
บทท่ี 6 
การตรวจสอบและหามใชยานพาหนะที่มีมลพิษเกินมาตรฐาน 

ตามพระราชบญัญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 
………………………… 

 
 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เปนกฎหมายอีกฉบับ
หนึ่งที่มีบทบญัญัติเกี่ยวกับการกําหนดควบคุมมลพิษจากยานพาหนะ โดยเฉพาะอยางยิ่งมลพิษจากรถยนต
และรถจักรยานยนต โดยบัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีอํานาจ
กําหนดมาตรฐานการระบายมลพิษจากยานพาหนะ (มาตรา 55) ซ่ึงปจจุบันมมีาตรฐานควบคมุการระบาย
มลพิษจากทอไอเสียของรถยนตและรถจักรยานยนตหลายฉบับ  ครอบคลุมมลพิษหลักหลายชนดิ ไดแก 
ควันดํา ควันขาว  กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) กาซไฮโดรคารบอน (HC) และระดับเสียงจากเครื่องยนต  
ทอไอเสีย 
 ในการบังคับใชกฎหมายพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.
2535 ผูตรวจการจะไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให
เปน“พนักงานเจาหนาที”่  ตามกฎหมายฉบับนี้ดวย ทําใหผูตรวจการมอํีานาจในการออกคําสั่งทางปกครอง
เพื่อหามเจาของหรือผูครอบครองรถใชรถคันดังกลาว จนกวาจะไดมีการแกไขปรับปรุงใหเปนไปตาม
มาตรฐานควบคุมมลพิษ (คาํสั่ง “หามใชช่ัวคราว” หรือคําสั่ง “หามใชเด็ดขาด”)  ไวอีกดวย (มาตรา 65-67) 
ดังนั้น  จึงจาํเปนที่ผูตรวจการของกรมการขนสงทางบกตองทราบรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อให
การบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางถูกตอง 
 
บทความผิด 

มาตรา 4 “ยานพาหนะ” หมายความวา  รถยนตหรือรถจกัยานยนตตามกฎหมายวาดวยรถยนต เรือ
ตามกฎหมายวาดวยเรือไทยและอากาศยานตามกฎหมายวาดวยการเดนิอากาศ 
  มาตรา 64 ยานพาหนะที่จะนํามาใชจะตองไมกอมลพษิเกินกวามาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลง 
กําเนิดตามมาตรา 55     (มาตรา 55 ใหอํานาจรัฐมนตรีประกาศกาํหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลง 
กําเนิด)  

การฝาฝนมาตรา  64 จะไมมีบทลงโทษทันที  เปนแตใหอํานาจเจาหนาที่ออกคําสั่งหามใชรถคัน
ดังกลาวไดตามนัยมาตรา 65  
 หลังจากนัน้หากมีการใชรถที่มีคําสั่งถูกหามใช   จึงจะมคีวามผิดตามมาตรา 102    ความวา “ผูใดฝา
ฝนคําสั่งหามใชยานพาหนะของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 65 ตองระวางโทษปรับไมเกิน 5,000 บาท” 
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 ผูตรวจการสามารถใชอํานาจตามพ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535    
เนื่องจากมนีิยามตามมาตรา 4  “พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา  “ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหมีอํานาจหนาที่
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้”  และตอมากระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  ไดมีได
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  11 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ.2535  ออกประกาศจํานวน 2 ฉบับ แตงตั้งผูตรวจการ เปนพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการตามมาตรา 
65  มาตรา66  มาตรา67 และ มาตรา 102  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ.2535  (  ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  เร่ือง  แตงตั้ง
พนักงานเจาหนาที่  ลงวันที่  19เมษายน 2536  และประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอม  เร่ือง  แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่  ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) ลงวันที่  19เมษายน 2536  ) 
  

