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บทคดัย่อ 
การวิจยัคร้ังน้ีตอ้งการศึกษาสาเหตุการปลอมผลการตรวจสภาพรถยนตเ์อกชน วิธีศึกษา

ใชว้ิธีวิจยัเชิงคุณภาพคือ วิเคราะห์จากเอกสารและสัมภาษณ์ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งจาํนวน 50 คน คือ 
เจา้ของกิจการสถานตรวจสภาพรถยนต์เอกชน จาํนวน 10 คนบุคลากรของสถานตรวจสภาพ
รถยนตเ์อกชน จาํนวน 10 คน ประชาชนท่ีนาํรถยนตไ์ปตรวจสภาพ จาํนวน 10 คน และเจา้หนา้ท่ี
กรมการขนส่งทางบกจาํนวน 20 คน 

 
ผลการวิจยัพบว่าสาเหตุท่ีมีการปลอมผลการตรวจสภาพรถยนตเ์อกชน ท่ีมีอายเุกิน 7 ปี 

เพราะ 1. ระบบการตรวจสอบการรายงานผลของกรมการขนส่งทางบกไม่รัดกมุพอ 2. รถยนตท์าํผดิ
กฎหมายถูกนาํเขา้สู่ระบบไดโ้ดยการปลอมผลการตรวจสภาพ 3. ประชาชนไม่เห็นความสาํคญัของ
การตรวจสภาพรถยนตข์องทางราชการ 4. เจา้หนา้ท่ีและสถานประกอบการมีผลประโยชน์ร่วมกนั
ในทางมิชอบ 5. การตรวจสภาพรถยนตเ์ป็นช่องทางในการขยายผลไปสู่อาชีพหลกั เช่น การต่อ
ทะเบียน และการขายประกนั และ 6. บทลงโทษท่ีไม่ร้ายแรงและการบงัคบัใชท่ี้ไม่ทัว่ถึง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Abstract 

 The purpose of this research was to study the causes of fraudulent vehicle inspection. 
Research methods were documentary analysis and interviews with 50 concerned persons : 10 
owners of the car service centres; 10 technicians of the car service centres;10 customers who were 
owners of the cars; and 20 officials from the Department of Land Transport. 

 
              The research found out that causes of fraudulent vehicle inspection were : 1.the security 
of the reporting system is insufficient; 2.illegal vehicles were legalized through the fraudulent 
vehicle inspection; 3.people did not trust the reliability of car inspection system; 4.officials and 
owners of the car service centres had common interests in corrupted manner; 5.fraudulent vehicle 
inspection led to other businesses such as insurance; and 6.law enforcement was not effective. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทนํา 

 
เน่ืองจากรัฐบาลในปี พ.ศ.2536 – 2537 มีนโยบายให้ภาคเอกชนเขา้มาดาํเนินการตรวจ

สภาพรถประจาํปีแทนภาครัฐ ในเขตจงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศ เพราะเห็นวา่ภาคเอกชนมีศกัยภาพสูง 
กว่าภาครัฐ ทั้งดา้นงบประมาณเงินลงทุน ทรัพยากรบุคคล และความสามารถในการดาํเนินการ  
กรมการขนส่งทางบกจึงอาศยัอาํนาจตามความในขอ้ (2) และ (3) ของกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ. 
2535) ออกตามความในพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ.2522  ออกระเบียบกรมการขนส่งทาง
บกว่าดว้ยการตรวจสภาพรถของผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจดัตั้งสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. 2536  ลงวนัท่ี 
19  สิงหาคม 2536  เพื่อใหมี้การจดัตั้งสถานตรวจสภาพรถ โดยคร้ังแรกเม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2536 
ไดอ้อกประกาศเชิญชวนให้เอกชนยื่นคาํขอรับใบอนุญาตจดัตั้งสถานตรวจสภาพรถเอกชนในเขต
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ พระนครศรีอยธุยา รวม  
6  จงัหวดัและประกาศใหต้ั้งแต่ปี พ.ศ.2537 เป็นตน้มาเจา้ของรถท่ีมีรถจดทะเบียนในเขตพื้นท่ีท่ีได้
จดัตั้ง สถานตรวจสภาพรถเอกชนแลว้คือ รถยนตท่ี์มีอายกุารใชง้านตั้งแต่ 10 ปี และรถจกัรยานยนต์
ท่ีมีอายกุารใชง้านตั้งแต่ 7 ปี ตอ้งนาํรถไปตรวจสภาพรถก่อนเสียภาษีประจาํปี ณ สถานตรวจสภาพ
รถเอกชน ต่อมา ในปี พ.ศ. 2539 ไดล้ดอายขุองรถยนตท่ี์มีอายกุารใชง้านตั้งแต่ 10 ปี เป็น7ปีและลด
อายขุองรถจกัรยานยนตท่ี์มีอายกุารใชง้านตั้งแต่ 7ปี เป็น 5 ปีตอ้งนาํรถไปตรวจสภาพรถก่อนเสีย
ภาษีประจาํปี ณ สถานตรวจสภาพรถเอกชนโดยในปี พ.ศ. 2545 จึงมีการจดัตั้งสถานตรวจสภาพรถ
ครบทัว่ประเทศ  
 
