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 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ใน
ปัจจุบัน
(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)
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(๔) แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน (แก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา ๓๓)
(๕) แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงาน
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) แก้ไขเพิ่ม เติม บทกำหนดโทษกรณีต่อสู้ ขัดขวางหรือไม่ป ฏิบ ัติตามคำสั่ง ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๔)
2.2 เหตุผล
โดยที่พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีบทบัญญัติบางประการ ที่ไม่
เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยควรปรับปรุงบทนิยาม องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการชุด
ต่าง ๆ และอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีผู้รักษาการ รวมทั้งของสำนักงาน บทบัญญัติการโฆษณา การส่งเสริมและ
สนับ สนุนการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้มีปัญ หาจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ อำนาจและหน้าที่ของพนัก งานเจ้าหน้าที่ และบทกำหนดโทษเพื่อการบัง คับใช้ก ฎหมายให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
ส่วนที่ 2 การรับฟังความคิดเห็นและสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
1. ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น
โดยที่พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีบทบัญญัติบางประการ ที่ไม่เหมาะสม
กับสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยควรปรับปรุงบทนิยาม องค์ประกอบ อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
และอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีผู้รักษาการ รวมทั้งของสำนักงาน บทบัญญัติการโฆษณา การส่งเสริมและสนับสนุน
การบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อำนาจและหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ และบทกำหนดโทษเพื่อการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
1. (ร่างมาตรา 3 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 3) ) แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์”
และ “การสื่อสาร การตลาด” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
““เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ ” หมายความรวมถึง วัตถุท ั้ง หลายหรือของผสมที่ม ีแอลกอฮอล์
ซึ่งสามารถดื่มกินได้ เช่นเดียวกับน้ำสุรา หรือซึ่งดื่มกินไม่ได้แต่เมื่อได้ผสมกับน้ำหรือของเหลวอย่างอื่นแล้วสามารถ
ดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุรา แต่ไม่รวมถึงเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกินศูนย์จุดห้าดีกรี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงยา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
“การสื่อสารการตลาด” หมายความว่า การกระทำใด 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) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรี
ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นเลขานุการ และให้อธิบดีและผู้อำนวยการสำนักงาน เศรษฐกิจ
การคลังเป็นผู้ช่วยเลขานุการ”
3. ร่ า งมาตรา 5 - 6 (แก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม มาตรา 8) โดยแก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม อำนาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ดังนี้ ให้มีอำนาจในการกำหนดนโยบาย แผนงาน และการ
ควบคุม เครื่อ งดื่มแอลกอฮอล์เ กี่ยวกับมาตรการด้านภาษี รวมทั้ง มาตรการต่าง ๆ ในการควบคุม เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ตลอดจนการบำบัดรักษาและฟื้นฟู สภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เสนอแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และด้าน
การบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้ความเห็นชอบ และเสนอแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และด้าน
การบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้
ความเห็นชอบ
4. ร่างมาตรา 7 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 10 (3) (4) (5)) โดยแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้
(3) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปลัดกระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บ ัญชาการตำรวจแห่ง ชาติ ปลัด
กรุงเทพมหานคร และผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(4) ผู้แทนองค์กรเอกชน จำนวนสี่คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือก จาก
องค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหากำไร และดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการสนับสนุน และ
รณรงค์ให้มีการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชนหรือสตรี ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ด้านการสุขภาพหรือสาธารณสุข โดยมีผู้แทนองค์กรเอกชนในแต่ละด้านไม่เกินหนึ่งคน ทั้งนี้ ตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีกำหนด
(5) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนสี่คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ด้านการแพทย์ 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
คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) เสนอนโยบาย แผนงาน และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวกับมาตรการ ด้านภาษี
รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ตลอดจนการบำบัดรัก ษาและฟื้นฟู สภาพผู้ติด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อคณะกรรมการ”
(4) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”
(6) ให้คำปรึกษาแนะนำ และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการเสนอมาตรการในการป้องกันผลกระทบจากการบริโภคเครื่อ งดื่มแอลกอฮอล์
ตลอดจนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้ม ีป ัญ หาจากการบริโ ภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์”
(8/1) ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดำเนินการของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัด เพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบาย
แผนงาน และมาตรการตามมาตรา ๘ (๑) รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการรายงานผลการดำเนินการ
ดังกล่าว แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง”
6. ร่างมาตรา 12 (แก้ไขเพิ่ม เติม มาตรา 18 - 19) โดยแก้ไขเพิ่ม เติม องค์ป ระกอบของ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จังหวัด ดังนี้
มาตรา ๑๘ ให้มีคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจนคร
บาล ผู้แทนกรมประชาสัม พันธ์ ผู้แทนกรมสรรพสามิต หัวหน้าสำนัก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุ ง เทพมหานคร ผู้อ ำนวยการสำนักพัฒนาสัง คม ศึก ษาธิก ารจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนัก
การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และผู้อำนวยการ
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนสี่คน ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจากผู้มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ ด้านสังคมสงเคราะห์ การแพทย์ จิตวิทยาหรือการสาธารณสุข และกฎหมาย ด้าน
ละหนึ่งคน
ให้ผู้อำนวยการสำนักอนามัยเป็นกรรมการและเลขานุการ ในการนี้จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ในสำนัก
อนามัยไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
มาตรา ๑๙ ให้มีคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ประกอบด้วย
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่ง ได้ร ับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจัง หวัด เป็นรองประธาน
กรรมการ
(๓) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ อัยการจังหวัด ปลัดจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด
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(๔) กรรมการโดยตำแหน่งซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง ได้แก่ สรรพสามิตพื้นที่จำนวนหนึ่งคน
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัด จังหวัดละไม่เกินสี่คน
(๕) กรรมการผู ้ท รงคุณ วุฒ ิ จำนวนสี่ ค น ซึ ่ ง ผู้ ว ่า ราชการจัง หวั ดแต่ง ตั ้ง จากผู ้ ม ีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ด้านสังคมสงเคราะห์ การแพทย์ จิตวิทยาหรือการสาธารณสุข และกฎหมาย ด้าน
ละหนึ่งคน
ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ ในการนี้จะแต่งตั้งข้าราชการ ใน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
7. ร่างมาตรา 13 - 16 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 22 (๑) (๑/๑) (๑/๒) (๒) (๓/๑)) โดยแก้ไข
เพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ดังนี้
(๑) เสนอความเห็ นเกี่ยวกับ มาตรการและการบัง คับ ใช้ก ฎหมาย ในการควบคุม เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผูม้ ีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ต่อคณะกรรมการควบคุม”
(๑/๑) ดำเนินการตามนโยบาย แผนงาน และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามมาตรา ๘
(๑) และดำเนินการให้มีแผนงานในระดับจังหวัด
(๑/๒) ดำเนินการให้มีก ารบัง คับ ใช้ก ฎหมายในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการ
บำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”
(๒) ให้คำปรึกษาแนะนำ และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการควบคุม
การผลิต การนำเข้า การขาย การโฆษณา และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการเสนอมาตรการในการ
ป้องกันผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”
(๓/๑) กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในพื้นที่”
8. ร่างมาตรา 17 ( แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 25 ) โดยแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ และคณะกรรมการควบคุม
(๒) พัฒนาให้มีระบบและกลไกเพื่อให้เกิดการเฝ้าระวัง การป้องกัน การบังคับใช้กฎหมายและ
การตรวจสอบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ดำเนินการหรือสนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งแผนงานและมาตรการ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานให้คณะกรรมการควบคุม เพื่อพิจารณาเสนอต่อ
คณะกรรมการ
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มคี วามรู้ความเข้าใจทักษะเกี่ยวกับการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงให้สามารถสร้างความตระหนักรู้ถึงโทษพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับ
ประชาชนเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(๕) ประสานงานและร่วมมือกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการ
5

ดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการบำบัดรักษาหรือฟืน้ ฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(๖) เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุมมอบหมาย”
9. ร่างมาตรา 18 (แก้ไขเพิ่ม เติม มาตรา 27) โดยเพิ่ม เติม ให้ ร ัฐมนตรี โ ดยคำแนะนำของ
คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเพิ่มเติมตาม
ความในวรรคหนึ่งก็ได้
10. ร่างมาตรา 19 (แก้ไขเพิ่ม เติมมาตรา 31) โดยเพิ่ม เติม ให้รัฐมนตรีโ ดยคำแนะนำของ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเพิ่มเติมตามความใน
วรรคหนึ่งก็ได้
11. ร่างมาตรา 20 (เพิ่มเติมหมวด ๔/๑ การโฆษณาระหว่างมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒)
12. ร่างมาตรา 21 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 32) ดังนี้
ห้ามผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
การประชาสัมพันธ์ใด ๆ โดยผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้กระทำได้เฉพาะการให้
ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุม
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
แอลกอฮอล์เป็นชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์หรือสิ่งนั้น หรือโฆษณาโดยการนำเอาชื่อ เครื่องหมาย หรือ
สัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตัด ต่อเติม หรือดัดแปลงข้อความให้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อหรือเครื่องหมาย
ของผลิตภัณฑ์หรือสิ่งนั้น ทั้งนี้ ในลักษณะที่อาจทำให้เข้าใจได้ว่าหมายความถึงการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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 ห้ามผู้ใดเผยแพร่กิจกรรมหรือข่าวสาร เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามมาตรา ๓๒/๓
14. ร่างมาตรา 23 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 33) ดังนี้
มาตรา ๓๓ เพื่อให้การบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผูต้ ิดเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์และผู้มปี ัญหา จากการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกสถานพยาบาล ครอบคลุมการดำเนินงานในการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม สำนักงาน หรือหน่วยงาน
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ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ มีอำนาจส่งเสริมและสนับสนุนการบำบัดรักษา และการฟื้นฟูสภาพผู้ติด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ญาติหรือผู้ให้การดูแลผู้
ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน ที่ไม่
แสวงหากำไรและที่มีวัตถุประสงค์ด้านสุขภาพหรือสาธารณสุข หรือสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ขอรับการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนเพื่อบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูจากหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง
การกำหนดลักษณะของผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการส่งเสริม สนับสนุนและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุมกำหนด
15. ร่างมาตรา 24 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 34) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) เข้าไปในสถานที่ทำการของผู้ผลิต นำเข้า หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่ผลิต นำเข้า
หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่เก็บเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเวลาทำการของสถานที่นั้น รวมถึง เข้าตรวจสอบ
ยานพาหนะเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) เรียก ขอดูบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นใด ซึ่งระบุชื่อที่อยู่ และปรากฏรูปถ่ายของ
ผู้ถือบัตรเพื่อบันทึกข้อมูล ในกรณีที่มีการกระทำความผิดหรือกรณีที่มีหลักฐานตามสมควรว่ามีการกระทำความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐานหรือวัตถุอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดี
(๔) ยึดหรืออายัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ผลิต ผู้นำเข้าหรือผู้ขายที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดี
(๕) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อประกอบการพิจารณา”
16. ร่างมาตรา 25 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 43) โดยเพิ่มเติมบทกำหนดโทษเพื่อให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มเติมมาตรา 32 และมาตรา 32/1 ดังนี้
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๒/๑ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินห้า
แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
หากกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทำของผู้ผลิต ผู้นำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้อง
ระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ผู้ฝ่าฝืนยังต้องระวางโทษปรับ อีกวันละ
ไม่เกินห้าหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”
17. ร่างมาตรา 26 (เพิ่มเติมมาตรา 43/1 และ ๔๓/๒) โดยเพิ่มเติมบทกำหนดโทษเพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มเติมมาตรา 32/2 มาตรา32/3 และมาตรา 32/4 ดังนี้
มาตรา ๔๓/๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒/๒ หรือมาตรา ๓๒/๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท
หากการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็ นการกระทำของผู้ผ ลิ ต หรือผู้นำเข้าเครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ผู้ฝ่าฝืนยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละ
ไม่เกินห้าหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๔๓/๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒/๓ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้า
หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
หากการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็ นการกระทำของผู้ผ ลิ ต หรือผู้นำเข้าเครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
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นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ผู้ฝ่าฝืนยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละ
ไม่เกินห้าหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
18. ร่างมาตรา 27 (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 44) โดยแก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษ ดังนี้
ผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) (๓) หรือ
(๔) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) โดยไม่มี
เหตุอันสมควร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
ผู้ใดไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินสองพันบาท
19. เพิ่มเติมมาตรา 28 – 31 เพื่อให้การกำหนดบทเฉพาะกาลเป็นบทบัญญัติที่ใช้เชื่อมโยง
ถ้อยคำหรือความหมายระหว่างกฎหมายใหม่และกฎหมายเก่า โดยต้องการให้มีการบังคับใช้กฎหมายกับเหตุการณ์
บางอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหรือระหว่างกฎหมายทั้งสองฉบับนั้น เพื่อให้การใช้กฎหมายมีความต่อเนื่องกัน
2. ผู้เกี่ยวข้องผู้ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
1. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย/สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. สมาคมผู้ผลิต/ผู้นำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3. สมาคมผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4. ผู้ประกอบการ
5. ภาคประชาสังคม (NGOs)
6. ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
7. พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
8. ประชาชนทั่วไป
9. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ กรมสรรพสามิต กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงาน
ประกันสังคม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมการแพทย์
กรมสุขภาพจิต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 1 - 12 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสู บ สำนัก
อนามัยกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นต้น
3. ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น
3.1 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขนิยามคำว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” และ “สื่อสาร
การตลาด”
“เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” หมายความรวมถึง วัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มแี อลกอฮอล์ซงึ่ สามารถ
ดื่มกินได้ เช่นเดียวกับน้ำสุรา หรือซึ่งดื่มกินไม่ได้แต่เมื่อได้ผสมกับน้ำหรือของเหลวอย่างอื่นแล้วสามารถดื่มกิ นได้
เช่นเดียวกับ น้ำสุรา แต่ไม่ร วมถึงเครื่อ งดื่มที่มีปริม าณแอลกอฮอล์ไม่เกินศูนย์จุดห้าดีกรี ทั้ง นี้ ไม่ร วมถึงยา
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
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“การสื่อสารการตลาด” หมายความว่า การกระทำใด ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ขายสินค้า บริการ หรือภาพลักษณ์ โดยการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข่าวสาร การส่งเสริมการขาย การแสดง
สินค้า การจัดหรือสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ และการตลาดแบบตรง
3.2 ท่ า นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ ก ั บ การแก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม องค์ ประกอบและอำนาจหน้ า ที ่ ข อง
คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ดังนี้
- ตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิท ยาศาสตร์ วิจ ัย และนวัตกรรม และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง
- ให้คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติมีอำนาจเพิ่มเติมในการกำหนดนโยบาย
แผนงาน และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวกับมาตรการด้านภาษี รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนการบำบัดรักษาและฟื้นฟู สภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเสนอแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และด้านการบำบัดรัก ษาหรือ ฟื้นฟูส ภาพผู้ต ิดเครื ่องดื่ ม แอลกอฮอล์ ซึ่ง สอดคล้องกับ ยุท ธศาสตร์ชาติ ต่ อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
3.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้
- เพิ ่ ม เติ ม ตำแหน่ง ปลัด กระทรวงการอุด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จ ั ย และนวั ต กรรม และ
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง เพิ่มเติมด้านการสุขภาพหรือสาธารณสุข
เป็นผู้แทนองค์กรเอกชนและเพิ่มเติมด้านกฎหมายเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
- เสนอนโยบาย แผนงาน และการควบคุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวกับมาตรการด้านภาษี รวมทั้ง
มาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อคณะกรรมการ
- กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อนไข ในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ให้คำปรึกษาแนะนำ และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการ ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการเสนอมาตรการในการป้องกันผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตลอดจนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้ม ีป ัญ หาจากการบริโ ภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
- ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดำเนินการของคณะกรรมการควบคุมกรุงเทพมหานคร
และคณะกรรมการควบคุมแอลกอฮอล์จังหวัด เพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน และมาตรการตามมาตรา
8 (1) รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวแล้วรายงานต่อคณะกรรมการ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
3.4 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร ดังนี้
- เพิ่มเติมผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด และศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการโดย
ตำแหน่ง โดยให้ผู้อำนวยการสำนักอนามัยเป็นกรรมการและเลขานุการ และสามารถแต่งตั้งข้าราชการในสำนัก
อนามัยไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
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3.5 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จังหวัด ดังนี้
- เพิ่มเติมตำแหน่งอัยการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง โดยให้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ และสามารถแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
3.6 ท่ า นเห็น ด้ว ยหรือ ไม่ ก ั บ การกำหนดให้ ค ณะกรรมการควบคุ ม เครื ่ องดื่ ม แอลกอฮอล์
กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดมีอำนาจและหน้าที่เพิ่มเติม ดังนี้
- เสนอความเห็น เกี่ ย วกั บ มาตรการและการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย ในการควบคุ ม เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผูม้ ีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ต่อคณะกรรมการควบคุม
- ดำเนินการตามนโยบาย แผนงาน และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามมาตรา 8 (1) และ
ดำเนินการให้มีแผนงานในระดับจังหวัด
- ดำเนินการให้มีการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการบำบัดรักษา
หรือฟื้นฟูสภาผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ให้คำปรึกษาแนะนำ และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการควบคุมการ
ผลิต การนำเข้า การขาย การโฆษณา และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการเสนอมาตรการในการ
ป้องกันผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดจนการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่
3.7 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้
- ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ และคณะกรรมการควบคุม
- พัฒนาให้มีระบบและกลไกเพื่อให้เกิดการเฝ้าระวัง การป้องกัน การบังคับใช้กฎหมายและการ
ตรวจสอบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
- ดำเนินการหรือสนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งแผนงานและมาตรการ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานให้คณะกรรมการควบคุมเพื่อพิจารณาเสนอต่อ
คณะกรรมการ
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้า ใจทักษะเกี่ยวกับการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงให้สามารถสร้างความตระหนักรู้ถึงโทษพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับ
ประชาชนเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ประสานงานและร่วมมือกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการ
ดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการบำบัดรักษาหรือฟืน้ ฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุมมอบหมาย
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3.8 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับ การแก้ไขเพิ่ม เติม อำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีผ ู้ร ักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ในการออกประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของสถานที่หรือ
บริเวณห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3.9 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโฆษณา เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย
กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้
1) เพิ่มหมวด 4/1 การโฆษณา
2) มาตรา 32 ห้ามผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ประชาสัมพันธ์ใด ๆ โดยผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้กระทำได้เฉพาะการให้ข้อมูล
ข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดย
คำแนะนำของคณะกรรมการควบคุม
3.10 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้
มาตรา 32/1 ห้ามผู้ใดแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นการอวดหรือ
อ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยตรงหรือโดยอ้อม
มาตรา 32/2 ห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจทำให้เข้าใจว่าหมายถึงการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้มาตรา ๓๒/๒ ห้ามผู้ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสิ่งอื่น ใดที่ใช้ชื่อหรือเครื่องหมายของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์หรือสิ่งนั้น หรือโฆษณาโดยการนำเอาชื่อ เครื่องหมาย
หรือสัญ ลัก ษณ์ของเครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ม าตัด ต่อเติม หรือดัดแปลงข้อความให้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อหรือ
เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์หรือสิ่งนั้น ทั้งนี้ ในลักษณะที่อาจทำให้เข้าใจได้ว่าหมายความถึงการโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
มาตรา 32/3 ห้ามผู้ใดให้การอุปถัมภ์ หรือให้การสนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน ของรัฐ
หรือองค์กรเอกชน ในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) เป็นการสร้างภาพลักษณ์ต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(2) ที่ส่งผลหรือที่อาจส่งผลเสียต่อนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(3) โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือโฆษณาตามมาตรา ๓๒/๒
(4) ส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(5) ลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุม
มาตรา 32/4 ห้ามผู้ใดเผยแพร่กิจกรรมหรือข่าวสาร เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม ตามมาตรา 32/3
3.11 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนการบำบัดรักษา
หรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยสร้างเสริม
สุขภาพของประชาชนและครอบคลุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3.12 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- เข้าไปในสถานที่ทำการของผู้ผลิต นำเข้า หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่ผลิต นำเข้า
