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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง การศึกษานโยบายที่เหมาะสมเพื่อลดภาระและเพิ่มศักยภาพของกรมคุมประพฤติจากคดี
ความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุรา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมของกรมคุมประพฤติในการคุม
ประพฤติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระท าผิดกรณีดื่มแล้วขับ และเพื่อจัดท าแนวทางการด าเนินการและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคุมประพฤติ โดยมีวิธีการศึกษาจากข้อมูลเอกสาร 
(Documentary research) การเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field research) ข้อมูลเอกสารจากวรรณกรรม งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด การดื่มสุราขณะขับรถและกฎหมายการลงโทษที่เกี่ยวข้อง 
ลักษณะงานของกรมคุมประพฤติ การเก็บข้อมูลภาคสนามโดยลงพื้นที่ในส านักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 
ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี และส านักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน โดยการสัมภาษณ์
เจา้หน้าที่ ผู้ถูกคุมประพฤติ อาสาสมัครคุมประพฤติ  ส านักงานคุมประพฤติทุกแห่งท างานตามกฎหมายที่ก าหนดเพื่อ
ลดภาระกระบวนการยุติธรรมในการน าผู้ต้องหาเข้าสู่เรือนจ า แต่ลักษณะเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านที่มีแนวทางปฎิบัติ
ที่ดี (Best practice) ในการด าเนินการกับผู้ถูกคุมประพฤติเชิงองค์รวม โดยร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดน่าน ตรวจ
สุขภาพผู้ถูกคุมประพฤติเพื่อก ากับและรักษาโรคที่จะเกิดจากการดื่มสุราและน าไปสู่อุบัติเหตุเมื่อขับขี่ยานพาหนะ 

 ผลการศึกษา พบว่า กรมคุมประพฤติมีบทบาทในการควบคุม สอดส่องและพินิจผู้กระท าความผิดให้
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างความตระหนักและไม่กลับไปกระท าความผิดซ้ าอีก ทั้งนี้กรมคุมประพฤติมีภารกิจส าคัญ
ในการแสวงหาข้อเท็จจริงก่อนศาลมีค าพิพากษา รอการก าหนดโทษหรือรอการลงโทษ หรือก าหนดเงื่อนไขในการคุม
ประพฤติ  ควบคุมก ากับให้ผู้ถูกคุมประพฤติที่ถูกศาลสั่งให้คุมประพฤติต้องถือปฎิบัติ อย่างเคร่งครัด และภาระกิจใน
การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าความผิด จากกรณีความผิดขับรถขณะเมาสุรานั้นพบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุของประเทศไทยมี
จ านวนสูงมากเป็นอันดับ 2 ของโลก และสถิติประการหนึ่งเกิดจากการขับรถขณะเมาสุรา ข้อเสนอส าหรับกรมคุม
ประพฤติเพื่อลดภาระคือการจัดการเชิงระบบโดยปรับเปลี่ยนวิธีคิดไม่ให้มีการจัดการแบบแยกส่วนที่เป็นการลดทอน
ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคยก าหนด ไม่ว่าในเรื่องการบังคับใช้ (Enforcement) การจัดการวิศวกรรมบนท้องถนน 
(Engineering) การให้การศึกษา(Education)  พฤติกรรมผู้ขับขี่(Road User Approach)โดยพิจารณาร่วมกับการดื่ม
สุราแล้วขับของประเทศญี่ปุ่นที่สามารถด าเนินการและลดจ านวนอุบัติเหตุได้ และข้อเสนอเชิงนโยบายคือ การปรับแก้
กฎหมายในกระบวนการยุติธรรม การปฎิบัติตามกรอบทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนที่ประกอบด้วย 5 เสาหลัก 
ข้อเสนอนโยบายทางสังคมคือการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นที่มีจ านวนอุบัติเหตุสูงสุด 
การใช้การสื่อสารทางสังคมผ่านกระบวนการการตลาดเพื่อสังคม (social marketing campaign)และการท างาน
ลักษณะภาคีเครือข่าย ปรับรูปแบบเพิ่มบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติ หรือท างานเชิงรุกดังโรงพยาบาลน่ านที่
เข้าถึงกลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติและเหยื่อของผู้ถูกคุมประพฤติจากกรณีเมาแล้วขับ ทั้งนี้ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกรมคุม
ประพฤติ คือการติดตั้งระบบเทคโนโลยีติดตามตัว (GPS)การเพิ่มความหลากหลายในการลงโทษทั้งผู้ขายสุรา ผู้ดื่มและ
ผู้ขับที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ การจัดท าแคมเปญระดับชาติอย่างต่อเนื่อง และการท างานเชิงบูรณาการของหน่วยงานตา่งๆ
เพื่อลดภาระของกรมคุมประพฤติโดยให้กรมเป็นตัวกลาง (counselor) คัดกรองผู้กระท าความผิด และมีกระบวนการ
ชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งระดับฐานราก  

ค ำส ำคัญ : คุมประพฤติ เมาแล้วขับ 
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กิตติกรรมประกำศ 

การศึกษาเรื่อง การศึกษานโยบายที่เหมาะสมเพื่อลดภาระและเพิ่มศักยภาพของกรมคุมประพฤติจากคดี
ความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุรา ได้รับการสนับสนุนจากโครงการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิ
นโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)  คณะผู้วิจัยขอขอบคุณกรม
คุมประพฤติ และส านักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และน่าน โดย รองฯพยนต์ สินธุนาวา คุณนุสรา 
วงษ์สุวรรณ คุณนงเยาว์ เขียวสะอาด ผอ.ชัยวัฒน์ ร่างเล็ก       ผอ.วราวุธ คันธาเวช พนักงานคุมประพฤติ คุณกานต์
สุดา สิงห์สาร ศูนย์วิชาการความปลอดภัยทางถนน นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์  เครือข่ายการท างานของจังหวัดน่าน นพ.
พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ อาสาสมัครคุมประพฤติทุกท่าน และอีกหลายภาคส่วนที่ท าให้การศึกษาส าเร็จลุล่วง 

 



กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจยัเร่ือง การศึกษาที่เหมาะสมที่ลดภาระและเพิ่มศกัยภาพของกรมคมุประพฤติจากคดีความผิดฐานขบัรถ

ในขณะเมาสรุา ส าเร็จได้ด้วยการเอือ้เฟือ้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์และความร่วมมือตา่งๆของหลายๆทา่น ซึง่ให้การสนบัสนนุ

คณะผู้วิจยัตัง้แตเ่ร่ิมต้นงานวิจยัเสร็จสมบรูณ์ 

 ขอขอบพระคณุ น.พ. ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้อ านวยการศนูย์วิชาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน นายพยนต์ สินธุ

นาวา รองอธิบดีกรมคมุประพฤติ นายวราวธุ คนัธาเวช ผู้อ านวยการคมุประพฤติจงัหวดันา่น นางสาว กานต์สดุา สงิห์สาร 

พนกังานคมุประพฤติจงัหวดัน่าน นายชยัวฒัน์ ร่างเล็ก ผู้อ านวยการส านกังานคมุประพฤติกรุงเทพมหานคร และนางนง

เยาว์ เขียวสะอาด ผู้อ านวยการส านกังานคุมประพฤติจังหวดัปทุมธานี สาขาธัญบุรี ที่ได้สละเวลาให้ค าแนะน า ความ

คิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการท าวิจยั และสามารถน ามาใช้วิเคราะห์วางแผน รวมทัง้แผนงานตา่งๆ ได้อย่างราบร่ืนเพื่อให้

งานวิจยัฉบบันีถ้กูต้องและสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 

 สดุท้ายนี ้คณุค่าอนัพึงมีจากงานวิจยัฉบบันี ้คณะผู้วิจยัขอมอบเป็นเคร่ืองบชูาพระคณุ บิดา มารดา ครูอาจารย์ 

ผู้ประสทิธ์ิประสาทวิชาความรู้ และวางรากฐานการศกึษาแก่คณะผู้วิจยั 

คณะผู้วิจยั 
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บทที่ 2 

การท างานของกรมคุมประพฤติกับคดีเมาแล้วขับ 
 

สถานการณ์ความผิดจากคดีขับรถขณะเมาสุรา 

  การคุมประพฤติเป็นที่ทราบกันว่าเป็นกลไกที่ใช้ในการก ากับดูแลเพ่ือใช้ในการลงโทษตามกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา เป็นการปล่อยตัวผู้กระท าความผิดที่ถูกตัดสินเข้าสู่ชุมชนภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไข โดยเงื่อนไข
อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะความผิด หรือลักษณะอาชญากรรมของผู้กระท าความผิด ได้แก่ พฤติการณ์แห่ง
คดี มูลเหตุจูงใจความเสียหายและการบรรเทาผลร้ายและตัวผู้ท าความผิด ทั้ งนี้การคุมประพฤติมีความแตกต่างจาก
การพิจารณาให้ได้รับโทษจากการจ าคุก ความผิดทางอาญาอย่างหนึ่งที่มักจะถูกลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญา คือบุคคลที่ถูกตัดสินจากทางศาลว่าขับรถขณะเมาสุรา และจะถูกสั่งให้เข้ากระบวนการคุมประพฤติ                            
จึงกลายเป็นภาระของกรมคุมประพฤติที่มีมากขึ้น ดังเช่น ข่าวที่หนึ่งกรณีโด่งดังในปัจจุบันคงจะไม่พ้นกรณีของเพ่ือน
โชคซึ่งเกิดจากอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาท่านหนึ่งได้ขับรถยนต์ขณะมึนเมาสุราและไม่ให้ต ารวจตรวจ จึงมีคลิป
เผยแพร่ออกมาท าให้ต ารวจชั้นผู้น้อยมีข้อถกเถียงกัน จนกระทั่ งปรากฏออกมาเป็นคลิปที่เผยแพร่ออกมาสู่ทางโลก
ออนไลน์ และข้อโต้เถียงในวงกว้างสิ่งที่สงสัยคือหากอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาท่านนั้นมิได้กระท าสิ่งใดผิดและ
ยินยอมให้ตรวจโดยไม่กล่าวถึงเพ่ือนผู้ก ากับท่านหนึ่งคือ พ.ต.ท.โชคดี รักษ์วัฒนพงษ์ ผู้ก ากับ สภ.ทุ่งใหญ่ จังหวัด
นครศรีธรรมราชที่ถูกอธิบดีผู้พิพากษาระบุว่าเป็น "ผมเพ่ือนโชค" อีกกรณีหนึ่งคือข่าวที่โด่งดังไม่แพ้กันแต่เกิดก่อนกรณี
ผมเพื่อนโชคสักระยะหนึ่ง คือเกิดเม่ือวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ข่าวเสี่ยเมาซิ่งเบนซ์ชนรถรถรองผู้ก ากับกองปราบ
เสียชีวิตพร้อมภรรยาจากการรับแจ้งเหตุของสน. ศาลาแดงว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนกันมีผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในรถและ
พบว่าผู้ที่เสียชีวิตคือพันต ารวจโทจตุพร งามสุวิชชากุล อายุ 49 ปี  ในต าแหน่งรองผู้ก ากับ(สอบสวน) กองก ากับการ      
2 กองปราบปราม เสียชีวิต และยังพบกับภรรยาของผู้เสียชีวิตและต่อมาได้เสียชีวิตตามคือนางนุชนาถ งามสุวิชชากุล 
อายุ 44 ปีและผู้บาดเจ็บคือบุตรสาวนางสาวพิชญา งามสุวิชชา ตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุ พบว่าบุคคลที่ขับรถเบนซ์ที่ไป
เกิดอุบัติเหตุคือนายสมชาย เวโรจน์พิพัฒน์ อายุ 57 ปี เป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ไทยคาร์บอนแอนด์กราไฟต์ 
จ ากัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจ าหน่ายอะไหล่รถยนต์แต่อยู่ในสภาพคล้ายคนเมา พูดจาไม่รู้เรื่องและเมื่อ
น าไปควบคุมตัวที่สน.ศาลาแดงและตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์จึงพบปริมาณแอลกอฮอล์สูงถึง 260 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์และผู้ขับขี่อยู่ในอาการมึนเมา ข่าวดังกล่าวเป็นข่าวโด่งดังในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุจนกระทั่งมีผู้เสียชีวิต
และท าให้บุตรสาวกลายเป็นเด็กก าพร้าเนื่องจากกรณีเมาแล้วขับ 

กรมคุมประพฤติมีบทบาทส าคัญในการควบคุม สอดส่อง และพินิจ ผู้กระท าความผิดได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
สร้างความตระหนักและไม่กลับไปกระท าความผิดซ้ าอีก มีภารกิจที่ด าเนินการ 2 ภารกิจ คือ 1). การแสวงหา
ข้อเท็จจริงก่อนศาลมีค าพิพากษาโดยพนักงานคุมประพฤติมีการจัดท ารายงานและเสนอความเท็จต่อศาลเพ่ือประกอบ
ดุลยพินิจในการพิพากษาคดี รอการก าหนดโทษหรือรอการลงโทษและหรือก าหนดเงื่อนไขในการคุมประพฤติ                   
เพ่ือเสนอศาลให้พิพากษา โดยศาลจะตัดสินได้สอดคล้องกับทางกรมคุมประพฤติ การเสนอความเห็นของผู้คุม
ประพฤติจะเสนอความเห็นเพื่อที่จะคัดกรองคนที่มีความเสี่ยงต่ าเพ่ือคืนสู่สังคม ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ าโอกาสในการกระท า
ความผิดก็จะน้อย ส่วนคนที่มีความเสี่ยงสูงจะเสนอต่อศาลว่า การคุมประพฤติมีความเสี่ยงและมีวิธีการความเหมาะสม
ในการสร้างความปลอดภัยในสังคม โดยอาจจะใช้วิธีการลงอาญาหรือการลงโทษ (อาจจะใช้กับจ าเลยบางคน)                    
2). การคุมประพฤติในกรณีที่ศาลมีค าพิพากษา มีค าสั่ง ก าหนดเงื่อนไขเพ่ือคุมความประพฤติไว้ ตามมาตรา 56 แห่ง
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ประมวลกฎหมายอาญา ฉะนั้นหมายความว่าจ าเลยที่มีสถานะผู้ถูกคุมความประพฤตินั้น ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
ถ้าไม่ปฏิบัติถือว่าผิดเงื่อนไข การผิดเงื่อนไขศาลก็จะพิจารณาให้จ าคุก เช่น คดีเมาขับ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ศาลจะพิจารณา
ก าหนดโทษไว้ จ าคุก 2 เดือน ปรับ 2 หมื่นบาท แล้วก็รอการลงโทษไว้ 2 ปี คุมความประพฤติไว้ 1 ปี โดยใน 1 ปี                 
ให้เข้ามารับการรายงานตัวและอบรมไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง ท างานบริการสังคม 24 ชั่วโมง และติด EM 15 วัน โดยจ าเลย
จะต้องปฏิบัติตามที่ศาลสั่งอย่างเคร่งครัด ซึ่งที่กล่าวมาเรียกว่า การบังคับใช้กฎหมายหรือเรียกว่าการคุมการประพฤติ 
และสอดส่อง (Super Vision) 3). การแก้ไขฟ้ืนฟู สาเหตุหรือแรงจูงใจที่ท าให้ผู้กระท าความผิดกระท าความผิด                  
บุคคลมีปัจจัยที่ท าให้ตัดสินใจท าผิด มีความจ าเป็นอะไร เช่น ต้องการความรักความอบอุ่น แต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะแสดง
กับใคร เลยแสดงออกมาอีกพฤติกรรมหนึ่งที่แสดงออกมาในรูปแบบพฤติกรรมก้าวร้าว บางคนไม่มีอาชีพประกอบเป็น
กิจจะลักษณะ เหตุผลบางคนไม่ได้รับโอกาสอันเนื่องมาจากเขาเคยต้องโทษมาก่อนหรือติดยาเสพติด สิ่งเหล่านี้กรมคุม
ประพฤติ เรียกว่า Need ความต้องการ ความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขและฟ้ืนฟูต่อไป ดังนั้นพนักงานจึงท าหน้าที่                     
ในการจ าแนกคนกลุ่มใดจะได้รับการอบรมลักษณะแบบใด ใช้กระบวนการพัฒนาที่เหมาะสม การแก้ไขและฟ้ืนฟูนี้                  
มีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้ถูกคุมประพฤติเป็นบุคคลที่มีโอกาสในสังคม ในปัจจุบันสถิติส านักงานคุมประพฤติทั้งประเทศ 
พบว่า นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 – 2561 คดีความผิดพระราชบัญญัติการจราจรทางบกมีอัตราที่สูงขึ้นทุกปี     
 

แผนภูมิที่ 5 สถิติการคุมประพฤติท้ังผู้ใหญ่และเด็ก ปี 2549-2553 
 

 
 

ที่มา : กรมคุมประพฤติ  
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แผนภูมิที่ 6 สถิติการควบคุมประพฤติทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ปี 2554-2557 
 

 
 

ที่มา : กรมคุมประพฤต ิ
 

 

แผนภูมิที่ 7 สถิติการควบคุมประพฤติทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ปี 2558-2561 
 

 
 

ที่มา : กรมคุมประพฤต ิ
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แผนภูมิที่ 8 เปรียบเทียบปริมาณคดีเมาแล้วขับ ปี 2555-2560 
 

 
 

ที่มา : กรมคุมประพฤต ิ
 
 

ตารางท่ี 9 แสดงสถิติควบคุมและสอดส่องฐานความผิดพระราชบัญญัติการจราจรทางบก 
ของส านักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2557 – 2561 

 
ปี คุมประพฤติ

ผู้ใหญ่ 
พักการ
ลงโทษ 

ลดวัน
ต้องโทษ 

เด็กและ
เยาวชน 

รวม 

2557 52,377 7 26 864 53,274 
2558 55,712 8 6 602 56,328 
2559 47,155 - 7 429 47,591 
2560 51,858 - - 228 52,086 
2561 61,299 - 3 134 61,436 

 
ที่มา : ระบบสารสนเทศ กรมคุมประพฤต ิ

 
และมีสถิติคดีของกรมคุมประพฤติที่เพ่ิมขึ้น ในปี พ.ศ. 2562 ที่ ศาลสั่งคุมประพฤติ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

พบว่า มีจ านวนเพ่ิมขึ้นถึง 2,776 คดี คิดเป็นร้อยละ 41.58 จังหวัดที่มีสถิติสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 567 คดี จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 565 คดี จังหวัดสกลนคร จ านวน 544 คดี โดยส่วนใหญ่ศาลจะก าหนด
เงื่อนไขคุมความประพฤติ 1 ปี รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ 4 ครั้ง ท างานบริการสังคม    24 ชั่วโมง และ
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เงื่อนไขอ่ืน ๆ เช่น อบรมระเบียบวินัยจราจร ห้ามเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ห้ามออกจากบ้านตามช่วงเวลาก าหนดโดยใช้
อุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส์ (EM) ติดตามตัว (กรมคุมประพฤติ, 2562) 
 
 

แผนภูมิที่ 9 แสดงสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราและคดีขับรถประมาทที่ศาลสั่งคุมประพฤติ  
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 

 
 

ที่มา : กรมคุมประพฤติ 2562 
 
 

ลักษณะการท างานของกรมคุมประพฤติต่อผู้กระท าผิด  

การคุมประพฤติ (Probation) คือระบบการคุมประพฤติซึ่งเกิดจากการคัดกรองแสวงหาข้อเท็จจริงก่อนมีค า
พิพากษาไปจนถึงการคุมความประพฤติ ส่วนการคุมความประพฤติ (Supervision) คือการควบคุมและสอดส่องให้
ผู้กระท าความผิดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด คือการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดตามแนวทางการลงโทษ เพ่ือให้
โอกาสผู้กระท าผิดได้แก้ไขและฟ้ืนฟู โดยไม่ถูกควบคุมตัว กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการ
ด าเนินงานสืบเสาะ พินิจ ควบคุม สอดส่อง แก้ไขฟ้ืนฟู และสงเคราะห์ผู้กระท าผิดหรือผู้ถูกคุมประพฤติ เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ถูกคุมประพฤติ ในการแก้ไขพฤติกรรมให้ด ารงอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข และลดการกระท าผิดซ้ าของผู้ถูกคุม
ประพฤติ โดยกรมคุมประพฤติมีภารกิจในความรับผิดชอบ โดยแบ่งลักษณะการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. การสืบเสาะและพินิจ  

การแสวงหาข้อเท็จจริง สามารถแบ่งการด าเนินงานตามกลุ่มผู้กระท าผิดได้ คือ 

92.1%

7.42%

0.46%
0.02%

ขับรถขณะเมาสุรา จ านวน 8,706 คดี

ขับเสพและอื่นๆ จ านวน 701 คดี

ขับรถประมาท (ตามประมวลกฎหมายอาญา) จ านวน 44 คดี

ขับซ่ิง จ านวน 2 คดี
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การสืบเสาะและพินิจผู้กระท าผิดที่เป็นผู้ใหญ่  
การสืบเสาะเพ่ือพิจารณาข้อเท็จจริง พร้อมความเห็นของศาลใช้ประกอบการพิจารณาพิพากษาคดี 

ในการก าหนดมาตรการที่เหมาะสมต่อจ าเลยเป็นรายบุคคล ซึ่งหลักการพิจารณาที่ควรค านึงคือความปลอดภัยและ
แนวโน้มในการปรับปรุงความประพฤติ อีกทั้งให้การดูแลช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายตามหลักความยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ 

การสืบเสาะข้อเท็จจริงผู้ได้รับการพักโทษหรือลดวันต้องโทษ  
การแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานของผู้ถูกคุมประพฤติก่อนการปล่อยคุมประพฤติ โดยผู้ถูกคุม

ประพฤติสามารถแก้ไขฟ้ืนฟูพฤติกรรมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสังคม และเสนอต่อคณะกรรมการพักการลงโทษและลดวัน
ต้องโทษพิจารณาก่อนอนุมัติปล่อยการคุมประพฤติ 

ในปี 2560 พบว่า การด าเนินงานด้านการสืบเสาะและพินิจ มีคดีทั้งสิ้น 90,619 คดี จ าแนกเป็นคุม
ประพฤติผู้ใหญ่ 45,812 คดี ผู้ถูกพักการลงโทษ 20,527 คดีและผู้ที่ได้รับการลดวันต้องโทษ 24,280 คดี  

 
2. การควบคุมและสอดส่อง  

 การควบคุมและสอดส่องผู้กระท าผิดที่เป็นผู้ใหญ่   
บทบาทการ ควบคุม และสอดส่องเพ่ือให้ผู้ถูกคุมประพฤติแก้ไขฟ้ืนฟูพฤติกรรม ด้วยการให้                    

ความช่วยเหลือผู้ถูกคุมประพฤติปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และลดการกระท าผิดซ้ า แผนการควบคุมความ 
ประพฤติและแผนการแก้ไขฟ้ืนฟู จะต้องมีการประเมิน 3-6 เดือน ตามสภาพปัญหาของผู้ถูกคุมประพฤติ โดยค านึงถึง 
หลักการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการกระท าผิดซ้ า ด้วยการชดใช้ความเสียหาย การสร้างจิตส านึกใน 
การแก้ไขปรับปรุง 

การควบคุมและสอดส่องผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน 
การควบคุมและสอดส่องผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนมีหลักการควบคุมและสอดส่องเป็นไปเพ่ือ

พิทักษ์และคุ้มครองให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ตามหลักปรัชญาสากลในการปฏิบัติต่อเด็ก การชี้แจงเงื่อนไขแก้ไขฟ้ื นฟู
พฤติกรรม พนักงานคุมประพฤติจะต้องชี้แจงให้ผู้ปกครองรับทราบ  และมีส่วนร่วมในการวางแผนฟ้ืนฟูเด็กและ
เยาวชน ทั้งนี้การแยกเด็กและเยาวชนออกจากครอบครัวหรือเข้าสถานฝึกอบรมจะเป็นมาตรการสุดท้ายในการควบคุม
ผู้กระท าผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน 

การควบคุมสอดส่องผู้ได้รับการพักโทษหรือวันต้องโทษ 
หลักการควบคุมและสอดส่องเช่นเดียวกับ 2 กลุ่มข้างต้น แต่พนักงานคุมประพฤติจะต้องควบคุม 

ดูแล และสอดส่อง ผู้ได้รับการพักโทษหรือวันต้องโทษอย่างใกล้ชิด เพ่ือช่วยเหลือผู้ถูกคุมประพฤติในการปรับตัวเข้าหา
สังคม และเพ่ือป้องกันไม่ให้กระท าผิดซ้ าและก่อความเดือนร้อนแก่บุคคลอ่ืน 

ในปี 2562 พบว่า การด าเนินงานคดีการควบคุมและสอดส่องความประพฤติ มีคดีทั้งสิ้น 122,239 
คดี ผู้กระท าผิดที่เป็นผู้ใหญ่ ร้อยละ 87.68 คดี เด็กและเยาวชน ร้อยละ 3.82 คดี ผู้กระท าผิดที่ได้รับการลดวัน
ต้องโทษ ร้อยละ 2.69 และผู้ถูกพักการลงโทษ ร้อยละ 4.56  
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3. การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิดในงานคุมประพฤติ 

การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานหลังจากพนักงานคุมประพฤติ ได้วิเคราะห์และวางแผน
ให้เหมาะสมกับผู้ถูกคุมความประพฤติแต่ละราย จึงด าเนินการจัดกิจกรรมแก้ไขฟ้ืนฟูหรือด าเนินโปรแกรมแก้ไขฟ้ืนฟู
ตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1). เพ่ือเปลี่ยนแปลงแก้ไขพฤติกรรมของผู้ถูกคุมความประพฤติให้เป็นไปในทางที่พึงปรารถนา 

 2). เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพชีวิต 

 3). เพื่อป้องกันมิให้ผู้ถูกคุมความประพฤติกลับไปกระท าผิดซ้ าอีก 

ทั้งนี้ทางกรมคุมประพฤติได้ก าหนดให้ผู้ถูกคุมประพฤติท างานบริการสังคม ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการคุมประพฤติ
ด้วยการก าหนดเงื่อนไข ประเภทการบริการสังคมตามกรอบระยะเวลาที่พนักงานคุมประพฤติก าหนดเงื่อนไขให้เป็นไป
ตามความเหมาะสมของผู้ถูกคุมประพฤติ เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกและชดเชยความผิดแก่ผู้เสียหายและสังคม  

โปรแกรมการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดคดีจราจร(ขับรถขณะเมาสุรา) เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบกลุ่ม               
มีการบรรยายความรู้ การสาธิต และการบ าเพ็ญประโยชน์ โดยมีสาระครอบคลุมการแก้ไขฟ้ืนฟู 2 ด้าน  คือ 

1) กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างด้านความรู้ (รู้ไว้ ไม่ท าผิดอีก) เป็นกิจกรรมที่ใช้การช่วยเหลือ พัฒนาส่งเสริมความรู้
ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ เพ่ือป้องกันไม่ให้กระท าผิดซ้ า  

2) กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างด้านจิตส านึก (เพ่ือเธอ เพ่ือฉัน เพ่ือสังคม) เป็นกิจกรรมส่งเสริมสร้างจิตส านึก 
เพ่ือให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม  

 
4. งานอาสาสมัครคุมประพฤติ 

อาสาสมัครคุมประพฤติ (Volunteer Probation Officer : V.P.O.) งานอาสาสมัครคุมประพฤติ คือการเข้า
มามีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ที่สร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท า
ผิดในท้องถิ่น โดยคุณสมบัติที่เหมาะสมของอาสาสมัครคุมประพฤติ จะต้องมีความเสียสละ มีความเข้าใจและสามารถ
รับการพัฒนาศักยภาพในการช่วยดูแลผู้ถูกคุมประพฤติได้ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการแสวงหาข้อเท็จจริงการติดตาม 
สอดส่อง รวมทั้งการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด ทั้งนี้อาสาสมัครคุมประพฤติมีอ านาจเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ ซึ่งทางกรมคุม
ประพฤติจัดการการอบรมแต่งตั้งให้มาช่วยเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. คุมประพฤติ 2559 ในบทบาทของอาสาสมัครคุม
ประพฤติ ตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยบทบาทและวิธีการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ และบทบาท
ของภาคประชาชน พ.ศ. 2560  ลักษณะ 1 บทบาทและวิธีการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ 

หมวด 1 บทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติ ข้อ 6 อาสาสมัครคุมประพฤติมีบทบาทในการช่วยเหลือ
พนักงานคุมประพฤติ ดังนี้ 
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(1) แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด 

(2) ติดตาม ดูแลช่วยเหลือ สงเคราะห์ ผู้กระท าผิดหรือผู้ได้รับการสงเคราะห์ 

(3) แสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้กระท าผิด 

(4) ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของกรมคุมประพฤติ 

(5) มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม 

(6) บทบาทหน้าที่อ่ืนตามที่อธิบดีกรมคุมประพฤติมอบหมาย 

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ ตาม (1) – (6) ให้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของพนักงานคุมประพฤติ 
ส าหรับแนวทางการป้องกันและให้ความช่วยเหลือผู้กระท าผิด ที่ด าเนินการโดยพนักงานกรมคุมประพฤติและ

จากความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภาคีเครือข่ายต่างๆ รวมทั้งภาคประชาชน ได้แก่ อาสาสมัครคุมประพฤติ 
(อ.ส.ค) และสมาชิกเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ปฏิบัติงานด้านคดีทั้งคุมประพฤติ สืบเสาะข้อเท็จจริงและคดีฟ้ืนฟูจ านวน 
36,898 คดี จากคดีทั้งหมดท่ีกรมคุมประพฤติต้องด าเนินการในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 339,002 คดี จากจ านวน
คดีที่ส านักงานคุมประพฤติต้องรับผิดชอบที่มีอัตราคดีเพ่ิมขึ้น จึงจ าเป็นต้องมีอาสาสมัครคุมประพฤติในการช่วยลด
ภาระการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งในปี 2560 ข้อมูลอัตราก าลังการท างานข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และ
ลูกจ้างชั่วคราว รวม 2,191 คน จากส านักงานคุมประพฤติท่ัวประพฤติทั่วไปประเทศ  
 
 

ตารางท่ี 10 แสดงอัตราก าลังอยู่จริงข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว 
 

ล าดับ ประเภท/กลุ่มต าแหน่ง อยู่จริง 
1 ข้าราชการ 1,458 
2 ลูกจ้างประจ า 203 
3 พนักงานราชการ 2,099 
4 ลูกจ้างชั่วคราว 549 
 รวม 4,309 

 
ที่มา : กรมคุมประพฤต ิ

 
ด้วยส านักงานคุมประพฤติมีภาระการรับผิดชอบคดีจ านวนมากและมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น การเข้ามา                 

มีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคีคือส่วนส าคัญในการช่วยปฏิบัติงานในด้านการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด ติดตาม ดูแล
ช่วยเหลือ ผู้กระท าผิดหรือผู้ได้รับการสงเคราะห์ ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจของกรมคุมประพฤติ และมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันอาชญากรรม ซึ่งการเข้ามามีส่วนร่วมของเครือข่ายอาสาสมัครที่มาจากคนในพ้ืนที่ ท าให้อาสาสมัครมีความ
เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมของผู้กระท าความผิด และสามารถช่วยเหลือให้ผู้กระท าผิดกลับตัวเป็นคนดีของสังคม  
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ตารางท่ี 11 แสดงจ านวนศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจ าปี 2561 

 
ส านักงาน จ านวน (คน) ศูนย์ประสานงาน (ศูนย)์ 

อาสาสมัครคุมประพฤติ 24,233 710 
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน 50,559 612 

รวม 74,792 1,322 
 

ที่มา : กรมคุมประพฤต ิ
 
ลักษณะการด าเนินงานคุมประพฤติในพื้นที่ 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กับผู้บริหารส านักงานคุมประพฤติ ในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 
ปทุมธานี  และส านักงานคุมประพฤติกรุ ง เทพมหานคร 2 (ประจ าศาลแขวงพระนครเหนือ)  มีลักษณะ                          
การด าเนินงานตามพันธกิจตามที่กรมคุมประพฤติได้ก าหนดบทบาท แต่การจัดโปรแกรมให้กับผู้ถูกคุมประพฤตินั้นมี
ความแตกต่างตามลักษณะบริบทของพ้ืนที่ที่มีทั้งความเป็นสังคมเมือง และสังคมชนบท จากการรวบรวมข้อมูลท าให้
บทสรุปลักษณะการท างานส านักงานคุมประพฤติ ดังนี้ 

 
ส านักงานคุมประพฤติ จังหวัดน่าน 

จากการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ส านักงานคุมประพฤติ จังหวัดน่าน พบว่ามีความเข้มแข็งในการท างาน  
เพ่ือลดอุบัติเหตุจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความประสบความส าเร็จเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือเครือข่ายจาก
หลายภาคส่วน โดยเฉพาะโรงพยาบาลน่านที่นายแพทย์ให้ความร่วมมือร่วมกับส านักงานคุมประพฤติ จังหวั ดน่าน             
ในการจัดท าโครงการ “การเรียนรู้จากเหล้าเมาแล้วฝืนขับผลลัพธ์เป็นอย่างไร” และ ”การพัฒนาทักษะผู้ถูกคุม
ประพฤติ” ทั้งนี้ศูนย์ประสานงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อม มีบทบาทหน้าที่ในการบริการสังคมหรือสาธารณะประโยชน์ของ
กลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติคดีขับรถในขณะเมาสุราจากการท างานในโครงการของโรงพยาบาลน่านร่วมกับส านักงานคุม
ประพฤติ จังหวัดน่าน ที่รับนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี 2559 ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดเตรียมสถาน
บริการรองรับมาตรการลงโทษคุมประพฤติผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ดื่มสุราและกระท าความผิด เรียนมายังอธิบดีกรม
ผู้ตรวจราชการสาธารณสุขทุกเขต นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้บริการโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป 
โดยมีใจความส าคัญให้เห็นว่าในปัจจุบันอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนผู้บาดเจ็บพิการและเสียชีวิตมากข้ึน ซึ่งสาเหตุ
ส่วนหนึ่งมาจากการขับขี่รถขณะเมาสุรา ฉะนั้นแล้วกระทรวงยุติธรรมผู้มีหน้าที่ในการพิจารณาคดีที่มีค าสั่งศาลสั่งคุม
ประพฤติผู้ขับขี่ขณะเมาสุราให้บ าเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลตามความเหมาะสม เช่น การพาไป
ศึกษาห้องดับจิต การเยี่ยมบ้านผู้พิการ ท าให้ปัจจุบันผู้ถูกคุมประพฤติจะต้องช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ ในศูนย์สั่งการ
ศูนย์รถพยาบาล ห้องฉุกเฉิน ตึกผู้พิการหรือป่วยเรื้อรังจากอุบัติเหตุทางถนน เพ่ือให้ผู้กระท าผิดได้ตระหนักถึงความ
ทุกข์ทรมาน การสูญเสียสมรรถภาพ จากการบาดเจ็บทางกายหรือจิตใจของเหยื่อ  และกระตุ้นจิตส านึกให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการขับขี่ ให้มีความปลอดภัยทางถนนมากขึ้น ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได้สั่งการไปยัง
โรงพยาบาลทั่วประเทศให้รับผู้ถูกคุมประพฤติไปก ากับดูแล จากหนังสือของกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวส่งผลให้
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จังหวัดน่านมาด าเนินกิจการโดยอยู่ภายใต้การก ากับของฝ่ายงานเวชกรรมป้องกัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือด า เนินกิจกรรม
โดยให้ผู้ถูกคุมประพฤติในกรณีเมาแล้วขับมาพบกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของผู้ขับขี่จากการเมาสุรา  

 

ทั้งนี้กิจกรรมที่เกิดขึ้นนายแพทย์จะเป็นผู้ด าเนินกิจกรรม และจากนั้นน าเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัด
น่าน เดินทางไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับ ที่มีทั้งผู้ป่วยติดเตียง นอกจากนี้ยังได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจาก
การดื่มสุราทุกวัน ผลการด าเนินงานพบว่าผู้ป่วยรายดังกล่าว เส้นเลือดในสมองแตกนอนติดเตียงอยู่เป็นเวลาสามปี
แล้ว ทั้งนี้การจัดโครงการได้สรุปสถิติผู้ถูกคุมประพฤติที่ปฏิบัติงานที่มาร่วมปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลน่านจนถึงปัจจุบัน
ด าเนินการมาหกรุ่นด้วยกัน ประโยคที่จะสะท้อนถึงความคิดความอ่านความรู้สึกของผู้ถูกคุมประพฤติเมื่อเข้าร่วม
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลน่านในการดูแลเหยื่อผู้ที่ประสบเหตุที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถใช้ถนนโดยผู้บ าเพ็ญประโยชน์
หลายคนสะท้อนความคิดออกมาตรงกันว่ามันสามารถท าให้เปลี่ยนความคิดได้เมื่อเห็นผู้พิการที่บ้านได้เห็นความทุกข์ 
ของแม่ไม่อยากให้ตนเองกลายเป็นภาระของครอบครัวแบบนั้นจึงคิดว่าจะเลิกดื่มแล้วขับข่ีเสียทีเดียว 

โครงการพัฒนาทักษะด้วยศูนย์พัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ด าเนินการโดยโรงพยาบาลน่านและส านักงานคุมประพฤติ
จังหวัดน่าน มีการน าผู้ถูกคุมประพฤติไปท างานอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลน่าน  ลักษณะการท างาน
ที่ท าจะเป็นงานเพ่ือบ าเพ็ญประโยชน์ เช่น การคัดแยกขยะ และก็ท างานบริการสังคมภายในโรงพยาบาล โดยเน้นให้ผู้
ถูกคุมประพฤติได้ท างานร่วมกับผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลน่าน ซึ่งผู้ป่วยจิตเวช ดังกล่าวมีความสมัครใจที่จะมาท างาน
ร่วมกับผู้ถูกคุมประพฤติ และโครงการคัดแยกขยะดังกล่าว แม้จะดูเป็นงานที่ไม่หนักหนา แต่การได้ใช้เวลาการท างาน
ร่วมกันกับผู้ป่วยจิตเวชและท าให้ผู้ป่วยจิตเวชมีงานท าแล้วรู้สึกมีค่าในตนเอง และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ท าให้
ความส านึกในตนทั้งสองกลุ่มไปในแนวทางที่ดีขึ้น นอกจากนี้แล้วจากการเข้า ร่วมกิจกรรมเพ่ือเป็นการท างานบริการ
สังคมร่วมกันพบว่าสถิติที่ศาลมีค าพิพากษาคุมความประพฤติคดีเมาแล้วขับให้ กับผู้เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 
2559 ถึง 2561 มีจ านวน 6 รุ่น และมีแนวโน้มที่ศาลสั่งถูกคุมประพฤติลดลง  
 

ตารางท่ี 12 แสดงสถิติคดีท่ีศาลมีค าพิพากษาคุมประพฤติในคดีเมาแล้วขับ  
ที่จัดให้เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2559 – 2561 

 
ระหว่าง มิ.ย.-ส.ค. 

59 
ก.ค.-
ส.ค.59 

ก.พ.-
มี.ค.60 

พ.ค.-
มิ.ย.60 

มี.ค. 61 มิ.ย.61 แนวโน้ม
ศาลสั่ง

คุม 

รวม ค่าเฉลี่ย
ต่อรุ่น 

รุ่นที่ 1/59 2/59 1/60 2/60 1/61 2/61  
ลดลง 

 
165 

 
28 จ านวน 39 32 20 27 17 30 

 
ที่มา : ส านักงานคุมประพฤติ จังหวัดน่าน 

 
โครงการอบรมผู้ถูกคุมประพฤติเรียนรู้จากเหยื่อที่บอกเล่าเมาแล้วฝืนขับผลลัพธ์เป็นอย่างไรกิจกรรมจะจัดที่

โรงพยาบาลน่านโดยผู้ถูกคุมประพฤติมารวมกันทุกวันศุกร์ประมาณสี่สัปดาห์  ใช้เวลาตั้งแต่ 08.30 – 12.00 น. 
ลักษณะของกิจกรรมทางโรงพยาบาลน่าน จะตรวจเลือดและหาค่าเอนไซม์ตับของผู้ถูกคุมประพฤติตามความสมัครใจ 
โดยนายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชระไพบูลย์ จะเป็นผู้ตรวจและอ่านค่าเอนไซม์ตับ ถ้าผลของผู้ถูกคุมประพฤติรายใดมี
ค่าท่ีสูงกว่าเกณฑ์ปกตินายแพทย์พงศ์เทพ จะท าการนัดตรวจและอัลตร้าซาวด์ในขั้นตอนต่อไป 
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ภาพที่ 1 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ พบผู้ถูกคุมประพฤติ ภาพที่ 2 การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจากการดื่มสุราทุกวัน 
 

  
 

ที่มา : ส านักงานคุมประพฤติ จังหวัดน่าน 
   

 

จากนั้นจะแบ่งผู้ถูกคุมประพฤติออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 8-9 คน และจะหมุนเวียนกันขึ้นไปยังตึก
ต่างๆ ได้แก่ ตึกอุบัติเหตุ ตึกศัลยกรรมกระดูก ตึกราษฎรอนุรักษ์ล่าง และกลุ่มเพ่ือนบ้านผู้ได้รับผลกระทบจาก
อุบัติเหตุเมาแล้วขับ กิจกรรมที่ท าภายในตึกผู้ป่วยจะเป็นลักษณะการช่วยเหลือพยาบาล  เช่น การตัดผ้าพันแผล เช็ด
ราวผ้าม่านที่ก้าน เช็ดกระจก ท าความสะอาดในห้องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากกลุ่มที่ไปเยี่ยมบ้านผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากอุบัติเหตุเมาแล้วขับ จะมีเจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลและพนักงานคุมประพฤติไปด้วย เมื่อเสร็จกิจกรรม
ในช่วงเช้าทุกคนต้องมาที่ห้องเวชกรรมชั้นสามเพ่ือทดสอบบทเรียน  โดยมีพนักงานคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่จาก
โรงพยาบาลน่านเป็นคนคอยซักถามเพ่ือถอดบทเรียนของแต่ละกลุ่ม และนัดหมายเพ่ือมาในครั้งต่อไปในสัปดาห์ที่ 4
เป็นสัปดาห์สุดท้ายที่มารวมกัน แต่เป็นสัปดาห์ในการปัจฉิมนิเทศของผู้ถูกคุมประพฤติ โดยนายแพทย์พงษ์เทพ วงศ์
วัชระไพบูลย์และผู้แทนจากส านักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านจะมีการให้ค ามั่นสัญญากันว่า ต่อไปจะไม่ดื่มแล้วขับหรือ
บางรายให้ค ามั่นสัญญาว่าจะเลิกดื่มสุราเลยทีเดียว 

 

 

ภาพที่ 3 ผู้ถูกคุมประพฤติมารายงานตัวและเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงพยาบาลน่าน 
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ภาพที่ 4 อาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดน่าน 
 

 
 

 

จากการทบทวนการคุมประพฤติของหน่วยงานระหว่างประเทศ พบว่าประเด็นที่น่าสนใจหลายประการเพ่ือ
น ามาเป็นแนวทางในการลดผู้ขับข่ีแล้วเมาสุราและลดจ านวนผู้ประสบอุบัติเหตุให้ลดน้อยลง จากเอกสารมีการกล่าวถึง
แนวทางการป้องกัน และลดโอกาสในความเสี่ยง ซึ่งมีประเด็นต่าง ๆ เป็นเบื้องต้น ดังนี้ 

ในประเทศที่มีการระงับใบขับขี่ การระงับใบขับขี่อาจจะระงับไม่ตลอดไป จะเป็นการระงับบางชั่วโมง หรือ
อาจจะเป็นการลงโทษในระดับปานกลาง เพ่ือน าไปสู่ระดับที่รุนแรงได้มากขึ้น โดยบางรัฐได้เพิกถอนใบขับขี่ให้ขับขี่บน
ถนนบางแห่งได้เท่านั้น หรือผู้ที่มีใบขับขี่เชิงพาณิชย์ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการขับรถอาจถูกเพิกถอนตามจ านวน
ระยะเวลา เช่น 1 ปี หรือ 2 ปี เป็นต้น ประเด็นถัดมาคือมีอุปกรณ์การตรวจสอบการดื่ม ในหลาย ๆ ประเทศพบว่า 
อุปกรณ์การตรวจสอบดื่มโดยการติดอุปกรณ์ไว้ที่หน้ารถ และจะต้องมีการทดสอบก่อนที่จะขับขี่รถได้ โดยการทดสอบ
ลมหายใจจากอุปกรณ์ดังกล่าวจะเป็นดังอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อที่จะสตาร์ทรถให้ติดที่เชื่อมกับการทดสอบลมหายใจ ถ้า
หากผู้ทดสอบมีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่จะป้องกันไม่ให้รถสตาร์ทติด นอกจากนั้นการคุมประพฤติอาจจะท าร่วมด้วยใน
ขั้นตอนช่วงแรก หรืออาจจะมีการทดสอบการใช้สารเสพติด หรือการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมควบคู่กันไปด้วย 
และอาจจะมีเรื่องของค่าปรับ และอัตราการประกันที่สูงขึ้น 
 

ตารางท่ี 13 สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ในจังหวัดน่าน 
 

 

 

จังหวัด 
 

อ าเภอ 
 

สถิติอุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 

 

จ านวนคร้ัง 
เฉลี่ยต่อวัน 
ปีใหม่ 2562 

 

เพ่ิมขึ้น/ลดลง 
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

จ านวน
ครั้ง 

ผู้บาดเจบ็ ผู้เสียชีวิต จ านวน
ครั้ง 

ผู้บาดเจบ็ ผู้เสียชีวิต 
 

 
น่าน 

เมืองน่าน 12 9 6 1.71 5 1 5 
เวียงสา 16 18 2 2.29 3 5 2 
ท่าวังผา 6 7 0 0.86 -1 -1 0 
ปัว 13 15 2 1.86 5 6 2 
เชียงกลาง 6 6 0 0.86 0 -1 -1 
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จังหวัด 
 

อ าเภอ 
 

สถิติอุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 

 

จ านวนคร้ัง 
เฉลี่ยต่อวัน 
ปีใหม่ 2562 

 

เพ่ิมขึ้น/ลดลง 
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

จ านวน
ครั้ง 

ผู้บาดเจบ็ ผู้เสียชีวิต จ านวน
ครั้ง 

ผู้บาดเจบ็ ผู้เสียชีวิต 
 

นาน้อย 2 2 0 0.29 -2 -2 0 
แม่จริม 1 1 0 0.14 -3 -3 0 
ภูเพียง 3 3 0 0.43 2 2 0 
นาหมื่น 0 0 0 0.00 -3 -3 0 
สันติสุข 2 2 0 0.29 -1 -1 0 
เฉลิมพระ
เกียรติ 

2 2 0 0.29 1 1 0 

ทุ่งช้าง 0 0 0 0.00 0 0 0 
สองแคว 0 0 0 0.00 -2 -2 0 
บ่อเกลือ 2 3 0 0.29 1 2 0 
บ้านหลวง 0 0 0 0.00 -2 -3 0 

 
ที่มา : ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน 

 
 

ส านักงานคุมประพฤติ จังหวัดปทุมธานี 

จากการสัมภาษณ์ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี1 ได้ให้ข้อมูลว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ คดีส่วน
ใหญ่ที่เกิดขึ้นคือ คดีเมาแล้วขับ ในช่วงเวลาปกติส าหรับ ส านักงานแห่งนี้ก็จะยังคงเป็นคดีเมาแล้วขับ                    แต่
ที่เพ่ิมเติมมาคือคดียาเสพติด ทั้งปีคดีเมาแล้วขับจะอยู่ที่ 500 คดี หรือกล่าวว่าเป็นคดีนโยบายที่ได้รับเป้าหมายมา แต่
คนที่ก่อคดีในพ้ืนที่ปทุมธานีจะมีลักษณะที่มิใช่คนในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี แต่คือคนกลุ่มอ่ืนที่เข้ามาท างานในพ้ืนที่ 
และรถท่ีขับก็เป็นประเภทรถยนต์ส่วนบุคคล และความเป็นมาที่คนกลุ่มนี้ถูกจับหากเป็นช่วงเทศกาลกลุ่มคนเหล่านี้จะ
ดื่มสังสรรค์กันในที่ท างาน มีบ้างที่ดื่มอยู่บ้านแต่ออกมานอกบ้านจึงถูกจับ มันเป็นการสังสรรค์ที่เป็นวัฒนธรรม อัน
สัมพันธ์กับอาชีพและพ้ืนที่ แต่ในพ้ืนที่ปทุมธานีจะไม่พบในกลุ่มวัยรุ่น พบในกลุ่มวัยท างานมากกว่า 

ลักษณะการท างานของ สนง.คุมประพฤติแห่งนี้ด าเนินการเช่นเดียวกับ ส านักงานอื่นๆ คือเมื่อถูกจับและศาล
สั่งมาแล้ว จะเป็นงานของพนักงานคุมประพฤติ โดยจะท าตามเงื่อนไขที่ศาลสั่ง เช่นการบ าเพ็ญประโยชน์ หรือการเข้า
ร่วมการรณรงค์ต่างๆ ที่ภาครัฐจัดขึ้น หากผู้ถูกคุมติดสุราก็จะส่งบ าบัดรักษา 

พนักงานคุมประพฤติเองกล่าวว่า ในความเป็นจริง บุคคลที่ถูกจับและส่งคุมประพฤติด้วยคดีเมาแล้วขับนั้น 
พวกนี้มิใช่อาชญากรรม เป็นเพียงคดีเล็กน้อยแต่เป็นบุคคลอันตรายต่อผู้ใช้รถ ใช้ถนน การควบคุมต้องมีมาตรการที่

                                                           
1 สมัภาษณ์รองผู้อ านวยการส านกังานคมุประพฤติจังหวัดปทุมธานี  
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ดีกว่าการจับและน ามาเสียค่าปรับ  งานของคุมประพฤติเป็นงานปลายน้ า แม้บางครั้งหรือหลายครั้งคนดื่มสุราแต่หาก
ต ารวจไม่ตั้งด่านตรวจก็จะไม่ถูกจับกุม การตั้งด่านเป็นเพียงนโยบายกวดขันป้องปรามชั่วครั้งชั่วคราว 

การถูกจับคุมประพฤติมิได้ช่วยลดการดื่มสุราลงได้แต่เป็นเพียงจะไม่ดื่มสุราขณะขับขี่เท่านั้น                    แต่
หากไม่มีงานในส่วนนี้  

 
“ถ้าไม่ท าอะไรเลย พวกนี้จะท าให้สบายเพราะมีเงินช าระค่าปรับ เขาจะไม่รู้สึก

ผิดอะไร มันก็เหมือนเดิม ยิ่งไม่รู้สึกอะไร จริงๆ แล้วงานคุมประพฤติเป็นการเอ้ืออาทร
ไม่ใช่การบังคับใช้กฎหมายตามที่เชื่อมั่น งานคุมประพฤติที่ทราบกันคืองานปลายน้ า ถ้า
จะเพ่ิมประสิทธิภาพต้องไปที่ต้นน้ า ปลายน ้าได้อ้านาจ ได้วิธีการจัดการ หากว่า  ผิด
นัดสามารถเลื่อนนัดได้ แต่ไม่สามารถอ้างอย่างอ่ืนได้ เช่น ท างานเพราะยังไงก็ต้องมี 
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ ในส่วนงบประมาณ เขาให้มาเช่นขอไป 1,000 บาท เขาให้มา 
800 บาท แต่คดีที่เรารับมา มันเกินกว่า 1,000 บาทที่จะด าเนินการได้ด้วยซ้ า ปริมาณ
คดีท่ีเพ่ิมข้ึนท าให้ประสิทธิภาพมีปัญหา” 

 
 

ภาพที่ 5  สัมภาษณ์ผู้ถูกคุมประพฤติคดีเมาแล้วขับรายงานตัวต่อส านักงานคุมประพฤติ จังหวัดปทุมธานี 

 

 
 

พนักงานคุมประพฤติสะท้อนความคิดเห็นต่อปริมาณคดีที่ต้องรับผิดชอบว่า การท างานจะมีข้อจ ากัดในการ
รับคดีว่าปริมาณเพียงใดที่จะท าให้งานมีประสิทธิภาพ ถ้าไม่ควบคุมปริมาณให้เหมาะสมจึงจะยากในการท างาน การ
ท างานกับพวกถูกคุม พนักงานฯ สะท้อนว่า “มันต้องมีอะไรสักอย่าง” ที่จะสามารถท าให้พวกเขาเห็นและส านึกได้ 
ล าพังการรณรงค์ไม่เพียงพอ และส านักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานีไม่ได้เป็นตัวหลักในการรณรงค์เพียงแค่การไป
ร่วมงานเมื่อมีการจัดงานของโรงพยาบาล อาสาสมัครสาธารณสุขประมาณนั้นเท่านั้น งานในส่วนคดีที่พนักงานคุมฯ 
รับผิดชอบต่อเดือนมีเป็น 100 กว่าคดีอยู่แล้ว คืองานคดีของกรมฯ มีมาก “เราขาดก าลังคน” แต่อย่างไรก็ตาม “การ
ท างานของ กรมฯเองก็คิดว่ายังดีกว่าไม่ได้ท าอะไรเลย การถูกคุมฯ อย่างน้อยเพียง 1 ปีก็อาจมีส่วนให้เขาดีข้ึน”  

อาสาสมัครคุมประพฤติ (อสค.)จะมาช่วยท างานแบ่งเบาภาระของกรมฯได้บ้าง  หากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์
ท างานหรือคนที่เกษียณมา ทางกรมฯ มีค่าตอบแทนให้ อสค.เล็กน้อย 
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ภาพที่ 6 อาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดปทุมธานี 
 

 
 

ส าหรับความเห็นในการจะลดภาระของกรมคุมประพฤตินั้น ผู้ให้ข้อมูลไม่มีความมั่นใจ เนื่องจากการตั้งด่าน
เพ่ือสกัดการดื่มแล้วขับนั้นอาจท าได้บ้างแต่ถ้าไม่ได้ตั้งก็จะไม่มีผู้ใดกระท าความผิด เป็นเพียงช่วงนโยบายสั้นๆ ของ
ฝ่ายบริหารและตุลาการ และพนักงานคุมฯ ปทุมธานีได้ท้ิงท้ายไว้ว่า  

 
“ในมุมมองของผมนะ อยากให้เห็นภาพช่วงการรณรงค์ ว่าคุณห้ามท า

ผิด เพราะถ้าท าผิด คุณจะไม่ได้รับโอกาสอันนี้จากฝ่ายตุลาการ ส่วนทางฝ่ายบริหาร จะ
ออกนโยบาย รณรงค์โดยเฉพาะช่วงเทศกาลให้มีการจับกุมผู้กระท าผิดอย่างจริงจังเพ่ือ
เป็นตัวอย่างของแต่ละเทศกาล ส่วนการลดจ านวนคนล้นคุกหากน าเครื่องมือ เช่น EM  
(Electronic Monitoring) มาใช้มันเป็นเพียงเครื่องมือก ากับอีกชนิดหนึ่ง เป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน  เครื่องมือกันคนล้นคุกเท่านั้น เป็นแนวทางหนึ่งเท่านั้น เป็น
เครื่องมือเสริมในการท างานให้มีประสิทธิภาพ” 

 
ตารางท่ี 14 สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 จังหวัดปทุมธานี 

 

 
 

จังหวัด 

 
 

อ าเภอ 

 
สถิติอุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

2562 

จ านวนคร้ัง 
 

เฉลี่ยต่อวัน 
 

ปีใหม่ 
2562 

 
เพิ่มข้ึน/ลดลง 

เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

จ านวน
ครั้ง 

ผู้บาดเจบ็ ผู้เสียชีวิต จ านวน
ครั้ง 

ผู้บาดเจบ็ ผู้เสียชีวิต 
 

 
ปทุมธานี 

เมืองปทุมธานี 27 26 2 3.86 -16 -18 -1 
ล าลูกกา 9 6 3 1.29 2 0 2 
คลองหลวง 2 2 0 0.29 0 0 0 
หนองเสือ 2 1 1 0.29 0 -1 -1 
สามโคก 7 6 1 1.00 5 4 1 

 
ที่มา : ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน 
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ส านักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 (ประจ าศาลแขวงพระนครเหนือ) 

ด้วยส านักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 มีคดีที่เกี่ยวกับคดีเมาแล้วขับมากที่สุด และเป็นส านักงานฯ ที่ 
น าร่องเรื่องการน าเครื่องมือติดตามตัวอิเลคทรอนิคส์ (Electronic Monitoring : EM) มาใช้ และเป็นหน่วยงานที่มี 
นวัตกรรม หลักสูตร การรับรายงานตัวและมีเครื่องมือในการจ าแนกคดีเมาแล้วขับระยะทดลองมาใช้  

ลักษณะการท างานของส านักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 เช่นเดียวกับส านักงานคุมประพฤติอ่ืน ๆ  
เมื่อได้รับคดีมา และจะด าเนินคดีตามรูปแบบทั้งก่อนการตัดสินของศาลที่มีการสืบเสาะและพินิจเพ่ือเสนอให้ศาล 
พิพากษา และศาลมักจะตัดสินได้สอดคล้องกับที่พนักงานคุมประพฤติเสนอถึงร้อยละ 98 การท างานของ สนง.คุม
ประพฤติฯ เพ่ือเป็นการคัดกรองบุคคลที่มีความเสี่ยงต่ าในการกระท าความผิดคืนสู่สังคม ส่วนบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง 
จะมีวิธีการเช่นการคุมประพฤติ เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้กับสังคม และงานของคุมประพฤติ หลังศาลตัดสินยังคงท า 
หน้าที่ ติดตามการบังคับใช้กฎหมาย และการแก้ไขฟ้ืนฟู 

เป้าหมายของคุมประพฤติมี เป้าหมายหลักคือคืนความปลอดภัยในสังคม บุคคลที่ถูกคุมฯทั้งประเทศมีถึง 4-5 
แสนคน ท าอย่างไรเพ่ือมิให้บุคคลเหล่านี้กลับมาท าร้ายสังคมซ้ า หากเป็นคดีเมาแล้วขับ จะท าอย่างไรมิให้ระหว่างถูก
คุมฯ กลับไปท าความผิดซ้ าหรือสร้างความเสี่ยงในที่สาธารณะหรือท้องถนน ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญ ความปลอดภัยใน
สังคม ความปลอดภัยต้องมีทุกท่ีไม่ว่าในครอบครัว สังคม หรือตามสถานที่สาธารณะ 

 
ภาพที่ 7 การสัมภาษณ์ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 

 

 
 

คดีเมาแล้วขับแทบจะกล่าวได้ว่าไม่มีการท าผิดซ้ า มีเพียงร้อยละ 0.8 เท่านั้น ส่วนใหญ่จะเป็นคดีหน้าใหม่ 
เกือบ 100%  แสดงให้เห็นว่า การดื่มสุรานี้สร้างคนรุ่นใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง และในพ้ืนที่ ของส านักงานคุมประพฤติ 
กรุงเทพมหานคร 2 นี้ผู้ที่ต้องคดีเมาแล้วขับส่วนใหญ่จะแตกต่างจากท่ีพบในต่างจังหวัด ด้วยแห่งนี้จะมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป การว่างงานมีน้อย มูลเหตุจูงใจในการดื่มเนื่องจากการสังสรรค์กับเพ่ือนที่ท างาน มีรถส่วนบุคคลใช้
ส่วนใหญ่ อาชีพรับจ้างก็พบน้อย พ้ืนที่ของส านักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 2 จะอยู่ย่านใจกลางเมืองเป็น
แหล่งท่องเที่ยวอยู่แล้ว เช่น ย่านรัชดา เป็นต้น 

                                                           
2 ส านักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 (ประจ าศาลแขวงพระนครเหนือ) มีเขตพืน้ที่รับผิดชอบ 7 เขต ได้แก่ เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตบางกะปิ  
เขตสะพานสงู เขตคนันายาว เขตวงัทองหลาง เขตบงึกุ่ม  
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ส านักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 หวังที่จะท าให้บุคคลที่ถูกคุม แปรเปลี่ยนเป็น “พลังแห่งเมือง” โดย
การสร้างความมั่นคงม่ันใจในตนเองก่อน (self - esteem) และจากนั้น กรมคุมประพฤติต้องสานต่อ อ่านคน ท าความ
เข้าใจ และน ากลับเข้าสู่สังคมตามหลักการและแนวทาง การน าคนดีคืนสู่สังคม ต้องท าให้ถูกหลักการและผู้เสียหายก็
ต้องด าเนินชีวิตต่อไปได้ เพราะจ าเลยในคดีบางคดี ขนาดถึงกับท าให้ผู้อื่นเสียชีวิตได้ 

 ผู้ที่ถูกส่งขึ้นศาลทันทีหลังถูกต ารวจจับเมื่อพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ แทบจะ
ไม่ต้องผ่านการสืบเสาะ 

ปัจจัยที่จะท าให้ตัวเลขคดีเมาแล้วขับลดลงมิใช่อยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียว ถ้าต ารวจเพียงฝ่ายเดียว
ท างานไม่โปร่งใส จ านวนคดีเมาแล้วขับอาจลดลง เพราะคนยินดีจ่ายเงิน มันจึงไม่ได้แก้ที่พฤติกรรมหรือผลกระทบต่อ
สังคม 

ด้วยพ้ืนที่ของส านักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 อยู่ในย่านท่องเที่ยวดังกล่าว  ร้านอาหาร ผับ บาร์ 
ต้องม ี“จิตส านึกทางธุรกิจ” ดังเช่น ประเทศญี่ปุ่น ที่พนักงานต้องถามลูกค้าว่าขับรถมาไหม ถ้าขับให้ฝากกุญแจไว้กับ
ทางร้าน วันรุ่งขึ้นค่อยมารับเพ่ือเป็นการป้องปรามแต่เบื้องแรก โดย ผอ. ส านักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 2 
กล่าวว่า แตกต่างจากของประเทศไทยอย่างยิ่งเพราะของไทย ร้านขายเหล้า เบียร์เปิดได้ง่าย ฉะนั้นมาตรการภาษีการ
เปิดร้านต้องเก็บให้มากกว่าปัจจุบัน เพ่ือสร้างความปลอดภัยแต่ประเทศไทยยังไม่เคยด าเนินการในส่วนนี้แตกต่างจาก
สกอตแลนด์และสหราชอาณาจักรที่จะเข้มงวดมากในเรื่องการขับรถ เพราะมีบทลงโทษที่หนัก 

การป้องกันวิธีหนึ่งที่ส าคัญคือการสร้างวินัยตั้งแต่เด็ก เพราะหากขาดวินัยและความรับผิดชอบแล้ว คิดเพียง
ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพ จนกระท่ังลืมว่าจะไปกระทบผู้อื่น รู้แต่สิทธิแต่ไม่รู้หน้าที่ ฉะนั้น ส าหรับสังคมไทยต้องสร้างสิ่งนี้ 

การท างานของกรมคุมประพฤติกับการแก้ไขปัญหานักโทษล้นคุกนั้น การที่ศาลสั่งให้คุมประพฤติไว้ หรือการ
สั่งให้ใส่เครื่องมือติดตามตัวอิเลคโทรนิคส์นั้น เป็นการบรรเทาได้ส่วนน้อย ในต่างประเทศได้ใช้วิธีการให้มีการ
ด าเนินการสร้างคุกเอกชน เพ่ือบรรเทาปัญหา และให้ผู้กระท าความผิดต้องช าระค่าใช้จ่ายเอง  
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บทที่ 3 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานโยบายที่เหมาะสมเพ่ือลดภาระและ

เพ่ิมศักยภาพของกรมคุมประพฤติ จากคดีความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุรา  โดยกล่าวถึงงานวิจัย แนวคิด 
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยสามารถจ าแนกงานวิจัย เอกสาร แนวคิด และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

1. การศึกษามาตรการและการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน 
2. การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
3. การศึกษากระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย  
 

แนวคิดที่เกี่ยวข้อง  

1. แนวคิดกระบวนการเชิงสมานฉันท์  
2. แนวคิดการแก้ไขผู้กระท าผิด  
3. แนวคิดการจัดระเบียบทางสังคม 

 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 
2. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 
3. พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.2559 
4. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 
5. ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 46/2558 
6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) 
7. คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
8. นโยบาย ยุทธศาสตร์ของส านักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2555-2564 

 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

1. การศึกษามาตรการและการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน 
การศึกษามาตรการความปลอดภัยทางถนน ได้มีการศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือ

ลดอุบัติเหตุ โดยกระบวนการการศึกษาที่ผ่านมา หน่วยงานหลายภาคส่วนได้มีการสร้างเครือข่ายความ
ปลอดภัยทางท้องถนนร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน ซึ่งมีผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย ดังนี้ 
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สัพพัญญู สังข์ชุม (2527) ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมความประพฤติ กรม
คุมประพฤติ : กรณีศึกษาอาสาสมัครคุมความประพฤติ ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฏร์ธานี   สาขา
เกาะสมุย วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยจูงใจและค้ าจุนที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติและ
ศึกษาความคิดเห็นของอาสาสมัครคุมประพฤติที่มีแรงจูงใจต่อการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยจูงใจที่
มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบ การยอมรับนับถือและด้านความส าเร็จอยู่ในระดับมาก 
ปัจจัยค้ าจุนที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน การบริหาร สภาพการท างานและค่าตอบแทนอยู่ในระดับปานกลาง และ
ความคิดเห็นต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ความต้องการอยู่รอด และความต้องการทางสังคมอยู่ในระดับมาก 
โดยทั้งเพศหญิงและชายที่เป็นอาสาสมัครมีปัจจัยทั้ง 3 ด้านไม่แตกต่างกัน 