 การท่ีกรมการขนส่งทางบกอนุญาตใหเ้อกชนเขา้มามีบทบาทหนา้ท่ีในการตรวจสภาพรถ 
นั้น มีวตัถุประสงคเ์พื่อรถยนตท่ี์ใชง้านอยูบ่นทอ้งถนนทุกคนัมีสภาพดี มีอุปกรณ์ส่วนควบครบถว้น
ถูกตอ้งตามกฎหมาย ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศและเสียง และยงัเป็นการลดปัญหาการเกิด
อุบติัเหตุอนัเกิด จากสภาพรถไม่เหมาะสม ไม่เป็นปัญหาแก่ระบบจราจร เป็นการกระตุน้ใหเ้จา้ของ
รถหมัน่ ตรวจสอบดูแลสภาพรถของตนใหอ้ยูใ่นสภาพมัน่คงแขง็แรง เหมาะสมกบัการใชง้าน โดย
มีเป้าหมายในการจดัทาํโครงการท่ีสาํคญัคือ 1. เพื่อใหมี้การจดัตั้งสถานตรวจสภาพรถเอกชนอยา่ง
เพียงพอ และครอบคลุมทุกพื้นท่ีทัว่ประเทศ สามารถดาํเนินการตรวจสภาพรถใหแ้ก่เจา้ของรถอยา่ง
ทัว่ถึง และไดรั้บความสะดวก 2. ลดภาระงบประมาณ และการดาํเนินการของทางราชการ 3. สภาพ
รถท่ีใชง้านบนถนนมีสภาพรถท่ีดีมีความมัน่คงแขง็แรง อุปกรณ์ส่วนควบครบถว้น ไม่สร้างปัญหา
มลภาวะเป็นพิษต่อส่วนรวม      
 



กรมการขนส่งทางบกเห็นว่าเป็นเสรีภาพของเอกชนท่ีจะเขา้มาลงทุนประกอบการตาม
เง่ือนไขท่ีกาํหนด ไม่สามารถออกกฎมาจาํกัดเสรีภาพได้เพราะเกรงว่าจะเป็นการกระทาํทาง
ปกครองท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย และขดัต่อรัฐธรรมนูญ  ดังนั้นจึงก่อให้เกิดการแข่งขนักันอย่าง
รุนแรง ถึงขนาดมีการยื่นขอเสนอให้ลูกคา้เพียงแค่จ่ายค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการ ก็ไม่ตอ้ง
เสียเวลานาํรถเขา้รับการ ตรวจสภาพรถจริง เม่ือกรมการขนส่งทางบกมีนโยบายให้มีการจดัตั้งเพ่ิม
มากข้ึนเพื่อให้ครอบคลุม พื้นท่ีทัว่ประเทศ ก็ยิ่งทาํใหปั้ญหานั้นขยายตวัเพิ่มมากข้ึน กรมการขนส่ง
ทางบกไดด้าํเนินมาตรการ กาํกบัดูแลโดยการจดัเจา้หนา้ท่ีเขา้สุ่มตรวจ ล่อซ้ือ มีหนงัสือสั่งการให้
เจา้หน้าท่ีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ดาํเนินการตรวจสอบทุกไตรมาส รวมถึงมีการกาํหนดตวัช้ีวดัในการ
ปฏิบติังานข้ึนมาอย่างชดัเจน ก็หาทาํให้ปัญหานั้นคล่ีคลายลง โดยในประเด็นน้ีเป็นปัญหาทา้ทาย
กรมการขนส่งทางบกท่ีสาํคญั  จึงไดมี้แนวความคิดใหส้ถานตรวจสภาพรถเอกชนทุกแห่งท่ีกระจาย
ตวัครอบคลุมพื้นท่ีทัว่ประเทศ แมจ้ะมีการขออนุญาตจดัตั้งไม่พร้อมกนั ตอ้งลงทุนเพิ่มเคร่ืองมือ
ตรวจสภาพรถ คือ เคร่ืองทดสอบห้ามลอ้รถ และเคร่ืองทดสอบศูนยล์อ้รถ ซ่ึงในคร้ังแรกๆ มีราคา
ประมาณ 800,000 บาท ถึง 1,000,000 บาท และเพิ่มค่าธรรมเนียมการตรวจสภาพรถยนตจ์ากเดิมคนั
ละ 150  บาท เป็นคนัละ 200  บาท ทั้งน้ีเน่ืองจากเห็นว่าการติดตั้งเคร่ืองมือดงักล่าวจะช่วยทาํให้
สถานตรวจสภาพรถเอกชนทุกแห่ง มีการตรวจสภาพรถ และออกใบรับรองท่ีเป็นจริง รวมถึงมี
ศกัยภาพในการตรวจสภาพรถ เป็นไปตามหลกัสากล  โดยการใชอ้าํนาจตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 
37 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ขอ้4 (4)  ไปออก
ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าดว้ย การจดัตั้งสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ.2547 และออกประกาศ
กรมการขนส่งทางบก เร่ือง แบบ ขนาด มาตรฐานของเคร่ืองตรวจสภาพรถ และอุปกรณ์ หรือส่ิง
อาํนวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2547  ลงวนัท่ี  19  กรกฎาคม  2547  
ออกมาใชบ้งัคบั ดงันั้น การศึกษาฉบบัน้ีจึงมุ่งทาํการศึกษาวิเคราะห์ สาเหตุการปลอมผลการตรวจ
สภาพรถ รวมถึงศึกษาเปรียบเทียบขอ้กฎหมาย ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจัดตั้ ง และการควบคุมการ
ดาํเนินงาน  สถานตรวจสภาพรถเอกชนของประเทศไทยกบัต่างประเทศ อาทิเช่น สหรัฐอเมริกา  
องักฤษ  มาเลเซีย  หรือสิงคโปร์ กบัประเทศไทย อนัเป็นแนวทางป้องกนัการปลอมผลการตรวจ
สภาพรถเอกชนใหมี้ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และมีความสอดคลอ้งกบัสงัคมไทยต่อไป 

