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  ในบรรดำองค์กรต่ำงๆ ในกระบวนกำรยุติธรรมของประเทศไทยนั้น ต ำรวจถือเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดที่สุด 

มีบทบำทและอ ำนำจหน้ำที่  ที่เกี่ยวข้องกับประชำชนมำกที่สุด ทั้งในด้ำนต่ำงๆ และในด้ำนป้องกันและ

ปรำบปรำมอำชญำกรรมเพ่ือบ ำบัดทุกข์บ ำรุงสุขให้กับประชำชน หำกองค์กรต ำรวจไม่มีประสิทธิภำพในกำร

ปฏิบัติหน้ำที่ไม่ว่ำจะเกิดจำกเหตุผลกลใดก็ตำม สันติสุขและควำมเป็นธรรมก็ย่อมจะไม่เกิดขึ้นในสังคมและ

ประชำชนได้   

ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจนั้น จะต้องอำศัยบทบัญญัติแห่งกฎหมำยเป็นเครื่องรองรับ

กำรปฏิบัติหน้ำที่ จะปฏิบัติหน้ำที่โดยปรำศจำกบทบัญญัติแห่งกฎหมำยรองรับย่อมไม่ได้ และย่อมถือว่ำเป็น

กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบ และในบำงกรณีจะถือว่ำเป็นควำมผิดและจะต้องรับโทษตำมกฎหมำยที่บัญญัติไว้   

กฎหมำยส ำคัญที่เป็นหลักรองรับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนต ำรวจ คือ กฎหมำยรัฐธรรมนูญ 

และกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ โดยกฎหมำยรัฐธรรมนูญจะก ำหนดหลักกว้ำงๆ ในกำรให้หลักประกัน

สิทธิเสรีภำพขั้นพ้ืนฐำนของประชำชนทุกฝ่ำยที่เข้ำมำเกี่ยวข้องกับกำรบังคับใช้กฎหมำยอำญำให้ได้รับกำร

คุ้มครองดูแลและกำรปฏิบัติหน้ำที่เหมำะสม ไม่ให้ถูกกระทบกระเทือนโดยเกินสมควร ส่วนกฎหมำยวิธี

พิจำรณำควำมอำญำจะมีบทบัญญัติที่ก ำหนดถึงอ ำนำจหน้ำที่ของบุคคลและองค์กรที่เข้ำมำ เกี่ยวข้องในกำร

ด ำเนินคดีอำญำ   

เนื่องจำกประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมำยหรือประเทศที่ใช้กฎหมำยลำยลักษณ์อักษร               

(Civil Law System)  ซึ่งกำรที่ตรำบทบัญญัติของกฎหมำยลำยลักษณ์อักษรให้ครอบคลุมถึงข้อเท็จจริง หรือ 

เหตุกำรณ์ที่จะต้องกฎหมำยไปบังคับใช้ให้ครบกรณีจึงเป็นสิ่งที่ไปได้ยำก ฉะนั้นบทบัญญัติของกฎหมำยที่ตรำ 

ขึ้นเพ่ือให้อ ำนำจหน้ำที่แก่เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจหรือเจ้ำพนักงำนอ่ืนๆ ในกำรบังคับใช้กฎหมำย จึงมีบำงกรณีที่ต้อง 

ให้เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจหรือเจ้ำพนักงำนอ่ืนๆ ซึ่งเกี่ยวข้องสำมำรถที่จะใช้ดุลพินิจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในเรื่องต่ำงๆ 

ในบำงเรื่องได้ หรือในบำงกรณีก็มีช่องวำงของกฎหมำยที่จะน ำมำใช้บังคับกับกรณีที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งในกรณีที่ 

เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจหรือเจ้ำพนักงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องก็อำจจะใช้ดุลพินิจปฏิบัติหน้ำที่ไปตำมควำมเหมำะสมแก่ 

พฤติกำรณ์แห่งกรณีได ้
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ซึ่งในปัจจุบันมีกำรวิพำกษ์วิจำรณ์กำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจเป็นจ ำนวนมำก มีกำรตั้งเพจขึ้นมำ 

เพ่ือวิพำกษ์วิจำรณ์กำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจโดยเฉพำะ มีกำรสร้ำงแนวร่วมหำเครือข่ำยเข้ำมำร่วมกัน 

โพสต์และแชร์ จับผิดกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ เช่น กำรบันทึกวิดีโอ โดยกำรใช้โทรศัพท์มือถือ กล้อง 

หน้ำรถ กล้องติดหมวกกันน๊อค ขณะที่เจ้ำพนักงำนปฏิบัติหน้ำที่และมีกำรโต้ เถียงกับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ ต่อมำก็ 

