สิ่งที่ส่งมาด้วย ๗
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
(ร่าง) พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามที่ กรมควบคุมโรค ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
และตามพระราชบั ญญั ติ หลั กเกณฑ์ การจั ดท าร่ างกฎหมายและประเมิ นผลสั มฤทธิ์ ของกฎหมาย พ.ศ. 2562
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. วิธีการ จานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น
กรมควบคุมโรค ได้ดาเนิ นการเปิดรับฟังความคิดเห็ นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็น ดังนี้
1.1 ขั้นตอนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 1
เป็นการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย โดยมีการรับฟังความคิดเห็น คือ
1.1.1 รับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์กรมควบคุมโรค (http://alcoholact.ddc.moph.go.th)
จานวน 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ในการรับฟังความคิดเห็นมีผู้มาแสดง
ความคิดเห็น จานวน 88,958 คน

1.1.2 มีหนังสือไปยังหน่วยงานสมาคม ภาคเอกชนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดง
ความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค (http://alcoholact.ddc.moph.go.th) ได้แก่ สมาคมธุรกิจเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ไทย สมาคมผู้ประกอบการไวน์ไทย สมาคมผู้ผลิตไวน์ผลไม้และสุราพื้นบ้านไทย สมาคมการค้าส่ง - ปลีกไทย
สมาคมโรงแรมไทย สมาคมการค้ าธุ ร กิ จ อาหารและการท่ องเที่ ยว ส่ งประเด็ นไปรั บฟั ง ผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องโดยตรง
สมาคมผู้ ประกอบการร้ านอาหาร สมาคมการค้าธุรกิจร้านอาหาร สมาคมผู้ ค้าปลีกไทย คุณกาญจน์ เสาวพุทธสุ เวช
(ชมรมเบียร์ บรู เออร์ แห่ งประเทศไทย) คุณณัฐชัย อึ้งศรีวงศ์ (ชมรมผู้ ผลิ ตคราฟท์เบียร์ไทย) คุณธนากร ท้วมเสงี่ยม
(ชมรมประชาชนเบียร์)
1.1.3 รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน โดยมีหนังสือสอบถามความเห็น
ไปยังผู้เกี่ยวข้องโดยตรง ทั้งหมดจานวน 158 แห่ง ดังนี้
๑

1. หน่วยงานราชการ
1) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3) กระทรวงสาธารณสุ ข ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมการแพทย์
กรมสุขภาพจิต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด (จานวน 76 จังหวัด) และหน่วยงาน
สังกัดกรมควบคุมโรค ประกอบด้วย กองกฎหมาย กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิ ตภัณฑ์ยาสูบ สานักงานปูองกั น
ควบคุมโรคที่ 1 - 12 และสถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง
4) สานักงานศาลยุติธรรม
5) สานักงานอัยการสูงสุด
6) สานักงานตารวจแห่งชาติ
7) กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
8) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
9) สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
10) สานักงานประกันสังคม
11) สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
12) สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
13) สานักงานเขต 50 เขต สังกัดกรุงเทพมหานคร
2. หน่ วยงานภาคเอกชน ได้ แก่ สภาหอการค้ าแห่ งประเทศไทย และสภาอุ ตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
กรมควบคุ มโรคได้ สรุ ปรายงานการรั บฟั งความคิ ดเห็ นต่ อ ร่ างพระราชบั ญญั ติ ควบคุ มเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
1.2 ขั้นตอนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 2
รับฟังความคิดเห็นโดยการจัดประชุมหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565
จานวน 8 หน่ วยงาน ได้แก่ กระทรวงยุ ติธรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย ส านักงาน
ศาลยุ ติ ธรรม ส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ส านั กงานสภาพั ฒนาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ และ
กรุงเทพมหานคร
2. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น
เปิดรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค (http://alcoholact.ddc.moph.go.th) รวมทั้ง
ส่ งประเด็นไปสอบถามความคิดเห็ นเพื่อให้ ผู้ เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ สมาคม ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม รวมทั้งประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็น
3. ประเด็นที่มีการรับฟังความคิดเห็น
3.1 การแก้ไขให้นิยามคาว่า “เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์” ไม่อ้างอิงกฎหมายอื่น และไม่รวมถึงยาตามกฎหมาย
ว่าด้วยยา และผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อแก้ปัญหาในกรณีมีการปรับแก้กฎหมายที่
อ้างในอนาคต และให้สอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบัน แก้ไขบทนิยามคาว่า “สื่อสารการตลาด” ให้ชัดเจนมากขึ้น
3.2 การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ
คณะกรรมการควบคุ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ คณะกรรมการควบคุ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ กรุ งเทพมหานคร และ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ให้ครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็ นปัจจุบัน และครอบคลุมการ
ดาเนินงานมากขึ้น
3.3 การแก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น
๒

3.4 การแก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ในการออกประกาศหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เพื่อแก้ไขปัญหาการตีความ
3.5 การแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโฆษณาเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นลดปัญหาการตีความ ควบคุมวิธีการ
สื่อสารการตลาดสมัยใหม่ การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้
3.5.1 ตัดข้อความ “หรื อแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นการอวดอ้าง
สรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม”ในมาตรา 32 เดิม นาไปกาหนดแยกเป็นมาตรา 32/1 เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนขึ้นว่าความผิดโฆษณาไม่จาเป็นต้องอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจร่วมด้วยจึงเป็นความผิด
3.5.2 เพิ่มบทบัญญัติห้ามโฆษณาตราสินค้าที่เหมือน/คล้ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยทาให้เข้าใจว่าเป็น
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้ชัดเจนว่าการกระทาดังกล่าวเป็นความผิด
3.5.3 เพิ่มบทบัญญัติห้ามให้การสนับสนุนหรือให้การอุปถัมภ์ในรูปแบบที่กาหนด เช่น โฆษณา สร้าง
ภาพลักษณ์และห้ามเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ชัดเจนว่าการกระทาดังกล่าวเป็นความผิด
3.6 การแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนการบาบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนและครอบคลุมการดาเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.7 การแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.8 การก าหนดบทลงโทษเกี่ ยวกับการกระทาความผิดฐานฝุาฝื นบทบั ญญั ติในหมวดการโฆษณา เพื่ อให้
สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย และเพื่อเป็นการยับยั้งการกระทาความผิด
3.9 การกาหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการกระทาความผิดฐานฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
4. ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นพร้อมคาชี้แจงเหตุผลรายประเด็น
ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็น

1. การแก้ไขนิยามคาว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ไม่อ้างอิง
กฎหมายอื่ นและไม่ รวมถึ งยาตามกฎหมายว่ าด้ วยยาและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เพื่อแก้ปัญหาในกรณีมีการปรับแก้กฎหมายที่อ้างในอนาคต
และให้สอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบัน และแก้ไขบทนิยาม
คาว่า “สื่อสารการตลาด”ให้ชัดเจนมากขึ้น
-การกาหนดนิยามดังกล่าวเหมาะสมแล้วเนื่องจากในกฎหมาย
ปั จจุ บั น “เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ” หมายความว่ า “สุ ราตาม
กฎหมายด้วยสุรา” ทั้งนี้ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาทยาเสพติ ดให้ โทษตามกฎหมายว่ าด้ วยการนั้ น ” แต่
เนื่ องจากพระราชบั ญญั ติ สุ รา พ.ศ. 2493 ถู กยกเลิ กโดย
พระราชบั ญญั ติ ภาษี สรรพสามิ ต พ.ศ. 2560 นิ ยามค าว่ า
“เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ตามร่างพระราชบัญญัตินี้จึงได้มีการ
ล้อตามนิยามของคาว่า “สุรา” ตามมาตรา 152 วรรคแรก แห่ง
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 แต่มีข้อสังเกต

- ประเด็ น เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี แ อลกอฮอล์ เ ป็ น
ส่ ว นประกอบซึ่ งมี ไว้ ส าหรั บใช้ ประกอบอาหารกรณี
ดังกล่าวให้พิเคราะห์ว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อ
นาไปใช้ประกอบอาหารเท่านั้นหรือไม่โดยดูเจตนารมณ์การ
ขอขึ้นทะเบียนสิ นค้านั้นว่ าขอขึ้นทะเบียนเป็ นประเภท
อาหารหรือประเภทเครื่องดื่มประกอบการพิจารณาอนุญาต
ทั้งนี้หากขอขึ้นทะเบียนเป็นประเภทอาหารจะอยู่ในการ
กากับดูแลตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 แต่
อย่ างไรก็ ดี แม้ จะจดทะเบี ยนเป็ นประเภทอาหารตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าวแต่หากนาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
การขอจดทะเบียนก็อาจเข้าข่ายการกระทาความผิดตาม
เจตนารมณ์แห่งกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
-การแก้ไขคานิยามคาว่า “การสื่อสารการตลาด” เป็นการ
แก้ไขเพียงถ้อยคาให้ชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นไม่ได้มีการเพิ่ม
สาระสาคัญจากถ้อยความเดิมจึงถือเป็นการแก้ไขที่ทาให้
๓
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กรณี ผลิ ตภั ณฑ์ ที่ มี ส่ วนผสมของเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ แต่ มี
วัตถุประสงค์ส าหรั บใช้ ในการประกอบอาหารเป็ นหลั ก เช่ น
Mirin หรือ Cooking Wine รวมอยู่ด้วย ก็จะอยู่ในคานิยามด้วย
-การกาหนดคานิยามคาว่า “การสื่อสารการตลาด” ไม่ชัดเจน
และเป็นการตีความแบบขยายความ เป็นการจากัดสิทธิในการ
ประกอบอาชีพของผู้ประกอบการรายย่อย และทาให้ผลิตภัณฑ์
ที่มาจากสุราพื้นบ้านไม่สามารถแข่งขันทางการค้าได้อย่างเสรีอีก
ทั้งยังเป็นช่องว่างให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถใช้ดุลยพินิจใน
การตีความที่เป็นโทษแก่ประชาชนได้

เกิดความชัดเจนมากขึ้น โดยเป็นการจากัดสิทธิเสรีภาพ
ภายในขอบเขตตามที่รัฐธรรมนูญให้อานาจกระทาได้เพื่อ
ประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอัน
ดีของประชาชนหรื อเพื่ อปู องกั นสุ ขภาพของประชาชน
ทั้ งนี้ ค าวิ นิ จฉั ยของศาลรั ฐธรรมนู ญ ๒-๔/๒๕๕๕ ได้
วินิจฉัยประเด็นเรื่องการจากัดการโฆษณาว่าอยู่ในขอบเขต
ที่สามารถทาได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 และเป็นบทบัญญัติที่จากัดเสรีภาพ
เพียงเท่าที่จาเป็น มิได้กระทบกระเทือนต่อสาระสาคัญแห่ง
เสรีภาพในการประกอบการกิจการหรือประกอบอาชีพของ
บุคคล โดยมี ผลใช้บั งคั บเป็ นการทั่ วไปกั บบุ คคลที่ ขาย
สินค้าประเภทนั้น ไม่ได้มุ่งหมายใช้บังคับแก่กรณีใดกรณี
หนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง

2.การแก้ ไขเพิ่ มเติ มองค์ ประกอบและอ านาจหน้ าที่ ของ
คณะกรรมการนโยบายเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ แห่ ง ชาติ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คณะกรรมการ
ควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ก รุ ง เทพมหานคร และ
คณะกรรมการควบคุ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ จั งหวั ด ให้
ครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นปัจจุบัน และครอบคลุม
การดาเนินงานมากขึ้น
- เห็ น ว่ า การเพิ่ ม องค์ ป ระกอบและอ านาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการต่าง ๆ จะทาให้การด าเนิ นการเป็นไปอย่างมี
รูปธรรมชัดเจน แต่ควรมีการติดตามผลหลังจากการบาบัดรักษา
เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ด้วย
- เสนอให้แต่งตั้งตัวแทนภาคเอกชนบางกลุ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวเป็นการจากัดสิทธิของประชาชน
จึงควรให้มีกรรมการครบทุกภาคส่วนในสัดส่วนที่เหมาะสมทั้ง
ส่ วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม ผู้ ประกอบการ
รวมถึงนักวิชาการเข้าร่วมพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม
- เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของผู้แทนของหน่วยงานอื่น
ๆ ในคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อให้ครอบคลุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมากขึ้น
- เสนอให้แก้ไขในส่วนของอานาจหน้าที่คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ “การติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบ”
การดาเนินงานของคณะกรรมการระดับจังหวัดเหลือเพียงอานาจ

- การแก้ไขเพิ่มเติมหน่วยงาน แก้ไขเพิ่มเติมโดยคานึงถึง
ความเกี่ ย วข้ อ งสั ม พั น ธ์ กั บ การควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ โดยบางหน่วยงานที่ควรมีอิสระและมีความ
เป็นกลางในการดาเนินงานทางด้านกฎหมาย ดังนั้น บาง
หน่วยงานที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงจึงไม่ได้พิจารณา
กาหนดไว้
- ในส่ วนของกรรมการจากภาคเอกชน คณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผู้แทนองค์กรเอกชนด้านที่
เกี่ ยวข้ องกั บการควบคุ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ รวมถึ ง
นั กวิ ช าการในด้ านที่ เกี่ ยวข้ องเป็ นผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ เป็ น
กรรมการในคณะกรรมการอยู่แล้ว การไม่แต่งตั้งตัวแทน
ภาคเอกชนหรือผู้มีส่วนได้เสียบางกลุ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจาก
อาจส่ งผลให้ กรรมการมี ผลประโยชน์ ทั บซ้ อนโดยการ
แสวงหาผลประโยชน์ ส่งผลให้มีการใช้อานาจไปแทรกแซง
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสิ นใจ กรรมการขาด
อิสระในการตัดสินใจจนทาให้ขาดความเป็นกลางและเป็น
ธรรม ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับการ
คุ้มครองสุขภาพจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- นอกจากอ านาจในการติ ดตามการด าเนิ นงานแล้ ว
คณะกรรมการจาเป็นต้องมีอานาจในการประเมินผลด้วย
เพื่อที่จะนาผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนการ
ดาเนินงานให้ได้ประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ อ้างอิงบทบาท
ของคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์
๔
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หน้าที่ใน “การติดตาม”
- ควรตัดคาว่าผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ออกเนื่องจากมีความหมายที่กว้างเกินไปอาจส่งผลต่อการใช้ดุลย
พินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และอาจเป็นภารกิจที่ซ้าซ้อนกับ
หน่วยงานอื่น

ยาสูบ พ.ศ. 2560 ซึ่งกาหนดไว้เช่นเดียวกัน
- ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือบุคคล
ที่มีรูปแบบการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ทาให้เกิดผล
เสี ยต่ อสุ ขภาพทางร่ างกาย จิ ตใจหรื อสั งคม หรื อเป็ น
อุปสรรคต่อการทาหน้าที่ในชีวิตประจาวัน ถือเป็นผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่นเดียวกันจึ งควร
ได้รับการบาบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพตามพระราชบัญญัติ
นี้ด้วย จึงเห็นควรคงไว้ และรับข้อสังเกตในการกาหนดคา
นิยามเพิ่มเติมคาว่า “ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ” เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การเพิ่ ม เติ ม ตาม
พระราชบัญญัตินี้ และมิให้มีปัญหาในการตีความเกี่ยวกับ
การบุ คคลที่ได้รับสิ ทธิในการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูด้วย
เพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

3. การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม อ านาจหน้ า ที่ ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการควบคุ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ให้ครอบคลุ ม
ยิ่งขึ้น
- บางส่ วนเห็ นด้ วยกั บการแก้ ไขเพิ่ มเติ มอ านาจหน้ าที่ ของ
สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจาก
จะได้มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่
รวมถึงสามารถสร้างความตระหนักรู้ถึงโทษพิษภัยของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ให้ กั บประชาชนเพื่ อลดการบริ โ ภคเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ การประสานความร่ วมมื อระหว่ างหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
- บางส่วนยังเห็นว่าเป็นการเพิ่มอานาจอาจจะเกินความจาเป็น
มี ขอบเขตอ านาจที่ กว้ างเกิ นไป และอ านาจหน้ าที่ บางส่ วน
ซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น

- การแก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของส านักงานเป็นการ
แก้ไขให้มีการพัฒนาให้มีระบบและกลไกเพื่อให้เกิดการเฝูา
ระวังการปูองกัน การบังคับใช้กฎหมายและการตรวจสอบ
การกระท าความผิ ดตามพระราชบั ญญั ติ นี้ พั ฒนาองค์
ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมทั้ง
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ มี
ความรู้ความเข้าใจทักษะเกี่ยวกั บการควบคุมเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ การบาบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และผู้ มี ปั ญหาจากการบริ โ ภคเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ รวมถึงให้สามารถสร้างความตระหนักรู้ถึงโทษ
พิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้กับประชาชนเพื่อลด
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้หลักการในการเพิ่ม
อานาจหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในฐานะปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ
ควบเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ และคณะกรรมการนโยบาย
แอลกอฮอล์ แ ห่ ง ชาติ ซึ่ ง เป็ น ภารกิ จ ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ดาเนินการ
อยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพทั้งทางด้านข้อมูลและความรู้
ความสามารถของเจ้ าหน้ าที่ เพื่ อสนั บสนุ นข้ อมู ลเชิ ง
วิ ช าการแก่ คณะกรรมการในชุ ด ต่ าง ๆ ดั งกล่ าว ได้
ครอบคลุมชัดเจนถึงภารกิจในส่วนอื่นนอกเหนือจากการ
อานวยการมากยิ่งขึ้น
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4. การแก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีผู้รักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ในการออกประกาศหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขเพิ่มเติ มเกี่ยวกั บรายละเอี ยดของสถานที่ หรื อ
บริเวณห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อ
แก้ไขปัญหาการตีความ
-เห็นว่าเป็นการเพิ่มอานาจเกินความจาเป็น เกินขอบเขต และ
ขัดต่อหลักการทางนิติบัญญัติ ควรจัดรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้
ประชาชนเข้ามามีร่วมในการกาหนดมาตรการทางกฎหมาย

-หลักการออกกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติจะต้องมี
การให้อานาจฝุายบริหารเพื่อที่จะออกกฎหมายลาดับรอง
เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขเพิ่มเติมเป็น
รายละเอียดหรือแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายแม่บท
ซึ่งเป็นปกติสาหรับกฎหมายทุกฉบับเนื่องจากไม่สามารถ
บัญญัติถึงรายละเอียดทั้งหมดไว้ในกฎหมายแม่บทได้ และ
ทาให้กฎหมายนั้นมีรายละเอียดมากเกินไป และเพื่อให้ทัน
ต่ อสถานการณ์ ที่ เปลี่ ยนแปลงอยู่ ตลอดเวลา การเพิ่ ม
อานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้ในการออกประกาศฯ สามารถทาได้เท่าที่จาเป็น เฉพาะ
ในส่วนที่เป็นปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย ในกรณีที่มี
ปัญหาในการบังคับใช้การตีความซึ่งกฎหมายไม่ได้กาหนด
หลั กเกณฑ์ และรายละเอี ยดไว้ ท าให้ เกิ ดการตี ความที่
หลากหลายเกินกว่าเจตนารมณ์ที่กาหนดไว้โดยอาจเกิดจาก
ความไม่ชัดเจนในตัวบทกฎหมายเท่านั้น

5. การแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโฆษณา เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้นลดปัญหาการตีความ ควบคุมวิธีการสื่อสาร
การตลาดสมั ยใหม่ การบั งคั บใช้ กฎหมายเป็ นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้
-ตัดข้อความ “หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่น
ดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม” ในมาตรา 32 เดิม นาไปกาหนด
แยกเป็นมาตรา 32/1 เพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้นว่าความผิด
โฆษณาไม่จาเป็นต้องอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจร่วมด้วย
จึงเป็นความผิด
-เพิ่ มบทบั ญญั ติ ห้ ามโฆษณาตราสิ นค้ าที่ เหมื อน/คล้ า ย
เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ โดยท าให้ เข้ าใจว่ าเป็ น เครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์เพื่อให้ชัดเจนว่าการกระทาดังกล่าวเป็นความผิด
-เพิ่มบทบัญญัติห้ามให้การสนับสนุนหรือให้การอุปถัมภ์ใน
รูปแบบที่กาหนด เช่น โฆษณา สร้างภาพลักษณ์ และห้าม
เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ชัดเจนว่าการกระทา
ดังกล่าวเป็นความผิด
- เสนอให้เพิ่มเจตนาของการกระทาตามมาตรา ๓๒ ว่ากรณีใด
เป็นการกระทาโดยจงใจหรือไม่จงใจ สามารถแยกข้อแตกต่าง
ระหว่ างการโฆษณาได้ ว่ าการกระท าใดเป็ นการกระท าเพื่ อ
ประโยชน์ทางการค้า การกาหนดมาตรการโฆษณาควรคานึงถึง

- การแก้ ไขเพิ่ มเติ มมาตรา ๓๒ เนื่ องจากการกระท า
ดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมายปัจจุบันอยู่แล้วแต่เกิด
ปัญหาการบังคับใช้การตีความ จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติมเพื่อให้กฎหมายมีความชัดเจนในทางปฏิบัติมาก
ยิ่งขึ้ นว่ ากรณี ใดบ้ างที่ สามารถทาได้ หรือท าไม่ได้ ทั้ งนี้
มาตรการควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กาหนดเพื่อ
ไม่ ให้ เกิดการชั กจูงใจหรื อเพื่อประโยชน์ ในทางการค้ า
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่
สินค้าปกติทั่วไป แต่เป็นสินค้าที่ทาลายสุขภาพดังนั้นควร
มีมาตรการเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ส่วนการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของประชาชนนั้นสามารถทาได้ตามปกติจึง
ไม่ได้กระทบสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
โดยมีการระบุขอ้ มูลที่จาเป็นไว้ในฉลากอยู่แล้ว
- กรณีความไม่สอดคล้องต่าง ๆ ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัย
แล้วว่าสามารถจากัดการโฆษณาได้ โดยไม่เป็นการจากัด
เสรีภาพเกินสมควร เนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่
สินค้าทั่วไปและไม่ใช่อาหาร เพราะหากขอขึ้นทะเบียนเป็น
อาหารจะอยู่ ภายใต้ การควบคุ มของส านั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยา นอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญยัง
มีคาวินิจฉัยว่ากฎหมายการควบคุมโฆษณาไม่ขัดต่อหลัก
ความได้สัดส่วนด้วย
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สิทธิและเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารประกอบด้วย
-เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา 32 เพราะเป็นการแก้ไขเพื่อให้มี
ความชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกเลิกข้อยกเว้นการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มี ต้นกาเนิดนอกราชอาณาจักรเพื่อให้
เกิ ดมาตรฐานในการพิ จารณาที่ เท่าเที ยมกั น และให้ อานาจ
รัฐมนตรีกาหนดหลักเกณฑ์การประชาสัมพันธ์โดยผู้ผลิต หรือ
ผู้น าเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เหมาะสมและตอบสนองต่อ
ความเปลี่ ยนแปลงของแนวทางการประกอบธุ รกิ จ แต่ ต้ อง
พิจารณาอย่างถี่ถ้วนและเป็นไปโดยสอดคล้องต่อนโยบายของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อให้การควบคุมโฆษณาเป็นไป
อย่างถูกต้องตามหลักการคุ้มครองผู้บริโภค และเป็นธรรมแก่
คู่แข่งทางการค้า ทั้งนี้ อาจศึกษาเพิ่มเติม จากกฎหมายควบคุม
การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในต่างประเทศ
-กรณีการสนับสนุนทุนอุปถัมภ์หน่วยงานของรัฐซึ่งผู้สนับสนุน
ได้ดาเนิ นการใดที่ เป็ นประโยชน์ ต่อส่ วนรวม เช่น สนับสนุ น
รายการฟุตบอลทีมชาติ หากรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ
เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอในการดาเนินกิจกรรม ควรให้
สามารถดาเนินการได้
- อาจไม่ ส อดคล้ องกั บ รั ฐ ธรรมนู ญและขั ดกั บหลั ก ความ
พอสมควรแก่เหตุ และหลักความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่
ส่วนรวมจะได้รับกับสิทธิและเสรีภาพและประโยชน์ที่บุคคลต้อง
เสียไป ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนการปฏิรูปประเทศ
รวมถึงไม่ สอดคล้ องกับหลั กการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ ดี
เพราะเป็นการใช้อานาจในการออกกฎหมายที่เกินความจาเป็น
ปิดกั้นสิทธิในการเลือกซื้อสินค้าหรือรับการบริการของผู้บริโภค
-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอาหารและเป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่
สนับสนุนกิจกรรมและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาครัฐควร
มุ่ งเน้ นการก าหนดมาตรการการควบคุ มการบริ โภคอย่ าง
เหมาะสม เพื่อให้เหมาะสมกับบริบททางด้านเศรษฐกิจและการ
ดารงชีวิต
- เป็นอุปสรรคต่อการสร้างและพัฒนานวัตกรรมของสินค้าอันจะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค สูญเสียโอกาสในการสร้างมูลค่าให้กับ
เครื่องหมายการค้า และปิดกั้นการแข่งขันทางธุรกิจในระดับโลก

- ตามแผนยุ ทธศาสตร์ ชาติ และแผนการปฏิ รู ปประเทศ
นอกจากด้านการท่องเที่ยว และด้านการแข่งขันทางการค้า
แล้ว ยังมีมิติในด้านอื่น ๆ เช่น ด้านการคุ้มครองเด็ก โดย
เด็กและเยาวชนต้องได้รับการคุ้มครอง เพื่อให้เกิดความ
มั่นคงในความเป็นมนุษย์ รวมถึงเรื่องสุขภาพ สุขภาวะของ
ประชาชนที่ต้องได้รับการคุ้มครอง ตามมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ดังนั้นจึงไม่ควรมุ่งเน้นด้านใดด้านหนึ่งเป็นการ
เฉพาะ ดังนั้น กฎหมายฉบับนี้จึงมีความสอดคล้องในการ
ปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข สังคม และหลักสากลตาม
คาแนะนาขององค์การอนามัยโลก
- การกาหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการจากัดสิทธิใน
การประกอบอาชีพธุรกิจบันเทิงเนื่องจากมาตราดังกล่าว
นั้นเป็นการห้ ามแสดงชื่ อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ อั นเป็ นการอวดอ้ างสรรพคุ ณหรื อชั กจู งใจ
เท่ านั้น การขายในสถานที่ขายที่กฎหมายกาหนดไว้ ยั ง
สามารถทาได้เป็นปกติ
-การโฆษณามี ความสั มพั นธ์ กั บการบริ โภคเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ซึ่งเท่ากับมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของนักดื่มหน้า
ใหม่จากผลการวิจัยพบว่าเยาวชนกลุ่มตัวอย่าง ในกลุ่มที่ไม่
เคยดื่มแต่จาโฆษณาได้มีความอยากลองเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
๒๙ คิดเป็น ๔ เท่า ขณะที่ ในกลุ่มที่เคยดื่มและจาโฆษณา
ได้มีความอยากลองเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๕๗ คิดเป็น ๘ เท่า1
-มาตรการห้ามการโฆษณาตราสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กาหนดเพื่อปูองกันปัญหาการนาตรา
สินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปดัดแปลงหรือใช้ในสินค้าอื่น
เช่ นน้ าแร่ โซดา และน าไปโฆษณา เพื่ อเชื่ อมโยงไปยั ง
เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ซึ่ งเป็ นสิ นค้ าหลั กโดยมี งานวิ จั ย
สนั บสนุ นว่ าผู้ ที่ พบเห็ นส่ วนใหญ่ มั กเข้ าใจว่ าเป็ นการ
โฆษณาเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ เป็ นการตอกย้ าการรั บรู้
(Recall) ตราสินค้าของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทาให้เกิ ด
ความระลึกถึงจนนาไปสู่การตัดสินใจในการซื้อเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการทาตลาดและโฆษณา โดย
สื่อสารหรือทาตลาดตราสินค้าที่ดัดแปลงให้เหมือนหรือ

1

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, รายงานสถานการณ์สุราประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๓
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ส่ งผลเสี ยผู้ ผ ลิ ตรายย่ อย ท าให้ เกิ ดการผู กขาดของตลาด
เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ สิ นค้ าในประเทศขาดการพั ฒนาให้ มี
คุณภาพที่สามารถส่งออกเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ
-การเขี ย นกฎหมายมี ลั ก ษณะคลุ ม เครื อ ไม่ ชั ด เจน ไม่ มี
ผลงานวิ จั ยมาสนั บสนุ น ว่ าการควบคุมการโฆษณาทาให้ผล
กระทบจากการบริโภคเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง อีก
ทั้งมาตรการดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อการทาธุรกิจบันเทิงเป็น
เพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้นกระทบถึงสิทธิในการใช้
เครื่ องหมายที่ ไม่ เกี่ยวข้ องกั บเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ก็ จะไม่
สามารถใช้เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์นั้นได้
-การกาหนดตามมาตรา 32/2 และมาตรา 32/4 ส่งผลกระทบ
ท าให้ ผ ลิ ต ภั ณฑ์ ที่ ไ ม่ มี แ อลกอฮอล์ แ ต่ ใ ช้ ชื่ อ เดี ย วกั น กั บ
ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์ ไม่สามารถโฆษณา เผยแพร่กิจกรรม
หรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้ ถึงแม้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อชัก
จูงใจให้เกิดนักดื่มหน้าใหม่ ควรให้จากัดเพียงแค่ผลิตภัณฑ์ที่มี
แอลกอฮอล์เท่านั้น เพราะวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นสาเหตุในการก่อให้เกิดปัญหาด้าน
สุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุและอาชญากรรม ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อสังคม และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จึงควรจากัดแค่
ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่มีปัญหา รวมทั้งอาจยากในการพิสูจน์
ถึงเจตนาของผู้ที่โฆษณาและกระทบต่อผู้ที่ไม่มีเจตนาจะโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
-การกาหนดข้อห้ามดังกล่าวอาจเป็นอุปสรรคในการขอรับความ
ช่วยเหลือในช่วงที่เกิดวิกฤตซึ่งอาจจ าเป็นจะต้องระดมความ
ช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน
- อาจพิ จารณาก าหนดบทลงโทษอื่น เช่ น ห้ ามวางจ าหน่ าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใต้เครื่องหมายนั้นชั่วคราว การเพิก
ถอนใบอนุญาต
- เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติที่แก้ไขมาตรา 32
ให้สามารถแต่งตั้งคณะอนุ กรรมการเพื่อกลั่ นกรองพิ จารณา
อนุญาตการโฆษณาได้
- ควรมีการจัดทาคู่มือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายให้ชัดเจน
และให้ มี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทราบ

คล้ายสินค้าที่ถูกห้ามโฆษณาเพื่อเชื่อมโยงไปถึงสินค้าที่ถูก
ห้ามนั้น (Surrogate marketing)2 ทั้งนี้ ลักษณะการเขียน
ในรู ปแบบดั งกล่ าวมี การใช้ เป็ นการทั่ วไปอ้ างอิ งจาก
มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในต่างประเทศ และ
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และ
ไม่เป็นการยากที่จะพิสูจน์ความผิดเนื่องจากสามารถแยก
การโฆษณาที่เป็นความผิดได้โดยการพิจารณาองค์ประกอบ
ด้านนิ เทศศาสตร์ประกอบ อาทิ เนื้อหา บริ บทของการ
สื่ อสาร การแสดงตราเครื่ องหมาย ตราสั ญลั กษณ์ หรื อ
ผลิตภัณฑ์และการพิจารณาจากภาพรวม อีกทั้งสามารถใช้
ผลสารวจหรือผลการวิจัยเพื่อแสดงว่าการโฆษณาดังกล่าว
จงใจทาให้เข้าใจว่าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ ดังนั้น
จึงสามารถพิสูจน์ได้และไม่ใช่ทุกกรณีจะเป็นความผิด
- มีงานวิชาการสนับสนุนว่าการให้การอุ ปถัมภ์ มีผลต่ อ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นวิธีการหนึ่งใน
การทา CSR Advertising หรือการสื่อสารแบบองค์กร
สร้างสรรค์สังคม ซึ่งเครื่องมือสาคัญ คือการโฆษณาและ
การประชาสั มพันธ์ที่เชื่อมโยงองค์ กรและสิ นค้า โดยไม่
จ าเป็ นต้ องแสดงสิ นค้ า 3ซึ่ งมาตรการดั งกล่ าวเป็ นการ
กาหนดให้ชัดเจนมากขึ้นว่าเป็นความผิด อย่างไรก็ดี รับ
หลักการในการแก้ไขโดยแก้ไขเพิ่มเติมให้มีข้อยกเว้น การ
ห้ามให้การสนับสนุนหรืออุปถัมภ์ ไม่ให้ใช้กับการบริจาค
หรือการช่วยเหลือตามมนุษยธรรมในกรณีที่เกิดสาธารณ
ภัยร้ายแรงและตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. 2550 ได้กาหนดนิยาม คาว่า “สาธารณ
ภัย” ไว้ซึ่งครอบคลุมเหตุการณ์วิกฤตต่าง ๆ แล้วจึงไม่เป็น
อุ ป สรรคในการช่ ว ยเหลื อสั ง คม โดยเที ย บเคี ย งกั บ
พระราชบัญญัติควบคุมลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อ
ไม่ให้เป็นอุปสรรคในการขอรับความช่วยเหลือในช่วงที่เกิด
วิกฤตตามที่เสนอ และเพื่อให้กฎหมายมีความยืดหยุ่นและ
มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
-เนื่องจากมาตรา 77 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2560 วางหลักไว้ว่ารัฐพึงใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย

2
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เจตนารมณ์ของกฎหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจและถือปฏิบัติไป
ในแนวทางเดียวกัน
- การแก้ไขมาตรการควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้อง
ไม่ใช่การห้ ามโดยเด็ดขาดเนื่ องจากอาจขัดกับคาวินิจฉัยศาล
รัฐธรรมนูญ 2-4/2555
-เสนอให้เน้นเรื่องการให้ความรู้ และส่งเสริมเรื่องการลงทุน
และเปิดการค้าเสรีเพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันทางการค้า
โดยเน้นการเก็บภาษีเพื่อนาไปพัฒนาประเทศ การกาหนด
มาตรการดังกล่าวจึงเป็นการเปิดช่องให้มีการติดสินบนและ
การคอรัปชั่น (Corruption)

เฉพาะกรณีที่จาเป็นและเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนโครงสร้าง
ของระบบกฎหมาย และนอกเหนือจากหลักการในการแก้ไข
เพิ่มเติมตามร่างพระราชบัญญัตินี้ไปกระทรวงสาธารณสุข
จึงไม่ได้เพิ่มระบบอนุญาตในร่างพระราชบัญญัตินี้
-เมื่อร่างกฎหมายฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
จะรวบรวมแนวทางปฏิบัติ และดาเนินการประชาสัมพันธ์
เพื่อทาให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายต่อไป
และเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนทั่วไปได้เข้าใจถึง
เจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างกว้างขวางต่อไป
-การแก้ไขมาตรา 32 และเพิ่มเติมมาตรา 32/1 ถือเป็น
การคงไว้ ซึ่งหลักการเดิมเพียงแต่แยกออกเป็นสองมาตรา
เท่านั้น
-มาตรา 32 ที่แก้ไขเพิ่มเติมตามร่างพระราชบัญญัติฯ ได้มี
การยกเว้นให้สามารถประชาสัมพันธ์ในลักษณะที่กาหนด
ได้ จึ ง ถื อ ว่ า ไม่ ไ ด้ เ ป็ น การห้ า มโฆษณาโดยเด็ ด ขาด
นอกจากนี้ ยั งได้ มี การเที ยบเคี ยงจากพระราชบั ญญั ติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ด้วย จึงไม่ขัดกับคา
วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 2-4/2555
- กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ในส่วนที่
เกี่ยวข้องมาโดยตลอด ในส่วนการส่งเสริมการค้า การลงทุน
เป็ นสิ่ งที่ กระทรวงสาธารณสุ ขค านึ งถึ ง แต่ อยู่
นอกเหนือจากเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้

