๑
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....

หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ไขนิยามคำว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” และ “สื่อสารการตลาด” ให้มีความชัดเจนมากขึ้น
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓)
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการควบคุม
คณะกรรมการควบคุ ม เครื ่ อ งดื ่ ม แอลกอฮอล์ จ ั ง หวั ด คณะกรรมการควบคุ ม เครื ่ อ งดื ่ ม แอลกอฮอล์
กรุง เทพมหานคร และอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีผู้รักษาการ รวมทั้ง อำนาจหน้าที่ของสำนักงาน เพื่อให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
(ก) องค์ประกอบของคณะกรรมการในส่วนของกรรมการโดยตำแหน่ง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕)
(ข) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘ (๑) และเพิ่มมาตรา ๘ (๑/๑))
(ค) องค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุม (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๐ (๓) (๔) และ (๕))
(ง) อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุม (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๖ (๑) (๔) และ (๖)
และเพิ่มมาตรา ๑๖ (๘/๑))
(จ) องค์ป ระกอบของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์กรุง เทพมหานคร และ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙)
(ฉ) อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร และ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๒ (๑) และ (๒) และเพิ่มมาตรา ๒๒
(๑/๑) (๑/๒) และ (๓/๑))
(ช) อำนาจและหน้าที่ของสำนักงาน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๕)
(ซ) อำนาจของรัฐมนตรีในการออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
รายละเอียดของสถานที่หรือบริเวณ (เพิ่มมาตรา ๒๗ วรรคสอง และมาตรา ๓๑ วรรคสอง)
(๓) เพิ่มหมวดและแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการโฆษณา เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย
กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(ก) เพิ่มหมวดเรื่องการโฆษณา (เพิ่มหมวด ๔/๑)
(ข) แก้ ไขเพิ่ มเติ มบทบัญญั ติ เรื่ องการห้ ามโฆษณาเครื ่ องดื ่มแอลกอฮอล์ (แก้ ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๓๒)
(ค) เพิ ่ ม บทบั ญ ญั ต ิ เ รื ่ องการห้ ามแสดงชื ่ อหรื อเครื ่ องหมายของเครื ่ องดื ่ มแอลกอฮอล์
(เพิ่มมาตรา ๓๒/๑)
(ง) เพิ่มบทบัญญัติห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจทำให้เข้าใจว่าหมายถึงการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เพิ่มมาตรา ๓๒/๒)
(จ) เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามให้การอุปถัมภ์หรือให้การสนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ในลักษณะที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และห้ามเผยแพร่ข่าวสาร
เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้การอุปถัมภ์หรือการให้การสนับสนุนดังกล่าว (เพิ่มมาตรา ๓๒/๓ และมาตรา ๓๒/๔)

๒
(๔) แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ เพื่อช่วยสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๓)
(๕) แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๔)
(๖) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
(ก) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษในกรณีฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๒/๑ (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๔๓)
(ข) เพิ่มบทกำหนดโทษกรณีฝ่าฝืนมาตรา ๓๒/๒ มาตรา ๓๒/๓ และมาตรา ๓๒/๔ (เพิ่มมาตรา ๔๓/๑
และมาตรา ๔๓/๒)
(ค) แก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษกรณีต่อสู้ ขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของพนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๔)
เหตุผล
โดยที่พ ระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีบ ทบัญ ญัติบ างประการ
ที่ ไ ม่ เ หมาะสมกั บ สภาพการณ์ ใ นปั จ จุ บ ั น โดยควรปรั บ ปรุ ง บทนิ ย าม องค์ ป ระกอบ อำนาจหน้ า ที่
ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีผู้รักษาการ รวมทั้งของสำนักงาน บทบัญญัติ
การโฆษณา การส่งเสริมและสนับสนุนการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้มีปญ
ั หา
จากการบริ โ ภคเครื ่อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ อำนาจและหน้ า ที ่ ข องพนั ก งานเจ้ า หน้า ที่ และบทกำหนดโทษ
เพื่อการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๓
ร่าง
พระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
..........................................
..........................................
..........................................
.................................................................................................................................................
..........................................
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิท ธิและเสรีภาพของบุค คล
ซึ ่ ง มาตรา ๒๖ ประกอบกั บ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผ ลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญ ญัตินี้
เพื่อให้การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสภาพการณ์ ในปัจจุบัน
การตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บญ
ั ญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
.................................................................................................................................................
..........................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ ยกเลิ กความในบทนิยามคำว่า “เครื ่ องดื ่ มแอลกอฮอล์ ” และ “การสื่อสาร
การตลาด” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” หมายความรวมถึง วัตถุท ั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์
ซึ่งสามารถดื่มกินได้ เช่นเดียวกับน้ำสุรา หรือซึ่งดื่มกินไม่ได้แต่เมื่อได้ผสมกับน้ำหรือของเหลวอย่างอื่นแล้ว
สามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุรา แต่ไม่รวมถึงเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกินศูนย์จุดห้าดีกรี ทั้งนี้
ไม่รวมถึงยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
“การสื่อสารการตลาด” หมายความว่า การกระทำใด ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อขายสินค้า บริการ หรือภาพลักษณ์ โดยการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข่าวสาร การส่งเสริมการขาย
การแสดงสินค้า การจัดหรือสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ และการตลาดแบบตรง”

