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1. วัตถุประสงค 
 

1. เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการตรวจสอบรถยนตท่ีเปนมาตรฐาน     

เปนประโยชนตอการตัดสินใจของหนวยงานที่เก่ียวของกับการจัดเก็บภาษี 

 2. เพื่อเปนหนวยงานกํากับดูแลใหคําปรึกษาดานเทคนิคและมาตรฐานการตรวจสอบ 

2.  ขอบเขต 

 

1. พิจารณาตรวจสอบขอมูลทางเทคนิค คุณลักษณะของรถยนต 

2. ควบคุมและตรวจสอบทางดานเทคนิคเก่ียวกับรถยนตตามหลักมาตรฐานสากล และ

ระเบียบท่ีกรมสรรพสามิตกําหนด 

      3. โดยการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สวนควบคุมโรงงาน กลุมพัฒนาและตรวจสอบทาง

เทคนิค  

 

3.  คําจํากัดความ 
 

เจาหนาที ่ หมายความวา เจาหนาท่ีสวนควบคุมโรงงานปฏิบัติงานตรวจสอบรถยนต 
วิศวกร  หมายความวา วิศวกรเคร่ืองกล ระดับปฏิบัติการหรือชํานาญการ นายชาง

เครื่องกล ระดับปฏิบัติงานหรือชํานาญงาน 
รถยนต  หมายความวา  รถที่มีลอต้ังแตสามลอ และเดินดวยกําลังเคร่ืองยนต กําลังไฟฟา

หรือพลังงานอ่ืน แตไมรวมถึงรถที่เดินบนราง รถจักรยานยนตท่ีมีพวงขางไมเกินหน่ึงลอ และรถยนต

ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
รถยนตน่ัง  หมายความวา  รถเกงหรือรถยนตท่ีออกแบบสําหรับเพ่ือใชสําหรับน่ังเปน

ปกติวิสัย และใหหมายความรวมถึงรถยนตในลักษณะทํานองเดียวกัน เชน รถยนตที่มีหลังคาติดตอ

เปนเน้ือเดียวกันในลักษณะถาวร ดานขางและหรือดานหลังคนขับมีประตูหรือหนาตางและมีท่ีน่ัง ท้ังน้ี

ไมวาจะมีที่น่ังเทาใด 
รถยนตโดยสาร  หมายความวา  รถตูหรือรถยนตท่ีออกแบบ เพ่ือใชขนสงคนโดยสาร

จํานวนมาก รวมท้ังรถยนตในลักษณะทํานองเดียวกัน 
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รถยนตกระบะ  หมายความวา  รถยนตที่มีท่ีน่ังดานหนาตอนเดียวสําหรับคนขับ และตอน

หลังเปนกระบะบรรทุก ซ่ึงเปดโลงจนถึงทายรถโดยไมมีหลังคา 
 

4.  หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

เจาหนาท่ี มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการพิจารณาขั้นตอน วิธีการตรวจสอบรถยนตตาม

คุณลักษณะ ประเภทของรถยนต และเสนอความเห็นทางเทคนิคของรถยนตท่ีตองตรวจพิสูจนไดอยาง

ถูกตอง  
วิศวกรชํานาญการพิเศษ มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการปฏิบัติงานเก่ียวกับการรวม

พิจารณาวิธีการตรวจสอบรถยนต ตรวจสอบความถูกตอง ตามคุณลักษณะประเภทของรถยนต 

พิจารณาและเสนอความเห็นทางเทคนิคของรถยนตที่ตองตรวจพิสูจนเสนอกรมฯ หรือหนวยงานท่ี

เก่ียวของไดอยางถูกตอง  
 

5.  ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
 

สามารถแบงขั้นตอนการใหบริการได 3 ขั้นตอน                                                      

ขั้นตอนที่ 1  การรับเร่ืองไวพิจารณา 
    ขั้นตอนที่ 2  การตรวจสอบรถยนต  

ขั้นตอนที่ 3  การพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 
    5.1  การรับเร่ืองไวพิจารณา 

1. หนวยงานที่เก่ียวของ หรือบริษัทผูประกอบอุตสาหกรรม ย่ืนหนังสือขอตรวจสอบ

รถยนตตอกรมสรรพสามิต (หรือกลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค)   
    2. ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานวิศวกรรมทั่วไป มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใหสวนควบคุม 

โรงงาน  
 3. วิศวกรชํานาญการพิเศษ สวนควบคุมโรงงาน พิจารณาหรือมอบหมายใหนายชางเครื่องกล