6. การแก้ ไขเพิ่ มเติ มเรื่ องการส่ งเสริ มและสนั บสนุ นการ
บาบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้
มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยสร้าง
เสริมสุขภาพของประชาชนและครอบคลุมการดาเนินงานให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
-เสนอให้หน่วยงานรัฐต้องสนับสนุนการบาบัดช่วยเหลือฟื้นฟูผู้
ติดแอลกอฮอล์ หรือผู้มีปัญหาจากแอลกอฮอล์ ซึ่งจัดดาเนินการ
โดยภาคประชาชน เป็นรูปแบบการบาบัดฟื้นฟูทางเลือก โดย
สนั บสนุ นให้ มี การศึ กษาวิ จั ย ฝึ กอบรม และขยายผล เพื่ อ
ช่ วยเหลื อแบ่ งเบาระบบสาธารณสุ ขของรั ฐ และสร้ างเสริ ม
สุ ขภาพของประชาชนตลอดจนครอบคลุ มการดาเนิ นงานให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการกาหนดให้สถานพยาบาล
เอกชนซึ่ งอยู่ ภายใต้ บั งคั บกฎหมายว่ าด้ วยสถานพยาบาล
สามารถขอรั บการส่ งเสริ มหรื อสนั บสนุ นจากกรมสนั บสนุ น
บริการสุขภาพได้ เพื่อเป็นการกาหนดสิทธิหน้าที่และหน่วยงาน

-การดาเนินการการบาบัดรักษาและการฟื้นฟูสภาพผู้ติด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากส านักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วยังมีหน่วยงานราชการอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้ระบุหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง ประกอบด้วย
กรมควบคุ มโรค กรมการแพทย์ กรมสนั บสนุ นบริ การ
สุ ข ภาพ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส านั ก งาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สานักงานประกันสังคม หรือ
หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้ องกั บการสร้างเสริมสุ ขภาพ เพื่ อให้
ครบถ้วนและครอบคลุมทุกหน่วยงานในการเข้ามามีส่วน
ร่ ว มด าเนิ น การบ าบั ด รั กษาตามาตรา 33 ตาม
พระราชบัญญัตินี้
-รับข้อสังเกตโดยเพิ่มเติมความว่า “ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้นกาหนด” ในมาตรา 33 วรรคหนึ่ง
ตอนท้าย เพื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายของ
แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๙
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ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนการบาบัดรักษาหรือฟื้นฟู
นอกสถานพยาบาลให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
- เพื่อให้การส่ งเสริมสนั บสนุ นการบาบั ดรั กษาและการฟื้นฟู
สภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา 38
แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
สมควรเพิ่มเติมในวรรคท้าย ของวรรคสองว่า “ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นกาหนด”
-เพิ่มเติมหน่วยงานในการดาเนินงานที่กว้างเกินจาเป็นโดยไม่
กาหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ก่อให้เกิดความซ้าซ้อน เกิด
ปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณและค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเกิดปัญหาในการ
ทางานอย่างบูรณาการร่วมกัน ไม่มีการกาหนดคานิยามที่ชัดเจน
กรณีผู้ใดคือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่ง
จะส่งผลต่ อการใช้ดุลยพินิ จโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ควรจะ
กาหนดให้ การบ าบั ดฟื้ นฟูควรเป็ นไปตามความสมัครใจของ
บุคคลภายใต้คาแนะนาหรือความเห็นจากแพทย์ เพราะเป็นการ
จากัดสิทธิเสรีภาพมากเกินไป

- เนื่องจากหากใช้ ค าว่ า “ผู้ ติดเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ”
จะต้องเป็นกรณีที่ต้องติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้นจึง
จะสามารถเข้ารับการบาบัดได้ในทันที ดังนั้นจึงเพิ่มเติม
ความว่า “ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”
เพื่ อให้ ผู้ มี ปั ญหาจากการบริ โภคเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์
สามารถเข้ารับการบาบัดรักษาได้ โดยไม่จาเป็นต้องเป็นผู้
ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ ได้มีการกาหนดคานิยาม
เพิ่ มเติ มค าว่ า “ผู้ มี ปั ญหาจากการบริ โ ภคเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์” เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมตาม
พระราชบัญญัตินี้ และมิให้มีปัญหาในการตีความ

7. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอานาจ
หน้ า ที่ ข องพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ ให้ ก ารเพื่ อ ให้ ก าร
ปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
-เห็ นด้ วยกั บการแก้ ไขเพิ่ มเติ มเกี่ ยวกั บอ านาจหน้ าที่ ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
มี ป ระสิ ทธิ ภ าพมากยิ่ งขึ้ นและเพื่ อให้ การปฏิ บั ติ งานของ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และ
มีการบังคับใช้อย่างเท่าเทียมกัน
-เป็นการเพิ่มอานาจให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่เกินความจาเป็น
และก้ าวล่ วงอ านาจของเจ้ าหน้ าที่ ต ารวจ ไม่ สอดคล้ องกั บ
กระบวนการวิธีพิจารณาความอาญา และเป็นการสร้างภาระและ
ความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินควร รวมถึงเอื้อประโยชน์ให้แก่
พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ เกิ นความจ าเป็ นอาจส่ งผลให้ พนั กงาน
เจ้ าหน้ าที่ปฏิบั ติการโดยมิชอบ และไม่สามารถตรวจสอบได้
ดังนั้น ควรกาหนดให้มีหมายค้น กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไป
ในสถานที่ทาการหรื อสถานที่ผลิต นาเข้า หรื อขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ สถานที่เก็บเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาทาการของ
สถานที่นั้น รวมถึงเข้าตรวจสอบยานพาหนะเพื่อตรวจสอบการ
ปฏิ บั ติ ตามพระราชบั ญญั ติ นี้ เพื่อไม่ให้ พนั กงานเจ้าหน้ าที่
กระท าความผิ ด โดยมิ ชอบและเป็ น ไปตามกระบวนการที่

-การแก้ ไขเพิ่ มเติ มเกี่ ยวกั บอ านาจหน้ าที่ ของพนั กงาน
เจ้ าหน้ าที่ ถื อว่ าไม่ เกิ นความจ าเป็ น และเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้การบังคับใช้
กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สามารถที่จะดาเนินการไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดีหากพนักงานเจ้าหน้าที่กระทา
การเกินอานาจหน้าที่หรือปฏิบัติการโดยมิชอบ หรือเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมก็จะมีบทกฎหมายที่จะตรวจสอบ
และมีบทกาหนดโทษอยู่แล้ว
- การเพิ่ มอ านาจให้ พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ เรี ยกขอดู บั ตร
ประจาตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นใด ซึ่งระบุชื่อที่อยู่ และ
ปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือบัตรเพื่อบันทึกข้อมูล ซึ่งกรณีที่
พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกขอดูบัตรต้องเป็นกรณีที่มีการ
กระทาความผิดหรือกรณีที่มีหลักฐานตามสมควรว่ามีการ
กระท าความผิ ดเกิ ดขึ้ นเท่ านั้ น ในการด าเนิ นคดี กรณี
ดังกล่าวเป็นเพียงรายละเอียดส่วนหนึ่งในการดาเนินการ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาถือว่าอยู่ใน
ขอบวั ตถุ ประสงค์ ของกฎหมาย ทั้ งนี้ เพื่ อให้ พนั กงาน
เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกข้อมูลตัวบุคคลผู้กระทาความผิด
ได้ อย่ างถู กต้องไม่คลาดเคลื่ อน เพื่ อประโยชน์ แห่ งการ
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กฎหมายกาหนด เพราะการค้นตัวบุคคลหรือกระทาการใดอัน พิจารณาคดีให้ เป็นไปอย่ างถูกต้ องและเป็นธรรม ซึ่ งใช้
เป็นการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพจะกระทามิได้ เว้นแต่มีกฎหมาย หลักการและเหตุผลเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติควบคุม
บัญญัติให้เจ้าหน้าที่กระทาได้
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
- การแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ในการเรียกขอดูบัตร
ประชาชนหรือเอกสารอื่น รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อประโยชน์
ในการด าเนิ นคดี อาจนอกเหนื อไปจากประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความอาญา
8. การกาหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการกระทาความผิดฐานฝ่า
ฝืนบทบัญญัติในหมวดการโฆษณาเพื่อให้สอดคล้องกับการ
แก้ไขเพิ่ มเติ มกฎหมาย และเพื่ อเป็ นการยับยั้ งการกระท า
ความผิด
- เห็นด้วยกับบทกาหนดโทษเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยใน
ปั จจุ บั นและสภาพเศรษฐกิ จควรก าหนดความผิ ดทางอาญา
เฉพาะความผิ ดที่ มี ความร้ ายแรง หากโดยสภาพแล้ วไม่ ใช่
ความผิดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
อย่างร้ายแรง ควรใช้โทษปรับทางปกครองหรือวิธีการอื่น ๆ แต่
อยากให้พิจารณาเพิ่มเติมถึงความเหมาะสมในการกาหนดอัตรา
ค่าปรับสาหรับการกระทาความผิดเกี่ยวกับการให้ทุนอุปถัมภ์
ว่าควรกาหนดโทษปรับรายวันหรือไม่เพราะการบริบทของการ
กระทาความผิดไม่สามารถกาหนดเป็นโทษรายวันได้ เช่น กรณี
การให้ทุนโดยผู้รับได้รับทุนไปแล้วหากมีการปรับรายวันจะต้อง
นับถึงวันไหนอย่างไร เห็นด้วยหากนาอัตราโทษดังกล่าวไปใช้
เป็นบทลงโทษสาหรับผู้ผลิต หรือ ผู้นาเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การกาหนดอัตราโทษสาหรับผู้ผลิตและผู้นาเข้าให้ระวางโทษ
ปรับในอัตราร้อยละ 40 ของมูลค่าในการผลิตหรือนาเข้า
-ควรคานึงถึงบทลงโทษที่เหมาะสมเนื่องจากบทลงโทษกรณีฝุา
ฝืนบทบัญญัติเรื่องการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่อนข้างสูง
เมื่ อเที ยบกั บ การกระท าความผิ ดอื่ น เช่ น เมาแล้ วขั บตาม
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
-อัตราค่าปรับสูงเกินไป ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ มีที่อยู่อาศัยเป็น
หลักแหล่ง ประกอบอาชีพโดยสุจริต ลักษณะของการกระทา
ความผิ ดมิ ใช่ เป็ นลั กษณะของอาชญากรรมหรื อการกระท า
ความผิดร้ายแรง จึงสมควรปรับบทลงโทษทางอาญาในความผิด
บางประเภทให้มีโทษปรับสถานเดียว และต้องมีอัตราโทษปรับ
ในระดับที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สอดคล้องกับหลักนิติ
4

-การปรับบทลงโทษของในหมวดการโฆษณามาตรา 32/1
และมาตรา 32/2 ให้มีอัตราโทษที่เท่าเทียมกันเนื่องจาก
กรณีดังกล่าวถือเป็นเรื่องของการโฆษณาและการสื่อสาร
การตลาดทั้งหมด ส่วนการเพิ่มบทลงโทษ ของมาตรา ๓๒/
๓ นอกจากมีโทษจาคุกแล้ว ยังต้องมีโทษปรับที่สูงขึ้นด้วย
เนื่องจากเป็นการกระทาที่มีลักษณะเป็นการให้ทุนอุปถัมภ์
Sponsor Ship หรือ CSR นั้น ถือว่าเป็นการกระทาที่มี
เจตนาชัดเจนในการโฆษณาหรือการสื่อการตลาดและผู้ให้
ทุนอุปถัมภ์ส่ วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่หรือ
ผู้ ผลิ ตหรื อผู้ น าเข้ าเท่ านั้ นประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บจากการ
ดาเนินการดังกล่าวอาจมากกว่าค่าปรับที่ต้องเสียไปจึงควร
กาหนดอัตราโทษที่สูงขึ้น โดยประเด็นเรื่องอัตราโทษปรับ
ฐานความผิดการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นอยู่ภายใต้
หลักการลงโทษทางอาญากล่าวคือหลักการกาหนดโทษให้
สมกับผู้กระทาความผิ ดในการลงโทษไม่ว่าสถานใด การ
ลงโทษดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงความ เป็นอยู่ และฐานะ
ทางการเงินของผู้กระทาความผิดแต่ละบุคคล เพื่อที่จะให้
การลงโทษปรับบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งในบรรดาผู้กระทา
ความผิดที่มีฐานะร่ารวยหรือฐานะยากจน การกาหนดโทษ
ปรับดังกล่าวจึงต้องให้ได้ สัดส่วนกับผู้กระทาความผิดแต่
ละบุคคล มิฉะนั้นแล้ วการลงโทษปรั บโดยวิธีนี้อาจไม่มี
ผลกระทบต่อสภาวะทาง เศรษฐกิจหรือความเป็นอยู่ของ
บุคคลนั้น ๆ สมดังเจตนารมณ์ของกฎหมายในเรื่ องการ
ลงโทษปรับ4 ดังนั้นอัตราโทษปรับฐานความผิดการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีอัตราสูงเนื่องจากเป็นอัตราโทษเพื่อ
ยั บยั้ งการกระท าความผิ ดและบทลงโทษมี การก าหนด
แนวทางในการเปรียบเทียบปรับไว้โดยกาหนดอัตราค่าปรับ
ที่ลดหลั่ นกั นไป ตามจ านวนครั้งที่ กระท าความผิ ดและ

พิรุฬห์ โตศุกลวรรณ์, 2532 การลงโทษปรับทางอาญา, 28.
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เศรษฐศาสตร์และมาตรา 77 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และการปรับในอัตราโทษปรับที่สูงอาจเป็น
แรงจูงใจให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสวงหาประโยชน์จากจากเงิน
ค่าปรับและได้มากขึ้นเนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถที่จะ
ได้ รั บ เงิ น ส่ ว นแบ่ ง เงิ น สิ น บนรางวั ล และอาจกระทบกั บ
ผู้ประกอบการรายย่อย ทาให้มีความเหลื่อมล้าในการประกอบ
ธุรกิจได้
ดังนั้ น การกาหนดบทลงโทษควรมีงานวิจัยมาสนับสนุนหรือ
ศึกษากฎหมายต่างประเทศเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้เป็น
ที่ยอมรับสาหรับประชาชน
-อั ตราโทษกรณี โฆษณาตราเสมื อนเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ที่
ก าหนด ให้ มี อั ตราโทษเท่ ากั บ การโฆษณาตราเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ ไม่ได้สัดส่วนในการกระทาความผิด ไม่ควรมีการ
กาหนดโทษที่อัตราเดี ยวกัน โดยอาจกาหนดอัตราโทษปรั บ
กรณี ผู้ ผลิ ตตามเงิ นทุ นในการจดทะเบี ยนเพื่ อให้ เกิ ดความ
เหมาะสม

ประเภทของผู้ กระทาความผิดเช่นกรณีผู้ กระทาผิ ดเป็น
ผู้ผลิตและนาเข้าก็จะมีอัตราโทษที่สู งเป็นต้น (ระเบียบ
คณะกรรมการควบคุ มเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ว่ าด้ ว ย
หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ ตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551)

9. การกาหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการกระทาความผิดฐานฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
- การกาหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการกระทาความผิดฐานฝุาฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการปูอง
ปรามให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้การใช้อานาจ
หน้าที่ต้องมีเหตุและชอบด้วยกฎหมายและเอกชนต้องมีสิทธิใน
การขอตรวจดูเอกสารแสดงตัวและเอกสารที่ให้อานาจเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ เพื่อปูองกันการแอบอ้างและการใช้อานาจ
หน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
-บทลงโทษดั งกล่ าว ควรได้ สั ดส่ วนกั บการกระท าความผิ ด
มิฉะนั้นอาจทาให้เจ้าหน้าที่ใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบ หรือการ
เรียกรับเงินสินบนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการตามกฎหมาย
-ควรยกเลิ กบทก าหนดโทษกรณี ไม่ อ านวยความสะดวกแก่
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการร่างกฎหมาย
ตามมติคณะรั ฐมนตรี และรั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560

-เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่รัฐกาหนดขึ้นเพื่อ
ควบคุ มความประพฤติ ของคนในสั งคม โดยก าหนดให้
บุคคลต้องกระทา หรือห้ามมิให้กระทาการอย่างใดอย่าง
หนึ่งจึงจาเป็นต้องมีสภาพบังคับเพื่อให้มีการปฏิบัติตาม
หลั กเกณฑ์ ต่ าง ๆ ที่ กฎหมายก าหนด อั นจะท าให้ การ
บังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์
ผลตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย รัฐจึงจาเป็นต้องกาหนด
บทลงโทษไว้สาหรับลงโทษผู้กระทาความผิด อย่างไรก็ดี
หากเห็ นว่ าเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ ใช้ อ านาจที่ ไม่ ชอบด้ ว ย
กฎหมาย เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐก็ จะมี บทกฎหมายที่ ลงโทษ
สาหรับเจ้าหน้าที่อยู่แล้ว ส่วนกรณีการกาหนดอัตราการ
กาหนดโทษยังคงใช้อัตราโทษเท่าเดิมตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ไม่ ได้มี การ
เพิ่มเติมโทษแต่อย่างใดเพียงแต่ปรับปรุงแก้ไขถ้อยความให้
สอดคล้องกับการเพิ่มเติมบทบัญญัติเท่านั้น
-รับข้อสังเกตในการยกเลิกบทกาหนดโทษกรณีไม่อานวย
ความสะดวกแก่ พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ เพื่ อให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ในปัจจุบัน
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10. ประเด็นอื่น ๆ
บทบั ญญั ติ ห ลายประการไม่ ส อดคล้ องกั บสถานการณ์ ทางเศรษฐกิ จก่ อให้ เกิ ดอุ ปสรรคการด าเนิ นธุ รกิ จ
และความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบอุตสาหกรรมก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการฟื้นฟูวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ควรคานึงถึงหลักการออกกฎหมายเท่าที่จาเป็นความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์
ที่ส่วนรวมจะได้รับทั้งทางด้านสาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจ กับสิทธิเสรีภาพและประโยชน์ที่บุคคลและผู้บริโภคต้องเสียไป
ตลอดจนไม่ ควรสร้ างภาระโดยไม่ จ าเป็ นและส่ งผลกระทบต่ อผู้ ประกอบการและลู กจ้ างซึ่ งต้ องเผชิ ญกั บวิ กฤติ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ควรคานึงถึงมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งวางหลักการตรากฎหมายเท่าที่จาเป็นไม่สร้างภาระกับประชาชน
เกินสมควร และให้รับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน และเห็นว่าหาก ข้อ 2 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบั บที่ 253 ซึ่งกาหนด
มาตรการห้ามดื่มสุรา ณ สถานที่ขายสุราในกาหนดเวลาห้ามขายสุรา ยังมีความจาเป็นควรพิจารณานามากาหนดไว้
ในร่างพระราชบั ญญัติฯ และยกเลิ กประกาศฉบับดังกล่าวไปในคราวเดียวกันเสนอให้ กระทรวงสาธารณสุขนาบันทึก
คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สร้างสมดุลกับนโยบาย
อื่นของภาครัฐประกอบการพิจารณาร่างกฎหมาย
คาชี้แจง
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สาคัญต่อสุขภาพของประชาชน เป็นสาเหตุทาให้เกิดโรคและการอาการ
เจ็บปุวยต่าง ๆ กว่า 230 ชนิด เช่น โรคตับ โรคไม่ติดต่อต่างๆ เช่นโรคมะเร็ง การฆ่าตัวตาย และความรุนแรงต่าง ๆ5
จากการรวบรวมงานวิจั ยใน 195 ประเทศในช่ วง พ.ศ. 2533 - 2559 พบว่ าไม่ มีระดั บแอลกอฮอล์ ที่เหมาะสม
ต่อการบริโภคได้อย่างปลอดภัย6 ผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้จากัดอยู่เพียงเฉพาะตัวผู้ดื่มเท่านั้น
แต่ยั งส่ งผลกระทบต่อผู้ที่ไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อน และคนอื่น ๆ ที่ไม่เคยรู้จัก
เช่น การทาร้ายร่างกาย การลักทรัพย์หรือทาลายทรัพย์สิน การล่วงละเมิดคุกคามทางเพศ การเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ไป
จนถึ งภาระต่อผู้ ที่ต้ องมี ส่ วนในการบ าบั ดรั กษา หรื อทางานชดเชย ซึ่ งทาให้ สู ญเสี ยค่าใช้จ่ าย สู ญเสี ยงบประมาณ
ทางเศรษฐกิจ7 เมื่ อคิดเป็ นมูลค่าต้นทุ นทางสั งคม จากการบริ โภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวม 7.68 หมื่นล้ านบาท
หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 0.93 ของมู ลค่ า GDP โดยต้ นทุ นส่ วนที่ คิ ดเป็ นมู ลค่ ามากที่ สุ ดในต้ นทุ นดั งกล่ าวคื อ ต้ นทุ น
จากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรคิดเป็นมูลค่า 65.52 หมื่นล้านบาท ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทาให้ ตลาดของเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ มี ความแตกต่ างจากตลาดของสิ นค้ าทั่ วไป แต่ ส าหรั บสิ นค้ าที่ เป็ นสิ่ งเสพติ ด
ที่ มี ผลกระทบต่ อสุ ขภาพ รวมทั้ งก่ อให้ เกิ ดผลกระทบภายนอกเชิ งลบทั้ งต่ อผู้ ดื่ ม และบุ คคลอื่ นที่ ไม่ เกี่ ยวข้ อง
อรรถประโยชน์ สูงสุ ดของสังคมจึงไม่ใช่ การที่ผู้บริโภคได้สิ นค้าที่ดีที่สุ ดในราคาที่ถูกที่สุด เนื่องจากโดยทั่วไปต้นทุน
ของผลกระทบต่อสังคมดังกล่าวไม่ได้ถูกผนวกเป็นต้นทุนของผู้ผลิตหรือผู้บริโภคโดยอัตโนมัติ การสนับสนุนให้เกิดกลไก
ตลาดเสรีจะทาให้ ผู้บริโภคมีจานวนมากกว่าที่ควรจะเป็น สั งคมจะต้องรับผลกระทบทางลบจากการบริโภคดังกล่าว
ยิ่งมีการแข่งขันสูงขึ้นคนที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดคือประชาชน ดังนั้นการควบคุม เพื่อปกปูองคุ้มครองประชาชน
จึงจะเป็นสิ่งสาคัญที่รัฐพึงระวังและให้ความสาคัญอย่างมาก การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็นการปกปูองสุขภาพ
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และสุขภาวะประชาชน ตลอดจนเป็นการปกปูองสิทธิเด็ก และการสร้างความสงบเรียบร้อยให้สังคม ซึ่งเป็นบทบาทสาคัญ
ของภาครั ฐในการเข้ าไปแทรกแซงการท าการค้ าของสิ นค้ าที่ ท าลายสุ ขภาพและก่ อให้ เกิ ดผลกระทบต่ อสั งคม
ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ที่สาคัญในการมาสู่การปรับปรุงกฎหมายเพื่อปกปูองคุ้มครองประโยชน์ของประชาชน โดยต้องพิจารณา
มาตรการในการควบคุมอย่างรอบคอบและรอบด้าน ไม่อาจพิจารณาจากเพียงสภาวะการปัจจุบันเท่านั้น
ร่างพระราชบั ญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ได้ตราเท่าที่จาเป็นและไม่สร้างภาระ
เกินสมควรตามมาตรา 77 รัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช 2560 รวมถึงการคานึ งถึงผลกระทบ
ที่อาจกระทบกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยได้ดาเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเรียบร้อย
แล้ ว ตามที่ ได้ กล่ าวใน ข้ อ 1-4 ซึ่ งมี ผู้ แสดงความเห็ นครอบคลุ มหลายภาคส่ วน ทั้ งประชาชน ผู้ ประกอบการ
และภาคประชาสังคม รวมทั้งได้พิจารณาบันทึกคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และจัดทาความเห็นเสนอไปยังสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วและ คณะอนุกรรมการฯ
ได้ น าความเห็ นที่ ได้ จากการรั บฟั งความคิ ดเห็ นมาพิ จารณา รายมาตรารวมทั้ งให้ เหตุ ผลว่ าเหตุ ใดจึ งรั บมาแก้ ไข
ร่างพระราชบั ญญัติฯ และเหตุใดยั งขอยืนไว้ตามเดิมในแง่ของการรั บฟังความคิดเห็นจึงได้ดาเนินการอย่างละเอียด
รอบคอบแล้ว
ส่วนประเด็นพิจารณานาข้อ 2 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 มาตรการห้ามดื่มสุรา ณ สถานที่ขายสุรา
ในกาหนดเวลาห้ามขายสุรามากาหนดในร่างพระราชบัญญัติฯ เห็นว่าข้อสังเกตดังกล่าวเป็นประโยชน์แต่เนื่องจากหลักการ
ตามประกาศคณะปฏิ วั ติ ฉบั บดั งกล่ าวเป็ นการก าหนดเวลาห้ ามดื่ มนอกเวลาขาย ซึ่ งเกิ นขอบเขตของหลั กการ
ตามพระราชบั ญญั ติ ฉบั บปั จจุ บั นและอยู่ นอกเหนื อจากหลั กการในการแก้ ไขเพิ่ มเติ มตามร่ างพระราชบั ญญั ติ นี้
ไปโดยพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เป็นการกาหนดหลักการไว้เกี่ยวกับสถานที่ห้ามขาย
ห้ามดื่มวันเวลา อายุอาการ ลักษณะวิธีการขายและการโฆษณาเท่านั้นจึงไม่รับหลักการดังกล่าวทั้งนี้อาจนาประเด็น
ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนากฎหมายในอนาคตต่อไป
5. การนาผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทาร่างกฎหมาย
5.1 ขั้นตอนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 1
กรมควบคุ มโรค ได้ น าสรุ ปผลการรั บฟั งความคิ ดเห็ นของผู้ ประกอบการ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง
และประชาชนทั่ ว ไป ที่ ได้ จากการเปิ ดรั บ ฟั งความคิ ดเห็ น ผ่ านทางเว็ บไซต์ ของกรมควบคุ มโรค ตั้ งแต่ วั นที่
๒๕ มิถุนายน - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และการสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง มาประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบั ญญั ติ ฯ โดยเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ มคณะอนุ ก รรมการร่ างและแก้ ไขปรั บ ปรุ งกฎหมายหรื อ อนุ บั ญ ญั ติ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เพื่อพิจารณาความคิดเห็น
รายมาตรารวมทั้งให้เหตุผลว่าเหตุใดจึงรับมาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฯ และเหตุใดยังขอยืนไว้ตามเดิม หลังจากนั้น
ได้ ด าเนิ นการปรั บปรุ งแก้ ไขร่ างพระราชบั ญญั ติ ฯ ตามความเห็ นที่ ประชุ ม และน าร่างพระราชบั ญญั ติ ฯ เสนอต่ อ
คณะกรรมการควบคุมเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ และคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แห่ งชาติ ตามลาดั บ
เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ ก่อนนาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสนอต่อส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อบรรจุ
เป็นระเบียบวาระการประชุมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการต่อไป
5.2 ขั้นตอนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 2
5.2.1 สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ไปสอบถามความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่าร่าง
พระราชบั ญญั ติ ฯ ดั งกล่ าว ยั งมี ป ระเด็ น ปั ญหาที่ กระทรวงสาธารณสุ ขจะต้ องพิ จารณา รองนายกรั ฐ มนตรี
(นายอนุทิน ชาญวีรกูล) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี จึงมีคาสั่งให้กระทรวงสาธารณสุขรับร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวไปดาเนินการตามความเห็นและข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อยุติ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาต่อไป
๑๔

5.2.2 สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงได้ดาเนินการสรุปความเห็นของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรืออนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติ ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาความเห็นดังกล่าว ซึ่งที่ประชุม
ได้พิจารณาความเห็นของแต่ละหน่วยงานรวมทั้งให้เหตุผลว่าเหตุใดจึงควรรับความเห็นมาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฯ
และเหตุ ใ ดยั ง ขอยื น ไว้ ต ามเดิ ม และมี ม ติ ใ ห้ ด าเนิ น การจั ด ประชุ ม พิ จ ารณาความเห็ น และข้ อ สั ง เกต
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อชี้แจงความเห็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ได้ข้อยุติ
5.2.3 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้ดาเนินการจัดประชุม
พิจารณาความเห็นและข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่วมกับ 8
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย สานักงานศาล
ยุติธรรม สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร
เพื่อให้ได้ ข้อยุติตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจง ทั้งนี้ ให้กระทรวงสาธารณสุขรับหลักการไป
ประกอบการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง
5.2.4 ดาเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ปรับปรุงแก้ไข
ตามมติที่ประชุมพิจารณาความเห็นและข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ซึ่งเป็นข้อยุติตามข้อสั่งการแล้ว ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง

๑๕

เอกสารแนบ
รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
1. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 กฎหมายใหม่
 แก้ไขเพิ่มเติม
 ยกเลิก
2. หลักการและเหตุผล
2.1 หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ไขนิยามคาว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ” และ “สื่อสารการตลาด” ให้มีความชัดเจนมากขึ้น
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓)
(๒) แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม องค์ ป ระกอบและอ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการ คณะกรรมการควบคุ ม
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร
และอานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีผู้รักษาการ รวมทั้งอานาจหน้าที่ของสานักงาน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
ในปัจจุบัน
(ก) องค์ประกอบของคณะกรรมการในส่วนของกรรมการโดยตาแหน่ง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕)
(ข) อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘ (๑) และเพิ่มมาตรา ๘ (๑/๑))
(ค) องค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุม (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๐ (๓) (๔) และ (๕))
(ง) อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุม (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๖ (๑) (๔) และ (๖) และ
เพิ่มมาตรา ๑๖ (๘/๑))
(จ) องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ก รุ ง เทพมหานครและ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙)
(ฉ) อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรุงเทพมหานครและ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒ (๑) และ (๒) และเพิ่มมาตรา ๒๒
(๑/๑) (๑/๒) และ (๓/๑))
(ช) อานาจและหน้าที่ของสานักงาน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕)
(ซ) อานาจของรั ฐ มนตรี ในการออกประกาศหลั กเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเพิ่มเติ มเกี่ยวกั บ
รายละเอียดของสถานที่หรือบริเวณ (เพิ่มมาตรา ๒๗ วรรคสอง และมาตรา ๓๑ วรรคสอง)
(๓) เพิ่ ม หมวดและแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การโฆษณาเพื่ อ ให้ ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(ก) เพิ่มหมวดเรื่องการโฆษณา (เพิ่มหมวด ๔/๑)
(ข) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเรื่องการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๒)
(ค) เพิ่มบทบัญญัติเรื่องการห้ามแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เพิ่มมาตรา ๓๒/๑)
(ง) เพิ่มบทบัญญัติห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจทาให้เข้าใจว่าหมายถึงการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เพิ่มมาตรา ๓๒/๒)
(จ) เพิ่ มบทบั ญญั ติ เกี่ ย วกั บการห้ ามให้ การอุ ปถั มภ์ ห รื อให้ การสนั บสนุ นบุ คคล กลุ่ มบุ คคล
หน่ วยงานของรั ฐ หรื อองค์กรเอกชน ในลั กษณะที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และห้ ามเผยแพร่ข่าวสารเพื่ อ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้การอุปถัมภ์หรือการให้การสนับสนุนดังกล่าว (เพิ่มมาตรา ๓๒/๓ และมาตรา ๓๒/๔)
1

