
 
 

ปญหาในการนําพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช ๒๕๒๒  

ไปปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณีใบส่ังของเจาพนักงานตํารวจจราจร 

ในเขตสถานีตํารวจภูธรเมืองมหาสารคาม 

และสถานีตํารวจภูธรกันทรวิชัย 
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ช่ือเรื่อง   ปญหาในการนํา พระราชบัญญัติ จราจรทางบก พุทธศักราช ๒๕๒๒  

ไปปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณี ใบสั่งของเจาพนักงานตํารวจจราจรในเขต      

สถานีตํารวจภูธรเมืองมหาสารคาม และสถานีตํารวจภูธรกันทรวิชัย 
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ผูชวยวิจัย  อัญชลี   พลอยเพ็ชร 
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บทคัดยอ 

 

 การศึกษา ปญหาในการนํา พระราชบัญญัติ จราจรทางบก พุทธศักราช ๒๕๒๒ ไปปฏิบัติ : 

ศึกษาเฉพาะกรณี ใบสั่งของเจาพนักงานตํารวจจราจรในเขตสถานีตํารวจภูธรเมืองมหาสารคามและ

สถานีตํารวจภูธรกันทรวิชัย ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงปญหา และขอเสนอแนะ ในการนํา 

พระราชบัญญัติ จราจรทางบก พุทธศักราช 2522 ที่เก่ียวกับ ใบสั่งเจาพนักงานจราจร ไปปฏิบัติ ของ 

เจาหนาที่ตํารวจจราจรในเขตสถานีตํารวจภูธรเมืองมหาสารคาม สถานีตํารวจภูธรกันทรวิชัย และ

สถานีตํารวจภูธรเขวาใหญ  จังหวัดมหาสารคาม 

 ผูวิจัยใชวิธีการศึกษาโดยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีสัมภาษณเชิง

ลึก ใชแบบสัมภาษณอยางมีโครงสราง ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดใหทําการวิจัยเชิงคุณภาพกอน เพ่ือใหไดตัว

แบบ (Model) ของปญหาในการใชใบสั่งของเจาพนักงานจราจร แลวนําตัวแบบที่ไดน้ัน ไปทําการ

ตรวจสอบยืนยันผลกับผูใหขอมูล ซึ่งประกอบดวย เจาหนาทีต่ํารวจผูปฏิบัติหนาที่ดานการจราจรของ

สถานีตํารวจภูธรเมืองมหาสารคาม จํานวน 2 คน เจาหนาที่ตํารวจผูปฏิบัติหนาที่ดานการจราจรของ

สถานีตํารวจภูธรกันทรวิชัย จํานวน 2  คน เจาหนาทีต่ํารวจผูปฏิบัติหนาที่ดานการจราจรของสถานี

ตํารวจภูธรเขวาใหญ จํานวน 2  คน เจาหนาที่ตํารวจผูปฏิบัติหนาที่ดานกลุมงานกฎหมายและ

ระเบียบของกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดมหาสารคามและสํานักงานตํารวจแหงชาติ จํานวน 2 คน 

และประชาชนผูใชรถใชถนนในเขตของสถานีตํารวจภูธรเมืองมหาสารคามและสถานีตํารวจภูธรกันทร

วิชัย จํานวน 15  คน อีกคร้ัง 

 ผลจากการศึกษาพบวา  

  สําหรับการศึกษา ปญหาในการนํา พระราชบัญญัติ จราจรทางบก พุทธศักราช 

๒๕๒๒ ไปปฏิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณี ใบสั่งของเจาพนักงานตํารวจจราจรในเขตสถานีตํารวจภูธรเมือง

มหาสารคามและสถานีตํารวจภูธรกันทรวิชัย พบวา บางสถานีตํารวจมีการจัดพิมพแบบฟอรม บันทึก

การตรวจยึดและจับกุม ขึ้นเองเพ่ือใชแทนใบสั่งเจาพนักงานจราจร ในการจับกุมผูกระทําความผิดตาม
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กฎหมายจราจร ซ่ึงบันทึกดังกลาวไมใชใบสั่งเจาพนักงานจราจร จึงไมสามารถยึดใบอนุญาตขับขี่ บัตร

ประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆใดไดไมวาผูขับขี่จะยินยอมหรือไมก็ตาม และที่สําคัญไมมี

ขอกําหนดกรมตํารวจ หรือระเบียบของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ระเบียบใดเลย ที่ยกเวนและให

อํานาจ เจาหนาที่ตํารวจจราจรตามสถานีตํารวจ สามารถพิมพใบสั่งใชเอง และเปลี่ยนไปใชถอยคําวา 

“บันทึกการตรวจยึดและจับกุม”แทนได ปญหาที่เปนสาเหตุใหญ เน่ืองมาจาก ไดรับการจัดสรรใบสั่ง

เจาพนักงานจราจรจากหนวยเหนือไมเพียงพอตอความตองการของหนวยงานในสังกัด ซ่ึงปญหาที่

ตามมาคือ จะทําใหเกิดการทุจริตไดงาย  สถานีตํารวจซ่ึงเปนหนวยยอย จึงไดพยายามแกปญหาดวย

การจัดพิมพแบบฟอรมใชเอง ซึ่งการใชดุลยพินิจแกปญหาเชนนี้เปนการใชดุลยพินิจที่กระทบตอสิทธิ

