรถในที่ศิที่างขัองลุก่ศรรบันป็�าย่ ย่กเว �นในกรณ้
ที่้�คู่ณุกำาลุงัขับััรถป็ระจำาที่างสาธารณะ เขัต้รถป็ระจำาที่างบัาง
จดุมืก้ารแสดงช้�วงเวลุา คู่ณุสามืารถหย่ดุรถหรอืจอดรถใน
เขัต้น้�นอกช้�วงเวลุาเหลุ�านั�น

ท่�จอดรถสำาหรบััผู้้ �อย้อ่าศัยั
คู่ณุสามืารถจอดรถได �โดย่ไมื�เสย้่คู่�าจอดหรอืแบับัไมื�มืข้ั �อจำากดัเรื�องเวลุาหากคู่ณุมืใ้บั
อนุญาต้จอดรถที่้�ใช้ �ได �กบััพื่ื�นที่้�นั �น คู่ณุต้ �องแสดงใบัอนุญาต้จอดรถขัองคู่ณุต้ลุอดเวลุา

ท่�จอดรถพเิศัษสำาหรบัังานอเ่วนต์
มืก้ารใช้ �พื่ื�นที่้�จอดรถพื่เิศษสำาหรับังานอเ้วนต้ใ์กลุ �สนามืกฬ้าหรอืสถานบันัเที่งิ คู่ณุห �ามื
จอดรถนานกว�าระย่ะเวลุาที่้�แสดงบันป็�าย่ ย่กเว �นในกรณ้ที่้�คู่ณุมืใ้บัอนุญาต้จอดรถ

คู่ณุห �ามืจอดรถนานกว�าระย่ะเวลุาที่้�แสดงบันป็�าย่
กำาหนดพื่ื�นที่้�จอดรถพื่เิศษสำาหรับังานอเ้วนต้ ์

ย่กเว �นในกรณ้ที่้�คู่ณุมืใ้บัอนุญาต้จอดรถ

2P
SPECIAL EVENT

PERMIT HOLDERS EXCEPTED
AREA XXXX

PARKING AREA

NOT
CURRENTLY

IN  USE

ท่�จอดรถจกัรยานยนต์
คู่ณุห �ามืจอดรถระหว�างป็�าย่เหลุ�าน้�นอกจากคู่ณุเป็็นผู้่ �ขั้�จักรย่านย่นต้ ์คู่ณุสามืารถหย่ดุรถ
เพื่ื�อส�งหรอืรับัผู้่ �โดย่สาร

ชั่ำาระคา่จอดรถ
คู่ณุต้ �องช้ำาระคู่�าจอดรถหากป็�าย่บัอกว�าต้ �องช้ำาระคู่�าธรรมืเนย้่มืแลุะ/หรอืป็�าย่เขัย้่นว�าเป็็น
ที่้�จอดรถแบับั ‘Meter’ (เคู่รื�องวดั) ‘Ticket’ (ต้ั�วจอดรถ) ‘Phone’ (ช้ำาระคู่�าจอดรถด �วย่
โที่รศพัื่ที่)์ หรอื ‘Coupon’ (คู่ป่็อง) คู่ณุสามืารถจอดรถเป็็นระย่ะเวลุาต้ามืที่้�แสดงบัน
ป็�าย่นั�น

ต้วัอย่�างเช้�น ป็�าย่ ‘2P meter’ หมืาย่ถง้ คู่ณุสามืารถจอดรถได �ไมื�เกนิ 2 ช้ั�วโมืงแลุะคู่ณุ
ต้ �องช้ำาระคู่�าจอดรถโดย่ใช้ �มืเิต้อร์

การจอดรถการจอดรถ
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วธิจ่อดรถ
มืว้ธิจ้อดรถหลุกั ๆ สองวธิ ้คู่อื การจอดแบับัขันานแลุะแบับัเฉ้ย่ง หลุงัจากที่้�คู่ณุจอดรถ
เสร็จแลุ �ว ป็ฏิบิัตั้ติ้ามืวธิต้้รวจเช้ค็ู่การจอดรถเพื่ื�อรักษาคู่วามืป็ลุอดภัยั่

การจอดรถแบับัขันาน
น้�คู่อืวธิจ้อดรถต้ามืป็กต้ ิย่กเว �นในกรณ้ที่้�มืป้็�าย่ระบัเุป็็นอื�น

คู่ณุต้ �องจอดรถ:
 • ในที่ศิที่างเดย้่วกบััการจราจร
 • ขันานไป็กบััแลุะให �อย่่�ใกลุ �ขัอบัถนนมืากที่้�สดุเที่�าที่้�เป็็นไป็ได �
 • ภัาย่ในเส �นเคู่รื�องหมืาย่บันถนน
 • เว �นระย่ะอย่�างน �อย่ 1 เมืต้รระหว�างรถที่้�จอดอย่่�ขั �างหน �าหรอืหลุงัคู่ณุ

บันถนนรถวิ�งที่างเดย้่ว คู่ณุย่งัสามืารถจอดรถด �านขัวาขัองถนนเส �นนั�นได �ด �วย่

1 เมตร

เขัตขันสง่สนิค�า

เขัต้ขันส�งสนิคู่ �าที่างด �าน
ซ้ �าย่ขัองป็�าย่

รถที่้�ได �รับัการออกแบับัเพื่ื�อขันส�งสนิคู่ �าเป็็นหลุกัสามืารถ
หย่ดุรถในเขัต้ขันส�งสนิคู่ �าได �ไมื�เกนิ 30 นาที่เ้พื่ื�อส�งหรอืรับั
สนิคู่ �า สนิคู่ �าดงักลุ�าวไมื�รวมืถง้ขั �าวขัองส�วนต้วัหรอืขั �าวขัองที่้�
ไป็จับัจ�าย่มืา

รถป็ระจำาที่างสาธารณะสามืารถหย่ดุรถได �เป็็นเวลุาไมื�เกนิ 
30 นาที่เ้พื่ื�อรับัหรอืส�งผู้่ �โดย่สาร

รถที่กุช้นดิสามืารถหย่ดุเป็็นเวลุาสั �น ๆ เพื่ื�อรับัหรอืส�งผู้่ �
โดย่สาร

อาจมืก้ารใช้ �ขั �อจำากดัสำาหรับับัางช้�วงเวลุาเที่�านั�นต้ามืที่้�แสดง
บันป็�าย่

เขัตงานกอ่สร�าง

เขัต้งานก�อสร�างที่างด�าน
ซ้�าย่ขัองป็�าย่

คู่ณุห �ามืจอดรถในเขัต้ก�อสร �าง ย่กเว �นในกรณ้ที่้�รถขัองคู่ณุ
กำาลุงัถก่ใช้ �ในงานก�อสร �างหรอืใกลุ � ๆ เขัต้นั�น

รถที่กุช้นดิสามืารถหย่ดุเพื่ื�อรับัหรอืส�งผู้่ �โดย่สาร

อาจมืก้ารใช้ �ขั �อจำากดัสำาหรับับัางช้�วงเวลุาเที่�านั�นต้ามืที่้�แสดง
บันป็�าย่

เขัตรถบัรรทกุ

เขัต้รถบัรรที่กุที่างด �านซ้ �าย่
ขัองป็�าย่

คู่ณุห �ามืหย่ดุรถหรอืจอดรถระหว�างช้�วงเวลุาที่้�แสดงบันป็�าย่ 
ย่กเว �นในกรณ้ที่้�คู่ณุกำาลุงัส�งหรอืขันสนิคู่ �าขั้�นรถบัรรที่กุที่้�มื้
มืวลุรวมืขัองรถเกนิ 4.5 ต้นั (GVM)

รถที่กุช้นดิสามืารถหย่ดุเพื่ื�อรับัหรอืส�งผู้่ �โดย่สาร

อาจมืก้ารใช้ �ขั �อจำากดัสำาหรับับัางช้�วงเวลุาเที่�านั�นต้ามืที่้�แสดง
บันป็�าย่

การจอดรถการจอดรถ
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ระหว�างขับััรถ คู่อย่ระวงัคู่วามืเส้�ย่งภัยั่ที่้�อาจเกดิขั้�น คู่วามืเส้�ย่งภัยั่ คู่อื อนัต้ราย่ที่กุ
ป็ระเภัที่ที่้�อาจเกดิขั้�นได �ซ้้�งอาจนำาไป็ส่�การช้น คู่วามืเส้�ย่งภัยั่น้�อาจเป็็นคู่นเดนิเที่ �าที่้�
กำาลุงัรอขั �ามืถนน ถนนเป้็ย่ก หรอือะไรบัางอย่�างซ้้�งปิ็ดกั �นการมืองเห็นจราจรที่้�กำาลุงัวิ�ง
สวนมืาขัองคู่ณุ นอกจากน้�ให �คู่อย่ระวงัรถที่้�กำาลุงัวิ�งใกลุ �เขั �ามืาแลุะรถที่้�จอดอย่่�ซ้ ้�งกำาลุงั
จะออกต้วั

หากคู่ณุไมื�สามืารถมืองเห็นสิ�งที่้�อย่่�ขั �างหน �าซ้้�งห�างออกไป็อย่�างน �อย่ 5 วนิาที่ ้คู่ณุคู่วร
ลุดคู่วามืเร็วลุง หากคู่ณุเห็นคู่วามืเส้�ย่งภัยั่ที่้�อาจเกดิขั้�น ลุดคู่วามืเร็วแลุะเต้รย้่มืพื่ร �อมืที่้�
จะหย่ดุรถ

การสอดส�องสาย่ต้าไป็รอบั ๆ ช้�วย่ให �คู่ณุมืองเห็นสิ�งที่้�กำาลุงัเกดิขั้�นบันถนนแลุะคู่วามื
เส้�ย่งภัยั่ใด ๆ กต็้ามื

คู่อย่มืองหาป็�าย่คู่ำาเต้อืนที่้�เต้อืนให �คู่ณุต้ระหนักถง้อนัต้ราย่หรอืสภัาพื่ถนนที่้�เป็ลุ้�ย่นไป็
อย่่�ขั �างหน �า

 ป� ายคำาเตอืน
ป็�าย่คู่ำาเต้อืนช้�วย่เต้อืนให �คู่ณุที่ราบัว�าอาจมือ้นัต้ราย่หรอืสภัาพื่ถนนที่้�เป็ลุ้�ย่นไป็อย่่�ขั �าง
หน �า ป็�าย่เหลุ�าน้�โดย่ป็กต้เิป็็นรป่็ที่รงเพื่ช้รที่้�มืภ้ัาพื่ แผู้นภัาพื่ สญัลุกัษณ ์หรอืคู่ำาต้�าง ๆ 
สด้ำาบันพื่ื�นหลุงัสเ้หลุอืง

ป็�าย่เหลุ�าน้�คู่อืป็�าย่คู่ำาเต้อืนที่้�มืพ้ื่บัเห็นได �มืากที่้�สดุ

ที่างต้ดัขั �างหน �า คู่ณุกำาลุงัจะถง้ที่างสามืแพื่ร�ง 
ซ้้�งถนนที่้�คู่ณุกำาลุงัขับััอย่่�จะสิ�น
สดุลุง คู่ณุต้ �องให �ที่างกบััรถที่กุ

ช้นดิ

สภัาพื่ถนนกำาลุงัจะ
เป็ลุ้�ย่นเป็็นถนนสองเลุน
ให �รถที่้�กำาลุงัวิ�งสวนมืา

การจอดรถแบับัเฉย่ง
คู่ณุสามืารถจอดรถแบับัเฉ้ย่งเมืื�อมืป้็�าย่หรอืเส �นเคู่รื�องหมืาย่บันถนนแสดงว�าคู่ณุสามืารถ
ที่ำาได � นอกเสย้่จากว�าจะมืป้็�าย่หรอืเคู่รื�องหมืาย่บันถนนที่้�ระบัเุป็็นอื�น คู่ณุต้ �องจอดรถ:
 • เฉ้ย่ง 45 องศา
 • โดย่ให �ด �านหน �ารถหนัเขั �าขัอบัถนน

วธิเ่ช็ั่คการจอดรถ
ก�อนจะลุงจากรถขัองคู่ณุ ต้รวจดใ่ห �แน�ใจว�าคู่ณุดง้เบัรกมือืแลุ �ว

หากคู่ณุจะไป็จากรถเกนิ 3 เมืต้ร คู่ณุย่งัต้ �อง:
 • ดบััเคู่รื�องแลุะดง้กญุแจรถออก 
 • ล็ุอคู่ป็ระต้แ่ลุะหน �าต้�างที่ั �งหมืด (หากไมื�มืใ้คู่รอย่่�ในรถ)

ก�อนเปิ็ดป็ระต้ร่ถ คู่ณุต้ �องดก่ระจกรถแลุะจดุบัอดขัองคู่ณุเพื่ื�อต้รวจดว่�ามืคู้่นเดนิเที่ �า 
จักรย่าน หรอืรถคู่นัอื�น ๆ หรอืไมื�

ก�อนออกรถจากด �านขั �างขัองถนนหรอืพื่ื�นที่้�จอดรถ คู่ณุต้ �อง:
 • เปิ็ดไฟสญัญาณอย่�างน �อย่ 5 วนิาที่้
 • ต้รวจดก่ระจกรถ
 • มืองขั �ามืไหลุ�ขัองคู่ณุเพื่ื�อต้รวจดจ่ดุบัอด

 คู่ำาเต้อืนแลุะอนัต้ราย่บัน
ที่ �องถนน
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ถนนสาย่ย่�อย่อย่่�ขั �าง
หน �า ถนนสาย่ย่�อย่
บัรรจบักบััถนนที่้�คู่ณุ

กำาลุงัขับััรถอย่่�

ถนนขั �างหน �าโคู่ �งไป็
ที่างขัวา

จดุเลุ้�ย่วขัวาหกัศอก
ขั �างหน �า

โคู่ �งหกัศอกไป็ที่าง
ซ้ �าย่ขั �างหน �า

ถนนคู่ดเคู่้�ย่วขั �าง
หน �า

ถนนแย่กออกเป็็น
สองที่างขั �างหน �า

ถนนที่้�แย่กออกเป็็น
สองที่างสิ�นสดุขั �าง

หน �า

ถนนแคู่บัลุงขั �างหน �า

ป็�าย่ ‘Give way’ 
ขั �างหน �า

ป็�าย่ ‘Stop’ ขั �างหน �า ที่างขั �ามืสำาหรับัคู่น
เดนิเที่ �าขั �างหน �า

อาจมืคู้่นเดนิเที่ �า
กำาลุงัขั �ามืถนนขั �าง

หน �า

อาจมืเ้ด็กกำาลุงัขั �ามื
ถนนขั �างหน �า

ระวงัจักรย่าน ถนนลุื�นเมืื�อเป้็ย่ก ที่างลุงช้นั (ลุด
ระดบัั) ขั �างหน �า

ระวงัรถเคู่ลุื�อนต้วัช้ �า
ที่้�กำาลุงัขั �ามืถนนหรอื

เขั �าส่�การจราจร

เกดิสถานการณฉุ์กเฉนิ
ช้ั�วคู่ราวขั �างหน �า เช้�น 
นำ�ามืนัรั�วบันถนน ต้ �นไมื �
ลุ �มื หมิืะหรอืดนิถลุ�มื

สะพื่านแคู่บั คู่ณุกำาลุงัจะถง้
สะพื่านแคู่บั ลุด

คู่วามืเร็วแลุะเต้รย้่มื
พื่ร �อมืที่้�จะหย่ดุรถ

แอ�งถนนขั �างหน �า 
(ที่างช้นัลุงแลุะขั้�น

อย่�างรวดเร็ว)