(๔) แก้ไขเพิ่มเติมเรื่ องการส่งเสริมและสนับสนุนการบาบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน (แก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา ๓๓)
(๕) แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๔)
(๖) แก้ไขเพิ่มเติมบทกาหนดโทษ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
(ก) แก้ไขเพิ่มเติมบทกาหนดโทษในกรณีฝุาฝื นมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๒/๑ (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๔๓)
(ข) เพิ่มบทกาหนดโทษกรณีฝุาฝืนมาตรา ๓๒/๒ มาตรา ๓๒/๓ และมาตรา ๓๒/๔ (เพิ่มมาตรา
๔๓/๑ และมาตรา ๔๓/๒)
(ค) แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม บทก าหนดโทษกรณี ต่ อ สู้ ขั ด ขวางหรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง ของพนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๔)
2.2 เหตุผล
โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการ
ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยควรปรับปรุงบทนิยาม องค์ประกอบ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ และอานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีผู้รักษาการ รวมทั้งของสานักงาน บทบัญญัติการโฆษณา การส่งเสริม
และสนับสนุนการบาบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ อ านาจและหน้ า ที่ ข องพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ และบทก าหนดโทษเพื่ อ ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
ส่วนที่ 2 การรับฟังความคิดเห็นและสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
1. ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น
โดยที่พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีบทบัญญัติบางประการ ที่ไม่เหมาะสม
กับสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยควรปรับปรุงบทนิยาม องค์ประกอบ อานาจหน้าที่ ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
และอานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีผู้รักษาการ รวมทั้งของสานักงาน บทบัญญัติการโฆษณา การส่งเสริมและสนับสนุน
การบาบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่อ งดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อานาจและหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ และบทกาหนดโทษเพื่อการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. (ร่างมาตรา 3 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 3) ) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคาว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์”
และ “การสื่อสาร การตลาด” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
““เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ” หมายความรวมถึ ง วั ต ถุ ทั้ ง หลายหรื อ ของผสมที่ มี แ อลกอฮอล์
ซึ่งสามารถดื่มกินได้ เช่นเดียวกับน้าสุรา หรือซึ่งดื่มกินไม่ได้แต่เมื่อได้ผสมกับน้าหรือของเหลวอย่างอื่นแล้วสามารถ
ดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้าสุรา แต่ไม่รวมถึงเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกินศู นย์จุดห้าดีกรี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงยา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
“การสื่อสารการตลาด” หมายความว่า การกระทาใด ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ขายสินค้า บริการ หรือภาพลักษณ์ โดยการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข่าวสาร การส่งเสริมการขายการแสดง
สินค้า การจัดหรือสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ และการตลาดแบบตรง”
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2. ร่างมาตรา 4 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 5) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ โดยให้คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง
(๓) กรรมการโดยต าแหน่ ง ได้ แ ก่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ า
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจั ย และนวั ตกรรม รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงดิจิ ทัล เพื่อ เศรษฐกิจ และสั งคม รั ฐ มนตรี ว่า การ
กระทรวงอุตสาหกรรม และปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นเลขานุการ และให้อธิบดีและผู้อานวยการสานักงาน เศรษฐกิจ
การคลังเป็นผู้ช่วยเลขานุการ”
3. ร่ า งมาตรา 5 - 6 (แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม มาตรา 8) โดยแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม อ านาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ดังนี้ ให้มีอานาจในการกาหนดนโยบาย แผนงาน และการ
ควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ เ กี่ ย วกับ มาตรการด้ า นภาษี รวมทั้ง มาตรการต่ า ง ๆ ในการควบคุ มเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ตลอดจนการบาบัดรักษาและฟื้นฟู สภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เสนอแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และด้าน
การบาบั ดรักษาหรือฟื้น ฟูสภาพผู้ติดเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ชาติ ต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้ความเห็นชอบ และเสนอแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และด้าน
การบาบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้
ความเห็นชอบ
4. ร่างมาตรา 7 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 10 (3) (4) (5)) โดยแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้
(3) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปลั ด กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ปลั ด กระทรวงพาณิ ช ย์ ปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ปลั ด กระทรวงอุ ต สาหกรรม ผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ
ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(4) ผู้ แ ทนองค์ ก รเอกชน จ านวนสี่ ค น ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง จากบุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ การคั ด เลื อ ก
จากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหากาไร และดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการสนับสนุน
และรณรงค์ให้มีการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชนหรือสตรี ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ด้านการสุขภาพหรือสาธารณสุข โดยมีผู้แทนองค์กรเอกชนในแต่ละด้านไม่เกินหนึ่งคน ทั้งนี้ ตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีกาหนด
(5) กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวนสี่ ค น ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ ง จากผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ
และประสบการณ์ด้านการแพทย์ จิตวิทยาหรือการสาธารณสุข ด้านเศรษฐศาสตร์หรือนิเทศศาสตร์ ด้านการศึกษา
การศาสนาหรือวัฒนธรรม ด้านกฎหมาย สังคมสงเคราะห์หรือสังคมศาสตร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้านไม่เกิน
หนึ่งคน”
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5. ร่างมาตรา 8 – 11 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 16 (1) (4) (6) และเพิ่มเติม (8/1)) โดยให้
คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) เสนอนโยบาย แผนงาน และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวกับมาตรการ ด้านภาษี
รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนการบาบัดรักษาและฟื้นฟู สภาพผู้ ติด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อคณะกรรมการ”
(4) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”
(6) ให้คาปรึกษาแนะนา และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการเสนอมาตรการในการปูองกันผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตลอดจนการบ าบั ด รั ก ษาและฟื้ น ฟู ส ภาพผู้ ติ ดเครื่ องดื่ม แอลกอฮอล์ และผู้ มีปั ญหาจากการบริโ ภคเครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์”
(8/1) ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดาเนินการของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด เพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบาย
แผนงาน และมาตรการตามมาตรา ๘ (๑) รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการรายงานผลการดาเนินการ
ดังกล่าว แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง”
6. ร่ า งมาตรา 12 (แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม มาตรา 18 - 19) โดยแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม องค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จังหวัด ดังนี้
มาตรา ๑๘ ให้มีคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ ผู้แทนสานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกองบัญชาการตารวจนคร
บาล ผู้ แ ทนกรมประชาสั ม พั น ธ์ ผู้ แ ทนกรมสรรพสามิ ต หั ว หน้ า ส านั ก งานปู อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
กรุ งเทพมหานคร ผู้ อ านวยการส านั กพั ฒ นาสั งคม ศึ กษาธิ ก ารจัง หวั ดกรุ งเทพมหานคร ผู้ อ านวยการส านั ก
การศึกษา ผู้อานวยการสานักการแพทย์ และผู้อานวยการ
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จานวนสี่คน ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจากผู้มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ ด้านสังคมสงเคราะห์ การแพทย์ จิตวิทยาหรือการสาธารณสุข และกฎหมาย
ด้านละหนึ่งคน
ให้ผู้อานวยการสานักอนามัยเป็นกรรมการและเลขานุการ ในการนี้จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในสานัก
อนามัยไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
มาตรา ๑๙ ให้มีคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ประกอบด้วย
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ซึ่ง ได้ รั บ มอบหมายจากผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เป็ น รองประธาน
กรรมการ
(๓) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ อัยการจังหวัด ปลัดจังหวัด ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด
หัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้อานวยการสานักงานปูองกันควบคุมโรคที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด
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(๔) กรรมการโดยตาแหน่งซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง ได้แก่ สรรพสามิตพื้นที่จานวนหนึ่งคน
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัด จังหวัดละไม่เกินสี่คน
(๕) กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวนสี่ ค น ซึ่ ง ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด แต่ ง ตั้ ง จากผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถและประสบการณ์ด้านสังคมสงเคราะห์ การแพทย์ จิตวิทยาหรือการสาธารณสุข และกฎหมาย
ด้านละหนึ่งคน
ให้น ายแพทย์ สาธารณสุ ขจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ ในการนี้จะแต่งตั้งข้าราชการ
ในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
7. ร่างมาตรา 13 - 16 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 22 (๑) (๑/๑) (๑/๒) (๒) (๓/๑)) โดยแก้ไข
เพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ดังนี้
(๑) เสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ มาตรการและการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย ในการควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ และการบาบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ต่อคณะกรรมการควบคุม”
(๑/๑) ดาเนินการตามนโยบาย แผนงาน และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามมาตรา ๘
(๑) และดาเนินการให้มีแผนงานในระดับจังหวัด
(๑/๒) ด าเนิ น การให้ มี การบัง คับ ใช้ก ฎหมายในการควบคุม เครื่ องดื่ม แอลกอฮอล์ และการ
บาบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”
(๒) ให้คาปรึกษาแนะนา และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการควบคุม
การผลิต การนาเข้า การขาย การโฆษณา และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการเสนอมาตรการในการ
ปูองกันผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดจนการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”
(๓/๑) กาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในพื้นที”่
8. ร่างมาตรา 17 ( แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 25 ) โดยแก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของสานักงาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ และคณะกรรมการควบคุม
(๒) พัฒนาให้มีระบบและกลไกเพื่อให้เกิดการเฝูาระวัง การปูองกัน การบังคับใช้กฎหมายและ
การตรวจสอบการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ดาเนินการหรือสนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบาบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริ โภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และดาเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งแผนงานและมาตรการ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานให้คณะกรรมการควบคุม เพื่อพิจารณาเสนอต่อ
คณะกรรมการ
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจทักษะเกี่ยวกับการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบาบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงให้สามารถสร้างความตระหนักรู้ถึงโทษพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับ
ประชาชนเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(๕) ประสานงานและร่วมมือกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการ
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ดาเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการบาบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(๖) เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุมมอบหมาย”
9. ร่างมาตรา 18 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 27) โดยเพิ่มเติม ให้ รัฐมนตรี โดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ มีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเพิ่มเติมตาม
ความในวรรคหนึ่งก็ได้
10. ร่างมาตรา 19 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 31) โดยเพิ่มเติมให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีอานาจกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเพิ่มเติมตามความใน
วรรคหนึ่งก็ได้
11. ร่างมาตรา 20 (เพิ่มเติมหมวด ๔/๑ การโฆษณาระหว่างมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒)
12. ร่างมาตรา 21 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 32) ดังนี้
ห้ามผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การประชาสัมพันธ์ใด ๆ โดยผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้กระทาได้เฉพาะการให้
ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการควบคุม
13. ร่างมาตรา 22 ( เพิ่มเติมมาตรา ๓๒/๑ มาตรา ๓๒/๒ มาตรา ๓๒/๓ และมาตรา ๓๒/๔ ดังนี้
มาตรา ๓๒/๑ ห้ามผู้ใดแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นการอวดหรือ
อ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยตรงหรือโดยอ้อม
มาตรา ๓๒/๒ ห้ามผู้ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เ ป็ น ชื่ อ หรื อ เครื่ อ งหมายของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ สิ่ ง นั้ น หรื อ โฆษณาโดยการน าเอาชื่ อ เครื่ อ งหมาย
หรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ข องเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ม าตั ด ต่ อ เติ ม หรื อ ดั ด แปลงข้ อ ความให้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของชื่ อ หรื อ
เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์หรือสิ่งนั้น ทั้งนี้ ในลักษณะที่อาจทาให้เข้าใจได้ว่าหมายความถึงการโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
มาตรา ๓๒/๓ ห้ ามผู้ ใดให้ ก ารอุปถั มภ์ หรื อให้ การสนับสนุ นบุคคล กลุ่ มบุ คคล หน่ว ยงาน
ของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นการสร้างภาพลักษณ์ต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(๒) ที่ส่งผลหรือที่อาจส่งผลเสียต่อนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(๓) โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือโฆษณาตามมาตรา ๓๒/๒
(๔) ส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(๕) ลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการควบคุม
มาตรา ๓๒/๔ ห้ามผู้ใดเผยแพร่กิจกรรมหรือข่าวสาร เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามมาตรา ๓๒/๓
14. ร่างมาตรา 23 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 33) ดังนี้
มาตรา ๓๓ เพื่อให้การบาบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกสถานพยาบาล ครอบคลุมการดาเนินงานในการบาบัดรักษาหรือฟื้นฟูเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สานักงานประกันสังคม สานักงาน หรือหน่วยงาน
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ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ มีอานาจส่งเสริมและสนับสนุนการบาบัดรักษาและการฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ญาติหรือผู้ให้การดูแลผู้
ติ ด เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ห รื อ ผู้ มี ปั ญ หาจากการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ องค์ ก รชุ ม ชน องค์ ก รเอกชน
ที่ไ ม่ แ สวงหาก าไรและที่ มี วั ตถุ ป ระสงค์ด้ า นสุ ข ภาพหรื อ สาธารณสุ ข หรื อ สถานพยาบาลของรั ฐ หรื อ เอกชน
ขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนเพื่อบาบัดรักษาหรือฟื้นฟูจากหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง
การก าหนดลั ก ษณะของผู้ มี ปั ญ หาจากการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และเงื่อนไขในการส่งเสริม สนั บสนุนและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุมกาหนด
15. ร่างมาตรา 24 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 34) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) เข้าไปในสถานที่ทาการของผู้ผลิต นาเข้า หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่ผลิต นาเข้า
หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่เก็บเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเวลาทาการของสถานที่นั้น รวมถึง เข้าตรวจสอบ
ยานพาหนะเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) เรียก ขอดูบัตรประจาตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นใด ซึ่งระบุชื่อที่อยู่ และปรากฏรูปถ่ายของ
ผู้ถือบัตรเพื่อบันทึกข้อมูล ในกรณีที่มีการกระทาความผิดหรือกรณีที่มีหลักฐานตามสมควรว่ามีการกระทาความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐานหรือวัตถุอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดาเนินคดี
(๔) ยึ ดหรื ออายั ด เครื่ องดื่ม แอลกอฮอล์ ข องผู้ ผ ลิ ต ผู้ นาเข้า หรือ ผู้ ข ายที่ ฝุ าฝื นหรื อไม่ ปฏิ บั ติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อเป็นหลักฐานในการดาเนินคดี
(๕) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคาหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อประกอบการพิจารณา”
16. ร่างมาตรา 25 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 43) โดยเพิ่มเติมบทกาหนดโทษเพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มเติมมาตรา 32 และมาตรา 32/1 ดังนี้
ผู้ใดฝุาฝืนมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๒/๑ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินห้า
แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
หากกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทาของผู้ผลิต ผู้นาเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ผู้ฝุาฝืนยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละ
ไม่เกินห้าหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝุาฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”
17. ร่างมาตรา 26 (เพิ่มเติมมาตรา 43/1 และ ๔๓/๒) โดยเพิ่มเติมบทกาหนดโทษเพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มเติมมาตรา 32/2 มาตรา32/3 และมาตรา 32/4 ดังนี้
มาตรา ๔๓/๑ ผู้ใดฝุาฝืนมาตรา ๓๒/๒ หรือมาตรา ๓๒/๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท
หากการกระท าความผิ ด ตามวรรคหนึ่ ง เป็ น การกระท าของผู้ ผ ลิ ต หรื อ ผู้ น าเข้ า เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ผู้ฝุาฝืนยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละ
ไม่เกินห้าหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝุาฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๔๓/๒ ผู้ใดฝุาฝืนมาตรา ๓๒/๓ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้า
หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
หากการกระท าความผิ ด ตามวรรคหนึ่ ง เป็ น การกระท าของผู้ ผ ลิ ต หรื อ ผู้ น าเข้ า เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ผู้ฝุาฝืนยังต้องระวางโทษปรั บอีกวันละ
ไม่เกินห้าหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝุาฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
18. ร่างมาตรา 27 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 44) โดยแก้ไขเพิ่มเติมบทกาหนดโทษ ดังนี้
ผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) (๓) หรือ
(๔) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) โดยไม่มี
เหตุอันสมควร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
ผู้ใดไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินสองพันบาท
19. เพิ่มเติมมาตรา 28 – 31 เพื่อให้การกาหนดบทเฉพาะกาลเป็นบทบัญญัติที่ใช้เชื่อมโยง
ถ้อยคาหรือความหมายระหว่างกฎหมายใหม่และกฎหมายเก่า โดยต้องการให้มีการบังคับใช้กฎหมายกับเหตุการณ์
บางอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหรือระหว่างกฎหมายทั้งสองฉบับนั้น เพื่อให้การใช้กฎหมายมีความต่อเนื่องกัน
2. ผู้เกี่ยวข้องผู้ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
1. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย/สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. สมาคมผู้ผลิต/ผู้นาเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3. สมาคมผู้จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4. ผู้ประกอบการ
5. ภาคประชาสังคม (NGOs)
6. ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
7. พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
8. ประชาชนทั่วไป
9. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวง
ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม ส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ
กรมสรรพสามิ ต กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ส านั ก งานคณะกรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค ส านั ก งาน
ประกันสังคม สานั กงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมการแพทย์
กรมสุ ข ภาพจิ ต กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ทุ ก จั ง หวั ด ส านั ก งานปู อ งกั น
ควบคุมโรคที่ 1 - 12 สานั กงานปู องกัน ควบคุมโรคเขตเมือง กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสู บ
สานักอนามัยกรุงเทพมหานคร สานักงานเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นต้น
3. ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น
3.1 ท่านเห็ น ด้ว ยหรื อไม่กั บการแก้ไขนิย ามคาว่ า “เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ” และ “สื่ อสาร
การตลาด”
“เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” หมายความรวมถึง วัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งสามารถ
ดื่มกินได้ เช่นเดียวกับน้าสุรา หรือซึ่งดื่มกินไม่ได้แต่เมื่อได้ผสมกับน้าหรือของเหลวอย่างอื่นแล้วสามารถดื่มกินได้
เช่ น เดีย วกั บ น้ าสุ ร า แต่ ไ ม่ร วมถึ งเครื่ องดื่ ม ที่ มีป ริ ม าณแอลกอฮอล์ ไม่ เ กิ นศู น ย์ จุ ดห้ า ดี ก รี ทั้ ง นี้ ไม่ ร วมถึ ง ยา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
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“การสื่อสารการตลาด” หมายความว่า การกระทาใด ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่ อขายสิ น ค้ า บริ ก าร หรื อ ภาพลั ก ษณ์ โดยการประชาสั ม พัน ธ์ การเผยแพร่ ข่า วสาร การส่ ง เสริ มการขาย
การแสดงสินค้า การจัดหรือสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ และการตลาดแบบตรง
3.2 ท่ า นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ กั บ การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม องค์ ป ระกอบและอ านาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ดังนี้
- ต าแหน่ ง รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง
- ให้คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติมีอานาจเพิ่มเติมในการกาหนดนโยบาย
แผนงาน และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวกับมาตรการด้านภาษี รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนการบาบัดรักษาและฟื้นฟู สภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเสนอแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และด้ า นการบ าบั ด รั ก ษาหรื อ ฟื้ น ฟู ส ภาพผู้ ติ ด เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ต่ อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
3.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้
- เพิ่ ม เติ ม ต าแหน่ ง ปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม
และปลั ดกระทรวงดิจิ ทั ล เพื่ อเศรษฐกิจ และสั งคม เป็ นกรรมการโดยตาแหน่ ง เพิ่มเติ มด้ านการสุ ขภาพหรื อ
สาธารณสุขเป็นผู้แทนองค์กรเอกชนและเพิ่มเติมด้านกฎหมายเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
- เสนอนโยบาย แผนงาน และการควบคุ มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวกับมาตรการด้านภาษี
รวมทั้ งมาตรการต่า ง ๆ ในการควบคุม เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ ตลอดจนการบาบั ดรักษาและฟื้นฟู ส ภาพผู้ ติ ด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อคณะกรรมการ
- กาหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไข ในการบาบั ดรักษาและฟื้นฟูส ภาพผู้ ติด เครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ให้คาปรึกษาแนะนา และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐ และเอกชนเกี่ยวกับการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการเสนอมาตรการในการปูองกันผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตลอดจนการบ าบั ด รั ก ษาและฟื้ น ฟู ส ภาพผู้ ติ ดเครื่ องดื่ม แอลกอฮอล์ และผู้ มีปั ญหาจากการบริโ ภคเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์
- ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดาเนินการของคณะกรรมการควบคุมกรุงเทพมหานคร
และคณะกรรมการควบคุมแอลกอฮอล์จังหวัด เพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน และมาตรการตามมาตรา
8 (1) รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการรายงานผลการดาเนินการดังกล่าวแล้วรายงานต่อคณะกรรมการ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
3.4 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร ดังนี้
- เพิ่มเติมผู้ แทนส านักงานอัยการสู งสุด และศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการโดย
ตาแหน่ง โดยให้ผู้อานวยการสานักอนามัยเป็นกรรมการและเลขานุการ และสามารถแต่งตั้งข้าราชการในสานัก
อนามัยไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
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3.5 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จังหวัด ดังนี้
- เพิ่มเติมตาแหน่งอัยการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง โดยให้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ และสามารถแต่งตั้งข้าราชการในสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
3.6 ท่ า นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ กั บ การก าหนดให้ ค ณะกรรมการควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอล กอฮอล์
กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดมีอานาจและหน้าที่เพิ่มเติม ดังนี้
- เสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ มาตรการและการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย ในการควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ และการบาบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ต่อคณะกรรมการควบคุม
- ดาเนินการตามนโยบาย แผนงาน และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามมาตรา 8 (1) และ
ดาเนินการให้มีแผนงานในระดับจังหวัด
- ดาเนินการให้มีการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และการบาบัดรักษา
หรือฟื้นฟูสภาผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ให้คาปรึกษาแนะนา และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการควบคุมการ
ผลิต การนาเข้า การขาย การโฆษณา และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการเสนอมาตรการในการ
ปูองกันผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดจนการบาบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- กาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่
3.7 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้
- ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ และคณะกรรมการควบคุม
- พัฒนาให้มีระบบและกลไกเพื่อให้ เกิดการเฝูาระวัง การปูองกัน การบังคับใช้กฎหมายและการ
ตรวจสอบการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
- ดาเนิ นการหรื อสนับ สนุ นการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบาบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และดาเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งแผนงานและมาตรการ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานให้คณะกรรมการควบคุมเพื่อพิจารณาเสนอต่อ
คณะกรรมการ
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจทักษะเกี่ยวกับการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบาบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงให้สามารถสร้างความตระหนักรู้ถึงโทษพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับ
ประชาชนเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ประสานงานและร่ ว มมือกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการบาบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุมมอบหมาย
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3.8 ท่ า นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ กั บ การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม อ านาจหน้ า ที่ ข องรั ฐ มนตรี ผู้ รั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ในการออกประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของสถานที่หรือ
บริเวณห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3.9 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโฆษณา เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย
กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้
1) เพิ่มหมวด 4/1 การโฆษณา
2) มาตรา 32 ห้ามผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ประชาสัมพันธ์ใด ๆ โดยผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้กระทาได้เฉพาะการให้ข้อมูล
ข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดย
คาแนะนาของคณะกรรมการควบคุม
3.10 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้
มาตรา 32/1 ห้ามผู้ใดแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นการอวดหรือ
อ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยตรงหรือโดยอ้อม
มาตรา 32/2 ห้ ามโฆษณาผลิ ตภัณฑ์ห รือสิ่ งอื่น ใดที่อาจทาให้ เข้าใจว่าหมายถึงการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้มาตรา ๓๒/๒ ห้ามผู้ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ชื่อหรือเครื่องหมายของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์หรือสิ่งนั้น หรือโฆษณาโดยการนาเอาชื่อ เครื่องหมาย
หรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ข องเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ม าตั ด ต่ อ เติ ม หรื อ ดั ด แปลงข้ อ ความให้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของชื่ อ หรื อ
เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์หรือสิ่งนั้น ทั้งนี้ ในลักษณะที่อาจทาให้เข้าใจได้ว่าหมายความถึงการโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
มาตรา 32/3 ห้ามผู้ใดให้การอุปถัมภ์ หรือให้การสนั บสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานของรัฐ
หรือองค์กรเอกชน ในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) เป็นการสร้างภาพลักษณ์ต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(2) ที่ส่งผลหรือที่อาจส่งผลเสียต่อนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(3) โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือโฆษณาตามมาตรา ๓๒/๒
(4) ส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(5) ลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการควบคุม
มาตรา 32/4 ห้ามผู้ใดเผยแพร่กิจกรรมหรือข่าวสาร เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม ตามมาตรา 32/3
3.11 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนการบาบัดรักษา
หรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยสร้างเสริม
สุขภาพของประชาชนและครอบคลุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.12 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- เข้าไปในสถานที่ทาการของผู้ผลิต นาเข้า หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่ผลิต นาเข้า
หรื อ ขายเครื่ องดื่ม แอลกอฮอล์ สถานที่เก็ บเครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ ในเวลาทาการของสถานที่ นั้น รวมถึง เข้ า
ตรวจสอบยานพาหนะเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
- เรียก ขอดูบัตรประจาตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นใด ซึ่งระบุชื่อที่อยู่ และปรากฏรูปถ่ายของผู้
ถือบัตรเพื่อบันทึกข้อมูล ในกรณีที่มีการกระทาความผิดหรือกรณีที่มีหลักฐานตามสมควรว่ามีการกระทาความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้
- ตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐานหรือวัตถุอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดาเนินคดี
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- ยึดหรืออายัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ผลิต ผู้นาเข้าหรือผู้ขายที่ฝุ าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ เพื่อเป็นหลักฐานในการดาเนินคดี
- มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคาหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อประกอบการพิจารณา
3.13 ท่านเห็ น ด้ว ยหรือไม่กับการกาหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการกระทาความผิดฐานฝุ าฝื น
บทบัญญัติในหมวดการโฆษณา
3.14 ท่านเห็ น ด้ว ยหรือไม่กับการกาหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการกระทาความผิดฐานฝุ าฝื น
หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
3.15 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับบทเฉพาะกาล
3.16 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)
4. ระยะเวลาและวิธีการรับฟังความคิดเห็น
4.1 ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 – 9 กรกฎาคม 2564
รวมระยะเวลา 15 วัน
4.2 วิธีการรับฟังความคิดเห็น
(1) ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมควบคุมโรค http://alcoholact.ddc.moph.go.th