หรือขายเครื่อ งดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่เ ก็บเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ในเวลาทำการของสถานที่นั้น รวมถึงเข้า
ตรวจสอบยานพาหนะเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
- เรียก ขอดูบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นใด ซึ่งระบุชื่อที่อยู่ และปรากฏรูปถ่ายของผู้
ถือบัตรเพื่อบันทึกข้อมูล ในกรณีที่มีการกระทำความผิดหรือกรณีที่มีหลักฐานตามสมควรว่ามีการกระทำความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้
- ตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐานหรือวัตถุอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดี
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- ยึดหรืออายัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ผลิต ผู้นำเข้าหรือผู้ขายที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดี
- มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อประกอบการพิจารณา
3.13 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ก ับการกำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานฝ่าฝืน
บทบัญญัติในหมวดการโฆษณา
3.14 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ก ับการกำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
3.15 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับบทเฉพาะกาล
3.16 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)
4. ระยะเวลาและวิธีการรับฟังความคิดเห็น
4.1 ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 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. สำนักงานศาลยุติธรรม
4. สำนักงานอัยการสูงสุด
5. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
6. กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
7. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
8. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
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9. สำนักงานประกันสังคม
10. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
11. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
12. กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
13. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
14. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
15. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข
16. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12 กรมควบคุมโรค
17. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค
18. กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค
19. สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
20. สำนักงานเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร
5. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
5.1 ข้อมูลทั่วไปผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น
จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมควบคุมโรค http://alcoholact.ddc.moph.go.th
จำนวน 88,958 คน
จากการส่งประเด็นไปรับฟังผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง จำนวน 35 หน่วยงาน
1. สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
3. กรมสรรพสามิต
4. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
5. สำนักงานอัยการสูงสุด
6. สำนักงานศาลยุติธรรม
7. สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
8. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
9. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
10. สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์
11. สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
12. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรรี ัมย์
13. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
14. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
15. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
16. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
17. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
18. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
19. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
20. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
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21. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
22. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
23. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
24. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี
25. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
26. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา
27. สำนักงานเขตทุ่งครุ
28. สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
29. สำนักงานเขตพญาไท
30. สำนักงานเขตบางกอกน้อย
31. สำนักงานเขตลาดกระบัง
32. สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
33. สำนักงานเขตบางรัก
34. สำนักงานเขตดุสิต
35. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
5.2 ผลการรับฟังความคิดเห็น
ผลการรับฟังผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมคุมโรค http://alcoholact.ddc.moph.go.th
และจากการส่งประเด็นไปรับฟังผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยตรง สรุปได้ ดังนี้
1. ท่า นเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขนิยามคำว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” และ “สื่อสาร
การตลาด”
“เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” หมายความรวมถึง วัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ซึ่ง
สามารถดื่มกินได้ เช่นเดียวกับน้ำสุรา หรือซึ่งดื่มกินไม่ได้แต่เมื่อได้ผสมกับน้ำหรือของเหลวอย่างอื่นแล้วสามารถ
ดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ำสุรา แต่ไม่รวมถึงเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกินศูนย์จุดห้าดีกรี ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
ยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
“การสื่อสารการตลาด” หมายความว่า การกระทำใด ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อขายสินค้า บริการ หรือภาพลักษณ์ โดยการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข่าวสาร การส่งเสริมการขาย
การแสดงสินค้า การจัดหรือสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ และการตลาดแบบตรง
แสดงความเห็นดังนี้
เห็นด้วย
๑. ภาคประชาสังคม
- เสนอให้เพิ่มคำนิยาม คำว่า “การขายหรือส่งเสริมการขายโดยใช้บุคคลเป็นการเฉพาะ” และคำว่า
“การตลาดในเครือข่ายคอมพิวเตอร์” เพื่อให้สอดคล้องตามหลักสากล
๒. นักวิชาการ
- เห็นด้วยในหลักการเกี่ยวกับ กับคำนิยาม แต่ม ีข้อสังเกตกรณีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แต่มีวัตถุประสงค์สำหรับใช้ในการประกอบอาหารเป็นหลัก เช่น Mirin หรือ Cooking Wine รวมอยู่
ในคำนิยามของคำว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ต้องมีการตีความที่ชัดเจน
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๓. ส่วนราชการ
๑) คำนิยามที่ปรับปรุงแก้ไขทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน
๒) เสนอให้แก้ไขคำว่า “การสื่อสารการตลาด หมายความว่า การกระทำใด ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อขายสินค้า บริการ หรือภาพลักษณ์ โดยการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข่าวสาร การส่งเสริมการ
ขาย การจัดงานแสดงสินค้า การจัดหรือสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ หรือ การตลาดแบบตรง” เนื่องจาก
หากใช้คำว่า “การแสดงสินค้า” จะทำให้การวางขายสินค้าในรูปแบบต่าง 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 ถึงจะเข้าองค์ประกอบของคำนิยาม “การสื่อสารการตลาด” แต่หากใช้คำว่า
“และ” จะต้องมีการกระทำครบทั้ง 6 ข้อ จึงเข้าหลักเกณฑ์ตามคำนิยามของคำว่า “การสื่อสารการตลาด”
๔. พนักงานเจ้าหน้าที่
- เห็นด้วยกับการกำหนดนิยามคำว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” แต่ควรให้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วย
๕. ประชาชนทั่วไป
- เห็นด้วยกับข้อยกเว้นของนิยามคำว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่รวมถึงยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร วัตถุออก
ฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
๖. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
๑) กรมสรรพสามิต เห็นด้วยกับคำนิยาม “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” เนื่องจากมีความสอดคล้องกับคำนิยาม
“สุร า” ตามพระราชบัญ ญัติภาษีส รรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีข้อสัง เกตเกี่ยวกับคำนิยาม “การสื่อสาร
การตลาด” กรณีก ารเปลี่ยนข้อ ความจาก “การกระทำกิจ กรรมในรูป แบบต่าง ๆ” เป็น “การกระทำใด ๆ
ในรูปแบบต่าง ๆ” เป็นความหมายที่กว้างจึงต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาและตีความมากยิ่ งขึ้น อีกทั้งเห็นว่า
ข้อความนิยามในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ บางข้อความถูกนิยามไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
พ.ศ. 2560 จึงให้พิจารณาเปรียบเทียบความหมายให้สอดคล้องกัน
2) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เห็นด้วย แต่ควรปรับคำว่า “และ” เป็น “หรือ” เนื่องจาก
หากใช้คำว่า “การแสดงสินค้า” จะทำให้การวางขายสินค้าในรูปแบบต่าง 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 “การสือ่ สารการตลาด” แต่หากใช้
คำว่า “และ” จะต้องมีการกระทำครบทั้ง 6 ข้อ จึงเข้าหลักเกณฑ์ตามคำนิยามของคำว่า “การสื่อสารการตลาด”
15

3) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นด้วย เนื่องจากได้มีการยกเว้นผลิตภัณฑ์สมุนไพรตาม
กฎหมายว่าด้วยสมุนไพรแล้ว อย่างไรก็ตามขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำกับดูแลผลิตภั ณฑ์สมุนไพร ดังนี้
ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทยาแผนไทย ยาแผนจีน และยาแผนโบราณที่ใช้กับมนุษย์ ตามกฎหมายว่า
ด้วยยา มีการใช้แอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบของตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร แต่เป็นการใช้ภายใต้องค์ค วามรู้
การแพทย์แผนไทยหรือองค์ความรู้การแพทย์แผนจีน นอกจากนี้ยังมีการควบคุมด้วยกฎหมายลำดับรอง ดังนี้
3.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
3.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งคำเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารกำกับ
ยา และข้อความคำเตือน (ฉบับที่ 68) พ.ศ. 2562
3.3 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 615/2562 เรื่อง แก้ไขทะเบียนตำรับยาแผนโบราณและยาสามัญ
ประจำบ้านแผนโบราณ รูปแบบยาน้ำชนิดรับประทานที่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์
ทั้งนี้ มีการควบคุมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเฉพาะสถานที่ที่ได้รับอนุญาตขายผลิตภัณฑ์
สมุนไพรหรือยาแผนปัจจุบัน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการควบคุมการขาย
4) สำนัก งานคณะกรรมการคุมครองผู้บริโภค เห็นด้วย เนื่องจากตามกฎหมายปัจจุบัน “เครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ หมายความว่า “สุราตามกฎหมายด้วยสุรา” ทั้งนี้ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น” แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ถูกยกเลิกโดย
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 การนิยามคำว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ตามร่างพระราชบัญญัตินี้
จึงล้อตามนิยามของคำว่า “สุรา” ตามมาตรา 152 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
5) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย
6) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วย
7) สำนักงานเขตทุ่งครุ เห็นด้วย
8) สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เห็นด้วย
9) สำนักงานเขตพญาไท เห็นด้วย
๑0) สำนักงานเขตลาดกระบัง เห็นด้วย
๑1) สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นด้วย
๑2) สำนักงานเขตบางรัก เห็นด้วย
๑3) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี เห็นด้วย
๑4) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา เห็นด้วย
๑๕) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา เห็นด้วย
๑๖) สำนักงานอัยการสูงสุด เห็นชอบในหลักการ
๑๗) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นด้วย
๑๘) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เห็นด้วย
๑๙) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เห็นด้วย
๒๐) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นด้วย
๒๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เห็นด้วย
๒๒) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เห็นด้วย
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๒๓) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เห็นด้วย
24) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นด้วย
25) สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์
26) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เห็นด้วย
27) สำนักงานศาลยุติธรรม เห็นด้วย
28) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เห็นด้วย
29) สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
๑. ผู้ประกอบการ
1) การแก้ไขคำนิยามไม่มีความชัดเจน ล้าหลัง และเป็นการตีความแบบขยายความ การกำหนดคำนิยาม
ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่การสื่อสารพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมีการใช้สื่อดิจิทัลเป็นหลัก
ในการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์
2) การกำหนดคำนิยามคำว่า การสื่อสารการตลาด เป็นการจำกัดสิท ธิในการประกอบอาชีพของ
ผู้ประกอบการรายย่อย และทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากสุราพื้นบ้านไม่สามารถแข่งขันทางการค้า ได้อย่างเสรี ทำให้
เกิดผลกระทบต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นช่องว่างให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถให้ดุลยพินิจ
ในการตีความที่เป็นโทษแก่ประชาชนได้ จึงเสนอให้ยกเลิกคำนิยามของคำว่า “การสื่อสารการตลาด”
3) เสนอให้ใช้คำนิยามเดิม ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เนื่องจากมี
ความชัดเจนอยู่แล้วจึงไม่ควรปรับแก้ไข
๒. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- การกำหนดคำนิยามถือเป็นการลิดรอนสิทธิ และปิดกั้นการทำธุรกิจของผู้ประกอบการ ซึ่งอาจทำให้รัฐ
สูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีจากธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๓. ประชาชนทั่วไป
1) นิยามของการสื่อสารการตลาดควรยกเว้นไม่ให้รวมถึงการกระทำโดยมิได้หวังผลกำไร
2) วัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งสามารถดื่มกินได้ เช่นเดียวกับน้ำสุรา ไม่ควรกำหนดเป็น
คำนิยามของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากทำให้ขอบเขตของการตีความกว้างเกินไป
3) เสนอให้แก้ไขคำนิยามการสื่อสารการตลาด ดังนี้
“การสื่อสารการตลาด” หมายความว่า การกระทำของผู้ประกอบการในรูปแบบและวิธีการใด ๆ ด้วยตนเองหรือ
โดยว่าจ้างบุคคลอื่นใด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายหรือส่งเสริมภาพลักษณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4) นิยามคำว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครอบคลุมวัตถุที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 0.5 ดีกรี ในกรณีที่ไม่ได้
ใช้เพื่อดื่มกินแต่ใช้เพื่อประกอบอาหาร เช่น เหล้าจีน หรือไวน์ขาว จะได้รับผลกระทบจากการกำหนดคำนิยามตาม
มาตราพระราชบัญญัตินี้ด้วย
5) ตามคำนิยามคำว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ได้มีการยกเว้นยา ดังนั้น หากกำหนดคำนิยามที่ไม่มีความ
ชัดเจน จะทำให้แอลกอฮอล์ที่ดื่มกินได้แทบทุกชนิดสามารถทำเป็นยาได้ จึงทำให้การตีความคำว่า เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เกินขอบเขตและมีความหมายกว้างขึ้น จึงทำให้มีช่องว่า งให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถใช้ดุลพิ นิจ เกิ น
ขอบเขต
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6) เสนอให้กำหนดนิยามคำว่า “ผู้ประกอบการ” ให้รวมถึงผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่าย โดยไม่รวมถึง
ผู้บริโภคที่กระทำการโดยอิสระ หรือผู้รับจ้างซึ่งทำงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง
7) เสนอให้กำหนดคำนิยามคำว่า “ความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม” เนื่องจากจะทำให้การบังคับใช้กฎหมาย
มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
4. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก ความหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาม
พระราชบัญญัติฉบับนี้ที่กำหนด “วัตถุทั้งหลาย...เช่นเดียวกับน้ำสุรา” อาจตีความได้ไม่ชัดเจนยากต่อการที่จะ
บังคับใช้กฎหมาย ข้อความนี้เป็นเรื่องสำคัญและเป็นจุดเริ่มต้นของการตีความในมาตราต่อไปและนิยามควรเป็น
มาตราฐานและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวกับสุราทุกฉบับที่บังคับใช้อยู่เพื่อให้เป็นมาตราฐานแนวทางเดียวกัน
เพื่อการบังคับใช้มีประสิทธิภาพบูรณาการ
คำชี้แจง
1. การเขียนกฎหมายโดยให้คำว่า “และ” หรือคำว่า “หรือ” ในปัจจุบันไม่ได้ยึดติดตามตัวอักษรแต่ให้ยึด
ติดตามเจตนารมณ์และบริบทของถ้อยความในกฎหมายนั้น ๆ ดังนั้น กฎหมายแต่ละฉบับจะใช้คำว่า “และ” หรือ
คำว่า “หรือ” ให้ตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนั้น ๆ เป็นหลัก ซึ่งเจตนารมณ์ตามกฎหมายฉบับนี้
คำว่า “และ” หมายรวมถึง “หรือ” ด้วย
2. การกำหนดคำนิยามของคำว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ที่ไม่ให้หมายความรวมถึง ยา และผลิตภัณฑ์
สมุนไพร มีเจตนารมณ์เพื่อต้องการแยกพรมแดนอำนาจระหว่างกฎหมายควบคุมเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์กบั กฎหมาย
อาหารและยาออกจากกันให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการกำกับดูแลกฎหมายแต่ละฉบับเนื่องจากกฎหมายแต่
ละฉบับมีบริบทที่แตกต่างกัน ดังนั้น การกำหนดคำนิยามในส่วนนี้ถือว่าเหมาะสมและครอบคลุมแล้ว
๓. การกำหนดคำนิยามคำว่า “การสื่อสารการตลาด” ถือเป็นการบัญญัติกฎหมายที่มีการจำกัดสิ ทธิ
เสรีภาพหรือไม่นั้น เห็นว่าเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพภายในขอบเขตตามที่รัฐธรรมนูญให้อำนาจกระทำได้เพื่อ
ประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน
ทั้งนี้ ได้มีแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ได้วินิจฉัยประเด็น เรื่องการจำกัดการโฆษณาว่าอยู่ในขอบเขตที่
สามารถทำได้ ถือเป็นการจำกัดเสรีภาพภายในขอบเขตที่มาตรา ๔๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุท ธศัก ราช 2550 ซึ่ง ให้อ ำนาจกระทำได้ และเป็นบทบัญญัติท ี่จ ำกัดเสรีภาพเพียงเท่าที่จำเป็น มิได้
กระทบกระเทือนต่อสาระสำคัญแห่งเสรีภาพในการประกอบการกิจการหรือประกอบอาชีพของบุคคล โดยมีผลใช้
บังคับเป็นการทั่วไปกับบุคคลที่ขายสินค้าประเภทนั้น ไม่ได้มุ่งหมายใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒-๔/๒๕๕๕
๔. การกำหนดนิยามคำว่าความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคมตามร่างพระราชบัญญัตินี้ จะกำหนดไว้ในการออก
ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ซึ่งจะได้กำหนดหนดหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงคำนิยามด้วย
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๕. ประเด็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท ี่ม ีแอลกอฮอล์ เป็นส่วนประกอบ เช่น Mirin Cooking Wine ซึ่งมีไว้
สำหรับใช้ประกอบอาหาร กรณีดังกล่าวให้พิเคราะห์ว่าผลิตฑ์นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ประกอบอาหารเท่านั้น
หรือไม่ โดยดูเจตนารมณ์การขอขึ้นทะเบียนสินค้านั้นว่าขอขึ้นทะเบียนเป็นประเภทอาหารหรือประเภทเครื่องดื่ม
ประกอบการพิ จ ารณาอนุญ าต ทั ้ ง นี้ ห ากขอขึ ้น ทะเบี ย นเป็ น ประเภทอาหารจะอยู่ ใ นการกำกับ ดู แลตาม
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 แต่อย่างไรก็ดีแม้จะจดทะเบียนเป็นประเภทอาหารตามพระราชบัญ ญัติ
ดังกล่าว แต่หากนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์การขอจดทะเบียนก็อาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามเจตนารมณ์แห่ง
กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2. ท่ า นเห็ น ด้ ว ยหรื อ ไม่ ก ั บ การแก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม องค์ ป ระกอบและอำนาจหน้ า ที ่ ข อง
คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ดังนี้
- ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง
- ให้คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติมีอำนาจเพิ่มเติมในการกำหนด
นโยบาย แผนงาน และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวกับมาตรการด้านภาษี รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ
ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนการบำบัดรักษาและฟื้นฟู สภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ
ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเสนอแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการด้านการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และด้านการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
แสดงความเห็นดังนี้
เห็นด้วย
๑. ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนักวิชาการ
- กับการเพิ่มองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์แห่งชาติ และการเพิ่ม
อำนาจหน้าที่ในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมี
รูปธรรมชัดเจน
๒. ภาคประชาสังคม
- เสนอให้แต่งตั้งพระมหาเถรสมาคมเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แห่งชาติโดยการเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าวให้มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้และเห็นด้วย
กับการเพิ่มอำนาจหน้าที่ในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไป
อย่างมีรูปธรรมชัดเจน
๓. พนักงานเจ้าหน้าที่
- เนื่องจากการแต่งตั้งกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ครบถ้วนและครอบคลุมจึงเสนอให้แต่งตัง้
ตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นกรรมการโดยตำแหน่งเพิ่มเติม
๔. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้ประกอบการ
- กรณีให้คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติมีอำนาจเพิ่มเติมในการกำหนดนโยบาย
แผนงานการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ ให้ตัดคำว่าผู้มีปัญหาจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกเนื่องจากมีความหมายทีก่ ว้างเกินไปอาจส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
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5. ประชาชนทั่วไป
- เห็นด้วยกับ การเพิ่ม อำนาจของคณะกรรมการในการบำบัดรัก ษาและฟื้นฟูส ภาพผู้ติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และมีข้อสังเกตเกี่ยวความซ้ำซ้อนในการบำบัดรักษาเนื่องจากมีหน่วยงานที่ดำเนินการในเรือ่ งดังกล่าว
อยู่แล้ว
6. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
1) กรมสรรพสามิต เห็นด้วย เป็นการกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แห่งชาติ ซึ่งได้เพิ่มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจั ย และนวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหากสอดคล้องเหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ ภารกิจก็สามารถเพิ่มใน
โครงสร้างได้ตามความเหมาะสม
2) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย
3) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นด้วย เนื่องจากเป็นการเพิ่มรัฐมนตรีในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการเพิ่มอำนาจดังกล่าวเป็นการลด
ขั ้ น ตอนในการกำหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการที ่เ กี ่ย วกั บ การควบคุม เครื ่องดื ่ม แอลกอฮอล์ของ
คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่ง ชาติโ ดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินงาน
คล่องตัวมากขึ้นอีกทั้งในการเสนอแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
๔) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นด้วย
๕) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย
๖) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วย
๗) สำนักงานเขตทุ่งครุ เห็นด้วย
๘) สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เห็นด้วย
๙) สำนักงานเขตพญาไท เห็นด้วย
๑๐) สำนักงานเขตบางกอกน้อย เห็นด้วย
๑๑) สำนักงานเขตลาดกระบัง เห็นด้วย กับการเพิ่มองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แห่งชาติ โดยไม่แสดงความเห็นในส่วนของการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว
๑๒) สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นด้วย
๑๓) สำนักงานเขตบางรัก เห็นด้วย
๑๔) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ เห็นด้วย
๑๕) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี เห็นด้วย
๑๖) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา เห็นด้วย
๑๗) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา เห็นด้วย
๑๘) สำนักงานอัยการสูงสุด เห็นชอบในหลักการ
๑๙) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นด้วย
๒๐) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เห็นด้วย
๒๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เห็นด้วย
๒2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นด้วย
๒3) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เห็นด้วย
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๒4) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เห็นด้วย
๒5) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เห็นด้วย กับการเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ โดยไม่แสดงความเห็นกับการเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าว
26) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เห็นด้วย กับการเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ
27) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นด้วย
28) สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์
29) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เห็นด้วย
30) สำนักงานศาลยุติธรรม เห็นด้วย
31) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เห็นด้วย
32) สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
๑. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้ประกอบการ
1) กรณีการกำหนดกรรมการที่เกี่ยวข้องยังไม่ครบถ้วนจึงเสนอให้เพิ่มเติมตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงเกี่ยวกับระบบข้อมูลเศรษฐกิจการค้าของประเทศ และเสนอให้แต่งตั้งตัวแทนผู้ประกอบการเข้ามาเป็น
คณะกรรมการด้วยเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงและมีความเข้าใจในเชิงมิติของการประกอบธุรกิจเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เป็นการถ่วงดุลอำนาจระหว่างรัฐกับประชาชน
2) กรณีเพิ่มอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติเกี่ยวกับมาตรการด้าน
ภาษีเนื่องจากมีความซ้ำซ้อนกับบทบาทหน้าที่ของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังที่กำกับดูแลเกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษีอยู่แล้ว
๒. นักวิชาการ
- เนื่องจากการแต่งตั้งกรรมการควรคำนึงถึงผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อ
ร่วมกำหนดนโยบายในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับหน่วยงานภาครัฐ และเสนอให้ทบทวนเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการซึ่งอาจมีความซ้ำซ้อนกับกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
๓. ประชาชนทั่วไป
1) ไม่ควรแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นกรรมการ และเสนอให้แต่งตัง้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง
2) เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวเป็นการจำกัดสิทธิของประชาชน จึงควรให้มีกรรมการครบทุกภาคส่วนใน
สัดส่วนที่เหมาะสมทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทนผู้ผลิต ผู้จัด
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงนักวิชาการอิสระที่มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจแอลกอฮอล์เข้าร่วมเป็นกรรมการ
ในการพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความเหมาะสมและเป็นธรรม
3) การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ควรคำนึงถึงผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและเข้าใจผู้ถึงผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้น ภาคอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จึงควรได้รับโอกาสในการมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และสามารถ
สร้างรายได้ให้กับประเทศ
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4) โครงสร้างของคณะกรรมการมีความซ้ำซ้อนจึง เสนอให้ยกเลิกคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แห่งชาติให้มีคณะกรรมการเพียงชุดเดียว
5) การแต่งตั้งกรรมการควรคำนึงถึงผู้ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อร่วม
กำหนดนโยบายในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับหน่วยงานภาครัฐ และเสนอให้ทบทวนเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการซึ่งอาจมีความซ้ำซ้อนกับกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
6) นอกจากกำหนดมาตรการในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วควรให้ความสำคัญในการให้ความรู้
ความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับโทษ และพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
7) การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับมาตรการทางภาษีไม่สามารถลดจำนวนผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
8) การกำหนดมาตรการทางกฎหมายของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติเป็นการ
กีดกันผู้ผลิตรายย่อยในการประกอบธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
9) การกำหนดมาตรการของหน่วยงานภาครัฐตีความกว้างเกินไปไม่ยืดหยุ่นทำให้ผู้ประกอบการมีปัญหา
ในทางปฏิบัติไม่มีความชอบธรรม
4. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ไม่เห็นด้วย เพราะคำว่า อธิบดี คืออธิบดีกรมอะไร ควรระบุให้
ชัดเจน และผู้อำนวยการเศรษฐกิจการคลัง กรม กระทรวงอะไรควรระบุให้ชัดเจน ในส่วนของเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
๑. พนักงานเจ้าหน้าที่
- ข้อ เสนอแนะเพิ่ม เติม ให้ตัดคำว่าผู้มีป ัญ หาจากการบริโ ภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกเนื่องจากมี
ความหมายที่กว้างเกินไปอาจส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
๒. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้ประกอบการ
- การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจมีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่
ในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยตรง
๓. ประชาชนทั่วไป
1) ให้ตัดคำว่าผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกเนื่องจากมีความหมายที่กว้างเกินไปอาจ
ส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
2) เสนอให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคเอกชนเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็น
กรรมการในคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในฐานะผู้แทนภาคเอกชน
3) การเพิ่ม อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการควรคำนึง ถึง ขอบเขตและความเหมาะสม เพื่อไม่ ใ ห้
คณะกรรมการมีอำนาจเกินความจำเป็น
คำชี้แจง
1. กรณีเสนอแต่งตั้ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แห่งชาติ เห็นว่าเนื่องจากกระทรวงพาณิชย์มีภารกิจและหน้าที่ในการดูแลราคาสินค้าเกษตรและรายได้
เกษตรกร และดูแลผู้บริโภคภายใต้กรอบกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ อีกทั้งส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้ง
การค้าสินค้าและธุรกิจบริการ รวมทั้งธุรกิจประกันภัยคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาของหน่วยงาน ซึ่งเกี่ยวกับ
ระบบเศรษฐกิจการค้าของประเทศ ดังนั้น กรอบภารกิจอาจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการกำหนดนโยบายใน
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การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แห่งชาติ จึงไม่เห็นควรเพิ่มเป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดีตัวแทนของกระทรวง
พาณิชย์ (ปลัดกระทรวงพาณิชย์) ได้กำหนดให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว
2. การเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ โดยเพิ่มตำแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจ ิท ัล เพื่อ เศรษฐกิจ และสัง คมเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุม เครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์แห่งชาติ (DE) เนื่องจากมีอำนาจหน้าที่ส่งเสริม พัฒนาและดำเนินกิจ การเกี่ยวกับดิจิท ัล การใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ในปัจจุบันมีการขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลักและเกี่ยวข้องกับ ดิจิทัล
แพลตฟอร์มซึ่งกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในปัจจุบันได้มีการกำหนดมาตรการห้ามไม่ให้มีการขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ และในส่วนการเพิ่มตำแหน่งรัฐมนตรีว่ากระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวด้วยนั้น เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวมี
อำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลการอุดมศึกษาในปัจจุบนั ซึ่งเดิมอยู่ในความควบคุมดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษา ดังนั้น เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างพื้นฐานของ
การพัฒนากำลังคนของประเทศและขับเคลื่อนประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าตามนโยบายของรัฐบาล ได้เข้ามามี
บทบาทและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย แผนงานและการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการป้องกันเยาวชน
ไม่ให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย
3. เนื่อ งจากได้ม ีก ารเพิ่ม คำว่า “ผู้ม ีป ัญ หาจากการบริโ ภคเครื่ องดื่ม แอลกอฮอล์ ” (Alcohol Use
Disorder) เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิและได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟูอย่างทั่วถึงและครอบคลุมมากยิ่ง ขึ้น จึงได้
กำหนดคำนิยามเพิ่มเติมคำว่า “ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายความว่า บุคคลที่มีรูปแบบ
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพทางร่ างกาย จิตใจหรือสังคม หรือเป็นอุปสรรคต่อ
การทำหน้าที่ในชีวิตประจำวัน ซึ่งควรได้รับการบำบัดรัก ษาหรือฟื้นฟู ”เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติม ตาม
พระราชบัญญัตินี้ และมิให้มีปัญหาในการตีความเกี่ยวกับการบุคคลที่ได้รับสิทธิในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูด้วย
3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้
- เพิ่ม เติม ตำแหน่งปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และ
ปลัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง เพิ่มเติมด้า นการสุข ภาพหรือ
สาธารณสุขเป็นผู้แทนองค์กรเอกชนและเพิ่มเติมด้านกฎหมายเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
- เสนอนโยบาย แผนงาน และการควบคุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวกับมาตรการด้านภาษี
รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อคณะกรรมการ
- กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ให้คำปรึกษาแนะนำ และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการเสนอมาตรการในการป้องกันผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตลอดจนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์
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- ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดำเนินการของคณะกรรมการควบคุม เครื่อ งดื่ม
แอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุมแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัด เพื่อให้
ปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน และมาตรการตามมาตรา 8 (1) รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ การ
รายงานผลการดำเนินการดังกล่าวแล้วรายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
แสดงความเห็นดังนี้
เห็นด้วย
๑. ภาคประชาสังคม
1) เสนอให้แต่งตั้งเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เพิ่มเติม
2) เห็นด้วยกับการให้อำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการบำบัดรักษาและฟื้นฟู
สภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3) เห็นด้วยกับการเพิ่มอำนาจคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ให้คำปรึกษา แนะนำ และ
ประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการเสนอมาตรการ
ในการป้องกันผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดจนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๔) ให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จังหวัดรายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย แผนงาน อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี หรือรายงานทุกไตร
มาสต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๒. นักวิชาการ
1) เห็นด้วยกับการเพิ่มองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2) เห็นด้วยกับการเพิ่มอำนาจคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ให้คำปรึกษา แนะนำ และ
ประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการเสนอมาตรการ
ในการป้องกันผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดจนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๓. ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
1) เห็นด้วยกับการเพิ่มองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเสนอให้มีการ
แต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยยกเลิก
ตำแหน่งผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพออกจากคณะกรรมการชุดดังกล่าว
2) เห็นด้วยในการเพิ่มอำนาจของคณะกรรมการควบคุมในการเสนอนโยบาย แผนงาน และการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวกับมาตรการด้านภาษี รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตลอดจนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้ม ีป ัญ หาจากการบริโ ภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ต่อคณะกรรมการควบคุม รวมถึงการรายงานการดำเนินการนโยบาย แผนงานของคณะกรรมการ
ควบคุม เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการควบคุม เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์จัง หวัดต่อ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
3) เห็นด้วยกับการให้อำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการบำบัดรักษาและฟื้นฟู
สภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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๔. ผู้ประกอบการ
1) เห็นด้วยในการเพิ่มอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุม โดยในการกำหนดแผนงานควรคำนึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนเพื่อไม่ให้กีดกันการพัฒนาเศรษฐกิจด้านธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2) เห็นด้วยในการเพิ่มอำนาจของคณะกรรมการควบคุมในการเสนอนโยบาย แผนงาน และการควบคุ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวกับมาตรการด้านภาษี รวมทั้งมาตรการต่ าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตลอดจนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้ม ีป ัญ หาจากการบริโ ภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ต่อคณะกรรมการ
๕. พนักงานเจ้าหน้าที่
- เสนอให้มีการแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ แทนตำแหน่งผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
๖. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้ประกอบการ
- กรณีให้คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติมีอำนาจเพิ่มเติมในการกำหนดนโยบาย
แผนงานการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ ให้ตัดคำว่าผู้มีปัญหาจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกเนื่องจากมีความหมายทีก่ ว้างเกินไปอาจส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
๗. ประชาชนทั่วไป
1) เห็นด้วยกับการเพิ่มองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในการเพิ่มจำนวน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนองค์กรเอกชนจากเดิมเป็นจำนวนสี่คนเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุม
และเสนอให้แต่งตั้งปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง
2) เห็นด้วยในการเพิ่มอำนาจของคณะกรรมการควบคุมในการเสนอนโยบาย แผนงาน และการควบคุ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวกับมาตรการด้านภาษี รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตลอดจนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้ม ีป ัญ หาจากการบริโ ภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ ควรกำหนดให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงาน
3) เห็นด้วยกับการให้อำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการบำบัดรักษาและฟื้นฟู
สภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผูม้ ีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ควรกำหนดอำนาจหน้าทีใ่ น
การติดตามผลหลักจากการบำบัดรักษาเพิ่มเติมว่าผู้ที่ได้รับการบำบัดกลับไปติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกหรือไม่เพือ่
ประเมินผลสัมฤทธิ์ และมีข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบำบัดรัก ษาที่อาจมีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื ่นที่
ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว
4) เสนอให้มีหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก
มากยิ่งขึ้น
8. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
1) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย
2) กรมสรรพสามิต เห็นด้วย และเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความมาตรา 10 วรรคสอง ตำแหน่งอธิบดี
กรมสรรพสามิตเป็นกรรมการ จากเดิมที่เป็นกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและอำนาจ
หน้าที่ และเห็นด้วยกับการเพิ่มข้อความ “ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ” เพื่อให้สอดคล้องกับ
มาตรา 8 (1) ที่แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัตินี้
3) สำนักงานอัยการสูงสุด เห็นชอบในหลักการ
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4) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นด้วย ในการเพิ่มผู้แทนองค์กรเอกชนด้านการสุขภาพหรือ
สาธารณสุข และเพิ่มกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เพื่อให้สามารถพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ได้ครอบคลุมทุกมิติ
และเห็นด้วยกับ การเพิ่ม “ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความครอบคลุมมากขึ้น
๕) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นด้วย
๖) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วย
๗) สำนักงานเขตทุ่งครุ เห็นด้วย
๘) สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เห็นด้วย
๙) สำนักงานเขตพญาไท เห็นด้วย
๑๐) สำนักงานเขตลาดกระบัง เห็นด้วย
๑๑) สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นด้วย
๑๒) สำนักงานเขตบางรัก เห็นด้วย
๑๓) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ เห็นด้วย
๑๔) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี เห็นด้วย
๑๕) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา เห็นด้วย
๑๖) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา เห็นด้วย
๑๗) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นด้วย
๑๘) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เห็นด้วย
๑๙) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เห็นด้วย กับการเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยไม่แสดงความเห็นกับการเพิ่มอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามมาตรา ๑๖ (๘/๑)
๒๐) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นด้วย
๒๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เห็นด้วย
๒๒) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เห็นด้วย
๒๓) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เห็นด้วย กับการเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยไม่แสดงความเห็นกับการเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการดัง กล่าว
24) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เห็นด้วย
25) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นด้วย
26) สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์
27) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เห็นด้วย
28) สำนักงานศาลยุติธรรม เห็นด้วย
29) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เห็นด้วย
30) สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร เห็นด้วย
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ไม่เห็นด้วย
๑. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1) เสนอให้ม ีก ารแต่ง ตั้งเลขาธิก ารคณะกรรมการกฤษฎีก าเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยยกเลิกตำแหน่งผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพออกจากคณะกรรมการ
ชุดดังกล่าว
2) กรณีการกำหนดกรรมการที่เกี่ยวข้องยังไม่ครบถ้วน จึงเสนอให้แต่งตั้งตั วแทน ภาคเอกชนจากกลุ่ม
ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เข้ามาเป็นคณะกรรมการด้วยเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงและมีความเข้าใจใน
เชิงมิติของการประกอบธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นการถ่วงดุลอำนาจระหว่างรัฐกับประชาชน
3) คำว่าผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ชัดเจนว่าหมายถึงใครอาจส่งผลให้มีการตีความ
ที่กว้างเกินไปอาจส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
4) ไม่เห็นด้วยต่อการกำหนดนโยบายของคณะกรรมการควบคุมกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุม
แอลกอฮอล์จังหวัด เนื่องจากบริบทของแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน การกำหนดมาตรการของแต่ละพื้นที่จึงควร
อำนวยสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริม และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อีกทั้ง ยังขัดต่อหลักการกระจายอำนาจ
๒. ผู้ประกอบการ
1) เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้มีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการทุกภาคส่วนจึงอยากให้ผู้ประกอบการ
เข้าไปมีส่วนเข้ามาเป็นคณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการ
2) การกำหนดหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อนไข ในการบำบัดรัก ษาและฟื้นฟูส ภาพผู้ติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3) ให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จังหวัดรายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย แผนงาน ทุก ไตรมาส ต่อคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๓. พนักงานเจ้าหน้าที่
1) เสนอให้ยกเลิกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนองค์กรเอกชนในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เนื่องจากกรรมการมีทัศนคติต่อต้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และมีความไม่เป็นกลาง
2) คำว่าผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ชัดเจนว่าหมายถึงใครอาจส่งผลให้มีการตีความ
ที่กว้างเกินไปอาจส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
๔. นักวิชาการ
- เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียจากตัวแทนกลุ่ม
ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้ประกอบการ
๕. ประชาชนทั่วไป
1) เสนอให้ยกเลิกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ด้านสังคม
สงเคราะห์ สังคมศาสตร์หรือนิเทศศาสตร์ และด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยให้แต่งตั้งกรรมการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และด้านธุรกิจสร้างสรรค์เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนในคณะกรรมการควบคุมดังกล่าว เพื่อให้
การทำงานคำนึงถึงมิติทางสังคมและการพัฒนาอย่างรอบด้านและครอบคลุมทุกมิติ
2) เสนอให้ยกเลิก ตำแหน่ง ปลัดกระทรวงศึก ษาธิก าร ปลัดกระทรวงวัฒ นธรรมปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจากการแต่งตั้งเป็น
กรรมการในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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3) เสนอให้มีการแต่งตั้งตัวแทนภาคธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ให้ครบทุก ด้าน ได้แก่ ผู้ผ ลิต ผู้นำเข้า ผู้จ ัดจำหน่ายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ รวมถึง
ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการสถานบันเทิง เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างรอบคอบ
ยุติธรรมและเกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนในสังคม และให้การใช้อำนาจรัฐมีความสมดุล
4) เนื่องจากการกำหนดมาตรการทางภาษีเป็นบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการคลัง จึงไม่ใช่บทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๕) เสนอให้การดูแลเรื่องการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ มีคณะกรรมการที่ดูแลรับผิดชอบแยกขาดจากกัน
6) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูส ภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ ทับซ้อนเนื่องจากมีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบอยู่แล้ว และกรณี
การบำบัดรักษาเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามหลักการของแพทย์ จึงไม่ควรกำหนดเป็นการควบคุม
7) ไม่ควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีก าร และเงื่อนไข ในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากการบำบัดรักษาถือเป็นเรื่องส่วนบุคคล
จึงต้องได้รับความยินยอมและสมัครใจในการบำบัดรักษาภายใต้คำแนะนำของแพทย์อยู่แล้ว
8) การกำหนดหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อนไข ในการบำบัดรัก ษาและฟื้นฟูส ภาพผู้ติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข จึงไม่ควร
กำหนดให้หน่วยงานอื่นดำเนินการบำบัดรักษา
9) คำว่าผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ม ีความชัดเจนว่าหมายถึงใครจึงทำให้ ก าร
ตีความมีความหมายกว้างเกินไปอาจส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
10) เนื่องจากการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ถือเป็นมาตรการในการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หน้าที่ดังกล่าวจึงไม่ควรเป็นบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ จึงเสนอให้เป็นบทบาท
หน้าที่ของกองโรคไม่ติดต่อ
11) ให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จังหวัดการรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายแผนงาน อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี ต่อคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
12) ให้จังหวัดเป็นผู้กำหนดนโยบายและแผนงานในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้มีความ
เหมาะสมกับพื้นที่ และสอดคล้องตามหลักการกระจายอำนาจ
6. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
1) สำนัก อนามัยกรุง เทพมหานคร ไม่เ ห็นด้วย โดยเสนอให้แก้ไข “(8/1) ติดตามการดำเนินของ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จังหวัด ที่ได้กำเนินการตามนโยบายแผนงาน และมาตรการตามมาตรา 8 (1) รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
การรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง”
๒) สำนักงานเขตบางกอกน้อย ไม่เห็นด้วย
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
๑. พนักงานเจ้าหน้าที่
- เสนอให้ตัดคำว่าผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกเนื่องจากมีความหมายที่กว้างเกินไป
อาจส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
๒. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้ประกอบการ
- การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจมีความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่
ในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยตรง
๓. ประชาชนทั่วไป
1) ให้ตัดคำว่าผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกเนื่องจากมีความหมายที่กว้างเกินไปอาจ
ส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
2) เสนอให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคเอกชนเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็น
กรรมการในคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในฐานะผู้แทนภาคเอกชน
3) การเพิ ่ ม อำนาจหน้ า ที ่ ข องคณะกรรมการควรคำถึ ง ขอบเขตและความเหมาะสม เพื ่ อ ไม่ ใ ห้
คณะกรรมการมีอำนาจเกินความจำเป็น
คำชี้แจง
1. กรณีเสนอให้มีการแต่งตั้งเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์นั้น ให้คงหลักการเดิมไว้เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความ
สมดุลกัน ทั้งนี้ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชนใน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มผู้แทนองค์กรเอกชนตามมาตรา 10 (4) แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด
2. เพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน
และมาตรการของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ตามมาตรา 8 (1) จึงเพิ่มอำนาจของ
คณะกรรมการดังกล่าวให้สามารถกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการรายงานผลการดำเนินการของคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด โดยการ
ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดำเนินการดังกล่าว เพื่อ รายงานต่อคณะกรรมการควบคุม เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์อย่างน้อยปีละสองครั้ง
3. กรณีเสนอให้แต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์นั้น ไม่เห็นควรแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าว เนื่องจากเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกามีความเป็นอิสระในการดำเนินงานและการหารือ แต่อย่างไรก็ดีในกระบวนยกร่างกฎหมายได้มีผู้แทนจาก
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นคณะอนุกรรมการในการยกร่างกฎหมายด้วยอยู่แล้ว
4. ด้วยคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีอำนาจหน้าที่ในการเสนอนโยบาย แผนงานและการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้น การเสนอให้ ภาค
ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึง ไม่มีความเหมาะสม
เนื่องจากมีผลประโยชน์ทับซ้อนและขัดกับนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงอำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการดังกล่าวด้วย และขัดกับมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบัน
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5. กรณี เ สนอให้แต่งตั้ง ตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ในคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น เนื่องจากบทบาทและอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมไม่เกี่ยวข้องโดยตรงใน
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
6. เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงได้กำหนดให้แต่งตั้งปลัดกระทรวงของหน่วยงานดังกล่าวเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จึงควรให้คงเดิมตามพระราชบัญญัตินี้
7. กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุฒ ิ ใ นคณะกรรมการควบคุ ม เครื ่อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ด้ า นสั ง คมสงเคราะห์
สังคมศาสตร์หรือนิเทศศาสตร์ และด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ให้คงไว้และกำหนดให้แต่งตั้งเพิ่มเติมกรรมการด้านกฎหมายเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
และด้ า นการสุข ภาพหรื อ สาธารณสุ ขเป็น กรรมการผู้ แทนองค์ก รเอกชนด้า นละหนึ่ ง คนเป็น กรรมการใน
คณะกรรมการดังกล่าว เพื่อให้การทำงานครอบคลุมทุกมิติทางสังคม ได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและครอบคลุม
ทุกด้านตามข้อคิดเห็น
4. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร ดังนี้
- เพิ่มเติมผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด และศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการโดย
ตำแหน่ง โดยให้ผู้อำนวยการสำนักอนามัยเป็นกรรมการและเลขานุการ และสามารถแต่งตั้งข้าราชการใน
สำนักอนามัยไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
แสดงความเห็นดังนี้
เห็นด้วย
๑. ภาคประชาสังคม
1) เสนอให้เพิ่มตัวแทนจากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ตัวแทนจากองค์กรด้านการณรงค์เฝ้าระวังการตลาดธุรกิจ
สุรา เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติ
2) เพิ่มจำนวนกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเป็นจำนวน 5 คน โดยเพิ่มด้านประชาสังคมที่ทำงานด้านการรณรงค์
ลด ละ เลิก การบริโภคและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
๒. หน่วยงานราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
เห็นด้วย โดยให้ตรวจสอบการเรียงลำดับการแต่งตั้งกรรมการในมาตรา 18 (3) กรรมการโดยตำแหน่ง
๓. พนักงานเจ้าหน้าที่
1) เสนอให้เพิ่มตัวแทนจากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ตัวแทนจากองค์กรด้านการณรงค์เฝ้าระวังการตลาดธุรกิจ
สุรา เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ครอบคลุมทุกมิติ
2) เพิ่มจำนวนกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเป็นจำนวน 5 คน โดยเพิ่มด้านประชาสังคมที่ทำงานด้านการรณรงค์
ลด ละ เลิก การบริโภคและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
๔. ประชาชนทั่วไป
- การเพิ่ม เติม องค์ป ระกอบของคณะกรรมการควบคุม เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครตาม
พระราชบัญญัตินี้มีความเหมาะสม
30

