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บทคดัย่อ 

การใช้สิทธิสัญจรบนท้องถนนของประชาชนชาวไทยเองและชาวต่างประเทศในปัจจุบันได้รับ
การรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การจ�ากัดสิทธิของประชาชนสามารถกระท�าได้ โดยการ
ตรากฎหมายแต่ต้องเป็นไปตามเงื�อนไขที�บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที� รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติ
เงื�อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ�มภาระหรือจ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล
เกินสมควรแก่เหตุ และจะกระทบต่อศักดิ�ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้รวมทั�งต้องระบุเหตุผลความ
จ�าเป็นในการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย 

แต่ปัจจุบันมีการตั�งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดเพื�อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับ
ขี�ยานพาหนะโดยเจ้าหน้าที�ต�ารวจเป็นจ�านวนมาก การกระท�าดังกล่าวเป็นการกระท�าโดยอาศัยอ�านาจรัฐ
ตามกฎกระทรวง ฉบับที� 16 (พ.ศ.2537) และกฎกระทรวง ฉบับที� 21 (พ.ศ. 2560 ) ประกอบกับ
บันทกึข้อความที� 0625.23/3779 และบันทึกข้อความที� 0007/5578 เรื�อง มาตรการการปฏบิัติเกี�ยวกบั
การตั�งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดเท่านั�น 

ผู้เขียนมีความเหน็ว่า การใช้อ�านาจรัฐโดยเจ้าหน้าที�ต�ารวจในการตั�งด่านตรวจ จุดตรวจ และ
จุดสกัดเพื�อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี�ยานพาหนะยังมีความไม่สอดคล้องกับหลักการและ
ทฤษฎีทางกฎหมายมหาชนอยู่ จึงได้ท�าการศึกษาและจัดท�าวิทยานิพนธ์เพื�อวิเคราะห์มาตรการทาง
กฎหมายที�เกี�ยวข้องกับการจ�ากดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการตั�งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกดั
เพื�อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี�ยานพาหนะขึ�นมา เพื�อแสดงให้เหน็ถึงมาตรการทางกฎหมายที�
เกี�ยวข้องกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการตั�งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดเพื� อ
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี�ยานพาหนะดังที�ปรากฏอยู่ในวิทยานิพนธฉ์บับนี�  

 
ABSTRACT 
 The use of road rights by Thai people and foreigners is now recognized in the Constitution 
of the Kingdom of Thailand. Restricting people's rights can be done by enacting the law but must be 
in accordance with the provisions of the Constitution. In case the Constitution does not prescribe the 
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conditions. The law must not be against the rule of law. Do not increase or limit the rights or freedoms 
of the person. And will affect the human dignity of the person. The reason for the limitation of rights 
and freedoms must be stated. 

Currently, there are checkpoints and extraction points to measure the amount of alcohol 
of motorists by the police. Such action is by virtue of the Ministerial Regulation No. 16 (BE 2537) 
and the Ministerial Regulation No. 21 (BE 2560), together with the Memorandum of Understanding 
No.  0625. 23 /  3779 and the note No.  0007/ 5578.  Practical measures regarding setting up 
checkpoints and extraction points. 

The researcher has the opinion that the power of the state by police officers to set up 
checkpoints and extraction points to measure the alcohol content of motorists is not consistent with 
the principles and theories of public law.  The thesis was conducted to analyze the legal measures 
related to limiting the rights and freedoms of people to set up checkpoints and extraction points to 
measure the alcohol content of the riders.  To demonstrate the legal measures related to limiting the 
rights and freedoms of people to set up checkpoints and extraction points to measure the alcohol 
content of motorists as shown in this thesis. 
 

1.บทน�า 
การเดินทางสัญจรบนท้องถนนเป็นทั�งสิทธิและเป็นทั�งเสรีภาพของประชาชน ซึ�งสิทธิดังกล่าว

เป็นสิทธิและเสรีภาพที�ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเรื�อยมานับตั�งแต่ปี พ.ศ. 2517 
การที� เจ้าหน้าที�ต�ารวจใช้อ�านาจรัฐในการตั�งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดเพื� อตรวจวัดปริมาณ
แอลกอฮอล์ของผู้ขับขี�ยานพาหนะล้วนเป็นการกระท�าที�จ�ากดัสทิธิและเสรีภาพของประชาชนทั�งสิ�น 

ภายหลังจากที�รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีผลใช้บังคับ มาตรา 
26 ในตอนต้นที�ก �าหนดว่า “การตรากฎหมายที�มีผลเป็นการจ�ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไป
ตามเงื�อนไขที�บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ…” ดังนั�นการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะต้องเป็นไป
ตามที�กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั�น กฎหมายในความหมายของรัฐธรรมนูญนั�นจะหมายเพียงแต่กฎหมายที�มี
ฐานะหรือศักดิ�ที�เทียบเท่ากับพระราชบัญญัติขึ� นไปเท่านั�น แต่ทว่าการที�กฎหมายจะบัญญัติหรือก�าหนด
รายละเอยีดรวมถึงวิธีการปฏบัิติของเจ้าหน้าที�ผู้ปฏบิัติงานทั�งหมดไว้ในพระราชบัญญัติฉบับเดียวนั�นกเ็ป็น
เรื�องที�ยาก และอาจท�าให้กฎหมายหรือพระราชบัญญัติฉบับนั�นไม่สามารถบังคับใช้ได้ในอนาคต กฎหมาย
หรือพระราชบัญญัติฉบับนั�นจึงมักจะก�าหนดช่องทางหรือวิธีการให้สามารถเกิดความผ่อนปรนหรือยืดหยุ่น
ในตัวของกฎหมายหรือพระราชบัญญัติฉบับนั�นเอง เช่น วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติเป็นไปตามกฎกระทรวง 
หรือประกาศกระทรวง เป็นต้น 

มาตรการทางกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการตั�งด่าน
ตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดเพื� อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี�ยานพาหนะกเ็ช่นกัน แม้จะมี
บางส่วนที�ก�าหนดไว้ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง แต่บางส่วนกเ็ป็นไปตามบันทึกข้อความ ซึ�งมีสถานะที�ต��า
กว่าหนังสือเวียน โดยกฎหมายไม่ได้เปิดช่องให้สามารถกระท�าได้ แต่เจ้าหน้าที�ต�ารวจผู้ปฏบัิติงานในการ

714



 
 

ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี�ยานพาหนะกยั็งคงใช้เป็นฐานของกฎหมายในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ปัจจุบัน กล่าวคือ มีการจัดท�าบันทกึข้อความที� 0625.23/3779 และบันทกึข้อความที� 0007/5578 เรื�อง 
มาตรการการปฏบัิติเกี�ยวกบัการตั�งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกดั ที�ใช้เป็นเครื�องมือหรือฐานของอ�านาจ
ของเจ้าหน้าที�ต�ารวจในการตั�งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดเพื�อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี�
ยานพาหนะ 

นอกจากนี� ในส่วนที� เป็นกฎกระทรวง คือ กฎกระทรวง ฉบับที�  16 (พ.ศ.2537) และ
กฎกระทรวง ฉบับที�  21 (พ.ศ. 2560) แม้จะเป็นกฎกระทรวงที� ใช้ในการประกอบการตีความ
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 กต็าม แต่กเ็ป็นกฎกระทรวงที�ไม่อาจประกันสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนได้แต่อย่างใด ในส่วนนี� มีตัวอย่างที�ปรากฏตามที�เป็นข่าวและปรากฏตามค�าพิพากษาที�ไม่
อาจยืนยันถึงประสิทธิภาพของกฎกระทรวง ฉบับที� 16 (พ.ศ.2537) และกฎกระทรวง ฉบับที� 21                
(พ.ศ. 2560) ได้อย่างแท้จริง 

ผู้เขียนมีความเหน็ว่า การใช้อ�านาจรัฐโดยเจ้าหน้าที�ต�ารวจในการตั�งด่านตรวจ จุดตรวจ และ
จุดสกัดเพื�อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี�ยานพาหนะยังมีความไม่สอดคล้องกับหลักการและ
ทฤษฎีทางกฎหมายมหาชน จึงได้ทาการศึกษาและจัดทาวิทยานิพนธเ์พื�อวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายที�
เกี�ยวข้องกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการตั�งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดเพื� อ
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี�ยานพาหนะ โดยได้ทาการแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ประเด็น
ด้วยกัน คือ  

1.) ปัญหาเกี�ยวกับการใช้อ�านาจรัฐตามบันทึกข้อความที� 0625.23/3779 และบันทึก
ข้อความ ที� 0007/5578 เรื�อง มาตรการการปฏบัิติเกี�ยวกับการตั�งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด เพื�อ
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี�ยานพาหนะ  

2.) ปัญหาเกี�ยวกับขั�นตอนและวิธีการใช้อ�านาจรัฐในการตั�งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด
เพื�อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี�ยานพาหนะโดยหน้าที�ต�ารวจ  

3.) ปัญหาเกี�ยวกับขั�นตอนและวิธีการใช้อ�านาจรัฐเพื�อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี�
ยานพาหนะ  

เพื�อเป็นการประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการปฏิบัติหน้าที�ตามกฎหมายของ
ต�ารวจในการใช้มาตรการทางกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการตั�ง
ด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกดัเพื�อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี�ยานพาหนะมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับหลักกฎหมายมหาชนและทฤษฎีกฎหมายมหาชนมากยิ�งขึ� น ผู้เขียนจึงท �าการศึกษาและ
วิเคราะห์ถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขของมาตรการทางกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนในการตั�งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดเพื�อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของ ผู้ขับขี�
ยานพาหนะเพื�อให้มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�นต่อไป 
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2.แนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัหลกัการปกครองระบอบประชาธิปไตยหลกัการปกครองโดย

กฎหมาย สิทธิเสรีภาพและการจราจร 
2.1 แนวคิดและหลกัการพื� นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

ทฤษฎีเสรีนิยมประชาธิปไตยได้พัฒนามากขึ� นดังแนวความคิดของนักทฤษฎีหรือ 
นักปรัชญาทางการเมือง เช่น จอห์น ล็อค (John Locke) ฌ็อง ฌ้าค รุสโซ (Jean Jacques Rousseau) และ 
มองเตสกิเออ (Montesquieu) เป็นต้น จอห์น ลอ็ค ปฏเิสธลัทธิเทวสิทธิ�และเชื�อว่าโดยธรรมชาติมนุษย์จะมี
เสรีภาพโดยสมบูรณ์ กล่าวคือ ทุกคนมีเสรีภาพจะกระท�าการอะไรก็ได้ภายในขอบเขตของกฎหมาย
ธรรมชาติ เช่น สิทธิในทรัพย์สิน และมีความเสมอกัน จากสิทธิเสรีภาพที�แต่ละคนมีอยู่ตามธรรมชาติและ
แต่ละคนจะสละสิทธิและเสรีภาพของตนเองเพื�ออยู่ภายใต้อ�านาจรัฐโดยลักษณะสัญญาประชาคม (Social 
Contract) และขณะเดียวกันรัฐจะต้องปกครองด้วยความชอบธรรมเคารพในสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ตามธรรมชาติดังนั�น หากรัฐใช้อ�านาจเกินขอบเขตตามที�ได้ก�าหนดไว้ ประชาชนกม็ีสิทธิที�จะขัดขืนการใช้
อ�านาจรัฐได้ 3 
2.2 แนวคิดเกี�ยวกบัการคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ 