เนนิถนนขั �างหน �า 
(ที่างช้ั �นขั้�นแลุะลุง

อย่�างรวดเร็ว)

ระวงัจงิโจ � ขัณะที่้�คู่ณุกำาลุงัเขั �าใกลุ �
ย่อดเนนิเขัาขั �างหน �า คู่ณุ
ไมื�สามืารถมืองเห็นระย่ะ
ห�างที่้�ป็ลุอดภัยั่ด �านหน �า
ขัองคู่ณุได � โป็รดขับััรถ

อย่�างระมืดัระวงั

อาจมืป้็ศสุตั้วก์ำาลุงัขั �ามืถนนขั �างหน �า ถนนขั �างหน �าอย่่�ใต้ �
นำ�า (เช้�น ลุำาธาร)

มืเ้หล็ุกกั �นขั �างหน �า 
(แนวแที่�งเหล็ุกขัวาง

ถนน)

  
อปุ็กรณว์ดัที่้�
แสดงคู่วามืลุก้
ขัองนำ�าที่้�ที่�วมื
ถนน

m
2

1

1.8

1.6

1.4

1.2

0.8

0.6

0.4

0.2

ถนนขั �างหน �าอาจมืน้ำ�าที่�วมือย่่�

ROAD  SUBJECT  TO

FLOODING
INDICATORS SHOW DEPTH

ที่างขั �ามืแหลุ�งนำ�าขั �างหน �าอาจมื้
นำ�าที่�วมืขังัอย่่� (ที่างขั �ามืแหลุ�งนำ�า 
คู่อื ถนนที่้�ย่กสง่ขั้�นเพื่ื�อขั �ามืพื่ื�นที่้�

เป้็ย่กหรอืแหลุ�งนำ�าระดบััต้ำ�า)

คำาเตอืนและอนัตรายบันท�องถนนคำาเตอืนและอนัตรายบันท�องถนน

คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน 169คู่่�มือืผู้่ �ใช้ �ถนน168



ถนนขั �างหน �าโคู่ �งไป็ที่าง
ขัวา ใช้ �คู่วามืเร็วสง่สดุ 55 
กมื./ช้มื. ในสภัาพื่การขับััขั้�

ที่้�ด้

บัางคู่รั �งมืก้ารใช้ �ป็�าย่คู่วามืเร็วที่้�แนะนำาให �ใช้ �คู่วบัคู่่�ไป็กบััป็�าย่
คู่ำาเต้อืน ต้วัอย่�างเช้�น เพื่ื�อแสดงขัด้จำากดัสง่สดุที่้�ป็ลุอดภัยั่
ในสภัาพื่การขับััขั้�ที่้�ด ้หรอืคู่ณุคู่วรระวงัอนัต้ราย่บัางอย่�างโดย่
เฉพื่าะนานแคู่�ไหน

ถนนบัางเส �นมืป้็�าย่อเิล็ุกที่รอนกิสข์ันาดใหญ� (เรย้่กว�าป็�าย่ที่้�เป็ลุ้�ย่นขั �อคู่วามืได �) ป็�าย่
เหลุ�าน้�เต้อืนให �คู่ณุที่ราบัถง้การเป็ลุ้�ย่นแป็ลุงขัองสภัาพื่การจราจรขั �างหน �า ต้วัอย่�างเช้�น 
หมือก อบุัตั้เิหต้รุถช้น งานก�อสร �างถนน การจราจรต้ดิขัดั การปิ็ดถนน หรอืการป็ฏิบิัตั้ ิ
งานขัองเจ �าหน �าที่้�ต้ำารวจ

ป็�าย่ที่้�เป็ลุ้�ย่นขั �อคู่วามืได �บันมือเต้อรเ์วย่์

งานกอ่สร�างถนน
ป็�าย่ช้ั�วคู่ราวเต้อืนให �คู่ณุที่ราบัว�ามืง้านก�อสร �างถนนขั �างหน �า เมืื�อเขั �าใกลุ �งานก�อสร �าง
ถนน ลุดคู่วามืเร็ว ระวงัคู่วามืเส้�ย่งภัยั่ที่กุป็ระเภัที่แลุะเต้รย้่มืพื่ร �อมืที่้�จะหย่ดุรถ

คู่ณุต้ �องเคู่ารพื่ป็�าย่บังัคู่บััต้ามืกฎหมืาย่แลุะสญัญาณไฟจราจรบัรเิวณงานก�อสร �างถนน 
ระวงัคู่นงานก�อสร �างถนนที่้�อย่่�บันถนนแลุะป็ฏิบิัตั้ติ้ามืสญัญาณจากผู้่ �คู่วบัคู่มุืการจราจร

ไฟสญัญาณจราจรช้ั�วคู่ราวบันถนน คู่ณุต้ �องหย่ดุรถเมืื�อไฟแดง

มืก้ารใช้ �ป็�าย่ ‘Stop’ แลุะ ‘Slow’ บัรเิวณงานก�อสร �างถนนเพื่ื�อคู่วบัคู่มุืการจราจร คู่ณุต้ �อง
หย่ดุก�อนถง้ป็�าย่ ‘Stop’ ที่้�มืคู้่นถอืช้อ่ย่่�

ผู้่ �คู่วบัคู่มุืจราจรจะถอืป็�าย่ ‘Stop’ แลุะ 
‘Slow’ คู่ณุต้ �องป็ฏิบิัตั้ติ้ามืป็�าย่เหลุ�าน้�

คำาเตอืนและอนัตรายบันท�องถนนคำาเตอืนและอนัตรายบันท�องถนน
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ป็�าย่คู่วามืเร็วเป็็นป็�าย่บัังคู่ับัต้ามืกฎหมืาย่ คูุ่ณห�ามืขัับัรถเร็วกว�าขั้ดจำากัดคู่วามืเร็วที่้�
แสดงบันป็�าย่นั�น

ขัด้จำากดัคู่วามืเร็ว 40 กมื./
ช้มื สำาหรับับัรเิวณงาน

ก�อสร �างถนน ต้ �องเคู่ารพื่ขัด้
จำากดัคู่วามืเร็วน้�

ลุดคู่วามืเร็วแลุะเต้รย้่มื
พื่ร �อมืที่้�จะหย่ดุรถ

ผู้่ �คู่วบัคู่มุืการจราจรอย่่�ขั �าง
หน �า เต้รย้่มืพื่ร �อมืที่้�จะหย่ดุ

รถ

คู่นงานก�อสร �างถนนอย่่�ขั �าง
หน �า โป็รดลุดคู่วามืเร็ว

กำาลุงัจะถง้งานก�อสร �างถนน ลุด
คู่วามืเร็วแลุะเต้รย้่มืพื่ร �อมืที่้�จะ

หย่ดุรถ

สิ�นสดุบัรเิวณงานก�อสร �าง
ถนน

ไมื�มืเ้ส �นเคู่รื�องหมืาย่บัน
ถนน ใช้ �คู่วามืระมืดัระวงั

หากแซ้ง

เลุนปิ็ดใช้ �งานขั �างหน �า 
แที่รกเขั �าเลุนด �านขัวา

ระวงัเศษหนิ โป็รดลุด
คู่วามืเร็ว

ลุก่ศรช้ั�วคู่ราวบันรถซ้�อมืถนนเต้อืนให �คู่ณุที่ราบัว�ามืคู้่วามืเส้�ย่งบันถนนอย่่�ขั �างหน �า โป็รดเป็ลุ้�ย่นเลุน

สตัวป่์าและปศัสุตัว ์

ระวงัจงิโจ �ขั �างหน �า

อาจมืป้็ศสุตั้วก์ำาลุงัขั �ามืถนน
ขั �างหน �า

บันถนนช้นบัที่ ระวงัป็ศสุตั้วแ์ลุะสตั้วป์็� าที่้�ไมื�ได �ถก่ลุ �อมืรั �วเอา
ไว � สตั้วบ์ันถนนสามืารถเป็็นอนัต้ราย่แลุะก�อให �เกดิการช้นที่้�
ร �าย่แรงได � สตั้วเ์หลุ�าน้�สามืารถเคู่ลุื�อนไหวอย่�างรวดเร็วแลุะมื้
พื่ฤต้กิรรมืที่้�ไมื�สามืารถคู่าดเดาได �

เมืื�อคู่ณุเห็นป็�าย่คู่ำาเต้อืนป็ศสุตั้ว ์คู่ณุอาจกำาลุงัเขั �าใกลุ �สตั้ว์
เลุ้�ย่งในฟารม์ืที่้�อย่่�บันถนนหรอือย่่�ใกลุ � ๆ ถนน

ลุดคู่วามืเร็วเมืื�อคู่ณุเห็นป็�าย่คู่ำาเต้อืนรป่็สตั้ว ์สตั้วจ์ะ
เคู่ลุื�อนไหวมืากขั้�นใกลุ �แอ�งนำ�าแลุะลุำาธาร แลุะมืองเห็นได �
ย่ากในช้�วงพื่ระอาที่ติ้ย่ข์ั้�นแลุะต้ก 

หากคู่ณุเห็นสตั้วอ์ย่่�บันถนนหรอืใกลุ �ถนน ลุดคู่วามืเร็วแลุะใช้ �
เบัรกในลุกัษณะที่้�อย่่�ในการคู่วบัคู่มุื ห �ามืหกัเลุ้�ย่วเพื่ื�อหลุบั
เลุ้�ย่งสตั้วเ์ป็็นอนัขัาดเพื่ราะการที่ำาเช้�นนั�นอาจที่ำาให �คู่ณุสญ่
เสย้่การคู่วบัคู่มุืรถขัองคู่ณุหรอืที่ำาให �พืุ่�งช้นกบััการจราจรที่้�ว ิ�ง
สวนมืา 

หากคู่ณุช้นสตั้ว ์ให �หย่ดุรถหากสามืารถที่ำาได �อย่�างป็ลุอดภัยั่
เที่�านั�น

หากสตั้วไ์ด �รับัคู่วามืบัาดเจ็บั:
 • สำาหรับัสตั้วพ์ื่ื�นเมือืงหรอืสตั้วป์็� า ต้ดิต้�อ Wildlife แลุะ 
Information Rescue Service (WIRES) ที่้�  
wires.org.au

 • สำาหรับัสตั้วเ์ลุ้�ย่ง ต้ดิต้�อเจ �าขัอง เจ �าหน �าที่้�ต้ำารวจ หรอื 
RSPCA ที่้� rspca.org.au

คำาเตอืนและอนัตรายบันท�องถนนคำาเตอืนและอนัตรายบันท�องถนน
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 อบุัตัริถชั่น
หากคู่ณุมืส้�วนเก้�ย่วขั �องกบััอบุัตั้เิหต้รุถช้น คู่ณุต้ �องหย่ดุรถแลุะให �คู่วามืช้�วย่เหลุอืให �มืาก
ที่้�สดุเที่�าที่้�ที่ำาได �เสมือ คู่ณุต้ �องให �ราย่ลุะเอย้่ดขัองคู่ณุกบััผู้่ �อื�นที่้�เก้�ย่วขั �องหรอืกบััเจ �า
หน �าที่้�ต้ำารวจ

หากคู่ณุมืส้�วนเก้�ย่วขั �องกบััอบุัตั้เิหต้รุถช้นที่้�ก�อให �เกดิการเสย้่ช้ว้ติ้หรอืการบัาดเจ็บัแลุะ
คู่ณุไมื�หย่ดุรถแลุะให �คู่วามืช้�วย่เหลุอื คู่ณุอาจถก่ป็รับัแลุะถก่จำาคู่กุ

การขับััรถอย่�างป็ลุอดภัยั่ช้�วย่ลุดโอกาสในการมืส้�วนเก้�ย่วขั �องกบััอบุัตั้เิหต้รุถช้น

ทำาอยา่งไรหลงัเกดิอบุัตัเิหตรุถชั่น
หากคู่ณุเกดิอบุัตั้เิหต้รุถช้น
 • ดบััเคู่รื�องเพื่ื�อลุดคู่วามืเส้�ย่งที่้�จะเกดิไฟไหมื �
 • เปิ็ดไฟฉุกเฉนิ
 • หากที่ำาได �อย่�างป็ลุอดภัยั่ ต้รวจดว่�ามืส้ ิ�งใดบันถนนจากการช้นที่้�อาจเป็็นอนัต้ราย่หรอื
ก�อให �เกดิการช้นอก้รอบั เช้�น เศษซ้ากหรอืเศษกระจก เคู่ลุื�อนย่ �าย่มืนัออกไป็จากถนน
หากที่ำาเช้�นนั�นได �อย่�างป็ลุอดภัยั่

หากคู่ณุมืส้�วนเก้�ย่วขั �องกบััอบุัตั้เิหต้รุถช้นกบััรถบัรรที่กุที่้�บัรรที่กุสนิคู่ �าอนัต้ราย่:
 • โที่รหาเจ �าหน �าที่้�ต้ำารวจหรอืเจ �าหน �าที่้�ดบััเพื่ลุงิที่้�หมืาย่เลุขั 000 
 • เต้อืนให �ผู้่ �คู่นอย่่�ห�างจากจดุเกดิเหตุ้
 • หลุก้เลุ้�ย่งการสมัืผัู้สสารเคู่มืท้ี่้�รั�วหรอืสด่คู่วนัหรอืฝึุ� นในบัรเิวณนั�น
 • คู่ �นหาคู่่�มือืขัั �นต้อนสำาหรับัเหต้ฉุุกเฉนิที่้�ต้ดิอย่่�กบััป็ระต้ข่ัองคู่นขับััรถบัรรที่กุ ป็ฏิบิัตั้ติ้ามื
ขัั �นต้อนเหลุ�าน้�หากที่ำาเช้�นนั�นได �อย่�างป็ลุอดภัยั่

การแลกเปล่�ยนรายละเอย่ด
หากคู่ณุมืส้�วนเก้�ย่วขั �องกบััอบุัตั้เิหต้รุถช้น คู่ณุต้ �องให �ราย่ลุะเอย้่ดดงัต้�อไป็น้�กบััอก้ฝึ� าย่
หรอืผู้่ �ที่้�เก้�ย่วขั �อง:
 • ช้ื�อแลุะที่้�อย่่�ขัองคู่ณุ
 • หมืาย่เลุขัที่ะเบัย้่นรถขัองคู่ณุ
 • ช้ื�อแลุะที่้�อย่่�ขัองเจ �าขัองรถหากคู่ณุไมื�ใช้�เจ �าขัอง

ควรโทรเรย่กรถพยาบัาลและเจ�าหน�าท่�ตำารวจเมื�อใด
หากมืผู้้่ �ได �รับับัาดเจ็บัหรอืเสย้่ช้ว้ติ้ในอบุัตั้เิหต้รุถช้น โที่รเรย้่กรถพื่ย่าบัาลุแลุะจากนั�น
โที่รหาเจ �าหน �าที่้�ต้ำารวจที่้�หมืาย่เลุขั 000

เจ �าหน �าที่้�ต้ำารวจจะมืาย่งัจดุเกดิเหต้แุลุะสบืัสวนอบุัตั้เิหต้รุถช้นเมืื�อ:
 • มืคู้่นต้ดิอย่่�ในรถ เสย้่ช้ว้ติ้ หรอืได �รับับัาดเจ็บั
 • มืก้ารเช้ื�อว�าผู้่ �ขับััรถคู่นใดก็ต้ามือย่่�ภัาย่ใต้ �อทิี่ธพิื่ลุขัองแอลุกอฮอลุห์รอืย่าเสพื่ต้ดิ
 • มืบ้ัคุู่คู่ลุที่้�ไมื�หย่ดุรถหรอืแลุกเป็ลุ้�ย่นขั �อมืลุ่
 • พื่วกเขัาจำาเป็็นต้ �องกำากบััการจราจรหรอืจัดการกบััคู่วามือนัต้ราย่
 • มืร้ถป็ระจำาที่างหรอืรถบัรรที่กุที่้�ต้ �องถก่ย่กออกไป็

