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เอกสารหมายเลข 10  
 

สรุปสถานการณ์และการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เดือนกุมภาพันธ์ 2562  
และการเตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 

 
ในปีงบประมาณ 2562 เป้าหมายอัตราการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บทางถนนไม่เกิน 23.2 ต่อ 

ประชากรแสนคน ลดลงร้อยละ 28 (ค่า median 54-59 เท่ากับ 165 ราย) จังหวัดล าพูนผู้เสียชีวิตตามเป้าหมาย
ไม่เกิน 119 ราย (ไตรมาส 1 =36  , ไตรมาส 2 =32 , ไตรมาส3 =28 , ไตรมาส 4 =24)   สถานการณ์การบาดเจ็บ
และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 5 เดือน (ตุลาคม 2561– กุมภาพันธ์ 2562) จากรายงานการเฝ้าระวังการบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุการขนส่งทางบกจังหวัดล าพูน พบว่าอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เท่ากับ 20.44 ต่อแสน
ประชากร อ าเภอที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุด คือ อ าเภอเมือง เท่ากับ 25.91 ต่อแสนประชากร รองลงมา ได้แก่ 
อ าเภอแม่ทา, บ้านโฮ่ง, ป่าซาง,บ้านธิ , ลี้ และเวียงหนองล่อง  คิดอัตรา 25.63, 24.99 ,19.98 , 16.88 , 12.86  
และ11.49 ต่อแสนประชากรตามล าดับ 
 
ตาราง 1 จ านวนและอัตราตายต่อประชากรแสนคนจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนจังหวัดล าพูนจ าแนกรายอ าเภอ  
       เดือนกุมภาพันธ์ 2562 และยอดสะสม ตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 

อ าเภอ จ านวนประชากร 
จ านวน
ผู้เสียชีวิต
กุมภาพันธ์ 62 

 
สะสมเดือนตุลาคม-

กุมภาพันธ์ 62 

 
อัตราต่อ

ประชากรแสนคน 
 

เมือง 
(รพ.ล าพูน,หริภุญชัย,ศิริเวช) 146,607 10 38 25.91 

แม่ทา 39,012 2 10 25.63 
บ้านโฮ่ง 40,006 1 10 24.99 

ลี้ 69,945 3 9 12.86 
ทุ่งหัวช้าง 20,182 0 0 0 
ป่าซาง 55,033 2 11 19.98 
บ้านธิ 17,766 0 3 16.88 

เวียงหนองล่อง 17,404 2 2 11.49 
รวม 405,955 20 83 20.44 
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ตาราง 2 จ านวนและอัตราตายต่อประชากรแสนคนจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนจังหวัดล าพูนจ าแนกรายอ าเภอ
 ยอดสะสมเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์  เปรียบเทียบ ปีงบฯ 2561  และ ปีงบฯ 2562 

อ าเภอ 
ตุลาคม-กุมภาพันธ์ ปี งบฯ 61  ตุลาคม-กุมภาพันธ์ ปี งบฯ 62 

จ านวน อัตราตาย จ านวน อัตราตาย 

เมือง 
(รพ.ล าพูน,หริภุญชัย,ศิริเวช) 35 24.01 38 25.91 

แม่ทา 5 12.75 10 25.63 
บ้านโฮ่ง 5 12.36 10 24.99 

ลี้ 5 7.17 9 12.86 
ทุ่งหัวช้าง 1 4.96 0 0 
ป่าซาง 6 10.79 11 19.98 
บ้านธิ 3 17.01 3 16.88 

เวียงหนองล่อง 4 22.73 2 11.49 
รวม 64 15.76 83 20.44 

 
ตาราง 3  จ านวนร้อยละการตายจากอุบัติเหตุจราจร จ าแนกตามสถานที่ตาย รายอ าเภอรายเดือน 

และยอดสะสมเดือนตุลาคม 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 
อ าเภอ เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ตุลาคม 61 – กุมภาพันธ์ 62 

จ านวน
ตาย 

ตายที่เกิดเหตุ ตายใน รพ. จ านวน
ตาย 

ตายที่เกิดเหตุ ตายใน รพ. 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เมือง(รพ.ล าพูน
,หริภุญชัย,ศิริเวช) 10 4 40 6 60 38 18 47.37 20 52.63 
แม่ทา 2 2 100 0 0 10 5 50 5 50 
บ้านโฮ่ง 1 1 100 0 0 10 6 60 4 40 
ลี้ 3 3 100 0 0 9 4 44.44 5 55.56 
ทุ่งหัวช้าง  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ป่าซาง 2 0 0 2 100 11 1 9.09 10 90.91 
บ้านธิ 0 0 0 0 0 3 1 33.33 2 66.67 
เวียงหนองล่อง 2 2 100 0 0 2 2 100 0 0 
รวม  20 12 60 8 40 83 37 44.58 46 55.42 

