






กรมการขนส่งทางบก 
และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 



ค�ำน�ำ

 ด้วยกรมการขนส่งทางบกได้จัดท�าคู่มือการปฏิบัติงาน

ด ้ านการตรวจสภาพรถส� าห รับสถานตรวจสภาพรถ  

โดยได้รวบรวมความรู ้ด ้านการปฏิบัติงานตรวจสภาพรถ  

เพ่ือให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ บุคลากร

ด้านการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถและผู้เก่ียวข้อง

ใช ้ เป ็นคู ่มือในการปฏิบัติงานด ้านสถานตรวจสภาพรถ  
โดยสถานตรวจสภาพรถทั่วประเทศสามารถใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ 

และวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถที่ถูกต้อง อันเป็นการพัฒนา
คุณภาพการท�างานของสถานตรวจสภาพรถให้เป็นไปอย่าง

ถูกต้องตามข้อก�าหนดของทางราชการเป็นไปในทางเดียวกัน 

สามารถดูแล ตรวจสอบรถที่มาใช้บริการให้เกิดความปลอดภัย
ในการใช้งานรวมถึงประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบ

อ้างอิง

 กรมการขนส่งทางบกหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติ
ด้านการตรวจสภาพรถส�าหรับสถานตรวจสภาพรถเล่มนี ้จะเป็น

ประโยชน์และมีส่วนช่วยในการปฏิบติังานด้านการตรวจสภาพรถ

เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพด้วยความถกูต้อง เป็นธรรม อนัจะส่ง
ผลดีต่อประเทศชาติ สังคม ประชาชนและราชการต่อไป

                 ส่วนสถานตรวจสภาพรถ
           ส�านักวิศวกรรมยานยนต์
             กรมการขนส่งทางบก
            2561
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1. บทบาทหน้าที่และประเภท
 ของสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.)  
2. ข้อพึงระลึกถึงในการปฏิบัติงานตรวจสภาพรถ      
3. การตรวจสภาพรถ
 3.1 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของรถยนต์เบื้องต้น
 3.2  วิธีการตรวจพินิจภายนอก และอุปกรณ์ความปลอดภัย
 3.3. วิธีการตรวจสอบศูนย์ล้อหน้า
 3.4. วิธีการตรวจสอบห้ามล้อ (เบรก)
 3.5 วิธีการตรวจวัดโคมไฟหน้า
   • วิธีการตรวจสอบก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
   และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC)
   • วิธีการตรวจวัดค่าควันด�า
  • วิธีการตรวจวัดระดับเสียงจากท่อไอเสีย 
4. การวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถ
 และการรายงานผลการตรวจสภาพรถ
5. เรื่องควรรู้เกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ
6. ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ 
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1

บทบาทหน้าที่และประเภท
ของสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.)
    

 การจดัต้ังสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) เป็นการด�าเนนิการตามนโยบายของรฐับาลทีต้่องการ
ให้ภาคเอกชนเข้ามาช่วยแบ่งเบาภารกจิในการตรวจสภาพรถแทนภาครฐั เนือ่งจากเห็นว่าภาคเอกชน
มีศักยภาพทั้งในด้านบุคลากร เงินลงทุน และการบริหารจัดการ ซึ่งได้เร่ิมด�าเนินการมาตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้รถที่ผ่านการตรวจสภาพมีความปลอดภัยในการใช้งาน 
อนัเป็นการช่วยป้องกนัและลดอบุติัเหตุบนท้องถนนทีมี่สาเหตุมาจากความช�ารดุบกพร่องของตวัรถ
และเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบของรถซึ่งในแต่ละปีอุบัติเหตุบนท้องถนน ได้สร้างความสูญเสียชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชนเป็นจ�านวนมาก รวมทั้งยังเป็นการช่วยลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
อีกทางหนึ่งด้วย โดยแบ่งประเภทของสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

 

ประเภทของสถานตรวจสภาพรถ
 
 1 สถานตรวจสภาพรถท่ีตรวจสภาพรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และกฎหมาย 
  ว่าด้วยรถยนต์  ทุกประเภทและทุกขนาดน�้าหนัก
 2 สถานตรวจสภาพรถที่ตรวจสภาพ รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์  ขนาดน�้าหนักรถเปล่าไม่เกิน  
  2,200 กิโลกรัม  และรถจักรยานยนต์
 3 สถานตรวจสภาพรถที่ตรวจสภาพ รถจักรยานยนต์
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 2. รถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
      
    2.1 รถยนต์ส่วนบุคคลที่มีอายุการใช้งานครบ 7 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก ได้แก่
         (ก) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1)
         (ข) รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2)
   (ค) รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน�้าหนักรถไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม (รย.3)
     (ยกเว้นรถที่ได้รับความเห็นชอบการจดทะเบียนเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล 
     และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล)
 2.2 รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รย.12) ที่มีอายุการใช้งานครบ 5 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรก 
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1. รถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกได้แก่
      
 (ก) รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถขนาดเล็ก
 (ข) รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ เว้นแต่รถที่ใช้ในการบรรทุกวัสดุอันตราย และรถพ่วง 
   หรือรถกึ่งพ่วง ที่ติดตั้งถังบรรทุกวัสดุอันตราย  

รถที่อยู่ในข่ายเข้ารับการตรวจสภาพรถ
จากสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) มีดังนี้

 3. รถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลที่ค้างช�าระภาษี
      
  ประจ�าปีเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี เจ้าของรถสามารถน�ารถไปตรวจสภาพ ณ ที่ท�าการของนายทะเบียน 
 หรือสถานตรวจสภาพรถที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
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รถนั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2)