(2) ส่งประเด็นไปรับฟังผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ประกอบด้วย
1. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3. สานักงานศาลยุติธรรม
4. สานักงานอัยการสูงสุด
5. สานักงานตารวจแห่งชาติ
6. กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
7. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
8. สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
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9. สานักงานประกันสังคม
10. สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
11. สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
12. กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
13. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
14. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
15. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข
16. สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 1 - 12 กรมควบคุมโรค
17. สานักงานปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค
18. กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค
19. สานักอนามัยกรุงเทพมหานคร
20. สานักงานเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร
5. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
5.1 ข้อมูลทั่วไปผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น
จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมควบคุมโรค http://alcoholact.ddc.moph.go.th
จานวน 88,958 คน
จากการส่งประเด็นไปรับฟังผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง จานวน 34 หน่วยงาน
1. สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
3. กรมสรรพสามิต
4. สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
5. สานักงานอัยการสูงสุด
6. สานักงานศาลยุติธรรม
7. สานักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
8. สานักงานตารวจแห่งชาติ
9. สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
10. สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์
11. สานักอนามัยกรุงเทพมหานคร
12. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
13. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
14. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
15. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
16. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
17. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
18. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
19. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
20. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
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21. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
22. สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
23. สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
24. สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
25. สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
26. สานักงานเขตทุ่งครุ
27. สานักงานเขตบางกอกใหญ่
28. สานักงานเขตพญาไท
29. สานักงานเขตบางกอกน้อย
30. สานักงานเขตลาดกระบัง
31. สานักงานเขตสัมพันธวงศ์
32. สานักงานเขตบางรัก
33. สานักงานเขตดุสิต
34. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
5.2 ผลการรับฟังความคิดเห็น
ผลการรับฟังผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมคุมโรค http://alcoholact.ddc.moph.go.th
และจากการส่งประเด็นไปรับฟังผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง สรุปได้ ดังนี้
1. ท่า นเห็น ด้ วยหรื อไม่กับการแก้ไ ขนิยามค าว่า “เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ” และ “สื่อสาร
การตลาด”
“เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ ” หมายความรวมถึง วั ตถุ ทั้งหลายหรื อของผสมที่มี แอลกอฮอล์ ซึ่ ง
สามารถดื่มกินได้ เช่นเดียวกับน้าสุรา หรือซึ่งดื่มกินไม่ได้แต่เมื่อได้ผสมกับน้าหรือของเหลวอย่างอื่นแล้วสามารถ
ดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้าสุรา แต่ไม่รวมถึงเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกินศูนย์จุดห้าดีกรี ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
ยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
“การสื่อสารการตลาด” หมายความว่า การกระทาใด ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อขายสินค้า บริการ หรือภาพลักษณ์ โดยการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข่าวสาร การส่งเสริมการขาย
การแสดงสินค้า การจัดหรือสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ และการตลาดแบบตรง
แสดงความเห็นดังนี้
เห็นด้วย
๑. ภาคประชาสังคม
- เสนอให้ เพิ่มคานิย าม คาว่า “การขายหรือส่ งเสริมการขายโดยใช้บุคคลเป็นการเฉพาะ” และคาว่า
“การตลาดในเครือข่ายคอมพิวเตอร์” เพื่อให้สอดคล้องตามหลักสากล
๒. นักวิชาการ
- เห็ น ด้ว ยในหลั กการเกี่ ย วกั บ กั บ คานิยาม แต่มี ข้อสั งเกตกรณีผ ลิ ตภั ณฑ์ที่ มีส่ ว นผสมของเครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์แต่มีวัตถุประสงค์สาหรับใช้ในการประกอบอาหารเป็นหลัก เช่น Mirin หรือ Cooking Wine รวมอยู่
ในคานิยามของคาว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ต้องมีการตีความที่ชัดเจน
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๓. ส่วนราชการ
๑) คานิยามที่ปรับปรุงแก้ไขทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน
๒) เสนอให้ แก้ไขคาว่า “การสื่อสารการตลาด หมายความว่า การกระทาใด ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อขายสินค้า บริการ หรือภาพลักษณ์ โดยการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข่าวสาร การส่งเสริมการ
ขาย การจัดงานแสดงสินค้า การจัดหรือสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ หรือ การตลาดแบบตรง” เนื่องจาก
หากใช้คาว่า “การแสดงสินค้า” จะทาให้การวางขายสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ขายสินค้า
2. ขายบริการ หรือ
3. ขายภาพลักษณ์ อย่างใดอย่างหนึ่งประกอบกัน
ส่วน การสื่อสารการตลาด ต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้
1. การประชาสัมพันธ์
2. การเผยแพร่ข่าวสาร
3. การส่งเสริมการขาย
4. การจัดงานแสดงสินค้า
5. การจัดหรือสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ หรือ
6. การตลาดแบบตรง
อย่างใดอย่างหนึ่งใน 6 ข้อ ถึงจะเข้าองค์ประกอบของคานิยาม “การสื่อสารการตลาด” แต่หากใช้คาว่า
“และ” จะต้องมีการกระทาครบทั้ง 6 ข้อ จึงเข้าหลักเกณฑ์ตามคานิยามของคาว่า “การสื่อสารการตลาด”
๔. พนักงานเจ้าหน้าที่
- เห็นด้วยกับการกาหนดนิยามคาว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” แต่ควรให้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วย
๕. ประชาชนทั่วไป
- เห็นด้วยกับข้อยกเว้นของนิยามคาว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่รวมถึงยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร วัตถุออก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
๖. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
๑) กรมสรรพสามิต เห็นด้วยกับคานิยาม “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” เนื่องจากมีความสอดคล้องกับคานิยาม
“สุ ร า” ตามพระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี ส รรพสามิ ต พ.ศ. ๒๕๖๐ และมี ข้ อ สั ง เกตเกี่ ย วกั บ ค านิ ย าม “การสื่ อ สาร
การตลาด” กรณี การเปลี่ ย นข้ อความจาก “การกระทากิ จกรรมในรู ป แบบต่ าง ๆ” เป็ น “การกระท าใด ๆ
ในรูปแบบต่าง ๆ” เป็นความหมายที่กว้างจึงต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาและตีความมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเห็นว่า
ข้อความนิยามในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ บางข้อความถูกนิยามไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
พ.ศ. 2560 จึงให้พิจารณาเปรียบเทียบความหมายให้สอดคล้องกัน
2) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เห็นด้วย แต่ควรปรับคาว่า “และ” เป็น “หรือ” เนื่องจาก
หากใช้คาว่า “การแสดงสินค้า” จะทาให้การวางขายสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ขายสินค้า
2. ขายบริการ หรือ 3.ขายภาพลักษณ์ อย่างใดอย่างหนึ่งประกอบกัน 1.การประชาสัมพันธ์ 2.การเผยแพร่
ข่าวสาร 3.การส่งเสริมการขาย 4.การจัดงานแสดงสินค้า 5.การจัดหรือสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ หรือ
6.การตลาดแบบตรงอย่างใดอย่างหนึ่งใน 6 ข้อก็จะเข้าองค์ประกอบของนิยาม “การสื่อสารการตลาด” แต่หากใช้
คาว่า “และ” จะต้องมีการกระทาครบทั้ง 6 ข้อ จึงเข้าหลักเกณฑ์ตามคานิยามของคาว่า “การสื่อสารการตลาด”
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3) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นด้วย เนื่องจากได้มีการยกเว้นผลิตภัณฑ์สมุนไพรตาม
กฎหมายว่าด้วยสมุนไพรแล้ว อย่างไรก็ตามขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกากับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดังนี้
ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทยาแผนไทย ยาแผนจีน และยาแผนโบราณที่ใช้กั บมนุษย์ตามกฎหมายว่า
ด้ว ยยา มีการใช้แอลกอฮอล์ เป็ น ส่ว นประกอบของตารับผลิตภัณฑ์ส มุนไพร แต่เป็นการใช้ภ ายใต้องค์ความรู้
การแพทย์แผนไทยหรือองค์ความรู้การแพทย์แผนจีน นอกจากนี้ยังมีการควบคุมด้วยกฎหมายลาดับรอง ดังนี้
3.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจาบ้านแผนโบราณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
3.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคาเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกากับ
ยา และข้อความคาเตือน (ฉบับที่ 68) พ.ศ. 2562
3.3 คาสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 615/2562 เรื่อง แก้ไขทะเบียนตารับยาแผนโบราณและยาสามัญ
ประจาบ้านแผนโบราณ รูปแบบยาน้าชนิดรับประทานที่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์
ทั้งนี้ มีการควบคุมช่องทางการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเฉพาะสถานที่ที่ได้รับอนุญาตขายผลิตภัณฑ์
สมุนไพรหรือยาแผนปัจจุบัน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการควบคุมการขาย
4) ส านั กงานคณะกรรมการคุมครองผู้ บริโ ภค เห็ นด้ว ย เนื่องจากตามกฎหมายปัจจุบัน “เครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ หมายความว่า “สุ ราตามกฎหมายด้ว ยสุรา” ทั้งนี้ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ยาเสพติดให้ โ ทษตามกฎหมายว่าด้ว ยการนั้น ” แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติสุ รา พ.ศ. 2493 ถูกยกเลิ กโดย
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 การนิยามคาว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ตามร่างพระราชบัญญัตินี้
จึงล้อตามนิยามของคาว่า “สุรา” ตามมาตรา 152 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
5) สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย
6) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วย
7) สานักงานเขตทุ่งครุ เห็นด้วย
8) สานักงานเขตบางกอกใหญ่ เห็นด้วย
9) สานักงานเขตพญาไท เห็นด้วย
๑0) สานักงานเขตลาดกระบัง เห็นด้วย
๑1) สานักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นด้วย
๑2) สานักงานเขตบางรัก เห็นด้วย
๑3) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี เห็นด้วย
๑4) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา เห็นด้วย
๑๕) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา เห็นด้วย
๑๖) สานักงานอัยการสูงสุด เห็นชอบในหลักการ
๑๗) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นด้วย
๑๘) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เห็นด้วย
๑๙) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เห็นด้วย
๒๐) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นด้วย
๒๑) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เห็นด้วย
๒๒) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เห็นด้วย
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๒๓) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เห็นด้วย
24) สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นด้วย
25) สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ เห็นด้วย
26) สานักงานตารวจแห่งชาติ เห็นด้วย
27) สานักงานศาลยุติธรรม เห็นด้วย
28) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เห็นด้วย
29) สานักอนามัยกรุงเทพมหานคร เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
๑. ผู้ประกอบการ
1) การแก้ไขคานิยามไม่มีความชัดเจน ล้าหลัง และเป็นการตีความแบบขยายความ การกาหนดคานิยาม
ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ ในปัจจุบันที่การสื่อสารพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมีการใช้สื่อดิจิทัลเป็นหลัก
ในการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์
2) การก าหนดค านิ ย ามค าว่ า การสื่ อ สารการตลาด เป็ น การจ ากั ด สิ ท ธิ ใ นการประกอบอาชี พ ของ
ผู้ประกอบการรายย่อย และทาให้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากสุราพื้นบ้านไม่สามารถแข่งขันทางการค้า ได้อย่างเสรี ทาให้
เกิดผลกระทบต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นช่องว่างให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถให้ดุลยพินิจ
ในการตีความที่เป็นโทษแก่ประชาชนได้ จึงเสนอให้ยกเลิกคานิยามของคาว่า “การสื่อสารการตลาด”
3) เสนอให้ใช้คานิยามเดิม ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เนื่องจากมี
ความชัดเจนอยู่แล้วจึงไม่ควรปรับแก้ไข
๒. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- การกาหนดคานิยามถือเป็นการลิดรอนสิทธิ และปิดกั้นการทาธุรกิจของผู้ประกอบการ ซึ่งอาจทาให้รัฐ
สูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีจากธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๓. ประชาชนทั่วไป
1) นิยามของการสื่อสารการตลาดควรยกเว้นไม่ให้รวมถึงการกระทาโดยมิได้หวังผลกาไร
2) วัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งสามารถดื่มกินได้ เช่นเดียวกับน้าสุรา ไม่ควรกาหนดเป็น
คานิยามของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากทาให้ขอบเขตของการตีความกว้างเกินไป
3) เสนอให้แก้ไขคานิยามการสื่อสารการตลาด ดังนี้
“การสื่อสารการตลาด” หมายความว่า การกระทาของผู้ประกอบการในรูปแบบและวิธีการใด ๆ ด้วยตนเองหรือ
โดยว่าจ้างบุคคลอื่นใด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจาหน่ายหรือส่งเสริมภาพลักษณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4) นิยามคาว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครอบคลุมวัตถุที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 0.5 ดีกรี ในกรณีที่ไม่ได้
ใช้เพือ่ ดื่มกินแต่ใช้เพื่อประกอบอาหาร เช่น เหล้าจีน หรือไวน์ขาว จะได้รับผลกระทบจากการกาหนดคานิยามตาม
มาตราพระราชบัญญัตินี้ด้วย
5) ตามคานิยามคาว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ได้มีการยกเว้นยา ดังนั้น หากกาหนดคานิยามที่ไม่มีความ
ชัดเจน จะทาให้แอลกอฮอล์ที่ดื่มกินได้แทบทุกชนิดสามารถทาเป็นยาได้ จึงทาให้ การตีความคาว่า เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เกินขอบเขตและมีความหมายกว้างขึ้น จึงทาให้มีช่องว่า งให้เจ้าหน้าที่รัฐ สามารถใช้ดุล พิ นิจเกิน
ขอบเขต
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6) เสนอให้กาหนดนิยามคาว่า “ผู้ประกอบการ” ให้ รวมถึงผู้ผ ลิต ผู้นาเข้า ผู้จาหน่าย โดยไม่รวมถึง
ผู้บริโภคที่กระทาการโดยอิสระ หรือผู้รับจ้างซึ่งทางานตามคาสั่งของผู้ว่าจ้าง
7) เสนอให้กาหนดคานิยามคาว่า “ความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม” เนื่องจากจะทาให้การบังคับใช้กฎหมาย
มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
4. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
1) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก ความหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้ที่กาหนด “วัตถุทั้งหลาย...เช่นเดียวกับน้าสุรา” อาจตีความได้ไม่ชัดเจนยากต่อการที่จะ
บังคับใช้กฎหมาย ข้อความนี้เป็นเรื่องสาคัญและเป็นจุดเริ่มต้นของการตีความในมาตราต่อไปและนิยามควรเป็น
มาตรฐานและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวกับสุราทุกฉบับที่ บังคับใช้อยู่เพื่อให้เป็นมาตรฐานแนวทางเดียวกัน
เพื่อการบังคับใช้มีประสิทธิภาพบูรณาการ
คาชี้แจง
1. การเขียนกฎหมายโดยให้คาว่า “และ” หรือคาว่า “หรือ” ในปัจจุบันไม่ได้ยึดติดตามตัวอักษรแต่ให้ยึด
ติดตามเจตนารมณ์และบริบทของถ้อยความในกฎหมายนั้น ๆ ดังนั้น กฎหมายแต่ละฉบับจะใช้คาว่า “และ” หรือ
คาว่า “หรือ” ให้ตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนั้น ๆ เป็นหลัก ซึ่งเจตนารมณ์ตามกฎหมายฉบับนี้
คาว่า “และ” หมายรวมถึง “หรือ” ด้วย
2. การกาหนดคานิยามของคาว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ” ที่ไม่ให้หมายความรวมถึง ยา และผลิตภัณฑ์
สมุนไพร มีเจตนารมณ์เพื่อต้องการแยกพรมแดนอานาจระหว่างกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับกฎหมาย
อาหารและยาออกจากกันให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการกากับดูแลกฎหมายแต่ละฉบับเนื่องจากกฎหมายแต่
ละฉบับมีบริบทที่แตกต่างกัน ดังนั้น การกาหนดคานิยามในส่วนนี้ถือว่าเหมาะสมและครอบคลุมแล้ว
๓. การกาหนดคานิยามคาว่า “การสื่อสารการตลาด” ถือเป็นการบัญญัติกฎหมายที่มีการจากัดสิ ทธิ
เสรีภาพหรือไม่นั้น เห็นว่าเป็นการจากัดสิทธิเสรีภาพภายในขอบเขตตามที่รัฐธรรมนูญให้อานาจกระทาได้เพื่อ
ประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อปูองกันสุขภาพของประชาชน
ทั้งนี้ ได้มีแนวคาวินิจ ฉัยของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได้วินิจฉัยประเด็น เรื่องการจากัดการโฆษณาว่า อยู่ในขอบเขตที่
สามารถทาได้ ถือเป็นการจากัดเสรีภาพภายในขอบเขตที่มาตรา ๔๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุ ท ธศัก ราช 2550 ซึ่ ง ให้ อ านาจกระทาได้ และเป็น บทบัญ ญั ติ ที่จ ากัด เสรีภ าพเพี ย งเท่ า ที่ จาเป็ น มิ ไ ด้
กระทบกระเทือนต่อสาระสาคัญแห่งเสรีภาพในการประกอบการกิจการหรือประกอบอาชีพของบุคคล โดยมีผลใช้
บังคับเป็นการทั่วไปกับบุคคลที่ขายสินค้าประเภทนั้น ไม่ได้มุ่งหมายใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ตามคาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒-๔/๒๕๕๕
๔. การกาหนดนิยามคาว่าความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคมตามร่างพระราชบัญญัตินี้ จะกาหนดไว้ในการออก
ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด ซึ่งจะได้กาหนดหนดหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงคานิยามด้วย
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๕. ประเด็น เกี่ย วกับ ผลิ ตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์ เป็นส่ ว นประกอบ เช่น Mirin Cooking Wine ซึ่งมี ไว้
สาหรับใช้ประกอบอาหาร กรณีดังกล่าวให้พิเคราะห์ว่าผลิตฑ์นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนาไปใช้ประกอบอาหารเท่านั้น
หรือไม่ โดยดูเจตนารมณ์การขอขึ้นทะเบียนสินค้านั้นว่าขอขึ้นทะเบียนเป็นประเภทอาหารหรือประเภทเครื่องดื่ม
ประกอบการพิ จ ารณาอนุ ญ าต ทั้ ง นี้ ห ากขอขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ประเภทอาหารจะอยู่ ใ นการก ากั บ ดู แ ลตาม
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 แต่อย่างไรก็ดีแม้จะจดทะเบียนเป็นประเภทอาหารตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว แต่หากนาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์การขอจดทะเบียนก็อาจเข้าข่ายการกระทาความผิดตามเจตนารมณ์แห่ง
กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2. ท่ า นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ กั บ การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม องค์ ป ระกอบและอ านาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ดังนี้
- ตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง
- ให้คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติมีอานาจเพิ่มเติมในการกาหนด
นโยบาย แผนงาน และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวกับมาตรการด้านภาษี รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ
ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเสนอแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการด้านการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และด้านการบาบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
แสดงความเห็นดังนี้
เห็นด้วย
๑. ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนักวิชาการ
- กับ การเพิ่มองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ และการเพิ่ม
อานาจหน้าที่ในการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปอย่างมี
รูปธรรมชัดเจน
๒. ภาคประชาสังคม
- เสนอให้แต่งตั้งพระมหาเถรสมาคมเป็น กรรมการในคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แห่งชาติโดยการเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าวให้มีอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้และเห็นด้วย
กับการเพิ่มอานาจหน้าที่ในการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้การดาเนินการเป็นไป
อย่างมีรูปธรรมชัดเจน
๓. พนักงานเจ้าหน้าที่
- เนื่องจากการแต่งตั้งกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ครบถ้วนและครอบคลุมจึงเสนอให้แต่งตั้ง
ตาแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นกรรมการโดยตาแหน่งเพิ่มเติม
๔. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้ประกอบการ
- กรณีให้คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติมีอานาจเพิ่มเติมในการกาหนดนโยบาย
แผนงานการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ ให้ตัดคาว่าผู้มีปัญหาจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกเนื่องจากมีความหมายที่กว้างเกินไปอาจส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
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5. ประชาชนทั่วไป
- เห็ น ด้ ว ยกั บ การเพิ่ ม อ านาจของคณะกรรมการในการบ าบั ด รั ก ษาและฟื้ น ฟู ส ภาพผู้ ติ ด เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ และมีข้อสังเกตเกี่ยวความซ้าซ้อนในการบาบัดรักษาเนื่องจากมีหน่วยงานที่ดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
อยู่แล้ว
6. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
1) กรมสรรพสามิต เห็นด้วย เป็นการกาหนดโครงสร้างของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แห่งชาติ ซึ่งได้เพิ่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจั ย และนวั ตกรรม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหากสอดคล้องเหมาะสมกับอานาจหน้าที่ ภารกิจก็สามารถเพิ่มใน
โครงสร้างได้ตามความเหมาะสม
2) สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย
3) สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นด้วย เนื่องจากเป็นการเพิ่มรัฐมนตรีในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการเพิ่มอานาจดังกล่าวเป็นการลด
ขั้ น ตอนในการก าหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการที่ เ กี่ ย วกั บ การควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ข อง
คณะกรรมการนโยบายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติโ ดยไม่ต้องนาเสนอคณะรัฐมนตรี ทาให้ การดาเนินงาน
คล่องตัวมากขึ้นอีกทั้งในการเสนอแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
๔) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นด้วย
๕) สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย
๖) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วย
๗) สานักงานเขตทุ่งครุ เห็นด้วย
๘) สานักงานเขตบางกอกใหญ่ เห็นด้วย
๙) สานักงานเขตพญาไท เห็นด้วย
๑๐) สานักงานเขตบางกอกน้อย เห็นด้วย
๑๑) สานักงานเขตลาดกระบัง เห็นด้วย กับการเพิ่มองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แห่งชาติ โดยไม่แสดงความเห็นในส่วนของการแก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว
๑๒) สานักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นด้วย
๑๓) สานักงานเขตบางรัก เห็นด้วย
๑๔) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ เห็นด้วย
๑๕) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี เห็นด้วย
๑๖) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา เห็นด้วย
๑๗) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา เห็นด้วย
๑๘) สานักงานอัยการสูงสุด เห็นชอบในหลักการ
๑๙) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นด้วย
๒๐) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เห็นด้วย
๒๑) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เห็นด้วย
๒2) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นด้วย
๒3) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เห็นด้วย
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๒4) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เห็นด้วย
๒5) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เห็นด้วย กับการเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ โดยไม่แสดงความเห็นกับการเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าว
26) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เห็นด้วย กับการเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ
27) สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นด้วย
28) สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ เห็นด้วย
29) สานักงานตารวจแห่งชาติ เห็นด้วย
30) สานักงานศาลยุติธรรม เห็นด้วย
31) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เห็นด้วย
32) สานักอนามัยกรุงเทพมหานคร เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
๑. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้ประกอบการ
1) กรณีการกาหนดกรรมการที่เกี่ยวข้องยังไม่ครบถ้ว นจึงเสนอให้เพิ่มเติมตาแหน่ง รัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นกรรมการโดยตาแหน่ง เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงเกี่ยวกับระบบข้อมูลเศรษฐกิจการค้าของประเทศ และเสนอให้แต่งตั้งตัวแทนผู้ประกอบการเข้ามาเป็น
คณะกรรมการด้วยเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงและมี ความเข้าใจในเชิงมิติของการประกอบธุรกิจเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เป็นการถ่วงดุลอานาจระหว่างรัฐกับประชาชน
2) กรณีเพิ่มอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติเกี่ยวกับมาตรการด้าน
ภาษีเนื่องจากมีความซ้าซ้อนกับบทบาทหน้าที่ของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังที่กากับดูแลเกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษีอยู่แล้ว
๒. นักวิชาการ
- เนื่ องจากการแต่งตั้ง กรรมการควรค านึงถึง ผู้ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกั บเครื่อ งดื่มแอลกอฮอล์
เพื่อร่วมกาหนดนโยบายในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับหน่วยงานภาครัฐ และเสนอให้ทบทวนเกี่ ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการซึ่งอาจมีความซ้าซ้อนกับกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
๓. ประชาชนทั่วไป
1) ไม่ควรแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นกรรมการ และเสนอให้แต่งตั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง
2) เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวเป็นการจากัดสิทธิของประชาชน จึงควรให้มีกรรมการครบทุกภาคส่วนใน
สัดส่วนที่เหมาะสมทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทนผู้ผลิต ผู้จัด
จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงนักวิชาการอิสระที่มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ แอลกอฮอล์เข้าร่วมเป็นกรรมการ
ในการพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความเหมาะสมและเป็นธรรม
3) การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ควรคานึงถึงผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและเข้าใจผู้ถึงผลกระทบของเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ ดังนั้น ภาคอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จึงควรได้รับโอกาสในการมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และสามารถ
สร้างรายได้ให้กับประเทศ
21

4) โครงสร้ างของคณะกรรมการมีค วามซ้าซ้อ นจึ งเสนอให้ ยกเลิ กคณะกรรมการนโยบายเครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์แห่งชาติให้มีคณะกรรมการเพียงชุดเดียว
5) การแต่งตั้งกรรมการควรคานึงถึงผู้ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อร่ว ม
กาหนดนโยบายในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับหน่วยงานภาครัฐ และเสนอให้ทบทวนเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการซึ่งอาจมีความซ้าซ้อนกับกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
6) นอกจากกาหนดมาตรการในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วควรให้ความสาคัญในการให้ความรู้
ความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับโทษ และพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
7) การกาหนดนโยบายเกี่ยวกับมาตรการทางภาษีไม่สามารถลดจานวนผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
8) การกาหนดมาตรการทางกฎหมายของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติเป็นการ
กีดกันผู้ผลิตรายย่อยในการประกอบธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
9) การกาหนดมาตรการของหน่วยงานภาครัฐตีความกว้างเกินไปไม่ยืดหยุ่นทาให้ผู้ประกอบการมีปัญหา
ในทางปฏิบัติไม่มีความชอบธรรม
4. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
1) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ไม่เห็นด้วย เพราะคาว่า อธิบดี คืออธิบดีกรมอะไร ควรระบุให้
ชัดเจน และผู้อานวยการเศรษฐกิจการคลัง กรม กระทรวงอะไรควรระบุให้ชัดเจน ในส่วนของเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
๑. พนักงานเจ้าหน้าที่
- ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ให้ ตั ด ค าว่ า ผู้ มี ปั ญ หาจากการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ อ อกเนื่ อ งจากมี
ความหมายที่กว้างเกินไปอาจส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
๒. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้ประกอบการ
- การบาบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจมีความซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่
ในการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยตรง
๓. ประชาชนทั่วไป
1) ให้ตัดคาว่าผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกเนื่องจากมีความหมายที่กว้างเกินไปอาจ
ส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
2) เสนอให้มีการกาหนดหลั กเกณฑ์ในการคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคเอกชนเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็น
กรรมการในคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในฐานะผู้แทนภาคเอกชน
3) การเพิ่ ม อ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการควรค านึ ง ถึ ง ขอบเขตและความเหมาะสม เพื่ อ ไม่ ใ ห้
คณะกรรมการมีอานาจเกินความจาเป็น
คาชี้แจง
1. กรณีเสนอแต่งตั้ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แห่งชาติ เห็นว่าเนื่องจากกระทรวงพาณิชย์มีภารกิจและหน้าทีใ่ นการดูแลราคาสินค้าเกษตรและรายได้
เกษตรกร และดูแลผู้บริโภคภายใต้กรอบกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ อีกทั้งส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้ง
การค้าสินค้าและธุรกิจบริการ รวมทั้งธุรกิจประกันภัยคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาของหน่วยงาน ซึ่งเกี่ยวกับ
ระบบเศรษฐกิจการค้าของประเทศ ดังนั้น กรอบภารกิจอาจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการกาหนดนโยบายใน
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การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แห่งชาติ จึงไม่เห็นควรเพิ่มเป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดี ตัวแทนของกระทรวง
พาณิชย์ (ปลัดกระทรวงพาณิชย์) ได้กาหนดให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว
2. การเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ โดยเพิ่มตาแหน่ง
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมเป็ น กรรมการในคณะกรรมการควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ แห่ งชาติ (DE) เนื่ องจากมี อานาจหน้าที่ส่ งเสริม พัฒ นาและดาเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัล การใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ในปัจจุบันมีการขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลักและเกี่ยวข้องกับดิจิทัล
แพลตฟอร์มซึ่งกฎหมายควบคุ มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในปัจจุบันได้มีการกาหนดมาตรการห้ามไม่ให้มีการขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ และในส่วนการเพิ่มตาแหน่งรัฐมนตรีว่ากระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวด้วยนั้น เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวมี
อานาจหน้าที่ควบคุมดูแลการอุดมศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งเดิมอยู่ในความควบคุมดูแลของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษา ดังนั้น เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีบทบาทสาคัญในการเสริมสร้างพื้นฐานของ
การพัฒนากาลังคนของประเทศและขับเคลื่อนประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าตามนโยบายของรัฐบาล ได้ เข้ามามี
บทบาทและมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย แผนงานและการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการปูองกันเยาวชน
ไม่ให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย
3. เนื่ องจากได้มีการเพิ่มคาว่า “ผู้ มีปัญหาจากการบริโภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ” (Alcohol Use
Disorder) เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิและได้รับการบาบัดรักษาฟื้นฟูอย่างทั่วถึงและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น จึงได้
กาหนดคานิยามเพิ่มเติมคาว่า “ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายความว่า บุคคลที่มีรูปแบบ
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ทาให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพทางร่างกาย จิตใจหรือสังคม หรือเป็นอุปสรรคต่อ
การทาหน้ าที่ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งควรได้รั บการบาบัดรักษาหรือฟื้นฟู ”เพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิ่มเติมตาม
พระราชบัญญัตินี้ และมิให้มีปัญหาในการตีความเกี่ยวกับการบุคคลที่ได้รับสิทธิในการบาบัดรักษาและฟื้นฟูด้วย
3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้
- เพิ่ม เติ ม ต าแหน่ งปลั ด กระทรวงการอุ ดมศึ กษา วิ ทยาศาสตร์ วิ จัย และนวั ตกรรม และ
ปลั ด กระทรวงดิ จิ ทัล เพื่ อเศรษฐกิจ และสั ง คม เป็ น กรรมการโดยตาแหน่ ง เพิ่ มเติ ม ด้า นการสุข ภาพหรื อ
สาธารณสุขเป็นผู้แทนองค์กรเอกชนและเพิ่มเติมด้านกฎหมายเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
- เสนอนโยบาย แผนงาน และการควบคุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวกับมาตรการด้านภาษี
รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อคณะกรรมการ
- กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ให้คาปรึกษาแนะนา และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการเสนอมาตรการในการป้องกันผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตลอดจนการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
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- ติด ตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดาเนินการของคณะกรรมการควบคุม เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุมแอลกอฮอล์ เ ครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัด เพื่อให้
ปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย แผนงาน และมาตรการตามมาตรา 8 (1) รวมทั้ ง ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
การรายงานผลการดาเนินการดังกล่าวแล้วรายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
แสดงความเห็นดังนี้
เห็นด้วย
๑. ภาคประชาสังคม
1) เสนอให้แต่งตั้งเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เพิ่มเติม
2) เห็นด้วยกับการให้อานาจในการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการบาบัดรักษาและฟื้นฟู
สภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3) เห็ น ด้ ว ยกั บ การเพิ่ ม อานาจคณะกรรมการควบคุม เครื่ อ งดื่ม แอลกอฮอล์ ที่ใ ห้ ค าปรึ กษา แนะน า
และประสานงานแก่หน่ วยงานของรั ฐและเอกชนเกี่ยวกับการควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการเสนอ
มาตรการในการปูองกันผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดจนการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้
ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๔) ให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จังหวัดรายงานผลการดาเนินการตามนโยบาย แผนงาน อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี หรือรายงานทุกไตร
มาสต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๒. นักวิชาการ
1) เห็นด้วยกับการเพิ่มองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2) เห็ น ด้ ว ยกั บ การเพิ่ ม อานาจคณะกรรมการควบคุม เครื่ อ งดื่ม แอลกอฮอล์ ที่ใ ห้ ค าปรึ กษา แนะน า
และประสานงานแก่หน่ วยงานของรั ฐและเอกชนเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการเสนอ
มาตรการในการปูองกันผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดจนการบาบัดรั กษาและฟื้นฟูสภาพผู้
ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๓. ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
1) เห็นด้วยกับการเพิ่มองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเสนอให้มีการ
แต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยยกเลิก
ตาแหน่งผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพออกจากคณะกรรมการชุดดังกล่าว
2) เห็นด้วยในการเพิ่มอานาจของคณะกรรมการควบคุมในการเสนอนโยบาย แผนงาน และการควบคุ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวกับมาตรการด้านภาษี รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตลอดจนการบ าบั ด รั ก ษาและฟื้ น ฟู ส ภาพผู้ ติ ดเครื่ องดื่ม แอลกอฮอล์ และผู้ มีปั ญหาจากการบริโ ภคเครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ต่อคณะกรรมการควบคุม รวมถึงการรายงานการดาเนินการนโยบาย แผนงานของคณะกรรมการ
ควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ก รุ ง เทพมหานครและคณะกรรมการควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ จั ง หวั ด ต่ อ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
3) เห็นด้วยกับการให้อานาจในการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการบาบัดรักษาและฟื้นฟู
สภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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๔. ผู้ประกอบการ
