
บทที่ 2 
อํานาจ  หนาที่ของผูตรวจการ 

.......................... 

ผูตวจการ  เปนเจาพนักงานในสังกดักรมการขนสงทางบกที่มีบทบาทสําคัญในการบังคับ
ใชกฎหมาย  อันไดแก  การควบคุม กํากับ ดูแล และตรวจสอบผูประกอบการขนสง เจาของรถ        
ผูประจํารถ ผูขับรถตลอดจนตัวรถที่จะนํามาใชในการขนสง  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ
ขนสงทางบก กฎหมายวาดวยรถยนต  และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของกาํหนดไว  ซ่ึงอํานาจดังกลาว
ครอบคลุมถึงการจับกุมหรือลงโทษ  หรือดําเนนิคดีแกผูกระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย  โดยจะกลาวในรายละเอียดดังตอไปนี ้

 
1.  อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522  

1.1 การตรวจการทั่วไป    ผูตรวจการมหีนาที่ควบคุม กํากับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติ
กฎหมายของผูประกอบการขนสง ผูประจํารถ และรถที่ใชในการขนสง  ตลอดจนผูที่เกี่ยวของ
ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก 

 อนึ่ง  ในการบังคับใชกฎหมายขางตน  ผูตรวจการยังมีอํานาจหนาที่สืบสวนหาผูกระทํา
ความผิด และจับกุมผูฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกมาลงโทษ  ทั้งนี้  
ความผิดที่มีอัตราโทษจําคุกเพียงอยางเดยีวผูตรวจการสามารถทําการเปรียบเทียบปรบัได   สวนคดี
ที่มีอัตราโทษจําคุกดวยนั้น  ผูตรวจการจะตองทําการรองทุกข  กลาวโทษตอพนักงานสอบสวนเพือ่
นําคดีขึ้นสูศาลตอไป 

1.2  มีอํานาจเรียกรถใหหยุด เพื่อทําการตรวจสอบ และเมื่อเชื่อวามีการกระทําอันเปนการ
ฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522  เกิดขึ้น ใหผูตรวจการ มีอํานาจ
จับกุมผูที่ฝาฝน เพื่อสงใหพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจดําเนินคดตีอไป (มาตรา 50) 

 1.3 อํานาจยึดใบอนุญาตปฏิบัติหนาท่ีผูประจํารถ ตามมาตรา109  บัญญัติวา “ถาผูไดรับ
ใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติทั้งหลายในหมวดนี้ 
ใหผูตรวจการมีอํานาจยึดใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถของ ผูนั้น และส่ังเปนหนังสือใหผู
นั้นไปรายงานตนตอนายทะเบียนภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมง คําสั่งนั้นใหถือวาเปนใบอนุญาตปฏิบัติ
หนาที่เปนผูประจํารถชั่วคราวภายในกําหนดเวลาดังกลาวนั้น  

 1.4  อํานาจสั่ง “หามใช” รถเปนการชั่วคราว ตามมาตรา 83  ซ่ึงบัญญัติวา “เมื่อผูตรวจการ
ตรวจพบวา รถคันใดมีสภาพไมมั่นคงแขง็แรง หรือมีเครื่องอุปกรณหรือสวนควบไมครบถวนหรือ 
ไมถูกตองตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ใหผูตรวจการรายงานใหนายทะเบียนทราบ  แตถาปรากฏ
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โดยชัดแจงวาการใชรถคันนั้นตอไปนาจะเปนเหตุใหเกิดภยันตรายแกการขนสง ใหผูตรวจการมี
อํานาจสั่งระงบัใชไวเปนการชั่วคราวได และใหรีบรายงานใหนายทะเบยีนทราบภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมง”  