ดังนั้น จากบทบัญญัติขางตน  จึงทําใหผูตรวจการของกรมการขนสงทางบกเปนพนักงานเจาหนาที่
และมีอํานาจดาํเนินการแกรถที่กอใหเกิดมลพิษเกินมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิดได ตามมาตรา 
65  มาตรา 66  มาตรา 67 และ มาตรา 102  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ.2535 
 
ขั้นตอนการหามใชรถท่ีมีมลพิษเกินมาตรฐาน 
 การหามใชรถที่มีมลพิษเกนิมาตรฐานตามพระราชบญัญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
แหงชาต ิ พ.ศ.2535 นั้น เปนมาตรการทางกฎหมายที่จะควบคุมรถที่มีมลพิษไมใหนาํมาใชบนทองถนนได
อีกจนกวาจะไดมีการนํารถไปแกไขปรับปรุงสภาพของเครื่องยนตใหอยูในสภาพดีมมีลพิษไมเกนิมาตรฐาน
เสียกอน โดยท่ีหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนินการตรวจสอบและหามใชรถที่มีมลพิษเกิน
มาตรฐานของพนักงานเจาหนาที่ ไดกําหนดไวในกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การกออกคําสั่ง การยกเลิกคําสั่ง การทํา และการยกเลิกเครื่องหมายหามใชยานพาหนะและการใช
ยานพาหนะในขณะที่มเีครื่องหมายหามใชยานพาหนะ พ.ศ.2550 ลงวันที่  10 มีนาคม 2550 ประกอบกับ
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง แบบเครื่องหมาย และแบบคาํสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราช 
บัญญัติสงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ลงวันที่  11 พฤษภาคม  2550  
 
 2. การตรวจสอบและออกคําสั่งหามใชยานพาหนะ 
 เมื่อผูตรวจการในฐานะพนกังานเจาหนาที่ไดตั้งดานหรือจุดตรวจสอบตรวจจับรถที่มีมลพิษ
เกินมาตรฐานบริเวณริมเสนทางจราจรเพื่อเรียกรถยนตหรือรถจักรยานยนตเขามาตรวจวัดมลพิษ อาทิ ควัน
ดํา เสียงดัง เปนตนนั้น ผูตรวจการอาจจะเรียกรถได 3 ลักษณะดวยกัน กลาวคือ  
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 -รถปกติทั่วไปที่ยังไมถูกสั่งหามใชยานพาหนะ (หรือเคยถูกสั่งหามใชยานพาหนะแตไดยกเลิก
คําสั่งไปแลว)  
 -รถที่ถูกสั่งหามใชยานพาหนะชัว่คราว 
 -รถที่ถูกสั่งหามใชยานพาหนะเดด็ขาด 
 
