
 
บทที่ 1 

ผูตรวจการ 
..................... 

 
1.ความหมายของผูตรวจการ 
 
  “ผูตรวจการ”  เปนชื่อเรียกเจาพนักงานที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายสําคัญ  ซึ่งปจจุบันมี 4 ฉบับ 
ไดแก  พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522  พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  แตมีปรากฏ
คํานิยามไว ในกฎหมาย 2  ฉบับ ดังนี ้

1.1พระราชบัญญัติวาการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 ไดใหคํานิยามไวในมาตรา 4 (10) วา  “ผูตรวจการ”  
หมายความวา “ขาราชการสังกัดกรมการขนสงทางบก ซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหมีหนาทีต่รวจการขนสง”  นับวา
กฎหมายฉบับนี้เปนจดุกําเนดิของผูตรวจการ  แลวตอมาจึงไดมีคําวา  “ผูตรวจการ”ปรากฏในกฎหมายฉบับ
อ่ืนเพื่อใหผูตรวจการสามารถปฏิบัติงานตามกฎหมายฉบับอื่นนั้นไดดวย 
 1.2 พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 ไดใหคํานยิามไวในมาตรา 4 วา “ ผูตรวจการ ” หมายความวา  
“ขาราชการสังกัดกรมการขนสงทางบก ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมแตงตั้งใหเปนผูตรวจการตาม
พระราชบัญญัตินี้”  ซ่ึงเปนคํานิยามที่เกิดขึ้นใหมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2542  เพื่อให
ผูตรวจการสามารถดําเนินการจับกุมปราบปรามผูกระทําความผิดตอกฎหมายวาดวยรถยนตได ซ่ึงเดิมตอง
อาศัยเจาหนาที่ตํารวจในการจับกุมปราบปราม 

สรุป  ผูปฏิบัติหนาที่เปนผูตรวจการไดนั้นตองมีองคประกอบ 2 ประการ  คือ  
1) เปนขาราชการสังกัดกรมการขนสงทางบก  และ 
2) ไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
 
นั่นหมายความวา ขาราชการกรมการขนสงทางบกไมไดเปนผูตรวจการทุกคน  ขาราชการ

ของกรมการขนสงทางบกที่เปนผูตรวจการขนสงได  ตองไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมเทานั้น ซ่ึงในทางปฏิบัติขาราชการกรมการขนสงทางบกที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูตรวจการ มัก
ไดแก ขาราชการมีหนาที่เกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 หรือ
พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522      
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สวนการมีคําวา “ผูตรวจการ”  ที่มีปรากฏในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 และ
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 นั้น  มิใชการกําหนดความหมาย
ของผูตรวจการขึ้นใหม  แตเปนการที่กฎหมายขางตนบญัญัติใหผูตรวจการตามพระราชบัญญัติการขนสงทาง
บก พ.ศ. 2522  และพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 มีอํานาจบางประการตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 นั่นเอง   
 
2.  ผูท่ีไดรับการแตงตัง้เปนผูตรวจการ 
2.1 ผูตรวจการตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก  พ.ศ. 2522  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมไดออกประกาศกระทรวงคมนาคม  ลงวันที่  10  มิถุนายน  2542 
แตงตั้งผูตรวจการตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก  พ.ศ. 2522  โดยใหขาราชการสังกัดกรมการขนสง
ทางบกผูดํารงตําแหนงตอไปนี้  เปนผูตรวจการ  คือ 

(1) อธิบดี 
(2) รองอธิบดี 
(3) ผูตรวจราชการ  หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน (การขนสงทางบก) 
(4) ผูอํานวยการสํานัก 
(5) เลขานุกรม 
(6) ผูอํานวยการกอง 
(7) ผูอํานวยการสวนตรวจการขนสง  สํานักควบคุมการขนสง 
(8) ผูอํานวยการสวนทะเบียนรถขนสง  สํานักทะเบียนและภาษีรถ 
(9) ผูอํานวยการสวนสถานตรวจสภาพรถ  สํานักวิศวกรรมและความปลอดภัย 
(10)   ผูอํานวยการสํานักงานขนสงเขตพื้นที ่
(11)   หัวหนาฝายตรวจสอบบัญชีการขนสง  สวนกิจการขนสง  สํานักควบคมุการขนสง 
(12)   หัวหนาฝายในสวนตรวจการขนสง  สํานักควบคุมการขนสง 
(13)   หัวหนาฝายในสวนกจิการสถานีขนสง  สํานักควบคุมการขนสง 
(14)   หัวหนาฝายในสวนสถานตรวจสภาพรถ  สํานักวิศวกรรมและความปลอดภัย 
(15)   ขนสงจงัหวดั 
(16)   หัวหนาสํานกังานขนสงจังหวัดสาขา 
(17)   ขาราชการผูดํารงตําแหนงนิติกรในกองนิติการ  และในฝายวนิัย  กองการเจาหนาที่  

