พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
มาตรา 43 (2) หามมิใหผูขับขี่รถในขณะเมาสุรา* หรือ
เมาอยางอื่น
มาตรา 160 วรรคสาม ผูใ ดฝาฝนหรือไมปฏิบตั ติ ามมาตรา
43(1) (2) (5) หรือ (8) ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน
สามเดือน หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
* ประเทศไทยไดกำหนดมาตรการในการตรวจจับ
ผูขับขี่ที่เมาสุรา โดยถือเอาระดับแอลกอฮอลในเลือด
ที่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตเปนผูขับขี่ที่เมาสุรา

ดังนั้น หากทานดื่มสุราแลวขับรถ
ทานอาจจะไมโชคดีแคถูกจับ
แลวเขาสูกระบวนการคุมประพฤติเทานั้น
หากความผิดของทานมีพฤติการณ
ที่รุนแรง ทานอาจจะไม ไดรับ
การรอการลงโทษ แต ไดรบั โทษจำคุกแทน
ทั้งนี้กอนดื่มแลวขับ คิดสักนิด
ชีวิตมีคามากกวาที่คิด
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การแก ไขปรับปรุงเพิ่มโทษผูขับขี่รถในขณะเมาสุรา
ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2550
(ฉบับที่ 7)
ความผิดฐาน
เมาแลวขับ

อัตราโทษ
จำคุก
ไมเกิน 1 ป หรือ

ปรับ

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
พักใชใบอนุญาตขับขี่

ปรับ
ไมนอยกวา 6 เดือน
5,000-20,000 บาท หรือเพิกถอนใบอนุญาต
หรือทั้งจำทั้งปรับ และ

เมาแลวขับเปนเหตุให
ผูอื่นไดรับอันตราย
แกกาย หรือจิตใจ

1-5 ป และ

20,000-100,000 บาท ไมนอยกวา 1 ป หรือ
และ
เพิกถอนใบอนุญาต

เมาแลวขับเปนเหตุให
ผูอื่นไดรับอันตราย
สาหัส

2-6 ป และ

40,000-120,000 บาท ไมนอยกวา 2 ป หรือ
และ
เพิกถอนใบอนุญาต

เมาแลวขับเปนเหตุให
ผูอื่นถึงแกความตาย

3-10 ป และ

60,000-200,000 บาท
และ

เพิกถอนใบอนุญาต

กลุมงานบริการสังคม
กองกิจการชุมชนและบริการสังคม
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
โทร.0 2143 0677 โทรสาร 0 2143 8855
จัดทำโดย
กลุมงานประชาสัมพันธ สำนักงานเลขานุการกรม
โทรศัพท/โทรสาร 0 2143 8827
www.probation.go.th

ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 4 และ 6
เลขที่ 120 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสองหอง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท 0 2141 4749 โทรสาร 0 2143 8855
www.probation.go.th

กรมคุมประพฤติกับโครงการ
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สถิติการดื่มสุราและความสูญเสีย
ขอมูลจากองคการอนามัยโลกป 2556 ระบุวา
คนไทยดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลสงู เปนอันดับที่ 3 ของเอเชีย
และอันดับที่ 40 ของโลก แตถา นับเฉพาะสุรากลัน่ ถือเปน
อันดับที่ 5 ของโลก ทั้งที่เปนที่ทราบกันดีวาการดื่มสุรา
กอใหเกิดปญหาตางๆ ตามมามากมาย เริ่มตั้งแตปญหา
สุขภาพ เนือ่ งจากสุรามีฤทธิต์ อ ระบบประสาท ลดความไว
ของการรูสึก และการสั่งการของสมองกลามเนื้อทำงาน
ไมประสานกัน และการมองเห็นผิดไป ซึ่งเปนชวงระยะ
เวลาหนึ่งที่สุรามีผลตอรางกาย (กรณีที่ดื่มเปนครั้งคราว
มีผลตอรางกายไมตำ่ กวา 6 ชัว่ โมง และหากดืม่ เปนประจำ
ยอมมีผลกระทบตอการทำงานของตับ อาจสงผลใหตบั วาย
และกอโรคมะเร็งทีต่ บั ) แตแททจ่ี ริงแลวชวงระยะเวลาหนึง่
ทีส่ รุ ามีผลตอรางกายกลับกอใหเกิดปญหาอืน่ ๆ ตามมาอีก
มากมาย เชน ปญหาการใชความรุนแรง ทะเลาะวิวาท
กับคนในครอบครัว หรือผูอื่น เปนเหตุใหเกิดคดีทำราย
รางกาย และทีส่ ำคัญก็คอื เรือ่ งการเกิดอุบตั เิ หตุบนทองถนน
โดยประเทศไทยมีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทองถนน
เปนอันดับ 3 ของโลก เฉลี่ย 2 คนตอชั่วโมง เกิดความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจถึงปละไมตำ่ กวารอยลานบาท ซึง่ ยังไม
รวมถึงปญหาสังคมอืน่ อีก เชน ปญหาผูพ กิ ารจากอุบตั เิ หตุ
ปญหาครอบครัวแตกแยกเพราะการดืม่ สุราทำใหขาดความ
รับผิดชอบตอหนาที่ หรือปญหาครอบครัวขาดผูน ำเพราะ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เปนตน

