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สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
(ร่าง) พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 
ตามที่ กรมควบคุมโรค ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
และตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562                   
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
1. วิธีการ จ านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น 
  กรมควบคุมโรค ได้ด าเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
  1.1 ขั้นตอนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 1  
         เป็นการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย โดยมีการรับฟังความคิดเห็น คือ 
   1.1.1 รับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์กรมควบคุมโรค (http://alcoholact.ddc.moph.go.th)  
จ านวน 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ในการรับฟังความคิดเห็นมีผู้มาแสดง     
ความคิดเห็น จ านวน 88,958 คน 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

  1.1.2 มีหนังสือไปยังหน่วยงานสมาคม ภาคเอกชนเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดง   
ความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค (http://alcoholact.ddc.moph.go.th) ได้แก่ สมาคมธุรกิจเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ไทย สมาคมผู้ประกอบการไวน์ไทย สมาคมผู้ผลิตไวน์ผลไม้และสุราพ้ืนบ้านไทย สมาคมการค้าส่ง - ปลีกไทย 
สมาคมโรงแรมไทย สมาคมการค้าธุรกิจอาหารและการท่องเที่ ยว ส่งประเด็นไปรับฟังผู้ที่ เกี่ยวข้องโดยตรง                  
สมาคมผู้ประกอบการร้านอาหาร สมาคมการค้าธุรกิจร้านอาหาร สมาคมผู้ค้าปลีกไทย คุณกาญจน์ เสาวพุทธสุเวช               
(ชมรมเบียร์บรูเออร์แห่งประเทศไทย) คุณณัฐชัย อึ้งศรีวงศ์ (ชมรมผู้ผลิตคราฟท์เบียร์ไทย) คุณธนากร ท้วมเสงี่ยม      
(ชมรมประชาชนเบียร์) 
          1.1.3 รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน โดยมีหนังสือสอบถามความเห็น      
ไปยังผู้เกี่ยวข้องโดยตรง ทั้งหมดจ านวน 158 แห่ง ดังนี้ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๗ 

http://alcoholact.ddc.moph.go.th/
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     1. หน่วยงานราชการ  
         1) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
         2) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
         3) กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมการแพทย์     

กรมสุขภาพจิต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด (จ านวน 76 จังหวัด) และหน่วยงาน
สังกัดกรมควบคุมโรค ประกอบด้วย กองกฎหมาย กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ส านักงานปูองกัน
ควบคุมโรคที่ 1 - 12 และสถาบันปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง 

         4) ส านักงานศาลยุติธรรม  
         5) ส านักงานอัยการสูงสุด  
         6) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
         7) กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง  
         8) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
         9) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
         10) ส านักงานประกันสังคม  
         11) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
         12) ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร  
         13) ส านักงานเขต 50 เขต สังกัดกรุงเทพมหานคร  

             2. หน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรม           
แห่งประเทศไทย 
  กรมควบคุมโรคได้สรุปรายงานการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
  1.2 ขั้นตอนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 2  

รับฟังความคิดเห็นโดยการจัดประชุมหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 
จ านวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย ส านักงาน          
ศาลยุติธรรม ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ
กรุงเทพมหานคร  
2. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น 

เปิดรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค (http://alcoholact.ddc.moph.go.th) รวมทั้ง
ส่งประเด็นไปสอบถามความคิดเห็นเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ สมาคม ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน          
ภาคประชาสังคม รวมทั้งประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็น 
3. ประเด็นที่มีการรับฟังความคิดเห็น 
  3.1 การแก้ไขให้นิยามค าว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ไม่อ้างอิงกฎหมายอ่ืน และไม่รวมถึงยาตามกฎหมาย        
ว่าด้วยยา และผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพ่ือแก้ปัญหาในกรณีมีการปรับแก้กฎหมายที่
อ้างในอนาคต และให้สอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบัน แก้ไขบทนิยามค าว่า “สื่อสารการตลาด” ให้ชัดเจนมากขึ้น  
  3.2 การแก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ 
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร และ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ให้ครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นปัจจุบัน และครอบคลุมการ
ด าเนินงานมากขึ้น 
  3.3 การแก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น 
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  3.4 การแก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ในการออกประกาศหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์         
เพ่ือแก้ไขปัญหาการตีความ 
  3.5 การแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการโฆษณาเพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นลดปัญหาการตีความ ควบคุมวิธีการ
สื่อสารการตลาดสมัยใหม่ การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้ 
   3.5.1 ตัดข้อความ “หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้าง
สรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อ่ืนดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม”ในมาตรา 32 เดิม น าไปก าหนดแยกเป็นมาตรา 32/1 เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนขึ้นว่าความผิดโฆษณาไม่จ าเป็นต้องอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจร่วมด้วยจึงเป็นความผิด 
   3.5.2 เพ่ิมบทบัญญัติห้ามโฆษณาตราสินค้าที่เหมือน/คล้ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยท าให้เข้าใจว่าเป็น
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพ่ือให้ชัดเจนว่าการกระท าดังกล่าวเป็นความผิด 
   3.5.3 เพ่ิมบทบัญญัติห้ามให้การสนับสนุนหรือให้การอุปถัมภ์ในรูปแบบที่ก าหนด เช่น โฆษณา สร้าง
ภาพลักษณแ์ละห้ามเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมดังกล่าว เพ่ือให้ชัดเจนว่าการกระท าดังกล่าวเป็นความผิด 
  3.6 การแก้ไขเพ่ิมเติมเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพ่ือช่วยสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนและครอบคลุมการด าเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
  3.7 การแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือให้การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่                   
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  3.8 การก าหนดบทลงโทษเก่ียวกับการกระท าความผิดฐานฝุาฝืนบทบัญญัติในหมวดการโฆษณา เพื่อให้
สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย และเพ่ือเป็นการยับยั้งการกระท าความผิด 
  3.9 การก าหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการกระท าความผิดฐานฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

4. ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็นพร้อมค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 
 

ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

1. การแก้ไขนิยามค าว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ไม่อ้างอิง
กฎหมายอ่ืนและไม่รวมถึงยาตามกฎหมายว่าด้วยยาและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร
เพื่อแก้ปัญหาในกรณีมีการปรับแก้กฎหมายที่อ้างในอนาคต
และให้สอดคล้องกับกฎหมายในปัจจุบัน และแก้ไขบทนิยาม
ค าว่า “สื่อสารการตลาด”ให้ชัดเจนมากขึ้น           
-การก าหนดนิยามดังกล่าวเหมาะสมแล้วเนื่องจากในกฎหมาย
ปัจจุบัน “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” หมายความว่า “สุราตาม
กฎหมายด้วยสุรา” ทั้งนี้ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาทยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น” แต่
เนื่องจากพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ถูกยกเลิกโดย
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 นิยามค าว่า 
“เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ตามร่างพระราชบัญญัตินี้จึงได้มีการ
ล้อตามนิยามของค าว่า “สุรา” ตามมาตรา 152 วรรคแรก แห่ง
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 แต่มีข้อสังเกต

- ประเด็นเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ มี แอลกอฮอล์ เป็ น
ส่วนประกอบซึ่ งมีไว้ส าหรับใช้ประกอบอาหารกรณี
ดังกล่าวให้พิเคราะห์ว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
น าไปใช้ประกอบอาหารเท่านั้นหรือไม่โดยดูเจตนารมณ์การ
ขอขึ้นทะเบียนสินค้านั้นว่าขอขึ้นทะเบียนเป็นประเภท
อาหารหรือประเภทเครื่องดื่มประกอบการพิจารณาอนุญาต
ทั้งนี้หากขอขึ้นทะเบียนเป็นประเภทอาหารจะอยู่ในการ
ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 แต่
อย่างไรก็ดีแม้จะจดทะเบียนเป็นประเภทอาหารตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าวแต่หากน าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
การขอจดทะเบียนก็อาจเข้าข่ายการกระท าความผิดตาม
เจตนารมณ์แห่งกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
-การแก้ไขค านิยามค าว่า “การสื่อสารการตลาด” เป็นการ
แก้ไขเพียงถ้อยค าให้ชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นไม่ได้มีการเพ่ิม
สาระส าคัญจากถ้อยความเดิมจึงถือเป็นการแก้ไขที่ท าให้
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กรณีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่มี
วัตถุประสงค์ส าหรับใช้ในการประกอบอาหารเป็นหลัก เช่น 
Mirin หรือ Cooking Wine รวมอยู่ด้วย ก็จะอยู่ในค านิยามด้วย 
-การก าหนดค านิยามค าว่า “การสื่อสารการตลาด” ไม่ชัดเจน 
และเป็นการตีความแบบขยายความ เป็นการจ ากัดสิทธิในการ
ประกอบอาชีพของผู้ประกอบการรายย่อย และท าให้ผลิตภัณฑ์
ที่มาจากสุราพ้ืนบ้านไม่สามารถแข่งขันทางการค้าได้อย่างเสรีอีก
ทั้งยังเป็นช่องว่างให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถใช้ดุลยพินิจใน
การตีความที่เป็นโทษแก่ประชาชนได้ 