๕. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
1) สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร เสนอให้ แก้ไขมาตรา 18 (3) จากตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร เป็นตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แทน
2) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ ริโภค เห็นด้วย เนือ่ งจากเป็นการเพิ่มกรรมการโดยตำแหน่ งและ
สาขาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้สามารถพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกมิติ
๓) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นด้วย
๔) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย
๕) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วย
๖) สำนักงานเขตทุ่งครุ เห็นด้วย
๗) สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เห็นด้วย
๘) สำนักงานเขตพญาไท เห็นด้วย
๙) สำนักงานเขตบางกอกน้อย เห็นด้วย
๑๐) สำนักงานเขตลาดกระบัง เห็นด้วย
๑๑) สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นด้วย
๑๒) สำนักงานเขตบางรัก เห็นด้วย
๑๓) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ เห็นด้วย
๑๔) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี เห็นด้วย
๑๕) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา เห็นด้วย
๑๖) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา เห็นด้วย
๑๗) สำนักงานอัยการสูงสุด เห็นชอบในหลักการ
๑๘) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นด้วย
๑๙) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เห็นด้วย
๒๐) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เห็นด้วย
๒๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นด้วย
๒๒) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เห็นด้วย
๒๓) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เห็นด้วย
24) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เห็นด้วย
๒5) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เห็นด้วย
26) กรมสรรพสามิต เห็นด้วย
27) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นด้วย
28) สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์
29) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เห็นด้วย
30) สำนักงานศาลยุติธรรม เห็นด้วย
31) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เห็นด้วย
32) สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร เห็นด้วย
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ไม่เห็นด้วย
๑. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- เสนอให้เพิ่มผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ สภาทนายความ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมการค้า ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อให้การกำหนดมาตรการต่าง ๆ
มีประสิทธิภาพและเป็นการรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน
๒. ผู้ประกอบการ
- เสนอให้เพิ่มผู้แทนด้านเศรษฐกิจสังคม และตัวแทนจากผู้มีส่วนได้เสียจากพระราชบัญญัตินี้ เพื่อถ่วงดุล
อำนาจรัฐ
๓. นักวิชาการ
- เห็นด้วยกับการเพิ่มองค์ประกอบการของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร
ไม่มีตัวแทนจากภาคเอกชน
๔. ประชาชนทั่วไป
1) เนื่องจากโครงสร้างองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครมี
จำนวนมากเกินไป จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม
2) การแต่งตั้งกรรมการไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกที่ชัดเจน
คำชี้แจง
1. เนื่องจากศูนย์วิจัยปัญหาสุราเป็นหน่วยงานกลางในการศึกษาวิจัยและสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ
ให้ก ับ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง ภาครัฐและเอกชน จึง ไม่ควรกำหนดให้เป็นกรรมการเพื่อให้คงความเป็นกลางใน
การศึก ษางานวิจัยต่าง ๆ ดัง นั้น จึง ไม่ควรแต่งตั้ง ศูนย์วิจัยปัญหาสุร าเป็นกรรมการในการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
2. ตามพระราชบัญญัตินี้ได้กำหนดแต่งตั้งผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสดเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย และ
เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ในส่วนของสภาทนายความด้วยบริบทและหน้าที่ไม่
เกี่ยวข้องโดยตรงในการควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ เช่นเดียวองค์กรอื่น ๆ และอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน
(conflict of interest) ในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ จึงไม่ได้กำหนดแต่งตั้งเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร
๓. การไม่แต่งตั้ง ตัวแทนภาคเอกชนหรือผู้มีส ่วนได้เสียเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ในคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากการแต่งตั้งบุคคลหรือองค์กรดังกล่าว อาจส่งผลให้กรรมการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยการแสวงหาผลประโยชน์ ดังนั้น เมื่อมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องส่งผลให้มีการใช้อำนาจไปแทรกแซงการใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจ กรรมการขาดอิสระในการตัดสินใจจนทำให้ขาดความเป็นกลางและเป็นธรรม
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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5. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จังหวัด ดังนี้
- เพิ่มเติมตำแหน่งอัยการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง โดยให้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ และสามารถแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
แสดงความเห็นดังนี้
เห็นด้วย
๑. ภาคประชาสังคม
๑) เพิ่มจำนวนกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิเป็นจำนวน 5 คน โดยเพิ่มด้านประชาสังคมที่ทำงานด้านการรณรงค์
ลด ละ เลิก การบริโภคและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จังหวัด
๒) เสนอให้แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับอำเภอ
๒. ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
- เสนอให้แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานพินิจจังหวัดเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง เนื่องจากมีบทบาทหน้าที่
เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนโดยตรง
๓. พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักวิชาการ
- เพิ่มจำนวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นจำนวน 5 คน โดยเพิ่มด้านประชาสังคมที่ท ำงานด้านการรณรงค์
ลด ละ เลิก การบริโภคและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จังหวัด
๔. ประชาชนทั่วไป
- เห็นด้วยในการเพิ่มองค์ประกอบของควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด
๕. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
1) กรมสรรพสามิต เห็นด้วย เพื่อให้ครอบคลุมผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยอีกกลุม่
นอกจากผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และภารกิจของคณะกรรมการ ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด
2) สำนักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค เห็นด้วย เนื่องจากเป็นการเพิ่มกรรมการโดยตำแหน่งและ
สาขาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้สามารถพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกมิติ
๓) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นด้วย
๔) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย
๕) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วย
๖) สำนักงานเขตทุ่งครุ เห็นด้วย
๗) สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เห็นด้วย
๘) สำนักงานเขตพญาไท เห็นด้วย
๙) สำนักงานเขตบางกอกน้อย เห็นด้วย
๑๐) สำนักงานเขตลาดกระบัง เห็นด้วย
๑๑) สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นด้วย
๑๒) สำนักงานเขตบางรัก เห็นด้วย
๑๓) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ เห็นด้วย
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๑๔) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี เห็นด้วย
๑๕) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา เห็นด้วย
๑๖) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา เห็นด้วย
๑๗) สำนักงานอัยการสูงสุด เห็นด้วย
๑๘) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นด้วย
๑๙) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เห็นด้วย
๒๐) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เห็นด้วย
๒๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นด้วย
๒๒) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เห็นด้วย
๒๓) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เห็นด้วย
๒๔) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เห็นด้วย
๒5) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เห็นด้วย กับการแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด แต่เสนอให้แก้ไข มาตรา 19 วรรคสอง เป็น “ให้นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ ในการนี้จะแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดไม่เกินสองคน
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ”
26) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นด้วย
27) สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์
28) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เห็นด้วย
29) สำนักงานศาลยุติธรรม เห็นด้วย
30) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เห็นด้วย
31) สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
๑. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- เพิ่ม ผู้แทนจากสำนัก งานพาณิชย์จ ังหวัด สภาทนายความจัง หวัด สภาอุตสาหกรรมจัง หวัด สภา
หอการค้าจังหวัด ผู้แทนสมาคมการค้าจังหวัด ผู้แทนการท่องเที่ยวจังหวัด เพื่อให้การกำหนดมาตรการต่าง ๆ มี
ประสิทธิภาพและเป็นการรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน
๒. ผู้ประกอบการ
- เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดไม่มีตัวแทนของภาคเอกชนที่มี
ความรู้เชิงเศรษฐกิจสังคม และผู้มีส่วนได้เสียเป็นกรรมการในการถ่วงดุลการใช้อำนาจรัฐ
๓. ประชาชนทั่วไป
- เนื่อ งจากไม่มีการแต่ง ตั้งตัวแทนภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เ สียเป็นกรรมการในคณะกรรมควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด จึงทำให้ไม่เหมาะสมและอาจทำให้เป็นช่องว่างให้รัฐใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ
๔. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ไม่เห็นด้วย ในการแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ จึงเสนอให้แต่งตั้งเป็น “กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ” แทน จะได้มี
สิทธิออกเสียงลงมติในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดด้วย
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คำชี้แจง
1. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการด้านการสืบเสาะประมวล
ข้อเท็จจริงคดีอาญา คดีครอบครัวและกำกับรักษาทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของผู้เยาว์รวมถึงควบคุมดูแลบำบัด
แก้ไข ฟื้นฟู ป้องกันพัฒนาพฤตินิสัยและสงเคราะห์เด็กและเยาวชน จึงไม่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดที่มีหน้าที่ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๒. การไม่แต่งตั้ง ตัวแทนภาคเอกชนหรือผู้มีส ่วนได้เสียเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ในคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากการแต่งตั้งบุคคลหรือองค์กรดังกล่าว อาจส่งผลให้กรรมการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยการแสวงหาผลประโยชน์ ดังนั้น เมื่อมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องส่งผลให้มีการใช้อำนาจไปแทรกแซงการใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจ กรรมการขาดอิสระในการตัดสินใจจนทำให้ขาดความเป็นกลางและเป็นธรรม
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๓. กรณีเสนอให้เพิ่มผูแ้ ทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด สภาทนายความจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
สภาหอการค้าจังหวัด ผู้แทนสมาคมการค้าจังหวัด ผู้แทนการท่องเที่ยวจังหวัด เพื่อให้การกำหนดมาตรการต่าง ๆ
มีประสิทธิภาพและเป็นการรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน เห็นว่าการเพิ่มหน่วยงานต่าง ๆ เข้าเป็นคณะกรรมการ
อาจทำให้คณะกรรมการมีองค์ประชุมขนาดใหญ่เกินไปอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการในการพิจารณาวาระการ
ประชุม และขัดกับหลักการกำหนดองค์ประชุมในปัจจุบนั ที่ต้องการให้มีองค์ประชุมของคณะกรรมการเท่าที่จำเป็น
และโดยหลักการแล้วการกำหนดมาตรการหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่จะใช้บังคับต้องดำเนินการตามกรอบและขั้นตอน
ตามที่กฎหมายกำหนดมาให้อยู่แล้ว
๔. กรณีขอแก้ไขมาตรา 18 (3) จากหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร
เป็นผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นั้น เนื่องจากตามเจตนารมณ์ตำแหน่งดังกล่าวต้องการทีจ่ ะ
แต่งตั้งผู้แทนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในฐานะกรรมการ
ในคณะกรรมการการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร
5. เนื่องจากผู้แทนด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์มีหน้าที่หลักในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อีกทั้งยังเข้าถึง
ชุมชนในพื้นที่ได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งเข้าใจและรับรู้ถึงสภาพปัญหาต่าง ๆ รวมถึงความต้องการของคนในชุม ชนได้เป็น
อย่างดี ดังนั้น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ถือเป็นภาระกิจหนึ่งในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้ก าร
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น จึงได้แต่งตั้งผู้แทนด้านดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่วมและ
บทบาทในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด
6. ท่า นเห็นด้วยหรือไม่กับ การกำหนดให้ คณะกรรมการควบคุมเครื่ องดื่ม แอลกอฮอล์
กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดมีอำนาจและหน้าที่เพิ่มเติม ดังนี้
- เสนอความเห็นเกี่ย วกับ มาตรการและการบังคับ ใช้กฎหมาย ในการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโ ภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อคณะกรรมการควบคุม
- ดำเนินการตามนโยบาย แผนงาน และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามมาตรา 8 (1)
และดำเนินการให้มีแผนงานในระดับจังหวัด
- ดำเนินการให้ม ีการบั งคับ ใช้ก ฎหมายในการควบคุมเครื่ อ งดื ่ม แอลกอฮอล์ และการ
บำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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- ให้คำปรึกษาแนะนำ และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการควบคุม
การผลิต การนำเข้า การขาย การโฆษณา และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการเสนอมาตรการใน
การป้องกันผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดจนการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภา พผู้ติด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่
แสดงความเห็นดังนี้
เห็นด้วย
๑. ผู้ประกอบการ
1) เห็นควรเพิ่มสถานที่บำบัดรักษาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่ยุ่งยากซับซ้อน
2) เห็นด้วยกรณีให้คณะกรรมการมีอำนาจให้คำปรึกษาแนะนำ และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและ
เอกชนเกี่ยวกับการควบคุมการผลิต การนำเข้า การขาย การโฆษณาและการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๒. ภาคประชาสังคม
- เห็ น ด้ ว ยกั บ การกำหนดให้ ค ณะกรรมการควบคุ ม เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ ก รุง เทพมหานคร และ
คณะกรรมการควบคุมเครื่อ งดื่มแอลกอฮอล์จ ัง หวัดมีอำนาจและหน้าที่เพิ่มเติม เพื่อให้การปฏิบัติก ารตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๓. ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
1) เห็นด้วยกับ การกำหนดให้คณะกรรมการควบคุม เครื่ องดื่ม แอลกอฮอล์ก รุง เทพมหานคร และ
คณะกรรมการควบคุมเครื่อ งดื่มแอลกอฮอล์จ ัง หวัดมีอำนาจและหน้าที่เพิ่มเติม เพื่อให้การปฏิบัติก ารตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) เสนอให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดมาตรการให้ผปู้ ระกอบการร่วมรับผิดกับผู้บริโภค กรณีผู้บริโภค
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากสถานประกอบการนั้น
๔. ประชาชนทั่วไป
- เห็นด้วยกับการให้อำนาจในการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มปี ัญหาจากการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
5. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
๑) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นด้วย การเพิ่ม “ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์” ให้การทำงานของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดมีความครอบคลุมมากขึ้น และเป็นการเพิ่มกรอบอำนาจปฏิบัติตามนโยบาย
แผนงาน และการบังคับใช้กฎหมายให้มีความชัดเจนมากขึ้น และสามารถกำหนดแนวทางการควบคุมเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่เหมาะสมในพื้นที่รับผิดชอบของคณะกรรมการได้
๒) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นด้วย
๓) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย
๔) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วย
๕) สำนักงานเขตทุ่งครุ เห็นด้วย
๖) สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เห็นด้วย
๗) สำนักงานเขตพญาไท เห็นด้วย
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๘) สำนักงานเขตบางกอกน้อย เห็นด้วย
9) สำนักงานเขตลาดกระบัง เห็นด้วย
๑0) สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นด้วย
๑1) สำนักงานเขตบางรัก เห็นด้วย
๑2) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ เห็นด้วย
๑3) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี เห็นด้วย
๑4) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา เห็นด้วย
๑5) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา เห็นด้วย
๑6) สำนักงานอัยการสูงสุด เห็นชอบในหลักการ
๑7) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นด้วย
18) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เห็นด้วย
19) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เห็นด้วย
๒0) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นด้วย
๒1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เห็นด้วย
๒2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เห็นด้วย
๒3) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เห็นด้วย
๒4) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เห็นด้วย
25) กรมสรรพสามิต เห็นด้วย
26) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นด้วย
27) สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์
28) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เห็นด้วย
29) สำนักงานศาลยุติธรรม เห็นด้วย
30) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เห็นด้วย
31) สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
๑. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๒. ผู้ประกอบการ
3. ประชาชนทั่วไป
1) ไม่เห็นด้วยกรณีให้อำนาจคณะกรรมการสามารถเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรการและการบังคับใช้
กฎหมาย ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากเป็นการเพิ่มอำนาจให้คณะกรรมการมากเกิน ไป
2) ไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มอำนาจตามความในมาตรา 22 (1/1) เพราะเป็นการเพิ่มหน้าที่และความ
รับผิดชอบแก่คณะกรรมการด้วยแต่ละพื้นที่มีบริบทที่แตกต่างกัน
3) ไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มอำนาจตามความในมาตรา 22 (1/2) เพราะไม่มีความชัดเจนกรณีผู้มีปัญหา
จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าหมายถึงใคร และอาจส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยมิ
ชอบด้วยกฎหมายในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
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4) ไม่เห็นด้วยในการเพิ่มอำนาจเกี่ยวกับการบังคับใช้ก ฎหมายของคณะกรรมการ ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จังหวัด เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้มีบทลงโทษทางอาญา ดังนั้น ในการจะเสนอมาตรการหรือการบังคับ
ใช้ที่ให้อำนาจเพิ่มขึ้นจะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาจสร้างภาระแก่ประชาชนเกินจำเป็น และอาจเกิดการจำกัด
สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
5) เนื่องจากไม่มีการแต่งตั้งตัวแทนภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสียเป็นกรรมการในคณะกรรมควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด จึงทำให้ไม่เหมาะสมและอาจทำให้เป็นช่องว่างให้รัฐใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ
4. พนักงานเจ้าหน้าที่
- ไม่เห็นด้วยเนื่องจากคำว่า “ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ” ไม่มีความชัดเจนและ
ขอบเขตในการกำหนดบุคคล
คำชี้แจง
๑. การเพิ่มอำนาจให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดให้มีอำนาจเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรการและการบังคับใช้กฎหมายในการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่
มีบริบทที่แตกต่างกัน จึงต้องการให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีอำนาจและหน้าที่ ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของแต่ละจังหวัดสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะสู่
ระดับ นโยบายเพื่อ สั่ง การการทำงานระดับพื้นที่ให้ สามารถแก้ปัญ หาได้อย่างเหมาะสม รวมถึง การส่งเสริม
การรณรงค์ได้ตรงตามความต้องการของพื้นที่ ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถที่จะ
ป้องกันคุ้มครองสุขภาพของประชาชนได้ทันท่วงที อย่างไรก็ดี หากมีการกำหนดมาตรการต่าง ๆ อันเป็นการ
กระทบสิทธิของประชาชนหน่วยงานของรัฐจะต้องดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้อยู่
แล้ว โดยอยู่บนพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๒. สถานที่ในการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโ ภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ จะได้มีการกำหนดแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการบำบัดรักษาไว้ในหมวด 5 เรื่องการบำบัดรักษา
หรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๓. การกำหนดคำว่า “ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” (Alcohol Use Disorder) เพื่อให้
ประชาชนเข้าถึงสิทธิและได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟูอย่างทั่วถึงและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดคำ
นิยามเพิ่มเติมคำว่า “ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายความว่า บุคคลที่มีรูปแบบการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพทางร่างกาย จิตใจหรือสังคม หรือเป็นอุปสรรคต่อการทำหน้าที่
ในชีวิตประจำวัน ซึ่งควรได้รับการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟู” เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัตินี้
และมิให้มีปัญหาในการตีความเกี่ยวกับการบุคคลที่ได้รับสิทธิในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูด้วย
7. ท่า นเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้า ที่ของสำนักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้
- ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ และคณะกรรมการควบคุม
- พัฒนาให้มีระบบและกลไกเพื่อให้เกิดการเฝ้าระวัง การป้องกัน การบังคับใช้กฎหมายและ
การตรวจสอบการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
- ดำเนินการหรือสนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภค
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เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบ ัติตามนโยบาย รวมทั้งแผนงานและ
มาตรการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ และเอกชนที่เกี่ย วข้อง แล้วรายงานให้คณะกรรมการควบคุมเพื่อ
พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการ
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจทักษะเกี่ยวกับ
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจาก
การบริโ ภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ รวมถึงให้ส ามารถสร้า งความตระหนักรู้ถึงโทษพิษ ภัย ของเครื ่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ให้กับประชาชนเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ประสานงานและร่วมมือกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องใน
การดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุมมอบหมาย
แสดงความเห็นดังนี้
เห็นด้วย
๑. ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
- เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๒. ประชาชนทั่วไป
1) เห็นด้วยกับการให้อำนาจในการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจาก
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2) เห็นด้วยกับกรณีการดำเนินการหรือสนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบำบัดรั กษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และดำเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งแผนงานและ
มาตรการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานให้คณะกรรมการควบคุมเพื่อพิจารณา
เสนอต่อคณะกรรมการ
3) เห็นด้วยกับกรณีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจทักษะ
เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผูม้ ีปญ
ั หา
จากการบริโ ภคเครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ รวมถึง ให้ส ามารถสร้างความตระหนัก รู้ถึง โทษพิษภัยของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ให้กับประชาชนเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4) เห็นด้วยกับ กรณีก ารประสานงานและร่วมมือกับ คณะกรรมการควบคุม เครื ่องดื่ม แอลกอฮอล์
กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
๑) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นด้วย ในการเพิม่ เติมอำนาจหน้าที่ด้านการพัฒนาระบบ
และกลไกการเฝ้าระวัง รวมถึงพัฒนาศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าทีเ่ พื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายนี้
๒) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นด้วย
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๓) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย
๔) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วย
๕) สำนักงานเขตทุ่งครุ เห็นด้วย
๖) สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เห็นด้วย
๗) สำนักงานเขตพญาไท เห็นด้วย
๘) สำนักงานเขตบางกอกน้อย เห็นด้วย
๙) สำนักงานเขตลาดกระบัง เห็นด้วย
๑๐) สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นด้วย
๑๑) สำนักงานเขตบางรัก เห็นด้วย
๑๒) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ เห็นด้วย
๑๓) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี เห็นด้วย
๑๔) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา เห็นด้วย
๑๕) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา เห็นด้วย
๑๖) สำนักงานอัยการสูงสุด เห็นชอบในหลักการ
๑๗) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นด้วย
๑๘) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เห็นด้วย
๑๙) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เห็นด้วย
๒๐) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นด้วย
๒๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เห็นด้วย
๒๒) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เห็นด้วย
๒๓) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เห็นด้วย
24) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เห็นด้วย
25) กรมสรรพสามิต เห็นด้วย
26) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นด้วย
27) สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์
28) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เห็นด้วย
29) สำนักงานศาลยุติธรรม เห็นด้วย
30) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เห็นด้วย
31) สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
๑. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- เนื ่ อ งจากเจตนารมณ์ ข องกฎหมายฉบั บ นี ้ ใ ห้ ส ำนั ก งานมี อ ำนาจหน้ า ที ่ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านธุ ร การของ
คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติและคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้น การ
เพิ่มอำนาจจึงเกินความจำเป็น
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๒. ผู้ประกอบการ
1) เนื่องจากมีขอบเขตอำนาจที่กว้างเกินไป และอำนาจหน้าที่บางส่วนซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น