 แนวความคิดในเรื� องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนี�  มีก �าเนิดจากแนวความคิดในเรื�อง 
“สิทธิตามธรรมชาติ” ซึ�งเป็นแนวความคิดทางปรัชญาทางการเมือง แนวความคิดในเรื� อง “สิทธิตาม
ธรรมชาติ” นี�  มีสาระส�าคัญคือ มนุษย์ทุกคนเกิดมาย่อมมีความเท่าเทยีมกัน มีสิทธิบางประการที�ติดตัวมา
ตั�งแต่เกิดจนกระทั�งตาย สิทธิดังกล่าวได้แก่ สิทธิในชีวิต เสรีภาพในร่างกาย สิทธิในทรัพย์สินและความ
เสมอภาค แนวความคิดในเรื� อง “สิทธิตามธรรมชาติ” นี�  มีวัตถุประสงค์ส�าคัญคือ การจ�ากัดอ�านาจ
ผู้ปกครองของรัฐนั�นเองโดยอ้างถึง “สิทธิตามธรรมชาติ” ว่าเป็นสิทธิที�ผู้ปกครองของรัฐจะเข้าไปล่วง
ละเมิดมิได้หรือพูดง่ายๆ กคื็อ ผู้ปกครองมีพันธะที�จะต้องงดเว้นไม่ใช้อ�านาจรัฐที�ตนมีอยู่ ซึ�งกเ็ท่ากับว่า
ประชาชนมีสิทธิในการจ�ากัดอ�านาจรัฐนั�นเอง4 
�.� ทฤษฎีและหลกัการจ�ากดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนเพื�อมิให้รัฐกระท�าการแทรกแซงโดยมิชอบด้วย
กฎหมายที�ตราขึ� นโดยองค์กรนิติบัญญัติและกฎหมายนั�นมีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญซึ�งเป็นไปตามหลัก
นิติรัฐ หากรัฐจะจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนเพื�อป้องกันมิให้มีการใช้สิทธิและเสรีภาพโดย ไป
กระทบกระเทือนต่อปัจเจกชนอื�นหรือไปกระทบต่อประโยชน์ของมหาชนส่วนรวมแล้ว รัฐธรรมนูญในฐานะ
ที�เป็นกฎหมายสูงสุดยอมให้ฝ่ายนิติบัญญัติตรากฎหมายขึ�นเพื�อจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของปัจเจกชนได้ 
ทั�งนี�  เป็นไปตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 ข้อ 29.2 “ในการใช้สิทธิและเสรีภาพ
ของตนแต่ละคนจะถูกจ�ากัดกแ็ต่โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายที�ตราขึ� นด้วยความมุ่งหมายเฉพาะเพื�อ
ประกันให้มีการยอมรับและเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื�นและเพื�อตอบสนองความเรียกร้องต้องการอัน
ชอบธรรมของศีลธรรมอันดี ความสงบเรียบร้อย และความผาสุกของทุกคนในสังคมประชาธิปไตย” ดังนั�น 

                                                           
3 ปัญญา อุดชาชน. (255�). สิทธิและเสรีภาพของพลเมืองอเมริกันภายใต้หลักประชาธิปไตย. รวมบทความทางวิชาการ
ของส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชุดที� �� “ศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปการเมืองภายใต้หลักนิติธรรม”. หน้า ���-381. 
4 จงรักษ์ จุฑานนท์.(2525). การคุ้มครองสิทธิของประชาชนต่อการถูกจับและตรวจค้นโดยไม่ชอบธรรม.หน้า1. 
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การจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพจะกระท�าได้โดยอาศัยอ�านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื�อการที�
รัฐธรรมนูญก�าหนดไว้ แต่รัฐจะต้องสร้างหลักประกันให้แก่ปัจเจกจนเพื�อให้ปัจเจกชนมั�นใจว่ารัฐจะไม่
กระท�าการละเมิดต่อสทิธิและเสรีภาพของปัจเจกชนนอกเหนือจากที�รัฐธรรมนูญได้ก�าหนดไว้เท่านั�น  
2.5 ความเป็นมาเกี�ยวกบัการจราจร 

 สุทธิชัย ค�าพานิช ได้กล่าวถึงลักษณะของกฎหมายจราจรของประเทศไทยไว้ว่า ได้มีการตรา
กฎหมายจราจรขึ�นเป็นฉบับแรก คือพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.���� โดยกรมต�ารวจ ร่าง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก ต่อกระทรวงมหาดไทย เพื�อขอให้ออกเป็นกฎหมาย ร่าง พระราชบัญญัติ
ฉบับนี�  โดยอาศัยหลักกฎหมายจราจรของ สหราชอาณาจักรมาดัดแปลง เป็นพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
พ.ศ.���� จากนั�นค�าว่า “จราจร” กแ็พร่กระจายไปถึงประชาชนโดยทั�วไป ด้วยความเจริญของสังคมท�า
ให้การใช้รถใช้ถนนมีความส�าคัญและจ�าเป็นต่อชีวิตประจ�าวันของมนุษย์มากขึ�น5 

