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ขอตอ้นรบัสู่ประเทศนิวซแีลนด ์

สิง่ท่ีทา่นอาจไม่คุน้เคยบางประการในการขบัรถในประเทศ 

นิวซแีลนด ์ตวัอยา่ง เชน่ 

• เราขบัทางดา้นซา้ยของถนน
• การใชโ้ทรศพัทมื์อถือในขณะขบัขีเ่ป็นเร่ืองผิดกฎหมาย 

จราจร

กรณุาอา่นเอกสารนีก้อ่นเริ่มตน้การเดินทางเพ่ือทา่น
 

จะเดินทางดว้ยความปลอดภยัและไดร้บัความเพลิดเพลิน

ชดิซา้ยไว ้

ขบัทางดา้นซา้ยของถนนไวอ้ยู ่เสมอ 
ถา้ในประเทศของทา่นมีการขบัทา 
งดา้นขวาของถนน ขอใหท้า่นตอ้ง 
ระลึกเสมอวา่ทา่นตอ้งชดิซา้ยไวเ้ม่ือทา่น
ขบัเขา้ไปในถนน – มีโอกาสท่ีจะลืมได ้
ง่ายวา่ทา่นก�าลงัขบัรถอยูใ่นประเทศใด !

ใหท้างเมื่ออยู่ทางแยก

โดยทัว่ไปแลว้ ถา้ทา่นก�าลงัท�าการเลีย้ว โปรดใหท้าง 

แกย่านพาหนะทกุคนัท่ีไม่ท�าการเลีย้ว 

แสดงสญัญาณทกุครัง้เม่ือทา่นก�าลงัจะเลีย้ว

หา้มเลีย้วซา้ยในขณะไฟแดง

ในนิวซแีลนด ์ทา่นไม่สามารถเลีย้วซา้ยท่ีทางแยกเม่ือมีสญัญาณ
 

ไฟสีแดง

ถา้ทา่นก�าลงัจะเลีย้วท่ีสญัญาณไฟจราจร ใหท้างแกผู่เ้ดินเทา้ท่ี
 

ก�าลงัขา้มถนน
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โทรศพัทมื์อถือ

ผูข้บัขีต่อ้งไม่ใชโ้ทรศพัทมื์อถือในขณะขบัขี ่ยกเวน้เป็นการใช ้

ท่ีไม่ตอ้งใชมื้อถือเคร่ืองโทรศพัท ์หรือจดัวางไวใ้นยานพาหนะ 

อยา่งมั่นคง – และใชเ้ป็นเพียงบางครัง้เป็นเวลาสัน้ๆ การพิมพ ์
 

ขอ้ความ อา่นขอ้ความ หรือสง่ขอ้ความสัน้ดว้ยโทรศพัท ์

มือถือ ถือวา่ผิดกฎหมายดว้ยเหมือนกนั

ระยะเวลาในการเดินทาง

ระยะเวลาเดินทางในนิวซแีลนดอ์าจคาดประมาณผิดไดง่้ายๆ

ระยะทางอาจใกลเ้ม่ืออยูบ่นแผ่นกระดาษ แตถ่นนของนิวซแีลนด ์

อาจแคบกวา่ถนนท่ีทา่นเคยขบัขีม่ากอ่น เป็นถนนเลือ้ยไปตาม
 

ไหลเ่ขา และมีสภาพแตกตา่งกนัไปนับตัง้แตถ่นนมอเตอรเ์วย ์ 

(ฟรีเวย)์ ไปจนถึงถนนผิวลกูรงั

หากทา่นเหน็ดเหน่ือย อาจท�าใหท้า่นเกิดอบุติัเหตรุถชนไดง่้าย  

ตอ่ไปนีเ้ป็นขอ้แนะน�าบางประการท่ีชว่ยใหท้า่นตืน่ตวัตลอดเวลา

• พกัผ่อนใหม้ากกอ่นการขบัรถระยะทางไกลๆ
• หยดุพกัจากการขบัรถทกุสองช ัว่โมง
• หากเป็นไปได ้ใหผ้ลดัการขบักบัผูอื้น่
• หลีกเลีย่งการรบัประทานอาหารในปริมาณมาก  

แตใ่หดื้ม่น�า้เยอะๆ
• หากทา่นเร่ิมรูสึ้กง่วง ใหห้ยดุในท่ีท่ีปลอดภยัและพยายามหา

 