 ผูที่ใชรถโดยฝาฝนคําสั่งผูตรวจการตามมาตรา 83 จะมีความผิดตามมาตรา 148 ตองระวาง
โทษปรับไมเกนิหาหมืน่บาท 
 1.5  อํานาจในการเขาไปในสถานที่ดาํเนินการของผูประกอบการขนสง  โดยไดรับ
มอบหมายจากอธิบดีกรมการขนสงทางบกตามนัยมาตรา 49    หากผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความ
สะดวกจะระวางโทษตามมาตรา 144  ปรับไมเกินหาพันบาท 
“ มาตรา  49 ใหอธิบดีหรือนายทะเบียนมีอํานาจควบคุมดูแลบรรดากิจการที่เกี่ยวกับการขนสงให
เปนไปตามความในพระราชบัญญัตินี้ และเพื่อประโยชนดังกลาวใหอธิบดีหรือนายทะเบียนมีอํานาจ  
 (๑) เขาไปในสถานที่ดําเนินการของผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงในระหวางเวลา
ทํางานตามปกติเพื่อทราบขอเท็จจริง และเพื่อตรวจสอบบัญชีและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของกับการ
ประกอบการขนสง  
 (๒) เรียกผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสง ผูจัดการและพนักงานของผูไดรับ
ใบอนุญาตประกอบการขนสงซึ่งเปนนิติบุคคลมาใหถอยคําหรือส่ังใหยื่นคําชี้แจงแสดงขอเท็จจริง
ตามที่ตองการ 
 ในการปฏิบัติตาม (๑) ใหอธิบดีมีอํานาจมอบหมายใหผูตรวจการหรือพนักงานตรวจสภาพ   
ทําการแทนได  
 ในการปฏิบัติการของอธิบดี นายทะเบียน ผูตรวจการ หรือพนักงานตรวจสภาพตามมาตรา
นี้ ใหบุคคลที่เกี่ยวของซึ่งอยูในสถานที่นั้นอํานวยความสะดวกหรือชวยเหลือตามสมควร” 

1.6  อํานาจการเปรียบเทียบปรับความผิดตามพระราชบญัญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522  
โดยมาตรา 163  วรรคแรกบัญญัติวา “บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว  
ใหอธิบดี หรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับผูตองหาได  เมื่อผูตองหาไดชําระ
คาปรับตามจํานวนที่อธิบดหีรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายเปรยีบเทียบภายในสามสิบวันแลว  ใหถือวา  
คดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” 
 ในทางปฏิบัตอิธิบดีกรมการขนสงทางบกจะมอบอํานาจใหแกผูตรวจการระดับ 3 ขึ้นไป  มี
อํานาจดังกลาว ดังประกาศกรมการขนสงทางบก เร่ือง  มอบอํานาจเปรียบเทียบความผิดตามพระ
ราช บัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522  พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522  และพระราชบัญญัติ
ลอเล่ือน  พุทธศักราช  2478  ที่มีโทษปรับสถานเดียวไว  ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2545   
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 1.7 อํานาจการนํากฎหมายวาดวยรถยนตและกฎหมายวาดวยการจราจรทางบกมาใชโดย
อนุโลม 

เนื่องจากพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 111 ไดบัญญัติวา “ใหนํา
บัญญัติทั้งหลายตามกฎหมายวาดวยรถยนตและกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก ในสวนที่เกี่ยวกับ
หนาที่ของผูขับรถ ผูเก็บคาโดยสารและนายตรวจมาใชบังคับโดยอนุโลม”  และมาตรา 161 ได
บัญญัติโทษไววา “ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบตัิตามพระราชบัญญัติทั้งหลาย ในกฎหมายวาดวยรถยนต
และกฎหมายวาดวยการจราจรทางบกในสวนที่เกี่ยวกับหนาที่ของผูขับรถ ผูเก็บคาโดยสาร และ
นายตรวจ ตองระวางโทษปรบัไมเกิน หาพนับาท” 

การมีบทบัญญัติมาตรา 111 เพื่อใหกฎหมายเกดิการเชื่อมโยงกัน  มใิหมกีารเขียนกฎหมาย
ที่ซํ้าซอนโดยไมจําเปน  ตลอดจนเปนการอุดชองวางของกฎหมายไปโดยอัตโนมัติ   

 
2.  อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522  

2.1 การตรวจการทั่วไป  ผูตรวจการมีหนาที่ควบคุม กํากับ ดูแล เจาของรถ  ผูครอบครองรถ 
ผูขับขี่ และรถที่นํามาใชในการขับขี่  ตลอดจนผูที่เกี่ยวของปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
รถยนต   