คู่ณุต้ �องให �สิ�งต้�อไป็น้�กบััต้ำารวจ ณ จดุเกดิเหต้รุถช้น:
 • ใบัขับััขั้�ขัองคู่ณุ
 • ราย่ลุะเอย้่ดขัองการช้นแลุะย่านพื่าหนะที่้�เก้�ย่วขั �อง
 • ช้ื�อแลุะที่้�อย่่�ขัองคู่ณุ

 • ขั �อมืลุ่เก้�ย่วกบััพื่ย่านที่กุคู่นแลุะผู้่ �ขับััขั้�อื�น ๆ ที่้�เก้�ย่วขั �อง

เมื�อใดท่�ไมต่ �องโทรหาเจ�าหน�าท่�ตำารวจ
คู่ณุไมื�จำาเป็็นต้ �องโที่รหาเจ �าหน �าที่้�ต้ำารวจเพื่ื�อให �มืาย่งัจดุเกดิเหต้รุถช้นเมืื�อ:
 • ไมื�มืผู้้่ �ได �รับับัาดเจ็บั
 • ไมื�มืร้ถที่้�ต้ �องถก่ย่กออกไป็

หากมืผู้้่ �ที่้�เก้�ย่วขั �องกบััอบุัตั้เิหต้รุถช้นไป็เขั �ารับัการรักษาอาการบัาดเจ็บัในเวลุาต้�อมืา 
โที่รหา Police Assistance Line (สาย่บัรกิารช้�วย่เหลุอืขัองต้ำารวจ) ที่้�หมืาย่เลุขั  
131 444

หากเจ �าหน �าที่้�ต้ำารวจไมื�ได �ไป็ย่งัจดุเกดิเหต้รุถช้น คู่ณุต้ �องราย่งานอบุัตั้เิหต้รุถช้นนั�น
ที่นัที่ท้ี่้�สามืารถที่ำาได � (ภัาย่ใน 24 ช้ั�วโมืง) หาก:
 • รถถก่ลุากไป็ 
 • อสงัหารมิืที่รัพื่ย่ไ์ด �รับัคู่วามืเสย้่หาย่หรอืสตั้วไ์ด �รับับัาดเจ็บั
 • คู่ณุไมื�สามืารถให �ราย่ลุะเอย้่ดขัองคู่ณุกบััผู้่ �ขับััรถอก้ฝึ� าย่ได �

ราย่งานอบุัตั้เิหต้รุถช้นไป็ย่งัสถานต้้ำารวจที่้�ใกลุ �ที่้�สดุ หรอืโที่รหา Police Assistance 
Line ที่้�หมืาย่เลุขั 131 444

คำาเตอืนและอนัตรายบันท�องถนนคำาเตอืนและอนัตรายบันท�องถนน
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การปฐมพยาบัาลเบัื�องต�นหลงัเกดิอบุัตัเิหตรุถชั่น
การป็ฐมืพื่ย่าบัาลุเบัื�องต้ �นเป็็นที่กัษะที่้�ที่กุคู่นคู่วรเรย้่นร่ � สำาหรับัขั �อมืลุ่เก้�ย่วกบััหลุกัสต่้ร
ฝ้ึกอบัรมืการป็ฐมืพื่ย่าบัาลุเบัื�องต้ �น โป็รดต้ดิต้�อ:
 • St John Ambulance Association (สมืาคู่มืรถพื่ย่าบัาลุฉุกเฉนิ St. John) ที่้� 
stjohnnsw.com.au

 • Australian Red Cross (สภัากาช้าดออสเต้รเลุย้่) ที่้� redcross.org.au
 • National Safety Council of Australia (สภัาคู่วามืป็ลุอดภัยั่แห�งช้าต้ขิัอง
ออสเต้รเลุย้่) ที่้� training.nsca.org.au

การโทรเรย่กรถลาก
หากรถขัองคู่ณุจำาเป็็นต้ �องถก่ลุากออกไป็หลุงัจากอบุัตั้เิหต้รุถช้น คู่ณุมืส้ทิี่ธิ�ในการ
ต้ดัสนิใจว�า:
 • ใคู่รจะเป็็นผู้่ �ลุากรถขัองคู่ณุ
 • รถขัองคู่ณุจะถก่ลุากไป็ไว �ที่้�ไหน

เพื่ื�อให �ได �รับัมือบัอำานาจ รถลุากขัองรัฐ NSW ที่้�จะไป็ย่งัจดุเกดิอบุัตั้เิหต้ตุ้ �อง:
 • มืท้ี่ะเบัย้่นรถเป็็นเลุขั 4 ต้วัแลุะปิ็ดที่ �าย่ด �วย่ ‘TT’
 • ขับััโดย่ผู้่ �ขับััที่้�มืใ้บัรับัรองผู้่ �ขับััที่้�ย่งัไมื�หมืดอายุ่

ห �ามืใช้ �รถลุากที่้�ไมื�เป็็นไป็ต้ามืขั �อกำาหนดเหลุ�าน้� เป็็นคู่วามืรับัผู้ดิช้อบัคู่ณุที่้�จะต้รวจว�ารถ
ลุากนั�นได �รับัมือบัอำานาจแลุ �ว

ก�อนที่้�รถลุากจะลุากรถขัองคู่ณุไป็ คู่ณุ (ในฐานะเจ �าขัองรถแลุะ/หรอืผู้่ �ขับััรถ) ต้ �องเซ้น็
แบับัฟอรม์ืมือบัอำานาจให �ลุากรถ ซ้้�งเป็็นการอนุญาต้ให �ผู้่ �ขับััรถลุากลุากรถขัองคู่ณุ

คู่ณุมืส้ทิี่ธิ�ที่้�จะ:
 • ต้ดิต้�อใคู่รสกัคู่นคู่นเพื่ื�อขัอคู่วามืช้�วย่เหลุอืก�อนที่้�คู่ณุจะเซ้น็แบับัฟอรม์ืมือบัอำานาจให �
ลุากรถ ต้วัอย่�างเช้�น ช้�างซ้�อมืรถย่นต้ ์เพื่ื�อให �คู่ณุที่ราบัว�าต้ �องลุากรถขัองคู่ณุไป็ที่้�ไหน

 • ขัอสำาเนาแบับัฟอรม์ืมือบัอำานาจให �ลุากรถ
หากคู่ณุไมื�สามืารถจัดหารถลุากหรอืเซ้น็แบับัฟอรม์ืดงักลุ�าวได � เจ �าหน �าที่้�ต้ำารวจหรอืเจ �า
หน �าที่้�ผู้่ �ได �รับัมือบัอำานาจสามืารถจัดหารถลุากให �กบััคู่ณุ

หากคู่ณุมืป้็ระกนัรถย่นต้แ์บับัคู่รบัวงจร คู่�าธรรมืเนย้่มืรถลุากอาจได �รับัการคู่รอบัคู่ลุมุื 
สอบัถามืบัรษัิที่ป็ระกนัขัองคู่ณุ

รถเสย่กลางทาง
เพื่ื�อลุดคู่วามืเส้�ย่งที่้�จะเกดิรถเสย้่กลุางที่าง โป็รดวางแผู้นลุ�วงหน �า ต้รวจดร่ะดบััเช้ื�อ
เพื่ลุงิ นำ�ามืนัเคู่รื�อง นำ�า แลุะลุมืย่าง (รวมืถง้ย่างอะไหลุ�) เป็็นป็ระจำา พื่กเสื�อกั�กสะที่ �อน
แสงแลุะไฟฉาย่ไว �ในรถขัองคู่ณุ

เมื�อรถขัองคณุเสย่กลางทาง 
เมืื�อรถขัองคู่ณุเสย้่กลุางที่าง:
 • หาจดุขับััรถเขั �าขั �างที่างที่้�ป็ลุอดภัยั่ เช้�น รมิืถนน (ไหลุ�ถนน) เลุนหย่ดุรถในกรณ้
ฉุกเฉนิ หรอืเลุนสำาหรับัรถเสย้่กลุางที่าง

 • จอดรถขัองคู่ณุให �ช้ดิซ้ �าย่แลุะห�างจากการจราจรมืากที่้�สดุเที่�าที่้�สามืารถที่ำาได �
 • เปิ็ดไฟฉุกเฉนิขัองคู่ณุ (แลุะไฟจอดรถหากมืว้สิยั่ที่ศันแ์ย่�)
 • นั�งอย่่�ในรถขัองคู่ณุโดย่คู่าดเข็ัมืขัดันริภัยั่เอาไว �แลุะโที่รต้ดิต้�อบัรกิารคู่วามืช้�วย่เหลุอื
ฉุกเฉนิบันที่ �องถนน

 • หากรถขัองคู่ณุย่างแบัน ขับััรถไป็ย่งัจดุป็ลุอดภัยั่ที่้�อย่่�ห�างจากการจราจรหากเป็็นไป็
ได �

เลุนหย่ดุรถในกรณ้ฉุกเฉนิ
เที่�านั�น

หากคู่ณุต้ �องลุงจากรถขัองคู่ณุ:
 • ต้รวจดก่ารจราจรก�อนลุงจากรถ
 • ลุงจากรถฝัึ�งที่้�ป็ลุอดภัยั่ขัองถนนที่้�อย่่�ห�างจากการจราจร
 • อย่�าย่นืบันถนนแลุะไป็อย่่�หลุงัที่้�กั �นสำาหรับัรักษาคู่วามืป็ลุอดภัยั่หากที่ำาได �อย่�าง
ป็ลุอดภัยั่

 • หลุก้เลุ้�ย่งการขั �ามืถนน
 • ห �ามืเป็ลุ้�ย่นลุ �อรถย่นต้เ์ว �นเสย้่แต้�ว�าสามืารถที่ำาได �อย่�างป็ลุอดภัยั่

คำาเตอืนและอนัตรายบันท�องถนนคำาเตอืนและอนัตรายบันท�องถนน
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หากคู่ณุรถเสย้่กลุางที่างในอโุมืงคู่:์
 • ขับััรถเขั �าขั �างที่างในบัรเิวณสำาหรับัรถเสย้่หรอืด �านขั �างขัองเลุน
 • เปิ็ดไฟฉุกเฉนิขัองคู่ณุ
 • นั�งอย่่�ในรถขัองคู่ณุ
 • รอให �คู่วามืช้�วย่เหลุอืมืาถง้ (อโุมืงคู่ใ์หญ� ๆ มืก้ารเฝึ�าต้ดิต้ามือย่่�ต้ลุอดเวลุา)

เมื�อคณุเห็นรถเสย่กลางทาง
ใช้ �คู่วามืระมืดัระวงัเป็็นพื่เิศษเมืื�อคู่ณุเห็นรถเสย้่กลุางที่าง ลุดคู่วามืเร็วแลุะรักษาระย่ะ
ห�างที่้�ป็ลุอดภัยั่

ขัณะขับััผู้�านรถลุากที่้�กำาลุงัหย่ดุอย่่�กบััที่้�หรอืย่านพื่าหนะที่้�ให �คู่วามืช้�วย่เหลุอืรถเสย้่
กลุางที่างที่้�เปิ็ดไฟกระพื่รบิั: 
 • หากขัด้จำากดัคู่วามืเร็วอย่่�ที่้� 80 กมื./ช้มื. คู่ณุต้ �องลุดคู่วามืเร็วลุงเหลุอื 40 กมื./ช้มื.
 • หากขัด้จำากดัคู่วามืเร็วเกนิ 80 กมื./ช้มื. คู่ณุต้ �องลุดคู่วามืเร็วอย่�างป็ลุอดภัยั่แลุะย่ �าย่
เขั �าเลุนถดัไป็ ซ้้�งรวมืถง้การเป็ลุ้�ย่นเลุนบันถนนที่้�มืห้ลุาย่เลุนหากสามืารถที่ำาได �อย่�าง
ป็ลุอดภัยั่

คู่ณุห �ามืเพื่ิ�มืคู่วามืเร็วขัองคู่ณุจนกว�าคู่ณุได �ขับััผู้�านรถแลุะผู้่ �คู่นที่ั �งหมืดที่้�เก้�ย่วขั �องไป็
แลุ �ว

หากคู่ณุหย่ดุรถเพื่ื�อช้�วย่เหลุอื หาจดุป็ลุอดภัยั่ที่้�จะขับััเขั �าขั �างที่างแลุะต้รวจดก่ารจราจร
ก�อนลุงจากรถ

รถหนักบัางป็ระเภัที่ใช้ �สามืเหลุ้�ย่มืคู่ำาเต้อืนเมืื�อรถขัองพื่วกเขัาเสย้่กลุางที่าง หากคู่ณุ
เห็นสามืเหลุ้�ย่มืเหลุ�าน้�บันถนน โป็รดลุดคู่วามืเร็ว

สามืเหลุ้�ย่มืคู่ำาเต้อืนบันถนน โป็รดลุดคู่วามืเร็ว

 เจ �าหน�าท่�ตำารวจและยานพาหนะฉุกเฉนิ
คู่อย่ระวงัย่านพื่าหนะฉุกเฉนิบันถนน เช้�น รถต้ำารวจ รถดบััเพื่ลุงิ แลุะรถพื่ย่าบัาลุฉุกเฉนิ 
คู่ณุสามืารถถก่ป็รับัแลุะถก่หกัแต้ �มืหากคู่ณุไมื�ให �ที่างกบััย่านพื่าหนะฉุกเฉนิ

คู่ณุต้ �องป็ฏิบิัตั้ติ้ามืคู่ำาสั�งขัองเจ �าหน �าที่้�ต้ำารวจบันถนน ซ้้�งรวมืถง้ป็�าย่ขัองต้ำารวจแลุะ
สญัญาณมือื หากต้ำารวจสั�งให �คู่ณุจอดรถขั �างที่าง คู่ณุต้ �องหย่ดุรถในจดุที่้�ป็ลุอดภัยั่ที่นัที่้
ที่้�คู่ณุสามืารถที่ำาได �

การขับััรถผู้า่นยานพาหนะฉุกเฉนิ
ขัณะขับััรถผู้�านย่านพื่าหนะฉุกเฉนิที่้�กำาลุงัหย่ดุแลุะเปิ็ดไฟกระพื่รบิัสน้ำ�าเงนิหรอืสแ้ดง:
 • หากขัด้จำากดัคู่วามืเร็วอย่่�ที่้� 80 กมื./ช้มื. คู่ณุต้ �องลุดคู่วามืเร็วลุงเหลุอื 40 กมื./ช้มื.