โอกาสงีบหลบัสัน้ๆ อาจนานถึง 40 นาที
• ถา้ทา่นรูสึ้กเหน็ดเหน่ือย ใหห้าสถานท่ีเพ่ือพกัคา้งคืน
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ความเร็วในการขบั

ป้ายจราจรจ�ากดัความเร็วแสดงใหเ้ห็นถึงความเร็วสงูสดุท่ี 

ทา่นสามารถขบัได ้บางครัง้ทา่นอาจจ�าเป็นตอ้งขบัในความเร็วท่ี 

ลดนอ้ยลงเน่ืองจากสภาพถนน อากาศ หรือการจราจร

นิวซแีลนดมี์การจ�ากดัความเร็วในแตล่ะท่ีแตกตา่งกนัไป  

คอยตรวจดปู้ายจราจรจ�ากดัความเร็วอยูเ่สมอ

ในถนนหลกัในชนบทสว่นใหญข่อง
นิวซแีลนด ์มีการจ�ากดัความเร็วไม่เกิน 
100 กม./ชม. ยกเวน้ท่ีท่ีมีการแจง้ให ้
ลดความเร็วลง บนถนนมอเตอรเ์วย ์
โดยทัว่ไปมีการจ�ากดัความเร็วไวท่ี้ 
100 กม./ชม.

ป้ายจราจรนีแ้สดงถึงความเร็วท่ีก�าหนด
ไวท้ัว่ไปท่ี 100 กม./ชม. แตส่ภาพ
ถนนไมคอ่ยเหมาะส�าหรบัการขบัดว้ย
ความเร็วดงักลา่ว ทา่นอาจจ�าเป็นตอ้ง
ขบัดว้ยความเร็วท่ีชา้ลง

ในเขตเมือง โดยทัว่ไปการจ�ากดัความเร็วอยูท่ี่ 50 กม./ชม.  
ยกเวน้ท่ีมีป้ายแจง้จ�ากดัความเร็วเป็นอยา่งอืน่

เขม็ขดันิรภยั

ตามกฎหมายแลว้ ทกุคนท่ีอยูใ่นยาน
พาหนะตอ้งคาดเขม็ขดันิรภยัหรือใสร่ะบบ
ยึดเหน่ียวเด็กในรถ – ไม่วา่คนเหลา่น้ันน่ัง
อยูท่างดา้นหนา้หรือดา้นหลงั

เด็กอายตุ�า่กวา่ 7 ปี ตอ้งไดร้บัการตรึงรดั
ไวด้ว้ยระบบยึดเหน่ียวเด็กในรถยนตท่ี์ได ้
รบัการรบัรอง เด็กอาย ุ7 ปีตอ้งไดร้บัการ
ตรึงรดัไวด้ว้ยระบบยึดเหน่ียวเด็กในรถหาก
ไดติ้ดตัง้ระบบดงักลา่วไว ้

เคร่ืองดืม่แอลกอฮอลแ์ละสารเสพติด

หา้มดืม่หรือใชส้ารเสพติดแลว้ขบั – กฎหมายท่ีตอ่ตา้นในเร่ืองนี้
 

มีการบงัคบัใชอ้ยา่งเครง่ครดัในนิวซแีลนดแ์ละมีการลงโทษท่ีรนุแรง
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เงื่อนไขเกีย่วกบัใบอนุญาตขบัขี่

ทา่นตอ้งพกใบอนุญาตขบัขีท่ี่ยงัไม่หมดอายติุดตวัไปกบัทา่นตลอด
เวลาท่ีทา่นท�าการขบัขีย่านพาหนะ หากใบอนุญาตขบัขีจ่ากประเทศ
ของทา่นไม่เป็นภาษาองักฤษ ทา่นตอ้งพกพาค�าแปลเป็นภาษาองักฤษ
ท่ีถกูตอ้ง ท่ีออกใหโ้ดยหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงดงัตอ่ไปนี:้

• สถานบริการแปลท่ีไดร้บัการรบัรองจากหน่วยงานการขนสง่
นิวซแีลนด ์(มีรายชือ่อยูท่ี่เว็บไซท ์www.nzta.govt.nz/licence/
residents-visitors/translators.html) หรือ

• ผูแ้ทนทางการทตูท่ีประจ�าอยู ่ณ ส�านักงานขา้หลวงใหญ ่สถานทตู 
หรือสถานกงสลุ หรือ