เสี่ยงเทียน จ าลอง (2545) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ถูกคุมประพฤติต่อบทบาทของพนักงานคุม
ประพฤติ วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระบบงานคุมประพฤติและบทบาทพนักงานคุมประพฤติและแสวงหาแนว
ทางการพัฒนาการปฏิบัติงานคุมประพฤติต่อไป จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ถูกคุมประพฤติต่อบทบาท
พนักงานคุมประพฤติมี 2 ด้าน คือ ความพึงพอใจของผู้ถูกคุมประพฤติที่เป็นจริง แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน 1.การเข้า
พบพนักงานคุมประพฤติหลังค าสั่งศาลครั้งแรก 2.การมารายงานตัว 3.การสอดส่องหรือการเยี่ยมบ้านของผู้คุม
ประพฤติระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจในบทบาทที่คาดหวัง แบ่งเป็น 3 ส่วน 1.ด้าน
พฤติกรรม 2.ด้านการปฏิบัติงาน 3.ด้านการให้ความช่วยเหลือ ของพนักงานคุมประพฤติอยู่ในระดับดีมาก  
ข้อเสนอแนะ 1).กรมคุมประพฤติควรจัดอบรมการปฏิบัติงานควบคุมและสอดส่องแยกออกจากการอบรม 
พนักงานคุมความประพฤติ 2).กรมคุมประพฤติควรก าหนดโครงสร้างอัตราก าลังของพนักงานคุมประพฤติให้
เหมาะสมกับจ านวนผู้ถูกคุมประพฤติ เพ่ือจะท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3).ควรมีนโยบาย
ประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติแก่บุคคลทั่วไป เพ่ือให้สังคมเข้าใจและให้โอกาสกับผู้กระท าผิด 4).ควรปรับปรุง
แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 ให้อ านาจในการก าหนดเงื่อนไขการรายงานตัว การท างาน
บริการสังคม เพราะจะได้มีการจัดล าดับความส าคัญในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด เนื่องจากผู้กระท าความผิดมี
กระบวนการปรับปรุงแก้ไขท่ีแตกต่างกัน 

ณรงค์กร พรหมประสิทธิ์ (2546) ศึกษาเรื่อง การน านโยบายการป้องกันอุบัติเหตุจราจรไปปฏิบัติ: 
ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการเมาไม่ขับในเขต กทม. ของกองก ากับการต ารวจจราจร ได้แบ่งกลุ่มคนเป็น 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มผู้น านโยบายไปปฏิบัติซึ่งเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตกรุงเทพมหานคร และกลุ่มผู้รับ
ผลจากการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนผู้ขับขี่รถใน กทม. โดยสรุปผลการศึกษาจากวิจัยนี้ได้ 
กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ต ารวจที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะตั้งด่านในเรื่องของเมาไม่ขับได้สัปดาห์ละ1-2 ครั้ง และ
จะจับผู้กระท าความผิดได้เดือนละไม่เกิน 10 ราย ปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายการป้องกันอุบัติเหตุ
จราจรตามโครงการเมาไม่ขับไปปฏิบัตินั้นจะได้แก่ ประชาชนไม่คอยให้ความร่วมมือ รองลงไปคือการขาดแคลน
งบประมาณ การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ และการขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในด้าน
ของปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จของการน านโยบายการป้องกันอุบัติเหตุจราจรตามโครงการเมาไม่ขับไปสู่การ
ปฏิบัติ พบว่าปัจจัยทางด้านสมรรถนะขององค์การ ได้แก่ บุคลากร โครงสร้างขององค์การ สถานที่ งบประมาณ 
และวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายป้องกันอุบัติเหตุจาก
โครงการเมาไม่ขับ ในด้านของประชาชนเองนั้นเห็นด้วยกับการน านโยบายการป้องกันอุบัติเหตุจราจร โครงการ
เมาไม่ขับไปสู่การปฏิบัติ ทั้งในด้านการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
นโยบายและประสิทธิผลของโครงการเมาไม่ขับ 
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สุรีย์พร ศรีสุวรรณ (2551) ศึกษาเรื่อง การยอมรับผลการปฏิบัติงานคุมประพฤติผู้กระท าผิดของศาล 
วัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาดังนี้ (1) ส ารวจถึงระดับการยอมรับของผู้พิพากษาต่อรายงานการสืบเสาะและพินิจ
ผู้กระท าผิดที่เป็นผู้ใหญ่ที่พนักงานคุมประพฤติได้ท าเสนอ เพ่ือประกอบการพิจารณาคดี     (2)  ส ารวจระดับ
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติในทัศนะของผู้พิพากษา (3) ศึกษาแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติให้มีมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล และเพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่น ศรัทธา และการยอมรับการปฏิบัติของพนักงานของพนักงานคุมประพฤติและกรมคุมประพฤติ ผล
การศึกษา พบว่า (1) ผู้พิพากษาให้การยอมรับต่อรายงานที่ได้น าเสนอและน ามาใช้ประกอบดุลพินิจของผู้
พิพากษาในระดับค่อนข้างมาก (2) ในภาพรวมผู้พิพากษาให้การยอมรับต่อการปฏิบัติงานของพนักงานคุม
ประพฤติเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในระดับมาก โดยมีความเห็นว่าผู้คุมประพฤติยึดมั่นการท างาน ด้วย
อุดมการณ์ คุณธรรม และจริยธรรม และค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม (3) แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานคุมประพฤติให้มีมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล โดยต้องปฏิบัติโดยเน้นหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ 
โปร่งใส และตรวจสอบได้  

นภาพร เรืองทอง (2551) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อมาตรการคุมประพฤติผู้กระท าผิด
ฐานขับข่ีรถในขณะเมาสุรา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อมาตรการคุมประพฤติผู้กระท า
ผิดฐานขับขี่รถในขณะเมาสุรา ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคเพ่ือหาแนวทางในการปฏิบัติ การประสานงาน การ
มีส่วนร่วมของชุมชนต่อมาตรการคุมประพฤติ 

พบว่าความคิดเห็นของพนักงานคุมประพฤติผู้ปฏิบัติงานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดด้านการมีส่วนร่วมต่อ
มาตรการคุมประพฤติผู้กระท าผิดฐานขับรถในขณะเมาสุราคือ การให้ค าแนะน า ช่วยเหลือเพ่ือช่วยให้ผู้กระท า
ผิดสามารถปรับปรุงแก้ไขนิสัยความประพฤติและปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในชุมชนได้อย่างปกติ ในส่วนของ
ผู้กระท าผิดฐานขับรถ ในขณะเมาสุรา ผลการศึกษาพบว่าโดยภาพรวมและการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อ
มาตรการคุมประพฤติ ในทัศนะของผู้กระท าผิดอยู่ในระดับมากโดยชุมชนมีส่วนส าคัญในการเฝ้าระวังการ
กระท าผิดอันเกิดจากการขับรถในขณะเมาสุรา มีส่วนส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่องผลกระทบ การป้องกันอุบัติเหตุ
ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายกับประชาชนและส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติให้จริงจังและ
ต่อเนื่องมากกว่านี้โดยประสานงานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับชุมชนรวมทั้งการจัด
อบรมความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ให้ทราบถึงกระบวนการคุมประพฤติผู้กระท าผิดให้ละเอียดลึกซึ้ง โดยเน้นถึง
ผลดีและผลเสียที่กระทบต่อการด าเนินชีวิตของผู้ถูกคุมความประพฤติรวมทั้งการจัดกิจกรรมให้ ผู้ถูกคุมความ
ประพฤติมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่มากขึ้นอันจะเสริมสร้างจิตส านึกได้อย่างดีโดยมีทั้งกระบวนการกลุ่ม และ
รายบุคคลตามเทศกาลต่าง ๆ ที่ส าคัญของจังหวัดและตามแต่ละส านักงานจะวางแผนร่วมกันกับหน่วยงานภาคี 

ภาวิณี เอ่ียมตระกูล และคณะ (2555) ศึกษาเรื่อง แนวทางศึกษาการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
เพ่ือส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนของเมือง อธิบายถึงกระบวนการส่งเสริมความปลอดภัยในถนน จากความ
ร่วมมือของชุมชนในมิติการเรียนรู้ร่วมกันในการสร้างความตระหนักและความเข้าใจถึงความปลอดภัยทางถนน 
ในการแสวงหาแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนในพื้นที่จากความร่วมมือ
ของชุมชน หน่วยงานราชการและมหาวิทยาลัยในพื้นที่ใกล้เคียง โดยการจ าแนกพ้ืนที่เป้าหมายในการมีส่วนร่วม 
ทั้งชุมชนที่อยู่อาศัย มหาวิทยาลัย โรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานสนับสนุนและด าเนินการ จากรายงาน
ของสถาบันวิจัยสาธารณสุขไทยระบุว่า เหล้าจะมีฤทธิ์ต่อการท างานของสมอง    คนเมาจะไม่สามารถควบคุม
สติและการทรงตัวได้ ดังนั้นหากขับรถขณะมึนเมาผู้ดื่มแอลกอฮอล์จะมีโอกาสได้รับอุบัติเหตุเป็น 6.6 เท่า ของ
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ผู้ไม่ดื่มและมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าผู้ไม่ดื่ม 9.6 เท่า ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเพ่ิมข้ึนทุก 0.02 เปอร์เซ็นต์ จะ
มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุเป็น 2 เท่า 

สุรางค์ ศีตมโนชญ์ และคณะ (2555) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาการเสียชีวิต จาก
อุบัติเหตุจราจรอย่างมีส่วนร่วม โดยอาศัยทรัพยากรและศักยภาพในพ้ืนที่ วงรอบที่ 1 ปี 2551 การแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุจราจร เริ่มจากการสร้างทีมพ่ีเลี้ยง เครือข่ายแนวราบและแนวดิ่ง วางเป้าหมายร่วมกัน ลงพื้นที่ส ารวจ
จุดเสี่ยงและประชุมร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ หาแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจร วงรอบที่ 2 ปี 
2552-2553 ใช้ข้อมูลการรายงานของโรงพยาบาลและต ารวจ เพ่ือทราบถึงขนาดและความรุนแรงภาพรวม ท า
ให้เกิดมาตรการเพ่ิมความเข้มงวดของการบังคับใช้กฎหมาย ส ารวจพื้นที่ออกแบบและปรับปรุงวิศวกรรมจราจร 
สร้างแหล่งเรียนรู้ด้านป้องกันและลดอุบัติเหตุ  วงรอบที่ 3 ปี 2554 ได้สร้างความร่วมมือจากชุมชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียร่วมกันวางเป้าหมายและแนวทางการแก้ปัญหา ด าเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงในพ้ืนที่ เข้มงวดการบังคับ
ใช้กฎหมายต่อผู้ดื่มแล้วขับ จากนั้นติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงกับภาคีเครือข่าย พบจ านวนผู้เสียชีวิต
จากอุบัติเหตุทางถนนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 

ปิยะ ต๊ะวิชัย (2557) ศึกษาเรื่อง การบังคับใช้กฎหมายเมาไม่ขับ โดยจัดท าแผนปฏิบัติการทศวรรษ
แห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2554-2563 ลงสู่การปฏิบัติจริง น ากลยุทธ์ในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนมี
การใช้วิธีป้องกันและบังคับใช้กฎหมายควบคู่กันอย่างต่อเนื่อง จึงได้ด าเนินโครงการ “เมาไม่ขับ” ปี 2546 และ
โครงการ “ดื่มไม่ขับ ต ารวจไม่จับ กลับปลอดภัย” ปี 2556 เพ่ือการด าเนินการเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง โดยเน้น
แก้ไขผู้ขับขี่ที่เป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบนถนน ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพ่ิมช่องทางในการเรียนรู้
กฎหมายการจราจรมากขึ้น และลดภาระให้กับตนเอง ครอบครัว และสังคม  และจากการด าเนินงานของ
โครงการที่ผ่านมาได้มีความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบายด้านอุบัติเหตุ ก าหนดแผน 
แนวทางด าเนินงานร่วมกับภาคเอกชน  

ส านักวิจัยนโยบายสร้างเสริมสุขภาพ ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และคณะเภสัช 
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2559) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ต่อปัจจัยที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุจราจรจาก 
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเวลาเทศกาลจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางจราจรจากการดื่ม 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าช่วงปกติ 1.098 เท่า มากกว่าช่วงเวลาปกติ และผู้บาดเจ็บที่ดื่มแอลกอฮอล์มี 
ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าคนที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ 2.041 เท่า ดังนั้นภาครัฐ หน่วยงาน หรือภาคี 
เครือข่ายที่เก่ียวข้องควรมีการด าเนินและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้นขึ้น เช่น อายุขั้นต่ าของผู้ซื้อผู้ 
ดื่ม เวลาปิดเปิดในร้านจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อีกทั้งก าหนดให้มีจุดตรวจในชุมชนที่มีจุดเสี่ยง และ 
ผลักดันการลดเพดานระดับแอลกอฮอล์ในเลือดจาก 50 มิลลิกรัมเป็นศูนย์  

เกศรา แสนศิริทวีสุข และคณะ (2559) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมความปลอดภัยจาก
การจราจรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน รูปแบบในการสร้างเสริมความปลอดภัยประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
หลัก คือ การสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน การประเมินความเสี่ยงการสื่อสารความเ สี่ยง 
และการจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งด้านบุคคลสิ่งก่อเหตุ และสิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพ และสังคม จาก
การประเมินผลหลังด าเนินการพบว่า กลุ่มเสี่ยงมีคะแนนเฉลี่ยความรู้การรับรู้ และพฤติกรรมเพ่ิมมากขึ้นกว่า
ก่อนด าเนินการ และชุมชนมีกิจกรรมการสร้างเสริมความปลอดภัยเพ่ิมมากขึ้นกว่าก่อนด าเนินการอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (pw0.05) ด้านผลกระทบของการบาดเจ็บพบว่าจ านวนผู้บาดเจ็บจราจรและจมน้ าลดลง
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อย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 5 ปี (พ. ศ. 2553-2557) ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
เพ่ือป้องกันการบาดเจ็บของเครือข่ายในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 

กล่าวโดยสรุป จากการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในการสร้างมาตรการ
ควบคุม  เพ่ือลดความปลอดภัยทางถนน พบอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ 
ขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินงาน อีกทั้งเจ้าหน้าที่ยังขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่  ส่วนการ
ด าเนินงานภาคีเครือข่ายชุมชน พบว่ามีการก าหนดพ้ืนที่ เฝ้าระวังจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และมี
ข้อเสนอแนะให้ลดระดับเพดานแอลกอฮอล์ เพ่ือให้ผู้ดื่มได้ตระหนักและควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ 

 
2. การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

นับตั้งแต่ประเทศไทยได้มีเป้าหมายการลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ท าให้มีผู้สนใจท าการศึกษาถึงปัจจัย
การบริโภคเครื่องดื่ม และเลือกดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงพฤติกรรมการรับสื่อของผู้กระท าผิดฐานขับรถในขณะ
เมาสุรา ดังได้มีผู้ศึกษาด้านพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้ 

โศภิต นาสืบ (2547) ศึกษาเรื่อง รายงานสถานการณ์สุราประจ าปี พ.ศ. 2552 ได้เสนอแนวทางปรับ
พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยให้ภาครัฐ หน่วยงาน หรือภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วม
มือด าเนินการและสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้นขึ้น เช่น อายุขั้นต่ าหรือผู้ซื้อผู้ดื่ม เวลาปิดเปิดใน
ร้านจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น อีกทั้งสนับสนุนให้มีการตั้งจุดตรวจระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจ
และลดเพดานระดับแอลกอฮอล์ในเลือดจาก 50 มิลลิกรัม เป็น 0 มิลลิกรัม 

บัณฑิต ศรไพศาล และคณะ (2548)  ศึกษาเรื่อง วิวัฒนาการนโยบายควบคุมปัญหาสุราของประเทศ
ไทย พบว่าวิวัฒนาการนโยบายการควบคุมปัญหาสุรา มี 3 แนวคิดด้วยกันคือ 1). เน้นเป้าหมายการก าหนด
นโยบายสุราเพ่ือประโยชน์ของรัฐ ซึ่งในปัจจุบันรัฐได้ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจสุราโดยการเปิดเสรีการผลิตสุรา 
และการสนับสนุนการผลิตจ าหน่ายสุรา และตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรัฐหารายได้จากการด าเนินธุรกิจสุราด้วย
วิธีผูกขาด โดยให้เอกชนผูกขาดด าเนินการแล้วเปลี่ยนมาเป็นรัฐบาลผูกขาดด าเนินการเอง  2). เน้นเป้าหมาย
การก าหนดนโยบายควบคุมอุปทาน  รัฐเริ่มมีการออกมาตรการควบคุมการเข้าถึงและหาซื้อ และควบคุม
ผลกระทบอุบัติเหตุจราจรโดยการมาตรการจ ากัดบริบทการดื่ม 3). เน้นเป้าหมายการก าหนดนโยบายการ
ก าหนดนโยบายควบคุมปัญหาสุรา ในเรื่องของการก าหนดมาตรการควบคุมการเข้าถึงและหาซื้อ มาตรการ
จ ากัดบริบทการดื่ม มาตรการลดอุบัติเหตุ มาตรการรณรงค์ มาตรการบ าบัดรักษา มาตรการควบคุมการเข้าถึง
และหาซื้อ ซึ่งรัฐบาลให้ความส าคัญและพยายามด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์ด้านสุขภาพของ
ประชาชนและสังคม รัฐได้ออกมาตรการควบคุมโฆษณา การเข้าถึงและการหาซื้อสุราและมาตรการรณรงค์  

ทักษพล ธรรมรังสี และคณะ (2556) ศึกษาเรื่อง สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
ผลกระทบในประเทศไทย ปี 2556 พบปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ที่ส่งผลต่อต้นทุนสังคมและการสูญเสียผลิต
ภาพ ซึ่งในแต่ละปีประเทศไทยต้องสูญเสียเงินเป็นจ านวนมากไปกับผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพ 
อีกทั้งสังคมไทยยังต้องร่วมกันแบกรับภาระต่อต้นทุนที่เกิดจากการการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
ประกอบด้วย 2 ต้นทุน คือ 1). ต้นทุนทางตรงประกอบด้วย ค่ารักษาพยาบาล ทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ
จราจร การบังคับใช้กฎหมายและการฟ้องร้องคดีความ 2). ต้นทุนทางอ้อม คือ การสูญเสียผลิตภาพจากการ
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เสียชีวิตก่อนวัยอันควรและประสิทธิภาพการท างานที่ลดลง ซึ่งจากความเสียหายในต้นทุนทั้งสองด้านนี้ คิดเป็น
มูลค่ารวม 158,105.4 ล้านบาท ที่คนไทยต้องแบกรับภาระร่วมกัน 

วันเพ็ญ วงศ์ชัย (2550) ศึกษาเรื่อง การน านโยบายการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนไปปฏิบัติ: ศึกษากรณี
โครงการเมาแล้วขับ ไม่ใช่แค่ปรับ จะถูกจับคุมประพฤติ ในเขตกรุงเทพมหานคร ของกรมคุมประพฤติ 
กระทรวงยุติธรรม ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลของการน าโครงการเมาแล้วขับไปปฏิบัติ ประสบความส าเร็จใน
ระดับปานกลาง 2) ในกลุ่มข้าราชการ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการน าโครงการเมาแล้วขับ คือ ปัจจัย
ด้านผู้ปฎิบัติ นโยบาย การเมือง เศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้โครงการยังได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้าน
นโยบายและด้านทรัพยากร ตามล าดับ 3). ในกลุ่มประชาชน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการ
เมาแล้วขับ คือ ความต้องการ การสนับสนุน และทัศนคติของประชาชน  

อุษา บิ้กกิ้นส์ (2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเมาแล้วขับการเปิดรับสื่อของผู้ขับขี่รถจัก
ยานยนต์ในกรุงเทพมหานคร งานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมเมาแล้วขับและการเปิดรับสื่ อของผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพฤติกรรมเมาแล้วขับถือว่าเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุที่ท า
ให้เกิดการพิการและเสียชีวิต ดังนั้นการป้องกันอุบัติเหตุ อันเกิดมาจากผู้ขับขี่ดื่มแอลกอฮอล์นั้น ลดหรือเลิกดื่ม
เครื่องดื่ม อีกทั้งปัจจุบันสังคมในปัจจุบันสังคมได้มีการตื่นตัวมากขึ้นในการรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ 
จากการดื่มแอลกอฮอล์สังเกตได้จากทุกภาคส่วนที่ได้เข้ามาเกี่ยวข้อง ต่างช่วยเหลือกันเพ่ือหาวิธีการป้องกัน 
เช่น การออกรณรงค์ในโครงการต่างๆที่ ทาง สสส. ให้การสนับสนุนรวมทั้งการพยายามปรับพฤติ กรรมของ
เยาวชนและวัยรุ่น อีกทั้งรัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งเกิดจากการเมาแล้วขับ จึงได้
ผลักดันแผนแม่บทศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนมีการบังคับใช้กฎหมายจราจรที่มีประสิทธิภาพ 
ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบรถสาธารณะให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยพร้อมทั้งมีระบบการเยียวยา
ผู้ประสบภัยด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรม โดยมีการจัดท าแผนงานด้านความปลอดภัยทางถนนขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะกลางและระยะยาว โดยระยะเร่งด่วน มุ่งเน้นที่การขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะ
บริษัทขนส่ง จ ากัด โดยมีมาตรการก าหนดให้ผู้ขับข่ีมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเป็นศูนย์ และระยะกลางคือ 
เน้นไปที่รถร่วมของเอกชน ได้แก่ รถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะ รวมถึงมีการน าผู้ขับขี่ไปอบรมและ
ฝึกสอนวิธีการควบคุมยานพาหนะที่จ าให้เกิดความปลอดภัยให้มากขึ้น ระยะสุดท้ายคือระยะยาวคือ ร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการจัดท าหลักสูตรความปลอดภัยทางถนนที่จะไปสอนนักเรียนในทุกระดับ 

อรทัย วลีวงศ์ และคณะ (2557) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของการดื่มแอลกอฮอล์ต่อผู้ อ่ืน: แนวคิด 
สถานการณ์ และช่องว่างของความรู้ของประเทศไทย  ผลกระทบของการดื่มแอลกอฮอล์ต่อผู้อ่ืน (Alcohol’s 
Harm to Others) เป็นมิติหนึ่งในผลกระทบทั้งหมดที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ โดยให้ความสนใจผลกระทบ
เชิงลบที่เกิดขึ้นกับบุคคลอ่ืนนอกจากผู้ดื่ม ซึ่งมักมีลักษณะตามรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดื่มกับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ เช่น กรณีผู้ดื่มเป็นสมาชิกในครอบครัว ญาติพ่ีน้อง เพ่ือน เพ่ือนร่วมงาน หรือคนแปลกหน้า 
ผลกระทบมีหลากหลายระดับ ครอบคลุมตั้งแต่ความรุนแรงในระดับเล็กน้อย เช่น การรู้สึกร าคาญใจ จนถึง
ผลกระทบที่รุนแรงมาก เช่น การถูกท าร้ายเสียชีวิต นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตร่างกายและ
จิตใจ หรือทรัพย์สินที่เสียหายของคนรอบข้างผู้ดื่ม ผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนจากการดื่มของคนใน
ครอบครัว ผลกระทบในสถานที่ท างานต่อเพ่ือนร่วมงานหรือเจ้านาย ข้อมูลเชิงประจักษ์ของสถานการณ์และ
ความรุนแรงของผลกระทบเชิงลบของแอลกอฮอล์ที่เกิดต่อสาธารณะนี้ถือว่ามีความส าคัญและประโยชน์ในการ
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สนับสนุนการพัฒนานโยบายควบคุมแอลกอฮอล์ การติดตามผล รวมถึงการสร้างความตระหนักต่อสังคมของ
ประเทศได ้

นฤพนธ์ ทรงพระ (2558) ศึกษาเรื่อง การยอมรับมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551: ศึกษากรณีเฉพาะกรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษาพบว่า ในกลุ่มเจ้าหน้าที่และกลุ่มประชาชน มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านบทบัญญัติ
ของกฎหมาย โดยเมื่อมีความเห็นด้วยกับกฎหมายในระดับที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลต่อการยอมรับกฎหมายเพ่ิมขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ส่วนในกลุ่มผู้ประกอบการพบปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 3 ปัจจัยคือ ปัจจัยด้านบทบัญญัติ
ทางกฎหมายที่นัยยะเพ่ิมขึ้นทางสถิติ ปัจจัยด้านการศึกษา โดยเมื่อระดับการศึกษาเพ่ิมขึ้นจะส่งผลต่อการ
ยอมรับมาตรการทางกฎหมายเพ่ิมขึ้น และปัจจัยด้านรายได้ โดยเมื่อรายได้ของผู้ประกอบการลดลงจะส่งผลต่อ
ให้การยอมรับมาตรการทางกฎหมายลดลง  

ข้อเสนอแนะต่อการก าหนดมาตรการทางกฎหมายเพ่ือควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ควรมีการศึกษา
ถึงความเหมาะสมของบทบัญญัติกฎหมาย ซึ่งประกอบด้วยเจตนารมณ์ของกฎหมาย เนื้อหา ความสอดคล้อง
กับบริบทของสังคม และความเหมาะสมของบทลงโทษ นอกจากนี้ควรประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ทัศนคติ ที่
ดีต่อกฎหมายให้กับประชาชน เพ่ือให้เกิดการยอมรับและน าไปสู่การเคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามกฎหมายของ
ประชาชน 

อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว และคณะ (2559) ศึกษาเรื่อง ข้อเท็จจริงและตัวเลขเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศ
ไทย วัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาแอลกอฮอล์ในประเทศไทย และผลจากการ
ด าเนินนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาที่สืบเนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ประชาชน เพ่ือให้ประชาชน
ทั่วไปสามารถเข้าใจโดยมีแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้  

ผลการศึกษาพบว่า ในช่วงปี พ.ศ.2554-2556 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉลี่ย
สูงถึง 22,052 คน/ปี หรือประมาณ 60 คน/วัน แต่สถานการณ์ในภาพรวมของปัญหาการดื่มแล้วขับมีแนวโน้ม
ดีขึ้น โดยสัดส่วนของผู้บาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุจราจรที่เป็นผู้ขับขี่ยานพาหนะลดลงอย่างต่อเนื่อง จากร้อย
ละ 45 ในปี พ.ศ.2548 ลดลงมาเหลือร้อยละ 33 ในปี พ.ศ.2556 ส่วนยานพาหนะที่ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่
เกิดบนถนนสายรอง บริเวณท่ีมักเกิดอุบัติเหตุคือช่วงทางตรงซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเมาสุรา 

ซ่ิวฮวย แซ่ลิ้ม และคณะ (2560) ศึกษาทัศนคติต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การรับรู้ผลกระทบจาก
การดื่ม การเข้าถึงแหล่งซื้อขาย ความสัมพันธ์ในครอบครัว แรงสนับสนุนทางสังคม และแบบประเมินพฤติกรรม
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จากสถิติการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่มีแนวโน้มการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพ่ิมข้ึนแม้ในอดีตรัฐจะมีนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เพ่ือช่วยลดปัญหาและผลกระทบด้านต่าง ๆ แต่จากการส ารวจการด าเนินงานเฝ้าระวังบังคับใช้กฎหมายใน
ระดับพ้ืนที่ช่วงเทศกาลพบว่าร้านค้าผู้ประกอบการยังละเมิดกฎหมาย เช่นจ าหน่ายนอกเวลาจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แก่เด็กที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปีการละเมิดกฎหมาย และมาตรการต่าง ๆ เหล่านี้อาจเป็นผลให้วัยรุ่น 
(อายุอยู่ในช่วง 10-19 ปี) ซึ่งเป็นวัยที่ต้องการความเป็นอิสระชอบที่จะมีความเป็นส่วนตัวต่อต้านไม่เชื่อฟังในสิ่ง
ที่ผู้ปกครองบอกส่วนใหญ่เชื่อเพ่ือนตามเพ่ือนให้เวลากับเพ่ือนมากกว่าผู้ปกครอง และพยายามท าตัวให้เข้ากับ
กลุ่มจึงง่ายต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากขึ้นส่งผลให้เกิดปัญหาหรือผลกระทบตามมามากมาย และเมื่อ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นระยะเวลานานจะเกิดอาการติดแอลกอฮอล์เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ได้ และส่งผลเสียต่อ
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สุขภาพรวมถึงปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจตามมา เช่นการได้รับบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุจราจร ปัญหา
พฤติกรรมทางเพศ และการเกิดอาชญากรรม 

ยุพา จิ๋วพัฒนกุล (2557) ศึกษาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของครอบครัว และหากลยุทธ์การช่วย
ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของครอบครัว ผลการวิจัยพบว่าสมาชิกในครอบครัวหาซื้อเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้ง่ายตามร้านขายของช าใกล้บ้าน (ร้อยละ 71.7) ส่วนใหญ่บริโภคเบียร์ 1-2 กระป๋อง (ร้อยละ 
70.7) เมื่อมีโอกาสพิเศษ (ร้อยละ 50.8) โดยเคยคิดว่าตนเองควรลดปริมาณลงเพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายจ านวน
มาก (ร้อยละ 52.9) แต่ 132 คนคิดว่าไม่สามารถเลิกได้ในอนาคตเนื่องจากต้องเข้าสังคม (ร้อยละ 69) ดังนั้น
ชุมชนจึงได้พัฒนา 3 กลยุทธ์เพ่ือลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในครอบครัวคือจ ากัดการขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในชุมชนงดการเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการจัดงานทุกชนิดในชุมชนและสร้างอาชีพในชุมชน 
ผลการศึกษาครั้งนี้ท าให้เห็นพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของครอบครัวไทย และความร่วมมือ
ของชุมชนที่ส าคัญยังเป็นแนวทางส าหรับผู้ก าหนดนโยบายท้องถิ่นในการออกกฏข้อบังคับเพ่ือลดการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของครอบครัว 

กล่าวโดยสรุป การดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดผลกระทบต่อต้นทุนทางสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพ 
ประชาชนยังต้องแบกรับภาระจากผลกระทบดังกล่าว เช่น ค่ารักษาพยาบาล การฟ้องร้องคดีความ อีกทั้ง
ตลาดแรงงานยังสูญเสียแรงงานในการขับเคลื่อนระบบผลิต และไม่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ป้องกันและลดการสูญเสียดังกล่าว จึงท าให้ภาครัฐและหน่วยงานอ่ืน ๆ เข้ามามีส่วนร่วม ในการควบคุม และ
สร้างความตระหนักแก่ประชาชนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 

3. การศึกษากระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย 

จากเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) ที่ได้ก าหนด การจัดท าเป้าหมายการ
พัฒนาที่ ยั่ งยืน  (Sustainable Development Goals–SDGs) นั้ น  การลดอุบัติ เหตุทางท้องถนนและ                
สร้างความปลอดภัยในชุมชนเมืองและชนบท ถือเป็นอีกสองเป้าหมายที่ส าคัญที่ทั่วโลกได้เห็นความส าคัญ จึงได้
ก าหนดมาตรการ และน ากระบวนการยุติธรรม การบังคับใช้กฎหมาย มาสร้างความปลอดภัยและเพ่ิมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน เพ่ือลดอุบัติเหตุ และลงโทษผู้กระท าผิดจากคดีความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุรา โดย
กระบวนการยุติธรรม และการบังคับใช้กฎหมายของแต่ละประเทศนั้น ได้มีบังคับใช้ในบริบทที่แตกต่างกัน จึง
ได้มีการรวบรวมกรณีศึกษาท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ ดังนี้ 

 
กรณีในประเทศไทย 

พิทยา กิจติวรานน์ (2551) พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2552 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน
กว่า 20 ปีแล้วยังคงใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน มีพระราชบัญญัติบางมาตราที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน จึงมีการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามหลักสากล 
ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการป้องกัน ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพ่ือให้ การบังคับใช้
พระราชบัญญัติจราจรทางบกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

วรรณา พัฒนาสิริ (2555) กระบวนการยุติธรรมกับการแก้ไขปัญหาเมาแล้วขับ พบว่า พระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 นั้นมีหลักการเหตุผลและเจตนารมณ์ที่ดี แต่ต้องมีการบังคับใช้อย่าง



38 
 

 

จริงจัง นอกจากนี้กรมสุขภาพจิตได้ระบุว่าในปี 2555 มีผู้ติดโรคสุรา 3 ล้านคน และเข้ารับการบ าบัดเพียงร้อย
ละ 2 ส่วนอีกร้อยละ 98 ไม่ขอเข้ารับการรักษาโดยอ้างเหตุว่าไม่ได้ติดสุรา จากสถิติดังกล่าวตามกฎหมาย พรบ.
ควบคุมแอลกอฮอล์ ควรมีมาตรการเพ่ิมเติม โดยใช้กฎหมายที่มีการบังคับใช้โดยอ้อม มีผลต่อกรณีเมาแล้วขับ 
เพ่ือเป็นมาตรการให้บุคคลเข็ดหลาบ แม้จะเป็นกฎหมายที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคดีเมาแล้วขับ แต่อาจบังคับ
ใช้ในกรณีบังคับใช้ในมาตรการไม่รับบุคคลที่เคยถูกลงโทษหรือถูกจับคดีเมาแล้วขับเข้าท างาน เช่น คุณสมบัติ
ข้าราชการ คุณสมบัติคนขับรถสาธารณะ เป็นต้น 

นอกจากนี้การด าเนินงานที่ผ่านมา ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีการจัดการประชุมร่วมกัน
ในทุก ๆ เดือน เพ่ือหาแนวทางป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน โดยใช้กลยุทธ์ขับเคลื่อนนโยบายด้านอุบัติเหตุและ
ก าหนดแผนแนวทาง เพ่ือให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเหมาะสม รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน
ในการรณรงค์โครงการ โดยใช้สื่อรูปแบบใหม่มาเสริมการรณรงค์ปลุกจิตส านึกให้ตระหนักถึงอุบัติเหตุ ผลที่ได้
ผู้ใช้รถมีความเข้าใจกฎหมายจราจร  สามารถช่วยให้ผู้ใช้รถป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้ 

สุทธิชัย ค าพานิช (2557) ศึกษาเรื่อง มาตรการในการลงโทษความผิดฐานขับขี่ในระหว่างเมาสุรา ตาม
กฎหมายของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า การแก้ไขกฎหมาย พระราชบัญญัติจราจรทางบก รวมทั้งผลักดัน
กระบวนการการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ โดยงานวิจัยนี้ได้วิเคราะห์ถึงมาตรการทางกฎหมายที่
เกี่ยวกับคดีเมาแล้วขับ โดยแบ่งประเด็นในเรื่องการก าหนดระดับความผิดและระดับโทษ ด้วยการก าหนด
มาตรการทางกฎหมายให้มีความเหมาะสมให้ผู้กระท าผิดได้ตระหนักถึงการแก้ไขและฟ้ืนฟู ไม่กระท าความผิด
ซ้ า ควรก าหนดปริมาณแอลกอฮอล์ในปริมาณที่ต่ า เพ่ือป้องกันการสูญเสีย ด้วยปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายรองรับ
ปริมาณแอลกอฮอล์ที่ท าให้ครองสติไม่ได้ การก าหนดปริมาณแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มีค่าน้อยสุด จะสามารถ
ช่วยยับยั้งการเกิดอุบัติเหตุได้ และเม่ือเปรียบเทียบกับการบังคับใช้ของต่างประเทศ พบว่า มาตรการของไทยยัง
มีบทลงโทษที่ไม่รุนแรงมากเมื่อเทียบกับต่างประเทศกับความเสียหายทางร่างกายและทรัพย์สิน อีกทั้งประเทศ
ไทยยังควรมีมาตรการที่หลากหลายเพ่ือลดการต้องโทษแต่เป็นการแก้ไขฟ้ืนฟู กล่าวคือเป็นมาตรการกึ่งควบคุม
ประพฤติและการจ าคุก โดยเพ่ิมความหลากหลายการลงโทษไม่ว่าจะเป็นการห้ามขับรถ ในช่วงเวลาที่ไม่
สามารถควบคุมยานพาหนะได้ การจ ากัดใบอนุญาตในการประกอบอาชีพบางประเภทภายในเวลาที่ก าหนด 
การติดเครื่อง Ignition interlock เพ่ือป้องกันการสตาร์ทรถในกรณีที่ผู้ขับมีระดับแอลกอฮอล์ ในลมหายใจสูง
กว่าที่กฎหมายก าหนดห้ามขับข่ียานพาหนะ โทษห้ามหรือจ ากัดสิทธิของผู้กระท าความผิดเป็นต้น เพ่ือให้ศาลได้
ใช้ดุลพินิจในการเลือกใช้มาตรการต่างๆได้อย่างเหมาะสม   

สมัย โกทินธาคม (2559) ศึกษาเรื่อง ความรับผิดชอบทางแพ่งของผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ :  
บทวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์กับกฎหมาย ผลจากการศึกษาพบว่า การศึกษากรณีเปรียบเทียบการบังคับใช้
กฎหมายในสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันหลายมลรัฐของสหรัฐอเมริกา ก าหนดให้ผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
เจ้าภาพจัดเลี้ยงฉลอง (ในบางมลรัฐ) จะต้องรับผิดชอบทางแพ่งแก่ผู้เสียหาย ถ้าขายหรือเสิร์ฟให้ผู้ดื่มซึ่งเมา
แล้วขับ แล้วสร้างความเสียหายให้กับผู้อ่ืน จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมยังพบข้อถกเถียงในกรณี
ระหว่างการก าหนดความรับผิดชอบของเจ้าภาพมีข้อถกเถียงมากกว่าการก าหนดรับผิดชอบของผู้ขาย ซึ่งผล
การส ารวจแบบสอบถามพบว่าผุ้ขาบควรมีส านักทางธุรกิจคือรับผิดชอบ ส่วนความเห็นว่าไม่ควรรับผิดคือปัจจัย
ลักษณะการมีส่วนท าให้เกิดเหตุและสภาพการเอาใจใส่ของผู้ขายที่ไม่ส่งผลอย่างมีนัยยะส าคัญ ต่อการตัดสินใจ
ให้ผู้ขายควรมีความรับผิดชอบ ผู้วิจัยจึงเสนอให้มีการปรับปรุง รวมทั้งมีการก าหนดความรับผิดชอบทางแพ่ง
ของผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย โดยมีช่องทางในการแก้ไขกฎหมายปัจจุบันได้โดยอาศัยมาตรา 
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16(3) ใน พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งได้ให้อ านาจแก่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ให้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี ในการก าหนดวิธี หรือลักษณะการขายเครื่องดื่มที่ต้องห้ามได้ และมาตรา 16(6) 
คณะกรรมการสามารถให้ค าปรึกษาและแนะน า ประสานงานทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน เกี่ยวกับควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งเสนอมาตรการในการป้องกันผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
จึงจะช่วยลดอุบัติเหตุได้อีกทางหนึ่ง 

จิรวัฒน์ อริยคงพันธุ์  ได้ศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร์การลดอุบัติเหตุในการบริหารจัดการความปลอดภัย
ทางถนน : ศึกษาเฉพาะกรณีการบังคับใช้กฎหมายในการตรวจจับผู้ขับขี่ที่ดื่มแอลกอฮอล์ ผลจากการศึกษา
พบว่า การก าหนดยุทธศาสตร์ในการลดอุบัติเหตุในด้านการจัดการความปลอดภัยบนถนน 1).ก่อนการเกิด
อุบัติเหตุ พบว่าหน่วยงานท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่ที่ทับซ้อนกัน ท าให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการบริหาร
จัดการ โดยเฉพาะงบประมาณและภารกิจ จึงควรมีการวางแนวทางในด้านกฎหมายให้เกิดการบูรณาการ
มากกว่าที่เป็นในปัจจุบัน 2).ระหว่างอุบัติเหตุ พบว่า หน่วยงานท้องถิ่นมีการน ากฎหมายที่เกี่ ยวข้องต่างๆ ไป
บังคับใช้ร่วมกันตามกระบวนการวิธีตรวจจับให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้การได้รับโทษนั้นขึ้นอยู่กับผู้พิจารณา
ตัดสินลงโทษว่าจะลงโทษหนัก – เบา และวิธีการจับกุมที่เหมาะสม ทั้งนี้กระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้
จะมีประสิทธิภาพก็ข้ึนอยู่กับพฤติกรรมและทัศนคติของเจ้าหน้าที่ที่จะบังคับใช้กฎหมายได้จริงจังเท่าใด 3).หลัง
เกิดอุบัติเหตุ เป็นการเยียวยาความเสียหายในสังคมมากกว่าเป็นการป้องกันผู้ที่ฝ่าฝืนดื่มสุรา ซึ่งยุทธศาสตร์ที่
หน่วยงานน ามาปฏิบัติส่วนใหญ่เป็นบทบัญญัติลงโทษตามกฎหมาย  

กลุ่มผู้ก าหนดยุทธศาสตร์หรือนโยบาย มีมุมมองว่ารัฐก าหนดนโยบายด้านยุทธศาสตร์กับการบังคับใช้
กฎหมายกับผู้ที่ขับขี่ขณะมึนเมาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และคิดว่ากฎหมายเป็นเครื่องมือที่รัฐที่มีความ
เคร่งครัดและมีบทลงโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างชัดเจน อีกทั้งกฎหมายเป็นกลยุทธ์ที่มีไว้เพ่ือป้อ งกัน
และบังคับใช้กับผู้ที่ฝ่าฝืนละเมิดกฎหมาย ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ แต่มีหลากหลายมุมมองที่มอง
ว่ารัฐน าเอากฎหมายมาเป็นยุทธศาสตร์ในการจับกุมผู้ที่ขับขี่ที่มึนเมา แต่ในทางกลับกันกฎหมายก็อ่อนแอ ไม่
เคร่งครัด ส่งผลท าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพและเลือกปฏิบัติ โดยเสนอแนะให้มีการบังคับใช้
กฎหมายให้เคร่งครัดมากกว่าปัจจุบัน  

พลังเครือข่าย เ พ่ือถนนปลอดภัย (2552) ประชุมสัมมนาระดับชาติ เรื่องอุบัติ เหตุจราจร                   
ครั้งที่ 9 ผลการศึกษาพบว่า โครงการ 365 วันอันตราย หยุดความตายได้ด้วยวินัยทางจราจร เป็นโครงการที่มี
ความส าคัญต่อการต่อสู้กับอุบัติเหตุจราจร เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่า Enforcement มีความส าคัญ จ าเป็นจะต้อง
ได้รับการยกระดับ และพัฒนา โดยยึดถือแนวทางที่ได้ปฏิบัติส าเร็จมาแล้ว ปรับปรุงต่อยอดขึ้นไปให้มี                       
ความต่อเนื่อง ที่ส าคัญคือส านักงานต ารวจแห่งชาติจะต้องให้ความส าคัญ แก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ
เรื่องของงบประมาณ โดยมีเป้าหมายที่จะด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้อย่างแน่วแน่ให้ส าเร็จเพ่ือความ
ผาสุกของประชาชน สมกับค าว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ และถึงเวลาแล้วที่จะต้องยอมรับว่าการท างานด้านจราจร
นั้นมีความส าคัญไม่แพ้ไปกว่างานด้านอาชญากรรมเลย  

 
กรณีต่างประเทศ 

 อรนิตย์ บุณยรัตพันธุ์ (2547) ศึกษาเรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการใช้วิธีการคุมประพฤติ แบบเข้ม  
การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดด้วยวิธีการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิดโดยไม่ใช้เรือนจ า  โดยเน้นการบังคับใช้ผู้กระท าผิด
คดีอาญาร้ายแรงแต่เป็นผู้ที่มีนิสัยไม่เป็นอันตรายต่อสังคม ผลการศึกษาพบว่า ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการใช้ 
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มาตรการคุมประพฤติแบบเข้ม เพ่ือเป็นทางเลือกแก่ศาลแทนการลงโทษจ าคุก ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของ 
มาตรการลงโทษระดับกลางที่มีลักษณะคาบเกี่ยวระหว่างมาตรการคุมประพฤติแบบปกติและการลงโทษจ าคุก   
มาตรการคุมประพฤติแบบเข้มนี้มีกระบวนการสอดส่องดูแลผู้ถูกคุมประพฤติอย่างเข้มงวด  โดยเฉพาะเงื่อนไข 
ก าหนดเวลาห้ามออกจากเคหะสถานโดยใช้เครื่องมืออิเลคทรอนิกส์ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่เพ่ิมความเข้มงวดและมี 
ประสิทธิภาพ  

นอกจากนี้ประเทศอังกฤษยังมีความร่วมมือแบบพหุภาคีของหลายหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการยุติธรรม เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในสังคม ซึ่งมาตรการดังกล่าวจากทั้งสองประเทศนี้ 
มีความเหมาะสมที่จะน ามาบังคับใช้ในประเทศไทย เพ่ือความหลากหลายแก่ศาลในการพิจารณามาตรการ
ลงโทษโดยไม่ใช้เรือนจ า 

ไวพจน์ กุลาชัย (2555) ศึกษาเรื่อง การบังคับใช้กฎหมายกรณีเมาแล้วขับในประเทศอังกฤษ 
สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ เวียดนาม สิงคโปร์และไทย ผลการศึกษาพบว่า  1). การก าหนดระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือดของประเทศไทยค่อนข้างมีความเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ 2). อัตราค่าปรับเทียบกับ
รายได้ต่อหัวกรณีมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดโดยภาพรวมของประเทศไทยยัง
ไม่สูงมากนัก 3). อัตราค่าปรับเทียบกับรายได้ต่อหัวกรณีมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่าอัตราที่กฎหมาย
ก าหนดและก่อให้เกิดอุบัติเหตุท าให้มีผู้เสียชีวิตของประเทศไทยถือว่าอยู่  ในอัตราที่สูงกว่าประเทศอ่ืนๆ 4). 
โทษจ าคุกกรณีมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดและก่อให้เกิดอุบัติเหตุท าให้มี
ผู้เสียชีวิตประเทศไทย ถือว่ามีความรุนแรงในระดับปานกลาง 5). อัตราโทษกรณีการปฏิเสธการตรวจวัดของ
ประเทศไทย ถือว่ามีอัตราโทษที่รุนแรงน้อยที่สุด 6). เนื่องจากประเทศไทยไม่มีการก าหนดโทษตามปริมาณ
แอลกอฮอล์ในเลือดและจ านวนครั้งที่กระท าความผิด ดังนั้น บุคคลที่ “ดื่มหนัก” กับ “ดื่มน้อย” หรือ                     
“ท าผิดบ่อย” และ “ท าผิดครั้งแรก” จะได้รับโทษเท่าเทียมกัน 7). การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
ยังขาดการให้ความส าคัญของประเด็นสิทธิมนุษยชนและการแสวงหาความร่วมมือจากภาคประชาชน  ดังนั้น                         
จึงควรมีการปรับปรุงกฎหมายให้มีความเข้มงวดและเพ่ิมโทษที่รุนแรงขึ้น นอกจากนั้น ในการบังคับใช้กฎหมาย
ควรค านึงถึงประเด็นสิทธิมนุษยชนให้มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  

ภาณุพงษ์ สร้อยเพชร ศึกษาเรื่อง ศึกษามาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนจากการเมาแล้ว
ขับในต่างประเทศ ได้ยกตัวอย่างกรณีสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ที่มีมาตรการการให้บริการขับรถให้กับผู้ดื่ม
แอลกอฮอล์ที่ไม่สามารถขับรถกลับเองได้  ทั้งนี้การขับรถในขณะเมาสุราของในสาธารณะเกาหลี ใต้ มีโทษปรับ
สูงในกรณีมีแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดเกินกว่า 0.05 กรัม/100 มิลลิเมตร เกินกว่าที่กฎหมายก าหนด มีโทษ
ปรับ 10 ล้านวอน (ประมาณ 286,000 บาท) จ าคุกไม่เกิน 3 ปี พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่เกิน 1 ปี และหากเป็น
กรณีก่อให้เกิดอุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตปรับไม่เกิน 15 ล้านวอน (ประมาณ 429,000 บาท) จ าคุกไม่
เกิน 5 ปี และเพิกถอนใบอนุญาตในประเทศอังกฤษ ที่เป็นประเทศแรกที่เริ่มมีการตั้งจุดตรวจ ในการป้องกัน
อุบัติเหตุเมาแล้วขับศาลจะพิจารณาอัตราโทษสูงกว่าการกระท าผิดปกติ ด้วยการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 12 -36 
เดือน ปรับ 150 ปอนด์ – 150 เปอร์เซ็นต์ของรายได้/สัปดาห์ ตัดคะแนน 3-11 คะแนนและท างานบริการ
สังคมในประเทศสหรัฐอเมริกา ทุกมลรัฐมีการก าหนดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดไว้ที่ 0.08 กรัม/100 มิลลิเมตร 
ตัวอย่างของมลรัฐที่มีความเข้มงวดคือ มลรัฐเท็กซัสที่ไม่อนุญาตให้บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุน้อยกว่า 
21 ปี) ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และมาขับยานพาหนะบนท้องถนน ซึ่งมลรัฐเท็กซัสก าหนดระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือดไว้ไม่เกิน 0.08 กรัม/100 มิลลิลิตร 
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ณัฐฎณิชา เลอฟิลิแบร์ต (2557) ศึกษาเรื่อง การรวบรวมมาตรการทางกฎหมายหรือนโยบายในการ
ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประเทศสวีเดน โปแลนด์ และไทย อุบัติเหตุที่เป็นผลมาจากการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้สร้างความเสียหายและทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน สืบเนื่องมาจากนักดื่มที่เพ่ิมขึ้น 
และสร้างภาระให้กับประเทศโดยคิดเป็นร้อยละ 1.90 ของรายได้ประชาชาติ หรือ 12 ล้านเหรี ยญสหรัฐ จาก
การรวบรวมมาตรการกฎหมาย พบว่าประเทศสวีเดนและโปแลนด์ ให้ความส าคัญกับมาตรการควบคุมการ
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และมีบทลงโทษที่รุนแรงหากผู้ค้าไม่ด าเนินตามเงื่อนไขท่ีกฎหมายระบุไว้ และเมื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบกับกรณีในประเทศไทย พบว่า ยังคงช่องว่างทางกฎหมายจากการโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่ปรากฏตราสินค้าโดยใช้สัญลักษณ์ที่มีตราเดียวกันจึงเป็นเหมือนการตลาดเพ่ือจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ นอกจากนี้คณะผู้วิจัยได้เสนอแนะให้รัฐพิจารณาเพ่ิมบทลงโทษและก าหนดเพดานการตรวจวัด
ระดับแอลกอฮอล์ให้ต่ ากว่า 0.05 ดังเช่นประเทศในสหภาพยุโรปที่ก าหนดเพดานแอลกอฮอล์ต่ าส าหรับเยาวชน
และผู้เริ่มขับข่ียานพาหนะ 

รัตนวดี เหมนิธิ วินเทอร์ (2561) ผู้อ านวยการ มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย ประจ าประเทศไทย ได้
กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมไทย ต้องมีการแก้ไขอย่างจริงจัง ไม่มองปัญหาด้วยทัศนคติ
แบบไทยๆ ว่าเป็นเรื่องบุญกรรมผลกรรม เพราะเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องได้รับความปลอดภัย ปัญหาลึกๆ มา
จากความล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐที่ไม่เข้มข้น (เข้มงวดเฉพาะช่วงเทศกาล) และไม่ต่อเนื่อง 
มีระดับความเข้มงวดต่างจากสแกนดิเนเวีย ออสเตรเลีย หรือเวียดนาม ที่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างสม่ าเสมอ 

นิกร จ านง (2561) ประธานชมรมไทยปลอดภัยทางถนน กองวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปแบบความ
ปลอดภัย สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ กล่าวว่า ปัญหาเรื่องเมาแล้วขับเป็นภาวะเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ไข 
โดยตั้งเป้าหมายการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และขับขี่พาหนะ โดยให้ผู้ว่าแต่ละจังหวัด ก าหนด
เป้าหมายให้สอดคล้องกับส่วนกลาง เสนอแนวทางแก้ไข 2 แนวทาง คือ 1). ระยะกลาง 5 ปี ให้ปรับปรุงกลไกที่
ท าให้เกิดระบบการขนส่งทางถนนที่ปลอดภัย เช่น ปรับปรุงสภาพถนน และปฏิรูปกฎหมายว่าด้วยการขนส่ง
สาธารณะ 2). ระยะยาว 20 ปี มุ่งไปที่ระบบการศึกษา เริ่มสอนตั้งแต่เด็ก รวมถึงการรณรงค์ในสังคม จัดตั้ง
หน่วยงานที่พิจารณาคดีเก่ียวกับการจราจร เช่น ศาลจราจร และเพ่ิมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางถนน 

กล่าวโดยสรุป จากการสร้างเป้าหมายเพ่ือลดอุบัติเหตุทางท้องถนนและสร้างความปลอดภัยในชุมชน
เมืองและชนบท กรณีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ได้มีมาตรการและการน ากระบวนการยุติธรรม และ
การบังคับใช้กฎหมายมาใช้นั้น มีลักษณะและทิศทางการบังคับใช้คล้ายกัน อาทิเช่น การก าหนดระดับปริมาณ
แอลกอฮอล์ การควบคุมการใช้ยานพาหนะของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือการด าเนินคดีสอดส่อง ผู้ถูกคุม
ประพฤติ เป็นต้น  
 
 
แนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
 
 1 แนวคิดกระบวนการเชิงสมานฉันท์ 

กระบวนการสมานฉันท์ เป็นกระบวนการที่พัฒนามาจากการพยายามแก้ไขปัญหาของการด าเนินคดี
อาญา และน ามาใช้เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่ผู้กระท าผิด รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับขั้นตอน
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การด าเนินคดีอาญา นอกจากนี้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ได้เน้นการสร้างความตระหนัก จิตส านึก 
และการเยียวยาแก้ไขสิ่งต่าง ๆ อันเกิดจากการกระท าความผิด และการยับยั้งการกระท าความผิดซ้ า  

กระบวนการเชิงสมานฉันท์ จึงเป็นกระบวนการส าคัญในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขความขัดแย้งของ
บุคคลให้ได้รับความเป็นธรรม โดยใช้วิธีการเยียวยาเพ่ือสร้างความสมานฉันท์ระหว่างเหยื่ออาชญากรรม 
ผู้กระท าผิด และชุมชน การท าความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเชิงสมานฉันท์ จะต้องท าความเข้าใจถึงหลัก
ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ซึ่งประกอบด้วย 

1.อาชญากรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเหยื่อ ผู้เสียหาย ชุมชน จะต้องสร้างภาระหน้าที่ใน
การกระท าสิ่งที่ถูกต้อง 

2. คู่กรณีทุกฝ่าย ต้องมีส่วนในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้น  
3. ทัศนะคติของเหยื่อหรือผู้เสียหายเป็นความเห็นส าคัญ ที่จะน าไปสู่การแก้ไข 
4. ความรับผิดชอบ (Accountability) ของผู้กระท าผิดแสดงให้เห็นโดยการยอมรับผิดชอบ

และการแก้ไขผลจากอาชญากรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
5. ชุมชนมีความเข้าใจในตัวบทกฎหมาย ที่เป็นบรรทัดฐานในการใช้ชีวิตในสังคม 
6.การแก้ไขปัญหาที่ เกิดจากอาชญากรรม และการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ (Rebuild 

relationship) แทนการลงโทษ เป็นจุดเน้นของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การชดใช้เยียวยาความ
เสียหายเป็นสิ่งที่ควรกระท า มิใช่ข้อยกเว้น 

7.การควบคุมอาชญากรรมต้องท าโดยชุมชนและสมาชิกในชุมชนเป็นหลัก  

และรูปแบบการน ามาใช้ของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในการพิจารณาตัดสินผู้กระท าผิด
นั้น มีด้วยกัน 4 รูปแบบ คือ 

 

1) การประนอมข้อพิพาทระหว่างผู้ เสี ยหายกับผู้กระท าความผิด ( Victim – Offer 
mediation) คือการสร้างความยุติธรรมระหว่างผู้กระท าผิดและผู้เสียหายได้แลกเปลี่ยนถึงสาเหตุของการ
กระท าท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย ผู้กระท าผิดเกิดความตระหนักในการกลับตัวและรับผิดชอบ 

 

2) การประชุมกลุ่มครอบครัว (Family group conference) ผู้กระท าความผิดได้อธิบายถึง
สาเหตุที่กระท าความผิดในที่ประชุม จากนั้นผู้เสียหายจะถ่ายทอดและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์การ
กระท าความผิด นอกจากคู่กรณีแล้ว ครอบครัวของทั้งสองก็จะร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น และทุกฝ่ายจะ
เจรจาเพ่ือหาข้อยุติจากการกระท าที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ตลอดจนสร้างมาตรการความปลอดภัย ป้องกัน
การฝ่าฝืนของผู้กระท าความผิด 
 

3) คณะกรรมการฟ้ืนฟูชุมชน (Community Reparative Boards) การประชุมจะมีการ
อภิปรายร่วมกันระหว่างผู้กระท าผิดเกี่ยวกับการกระท าผิด  และผลจากการกระท าความผิด จากนั้นจะมีการ
ก าหนดบทลงโทษจากคณะกรรมการด้วยความเหมาะสม และผู้กระท าความผิดยินยอมการรับความผิด  

 

4) การลงโทษในที่ประชุม (Circle sentencing) เป็นกระบวนการที่ค านึงถึงพฤติกรรม
ผู้กระท าผิด ความต้องการของเหยื่อหรือผู้เสียหาย ครอบครัวและชุมชน เพราะภายใต้การพิจารณาทุกคนล้วน
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มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงต้องท าความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยร่วมกันวางแผนพิพากษาให้
ประโยชน์แก่ทุกฝ่าย 

 

ทั้งนี้ส านักงานคุมประพฤติได้น ากระบวนการยุติธรรมสมานฉันท์มาใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและ
ขั้นตอนการคุมประพฤติเพ่ือการเยียวยาผู้เสียหายและแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด ด้วยการใช้รูปแบบหนึ่งใน 4 
รูปแบบ  

 

 รูปแบบที่ 1 การไกล่เกลี่ยเหยื่ออาชญากรรม-ผู้กระท าผิด (Victim-Offender Mediation) รูปแบบนี้
เป็นการเผชิญหน้าระหว่างเหยื่ออาชญากรรมกับผู้กระท าผิด ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจท าหน้าที่ เป็นผู้ประสานงาน โดย
มีเป้าหมาย คือ การสนับสนุนให้มีการเยียวยาเหยื่ออาชญากรรม ด้วยการจัดเวที ให้พวกเขาได้พบปะพูดคุยกับ
ผู้กระท าผิดบนพ้ืนฐานของความสมัครใจ โดยยอมให้ผู้กระท าผิดได้เรียนรู้  ถึงผลกระทบและเข้ามาแสดงความ
รับผิดชอบต่อพฤติกรรมของเขาที่ได้กระท าลงไป รูปแบบดังกล่าวนี้ เป็นที่แพร่หลายในทวีปยุโรป เช่น ฝรั่งเศส 
เยอรมัน และอังกฤษ รวมทั้งทวีปอเมริกาเหนือและออสเตรเลีย 
 

รูปแบบท่ี 2 การประชุมกลุ่มครอบครัว (Family Group Conferences) รูปแบบนี้ประกอบด้วย เหยื่อ
อาชญากรรม ผู้กระท าผิด และสมาชิกครอบครัวผู้มีความส าคัญ หรือเพ่ือนของทั้งสองฝ่ายรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่
เป็นผู้ด าเนินการเช่นเดียวกับการไกล่เกลี่ย ซึ่งการประชุมกลุ่ม ครอบครัวนี้อาจใช้สถานที่ใดๆ ก็ได้เช่น โรงเรียน 
โบสถ์หรือกลุ่มสมาชิกอ่ืนๆ เป็นต้น โดยวิธีการนี้  ต้องการเน้นย้ าถึงความเอาจริงเอาจังของชุมชนต่อ
อาชญากรรม และความเต็มใจของชุมชนที่จะยอมรับ ผู้กระท าผิดกลับคืนสู่ชุมชนอีกครั้ง รูปแบบดังกล่าวนี้เริ่ม
ขึ้นในประเทศนิวซีแลนด์และได้รับความนิยมเพ่ิมมากขึ้นในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา 

 

 รูปแบบที่ 3 การพิจารณาแบบล้อมวง (Sentencing Circles) รูปแบบนี้เป็นที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า 
“วงกลมแห่งสันติวิธี” โดยผู้ที่เข้าร่วมประชุมจะนั่งพิจารณา ในลักษณะเป็นการล้อมวงซึ่งประกอบด้วยสมาชิก
ของชุมชนที่เคยท างานเป็นผู้พิพากษาต ารวจ หรืออ่ืนๆ รวมทั้งเคยรับผิดชอบงานด้านการพิจารณาคดีหรือการ
ควบคุมสอดส่องมาแล้ว รูปแบบดังกล่าวนี้ เป็นที่แพร่หลายในกลุ่มชาวพ้ืนเมืองของทวีปอเมริกาเหนือโบราณ 
โดยเฉพาะชาวอะบอริจิ้นแคนาเดียน และประชากรทางตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกา 
  

รูปแบบที่  4 คณะกรรมการบูรณาการชุมชน (Community Reparative Boards) รูปแบบนี้
ประกอบด้วยผู้คนในชุมชน ผู้กระท าผิดเหยื่ออาชญากรรม ผู้แทนจากกระบวนการยุติธรรม  และบางครั้งอาจมี
สมาชิกครอบครัวของผู้กระท าผิดรวมอยู่ด้วย โดยคณะกรรมการบูรณาการชุมชนเป็น วิธีการเชิงสมานฉันท์ใน
ชุมชนที่หวนกลับมาใหม่และเป็นต้นแบบที่ให้ชุมชนได้แสดงความรับผิดชอบ  ต่อผู้ที่กระท าความผิด ซึ่งรู้จักกัน
ในนามของคณะกรรมการเยาวชน คณะกรรมการเพ่ือนบ้าน หรือ คณะกรรมการยุติธรรมทางเลือกชุมชน      
เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเบี่ยงเบนคดีหรือการ คุมประพฤติรูปแบบนี้จะใช้กับผู้กระท าความผิดที่ไม่
ร้ายแรง และด าเนินการเช่นเดียวกับรูปแบบอ่ืนๆ คือ มีการพูดคุยกันด้วยความเคารพก่อนที่คณะกรรมการจะ
พิจารณาโทษ 
 

2. แนวคิดการแก้ไขผู้กระท าผิด  

ทฤษฏีการแก้ไขผู้กระท าความผิด เป็นวิธีที่น ามาใช้กับกระท าความผิดให้ได้มีโอกาสกลับตัว บ าบัด 
สร้างโอกาสในการตระหนักถึงจิตส านึก เพ่ือเป็นการก าหนดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้กระท า
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ความผิด ทั้งนี้กฎหมายอาญามีการก าหนดโทษอยู่ 2 ประเภท คือ 1).การแก้แค้นทดแทน 2).การแก้ไขผู้กระท า
ความผิดให้กลับตัวเป็นคนดี ด้วยวิธีการบ าบัด ตัดโอกาส หรือจ ากัดความสามารถในการกระท าผิด  

การลงโทษเพ่ือแก้ไขฟ้ืนฟูการกระท าความผิด จึงเป็นแนวคิดที่ให้โอกาสคนกลับตัว เน้นที่ตัว  ผู้กระท า
ความผิดมากกว่าการกระท าความผิด เช่น ความสามารถของผู้กระท าความผิดที่จะกลับตัว การให้  ผู้กระท าผิด
ทดลองกลับเข้าสู่สังคม ถ้าเป็นการกระท าความผิดไม่ได้กระท าความผิดร้ายแรง  หรือมีความโหดร้ายก็ใช้
มาตรการเลี่ยงโทษจ าคุก เช่น การรอการลงอาญา โดยมีการคุมประพฤติ การแก้ไขผู้กระท าความผิดในปัจจุบัน
เป็นที่ยอมรับกันในกรมราชทัณฑ์โดยทั่วไป แต่พบอุปสรรคท่ีท าให้ผู้กระท าผิดถูกมองแปลกแยกไปจากสังคม 3 
อุปสรรค คือ  

 

1) ขัดกับความรู้สึกของคนในสังคมว่าผู้กระท าความผิดไม่ควรได้มีการปฏิบัติที่ดีกว่าคนทั่วไป  
2) การแก้ไขฟ้ืนฟูเหมาะส าหรับผู้กระท าความผิดบางประเภทเท่านั้น เช่น ท าผิดครั้งแรก  
3) ผู้กระท าผิดเป็นผู้มีมลทิน เมื่อกลับเข้าสังคมมักจะไม่ได้รับการยอมรับ 

 ดังนั้นการแก้ไขผู้กระท าความผิดต้องได้รับการประสานความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้ามา
ช่วยด าเนินการตามกระบวนการแก้ไข ซึ่งการพิจาณาการแก้ไขจะพิจารณาตามหลักการ ดังนี้  