จะน ำคลิปวีดีโอมำโพสต์และแชร์สู่สำธำรณะ หลังจำกนั้นจะมีกำรกดไลค์หรือกดแชร์พร้อมทั้งแสดงควำม 

คิดเห็นไปในแนวทำงเดียวกัน    

ดังกรณี “คลิปวีดีโอเจ้าหน้าที่ต ารวจสายตรวจ ๑๙๑ มีการโต้เถียงกับผู้ขับขี่รถยนต์” ซึ่งทั้งสอง 

ฝ่ำยมีกำรโต้แย้งซึ่งกันและกัน จึงสมควรที่จักต้องวำงแนวทำงกำรปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นไปตำมระเบียบ กฎหมำย 

และหลักยุทธวิธี อันจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจผู้ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ต่อไป   

เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจท ำงำนโดยเริ่มจำกกำรมีเหตุสงสัย ว่ำอำจจะมีกำรกระท ำควำมผิดกฎหมำยเกิดขึ้น   

ไม่ว่ำจะเป็นกฎหมำยอำญำ และพระรำชบัญญัติที่มีโทษทำงอำญำ ซึ่งกระทบต่อควำมสงบเรียบร้อยของสังคม 

หรือกระทบต่อควำมมั่นคง เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจจึงมีอ ำนำจตรวจค้นได้ ตำมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ 

อาญา มาตรา ๙๓ ซึ่งบัญญัติว่ำ “ห้ามมิให้ท าการค้นบุคคลใดในที่สาธารณสถาน เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครอง 

หรือต ารวจเป็นผู้ค้นในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า บุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองเพ่ือจะใช้ในการกระท า
ความผิด หรือซึ่งได้มาโดยการกระท าความผิดหรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด”    

 

หลักการบังคับใช้กฎหมาย ( Law  Enforcement ) ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ มีดังนี้  

   ๑. เมื่อมีเหตุต้องสงสัยว่ำมีกำรกระท ำควำมผิดกฎหมำยเกิดขึ้น เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจมีอ ำนำจตรวจค้น   

ได้ทั้งตัวบุคคล ยำนพำหนะ ซึ่งกำรตรวจค้นในที่สำธำรณะ ตำม ป.วิ.อ. มาตรา ๙๓ แต่กำรที่จะไปตรวจค้น

บุคคลใดหรือรถยนต์คันใดจะต้องกระท ำโดยพนักงำนฝ่ำยปกครองหรือต ำรวจเป็นผู้ค้นเท่ำนั้น บุคคลอ่ืนไม่มี 

สิทธิตรวจค้น และจะค้นได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ำบุคคลนั้นมีสิ่งของในควำมครอบครองเพ่ือจะใช้ในกำร

กระท ำควำมผิด เช่น มีอำวุธปืน มีด ขวำน อุปกรณ์งัดแงะ เป็นต้น หรือบุคคลนั้นมีสิ่งของที่ได้มำโดยกำร 

กระท ำควำมผิด หรือสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นควำมผิด     

๑.๑) กำรตรวจค้นบุคคล สำมำรถกระท ำได้ ดังนี้     
      ๑) บัตรประชำชน หรือหนังสือเดินทำง     

๒) ใบอนุญำตขับขี่     
๓) หลักฐำนอื่นๆ ซึ่งทำงรำชกำรออกให้เพื่อยืนยันตัวบุคคล   
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 ๑.๒) กำรตรวจค้นยำนพำหนะ สำมำรถกระท ำได้ ดังนี้ 

 ๑) สมุดรำยกำรจดทะเบียนรถ หรือ ส ำเนำรำยกำรจดทะเบียนรถ    
  ๒) แผ่นป้ำยทะเบียนภำษี (ป้ำยวงกลม)     

๓) หลักฐำนกำรท ำ พ.ร.บ.(พระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจำกรถ พ.ศ.๒๕๓๕)   

๑.๓) อ่ืน ๆ     

      ๑) สิ่งของในควำมครอบครองเพ่ือจะใช้ในกำรกระท ำควำมผิด เช่น มีอำวุธปืน มีด ขวำน 

อุปกรณ์งัดแงะ ฯลฯ      

 ๒) สิ่งของที่ได้มำโดยกำรกระท ำควำมผิด เช่น ทรัพย์สินที่ได้มำจำกกำรลักทรัพย์ ฯลฯ    

 ๓) สิ่งของซึ่งมีไว้เป็นควำมผิด เช่น ยำเสพติด ปืนเถื่อน ฯลฯ  

๒. ในกรณีบุคคลที่ถูกเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจเรียกตรวจค้นแล้ว เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจพบว่ำมีกำรกระท ำควำมผิด 