1) เห็นด้วยในการเพิ่มอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุม โดยในการกาหนดแผนงานควรคานึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนเพื่อไม่ให้กีดกันการพัฒนาเศรษฐกิจด้านธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2) เห็นด้วยในการเพิ่มอานาจของคณะกรรมการควบคุมในการเสนอนโยบาย แผนงาน และการควบคุ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวกับมาตรการด้านภาษี รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตลอดจนการบ าบั ด รั ก ษาและฟื้ น ฟู ส ภาพผู้ ติ ดเครื่ องดื่ม แอลกอฮอล์ และผู้ มีปั ญหาจากการบริโ ภคเครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ต่อคณะกรรมการ
๕. พนักงานเจ้าหน้าที่
- เสนอให้มีการแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ แทนตาแหน่งผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
๖. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้ประกอบการ
- กรณีให้คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติมีอานาจเพิ่มเติมในการกาหนดนโยบาย
แผนงานการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ ให้ตัดคาว่าผู้มีปัญหาจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกเนื่องจากมีความหมายที่กว้างเกินไปอาจส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
๗. ประชาชนทั่วไป
1) เห็นด้วยกับการเพิ่มองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในการเพิ่มจานวน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนองค์กรเอกชนจากเดิมเป็นจานวนสี่คนเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุม
และเสนอให้แต่งตั้งปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง
2) เห็นด้วยในการเพิ่มอานาจของคณะกรรมการควบคุมในการเสนอนโยบาย แผนงาน และการควบคุ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวกับมาตรการด้านภาษี รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตลอดจนการบ าบั ด รั ก ษาและฟื้ น ฟู ส ภาพผู้ ติ ดเครื่ องดื่ม แอลกอฮอล์ และผู้ มีปั ญหาจากการบริโ ภคเครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ ควรกาหนดให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดาเนินงาน
3) เห็นด้วยกับการให้อานาจในการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการบาบัดรักษาและฟื้นฟู
สภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ควรกาหนดอานาจหน้าที่ใน
การติดตามผลหลักจากการบาบัดรักษาเพิ่มเติมว่าผู้ที่ได้รับการบาบัดกลับไปติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกหรือไม่เพื่อ
ประเมิน ผลสั มฤทธิ์ และมีข้อสั งเกตเพิ่มเติม เกี่ยวกับการบาบัดรักษาที่ อาจมี ความซ้าซ้อนกับ หน่ว ยงานอื่น ที่
ดาเนินการในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว
4) เสนอให้มีหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก
มากยิ่งขึ้น
8. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
1) สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย
2) กรมสรรพสามิต เห็นด้วย และเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความมาตรา 10 วรรคสอง ตาแหน่งอธิบดี
กรมสรรพสามิตเป็นกรรมการ จากเดิมที่เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและ
อานาจหน้าที่ และเห็นด้วยกับการเพิ่มข้อความ “ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” เพื่อให้สอดคล้อง
กับมาตรา 8 (1) ที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัตินี้
3) สานักงานอัยการสูงสุด เห็นชอบในหลักการ
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4) สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นด้วย ในการเพิ่มผู้แทนองค์กรเอกชนด้านการสุขภาพหรือ
สาธารณสุข และเพิ่มกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เพื่อให้สามารถพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ได้ครอบคลุมทุกมิติ
และเห็นด้วยกับการเพิ่ม “ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ” เพื่อให้การทางานของคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความครอบคลุมมากขึ้น
๕) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นด้วย
๖) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วย
๗) สานักงานเขตทุ่งครุ เห็นด้วย
๘) สานักงานเขตบางกอกใหญ่ เห็นด้วย
๙) สานักงานเขตพญาไท เห็นด้วย
๑๐) สานักงานเขตลาดกระบัง เห็นด้วย
๑๑) สานักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นด้วย
๑๒) สานักงานเขตบางรัก เห็นด้วย
๑๓) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ เห็นด้วย
๑๔) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี เห็นด้วย
๑๕) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา เห็นด้วย
๑๖) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา เห็นด้วย
๑๗) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นด้วย
๑๘) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เห็นด้วย
๑๙) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เห็นด้วย กับการเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยไม่แสดงความเห็นกับการเพิ่มอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามมาตรา ๑๖ (๘/๑)
๒๐) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นด้วย
๒๑) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เห็นด้วย
๒๒) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เห็นด้วย
๒๓) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เห็นด้วย กับการเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยไม่แสดงความเห็นกับการเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าว
24) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เห็นด้วย
25) สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นด้วย
26) สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ เห็นด้วย
27) สานักงานตารวจแห่งชาติ เห็นด้วย
28) สานักงานศาลยุติธรรม เห็นด้วย
29) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เห็นด้วย
30) สานักอนามัยกรุงเทพมหานคร เห็นด้วย
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ไม่เห็นด้วย
๑. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1) เสนอให้ มี การแต่ งตั้ งเลขาธิก ารคณะกรรมการกฤษฎี กาเป็ น กรรมการในคณะกรรมการควบคุ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยยกเลิกตาแหน่งผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพออกจากคณะกรรมการ
ชุดดังกล่าว
2) กรณีการกาหนดกรรมการที่เกี่ยวข้องยังไม่ครบถ้วน จึงเสนอให้แต่งตั้งตั วแทน ภาคเอกชนจากกลุ่ม
ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เข้ามาเป็นคณะกรรมการด้วยเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงและมีความเข้าใจใน
เชิงมิติของการประกอบธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นการถ่วงดุลอานาจระหว่างรัฐกับประชาชน
3) คาว่าผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ชัดเจนว่าหมายถึงใครอาจส่งผลให้มีการตีความ
ที่กว้างเกินไปอาจส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
4) ไม่เห็นด้วยต่อการกาหนดนโยบายของคณะกรรมการควบคุมกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุม
แอลกอฮอล์จังหวัด เนื่องจากบริบทของแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน การกาหนดมาตรการของแต่ละพื้นที่จึงควร
อานวยสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริม และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อีกทั้ง ยังขัดต่อหลักการกระจายอานาจ
๒. ผู้ประกอบการ
1) เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้มีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการทุกภาคส่วนจึงอยากให้ผู้ประกอบการ
เข้าไปมีส่วนเข้ามาเป็นคณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนคณะกรรมการ
2) การก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข ในการบ าบั ด รั ก ษาและฟื้ น ฟู ส ภาพผู้ ติ ด เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3) ให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ จั งหวัด รายงานผลการด าเนิ น การตามนโยบาย แผนงาน ทุ กไตรมาส ต่อคณะกรรมการควบคุ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๓. พนักงานเจ้าหน้าที่
1) เสนอให้ยกเลิกกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิและผู้แทนองค์กรเอกชนในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เนื่องจากกรรมการมีทัศนคติต่อต้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และมีความไม่เป็นกลาง
2) คาว่าผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ชัดเจนว่าหมายถึงใครอาจส่งผลให้มีการตีความ
ที่กว้างเกินไปอาจส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
๔. นักวิชาการ
- เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียจากตัวแทนกลุ่ม
ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้ประกอบการ
๕. ประชาชนทั่วไป
1) เสนอให้ ย กเลิ กกรรมการผู้ ท รงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้านสั งคม
สงเคราะห์ สังคมศาสตร์หรือนิเทศศาสตร์ และด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยให้แต่งตั้งกรรมการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และด้านธุรกิจสร้างสรรค์เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนในคณะกรรมการควบคุมดังกล่าว เพื่อให้
การทางานคานึงถึงมิติทางสังคมและการพัฒนาอย่างรอบด้านและครอบคลุมทุกมิติ
2) เสนอให้ ย กเลิ กต าแหน่ งปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ การ ปลั ด กระทรวงวั ฒ นธรรมปลั ด กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจากการแต่งตั้งเป็น
กรรมการในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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3) เสนอให้มีการแต่งตั้งตัวแทนภาคธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุม
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ให้ ค รบทุ ก ด้ า น ได้ แ ก่ ผู้ ผ ลิ ต ผู้ น าเข้ า ผู้ จั ด จ าหน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ รวมถึ ง
ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการสถานบันเทิง เพื่อให้การทางานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างรอบคอบ
ยุติธรรมและเกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนในสังคม และให้การใช้อานาจรัฐมีความสมดุล
4) เนื่องจากการกาหนดมาตรการทางภาษีเป็นบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการคลัง จึงไม่ใช่บทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๕) เสนอให้การดูแลเรื่องการบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ มีคณะกรรมการที่ดูแลรับผิดชอบแยกขาดจากกัน
6) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการบาบัดรักษาและฟื้นฟูส ภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทับซ้อนเนื่องจากมีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบอยู่แล้ว และกรณี
การบาบัดรักษาเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามหลักการของแพทย์ จึงไม่ควรกาหนดเป็นการควบคุม
7) ไม่ควรกาหนดหลั กเกณฑ์ วิ ธีการ และเงื่อนไข ในการบาบัดรักษาและฟื้นฟูส ภาพผู้ ติดเครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากการบาบัดรักษาถือเป็นเรื่องส่วนบุคคล
จึงต้องได้รับความยินยอมและสมัครใจในการบาบัดรักษาภายใต้คาแนะนาของแพทย์อยู่แล้ว
8) การก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข ในการบ าบั ด รั ก ษาและฟื้ น ฟู ส ภาพผู้ ติ ด เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข จึงไม่ควร
กาหนดให้หน่วยงานอื่นดาเนินการบาบัดรักษา
9) คาว่าผู้มีปั ญหาจากการบริ โภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่มีความชัดเจนว่าหมายถึงใครจึงทาให้ การ
ตีความมีความหมายกว้างเกินไปอาจส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
10) เนื่องจากการบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ถือเป็นมาตรการในการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หน้าที่ดังกล่าวจึงไม่ควรเป็นบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ จึงเสนอให้เป็นบทบาท
หน้าที่ของกองโรคไม่ติดต่อ
11) ให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จังหวัดการรายงานผลการดาเนินการตามนโยบายแผนงาน อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี ต่อคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
12) ให้จังหวัดเป็นผู้กาหนดนโยบายและแผนงานในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้มีความ
เหมาะสมกับพื้นที่ และสอดคล้องตามหลักการกระจายอานาจ
6. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
1) ส านั ก อนามั ย กรุ งเทพมหานคร ไม่เ ห็ น ด้ ว ย โดยเสนอให้ แก้ ไข “(8/1) ติด ตามการด าเนิ นของ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
จังหวัด ที่ได้ดาเนินการตามนโยบายแผนงาน และมาตรการตามมาตรา 8 (1) รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการการรายงานผลการดาเนินการดังกล่าว แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง”
๒) สานักงานเขตบางกอกน้อย ไม่เห็นด้วย
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
๑. พนักงานเจ้าหน้าที่
- เสนอให้ตัดคาว่าผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกเนื่องจากมีความหมายที่กว้างเกินไป
อาจส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
๒. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้ประกอบการ
- การบาบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจมีความซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่
ในการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยตรง
๓. ประชาชนทั่วไป
1) ให้ตัดคาว่าผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกเนื่องจากมีความหมายที่กว้างเกินไปอาจ
ส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
2) เสนอให้มีการกาหนดหลั กเกณฑ์ในการคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคเอกชนเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็น
กรรมการในคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในฐานะผู้แทนภาคเอกชน
3) การเพิ่ ม อ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการควรค าถึ ง ขอบเขตและความเหมาะสม เพื่ อ ไม่ ใ ห้
คณะกรรมการมีอานาจเกินความจาเป็น
คาชี้แจง
1. กรณีเสนอให้มีการแต่งตั้งเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์นั้น ให้คงหลักการเดิมไว้เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีความ
สมดุลกัน ทั้งนี้ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชนใน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มผู้แทนองค์กรเอกชนตามมาตรา 10 (4) แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
2. เพื่อให้การดาเนินการของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน
และมาตรการของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ตามมาตรา 8 (1) จึงเพิ่มอานาจของ
คณะกรรมการดังกล่าวให้สามารถกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการรายงานผลการดาเนินการของคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด โดยการ
ติดตาม ประเมิน ผล และตรวจสอบการดาเนินการดังกล่ าว เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์อย่างน้อยปีละสองครั้ง
3. กรณีเสนอให้แต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ นั้ น ไม่ เ ห็ น ควรแต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการในคณะกรรมการดั ง กล่ า ว เนื่ อ งจาก เพื่ อ ให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเป็นอิสระในการดาเนินงานและการหารือ แต่อย่างไรก็ดีในกระบวนยกร่างกฎหมาย
ได้มีผู้แทนจากสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นคณะอนุกรรมการในการยกร่างกฎหมายด้วยอยู่แล้ว
4. ด้วยคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีอานาจหน้าที่ในการเสนอนโยบาย แผนงานและการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้น การเสนอให้ภาค
ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึง ไม่มีความเหมาะสม
เนื่องจากมีผลประโยชน์ทับซ้อนและขัดกับนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการดังกล่าวด้วย และขัดกับมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบัน
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5. กรณี เสนอให้แต่งตั้ง ตาแหน่ ง ปลั ดกระทรวงกลาโหมเป็นกรรมการโดยตาแหน่ง ในคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น เนื่องจากบทบาทและอานาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมไม่เกี่ยวข้องโดยตรงใน
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
6. เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงได้กาหนดให้แต่งตั้งปลัดกระทรวงของหน่วยงานดังกล่าวเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการกาหนดมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จึงควรให้คงเดิมตามพระราชบัญญัตินี้
7. กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ด้ า นสั งคมสงเคราะห์
สังคมศาสตร์หรือนิเทศศาสตร์ และด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ให้คงไว้และกาหนดให้แต่งตั้งเพิ่มเติมกรรมการด้านกฎหมายเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
และด้ า นการสุ ข ภาพหรื อ สาธารณสุ ข เป็ น กรรมการผู้ แ ทนองค์ ก รเอกชนด้ า นละหนึ่ ง คนเป็ น กรรมการใน
คณะกรรมการดั ง กล่ า ว เพื่ อ ให้ ก ารท างานครอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ ท างสั ง คม ได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งรอบด้ า นและ
ครอบคลุมทุกด้านตามข้อคิดเห็น
4. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร ดังนี้
- เพิ่มเติมผู้แทนสานักงานอัยการสูงสุด และศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการโดย
ตาแหน่ง โดยให้ผู้อานวยการสานักอนามัยเป็นกรรมการและเลขานุการ และสามารถแต่งตั้งข้าราชการใน
สานักอนามัยไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
แสดงความเห็นดังนี้
เห็นด้วย
๑. ภาคประชาสังคม
1) เสนอให้เพิ่มตัวแทนจากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ตัวแทนจากองค์กรด้านการณรงค์เฝูาระวังการตลาดธุรกิจ
สุรา เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติ
2) เพิ่มจ านวนกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิเป็นจานวน 5 คน โดยเพิ่มด้านประชาสังคมที่ทางานด้านการ
รณรงค์ ลด ละ เลิก การบริโภคและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
๒. หน่วยงานราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
เห็นด้วย โดยให้ตรวจสอบการเรียงลาดับการแต่งตั้งกรรมการในมาตรา 18 (3) กรรมการโดยตาแหน่ง
๓. พนักงานเจ้าหน้าที่
1) เสนอให้เพิ่มตัวแทนจากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ตัวแทนจากองค์กรด้านการณรงค์เฝูาระวังการตลาดธุรกิจ
สุรา เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติ
2) เพิ่มจ านวนกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิเป็นจานวน 5 คน โดยเพิ่มด้านประชาสังคมที่ทางานด้านการ
รณรงค์ ลด ละ เลิก การบริโภคและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
๔. ประชาชนทั่วไป
- การเพิ่ ม เติ ม องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ก รุ ง เทพมหานครตาม
พระราชบัญญัตินี้มีความเหมาะสม
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๕. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
1) สานักอนามัยกรุงเทพมหานคร เสนอให้ แก้ไขมาตรา 18 (3) จากตาแหน่งหัวหน้าสานักงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร เป็นตาแหน่งผู้อานวยการสานักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย แทน
2) สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นด้วย เนื่องจากเป็นการเพิ่มกรรมการโดยตาแหน่งและ
สาขาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิ พื่อให้สามารถพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกมิติ
๓) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นด้วย
๔) สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย
๕) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วย
๖) สานักงานเขตทุ่งครุ เห็นด้วย
๗) สานักงานเขตบางกอกใหญ่ เห็นด้วย
๘) สานักงานเขตพญาไท เห็นด้วย
๙) สานักงานเขตบางกอกน้อย เห็นด้วย
๑๐) สานักงานเขตลาดกระบัง เห็นด้วย
๑๑) สานักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นด้วย
๑๒) สานักงานเขตบางรัก เห็นด้วย
๑๓) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ เห็นด้วย
๑๔) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี เห็นด้วย
๑๕) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา เห็นด้วย
๑๖) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา เห็นด้วย
๑๗) สานักงานอัยการสูงสุด เห็นชอบในหลักการ
๑๘) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นด้วย
๑๙) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เห็นด้วย
๒๐) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เห็นด้วย
๒๑) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นด้วย
๒๒) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เห็นด้วย
๒๓) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เห็นด้วย
24) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เห็นด้วย
๒5) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เห็นด้วย
26) กรมสรรพสามิต เห็นด้วย
27) สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นด้วย
28) สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ เห็นด้วย
29) สานักงานตารวจแห่งชาติ เห็นด้วย
30) สานักงานศาลยุติธรรม เห็นด้วย
31) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เห็นด้วย
32) สานักอนามัยกรุงเทพมหานคร เห็นด้วย
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ไม่เห็นด้วย
๑. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- เสนอให้เพิ่มผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ สภาทนายความ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมการค้า ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อให้การกาหนดมาตรการต่าง ๆ
มีประสิทธิภาพและเป็นการรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน
๒. ผู้ประกอบการ
- เสนอให้เพิ่มผู้แทนด้านเศรษฐกิจสังคม และตัวแทนจากผู้มีส่วนได้เสียจากพระราชบัญญัตินี้ เพื่อถ่วงดุล
อานาจรัฐ
๓. นักวิชาการ
- เห็นด้วยกับการเพิ่มองค์ประกอบการของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร
ไม่มีตัวแทนจากภาคเอกชน
๔. ประชาชนทั่วไป
1) เนื่องจากโครงสร้างองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครมี
จานวนมากเกินไป จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม
2) การแต่งตั้งกรรมการไม่มีการกาหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกที่ชัดเจน
คาชี้แจง
1. เนื่องจากศูนย์วิจัยปัญหาสุราเป็นหน่วยงานกลางในการศึกษาวิจัยและสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ
ให้ กับ หน่ ว ยงานต่าง ๆ ทั้ง ภาครั ฐ และเอกชน จึงไม่ค วรกาหนดให้ เป็นกรรมการเพื่อให้ คงความเป็นกลางใน
การศึ กษางานวิจั ย ต่าง ๆ ดั งนั้ น จึ งไม่ ควรแต่งตั้ง ศูนย์วิ จัยปัญ หาสุ ร าเป็น กรรมการในการควบคุ มเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์
2. ตามพระราชบัญญัตินี้ได้กาหนดแต่งตั้งผู้แทนสานักงานอัยการสูงสดเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย และ
เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ในส่วนของสภาทนายความด้วยบริบทและหน้าที่ไม่
เกี่ย วข้องโดยตรงในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่นเดียวองค์กรอื่น ๆ และอาจมีผ ลประโยชน์ทับซ้อน
(conflict of interest) ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ จึงไม่ได้กาหนดแต่งตั้งเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร
๓. การไม่แต่งตั้งตัวแทนภาคเอกชนหรือผู้มีส่ วนได้เสี ยเข้ามาเป็นส่ว นหนึ่งในคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากการแต่งตั้งบุคคลหรือองค์กรดังกล่าว อาจส่งผลให้กรรมการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยการแสวงหาผลประโยชน์ ดังนั้น เมื่อมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องส่งผลให้มีการใช้อานาจไปแทรกแซงการใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจ กรรมการขาดอิสระในการตัดสินใจจนทาให้ขาดความเป็นกลางและเป็นธรรม
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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5. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จังหวัด ดังนี้
- เพิ่มเติมตาแหน่งอัยการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง โดยให้
นายแพทย์สาธารณสุขจั งหวัดเป็น กรรมการและเลขานุการ และสามารถแต่งตั้งข้าราชการในสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
แสดงความเห็นดังนี้
เห็นด้วย
๑. ภาคประชาสังคม
๑) เพิ่มจ านวนกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิเป็นจานวน 5 คน โดยเพิ่มด้านประชาสังคมที่ทางานด้านการ
รณรงค์ ลด ละ เลิก การบริโภคและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จังหวัด
๒) เสนอให้แต่งตั้งคณะทางานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับอาเภอ
๒. ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
- เสนอให้แต่งตั้งผู้อานวยการสถานพินิจจังหวัดเป็นกรรมการโดยตาแหน่ง เนื่องจากมีบทบาทหน้าที่
เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนโดยตรง
๓. พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักวิชาการ
- เพิ่มจานวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นจานวน 5 คน โดยเพิ่มด้านประชาสังคมที่ทางานด้านการรณรงค์
ลด ละ เลิก การบริโภคและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จังหวัด
๔. ประชาชนทั่วไป
- เห็นด้วยในการเพิ่มองค์ประกอบของควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด
๕. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
1) กรมสรรพสามิต เห็นด้วย เพื่อให้ครอบคลุมผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยอีกกลุ่ม
นอกจากผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้ส อดคล้องกับวัตถุประสงค์ และภารกิจของคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด
2) สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นด้วย เนื่องจากเป็นการเพิ่มกรรมการโดยตาแหน่งและ
สาขาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิ พื่อให้สามารถพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกมิติ
๓) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นด้วย
๔) สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย
๕) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วย
๖) สานักงานเขตทุ่งครุ เห็นด้วย
๗) สานักงานเขตบางกอกใหญ่ เห็นด้วย
๘) สานักงานเขตพญาไท เห็นด้วย
๙) สานักงานเขตบางกอกน้อย เห็นด้วย
๑๐) สานักงานเขตลาดกระบัง เห็นด้วย
๑๑) สานักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นด้วย
๑๒) สานักงานเขตบางรัก เห็นด้วย
๑๓) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ เห็นด้วย
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๑๔) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี เห็นด้วย
๑๕) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา เห็นด้วย
๑๖) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา เห็นด้วย
๑๗) สานักงานอัยการสูงสุด เห็นด้วย
๑๘) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นด้วย
๑๙) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เห็นด้วย
๒๐) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เห็นด้วย
๒๑) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นด้วย
๒๒) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เห็นด้วย
๒๓) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เห็นด้วย
๒๔) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เห็นด้วย
๒5) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เห็นด้วย กับการแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด แต่เสนอให้แก้ไข มาตรา 19 วรรคสอง เป็น “ให้นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ ในการนี้จะแต่งตั้งข้าราชการในสานักงานสาธารณสุขจังหวัดไม่เกินสองคน
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ”
26) สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นด้วย
27) สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ เห็นด้วย
28) สานักงานตารวจแห่งชาติ เห็นด้วย
29) สานักงานศาลยุติธรรม เห็นด้วย
30) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เห็นด้วย
31) สานักอนามัยกรุงเทพมหานคร เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
๑. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- เพิ่ ม ผู้ แ ทนจากส านั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด สภาทนายความจั ง หวั ด สภาอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด
สภาหอการค้าจังหวัด ผู้แทนสมาคมการค้าจังหวัด ผู้แทนการท่องเที่ยวจังหวัด เพื่อให้การกาหนดมาตรการต่าง ๆ
มีประสิทธิภาพและเป็นการรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน
๒. ผู้ประกอบการ
- เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดไม่มีตัวแทนของภาคเอกชนที่มี
ความรู้เชิงเศรษฐกิจสังคม และผู้มีส่วนได้เสียเป็นกรรมการในการถ่วงดุลการใช้อานาจรัฐ
๓. ประชาชนทั่วไป
- เนื่ องจากไม่มีการแต่งตั้งตัว แทนภาคเอกชนและผู้ มีส่ ว นได้เสี ยเป็นกรรมการในคณะกรรมควบคุ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด จึงทาให้ไม่เหมาะสมและอาจทาให้เป็นช่องว่างให้รัฐใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ
๔. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
1) สานักงานสาธารณสุขจังหวัด ปทุมธานี ไม่เห็นด้วย ในการแต่งตั้งข้าราชการในสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ จึงเสนอให้แต่งตั้งเป็น “กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ” แทน จะได้มี
สิทธิออกเสียงลงมติในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดด้วย
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คาชี้แจง
1. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการด้านการสืบเสาะประมวล
ข้อเท็จจริงคดีอาญา คดีครอบครัวและกากับรักษาทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของผู้เยาว์รวมถึงควบคุมดูแลบาบัด
แก้ไข ฟื้นฟู ปูองกันพัฒนาพฤตินิสัยและสงเคราะห์เด็กและเยาวชน จึงไม่เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดที่มีหน้าที่ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๒. การไม่แต่งตั้งตัวแทนภาคเอกชนหรือผู้มีส่ วนได้เสี ยเข้ามาเป็นส่ว นหนึ่งในคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากการแต่งตั้งบุคคลหรือองค์กรดังกล่าว อาจส่งผลให้กรรมการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยการแสวงหาผลประโยชน์ ดังนั้น เมื่อมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องส่งผลให้มีการใช้อานาจไปแทรกแซงการใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจ กรรมการขาดอิสระในการตัดสินใจจนทาให้ขาดความเป็นกลางและเป็นธรรม
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๓. กรณีเสนอให้เพิ่มผู้แทนจากสานักงานพาณิชย์จังหวัด สภาทนายความจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
สภาหอการค้าจังหวัด ผู้แทนสมาคมการค้าจังหวัด ผู้แทนการท่องเที่ยวจังหวัด เพื่อให้การกาหนดมาตรการต่าง ๆ
มีประสิทธิภาพและเป็นการรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน เห็นว่าการเพิ่มหน่วยงานต่าง ๆ เข้าเป็นคณะกรรมการ
อาจทาให้คณะกรรมการมีองค์ประชุมขนาดใหญ่เกินไปอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการในการพิจารณาวาระการ
ประชุม และขัดกับหลักการกาหนดองค์ประชุมในปัจจุบันที่ต้องการให้มีองค์ประชุมของคณะกรรมการเท่าที่จาเป็น
และโดยหลักการแล้วการกาหนดมาตรการหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่จะใช้บังคับต้องดาเนินการตามกรอบและขั้นตอน
ตามที่กฎหมายกาหนดมาให้อยู่แล้ว
๔. กรณีขอแก้ไขมาตรา 18 (3) จากหัวหน้าสานักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
เป็นผู้อานวยการสานักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย นั้น เนื่องจากตามเจตนารมณ์ตาแหน่งดังกล่าวต้องการที่จะ
แต่งตั้งผู้แทนของกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานในฐานะกรรมการ
ในคณะกรรมการการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร
5. เนื่องจากผู้แทนด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์มีหน้าที่หลักในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อีกทั้งยังเข้าถึง
ชุมชนในพื้นที่ได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งเข้าใจและรับรู้ถึงสภาพปัญหาต่าง ๆ รวมถึงความต้องการของคนในชุมชนได้เป็น
อย่างดี ดังนั้น การรณรงค์ป ระชาสั มพันธ์ ถือเป็นภาระกิจหนึ่ง ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้ การ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น จึง ได้แต่งตั้งผู้ แทนด้านดังกล่าวเข้ามามีส่ว นร่ว มและ
บทบาทในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด
6. ท่ า นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ กั บ การก าหนดให้ ค ณะกรรมการควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดมีอานาจและหน้าที่เพิ่มเติม ดังนี้
- เสนอความเห็ น เกี่ ยวกั บมาตรการและการบัง คั บใช้ กฎหมาย ในการควบคุ ม เครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ และการบาบัด รักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อคณะกรรมการควบคุม
- ดาเนินการตามนโยบาย แผนงาน และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามมาตรา 8 (1)
และดาเนินการให้มีแผนงานในระดับจังหวัด
- ด าเนิ น การให้ มี ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายในการควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ และการ
บาบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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- ให้คาปรึกษาแนะนา และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการควบคุม
การผลิต การนาเข้า การขาย การโฆษณา และการบริ โภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการเสนอมาตรการใน
การป้องกันผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดจนการบาบัดรักษาหรื อฟื้น ฟูสภาพผู้ติด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- กาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่
แสดงความเห็นดังนี้
เห็นด้วย
๑. ผู้ประกอบการ
1) เห็นควรเพิ่มสถานที่บาบัดรักษาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่ยุ่งยากซับซ้อน
2) เห็นด้วยกรณีให้คณะกรรมการมีอานาจให้คาปรึกษาแนะนา และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและ
เอกชนเกี่ยวกับการควบคุมการผลิต การนาเข้า การขาย การโฆษณาและการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๒. ภาคประชาสังคม
- เห็ น ด้ ว ยกั บ การก าหนดให้ ค ณะกรรมการควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ก รุ ง เทพมหานคร และ
คณะกรรมการควบคุ ม เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ จัง หวั ด มี อานาจและหน้ า ที่ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ การปฏิ บั ติก ารตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓. ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
1) เห็ น ด้ ว ยกั บ การก าหนดให้ ค ณะกรรมการควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ก รุ ง เทพมหานคร และ
คณะกรรมการควบคุ ม เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ จัง หวั ด มี อานาจและหน้ า ที่ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ การปฏิ บั ติก ารตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) เสนอให้คณะกรรมการมีอานาจกาหนดมาตรการให้ผู้ประกอบการร่วมรับผิดกับผู้บริโภค กรณีผู้บริโภค
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากสถานประกอบการนั้น
๔. ประชาชนทั่วไป
- เห็นด้วยกับการให้อานาจในการบาบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
5. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
๑) สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นด้วย การเพิ่ม “ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์” ให้การทางานของคณะกรรมการควบคุมเครื่อ งดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดมีความครอบคลุมมากขึ้น และเป็นการเพิ่มกรอบอานาจปฏิบัติตามนโยบาย
แผนงาน และการบังคับใช้กฎหมายให้มีความชัดเจนมากขึ้น และสามารถกาหนดแนวทางการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่เหมาะสมในพื้นที่รับผิดชอบของคณะกรรมการได้
๒) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นด้วย
๓) สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย
๔) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วย
๕) สานักงานเขตทุ่งครุ เห็นด้วย
๖) สานักงานเขตบางกอกใหญ่ เห็นด้วย
๗) สานักงานเขตพญาไท เห็นด้วย
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๘) สานักงานเขตบางกอกน้อย เห็นด้วย
9) สานักงานเขตลาดกระบัง เห็นด้วย
๑0) สานักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นด้วย
๑1) สานักงานเขตบางรัก เห็นด้วย
๑2) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ เห็นด้วย
๑3) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี เห็นด้วย
๑4) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา เห็นด้วย
๑5) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา เห็นด้วย
๑6) สานักงานอัยการสูงสุด เห็นชอบในหลักการ
๑7) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นด้วย
18) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เห็นด้วย
19) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เห็นด้วย
๒0) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นด้วย
๒1) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เห็นด้วย
๒2) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เห็นด้วย
๒3) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เห็นด้วย
๒4) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เห็นด้วย
25) กรมสรรพสามิต เห็นด้วย
26) สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นด้วย
27) สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ เห็นด้วย
28) สานักงานตารวจแห่งชาติ เห็นด้วย
29) สานักงานศาลยุติธรรม เห็นด้วย
30) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เห็นด้วย
31) สานักอนามัยกรุงเทพมหานคร เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
๑. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๒. ผู้ประกอบการ
3. ประชาชนทั่วไป
1) ไม่เห็นด้วยกรณีให้อานาจคณะกรรมการสามารถเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรการและการบังคับใช้
กฎหมาย ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากเป็นการเพิ่มอานาจให้คณะกรรมการมากเกินไป
2) ไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มอานาจตามความในมาตรา 22 (1/1) เพราะเป็นการเพิ่มหน้าที่และความ
รับผิดชอบแก่คณะกรรมการด้วยแต่ละพื้นที่มีบริบทที่แตกต่างกัน
3) ไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มอานาจตามความในมาตรา 22 (1/2) เพราะไม่มีความชัดเจนกรณีผู้มีปัญหา
จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าหมายถึงใคร และอาจส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยมิ
ชอบด้วยกฎหมายในการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
37