สถานตรวจสภาพรถ

 รถนั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1)
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รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)

รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รย.12)
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 2.1 ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถอย่างน้อย 1 คน และเจ้าหน้าที ่
ตรวจสภาพรถอย่างน้อย 1 คน ประจ�าสถานตรวจสภาพรถตลอดเวลาท่ีให้บรกิาร
ตรวจสภาพรถ
 2.2 สถานตรวจสภาพรถท่ีตรวจสภาพรถจักรยานยนต์เพียงอย่างเดียวจะม ี
ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์เพียงคนเดียวก็ได้
 2.3 ผู้ตรวจสภาพรถและผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถเป็น 
ผู้รับผิดชอบผลการตรวจสภาพรถร่วมกัน ความบกพร่องหรือการทุจริตในการตรวจสภาพรถ 
อาจมีโทษทั้งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและตามกฎหมายอาญา
 2.4 ผู้ตรวจสภาพรถต้องหมั่นติดตามกฎระเบียบของกรมการขนส่งทางบก  
อยู่เสมอ เพื่อให้มีแนวทางการตรวจสภาพรถที่เป็นปัจจุบัน 
 2.5 ผู้ได้รบัใบอนญุาตจดัตัง้สถานตรวจสภาพรถมหีน้าทีใ่นการซ่อม บ�ารงุรกัษา
และปรบัเทยีบเครือ่งตรวจสภาพรถให้ถกูต้องเทีย่งตรงและพร้อมใช้งานอยูเ่สมอ ทัง้น้ี ผู้ตรวจสภาพรถจะ
ต้องด�าเนินการตรวจสภาพรถเม่ือมีเคร่ืองมืออุปกรณ์สมบูรณ์พร้อมปฏิบัติงานตรวจสภาพรถได้ 
ครบถ้วนและต้องด�าเนินการภายในพื้นที่ตรวจสภาพรถเท่านั้น
 2.6 ผู้ตรวจสภาพรถต้องด�าเนินการตรวจสภาพรถด้วยความปลอดภัยใน 
การท�างาน โดยมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เพียงพอ ทั้งนี้ ให้ท�าการตรวจสภาพรถ 
เฉพาะกับรถที่เห็นว่ามีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอเท่านั้น

2 ข้อพึงระลึกถึงในการปฎิบัติงาน
สถานตรวจสภาพรถ
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 2.7 ก่อนด�าเนนิการตรวจสภาพรถทุกวนัท่ีสถานตรวจสภาพรถเปิดด�าเนินการ 
ให้ด�าเนินการดังนี้
  1)  ตรวจสอบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ต้องส่งสญัญาณภาพไปยงักรมการขนส่งทางบกได้ 
  2) ตรวจสอบความพร้อมใช้งานและปรับตั้งความเที่ยงตรงของเครื่องตรวจสภาพรถ
  3) มีผู้ตรวจสภาพรถตามจ�านวนที่ก�าหนด
  4) กรณีที่กล ้องโทรทัศน ์วงจรป ิด (CCTV) ไม ่สามารถส ่งสัญญาณภาพไปยัง 
   กรมการขนส่งทางบกได้ หรือเครื่องตรวจสภาพรถช�ารุดไม่สามารถใช้งานได้ หรือมี 
   จ�านวนผู้ตรวจสภาพรถไม่ครบตามจ�านวนที่ก�าหนด ต้องไม่ด�าเนินการตรวจสภาพรถ 
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 การตรวจสภาพรถ3

 ให้ตรวจสอบความถูกต้องของรถเทียบกับสมุดคู่มือจดทะเบียนหรือส�าเนาคู่มือ
จดทะเบียนกับรถที่มาเข้ารับการตรวจสภาพ โดยตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถ
ประเภทรถ ลกัษณะรถ ชนดิรถ แบบรถ รุน่รถ สรีถ หมายเลขตวัรถหรอืหมายเลขโครงคสัซี 
ชนิดเครื่องยนต์ เลขเครื่องยนต์ ชนิดเชื้อเพลิง 
 หากปรากฏข้อขัดข้องดังต่อไปนี ้ให้สถานตรวจสภาพรถระงบัการตรวจสภาพรถนัน้เสยี 
โดยแจ้งให้เจ้าของรถหรือผู้ที่น�ารถมาเข้ารับการตรวจสภาพให้น�ารถไปตรวจสภาพ  
ณ ส�านักงานขนส่ง เพ่ือขอช�าระภาษแีละด�าเนนิการทางทะเบยีนต่อไป
 •  แผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหาย ช�ารุด หรือลบเลือนในสาระส�าคัญ 
 • หมายเลขเครื่องยนต ์  หมายเลขตัวรถ หรือหมายเลขโครงคัสซี  
มีร่องรอยการแก้ไขขูดลบหรือลบเลือนจนไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้  
 •  มกีารแก้ไขเพิม่เตมิหรอืเปล่ียนแปลงสภาพเครือ่งอุปกรณ์หรอืส่วนควบของรถ
ให้ผิดแผกแตกต่างในสาระส�าคัญ ส�าหรับรถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย 
การขนส่งทางบก 
 •  มีการเปลี่ยนแปลงสีของรถหรือเปลีย่นแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหน่ึง 
ของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ในใบคู ่มือจดทะเบียนรถ ส�าหรับรถ 
ทีจ่ดทะเบยีนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์   
 (กรณีท่ีรถใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือใช้ก๊าซธรรมชาตอิดัเป็นเชือ้เพลงิ ให้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของหนงัสือรบัรองการตรวจและทดสอบส่วนควบและเครือ่งอปุกรณ์ด้วย)

