เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๙๕ ง

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

ประกาศสานักงานตารวจแห่งชาติ
เรื่อง กาหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ กาหนดให้แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร
ต้องเป็นไปตามที่ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติประกาศกาหนด
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๔๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
จึงกาหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสานักงานตารวจแห่งชาติ เรื่อง กาหนดแบบใบสั่ง
เจ้าพนักงานจราจร พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรมี ๒ แบบ คือ
(๑) แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรสาหรับให้กับผู้ขับขี่ ติด ผูก หรือแสดงไว้ที่รถ มีขนาดกว้าง
๑๔.๕ เซนติเมตร ยาว ๒๗ เซนติเมตร และมีรายละเอียดเป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
แบบใบสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้มีชุดละ ๔ แผ่น มีสีและวัตถุประสงค์สาหรับการใช้งาน
ดังนี้
(ก) แผ่นที่หนึ่ง เป็นสีขาว ใช้สาหรับให้กับผู้ขับขี่ ติด ผูก หรือแสดงไว้ที่รถ
(ข) แผ่นที่สอง เป็นสีเหลือง ใช้สาหรับส่งให้หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่เปรียบเทียบปรับ
คดีจราจรเพื่อทาการบันทึกข้อมูลใบสั่งในเครื่ องคอมพิวเตอร์ของระบบสารสนเทศกลางที่เชื่อมโยงข้อมูล
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
(ค) แผ่นที่สาม เป็นสีชมพู ใช้สาหรับมอบให้พนักงานสอบสวน
(ง) แผ่นที่สี่ เป็นสีฟ้า ใช้สาหรับเป็นสาเนาคู่ฉบับเก็บไว้เป็นหลักฐานสาหรับผู้ออกใบสั่ง
(๒) แบบใบสั่ งเจ้ าพนั กงานจราจรส าหรับส่ งทางไปรษณีย์ มีขนาดกว้า ง ๒๑ เซนติเมตร
ยาว ๒๙.๗ เซนติเมตร และมีรายละเอียดเป็นไปตามแบบแนบท้ายประกาศนี้
แบบใบสั่งตามวรรคหนึ่ง มีชุดละ ๒ แผ่น แผ่นที่หนึ่ง ใช้สาหรับส่งไปรษณีย์ให้กับ
ผู้ ขั บ ขี่ เ จ้ า ของ หรื อ ผู้ ค รอบครองรถ แผ่ น ที่ ส องใช้ ส าหรั บ เป็ น ส าเนาคู่ ฉ บั บ เก็ บ ไว้ เ ป็ น หลั ก ฐาน
สาหรับผู้ออกใบสั่ง
ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3
พลตารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ

[เอกสารแนบท้าย]
แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร พ.ศ. ๒๕๖๓

แบบที่ ๑
แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร
สาหรับให้กับผู้ขับขี่ ติด ผูก
หรือแสดงไว้ที่รถ

(ด้านหน้า)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร

Traffic Ticket issued by Traffic Officer
เลขที่ใบสั่ง
Traffic Ticket No.
เล่มที่
เลขที่
Book No.
No.
ด้วยผู้ขับขี่(Driver's Name) : .......................................................................................................................................................................................................
เลขประจ�ำตัวประชาชน(ID No) / เลขทีห่ นังสือเดินทาง(Passport No.) : ...................................................................................................................................
ใบอนุญาตขับขี่เลขที่/ฉบับที่ .................................................................. วันอนุญาต .........................................................................................................
Driver's License No./Book No : .......................................................
Date of Issue : ................................................................................................
ใบขับขี		
่
รถจักรยานยนต์
รถสามล้อ
รถยนต์
รถขนส่ง
รถอืน่ ๆ ...................
Driver's License of		Motorcycle		Tricycle		Automobile		Truck		Others
ชนิด
ชั่วคราว
ตลอดชีพ
สาธารณะ
ส่วนบุค คล ชนิด ที่.......
ทุก ประเภท ชนิด ที่......
ระหว่างประเทศ
Type:		Temporary Lifetime		Public		Private No.		All types no.			International
ออกให้โดยนายทะเบียน
กรุงเทพมหานคร สาขา
จังหวัด
สาขา
Issued by the Registrar of		 Bangkok
Branch : ...........................		 Province : ............................. Branch : ..............................
ได้ขับขี			
่
รถจักรยานยนต์
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
รถประเภทอื่น
รถขนส่ง
Driver of :			 Motorcycle		 Private Car				 Other Vehicle		 Truck
ยี่ห้อ ................................................. หมายเลขทะเบียนรถ..............................................
กรุงเทพมหานคร
จังหวัด
Marque : ........................................ License Plate no : .............................................		 Bangkok		 Province.................
ป้ายทะเบียนสี
ขาว
เหลือง
เขียว
แดง
ฟ้า
อื่นๆ
License Plate Color:		White		Yellow		Green		Red		Blue		Others.................................
กระท�ำผิดฐาน / Committing the following offenses:
๑. ขับรถ
ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรสีแดง
ฝ่าฝืนเครื่องหมายบนพื้นทาง
ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรห้าม.......................
Driving		 through a red light		 in violation of symbols marked on road surface		 in violation of traffic sign prohibiting.......
		