ควรกำหนดให้มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานธุรการเท่านั้น
2) เนื ่ อ งจากเจตนารมณ์ข องกฎหมายฉบับ นี ้ ให้ส ำนั ก งานมี อำนาจหน้า ที่ ป ฏิ บ ั ต ิง านธุ ร การของ
คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติและคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้นการ
เพิ่มอำนาจจึงเกินความจำเป็น
๓. พนักงานเจ้าหน้าที่
- เนื ่ อ งจากเจตนารมณ์ ข องกฎหมายฉบั บ นี ้ ใ ห้ ส ำนั ก งานมี อ ำนาจหน้ า ที ่ ป ฏิ บ ั ต ิ ง านธุ ร การของ
คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติและคณะกรรมการควบคุ มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้น
การเพิ่มอำนาจจึงเกินความจำเป็น
๔. ประชาชนทั่วไป
1) การกำหนดมาตรการต่าง ๆ ในการจำกัดสิทธิของประชาชน สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์ ควรให้ป ระชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และควรมุ่งเน้น การให้ความรู้แก่
ประชาชนด้วย นอกจากการกำหนดมาตรการเพียงอย่างเดียว
2) เนื่องจากเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ให้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติและคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้น การเพิ่มอำนาจจึงเกินความจำเป็น
3) ไม่เห็นด้วยที่ให้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีอำนาจในการดำเนินการหรือ
สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากหน้าที่
ดังกล่าวเป็น หน้าที่ของนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญในด้านเศรษฐศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
4) การบังคับใช้และการตรวจสอบการกระทำความผิดเป็นอำนาจหน้าที่ของตำรวจ มิใช่ หน้าที่ของ
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ จึง ไม่ควรให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจ ในการ
ปฏิบัติงานมากเกินไป
คำชี้แจง
- หลักการในการเพิ่มอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในฐานะ
ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการควบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และคณะกรรมการนโยบายแอลกอฮอล์แห่งชาติ นั้น
เพื่อให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพทั้งทางด้านข้อมูลและความรู้ความสามารถของเจ้าหน้ าที่เ พื่อสนับสนุน
ข้อมูลเชิงวิชาการแก่คณะกรรมการในชุดต่าง ๆ ดังกล่าว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความเหมาะสมแล้ว
8. ท่า นเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไ ขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีผู้รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ในการออกประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของสถานที่
หรือบริเวณห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แสดงความเห็นดังนี้
เห็นด้วย
๑. ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
๒. พนักงานเจ้าหน้าที่
๓. ภาคประชาสังคม
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- เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ในการออก
ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือห้าม
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเสนอเพิ่มเติมในกรณีออกประกาศควรจัดรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้ประชาชนเข้า
มามีร่วมในการกำหนดมาตรการทางกฎหมาย
4. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
๑) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นด้วย เนื่องจากเป็นการให้อำนาจรัฐมนตรีกำหนดแนว
ทางการห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้มีความเหมาะสมกับแต่ละกรณีมากขึ้น
๒) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นด้วย
๓) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย
๔) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วย
๕) สำนักงานเขตทุ่งครุ เห็นด้วย
๖) สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เห็นด้วย
๗) สำนักงานเขตพญาไท เห็นด้วย
๘) สำนักงานเขตลาดกระบัง เห็นด้วย
9) สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นด้วย
๑0) สำนักงานเขตบางรัก เห็นด้วย
๑1) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ เห็นด้วย
๑2) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี เห็นด้วย
๑3) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา เห็นด้วย
๑4) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา เห็นด้วย
๑5) สำนักงานอัยการสูงสุด เห็นชอบในหลักการ
๑6) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นด้วย
๑7) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เห็นด้วย
๑8) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เห็นด้วย
19) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นด้วย
20) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เห็นด้วย
๒1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เห็นด้วย
๒2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เห็นด้วย
๒3) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เห็นด้วย
24) กรมสรรพสามิต เห็นด้วย
25) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นด้วย
26) สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์
27) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เห็นด้วย
28) สำนักงานศาลยุติธรรม เห็นด้วย
29) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เห็นด้วย
30) สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร เห็นด้วย
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ไม่เห็นด้วย
1. สมาคมผู้ผลิต
2. สมาคมผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
3. นักวิชาการ
4. ผู้ประกอบการ
5. ประชาชนทั่วไป
- ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ในการออก
ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือห้าม
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากการเพิ่มอำนาจให้รัฐมนตรีไม่มีความเหมาะสม ถือเป็นการเพิ่มอำนาจเกิน
ความจำเป็น เกินขอบเขต และขัดต่อหลักการทางนิติบัญญัติ อีกทั้งประชาชนไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในการกำหนดมาตรการต่างๆ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
คำชี้แจง
โดยหลัก การออกกฎหมายในระดับพระราชบัญ ญัติจะต้องมีก ารให้อำนาจฝ่ายบริหารเพื่อที่จะออก
กฎหมายในลำดับรองเพื่อต้องการที่จะกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นไปอย่างปกติสำหรับ
กฎหมายทุกฉบับ เนื่องจากไม่สามารถบัญ ญัติถึงรายละเอียดทั้ง หมดไว้ในกฎหมายแม่บทได้ เพราะจะทำให้
กฎหมายนั้นมีรายละเอียดมากเกินไป และเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงกำหนดให้เป็น
อำนาจของฝ่ายบริหารในการออกกฎหมายลำดับรองเพื่อกำหนดรายละเอียดของกฎหมายแม่บทและเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติตามกฎหมายแม่บท ดังนี้ การเพิ่มอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ในการ
ออกประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและเงือ่ นไขในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถทำได้เท่าที่จำเป็น เฉพาะใน
ส่วนที่เป็นปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายเท่านั้น ในกรณีที่มีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายที่อาจเกิดจากความไม่
ชัดเจนในตัวบทกฎหมาย
9. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโฆษณา เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย
กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้
1) เพิ่มหมวด 4/1 การโฆษณา
2) มาตรา 32 ห้ามผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ประชาสัมพันธ์ใด ๆ โดยผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้กระทำได้เฉพาะ
การให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุม
แสดงความเห็นดังนี้
เห็นด้วย
๑. ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
- เห็นด้วยโดยเสนอให้เพิ่มเจตนาของการกระทำตามมาตรา ๓๒ กรณีใดเป็นการกระทำโดยจงใจหรือไม่จงใจ
๒. พนักงานเจ้าหน้าที่
- เห็นด้วย แต่ควรอธิบายข้อแตกต่างระหว่างการโฆษณาให้ชัดเจนว่าการกระทำอย่างใดเป็นการกระทำ
เพื่อประโยชน์ทางการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะมีผลต่อผู้ปฏิบัติที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนใน
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
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๓. ภาคประชาสังคม
- เห็นด้วยกับมาตรการการห้ามทำการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกรูปแบบกฎหมายที่มีทางอาญาจึง
ไม่ควรให้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตีความมากเกินไป
๔. ประชาชนทั่วไป
- การกำหนดตามมาตรา 32 คำว่า “ผู้ใด” เสนอให้แก้เ ป็น “ผู้ผ ลิตหรือผู้จ ัดจำหน่ายเครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล์” แทน นอกนั้นให้คงเดิมทุกประการ
5. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
1) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นด้วย ในการแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 32 ดังกล่าวเพราะ
เป็นการแก้ไขเพื่อให้มีความชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกเลิ กข้อยกเว้นการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่มี ี
ต้นกำเนิดนอกราชอาณาจักรเพื่อให้เกิดมาตรฐานในการพิจารณาที่เท่าเทียมกัน และให้อำนาจรัฐมนตรีกำหนด
หลักเกณฑ์การประชาสัมพันธ์โดยผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เหมาะสมและตอบสนองต่อความ
เปลี่ยนแปลงของแนวทางการประกอบธุรกิจ
2) สำนักงานศาลยุติธรรม เห็นด้วย และมีข้อสังเกตว่า การห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นสามารถ
กระทำได้ แต่ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและเป็นไปโดยสอดคล้องต่อนโยบายขององค์การอนามัยโลก (World
health Organization :WHO) เพื่อให้การควบคุมโฆษณาเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามหลักการ
คุ้มครองผู้บริโภค คุ้มครองสังคม ขณะเดียวกัน ก็ให้ความเป็นธรรมแก่คู่แข่งทางการค้า ทั้งนี้ อาจศึกษาเพิ่มเติม
จากกฎหมายประเภทเดียวกันในต่างประเทศที่มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการโฆษณาแอลกอฮอล์
3) สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร เสนอให้แก้ไขเป็น “มาตรา 32 ห้ามผู้ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใด
ที่ใช้ชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์หรือสิ่งนั้น หรือโฆษณา
โดยการนำชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตัดต่อเติม หรือดัดแปลง ข้อความให้เป็นส่วนหนึ่งของ
ชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์หรือสิ่งนั้น ทั้งนี้ ในลักษณะที่อาจทำให้เข้าใจได้ว่าหมายความถึงการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ส่วนการเพิ่มหมวด 4/1 การโฆษณา เห็นด้วยเพราะเป็นการแยกบทบัญญัติว่าด้วยการ
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน
๔) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นด้วย
๕) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย
๖) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วย
๗) สำนักงานเขตทุ่งครุ เห็นด้วย
๘) สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เห็นด้วย
๙) สำนักงานเขตพญาไท เห็นด้วย
๑๐) สำนักงานเขตลาดกระบัง เห็นด้วย กับการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๒ โดยไม่แสดงความเห็นในการ
เพิ่มเติม หมวด ๔/๑ การโฆษณา ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัตินี้
๑1) สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นด้วย
๑2) สำนักงานเขตบางรัก เห็นด้วย
๑3) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ เห็นด้วย
๑๔) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี เห็นด้วย
๑๕) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา เห็นด้วย
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๑๖) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา เห็นด้วย
๑๗) สำนักงานอัยการสูงสุด เห็นชอบในหลักการ
๑๘) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นด้วย
๑๙) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เห็นด้วย
๒๐) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เห็นด้วย
๒๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นด้วย
๒๒) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เห็นด้วย
๒๓) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เห็นด้วย
๒๔) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เห็นด้วย
25) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นด้วย
26) สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์
27) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เห็นด้วย
28) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
๑. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1) ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเพราะเป็นการจำกัดสิทธิในการประกอบอาชีพ การแข่งขัน สิทธิในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค
2) ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนการปฏิรูปประเทศ เช่น ด้านการท่องเที่ยว ด้านการแข่งขันทาง
การค้า เป็นต้น
3) ไม่สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพราะเป็นการใช้อำนาจในการออกกฎหมายที่
เกินความจำเป็น ไม่ส อดคล้อ งกับ เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการจะกำหนดมาตรการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เพียงเท่าที่จำเป็น
4) ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ และเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน
5) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอาหารและเป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่สนับสนุนกิจกรรมและการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งมีการจ้างงานเป็น
จำนวนหลายล้านตำแหน่งงาน ซึ่งภาครัฐควรมุ่งเน้นการกำหนดมาตรการการควบคุมการบริโภคอย่างเหมาะสม
เพื่อให้เหมาะสมกับบริบททางด้านเศรษฐกิจและการดำรงชีวิต รวมถึงสนับสนุนและสอดคล้องกับเป้าหมายของ
องค์การอนามัยโลกในอันที่จะลดการดื่มที่เป็นอันตราย
6) ขัดกับหลักการสากลและการออกกฎหมายทีก่ ำหนดมาตรการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็น
การปิดกั้นสิทธิในการเลือกซื้อสินค้าหรือรับการบริการของผู้บริโภค ตลอดจนขัดกับหลักความพอสมควรแก่เหตุ
และหลักความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่สว่ นรวมจะได้รับกับสิทธิและเสรีภาพและประโยชน์ที่บุคคลต้องเสียไป
7) ไม่เ ห็นด้วยในการแก้ไขเพิ่ม เติม ข้อความในมาตรา 32 ตามพระราชบัญ ญัติควบคุม เครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายตามมาตราดังกล่าวมีปัญหาในเรื่องของการใช้ดุลพินิจ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและเป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพ
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๒. นักวิชาการ
- การกำหนดมาตรการใด ๆ ควรกำหนดเป็นกฎกระทรวงเพื่อจะได้มีพิจารณาที่รอบด้าน เนื่องจากการ
ประชาสัมพันธ์โดยผู้ผลิตมีความจำเป็นต้องสื่อสารให้ข้อมูลกับผู้บริโภคไม่ควรจำกัดเพียงการให้ข้อมูลความรู้เชิง
สร้างสรรค์สังคมเท่านั้น
๓. ผู้ประกอบการ
1) ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเพราะเป็นการจำกัดสิทธิในการประกอบอาชีพ การแข่งขัน สิทธิในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค
2) ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนการปฏิรูปประเทศ เช่น ด้านการท่องเที่ยว ด้านการแข่งขันทาง
การค้า เป็นต้น
3) ไม่สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพราะเป็นการใช้อำนาจในการออกกฎหมายที่
เกินความจำเป็น ไม่ส อดคล้อ งกับ เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการจะกำหนดมาตรการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เพียงเท่าที่จำเป็น
4) ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ และเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน
5) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอาหารและเป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่สนับสนุนกิจกรรมและการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งมีการจ้างงานเป็น
จำนวนหลายล้านตำแหน่งงาน ซึ่งภาครัฐควรมุ่งเน้นการกำหนดมาตรการการควบคุมการบริโภคอย่างเหมาะสม
เพื่อให้เหมาะสมกับบริบททางด้านเศรษฐกิจและการดำรงชีวิต รวมถึงสนับสนุนและสอดคล้องกับเป้าหมายของ
องค์การอนามัยโลกในอันที่จะลดการดื่มที่เป็นอันตราย
6) ขัดกับหลักการสากลและการออกกฎหมายที่กำหนดมาตรการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็นการ
ปิดกั้นสิทธิในการเลือกซื้อสินค้าหรือรับการบริการของผู้บริโภค ตลอดจนขัดกับหลักความพอสมควรแก่เหตุ และหลัก
ความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับกับสิทธิและเสรีภาพและประโยชน์ที่บุคคลต้องเสียไป
7) การตีความกฎหมายเป็นการตีความที่เป็นโทษแก่ประชาชน และไม่มีงานวิจัยมาสนับสนุน เช่น กรณี
ผู้บริโภคไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วลงรูปถ่ายที่ไม่ได้จงใจจะโฆษณา แต่กลับมีการตีความว่าเป็นการชักจูงให้ผู้อื่นบริโภค
แอลกอฮอล์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือกรณีสื่อภาพยนตร์ที่มีฉากการกินเลี้ยงอยู่ก ็สามารถเข้าข่ายละเมิ ด
กฎหมายเช่นกัน
8) การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่ อาชญากรรมร้ายแรงเป็นเพียงกลไกการแข่งขันทางตลาดเสรี
การกำหนดมาตรการดังกล่าวจึงเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย
๔. ประชาชนทั่วไป
1) ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเพราะเป็นการจำกัดสิทธิในการประกอบอาชีพ การแข่งขัน สิทธิในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค
2) ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนการปฏิรูปประเทศ เช่น ด้านการท่องเที่ยว ด้านการแข่งขันทาง
การค้า เป็นต้น
3) ไม่สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพราะเป็นการใช้อำนาจในการออกกฎหมายที่
เกินความจำเป็น ไม่ส อดคล้อ งกับ เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการจะกำหนดมาตรการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เพียงเท่าที่จำเป็น
4) ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ และเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน
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5) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอาหารและเป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่สนับสนุนกิจกรรมและการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งมีการจ้างงานเป็น
จำนวนหลายล้านตำแหน่งงาน ซึ่งภาครัฐควรมุ่งเน้นการกำหนดมาตรการการควบคุมการบริโภคอย่างเหมาะสม
เพื่อให้เหมาะสมกับบริบททางด้านเศรษฐกิจและการดำรงชีวิต รวมถึงสนับสนุนและสอดคล้องกับเป้าหมายของ
องค์การอนามัยโลกในอันที่จะลดการดื่มที่เป็นอันตราย
6) ขัดกับหลักการสากลและการออกกฎหมายที่กำหนดมาตรการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็นการ
ปิดกั้นสิทธิในการเลือกซื้อสินค้าหรือรับการบริการของผู้บริโภค ตลอดจนขัดกับหลักความพอสมควรแก่เหตุ และหลัก
ความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับกับสิทธิและเสรีภาพและประโยชน์ที่บุคคลต้องเสียไป
7) ไม่ควรควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด และเสนอให้กำหนดหลักเกณฑ์ในการ
โฆษณา โดยให้ระบุข้อความคำเตือนสำหรับผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประกอบการโฆษณา โดยกำหนดเวลา
สำหรับโฆษณา เพื่อจำกัดโฆษณาซึ่งเป็นเด็กที่มีอายุต่ ำกว่า 18 ปี ทั้งนี้ ยกเว้นการโฆษณาเกิน จริงและการ
อวดอ้างสรรพคุณของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่สามารถกระทำได้
8) การดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ควรมุง่ เน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เพราะเป็นวิธีที่
สามารถแก้ปัญหาโดยไม่กระทบต่อผูป้ ระกอบการ
9) เสนอให้ศึกษากฎหมายต่างประเทศที่ อนุญาตให้มีการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเสรี เช่น
ประเทศเกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ เพื่อเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาการกำหนดหลักเกณฑ์และยกร่างกฎหมาย
๕. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
๑) สำนักงานเขตบางกอกน้อย ไม่เห็นด้วย
คำชี้แจง
1. การปรับเพิ่มเติม หมวด ๔/๑ การโฆษณา และการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด
ความชัดเจนในการปฏิบัติว่ากรณีใดบ้างที่สามารถทำได้หรือทำไม่ได้ และการแก้ไขคำว่า “ผู้ใด” เป็น “ผู้ผลิตหรือ
ผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ” จะทำให้กฎหมายฉบับนี้ไม่ สามารถใช้บังคับได้ ดังนั้นการกำหนดว่า “ผู้ใด”
จะทำให้การบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
2. การระบุข้อมูลที่จำเป็นกำหนดให้ระบุไว้ในฉลากอยู่แล้ว การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวจึงไม่ ได้จำกั ดสิท ธิ
การรับรู้ของผู้บริโภค อีกทั้งการห้ามดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต และถึงแม้ไม่มีการโฆษณาก็สามารถขาย
สินค้าได้อย่างปกติ
3. กรณีความไม่สอดคล้องต่าง ๆ ตามความคิดเห็นต่อเรื่องการควบคุมการโฆษณา ศาลรัฐธรรมนูญได้
วินิจฉัยแล้วว่าสามารถจำกัดการโฆษณาได้ โดยไม่เป็นการจำกัดเสรีภาพเกินสมควร เนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ไม่ใช่สินค้าทั่วไปและไม่ใช่อาหาร เพราะหากขอขึ้นทะเบียนเป็นอาหารจะอยู่ภายใต้การควบคุมของสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญยังมีคำวินิจฉัยว่ากฎหมายการควบคุมโฆษณาไม่ขัดต่อ
หลักความได้สัดส่วนด้วย
4. ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ นอกจากด้านการท่องเที่ยว และด้านการแข่งขัน
ทางการค้าแล้ว ยังมีมิติในด้านอื่น ๆ เช่น ด้านการคุ้มครองเด็ก โดยเด็กและเยาวชนต้องได้รับการคุ้มครอง เพื่อให้
เกิดความมั่นคงในความเป็นมนุษย์ รวมถึงเรื่องสุขภาพ สุขภาวะของประชาชนที่ต้องได้รับการคุ้มครอง ตามมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ดังนั้นจึงไม่ควรมุ่งเน้นด้านใดด้านหนึ่ง เป็นการเฉพาะ ดังนั้น กฎหมายฉบับนี้จึงมีความ
สอดคล้องในการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข สังคม และหลักสากลตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก
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5. การออกมาตรการทางกฎหมายเป็นกฎกระทรวงจะต้องดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
เสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี จึงเป็นการ
เพิ่ม ภาระให้ก ับ คณะรัฐมนตรี และสำนัก งานคณะกรรมการกฤษฎีก า ประกอบกับ การออกมาตรการตาม
พระราชบัญญัตินี้ไม่มีผลบังคับแก่ส่วนราชการโดยทั่วไปหรือมีผลกระทบต่อหน่วยงานอื่น ๆ เป็นวงกว้าง จึง
สามารถออกเป็นประกาศได้ อีกทั้ง ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติที่ได้ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว
10. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้
มาตรา 32/1 ห้ามผู้ใดแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นการอวด
หรืออ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยตรงหรือโดยอ้อม
มาตรา ๓๒/๒ ห้ามผู้ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เป็นชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์หรือสิ่งนั้น หรือโฆษณาโดยการนำเอาชื่อ เครื่องหมายหรือ
สัญ ลักษณ์ข องเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ม าตัด ต่อเติม หรือดัดแปลงข้อความให้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อหรือ
เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์หรือสิ่งนั้น ทั้งนี้ ในลักษณะที่อาจทำให้เข้าใจได้ว่าหมายความ ถึงการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มาตรา 32/3 ห้ามผู้ใดให้การอุปถัมภ์ หรือให้การสนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน
ของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) เป็นการสร้างภาพลักษณ์ต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(2) ที่ส่งผลหรือที่อาจส่งผลเสียต่อนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(3) โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือโฆษณาตามมาตรา ๓๒/๒
(4) ส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(5) ลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุม
มาตรา 32/4 ห้ามผู้ใดเผยแพร่กิจกรรมหรือข่าวสาร เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม ตามมาตรา 32/3
แสดงความเห็นดังนี้
เห็นด้วย
๑. ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
- เห็นด้วยกับ การกำหนดมาตรการดัง กล่าว แต่ในกรณี ก ารสนับ สนุนทุนอุป ถัม ภ์ ห น่วยงานของรัฐ
ซึ่งผู้สนับสนุนได้ดำเนินการใดที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น สนับสนุนรายการฟุตบอลทีมชาติ หากรับการ
สนับ สนุน งบประมาณจากรัฐเพียงอย่างเดียวอาจไม่เ พียงพอในการดำเนินกิจกรรม จึง เห็นควรให้ ส ามารถ
ดำเนินการได้ เช่น มีสัญลักษณ์ที่อกเสื้อนักกีฬา หรือป้ายสัญลักษณ์ที่บริเวณสนามฟุตบอล
๒. ภาคประชาสังคม
- เห็นด้วยกับการกำหนดมาตรการการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากมาตรการดังกล่าวจะ
ทันต่อวิวัฒนาการ การทำธุรกิจของผู้ประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๓. พนักงานเจ้าหน้าที่
- เนื่อ งจากมาตรการดังกล่าว ช่วยลดการกระตุ้นความอยากซื้อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร หน่วยงาน ช่วยลดการดื่มเครื่อ งดื่มแอลกอฮอล์ และลดผลกระทบจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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๔. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
1) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นด้วย ในการแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 32/1 มาตรา
32/2 และมาตรา 32/3 แต่เนื่องจากการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามหมวด 4/1 มีลักษณะข้อ
ห้ามและเงื่อนไขค่อนข้างมาก สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควรเร่งกำหนดแนวทางการ
โฆษณาที่สามารถทำได้ก่อนกฎหมายมีผลใช้บังคับ
๒) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นด้วย
๓) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย
๔) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วย
๕) สำนักงานเขตทุ่งครุ เห็นด้วย
๖) สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เห็นด้วย
๗) สำนักงานเขตพญาไท เห็นด้วย
๘) สำนักงานเขตบางกอกน้อย เห็นด้วย
๙) สำนักงานเขตลาดกระบัง เห็นด้วย
๑๐) สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นด้วย
๑๑) สำนักงานเขตบางรัก เห็นด้วย
๑๒) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ เห็นด้วย
๑๓) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี เห็นด้วย
๑๔) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา เห็นด้วย
๑๕) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา เห็นด้วย
๑๖) สำนักงานอัยการสูงสุด เห็นชอบในหลักการ
๑7) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นด้วย
๑๘) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เห็นด้วย
๑๙) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เห็นด้วย
๒๐) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นด้วย การแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ควรห้ามโดยเด็ดขาด ยกเว้น ให้กระทำได้เฉพาะผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์
๒๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เห็นด้วย
๒๒) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เห็นด้วย
๒3) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เห็นด้วย
24) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นด้วย
25) สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์
26 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เห็นด้วย
27) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เห็นด้วย
28) สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร เห็นด้วย
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ไม่เห็นด้วย
๑. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย/สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- มาตรา ๓๒/๒ ในส่วนข้อ ความ “โดยการนำเอาชื่อ เครื่องหมาย หรือสัญ ลัก ษณ์ของเครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์มาตัด ต่อเติม หรือดัดแปลงข้อความให้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์หรือสิ่งนั้น
ทั้งนี้ ในลักษณะที่อาจทำให้เข้าใจได้ว่าหมายความถึงการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ” เป็นการเขียนที่กว้าง
เกินไป และไม่มีขอบเขตของการตีความ
๒. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1) ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเพราะเป็นการจำกัดสิทธิในการประกอบอาชีพ การแข่งขัน สิทธิในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค
2) ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เช่น ด้านการท่องเที่ยว ด้านการแข่งขัน
ทางการค้า เป็นต้น
