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สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดท่ี

กลุมงานบริการสังคม
กองกิจการชุมชนและบริการสังคม

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
โทร.0 2143 0677  โทรสาร 0 2143 8855

จัดทำโดย
กลุมงานประชาสัมพันธ สำนักงานเลขานุการกรม

โทรศัพท/โทรสาร 0 2143 8827
www.probation.go.th

ดังน้ัน  หากทานด่ืมสุราแลวขับรถ
ทานอาจจะไมโชคดีแคถูกจับ

แลวเขาสูกระบวนการคุมประพฤติเทานั้น
หากความผิดของทานมีพฤติการณ

ท่ีรุนแรง ทานอาจจะไมไดรับ
การรอการลงโทษ แตไดรบัโทษจำคกุแทน

ท้ังน้ีกอนด่ืมแลวขับ คิดสักนิด
ชีวิตมีคามากกวาท่ีคิด

พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
มาตรา 43 (2) หามมิใหผูขับข่ีรถในขณะเมาสุรา* หรือ 
เมาอยางอ่ืน
มาตรา 160 วรรคสาม ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 
43(1) (2) (5) หรือ (8) ตองระวางโทษจำคุกไมเกิน
สามเดือน หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจำท้ังปรับ
 * ประเทศไทยไดกำหนดมาตรการในการตรวจจับ
ผูขับขี่ที่เมาสุรา โดยถือเอาระดับแอลกอฮอลในเลือด
ที่เกิน 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นตเปนผูขับข่ีที่เมาสุรา

การแก ไขปรับปรุงเพิ่มโทษผูขับข่ีรถในขณะเมาสุรา
ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2550

(ฉบับท่ี 7)

ความผิดฐาน

 เมาแลวขับ ไมเกิน 1 ป หรือ ปรับ ไมนอยกวา 6 เดือน
   5,000-20,000 บาท หรือเพิกถอนใบอนุญาต
   หรือทั้งจำทั้งปรับ และ
 เมาแลวขับเปนเหตุให 1-5 ป และ 20,000-100,000 บาท ไมนอยกวา 1 ป หรือ
 ผูอื่นไดรับอันตราย  และ เพิกถอนใบอนุญาต
 แกกาย หรือจิตใจ
 เมาแลวขับเปนเหตุให 2-6 ป และ 40,000-120,000 บาท ไมนอยกวา 2 ป หรือ
 ผูอื่นไดรับอันตราย  และ เพิกถอนใบอนุญาต
 สาหัส
 เมาแลวขับเปนเหตุให 3-10 ป และ 60,000-200,000 บาท เพิกถอนใบอนุญาต
 ผูอื่นถึงแกความตาย  และ

อัตราโทษ
จำคุก ปรับ พักใชใบอนุญาตขับขี่



 ในคดีขับรถขณะมึนเมาสุรา นอกจากการดูแลให
ผูกระทำผิดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนด เชนการ
รายงานตัวเพ่ือใหพนักงานคุมประพฤติไดสอบถามพฤติกรรม 
ทีเ่สีย่งตอการกระทำผิดในการดำเนนิชวีติประจำวัน หรอื
การจัดใหผูกระทำผิดทำงานบริการสังคมเพื่อกระตุนให
ผูกระทำผิดเกิดจิตสำนึกรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
แลว ในระหวางการคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติยังได
สอดแทรกเรื่องความตระหนักรูถึงโทษภัยของอุบัติเหตุท่ี
สงผลตอเศรษฐกิจและสังคม โดยการจัดเสวนาเพ่ือสะทอน
มุมมองของผูที่ไดรับผลกระทบจากอุบัติเหตุ การให
ผูกระทำผิดไดทำงานบริการสังคมแกผูประสบภัยจาก
อุบัติเหตุ และการสงเสริมความรูเรื่องกฎหมายจราจร
เพือ่การขับขีท่ีป่ลอดภัย  นอกจากน้ีกรมคุมประพฤติยงัได
จัดกิจกรรมเชิงปองกันอุบัติเหตุอยูเปนประจำ ทั้งเปน
หนวยงานหลักในการจัดกิจกรรม รวมท้ังการใหความรวมมือ 
ในการจดักจิกรรมของหนวยงานภาคเีครือขายตาง ๆ  เชน 
การจัดกิจกรรมการรณรงคลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาล
ตางๆ โดยเฉพาะชวงเทศกาลท่ีมีวันหยุดติดตอกันหลายวัน 
เชน ปใหม สงกรานต เขาพรรษา ซึ่งผูกระทำผิดตองสละ 
เวลาสวนตัวเขารวมกิจกรรมตางๆ ของกรมคุมประพฤติ
 กรมคุมประพฤติหวังจะเยียวยาและเปนสวนหน่ึง
ของการปองกัน แกไขปญหาอุบัติเหตุบนทองถนนจากการ
ด่ืมสุรา แตหากทุกทานในสังคมไมตระหนักถึงปญหาและ
ชวยกันแกไขแลว ปญหาดังกลาวคงไมเบาบางลงดวย
มาตรการคุมความประพฤติเพียงประการเดียวจำเปนตอง
มีมาตรการการบังคับใชกฎหมายท่ีเขมงวดเครงครัดย่ิงข้ึน
เรื่อยๆ จะเห็นไดจากการแกไขกฎหมายพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก เพื่อเพ่ิมโทษแกผูขับข่ีรถขณะเมาสุรา
ตามสภาพความผิดที่หนักเบาแตกตางกัน ดังนี้