ในลักษณะกีดขวางการจราจร
ไม่ใกล้ขอบทางเดินรถด้านซ้าย
แซงเมื่อเข้าที่คับขัน
		
in a manner of traffic obstruction		 not adjacent to the outermost left-hand side lane		 overtaking another vehicle when entering congested area
๒. หยุดรถ
ในลักษณะกีดขวางการจราจร
ในเขตห้ามหยุด
รอสัญญาณล�้ำแนว
Stop		 in a manner of traffic obstruction		 in the non-stop zone		 beyond the stop line when waiting for the traffic light
๓. จอดรถไว้
ในลักษณะกีดขวางการจราจร
บนทางเท้า
ในเขตห้ามจอด.............................................
Parking		 in a manner of traffic obstruction		 on the footpath		 in the forbidden zone..........................................
		
ไม่ชิดขอบทางด้านซ้าย
ไม่ขนานชิดขอบทาง
ซ้อนคัน
			 not adjacent to the left-side curb		 not parallel and adjacent to the curb		 double parking
๔. อื่นๆ(Other) : .........................................................................................................................................................................................................................
เหตุเกิดที่ ตรอก/ซอย(Place of incident/Alley) .......................................................................ถนน(Road) ...........................................................................
ต�ำบล/แขวง(Sub-district) ..............................................อ�ำเภอ/เขต(District) ..................................................จังหวัด(Province) ...........................................
เมื่อวันที่(Date)........................เดือน(Month)....................................................พ.ศ.(Year)..........................เวลา(at)......................น.(hrs.)
หน่วยงานผูอ้ อกใบสั่ง : ..................................................................................................................................................................................................................
Traffic Ticket Issuing Unit
ที่อยู่ : .............................................................................................................................................................................................................................................
Address
โทร : ...............................................................................................................................................................................................................................................
Tel.
จ�ำนวนค่าปรับตามเกณฑ์ที่ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติก�ำหนด จ�ำนวน...............................บาท
The amount of fine is ..............................Baht in accordance with regulation determined by Commissioner General of Royal Thai Police.
อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๔๐ วรรคสีแ่ ละมาตรา ๑๔๑ แห่ง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ผขู้ บั ขีเ่ จ้าของรถหรือผูค้ รอบครองรถ
ที่ได้รับใบสั่ง ไปช�ำระค่าปรับภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับใบสั่งด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ระบุไว้ด้านหลังใบสั่งนี้
By virtue of Section 140 paragraph 4 and Section 141 of Road Traffic Act B.E.2522 (1979) as amended by Road Traffic Act (No.12) B.E.2562 (2019), the driver,
owner, or possessor of the vehicle who has received the traffic ticket shall pay a fine within 7 days upon receipt of the traffic ticket through any methods
specified at the back of this traffic ticket.
รหัส(Code)........................................
ลงชื่อ(Signed) ...............................................................ผู้ออกใบสั่ง(Traffic Ticket Issuing Officer)
ยศ(Rank) ...............................ชื่อ(First Name) .....................................................ชื่อสกุล(Last Name) ....................................................................