กฎหมำยเกิดขึ้น โดยหลักกำรบังคับใช้กฎหมำย ในกรณีที่บุคคลนั้นยินยอมปฏิบัติตำมค ำสั่งของเจ้ำหน้ำที่

ต ำรวจ กำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจก็จะไม่เกิดปัญหำ แต่ในกรณีบุคคลที่เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจเรียกตรวจ 

ค้นแล้วไม่ยินยอมปฏิบัติตำมค ำสั่งของเจ้ำพนักงำน ก็จะต้องมีแนวทำงและหลักกำรปฏิบัติ ดังนี้   

 ๒.๑) ในกรณีที่มีกำรขัดขืนค ำสั่งเจ้ำพนักงำน ซึ่งกำรกระท ำดังกล่ำวเป็นควำมผิดตำมประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๘ บัญญัติว่ำ “ผู้ใดทราบค าสั่งเจ้าพนักงานซึ่งสั่งการตามอ านาจที่มีตามกฎหมายให้ 

ไว้ ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนั้นโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑๕ วัน หรือปรับไม่ 
เกิน ๕,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ”         

หลักปฏิบัติเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ เมื่อมีกำรขัดขืนค ำสั่งเจ้ำพนักงำนต้องประเมินสถำนกำรณ์ว่ำ 

สำมำรถควบคุมตัวบุคคล และควบคุมยำนพำหนะได้หรือไม่  ในกรณีที่ก ำลังไม่เพียงพอ ให้ด ำเนินกำรแจ้งศูนย์ 

วิทยุของก ำลังเสริมเพ่ือช่วยเหลือในกำรปฏิบัติหน้ำที่    

 ๒.๒) ในกรณีที่ต้องด ำเนินกำรจับกุมเมื่อเกิดควำมผิดซึ่งหน้ำและมีกำรหลบหนีกำรจับกุม 

เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจผู้พบเหตุดังกล่ำว ต้องแจ้งศูนย์วิทยุบอกลักษณะรถคันที่หลบหนี เพ่ือด ำเนินกำรสกัดจับ   

 หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

๑. รถยนต์ส่วนบุคคลติดสัญญาณไซเรน มีความผิดหรือไม่   

ตำมข้อก ำหนดส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ก ำหนดเงื่อนไขในกำรใช้ไฟสัญญำณวับวำบ เสียงสัญญำณ 

ไซเรนหรือเสียงสัญญำณอย่ำงอ่ืนและเครื่องหมำยแสดงลักษณะของรถฉุก เฉิน ข้อ ๓ และข้อ ๔ โดยอำศัย 

อ ำนำจตำมควำมใน มาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  ให้อ ำนำจผู้บัญชำกำร

ต ำรวจแห่งชำติ ก ำหนดเงื่อนไขในกำรใช้ไฟสัญญำณวับวำบ เสียงสัญญำณไซเรน หรือเสียงสัญญำณอย่ำงอ่ืน 
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และเครื่องหมำยแสดงลักษณะของรถฉุกเฉิน ซึ่งได้ก ำหนดให้รถที่จะอนุญำตให้ใช้ไฟสัญญำณวับวำบ        

เสียงสัญญำณไซเรน หรือเสียงสัญญำณอย่ำงอ่ืน จะต้องเป็นรถในรำชกำรทหำรหรือต ำรวจ  รถดับเพลิงและ 

รถพยำบำลของทำงรำชกำร  หรือรถอ่ืนที่ได้รับอนุญำตจำกผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจ  

และรถที่จะใช้ไฟสัญญำณวับวำบ เสียงสัญญำณไซเรน หรือเสียงสัญญำณอย่ำงอ่ืน จะต้องได้รับอนุญำตเป็น 

หนังสือจำกผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจเสียก่อน จึงจะติดตั้งและใช้ไฟสัญญำณหรือเสียง 

สัญญำณได้  

ในส่วนพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  มาตรา ๑๓ ได้ก ำหนดห้ำมมิให้ผู้ขับขี่ ซึ่งขับรถ 

ทุกชนิดในทำงเดินรถใช้ไฟสัญญำณแสงวับวำบ เสียงสัญญำณไซเรน เสียงสัญญำณที่เป็นเสียงนกหวีด เสียงที่ 

แตกพร่ำ เสียงหลำยเสียงเสียงดังเกินสมควร หรือเสียงสัญญำณอย่ำงอ่ืนตำมที่อธิบดีก ำหนด และอธิบดี         