ชํานาญงานดําเนินการ 
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  4.  ดําเนินการพิจารณารายละเอียดตามหนังสือ ประกอบดวย 
  ช่ือบริษัท 

สถานท่ีติดต้ัง  
เลขท่ีหนังสือ 
ลงวันที่ 
รูปแบบการตรวจสอบ 
รถยนตที่ตรวจสอบ 
เหตุผลของการตรวจสอบ 
วันที่พรอมดําเนินการตรวจสอบ 

 5.  นายชางเทคนิค หรือวิศวกรดําเนินการ หรือสงเจาหนาท่ีทําการตรวจสอบรถยนต 

ผานวิศวกรชํานาญการพิเศษ สวนควบคุมโรงงาน หรือพิจารณาเสนอกรมฯ อนุมัติและลงนามใน

หนังสือถึงบริษัทผูประกอบการ 
 6. วิศวกรชํานาญการพิเศษ สวนควบคุมโรงงาน เสนอหนังสือสงเจาหนาท่ีรวม

ตรวจสอบรถยนต เรียนผูเช่ียวชาญเฉพาะดานวิศวกรรมทั่วไป เพ่ือโปรดพิจารณาเสนอกรมฯ อนุมัติ

และลงนามในหนังสือ 

  7. ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานวิศวกรรมทั่วไป เรียนรองอธิบดี เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ     

และลงนาม ใหเจาหนาท่ีออกปฏิบัติงานตรวจสอบรถยนตดังกลาว 

  8. รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมสรรพสามิต เซ็นหนังสืออนุมัติใหวิศวกร

ออกปฏิบัติงานตรวจสอบ ถึงกรรมการผูจัดการบริษัท ผูประกอบอุตสาหกรรมฯ 
       9. งานสารบรรณออกเลข และลงวันที่ ในหนังสือกรมสรรพสามิต  

       5.2  การตรวจสอบรถยนต 

 1. ตรวจสอบรายละเอียดของรถยนต 
  หมายเลขตัวถัง แชสซิส 

  ประเภทของรถยนต ช่ือย่ีหอ 

  หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

  ชนิดรถยนต 
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  จํานวน  

  รถยนตตรงตามท่ีขอ 

  วันที่ทําการตรวจสอบ  

 2. วิธีการและผลการตรวจรถยนต มีรูปแบบ วิธีการตรวจสอบถูกตอง ปฏิบัติตามระเบียบ

หรือมาตรฐานกําหนดหรือตามมาตรฐาน มอก. ท่ีกําหนด 

5.3  การพิจารณาใหความเห็นชอบ 

 1. วิศวกร หรือนายชางเครื่องกลชํานาญงาน พิจารณาและรายงานผลตรวจสอบรถยนต

ผานวิศวกรชํานาญการพิเศษ สวนควบคุมโรงงาน 

 2. วิศวกรชํานาญการพิเศษ เสนอหนังสือผลการตรวจสอบรถยนต เรียนผูเช่ียวชาญ

เฉพาะดานวิศวกรรมท่ัวไป เพื่อโปรดพิจารณาและลงนามในหนังสือถึงสํานักมาตรฐานและพัฒนาการ

จัดเก็บภาษี 2 เพื่อดําเนินการตอไป 

 3. ผูเ ช่ียวชาญเฉพาะดานวิศวกรรมทั่วไป พิจารณาและลงนามในหนังสือถึงสํานัก

มาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 2 เพ่ือเสนอกรมฯ อนุมัติ 
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แผนผังแสดงการปฏิบัติงานกระบวนการตรวจสอบรถยนต 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 15 วันทําการ/เรื่อง 

หนวยงานของกรมฯ/
ผูประกอบอุตสาหกรรม

กลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

ยื่นเอกสารขอตรวจสอบรถยนต รับเร่ืองไวพิจารณา

เจาหนาท่ีพิจารณา
ตรวจสอบ

สงเจาหนาที่ตรวจสอบรถยนต
ตามท่ีขออนุญาต

NO

YES

ตรวจสอบรถยนตตามมาตรฐาน/
ขอกําหนด

รายงานผลการตรวจสอบรถยนต
ตอกลุมพัฒนาและตรวจสอบทางเทคนิค

แจงผลการตรวจสอบรถยนตให
หนวยงานท่ีตองการใหตรวจสอบ
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6.  เอกสารอางอิง 
 

- พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 

- พระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2534 

-  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดสินคา ประเภทท่ี 05.90 ในตอนท่ี 5 รถยนต

ตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต 

7. แบบฟอรมท่ีใช 

 -ไมมี- 

8. เอกสารบันทึก 

    -ไมมี- 
 
 
 
 
 
 
 
 