(ด้านหลัง)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------วิธีการช�ำระค่าปรับ (How to Pay)

ผู้ได้รับใบสั่งอาจเลือกช�ำระค่าปรับด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
Persons receiving the traffic ticket may choose to do any of the following choices:
๑. ช�ำระค่าปรับตามจ�ำนวนที่ระบุไว้ในใบสั่ง หรือตามจ�ำนวนที่พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบ ณ สถานีต�ำรวจหรือหน่วยงานที่ออกใบสั่ง หรือสถานีต�ำรวจ
ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
1. Pay a fine in the amount and within the due date specified on the ticket at the police station or the agency issuing the ticket.
๒. ช�ำระค่าปรับตามจ�ำนวนทีร่ ะบุไว้ในใบสัง่ โดยการส่งธนาณัตหิ รือตัว๋ แลกเงินของธนาคารโดยทางไปรษณียล์ งทะเบียน สัง่ จ่ายให้แก่ผบู้ ญั ชาการต�ำรวจแห่งชาติ
พร้อมด้วยส�ำเนาใบสั่ง และส่งไปยังสถานที่ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ในใบสั่ง ทั้งนี้ ส�ำหรับการช�ำระค่าปรับทางไปรษณีย์จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อได้มีการ
เรียกเก็บเงินแล้ว และหน่วยงานที่ได้รับค่าปรับจะส่งใบเสร็จรับเงินให้ผู้รับทางไปรษณีย์
2. Pay a fine in the amount specified on the ticket by sending money order or bill of exchange payable, enclose with a copy of the ticket via
registered mail addressing the Commissioner General of Royal Thai Police, to the location specified on the ticket within the due date. Hence, the
payment status will remain pending until the transaction has been processed by a bank and the receipt has been issued and sent to the receiver by
mail.
๓. ช�ำระค่าปรับตามจ�ำนวนและภายในระยะเวลาทีร่ ะบุไว้ในใบสัง่ โดยวิธกี ารธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต หรือวิธกี ารอืน่ โดยผ่านธนาคารหรือหน่วยบริการ
ช�ำระเงิน อาทิ ATM, INTERNET BANKING หรือหน่วยบริการรับช�ำระเงินที่มีเครื่องหมาย PTM ทั้งนี้สามารถช�ำระค่าปรับได้ภายหลังสองวันท�ำการนับจากวันที่
ได้รับใบสั่งโดยเอกสารหรือรายงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารหรือหน่วยบริการรับช�ำระเงินออกให้ ถือว่าเป็นหลักฐานในการรับเงินค่าปรับ
3. Pay a fine in the amount and within given period of time specified on the ticket by electronic transaction, credit card, or other methods
through a bank, ATM, INTERNET BANKING, or payment service provider where the "PTM" logo is displayed. Hence, the fine can be paid within
2 days after receiving the ticket. Document, or electronic report issued by the bank or payment service provider is considered as evidence of
payment.