ขณะเดียวกนัผูตรวจการยังมอํีานาจหนาทีสื่บสวนหาผูกระทําความผิด และจับกุมผูฝาฝน 
หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยรถยนตมาลงโทษ  ทั้งนี้  ความผิดที่มีอัตราโทษจําคุกเพยีงอยาง
เดียวผูตรวจการสามารถทําการเปรียบเทียบปรับได   สวนคดีที่มีอัตราโทษจําคุกนั้น  ผูตรวจการ
จะตองทําการรองทุกข  กลาวโทษตอพนกังานสอบสวนเพื่อนําคดีขึ้นสูศาลตอไป 

  2.2  มีอํานาจสั่งใหผูขับรถหยุดรถเพื่อทําการตรวจสอบการปฏิบตัิตามพระราช 
บัญญัติรถยนตฯ กับมีอํานาจสั่งใหบุคคลใดปฏิบัติการเทาที่จําเปนเพื่อประโยชนแกการตรวจสอบ
นั้นได และเมื่อพบวาผูใด ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัตินี้  ตามนัยมาตรา 57 ทวิ ความวา 
 “มาตรา 57 ทวิ ใหผูตรวจการมีอํานาจสั่งใหผูขับรถหยุดรถเพื่อทําการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ กับมีอํานาจสั่งใหบุคคลใดปฏิบัติการเทาที่จําเปนเพื่อประโยชนแกการตรวจสอบ
นั้นได และเมื่อพบวา ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ จะวากลาว
ตักเตือนหรือส่ังเปนหนังสอืใหผูนั้นไปรายงานตนตอนายทะเบยีนภายในเจ็ดวันนับแตวนัที่มีคําสั่ง   
เพื่อดําเนินการเปรียบเทียบปรับก็ได เวนแตเปนกรณีที่ความผิดดังกลาวมีโทษจําคุก ใหผูตรวจการนํา
ตัวผูนั้นสงพนักงานสอบสวนผูมีอํานาจเพื่อดําเนินคดีตอไป 
 ในการออกคําสั่งใหไปรายงานตนตอนายทะเบยีนตามวรรคหนึง่ ผูตรวจการจะเรยีกเกบ็       
ใบอนุญาตขับรถของผูนั้นไวเปนการชั่วคราวก็ได  แตตองรีบนําใบอนุญาตขับรถที่เรียกเก็บไวไป
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สงมอบแกนายทะเบยีนภายในแปดชั่วโมงนับแตเวลาทีอ่อกคําสั่งและใหถือวาคาํสั่งนัน้เปนใบอนุญาต 
ขับรถชั่วคราวภายในกําหนดเวลาที่ใหไปรายงานตนดังกลาว 
 คําสั่งใหไปรายงานตนตอนายทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดี
กําหนด” 

จากบทบัญญัตมิาตรา 57  ทว ิ สามารถสรุปวิธีดําเนนิการ ได 3 กรณี  กลาวคือ  
             (ก)  การวากลาวตักเตือน 
            (ข)  ส่ังเปนหนังสือใหรายงานตัวตอนายทะเบียนภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่มี
คําสั่ง เพื่อดําเนินการเปรียบเทียบปรับ 
                (ค)  ในกรณีทีม่ีโทษจําคุก ใหนําตวัสงพนกังานสอบสวนเพื่อดําเนินคดี 