 ขอมูลจากองคการอนามัยโลกป 2556 ระบุวา
คนไทยด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลสูงเปนอันดับท่ี 3 ของเอเชีย 
และอนัดบัที ่40 ของโลก แตถานบัเฉพาะสรุากลัน่ถอืเปน
อันดับที่ 5 ของโลก ทั้งที่เปนที่ทราบกันดีวาการดื่มสุรา
กอใหเกิดปญหาตางๆ ตามมามากมาย เริ่มตั้งแตปญหา 
สขุภาพ เนือ่งจากสรุามฤีทธิต์อระบบประสาท ลดความไว 
ของการรูสึก และการสั่งการของสมองกลามเนื้อทำงาน
ไมประสานกัน และการมองเห็นผิดไป ซึ่งเปนชวงระยะ
เวลาหนึ่งที่สุรามีผลตอรางกาย (กรณีที่ดื่มเปนครั้งคราว 
มผีลตอรางกายไมตำ่กวา 6 ชัว่โมง และหากดืม่เปนประจำ
ยอมมีผลกระทบตอการทำงานของตับ อาจสงผลใหตับวาย
และกอโรคมะเร็งท่ีตับ) แตแทท่ีจริงแลวชวงระยะเวลาหน่ึง
ทีส่รุามีผลตอรางกายกลับกอใหเกิดปญหาอ่ืนๆ ตามมาอีก 
มากมาย เชน ปญหาการใชความรุนแรง ทะเลาะวิวาท 
กับคนในครอบครัว หรือผูอื่น เปนเหตุใหเกิดคดีทำราย
รางกาย และท่ีสำคัญก็คือเร่ืองการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน
โดยประเทศไทยมีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทองถนน
เปนอันดับ 3 ของโลก เฉลี่ย 2 คนตอช่ัวโมง เกิดความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจถึงปละไมต่ำกวารอยลานบาท ซ่ึงยังไม 
รวมถึงปญหาสังคมอ่ืนอีก เชน ปญหาผูพิการจากอุบัติเหตุ 
ปญหาครอบครัวแตกแยกเพราะการด่ืมสุราทำใหขาดความ
รบัผดิชอบตอหนาที ่หรอืปญหาครอบครวัขาดผูนำเพราะ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เปนตน

สถิติการด่ืมสุราและความสูญเสีย
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 กรมคุมประพฤติในฐานะท่ีมีบทบาท หนาที่ และ
ภารกิจท่ีสำคัญในการแกไขฟนฟูผูกระทำผิดในชุมชน โดยใน
แตละปมีคดีเขาสูการคุมความประพฤติเปนจำนวนมาก
รวมท้ังคดีขับรถขณะเมาสุราซ่ึงเปนความผิดตามพระราช
บญัญัตจิราจรทางบก โดยในระยะ 10 ปทีผ่านมาคดีขบัรถ
ขณะเมาสุรามีจำนวนสูงเปนอันดับ 2 ของคดีทั้งหมด
รองจากคดีตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ 
และหากคิดเปนสัดสวน คดีขับรถขณะเมาสุรามีสัดสวน
ถงึ 1 ใน 3-4 ของคดทีัง้หมด ดงันัน้ กรมคมุประพฤตจิงึได
ดำเนินโครงการ “ดื่มแลวขับ ถูกจับคุมประพฤติ” 
เพ่ือสรางความตระหนักรู และจิตสำนึกใหกับผูท่ีด่ืมแลวขับ
มิใหกลับไปกระทำผิดอีก รวมท้ังผูท่ีด่ืมสุราแลวจะออกไป
ขับขี่รถจะไดเกิดความยับยั้งชั่งใจ


