
 

พระราชบัญญัติ  
จราจรทางบก  
พ.ศ. ๒๕๒๒  

__________________________ 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒  
เป็นปีที่ ๓๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า 
โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติ  
บัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าท่ีรัฐสภา ดังต่อไปนี ้

ฯลฯ  

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี ้
(๑) “การจราจร” หมายความว่า การใช้ทางของผู้ขับข่ี คนเดินเท้าหรือคนท่ีจูงหรือไล่ต้อนสัตว์ 

ฯลฯ  

(๑๕) “รถ” หมายความว่า ยานพาหานะทางบกทุกชนิด เว้นแต่รถไฟและรถราง 
(๑๖) “รถยนต์” หมายความว่า รถท่ีมีล้อต้ังแต่สามล้อและเดินด้วยก าลังเครื่องยนต์ก าลังไฟฟ้าหรือพลังงานอื่น 
ยกเว้นรถท่ีเดินบนราง 

ฯลฯ  

(๒๐) “รถบรรทุก” หมายความว่า รถยนต์ท่ีสร้างขึ้นเพื่อใช้บรรทุกส่ิงของหรือสัตว์ 
(๒๑) “รถบรรทุกโดยสาร” หมายความว่า รถยนต์ท่ีสร้างขึ้นเพื่อใช้บรรทุกคนโดยสารเกินเจ็ดคน 

ฯลฯ  

(๒๓) “รถโดยสารประจ าทาง” หมายความว่า รถบรรทุกคนโดยสารที่เดินตามทางท่ีก าหนดไว้ และเรียกเก็บค่า
โดยสารเป็นรายคน ตามอัตราท่ีวางไว้เป็นระยะทางหรือตลอดทาง 



ฯลฯ  

(๒๘) “ผู้ขับขี่” หมายความว่า ผู้ขับรถ ผู้ประจ าเครื่องอุปกรณ์การขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง ผู้ลาก
เข็นยานพาหนะ 

ฯลฯ  

(๓๗) “เจ้าพนักงานจราจร” หมายความว่า ข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตร ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังให้เป็นเจ้า
พนักงานจราจร 
(๓๘) “พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ต ารวจซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีควบคุมการจราจร 

ฯลฯ  

มาตรา ๔๓ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถขับรถ 
(๑) ในขณะหย่อนความสามารถในอันท่ีจะขับ 
(๒) ในขณะเมาสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่น 

ฯลฯ  

(๑)มาตรา ๔๓ ทวิ ห้ามมิให้ผู้ขับขี่เสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือเสพวัตถุท่ี
ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ท้ังนี้ตามท่ีอธิบดีก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือผู้ตรวจการมีอ านาจจัดให้มีการตรวจสอบผู้
ขับขี่รถบางประเภทตามท่ีอธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ว่าได้เสพยาเสพติดให้โทษหรือเสพ
วัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามวรรคหนึ่งหรือไม่ และหากผลการตรวจสอบในเบ้ืองต้นปรากฏว่าผู้ขับขี่
นั้นไมไ่ด้เสพก็ให้ผู้ขับขี่นั้นขับรถต่อไปได้ 
ในกรณีท่ีผู้ขับขี่ตามวรรคสองไม่ยอมให้ตรวจสอบ ให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
หรือผู้ตรวจการมีอ านาจกักตัวผู้นั้นไว้ เพื่อด าเนินการตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็นแห่งกรณี
เพื่อให้การตรวจสอบเสร็จส้ินไปโดยเร็วและเมื่อผู้นั้นยอมรับการตรวจสอบแล้ว หากผลการตรวจสอบใน
เบ้ืองต้นปรากฏว่าไม่ได้เสพก็ให้ปล่อยตัวไปทันที 
การตรวจสอบตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
(๒) มาตรา ๔๓ ตรี ในกรณีมีเหตุอันควรเช่ือว่าผู้ขับข่ีผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ (๑) หรือ (๒) ผู้ตรวจการมีอ านาจ
ส่ังให้ผู้นั้นหยุดรถและส่ังให้มีการทดสอบตามมาตรา ๑๔๒ ด้วย  
(๓) มาตรา ๔๓ จัตวา ในกรณีท่ีผู้ตรวจการพบว่าผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ (๑) หรือ (๒) หรือมาตรา ๔๓ 
ทวิ วรรคหนึ่ง ให้ผู้ตรวจการส่งตัวผู้นั้นพร้อมพยานหลักฐานในเบ้ืองต้นแก่พนักงานสอบสวนผู้มีอ านาจโดยเร็ว 
แต่ต้องไม่เกินหกช่ัวโมงนับแต่เวลาท่ีพบการกระท าความผิดดังกล่าว เพื่อด าเนินคดีต่อไป  
(๔) มาตรา ๔๓ เบญจ ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรา ๔๓ ทวิ และมาตรา ๔๓ ตรี ให้ผู้ตรวจการแสดงบัตร
ประจ าตัวของตนซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ต่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง 