        ในกรณีดําเนินการตามขอ (ข) จะเรียกเก็บใบอนุญาตขับรถไวเปนทางการชั่วคราวก็ได 
โดยตองสงใหนายทะเบียน ภายใน 8 ช่ัวโมง นับตั้งแตเวลาที่ออกคําสั่ง  
 2.3 อํานาจในการสั่งใหเจาของรถนํารถไปใหนายทะเบียนตรวจสภาพ  ตามมาตรา 15  
ความวา  “มาตรา 15 ในกรณีทีน่ายทะเบยีนหรือผูตรวจการเหน็วารถใดในขณะที่ใชมีลักษณะที่
เห็นไดวานาจะไมปลอดภัยในการใช   ใหมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหเจาของรถนํารถนั้นไปให  
นายทะเบียน หรือสถานตรวจสภาพที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกตรวจ
สภาพภายในเวลาที่กําหนดได” 
 2.4  อํานาจเขาตรวจสถานที่ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามีรถคางชําระภาษปีระจําป  
รวมท้ังมีอํานาจยึดรถดังกลาวไวเพื่อตรวจสอบ ตามนัยมาตรา 37 ความวา “มาตรา 37  นายทะเบียน
และผูตรวจการซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเขาตรวจในที่ที่มีเหตุ  อันควรสงสัยวามรีถคางชําระภาษี
ประจําป และยึดรถนั้นไวเพือ่ตรวจสอบได 
  การเขาตรวจตามวรรคหนึ่ง  ใหกระทําระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก” 
  2.5  อํานาจยึดใบอนุญาตขบัรถยนตสาธารณะ  และใบอนุญาตขับรถยนตสามลอ
สาธารณะ กรณีผูไดรับใบอนุญาตดังกลาวตกเปนผูตองหาในคดีอาญาประเภทที่ระบไุวในมาตรา 
49(8)   โดยผูตรวจการที่อธิบดีมอบหมายมอํีานาจยดึไวตัง้แตวนัฟองจนถึงเวลาที่มีคําพิพากษาถึง
ที่สุด  ตามนัยมาตรา 54  และเมื่อยดึแลวตองรีบนําสงนายทะเบยีนโดยไมชักชา 
         2.6  อํานาจการเปรียบเทียบปรับความผดิตามพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522  โดย
มาตรา 67 ทวิ  วรรคแรก บญัญัติวา “บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว  
ใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทยีบปรับผูตองหาได  เมื่อผูตองหาไดชําระ
คาปรับตามจํานวนที่อธิบดหีรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายเปรยีบเทียบภายในสามสิบวันแลว  ใหถือวา  
คดีเลิกกันตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา” 
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 อยางไรก็ตาม  ในทางบริหารอธิบดีกรมการขนสงทางบกจะมอบอํานาจใหบุคคลตางๆ 
เปนผูใชอํานาจแทน  ซ่ึงผูตรวจการระดับ 3 ขึ้นไป  เปนหนึ่งในผูที่มีอํานาจในการเปรียบเทียบปรับ
ผูตองหาได  ดังประกาศกรมการขนสงทางบก เร่ือง  มอบอํานาจเปรียบเทียบความผิดตามพระราช 
บัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522  พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522  และพระราชบัญญัติลอเล่ือน  
พุทธศักราช  2478  ที่มีโทษปรับสถานเดียวไว  ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2545   

3. อํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก  พ.ศ. 2522 
3.1 อํานาจดําเนินการเกี่ยวกับการทดสอบหรือการตรวจสอบของมึนเมา หรือสารเสพติด

ดังกลาวในผูขบัขี่ตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก  โดยมีบทบัญญัติที่เกี่ยวของดังนี ้
 
“มาตรา 43  ทวิ  หามมิใหผูขับขี่เสพยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพตดิใหโทษ

หรือ เสพวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ตามกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 
ทั้งนี้ ตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

ใหเจาพนักงานจราจร พนกังานสอบสวน พนักงานเจาหนาที่ หรือผูตรวจการมีอํานาจจัดให
มีการตรวจสอบผูขับขี่รถบางประเภทตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาวาได
เสพยาเสพติดใหโทษหรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทตามวรรคหนึ่งหรือไม และหากผล
การตรวจสอบในเบื้องตนปรากฏวาผูขับขี่นั้นไมไดเสพก็ใหผูขับขี่นั้นขับรถตอไปได 

ในกรณีผูขับขี่ตามวรรคสองไมยอมใหตรวจสอบ ใหเจาพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน
พนักงานเจาหนาที่ หรือผูตรวจการมีอํานาจกักตัวผูนั้นไว เพื่อดําเนินการตรวจสอบไดภายในระยะ 
เวลาเทาที่จําเปนแหงกรณีเพือ่ใหตรวจสอบเสร็จสิ้นไปโดยเรว็และเมื่อผูนั้นยอมรับ การตรวจสอบ
แลวหากผลการตรวจสอบในเบื้องตนปรากฏวาไมไดเสพ ก็ใหปลอยตวัไปทันท ี

