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กฎกระทรวง
การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการขอต่ออายุใบอนุญาต
จัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๔ วรรคสอง และมาตรา ๗๕
วรรคสอง แห่ ง พระราชบั ญ ญัติ ก ารขนส่ งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อั น เป็ น กฎหมายที่ มี บทบั ญ ญั ติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัด สิท ธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้กระทําได้โ ดยอาศัยอํานาจตามบทบัญ ญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้ บังคับเมื่อ พ้น กําหนดหกสิบวัน นับแต่วัน ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ข้อ ๓ ในกฎกระทรวงนี้
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ
“ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ” หมายความว่า ผู้ซึ่งทําหน้าที่ตรวจสอบและวินิจฉัยผลความมั่นคง
แข็งแรง ความปลอดภัย ความสะอาด ความเรียบร้อยและความถูกต้องเหมาะสมของรถและเครื่องอุปกรณ์
และส่วนควบของรถ
“เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ” หมายความว่า ผู้ซึ่งทําหน้าที่ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย
ความสะอาด ความเรียบร้อยและความถูกต้องเหมาะสมของรถและเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถ
ข้อ ๔ ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่อธิบดี
ประกาศกําหนด พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
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(๑) บุคคลธรรมดา
(ก) ภาพถ่ายบัตรประจําตัวประชาชนหรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว
(ข) ภาพถ่ายสําเนาทะเบียนบ้านหรือใบสําคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
(ค) แผนที่โดยสังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งสถานตรวจสภาพรถ
(ง) แบบ ขนาด และรายละเอียดของเครื่องตรวจสภาพรถ
(จ) แบบแปลนแผนผังแสดงแบบ ขนาด และลักษณะของอาคารสถานที่ ลานจอดรถ
ทางจราจร ทางเข้า ทางออก และรายละเอีย ดสิ่ งปลู กสร้า งภายในบริเ วณสถานตรวจสภาพรถ
ตามมาตราส่วน
(๒) ห้างหุ้นส่วนสามัญ
(ก) รายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
(ข) ภาพถ่ ายบัต รประจํ าตั ว ประชาชนหรื อใบสํ าคั ญ ประจํ าตั ว คนต่า งด้ า วของผู้เ ป็ น
หุ้นส่วนทุกคน
(ค) ภาพถ่ายสําเนาทะเบียนบ้านหรือใบสําคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้ว ยคนเข้าเมือง
ของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
(ง) เอกสารตาม (๑) (ค) (ง) และ (จ)
(๓) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
(ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน
สามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่ว นจํากัด บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ที่นายทะเบีย นออกให้
ไม่เกินหกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งและดําเนินการเกี่ยวกับสถานตรวจสภาพรถ
(ข) ภาพถ่ายบัต รประจําตัวประชาชนหรือใบสําคัญประจําตัว คนต่างด้าวของหุ้น ส่ว น
หรือกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของห้างหุ้น ส่วนสามัญ จดทะเบีย น ห้างหุ้นส่ว นจํากัด บริษัท จํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัด
(ค) ภาพถ่ายสําเนาทะเบียนบ้านหรือใบสําคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายว่าด้ว ยคนเข้าเมือง
ของหุ้นส่วนหรือกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัด
(ง) ภาพถ่ า ยหนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ แ ละข้ อ บั ง คั บ ฉบั บ ตี พิ ม พ์ กรณี เ ป็ น บริ ษั ท จํ า กั ด
หรือบริษัทมหาชนจํากัด
(จ) เอกสารตาม (๑) (ค) (ง) และ (จ)
ข้อ ๕ ในขณะยื่นคําขอรับใบอนุญ าต หากผู้ยื่น คําขอรับใบอนุญาตยังไม่มีอาคารสถานที่
ลานจอดรถ เครื่องตรวจสภาพรถ อุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถ หรือ
เครื่องมืออื่นใดตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๖ ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้มีอาคารสถานที่ ลานจอดรถ
เครื่องตรวจสภาพรถ อุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถ หรือเครื่องมืออื่นใด
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่อธิบดีประกาศกําหนด