๔
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕ ให้ ม ี ค ณะกรรมการคณะหนึ ่ ง เรี ย กว่ า "คณะกรรมการนโยบายเครื ่ องดื่ม
แอลกอฮอล์แห่งชาติ" ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข เป็ น รองประธานกรรมการคนที ่ ห นึ่ ง
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง
(๓) กรรมการโดยตำแหน่ ง ได้ แ ก่ รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงการท่ อ งเที ่ ย วและกีฬา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ให้ป ลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นเลขานุก าร และให้อธิบ ดีและผู้อำนวยการสำนัก งาน
เศรษฐกิจการคลังเป็นผู้ช่วยเลขานุการ”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิก ความใน (๑) ของมาตรา ๘ แห่ง พระราชบัญ ญัติควบคุม เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) กำหนดนโยบาย แผนงาน และการควบคุม เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์เกี่ยวกับมาตรการ
ด้านภาษี รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนการบำบัดรักษาและฟื้นฟู
สภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”
มาตรา ๖ ให้เ พิ่ม ความต่อไปนี้เ ป็น (๑/๑) ของมาตรา ๘ แห่ง พระราชบัญ ญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
“(๑/๑) เสนอแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และด้านการบำบัดรัก ษาหรือ ฟื้นฟูส ภาพผู ้ติ ดเครื ่องดื ่ม แอลกอฮอล์ ซึ่ง สอดคล้องกับ ยุท ธศาสตร์ ช าติ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ”
มาตรา ๗ ให้ ย กเลิ ก ความใน (๓) (๔) และ (๕) ของมาตรา ๑๐ แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๓) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงการอุดมศึก ษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บัญชาการ
ตำรวจแห่งชาติ ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(๔) ผู้แทนองค์กรเอกชน จำนวนสี่คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือก
จากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหากำไร และดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการสนับสนุน
และรณรงค์ให้มีการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชนหรือสตรี ด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค ด้านการสุขภาพหรือ สาธารณสุข โดยมีผู้แทนองค์กรเอกชนในแต่ละด้านไม่เกินหนึ่ง คน
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

๕
(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนสี่คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ ด ้า นการแพทย์ จิ ต วิ ท ยาหรือ การสาธารณสุข ด้ า นเศรษฐศาสตร์ห รือ นิ เ ทศศาสตร์
ด้านการศึกษา การศาสนาหรือวัฒนธรรม ด้านกฎหมาย สังคมสงเคราะห์หรือสังคมศาสตร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ในแต่ละด้านไม่เกินหนึ่งคน”
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๑๖ แห่ง พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) เสนอนโยบาย แผนงาน และการควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวกับ มาตรการ
ด้านภาษี รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนการบำบัดรักษาและฟื้นฟู
สภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อคณะกรรมการ”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความใน (๔) ของมาตรา ๑๖ แห่ง พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๔) กำหนดหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อนไข ในการบำบัดรัก ษาและฟื้นฟูส ภาพผู้ติด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความใน (๖) ของมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๖) ให้คำปรึก ษาแนะนำ และประสานงานแก่ห น่ วยงานของรัฐ และเอกชนเกี่ ย วกั บ
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการเสนอมาตรการในการป้องกันผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ตลอดจนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์”
มาตรา ๑๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๘/๑) ของมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
“(๘/๑) ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดำเนิน การของคณะกรรมการควบคุ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด เพื่อให้ปฏิบัติ
ตามนโยบาย แผนงาน และมาตรการตามมาตรา ๘ (๑) รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการรายงานผล
การดำเนินการดังกล่าว แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ แห่ง พระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๘ ให้มีคณะกรรมการควบคุมเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจ
นครบาล ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ ผู้แทนกรมสรรพสามิต หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก
การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และผู้อำนวยการ