การตรวจสอบตามมาตรานี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการทีก่ําหนดในกฎกระทรวง” 
 
จากบทบัญญัตขิางตน  สามารถสรุปอํานาจหนาที่ของผูตรวจการ เปนประเด็นตางๆไดดังนี ้
1)  อํานาจจดัใหมีการตรวจสอบผูขับขี่รถบางประเภทตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาวาไดเสพยาเสพติดใหโทษหรือเสพวตัถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทตามวรรค
หนึ่งหรือไม 

2)  อํานาจกกัตัวผูขับขี่ที่ไมยอมใหตรวจสอบ ไวเพื่อดําเนินการตรวจสอบไดภายใน
ระยะเวลาเทาที่จําเปนแหงกรณี   
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3.2 อํานาจสั่งผูขับขี่ท่ีมีเหตอัุนควรสงสัย  ใหหยุดรถเพื่อตรวจสอบวา ขับรถในขณะหยอน
ความสามารถ  หรือขับรถในขณะเมาสุราหรือของมึนเมาอยางอื่น  หรือไมอยางไร    

หากผูตรวจการพบวา ผูขับขี่ขับรถในขณะหยอนความสามารถ  หรือขับรถในขณะเมาสุรา
หรือของมึนเมาอยางอื่น ใหผูตรวจการสั่งตัวผูนั้นพรอมพยานหลักฐานในเบื้องตนแกพนักงาน
สอบสวนผูมีอํานาจโดยเร็ว แตไมตองเกินหกชั่วโมงนับแตเวลาที่พบกระทําความผิด ทั้งนี้ตาม
มาตรา43 ตรี  มาตรา 43 จัตวา  ซ่ึงบัญญัติวา 

“มาตรา 43 ตรี ในกรณีมีเหตอัุนควรเชื่อวา ผูขับขี่ผูใดฝาฝนมาตรา 43 (1) หรือ  (2) 
ผูตรวจการมีอํานาจสั่งใหผูนัน้หยดุรถและสั่งใหมีการทดสอบตามมาตรา 142 ดวย  

มาตรา 43 จัตวา ในกรณีที่ผูตรวจการพบวา  ผูขับขี่ใดฝาฝนมาตรา 43 (1) หรือ (2) หรือ
มาตรา 43 ทวิ วรรคหนึ่ง ใหผูตรวจการสั่งตัวผูนั้นพรอมพยานหลักฐานในเบื้องตนแกพนักงาน
สอบสวนผูมีอํานาจโดยเร็ว แตไมตองเกินหกชั่วโมงนับแตเวลาที่พบกระทําความผิดดังกลาว เพื่อ
ดําเนินคดีตอไป” 

3.3  อํานาจสั่งใหผูขับขี่หยดุรถเพื่อตรวจสอบวา รถมีสภาพถูกตองหรือไม ( ตามมาตรา 
143 ทวิ )   หากมีสภาพไมถูกตอง  ผูตรวจการมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหระงับใชรถนั้นเปนการ
ช่ัวคราว  

รถที่ถูกสั่งหามใชช่ัวคราวนี้   ใครจะนํารถออกใชไมไดจนกวาเจาของรถจะไดทําการ
ซอมแซม หรือแกไขใหอยูในสภาพดี  และนําไปใหเจาพนักงานจราจรหรือผูที่ผูบัญชาการ
สํานักงานตํารวจแหงชาตแิตงตั้งใหมีอํานาจตรวจรถตรวจรับรอง 

 
4. อํานาจตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 
 4.1  ท่ีมาของอํานาจผูตรวจการ 
 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  มิไดบัญญัติ
นิยามคําวาผูตรวจการไวอยางชัดเจน   แตมีบทบัญญัติที่มีผลทําใหผูตรวจการมีอํานาจดําเนนิการแก
ยานพาหนะทีก่อใหเกิดมลพษิเกินมาตรฐานควบคุมมลพษิจากแหลงกําเนิดตามกฎหมายฉบับนี้ดังนี ้