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ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตไม่อาจจัดให้มีอาคารสถานที่ ลานจอดรถ เครื่องตรวจสภาพรถ
อุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถ หรือเครื่องมืออื่นใดตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๖
ภายในระยะเวลาที่อ ธิบดี ประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่ ง ให้ถื อว่า คําขอรับ ใบอนุญ าตนั้น สิ้น สุ ด ลง
ทั้งนี้ ให้นายทะเบียนกลางแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตทราบโดยเร็ว
ข้อ ๖ สถานตรวจสภาพรถที่จะได้รับใบอนุญาตต้องมีลักษณะเหมาะสมสําหรับตรวจสอบ
ความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย ความสะอาด ความเรียบร้อยและความถูกต้องเหมาะสมของรถ
เครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถ และการดําเนินการอื่นเพื่อประโยชน์ในการตรวจและรับรองสภาพรถ
สถานตรวจสภาพรถอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
(๑) อาคารสถานที่ ซึ่งจัดให้มีพื้นที่สําหรับตรวจสภาพรถ ที่ทําการของผู้ปฏิบัติงาน ที่พักของ
ผู้ใช้บริการ และห้องสุขา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๒) ลานจอดรถ พื้นที่สําหรับรถรอเข้าตรวจสภาพ ทางเข้า และทางออก ตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๓) เครื่องตรวจสภาพรถและอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับใช้ในการตรวจสภาพรถ
ดังต่อไปนี้
(ก) สถานตรวจสภาพรถที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ต รวจสภาพรถตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การขนส่งทางบก
๑) เครื่องทดสอบห้ามล้อ (Brake Tester)
๒) เครื่องทดสอบศูนย์ล้อ (Sideslip Tester)
๓) เครื่องทดสอบโคมไฟหน้า (Headlight Tester)
๔) เครื่องวัดควันดํา (Smoke Meter)
๕) เครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter)
๖) เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ (Engine Tachometer)
๗) เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ (Gas Analyser)
๘) เครื่องวัดก๊าซรั่ว (Gas Leak Detecter)
๙) เครื่องวัดความเข้มของฟิล์มกรองแสง (Tint Meter)
๑๐) อุ ป กรณ์ ห รื อ สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกในการตรวจสภาพใต้ ท้ อ งรถ เช่ น
บ่อตรวจสภาพรถและกระจกเงา หรือเครื่องยกรถ
๑๑) เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นใดตามที่อธิบดี
ประกาศกําหนด
(ข) สถานตรวจสภาพรถที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ต รวจสภาพรถยนต์ ต ามกฎหมาย
ว่าด้วยรถยนต์
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๑) เครื่องทดสอบห้ามล้อ (Brake Tester)
๒) เครื่องทดสอบศูนย์ล้อ (Sideslip Tester)
๓) เครื่องทดสอบโคมไฟหน้า (Headlight Tester)
๔) เครื่องวัดควันดํา (Smoke Meter)
๕) เครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter)
๖) เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ (Engine Tachometer)
๗) เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ (Gas Analyser)
๘) เครื่องวัดก๊าซรั่ว (Gas Leak Detecter)
๙) อุ ป กรณ์ ห รื อ สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกในการตรวจสภาพใต้ ท้ อ งรถ เช่ น
บ่อตรวจสภาพรถและกระจกเงา หรือเครื่องยกรถ
๑๐) เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นใดตามที่อธิบดี
ประกาศกําหนด
(ค) สถานตรวจสภาพรถที่ได้รับใบอนุญาตให้ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยรถยนต์
๑) เครื่องทดสอบโคมไฟหน้า (Headlight Tester)
๒) เครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter)
๓) เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ (Engine Tachometer)
๔) เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ (Gas Analyser)
๕) เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นใดตามที่อธิบดี
ประกาศกําหนด
(๔) อุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก หรือเครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินงานและการควบคุม
กํากับ และดูแลสถานตรวจสภาพรถ ดังต่อไปนี้
(ก) กล้องถ่ายภาพ
(ข) คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
(ค) อุปกรณ์สําหรับเชื่อมต่อระบบสารสนเทศ
(ง) เครื่องพิมพ์
(จ) เครื่องดับเพลิง