ค�ำเตือน (Warning)
๑. เมื่อเจ้าพนักงานจราจรได้ติด ผูก หรือแสดงใบสั่งไว้ที่รถแล้ว ให้ถือว่าเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถ ได้รับใบสั่งเมื่อพ้นก�ำหนดสิบห้าวันนับแต่วันดังกล่าวและ
ให้สันนิษฐานว่าเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถนั้นเป็นผู้กระท�ำความผิดตามที่ระบุในใบสั่ง เว้นแต่จะได้แจ้งต่อพนักงานสอบสวนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบสั่ง
ว่าผู้อื่นเป็นผู้ขับขี่และผู้นั้นยอมรับว่าตนเป็นผู้ขับขี่ หรือในกรณีที่ไม่มีผู้ใดยอมรับว่าเป็นผู้ขับขี่ เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถ ซึ่งไม่ใช่นิติบุคคลจะต้องแสดงหลักฐาน
ให้พนักงานสอบสวนเชื่อได้ว่าตนเองมิได้เป็นผู้ขับขี่นั้นตามมาตรา ๑๔๐/๑ แห่ง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒
1. When the traffic officer has attached, tied, presented the ticket at a vehicle, or sent it by mail, it is considered that the owner or possessor of vehicle
has received the ticket after 15 days since the above mentioned date, moreover, they are considered as offender regarding charges specified on such ticket
unless they notify to inquiry officer within 30 days since receiving the ticket that another person drive save hide and such person admit it. If no one does,
the owner or possessor of vehicle who are not a juristic person shall present evidences to the inquiry officer to proof that they are not a driver according
to Section 140/1 of Road Traffic Act B.E.2522 (1979) as amended by Road Traffic Act (No.12) B.E.2562 (2019).
๒. กรณีเจ้าของรถหรือผูค้ รอบครองรถทีไ่ ด้รบั ใบสัง่ ตามมาตรา ๑๔๐ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นนิติบุคคล ให้ผู้แทนของนิติบุคคลนั้นมีหน้าที่แจ้งชื่อ ที่อยู่ พร้อมทั้งหลักฐานอื่นใดต่อพนักงานสอบสวนที่แสดงว่าผู้ใดเป็นผู้ขับขี่ในขณะที่
พบการกระท�ำความผิดตามที่ระบุไว้ในใบสั่ง ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบสั่ง หากผู้แทนของนิติบุคคลไม่แจ้งภายในก� ำหนดระยะเวลาดังกล่าว นิติบุคคลนั้น
ต้องระวางโทษปรับในอัตราห้าเท่าของโทษปรับสูงสุดที่บัญญัติไว้ส�ำหรับความผิดนั้นตามมาตรา ๑๖๐ จัตวา แห่ง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
2. If the owner or possessor of vehicle receiving the traffic ticket according to Section 140 paragraph 2 of Road Traffic Act B.E.2522 (1979) as amended by Road
Traffic Act (No.12) B.E.2562 (2019) is a juristic person, the representative of juristic person has a responsibility to notify name, address and evidences presenting that
whoever is a driver of vehicle at the scene to inquiry officer within 30 days since receiving the ticket. If the representative does not notify within that period, such juristic
person shall be fined five times of the maximum rate as prescribed for that offence according to Section 160 quarter of Road Traffic Act B.E.2522 (1979) as amended
by Road Traffic Act (No.12) B.E.2562 (2019)
๓. เมื่อผู้ได้รับใบสั่งช�ำระค่าปรับครบถ้วนถูกต้องแล้วคดีเป็นอันเลิกกัน และผู้ขับขี่ต้องถูกตัดคะแนนความประพฤติในการขับรถตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติและอธิบดีกรมการขนส่งทางบกร่วมกันก�ำหนด
3. Once the person receiving the traffic ticket pays a fine, the case will be dismissed and the demerit point shall be deducted in accordance with
regulation, procedure, and condition determined by Commissioner General of Royal Thai Police and Director-General of Land Transportation.
๔. การไม่ช�ำระค่าปรับตามใบสั่งภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด โดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นความผิดตามมาตรา ๑๕๕ แห่ง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
4. Violation of not paying a fine within given period of time and without reasonable cause is prohibited according to Section 155 of Road Traffic Act
B.E.2522 (1979), and violator shall be fined not exceeding 1,000 baht.

แบบที่ ๒
แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร
สำหรับส่งทางไปรษณีย์

(ด้านหน้า)

ประทับตราหน่วยงานที่ออก
ใบสั่งด้วยหมึก/ชาดสีแดง
ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร
Traffic Ticket issued by Traffic Officer

ชื่อผู้ขับขี่ เจ้าของ หรือผู้ครอบครอง: ..................................................................................................
Name of driver, owner or possessor of vehicle
เลขประจำตัวประชาชน/ เลขที่หนังสือเดินทาง :….............................................................................………
Identification No. / Passport No.
ที่อยู่: ……………………………………………………………………………………………………………..…......……....
Address
ข้อมูลรถ: …………………………………………………………………………..
Vehicle Information:
ยี่ห้อ :…………………………………………………………………………..
Marque:
จังหวัด:………………………......................................................
Province :

ประเภท: ………………………………………………………..……………………..…
Type:
หมายเลขทะเบียนรถ : …………………………………………………….…..........
License Plate No.:
สี: ………………………………………………....................................................
color:

ข้อหา:……………………..………………………………………………………………………...……………….............…
Charge …………………………………………………………………………………………….……………….........…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
เหตุเกิดที่ : …………………………....…………..……………………………...................................................…....
Place of incident
เมื่อวันที่ (Date).............เดือน (Month).......……………...…..........................พ.ศ.(Year)....................
เวลา (at) ......................น. (hrs.) รายละเอียด / พฤติการณ์ในคดี( Details of the incident )……….
...............................................................................................................................……………...…........
...............................................................................................................................………….....….........
.....................................................................................................................................……………...…..
....................................................................................................................................……………...…...
ความเร็วที่กฎหมายกำหนด.......................กม./ชม. ความเร็วที่ตรวจจับ............................กม./ชม.
Speed limit enforcement.................................KMH, Vehicle speed detection.........................................KMH
ช่องทางเดินรถที่ ...........................................................................................................................
Number of the lane...................................................................................................................
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔๐ วรรคสี่และมาตรา ๑๔๑ แห่ง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พ.ร.บ.จราจรทางบก(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ผู้ขับขี่เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถ ที่ได้รับใบสั่ง ไปชำระค่าปรับภายใน
ระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบสั่งด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ระบุไว้ด้านหลังใบสั่งนี้