 กฎหมายเหล่านี� จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไข ให้มีความทันสมัย รองรับสภาพการใช้รถใช้ถนน
ให้ดียิ�งขึ�นมาเป็นล�าดับ การแก้ไขกฎหมาย เกี�ยวกบัการจราจรที�นับได้ว่าเป็นครั�งใหญ่ที�สดุเทา่ที�เคยมีมา ก็
คือในปีพ.ศ.2522 โดยได้มีการ ประกาศใช้พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติ
รถยนต์พ.ศ.2522 ขึ�นใช้บังคับแทนกฎหมายที�เกี�ยวกบัการจราจรที�ใช้บังคับแต่เดิมเพื�อให้สามารถควบคุม 
บังคับ ผู้ขับขี�  ผู้ประกอบการและตัวรถ ให้เกิดความปลอดภัยและสะดวกในการสัญจรยิ�งขึ� น การที�
การจราจรและ ขนส่งได้มีการขยายตัวไปในส่วนภูมิภาค ท�าให้มีการสัญจรบนทางหลวงเพิ�มมากขึ�นในปี
พ.ศ.2535 จึงได้มีตราพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535ขึ� น เพื�อใช้แทนประกาศคณะปฏิวัติฉบับที� 
295 ลง วันที� 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 ซึ�งเป็นกฎหมายว่าด้วยทางหลวงที�ใช้บังคับในขณะนั�น ให้
สอดคล้องกับความเจริญและการพัฒนาของประเทศ กฎหมายจราจรเหล่านี� ได้มีการแก้ไขเพิ�มเติม ให้มี
ความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพของการสัญจรมาโดยตลอดจนและแก้ไขเพิ�มเติมให้ทันสมัยเหมาะสมกับ
สภาพของการจราจร 

 

3.มาตรการทางกฎหมายที�เกี �ยวขอ้งกบัการจ�ากดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการตั�ง

ด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกดัเพื�อตรวจวดัปริมาณแอลกอฮอลข์องผูข้ ับขี�ยานพาหนะ  
ในส่วนเรื�องของมาตรการทางกฎหมายที�เกี�ยวข้องกบัการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

ในการตั�งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดเพื�อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี�ยานพาหนะนี�  ผู้เขียน
จะท�าการแบ่งการอธิบายออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ มาตรการทางกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับการจ�ากัดสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนในการตั�งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดเพื�อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้
ขับขี�ยานพาหนะของต่างประเทศและของประเทศไทยโดยมีรายละเอียดดังนี�  

 
 

                                                           
5 สิทธิชัย ค�ำพำนิช.(����) มำตรกำรในกำรลงโทษควำมผิดฐำนขบัขี�ระหวำ่งเมำสุรำตำมพระรำชบญัญติัจรำจรทำงบก.น.� 
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3.1 มาตรการทางกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการจ�ากดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการ

ตั�งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดเพื�อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู ้ขับขี�ยานพาหนะของ

ต่างประเทศ  
มาตรการทางกฎหมายที�เกี�ยวข้องกับการจ�ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการตั�งด่าน

ตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดเพื�อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี�ยานพาหนะของต่างประเทศนี�  แบ่ง
การศึกษาออกเป็นมาตรการของสหรัฐอเมริกา ในมลรัฐเทก็ซัส สหราชอาณาจักรและสาธารณารัฐสิงคโปร์ 
โดยในแต่ละประเทศมีรายละเอียดดังนี�  

 3.1.1 มาตรการทางกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการจ�ากดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

ในการตั�งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกดัเพื�อตรวจวดัปริมาณแอลกอฮอลข์องผูข้ับขี�ยานพาหนะของ

สหรฐัอเมริกา  

ไวพจน์ กุลาชัย ได้กล่าวถึงลักษณะของกฎหมายในสหรัฐอเมริกาไว้ว่าเป็นประเทศที�แต่ละ
มลรัฐจะมีกฎหมายเป็นของตนเองดังนั�น กฎหมายที�เกี�ยวข้องกบักรณีเมาแล้วขับและบทลงโทษจะแตกต่าง
กนัออกไปในแต่ละมลรัฐ ในการใช้อ�านาจรัฐของเจ้าหน้าที�ต�ารวจเพื�อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับ
ขี�ยานพาหนะมีกฎหมายกลางคือ รัฐบัญญัติว่าด้วยพาหนะและจราจรทางหลวง หรือ Automobile And 
Highway โดยมีรายละเอียดดังนี� 6 

ปริมาณแอลกอฮอลที์�กฎหมายก�าหนด ไวพจน์ กุลาชัย กล่าวถึงลักษณะของการบังคับใช้
กฎหมายของมลรัฐเทก็ซัสไว้ว่า เป็นมลรัฐที�มีความเข้มงวดหรือปราศจากการผ่อนปรน (Zero Tolerance) 
ในเรื�องของการมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที�กฎหมายก�าหนดแล้วขับขับขี�ยานพาหนะ ซึ�งกฎหมายที�
เกี�ยวข้องกับการมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที�กฎหมายก�าหนดแล้วขับขับขี�ยานพาหนะของมลรัฐเทก็ซัส 
คือ Transportation Code Chapter 723. Texas Traffic Safety Act โดยกฎหมายฉบับดังกล่าวไม่อนุญาต
ให้บุคคลซึ�งยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายน้อยกว่า 21 ปี) ดื�มเครื�องดื�มแอลกอฮอล์แล้วมาขับขี�ยานพาหนะ
บนท้องถนน และตามกฎหมายของมลรัฐเทก็ซัส ก�าหนดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดไว้ที�ไม่เกนิ 0.08 กรัม/
100 มิลลิลิตร หรือ 80 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกับมลรัฐอื�นๆ 

บทลงโทษสาหรับการมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินก ว่าที�กฎหมายก�าหนด โดย 
Transportation Code Chapter 723. Texas Traffic Safety Act ได้ก�าหนดอัตราโทษของการมีปริมาณ
แอลกอฮอล์เกนิกว่าที�กฎหมายก�าหนดแล้วขับขับขี�ยานพาหนะ โดยแบ่งโทษของผู้ที�กระท�าความผิดเป็นผู้ที�
บรรลุนิติภาวะแล้วกบัผู้ที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ คือ 

โทษของผู้ที�กระท�าความผิดเป็นผู้ที�บรรลุนิติภาวะแล้ว มีการแบ่งบทลงโทษโดยใช้จ�านวน
ครั�งในการกระท�าความผิดเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง คือ  

 ความผิดครั�งที� 1 จะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 ดอลลาร์ จ�าคุกตั�งแต่ 72 ชั�วโมง – 180 
วัน พักใบอนุญาตขับขี� 90 - 365 วัน และหากครอบครองภาชนะบรรจุเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ที�เปิดฝาแล้ว
จะถูกกักขังเพิ�มขึ�นอีก 3-6 วัน ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีเป็นจ�านวนเงิน 2,000 ดอลลาร์ เป็นระยะเวลา 

                                                           
6 ไวพจน์ กุลาชัย.(2555).การบังคับใช้กฎหมายกรณีเมาแล้วขับในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ เวียดนาม 
สิงคโปร์และไทย.หน้า 14 -20 
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3 ปี เพื�อรักษาสถานภาพของใบขับขี� ศาลอาจตัดสินให้ภาคทณัฑ์การจ�าคุกและการพักใช้ใบอนุญาตขับขี�
หากเป็นการกระท�าผิดครั�งแรก 

 ความผิดครั�งที� 2 ปรับไม่เกิน 4,000 ดอลลาร์ จ�าคุกตั�งแต่ 30 วัน – 1 ปี พักใบอนุญาต
ขับขี� 180 วัน - 2 ปี ต้องติดตั�งเครื�อง Ignition Interlock Device ถ้าหากกระท�าความผิดตั�งแต่ 2 ครั�งขึ�น
ไปภายในระยะเวลา 5 ปี ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีเป็นจ�านวนเงิน 2,000 ดอลลาร์ เป็นระยะเวลา 3 ปี 
เพื�อรักษาสถานภาพของใบขับขี� 

ความผิดครั�งที� 3 ปรับไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์ จ�าคุกตั�งแต่ 2 – 10 ปี พักใบอนุญาตขับ
ขี� 180 วัน - 2 ปี ต้องติดตั�งเครื�อง Ignition Interlock Deviceถ้าหากกระท�าความผิดตั�งแต่ 2 ครั�งขึ�นไป
ภายในระยะเวลา 5 ปีต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีเป็นจ�านวนเงิน 2,000 ดอลลาร์ เป็นระยะเวลา 3 ปีเพื�อ
รักษาสถานภาพของใบขับขี� 

โทษของผู้ที�กระท�าความผิดเป็นผู้ที�ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยการแบ่งบทลงโทษโดยใช้
จ�านวนครั�งในการกระท�าความผิดเป็นเกณฑ์ในการแบ่งเช่นเ ดียวกับโทษของผู้ที�กระท�าความผิดเป็นผู้ที�
บรรลุนิติภาวะแล้วคือ 

ความผิดครั�งที� 1 จะมีโทษปรับไม่เกิน 500 ดอลลาร์ ท�างานบริการสังคม 8-12 ชั�วโมง 
ต้องเข้ารับการฝึกอบรม พักใบอนุญาตขับขี� 30 วัน 

ความผิดครั�งที� 2 จะมีโทษปรับไม่เกิน 500 ดอลลาร์ ท�างานบริการสังคม 20-40 ชั�วโมง 
อาจมีค�าสั�งศาลให้เข้ารับการฝึกอบรม พักใบอนุญาตขับขี� 60 วัน 

ความผิดครั�งที� 3 (กรณีอายุเกิน 17 ปี แต่ไม่ถึง 21 ปี) จะมีโทษปรับตั�งแต่ 250-2,000 
ดอลลาร์ อาจมีค�าสั�งศาลให้เข้ารับการฝึกอบรม พักใบอนุญาตขับขี� 180 วัน 

ความผิดครั�งที� 3 (กรณีอายุต��ากว่า 17 ปี) จะมีโทษปรับไม่เกิน 500 ดอลลาร์ ท�างาน
บริการสังคม 20-40 ชั�วโมง อาจมีค�าสั�งศาลให้เข้ารับการฝึกอบรม พักใบอนุญาตขับขี� 60 วัน 

การปฏิเสธการตรวจวัดแอลกอฮอล์ ส�าหรับกรณีที� ผู้ขับขี�ปฏิเสธการตรวจวัดระดับ
แอลกอฮอล์ จะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี� เป็นระยะเวลา 180 วัน แต่ถ้าหากบุคคลนั�นเคยมีประวัติการ
กระท�าผิดมาก่อนภายในระยะเวลา10 ปี จะต้องถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี� เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี 
นอกจากโทษดังกล่าวข้างต้นแล้วผู้กระท�าผิดจะต้องถูกภาคทัณฑ์ เข้ารับการฝึกอบรม การท�างานบริการ
ชุมชนและต้องจ่ายค่าด�าเนินการต่างๆ ทางศาลด้วย  

