บทที่ 4
หลักเกณฑวิธีการตั้งดานตรวจการ
..............................
การตรวจการขนสงของผูตรวจการมีรูปแบบการดําเนินการหลายรูปแบบ แตรูปแบบที่
กระทําเปนปกติมักจะไดแก การตั้งจุดตรวจ หรือการตั้งดาน กลาวคือ เปนกรณีที่ผูตรวจการออกปฏิบตั ิ
หนาที่กนั เปนชุดปฏิบัติการโดยอยูประจําที่ ณ จุดใดจุดหนึ่งบนทองถนนเพื่อทําการตรวจสอบการ
ปฏิบัติsของผูประกอบการขนสง ผูประจํารถ และรถที่ใชในการขนสง วามีการปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก กฎหมายวาดวยรถยนต หรือไม อยางไร ตลอดจนจับกุม
ลงโทษผูฝาฝนหรือไมปฏิบตั ิตามกฎหมายดังกลาว
การปฏิบัติงานดานการตรวจการ การตั้งจุดตรวจ (ดานตรวจ) เปนเรื่องจําเปนที่จะตอง
ถือปฏิบัติใหถูกตองและกระทําการดวยความระมัดระวัง ทั้งนี้ เพื่อปองกันอุบัติเหตุอนั อาจจะเกิดขึ้น
ไดทั้งกับรถทีส่ ัญจรไปมา ประชาชนและตัวเจาหนาที่ผูตรวจการเอง ซึ่งกรมการขนสงทางบกได
กําหนดแนวทางในการตั้งจุดตรวจสอบและจับกุมรถบนถนนหลวงไว ตามหนังสือเวียนกรมการ
ขนสงทางบก ที่ คค 0306/ว.3 ลงวันที่ 23 มกราคม 2535 และหนังสือเวียน ที่ คค 0306/ว.8 ลงวันที่
24 มีนาคม 2535 รวม 2 ฉบับ สรุปได ดังนี้
1. การตั้งจุดตรวจตามแผนงานปกติ ใหแจงหรือประสานงานกับแขวงการทาง
และเจาหนาทีต่ ํารวจทางหลวงที่รับผิดชอบเสนทางที่จะทําการตั้งจุดตรวจทราบเปนการลวงหนา
2. การตั้งจุดตรวจในกรณีเรงดวน เพื่อใหบรรลุผลภารกิจอยางใดอยางหนึ่งซึ่ง
ไมอาจแจงหรือประสานงานเปนการลวงหนาได ใหดําเนินการแจงทันทีในโอกาสแรกที่สามารถจะ
กระทําได
3. ตองจัดหาและตั้งปายเครื่องหมายจราจรตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงเพื่อ
ปองกันการเกิดอุบัติเหตุที่บริเวณจุดตรวจ
4. ใหวางสิ่งกีดขวางหรือแผงกัน้ หยุดตรวจ เฉพาะในกรณีที่มีเจาหนาทีย่ นื ปฏิบัติ
หนาที่อยูแ ละตองนําออกทันทีเมื่อไมมีเจาหนาที่ยนื ปฏิบัติงาน
5. เมื่อเรียกรถเขาจุดตรวจแลว ใหควบคุมผูขับรถหยุดและจอดใหถกู ตองตาม
พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522 กอนทําการตรวจสอบ
6. การตั้งจุดตรวจสอบควันดําใหหลีกเลี่ยงบริเวณชุมชนที่หนาแนน และใหเรียกรถ
เขาตรวจสอบเฉพาะรถที่มีควันดําจนสามารถมองเห็นดวยตาเปลา
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องคประกอบที่สําคัญในการออกตั้งจุดตรวจการ มีดังนี้
1)
2)
3)
4)

การจัดอัตรากําลังในการปฏิบัติงาน
การตั้งดานตรวจและอุปกรณในการตั้งดานตรวจ
การประสานงานกับหนวยงานที่เกีย่ วของ
วิธีการเรียกรถใหหยุดเพื่อตรวจสอบ

การจัดอัตรากําลังในการออกปฏิบัติงาน
การจัดอัตรากําลังในการออกปฏิบัติงานมีความสําคัญที่ทําใหการปฏิบัติงานตรวจการ
ประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะตองพิจารณาแยกประเภทและลักษณะของงานทีจ่ ะออก
ปฏิบัติการใหถูกตอง เพื่อจัดอัตรากําลังคน วัสดุอุปกรณ ระยะเวลาดําเนินการใหถูกตองเหมาะสม
กับงานนัน้ ๆ เชน การตรวจสอบและจับกุมรถที่มีควันดํา จะตองมีอตั รากําลังผูตรวจการประมาณ
5-6 นาย โดยแบงหนาที่กนั ทํา ดังนี้
- คนที่ 1 ยืนสังเกตอยูก อนถึงจุดตรวจประมาณ 100 เมตร หากพบการกระทําผิด
ใหแจงคนที่ 2 ทราบ
- คนที่ 2 เปนผูทําหนาที่เรียกรถเขาชิดขอบทางเพื่อนําเขาไปยังจุดตรวจ
- คนที่ 3-4 เปนผูที่ทําหนาทีต่ รวจสอบความถูกตองของรถและหรือผูประจํารถ
- คนที่ 5 เปนผูทําหนาที่ออกคําสั่งผูตรวจการ หรือทําการเปรียบเทียบปรับ ออก
ใบเสร็จรับเงิน ในกรณีพบการกระทําความผิด
- คนที่ 6 ทําหนาที่อาํ นวยการจราจรและจัดใหรถที่ไดรับการตรวจสอบออกไป
จากจุดตรวจดวยความเรียบรอยเพื่อมิใหเกิดอุบัติเหตุและการจราจร
ติดขัด

การกําหนดจุดตั้งดานตรวจ
การออกตั้งจุดตรวจในแตละครั้งนั้น กอนออกปฏิบัติงานตั้งจุดตรวจการขนสง ตอง
พิจารณาความเหมาะสมของจุดที่จะตั้งดาน เพื่อใหการปฏิบัติงานไมมีปญหาดานการจราจร ไมเสี่ยง
ตอการเกิดอุบตั ิเหตุตลอดจนความปลอดภัยของผูตรวจการเอง โดยควรพิจารณาในเรื่องดังตอไปนี้
1.1 สภาพถนน ตองมีความกวางเพียงพอในการเรียกรถใหหยุดเพื่อตรวจสอบ
โดยไมเปนอุปสรรคตอการจราจรของรถที่ไมใชเปาหมาย การมีพื้นที่หรือสถานที่จอดรถสําหรับ
รถที่มีความจําเปนตองกักไว หรือรอการดําเนินการบางอยางของเจาหนาที่ เชนการออกคําสั่ง
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ผูตรวจการ การเปรียบเทียบปรับและการออกใบเสร็จ ผูตรวจการสามารถมองเห็นเปาหมายได
ตั้งแตระยะไกล
1.2 สภาพแวดลอม ใหคํานึงวาการตั้งจุดตรวจจะตองไมกอความเดือดรอน
รําคาญแกประชาชนที่อาศัยในบริเวณนั้น โดยเฉพาะยานอาคารบานเรือน ยานรานคาชุมชน
1.3 ปญหาดานการจราจร จุดตั้งดานที่เลือกจะตองตระหนักวา เมื่อลงมือ
ปฏิบัติการแลว จะตองไมกอใหเกิดปญหาดานการจราจร หากไดประสานงานกับเจาหนาทีต่ ํารวจ
ที่เปนผูดูแลถนนนั้นๆ ก็จะเกิดความเรียบรอยมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ตองไมตั้งดานในจุดที่กฎหมายวาดวยจราจรทางบก ไดบญ
ั ญัติหาม
จอดรถ เวนแตที่จําเปนตองกระทําในภารกิจเฉพาะอยางหรือมีเปาหมายเฉพาะเทานัน้
1.4 จุดที่มีความเสีย่ งตออุบัติเหตุ ควรหลีกเลี่ยงจุดที่เปนทางโคง ทางลาดชัน
ขึ้นเนิน ลงเนิน ฯลฯ ผูขับรถสามารถมองเห็นจุดตรวจไดในระยะไกล
1.5 เสนทางนั้น เปนเสนทางที่กลุม เปาหมายใชผานเปนประจําหรือไม
1.6 ตองทราบดวยวาจุดที่ดําเนินการอยูในเขตทองที่ของพนักงานสอบสวน
