แนวทางการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ผ้ ูขับขี่ของสถานีตารวจ ในช่ วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561
ตังแต่
้ เวลา 00.00 น. ของวันที่ 11 เมษายน 2561 – เวลา 24.00 น. ของวันที่ 17 เมษายน 2561

เกิดอุบัตเิ หตุจราจรเป็ นเหตุให้ มีผ้ ูบาดเจ็บหรื อเสียชีวติ
ผู้ขับขี่ทงั ้ 2 ฝ่ ายต้ องถูกตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์

ตรวจทางลมหายใจได้
ให้ ตรวจทางลมหายใจ

ผู้ขบั ขี่
ไม่ ยอมตรวจ

1. ดาเนินการตาม
กฎหมาย
2. บันทึกลงใน
ระบบ CRIMES
ตามข้ อ 1. - 5.

ผู้ขบั ขี่
ยอมตรวจ

บันทึกลงใน
ระบบ CRIMES
ตามข้ อ 1. - 6.

การนาส่ งผู้ขับขี่ช้าเกิน 6 ชั่วโมงจะมีผล
ให้ แอลกอฮอล์ ในเลือดลดต่าลงเรื่ อยๆ

ตรวจเลือด
กรณีตรวจทางลมหายใจไม่ได้

หน่ วยกู้ชีพ / ญาติ /
พลเมืองดี นาส่ง
โรงพยาบาลโดยเร็ว
ภายใน 4 ชัว่ โมง
เจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาล
แจ้ ง สน./สภ. ขอใบ
นาส่ ง (ค.8-ต.65)

ตารวจ นาส่ง
โรงพยาบาลโดยเร็ว
ภายใน 4 ชัว่ โมง
มีใบนาส่ ง (ค.8-ต.
65) ให้ เจ้ าหน้ าที่
โรงพยาบาลทุกครัง้

เมื่ อ โรงพยาบาลได้ รั บ ใบน าส่ ง (ค.8-ต.65) จาก
เจ้ าหน้ าที่ ต ารวจแล้ ว จะด าเนิ น การตรวจวั ด
แอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขบั ขี่ภายใน 2 ชัว่ โมง

ผู้ขบั ขี่ / ญาติ
ไม่ ยอมให้ ตรวจ

1. เจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลบันทึกการปฏิเสธเป็ นลายลักษณ์ อักษรใน
เวชระเบียนและในผลการตรวจชันสูตรบาดแผลหรื อศพของแพทย์
(ซึ่งแนบมาพร้ อมกับใบนาส่ ง (ค.8-ต.65) ว่าได้ แจ้ งให้ ผ้ ขู ับขี่ทราบข้ อ
กฎหมายแล้ ว แต่ ผ้ ูขั บ ขี่ ยัง ไม่ยิ น ยอมหรื อ ปฏิ เสธการตรวจวัด ระดับ
แอลกอฮอล์ ในเลื อ ด พร้ อมลงชื่ อ พยานอย่า งน้ อ ย ๑ คน โดยไม่ต้ อ ง
ด าเนิ น การตรวจวัด และแจ้ ง ไปยัง เจ้ า หน้ าที่ ต ารวจในท้ องที่ พ ร้ อม
หลักฐานดังกล่าว เพื่อดาเนินการทางกฎหมายต่อไป
2. เจ้ าหน้ าที่ตารวจบันทึกลงในระบบ CRIMES ตามข้ อ 1. - 5.

ผู้ขบั ขี่
ยอมตรวจ

บันทึกลงใน
ระบบ CRIMES
ตามข้ อ 1. - 6.

กฎหมาย
 พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 (แก้ ไข
เพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2535) มาตรา 43(2) และ
142 ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ.
2537) และฉบับที่ 21 (พ.ศ.2560)
 ป.วิ.อ. มาตรา 131 และ 131/1 พงส.
ผู้รับผิดชอบมีอานาจให้ แพทย์หรือ
ผู้เชี่ยวชาญดาเนินการตรวจพิสจู น์โดย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ได้ เพื่อพิสจู น์ให้
เห็นความผิดหรือความบริสทุ ธิ์ของ
ผู้ต้องหา