แหล่งที่มา :  รายงานการเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการขนส่งทางบกจังหวัดล าพูน 
 

ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร เสียชีวิตในโรงพยาบาล ร้อยละ 55.42 แสดงถึงอุบัติเหตุที่มีความรุนแรง
ส่งผลท าให้ผู้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในเวลาต่อมา พฤติกรรมเสี่ยงของผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ ดื่มสุรา ร้อยละ 28.92 
ไม่ทราบ ร้อยละ 44.58 ไม่ดื่มร้อยละ 26.50 ผู้เสียชีวิตที่ขับขี่มอเตอร์ไซด์ร้อยละ 77.71 ไม่สวมหมวกนิรภัยร้อยละ 
86.36  ขับรถปิคอัพไม่คาดเข็มขัด ร้อยละ36.36  

การน าส่งผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจรโดยระบบ EMS พบว่า Response Time ภายใน 10 นาทีเท่ากับ ร้อยละ 
92.57 แสดงว่าเมื่อรับแจ้งเหตุมีการสั่งการจากศูนย์รับแจ้งเหตุฯไปยังชุดปฏิบัติการเพ่ือออกรับผู้ป่วยบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุจราจร มีความรวดเร็วในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน และผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร ที่มีภาวะ
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วิกฤตฉุกเฉิน (สีแดงและสีเหลือง) มีความรวดเร็วในการออกปฏิบัติการของรถปฏิบัติการทุกระดับ ภายใน 8 นาที 
ร้อยละ 86.12  และผู้ป่วยวิกฤติสีแดงมีความรวดเร็วในการออกปฏิบัติการของรถปฏิบัติการระดับสูง ภายใน 8 นาที 
ร้อยละ 65.31  และการน าส่งผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินที่แจ้งผ่านหมายเลข 1669 ร้อยละ 59.50 

 
การบูรณาการข้อมูล 3 ฐานของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร มีการบูรณาการและประชุมวิเคราะห์ในการ

ประชุมของ ศปถ.จ.ล าพูน 
 

หน่วยงาน ข้อมูลจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรายเดือน ปีงบประมาณ 2562 รวม ส่วนต่างกับ
ข้อมูลของ สธ. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย

. 
พค. มิย. กค. สค. กย. 

สาธารณสุข 14 18 13 18 20          
ต ารวจ 6 9 4 9           
บ.กลาง ฯ 9 14 10 14 15          
ข้อมูลบูรณา
การ(ศปถ.จ) 

14 18 13 18 20          

 
การขับเคลื่อนการป้องกันและลดการบาดเจ็บทางถนน 
1. มาตรการบริหารจัดการ : ศปถ.อ าเภอ/จังหวัด มีค าสั่งแต่งตั้งการด าเนินงาน  และมอบหมายบูรณา

การหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในแต่ละอ าเภอที่มีข้อมูลสูง 
2. มาตรการข้อมูล : บุคลากรข้อมูล 3 ฐาน ต่อเนื่อง การสอบสวนการบาดเจ็บ การน าเสนอข้อมูลความ

เสี่ยงน าข้อมูลการสอบสวนการบาดเจ็บมาวิเคราะห์และก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับบริบทของ
พ้ืนที ่เพ่ิมมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในเขตอ าเภอเมืองที่มีความเสี่ยงสูง 

3. มาตรการป้องกัน : มาตรการองค์กรมีการท าอย่างต่อเนื่อง แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขให้ด าเนินการ
ส ารวจข้อมูลการสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย ความปลอดภัยของรถพยาบาล ให้ก าหนดนโยบายใน
องค์กรให้ชัดเจน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด จะด าเนินการส ารวจพฤติกรรมการป้องกันและลดการบาดเจ็บจาก
การจราจรทางถนนโดยการใช้หมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย 100%  

4. มาตรการรักษา : ได้แก่การพัฒนา EMS ,ER คุณภาพ โรงพยาบาลมีการประเมินห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ตามแนวทางคู่มือ และมีการเสนอผู้บริหารรับทราบ เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข พัฒนาระบบบริการการแพทย์
ฉุกเฉินท าการออกปฏิบัติงาน ณ จุดเกิดเหตุ และการพัฒนาศูนย์รับแจ้งและสั่งการในการรับแจ้งเหตุละสั่งชุด
ปฏิบัติการออกปฏิบัติงาน พัฒนาบุคลากรห้องฉุกเฉินทุกโรงพยาบาลในหลักสูตรที่เก่ียวข้อง และศูนย์รับแจ้งเหตุ
และสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด อย่างต่อเนื่อง 
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แนวทางการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 