1.   การตรวจสอบความถูกต้องของรถเบื้องต้น
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 โดยด�าเนินการตรวจสภาพรถและวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนด
ท้ายประกาศกรมการขนส่งทางบก เรือ่งหลกัเกณฑ์ วธิกีารตรวจสภาพรถ และข้อปฏิบัติของผูไ้ด้รับใบอนญุาต 
จัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. 2555 
    

 2.1  การตรวจพินิจรถยนต์

 1) การตรวจพินิจภายในรถ

  - ระบบบังคับเลี้ยว, พวงมาลัย
  - มาตรวัด, ไฟสัญญาณ
  - สวิทซ์ควบคุมไฟสัญญาณ, แตรสัญญาณ
  - อุปกรณ์ปัดและฉีดท�าความสะอาดกระจกกันลมหน้า
  - กระจกกันลมหน้า - หลัง
  - กระจกเงาส�าหรับมองหลัง
  - ที่นั่งผู้ขับ, ที่นั่งผู้โดยสาร
  - เข็มขัดนิรภัย
 

 2) การตรวจพินิจภายนอกรถ
  
  - โคมไฟพุ่งไกล, โคมไฟพุ่งต�่า
  - โคมไฟเลี้ยว
  - โคมไฟหรี่, ไฟอื่นๆ 
  - กันชน
  - กงล้อ และยาง
  - บังโคลน
  - โครงสร้างและตัวถัง
  - สี
  - ประตู
  - กระจกด้านข้าง
  - กระจกเงาส�าหรับมองหลัง
  - โคมไฟท้าย
  - โคมไฟหยุด
  - อุปกรณ์สะท้อนแสง
  - โคมไฟถอยหลัง
  - โคมไฟส่องป้ายทะเบียน
  - โคมไฟแสดงความกว้าง, ความสูง, ไฟอื่นๆ
   - กันชนท้าย
 

2.   การตรวจพินิจภายนอก และอุปกรณ์ความปลอดภัย
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วงจรตรวจพินิจภายในและภายนอกรถ 
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การตรวจพินิจภายนอก
และอุปกรณ์ความปลอดภัย
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วงจรตรวจพินิจใต้ท้องรถ 

เริ่มตรวจ
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 “การตรวจพินิจใต้ท้องรถ”  

     3) การตรวจพินิจใต้ท้องรถ 
 
  - ระบบบังคับเลี้ยว, กลไกบังคับเลี้ยว
  - ระบบรองรับน�้าหนัก, สปริง, แหนบ, โช๊คอัพ (เครื่องผ่อนการสั่นสะเทือน)
  - เพลาล้อ, กงล้อและยาง
  - อุปกรณ์ระบบห้ามล้อ
  - โครงสร้างตัวถัง, โครงคัสซี
  - ระบบส่งก�าลัง, คลัทซ์, เกียร์, เพลากลาง, เฟืองท้าย
  - ระบบไอเสีย, เครื่องระงับเสียง
  - แท่นเครื่อง, ยางแท่นเครื่อง
  - อุปกรณ์ขจัดมลพิษ Catalytic Converter
  - ระบบเชื้อเพลิง, ท่อส่งเชื้อเพลิง, ท่อส่งก๊าซ
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 1. นั่งบนรถเพื่อตรวจสอบ
  - การควบคุมรถ
  - ถังเชื้อเพลิง
  - สวิทซ์ไฟต่างๆ, มาตรวัดความเร็ว
  - แตรสัญญาณ
  - ระบบรองรับน�้าหนัก
  - ระบบบังคับเลี้ยว
  - คันบังคับเลี้ยว (แฮนด์)
  - แกนบังคับเลี้ยว (ลูกปืนคอบังคับเลี้ยว)

 6. ตรวจด้านท้ายรถ
  - โคมไฟท้าย
  - โคมไฟหยุด
  - โคมไฟส่องป้ายทะเบียน
  - แผ่นสะท้อนแสง

 7. ตรวจด้านซ้ายรถ
  - โครงสร้างและตัวถังรถ
  - ท่อไอเสีย
  - ที่พักเท้า
  - บังโซ่, ฝาครอบโซ่
  - ระบบส่งก�าลัง, โซ่
  - ขาตั้ง

ขั้นตอนการตรวจพินิจรถจักรยานยนต์

 

     2.2  การตรวจพินิจรถจักรยานยนต์

 8. ตรวจศูนย์ล้อของแนวล้อหน้า  
    และล้อหลังโดยจูงรถในแนวตรง
  เมื่อตรวจพินิจครบถ้วน
  น�ารถเข้าตรวจวัด
  เครื่องมือตรวจสภาพรถ
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 2. ตรวจด้านหน้ารถ
  - โคมไฟหน้า
  - คันบังคับห้ามล้อ (คันเบรกมือ)
  - แม่ปั๊มเบรกหน้า (กรณีเป็นเบรกน�้ามัน)

 3. ตั้งขาตั้งคู่ 
 ยกล้อหน้าให้ลอยขึ้นเพื่อตรวจ
  - การบังคับเลี้ยว
  - ระบบรองรับน�้าหนักหน้า
  - สภาพยางหน้า
  - เบรกที่ล้อหน้า
  - เพลาล้อ, กงล้อ

 5. ยกล้อหลังขึ้นเพื่อตรวจ
  - เพลาล้อ, กงล้อหลัง
  - อุปกรณ์, ห้ามล้อหลัง
  - ยางหลัง
  - ระบบรองรับน�้าหนักหลัง 