 1) บทหาม ไดแก  มาตรา64 “ยานพาหนะที่จะตองนาํมาใชจะตองไมกอใหเกิดมลพิษเกิน
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดตามมาตรา 55”    (มาตรา 55 ใหอํานาจรฐัมนตรีประกาศ
กําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด) การฝาฝนมาตรา  64 จะไมมีบทลงโทษทันที  เปน
แตใหอํานาจเจาหนาที่ออกคําสั่งหามใชรถคันดังกลาวไดตามนัยมาตรา 65  
 หลังจากนัน้หากมีการใชรถที่มีคําสั่งถูกหามใช   จึงจะมคีวามผิดตามมาตรา 102    ความวา 
“ผูใดฝาฝนคําสั่งหามใชยานพาหนะของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 65 ตองระวางโทษปรับไม
เกิน 5,000 บาท” 
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 2)บทท่ีใหอํานาจ  ไดแก 
 2.1 )  นิยามตามมาตรา 4  “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา  “ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหมี
อํานาจหนาทีป่ฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้” 
 2.2 ) มาตรา 11 วรรคสอง  ความวา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอม  มีอํานาจแตงตัง้เจาพนกังานควบคุมมลพิษ และพนักงานเจาหนาทีก่ับออกกฎกระทรวง 
กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้  และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้” 
 2.3) กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  ไดมีไดอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา  11 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  ออก
ประกาศจํานวน 2 ฉบับ แตงตั้งผูตรวจการ เปนพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามมาตรา 65  
มาตรา66  มาตรา67 และ มาตรา 102  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ.2535  ไดแก  ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  เร่ือง  
แตงตั้งพนกังานเจาหนาที่  ลงวันที่ 19 เมษายน 2536 และประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
และสิ่งแวดลอม  เร่ือง  แตงตัง้พนักงานเจาหนาที่  ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2536) ลงวันที่  19 เมษายน 2536  
 ดังนั้น จากบทบัญญัติตามขอ 2.1) - 2.3)  จงึทําใหผูตรวจการของกรมการขนสงทางบกเปน
พนักงานเจาหนาที่และมีอํานาจดําเนินการแกรถที่กอใหเกิดมลพษิเกนิมาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหลงกําเนิดไดตามมาตรา 65  มาตรา66  มาตรา67 และ มาตรา 102  แหงพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 

 4.2  อํานาจหนาท่ี 
  1)  อํานาจสั่งใหยานพาหนะหยุด  หรือเขาไปในยานพาหนะเพื่อตรวจสอบ
เคร่ืองยนต  หรืออุปกรณของยานพาหนะ เพื่อตรวจวา  มีการใชยานพาหนะที่กอใหเกิดมลพษิเกนิ
มาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดหรือไม  ตามนัยมาตรา 67 
  2)  อํานาจหามใชยานพาหนะ  กรณีที่ผูตรวจการตรวจพบวา มีการใชยานพาหนะ
ที่กอใหเกิดมลพิษเกนิมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด  ผูตรวจการมีอํานาจออกคําสั่งหาม
ใชยานพาหนะนั้นได 
  การออกคาํสั่งหามใชยานพาหนะ  กระทาํโดยใชเครื่องหมายพนเปนตัวอักษรที่มี
ขอความวา “หามใชเด็ดขาด” หรือ “หามใชช่ัวคราว”   ไวปรากฏเดนชัด  ณ   สวนหนึ่งสวนใดของ
ยานพาหนะโดยมีเงื่อนไข  ดังนี ้
  2.1) การใชเครื่องหมาย “หามใชช่ัวคราว”  ใชในกรณีตรวจพบวา ยานพาหนะที่ใช
งานกอใหเกดิมลพิษเกินมาตรฐานควบคมุมลพิษจากแหลงกําเนิด  เปนการใหเครื่องหมายนีก้ับรถที่
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อยูในภาวะที่ปลอดจากการถกูคําสั่งหามใชยานพาหนะ  โดยรถนั้นอาจยงัไมเคยถูกคําสั่งหามใชมา
กอน  หรือเคยถูกคําสั่งหามใชมากอนแตได 
  การเคลื่อนยายยานพาหนะทีถู่ก “หามใชช่ัวคราว”  แลว  สามารถขับขี่ไดเฉพาะ
เพื่อการนําไปปรับปรุงแกไข    หรือเพื่อการนําไปใหเจาหนาที่ตรวจสอบภายหลังการปรับปรุง
แกไขเทานั้นและตองขับขี่ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก  และภายในกําหนด 
เวลา 30 วันเทานั้นนับแตถูกคําสั่งดังกลาว 
  2.2) การใชเครื่องหมาย “หามใชเด็ดขาด”    ใชในกรณีตรวจพบวายานพาหนะที่
ใชกอใหเกดิมลพิษเกินมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด  และถูก “หามใชช่ัวคราว”  แลว 
ไมแกไขสภาพที่กอใหเกิดมลพิษภายในเวลาที่กําหนด   ใหผูตรวจการออกเครื่องหมาย “หามใช
เด็ดขาด”  แทน 
  การเคลื่อนยายยานพาหนะทีถู่ก “หามใชเดด็ขาด”  แลว  ตองกระทําโดยการลาก
หรือจูง  หรือวธีิการอื่นที่ไมกอใหเกิดมลพษิเกินมาตรฐานควบคุมมลพษิเทานั้น 
 