ขั�นตอนการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลข์องผูข้ ับขี�ยานพาหนะในสหรฐัอเมริกา การ
ด�าเนินการตั�งจุดตรวจการงดดื�มเครื� องดื�มแอลกอฮอล์ (Sobriety Checkpoints) ซึ�งการตั�งจุดตรวจใน
ลักษณะนี� จะมีการคัดกรองผู้ขับขี� ทุกคนที�ขับรถผ่านมายังบริเวณที�ตั�งจุดตรวจ และเจ้าหน้าที�ต�ารวจอาจ
เรียกตรวจผู้ขับขี�บางรายที�มีลักษณะที�บ่งบอกชัดเจนว่า “มีปริมาณแอลกอฮอล์เกนิกว่าที�กฎหมายก�าหนด” 
โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั�นตอน คือ เมื�อเจ้าหน้าที�ต�ารวจอาจท �าการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจ
เบื�องต้น หากพบว่า มีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 0.08 กรัม/100 มิลลิลิตร ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย 
หลังจากนั�นเจ้าหน้าที�ต�ารวจจะด�า เนินการจับกุมและส่งตัวไปยังสถานีต�ารวจ เมื�อไปถึงสถานีต�ารวจ
เจ้าหน้าที�ต�ารวจจะเสนอให้ผู้ขับขี�เลือกท�าการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ใน 3 รูปแบบคือ การตรวจวัดทาง

719



 
 

ลมหายใจ การตรวจวัดทางเลือด และการตรวจวัดทางปัสสาวะ และหากผลของการตรวจวัด พบว่า มีระดับ
แอลกอฮอล์เกนิอตัราที�กฎหมายก�าหนดกจ็ะส่งตัวผู้ขับขี�ไปด�าเนินคดีที�ศาลต่อไป 

3.1.2 มาตรการทางกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการจากดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

ในการตั�งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดเพื�อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผูข้ ับขี�ยานพาหนะ

ของสหราชอาณาจักร 

 กฎหมายที�ใช้เป็นเครื�องมือในการตั�งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดเพื�อตรวจผู้ขับขี�
ยานพาหนะของเจ้าหน้าที�ต�ารวจใน สหราชอาณาจักรเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก ค.ศ. 
1988 หรือที�เรียกว่า Road Traffic Act 1988 มีรายละเอียดดังนี� 7 

 ปริมาณแอลกอฮอลที์�กฎหมายก�าหนด ส�าหรับพระราชบัญญัติการจราจรทางบก ค.ศ. 
1988 ( Road Traffic Act 1988 ) ได้มีการก�าหนดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ที�ขับขี�ยานพาหนะดังนี�  

 การตรวจวัดจากลมหายใจ มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่า 35 ไมโครกรัม/100 มิลลิลิตร 
การตรวจวัดจากเลือด มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่า 80 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร การตรวจวัดจาก
ปัสสาวะ มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่า 107 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร  

 บทลงโทษส� าหรับการมีปริมาณแอลกอฮอล์เ กินกว่าที�กฎหมายก�าหนด  ตาม
พระราชบัญญัติการจราจรทางบก ค.ศ. 1988 ( Road Traffic Act 1988) ของ สหราชอาณาจักร มีการ
ก�าหนดอัตราโทษของการ “มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที�กฎหมายก�าหนด” ไว้ 5 ระดับด้วยกัน โดย
อาศัยปริมาณของแอลกอฮอล์ที�ตรวจพบเป็นเกณฑ์ 

 การปฏิเสธการตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือด ตามกฎหมายของ สหราชอาณาจักร 
การปฏิเสธการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเปรียบเสมือนผู้กระท�าผิดโดยทั�วไป ซึ�งโดยส่วนใหญ่ศาล
จะพิจารณาอัตราโทษสูงกว่าการกระท�าผิดโดยปกติด้วยการพักใช้ใบอนุญาตขับขี� 12-36 เดือนปรับ 150 
ปอนด์ – 150 % ของรายได้ต่อสัปดาห์ตัดคะแนน 3-11 คะแนนและต้องท�างานบริการสังคมอีกด้วย 

 ขั�นตอนการตรวจวดัปริมาณแอลกอฮอลข์องผูข้ับขี�ยานพาหนะใน สหราชอาณาจักร 
แบ่งออกเป็น 2 ขั�นตอน คือ ขั�นตอนแรกเป็นการตรวจพิสูจน์เบื�องต้นและการตรวจพิสูจน์เพื�อยืนยันผล 

 ในขั�นตอนของตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในขั�นตอนนี� เจ้าหน้าที�ต�ารวจที�อ ยู่ใน
เครื�องแบบเท่านั�นจะเป็นผู้ใช้อ�านาจดังกล่าว และวิธีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ตามขั�นตอนนี�จะเป็น
การตรวจด้วยวิธีการตรวจพิสูจน์ทางลมหายใจ หรือเรียกว่า Breath Test ในขั�นตอนดังกล่าว การตรวจวัด
เบื�องต้นดังกล่าวนี�  เป็นการตรวจสอบคร่าว ๆว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที�ผู้ขับขี�จะมีปริมาณแอลกอฮอล์
สงูเกนิกว่าที�กฎหมายก�าหนด 