 • หากขัด้จำากดัคู่วามืเร็วเกนิ 80 กมื./ช้มื. คู่ณุต้ �องลุดคู่วามืเร็วอย่�างป็ลุอดภัยั่แลุะย่ �าย่
เขั �าเลุนถดัไป็ ซ้้�งรวมืถง้การเป็ลุ้�ย่นเลุนบันถนนที่้�มืห้ลุาย่เลุนหากสามืารถที่ำาได �อย่�าง
ป็ลุอดภัยั่

คู่ณุห �ามืเพื่ิ�มืคู่วามืเร็วขัองคู่ณุจนกว�าคู่ณุได �ขับััผู้�านรถแลุะผู้่ �คู่นที่ั �งหมืดที่้�เก้�ย่วขั �องไป็
แลุ �ว

การให�ทางยานพาหนะฉุกเฉนิท่�กำาลงัใกล�เขั�ามา
เมืื�อคู่ณุได �ย่นิเสย้่งสญัญาณฉุกเฉนิ (ไซ้เรน) หรอืเห็นไฟกระพื่รบิัสน้ำ�าเงนิหรอืสแ้ดงขัอง
ย่านพื่าหนะฉุกเฉนิ คู่ณุต้ �องให �ที่างย่านพื่าหนะคู่นันั�นเพื่ื�อให �สามืารถวิ�งผู้�านไป็ได �

คู่ณุอาจต้ �องเคู่ลุื�อนรถไป็ที่างซ้ �าย่ หย่ดุรถ หรอืขับััเขั �าขั �างที่างออกจากแนวจราจร

ขับัวนพธิศ่ัพ
เมืื�อคู่ณุเห็นขับัวนพื่ธิศ้พื่หรอืขับัวนรถอย่�างเป็็นที่างการ คู่ณุห �ามืขัวางที่างขับัวนนั�น คู่ณุ
สามืารถถก่ป็รับัหากคู่ณุรบักวนการเคู่ลุื�อนขับัวนนั�น

ลุดคู่วามืเร็วแลุะอย่่�หลุงัขับัวน

คำาเตอืนและอนัตรายบันท�องถนนคำาเตอืนและอนัตรายบันท�องถนน
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 การขับััรถในสภาพการณท์่�ยำ�าแย่
คู่ณุคู่วรหลุก้เลุ้�ย่งการขับััรถในสภัาพื่อากาศแลุะสภัาพื่การณท์ี่้�คู่าดเดาไมื�ได �แลุะมืคู้่วามื
รนุแรง ก�อนที่้�คู่ณุจะขับััรถ ต้รวจดพ่ื่ย่ากรณว์�าจะมืพ้ื่าย่ ุไฟป็� า ลุก่เห็บั หมิืะ พื่าย่ฝุึุ� น แลุะ
หมือกลุงจัดหรอืไมื�

หากคู่ณุกำาลุงัขับััรถอย่่�แลุะสภัาพื่การณแ์ย่�ลุงเรื�อย่ ๆ ขับััรถเขั �าขั �างที่างไป็จอดในจดุที่้�
ป็ลุอดภัยั่แลุะรอจนกว�าสภัาพื่การณจ์ะดข้ั้�น

หากคู่ณุไมื�สามืารถหลุก้เลุ้�ย่งการขับััรถในสภัาพื่การณท์ี่้�ย่ำ�าแย่� โป็รดลุดคู่วามืเร็ว ขับััรถ
ด �วย่คู่วามืระมืดัระวงั แลุะเพื่ิ�มืวสิยั่ที่ศันข์ัองคู่ณุด �วย่การใช้ �ไฟที่้�เปิ็ดระหว�างขับััรถในช้�วง
กลุางวนั (day running lights) หรอืไฟหน �า ต้ดิต้ามืราย่งานสภัาพื่อากาศโดย่การฟัง
วทิี่ย่ ุคู่ณุอาจต้ �องเป็ลุ้�ย่นเส �นที่างเพื่ื�อหลุก้เลุ้�ย่งการขับััรถไป็เจออนัต้ราย่

ต้ื�นต้วัอย่่�เสมือด �วย่การหย่ดุพัื่กเป็็นระย่ะ

การขับััรถขัณะฝึนตก 
เมืื�อขับััรถขัณะฝึนต้ก ถนนอาจลุื�นแลุะรถขัองคู่ณุต้ �องใช้ �เวลุานานขั้�นในการหย่ดุ

หากฝึนเริ�มืต้ก คู่ณุคู่วรเปิ็ดไฟหน �า (หากไฟไมื�เปิ็ดเองโดย่อตั้โนมืตั้)ิ เบัรกเบัา ๆ เพื่ื�อ
ลุดคู่วามืเร็ว แลุะเพื่ิ�มืช้�องว�างระหว�างคู่ณุแลุะรถคู่นัหน �า (พื่ื�นที่้�หลุก้เลุ้�ย่งการช้น)

การขับััรถบันถนนท่�ไมไ่ด�ลาดยาง
ใช้ �คู่วามืระมืดัระวงัเป็็นพื่เิศษแลุะลุดคู่วามืเร็วขัณะขับััรถบันถนนที่้�ไมื�ได �ลุาดย่าง (ถนน
ลุก่รังหรอืกรวดหนิ) รถขัองคู่ณุใช้ �เวลุานานขั้�นในการหย่ดุแลุะคู่วบัคู่มุืได �ย่ากขั้�น หาก
คู่ณุขับััรถเร็วเกนิไป็รถขัองคู่ณุอาจลุื�นไถลุหรอืคู่วำ�า

การขับััรถลยุนำ �า
คู่ณุคู่วรหลุก้เลุ้�ย่งการขับััรถลุยุ่นำ�าเพื่ราะอาจมืคู้่วามืเส้�ย่งสง่ได � มืข้ัด้จำากดัคู่วามืลุก้ขัอง
นำ�าที่้�รถขัองคู่ณุสามืารถขับััลุยุ่ไป็ได �อย่�างป็ลุอดภัยั่ 

เป็็นเรื�องย่ากที่้�จะป็ระเมืนิว�านำ�าลุก้แลุะไหลุเร็วแคู่�ไหนขัณะที่้�มืนักำาลุงัไหลุผู้�านถนนเส �น
หน้�ง ผู้วิถนนที่้�อย่่�ใต้ �นำ�าอาจถก่ที่ำาลุาย่หรอือาจมืเ้ศษซ้ากต้�าง ๆ หรอืระดบัันำ�าอาจกำาลุงั
เพื่ิ�มืสง่ขั้�น

นำ�าที่�วมืเป็็นอนัต้ราย่อย่�างถง้ที่้�สดุ หาเส �นที่างอื�นหรอืรอจนกว�าถนนป็ลุอดโป็ร�งสามืารถ
ขับััผู้�านได � การหนัหลุงักลุบััป็ลุอดภัยั่กว�าการขับััลุยุ่นำ�าที่�วมื

สิ�งรบักวนการขับััรถ
สิ�งรบักวนดง้คู่วามืสนใจขัองคู่ณุไป็จากการขับััรถ พื่วกมืนัสามืารถเพื่ิ�มืคู่วามืเส้�ย่งที่้�จะ
เกดิการช้นขัองคู่ณุได �อย่�างมืนั้ย่สำาคู่ญั

สิ�งรบักวน คู่อื สิ�งใดก็ต้ามืที่้�ที่ำาให �คู่ณุลุะสาย่ต้าไป็จากถนน ป็ลุ�อย่มือืขัองคู่ณุจากพื่วง
มืาลุยั่ หรอืดง้สมืาธขิัองคู่ณุไป็จากการขับััรถ สิ�งรบักวนสามืารถมืาจากที่ั �งภัาย่ในแลุะ
ภัาย่นอกรถขัองคู่ณุ

การลุะสาย่ต้าขัองคู่ณุจากถนนเพื่ย้่ง 2 วนิาที่เ้พื่ิ�มืคู่วามืเส้�ย่งที่้�จะเกดิการช้นหรอืเกอืบั
ช้นเป็็น 2 เที่�า ต้วัอย่�างเช้�น ขัณะขับััรถ ณ คู่วามืเร็ว 50 กมื./ช้มื. หากคู่ณุลุะสาย่ต้าไป็
จากถนนเป็็นเวลุา 2 วนิาที่ ้คู่ณุจะเดนิที่างเป็็นระย่ะ 28 เมืต้รโดย่ไมื�ได �มืองถนน

หากคู่ณุกำาลุงัถก่รบักวนหรอืต้ �องแย่กสมืาธไิป็กบััสิ�งอื�น คู่ณุมืโ้อกาสที่้�จะที่ำาผู้ดิพื่ลุาด
มืากขั้�น การเสย้่สมืาธเิพื่ย้่งช้ั�ววบ่ัสามืารถส�งผู้ลุที่้�ต้ามืมืาไป็ช้ั�วช้ว้ติ้

ผู้้ �โดยสาร
ผู้่ �โดย่สารสามืารถที่ำาต้วัให �เป็็นป็ระโย่ช้นข์ัณะที่้�คู่ณุกำาลุงัขับััรถด �วย่การช้้�ให �เห็นคู่วามื
เส้�ย่งอนัต้ราย่แลุะสถานการณท์ี่้�มืคู้่วามืเส้�ย่ง นอกจากน้�พื่วกเขัาย่งัสามืารถช้�วย่ที่ำา
กจิกรรมือื�น ๆ เช้�น การเป็ลุ้�ย่นเพื่ลุงแลุะการนำาที่าง

อย่�างไรก็ต้ามื เสย้่งแลุะพื่ฤต้กิรรมืขัองผู้่ �โดย่สารสามืารถรบักวนสมืาธขิัองคู่ณุขัณะขับัั
รถ ผู้่ �โดย่สารบัางคู่นอาจส�งเสรมิืให �คู่ณุที่ำาเรื�องเส้�ย่ง เช้�น การขับััรถเร็วเกนิกำาหนดหรอื
การฝึ� าฝืึนกฎจราจร

ผู้่ �ขับััรถวยั่หนุ�มืสาววมืคู้่วามืเส้�ย่งที่้�จะเกดิการช้นสง่กว�าขัณะขับััรถไป็กบััผู้่ �โดย่สารในวยั่
เดย้่วกนั

คำาเตอืนและอนัตรายบันท�องถนนคำาเตอืนและอนัตรายบันท�องถนน
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สตัวใ์นรถขัองคณุ
สตั้วใ์นรถขัองคู่ณุสามืารถรบักวนสมืาธขิัณะที่้�คู่ณุกำาลุงัขับััรถ พื่วกมืนัคู่วรอย่่�ในบัรเิวณที่้�
เหมืาะสมืขัองรถระหว�างเดนิที่าง

คู่ณุห �ามืขับััรถ:
 • โดย่มืส้ตั้วอ์ย่่�บันต้กัขัองคู่ณุ
 • ขัณะที่้�สตั้วถ์ก่จง่จากรถ รวมืถง้ขัณะที่้�คู่ณุหรอืผู้่ �โดย่สารคู่นหน้�งกำาลุงัจง่สตั้วนั์�น
 • ขัณะที่้�สตั้วถ์ก่ผู้ก่ไว �ด �านนอกรถ

การลดสิ�งรบักวน
การหลุก้เลุ้�ย่งหรอืการลุดสิ�งรบักวนเมืื�อคู่ณุขับััรถสามืารถลุดคู่วามืเส้�ย่งที่้�จะเกดิการช้น
ขัองคู่ณุ

เพื่ื�อลุดสิ�งรบักวน:
 • ปิ็ดวทิี่ย่หุรอืเพื่ลุง โดย่เฉพื่าะในสภัาพื่การณจ์ราจรที่้�ไมื�คูุ่ �นเคู่ย่หรอืมืคู้่วามืที่ �าที่าย่
 • เก็บัขั �าวขัองไว �ในกระเป๋็าหรอืกลุ�องหรอืที่้�เก็บัขัองหลุงัรถ
 • ขัอผู้่ �โดย่สารขัองคู่ณุไมื�ให �รบักวนคู่ณุ
 • อย่�าเป็ลุ้�ย่นสถานว้ทิี่ย่หุรอืเพื่ลุงขัณะขับััรถ
 • จำากดัจำานวนผู้่ �โดย่สารแลุะสตั้วท์ี่้�คู่ณุบัรรที่กุ
 • หากคู่ณุถอืใบัขับััขั้�ขัองผู้่ �เรย้่น หรอืใบัขับััขั้�ช้ั�วคู่ราว P1 หรอื P2 ปิ็ดเสย้่งเรย้่กเขั �า
โที่รศพัื่ที่ข์ัองคู่ณุหรอืวางให �พื่ �นเอื�อมืมือื หรอืปิ็ดโที่รศพัื่ที่ ์

 • หากคู่ณุถอืใบัขับััขั้�แบับัไมื�มืข้ั �อจำากดั หลุก้เลุ้�ย่งการใช้ �โที่รศพัื่ที่ม์ือืถอืขัองคู่ณุ

ไฟและแตรรถ
ไฟ
ป็ระมืาณ 1 ใน 3 ขัองอบุัตั้เิหต้รุถช้นเกดิขั้�นต้อนกลุางคู่นื คู่นเดนิเที่ �า จักรย่าน แลุะ
จักรย่านย่นต้ใ์นช้�วงกลุางคู่นืมืองเห็นได �ย่ากกว�าช้�วงกลุางวนั

ในต้อนกลุางคู่นืหรอืเมืื�อไมื�มืแ้สงอาที่ติ้ย่พ์ื่อที่้�จะมืองเห็นคู่นสวมืเสื�อผู้ �าสเ้ขั �มืที่้�อย่่�ห�าง
ออกไป็ 100 เมืต้ร รถขัองคู่ณุต้ �องมืส้ ิ�งดงัต้�อไป็น้�ที่้�สามืารถมืองเห็นได �อย่�างช้ดัเจน:
 • ไฟหน �า
 • ไฟที่ �าย่
 • ป็�าย่ที่ะเบัย้่นรถ
 • ไฟหร้�แลุะไฟต้ดิขั �างรถหากมืก้ารต้ดิต้ั �งบันรถขัองคู่ณุ

ไฟหน�า
การใช้ �ไฟที่้�เปิ็ดระหว�างขับััรถในช้�วงกลุางวนัช้�วย่เพื่ิ�มืโอกาสให �ผู้่ �ใช้ �ถนนอื�น ๆ มืองเห็น
คู่ณุ หากรถขัองคู่ณุไมื�มืก้ารต้ดิต้ั �งไฟดงักลุ�าว คู่ณุสามืารถใช้ �ไฟหน �ารถแบับัไฟต้ำ�า

คู่ณุต้ �องเปิ็ดไฟหน �า:
 • ขัณะขับััรถระหว�างช้�วงพื่ระอาที่ติ้ย่ต์้กแลุะพื่ระอาที่ติ้ย่ข์ั้�น
 • ณ เวลุาอื�นใดที่้�มืแ้สงอาที่ติ้ย่ไ์มื�เพื่ย้่งพื่อที่้�จะเห็นคู่นสวมืเสื�อผู้ �าสเ้ขั �มืที่้�อย่่�ห�างออกไป็ 
100 เมืต้ร

ไฟสง้
คู่ณุสามืารถใช้ �ไฟหน �าสง่หากคู่ณุจำาเป็็นต้ �องเห็นที่างขั �างหน �าแมื �ว�าจะมืไ้ฟถนนก็ต้ามื
คู่ณุต้ �องป็รับัไฟหน �ารถจากไฟสง่เป็็นไฟต้ำ�า:
 • เมืื�อมืร้ถที่้�กำาลุงัมืุ�งหน �ามืาที่างคู่ณุภัาย่ในระย่ะ 200 เมืต้ร
 • เมืื�อกำาลุงัขับััรถต้ามืหลุงัรถอก้คู่นัในระย่ะ 200 เมืต้รหรอืน �อย่กว�า