         2.1 กรณีเรียกตรวจรถปกติทั่วไป 
   เมื่อพนักงานเจาหนาที่เรียกตรวจรถปกตทิั่วไปที่ไมถูกสั่งหามใชยานพาหนะ (หรือเคย
ถูกสั่งหามใชยานพาหนะแตไดยกเลิกคําสั่งไปแลว) มาตรวจวดัมลพษิ หากผลปรากฏวามลพิษมีคาไมเกิน
มาตรฐานที่กฎหมายกําหนด ใหเจาของหรอืผูครอบครองรถยังคงใชรถตอไปไดตามปกติ แตหากผลปรากฏ
วามลพิษมีคาเกินกวามาตรฐานใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการ  
   (1) ออกคําสั่งหามใชยานพาหนะชั่วคราวตามแบบ คพ.3 แกเจาของหรือผูครอบครอง
รถ และ 
   (2) ติดเครื่องหมาย “หามใชช่ัวคราว” ตามแบบ คพ.1 (ติดสติ๊กเกอร “หามใช
ช่ัวคราว”) ไวที่ตัวรถ ซ่ึงโดยปกติ ถาเปนรถยนตจะตดิเครื่องหมายไวที่ดานนอกของกระจกบังลมดานหนา
ทางซายมือของผูขับขี่ สําหรับรถจักรยานยนตจะตดิเครื่องหมายไวที่ดานขางของถังน้ํามันทั้งสองขาง 
(รถยนตจะใชเครื่องหมายหามใชยานพาหนะ จํานวน  1 แผน สวนรถจักรยานยนตจะใชเครื่องหมายหามใช
ยานพาหนะ จํานวน  2 แผน) หากกรณีไมสามารถติดเครื่องหมายไวที่บริเวณดงักลาวไดก็ใหพนักงาน
เจาหนาทีต่ิดเครื่องหมายไวทีบ่ริเวณอืน่ของตัวรถที่สามารถมองเห็นไดงายและชดัเจน 
   อนึ่ง เจาของหรือผูครอบครองรถที่ถูกสั่งหามใชยานพาหนะชัว่คราว จะตองนํารถไป
แกไขปรับปรงุสภาพเครื่องยนตไมใหกอมลพิษเกินมาตรฐาน และนาํไปใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ ณ 
สถานที่ยกเลิกคําสั่งหามใชยานพาหนะที่กาํหนด ภายในเวลา 30 วันนบัตั้งแตวนัที่ถูกสั่งหามใชยานพาหนะ
ช่ัวคราว 
 
  2.2 กรณีเรียกรถที่ถูกสั่งหามใชยานพาหนะชัว่คราว 

   เมื่อพนักงานเจาหนาที่เรียกตรวจพบรถทีถู่กสั่งหามใชยานพาหนะชัว่คราว พนักงาน
เจาหนาทีจ่ะตองตรวจสอบขอเท็จจริงการใชรถในเบื้องตนเสียกอนวารถคันดังกลาวยังอยูในกําหนด
ระยะเวลา 30 วันนับตั้งแตวนัที่ถูกสั่งหามใชยานพาหนะชั่วคราวหรือไม (อาจตรวจสอบไดจากเครื่องหมาย
หรือสติ๊กเกอรหามใชช่ัวคราวที่ติดอยูกับตวัรถ หากเปนรถยนตจะอยูที่ดานหลังของตัวเครื่องหมาย)  หากยัง
อยูภายในกําหนด 30 วัน ใหเจาของหรือผูครอบครองรถยังคงใชรถไดตอไป แตหากพนกาํหนด 30 วันแลว 
ใหพนกังานเจาหนาที่ตรวจวดัมลพิษจากรถ และดําเนนิการตอไปตามแตกรณ ี ซ่ึงมี  2 กรณี ไดแก กรณี
มลพิษมีคาไมเกินมาตรฐาน และกรณีมลพิษมีคาเกินกวามาตรฐาน ดังตอไปนี้  
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   2.2.1 กรณีตรวจพบมลพิษมีคาไมเกินมาตรฐาน ใหพนกังานเจาหนาที่ดําเนินการ  
     (1) ออกคําสั่งยกเลิกคําสั่งหามใชยานพาหนะชั่วคราวตามแบบ คพ.6 ใหแก
เจาของหรือผูครอบครองรถ พรอมทั้งเอาเครื่องหมาย “หามใชช่ัวคราว”  ออกจากตวัรถ และ 
     (2) ดําเนินคดีฐานฝาฝนคําสั่งหามใชยานพาหนะชัว่คราวตามมาตรา 102 แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.25355  (รองทุกขกลาวโทษหรือแจง
ความที่สถานีตํารวจทองที่) 
     อนึ่ง การที่เจาของหรือผูครอบครองรถไมนํารถไปใหพนกังานเจาหนาที่
ตรวจสอบภายใน 30 วันนบัตั้งแตวนัที่ถูกสั่งหามใชยานพาหนะชัว่คราว แมวาจะไดแกไขปรับปรุงสภาพ
เครื่องยนตไมใหกอมลพษิเกินมาตรฐานแลวก็ตาม ยอมไมเปนการลบลางความผิดที่ไดฝาฝนคําสั่งหามใช
ยานพาหนะชัว่คราวที่ไดกระทําไปแลว 
   2.2.2 กรณีตรวจพบมลพิษมีคาเกนิกวามาตรฐานใหพนักงานเจาหนาทีด่ําเนนิการ 
     (1) ออกคําสั่งหามใชยานพาหนะเด็ดขาดตามแบบ คพ.3 ใหแกเจาของหรือผู
ครอบครองรถ และ 
     (2) ติดเครื่องหมาย “หามใชเดด็ขาด” ตามแบบ คพ.2 (สติ๊กเกอร “หามใช
เด็ดขาด” ) ไวที่ตัวรถแทนเครื่องหมาย “หามใชช่ัวคราว” และ 
     (3) ใหพนกังานเจาหนาที่อนุญาตใหเจาของหรือผูครอบครองรถ ขับรถเพื่อ
นําไปแกไขปรับปรุงสภาพเครื่องยนตไดภายใน 6 ช่ัวโมงนบัตั้งแตเวลาที่ไดรับอนุญาตจากพนกังาน
เจาหนาทีต่ามแบบ คพ.4 (หากพนกําหนดเวลาดังกลาว เจาของหรือผูครอบครองรถตองเคลื่อนยายรถโดยวิธี
ลากจูงหรือวิธีการอื่นที่ไมกอใหเกดิมลพษิ) และ 
     (4) ดําเนินคดีฐานฝาฝนคําสั่งหามใชยานพาหนะชัว่คราวตามมาตรา 102 แหง
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เชนเดียวกัน ขอ 2.2.1(2) (รอง
ทุกขกลาวโทษหรือแจงความที่สถานที่ตํารวจทองที่) 
    อนึ่ง เจาของหรือผูครอบครองรถที่ถูกสั่งหามใชยานพาหนะเด็ดขาด จะไม
สามารถใชรถหรือขับรถจากบริเวณที่ถูกสัง่หามใชยานพาหนะเด็ดขาดไปไดหากไมไดรับการอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่ 
 