 

 

 



วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

เพื่อศึกษาสาเหตุการปลอมผลการตรวจสภาพรถเอกชน 

 

วธีิการวจิยั 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
สาเหตุการปลอมผลการตรวจสภาพรถเอกชน โดยไดก้าํหนดแนวทางศึกษาไว ้ดงัน้ี  

1. การวเิคราะห์จากเอกสาร 
การวิเคราะห์จากเอกสารเป็นข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากเอกสารกฎกระทรวง 

ประกาศ ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร งานวิจัยท่ีมี
การศึกษาไวใ้นประเด็นท่ีเก่ียวกบัสถานตรวจสภาพรถเอกชน อีกทั้งสถิติจาํนวนรถท่ีจดทะเบียน 
โดยคน้ควา้เอกสารทั้งท่ีเป็นเอกสารปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ จากหน่วยงานราชการ เอกชน ประเภท
หนังสือ ตาํรา งานวิจยัปริญญานิพนธ์ การศึกษาคน้ควา้อิสระ และอินเตอร์เน็ต โดยรวบรวมแยก
ประเดน็ไวต้ามเน้ือหาดงัน้ี 

1.1 กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการขอต่ออายุ
ใบอนุญาตจดัตั้งสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. 2555 

1.2 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ือง กาํหนดแบบคาํขอรับใบอนุญาต คาํขอต่ออายุ
ใบอนุญาตคาํขอรับใบแทนใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตจดัตั้งสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. 2555 

1.3 ระเบียบกรมการขนส่งทางบก วา่ดว้ยการดาํเนินการเก่ียวกบัสถานตรวจสภาพรถ 
พ.ศ. 2556 

1.4 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ืองหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของอาคารสถานท่ี 
ลานจอดรถ พื้นท่ีสาํหรับรอรถเขา้ตรวจสภาพ ทางเขา้และทางออก สาํหรับสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. 
2555 

1.5 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ืองหลกัเกณฑ ์วิธีการตรวจสภาพรถ และขอ้ปฏิบติั
ของผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจดัตั้งสถานตรวจสภาพรถ พ.ศ. 2555 

1.6 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ืองคุณสมบติัของผูค้วบคุมการตรวจสภาพรถ ผู ้
ควบคุมการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ เจ้าหน้าท่ีตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าท่ีตรวจสภาพ
รถจกัรยานยนต ์พ.ศ. 2555 

 



1.7 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ืองหลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขการอบรมและ
ทดสอบ ผูค้วบคุมการตรวจสภาพรถ ผูค้วบคุมการตรวจสภาพรถจกัรยานยนต์ เจา้หน้าท่ีตรวจ
สภาพรถ และเจา้หนา้ท่ีตรวจสภาพรถจกัรยานยนต ์พ.ศ. 2555 

1.8 ประกาศกรมการขนส่งทางบก เร่ืองหลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขการตกัเตือนและ
การระงบัการดาํเนินการตรวจสภาพรถเป็นการชัว่คราว พ.ศ. 2556 

1.9 จาํนวนรถจาํแนกตามอายรุถ รวมทัว่ประเทศ ณ วนัท่ี 30มิถุนายน2560จาํนวนรวม 
37,810,063 คนั 

2. การสัมภาษณ์ 
2.1 การสมัภาษณ์ท่ีเป็นทางการกบักลุ่มผูรู้้ 
2.2 การสมัภาษณ์เชิงลึก 

  
ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษา 

 
 ประชากรท่ีศึกษารวมทั้งส้ิน 50 คนมีดงัต่อไปน้ี 

1. ผูป้ระกอบการหรือเจา้ของกิจการสถานตรวจสภาพรถเอกชน และปริมณฑล จาํนวน 
10 คน 

2. เจา้หนา้ท่ี หรือผูช่้วยช่างตรวจสภาพรถในสถานตรวจสภาพรถเอกชน และปริมณฑล
จาํนวน 10 คน  

3. ประชาชนท่ีนาํรถมาตรวจสภาพกบัสถานตรวจสภาพรถเอกชน จาํนวน 10 คน  
 4.  เจา้หนา้ท่ีกรมการขนส่งทางบก จาํนวน 20 คน 

  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 
1. แบบสัมภาษณ์ทีมี่โครงสร้าง (Structured Interview)เพื่อใชส้มัภาษณ์ประกอบดว้ย4

ส่วนคือ 
 ส่วนที ่1 ดา้นขอ้มูลส่วนตวัเก่ียวกบัอาชีพหลกัรายไดต่้อเดือนเป็นตน้ 
 ส่วนที ่2 เป็นคาํถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการปลอมผลการตรวจสภาพรถ 
 ส่วนที ่3 เป็นคาํถามเก่ียวกบับทลงโทษการปลอมผลการตรวจสภาพรถเอกชน 
 ส่วนที ่4 เป็นคาํถามเก่ียวกบัแนวทางแกไ้ขและป้องกนัการปลอมผลการตรวจสภาพ
รถเอกชน 



 
2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-Depth Interview Guideline)เพื่อใชส้มัภาษณ์กลุ่มผูรู้้ท่ี

มีประเดน็คาํถามเก่ียวกบัสถานตรวจสภาพรถเอกชน 
3. การสังเกต (Observation)เป็นการสงัเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) 

และไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) เพื่อใชส้งัเกตการแสดงบทบาทของสถานตรวจ
สภาพรถเอกชนและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลผูศึ้กษาดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลตามความมุ่งหมายของการศึกษา
โดยการนาํเขา้ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเกบ็รวบรวมจากเอกสารและขอ้มูลภาคสนามท่ีไดจ้ากการสงัเกต
และการสมัภาษณ์มาทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลแบบสร้างขอ้สรุปดงัต่อไปน้ี 

1. การวิเคราะห์แบบอุปนยั (Analytic Induction) คือวิธีตีความสร้างขอ้สรุปจากขอ้มูล
รูปธรรมหรือปรากฏการณ์ท่ีมองเห็นเช่นความเป็นอยูใ่นสถานตรวจสภาพรถเอกชน เม่ือนกัวิจยัได้
เห็นรูปธรรมหรือเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์แลว้กล็งมือสร้างขอ้สรุปถา้ขอ้สรุปนั้นยงัไม่ไดรั้บการ
ตรวจสอบยนืยนักถื็อเป็นสมมติฐานชัว่คราว (Working Hypothesis) ถา้หากไดรั้บการยนืยนัแลว้ก็
ถือเป็นขอ้สรุป  

2. วิเคราะห์โดยการจาํแนกชนิดขอ้มูล (Typological Analysis) คือการจาํแนกขอ้มูลเป็น
ชนิดๆ (Typologies) ตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองกนัไปโดยการใชแ้นวคิดและทฤษฎีเป็น
แนวทางในการวิเคราะห์ในการวิเคราะห์ขอ้มูลจะวิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการกระทาํหรือ
กิจกรรมในการตรวจสภาพรถเอกชน โดยมีกรอบดงัน้ี 
 2.1 การกระทาํ (Acts) คือเหตุการณ์หรือสถานการณ์หรือพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหน่ึงไม่ยาวนานต่อเน่ือง 
 2.2 กิจกรรม (Activities) คือเหตุการณ์หรือการตรวจสภาพรถท่ีเกิดข้ึนในลกัษณะ
ต่อเน่ืองกบับุคคลบางคนหรือบางกลุ่ม 
 2.3 ความหมาย (Meanings) คือการท่ีบุคคลอธิบายหรือส่ือสารหรือใหค้วามหมาย
เก่ียวกบัการกระทาํและหรือกิจกรรมอาจเป็นการใหค้วามหมายในลกัษณะเก่ียวกบัการตรวจสภาพ
รถเอกชน 
 2.4 ความสมัพนัธ์ (Relationship) คือความเก่ียวโยงระหวา่งบุคคลหลายๆคนในสงัคม
ท่ีศึกษารูปแบบใดรูปแบบหน่ึงอาจเป็นรูปของการเขา้กนัไดห้รือความขดัแยง้กไ็ด ้
 



 2.5 การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (Participation) คือการท่ีบุคคลมีความผกูพนัและเขา้
ร่วมกิจกรรมหรือมีการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
 2.6 สภาพสงัคม (Setting) คือสถานการณ์หรือสภาพการณ์ท่ีการกระทาํหรือกิจกรรมท่ี
ทาํการศึกษาเกิดอยู ่  
 3. การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
  การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลผูศึ้กษานาํเสนอผลวิเคราะห์ขอ้มูลตามความมุ่ง
หมายการวิจยัดว้ยวิธีการพรรณนาวเิคราะห์ (Descriptive Analysis) ในการศึกษาวิจยัเร่ืองการปลอม
ผลการตรวจสภาพรถเอกชน 
 

ผลการวจิยัและวจิารณ์ 
 

การศึกษาเร่ืองสาเหตุการปลอมผลการตรวจสภาพรถเอกชน ผูศึ้กษาขอเสนอผลการศึกษา
ตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1. สาเหตุการปลอมผลการตรวจสภาพรถเอกชน 
 1.1 ความปลอดภัยของระบบการรายงานผลการตรวจสภาพรถไม่เพยีงพอ 
  กรมการขนส่งทางบกไดป้รับเปล่ียนการรายงานผลการตรวจสภาพรถและรับรอง
ผลการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ โดยใช้ใบรายงานผลการตรวจสภาพรถ (ใบ QR 
Code) แทนการใชใ้บรับรองผลการตรวจสภาพรถ ซ่ึงใบรายงานผลการตรวจสภาพรถดงักล่าวเป็น
การรับรองผลการตรวจสภาพรถท่ีสามารถพิมพ์ออกมาจากระบบรายงานผลตรวจสภาพรถ
ออนไลน์ แบบ Real Time เม่ือสถานตรวจสภาพรถทาํการตรวจรถและรายงานผลการตรวจสภาพรถ
มายงักรมการขนส่งทางบกแลว้ โดยการรายงานผลการตรวจสภาพรถจะประกอบไปดว้ยขอ้มูลท่ี
สาํคญั ไดแ้ก่ หมายเลขทะเบียนรถ ชนิดรถ ภาพถ่ายรถ วนัท่ี เวลาท่ีทาํการตรวจสภาพรถ ขอ้มูลของ
สถานตรวจสภาพรถ และผลการตรวจสภาพรถรายการต่างๆเพ่ือให้กรมการขนส่งทางบกสามารถ
ตรวจสอบขอ้มูลของรถ รวมทั้งสามารถกาํกบัดูแลสถานตรวจสภาพรถให้ตรวจสภาพเป็นไปตาม
กฎหมายท่ีทางราชการกาํหนด 
 จากประกาศกรมการขนส่งทางบกรถยนตท่ี์มีอาย ุ7 ปี และรถจกัรยานยนตท่ี์มีอาย ุ5 ปี 
เจา้ของรถตอ้งนาํรถเขา้ตรวจสภาพกบัสถานตรวจสภาพรถเอกชน โดยสถานตรวจสภาพรถเอกชน
คิดอตัราค่าบริการตรวจสภาพรถดงัน้ี 