By virtue of Section 140 paragraph 4 and Section 141 of Road Traffic Act B.E.2522 (1979) as
amended by Road Traffic Act (No.12) B.E.2562 (2019), the driver, owner, or possessor of the
vehicle who has received the traffic ticket shall pay a fine within the prescribed period of time
through any methods specified at the back of this traffic ticket.
โปรดอ่านคำเตือนและวิธีการชำระค่าปรับด้านหลัง
(Please read the warning and how to pay a fine at the back of traffic ticket)

ผู้ออกใบสั่ง (Officer issuing traffic ticket)
ชื่อ : .................................................................................................. รหัส: ..................................
Name
Code
ชื่อผูไ้ ด้รับใบสั่ง: .............................................................................................................................
Receiver’s name
ที่อยู่ผู้ได้รับใบสั่ง : ..........................................................................................................................
Receiver’s address

เลขที่ใบสั่ง
Traffic ticket no.
ค่าปรับตามเกณฑ์ที่ผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติกำหนด
Amount of fine
ชำระค่าปรับภายในวันที่
Due date
คะแนนความประพฤติในการขับรถ
ที่ถูกตัดครั้งนี้
Current demerit points
สถานะใบอนุญาตขับขี่
Status of driver's license
หน่วยงานผู้ออกใบสั่ง:.............................................................................................................
Unit issuing traffic ticket
ที่อยู่:……………………………………………………….……………….……………….…..............………..........
Address
โทร : …………...............................................................................................................………......
Tel.

พยานหลักฐาน
Evidence

(ด้านหลัง)
วิธีการชำระค่าปรับ (How to Pay)
ผู้ได้รับใบสั่งอาจเลือกชำระค่าปรับด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
Persons receiving the traffic ticket may choose to do any of the following choices: Persons receiving the traffic ticket may choose to do any of the followi
๑. ชำระค่าปรับตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบสั่ง หรือตามจำนวนที่พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบ ณ สถานีตำรวจหรือหน่วยงานที่ออกใบสั่ง หรือ สถานีตำรวจทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
1. Pay a fine in the amount and within the due date specified on the ticket at the police station or the agency issuing the ticket.
๒. ชำระค่าปรับตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบสั่ง โดยการส่งธนาณัติหรือตั๋วแลกเงินของธนาคารโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน สั่งจ่ายให้แก่ผู้ บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยสำเนาใบสั่ง และส่งไปยังสถานที่ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่ง
ทั้งนี้ สำหรับการชำระค่ า ปรั บ ทางไปรษณี ย์ จ ะมี ผลสมบู ร ณ์ ต่ อ เมื่ อ ได้ มีก ารเรี ย กเก็ บเงิ น แล้ ว และหน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ ค่ า ปรั บ จะส่ งใบเสร็ จ รั บเงิ น ให้ ผู้ รั บทางไปรษณี ย์
2. Pay a fine in the amount specified on the ticket by sending money order or bill of exchange payable, enclose with a copy of the ticket via registered mail addressing the Commissioner General of Royal Thai Police, to the
location specified on the ticket within the due date. Hence, the payment status will remain pending until the transaction has been processed by a bank and the receipt has been issued and sent to the receiver by mail.
๓. ชำระค่าปรับตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่ ระบุไว้ในใบสั่งโดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิต หรือวิธีการอื่น โดยผ่าน ธนาคารหรือหน่วยบริการชำระเงิน อาทิ ATM, INTERNET BANKING หรือหน่วยบริการรับชำระเงิน ที่มี
เครื่องหมาย PTM ทั้งนี้สามารถชำระค่าปรับได้ภายหลังสองวันทำการนับจากวันที่ได้รับใบสั่งโดยเอกสารหรือรายงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารหรือหน่วยบริการรับชำระเงินออกให้ ถือว่าเป็นหลักฐานในการรับเงินค่าปรับ
3. Pay a fine in the amount and within given period of time specified on the ticket by electronic transaction, credit card, or other methods through a bank, ATM, INTERNET BANKING, or

payment service provider where the “PTM” logo is displayed. Hence, the fine can be paid within 2 days after receiving the ticket. Document, or electronic report issued by the bank or
payment service provider is considered as evidence of payment.