นอกจากน้�คู่ณุย่งัสามืารถกระพื่รบิัไฟสง่ก�อนที่้�คู่ณุจะแซ้งรถอก้คู่นั

200 เมตร

เปิ็ดไฟต้ำ�าขัณะขับััรถต้ามืหลุงัรถอก้คู่นั

200 เมตร

เปิ็ดไฟต้ำ�าเมืื�อมืร้ถที่้�กำาลุงัมืุ�งหน �ามืาที่างคู่ณุ

คำาเตอืนและอนัตรายบันท�องถนนคำาเตอืนและอนัตรายบันท�องถนน
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อาย่แุลุะสภัาพื่รถขัองคู่ณุมืส้�วนช้�วย่เรื�องคู่วามืป็ลุอดภัยั่บันที่ �องถนน มืก้ารใช้ �การต้รวจ
เช้ค็ู่แลุะกฎต้�าง ๆ เพื่ื�อให �รถที่กุคู่นับันถนนมืคู้่วามืป็ลุอดภัยั่มืากที่้�สดุเที่�าที่้�เป็็นไป็ได �

รถขัองคู่ณุต้ �องป็ลุอดภัยั่ที่้�จะขับััแลุะมืก้ารจดที่ะเบัย้่น ดแ่ลุรักษารถขัองคู่ณุให �ดโ้ดย่การ
ต้รวจเช้ค็ู่ว�าที่กุส�วนที่ำางานอย่�างถก่ต้ �องเป็็นป็ระจำา

ป็รับัที่้�นั�งแลุะอปุ็กรณค์ู่วบัคู่มุืเพื่ื�อให �คู่ณุร่ �สก้สบัาย่แลุะสามืารถขับััรถได �อย่�างมืั�นใจ

คู่ำานง้ถง้สิ�งแวดลุ �อมืขัณะขับััรถ อย่�าโย่นขัย่ะหรอืบัหุร้�ที่้�จดุไฟจากรถขัองคู่ณุ เมืื�อกำาลุงั
ลุากจง่ ต้รวจดใ่ห �แน�ใจว�าสิ�งบัรรที่กุถก่มืดัไว �อย่�างแน�นหนา

 การจดทะเบัย่นรถ
รถที่กุป็ระเภัที่ต้ �องได �รับัการจดที่ะเบัย้่นเพื่ื�อใช้ �ขับััในรัฐ NSW

รถที่กุป็ระเภัที่ (ย่กเว �นรถเที่รลุเลุอรแ์ลุะรถบั �าน) ต้ �องมืป้็ระกนัภัยั่แบับั CTP (ป็ระกนัภัยั่
สำาหรับับัคุู่คู่ลุที่้�สามืภัาคู่บังัคู่บัั) (ใบัสเ้ขัย้่ว) เพื่ื�อจดที่ะเบัย้่น

การขับััรถที่้�ไมื�ได �จดที่ะเบัย้่นแลุะไมื�มืป้็ระกนัภัยั่เป็็นการกระที่ำาผู้ดิกฎหมืาย่ คู่ณุสามืารถ
ถก่ป็รับัแลุะถก่หกัแต้ �มื

หากคู่ณุกำาลุงัขับััรถที่้�ไมื�ได �จดที่ะเบัย้่นแลุะเกดิการช้น คู่ณุจะไมื�ได �รับัคู่วามืคูุ่ �มืคู่รอง
ภัาย่ใต้ �ป็ระกนัภัยั่ CTP แลุะมืบ้ัที่ลุงโที่ษร �าย่แรง

มืบ้ัที่ลุงโที่ษสำาหรับัการจอดรถที่้�ไมื�ได �จดที่ะเบัย้่นบันถนน

คู่ณุสามืารถขับััรถที่้�ไมื�ได �จดที่ะเบัย้่นหากคู่ณุกำาลุงัอย่่�ในขัั �นต้อนการขัอที่ะเบัย้่นหรอืต้�อ
อาย่ทุี่ะเบัย้่นเที่�านั�น หรอืหากคู่ณุมืใ้บัอนุญาต้สำาหรับัรถที่้�ไมื�ได �จดที่ะเบัย้่น

ไฟตดัหมอก
คู่ณุต้ �องใช้ �ไฟต้ดัหมือกขัองคู่ณุเฉพื่าะเมืื�อคู่ณุอย่่�ที่�ามืกลุางหมือกหรอืฝึนเที่�านั�น หรอืใน
สภัาพื่การณอ์ื�น ๆ ที่้�จำากดัที่ศันวสิยั่ขัองคู่ณุ เช้�น คู่วนัหรอืฝึุ� น

หลุงัจากที่้�สภัาพื่การณด์ข้ั ้�นแลุ �วแลุะคู่ณุสามืารถมืองเห็นได �ช้ดัเจน คู่ณุต้ �องปิ็ดไฟต้ดั
หมือก

หากรถขัองคู่ณุไมื�มืไ้ฟต้ดัหมือก คู่ณุสามืารถใช้ �ไฟต้ำ�าแลุะไฟฉุกเฉนิเมืื�ออย่่�ที่�ามืกลุาง
หมือกหรอืฝึน

ไฟฉุกเฉนิ
ไฟฉุกเฉนิ (หรอืไฟสญัญาณเต้อืนภัยั่) คู่อื ไฟกระพื่รบิัสส้ �มืหรอืแดงบันรถขัองคู่ณุ

คู่ณุต้ �องใช้ �ไฟฉุกเฉนิขัองคู่ณุเมืื�อรถขัองคู่ณุหย่ดุอย่่�ในต้ำาแหน�งที่้�เส้�ย่งภัยั่เที่�านั�น 
ต้วัอย่�างเช้�น เมืื�อกำาลุงักด้ขัวางรถคู่นัอื�น ๆ หรอืคู่นเดนิเที่ �า หรอืขัณะที่้�คู่ณุกำาลุงัขับััรถ
ในสภัาพื่การณท์ี่้�เส้�ย่งอนัต้ราย่ เช้�น ที่�ามืกลุางหมือกหรอืฝึน

หลก่เล่�ยงไฟแสงจ�า
อย่�าใช้ �หรอืต้ดิต้ั �งไฟบันรถขัองคู่ณุที่้�อาจส�องแสงจ �าหรอืรบักวนสมืาธผิู้่ �ใช้ �ถนนคู่นอื�น ๆ

หลุก้เลุ้�ย่งการมืองต้รงไป็ที่้�ไฟหน �าขัองรถที่้�กำาลุงัวิ�งสวนมืา หากคู่ณุร่ �สก้ต้าพื่ร�าหรอืการ
มืองเห็นขัองคู่ณุพื่ร�ามืวัจากแสงจ �าขัองไฟสง่ ให �มืองไป็ด �านซ้ �าย่ขัองถนนแลุะขับััรถไป็
ด �านซ้ �าย่ขัองเลุนที่้�คู่ณุอย่่� ลุดคู่วามืเร็วหรอืหย่ดุรถนอกแถวการจราจรจนกว�าต้าขัองคู่ณุ
จะกลุบััเป็็นป็กต้ิ

แตรรถและอปุกรณเ์ตอืนอื�น ๆ
คู่ณุห �ามืใช้ �แต้รรถขัองคู่ณุหรอือปุ็กรณเ์ต้อืนอื�นใด ย่กเว �นในกรณ้ที่้�:
 • คู่ณุจำาเป็็นต้ �องเต้อืนผู้่ �ใช้ �ถนนคู่นอื�น ๆ เก้�ย่วกบััต้ำาแหน�งขัองรถขัองคู่ณุ
 • คู่ณุจำาเป็็นต้ �องเต้อืนผู้่ �อื�นว�าคู่ณุกำาลุงัใกลุ �เขั �ามืา
 • คู่ณุจำาเป็็นต้ �องเต้อืนให �สตั้วอ์อกไป็จากถนน
 • อปุ็กรณเ์ต้อืนนั�นเป็็นส�วนหน้�งขัองอปุ็กรณก์นัขัโมืย่หรอืเคู่รื�องวดัแอลุกอฮอลุก์�อน
สต้ารท์ี่รถ

ห �ามืใช้ �แต้รรถขัองคู่ณุเพื่ื�อสร �างคู่วามืกลุวัหรอืขั่�ขัวญัผู้่ �ใช้ �ถนนคู่นอื�น โดย่เฉพื่าะอย่�างย่ิ�ง
ผู้่ �ขั้�จักรย่าน คู่นเดนิเที่ �า แลุะผู้่ �ขั้�มื �า

คู่วามืป็ลุอดภัยั่ขัองรถ
แลุะการป็ฏิบิัตั้ติ้ามืกฎ
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การขัอทะเบัย่นใหม่
สิ�งที่้�คู่ณุต้ �องที่ำาเพื่ื�อจดที่ะเบัย้่นรถขัองคู่ณุในรัฐ NSW ขั้�นอย่่�กบััอาย่ขุัองรถแลุะรถขัอง
คู่ณุได �มืก้ารจดที่ะเบัย้่นอย่่�แลุ �วหรอืไมื�

การโอนทะเบัย่น
เมืื�อคู่ณุซ้ื�อรถที่้�จดที่ะเบัย้่นอย่่�แลุ �ว คู่ณุต้ �องโอนที่ะเบัย้่นนั�นไป็เป็็นช้ื�อคู่ณุภัาย่ใน 14 วนั
เพื่ื�อหลุก้เลุ้�ย่งคู่�าธรรมืเนย้่มืเกนิกำาหนดเวลุา 

การตอ่ทะเบัย่น
คู่ณุต้ �องต้�อที่ะเบัย้่นรถขัองคู่ณุ ณ วนัที่้�ถง้กำาหนดหรอืก�อนหน �านั�น การต้�อที่ะเบัย้่นเป็็น
เรื�องสำาคู่ญัเพื่ื�อหลุก้เลุ้�ย่งการขับััรถที่้�ไมื�ได �จดที่ะเบัย้่นแลุะการถก่ป็รับัแลุะถก่หกัแต้ �มื

หากคู่ณุไมื�ต้�อที่ะเบัย้่นขัองคู่ณุภัาย่ใน 3 เดอืนนับัจากวนัที่้�ถง้กำาหนด ที่ะเบัย้่นรถขัอง
คู่ณุจะถก่ย่กเลุกิโดย่อตั้โนมืตั้ ิคู่ณุต้ �องขัอที่ะเบัย้่นใหมื�เพื่ื�อขับััรถขัองคู่ณุอก้คู่รั �ง

โดย่ที่ั�วไป็แลุ �ว รถที่้�มือ้าย่มุืากกว�า 5 ป้็ต้ �องมืก้ารต้รวจเช้ค็ู่คู่วามืป็ลุอดภัยั่เพื่ื�อต้�อ
ที่ะเบัย้่น

หากรถขัองคู่ณุไมื�ผู้�านการต้รวจเช้ค็ู่คู่วามืป็ลุอดภัยั่ คู่ณุห �ามืขับััรถคู่นันั�นย่กเว �นในกรณ้ที่้�
คู่ณุกำาลุงัเอารถไป็ซ้�อมืหรอืไป็ต้รวจเช้ค็ู่ คู่ณุห �ามืขับััรถขัองคู่ณุอก้จนกว�ารถจะผู้�านการ
ต้รวจสอบัแลุะจดที่ะเบัย้่นแลุ �ว

 ป� ายทะเบัย่น
รถขัองคู่ณุต้ �องมืป้็�าย่ที่ะเบัย้่นต้ดิด �านหน �าแลุะด �านหลุงัแบับัถาวร จักรย่านย่นต้ต์้ �องต้ดิ
ป็�าย่ที่ะเบัย้่นเพื่ย้่งด �านหลุงัเที่�านั�น

ป็�าย่ที่ะเบัย้่นต้ �องออกโดย่ Transport for NSW หมืาย่เลุขับันป็�าย่ต้ �องต้รงกบััหมืาย่เลุขั
ในใบัรับัรองการจดที่ะเบัย้่นขัองรถ คู่ณุห �ามืต้ดิป็�าย่ที่ะเบัย้่นขัองคู่ณุบันรถคู่นัอื�น

คู่ณุห �ามืเป็ลุ้�ย่นแป็ลุงหรอืที่ำาให �ป็�าย่ที่ะเบัย้่นอ�านไมื�ได �ไมื�ว�าจะด �วย่วธิใ้ดก็ต้ามื คู่ณุห �ามื
ปิ็ดบังัป็�าย่ที่ะเบัย้่น เช้�น ด �วย่ป็�าย่ L หรอื P กรอบัป็�าย่ที่ะเบัย้่นต้ �องเป็็นแบับัใส ไมื�มืก้าร
ย่ �อมืส ้ไมื�สะที่ �อนแสง แลุะแบัน

ป็�าย่ที่ะเบัย้่นต้ �องสะอาดแลุะไมื�เสย้่หาย่ หมืาย่เลุขับันป็�าย่ต้ �องสามืารถอ�านได �จากระย่ะ
ไกลุ (อย่�างน �อย่ 20 เมืต้ร) จากด �านบันแลุะด �านขั �าง (ภัาย่ในมืมุื 45 องศาขัองส�วนโคู่ �ง
จากจดุศน่ย่ก์ลุางขัองรถ)  

ป้ายทะเบยีน ป้ายทะเบยีน

มองเห็นไดจ้ากระยะ 
20 เมตร

มองเห็นไดจ้ากระยะ 
20 เมตร

45° 45°

ความปลอดภยัขัองรถและการปฏิบิัตัติามกฎความปลอดภยัขัองรถและการปฏิบิัตัติามกฎ
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ป้ายทะเบยีน
มองเห็นไดจ้ากระยะ 20 เมตร

ป้ายทะเบยีน
มองเห็นไดจ้ากระยะ 20 เมตร

45°

45° 45°

45°

ป็�าย่ที่ะเบัย้่นด �านหลุงัต้ �องมืไ้ฟเพื่ื�อให �สามืารถมืองเห็นป็�าย่ได �ต้อนกลุางคู่นื

หากคู่ณุกำาลุงัลุากรถเที่รลุเลุอร ์รถเที่รลุเลุอรนั์�นต้ �องต้ดิป็�าย่ที่ะเบัย้่นด �านหลุงัด �วย่เช้�น
กนั

หากรถขัองคู่ณุมืท้ี่้�แขัวนจักรย่านหรอือปุ็กรณเ์ช้ื�อมืต้�อแลุะลุากจง่ (tow bar) ป็�าย่
ที่ะเบัย้่นด �านหลุงัต้ �องสามืารถมืองเห็นได �ช้ดัเจน

คู่ณุสามืารถซ้ื�อป็�าย่ที่ะเบัย้่นขัองคู่ณุที่้�ขันาดเล็ุกกว�า (โดย่มืต้้วัอกัษรแลุะหมืาย่เลุขั
เดย้่วกนั) จากศน่ย่บ์ัรกิาร ไป็ที่้� service.nsw.gov.au ดก่ฎเรื�องเพื่ื�อดข่ั �อมืลุ่เพื่ิ�มืเต้มิื
หรอืเพื่ื�อสั�งซ้ื�อป็�าย่ที่ะเบัย้่นเสรมิื

มืบ้ัที่ลุงโที่ษสำาหรับัการป็กปิ็ดส�วนใดส�วนหน้�งขัองป็�าย่ที่ะเบัย้่น

สภาพดพ่อท่�จะขับัับันถนน
ในการจดที่ะเบัย้่น รถขัองคู่ณุต้ �องมืคู้่วามืเหมืาะสมืที่้�จะใช้ �ได �อย่�างป็ลุอดภัยั่ (อย่่�ใน
สภัาพื่ดพ้ื่อที่้�จะขับัับันถนน) แลุะเป็็นไป็ต้ามืมืาต้รฐานที่้�กฎหมืาย่กำาหนด

