
บทที่ 5 
การตรวจวัดมลพิษทางอากาศ  และเสยีงดังจากรถ 

ตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 และพระราชบญัญัติรถยนต พ.ศ. 2522   
…………………. 

 
บทความผิดตามพระราชบญัญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522   

 
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 ไมมีบทความผิดเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ  

และเสียงดังจากรถไวโดยเฉพาะ  แตไดบัญญัติรวมไวในเรื่องความมั่นคงแข็งแรง  การมีเครื่อง
อุปกรณและสวนควบถูกตองตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง  ซ่ึงในชั้นของกฎกระทรวงจะกําหนด 
ใหเครื่องกําเนิดพลังงานของรถจะตองไมทําใหใหเกิดกาซ  ฝุน  ควัน  ละอองเคมีและเสียงเกิน
เกณฑที่กําหนด  โดยกรมการขนสงทางบกไดออกประกาศเกณฑเร่ืองกาซ  ฝุน  ควัน  ละอองเคมี
และเสียงรองรับอีกขั้นตอนหนึ่ง  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

1) บทกําหนดความผดิ 
 มาตรา 71 วรรค หนึ่ง  บัญญัติวา “รถที่ใชในการขนสงตองมีสภาพมัน่คงแข็งแรง

มีเครื่องอุปกรณและสวนควบถูกตองตามที่กําหนดในกฎกระทรวง กบัไดจดทะเบยีนตามมาตรา 73  
และเสียภาษีตามมาตรา 85 แลว” 

 มาตรา 148  “ผูใดใชรถโดยไมปฏิบัติตามมาตรา 71  หรือฝาฝนคําสั่งผูตรวจการ
หรือนายทะเบยีนตามมาตรา 83  ตองระวางโทษปรับไมเกนิหาหมืน่บาท” 

2) กฎกระทรวงท่ีเก่ียวของ   
กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 ( พ.ศ. 2524 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก 

พ.ศ. 2522 เชน   
หมวด 1 

สภาพ  เครื่องอุปกรณ  และสวนควบของรถที่ใชในการขนสงผูโดยสารและรถขนาดเล็ก 
สวนที่ 1 

เครื่องอุปกรณ  และสวนควบของรถที่ใชในการขนสงผูโดยสาร 
มาตรฐาน 1  มาตรฐาน 2  มาตรฐาน 3  มาตรฐาน 4  มาตรฐาน 6 มาตรฐาน 7และรถขนาดเล็ก 

 
ขอ 1 รถที่ใชในการขนสงผูโดยสารมาตรฐาน 1  มาตรฐาน 2  มาตรฐาน 3  มาตรฐาน 4  

มาตรฐาน 6 มาตรฐาน 7และรถขนาดเล็ก  จะตองมีเครื่องอุปกรณ  และสวนควบ   ดงัตอไปนี้  
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(1)  คัสซี  ตามแบบที่กรมการขนสงทางบกเห็นชอบใหใชเปนคัสซีรถโดยสาร  ทั้งนี ้
จะตองประกอบดวย 

 (ก) 
.................................. 
 (ญ)  เครื่องกําเนิดพลังงานที่สามารถขับเคลื่อนรถในขณะที่มีน้ําหนกัเต็มอัตรา

บรรทุกไดดวยความเร็วเหมาะสม  และสภาพใชงานตามปกติ  ซ่ึงไมเกินเกณฑกําลังที่กรมการ
ขนสงทางบกประกาศกาํหนด  และเครื่องกําเนิดพลังงานจะตองไมทําใหใหเกิดกาซ  ฝุน  ควัน  
ละอองเคมีและเสียงเกินเกณฑที่กรมการขนสงทางบกประกาศกําหนด  ทั้งนี้  ใหมฝีาครอบเครื่อง
กําเนิดพลังงานขนาดปดเครื่องไดสนิท และสามารถเก็บเสียงไดตามความเหมาะสม 

 (ญ)........................... 
 

3)  ประกาศกรมการขนสงทางบก  เร่ือง  กําหนดเกณฑและวิธีการตรวจสอบคาควันดํา
จากทอไอเสียของรถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก ลงวันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ.2541ไดกําหนด 
คาควันดําจากทอไอเสียของรถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกไวดังตอไปนี ้

 3.1) คาควันดาํจากทอไอเสียของรถยนตที่ใชเครื่องยนตดีเซลในขณะเครือ่งยนตไม
มีภาระ  ตองไมเกินเกณฑทีก่ําหนดไว  ดังตอไปนี ้

  (1)  คาควันดําสูงสุดไมเกินรอยละ  45  ที่ระยะความยาวของทางเดินแสง
มาตรฐานเมื่อตรวจวดัดวยเครื่องมือวัดควนัดําระบบวัดความทึบแสง 
   (2)  คาควันดําสูงสุดไมเกินรอยละ  50  เมือ่ตรวจวดัดวยเครื่องมือวัดควัน
ดําระบบกระดาษกรอง 

 3.2)  คาควันดาํจากทอไอเสยีของรถยนตดเีซลในขณะเครื่องยนตมภีาระและอยูบน
เครื่องทดสอบ  ตองไมเกินเกณฑที่กําหนดไว  ดังตอไปนี ้
   (1) คาควันดําสูงสุดไมเกินรอยละ  35  ที่ระยะความยาวของทางเดินแสง
มาตรฐานเมื่อตรวจวดัดวยเครื่องมือวัดควนัดําระบบความทึบแสง 

 (2) คาควันดําสูงสุดไมเกินรอยละ  40  เมื่อตรวจวดัดวยเครื่องมือวัดควัน
ดําระบบกระดาษกรอง 