1) การลงโทษต้องเหมาะสมกับบุคคล  
2) เน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุของการกระท าผิด  
3) เน้นการแก้ไขท่ีสาเหตุ  
4) แก้ไขถูกต้องผู้กระท าจะไม่กลับมากระท าความผิดอีก  
5) เน้นแก้ไขผู้กระท ากลับเป็นคนดี 
วิธีการมุ่งต่อการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดนั้นมี 2 วิธี คือ  

1. การแก้ไข ฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดโดยเจ้าพนักงาน (Rehabilitation By The Official Theory) เป็นการ
ลงโทษจ าคุก มีการค านึงถึงเหตุยกเว้นความผิด  เหตุยกเว้นโทษ  และเหตุลดหย่อนโทษ และมีระบบคุม
ประพฤติและระบบพักการลงโทษ ต่อมาได้มีการน าแนวคิดจากทฤษฎีจิตวิทยาซิกมันด์ฟรอยด์ (Sigmund 
Freud) และนักสังคมวิทยาท่านอ่ืน ๆ มาปรับใช้ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดดังกล่าว ในการให้ค าปรึกษา
แนะน าให้การเยียวยาทางจิต การสอนวิชาการ ตลอดจนการฝึกอบรมวิชาชีพแก่ผู้กระท าความผิด 

 2. การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดโดยประชาชน และชุมชน ร่วมกับเจ้าพนักงาน (Reintegration 
Theory) คือ การท างานร่วมกันระหว่างกระบวนการยุติธรรมและชุมชน ในการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม และการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิด เช่น การให้โอกาสผู้กระท าความผิดที่พ้นโทษไปแล้วได้ใช้
ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข และสามารถประกอบอาชีพได้ 
 

3. แนวคิดการจัดระเบียบทางสังคม 

การจัดระเบียบทางสังคม คือ กระบวนการทางสังคมที่คอยควบคุมความประพฤติของบุคคลในสังคม
ให้อยู่ใน ระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่สังคมก าหนดไว้เพ่ือให้สังคมมีระเบียบและด ารงอยู่ได้ สมาชิกของสังคมยึดถือ
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แนวปฏิบัติระเบียบกฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วย บรรทัดฐานทางสังคม สถานภาพ 
บทบาท และการควบคุมทางสังคม  

บรรทัดฐานทางสังคมหรือปทัสถาน (Norms)  คือ มาตรฐานที่คนส่วนใหญ่ในกลุ่มยึดถือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติ  ได้แก่ กฎ ระเบียบ แบบแผนความประพฤติต่าง ๆ โดยประเภทของบรรทัดฐานทางสังคม 
แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1).วิถีประชา หรือ วิถีชาวบ้าน (Folkways) 2).กฎศีลธรรมหรือจารีต (Morals) และ 
3).กฎหมาย (Laws) 

สถานภาพ (Status)  คือ ต าแหน่งหรือฐานะที่ได้จากการเป็นสมาชิกของกลุ่มสังคมโดยสถานภาพจะ
ก าหนดสิทธิและหน้าที่ของบุคคลที่มีต่อผู้อื่น เพ่ือให้การติดต่อสัมพันธ์กันทางสังคมมีระเบียบแบบแผน 

บทบาท (Roles)  คือ การปฏิบัติตามหน้าที่และสิทธิของตนตามสถานภาพในสังคม    

การควบคุมทางสังคม  (Social control)  คือ กระบวนการต่าง ๆ ที่สังคมมุ่งหมายให้สมาชิกของสังคม
ยอมรับ และปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม เพ่ือควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมให้ประพฤติปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ที่สมาชิกยอมรับร่วมกัน โดยการควบคุมทางสังคมนั้นมีวิธีการปฏิบัติกับบุคคลที่กระท าความดี คือ 
การยกย่อง สรรเสริญ และยอมรับ หากบุคคลกระท าความผิด จะเกิดการติฉินนินทาให้อับอาย  

ดังนั้นบรรทัดฐานและการควบคุมทางสังคม จึงมีความส าคัญอย่างเป็นนัยยะต่อมาตรการป้องกัน และ
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากคดีฐานขับรถในขณะเมาสุรา ในลักษณะการบังคับใช้กฎหมาย และการควบคุมทาง
สังคม เนื่องจากการกระท าความผิดที่ขัดต่อบทกฎหมายย่อมส่งผลต่อผู้กระท าความผิดทั้งในแง่ของคดีความ 
การฟ้องร้อง และในแง่ของการยอมรับในสังคม เป็นต้น 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

โครงการศึกษานโยบายที่เหมาะสมเพ่ือลดภาระและเพ่ิมศักยภาพของกรมคุมประพฤติจากคดีความผิด
ฐานขับรถในขณะเมาสุรา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางที่เหมาะสมของกรมคุมประพฤติในการคุมประพฤติ
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ประท าผิดกรณีดื่มแล้วขับ และเพ่ือจัดท าแนวทางการด าเนินการและข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคุมประพฤตินั้นมีการศึกษากฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

1. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 
กฎหมายอาญา มาตรา 56 เป็นมาตราที่ว่าด้วยการมีโทษจ าคุกหรือปรับของผู้กระท าความผิด และใน

ค าตัดสินของศาลนั้น จะลงโทษแก่ผู้กระท าผิดให้จ าคุกไม่เกิน 5 ปี ไม่ว่าจะลงโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม โดย
ส านักงานคุมประพฤติได้ใช้กฎหมายอาญา มาตรา 56 วรรคหนึ่ง ในเงื่อนไขเพ่ือการคุมประพฤติของผู้กระท า
ความผิด ความว่า ดังนี้ 

 (1) ไม่เคยรับโทษจ าคุกมาก่อน หรือ 
 (2) เคยรับโทษจ าคุกมาก่อนแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิด

ลหุโทษ หรือเป็นโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือ 
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 (3) เคยรับโทษจ าคุกมาก่อนแต่พ้นโทษจ าคุกมาแล้วเกินกว่าห้าปี แล้วมากระท าความผิดอีก 
โดยความผิดในครั้งหลังเป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

และเม่ือศาลได้พิจารณาว่าผู้นั้นควรมีการก าหนดโทษจ าคุก ปรับ หรือทั้งจ าท้ังปรับ เพ่ือให้ผู้กระท าผิด
ได้กลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลได้พิพากษา ทั้งนี้ศาลจะพิจารณาเงื่อนไขการคุมประพฤติตาม  ดุลยพินิจของ
ศาล ซึ่งในดุลยพินิจของศาลอาจก าหนดเงื่อนไขหนึ่งข้อหรือหลายข้อก็ได้ ตามแต่กรณี ดังนี้ 

 (1) ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานที่ศาลระบุไว้เป็นครั้งคราว เพ่ือเจ้าพนักงานจะได้สอบถาม 
แนะน า ช่วยเหลือ หรือตักเตือนตามที่เห็นสมควรในเรื่องความประพฤติและการประกอบอาชีพ หรือจัดให้
กระท ากิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ 

 (2) ให้ฝึกหัดหรือท างานอาชีพอันเป็นกิจจะลักษณะ 
 (3) ให้ละเว้นการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจน าไปสู่การกระท าความผิดใน

ท านองเดียวกันอีก 
 (4) ให้ไปรับการบ าบัดรักษาการติดยาเสพติดให้โทษ ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ 

หรือความเจ็บป่วยอย่างอ่ืน ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่ศาลก าหนด 
 (5) ให้เข้ารับการฝึกอบรม ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่ศาลก าหนด 
 (6) ห้ามออกนอกสถานที่อยู่อาศัย หรือห้ามเข้าในสถานที่ใดในระหว่างเวลาที่ศาลก าหนด 

ทั้งนี้จะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อ่ืนใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจ ากัดการเดินทางด้วยก็ได้ 
 (7) ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเยียวยาความเสียหายโดยวิธีอ่ืนให้แก่ผู้เสียหายตามที่

ผู้กระท าความผิดและผู้เสียหายตกลงกัน 
 (8) ให้แก้ไขฟ้ืนฟูหรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม หรือ

ชดใช้ค่าเสียหายเพื่อการดังกล่าว 
 (9) ให้ท าทัณฑ์บนโดยก าหนดจ านวนเงินตามที่ศาลเห็นสมควรว่าจะไม่ก่อเหตุร้าย หรือ

ก่อให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลอ่ืนหรือทรัพย์สิน 
 (10) เงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามที่ศาลเห็นสมควรก าหนดเพ่ือแก้ไข ฟ้ืนฟู หรือป้องกันมิให้ผู้กระท า

ความผิดกระท าหรือมีโอกาสกระท าความผิดขึ้นอีก หรือเงื่อนไขในการเยียวยาผู้เสียหายตามที่เห็นสมควร 

นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขตามวรรคสอง ที่เป็นเงื่อนไขที่พิจารณาความประพฤติผู้กระท าผิดจากการคุม
ประพฤติมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อพิจารณาว่าผู้กระท าผิดมีพฤติกรรมมีการเปลี่ยนแปลง ศาลอาจจะพิจารณา
แก้ไขหรือเพิกถอนเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ตามกฎหมายอาญา มาตรา 56 วรรค 2 หรือถ้ามีการกระท าผิดทัณฑ์
บนให้น าบทบัญญัติมาตรา 47 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เป็นต้น 
 

2. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 
 

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 เป็นพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยลักษณะวิธีการใช้รถ และการใช้
ท้องถนนในประเทศไทย รวมทั้งบทลงโทษส าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย โดยการด าเนินการทางกฎหมายจะอยู่
ภายใต้กระบวนการวิธีของเจ้าพนักงานจราจรและพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติฯ เพ่ือให้เกิดความ
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สะดวกและปลอดภัย รวมทั้งความเท่าเทียมในการใช้รถใช้ถนน ทั้งนี้ รายละเอียดตามลักษณะ 18 อ านาจของ
เจ้าพนักงานจราจรและพนักงานเจ้าหน้าที่ และลักษณะ 19 บทก าหนดโทษ ว่าด้วยรายละเอียดของโทษส าหรับ
ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้างต้น 

พระราชบัญญัติจราจรทางบก มาตรา 142 เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้
ขับข่ีหยุดรถในเมื่อ  

 

(1) รถนั้นมีสภาพไม่ถูกต้องตามบัญญัติไว้ในมาตรา 6 
(2) เห็นว่าผู้ขับขี่หรือบุคคลในรถนั้นได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎหมายอันเก่ียวกับรถนั้นๆ  
 
ในกรณีที่มีพฤติการณ์อันควรเชื่อว่าผู้ขับขี่ฝ่าฝืนมาตรา 43 (1) หรือ (2) ให้เจ้าพนักงานจราจร 

พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้มีการทดสอบผู้ขับขี่ดังกล่าวว่าหย่อนความสามารถในอันที่จะ
ขับหรือเมาสุราหรือเมาอย่างอ่ืนหรือไม่ 

 

 ในกรณีผู้ขับขี่ตามวรรคสองไม่ยอมให้ทดสอบ ให้เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ านาจกักตัวผู้นั้นไว้ด าเนินการทดสอบได้ภายในระยะเวลาเท่าที่จ าเป็นแห่งกรณี เพ่ือให้การทดสอบ
เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว หากผู้นั้นยอมให้ทดสอบและผลการทดสอบปรากฏว่าไม่ได้ฝ่าฝืนมาตรา 43 (1) หรือ (2) ก็
ให้ปล่อยตัวไปในทันที 
 

ในกรณีที่มีพฤติการณ์อันควรเชื่อว่าผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือเมาอย่างอ่ืน หากผู้นั้นยังไม่ยอมให้
ทดสอบตามวรรคสาม โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นฝ่าฝืนมาตรา 43 (2) การทดสอบตาม
มาตรนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
3. พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.2559 

 

พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.2559 เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการคุมประพฤติที่มีการบริหารอ านาจ
หน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในหมวดที่ 2 อ านาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งในหมวดนี้จะชี้ให้เห็นถึงอ านาจหน้าที่ของ
ผู้ปฏิบัติงานที่พึงกระท าต่อผู้กระท าผิด ผู้เสียหาย รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยอ านาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานที่
มีต่อบุคคลดังกล่าวข้างต้นจากหมวดที่ 2 นี้ จะเป็นในลักษณะของการมุ่งเน้นการปฏิบัติในเชิงสงเคราะห์
มากกว่าการลงโทษ ทั้งนี้ จะเห็นได้จากรายละเอียดตามหมวด 2 อ านาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน มาตรา 14 ดังนี้ 

 

(5) ส่งตัวผู้ถูกสืบเสาะและพินิจพินิจ ผู้ถูกุมความประพฤติ หรือผู้ได้รับการสงเคราะห์ตาม
มาตรา 41 ให้แพทย์ตรวจสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ หรือส่งตัวไปบ าบัดรักษาการติดยาเสพติด ความ
บกพร่องทางกายหรือจิตใจ หรือความเจ็บป่วยอย่างอ่ืนตามที่เห็นสมควร  

 

(8) เรียกผู้ถูกคุมความประพฤติหรือผู้ได้รับการสงเคราะห์ตามตรา 41 เข้ารับการอบรมความรู้
และทักษะต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขฟ้ืนฟูและป้องกันการกระท าความผิดซ้ า โดยอาจเชิญบุคคลใน
ครอบครัวของบุคคลดังกล่าวเข้าร่วมการอบรมด้วยก็ได้ 
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(9) จัดให้ผู้ถูกควบคุมความประพฤติท างานบริการสังคมหรือสาธารณะประโยชน์  

(10) ในกรณีที่ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ ผู้ถูกคุมความประพฤติ หรือผู้ได้รับการสงเคราะห์ตาม
มาตรา 41 เป็นเด็กหรือเยาวชน ให้มีการให้ค าแนะน าแก่บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชน
ดังกล่าวพักอาศัยอยู่ด้วย เกี่ยวกับการเลี้ยงดู การอบรมสั่งสอน และการใด ๆ ที่จะเป็นและเหมาะสม รวมถึง      
การปรับปรุงตนเองของบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนดังกล่าวพักอาศัยอยู่ด้วย 

 
แต่ทั้งนี้ บุคคลที่จะได้รับการสงเคราะห์จากพนักงานคุมประพฤติจะแบ่งเป็นประเภทตามหมวด 6    

การสงเคราะห์ มาตรา 41 ให้พนักงานคุมประพฤติให้การสงเคราะห์ตามควรแก่กรณีแก่บุคคล ดังต่อไปนี้ 
 

(1) ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ 
(2) ผู้ถูกคุมความประพฤติหรือผู้พ้นจากการคุมความประพฤติ 
(3) ผู้อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่ านการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
(4) ผู้อยู่ระหว่างการท างานบริการสังคมหรือสาธารณะประโยชน์แทนค่าปรับ 
(5) ผู้ได้รับการปล่อยตัวเมื่อพ้นโทษหรือได้รับพระราชทานอภัยโทษ 
(6) เด็กหรือเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัวพ้นจากการฝึกอบรมครบตามค าพิพากษาแล้ว 
(7) ผู้พ้นจากการถูกกักขังแทนค่าปรับหรือผู้พ้นจากการท างานบริการสังคมหรือสาธารณะ
ประโยชน์แทนค่าปรับ 
(8) บุคคลอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 

นอกจากนี้ กระบวนการคุมประพฤติที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ยังปรากฏ
ให้ เห็นในหมวด 3 การสืบเสาะและพินิจ การคุมความประพฤติ และการท างานบริการสังคมหรือ
สาธารณประโยชน์ มาตรา 26 ให้พนักงานคุมประพฤติจัดท าแผนการคุมความประพฤติและแผนการแก้ไขฟ้ืนฟู
ให้เหมาะสมกับผู้ถูกควบคุมความประพฤติแต่ละรายชื่อเพ่ือให้สามารถกลับตนเป็นคนดีและสามารถกลับคืนสู่
สังคม โดยให้ผู้ถูกคุมความประพฤติมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนด้วย 

 

ในกรณีที่ผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นเด็กหรือเยาวชน ให้บิดามารดา ผู้ปกครอง บุคคลที่เด็ก หรือ
เยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย บุคคลหรือองค์การที่รับดูแลเด็กหรือเยาวชน หรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนร้องขอ             
มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนด้วย ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงแผนและเงื่อนไขที่ก าหนดโดยศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดี 
เยาวชนและครอบครัว 

 
4. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เป็นพระราชบัญญัติที่ว่าด้วยการ ควบคุมการ
จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบทลงโทษเป็นหลัก ซึ่งปรากฏชัดในหมวด 4 การควบคุม เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และหมวด 7 บทลงโทษ ตามล าดับ ทั้งนี้ ถึงแม้พระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ได้มี รายละเอียดปรากฏ
ชัดเจนว่าด้วยเรื่อง ความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุราหรือพฤติกรรมเมาแล้วขับนั้น แต่การควบคุมดังกล่าว
ข้างต้นก็สามารถเป็นพ้ืนฐานของพฤติกรรมบนท้องถนนตามระเบียบหรือกฎหมาย  
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5. ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับท่ี 46/2558 
 

ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 46/2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจาก
การขับขี่ยานพาหนะ เป็นการระบุแนวทางที่สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้อย่างชัดเจน ในแง่ของการ
ระงับยับยั้งและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ร าคาญ อันตราย และความเสียหายอันเกิด จากการขับขี่
ยานพาหนะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในเรื่องของพฤติกรรมเมาแล้วขับของยานพาหนะรับจ้าง
หรือโดยสาร ซึ่งมีความตามข้อ 1 (2) ความว่า ขับขี่รถยนต์โดยสารสาธารณะ รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ใช้
รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร หรือรถบรรทุกตั้งแต่หกล้อขึ้นไป โดยประมาทหรือโดยมีปริมาณแอลกอฮอล์ใน
ร่างกายเกินกว่าที่กฎหมายก าหนดเป็นเหตุให้มีบุคคลบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิต ให้พนักงานจราจร พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก เจ้าพนักงานต ารวจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว มีอ านาจดังต่อไปนี้ 
 

(1) ยึดใบอนุญาตขับขี่ของบุคคลนั้นไว้เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ ไม่เกินสามสิบวัน  
(2) น ารถยนต์และจักรยานยนต์ที่สงสัยว่าจะใช้ในการกระท าดังกล่าวมาเก็บรักษาไว้เป็น               

การชั่วคราวไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เท่าท่ีจ าเป็นต่อการป้องกันหรือรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยสาธารณะ  
(3) จับกุมและควบคุมตัวบุคคลนั้นไว้เพ่ืออบรมความประพฤติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า              

เจ็ดวัน แต่ไม่เกินสิบห้าวัน โดยจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นในลักษณะเป็นผู้ต้องหามิได้  
 

นอกจากนี้ ส่วนอ่ืนๆ ของ ค าสั่งฯ จะเป็นรายละเอียดของระเบียบและข้อบั งคับการด าเนินการทาง 
กฎหมายที่สอดคล้องกับพฤติกรรมในลักษณะข้างต้น   
 

6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มีประเด็นส าคัญท่ีสอดคล้องกับ
งานศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ในด้านของการเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร 
ตามส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่งมี
เป้าหมายให้คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
ขึ้น และสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะสถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน นอกจากนี้ แผนฯ ดังกล่าว
ยังได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา โดยมุ่งเน้นในการปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิต
สาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์  

 

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ระบุถึงพฤติกรรมด้านสุขภาพถือเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ทุกภาคส่วนควรให้ความส าคัญ เนื่องจากคนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุหลัก
ของการเสียชีวิต และมีการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังส าคัญใน 5 โรคเพ่ิมขึ้น ได้แก่ โรคหัวใจ เบาหวาน 
หลอดเลือด สมอง และความดันโลหิตสูง รวมถึงมะเร็ง โดยในช่วง 2544-2547 มีอัตราเพิ่มเฉลี่ยกว่าร้อยละ 12 
ซึ่งสาเหตุส าคัญมาจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ การสูบบุหรี่ บริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ในขณะที่ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมก็เป็นปัญหาเช่นกันส่งผลให้เกิดสุขภาพจิตตามมา อย่างไรก็ตาม 
แม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ด าเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ที่ช่วยสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพ่ือลดอัตราการ
เกิดโรคดังกล่าว แต่อัตราการเกิดโรคเหล่านี้ยังคงเพ่ิมขึ้นไม่ได้มีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยส าคัญ สะท้อนให้เห็น
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ถึงความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาด้านสุขภาพ โดยมุ่งเน้นการลดพฤติกรรมเสี่ยง
ทางสุขภาพและปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ต้องอาศัยการบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ร่ วมกับ
ด้านสาธารณสุข 

 

การรณรงค์ให้คนไทยหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านจริยธรรม คุณธรรม และสุขภาพ เป็นปัจจัยที่
สนับสนุนทางอ้อมที่จะท าให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพ ปรับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยที่ผ่าน
มามีหลายองค์กรที่มีความพยายามในการรณรงค์ ศึกษาและค้นคว้าเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ ซึ่ง
แนวทางข้างต้นอาจจะไม่ได้เป็นแนวทางในการการมุ่งเน้นให้เกิดการลดภาระหรือแก้ไขปัญหา “เมาแล้วขับ” 
โดยตรง แต่ถือเป็นลักษณะของแนวทางหรือกระบวนการในการขัดเกลา พร้อมทั้งเสริมสร้างจิตใต้ส านึกพ้ืนฐาน
ทางจริยธรรม อันจะเป็นปัจจัยหลักที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานทางสังคมดังกล่าว
และอ่ืน ๆ ที่ส าคัญได้อย่างเป็นไปอย่างมีคุณภาพและเป็นขั้นเป็นตอน  

 

นอกจากแนวทางดังกล่าวข้างต้นแล้ว การพัฒนาของแผนฯ ที่สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ 
ความมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาที่จะก่อให้เกิดการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ โดยอาศัยทุกภาคส่วน
ด าเนินการด้วยแนวทางที่ค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพเป็นส าคัญ อาทิ เช่น การส่งเสริมวัฒนธรรม                 
ความปลอดภัยทางถนนและสื่อสารสาธารณะที่เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย การมุ่งเน้นให้เกิดการปรับ
พฤติกรรมที่จะลดการเกิดอุบัติเหตุทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
ทางถนนอย่างเป็นระบบ 
 

7. คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นหน่วยงานของรัฐ
ที่ไม่เป็นส่วนราชการและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ท าหน้าที่ด าเนินงานตามนโยบายที่ก าหนด ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ ในแง่ที่ต้องการให้ภาคธุรกิจประกันภัยของประเทศมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งให้มีบทบาท ในการระดมเงินออม และมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาตลาดทุนของประเทศให้มากขึ้น โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการ
ด าเนินการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยได้จัดท าแผนฉบับที่ 1 ขึ้น ชื่อว่า แผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2559-2563 และจนปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาแผนดังกล่าวอย่างเป็นล าดับ ซึ่งมีภารกิจโดยรวม ดังนี้ 

 

1. ก ากับและพัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีความเข้มแข็งมั่นคง 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยมีบทบาทสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจ

สังคมของประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
3. คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัย 
 

ส านักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานของรัฐท าหน้าที่ในการก ากับดูแลและส่งเสริมพัฒนาธุรกิจ
ประกันภัยให้มีประสิทธิภาพและคุ้มครองประชาชนให้ได้ประโยชน์จากการประกันภัยอย่างครบถ้วน ได้
ตระหนักถึงหลักธรรมาธิบาลและการปฏิบัติตามแนวทางธรรมาภิบาลที่เป็นสากล เพ่ือสร้างความโปร่งใส เป็น
ธรรมและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนร่วมได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ยังมียุทธศาสตร์ในการด าเนินงานส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  คือ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมให้ความรู้เชิงรุกต่อสาธารณชน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกันภัยเพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องของตลาดและเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพให้ระบบประกันภัยของ
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและระบบงานเพ่ือให้ปฏิบัติภารกิจมีความรวดเร็ว
คุ้มค่าและเอ้ือต่อการเปลี่ยนผ่านบทบาท การบริหารจัดการภายในองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างและขยายเครือข่ายพันธมิตรและส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เพ่ือเพ่ิม
อัตราการเติบโตและสภาพคล่องของภาคอุตสาหกรรม  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบการก ากับและตรวจสอบด้านเสถียรภาพ พฤติกรรมการปฏิบัติและ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนด้านการประกันภัย เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันของสาธารณชนต่อระบบประกันภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี และฐานข้อมูลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประกันภัย
ของประเทศให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 

การประกันภัยที่อยู่ภายใต้การดูแลคณะกรรมการฯ ที่สอดคล้องกับโครงการศึกษาในครั้งนี้ จะมุ่งไปใน
ประเด็นของการประกันภัยรถยนต์ ซึ่งมีมากมายหลายประเภท ซึ่งจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปตาม 
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535  ซึ่งเป็นว่าด้วยเรื่องของการประกันภัยภาคบังคับ ที่ประกอบไป
ด้วยประเด็นหลัก คือ ประเภทรถที่ต้องท าประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
ประเภทรถที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องท าประกันภัย พ.ร.บ. ผู้มีหน้าที่ต้องท าประกันภัย พ.ร.บ.  ผู้ที่ได้รับความ
คุ้มครองตาม พ.ร.บ. ผู้มีหน้าที่รับประกันตาม พ.ร.บ. และอัตราเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ. 

ส าหรับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 มีรายละเอียดที่มีความสอดคล้องกับ
โครงการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 

หมวด 1 การประกันความเสียหาย ว่าด้วยเรื่องของการจัดให้มีการประกันภัยส าหรับผู้ประสบภัยโดย
ประกันภัยกับบริษัท จ านวนเงินเอาประกัน ประเภทรถที่ไม่ต้องจัดให้มีการประกันภัยความเสียหาย รวมทั้ง
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ  

หมวด 2 ค่าสินไหมทดแทน ว่าด้วยเรื่องของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทที่ได้รับประกันภัย
ไว้  รวมทั้งหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 

หมวด 3 กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนฯ เพ่ือเป็นทุนส าหรับจ่ายค่าเสียหาย
เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยรวมทั้งหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 

หมวด 4 บทก าหนดโทษ ว่าด้วยบทก าหนดโทษ การระวางโทษในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ 

จากภารกิจ ระเบียบ และข้อกฎหมายดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า แนวทางการด าเนินงานของ
คณะกรรมการฯ นั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดการคุ้มครองซึ่งกันและกันระหว่างผู้ประกันภัยและธุรกิจ
ประกันภัย โดยอาศัยการตอบแทนการด าเนินงานที่ดีของบริษัทมาเป็นแรงจูงใจในการด าเนินงาน ดังจะเห็นได้
จากหลักเกณฑ์การมอบรางวัลที่แบ่งเป็นด้านบริษัทประกันภัยที่มีการส่งเสริมกรมธรรม์ ประกันภัยเพ่ือ
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ประชาชนดีเด่น บริษัทประกันภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น และประกันภัยดีเด่นครบวงจร กล่าวคือ การ
ด าเนินงานที่ดีของบริษัทประกันภัย ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการฯ ถือเป็นหลักส าคัญที่จะส่งผล
ในเชิงบวกต่อตัวผู้ประกันภัยโดยตรง โดยเฉพาะการประกันภัยรถยนต์ 
 

8. นโยบาย ยุทธศาสตร์ของส านักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2555-2564 
 

ส าหรับทิศทาง เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี (2555-2564) กองทุนสนับสนุนสร้างเสริม
สุขภาพ นั้น ได้ระบุในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสุราและคนไทยไว้อย่างชัดเจน กล่าวคือ แนวโน้มภาระโรคของคนไทย
จะเกิดจากโรคเรื้อรังและโรคท่ีเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพเป็นหลัก โดยมีสาเหตุของภาระโรค 5 ล าดับ ซึ่งปัญหา
สุขภาพจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งยังเป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่
เป็นประเด็นท้าทายต่อการเสริมสร้างสุขภาวะในช่วงทศวรรษหน้าด้วยเช่นกัน 

 

การดื่มสุราของคนไทยได้กลายมาเป็นเป้าหมายเฉพาะที่ สสส. และผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันก าหนดขึ้น 
โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือลดอัตราการดื่มสุราของคนไทยใน พ.ศ.2563 ให้น้อยกว่าร้อยละ 27 และมีตัวชี้วัด/
สถานการณ์เป้าหมายชาติ คือ อัตราการดื่มสุราของคนไทยใน พ.ศ.2552 อัตราการดื่ มสุราของคนไทยเท่ากับ
ร้อยละ 32 นอกจากการดื่มสุราของคนไทยแล้ว กองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพและผู้เกี่ยวข้องยังได้มีการ
ร่วมกันก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับการวิจัยในครั้งนี้อีกหนึ่งเป้าหมาย คือ การลดอัตราการตายจาก
อุบัติเหตุทางถนนสัดส่วนไม่เกิน 10 ต่อประชากรแสนคน ในพ.ศ.2563 ซึ่งตัวชี้วัด/สถานการณ์เป้าหมายชาติ 
คือ อัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนนใน พ.ศ.2552 อัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนนเท่ากับ 16.87 ต่อ
ประชากรแสนคน ทั้งนี้กองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพยังได้ก าหนดยุทธศาสตร์เชื่อมโยงกับภาคีที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างเป้าหมายร่วมในการเสริมพลังซึ่งกันและกัน “สานสามพลัง” ประกอบด้วย พลังทางปัญญา พลังทาง
สังคม และพลังนโยบาย เพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาสุขภาวะที่ยากและส าคัญในสังคมไทย 
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) การสร้างสุข
ภาวะที่ดีและความยั่งยืนของชุมชน ดังนั้นการสร้างมาตรการควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ และสร้าง                          
ความปลอดภัยทางถนน จึงถือเป็นเป้าหมายในการเสริมสร้างสุขภาวะและชุมชนปลอดภัยให้กับสังคมไทย                   
ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีมิติเชื่อมโยงถึงอีก 15 เป้าประสงค์ของเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) นอกจากนี้ การบริโภคสุรายังถือเป็นอีกหนึ่ง
วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ.2544 ด้วยเช่นกัน 

 

 ข้อเสนอ การศึกษาการเรียนรู้ เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน ท าให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย 
พาหนะที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ร้อยละ 80 คือ จักรยานยนต์ ซึ่งผู้ประสบอุบัติเหตุมักจะเป็นผู้ขับขี่ที่มีรายได้
ต่ า ควรประสานความร่วมมือในระดับภาคประชาสังคม เพ่ือสนับสนุนกลุ่มนี้ และสร้างภาคประชาสังคมเพ่ือ
เรียกร้องให้ปรับเปลี่ยนกฎหมายหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในสังคม ส าหรับการบังคับใช้กฎหมายเมา
แล้วขับในประเทศไทย ในแง่การบังคับใช้กฎหมายที่ก าหนดยังไม่เพียงพอต่อการลดอุบัติเหตุ และยังมีช่องว่าง
ในการบังคับใช้ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ และผู้กระท าความผิด อีกทั้งกฎหมายที่ควบคุมยังไม่มีกฎหมายจ ากัด
ความเร็วบนถนนในเขตเมือง ดังนั้นควรก าหนดกฎหมายที่ว่าด้วยเมาแล้วขับ ก าหนดให้ผู้ขับขี่รถยนต์ห้ามมี
ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดถึง 0.05 -0.3 กรัม/เดซิลิตร และหากมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่
รถยนต์ ซึ่งเป็นวัยรุ่นหรือมือใหม่สูงกว่า 0.02 กรัม/เดซิลิตร 
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บทที่ 4 

นโยบายที่เหมาะสมเพื่อลดภาระและเพิ่มประสิทธิภาพของกรมคุมประพฤติ 

 

การมองเชิงระบบ เกี่ยวกับการลดปัญหาผู้ถูกคุมประพฤติจากความผิดฐานเมาแล้วขับ  ที่มีเป้าหมายลด
ภาระของกรมคุมประพฤติ เนื่องจากจ านวนคนที่ถูกศาลสั่งคุมประพฤติมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น แต่ทั้งนี้การที่จะไปลด
จ านวนของผู้ถูกคุมประพฤติให้น้อยลงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ จากข้อเสนอของ นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 
ได้เสนอมุมมองเชิงระบบในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนซึ่งคิดว่ามีความส าคัญและสามารถเชื่อมโยงได้ในหลาย
มิติและยังจะน าไปสู่การลดภาระของกรมคุมประพฤติได้ ทั้งนี้จากการน าเสนอในเรื่องวัฒนธรรมความเสี่ยงและ
ความปลอดภัยทางถนน กระบวนทัศน์ใหม่ ความท้าทายและความเป็นเป็นไปได้ ที่น าเสนอในเวทีสัมมนาวิชา
วิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนน    ครั้งที่  14  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ได้เสนอมุมมองในเรื่องการ
จัดการเชิงระบบสู่วัฒนธรรมความปลอดภัย โดยต้องมีการสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย  “ความปลอดภัย
ให้มีการความเชื่อมโยงกันในหลายมิติ ต้องมีการส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เชิงระบบ ต้องพัฒนารูปแบบ
การประยุกต์แนวคิดใหม่ ๆ ไปเป็นรูปธรรมและทดลองน าไปปฏิบัติ การจัดการเชิงระบบต้องการภาวะผู้น าใหม่ที่
สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงนอกกรอบเดิมที่คุ้นเคยได้ โดยพุ่งเป้าไปที่ว่าวัฒนธรรมความปลอดภัยไม่ได้เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้ถนน แต่อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงวิธีคิดในการจัดการระบบ, มุมมองเชิงระบบช่วย
ลดการชี้นิ้วกล่าวโทษตัวบุคคลโดยหันไปให้ความส าคัญกับจุดคานงัดเชิงระบบแทน" 

 จากข้อเสนอในเรื่องของการแก้ไขหรือการพัฒนาเรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนนนั้น  เสนอถึง
การมองปัญหาในส่วนที่ผ่านมาว่าเป็นการมองแบบที่แตกต่างกันออกไปแต่ละหน่วยงาน ท าให้การแก้ไขปัญหาไม่
สามารถเป็นไปได้ และสุดท้ายงานจึงไหลไปสู่งานของกรมคุมประพฤติในที่สุด จากการท าความเข้าใจวิธีคิดในเชิง
ระบบตามรูปแบบข้อเสนอดังกล่าว ที่ได้เสนอ การมองปัญหาว่าต้องไม่มีการวิเคราะห์แบบแยกส่วนดังที่มองกันผ่าน
มา แม้แต่ในชุดของกระทรวงคมนาคมเองที่มองถึงการแก้ไขปัญหาที่แยกประเภทออกเป็นทั้ง ถนน ยานพาหนะ ผู้
ขับขี่และพยายามจัดหาหน่วยงานย่อย ๆ มาร่วมรับผิดชอบ ทั้งนั้นการมองดังกล่าวยังจะเป็นการลดทอนในอีก
หลายส่วนและมุ่งที่จะไปปรับพฤติกรรมของผู้ขับข่ีทั้งในเรื่องของการบังคับใช้การบังคับ   ( Enforcement ) การให้
การศึกษา ( Education )  หรือการจัดการวิศวกรรมบนท้องถนน  ( Engineering ) โดยมุ่งไปที่พฤติกรรมผู้ขับขี่ ( 
Road User Approach ) การมองปัญหาดังกล่าวเป็นการมองหาสาเหตุด้วยเชิงเส้นตรงคาดความซับซ้อน ซึ่ง นพ.
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ หมายถึงเหตุผลเชิงซ้อนที่จะส่งผลถ่ายทอดกระบวนทัศน์แบบแยกส่วนและลดทอน 
(Reductionistic) เน้นความเป็นเหตุผลและอธิบายปรากฏการณ์จากคุณสมบัติของส่วนย่อยที่มีรากฐานมาจาก
วิทยาศาสตร์แบบนิวตัน-เดการ์ตส์ 

จากการมองเชิงระบบจะน าไปสู่การจัดการเชิงระบบโดยการมองว่าการความปลอดภัยเป็นผลของระบบ
ไม่ใช่พฤติกรรมส่วนบุคคล พฤติกรรมไม่ได้เกิดจากการขาดจิตส านึกหรือความไม่รู้ ระบบมีมากกว่าส่วนย่อยมา
รวมกัน ปัญหาเชิงระบบจึงแก้เป็นส่วนๆไม่ได้ ระบบมีหลายชั้นส่งผลต่อกันและกัน และต้นสายอาจอยู่ไกลจาก
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ปลายเหตุ การแก้ปัญหาอาจเกิดปัญหาใหม่ที่คาดไม่ถึง ( Unintended consequence ) การมองเชิงระบบคือการ
มองเห็นความเชื่อมโยงเพ่ือเขียนแบบแผนและโครงสร้าง ฉะนั้นปัญหาที่มองจากปลายน้ าเมื่อเกิดคนเมาแล้วขับจึงมี
ความเชื่อมโยงจากในหลาย ๆ มิติไม่ใช่แค่พฤติกรรมส่วนบุคคลดังที่กล่าวมาแล้ว การแก้ไขจึงต้องจัดการเชิงระบบ
ทั้งหมดโดยต้องอาศัยความรู้เชิงระบบด้วยเช่นกัน 

ด้วยงานที่น าไปสู่การสั่งคุมประพฤติกับผู้ต้องโทษจากความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุรา ของกรมคุม
ประพฤติ จากสถิติที่ผ่านมาพบว่า ศาลสั่งคุมประพฤติมากขึ้น เป็นที่ทราบว่า เกิดจากการดื่มสุรา แต่การดื่มสุราใน
แต่ละพ้ืนที่มีบริบทที่แตกต่างกัน ในบทนี้จะน าเสนอนโยบายหรือแนวทางที่จะท าให้งานถูกกลั่นกรองภายใต้กลไก
หลายประการ เพ่ือมุ่งสู่กระบวนการปลายน้ าดังปัจจุบัน โดยพิจารณาจากตัวอย่างสถานการณ์ของประเทศญี่ปุ่นที่
ควบคุมส าเร็จ การปรับแก้เกี่ยวกับกฎหมายในกระบวนการยุติธรรม และการท างานในลักษณะภาคีเครือข่าย 

 

กรณีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับอุบัติเหตุของประเทศญี่ปุ่น 

จากเอกสารที่เรียบเรียงโดยฐานันดร ชมภูศรี เรื่อง ประวัติศาสตร์ความตายทางถนน และการสร้างความ
ปลอดภัยทางถนน (2560) ได้เรียบเรียงเรื่องการสร้างวินัยในการใช้รถใช้ถนนของคนญี่ปุ่น เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัย จากเอกสารได้เสนอว่าในอดีตญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีปัญหาจากการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่สูงมาก 
ด้วยจากความก้าวหน้าทั้งในภาคการขนส่งและการสาธารณูปโภคแต่กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นสามารถจ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ 365 วัน 24 ชั่วโมง แต่ผู้ที่จะดื่มได้ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไปและถ้าจะขับขี่ยานพาหนะจะต้อง
มีแอลกอฮอล์น้อยกว่า 30 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ไม่มีการเลือกปฏิบัติเรื่องอายุ หรือประเภทใบขับขี่ (All Driver, 
Young Driver หรือ Professional Driver) ก็ต้องไม่เกิน 30 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อย่างเสมอภาคกัน มาตรการทาง
สังคมที่ส่งผลให้ประเทศญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่นตื่นตัวกันอย่างยิ่งในการแก้กฎหมายเมาแล้วขับคงจะเกิดขึ้นตั้งแต่
พฤศจิกายน ค.ศ. 1999 ในกรุงโตเกียวที่เกิดเหตุรถบรรทุกท่ีคนขับเมาอย่างหนักได้ชนรถยนต์อย่างรุนแรงท าให้เด็ก
สองคนเสียชีวิตอย่างทารุณ  

และในเดือนเมษายน ค.ศ. 2000 ที่คานางาวะได้มีนักศึกษาสองคนเสียชีวิตจากการถูกรถชนโดยคนขับเมา
และยังไม่มีใบขับขี่อีกด้วย โดยสองสถานการณ์นี้ท าให้คนญี่ปุ่นลุกขึ้นมาเรียกร้องโดยร่วมกันลงชื่อเกือบ 400,000 
คนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้เพ่ิมบทลงโทษส าหรับการเมาแล้วขับต่อมามีการแก้ไขกฎหมายอาญาเพ่ิม
โทษสูงสุดส าหรับการขับขี่อันเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตายจากโทษจ าคุกสูงสุดห้าปีเป็น 15 ปีในเดือนมิถุนายน 
ค.ศ. 2002 และกฎหมายต่างๆที่มีข้อบังคับ ได้แก่การลดเกณฑ์ปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจของผู้ขับขี่จากไม่
เกิน 0.25 เหลือเพียง 0.15 มิลลิกรัมต่อลิตร (คือไม่เกิน 0.03 เปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์ในเลือดและเพ่ิมบทลงโทษ
คือค่าปรับเพ่ิมขึ้นจากไม่เกิน 50,000 เยน เป็น 500,000 เยนซึ่งสูงกว่าเงินเดือนเฉลี่ยในขณะนั้นของผู้ที่จบ
มหาวิทยาลัย ยิ่งไปกว่านั้นกฎหมายใหม่ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผู้เมาแล้วขับแต่ยังรวมถึงผู้ที่ให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กับผู้ขับขี่ ผู้ที่นั่งรถไปกับผู้ขับขี่ที่เมาอีกด้วย ส่วนการแก้ไขกฎหมายครั้งล่าสุดเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุที่น่าเศร้าสลด 
ด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองฟุกุโอะกะ ขับรถยนต์ชนรถยนต์ของครอบครัวที่มารวมกัน 5 คน สามี ภรรยาและลูก 3 
คนที่สะพานในจังหวัดฟุกุโอะกะ ท าให้รถยนต์ของครอบครัวนี้พลิกตกลงไปในทะเลและมีผู้เสียชีวิตเป็นเด็กทั้งสาม
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รายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วง 25 สิงหาคม ค.ศ. 2006 จึงเกิดการกระตุ้นให้มีการถกเถียงสาธารณะในสิ่งที่เกิดขึ้น
และมีการเรียกร้องให้มีการลงโทษที่รุนแรงมากข้ึนส าหรับผู้เมาแล้วขับ  

จากนั้นใน ปี 2007 ส านักงานต ารวจแห่งชาติญี่ปุ่นได้เพ่ิมบทลงโทษส าหรับการเมาแล้วขับซึ่งเป็นสิ่งที่
ประชาชนมีความต้องการให้ลงโทษผู้เมาแล้วขับให้รุนแรงมากขึ้น ให้เป็นบทลงโทษเดี ยวกับการลงโทษผู้ที่ให้
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับผู้ขับขี่ ได้ดื่มด้วยในปี 2006 ผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการเมาแล้วขับ 611 รายลดลงจากปี 
2005 ถึง 13.6% แต่ผู้คนก็ยังเรียกร้องให้เพ่ิมโทษให้มีความรุนแรงของกฎหมายมากขึ้น 

จากข้อมูลสถิติการประสบอุบัติเหตุของญี่ปุ่นพบว่าหลังจากมีการตื่นตัวในภาคประชาชนในเรื่องของ
อุบัติเหตุที่เกิดจากการเมาแล้วขับในช่วงปี ค.ศ. 2006 ถึง 2007 อัตราการตายจากอุบัติเหตุที่ก่อขึ้นจากผู้มาแล้วขับ
ก็ลดลงอย่างมีนัยยะส าคัญและกล่าวได้ว่า โศกนาฏกรรมที่ฟุกุโอะกะในปี 2006 ได้น ามาซึ่งกฎหมายเมาแล้วขับ ใน
ฉบับปัจจุบันของญี่ปุ่นซึ่งออกในเดือนกันยายน 2007 

ด้วยค่าปรับหากพบมีแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกฎหมายก าหนดจะรับโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกิน 
1,000,000 เยน ซึ่งจ านวนค่าปรับนับว่าเป็นจ านวนที่สูงมากขณะที่รายได้เฉลี่ยของคนต่อปี (GDP) ของคนญี่ปุ่นใน
ปีดังกล่าวอยู่ที่ 43,882.8 ดอลล่าสหรัฐเท่านั้นซึ่งค่าปรับเท่ากับ 1 ใน 5 ของทั้งปีหรือรายได้ 2.4 เดือนที่ชาวญี่ปุ่น
จะหาได้เลยทีเดียว แตกต่างจากกฎหมายเดิมที่มีโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 เยน (4,400 
เหรียญสหรัฐ) การขับขี่ภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์ (Driving Under the Influence : DUI) คือระดับ
แอลกอฮอล์ในลมหายใจสูงถึง 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตรหรือระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเท่ากับ 0.03 ถึง 0.7999 จะมี
โทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับ 500,000 เยน  ส่วนกฎหมายเดิมจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 เยน 
แม้แต่ผู้ไม่ได้ขับขี่ต้องร่วมเดินทางไปในฐานะผู้โดยสารก็ถ้าหากว่าตรวจผู้ขับขี่พบว่าขับขี่อยู่ภายใต้อิทธิพลของ
แอลกอฮอล์ผู้โดยสารก็อาจจะถูกจ าคุกได้เช่นเดียวกันไม่เกินสองปีหรือถูกปรับไม่เกิน 200,000 เยน (2650 เหรียญ
สหรัฐ) DWI, ผู้ที่ให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารอาจถูกจ าคุกไม่เกินสามปีหรือทั้งปรับไม่เกิน 
500,000 เยน หรือ 4,400 เหรียญสหรัฐฯและหากเอารถให้คนที่ดื่มแอลกอฮอล์มาแล้วไปขับโทษก็เหมือนดื่มเองถ้า
หากผู้ขับขี่ตรวจพบว่า DUI ผู้ที่ให้รถกับคนที่ดื่มไปขับจะถูกจ าคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน 1,000,000 เยน
(8800 เหรียญสหรัฐ)รวมถึงการปฏิเสธการเป่าแอลกอฮอล์มีโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกิน 300,000 
เยนเช่นกันหรือกรณีชน จะถูกจ าคุกไม่เกิน 10 ปีหรือปรับไม่เกิน 1,000,000 เยน 

จากเอกสารประวัติศาสตร์ ความตายทางถนนและการสร้างความปลอดภัยของญี่ปุ่น โดยหากน ามาจัดท า
ให้เห็นเป็นช่วงเวลาต่างๆของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเริ่มมีตั้งแต่การพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่เศรษฐกิจเติบโตจนกระทั่งเข้าสู่
ในยุคปัจจุบันในยุคที่สี่ ตั้งแต่ปี 1902 ขึ้นมาจากไทม์ไลน์ที่ปรากฏช่วงแรกๆจะพบว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุมาก
แต่ช่วงยุคหลังขึ้นมาจนถึงปัจจุบันจ านวนการเสียชีวิตทางถนนของชาวญี่ปุ่นลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2002 
ลดลงมาที่ 8,396 ราย ซึ่งต่ าสุดจากที่เคยต่ าระดับนี้ในปี 1981 เท่ากับ 8 ,719 ราย ปี 2002 ให้ก าหนดให้มีที่นั่ง
ส าหรับเด็กทุกคนที่มีอายุต่ ากว่า 6 ปี ปี 2015 การจะได้ใบขับขี่รถยนต์ต้องฝึกภาคปฏิบัติถึง 34 ชั่วโมง ทั้งต้องเข้า
อบรมเกี่ยวกับกฎหมายและกลศาสตร์ยานยนต์ (Vehicle mechanics) เป็นเวลาถึง 26 ชั่วโมงถึงจะได้ใบขับขี่แบบ
ทั่วไป ตามระเบียบปฏิบัติของกฎหมายจราจรทางบก (Road Traffic Law) นอกจากนั้นแล้วอีกสองประการที่จะได้
กล่าวถึงในระดับต่อไป คือหลังจากเกิดอุบัติ เหตุแล้ว ในญี่ปุ่นได้มีระบบรถพยาบาลฉุกเฉินจะเห็นว่าจ านวนของ
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รถพยาบาลฉุกเฉินในญี่ปุ่นได้เพ่ิมขึ้นในอัตราที่ต่อเนื่องส่งผลให้อัตราเสียชีวิตต่ออุบัติเหตุมีลดลง อีกประการหนึ่งก็
คือ การให้มีระบบอาสาสมัครในชุมชนเพ่ือสนับสนุนการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เราจะเห็นว่าภาคประชา
สังคมหรือภาคีต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับชุมชนและมีส่วนในการลดอุบัติเหตุได้เช่นเดียวกัน  

จากข้อมูล1 ได้อธิบายถึงการประสบอุบัติเหตุของเยาวชนไทยที่เกิดจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์และการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยพบว่าเยาวชนไทยเริ่มขี่มอเตอร์ไซค์ตั้งแต่อายุ 10 ปีซึ่งกฎหมายจะครอบคลุมหลังอายุ 10 
ปีเท่านั้นส่วนอายุเกิน 20 ปียังเหมือนเดิมแต่ก่อนหน้านั้นหลังเทศกาลปีใหม่ 5 มกราคม 2560 ได้เพ่ิมบทลงโทษ
กรณีเมาแล้วขับอันนี้เป็นกฎหมายใหม่ที่ปรับแก้แล้วจะเห็นได้ว่าเป็นวัฒนธรรมที่เยาวชนไทยเริ่มขับขี่มอเตอร์ไซค์
ตั้งแต่อายุยังน้อยและดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่อย่างน้อย และอุบัติเหตุก็เกิดจากรถมอเตอร์ไซต์เป็นจ านวนที่สูงมากกว่า
รถอย่างอ่ืนและเกิดอยู่ในพ้ืนที่ที่เป็นถนนไม่ใช่ถนนสายหลักเพราะนั่นคือพ้ืนที่ของการสังสรรค์ของเด็กและเยาวชน
ในพ้ืนที ่

 

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการแก้ไขปัญหาเมาแล้วขับ 

การแก้ไขฟ้ืนฟูด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระท าผิดมิให้กระท าความผิดซ้ า เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้กระท า
ผิดสามารถปรับปรุงแก้ไข ข้อผิดพลาด ด้วยการสร้างความตระหนักและจิตส านึกด้วยมาตรการทางสังคม “พลัง
แห่งเมือง” ซึ่งการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระท าความผิด จะต้องเกิดจากพลังจากตนเอง (self-esteem) ที่มีความ
พยายามแก้ไขการกระท าที่ส่งผลต่อสังคม โดยกระบวนการสร้าง self-esteem นั้นเป็นหน้าที่ของกรมคุมความ
ประพฤติ ที่จะต้องใช้จิตวิทยาในการจัดการเพ่ือน าไปสู่กระบวนการแก้ไขและฟ้ืนฟู  โดยหัวใจและประเด็นส าคัญใน
การน าไปสู่กระบวนการแก้ไขและฟ้ืนฟู คือ “ความปลอดภัย” ซึ่งการน าไปสู่ความปลอดภัยของสังคม ด้วยการสร้าง
ความปลอดภัยจากการให้โอกาสผู้กระท าความผิดได้แก้ไขพฤติกรรมตนเอง เมื่อผู้กระท าความผิดมีความตระหนัก
ถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาและไม่กระท าผิดซ้ าอีก สังคมก็จะเกิดความปลอดภัย และในทางกลับกันเป็นการช่วยเหลือให้
ผู้เสียหายสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างปกติ ซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้ เป็นบทบาทส าคัญ ที่ส านักงานคุมประพฤติจะต้อง
ด าเนินการ โดยเฉพาะคดีเมาแล้วขับที่เหยื่อได้รับผลกระทบและส่งผลไปยังครอบครัวของเหยื่อ ดังนั้นการเยียวยา
ความเสียหายจึงเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ต้องให้ความส าคัญ เพราะฉะนั้นการเยียวยาความเสียหายไม่ใช่แค่ให้
ผู้เสียหายได้รับค่าทดแทนแล้วจบคดี แต่ในกระบวนการยุติธรรม ของส านักงานคุมความประพฤติได้มีการใช้ 
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) ซึ่งเป้าหมายหลักของกระบวนการนี้เพ่ือจ าเลยใช้สินทรัพย์ ในการ
แก้ไขปัญหา แต่เพ่ือให้ผู้กระท าความผิดได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น บางครอบครัวต้องเสียหัวหน้า
ครอบครัว เป็นต้น 

 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ 

 จากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์พนักงานคุมประพฤติ และหน่วยงานคุมประพฤติในท้องถิ่น รวมทั้งผู้บริหารของ
กรมคุมประพฤติเอง จะค้นพบฐานคิดที่ตรงกันชุดหนึ่งคื องานคุมประพฤติเป็นงานปลายน้ า  หากจะเพ่ิม
                                                           
1 www.tcijtsai.com สืบค้นวนัท่ี 20 เมษายน 2562 
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ประสิทธิภาพจะต้องท างานแก้ไข โดยเสนอนโยบายให้กับหน่วยงานทางต้นน้ า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งและปลายน้ าก็จะได้
ปรับกระบวนการ วิธีการท างานหรือได้วิธีการจัดการที่ตามมา ส่วนที่มองว่าเป็นต้นน้ าผู้บริหารกรมคุมประพฤติ
พิจารณาว่าเมื่อคดีเข้ามาจ านวนมากเท่าใดก็จะน าไปสู่ศาลทั้งหมด นั่นคือเข้าสู่ช่วงกลางน้ าในการพิจารณาคดี และ
ปลายน้ าซึ่งมีการเสนอและมีการท างานที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันและถึงได้เป็นปัญหาเมื่อถึงปลายน้ าคือการส่ง
ผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการพิจารณา จนกระท่ังพิพากษาจนถึงที่สุด และถูกส่งเข้ากรมคุมประพฤติ 1 ปี หรือแล้วแต่
โทษฐานในความผิดและมีอาสาสมัครคุมประพฤติ (อสค.) มามีส่วนร่วมในการท างานหรือแม้แต่การน าก าไล
อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเพ่ือช่วยในการท างานของกรมคุมประพฤติก็ตาม 

 อีกประการที่มีข้อเสนอที่ตรงกันก็คือในเรื่องของการตั้งด่านตรวจของเจ้าพนักงานหรือต ารวจโดยการตั้ง
ด่านตรวจในปัจจุบันก็ยังมีข้อจ ากัดเนื่องจากยังไม่ได้มีการตั้งสม่ าเสมอและเป็นประจ า ฉะนั้นเมื่อตั้งและจับกุม
ผู้กระท าความผิดได้ในขณะนั้น ส่วนหากไม่มีการตั้งด่านก็จะไม่มีการจับผู้กระท าความผิดได้ เหมือนเป็นกับภูเขา
น้ าแข็งที่ผุดเฉพาะยอดแต่ใต้ฐานยังคงมีอยู่อีกมหาศาลซึ่งก็ตรงกับการไม่ได้แก้ไขทั้งระบบนั้นเองและสอดคล้องกับ
ที่ว่าการเมาแล้วขับไม่ใช่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่แต่เกิดจากวิธีคิดของผู้ขับขี่ จนกระทั่งบ้างมองว่าจะเป็นการ
ท าร้ายสังคมได้อย่างต่อเนื่องหากว่าไปท าความผิดซ้ าหรือสร้างความเสี่ยงในพ้ืนที่สาธารณะหรือท้องถนนจะท าให้
ผู้อื่นได้รับความเสียตามมา 

 ฉะนั้นแล้วการแก้ไขเชิงระบบจะต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการทางครอบครัวและสังคม การให้การศึกษา               
การมีกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องหลายประการ รวมทั้งการตั้งด่านจับกุมสม่ าเสมอและการคัดกรองหรือการ
คัดแยกคดีที่น าไปสู่ศาลให้เหลือจ านวนน้อยลง 

 ทั้งนี้ข้อเสนอจะจ าแนกเป็นข้อเสนอทางด้านกฎหมาย ข้อเสนอทางสังคม 

 

ข้อเสนอเชิงนโยบายทางด้านกฎหมาย 

1.การปรับแก้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรม 

 ความพยายามในการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนได้มีหลายหน่วยงานที่ได้ร่วมมือกัน กรณีหนึ่งคือ
ชมรมจักรยานเพ่ือสุขภาพแห่งประเทศไทย (จสท) ได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เมื่อวันที่ 20 
พฤษภาคม พ.ศ.2558 เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการด าเนินการเพ่ือให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และกระบวนการน ากฎหมายนั้นไปปฏิบัติบังคับใช้อย่าง
เข้มงวดเพื่อให้มีผลในการปกป้องสิทธิและคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้ง
มีการลงโทษผู้กระท าผิดอย่างจริงจัง  

ผลจากหนังสือดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้จัดท าข้อเสนอทางวิ ชาการต่อ
คณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่องมาตรการปกป้องสิทธิการคุ้มครองความปลอดภัยในการใช้ถนน
ร่วมกัน (กรณีเมาไม่ขับ) (เสนอวันที่ 14 กรกฎาคม 2558) โดยมีข้อเสนอแนะ จ านวน 3 ข้อดังนี้ 
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1.1 ข้อเสนอแนะนโยบาย  

ได้เสนอให้รัฐบาลมีมาตรการเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุและป้องกันความปลอดภัยตั้งแต่ระยะต้น ระยะกลาง 
และระยะยาว โดยมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป เช่น ระยะต้น เป็นการส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎ
จราจร ให้แก่ผู้ใช้ยานพาหนะและผู้เดินเท้าให้มากขึ้น และที่ส าคัญให้ตระหนักถึงอันตรายจากการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในขณะขับขี่ยานพาหนะ  ระยะกลาง  ให้มีผู้รับผิดร่วมกัน เมื่อมีผู้ขับขี่รถในขณะมีแอลกอฮอล์ (เมา
แล้วขับ) เช่น ผู้ประกอบการจะถูกถอดใบอนุญาตตามกฎหมาย ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ มีการก าหนดแนวปฏิบัติ ในการตั้งจุดตรวจ วัดปริมาณแอลกอฮอล์และน าหลักการป้องปราบ ( Deterrent 
effect) มาบังคับใช้ โดยเจ้าหน้าที่สามารถกักตัวผู้ขับขี่ไว้ก่อนได้ ระยะยาว ควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ที่กฎหมายก าหนดให้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 กรัม/มิลลิลิตร การใช้มาตรการต่างๆ
เพ่ิมเติม เช่น เพ่ิมมาตรการยึดรถ กรณีที่ผู้ขับขี่ไม่ช าระค่าปรับภายในก าหนด เพ่ิมอุปกรณ์ในการตรวจวัดปริมาณ
แอลกอฮอล์ให้เพียงพอ  

1.2 การปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวด  

ตั้งแต่กระบวนการยุติธรรม ชั้นเจ้าพนักงานจนถึงกระบวนยุติธรรมชั้นบังคับโทษซึ่งได้แก่การกระท า
ความผิดฐานการท าโดยประมาทโดยเฉพาะที่มีสาเหตุมาจากการดื่มสุรา หรือสาเหตุอ่ืนๆ เป็นเรื่องของ (ความ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ) และผู้กระท าผิดควรได้รับการลงโทษ ซึ่งแสดงให้ศาลเห็นพฤติการณ์และสาเหตุ
แห่งการกระท าความผิดดังกล่าว ต้องเป็นภาระหน้าที่ของ (พนักงานสอบสวน) และ (พนักงานอัยการ) ที่เป็นผู้
ค้นหาความจริง ผ่านการน าสืบข้อเท็จจริงด้วยพยานหลักฐาน อันน าไปสู่ การปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายในเชิง
ลงโทษให้เข้มงวดต่อไป   

 
1.3 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย  

1.3.1 โดยการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ดังนี้  

 แก้ไขเพ่ิมเติมในวรรค 4 มาตรา 157/1 (กรณีกระท าความผิดตามวรรค 2 เป็นเหตุให้ผู้ อ่ืนได้รับ
อันตรายสาหัส) โดยเปลี่ยนโทษจาก “ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 2 ปีถึง 6 ปีและปรับ 4 หมื่นบาทถึง 1 แสน 2 
หมื่นบาท” เป็น “ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 2 ปีถึง 10 ปี” 

 แก้ไขเพ่ิมเติมในวรรค 5 มาตรา 157/1 (กรณีกระท าความผิดตามวรรค 2 เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความ
ตาย) โดยเปลี่ยนโทษจาก “ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 3 ปีถึง 10 ปีและปรับ 6 หมื่นบาทถึง 2 แสนบาท” เป็น “ 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 15 ปีถึง 20 ปี” 

 ก าหนดความในวรรคท้ายของมาตรา 157/1 ก าหนดว่า “การกระท าความผิดตามวรรค 2 ให้ถือเป็น
การความผิดส าเร็จกรรมหนึ่งต่างหากแยกจากผลตามวรรค 3 วรรค 4 วรรค 5 แล้วแต่กรณี” 

 แก้ไขเพ่ิมเติมในวรรค 3 มาตรา 160 ตรี (กรณีกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับ
อันตรายสาหัส) โดยเปลี่ยนโทษจาก “ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 2 ปีถึง 6 ปี และปรับตั้งแต่ 4 หมื่นบาทถึง 1 แสน 
2 หมื่นบาท” เป็น “ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 2 ปีถึง 10 ปี ” 
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 แก้ไขเพ่ิมเติมในวรรค 4 มาตรา 160 ตรี (กรณีกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่
ความตาย) โดยเปลี่ยนโทษจาก “ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 3 ปีถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 6 หมื่นบาทถึง 2 แสน
บาท” เป็น “ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 15 ปีถึง 20 ปี ” 

 ก าหนดความในวรรคท้ายของมาตรา 160 ตรี โดยก าหนดว่า “การกระท าความผิดตามวรรค 1 ให้ถือ
เป็นความผิดส าเร็จกรรมหนึ่งต่างหาก แยกจากผลตามวรรค 3 วรรค 4 วรรค 5 แล้วแต่กรณี” 

1.3.2 การปรับแก้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

 ควรใช้กฎหมายบังคับใช้ทางอ้อมให้กับกรณีเมาแล้วขับเพ่ือให้เข็ดหลาบ (เช่นไม่รับบุคคลที่เคยถูก
ลงโทษหรือเคยถูกปรับคดีเมาแล้วขับเข้าท างาน กรณีคุณสมบัติรับราชการหรือคนเข้าท างานขับรถสาธารณะ) จาก
ข้อเสนอ (วรรณา พัฒนาศิริ 2555) 

 ก าหนดความรับผิดชอบทางแพ่งของผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย 
 แก้ไขมาตรา 16(3) ที่ให้อ านาจแก่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เสนอความเห็นต่อ

รัฐมนตรีในการก าหนดวิธีหรือลักษณะการขายเครื่องดื่มที่ต้องห้ามได้ 
 แก้ไขมาตรา 16 (6) คณะกรรมการสามารถให้ค าปรึกษาและ แนะน าประสานงานทั้งหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชนกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 เสนอมาตรการในการป้องกันผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 การลดอุบัติเหตุยังให้ความส าคัญกับการบังคับใช้กฎหมายและเป็นเครื่องมือที่ภาครัฐมีใช้ป้องกันและ

บังคับใช้กับผู้ฝ่าฝืนแต่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องจริงจังไม่ย่อท้อต่อการปฏิบัติจึงจะท าให้การบังคับใช้กฎหมาย
ประสบความส าเร็จได้ในที่สุด 

 การบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะอัตราค่าปรับเทียบกับรายได้ต่อหัวกรณีมีแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า
อัตราที่กฎหมายก าหนด โดยเฉพาะภาพลักษณ์ของไทยยังไม่สูงมากนักเพราะฉะนั้นควรเพิ่มอัตราค่าปรับ 

 การบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะโทษจ าคุกกรณีมีแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่ากฎหมายก าหนดและ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุท าให้มีผู้เสียชีวิตกรณีประเทศไทยถือว่ายังก าหนดโทษปานกลางควรเพิ่มโทษ 

 การบังคับใช้กฎหมายในกรณีปฏิเสธการตรวจวัด ประเทศไทยมีโทษรุนแรงน้อยที่สุดควรพิจารณาเพ่ิม
โทษ 

 บังคับใช้กฎหมายให้ก าหนดโทษตามปริมาณวัดแอลกอฮอล์ในเลือดและจ านวนครั้งที่กระท าความผิด 
"บุคคลดื่มหนัก" "ดื่มน้อย" “ท าผิดครั้งแรก" "ท าผิดบ่อย" จะมีปริมาณลงโทษที่แตกต่างกัน 

 
จากการศึกษาโดย Loughborough University (2017) ได้จ าแนกถึงปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดกฎหมายและ

มาตราที่จะช่วยลดอุบัติเหตุทางถนน โดยอุบัติเหตุทางถนนก่อให้เกิดความสูญเสียต่อเศรษฐกิจโลกถึง 3%ของ GDP 
และเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจส าหรับประเทศที่มีรายได้ต่ าถึงปานกลาง ถึง 5% ของ GDP ประเทศต่างๆ และ
เริ่มให้ความส าคัญกับการเพิ่มความปลอดภัยทางถนนมากขึ้น ปัจจัยเสี่ยง 5 อันดับแรก ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนถนน
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ทั่วโลก ได้แก่ ความเร็ว การขับขี่ขณะมึนเมาสิ่งรบกวนขณะการขับขี่ เข็มขัดนิรภัยและที่นั่งนิรภัยส าหรับเด็ก และ
หมวกกันน็อค 

 

ภาพที่ 8 ปัจจัยเสี่ยง 5 อันดับแรก ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนถนนทั่วโลก 

ที่มา: Loughborough University (2017) 

(อ้างใน แผนแม่บทการลดอุบตัิเหตุทางถนนของกระทรวงคมนาคม สนข. 

