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พระราชบัญญัติ 
จราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๐) 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให0ไว0 ณ วันท่ี ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เป5นป6ที่ ๖๙ ในรัชกาลป8จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล0าฯ 

ให0ประกาศว<า 
 
โดยท่ีเป5นการสมควรแก0ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว<าด0วยจราจรทางบก 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล0าฯ ให0ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว0โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห<งชาติ ดังต<อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว<า “พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๐) 

พ.ศ. ๒๕๕๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให0ใช0บังคับต้ังแต<วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เป5นต0นไป 
 
มาตรา ๓  ให0เพ่ิมความต<อไปน้ีเป5นวรรคสามของมาตรา ๒๔ แห<งพระราชบัญญัติ

จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
“การแสดงสัญญาณจราจรของพนักงานเจ0าหน0าท่ีตามมาตราน้ี พนักงานเจ0าหน0าท่ี

จะใช0ไฟฉายเรืองแสงหรืออุปกรณHเรืองแสงอ่ืนด0วยก็ได0” 
 
มาตรา ๔  ให0ยกเลิกความในมาตรา ๑๔๒ แห<งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 

๒๕๒๒ ซึ่งแก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ และให0ใช0ความ
ต<อไปน้ีแทน 

“มาตรา ๑๔๒  เจ0าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ0าหน0าท่ีมีอํานาจสั่งให0ผู0ขับข่ีหยุด
รถในเม่ือ 

(๑) รถน้ันมีสภาพไม<ถูกต0องตามท่ีบัญญัติไว0ในมาตรา ๖ 
(๒) เห็นว<าผู0ขับข่ีหรือบุคคลใดในรถน้ันได0ฝLาฝMนหรือไม<ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห<ง

พระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอันเก่ียวกับรถน้ัน ๆ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล<ม ๑๓๑/ตอนท่ี ๘๙ ก/หน0า ๑๔/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
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ในกรณีท่ีมีพฤติการณHอันควรเช่ือว<าผู0ขับข่ีฝLาฝMนมาตรา ๔๓ (๑) หรือ (๒) ให0เจ0า
พนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ0าหน0าท่ีสั่งให0มีการทดสอบผู0ขับข่ีดังกล<าวว<าหย<อน
ความสามารถในอันท่ีจะขับหรือเมาสุราหรือของเมาอย<างอ่ืนหรือไม< 

ในกรณีท่ีผู0ขับข่ีตามวรรคสองไม<ยอมให0ทดสอบ ให0เจ0าพนักงานจราจร พนักงาน
สอบสวน หรือพนักงานเจ0าหน0าท่ีมีอํานาจกักตัวผู0น้ันไว0ดําเนินการทดสอบได0ภายในระยะเวลาเท<าท่ี
จําเป5นแห<งกรณีเพ่ือให0การทดสอบเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว หากผู0น้ันยอมให0ทดสอบและผลการทดสอบ
ปรากฏว<าไม<ได0ฝLาฝMนมาตรา ๔๓ (๑) หรือ (๒) ก็ให0ปล<อยตัวไปทันที 

ในกรณีท่ีมีพฤติการณHอันควรเช่ือว<าผู0ขับข่ีขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย<างอ่ืน 
หากผู0น้ันยังไม<ยอมให0ทดสอบตามวรรคสามโดยไม<มีเหตุอันสมควร ให0สันนิษฐานไว0ก<อนว<าผู0น้ันฝLาฝMน
มาตรา ๔๓ (๒)  

การทดสอบตามมาตราน้ีให0 เป5นไปตามหลักเกณฑHและวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง” 

 
 

ผู0รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธH  จันทรHโอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช0พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป5นการสมควรกําหนด
มาตรการในด0านความปลอดภัยเพ่ือช<วยในการให0สัญญาณจราจรและสมควรกําหนดข0อสันนิษฐานว<าผู0
ขับข่ีขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย<างอ่ืน ในกรณีท่ีไม<ยอมให0ทดสอบโดยไม<มีเหตุอันควร อันจะ
เป5นมาตรการในการปVองกันการเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากผู0ขับข่ีรถขณะเมาสุราหรือของเมาอย<างอ่ืน  จึง
จําเป5นต0องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู0จัดทํา 
๕ มกราคม ๒๕๕๘ 

 
 
 