มีอ ำนำจอนุญำตให้รถฉุกเฉิน รถในรำชกำรทหำรหรือต ำรวจหรือรถอ่ืนใช้ไฟสัญญำณวับวำบหรือใช้เสียง 

สัญญำณไซเรนหรือเสียงสัญญำณอย่ำงอ่ืนได้ ซึ่งกำรติดตั้งสัญญำณไซเรนโดยไม่ได้รับอนุญำต จึงมีควำมผิดตำม 

พ.ร.บ.จรำจรทำงบก ฐำนขับรถในทำงเดินรถโดยมีกำรใช้สัญญำณไฟวับวำบโดยไม่ได้รับอนุญำต มีโทษปรับ 

๕๐๐ บำท และยึดอุปกรณ์ไฟวับวำบ แต่หำกมีกำรติดตั้งและเปิดสัญญำณไฟจะมีโทษปรับ ๒,๐๐๐ – 

๑๐,๐๐๐ บำท หรือจ ำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือทั้งจ ำทั้งปรับ   

เมื่อเจ้ำพนักงำนจรำจรหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ เห็นว่ำผู้ขับขี่รถติดสัญญำณไซเรน มีอ ำนำจสั่งให้ผู้ขับขี่ 

หยุดรถได้ (พ.ร.บ.จราจรทางบก มาตรา ๑๔๒(๒)) และมีอ ำนำจว่ำกล่ำวตักเตือนผู้ขับขี่ หรือออกใบสั่งให้ผู้ขับขี่ 

ช ำระค่ำปรับตำมที่เปรียบเทียบก็ได้ (พ.ร.บ.จราจรทางบก มาตรา ๑๔๐)  

  ๒. กฎหมายก าหนดบทลงโทษไว้ส าหรับผู้ที่ดูหม่ินเจ้าพนักงาน ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการ 

ปฏิบัติหน้าที่ และขัดขืนค าสั่งเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา  

มาตรา ๑๓๖ “ผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระท าการตามหน้าที่ หรือเพราะได้กระท าการตามหน้าที่ 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ”  
มาตรา ๑๓๘ “ผู้ใดต่อสู้ หรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการ 

ปฏิบัติหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ”   
วรรคสอง “ถ้าการต่อสู้ขัดขวางนั้น ได้กระท าโดยใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลัง 

ประทุษร้าย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ”  
มาตรา ๓๖๘ “ผู้ใดทราบค าสั่งเจ้าพนักงานซึ่งสั่งการตามอ านาจที่มีตามกฎหมายให้ไว้ ไม่ปฏิบัติตาม 

ค าสั่งนั้นโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑๕ วัน หรือปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ”  



๕ 
 

 
 

 

๓. ความผิดตาม พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒  

มาตรา ๗ “ห้ามมิให้ผู้ใดน ารถที่มิได้ติดแผ่นป้ายเลขทะเบียน แผ่นป้ายเครื่องหมายเลขทะเบียนหรือ

ป้ายประจ ารถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่ง กฎหมายว่าด้วยล้อเลื่อน กฎหมายว่า
ด้วยรถลากหรือ กฎหมายว่าด้วยรถจ้างมาใช้ในทางเดินรถ”       

มาตรา ๘ “หา้มมิให้ผู้ใดน ารถที่ผู้ขับขี่ไม่อาจและเห็นทางพอแกความปลอดภัยมาใช้ในทางเดินรถเพ่ือ 

ประโยชน์ แห่งมาตรานี้ ให้อธิบดีมีอ านาจออกระเบียบเกี่ยวกับการใช้วัสดุกรองแสงกับรถที่น ามาใช้ในทางเดิน
รถได ้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”  

มาตรา ๙ “หา้มมิให้ผู้ใดน ารถที่เกิดเสียงอ้ืออึงหรือมีสิ่งลากถูไปบนทางเดินรถมาใช้ในทางเดินรถ”    

มาตรา ๑๐ “ห้ามมิให้ผู้ใดน ารถที่มีล้อหรือสวนที่สัมผัสกับผิวทางไม่ใช่ยางมาใช้ในทางเดินรถ เว้นแต่ 

เป็นรถที่ได้รับยกเว้นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หรือเป็นรถที่ได้รับอนุญาตจากเจา้พนักงานจราจร” 
มาตรา ๑๐ ทวิ “ห้ามมิให้ผู้ใดน ารถที่เครื่องยนต์ก่อให้เกิดก๊าซ ฝุ่น ควัน ละอองเคมี หรือเสียงเกิน

เกณฑท์ี่อธิบดี ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาใช้ในทางเดินรถ”   
๔. ความผิดตาม พรบ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒  