คำเตือน (Warning)
๑. เมื่อเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถ ได้รับใบสั่งทางไปรษณีย์แล้ว ให้ถือว่าได้รับใบสั่งเมื่อพ้นกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันดังกล่าว และให้สันนิษฐานว่าเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถนั้นเป็นผู้กระทำความผิดตามที่ระบุในใบสั่ง เว้นแต่จะได้แจ้งต่อ
พนักงานสอบสวนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบสั่งว่าผู้อื่นเป็นผู้ขับขี่และผู้นั้นยอมรั บว่าตนเป็นผู้ขับขี่ หรือในกรณีที่ไม่มีผู้ใดยอมรับว่าเป็นผู้ขับขี่ เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถซึ่งไม่ใช่นิติบุคคลจะต้องแสดงหลัก ฐานให้พ นั ก งานสอบสวน
เชื่ อ ได้ ว่ า ตนเองมิ ไ ด้ เ ป็ น ผู้ ขั บ ขี่ นั้ น ตามมาตรา ๑๔๐/๑แห่ง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
1. When the traffic officer has attached, tied, presented the ticket at a vehicle, or sent it by mail, it is considered that the owner or possessor of vehicle has received the ticket after 15 days since the above
mentioned date, moreover, they are considered as offender regarding charges specified on such ticket unless they notify to inquiry officer within 30 days since receiving the ticket that another person drives
save hide and such person admit If no one does, the owner or possessor of vehicle who are not a juristic person shall present evidences to the inquiry officer to proof that they are not a driver according to
Section 140/1 of Road Traffic Act B.E.2522 (1979) as amended by Road Traffic Act (No.12) B.E.2562 (2019).
๒. กรณีเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถที่ได้รับใบสั่งตามมาตรา ๑๔๐ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒เป็นนิติบุคคล ให้ผู้แทนของนิติบุคคลนั้นมีหน้าที่แจ้งชื่อ ที่อยู่
พร้อมทั้งหลักฐานอื่นใดต่อพนักงานสอบสวนที่แสดงว่าผู้ใดเป็นผู้ขับขี่ในขณะที่พบการกระทำความผิดตามที่ระบุไว้ในใบสั่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบสั่ง หากผู้แทนของนิติบุคคลไม่แจ้งภายในกำหนดระยะเวลาดั งกล่ า ว นิ ติ บุ ค คลนั้ น ต้ อ ง
ระวางโทษปรั บ ในอั ต ราห้ า เท่ า ของโทษปรั บ สู งสุ ด ที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ส ำหรั บ ความผิ ด นั้ น ตามมาตรา ๑๖๐ จั ต วา แห่ง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
2. If the owner or possessor of vehicle receiving the traffic ticket according to Section 140, paragraph 2 of Road Traffic Act B.E.2522 (1979) as amended by Road Traffic Act (No.12) B.E.2562 (2019) is a juristic person,
the representative of juristic person has a responsibility to notify name, address, and evidences presenting that whoever is a driver of vehicle at the scene to inquiry officer within 30 days since receiving the ticket.
If the representative does not notify within that period, such juristic person shall be fined five times of the maximum rate as prescribed for that offence according to Section 160 quarter of Road Traffic Act B.E.2522 (1979)
as amended by Road Traffic Act (No.12) B.E.2562 (2019).
๓. เมื่อผู้ได้รับใบสั่งชำระค่าปรับครบถ้วนถูกต้องแล้วคดีเป็นอันเลิกกัน และผู้ขับขี่ต้องถูกตัดคะแนนความประพฤติ ในการขับรถตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและอธิบดีกรมการขนส่งทางบกร่วมกันกำหนด
3. Once the person receiving the traffic ticket pays a fine, the case will be dismissed and the demerit point shall be deducted in accordance with regulation, procedure, and condition determined by Commissioner General of Royal
Thai Police and Director-General of Land Transportation.

๔. การไม่ ช ำระค่ า ปรั บ ตามใบสั่ งภายในระยะเวลาที่ กำหนด โดยไม่ มี เ หตุ อั น สมควร เป็ น ความผิ ด ตามมาตรา ๑๕๕ แห่ง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ต้ อ งระวางโทษปรั บ
ไม่ เ กิ น ๑,๐๐๐ บาท
4. Violation of not paying a fine within given period of time and without reasonable cause is prohibited according to Section 155 of Road Traffic Act B.E.2522 (1979) and violator shall be fined not exceeding
1,000 baht