ทองที่ใด เพื่อความสะดวกในการดําเนินการสงตัวผูกระทําความผิดดําเนินคดี
1.7 ความเกีย่ วของกับสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ ไดแก ตองไมเปนจุดอับ
สัญญาณโทรศัพท หรือวิทยุสื่อสาร การมีกระแสไฟฟา (ถาจําเปน) เปนตน

อุปกรณในการตั้งดานตรวจ
ในการออกปฏิบัติหนาที่ดานการตรวจการนอกจากการเตรียมบุคลากร การกําหนดจุด
ตรวจแลว การจัดเตรียมอุปกรณในการตรวจการก็มีความจําเปนที่จะตองดําเนินการใหเรียบรอย
ครบถวน ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วและถูกตองในการปฏิบัติหนาที่ ดังนั้น กอนออกปฏิบตั ิ
หนาที่ดานการตรวจการจึงตองจัดเตรียมอุปกรณเพื่อใชในการตรวจสอบ โดยแบงการจัดเตรียม
อุปกรณในการปฏิบัติหนาที่ในเวลากลางวันและเวลากลางคืนได ดังนี้
(ก) การปฏิบตั ิหนาที่ตรวจการเวลากลางวันตองจัดเตรียมอุปกรณ ไดแก
1. แบบคําสั่งผูตรวจการ
2. แบบคําสั่งนายทะเบียน
3. แบบบันทึกจับกุม
4. แบบบันทึกสอบปากคําผูโดยสาร พยาน
5. แบบบันทึกการเปรียบเทียบคดี
6. ใบเสร็จรับเงิน
7. หนังสือสงมอบตัวผูตองหา
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8. กระดาษลอกลาย
9. ดินสอลอกลาย
10. กรวยยาง
11. ปายหยุดตรวจ พรอมอุปกรณ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง
12. กลองถายรูป
13. นกหวีด
14. ถุงมือสีขาว
15. เครื่องบันทึกเสียงขนาดเล็ก (ถามี)
16. เครื่องวัดควันดํา กระดาษกรอง พรอมมิเตอรอานคาควันดํา
17. เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล พรอมอุปกรณ
18. แผนพนเครื่องหมาย “หามใชรถ”
19. สีสเปรย
20. เครื่องมือสื่อสาร
21. ตลับเมตร
22. แบบเก็บขอมูลตางๆ ที่กรมการขนสงทางบกมอบหมายใหดําเนินการ เชน
การตรวจวัดควันดํา การตรวจวัดแอลกอฮอล
23. คูมือ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ
(ข) การปฏิบัติหนาที่ตรวจการเวลากลางคืน ใชอุปกรณเชนเดียวกับเวลากลางวัน
(ยกเวนขอ 15-17) และมีอุปกรณเพิ่มเติมอีก ไดแก
24. เสื้อสะทอนแสง
25. ไฟฉาย
26. กระบองไฟกระพริบ
27. ปายหยุดตรวจชนิดที่มีไฟวับวาบ พรอมหลอดไฟราวสําหรับใสกรวยยาง
28. ไฟสปอรตไลท ชนิดมือถือ
29. ชุดไฟแสงสวางที่กอใหเกิดความสวางในจุดตรวจ
ค. ปายหยุดตรวจ และการจัดวางปายตาง ๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง
จากหนังสือกรมการขนสงทางบก ที่ คค 0306/ว.8 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2535 ขอ 3
“ตองจัดหาและตั้งปายเครื่องหมายจราจรตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เพื่อปองกันการเกิด
อุบัติเหตุบริเวณจุดตรวจ” ดังนั้น ในการปฏิบัติงานดานตรวจการ จึงควรปฏิบัติใหเปนไปตาม