5. ตารางเปรียบเทียบอํานาจหนาท่ีของผูตรวจการระหวางพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 
2522 กับพระราชบัญญัติรถยนต  พ.ศ. 2522 
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คําสั่งผูตรวจการ 
 มีอํานาจเรยีกรถใหหยุด เพื่อ ทําการ 

ตรวจสอบและเมื่อเชื่อวามีการกระทําอันเปน
การฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
เกิดขึ้น ใหผูตรวจการ มีอํานาจจับกุมผูที่ฝาฝน 
เพื่อสงใหพนกังานฝายปกครองหรือตํารวจ
ดําเนินคดีตอไป (มาตรา 50) 
                ขอสังเกต  ผูตรวจการไมมีอํานาจ
เปรียบเทียบปรับตอผูฝาฝนตามมาตรานี้  

 มีอํานาจยึดใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่ผูประจํา 
รถของผูนั้น และสั่งเปนหนังสือใหผูนั้นไป
รายงานตัวตอนายทะเบียนภายใน 72 ช่ัวโมง  
 

 
 มีอํานาจสั่งใหผูขับรถหยดุรถเพื่อทําการ

ตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้กับมี
อํานาจสั่งใหบคุคลใดปฏิบัติการเทาที่จําเปนเพื่อ
ประโยชนแกการตรวจสอบนั้นได และเมือ่
พบวาผูใด ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัตินี้ 
สามารถดําเนินการ ได 3 กรณี  กลาวคือ  
            (ก)วากลาวตักเตือน 
            (ข)ส่ังเปนหนังสือใหรายงานตัวตอนาย
ทะเบียนภายใน 7 วนั นับตั้งแตวนัที่มีคําสั่ง เพื่อ
ดําเนินการเปรยีบเทียบปรับ 
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คําสั่งนั้น ใหถือวาเปนใบอนญุาตปฏิบัติหนาที่
เปนผูใชประจาํรถชั่วคราวภายกําหนดเวลา 
ดังกลาว (มาตรา 109) 
    หมายเหตุ   
     1.ไมมีอํานาจวากลาวตักเตือน 
   2. ไมไดกําหนดระยะเวลาในการสง
ใบอนุญาตขับรถใหแกนายทะเบียน 
     3. คําสั่งผูตรวจการใชแทนใบอนุญาตขบัรถ
ภายใน 72 ช่ัวโมง 

            (ค)ในกรณีที่มีโทษจาํคุก ใหสง 
พนักงานสอบสวนดําเนินคด ี
        ในกรณีดาํเนินการตามขอ (ข) จะเรียกเก็บ
ใบอนุญาตขับรถไวเปนทางการชั่วคราวกไ็ด 
โดยตองสงใหนายทะเบียน ภายใน 8 ช่ัวโมง 
นับตั้งแตเวลาที่ออกคําสั่ง (มาตรา 57 ทวิ) 
      หมายเหตุ  
     1.ไมมีอํานาจวากลาวตักเตือน 
   2. กําหนดระยะเวลาในการสงใบอนุญาตขับ
รถใหแกนายทะเบียนภายใน 8 ช่ัวโมง 
     3. คําสั่งผูตรวจการใชแทนใบอนุญาตขบัรถ
ภายใน 7 วนั 

 