4) ไม่เห็ น ด้ว ยในการเพิ่มอานาจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จังหวัด เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้มีบทลงโทษทางอาญา ดังนั้น ในการจะเสนอมาตรการหรือการบังคับ
ใช้ที่ให้อานาจเพิ่มขึ้นจะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาจสร้างภาระแก่ประชาชนเกินจาเป็น และอาจเกิดการจากัด
สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
5) เนื่องจากไม่มีการแต่งตั้งตัวแทนภาคเอกชนและผู้มีส่ วนได้เสียเป็นกรรมการในคณะกรรมควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด จึงทาให้ไม่เหมาะสมและอาจทาให้เป็นช่องว่างให้รัฐใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ
4. พนักงานเจ้าหน้าที่
- ไม่เห็ นด้วยเนื่องจากคาว่า “ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ” ไม่มีความชัดเจนและ
ขอบเขตในการกาหนดบุคคล
คาชี้แจง
๑. การเพิ่มอานาจให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดให้มีอานาจเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรการและการบังคับใช้กฎหมายในการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่
มีบริบทที่แตกต่างกัน จึงต้องการให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีอานาจและหน้าที่ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของแต่ละจังหวัด สะท้อนปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อนาเสนอข้อเสนอแนะสู่
ระดั บ นโยบายเพื่ อสั่ ง การการทางานระดั บ พื้น ที่ ให้ ส ามารถแก้ ปัญ หาได้ อย่ า งเหมาะสม รวมถึง การส่ งเสริ ม
การรณรงค์ได้ตรงตามความต้องการของพื้นที่ ซึ่งจะทาให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถที่จะ
ปูองกันคุ้มครองสุขภาพของประชาชนได้ทันท่วงที อย่างไรก็ดี หากมี การกาหนดมาตรการต่าง ๆ อันเป็นการ
กระทบสิทธิของประชาชนหน่วยงานของรัฐจะต้องดาเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายกาหนดไว้อยู่
แล้ว โดยอยู่บนพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๒. สถานที่ในการบาบัดรักษาหรือฟื้นฟูผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ จะได้มีการกาหนดแนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับการบาบัดรักษาไว้ในหมวด 5 เรื่องการบาบัดรักษา
หรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๓. การกาหนดคาว่า “ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” (Alcohol Use Disorder) เพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงสิทธิและได้รับการบาบัดรักษาฟื้นฟูอย่างทั่วถึงและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้มีการกาหนดคา
นิยามเพิ่มเติมคาว่า “ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายความว่า บุคคลที่มีรูปแบบการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ทาให้เกิดผลเสียต่อสุ ขภาพทางร่างกาย จิตใจหรือสังคม หรือเป็นอุปสรรคต่อการทาหน้าที่
ในชีวิตประจาวัน ซึ่งควรได้รับการบาบัดรักษาหรือฟื้นฟู ” เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัตินี้
และมิให้มีปัญหาในการตีความเกี่ยวกับการบุคคลที่ได้รับสิทธิในการบาบัดรักษาและฟื้นฟูด้วย
7. ท่า นเห็ น ด้ ว ยหรื อไม่กับ การแก้ ไ ขเพิ่ม เติม อานาจหน้ า ที่ข องส านั กงานคณะกรรมการควบคุ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้
- ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ และคณะกรรมการควบคุม
- พัฒนาให้มีระบบและกลไกเพื่อให้เกิดการเฝ้าระวัง การป้องกัน การบังคับใช้กฎหมายและ
การตรวจสอบการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
- ดาเนินการหรือสนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบาบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภค
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เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และด าเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งแผนงานและ
มาตรการต่า ง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ และเอกชนที่เ กี่ยวข้อง แล้วรายงานให้ค ณะกรรมการควบคุมเพื่อ
พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการ
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจทักษะเกี่ยวกับ
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบาบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจาก
การบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ รวมถึ ง ให้ ส ามารถสร้ า งความตระหนั ก รู้ ถึ ง โทษพิ ษ ภั ย ของเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ให้กับประชาชนเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ประสานงานและร่วมมือกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องใน
การดาเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการบาบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุมมอบหมาย
แสดงความเห็นดังนี้
เห็นด้วย
๑. ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
- เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๒. ประชาชนทั่วไป
1) เห็นด้วยกับการให้อานาจในการบาบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจาก
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2) เห็นด้วยกับกรณีการดาเนินการหรือสนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบาบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และดาเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งแผนงานและ
มาตรการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานให้คณะกรรมการควบคุมเพื่อพิจารณา
เสนอต่อคณะกรรมการ
3) เห็นด้วยกับกรณีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจทักษะ
เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบาบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหา
จากการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ รวมถึ ง ให้ ส ามารถสร้ า งความตระหนั ก รู้ ถึ ง โทษพิ ษ ภั ย ของเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ให้กับประชาชนเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4) เห็ น ด้ ว ยกั บ กรณี ก ารประสานงานและร่ ว มมื อ กั บ คณะกรรมการควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้องในการดาเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการบาบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
๑) สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นด้วย ในการเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ด้านการพัฒนาระบบ
และกลไกการเฝูาระวัง รวมถึงพัฒนาศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายนี้
๒) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นด้วย
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๓) สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย
๔) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วย
๕) สานักงานเขตทุ่งครุ เห็นด้วย
๖) สานักงานเขตบางกอกใหญ่ เห็นด้วย
๗) สานักงานเขตพญาไท เห็นด้วย
๘) สานักงานเขตบางกอกน้อย เห็นด้วย
๙) สานักงานเขตลาดกระบัง เห็นด้วย
๑๐) สานักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นด้วย
๑๑) สานักงานเขตบางรัก เห็นด้วย
๑๒) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ เห็นด้วย
๑๓) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี เห็นด้วย
๑๔) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา เห็นด้วย
๑๕) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา เห็นด้วย
๑๖) สานักงานอัยการสูงสุด เห็นชอบในหลักการ
๑๗) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นด้วย
๑๘) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เห็นด้วย
๑๙) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เห็นด้วย
๒๐) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นด้วย
๒๑) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เห็นด้วย
๒๒) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เห็นด้วย
๒๓) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เห็นด้วย
24) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เห็นด้วย
25) กรมสรรพสามิต เห็นด้วย
26) สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นด้วย
27) สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ เห็นด้วย
28) สานักงานตารวจแห่งชาติ เห็นด้วย
29) สานักงานศาลยุติธรรม เห็นด้วย
30) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เห็นด้วย
31) สานักอนามัยกรุงเทพมหานคร เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
๑. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- เนื่ อ งจากเจตนารมณ์ ข องกฎหมายฉบั บ นี้ ใ ห้ ส านั ก งานมี อ านาจหน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านธุ ร การของ
คณะกรรมการนโยบายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ แห่งชาติและคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้น
การเพิ่มอานาจจึงเกินความจาเป็น
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๒. ผู้ประกอบการ
1) เนื่องจากมีขอบเขตอานาจที่กว้างเกินไป และอานาจหน้าที่บางส่วนซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น
ควรกาหนดให้มีอานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานธุรการเท่านั้น
2) เนื่ อ งจากเจตนารมณ์ ข องกฎหมายฉบั บ นี้ ใ ห้ ส านั ก งานมี อ านาจหน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านธุ ร การของ
คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติและคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้นการ
เพิ่มอานาจจึงเกินความจาเป็น
๓. พนักงานเจ้าหน้าที่
- เนื่ อ งจากเจตนารมณ์ ข องกฎหมายฉบั บ นี้ ใ ห้ ส านั ก งานมี อ านาจหน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านธุ ร การของ
คณะกรรมการนโยบายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ แห่งชาติและคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้น
การเพิ่มอานาจจึงเกินความจาเป็น
๔. ประชาชนทั่วไป
1) การกาหนดมาตรการต่าง ๆ ในการจากัดสิทธิของประชาชน สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ค วรให้ ป ระชาชนได้ เข้า ไปมีส่ ว นร่ว มในการแสดงความคิดเห็ น และควรมุ่งเน้น การให้ ความรู้ แ ก่
ประชาชนด้วย นอกจากการกาหนดมาตรการเพียงอย่างเดียว
2) เนื่องจากเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ให้สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มีอานาจหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติและคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้น การเพิ่มอานาจจึงเกินความจาเป็น
3) ไม่เห็นด้วยที่ให้สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์มีอานาจในการดาเนินการหรือ
สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากหน้าที่
ดังกล่าวเป็น หน้าที่ของนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญในด้านเศรษฐศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
4) การบั งคับ ใช้และการตรวจสอบการกระทาความผิ ดเป็นอานาจหน้าที่ของตารวจ มิใช่ ห น้าที่ ของ
สานั กงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึง ไม่ควรให้ อานาจเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุล พินิจ ในการ
ปฏิบัติงานมากเกินไป
คาชี้แจง
- หลักการในการเพิ่มอานาจหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในฐานะ
ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการควบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และคณะกรรมการนโยบายแอลกอฮอล์แห่งชาติ นั้น
เพื่อให้กระบวนการทางานมีประสิทธิภาพทั้งทางด้านข้อมูลและความรู้ความสามารถของเจ้าหน้ าที่เพื่อสนับสนุน
ข้อมูลเชิงวิชาการแก่คณะกรรมการในชุดต่าง ๆ ดังกล่าว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความเหมาะสมแล้ว
8. ท่ า นเห็น ด้ ว ยหรื อไม่กั บ การแก้ ไ ขเพิ่ มเติ มอ านาจหน้า ที่ข องรั ฐ มนตรี ผู้รั กษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ในการออกประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเพิ่มเติ มเกี่ยวกับรายละเอียดของสถานที่
หรือบริเวณห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แสดงความเห็นดังนี้
เห็นด้วย
๑. ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
๒. พนักงานเจ้าหน้าที่
๓. ภาคประชาสังคม
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- เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ในการออก
ประกาศหลั กเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของสถานที่ห รือบริเวณห้ามขายหรือห้าม
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเสนอเพิ่มเติมในกรณีออกประกาศควรจัดรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้ประชาชนเข้า
มามีร่วมในการกาหนดมาตรการทางกฎหมาย
4. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
๑) สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นด้วย เนื่องจากเป็นการให้อานาจรัฐมนตรีกาหนดแนว
ทางการห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้มีความเหมาะสมกับแต่ละกรณีมากขึ้น
๒) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นด้วย
๓) สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย
๔) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วย
๕) สานักงานเขตทุ่งครุ เห็นด้วย
๖) สานักงานเขตบางกอกใหญ่ เห็นด้วย
๗) สานักงานเขตพญาไท เห็นด้วย
๘) สานักงานเขตลาดกระบัง เห็นด้วย
9) สานักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นด้วย
๑0) สานักงานเขตบางรัก เห็นด้วย
๑1) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ เห็นด้วย
๑2) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี เห็นด้วย
๑3) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา เห็นด้วย
๑4) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา เห็นด้วย
๑5) สานักงานอัยการสูงสุด เห็นชอบในหลักการ
๑6) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นด้วย
๑7) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เห็นด้วย
๑8) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เห็นด้วย
19) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นด้วย
20) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เห็นด้วย
๒1) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เห็นด้วย
๒2) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เห็นด้วย
๒3) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เห็นด้วย
24) กรมสรรพสามิต เห็นด้วย
25) สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นด้วย
26) สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ เห็นด้วย
27) สานักงานตารวจแห่งชาติ เห็นด้วย
28) สานักงานศาลยุติธรรม เห็นด้วย
29) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เห็นด้วย
30) สานักอนามัยกรุงเทพมหานคร เห็นด้วย
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ไม่เห็นด้วย
1. สมาคมผู้ผลิต
2. สมาคมผู้จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3. นักวิชาการ
4. ผู้ประกอบการ
5. ประชาชนทั่วไป
- ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ในการออก
ประกาศหลั กเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของสถานที่ห รือบริเวณห้ามขายหรือห้าม
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากการเพิ่มอานาจให้รัฐมนตรีไม่มีความเหมาะสม ถือเป็นการเพิ่มอานาจเกิน
ความจาเป็น เกินขอบเขต และขัดต่อหลักการทางนิติบัญญัติ อีกทั้งประชาชนไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในการกาหนดมาตรการต่างๆ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
คาชี้แจง
โดยหลั กการออกกฎหมายในระดับพระราชบั ญญั ติจะต้อ งมี การให้ อานาจฝุ ายบริ ห ารเพื่ อที่ จะออก
กฎหมายในลาดับรองเพื่อต้องการที่จะกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นไปอย่างปกติสาหรับ
กฎหมายทุก ฉบั บ เนื่ องจากไม่ ส ามารถบั ญญัติ ถึงรายละเอียดทั้งหมดไว้ ในกฎหมายแม่บ ทได้ เพราะจะทาให้
กฎหมายนั้นมีรายละเอียดมากเกินไป และเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงกาหนดให้เป็น
อานาจของฝุายบริหารในการออกกฎหมายลาดับรองเพื่อกาหนดรายละเอียดของกฎหมายแม่บทและเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติตามกฎหมายแม่บท ดังนี้ การเพิ่มอานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ในการ
ออกประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถทาได้เท่าที่จาเป็น เฉพาะใน
ส่วนที่เป็นปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายเท่านั้น ในกรณีที่มีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายที่อาจเกิดจากความไม่
ชัดเจนในตัวบทกฎหมาย
9. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโฆษณา เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย
กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้
1) เพิ่มหมวด 4/1 การโฆษณา
2) มาตรา 32 ห้ามผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ประชาสัมพันธ์ใด ๆ โดยผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้กระทาได้เฉพาะ
การให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการควบคุม
แสดงความเห็นดังนี้
เห็นด้วย
๑. ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
- เห็นด้วยโดยเสนอให้เพิ่มเจตนาของการกระทาตามมาตรา ๓๒ กรณีใดเป็นการกระทาโดยจงใจหรือไม่จงใจ
๒. พนักงานเจ้าหน้าที่
- เห็นด้วย แต่ควรอธิบายข้อแตกต่างระหว่างการโฆษณาให้ชัดเจนว่าการกระทาอย่างใดเป็นการกระทา
เพื่อประโยชน์ทางการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะมีผลต่อผู้ปฏิบัติที่อาจทาให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนใน
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
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๓. ภาคประชาสังคม
- เห็นด้วยกับมาตรการการห้ามทาการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกรูปแบบกฎหมายที่มีทางอาญาจึง
ไม่ควรให้อานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตีความมากเกินไป
๔. ประชาชนทั่วไป
- การก าหนดตามมาตรา 32 ค าว่ า “ผู้ ใ ด” เสนอให้ แ ก้ เ ป็ น “ผู้ ผ ลิ ต หรื อ ผู้ จั ด จ าหน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์” แทน นอกนั้นให้คงเดิมทุกประการ
5. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
1) สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นด้วย ในการแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 32 ดังกล่าวเพราะ
เป็นการแก้ไขเพื่อให้มีความชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกเลิกข้อยกเว้นการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มี
ต้นกาเนิดนอกราชอาณาจักรเพื่อให้เกิดมาตรฐานในการพิจารณาที่เท่าเทียมกัน และให้อานาจรัฐมนตรีกาหนด
หลักเกณฑ์การประชาสัมพันธ์โดยผู้ผลิต หรือผู้นาเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เหมาะสมและตอบสนอง ต่อความ
เปลี่ยนแปลงของแนวทางการประกอบธุรกิจ
2) สานักงานศาลยุติธรรม เห็นด้ว ย และมีข้อสังเกตว่า การห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นสามารถ
กระทาได้ แต่ต้องพิจ ารณาอย่างถี่ถ้ว นและเป็นไปโดยสอดคล้องต่อนโยบายขององค์การอนามัยโลก ( World
health Organization :WHO) เพื่อให้การควบคุมโฆษณาเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามหลักการ
คุ้มครองผู้บริโภค คุ้มครองสังคม ขณะเดียวกัน ก็ให้ความเป็นธรรมแก่คู่แข่งทางการค้า ทั้งนี้ อาจศึกษาเพิ่มเติม
จากกฎหมายประเภทเดียวกันในต่างประเทศที่มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการโฆษณาแอลกอฮอล์
3) สานักอนามัยกรุงเทพมหานคร เสนอให้แก้ไขเป็น “มาตรา 32 ห้ามผู้ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใด
ที่ใช้ชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์หรือสิ่งนั้น หรือโฆษณา
โดยการนาชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตัดต่อเติม หรือดัดแปลง ข้อความให้เป็นส่วนหนึ่งของ
ชื่อหรือเครื่ องหมายของผลิตภัณฑ์หรือสิ่งนั้น ทั้งนี้ ในลักษณะที่อาจทาให้เข้าใจได้ว่าหมายความถึงการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ” ส่วนการเพิ่มหมวด 4/1 การโฆษณา เห็นด้วยเพราะเป็นการแยกบทบัญญัติว่าด้วยการ
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน
๔) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นด้วย
๕) สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย
๖) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วย
๗) สานักงานเขตทุ่งครุ เห็นด้วย
๘) สานักงานเขตบางกอกใหญ่ เห็นด้วย
๙) สานักงานเขตพญาไท เห็นด้วย
๑๐) สานักงานเขตลาดกระบัง เห็นด้วย กับการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๒ โดยไม่แสดงความเห็นในการ
เพิ่มเติม หมวด ๔/๑ การโฆษณา ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัตินี้
๑1) สานักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นด้วย
๑2) สานักงานเขตบางรัก เห็นด้วย
๑3) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ เห็นด้วย
๑๔) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี เห็นด้วย
๑๕) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา เห็นด้วย
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๑๖) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา เห็นด้วย
๑๗) สานักงานอัยการสูงสุด เห็นชอบในหลักการ
๑๘) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นด้วย
๑๙) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เห็นด้วย
๒๐) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เห็นด้วย
๒๑) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นด้วย
๒๒) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เห็นด้วย
๒๓) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เห็นด้วย
๒๔) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เห็นด้วย
25) สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นด้วย
26) สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ เห็นด้วย
27) สานักงานตารวจแห่งชาติ เห็นด้วย
28) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
๑. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1) ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเพราะเป็นการจากัดสิทธิในการประกอบอาชีพ การแข่งขัน สิทธิในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค
2) ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนการปฏิรูปประเทศ เช่น ด้านการท่องเที่ยว ด้านการแข่งขันทาง
การค้า เป็นต้น
3) ไม่สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพราะเป็นการใช้อานาจในการออกกฎหมายที่
เกิน ความจ าเป็ น ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ เจตนารมณ์ข องกฎหมายที่ต้ องการจะก าหนดมาตรการควบคุม เครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์เพียงเท่าที่จาเป็น
4) ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ และเป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน
5) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอาหารและเป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่สนับสนุนกิจกรรมและการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งมีการจ้างงานเป็น
จานวนหลายล้านตาแหน่งงาน ซึ่งภาครัฐควรมุ่งเน้นการกาหนดมาตรการการควบคุมการบริโภคอย่างเหมาะสม
เพื่อให้เหมาะสมกับบริบททางด้านเศรษฐกิจและการดารงชีวิต รวมถึงสนับสนุนและสอดคล้องกับเปูาหมายของ
องค์การอนามัยโลกในอันที่จะลดการดื่มที่เป็นอันตราย
6) ขัดกับหลักการสากลและการออกกฎหมายที่กาหนดมาตรการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็น
การปิดกั้นสิทธิในการเลือกซื้อสินค้าหรือรับการบริการของผู้บริโภค ตลอดจนขัดกับหลักความพอสมควรแก่เหตุ
และหลักความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับกับสิทธิและเสรีภาพและประโยชน์ที่บุคคลต้องเสียไป
7) ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยในการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ ความในมาตรา 32 ตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายตามมาตราดังกล่าวมีปัญหาในเรื่องของการใช้ดุลพินิจ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและเป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพ
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๒. นักวิชาการ
- การกาหนดมาตรการใด ๆ ควรกาหนดเป็นกฎกระทรวงเพื่อจะได้มีพิจารณาที่รอบด้าน เนื่องจากการ
ประชาสัมพันธ์โดยผู้ผลิตมีความจาเป็นต้องสื่อสารให้ข้อมูลกับผู้บริโภคไม่ควรจากัดเพียงการให้ข้อมูลความรู้เชิง
สร้างสรรค์สังคมเท่านั้น
๓. ผู้ประกอบการ
1) ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเพราะเป็นการจากัดสิทธิในการประกอบอาชีพ การแข่งขัน สิทธิในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค
2) ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนการปฏิรูปประเทศ เช่น ด้านการท่องเที่ยว ด้านการแข่งขันทาง
การค้า เป็นต้น
3) ไม่สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพราะเป็นการใช้อานาจในการออกกฎหมายที่
เกิน ความจ าเป็ น ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ เจตนารมณ์ข องกฎหมายที่ต้ องการจะก าหนดมาตรการควบคุม เครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์เพียงเท่าที่จาเป็น
4) ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ และเป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน
5) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอาหารและเป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่สนับสนุนกิจกรรมและการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งมีการจ้างงานเป็น
จานวนหลายล้านตาแหน่งงาน ซึ่งภาครัฐควรมุ่งเน้นการกาหนดมาตรการการควบคุมการบริโภคอย่างเหมาะสม
เพื่อให้เหมาะสมกับบริบททางด้านเศรษฐกิจและการดารงชีวิต รวมถึงสนับสนุนและสอดคล้องกับเปูาหมายของ
องค์การอนามัยโลกในอันที่จะลดการดื่มที่เป็นอันตราย
6) ขัดกับหลักการสากลและการออกกฎหมายที่กาหนดมาตรการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็นการ
ปิดกั้นสิทธิในการเลือกซื้อสินค้าหรือรับการบริการของผู้บริโภค ตลอดจนขัดกับหลักความพอสมควรแก่เหตุ และหลัก
ความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับกับสิทธิและเสรีภาพและประโยชน์ที่บุคคลต้องเสียไป
7) การตีความกฎหมายเป็นการตีความที่เป็นโทษแก่ประชาชน และไม่มีงานวิจัยมาสนับสนุน เช่น กรณี
ผู้บริโภคไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วลงรูปถ่ายที่ไม่ได้จงใจจะโฆษณา แต่กลับมีการตีความว่าเป็นการชักจูงให้ผู้อื่นบริโภค
แอลกอฮอล์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรื อกรณีสื่ อภาพยนตร์ที่มีฉากการกินเลี้ ยงอยู่ก็ส ามารถเข้าข่ายละเมิด
กฎหมายเช่นกัน
8) การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่ อาชญากรรมร้ายแรงเป็นเพียงกลไกการแข่งขันทางตลาดเสรี
การกาหนดมาตรการดัง กล่าวจึงเป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย
๔. ประชาชนทั่วไป
1) ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเพราะเป็นการจากัดสิทธิในการประกอบอาชีพ การแข่งขัน สิทธิในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค
2) ไม่สอดคล้ องกับ ยุทธศาสตร์และแผนการปฏิรูปประเทศ เช่น ด้านการท่องเที่ยว ด้านการแข่งขัน
ทางการค้า เป็นต้น
3) ไม่สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพราะเป็นการใช้อานาจในการออกกฎหมายที่
เกิน ความจ าเป็ น ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ เจตนารมณ์ข องกฎหมายที่ต้ องการจะก าหนดมาตรการควบคุม เครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์เพียงเท่าที่จาเป็น
4) ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ และเป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน
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5) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอาหารและเป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่สนับสนุนกิจกรรมและการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งมีการจ้างงานเป็น
จานวนหลายล้านตาแหน่งงาน ซึ่งภาครัฐควรมุ่งเน้นการกาหนดมาตรการการควบคุมการบริโภคอย่างเหมาะสม
เพื่อให้เหมาะสมกับบริบททางด้านเศรษฐกิจและการดารงชีวิต รวมถึงสนับสนุนและสอดคล้องกับเปูาหมายของ
องค์การอนามัยโลกในอันที่จะลดการดื่มที่เป็นอันตราย
6) ขัดกับหลักการสากลและการออกกฎหมายที่กาหนดมาตรการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็น
การปิ ดกั้นสิ ทธิในการเลื อกซื้อสิ นค้าหรื อรั บการบริการของผู้ บริโภค ตลอดจนขัดกับหลั กความพอสมควรแก่เหตุ
และหลักความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับกับสิทธิและเสรีภาพและประโยชน์ที่บุคคลต้องเสียไป
7) ไม่ควรควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด และเสนอให้กาหนดหลักเกณฑ์ในการ
โฆษณา โดยให้ระบุข้อความคาเตือนสาหรับผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประกอบการโฆษณา โดยกาหนดเวลา
สาหรั บโฆษณา เพื่อจากัดโฆษณาซึ่งเป็น เด็กที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี ทั้งนี้ ยกเว้นการโฆษณาเกิน จริงและการ
อวดอ้างสรรพคุณของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่สามารถกระทาได้
8) การดาเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ควรมุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เพราะเป็นวิธีที่
สามารถแก้ปัญหาโดยไม่กระทบต่อผู้ประกอบการ
9) เสนอให้ศึกษากฎหมายต่างประเทศที่ อนุญาตให้มีการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเสรี เช่น
ประเทศเกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ เพื่อเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาการกาหนดหลักเกณฑ์และยกร่างกฎหมาย
๕. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
๑) สานักงานเขตบางกอกน้อย ไม่เห็นด้วย
คาชี้แจง
1. การปรับเพิ่มเติม หมวด ๔/๑ การโฆษณา และการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนในการปฏิบัติว่ากรณีใดบ้างที่สามารถทาได้หรือทาไม่ได้ และการแก้ไขคาว่า “ผู้ใด” เป็น “ผู้ผลิตหรือ
ผู้จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ” จะทาให้กฎหมายฉบับนี้ไม่ สามารถใช้บังคับได้ ดังนั้นการกาหนดว่า “ผู้ใด”
จะทาให้การบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
2. การระบุข้อมูลที่จาเป็นกาหนดให้ระบุไว้ในฉลากอยู่แล้ว การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจึงไม่ได้จากัดสิทธิ
การรับรู้ของผู้บริโภค อีกทั้งการห้ามดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวกับการดารงชีวิต และถึงแม้ไม่มีการโฆษณาก็สามารถขาย
สินค้าได้อย่างปกติ
3. กรณีความไม่สอดคล้องต่าง ๆ ตามความคิดเห็นต่อเรื่องการควบคุมการโฆษณา ศาลรัฐธรรมนูญได้
วินิจฉัยแล้วว่าสามารถจากัดการโฆษณาได้ โดยไม่เป็นการจากัดเสรีภาพเกินสมควร เนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ไม่ใช่สินค้าทั่วไปและไม่ใช่อาหาร เพราะหากขอขึ้นทะเบียนเป็นอาหารจะอยู่ภายใต้การควบคุมของสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญยังมีคาวินิจฉัยว่ากฎหมายการควบคุมโฆษณาไม่ขัดต่อ
หลักความได้สัดส่วนด้วย
4. ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ นอกจากด้านการท่องเที่ยว และด้านการแข่งขัน
ทางการค้าแล้ว ยังมีมิติในด้านอื่น ๆ เช่น ด้านการคุ้มครองเด็ก โดยเด็กและเยาวชนต้องได้รับการคุ้มครอง เพื่อให้
เกิดความมั่นคงในความเป็นมนุษย์ รวมถึงเรื่องสุขภาพ สุขภาวะของประชาชนที่ต้องได้รับการคุ้มครอง ตามมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ดังนั้นจึงไม่ควรมุ่งเน้นด้านใดด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะ ดังนั้น กฎหมายฉบับนี้จึงมีความ
สอดคล้องในการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข สังคม และหลักสากลตามคาแนะนาขององค์การอนามัยโลก
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5. การออกมาตรการทางกฎหมายเป็นกฎกระทรวงจะต้องดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
เสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี จึงเป็นการ
เพิ่ ม ภาระให้ กั บ คณะรั ฐ มนตรี แ ละส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า ประกอบกั บ การออกมาตรการตาม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ไ ม่ มี ผ ลบั ง คั บ แก่ ส่ ว นราชการโดยทั่ ว ไปหรื อ มี ผ ลกระทบต่ อ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ เป็ น วงกว้ า ง
จึงสามารถออกเป็นประกาศได้ อีกทั้ง ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติที่ได้ดาเนินการอยู่ก่อนแล้ว
10. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้
มาตรา 32/1 ห้ามผู้ใดแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นการอวด
หรืออ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยตรงหรือโดยอ้อม
มาตรา ๓๒/๒ ห้ามผู้ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เป็นชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์หรือสิ่งนั้น หรือโฆษณาโดยการนาเอาชื่อ เครื่องหมายหรือ
สั ญ ลั ก ษณ์ ข องเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ม าตั ด ต่ อ เติ ม หรื อ ดั ด แปลงข้ อ ความให้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของชื่ อ หรื อ
เครื่องหมายของผลิต ภัณ ฑ์หรื อสิ่งนั้น ทั้งนี้ ในลักษณะที่อาจทาให้เ ข้าใจได้ว่า หมายความถึงการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มาตรา 32/3 ห้ามผู้ใดให้การอุปถัมภ์ หรือให้การสนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน
ของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) เป็นการสร้างภาพลักษณ์ต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(2) ที่ส่งผลหรือที่อาจส่งผลเสียต่อนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(3) โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือโฆษณาตามมาตรา ๓๒/๒
(4) ส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(5) ลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการควบคุม
มาตรา 32/4 ห้ามผู้ใดเผยแพร่กิจกรรมหรือข่าวสาร เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม ตามมาตรา 32/3
แสดงความเห็นดังนี้
เห็นด้วย
๑. ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
- เห็ น ด้ ว ยกั บ การก าหนดมาตรการดั ง กล่ า ว แต่ ใ นกรณี ก ารสนั บ สนุ น ทุ น อุ ป ถั ม ภ์ ห น่ ว ยงานของรั ฐ
ซึ่งผู้สนับสนุนได้ดาเนินการใดที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น สนับสนุนรายการฟุตบอลทีมชาติ หากรับการ
สนั บ สนุ น งบประมาณจากรั ฐ เพี ย งอย่ า งเดี ย วอาจไม่ เ พีย งพอในการด าเนิ น กิ จ กรรม จึ ง เห็ น ควรให้ ส ามารถ
ดาเนินการได้ เช่น มีสัญลักษณ์ที่อกเสื้อนักกีฬา หรือปูายสัญลักษณ์ที่บริเวณสนามฟุตบอล
๒. ภาคประชาสังคม
- เห็นด้วยกับการกาหนดมาตรการการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากมาตรการดังกล่าวจะ
ทันต่อวิวัฒนาการ การทาธุรกิจของผู้ประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๓. พนักงานเจ้าหน้าที่
- เนื่ อ งจากมาตรการดั ง กล่ า ว ช่ ว ยลดการกระตุ้ น ความอยากซื้ อ ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ส่ ง เสริ ม
ภาพลั กษณ์ที่ดีขององค์กร หน่วยงาน ช่วยลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และลดผลกระทบจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
48

