บทที่ 7
การตรวจวัดแอลกอฮอล
..................................

ความหมายของสุรา
สุรา หมายความถึง เครื่องดื่มที่มีเอทิลแอลกอฮอลผสมอยูในปริมาณไมเกิน 60 ดีกรี (Vol %)
โดยมีชื่อเรียกตาง ๆ กัน เชน บรั่นดี เบียร ไวน รัม เหลาขาว เปนตน การเขาสูกระแสเลือดของ
แอลกอฮอลจะถูกดูดซึมที่กระเพาะอาหาร 25% ที่เหลือจะถูกดูดซึมที่ลําไสเล็ก แลวกระจายไปตาม
เนื้อเยื่อ สมองและของเหลวทุกแหงของรางกาย การวัดระดับแอลกอฮอลในเลือด สามารถวัดไดภายใน
5 นาทีหลังดื่ม แตระดับแอลกอฮอลในเลือด จะสูงสุดในชวง 30-40 นาที

ความผิดเกี่ยวกับการเสพสุราตามกฎหมายวาดวยรถยนต
กฎหมายวาดวยรถยนตไดบัญญัติความผิดเกี่ยวกับการเสพสุราไวในมาตรา 57 ฉ ความวา
“ ในขณะขับรถ ผูขับรถยนตสาธารณะหรือรถจักรยานยนตสาธารณะ ตอง......(3) ไมเสพหรือเมาสุรา
หรือของมึนเมาอยางอื่น (4) ......” โดยจะมีอัตราโทษตามมาตรา 66/3 ซึ่งบัญญัติวา “ผูใดฝาฝนมาตรา
57 ฉ (3) หรือ (6) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
จากบทบัญญัตดิ ังกลาวจะเห็นวา ผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้มีบุคคลเพียงสองกลุม
คือ ผูขับรถยนตสาธารณะ กับผูขับรถจักรยานยนตสาธารณะ เทานั้น ดังนั้น ผูตรวจการจึงไมสามารถ
เรียกผูขับรถประเภทอื่นนอกจากที่กลาวแลวเพื่อทําการตรวจและทดสอบการเสพสุราได เชน รถยนต
นั่งสวนบุคคล รถยนตบรรทุกสวนบุคคล รถจักยานยนตสวนบุคคล เปนตน
อยางไรก็ตาม มิไดหมายความวาผูขับขีท่ ี่เสพสุราและขับขี่รถนอกเหนือจากสองกลุมดังกลาว
จะไมมีความผิดใดๆเลย เพราะแมจะไมมคี วามผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 แตพระราช
บัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ก็ไดบัญญัติความผิดสําหรับผูขับขี่รถทุกประเภทที่เสพสุราไวโดย
ครอบคลุมอยูแลว

ความผิดเกี่ยวกับการเสพสุราตามกฎหมายวาดวยจราจรทางบก
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ไดบัญญัติความผิดเกีย่ วกับการเสพสุราไวในมาตรา
42 ความวา “หามมิใหผูขับขี่ขับรถ.......(2) ในขณะเมาสุราหรือของมึนเมาอยางอื่น (3).....” โดยมีโทษ
ตามมาตรา 148 ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท
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ในการนี้มาตรา 142 ไดบัญญัติใหอํานาจแกเจาพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน พนักงาน
เจาหนาที่ ในการสั่งใหผูขับขี่ทําการทดสอบการเมาสุราได แตไมไดระบุใหอาํ นาจดังกลาวแกผูตรวจการ
ของกรมการขนสงทางบก นอกจากนี้พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 4 (38) ใหนิยาม
คําวา “พนักงานเจาหนาที่” ไววา “ตํารวจซึ่งปฏิบัติหนาที่ควบคุมการจราจร” ดังนั้น โดยมาตรา 142
ผูตรวจการจะไมมีอํานาจ ในการเรียกผูขับรถเขาทดสอบและตรวจวัดแอลกอฮอลได
แตอยางไรก็ตาม มาตรา 43 ตรี ไดบัญญัติวา “ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อวา ผูขับขี่ผูใดฝาฝน
มาตรา 43 (1) หรือ (2) ผูตรวจการมีอํานาจมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดรถและสั่งใหมีการทดสอบตาม
มาตรา 142 ดวย” ดังนั้น โดยผลของมาตรา 43 ตรี จึงทําใหผูตรวจการมีอํานาจเรียกผูขับรถตามพระราช
บัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 ทุกประเภทรถ เขารับการทดสอบและตรวจวัดแอลกอฮอลได และยังครอบ
คลุมรถตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 อีกดวย

ความผิดตามกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 ไดบัญญัติความผิดเกี่ยวกับการเสพสุราไวใน
มาตรา 102 ความวา “ในขณะที่ปฏิบัติหนาที่ ผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถตอง.....(3)
ไมเสพสุราหรือเมาสุราหรือของมึนเมาอยางอื่น (4).......” โดยมีโทษตามมาตรา 127 ทวิ ความวา “ผู
ไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถ ผูใดฝาฝนมาตรา 102 (3) ตองระวางโทษปรับไมเกินหา
พันบาท แตถาผูนั้นเปนผูไดรับใบอนุญาตเปนผูขับรถตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือ
ปรับตั้งแตสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
ในการนี้มาตรา 102 ทวิ ไดบัญญัติใหอํานาจแกผูตรวจการ พนักงานฝายปกครอง ตํารวจมี
อํานาจตรวจหรือทดสอบ หรือสั่งใหผูประจํารถรับการตรวจหรือทดสอบวาผูนั้นมีการเสพสุรา หรือ
ของมึนเมาอยางอื่น ยาเสพติดใหโทษ วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทได
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กลาวโดยสรุป ความผิดของผูขับรถทั้งรถตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522
และพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 เกี่ยวกับการเสพสุราเปนดังนี้
ผูขับรถและ
กฎหมาย
ที่รถจด
ทะเบียน
คนขับที่ขับรถ
ที่จดทะเบียน
ตามพระราช
บัญญัติรถยนต
พ.ศ. 2522

คนขับที่ขับรถ
ที่จดทะเบียน
ตามพระราช
บัญญัติการ
ขนสงทางบก
พ.ศ. 2522

บทความผิดเกีย่ วกับการเสพสุรา

อํานาจผูต รวจการ

1) พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 มีการบัญญัติ
ใหเปนความผิดไวเฉพาะ ผูขับรถยนตสาธารณะหรือ
รถจักรยานยนตสาธารณะในมาตรา 57 ฉ (3) โดยมีโทษ
ตามมาตรา 66/3 จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับตั้งแต
สองพันบาทถึงหนึ่งหมืน่ บาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ
สวนรถอื่นไมมีการบัญญัติหามไว

ม.57 ทวิ ผูตรวจการมี
อํานาจสั่งใหหยุดรถเพื่อทํา
การตรวจสอบ หากพบวา
มีแอลกอฮอลเกินเกณฑที่
กําหนดใหนําตัวสง
พนักงานสอบสวนเพื่อ
ดําเนินคดี
2) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มีการบัญญัติ ม. 43 ตรี บัญญัติ
ใหเปนความผิดไวในมาตรา 42 (2) ครอบ คลุมรถตาม
ผูตรวจการมีอาํ นาจมี
พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 ทุกประเภท ตอง
อํานาจสั่งใหผนู ั้นหยุดรถ
ระวางโทษตามมาตรา 148 ปรับไมเกินหารอยบาท
และสั่งใหมกี ารทดสอบได
มาตรา 102 ทวิ บัญญัติให
1) พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 มีการ
ผูตรวจการ มีอํานาจตรวจ
บัญญัติใหเปนความผิดไวในมาตรา 102 ครอบคลุมรถ
หรือทดสอบ หรือสั่งใหผู
ตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 ทุก
ประจํารถรับการตรวจหรือ
ประเภท ตองระวางโทษตามมาตรา 127 ทวิ โดย “ผู
ทดสอบได
ไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถ” ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท แตถาผูนั้นเปนผูขับ
รถตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับตั้งแต
สองพันบาทถึงหนึ่งหมืน่ บาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ
2)พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มีการบัญญัติ
ใหเปนความผิดไวในมาตรา 42 (2) ครอบคลุมรถตาม
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 ทุกประเภท
ตองระวางโทษตามมาตรา 148 ปรับไมเกินหารอยบาท