 การตรวจพิสูจน์เพื�อยืนยันผล เป็นขั�นตอนที�สอง ซึ�งเป็นการตรวจพิสูจน์บุคคลที�ต้อง
สงสัยว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์สูงเกินกว่าที�กฎหมายก�าหนด กล่าวคือ เมื�อพบว่าบุคคลใดมีปริมาณ
แอลกอฮอล์สงูเกนิกว่าที�กฎหมายก�าหนดแล้วกจ็ะต้องน�าตัวบุคคลผู้นั�นมาตรวจสอบอีกครั�งหนึ�งเพื�อยืนยัน
ผลที�แน่นอน การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี�ยานพาหนะด้วยวิธีการนี� จะต้องเป็นการตรวจ
ภายใน 1 ชั�วโมงนับจากตรวจในขั�นตอนแรกอีกทั�งยังต้องมีการบันทึกการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
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อย่างละเอียดเพื�อใช้เป็นพยานหลักฐานด้วยเช่นเดียวกับวิธีการตรวจพิสูจน์ทางลมหายใจและวิธีการตรวจ
พิสูจน์ทางเลือดด้วย8 

3.1.3 การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผูข้ับขี�รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ใน

สาธารณรฐัสิงคโปร ์

กฎหมายที�ใช้เป็นเครื�องส�าหรับการควบคุมปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ที�ขับขี�ยานพาหนะ
ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ในปัจจุบันนั�น คือ รัฐบัญญัติจราจรทางบก (การแก้ไข) ปี ค. ศ. 2017 (Road 
Traffic (Amendment) Act 2017) โดยรัฐบัญญัติดังกล่าวเป็นกฎหมายที�ออกมาเพื�อรักษาความปลอดภัย
บนท้องถนน ซึ�งรวมถึงประชาชนชนผู้ใช้ถนนและผู้ขับขี�ยานยนต์ Motor Vehicle (สาธารณรัฐสิงคโปร์จะ
ใช้ค�าว่ายานยนต์ซึ�งไม่ใช่ยานพานะ) บนท้องถนนด้วย 9 

ปริมาณแอลกอฮอลที์�กฎหมายก�าหนด ตามรัฐบัญญัติจราจรทางบก (การแก้ไข) ปี ค. 

ศ. 2017 (Road Traffic (Amendment) Act 2017) ของสาธารณรัฐ สิงคโปร์ มีการก�าหนดระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดไว้ไม่เกิน 0.08 กรัม/100 มิลลิลิตร 

บทลงโทษส�าหรับการมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที�กฎหมายก�าหนด โทษตาม

กฎหมายกรณีมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที�กฎหมายก�าหนดแล้วขับของสาธารณรัฐสิงคโปร์ มีการ
ก�าหนดไว้เป็น 3 ระดับด้วยกันโดยอาศัยจ�านวนที�กระท�าความผิดเป็นเกณฑ์ลงโทษ 

การปฏิเสธการตรวจวดัระดบัแอลกอฮอลใ์นเลือด ในกรณีที�ผู้ขับขี�ไม่ยินยอมให้ตรวจวัด

ระดับแอลกอฮอล์ ถือว่ามีโทษเสมือน “มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที�กฎหมายก�าหนด”มีอัตราโทษปรับ 
$1,000 – 5,000 (ประมาณ 25,000-125,000 บาท) หรือจ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน 

ขั�นตอนการตรวจวดัปริมาณแอลกอฮอลข์องผูข้ับขี�ยานพาหนะในสาธารณรฐัสิงคโปร์ 

การด�าเนินการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดจะต้องด�าเนินการโดยเจ้าหน้าที�ต�ารวจเท่านั�น หากพบว่า
มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเกินอตัราที�กฎหมายก�าหนด เจ้าหน้าที�ต�ารวจสามารถด�าเนินการจับกุมได้ทันที 

3.2 มาตรการทางกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการจ�ากดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการ

ตั�งด่านตรวจ จุดตรวจและจุดสกัดเพื�อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู ้ขับขี�ยานพาหนะ ของ

ราชอาณาจักรไทย 
การตรวจวัดประมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี�ยานพาหนะเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจราจร

ทางบก พ.ศ. 2522 กฎกระทรวง ฉบับที� 16 (พ.ศ. 2537) ที�กฎกระทรวง ฉบับที� 21 (พ.ศ. 2560) 
ประกอบกับบันทึกความเข้าใจที� 0625.23/3779 และบันทึกข้อความ ที� 0007/5578 เรื� อง มาตรการ
การปฏบัิติเกี�ยวกบัการตั�งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกดั  

ปริมาณแอลกอฮอล์ที�กฎหมายก�าหนด ตามกฎกระทรวง ฉบับที�  16 (พ.ศ. 2537) ที�
กฎกระทรวง ฉบับที� 21 (พ.ศ. 2560) ก�าหนดให้ปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ที�ขับขี�ยานพาหนะที�
ผิดกฎหมายดังนี�   
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การตรวจวัดจากลมหายใจมีค่าสัมประสิทธิ�ในการแปลงค่าเทา่กบั 2000 การตรวจวัดจากเลือด
เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เว้นแต่ ผู้ขับขี�ซึ�งมีอายุต��ากว่ายี�สิบปีบริบูรณ์หรือผู้ขับขี�ซึ�งได้รับใบอนุญาตขับ
รถชั�วคราวตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือผู้ขับขี�ซึ�งมีใบอนุญาตขับขี�ส�าหรับรถประเภทอื�นที�ใช้แทนกัน
ไม่ใช่ผู้ขับขี�ซึ�งไม่มีใบอนุญาตขับขี� หรืออยู่ระหว่างถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี� เกนิ 20 มิลลิกรัม
เปอร์เซ็นต์ 

บทลงโทษส�าหรบัการมีปริมาณแอลกอฮอลเ์กินกว่าที�กฎหมายก�าหนด  แบ่งการลงโทษแยก

ต่างหากจากกันโดยอาศัยผลที�เกิดขึ�นจากการที�มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที�กฎหมายก�าหนดเป็นเกณฑ์
ก�าหนด  

การปฏิเสธการตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล ์หากว่าผู้ขับขี�ยานพาหนะปฏเิสธการตรวจวัดระดับ

แอลกอฮอล์จะมีความผิดข้อหาฝ่าฝืนค�าสั�งเจ้าพนักงานที�ให้ท�าการทดสอบผู้ขับขี�ต้องระวางปรับครั�งละไม่
เกิน 1,000 บาท 

 

4.วิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการจ�ากดัสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

ในการตั�งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกดัเพื�อตรวจวดัปริมาณแอลกอฮอลข์องผูข้บัขี�
ยานพาหนะ 

 1. ปัญหาเกี�ยวกับการใช้อ�านาจรัฐตามบันทึกข้อความที�  0625.23/3779 และบันทึก
ข้อความที� 0007/5578 เรื�อง มาตรการการปฏิบัติเกี�ยวกับการตั�งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด เพื�อ
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ ขับขี�ยานพาหนะนั�นจะเหน็ได้ว่าการใช้อ�านาจรัฐซึ�งเป็นการกระท�าของ
ตามบันทึกข้อความที� 0625.23/3779 และบันทึกข้อความที� 0007/5578 เรื�อง มาตรการการปฏิบัติ
เกี�ยวกบัการตั�งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกดั เป็นหลักในการก่อตั�งอ�านาจในการปฏบัิติการ ซึ�งฐานแห่ง
การใช้อ�านาจดังกล่าวนี� เป็นเพียงบันทกึความเข้าใจเทา่นั�น โดยหลักแล้วไม่สามารถที�จะใช้เป็นเครื�องมือใน
การจ�ากดัอ�านาจได้ ดังนั�น ควรที�จะต้องมีการจัดท�าให้เป็นกฎหมายโดยก�าหนดในรูปแบบของกฎกระทรวง 
โดยจัดท�าเป็นกฎกระทรวง เรื�อง มาตรการการปฏบิัติเกี�ยวกับการตั�งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดเพื�อ
ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี� ยานพาหนะ ไม่ใช่จัดท �าในรูปแบบของบันทึกความเข้าใจ
เช่นเดียวกับบันทกึข้อความที� 0625.23/3779 และบันทกึข้อความ ที� 0007/5578 เรื�อง มาตรการการ
ปฏบัิติเกี�ยวกบัการตั�งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกดั ดังที�เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

 2.ปัญหาเกี�ยวกับขั�นตอนและวิธีการใช้อ�านาจรัฐในการตั�งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัด
เพื�อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี�ยานพาหนะของเจ้าหน้าที�ต�ารวจเป็นการใช้อ�านาจโดยไร้กรอบ
ของกฎหมาย ในการจ�ากัดกรอบการใช้อ�านาจของเจ้าหน้าที�ต�ารวจดังกล่าว ย่อมก่อให้เกิดผลเสียที�อาจจะ
กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้ ซึ�งในหลายๆครั�งการใช้อ�านาจของเจ้าหน้าที�ต�ารวจในการตั�ง
ด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดเพื�อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี�ยานพาหนะนั�น ได้กระทบต่อ
ชีวิตของประชาชนอีกด้วย ดังนั�นควรมีการก�าหนดการใช้อ�าอาจรัฐดังกล่าว ให้มีกฎหมายที�ก�าหนดถึง
ขั�นตอนและวิธีการใช้อ�านาจรัฐในการตั�งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดเพื�อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
ของผู้ขับขี�ยานพาหนะโดยหน้าที�ต�ารวจอย่างชัดเจน 
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 3.ปัญหาเกี�ยวกับขั�นตอนและวิธีการใช้อ�านาจรัฐเพื�อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี�
ยานพาหนะ  

ขั�นตอนและวิธีการใช้อ�านาจรัฐเพื�อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี�ยานพาหนะใน
ประเทศไทยยังมีความคลุมเครือว่าผลในการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ที�ได้จะมีความถูกต้องมากน้อย
เพียงใด เนื�องจากกรมการขนส่งทางบก สถานีต�ารวจนครบาล สถานีต�ารวจภูธร ส�านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาล และหน่วยงานอื�นๆ ส่งสอบเทียบเครื�องมือไปยังส�านักรังสีและเครื�องมือ
แพทย์ จ�านวน 2,558 เครื�อง พบว่ามีเครื�องอ่านค่าตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จ�านวน 1,338 เครื�อง คิด
เป็นร้อยละ 52.3 เครื�องอ่านค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานก�าหนดและต้องท �าการปรับค่าใหม่ จ�านวน 1,086 
เครื�อง คิดเป็นร้อยละ 42.5 และเครื�องที�ช�ารุด จ�านวน 134 เครื�อง คิดเป็นร้อยละ 5.2 และค�าพิพากษา
ศาลฎีกา : ฎีกาเลขที� 8809/2549 ที�ได้ตัดสินในลักษณะที�ไม่สามารถยืนยันผลของการตรวจวัดปริมาณ
แอลกอฮอล์ทางลมหายใจได้ด้วยดังนั�น ควรมีการจัดท�ากฎกระทรวง เรื�อง มาตรการการปฏิบัติเกี�ยวกับ
การตั�งด่านตรวจ จุดตรวจ และจุดสกัดเพื�อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี�ยานพาหนะที�ก�าหนดให้
มีการตรวจพิสูจน์เพื�อยืนยันผลเช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาและ สหราชอาณาจักร 
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