
 
พระราชบัญญัติ  
การขนส่งทางบก  

พ.ศ. ๒๕๒๒  
__________________________ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒  

เป็นปีที่ ๓๔ ในรัชกาลปัจจุบัน  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 
โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบญัญัติ
แห่งชาติ ท าหน้าท่ีรัฐสภาดังต่อไปนี้ 

ฯลฯ  

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี ้
(๑) “การขนส่ง” หมายความว่า การขนคน สัตว์ หรือส่ิงของโดยทางบก 

ฯลฯ  

(๙) “รถ” หมายความว่า ยานพาหนะทุกชนิดท่ีใช้ในการขนส่งทางบกซึ่งเดินด้วยก าลังเครื่องยนต์ ก าลังไฟฟ้า 
หรือพลังงานอื่น และหมายความรวมตลอดถึงรถพ่วงของรถนั้น ท้ังนี้ เว้นแต่รถไฟ 
(๑๐) “ผู้ตรวจการ” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกรมการขนส่งทางบกซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ัง  
ให้มีหน้าท่ีตรวจการขนส่ง 

ฯลฯ  

มาตรา ๕๐ ให้ผู้ตรวจการมีอ านาจเรียกรถให้หยุดเพื่อท าการตรวจสอบ และเมื่อเช่ือว่ามีการกระท าอันเป็นการ
ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้น ให้ผู้ตรวจการมีอ านาจจับกุมผู้ฝ่าฝืน เพื่อส่งให้พนักงานฝ่าย
ปกครองหรือต ารวจด าเนินคดีต่อไป 
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งไม่ลบล้างอ านาจจับกุมของพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ 



หมวด ๗  
ผู้ประจ ารถ  

มาตรา ๙๒ ผู้ประจ ารถ ได้แก่ 
(๑) ผู้ขับรถ 
(๒) ผู้เก็บค่าโดยสาร 
(๓) นายตรวจ 
(๔) ผู้บริการตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๙๓ ห้ามมิให้ผู้ใดปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ประจ ารถ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๙๔ ใบอนุญาตส าหรับผู้ประจ ารถ มี ๔ ประเภท คือ 
(๑) ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ 
(๒) ใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร 
(๓) ใบอนุญาตเป็นนายตรวจ 
(๔) ใบอนุญาตเป็นผู้บริการ 
ใบอนุญาตแต่ละประเภทจะใช้สับเปล่ียนกันไม่ได้ เว้นแต่ใบอนุญาตประเภทท่ีหนึ่ง ประเภทท่ีสาม และประเภท
ท่ีส่ี ใช้เป็นใบอนุญาตประเภทท่ีสองได้ 
มาตรา ๙๕ ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถมีสามชนิด ดังนี้ 
ชนิดท่ีหนึ่ง ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถส าหรับรถท่ีมีน้ าหนักรถและน้ าหนักบรรทุกรวมกนัไม่เกินสามพันห้าร้อย
กิโลกรัม ท่ีมิได้ใช้ขนส่งผู้โดยสาร หรือส าหรับรถขนส่งผู้โดยสารไม่เกินยี่สิบคน 
ชนิดท่ีสอง ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถส าหรับรถท่ีมีน้ าหนักรถและน้ าหนักบรรทุกรวมกนัเกินกว่าสามพันห้าร้อย
กิโลกรัมท่ีมิได้ใช้ขนส่งผู้โดยสาร หรือส าหรับรถขนส่งผู้โดยสารเกินกว่ายี่สิบคน 
ชนิดท่ีสาม ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถซึ่งโดยสภาพใช้ส าหรับลากจูงรถอื่นหรือล้อเล่ือนท่ีบรรทุกส่ิงใดๆ บนล้อเล่ือน
นั้น 
ใบอนุญาตแต่ละชนิดใช้สับเปล่ียนกันไม่ได้ เว้นแต่ใบอนุญาตชนิดท่ีสองและชนิดท่ีสามใช้เป็นใบอนุญาตท่ีหนึ่ง
ได้ และใบอนุญาตชนิดท่ีสามใช้เป็นใบอนุญาตชนิดท่ีสองได้ 
มาตรา ๙๖ ผู้ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ประจ ารถตามมาตรา ๙๓ ในประเภทการขนส่งประจ าทาง 
การขนส่งไม่ประจ าทาง หรือการขนส่งโดยรถขนาดเล็กต้องมีคุณสมบัติและลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีความรู้และความสามารถตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
(๓) ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการจนเป็นท่ีเห็นได้ว่าไม่สามารถปฎิบัติหน้าท่ีได้ด้วยความเหมาะสม 
(๔) ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
(๕) ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่ออันเป็นท่ีรังเกียจ 
(๖) ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดให้โทษ 
(๗) ไม่เป็นผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ประจ ารถประเภทหรือชนิดเกี่ยวกับท่ีได้รับอนุญาตอยู่แล้ว 
(๘) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพกัใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตปฎิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ประจ ารถ เว้นแต่การเพิกถอน
ใบอนุญาตนั้นพ้นก าหนดสามปีแล้วนับแต่วันท่ีมีค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 
(๙) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดหรือค าส่ังท่ีชอบด้วยกฎหมายให้  



จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดอันได้กระท าโดยประมาทท่ีมิใช่เกี่ยวกับการใช้รถในการกระท าผิดหรือ
ความผิดลหุโทษ หรือได้พ้นโทษมาแล้วเกินสามป ี
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกควบคุมตัวเพราะมีพฤติการณ์เป็นภัยต่อสังคม หรือเป็นอันธพาล เว้นแต่ได้พ้นจากการ
ควบคุมตัวมาแล้วเกินหนึ่งปี 
มาตรา ๙๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๙๖ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถต้องมีอายุไม่ต่ ากว่าท่ีก าหนด  
ในกฎกระทรวง และได้ผ่านการศึกษาและจบหลักสูตรจากโรงเรียนการขนส่งของกรมการขนส่งทางบกหรือ  
โรงเรียนสอนขับรถท่ีกรมการขนส่งทางบกรับรอง 
การรับรองโรงเรียนสอนขับรถตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีก าหนด  
ในกฎกระทรวง 
มาตรา ๙๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๙๖ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจและผู้บริการต้องมีอายุ
ไม่ต่ ากว่าท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๙๙ ผู้ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ประจ ารถในการขนส่งส่วนบุคคลต้องมีคุณสมบัติและมี
ลักษณะตามมาตรา ๙๖ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๐) และต้องมีอายุไม่ต่ ากว่าท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 
มาตรา ๑๐๐ ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ประจ ารถให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต 
การต่ออายุใบอนุญาตปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ประจ ารถ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ 
ประจ ารถยื่นค าขอต่อนายทะเบียนก่อนวันท่ีใบอนุญาตส้ินอายุตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนด  
มาตรา ๑๐๑ ในขณะปฏิบัติหน้าท่ี ผู้ได้รับอนุญาตปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ประจ ารถ ต้องมีใบอนุญาตอยูก่ับตัวและ
ต้องแสดงต่อนายทะเบียนหรือผู้ตรวจการเมื่อขอตรวจ 
มาตรา ๑๐๒ ในขณะปฏิบัติหน้าท่ี ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ประจ ารถต้อง 

ฯลฯ 

(๓) ไม่เสพหรือเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่น 
(๑)(๓ ทวิ) ไม่เสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ  
(๒)(๓ ตรี) ไม่เสพวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  
(๓)มาตรา ๑๐๒ ทวิ ในกรณีมีเหตุอันควรเช่ือว่าผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ประจ ารถผู้ใดในขณะ
ปฏิบัติหน้าท่ีนั้นมีสารอยู่ในร่างกายอันเกิดจากการเสพสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่น หรือยาเสพติดให้โทษ หรือ
วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ให้ผู้ตรวจการหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจมีอ านาจตรวจหรือ
ทดสอบหรือส่ังให้รับการตรวจหรือทดสอบว่าผู้นั้นมีสารนั้นๆ อยู่ในร่างกายหรือไม ่ 
เจ้าพนักงานผู้มีอ านาจ วิธีการตรวจหรือทดสอบตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดี
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ฯลฯ 

 

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

http://www.oncb.go.th/PortalWeb/ShowProperty/BEA+Repository/StaticWeb/internet/LAW/LAW_1/LAW_11/law10#_ftn1
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http://www.oncb.go.th/PortalWeb/ShowProperty/BEA+Repository/StaticWeb/internet/LAW/LAW_1/LAW_11/law10#_ftn3


ลงวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ 
(๓) เพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ. การขนส่งทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
มาตรา ๑๐๘ เมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ประจ ารถผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๙๖ มาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ หรือมาตรา ๙๙ หรือบกพร่องไปในภายหลังเมื่อได้รับ
ใบอนุญาตแล้ว ให้นายทะเบียนส่ังเพิกถอนใบอนุญาตของผู้นั้นเสีย 
มาตรา ๑๐๙ ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ประจ ารถผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ
ท้ังหลายในหมวดนี้ ให้ผู้ตรวจการมีอ านาจยึดใบอนุญาตปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ประจ ารถของผู้นั้น และส่ังเป็น
หนังสือให้ผู้นั้นไปรายงานตนต่อนายทะเบียนภายในเจ็ดสิบสองช่ัวโมง ค าส่ังนั้นให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตปฏิบัติ
หน้าท่ีเป็นผู้ประจ ารถช่ัวคราวภายในก าหนดเวลาดังกล่าวนั้น 
ให้นายทะเบียนมีอ านาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตนั้นได้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน หรือจะส่ังเพิกถอนใบอนุญาตนั้น
เสียก็ได้ 

ฯลฯ  

(๔)มาตรา ๑๒๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ประจ ารถ ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ วรรค
สอง มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) หรือ (๔) มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๖ หรือมาตรา ๑๐๗ 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพนับาท  
( ๕)มาตรา ๑๒๗ ทวิ ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ประจ ารถผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๐๒ (๓) (๓ ทวิ) หรือ 
(๓ ตรี) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท แต่ถ้าผู้นั้นเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมืน่บาท  
( ๖)มาตรา ๑๒๗ ตรี ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ประจ ารถผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของ
ผู้ตรวจการ พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ ตามมาตรา ๑๐๒ ทวิ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึง่พนับาท 

ฯลฯ  

มาตรา ๑๔๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินส่ีหมื่นบาท แต่ถ้าผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติหน้าท่ี
ผู้ขับรถ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินส่ีหมื่นบาทหรือท้ังจ าท้ังปรับ 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
ส. โหตระกิตย์ 
รองนายกรัฐมนตร ี

__________________________ 
(๔) และ (๕) เพิ่มเติมโดยมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ. การขนส่งทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๖) เพิ่มเติมโดยมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ. การขนส่งทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

หากผู้ใดสนใจโปรดติดต่อขอรายละเอียดได้ท่ี 
กองนิติการ 



เลขท่ี 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ (662) 245-9087 โทรสาร (662) 245-9413 
 
หรือส านักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา ท่ี http://www.krisdika.go.th 
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