มหาวิทยาลยัขอนแก่นและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 
 

2. การปรับปรุงกระบวนการด าเนินคดี  

ให้พนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการแนบรายการทะเบียนประวัติมาพร้อมส านวนและการรวบรวม
พยานหลักฐาน ซึ่งต้องด าเนินการอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ การน าตัวผู้กระท าความผิดตรวจแอลกอฮอล์ด้วย เพ่ือ
หาพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ปรับปรุงระบบการคุมประพฤติอย่างเข้มงวด ให้จ าเลยเข้ารั บการอบรม พฤติ
นิสัยเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการขับขี่ยานพาหนะหรือท างานบริการสังคม ให้แก่ผู้เสียหายหรือครอบครัว
โดยตรง ให้พนักงานคุมประพฤติรายงานพฤติกรรมเกี่ยวกับการดื่มสุรา หรือความเสี่ยงที่อาจกระท าความผิดซ้ าให้
ศาลทราบ เกี่ยวกับพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ศาลแก้ไขเพ่ิมเติม หรือเพิกถอนเงื่อนไขเกี่ยวกับการคุมประพฤติ
เพ่ิมเติม รวมทั้งกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขคุมประพฤติ ศาลต้องลงโทษอย่างเด็ดขาด ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 57   

 ในส่วนของการปรับแก้กฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมนั้นโดยเฉพาะเรื่อง พรบ.ควบคุมเครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล์ พบว่ามีเจตนารมณ์ที่ดี แต่ขาดการบังคับใช้อย่างจริงจัง และผู้ติดสุราก็เข้ารับการบ าบัดเพียง 2% 
เท่านั้น ฉะนั้นการปรับแก้กฎหมายจึงมีข้อเสนอดังนี้ 
 

3. การบังคับใช้กฎหมาย  

ตั้งแต่กระบวนการยุติธรรม ชั้นเจ้าพนักงานจนถึงกระบวนการยุติธรรมชั้นบังคับโทษ ซึ่งได้แก่การกระท า
ความผิดฐานการท าโดยประมาทโดยเฉพาะที่มีสาเหตุมาจากการดื่มสุรา หรือสาเหตุอ่ืนๆ เป็นเรื่องของ (ความ
ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ) และผู้กระท าผิดควรได้รับการลงโทษ ซึ่งแสดงให้ศาลเห็นพฤติการณ์และสาเหตุ
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แห่งการกระท าความผิดดังกล่าว ต้องเป็นภาระหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ ที่เป็นผู้ค้นหา
ความจริง ผ่านการน าสืบข้อเท็จจริงด้วยพยานหลักฐาน อันน าไปสู่ การปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายในเชิงลงโทษ
ให้เข้มงวดต่อไป การบังคับใช้กฎหมายนั้นสามารถกระท าผ่านทั้งในเรื่องของโครงการป้องกัน ( Preventing 
program ) ซ่ึงเป็นการท ากิจกรรมในโรงเรียนหรือว่าชุมชน มีการออกแบบหลักสูตร ที่รวมทั้งสถานการณ์และ
ทักษะการปฏิเสธ สิ่งที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือการให้การศึกษาเช่นการให้ข้อมูลความรู้ว่าดื่มเท่าไหร่ จะถือว่าเมา
และไม่สามารถขับรถได้ ดื่มไวน์กี่แก้ว ดื่มสุรา หรือว่าดื่มเบียร์ได้กี่แก้ว ซึ่งการให้ความรู้หรือการศึกษานี้สามารถท า
ได้ทั้งในระบบคือในโรงเรียนและสามารถท าได้ในระบบครอบครัวโดยผ่านสายใยครอบครัวหรือให้ความรู้ได้เมื่อผ่าน
เข้าไปสู่กระบวนการฟ้ืนฟูหรือบ าบัดแล้วด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เข้าใจถึงความเสี่ ยง
และความรับผิดชอบหากเกิดปัญหาขึ้นมา 

จากสถิติพบว่าการเกิด อุบัติเหตุจะเกิดกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มากกว่ารถประเภทอ่ืนและอายุของผู้ขับขี่
ในช่วงวัยรุ่นสอดคล้องกับงานของ อุษา บิ้กกิ้นส์ ที่ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมเมาแล้วขับของผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพฯจากผลการศึกษาเน้นย้ าว่ากลุ่มวัยรุ่นชายมีความเสี่ยงในการเมาแล้วขับและมีอายุ
ระหว่าง 15-25 ปี นับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลและเป็นก าลังส าคัญของชาติต่อไปแต่ด้วยปัจจัยด้านจิตวิทยาที่วัยรุ่น
มักชอบความท้าทาย และมีความกล้าหรือเสี่ยงจึงไม่เป็นการยากท่ีจะไปดื่มจนเมาและขับข่ีรถมอเตอร์ไซค์ ประกอบ
กับวัยนี้เป็นวัยที่ติดเพ่ือนจึงคล้อยตามเพ่ือนได้ง่าย กลุ่มเพ่ือนจึงจะเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการขับขี่
จักรยานยนต์ขณะที่มีอาการมึนเมา 

อุบัติเหตุกับการดื่มสุราโดยมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก ความสัมพันธ์กันเกี่ยวข้องทางด้านอุบัติเหตุ
กับดื่มสุราโดยเปรียบเทียบการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งในประเทศ สวีเดน โปแลนด์ และไทย
จากการศึกษาของ ณัฑฎณิชา เลอฟิลิแบร์ต ได้ยังสรุปว่าอุบัติเหตุเป็นผลจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่
สร้างความเสียหายเป็นภาระของแต่ละประเทศ ส าหรับประเทศไทยการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงมีช่องว่าง
โดยใช้ผลประโยชน์จากการตลาดเพ่ือจ าหน่ายเครื่องดื่มให้มากข้ึน 

การท างานระดับประเทศโดยสภาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศโดยประธานชมรมไทยปลอดภัยทาง
ถนนโดยกองวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปความปลอดภัยว่าปัญหาการเมาแล้วขับเป็นปัญหาเร่งด่วนจึงต้องลดการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และขับขี่ยานพาหนะ 

ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการดื่มสุราและจะไปขับขี่พาหนะนั้นมีกฎหมายหลาย
ฉบับดังเช่นกฎหมายสถานีบริการน้ ามันจ าหน่ายสุราเพราะพบว่าลูกค้ากว่าร้อยละ 99.00 เป็นผู้ใช้รถ กว่าร้อยละ 
10 มีพฤติกรรม การซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างเดินทาง ผู้ขับขี่และผู้ร่วมเดินทางโดยเฉพาะช่วงเทศกาลการ
หยุดยาวโดยผลักดันในปีพ.ศ. 2549 และในปีนี้ยังมีการแก้ไขกฎหมายให้รถสาธารณะมีแอลกอฮอล์เป็นศูนย์ ในปี 
พ.ศ. 2550 มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบกเพ่ิมโทษผู้ที่เมาแล้วขับจะจ าคุกไม่เกิน 3 เดือนปรับ 2,000 
-10,000 บาทเป็นจ าคุกไม่เกิน 1 ปีปรับ 5,000 - 20,000 บาทและพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลา 6 เดือน 

จะเห็นว่ากฎหมายของประเทศไทยได้บัญญัติเพ่ือควบคุมพฤติกรรมของคนและเปรียบเทียบกับกฎหมายใน
ประเทศก็มีโทษที่สูงกว่า แต่ประเทศไทยก็ยังสูญเสียคิดเป็นมูลค่ามหาศาลจากการเกิดอุบัติเหตุ 
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สาเหตุหลักที่เมาแล้วขับไม่ได้ลดลงมากเท่าที่ควรมีหลายปัจจัยได้แก่ การเติบโตของตลาดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และที่ส าคัญคือการบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ท าอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องจะมีการเข้ มงวดในเฉพาะช่วง
เทศกาลเท่านั้นการส ารวจถึงการจะจ ากัดให้ปัญหาเมาแล้วขับรถน้อยลงก็ขึ้นอยู่กับผลก าหนดโทษให้สถานหนักมาก
ขึ้น ดังที่ อุษา บิ้กก้ินส์ (2556 :74 ) เสนอไว้ว่า  

 ตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เติบโตมากข้ึน 
 มีการบังคับใช้กฎหมายไม่ต่อเนื่องท าเฉพาะในช่วงเทศกาล 
 คนไทยยังมีความเชื่อว่าการเมาแล้วขับไม่ใช่เรื่องอันตรายอะไร 
 เมาแล้วยังขับได้ 
 บทลงโทษไม่รุนแรง 
 

จากการส ารวจของเอแบคโพลล์ ( ABAC Poll ) คือการเพ่ิมโทษเช่นจ าคุกหรือกักขังที่มีผู้เห็นด้วยถึงร้อย
ละ95 ร้อยละ 3 ให้เพ่ิมค่าปรับให้สูงขึ้นและอีกร้อยละ2เห็นว่าควรยึดรถ 

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์การสหประชาชาติและได้เข้าร่วมตาม "ปฏิญญามอสโก" ที่ประกาศ
ให้ปี พ.ศ. 2554-2563 เป็น " ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน" และทุกประเทศต้องร่วมมือการลดความ
สูญเสียจากอุบัติเหตุบนถนนให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 50 หน่วยงานภาครัฐและภาคส่วน ต้องเป็นเจ้าภาพร่วมให้งาน
บรรลุตามเป้าหมายกระทรวงคมนาคม จึงได้ก าหนดแผนงานความปลอดภัยทางถนน ขึ้นมาโดยแบ่งเป็น 3 ระยะ 
โดนระยะเร่งด่วน ระยะกลางและระยะยาว โดยแผนปฏิบัติการ ลดปัญหาเมาแล้วขับที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
ขึ้นมาให้สอดคล้องร่วมกับปฏิญญามอสโกขององค์การสหประชาชาตินั้นได้จัดท าขึ้นตามกรอบยุทธศาสตร์ของแผน
แม่บทการลดอุบัติเหตุทางถนนประกอบไปด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก 

เสาหลักที่ 1 การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน Road Safety management  

เสาหลักที่ 2 ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย 

เสาหลักที่ 3 ยานพาหนะที่ปลอดภัย (Safety vehicles) 

เสาหลักที่ 4 ผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย ( Safety Road User) 

เสาหลักที่ 5 การตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ ( Post-Crash Response) 

ซึ่งแผนปฏิบัติการดังกล่าวสอดคล้องตรงกันกับแผนระดับโลกส าหรับทศวรรษแห่งการปฏิบัติการเพ่ือความ
ปลอดภัยทางถนน 2554 - 2563 ( UN Global Plan for Decade of Action for Road Safety 2011-2026) 
โดยประกาศทศวรรษแห่งการปฏิบัติการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 
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แผนภูมิที่ 10 มาตรการที่จะช่วยลดอุบัติเหตุทางถนน 
 

 

 

ที่มา: Loughborough University (2017) 
 

แผนภูมิที่ 11 การบังคับใช้กฎหมายด้านความปลอดภัยทางถนน ที่มีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ที่มา: Loughborough University (2017) 

อ้างใน แผนแม่บทการลดอุบตัิเหตทุางถนนของกระทรวงคมนาคม สนข.มหาวิทยาลยัขอนแก่นและ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
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ตารางท่ี 15 แสดงการสรุปกิจกรรมภายใต้กรอบทศวรรษความปลอดภัยทางถนน 5 เสาหลัก 

เสาหลัก กิจกรรมภายใต้เสาหลัก 
 
 

เสาหลักที่ 1 
การปรับปรุงการบริหาร 

จัดการด้านการป้องกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนนอย่าง 
มีประสิทธิภาพ (Road 
Safety Management) 

 ยึดมั่นในและ / หรือด าเนินการอย่างเต็มตามที่สหประชาชาติข้อตกลง
ของถนนเกี่ยวกับความปลอดภัยที่ส าคัญประชุมและส่งเสริมให้มีการสร้าง
เครื่องมือใหม่ในภูมิภาคคล้ายกับข้อตกลงยุโรปเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
ทีมงานของยานพาหนะมีส่วนร่วมในถนนขนส่งระหว่างประเทศ (AETR) 
ตามท่ีก าหนดให้ 
 จัดตั้งหน่วยงานหลัก (และเชื่อมโยงกลไกการประสานงาน) บนความ
ปลอดภัยทางถนน 
 พัฒนากลยุทธ์แห่งชาติ (ระดับรัฐมนตรี) จากการประสานงานของ
หน่วยงาน 
 ก าหนดเป้าหมายที่แท้จริงและระยะยาวส าหรับกิจกรรมแห่งชาติบน
พ้ืนฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรความผิดพลาด 
 การท างานเพ่ือให้แน่ใจว่าเงินทุนที่ เพียงพอส าหรับกิจกรรมที่จะ
ด าเนินการ 
 การจัดตั้งและระบบสนับสนุนข้อมูลที่ก าลังตรวจสอบและประเมินผล 

 
 

เสาหลักที่ 2 
การสร้างความปลอดภัย 
ด้านโครงสร้างถนน และ 
สภาพแวดล้อมริมทาง 
(Safer Roads and 

Mobility) 

 กระตุ้นหน่วยงาน วิศวกร และนักออกแบบผังเมืองที่ดูแลงานด้านถนน
ให้รับรู้ถึงความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบของหน่วยงานและตัว
บุคคล 
 การส่งเสริมความต้องการของผู้ใช้ถนนทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของการ
วางแผนเมืองอย่างยั่งยืน การจัดการความต้องการการขนส่งและการ
จัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 ส่งเสริมการด าเนินงานที่ปลอดภัย การบ ารุงรักษา และปรับปรุง
โครงสร้างถนนเดิมที่มีอยู่อย่างปลอดภัย 
 ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใหม่ที่ปลอดภัยซึ่งสอดคล้องกับ
ความคล่องตัวและเข้าถึงความต้องการของผู้ใช้ทั้งหมดโดยการสนับสนุน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 สนับสนุนการสร้างขีดความสามารถและการถ่ายทอดความรู้ ใน
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ปลอดภัยส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาในถนนและ
การเดินทางท่ีปลอดภัยยิ่งขึ้น 

 
 
 
 

  ส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกที่จะประกาศใช้กฎระเบียบความปลอดภัย
ยานยนต์ที่พัฒนาโดยสหประชาชาติโลกเพ่ือประสานกันด้านกฎระเบียบ
ของยานพาหนะ (WP 29) 
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เสาหลัก กิจกรรมภายใต้เสาหลัก 
 
 

เสาหลักที่ 3 
การส่งเสริมให้เกิด 

ยานพาหนะที่ปลอดภัย 
(Safer Vehicles) 

  ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานของการประเมินรถยนต์ใหม่ในทุกภูมิภาค
ของโลกเพ่ือเพ่ิมความพร้อมของข้อมูลของผู้บริโภคเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ความปลอดภัยของยานยนต์ 
  ให้ข้อตกลงเพ่ือให้มั่นใจว่ายานยนต์ใหม่ทั้งหมดมีการติดตั้งเข็มขัด
นิรภัยและอุปกรณ์ยึดรั้งตามข้อก าหนดด้านกฎหมายและผ่านมาตรฐาน
การทดสอบการชน (เช่นเดียวกับคุณสมบัติด้านความปลอดภัยขั้นต่ า) 
  ขอแนะน าให้ใช้งานสากลของเทคโนโลยีการหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่
มีประสิทธิภาพที่พิสูจน์แล้วเช่นการควบคุมเสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
และการต่อต้านการล็อคระบบเบรกในยานยนต์ 
  ส่งเสริมการใช้แรงจูงใจส าหรับยานยนต์ที่ปกป้องผู้ใช้ถนนที่ในระดับสูง
และกีดกันการน าเข้าและการส่งออกของรถใหม่ที่มีการลดมาตรฐานความ
ปลอดภัย 
  ประยุกต์ใช้กฎระเบียบป้องกันคนเดินเท้าและเพ่ิมการวิจัยเข้าไปใน
เทคโนโลยีความปลอดภัยที่ออกแบบเพื่อลดความเสี่ยงให้กับผู้ใช้ถนน 
 ส่งเสริมให้รัฐบาลและกลุ่มยานยนต์ภาคเอกชนที่จะซื้อ บริหารและดูแล
รักษายานพาหนะที่มี เทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงและป้องกันผู้
ครอบครองระดับสูง 

 
 

เสาหลักที่ 4 
ผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย ( Safety 

Road User) 

 ประยุกต์เทคโนโลยีในการควบคุมให้มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัย
เช่น การลดความเร็ว การห้ามฝ่าไฟแดง 
 ยกระดับมาตรฐานการสอบใบขับขี่ โดยเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 
 มีการรณรงค์ สร้างความตระหนักถึงปัญหาและวิธีป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุและยกระดับความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายในประเด็นต่าง 
ๆ เช่น การใช้ความเร็ว การสวมหมวกกันนิรภัย การใช้เข็มขัดนิรภัย เป็น
ต้น เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน โดยบูรณาการทุกภาค
ส่วนตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงท้องถิ่น 
 ให้ความส าคัญสูงสุดต่อการออกใบอนุญาตขับขี่ของกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ใช้
จักรยานยนต์ ผู้ใช้รถวัยรุ่น และผู้ใช้รถสูงวัย 

 
 

เสาหลักที่ 5  
การตอบสนองหลังการเกิด

อุบัติเหตุ  
( Post-Crach Response) 

 พัฒนาระบบบูรณาการภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหลังการเกิดอุบัติ เหตุเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการเข้าสู่จุดเกิดเหตุและส่งต่อไปยังสถานพยาบาล 
ทั้งในพื้นที่เขตเมืองและเขตชนบท 
 ใช้เทคโนโลยี ITS ในการอ านวยความสะดวกในการขนส่งและเข้าถึง
ผู้บาดเจ็บ 
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เสาหลัก กิจกรรมภายใต้เสาหลัก 
 จัดระบบการจราจรและความปลอดภัย ณ จุดเกิดเหตุอย่างรวดเร็วและ
ปลอดภัย 

 

ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสังคม 

จากความคิดในการแข้ไจเป็นระบบดังกล่าวข้างต้น การแก้ไขด้านมาตรการทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยน
กระบวนการคิดโดยเฉพาะกลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุมาก คือ กลุ่มวัยรุ่น ฉะนั้นกลุ่มนี้จึงเป็นเป้าหมายและควรด าเนินการ
ให้เป็นวาระแห่งโลก รณรงค์ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันออกไป และท าเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง เพ่ือลดจ านวนการเกิด
อุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ และการพยายามลบล้างความคิดว่าการเมาแล้วขับไม่ใช่เรื่องอันตรายจึงต้องสร้าง
ความตระหนักให้เห็นความส าคัญของส่วนรวมเพราะจากการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดกับมอเตอร์ไซค์เป็นส่วนมากและ
พบว่าวัยรุ่นเป็นผู้ขับขี่นั้น ด้วยวัยรุ่นยังไม่มีความกลัวในความรุนแรงของบทลงโทษหรือไม่กลัวการท าผิด และตาม
วัฒนธรรมของคนในวัยนี้ยังเป็นกลุ่มคนที่ชอบสังสรรค์ ทั้งกับกลุ่มคบเพ่ือนหรือว่าการสังสรรค์ในชุมชนอีกทั้งการ
เข้าถึงเพ่ือดื่มแอลกอฮอล์เป็นสิ่งที่ท าได้ง่ายมากเพราะมีวางจ าหน่ายอยู่ทั่วทุกแห่งหนทางร้านสะดวกซื้อและร้าน
ขายของช าใกล้บ้าน 

ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสังคมด้านการสื่อสาร 

การสื่อสารโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านโครงการกิจกรรมงานต่างๆหรือผ่านทางเว็บไซต์การไปเผยแพร่
ต่อเนื่องในแคมเปญเพ่ือลดผลกระทบจากการขับรถขณะเมาสุรา ดังกรณีของผู้ถูกคุมประพฤติระยะรายหนึ่งของ
จังหวัดน่านที่ประสบอุบัติเหตุอย่างรุนแรงถึงกับต้องผ่าตัดสมองหลังจากดื่มสุราและขับขี่รถกลับบ้านและไม่ได้
เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวและด้วยความเป็นวัยรุ่นที่อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนมากกว่าการกลัวอันตรายและการด าเนินคดี 
การสื่อสารที่จะด าเนินการที่จะด าเนินการรวมทั้งการรณรงค์ข้อมูลในพ้ืนที่ทุกสื่อทุกช่องทาง โดยเฉพาะเมื่อข้อมูล
เสนอว่ากลุ่มวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดแต่กลุ่มวัยรุ่นสามารถเข้าได้จากสื่อทางออนไลน์ได้ง่ายและ
มากกว่านั้นการสื่อสารจึงควรผ่านช่องทางดังกล่าว 

การสื่อสารเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุเป็นการขับเคลื่อนนโยบายตั้งแต่ต้นทางและพบได้ในงานเลี้ยงการสังสรรค์
ที่ใช้สุราเป็นสื่อสร้างสัมพันธ์ ความคิดเบื้องหลังการดื่มสุราและออกมาบนท้องถนนคือไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเมาหรือ
เมื่อรู้ว่าเมาก็ไม่คิดว่าตัวเองจะถูกจับ สุรายังเป็นเหตุที่ดื่มเข้าไปแล้วเชื่อมั่นว่าตนเองขับรถได้ทั้งๆที่ไม่สามารถ
ควบคุมรถหรือตัดสินใจได้อย่างปลอดภัยหรือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ อีกทางการส ารวจของเอแบคโพลล์ (ABAC 
Poll ) พบว่าอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับไม่ได้ลดลงเนื่องจากการท าการตลาดจากเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์มีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

การสื่อสารที่ส าคัญเพ่ือจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงค่านิยมในชุมชนอาจจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
บรรทัดฐานของชุมชน โดยการรณรงค์ทั้งการรณรงค์เพ่ือท าให้เกิดความกลัว การรณรงค์บริการสาธารณะเพ่ือเน้น
การส่งเสริมความสนใจสาธารณะหรือการรณรงค์เพ่ือการตลาดเพ่ือสังคม  ( Social Marketing Campaign ) ซึ่ง
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อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ผู้จ าหน่ายสุราหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีส านึกต่อสังคมมากขึ้น  หรือ กระบวนการสร้าง
จิตส านึกทางธุรกิจ 

ส่วนชุมชนมีความส าคัญมากในทุกระดับต่อการควบคุมการกระท าผิดฐานขับรถในขณะเมาสุรา โดยส่วน
พนักงานคุมประพฤติคือผู้ท าหน้าที่ปฏิบัติงานแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดให้ได้รับค าแนะน าการช่วยเหลือเพ่ือให้ผู้กระท า
ผิดซ้ าสามารถปรับปรุงแก้ไขนิสัยและปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในชุมชนได้อย่างปกติ ชุมชนกับมาตรการลดปัญหานั้น
การศึกษาของ นภาพร เรืองทอง (2551) กล่าวว่าชุมชนมีส่วนส าคัญเป็นอย่างมากในการเฝ้าระวังการกระท าผิดอัน
เกิดจากการขับรถขณะเมาสุรา ชุมชนมีส่วนส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่องผลกระทบ การป้องกันอุบัติเหตุ การมีส่วนร่วม
ของชุมชน ท าในรูปแบบของการเสริมสร้างความปลอดภัยที่ เกตุศลา แสนสิริทวีสุขและคณะ (2559) ที่ได้เสนอการ
ท างานของภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้น 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการป้องกันลด
อุบัติเหตุทางถนนในระยะยาว ว่าประกอบไปด้วย 1. ให้มียุทธศาสตร์การด าเนินงานในระยะ 20 ปี และก าหนด
แผนการด าเนินเป็น 4 ระยะ 2. ผลักดันให้มีการติดตั้งเครื่องมือหรือการน าเทคโนโลยีมาใช้ประกอบกับการจด
ทะเบียนรถใหม่ 3. ให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมสภาพถนนให้มีความปลอดภัยเช่น ไฟส่องสว่าง ป้ายเตือนจุดต่างๆ
เป็นต้น 4. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน รวมถึงการ
พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและการติดตามประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้เสนอให้ท างานร่วมกัน
ในลักษณะภาคีเครือข่าย  

โดยพบว่าการท างานของโรงพยาบาลน่านโดย น.พ. พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรม
สังคม เป็นหัวหอกส าคัญ ด าเนินการและกล่าวว่า แม้รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยจะพยายามแก้ปัญหาการเสียชีวิตและ
พิการจากอุบัติเหตุจราจรในประเทศไทย ยังมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในปี พ.ศ. 2560 จ านวน 15,262 ราย 
โดยเฉพาะในเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2561 มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 60 คน  คิดเป็นเกือบ 1.5 เท่า เมื่อเทียบกับวัน
ปกติ ผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนใหญ่เป็นเยาวชนและวัยท างาน คิดเป็นร้อยละ 84 ซึ่งสาเหตุส่วน
ใหญ่ของอุบัติเหตุจราจรสัมพันธ์กับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึงร้อยละ 40 โดยผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อ
ประสบอุบัติเหตุจราจรจะมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าผู้ที่ไม่ดื่ม ถึง 1.5 เท่า เนื่องจากเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนกันจะไม่
สามารถหักหลบหรือเอามือป้องกันศีรษะของตนเองได้ ด้วยแอลกอฮอล์จะมีฤทธิ์ต่อการท างานของสมอง คนเมาจะ
ไม่สามารถควบคุมสติและการทรงตัวได้หากขับรถขณะมึนเมาจะมีโอกาสได้รับอุบัติเหตุเป็น 6.6เท่า ของผู้ไม่ดื่ม
และมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าผู้ไม่ดื่มถึง 9.6 เท่าระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเพ่ิมขึ้นทุก 0.02% จะเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ
เป็นสองเท่า 

ข้อเสนอเชิงนโยบายการถอดบทเรียนที่ส าเร็จและขยายผล โดยตัวอย่างการถอดบทเรียนจาก
ส านักงานคุมประพฤติ จ.น่าน ร่วมกับโรงพยาบาลน่าน 

ตัวอย่างการท างานด้วยภาคีเครือข่ายใน จ.น่าน จากการถอดบทเรียนจากการท างานร่วมกันของหลาย
หน่วยงานใน จ.น่าน จะพบความ ความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มแอลกอฮอล์กับผู้ขับข่ีว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็น
ตัวกลาง (agent) จากรูปแบบความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างสังคม ท าให้วัฒนธรรมการดื่มกิน
เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในทุกพ้ืนที่  
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วัฒนธรรม ผู้ดื่มแอลกอฮอล์ อาชีพ 
 การสังสรรค์   “สล่า” หรือช่าง 
 การตอบแทน 

 

 การซื้อใจ 

 ประเพณีสืบทอด   ความภักดีต่อหัวหน้างาน 
   การท างานนอกพ้ืนที่ 

 

การท างานของโรงพยาบาลน่าน ตามรูปแบบการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) 
 

การรับรู้                  
(Perception) 

การสะท้อน  
(Reflection) 

การสรุปรวบยอด 
(Conceptualize) 

การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

 การเยี่ยมบ้าน สะท้อนความคิด 
สิ่งที่ประสบจากการ
เยี่ยมบ้าน 

 การประมวลความคิด 
และสิ่งที่ได้จากญาติผู้ป่วย
สะท้อนให้ฟัง 

เปลี่ยน 

 การศึกษาจาก
ประสบการณ์จริง 

พ่อแม่หรือญาติ
คนป่วยมาสะท้อน 

 เกิดความรู้สึก                      
“น่ากลัว“ “น่าสงสาร” 
“ไม่กล้าดื่ม”  

เปลี่ยน 

 สภาพพ้ืนที่จริง ภาพปรากฏ  ติดตาตรึงความรู้สึก เปลี่ยน 

การสะท้อนภาพผู้ประสบอุบัติเหตุจากผู้ขับขี่และดื่มสุรา ที่โรงพยาบาลน่านด าเนินการ โดยการเปลี่ยนคน
น าเสนอหรือคนเล่าเรื่องจากวิทยากรแพทย์ พยาบาล ต ารวจ หรือนักวิชาการท่ัวไป เป็นญาติของผู้ประสบอุบัติเหตุ 
หรือผู้ประสบอุบัติเหตุโดยตรง  

 การเปลี่ยนพ้ืนที่หรือสนามที่ใช้ในการแสดง จากการท างานของพนักงานคุมประพฤติที่น าผู้ถูกคุมประพฤติ 
ไปบ าเพ็ญประโยชน์ในพ้ืนที่ เช่น ทาสี ตัดต้นไม้ กวาดถนน หรือการพาไปเช็ดถูห้องดับจิตในโรงพยาบาลเปลี่ยนมา
เป็นบ้านผู้ประสบอุบัติเหตุ  และการใช้สถานการณ์จริง เพ่ือสร้างความรู้สึกที่กระทบจิตใจส าหรับผู้ถูกคุมประพฤติ 
ภายใต้บริบทจริงของบ้านพักของผู้เป็นเหยื่อของผู้ดื่มที่ตลบอบอวลไปด้วย กลิ่นความสกปรกของผู้ป่วยในบางรายที่
ช่วยตัวเองไม่ได้ การเปลี่ยนรูปแบบการให้ความตระหนัก และส านึกกับผู้ถูกคุมประพฤติ เป็นการเปลี่ยน
กระบวนการคิดทันที 
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ลักษณะการด าเนินงาน 
แบบเดิม แบบปัจจุบัน (รพ.น่าน) 

ผู้ให้ความรู้, วิทยากรทั่วไป เหยื่อหรือผู้ประสบอุบัติเหตุจากผู้ขับข่ีที่ดื่มสุรา 
สถานที่จากโรงพยาบาล บ้านผู้ประสบเหตุ 
การจ าลองสถานการณ์ สถานการณ์จริง บ้านผู้ประสบเหตุที่อบอวลไปด้วย

สิ่งที่แสดงถึงความยากล าบากในการใช้ชีวิตหลังจาก
ตกเป็นเหยื่อผู้ขับข่ี 

 

สรุปข้อดีที่โรงพยาบาลน่านกับส านักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน ด าเนินการ 

1. การถอดบทเรียน จากการท างานจริงที่สร้างให้ผู้ถูกคุมประพฤติเกิดการรับรู้แบบฉับพลัน 
2. การสร้างเครือข่าย โดยท างานร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ 
3. สุขภาพที่ดีข้ึนของพลเมืองน่าน 

การจะเริ่มต้นท างานได้ 

1. จุดแรกคือต้องคิดด้วยทัศนคติว่าอยากท าเป็นเบื้องแรก (เปลี่ยนทัศนคติ) 
2. ก าลังคนเพียง 1-2 คน (การตรวจติดตาม) 
3. ไม่ต้องใช้งบประมาณ 
4. การขยายขอบเขตงาน โดยทบทวนของหมอที่ท าเรื่องการส่งเสริมป้องกัน 
5. การเพ่ิมหรือให้หน่วยอื่นของกระทรวงมาร่วมด้วย เช่น อสม. อสค. 

 
ข้อเสนอการท างานลักษณะภาคีเครือข่าย  

การท างานลักษณะเครือข่ายอยู่ได้ในระดับภาคประชาสังคม เอกชน ภาครัฐ โดยแต่ละฝ่ายจะร่วมมือกัน
โดยกรมคุมประพฤติมีเครือข่ายที่ส าคัญ คือ อาสาสมัครคุมประพฤติ (อสค.) โดยมีระเบียบและกฎหมายรองรับการ
ท างาน ดังนี้     

1.  มีอายุตั้งแต่ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 

2.  มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งแน่นอน 

3.  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้าน
การแก้ไขฟ้ืนฟูสงเคราะห์และพัฒนาสังคมไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือเป็นหรือเคยเป็นผู้น าชุมชน 

4.  มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและมีความเสียสละอย่างสูง พร้อมที่จะอุทิศตนเพ่ือช่วยเหลือ
การด าเนินงานของกรมคุมประพฤติด้วยความเต็มใจ 

5.  ประกอบอาชีพโดยสุจริตเป็นกิจจะลักษณะและมีฐานะมั่นคง 
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6.  มีบุคลิกภาพและความประพฤติดี ได้รับความไว้วางใจและยกย่องจากประชาชนหรือ ชุมชน 

7.  ไม่เป็นภิกษุ นักพรต หรือนักบวช 

8.  ไม่เป็นบุคคลที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดให้โทษ 

9.  ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

10.ไม่เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ 

11.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

12.ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง 

13.ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดมาก่อน  เว้นแต่ เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

14.ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับงานของกรมคุมประพฤติ และกระทรวงยุติธรรมซึ่งจัดโดย 
กระทรวงยุติธรรมหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงยุติธรรม 

  

บทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครคุมประพฤติ 

        1.ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในการสืบเสาะข้อเท็จจริงของผู้ต้องขังในชั้นก่อนได้รับการพักการลงโทษ
หรือลดวันต้องโทษ 

        2.ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติในการสอดส่อง  เยี่ยมเยียนแก้ไขฟ้ืนฟูและสงเคราะห์ผู้ที่อยู่ระหว่างถูกคุม
ความประพฤติ ผู้ที่ท างานบริการสังคมแทนค่าปรับและ ผู้ที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ภายหลังปล่อย 

        3.ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและติดตาม
ผลผู้ติดยาเสพติด และติดตามผลผู้ผ่านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้
ติดยาเสพติดพ.ศ.2545 

        4.ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติ 

        5.ช่วยเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมคุมประพฤติ 
 

กรณีตาม(1)-(5) ให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมคุมประพฤติหรือกระทรวงยุติธรรมก าหนด 
ดังตัวอย่างการท างานด้วยภาคีและอาสาสมัครที่ประสบความส าเร็จ คือ 
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อาสาสมัครคุมประพฤติของประเทศญี่ปุ่น 

อาสาสมัครคุมประพฤติของญี่ปุ่น VPOs มีชื่อเรียกว่า hogo-shi มีบทบาทช่วยฟื้นฟูนักโทษและผู้เยาว์ที่ถูก
ปล่อยจากคุกหรือเยาวชนในโรงเรียน หรือผู้ถูกคุมประพฤติ ลักษณะของ VPOs ก าหนดภายใต้ส านักงานคุม
ประพฤติ กระทรวงยุติธรรม แต่เขาก็มีสถานะเป็นข้าราชการ ระบบ hogo-shi มีจ านวน 48,221 ภายในปี 2554 
และคนในวัย 60 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 77.8 ของ VPOs ทั้งหมด การท างานของ VPOs มีการใช้บ้านของตนเอง
เป็นที่พบปะและที่ท างานจึงมีภาระค่าใช้จ่ายมาก รัฐบาลญี่ปุ่นจึงมีแผนจะเพ่ิมศูนย์สนับสนุนการฟื้นฟู สมรรถภาพผู้
ถูกคุมประพฤติให้มากข้ึน ถึง 155 แห่งและภาระค่าใช้จ่ายของ VPOs มีมากถึง 1.3 ล้านเหรียญ  

 

ภาพที่ 9 อุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศญี่ปุ่น ก่อนการเกิดมาตรการสร้างวินัยจราจร 
 

 
 

ข้อเสนอจากการขาดแคลนอาสาสมัคร รัฐบาลพิจารณาจ่ายเงินเดือนให้ VPOs เพ่ือลดค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ 1,000 คนทั่วประเทศ หรือประมาณ 1 ใน 50 ของจ านวน VPOs ทั่วประเทศ และกว่า
ร้อยละ 70 ของ VPOs ได้เสนอว่าควรเพ่ิมเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ หรือหากไม่สามารถท าได้ รัฐบาลควรให้
ความส าคัญกับระบบ VPOs และ hogo-shi  

 

ภาพที่ 10 การประชุม World Congress on Probation ครั้งที่ 4 ณ ซิดนีย์ 
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ข้อเสนอของ อาสาสมัครเหล่านี้ว่าต้องปฏิรูปในแนวทางปฏิบัติกับผู้กระท าผิดบางประเภท ด้วยถือว่าเป็น
บุคคลที่มีศักยภาพในการปรับปรุงผู้ถูกคุมขัง หรือ อาจต้องท าการปฏิรูปฟ้ืนฟูผู้ถูกคุมหลายพันคนเพ่ือน าชีวิตที่มี
ความสุขกลับคืนมาสู่สังคมและครอบครัว  

จากเอกสาร World Congress On Probation เขียนโดย Darius Fagan ที่เป็นพนักงานคุมประพฤติว่า
การท าหน้าที่พนักงานคุมประพฤติเปรียบดังด่านหน้าที่จะท าให้เขาต้องกลับคืนสู่สังคม จึงต้องช่วยเหลือผู้กระท าผิด
ให้ เปลี่ ยนแปลงชีวิตของพวกเขาให้ ได้  การประชุม World Congress On Probation ด า เนินการโดย 
Confederation  of European (CEP) การประชุมจัดขึ้น 2 ปีครั้ง ครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นที่โตเกียว มีผู้เข้าร่วมประชุม 
400 กว่าคน จาก 40 ประเทศ และประเทศไทยได้น าเรื่องบทบาทของชุมชนโดยเน้นที่อาสาสมัครชุมชนให้ช่วย
ด าเนินการและญี่ปุ่นมีเป้าหมายจะลดจ านวนผู้ต้องขังลงร้อยละ 20 ภายในปี 2563 และท าให้ประเทศนี้ปลอดภัย
ที่สุดในโลกและบทบาทของอาสาสมัครชุมชนและชุมชนได้รับการระบุว่าเป็นกุญแจส าคัญในการบรรลุเป้าหมายนี้ 
รวมถึง นิวซีแลนด์ด้วย ในประเทศญี่ปุ่นพนักงานคุมประพฤติมืออาชีพ จ านวน 1,000 คนและเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร
คุมประพฤติกว่า 40]000 หมื่นคน ท างานมุ่งไปที่การสนับสนุนและ Reintegration วิธีการโดยเชิญชวนไปบ้าน
อาสาสมัครเพ่ือดื่มชาหรือทานอาหารเช่นเดียวกับการจัดประชุม ในร้านอาหารหรือคาเฟ่ หรือสถานที่ชุมชนอ่ืนๆ 
เหมือนเป็นศูนย์ส่งมอบโปรแกรมหรือฝึกอบรมและการก ากับของ Hogo-Sh 

 

ภาพที่ 11 การประชุมอาสาสมัครกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2 ณ ประเทศญี่ปุ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ตัวอย่าง Hostel แบบ Reintegration ของผู้หญิง ตัวอย่างบ้านพักของผู้ถูกคุมประพฤติหญิง ในเขตชิบูย่า 
ในตัวเมืองโตเกียว ตั้งห่างจากบ้านนายกรัฐมนตรี ใช้การเดินเพียง 20 นาที Hostel นี้จัดให้ผู้ถูกคุมประพฤติหญิง 
จ านวน 20 คนมาพักและออกไปท างานกับนายจ้างในท้องถิ่น Hostel แห่งนี้จึงเป็นเหมือนที่พักและแหล่งให้ผู้หญิง
ทุกคนออกไปหางาน หารายได้ แต่อยู่ภายใต้การควบคุมของ Hostel และจะเบิกจ่ายเงินให้เพื่อ “จุดประสงค์ที่ดี”2 

                                                           
2 www.corrections.govermetn.nz 

“Community- based treatment” = Non-custodial (Non- In attentional) treatment  

http://www.corrections.govermetn.nz/
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งานอาสาสมัครคุมประพฤติ อสค. ด าเนินภายใต้กฎหมายของกรมคุมประพฤติ แต่การขยายประสิทธิภาพ
ของ อสค สามารถกระท าได้ จากการสัมภาษณ์ อสค ของ ส านักงานคุมประพฤติปทุมธานี และ น่าน พบว่า อสค 
ท างานด้วยใจที่เสียสละ แต่ภายใต้กรอบและบทบาทที่กฎหมายเอ้ือให้เท่านั้น บางครั้งประสบกับปัญหาแต่ด้วยการ
ท างานด้วยจิตอาสามีค่าตอบแทนเป็นค่าเดินทาง 220 บาท หรือค่าตอบแทนเดือนละไม่เกิน 3,000 บาท  ส าหรับ
ปัญหาการท างาน อสค ที่สะท้อนออกมาคือ “กรมฯท่ีติดขัดด้วยกฏหมายเพราะกฎหมายไม่อนุญาติให้ อสค. เข้าไป
สืบเสาะด้วยตัวเองได้ หรือให้ก็น้อยมาก ด้วยกรมเกรงว่าบางคดีเป็นช่องทางหารายได้” แนวทางการปรับปรุง อสค 
เพ่ือให้มาช่วยการท างานของ พนักงานคุมประพฤติที่งานล้นมืออยู่แล้ว จากข้อเสนอของผู้อ านวยการส านักงานคุม
ประพฤติกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า   

“งานเมาแล้วขับส่งไป อสค. เพ่ิมบทบาทให้ อสค. Up Performance และ 
บ ท บ า ท ข อ ง  อ ส ค .  Law Enforcement ( ก า ร บั ง คั บ ใ ช้ )  social worker 
 (สนับสนุน) อสค. เอารูปแบบการด าเนินงานมาจากญี่ปุ่น การศึกษาแบบ Area 
approach ในพ้ืนที่ต่างกัน ที่น่านกับปทุมธานีต่างกัน ผู้ถูกคุมประพฤติจากเมาแล้วขับ
ที่รัชดาที่เป็นกลุ่มคนชั้นบนมี มีอาชีพ มีรายได้ แตกต่างจากปทุมธานีเพราะเป็น
ทางผ่าน” 

ประเทศญี่ปุ่นด าเนินการโดยตั้ง อสค. มาช่วยพนักงานคุมประพฤติ ช่วยคนให้เป็นคนดี ญี่ปุ่นตั้งหน่วยงาน
การฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิด (Habitation Bureau) มีหน้าที่ช่วยเหลือ อสค. โดยได้รับเงินจากรัฐบาล 

เจ้าหน้าที่คุมประพฤติให้ข้อมูลตรงกันว่า การเมาแล้วขับไม่ใช่การท าผิดร้ายแรง แต่จ านวนคดีที่มีจ านวน
มากท าให้มองได้ว่างานส่วนนี้การฟื้นฟู การบ าบัดหรือแก้ไขใดๆ ไม่สามารถบรรลุได้ ตามภาพท่ีหลายฝ่ายตั้งเป้าไว้ 

 

ข้อเสนอเพื่อลดภาระและเพิ่มประสิทธิภาพของกรมคุมประพฤติ 

งานศึกษาของการป้องปรามขับรถขณะเมาสุรา โดย เดวิด หลีด แห่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด (Harvard 
University) ว่า แต่เดิมมีกฎหมายบังคับควบคุมที่ก าหนดโดยต ารวจและศาลที่มีบทบาทในการป้องปรามไม่ให้ขับ
รถเมาสุรา แต่มาตรการทางกฎหมายอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาได้ต้องมีกลยุทธ์ด้านอ่ืนมาประกอบด้วย  

 การพัฒนาการด าเนินงานของกรมคุมประพฤติ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนั้นไม่พบงานวิจัยที่น าเสนอถึง
การลดจ านวนคดีหรือขั้นตอนที่จะเข้ามาสู่กระบวนการ จากการสัมภาษณ์รองอธิบดีกรมคุมประพฤตินาย พยนต์ 
สินธุนาวา ว่าโจทย์ของกระบวนการคุมประพฤติอยู่ที่ต้นน้ าจริง "ถ้าคดีเมาเอาคนเข้าคุกไว้ก่อน ไม่ว่าคดีเตะต่อย ต้ม
เหล้าเถื่อน อาชญากรรมทุกประเภท คงมีอีกมาก " รองอธิบดีจึงให้เสนอไปปลดล็อคกระบวนการยุติธรรมที่ทุกอย่าง
ส่งไปปลายน้ าที่เรือนจ าหากท าตามรูปแบบของอเมริกาที่มีกระบวนการทุกระดับทั้งขั้นอัยการต ารวจที่ส่งฟ้องได้ไป
ถึงศาลได้อยู่ในระดับปานกลาง "เมืองไทยใช้ระบบจับหมด" "แม้ไม่มีเงินประกันตัวก็ต้องไปเรือนจ า" แม้จะเป็นกรณี
หนึ่งในร้อยหรืออย่างไรก็ตาม กรณีเมาแล้วขับถูกจับแต่ไม่มีเงินประกันก็ต้องเข้าสู่เรือนจ า  ดังปรากฏข่าวช่วง
เทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาจนกระทั่งเกิดการเสียชีวิตจากจ านวนผู้ต้องกักขังในเรือนจ า มีมากกว่าพ้ืนที่ที่จะกักขังได้  
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ผู้บริหารระดับสูงของกรมคุมประพฤติยังกล่าวอีกว่าปัญหาจ านวนคนที่มากในการรับเข้าการสอบต่อวันกับ
พนักงานคุมประพฤติ “เช่นมีเป็น 100 คนต่อวันมากเกินกว่าที่พนักงานคุมประพฤติต่อคนจะรับไหวสิ่งที่จะท าได้คือ
ข้อเสนอให้เห็นว่าการท างานของส านักงานกรมคุมประพฤติของไทยต่างจากเมืองนอกถ้าเขามี100 คดีเขามีการไกล่
เกลี่ยโดยผู้น าชุมชนสามารถไกล่เกลี่ยคดีจาก 100 คุยกันได้ 20% ส่งต่อให้ต ารวจ 80% ต ารวจเรียกค่าปรับไป 
20% เพราะฉะนั้นจะส่งมายังกระบวนการไปยังอัยการ 60% (หากอัยการชะลอฟ้องได้ 20%) จะเหลือคดีไปศาล
แค่ 20% สุดท้ายศาลสั่งเข้ากระบวนการคุมประพฤติ 20% ที่เหลืออีก 20% ก็เข้าเรือนจ าเพราะฉะนั้นทุกส่วนที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทั้งเรือนจ าและของกระบวนการคุมประพฤติ จ านวนก็จะไม่ลุ้นมากดังปัจจุบัน ทุก
วันนี้คดีเกิดเกือบทั้งหมดถูกส่งเข้าเต็ม 100” 

การปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพนักงานคุมประพฤติจากส่วนการพัฒนาการด าเนินงานของกรม
คุมประพฤติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนั้นไม่พบงานวิจัยที่น าเสนอ ถึงจ านวนคดีหรือขั้นตอนที่จะน าเข้ามาสู่แต่มี
การศึกษาที่พบว่าในข้อเสนอแนะของ เสี่ยงเทียน จ าลอง(2545) ที่สอดคล้องกับรองอธิบดีกรมประพฤติว่า "การ
อบรมพนักงานกรมคุมประพฤติเป็น แค่ on job training  เท่านั้น" งานศึกษาจึงเสนอให้กรมคุมประพฤติจัดอบรม
การปฏิบัติงานควบคุมและสอดส่องแยกออกจากการอบรมพนักงานคุมประพฤติ รวมทั้งการก าหนดโครงสร้างของ
อัตราก าลังของพนักงานคุมประพฤติ ให้เหมาะสมกับจ านวนผู้ถูกคุมเพ่ือประสิทธิภาพของงานที่จะมีมากขึ้นและมี
ข้อเสนอแนะอีกประการหนึ่งคือการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 ให้อ านาจในการ
ก าหนดเงื่อนไขการรายงานตัว การท างานบริการสังคม เพ่ือเงื่อนไข เพ่ือจัดล าดับความส าคัญแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด
ให้ตรงเป้าหมายมากข้ึน 

การกวดขันการขับขี่สาเหตุเมาไม่ขับ ณรงค์กร พงษ์ประสิทธิ์ (2546) พบว่า การน านโยบายไปปฏิบัติโดย
เจ้าหน้าที่ต ารวจนั้นท าได้ในการตั้งด่านสกัดเพียงสัปดาห์ละ1-2 ครั้ง เท่านั้นจับผู้กระท าความผิดได้โดยวันละไม่เกิน 
10 ราย ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครจะเห็นได้ว่า จ านวนของผู้ขับขี่ที่เมาแล้วขับไม่ใช่จ านวนความจริงถ้าหากมีการตั้ง
ด่านที่มากขึ้นจ านวนก็จะจับได้มากขึ้นแต่ด้วยการขาดแคลนงบประมาณ การขาดแคนวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือ
เครื่องใช้รวมทั้งแรงจูงใจในการปฏิบัติงานเองจึงส่งผลต่อความส า เร็จในการควบคุมดังที่ทราบว่าหากเป็น "คดี
นโยบายหรือช่วงเวลาที่ท ายอดจะจับได้มากขึ้นเหมือนวัตถุที่อยู่ใต้น้ ารอวันลอยขึ้นมา เมื่อถูกกระแสสังคมกระตุ้น
แม้จากผลการศึกษาพบว่าการน านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จขึ้นอยู่กับ สมรรถนะขององค์กรที่ระบุถึง
บุคลากร โครงสร้างองค์กร งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ 

การศึกษาเพ่ือลดอุบัติเหตุบนท้องถนนสอดคล้องกับการศึกษาของวันเพ็ญ วงศ์ชัย (2550) ที่ศึกษาเรื่อง
การน านโยบายการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนไปปฏิบัติ ศึกษากรณีโครงการการเมาแล้วขับไม่ใช่แค่ปรับจะถูกจับคุม
ประพฤติในเขตกรุงเทพมหานครสิ่งที่วันเพ็ญเสนอนอกจากความส าเร็จจากปัจจัยของผู้ปฏิบัตินโยบายแล้วต้อง
ได้รับการสนับสนุนและความต้องการรวมทั้งทัศนคติของประชาชนเองด้วยที่จะส่งผลต่อความต้องการความส าเร็จ
ฉะนั้นการจัดกิจกรรมโครงการหรือสิ่งใด ๆก็ตามต้องให้สอดคล้องกับความต้องการที่ประชาชนจะเห็นว่าเป็น
ประโยชน์มิใช่รณรงค์โดยภาครัฐฝ่ายเดียวและให้ประชาชนมาเป็นส่วนประกอบของงานดัง เช่น รณรงค์เมาไม่ขับ
เป็นเทศกาลทุกปีดังปัจจุบัน   แต่ในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายก็ยังเป็นสิ่งส าคัญ นฤพล ทรงพระ (2558) ว่าการใช้
บังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ว่ากฎหมายมีระดับที่เข้มข้นขึ้นจะส่งผล
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ต่อการยอมรับและและปฏิบัติตามของประชาชนมากขึ้นโดยเฉพาะหากมีบทลงโทษและการเพ่ิมช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้เพ่ือให้เกิดการยอมรับและเคารพเชื่อฟังปฏิบัติตามกฎหมายของประชาชน   

เรื่องการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปัจจัยเรื่องการบริโภคในครอบครัวคือสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่ว่าจะ
ช่วยลดการบริโภค หากจ ากัดการบริโภคในครอบครัวหรือรวมทั้งในชุมชนงดการเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในการ
จัดงานทุกชนิดในชุมชนดัง น.พ.พงษ์เทพ ผู้ท าโครงการปลอดเหล้าในจังหวัดน่านกล่าวถึงนโยบายของจังหวัดน่านที่
จะมีแผนภาพประชาสัมพันธ์ที่ออกโดย สสส. ว่าในงานเลี้ยง งานบวช งานแต่งงาน งานศพ หรืองานอ่ืน ๆ จะไม่มี
การจัดเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเมื่อมีการปฏิบัติได้จริงก็มีการขยายผลไปในวงกว้างมากข้ึน 

 

ภาพที่  12-13   การรณรงค์งดเหล้าในงานประเพณีของจังหวัดน่าน 
 

   
 

สภาพปัญหาจริงของการขับขี่จนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุนั้น มีสาเหตุมาจากการเมาสุรา ที่ไม่สามารถบังคับ 
ควบคุมรถให้ไปในทิศทางที่ก าหนดได้ ฉะนั้นต้นทางต้องควบคุมเรื่องการจะให้จ าหน่ายสุรา หรือการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่กฎหมายของไทย ก็มีแล้วเช่นกัน ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 ที่
ก าหนดทั้งด้านวิธีการขาย การดื่ม สถานที่ขาย เวลาในการขาย ซึ่งกฎหมายได้บัญญัติทุกอย่างไว้หมดแล้ว เพียงแต่
การน ามาบังคับใช้ยังไม่ได้ผล ตามท่ีทราบกันทั่วไปในสังคมไทย ที่พบว่า  

 ยังขายให้กับบุคคลอายุต่ ากว่า 20 ปี 
 ร้านค้าปลีกขายของช าขายนอกเวลาห้ามขาย 
 ผู้ซื้อได้ซื้อกักตุนไว้ก่อนถึงช่วงเวลาห้ามขาย 
 ห้ามขายให้คนเมา ก็ไม่แน่ใจว่า เมาจนครองสติไม่ได้หมายถึงระดับใด 

 
 ฉะนั้นการก ากับ ควบคุมตั้งแต่ต้นทางหรือต้นน้ าอาจเป็นตัวหลักที่จะช่วยลดปัญหาการเมาแล้วขับจนเกิด

อุบัติเหตุได้  ในส่วนนี้เสนอมาตรการเพ่ือลดปัญหาแต่ต้นน้ าดังนี้ 
จากการศึกษา ทบทวนวรรณกรรมและการรวบรวมข้อมูลภาคสนามจาจกการสัมภาษณ์และลงพ้ืนที่ ได้พบ

รายละเอียดที่มีผู้ศึกษาถึงความพยายามที่จะลด ควบคุม เสนอแนะ การลดอุบัติเหตุ ที่เกิดจากการขับรถในขณะเมา
สุราที่หลากหลาย ต่างเสนอมุมมองในประเด็นที่ต่างกันตามสาขาและอาชีพที่ผู้นั้นคลุกคลีและได้มีข้อเสนอแนะ
ต่างๆ กันไป ดังเช่น สุทธิชัย ค าพานิช (2557) และผู้อ่ืน ดังนี้ 
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ตารางท่ี 16 ข้อเสนอนวัตกรรมเชิงนโยบายแบบบูรณาการของ  
กรมคุมประพฤติเพ่ือแก้ไขปัญหาคดีเมาแล้วขับ 

ข้อเสนอ นวัตกรรม 
มาตรการห้ามขับขี่ยานพาหนะ  การจ ากัดสิทธิผู้กระท าความผิด  หรือมาตรการอ่ืนมาแทนโทษปรับ

หรือโทษจ าคุก 
เทคโนโลยีติดตามตัว 

(GPS: Global Positioning 
System) 

 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ว่าจ าเลยอยู่ที่ใด มาดัดแปลงให้
เครื่องยนต์ไม่ท างาน 

 
ความหลากหลายในการลงโทษ 

    ด้วย ป.อาญา มาตรา 18 มีเพียง 5 ประเภทเท่านั้น จึงควรเพ่ิมโทษให้
หลากหลายในการลงโทษ 

 ห้ามขับรถในเวลาที่ไม่สามารถควบคุมยานพาหนะได้ 
 การจ ากัดใบอนุญาตในการประกอบอาชีพบางประเภทภายในเวลาที่

ก าหนด 
 การติดตั้งเครื่อง Ignition Interlock เพ่ือป้องกันการสตาร์ทรถใน

กรณีท่ีผู้ขับขี่มีระดับแอลกอฮอล์สูงกว่าที่กฎหมายก าหนด 
 การกักขังผู้กระท าความผิดไว้ในบ้านของผู้กระท าความผิดเอง 

( House Arrest ) ห รื อ ส ถ า น ที่ ก า ห น ด แ ล ะ ติ ด ตั้ ง อุ ป ก ร ณ์
อิเลคทรอนิคส์เพ่ือป้องกันผู้กระท าความผิดหลบหนีมาใช้แทนการ
กักขังในสถานที่กักขังของทางราชการ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายภาครัฐ 

 
การฟื้นฟูผู้กระท าความผิด 

 ให้ผู้กระท าความผิดเข้ารับการบ าบัดกรณีเป็นผู้ติดสุราเรื้อรัง โดยให้
ศาลสั่งก าหนดเงื่อนไขในค าพิพากษา (Court Reporting Network) 

 
ก าหนดแนวทางจัดท าระเบียบ

บัญชีอัตราโทษกลาง 

 ระเบียบบัญชีอัตราโทษกลางจัดท าให้เป็นระเบียบแบบแผนเดียวกัน
เอาไว้เทียบเคียง โดยก าหนดให้ใช้บัญชีอัตราโทษต้องไม่กระทบความ
เป็นอิสระของผู้พิพากษา ศึกษาข้อมูลสถิติและค าพิพากษาโทษที่ศาล
ก าหนดจริงส าหรับความผิดนั้นๆ ว่าคือเท่าใด รวมทั้งพฤติการณ์แห่ง
คดีด้วยว่ากรณีใด ศาลจะลงโทษหนักหรือเบากว่าปกติและในอัตรา
เท่าใด 
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ข้อเสนอ นวัตกรรม 
 

การลงโทษที่หลากหลาย 
 ให้ศาลได้ใช้ดุลยพินิจในการลงโทษที่หลากหลายและเหมาะสม โดย

พิจารณาเป็นรายบุคคล ( Individualization punishment ) 
 

การก าหนดโทษรวมไปถึงผู้ขาย 
 ผู้ขายที่ขายให้กับลูกค้าท่ีมึนเมาแล้วขับรถไปชนผู้อ่ืน ต้องมีส่วนใน

การรับผิดทางแพ่ง หรือการชดใช้ค่าเสียหาย หรือเป็นภาระ
ค่าเสียหายร่วมกับผู้ก่อเหตุหรือคนเมานั้น  ด้วยผู้ขายต้องมีหน้าที่พึง
ระวัง (Duty to Care) ไปยังบุคคลอื่นในสังคมด้วย (Third Parties)  

 รวมไปถึงการให้คนเมายืมรถไปใช้ หากเกิดอุบัติเหตุเจ้าของรถต้องมี
ส่วนรับผิดชอบด้วยหากผู้ที่ก่อความเสียหายอยู่ในการอุปการะ หรือ
ความดูแล (Vicarious Liability) เช่น นายจ้าง-ลูกจ้าง , ผู้ปกครอง-
บุตร ต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วย 

 
กองทุนเยียวยาผู้ประสบเหตุจาก

การเมาแล้วขับ 

 จัดตั้งกองทุนเหมือนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ โดยน าเงิน
ส่วนหนึ่งมาจากค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและภาษีสรรพสามิต มา
จัดตั้งกองทุน และจัดสรรไป   

 ในด้านการบ าบัดหรือฟ้ืนฟูสภาพของผู้ประสบภัยจากรถท่ีขับขี่เมา
แล้วขับ รวมทั้งไปบ าบัดผู้ติดแอลกอฮอล์ด้วย 

 
แคมเปญระดับชาติและต่อเนื่อง 

 ตัวอย่างแคมเปญ รณรงค์การไม่ดื่มและมาขับรถของประเทศเยอรมนี 
ตามแคมเปญ “BOB”  www.bob.be ที่จะร่วมรณรงค์และแทรกซึม
ไปในทุกขณะของการใช้ชีวิตประจ าวัน และรณรงค์ต่อเนื่องในทุกสื่อ
สังคม 

 

ภาพที่ 14  แคมเปญรณรงค์การเมาไม่ขับของประเทศเยอรมัน 
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ส าหรับข้อถกเถียงที่มีมากว่าความส าเร็จในเชิงกฎหมายหรือมาตรการในการควบคุมสังคม ( social 
control) ที่สามารถท าได้ส าเร็จในบางประเทศ  จะไม่สามารถใช้ได้กับกรณีของประเทศไทยนั้น จากการสัมภาษณ์
พบว่า เนื่องด้วยบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย ที่ต้อง “เลี้ยงดูปูเสื่อ” “ระบบอุปถัมภ์”  “ความเกรงใจ”  ฯลฯ ท า
ให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้นั้น  จะท าให้เราเพิกเฉยต่อกฎหมาย ไม่ยอมรับ เลี่ยงความผิด นั้น หากยึดติดและไม่
สร้างกฎเกณฑ์ใดขึ้นมา สังคมคงไม่สงบสุขเพราะไม่มีกฎหมายควบคุม จะกลายเป็นสังคมแห่งความวุ่นวาย 
แตกแยก หรือสับสน (Anomie) ได้ ความรับผิดชอบทางสังคมที่ควรสร้างจากบุคคลหลายกลุ่มที่เกี่ยวข้อง หรือ
มาตรการทางสังคมท่ีควรเพิ่มเติม 

การเพ่ิมโทษในกฎหมายอาญา เห็นตรงกันว่าประเทศไทยเป็นประเทศก าลังพัฒนา ประชากรมีเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ ต้องมีกฎหมายในการควบคุมคนให้มีระเบียบ  ฉะนั้นการ “รอจับ” เหมือนจะเป็นค าอธิบายที่ต ารวจไปตั้ง
ด่านตรวจสกัดคนเมาที่ขับขี่ เป็นปลายเหตุมากกว่า หากมีการเข้มงวดในการบังคับ เช่นย่านสถานบันเทิง ที่
นักท่องเที่ยวยามราตรีไปดื่มกินและส่วนหนึ่งต้องมีผู้เมาแล้วขับแน่นอน  ต ารวจมาตั้งด่านสกัดเพียงรอให้มี
ผู้เสียหายเกิดข้ึน แล้วด าเนินการ เป็นการท างานที่ไม่ได้ช่วยลดภาระ 

การท างานเชิงบูรณาการ คือประเด็นหลักในการท างาน กรมคุมประพฤติมิสามารถลดจ านวนคดีที่
หลั่งไหลเข้ามาสู่กรมได้ ฉะนั้นการเสนอนโยบายเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของกรม จึงยังสัมพันธ์คาบเก่ียวกับหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ สิ่งที่น าเสนอจะให้เป็นดั่งนวัตกรรมใหม่ในการท างานหรือนวัตกรรมเชิงนโยบาย
มากกว่าข้อเสนอ นอกจากนั้นข้อเสนออีก 2 ประการที่ส าคัญในการท างานคือ 

1.ให้กรมเป็นคนกลาง หรือ counselor คัดกรองผู้กระท าความผิดเพ่ือจ าแนกออกไปสู่การลงโทษ หรือ
การฟ้ืนฟู ตามแต่ละโปรแกรมท่ีกรมตั้งไว้ 

2.กระบวนการชุมชน ชุมชนเข้มแข็ง ที่จะน าไปสู่กระบวนการยุติธรรมชุมชน ดังเช่นกระบวนการไกล่ 

เกลี่ยคดีโดยระบบเจ้าโคตร หรือผู้อาวุโสในชุมชน และขยายผลกระบวนการยุติธรรมชุมชนไปเป็นทางเลือกหนึ่งใน
การจัดการความขัดแย้งในชุมชนเพื่อกลั่นกรองคดีความมิให้ไปถึงศาลมากดังปัจจุบัน 
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บทที่ 5 

บทสรุป 

 

การศึกษาเรื่อง การศึกษานโยบายที่เหมาะสมเพ่ือลดภาระและเพ่ิมศักยภาพของกรมคุมประพฤติจาก
คดีความผิดฐานขับรถในขณะเมาสุรา มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมของกรมคุมประพฤติในการ
คุมประพฤติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระท าความผิดกรณีดื่มแล้วขับ และเพ่ือจัดท าแนวทางการด าเนินการ
และข้อเสนอเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ด้วยจากสถานการณ์อุบัติเหตุบนท้องถนนมีมากขึ้น จากสาเหตุการขับขี่ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จน
ไม่สามารถควบคุมรถ เกิดอุบัติเหตุและการสูญเสีย ในปี พ.ศ. 2560เทศกาลปีใหม่ เกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิต 
478 ราย จ านวนผู้บาดเจ็บ 4,128 ราย  ส่วนในปี พ.ศ.2561 เกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิต 423 ราย จ านวน
ผู้บาดเจ็บ 4,005 ราย แต่ในปี พ.ศ.2562  สถิติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ 
ระยะเวลาเพียง 5 เดือนจนถึงต้นเดือนพฤษภาคม พบว่า เกิดอุบัติเหตุ  มีผู้เสียชีวิต 7,017 ราย และผู้บาดเจ็บ
ทั้งประเทศ 477,535 ราย (สถิติจากมูลนิธิเมาไม่ขับ)   ในปี พ.ศ. 2560 เทศกาลสงกรานต์ เกิดอุบัติเหตุและมี
ผู้เสียชีวิต 390 ราย จ านวนผู้บาดเจ็บ 3,808  ราย  ส่วนในปี พ.ศ.2561 เกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิต 418 ราย 
จ านวนผู้บาดเจ็บ 3,897 ราย แต่ในปี พ.ศ.2562 เกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิต 386 ราย จ านวนผู้บาดเจ็บ 
3,442  ราย     จะเห็นได้ว่าสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ
และสังคมตามมาอีกมาก 