  2.3 กรณีเรียกรถที่ถูกสั่งหามใชยานพาหนะเด็ดขาด 

   เมื่อพนักงานเจาหนาที่เรียกตรวจพบรถทีถู่กสั่งหามใชยานพาหนะเด็ดขาดจะตอง
ตรวจสอบขอเท็จจริงจริงการใชรถในเบื้องตนเสียกอนวา รถคันดังกลาวอยูในกําหนดระยะเวลา 6 ช่ัวโมง
นับตั้งแตเวลาที่ไดรับการอนุญาตใหเคลื่อนยายรถ (เรียกตรวจสอบหนังสือรับรองการอนุญาตหรือแบบ คพ.
4 จากเจาของหรือผูครอบครองรถ) หรืออยูระหวางการนํารถไปยกเลิกคําสั่งหามใชยานพาหนะเด็ดขาด ณ 
สถานที่ยกเลิกคําสั่งหามใชยานพาหนะ (เรียกตรวจสอบ) จากหนังสือคํารองของใหตรวจสอบยานพาหนะ
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หรือแบบ คพ.5 จากเจาของหรือผูครอบครองรถ) หรือไม หากใชกใ็หเจาของหรือผูครอบครองรถใชรถได
ตอไป  
   หากขอเท็จจริงปรากฏวาการใชรถไมไดอยูในกําหนดระยะเวลา 6 ช่ัวโมง หรือไมได
อยูระหวางการนําไปยกเลิกคําสั่งหามใชยานพาหนะเด็ดขาด ใหดําเนนิคดีฐานฝาฝนคําสั่งหามใช
ยานพาหนะเดด็ขาดตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอมแหงชาติ พ.ศ.
2535 เชนเดยีวกับขอ 2.2.1(2) (รองทุกขกลาวโทษหรือแจงความที่สถานีตํารวจทองที่) 
 