ใบัแจ�งความชั่ำารดุบักพรอ่ง (Defect Notices)
เจ �าหน �าที่้�ต้ำารวจสามืารถหย่ดุรถขัองคู่ณุแลุะต้รวจสอบัรถได �ที่กุเมืื�อ หากรถขัองคู่ณุไมื�
ป็ลุอดภัยั่ที่้�จะขับัั พื่วกเขัาสามืารถออกใบัแจ �งคู่วามืช้ำารดุบักพื่ร�องให �กบััคู่ณุ ต้วัอย่�าง
เช้�น คู่ณุสามืารถได �รับัใบัแจ �งคู่วามืช้ำารดุบักพื่ร�องหากรถขัองคู่ณุ:
 • เสย้่งดงัเกนิไป็ นำ�ามืนัรั�วหรอืป็ลุ�อย่คู่วนัมืากเกนิไป็
 • มืต้้ะแกรงหน �ารถย่นต้ท์ี่้�ไมื�ป็ลุอดภัยั่หรอืไมื�ได �มืาต้รฐาน - เช้�น มืม้ืมุืแหลุมืหรอืขัอบั
แหลุมืคู่มื

 • มือ้ปุ็กรณเ์สรมิืที่้�ไมื�ได �รับัการต้ดิต้ั �งอย่�างถก่ต้ �อง เช้�น ที่้�วางเบ็ัดต้กป็ลุา รางไฟ 
สป็อต้ไลุที่ ์หรอืรอกไฟฟ�า

หากคู่ณุได �รับัใบัแจ �งคู่วามืช้ำารดุบักพื่ร�อง คู่ณุต้ �องซ้�อมืแซ้มืรถภัาย่ในวนัที่้�กำาหนดไว �ใน
ใบัแจ �ง การซ้�อมืแซ้มืบัางกรณ้ต้ �องได �รับัการย่อมืรับัโดย่ผู้่ �ที่้�ได �รับัมือบัอำานาจ เช้�น เจ �า
หน �าที่้�ต้รวจสอบัย่านพื่าหนะ

ที่ะเบัย้่นขัองคู่ณุอาจถก่ระงับัหากคู่ณุไมื�ซ้�อมืแซ้มืสิ�งที่้�ช้ำารดุบักพื่ร�องภัาย่ในวนัที่้�
กำาหนด

การปรบััแตง่รถ
รถที่้�ผู้�านการป็รับัแต้�งอย่�างมืนั้ย่สำาคู่ญัต้ �องได �รับัการป็ระเมืนิแลุะรับัรองก�อนที่้�จะสามืารถ
จดที่ะเบัย้่นรถคู่นันั�นได � ซ้้�งต้ �องที่ำาโดย่ผู้่ �รับัรองที่้�มืใ้บัอนุญาต้ภัาย่ใต้ � Vehicle Safety 
Compliance Certification Scheme (VSCCS) (โคู่รงการรับัรองการป็ฏิบิัตั้ติ้ามื
มืาต้รฐานคู่วามืป็ลุอดภัยั่ขัองย่านพื่าหนะ) พื่วกเขัาจะต้รวจดใ่ห �แน�ใจว�าการป็รับัแต้�งรถ
แลุะรถนั�นเป็็นไป็ต้ามืมืาต้รฐานแลุะไมื�ก�อให �เกดิคู่วามืเส้�ย่งด �านคู่วามืป็ลุอดภัยั่

นอกจากน้�การป็รับัแต้�งอาจส�งผู้ลุกระที่บักบััป็ระกนัภัยั่รถย่นต้แ์ลุะคู่วามืคูุ่ �มืคู่รองขัองการ
รับัป็ระกนัขัองคู่ณุ

ผู้่ �ถอืใบัขับััขั้�แบับัช้ั�วคู่ราว P1 แลุะ P2 ห �ามืขับััรถที่้�มืก้ารป็รับัแต้�งเพื่ื�อเพื่ิ�มืคู่วามืแรงขัอง
เคู่รื�องย่นต้์

ความปลอดภยัขัองรถและการปฏิบิัตัติามกฎความปลอดภยัขัองรถและการปฏิบิัตัติามกฎ
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การเช็ั่ครถขัองคณุ
เช้ค็ู่เป็็นป็ระจำาว�าที่้�ปั็ดนำ�าฝึนแลุะลุ �างกระจกหน �า แต้รรถ แลุะเข็ัมืขัดันริภัยั่ขัองคู่ณุใช้ �
งานได �

เช้ค็ู่ว�าไฟต้�าง ๆ ใช้ �งานได � ซ้้�งรวมืถง้ไฟหน �า ไฟเบัรก แลุะไฟสญัญาณ คู่ณุห �ามืขับััรถ
ต้อนกลุางคู่นืหากไฟขัองคู่ณุเสย้่

ย่างลุ �อรถขัองคู่ณุ (รวมืถง้ย่างอะไหลุ�) ต้ �องอย่่�ในสภัาพื่ที่้�ด ้ย่างเหลุ�าน้�ต้ �องมืผู้้วิเรย้่บั
แลุะมืร้�องลุก้อย่�างน �อย่ 1.5 มืลิุลุเิมืต้ร ต้ �องเต้มิืลุมืย่างให �ถง้ระดบััแรงดนัที่้�แนะนำา แลุะ
ห �ามืมืร้อย่แต้กหรอืรอย่น่นหรอืสก้หรอไมื�เสมือกนั

คณุสมบัตัดิ �านความปลอดภยัขัองรถยนต์
คู่ณุสมืบัตั้ดิ �านคู่วามืป็ลุอดภัยั่ขัองรถย่นต้ส์ามืารถช้�วย่เพื่ิ�มืคู่วามืป็ลุอดภัยั่ได �อย่�างมืนั้ย่
สำาคู่ญัแลุะกำาลุงัมืก้ารใช้ �กนัอย่�างกว �างขัวาง เที่คู่โนโลุย่อ้ย่�างระบับัเบัรกฉุกเฉนิ
อตั้โนมืตั้ ิ(AEB) แลุะระบับัช้�วย่รักษารถให �อย่่�ในเลุนสามืารถช้�วย่ลุดคู่วามืเส้�ย่งในการ
ช้น มื�านถงุลุมืนริภัยั่ด �านขั �างช้�วย่ลุดคู่วามืรนุแรงขัองการบัาดเจ็บัหากไมื�สามืารถหลุก้
เลุ้�ย่งการช้นได �

ไมื�ว�าคู่ณุกำาลุงัมืองหารถคู่นัใหมื�หรอืรถใช้ �แลุ �ว พื่จิารณาคู่ณุสมืบัตั้ดิ �านคู่วามืป็ลุอดภัยั่
แลุะหารถย่นต้ท์ี่้�ได �รับัการจัดอนัดบััสง่โดย่ Australasian New Car Assessment 
Program (ANCAP) (โป็รแกรมืป็ระเมืนิรถใหมื�ในออสเต้รเลุย้่แลุะที่วป้็เอเช้ย้่) หรอื 
Used Car Safety Ratings Buyer’s Guide (แนวที่างการจัดอนัดบััคู่วามืป็ลุอดภัยั่ขัอง
รถใช้ �แลุ �วสำาหรับัผู้่ �ซ้ื�อ)

ถงุลมนริภยั
ถงุลุมืนริภัยั่ คู่อื ระบับัช้�วย่ย่ด้เหน้�ย่ว (SRS) ถงุลุมืเหลุ�าน้�ถก่ออกแบับัมืาเพื่ื�อให �ที่ำางาน
ร�วมืกบััเข็ัมืขัดันริภัยั่ เพื่ื�อให �ถงุลุมืนริภัยั่ขัองคู่นขับััที่ำางานได �ดท้ี่้�สดุ ป็รับัพื่วงมืาลุยั่ขัอง
คู่ณุให �ต้ำ�าโดย่ให �ต้รงกบััช้�วงอกขัองคู่ณุ

เป็็นสิ�งสำาคู่ญัที่้�ถงุลุมืนริภัยั่ขัองคู่ณุที่ำางานแลุะเป็็นไป็ต้ามืกฎระเบัย้่บั ถงุลุมืนริภัยั่ที่้�
บักพื่ร�องแป็ลุว�ารถขัองคู่ณุไมื�ป็ลุอดภัยั่

ระบับัชั่ว่ยเหลอืผู้้ �ขับััแบับัอเิล็กทรอนกิส์
ระบับัช้�วย่เหลุอืผู้่ �ขับััแบับัอเิล็ุกที่รอนกิสเ์ป็็นคู่ณุสมืบัตั้มิืาต้รฐานในรถส�วนใหญ� แมื �ว�า
ระบับัเหลุ�าน้�จะช้�วย่เพื่ิ�มืคู่วามืป็ลุอดภัยั่แต้�พื่วกมืนัไมื�สามืารถป็�องกนัคู่ณุจากการสญ่เสย้่
การคู่วบัคู่มุืหรอืการช้นหากคู่ณุขับััรถอย่�างไมื�ป็ลุอดภัยั่

ระบับัควบัคมุเสถย่รภาพแบับัอเิล็กทรอนกิส ์(ESC)
ระบับั ESC ช้�วย่ให �คู่ณุรักษาที่ศิที่างที่้�คู่ณุต้ �องการไป็โดย่การต้รวจจับัว�ารถขัองคู่ณุ
กำาลุงัต้อบัสนองอย่�างถก่ต้ �องกบััการบังัคู่บััพื่วงมืาลุยั่ขัองคู่ณุหรอืไมื� ระบับัน้�เลุอืกใช้ �
เบัรกเฉพื่าะลุ �อหรอืเป็ลุ้�ย่นกำาลุงัขัองเคู่รื�องย่นต้์

ระบับัเบัรกป� องกนัล�อล็อค (ABS)
ABS คู่อื ระบับั ESC ที่้�คู่วบัคู่มุืแรงเบัรกเพื่ื�อป็�องกนัย่างลุ �อรถย่นต้ข์ัองคู่ณุจากการลุื�น
ไถลุ เช้�น เมืื�อคู่ณุเหย่ย้่บัเบัรกแรง ๆ หรอืในสภัาพื่ถนนลุื�น ระบับั ABS อาจที่ำาให �แป็�น
เบัรกเต้ �นเป็็นจังหวะหรอืสั�นเมืื�อระบับัที่ำางาน

ระบับัควบัคมุการเกาะถนน (TCS)
TCS คู่อื ระบับั ESC ที่้�หย่ดุไมื�ให �ลุ �อรถย่นต้ข์ัองคู่ณุหมืนุฟรโ้ดย่การลุดกำาลุงัขัอง
เคู่รื�องย่นต้ห์รอืใช้ �เบัรกช้ั�วคู่ราว TCS ป็ลุ�อย่ให �รถเพื่ิ�มืคู่วามืเร็วอย่�างราบัรื�นแมื �บันพื่ื�นผู้วิ
ที่้�ลุื�น

ระบับัชั่ว่ยเบัรกฉุกเฉนิ (EBA)
EBA ต้รวจจับัการเบัรกแบับักะที่นัหนั ระบับัน้�ช้�วย่เพื่ิ�มืแรงที่้�ใช้ �เหย่ย้่บัเบัรกเพื่ื�อลุดระย่ะ
ที่างที่้�ใช้ �หย่ดุรถให �สั �นที่้�สดุ ระบับัน้�ย่งัเป็็นที่้�ร่ �จักในช้ื�อระบับัช้�วย่เบัรก (BAS) 

ระบับัเบัรกฉุกเฉนิแบับัอสิระ (AEB)
AEB เต้อืนให �คู่ณุที่ราบัถง้วตั้ถทุี่้�อย่่�ใกลุ �บันเส �นที่างรถขัองคู่ณุ ระบับัน้�ลุดคู่วามืเร็วรถ
ขัองคู่ณุโดย่อตั้โนมืตั้หิากคู่ณุไมื�ต้อบัสนองต้�อคู่ำาเต้อืนนั�น 

ระบับัชั่ว่ยให�รถอย้ใ่นเลน (LSS)
LSS สามืารถระบัเุส �นแบั�งเลุน ระบับัน้�จะเต้อืนให �คู่ณุที่ราบัว�าคู่ณุกำาลุงัอย่่�ใกลุ �ขัอบัเลุน
หรอืบังัคู่บััพื่วงมืาลุยั่แที่นเพื่ื�อพื่ารถขัองคู่ณุออกไป็จากขัอบัเลุนนั�น

ความปลอดภยัขัองรถและการปฏิบิัตัติามกฎความปลอดภยัขัองรถและการปฏิบิัตัติามกฎ
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ระบับัการหลก่เล่�ยงการถอยหลงัชั่น  (RCA)
RCA ใช้ �กลุ �องเพื่ื�อช้�วย่ให �คู่ณุมืองเห็นได �ดข้ั ้�นขัณะถอย่รถ หากมืก้ารต้ดิเซ้น็เซ้อร ์มืนัจะ
ช้�วย่เต้อืนคู่ณุเมืื�อมืคู้่นหรอืวตั้ถขุัวางเส �นที่างขัองคู่ณุขัณะที่้�คู่ณุกำาลุงัถอย่รถ

ระบับัเฝึ� าระวงัจดุบัอด (BSM)
BSM เต้อืนให �คู่ณุที่ราบัว�ามืร้ถคู่นัอื�น ๆ อย่่�ในต้ำาแหน�งจดุบัอดขัองคู่ณุเมืื�อคู่ณุเป็ลุ้�ย่นเลุน

การลากจง้
ใช้ �คู่วามืระมืดัระวงัเมืื�อลุากจง่รถเที่รลุเลุอรห์รอืรถบั �านแบับัลุากพื่�วง คู่ณุต้ �องใช้ �คู่วามืร่ �
แลุะที่กัษะมืากกว�าการขับััรถแบับัป็กต้ิ

เมืื�อลุากจง่:
 • คู่ณุห �ามืลุากจง่เที่รลุเลุอรม์ืากกว�าคู่รั �งลุะ 1 คู่นั
 • คู่ณุห �ามืให �ผู้่ �ใดก็ต้ามืเดนิที่างไป็ในเที่รลุเลุอรห์รอืรถบั �านแบับัลุากพื่�วงที่้�คู่ณุกำาลุงั
ลุากจง่อย่่�

 • คู่ณุต้ �องผู้ก่แลุะคู่ลุมุืขั �าวขัองที่้�บัรรที่กุให �แน�นหนาโดย่ดใ่ห �แน�ใจว�าขั �าวขัองไมื�ห �อย่ย่ื�น
ออกมืา

ผู้่ �ขับััที่้�เป็็นผู้่ �ถอืใบัขับััขั้�ขัองผู้่ �เรย้่นแลุะที่้�ถอืใบัขับััขั้�แบับัช้ั�วคู่ราว P1 มืข้ั �อจำากดัเรื�องสิ�งที่้�
พื่วกเขัาสามืารถลุากจง่ได �

คู่ณุสามืารถถก่ป็รับัแลุะถก่หกัแต้ �มืสำาหรับัการลุากจง่แบับัผู้ดิกฎหมืาย่

อริยิาบัถในการขับััรถ
ที่�าที่างในการขับััรถที่้�ดช้้�วย่ลุดคู่วามืเหนื�อย่ลุ �าแลุะเพื่ิ�มืคู่วามืสบัาย่ การคู่วบัคู่มุื แลุะ
คู่วามืป็ลุอดภัยั่ เป็็นสิ�งสำาคู่ญัที่้�จะจัดที่้�นั�งคู่นขับััแลุะแผู้งคู่วบัคู่มุืต้�าง ๆ ให �เหมืาะกบัั
คู่วามืสง่แลุะรป่็ร�างขัองคู่ณุ