3) ไม่สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพราะเป็นการใช้อำนาจในการออกกฎหมายที่
เกินความจำเป็น ไม่ส อดคล้อ งกับ เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการจะกำหนดมาตรการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เพียงเท่าที่จำเป็น
4) ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ และเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน
5) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอาหารและเป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่สนับสนุนกิจกรรมและการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งมีการจ้างงานเป็น
จำนวนหลายล้านตำแหน่งงาน ซึ่งภาครัฐควรมุ่งเน้นการกำหนดมาตรการการควบคุมการบริโภคอย่างเหมาะสม
เพื่อให้เหมาะสมกับบริบททางด้านเศรษฐกิจและการดำรงชีวิต รวมถึงสนับสนุนและสอดคล้องกับเป้าหมายของ
องค์การอนามัยโลกในอันที่จะลดการดื่มที่เป็นอันตราย
6) ขัดกับหลักการสากลและการออกกฎหมายที่กำหนดมาตรการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถอื เป็น
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 ต ่ อ ผู ้ บ ริโ ภค
8) สูญเสียโอกาสในการสร้างมูลค่าให้กับเครื่องหมายการค้า และปิดกั้นการแข่งขันทางธุรกิจในระดับโลก
9) การกำหนดมาตรการดัง กล่าวเป็นการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และทำให้เกิดการ
ตีความเกินขอบเขต ส่งผลให้เกิดการทุจริตของหน่วยงานรัฐภาครัฐ
๔. พนักงานเจ้าหน้าที่
- มาตรา 32/1 เป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขต และเป็นการไม่ชอบธรรม เนื่องจากปัจจุบันบริษัทใช้
เครื่องหมายที่คล้ายคลึงกันกับสินค้าอื่นๆที่ไม่ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นสิทธิตาม กฎหมายว่าด้วยลิขสิ ทธิ์
และเครื่องหมายการค้า ที่ให้ผู้ได้รับอนุญาตใช้เครื่องหมายนั้น ๆ ได้ ดังนั้นการกำหนดมาตรการการควบคุมการ
โฆษณา จึงกระทบถึงสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่งรวมถึงเครื่องหมายอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ก็จะไม่สามารถใช้เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์นั้นได้
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๕. นักวิชาการ
1) มาตรา 32/1 เป็นการกระทบสิทธิส่วนบุคคลมากเกินไป ประชาชนไม่สามารถกล่าวถึงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้เลยมีการให้อำนาจออกประกาศเพิ่มเติมได้อย่างไม่มีขอบเขต เป็นการเขียนกฎหมายที่ผิดหลักการ
ทางนิติบัญญัติ
๒) การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นการเขียนที่กว้างเกินไป และไม่มีขอบเขตของการตีความ ซึ่งถือ
เป็นการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
๖. ผู้ประกอบการ
1) มาตรา ๓๒/๑ การกำหนดมาตรการดังกล่าวมีการเขียนที่คลุมเครือไม่ชัดเจน ไม่มีผลงานวิจ ัยมา
สนับสนุน ว่าการควบคุมการโฆษณาทำให้ผลกระทบจากการบริโภคเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง อีกทั้ง
มาตรการดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจกลางคืน และธุรกิจบันเทิง ดังนั้นเห็นว่าการปรับแก้ไขกฎหมาย
เป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้น
2) มาตรา ๓๒/๑ โดยหลัก การแล้ วการห้ามโฆษณา หมายถึง การห้ามโฆษณาสรรพคุณ ซึ่ง คำว่า
"สรรพคุณ" (Benefit) หมายถึงการห้ามโฆษณาว่าเครื่องดื่มนี้ดื่มแล้วดี มีประโยชน์ แต่ไม่รวมถึง Taste Note หรือ
Review Taste Note และ Review ด้วย เช่น การโฆษณา ชื่อ ราคา รสชาติ วัตถุดิบ แหล่งที่มา แหล่งที่จัด
จำหน่าย ซึ่งถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจแก่ผู้บริโภคเท่านั้น ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนที่จะสามารถศึกษาข้อมูลและเลือกบริโภคสินค้าได้ ซึ่งอาจขัดแย้งกับพระราชบัญญัติค้มุ ครองผู้บริโภค
พ.ศ. 2522 ที่ต้องมีการให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกบริโภคสินค้า
3) มาตรา ๓๒/2 การกำหนดมาตรการดังกล่าวมีการเขียนที่คลุมเครือไม่ชัดเจน เนื่องจากการโฆษณาตรา
สินค้าของบริษัทเป็นสิทธิของผู้ผลิตที่จะกำหนดและใช้ตราสินค้านั้นๆ หากมีการตีความดังกล่าวจะไม่เป็นธรรมต่อ
บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4) มาตรา ๓๒/๓ (1) การกำหนดมาตรการดังกล่าวมีการเขียนที่คลุมเครือไม่ชัดเจน และปิดกั้นไม่ให้
ผู้ประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำกิจกรรมเพื่อสังคม
๗. ประชาชนทั่วไป
1) ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเพราะเป็นการจำกัดสิทธิในการประกอบอาชีพ การแข่งขัน สิทธิในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค
2) ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เช่น ด้านการท่องเที่ยว ด้านการแข่งขัน
ทางการค้า เป็นต้น
3) ไม่สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพราะเป็นการใช้อำนาจในการออกกฎหมายที่
เกินความจำเป็น ไม่ส อดคล้อ งกับ เจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการจะกำหนดมาตรการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เพียงเท่าที่จำเป็น
4) ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ และเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน
5) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอาหารและเป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่สนับสนุนกิจกรรมและการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งมีการจ้างงานเป็น
จำนวนหลายล้านตำแหน่งงาน ซึ่งภาครัฐควรมุ่งเน้นการกำหนดมาตรการการควบคุมการบริโภคอย่างเหมาะสม
เพื่อให้เหมาะสมกับบริบททางด้านเศรษฐกิจและการดำรงชีวิต รวมถึงสนับสนุนและสอดคล้องกับเป้าหมายของ
องค์การอนามัยโลกในอันที่จะลดการดื่มที่เป็นอันตราย
51

6) ขัดกับหลักการสากลและการออกกฎหมายทีก่ ำหนดมาตรการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็น
การปิดกั้นสิทธิในการเลือกซื้อสินค้าหรือรับการบริการของผู้บริโภค ตลอดจนขัดกับหลักความพอสมควรแก่เหตุ และ
หลักความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รบั กับสิทธิและเสรีภาพและประโยชน์ที่บุคคลต้องเสียไป
7) เป็นอุปสรรคต่อการสร้างและพัฒนานวัตกรรมของสินค้าอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
8) สูญเสียโอกาสในการสร้างมูลค่าให้กับเครื่องหมายการค้า และปิดกั้นการแข่งขันทางธุรกิจในระดับโลก
9) มาตรา ๓๒/๑ ห้ามผู้ใดแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นการอวดหรืออ้าง
สรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นบริโภคเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์โดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นการปิดกันผู้ประกอบการขนาด
เล็กในการประชาสัมพันธ์สินค้าให้เข้าถึงผูบ้ ริโภค
10) มาตรา ๓๒/๒ ห้ามผู้ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์เป็นชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์หรือสิ่งนั้น หรือโฆษณาโดยการนำเอาชื่อ เครื่องหมาย หรือ
สัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตัด ต่อเติม หรือดัดแปลงข้อความให้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อหรือเครื่องหมาย
ของผลิตภัณฑ์หรือสิ่งนั้น ทั้งนี้ ในลักษณะที่อาจทำให้เข้าใจได้ว่าหมายความถึงการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ไม่สามารถบังคับใช้ได้จริง กับบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ไม่สามารถทำ
โฆษณาได้ และถือเป็นมาตรการที่ไม่เป็นธรรม ไม่ได้สัดส่วน และเป็นการจำกัดการแข่งขันทางการค้าและการเข้ า
สู่ตลาดของผู้ผลิตรายย่อย
11) มาตรา ๓๒/๓ เป็นกฎหมายที่มีช่องว่างให้เจ้าหน้าที่ตีความให้เป็นโทษกับประชาชนและทำให้การ
ดำเนินการไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน
12) ข้อกฎหมายตามมาตรานี้เป็นการสร้างปัญหาให้กับผู้ประกอบการในประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
การตีความว่า “เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตัด ต่อเติม หรือดัดแปลงข้อความให้เป็น
ส่วนหนึ่งของชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์หรือสิ่งนั้น” ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น การที่
บริษัท รายใหญ่ใช้ชื่อเครื่อ งหมายของเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์กับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของบริษัทที่ไม่ใช่เ ครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ถือเป็นความผิดตามมาตราดังกล่าว
13) มาตรานี้จะขัดกับมาตรา 32 ในส่วนของ “การให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ เชิงสร้างสรรค์สังคม”
เนื่องจากการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์สัง คม ย่อมทำให้ผู้รับสารรู้สึกพึง พอใจกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ซึ่งขัดกับ มาตรา 32/3 (1) เนื่องจากการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์
14) มาตรา 32/3 (2) เป็นการปิดกั้นการวิ พากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมา ซึ่งเป็นสิทธิของประชาชน
พึงมีภายใต้ มาตรา 34 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เนื่องจากการออกนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มย่อมมี
ประชาชนที่ได้ร ับ และเสียผลประโยชน์ ดัง นั้น การให้ก ารอุป ถัม ภ์ หรือสนับ สนุนให้บ ุคคลมีส ิท ธิ์ ในการ
วิพากษ์วิจารณ์ที่ส่งผลเสียต่อนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แม้ว่าจะมีผลหรืออาจจะส่งผลเสียต่อ
นโยบายก็ตาม ทั้งนี้การตรามาตรานี้ จะส่งผลเสียต่อการประกอบอาชีพของผู้ผลิตรายย่อยในระยะยาว ทำให้เกิด
การผูกขาดของตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สินค้าในประเทศขาดการพัฒนาให้มีคุณภาพที่สามารถส่งออกเพื่อสร้าง
รายได้ให้แก่ประเทศซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐในระยะยาว
15) โดยสภาพแล้วเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่สินค้าที่ลักษณะเดียวกับยาเสพติด หรืออาวุธ ที่มีไว้ใน
ครอบครองแล้วเป็นความผิด ดังนั้นการโฆษณาการขายหรือแม้แต่การบริโภคหน่วยงานของรัฐจึงควรควบคุม ให้มี
ความเหมาะสมไม่ควรควบคุมเคร่งครัด และเป็นการกีดกันทางการค้าของผู้ประกอบการรายย่อยมากจนเกินไป ซึ่ง
อาจทำให้ม ีผลเสียในการปฏิบัติตามกฎหมาย เพราะประชาชนเห็นว่ากฎหมายไม่เป็นธรรมจึงไม่ปฏิบ ัติตาม
มาตรการที่ภาครัฐกำหนด
52

16) การดำเนินการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นการกระทำความผิดต่อเมื่ออวดอ้างสรรพคุณเป็น
เท็จเท่านั้นเพราะการห้ามการโฆษณาเป็นการปิดกั้นการแข่งขันทางการค้าเสรี และทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ
ระหว่างผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการรายใหญ่
17) มาตรการดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนในการซื้อหรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อีกทั้ง
หลักเกณฑ์ที่กำหนดยัง ขัดหรือ แย้งกับกฎหมายฉบับอื่น และไม่สอดคล้องกับสภาพสัง คมและการเติบ โตทาง
เศรษฐกิจในปัจจุบัน
18) ควรศึกษากฎหมายต่างประเทศเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรการดังกล่าว เช่น ญี่ปุ่น เยอรมัน
สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา ฯลฯ เพื่อให้มีแนวทางที่เป็นมาตรฐานสากล
19) การสนับสนุนหรือการสร้างภาพลักษณ์ในการดื่มแอลกอฮอล์และต้องมีคำจำกัดความ ต้องไม่กว้าง
เกินไปเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิพื้นฐานของประชาชน
20) การแสดงชื่อ สัญ ลั กษณ์ หรือเครื่องหมาย ไม่ควรกำหนดเป็นการกระทำที่มีเพราะการสื่อสาร
การตลาดไม่มีขอบเขตการตีความที่ชัดเจน ผู้บังคับใช้กฎหมายสามารถตีความ การแสดงชื่อ สัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมายใด ๆ ให้มีจุดประสงค์เพื่อสื่อสารการตลาดซึ่งเป็นการตีความที่เป็นโทษต่อประชาชน
21) เสนอให้แก้ไข ดังนี้
- มาตรา ๓๒/๑ ห้ามผู้ใดแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการชักจูงใจให้ผู้อื่น
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์" เพื่อความชัดเจนในการตีความโดยเคร่งครัด เพราะกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล กระทบต่อวิถีความเป็นอยู่ของประชาชนที่มีมานานแล้ว
- เสนอให้ยกเลิกมาตรา ๓๒/๒ เนื่องจากเป็นการจำกัดสิทธิเกินสมควร และทำให้เกิดการตีความที่ก ว้าง
เกินไป โดยเฉพาะการใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
- เสนอให้ยกเลิกมาตรา ๓๒/๓ เนื่องจากเป็นการจำกัดสิทธิเกินสมควร และทำให้เกิดการตีความที่ก ว้าง
เกินไปกระทบต่อ สิท ธิและเสรีภาพของบุคคลเกิน ไป ในประเทศที่ม ีก ารพัฒ นาแล้ว เช่น ญี่ป ุ่น เยอรมั น
สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ฯลฯ ไม่มีบทบัญญัติลักษณะนี้
- เสนอให้ยกเลิกมาตรา ๓๒/๔ เนื่องจากเป็นการจำกัดสิทธิเกินสมควร และทำให้เกิดการตีความที่ก ว้าง
เกินไป กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินไป ในประเทศที่เจริญแล้ว เช่น ญี่ปุ่น เยอรมัน สหรัฐอเมริกา
สิงคโปร์ ฯลฯ ไม่มีบทบัญญัติในลักษณะนี้
22) เสนอให้ยกเลิกทั้งมาตรา และกำหนดนิยามใหม่ให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา ๓๒/๑
ที่ห้ามเกินสมควรกว่าเหตุ เป็นการกีดขวางการแสดงออกโดยชอบของประชาชนทั่วไป
23) ผู้บริโภคและประชาชน ควรมีสิทธิรับรู้คุณสมบัติของสินค้า รูปลักษณ์ รสชาติ กลิ่น เพื่อให้มผี ลต่อ
การตัดสินใจในการเลือกซือ้ สินค้าให้ตรงตามความต้องการ ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญที่ไม่ควรถูกจำกัด
ลิดรอน ด้วยการห้ามโฆษณา เพื่อเป็นการปกป้องไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบในการเลือกบริโภค
24) การโฆษณาสินค้า นอกจากสินค้าทุกประเภทล้ วนมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าและ
ธุรกิจ ซึ่งเป็นการประกอบอาชีพโดยสุจริต จึงไม่เห็นด้วยกับการจำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสินค้าของผู้บริโภค
และการประชาสัมพันธ์ของผู้ขาย
25) การโฆษณาเป็นการแสดงลักษณะสินค้าบนที่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปรั บรู้ คุณสมบัติของ
สินค้าโดยชอบธรรมและเป็นข้อมูลที่เป็นจริง ดังนั้นรัฐจำกัดการโฆษณาสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาจ
ส่งเสริมให้เกิดการแอบอ้างในการขายสินค้า ซึ่งส่งผลเสียต่อผู้บริโภคและประชาชน
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26) ไม่ควรกำหนดมาตรการในการห้ามโฆษณาแต่ให้เปลี่ยนเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชน และบังคับใช้
กฎหมาย เช่น เมาแล้วขับ ยึดใบขับขี่เลย เพื่อเป็นการปลูกฝังให้คนเรียนรู้และดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ ดีกว่า
การปิดโอกาสให้มีเสรีทางการค้าและการผลิต เพิ่มโอกาสให้การลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ประเทศชาติ
ล้าหลัง
27) เสนอให้เน้นเรื่องการให้ความรู้ และส่งเสริมเรือ่ งการลงทุนและเปิดการค้าเสรีเพื่อเปิดโอกาสให้มีการ
แข่งขันทางการค้า โดยเน้นการเก็บภาษีเพื่อนำไปพัฒนาประเทศ การกำหนดมาตรการดังกล่าวจึงเป็นการเปิดช่อง
ให้มีการติดสินบนเจ้าพนักงานและเกิดการคอรัปชั่น (Corruption)
28) การกำหนดมาตรการไม่มีความชัดเจนเปิดช่องให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีการตีความที่ก ว้างทำให้ภาระ
การพิสูจน์ตกอยู่กับผู้ถูกกล่าวหา ดังนั้น การขยายความดังกล่าวย่อมเพิ่มโอกาสในการปฏิบัติที่เกินขอบเขตและ
รุกล้ำเสรีภาพของประชาชนทั่วไป
29) ไม่เห็นด้วยกับมาตรา 32/1 เนื่องจากขาดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการพิจารณา เรื่องการแสดงชือ่ หรือ
เครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลักษณะใด เข้าข่ ายเป็นการอวดหรืออ้างสรรพคุณ ชัก จูงใจให้ผู้อ่นื บริโภค
ดังนั้น จึงควรเพิ่มเติ มข้อความท้ายมาตราในลักษณะ เช่น “ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุม” เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อีกทั้ง
ยังเป็นการสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนแก่ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
30) ไม่เห็นด้วย เนื่องจากไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการพิจารณา เรื่องการแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลักษณะใด เข้าข่ายลักษณะที่อาจทำให้เข้าใจได้ว่าหมายถึงการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ดังนั้น จึงควรเพิ่มเติมข้อความท้ายมาตราในลักษณะ เช่น “ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุม ” เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อีกทั้ง
ยังเป็นการสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนแก่ผปู้ ระกอบธุรกิจหรือผูท้ ี่เกีย่ วข้อง อันเป็นการลดปัญหาเหมือนเช่นที่ผ่านมา
31) ไม่เห็นด้วยกับมาตรา 32/3 เนื่องจากพิจารณาแล้วอาจเป็นประเด็นปัญหาได้ เช่น กรณีซื้อเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง จะเป็นความผิดตามมาตรา 32/3 (4) หรือไม่ เนื่องจากเป็นการสนับสนุน
บุคคลในลักษณะส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการซื้อเสื้อผ้า เครื่องใช้ ที่มีชื่อหรือเครื่องหมายของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะเป็นความผิดตามมาตรา 32/3 (1) หรือไม่ เนื่องจากเป็นการสนับสนุนบุ คคลในลักษณะ
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
32) ไม่เห็นด้วยกับมาตรา 32/4 เนื่องจากมาตรา 32/3 ยังขาดความชัดเจนและอาจเป็นประเด็นปัญหา
ในการปฏิบัติ
33) การกำหนดตามมาตรา 32/2 และมาตรา 32/4 ส่งผลกระทบต่อผูผ้ ลิต ผู้จัดจำหน่าย ที่มีผลิตภัณฑ์
และเครื่องหมายการค้าทั้งสินค้าประเภทแอลกอฮอล์และไม่ม ีแอลกอฮอล์อย่างมาก ทำให้ผ ลิตภัณฑ์ที่ไม่มี
แอลกอฮอล์แต่ใช้ชื่อเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์ ไม่สามารถโฆษณา เผยแพร่กิจกรรมหรือประชาสัมพันธ์
ข่าวสารได้ ถึงแม้ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อชักชวน หรือชักจูงใจให้เกิดนักดื่มหน้าใหม่ การจำกัดการโฆษณาจึงไม่
ควรรวมถึงผลิตภัณฑ์อ ื่นใดที่ใช้ชื่อ หรือเครื่องหมายการค้าของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เห็นควรให้จำกัดเพียง
แค่ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เท่านั้น เพราะมีวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ เพราะเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์
เป็นสาเหตุในการก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุและอาชญากรรม ซึ่งมีผลกระทบต่อสังคม
และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จึงควรจำกัดแค่ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่มีปัญหา
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๘. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
1) สำนักงานศาลยุติธรรม มีข้อสังเกต 2 ประการ ดังนี้
1.1 คำว่า “ทางตรงและทางอ้อม” ตามมาตรา 32/1 ควรกำหนดขอบเขตหรือนิยามให้ชัดเจนไม่ให้
เกิดความคลุมเครือในทางปฏิบัติ
1.2 การห้ามมิให้โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ควรห้ามมิให้โฆษณาเพียงบางสถานที่เท่านั้น เช่น การ
ห้ามโฆษณาในสถานที่ราชการ สถานศึกษาเป็นต้น
2) กรมสรรพสามิต ไม่เห็นด้วย โดยมีความเห็นดังนี้
1. การเพิ่มบทบัญญัติห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจทำให้เ ข้าใจว่าหมายความถึง การ
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกออฮอล์โดยใช้ถ้อยคำตามมาตรา 32/2 อาจเกิดปัญหาในการบังคับใช้เพราะเป็นการยากที่
จะพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่ใช้ชื่อหรื่อเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์อื่นนั้นมีเจตนาที่ จะโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่
จะส่ ง ผลกระทบกรณี ผ ู้ ป ระกอบการสิ นค้า อื ่น ๆที ่ไ ม่ ม ีเ จตนาในการโฆษณาแอลกอฮอล์ แต่เ นื่ องจากมีชื่อ
เครื่องหมาย รูปภาพ ที่เหมือนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ไม่สามารถโฆษณาสินค้าของตนเองได้
2. การกำหนดข้อห้ามดังกล่าวอาจเป็นอุปสรรคในการขอรับความช่วยเหลือในช่วงที่เกิดวิกฤตซึ่งอาจ
จำเป็นจะต้องระดมความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน
3. ความชัดเจนของการห้ามโฆษณาตามมาตรา 32/1 ก็ครอบคลุมมาตรา 32/3 แล้ว อีกทั้งมาตรา 32
วรรคสอง ยังเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าสามารถประชาสัมพันธ์โดยการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เ ชิง
สร้างสรรค์สังคมได้ ซึ่งอาจจะขัดแย้งกันเองในมาตรา 32/4
๓) สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มเติม มาตรา ๓๒/๑ มาตรา ๓๒/๒ และมาตรา
๓๒/๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขปรับปรุงนี้
คำชี้แจง
๑. กรณีการ Taste Note หรือ Review Taste Note คือกระบวนการหนึ่งของการโฆษณาโดยตรง
และเป็นกระบวนการของการตลาดที่โฆษณาเป็นระบบ ดังนั้น จึงไม่สามารถยกเว้นในส่วนนี้ได้
๒. มาตรา ๓๒/๑ ไม่ถือว่าเป็นการจำกัดสิทธิในการประกอบอาชีพธุรกิจบันเทิงหรือธุรกิจกลางคืนตาม
ที่ผู้ประกอบการเสนอ เนื่องจากมาตราดังกล่าวนั้นเป็นการห้ามแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจเท่านั้น ซึ่งการขายในสถานที่ขายที่กฎหมายกำหนดไว้ยังสามารถทำได้
เป็นปกติจึงไม่ถือว่าเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพแต่อย่างใด
๓. การโฆษณาตราสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ ตามมาตรา ๓๒/๒ โดยใช้หลักการ
รับรู้ของประชาชนที่ใช้ข้อมูลการวิจัยกรณีที่ทำให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าเป็นการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หรือไม่ ดังนั้น การใช้งานวิจัยที่เกี่ยวกับกการรับรู้ของประชาชนมาเป็นข้อมูลสนับสนุนในการดำเนินคดีจึงไม่ถือว่า
เป็นการตีความเกินขอบเขตของกฎหมาย
4. การเพิ่มความในมาตรา ๓๒/๓ วรรคสอง โดยใช้คำว่า “ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้กับการบริจาค หรือ
การช่วยเหลือตามมนุษยธรรมในกรณีที่เกิดสาธารณภัยร้ายแรง” นั้น โดยการเทียบเคียงกับพระราชบัญญัติควบคุม
ลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการขอรับความช่วยเหลือในช่วงที่เกิดวิกฤตซึ่ งอาจ
จำเป็นจะต้องระดมความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนตามที่เสนอ และเพื่อให้กฎหมายมีความยืดหยุ่นและมีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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11. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนการบำบัดรักษา
หรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยสร้าง
เสริมสุขภาพของประชาชนและครอบคลุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
แสดงความเห็นดังนี้
เห็นด้วย
๑. ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
- เห็นด้วย และเสนอให้เพิ่มผู้นำชุมชน หน่วยงานภาคประชาสังคม โดยกำหนดรูปแบบการดำเนินการ
บำบัดรักษาอย่างเป็นรูปธรรม
๒. ภาคประชาสังคม
1) ควรให้องค์กรภาคประชาสังคมและภาคประชาชนเข้าไปมีบทบาทในการการบำบัดฟื้นฟู
2) ควรเพิ่มบทบาทให้กับชุมชน วัด หรือกิจการทางศาสนา หรืออื่น ๆ โดยหน่วยงานของรัฐสนับสนุน
การดำเนินการ
3) เสนอให้หน่วยงานรัฐต้องสนับสนุนการบำบัดช่วยเหลือฟื้นฟู ผู้ติดแอลกอฮอล์ หรือผู้มีปัญหาจาก
แอลกอฮอล์ ซึ่งจัดดำเนินการโดยภาคประชาชน เป็นรูปแบบการบำบัดช่วยเหลือฟื้นฟูทางเลือก โดยสนับสนุนให้มี
การศึกษาวิจัย ฝึกอบรม และขยายผล เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาระบบสาธารณสุขของรั ฐ ได้แก่ การบำบัดช่วยเหลือ
ฟื้นฟูโดยชุมชน การบำบัดช่วยเหลือฟื้นฟูโดยพระสงฆ์ การให้บริการคำปรึกษาทางโทรศัพท์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เป็นต้น
๓. นักวิชาการ
1) เห็นด้วยกับการกำหนดมาตรการเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้มปี ัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน
และครอบคลุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2) เสนอให้การบำบัดผู้ติดสุราหรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคสุราหรือการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการ
กระทำของผู้ดื่มสุรา เช่น เมาแล้วขับ เมาแล้วทะเลาะวิวาท เมาแล้วทำร้ายครอบครัว เป็นหน้าที่ของรัฐ โดยการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนที่ผู้ประกอบธุรกิจ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในอัตราตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
3) เสนอให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการดำเนินการบำบัด ฟื้นฟู ช่วยเหลือด้วยควรมีการบำบัดด้วย
ภาคประชาชนมีส่วนในการนี้ด้วยจะได้เข้าถึงและเกิดความรวดเร็ว ทันการ
๔. ประชาชนทั่วไป
1) เห็นด้วยกับการกำหนดมาตรการเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้มปี ัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน
และครอบคลุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2) การบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ควรเป็นมาตรการสำคัญของการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน
๕. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
1) สำนัก งานหลัก ประกันสุขภาพแห่ง ชาติ ตามวรรคสองของมาตรา 33 ที่แก้ไขโดยมาตรา 23
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเห็นว่า
ในกรณีของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นั้น เพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนการบำบัดรักษาและการฟื้ นฟู
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สภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตามมาตรา 38 แห่ง พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 สมควรเพิ่มเติมในวรรคท้าย
ของวรรคสองว่า “ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นกำหนด”
2) สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งบรมราชชนนี กรมการแพทย์ เห็นด้วย
3) กรมสนับสนุนการบริการสุขภาพ เห็นด้วย ในการกำหนดให้กรมสนับสนุนสุขภาพมีภารกิจในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการบำบัดรักษา และการบำบัดฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือผู้มีปัญหาจากการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการกำหนดให้ส ถานพยาบาลเอกชนซึ่ง อยู่ภายใต้ บัง คับกฎหมายว่ าด้วย
สถานพยาบาลอันเป็นกฎหมายที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สามารถส่งเสริมหรือ
สนับสนุนเพื่อบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้
4) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เห็นด้วย เพื่อให้ข้อความมีความสมบูรณ์เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใน
ร่างมาตรา 33 วรรคสอง เป็น “ผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ญาติหรือ
ผู้ให้การดูแลผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชนที่ไม่แสวงหากำไรและที่มีวัตถุประสงค์ด้านสุขภาพหรือสาธารณสุข หรือสถานพยาบาลของรัฐหรือ เอกชน
อาจขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนเพื่อบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูจากหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง”
5) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นด้วย เพราะเป็นการกำหนดสิทธิ หน้าที่ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจาก
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกสถานพยาบาลให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
๖) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นด้วย
๗) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย
๘) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วย
๙) สำนักงานเขตทุ่งครุ เห็นด้วย
๑๐) สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เห็นด้วย
๑๑) สำนักงานเขตพญาไท เห็นด้วย
๑๒) สำนักงานเขตบางกอกน้อย เห็นด้วย
๑๓) สำนักงานเขตลาดกระบัง เห็นด้วย
๑๔) สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นด้วย
๑๕) สำนักงานเขตบางรัก เห็นด้วย
๑6) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ เห็นด้วย
๑7) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี เห็นด้วย
๑8) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา เห็นด้วย
๑9) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา เห็นด้วย
20) สำนักงานอัยการสูงสุด เห็นชอบในหลักการ
21) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นด้วย
22) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เห็นด้วย
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23) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เห็นด้วย
24) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นด้วย
๒5) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เห็นด้วย
๒6) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เห็นด้วย
๒7) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เห็นด้วย
๒8) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เห็นด้วย
29) กรมสรรพสามิต เห็นด้วย
30) สำนักงานศาลยุติธรรม เห็นด้วย
31) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เห็นด้วย
32) สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
๑. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1) เพิ่มเติมหน่วยงานในการดำเนินงานที่กว้างเกินจำเป็นโดยไม่ก ำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ก่อให้เกิดความซ้ำซ้อนของการดำเนินงานและเกิดปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณและค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเกิดปัญหาในการ
ทำงานอย่างบูรณาการร่วมกัน
2) ไม่มีการกำหนดคำนิยามที่ชัดเจนกรณี ผู้ใดคือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