เป้าหมายประการหนึ่งที่ประเทศไทยตอบรับเข้าร่วมแผนงานระดับโลกคือเป้าหมายลดอัตราการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ลดลงร้อยละ 50 ในปี ค.ศ. 2020 ( 2563 ) ตัวเลขดังกล่าวเป็นดังพันธกิจหลัก
ของหลายหน่วยงานที่ต้องรับไปด าเนินการ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 
และมีการขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยทางถนนผ่านการออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554 โดยก าหนดโครงสร้างการท างานด้านความปลอดภัยทางถนนเป็น 
3 ระดับ คือระดับนโยบาย ระดับอ านวยการ และระดับปฏิบัติการ มีเป้าหมายที่จะลดจ านวนผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนให้น้อยกว่า 10 ต่อแสนประชากร ภายในปี พ.ศ.2563 ดังกล่าว โดยใช้กลไกในการขับเคลื่อน
นโยบายสู่ระดับปฏิบัติการผ่านศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ครั้งนี้องค์กรหลักในการ
ขับเคลื่อนในระดับจังหวัดคือการขับเคลื่อนผ่านศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด โดยมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นผู้อ านวยการและมีส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นเลขานุการพร้อมทั้ง
มีคณะกรรมการศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ซึ่งประกอบไปด้วย หน่วยงานราชการทุกส่วนของ
จังหวัด ได้แก่ ต ารวจภูธรจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ส านักงานขนส่งจังหวัด แขวงการทางจังหวัดทางหลวง
ชนบท (ธชบจก.) การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (บริษัทกลาง ฯลฯ) มูลนิธิกู้ภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
( อปท.) และองค์กรอิสระ ประหนึ่งว่าประเทศไทยได้ให้ความส าคัญในเรื่องของการลดอุบัติเหตุและได้สั่งการ
ให้มีการขับเคลื่อนเข้าไปทั่วทุกจังหวัดแล้วก็ตาม แต่ประเทศไทยก็ยังประสบปัญหาอุบัติเหตุที่ยังมีจ านวนมิได้
ลดลง จากการศึกษาของ พัทยา งามหอม ที่ศึกษาเรื่องอุบัติเหตุทางถนน วัฒนธรรมทางราชการกับงาน
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ประเพณี ได้พยายามเชื่อมโยงข้อมูลในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุว่ายังมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของสังคมและ
วัฒนธรรมและเชื่อมโยงไปถึงระบบราชการที่มีจุดอ่อนท าให้การแก้ไขปัญหาเพ่ือที่จะให้บรรลุเป้าหมายการลด
อุบัติเหตุในปี พ.ศ.2563 หรือใน ค.ศ.2020 อาจจะยังมิได้เป็นไปตามแผนการที่ตั้งไว้ ( สิทธิโชค ชาวไร่เงิน และ
บงกช เจริญรัตน์. บก.2562: 17 ) ประกอบกับในสถานการณ์ที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมภายใต้กรอบนโยบาย
ภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืนโลก สมัชชาแห่งสหประชาชาติ ได้ก าหนดแนวคิดและให้น าไปปฏิบัติในประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก โดยเป้าหมายหนึ่ง คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน และถูกก าหนดไว้ใน SDGs (Sustainable 
Development Goals) ภายในกรอบหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ก าหนดเป้าหมายอุบัติเหตุทางท้องถนน
ทั่วโลก  กลุ่มความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนนแห่งสหประชาชาติ  (The United Nations Road 
Safety Collaboration) ได้พัฒนาแผนปฏิบัติการให้ตรงกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 (2030 Agenda for 
Sustainable Development) โดยมี 2 เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนน คือเป้าหมายที่ 3 
สุขภาพดีและอยู่ดีกินดี (Good Health and Well-Being) สร้างหลักประกันให้คนมีสุขภาพดีและส่งเสริม
สวัสดิภาพ ส าหรับทุกคนในทุกวัย และมีการสร้างหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า รัฐบาลไทยมีเป้าหมายจะลด
จ านวนอุบัติเหตุทางถนน (คงที่และลดลง) ผ่านมาตรการทางกฎหมายและส่งเสริมพฤติกรรมการขับรถที่
ปลอดภัย เพ่ือลดสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 2 ของประเทศรองจากโรคมะเร็ง นอกจากนั้นในเป้าหมายที่ 11 
เมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities) ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มี
ความ ครอบคลุม ปลอดภัย ต้านทาน ยั่งยืน  และหนึ่งในนั้นต้องจัดให้มีการเข้าถึงระบบคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืน
เข้าถึงได้ ปลอดภัย ในราคาที่สามารถจ่ายได้ส าหรับทุกคน พัฒนาความปลอดภัยทางถนนโดยการขยายการ
ขนส่งสาธารณะและค านึงเป็นพิเศษถึงกลุ่มคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบาง ผู้หญิง เด็ก ผู้บกพร่องทาง
ร่างกาย และผู้สูงอายุ ภายในปี พ.ศ. 2573  

ประเทศไทยโดยรัฐบาลเมื่อครั้งประชุมคณะรัฐมนตรี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ได้เห็นชอบกรอบ
ปฏิภาณมอสโกท่ีก าหนดให้ปี พ.ศ.2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action 
for Road Safety) โดยให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนเป็นหน่วยงานหลักจัดท าแผนปฏิบัติการ 
โดยมีเป้าหมายลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่ ากว่า 10 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคน  
ในปี พ.ศ. 2563  

จากการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุที่ผ่านมาพบว่าการศึกษาทั้งถึงสาเหตุ วิธีการแก้ไขและ
แนวทางต่าง ๆ ล้วนสัมพันธ์กับวิธีแก้ไขโดยเน้นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือรูปแบบระบบขอ งโลกที่
วางเป้าหมายการลดอุบัติ 5 ประการได้แก่ 

 เสาหลักที่ 1 การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน Road Safety management  
 เสาหลักที่ 2 ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย 
 เสาหลักที่ 3 ยานพาหนะท่ีปลอดภัย (Safety vehicles) 
 เสาหลักที่ 4 ผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย ( Safety Road User) 
 เสาหลักที่ 5 การตอบสนองหลังการเกิดอุบัติเหตุ ( Post-Crash Response) 

การมุ่งเน้นการแก้ปัญหาหรือปรับเปลี่ยนวิศวกรรมจราจร การใช้กฎหมายควบคุมพฤติกรรมของคน
หรือแม้แต่การกระตุ้นจิตส านึกต่าง ๆ ยังมิได้ท าให้จ านวนอุบัติเหตุลดน้อยลง ผู้ศึกษามีความเห็นสอดคล้องกับ
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การศึกษาเชิงระบบที่ นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ เริ่มจุดประเด็นในการศึกษาว่าทุกสิ่งล้วนเกี่ยวกับข้องกับ
มุมมองทางสังคมและวัฒนธรรมหากมีการศึกษาเชิงลึกและมองอุบัติเหตุนอกเหนือจากปัญหาทางเทคนิค
วิศวกรรมแล้วมองไปถึงความตระหนักส านึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยจะเป็นปัจจัยให้ขับเคลื่อนงาน
ลดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับและภาระของกรมประพฤติในที่สุดได้ในระดับหนึ่ง 

กรมคุมประพฤติร่วมกับศูนย์อ านวยการเพ่ือความปลอดภัยทางถนนร่วมกับศูนย์วิชาการเพ่ือ ความ
ปลอดภัยทางถนนและ สสส. ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จึงได้ร่วมกันศึกษาเพ่ือลด 
ปัญหาและภาระทางอาชญากรรมรวมทั้งภาระทางสังคมที่จะเกิดตามมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยเฉพาะ 
การขับขี่ขณะเมาสุรา จากสถิติสถานการณ์อุบัติเหตุบนท้องถนน พบว่าเกิดจากสาเหตุเมาแล้วขับและส่งผลถึง 
โดยรวมถึงกระบวนการยุติธรรมอันมีภาคส่วนหนึ่งคือกรมคุมประพฤติที่มีหน้าที่ดูแลผู้ถูกคุมประพฤติและโดย  
สถานการณ์พบว่าผู้ถูกคุมประพฤติจากคดีเมาแล้วขับเพ่ิมจ านวนมากขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2560 สาเหตุจาก 
อุบัติเหตุเมาสุราคือ 36.59% ปี พ.ศ. 2561 สาเหตุจากอุบัติเหตุเมาสุราคือ 43.66% ส าหรับในปี พ.ศ. 2562   
สาเหตุจากอุบัติเหตุเมาสุราคือ 40.39% นับว่ามีจ านวนที่เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญและน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง  

การศึกษาในการครั้งนี้จะมีจุดเน้นที่กรมคุมประพฤติก็ตามแต่เนื่องจากกรมคุมประพฤติมิสามารถ
ท างานหรือรับงานที่ผ่านมาในเชิงของจ านวนคดีและท าให้จ านวนมันลดลงได้ จากการทบทวนงานศึกษาที่ผ่าน
มาจึงได้พบทั้งลักษณะของรูปแบบการเกิด การเมสุราจนกระทั่งเมาแล้วขับรวมถึงวิธีการในการแก้ไขป้องกัน
หรือวิธีการในการชดเชยสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามรูปแบบของกรมคุมประพฤติเองหรือตามรูปแบบที่กฎหมายอ่ืน ๆ 
ก าหนด ทั้งนี้จากการศึกษาได้มีการวิเคราะห์ให้เห็นถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่ท าหน้าที่เพ่ือลดจ านวนอุบัติเหตุและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะมีทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพ การบังคับใช้กฎหมาย เช่น  
การติดตั้งกล้อง CCTV ในจุดเสี่ยงหรือจุดที่มีการกระท าความผิด การสร้างจิตส านึกและวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยโดยน านโยบาย “ประชารัฐมาเป็นแนวทางในการสร้างความตระหนักจิตส านึกและวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นในพ้ืนที่” และสนับสนุนให้จัดตั้ง “ด่านชุมชน”  

รวมถึงการสร้างกฎกติการ่วมกันของชุมชนส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานก าหนดมาตรการองค์กรด้านความ
ปลอดภัยทางถนนบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการรณรงค์ “ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสร้างวินัย
จราจร” ซึ่งเป็นแคมเปญที่เราจะได้ยินและคุ้นเคยกันตลอดทุกช่วงเทศกาลส าคัญเพ่ือรณรงค์เรื่องของการลด 
อุบัติเหตุ การเฝ้าระวังความปลอดภัยและลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุ ซึ่งแก้ไขโดยโครงสร้างวิศวกรรมและ 
ปัจจัยทางกายภาพรวมทั้งการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน เช่น การติดตั้ง GPS ใน
รถบางประเภทเพ่ือควบคุมเร็ว หรือแม้แต่การพัฒนาองค์กรและกลไกการบริหารงานด้านความปลอดภัยทาง 
ถนนในทุกระดับที่ระดับจังหวัดมีการจัดตั้งอนุกรรมการหรือคณะท างานหนุนปลอดภัยขึ้นเพ่ือท าหน้าที่จัดการ
ถนนในทุกพ้ืนที่ทุกเส้นทางให้เกิดความปลอดภัย การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุ 
ทางถนนโดยการจัดท าข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพแต่จากการบูรณาการการท างานทุกจุดที่ผ่าน
มาจ านวนอุบัติเหตุที่เกิดจากผู้เมาแล้วขับก็ไม่ได้มีจ านวนลดน้อยลงกับยิ่งจะเพ่ิมจ านวนมากขึ้นโดยเฉพาะนัก
ดื่มหน้าใหม่ที่ขับขี่มอเตอร์ไซต์และอายุน้อยลง  

จากการทบทวนยังพบได้ว่าการท างานของทุกภาคส่วนเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วสัมพันธ์กับ   
“วัฒนธรรมราชการ” โดยวัฒนธรรมราชการ  หมายถึง การท างานตาม ระบบ รูปแบบ หรือตัวชี้วัดในสิ่งที่
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ก าหนดไว้ ทั้งนี้วัฒนธรรมราชการที่มีผู้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง การสถาปนาความรู้หลากหลายรูปแบบ
ภายใต้ความสัมพันธ์กับโครงสร้างอ านาจการรู้ที่จะ “แกล้งโง่” รู้ที่จะวางตัว หรือมีกิริยาทาที การรู้จัก 
“กาลเทศะ” ว่าอะไรควรหรือไม่ควร ตลอดจนความรู้ทางวัฒนธรรมที่ดูจะมีอิทธิพลก ากับพฤติกรรมการท างาน
ของคนในระบบราชการมากกว่าความรู้ทางวิชาชีพ แม้ในทางนิตินัยระบบราชการจะมีกฎระเบียบที่เป็น
ทางการอยู่แล้วก็ตาม ( โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์,2521 อ้างใน สิทธิโชค ชาวไร่เงินและบงกช เจริญรัตน์ บก.
2562: 20 ) ในระดับจังหวัดมีหน่วยงานที่ต้องบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหา ส่งผลท าให้มีตัวชี้วัดของแต่
ละหน่วยงานมาเป็นดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการปฏิบัติงานที่ถูกก าหนดขึ้นด้วย KPI : Key Performance 
Indicators  

ดัชนีนี้คือดัชนีชี้วัดความส าเร็จในการปฏิบัติงานในช่วง 7 วันอันตรายของเทศกาลส าคัญ ๆ เราจึง
มักจะเห็นทั้งป้ายสื่อสารขนาดใหญ่ที่เขียนไว้ว่า “ห้ามตาย” ปรากฏอยู่ในจุดที่ส าคัญหากว่าเมื่อมีการเกิด
อุบัติเหตุขึ้นหากไม่มีคู่กรณีหรือไม่มีผู้เสียชีวิต การรายงานผลถึงจ านวนตัวเลขสถิติของผู้ที่ท าหน้าที่จะไม่
รวมอยู่ในการรายงายผลเพราะไม่อยากให้ KPI ขององค์กรของตนเองได้ตัวเลขที่เพ่ิมมากขึ้น แต่จากการศึกษา
เชิงวัฒนธรรมในชุมชนพบว่ามิติของการตั้งด่านชุมชนหรืออย่างไรก็ตามไม่สามารถกระท าได้เนื่องจากมิได้มี
กฎหมายรองรับ 

 พันธกิจของกรมคุมประพฤติมีบทบาทส าคัญในการควบคุม สอดส่อง และพินิจผู้กระท าความผิดให้
ปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมสร้ างความตระหนักและไม่กลับ ไปกระท าความผิดซ้ า อีก ภารกิจส าคัญ  
3 ประการ ล ำดับแรก ก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพ่ือเสนอศาลพิพากษา โดยศาลจะตัดสินได้สอดคล้อง
กับกรมคุมประพฤติที่เสนอความเห็นเพ่ือที่จะคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่ าคืนสู่สังคม ส่วนคนทีม่ีความเสี่ยงสูงจะ
เสนอต่อศาลว่าการคุมประพฤติมีความเสี่ยงและมีวิธีการที่เหมาะสมในการสร้างความปลอดภัยในสังคมโดย
อาจใช้วิธีการโดยลงอาญาหรือการลงโทษ ล ำดับที่สอง ภายหลังกระบวนการยุติธรรมการบังคับใช้กฏหมายใน
กรณีที่ศาลมีค าพิพากษามีค าสั่งก าหนดเงื่อนไขเพ่ือคุมความประพฤติไว้ตามมาตรา 56 แห่งประมวลกฏหมาย
อาญา จ าเลยที่มีสถานะผู้ถูกคุมประพฤติต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ถ้าไม่ปฏิบัติถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขศาล
ก็จะพิจารณาให้จ าคุก เช่น คดีเมาแล้วขับ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ศาลจะพิจารณาก าหนดโทษไว้จ าคุก 2 เดือน ปรับ 2 
หมื่นบาทและรอการลงโทษไว้ 2 ปี คุมความประพฤติไว้ 1 ปี โดยใน 1 ปีให้เข้ามารับการรายงานตัวและอบรม
ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง ท างานบริการสังคม 24 ชั่วโมง และติด EM 15 วัน ล ำดับที่สำม การแก้ไขฟ้ืนฟู กรมคุม
ประพฤติมีหน้าที่แก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดเพ่ือคืนคนดีสู่สังคมตามกระบวนการและโปรแกรมที่จัดให้สอดคล้องกับ
ผู้ถูกคุมประพฤติแต่ละรายไป เช่น การบ าบัดการติดยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์ การอบรมอาชีพ เป็นต้น 

การลดปัญหาอาชญากรรมทางสังคม กรมคุมประพฤติคือหน่วยงานหนึ่งที่ท าหน้าที่ดังกล่าว แต่ด้วย
กระบวนการยุติธรรมของกรมคุมประพฤติที่เปรียบเสมือนการท างานอยู่ปลายทางหรือปลายน้ า ท าให้มีคดี
จ านวนมากเกินก าลังของพนักงานคุมประพฤติที่จะท างานตามบทบาทหน้าที่ให้ดีที่สุดได้ อย่างไรก็ตาม
การศึกษาในครั้งนี้เพ่ือเสนอนวัตกรรมเชิงนโยบายที่เหมาะสมเพ่ือลดภาระและเพ่ิมศักยภาพของกรมคุม
ประพฤติ ฐานคดีความผิดขับรถในขณะเมาสุรา คือ การใช้มาตรการควบคุมทางสังคม (Social Control) โดย
แบ่งเป็นการควบคุมในแนวดิ่ง (Vertical Control) และการควบคุมในแนวระนาบ (Horizontal Control) โดย
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การควบคุมในแนวดิ่ง คือ การควบคุมโดยการใช้กฎหมายและการควบคุมแนวระนาบ คือ การใช้มาตรการทาง
สังคม และการท างานของภาคีเครือข่ายต่างๆ 

การควบคุมในแนวดิ่ง (Vertical Control) โดยการเสนอให้มีการปรับแก้กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ
เพ่ือให้มีผลในการปกป้องสิทธิและความคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้ง
ลงโทษผู้กระท าผิดอย่างจริงจัง ได้แก่ เสนอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และแก้ไข
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และการควบคุมในแนวระนาบ (Horizontal 
Control) โดยเสนอนวัตกรรมเชิงนโยบาย คือ การท างานลักษณะภาคีเครือข่าย โดยมีตัวอย่าง เครือข่ายที่
ท างานประสบความส าเร็จ (Best Practice) คือ ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัด
น่าน โดย น.พ. พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มเวชกรรมสังคมผู้เป็นแกนน าด าเนินโครงการหลาย
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดพฤติกรรมการเมาแล้วขับ เช่น การเยี่ยมบ้านผู้พิการจากอุบัติเหตุเมาแล้วขับ 
และการร่วมท าความสะอาดโรงพยาบาล จากกระบวนการ Shock therapy และการถอดบทเรียนจากการ
ท างานสามารถท าให้ผู้ถูกคุมประพฤติจากการเมาแล้วขับเกิดความส านึก “น่ากลัว น่าสงสาร ไม่กล้าดื่ม” 
จนกระท่ังเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมโดยเลิกดื่มสุราในที่สุดและด้วยการท างานของ น.พ. พงศ์เทพ วงศ์วัชร
ไพบูลย์ ที่ท างานป้องกันและรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วย ได้ใช้วิชาความรู้ด้านการแพทย์มาตรวจเอ็นไซม์ตับให้กับ
ผู้ถูกคุมประพฤติอีกวิธีการหนึ่งซึ่งอาจพบว่าผิดปกติก็จะเป็นการป้องปรามและรักษาให้หายในที่สุด โดยยกมา
เป็นกรณีตัวอย่างถึงการเจ็บป่วยที่เกิดจากการดื่มสุรา  

ภาคีเครือข่ายที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การปรับบทบาทให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติ (อสค.) มี
บทบาทด้านการสนับสนุนการท างานของพนักงานคุมประพฤติให้มากขึ้น ด้วยอสค. คือบุคคลในพ้ืนที่ รู้จัก
พ้ืนที่และรู้จักผู้คนเป็นอย่างดี และอสค. ส่วนใหญ่มีบทบาทควบคู่ไปกับการท างานด้าน อสม. หรือบาง
คนท างานสองต าแหน่งในเวลาเดียวกัน อสม. ของกระทรวงสาธารณสุขท างานด้านรักษา ป้องกันสุขภาพได้
อย่างดี การเรียนรู้การท างานและน ามาปรับใช้กับกรมคุมประพฤติจึงสามารถน าไปต่อยอดถึงการสร้างความ
ยุติธรรมในชุมชนเชิงสมานฉันท์ต่อไป 

ข้อเสนอแนะ  

 1. การให้ความรู้เรื่องการดื่มอย่างปลอดภัยและการขับขี่อย่างปลอดภัยกับเด็กและเยาวชนตั้งแต่
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายเพื่อสร้างการรับรู้ การยอมรับ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

2. การรณรงค์อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนในสื่อทุกรูปแบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
อย่างรวดเร็วและเข้าใจได้ง่าย  

3. สร้างแคมเปญรณรงค์ทางสังคม “จิตส านึกสาธารณะของผู้ขาย” รณรงค์มิให้ขายเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์แบบผิดกฎหมายด้วยประการทั้งปวง รวมทั้งสร้างภาระความรับผิดชอบให้กับผู้ขายหากจ าหน่าย
ไป แล้วเกิดอุบัติเหตุหรือผลกระทบอื่นๆตามมา  

4. พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือตรวจสอบมิให้ผู้เมาสุราสามารถขับรถหรือน าพายานพาหนะออกจากพ้ืนที่ได้   
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5. มีการแข่งขันพ้ืนที่ปลอดอุบัติเหตุเพ่ือชิงรางวัลจากนายกรัฐมนตรีเพ่ือแสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่ชุมชน
แห่ง นี้ตระหนักและส านึกในการเดินทางสาธารณะที่ปลอดภัย 

6. ก าหนดคุณสมบัติส าหรับผู้ที่จะท างานในบางต าแหน่งหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับผู้คนว่าต้องไม่เคยถูกสั่ง 
คุมประพฤติด้วยคดีเมาแล้วขับ เช่น การสอบเข้าท างานในระบบราชการ 
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ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 

มาตรา 56  ผู้ใดกระท าความผิดซึ่งมีโทษจ าคุกหรือปรับ และในคดีนั้นศาลจะลงโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี
ไม่ว่าจะลงโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตามหรือลงโทษปรับ ถ้าปรากฏว่าผู้นั้น 

 (1) ไม่เคยรับโทษจ าคุกมาก่อน หรือ 

 (2) เคยรับโทษจ าคุกมาก่อนแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
หรือเป็นโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือ 

 (3) เคยรับโทษจ าคุกมาก่อนแต่พ้นโทษจ าคุกมาแล้วเกินกว่าห้าปี แล้วมากระท าความผิดอีก โดย
ความผิดในครั้งหลังเป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 และเมื่อศาลได้ค านึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต 
นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของผู้นั้น หรือสภาพความผิด หรือการรู้สึกความผิด และพยายามบรรเทาผลร้ายที่
เกิดขึ้น หรือเหตุอ่ืนอันควรปรานีแล้ว ศาลจะพิพากษาว่าผู้นั้นมีความผิดแต่รอการก าหนดโทษหรือก าหนดโทษ
แต่รอการลงโทษไว้ ไม่ว่าจะเป็นโทษจ าคุกหรือปรับอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งสองอย่าง เพ่ือให้โอกาสกลับตัว
ภายในระยะเวลาที่ศาลจะได้ก าหนดแต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ศาลพิพากษา โดยจะก าหนดเงื่อนไขเพ่ือคุม
ความประพฤติของผู้นั้นด้วยหรือไม่ก็ได้ 

 เงื่อนไขเพ่ือคุมความประพฤติของผู้กระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง ศาลอาจก าหนดข้อเดียวหรือหลาย
ข้อตามควรแก่กรณีได้ ดังต่อไปนี้ 

 (1) ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานที่ศาลระบุไว้เป็นครั้งคราว เพ่ือเจ้าพนักงานจะได้สอบถาม แนะน า 
ช่วยเหลือ หรือตักเตือนตามที่เห็นสมควรในเรื่องความประพฤติและการประกอบอาชีพ หรือจัดให้กระท า
กิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ 

 (2) ให้ฝึกหัดหรือท างานอาชีพอันเป็นกิจจะลักษณะ 

 (3) ให้ละเว้นการคบหาสมาคมหรือการประพฤติใดอันอาจน าไปสู่การกระท าความผิดในท านอง
เดียวกันอีก 

 (4) ให้ไปรับการบ าบัดรักษาการติดยาเสพติดให้โทษ ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ หรือความ
เจ็บป่วยอย่างอ่ืน ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่ศาลก าหนด 

 (5) ให้เข้ารับการฝึกอบรม ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่ศาลก าหนด 

 (6) ห้ามออกนอกสถานที่อยู่อาศัย หรือห้ามเข้าในสถานที่ใดในระหว่างเวลาที่ศาลก าหนด  ทั้งนี้ จะใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อ่ืนใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจ ากัดการเดินทางด้วยก็ได้ 

 (7) ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเยียวยาความเสียหายโดยวิธีอ่ืนให้แก่ผู้เสียหายตามที่ผู้กระท า
ความผิดและผู้เสียหายตกลงกัน 



 (8) ให้แก้ไขฟ้ืนฟูหรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม หรือชดใช้
ค่าเสียหายเพ่ือการดังกล่าว 

 (9) ให้ท าทัณฑ์บนโดยก าหนดจ านวนเงินตามที่ศาลเห็นสมควรว่าจะไม่ก่อเหตุร้าย หรือก่อให้เกิด
ภยันตรายแก่บุคคลอ่ืนหรือทรัพย์สิน 

 (10) เงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามที่ศาลเห็นสมควรก าหนดเพ่ือแก้ไข ฟ้ืนฟู หรือป้องกันมิให้ผู้กระท าความผิด
กระท าหรือมีโอกาสกระท าความผิดขึ้นอีก หรือเงื่อนไขในการเยียวยาผู้เสียหายตามที่เห็นสมควร 

 เงื่อนไขตามที่ศาลได้ก าหนดตามความในวรรคสองนั้น ถ้าภายหลังความปรากฏแก่ศาลตามค าขอของ
ผู้กระท าความผิด ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้นั้น ผู้อนุบาลของผู้นั้น พนักงานอัยการหรือเจ้าพนักงานว่า
พฤติการณ์ที่เก่ียวแก่การควบคุมความประพฤติของผู้กระท าความผิดได้เปลี่ยนแปลงไป เมื่อศาลเห็นสมควรศาล
อาจแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเพิกถอนข้อหนึ่งข้อใดเสียก็ได้ หรือจะก าหนดเงื่อนไขข้อใดตามที่กล่าวในวรรคสองที่ศาล
ยังมิได้ก าหนดไว้เพ่ิมเติมขึ้นอีกก็ได้ หรือถ้ามีการกระท าผิดทัณฑ์บนให้น าบทบัญญัติมาตรา 47 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
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พระราชบัญญัติ 
จราจรทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให)ไว) ณ วันท่ี ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เป/นป0ที่ ๓๔ ในรัชกาลป3จจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล)าฯ 
ให)ประกาศว7า 

 
โดยท่ีเป/นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว7าด)วยการจราจรทางบก 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล)าฯ ให)ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว) โดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแห7งชาติ ดังต7อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว7า “พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให)ใช)บังคับเม่ือพ)นกําหนดเก)าสิบวันนับแต7วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป/นต)นไป 
 
มาตรา ๓  ให)ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
(๒) พระราชบัญญัติจราจรทางบก แก)ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช ๒๔๗๘ 
(๓) พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๑ 
(๔) พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๐๘ 
(๕) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๕๙ ลงวันท่ี ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
(๑) “การจราจร” หมายความว7า การใช)ทางของผู)ขับข่ี คนเดินเท)า หรือคนท่ีจูง ข่ี 

หรือไล7ต)อนสัตวI 
(๒) “ทาง” หมายความว7า ทางเดินรถ ช7องเดินรถ ช7องเดินรถประจําทาง ไหล7ทาง 

ทางเท)า ทางข)าม ทางร7วมทางแยก ทางลาด ทางโค)ง สะพาน และลานท่ีประชาชนใช)ในการจราจร 
และให)หมายความรวมถึงทางส7วนบุคคลท่ีเจ)าของยินยอมให)ประชาชนใช)ในการจราจรหรือท่ีเจ)า
พนักงานจราจรได)ประกาศให)เป/นทางตามพระราชบัญญัติน้ีด)วย แต7ไม7รวมไปถึงทางรถไฟ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๙๖/ตอนท่ี ๘/ฉบับพิเศษ หน)า ๑/๒๙ มกราคม ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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(๓) “ทางเดินรถ” หมายความว7า พ้ืนท่ีที่ทําไว)สําหรับการเดินรถไม7ว7าในระดับพ้ืนดิน 
ใต)หรือเหนือพ้ืนดิน 

(๔) “ช7องเดินรถ” หมายความว7า ทางเดินรถท่ีจัดแบ7งเป/นช7องสําหรับการเดินรถ 
โดยทําเคร่ืองหมายเป/นเส)นหรือแนวแบ7งเป/นช7องไว) 

(๕) “ช7องเดินรถประจําทาง” หมายความว7า ช7องเดินรถท่ีกําหนดให)เป/นช7องเดินรถ
สําหรับรถโดยสารประจําทางหรือรถบรรทุกคนโดยสารประเภทท่ีผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนด 

(๖) “ทางเดินรถทางเดียว” หมายความว7า ทางเดินรถใดท่ีกําหนดให)ผู)ขับรถขับไปใน
ทิศทางเดียวกันตามเวลาท่ีเจ)าพนักงานจราจรกําหนด 

(๗) “ขอบทาง” หมายความว7า แนวริมของทางเดินรถ 
(๘) “ไหล7ทาง” หมายความว7า พ้ืนท่ีท่ีต7อจากขอบทางออกไปทางด)านข)างซึ่งยังมิได)

จัดทําเป/นทางเท)า 
(๙) “ทางร7วมทางแยก” หมายความว7า พ้ืนท่ีท่ีทางเดินรถต้ังแต7สองสายตัดผ7านกัน 

รวมบรรจบกัน หรือติดกัน 
(๑๐) “วงเวียน” หมายความว7า ทางเดินรถท่ีกําหนดให)รถเดินรอบเคร่ืองหมาย

จราจรหรือสิ่งท่ีสร)างข้ึนในทางร7วมทางแยก 
(๑๑) “ทางเท)า” หมายความว7า พ้ืนท่ีท่ีทําไว)สําหรับคนเดินซึ่งอยู7ข)างใดข)างหน่ึงของ

ทาง หรือท้ังสองข)างของทาง หรือส7วนท่ีอยู7ชิดขอบทางซึ่งใช)เป/นท่ีสําหรับคนเดิน 
(๑๒) “ทางข)าม” หมายความว7า พ้ืนท่ีท่ีทําไว)สําหรับให)คนเดินเท)าข)ามทางโดยทํา

เคร่ืองหมายเป/นเส)นหรือแนวหรือตอกหมุดไว)บนทาง และให)หมายความรวมถึงพ้ืนท่ีท่ีทําให)คนเดิน
เท)าข)ามไม7ว7าในระดับใต)หรือเหนือพ้ืนดินด)วย 

(๑๓) “เขตปลอดภัย” หมายความว7า พ้ืนท่ีในทางเดินรถท่ีมีเคร่ืองหมายแสดงไว)ให)
เห็นได)ชัดเจนทุกเวลา สําหรับให)คนเดินเท)าท่ีข)ามทางหยุดรอหรือให)คนท่ีข้ึนหรือลงรถหยุดรอก7อนจะ
ข)ามทางต7อไป 

(๑๔) “ท่ีคับขัน” หมายความว7า ทางท่ีมีการจราจรพลุกพล7านหรือมีสิ่งกีดขวาง หรือ
ในท่ีซึ่งมองเห็นหรือทราบได)ล7วงหน)าว7าอาจเกิดอันตรายหรือความเสียหายแก7รถหรือคนได)ง7าย 

(๑๕) “รถ” หมายความว7า ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เว)นแต7รถไฟและรถราง 
(๑๖) “รถยนตI” หมายความว7า รถท่ีมีล)อต้ังแต7สามล)อและเดินด)วยกําลังเคร่ืองยนตI 

กําลังไฟฟOาหรือพลังงานอ่ืน ยกเว)นรถท่ีเดินบนราง 
(๑๗) “รถจักรยานยนตI” หมายความว7า รถท่ีเดินด)วยกําลังเคร่ืองยนตI กําลังไฟฟOา 

หรือพลังงานอ่ืน และมีล)อไม7เกินสองล)อ ถ)ามีพ7วงข)างมีล)อเพ่ิมอีกไม7เกินหน่ึงล)อ 
(๑๘) “รถจักรยาน” หมายความว7า รถท่ีเดินด)วยกําลังของผู)ขับข่ีท่ีมิใช7เป/นการลาก

เข็น 
(๑๙) “รถฉุกเฉิน” หมายความว7า รถดับเพลิงและรถพยาบาลของราชการบริหาร

ส7วนกลาง ราชการบริหารส7วนภูมิภาค และราชการบริหารส7วนท)องถ่ิน หรือรถอ่ืนท่ีได)รับอนุญาตจาก
ผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติให)ใช)ไฟสัญญาณแสงวับวาบ หรือให)ใช)เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียง
สัญญาณอย7างอ่ืนตามท่ีจะกําหนดให) 

(๒๐) “รถบรรทุก” หมายความว7า รถยนตIที่สร)างข้ึนเพ่ือใช)บรรทุกสิ่งของหรือสัตวI 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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(๒๑) “รถบรรทุกคนโดยสาร” หมายความว7า รถยนตIท่ีสร)างข้ึนเพ่ือใช)บรรทุกคน
โดยสารเกินเจ็ดคน 

(๒๒) “รถโรงเรียน” หมายความว7า รถบรรทุกคนโดยสารท่ีโรงเรียนใช)รับส7งนักเรียน 
(๒๓) “รถโดยสารประจําทาง” หมายความว7า รถบรรทุกคนโดยสารท่ีเดินตามทางท่ี

กําหนดไว) และเรียกเก็บค7าโดยสารเป/นรายคนตามอัตราท่ีวางไว)เป/นระยะทางหรือตลอดทาง 
(๒๔) “รถแท็กซี่” หมายความว7า รถยนตIที่ใช)รับจ)างบรรทุกคนโดยสารไม7เกินเจ็ดคน 
(๒๕) “รถลากจูง” หมายความว7า รถยนตIท่ีสร)างข้ึนเพ่ือใช)สําหรับลากจูงรถหรือ

เคร่ืองมือการเกษตรหรือเคร่ืองมือการก7อสร)าง โดยตัวรถน้ันเองมิได)ใช)สําหรับบรรทุกคนหรือสิ่งของ 
(๒๖) “รถพ7วง” หมายความว7า รถท่ีเคลื่อนท่ีไปโดยใช)รถอ่ืนลากจูง 
(๒๗) “มาตรแท็กซี่” หมายความว7า เคร่ืองแสดงอัตราและค7าโดยสารของรถแท็กซี่ 

โดยอาศัยเกณฑIระยะทางหรือเวลาการใช)รถแท็กซี่ หรือโดยอาศัยท้ังระยะทางและเวลาการใช)รถ
แท็กซี่ 

(๒๘) “ผู) ขับข่ี” หมายความว7า ผู)ขับรถ ผู)ประจําเคร่ืองอุปกรณIการขนส7งตาม
กฎหมายว7าด)วยการขนส7ง ผู)ลากเข็นยานพาหนะ 

(๒๙) “คนเดินเท)า” หมายความว7า คนเดินและให)รวมตลอดถึงผู)ใช)เก)าอ้ีล)อสําหรับ
คนพิการหรือรถสําหรับเด็กด)วย 

(๓๐) “เจ)าของรถ” หมายความรวมถึงผู)มีรถไว)ในครอบครองด)วย 
(๓๑) “ผู)เก็บค7าโดยสาร” หมายความว7า ผู)ซึ่งรับผิดชอบในการเก็บค7าโดยสาร และ

ผู)ดูแลคนโดยสารท่ีอยู7ประจํารถบรรทุกคนโดยสาร 
(๓๒) “ใบอนุญาตขับข่ี” หมายความว7า ใบอนุญาตขับรถยนตIตามกฎหมายว7าด)วย

รถยนตI ใบอนุญาตสําหรับคนขับรถตามกฎหมายว7าด)วยรถจ)าง ใบอนุญาตขับข่ีตามกฎหมายว7าด)วย
ล)อเลื่อน และใบอนุญาตผู)ประจําเคร่ืองอุปกรณIการขนส7งตามกฎหมายว7าด)วยการขนส7ง 

(๓๓) “สัญญาณจราจร” หมายความว7า สัญญาณใด ๆ ไม7ว7าจะแสดงด)วยธง ไฟ 
ไฟฟOา มือ แขน เสียงนกหวีด หรือด)วยวิธีอ่ืนใด สําหรับให)ผู)ขับข่ี คนเดินเท)า หรือคนท่ีจูง ข่ี หรือไล7
ต)อนสัตวI ปฏิบัติตามสัญญาณน้ัน 

(๓๔) “เคร่ืองหมายจราจร” หมายความว7า เคร่ืองหมายใด ๆ ท่ีได)ติดต้ังไว) หรือทํา
ให)ปรากฏในทางสําหรับให)ผู)ขับข่ี คนเดินเท)า หรือคนท่ีจูง ข่ี หรือไล7ต)อนสัตวI ปฏิบัติตามเคร่ืองหมาย
น้ัน 

(๓๕) “รัฐมนตรี” หมายความว7า รัฐมนตรีผู)รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๓๖)๒ (ยกเลิก) 
(๓๗) “เจ)าพนักงานจราจร” หมายความว7า ข)าราชการตํารวจช้ันสัญญาบัตร ซึ่ง

รัฐมนตรีแต7งต้ังให)เป/นเจ)าพนักงานจราจร 
(๓๘) “พนักงานเจ)าหน)าท่ี” หมายความว7า ตํารวจซึ่งปฏิบัติหน)าท่ีควบคุมการจราจร 
(๓๙) “อาสาจราจร” หมายความว7า ผู)ซึ่งผ7านการอบรมตามหลักสูตรอาสาจราจร 

และได)รับแต7งต้ังจากผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติให)ช7วยเหลือการปฏิบัติหน)าท่ีของพนักงานเจ)าหน)าท่ี
ตามท่ีบัญญัติไว)ในพระราชบัญญัติน้ี 

                                                 
๒ มาตรา ๔ (๓๖) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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(๔๐)๓ “ผู)ตรวจการ” หมายความว7า ผู)ตรวจการตามกฎหมายว7าด)วยการขนส7งทาง
บกและผู)ตรวจการตามกฎหมายว7าด)วยรถยนตI 

[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 
มาตรา ๕  ให)นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให)มีอํานาจแต7งต้ัง

เจ)าพนักงานจราจร กับออกกฎกระทรวงกําหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี๔ 
กฎกระทรวงน้ัน เม่ือได)ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล)ว ให)ใช)บังคับได) 

 
ลักษณะ ๑ 
การใช)รถ 

   
 

หมวด ๑ 
ลักษณะของรถท่ีใช)ในทาง 

   
 

มาตรา ๖  ห)ามมิให)ผู)ใดนํารถท่ีมีสภาพไม7ม่ันคงแข็งแรง หรืออาจเกิดอันตราย หรือ
อาจทําให)เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก7ผู)ใช) คนโดยสารหรือประชาชนมาใช)ในทางเดินรถ 

รถท่ีใช)ในทางเดินรถ ผู)ขับข่ีต)องจัดให)มีเคร่ืองยนตI เคร่ืองอุปกรณIและหรือส7วนควบ
ท่ีครบถ)วนตามกฎหมายว7าด)วยรถยนตI กฎหมายว7าด)วยการขนส7ง กฎหมายว7าด)วยล)อเลื่อน กฎหมาย
ว7าด)วยรถลาก หรือกฎหมายว7าด)วยรถจ)าง และใช)การได)ดี 

สภาพของรถท่ีอาจทําให)เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยตามวรรคหน่ึงและวิธีการทดสอบ 
ให)เป/นไปตามหลักเกณฑIและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๗  ห)ามมิให)ผู)ใดนํารถท่ีมิได)ติดแผ7นปOายเลขทะเบียน แผ7นปOายเคร่ือง

หมายเลขทะเบียนหรือปOายประจํารถ ตามกฎหมายว7าด)วยรถยนตI กฎหมายว7าด)วยการขนส7ง 
กฎหมายว7าด)วยล)อเลื่อน กฎหมายว7าด)วยรถลาก หรือกฎหมายว7าด)วยรถจ)าง มาใช)ในทางเดินรถ 

 
มาตรา ๘  ห)ามมิให)ผู)ใดนํารถท่ีผู)ขับข่ีไม7อาจแลเห็นทางพอแก7ความปลอดภัยมาใช)

ในทางเดินรถ 
เพ่ือประโยชนIแห7งมาตราน้ี ให)ผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติมีอํานาจออกระเบียบ

เก่ียวกับการใช)วัสดุกรองแสงกับรถท่ีนํามาใช)ในทางเดินรถได) โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

                                                 
๓ มาตรา ๔ (๔๐) แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔ มาตรา ๕ วรรคหน่ึง แก)ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห7งชาติฉบับท่ี ๘๗/

๒๕๕๗ เร่ือง การแก)ไขเพ่ิมเติมผู)รักษาการตามกฎหมายท่ีเก่ียวข)องกับอํานาจหน)าท่ีของเจ)าพนักงานตํารวจ ลงวันท่ี 
๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 
มาตรา ๙  ห)ามมิให)ผู)ใดนํารถท่ีเกิดเสียงอ้ืออึงหรือมีสิ่งลากถูไปบนทางเดินรถมาใช)

ในทางเดินรถ 
 
มาตรา ๑๐  ห)ามมิให)ผู)ใดนํารถท่ีมีล)อหรือส7วนท่ีสัมผัสกับผิวทางไม7ใช7ยางมาใช)ใน

ทางเดินรถ เว)นแต7เป/นรถท่ีได)รับยกเว)นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง หรือเป/นรถท่ีได)รับอนุญาตจาก
เจ)าพนักงานจราจร 

 
มาตรา ๑๐ ทวิ๕  ห)ามมิให)ผู)ใดนํารถท่ีเคร่ืองยนตIก7อให)เกิดกUาซ ฝุWน ควัน ละอองเคมี 

หรือเสียงเกินเกณฑIท่ีผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาใช)ใน
ทางเดินรถ 

[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 
หมวด ๒ 

การใช)ไฟหรือเสียงสัญญาณของรถ 
   

 
มาตรา ๑๑  ในเวลาท่ีมีแสงสว7างไม7เพียงพอท่ีจะมองเห็นคน รถหรือสิ่งกีดขวาง

ในทางได)โดยชัดแจ)งภายในระยะไม7น)อยกว7าหน่ึงร)อยห)าสิบเมตร ผู)ขับข่ีซึ่งขับรถในทางต)องเปXดไฟ 
หรือใช)แสงสว7างตามประเภท ลักษณะ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๒  รถแต7ละชนิดท่ีใช)ในทางเดินรถ ผู)ขับข่ีต)องใช)เสียงสัญญาณโดยเฉพาะ

ดังต7อไปน้ี 
(๑) เสียงแตร สําหรับรถยนตIหรือรถจักรยานยนตI และให)ได)ยินได)ในระยะไม7น)อย

กว7าหกสิบเมตร 
(๒) เสียงระฆัง สําหรับรถม)า และให)ได)ยินได)ในระยะไม7น)อยกว7าสามสิบเมตร 
(๓) เสียงกระด่ิง สําหรับรถจักรยาน และให)ได)ยินได)ในระยะไม7น)อยกว7าสามสิบเมตร 
ส7วนรถอ่ืนนอกจากท่ีกล7าวข)างต)น ผู)ขับข่ีต)องใช)เสียงสัญญาณตามท่ีผู)บัญชาการ

ตํารวจแห7งชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 
 

                                                 
๕ มาตรา ๑๐ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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มาตรา ๑๓  ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีซึ่งขับรถทุกชนิดในทางเดินรถใช)ไฟสัญญาณแสงวับวาบ 
เสียงสัญญาณไซเรน เสียงสัญญาณท่ีเป/นเสียงนกหวีด เสียงท่ีแตกพร7า เสียงหลายเสียง เสียงดังเกิน
สมควร หรือเสียงสัญญาณอย7างอ่ืนตามท่ีผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

ผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติมีอํานาจอนุญาตให)รถฉุกเฉิน รถในราชการทหารหรือ
ตํารวจ หรือรถอ่ืนใช)ไฟสัญญาณวับวาบหรือใช)เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอย7างอ่ืนได) ใน
การน้ีผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติจะกําหนดเง่ือนไขในการใช)ไฟสัญญาณหรือเสียงสัญญาณรวมท้ัง
กําหนดเคร่ืองหมายท่ีแสดงถึงลักษณะของรถดังกล7าวด)วยก็ได)โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 
มาตรา ๑๔  การใช)เสียงสัญญาณ ผู)ขับข่ีจะใช)ได)เฉพาะเม่ือจําเป/นหรือปOองกัน

อุบัติเหตุเท7าน้ัน แต7จะใช)เสียงยาวหรือซ้ําเกินควรไม7ได) 
การใช)เสียงสัญญาณของรถหรือการกําหนดเง่ือนไขในการใช)เสียงสัญญาณในเขต

หรือท)องท่ีใด ให)ผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 
 
มาตรา ๑๕  รถท่ีบรรทุกของย่ืนเกินความยาวของตัวรถ ขณะท่ีอยู7ในทางเดินรถ 

และในเวลาต)องเปXดไฟตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๖๑ ผู)ขับข่ีต)องจุดไฟสัญญาณแสงแดง หรือในเวลา
กลางวันต)องติดธงสีแดงไว)ท่ีตอนปลายสุดของสิ่งท่ีบรรทุกน้ัน โดยจุดไฟสัญญาณหรือติดธงไว)ให)
มองเห็นได)ในระยะไม7น)อยกว7าหน่ึงร)อยห)าสิบเมตร 

ไฟสัญญาณแสงแดงหรือธงสีแดงตามวรรคหน่ึง จะใช)ชนิด ลักษณะ หรือจํานวน
เท7าใด ให)ผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 
มาตรา ๑๖  ผู)ขับข่ีซึ่งขับรถบรรทุกของเหลวไวไฟท่ีมีจุดวาบไฟในอุณหภูมิย่ีสิบเอ็ด

องศาเซลเซียส หรือตํ่ากว7าน้ัน หรือท่ีบรรจุกUาซไวไฟ ต)องปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๕๖ แต7
ไฟสัญญาณท่ีใช)น้ันต)องมิใช7เป/นชนิดท่ีใช)เช้ือเพลิง 

 
มาตรา ๑๗  ผู)ขับข่ีซึ่งขับรถท่ีใช)บรรทุกวัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายชนิดอ่ืนใด ต)อง

จัดให)มีปOายแสดงถึงวัตถุท่ีบรรทุกและเคร่ืองดับเพลิง และต)องปฏิบัติตามเง่ือนไขในการปOองกัน
อันตราย 

ลักษณะและวิธีการติดปOายแสดงถึงวัตถุท่ีบรรทุกและเคร่ืองดับเพลิงตลอดจน
เง่ือนไขในการปOองกันอันตราย ให)เป/นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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การบรรทุก 
   

 
มาตรา ๑๘๖  รถท่ีใช)บรรทุกคน สัตวI หรือสิ่งของ จะใช)บรรทุกในลักษณะใดโดยรถ

ชนิดหรือประเภทใด ให)เป/นไปตามหลักเกณฑIและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๙  ในกรณี ท่ี มีความจําเป/นจะต)องบรรทุกคน สัตวI  หรือสิ่ งของ

นอกเหนือไปจากหลักเกณฑIและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง เม่ือเจ)าของรถร)องขอเจ)าพนักงาน
จราจรจะผ7อนผันโดยอนุญาตเป/นหนังสือเป/นการช่ัวคราวเฉพาะรายก็ได) 

 
มาตรา ๒๐  ผู)ขับข่ีซึ่งขับรถบรรทุกคน สัตวI หรือสิ่งของ ต)องจัดให)มีสิ่งปOองกันมิให) 

คน สัตวI หรือสิ่งของท่ีบรรทุกตกหล7น ร่ัวไหล ส7งกลิ่น ส7องแสงสะท)อน หรือปลิวไปจากรถ อันอาจก7อ
เหตุเดือดร)อนรําคาญ ทําให)ทางสกปรกเปรอะเปZ[อน ทําให)เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก7ประชาชน หรือ
ก7อให)เกิดอันตรายแก7บุคคลหรือทรัพยIสิน 

 
ลักษณะ ๒ 

สัญญาณจราจรและเคร่ืองหมายจราจร 
   

 
มาตรา ๒๑  ผู)ขับข่ีต)องปฏิบัติให)ถูกต)องตามสัญญาณจราจรและเคร่ืองหมายจราจร

ท่ีได)ติดต้ังไว)หรือทําให)ปรากฏในทาง หรือท่ีพนักงานเจ)าหน)าท่ีแสดงให)ทราบ 
สัญญาณจราจร เคร่ืองหมายจราจร และความหมายของสัญญาณจราจรและ

เคร่ืองหมายจราจร ให)ผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและให)มี
รูปตัวอย7างแสดงไว)ในประกาศด)วย 

[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 
มาตรา ๒๒  ผู)ขับข่ีต)องปฏิบัติตามสัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจรท่ีปรากฏ

ข)างหน)าในกรณีต7อไปน้ี 
(๑) สัญญาณจราจรไฟสีเหลืองอําพัน ให)ผู)ขับข่ีเตรียมหยุดรถหลังเส)นให)รถหยุดเพ่ือ

เตรียมปฏิบัติตามสัญญาณท่ีจะปรากฏต7อไปดังกล7าวใน (๒) เว)นแต7ผู)ขับข่ีที่ได)เลยเส)นให)รถหยุดไปแล)ว
ให)เลยไปได) 

(๒) สัญญาณจราจรไฟสีแดงหรือเคร่ืองหมายจราจรสีแดงท่ีมีคําว7า “หยุด” ให)ผู)ขับข่ี
หยุดรถหลังเส)นให)รถหยุด 

(๓) สัญญาณจราจรไฟสีเขียวหรือเคร่ืองหมายจราจรสีเขียวท่ีมีคําว7า “ไป” ให)ผู)ขับข่ี
ขับรถต7อไปได) เว)นแต7จะมีเคร่ืองหมายจราจรกําหนดไว)เป/นอย7างอ่ืน 

                                                 
๖ มาตรา ๑๘ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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(๔)๗ สัญญาณจราจรไฟลูกศรสีเขียวช้ีให)เลี้ยวหรือช้ีให)ตรงไป หรือสัญญาณจราจรไฟ
สีแดงแสดงพร)อมกับสัญญาณจราจรไฟลูกศรสีเขียวช้ีให)เลี้ยวหรือช้ีให)ตรงไป ให)ผู)ขับข่ีเลี้ยวรถหรือขับ
รถตรงไปได)ตามทิศทางท่ีลูกศรช้ี และต)องขับรถด)วยความระมัดระวัง และต)องให)สิทธิแก7คนเดินเท)า
ในทางข)ามหรือรถท่ีมาทางขวาก7อน 

(๕) สัญญาณจราจรไฟกระพริบสีแดง ถ)าติดต้ังอยู7ท่ีทางร7วมทางแยกใดเปXดทางด)าน
ใดให)ผู)ขับข่ีท่ีมาทางด)านน้ันหยุดรถหลังเส)นให)รถหยุด เม่ือเห็นว7าปลอดภัยและไม7เป/นการกีดขวาง
การจราจรแล)ว จึงให)ขับรถต7อไปได)ด)วยความระมัดระวัง 

(๖) สัญญาณจราจรไฟกระพริบสีเหลืองอําพัน ถ)าติดต้ังอยู7 ณ ท่ีใด ให)ผู)ขับข่ีลด
ความเร็วของรถลงและผ7านทางเดินรถน้ันไปด)วยความระมัดระวัง 

ผู)ขับข่ีซึ่งจะขับรถตรงไปต)องเข)าอยู7ในช7องเดินรถท่ีมีเคร่ืองหมายจราจรแสดงให)ตรง
ไป ส7วนผู)ขับข่ีซึ่งจะเลี้ยวรถต)องเข)าอยู7ในช7องเดินรถท่ีมีเคร่ืองหมายจราจรแสดงให)เลี้ยว การเข)าอยู7ใน
ช7องเดินรถดังกล7าวจะต)องเข)าต้ังแต7เร่ิมมีเคร่ืองหมายจราจรแสดงให)ปฏิบัติเช7นน้ัน 

 
มาตรา ๒๓  ผู)ขับข่ีซึ่งขับรถในทางเดินรถท่ีมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวหรือไฟสีแดง

ติดต้ังไว)เหนือช7องเดินรถ มากกว7าสองช7องข้ึนไปต)องปฏิบัติดังต7อไปน้ี 
(๑) สัญญาณจราจรไฟสีแดงท่ีทําเป/นรูปกากบาทเฉียงอยู7เหนือช7องเดินรถใด ห)ามมิ

ให)ผู)ขับข่ีขับรถในช7องเดินรถน้ัน 
(๒) สัญญาณจราจรไฟสีเขียวท่ีทําเป/นรูปลูกศรอยู7เหนือช7องเดินรถใด ให)ผู)ขับข่ีซึ่งขับ

รถในช7องเดินรถน้ันขับรถผ7านไปได) 
 
มาตรา ๒๔  ผู)ขับข่ีต)องปฏิบัติตามสัญญาณจราจรท่ีพนักงานเจ)าหน)าท่ีแสดงให)

ปรากฏข)างหน)าในกรณีต7อไปน้ี 
(๑) เม่ือพนักงานเจ)าหน)าท่ียืน และเหยียดแขนซ)ายออกไปเสมอระดับไหล7 ผู)ขับข่ีซึ่ง

ขับรถมาทางด)านหลังของพนักงานเจ)าหน)าท่ีต)องหยุดรถ แต7ถ)าพนักงานเจ)าหน)าท่ีลดแขนข)างท่ีเหยียด
ออกไปน้ันลงและโบกมือไปข)างหน)า ให)ผู)ขับข่ีซึ่งหยุดรถอยู7ทางด)านหลังขับรถผ7านไปได) 

(๒) เม่ือพนักงานเจ)าหน)าท่ียืน และเหยียดแขนข)างใดข)างหน่ึงออกไปเสมอระดับไหล7
และต้ังฝWามือข้ึน ผู)ขับข่ีซึ่งขับรถมาทางด)านท่ีเหยียดแขนข)างน้ันของพนักงานเจ)าหน)าท่ีต)องหยุดรถ แต7
ถ)าพนักงานเจ)าหน)าท่ีพลิกฝWามือท่ีต้ังอยู7น้ัน แล)วโบกผ7านศีรษะไปทางด)านหลัง ให)ผู)ขับข่ีซึ่งหยุดรถอยู7
น้ันขับรถผ7านไปได) 

(๓) เม่ือพนักงานเจ)าหน)าท่ียืน และเหยียดแขนท้ังสองข)างออกไปเสมอระดับไหล7
และต้ังฝWามือข้ึน ผู)ขับข่ีซึ่งขับรถมาทางด)านท่ีเหยียดแขนท้ังสองข)างของพนักงานเจ)าหน)าท่ีต)องหยุดรถ 

(๔) เม่ือพนักงานเจ)าหน)าท่ียืน และยกแขนขวาท7อนล7างต้ังฉากกับแขนท7อนบนและ
ต้ังฝWามือข้ึน ผู)ขับข่ีซึ่งขับรถมาทางด)านหน)าของพนักงานเจ)าหน)าท่ีต)องหยุดรถ แต7ถ)าพนักงาน
เจ)าหน)าท่ีพลิกฝWามือท่ีต้ังอยู7น้ันโบกไปด)านหลัง ให)ผู)ขับข่ีซึ่งหยุดรถอยู7ทางด)านหน)าของพนักงาน
เจ)าหน)าท่ีขับรถผ7านไปได) 

                                                 
๗ มาตรา ๒๒ (๔) แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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(๕) เม่ือพนักงานเจ)าหน)าท่ียืน และยกแขนขวาท7อนล7างต้ังฉากกับแขนท7อนบนและ
ต้ังฝWามือข้ึน ส7วนแขนซ)ายเหยียดออกไปเสมอระดับไหล7 ผู)ขับข่ีซึ่งขับรถมาทางด)านหน)าและด)านหลัง
ของพนักงานเจ)าหน)าท่ีต)องหยุดรถ 

การหยุดรถตามมาตราน้ี ให)หยุดหลังเส)นให)รถหยุด ในกรณีท่ีทางเดินรถใดไม7มีเส)น
ให)รถหยุด ให)ผู)ขับข่ีหยุดรถห7างจากพนักงานเจ)าหน)าท่ีในระยะไม7น)อยกว7าสามเมตร 

การแสดงสัญญาณจราจรของพนักงานเจ)าหน)าท่ีตามมาตราน้ี พนักงานเจ)าหน)าท่ีจะ
ใช)ไฟฉายเรืองแสงหรืออุปกรณIเรืองแสงอ่ืนด)วยก็ได)๘ 

 
มาตรา ๒๕  ผู)ขับข่ีต)องปฏิบัติตามสัญญาณจราจรท่ีพนักงานเจ)าหน)าท่ีได)แสดงด)วย

เสียงสัญญาณนกหวีดในกรณีต7อไปน้ี 
(๑) เม่ือพนักงานเจ)าหน)าท่ีใช)เสียงสัญญาณนกหวีดยาวหน่ึงคร้ัง ให)ผู)ขับข่ีหยุดรถ

ทันที 
(๒) เม่ือพนักงานเจ)าหน)าท่ีใช)เสียงสัญญาณนกหวีดสั้นสองคร้ังติดต7อกัน ให)ผู)ขับข่ีขับ

รถผ7านไปได) 
 
มาตรา ๒๖  ในทางเดินรถท่ีมีสัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจรตามมาตรา ๒๒ 

หรือสัญญาณจราจรตามมาตรา ๒๓ ถ)าพนักงานเจ)าหน)าท่ีผู)ควบคุมการจราจรในทางเดินรถน้ัน 
เห็นสมควรเพ่ือความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร จะให)สัญญาณจราจรเป/นอย7างอ่ืนก็ได) 
ในกรณีเช7นน้ี ให)ผู)ขับข่ีปฏิบัติการเดินรถตามสัญญาณท่ีพนักงานเจ)าหน)าท่ีกําหนดให) 

 
มาตรา ๒๗  สัญญาณจราจรหรือเค ร่ืองหมายจราจรตามท่ี บัญญั ติ ไว) ใน

พระราชบัญญัติน้ี เม่ือมีเหตุอันสมควร ให)ผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติมีอํานาจแก)ไขเปลี่ยนแปลงได)
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 
มาตรา ๒๘  ห)ามมิให)ผู)ใดนอกจากพนักงานเจ)าหน)าท่ีหรือเจ)าพนักงาน ทํา ติดต้ัง 

หรือทําให)ปรากฏซึ่งสัญญาณจราจร หรือเคร่ืองหมายจราจรในทางท่ีผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติ
กําหนดตามมาตรา ๒๑ 

[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 
มาตรา ๒๙  ห)ามมิให)ผู)ใดทําให)เสียหาย ทําลาย ซ7อนเร)น เปลี่ยนแปลง เคลื่อนย)าย 

ขีดเขียน หรือทําให)ไร)ประโยชนIซึ่งสัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจรท่ีพนักงานเจ)าหน)าท่ีหรือเจ)า
พนักงานติดต้ังไว) หรือทําให)ปรากฏในทาง 

 

                                                 
๘ มาตรา ๒๔ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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มาตรา ๓๐  สัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจรท่ีทํา ติดต้ัง หรือทําให)ปรากฏ
ในทางโดยฝWาฝZนมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ เจ)าพนักงานจราจรมีอํานาจยึด ร้ือถอน ทําลาย หรือทํา
ให)สิ้นไปซึ่งสัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจรน้ันได) 

 
ลักษณะ ๓ 

การใช)ทางเดินรถ 
   

 
หมวด ๑ 
การขับรถ 

   
 

มาตรา ๓๑  นอกจากท่ีบัญญัติไว)เป/นพิเศษในลักษณะ ๔ ว7าด)วยการใช)ทางเดินรถท่ี
จัดเป/นช7องเดินรถประจําทาง การใช)ทางเดินรถให)เป/นไปตามท่ีบัญญัติไว)ในลักษณะน้ี 

 
มาตรา ๓๒  ในการใช)ทางเดินรถผู)ขับข่ีต)องใช)ความระมัดระวังไม7ให)รถชนหรือโดน

คนเดินเท)าไม7ว7าจะอยู7 ณ ส7วนใดของทาง และต)องให)สัญญาณเตือนคนเดินเท)าให)รู)ตัวเม่ือจําเป/น 
โดยเฉพาะอย7างย่ิง เด็ก คนชราหรือคนพิการท่ีกําลังใช)ทาง ผู)ขับข่ีต)องใช)ความระมัดระวังเป/นพิเศษใน
การควบคุมรถของตน 

 
มาตรา ๓๓  ในการขับรถ ผู)ขับข่ีต)องขับรถในทางเดินรถด)านซ)ายและต)องไม7ล้ํา

ก่ึงกลางของทางเดินรถ เว)นแต7ในกรณีต7อไปน้ี ให)เดินทางขวาหรือล้ําก่ึงกลางของทางเดินรถได) 
(๑) ด)านซ)ายของทางเดินรถมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปXดการจราจร 
(๒) ทางเดินรถน้ันเจ)าพนักงานจราจรกําหนดให)เป/นทางเดินรถทางเดียว 
(๓) ทางเดินรถน้ันกว)างไม7ถึงหกเมตร 
 
มาตรา ๓๔  ในการใช)ทางเดินรถท่ีได)จัดแบ7งช7องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว)ต้ังแต7

สองช7องข้ึนไป หรือท่ีได)จัดช7องเดินรถประจําทางไว)ในช7องเดินรถซ)ายสุด ผู)ขับข่ีต)องขับรถในช7องซ)าย
สุดหรือใกล)กับช7องเดินรถประจําทาง เว)นแต7ในกรณีต7อไปน้ี ให)เดินทางขวาของทางเดินรถได) 

(๑) ในช7องเดินรถน้ันมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปXดการจราจร 
(๒) ทางเดินรถน้ัน เจ)าพนักงานจราจรกําหนดให)เป/นทางเดินรถทางเดียว 
(๓) จะต)องเข)าช7องทางให)ถูกต)องเม่ือเข)าบริเวณใกล)ทางร7วมทางแยก 
(๔) เม่ือจะแซงข้ึนหน)ารถคันอ่ืน 
(๕)๙ เม่ือผู)ขับข่ีขับรถด)วยความเร็วสูงกว7ารถในช7องเดินรถด)านซ)าย 
 

                                                 
๙ มาตรา ๓๔ (๕) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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มาตรา ๓๕๑๐  รถท่ีมีความเร็วช)าหรือรถท่ีมีความเร็วตํ่ากว7าความเร็วของรถคันอ่ืนท่ี
ขับในทิศทางเดียวกัน ผู)ขับข่ีต)องขับรถให)ใกล)ขอบทางเดินรถด)านซ)ายเท7าท่ีจะกระทําได) 

ผู)ขับข่ีรถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสาร รถจักรยานยนตIในทางเดินรถซึ่งได)แบ7งช7อง
เดินรถในทิศทางเดียวกันไว)ต้ังแต7สองช7องข้ึนไป หรือได)จัดช7องเดินรถประจําทางด)านซ)ายไว)โดยเฉพาะ 
ต)องขับรถในช7องเดินรถด)านซ)ายสุดหรือใกล)เคียงกับช7องเดินรถประจําทาง แล)วแต7กรณี 

ความในวรรคสองมิให)ใช)บังคับแก7รถยนตIบรรทุกส7วนบุคคลท่ีมีนํ้าหนักไม7เกินหน่ึง
พันหกร)อยกิโลกรัม และรถยนตIน่ังส7วนบุคคลเกินเจ็ดคน ตามกฎหมายว7าด)วยรถยนตI 

 
มาตรา ๓๖  ผู)ขับข่ีซึ่งจะเลี้ยวรถ ให)รถคันอ่ืนผ7านหรือแซงข้ึนหน)า เปลี่ยนช7องเดิน

รถ ลดความเร็วของรถ จอดรถ หรือหยุดรถ ต)องให)สัญญาณด)วยมือและแขนตามมาตรา ๓๗ หรือ
ไฟสัญญาณตามมาตรา ๓๘ หรือสัญญาณอย7างอ่ืนตามข)อบังคับของเจ)าพนักงานจราจร 

ถ)าโดยสภาพของรถ สภาพของการบรรทุก หรือสภาพของทัศนวิสัย การให)สัญญาณ
ด)วยมือและแขนตามวรรคหน่ึงไม7อาจทําให)ผู)ขับข่ีซึ่งขับรถสวนมาหรือตามมาข)างหลังมองเห็นได) ผู)ขับ
ข่ีต)องให)ไฟสัญญาณ 

ผู)ขับข่ีต)องให)สัญญาณด)วยมือและแขน ไฟสัญญาณหรือสัญญาณอย7างอ่ืนตามวรรค
หน่ึงก7อนท่ีจะเลี้ยวรถ เปลี่ยนช7องเดินรถ จอดรถ หรือหยุดรถเป/นระยะทางไม7น)อยกว7าสามสิบเมตร 

ผู)ขับข่ีต)องให)สัญญาณด)วยมือและแขน ไฟสัญญาณหรือสัญญาณอย7างอ่ืนตามวรรค
หน่ึง ให)ผู)ขับข่ีซึ่งขับรถอ่ืนเห็นได)ในระยะไม7น)อยกว7าหกสิบเมตร 

 
มาตรา ๓๗  การให)สัญญาณด)วยมือและแขน ให)ปฏิบัติดังต7อไปน้ี 
(๑) เม่ือจะลดความเร็วของรถ ให)ผู)ขับข่ีย่ืนแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับ

ไหล7 และโบกมือข้ึนลงหลายคร้ัง 
(๒) เม่ือจะหยุดรถ ให)ผู)ขับข่ีย่ืนแขนขวาตรงออกไปนอกรถเสมอระดับไหล7 ยก

