พระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒
__________________________
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
เป็นปีที่ ๓๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของสภานิติบญ
ั ญัติ
แห่งชาติ ทาหน้าที่รัฐสภาดังต่อไปนี้
ฯลฯ
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
(๑) “การขนส่ง” หมายความว่า การขนคน สัตว์ หรือสิ่งของโดยทางบก
ฯลฯ
(๙) “รถ” หมายความว่า ยานพาหนะทุกชนิดที่ใช้ในการขนส่งทางบกซึ่งเดินด้วยกาลังเครื่องยนต์ กาลังไฟฟ้า
หรือพลังงานอื่น และหมายความรวมตลอดถึงรถพ่วงของรถนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่รถไฟ
(๑๐) “ผู้ตรวจการ” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกรมการขนส่งทางบกซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
ให้มีหน้าที่ตรวจการขนส่ง
ฯลฯ
มาตรา ๕๐ ให้ผู้ตรวจการมีอานาจเรียกรถให้หยุดเพื่อทาการตรวจสอบ และเมื่อเชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการ
ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้น ให้ผู้ตรวจการมีอานาจจับกุมผู้ฝ่าฝืน เพื่อส่งให้พนักงานฝ่าย
ปกครองหรือตารวจดาเนินคดีต่อไป
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งไม่ลบล้างอานาจจับกุมของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ

หมวด ๗
ผู้ประจารถ
มาตรา ๙๒ ผู้ประจารถ ได้แก่
(๑) ผู้ขับรถ
(๒) ผู้เก็บค่าโดยสาร
(๓) นายตรวจ
(๔) ผู้บริการตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๙๓ ห้ามมิให้ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจารถ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๙๔ ใบอนุญาตสาหรับผู้ประจารถ มี ๔ ประเภท คือ
(๑) ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ
(๒) ใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร
(๓) ใบอนุญาตเป็นนายตรวจ
(๔) ใบอนุญาตเป็นผู้บริการ
ใบอนุญาตแต่ละประเภทจะใช้สับเปลี่ยนกันไม่ได้ เว้นแต่ใบอนุญาตประเภทที่หนึ่ง ประเภทที่สาม และประเภท
ที่สี่ ใช้เป็นใบอนุญาตประเภทที่สองได้
มาตรา ๙๕ ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถมีสามชนิด ดังนี้
ชนิดที่หนึ่ง ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสาหรับรถที่มีน้าหนักรถและน้าหนักบรรทุกรวมกันไม่เกินสามพันห้าร้อย
กิโลกรัม ที่มิได้ใช้ขนส่งผู้โดยสาร หรือสาหรับรถขนส่งผู้โดยสารไม่เกินยี่สิบคน
ชนิดที่สอง ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถสาหรับรถที่มีน้าหนักรถและน้าหนักบรรทุกรวมกันเกินกว่าสามพันห้าร้อย
กิโลกรัมที่มิได้ใช้ขนส่งผู้โดยสาร หรือสาหรับรถขนส่งผู้โดยสารเกินกว่ายี่สิบคน
ชนิดที่สาม ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถซึ่งโดยสภาพใช้สาหรับลากจูงรถอื่นหรือล้อเลื่อนที่บรรทุกสิ่งใดๆ บนล้อเลื่อน
นั้น
ใบอนุญาตแต่ละชนิดใช้สับเปลี่ยนกันไม่ได้ เว้นแต่ใบอนุญาตชนิดที่สองและชนิดที่สามใช้เป็นใบอนุญาตที่หนึ่ง
ได้ และใบอนุญาตชนิดที่สามใช้เป็นใบอนุญาตชนิดที่สองได้
มาตรา ๙๖ ผู้ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจารถตามมาตรา ๙๓ ในประเภทการขนส่งประจาทาง
การขนส่งไม่ประจาทาง หรือการขนส่งโดยรถขนาดเล็กต้องมีคุณสมบัติและลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีความรู้และความสามารถตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๓) ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นที่เห็นได้ว่าไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ด้วยความเหมาะสม
(๔) ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๕) ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่ออันเป็นที่รังเกียจ
(๖) ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดให้โทษ
(๗) ไม่เป็นผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจารถประเภทหรือชนิดเกี่ยวกับที่ได้รับอนุญาตอยู่แล้ว
(๘) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจารถ เว้นแต่การเพิกถอน
ใบอนุญาตนั้นพ้นกาหนดสามปีแล้วนับแต่วันที่มีคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
(๙) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดหรือคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้

จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดอันได้กระทาโดยประมาทที่มิใช่เกี่ยวกับการใช้รถในการกระทาผิดหรือ
ความผิดลหุโทษ หรือได้พ้นโทษมาแล้วเกินสามปี
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกควบคุมตัวเพราะมีพฤติการณ์เป็นภัยต่อสังคม หรือเป็นอันธพาล เว้นแต่ได้พ้นจากการ
ควบคุมตัวมาแล้วเกินหนึ่งปี
มาตรา ๙๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๙๖ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถต้องมีอายุไม่ต่ากว่าที่กาหนด
ในกฎกระทรวง และได้ผ่านการศึกษาและจบหลักสูตรจากโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบกหรือ
โรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง
การรับรองโรงเรียนสอนขับรถตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๙๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๙๖ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจและผู้บริการต้องมีอายุ
ไม่ต่ากว่าที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๙๙ ผู้ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจารถในการขนส่งส่วนบุคคลต้องมีคุณสมบัติและมี
ลักษณะตามมาตรา ๙๖ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) และต้องมีอายุไม่ต่ากว่าที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๑๐๐ ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจารถให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
การต่ออายุใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจารถ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้
ประจารถยื่นคาขอต่อนายทะเบียนก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด
มาตรา ๑๐๑ ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจารถ ต้องมีใบอนุญาตอยูก่ ับตัวและ
ต้องแสดงต่อนายทะเบียนหรือผู้ตรวจการเมื่อขอตรวจ
มาตรา ๑๐๒ ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจารถต้อง
ฯลฯ
(๓) ไม่เสพหรือเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่น
(๑)(๓ ทวิ) ไม่เสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ
(๒)(๓ ตรี) ไม่เสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
(๓)มาตรา ๑๐๒ ทวิ ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจารถผู้ใดในขณะ
ปฏิบัติหน้าที่นั้นมีสารอยู่ในร่างกายอันเกิดจากการเสพสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่น หรือยาเสพติดให้โทษ หรือ
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ให้ผู้ตรวจการหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจมีอานาจตรวจหรือ
ทดสอบหรือสั่งให้รับการตรวจหรือทดสอบว่าผู้นั้นมีสารนั้นๆ อยู่ในร่างกายหรือไม่
เจ้าพนักงานผู้มีอานาจ วิธีการตรวจหรือทดสอบตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดี
กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฯลฯ

(๑) และ(๒) เพิ่มเติมโดยมาตรา ๓ แห่ง พ.ร.บ. การขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๔

ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕
(๓) เพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ. การขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๐๘ เมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจารถผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๙๖ มาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ หรือมาตรา ๙๙ หรือบกพร่องไปในภายหลังเมื่อได้รับ
ใบอนุญาตแล้ว ให้นายทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผู้นั้นเสีย
มาตรา ๑๐๙ ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจารถผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ
ทั้งหลายในหมวดนี้ ให้ผู้ตรวจการมีอานาจยึดใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจารถของผู้นั้น และสั่งเป็น
หนังสือให้ผู้นั้นไปรายงานตนต่อนายทะเบียนภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมง คาสั่งนั้นให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตปฏิบัติ
หน้าที่เป็นผู้ประจารถชั่วคราวภายในกาหนดเวลาดังกล่าวนั้น
ให้นายทะเบียนมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้นได้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน หรือจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้น
เสียก็ได้
ฯลฯ
(๔)มาตรา ๑๒๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจารถ ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ วรรค
สอง มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) หรือ (๔) มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๖ หรือมาตรา ๑๐๗
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
( ๕)มาตรา ๑๒๗ ทวิ ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจารถผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๐๒ (๓) (๓ ทวิ) หรือ
(๓ ตรี) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท แต่ถ้าผู้นั้นเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมืน่ บาท
( ๖)มาตรา ๑๒๗ ตรี ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจารถผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของ
ผู้ตรวจการ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ ตามมาตรา ๑๐๒ ทวิ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึง่ พันบาท
ฯลฯ
มาตรา ๑๔๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท แต่ถ้าผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติหน้าที่
ผู้ขับรถ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ส. โหตระกิตย์
รองนายกรัฐมนตรี
__________________________
(๔) และ (๕) เพิ่มเติมโดยมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. การขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
(๖) เพิ่มเติมโดยมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ. การขนส่งทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
หากผู้ใดสนใจโปรดติดต่อขอรายละเอียดได้ที่
กองนิติการ

เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (662) 245-9087 โทรสาร (662) 245-9413
หรือสานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ที่ http://www.krisdika.go.th