4. ตรวจด้านขวาตัวรถ
  - โครงสร้างและตัวถังรถ
  - เบาะนั่ง
  - ระบบรองรับน�้าหนักหลัง
  - ห้ามล้อหลัง, คันห้ามล้อ,
    แม่ปั๊มเบรกหลัง, สายเบรก
  - ที่พักเท้า
  - ท่อไอเสีย
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เครื่องทดสอบศูนย์ล้อต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้
 1) ผิวหน้าแผ่นทดสอบมีคุณสมบัติป้องกันการลื่นไถลในขณะท�าการทดสอบ
 2) ต้องแสดงค่าการลื่นไถลของล้อได้ตั้งแต่ 0 ถึง  10 เมตรต่อกิโลเมตร หรือมากกว่า
 3) มีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 3 ของค่าที่วัดได้

3.   การทดสอบศูนย์ล้อหน้า
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3.   การทดสอบศูนย์ล้อหน้า
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4.   การทดสอบห้ามล้อ (เบรก)
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4.   การทดสอบห้ามล้อ (เบรก)
    

  4.1 วิธีการทดสอบห้ามล้อ
      1) น�ารถเข้าเครื่องทดสอบ
      2) ด�าเนินการทดสอบตามคู่มือการทดสอบของบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือ
      3) ค่อยๆ เหยียบคันห้ามล้อจนแรงเหยียบสูงสุด (ไม่เหยียบห้ามล้ออย่างรวดเร็ว)

 

 เครื่องทดสอบห้ามล้อต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้
  1) ลูกกลิ้งมีผิวป้องกันการลื่น
  2) สามารถปรับความเที่ยงตรงได้
  3) มคีวามเทีย่งตรง โดยมค่ีาคลาดเคลือ่นไม่เกนิ 100 นวิตนั ในการแสดงค่าการทดสอบ
ของแรงห้ามล้อ ในช่วง 0 นวิตนั ถงึ 5,000 นวิตนั และมค่ีาคลาดเคลือ่นไม่เกนิร้อยละ 2 ของค่าทีว่ดัได้
ของแรงห้ามล้อที่มากกว่า 5,000 นิวตัน
  4) มีความเที่ยงตรงของการช่ังน�้าหนัก โดยมีค่าคลาดเคล่ือนได้ไม่เกิน 30 กิโลกรัม 
ในช่วงน�้าหนกั 0 กโิลกรัม ถงึ 1,000 กิโลกรมั และมค่ีาคลาดเคลือ่นได้ไม่เกนิร้อยละ 3 ของน�า้หนกั 
ที่ชั่งได้ที่การชั่งน�้าหนักมากกว่า 1,000 กิโลกรัม
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5.   การตรวจวัดโคมไฟหน้า
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 5.1 โคมไฟแสงพุ่งต�่า
 1) แสงสีขาว หรือเหลืองอ่อน
 2) จ�านวน 2 ดวง สูงจากพื้นราบไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1.35 เมตร
 3) มุมกดจากแนวราบ ระหว่างร้อยละ 0.5 (0.29 องศา) ถึงร้อยละ 4 (2.29 องศา)
  และไม่เบี่ยงเบนไปทางขวา
 4) ความเข้มแสงส่องสว่างของโคมไฟแต่ละดวงไม่น้อยกว่า 6,400 แคนเดลลา (cd) 

โคมไฟแสงพุ่งต�่า
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5.2 โคมไฟแสงพุ่งไกล
 1) แสงสีขาว หรือเหลืองอ่อน
 2) จ�านวน 2 ดวง หรือ 4 ดวง สูงจากพื้นราบไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1.35 เมตร
 3) ล�าแสงต้องไม่สูงเกินกว่าแนวราบและไม่เบี่ยงเบนไปทางขวา
 4) ความเข้มแสงส่องสว่างของโคมไฟแต่ละดวงไม่น้อยกว่า 12,000 แคนเดลลา (cd)
  และทุกดวงรวมกัน ต้องไม่เกินกว่า 430,000 แคนเดลลา (cd)

 เครื่องทดสอบโคมไฟหน้าต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้
  1) สามารถตรวจสอบโคมไฟหน้าที่มีความสูงจากพื้นราบตั้งแต่ 0.40 เมตร หรือน้อยกว่า  
   จนถึง 1.35 เมตร หรือมากกว่า
  2) สามารถวัดความเข้มการส่องสว่างของโคมไฟได้ตั้งแต่ 5,000 แคนเดลลา (cd) หรือน้อยกว่า  
   จนถึง 120,000 แคนเดลลา (cd) หรือมากกว่า
  3) วัดค่าการเบี่ยงเบนของล�าแสงต�่ากว่าแนวราบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 (2.29 องศา)

โคมไฟแสงพุ่งไกล
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6.    การตรวจวัดค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
  และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC)
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 เครื่องวิเคราะห์ก๊าซต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้
 1) วัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5 โดยปริมาตร
  แสดงผลได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 10 โดยปริมาตร หรือมากกว่า
 2) วัดปริมาตรค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอนได้ไม่น้อยกว่า 10,000 ส่วนในล้านส่วน (ppm)
  แสดงผลได้ตั้งแต่ 0 ถึง 10,000 ส่วนในล้านส่วน (ppm) หรือมากกว่า
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7.  การตรวจวัดค่าควันด�า

