พระราชบัญญัติ การขนส่ งทางบก (ฉบับที 8) พ.ศ. 2542 มาตราที 1-9

:: ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที 17 มีนาคม พ.ศ. 2542 เป็ นปี ที 54 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด เกล้ า ฯ ให้ประกาศ
ว่า
โดยทีเป็ นการสมควรแก้ไขเพิ มเติมกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
พระราชบัญญัตินี มีบทบัญญัติบางประการเกียวกับการจํ ากัดสิทธิและเสรี ภาพของ บุคคลซึ ง มาตรา
29 ประกอบกับ มาตรา 31 มาตรา 36 มาตรา 48 และ มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทํ าได้โดยอาศั ยอํ านาจตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ า ฯ ให้ตราพระราชบัญญั ติขึ นไว้ โดยคํ าแนะนําและ ยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี เรี ยกว่า"พระราชบั ญญัติ การขนส่งทางบก(ฉบับที 8) พ.ศ. 2542"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี ให้ใช้บังคับตั งแต่ว ั นถั ดจากวั นประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป
มาตรา 3 ให้เพิ มความต่อไปนี เป็ นมาตรา 40ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
" มาตรา 40ทวิ ห้ามมิให้ผู้ ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งใช้หรื อยินยอมให้ผู้ ใดปฏิบัติหน้าทีขับ
รถทีใช้ในการขนส่งหาก ปรากฏว่าขณะใช้หรื อขณะยินยอมให้ปฏิบัติหน้าที ขับรถผู้ นั นมีอาการหรื อกระทํ า
การอย่างหนึ งอย่างใดดังต่อไปนี
(1) เมาสุราหรื อของมึนเมาอย่างอืน
(2) เสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ
(3) เสพวั ตถุทีออกฤทธิ ต่อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวั ตถุทีออกฤทธิต่อจิตและ
ประสาท
ผู้ ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งต้องคอยดูแลและป้ องกันไม่ให้ผู้ ซึ งมีอาการ" หรื อกระทํ าการ
ตาม (1) (2) หรื อ (3) ของวรรคหนึ งปฏิบัติหน้าทีขับรถ"
มาตรา 4 ให้เพิ มความต่อไปนี เป็ นมาตรา 103ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
" มาตรา 103ทวิ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ ้มครองแรงงานในการปฏิบัติหน้าทีขับรถในรอบ
ยีสิบสีชั วโมง ห้ามมิให้ผู้ ได้รับใบอนุญาตเป็ นผู้ ข ับรถปฏิบัตหน้
ิ าทีขับรถติดต่อกันเกินสีชั วโมง นับแต่ขณะ
เริ มปฏิบัติหน้าทีขับรถแต่ถ ้ าในระหว่างนั นผู้ ได้รับใบอนุญาตเป็ นผู้ ข ับรถได้พ ั กติดต่อกั นเป็ นเวลาไม่น้อย
กว่าครึ งชั วโมงก็ให้ปฏิบัติหน้าที ขับรถต่อไปได้อีกไม่เกินสีชั วโมงติดต่อกัน"
มาตรา 5 ให้ยกเลิกความใน มาตรา 127 แห่งพระราชบัญญั ติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ซึ งแก้ไข
เพิ มเติมโดย พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก (ฉบับที 4) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความต่อไปนี 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 103ทวิ มาตรา 104 มาตรา 105 มาตรา
106 หรื อ มาตรา 107 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพั นบาท"
มาตรา 6 ให้ยกเลิกความใน มาตรา 127ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ซึ ง
แก้ไขเพิ มเติมโดย พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก (ฉบับที 4) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความต่อไปนี แทน
" มาตรา 127ทวิ ผู้ ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าทีเป็ นผู้ ประจํ ารถผู้ ใดฝ่ าฝื นมาตรา 102 (3) ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินห้าพันบาท แต่ถ ้ าผู้ นั นเป็ นผู้ ได้รับใบอนุญาต เป็ นผู้ ข ับรถ ต้องระวางโทษจํ าคุกไม่เกินสาม
เดือน หรื อปรับตั งแต่สองพั นบาทถึงหนึ งหมืนบาท หรื อทั งจํ าทั งปรับ
ผู้ ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าทีเป็ นผู้ ประจํ ารถผู้ ใดฝ่ าฝื นมาตรา 102 (3ทวิ) หรื อ (3ตรี ) ต้องระวาง
โทษตามทีกํ าหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วย ยาเสพติดให้โทษหรื อกฎหมาย ว่าด้ วยวั ตถุทีออกฤทธิ ต่อจิตและ