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  ฝายชวยอํานวยการและประสานราชการ  สํานักงาน
เลขานุการกรม  และขาราชการตั้งแตระดับ  2  ขึ้นไป  ในสวนตรวจการขนสง          
สวนกิจการขนสง  ฝายตรวจสอบบัญชีการขนสง  สวนกิจการสถานีขนสง  สํานัก
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ควบคุมการขนสง สวนสถานตรวจสภาพรถสํานักวิศวกรรมและความปลอดภัย  ที่ไมอยู
ระหวางทดลองปฏิบัติราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  และมิใช
ผูดํารงตําแหนงเจาพนักงานสื่อสาร  เจาหนาที่ส่ือสาร  เจาพนักงานธุรการ  เจาหนาที่
ธุรการหรือเจาหนาที่บันทกึขอมูล 

(18)   ขาราชการในสํานักงานขนสงจังหวดั  สํานกังานขนสงจังหวัดสาขา  สถานีขนสงผูโดยสาร 
ที่ไมอยูระหวางทดลองปฏิบัติราชการตามกฏหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือน 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไป  เลม  116  ตอนที่  55  ณ  วันที่  13  กรกฎาคม  2542) 
 
2.2 ผูตรวจการตามพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมไดออกประกาศกระทรวงคมนาคม  ลงวันที่  10  มถุินายน  2542 

แตงตัง้ผูตรวจการตามพระราชบัญญัติรถยนต  พ.ศ. 2522  โดยใหขาราชการสังกัดกรมการขนสงทางบกผูดาํรง 
ตําแหนงตอไปนี้เปนผูตรวจการ  คือ 
 1.อธิบดี 
 2.รองอธิบดี 
 3.ผูตรวจราชการ  หรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน(การขนสงทางบก) 
 4.ผูอํานวยการสํานัก 
 5.เลขานุการกรม 
 6.ผูอํานวยการกอง 
 7.ผูอํานวยการสวนทะเบยีนรถยนต  สํานักทะเบียนและภาษีรถ 
 8.ผูอํานวยการสวนตรวจการขนสง  สํานักควบคุมการขนสง 
 9.ผูอํานวยการสถานตรวจสภาพรถ  สํานักวิศวกรรมและความปลอดภยั 
 10.ผูอํานวยการสํานักงานขนสงเขตพื้นที ่
 11.หัวหนากลุมงานระบบทะเบียนและภาษีรถ  สํานักทะเบียนและภาษีรถ 
 12.หัวหนาฝายในสวนทะเบยีนรถยนต  สํานักทะเบียนและภาษีรถ 
 13.หัวหนาฝายในกลุมงานระบบทะเบยีนและภาษีรถ  สํานักทะเบียนและภาษีรถ 
 14.หัวหนาฝายทะเบยีนรถในสํานักงานขนสงเขตพื้นที่  สํานักทะเบยีนและภาษีรถ 
 15.หัวหนาฝายในสวนตรวจการขนสง  สํานักควบคุมการขนสง  
 16.หัวหนาฝายในสวนสถานตรวจสภาพรถ  สํานักวิศวกรรมและความปลอดภัย 
 17.ขนสงจังหวัด 
 18.หัวหนาสํานักงานขนสงจังหวดัสาขา 
 19. ขาราชการผูดํารงตําแหนงนิติกรในกองนิติการ  และขาราชการตั้งแตระดับ  2  ขึ้นไป  ในสวน
ตรวจการขนสง  สํานักควบคุมการขนสง  สํานักควบคมุการขนสงสวนสถานตรวจสภาพรถ สํานักวิศวกรรม
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และความปลอดภัย ที่ไมอยูระหวางทดลองปฏิบัติราชการตามกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือน  และ
มิใชผูดํารงตําแหนงเจาพนกังานสื่อสาร เจาหนาที่ส่ือสาร เจาพนกังานธุรการ เจาหนาที่ธุรการ หรือเจาหนาที่
บันทึกขอมูล 
 20.ขาราชการในสํานักงานขนสงจังหวดั  สํานักงานขนสงจังหวัดสาขา สถานีขนสงผูโดยสารที่ไมอยู
ระหวางทดลองปฏิบัติราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
  (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไป  เลม  116  ตอนที่  55  ณ วันที่  13  กรกฎาคม  2542)  
 