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ระเบียบที่ทางราชการกําหนดไวอยางถูกตอง ตามมาตรฐานที่กรมทางหลวงกําหนดขนาดปายและ
เครื่องหมายจราจร โดยมี 4 แบบ คือ
1. ปายดานตรวจ ลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผา มีขนาดกวาง 0.75 เมตร ยาว 1.20
เมตร มีขาตั้ง2 ขา ความสูงจากพื้นราบถึงดานลางสุดของแผนปาย 0.80 เมตร
2. ปายหามแซง ลักษณะวงกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 75 เซนติเมตร
3. ปายจํากัดความเร็ว ลักษณะวงกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 75 เซนติเมตร
ปายลําดับที่ 2 และ 3 อยูบนเสาปายเดียวกัน โดยปายหามแซงอยูดา นลางปายจํากัดความเร็วอยู
ดานบน ความสูงจากพื้นราบถึงดานต่ําสุดของปายหามแซง 0.80 เมตร
4. ปายหยุดตรวจ ลักษณะวงกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 75 เซนติเมตร มี
เสาตั้งปายความสูงจากพื้นราบถึงดานต่ําสุดของปาย 1.20 เมตร
การจัดวางปาย

มีการกําหนดระยะหางของการวางปายไว ดังนี้ (เปนการติดตั้ง

ชั่วคราว)
จุดที่1 เปนปายดานตรวจ ตองหางจากชองเดินรถหรือชองจราจรไมนอ ยกวา 1 เมตร
จุดที่ 2 เปนปายหามแซง และปายจํากัดความเร็วตองหางจากชองเดินรถ ไม
นอยกวา 1 เมตร และหางจากจุดตั้งปายจุดที่ 1 ประมาณ 150-200 เมตร
จุดที่ 3 เปนปายหยุดตรวจ ตองหางจากจุดที่ 2 ประมาณ 75-100 เมตร
บางทานอาจสงสัยวา ปายหยุดตรวจที่มีลกั ษณะเปนรูปสามเหลี่ยม บางครั้งเห็นมี
การดัดแปลงใชไฟฟาใสดานใน สวนดานนอกเปนวัสดุโปรงแสง หรือใชไฟฟาประกอบขางปาย
เพื่อใหเห็นไดงายในชวงเวลากลางคืน และกรมการขนสงทางบกก็มีปายลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยม
ใชอยูเหมือนกันนั้น
เปนการนําปายหยุดตรวจตามกฎหมายวาดวยจราจรทางบกมาประยุกตใช
ทั้งนี้ เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพทองที่ และเปนการปฏิบัติการในเขตเทศบาล สุขาภิบาล
การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
การประสานงานเปนเรื่องจําเปนและมีความสําคัญอยางยิ่งในการปฏิบัติงานทุก
ประเภท เพราะเปนการสรางมิตรภาพชวยใหการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งยัง
เปนภูมิคุมกันแกผูปฏิบัติงานดวย
กรมการขนสงทางบกไดวางแนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้ไวแลว ตามหนังสือเวียน ที่
คค 0306/ว.8 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2535 ตามที่ไดกลาวไวแลวซึ่งการปฏิบัติงานดานตรวจการ มี
หนวยงานทีจ่ ะตองติดตอประสานงานดวย ดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.