เกิดความชัดเจนมากขึ้น โดยเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพ
ภายในขอบเขตตามที่รัฐธรรมนูญให้อ านาจกระท าได้เพ่ือ
ประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอัน
ดีของประชาชนหรือเพ่ือปูองกันสุขภาพของประชาชน 
ทั้งนี้  ค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ๒-๔/๒๕๕๕ ได้
วินิจฉัยประเด็นเรื่องการจ ากัดการโฆษณาว่าอยู่ในขอบเขต
ที่สามารถท าได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 และเป็นบทบัญญัติที่จ ากัดเสรีภาพ
เพียงเท่าที่จ าเป็น มิไดก้ระทบกระเทือนต่อสาระส าคัญแห่ง
เสรีภาพในการประกอบการกิจการหรือประกอบอาชีพของ
บุคคล โดยมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปกับบุคคลที่ขาย
สินค้าประเภทนั้น ไม่ได้มุ่งหมายใช้บังคับแก่กรณีใดกรณี
หนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง  

2.การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ 
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คณะกรรมการ
ควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์กรุ งเทพมหานคร และ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ให้
ครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นปัจจุบัน และครอบคลุม
การด าเนินงานมากขึ้น 
- เห็นว่ าการเพ่ิมองค์ประกอบและอ านาจหน้ าที่ ของ
คณะกรรมการต่าง ๆ จะท าให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมี
รูปธรรมชัดเจน แต่ควรมีการติดตามผลหลังจากการบ าบัดรักษา
เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ด้วย  
- เสนอให้แต่งตั้งตัวแทนภาคเอกชนบางกลุ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
- เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวเป็นการจ ากัดสิทธิของประชาชน 
จึงควรให้มีกรรมการครบทุกภาคส่วนในสัดส่วนที่เหมาะสมทั้ง
ส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้ประกอบการ 
รวมถึงนักวิชาการเข้าร่วมพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม 
- เสนอให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในส่วนของผู้แทนของหน่วยงานอ่ืน 
ๆ ในคณะกรรมการระดับจังหวัดเพ่ือให้ครอบคลุมหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมากขึ้น  
- เสนอให้แก้ไขในส่วนของอ านาจหน้าที่คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ “การติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบ” 
การด าเนินงานของคณะกรรมการระดับจังหวัดเหลือเพียงอ านาจ

- การแก้ไขเพ่ิมเติมหน่วยงาน แก้ไขเพ่ิมเติมโดยค านึงถึง
ความเกี่ ยวข้องสั มพันธ์ กับการควบคุมเครื่ องดื่ ม
แอลกอฮอล์ โดยบางหน่วยงานที่ควรมีอิสระและมีความ
เป็นกลางในการด าเนินงานทางด้านกฎหมาย ดังนั้น บาง
หน่วยงานที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงจึงไม่ได้พิจารณา
ก าหนดไว้ 
- ในส่วนของกรรมการจากภาคเอกชน คณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผู้แทนองค์กรเอกชนด้านที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  รวมถึง
นักวิชาการในด้านที่ เกี่ยวข้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
กรรมการในคณะกรรมการอยู่แล้ว การไม่แต่งตั้งตัวแทน
ภาคเอกชนหรือผู้มีส่วนได้เสียบางกลุ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจาก
อาจส่งผลให้กรรมการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยการ
แสวงหาผลประโยชน์ ส่งผลให้มีการใช้อ านาจไปแทรกแซง
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจ กรรมการขาด
อิสระในการตัดสินใจจนท าให้ขาดความเป็นกลางและเป็น
ธรรม ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับการ
คุ้มครองสุขภาพจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
- นอกจากอ านาจในการติดตามการด าเนินงานแล้ว
คณะกรรมการจ าเป็นต้องมีอ านาจในการประเมินผลด้วย
เพ่ือที่จะน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการ
ด าเนินงานให้ได้ประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ อ้างอิงบทบาท
ของคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์
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หน้าที่ใน “การติดตาม”  
- ควรตัดค าว่าผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ออกเนื่องจากมีความหมายที่กว้างเกินไปอาจส่งผลต่อการใช้ดุลย
พินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และอาจเป็นภารกิจที่ซ้ าซ้อนกับ
หน่วยงานอ่ืน 

ยาสูบ พ.ศ. 2560 ซึ่งก าหนดไว้เช่นเดียวกัน 
- ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือบุคคล
ที่มีรูปแบบการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ท าให้เกิดผล
เสียต่อสุขภาพทางร่างกาย จิตใจหรือสังคม หรือเป็น
อุปสรรคต่อการท าหน้าที่ในชีวิตประจ าวัน ถือเป็นผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นเดียวกันจึงควร
ได้รับการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพตามพระราชบัญญัติ
นี้ด้วย จึงเห็นควรคงไว้ และรับข้อสังเกตในการก าหนดค า
นิยามเพ่ิมเติมค าว่า “ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์”เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมเติมตาม
พระราชบัญญัตินี้ และมิให้มีปัญหาในการตีความเกี่ยวกับ
การบุคคลที่ได้รับสิทธิในการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูด้วย 
เพ่ือให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