กระทรวงสาธารณสุข เป็นภาคีหนึ่งของคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ก าหนด
แนวทางการด าเนินงานตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 โดย
ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)ได้มีมติ ให้ ก าหนดวันควบคุม เข้มข้น เป็นวันที่  11–  
17 เมษายน 2562 จังหวัดล าพูนถอดบทเรียนตามมาตรการที่ได้ด าเนินการช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยให้
ความส าคัญเป็นพิเศษกับประเด็นหลัก คือการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด การดื่มแล้วขับ และการไม่สวม
หมวกนิรภัย ให้แต่ละหน่วยงานหาแนวทางในการด าเนินงานดังนี้ 

1. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน 
-การบังคับใช้กฎหมาย : ต ารวจ ,สรรพสามิต ขนส่ง 
-ด้านสังคมและชุมชน : ปกครอง อ าเภอ 
-ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตส านึกความปลอดภัยทางถนน : ประชาสัมพันธ์จังหวัด 
-มาตรการภาครัฐ :  ปภ.จ.ลพ. 
2. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม : แขวงทางหลวง ท้องถิ่น อบจ. แขวงบ ารุงรถไฟ 

โยธาธิการและผังเมือง เทศบาลเมืองล าพูน 
3. มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ: ขนส่ง 
4. มาตรการการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุ :  หน่วยงานสาธารณสุข ,บ.กลาง ,กู้ชีพกู้ภัย, ศูนย์รับแจ้งเหตุและ

สั่งการจังหวัดล าพูน 
 - ซึ่งได้น าเสนอในเรื่องการจัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมอยู่ด่านตรวจบูรณาการและด่านชุมชน ประธาน

ได้ให้นโยบายในการด าเนินการบูรณาการร่วมกันและให้ ศปถ.จ.พิจารณาจุดที่ต้องอาศัยก าลังบูรณาการจากทุก  
ภาคส่วนเพ่ือผนึกก าลังอย่างจริงจังและมีส่วนร่วมให้การบริการช่วยเหลือประชาชนผู้สัญจรไปมาอย่างทันท่วงที 
ไม่ใช่เฉพาะบางหน่วยงาน 

เพ่ือให้การด าเนินการป้องกันและลดการบาดเจ็บทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562  สอดรับกับการ
ด าเนินงานศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ได้แจ้งแนวทางเพ่ือเตรียมความ
พร้อมด าเนินการ ดังนี้ 

1. ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต์ 2562 ของกระทรวงสาธารณสุข ในทุกพ้ืนที่และด าเนินการให้เข้มข้นใน 100 อ าเภอเสี่ยง  

2. การรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562โดย
เก็บขอ้มูลระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2562  ถึงวันที่ 18 เมษายน 2562 ซึ่งมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้  

2.1 บันทึกข้อมูลรายงานในระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการข้อมูลผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต 
(PHER Accident) ไปยังกระทรวงสาธารณสุข  โดยใช้ USER  NAME  และ PASSWORD เดิม ลงรายงานให้เสร็จสิ้น
ภายในเวร  

2.2 ส่งรายงานข้อมูลตามแบบรายงานการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนนช่วง
เทศกาลปีสงกรานต์ 2562ทุกราย ( 00.01 – 24.00 น. ของทุกวัน ) ให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าพูน ภายในเวลา
06.00 น.ของวันถัดไป ทางโทรสารหมายเลข 053-093734 หรือทาง email : emslamp@gmail.com 

2.3 รายงานข้อมูลของศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดล าพูน ตามแบบรายงาน  

2.3.1 ตามแบบรายงาน ปภ.บอ. ๓-๔ กรณีผู้บาดเจ็บและรับไว้รักษาในโรงพยาบาล  
หรือส่งต่อเพ่ือรับการรักษา ณ  โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าหรือเหมาะสมกว่า  

mailto:emslamp@gmail.com
mailto:emslamp@gmail.com
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   2.3.2 แบบเปลี่ยนแปลง ข้อมูล ปภ.บอ. 3–4 กรณีท่ีมีผู้บาดเจ็บ แล้วเปลี่ยนเป็นเสียชีวิต
ในวันถัดมา โดยรายงานข้อมูลผู้บาดเจ็บ ที่รับไว้รักษาเป็นผู้ป่วยใน ผู้บาดเจ็บที่ส่งต่อ และผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
จราจรทางถนน ตั้งแต่ ๐๐.๐๑ – ๒๔.๐๐ น. ของทุกวัน ส่งให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอ  
ภายในเวลา ๐๑.๐๐ น. ทุกวัน  

2.4 กรณีเกิดอุบัติเหตุรุนแรง ที่มีผู้เสียชีวิตและ/บาดเจ็บนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลช่วง
เทศกาล หรืออุบัติเหตุหมู่  อุบัติเหตุใหญ่ตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป หรือมีมูลค่าความเสียหายไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท ตาม
ค านิยามอุบัติเหตุใหญ่ ให้รายงานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดล าพูน  และผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการความ
ปลอดภัยทางถนนระดับอ าเภอ  เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาระดับสูงต่อไป 