 “ความเร็วรอบสงูสดุ” หมายความว่า ความเร็วของเครื่องยนต์
ขณะเร่งเครื่องยนต์สูงสุด โดยไม่มีภาระและระบบถ่ายก�าลังของเครื่องยนต์
ไปยังล้อรถยนต์ อยู่ในสภาพไม่ท�างาน (เกียร์ว่าง)
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เครื่องมือวัดระบบ “กระดาษกรอง” (fiFilter) 
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“เครื่องมือวัดระบบวัดความทึบแสง” (Opacity) 
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8.   การตรวจวัดระดับเสียงจากท่อไอเสีย

 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงจากท่อไอเสีย
    1 ปรับเครื่องวัดให้ถูกต้อง 
  1) ปรับวงจรถ่วงน�้าหนักไปที่ A
      2) ปรับลักษณะความไวตอบรับเสียงไปที่ Fast
  3) เลือกช่วงการวัดให้ครอบคลุมระดับเสียงที่จะท�าการวัด ประมาณ 40 – 130 เดซิเบล เอ 
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2 เดินเครื่องยนต์ให้อยู่ในอุณหภูมิใช้งานปกติ และปิดเครื่องปรับอากาศ
3 วางไมโครโฟนสูงเท่าความสูงของปลายท่อไอเสีย แต่ต้องสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 0.2 เมตร 
 ห่างจากปลายท่อไอเสีย 0.5 เมตร แกนไมโครโฟนขนานกับพื้น และท�ามุม 45 องศา
 กับปลายท่อไอเสีย
4 ท�าการวัด 2 ครั้ง ใช้ค่าที่วัดได้สูงสุดเป็นเกณฑ์ตัดสิน และค่าแตกต่างกันไม่เกิน 2 เดซิเบล เอ 
5 กรณีค่าระดับเสียงจากการตรวจวัดทั้ง 2 ครั้ง แตกต่างกันเกิน 2 เดซิเบล เอ ให้ท�าการวัดใหม่
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      การติดตั้งเครื่องวัดระดับเสียง

• กรณีท่อไอเสียอยู ่ในแนวด่ิงปลายท่อไอเสียยื่นพ้นริมนอกสุด 
   ของตัวถังรถยนต์

• อยู่ระดับเดียวกับปลายท่อไอเสียในแนวดิ่ง 

   ชี้ขึ้นข้างบนห่าง 0.5 เมตร จากปลายท่อไอเสีย
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• กรณีท่อไอเสียอยู ่ในแนวด่ิงปลายท่อไอเสียยื่นไม่พ ้นริมนอกสุดของตัวถังรถยนต์

ข้อเสนอแนะ : ขาต้ังควรมีขนาดเล็ก และเป็นขาเด่ียว มคีวามมัน่คง และไม่รบกวนต่อสนามเสยีง 
   ในขณะท�าการวัด เมื่อก�าหนดระยะและมุมในการตั้งเครื่องวัดระดับเสียง 
     ให้ลดระดบัของอปุกรณ์วัดระยะและมุม หรอืน�าออก เพ่ือไม่รบกวนต่อสนามเสยีง 

    ในขณะท�าการวัด

• อยู่ระดับเดียวกับปลายท่อไอเสียในแนวดิ่ง 
   ชี้ขึ้นข้างบนห่างจากริมนอกสุดของรถยนต์   

   ด้านเดียวกับท่อไอเสีย 0.5 เมตร

45

45
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 การวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถ
และการรายงานผลการตรวจสภาพรถ4

 เป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสภาพรถ และข้อปฏิบัติของผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจัดต้ังสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. 2555 และประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ 
ตรวจสภาพรถ และข้อปฏบัิติของผูไ้ด้รบัใบอนญุาตจัดตัง้สถานตรวจสภาพรถ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 โดยมสีาระส�าคญั
ดังนี้
 4.1 ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ ต้องด�าเนินการตรวจสภาพรถ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสภาพรถท่ีก�าหนดท้ายประกาศดังกล่าว และต้องท�าการบันทึกข้อมูล 
รายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถ และผลการตรวจสภาพรถในระบบสารสนเทศกรมการขนส่งทางบก
 4.2 เม่ือตรวจสภาพรถแต่ละคันเสร็จสิ้นแล้ว ให ้ผู ้ควบคุมการตรวจสภาพรถวินิจฉัยผล 
การตรวจสภาพรถ โดยต้องบันทึกการวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถและบันทึกข้อบกพร่องกรณีที่รถไม่ผ่าน 
การตรวจสภาพ (ถ้ามี)ลงในระบบสารสนเทศกรมการขนส่งทางบกทันที
 4.3 รถที่ผ่านการตรวจสภาพรถให้ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ                
จดัพมิพ์รายงานผลการตรวจสภาพรถจากระบบสารสนเทศกรมการขนส่งทางบก โดยให้สถานตรวจสภาพรถ จัดเกบ็
เอกสารส่วนที่ 1 และมอบเอกสารส่วนที่ 2 ให้เจ้าของรถหรือผู้ที่น�ารถเข้ารับการตรวจสภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน  
โดยให้รายงานผลการตรวจสภาพรถถือเป็นใบรับรองการตรวจสภาพรถและให้มีอายุ 3 เดือน นับแต่วันท่ีผ่าน 
การตรวจสภาพรถ
 ส�าหรับกรณไีม่ผ่านการตรวจสภาพรถ ให้ผู้ควบคมุการตรวจสภาพรถแจ้งผลการตรวจสภาพรถและข้อบกพร่อง
ของรถคันน้ันให้แก่เจ้าของรถหรอืผูท้ีน่�ารถเข้ารบัการตรวจสภาพทราบและให้จดัพิมพ์รายงานผลการตรวจสภาพรถ
จากระบบสารสนเทศกรมการขนส่งทางบก โดยให้สถานตรวจสภาพรถจัดเก็บเอกสารส่วนท่ี 1 และมอบเอกสาร 
ส่วนที่ 2 ให้เจ้าของรถหรือผู้ที่น�ารถเข้ารับการตรวจสภาพส�าหรับใช้เป็นหลักฐานในการน�ารถมารับการตรวจสภาพ
รถใหม่ ภายหลังที่ได้ท�าการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นแล้ว
 4.4 รถทีไ่ม่ผ่านการตรวจสภาพ เมือ่ท�าการแก้ไขข้อบกพร่องแล้ว และมาขอรับการตรวจสภาพรถใหม่
ให้ด�าเนินการ ดังนี้
 1) กรณีน�ารถมาเข้ารับการตรวจสภาพรถใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ไม่ผ่านการตรวจสภาพครั้งแรก           
ให้ตรวจสภาพเฉพาะรายการข้อบกพร่องที่ไม่ผ่านการตรวจสภาพ เว้นแต่ในกรณีท่ีเห็นว่ารถนั้นมีข้อบกพร่องอื่น 
ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความมัน่คงแขง็แรงและความปลอดภยัในการใช้งาน แม้ในรายการนัน้จะได้ผ่านการตรวจสภาพ
ไปแล้ว ก็ให้ตรวจสภาพรายการนั้นใหม่ด้วย
 2) กรณีน�ารถมาเข้ารับการตรวจสภาพรถใหม่เกิน 15 วัน นับแต่วันท่ีไม่ผ่านการตรวจสภาพรถครั้งแรก 
ให้ตรวจสภาพใหม่ทุกรายการ
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ผ่านการตรวจ