เสรีภาพของประชาชนมากที่สุด เพราะเกี่ยวของการตรวจยึดและการจับกุม  

 ผูวิจัยจึงไดเสนอแนะให สํานักงานตํารวจแหงชาติตองจัดสรรงบประมาณในการจัดพิมพใบสัง่

เพ่ือจัดสรรใหแกหนวยในสังกัด ตั้งแตระดับกองบัญชาการตํารวจภูธรภาคลงมาจนถึงหนวยยอยระดบั

สถานีตํารวจ ใหเพ่ิมมากขึ้น  เพ่ือใหเพียงพอตอความตองการของแตละหนวย และควรใชหลักเกณฑ

การพิจารณาจากสถิติผลการจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายจราจร ของแตละหนวยเปนหลัก โดยหาก

หนวยใดมีผลการจับกุมมากในปงบประมาณที่ผานมา ก็จะมีโอกาสไดรับการจัดสรรใบสั่งเจาพนักงาน

จราจรมากขึ้น แตจะตองอยูในหลักเกณฑและความสมดุลของใบสั่งที่ไดรับของแตละหนวยดวย 

เพราะหากใบสั่งพนักงานจราจรมีใชเพียงพอ มีการจับกุมเพิ่มมากขึ้น อุบัติเหตุจราจรก็มีโอกาสที่จะ

ลดลง  หรือ เห็นควรใหมีนโยบายใหแตละ กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค ประสานของบประมาณ

เพ่ิมเติมจากหนวยงานขางเคียง เชน องคการบริหารสวนจังหวัด หรือ กรมปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย เพ่ือจัดซ้ือใบสั่งเจาพนักงานจราจรเพ่ิมเติม โดยเปนการประสานงานจากสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ ซ่ึงเปนหนวยเหนือ ทั้งนี้เพ่ือสะดวกตอการดําเนินการ หรือเห็นควรใหยกเลิกเงินรางวัล

จราจรสําหรับผูปฏิบัติ และใหนําเงินรางวัลจราจรนี้ไปเปนกองกลางสวัสดิการใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติ 

จะไดไมมีการตั้งเปาการจับกุมผูกระทําความผิดกฎหมายจราจร  

 

วิท
ยา

ลัย
กา

รเม
ือง

กา
รป

กค
รอ

ง ม
มส



 

 

 

TITLE     Problem of Land Traffic Act B.E. 2522 (1979) to Practice: A Case Study 

of Written Order in the Jurisdiction of the Police Officers at Muang 

Maha sarakham and Kantharawichai Police Stations  

AUTHOR  Pol.Capt. Visit Jennanont 

ADVISORS  Miss Anchalee Ploypetch 

MAJOR      Law  

UNIVERSITY Mahasarakham  University      DATE    2012 

 

ABSTRACT 

 

 The purpose of this research was to study problems and suggestions of  

Land Traffic Act B.E. 2522 (1979) about written order of the police officers in the 

jurisdiction at Muang Mahasarakham, Kantharawichai and Khwaoyai Police Stations to 

Practice. The research was carried out qualitatively through the structured in-depth 

interview for the problem model of written order of the police officers. The problem 

model was then checked to confirm with the informants, including 2 land traffic 

police officers of Muang Mahasarakham Police Station, 2 land traffic police officers of 

Kantharawichai Police Station, and 2 land traffic police officers of Khwaoyai Police 

Station, 2 law and rule police officers of Muang Mahasarakham Police Station and 

National Police Office, and 15 drivers in the areas of Muang Mahasarakham and 

Kantharawichai Police Stations. 

 

 The research results were as follows: 

 Problems of Land Traffic Act B.E. 2522 (1979) about written order of the  

police officers in the jurisdiction at Muang Mahasarakham, and Kantharawichai Police 

Stations to practice revealed that the forms for checking and arresting land traffic 

lawbreakers were done by some police stations instead of using the written order by 

land traffic police officers, and thus driver license, ID card, or other personal cards of 

the land traffic lawbreakers cannot be taken over. More importantly, no regulation or 

power from the Royal Thai Police Department or Royal Thai Police Office given to 

the police to make their own written order, but the term “checking and arresting” 
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was substituted. The major problem resulted from insufficient written order 

allocation of traffic police officers from higher authority cannot be served the 

demand of the police stations in the area. The following problem easily causes the 

corruption. The sub police station tried to solve the problem by making their own 

forms of written order, and this problem solving mostly affects people’s rights since 

it related to “checking and arresting”.  

 Suggestions were that The Royal Thai Police Department should provide 

more budgets for the Police Station in the area, at the levels of provincial police to 

sub police station to make sufficient demand of police written order. Rules and 

records of each police station about the results of capturing land traffic lawbreakers 

should be considered. Any police station which captured more land traffic 

lawbreakers in previous fiscal year should be more likely to gain police written 

orders, but under the scope and balance of the written order of each sub police 

station. If there are enough written orders and more arresting, traffic accidents are 

likely to decrease. Provincial Police Centre should ask for additional budgets from 

other agencies: Provincial Administration Organization, or Department of Disaster 

Prevention and Mitigation for purchasing more police written orders under the 

coordination of the Royal Thai Police Department in order to ease the performance. 

Land traffic police officers’ bonus should be cancelled, or it should be for the 

common funds for the well-behaved police officers so that no arresting land traffic 

lawbreakers was conducted. 
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