หนวยงานสังกัดกรมทางหลวง แขวงการทางหรือหนวยงานเจาของพื้นทีท่ าง
หนวยตํารวจทางหลวง
หนวยตํารวจทองที่
หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
สํานักงาน ป.ป.ส.

ขอสังเกต
หนวยงานตามขอ 1, 2 และ 3 เปนกรณีการดําเนินการตั้งดานตรวจ เพื่อจับกุม
ผูฝาฝนตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522
หนวยงานตามขอ 4 และ 5 เปนกรณีรว มดําเนินการตรวจสอบจับกุมผูประจํารถ
(พขร.) ที่เสพสารแอมเฟตามีน (ยาบา) หรือตรวจแอลกอฮอลในเลือด
(ง) วิธีการเรียกรถใหหยุดเพื่อตรวจสอบ
การเรียกรถใหหยุดเพื่อตรวจสอบ เปนขั้นตอนตอจากการจัดวางอัตรากําลัง การ
จัดตั้งอุปกรณ การตั้งจุดตรวจโดยถูกตองแลว การเรียกรถใหหยุดตองปฏิบัติ ดังนี้ คือ
1. คัดเลือกเปาหมายใหชดั เจน ผูอยูตนทางจะตองแมนยํา และคัดเลือกรถเปน
กลาวคือ สามารถมองเห็นแลวทราบวารถคันใดนาจะมีขอบกพรอง จึงเรียกเขาตรวจเฉพาะคันนัน้
ๆ หรือมีเปาหมายวาจะตรวจรถประเภทใด ก็เรียกแตรถประเภทนัน้
2. ใหสัญญาณใหชัดเจน จะเปนสัญญาณมือ หรือเปานกหวีด ตองใหถูกตอง
ตามที่ระบุไวในกฎหมายวาดวยจราจรทางบก โดยใหผูถูกเรียกตรวจไดเห็นและไดยิน อยาให
สัญญาณใหหยุดทันทีทันใดตองมีการชะลอรถกอนและชี้บอกสถานที่จะใหหยุด เมื่อรถชะลอ
ความเร็วและชาพอที่จะหยุดได (ใกลถึงจุดตรวจ) ผูที่หยุดตรวจจึงใหสัญญาณใหหยุดรถโดยให
หยุดรถชิดขอบทางดานซายกอนทําการตรวจสอบ
3. การยืนเรียกรถและใหสัญญาณ ขอสําคัญอยายืนขวางทางเดินรถ อยาหันหลัง
ใหรถพรอมทั้งระวังรถที่มาจากฝงตรงขาม (ดานหลัง) ดวย
4. การตรวจ
4.1 อยายืนหนา-หลังรถขณะที่ยงั ติดเครื่องอยู หากจําเปนตองตรวจดานหนาหลัง ขณะที่เครื่องยนตทํางานอยู ใหมีเจาหนาที่คอยสังเกตและแจงผูขบั รถใหทราบหากรถเคลื่อนที่
(ไหล)
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4.2 หากเปนรถโดยสารประจําทางหรือไมประจําทางและมีผูโดยสารอยูบน
รถใหประชาสัมพันธแจงใหผูโดยสารทราบดวย โดยการขออภัยทีท่ ําใหเสียเวลาและแจงถึงความ
ปลอดภัยของผูโดยสารที่จะไดรับเมื่อเจาหนาที่ตรวจสอบ
4.3 หากตองตรวจเลขตัวรถ (คัสซี) ใหพนักงานขับรถดับเครื่องยนต และ
หนุนลอรถกันเคลื่อนที่กอน
4.4 ขอตรวจดวยความสุภาพเรียบรอยเสมอ
4.5 ไมควรเคลื่อนยายรถโดยการขับเองและหากผูตองหาไมยอมไปพบพนักงาน
สอบสวนใหแจงเจาหนาที่ตํารวจไปรับตัวผูตองหา และเคลื่อนยายรถไปสถานีตํารวจในเขตพืน้ ที่
ดังกลาว
.......................................................