ส่งผลการตรวจเข้าระบบสารสนเทศ

1  

2  

3  

กดรับค่าการตรวจสภาพรถ

4  ออกใบ รายงานผลการตรวจสภาพรภ
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เรื่องควรรู้เกี่ยวกับการตรวจสภาพรถ
 5
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การลงโทษสถานตรวจสภาพรถที่กระท�าผิด มี 3 ระดับ

1. การตักเตือน

2. การระงับการด�าเนินการ

3. การยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาตฯ

1. การตักเตือน
 1) ไม่ปรบัเทยีบ ตรวจสอบ หรอืบ�ารงุรกัษาเครือ่งตรวจสภาพรถและอปุกรณ์หรอืสิง่อ�านวยความสะดวก 
  ในการตรวจสภาพรถและการด�าเนินงานของสถานตรวจสภาพรถให้ถูกต้อง เที่ยงตรงและ 
  พร้อมใช้งานได้ดี
 2) เปลี่ยนหรือใช้เครื่องตรวจสภาพรถ ซึ่งเครื่องตรวจสภาพรถนั้นเป็นชนิดและแบบหรือรุ่นที่ 
  กรมการขนส่งทางบกเห็นชอบแล้วแต่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
 3) ไม่จัดให้มีป้ายชื่อสถานตรวจสภาพรถ ข้อความหรือเครื่องหมายแสดงประเภท ลักษณะ หรือ 
  ขนาดของรถที่รับบริการตรวจสภาพสัญลักษณ์สถานตรวจสภาพรถ ป้ายแสดงอัตราค่าบริการ 
  วันและเวลาท่ีให้บริการตรวจสภาพรถ ข้อความเตือนมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณ  
  ที่ท�าการตรวจสภาพ หรือมีแต่ช�ารุด ลบเลือน
 4) ไม่แจ้งวันและเวลาท่ีให้บริการเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนก่อนวันที่เริ่มให้บริการตรวจสภาพรถ 
  ครั้งแรกหรือก่อนการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาที่ให้บริการ
 5) ไม่ส่งลายมือชื่อผู้ได้รับมอบอ�านาจให้ท�าการแทนผู้ได้รับใบอนุญาตก่อนวันที่ปฏิบัติหน้าที่
 6) ไม่แจ้งรายชื่อผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถต่อนายทะเบียนก่อนวัน 
  ที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่
 7) ไม่ควบคมุ ก�ากับ ดูแลให้ผูค้วบคมุการตรวจสภาพรถหรือเจ้าหน้าทีต่รวจสภาพรถ แต่งกายสภุาพ 
  เหมาะสม และติดบัตรประจ�าตัวตลอดเวลาในขณะปฏิบัติหน้าที่
 8) ชักชวนหรือแนะน�า หรือยินยอมให้ผู้อื่นชักชวนหรือแนะน�าให้ผู้น�ารถเข้ารับการตรวจสภาพ 
  น�ารถไปเข้ารับการตรวจ ซ่อม หรือปรับแต่ง ณ สถานประกอบการแห่งหนึ่งแห่งใด
 9) ไม่จัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอ�านวยความสะดวก หรือเคร่ืองมือท่ีใช้ในการด�าเนินงานและ 
  การควบคุมก�ากับและดูแลสถานตรวจสภาพรถที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบตรวจสภาพ เช่น  
  เครื่องพิมพ์ เครื่องดับเพลิง
 10) ด�าเนินการอื่นในสถานตรวจสภาพรถ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถตรวจสภาพรถได้โดยสะดวก
 11) ไม่ดูแลและปรับปรุงอาคารสถานที่ ลานจอดรถ และพื้นที่ในบริเวณสถานตรวจสภาพรถ 
  ให้เหมาะสม ปลอดภัย และสะอาดเรียบร้อย
   • ถูกตักเตือนครบ 3 ครั้ง จะถูกระงับการด�าเนินงานเป็นระยะเวลา 7 วัน ท�าการ
   • ถูกตักเตือน 4 ครั้งขึ้นไป จะถูกระงับการด�าเนินงานเป็นระยะเวลา 15 วัน ท�าการ
   • ผู้ที่มีอ�านาจในการตักเตือน ได้แก่ ผู้ตรวจการหรือพนักงานตรวจสภาพรถ
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3. การยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาตฯ
 