๖
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนสี่คน ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจากผู้ มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ ด้านสังคมสงเคราะห์ การแพทย์ จิตวิทยาหรือการสาธารณสุข และกฎหมาย
ด้านละหนึ่งคน
ให้ผ ู้อ ำนวยการสำนักอนามัยเป็นกรรมการและเลขานุการ ในการนี้ จ ะแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่
ในสำนักอนามัยไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
มาตรา ๑๙ ให้มีคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ประกอบด้วย
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นรองประธาน
กรรมการ
(๓) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ อัยการจังหวัด ปลัดจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด
หั ว หน้ าสำนัก งานป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ย จัง หวั ด ศึ ก ษาธิ ก ารจัง หวั ด ประชาสัม พั นธ์จ ัง หวัด
พัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่รับผิดชอบใน
เขตจังหวัด
(๔) กรรมการโดยตำแหน่ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง ได้แก่ สรรพสามิตพื้นที่ จำนวน
หนึ่งคน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัด จังหวัดละไม่เกินสี่คน
(๕) กรรมการผู้ท รงคุณวุฒิ จำนวนสี่คน ซึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ง ตั้งจากผู้มี ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ด้านสังคมสงเคราะห์ การแพทย์ จิตวิทยาหรือการสาธารณสุข และกฎหมาย
ด้านละหนึ่งคน
ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ ในการนี้จะแต่งตั้งข้าราชการ
ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้”
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรการและการบังคับใช้กฎหมาย ในการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผู้มีป ัญหาจากการบริโ ภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อคณะกรรมการควบคุม”
มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๑/๑) และ (๑/๒) ของมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
“(๑/๑) ดำเนินการตามนโยบาย แผนงาน และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามมาตรา
๘ (๑) และดำเนินการให้มีแผนงานในระดับจังหวัด
(๑/๒) ดำเนินการให้มีการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการ
บำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ”
มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๒) ให้คำปรึก ษาแนะนำ และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการ
ควบคุมการผลิต การนำเข้า การขาย การโฆษณา และการบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ รวมทั้งการเสนอ
มาตรการในการป้องกันผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดจนการบำบัดรักษาและฟื้นฟู
สภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ”

๗
มาตรา ๑๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๓/๑) ของมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
“(๓/๑) กำหนดแนวทางปฏิบ ัติเ พื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม การบริโ ภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในพื้นที่”
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๕ ให้สำนักงานมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ และคณะกรรมการควบคุม
(๒) พัฒนาให้มีระบบและกลไกเพื่อให้เกิดการเฝ้าระวัง การป้องกัน การบังคับใช้กฎหมายและ
การตรวจสอบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ดำเนินการหรือสนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภค
เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์และดำเนิ นการติ ดตามและประเมินผลการปฏิบ ัติ ตามนโยบาย รวมทั้ง แผนงาน
และมาตรการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เ กี่ยวข้อง แล้วรายงานให้คณะกรรมการควบคุม
เพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการ
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจทักษะเกี่ยวกับ
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหา
จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงให้สามารถสร้างความตระหนักรู้ถึงโทษพิษภัยของเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ให้กับประชาชนเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(๕) ประสานงานและร่วมมือกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการ
ดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุม เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์และการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่อ งดื่ม
แอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(๖) เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุม มอบหมาย”
มาตรา ๑๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง ของมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
“ทั้งนี้ รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ อาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
เพิ่มเติมตามความในวรรคหนึ่งก็ได้”
มาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง ของมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
“ทั้งนี้ รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ อาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
เพิ่มเติมตามความในวรรคหนึ่งก็ได้”

