:: พระราชบัญญัติ การขนส่ งทางบก (ฉบับที 4) พ.ศ. 2535 มาตราที 1-6

:: ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 เป็ นปี ที 47 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเป็ นการสมควรแก้ไขเพิ มเติมกฎหมายว่าด้วยขนส่งทางบก
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้ตราพระราชบัญญั ติขึ นไว้ โดยคํ าแนะนําและยินยอมของ สภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ ทํ าหน้าทีรัฐสภา ดังต่อไปนี
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี เรี ยกว่า"พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก (ฉบั บที 4) พ.ศ. 2535"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี ให้ใช้บังคับตั งแต่ว ั นถั ดจากวั นประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป
มาตรา 3 ให้เพิ มความต่อไปนี เป็ น(3ทวิ) และ (3ตรี ) ของ มาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติ การขนส่ง
ทางบก พ.ศ. 2522
"(3ทวิ) ไม่เสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย ว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ
"(3ตรี ) ไม่เสพวั ตถุทีออกฤทธิ ต่อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวั ตถุทีออกฤทธิ ต่อจิตและ
ประสาท"
มาตรา 4 ให้เพิ มความต่อไปนี เป็ นมาตรา 102ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
" มาตรา 102ทวิ ในกรณี ทีมีเหตุอ ันควรเชือว่าผู้ ได้รับใบอนุ ญาต ปฏิบัติหน้าทีเป็ นผู้ ประจํารถ ผู้ ใด
ในขณะปฏิบัติหน้าทีนั นมีสารอยู่ในร่ างกายอั นเกิดจากการเสพสุ ราหรื อของมึนเมาอย่างอืนหรื อ ยาเสพติด
ให้โทษ หรื อวัตถุทีออกฤทธิ ต่อจิตและประสาท ให้ผู้ ตรวจการหรื อพนักงานฝ่ ายปกครอง หรื อตํารวจมี
อํ านาจตรวจหรื อทดสอบหรื อสั งให้รับการตรวจหรื อทดสอบว่าผู้ นั นมีสารนั น ๆอยู่ในร่ างกายหรื อไม่
เจ้าพนักงานผู้ มีอ ํ านาจ วิธีการตรวจหรื อทดสอบตามวรรคหนึ ง ให้เป็ นไปตามหลั กเกณฑ์และวิธีการ
ทีอธิบดีก ํ าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา"
มาตรา 5 ให้ยกเลิกความใน มาตรา 127 แห่งพระราชบัญญัติ การขนส่ งทางบก พ.ศ. 2522 และให้ใช้
ความต่อไปนี แทน
" มาตรา 127 ผู้ ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าทีเป็ นผู้ ประจํ ารถผู้ ใดฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบัติตามมาตรา 26
วรรคสอง มาตรา 101 มาตรา 102 (1) (2) หรื อ (4) มาตรา 103 มาตรา 104 มาตรา 105 มาตรา 106 หรื อ
มาตรา 107 ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินห้าพั นบาท"
มาตรา 6 ให้เพิ มความต่อไปนี เป็ นมาตรา 127ทวิ และ มาตรา 127ตรี แห่งพระราชบัญญัติ การขนส่ ง
ทางบก พ.ศ. 2522

" มาตรา 127ทวิ ผู้ ได้รับใบอนุ ญาต ปฏิบัติหน้าทีเป็ น ผู้ ประจํารถผู้ ใดฝ่ าฝื นมาตรา 102 (3) (3ทวิ)
หรื อ (3ตรี ) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพั นบาทแต่ถ ้ าผูนั้ นเป็ นผู้ ได้รับใบอนุ ญาตเป็ นผูขั้ บรถต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินหนึ งหมืนบาท
" มาตรา 127ตรี ผู้ ได้รับใบอนุ ญาตปฏิบัติหน้าทีเป็ นผู้ ประจํารถผู้ ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบัติตามคําสั ง
ของผู้ ตรวจการ พนักงานฝ่ ายปกครองหรื อตํารวจ ตามมาตรา 102ทวิ ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกินหนึ งพัน
บาท"

:: ผู ้รับสนองพระบรมราชโองการ
:: อานันท์ ปันยารชุ น นายกรัฐมนตรี
*หมายเหต◌ุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉ บับนี คื อ เนื องจากผู้ ได้รับใบอนุ ญาต
ปฏิบัติหน้าทีเป็ นผู้ ประจํารถ โดยเฉพาะผู้ ได้รับใบอนุ ญาตเป็ นผู้ ข ับรถส่ วนมากมักนิ ยมยาเสพติดให้โทษ
หรื อวั ตถุทีออกฤทธิ ต่อจิตและประสาทในขณะปฏิบัติหน้าทีทําให้เกิดอุบัติเหตุสร้าง ความสูญเสี ยแก่ชีวิต
ร่ างกาย และทรัพย์สินของประชาชนบนท้องถนนเป็ นอันมาก สมควรมีบทบัญญัติ กําหนดความผิดและ
กํ าหนดโทษเกียวกับการเสพยาเสพติดให้โทษหรื อวั ตถุทีออกฤทธิ ต่อจิตและประสาทในขณะปฏิบัติหน้าที
ดังกล่าว และให้อ ํ านาจผู้ ตรวจการพนักงานฝ่ ายปกครองหรื อตํารวจ สั งให้ผู้ ได้รับใบอนุ ญาตปฏิบัติหน้าที
เป็ นผู้ ประจํ ารถทีมีเหตุอ ั นควรเชือว่าเมาสุราหรื อของมึนเมาอย่างอืนหรื อเสพยาเสพติดให้โทษหรื อเสพ วั ตถุ
ที ออกฤทธิ ต่ อจิ ต และประสาท ในขณะปฏิบัติ หน้าที รั บการตรวจหรื อทดสอบถึงเหตุ ด ังกล่าวได้ จึ ง
จํ าเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตินี
(ร.จ. เล่ม 109 ตอนที 14 หน้า 14 วั นที 27 กุมภาพั นธ์ 2535)a