แขนขวาท7อนล7างต้ังฉากกับแขนท7อนบนและต้ังฝWามือข้ึน 
(๓) เม่ือจะให)รถคันอ่ืนผ7านหรือแซงข้ึนหน)า ให)ผู)ขับข่ีย่ืนแขนขวาตรงออกไปนอกรถ

เสมอระดับไหล7 และโบกมือไปทางข)างหน)าหลายคร้ัง 
(๔) เม่ือจะเลี้ยวขวาหรือเปลี่ยนช7องเดินรถไปทางขวา ให)ผู)ขับข่ีย่ืนแขนขวาตรง

ออกไปนอกรถเสมอระดับไหล7 
(๕) เม่ือจะเลี้ยวซ)ายหรือเปลี่ยนช7องเดินรถไปทางซ)าย ให)ผู)ขับข่ีย่ืนแขนขวาตรง

ออกไปนอกรถเสมอระดับไหล7 และงอข)อมือชูขึ้นโบกไปทางซ)ายหลายคร้ัง 
เพ่ือประโยชนIแห7งมาตราน้ี ในกรณีที่รถยนตIน้ันมีเคร่ืองขับอยู7ทางด)านซ)าย ให)ผู)ขับข่ี

ใช)ไฟสัญญาณแทนการใช)สัญญาณด)วยมือและแขน 
 
มาตรา ๓๘  การให)ไฟสัญญาณของผู)ขับข่ีรถยนตIหรือรถจักรยานยนตIให)ปฏิบัติ 

ดังต7อไปน้ี 
(๑) เม่ือจะหยุดรถ ผู)ขับข่ีต)องให)ไฟสัญญาณสีแดงท่ีท)ายรถ 

                                                 
๑๐ มาตรา ๓๕ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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(๒)๑๑ เม่ือจะเลี้ยวรถ เปลี่ยนช7องเดินรถ หรือแซงข้ึนหน)ารถคันอ่ืน ผู)ขับข่ีต)องให)
สัญญาณยกเลี้ยวสีเหลืองอําพัน หรือให)ไฟสัญญาณกระพริบสีขาวหรือสีเหลืองอําพันท่ีติดอยู7หน)ารถ
หรือข)างรถ และไฟสัญญาณกระพริบสีแดงหรือสีเหลืองอําพันท่ีติดอยู7ท)ายรถไปในทิศทางท่ีจะเลี้ยว 
เปลี่ยนช7องเดินรถ หรือแซงข้ึนหน)ารถคันอ่ืน 

(๓) เม่ือจะให)รถคันอ่ืนแซงข้ึนหน)า ผู)ขับข่ีต)องให)ไฟสัญญาณยกเลี้ยวสีเหลืองอําพัน 
หรือให)ไฟสัญญาณกระพริบสีแดงหรือสีเหลืองอําพันท่ีติดอยู7ท)ายรถทางด)านซ)ายของรถ 

 
มาตรา ๓๙  เม่ือขับรถสวนกัน ให)ผู)ขับข่ีขับรถชิดด)านซ)ายของทางเดินรถ โดยให)ถือ

ก่ึงกลางของทางเดินรถเป/นหลัก แต7ถ)าทางเดินรถใดได)จัดแบ7งเป/นช7องเดินรถไว) ให)ถือเส)นหรือแนวท่ี
แบ7งน้ันเป/นหลัก 

ในทางเดินรถท่ีแคบ เม่ือขับรถสวนกัน ผู)ขับข่ีแต7ละฝWายต)องลดความเร็วของรถ
เพ่ือให)รถสวนกันได)โดยปลอดภัย 

ในทางเดินรถท่ีแคบซึ่งไม7อาจขับรถสวนกันได)โดยปลอดภัย เม่ือขับรถสวนกัน ผู)ขับข่ี
ซึ่งขับรถคันท่ีใหญ7กว7าต)องหยุดรถให)ชิดขอบทางเดินรถด)านซ)ายเพ่ือให)ผู)ขับข่ีซึ่งขับรถคันท่ีเล็กกว7า
ผ7านไปได) 

ในทางเดินรถท่ีมีสิ่งกีดขวางอยู7ข)างหน)า ผู)ขับข่ีต)องลดความเร็วของรถหรือหยุดรถ
เพ่ือให)รถคันท่ีสวนมาผ7านไปได) 

 
มาตรา ๔๐  ผู)ขับข่ีต)องขับรถให)ห7างรถคันหน)าพอสมควรในระยะท่ีจะหยุดรถได)โดย

ปลอดภัยในเม่ือจําเป/นต)องหยุดรถ 
ผู)ขับข่ีซึ่งขับรถข้ึนสะพานหรือทางลาดชันต)องใช)ความระมัดระวังไม7ให)รถถอยหลังไป

โดนรถคันอ่ืน 
 
มาตรา ๔๑  ทางเดินรถใดท่ีมีเคร่ืองหมายจราจรให)เป/นทางเดินรถทางเดียว ให)ผู)ขับ

ข่ีขับรถไปตามทิศทางท่ีได)กําหนดไว) 
 
มาตรา ๔๒  ทางเดินรถใดท่ีมีเคร่ืองหมายจราจรแบ7งทางเดินรถออกเป/นสองทาง 

สําหรับรถเดินข้ึนทางหน่ึง ล7องทางหน่ึง โดยมีช7องว7างค่ันกลาง หรือทําเคร่ืองหมายจราจรกีดก้ันแสดง
ว7าทางเดินรถน้ันมีการแบ7งออกเป/นสองทางดังกล7าว ให)ผู)ขับข่ีขับรถชิดด)านซ)ายของทางเดินรถ 

 
มาตรา ๔๓  ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีขับรถ 
(๑) ในขณะหย7อนความสามารถในอันท่ีจะขับ 
(๒) ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย7างอ่ืน 
(๓) ในลักษณะกีดขวางการจราจร 
(๔) โดยประมาทหรือน7าหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแก7บุคคลหรือทรัพยIสิน 

                                                 
๑๑ มาตรา ๓๘ (๒) แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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(๕) ในลักษณะท่ีผิดปกติวิสัยของการขับรถตามธรรมดา หรือไม7อาจแลเห็นทาง
ด)านหน)าหรือด)านหลัง ด)านใดด)านหน่ึงหรือท้ังสองด)านได)พอแก7ความปลอดภัย 

(๖) คร7อมหรือทับเส)นหรือแนวแบ7งช7องเดินรถ เว)นแต7เม่ือเปลี่ยนช7องเดินรถ เลี้ยวรถ 
หรือกลับรถ 

(๗) บนทางเท)าโดยไม7มีเหตุอันสมควร เว)นแต7รถลากเข็นสําหรับทารก คนปWวยหรือ
คนพิการ 

(๘) โดยไม7คํานึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร)อนของผู)อ่ืน 
(๙)๑๒ ในขณะใช)โทรศัพทI เคลื่อนท่ี เว)นแต7การใช)โทรศัพทI เคลื่อนท่ีโดยใช)

อุปกรณIเสริมสําหรับการสนทนาโดยผู)ขับข่ีไม7ต)องถือหรือจับโทรศัพทIเคลื่อนท่ีน้ัน 
 
มาตรา ๔๓ ทวิ๑๓  ห)ามมิให)ผู) ขับข่ีเสพยาเสพติดให)โทษตามกฎหมายว7าด)วย

ยาเสพติดให)โทษ หรือเสพวัตถุที่ออกฤทธ์ิต7อจิตและประสาทตามกฎหมายว7าด)วยวัตถุที่ออกฤทธ์ิต7อจิต
และประสาท  ท้ังน้ี ตามท่ีผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให)เจ)าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน พนักงานเจ)าหน)าท่ี หรือผู)ตรวจการมี
อํานาจจัดให)มีการตรวจสอบผู)ขับข่ีรถบางประเภทตามท่ีผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาว7าได)เสพยาเสพติดให)โทษหรือเสพวัตถุท่ีออกฤทธ์ิต7อจิตและประสาท
ตามวรรคหน่ึงหรือไม7 และหากผลการตรวจสอบในเบ้ืองต)นปรากฏว7าผู)ขับข่ีน้ันไม7ได)เสพก็ให)ผู)ขับข่ีน้ัน
ขับรถต7อไปได) 

ในกรณีท่ีผู)ขับข่ีตามวรรคสองไม7ยอมให)ตรวจสอบ ให)เจ)าพนักงานจราจร พนักงาน
สอบสวน พนักงานเจ)าหน)าท่ี หรือผู)ตรวจการมีอํานาจกักตัวผู)น้ันไว) เพ่ือดําเนินการตรวจสอบได)
ภายในระยะเวลาเท7าท่ีจําเป/นแห7งกรณีเพ่ือให)การตรวจสอบเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว และเม่ือผู)น้ันยอมรับ
การตรวจสอบแล)ว หากผลการตรวจสอบในเบ้ืองต)นปรากฏว7าไม7ได)เสพ ก็ให)ปล7อยตัวไปทันที 

การตรวจสอบตามมาตราน้ีให)เป/นไปตามหลักเกณฑIและวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 
มาตรา ๔๓ ตรี๑๔  ในกรณีมีเหตุอันควรเช่ือว7าผู)ขับข่ีผู)ใดฝWาฝZนมาตรา ๔๓ (๑) หรือ 

(๒) ผู)ตรวจการมีอํานาจสั่งให)ผู)น้ันหยุดรถและสั่งให)มีการทดสอบตามมาตรา ๑๔๒ ด)วย 
 
มาตรา ๔๓ จัตวา๑๕  ในกรณีท่ีผู)ตรวจการพบว7าผู)ขับข่ีผู)ใดฝWาฝZนมาตรา ๔๓ (๑) 

หรือ (๒) หรือมาตรา ๔๓ ทวิ วรรคหน่ึง ให)ผู)ตรวจการส7งตัวผู)น้ันพร)อมพยานหลักฐานในเบ้ืองต)นแก7
พนักงานสอบสวนผู)มีอํานาจโดยเร็ว แต7ต)องไม7เกินหกช่ัวโมงนับแต7เวลาท่ีพบการกระทําความผิด
ดังกล7าว เพ่ือดําเนินคดีต7อไป 
                                                 

๑๒ มาตรา ๔๓ (๙) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๓ มาตรา ๔๓ ทวิ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๔ มาตรา ๔๓ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๕ มาตรา ๔๓ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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มาตรา ๔๓ เบญจ๑๖  ในการปฏิบัติหน)าท่ีตามมาตรา ๔๓ ทวิ และมาตรา ๔๓ ตรี 

ให)ผู)ตรวจการแสดงบัตรประจําตัวของตนซึ่งออกตามกฎหมายว7าด)วยการขนส7งทางบกหรือกฎหมายว7า
ด)วยรถยนตIต7อผู)ซึ่งเก่ียวข)อง 

 
หมวด ๒ 

การขับแซงและผ7านข้ึนหน)า 
   

 
มาตรา ๔๔๑๗  ผู)ขับข่ีซึ่งประสงคIจะขับรถแซงเพ่ือข้ึนหน)ารถอ่ืนในทางเดินรถ ซึ่ง

ไม7ได)แบ7งช7องทางเดินรถไว) ต)องให)สัญญาณโดยกระพริบไฟหน)าหลายคร้ัง หรือให)ไฟสัญญาณยกเลี้ยว
ขวา หรือให)เสียงสัญญาณดังพอท่ีจะให)ผู)ขับข่ีซึ่งขับรถคันหน)าให)สัญญาณตอบตามมาตรา ๓๗ (๓) 
หรือมาตรา ๓๘ (๓) และเม่ือเห็นว7าไม7เป/นการกีดขวางรถอ่ืนท่ีกําลังแซงแล)ว จึงจะแซงข้ึนหน)าได) 

การแซงต)องแซงด)านขวาโดยมีระยะห7างจากรถท่ีถูกแซงพอสมควร เม่ือเห็นว7าได)ขับ
ผ7านข้ึนหน)ารถท่ีถูกแซงไปในระยะท่ีห7างเพียงพอแล)วจึงจะขับชิดด)านซ)ายของทางเดินรถได) 

 
มาตรา ๔๕  ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีขับรถแซงเพ่ือข้ึนหน)ารถอ่ืนด)านซ)าย เว)นแต7ในกรณี

ต7อไปน้ี 
(๑) รถท่ีจะถูกแซงกําลังเลี้ยวขวาหรือให)สัญญาณว7าจะเลี้ยวขวา 
(๒) ทางเดินรถน้ันได)จัดแบ7งเป/นช7องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว)ต้ังแต7สองช7องข้ึนไป 
การขับรถแซงด)านซ)ายตาม (๑) หรือ (๒) จะกระทําได)เม่ือไม7มีรถอ่ืนตามมาในระยะ

กระช้ันชิดและมีความปลอดภัยพอ 
 
มาตรา ๔๖  ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีขับรถแซงเพ่ือข้ึนหน)ารถอ่ืนในกรณีต7อไปน้ี 
(๑) เม่ือรถกําลังข้ึนทางชัน ข้ึนสะพาน หรืออยู7ในทางโค)ง เว)นแต7จะมีเคร่ืองหมาย

จราจรให)แซงได) 
(๒) ภายในระยะสามสิบเมตรก7อนถึงทางข)าม ทางร7วมทางแยก วงเวียนหรือเกาะท่ี

สร)างไว) หรือทางเดินรถท่ีตัดข)ามทางรถไฟ 
(๓) เม่ือมีหมอก ฝน ฝุWนหรือควัน จนทําให)ไม7อาจเห็นทางข)างหน)าได)ในระยะหกสิบ

เมตร 
(๔) เม่ือเข)าท่ีคับขันหรือเขตปลอดภัย 
 
มาตรา ๔๗  ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีขับรถแซงหรือผ7านข้ึนหน)ารถอ่ืนล้ําเข)าไปในเส)นก่ึงกลาง

ของทางเดินรถท่ีกําหนดไว) หรือท่ีมีเคร่ืองหมายจราจรแสดงเขตอันตราย หรือเขตให)ใช)ความ
ระมัดระวังบนทางเดินรถ 
                                                 

๑๖ มาตรา ๔๓ เบญจ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๗ มาตรา ๔๔ วรรคหน่ึง แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๓๕ 
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ในกรณีท่ีทางเดินรถด)านซ)ายมีสิ่งกีดขวางท่ีเป/นอุปสรรคแก7การจราจรและทางเดิน
รถด)านขวามีความกว)างเพียงพอ ผู)ขับข่ีจะขับรถหลีกสิ่งกีดขวางล้ําเข)าไปในเส)นก่ึงกลางของทางเดิน
รถท่ีเจ)าพนักงานจราจรกําหนดไว)ก็ได) ในเม่ือไม7กีดขวางการจราจรของรถท่ีสวนทางมา 

 
มาตรา ๔๘  ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีขับรถแซงหรือผ7านข้ึนหน)ารถคันอ่ืนล้ําเข)าไปในช7องเดิน

รถประจําทาง เว)นแต7ในกรณีท่ีมีสิ่งกีดขวางการจราจรในทางเดินรถข)างหน)าหรือเม่ือต)องปฏิบัติตาม
คําสั่งของเจ)าพนักงานจราจร แต7ทั้งน้ีจะขับรถอยู7ในช7องเดินรถประจําทางได)เพียงเท7าท่ีจําเป/นเท7าน้ัน 

 
มาตรา ๔๙  เม่ือได)รับสัญญาณขอแซงข้ึนหน)าจากรถคันท่ีอยู7ข)างหลัง ผู)ขับข่ีซึ่งขับ

รถท่ีมีความเร็วช)าหรือรถท่ีใช)ความเร็วตํ่ากว7าความเร็วของรถอ่ืนท่ีขับไปในทิศทางเดียวกัน ต)องยอม
ให)รถท่ีใช)ความเร็วสูงกว7าผ7านข้ึนหน)า ผู)ขับข่ีที่ถูกขอทางต)องให)สัญญาณตอบตามมาตรา ๓๗ (๓) หรือ 
มาตรา ๓๘ (๓) เม่ือเห็นว7าทางเดินรถข)างหน)าปลอดภัยและไม7มีรถอ่ืนสวนทางมาในระยะกระช้ันชิด 
และต)องลดความเร็วของรถและขับรถชิดด)านซ)ายของทางเดินรถเพ่ือให)รถท่ีจะแซงผ7านข้ึนหน)าได)โดย
ปลอดภัย 

 
หมวด ๓ 

การออกรถ การเลี้ยวรถและการกลับรถ 
   

 
มาตรา ๕๐  การขับรถออกจากท่ีจอด ถ)ามีรถจอดหรือมีสิ่งกีดขวางอยู7ข)างหน)า ผู)ขับ

ข่ีต)องให)สัญญาณด)วยมือและแขนตามมาตรา ๓๗ หรือไฟสัญญาณตามมาตรา ๓๘ และจะขับรถไปได)
เม่ือเห็นว7าปลอดภัยและไม7เป/นการกีดขวางการจราจรของรถอ่ืน 

 
มาตรา ๕๑  การเลี้ยวรถ ให)ปฏิบัติดังน้ี 
(๑) ถ)าจะเลี้ยวซ)าย 

(ก) ในกรณีที่ไม7ได)แบ7งช7องเดินรถไว) ให)ผู)ขับข่ีขับรถชิดทางเดินรถด)านซ)าย 
(ข) ในกรณีที่มีการแบ7งช7องเดินรถไว) และมีเคร่ืองหมายจราจรแสดงให)เลี้ยวซ)าย

ได) ให)ผู)ขับข่ีขับรถในช7องเดินรถสําหรับรถท่ีจะเลี้ยวซ)าย  ท้ังน้ี ก7อนถึงทางเลี้ยวไม7น)อยกว7าสามสิบ
เมตร 

(ค) ในกรณีท่ีมีช7องเดินรถประจําทางอยู7ทางเดินรถด)านซ)ายสุด ให)ผู)ขับข่ีขับรถ
ชิดช7องเดินรถประจําทางก7อนถึงทางเลี้ยวไม7น)อยกว7าสามสิบเมตร และจะเลี้ยวรถผ7านเข)าไปในช7อง
เดินรถประจําทางได)เฉพาะในบริเวณท่ีมีเคร่ืองหมายจราจรให)เลี้ยวรถผ7านได)เท7าน้ัน 

(๒) ถ)าจะเลี้ยวขวา 
(ก) สําหรับทางเดินรถท่ีไม7ได)แบ7งช7องเดินรถไว) ให)ผู)ขับข่ีขับรถชิดทางด)านขวา

ของแนวก่ึงกลางของทางเดินรถก7อนถึงทางเลี้ยวไม7น)อยกว7าสามสิบเมตร 
(ข) สําหรับทางเดินรถท่ีได)แบ7งช7องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว)ต้ังแต7สองช7องข้ึน

ไป ให)ผู)ขับข่ีขับรถชิดทางด)านขวาสุดของทางเดินรถหรือในช7องท่ีมีเคร่ืองหมายจราจรแสดงให)เลี้ยว
ขวาได)  ท้ังน้ี ก7อนถึงทางเลี้ยวไม7น)อยกว7าสามสิบเมตร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 
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(ค) ในกรณีท่ีมีช7องเดินรถประจําทางอยู7ทางเดินรถด)านขวาสุด ให)ผู)ขับข่ีขับรถ
ชิดช7องเดินรถประจําทางก7อนถึงทางเลี้ยวไม7น)อยกว7าสามสิบเมตร และจะเลี้ยวรถผ7านเข)าไปในช7อง
เดินรถประจําทางได)เฉพาะในบริเวณท่ีมีเคร่ืองหมายจราจรให)เลี้ยวรถผ7านได)เท7าน้ัน 

(ง) สําหรับทางเดินรถท่ีมีเจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีแสดง
สัญญาณจราจรด)วยมือและแขน ให)ผู)ขับข่ีขับรถเลี้ยวขวาผ7านไปได)โดยไม7ต)องอ)อมเจ)าพนักงานจราจร
หรือพนักงานเจ)าหน)าท่ี 

(จ) เม่ือรถอยู7ในทางร7วมทางแยก ผู)ขับข่ีต)องให)รถท่ีสวนมาในทางเดินรถทาง
เดียวกันผ7านทางร7วมทางแยกไปก7อน เม่ือเห็นว7าปลอดภัยแล)วจึงให)เลี้ยวขวาไปได) 

(๓) ถ)าจะเลี้ยวอ)อมวงเวียนหรือเกาะท่ีสร)างไว) ให)ผู)ขับข่ีขับรถอ)อมไปทางซ)ายของวง
เวียนหรือเกาะน้ัน 

ในกรณีตาม (๑) และ (๒) ผู)ขับข่ีต)องใช)ความระมัดระวังและต)องหยุดให)ทางแก7ผู)ท่ี
กําลังข)ามทางและรถท่ีกําลังผ7านทางร7วมทางแยกจากทางด)านอ่ืนก7อน เว)นแต7ในกรณีท่ีมีรถเลี้ยวซ)าย
และเลี้ยวขวาพร)อมกัน ให)รถเลี้ยวซ)ายให)ทางแก7รถเลี้ยวขวาก7อน 

 
มาตรา ๕๒๑๘  ในทางเดินรถท่ีสวนกันได) ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีกลับรถหรือเลี้ยวรถทางขวา

ในเม่ือมีรถอ่ืนสวนหรือตามมาในระยะน)อยกว7าหน่ึงร)อยเมตร เว)นแต7เม่ือเห็นว7าปลอดภัยและไม7เป/น
การกีดขวางการจราจรของรถอ่ืน 

 
มาตรา ๕๓  ห)ามมิให)ผู)ขับข่ี 
(๑) เลี้ยวรถหรือกลับรถในทางเดินรถท่ีมีเคร่ืองหมายห)ามเลี้ยวขวา ห)ามเลี้ยวซ)าย 

หรือห)ามกลับรถ 
(๒) กลับรถท่ีเขตปลอดภัย ท่ีคับขัน บนสะพาน หรือในระยะหน่ึงร)อยเมตรจากทาง

ราบของเชิงสะพาน 
(๓) กลับรถท่ีทางร7วมทางแยก เว)นแต7จะมีเคร่ืองหมายจราจรให)กลับรถในบริเวณ

ดังกล7าวได) 
 

หมวด ๔ 
การหยุดรถและจอดรถ 

   
 

มาตรา ๕๔  การหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถ ผู)ขับข่ีต)องให)สัญญาณด)วยมือ
และแขนตามมาตรา ๓๗ หรือไฟสัญญาณตามมาตรา ๓๘ ก7อนท่ีจะหยุดรถหรือจอดรถในระยะไม7น)อย
กว7าสามสิบเมตร และจะหยุดรถหรือจอดรถได)เม่ือผู)ขับข่ีเห็นว7าปลอดภัย และไม7เป/นการกีดขวาง
การจราจร 

ผู)ขับข่ีต)องจอดรถทางด)านซ)ายของทางเดินรถ และจอดรถให)ด)านซ)ายของรถขนาน
ชิดกับขอบทางหรือไหล7ทางในระยะห7างไม7เกินย่ีสิบห)าเซนติเมตร หรือจอดรถตามทิศทางหรือด)าน

                                                 
๑๘ มาตรา ๕๒ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 
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หน่ึงด)านใดของทางเดินรถท่ีเจ)าพนักงานจราจรกําหนดไว) แต7ในกรณีท่ีมีช7องเดินรถประจําทางอยู7ทาง
ด)านซ)ายสุดของทางเดินรถ ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีจอดรถในลักษณะดังกล7าวในเวลาท่ีกําหนดให)ใช)ช7องเดินรถ
ประจําทางน้ัน 

 
มาตรา ๕๕  ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีหยุดรถ 
(๑) ในช7องเดินรถ เว)นแต7หยุดชิดขอบทางด)านซ)ายของทางเดินรถในกรณีท่ีไม7มีช7อง

เดินรถประจําทาง 
(๒) บนทางเท)า 
(๓) บนสะพานหรือในอุโมงคI 
(๔) ในทางร7วมทางแยก 
(๕) ในเขตท่ีมีเคร่ืองหมายจราจรห)ามหยุดรถ 
(๖) ตรงปากทางเข)าออกของอาคารหรือทางเดินรถ 
(๗) ในเขตปลอดภัย 
(๘)๑๙ ในลักษณะกีดขวางการจราจร 
ความในวรรคหน่ึงมิให)ใช)บังคับแก7ผู)ขับข่ีซึ่งจําเป/นต)องหยุดรถเพราะมีสิ่งกีดขวางอยู7

ในทางเดินรถ หรือเคร่ืองยนตIหรือเคร่ืองอุปกรณIของรถขัดข)องหรือในกรณีท่ีปฏิบัติตามสัญญาณ
จราจรหรือเคร่ืองหมายจราจร 

 
มาตรา ๕๖  ในกรณีท่ีเคร่ืองยนตIหรือเคร่ืองอุปกรณIของรถขัดข)องจนต)องจอดรถใน

ทางเดินรถ ผู)ขับข่ีต)องนํารถให)พ)นทางเดินรถโดยเร็วท่ีสุด 
ในกรณีตามวรรคหน่ึงถ)าจําเป/นต)องจอดรถอยู7ในทางเดินรถ ผู)ขับข่ีต)องจอดรถใน

ลักษณะท่ีไม7กีดขวางการจราจร และต)องแสดงเคร่ืองหมายหรือสัญญาณตามลักษณะและเง่ือนไขท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๗  เว)นแต7จะได)มีบทบัญญัติ กฎ หรือข)อบังคับตามพระราชบัญญัติน้ี

กําหนดไว)เป/นอย7างอ่ืน ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีจอดรถ 
(๑) บนทางเท)า 
(๒) บนสะพานหรือในอุโมงคI 
(๓) ในทางร7วมทางแยก หรือในระยะสิบเมตรจากทางร7วมทางแยก 
(๔) ในทางข)าม หรือในระยะสามเมตรจากทางข)าม 
(๕) ในเขตท่ีมีเคร่ืองหมายจราจรห)ามจอดรถ 
(๖) ในระยะสามเมตรจากท7อนํ้าดับเพลิง 
(๗) ในระยะสิบเมตรจากท่ีติดต้ังสัญญาณจราจร 
(๘) ในระยะสิบห)าเมตรจากทางรถไฟผ7าน 
(๙) ซ)อนกันกับรถอ่ืนท่ีจอดอยู7ก7อนแล)ว 

                                                 
๑๙ มาตรา ๕๕ (๘) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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(๑๐) ตรงปากทางเข)าออกของอาคารหรือทางเดินรถ หรือในระยะห)าเมตรจากปาก
ทางเดินรถ 

(๑๑) ระหว7างเขตปลอดภัยกับขอบทาง หรือในระยะสิบเมตรนับจากปลายสุดของ
เขตปลอดภัยท้ังสองข)าง 

(๑๒) ในท่ีคับขัน 
(๑๓) ในระยะสิบห)าเมตรก7อนถึงเคร่ืองหมายหยุดรถประจําทางและเลยเคร่ืองหมาย

ไปอีกสามเมตร 
(๑๔) ในระยะสามเมตรจากตู)ไปรษณียI 
(๑๕) ในลักษณะกีดขวางการจราจร 
 
มาตรา ๕๘  การจอดรถในทางเดินรถท่ีผู)ขับข่ีไม7อาจอยู7ควบคุมรถน้ัน ผู)ขับข่ีต)อง

หยุดเคร่ืองยนตIและห)ามล)อรถน้ันไว) 
การจอดรถในทางเดินรถท่ีเป/นทางลาดหรือชัน ผู)ขับข่ีต)องหันล)อหน)าของรถเข)าขอบ

ทาง 
 
มาตรา ๕๙๒๐  เจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีมีอํานาจสั่งให)ผู)ขับข่ี

เคลื่อนย)ายรถท่ีหยุดหรือจอดอยู7อันเป/นการฝWาฝZนบทแห7งพระราชบัญญัติน้ีได) 
เจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีมีอํานาจเคลื่อนย)ายรถท่ีหยุดหรือจอดอยู7

อันเป/นการฝWาฝZนบทแห7งพระราชบัญญัติน้ี หรือใช)เคร่ืองมือบังคับไม7ให)เคลื่อนย)ายรถดังกล7าวได) 
การเคลื่อนย)ายรถหรือใช)เคร่ืองมือบังคับให)รถท่ีหยุดหรือจอดอยู7ไม7ให)เคลื่อนย)ายได)

ตามวรรคสอง เจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีไม7ต)องรับผิดสําหรับความเสียหายใด ๆ ท่ี
เกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามมาตราน้ี เว)นแต7ความเสียหายน้ันจะเกิดข้ึนจากการกระทําโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล7อ 

เจ)าของรถหรือผู) ขับข่ีต)องชําระค7าใช)จ7ายในการท่ีรถถูกเคลื่อนย)ายหรือถูกใช)
เคร่ืองมือบังคับไม7ให)เคลื่อนย)าย ตลอดจนค7าดูแลรักษารถระหว7างท่ีอยู7ในความครอบครองของเจ)า
พนักงานจราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ี  ท้ังน้ี ตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งต)องกําหนดอัตรา
ค7าใช)จ7ายไม7น)อยกว7าคันละห)าร)อยบาทและค7าดูแลรักษาไม7น)อยกว7าวันละสองร)อยบาท 

เงินท่ีได)จากเจ)าของรถหรือผู)ขับข่ีซึ่งชําระตามวรรคสี่ เป/นรายได)ท่ีไม7ต)องนําส7ง
กระทรวงการคลัง และให)นํามาเป/นค7าใช)จ7ายในการปฏิบัติการตามมาตราน้ีตามระเบียบท่ีผู)บัญชาการ
ตํารวจแห7งชาติกําหนด 

ในกรณีท่ีเจ)าของรถหรือผู)ขับข่ีไม7ชําระค7าใช)จ7ายและค7าดูแลรักษาตามวรรคสี่ เจ)า
พนักงานจราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีมีอํานาจยึดหน7วงรถน้ันไว)ได)จนกว7าจะได)รับชําระค7าใช)จ7ายและ
ค7าดูแลรักษาดังกล7าว โดยในระหว7างท่ียึดหน7วงน้ันให)คํานวณค7าดูแลรักษาเป/นรายวัน ถ)าพ)นกําหนด
สามเดือนแล)วเจ)าของรถหรือผู)ขับข่ียังไม7ชําระค7าใช)จ7ายและค7าดูแลรักษาดังกล7าว ให)เจ)าพนักงาน
จราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีมีอํานาจนํารถน้ันออกขายทอดตลาดได) เงินท่ีได)จากการขายทอดตลาด 

                                                 
๒๐ มาตรา ๕๙ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 
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เม่ือได)หักค7าใช)จ7ายในการขายทอดตลาด ค7าใช)จ7ายและค7าดูแลรักษาท่ีค)างชําระแล)ว เหลือเงินเท7าใด
ให)คืนแก7เจ)าของหรือผู)มีสิทธิที่แท)จริงต7อไป 

[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 
มาตรา ๖๐  การหยุดรถหรือการจอดรถในทางเดินรถนอกเขตเทศบาล ผู)ขับข่ีต)อง

หยุดรถหรือจอดรถ ณ ท่ีซึ่งผู)ขับข่ีซึ่งขับรถอ่ืนจะเห็นได)ในระยะไม7น)อยกว7าหน่ึงร)อยห)าสิบเมตร 
 
มาตรา ๖๑  ในเวลาท่ีมีแสงสว7างไม7เพียงพอท่ีผู)ขับข่ีจะมองเห็นรถท่ีจอดในทางเดิน

รถได)โดยชัดแจ)งในระยะไม7น)อยกว7าหน่ึงร)อยห)าสิบเมตร ผู)ขับข่ีซึ่งจอดรถในทางเดินรถหรือไหล7ทาง
ต)องเปXดไฟหรือใช)แสงสว7างตามประเภท ลักษณะ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๒  ในทางเดินรถตอนใดท่ีมีทางรถไฟผ7าน ถ)าปรากฏว7า 
(๑) มีเคร่ืองหมายหรือสัญญาณระวังรถไฟแสดงว7ารถไฟกําลังจะผ7าน 
(๒) มีสิ่งปXดก้ันหรือมีเจ)าหน)าท่ีให)สัญญาณแสดงว7ารถไฟกําลังจะผ7าน 
(๓) มีเสียงสัญญาณของรถไฟหรือรถไฟกําลังแล7นผ7านเข)ามาใกล)อาจเกิดอันตรายใน

เม่ือจะขับรถผ7านไป 
ผู)ขับข่ีต)องลดความเร็วของรถและหยุดรถให)ห7างจากทางรถไฟไม7น)อยกว7าห)าเมตร 

เม่ือรถไฟผ7านไปแล)วและมีเคร่ืองหมายหรือสัญญาณให)รถผ7านได) ผู)ขับข่ีจึงจะขับรถผ7านไปได) 
 
มาตรา ๖๓  ในทางเดินรถตอนใดท่ีมีทางรถไฟผ7านไม7ว7าจะมีเคร่ืองหมายระวังรถไฟ

หรือไม7 ถ)าทางรถไฟน้ันไม7มีสัญญาณระวังรถไฟหรือสิ่งปXดก้ัน ผู)ขับข่ีต)องลดความเร็วของรถและหยุด
รถห7างจากทางรถไฟในระยะไม7น)อยกว7าห)าเมตร เม่ือเห็นว7าปลอดภัยแล)วจึงจะขับรถผ7านไปได) 

 
มาตรา ๖๔  ในขณะท่ีผู)ขับข่ีรถโรงเรียนหยุดรถในทางเดินรถเพ่ือรับส7งนักเรียนข้ึน

หรือลง ให)ผู)ขับข่ีซึ่งขับรถอ่ืนตามมาในทิศทางเดียวกันหรือสวนกันกับรถโรงเรียนใช)ความระมัดระวัง
และลดความเร็วของรถ เม่ือเห็นว7าปลอดภัยจึงให)ขับรถผ7านไปได) 

 
ลักษณะ ๔ 

การใช)ทางเดินรถท่ีจัดเป/นช7องเดินรถประจําทาง 
   

 
มาตรา ๖๕  เม่ือเจ)าพนักงานจราจรได)ประกาศกําหนดให)ช7องเดินรถใดเป/นช7องเดิน

รถประจําทาง ผู)ขับข่ีรถโดยสารประจําทางและรถบรรทุกคนโดยสารตามประเภทท่ีผู)บัญชาการตํารวจ
แห7งชาติกําหนด ซึ่งอยู7ในระหว7างรับส7งหรือบรรทุกคนโดยสาร ต)องขับข่ีรถภายในช7องเดินรถประจํา
ทาง และจะขับข่ีรถออกนอกช7องเดินรถประจําทางได)เม่ือมีสิ่งกีดขวางอยู7ในช7องเดินรถประจําทางน้ัน 
หรือเม่ือต)องปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ)าหน)าท่ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 
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รถบรรทุกคนโดยสารประเภทใดจะต)องเดินในช7องเดินรถประจําทางให)เป/นไปตามท่ี
ผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในการประกาศกําหนดให)ช7องเดินรถใดเป/นช7องเดินรถประจําทางตามวรรคหน่ึง จะ
กําหนดเวลาการใช)ช7องเดินรถประจําทางไว)ด)วยก็ได) 

กรณีจําเป/นเก่ียวกับการจราจร เจ)าพนักงานจราจรมีอํานาจประกาศให)รถบรรทุกคน
โดยสารประเภทหน่ึงประเภทใดท่ีผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนดตามวรรคสอง จะต)องเดินในช7อง
เดินรถประจําทางในทางสายใดตอนใดก็ได) 

[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 
มาตรา ๖๖  ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีรถอ่ืนนอกจากรถโดยสารประจําทางหรือรถบรรทุกคน

โดยสารประเภทท่ีผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนด ขับรถในช7องเดินรถประจําทาง เว)นแต7จะปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติแห7งพระราชบัญญัติน้ี 

[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 
ลักษณะ ๕ 

ข)อกําหนดเก่ียวกับความเร็วของรถ 
   

 
มาตรา ๖๗  ผู)ขับข่ีต)องขับรถด)วยอัตราความเร็วตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงหรือ

ตามเคร่ืองหมายจราจรท่ีได)ติดต้ังไว)ในทาง 
เคร่ืองหมายจราจรท่ีติดต้ังไว)ตามวรรคหน่ึง จะกําหนดอัตราความเร็วข้ันสูงหรือข้ัน

ตํ่าก็ได) แต7ต)องไม7เกินอัตราความเร็วท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๖๘  ผู)ขับข่ีซึ่งจะเลี้ยวรถ ให)รถอ่ืนแซงหรือผ7านข้ึนหน)า จอดรถ หยุดรถ หรือ

กลับรถ ต)องลดความเร็วของรถ 
 
มาตรา ๖๙  ผู)ขับข่ีซึ่งขับรถในทางเดินรถบนเนินเขา บนสะพาน ท่ีเชิงสะพาน ท่ี

แคบ ทางโค)ง ทางลาด ท่ีคับขัน หรือท่ีมีหมอก ฝน ฝุWน หรือควัน จนทําให)ไม7อาจเห็นทางข)างหน)าได)
ในระยะหกสิบเมตร ต)องลดความเร็วของรถในลักษณะท่ีจะให)เกิดความปลอดภัย 

 
มาตรา ๗๐  ผู)ขับข่ีซึ่งขับรถเข)าใกล)ทางร7วมทางแยก ทางข)ามเส)นให)รถหยุด หรือวง

เวียน ต)องลดความเร็วของรถ 
 

ลักษณะ ๖ 
การขับรถผ7านทางร7วมทางแยกหรือวงเวียน 
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มาตรา ๗๑  ภายใต)บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๖ เม่ือผู)ขับข่ีขับรถมาถึงทางร7วม

ทางแยก ให)ผู)ขับข่ีปฏิบัติดังน้ี 
(๑) ถ)ามีรถอ่ืนอยู7ในทางร7วมทางแยก ผู)ขับข่ีต)องให)รถในทางร7วมทางแยกน้ันผ7านไป

ก7อน 
(๒) ถ)ามาถึงทางร7วมทางแยกพร)อมกันและไม7มีรถอยู7ในทางร7วมทางแยก ผู)ขับข่ีต)อง

ให)รถท่ีอยู7ทางด)านซ)ายของตนผ7านไปก7อน เว)นแต7ในทางร7วมทางแยกใดมีทางเดินรถทางเอกตัดผ7าน
ทางเดินรถทางโท ให)ผู)ขับข่ีซึ่งขับรถในทางเอกมีสิทธิขับผ7านไปก7อน 

(๓)๒๑ ถ)าสัญญาณจราจรไฟสีเขียวปรากฏข)างหน)า แต7ในทางร7วมทางแยกมีรถอ่ืน
หยุดขวางอยู7จนไม7สามารถผ7านพ)นทางร7วมทางแยกไปได) ผู)ขับข่ีจะต)องหยุดรถท่ีหลังเส)นให)รถหยุด
จนกว7าจะสามารถเคลื่อนรถผ7านพ)นทางร7วมทางแยกไปได) 

 
มาตรา ๗๒๒๒  ทางเดินรถทางเอกได)แก7ทางเดินรถ ดังต7อไปน้ี 
(๑) ทางเดินรถท่ีได)ติดต้ังเคร่ืองหมายจราจรแสดงว7าเป/นทางเดินรถทางเอก 
(๒) ทางเดินรถท่ีมีปOายหยุดหรือปOายท่ีมีคําว7า “ให)ทาง” ติดต้ังไว) หรือทางเดินรถท่ีมี

คําว7าหยุดหรือเส)นหยุดซึ่งเป/นเส)นขาวทึบหรือเส)นให)ทางซึ่งเป/นเส)นขาวประบนผิวทาง ให)ทางเดินรถท่ี
ขวางข)างหน)าเป/นทางเดินรถทางเอก 

(๓) ในกรณีที่ไม7มีเคร่ืองหมายจราจรตาม (๑) หรือไม7มีปOายหรือเส)นหรือข)อความบน
ผิวทางตาม (๒) ให)ทางเดินรถท่ีมีช7องเดินรถมากกว7าเป/นทางเดินรถทางเอก 

(๔) ถนนท่ีตัดหรือบรรจบกับตรอกหรือซอย ให)ทางเดินรถท่ีเป/นถนนเป/นทางเดินรถ
ทางเอก 

ทางเดินรถอ่ืนท่ีมิใช7ทางเดินรถทางเอกตามวรรคหน่ึง ให)เป/นทางเดินรถทางโท 
 
มาตรา ๗๓  ในกรณีท่ีวงเวียนใดได)ติดต้ังสัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจร ผู)

ขับข่ีต)องปฏิบัติตามสัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจรน้ัน 
ถ)าไม7มีสัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจรตามวรรคหน่ึง เม่ือผู)ขับข่ีขับรถมาถึง

วงเวียน ต)องให)สิทธิแก7ผู)ขับข่ีซึ่งขับรถอยู7ในวงเวียนทางด)านขวาของตนขับผ7านไปก7อน 
ในกรณีท่ีพนักงานเจ)าหน)าท่ีเห็นสมควรเพ่ือความปลอดภัยหรือความสะดวกใน

การจราจรจะให)สัญญาณจราจรเป/นอย7างอ่ืนนอกจากท่ีบัญญัติไว)ในวรรคหน่ึงหรือวรรคสองก็ได) ใน
กรณีเช7นน้ีผู)ขับข่ีต)องปฏิบัติตามสัญญาณจราจรท่ีพนักงานเจ)าหน)าท่ีกําหนดให) 

 
มาตรา ๗๔  ผู)ขับข่ีซึ่งขับรถออกจากทางส7วนบุคคลหรือทางเดินรถในบริเวณอาคาร 

เม่ือจะขับรถผ7านหรือเลี้ยวสู7ทางเดินรถท่ีตัดผ7านต)องหยุดรถเพ่ือให)รถท่ีกําลังผ7านทางหรือรถท่ีกําลัง
แล7นอยู7ในทางเดินรถผ7านไปก7อน เม่ือเห็นว7าปลอดภัยแล)วจึงขับรถต7อไปได) 

 
ลักษณะ ๗ 

                                                 
๒๑ มาตรา ๗๑ (๓) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๒ มาตรา ๗๒ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

รถฉุกเฉิน 
   

 
มาตรา ๗๕  ในขณะท่ีผู)ขับข่ีขับรถฉุกเฉินไปปฏิบัติหน)าท่ี ผู)ขับข่ีมีสิทธิดังน้ี 
(๑) ใช)ไฟสัญญาณแสงวับวาบ ใช)เสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอย7างอ่ืน

ตามท่ีผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนดไว) 
(๒) หยุดรถหรือจอดรถ ณ ท่ีห)ามจอด 
(๓) ขับรถเกินอัตราความเร็วท่ีกําหนดไว) 
(๔) ขับรถผ7านสัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจรใด ๆ ท่ีให)รถหยุด แต7ต)องลด

ความเร็วของรถให)ช)าลงตามสมควร 
(๕) ไม7ต)องปฏิบัติตามบทแห7งพระราชบัญญัติน้ีหรือข)อบังคับการจราจรเก่ียวกับช7อง

เดินรถ ทิศทางของการขับรถหรือการเลี้ยวรถท่ีกําหนดไว) 
ในการปฏิบัติตามวรรคหน่ึง ผู)ขับข่ีต)องใช)ความระมัดระวังตามควรแก7กรณี 
[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 
 
มาตรา ๗๖  เม่ือคนเดินเท)า ผู)ขับข่ี หรือผู)ข่ีหรือควบคุมสัตวIเห็นรถฉุกเฉินในขณะ

ปฏิบัติหน)าท่ีใช)ไฟสัญญาณแสงวับวาบ หรือได)ยินเสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอย7างอ่ืน
ตามท่ีผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนดไว) คนเดินเท)า ผู)ขับข่ี หรือผู)ข่ีหรือควบคุมสัตวIต)องให)รถ
ฉุกเฉินผ7านไปก7อนโดยปฏิบัติดังต7อไปน้ี 

(๑) สําหรับคนเดินเท)าต)องหยุดและหลบให)ชิดขอบทาง หรือข้ึนไปบนทางเขต
ปลอดภัย หรือไหล7ทางท่ีใกล)ที่สุด 

(๒) สําหรับผู)ขับข่ีต)องหยุดรถหรือจอดรถให)อยู7ชิดขอบทางด)านซ)าย หรือในกรณีท่ีมี
ช7องเดินรถประจําทางอยู7ทางด)านซ)ายสุดของทางเดินรถ ต)องหยุดรถหรือจอดรถให)อยู7ชิดช7องเดินรถ
ประจําทาง แต7ห)ามหยุดรถหรือจอดรถในทางร7วมทางแยก 

(๓) สําหรับผู)ขี่หรือควบคุมสัตวIต)องบังคับสัตวIให)หยุดชิดทาง แต7ห)ามหยุดในทางร7วม
ทางแยก 

ในการปฏิบัติตาม (๒) และ (๓) ผู)ขับข่ีและผู)ข่ีหรือควบคุมสัตวIต)องรีบกระทําโดยเร็ว
ท่ีสุดเท7าท่ีจะกระทําได)และต)องใช)ความระมัดระวังตามควรแก7กรณี 

[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 
ลักษณะ ๘ 

การลากรถหรือการจูงรถ 
   

 
มาตรา ๗๗  ห)ามมิให)ผู)ใดใช)รถทุกชนิดลากรถหรือจูงรถอ่ืนไปในทางเกินหน่ึงคัน เว)น

แต7จะได)รับอนุญาตจากผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติ 
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วิธีลากรถหรือจูงรถ และการมีเคร่ืองหมายเพ่ือความปลอดภัยในการลากรถหรือจูง
รถให)กําหนดในกฎกระทรวง 

[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 
ลักษณะ ๙ 
อุบัติเหตุ 

   
 

มาตรา ๗๘  ผู)ใดขับรถหรือข่ีหรือควบคุมสัตวIในทางซึ่งก7อให)เกิดความเสียหายแก7
บุคคลหรือทรัพยIสินของผู)อ่ืนไม7ว7าจะเป/นความผิดของผู)ขับข่ีหรือผู)ขี่หรือควบคุมสัตวIหรือไม7ก็ตาม ต)อง
หยุดรถ หรือสัตวI และให)ความช7วยเหลือตามสมควร และพร)อมท้ังแสดงตัวและแจ)งเหตุต7อพนักงาน
เจ)าหน)าท่ีท่ีใกล)เคียงทันที กับต)องแจ)งช่ือตัว ช่ือสกุล และท่ีอยู7ของตนและหมายเลขทะเบียนรถแก7ผู)
ได)รับความเสียหายด)วย 

ในกรณีท่ีผู)ขับข่ีหรือผู) ข่ีหรือควบคุมสัตวIหลบหนีไปหรือไม7แสดงตัวต7อพนักงาน
เจ)าหน)าท่ี ณ สถานท่ีเกิดเหตุ ให)สันนิษฐานว7าเป/นผู)กระทําความผิดและให)พนักงานเจ)าหน)าท่ีมีอํานาจ
ยึดรถคันท่ีผู)ขับข่ีหลบหนีหรือไม7แสดงตนว7าเป/นผู)ขับข่ี จนกว7าคดีถึงท่ีสุดหรือได)ตัวผู)ขับข่ี ถ)าเจ)าของ
หรือผู)ครอบครองไม7แสดงตัวต7อพนักงานเจ)าหน)าท่ีภายในหกเดือนนับแต7วันเกิดเหตุ ให)ถือว7ารถน้ัน
เป/นทรัพยIสินซึ่งได)ใช)ในการกระทําความผิดหรือเก่ียวกับการกระทําความผิด และให)ตกเป/นของรัฐ 

 
ลักษณะ ๑๐ 
รถจักรยาน 

   
 

มาตรา ๗๙  ทางใดท่ีได)จัดทําไว)สําหรับรถจักรยาน ผู)ขับข่ีรถจักรยานต)องขับในทาง
น้ัน 

 
มาตรา ๘๐  รถจักรยานท่ีใช)ในทางเดินรถ ไหล7ทาง หรือทางท่ีจัดทําไว)สําหรับ

รถจักรยาน ผู)ขับข่ีรถจักรยานต)องจัดให)มี 
(๑) กระด่ิงท่ีให)เสียงสัญญาณได)ยินได)ในระยะไม7น)อยกว7าสามสิบเมตร 
(๒) เคร่ืองห)ามล)อท่ีใช)การได)ดี เม่ือใช)สามารถทําให)รถจักรยานหยุดได)ทันที 
(๓) โคมไฟติดหน)ารถจักรยานแสงขาวไม7น)อยกว7าหน่ึงดวงท่ีให)แสงไฟส7องตรงไป

ข)างหน)าเห็นพ้ืนทางได)ชัดเจนในระยะไม7น)อยกว7าสิบห)าเมตร และอยู7ในระดับตํ่ากว7าสายตาของผู)ขับข่ี
ซึ่งขับรถสวนมา 

(๔) โคมไฟติดท)ายรถจักรยานแสงแดงไม7น)อยกว7าหน่ึงดวงท่ีให)แสงสว7างตรงไปข)าง
หลังหรือติดวัตถุสะท)อนแสงสีแดงแทน ซึ่งเม่ือถูกไฟส7องให)มีแสงสะท)อน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 
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มาตรา ๘๑  ในเวลาต)องเปXดไฟตามมาตรา ๑๑ หรือมาตรา ๖๑ ผู)ขับข่ีรถจักรยาน
อยู7ในทางเดินรถ ไหล7ทาง หรือทางท่ีจัดทําไว)สําหรับรถจักรยานต)องจุดโคมไฟแสงขาวหน)ารถเพ่ือให)ผู)
ขับข่ีหรือคนเดินเท)า ซึ่งขับรถหรือเดินสวนมาสามารถมองเห็นรถ 

 
มาตรา ๘๒  ผู)ขับข่ีรถจักรยานต)องขับให)ชิดขอบทางด)านซ)ายของทางเดินรถ ไหล7

ทาง หรือทางท่ีจัดทําไว)สําหรับรถจักรยานให)มากท่ีสุดเท7าท่ีจะทําได) แต7ในกรณีท่ีมีช7องเดินรถประจํา
ทางด)านซ)ายสุดของทางเดินรถต)องขับข่ีรถจักรยานให)ชิดช7องเดินรถประจําทางน้ัน 

 
มาตรา ๘๓  ในทางเดินรถ ไหล7ทาง หรือทางท่ีจัดทําไว)สําหรับรถจักรยาน ห)ามมิให)

ผู)ขับข่ีรถจักรยาน 
(๑) ขับโดยประมาทหรือน7าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก7บุคคลหรือทรัพยIสิน 
(๒) ขับโดยไม7จับคันบังคับรถ 
(๓) ขับขนานกันเกินสองคัน เว)นแต7ขับในทางท่ีจัดไว)สําหรับรถจักรยาน 
(๔) ขับโดยน่ังบนท่ีอ่ืนอันมิใช7อานท่ีจัดไว)เป/นท่ีน่ังตามปกติ 
(๕) ขับโดยบรรทุกบุคคลอ่ืน เว)นแต7รถจักรยานสามล)อสําหรับบรรทุกคน  ท้ังน้ี ตาม

เง่ือนไขท่ีเจ)าพนักงานจราจรกําหนด 
(๖) บรรทุก หรือถือสิ่งของ หีบห7อ หรือของใด ๆ ในลักษณะท่ีเป/นการกีดขวางการ

จับคันบังคับรถหรืออันอาจจะเกิดอันตรายแก7บุคคลหรือทรัพยIสิน 
(๗) เกาะหรือพ7วงรถอ่ืนท่ีกําลังแล7นอยู7 
 
มาตรา ๘๔  เว)นแต7บทบัญญัติในลักษณะน้ีจะได)บัญญัติไว)เป/นอย7างอ่ืน ให)ผู)ขับข่ี

รถจักรยานปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา 
๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ 
มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ 
มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ 
มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๙ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๓ 
มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ (๒) มาตรา ๗๘ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๗ และมาตรา ๑๓๓ ด)วยโดยอนุโลม 

 
ลักษณะ ๑๑ 

รถบรรทุกคนโดยสาร 
   

 
มาตรา ๘๕  ห)ามมิให)เจ)าของรถบรรทุกคนโดยสารหรือผู)ขับข่ีรถบรรทุกคนโดยสาร

รับบรรทุกศพหรือคนท่ีเป/นโรคเร้ือนหรือโรคติดต7อท่ีต)องแจ)งความตามกฎหมายว7าด)วยโรคติดต7อร7วม
ไปกับคนโดยสารอ่ืน เว)นแต7 

(๑) ในกรณีท่ีรถบรรทุกคนโดยสารน้ันไม7ใช)บรรทุกคนโดยสารอ่ืน จะบรรทุกคนท่ี
เป/นโรคเร้ือนหรือโรคติดต7อท่ีต)องแจ)งความตามกฎหมายว7าด)วยโรคติดต7อก็ได) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 
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(๒) ในกรณีท่ีรถบรรทุกคนโดยสารน้ันไม7ใช)บรรทุกคนโดยสารอ่ืน จะบรรทุกศพร7วม
ไปกับญาติหรือผู)มีหน)าท่ีเก่ียวข)องกับศพน้ันก็ได) 

 
มาตรา ๘๖  ห)ามมิให)เจ)าของรถบรรทุกคนโดยสาร ผู)ขับข่ีรถบรรทุกคนโดยสาร ผู)

เก็บค7าโดยสาร หรือบุคคลใดท่ีมีส7วนได)เสียเก่ียวกับรถบรรทุกคนโดยสาร เรียกให)คนข้ึนรถโดยส7งเสียง
อ้ืออึง หรือในลักษณะท่ีก7อความรําคาญให)แก7คนโดยสารหรือผู)อ่ืน หรือต)อน ดึง เหน่ียว หรือยึดย้ือ 
คนหรือสิ่งของของคนน้ันเพ่ือให)คนข้ึนรถบรรทุกคนโดยสารคันใดคันหน่ึง 

 
มาตรา ๘๗  ห)ามมิให)เจ)าของรถบรรทุกคนโดยสาร ผู)ขับข่ีรถบรรทุกคนโดยสาร หรือ

ผู)เก็บค7าโดยสาร ปฏิเสธไม7รับจ)างบรรทุกคนโดยสารโดยไม7มีเหตุอันสมควร 
 
มาตรา ๘๘  ผู)ขับข่ีรถบรรทุกคนโดยสารต)องหยุดรถและส7งคนโดยสารท่ีเคร่ืองหมาย

หยุดรถประจําทางหรือ ณ สถานท่ีตามท่ีตกลงกันไว) แล)วแต7กรณี 
 
มาตรา ๘๙  ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีรถบรรทุกคนโดยสารหรือผู)เก็บค7าโดยสารรับบรรทุกคน

โดยสารเกินจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด 
ในการนับจํานวนคนโดยสารให)ถือว7าเด็กอายุไม7เกินสิบป0จํานวนสองคนเท7ากับคน

โดยสารหน่ึงคน 
 
มาตรา ๙๐  ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีรถบรรทุกคนโดยสาร 
(๑) ขับรถเท่ียวเร7หาคนข้ึนรถ 
(๒) จอดรถเป/นคันหัวแถวของรถคันอ่ืนห7างจากเคร่ืองหมายจราจรเกินหน่ึงเมตร 
(๓) จอดรถห7างจากท)ายรถคันหน)าเกินหน่ึงเมตร 
 
มาตรา ๙๑  ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีรถบรรทุกคนโดยสารหรือผู)เก็บค7าโดยสาร 
(๑) สูบบุหร่ีหรือคุยกันในขณะขับรถหรือในขณะทําหน)าท่ีเก็บค7าโดยสาร 
(๒) กล7าววาจาไม7สุภาพ เสียดสี ดูหม่ิน ก)าวร)าว หรือแสดงกิริยาในลักษณะดังกล7าว

ต7อคนโดยสารหรือผู)อ่ืน 
 
มาตรา ๙๒  เม่ือจะเติมนํ้ามันเช้ือเพลิงชนิดไวไฟท่ีมีจุดวาบไฟในอุณหภูมิย่ีสิบเอ็ด

องศาเซลเซียส หรือตํ่ากว7าน้ัน ผู)ขับข่ีรถบรรทุกคนโดยสารต)องหยุดเคร่ืองยนตIและต)องให)คนโดยสาร
ลงจากรถทุกคนด)วย 

 
ลักษณะ ๑๒ 

รถแท็กซี ่
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 
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มาตรา ๙๓  ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีรถแท็กซี่ปฏิเสธไม7รับจ)างบรรทุกคนโดยสาร เว)นแต7การ
บรรทุกน้ันน7าจะก7อให)เกิดอันตรายแก7ตนหรือแก7คนโดยสาร 

ในกรณีที่ผู)ขับข่ีรถแท็กซี่มีความประสงคIจะไม7รับจ)างบรรทุกคนโดยสารให)แสดงปOาย
งดรับจ)างบรรทุกคนโดยสาร 

วิธีการแสดงปOายและลักษณะของปOายงดรับจ)างบรรทุกคนโดยสารให)เป/นไปตาม
กฎหมายว7าด)วยรถยนตI 

 
มาตรา ๙๔  ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีรถแท็กซี่รับบรรทุกคนโดยสารเกินจํานวนท่ีได)กําหนดไว)

ในใบอนุญาตตามกฎหมายว7าด)วยรถยนตI 
ในการนับจํานวนคนโดยสารให)ถือว7าเด็กอายุไม7เกินสิบป0จํานวนสองคนเท7ากับคน

โดยสารหน่ึงคน 
 
มาตรา ๙๕  ห)ามมิให)ผู)ใด 
(๑) เรียกให)คนข้ึนรถแท็กซี่โดยส7งเสียงอ้ืออึงหรือในลักษณะท่ีก7อความรําคาญให)แก7

คนโดยสารหรือผู)อ่ืน 
(๒) ต)อน ดึง เหน่ียว หรือยึดย้ือคนหรือสิ่งของของคนน้ัน เพ่ือให)คนข้ึนรถแท็กซี่คัน

ใดคันหน่ึง 
 
มาตรา ๙๖  ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีรถแท็กซี่เรียกเก็บค7าโดยสารเกินอัตราท่ีปรากฏจาก

มาตรแท็กซี่ 
ลักษณะและวิธีการใช)มาตรแท็กซี่ให)เป/นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๙๗  คนโดยสารต)องชําระค7าโดยสารตามอัตราท่ีปรากฏจากมาตรแท็กซี่ 
 
มาตรา ๙๘  บทบัญญัติมาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗ จะใช)บังคับในท)องท่ีใด และจะ

ใช)บังคับกับรถแท็กซี่ทุกประเภทหรือบางประเภทโดยมีเง่ือนไขอย7างใด ให)เป/นไปตามท่ีกําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกา 

ในท)องท่ีใดท่ีมิได)มีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงใช)บังคับ ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีรถแท็กซี่
ในท)องท่ีน้ันเรียกเก็บค7าโดยสารเกินราคาท่ีตกลงกันไว)กับคนโดยสาร และคนโดยสารต)องชําระค7า
โดยสารตามท่ีตกลงไว)น้ัน 

บทบัญญัติในวรรคสองให)ใช)บังคับแก7กรณีของรถแท็กซี่ประเภทท่ีมิได)กําหนดไว)ใน
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงด)วย 

 
มาตรา ๙๙  ในขณะขับรถ ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีรถแท็กซี่ 
(๑) สูบบุหร่ี เปXดวิทยุ หรือกระทําด)วยประการใด ๆ ในลักษณะท่ีก7อความรําคาญ

ให)แก7คนโดยสาร 
(๒) ย่ืนมือ แขน หรือส7วนใดส7วนหน่ึงของร7างกายออกนอกรถ เว)นแต7เป/นการกระทํา

เพ่ือให)สัญญาณตามมาตรา ๓๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 
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(๓) จับคันบังคับรถด)วยมือเพียงข)างเดียว เว)นแต7มีเหตุจําเป/น 
(๔) ใช)เสียงสัญญาณเม่ือเข)าไปในบริเวณโรงพยาบาล สถานท่ีทํางาน หรือ

สถานศึกษา 
(๕) ใช)เสียงสัญญาณแตรเพ่ือเร7งรถอ่ืน 
(๖) แซงหรือตัดหน)ารถอ่ืนในลักษณะฉวัดเฉวียนเป/นท่ีน7าหวาดเกรงว7าจะเกิด

อันตราย 
(๗) ขับรถเข)าในบริเวณบ)านของผู)อ่ืน 
(๘) รับคนโดยสารภายในบริเวณท่ีเจ)าพนักงานจราจรได)กําหนดเคร่ืองหมายจราจร

ห)ามรับคนโดยสาร 
(๙) กล7าววาจาไม7สุภาพ เสียดสี ดูหม่ิน ก)าวร)าว หรือแสดงกริยาในลักษณะดังกล7าว

ต7อคนโดยสารหรือผู)อ่ืน 
 
มาตรา ๑๐๐  ผู)ขับข่ีรถแท็กซี่ต)องพาคนโดยสารไปยังสถานท่ีท่ีว7าจ)างตามเส)นทางท่ี

สั้นท่ีสุดหรือเส)นทางท่ีไม7อ)อมเกินควร และต)องส7งคนโดยสาร ณ สถานท่ีตามท่ีตกลงกันไว) 
ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีรถแท็กซี่พาคนโดยสารไปทอดท้ิงระหว7างทางไม7ว7าด)วยประการใด ๆ 
 
มาตรา ๑๐๑  ผู)ขับข่ีรถแท็กซี่ต)องแต7งกายและมีเคร่ืองหมายเย็บติดหรือป3กไว)ท่ี

เคร่ืองแต7งกาย 
ลักษณะเคร่ืองแต7งกายและเคร่ืองหมายให)เป/นไปตามท่ีผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติ

ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
ความในวรรคหน่ึงให)ใช)บังคับเม่ือพ)นกําหนดหกสิบวันนับแต7วันท่ีประกาศของผู)

บัญชาการตํารวจแห7งชาติใช)บังคับ 
[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 
 
มาตรา ๑๐๒  เม่ือรัฐมนตรีเห็นสมควร ให)ผู)ประกอบการรับจ)างบรรทุกคนโดยสาร

โดยใช)รถแท็กซี่ในท)องท่ีใดต)องจอดพักรถ ณ สถานท่ีที่ใดเป/นการเฉพาะก็ให)กระทําได)โดยตราเป/นพระ
ราชกฤษฎีกา 

ในพระราชกฤษฎีกาดังกล7าว ให)ระบุท)องท่ี และวิธีการเก่ียวกับการจัดให)มีท่ีจอดพัก
รถด)วย 

 
ลักษณะ ๑๓ 
คนเดินเท)า 

   
 

มาตรา ๑๐๓  ทางใดท่ีมีทางเท)าหรือไหล7ทางอยู7ข)างทางเดินรถ ให)คนเดินเท)าเดิน
บนทางเท)าหรือไหล7ทาง ถ)าทางน้ันไม7มีทางเท)าอยู7ข)างทางเดินรถให)เดินริมทางด)านขวาของตน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 
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มาตรา ๑๐๔  ภายในระยะไม7เกินหน่ึงร)อยเมตรนับจากทางข)าม ห)ามมิให)คนเดินเท)า
ข)ามทางนอกทางข)าม 

 
มาตรา ๑๐๕  คนเดินเท)าซึ่งประสงคIจะข)ามทางเดินรถในทางข)ามท่ีมีไฟสัญญาณ

จราจรควบคุมคนเดินเท)า ให)ปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรท่ีปรากฏต7อหน)าดังต7อไปน้ี 
(๑) เม่ือมีสัญญาณจราจรไฟสีแดง ไม7ว7าจะมีรูปหรือข)อความเป/นการห)ามมิให)คนเดิน

เท)าข)ามทางเดินรถด)วยหรือไม7ก็ตาม ให)คนเดินเท)าหยุดรออยู7บนทางเท)า บนเกาะแบ7งทางเดินรถหรือ
ในเขตปลอดภัย เว)นแต7ทางใดท่ีไม7มีทางเท)า ให)หยุดรอบนไหล7ทางหรือขอบทาง 

(๒) เม่ือมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียว ไม7ว7าจะมีรูปหรือข)อความเป/นการอนุญาตให)คน
เดินเท)าข)ามทางเดินรถด)วยหรือไม7ก็ตาม ให)คนเดินเท)าข)ามทางเดินรถได) 

(๓) เม่ือมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวกระพริบทางด)านใดของทาง ให)คนเดินเท)าท่ียัง
มิได)ข)ามทางเดินรถหยุดรอบนทางเท)า บนเกาะแบ7งทางเดินรถหรือในเขตปลอดภัย แต7ถ)ากําลังข)าม
ทางเดินรถ ให)ข)ามทางเดินรถโดยเร็ว 

 
มาตรา ๑๐๖  คนเดินเท)าซึ่งประสงคIจะข)ามทางเดินรถในทางข)ามหรือทางร7วมทาง

แยกท่ีมีสัญญาณจราจรควบคุมการใช)ทางให)ปฏิบัติดังต7อไปน้ี 
(๑) เม่ือมีสัญญาณจราจรไฟสีแดงให)รถหยุดทางด)านใดของทาง ให)คนเดินเท)าข)าม

ทางเดินรถตามท่ีรถหยุดน้ัน และต)องข)ามทางเดินรถภายในทางข)าม 
(๒) เม่ือมีสัญญาณจราจรไฟสีเขียวให)รถผ7านทางด)านใดของทาง ห)ามมิให)คนเดินเท)า

ข)ามทางเดินรถด)านน้ัน 
(๓) เม่ือมีสัญญาณจราจรไฟสีเหลืองอําพันหรือไฟสีเขียวกระพริบทางด)านใดของทาง 