1. รถท่ีมีนํ้ าหนกัรถเกิน 2,000 กิโลกรัม คนัละไม่เกิน 300 บาท 
2. รถท่ีมีนํ้ าหนกัรถไม่เกิน 2,000 กิโลกรัม คนัละไม่เกิน 200 บาท 
3. รถจกัรยานยนต ์60 บาท 



 การตรวจรถหน่ึงคนักบัสถานตรวจสภาพรถเอกชน จะมีขั้นตอนการรายงานผลการตรวจ
สภาพรถและรับรองผลการตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถดงัน้ี 

1. ประชาชนนาํรถตรวจสภาพกบัสถานตรวจสภาพรถ 
2. สถานตรวจสภาพรถตรวจสภาพรถและรายงานผลการตรวจสภาพรถโดยระบบ

รายงานผลตรวจสภาพรถแบบออนไลน์ โดยกรมการขนส่งทางบกสามารถตรวจสอบผลการตรวจ
สภาพรถท่ีสถานตรวจสภาพรถรายงานผลมายงักรมการขนส่งทางบกไดแ้บบ Real Time และ
สามารถตรวจสอบการดาํเนินงานของ สถานตรวจสภาพรถผ่านสัญญาณภาพของกลอ้งโทรทศัน์
วงจรปิด (CCTV) ท่ีติดตั้งท่ีสถานตรวจสภาพรถได ้

3. สถานตรวจสภาพรถพิมพใ์บรายงานผลการตรวจสภาพรถ (ใบ QR Code) จากระบบ
รายงานผลตรวจสภาพรถแบบออนไลน์ให้กับประชาชนเพื่อนําไปประกอบการชาํระภาษีรถ
ประจาํปี 

4. ประชาชนสามารถนาํใบรายงานผลการตรวจสภาพรถ (ใบ QR Code) มาชาํระภาษีได้
ท่ีทุกหน่วยรับชาํระภาษีรถทัว่ประเทศทั้งของกรมการขนส่งทางบก และเอกชน  
สรุปสาเหตุความปลอดภัยของระบบการรายงานผลการตรวจสภาพรถไม่เพยีงพอ 
 มีผูท่ี้จะพยายามปลอมตวัเป็นกรมการขนส่งทางบกโดยพยามยามเจาะขอ้มูลสารสนเทศ
กรมการขนส่งทางบก ซ่ึงผูท่ี้จะสามารถปลอมแปลงไดจ้ะตอ้งมี Account กรมการขนส่งทางบก 
หรืออาจจะมีผูท่ี้ไม่ประสงคดี์ปลอมแปลงรูปภาพเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์ของตนเอง  

1.2 รถทีผ่ดิกฎหมายไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ 
ในประเทศไทยยงัมีรถท่ีทาํผดิกฎหมายอยู ่เช่น  
1.  เปล่ียนป้ายทะเบียนให้ยาวข้ึนป้ายทะเบียนท่ีออกใหโ้ดยกรมการขนส่งทางบกนั้น 

มีหลายท่านนาํมาดดัแปลงตดัต่ออดักรอบใหม่เป็นป้ายยาว การกระทาํกบัป้ายทะเบียนเดิมๆให้
เปล่ียนไปจากท่ีเป็นอยู่อาจโดนขอ้หาดดัแปลงสภาพป้ายทะเบียน การปรับเปล่ียนแปลงร่างป้าย
ทะเบียนซ่ึงถือเป็นเอกสารของทางราชการรวมถึงการติดป้ายเอียง แบบแหงนข้ึน – แหงนลง มีวสัดุ
มาปิดทบัเจา้หนา้ท่ีอาจฟันธงว่า มองเห็นไม่ชดัเจนก็มีโทษปรับเช่นเดียวกนัการไม่ติดป้าย หรือวาง
ไวท่ี้กระจกหนา้รถ ผิดอีกเช่นกนัส่วนการติดป้ายท่ีทาํข้ึนเองเช่นทาํดว้ยกระดาษ หรือใชก้ารเขียน 
แต่หมายเลขตรงกบัทะเบียนรถ ผิดขอ้หาไม่ใชเ้อกสารท่ีทางราชการกาํหนดแต่ถา้เป็นป้ายปลอมท่ี
ทาํข้ึนเองโดยไม่มีตราประทบัของกรมการขนส่งทางบกเม่ือตาํรวจจราจรขอตรวจดูสาํเนาแลว้ไม่
ตรงกบัป้ายจะตอ้งคดีขอ้หาปลอมแปลงเอกสารของทางราชการ เจา้หนา้ท่ีอาจจะเรียกปรับหรือส่ง
ฟ้องเพื่อทาํการเรียกปรับท่ีชั้นศาลหากหมายเลขป้ายทะเบียนไม่ตรงกบัป้ายวงกลมรวมถึงยงัไม่ตรง
กบัสาํเนารถ  