(ฉ) เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ อุป กรณ์ หรื อสิ่ ง อํ า นวยความสะดวกอื่ น ใดตามที่ อ ธิ บ ดี
ประกาศกําหนด
แบบ ขนาด มาตรฐาน และคุณลักษณะของเครื่องตรวจสภาพรถ อุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก
และเครื่องมือตามวรรคสองให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ข้อ ๗ นายทะเบียนกลางจะออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถได้ เมื่อ
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(๑) เอกสารและหลักฐานครบถ้วนถูกต้องตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๔
(๒) อาคารสถานที่ ลานจอดรถ พื้นที่สําหรับรถรอเข้าตรวจสภาพ ทางเข้า และทางออก
เครื่องตรวจสภาพรถ อุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือเครื่องมือเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๖
(๓) ผู้ยื่น คําขอรับใบอนุญาตไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญ าต เว้นแต่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตครั้งหลังสุด
(๔) ผู้ยื่น คําขอรั บใบอนุญ าตไม่เ ป็น บุ คคลวิก ลจริต คนไร้ ความสามารถ หรื อคนเสมือ น
ไร้ความสามารถ
ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล หุ้นส่ว นหรือกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของ
นิติบุคคลนั้นต้องไม่มลี ักษณะต้องห้ามตาม (๓) หรือเคยเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของ
นิติบุคคลซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม (๓) ด้วย
ข้อ ๘ ใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด
ข้อ ๙ ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ
ซึ่งมีคุณสมบัติและผ่านการอบรมและทดสอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
ตลอดเวลาที่ให้บริการตรวจสภาพรถตามใบอนุญาต
จํานวนผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถและเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศ
กําหนด ทั้งนี้ ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถจะเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถด้วยก็ได้
ข้อ ๑๐ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการตรวจสภาพรถ โดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ว ยการขนส่งทางบก กฎหมาย
ว่าด้วยรถยนต์ และปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด แล้วแต่กรณี
(๒) จัดทําการรับรองการตรวจสภาพรถ บันทึกการตรวจสภาพรถ รายงานการตรวจสภาพรถ
และเครื่องหมายหรือเอกสารอื่นใดตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๓) จัดให้มีเครื่องตรวจสภาพรถและอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถ
หรือเครื่องมืออื่นใดเพิ่มเติมตามความเหมาะสมตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๔) ปรับเทียบเครื่องตรวจสภาพรถ ตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องตรวจสภาพรถ อุปกรณ์
หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการตรวจสภาพรถและการดําเนินงานของสถานตรวจสภาพรถให้ถูกต้อง
เที่ยงตรง และพร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๕) ดูแลและปรับปรุงอาคารสถานที่ ลานจอดรถ และพื้นที่ในบริเวณสถานตรวจสภาพรถ
ให้มีความเหมาะสม ปลอดภัย และสะอาดเรียบร้อย
ข้อ ๑๑ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตผู้ ใ ดประสงค์ จ ะย้ า ยที่ ตั้ ง สถานตรวจสภาพรถ ให้ ยื่ น คํ า ขอต่ อ
นายทะเบี ย นกลาง ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารย้ ายและแบบคํ า ขอย้า ยที่ ตั้ ง สถานตรวจสภาพรถที่ อ ธิ บ ดี
ประกาศกําหนด
ในการยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นเอกสารตามข้อ ๔ (๑) (ค) (ง) และ (จ)
หรือ (๒) (ง) หรือ (๓) (จ) แล้วแต่กรณี มาพร้อมกับคําขอนั้นด้วย

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๗ ก

หน้า ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ เมษายน ๒๕๕๕

การอนุญาตให้ย้ายที่ตั้งสถานตรวจสภาพรถ ให้นับอายุใบอนุญ าตต่อเนื่องจากใบอนุญ าต
ฉบับเดิม โดยให้น ายทะเบีย นกลางแก้ไขรายการสถานที่ตั้งในใบอนุญาตฉบับเดิม และให้ร ะบุคําว่า
“ย้ายสถานที่ตั้ง” ไว้ที่ด้านหน้าด้วย
ข้อ ๑๒ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะเลิกประกอบกิจการสถานตรวจสภาพรถ ให้แจ้งเป็น