ให)คนเดินเท)าท่ียังมิได)ข)ามทางเดินรถหยุดรอบนทางเท)าบนเกาะแบ7งทางเดินรถ หรือในเขตปลอดภัย 
แต7ถ)ากําลังข)ามทางเดินรถอยู7ในทางข)าม ให)ข)ามทางเดินรถโดยเร็ว 

 
มาตรา ๑๐๗  คนเดินเท)าซึ่งประสงคIจะข)ามทางเดินรถในทางท่ีมีพนักงานเจ)าหน)าท่ี

แสดงสัญญาณจราจรให)ปรากฏไม7ว7าจะเป/นสัญญาณด)วยมือและแขน หรือเสียงสัญญาณนกหวีด ให)
ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๖ โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๐๘  ห)ามมิให)ผู)ใดเดินแถว เดินเป/นขบวนแห7 หรือเดินเป/นขบวนใด ๆ ใน

ลักษณะท่ีเป/นการกีดขวางการจราจร เว)นแต7 
(๑) เป/นแถวทหารหรือตํารวจ ท่ีมีผู)ควบคุมตามระเบียบแบบแผน 
(๒) แถวหรือขบวนแห7หรือขบวนใด ๆ ท่ีเจ)าพนักงานจราจรได)อนุญาตและปฏิบัติ

ตามเง่ือนไขท่ีเจ)าพนักงานจราจรกําหนด 
 
มาตรา ๑๐๙  ห)ามมิให)ผู)ใดกระทําด)วยประการใด ๆ บนทางเท)าหรือทางใด ๆ ซึ่งจัด

ไว)สําหรับคนเดินเท)าในลักษณะท่ีเป/นการกีดขวางผู)อ่ืนโดยไม7มีเหตุอันสมควร 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 
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มาตรา ๑๑๐  ห)ามมิให)ผู)ใดซื้อ ขาย แจกจ7าย หรือเร่ียไรในทางเดินรถหรือออกไป
กลางทางโดยไม7มีเหตุอันสมควรหรือเป/นการกีดขวางการจราจร 

 
ลักษณะ ๑๔ 

สัตวIและสิ่งของในทาง 
   

 
มาตรา ๑๑๑  ห)ามมิให)ผู)ใดข่ี จูง ไล7ต)อน หรือปล7อยสัตวIไปบนทางในลักษณะท่ีเป/น

การกีดขวางการจราจร และไม7มีผู)ควบคุมเพียงพอ 
 
มาตรา ๑๑๒  การข่ี จูง หรือไล7ต)อนสัตวIไปบนทาง ให)ผู)ข่ีหรือควบคุมสัตวIปฏิบัติ

ตามบทแห7งพระราชบัญญัติน้ีว7าด)วยรถโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๑๓  เจ)าพนักงานจราจรมีอํานาจออกคําสั่งห)ามข่ี จูง ไล7ต)อน หรือปล7อย

สัตวIไปบนทางใด ๆ เม่ือพิจารณาเห็นว7าการข่ี จูง ไล7ต)อน หรือปล7อยสัตวIดังกล7าวจะกีดขวาง
การจราจรหรือจะก7อให)เกิดความสกปรกบนทาง 

 
มาตรา ๑๑๔  ห)ามมิให)ผู)ใดวาง ต้ัง ย่ืน หรือแขวนสิ่งใดสิ่งหน่ึง หรือกระทําด)วย

ประการใด ๆ ในลักษณะท่ีเป/นการกีดขวางการจราจร เว)นแต7ได)รับอนุญาตเป/นหนังสือจากเจ)า
พนักงานจราจร แต7เจ)าพนักงานจราจรจะอนุญาตได)ต7อเม่ือมีเหตุอันจําเป/นและเป/นการช่ัวคราว
เท7าน้ัน 

ผู)ฝWาฝZนบทบัญญัติในวรรคหน่ึง นอกจากจะมีความผิดตามมาตรา ๑๔๘ แล)ว เจ)า
พนักงานจราจรมีอํานาจสั่งให)ผู)ฝWาฝZนร้ือถอนหรือเคลื่อนย)ายสิ่งกีดขวางดังกล7าวได) ถ)าไม7ยอมร้ือถอน
หรือเคลื่อนย)าย ให)เจ)าพนักงานจราจรมีอํานาจร้ือถอนหรือเคลื่อนย)ายได) 

 
มาตรา ๑๑๕  ห)ามมิให)ผู)ใดแบก หาม ลาก หรือนําสิ่งของไปบนทางในลักษณะท่ีเป/น

การกีดขวางการจราจร 
 

ลักษณะ ๑๕ 
รถม)า เกวียนและเลื่อน 

   
 

มาตรา ๑๑๖  ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีรถม)าหรือเกวียนหรือเลื่อนท่ีเทียมด)วยสัตวIจอดรถม)า
หรือเกวียนหรือเลื่อนในทางโดยไม7มีผู)ควบคุม เว)นแต7ได)ผูกสัตวIท่ีเทียมน้ันไว)ไม7ให)ลากรถม)าหรือเกวียน
หรือเลื่อนต7อไปได) 

 
มาตรา ๑๑๗  ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีรถม)าปล7อยสายบังเหียนในเวลาขับรถม)า 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 
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มาตรา ๑๑๘  การขับรถม)าหรือเกวียนหรือเลื่อนท่ีเทียมด)วยสัตวI ให)ผู)ขับข่ีปฏิบัติ
ตามบทแห7งพระราชบัญญัติน้ีว7าด)วยรถโดยอนุโลม 

 
ลักษณะ ๑๖ 
เขตปลอดภัย 

   
 

มาตรา ๑๑๙  ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีรถเข)าไปในเขตปลอดภัย เว)นแต7ในกรณีจําเป/นและ
ได)รับอนุญาตจากเจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ี 

 
ลักษณะ ๑๗ 
เบ็ดเตล็ด 

   
 

มาตรา ๑๒๐  ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีขับรถถอยหลังในลักษณะท่ีไม7ปลอดภัยหรือเป/นการ
กีดขวางการจราจร 

 
มาตรา ๑๒๑  ผู)ขับข่ีรถจักรยานยนตIต)องน่ังคร7อมบนอานท่ีจัดไว)สําหรับให)ผู)ขับข่ี

รถจักรยานยนตIน่ัง ถ)าพนักงานเจ)าหน)าท่ีได)กําหนดไว)ในใบคู7มือจดทะเบียนให)บรรทุกคนโดยสารได) 
คนโดยสารจะต)องน่ังซ)อนท)ายผู)ขับข่ีรถจักรยานยนตI และน่ังบนอานท่ีจัดไว)สําหรับคนโดยสารหรือน่ัง
ในท่ีน่ังพ7วงข)าง 

 
มาตรา ๑๒๒๒๓  ผู)ขับข่ีรถจักรยานยนตIและคนโดยสารรถจักรยานยนตIต)องสวม

หมวกท่ีจัดทําข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือปOองกันอันตรายในขณะขับข่ีและโดยสารรถจักรยานยนตI 
ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีรถจักรยานยนตIตามวรรคหน่ึงขับข่ีรถจักรยานยนตIในขณะท่ีคน

โดยสารรถจักรยานยนตIมิได)สวมหมวกท่ีจัดทําข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือปOองกันอันตราย 
ลักษณะและวิธีการใช)หมวกเพ่ือปOองกันอันตรายตามวรรคหน่ึง ให)เป/นไปตามท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง 
ความในวรรคหน่ึงมิให)ใช)บังคับแก7ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช หรือผู)นับถือลัทธิ

ศาสนาอ่ืนท่ีใช)ผ)าหรือสิ่งอ่ืนโพกศีรษะตามประเพณีนิยมน้ัน หรือบุคคลใดท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๒๓๒๔  ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีรถยนตIยอมให)ผู)อ่ืนน่ังท่ีน่ังตอนหน)าแถวเดียวกับท่ี

น่ังผู)ขับข่ีรถยนตIเกินสองคน 
ผู)ขับข่ีรถยนตIต)องรัดร7างกายด)วยเข็มขัดนิรภัยไว)กับท่ีน่ังในขณะขับข่ีรถยนตI และ

ต)องจัดให)คนโดยสารรถยนตI ซึ่งน่ังท่ีน่ังตอนหน)าแถวเดียวกับท่ีน่ังผู)ขับข่ีรถยนตIรัดร7างกายไว)กับท่ีน่ัง

                                                 
๒๓ มาตรา ๑๒๒ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๔ มาตรา ๑๒๓ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 
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ด)วยเข็มขัดนิรภัยขณะโดยสารรถยนตI และคนโดยสารรถยนตIดังกล7าวต)องรัดร7างกายด)วยเข็มขัดนิรภัย
ไว)กับท่ีน่ังในขณะโดยสารรถยนตIด)วย 

ประเภทหรือชนิดของรถยนตI ลักษณะและวิธีการใช)เข็มขัดนิรภัยตามวรรคสอง ให)
เป/นไปตามท่ีผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 
มาตรา ๑๒๔๒๕  ห)ามมิให)ผู)ใดกระทําด)วยประการใด ๆ อันเป/นเหตุให)ผู)ขับข่ีมองไม7

เห็นทางด)านหน)าหรือด)านข)างของรถได)โดยสะดวกในขณะขับรถ หรือในลักษณะท่ีเป/นการกีดขวาง
การควบคุมบังคับรถ 

ห)ามมิให)ผู)ใดเกาะ ห)อยโหน หรือย่ืนส7วนหน่ึงส7วนใดของร7างกายออกไปนอกตัวถัง
รถยนตIโดยไม7สมควร หรือน่ังหรือยืนในหรือบนรถยนตIในลักษณะท่ีอาจก7อให)เกิดอันตราย ในขณะท่ี
รถยนตIเคลื่อนท่ีอยู7ในทางเดินรถ 

ห)ามมิให)ผู)ใดข้ึนหรือลงรถโดยสารประจําทาง รถบรรทุกคนโดยสาร รถโรงเรียน 
หรือรถแท็กซี่ ในขณะท่ีรถดังกล7าวหยุดเพ่ือรอสัญญาณไฟจราจรหรือหยุดเพราะติดการจราจร 

ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีหรือผู)เก็บค7าโดยสาร รถโดยสารประจําทาง รถบรรทุกคนโดยสาร รถ
โรงเรียน หรือรถแท็กซี่ ยินยอมให)ผู)ใดกระทําการใด ๆ ตามวรรคสองหรือวรรคสาม 

 
มาตรา ๑๒๕  การขับรถผ7านทางแคบระหว7างภูเขาหรือระหว7างเนิน หรือการขับรถ

ในทางเดินรถบนภูเขาหรือบนเนิน ผู)ขับข่ีต)องขับรถให)ชิดขอบทางด)านซ)าย และเม่ือถึงทางโค)งผู)ขับข่ี
ต)องใช)เสียงสัญญาณเพ่ือเตือนรถอ่ืนท่ีอาจสวนมา 

 
มาตรา ๑๒๖  ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีใช)เกียรIว7างหรือเหยียบคลัทชIในขณะท่ีขับรถลงตาม

ทางลาดหรือไหล7เขา 
 
มาตรา ๑๒๗  ห)ามมิให)ผู)ขับข่ีขับรถ 
(๑) ตามหลังรถฉุกเฉินซึ่งกําลังปฏิบัติหน)าท่ีในระยะตํ่ากว7าห)าสิบเมตร 
(๒) ผ7านเข)าไปหรือจอดในบริเวณเขตปฏิบัติการดับเพลิง 
(๓) ทับสายสูบดับเพลิงท่ีไม7มีเคร่ืองปOองกันสายสูบในขณะเจ)าหน)าท่ีดับเพลิง

ปฏิบัติการตามหน)าท่ี เว)นแต7ได)รับความยินยอมจากเจ)าหน)าท่ีดับเพลิงซึ่งปฏิบัติหน)าท่ีอยู7ในขณะน้ัน 
 
มาตรา ๑๒๘  ห)ามมิให)ผู)ใดวาง เท หรือท้ิงเศษแก)ว ตะปู ลวด นํ้ามันหล7อลื่น 

กระป]องหรือสิ่งอ่ืนใด หรือกระทําด)วยประการใด ๆ บนทางอันอาจทําให)เกิดอันตรายหรือเสียหายแก7
ยานพาหนะหรือบุคคล หรือเป/นการกีดขวางการจราจร 

 

                                                 
๒๕ มาตรา ๑๒๔ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 
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มาตรา ๑๒๙  ผู)ใดรู)ว7ามีสิ่งใดสิ่งหน่ึงตามมาตรา ๑๒๘ อันอยู7ในความดูแลของตน 
ตก หก หรือไหลอยู7บนทาง ผู)น้ันต)องจัดการเก็บกวาดของดังกล7าวออกจากทางทันที 

 
มาตรา ๑๓๐  ห)ามมิให)ผู)ใดเผา หรือกระทําด)วยประการใด ๆ ภายในระยะห)าร)อย

เมตรจากทางเดินรถ เป/นเหตุให)เกิดควันหรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะท่ีอาจทําให)ไม7ปลอดภัยแก7การจราจร
ในทางเดินรถน้ัน 

 
มาตรา ๑๓๑  ผู)ใดเคลื่อนย)ายรถท่ีชํารุดหรือหักพังออกจากทาง ผู)น้ันต)องจัดการเก็บ

สิ่งของท่ีตกหล7นอันเน่ืองจากความชํารุดหรือหักพังของรถออกจากทางทันที 
 
มาตรา ๑๓๒  ในขณะท่ีใช)รถโรงเรียนรับส7งนักเรียน เจ)าของรถหรือผู)ขับข่ีรถ

โรงเรียนต)องจัดให)มีข)อความ “รถโรงเรียน” ขนาดสูงของตัวอักษรไม7น)อยกว7าสิบห)าเซนติเมตรติดอยู7
ด)านหน)าและด)านหลังของรถ 

ถ)ารถโรงเรียนมีไฟสัญญาณสีแดงปXดเปXดเป/นระยะติดไว)ด)านหน)าและด)านหลังของรถ
เพ่ือให)รถท่ีสวนมาหรือตามหลังเห็นได)โดยชัดเจน เม่ือนํารถน้ันไปใช)ในทางโดยไม7ได)ใช)รับส7งนักเรียน 
ให)งดใช)ไฟสัญญาณสีแดงและต)องปXดคลุมข)อความว7า “รถโรงเรียน” 

 
มาตรา ๑๓๓  รถท่ีเข)าขบวนแห7ต7าง ๆ หรือรถท่ีนํามาใช)เฉพาะเพ่ือการโฆษณา

สินค)าหรือมหรสพท่ีแห7หรือโฆษณาไปตามทาง จะต)องรับอนุญาตจากเจ)าพนักงานจราจร เว)นแต7
ขบวนแห7หรือการโฆษณาน้ันเป/นของทางราชการ 

รถท่ีใช)โฆษณาสินค)าหรือมหรสพดังกล7าวในวรรคหน่ึง ถ)าเข)าขบวนแห7ท่ีรับอนุญาต
แล)ว และในการอนุญาตน้ันได)ระบุรถท่ีว7าน้ีไว)ด)วยแล)ว รถน้ันไม7จําต)องได)รับอนุญาต 

 
มาตรา ๑๓๔๒๖  ห)ามมิให)ผู)ใดแข7งรถในทาง เว)นแต7จะได)รับอนุญาตเป/นหนังสือจาก

เจ)าพนักงานจราจร 
ห)ามมิให)ผู)ใดจัด สนับสนุน หรือส7งเสริมให)มีการแข7งรถในทาง เว)นแต7จะได)รับ

อนุญาตเป/นหนังสือจากเจ)าพนักงานจราจร 
 

ลักษณะ ๑๘ 
อํานาจของเจ)าพนักงานจราจรและพนักงานเจ)าหน)าท่ี 

   
 

มาตรา ๑๓๕  เพ่ือความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร เจ)าพนักงาน
จราจรมีอํานาจกําหนดให)บริเวณหรือพ้ืนท่ีใดท่ีเจ)าของท่ีดินได)เปXดให)ประชาชนใช)ในการจราจรเป/น
ทางตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

                                                 
๒๖ มาตรา ๑๓๔ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 
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มาตรา ๑๓๖  ให)ผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติมีอํานาจแต7งต้ังผู)ซึ่งมีคุณสมบัติตามท่ี
จะกําหนดและผ7านการอบรมตามหลักสูตรอาสาจราจร เพ่ือให)ทําหน)าท่ีช7วยเหลือการปฏิบัติหน)าท่ี
ของพนักงานเจ)าหน)าท่ี 

คุณสมบัติของผู)ท่ีจะได)รับการอบรม รายละเอียดเก่ียวกับการฝ^กอบรมหลักสูตร
อาสาจราจร และหน)าท่ีของอาสาจราจร ตลอดจนเคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย ให)เป/นไปตามท่ีผู)
บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนด 

[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 
มาตรา ๑๓๗  ในการปฏิบัติหน)าท่ี ท่ีได) รับมอบหมายของอาสาจราจรตาม

พระราชบัญญัติน้ี ให)อาสาจราจรเป/นเจ)าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๑๓๘  ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุเกิดข้ึน ทําให)ไม7ปลอดภัย หรือไม7

สะดวกในการจราจรในอาณาบริเวณใด เจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีมีอํานาจดําเนินการ
ได)ตามท่ีเห็นสมควรและจําเป/นเก่ียวกับการจราจรในอาณาบริเวณน้ันเพ่ือให)เกิดความปลอดภัยหรือ
ความสะดวกในการจราจรดังต7อไปน้ี 

(๑) ห)ามรถทุกชนิดหรือบางชนิดหรือคนเดินเท)าเดินในทางสายใดหรือเฉพาะทาง
ตอนใด 

(๒) ห)ามหยุดหรือจอดรถในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด 
(๓) ห)ามเลี้ยวรถ กลับรถ หรือถอยหลังรถ ในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใด 
(๔) กําหนดทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใดให)รถเดินได)ทางเดียว 
ท้ังน้ี ช่ัวระยะเวลาเท7าท่ีจําเป/น 
 
มาตรา ๑๓๙  ในทางสายใดหรือเฉพาะทางตอนใดท่ีเจ)าพนักงานจราจรเห็นว7าถ)าได)

ออกประกาศข)อบังคับหรือระเบียบเก่ียวกับการจราจรแล)วจะเป/นการปลอดภัย และสะดวกใน
การจราจร ให)เจ)าพนักงานจราจรมีอํานาจออกประกาศข)อบังคับ หรือระเบียบดังต7อไปน้ี 

(๑) ห)ามรถทุกชนิดหรือบางชนิดเดิน 
(๒) ห)ามหยุดหรือจอด 
(๓) ห)ามเลี้ยวรถ กลับรถ หรือถอยหลังรถ 
(๔) กําหนดให)รถเดินได)ทางเดียว 
(๕) กําหนดระยะเวลาจอดรถในทางแคบหรือท่ีคับขัน 
(๖) กําหนดอัตราความเร็วของรถในทางภายในอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(๗) กําหนดช7องหรือแนวทางเดินรถข้ึนและล7อง 
(๘) กําหนดทางเดินรถทางเอกและทางเดินรถทางโท 
(๙) กําหนดการจอดรถหรือท่ีจอดพักรถ 
(๑๐) กําหนดระเบียบการใช)ทางหรือช7องเดินรถสําหรับรถบางประเภท 
(๑๑) กําหนดระเบียบเก่ียวกับการใช)รถโรงเรียน 
(๑๒) กําหนดระเบียบเก่ียวกับการบรรทุกคนโดยสารสําหรับรถจักรยาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 
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(๑๓) ควบคุมขบวนแห7หรือการชุมนุมสาธารณะ 
(๑๔) ควบคุมหรือห)ามเลี้ยวรถในทางร7วมทางแยก 
(๑๕) ขีดเส)นหรือทําเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง หรือติดต้ังสัญญาณจราจร หรือ

เคร่ืองหมายจราจร 
(๑๖) กําหนดระยะทางตอนใดให)ขับรถล้ําเข)าไปในเส)นก่ึงกลางของทางท่ีเจ)า

พนักงานจราจรกําหนดไว)ได) 
(๑๗) กําหนดระเบียบเก่ียวกับการจอดรถท่ีชํารุด หักพัง ตลอดจนรถท่ีซ7อมแซม

ในทาง 
(๑๘) กําหนดระเบียบการข)ามทางของคนเดินเท)าบนทางท่ีไม7มีทางข)าม 
(๑๙) กําหนดการใช)โคมไฟ 
(๒๐) กําหนดการใช)เสียงสัญญาณ 
(๒๑) กําหนดระเบียบการอนุญาตและการใช)รถท่ีมีล)อหรือส7วนท่ีสัมผัสกับผิวทาง

ไม7ใช7ยาง 
 
มาตรา ๑๔๐๒๗  เม่ือเจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีพบด)วยตนเองหรือ

โดยการใช)เคร่ืองอุปกรณIใด ๆ ว7าผู)ขับข่ีผู)ใดฝWาฝZนหรือไม7ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห7งพระราชบัญญัติน้ี 
หรือกฎหมายอ่ืนอันเก่ียวกับรถน้ัน ๆ จะว7ากล7าว ตักเตือนผู)ขับข่ี หรือออกใบสั่งให)ผู)ขับข่ีชําระค7าปรับ
ตามท่ีเปรียบเทียบก็ได) ในกรณีท่ีไม7พบตัวผู)ขับข่ี ให)ติดหรือผูกใบสั่งไว)ท่ีรถท่ีผู)ขับข่ีเห็นได)ง7าย และถ)า
ไม7สามารถติดหรือผูกใบสั่งไว)ที่รถได)ไม7ว7าด)วยเหตุใด ให)ส7งใบสั่งพร)อมพยานหลักฐานโดยทางไปรษณียI
ลงทะเบียนตอบรับไปยังภูมิลําเนาของเจ)าของรถหรือผู)ครอบครองรถภายในระยะเวลาตามท่ีผู)
บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนด นับแต7วันท่ีเจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีพบการ
กระทําความผิด และให)ถือว7าเจ)าของรถหรือผู)ครอบครองรถได)รับใบสั่งน้ันเม่ือพ)นกําหนดสามสิบวัน
นับแต7วันส7ง๒๘ 

สําหรับความผิดท่ีกําหนดไว)ในมาตรา ๑๕๗/๑ มาตรา ๑๕๙ มาตรา ๑๖๐ มาตรา 
๑๖๐ ทวิ และมาตรา ๑๖๐ ตรี ห)ามมิให)ว7ากล7าวตักเตือนหรือทําการเปรียบเทียบ๒๙ 

ในการออกใบสั่งให)ผู)ขับข่ีชําระค7าปรับตามท่ีเปรียบเทียบตามวรรคหน่ึง เจ)าพนักงาน
จราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีจะเรียกเก็บใบอนุญาตขับข่ีไว)เป/นการช่ัวคราวก็ได) แต7ต)องออกใบรับ
แทนใบอนุญาตขับข่ีให)แก7ผู) ขับข่ีไว) และเจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีต)องรีบนํา
ใบอนุญาตขับข่ีที่เรียกเก็บไว)ไปส7งมอบพนักงานสอบสวนภายในแปดช่ัวโมง นับแต7เวลาท่ีออกใบสั่ง 

ใบรับแทนใบอนุญาตขับข่ีท่ีออกให)ตามวรรคสาม ให)ใช)แทนใบอนุญาตขับข่ีได)เป/น
การช่ัวคราวไม7เกินเจ็ดวัน เม่ือเจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ี หรือพนักงานสอบสวนได)ว7า
กล7าวตักเตือนหรือทําการเปรียบเทียบปรับและผู)ขับข่ีได)ชําระค7าปรับตามท่ีเปรียบเทียบแล)ว ให)คืน
ใบอนุญาตขับข่ีทันที 

                                                 
๒๗ มาตรา ๑๔๐ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๘ มาตรา ๑๔๐ วรรคหน่ึง แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. 

๒๕๕๗ 
๒๙ มาตรา ๑๔๐ วรรคสอง แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 
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ในกรณีเจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีออกใบสั่งแต7ไม7พบตัวผู)ขับข่ี ให)
สันนิษฐานว7าเจ)าของรถหรือผู)ครอบครองรถเป/นผู)กระทําผิดดังกล7าว เว)นแต7สามารถพิสูจนIได)ว7าผู)อ่ืน
เป/นผู)ขับข่ี 

การกําหนดจํานวนค7าปรับตามท่ีเปรียบเทียบ ให)เป/นไปตามหลักเกณฑIท่ีผู)บัญชาการ
ตํารวจแห7งชาติกําหนด 

ใบสั่งและใบรับแทนใบอนุญาตขับข่ี ให)ทําตามแบบท่ีเจ)าพนักงานจราจรกําหนด 
[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 
 
มาตรา ๑๔๑๓๐  ผู)ขับข่ีหรือเจ)าของรถซึ่งได)รับใบสั่งตามมาตรา ๑๔๐ อาจเลือก

ปฏิบัติอย7างใดอย7างหน่ึงดังต7อไปน้ี 
(๑) ชําระค7าปรับตามจํานวนท่ีระบุไว)ในใบสั่งหรือตามจํานวนท่ีพนักงานสอบสวน

แจ)งให)ทราบ ณ สถานท่ีที่ระบุไว)ในใบสั่งหรือสถานท่ีที่ผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาภายในวัน เวลา ท่ีระบุไว)ในใบสั่ง 

(๒) ชําระค7าปรับตามจํานวนท่ีระบุไว)ในใบสั่งโดยการส7งธนาณัติ หรือการส7งต๋ัวแลก
เงินของธนาคารโดยทางไปรษณียIลงทะเบียน สั่งจ7ายให)แก7ผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติพร)อมด)วย
สําเนาใบสั่งไปยังสถานท่ี และภายในวัน เวลา ท่ีระบุไว)ในใบสั่ง เม่ือผู)ได)รับใบสั่งได)ชําระค7าปรับ
ครบถ)วนถูกต)องแล)ว ให)คดีเป/นอันเลิกกัน และในกรณีท่ีเจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีได)
เรียกเก็บใบอนุญาตขับข่ีไว) ให)เจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงานสอบสวนรีบจัดส7งใบอนุญาตขับข่ีท่ี
เรียกเก็บไว)คืนให)แก7ผู)ได)รับใบสั่งโดยเร็ว และให)ถือว7าใบรับการส7งธนาณัติ หรือใบรับการส7งต๋ัวแลกเงิน
ประกอบกับใบสั่งเป/นใบแทนใบอนุญาตขับข่ีได)เป/นเวลาสิบวัน นับแต7วันท่ีส7งธนาณัติ หรือต๋ัวแลกเงิน
ดังกล7าว วิธีการชําระค7าปรับโดยส7งทางไปรษณียIลงทะเบียนและวิธีการส7งใบอนุญาตขับข่ีคืนให)แก7ผู)
ได)รับใบสั่ง ให)เป/นไปตามระเบียบท่ีผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนด 

(๓)๓๑ ในกรณีท่ีไม7มีการเรียกเก็บใบอนุญาตขับข่ีโดยเจ)าพนักงานจราจรหรือ
พนักงานเจ)าหน)าท่ี ให)ชําระค7าปรับตามจํานวนและภายในวันท่ีระบุไว)ในใบสั่ง โดยวิธีการธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสI บัตรเครดิต หรือวิธีการอ่ืนโดยผ7านธนาคารหรือหน7วยบริการรับชําระเงินได)  ท้ังน้ี ตาม
วิธีการและสถานท่ีท่ีผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนด เม่ือผู)ได)รับใบสั่งได)ชําระค7าปรับครบถ)วน
ถูกต)องแล)ว ให)คดีเป/นอันเลิกกัน 

[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 
มาตรา ๑๔๑ ทวิ๓๒  ในกรณีท่ีผู)ขับข่ีหรือเจ)าของรถซึ่งได)รับใบสั่งไม7ปฏิบัติตาม

มาตรา ๑๔๑ ให)พนักงานสอบสวนมีอํานาจดังต7อไปน้ี 
(๑) ในกรณีที่ทราบท่ีอยู7ของผู)ขับข่ีหรือท่ีอยู7ของเจ)าของรถ ให)พนักงานสอบสวนออก

หมายเรียกผู)ขับข่ีหรือเจ)าของรถให)มารายงานตัวท่ีพนักงานสอบสวน ในกรณีดังกล7าวน้ี ผู)ได)รับ
                                                 

๓๐ มาตรา ๑๔๑ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๑ มาตรา ๑๔๑ (๓) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๓๒ มาตรา ๑๔๑ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 
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หมายเรียกต)องมารายงานตัวตามวัน เวลา และ ณ สถานท่ีท่ีระบุไว)ในหมายเรียก และให)พนักงาน
สอบสวนดําเนินการเปรียบเทียบและว7ากล7าวตักเตือนผู)ได)รับหมายเรียกดังกล7าว 

(๒) ในกรณีท่ีไม7อาจส7งหมายเรียกให)แก7ผู) ขับข่ีหรือเจ)าของรถได) ให)พนักงาน
สอบสวนแจ)งเป/นหนังสือไปยังนายทะเบียนตามกฎหมายว7าด)วยรถยนตIและตามกฎหมายว7าด)วยการ
ขนส7งทางบก เพ่ือให)นายทะเบียนแจ)งให)ผู)มาติดต7อขอชําระภาษีประจําป0สําหรับรถคันน้ันไปรายงาน
ตัวท่ีพนักงานสอบสวนตามหมายเรียก ถ)าผู)มาติดต7อขอชําระภาษีประจําป0เป/นเพียงตัวแทนของ
เจ)าของรถ ให)ผู)มาติดต7อแจ)งให)เจ)าของรถทราบเพ่ือไปรายงานตัวท่ีพนักงานสอบสวนตามหมายเรียก 
ในกรณีดังกล7าวน้ี ให)นายทะเบียนงดรับชําระภาษีประจําป0สําหรับรถคันน้ันไว)เป/นการช่ัวคราวจนกว7า
จะได)รับแจ)งจากพนักงานสอบสวนว7าได)มีการปฏิบัติตามหมายเรียกน้ันแล)ว การงดรับชําระภาษี
ประจําป0ไม7เป/นเหตุให)ผู)น้ันไม7ต)องชําระเงินเพ่ิมตามกฎหมายว7าด)วยรถยนตIหรือกฎหมายว7าด)วยการ
ขนส7งทางบก แล)วแต7กรณี 

 
มาตรา ๑๔๒๓๓  เจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีมีอํานาจสั่งให)ผู)ขับข่ีหยุด

รถในเม่ือ 
(๑) รถน้ันมีสภาพไม7ถูกต)องตามท่ีบัญญัติไว)ในมาตรา ๖ 
(๒) เห็นว7าผู)ขับข่ีหรือบุคคลใดในรถน้ันได)ฝWาฝZนหรือไม7ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห7ง

พระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอันเก่ียวกับรถน้ัน ๆ 
ในกรณีท่ีมีพฤติการณIอันควรเช่ือว7าผู)ขับข่ีฝWาฝZนมาตรา ๔๓ (๑) หรือ (๒) ให)เจ)า

พนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีสั่งให)มีการทดสอบผู)ขับข่ีดังกล7าวว7าหย7อน
ความสามารถในอันท่ีจะขับหรือเมาสุราหรือของเมาอย7างอ่ืนหรือไม7 

ในกรณีท่ีผู)ขับข่ีตามวรรคสองไม7ยอมให)ทดสอบ ให)เจ)าพนักงานจราจร พนักงาน
สอบสวน หรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีมีอํานาจกักตัวผู)น้ันไว)ดําเนินการทดสอบได)ภายในระยะเวลาเท7าท่ี
จําเป/นแห7งกรณีเพ่ือให)การทดสอบเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว หากผู)น้ันยอมให)ทดสอบและผลการทดสอบ
ปรากฏว7าไม7ได)ฝWาฝZนมาตรา ๔๓ (๑) หรือ (๒) ก็ให)ปล7อยตัวไปทันที 

ในกรณีท่ีมีพฤติการณIอันควรเช่ือว7าผู)ขับข่ีขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย7างอ่ืน 
หากผู)น้ันยังไม7ยอมให)ทดสอบตามวรรคสามโดยไม7มีเหตุอันสมควร ให)สันนิษฐานไว)ก7อนว7าผู)น้ันฝWาฝZน
มาตรา ๔๓ (๒)  

การทดสอบตามมาตราน้ีให) เป/นไปตามหลักเกณฑIและวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๔๓  ถ)าปรากฏว7าผู)ขับข่ีนํารถท่ีมีสภาพไม7ถูกต)องตามมาตรา ๖ ไปใช)

ในทาง นอกจากจะต)องรับโทษตามบทบัญญัติน้ัน ๆ แล)ว เจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีมี
อํานาจสั่งเป/นหนังสือให)เจ)าของรถหรือผู)ขับข่ีซ7อมหรือแก)ไขรถให)ถูกต)อง 

 
มาตรา ๑๔๓ ทวิ๓๔  เจ)าพนักงานจราจร พนักงานเจ)าหน)าท่ี หรือผู)ตรวจการมี

อํานาจสั่งให)ผู)ขับข่ีหยุดรถเพ่ือทําการตรวจสอบในเม่ือรถน้ันมีสภาพไม7ถูกต)องตามท่ีบัญญัติไว)ใน
                                                 

๓๓ มาตรา ๑๔๒ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๓๔ มาตรา ๑๔๓ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 
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มาตรา ๑๐ ทวิ และมีอํานาจสั่งเป/นหนังสือให)ระงับการใช)รถน้ันเป/นการช่ัวคราว และให)เจ)าของรถ
หรือผู)ขับข่ีซ7อมหรือแก)ไขรถให)ถูกต)อง 

 
มาตรา ๑๔๔๓๕  เม่ือเจ)าของรถหรือผู)ขับข่ีได)ซ7อมหรือแก)ไขรถถูกต)องตามคําสั่งเจ)า

พนักงานจราจร พนักงานเจ)าหน)าท่ี หรือผู)ตรวจการ ซึ่งสั่งตามมาตรา ๑๔๓ หรือมาตรา ๑๔๓ ทวิ 
แล)ว ให)นํารถไปให)เจ)าพนักงานจราจรหรือผู)ท่ีผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติแต7งต้ังให)มีอํานาจตรวจรถ
ตรวจรับรอง เจ)าของรถหรือผู)ขับข่ีจะนํารถออกใช)ในทางได)เม่ือได)รับใบตรวจรับรอง 

การตรวจรับรองรถตามวรรคหน่ึง ให)เป/นไปตามวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 
 
มาตรา ๑๔๕  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีนอกจากความผิดท่ีกําหนดโทษ

ไว)ในมาตรา ๑๕๗/๑ มาตรา ๑๕๙ มาตรา ๑๖๐ มาตรา ๑๖๐ ทวิ และมาตรา ๑๖๐ ตรี ให)พนักงาน
สอบสวนผู) มี อํานาจทําการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีอํานาจ
เปรียบเทียบหรือว7ากล7าวตักเตือนได)๓๖ 

ในกรณีท่ีผู)ขับข่ีได)ขับรถชนหรือโดนคนเดินเท)าท่ีข)ามทางนอกทางข)ามและอยู7ใน
ระหว7างทางข)ามกับเคร่ืองหมายจราจรแสดงเขตทางข)าม หรือท่ีข)ามทางนอกทางข)ามโดยลอด ข)าม 
หรือผ7านสิ่งปXดก้ัน หรือแผงปXดก้ันท่ีเจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีนํามาวางหรือต้ังอยู7บน
ทางเท)าหรือกลางถนน เม่ือพนักงานสอบสวนมีเหตุผลอันควรเช่ือว7าผู)ขับข่ี ซึ่งเป/นผู)ต)องหาได)ใช)ความ
ระมัดระวังตามความในมาตรา ๓๒ แล)ว ให)พนักงานสอบสวนมีอํานาจปล7อยตัวผู)ต)องหาไปช่ัวคราว
โดยไม7มีประกันได) เม่ือผู)ต)องหาหรือผู)มีประโยชนIเก่ียวข)องร)องขอ 

 
มาตรา ๑๔๖  เงินค7าปรับตามพระราชบัญญัติน้ีท่ีได)รับในกรุงเทพมหานครหรือใน

จังหวัดใด หรือในท)องถ่ินท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด ให)แบ7งให)แก7กรุงเทพมหานครหรือ
เทศบาลในจังหวัดน้ันเพ่ือใช)ในการดําเนินการเก่ียวกับการจราจร ในอัตราร)อยละห)าสิบของจํานวนเงิน
ค7าปรับ หรือให)ตกเป/นของท)องถ่ินท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดท้ังหมด 

 
ลักษณะ ๑๙ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๑๔๗  ผู)ใดฝWาฝZนหรือไม7ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๗๙ มาตรา ๘๐ 

มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๑๕ มาตรา 
๑๑๖ มาตรา ๑๑๗ มาตรา ๑๓๑ หรือมาตรา ๑๓๒ ต)องระวางโทษปรับไม7เกินสองร)อยบาท 

 
                                                 

๓๕ มาตรา ๑๔๔ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๖ มาตรา ๑๔๕ วรรคหน่ึง แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 
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มาตรา ๑๔๘๓๗  ผู)ใดฝWาฝZนหรือไม7ปฏิบัติตามมาตรา ๖ วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง 
มาตรา ๘ วรรคหน่ึง มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๔ วรรคหน่ึง มาตรา ๒๐ มาตรา ๓๖ 
มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๔ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ 
วรรคหน่ึง มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ 
มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๓ วรรคสอง มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๖ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา 
๘๗ มาตรา ๘๘ มาตรา ๙๖ วรรคหน่ึง มาตรา ๙๗ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๐๘ มาตรา 
๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๔ วรรคหน่ึง มาตรา ๑๑๘ มาตรา ๑๑๙ 
มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๔ มาตรา 
๑๒๖ มาตรา ๑๒๙ หรือมาตรา ๑๓๓ ต)องระวางโทษปรับไม7เกินห)าร)อยบาท 

ถ)าผู)ขับข่ีรถจักรยานยนตIกระทําความผิดตามมาตรา ๑๒๒ วรรคสอง ผู)กระทําต)อง
ระวางโทษเป/นสองเท7าของโทษท่ีกําหนดไว)ในวรรคหน่ึง 

 
มาตรา ๑๔๙  ผู)ใดไม7ปฏิบัติตามมาตรา ๙๘ วรรคสองหรือวรรคสาม ต)องระวางโทษ

ปรับไม7เกินห)าร)อยบาท 
 
มาตรา ๑๕๐  ผู)ใด 
(๑) ไม7ปฏิบัติตามระเบียบหรือประกาศท่ีผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนดตาม

มาตรา ๘ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๔ วรรคสอง 
(๒) ไม7ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนดตามมาตรา ๑๓ วรรค

สอง 
(๓) ไม7ปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๑๘ 
(๔) ขัดคําสั่งเจ)าพนักงานจราจรซึ่งสั่งตามมาตรา ๑๑๓ หรือ 
(๕) ขัดคําสั่งเจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีซึ่งสั่งตามมาตรา ๑๔๐ วรรค

สอง ต)องระวางโทษปรับไม7เกินห)าร)อยบาท 
[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 
 
มาตรา ๑๕๑  ผู)ใดฝWาฝZนหรือไม7ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๙ 

มาตรา ๕๒ มาตรา ๖๑ หรือมาตรา ๖๖ ต)องระวางโทษปรับต้ังแต7สองร)อยบาทถึงห)าร)อยบาท 
 
มาตรา ๑๕๒๓๘  ผู)ใดฝWาฝZนหรือไม7ปฏิบัติตามมาตรา ๗ มาตรา ๑๐ ทวิ มาตรา ๑๓ 

วรรคหน่ึง มาตรา ๑๕ วรรคหน่ึง มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๑ วรรคหน่ึง มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ (๑) 
มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๔ 
มาตรา ๖๗ วรรคหน่ึง มาตรา ๗๓ วรรคหน่ึงหรือวรรคสาม มาตรา ๗๗ วรรคหน่ึง มาตรา ๘๕ มาตรา 
๘๖ มาตรา ๘๙ วรรคหน่ึง มาตรา ๙๐ มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ วรรคหน่ึง 
มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๒๗ มาตรา ๑๒๘ หรือมาตรา ๑๓๐ หรือไม7ปฏิบัติตามประกาศท่ีผู)
                                                 

๓๗ มาตรา ๑๔๘ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๘ มาตรา ๑๕๒ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 
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บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนดตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง หรือไม7ปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีออกตาม
มาตรา ๗๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๙๖ วรรคสอง ต)องระวางโทษปรับไม7เกินหน่ึงพันบาท 

[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 

 
มาตรา ๑๕๓  ผู)ประกอบการรับจ)างบรรทุกคนโดยสารโดยใช)รถแท็กซี่ผู)ใดไม7จอดรถ 

ณ สถานท่ีที่กําหนดตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามมาตรา ๑๐๒ ต)องระวางโทษปรับไม7เกินหน่ึงพัน
บาท 

 
มาตรา ๑๕๔๓๙  ผู)ใด 
(๑) ฝWาฝZนคําสั่งเจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีตามมาตรา ๑๓๘ วรรค

หน่ึง หรือมาตรา ๑๔๒ วรรคหน่ึง 
(๒) ฝWาฝZนคําสั่ง ข)อบังคับ หรือระเบียบของเจ)าพนักงานจราจรตามมาตรา ๑๓๙ 
(๓) ฝWาฝZนคําสั่งเจ)าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีตาม

มาตรา ๑๔๒ วรรคสอง หรือ 
(๔) ฝWาฝZนคําสั่งเจ)าพนักงานจราจร พนักงานเจ)าหน)าท่ี หรือผู)ตรวจการตามมาตรา 

๑๔๓ ทวิ 
ถ)าไม7เป/นความผิดท่ีกําหนดโทษไว)แล)วในพระราชบัญญัติน้ี ต)องระวางโทษปรับคร้ัง

ละไม7เกินหน่ึงพันบาท 
 
มาตรา ๑๕๕  ผู)ใดไม7ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔๑ โดยไม7มีเหตุอันสมควร ต)องระวางโทษ

ปรับไม7เกินหน่ึงพันบาท 
 
มาตรา ๑๕๖๔๐  ผู)ใดนํารถท่ีเจ)าพนักงานจราจร พนักงานเจ)าหน)าท่ี หรือผู)ตรวจการ

ได)สั่งให)เจ)าของรถหรือผู)ขับข่ีซ7อมหรือแก)ไขตามมาตรา ๑๔๓ หรือมาตรา ๑๔๓ ทวิ ไปใช)ในทางโดย
ยังมิได)รับใบตรวจรับรองตามมาตรา ๑๔๔ ต)องระวางโทษปรับไม7เกินหน่ึงพันบาท และปรับรายวันอีก
วันละห)าร)อยบาทจนกว7าจะปฏิบัติให)ถูกต)อง 

 
มาตรา ๑๕๗๔๑  ผู)ใดฝWาฝZนหรือไม7ปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๓ (๓) (๔) (๖) 

(๗) หรือ (๙) มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๓ มาตรา ๖๕ วรรคหน่ึง หรือ
มาตรา ๑๒๕ ต)องระวางโทษปรับต้ังแต7สี่ร)อยบาทถึงหน่ึงพันบาท 

 
มาตรา ๑๕๗/๑๔๒  ผู)ขับข่ีผู)ใดฝWาฝZนหรือไม7ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ)าพนักงานจราจร 

พนักงานสอบสวน พนักงานเจ)าหน)าท่ี หรือผู)ตรวจการท่ีให)มีการตรวจสอบผู)ขับข่ีตามมาตรา ๔๓ ทวิ 
                                                 

๓๙ มาตรา ๑๕๔ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔๐ มาตรา ๑๕๖ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๑ มาตรา ๑๕๗ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๒ มาตรา ๑๕๗/๑ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 
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หรือฝWาฝZน หรือไม7ปฏิบัติตามคําสั่งของผู)ตรวจการท่ีให)มีการทดสอบผู)ขับข่ีตามมาตรา ๔๓ ตรี ต)อง
ระวางโทษปรับไม7เกินหน่ึงพันบาท 

ผู)ขับข่ีผู)ใดฝWาฝZนมาตรา ๔๓ ทวิ วรรคหน่ึง ต)องระวางโทษสูงกว7าท่ีกําหนดไว)ใน
กฎหมายว7าด)วยยาเสพติดให)โทษหรือกฎหมายว7าด)วยวัตถุท่ีออกฤทธ์ิต7อจิตและประสาทอีกหน่ึงใน
สาม และให)ศาลสั่งพักใช)ใบอนุญาตขับข่ีของผู) น้ันมีกําหนดไม7น)อยกว7าหกเดือน หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตขับข่ี 

ถ)าการกระทําความผิดตามวรรคสองเป/นเหตุให)ผู)อ่ืนได)รับอันตรายแก7กายหรือจิตใจ 
ผู)กระทําต)องระวางโทษจําคุกต้ังแต7หน่ึงป0ถึงห)าป0 และปรับต้ังแต7สองหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาท และให)
ศาลสั่งพักใช)ใบอนุญาตขับข่ีของผู)น้ันมีกําหนดไม7น)อยกว7าหน่ึงป0 หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี 

ถ)าการกระทําความผิดตามวรรคสองเป/นเหตุให)ผู)อ่ืนได)รับอันตรายสาหัส ผู)กระทํา
ต)องระวางโทษจําคุกต้ังแต7สองป0ถึงหกป0 และปรับต้ังแต7สี่หม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนสองหม่ืนบาท และให)
ศาลสั่งพักใช)ใบอนุญาตขับข่ีของผู)น้ันมีกําหนดไม7น)อยกว7าสองป0 หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี 

ถ)าการกระทําความผิดตามวรรคสองเป/นเหตุให)ผู)อ่ืนถึงแก7ความตาย ผู)กระทําต)อง
ระวางโทษจําคุกต้ังแต7สามป0ถึงสิบป0 และปรับต้ังแต7หกหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท และให)ศาลสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตขับข่ี 

 
มาตรา ๑๕๘  ผู)ใดฝWาฝZนหรือไม7ปฏิบัติตามมาตรา ๑๗ วรรคหน่ึง มาตรา ๒๘ หรือ

มาตรา ๑๐๐ วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง หรือไม7ปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง 
ต)องระวางโทษจําคุกไม7เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม7เกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๕๙๔๓  ผู)ขับข่ีผู)ใดไม7ปฏิบัติตามคําสั่งเจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงาน

เจ)าหน)าท่ีซึ่งสั่งตามมาตรา ๕๙ วรรคหน่ึง หรือขัดขวางเจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีมิให)
เคลื่อนย)ายรถ หรือมิให)ใช)เคร่ืองมือบังคับรถมิให)เคลื่อนย)ายตามมาตรา ๕๙ วรรคสอง ต)องระวางโทษ
จําคุกไม7เกินสามเดือน หรือปรับไม7เกินห)าพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ผู)ใดทําให)เสียหาย ทําลาย ทําให)เสื่อมค7า หรือทําให)ไร)ประโยชนIซึ่งเคร่ืองมือบังคับรถ
มิให)เคลื่อนย)าย หรือเคลื่อนย)ายรถท่ีเจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีได)ใช)เคร่ืองมือบังคับมิ
ให)เคลื่อนย)ายตามมาตรา ๕๙ วรรคสอง โดยไม7ได)รับอนุญาตจากเจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงาน
สอบสวน ต)องระวางโทษจําคุกไม7เกินสามเดือน หรือปรับไม7เกินห)าพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๖๐๔๔  ผู)ใดไม7ปฏิบัติตามมาตรา ๗๘ ต)องระวางโทษจําคุกไม7เกินสามเดือน 

หรือปรับต้ังแต7สองพันบาทถึงหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
ถ)าการไม7ปฏิบัติตามมาตรา ๗๘ เป/นเหตุให)บุคคลอ่ืนได)รับอันตรายสาหัส หรือตาย 

ผู)ไม7ปฏิบัติตามต)องระวางโทษจําคุกไม7เกินหกเดือน หรือปรับต้ังแต7ห)าพันบาทถึงสองหม่ืนบาท หรือท้ัง
จําท้ังปรับ 

ผู)ใดฝWาฝZนมาตรา ๔๓ (๑) (๕) หรือ (๘) ต)องระวางโทษจําคุกไม7เกินสามเดือน หรือ
ปรับต้ังแต7สองพันบาทถึงหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ๔๕ 
                                                 

๔๓ มาตรา ๑๕๙ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๔ มาตรา ๑๖๐ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 
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มาตรา ๑๖๐ ทวิ๔๖  ผู)ใดฝWาฝZนมาตรา ๑๓๔ ต)องระวางโทษจําคุกไม7เกินสามเดือน 

หรือปรับต้ังแต7สองพันบาทถึงหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และให)ศาลสั่งพักใช)ใบอนุญาตขับข่ีของ
ผู)น้ันมีกําหนดไม7น)อยกว7าหน่ึงเดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี 

 
มาตรา ๑๖๐ ตรี๔๗  ผู)ใดฝWาฝZนมาตรา ๔๓ (๒) ต)องระวางโทษจําคุกไม7เกินหน่ึงป0 

หรือปรับต้ังแต7ห)าพันบาทถึงสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ และให)ศาลสั่งพักใช)ใบอนุญาตขับข่ีของผู)
น้ันมีกําหนดไม7น)อยกว7าหกเดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี 

ถ)าการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเป/นเหตุให)ผู)อ่ืนได)รับอันตรายแก7กายหรือจิตใจ 
ผู)กระทําต)องระวางโทษจําคุกต้ังแต7หน่ึงป0ถึงห)าป0 และปรับต้ังแต7สองหม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนบาท และให)
ศาลสั่งพักใช)ใบอนุญาตขับข่ีของผู)น้ันมีกําหนดไม7น)อยกว7าหน่ึงป0 หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี 

ถ)าการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเป/นเหตุให)ผู)อ่ืนได)รับอันตรายสาหัส ผู)กระทํา
ต)องระวางโทษจําคุกต้ังแต7สองป0ถึงหกป0 และปรับต้ังแต7สี่หม่ืนบาทถึงหน่ึงแสนสองหม่ืนบาท และให)
ศาลสั่งพักใช)ใบอนุญาตขับข่ีของผู)น้ันมีกําหนดไม7น)อยกว7าสองป0 หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ี 

ถ)าการกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเป/นเหตุให)ผู)อ่ืนถึงแก7ความตาย ผู)กระทําต)อง
ระวางโทษจําคุกต้ังแต7สามป0ถึงสิบป0 และปรับต้ังแต7หกหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท และให)ศาลสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาตขับข่ี 

 
มาตรา ๑๖๑๔๘  ในกรณีท่ีผู)ขับข่ีผู)ใดได)กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ให)ผู)

บัญชาการตํารวจนครบาล ผู)บัญชาการตํารวจภูธร ผู)บังคับการตํารวจจราจร ผู)บังคับการตํารวจทาง
หลวง หรือผู)ซึ่งได)รับมอบอํานาจจากผู)ดํารงตําแหน7งดังกล7าวมีอํานาจสั่งยึดใบอนุญาตขับข่ีของผู)น้ันมี
กําหนดคร้ังละไม7เกินหกสิบวัน 

ผู)สั่งยึดใบอนุญาตขับข่ีตามวรรคหน่ึงอาจบันทึกการยึดและคะแนนไว)ด)านหลัง
ใบอนุญาตขับข่ีที่ถูกยึด และดําเนินการอบรม ทดสอบผู)ขับข่ีที่กระทําผิดซ้ําต้ังแต7สองคร้ังภายในหน่ึงป0 
รวมท้ังสั่งพักใช)ใบอนุญาตขับข่ีที่เสียคะแนนมากของผู)ขับข่ีน้ันมีกําหนดคร้ังละไม7เกินเก)าสิบวัน 

การดําเนินการบันทึกคะแนน อบรม ทดสอบผู)ขับข่ีท่ีกระทําผิด และการพักใช)
ใบอนุญาตขับข่ี ให)เป/นไปตามท่ีผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ผู)ขับข่ีซึ่งถูกสั่งยึดใบอนุญาตขับข่ีตามวรรคหน่ึง หรือถูกสั่งพักใช)ใบอนุญาตขับข่ีตาม
วรรคสอง มีสิทธิอุทธรณIคําสั่งต7อผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติภายในสิบห)าวันนับแต7วันท่ีถูกสั่งยึดหรือ
สั่งพักใช)ใบอนุญาตขับข่ี 

ให)ผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติวินิจฉัยอุทธรณIตามวรรคสี่ภายในสามสิบวันนับแต7
วันท่ีได)รับคําอุทธรณI ถ)าไม7ได)วินิจฉัยช้ีขาดภายในเวลาดังกล7าว ให)ถือว7าผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติ
วินิจฉัยไม7ให)ยึดใบอนุญาตขับข่ี หรือไม7พักใช)ใบอนุญาตขับข่ีตามคําอุทธรณIของผู)ขับข่ี 

                                                                                                                                            
๔๕ มาตรา ๑๖๐ วรรคสาม แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 
๔๖ มาตรา ๑๖๐ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๗ มาตรา ๑๖๐ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๘ มาตรา ๑๖๑ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 
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คําวินิจฉัยของผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติให)เป/นท่ีสุด 
[คําว7 า  “ผู) บัญชาการตํารวจแห7 งชาติ” แก) ไขเ พ่ิม เ ติมโดยมาตรา ๔ แห7 ง

พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙] 
 
มาตรา ๑๖๒๔๙  ในคดีท่ีผู) ขับ ข่ีต)องคําพิพากษาว7าได)กระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอันเก่ียวกับรถน้ัน ๆ นอกจากจะได)รับโทษสําหรับการกระทําดังกล7าว
แล)ว ถ)าศาลเห็นว7าหากให)ผู)น้ันขับรถต7อไปอาจก7อให)เกิดอันตรายแก7บุคคลหรือทรัพยIสินของผู)อ่ืน ให)
ศาลมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ีของผู)น้ันได) 

ในกรณีที่ศาลเห็นว7า พฤติกรรมของผู)กระทําผิดตามวรรคหน่ึงยังอยู7ในวิสัยท่ีจะแก)ไข
ฟZ[นฟูได) ศาลอาจมีคําสั่งพักใช)ใบอนุญาตขับข่ีของผู)น้ันและให)ผู)น้ันทํางานบริการสังคมหรือทํางาน
สาธารณประโยชนIภายใต)เง่ือนไขและระยะเวลาท่ีศาลกําหนด โดยให)อยู7ในความดูแลของพนักงานคุม
ประพฤติ เจ)าหน)าท่ีของรัฐ หน7วยงานของรัฐ หรือองคIการซึ่งมีวัตถุประสงคIเพ่ือการบริการสังคม การ
กุศลสาธารณะ หรือสาธารณประโยชนIท่ียินยอมรับดูแลด)วยก็ได) และถ)าความปรากฏในภายหลังว7า
ผู)กระทําผิดดังกล7าวไม7ปฏิบัติตามคําสั่งหรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไว)ให)ศาลมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขับข่ีของผู)น้ันตามวรรคหน่ึง 

ผู)ใดขับข่ีรถในระหว7างท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับข่ีตามคําสั่งของศาล ต)องระวาง
โทษจําคุกไม7เกินสองป0และปรับไม7เกินสี่หม่ืนบาท 

 
มาตรา ๑๖๓  คดีท่ีมีผู)กระทําการอย7างใดอย7างหน่ึงอันเป/นการฝWาฝZนหรือไม7ปฏิบัติ

ตามบทแห7งพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอันเก่ียวกับทางหลวงหรือกฎหมายอันเก่ียวกับรถน้ัน ๆ ถ)า
การฝWาฝZนหรือไม7ปฏิบัติตามน้ันก7อให)เกิดความเสียหายแก7สัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจรท่ี
พนักงานเจ)าหน)าท่ีได)ทําหรือติดต้ังไว) เม่ือพนักงานอัยการย่ืนฟOองผู)กระทําความผิด ให)พนักงานอัยการ
เรียกราคาหรือค7าเสียหายสําหรับสัญญาณจราจรหรือเคร่ืองหมายจราจรดังกล7าวด)วย 

 
 

ผู)รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก เกรียงศักด์ิ  ชมะนันทนI 

นายกรัฐมนตรี 

                                                 
๔๙ มาตรา ๑๖๒ แก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช)พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากการคมนาคมและขนส7งทาง
บกได)เจริญก)าวหน)าขยายตัวไปท่ัวประเทศและเช่ือมโยงไปยังประเทศใกล)เคียง และจํานวน
ยานพาหนะในท)องถนนและทางหลวงได)ทวีจํานวนข้ึนเป/นลําดับ ประกอบกับประเทศไทยได)เข)าเป/น
ภาคีในอนุสัญญาว7าด)วยการจราจรทางถนนและพิธีสารว7าด)วยเคร่ืองหมายและสัญญาณตามถนน 
สมควรปรับปรุงกฎหมายว7าด)วยการจราจรทางบกซึ่งได)ใช)บังคับมากว7าสี่สิบป0 ให)เหมาะสมกับสภาพ
การจราจรและจํานวนยานพาหนะท่ีเพ่ิมข้ึน และเพ่ือความปลอดภัยแก7ชีวิต ร7างกาย และทรัพยIสิน
ของประชาชน  จึงจําเป/นต)องตราพระราชบัญญัติน้ีขึ้น 
 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒๕๐ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให)ใช)บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช)พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากได)มีการประกาศใช)
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ บางมาตรามีลักษณะไม7เหมาะสมและบกพร7อง ขัดต7อการ
ปฏิบัติในบางท)องท่ี  จึงเห็นสมควรท่ีจะตราพระราชบัญญัติเพ่ือแก)ไขเพ่ิมเติมฉบับน้ีขึ้น 
 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๒๙๕๑ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให)ใช)บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช)พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบัญญัติจราจรทาง
บก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งใช)บังคับอยู7ในป3จจุบัน มีบทบัญญัติห)ามรถบรรทุกและรถบรรทุกคนโดยสารแล7น
ในช7องทางเดินรถด)านขวามือ ข)อห)ามน้ีรวมถึงรถบรรทุกเล็กท่ีมีนํ้าหนักรถไม7เกินหน่ึงพันหกร)อย
กิโลกรัมด)วย แต7รถดังกล7าวมิใช7รถท่ีมีความเร็วช)าหรือใช)ความเร็วตํ่า จึงไม7จําเป/นต)องบังคับให)ขับรถ
ในช7องทางเดินรถด)านซ)ายสุด การบังคับเช7นน้ีทําให)ผู)ใช)รถดังกล7าวไม7ได)รับความเป/นธรรม สมควรให)
รถบรรทุกเล็กท่ีมีนํ้าหนักไม7เกินหน่ึงพันหกร)อยกิโลกรัม สามารถใช)ทางเดินรถขวามือได)  จึง
จําเป/นต)องตราพระราชบัญญัติน้ีขึ้น 
 
ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร)อยแห7งชาติ ฉบับท่ี ๓๙ เร่ือง การแก)ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว7าด)วย
จราจรทางบก ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธI พ.ศ. ๒๕๓๔ ๕๒ 
 

โดยท่ีคณะรักษาความสงบเรียบร)อยแห7งชาติได)พิจารณาเห็นว7า ในป3จจุบันกฎหมาย
ว7าด)วยจราจรทางบกได)บัญญัติให)อํานาจเจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีมีอํานาจ
                                                 

๕๐ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๙๖/ตอนท่ี ๒๑๑/ฉบับพิเศษ หน)า ๑/๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๒ 
๕๑ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๐๓/ตอนท่ี ๑๘๐/ฉบับพิเศษ หน)า ๑/๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๙ 
๕๒ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๐๘/ตอนท่ี ๓๗/ฉบับพิเศษ หน)า ๓๒/๒๘ กุมภาพันธI ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 
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เคลื่อนย)ายรถท่ีจอดหรือหยุดโดยฝWาฝZนกฎหมายได) แต7ยังไม7เป/นการเพียงพอท่ีจะให)เจ)าของรถหรือผู)
ขับข่ีปฏิบัติถูกต)องตามกฎหมาย สมควรเพ่ิมมาตรการให)เจ)าของรถหรือผู)ขับข่ีต)องเสียค7าใช)จ7ายในการ
เคลื่อนย)ายหรือไม7ให)เคลื่อนย)ายรถ รวมท้ังค7าดูแลรักษาน้ันด)วย 
 

ข)อ ๒  ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร)อยแห7งชาติฉบับน้ีให)ใช)บังคับต้ังแต7วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป/นต)นไป 

 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕๕๓ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให)ใช)บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช)พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ได)ใช)บังคับมาเป/นเวลานานแล)ว บทบัญญัติบางประการแห7งพระราชบัญญัติดังกล7าวไม7
เหมาะสมกับสภาพการณIในป3จจุบัน สมควรแก)ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห7งพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ให)เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพ่ือให)เกิดความสะดวกและความปลอดภัยใน
การจราจร  จึงจําเป/นต)องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๓๘๕๔ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให)ใช)บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 
 
มาตรา ๔  ในกรณีของรถยนตIท่ีได)จดทะเบียนไว)แล)วก7อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช)

บังคับ ให)ผู)ขับข่ีรถยนตIและคนโดยสารรถยนตIน้ัน ได)รับยกเว)นไม7ต)องปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๓ วรรค
สอง แห7งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี เป/นเวลา
สองป0นับแต7วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช)บังคับ 

 
มาตรา ๕  ให)รัฐมนตรีว7าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช)พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีในป3จจุบัน อุบัติเหตุจาก
การจราจรทางบกมีผลต7อการพัฒนาประเทศโดยตรงและมีแนวโน)มท่ีจะเพ่ิมจํานวนสูงข้ึนเป/นอันมาก 
สมควรกําหนดมาตรการเพ่ือสร)างความปลอดภัยและลดความรุนแรงของอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนแก7ผู)
ขับข่ีรถยนตIและคนโดยสารรถยนตI โดยกําหนดให)ผู)ขับข่ีรถยนตIต)องรัดร7างกายด)วยเข็มขัดนิรภัยไว)กับ
ท่ีน่ังในขณะขับข่ีรถยนตI และต)องจัดให)คนโดยสารรถยนตI ซึ่งน่ังท่ีน่ังตอนหน)าแถวเดียวกับท่ีน่ังผู)ขับข่ี
รถยนตIรัดร7างกายด)วยเข็มขัดนิรภัยไว)กับท่ีน่ังในขณะโดยสารรถยนตI และคนโดยสารรถยนตIดังกล7าว
                                                 

๕๓ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๓๙/หน)า ๔๔/๖ เมษายน ๒๕๓๕ 
๕๔ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๑๒/ตอนท่ี ๔๒ ก/หน)า ๑/๖ ตุลาคม ๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 
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ต)องรัดร7างกายด)วยเข็มขัดนิรภัยไว) กับท่ีน่ังในขณะโดยสารรถยนตIด)วย  จึงจําเป/นต)องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๒๕๕ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให)ใช)บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช)พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีในป3จจุบันอุบัติเหตุร)ายแรงท่ี
เกิดข้ึนบนท)องถนนอันเป/นเหตุให)เกิดอันตรายแก7ชีวิตและทรัพยIสินของบุคคลต7าง ๆ น้ัน มีสาเหตุส7วน
หน่ึงเน่ืองมาจากผู)ขับข่ีเมาสุราหรือของเมาอย7างอ่ืนหรือเสพวัตถุท่ีออกฤทธ์ิต7อจิตและประสาทกลุ7ม
แอมเฟตามีนในขณะขับรถ แม)จะได)มีการจับกุมปราบปรามและปOองกันมิให)ผู)ขับข่ีเสพหรือเมาสิ่งต7าง 
ๆ ดังกล7าวในขณะขับรถแล)วก็ตาม แต7ก็ปรากฏว7ายังมีผู) ขับข่ีท่ีฝWาฝZนอยู7อีก สมควรกําหนดให)
ผู)ตรวจการตามกฎหมายว7าด)วยการขนส7งทางบกและผู)ตรวจการตามกฎหมายว7าด)วยรถยนตIมีอํานาจ
ดําเนินการเก่ียวกับการทดสอบหรือการตรวจสอบของมึนเมาหรือสารเสพติดดังกล7าวในผู)ขับข่ีได)
เช7นเดียวกับเจ)าพนักงานจราจรและพนักงานเจ)าหน)าท่ีตามกฎหมายว7าด)วยการจราจรทางบกเพ่ือเป/น
การแบ7งเบาภาระของเจ)าพนักงานดังกล7าวและปรับปรุงอํานาจหน)าท่ีของเจ)าพนักงานจราจร 
พนักงานสอบสวน พนักงานเจ)าหน)าท่ี และผู)ตรวจการให)สามารถดําเนินการทดสอบหรือตรวจสอบ
ตลอดจนจับกุมปราบปราบผู)ขับข่ีซึ่งเมาสุราหรือของเมาอย7างอ่ืนหรือเสพวัตถุท่ีออกฤทธ์ิต7อจิตและ
ประสาทกลุ7มแอมเฟตามีนในขณะขับรถให)เป/นไปอย7างมีประสิทธิภาพ และทําให)เกิดความปลอดภัย
ในท)องถนนมากย่ิงข้ึน  จึงจําเป/นต)องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐๕๖ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให)ใช)บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
มาตรา ๓  ให)แก)ไขคําว7า “รถยนตรI” “รถจักรยานยนตรI” และ “เคร่ืองยนตรI” ใน