 2. โหลดเต้ียแบบรถแข่งในสนามเป็นความพยายามและความเขา้ใจของคนแต่งรถว่า
รถท่ีเต้ียตํ่าจะยดึเกาะกบัถนนไดดี้ข้ึนซ่ึงก็จริงแต่ไม่ทั้งหมดการยดึเกาะท่ีดีของรถยนตย์งัเกิดข้ึนจาก
ช่วงล่างท่ีสมบูรณ์ยางท่ีสดใหม่และอยูใ่นสภาพดี  
 3. ยกสูงแบบ Big Foot เอาไวลุ้ยเท่ๆรถยนตแ์บบออฟโรดเน่ืองจากสภาพการใชง้านท่ี
ตอ้งบุกป่าฝ่าทางวิบาก หากใตท้อ้งรถไม่สูงมากพอก็อาจติดกบัร่องทางหรือหล่มโคลนจนไปต่อ
ไม่ได ้ 
 จะเห็นว่ารถเขา้สู่ระบบรายงานผลจริงแต่รถไม่ไดท้าํการตรวจสภาพจริง ซ่ึงก็ไม่ได้
แตกต่างกบัการไม่นํารถเขา้ตรวจเพียงแต่ว่าเจา้หน้าท่ีรู้ว่ามีรถคนัน้ีจริงอยู่ในระบบ ซ่ึงเป็นการ
กระทาํผิดในระดบัเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานระดบัเล็กน้อยหรือในหน้าท่ีชีวิตประจาํวนั ซํ้ าในบางราย
กลบัมองวา่เป็นเร่ืองเลก็นอ้ย และเป็นการช่วยเหลือประชาชน 
สรุปสาเหตุรถทีผ่ดิกฎหมายไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ 
  รถบางคนัอาจจะหมดสภาพหรืออาจจะตรวจไม่ไดจึ้งเป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิดวิธีท่ี
จะตอ้งทาํผดิกฎหมาย โดยเจา้ของรถพยายามท่ีจะหาทางเลือกเพื่อท่ีจะจ่ายเงินดว้ยวิธีใดกไ็ดใ้หร้ถ
เขา้สู่ระบบจึงมีผูท่ี้พร้อมจะอาสาปลอมผลการตรวจสภาพรถให ้
 1.3 ประชาชนไม่เห็นความสําคญัของการตรวจสภาพรถ 
  ประชาชนไม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบัสถานตรวจสภาพรถเอกชนใกลบ้า้น หรือท่ีทาํงาน 
เพราะยงัไม่เห็นความสําคญัในการนาํรถเขา้ตรวจสภาพรถ และมีความคิดว่ารัฐบงัคบัให้ตอ้งมีใบ
ตรวจสภาพรถ จึงตอ้งหาวิธีให้ได้มาซ่ึงผลการตรวจสภาพรถ และในบางรายยงันิยมนํารถเขา้
ศูนยบ์ริการ โดยมีความคิดวา่ศูนยบ์ริการมีความน่าเช่ือถือกวา่ จึงไม่เห็นความสาํคญัของสถานตรวจ
สภาพรถเอกชนเท่าท่ีควร 
  การจดัตั้งศูนยบ์ริการรถยนต์ตอ้งไดรั้บมาตรฐานและบางแห่งไดรั้บมาตรฐาน ISO
และ ISO มีช่ือว่าองคก์ารมาตรฐานสากล หรือองคก์ารระหว่างประเทศว่าดว้ยองคก์ารมาตรฐาน                  
มีวตัถุประสงคค์ลา้ยกบัองคก์ารคา้อ่ืนๆ ของโลก คือจดัระเบียบการคา้โลก ดว้ยการสร้างมาตรฐาน
ข้ึนมา ใครเขา้ระบบกติกาน้ีถึงจะอยูไ่ด ้ความน่าเช่ือถึอจึงเป็นเหตุผลหลกัท่ีทาํใหป้ระชาชนไม่เห็น
ความสาํคญัของสถานตรวจสภาพรถเอกชน 
สรุปสาเหตุประชาชนไม่เห็นความสําคญัของการตรวจสภาพรถ 
 มีคนมกัง่ายและเคยชินกบัการไม่นาํรถเขา้ตรวจสภาพ ความเคยชินทาํให้สถานตรวจ
สภาพรถเอกชนตกตํ่าลงไปเร่ือยๆและประชาชนรู้สึกเหมือนกบัว่าจ่ายค่าตรวจสภาพรถใหจ้บๆ ไป 
สุดทา้ยก็มองเห็นว่าเป็นแค่ขั้นตอนหน่ึงท่ีตอ้งเสียเงินเพื่อท่ีจะชาํระภาษีได้ทาํให้ประชาชนไม่
ยอมรับสถานตรวจสภาพรถเอกชน จึงเป็นสาเหตุเอ้ือใหเ้กิดการปลอมผลการตรวจสภาพรถเอกชน 
 