3. การแก้ ไขเพิ่ มเติ มอ านาจหน้ าที่ ของส านั กงาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ครอบคลุม
ยิ่งขึ้น  
- บางส่วนเห็นด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของ
ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจาก
จะได้มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
รวมถึงสามารถสร้างความตระหนักรู้ถึงโทษพิษภัยของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ให้กับประชาชนเพ่ือลดการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน  
- บางส่วนยังเห็นว่าเป็นการเพ่ิมอ านาจอาจจะเกินความจ าเป็น 
มีขอบเขตอ านาจที่กว้างเกินไป และอ านาจหน้าที่บางส่วน
ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน 

- การแก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของส านักงานเป็นการ
แก้ไขให้มีการพัฒนาให้มีระบบและกลไกเพ่ือให้เกิดการเฝูา
ระวังการปูองกัน การบังคับใช้กฎหมายและการตรวจสอบ
การกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  พัฒนาองค์
ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมทั้ง
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มี
ความรู้ความเข้าใจทักษะเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ การบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ รวมถึงให้สามารถสร้างความตระหนักรู้ถึงโทษ
พิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับประชาชนเพ่ือลด
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้หลักการในการเพ่ิม
อ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในฐานะปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ
ควบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และคณะกรรมการนโยบาย
แอลกอฮอล์ แห่ งชาติ  ซึ่ งเป็ นภารกิ จที่ ส านั กงาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ด าเนินการ
อยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพทั้งทางด้านข้อมูลและความรู้
ความสามารถของเจ้าหน้าที่  เพ่ือสนับสนุนข้อมูลเชิง
วิชาการแก่คณะกรรมการในชุดต่าง ๆ ดังกล่าว ได้
ครอบคลุมชัดเจนถึงภารกิจในส่วนอ่ืนนอกเหนือจากการ
อ านวยการมากยิ่งขึ้น 
 



๖ 
 

ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น 

4. การแก้ไขเพิ่มเติมอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีผู้รักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ในการออกประกาศหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของสถานที่หรือ
บริเวณห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อ
แก้ไขปัญหาการตีความ 
-เห็นว่าเป็นการเพ่ิมอ านาจเกินความจ าเป็น เกินขอบเขต และ
ขัดต่อหลักการทางนิติบัญญัติ ควรจัดรับฟังความคิดเห็นเพ่ือให้
ประชาชนเข้ามามีร่วมในการก าหนดมาตรการทางกฎหมาย 
 

-หลักการออกกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติจะต้องมี
การให้อ านาจฝุายบริหารเพ่ือที่จะออกกฎหมายล าดับรอง
เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขเพ่ิมเติมเป็น
รายละเอียดหรือแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายแม่บท 
ซึ่งเป็นปกติส าหรับกฎหมายทุกฉบับเนื่องจากไม่สามารถ
บัญญัติถึงรายละเอียดทั้งหมดไว้ในกฎหมายแม่บทได้ และ
ท าให้กฎหมายนั้นมีรายละเอียดมากเกินไป และเพ่ือให้ทัน
ต่อสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การเพ่ิม
อ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้ในการออกประกาศฯ สามารถท าได้เท่าที่จ าเป็น เฉพาะ
ในส่วนที่เป็นปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย ในกรณีที่มี
ปัญหาในการบังคับใช้การตีความซึ่งกฎหมายไม่ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และรายละเอียดไว้ ท าให้เกิดการตีความที่
หลากหลายเกินกว่าเจตนารมณ์ท่ีก าหนดไว้โดยอาจเกิดจาก
ความไม่ชัดเจนในตัวบทกฎหมายเท่านั้น  
 

5. การแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโฆษณา เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้นลดปัญหาการตีความ ควบคุมวิธีการสื่อสาร
การตลาดสมัยใหม่ การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้ 
-ตัดข้อความ “หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อ่ืน
ดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม” ในมาตรา 32 เดิม น าไปก าหนด
แยกเป็นมาตรา 32/1 เพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้นว่าความผิด
โฆษณาไม่จ าเป็นต้องอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจร่วมด้วย
จึงเป็นความผิด 
-เพิ่มบทบัญญัติห้ามโฆษณาตราสินค้าที่ เหมือน/คล้าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยท าให้เข้าใจว่าเป็นเครื่องดื่ ม
แอลกอฮอล์เพื่อให้ชัดเจนว่าการกระท าดังกล่าวเป็นความผิด 
-เพิ่มบทบัญญัติห้ามให้การสนับสนุนหรือให้การอุปถัมภ์ใน
รูปแบบท่ีก าหนด เช่น โฆษณา สร้างภาพลักษณ์ และห้าม
เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ชัดเจนว่าการกระท า
ดังกล่าวเป็นความผิด 
- เสนอให้เพ่ิมเจตนาของการกระท าตามมาตรา ๓๒ ว่ากรณีใด
เป็นการกระท าโดยจงใจหรือไม่จงใจ สามารถแยกข้อแตกต่าง
ระหว่างการโฆษณาได้ว่าการกระท าใดเป็นการกระท าเพ่ือ
ประโยชน์ทางการค้า การก าหนดมาตรการโฆษณาควรค านึงถึง

- การแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๒ เนื่องจากการกระท า
ดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมายปัจจุบันอยู่แล้วแต่เกิด
ปัญหาการบังคับใช้การตีความ จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติมเพ่ือให้กฎหมายมีความชัดเจนในทางปฏิบัติมาก
ยิ่งขึ้นว่ากรณีใดบ้างที่สามารถท าได้หรือท าไม่ได้ ทั้งนี้ 
มาตรการควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก าหนดเพ่ือ
ไม่ให้ เกิดการชักจูงใจหรือเพ่ือประโยชน์ในทางการค้า
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่
สินค้าปกติทั่วไป แต่เป็นสินค้าที่ท าลายสุขภาพดังนั้นควร
มีมาตรการเพ่ือคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ส่วนการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของประชาชนนั้นสามารถท าได้ตามปกติจึง
ไม่ได้กระทบสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
โดยมีการระบุขอ้มูลที่จ าเป็นไว้ในฉลากอยู่แล้ว   
- กรณีความไม่สอดคล้องต่าง ๆ ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัย
แล้วว่าสามารถจ ากัดการโฆษณาได้ โดยไม่เป็นการจ ากัด
เสรีภาพเกินสมควร เนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่
สินค้าทั่วไปและไม่ใช่อาหาร เพราะหากขอขึ้นทะเบียนเป็น
อาหารจะอยู่ ภายใต้ การควบคุ มของส านั กงาน
คณะกรรมการอาหารและยา นอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญยัง
มีค าวินิจฉัยว่ากฎหมายการควบคุมโฆษณาไม่ขัดต่อหลัก
ความได้สัดส่วนด้วย 
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สิทธิและเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารประกอบด้วย 
-เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรา 32 เพราะเป็นการแก้ไขเพ่ือให้มี
ความชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกเลิกข้อยกเว้นการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มี ต้นก าเนิดนอกราชอาณาจักรเพ่ือให้
เกิดมาตรฐานในการพิจารณาที่เท่าเทียมกัน และให้อ านาจ
รัฐมนตรีก าหนดหลักเกณฑ์การประชาสัมพันธ์โดยผู้ผลิต หรือ
ผู้น าเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เหมาะสมและตอบสนองต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของแนวทางการประกอบธุรกิจ แต่ต้อง
พิจารณาอย่างถี่ถ้วนและเป็นไปโดยสอดคล้องต่อนโยบายของ
องค์การอนามัยโลก (WHO) เพ่ือให้การควบคุมโฆษณาเป็นไป
อย่างถูกต้องตามหลักการคุ้มครองผู้บริโภค และเป็นธรรมแก่
คู่แข่งทางการค้า ทั้งนี้ อาจศึกษาเพ่ิมเติม จากกฎหมายควบคุม
การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในต่างประเทศ  
-กรณีการสนับสนุนทุนอุปถัมภ์หน่วยงานของรัฐซึ่งผู้สนับสนุน
ได้ด าเนินการใดที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น สนับสนุน
รายการฟุตบอลทีมชาติ หากรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ
เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอในการด าเนินกิจกรรม ควรให้
สามารถด าเนินการได ้
- อาจไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและขัดกับหลักความ
พอสมควรแก่เหตุ และหลักความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่
ส่วนรวมจะได้รับกับสิทธิและเสรีภาพและประโยชน์ที่บุคคลต้อง
เสียไป ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนการปฏิรูปประเทศ 
รวมถึงไม่สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เพราะเป็นการใช้อ านาจในการออกกฎหมายที่เกินความจ าเป็น 
ปิดกั้นสิทธิในการเลือกซื้อสินค้าหรือรับการบริการของผู้บริโภค  
 -เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอาหารและเป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่
สนับสนุนกิจกรรมและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาครัฐควร
มุ่งเน้นการก าหนดมาตรการการควบคุมการบริโภคอย่าง
เหมาะสม เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบททางด้านเศรษฐกิจและการ
ด ารงชีวิต  
- เป็นอุปสรรคต่อการสร้างและพัฒนานวัตกรรมของสินค้าอันจะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค สูญเสียโอกาสในการสร้างมูลค่าให้กับ
เครื่องหมายการค้า และปิดกั้นการแข่งขันทางธุรกิจในระดับโลก 

- ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
นอกจากด้านการท่องเที่ยว และด้านการแข่งขันทางการค้า
แล้ว ยังมีมิติในด้านอ่ืน ๆ เช่น ด้านการคุ้มครองเด็ก โดย
เด็กและเยาวชนต้องได้รับการคุ้มครอง เพ่ือให้เกิดความ
มั่นคงในความเป็นมนุษย์ รวมถึงเรื่องสุขภาพ สุขภาวะของ
ประชาชนที่ต้องได้รับการคุ้มครอง ตามมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ดังนั้นจึงไม่ควรมุ่งเน้นด้านใดด้านหนึ่งเป็นการ
เฉพาะ ดังนั้น กฎหมายฉบับนี้จึงมีความสอดคล้องในการ
ปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข สังคม และหลักสากลตาม
ค าแนะน าขององค์การอนามัยโลก 
- การก าหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการจ ากัดสิทธิใน
การประกอบอาชีพธุรกิจบันเทิงเนื่องจากมาตราดังกล่าว
นั้นเป็นการห้ามแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจ
เท่านั้น การขายในสถานที่ขายที่กฎหมายก าหนดไว้ยัง
สามารถท าได้เป็นปกติ 
-การโฆษณามีความสัมพันธ์กับการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ซึ่งเท่ากับมีผลต่อการเพ่ิมขึ้นของนักดื่มหน้า
ใหม่จากผลการวิจัยพบว่าเยาวชนกลุ่มตัวอย่าง ในกลุ่มที่ไม่
เคยดื่มแต่จ าโฆษณาได้มีความอยากลองเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 
๒๙ คิดเป็น ๔ เท่า ขณะที่ ในกลุ่มที่เคยดื่มและจ าโฆษณา
ได้มีความอยากลองเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๕๗ คิดเป็น ๘ เท่า1  
-มาตรการห้ามการโฆษณาตราสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก าหนดเพ่ือปูองกันปัญหาการน าตรา
สินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปดัดแปลงหรือใช้ในสินค้าอ่ืน
เช่นน้ าแร่โซดา และน าไปโฆษณา เพ่ือเชื่อมโยงไปยัง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นสินค้าหลักโดยมีงานวิจัย
สนับสนุนว่าผู้ที่พบเห็นส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าเป็นการ
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นการตอกย้ าการรับรู้ 
(Recall) ตราสินค้าของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท าให้เกิด
ความระลึกถึงจนน าไปสู่การตัดสินใจในการซื้อเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการท าตลาดและโฆษณา โดย
สื่อสารหรือท าตลาดตราสินค้าที่ดัดแปลงให้เหมือนหรือ

                                                           
1
 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา, รายงานสถานการณ์สุราประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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ส่งผลเสียผู้ผลิตรายย่อย ท าให้ เกิดการผูกขาดของตลาด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สินค้าในประเทศขาดการพัฒนาให้มี
คุณภาพที่สามารถส่งออกเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ 
-การเขียนกฎหมายมีลักษณะคลุมเครือไม่ชัดเจน ไม่มี
ผลงานวิจัยมาสนับสนุน ว่าการควบคุมการโฆษณาท าให้ผล
กระทบจากการบริโภคเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง อีก
ทั้งมาตรการดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อการท าธุรกิจบันเทิงเป็น
เพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้นกระทบถึงสิทธิในการใช้
เครื่องหมายที่ไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก็จะไม่
สามารถใช้เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์นั้นได้  
-การก าหนดตามมาตรา 32/2 และมาตรา 32/4 ส่งผลกระทบ
ท าให้ผลิตภัณฑ์ที่ ไม่มีแอลกอฮอล์แต่ ใช้ชื่อเดียวกันกับ
ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์ ไม่สามารถโฆษณา เผยแพร่กิจกรรม
หรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้ ถึงแม้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือชัก
จูงใจให้เกิดนักดื่มหน้าใหม่ ควรให้จ ากัดเพียงแค่ผลิตภัณฑ์ที่มี
แอลกอฮอล์เท่านั้น เพราะวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นสาเหตุในการก่อให้เกิดปัญหาด้าน
สุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุและอาชญากรรม ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อสังคม และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จึงควรจ ากัดแค่
ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่มีปัญหา รวมทั้งอาจยากในการพิสูจน์
ถึงเจตนาของผู้ที่โฆษณาและกระทบต่อผู้ที่ไม่มีเจตนาจะโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้  
-การก าหนดข้อห้ามดังกล่าวอาจเป็นอุปสรรคในการขอรับความ
ช่วยเหลือในช่วงที่เกิดวิกฤตซึ่งอาจจ าเป็นจะต้องระดมความ
ช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน 
- อาจพิจารณาก าหนดบทลงโทษอ่ืน เช่น ห้ามวางจ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใต้เครื่องหมายนั้นชั่วคราว การเพิก
ถอนใบอนุญาต  
- เสนอให้แก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติที่แก้ไขมาตรา 32 
ให้สามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือกลั่นกรองพิจารณา
อนุญาตการโฆษณาได ้
- ควรมีการจัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายให้ชัดเจน
และให้มีการประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ มีส่ วนเกี่ยวข้องทราบ