เพื่ื�อให �มืท้ี่�าที่างในการขับััรถที่้�ด:้
 • ป็รับัที่้�นั�งขัองคู่ณุเพื่ื�อให �คู่ณุมืองเห็นถนนได �ช้ดัเจนแลุะสามืารถย่ื�นมือืถง้แผู้งคู่วบัคู่มุื
ได �ง�าย่ ๆ 

 • ป็รับัพื่วงมืาลุยั่ให �ต้ำ�าโดย่ให �ต้รงกบััช้�วงอกขัองคู่ณุ
 • ป็รับัเบัาะรองศร้ษะให �เหมืาะกบััคู่วามืสง่ขัองคู่ณุ
 • ป็รับัเข็ัมืขัดันริภัยั่ขัองคู่ณุให �คู่าดต้ำ�าช้�วงสะโพื่กขัองคู่ณุแลุะเส �นเข็ัมืขัดัไมื�บัดิไป็มืา
 • ป็รับักระจกรถเพื่ื�อให �คู่ณุมืองเห็นด �านหลุงัแลุะด �านขั �างรถขัองคู่ณุได �ช้ดัเจน
 • ป็รับัที่้�นั�งให �ต้รงเพื่ื�อหนุนหลุงัแลุะไหลุ�ขัองคู่ณุ
 • งอแขันขัองคู่ณุไว � นิ�วโป็�งคู่วรอย่่�บันขัอบัขัองพื่วงมืาลุยั่
 • งอเขั�าขัองคู่ณุเล็ุกน �อย่
 • นั�งเอนหลุงัพื่งิเก �าอ้�สบัาย่ ๆ 
 • รั � งต้วัไว �โดย่ใช้ �เที่ �าซ้ �าย่

ใช้ �เที่ �าซ้ �าย่ขัองคู่ณุรั �งลุำาต้วัขัองคู่ณุไว �ขัณะขับััรถ
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รถขัองคณุและสิ�งแวดล�อม

การทิ�งขัยะเร่�ยราด
คู่ณุห �ามืขัว �างขัย่ะที่กุป็ระเภัที่จากรถขัองคู่ณุ คู่ณุต้ �องรับัผู้ดิช้อบัต้�อสิ�งใดก็ต้ามืที่้�ถก่
ขัว �างหรอืหลุ�นจากรถขัองคู่ณุหรอืเที่รลุเลุอรท์ี่้�คู่ณุกำาลุงัลุากจง่ หากมืผู้้่ �ราย่งานคู่ณุ คู่ณุ
สามืารถโดนป็รับัหนัก

หากสิ�งขัองนั�นอาจที่ำาให �มืผู้้่ �ได �รับับัาดเจ็บัหรอืกด้ขัวางหรอืสร �างคู่วามืเสย้่หาย่แก�รถ
หรอืพื่ื�นผู้วิถนน คู่ณุต้ �องย่ �าย่มืนัออกไป็จากถนนที่นัที่ท้ี่้�ที่ำาได �อย่�างป็ลุอดภัยั่ หากคู่ณุไมื�
ที่ำาคู่ณุสามืารถโดนป็รับัหนักแลุะถก่หกัแต้ �มื

ก �นบัหุร้�
คู่ณุห �ามืขัว �างก �นบัหุร้�จากรถขัองคู่ณุ บัหุร้�ที่้�ต้ดิไฟมือ้นัต้ราย่เป็็นพื่เิศษ คู่ณุสามืารถถก่
หกัแต้ �มืแลุะโดนป็รับัหนักหากคู่ณุขัว �างบัหุร้�ที่้�ต้ดิไฟจากรถขัองคู่ณุ

การขับััรถโดยคำานงึถงึส ิ�งแวดล�อม 
(Ecodriving)
สิ�งที่้�คู่ณุสามืารถที่ำาได �เพื่ื�อลุดการใช้ �เช้ื�อเพื่ลุงิแลุะการป็ลุ�อย่ก�าซ้เรอืนกระจก 
(ecodriving) รวมืถง้:
 • อย่�าเต้มิืนำ�ามืนัจนลุ �นถงั เพื่ราะการที่ำาเช้�นน้�จะที่ำาให �มืท้ี่้�ว�างเหลุอืสำาหรับัเช้ื�อเพื่ลุงิใน
การขัย่าย่ต้วัแลุะลุดการป็ลุ�อย่ไอเสย้่

 • ใช้ �เคู่รื�องป็รับัอากาศเมืื�อจำาเป็็นเที่�านั�น เคู่รื�องป็รับัอากาศจะมืป้็ระสทิี่ธภิัาพื่มืากที่้�สดุ
ขัณะที่้�คู่ณุกำาลุงัขับััรถเกนิ 60 กมื./ช้มื.

 • เช้ค็ู่คู่วามืดนัลุมืย่างสมืำ�าเสมือ ย่างลุ �อที่้�มืลุ้มืย่างไมื�เพื่ย้่งพื่อจะเพื่ิ�มืแรงต้ �านระหว�าง
หมืนุแลุะการใช้ �เช้ื�อเพื่ลุงิ

 • ดบััเคู่รื�องเมืื�อคู่ณุหย่ดุรถเป็็นระย่ะเวลุานาน
 • หลุก้เลุ้�ย่งการบัรรที่กุนำ�าหนักที่้�ไมื�จำาเป็็น ถอดสิ�งต้�าง ๆ ออก เช้�น รางบันหลุงัคู่า ราง
จักรย่าน แลุะอปุ็กรณต์้ก้อลุฟ์เมืื�อคู่ณุไมื�ได �ใช้ �ส ิ�งเหลุ�าน้�

 • นำารถขัองคู่ณุไป็เขั �ารับับัรกิารอย่�างสมืำ�าเสมือแลุะใช้ �นำ�ามืนัเคู่รื�องแลุะนำ�าหลุ�อเย็่นใน
ป็รมิืาณที่้�ถก่ต้ �อง

 • เมืื�อขับััรถเกย้่รก์ระป็กุ ให �เป็ลุ้�ย่นเกย้่ร ์ณ คู่วามืเร็วเคู่รื�องต้ำ�า (revs)
 • หลุก้เลุ้�ย่งการเร�งเคู่รื�องเมืื�อคู่ณุออกรถ
 • รักษาคู่วามืเร็วให �สมืำ�าเสมือ

กฎหมืาย่เรื�องจราจรแลุะกฎจราจรช้�วย่รักษาถนนขัองเราให �ป็ลุอดภัยั่สำาหรับัที่กุคู่น หาก
คู่ณุลุะเมืดิกฎเหลุ�าน้� คู่ณุที่ำาให �ต้วัคู่ณุเองแลุะผู้่ �ใช้ �ถนนคู่นอื�น ๆ ต้กอย่่�ในคู่วามืเส้�ย่ง 
แลุะน้�เป็็นเหต้ผุู้ลุที่้�ต้ �องมืก้ารใช้ �บัที่ลุงโที่ษ เพื่ื�อส�งเสรมิืให �ผู้่ �ขับััรถป็ฏิบิัตั้ติ้ามืกฎแลุะขับัั
รถอย่�างป็ลุอดภัยั่อย่่�เสมือ

บัที่ลุงโที่ษมืต้้ั �งแต้�คู่�าป็รับัแลุะการหกัแต้ �มืไป็จนถง้การสญ่เสย้่ใบัขับััขั้�ขัองคู่ณุแลุะ
โที่ษจำาคู่กุ บัที่ลุงโที่ษสะที่ �อนถง้คู่วามืเส้�ย่งด �านคู่วามืป็ลุอดภัยั่ขัองการกระที่ำาผู้ดินั�น ๆ 
เช้�น การกระที่ำาผู้ดิที่้�สามืารถก�อให �เกดิการบัาดเจ็บัหรอืการเสย้่ช้ว้ติ้ เช้�น การขับััรถเร็ว
เกนิกำาหนดหรอืการขับััรถขัณะเมืาสรุาจะมืบ้ัที่ลุงโที่ษที่้�รนุแรงกว�า

คา่ปรบัั
มืคู้่�าป็รับัสำาหรับัการกระที่ำาผู้ดิเก้�ย่วกบััการขับััรถที่กุป็ระเภัที่ เช้�น การจอดรถแบับัผู้ดิ
กฎหมืาย่ การขับััรถเร็วเกนิกำาหนด การไมื�สวมืเข็ัมืขัดันริภัยั่ การขับััรถที่้�ไมื�ได �จด
ที่ะเบัย้่น หรอืการไมื�ป็ฏิบิัตั้ติ้ามืขั �อจำากดัขัองใบัขับััขั้�ขัองคู่ณุ

คู่ณุสามืารถได �รับัใบัแจ �งบัที่ลุงโที่ษที่นัที่ห้รอืที่างไป็รษณ้ย่แ์ลุะคู่ณุต้ �องช้ำาระคู่�าป็รับั 
จำานวนเงนิคู่�าป็รับัขั้�นอย่่�กบััการกระที่ำาผู้ดิ หากเป็็นการกระที่ำาผู้ดิร �าย่แรง คู่ณุอาจต้ �อง
ไป็ขั้�นศาลุ

ไป็ที่้� revenue.nsw.gov.au เพื่ื�อดข่ั �อมืลุ่ในการช้ำาระคู่�าป็รับัขัองคู่ณุ

คา่ปรบััท่�ไมไ่ด�รบััการชั่ำาระ
หากคู่ณุไมื�ช้ำาระคู่�าป็รับัภัาย่ในวนัที่้�ที่้�กำาหนด ใบัขับััขั้�ขัองคู่ณุสามืารถถก่ระงับัแลุะ/หรอื
ที่ะเบัย้่นรถขัองคู่ณุสามืารถถก่ย่กเลุกิ

หากคู่ณุไมื�สามืารถช้ำาระคู่�าป็รับัเต็้มืจำานวน คู่ณุอาจจัดต้ั �งแผู้นการช้ำาระคู่�าป็รับัเป็็นงวด
ได �ที่้� revenue.nsw.gov.au

หลุงัจากที่้�คู่ณุช้ำาระคู่�าป็รับัเรย้่บัร �อย่แลุ �ว การระงับัใบัขับััขั้�จะสิ�นสดุลุงแลุะคู่ณุจะได �รับั
ใบัขับััขั้�ขัองคู่ณุคู่นื

บัที่ลุงโที่ษ
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หากคู่ณุไมื�ช้ำาระหรอืจัดต้ั �งแผู้นการช้ำาระคู่�าป็รับัเป็็นงวดภัาย่ใน 6 เดอืนนับัจากวนัที่้�ใบั
ขับััขั้�ขัองคู่ณุถก่ระงับั ใบัขับััขั้�นั �นสามืารถถก่ย่กเลุกิแลุะคู่ณุจะต้ �องสมืคัู่รขัอให �มืก้ารออก
ใบัขับััขั้�ขัองคู่ณุใหมื� คู่ณุสามืารถที่ำาเช้�นน้�ได �เมืื�อคู่ณุได �ช้ำาระคู่�าป็รับัที่้�คู่ �างไว �ที่ั �งหมืดแลุ �ว 
แต้ �มืที่้�ถก่หกัจะถก่ย่กย่อดไป็เมืื�อการระงับัขัองคู่ณุสิ�นสดุลุงหรอืคู่ณุได �ใบัขับััขั้�ใหมื�

แต�มท่�ถก้หกั
แต้ �มืที่้�ถก่หกัคู่อืแต้ �มืบัที่ลุงโที่ษที่้�คู่ณุได �รับัเมืื�อคู่ณุกระที่ำาผู้ดิเก้�ย่วกบััการขับััรถบัางกรณ้

ผู้่ �ขับััขั้�ที่กุคู่นเริ�มืต้ �นด �วย่แต้ �มืที่้�ถก่หกัเป็็นศน่ย่ ์หากคู่ณุขับััรถอย่�างป็ลุอดภัยั่แลุะไมื�
ฝึ� าฝืึนกฎใด ๆ คู่ณุจะย่งัคู่งมืแ้ต้ �มืที่้�ถก่หกัเป็็นศน่ย่ต์้�อไป็

ที่กุคู่รั �งที่้�คู่ณุกระที่ำาผู้ดิกรณ้ที่้�มืโ้ที่ษเป็็นการหกัแต้ �มื แต้ �มืเหลุ�าน้�จะถก่เพื่ิ�มืเขั �าไป็ใน
ป็ระวตั้กิารขับััขั้�ขัองคู่ณุ

ใบัขับััขั้�ขัองคู่ณุจะถก่ระงับัเมืื�อคู่ณุถก่หกัแต้ �มืจนคู่รบัขัด้จำากดั ซ้้�งขั้�นอย่่�กบััป็ระเภัที่ใบั
ขับััขั้�ขัองคู่ณุ

ประเภทใบัขับััขั่� ขัด่จำากดัแต�มท่�
ถก้หกั (ในระยะ
เวลา 3 ป่)

ระยะเวลาระงบััใบัขับััขั่�

ใบัขับััขั้�ขัองผู้่ �เรย้่น 4 แต้ �มื 3 เดอืน

ใบัขับััขั้�แบับัช้ั�วคู่ราว P1 4 แต้ �มื 3 เดอืน

ใบัขับััขั้�แบับัช้ั�วคู่ราว P2 7 แต้ �มื 3 เดอืน

ใบัขับััขั้�แบับัถาวร (ไมื�มืข้ั �อ
จำากดั)

13 แต้ �มื 3 เดอืน (13-15 แต้ �มื)

4 เดอืน (16-19 แต้ �มื)

5 เดอืน (20 แต้ �มืขั้�นไป็)

ระย่ะเวลุาระงับัใบัขับััขั้�จากการที่้�คู่ณุถก่หกัแต้ �มืเกนิขัด้จำากดัจะถก่นำาไป็เพื่ิ�มืระย่ะเวลุา
ระงับัใบัขับััขั้�อื�น ๆ ที่้�คู่ณุถก่ลุงโที่ษเพื่ราะการกระที่ำาผู้ดิ

การกระที่ำาผู้ดิเรื�องการขับััรถบัางกรณ้ส�งผู้ลุให �ถก่หกัแต้ �มืเป็็นสองเที่�าในช้�วงวนัหย่ดุ
เที่ศกาลุ การกระที่ำาผู้ดิเหลุ�าน้�รวมืถง้:
 • การขับััรถเร็วกว�ากำาหนด
 • การไมื�สวมืเข็ัมืขัดันริภัยั่ (คู่ณุหรอืผู้่ �โดย่สาร)
 • การไมื�ใช้ �คู่ารซ์้ท้ี่สำาหรับัเด็กที่้�ได �รับัอนุมืตั้แิลุะมืคู้่วามืเหมืาะสมื
 • การใช้ �โที่รศพัื่ที่ม์ือืถอืแบับัผู้ดิกฎหมืาย่

การสญ้เสย่ใบัขับััขั่�
มืส้องที่างที่้�คู่ณุสามืารถสญ่เสย้่ใบัขับััขั้�ขัองคู่ณุ - การระงับัใบัขับััขั้�แลุะการต้ดัสทิี่ธิ�

การขับััรถขัณะที่้�คู่ณุสญ่เสย้่ใบัขับััขั้�ขัองคู่ณุไป็แลุ �วเป็็นการกระที่ำาผู้ดิร �าย่แรง

การระงบััใบัขับััขั่�
เมืื�อใบัขับััขั้�ขัองคู่ณุถก่ระงับั คู่ณุห �ามืขับััรถเด็ดขัาดเป็็นระย่ะเวลุาหน้�ง