ใบน าส่ ง ผู้ บ าดเจ็ บ หรื อ ศพให้ แ พทย์
ตรวจชันสูตร (ค.8-ต.65)
พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบหรือหัวหน้ า
สถานี เป็ นผู้ลงนาม ส่งให้ โรงพยาบาลทุก
ครัง้ เพื่อใช้ ข้อมูลจากใบแสดงผลการตรวจ
ชันสูตรบาดแผลหรื อศพของแพทย์ที่แนบ
มาพร้ อมใบน าส่ง (ค.8-ต.65) บัน ทึกลง
ระบ บ CRIMES แ ล ะเป็ น ห ลั ก ฐาน ให้
กระทรวงสาธารณสุขสนับ สนุนค่าใช้ จ่าย
ในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด
กรณีที่ไม่เป็ นไปตามแนวทางนี ้ ให้ เบิกจ่าย
ตามธรรมเนี ยมปฏิบัติ เดิมของหน่วยงาน
(ผู้ป ระสานงาน กระทรวงสาธารณสุข :
นางนงนุช ตัน ติ ธ รรม โทรศัพท์ 08 9788
3020 )
สิ่งที่ต้องบันทึกลงในระบบ CRIMES
1. วัน เดือน ปี และเวลาที่เกิดเหตุ / พื ้นที่เกิด
เหตุ (สน./สภ.) /
2. โรงพยาบาลที่สง่ ตรวจ / เวลาที่รับตัวไว้
3. ชื่อผู้ขบั ขี่ / อายุ / เพศ /ตายหรือไม่ตาย /
มีหรือไม่มีใบขับขี่ / ใบขับขี่ชนิดชัว่ คราว1ปี
หรือ ชนิด 5 ปี หรื อ ชนิดตลอดชีพ / เป็ น
การทาผิดซ ้าหรือไม่ - กี่ครัง้
4. ชื่อคูก่ รณีที่ถกู ตรวจหรือส่งตรวจเช่นกัน
5. ส่งฟ้องศาลหรือไม่
6. ผลการตรวจ (ปริมาณแอลกอฮอล์)

ตัวอย่าง

ใบนำส่งผูบ้ ำดเจ็บหรือศพให้แพทย์ตรวจชันสูตร
คดีที่

สถำนีตำรวจ
เดือน

วันที่

พ.ศ.

ส่งที่
ชื่อผู้บำดเจ็บหรือศพ
วันเวลำที่เกิดเหตุ
วันเวลำส่งผู้บำดเจ็บหรือศพ
ชื่อผู้นำส่ง
เหตุที่ต้องบำดเจ็บหรือตำยด้วยประกำรใดโดยย่อ
เป็นผู้ขับขี่ที่ เกิดอุบัติเหตุจรำจรทำงบกเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบำดเจ็บรับไว้รักษำตัวในโรงพยำบำล (Admitted)
หรือเสียชีวิต โดยพนักงำนสอบสวนได้ใช้อำนำจตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ ๑๓๑ และ
มำตรำ ๑๓๑/๑ ให้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชำญดำเนินกำรตรวจพิสูจน์ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด เพื่อพิสูจน์ให้เห็น
ควำมผิดหรือควำมบริสุทธิ์ของผู้ต้องหำ

(ลงชื่อ)

ร.ต.ต.
(

(ตำแหน่ง)
ค.๘–ต.๖๕

รักถิ่น บำรุงรำษฎร์
รอง สว. (สอบสวน) สภ.ท่ำคันโท

)

ตัวอย่าง
ผลกำรตรวจชันสูตรบำดแผลหรือศพของแพทย์
เลขที่
ชื่อของผู้บำดเจ็บหรือศพ
สถำนีตำรวจที่นำส่ง
รับไว้วันที่
เดือน

ตำบลที่แพทย์ตรวจ

พ.ศ.

เวลำ

น.

รำยกำรทีแ่ พทย์ได้ตรวจและควำมเห็น

( กรณีพนักงำนสอบสวนใช้อำนำจตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ มำตรำ ๑๓๑ และ มำตรำ ๑๓๑/๑
ให้ดำเนินกำรดังนี้
๑. แจ้งให้ผู้ขับขี่ทรำบว่ำจะทำกำรเจำะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ตำมที่พนักงำนสอบสวน
แจ้งมำเพื่อรวบรวมพยำนหลักฐำนทุกชนิดและพิสูจน์ให้เห็นควำมผิดหรือควำมบริสุทธิ์ ซึ่งผู้ขับขี่จะต้องให้ควำมยินยอม
หำกผู้ขับขี่ไม่ยินยอมหรือปฏิเสธกำรตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ให้สันนิษฐำนไว้เบื้องต้นว่ำ ข้อเท็จจริงเป็นไป
ตำมผลตรวจพิสูจน์ที่หำกได้ตรวจพิสูจน์แล้วจะเป็นผลเสียต่อผู้ขับขี่นั้น
๒. เมื่อแจ้งตำมข้อ ๑. แล้ว ให้ถำมควำมยินยอม
๓. กรณีผู้ขับขี่ไม่ยินยอมหรือปฏิเสธกำรเจำะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ให้เจ้ำหน้ำที่
โรงพยำบำลบันทึกกำรปฏิเสธไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรในเวชระเบียนและในผลกำรตรวจฯ นี้ พร้อมลงชื่อพยำน
อย่ำงน้อย ๑ คน เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำได้แจ้งผู้ขับขี่ทรำบข้อกฎหมำยแล้ว แต่ผู้ขับขี่ไม่ยินยอมหรือปฏิเสธกำรตรวจวัด
ระดับแอลกอฮอล์ในเลือด )

(ลงชื่อ)
(

นำยแพทย์ผู้ตรวจ
)