หนังสือให้นายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวันเลิกประกอบกิจการสถานตรวจสภาพรถ
และให้ส่งคืนใบอนุญ าตต่อนายทะเบียนที่สถานตรวจสภาพรถนั้นตั้งอยู่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลิก
ประกอบกิจการสถานตรวจสภาพรถ
ข้อ ๑๓ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตผู้ ใ ดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ กํ า หนด
ในกฎกระทรวงนี้หรือตามที่อธิบดีประกาศกําหนดตามกฎกระทรวงนี้ ให้นายทะเบีย นกลางมีอํานาจ
สั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตกระทําการตามวรรคหนึ่ง แต่นายทะเบียนกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า
มิใช่กรณีก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง และผู้รับใบอนุญาตสามารถแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วน
ตามหลัก เกณฑ์ วิธี การ และเงื่ อนไขที่กํ าหนดในกฎกระทรวงนี้ หรื อตามที่อ ธิบ ดีป ระกาศกํ าหนด
ตามกฎกระทรวงนี้ได้ ให้นายทะเบียนกลางมีอํานาจตักเตือนหรือสั่งระงับการดําเนินการตรวจสภาพรถ
เป็น การชั่ว คราวได้ต ามควรแก่กรณี ทั้งนี้ การตักเตือนและการระงับการดําเนินการตรวจสภาพรถ
เป็นการชั่วคราว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
ข้อ ๑๔ ผู้รับใบอนุญ าตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญ าต ให้ยื่น คําขอตามแบบที่อธิบดี
ประกาศกําหนดก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน พร้อมด้วยสําเนาใบอนุญาตหรือใบแทน
ใบอนุญาต และเอกสารที่กําหนดไว้ในข้อ ๔ (๑) (ค) (ง) และ (จ) หรือ (๒) (ง) หรือ (๓) (ง)
และ (จ) แล้วแต่กรณี เฉพาะที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตเป็น
นิติบุคคล ให้ยื่นหลักฐานตามข้อ ๔ (๓) (ก) ด้วย
ข้อ ๑๕ นายทะเบียนกลางจะอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตได้ เมื่อ
(๑) อาคารสถานที่ ลานจอดรถ พื้นที่สําหรับรถรอเข้าตรวจสภาพ ทางเข้า และทางออก
เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนดตามข้อ ๖ วรรคสอง (๑) และ (๒) และมีความมั่นคง แข็งแรง
ปลอดภัย สะอาด เรียบร้อยและเหมาะสมในการตรวจสภาพรถ
(๒) เครื่องตรวจสภาพรถและอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับใช้ในการตรวจสภาพรถ
และอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก หรือเครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินงานและการควบคุม กํากับ
และดูแลสถานตรวจสภาพรถเป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้
(๓) ผู้ยื่น คํา ขอต่ออายุใบอนุญ าตไม่มีการกระทํ าอัน เป็ น เหตุใ ห้ถูกสั่ง ระงับการดําเนิน การ
ตรวจสภาพรถเป็นการชั่วคราวตามข้อ ๑๓ วรรคสอง เกินกว่าสามครั้ง
สถานตรวจสภาพรถแห่งใดที่ไม่เป็นไปตามที่กําหนดใน (๑) หรือ (๒) ให้ผู้ยื่นคําขอต่ออายุ
ใบอนุญาตดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนกลาง
ถ้ามิได้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดให้ถือว่าผู้นั้นไม่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต
และให้การพิจารณาคําขอเป็นอันสิ้นสุดลง

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๗ ก

หน้า ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ เมษายน ๒๕๕๕

การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้นายทะเบียนกลางออกใบอนุญาตฉบับใหม่ และให้ระบุ
คําว่า “ต่ออายุ” ไว้ที่ด้านหน้าด้วย
ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายการดังต่อไปนี้
ต้องแจ้งและได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนกลางก่อน
(๑) อาคารสถานที่
(๒) ลานจอดรถ พื้นที่สําหรับรถรอเข้าตรวจสภาพ ทางเข้า และทางออก
(๓) เครื่องตรวจสภาพรถและอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับใช้ในการตรวจสภาพรถ
(๔) ผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถหรือเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ
ข้อ ๑๗ ใบอนุญาตย่อมสิ้นสุดลงในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้รับใบอนุญาตถึงแก่ความตาย
(๒) ผู้รับใบอนุญาตถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
(๓) ผู้รับใบอนุญาตที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญเลิกกันตามกฎหมาย
(๔) ผู้รับใบอนุญาตที่เป็นนิติบุคคลได้สิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
(๕) ผู้รับใบอนุญาตได้รับอนุญาตให้เลิกประกอบกิจการสถานตรวจสภาพรถ
(๖) นายทะเบียนกลางเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสิ้นสุดลงเพราะเหตุตามข้อ ๑๗ (๑) หรือ (๒) ให้ทายาทหรือ
ผู้อนุบาลยื่น คําขอรับใบอนุญ าตต่อนายทะเบียนภายในเวลาหกเดือนนับแต่วัน ที่ผู้รับใบอนุญ าตถึง แก่
ความตายหรือถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ แล้วแต่กรณี และให้การพิจารณาออกใบอนุญาต
ฉบับใหม่ให้แก่ทายาทหรือผู้อนุบาลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ใช้สําหรับการออก
ใบอนุญาตฉบับเดิม แต่ทั้งนี้ หากใบอนุญ าตฉบับเดิมได้ออกตามความในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๗
(พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ให้นําความในข้อ ๒๑
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๑๙ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตผู้ ใ ดประสงค์ จ ะขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าตที่ สู ญ หายหรื อ ชํ า รุ ด
ในสาระสําคัญ ให้ยื่นคําขอตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด
การออกใบแทนใบอนุญ าต ให้น ายทะเบีย นกลางออกใบอนุญ าตให้ใหม่ แต่ ให้ร ะบุคําว่ า
“ใบแทน” ไว้ที่ด้านหน้าด้วย
ข้อ ๒๐ การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้
(๑) สถานตรวจสภาพรถที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อกรมการขนส่งทางบก
(๒) สถานตรวจสภาพรถที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่น ให้ยื่นต่อสํานักงานขนส่งจังหวัดแห่งท้องที่
ที่สถานตรวจสภาพรถนั้นตั้งอยู่
ข้อ ๒๑ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งใบอนุญาตนั้นยังไม่สิ้นอายุ ให้ถือว่า
เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถตามกฎกระทรวงนี้ แต่ต้องดําเนินการแก้ไขปรับปรุงสถาน
ตรวจสภาพรถให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๗ ก

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ เมษายน ๒๕๕๕

(๑) จัดให้มีเครื่องตรวจสภาพรถ อุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับใช้ในการตรวจสภาพรถ
และอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวก หรือเครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินงานและการควบคุม กํากับ
และดูแลสถานตรวจสภาพรถเป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้
มีผลใช้บังคับ
(๒) จั ด ให้ มี อ าคารสถานที่ ลานจอดรถ พื้ น ที่ สํ า หรั บ รถรอเข้ า ตรวจสภาพ ทางเข้ า
และทางออก ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดตามกฎกระทรวงนี้ภายในสามปีนับแต่
วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ
ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตที่ ไ ม่ ดํ า เนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในระยะเวลาที่ กํ า หนดตามวรรคหนึ่ ง
ให้ใบอนุญาตเป็นอันสิ้นสุดลง
ข้อ ๒๒ บรรดาระเบียบหรือประกาศที่ออกตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ หรือจนกว่าจะมี
ระเบียบหรือประกาศตามกฎกระทรวงนี้ออกมาใช้บังคับ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๗ ก
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หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับ นี้ คือ โดยที่ห ลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาตและการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถที่กําหนดไว้ใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
ได้ใช้บัง คับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญ ญัติบ างประการไม่ส ามารถนํามาใช้บัง คับ ได้อ ย่างเหมาะสมและ
ครอบคลุมข้อเท็จจริงในสภาพการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งยังขาดมาตรการควบคุมกํากับดูแลสถานตรวจสภาพรถ
ที่ไม่ ป ฏิ บัติ ตามหรือ ฝ่า ฝืน กฎหมาย ประกอบกับ เพื่ อให้ แบบ ขนาด มาตรฐาน และคุ ณลั ก ษณะของ
เครื่องตรวจสภาพรถและอุป กรณ์ต่าง ๆ ได้มีการกําหนดให้สอดคล้อ งกับ การพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบัน
อันจะทําให้ก ารตรวจสภาพรถมีป ระสิทธิภาพและมีม าตรฐานยิ่ง ขึ้น สมควรปรับ ปรุงหลัก เกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต และการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจ
สภาพรถเสียใหม่ จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