2.5 กรณีเกิดอุบัติเหตุใหญ่หรือเสียชีวิต ให้โทรศัพท์แจ้ง นายเจริญ สิทธิโรจน์ หัวหน้ากลุ่มงาน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด  หมายเลขโทรศัพท์ 089-7575117 เพ่ือรายงานนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดล าพูน  พร้อมกับส่งรายงานทางโทรสารหมายเลข 053-093734 

2.6 ข้อมูลอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ (admit/Refer ) ตามแบบ ปภ.บอ. 3-4 ให้ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอ สถานีต ารวจและโรงพยาบาล ร่วมกันจัดเก็บและบูรณาการข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและ
ถูกต้องตามข้อเท็จจริง 

3.ก าหนดแนวทางการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่กระทรวงสาธารณสุขและ
เกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจทางห้องปฏิบัติการของกระทรวงสาธารณสุข ในการตรวจวัดระดับ
แอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่  

 รายละเอียดแนวทางรอการแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุข  
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สรุปการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 

การด าเนินงานตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 
 โดยศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)ได้มีมติให้ก าหนดวันควบคุมเข้มข้นเป็นวันที่ 27 ธันวาคม 
2561 – 2 มกราคม 2562 โดยใช้ชื่อว่า“ขับรถมีน้ าใจ รักษาวินัยจราจร” เพ่ือสร้างความตระหนัก รับรู้ และ
กระตุ้นเตือนจิตส านึกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562  โดยให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับ
ประเด็นหลัก คือการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด การดื่มแล้วขับ และการไม่สวมหมวกนิรภัย  โดยจังหวัด
ล ำพูนได้ก ำหนดให้ลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 คือ จ ำนวนครั้งกำรเกิดอุบัติเหตุไม่เกิน 60 ครั้ง จ ำนวน
ผู้เสียชีวิตไม่เกิน 3 คน จ ำนวนผู้บำดเจ็บ(Admit) ไม่เกิน 57 คน 

ผลการด าเนินงาน 
1.ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลปีใหม่ ของศูนย์

อ ำนวยกำรควำมปลอดภัยทำงถนนจังหวัดล ำพูนตำมนโยบำยและแนวทำงในกำรควบคุมปัจจัยเสี่ยง และเฝ้ำระวัง 
ก ำกับ ป้องปรำมผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่ โดยฝ่ำยปกครองระดับพื้นที่ ภำคเอกชน แกนน ำชุมชน/หมู่บ้ำน ภำค
ประชำสังคม และอำสำสมัครต่ำงๆด ำเนินกำรจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และด่ำนชุมชน  

2.ประชำสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมควำมปลอดภัยกับหน่วยงำนในพ้ืนที่ตำมมำตรกำรหลัก และมำตรกำร
เน้นหนักที่ก ำหนด ให้กำรสนับสนุน / ผลักดันให้พ้ืนที่ในชุมชนตั้งด่ำนชุมชน/จุดสกัดกั้นในช่วงเทศกำล  และ 
สนับสนุนอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน เข้ำร่วมตั้งจุดตรวจ/ด่ำนชุมชน เพ่ือควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่
ตำมนโยบำยของแต่ละพ้ืนที ่ 

3.รวบรวมและส่งข้อมูลผู้บำดเจ็บ ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในและผู้เสียชีวิตของโรงพยำบำลทั้งภำครัฐและ
เอกชน ตำมแบบรำยงำน ช่วงเวลำและช่องทำงที่ก ำหนดและประสำนควำมร่วมมือในกำรรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนให้กับศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุบัติเหตุทำงถนนระดับอ ำเภอและจังหวัด 

4. สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของชุดปฏิบัติกำรฉุกเฉินเบื้องต้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. โรงพยำบำล และ  หน่วยบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน ศูนย์รับแจ้งเหตุและ

สั่งกำร (หมำยเลขโทรศัพท์ 1669 ) ระบบสำรสนเทศ สำมำรถพร้อมรับผู้บำดเจ็บหำกเกิดอุบัติเหตุหมู่ อุบัติเหตุที่มี
ควำมรุนแรง ตลอด ๒๔ ชั่วโมง  

6. ประสานเจ้าหน้าที่ต ารวจและด าเนินการแนวทางการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่
กระทรวงสาธารณสุขและเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจทางห้องปฏิบัติการของกระทรวงสาธารณสุข 
ในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเตือนประชำสัมพันธ์
ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่องก ำหนด
สถำนที่หรือบริเวณห้ำมบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทำง พ.ศ.2555 

 

 

 

 

 
 