๒. ผู้ประกอบการ
- เนื่องจากเป็นการกำหนดบทบาทหน้าที่ที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น
๓. พนักงานเจ้าหน้าที่
1) เพิ่มเติมหน่วยงานในการดำเนินงานที่กว้างเกินจำเป็นโดยไม่ก ำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก
ก่อให้เกิดความซ้ำซ้อนของการดำเนินงานและเกิดปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณและค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเกิดปัญหาใน
การทำงานอย่างบูรณาการร่วมกัน
2) ไม่มีการกำหนดคำนิยามที่ชัดเจนกรณีผู้ใดคือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
๔. ประชาชนทั่วไป
1) ควรจะกำหนดให้ก ารบำบัดฟื้นฟูควรเป็นไปตามความสมัครใจของบุคคลภายใต้คำแนะนำหรือ
ความเห็นจากแพทย์ ไม่ควรมีข้อ บัง คับ กำหนด เพราะเป็นการจำกัดสิท ธิเสรีภาพในชีวิต สุขภาพ ร่างกาย
ของบุคคลมากเกินไป
2) เนื่องจากกรณีดังกล่าวมาตรการเชิงนโยบายเชิงบริหารของรัฐ ไม่ควรกำหนดเป็นข้อกฎหมายเพื่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
3) การกำหนดขอบเขตอำนาจกว้างและคลุมเครือ ไม่เห็นความเกี่ยวข้องของหน่วยงานหลายที่ระบุไว้
4) คณะกรรมการไม่มีความเชี่ยวชาญที่จะกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขควรเป็นหน้าที่ของ
แพทย์เนื่องจากจะมองเห็นภาพรวมมากกว่า
5) ควรให้องค์กรภาคประชาสังคมและภาคประชาชนเข้าไปมีบทบาทในการการบำบัดฟื้นฟู
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6) เพิ่มเติมหน่วยงานในการดำเนินงานที่กว้างเกินจำเป็นโดยไม่กำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ก่อให้เกิด
ความซ้ำซ้อนของการดำเนินงานและเกิดปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณและค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเกิดปัญหาในการทำงาน
อย่างบูรณาการร่วมกัน
7) ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับนี้ ควรนำเรื่องนี้ไปไว้กับกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
8) เสนอให้หน่วยงานรัฐต้องสนับสนุนการบำบัดช่วยเหลือฟื้นฟู ผู้ติดแอลกอฮอล์ หรือผู้ม ีปัญหาจาก
แอลกอฮอล์ซึ่งจัดดำเนินการโดยภาคประชาชน เป็นรูปแบบการบำบัดช่วยเหลือฟื้นฟูทางเลือก โดยสนับสนุนให้มีการ
ศึกษาวิจัย ฝีกอบรม และขยายผล เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาระบบสาธารณสุขของรัฐ ได้แก่ การบำบัดช่วยเหลือฟื้นฟูโดย
ชุมชน การบำบัดช่วยเหลือฟื้นฟูโดยพระสงฆ์ การให้บริการคำปรึกษาทางโทรศัพท์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
9) ควรมีการทำประชาพิจารณ์ก่อนกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
10) ควรกำหนดให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการอบรมฝึกฝนเพื่อสร้างทีมแบ่งเบาภาระสาธารณสุขของรัฐ
ในการบำบัดช่วยเหลือฟื้นฟูกลุ่มที่มีปัญหาได้รับผลกระทบหรือติดสุราและบุหรี่ โดยการให้ความรู้ความเข้าใจใน
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ถูกต้องและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เพื่อไม่ให้มีปัญหาที่จะต้องฟื้นฟูในภายหลัง
11) ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ควรมีการกำหนดคำนิยามไว้ตั้งแต่ต้นเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจ
คำชี้แจง
1. การดำเนินการการบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ นอกจากสำนักงาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แล้วยังมีหน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้ระบุหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ
เพื่อให้ครบถ้วนและครอบคลุมทุกหน่วยงานในการเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการบำบัดรักษาตามาตรา 33 ตาม
พระราชบัญญัตินี้
2. เพิ่มเติมความว่า “ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นกำหนด” ในมาตรา 33 วรรคหนึ่ง
ตอนท้าย เพื่อให้การส่งเสริมสนับสนุนการบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกฎหมายของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เป็นต้น
3. เนื่องจากหากใช้คำว่า “ผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ” จะต้องเป็นกรณีที่ต้องติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เท่านั้นจึงจะสามารถเข้ารับการบำบัดได้ในทันที ดังนั้นจึงเพิ่มเติมความว่า “ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์” เพื่อให้ ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถเข้ารับการบำบัด รักษาได้ โดยไม่
จำเป็นต้องเป็นผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดคำนิยามเพิ่มเติมคำว่า “ผู้มีปัญหาจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัตินี้ และมิให้มีปัญหาในการตีความ
เกี่ยวกับการบุคคลที่ได้รับสิทธิในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูด้วย
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12. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- เข้า ไปในสถานที่ทำการของผู้ผลิต นำเข้า หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่ผลิต
นำเข้า หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่เก็บเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเวลาทำการของสถานที่นั้น รวมถึง
เข้าตรวจสอบยานพาหนะเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
- เรียก ขอดูบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นใด ซึ่งระบุชื่อที่อยู่ และปรากฏรูปถ่าย
ของผู้ถือบัตรเพื่อบันทึกข้อมูล ในกรณีที่มีการกระทำความผิดหรือกรณีที่มีหลักฐานตามสมควรว่ามีการกระทำ
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
- ตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐานหรือวัตถุอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดี
- ยึดหรืออายัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ข องผู้ผลิต ผู้นำเข้าหรือผู้ขายที่ฝ่าฝืนหรือไม่ป ฏิบ ัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดี
- มีหนังสือเรีย กบุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อประกอบการ
พิจารณา
แสดงความเห็นดังนี้
เห็นด้วย
๑. ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
๑) เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒) มาตรา 34 ควรเพิ่มเติม “6 ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง หรือเก็บรวมรวมวัต ถุอื่นใด
เพื่อเป็นพยานหลักฐาน” และแก้ไขเพิ่มเติม (2) เรียก ขอดูบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นใด ซึ่งระบุชื่อที่
อยู่ และปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือบัตรเพื่อบันทึกข้อมูล รวมถึงบันทึกภาพ ในกรณีที่มีการกระทำความผิดหรือกรณีที่
มีหลักฐานตามสมควรว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
๒. ภาคประชาสังคม ประชาชน และนักวิชาการ
- เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และมีการบังคับใช้อย่างเท่าเทียมกัน
๓. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
1) สำนั ก งานป้อ งกั นควบคุม โรคที่ 1 เชี ย งใหม่ เห็ น ด้ ว ย โดยเสนอให้ เ พิ่ ม เติม (6) ถ่ า ยภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง หรือเก็บรวมรวมวัตถุอื่นใด เพื่อเป็นพยานหลักฐาน" และแก้ไขเพิ่มเติม (2) เรียก ขอดู
บัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นใด ซึ่งระบุชื่อที่อยู่ และปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือบัตรเพื่อบันทึก ข้อมูล
รวมถึงบันทึกภาพ ในกรณีที่มีการกระทำความผิดหรือกรณีที่มีหลักฐานตามสมควรว่ามีการกระทำความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้
2) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นด้วย เป็นการเพิ่มอำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มี
ความชัดเจนและเพียงพอแก่การบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้
๓) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นด้วย
๔) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย
๕) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วย
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๖) สำนักงานเขตทุ่งครุ เห็นด้วย
๗) สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เห็นด้วย
๘) สำนักงานเขตพญาไท เห็นด้วย
๙) สำนักงานเขตบางกอกน้อย เห็นด้วย
๑๐) สำนักงานเขตลาดกระบัง เห็นด้วย
๑๑) สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นด้วย
๑๒) สำนักงานเขตบางรัก เห็นด้วย
๑๓) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี เห็นด้วย
๑๔) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา เห็นด้วย
๑๕) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา เห็นด้วย
๑๖) สำนักงานอัยการสูงสุด เห็นชอบในหลักการ
๑๗) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นด้วย
๑๘) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เห็นด้วย
๑๙) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เห็นด้วย
๒๐) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นด้วย
๒๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เห็นด้วย
๒๒) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เห็นด้วย
๒๓) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เห็นด้วย
24) สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์
25) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เห็นด้วย
26) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เห็นด้วย
27) สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
๑. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- เนื่องจากเป็นการเพิ่มอำนาจให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่เกินความจำเป็น เป็นการก้าวล่วงอำนาจของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่สอดคล้องกับกระบวนการวิธีพิจารณาความอาญา และเป็นการสร้างภาระและความเดือดร้อน
แก่ประชาชนเกินควร
๒. นักวิชาการ
- ควรกำหนดให้มีหมายค้น กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ทำการของผู้ผลิต นำเข้า หรือขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่ผลิต นำเข้า หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่เก็บเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเวลา
ทำการของสถานที่นั้น รวมถึงเข้าตรวจสอบยานพาหนะเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อไม่ ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่กระทำความผิดโดยมิชอบและเป็นไปตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด
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๓. ผู้ประกอบการ
1) เนื่องจากเป็นการเพิ่มอำนาจให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่เกินความจำเป็น เป็นการก้าวล่วงอำนาจของ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่สอดคล้องกับกระบวนการวิธีพิจารณาความอาญา
2) เป็นการเอื้อ ประโยชน์ให้แก่พนัก งานเจ้าหน้าที่เกินความจำเป็นอาจส่งผลให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการโดยมิชอบ และไม่สามารถตรวจสอบได้
3) การกำหนดหลักต่าง ๆ อาจเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการรายย่อยและ
ผู้ประกอบการรายใหญ่
4) ควรกำหนดบทลงโทษสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบให้ได้รับทบลงโทษขั้นร้ายแรง
๔. พนักงานเจ้าหน้าที่
๑) เนื่อ งจากเป็นการใช้อ ำนาจที่ท ับ ซ้อนกับ พนัก งานสอบสวนอีก ทั้ง การรวบรวมพยานหลั ก ฐาน
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการอบรมในการเก็บรวมรวมพยานหลักฐานมาโดยเฉพาะ อาจทำให้พยานหลักฐาน
ดังกล่าวไม่ชอบตามหลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานได้ อีกทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่มิได้เป็นพนักงานตาม ซึ่งไม่
อาจจะดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้
๒) เพราะเป็นการให้อ ำนาจพนัก งานเจ้าหน้ าที่เ กิน ความจำเป็ นและเป็น การก้ าวล่ วงอำนาจของ
พนักงานสอบสวน ไม่สอดคล้องกับกระบวนพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๕. ประชาชนทั่วไป
1) เนื่องจากเป็นการให้อำนาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่มากเกินไป และการกำหนดอำนาจยังเขียนคลุมเครือ
ไม่มีความชัดเจน ส่งผลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มีขอบเขตในการใช้อำนาจที่อาจทำให้การดำเนินการไม่โปร่งใส
2) ควรกำหนดให้มีหมายค้น กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ทำการของผู้ผลิต นำเข้า หรือขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่ผลิต นำเข้า หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่เก็บเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเวลา
ทำการของสถานที่นั้น รวมถึงเข้าตรวจสอบยานพาหนะเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ นี้ เพื่อไม่ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่กระทำความผิดโดยมิชอบและเป็นไปตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด
3) กฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณ์ในการควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ จึงไม่ควรให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอำนาจในการยึด หรืออายัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4) การเพิ่มอำนาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เรียก ขอดูบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นใด ซึ่งระบุชื่อ
ที่อยู่ และปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือบัตรเพื่อบันทึกข้อมูล ในกรณีที่มีการกระทำความผิดหรือกรณีที่มีหลัก ฐาน
ตามสมควรว่ามีการกระทำความผิด เป็นการขัดต่อหลักการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างร้ายแรง และเป็น
การลิดรอนสิทธิส่วนบุคคลของประชาชน
๕)ไม่เ ห็นควรในการแก้ไขเพิ่ม อำนาจของพนัก งานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ใช้ความ
ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เดิม
6) ในการเพิ่มเติม อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่เสนอไปศึกษากฎหมายต่างประเทศ เช่น กฎหมายของ
ประเทศนิวซีแลนด์เกี่ยวกับ Sale Supply of Alcohol Act 2012 เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณา
และไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเกินจำเป็น
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๖. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุม ธานี ไม่เห็นด้วย ควรให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการ
เปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดในฐานความผิดทีส่ ามารถเปรียบเทียบปรับได้ และเพิ่มอำนาจในการตักเตือนกรณีการ
กระทำความผิดเล็กน้อย เพื่อให้คดีเป็นอันยุติไป ทั้งนี้ หากพนักงานเจ้าหน้าที่มอี ำนาจในการดำเนินการดังกล่าวจะ
ทำให้จำนวนคดีลดลงอีกด้วย
2) สำนัก งานศาลยุติธรรม ไม่เ ห็นด้วย โดยมีข้อสัง เกตคือแม้ว่ามาตรา 37 แห่ง พระราชบัญญัตินี้
จะบัญญัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญาแต่ในการดำเนินงานก็เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย ดังนั้นการปฏิบัติตาม (2) พึงพิจารณาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 28 ซึ่งเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลว่า บุคคลมีเสรีภาพในร่างกาย
การค้นตัวบุคคลหรือกระทำการใดอันเป็นการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพจะกระทำมิได้ เว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติ
ให้เจ้าหน้าที่กระทำได้ ประกอบด้วยพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความอาญา ในเรื่องหมายค้น
คำชี้แจง
๑. การแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม มาตรา ๓๔ นั้น ถือว่าไม่เกินความ
จำเป็น และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถที่จะดำเนินการไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว และมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี
หากพนักงานเจ้าหน้าที่กระทำการเกินอำนาจหน้าที่หรือปฏิบัติการโดยมิชอบ หรือเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมก็จะ
มีบทกฎหมายที่จะตรวจสอบและมีบทกำหนดโทษอยู่แล้ว
2. ปัจจุบันตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ได้ออกระเบียบคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551 และคำสั่งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง การมอบหมายให้ดำเนินการเปรียบเทียบ
ตามพระราชบัญ ญัติ ควบคุม เครื่ อ งดื่ม แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่ง ผู้ม ีอำนาจเปรียบเที ยบประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการควบคุม เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ คณะอนุก รรมการว่าด้ว ยการเปรี ยบเทียบกรุง เทพมหานคร
คณะอนุก รรมการว่าด้วยการเปรียบเทียบจังหวัด พนัก งานเจ้าหน้าที่ตามที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มอบหมาย และพนักงานสอบสวนตามที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มอบหมาย ทั้งนี้
พนักงานสอบสวนมีอำนาจเปรียบเทียบปรับได้เฉพาะบรรดาความผิดที่มีอัตราโทษอยู่ในเขตอำนาจศาลแขวง
เท่านั้น เพื่อให้การดำเนินการเปรียบเทียบเป็นไปตามความมุ่งหมายของกฎหมาย โดยหากพิจารณาแล้วเห็นว่าที่
คดีที่มีอำนาจเปรียบเทียบได้และสมควรเปรียบเทียบและเห็นว่าผู้ต้องหาหรือผู้กระทำความผิดไม่ควรถูกดำเนินคดี
ทางศาลหรือได้รับโทษจำคุก ทั้งนี้ โดยที่ผู้กระทำความผิดนั้นยินยอมเปรียบเทียบปรับ และมีการนำเงินมาชำระ
ค่าปรับแล้วเสร็จ ถือว่าคดีเป็นอันเลิกกัน
๓. การเพิ่มอำนาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เรียกขอดูบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นใด ซึ่งระบุชื่อที่อยู่
และปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือบัตรเพื่อบันทึกข้อมูล ซึ่งกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกขอดูบัตรต้องเป็น กรณีที่มี
การกระทำความผิดหรือกรณีที่มีหลักฐานตามสมควรว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกข้อมูลตัวบุคคลผู้กระทำความผิดได้อย่างถูกต้องไม่คลาดเคลื่อน เพื่อประโยชน์แห่งการ
พิจารณาคดีให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรม ซึ่งใช้หลักการและเหตุผลเช่นเดียวกับ พระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
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13. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานฝ่าฝืน
บทบัญญัติในหมวดการโฆษณา
แสดงความเห็นดังนี้
เห็นด้วย
๑. ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
๑) เห็นด้วยกับบทกำหนดโทษเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยในปัจจุบันและสภาพเศรษฐกิจ
๒) ควรกำหนดความผิดทางอาญาเฉพาะความผิดที่มีความร้ายแรง หากโดยสภาพแล้วไม่ใช่ความผิดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง ควรใช้โทษปรับทางปกครองหรือวิธีการอื่น ๆ
๓) เห็นด้วยแต่มีความเห็นเพิ่มเติมว่าอัตราค่าปรับสูงเกินไป แต่หากฝ่าฝืน มาตรา 32, มาตรา 32/1
เห็นควรปรับไม่เกิน 100,000 บาท และหากฝ่าฝืน วรรคสอง โทษควรปรับไม่เกิน 500,000 บาท และเห็นควร
ลดอัตราโทษปรับลงมากึ่งหนึ่ง
๒. ภาคประชาสังคม
- เห็นด้วยกับการกำหนดโทษที่สูงขึ้น
๓. พนักงานเจ้าหน้าที่
- เห็นด้วยกับบทกำหนดโทษดังกล่าว แต่อยากให้พิจารณาเพิ่มเติมถึงความเหมาะสมในการกำหนดอัตรา
ค่าปรับสำหรับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการให้ทุนอุปถัมภ์ ว่าควรกำหนดโทษปรับรายวันหรือไม่เพราะการ
บริบทของการกระทำความผิดไม่สามารถกำหนดเป็นโทษรายวันได้ เช่น กรณีการให้ทุนโดยผู้รับได้รับทุนไปแล้ว
หากมีการปรับรายวันจะต้องนับถึงวันไหนอย่างไร
๔. ประชาชนทั่วไป
1) เห็นด้วยหากนำอัตราโทษดังกล่าวไปใช้เป็นบทลงโทษสำหรับผู้ผลิต หรือ ผู้นำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2) การกำหนดอัตราโทษสำหรับผู้ผลิตและผูน้ ำเข้าให้ระวางโทษปรับในอัตราร้อยละ 40 ของมูลค่าในการ
ผลิตหรือนำเข้า
๕. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
1) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี เห็นด้วย การกำหนดความผิดให้ได้รับโทษทางอาญาควร
กำหนดเฉพาะความผิดที่มีความผิดร้ายแรง และหากโดยสภาพแล้วไม่ใช่ความผิดที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนควรใช้โทษทางปกครองหรือวิธีการอื่น ๆ ในการลงโทษ
2) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้ ริโภค เห็นด้วย เพราะเป็นการเพิ่มบทกำหนดโทษให้สอดคล้องกับ
การเพิ่มมาตรา 32 มาตรา 32/1 มาตรา ๓๒/๒ มาตรา 32/3 และมาตรา ๓๒/๔ ที่แก้ไขเพิ่มเติม และเพิ่มโทษ
กรณีผู้กระทำผิดเป็นผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๓) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นด้วย
๔) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย
๕) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วย
๖) สำนักงานเขตทุ่งครุ เห็นด้วย
๗) สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เห็นด้วย
๘) สำนักงานเขตพญาไท เห็นด้วย
๙) สำนักงานเขตบางกอกน้อย เห็นด้วย
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๑๐) สำนักงานเขตลาดกระบัง เห็นด้วย
๑๑) สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นด้วย
๑๒) สำนักงานเขตบางรัก เห็นด้วย
๑๓) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ เห็นด้วย
๑๔) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา เห็นด้วย
๑๕) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา เห็นด้วย
๑๖) สำนักงานอัยการสูงสุด เห็นชอบในหลักการ
๑๗) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นด้วย
๑๘) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เห็นด้วย
๑๙) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นด้วย
๒๐) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เห็นด้วย
๒๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เห็นด้วย
๒2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เห็นด้วย
23) สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์
24) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิม่ เติมบทกำหนดโทษผู้ฝ่าฝืนมาตรา 32 และ
มาตรา 32/1 ตามพระราชบัญญัตินี้
25) สำนักงานศาลยุติธรรม เห็นด้วย
26) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เห็นด้วย
27) สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
๑. ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
- อัตราค่าปรับสูงเกินไป แต่หากฝ่าฝืน มาตรา 32 หรือมาตรา 32/1 เห็นควรปรับไม่เกิน 100,000 บาท
และหากฝ่าฝืน วรรคสอง อัตราโทษปรับควรปรับไม่เกิน 500,000 บาท และเห็นควรลดอัตราโทษปรับลงมากึ่งหนึ่ง
๒. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก
1) ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ประกอบอาชีพโดยสุจริต
2) ลักษณะของการกระทำความผิดมิใช่เป็นลักษณะของอาชญากรรมหรือการกระทำความผิดร้ายแรง จึง
สมควรปรับบทลงโทษทางอาญาในความผิดบางประเภทให้มโี ทษปรับสถานเดียว และต้องมีอัตราโทษปรับในระดับ
ที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สอดคล้องกับหลักนิติเศรษฐศาสตร์และมาตรา 77 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
3) ควรยกเลิกการจ่ายสินบนรางวัลเพราะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมิได้เผชิญความเสี่ยงภั ย อีกทั้งเป็นการ
สร้างแรงจูง ใจทางอ้อ มก่อ ให้เกิดการใช้ดุลยพินิจอย่างไม่เ ป็นธรรม สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนและ
ผู้ประกอบธุรกิจ อันเป็นการขัดต่อหลักนิติธรรมอีกด้วย
๓. ผู้ประกอบการ ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก
1) ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ประกอบอาชีพโดยสุจริต
2) ลักษณะของการกระทำความผิดมิใช่เป็นลักษณะของอาชญากรรมหรือการกระทำความผิดร้ายแรง
จึงสมควรปรับบทลงโทษทางอาญาในความผิดบางประเภทให้มีโทษปรับสถานเดียว และต้องมีอัตราโทษปรับ
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ในระดับที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สอดคล้องกับหลักนิติเ ศรษฐศาสตร์และอีก ทั้งมาตรา 77 วรรคสาม
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
3) ควรยกเลิกการจ่ายสินบนรางวัลเพราะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมิได้เผชิญความเสี่ยงภัย อีกทั้งเป็นการ
สร้างแรงจูง ใจทางอ้อ มก่อ ให้เกิด การใช้ดุลยพินิจอย่างไม่เ ป็นธรรม สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนและ
ผู้ประกอบธุรกิจ อันเป็นการขัดต่อหลักนิติธรรมอีกด้วย
4) กฎหมายข้อนี้เป็นแรงจูงใจให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสวงหาประโยชน์จากจากเงินค่าปรับและได้ม ากขึ้น
เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถที่จะได้รับเงินส่วนแบ่งเงินสินบนรางวัล
5) บทกำหนดโทษหนักเกินไป ค่าปรับไม่ได้สัดส่วนกับความผิด เนื่องจากความผิดฐานโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เป็นเพียงความผิดลหุโทษ
๔. พนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก
1) ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ประกอบอาชีพโดยสุจริต
2) ลักษณะของการกระทำความผิดมิใช่เป็นลักษณะของอาชญากรรมหรือการกระทำความผิดร้ายแรง
จึงสมควรปรับบทลงโทษทางอาญาในความผิดบางประเภทให้มีโทษปรับสถานเดียว และต้องมีอัตราโทษปรับ
ในระดับที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สอดคล้องกับหลักนิติเ ศรษฐศาสตร์และอีกทั้ง มาตรา 77 วรรคสาม
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
3) ควรยกเลิกการจ่ายสินบนรางวัลเพราะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมิได้เผชิญความเสี่ยงภัย อีกทั้งเป็นการ
สร้างแรงจูงใจทางอ้อมก่อ ให้เ กิดการใช้ดุล ยพินิ จอย่างไม่เป็นธรรม สร้างความเดือ ดร้อนแก่ประชาชนและ
ผู้ประกอบธุรกิจ อันเป็นการขัดต่อหลักนิติธรรมอีกด้วย
4) ควรกำหนดความผิดทางอาญาเฉพาะความผิดที่มีความร้ายแรง หากโดยสภาพแล้วไม่ใช่ความผิดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง ควรใช้โทษปรับทางปกครองหรือวิธีการอื่น ๆ
5) เป็นอัตราโทษที่มีความรุนแรงต่อประชาชนที่อยู่ในระดับรากหญ้าซึ่งการกระทำการโฆษณาประชาชน
หรือแม้แต่ พนักงานเจ้าหน้าที่ ยังต้องมาฝึกอบรมเป็นพิเศษ ซึ่งคนทั่วไปไม่อาจจะรับรู้ว่าการกระทำเป็นการ
กระทำผิด ได้ ซึ่งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในการพิจารณา ดังนั้นบทลงโทษที่รุนแรงจึงไม่เหมาะสมร่างกฎหมายนี้
เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ เป็นการเพิ่มอำนาจให้กับเจ้าหน้าที่เกินเหตุสร้างภาระและ
ความเดือนร้อนแก่ประชาชน
6) อัตราโทษไม่ได้สัดส่วนในการกระทำความผิด กรณีโฆษณาตราเสมือนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กำหนด
ให้มีอัตราโทษเท่ากับการโฆษณาตราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมองว่าไม่ควรมีการกำหนดโทษที่อัตราเดียวกัน
๕. นักวิชาการ
- เสนอให้มีการทบทวนบทกำหนดโทษค่าปรับที่ไม่เหมาะสมและไม่ได้สัดส่วนกับการกระทำความผิด
๖. ประชาชนทั่วไป ไม่เห็นด้วย ดังนี้
1) ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ประกอบอาชีพโดยสุจริต
2) ลักษณะของการกระทำความผิดมิใช่เป็นลักษณะของอาชญากรรมหรื อการกระทำความผิดร้ายแรง
จึงสมควรปรับบทลงโทษทางอาญาในความผิดบางประเภทให้มีโทษปรับสถานเดียว และต้องมีอัตราโทษปรับ
ในระดับที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สอดคล้องกับหลักนิติเ ศรษฐศาสตร์และอีก ทั้งมาตรา 77 วรรคสาม
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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3) ควรยกเลิกการจ่ายสินบนรางวัลเพราะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมิได้เผชิญความเสี่ยงภัย อีกทั้งเป็นการ
สร้างแรงจูงใจทางอ้อมก่อ ให้เ กิ ดการใช้ดุลยพินิจอย่างไม่เป็นธรรม สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนและ
ผู้ประกอบธุรกิจ อันเป็นการขัดต่อหลักนิติธรรมอีกด้วย
4) การกำหนดโทษตามวรรคหนึ่งสูงเกินสมควร ทำให้เกินขอบอำนาจพิจารณาของศาลแขวง และอยู่
ภายใต้การพิจารณาของศาลอาญาหรือศาลจังหวัด ซึ่ งเป็นการเพิ่มภาระต่อศาลโดยไม่จำเป็น และส่งผลให้การ
พิจารณาอาจเป็นไปโดยล่าช้า
5) กำหนดโทษสูงเกินไปและไม่ได้สัดส่วนกับ ความผิด อาจทำให้เกิดการใช้อำนาจหน้าที่ในทางที ่ผิด
เกิดการเรียกเงินใต้โต๊ะได้ เพื่อแลกกับการไม่เอาผิดของเจ้าหน้าที่
6) เสนอให้ปรับแก้ไข ดังนี้ มาตรา ๔๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๒/๑ ต้องระวางโทษจำคุก
ไม่เกินสิบห้าวัน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท
หากกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทำของผู้ผลิต ผู้นำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ผู้ฝ่าฝืนยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง”
เนื่องจากขัดต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน เป็นมาตรการที่ไม่เป็นธรรม ไม่ได้สัดส่วน และเป็นการจำกัดการแข่งขันทาง
การค้าและการเข้าสู่ตลาดของผู้ผลิตรายย่อย
7) ค่าปรับควรจะต้องสอดคล้องกับการกระทำความผิด เช่น ค่าปรับหรือโทษจำคุกแปรผันไปตามปริมาณ
ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้อยกว่า 500 ลิ ตร ปรับ 10,000 บาท ตั้งแต่ 500 - 1,000 ลิตร ปรับ 50,000 บาท
หรือจำคุกไม่เกิน 1 เดือน เป็นต้น
8) เสนอให้มีอัตราโทษค่าปรับไม่เกิน 300,000 บาท
9) กฎหมายข้อนี้เป็นแรงจูงใจให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสวงหาประโยชน์จากจากเงินค่าปรับและได้ม ากขึ้น
เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถที่จะได้รับเงินส่วนแบ่งเงินสินบนรางวัล