• หน่วยงานท่ีออกใบอนุญาตขบัขีใ่หแ้กท่า่นในประเทศของทา่น

ใบอนุญาตขบัขีน่านาชาติ (ท่ีออกใหภ้ายใตอ้นุสญัญาสหประชาชาติ
วา่ดว้ยการจราจรบนถนน) ถือวา่เป็นการแปลเป็นภาษาองักฤษท่ี
ยอมรบัได ้

หากทา่นมีใบอนุญาตขบัขีจ่ากประเทศของทา่นท่ียงัไม่หมดอาย ุทา่น
สามารถท�าการขบัขีไ่ดน้านไม่เกิน 12 เดือนนับตัง้แตว่นัท่ีทา่นเดิน
ทางมาถึงประเทศนิวซแีลนด ์แตล่ะครัง้ท่ีทา่นเดินทางมาถึงประเทศ
นิวซแีลนดท์า่นสามารถท�าการขบัขีไ่ดอี้ก 12 เดือน

หลงัจากระยะเวลา 12 เดือนผ่านไปแลว้ หากทา่นประสงคท่ี์จะขบัขีใ่น
นิวซแีลนดต์อ่ไปอีก ทา่นตอ้งมีใบอนุญาตขบัขีนิ่วซแีลน

เม่ือทา่นไดร้บัใบขบัขีนิ่วซแีลนดแ์ลว้ ทา่นไม่สามารถใชใ้บขบัขีท่ี่ออก
ใหจ้ากประเทศของทา่น ไม่วา่ทา่นเขา้มาอยูใ่นนิวซแีลนดน์อ้ยกวา่ 
12 เดือนก็ตาม

การแซง

ถนนในนิวซแีลนดส์ว่นใหญเ่ป็นถนนขา้งละ 
1 ชอ่งทาง และถนนบางสายมีการจดัชอ่ง
ทางส�าหรบัการแซงเป็นชว่งๆ – ชอ่งทางแซง
นีค้วรใชเ้ฉพาะเม่ือเห็นวา่ปลอดภยัส�าหรบั
การแซง ทา่นตอ้งไม่ขา้มเสน้ทึบสีเหลืองท่ี
แบง่กึง่กลางถนน ทางดา้นของทา่น เพ่ือ
แซงรถคนัหนา้ เสน้ทึบนีร้ะบวุา่การแซงจะมี
อนัตรายมากเกินไป

การใชถ้นนร่วมกบัผูข้ีร่ถจกัรยาน

ผูข้ีร่ถจกัรยานมีสิทธเิชน่เดียวกนักบัผูข้บัขีร่ถบนทอ้งถนนของ
นิวซแีลนด ์ใหท้า่นลดความเร็วลงเม่ือเขา้ไปใกลผู้ข้ีร่ถจกัรยาน แซง
ชา้ๆ และเฉพาะเม่ือปลอดภยัเทา่น้ัน และพยายาม ทิง้ชอ่งวา่งไว ้1.5 
เมตร ใหส้ญัญาณกอ่นนานๆ และใหค้วามระมดัระวงัตอ่ชอ่งทางรถ
จกัรยาน

www.nzta.govt.nz/licence/residents
www.nzta.govt.nz/licence/residents
translators.html
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สะพานที่มีชอ่งทางวิง่ชอ่งเดียว

ถนนจ�านวนมากในนิวซแีลนดมี์สะพานท่ีมีชอ่งทางวิง่ชอ่งเดียว 

โดยท่ียานพาหนะท่ีวิง่ในทิศทางหน่ึงตอ้งใหท้างแกย่านพาหนะท่ี
 

วิง่สวนทางมา

ป้ายตา่งๆ ขา้งลา่งนีต้า่งแสดงวา่ทา่นก�าลงัจะเขา้สูส่ะพานท่ีมี 

ชอ่งทางวิง่ชอ่งเดียว ใหท้า่นลดความเร็วลงและตรวจสอบดวูา่มี 

รถวิง่สวนทางมาหรือไม่ ลกูศรท่ีสีแดงขนาดเล็กแสดงใหเ้ห็นวา่ 

ฝ่ายใดจะตอ้งใหท้างกบัอีกฝ่ายหน่ึง

ป้ายสองป้ายนีแ้สดงใหเ้ห็นวา่ทา่นตอ้งเป็นฝ่ายใหท้างแก ่
ยานพาหนะสวนทางท่ีก�าลงัขา้มสะพานมา