 3. การยกเลิกคําสั่งหามใชยานพาหนะ 

  การยกเลิกคําสั่งหามใชยานพาหนะของพนักงานเจาหนาที่ แบงออกได 2 กรณี ไดแก การ
ยกเลิกคําสั่งหามใชยานพาหนะชัว่คราวในภาคสนามหรอื ณ จุดตรวจสอบตรวจจับบริเวณริมเสนทางจราจร 
และการยกเลกิคําสั่งหามใชยานพาหนะ (คําสั่งหามใชช่ัวคราวหรือหามใชเด็ดขาด) ณ สถานที่ยกเลิกคําสั่ง
หามใชยานพาหนะ (นอกจากนี้ ในบางกรณีพนกังานเจาหนาที่ที่ประจําอยูที่สถานที่ยกเลิกคําสั่งหามใช
ยานพาหนะ อาจออกคําสั่งหามใชยานพาหนะเดด็ขาดกับเจาของหรือผูครอบครองรถที่นํารถมาตรวจสอบ
เพื่อยกเลกิคําสัง่หามใชยานพาหนะชัว่คราวก็ได หากกรณผีลปรากฏวามลพิษที่ตรวจวดัมีคาเกนิกวามาตรฐาน)  
  3.1 การยกเลิกคําสั่งหามใชยานพาหนะชั่วคราวในภาคสนาม  
   พนักงานเจาหนาที่ผูซ่ึงตั้งดานหรือจุดตรวจสอบตรวจจบัรถที่มีมลพิษเกินมาตรฐานใน
ภาคสนามหรอืบริเวณริมเสนทางจราจร อาจดําเนนิการยกเลกิคาํสั่งหามใชยานพาหนะชัว่คราวตามแบบ 
คพ.6 ในกรณทีี่เรียกตรวจพบรถที่ถูกสั่งหามใชยานพาหนะชัว่คราวซ่ึงพนกําหนดระยะเวลา 30 วันนับตั้งแต
วันที่ถูกสั่งหามใชช่ัวคราว และไดตรวจวดัมลพิษแลวพบวามีคาไมเกนิมาตรฐาน ทั้งนี้ ไมเปนการลบลาง
ความผิดในการฝาฝนคําสั่งหามใชยานพาหนะชัว่คราวที่ไดกระทําไปแลว ดังรายละเอียดที่กลาวไวแลวใน
ขอ 2.2.1(1) และ (2) 
  3.2 การยกเลิกคําสั่งหามใชยานพาหนะ ณ สถานที่ยกเลิกคําสั่งหามใชยานพาหนะ 
   การยกเลิกคําสั่งหามใชยานพาหนะกับรถที่ถูกสั่งหามใชยานพาหนะชั่วคราว หรือรถท่ี
ถูกสั่งหามใชยานพาหนะเด็ดขาด มีวิธีการและขั้นตอนที่แตกตางกันตามแตกรณี ดังนี้  
     3.2.1 กรณีรถถูกคําสั่งหามใชยานพาหนะชั่วคราว   
      เจาของหรือผูครอบครองรถสามารถนํารถที่ถูกสั่งหามใชยานพาหนะ
ช่ัวคราวพรอมกับคําสั่งหามใชยานพาหนะชั่วคราว (แบบ คพ.3) มาแสดงและขอใหพนักงานเจาหนาที่ที่
ประจําอยู ณ สถานที่ยกเลิกคําสั่งหามใชยานพาหนะ  ตรวจวัดมลพิษเพื่อดําเนนิการยกเลิกคาํสั่งหามใช
ยานพาหนะชัว่คราวได ภายในกําหนดระยะเวลา 30 วันนับตั้งแตวนัที่ถูกสั่งหามใชยานพาหนะชั่วคราว 
(อาจตรวจสอบไดจากเครื่องหมายหรือสติ๊กเกอรหามใชช่ัวคราวที่ติดอยูกับตวัรถ หากเปนรถยนตจะอยูที่
ดานหลังของตวัเครื่องหมาย) เมื่อพนักงานเจาหนาที่ตรวจวัดมลพิษแลว ใหดําเนนิการตอไปตามแตกรณ ี
ดังนี้  