ใบัขับััขั้�ขัองคู่ณุสามืารถถก่ระงับัจากการกระที่ำาผู้ดิ เช้�น:
 • ถก่หกัแต้ �มืเกนิขัด้จำากดัภัาย่ในระย่ะเวลุา 3 ป้็
 • การขับััรถเกนิขัด้จำากดัคู่วามืเร็วมืากกว�า 30 กมื./ช้มื.
 • การขับััรถขัณะมืแ้อลุกอฮอลุเ์กนิขัด้จำากดั (ต้ำ�ากว�า 0.08 แลุะเป็็นการกระที่ำาผู้ดิคู่รั �ง
แรก)

 • การไมื�ช้ำาระคู่�าป็รับั
 • ได �รับัการวนิจิฉัย่ว�าสขุัภัาพื่ไมื�ดพ้ื่อที่้�จะขับััรถ

สำาหรับัการกระที่ำาผู้ดิบัางกรณ้ เจ �าหน �าที่้�ต้ำารวจสามืารถระงับัแลุะย่ด้ใบัขับััขั้�ขัองคู่ณุได �
ที่นัที่ ้กรณ้เหลุ�าน้�รวมืถง้:
 • การขับััรถโดย่ไมื�มืผู้้่ �ดแ่ลุ (สำาหรับัใบัขับััขั้�ขัองผู้่ �เรย้่น)
 • การขับััรถเกนิขัด้จำากดัคู่วามืเร็วมืากกว�า 30 กมื./ช้มื. (สำาหรับัใบัขับััขั้�ขัองผู้่ �เรย้่น ใบั
ขับััขั้�แบับัช้ั�วคู่ราว P1 แลุะ P2)

 • การขับััรถเกนิขัด้จำากดัคู่วามืเร็วมืากกว�า 45 กมื./ช้มื. (สำาหรับัใบัขับััขั้�ที่กุป็ระเภัที่)
 • การขับััรถขัณะมืแ้อลุกอฮอลุเ์กนิขัด้จำากดั 
 • การขับััรถผู้าดโผู้นหรอืการแขั�งรถบันถนน

บัทลงโทษบัทลงโทษ
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เมืื�อการระงับัใบัขับััขั้�ขัองคู่ณุสิ�นสดุลุงแลุ �วคู่ณุสามืารถขับััรถได �อก้คู่รั �ง หากใบัขับััขั้�ขัอง
คู่ณุถก่เจ �าหน �าที่้�ต้ำารวจย่ด้ คู่ณุต้ �องสมืคัู่รขัอใบัขับััขั้�ใหมื�ที่้�ศน่ย่บ์ัรกิารก�อนที่้�คู่ณุจะขับััรถ
ได � หากคู่ณุไป็ขั้�นศาลุ การระงับัใบัขับััขั้�ขัองคู่ณุอาจสิ�นสดุลุงแลุะคู่ณุอาจถก่ต้ดัสทิี่ธิ�ใน
การขับััรถแที่น

การตดัสทิธิ�
หากศาลุต้ดัสนิว�าคู่ณุได �กระที่ำาผู้ดิแลุะต้ดัสทิี่ธิ�ในการขับััรถขัองคู่ณุ ใบัขับััขั้�ขัองคู่ณุจะ
ถก่ย่กเลุกิซ้้�งหมืาย่คู่วามืคู่ณุไมื�สามืารถขับััรถได �เลุย่

ศาลุจะเป็็นผู้่ �ต้ดัสนิว�าคู่ณุจะถก่ต้ดัสทิี่ธิ�นานเที่�าใด การกระที่ำาผู้ดิต้�าง ๆ มืกัมืช้้�วงระย่ะ
เวลุาการต้ดัสทิี่ธิ�ขัั �นต้ำ�าแลุะขัั �นสง่สดุ

หลุงัจากที่้�การต้ดัสทิี่ธิ�ส ิ�นสดุลุงแลุ �ว คู่ณุสามืารถสมืคัู่รขัอให �มืก้ารออกใบัขับััขั้�ขัองคู่ณุ
ใหมื�ที่้�ศน่ย่บ์ัรกิาร คู่ณุอาจต้ �องสอบั Driver Knowledge Test (DKT) แลุะ/หรอืสอบัขับัั
รถอก้คู่รั �งโดย่ขั้�นอย่่�กบััคู่วามืย่าวขัองระย่ะเวลุาการต้ดัสทิี่ธิ�ขัองคู่ณุ

ผู้่ �ขับััขั้�ที่กุคู่น ซ้้�งรวมืถง้ผู้่ �ถอืใบัขับััขั้�ขัองผู้่ �เรย้่น แบับัช้ั�วคู่ราว P1 แลุะ P2 สามืารถถก่ต้ดั
สทิี่ธิ�ใบัขับััขั้� คู่ณุจะถก่ต้ดัสทิี่ธิ�หากคู่ณุถก่ต้ดัสนิว�าได �กระที่ำาผู้ดิกรณ้:
 • การขับััรถขัณะถก่ระงับัใบัขับััขั้�
 • การขับััรถขัณะมืแ้อลุกอฮอลุเ์กนิขัด้จำากดั
 • การขับััรถขัณะอย่่�ภัาย่ใต้ �อทิี่ธพิื่ลุขัองแอลุกอฮอลุ์
 • การขับััรถขัณะมืย้่าเสพื่ต้ดิอย่่�ในร�างกาย่ขัองคู่ณุ
 • การขับััรถขัณะอย่่�ภัาย่ใต้ �อทิี่ธพิื่ลุขัองย่าเสพื่ต้ดิหรอืย่ารักษาโรคู่
 • การขับััรถเกนิขัด้จำากดัคู่วามืเร็วมืากกว�า 30 กมื./ช้มื.
 • การขับััรถโดย่ป็ระมืาที่หรอือย่�างไมื�ป็ลุอดภัยั่จนก�อให �เกดิการบัาดเจ็บัหรอืการเสย้่
ช้ว้ติ้

 • การขับััรถผู้าดโผู้นหรอืการแขั�งรถบันถนน
 • การไมื�หย่ดุรถหลุงัจากเกดิอบุัตั้เิหต้รุถช้นที่้�มืผู้้่ �ได �รับับัาดเจ็บัหรอืเสย้่ช้ว้ติ้

เครื�องวดัแอลกอฮอลใ์นรถ
หากคู่ณุถก่ต้ดัสนิว�าได �กระที่ำาผู้ดิขั �อหาขับััรถขัณะเมืาสรุา คู่ณุอาจต้ �องต้ดิต้ั �งเคู่รื�องวดั
แอลุกอฮอลุก์�อนสต้ารท์ี่รถในรถขัองคู่ณุ เคู่รื�องน้�เป็็นอปุ็กรณท์ี่ดสอบัลุมืหาย่ใจแบับั
อเิล็ุกที่รอนกิสท์ี่้�เช้ื�อมืต้�อกบััระบับัสต้ารท์ี่รถขัองคู่ณุ อปุ็กรณน์้�จะป็�องกนัไมื�ให �รถขัอง
คู่ณุสต้ารท์ี่ต้ดิหากมืนัต้รวจเจอแอลุกอฮอลุใ์นลุมืหาย่ใจขัองคู่ณุ

การขับััรถขัณะเมืาสรุาที่้�สามืารถส�งผู้ลุให �ต้ �องต้ดิเคู่รื�องวดัแอลุกอฮอลุก์�อนสต้ารท์ี่รถ
รวมืถง้:
 • การขับััรถขัณะมืคู้่วามืเขั �มืขั �นขัองแอลุกอฮอลุใ์นเลุอืด 0.08 หรอืสง่กว�า
 • การกระที่ำาผู้ดิซ้ำ�าขั �อหาขับััรถขัณะเมืาสรุา
 • การขับััรถขัณะอย่่�ภัาย่ใต้ �อทิี่ธพิื่ลุขัองแอลุกอฮอลุ์
 • การป็ฏิเิสธการต้รวจเลุอืดหรอืปั็สสาวะ

หลกัสต้รอบัรมผู้้ �ขับััขั่�
คู่ณุสามืารถถก่สั�งให �เขั �าเรย้่นหลุกัสต่้รอบัรมืผู้่ �ขับััขั้� เช้�น Traffic Offender 
Intervention Program (โป็รแกรมืการเป็ลุ้�ย่นแป็ลุงพื่ฤต้กิรรมืขัองผู้่ �กระที่ำาผู้ดิขั �อหา
จราจร) หากคู่ณุถก่หกัแต้ �มืเกนิขัด้จำากดัสำาหรับัใบัขับััขั้�ขัองคู่ณุ 2 คู่รั �งภัาย่ในเวลุา 5 ป้็ 
หลุกัสต่้รน้�มืเ้ป็�าหมืาย่เพื่ื�ออบัรมืผู้่ �ขับััขั้�จนแน�ใจว�าพื่วกเขัาเขั �าใจกฎจราจรแลุะคู่วามื
เส้�ย่งขัองการขับััรถอย่�างไมื�ป็ลุอดภัยั่แลุะเป็ลุ้�ย่นพื่ฤต้กิรรมืขัองพื่วกเขัา

The Sober Driver Program (โป็รแกรมืผู้่ �ขับััขั้�ป็ลุอดแอลุกอฮอลุ)์ คู่อื โป็รแกรมืที่้�มื้
เป็�าหมืาย่เพื่ื�อเป็ลุ้�ย่นที่ศันคู่ต้แิลุะพื่ฤต้กิรรมืขัองผู้่ �กระที่ำาผู้ดิขั �อหาขับััรถขัณะเมืาสรุา 
คู่ณุอาจถก่สั�งให �เขั �าร�วมืโป็รแกรมื Sober Driver Program หากศาลุต้ดัสนิว�าคู่ณุได �
กระที่ำาผู้ดิขั �อหาขับััรถขัณะมืแ้อลุกอฮอลุเ์กนิขัด้จำากดัแต้�ไมื�ได �สั�งให �คู่ณุต้ดิต้ั �งเคู่รื�องวดั
แอลุกอฮอลุก์�อนสต้ารท์ี่รถ

การอายดัรถ
เจ �าหน �าที่้�ต้ำารวจสามืารถอาย่ดั (ย่ด้) รถขัองคู่ณุ หรอืถอดป็�าย่ที่ะเบัย้่นหากคู่ณุกระที่ำา
ผู้ดิในขั �อหาที่้�มืคู้่วามืเส้�ย่งสง่ เช้�น:
 • การขับััรถเกนิขัด้จำากดัคู่วามืเร็วมืากกว�า 45 กมื./ช้มื.
 • การขับััรถขัณะมืคู้่วามืเขั �มืขั �นขัองแอลุกอฮอลุใ์นเลุอืด 0.08  หรอืสง่กว�า (กระที่ำาผู้ดิ
ซ้ำ�า)

 • การขับััรถผู้าดโผู้นหรอืการแขั�งรถบันถนน
 • การขับััรถโดย่ไมื�มืใ้บัขับััขั้� (กระที่ำาผู้ดิ 2 คู่รั �งขั้�นไป็)
 • การขับััรถขัณะที่้�ใบัขับััขั้�ขัองคู่ณุถก่ต้ดัสทิี่ธิ� (2 คู่รั �งขั้�นไป็)
 • การขับััรถหนเ้จ �าหน �าที่้�ต้ำารวจ

เมืื�อรวมืกบััการสญ่เสย้่ใบัขับััขั้� การย่ด้รถหรอืป็�าย่ที่ะเบัย้่นรถขัองคู่ณุมืเ้ป็�าหมืาย่เพื่ื�อกนั
ผู้่ �ขับััขั้�ที่้�มืคู้่วามืเส้�ย่งสง่ไมื�ให �อย่่�บันถนน

บัทลงโทษบัทลงโทษ
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การจำาคกุ
คู่ณุสามืารถถก่จำาคู่กุหากศาลุต้ดัสนิว�าคู่ณุกระที่ำาผู้ดิขั �อหาการขับััรถที่้�มืคู้่วามืเส้�ย่งสง่ 
เช้�น:
 • การขับััรถขัณะมืคู้่วามืเขั �มืขั �นขัองแอลุกอฮอลุใ์นเลุอืด 0.08  หรอืสง่กว�า
 • การขับััรถขัณะอย่่�ภัาย่ใต้ �อทิี่ธพิื่ลุขัองแอลุกอฮอลุ์
 • การขับััรถขัณะอย่่�ภัาย่ใต้ �อทิี่ธพิื่ลุขัองย่าเสพื่ต้ดิหรอืย่ารักษาโรคู่
 • การป็ฏิเิสธการต้รวจเลุอืดหรอืปั็สสาวะ
 • การขับััรถโดย่ป็ระมืาที่หรอือย่�างไมื�ป็ลุอดภัยั่จนก�อให �เกดิการบัาดเจ็บัหรอืการเสย้่
ช้ว้ติ้

 • การขับััรถขัณะที่้�ใบัขับััขั้�ขัองคู่ณุถก่ระงับัหรอืถก่ต้ดัสทิี่ธิ�
 • การขับััรถผู้าดโผู้นหรอืการแขั�งรถบันถนน

ระย่ะเวลุาจำาคู่กุสามืารถเพื่ิ�มืขั้�นต้ามืการกระที่ำาผู้ดิซ้ำ�า

 ใบัแจ�งคา่ผู้า่นทาง
หากคู่ณุใช้ �ถนนที่้�มืคู้่�าผู้�านที่างแต้�คู่ณุไมื�มืแ้ท็ี่กอเิล็ุกที่รอนกิสห์รอืบัตั้รผู้�าน คู่ณุต้ �อง
ช้ำาระคู่�าผู้�านที่าง หากคู่ณุไมื�ช้ำาระภัาย่ใน 3 วนัคู่ณุจะได �รับัใบัแจ �งคู่�าผู้�านที่าง คู่ณุต้ �อง
ช้ำาระคู่�าผู้�านที่างบัวกกบััคู่�าดำาเนนิการ

หากคู่ณุไมื�ช้ำาระคู่�าผู้�านที่างต้ามืใบัแจ �ง คู่ณุจะได �รับัใบัแจ �งเต้อืนโดย่มืคู้่�าดำาเนนิการเพื่ิ�มื
หรอืคู่�าเกนิกำาหนดเวลุา

หากคู่ณุย่งัคู่งไมื�ช้ำาระ คู่ณุจะได �รับัใบัแจ �งเต้อืนคู่รั �งสดุที่ �าย่โดย่มืคู้่�าเกนิกำาหนดเวลุา 
หากคู่ณุไมื�ช้ำาระเงนิภัาย่ในวนัที่้�กำาหนดคู่ณุอาจต้ �องไป็ขั้�นศาลุ
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คู่ำาสงวนสทิี่ธิ� 
แมื �ว�าการผู้ลุติ้งานช้ิ�นน้�จะที่ำาด �วย่คู่วามืใส�ใจในที่กุราย่ลุะเอย้่ด เราขัอสงวนสทิี่ธิ�ในการรับัผู้ดิ
ช้อบัหรอืการรับัรองคู่วามืถก่ต้ �องแมื�นย่ำาขัองสารสนเที่ศ ขั �อมืลุ่หรอืภัาพื่ที่้�ป็รากฏิใด ๆ  งานช้ิ�น
น้�มืไิด �มืเ้ป็�าหมืาย่เพื่ื�อให �ผู้่ �อ�านใช้ �แที่นขั �อมืลุ่อ �างองิเก้�ย่วกบัักฎหมืาย่ที่้�เก้�ย่วขั �อง แลุะ 
Transport for NSW ขัอสงวนสทิี่ธิ�อย่�างเปิ็ดเผู้ย่ในการรับัผู้ดิช้อบัที่กุรป่็แบับัเก้�ย่วกบััผู้ลุที่้�ต้ามื
มืาจากการใช้ �เนื�อหาขัองงานน้�ไป็อ �างองิ
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