กรมคุมประพฤติในฐานะที่มีบทบาท หนาที่ และ
ภารกิจทีส่ ำคัญในการแกไขฟน ฟูผกู ระทำผิดในชุมชน โดยใน
แตละปมีคดีเขาสูการคุมความประพฤติเปนจำนวนมาก
รวมทัง้ คดีขบั รถขณะเมาสุราซึง่ เปนความผิดตามพระราช
บัญญัตจิ ราจรทางบก โดยในระยะ 10 ปทผี่ า นมาคดีขบั รถ
ขณะเมาสุรามีจำนวนสูงเปนอันดับ 2 ของคดีทั้งหมด
รองจากคดี ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด ให โ ทษ
และหากคิดเปนสัดสวน คดีขับรถขณะเมาสุรามีสัดสวน
ถึง 1 ใน 3-4 ของคดีทงั้ หมด ดังนัน้ กรมคุมประพฤติจงึ ได
ดำเนินโครงการ “ดื่มแลวขับ ถูกจับคุมประพฤติ”
เพือ่ สรางความตระหนักรู และจิตสำนึกใหกบั ผูท ด่ี ม่ื แลวขับ
มิใหกลับไปกระทำผิดอีก รวมทัง้ ผูท ด่ี ม่ื สุราแลวจะออกไป
ขับขี่รถจะไดเกิดความยับยั้งชั่งใจ

ในคดีขับรถขณะมึนเมาสุรา นอกจากการดูแลให
ผูกระทำผิดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนด เชนการ
รายงานตัวเพือ่ ใหพนักงานคุมประพฤติไดสอบถามพฤติกรรม
ทีเ่ สีย่ งตอการกระทำผิดในการดำเนินชีวติ ประจำวัน หรือ
การจัดใหผูกระทำผิดทำงานบริการสังคมเพื่อกระตุนให
ผูกระทำผิดเกิดจิตสำนึกรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
แลว ในระหวางการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติยังได
สอดแทรกเรื่องความตระหนักรูถึงโทษภัยของอุบัติเหตุท่ี
สงผลตอเศรษฐกิจและสังคม โดยการจัดเสวนาเพือ่ สะทอน
มุ ม มองของผู ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากอุ บั ติ เ หตุ การให
ผูกระทำผิดไดทำงานบริการสังคมแกผูประสบภัยจาก
อุบัติเหตุ และการสงเสริมความรูเรื่องกฎหมายจราจร
เพือ่ การขับขีท่ ปี่ ลอดภัย นอกจากนีก้ รมคุมประพฤติยงั ได
จัดกิจกรรมเชิงปองกันอุบัติเหตุอยูเปนประจำ ทั้งเปน
หนวยงานหลักในการจัดกิจกรรม รวมทัง้ การใหความรวมมือ
ในการจัดกิจกรรมของหนวยงานภาคีเครือขายตาง ๆ เชน
การจัดกิจกรรมการรณรงคลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาล
ตางๆ โดยเฉพาะชวงเทศกาลทีม่ วี นั หยุดติดตอกันหลายวัน
เชน ปใหม สงกรานต เขาพรรษา ซึ่งผูกระทำผิดตองสละ
เวลาสวนตัวเขารวมกิจกรรมตางๆ ของกรมคุมประพฤติ
กรมคุมประพฤติหวังจะเยียวยาและเปนสวนหนึ่ง
ของการปองกัน แกไขปญหาอุบตั เิ หตุบนทองถนนจากการ
ดืม่ สุรา แตหากทุกทานในสังคมไมตระหนักถึงปญหาและ
ชวยกันแกไขแลว ปญหาดังกลาวคงไมเบาบางลงดวย
มาตรการคุมความประพฤติเพียงประการเดียวจำเปนตอง
มีมาตรการการบังคับใชกฎหมายทีเ่ ขมงวดเครงครัดยิง่ ขึน้
เรื่อยๆ จะเห็นไดจากการแกไขกฎหมายพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก เพื่อเพิ่มโทษแกผูขับขี่รถขณะเมาสุรา
ตามสภาพความผิดที่หนักเบาแตกตางกัน ดังนี้