ฯลฯ  



(๕) มาตรา ๑๔๒ เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจส่ังใฟ้ผู้ขับขี่หยุดรถในเมื่อ  
(๑) รถนั้นมีสภาพไม่ถูกต้องตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๖  

__________________________ 
(๑) มาตรา ๔๓ ทวิ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๒) มาตรา ๔๓ ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๓) มาตรา ๔๓ จัตวา เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๔) มาตรา ๔๓ เบญจ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๕) มาตรา ๑๔๒ แก้ไขโดยพระราชจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๒) เห็นว่าผู้ขับขี่หรือบุคคลใดในรถนั้นได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอัน
เกี่ยวกับรถนั้นๆ  
ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเห็นว่าผู้ขับข่ีฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ (๑) หรือ 
(๒) ให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่ังให้มีการทดสอบผู้ขับข่ีดังกล่าวว่า
หย่อนความสามารถในอันท่ีจะขับหรือเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นหรือไม่  
ในกรณีท่ีผู้ขับขี่ตามวรรคสองไม่ยอมให้ทดสอบ ให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีมีอ านาจกักตัวผู้นั้นไว้ด าเนินการทดสอบได้ภายในระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็นแห่งกรณีเพื่อให้การทดสอบ
เสร็จส้ินไปโดยเร็ว และเมื่อผู้นั้นยอมให้ทดสอบแล้ว หากผลการทดสอบปรากฏว่าไม่ได้ฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ (๑) 
หรือ (๒) ก็ให้ปล่อยตัวไปทันที  
การทดสอบตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

ฯลฯ  

(๖)มาตรา ๑๕๔ ผู้ใด  
(๑) ฝ่าฝืนค าส่ังเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา ๑๓๘ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๔๒ วรรค
หนึ่ง  
(๒) ฝ่าฝืนค าส่ัง ข้อบังคับ หรือระเบียบของเจ้าพนักงานจราจรตามมาตรา ๑๓๙  
(๓) ฝ่าฝืนค าส่ังเจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา ๑๔๒ วรรคสอง หรือ  
(๔) ฝ่าฝืนค าส่ังเจ้าพนักงานจราจร พนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือผู้ตรวจการตามมาตรา ๑๔๓ ทวิ  
ถ้าไม่เป็นความผิดท่ีก าหนดไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับครั้งละไม่เกินหนึง่พันบาท  

ฯลฯ  

(๗)มาตรา ๑๕๗ ทวิ ผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของเจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน 
พนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือผู้ตรวจการท่ีให้มีการตรวจสอบผู้ขับขี่ตามมาตรา ๔๓ ทวิ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ค าส่ังของผู้ตรวจการท่ีให้มีการทดสอบผู้ขับขี่ตามมาตรา ๔๓ ตรี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึง่พนับาท  
ผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๓ ทวิ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษสูงกว่าท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้
โทษหรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอีกหนึ่งในสาม และให้ศาลส่ังพักใช้ใบอนุญาตขับขี่
มีก าหนดไม่น้อยกว่าหกเดือน หรือเพิกถอนใบอนญุาตขับขี่  



__________________________ 
(๖) มาตรา ๑๕๔ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๗) มาตรา ๑๕๗ ทวิ แก้ไขโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
ถ้าการกระท าความผิดตามมาตรา ๔๓ ทวิ วรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระท าต้องระวาง
โทษจ าคุกต้ังแต่สองปีถึงหกปี และปรับต้ังแต่ส่ีหมื่นบาทถึงหนึ่งแสบสองหมื่นบาท และให้ศาลส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาตขับขี่ และถ้าการกระท านั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สามปี
ถึงสิบปี และปรับต้ังแต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลส่ังเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก เกรียงศักด์ิ ชมะนันทน์ 
นายกรัฐมนตรี 

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 

 

http://www.krisdika.go.th/
http://www.krisdika.go.th/