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     3.2.1.1 เมื่อรถยังอยูในกําหนดระยะเวลา 30 วัน  
       ก. หากตรวจพบมลพิษมีคาไมเกินมาตรฐาน ใหพนกังานเจาหนาที่
ออกคําสั่งยกเลิกคําสั่งหามใชยานพาหนะชั่วคราวตามแบบ  คพ.6 แกเจาของหรือผูครอบครองรถ และเอา
เครื่องหมาย “หามใชช่ัวคราว” ออกจากตัวรถ เชนเดียวกบัขอ 2.2.1(1)   
       ข. หากตรวจพบมลพิษมีคาเกนิกวามาตรฐาน ใหเจาของหรือผู
ครอบครองรถนํารถไปแกไขปรับปรุง และนํามาใหพนักงานเจาหนาทีต่รวจสอบใหมไดอีกจนกวา
ระยะเวลา 30 วันจะสิ้นสุดลง 
     3.2.1.2 เมื่อรถพนกําหนดระยะเวลา 30 วัน  
       ก. หากตรวจพบมลพิษมีคาไมเกินมาตรฐาน ใหพนกังานเจาหนาที่
ดําเนินการ 
        (1) ออกคําสั่งยกเลิกคําสั่งหามใชยานพาหนะชั่วคราวตามแบบ 
คพ.6 แกเจาของหรือผูครอบครองรถ (ภาพที่ 10) และเอาเครื่องหมาย “หามใชช่ัวคราว”  ออกจากตัวรถ 
เชนเดยีวกันขอ 2.2.1(1) และ  
        (2) ดําเนินคดีฐานฝาฝนคําสั่งหามใชยานพาหนะชัว่คราวตาม
มาตรา 102 แหงพระราชบญัญัติสงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เชนเดยีวกับขอ 
2.2.1(2) (รองทุกขกลาวโทษหรือแจงความที่สถานีตํารวจทองที่) 
       ข. หากตรวจพบมลพิษมีคาเกนิกวามาตรฐาน ใหพนักงานเจาหนาที่
ดําเนินการ 
        (1) ออกคําสั่งหามใชยานพาหนะเด็ดขาดตามแบบ คพ.3 ใหแก
เจาของหรือผูครอบครองรถ และ 
        (2) ติดเครื่องหมาย “หามใชเด็ดขาด” (สติ๊กเกอร “หามใช
เด็ดขาด”) ตามแบบ คพ.2 ไวที่ตัวรถแทนเครื่องหมาย “หามใชช่ัวคราว” และ 
        (3) ใหพนกังานเจาหนาที่อนุญาตใหเจาของหรือผูครอบครองรถ
ขับรถเพื่อนําไปแกไขปรับปรุงสภาพเครื่องยนตไดภายใน 6 ช่ัวโมงนบัตั้งแตเวลาที่ไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่ตามแบบ คพ.4 (หากพนกําหนดเวลาดงักลาวใหเจาของหรือผูครอบครองรถเคลื่อนยาย
รถโดยวิธีลากจูงหรือวิธีการอื่นที่ไมกอใหเกิดมลพิษ) และ  
        (4) ดําเนินคดีฐานฝาฝนคําสั่งหามใชยานพาหนะชัว่คราวตาม
มาตรา 102 แหงพระราชบญัญัติสงเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เชนเดยีวกับขอ 
2.2.1(2) (รองทุกขกลาวโทษหรือแจงความที่สถานีตํารวจทองที่) 
        อนึ่ง เจาของหรือผูครอบครองรถที่ถูกสั่งหามใชเด็ดขาด จะไม
สามารถใชรถหรือขับรถจากบริเวณที่ถูกสัง่หามใชยานพาหนะเด็ดขาดไปได หากไมไดรับการอนญุาตจาก
พนักงานเจาหนาที่  