คล้ายสินค้าที่ถูกห้ามโฆษณาเพ่ือเชื่อมโยงไปถึงสินค้าที่ถูก
ห้ามนั้น (Surrogate marketing)2 ทั้งนี้ ลักษณะการเขียน
ในรูปแบบดังกล่าวมีการใช้เป็นการทั่วไปอ้างอิงจาก
มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในต่างประเทศ และ
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และ
ไม่เป็นการยากที่จะพิสูจน์ความผิดเนื่องจากสามารถแยก
การโฆษณาที่เป็นความผิดได้โดยการพิจารณาองค์ประกอบ
ด้านนิเทศศาสตร์ประกอบ อาทิ เนื้อหา บริบทของการ
สื่อสาร การแสดงตราเครื่องหมาย ตราสัญลักษณ์หรือ
ผลิตภัณฑ์และการพิจารณาจากภาพรวม อีกทั้งสามารถใช้
ผลส ารวจหรือผลการวิจัยเพ่ือแสดงว่าการโฆษณาดังกล่าว
จงใจท าให้เข้าใจว่าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ ดังนั้น
จึงสามารถพิสูจน์ได้และไม่ใช่ทุกกรณีจะเป็นความผิด  
- มีงานวิชาการสนับสนุนว่าการให้การอุปถัมภ์ มีผลต่อ
พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นวิธีการหนึ่งใน
การท า CSR  Advertising  หรือการสื่อสารแบบองค์กร
สร้างสรรค์สังคม ซึ่งเครื่องมือส าคัญ คือการโฆษณาและ
การประชาสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงองค์กรและสินค้า โดยไม่
จ าเป็นต้องแสดงสินค้า3ซึ่งมาตรการดังกล่าวเป็นการ
ก าหนดให้ชัดเจนมากขึ้นว่าเป็นความผิด อย่างไรก็ดี รับ
หลักการในการแก้ไขโดยแก้ไขเพ่ิมเติมให้มีข้อยกเว้น การ
ห้ามให้การสนับสนุนหรืออุปถัมภ์ ไม่ให้ใช้กับการบริจาค 
หรือการช่วยเหลือตามมนุษยธรรมในกรณีที่เกิดสาธารณ
ภัยร้ายแรงและตามพระราชบัญญัติปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดนิยาม ค าว่า “สาธารณ
ภัย” ไว้ซึ่งครอบคลุมเหตุการณ์วิกฤตต่าง ๆ แล้วจึงไม่เป็น
อุปสรรคในการช่วยเหลือสังคม โดยเทียบเคียงกับ
พระราชบัญญัติควบคุมลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือ
ไม่ให้เป็นอุปสรรคในการขอรับความช่วยเหลือในช่วงที่เกิด
วิกฤตตามที่เสนอ และเพ่ือให้กฎหมายมีความยืดหยุ่นและ
มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
-เนื่องจากมาตรา 77 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
2560 วางหลักไว้ว่ารัฐพึงใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย

                                                           
2 ศรีรัช ลอยสมุทร, 2561 เหลียวหน้าแลหลัง เกาะกระแส ตีแผ่ทุกประเด็น: เจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ในรอบ 3 
ปี ท่ีผ่านมา, 134. 

3 เรื่องเดียวกัน,หน้า 53 - 54 
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เจตนารมณ์ของกฎหมายเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและถือปฏิบัติไป
ในแนวทางเดียวกัน 
- การแก้ไขมาตรการควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้อง
ไม่ใช่การห้ามโดยเด็ดขาดเนื่องจากอาจขัดกับค าวินิจฉัยศาล
รัฐธรรมนูญ 2-4/2555   
-เสนอให้เน้นเรื่องการให้ความรู้ และส่งเสริมเรื่องการลงทุน
และเปิดการค้าเสรีเพื่อเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันทางการค้า 
โดยเน้นการเก็บภาษีเพ่ือน าไปพัฒนาประเทศ การก าหนด
มาตรการดังกล่าวจึงเป็นการเปิดช่องให้มีการติดสินบนและ
การคอรัปชั่น (Corruption) 