3. เปรียบเทียบผูท่ีไดรับแตงตัง้เปนผูตรวจการระหวางพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522  กับ
พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 
 
 พ.ร.บ. การขนสงทางบก พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. รถยนต พ.ศ. 2522 
สวน 
ท่ี 

เหมือน 
กัน 

(1) อธิบดี 
(2) รองอธิบดี 
(3) ผูตรวจราชการ  หรือ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน (การขนสงทางบก) 
(4) ผูอํานวยการสํานัก 
(5) เลขานุกรม 
(6) ผูอํานวยการกอง 
(7) ผูอํานวยการสํานักงานขนสงเขตพื้นที ่
(8) ผูอํานวยการสวนตรวจการขนสง   
(9) ผูอํานวยการสวนสถานตรวจสภาพรถ(สนว.) 
(10) หัวหนาฝาย  ในสวนตรวจการขนสง (สนบ.) 
(11)  หัวหนาฝาย  ในสวนสถานตรวจสภาพรถ (สนว.) 
(12)  นิติกร  ในกองนิติการ  
(13)   ขาราชการระดับ 2  ขึ้นไป  ในสวนตรวจการขนสง  สวนกิจการสถานีขนสง  สวนสถาน

ตรวจสภาพรถ และในฝายตรวจสอบบัญชีการขนสง  สวนกิจการขนสง (ที่ไมอยูระหวาง
การทดลองปฏิบัติราชการ และมิใชเจาพนักงานสื่อสาร  เจาพนกังานธุรการ  เจาหนาที่
ธุรการหรือเจาหนาที่บันทกึขอมูล) 

(14)   ขนสงจังหวดั 
(15)  หัวหนาสํานักงานขนสงจังหวัดสาขา 
(16)   ขาราชการในสํานักงานขนสงจังหวัด  สํานักงานขนสงสาขา  สถานีขนสงผูโดยสาร    

(ที่ไมอยูระหวางการทดลองปฏิบัติราชการ) 
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สวน 
ท่ี 
แตก 
ตาง 
กัน 

1) ผูอํานวยการสวนกจิการขนสง  สวน
กิจการสถานีขนสง 

2) ผูอํานวยการสวนทะเบียนรถขนสง  
(สนท.) 

3) หัวหนาฝายตรวจบัญชีการขนสง (ไมมี
ตามโครงสรางปจจุบัน) 

4) หัวหนาฝาย  ในสวนกจิการสถานี
ขนสง (สนบ.) 

5) นิติกร  ในฝายวินัย  กองการเจาหนาที ่
6) เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  ฝายชวย

อํานวยการและประสานราชการ 
 

1) ผูอํานวยการสวนทะเบยีนรถยนต (สนท.) 
 
2) หัวหนากลุมงานระบบทะเบียนและภาษีรถ 
(สนท.) 
3)  หัวหนาฝาย  ในสวนทะเบียนรถยนต 
4)  หัวหนาฝาย  ในกลุมงานระบบทะเบยีนและ
ภาษีรถ 
5)  หัวหนาฝาย  ในสํานกังานขนสงเขตพืน้ที่ 
 

   
นอกจากนี้  ยังมีนิยามของผูตรวจการปรากฏอยูในกฎหมายอื่นๆ อีก เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก  

พ.ศ. 2522  ไดบัญญัตินิยามผูตรวจการไว ในมาตรา 4 (40)  “ผูตรวจการ หมายความวา  ผูตรวจการตามกฎหมาย 
วาดวยการขนสงทางบก  และผูตรวจการตามกฎหมายวาดวยรถยนต”  หรือ  พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  เปนตน 

 
ทั้งนี้  เพื่อใหผูตรวจการของกรมการขนสงทางบกมีอํานาจและสามารถชวยเจาหนาที่ตํารวจในการ

ปราบปรามความผิดบางประการตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก  พ.ศ. 2522  ไดแก ความผิดของผูขับรถ
เกี่ยวกับการเสพยาเสพติดใหโทษ  วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  สุรา  ของมึนเมา  ไดดวย  หรือชวย
ปราบปรามรถที่กอมลพิษไมวาควันดํา  หรือเสียงดังเกนิที่กฎหมายกําหนด  
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