ม. 43 ตรี บัญญัติ
ผูตรวจการมีอาํ นาจมี
อํานาจสั่งใหผนู ั้นหยุดรถ
และสั่งใหมกี ารทดสอบได
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กําหนดหลักเกณฑการตรวจหรือทดสอบสารอันเกิดจากการเสพสุรา
วิธีการตรวจหรือทดสอบหาระดับปริมาณแอลกอฮอลในเลือด ใหถือปฏิบัติดังนี้
(1) เครื่องมือและอุปกรณที่ใช ในการตรวจหรือทดสอบใหใชเครื่องตรวจระดับ
แอลกอฮอลในเลือด โดยวิธีเปาลมหายใจ (BREATH ANALYZER TEST) และสามารถอานคาของ
แอลกอฮอลในเลือดเปนมิลลิกรัมเปอรเซ็นต
(2) วิธีการตรวจหรือทดสอบ ใหถือปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบของเครื่องตรวจแต
ละชนิด
(3) ระดับเกณฑมาตรฐานของแอลกอฮอล ที่ยอมใหมีในเลือดในขณะปฏิบัติหนาที่
เปนผูประจํารถ ตองไมเกิน 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ดังนั้น เมื่อตรวจสอบตามวิธีการใน (2) แลวอาน
คาของแอลกอฮอลในเลือดเกินกวา 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ถือวาผูรับการตรวจเปนผูเสพสุรา
ในกรณีผูรับการตรวจโตแยงผลการตรวจหรือทดสอบของเจาพนักงาน ใหเจา
พนักงานผูทําการตรวจหรือทดสอบรีบนําตัวผูรับการตรวจสงไปยังสถานตรวจพิสูจนของสวนราชการ
ที่สามารถยืนยันความถูกตองของการตรวจที่ใกลที่สุดทันที
หมายเหตุ
1) 1 mg% คือ ความเขมขน 1 มิลลิกรัม / 100 มิลลิลิตร
2) เครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอลในเลือด โดยวิธีเปาลมหายใจ (BREATH
ANALYZER TEST) จะตองมีการสอบเทียบคาตามระยะเวลาที่กรมวิทยาศาสตรการแพทยกําหนดจึง
จะสามารถใชอางอิงในทางคดีไดอยางสมบูรณ ซึ่งในทางปฏิบัติจะตองมีการสอบเทียบคาทุก 6 เดือน
สถานตรวจพิสูจนของสวนราชการที่สามารถตรวจยืนยันผลและความถูกตองของการตรวจ
ในกรณีมีขอโตแยงผลการตรวจของเจาพนักงานมีสถานตรวจพิสูจนของสวนราชการที่สามารถตรวจ
ยืนยันผลและความถูกตองของการตรวจ ดังนี้
(1) โรงพยาบาลศูนยของรัฐ
(2) สถาบันนิติเวชวิทยา หรือกองพิสูจนหลักฐานกรมตํารวจ
(3) หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
(ก) กองวิเคราะหวตั ถุเสพติด และกองพิษวิทยา กรมวิทยาศาสตรการแพทย
(ข) ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยขอนแกน
(ค) ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยชลบุรี
(ง) ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชียงราย
(จ) ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยเชียงใหม
(ฉ) ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยตรัง
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(ช) ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยนครราชสีมา
(ซ) ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยพิษณุโลก
(ฌ) ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยสงขลา
(ญ) ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยอบุ ลราชธานี

