
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

พระราชบัญญัติ 
จราจรทางบก (ฉบับท่ี ๙) 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให/ไว/ ณ วันท่ี ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เป3นป4ที่ ๖๙ ในรัชกาลป6จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล/าฯ 

ให/ประกาศว:า 
 
โดยท่ีเป3นการสมควรแก/ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว:าด/วยจราจรทางบก 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล/าฯ ให/ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว/โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห:งชาติ ดังต:อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว:า “พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๙) 

พ.ศ. ๒๕๕๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให/ใช/บังคับต้ังแต:วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เป3นต/นไป 
 
มาตรา ๓  ให/ยกเลิกความในวรรคหน่ึงของมาตรา ๑๔๐ แห:งพระราชบัญญัติจราจร

ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก/ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ให/ใช/ความต:อไปน้ีแทน 

“มาตรา ๑๔๐  เม่ือเจ/าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ/าหน/าท่ีพบด/วยตนเองหรือ
โดยการใช/เคร่ืองอุปกรณHใด ๆ ว:าผู/ขับข่ีผู/ใดฝLาฝMนหรือไม:ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห:งพระราชบัญญัติน้ี 
หรือกฎหมายอ่ืนอันเก่ียวกับรถน้ัน ๆ จะว:ากล:าว ตักเตือนผู/ขับข่ี หรือออกใบสั่งให/ผู/ขับข่ีชําระค:าปรับ
ตามท่ีเปรียบเทียบก็ได/ในกรณีที่ไม:พบตัวผู/ขับข่ี ให/ติดหรือผูกใบสั่งไว/ที่รถท่ีผู/ขับข่ีเห็นได/ง:าย และถ/าไม:
สามารถติดหรือผูกใบสั่งไว/ท่ีรถได/ไม:ว:าด/วยเหตุใด ให/ส:งใบสั่งพร/อมพยานหลักฐานโดยทางไปรษณียH
ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลําเนาของเจ/าของรถหรือผู/ครอบครองรถภายในระยะเวลาตามท่ีผู/
บัญชาการตํารวจแห:งชาติกําหนด นับแต:วันท่ีเจ/าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ/าหน/าท่ีพบการ
กระทําความผิด และให/ถือว:าเจ/าของรถหรือผู/ครอบครองรถได/รับใบสั่งน้ันเม่ือพ/นกําหนดสามสิบวัน
นับแต:วันส:ง” 

 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล:ม ๑๓๑/ตอนท่ี ๘๙ ก/หน/า ๑๑/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ผู/รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธH  จันทรHโอชา 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช/พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีป6จจุบันเม่ือเจ/าพนักงานจราจร
หรือพนักงานเจ/าหน/าท่ีพบการกระทําความผิดของผู/ขับข่ีไม:ว:าด/วยตนเองหรือด/วยเคร่ืองอุปกรณHใด ๆ 
แล/วแต:ไม:อาจออกใบสั่งให/ผู/ขับข่ีได/ในขณะน้ันเพราะไม:สามารถเรียกให/ผู/ขับข่ีหยุดรถได/ ซึ่งส:งผลให/
การบังคับใช/กฎหมายไม:มีประสิทธิภาพเท:าท่ีควร สมควรแก/ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔๐ วรรคหน่ึง แห:ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก/ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี 
๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือให/เจ/าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ/าหน/าท่ีท่ีพบการกระทําความผิดดังกล:าว
สามารถส:งใบสั่งไปยังภูมิลําเนาของเจ/าของรถหรือผู/ครอบครองรถโดยทางไปรษณียHลงทะเบียนตอบ
รับได/  จึงจําเป3นต/องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู/จัดทํา 
๕ มกราคม ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