มาตรา ๑๒ “รถใดที่จดทะเบียนแล้ว หากปรากฏในภายหลังว่ารถนั้นมีส่วนควบหรือเครื่องอุปกรณ์ 

ส าหรับรถไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หรือเพ่ิมสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย 
แก่ร่างกาย หรือจิตใจของผู้อ่ืน ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถนั้นจนกว่าจะจัดให้มีครบถ้วนถูกต้องหรือเอาออกแล้ว” กรณี 

ควำมผิดที่พบบ่อยตำมมำตรำนี้  ได้แก่  

- ใช้ไฟหน้ำหลำยสี  เช่น เขียว แดง ฟ้ำ เหลือง ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บำท  

- ไฟหยุดต้องสีแดง(ไฟเบรค)เท่ำนั้น  ฝ่ำฝืนปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บำท 

 - ไฟส่องป้ำยต้องเป็นสีขำวเห็นไม่ต่ ำกว่ำ ๒๐ เมตร ฝ่ำฝืนปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บำท  

- ติดไฟสปอร์ตไลท์ และโคมไฟตัดหมอกแสงพุ่งไกล  ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บำท  

- ไฟเลี้ยวต้องเป็นสีเหลืองอ ำพัน  ฝ่ำฝืนปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บำท  

- เปิดไฟตัดหมอกโดยไม่มีเหตุ  ปรับไม่เกิน ๕๐๐ บำท  

- ติดไฟนีออนใต้ท้องรถ ติดไว้กับป้ำยทะเบียน  ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บำท  

 

 



๖ 
 

 
 

        มาตรา ๑๓ “รถใดที่จดทะเบียนแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงสีของรถให้ผิดไปจากที่จดทะเบียนไว้ 

เจ้าของรถต้องแจ้งนายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง” กรณีควำมผิดที่พบบ่อยตำมมำตรำนี้ 

ได้แก่  ฝำประโปรง หน้ำ-หลัง ด ำเกิน ๕๐% ของสีหลัก  ฝ่ำฝืนปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บำท  

        มาตรา ๑๔ “รถใดที่จดทะเบียนแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิด 

ไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้และใช้รถนั้นเว้นแต่เจ้าของรถน าไปให้นายทะเบียนตรวจสภาพก่อน” กรณี 

ควำมผิดที่พบบ่อยตำมมำตรำนี้ ได้แก่   

- แผ่นป้ำยทะเบียนตัดต่ออัดกรอบใหม่เป็นป้ำยขำว ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บำท   

- ติดป้ำยเอียง มีวัสดุปิดทับ  ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บำท   

- โหลดเตี้ย (วัดจำกก่ึงกลำงไฟหน้ำกับระดับพ้ืนถนนต้องไม่ต่ ำกว่ำ ๔๐ ซม.) ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บำท   

- ยกสูง (วัดจำกก่ึงกลำงไฟหน้ำกับระดับพ้ืนถนนต้องไม่สูงกว่ำ ๑๓๕ ซม.)  ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บำท   

- ล้อยำงเกินออกมำนอกบังโคนข้ำงละหลำยนิ้ว  ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บำท  

- ใส่ล้อใหญ่จนแบะล้อเพ่ือหลบซุ้ม ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บำท   

- ตีโปร่งขยำยซุ้มล้อติดสปอยเลอร์ต้องมีกำรยึดติดอย่ำงแน่นหนำ  ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บำท 

- ดัดแปลงเป็นขับเคลื่อน ๔ ล้อ  ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บำท  

- เปลี่ยนดีสเบรกหลัง  ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บำท  

- ใส่หลังคำซันลูป  ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บำท  

- ถอดเบำะหลังออกแล้วติดโรลบำร์  ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บำท  
 

  จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นสรุปได้ว่ำ เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจต้องมีควำมรู้และทักษะเกี่ยวกับกำรบังคับใช้กฎหมำย               

ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของตนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมวัตถุประสงค์ที่ 

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติได้ก ำหนดไว้  สิ่งที่ถือเป็นหัวใจและถือเป็นสิ่งส ำคัญในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่

ต ำรวจผู้บังคับใช้กฎหมำยได้อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ นั้นคือเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจผู้บังคับใช้กฎหมำยต้อง

ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ไม่ใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหน้ำที่ในทำงมิชอบ อันเป็นกำร

รักษำผลประโยชน์ของประเทศชำติในฐำนะข้ำรำชกำรที่ดีและกำรใช้กฎหมำยอย่ำงถูกต้องยังเป็ นเกรำะ 

คุ้มครองให้เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจผู้นั้นไม่ต้องรับผิดอีกด้วย 
....................................................................... 

 