เจาพนักงานผูมีอํานาจตรวจหรือทดสอบหรือสั่งใหรับการตรวจหรือทดสอบ
(1) ผูตรวจการในสวนตรวจการขนสง มีอํานาจทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และใน
เขตอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร
(2) ผูตรวจการในสํานักงานขนสงจังหวัด และสํานักงานขนสงจังหวัดสาขา มีอํานาจ
เฉพาะในเขตทองที่ความรับผิดชอบ
(3) ผูกํากับการสถานีตํารวจนครบาล หรือรองผูกํากับการหัวหนาสถานีตํารวจนคร
บาลหรือผูที่มียศตั้งแตรอยตํารวจตรีหรือเทียบเทารอยตํารวจตรีขึ้นไปซึ่งเปนผูปฏิบัติราชการแทนใน
ตําแหนงนั้นๆ มีอํานาจเฉพาะในเขตทองทีค่ วามรับผิดชอบ
(4) พนักงานสอบสวนกองบังคับการตํารวจจราจรซึ่งมีตําแหนงตั้งแตรองสารวัตรขึ้นไป
หรือผูที่มียศตั้งแตรอยตํารวจตรีหรือเทียบเทารอยตํารวจตรีขึ้นไปซึ่งเปนผูปฏิบัติราชการแทนในตําแหนง
นั้นๆ มีอํานาจเฉพาะในเขตทองที่ความรับผิดชอบ
(5) ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดหรือผูปฏิบัติราชการแทนซึ่งเปนหัวหนาพนักงาน
สอบสวนตํารวจภูธรจังหวัดนั้น มีอํานาจเฉพาะในเขตทองที่ความรับผิดชอบ
(6) ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรอําเภอ หรือรองผูกาํ กับการหัวหนาสถานีตาํ รวจภูธร
อําเภอ หรือผูที่มียศตั้งแตรอยตํารวจตรีหรือเทียบเทารอยตํารวจตรีขึ้นไปซึ่งเปนผูปฏิบัติราชการแทนใน
ตําแหนงนั้นๆ มีอํานาจเฉพาะในเขตทองทีค่ วามรับผิดชอบ
(7) รองผูกํากับการหัวหนาสถานีตํารวจภูธรกิ่งอําเภอ หรือผูที่มียศตัง้ แตรอยตํารวจตรี
หรือเทียบเทารอยตํารวจตรีขึ้นไปซึ่งผูเปนผูปฏิบัติราชการแทนในตําแหนงนั้นๆ มีอํานาจเฉพาะในเขต
ทองที่ความรับผิดชอบ
(8) รองผูกํากับการหัวหนาสถานีตํารวจภูธรตําบล หรือสารวัตรหัวหนาสถานีตํารวจ
ภูธรตําบล หรือผูที่มียศตั้งแตรอยตํารวจตรีหรือเทียบเทารอยตํารวจตรีขึ้นไปซึ่งเปนผูปฏิบัติราชการแทน
ในตําแหนงนัน้ ๆ มีอํานาจเฉพาะในเขตทองที่ความรับผิดชอบ
(9) พนักงานสอบสวนกองตํารวจทางหลวงซึ่งมีตําแหนงตั้งแตรองสารวัตรขึ้นไป หรือ
ผูที่มียศตั้งแตรอ ยตํารวจตรีหรือเทียบเทารอยตํารวจตรีขนึ้ ไป ซึ่งเปนผูปฏิบัติราชการแทนในตําแหนงนั้นๆ
มีอํานาจเฉพาะในเขตทองทีค่ วามรับผิดชอบ
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ความหมายของคําวา “เสพสุรา”
เนื่องจากพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 ไดบัญญัติความผิดเกี่ยวกับการเสพสุราไวใน
มาตรา 57 ฉ ความวา “ ในขณะขับรถ ผูขับรถยนตสาธารณะหรือรถจักรยานยนตสาธารณะ
ตอง......(3) ไมเสพหรือเมาสุราหรือของมึนเมาอยางอื่น (4) ......” และ พระราชบัญญัติการขนสงทาง
บก พ.ศ. 2522 ไดบัญญัติความผิดเกีย่ วกับการเสพสุราไวในมาตรา 102 วา “ในขณะที่ปฏิบัติหนาที่ ผู
ไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถตอง.......(3) ไมเสพสุราหรือเมาสุราหรือของมึนเมาอยาง
อื่น (4).......” และพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ไดบัญญัติความผิดเกีย่ วกับการเสพสุราไว
ในมาตรา 42 ความวา “หามมิใหผูขับขี่ขับรถ.......(2) ในขณะเมาสุราหรือของมึนเมาอยางอื่น (3).......”
จากบทบัญญัติขางตน จะพบวา พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 และพระราช
รถยนต พ.ศ. 2522 ใชคําเหมือนกันวา “ไมเสพสุรา” สวนพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ใช
คําแตกตางวา “เมาสุรา” ทําใหตองมาตีความวา การกระทําแคไหนพระราชบัญญัติการขนสงทางบก
พ.ศ. 2522 และพระราชรถยนต พ.ศ. 2522 ถึงเรียกวาเสพสุรา การดื่มสุรา 1 ฝาผสมน้ําหนึ่งแกว ถา
ตีความตามอักษรก็นาจะเรียกวาเสพแลว แตเนื่องจากมาตรา ๑๐๒ ทวิ บัญญัติวา
“ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อวาผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถผูใด ในขณะปฏิบัติ
หนาที่นั้นมีสารอยูในรางกายอันเกิดจากการเสพสุราหรือของมึนเมาอยางอื่น หรือยาเสพติดใหโทษ หรือ
วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ใหผูตรวจการหรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ มีอํานาจตรวจ
หรือทดสอบหรือสั่งใหรับการตรวจหรือทดสอบวาผูนั้นมีสารนั้น ๆ อยูในรางกายหรือไม
เจาพนักงานผูมีอํานาจ วิธีการตรวจหรือทดสอบตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
ซึ่งอธิบดี กรมการขนสงทางบกไดนําหลัก เกณฑของกระทรวงสาธารณสุข มากํ าหนดเป น
หลักเกณฑของกรมการขนสงทางบก โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 102 ทวิ วรรคสองนี้ออก
ประกาศกรมการขนสงทางบก เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจหรือทดสอบสารอันเกิดจาก
การเสพสุรา และกําหนดเจาพนักงานผูมีอํานาจตรวจหรือทดสอบหรือสั่งใหผูไดรับอนุญาตปฏิบัติ
หนาที่เปนผูประจํารถในขณะปฏิบัติหนาที่รับการตรวจหรือทดสอบ ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2540
กําหนดหลักเกณฑการเปนผูเสพวา
“(3) ระดับเกณฑมาตรฐานของแอลกอฮอล ที่ยอมใหมใี นเลือดในขณะปฏิบัติหนาที่
เปนผูประจํารถ ตองไมเกิน 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ดังนั้น เมื่อตรวจสอบตามวิธีการใน (2) แลวอาน
คาของแอลกอฮอลในเลือดเกินกวา 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ถือวาผูรับการตรวจเปนผูเสพสุรา”
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ดังนั้น การที่จะถือวาผูขับรถเสพสุราตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 และ
พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 ยอมไมสามารถตีความตามตัวอักษร การดื่มเพียงนิดเดียวจะไมถือ
วามีความผิด จนกวาระดับปริมาณแอลกอฮอลในเลือดจะเกินกวา 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต
สวนผูที่เสพสุราแตมีระดับปริมาณแอลกอฮอลในเลือดไมเกิน 50 มิลลิกรัมเปอรเซ็นต ถึงแม
จะยังไมเปนความผิด ผูตรวจการก็ควรใหผูที่ถูกตรวจพบไดมีการหยุดพักกอนออกเดินทางตอไป