1.4  บทบาทในชีวติประจําวนัของประชาชนเปลีย่นแปลงไป 
 การเปล่ียนแปลงลกัษณะประชากรแนวโนม้ประชากรโลกจะมีการเปล่ียนแปลงทั้ง
ในเชิงโครงสร้างและพฤติกรรม โดยประชากรสูงอาย ุ (มากกว่า 50 ปีข้ึนไป) จะมีสัดส่วนเพิ่มข้ึน 
ในขณะท่ีประชากรวยัหนุ่มสาว (Young Generation) จะมีสัดส่วนลดลง โดยเฉพาะในประเทศท่ี
พฒันาแลว้ ทั้งน้ี เน่ืองจากอตัราการเกิดของประเทศพฒันาแลว้ตํ่าลง ประกอบกบัคนจะมีสุขภาพดี
และอายยุนืมากข้ึนนอกจากนั้น ค่านิยม และพฤติกรรมของประชากรจะเปล่ียนแปลงไปเร็วมากจน
ยากท่ีจะคาดเดา การเปล่ียนแปลงลกัษณะประชากรทั้งหมดดงักล่าวจะก่อใหเ้กิดผลกระทบสาํคญั  
 ซ่ึงจากประกาศกรมการขนส่งทางบกไดก้าํหนดระยะเวลาในการตรวจสภาพรถว่า 
เจา้ของสามารถนาํรถไปตรวจสภาพล่วงหนา้ไดไ้ม่เกิน 3 เดือน ก่อนถึงวนัส้ินอายภุาษีประจาํปีและ
สามารถต่อภาษีได้ท่ีห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชน เช่น ท่ีห้างบ๊ิกซี ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัล ศูนยก์ารคา้พาราไดซ์ 
สรุปสาเหตุบทบาทในชีวติประจําวนัของประชาชนเปลีย่นแปลงไป 
 บทบาทในสงัคมไทยเปล่ียนแปลงไป คนใหค้วามสาํคญักบัส่ิงท่ีฉาบฉวย รวมถึงจาํนวน
รถท่ีเพิ่มมากข้ึน และกรมการขนส่งทางบกกไ็ดพ้ยายามสร้างทางเลือกใหป้ระชาชนเป็นอยา่งมาก
แต่กย็งัไม่ตรงตามความตอ้งการอาจจะตอ้งแกปั้ญหาดว้ยการเพิ่มทางเลือกมากข้ึน 

1.5 ผลประโยชน์ทบัซ้อนของเจ้าหน้าที ่
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบนัท่ีเป็นบ่อเกิดของปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบในระดบัท่ีรุนแรงข้ึนและยงัสะทอ้นปัญหาการขาดหลกัธรรมาภิบาลและ
เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประเทศเจา้หนา้ท่ีของภาครัฐคาํนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนท่ีจะไดจ้าก
สถานตรวจสภาพรถ จึงไม่เขม้งวดในการกาํกบัดูแลสถานตรวจสภาพรถอยา่งเขม้งวดจริงจงั 
สรุปสาเหตุผลประโยชน์ทบัซ้อนของเจ้าหน้าที ่
 เป็นการทุจริตโดยเจ้าหน้าท่ีเองซ่ึงระบบควบคุมการทาํงานของหน่วยงานค่อนขา้ง
หละหลวมหน่วยงานราชการส่วนใหญ่มีปัญหาดา้นน้ีเยอะมากเจา้หนา้ท่ีบางคนนิยมผลประโยชน์
และผูบ้งัคบับญัชามีความเห็นอกเห็นใจเจา้หนา้ท่ีอยากใหเ้จา้หนา้ท่ีมีรายไดบ้า้ง 

1.6  สถานทีห่่างไกลและค่าใช้จ่ายของสถานตรวจสภาพรถเอกชน 
  การจดัตั้งสถานตรวจสภาพรถเอกชนเพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวนเท่าตวั โดยไม่ไดค้าํนึงถึง
สถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม รวมถึงรัฐไม่มีการศึกษาวิจยัขอบเขต และจาํนวนการจดัตั้งสถานตรวจ
สภาพรถเอกชนท่ีเหมาะสม ซ่ึงบางแห่งถูกจดัตั้งในบริเวณท่ีไกลมาก และไม่น่าจะคุม้ทุนกบัการ
จดัตั้ง    



  ในกระบวนการดําเนินงานมักมีความไม่โปร่งใสต่างๆทั้ งน้ีรวมไปถึงการรับ
ผลประโยชน์ทางออ้มต่างๆการไดรั้บการอาํนวยความสะดวกในการจบัจ่ายหรือการร่ืนรมยต่์าง
นอกจากน้ียงัหมายถึงการท่ีผูบ้ริหารอาจตั้งสถานประกอบกิจการของตนเองการน้ีย่อมทาํให้ไม่ได้
รับบริการท่ีมีคุณภาพเน่ืองจากขาดการแข่งขนัเสรีจนไดรั้บบริการท่ีดีท่ีสุดทาํให้สถานประกอบ
กิจการรายอ่ืนไดรั้บความเสียหาย 
สรุปสาเหตุสถานทีห่่างไกลและค่าใช้จ่ายของสถานตรวจสภาพรถเอกชน 

สถานตรวจสภาพรถเอกชนบางแห่งอยูห่่างไกลและไม่ยอมท่ีจะขาดทุนหรือเจ๊ง พยายาม
ท่ีจะต่อสูด้ว้ยวิธีทางสายมืด 

1.7  การแข่งขนัในเชิงพาณชิย์ 
สถานตรวจสภาพแข่งขนักนัในเชิงพาณิชยเ์พื่อใหไ้ดม้าซ่ึงลูกคา้หรือประชาชนท่ีจะ

นาํรถเขา้มาตรวจสภาพ แทนการคาํนึงถึงบทบาทหนา้ท่ีท่ีแทจ้ริงในการตรวจสภาพรถ 
สรุปสาเหตุการแข่งขนัในเชิงพาณชิย์ 
 อาชีพเสริมท่ีสถานตรวจสภาพรถเอกชนทาํกนัจนเป็นอาชีพหลกัคือการต่อทะเบียน ขาย
ประกนั ขาย พ.ร.บ.ซ่ึงถา้ประชาชนตรวจรถกบัสถานตรวจสภาพรถ ก ไม่ผา่นประชาชนกจ็ะไม่ซ้ือ
อะไรเลยซกัอยา่งท่ีเป็นอาชีพเสริมของสถานตรวจสภาพรถเอกชน ก  และจะไปซ้ือกบัสถานตรวจ
สภาพรถ ข ถา้ตรวจสภาพรถผา่นกจ็ะส่งผลใหส้ถานตรวจสภาพรถเอกชนไม่อยากเป็นคนดี 