 ทุจริตหรือจงใจออกใบรับรองตรวจสภาพรถ โดยไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือออกใบรับรอง 
การตรวจสภาพรถ โดยไม่มีการตรวจสภาพรถ
   

2. การระงับการด�าเนินการ

 1) เครื่องตรวจสภาพรถและอุปกรณ์หรือสิ่งอ�านวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถ ไม่สามารถ 
  ปรับเทียบความเที่ยงตรงหรือช�ารุดใช้งานไม่ได้
 2) ไม่ควบคุม ก�ากับ ดูแลผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าท่ีตรวจสภาพรถให้ด�าเนินการ  
  ตรวจสภาพรถและวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนด
 3) ไม่จัดท�าการรับรองการตรวจสภาพรถ บันทึกการตรวจสภาพรถ รายงานการตรวจสภาพรถและ 
  เครื่องหมายหรือเอกสารอื่นใดตามที่ก�าหนด
 4) ไม่จัดให้มีเคร่ืองตรวจสภาพรถหรืออุปกรณ์หรือสิ่งอ�านวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถ 
  หรือเครื่องมืออื่นใดเพิ่มเติมตามที่ก�าหนด
 5) เปล่ียนแปลงอาคารสถานท่ี ลานจอดรถ พืน้ทีส่�าหรบัรถรอเข้าตรวจสภาพ ทางเข้าและทางออก  
  โดยไม่ได้รับอนุญาต      
 6) เปลีย่นหรอืใช้เครือ่งตรวจสภาพรถเป็นชนดิและแบบหรือรุน่ทีไ่ม่เป็นไปตามที ่ กรมการขนส่งทางบก  
  ก�าหนด หรือให้ความเห็นชอบ
 7) ไม่จัดเก็บค่าบริการตรวจสภาพรถตามอัตราที่ก�าหนด
 8) อนุญาตให้บุคคลอ่ืนนอกจากผู ้ควบคุมการตรวจสภาพรถหรือเจ ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ  
  เข้าควบคุมการตรวจสภาพรถหรือท�าหน้าที่ตรวจสภาพรถ
 9) ไม่จัดให้มีผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถตามจ�านวนที่ก�าหนด
 10) ไม ่จัดให ้ มีผู ้ควบคุมการตรวจสภาพรถและเจ ้าหน ้าที่ตรวจสภาพรถที่ มีคุณสมบัติและ 
  ผ่านการอบรมและทดสอบตามที่ก�าหนด
 11) ไม่จัดให้มีผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าท่ีตรวจสภาพรถประจ�าสถานตรวจสภาพรถ 
  ตลอดเวลาท�าการ
 12) ไม่ท�าการตรวจสภาพรถภายในพื้นที่ตรวจสภาพรถที่ได้รับอนุญาต
   • ถูกระงับครั้งแรก จะถูกระงับการด�าเนินการ 7 วัน ท�าการ
   • ถูกระงับครั้งที่ 2 จะถูกระงับการด�าเนินการ 15 วัน ท�าการ
   • ถูกระงับครั้งที่ 3 จะถูกระงับการด�าเนินการ 30 วัน ท�าการ
   • ถูกระงับครั้งที่ 4 จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ 

   • ผู้ที่มีอ�านาจในการระงับการด�าเนินการ ได้แก่ ผู้ตรวจการหรือพนักงานตรวจสภาพรถ
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 การลงโทษ

  มาตรา 76

 ผูไ้ด้รบัอนุญาตจดัตัง้สถานตรวจสภาพรถผูใ้ด
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง 
ตามมาตรา 74 ให้นายทะเบยีนกลางมอี�านาจสัง่เพกิ
ถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถนั้นได้

  มาตรา 158

 ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตจดัตัง้สถานตรวจสภาพรถ
ผู้ใดโดยทุจริตหรือจงใจออกใบรับรองการตรวจ
สภาพรถโดยไม่ตรงตามความเป็นจริงต้องระวาง
โทษจ�าคุกไม่เกินสองปีและปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท 
และนายทะเบียนกลางมีอ�านาจสั่ ง เพิกถอน                             
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถนั้นเสียได้

 มาตรา 148/1

 ผูไ้ด้รบัใบอนุญาตจัดต้ังสถานตรวจสภาพรถ
ผู้ใดเกบ็ค่าบริการผิดไปจากอัตราค่าบรกิารทีอ่ธบิดี
ก�าหนดตามมาตรา 74/1 วรรคหนึง่ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าพันบาท
 

 มาตรา 148/2

 ผู้ได้รบัใบอนญุาตจดัตัง้สถานตรวจสภาพรถ
ผู ้ ใดไม ่แสดงอัตราค ่าบริการตรวจสภาพรถ 
ตามมาตรา 74/1 วรรคสอง ต้องระวางโทษปรบัไม่
เกินสองพนับาท
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6 ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ
และเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ  