๘
มาตรา ๒๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๔/๑ การโฆษณา ระหว่างมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒
“หมวด ๔/๑
การโฆษณา
”
มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๒ ห้ามผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การประชาสัมพันธ์ใด ๆ โดยผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้กระทำได้เฉพาะ
การให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เ ชิงสร้างสรรค์สัง คม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ร ัฐมนตรี
ประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุม”
มาตรา ๒๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๒/๑ มาตรา ๓๒/๒ มาตรา ๓๒/๓ และมาตรา ๓๒/๔
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๓๒/๑ ห้ามผู้ใดแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นการอวด
หรืออ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยตรงหรือโดยอ้อม
มาตรา ๓๒/๒ ห้ามผู้ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เป็นชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งนั้น หรือโฆษณาโดยการนำเอาชื่อ เครื่องหมาย
หรือสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตัด ต่อเติม หรือดัดแปลงข้อความให้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อหรือ
เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์ หรือสิ่งนั้น ทั้ง นี้ ในลัก ษณะที่อาจทำให้เข้าใจได้ว่าหมายความถึงการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มาตรา ๓๒/๓ ห้ามผู้ใดให้การอุปถัมภ์ หรือให้การสนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน
ของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นการสร้างภาพลักษณ์ต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(๒) ที่ส่งผลหรือที่อาจส่งผลเสียต่อนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(๓) โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือโฆษณาตามมาตรา ๓๒/๒
(๔) ส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(๕) ลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุม
มาตรา ๓๒/๔ ห้ ามผู ้ ใดเผยแพร่ ก ิ จ กรรมหรื อข่ า วสาร เพื ่ อประชาสั ม พั นธ์ ก ิ จ กรรม
ตามมาตรา ๓๒/๓”
มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๓ เพื่อให้การบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผู้มีปญ
ั หา
จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกสถานพยาบาล ครอบคลุมการดำเนินงานในการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟู
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม
สำนักงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ มีอำนาจส่งเสริมและสนับสนุนการบำบัดรักษา
และการฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

๙
ผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ ญาติหรือผู้ให้การดูแล
ผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
ที่ไม่แสวงหากำไรและที่มีวัตถุประสงค์ด้านสุขภาพหรือสาธารณสุข หรือสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน
ขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนเพื่อบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูจากหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง
การกำหนดลักษณะของผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการส่งเสริม สนับสนุนและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้มี ปัญหาจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุมกำหนด”
มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานที่ทำการของผู้ผลิต นำเข้า หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่ผลิต นำเข้า
หรือขายเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ สถานที่เก็บเครื ่องดื ่ม แอลกอฮอล์ ในเวลาทำการของสถานที่ นั ้น รวมถึ ง
เข้าตรวจสอบยานพาหนะเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) เรียก ขอดูบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นใด ซึ่งระบุชื่อที่อยู่ และปรากฏรูปถ่าย
ของผู้ถือบัตรเพื่อบันทึกข้อมูล ในกรณีที่มีการกระทำความผิดหรือกรณีที่มีหลักฐานตามสมควรว่ ามีก ารกระทำ
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐานหรือวัตถุอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดี
(๔) ยึดหรืออายัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ผลิต ผู้นำเข้าหรือผู้ขายที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดี
(๕) มี ห นั ง สื อเรียกบุ คคลใดมาให้ ถ ้อยคำหรื อให้ส ่ งเอกสารหรื อวั ตถุใดมาเพื ่ อประกอบ
การพิจารณา”
มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๒/๑ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
หากกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทำของผู้ผลิต ผู้นำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแล้ว ผู้ฝ ่าฝืนยังต้องระวางโทษปรับ
อีกวันละไม่เกินห้าหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”
มาตรา ๒๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๓/๑ และมาตรา ๔๓/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
“มาตรา ๔๓/๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒/๒ หรือมาตรา ๓๒/๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าแสนบาท
หากการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำของผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท

๑๐
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแล้ว ผู้ฝ่าฝืนยังต้องระวางโทษปรั บอีก
วันละไม่เกินห้าหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๔๓/๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒/๓ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
หากการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำของผู้ผลิต หรือ ผู้นำเข้าเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแล้ว ผู้ฝ่าฝืนยังต้องระวางโทษปรั บอีก
วันละไม่เกินห้าหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”
มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๔ ผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๔
(๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕)
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
ผู้ใดไม่อ ำนวยความสะดวกแก่พนัก งานเจ้าหน้าที่ อันเป็นการไม่ป ฏิบ ัติตามมาตรา ๓๖
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท”
มาตรา ๒๘ ให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ใน
วันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คงอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร
และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๒๙ การใดอยู ่ ร ะหว่า งการดำเนิ น การตามพระราชบัญ ญั ต ิ ค วบคุ ม เครื ่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ และให้
ถือว่าเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๐ บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใ ช้บังคับ
ให้ดำเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผล
ที่ไม่อาจดำเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี

๑๑
มาตรา ๓๑ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
..........................................
นายกรัฐมนตรี