วิธีการตรวจแอลกอฮอลในผูขับรถ
การตรวจแอลกอฮอลในพนักงานขับรถเพือ่ ตรวจหาวา พนักงานขับรถมีการเสพสุราหรือไม
การใชเครื่องตรวจวัดอยางละเอียดทุกราย จะทําใหเสียเวลามากและสิ้นเปลืองอุปกรณบางอยางโดยไม
จําเปน ดังนัน้ การตรวจแอลกอฮอลในพนักงานขับรถจึงแบงเปน 2 ขั้นตอน ไดแก
1. การตรวจสอบเบื้องตน
การตรวจสอบเบื้องตน เปนวิธีการที่ใชตรวจสอบแบบงายๆ เพื่อใหรวู า ผูถูกตรวจสอบมีการ
เสพแอลกอฮอลหรือไม แตยงั ไมตองการทราบวามีปริมาณอยูเทาใด โดยมีวัตถุประสงคที่จะแยกผูไ ม
เสพออกไปอยางรวดเร็วอันจะชวยใหการตรวจสอบใชเวลาสั้นที่สุดและลดปญหาดานการจราจร ซึง่
การตรวจสอบเบื้องตนสามารถทําไดหลายวิธี จะใชวิธีการพินิจจากภายนอกกอนก็ได โดยสังเกตจาก
กิริยาอาการ และการไดกลิน่ แอลกอฮอลจากการพูดคุย เปนตน อยางไรก็ตาม ในการปฏิบัติงานของ
ผูตรวจการจะมีการเก็บขอมูลดวย จึงมีการนําเครื่องตรวจสอบแอลกอฮอลเบื้องตนจากลมหายใจ มาใช
ในการตรวจวัดเบื้องตนเพื่อใหมีมาตรฐานและเปนทีเ่ ชื่อถือแกทุกฝาย
วิธีการตรวจวัด เปนไปตามคูมือการใชงานที่แนบมากับเครื่องมือการตรวจวัด
2.การตรวจวัดคาเครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในเลือดจากลมหายใจ
การวัดปริมาณแอลกอฮอลในเลือดโดยใชเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอลในเลือด โดยวิธีการ
เปาหายใจมีขอ ดีคือ ไมตองทําการเจาะเลือด การวัดทําไดงาย สะดวกรวดเร็ว เหมาะสําหรับการ
ตรวจวัดดวยตนเองและเหมาะสําหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ เพื่อความถูกตองของการวัด ผูที่ทํา
หนาที่ตรวจวัดจะตองทราบรายละเอียดของผูถูกตรวจวัด
วิธีการตรวจวัด เปนไปตามคูมือการใชงานที่แนบมากับเครื่องมือการตรวจวัด
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