 36

ภาพที่ 20 ขั้นตอนการยกเลิกคําสั่งหามใชยานพาหนะชัว่คราว ณ สถานที่ยกเลิกคําสั่งหามใชยานพาหนะ  
   3.2.2 กรณีรถถูกสั่งหามใชยานพาหนะเด็ดขาด  
     หากเจาของหรือผูครอบครองรถที่ถูกสั่งหามใชยานพาหนะเด็ดขาด ประสงคจะ
ใชรถนั้นตอไป เมื่อไดแกไขปรับปรุงสภาพเครื่องยนตแลว จะตองยืน่คํารองตอพนักงานเจาหนาที่เพื่อขอให
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบยานพาหนะตามแบบ คพ.5 เสียกอน ซ่ึงพนักงานเจาหนาที่จะไดนดัหมายใหนาํ
รถมาตรวจวัดมลพิษตอไป 
     เมื่อเจาของหรอืผูครอบครองรถนํารถที่ถูกสั่งหามใชยานพาหนะเดด็ขาดพรอม
กับคํารองขอใหตรวจสอบยานพาหนะตามแบบ คพ.5 มาแสดงตามที่พนักงานเจาหนาที่ไดกําหนดนัดหมาย
แลว ใหพนกังานเจาหนาที่ตรวจวดัมลพิษ แลวดําเนินการตอไปตามแตกรณีดังนี้  
     ก. หากมลพิษมีคาไมเกินมาตรฐาน ใหพนักงานเจาหนาที่ออกคําสั่งยกเลกิ
คําสั่งหามใชยานพาหนะเด็ดขาดตามแบบ คพ.6 แกเจาของหรือผูครอบครองรถ และเอาเครื่องหมาย “หาม
ใชเด็ดขาด” ออกจากตวัรถ 
     ข. หากมลพิษมีคาเกินกวามาตรฐาน ใหพนักงานเจาหนาที่อนุญาตใหเจาของ
หรือผูครอบครองรถนํารถกลับไปแกไขปรับปรุงสภาพเครื่องยนตตามแบบ คพ.4 ซ่ึงเจาของหรือผู
ครอบครองรถจะสามารถขับรถเพื่อนําไปแกไขปรับปรุงไดภายในกําหนดระยะเวลา 6 ช่ัวโมงนับตั้งแตเวลา
ที่ไดรับการอนุญาต 4. การรายงานขอมูลการสั่งหรือการยกเลิกคําสั่งหามใชยานพาหนะ 
  พนักงานเจาหนาที่ผูออกคําสั่งหามใชยานพาหนะชั่วคราวและตดิเครื่องหมาย “หามใช
ช่ัวคราว” หรือพนักงานเจาหนาที่ผูออกคําสั่งหามใชยานพาหนะเดด็ขาดและตดิเครื่องหมายหามใชเด็ดขาด” 
หรือพนักงานเจาหนาที่ผูยกเลิกคําสั่งและเครื่องหมายดังกลาวจะตองรวบรวมขอมูลการสั่งหรือการยกเลิก
คําสั่งหามใชยานพาหนะเพื่อรายงานตออธิบดีกรมควบคมุมลพิษหรือผูซ่ึงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
มอบหมาย เพือ่ที่กรมควบคมุมลพิษจะรวบรวมขอมูลทั้งหมดสงแจงตอไปยังนายทะเบียนตามกฎหมายวา
ดวยรถยนต โดยมีรายละเอียดดังนี ้
  4.1 พนักงานเจาหนาที่ผูออกคาํสั่งหามใชยานพาหนะ 
   ใหพนกังานเจาหนาที่ผูออกคําสั่งและติดเครื่องหมายหามใชยานพาหนะไมวาจะเปน
คําสั่งหามใชช่ัวคราวหรือหามใชเด็ดขาด รายงานขอมูลการสั่งหามใชยานพาหนะตออธิบดีกรมควบคุม