 3.3  วิธีการตรวจสอบคาควนัดําจากทอไอเสียของรถตามกฎหมายวาดวยการขนสง
ทางบก  ใหดูประกาศกรมการขนสงทางบก  เร่ือง  กาํหนดเกณฑและวิธีการตรวจสอบคาควันดําจาก 
ทอไอเสียของรถตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก ลงวันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ.2541  
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บทความผิดตามพระราชบญัญัติรถยนต พ.ศ. 2522   
 

  จากการตรวจสอบพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 จะพบวา  ไมมีบทบัญญัติที่
กําหนดความผิดของรถที่มีมลพิษทางอากาศและเสียงเกินที่กฎหมายกําหนดไว  ผูตรวจการจึงไม
สามารถใชพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 ลงโทษแกผูกระทําความผิดได 
        รถที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 ที่มีมลพิษทางอากาศและเสียง
เกินที่กฎหมายกาํหนดไว  จะมีผลใหรถดังกลาวไมสามารถจดทะเบียนได  เพราะจะไมผานเกณฑ
การวินจิฉัยการตรวจสภาพรถ  
 การลงโทษผูใชรถยนต ตามพ.ร.บ. รถยนต พ.ศ.2522 ที่มีควันดํา  หรือเสียงดังเกิน
เกณฑ จะตองนํา พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ. 
จราจรทางบก พ.ศ.2522  มาใชบังคับแทน   
 อยางไรก็ตาม  กรมการขนสงทางบกไดออกประกาศ เร่ือง เกณฑของระดับเสียงทีเ่กดิจาก
เครื่องกําเนิดพลังงานของรถยนต วนัที่  26  กันยายน  พ.ศ. 2548  และ ประกาศกรมการขนสงทาง
บกเรื่อง  กําหนดเกณฑและวิธีการตรวจสอบคาควนัดําจากทอไอเสียของรถตามกฎหมายวาดวย
รถยนตร  ลงวนัที่  5  ตุลาคม  พ.ศ.  2541 

 
บทความผิดตามพระราชบญัญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522    

 มาตรา4 (15)"รถ" หมายความวา  ยานพาหนะทางบกทุกชนดิ เวนแตรถไฟและรถราง
 มาตรา 10 ทว ิ   “หามมิใหผูใดนํารถที่เครือ่งยนตกอใหเกิดกาซ  ฝุน  ควัน ละอองเคมี หรือ
เสียงเกินเกณฑที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาใชในทางเดนิรถ” 

 มาตรา 152 “ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม.... มาตรา 10 ทวิ.... ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งพันบาท” 
 ดังที่ไดกลาวแลวขางตนวา  พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 ไมมีบทบัญญัติที่กําหนด
ความผิดของรถที่จดทะเบยีนตามพระราชบญัญัติรถยนต พ.ศ. 2522 ที่มีมลพิษทางอากาศและเสยีง
เกินที่กฎหมายกําหนดไว  ผูตรวจการจึงไมสามารถใชพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 ลงโทษแก
เจาของรถที่จดทะเบยีนตามพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 ไดก็ตาม  แตเนื่องจากพระราช 
บัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522  มาตรา 143 ทวิ  บัญญัติใหอํานาจแกผูตรวจการโดยมีเนื้อความวา 
  “มาตรา 143 ทวิ  เจาพนักงานจราจร พนักงานเจาหนาที่ หรือผูตรวจการมีอํานาจสั่งใหผู
ขับขี่หยุดรถเพื่อทําการตรวจสอบในเมื่อรถนั้นมีสภาพไมถูกตองตามที่บัญญัติไวในมาตรา 10  ทวิ 
และมีอํานาจสัง่เปนหนังสือใหระงับการใชรถนั้นเปนการชั่วคราว และใหเจาของรถหรือผูขับขี่ซอม
หรือแกไขรถใหถูกตอง” 
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 จากบทบัญญัตดิังกลาว จะเหน็วา  ผูตรวจการมีอํานาจสัง่ใหผูขับขี่หยดุรถเพื่อทําการตรวจ 
สอบวา รถนัน้มีเครื่องยนตกอใหเกดิกาซ  ฝุน  ควัน ละอองเคม ีหรือเสยีงเกนิเกณฑตามมาตรา 10  ทวิ
หรือไม   และหากพบวาเกิน  ผูตรวจการมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหระงับการใชรถนัน้เปนการชัว่คราว 
และใหเจาของรถหรือผูขับขี่ซอมหรือแกไขรถใหถูกตอง  แตไมมีอํานาจเปรียบเทยีบปรับ 

 
หลักเกณฑและวิธีการการตรวจวัดมลพิษทางอากาศและเสียงจากรถตามพระราชบญัญัติการขนสง
ทางบก พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 
            
    เนื่องจากกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานหลักที่ทํา
หนาที่กําหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดตางๆ  เพื่อใหหนวยงานอืน่ๆ ถือปฏิบัติดวย   
ซ่ึงในทางปฏิบัติหนวยงานที่เกี่ยวของไมวา  สํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือ กรมการขนสงทางบก  
ก็จะนําหลักเกณฑ และวิธีการตรวจวัดมลพิษทางอากาศและเสียงของกระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม มาออกออกเปนกฎหมายในระดับอนุบัญญัติสําหรับหนวยงานของตน
โดยอาศัยฐานอํานาจตามกฎหมายหลักที่ตนเองรับผิดชอบ เชน พระราชบัญญัติการขนสงทางบก 
พ.ศ. 2522  หรือ  พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522  แลวแตกรณี  เพื่อใชปฏิบัติงานตอไป   
 

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