10) การกำหนดเพดานของบทลงโทษมีอัตราค่าปรับที่ค่อนข้างสูง ซึ่งอาจกระทบกับผู้ประกอบการรายย่อย
ทำให้มีความเหลื่อมล้ำในการประกอบธุรกิจได้
11) การกำหนดบทลงโทษควรมีงานวิจัยมาสนับสนุนหรือศึก ษากฎหมายต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์
เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้เป็นที่ยอมรับสำหรับประชาชน
12) เสนอให้เพิ่มอัตราโทษปรับสำหรับผู้ผลิตและผู้นำเข้าเนื่องจากไม่สอดคล้องกับรายได้
13) การกำหนดอัตราโทษที่สูงเกินไปอาจเป็นช่องว่างให้มีการติดสินบนพนักงานเจ้าหน้ าที่เพื่อหลีกเลี่ยง
กฎหมายได้
14) อัตราโทษปรับ กรณีผ ู้ผ ลิตเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ควรกำหนดตามเงินทุนในการจดทะเบียนมา
ประกอบการพิจารณาในการกำหนดบทลงโทษเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
๗. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
1) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไม่เห็นด้วย ตามร่างมาตรา 26 เพิ่มเติมมาตรา 43/2 กำหนดให้ผู้ฝ่าฝืน
มาตรา 32/3 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และต้องระวาง
โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หากการกระทำดังกล่าวกระทำโดยผู้ผลิต หรือผู้นำเข้า
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ตามร่างมาตรา 26 เพิ่มเติมมาตรา 43/1 กำหนดให้ผู้ฝ่าฝืนมาตรา 32/4 ต้องระวาง
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โทษปรับเกินห้าแสนบาทและต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หากการกระทำดังกล่าวกระทำโดยผู้ผลิต
หรือผู้นำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บทบัญญัติของมาตราดังกล่าวเป็นการลงโทษผู้เผยแพร่กิจกรรมหรือข่าวสาร
เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมมาตรา 32/3 ซึ่งมีอัตราโทษปรับสูงกว่าผู้ให้การอุปภัมถ์ หรือให้การสนับสนุนบุคคล
กลุ่มบุคคล หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 32/3 (1) ถึง (5) ถึงสิบเท่า
เห็นว่าการกำหนดอัตราโทษดังกล่าวอาจไม่ได้สัดส่วนกับการกระทำความผิด
คำชี้แจง
การปรับบทลงโทษของในหมวดการโฆษณามาตรา 32/1 และมาตรา 32/2 ให้มีอัตราโทษที่เท่าเทียม
กัน เนื่องจากกรณีดังกล่าวถือเป็นเรื่องของการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดทั้งหมด ส่วนการเพิ่มบทลงโทษ
ของมาตรา ๓๒/๓ นอกจากมีโทษจำคุกแล้ว ยังต้องมีโทษปรับที่สูงขึ้นด้วย เนื่องจากเป็นการกระทำที่มีลักษณะ
เป็นการให้ทุนอุปถัมภ์ Sponsor Ship หรือ CSR นั้น ถือว่าเป็นการกระทำที่มีเจตนาชัดเจนในการโฆษณาหรือการ
สื่อการตลาดและผู้ให้ทุนอุปถัมภ์ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่หรือผู้ผลิตหรือผูน้ ำเข้าเท่านั้น ประโยชน์ที่
ได้รับจากการดำเนินการดังกล่าวอาจมากกว่าค่าปรับที่ต้องเสียไปจึงควรกำหนดอัตราโทษที่สูงขึ้น เพื่อยับยั้งการ
กระทำความผิด การปรับแก้ไขบทกำหนดโทษให้สงู ขึ้นนั้น ไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเกินขอบอำนาจตามทีผ่ ู้
มีส ่วนเกี่ยวข้องได้ม ีข้อ เสนอแนะมา อีก ทั้ง การที่ก ฎหมายกำหนดโทษเป็นความรับผิดทางอาญานั้นมีความ
เหมาะสมแล้ว ซึ่งได้มีกฎหมายรัฐธรรมนูญรองรับเอาไว้
14. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการกำหนดบทลงโทษเกี่ย วกับการกระทำความผิดฐานฝ่า ฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
แสดงความเห็นดังนี้
เห็นด้วย
๑. ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
๒. ประชาชนทั่วไป
๓. นักวิชาการ
- เห็นด้วยการกำหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการป้องปรามให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
4. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
๑) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 34 ที่แก้ไขเพิ่มเติม
อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่
๒) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นด้วย
๓) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย
๔) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วย
๕) สำนักงานเขตทุ่งครุ เห็นด้วย
๖) สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เห็นด้วย
๗) สำนักงานเขตพญาไท เห็นด้วย
๘) สำนักงานเขตบางกอกน้อย เห็นด้วย
๙) สำนักงานเขตลาดกระบัง เห็นด้วย
๑๐) สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นด้วย
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๑๑) สำนักงานเขตบางรัก เห็นด้วย
๑๒) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ เห็นด้วย
๑๓) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี เห็นด้วย
๑๔) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา เห็นด้วย
๑๕) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา เห็นด้วย
๑๖) สำนักงานอัยการสูงสุด เห็นชอบในหลักการ
๑๗) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นด้วย
๑๘) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เห็นด้วย
๑๙) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เห็นด้วย
๒๐) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นด้วย
๒๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เห็นด้วย
๒๒) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เห็นด้วย
๒๓) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เห็นด้วย
๒๔) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เห็นด้วย
25) สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์
26) สำนักงานศาลยุติธรรม เห็นด้วย
27) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
๑. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ไม่เห็นด้วยกับการกำหนดทบลงโทษดังกล่าว โดยข้อเท็จจริงทุกครั้งที่พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจใน
สถานที่ทำการของผู้ประกอบการ ก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด
๒. ผู้ประกอบการ
- กำหนดโทษสูงเกินไปไม่ได้สัดส่วนกับ การกระความผิด และอาจทำให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ โดย
มิชอบ หรือการเรียกรับเงินสินบนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมาย
๓. พนักงานเจ้าหน้าที่
- ไม่เห็นด้วยกับการกำหนดทบลงโทษดังกล่าว โดยข้อเท็จจริงเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบใน
สถานที่ทำการของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยดีมาโดยตลอด
๔. นักวิชาการ
- กำหนดโทษสูงเกินไปและไม่ได้สัดส่วนกับความผิ ด อาจทำให้เกิดการใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิด เกิด
การเรียกเงินใต้โต๊ะได้ เพื่อแลกกับการไม่เอาผิดของเจ้าหน้าที่ค่าปรับไม่ได้สัดส่วนกับความผิด และยังเปิดช่องให้
ข้าราชการหากินกับส่วนแบ่งค่าปรับ
๕. ประชาชนทั่วไป
๑) ไม่เห็นด้วยกับการกำหนดบทลงโทษดังกล่าว โดยข้อเท็จจริงทุกครั้งที่พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจใน
สถานที่ทำการของผู้ประกอบการ ก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด กฎหมายฉบับนี้เปิดช่องโหว่ให้เจ้าหน้าที่
รัฐสามารถใช้กลั่นแกล้ง ขูดรีดไถประชาชนได้
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2) การกำหนดบทลงโทษตามมาตรา 43 วรรคสอง เป็นการกำหนดโทษเกินกว่าเหตุ และเป็นการขัดต่อ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
3) การใช้อำนาจหน้าที่ต้องมีเหตุ และชอบด้วยกฎหมาย และเอกชนต้องมีสิทธิในการขอตรวจดูเอกสาร
แสดงตัวและเอกสารที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ทั้งนี้ เพื่อป้องกัน การแอบอ้าง และการใช้อำนาจ
หน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
4) เสนอตัดความในวรรคสาม ของมาตรา 44 เนื่องจาก การไม่อำนวยความสะดวกไม่ควรเป็นความผิด
หากกรณีดังกล่าวไม่ได้ทำการขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่
5) ควรเป็นอำนาจของศาล รวมทั้งการปรับด้วย และหากแพ้ในศาลเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบในความผิดทางวินัย
6) การกำหนดคำว่าไม่อำนวยความสะดวกเป็นการเปิดช่องให้มีการตีความที่กว้างมากเกินไป
7) การกำหนดบทลงโทษซ้ำซ้อนกับประมวลกฎหมายอาญา
8) หากจะกำหนดบทลงโทษดังกล่าว ควรกำหนดกระบวนการเข้าตรวจสอบควรผ่านการไตร่ตรองมาแล้ว
อย่างดี มีเอกสารรับรองหรือหากไม่เช่นนั้นแล้ว ควรลดโทษส่วนนี้ให้เบาลงหรือถอดออก
9) ให้ทบทวนอัตราโทษจำคุกเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการกระทำความผิด เนื่องจากบทลงโทษดังกล่าวสูง
เกินไป
คำชี้แจง
เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อควบคุมความประพฤติของคนในสังคม โดย
กำหนดให้บุคคลต้องกระทำ หรือห้ามมิให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงจำเป็นต้องมีสภาพบังคับเพื่อให้มีการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนด อันจะทำให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สัมฤทธิ์ผลเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย จึงให้อำนาจรัฐในการกำหนดมาตรการเพื่อควบคุมความประพฤติ
ของบุคคล รัฐจึงจำเป็นต้องกำหนดบทลงโทษไว้สำหรับลงโทษผู้กระทำความผิด ซึ่งกฎหมายอาญาคือกฎหมายที่
บัญญัติห้ามมิให้มีการกระทำอย่างหนึ่งอย่ างใด หรือบังคับให้มีการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด โดยผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษ เพื่อเป็นตัวอย่างให้คนทั่วไปเห็นว่าหากกระทำความผิดแล้วต้องได้รับโทษ และทำให้
คนทั่วไปที่ได้ทราบเกิดความเกรงกลัวและไม่กล้ากระทำความผิด และเพื่อเป็นการคุ้มครองสัง คมให้พ ้น จาก
ภยันตราย อย่างไรก็ดีบุคคลที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดก็ไม่จำเป็นต้อง
เกรงกลัวต่อกฎหมายและหากเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะมีบท
กฎหมายที่ลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่อยู่แล้ว ส่วนกรณีการกำหนดอัตราการกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติฉบับ
แก้ไขปรับปรุงยังคงใช้อัตราโทษเท่าเดิมตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ไม่ได้มีการ
เพิ่มเติมโทษแต่อย่างใด
15. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับบทเฉพาะกาล
แสดงความเห็นดังนี้
เห็นด้วย
๑. ส่วนราชการ/ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
1) ในการกำหนดให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ยัง คงสามารถทำหน้าที่ต่อ ไปได้ จนกว่าจะมีก ารแต่ง ตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ตามพระราชบัญ ญัตินี้ ซึ่ง ต้อง
ดำเนินการไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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2) ในการกำหนดให้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ถือเป็น
การดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้การปฏิบัติการตามกฎหมายนั้นไม่สิ้นผลไป
3) ในกรณีตามวรรคสอง การออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ เสนอให้มี
การรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้มีส่วนได้เสีย และควรเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา ๑ ปี เพราะอาจกระทบต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่ต้องบังคับใช้กฎหมายมีปัญหากับผู้ประกอบการ
หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการทางกฎหมาย
4) ในการกำหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
5) เห็ น ด้ ว ย โดยเสนอให้ แ ก้ ไ ขเป็ น ความว่ า “ให้ ค ณะกรรมการควบคุ ม เครื ่ อ งดื ่ ม แอลกอฮอล์
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จังหวัด ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ใน วันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คงอยู่ในตำแหน่งต่อไป
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่ง
ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ” เนื่องจากการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเป็นไปได้ค่อนข้างยากลำบากจึงทำให้อาจมีการใช้ระยะเวลานานในการคัดเลือกใหม่
หากพ้นหนึ่งปี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอาจต้องเสียสิทธิการเข้าร่วมประชุมฯ ในทางกฎหมายไปโดยเปล่าประโยชน์
๒. พนักงานเจ้าหน้าที่
1) ในการกำหนดให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ยัง คงสามารถทำหน้าที่ต่อ ไปได้ จนกว่าจะมีก ารแต่ง ตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ตามพระราชบัญ ญัตินี้ ซึ่งต้อง
ดำเนินการไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
2) ในการกำหนดให้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ถือเป็น
การดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้การปฏิบัติการตามกฎหมายนั้นไม่สิ้นผลไป
3) ในกรณีตามวรรคสอง การออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ เสนอให้มี
การรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้มีส่วนได้เสีย และควรเร่งดำเนินการให้แล้ วเสร็จ
ภายในระยะเวลา ๑ ปี เพราะอาจกระทบต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่ต้องบังคับใช้กฎหมายมีปัญหากับผู้ประกอบการ
หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการทางกฎหมาย
4) ในการกำหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
๓. ประชาชนทั่วไป
1) โดยให้คณะกรรมการชุ ดต่าง ๆ ที่แต่ง ตั้ง ก่อนพระราชบัญ ญัตินี้ใช้บัง คับ ให้ดำรงตำแหน่งต่อไป
ระยะเวลา ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๑ ปี จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
2) ในการกำหนดให้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ถือเป็น
การดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้การปฏิบัติการตามกฎหมายนั้นไม่สิ้นผลไป
3) ในการกำหนดให้กฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ไปจนกว่าจะมีการออกกฎหมายลำดับรองใช้บงั คับ
ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
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๔. ภาคประชาสังคม
1) ในการกำหนดให้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ถือเป็น
การดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้การปฏิบัติการตามกฎหมายนั้นไม่สิ้นผลไป
2) ในการกำหนดให้กฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ไปจนกว่าจะมีการออกกฎหมายลำดับรองใช้บงั คับ
ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
3) ในการกำหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
๕. นักวิชาการ
1) ในการกำหนดให้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ถือเป็น
การดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้การปฏิบัติการตามกฎหมายนั้นไม่สิ้นผลไป
2) ในการกำหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
6. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
๑) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นด้วย เพราะเป็นมาตราที่ยกร่างขึ้นเพื่อรับรองให้
บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 สามารถมี
ผลใช้บ ัง คับ ต่อ ไปได้ โดยกำหนดเงื่อ นไขเวลาเร่ง รัดให้ม ีก ารออกกฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี เพื่อป้องกันปัญหาการตีความเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับ ประกอบกับ
ต้องเร่ง ดำเนินการแต่ง ตั้ง คณะกรรมการชุดใหม่ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดหนึ่ง ร้อยแปดสิบ วันนับ แต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เพราะคณะกรรมการชุดเดิมจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
๒) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นด้วย
๓) สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย
๔) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วย
๕) สำนักงานเขตทุ่งครุ เห็นด้วย
๖) สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เห็นด้วย
๗) สำนักงานเขตพญาไท เห็นด้วย
๘) สำนักงานเขตบางกอกน้อย เห็นด้วย
๙) สำนักงานเขตลาดกระบัง เห็นด้วย
๑๐) สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นด้วย
๑๑) สำนักงานเขตบางรัก เห็นด้วย
๑๒) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี เห็นด้วย
๑๓) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา เห็นด้วย
๑๔) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา เห็นด้วย
๑๕) สำนักงานอัยการสูงสุด เห็นชอบในหลักการ
๑๖) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นด้วย
๑๗) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เห็นด้วย
๑๘) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เห็นด้วย
๑๙) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นด้วย
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๒๐) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เห็นด้วย
๒๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เห็นด้วย
๒๒) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เห็นด้วย
๒3) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เห็นด้วย
24) กรมสรรพสามิต เห็นด้วย
25) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นด้วย
26) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นด้วย
27) สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์
28) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เห็นด้วย
29) สำนักงานศาลยุติธรรม เห็นด้วย
30) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
๑. สมาคมผู้ผลิต สมาคมผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้ประกอบการ
1) ควรดำเนินการสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อทำหน้าที่ทันที ภายหลังจากพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
2) เนื่อ งจากขัดต่อ หลัก กฎหมายอาญา และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย เพราะเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน
๒. ผู้ประกอบการ
1) ควรดำเนินการสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อทำหน้าที่ทันที ภายหลังจากพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
2) เนื่อ งจากขัดต่อ หลัก กฎหมายอาญา และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย เพราะเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน
๓. ภาคประชาสังคม
- เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเห็นควรให้คณะกรรมการหมดวาระในการดำรงตำแหน่ง และให้
ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อทำหน้าที่ในทันที
๔. นักวิชาการ
1) เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเห็นควรให้คณะกรรมการหมดวาระในการดำรงตำแหน่ง และให้
ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อทำหน้าที่ในทันที
2) จากการใดที่ได้ดำเนินการก่อนพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับให้มีผลเป็นโมฆะ
3) เสนอให้ออกกฎหมายลำดับรองใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้
๕. ประชาชนทั่วไป
1) เนื่อ งจากกำหนดระยะเวลา ๑๘๐ วัน ในการดำเนินสรรหาคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
เป็นการกำหนดระยะเวลาที่นานเกินไปไม่มีความเหมาะสม จึงเสนอให้ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการเพื่อทำ
หน้าที่ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน หรือไม่เกิน ๙๐ วัน หลังจากพระราชบัญญัตินี้ลงประกาศราชกิจ จา
นุเบกษา
2) การดำเนินการใดหากได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ไม่ถือเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เพราะกฎหมายที่มีโทษทางอาญาไม่สามารถมีผลย้อนหลัง
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3) ให้การอันใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และหากดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้การนั้นเป็นโมฆะ โดยให้
ดำเนินการใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้กำหนด
4) พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับไปแล้ว แต่การกำหนดระยะเวลาในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือ
ประกาศ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี เป็นการสร้างความสับสนให้กับประชาชนในการปฏิบัติตามจึง
เสนอให้ดำเนินการออกกฎหมายลำดับรองให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน หรือไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่กฎหมายฉบับนี้มี
ผลใช้บังคับ
5) เสนอให้ ร ัฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงสาธารณสุข หรื อ ปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข รั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากเป็นกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข
6) เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัก ษาการตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้นายกรัฐมนตรี
กระจายอำนาจในการบริการราชการแผ่นดิน
๖. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
1) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ไม่เห็นด้วย และเสนอให้แก้ไข“ให้คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
คงอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คณะกรรมการควบคุม
เครื ่ อ งดื ่ ม แอลกอฮอล์ ก รุ ง เทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุ ม เครื ่ อ งดื ่ ม แอลกอฮอล์ จ ั ง หวั ด
ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วั นที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ” เนื่องจากการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเป็นไปได้ค่อนข้างยากลำบาก จึงทำให้อาจมีการ
ใช้ระยะเวลานานในการคัดเลือกใหม่ หากพ้นหนึ่งปี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอาจต้องเสียสิทธิการเข้าร่วมประชุมฯ
ในทางกฎหมายไปโดยเปล่าประโยชน์
คำชี้แจง
การกำหนดบทเฉพาะกาลเป็นบทบัญญัติที่ใช้เชื่อมโยงถ้อยคำหรือความหมายระหว่างกฎหมายใหม่และ
กฎหมายเก่า โดยต้องการให้มีการบังคับใช้กฎหมายกับเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหรือระหว่างกฎหมาย
ทั้ ง สองฉบั บ นั้ น เพื่ อ ให้ก ารใช้ก ฎหมายมี ค วามต่อ เนื่ องกัน ดั ง นั้ น การที่ พระราชบัญ ญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับเดิม ได้มีบ ทบัญญัติให้ออกกฎหมายลำดับรองขึ้นไว้ แล้ว และ
พระราชบัญญัตินี้มีลักษณะเป็นเพียงการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฉบับเดิม โดยบทบัญญัติที่ให้ออกกฎหมายลำดับ
รองได้ยัง คงมีเนื้อ หาสาระหรือ หลัก การเช่นเดียวกับ กฎหมายฉบับเดิม ทุก ประการ เป็นการแสดงให้เ ห็นว่า
พระราชบัญญัตินี้มีความประสงค์จะให้รายละเอียดต่าง ๆ ที่เคยกำหนดไว้เดิมยังคงใช้บังคับให้ต่อเนื่องกันไป
ฉะนั้น การออกฎหมายลำดับรองตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จึงยังคงใช้บังคับ
ในช่วงเวลาดังกล่าวได้
16. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี)
การจัดทำร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์ก ารจัดทำร่ าง
กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
1. หน่วยงานเจ้าของร่างกฎหมายไม่มีการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้าน
และเป็นระบบและไม่มีการแสดงผลการวิเคราะห์ดังกล่าวให้ประชาชนรับทราบ
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2. การจัดทำร่างกฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบร่างกฎหมายไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ก ารใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีการกำหนดโทษอาญาในความผิดที่ไม่ได้ร้ายแรง
3. ในการรับฟังความเห็นจากประชาชนหน่วยงานเจ้าของร่างกฎหมายไม่นำหลักการหรือประเด็นสำคัญ
ของร่างกฎหมายไปรับ ฟัง ความคิดเห็น โดยไม่ได้ป ระกาศข้อมูล ประกอบการรับฟัง ความคิดเห็นอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
3.1 สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และความจำเป็นที่ต้องตรากฎหมายขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาหรือทำ
ภารกิจในเรื่องนั้น รวมทั้งความมุ่งหมายและผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์
3.2 คำอธิบายหลักการหรือประเด็นสำคัญของร่างกฎหมายโดยใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย
3.3 บุคคลซึ่ง ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายในด้านการ
ดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ หรือผลกระทบในทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบอื่นที่สำคัญ
3.4 เหตุผลความจำเป็นในการกำหนดให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือการกำหนดโทษอาญา
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่...) พ.ศ. …. เป็นกฎหมายฉบับที่เกี่ยวข้องและ
ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริก ารในวงกว้าง เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม
เครื่องดื่ม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการเกษตรที่นำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต และธุรกิจด้านการ
บริการในหลายสาขา เป็นต้น อีกทั้งอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังลูกจ้างในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจดังกล่าวที่
มีการจ้างงานเกินกว่าล้านตำแหน่ง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่กรมควบคุมโรค จะต้องรวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้
เสียทุกภาคส่วนอย่างครบถ้วนและพิจารณาโดยรอบคอบ เพื่อบูรณาการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่า ว
เป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่สว่ นรวมจะได้รับกับสิทธิเสรีภาพและประโยชน์ที่บุคคลต้องเสีย
ไปอันหมายรวมถึงสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค ไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพหรือการ
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ หรือส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่ง ขันของอุตสาหกรรมในประเทศ อย่างไร
ก็ตาม ระยะเวลาการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวที่กำหนดไว้เพียง 15 วัน พิจารณาได้ว่า
ไม่เพียงพอต่อการศึกษาและทำความเข้าใจต่อร่างพระราชบัญญัติฯ โดยผู้ประกอบอุตสาหกรรม ประชาชน และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นระยะเวลาที่เพียงพอต่อการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจาก
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งมีเป็นจำนวนมากได้รับทราบถึงการเปิดรับฟังความคิดเห็นที่จัดทำขึ้น และอาจเป็น
เหตุให้ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นไม่ได้รับทราบ หรือไม่สามารถเข้าถึงช่องทางการแสดงความคิดเห็นเพื่อแสดงความ
คิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติได้ทันเวลา ส่งผลให้กรมควบคุมโรคขาดการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านหรือโดยครบถ้วนเพื่อสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว
2. ประการต่อมา เมื่อ พิจารณารายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติ พบว่าบทบัญญัติหลายประการไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดอุปสรรคการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันของผู้
ประกอบอุตสาหกรรม ขัดกับบริบทของชีวิตวิถีใหม่ (New normal) อีกทั้งอาจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการฟื้นฟู
วิกฤตเศรษฐกิจซึ่งประเทศกำลังเผชิญอยู่เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ภาคเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และภาคบริการ
ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรง
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3. ในการนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมฯ เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่มุ่งเป็นแกนกลาง
เสริมสร้างความแข็งแรง และผลิตภาพอุตสาหกรรมไทย ให้แข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมของไทยให้ยังยืน พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการของกรมควบคุมโรคเพื่ อให้บรรลุ
เป้าหมายทางด้านสาธารณสุข ซึ่งหมายรวมถึงการลดปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเป็นอันตราย
ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาและขับเคลื่อนทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต
อย่างยั่งยืน ดังนั้น กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร จึงไม่เห็นด้ว ยต่อร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามฉบับที่อ้างถึง ดังเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยขอให้คำนึงถึงหลักการออกกฎหมาย
เท่าที่จำเป็น ความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับทั้งทางด้านสาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจ กับสิทธิ
เสรีภาพและประโยชน์ที่บุคคลและผู้บริโภคต้องเสียไป ตลอดจนไม่ควรสร้างภาระโดยไม่จำเป็นและส่งผลกระทบ
ต่อผู้ประกอบการและลูกจ้างซึ่งต้องเผชิญกับ วิกฤติในการดำเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 18 เดือน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นี้ ด้วย
ส่วนที่ 3 การเปิดเผยรายงานผลการรับ ฟังความคิดเห็นจากร่า งร่า งพระราชบัญ ญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
กรมควบคุมโรค โดยสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เปิดเผยรายงานผล
การรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์กรมควบคุมโรค http://alcoholact.ddc.moph.go.th เรียบร้อยแล้ว
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