มลพิษ หรือผูซ่ึงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษมอบหมาย โดยการรายงานดงักลาว พนกังานเจาหนาที่ตองสง
สําเนาคูฉบับของคําสั่งหามใชยานพาหนะชั่วคราว/หามใชยานพาหนะเด็ดขาดตามแบบ คพ.3 ไปพรอมกัน
ดวย เพื่อที่กรมควบคมุมลพิษจะไดสงแจงไปยังนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยรถยนต 
   สําหรับระยะเวลาการสงรายงานตออธิบดีกรมควบคุมมลพิษหรือผูซ่ึงอธิบดีกรม
ควบคุมมลพิษมอบหมายนัน้กฎหมายไมไดกําหนดไว แตควรเปนระยะเวลาที่เหมาะสมหรือไมเกนิสมควร 
อาทิ ภายใน 15 วันนับตั้งแตวันที่ออกคําสัง่หามใชยานพาหนะหรือยกเลิกคําสั่งหามใชยานพาหนะ แตไม
ควรเกินกวา 30 วัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง กรณีพนกังานเจาหนาที่ออกคําสั่งหามใชยานพาหนะชั่วคราว 
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เนื่องจากกรมควบคุมมลพิษจะปอนขอมูลทั้งหมดเขาสูระบบคอมพิวเตอรเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่สามารถ
ตรวจสอบสถานะของรถไดอยางเปนปจจบุันอยูเสมอ 
  4.2 พนักงานเจาหนาที่ผูยกเลิกคาํสั่งหามใชยานพาหนะ 
   เชนเดยีวกันกบัพนักงานเจาหนาที่ผูออกคาํสั่งและติดเครื่องหมายหามใชยานพาหนะ
ในขอ 4.1 พนกังานเจาหนาที่ผูออกคําสั่งยกเลิกคําสั่งหามใชยานพาหนะตามแบบ คพ.6 จะตองรายงาน
ขอมูลการยกเลิกคําสั่งหามใชยานพาหนะตออธิบดีกรมควบคุมมลพิษหรือผูซ่ึงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
มอบหมาย โดยกฎหมายกไ็มไดกําหนดระยะเวลาการสงรายงานไวเชนกนั ดังนั้น การสงรายงานควรใชเวลา
ที่เหมาะสมหรอืไมเกินสมควร อาทิภายใน  15 วัน นับตั้งแตวันทีย่กเลิกคาํสั่งหามใชยานพาหนะ แตไมควร
เกิน 30 วัน ซ่ึงการรายงานดังกลาว พนกังานเจาหนาที่ตองสงสําเนาคูฉบับของคําสั่งยกเลิกคําสั่งหามใช
ยานพาหนะชัว่คราว/คําสั่งหามใชยานพาหนะเดด็ขาดตามแบบ คพ.6 ไปพรอมกันดวย  
   หากกรณีพนกังานเจาหนาทีผู่ยกเลิกคําสั่งหามใชยานพาหนะ ไมใชคนคนเดียวกนักับ
พนักงานเจาหนาที่ผูออกคําสั่งหามใชยานพาหนะ กฎหมายกําหนดใหพนักงานเจาหนาที่ผูยกเลิกคาํสั่งหาม
ใชยานพาหนะผูนั้น ตองแจงการยกเลิกคําสั่งหามใชยานพาหนะใหแกพนักงานเจาหนาที่ผูออกคําสั่งหามใช
ยานพาหนะทราบ ภายในเวลา 15 วันนับตั้งแตวันที่ไดยกเลิกคําสั่งและเอาเครื่องหมายหามใชยานพาหนะออก 
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