พระราชบัญญั ติจราจรทางบก พ.ศ .  ๒๕๒๒ และท่ีแก) ไข เ พ่ิม เ ติม เป/นคําว7 า  “รถยนตI” 
“รถจักรยานยนตI” และ “เคร่ืองยนตI” ทุกแห7ง 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช)พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีในป3จจุบันการโดยสาร
รถจักรยานยนตIเป/นท่ีนิยมกันอย7างแพร7หลาย และจํานวนอุบัติเหตุอันเน่ืองจากรถจักรยานยนตIได)เพ่ิม
มากข้ึน ประกอบกับการเกิดอุบัติเหตุทางถนนอันเน่ืองมาจากการขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมา
อย7างอ่ืน หรือเสพยาเสพติดให)โทษ หรือวัตถุท่ีออกฤทธ์ิต7อจิตและประสาทได)เพ่ิมสูงข้ึนด)วย สมควร
กําหนดให)คนโดยสารรถจักรยานยนตIต)องสวมหมวกท่ีจัดทําข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือปOองกันอันตราย และ
                                                 

๕๕ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๒๐ ก/หน)า ๑๓/๒๕ มีนาคม ๒๕๔๒ 
๕๖ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๑๐๑ ก/หน)า ๑/๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 
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กําหนดให)ความผิดของผู)ขับข่ีท่ีได)ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย7างอ่ืน เป/นความผิดท่ีไม7อาจว7า
กล7าวตักเตือนหรือทําการเปรียบเทียบได) รวมท้ังปรับปรุงบทกําหนดโทษสําหรับความผิดฐานขับรถ
ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย7างอ่ืน หรือเสพยาเสพติดให)โทษหรือวัตถุท่ีออกฤทธ์ิต7อจิตและประสาท 
ตลอดจนปรับปรุงประเภทของรถท่ีใช)บรรทุกคน สัตวI หรือสิ่งของให)ครอบคลุมถึงการบรรทุกของรถ
ทุกประเภทด)วย  จึงจําเป/นต)องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๑๕๗ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให)ใช)บังคับเม่ือพ)นกําหนดเก)าสิบวันนับแต7วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช)พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีป3จจุบัน ผู) ขับข่ีใช)
โทรศัพทIเคลื่อนท่ีในขณะขับรถ เป/นสาเหตุหน่ึงท่ีก7อให)เกิดอุบัติเหตุทางถนนและก7อให)เกิดอันตรายแก7
ชีวิต ร7างกาย และทรัพยIสินของบุคคล สมควรแก)ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 
๒๕๒๒ เ พ่ือกําหนดห)ามผู) ขับ ข่ี ใช) โทรศัพทI เคลื่ อน ท่ีในขณะขับรถ เว)นแต7 ในกรณีการใช)
โทรศัพทI เคลื่ อน ท่ี โดยใช) อุปกรณI เส ริมสํ าห รับการสนทนา โดยผู) ขับ ข่ี ไม7ต)อง ถือหรือจับ
โทรศัพทIเคลื่อนท่ีน้ัน  จึงจําเป/นต)องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
ประกาศคณะรักษาความสงบแห7งชาติฉบับท่ี ๘๗/๒๕๕๗ เร่ือง การแก)ไขเพ่ิมเติมผู)รักษาการตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข)องกับอํานาจหน)าท่ีของเจ)าพนักงานตํารวจ ลงวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช 
๒๕๕๗๕๘ 
 

ข)อ ๔  ให)บรรดา กฎกระทรวง กฎ ระเบียบ ข)อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง ท่ีออก
ตามพระราชบัญญัติตามข)อ ๑ ข)อ ๒ และข)อ ๓ ท่ีใช)บังคับอยู7ในวันก7อนวันท่ีประกาศน้ีใช)บังคับ ยังคง
ใช)บังคับได)ต7อไปจนกว7าจะมีการแก)ไขเพ่ิมเติม 
 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๕๗๕๙ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช)พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีป3จจุบันเม่ือเจ)าพนักงานจราจร
หรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีพบการกระทําความผิดของผู)ขับข่ีไม7ว7าด)วยตนเองหรือด)วยเคร่ืองอุปกรณIใด ๆ 
แล)วแต7ไม7อาจออกใบสั่งให)ผู)ขับข่ีได)ในขณะน้ันเพราะไม7สามารถเรียกให)ผู)ขับข่ีหยุดรถได) ซึ่งส7งผลให)
การบังคับใช)กฎหมายไม7มีประสิทธิภาพเท7าท่ีควร สมควรแก)ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔๐ วรรคหน่ึง แห7ง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก)ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี 
๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือให)เจ)าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ)าหน)าท่ีท่ีพบการกระทําความผิดดังกล7าว

                                                 
๕๗ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๓๑ ก/หน)า ๑/๘ กุมภาพันธI ๒๕๕๑ 
๕๘ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๑๓๔ ง/หน)า ๑๘/๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
๕๙ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๓๑/ตอนท่ี ๘๙ ก/หน)า ๑๑/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ - 
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สามารถส7งใบสั่งไปยังภูมิลําเนาของเจ)าของรถหรือผู)ครอบครองรถโดยทางไปรษณียIลงทะเบียนตอบ
รับได)  จึงจําเป/นต)องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๗๖๐ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช)พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป/นการสมควรกําหนด
มาตรการในด)านความปลอดภัยเพื่อช7วยในการให)สัญญาณจราจรและสมควรกําหนดข)อสันนิษฐาน
ว7าผู)ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย7างอื่น ในกรณีที่ไม7ยอมให)ทดสอบโดยไม7มีเหตุอันควร 
อันจะเป/นมาตรการในการปOองกันการเกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากผู)ขับข่ีรถขณะเมาสุราหรือของเมาอย7าง
อ่ืน  จึงจําเป/นต)องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙๖๑ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให)ใช)บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป/นต)นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช)พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีในป3จจุบันได)มีการนําระบบ
การชําระเงินด)วยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสIมาใช)เพ่ือการชําระค7าสินค)าและบริการเพ่ิมมากข้ึน 
สมควรเพ่ิมช7องทางการชําระค7าปรับตามใบสั่งด)วยวิธีการดังกล7าวในกรณีท่ีเจ)าพนักงานจราจรหรือ
พนักงานเจ)าหน)าท่ีไม7เรียกเก็บใบอนุญาตขับข่ี เพ่ือเป/นการอํานวยความสะดวกให)แก7ผู)ขับข่ีหรือ
เจ)าของรถในการชําระค7าปรับตามใบสั่ง ประกอบกับได)มีการโอนกรมตํารวจไปเป/นสํานักงานตํารวจ
แห7งชาติแล)ว สมควรแก)ไขการระบุชื่อตําแหน7ง “อธิบดีกรมตํารวจ” ตามกฎหมายว7าด)วยจราจรทาง
บก เป/น “ผู)บัญชาการตํารวจแห7งชาติ” ในคราวเดียวกัน  จึงจําเป/นต)องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 

                                                 
๖๐ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๓๑/ตอนท่ี ๘๙ ก/หน)า ๑๔/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
๖๑ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๗๑ ก/หน)า ๘/๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ - 
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วิชพงษI/ผู)จัดทํา 
๗ มกราคม ๒๕๕๘ 

 
ชวัลพร/เพ่ิมเติม 

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 



หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๘๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

	
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
คุมประพฤติ 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เป็นปีที่  ๗๑  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุมประพฤติ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติคุมประพฤติ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
(๒) พระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การคุมประพฤติ”  หมายความว่า  การสืบเสาะและพินิจ  และการคุมความประพฤติผู้ถูกคุม

ความประพฤติให้ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามคําสั่งหรือหนังสือแจ้งของศาล  หรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจ  
รวมทั้งการใช้มาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด 
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“ศาล”  หมายความว่า  ศาลที่มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา 
“การสืบเสาะและพินิจ”  หมายความว่า  การแสวงหาข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถูกสืบเสาะ

และพินิจเพื่อประมวลข้อเท็จจริง  จัดทํารายงานและความเห็นเสนอประกอบการพิจารณาของศาล   
หรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจ 

“ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ”  หมายความว่า  ผู้ต้องหา  จําเลย  นักโทษเด็ดขาด  หรือบุคคลอื่นซึ่งมี
กฎหมายกําหนดให้เข้าสู่กระบวนการสืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติ 

“การคุมความประพฤติ”  หมายความว่า  การควบคุมและสอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติให้ปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ 

“ผู้ถูกคุมความประพฤติ”  หมายความว่า  ผู้ต้องหา  จําเลย  นักโทษเด็ดขาด  หรือบุคคลอื่นที่ศาล  
หรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจ  กําหนดให้ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กฎหมายบัญญัติภายใต้การคุมความประพฤติ
ของพนักงานคุมประพฤติ 

“สํานักงานคุมประพฤติ”  หมายความว่า  สํานักงานคุมประพฤติในสังกัดกรมคุมประพฤติ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการคุมประพฤติ 
“พนักงานคุมประพฤติ”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้มีอํานาจหน้าที่ในการคุมประพฤติ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อาสาสมัครคุมประพฤติ”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้ทําหน้าที่ช่วยเหลือพนักงาน 

คุมประพฤติตามพระราชบัญญัตินี้ 
“ยาเสพติด”  หมายความว่า  ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ  วัตถุออกฤทธิ์

ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  และสารระเหยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 
การใช้สารระเหย 

“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมคุมประพฤติ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มี

อํานาจแต่งตั้งและถอดถอนพนักงานคุมประพฤติ  กับออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับได้ 
หมวด  ๑ 

คณะกรรมการคุมประพฤติ 
 

 

มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการคุมประพฤติ  ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
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และความมั่นคงของมนุษย์  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เจ้ากรมพระธรรมนูญ  อธิบดีกรมการจัดหางาน  
อธิบดีกรมการปกครอง  อธิบดีกรมการแพทย์  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน  อธิบดีกรมราชทัณฑ์  อธิบดีกรมสุขภาพจิต  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด  ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม  อัยการสูงสุด  นายกสภาทนายความ
และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ในการทํางานด้านกฎหมาย   
ด้านอาชญาวิทยา  ทัณฑวิทยา  หรือการบริหารงานยุติธรรม  ด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  ด้านสังคมสงเคราะห์  
ด้านจิตวิทยา  ด้านจิตเวชศาสตร์  หรือด้านอื่น ๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่องานคุมประพฤติ  จํานวนไม่เกินห้าคน  
เป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการของ 
กรมคุมประพฤติจํานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(๓) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ 

หรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  สมาชิกพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ 
ในพรรคการเมือง 

(๔) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา  เว้นแต่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ 
ในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๖) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๗) ไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  ไม่ว่าจะได้รับโทษจําคุกจริงหรือไม่  เว้นแต่เป็นโทษ

สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
(๘) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  

เพราะกระทําผิดวินัย 
มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี  และอาจได้รับ

แต่งตั้งอีกได้  แต่จะดํารงตาํแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๗ 
(๔) รัฐมนตรีให้ออกจากตําแหน่ง  เพราะบกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  

หรือหย่อนความสามารถ 
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มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายและทิศทางในการบริหารงานคุมประพฤติ  เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ 

ด้านการคุมประพฤติ  รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นเก่ียวกับการคุมประพฤติตามที่คณะรัฐมนตรีขอให้พิจารณา 
(๒) ให้คําแนะนําหรือคําปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศ 

ตามพระราชบัญญัตินี้  รวมทั้งให้คําแนะนําแก่อธิบดีในการออกระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ให้คําปรึกษา  ข้อคิดเห็น  และข้อเสนอแนะแก่กรมคุมประพฤติ  รวมทั้งส่วนราชการ  

หน่วยงานของรัฐ  และองค์กรต่าง ๆ  เก่ียวกับการบริหารและการดําเนินงานคุมประพฤติ 
(๔) กําหนดมาตรฐานการดําเนินงานต่าง ๆ  ของพนักงานคุมประพฤติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  

รวมทั้งให้ความเห็นชอบหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานคุมประพฤติ 
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ  หรือตามที่

รัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๑๑ ให้นําบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง

ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับกับการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
และการประชุมของคณะกรรมการโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณา 
หรือปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้  และให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๑   
ในส่วนที่เก่ียวกับการประชุม  มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๓ ให้กรรมการได้รับเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
หมวด  ๒ 

อํานาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน 
 

 

มาตรา ๑๔ ให้พนักงานคุมประพฤติมีอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น  
และโดยเฉพาะให้มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การสืบเสาะและพินิจเก่ียวกับอายุ  ประวัติ  ความประพฤติ  สติปัญญา  การศึกษาอบรม  
สุขภาพ  ภาวะแห่งจิต  นิสัย  อาชีพ  สิ่งแวดล้อม  สภาพความผิด  และเร่ืองอื่นใดท่ีเก่ียวกับผู้ถูกสืบเสาะ 
และพินิจ  รวมทั้งข้อเท็จจริงที่เก่ียวกับความเสียหายและความเห็นของผู้เสียหายหรือบุคคลที่เก่ียวข้อง  
และจัดทํารายงานและความเห็นเก่ียวกับความสามารถในการแก้ไขปรับปรุงตนเอง  และวิธีการคุมความประพฤติ 

(๒) สอดส่อง  ติดตาม  สอบถาม  แนะนํา  ช่วยเหลือ  ตักเตือน  หรือดําเนินการใด ๆ  เพื่อให้ 
ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเง่ือนไขและสามารถแก้ไขปรับปรุงตนเองได้  เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน
อาชญากรรมและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด 
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(๓) ให้การสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) กําหนดรายละเอียดในการปฏิบัติตามเง่ือนไขตามที่ได้ตกลงกับผู้ถูกคุมความประพฤติ 

เพื่อประโยชน์ในการคุมความประพฤติ 
(๕) ส่งตัวผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ  ผู้ถูกคุมความประพฤติ  หรือผู้ได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา  ๔๑  

ให้แพทย์ตรวจสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ  หรือส่งตัวไปบําบัดรักษาการติดยาเสพติด  ความบกพร่อง
ทางกายหรือจิตใจ  หรือความเจ็บป่วยอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร 

(๖) จัดการหรือดําเนินการเก่ียวกับตัวผู้ถูกสืบเสาะและพินิจหรือผู้ถูกคุมความประพฤติ  เช่น  
ถ่ายภาพ  พิมพ์ลายนิ้วมือ  ตรวจร่างกาย  เก็บตัวอย่างปัสสาวะ  เส้นผม  หรือขน  เพื่อประโยชน์ 
ในการพิสูจน์บุคคลและเป็นฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฟื้นฟู  รวมทั้งสั่งหรือจัดให้ผู้ถูกสืบเสาะ 
และพินิจหรือผู้ถูกคุมความประพฤติในคดีที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด  หรือในกรณีที่มีหลักฐานอันควรเชื่อว่า
บุคคลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  รับการตรวจหรือทดสอบว่ามียาเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่  ทั้งนี้  
การตรวจหรือทดสอบเกี่ยวกับยาเสพติดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด 

(๗) ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์อื่นใดในการติดตามตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 
ตามเง่ือนไขที่ศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจสั่ง  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์และวิธีการใช้อุปกรณ์  ให้เป็นไป 
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๘) เรียกผู้ถูกคุมความประพฤติหรือผู้ได้รับการสงเคราะห์ตามมาตรา  ๔๑  เข้ารับการอบรมความรู้
และทักษะต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์ในการแก้ไขฟื้นฟูและป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา  โดยอาจเชิญบุคคล 
ในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวเข้าร่วมการอบรมด้วยก็ได้ 

(๙) จัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ 
(๑๐) ในกรณีที่ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ  ผู้ถูกคุมความประพฤติ  หรือผู้ได้รับการสงเคราะห์ 

ตามมาตรา  ๔๑  เป็นเด็กหรือเยาวชน  ให้มีการให้คําแนะนําแก่บิดามารดา  ผู้ปกครอง  หรือบุคคลท่ีเด็ก
หรือเยาวชนดังกล่าวพักอาศัยอยู่ด้วย  เก่ียวกับการเล้ียงดู  การอบรมสั่งสอน  และการใด ๆ  ที่จําเป็น 
และเหมาะสม  รวมถึงการปรับปรุงตนเองของบิดามารดา  ผู้ปกครอง  หรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนดังกล่าว
พักอาศัยอยู่ด้วย 

(๑๑) มอบหมายและกํากับดูแลให้อาสาสมัครคุมประพฤติดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กําหนด 

(๑๒) ทํารายงานและความเห็นเก่ียวกับความประพฤติ  การประกอบอาชีพ  และพฤติการณ์ของ 
ผู้ถูกคุมความประพฤติ 

(๑๓) รายงานให้ผู้มีอํานาจเก่ียวกับการพักการลงโทษหรือการลดวันต้องโทษจําคุกตามกฎหมาย
ว่าด้วยราชทัณฑ์หรือกฎหมายว่าด้วยเรือนจําทหารซึ่งมีคําสั่งทราบ  เม่ือนักโทษเด็ดขาดไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไข  
เพื่อให้ผู้มีอํานาจดังกล่าวดําเนินการต่อไป 
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(๑๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามพระราชบัญญัตินี้  ตามที่รัฐมนตรีหรืออธิบดีมอบหมาย  หรือตามคําสั่งศาล 
มาตรา ๑๕ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานคุมประพฤติ

มีอํานาจดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑) ในกรณีมีความจําเป็นอย่างย่ิง  เข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ  ที่ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ

หรือผู้ถูกคุมความประพฤติอาศัยหรือทํางานหรือมีความเก่ียวข้องด้วย  และสอบถามบุคคลซึ่งอยู่ในสถานที่นั้น
เก่ียวกับกรณีที่ระบุไว้ในมาตรา  ๑๔  (๑)  หรือ  (๒)  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น
ถึงพระอาทิตย์ตก 

(๒) เรียกบุคคลที่สามารถให้ข้อเท็จจริงเก่ียวกับกรณีที่ระบุไว้ในมาตรา  ๑๔  (๑)  หรือ  (๒)   
มาพบและให้ถ้อยคํา 

(๓) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองส่งวัตถุหรือเอกสารอันอาจใช้เป็นพยานหลักฐานเก่ียวกับกรณี
ที่ระบุไว้ในมาตรา  ๑๔  (๑)  หรือ  (๒)  ได้ 

มาตรา ๑๖ ให้กรมคุมประพฤติจําแนกผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ  ผู้ถูกคุมความประพฤติ   
และบุคคลที่ศาล  หรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจมีคําสั่ง  ให้อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานคุมประพฤติ  
เพื่อแก้ไขฟื้นฟูให้เหมาะสมกับผู้กระทําผิดแต่ละราย  โดยให้คํานึงถึงความเสี่ยงในการกระทําความผิดซ้ํา 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการจําแนกบุคคลตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
มาตรา ๑๗ ให้มีอาสาสมัครคุมประพฤติ  เพื่อช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติตามที่อธิบดี

มอบหมาย 
ให้อธิบดีแต่งตั้งและถอดถอนอาสาสมัครคุมประพฤติ 
คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์  และวิธีการแต่งตั้งและถอดถอนอาสาสมัครคุมประพฤติ  ให้เป็นไป 

ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  ส่วนวิธีการปฏิบัติงานของอาสาสมัครคุมประพฤติให้เป็นไป 
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๑๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานคุมประพฤติ  และอาสาสมัคร
คุมประพฤติแสดงบัตรประจําตัวต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 

บัตรประจําตัวให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๑๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานคุมประพฤติเป็นเจ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๒๐ ให้กรมคุมประพฤติจัดให้พนักงานคุมประพฤติเข้ารับการฝึกอบรมก่อนเข้า

ปฏิบัติหน้าที่  เพื่อให้มีการพัฒนาความรู้  ความสามารถ  และมีประสบการณ์ภาคปฏิบัติ  รวมถึงการจัดฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญ  ทั้งนี้  ตามหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

มาตรา ๒๑ ให้พนักงานคุมประพฤติซึ่งผ่านการฝึกอบรมตามมาตรา  ๒๐  เป็นตําแหน่ง 
ที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  และในการกําหนดให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับ
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ตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ  ให้คํานึงถึงภาระหน้าที่  คุณภาพของงาน  โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของ
ผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในกระบวนการยุติธรรมด้วย  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมโดยได้รับ 
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๒๒ ในกรณีที่ผู้เสียหาย  ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ  ผู้ถูกคุมความประพฤติ  ผู้ได้รับ 
การสงเคราะห์ตามมาตรา  ๔๑  หรือผู้เก่ียวข้อง  ไม่สามารถพูดหรือเข้าใจภาษาไทย  หรือภาษาถิ่นได้ 
และไม่มีล่าม  ให้จัดหาล่ามให้ 

ในกรณีที่ผู้เสียหาย  ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ  ผู้ถูกคุมความประพฤติ  ผู้ได้รับการสงเคราะห์ 
ตามมาตรา  ๔๑  หรือผู้เก่ียวข้อง  ไม่สามารถพูดหรือได้ยินหรือสื่อความหมายได้และไม่มีล่าม  ให้จัดหา 
ล่ามภาษามือหรือล่ามที่สามารถสื่อความหมายโดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควร 

ให้กรมคุมประพฤติจัดหาล่ามตามวรรคหน่ึงและวรรคสองให้โดยมิชักช้า 
ให้ล่ามได้รับค่าป่วยการ  ค่าพาหนะเดินทาง  และค่าเช่าที่พัก  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

โดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
หมวด  ๓ 

การสืบเสาะและพินิจ  การคุมความประพฤติ  และการทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ 
 

 

มาตรา ๒๓ ในกรณีที่ศาล  หรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจ  มีคําสั่งให้พนักงานคุมประพฤติ
ดําเนินการสืบเสาะและพินิจ  ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานน้ัน  ส่งคําสั่งและเอกสารที่เก่ียวข้องไปยัง
สํานักงานคุมประพฤติภายในสามวันนับแต่วันที่มีคําสั่ง 

เม่ือจะมีการพักการลงโทษหรือการลดวันต้องโทษจําคุกให้นักโทษเด็ดขาด  ให้กรมราชทัณฑ์หรือ
เรือนจําทหารส่งหนังสือและเอกสารที่เก่ียวข้องไปยังสํานักงานคุมประพฤติโดยเร็ว 

มาตรา ๒๔ เว้นแต่ศาล  หรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจ  จะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น  เม่ือได้รับคําสั่ง
ตามมาตรา  ๒๓  วรรคหน่ึง  ให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการสืบเสาะและพินิจ  แล้วทํารายงานและความเห็น
ให้ศาล  หรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจ  ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สํานักงานคุมประพฤติได้รับคําสั่ง  
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นอาจร้องขอต่อศาล  หรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจ  เพื่อสั่งให้ขยายเวลาออกไปได้อีก 
ไม่เกินสามสิบวัน 

เม่ือได้รับหนังสือตามมาตรา  ๒๓  วรรคสอง  ให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการสืบเสาะและพินิจ  
แล้วทํารายงานและความเห็นให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สํานักงานคุมประพฤติได้รับหนังสือ  
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็น  อธิบดีอาจขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน  โดยแจ้งให้กรมราชทัณฑ์ 
หรือเรือนจําทหารทราบ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการสืบเสาะและพินิจ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๘๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่ศาล  หรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจ  มีคําสั่งให้ดําเนินการคุมความประพฤติ  
ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานน้ันส่งคําสั่งและเอกสารที่เก่ียวข้องไปยังสํานักงานคุมประพฤติโดยเร็ว 

ให้พนักงานคุมประพฤติชี้แจงให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทราบถึงเง่ือนไขเพื่อการคุมความประพฤติ  
พร้อมกับสิทธิของผู้ถูกคุมความประพฤติด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร  รวมทั้งแจ้งผลท่ีจะได้รับจาก 
การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขให้ทราบด้วย 

ในกรณีที่ผู้ถูกคุมความประพฤติตามวรรคสองเป็นเด็กหรือเยาวชน  จะต้องมีบิดามารดา  ผู้ปกครอง  
บุคคลที่เด็กหรือเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย  บุคคลหรือองค์การที่รับดูแลเด็กหรือเยาวชน  หรือบุคคลที่เด็ก
หรือเยาวชนร้องขอ  เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงด้วย 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเก่ียวกับการคุมความประพฤติ  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กําหนด 

มาตรา ๒๖ ให้พนักงานคุมประพฤติจัดทําแผนการคุมความประพฤติและแผนการแก้ไขฟื้นฟู
ให้เหมาะสมกับผู้ถูกคุมความประพฤติแต่ละรายเพื่อให้สามารถกลับตนเป็นคนดีและสามารถกลับคืนสู่สังคม  
โดยให้ผู้ถูกคุมความประพฤติมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนด้วย 

ในกรณีที่ผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นเด็กหรือเยาวชน  ให้บิดามารดา  ผู้ปกครอง  บุคคลที่เด็ก 
หรือเยาวชนพักอาศัยอยู่ด้วย  บุคคลหรือองค์การท่ีรับดูแลเด็กหรือเยาวชน  หรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชน
ร้องขอ  มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนด้วย  ทั้งนี้  ให้คํานึงถึงแผนและเง่ือนไขที่กําหนดโดยศาลที่มีอํานาจ
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเกี่ยวกับแผนตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
มาตรา ๒๗ ในกรณีที่ผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดโดยคําสั่งศาล  

หรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจ  หรือพฤติการณ์ที่เก่ียวกับการคุมความประพฤติของผู้ถูกคุมความประพฤติ
เปลี่ยนแปลงไป  ให้พนักงานคุมประพฤติตรวจสอบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว  และแก้ไขฟื้นฟูเท่าที่จะสามารถ
กระทําได้ก่อน  หากไม่อาจดําเนินการเพื่อการคุมความประพฤติต่อไปได้  หรือควรจะได้มีการเปลี่ยนแปลง
เง่ือนไขการคุมความประพฤติ  ให้รีบทํารายงานและความเห็นต่อศาล  หรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจโดยเร็ว 

มาตรา ๒๘ ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจและผู้ถูกคุมความประพฤติพึงได้รับการให้ความช่วยเหลือ
แนะนําเก่ียวกับการดําเนินชีวิต  การพัฒนาศักยภาพ  การเรียนรู้  การปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือพฤติกรรม  
การบําบัดรักษาอาการติดยาเสพติด  การทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์  การศึกษา  การฝึกอาชีพ  
การประกอบอาชีพ  ตลอดจนการสงเคราะห์อื่น ๆ  ตามความจําเป็น 

มาตรา ๒๙ ในกรณีที่ศาล  หรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจ  มีคําสั่งให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ
ทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์  ให้พนักงานคุมประพฤติจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทํางาน
บริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม   



หน้า   ๙ 
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เว้นแต่ศาล  หรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจ  จะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น  การจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติ
ทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์อย่างหน่ึงอย่างใดตามวรรคหน่ึง  ให้พนักงานคุมประพฤติพิจารณา
จากฐานความผิด  พฤติกรรม  ความร้ายแรงแห่งการกระทําความผิด  และเง่ือนไขการคุมความประพฤติที่กําหนด  
โดยคํานึงถึงเพศ  อายุ  ประวัติ  ความประพฤติ  สติปัญญา  สุขภาพ  ภาวะแห่งจิต  นิสัย  อาชีพ  ความรู้  
และความสามารถของผู้ถูกคุมความประพฤติ  รวมถึงความเหมาะสม  ความสะดวก  และระยะเวลาเดินทาง
ระหว่างที่พักอาศัยของผู้ถูกคุมความประพฤติกับสถานที่ทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์  ทั้งนี้  
งานท่ีจัดให้ทําจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม  ความเชื่อทางศาสนา  
ตลอดจนปัจจัยอื่นที่เก่ียวข้อง 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่อธิบดีกําหนด 

หมวด  ๔ 
อํานาจของศาลเกี่ยวกับการคุมประพฤติ 

 
 

มาตรา ๓๐ ศาลมีอํานาจสั่งให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการสืบเสาะและพินิจเก่ียวกับ
อายุ  ประวัติ  ความประพฤติ  สติปัญญา  การศึกษาอบรม  สุขภาพ  ภาวะแห่งจิต  นิสัย  อาชีพ  สิ่งแวดล้อม  
สภาพความผิด  การรู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้น  เหตุอื่นอันควรปรานี  และเร่ืองอื่นใด 
ที่เก่ียวกับจําเลย  แล้วทํารายงานและความเห็นให้ศาลเพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษาหรือเพื่อประกอบ
ดุลพินิจในการกําหนดโทษได้ 

เม่ือศาลได้รับรายงานและความเห็นตามวรรคหน่ึงแล้ว  ถ้าเห็นสมควรศาลมีอํานาจเรียกพนักงาน
คุมประพฤติหรือจําเลยมาสอบถาม  หรือสั่งให้พนักงานคุมประพฤติดําเนินการสืบเสาะและพินิจเพิ่มเติมได้ 

มาตรา ๓๑ ศาลอาจรับฟังรายงานและความเห็นของพนักงานคุมประพฤติตามมาตรา  ๓๐  
โดยไม่ต้องมีพยานหลักฐานประกอบ  แต่ถ้าศาลจะใช้รายงานและความเห็นเช่นว่านั้นเป็นผลร้ายแก่จําเลย  
ให้ศาลแจ้งข้อความที่เป็นผลร้ายนั้นให้จําเลยทราบ  เม่ือจําเลยคัดค้าน  พนักงานคุมประพฤติมีสิทธิ 
นําพยานหลักฐานเข้าสืบประกอบรายงานและความเห็นก่อน  และจําเลยมีสิทธิที่จะนําพยานหลักฐาน 
มาสืบหักล้างได้ 

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขเพื่อการคุมความประพฤติ
ตามที่ศาลกําหนด  หรือพฤติการณ์ที่เก่ียวกับการคุมความประพฤติของผู้ถูกคุมความประพฤติเปลี่ยนแปลงไป  
และพนักงานคุมประพฤติได้ดําเนินการตามมาตรา  ๒๗  พร้อมทั้งได้ทํารายงานและความเห็นต่อศาลแล้ว  
หากรายงานและความเห็นนั้นเป็นผลร้ายแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ  ให้ศาลเรียกผู้ถูกคุมความประพฤติมา
เพื่อแจ้งข้อความที่เป็นผลร้ายนั้นให้ทราบ  ในกรณีเช่นว่านี้  ผู้ถูกคุมความประพฤติมีสิทธิที่จะคัดค้าน 
และนําพยานหลักฐานมาสืบหักล้างได้  และให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๓๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 



หน้า   ๑๐ 
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ถ้าผู้ถูกคุมความประพฤติขัดขืนไม่มาศาลตามหมายเรียกหรือตามนัด  จงใจไม่รับหมายเรียก   
ได้หลบหนีไป  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะหลบหนี  ศาลมีอํานาจออกหมายจับผู้ถูกคุมความประพฤติ 
เพื่อดําเนินการต่อไป 

มาตรา ๓๓ ในกรณีที่มีคําขอตามมาตรา  ๕๖  หรือคําแถลงตามมาตรา  ๕๗  แห่งประมวล
กฎหมายอาญา  ศาลอาจเรียกพนักงานคุมประพฤติมาสอบถามหรือให้การเพื่อประกอบการพิจารณาตามคําขอ
หรือคําแถลงนั้นได้   

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่ศาลเห็นว่าผู้ถูกคุมความประพฤติไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขเพื่อการคุม
ความประพฤติตามที่ศาลกําหนด  หรือพฤติการณ์ที่เก่ียวกับการคุมความประพฤติของผู้ถูกคุมความประพฤติ
เปลี่ยนแปลงไป  และศาลได้มีคําสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาหรือคําสั่งเก่ียวกับการลงโทษ  ให้ศาล 
แจ้งให้พนักงานคุมประพฤติทราบ  หากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาหรือคําสั่งนั้นเป็นผลร้ายแก่ผู้ถูกคุม
ความประพฤติมากขึ้น  ผู้ถูกคุมความประพฤติมีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นได้ 

คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 
มาตรา ๓๕ วิธีพิจารณาข้อใดซึ่งความในพระราชบัญญัตินี้ มิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ   

ให้นําบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้บังคับโดยอนุโลม 
หมวด  ๕ 

การดําเนินการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
 

 

มาตรา ๓๖ เพื่อประโยชน์ในการคุมประพฤติ  ให้สํานักงานคุมประพฤติมีหน้าที่ดําเนินการ
เพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

การดําเนินการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นการดําเนินการที่ให้ความสําคัญกับ 
การบรรเทาผลร้าย  หรือการระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการกระทําความผิด  โดยการชดใช้เยียวยาความเสียหาย
แก่ผู้เสียหายและชุมชน  การสร้างความสํานึกและความรับผิดชอบในการกระทําของตน  และการให้ผู้เสียหาย  
ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ  ผู้ถูกคุมความประพฤติ  และสมาชิกของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรม 
ได้ร่วมกันหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา 

มาตรา ๓๗ ในระหว่างการคุมประพฤติ  เม่ือผู้เสียหายกับผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ  หรือผู้ถูกคุม
ความประพฤติฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงร้องขอให้มีการดําเนินการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และอีกฝ่ายหน่ึง
ยินยอม  ให้ผู้ประสานงานตามมาตรา  ๓๘  พิจารณาจัดให้มีการดําเนินการดังกล่าว  ทั้งนี้  ให้คํานึงถึงผลกระทบ
ต่อชุมชนด้วย 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการดําเนินการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่อธิบดีกําหนด 



หน้า   ๑๑ 
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มาตรา ๓๘ ให้ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติแต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติหรือบุคคลอื่นใด
เป็นผู้ประสานงานเพื่อทําหน้าที่จัดให้มีการดําเนินการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

ให้ผู้ประสานงานเป็นผู้ทําหน้าที่จัดให้มีการประชุม  กําหนดตัวบุคคลที่จะเข้าร่วมประชุม  
ดําเนินการประชุม  และดําเนินการอื่นใดเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 

ให้ผู้ประสานงานที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่สังกัดกรมคุมประพฤติและบุคคลที่เข้าร่วมประชุมได้รับ
ค่าตอบแทนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๓๙ ในกรณีที่มีการทําข้อตกลงจากการดําเนินการเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  
ให้พนักงานคุมประพฤติเสนอข้อตกลงดังกล่าวให้ศาล  หรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจทราบ  หากศาลหรือเจ้าพนักงาน
ผู้มีอํานาจเห็นสมควร  อาจพิจารณากําหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการคุมความประพฤติก็ได้ 

หมวด  ๖ 
การสงเคราะห์ 

 
 

มาตรา ๔๐ การให้การสงเคราะห์ตามหมวดน้ี  ให้เป็นความรับผิดชอบของรัฐในการแสวงหา
ข้อเท็จจริง  ติดตาม  ดูแล  แนะนํา  แก้ไขฟื้นฟู  หรือการดําเนินการใด ๆ  แก่บุคคลตามมาตรา  ๔๑  เพื่อให้
บุคคลเหล่านั้นสามารถช่วยเหลือตนเองและดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามสมควร  ทั้งนี้  ให้คํานึงถึงความจําเป็น
และความต้องการของบุคคลนั้น  โดยให้หน่วยงานด้านการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  ด้านแรงงาน  
ด้านการศึกษา  ด้านการสาธารณสุข  ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  เข้ามามีส่วนร่วมในการให้การสงเคราะห์ 

การให้การสงเคราะห์แก่บุคคลตามวรรคหน่ึง  ให้พนักงานคุมประพฤติสนับสนุนและส่งเสริม 
ให้บุคคลนั้นได้รับการสงเคราะห์ในด้านสิ่งจําเป็นในการดํารงชีพ  ด้านการบําบัดรักษาอาการเจ็บป่วยทางกายและจิต  
ด้านการให้ความรู้และการฝึกอบรม  ด้านทักษะชีวิต  ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ  ที่จําเป็น
ต่อการดํารงชีวิต 

ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวจะทํางาน  ให้พนักงานคุมประพฤติสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคคลดังกล่าว
เข้าร่วมกิจกรรม  เพื่อเตรียมความพร้อมในการทํางาน 

ให้รัฐสนับสนุนหรือส่งเสริมให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการรับบุคคลตามมาตรา  ๔๑  
เข้าทํางานในสถานประกอบการ  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้  และเพื่อเป็นการป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา  ตลอดจนป้องกันอาชญากรรม 

การบริหารจัดการ  การกําหนดมาตรฐานการสงเคราะห์  รายละเอียดที่เก่ียวข้องกับการสงเคราะห์  
รวมถึงหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการให้การสงเคราะห์ตามหมวดนี้  ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กําหนด 

มาตรา ๔๑ ให้พนักงานคุมประพฤติให้การสงเคราะห์ตามควรแก่กรณีแก่บุคคล  ดังต่อไปนี้   
(๑) ผู้ถูกสืบเสาะและพินิจ 



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๘๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๒) ผู้ถูกคุมความประพฤติหรือผู้พ้นจากการคุมความประพฤติ 
(๓) ผู้อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือผู้ผ่านการฟื้นฟู

สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
(๔) ผู้อยู่ระหว่างการทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ 
(๕) ผู้ได้รับการปล่อยตัวเม่ือพ้นโทษหรือได้รับพระราชทานอภัยโทษ 
(๖) เด็กหรือเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัวพ้นจากการฝึกอบรมครบตามคําพิพากษาแล้ว 
(๗) ผู้พ้นจากการถูกกักขังแทนค่าปรับหรือผู้พ้นจากการทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์

แทนค่าปรับ 
(๘) บุคคลอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   
มาตรา ๔๒ ในการให้การสงเคราะห์ตามหมวดน้ี  พนักงานคุมประพฤติอาจมอบหมาย

อาสาสมัครคุมประพฤติ  หรืออาจทําความตกลงเพื่อมอบหมายหรือส่งต่อให้ส่วนราชการ  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  องค์กรพัฒนาเอกชน  องค์กรชุมชน  หรือองค์กรอื่น  ที่ให้ความร่วมมือก็ได้ 

ในกรณีบุคคลตามหมวดนี้เป็นเด็กหรือเยาวชนซึ่งตกอยู่ในสภาพจําต้องได้รับการสงเคราะห์ 
หรือคุ้มครองสวัสดิภาพ  พนักงานคุมประพฤติจะต้องให้การช่วยเหลือเบ้ืองต้นและแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กโดยมิชักช้า 

มาตรา ๔๓ ในกรณีที่เห็นสมควร  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดให้สถานที่ใดเป็นสถานท่ี
เพื่อให้การสงเคราะห์บุคคลตามมาตรา  ๔๑  และให้สํานักงานคุมประพฤติมีหน้าที่ให้การสนับสนุน 
การปฏิบัติงานตามความเหมาะสมกับสถานที่ดังกล่าว  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๗ 
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐและภาคประชาชน 

 
 

มาตรา ๔๔ ให้กรมคุมประพฤติมีหน้าที่ดําเนินการหรือประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรพัฒนาเอกชน  องค์กรชุมชน  หรือองค์กรอื่น  เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการดําเนินงานสร้างเครือข่ายหรือให้ความช่วยเหลือในภารกิจของกรมคุมประพฤติ  และจัดทําฐานข้อมูล
เก่ียวกับผู้กระทําผิดเพื่อป้องกันการกระทําความผิดซ้ํา 

มาตรา ๔๕ ให้อาสาสมัครคุมประพฤติและภาคประชาชนมีบทบาทในการให้การสงเคราะห์  
รวมถึงการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิด  ภายใต้การกํากับดูแลของพนักงานคุมประพฤติ  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กําหนด 

ให้อาสาสมัครคุมประพฤติได้รับค่าตอบแทนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด  โดยได้รับความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลัง 



หน้า   ๑๓ 
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หมวด  ๘ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๔๖ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีตําแหน่งหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้และได้ล่วงรู้
หรือได้มาซึ่งความลับของผู้อื่นเพราะการปฏิบัติการตามตําแหน่งหน้าที่  นําความลับนั้นไปเปิดเผย 
นอกอํานาจหน้าที่ของตน  โดยประการที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๔๗ บรรดากฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติวิธีดําเนินการคุมความประพฤติ
ตามประมวลกฎหมายอาญา  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   
ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีกฎกระทรวง  ระเบียบ  
หรือประกาศ  ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๔๘ ให้พนักงานคุมประพฤติซึ่งได้รับแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติวิธีดําเนินการ 
คุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นพนักงานคุมประพฤติตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่งานด้านการคุมประพฤติมีความสําคัญ 
ในกระบวนการยุติธรรม  อันจะทําให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความเรียบร้อยขึ้นในสังคม  ซึ่งในการปฏิบัติงานด้านน้ี
มีกรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหลักเก่ียวกับการคุมประพฤติ  ทั้งในช้ันก่อนการพิจารณาคดี  ช้ันการพิจารณาคดี  
และช้ันหลังการพิพากษาคดีของศาล  โดยมีภารกิจเก่ียวกับการคุมประพฤติผู้กระทําผิดที่เป็นเด็ก  เยาวชน  ผู้ใหญ่  
ผู้ได้รับการพักการลงโทษและการลดวันต้องโทษจําคุก  รวมถึงการตรวจพิสูจน์และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
การจัดให้มีการทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์  การดําเนินการเพ่ือสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  
การให้การสงเคราะห์  การให้หน่วยงานของรัฐและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม
และแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําผิด  ดังน้ัน  เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการคุมประพฤติและภารกิจของกรมคุมประพฤติ 
มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 



หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๓   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๑๓   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

พ.ศ.  ๒๕๕๑   
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๖  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา   ๒๙   ประกอบกับมาตรา   ๔๑   มาตรา   ๔๓   และมาตรา   ๔๕   ของรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญั ตินี้ เ รียกว า  “พระราชบัญญั ติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล   

พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 
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มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล”  หมายความวา  สุราตามกฎหมายวาดวยสุรา  ทั้งนี้  ไมรวมถึงยา 

วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  ยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

“ผูติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล”  หมายความวา  บุคคลที่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจนกอใหเกิด

ผลเสียตอสุขภาพรางกายหรือจิตใจ  โดยการด่ืมนั้นมีลักษณะที่ตองเพิ่มปริมาณมากขึ้น  และเมื่อหยุดด่ืม

จะมีอาการแสดงของการขาดเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในรางกาย 

“ขาย”  หมายความรวมถึง  จําหนาย  จาย  แจก  แลกเปลี่ยน  ให  เพื่อประโยชนในทางการคา 

“โฆษณา”  หมายความวา  การกระทําไมวาโดยวิธีใด  ๆ ใหประชาชนเห็น  ไดยินหรือทราบขอความ

เพื่อประโยชนในทางการคา  และใหหมายความรวมถึงการสื่อสารการตลาด 

“การสื่อสารการตลาด”  หมายความวา  การกระทํากิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ  โดยมีวัตถุประสงค 

เพื่อขายสินคา  บริการหรือภาพลักษณ  การประชาสัมพันธ  การเผยแพรขาวสาร  การสงเสริมการขาย    

การแสดงสินคา  การจัดหรือสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมพิเศษ  และการตลาดแบบตรง 

“ขอความ”  หมายความรวมถึง  การกระทําใหปรากฏดวยตัวอักษร  ภาพ  ภาพยนตร  แสง  

เสียง  เคร่ืองหมายหรือการกระทําอยางใด ๆ  ที่ทําใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาใจความหมายได 

“ฉลาก”  หมายความวา  รูป  รอยประดิษฐ  กระดาษหรือส่ิงอื่นใดที่ทําใหปรากฏขอความ

เกี่ยวกับสินคาซ่ึงแสดงไวที่สินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุสินคา  หรือสอดแทรก  หรือรวมไวกับ

สินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุสินคาและหมายความรวมถึงเอกสาร  หรือคูมือสําหรับใช

ประกอบกับสินคา  ปายที่ติดต้ังหรือแสดงไวที่สินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุสินคานั้น 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการนโยบายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแหงชาติ 

“คณะกรรมการควบคุม”  หมายความวา  คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ผูอาํนวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

“อธิบดี”  หมายความวา  อธิบดีกรมควบคุมโรค 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจแตงต้ัง

พนักงานเจาหนาที่  ออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศ  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

หมวด  ๑ 

คณะกรรมการนโยบายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแหงชาติ 
 

 

มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเ รียกวา   “คณะกรรมการนโยบายเครื่องด่ืม 

แอลกอฮอลแหงชาติ”  ประกอบดวย  นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย    

เปนประธานกรรมการ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  เปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง  รัฐมนตรีวาการกระทรวง 

การทองเที่ยวและกีฬา  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิาร  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม  และปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนกรรมการ  

ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนเลขานุการ  และใหอธิบดีและผูอํานวยการสํานักงาน

เศรษฐกิจการคลังเปนผูชวยเลขานุการ  

มาตรา ๖ ใหคณะกรรมการมีที่ปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงาน 

ตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ  ประกอบดวย  

(๑) ผูแทนสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย  ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย  

(๒) ผูแทนองคกรที่เปนนิติบุคคลซ่ึงมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการรณรงคเพื่อลดและเลิกการบริโภค

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลซ่ึงเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน  ผูแทนองคกรที่เปนนิติบุคคลซ่ึงมีวัตถุประสงค

เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กซ่ึงเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน  ผูแทนองคกรที่เปนนิติบุคคลซ่ึงมีวัตถุประสงค

เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคซ่ึงเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน 

(๓) ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการแตงต้ังจากผูมีความรูความสามารถและประสบการณ 

ดานสังคมศาสตร  ดานกฎหมาย  และดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  ดานละหนึ่งคน 
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การเลือกและการแตงต้ังที่ปรึกษาตาม  (๒)  และ  (๓)  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ

กําหนด 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๒  มาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๔  มาใชบังคับกับ 

การดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของที่ปรึกษาตาม  (๒)  และ  (๓)  โดยอนุโลม  เวนแตอํานาจ

ของรัฐมนตรีตามมาตรา  ๑๓  (๓)  ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการ  

มาตรา ๗ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม  

ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุมหรือ 

ไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเปนประธานในที่ประชุม  หากรองประธานกรรมการ

คนที่หนึ่งไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธานกรรมการคนที่สองเปนประธาน 

ในที่ประชุม  หากรองประธานกรรมการคนที่สองไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการ

ซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน

ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  

มาตรา ๘ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดนโยบาย  แผนงาน  และการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเกี่ยวกับมาตรการ 

ดานภาษี  รวมทั้งมาตรการตาง ๆ  ในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  ตลอดจนการบําบัดรักษาและ

ฟนฟูสภาพผูติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  เพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรี  

(๒) ติดตามประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานตาม  (๑) 

(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามที่

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๙ คณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติการ

ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๗  มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน

โดยอนุโลม  
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หมวด  ๒ 

คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 
 

 

มาตรา ๑๐ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล”  
ประกอบดวย  

(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  เปนประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง   ปลัดกระทรวงการคลัง   

เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง  และปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนรองประธานกรรมการคนที่สาม 
(๓) กรรมการโดยตําแหนง  ไดแก  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ปลัดกระทรวงพาณิชย  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  
ปลัดกรุงเทพมหานคร  และผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  

(๔) ผูแทนองคกรเอกชน  จํานวนสามคน  ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังจากบุคคลซ่ึงไดรับการคัดเลือก
จากองคกรเอกชนที่มีวัตถุประสงคมิใชเปนการแสวงหากําไร  และดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับดานการ
สนับสนุนและรณรงคใหมีการลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  ดานการคุมครองเด็กและเยาวชน
หรือสตรี   ดานการคุมครองผูบริโภค  โดยมีผูแทนองคกรเอกชนในแตละดานไม เกินหนึ่งคน   
ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด  

(๕) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  จํานวนสามคน  ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูมีความรูความสามารถ
และประสบการณดานการแพทย  จิตวิทยาหรือการสาธารณสุข  ดานสังคมสงเคราะห  สังคมศาสตร  
เศรษฐศาสตรหรือนิเทศศาสตร  ดานการศึกษา  การศาสนาหรือวัฒนธรรมโดยมีผูทรงคุณวุฒิในแตละดาน
ไมเกินหนึ่งคน   

ใหอธิบดี เปนกรรมการและเลขานุการ   อธิบดีกรมสรรพสามิตเปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ  และใหผูอํานวยการเปนผูชวยเลขานุการ 

มาตรา ๑๑ กรรมการตามมาตรา  ๑๐  (๔)  และ  (๕)  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้  

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
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(๓) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวา 

สองป  หรือเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

(๔) ไมเคยตองคําพิพากษาวามีความผิดในคดีที่เกี่ยวเนื่องกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  เวนแต 

พนโทษมาแลวไมนอยกวาหาป 

(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงในทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น

กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือ

เจาหนาที่พรรคการเมือง 

(๖) ไมเปนผูประกอบกิจการเครื่องด่ืมแอลกอฮอลหรือมีสวนไดเสียในกิจการเกี่ยวกับ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

(๗) ไมเปนผูติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  

มาตรา ๑๒ กรรมการตามมาตรา  ๑๐  (๔)  และ  (๕)  มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป  

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงต้ังอีกได  แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได  

ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระในวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการแตงต้ังกรรมการ 

ข้ึนใหมภายในเกาสิบวัน  ในระหวางที่ยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการขึ้นใหม  ใหกรรมการซึ่งพนจาก

ตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงต้ังใหม 

เขารับหนาที่ 

มาตรา ๑๓ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการตามมาตรา  ๑๐  (๔)  และ  (๕)  

พนจากตําแหนงเมื่อ  

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรีใหออก 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๑ 

ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา  ๑๐  (๔)  และ  (๕)  พนจากตําแหนงกอนวาระใหมีการแตงต้ัง

กรรมการแทนตําแหนงที่วางลง  เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือไมถึงเกาสิบวันและในระหวางที่ยัง

มิไดแตงต้ังกรรมการแทนตําแหนงที่วาง  ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได  
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มาตรา ๑๔ ในกรณีที่มีการแตงต้ังกรรมการตามมาตรา  ๑๐  (๔)  และ  (๕)  ในระหวางที่กรรมการ
ตามมาตรา  ๑๐  (๔)  และ  (๕)  ซ่ึงแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง  ไมวาจะเปนการแตงต้ัง
เพิ่มข้ึนหรือแตงต้ังแทนตําแหนงที่วาง  ใหผูไดรับแตงต้ังนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ
กรรมการซึ่งไดแตงต้ังไวแลวนั้น  

มาตรา ๑๕ ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๗  มาใชบังคับกับการประชุมคณะกรรมการควบคุม
โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๖ คณะกรรมการควบคุมมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้  
(๑) เสนอนโยบาย  แผนงาน  และการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเกี่ยวกับมาตรการดานภาษี  

รวมทั้งมาตรการตาง ๆ  ในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  ตลอดจนการบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพ 
ผูติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลตอคณะกรรมการ  

(๒) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ  ฉลาก  พรอมทั้งขอความคําเตือน
สําหรับเครื่องด่ืมแอลกอฮอลที่ผลิต  หรือนําเขา 

(๓) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการกําหนดเวลาขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  สถานที่หามขาย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  วิธีหรือลักษณะการขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลที่ตองหามสถานที่หรือบริเวณหามบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  และส่ิงอื่นใดที่ใชเปนการโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 

(๔) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข  ในการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติด
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  

(๕) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีในการออกประกาศหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้แลวแตกรณี 

(๖) ใหคําปรึกษาแนะนํา   และประสานงานแกหนวยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับ 
การควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  รวมทั้งการเสนอมาตรการในการปองกันผลกระทบจากการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  ตลอดจนการบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพผูติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

(๗) จัดใหมีหรือสงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรความรูทางวิชาการใหแกเยาวชนและ
ประชาชนโดยทั่วไปใหเขาใจถึงโทษและพษิภัยของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  

(๘) เชิญขาราชการ  พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ   
หรือราชการสวนทองถิ่น  หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น  หรือใหจัดสง
เอกสารหรือขอมูล  เพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  
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(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้  หรือตามมติคณะกรรมการ 

มาตรา ๑๗ คณะกรรมการควบคุมมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน 

เพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการควบคุมมอบหมาย 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๗  มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน

โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๘ ใหมีคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลกรุงเทพมหานคร  ประกอบดวย  

ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนประธานกรรมการ  ปลัดกรุงเทพมหานครเปนรองประธานกรรมการ  

ผูแทนกองบัญชาการตํารวจนครบาล   ผูแทนกรมประชาสัมพันธ   ผูแทนกรมสรรพสามิต   

หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร  ผูอํานวยการสํานักพัฒนาสังคม  

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกรุงเทพมหานครซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงต้ัง

หนึ่งคน  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา  ผูอํานวยการสํานักการแพทย  และผูอํานวยการเปนกรรมการ  

และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คนซ่ึงผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงต้ังจากผูมีความรู

ความสามารถและประสบการณดานสังคมสงเคราะห  การแพทย  จิตวิทยา  และกฎหมายดานละหนึ่งคน  

ใหผูอํานวยการสํานักอนามัยเปนกรรมการและเลขานุการ  คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลกรุงเทพมหานครจะแตงต้ังเจาหนาที่ในสํานักอนามัยไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการก็ได  

มาตรา ๑๙ ใหมีคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล จังหวัด   ประกอบดวย 

ผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ  รองผูวาราชการจังหวัดซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัด

เปนรองประธานกรรมการ  ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด  สรรพสามิตพื้นที่ซ่ึงผูวาราชการจังหวัด

แตงต้ังหนึ่งคน  หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาในจังหวัดซ่ึงผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังหนึ่งคน  ประชาสัมพันธจังหวัด  พัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด  ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด  

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในเขตจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังจังหวัดละไมเกิน 

ส่ีคน  เปนกรรมการ  และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน  ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังจากผูมี

ความรูความสามารถและประสบการณดานสังคมสงเคราะห  การแพทย  จิตวิทยา  และกฎหมาย 

ดานละหนึ่งคน  
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ใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ  คณะกรรมการควบคุม 
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจังหวัดจะแตงต้ังขาราชการในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไมเกินสองคนเปน
ผูชวยเลขานุการก็ได 

มาตรา ๒๐ ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๒  มาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๔  มาใชบังคับ
กับการดํารงตําแหนง   การพนจากตําแหนง  การแตงต้ังกรรมการแทนและการปฏิบัติหนาที่ของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๑๙  โดยอนุโลม  เวนแตอํานาจของรัฐมนตรีตาม 
มาตรา  ๑๓  (๓)  ใหเปนอํานาจของผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี 

มาตรา ๒๑ ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๗  และมาตรา  ๙  มาใชบังคับกับการประชุมและ 
การแตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานของคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล
กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจังหวัดโดยอนุโลม  

มาตรา ๒๒ คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการ
ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจังหวัด  มีอํานาจและหนาที่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตจังหวัด 
แลวแตกรณี  ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรการตาง ๆ  ในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลและ 
การบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลตอคณะกรรมการควบคุม 

(๒) ใหคําปรึกษาแนะนํา   และประสานงานแกหนวยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับ 
การควบคุมการผลิต  การนําเขา  การขาย  การโฆษณา  และการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  รวมทั้ง
การเสนอมาตรการในการปองกันผลกระทบจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล   ตลอดจน 
การบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพผูติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

(๓) กําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเฝาระวังและปองกันมิใหเด็กและเยาวชนไปเกี่ยวของกับ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

(๔) กําหนดแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการในการลดและ 
เลิกการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

(๕) ติดตาม  ประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายเพื่อลด  
และเลิกการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  แลวรายงานผลตอคณะกรรมการควบคมุ 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุมมอบหมาย 
มาตรา ๒๓ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหกรรมการและอนุกรรมการเปน 

เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
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หมวด  ๓ 
สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

 

 

มาตรา ๒๔ ใหจัดต้ัง  “สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล”  ข้ึนใน 
กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  

ใหมีผูอํานวยการเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน 
มาตรา ๒๕ ใหสํานักงานมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ  และคณะกรรมการควบคุม 
(๒) ดําเนินการหรือสนับสนุนใหมีการดําเนินการศึกษา  วิเคราะห  วิจัยปญหาตาง ๆ  เกี่ยวกับ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  และดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย  รวมทั้งแผนงาน
และมาตรการตาง ๆ  ในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  และการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติด
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของหนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ  แลวรายงานใหคณะกรรมการควบคุมทราบ
และพิจารณาเสนอคณะกรรมการ 

(๓) ประสานงานและรวมมือกับคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลกรุงเทพมหานคร  
คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจังหวัด  สวนราชการ  หนวยงานของรัฐและเอกชน 
ที่เกี่ยวของในการดําเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  และการบําบัดรักษาหรือฟนฟู
สภาพผูติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

(๔) เปนศูนยกลางขอมูลเกี่ยวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรอืคณะกรรมการควบคุม  มอบหมาย 

หมวด  ๔ 
การควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

 

 

มาตรา ๒๖ ใหผูผลิตหรือนําเขาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีบรรจุภัณฑ  ฉลาก  พรอมทั้งขอความคําเตือนสําหรับเครื่องด่ืมแอลกอฮอลที่ผลิต  

หรือนําเขา  ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการควบคุมประกาศกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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(๒) การอื่นตามที่คณะกรรมการควบคุมกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๗ หามขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในสถานที่หรือบริเวณดังตอไปนี้ 

(๑) วัดหรือสถานที่สําหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา  

(๒) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลและ

รานขายยาตามกฎหมายวาดวยยา 

(๓) สถานที่ราชการ  ยกเวนบริเวณที่จัดไวเปนรานคาหรือสโมสร 

(๔) หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก  

(๕) สถานศกึษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 

(๖) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  หรือรานคา

ในบริเวณสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๗) สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไวเพื่อการพักผอนของประชาชนโดยทั่วไป 

(๘) สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา ๒๘ หามมิใหผูใดขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในวัน  หรือเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ  ทั้งนี้  ประกาศดังกลาวจะกําหนดเง่ือนไขหรือขอยกเวนใด ๆ   

เทาที่จําเปนไวดวยก็ได 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง  มิใหใชบังคับกับการขายของผูผลิตผูนําเขาหรือตัวแทนของผูผลิต

หรือผูนําเขาไปยังผูขายซึ่งไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยสุรา 

มาตรา ๒๙ หามมิใหผูใดขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแกบุคคลดังตอไปนี้ 

(๑) บุคคลซ่ึงมีอายุตํ่ากวาย่ีสิบปบริบูรณ  

(๒) บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไมได 

มาตรา ๓๐ หามมิใหผูใดขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลโดยวิธีการหรือในลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ใชเคร่ืองขายอัตโนมัติ 

(๒) การเรขาย 

(๓) การลดราคาเพื่อประโยชนในการสงเสริมการขาย 
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(๔) ใหหรือเสนอใหสิทธิในการเขาชมการแขงขัน  การแสดง  การใหบริการการชิงโชค   
การชิงรางวัล  หรือสิทธิประโยชนอื่นใดเปนการตอบแทนแกผูซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  หรือแกผูนําหีบหอ
หรือสลากหรือส่ิงอื่นใดเกี่ยวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอลมาแลกเปลี่ยนหรือแลกซ้ือ 

(๕) โดยแจก  แถม  ให  หรือแลกเปลี่ยนกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  หรือกับสินคาอื่น  หรือ 
การใหบริการอยางอื่นแลวแตกรณี  หรือแจกจายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในลักษณะเปนตัวอยางของ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  หรือเปนการจูงใจสาธารณชนใหบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  รวมถึงการกําหนด
เง่ือนไขการขายในลักษณะที่เปนการบังคับซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอลโดยทางตรงหรือทางออม 

(๖) โดยวิธีหรือลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ  
มาตรา ๓๑ หามมิใหผูใดบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในสถานที่หรือบริเวณดังตอไปนี้ 
(๑) วัดหรือสถานที่สําหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา  เวนแตเปนสวนหนึ่งของพิธีกรรม 

ทางศาสนา 
(๒) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล    

และรานขายยาตามกฎหมายวาดวยยา  ยกเวนบริเวณที่จัดไวเปนที่พักสวนบคุคล 
(๓) สถานที่ราชการ  ยกเวนบริเวณที่จัดไวเปนที่พักสวนบุคคล  หรือสโมสร  หรือการจัดเลี้ยง

ตามประเพณี 
(๔) สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ  ยกเวนบริเวณที่จัดไวเปนที่พักสวนบุคคล  

หรือสโมสร  หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี  หรือสถานศึกษาที่สอนการผสมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลและ
ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 

(๕) สถานบีริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงหรือรานคา 
ในบริเวณสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๖) สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไวเพื่อการพักผอนของประชาชนโดยทั่วไป 
(๗) สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
มาตรา ๓๒ หามมิใหผูใดโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอลหรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอันเปนการอวดอางสรรพคณุหรือชักจูงใจใหผูอื่นด่ืมโดยตรงหรือโดยออม 
การโฆษณาหรือประชาสัมพันธใด ๆ  โดยผูผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทุกประเภทใหกระทําได

เฉพาะการใหขอมูลขาวสาร   และความรูเชิงสรางสรรคสังคม  โดยไมมีการปรากฏภาพของสินคา   
หรือบรรจุภัณฑของเครื่องด่ืมแอลกอฮอลนั้น  เวนแตเปนการปรากฏของภาพสัญลักษณของเครื่องด่ืม
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แอลกอฮอล  หรือสัญลักษณของบริษัทผูผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลนั้นเทานั้น  ทั้งนี้ตามที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 

บทบัญญั ติในวรรคหนึ่งและวรรคสอง   มิใหใชบัง คับกับการโฆษณาที่มีตนกํ าเนิด 
นอกราชอาณาจักร 

หมวด  ๕ 

การบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 
 

 

มาตรา ๓๓ ผูติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลหรือญาติ  คณะบุคคล  หรือองคกรทั้งภาครัฐหรือเอกชน 

ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  อาจขอรับการสนับสนุน

เพื่อการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพจากสํานักงานได  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข 

ที่คณะกรรมการควบคุมกําหนด 

หมวด  ๖ 

พนักงานเจาหนาที ่
 

 

มาตรา ๓๔ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่

ดังตอไปนี้ 

(๑) เขาไปในสถานที่ทําการของผูผลิต  นําเขา  หรือขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  สถานที่ผลิต  

นําเขา  หรือขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  สถานที่เก็บเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  ในเวลาทําการของสถานที่นั้น   

รวมถงึเขาตรวจสอบยานพาหนะเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ยึดหรืออายัดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของผูผลิต  ผูนําเขา  หรือผูขายที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

(๓) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อประกอบการพิจารณา 

มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  พนักงานเจาหนาที่ตองแสดง 

บัตรประจําตัวตอผูรับอนุญาตหรือบุคคลที่เกี่ยวของ 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
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มาตรา ๓๖ ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา  ๓๔  ใหบุคคลที่เกี่ยวของ
อํานวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด  ๗ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

มาตรา ๓๘ ผูผลิตหรือนําเขาเครื่องด่ืมแอลกอฮอลผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๒๖  ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๓๙ ผูใดขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลโดยฝาฝนมาตรา   ๒๗   หรือมาตรา   ๒๘   
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๔๐ ผูใดขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลโดยฝาฝนมาตรา  ๒๙  หรือมาตรา  ๓๐  (๑)   
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๔๑ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๓๐  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  ตองระวางโทษจําคุก 
ไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๔๒ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๓๑  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกิน 
หนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๔๓ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๓๒  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกิน 
หาแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว  ผูฝาฝนยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกิน 
หาหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

มาตรา ๔๔ ผูใดตอสูหรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา  ๓๔  (๑)  
หรือ  (๒)  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผูใดไมยอมมาใหถอยคําหรือไมยอมใหถอยคําโดยไมมีเหตุอันสมควรตอพนักงานเจาหนาที่ 
ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๓๔  (๓)  หรือไมยอมสงเอกสารหรือวัตถุอื่นใดมาเพื่อประกอบการพิจารณา 
ของพนักงานเจาหนาที่เมื่อถูกเรียกใหสงตามมาตรา  ๓๔  (๓)  ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 



หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๓   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๑๓   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจ าหนาที่   อันเปนการไมปฏิบั ติตามมาตรา  ๓๖   
ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

มาตรา ๔๕ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหคณะกรรมการควบคุมมีอํานาจ
เปรียบเทียบได  และในการนี้ใหคณะกรรมการควบคุมมีอํานาจมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ   
พนักงานสอบสวน  หรือพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการเปรียบเทียบได  โดยจะกําหนดหลักเกณฑ 
ในการเปรียบเทียบ  หรือเง่ือนไขประการใด ๆ  ใหแกผูไดรับมอบหมายตามที่เห็นสมควรก็ได 

ในการสอบสวน  ถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้   
และบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบใหพนักงานสอบสวนสงเร่ืองมายังคณะกรรมการควบคุมหรือผูซ่ึง
คณะกรรมการควบคุมมอบหมายใหมีอํานาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวัน  นับแตวันที่ผูนั้น 
แสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ 

เมื่อผูกระทําความผิดไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบแลวใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๓   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๑๓   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เครื่องดื่มแอลกอฮอลไดกอใหเกิดปญหา

ดานสุขภาพ  ครอบครัว  อุบัติเหตุและอาชญากรรม  ซ่ึงมีผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

สมควรกําหนดมาตรการตาง ๆ  ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมท้ังการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพ 

ผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพ่ือชวยลดปญหาและผลกระทบทั้งดานสังคมและเศรษฐกิจ  ชวยสรางเสริมสุขภาพ 

ของประชาชนโดยใหตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตลอดจนชวยปองกันเด็กและเยาวชนมิให

เขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดโดยงาย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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