ป้ายนีแ้สดงวา่ถา้ไม่มียานพาหนะวิง่สวนทางมา  

ทา่นสามารถขบัขีข่า้มสะพานไปไดด้ว้ยความระมดัระวงั

การขบัในฤดูหนาว

คอยตรวจตราดวูา่มีป้ายอยา่งนีท่ี้แสดง
ถึงผิวถนนลืน่ขณะฝนตกหรือสภาวะ
หนาวเย็น – ใหท้า่นลดความเร็วลงและ
หลีกเลีย่งการหา้มลอ้อยา่งกะทนัหนั

หิมะหรือน�า้แขง็สามารถท�าใหถ้นนมี
ความเสีย่งอนัตรายมากย่ิงขึน้ โดย
เฉพาะถนนท่ีอยูต่ามภเูขา บริษทัให ้
เชา่รถมกัจะใหโ้ซไ่วก้บัรถหากเห็นวา่
ทา่นวางแผนท่ีจะขบัไปในสภาพถนน
ดงักลา่วนี ้– ทา่นตอ้งทราบวิธกีารใส่
โซเ่ขา้กบัลอ้รถกอ่นเริ่มตน้การเดิน
ทางดว้ย
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สตัวอ์ยู่บนถนน

คอยดดูว้ยวา่มีสตัวเ์ลีย้งอยูบ่นทอ้งถนนหรือ
ไม่ โดยเฉพาะเม่ือขบัขีใ่นเขตชนบท เม่ือ
ทา่นเห็นวา่มีสตัวอ์ยูบ่นทอ้งถนน ใหล้ด
ความเร็วลงและหา้มกดแตร – เพราะอาจ
ท�าใหส้ตัวต์ระหนกตกใจ ทา่นอาจตอ้ง
หยดุและใหส้ตัวเ์หลา่น้ันผ่านไปกอ่น หรือ
เคล่ือนท่ีชา้ๆ ตามหลงัไป และปฏิบติัตาม
ค�าแนะน�าของเกษตรกร

ถนนที่ไม่ลาดยาง (ลูกรงั)

หลีกเลีย่งถนนท่ีไม่ลาดยางหากเป็นไปได ้
หากทา่นจ�าเป็นตอ้งขบัไปในถนนสภาพนี ้
ใหร้ะลึกไวด้ว้ยวา่ถนนเหลา่นีอ้าจแคบมากๆ 
ลดความเร็วลงและใหช้า้ลงมากขึน้เม่ือก�าลงั
จะมีการสวนทางกนัเพราะฝุ่นอาจบดบงัการ
มองเห็นของทา่นและเศษหินอาจกระเด็นถกู
กระจกหนา้รถทา่นได ้

การจอดขา้งถนน

ในนิวซแีลนด ์ทา่นอาจถกูปรบัหรือถกูลากออกไปหากทา่นจอดรถ 
ขา้งถนนผิดขา้ง ทา่นสามารถจอดรถไดเ้ฉพาะเม่ือหนา้รถหนัตาม 

ทิศทางของการเลือ่นไหลจราจรของฟากถนนดา้นเดียวกนักบัทา่น 
(ดา้นซา้ย) ยกเวน้ถนนท่ีก�าหนดไวใ้หมี้การวิง่ทางเดียว

ถนนขา้มทางรถไฟ

เพียงคร่ึงหน่ึงของถนนขา้มทางรถไฟในนิวซแีลนดเ์ทา่น้ันท่ีมีการเตือน
อตัโนมติั หากมีไฟสญัญาณสีแดงกะพริบ ใหท้า่นหยดุ และเคลือ่นท่ี
ตอ่ไปไดเ้ม่ือไฟกะพริบหยดุลงเทา่น้ัน

ถนนขา้มทางรถไฟแหง่อืน่ๆ มีการแสดงป้าย
ใหท้างหรือป้ายแจง้หยดุรถไวเ้ทา่น้ัน เม่ือเห็น
ป้ายหยดุรถท่ีถนนขา้มทางรถไฟ ใหท้า่น
หยดุ และขา้มทางรถไฟไปเม่ือไม่มีรถไฟแลน่
มาเทา่น้ัน เม่ือทา่นเห็นป้ายใหท้าง ใหท้า่น
ชะลอความเร็วและพรอ้มท่ีจะหยดุ และขา้ม
ทางรถไฟไปเม่ือไม่มีรถไฟแลน่มาเทา่น้ัน 