1.8 บทลงโทษทีไ่ม่ร้ายแรง 
  จากประกาศหลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขการตกัเตือนและการระงบัการดาํเนินการ
ตรวจสภาพรถเป็นการชัว่คราว มีบทกาํหนดโทษ 3 ระดบัตกัเตือนระงบัชัว่คราวและเพิกถอน
ใบอนุญาตมีช่องโหว่ของกฎหมายทาํให้สถานตรวจสภาพรถเอกชนไม่มีความเกรงกลวัต่อการ
กระทาํความผิดและอาจรวมไปถึงการประมาทเลินเล่อไม่ดูแลสถานประกอบกิจการของตน
เท่าท่ีควร 
สรุปสาเหตุบทลงโทษทีไ่ม่ร้ายแรง 

การลงโทษนอกจากจะไม่ร้ายแรงแลว้ยงัไม่ทัว่ถึงดว้ย คนทาํผดิลอยนวลเยอะมากการโกง
คือการเอาเปรียบกนัเองสุดทา้ยไม่มีใครไปจบัสถานตรวจสภาพรถเอกชนท่ีไม่ดีปล่อยให้สถาน
ตรวจสภาพรถเอกชนท่ีไม่ดีเอาเปรียบสถานตรวจสภาพรถเอกชนท่ีดีรัฐไม่ไดใ้หค้วามยติุธรรมกบัท่ี
ท่ีเป็นคนดี บทลงโทษนอกจากไม่ร้ายแรงแลว้ยงัไม่ทัว่ถึงดว้ยสถานตรวจสภาพรถเอกชนทาํโดยไม่
เกรงกลวัความผดิ 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีเป็นระบบอุปถมัภมี์ความหลวมในสงัคมสูง คนไม่มีความ
หนกัแน่น จึงทาํใหเ้กิดปัญหาข้ึน  



ข้อเสนอแนะ 
 
 จากผลการศึกษาเร่ือง สาเหตุการปลอมผลการตรวจสภาพรถเอกชน ผูศึ้กษาใคร่เสนอ
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. จากการศึกษาพบว่า ควรมีการศึกษาการเพิ่มลดสถานตรวจสภาพรถเอกชนในแต่ละ
อาํเภอ และจงัหวดัทัว่ประเทศเพื่อให้รองรับกบัจาํนวนรถในแต่ละจงัหวดัทัว่ประเทศ เพื่อให้การ
ควบคุม กาํกบัของรัฐสามารถทาํไดท้ัว่ถึง 

2. จากการศึกษา พบวา่ ควรมีการศึกษาการเพิ่มบทลงโทษแก่ผูท่ี้กระทาํผดิใหรุ้นแรงมาก
ข้ึนโดยครอบคลุมถึงการลงโทษดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถลงโทษผูก้ระทาํผิดได้
ทนัเหตุการณ์ 

3. จากการศึกษา พบวา่ กรมการขนส่งทางบกควรมีการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนเห็น
ถึงความสําคัญในการนํารถเข้าตรวจสภาพกับสถานตรวจสภาพรถเอกชนเพื่อให้ประชาชน
ตระหนกัถึงปัญหาอุบติัเหตุ และส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 

4. จากการศึกษา พบว่า กรมการขนส่งทางบกควรเพิ่มทางเลือกใหก้บัประชาชน โดยให้
ศูนยบ์ริการและจาํหน่ายรถ สามารถออกผลการตรวจสภาพรถผ่านระบบได ้เน่ืองจากศูนยบ์ริการ
และจาํหน่ายรถมีศกัยภาพในการตรวจสภาพรถ 

5. ออกกฎหมายในการควบคุมจาํนวนของสถานตรวจสภาพรถ และกาํหนดกฎเกณฑใ์น
การอนุญาตจดัตั้งสถานตรวจสภาพรถใหมี้ความเขม้งวดข้ึน เพื่อใหส้ถานตรวจสภาพรถมีคุณสมบติั
ท่ีเหมาะสม 

6. เพิ่มอตัราค่าตรวจสภาพรถเพ่ือให้สถานตรวจสภาพรถสามารถดาํเนินกิจการไดโ้ดย
ไม่ตอ้งอาศยัการขาย พ.ร.บ. 

7. ประชาสัมพนัธ์ให้สถานตรวจสภาพรถตระหนกัถึงความสาํคญัในการตรวจสภาพรถ
และหนา้ท่ีความรับผดิชอบต่อสงัคม รวมถึงคาํนึงถึงบทบาทหนา้ท่ีท่ีแทจ้ริงในการตรวจสภาพรถ  

8. กาํหนดบทลงโทษเจา้หน้าท่ีของภาครัฐท่ีคาํนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนท่ีจะไดจ้าก
สถานตรวจสภาพรถ เพื่อใหมี้การเขม้งวดในการกาํกบัดูแลสถานตรวจสภาพรถอยา่งจริงจงั 

9. ออกกฎหมายห้ามมิให้สถานตรวจสภาพรถประกอบกิจการอ่ืน เพื่อมิให้เกิดผล
ประโยชน์ทบัซอ้นกนั 

10. พฒันาระบบรายงานผลการตรวจสภาพรถให้มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบ กาํกบั
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