ประสาท แล้ วแต่กรณี แต่ถ ้ าผู้ นั นเป็ นผู้ ได้รับใบอนุญาตเป็ นผู้ ข ับรถ
ต้องระวางโทษสูงกว่าทีกํ าหนดไว้ ใน
กฎหมายว่าด้ วยยาเสพติดให้โทษ หรื อกฎหมายว่าด้วย" วั ตถุทีออกฤทธิ ต่อจิตและประสาท แล้ วแต่กรณี อีก
หนึ งในสาม"
มาตรา 7 ให้เพิ มความต่อไปนี เป็ นมาตรา 127จัตวา แห่งพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
" มาตรา 127จัตวา ในกรณี ทีผู้ ข ับรถขับรถทีใช้ในการขนส่งซึ งก่อให้เกิดอันตรายหรื อความเสี ยหาย
แก่ชีวิตและทรัพย์ สินของบุคคลอืน ถ้ าปรากฏว่าในขณะขับรถผู้ ข ับรถนั นกระทําการฝ่ าฝื นมาตรา 102 (3)
(3ทวิ) หรื อ (3ตรี ) ให้ถือว่าผู้ ได้รับ ใบอนุ ญาตประกอบการขนส่ งฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 40ทวิ
วรรคสอง เว้ นแต่ จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนรู้เห็นและ ได้ใช้ความระมั ดระวั งตามสมควรแล้ วทีจะป้ องกัน
ไม่ให้ผู้ ข ับรถกระทํ าการดังกล่าว"
มาตรา 8 ให้เพิ มความต่อไปนี เป็ นมาตรา 138ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
" มาตรา 138ทวิ ผู้ ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ ใดฝ่ าฝื นมาตรา 40ทวิ วรรคหนึ ง ต้องระวาง
โทษจํ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสีหมืนบาท หรื อทั งจํ าทั งปรับ
ผู้ ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งผู้ ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบัติตามมาตรา 40ทวิ " วรรคสอง ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินสีหมืนบาท"
มาตรา 9 ให้เพิ มความต่อไปนี เป็ นวรรคสองของมาตรา 151 แห่งพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก
พ.ศ. 2522
"ผู้ ใดฝ่ าฝื น มาตรา 93 วรรคหนึ ง และได้กระทํ าการใด ๆ อั นเป็ นความผิดทีกํ าหนดไว้ สําหรับการ
ปฏิบัติหน้าทีของผู้ ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าทีเป็ นผู้ ประจํ ารถตามพระราชบัญญัตินี นอกจากต้องระวาง
โทษตามวรรคหนึ งแล้ ว ให้ถือว่าผู้ นั นกระทํ าความผิและต้
ด องระวางโทษสําหรับการกระทํ านั นเช่นเดียวกับ
ผู้ ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าทีเป็ นผู้ ประจํ ารถด้วย"

:: ผู ้รับสนองพระบรมราชโองการ
:: ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี
*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญั ติฉบั บนี คือ โดยทีในปัจจุบันอุบัติเหตุร้ายแรง
ทีเกิดบนท้องถนนอั นเป็ นเหตุให้เกิดอั นตรายแก่ชีวิตและทรัพย์ สินของบุคคลต่างๆ นั น มีสาเหตุมาจากการ
ทีผู้ ข ับรถเมาสุราหรื อของมึนเมาอย่างอืน เสพยาเสพติดให้โทษ หรื อเสพ วั ตถุทีออกฤทธิ ต่อจิตและประสาท
รวมทั งการปฏิบัติหน้าทีขับรถติดต่อกั นนานเกินไปจนทํ าให้ผู้ ขับรถเกิดความตึงเครี ยดัดงนั น เพือเป็ นการ
ป้ องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงอั นเนืองมา จากกรณี ด ังกล่าวสมควรกํ าหนดห้ามมิให้ผู้ ได้รับบใ อนุญาต
ประกอบการขนส่งใช้หรื อยินยอมให้ ผู้ ข ับรถซึ งมีอาการหรื อกระทํ าการอย่างใดอย่างหนึ งดังกล่าวปฏิบัติ
หน้าทีขับรถทีใช้ในการขนส่งและกํ าหนดให้มีหน้าทีควบคุมดูแลและป้ องกันมิให้ผู้ ข ับรถทีมีอาการหรื อ
กระทํ าการเช่นว่านั นขับรถทีใข้ในการขนส่งด้วยรวมทั งสมควรกํ าหนดให้ผู้ ได้รับใบอนุญาตเป็ นผู้ ข ับรถ
ปฏิบัติหน้าที ขับรถได้ไม่เกินสีชั วโมงติดต่อกั น เพือไม่ให้เกิดความตึงเครี ยดจนเกินไปนอกจากนั นสมควร
กํ าหนดให้ผู้ ปฏิบัติหน้าทีเป็ นผู้ ประจํ ารถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตและได้กระทํ าการใด ๆ อั นเป็ นความผิดที
กํ าหนดไว้ สําหรับผู้ ได้บใบอนุ
รั
ญาตปฏิบัติหน้าทีเป็ นผู้ ประจํ ารถต้องระวางโทษเช่น เดียวกับผู้ ได้รับ
ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าทีเป็ นผู้ ประจํ ารถทีกระทํ าความผิดดั งกล่าวด้วจึยงจํ าเป็ น ต้องตราพระราชบัญญัตินี
(ร.จ. เล่ม 116 ตอนที 20 ก หน้า 23 วั นที 25 มีนาคม 2542)