๔. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
1) สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นด้วย ในการแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 32/1 มาตรา 32/2
และมาตรา 32/3 แต่เนื่องจากการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามหมวด 4/1 มีลักษณะข้อห้าม
และเงื่อนไขค่อนข้างมาก ส านั กงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ควรเร่งกาหนดแนวทางการ
โฆษณาที่สามารถทาได้ก่อนกฎหมายมีผลใช้บังคับ
๒) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นด้วย
๓) สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย
๔) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วย
๕) สานักงานเขตทุ่งครุ เห็นด้วย
๖) สานักงานเขตบางกอกใหญ่ เห็นด้วย
๗) สานักงานเขตพญาไท เห็นด้วย
๘) สานักงานเขตบางกอกน้อย เห็นด้วย
๙) สานักงานเขตลาดกระบัง เห็นด้วย
๑๐) สานักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นด้วย
๑๑) สานักงานเขตบางรัก เห็นด้วย
๑๒) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ เห็นด้วย
๑๓) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี เห็นด้วย
๑๔) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา เห็นด้วย
๑๕) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา เห็นด้วย
๑๖) สานักงานอัยการสูงสุด เห็นชอบในหลักการ
๑7) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นด้วย
๑๘) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เห็นด้วย
๑๙) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เห็นด้วย
๒๐) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นด้วย การแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ควรห้ามโดยเด็ดขาด ยกเว้น ให้กระทาได้เฉพาะผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๒๑) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เห็นด้วย
๒๒) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เห็นด้วย
๒3) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เห็นด้วย
24) สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นด้วย
25) สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ เห็นด้วย
26 สานักงานตารวจแห่งชาติ เห็นด้วย
27) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เห็นด้วย
28) สานักอนามัยกรุงเทพมหานคร เห็นด้วย
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ไม่เห็นด้วย
๑. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย/สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- มาตรา ๓๒/๒ ในส่ ว นข้ อ ความ “โดยการน าเอาชื่ อ เครื่ อ งหมาย หรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ข องเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์มาตัด ต่อเติม หรือดัดแปลงข้อความให้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์หรือสิ่งนั้น
ทั้งนี้ ในลักษณะที่อาจทาให้เข้าใจได้ว่าหมายความถึงการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ” เป็นการเขียนที่กว้าง
เกินไป และไม่มีขอบเขตของการตีความ
๒. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1) ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเพราะเป็นการจากัดสิทธิในการประกอบอาชีพ การแข่งขัน สิทธิในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค
2) ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เช่น ด้านการท่องเที่ยว ด้านการแข่งขัน
ทางการค้า เป็นต้น
3) ไม่สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพราะเป็นการใช้อานาจในการออกกฎหมายที่
เกิน ความจ าเป็ น ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ เจตนารมณ์ข องกฎหมายที่ต้ องการจะก าหนดมาตรการควบคุม เครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์เพียงเท่าที่จาเป็น
4) ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ และเป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน
5) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอาหารและเป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่สนับสนุนกิจกรรมและการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งมีการจ้างงานเป็น
จานวนหลายล้านตาแหน่งงาน ซึ่งภาครัฐควรมุ่งเน้นการกาหนดมาตรการการควบคุมการบริโภคอย่างเหมาะสม
เพื่อให้เหมาะสมกับบริบททางด้านเศรษฐกิจและการดารงชีวิต รวมถึงสนับสนุนและสอดคล้องกับเปูาหมายของ
องค์การอนามัยโลกในอันที่จะลดการดื่มที่เป็นอันตราย
6) ขัดกับหลักการสากลและการออกกฎหมายที่กาหนดมาตรการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็น
การปิดกั้นสิทธิในการเลือกซื้อสินค้าหรือรับการบริการของผู้บริโภค ตลอดจนขัดกับหลักความพอสมควรแก่เหตุ และ
หลักความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับกับสิทธิและเสรีภาพและประโยชน์ที่บุคคลต้องเสียไป
7) เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การสร้ า งและพั ฒ นานวั ต กรรมของสิ น ค้ า อั น จะเ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ บ ริ โ ภค
8) สูญเสียโอกาสในการสร้างมูลค่าให้กับเครื่องหมายการค้า และปิดกั้นการแข่งขันทางธุรกิจในระดับโลก
9) การกาหนดมาตรการดังกล่าวเป็นการลิดรอนสิทธิและเสรีภ าพของประชาชน และทาให้ เกิดการ
ตีความเกินขอบเขต ส่งผลให้เกิดการทุจริตของหน่วยงานรัฐภาครัฐ
๔. พนักงานเจ้าหน้าที่
- มาตรา 32/1 เป็นการใช้อานาจเกินขอบเขต และเป็นการไม่ชอบธรรม เนื่องจากปัจจุบันบริษัทใช้
เครื่องหมายที่คล้ายคลึงกันกับสินค้าอื่นๆที่ไม่ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นสิทธิตาม กฎหมายว่าด้วยลิขสิ ทธิ์
และเครื่องหมายการค้า ที่ให้ผู้ได้รับอนุญาตใช้เครื่องหมายนั้น ๆ ได้ ดังนั้นการกาหนดมาตรการการควบคุมการ
โฆษณา จึงกระทบถึงสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่งรวมถึงเครื่องหมายอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ก็จะไม่สามารถใช้เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์นั้นได้
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๕. นักวิชาการ
1) มาตรา 32/1 เป็นการกระทบสิทธิส่วนบุคคลมากเกินไป ประชาชนไม่สามารถกล่าวถึงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้เลยมีการให้อานาจออกประกาศเพิ่มเติมได้อย่างไม่มีขอบเขต เป็นการเขียนกฎหมายที่ผิดหลักการ
ทางนิติบัญญัติ
๒) การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นการเขียนที่กว้างเกินไป และไม่มีขอบเขตของการตีความ ซึ่งถือ
เป็นการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
๖. ผู้ประกอบการ
1) มาตรา ๓๒/๑ การกาหนดมาตรการดังกล่ าวมีการเขียนที่คลุ มเครือไม่ชัดเจน ไม่มีผ ลงานวิจัยมา
สนับสนุน ว่าการควบคุมการโฆษณาทาให้ผลกระทบจากการบริโภคเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง อีกทั้ง
มาตรการดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อการทาธุรกิจกลางคืน และธุรกิจบันเทิง ดังนั้นเห็นว่าการปรับแก้ไขกฎหมาย
เป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้น
2) มาตรา ๓๒/๑ โดยหลั ก การแล้ ว การห้ า มโฆษณา หมายถึ ง การห้ า มโฆษณาสรรพคุ ณ ซึ่ ง ค าว่ า
"สรรพคุณ" (Benefit) หมายถึงการห้ามโฆษณาว่าเครื่องดื่มนี้ดื่มแล้วดี มีประโยชน์ แต่ไม่รวมถึง Taste Note หรือ
Review Taste Note และ Review ด้วย เช่น การโฆษณา ชื่อ ราคา รสชาติ วัตถุดิบ แหล่งที่มา แหล่งที่จัด
จาหน่าย ซึ่งถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจแก่ผู้บริโภคเท่านั้น ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนที่จะสามารถศึกษาข้อมูลและเลือกบริโภคสินค้าได้ ซึ่งอาจขัดแย้งกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. 2522 ที่ต้องมีการให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกบริโภคสินค้า
3) มาตรา ๓๒/2 การกาหนดมาตรการดังกล่าวมีการเขียนที่คลุมเครือไม่ชัดเจน เนื่องจากการโฆษณาตรา
สินค้าของบริษัทเป็นสิทธิของผู้ผลิตที่จะกาหนดและใช้ตราสินค้านั้นๆ หากมีการตีความดังกล่าวจะไม่เป็นธรรมต่อ
บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4) มาตรา ๓๒/๓ (1) การกาหนดมาตรการดังกล่าวมีการเขียนที่คลุมเครือไม่ชัดเจน และปิดกั้นไม่ให้
ผู้ประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทากิจกรรมเพื่อสังคม
๗. ประชาชนทั่วไป
1) ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเพราะเป็นการจากัดสิทธิในการประกอบอาชีพ การแข่งขัน สิทธิในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค
2) ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เช่น ด้านการท่องเที่ยว ด้านการแข่งขัน
ทางการค้า เป็นต้น
3) ไม่สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพราะเป็นการใช้อานาจในการออกกฎหมายที่
เกิน ความจ าเป็ น ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ เจตนารมณ์ข องกฎหมายที่ต้ องการจะก าหนดมาตรการควบคุม เครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์เพียงเท่าที่จาเป็น
4) ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ และเป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน
5) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอาหารและเป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่สนั บสนุนกิจกรรมและการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งมีการจ้างงานเป็น
จานวนหลายล้านตาแหน่งงาน ซึ่งภาครัฐควรมุ่งเน้นการกาหนดมาตรการการควบคุมการบริโภคอย่างเหมาะสม
เพื่อให้เหมาะสมกับบริบททางด้านเศรษฐกิจและการดารงชีวิต รวมถึงสนับสนุนและสอดคล้องกับเปูาหมายของ
องค์การอนามัยโลกในอันที่จะลดการดื่มที่เป็นอันตราย
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6) ขัดกับหลักการสากลและการออกกฎหมายที่กาหนดมาตรการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็น
การปิดกั้นสิทธิในการเลือกซื้อสินค้าหรือรับการบริการของผู้บริโภค ตลอดจนขัดกับหลักความพอสมควรแก่เหตุ และ
หลั กความได้สั ดส่ วนระหว่างประโยชน์ ที่ส่ วนรวมจะได้รับกับสิ ทธิและเสรีภาพและประโยชน์ที่บุคคลต้องเสียไป
7) เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การสร้ า งและพั ฒ นานวั ต กรรมของสิ น ค้ า อั น จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ บ ริ โ ภค
8) สูญเสียโอกาสในการสร้างมูลค่าให้กับเครื่องหมายการค้า และปิดกั้นการแข่งขันทางธุรกิจในระดับโลก
9) มาตรา ๓๒/๑ ห้ามผู้ใดแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นการอวดหรืออ้าง
สรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นการปิดกันผู้ประกอบการขนาด
เล็กในการประชาสัมพันธ์สินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภค
10) มาตรา ๓๒/๒ ห้ า มผู้ ใ ดโฆษณาผลิ ต ภั ณฑ์ ห รื อ สิ่ งอื่ น ใดที่ ใช้ ชื่ อ หรื อเครื่ อ งหมายของเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์เป็นชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์หรือสิ่งนั้น หรือโฆษณาโดยการนาเอาชื่ อ เครื่องหมาย หรือ
สัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตัด ต่อเติม หรือดัดแปลงข้อความให้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อหรือเครื่องหมาย
ของผลิตภัณฑ์หรือสิ่งนั้น ทั้งนี้ ในลักษณะที่อาจทาให้เข้าใจได้ว่าหมายความถึงการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ไม่สามารถบังคับใช้ได้จริง กับบริ ษัทขนาดใหญ่ ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ไม่สามารถทา
โฆษณาได้ และถือเป็นมาตรการที่ไม่เป็นธรรม ไม่ได้สัดส่วน และเป็นการจากัดการแข่งขันทางการค้าและการเข้า
สู่ตลาดของผู้ผลิตรายย่อย
11) มาตรา ๓๒/๓ เป็นกฎหมายที่มีช่องว่างให้เจ้าหน้าที่ตีความให้เป็นโทษกับประชาชนและทาให้การ
ดาเนินการไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน
12) ข้อกฎหมายตามมาตรานี้เป็นการสร้างปัญหาให้กับผู้ประกอบการในประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
การตีความว่า “เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตัด ต่อเติม หรือดัดแปลงข้อความให้เป็ น
ส่วนหนึ่งของชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์หรือสิ่งนั้น” ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น การที่
บริ ษั ท รายใหญ่ ใช้ ชื่ อ เครื่ อ งหมายของเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ กับ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น ๆ ของบริ ษั ท ที่ไ ม่ ใ ช่ เ ครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ถือเป็นความผิดตามมาตราดังกล่าว
13) มาตรานี้จะขัดกับมาตรา 32 ในส่วนของ “การให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม”
เนื่ องจากการให้ ข้อมูล ข่าวสารและความรู้ เชิงสร้างสรรค์สั งคม ย่อมทาให้ ผู้ รับสารรู้สึ กพึงพอใจกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ซึ่งขัดกับ มาตรา 32/3 (1) เนื่องจากการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์
14) มาตรา 32/3 (2) เป็นการปิดกั้นการวิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมา ซึ่งเป็นสิทธิของประชาชน
พึงมีภายใต้ มาตรา 34 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เนื่องจากการออกนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มย่อมมี
ประชาชนที่ ไ ด้ รั บ และเสี ย ผลประโยชน์ ดั ง นั้ น การให้ ก ารอุ ป ถั ม ภ์ หรื อ สนั บ สนุ น ให้ บุ ค คลมี สิ ท ธิ์ ใ นการ
วิพากษ์วิจารณ์ที่ส่งผลเสียต่อนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แม้ว่าจะมีผลหรืออาจจะส่งผลเสียต่อ
นโยบายก็ตาม ทั้งนี้การตรามาตรานี้ จะส่งผลเสียต่อการประกอบอาชีพของผู้ผลิตรายย่อยในระยะยาว ทาให้เกิด
การผูกขาดของตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สินค้าในประเทศขาดการพัฒนาให้มีคุณภาพที่สามารถส่งออกเพื่อสร้าง
รายได้ให้แก่ประเทศซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐในระยะยาว
15) โดยสภาพแล้วเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่สินค้าที่ลักษณะเดียวกับยาเสพติด หรืออาวุธ ที่มีไว้ใน
ครอบครองแล้วเป็นความผิด ดังนั้นการโฆษณาการขายหรือแม้แต่การบริโภคหน่วยงานของรัฐจึงควรควบคุมให้มี
ความเหมาะสมไม่ควรควบคุมเคร่งครัด และเป็นการกีดกันทางการค้าของผู้ประกอบการรายย่อยมากจนเกินไป ซึ่ง
อาจทาให้ มีผ ลเสี ย ในการปฏิบั ติตามกฎหมาย เพราะประชาชนเห็ นว่ากฎหมายไม่เป็นธรรมจึงไม่ป ฏิบัติตาม
มาตรการที่ภาครัฐกาหนด
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16) การดาเนินการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นการกระทาความผิดต่อเมื่ออวดอ้างสรรพคุณเป็น
เท็จเท่านั้นเพราะการห้ามการโฆษณาเป็นการปิดกั้นการแข่งขันทางการค้าเสรี และทาให้เกิดความเหลื่อมล้ า
ระหว่างผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการรายใหญ่
17) มาตรการดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนในการซื้อหรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อีกทั้ง
หลั กเกณฑ์ที่กาหนดยั งขัดหรื อแย้งกับ กฎหมายฉบับอื่น และไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในปัจจุบัน
18) ควรศึ ก ษากฎหมายต่ างประเทศเพื่อ เป็น แนวทางในการกาหนดมาตรการดัง กล่ า ว เช่ น ญี่ ปุ น
เยอรมัน สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา ฯลฯ เพื่อให้มีแนวทางที่เป็นมาตรฐานสากล
19) การสนับสนุนหรือการสร้างภาพลักษณ์ในการดื่มแอลกอฮอล์และต้องมีคาจากัดความ ต้องไม่กว้าง
เกินไปเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิพื้นฐานของประชาชน
20) การแสดงชื่อ สั ญลั ก ษณ์ หรื อเครื่องหมาย ไม่ควรกาหนดเป็นการกระทาที่มีเพราะการสื่ อสาร
การตลาดไม่มีขอบเขตการตีความที่ชัดเจน ผู้บังคับใช้กฎหมายสามารถตีความ การแสดงชื่อ สัญลั กษณ์ หรือ
เครื่องหมายใด ๆ ให้มีจุดประสงค์เพื่อสื่อสารการตลาดซึ่งเป็นการตีความที่เป็นโทษต่อประชาชน
21) เสนอให้แก้ไข ดังนี้
- มาตรา ๓๒/๑ ห้ามผู้ใดแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการชักจูงใจให้ผู้อื่น
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์" เพื่อความชัดเจนในการตีความโดยเคร่งครัด เพราะกระทบต่อสิทธิ และเสรีภาพของ
บุคคล กระทบต่อวิถีความเป็นอยู่ของประชาชนที่มีมานานแล้ว
- เสนอให้ยกเลิกมาตรา ๓๒/๒ เนื่องจากเป็นการจากัดสิทธิเกินสมควร และทาให้เกิดการตีความที่กว้าง
เกินไป โดยเฉพาะการใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
- เสนอให้ยกเลิกมาตรา ๓๒/๓ เนื่องจากเป็นการจากัดสิทธิเกินสมควร และทาให้เกิดการตีความที่กว้าง
เกิ น ไปกระทบต่ อ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลเกิ น ไป ในประเทศที่ มี ก ารพั ฒ นาแล้ ว เช่ น ญี่ ปุ น เยอรมั น
สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ฯลฯ ไม่มีบทบัญญัติลักษณะนี้
- เสนอให้ยกเลิกมาตรา ๓๒/๔ เนื่องจากเป็นการจากัดสิทธิเกินสมควร และทาให้เกิดการตีความที่กว้าง
เกินไป กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินไป ในประเทศที่เจริญแล้ว เช่น ญี่ปุน เยอรมัน สหรัฐอเมริกา
สิงคโปร์ ฯลฯ ไม่มีบทบัญญัติในลักษณะนี้
22) เสนอให้ยกเลิกทั้งมาตรา และกาหนดนิยามใหม่ให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา ๓๒/๑
ที่ห้ามเกินสมควรกว่าเหตุ เป็นการกีดขวางการแสดงออกโดยชอบของประชาชนทั่วไป
23) ผู้บริโภคและประชาชน ควรมีสิทธิรับรู้คุณสมบัติของสินค้า รูปลักษณ์ รสชาติ กลิ่น เพื่อให้มีผลต่อ
การตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าให้ตรงตามความต้องการ ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญที่ไม่ควรถูกจากัด
ลิดรอน ด้วยการห้ามโฆษณา เพื่อเป็นการปกปูองไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบในการเลือกบริโภค
24) การโฆษณาสินค้า นอกจากสินค้าทุกประเภทล้ วนมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าและ
ธุรกิจ ซึ่งเป็นการประกอบอาชีพโดยสุจริต จึงไม่เห็นด้วยกับการจากัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสินค้าของผู้บริโภค
และการประชาสัมพันธ์ของผู้ขาย
25) การโฆษณาเป็นการแสดงลักษณะสินค้าบนที่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปรั บรู้ คุณสมบัติของ
สิน ค้าโดยชอบธรรมและเป็ นข้อมูล ที่เป็ น จริง ดังนั้นรัฐจากัดการโฆษณาสิ นค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อาจส่งเสริมให้เกิดการแอบอ้างในการขายสินค้า ซึ่งส่งผลเสียต่อผู้บริโภคและประชาชน
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26) ไม่ควรกาหนดมาตรการในการห้ามโฆษณาแต่ให้เปลี่ยนเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชน และบังคับใช้
กฎหมาย เช่น เมาแล้วขับ ยึดใบขับขี่เลย เพื่อเป็นการปลูกฝังให้คนเรียนรู้และดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ ดีกว่า
การปิดโอกาสให้มีเสรีทางการค้าและการผลิต เพิ่มโอกาสให้การลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ทาให้ประเทศชาติ
ล้าหลัง
27) เสนอให้เน้นเรื่องการให้ความรู้ และส่งเสริมเรื่องการลงทุนและเปิดการค้าเสรีเพื่อเปิดโอกาสให้มีการ
แข่งขันทางการค้า โดยเน้นการเก็บภาษีเพื่อนาไปพัฒนาประเทศ การกาหนดมาตรการดังกล่าวจึงเป็นการเปิดช่อง
ให้มีการติดสินบนเจ้าพนักงานและเกิดการคอรัปชั่น (Corruption)
28) การกาหนดมาตรการไม่มีความชัดเจนเปิดช่องให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีการตีความที่กว้างทาให้ภาระ
การพิสูจน์ตกอยู่กับผู้ถูกกล่าวหา ดังนั้น การขยายความดังกล่าวย่อมเพิ่มโอกาสในการปฏิบัติที่เกินขอบเขตและ
รุกล้าเสรีภาพของประชาชนทั่วไป
29) ไม่เห็นด้วยกับมาตรา 32/1 เนื่ องจากขาดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการพิจารณา เรื่องการแสดงชื่อ
หรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลักษณะใด เข้าข่ ายเป็นการอวดหรืออ้างสรรพคุณ ชัก จูงใจให้ผู้อื่น
บริโภค ดังนั้น จึงควรเพิ่มเติมข้อความท้ายมาตราในลักษณะ เช่น “ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการควบคุม ” เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อีกทั้ง
ยังเป็นการสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนแก่ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
30) ไม่เห็นด้วย เนื่องจากไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการพิจารณา เรื่องการแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลักษณะใด เข้าข่ายลักษณะที่อาจทาให้เข้าใจได้ว่าหมายถึงการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ดังนั้น จึงควรเพิ่มเติมข้อความท้ายมาตราในลักษณะ เช่น “ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของคณะกรรมการควบคุม ” เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อีกทั้ง
ยังเป็นการสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนแก่ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการลดปัญหาเหมือนเช่นที่ผ่านมา
31) ไม่เห็นด้วยกับมาตรา 32/3 เนื่องจากพิจารณาแล้วอาจเป็นประเด็นปัญหาได้ เช่น กรณีซื้อเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลใดบุค คลหนึ่ง จะเป็นความผิดตามมาตรา 32/3 (4) หรือไม่ เนื่องจากเป็นการสนับสนุน
บุคคลในลักษณะส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการซื้อเสื้อผ้า เครื่องใช้ ที่มีชื่อหรือเครื่องหมายของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะเป็นความผิดตามมาตรา 32/3 (1) หรือไม่ เนื่องจากเป็นการสนับสนุนบุคคลในลักษณะ
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
32) ไม่เห็นด้วยกับมาตรา 32/4 เนื่องจากมาตรา 32/3 ยังขาดความชัดเจนและอาจเป็นประเด็นปัญหา
ในการปฏิบัติ
33) การกาหนดตามมาตรา 32/2 และมาตรา 32/4 ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิต ผู้จัดจาหน่าย ที่มีผลิตภัณฑ์
และเครื่ อ งหมายการค้า ทั้ งสิ น ค้ า ประเภทแอลกอฮอล์ แ ละไม่มี แอลกอฮอล์ อย่ า งมาก ทาให้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ไ ม่ มี
แอลกอฮอล์แต่ใช้ชื่อเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์ ไม่สามารถโฆษณา เผยแพร่กิจกรรมหรือประชาสัม พันธ์
ข่าวสารได้ ถึงแม้ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อชักชวน หรือชักจูงใจให้เกิดนักดื่มหน้าใหม่ การจากัดการโฆษณาจึงไม่
ควรรวมถึ งผลิ ต ภัณฑ์ อื่น ใดที่ใช้ ชื่อหรื อเครื่องหมายการค้าของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เห็ นควรให้ จ ากัด เพีย ง
แค่ผลิ ตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์ เท่านั้ น เพราะมีวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เป็นสาเหตุในการก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุและอาชญากรรม ซึ่งมีผลกระทบต่อสังคม
และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จึงควรจากัดแค่ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่มีปัญหา
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๘. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
1) สานักงานศาลยุติธรรม มีข้อสังเกต 2 ประการ ดังนี้
1.1 คาว่า “ทางตรงและทางอ้อม” ตามมาตรา 32/1 ควรกาหนดขอบเขตหรือนิยามให้ชัดเจนไม่ให้
เกิดความคลุมเครือในทางปฏิบัติ
1.2 การห้ามมิให้โฆษณาเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ ควรห้ามมิให้โฆษณาเพียงบางสถานที่เท่ านั้น เช่น
การห้ามโฆษณาในสถานที่ราชการ สถานศึกษาเป็นต้น
2) กรมสรรพสามิต ไม่เห็นด้วย โดยมีความเห็นดังนี้
1. การเพิ่มบทบั ญญัติห้ามโฆษณาผลิ ตภัณฑ์ห รือสิ่ งอื่นใดที่อาจทาให้เข้าใจว่าหมายความถึงการ
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกออฮอล์โดยใช้ถ้อยคาตามมาตรา 32/2 อาจเกิดปัญหาในการบังคับใช้เพราะเป็นการยากที่
จะพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่ใช้ชื่อหรื่อเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์อื่นนั้นมีเจตนาที่ จะโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรื อไม่
จะส่ ง ผลกระทบกรณี ผู้ ป ระกอบการสิ น ค้ า อื่ น ๆที่ ไ ม่ มี เ จตนาในการโฆษณาแอลกอฮอล์ แ ต่ เ นื่ อ งจากมี ชื่ อ
เครื่องหมาย รูปภาพ ที่เหมือนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ไม่สามารถโฆษณาสินค้าของตนเองได้
2. การกาหนดข้อห้ามดังกล่าวอาจเป็นอุปสรรคในการขอรับความช่วยเหลือในช่วงที่เกิดวิกฤตซึ่งอาจ
จาเป็นจะต้องระดมความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน
3. ความชัดเจนของการห้ามโฆษณาตามมาตรา 32/1 ก็ครอบคลุมมาตรา 32/3 แล้ว อีกทั้งมาตรา 32
วรรคสอง ยั งเปิดโอกาสให้ผู้ผ ลิตหรื อผู้นาเข้าสามารถประชาสัมพันธ์โดยการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิง
สร้างสรรค์สังคมได้ ซึ่งอาจจะขัดแย้งกันเองในมาตรา 32/4
๓) สานักอนามัยกรุงเทพมหานคร ไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มเติม มาตรา ๓๒/๑ มาตรา ๓๒/๒ และมาตรา
๓๒/๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขปรับปรุงนี้
คาชี้แจง
๑. กรณีการ Taste Note หรือ Review Taste Note คือกระบวนการหนึ่งของการโฆษณาโดยตรง
และเป็นกระบวนการของการตลาดที่โฆษณาเป็นระบบ ดังนั้น จึงไม่สามารถยกเว้นในส่วนนี้ได้
๒. มาตรา ๓๒/๑ ไม่ถือว่าเป็นการจากัดสิทธิในการประกอบอาชีพธุรกิจบันเทิงหรือธุรกิจกลางคืนตาม
ที่ผู้ประกอบการเสนอ เนื่องจากมาตราดังกล่าวนั้นเป็นการห้ามแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจเท่านั้น ซึ่งการขายในสถานที่ขายที่กฎหมายกาหนดไว้ยังสามารถทาได้
เป็นปกติจึงไม่ถือว่าเป็นการจากัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพแต่อย่างใด
๓. การโฆษณาตราสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามมาตรา ๓๒/๒ โดยใช้หลักการ
รับรู้ของประชาชนที่ใช้ ข้อมูลการวิจั ยกรณีที่ทาให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าเป็นการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หรือไม่ ดังนั้น การใช้งานวิจัยที่เกี่ยวกับกการรับรู้ของประชาชนมาเป็นข้อมูลสนับสนุนในการดาเนินคดีจึงไม่ถือว่า
เป็นการตีความเกินขอบเขตของกฎหมาย
4. การเพิ่มความในมาตรา ๓๒/๓ วรรคสอง โดยใช้คาว่า “ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้กับการบริจาค หรือ
การช่วยเหลือตามมนุษยธรรมในกรณีที่เกิดสาธารณภัยร้ายแรง” นั้น โดยการเทียบเคียงกับพระราชบัญญัติควบคุม
ลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการขอรับความช่วยเหลือในช่วงที่เกิดวิกฤตซึ่งอาจ
จาเป็นจะต้องระดมความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนตามที่เสนอ และเพื่อให้ กฎหมายมีความยืดหยุ่นและมีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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11. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนการบาบัดรักษา
หรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ เพื่อช่วยสร้าง
เสริมสุขภาพของประชาชนและครอบคลุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
แสดงความเห็นดังนี้
เห็นด้วย
๑. ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
- เห็นด้วย และเสนอให้เพิ่มผู้นาชุมชน หน่วยงานภาคประชาสังคม โดยกาหนดรูปแบบการดาเนินการ
บาบัดรักษาอย่างเป็นรูปธรรม
๒. ภาคประชาสังคม
1) ควรให้องค์กรภาคประชาสังคมและภาคประชาชนเข้าไปมีบทบาทในการการบาบัดฟื้นฟู
2) ควรเพิ่มบทบาทให้กับชุมชน วัด หรือกิจการทางศาสนา หรืออื่น ๆ โดยหน่วยงานของรัฐ สนับสนุน
การดาเนินการ
3) เสนอให้หน่วยงานรั ฐต้องสนับสนุนการบาบัดช่วยเหลือฟื้นฟู ผู้ติดแอลกอฮอล์ หรือผู้มีปัญหาจาก
แอลกอฮอล์ ซึ่งจัดดาเนินการโดยภาคประชาชน เป็นรูปแบบการบาบัดช่วยเหลือฟื้นฟูทางเลือก โดยสนับสนุนให้มี
การศึกษาวิจัย ฝึกอบรม และขยายผล เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาระบบสาธารณสุขของรัฐ ได้แก่ การบาบัดช่วยเหลือ
ฟื้นฟูโดยชุมชน การบาบัดช่วยเหลือฟื้นฟูโดยพระสงฆ์ การให้บริการคาปรึกษาทางโทรศัพท์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เป็นต้น
๓. นักวิชาการ
1) เห็นด้วยกับการกาหนดมาตรการเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนการบาบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน
และครอบคลุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2) เสนอให้การบาบัดผู้ติดสุราหรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคสุราหรือการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการ
กระทาของผู้ดื่มสุ รา เช่น เมาแล้ วขับ เมาแล้วทะเลาะวิวาท เมาแล้วทาร้ายครอบครัว เป็นหน้าที่ของรัฐ โดยการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนที่ผู้ประกอบธุรกิจ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในอัตราตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
3) เสนอให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการดาเนินการบาบัด ฟื้นฟู ช่วยเหลือด้วยควรมีการบาบัดด้วย
ภาคประชาชนมีส่วนในการนี้ด้วยจะได้เข้าถึงและเกิดความรวดเร็ว ทันการ
๔. ประชาชนทั่วไป
1) เห็นด้วยกับการกาหนดมาตรการเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนการบาบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน
และครอบคลุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2) การบาบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ควรเป็นมาตรการสาคัญของการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน
๕. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
1) ส านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ตามวรรคสองของมาตรา 33 ที่ แ ก้ ไ ขโดยมาตรา 23
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเห็นว่า
ในกรณีของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นั้น เพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนการบาบัดรักษาและการฟื้นฟู
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สภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ของการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบั ญญัติห ลักประกันสุขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. 2545 สมควรเพิ่มเติมในวรรคท้าย
ของวรรคสองว่า “ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นกาหนด”
2) สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งบรมราชชนนี กรมการแพทย์ เห็นด้วย
3) กรมสนับสนุนการบริการสุขภาพ เห็นด้วย ในการกาหนดให้กรมสนับสนุนสุขภาพมีภารกิจในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการบาบัดรักษา และการบาบัดฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือผู้มีปัญหาจากการ
บริ โ ภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการกาหนดให้ส ถานพยาบาลเอกชนซึ่งอยู่ภ ายใต้ บังคับกฎหมายว่าด้ว ย
สถานพยาบาลอันเป็นกฎหมายที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สามารถส่งเสริมหรือ
สนับสนุนเพื่อบาบัดรักษาหรือฟื้นฟูผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือผู้ มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้
4) สานักงานตารวจแห่งชาติ เห็นด้วย เพื่อให้ข้อความมีความสมบูรณ์เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใน
ร่างมาตรา 33 วรรคสอง เป็น “ผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ญาติหรือ
ผู้ให้การดูแลผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชนที่ไม่แสวงหากาไรและที่มีวัตถุประสงค์ด้านสุขภาพหรือสาธารณสุข หรือสถานพยาบาลของรัฐหรือ เอกชน
อาจขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนเพื่อบาบัดรักษาหรือฟื้นฟูจากหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง”
5) สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นด้วย เพราะเป็นการกาหนดสิทธิ หน้าที่ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนการบาบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจาก
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกสถานพยาบาลให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
๖) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นด้วย
๗) สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย
๘) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วย
๙) สานักงานเขตทุ่งครุ เห็นด้วย
๑๐) สานักงานเขตบางกอกใหญ่ เห็นด้วย
๑๑) สานักงานเขตพญาไท เห็นด้วย
๑๒) สานักงานเขตบางกอกน้อย เห็นด้วย
๑๓) สานักงานเขตลาดกระบัง เห็นด้วย
๑๔) สานักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นด้วย
๑๕) สานักงานเขตบางรัก เห็นด้วย
๑6) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ เห็นด้วย
๑7) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี เห็นด้วย
๑8) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา เห็นด้วย
๑9) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา เห็นด้วย
20) สานักงานอัยการสูงสุด เห็นชอบในหลักการ
21) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นด้วย
22) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เห็นด้วย
57

23) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เห็นด้วย
24) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นด้วย
๒5) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เห็นด้วย
๒6) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เห็นด้วย
๒7) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เห็นด้วย
๒8) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เห็นด้วย
29) กรมสรรพสามิต เห็นด้วย
30) สานักงานศาลยุติธรรม เห็นด้วย
31) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เห็นด้วย
32) สานักอนามัยกรุงเทพมหานคร เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
๑. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1) เพิ่มเติมหน่ ว ยงานในการดาเนิ นงานที่กว้างเกินจาเป็นโดยไม่กาหนดหน่ว ยงานผู้ รับผิ ดชอบหลั ก
ก่อให้เกิดความซ้าซ้อนของการดาเนินงานและเกิดปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณและค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเกิดปัญหาในการ
ทางานอย่างบูรณาการร่วมกัน
2) ไม่มีการกาหนดคานิยามที่ชั ดเจนกรณีผู้ใดคือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
๒. ผู้ประกอบการ
- เนื่องจากเป็นการกาหนดบทบาทหน้าที่ที่ซ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น
๓. พนักงานเจ้าหน้าที่
1) เพิ่มเติมหน่ ว ยงานในการดาเนิ นงานที่ กว้างเกินจาเป็นโดยไม่กาหนดหน่ว ยงานผู้ รับผิ ดชอบหลั ก
ก่อให้เกิดความซ้าซ้อนของการดาเนินงานและเกิดปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณและค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเกิดปัญหาใน
การทางานอย่างบูรณาการร่วมกัน
2) ไม่มีการกาหนดคานิยามที่ชัดเจนกรณีผู้ใดคือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
๔. ประชาชนทั่วไป
1) ควรจะกาหนดให้ การบ าบั ด ฟื้น ฟูค วรเป็น ไปตามความสมั ครใจของบุค คลภายใต้ คาแนะน าหรื อ
ความเห็ น จากแพทย์ ไม่ ค วรมีข้ อ บั ง คั บ ก าหนด เพราะเป็ นการจ ากั ดสิ ท ธิ เ สรีภ าพในชี วิต สุ ข ภาพ ร่ า งกา ย
ของบุคคลมากเกินไป
2) เนื่องจากกรณีดังกล่าวมาตรการเชิงนโยบายเชิงบริหารของรัฐ ไม่ควรกาหนดเป็นข้อกฎหมายเพื่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
3) การกาหนดขอบเขตอานาจกว้างและคลุมเครือ ไม่เห็นความเกี่ยวข้องของหน่วยงานหลายที่ระบุไว้
4) คณะกรรมการไม่มีความเชี่ยวชาญที่จะกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขควรเป็นหน้าที่ของ
แพทย์เนื่องจากจะมองเห็นภาพรวมมากกว่า
5) ควรให้องค์กรภาคประชาสังคมและภาคประชาชนเข้าไปมีบทบาทในการการบาบัดฟื้นฟู
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6) เพิ่มเติมหน่วยงานในการดาเนินงานที่กว้างเกินจาเป็นโดยไม่กาหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ก่อให้เกิด
ความซ้าซ้อนของการดาเนินงานและเกิดปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณและค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเกิดปัญหาในการทางาน
อย่างบูรณาการร่วมกัน
7) ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับนี้ ควรนาเรื่องนี้ไปไว้กับกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
8) เสนอให้ หน่ วยงานรั ฐต้ องสนั บสนุนการบ าบั ดช่วยเหลื อฟื้ นฟู ผู้ ติดแอลกอฮอล์ หรื อผู้ มีปั ญหาจาก
แอลกอฮอล์ซึ่งจัดดาเนินการโดยภาคประชาชน เป็นรูปแบบการบาบัดช่วยเหลือฟื้นฟูทางเลือก โดยสนับสนุนให้มีการ
ศึกษาวิจัย ฝีกอบรม และขยายผล เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาระบบสาธารณสุขของรัฐ ได้แก่ การบาบัดช่วยเหลือฟื้นฟูโดย
ชุมชน การบาบัดช่วยเหลือฟื้นฟูโดยพระสงฆ์ การให้บริการคาปรึกษาทางโทรศัพท์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
9) ควรมีการทาประชาพิจารณ์ก่อนกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกาหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
10) ควรกาหนดให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการอบรมฝึกฝนเพื่อสร้างทีมแบ่งเบาภาระสาธารณสุขของรัฐ
ในการบาบัดช่วยเหลือฟื้นฟูกลุ่มที่มีปัญหาได้รับผลกระทบหรือติดสุราและบุ หรี่ โดยการให้ความรู้ความเข้าใจใน
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ถูกต้องและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เพื่อไม่ให้มีปัญหาที่จะต้องฟื้นฟูในภายหลัง
11) ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ควรมีการกาหนดคานิยามไว้ตั้งแต่ต้นเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจ
คาชี้แจง
1. การดาเนินการการบาบั ดรักษาและการฟื้นฟูส ภาพผู้ ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากสานักงาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แล้วยังมีหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้ระบุหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สานักงานประกันสังคม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ
เพื่อให้ครบถ้วนและครอบคลุมทุกหน่วยงานในการเข้ามามีส่วนร่วมดาเนินการบาบัดรักษาตามาตรา 33 ตาม
พระราชบัญญัตินี้
2. เพิ่มเติมความว่า “ทั้งนี้ ให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นกาหนด” ในมาตรา 33 วรรคหนึ่ง
ตอนท้าย เพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนการบาบัดรักษาและการฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกฎหมายของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เป็นต้น
3. เนื่องจากหากใช้คาว่า “ผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ” จะต้องเป็นกรณีที่ต้องติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เท่านั้นจึงจะสามารถเข้ารับการบาบัดได้ในทันที ดังนั้นจึงเพิ่มเติมความว่า “ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ” เพื่อให้ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถเข้ารับการบาบัด รักษาได้ โดยไม่
จาเป็นต้องเป็นผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ ได้มีการกาหนดคานิยามเพิ่มเติมคาว่า “ผู้มีปัญหาจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ” เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัตินี้ และมิให้มีปัญหาในการตีความ
เกี่ยวกับการบุคคลที่ได้รับสิทธิในการบาบัดรักษาและฟื้นฟูด้วย
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12. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- เข้า ไปในสถานที่ทาการของผู้ผลิต น าเข้า หรื อขายเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่ผลิ ต
นาเข้า หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่เก็บเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเวลาทาการของสถานที่นั้น รวมถึง
เข้าตรวจสอบยานพาหนะเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
- เรียก ขอดูบัตรประจาตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นใด ซึ่งระบุชื่อที่อยู่ และปรากฏรูปถ่าย
ของผู้ถือบัตรเพื่อบันทึกข้อมูล ในกรณีที่มีการกระทาความผิดหรือกรณีที่มีหลักฐานตามสมควรว่ามีการกระทา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
- ตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐานหรือวัตถุอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดาเนินคดี
- ยึด หรื อ อายัด เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ของผู้ผ ลิต ผู้น าเข้า หรื อ ผู้ขายที่ฝ่ า ฝืน หรื อ ไม่ปฏิบั ติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อเป็นหลักฐานในการดาเนินคดี
- มี หนั งสื อเรี ยกบุค คลใดมาให้ถ้ อ ยค าหรื อ ให้ส่ งเอกสารหรื อวั ตถุ ใ ดมาเพื่อ ประกอบการ
พิจารณา
แสดงความเห็นดังนี้
เห็นด้วย
๑. ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
๑) เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒) มาตรา 34 ควรเพิ่มเติม “6 ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง หรือเก็บรวมรวมวัต ถุอื่นใด
เพื่อเป็นพยานหลักฐาน” และแก้ไขเพิ่มเติม (2) เรียก ขอดูบัตรประจาตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นใด ซึ่งระบุชื่อที่
อยู่ และปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือบัตรเพื่อบันทึกข้อมูล รวมถึงบันทึกภาพ ในกรณีที่มีการกระทาความผิดหรือกรณีที่
มีหลักฐานตามสมควรว่ามีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
๒. ภาคประชาสังคม ประชาชน และนักวิชาการ
- เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และมีการบังคับใช้อย่างเท่าเทียมกัน
๓. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
1) ส านั ก งานปู อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 1 เชี ย งใหม่ เห็ น ด้ ว ย โดยเสนอให้ เ พิ่ ม เติ ม (6) ถ่ า ยภาพนิ่ ง
ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง หรือเก็บรวมรวมวัตถุอื่นใด เพื่อเป็นพยานหลักฐาน" และแก้ไขเพิ่มเติม (2) เรียก ขอดู
บัตรประจ าตัว ประชาชนหรื อเอกสารอื่น ใด ซึ่งระบุชื่อที่อยู่ และปรากฏรูปถ่ายของผู้ ถือบัตรเพื่อบันทึกข้อมูล
รวมถึงบันทึกภาพ ในกรณีที่มีการกระทาความผิดหรือกรณีที่มีหลักฐานตามสมควรว่ามีการกระทาความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้
2) สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นด้วย เป็นการเพิ่มอานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มี
ความชัดเจนและเพียงพอแก่การบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้
๓) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นด้วย
๔) สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย
๕) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วย
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๖) สานักงานเขตทุ่งครุ เห็นด้วย
๗) สานักงานเขตบางกอกใหญ่ เห็นด้วย
๘) สานักงานเขตพญาไท เห็นด้วย
๙) สานักงานเขตบางกอกน้อย เห็นด้วย
๑๐) สานักงานเขตลาดกระบัง เห็นด้วย
๑๑) สานักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นด้วย
๑๒) สานักงานเขตบางรัก เห็นด้วย
๑๓) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี เห็นด้วย
๑๔) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา เห็นด้วย
๑๕) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา เห็นด้วย
๑๖) สานักงานอัยการสูงสุด เห็นชอบในหลักการ
๑๗) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นด้วย
๑๘) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เห็นด้วย
๑๙) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เห็นด้วย
๒๐) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นด้วย
๒๑) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เห็นด้วย
๒๒) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เห็นด้วย
๒๓) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เห็นด้วย
24) สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ เห็นด้วย
25) สานักงานตารวจแห่งชาติ เห็นด้วย
26) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เห็นด้วย
27) สานักอนามัยกรุงเทพมหานคร เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
๑. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- เนื่องจากเป็นการเพิ่มอานาจให้ กับพนักงานเจ้าหน้าที่เกินความจาเป็น เป็นการก้าวล่วงอานาจของ
เจ้าหน้าที่ตารวจ ไม่สอดคล้องกับกระบวนการวิธีพิจารณาความอาญา และเป็นการสร้างภาระและความเดือดร้อน
แก่ประชาชนเกินควร
๒. นักวิชาการ
- ควรกาหนดให้มีหมายค้น กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ทาการของผู้ผลิต นาเข้า หรือขาย
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่ผ ลิ ต น าเข้า หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่เก็บเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในเวลาทาการของสถานที่นั้น รวมถึงเข้าตรวจสอบยานพาหนะเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อไม่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กระทาความผิดโดยมิชอบและเป็นไปตามกระบวนการที่กฎหมายกาหนด
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๓. ผู้ประกอบการ
1) เนื่องจากเป็นการเพิ่มอานาจให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่เกินความจาเป็น เป็นการก้าวล่วงอานาจของ
เจ้าหน้าที่ตารวจ ไม่สอดคล้องกับกระบวนการวิธีพิจารณาความอาญา
2) เป็ น การเอื้อประโยชน์ ให้ แ ก่พนัก งานเจ้า หน้า ที่ เกิ นความจ าเป็น อาจส่ งผลให้ พนัก งานเจ้า หน้า ที่
ปฏิบัติการโดยมิชอบ และไม่สามารถตรวจสอบได้
3) การกาหนดหลักต่าง ๆ อาจเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการรายย่อยและ
ผู้ประกอบการรายใหญ่
4) ควรกาหนดบทลงโทษสาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบให้ได้รับทบลงโทษขั้นร้ายแรง
๔. พนักงานเจ้าหน้าที่
๑) เนื่ อ งจากเป็ น การใช้ อ านาจที่ ทั บ ซ้ อ นกั บ พนั ก งานสอบสวนอี ก ทั้ ง การรวบรวมพยานหลั ก ฐาน
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการอบรมในการเก็บรวมรวมพยานหลักฐานมาโดยเฉพาะ อาจทาให้พยานหลักฐาน
ดังกล่าวไม่ชอบตามหลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานได้ อีกทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่มิได้เป็นพนักงานตาม ซึ่งไม่
อาจจะดาเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้
๒) เพราะเป็ น การให้ อ านาจพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ เ กิ น ความจ าเป็ น และเป็ น การก้ า ว ล่ ว งอ านาจของ
พนักงานสอบสวน ไม่สอดคล้องกับกระบวนพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๕. ประชาชนทั่วไป
1) เนื่องจากเป็นการให้อานาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่มากเกินไป และการกาหนดอานาจยังเขียนคลุมเครือ
ไม่มีความชัดเจน ส่งผลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มีขอบเขตในการใช้อานาจทีอ่ าจทาให้การดาเนินการไม่โปร่งใส
2) ควรกาหนดให้มีหมายค้น กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ทาการของผู้ผลิต นาเข้า หรือขาย
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่ผ ลิ ต น าเข้า หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่เก็บเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในเวลาทาการของสถานที่นั้น รวมถึงเข้าตรวจสอบยานพาหนะเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อไม่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กระทาความผิดโดยมิชอบและเป็นไปตามกระบวนการที่กฎหมายกาหนด
3) กฎหมายฉบับนี้ มีเจตนารมณ์ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงไม่ควรให้ พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอานาจในการยึด หรืออายัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4) การเพิ่มอานาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เรียก ขอดูบัตรประจาตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นใด ซึ่งระบุชื่อ
ที่อยู่ และปรากฏรู ปถ่ายของผู้ ถือบั ตรเพื่อบันทึกข้อมูล ในกรณีที่มีการกระทาความผิ ดหรือกรณีที่มีห ลั กฐาน
ตามสมควรว่ามีการกระทาความผิด เป็นการขัดต่อหลักการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างร้ายแรง และเป็น
การลิดรอนสิทธิส่วนบุคคลของประชาชน
๕)ไม่เ ห็ น ควรในการแก้ ไขเพิ่ม อานาจของพนั กงานเจ้า หน้ าที่ ตามพระราชบัญ ญัติ นี้ และให้ ใ ช้ค วาม
ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เดิม
6) ในการเพิ่มเติมอานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่เสนอไปศึกษากฎหมายต่างประเทศ เช่น กฎหมายของ
ประเทศนิวซีแลนด์เกี่ยวกับ Sale Supply of Alcohol Act 2012 เป็นต้น เพื่อนาข้อมูลมาประกอบการพิจารณา
และไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเกินจาเป็น
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๖. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
1) ส านั กงานสาธารณสุ ขจั งหวัดปทุมธานี ไม่เห็ นด้ว ย ควรให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส ามารถดาเนินการ
เปรียบเทียบปรับผู้กระทาผิดในฐานความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ และเพิ่มอานาจในการตักเตือนกรณีการ
กระทาความผิดเล็กน้อย เพื่อให้คดีเป็นอันยุติไป ทั้งนี้ หากพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจในการดาเนินการดังกล่าวจะ
ทาให้จานวนคดีลดลงอีกด้วย
2) ส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรม ไม่ เ ห็ น ด้ว ย โดยมี ข้ อสั ง เกตคื อ แม้ ว่ า มาตรา 37 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ นี้
จะบั ญญัติให้ พนั กงานเจ้ าหน้ าที่เป็ น เจ้ าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญาแต่ในการดาเนินงานก็เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย ดังนั้นการปฏิบัติตาม (2) พึงพิจารณาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 28 ซึ่งเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลว่า บุคคลมีเสรีภาพในร่างกาย
การค้นตัวบุคคลหรือกระทาการใดอันเป็นการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพจะกระทามิได้ เว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติ
ให้เจ้าหน้าที่กระทาได้ ประกอบด้วยพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความอาญา ในเรื่องหมายค้น
คาชี้แจง
๑. การแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม มาตรา ๓๔ นั้น ถือว่าไม่เกินความ
จาเป็น และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถที่จะดาเนินการไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว และมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี
หากพนักงานเจ้าหน้าที่กระทาการเกินอานาจหน้าที่หรือปฏิบัติการโดยมิชอบ หรือเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมก็จะ
มีบทกฎหมายที่จะตรวจสอบและมีบทกาหนดโทษอยู่แล้ว
2. ปัจจุบันตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ได้ออกระเบียบคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551 และคาสั่งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง การมอบหมายให้ดาเนินการเปรียบเทียบ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่ ง ผู้ มี อ านาจเปรี ย บเที ย บประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ คณะอนุ ก รรมการว่ า ด้ ว ยการเปรี ย บเที ย บกรุ ง เทพมหานคร
คณะอนุ กรรมการว่ าด้ว ยการเปรี ย บเทีย บจัง หวัด พนักงานเจ้ าหน้าที่ ตามที่ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล์มอบหมาย และพนักงานสอบสวนตามที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มอบหมาย ทั้งนี้
พนักงานสอบสวนมีอานาจเปรียบเทียบปรับได้เฉพาะบรรดาความผิดที่มีอัตราโทษอยู่ในเขตอานาจศาลแขวง
เท่านั้น เพื่อให้การดาเนินการเปรียบเทียบเป็นไปตามความมุ่งหมายของกฎหมาย โดยหากพิจารณาแล้วเห็นว่าที่
คดีที่มีอานาจเปรียบเทียบได้และสมควรเปรียบเทียบและเห็นว่าผู้ต้องหาหรือผู้กระทาความผิดไม่ควรถูกดาเนินคดี
ทางศาลหรือได้รับโทษจาคุก ทั้งนี้ โดยที่ผู้กระทาความผิดนั้นยินยอมเปรียบเทียบปรับ และมีการนาเงินมาชาระ
ค่าปรับแล้วเสร็จ ถือว่าคดีเป็นอันเลิกกัน
๓. การเพิ่มอานาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เรียกขอดูบัตรประจาตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นใด ซึ่งระบุชื่อที่อยู่
และปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือบัตรเพื่อบันทึกข้อมูล ซึ่งกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกขอดูบัตรต้องเป็น กรณีที่มี
การกระทาความผิดหรือกรณีที่มีหลักฐานตามสมควรว่ามี การกระทาความผิดเกิดขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกข้อมูลตัวบุคคลผู้กระทาความผิดได้อย่างถูกต้องไม่คลาดเคลื่อน เพื่อประโยชน์แห่งการ
พิจารณาคดีให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรม ซึ่งใช้หลักการและเหตุผลเช่นเดียวกับ พระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
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13. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกาหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการกระทาความผิดฐานฝ่าฝืน
บทบัญญัติในหมวดการโฆษณา
แสดงความเห็นดังนี้
เห็นด้วย
๑. ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
๑) เห็นด้วยกับบทกาหนดโทษเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยในปัจจุบันและสภาพเศรษฐกิจ
๒) ควรกาหนดความผิดทางอาญาเฉพาะความผิดที่มีความร้ายแรง หากโดยสภาพแล้วไม่ใช่ความผิดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง ควรใช้โทษปรับทางปกครองหรือวิธีการอื่น ๆ
๓) เห็นด้วยแต่มีความเห็นเพิ่มเติมว่าอัตราค่าปรับสูงเกินไป แต่หากฝุาฝืน มาตรา 32, มาตรา 32/1
เห็นควรปรับไม่เกิน 100,000 บาท และหากฝุาฝืน วรรคสอง โทษควรปรับไม่เกิน 500,000 บาท และเห็นควร
ลดอัตราโทษปรับลงมากึ่งหนึ่ง
๒. ภาคประชาสังคม
- เห็นด้วยกับการกาหนดโทษที่สูงขึ้น
๓. พนักงานเจ้าหน้าที่
- เห็นด้วยกับบทกาหนดโทษดังกล่าว แต่อยากให้พิจารณาเพิ่มเติมถึงความเหมาะสมในการกาหนดอัตรา
ค่าปรับสาหรับการกระทาความผิดเกี่ยวกับการให้ทุนอุปถัมภ์ ว่าควรกาหนดโทษปรับรายวันหรือไม่เพราะการ
บริบทของการกระทาความผิดไม่ส ามารถกาหนดเป็นโทษรายวันได้ เช่น กรณีการให้ทุนโดยผู้รับได้รับทุนไปแล้ว
หากมีการปรับรายวันจะต้องนับถึงวันไหนอย่างไร
๔. ประชาชนทั่วไป
1) เห็นด้วยหากนาอัตราโทษดังกล่าวไปใช้เป็นบทลงโทษสาหรับผู้ผลิต หรือ ผู้นาเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2) การกาหนดอัตราโทษสาหรับผู้ผลิตและผู้นาเข้าให้ระวางโทษปรับในอัตราร้อยละ 40 ของมูลค่าใน
การผลิตหรือนาเข้า
๕. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
1) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี เห็นด้วย การกาหนดความผิดให้ได้รับโทษทางอาญาควร
กาหนดเฉพาะความผิดที่มีความผิดร้ายแรง และหากโดยสภาพแล้วไม่ใช่ความผิดที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนควรใช้โทษทางปกครองหรือวิธีการอื่น ๆ ในการลงโทษ
2) สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นด้วย เพราะเป็นการเพิ่มบทกาหนดโทษให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มมาตรา 32 มาตรา 32/1 มาตรา ๓๒/๒ มาตรา 32/3 และมาตรา ๓๒/๔ ที่แก้ไขเพิ่มเติม และเพิ่มโทษ
กรณีผู้กระทาผิดเป็นผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๓) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นด้วย
๔) สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย
๕) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วย
๖) สานักงานเขตทุ่งครุ เห็นด้วย
๗) สานักงานเขตบางกอกใหญ่ เห็นด้วย
๘) สานักงานเขตพญาไท เห็นด้วย
๙) สานักงานเขตบางกอกน้อย เห็นด้วย
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๑๐) สานักงานเขตลาดกระบัง เห็นด้วย
๑๑) สานักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นด้วย
๑๒) สานักงานเขตบางรัก เห็นด้วย
๑๓) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ เห็นด้วย
๑๔) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา เห็นด้วย
๑๕) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา เห็นด้วย
๑๖) สานักงานอัยการสูงสุด เห็นชอบในหลักการ
๑๗) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นด้วย
๑๘) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เห็นด้วย
๑๙) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นด้วย
๒๐) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เห็นด้วย
๒๑) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เห็นด้วย
๒2) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เห็นด้วย
23) สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ เห็นด้วย
24) สานักงานตารวจแห่ งชาติ เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมบทกาหนดโทษผู้ฝุาฝืนมาตรา 32 และ
มาตรา 32/1 ตามพระราชบัญญัตินี้
25) สานักงานศาลยุติธรรม เห็นด้วย
26) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เห็นด้วย
27) สานักอนามัยกรุงเทพมหานคร เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
๑. ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
- อัตราค่าปรับสูงเกินไป แต่หากฝุาฝืน มาตรา 32 หรือมาตรา 32/1 เห็นควรปรับไม่เกิน 100,000 บาท
และหากฝุาฝืน วรรคสอง อัตราโทษปรับควรปรับไม่เกิน 500,000 บาท และเห็นควรลดอัตราโทษปรับลงมากึ่งหนึ่ง
๒. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก
1) ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ประกอบอาชีพโดยสุจริต
2) ลักษณะของการกระทาความผิดมิใช่เป็นลักษณะของอาชญากรรมหรือการกระทาความผิดร้ายแรง
จึงสมควรปรับบทลงโทษทางอาญาในความผิดบางประเภทให้มีโทษปรับสถานเดียว และต้องมีอัตราโทษปรับ ใน
ระดั บ ที่ เ หมาะสมกั บ สภาพเศรษฐกิ จ สอดคล้ อ งกั บ หลั ก นิ ติ เ ศรษฐศาสตร์ แ ละมาตรา 77 วรรคสาม ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
3) ควรยกเลิกการจ่ายสินบนรางวัลเพราะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมิได้เผชิญความเสี่ยงภัย อีกทั้งเป็นการ
สร้ างแรงจู งใจทางอ้ อ มก่ อ ให้ เ กิด การใช้ ดุ ล ยพิ นิจ อย่า งไม่ เป็ น ธรรม สร้า งความเดือ ดร้อ นแก่ ประชาชนและ
ผู้ประกอบธุรกิจ อันเป็นการขัดต่อหลักนิติธรรมอีกด้วย
๓. ผู้ประกอบการ ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก
1) ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ประกอบอาชีพโดยสุจริต
2) ลักษณะของการกระทาความผิดมิใช่เป็นลักษณะของอาชญากรรมหรือการกระทาความผิดร้ายแรง
จึงสมควรปรับบทลงโทษทางอาญาในความผิดบางประเภทให้มีโทษปรับสถานเดียว และต้องมีอัตราโทษปรับ
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ในระดับที่เหมาะสมกับ สภาพเศรษฐกิจ สอดคล้ องกับหลั กนิติเศรษฐศาสตร์และอีกทั้งมาตรา 77 วรรคสาม
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
3) ควรยกเลิกการจ่ายสินบนรางวัลเพราะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมิได้เผชิญความเสี่ยงภัย อีกทั้งเป็นการ
สร้ างแรงจู งใจทางอ้ อ มก่ อ ให้ เ กิด การใช้ ดุ ล ยพิ นิจ อย่า งไม่ เป็ น ธรรม สร้า งความเดือ ดร้อ นแก่ ประชาชนและ
ผู้ประกอบธุรกิจ อันเป็นการขัดต่อหลักนิติธรรมอีกด้วย
4) กฎหมายข้อนี้เป็นแรงจูงใจให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสวงหาประโยชน์จากจากเงินค่าปรับและได้มากขึ้น
เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถที่จะได้รับเงินส่วนแบ่งเงินสินบนรางวัล
5) บทกาหนดโทษหนักเกินไป ค่าปรับไม่ได้สัดส่วนกับความผิด เนื่องจากความผิดฐานโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เป็นเพียงความผิดลหุโทษ
๔. พนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก
1) ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ประกอบอาชีพโดยสุจริต
2) ลักษณะของการกระทาความผิดมิใช่เป็นลักษณะของอาชญากรรมหรือการกระทาความผิดร้ายแรง
จึงสมควรปรับบทลงโทษทางอาญาในความผิดบางประเภทให้มีโทษปรับสถานเดียว และต้องมีอัตราโทษปรับ
ในระดั บที่เหมาะสมกับ สภาพเศรษฐกิจ สอดคล้ องกับหลั กนิติเศรษฐศาสตร์และอีกทั้งมาตรา 77 วรรคสาม
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
3) ควรยกเลิกการจ่ายสินบนรางวัลเพราะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมิได้เผชิญความเสี่ยงภัย อีกทั้งเป็นการ
สร้ างแรงจู งใจทางอ้ อ มก่ อ ให้ เ กิด การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ อย่า งไม่ เป็ น ธรรม สร้า งความเดือ ดร้อ นแก่ ประชาชนและ
ผู้ประกอบธุรกิจ อันเป็นการขัดต่อหลักนิติธรรมอีกด้วย
4) ควรกาหนดความผิดทางอาญาเฉพาะความผิดที่มีความร้ายแรง หากโดยสภาพแล้วไม่ใช่ความผิดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง ควรใช้โทษปรับทางปกครองหรือวิธีการอื่น ๆ
5) เป็นอัตราโทษที่มีความรุนแรงต่อประชาชนที่อยู่ในระดับรากหญ้าซึ่งการกระทาการโฆษณาประชาชน
หรือแม้แต่ พนั กงานเจ้าหน้าที่ ยังต้องมาฝึ กอบรมเป็นพิเศษ ซึ่งคนทั่วไปไม่อาจจะรับรู้ว่าการกระทาเป็นการ
กระทาผิด ได้ ซึ่งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในการพิจารณา ดังนั้นบทลงโทษที่รุนแรงจึงไม่เหมาะสมร่างกฎหมายนี้
เป็นอุปสรรคต่อการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ เป็นการเพิ่มอานาจให้กับเจ้าหน้าที่เกินเหตุสร้างภาระและ
ความเดือนร้อนแก่ประชาชน
6) อัตราโทษไม่ได้สัดส่วนในการกระทาความผิด กรณีโฆษณาตราเสมือนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กาหนด
ให้มีอัตราโทษเท่ากับการโฆษณาตราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมองว่าไม่ควรมีการกาหนดโทษที่อัตราเดียวกัน
๕. นักวิชาการ
- เสนอให้มีการทบทวนบทกาหนดโทษค่าปรับที่ไม่เหมาะสมและไม่ได้สัดส่วนกับการกระทาความผิด
๖. ประชาชนทั่วไป ไม่เห็นด้วย ดังนี้
1) ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ประกอบอาชีพโดยสุจริต
2) ลักษณะของการกระทาความผิดมิใช่เป็นลักษณะของอาชญากรรมหรื อการกระทาความผิดร้ายแรง
จึงสมควรปรับบทลงโทษทางอาญาในความผิดบางประเภทให้มีโทษปรับสถานเดียว และต้องมีอัตราโทษปรับ
ในระดับที่เหมาะสมกับ สภาพเศรษฐกิจ สอดคล้ องกับหลั กนิติเศรษฐศาสตร์และอีกทั้งมาตรา 77 วรรคสาม
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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3) ควรยกเลิกการจ่ายสินบนรางวัลเพราะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมิได้เผชิญความเสี่ยงภัย อีกทั้งเป็นการ
สร้ างแรงจู งใจทางอ้ อ มก่ อ ให้ เ กิด การใช้ ดุ ล ยพิ นิจ อย่า งไม่ เป็ น ธรรม สร้า งความเดือ ดร้อ นแก่ ประชาชนและ
ผู้ประกอบธุรกิจ อันเป็นการขัดต่อหลักนิติธรรมอีกด้วย
4) การกาหนดโทษตามวรรคหนึ่งสูงเกินสมควร ทาให้เกินขอบอานาจพิจารณาของศาลแขวง และอยู่
ภายใต้การพิจารณาของศาลอาญาหรือศาลจังหวัด ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระต่อศาลโดยไม่จาเป็น และส่งผลให้การ
พิจารณาอาจเป็นไปโดยล่าช้า
5) กาหนดโทษสูงเกินไปและไม่ได้สัดส่วนกับความผิด อาจทาให้ เกิดการใช้อานาจหน้าที่ในทางที่ผิ ด
เกิดการเรียกเงินใต้โต๊ะได้ เพื่อแลกกับการไม่เอาผิดของเจ้าหน้าที่
6) เสนอให้ปรับแก้ไข ดังนี้ มาตรา ๔๓ ผู้ใดฝุาฝืนมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๒/๑ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินสิบห้าวัน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท
หากกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทาของผู้ผลิต ผู้นาเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ผู้ฝุาฝืนยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝุาฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”
เนื่องจากขัดต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน เป็นมาตรการที่ไม่เป็นธรรม ไม่ได้สัดส่วน และเป็นการจากัดการแข่งขันทาง
การค้าและการเข้าสู่ตลาดของผู้ผลิตรายย่อย
7) ค่าปรับควรจะต้องสอดคล้องกับการกระทาความผิด เช่น ค่าปรับหรือโทษจาคุกแปรผันไปตามปริมาณ
ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้อยกว่า 500 ลิตร ปรับ 10,000 บาท ตั้งแต่ 500 - 1,000 ลิตร ปรับ 50,000 บาท
หรือจาคุกไม่เกิน 1 เดือน เป็นต้น
8) เสนอให้มีอัตราโทษค่าปรับไม่เกิน 300,000 บาท
9) กฎหมายข้อนี้เป็นแรงจูงใจให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสวงหาประโยชน์จากจากเงินค่าปรับและได้มากขึ้น
เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถที่จะได้รับเงินส่วนแบ่งเงินสินบนรางวัล
10) การกาหนดเพดานของบทลงโทษมีอัตราค่าปรับที่ค่อนข้างสูง ซึ่งอาจกระทบกับผู้ประกอบการรายย่อย
ทาให้มีความเหลื่อมล้าในการประกอบธุรกิจได้
11) การกาหนดบทลงโทษควรมีงานวิจัยมาสนับสนุนหรือศึกษากฎหมายต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์
เกาหลีใต้ ญี่ปุน และสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้เป็นที่ยอมรับสาหรับประชาชน
12) เสนอให้เพิ่มอัตราโทษปรับสาหรับผู้ผลิตและผู้นาเข้าเนื่องจากไม่สอดคล้องกับรายได้
13) การกาหนดอัตราโทษที่สูงเกินไปอาจเป็นช่องว่างให้มีการติดสินบนพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อหลีกเลี่ยง
กฎหมายได้
14) อั ต ราโทษปรั บ กรณี ผู้ ผ ลิ ต เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ค วรก าหนดตามเงิ น ทุ น ในการจดทะเบี ย นมา
ประกอบการพิจารณาในการกาหนดบทลงโทษเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
๗. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
1) สานักงานตารวจแห่งชาติ ไม่เห็นด้วย ตามร่างมาตรา 26 เพิ่มเติมมาตรา 43/2 กาหนดให้ผู้ฝุาฝืน
มาตรา 32/3 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หากการกระทาดังกล่าวกระทาโดยผู้ผลิต หรือผู้นาเข้า
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ตามร่างมาตรา 26 เพิ่มเติมมาตรา 43/1 กาหนดให้ผู้ฝุาฝืนมาตรา 32/4 ต้องระวาง
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โทษปรับเกินห้าแสนบาทและต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หากการกระทาดังกล่าวกระทาโดยผู้ผลิต
หรือผู้นาเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บทบัญญัติของมาตราดังกล่าวเป็นการลงโทษผู้เผยแพร่กิจกรรมหรือข่าวสาร
เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมมาตรา 32/3 ซึ่งมีอัตราโทษปรับ สูงกว่าผู้ให้การอุปภัมถ์ หรือให้การสนั บสนุนบุคคล
กลุ่มบุคคล หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 32/3 (1) ถึง (5) ถึงสิบเท่า
เห็นว่าการกาหนดอัตราโทษดังกล่าวอาจไม่ได้สัดส่วนกับการกระทาความผิด
คาชี้แจง
การปรับบทลงโทษของในหมวดการโฆษณามาตรา 32/1 และมาตรา 32/2 ให้มีอัตราโทษที่เท่าเทียม
กัน เนื่องจากกรณีดังกล่าวถือเป็นเรื่องของการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดทั้งหมด ส่วนการเพิ่มบทลงโทษ
ของมาตรา ๓๒/๓ นอกจากมีโทษจาคุกแล้ว ยังต้องมีโทษปรับที่สูงขึ้นด้วย เนื่องจากเป็นการกระทาที่มีลักษณะ
เป็นการให้ทุนอุปถัมภ์ Sponsor Ship หรือ CSR นั้น ถือว่าเป็นการกระทาที่มีเจตนาชัดเจนในการโฆษณาหรือการ
สื่อการตลาดและผู้ให้ทุนอุปถัมภ์ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่หรือผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าเท่านั้น ประโยชน์ที่
ได้รับจากการดาเนินการดังกล่าวอาจมากกว่าค่าปรับที่ต้องเสียไปจึงควรกาหนดอัตราโทษที่สูงขึ้น เพื่อยับยั้งการ
กระทาความผิด การปรับแก้ไขบทกาหนดโทษให้สูงขึ้นนั้น ไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเกินขอบอานาจตามที่ผู้
มีส่ ว นเกี่ ย วข้ องได้มี ข้อ เสนอแนะมา อี กทั้ งการที่ กฎหมายก าหนดโทษเป็น ความรั บ ผิ ด ทางอาญานั้ นมี ความ
เหมาะสมแล้ว ซึ่งได้มีกฎหมายรัฐธรรมนูญรองรับเอาไว้
14. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกาหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการกระทาความผิดฐานฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
แสดงความเห็นดังนี้
เห็นด้วย
๑. ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
๒. ประชาชนทั่วไป
๓. นักวิชาการ
- เห็ น ด้ว ยการกาหนดบทลงโทษเกี่ยวกั บการกระทาความผิ ดฐานฝุ าฝื นหรือไม่ ปฏิบัติตามคาสั่ งของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการปูองปรามให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
4. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
๑) สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 34 ที่แก้ไขเพิ่มเติม
อานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่
๒) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นด้วย
๓) สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย
๔) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วย
๕) สานักงานเขตทุ่งครุ เห็นด้วย
๖) สานักงานเขตบางกอกใหญ่ เห็นด้วย
๗) สานักงานเขตพญาไท เห็นด้วย
๘) สานักงานเขตบางกอกน้อย เห็นด้วย
๙) สานักงานเขตลาดกระบัง เห็นด้วย
๑๐) สานักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นด้วย
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๑๑) สานักงานเขตบางรัก เห็นด้วย
๑๒) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ เห็นด้วย
๑๓) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี เห็นด้วย
๑๔) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา เห็นด้วย
๑๕) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา เห็นด้วย
๑๖) สานักงานอัยการสูงสุด เห็นชอบในหลักการ
๑๗) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นด้วย
๑๘) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เห็นด้วย
๑๙) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เห็นด้วย
๒๐) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นด้วย
๒๑) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เห็นด้วย
๒๒) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เห็นด้วย
๒๓) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เห็นด้วย
๒๔) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เห็นด้วย
25) สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ เห็นด้วย
26) สานักงานศาลยุติธรรม เห็นด้วย
27) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
๑. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ไม่เห็นด้วยกับการกาหนดทบลงโทษดังกล่าว โดยข้อเท็จจริงทุกครั้งที่พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจใน
สถานที่ทาการของผู้ประกอบการ ก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด
๒. ผู้ประกอบการ
- กาหนดโทษสูงเกินไปไม่ได้สัดส่วนกับ การกระความผิด และอาจทาให้ เจ้าหน้าที่ใช้อานาจหน้าที่ โดย
มิชอบ หรือการเรียกรับเงินสินบนเพื่อให้เจ้าหน้าทีด่ าเนินการตามกฎหมาย
๓. พนักงานเจ้าหน้าที่
- ไม่เห็นด้วยกับการกาหนดทบลงโทษดังกล่าว โดยข้อเท็จจริงเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบใน
สถานที่ทาการของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยดีมาโดยตลอด
๔. นักวิชาการ
- กาหนดโทษสู ง เกิน ไปและไม่ ได้สั ดส่ ว นกับความผิ ด อาจท าให้ เ กิดการใช้อานาจหน้าที่ใ นทางที่ ผิ ด
เกิดการเรียกเงินใต้โต๊ะได้ เพื่อแลกกับการไม่เอาผิดของเจ้าหน้าที่ค่าปรับไม่ได้สัดส่วนกับความผิด และยังเปิดช่อง
ให้ข้าราชการหากินกับส่วนแบ่งค่าปรับ
๕. ประชาชนทั่วไป
๑) ไม่เห็นด้วยกับการกาหนดบทลงโทษดังกล่าว โดยข้อเท็จจริงทุกครั้งที่พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจใน
สถานที่ทาการของผู้ประกอบการ ก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด กฎหมายฉบับนี้เปิดช่องโหว่ให้เจ้าหน้าที่
รัฐสามารถใช้กลั่นแกล้ง ขูดรีดไถประชาชนได้
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2) การกาหนดบทลงโทษตามมาตรา 43 วรรคสอง เป็นการกาหนดโทษเกินกว่าเหตุ และเป็นการขัดต่อ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
3) การใช้อานาจหน้าที่ต้องมีเหตุ และชอบด้วยกฎหมาย และเอกชนต้องมีสิทธิในการขอตรวจดูเอกสาร
แสดงตัวและเอกสารที่ให้อานาจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ทั้งนี้ เพื่อปูองกันการแอบอ้าง และการใช้อา นาจ
หน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
4) เสนอตัดความในวรรคสาม ของมาตรา 44 เนื่องจาก การไม่อานวยความสะดวกไม่ควรเป็นความผิด
หากกรณีดังกล่าวไม่ได้ทาการขัดขวางการทางานของเจ้าหน้าที่
5) ควรเป็นอานาจของศาล รวมทั้งการปรับด้วย และหากแพ้ในศาลเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบในความผิดทางวินัย
6) การกาหนดคาว่าไม่อานวยความสะดวกเป็นการเปิดช่องให้มีการตีความที่กว้างมากเกินไป
7) การกาหนดบทลงโทษซ้าซ้อนกับประมวลกฎหมายอาญา
8) หากจะกาหนดบทลงโทษดังกล่าว ควรกาหนดกระบวนการเข้าตรวจสอบควรผ่านการไตร่ตรองมาแล้ว
อย่างดี มีเอกสารรับรองหรือหากไม่เช่นนั้นแล้ว ควรลดโทษส่วนนี้ให้เบาลงหรือถอดออก
9) ให้ทบทวนอัตราโทษจาคุกเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการกระทาความผิด เนื่องจากบทลงโทษดังกล่าวสูง
เกินไป
คาชี้แจง
เนื่ อ งจากกฎหมายฉบั บ นี้ เ ป็ น กฎหมายที่ รั ฐ ก าหนดขึ้ น เพื่ อ ควบคุ ม ความประพฤติ ข องคนในสั ง คม
โดยกาหนดให้บุคคลต้องกระทา หรือห้ามมิให้กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงจาเป็นต้องมีสภาพบังคับเพื่อให้มีการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กฎหมายกาหนด อันจะทาให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สัมฤทธิ์ผลเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย จึงให้อานาจรัฐในการกาหนดมาตรการเพื่อควบคุมความประพฤติ
ของบุคคล รัฐจึงจาเป็นต้องกาหนดบทลงโทษไว้สาหรับลงโทษผู้กระทาความผิด ซึ่งกฎหมายอาญาคือกฎหมายที่
บัญญัติห้ามมิให้มีการกระทาอย่างหนึ่งอย่ างใด หรือบังคับให้มีการกระทาอย่างหนึ่งอย่ างใด โดยผู้ที่ฝุาฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษ เพื่อเป็นตัวอย่างให้คนทั่วไปเห็นว่าหากกระทาความผิดแล้วต้องได้รับโทษ และทาให้
คนทั่ว ไปที่ได้ทราบเกิดความเกรงกลัว และไม่กล้ ากระทาความผิ ด และเพื่อเป็นการคุ้มครองสั งคมให้ พ้นจาก
ภยันตราย อย่างไรก็ดีบุคคลที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและปฏิบัติตามที่กฎหมายกาหนดก็ไม่จาเป็นต้อง
เกรงกลัวต่อกฎหมายและหากเห็นว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อานาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะมีบท
กฎหมายที่ลงโทษสาหรับเจ้าหน้าที่อยู่แล้ว ส่วนกรณีการกาหนดอัตราการกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติฉบับ
แก้ไขปรับปรุงยังคงใช้อัตราโทษเท่าเดิมตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ไม่ได้มีการ
เพิ่มเติมโทษแต่อย่างใด
15. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับบทเฉพาะกาล
แสดงความเห็นดังนี้
เห็นด้วย
๑. ส่วนราชการ/ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
1) ในการกาหนดให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ยั งคงสามารถทาหน้ าที่ต่ อไปได้ จนกว่ าจะมีการแต่ง ตั้งคณะกรรมการชุ ดใหม่ ตามพระราชบั ญญัติ นี้ ซึ่ ง ต้อ ง
ดาเนินการไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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2) ในการกาหนดให้การดาเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ถือเป็น
การดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้การปฏิบัติการตามกฎหมายนั้นไม่สิ้นผลไป
3) ในกรณีตามวรรคสอง การออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ เสนอให้มี
การรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้มีส่วนได้เสีย และควรเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา ๑ ปี เพราะอาจกระทบต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่ต้องบังคับใช้ กฎหมายมีปัญหากับผู้ประกอบการ
หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการทางกฎหมาย
4) ในการกาหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
5) เห็ น ด้ ว ย โดยเสนอให้ แ ก้ ไ ขเป็ น ความว่ า “ให้ ค ณะกรรมการควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จังหวัด ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ใน วันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คงอยู่ในตาแหน่งต่อไป
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่ง
ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ” เนื่องจากการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเป็นไปได้ค่อนข้างยากลาบากจึงทาให้ อาจมีการใช้ระยะเวลานานในการคัดเลือกใหม่
หากพ้นหนึ่งปี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอาจต้องเสียสิทธิการเข้าร่วมประชุมฯ ในทางกฎหมายไปโดยเปล่าประโยชน์
๒. พนักงานเจ้าหน้าที่
1) ในการกาหนดให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ยั งคงสามารถทาหน้ าที่ต่ อไปได้ จนกว่ าจะมีการแต่ง ตั้งคณะกรรมการชุ ดใหม่ ตามพระราชบั ญญัติ นี้ ซึ่ งต้อ ง
ดาเนินการไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
2) ในการกาหนดให้การดาเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ถือเป็น
การดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้การปฏิบัติการตามกฎหมายนั้นไม่สิ้นผลไป
3) ในกรณีตามวรรคสอง การออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ เสนอให้มี
การรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้มีส่วนได้เสีย และควรเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา ๑ ปี เพราะอาจกระทบต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่ต้องบังคับใช้กฎหมายมีปัญหากับผู้ประกอบการ
หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการทางกฎหมาย
4) ในการกาหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
๓. ประชาชนทั่วไป
1) โดยให้ ค ณะกรรมการชุ ด ต่ า ง ๆ ที่ แ ต่ ง ตั้ ง ก่ อ นพระราชบั ญ ญั ตินี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ด ารงต าแหน่ ง ต่ อ ไป
ระยะเวลา ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๑ ปี จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
2) ในการกาหนดให้การดาเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ถือเป็น
การดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้การปฏิบัติการตามกฎหมายนั้นไม่สิ้นผลไป
3) ในการกาหนดให้กฎหมายลาดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ไปจนกว่าจะมีการออกกฎหมายลาดับรองใช้บังคับ
ซึ่งต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
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๔. ภาคประชาสังคม
1) ในการกาหนดให้การดาเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ถือเป็น
การดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้การปฏิบัติการตามกฎหมายนั้นไม่สิ้นผลไป
2) ในการกาหนดให้กฎหมายลาดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ไปจนกว่าจะมีการออกกฎหมายลาดับรองใช้บังคับ
ซึ่งต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
3) ในการกาหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
๕. นักวิชาการ
1) ในการกาหนดให้การดาเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ถือเป็น
การดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้การปฏิบัติการตามกฎหมายนั้นไม่สิ้นผลไป
2) ในการกาหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
6. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
๑) สานั กงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโ ภค เห็ นด้วย เพราะเป็นมาตราที่ยกร่างขึ้นเพื่อรับรองให้
บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 สามารถมี
ผลใช้ บั ง คั บ ต่ อ ไปได้ โดยก าหนดเงื่ อ นไขเวลาเร่ ง รั ด ให้ มี ก ารออกกฎกระทรวง ระเบี ย บหรื อ ประกาศตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่ งปี เพื่อปูองกันปัญหาการตีความเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับ ประกอบกับ
ต้อ งเร่ ง ด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ใหม่ ใ ห้ แล้ ว เสร็ จ ภายในก าหนดหนึ่ ง ร้ อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เพราะคณะกรรมการชุดเดิมจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๒) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นด้วย
๓) สานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย
๔) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วย
๕) สานักงานเขตทุ่งครุ เห็นด้วย
๖) สานักงานเขตบางกอกใหญ่ เห็นด้วย
๗) สานักงานเขตพญาไท เห็นด้วย
๘) สานักงานเขตบางกอกน้อย เห็นด้วย
๙) สานักงานเขตลาดกระบัง เห็นด้วย
๑๐) สานักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นด้วย
๑๑) สานักงานเขตบางรัก เห็นด้วย
๑๒) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี เห็นด้วย
๑๓) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา เห็นด้วย
๑๔) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา เห็นด้วย
๑๕) สานักงานอัยการสูงสุด เห็นชอบในหลักการ
๑๖) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นด้วย
๑๗) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เห็นด้วย
๑๘) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เห็นด้วย
๑๙) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นด้วย
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๒๐) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เห็นด้วย
๒๑) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เห็นด้วย
๒๒) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เห็นด้วย
๒3) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เห็นด้วย
24) กรมสรรพสามิต เห็นด้วย
25) สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นด้วย
26) สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นด้วย
27) สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ เห็นด้วย
28) สานักงานตารวจแห่งชาติ เห็นด้วย
29) สานักงานศาลยุติธรรม เห็นด้วย
30) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
๑. สมาคมผู้ผลิต สมาคมผู้จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้ประกอบการ
1) ควรดาเนินการสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อทาหน้าที่ทันที ภายหลังจากพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
2) เนื่องจากขัดต่อหลั กกฎหมายอาญา และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย เพราะเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน
๒. ผู้ประกอบการ
1) ควรดาเนินการสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อทาหน้าที่ทันที ภายหลังจากพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
2) เนื่องจากขัดต่อหลั กกฎหมายอาญา และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย เพราะเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน
๓. ภาคประชาสังคม
- เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเห็นควรให้คณะกรรมการหมดวาระในการดารงตาแหน่ง และให้
ดาเนินการสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อทาหน้าที่ในทันที
๔. นักวิชาการ
1) เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเห็นควรให้คณะกรรมการหมดวาระในการดารงตาแหน่ง และให้
ดาเนินการสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อทาหน้าที่ในทันที
2) จากการใดที่ได้ดาเนินการก่อนพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับให้มีผลเป็นโมฆะ
3) เสนอให้ออกกฎหมายลาดับรองใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้
๕. ประชาชนทั่วไป
1) เนื่ องจากกาหนดระยะเวลา ๑๘๐ วัน ในการดาเนินสรรหาคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
เป็นการกาหนดระยะเวลาที่นานเกินไปไม่มี ความเหมาะสม จึงเสนอให้ดาเนินการสรรหาคณะกรรมการเพื่อทา
หน้ าที่ในระยะเวลาไม่น้ อยกว่า ๓๐ วัน หรือไม่เกิน ๙๐ วัน หลังจากพระราชบัญญัตินี้ล งประกาศราชกิจจา
นุเบกษา
2) การดาเนินการใดหากได้ดาเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ไม่ถือเป็นการดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เพราะกฎหมายที่มีโทษทางอาญาไม่สามารถมีผลย้อนหลัง
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3) ให้ ก ารอั น ใดที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การ และหากด าเนิ น การไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ให้ ก ารนั้ น เป็ น โมฆะ
โดยให้ดาเนินการใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้กาหนด
4) พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับไปแล้ว แต่การกาหนดระยะเวลาในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ
หรือประกาศ ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี เป็นการสร้างความสับสนให้กับประชาชนในการปฏิบัติตาม
จึงเสนอให้ดาเนินการออกกฎหมายลาดับรองให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน หรือไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่กฎหมายฉบับ
นี้มีผลใช้บังคับ
5) เสนอให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข หรื อ ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข รั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากเป็นกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข
6) เสนอให้ รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงการคลั งรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้ นายกรัฐ มนตรี
กระจายอานาจในการบริการราชการแผ่นดิน
๖. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
1) สานักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ไม่เห็นด้วย และเสนอให้แก้ไข“ให้คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ซึ่งดารงตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คงอยู่ในตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คณะกรรมการควบคุม
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ก รุ ง เทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ จั ง หวั ด
ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วั นที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ” เนื่องจากการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเป็นไปได้ค่อนข้างยากลาบาก จึงทาให้อาจมีการ
ใช้ระยะเวลานานในการคัดเลือกใหม่ หากพ้นหนึ่งปี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอาจต้องเสียสิทธิการเข้าร่วมประชุมฯ
ในทางกฎหมายไปโดยเปล่าประโยชน์
คาชี้แจง
การกาหนดบทเฉพาะกาลเป็นบทบัญญัติที่ใช้เชื่อมโยงถ้อยคาหรือความหมายระหว่างกฎหมายใหม่และ
กฎหมายเก่า โดยต้องการให้มีการบังคับใช้กฎหมายกับเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหรือระหว่างกฎหมาย
ทั้ง สองฉบับ นั ้น เพื่อ ให้ก ารใช้ก ฎหมายมีค วามต่อ เนื ่อ งกัน ดัง นั ้น การที่ พระราชบัญ ญัติค วบคุมเครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่ ง เป็ น กฎหมายฉบั บ เดิ ม ได้ มี บ ทบั ญ ญั ติ ใ ห้ อ อกกฎหมายล าดั บ รองขึ้ น ไว้ แ ล้ ว
และพระราชบัญญัตินี้มีลักษณะเป็นเพียงการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฉบับเดิม โดยบทบัญญัติที่ให้ออกกฎหมาย
ลาดับรองได้ยังคงมีเนื้อหาสาระหรือหลักการเช่นเดียวกับกฎหมายฉบับเดิมทุกประการ เป็นการแสดงให้เห็นว่า
พระราชบัญญัตินี้ มีความประสงค์จะให้ รายละเอียดต่าง ๆ ที่เคยกาหนดไว้เดิมยังคงใช้บังคับให้ต่อเนื่องกันไป
ฉะนั้น การออกฎหมายลาดับรองตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จึงยังคงใช้บังคับ
ในช่วงเวลาดังกล่าวได้
16. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)
การจัดทาร่างกฎหมายฉบับ นี้ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทาร่าง
กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
1. หน่วยงานเจ้าของร่างกฎหมายไม่มีการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้าน
และเป็นระบบและไม่มีการแสดงผลการวิเคราะห์ดังกล่าวให้ประชาชนรับทราบ
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2. การจัดทาร่างกฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบร่างกฎหมายไม่มีการกาหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีการกาหนดโทษอาญาในความผิดที่ไม่ได้ร้ายแรง
3. ในการรับฟังความเห็นจากประชาชนหน่วยงานเจ้า ของร่างกฎหมายไม่นาหลักการหรือประเด็นสาคัญ
ของร่ างกฎหมายไปรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น โดยไม่ ไ ด้ป ระกาศข้ อมู ล ประกอบการรั บฟั ง ความคิ ด เห็ น อย่า งน้ อ ย
ดังต่อไปนี้
3.1 สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และความจาเป็นที่ต้องตรากฎหมายขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาหรือทา
ภารกิจในเรื่องนั้น รวมทั้งความมุ่งหมายและผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์
3.2 คาอธิบายหลักการหรือประเด็นสาคัญของร่างกฎหมายโดยใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย
3.3 บุ ค คลซึ่ง ได้ รั บ หรื ออาจได้ รั บผลกระทบ และผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้ นจากกฎหมายในด้า นการ
ดารงชีวิต การประกอบอาชีพ หรือผลกระทบในทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบอื่นที่สาคัญ
3.4 เหตุผลความจาเป็นในการกาหนดให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือการกาหนดโทษอาญา
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่...) พ.ศ. …. เป็นกฎหมายฉบับที่เกี่ยวข้องและ
ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการในวงกว้าง เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม
เครื่องดื่ม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการเกษตรที่นามาเป็นวัตถุดิบในการผลิต และธุรกิจด้านการ
บริการในหลายสาขา เป็นต้น อีกทั้งอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังลูกจ้างในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจดังกล่าวที่
มีการจ้างงานเกินกว่าล้านตาแหน่ง จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่กรมควบคุมโรค จะต้องรวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้
เสียทุกภาคส่วนอย่างครบถ้วนและพิจารณาโดยรอบคอบ เพื่อบูรณาการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่า ว
เป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับกับสิทธิเสรีภาพและประโยชน์ที่บุคคลต้องเสีย
ไปอัน หมายรวมถึงสิทธิในการรับ รู้ข้อมูลข่าวสารของผู้ บริโภค ไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพหรือการ
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ หรือส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่ง ขันของอุตสาหกรรมในประเทศ อย่างไร
ก็ตาม ระยะเวลาการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวที่กาหนดไว้เพียง 15 วัน พิจารณาได้ว่า
ไม่เพียงพอต่อการศึกษาและทาความเข้าใจต่อร่างพระราชบัญญัติฯ โดยผู้ประกอบอุตสาหกรรม ประชาชน และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นระยะเวลาที่เพียงพอต่อการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจาก
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งมีเป็นจานวนมากได้รับทราบถึงการเปิดรับฟังความคิดเห็นที่จัดทาขึ้น และอาจเป็น
เหตุให้ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นไม่ได้รับทราบ หรือไม่สามารถเข้าถึงช่องทางการแสดงความคิดเห็นเพื่อแสดงความ
คิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติได้ทันเวลา ส่งผลให้กรมควบคุมโรคขาดการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านหรือโดยครบถ้วนเพื่อสามารถนาไปปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว
2. ประการต่อมา เมื่อพิจารณารายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติ พบว่าบทบัญญัติหลายประการไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดอุปสรรคการดาเนินธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันของผู้
ประกอบอุตสาหกรรม ขัดกับบริบทของชีวิตวิถีใหม่ (New normal) อีกทั้งอาจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการฟื้นฟู
วิกฤตเศรษฐกิจซึ่งประเทศกาลังเผชิญอยู่เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ภาคเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวเนื่ องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และภาคบริการ
ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรง
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3. ในการนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมฯ เป็นองค์กรไม่แสวงหากาไรที่มุ่งเป็นแกนกลาง
เสริมสร้างความแข็งแรง และผลิตภาพอุตสาหกรรมไทย ให้แข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมของไทยให้ยังยืน พร้อมสนับสนุนและส่งเสริ มการดาเนินการของกรมควบคุมโรคเพื่อให้บรรลุ
เปูาหมายทางด้านสาธารณสุข ซึ่งหมายรวมถึงการลดปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเป็นอันตราย
ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับเปูาหมายในการพัฒนาและขับเคลื่อนทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต
อย่างยั่งยืน ดังนั้น กลุ่ มอุตสาหกรรมอาหาร จึงไม่เห็นด้วยต่อร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามฉบับที่อ้างถึง ดังเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยขอให้คานึงถึงหลักการออกกฎหมาย
เท่าที่จาเป็น ความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับทั้งทางด้านสาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจ กับสิทธิ
เสรีภาพและประโยชน์ที่บุคคลและผู้บริโภคต้องเสียไป ตลอดจนไม่ควรสร้างภาระโดยไม่จาเป็นและส่งผลกระทบ
ต่อผู้ ประกอบการและลูกจ้ างซึ่งต้องเผชิญกับวิกฤติในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 18 เดือน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นี้ ด้วย
ส่ว นที่ 3 การเปิด เผยรายงานผลการรั บ ฟัง ความคิ ดเห็ น จากร่ า งร่ า งพระราชบั ญ ญัติ ควบคุ มเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
กรมควบคุมโรค โดยสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้เปิดเผยรายงานผล
การรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์กรมควบคุมโรค http://alcoholact.ddc.moph.go.th เรียบร้อยแล้ว

76