คุณสมบัติ
ผูค้วบคุมการตรวจสภาพรถ ผูค้วบคมุการตรวจสภาพรถจกัรยานยนต์ เจ้าหน้าท่ีตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าที่
ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ ต้องมีคุณสมบัติตามที่กรมการขนส่งทางบก�าหนด และต้องผ่านการอบรม 
และทดสอบจากกรมการขนส่งทางบก หน่วยงานหรือสถาบันที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง 

บทบาทหน้าที่ของผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ
และเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ

 1. ผู ้ควบคุมการตรวจสภาพรถและผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ ถือเป็น
บุคลากรท่ีส�าคัญส�าหรับสถานตรวจสภาพรถที่จะท�าให้รถที่ใช้งานบนท้องถนนมีเครื่องอุปกรณ์
ที่ครบถ้วนถูกต้อง มีความมั่นคงแข็งแรง และมีความปลอดภัยในการใช้งาน โดยผู้ควบคุม 
การตรวจสภาพรถจะท�าหน้าท่ีในการตรวจสอบ พร้อมเป็นผู้วินิจฉัยผลความมั่นคงแข็งแรง  
ความปลอดภัย ความสะอาด ความเรียบร ้อย และความถูกต ้องเหมาะสมของรถ 
และเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ทางราชการก�าหนด
 2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าท่ีตรวจสภาพรถจกัรยานยนต์ท�าหน้าท่ีในการตรวจสอบ
ความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย ความสะอาด ความเรียบร้อย และความถูกต้อง 
เหมาะสมของรถ และเครือ่งอปุกรณ์และส่วนควบของรถ นอกจากนีย้งัจะต้องท�าการปรบัเทียบ 
ดูแลสภาพความพร้อมของเครื่องตรวจสภาพ และอุปกรณ์หรือสิ่งอ�านวยความสะดวก 
ในการตรวจสภาพรถก่อนการใช้งานอีกด้วย

บัตรประจ�าตัว
 ผู้ผ่านการอบรมและทดสอบ อธิบดีจะออกบัตรประจ�าตัวให้ ซึ่งมี 4 ประเภท 
 1. บัตรประจ�าตัวผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ 
 2. บัตรประจ�าตัวผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ 
 3. บัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ
 4. บัตรประจ�าตัวเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์
 บัตรประจ�าตัวมีอายุ 3 ปี นับแต่วันออกบัตร
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การต่ออายบัุตรประจ�าตวัผูค้วบคมุการตรวจสภาพรถ เจ้าหน้าทีต่รวจสภาพรถ

 ยืน่ค�าขอต่ออายกุ่อนบตัรประจ�าตวัสิน้อายไุม่น้อยกว่า 30 วนั แต่ต้องไม่เกิน 1 ปี นบัแต่วนัท่ีบัตรประจ�าตวั
สิน้อาย ุพร้อมด้วยส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน ส�าเนาบัตรประจ�าตวัผูท้�าหน้าท่ีพร้อมบัตรเดมิ หรือใบแทน และ
รูปถ่าย 1 นิ้ว จ�านวน 2 รูป

 กรณียื่นขอต่ออายุบัตร หลังจากสิ้นอายุเกินกว่า 1 ปี  

 ให้ด�าเนินการเช่นเดียวกับการขอรับการอบรมและทดสอบใหม่โดยผู้ขอต่ออายุ ต้องไม่ขาดคุณสมบัติ และ
ต้องผ่านการอบรมและทดสอบจากกรมการขนส่งทางบก หน่วยงานหรือสถาบันท่ีกรมการขนส่งทางบกรับรอง 

เจ้าหน้าทีต่รวจสภาพรถประสงค์จะเป็นผู้ควบคมุการตรวจสภาพ 

 ผู้ท่ีปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า               
3 ปี นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลบังคับ หากประสงค์จะเป็นผู้ควบคุมการตรวจสภาพสามารถยื่นค�าขอเป็นผู้ควบคุม 
การตรวจสภาพ ตามแต่กรณีได้โดยแนบส�าเนาบัตรประจ�าตัวผู้ท�าหน้าที่ และหนังสือรับรองการท�างานที่แสดงถึง
การปฏิบัติหน้าที่ตามระยะเวลาดังกล่าว

 การสิ้นสุดของบัตรประจ�าตัว

  • ถึงแก่ความตาย
 • เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 • ถูกยกเลิกบัตร



การลงโทษผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ
เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ

ข้อหาความผิด

 กรณีผู ้ควบคุมการตรวจสภาพรถ ผู ้ควบคุมการตรวจสภาพ 
รถจักรยานยนต์ เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ หรือเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพ 
รถจักรยานยนต์ มกีารด�าเนนิการทีไ่ม่ถกูต้องตามกฎหมาย กฎกระทรวง 
ประกาศ ระเบียบหรือข้อบังคับที่กรมการขนส่งทางบกก�าหนดให ้
ผู ้อ�านวยการส�านักวิศวกรรมยานยนต์ ผู ้อ�านวยการส�านักงาน
ขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นท่ี ขนส่งจังหวัด ผู้ตรวจการหรือพนักงาน 
ตรวจสภาพ มีอ�านาจตักเตือนหรือระงับการด�าเนินการตรวจสภาพรถ
เป็นการชั่วคราว โดยอธิบดีจะยกเลิกบัตรประจ�าตัวของผู้นั้นเสียก็ได้

อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจะยกเลิกบัตรประจ�าตัวในกรณี

•  ถูกระงับการด�าเนินการเกินกว่า 3 ครั้ง

•  ทุจริตหรือจงใจท�าเอกสารไม่ตรงตามความเป็นจริง

•  ขาดคุณสมบัติ

47





กรมการขนส่งทางบก 
และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 