เฉพาะกรณีท่ีจ าเป็นและเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนโครงสร้าง
ของระบบกฎหมาย และนอกเหนือจากหลักการในการแก้ไข
เพ่ิมเติมตามร่างพระราชบัญญัตินี้ไปกระทรวงสาธารณสุข
จึงไม่ได้เพ่ิมระบบอนุญาตในร่างพระราชบัญญัตินี้ 
-เมื่อร่างกฎหมายฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
จะรวบรวมแนวทางปฏิบัติ และด าเนินการประชาสัมพันธ์
เพ่ือท าให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายต่อไป 
และเพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนทั่วไปได้เข้าใจถึง
เจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างกว้างขวางต่อไป 
-การแก้ไขมาตรา 32 และเพ่ิมเติมมาตรา 32/1 ถือเป็น
การคงไว้ ซึ่งหลักการเดิมเพียงแต่แยกออกเป็นสองมาตรา
เท่านั้น 
-มาตรา 32 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมตามร่างพระราชบัญญัติฯ ได้มี
การยกเว้นให้สามารถประชาสัมพันธ์ในลักษณะที่ก าหนด
ได้ จึ งถือว่าไม่ ได้ เป็นการห้ามโฆษณาโดยเด็ดขาด 
นอกจากนี้ยังได้มีการเทียบเคียงจากพระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ด้วย จึงไม่ขัดกับค า
วินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 2-4/2555   
- กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ในส่วนที่
เกี่ยวข้องมาโดยตลอด ในส่วนการส่งเสริมการค้า การลงทุน
เป็ นสิ่ งที่ กระทรวงสาธารณสุ ขค านึ งถึ ง  แต่ อยู่
นอกเหนือจากเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ 

6. การแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนการ
บ าบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้
มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยสร้าง
เสริมสุขภาพของประชาชนและครอบคลุมการด าเนินงานให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
-เสนอให้หน่วยงานรัฐต้องสนับสนุนการบ าบัดช่วยเหลือฟ้ืนฟูผู้
ติดแอลกอฮอล์ หรือผู้มีปัญหาจากแอลกอฮอล์ ซึ่งจัดด าเนินการ
โดยภาคประชาชน เป็นรูปแบบการบ าบัดฟ้ืนฟูทางเลือก โดย
สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย ฝึกอบรม และขยายผล เพ่ือ
ช่วยเหลือแบ่งเบาระบบสาธารณสุขของรัฐ และสร้างเสริม
สุขภาพของประชาชนตลอดจนครอบคลุมการด าเนินงานให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการก าหนดให้สถานพยาบาล
เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
สามารถขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพได ้เพ่ือเป็นการก าหนดสิทธิหน้าที่และหน่วยงาน

-การด าเนินการการบ าบัดรักษาและการฟ้ืนฟูสภาพผู้ติด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากส านักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วยังมีหน่วยงานราชการอ่ืน 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้ระบุหน่วยงานที่เกีย่วข้อง ประกอบด้วย 
กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการ
สุ ขภาพ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ส านั กงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานประกันสังคม หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้
ครบถ้วนและครอบคลุมทุกหน่วยงานในการเข้ามามีส่วน
ร่ วมด าเนิ นการบ าบั ดรั กษาตามาตรา 33 ตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
-รับข้อสังเกตโดยเพ่ิมเติมความว่า “ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้นก าหนด” ในมาตรา 33 วรรคหนึ่ง
ตอนท้าย เพ่ือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายของ
แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟู
นอกสถานพยาบาลให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
- เพ่ือให้การส่งเสริมสนับสนุนการบ าบัดรักษาและการฟื้นฟู
สภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา 38 
แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 
สมควรเพ่ิมเติมในวรรคท้าย ของวรรคสองว่า “ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นก าหนด”  
-เพ่ิมเติมหน่วยงานในการด าเนินงานที่กว้างเกินจ าเป็นโดยไม่
ก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ก่อให้เกิดความซ้ าซ้อน เกิด
ปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณและค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเกิดปัญหาในการ
ท างานอย่างบูรณาการร่วมกัน ไม่มีการก าหนดค านิยามที่ชัดเจน
กรณีผู้ใดคือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่ง
จะส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ควรจะ
ก าหนดให้การบ าบัดฟ้ืนฟูควรเป็นไปตามความสมัครใจของ
บุคคลภายใต้ค าแนะน าหรือความเห็นจากแพทย์ เพราะเป็นการ
จ ากัดสิทธิเสรีภาพมากเกินไป  

- เนื่องจากหากใช้ค าว่า “ผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ” 
จะต้องเป็นกรณีที่ต้องติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้นจึง
จะสามารถเข้ารับการบ าบัดได้ในทันที ดังนั้นจึงเพ่ิมเติม
ความว่า “ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” 
เพ่ือให้ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สามารถเข้ารับการบ าบัดรักษาได้ โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้
ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ ได้มีการก าหนดค านิยาม
เพ่ิมเติมค าว่า “ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์” เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมตาม
พระราชบัญญัตินี้ และมิให้มีปัญหาในการตีความ 
 

7. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอ านาจ
หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่ อให้การเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
-เห็นด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือให้การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเพ่ือให้การปฏิบัติงานของ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และ
มีการบังคับใช้อย่างเท่าเทียมกัน 
-เป็นการเพ่ิมอ านาจให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่เกินความจ าเป็น 
และก้าวล่วงอ านาจของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ไม่สอดคล้องกับ
กระบวนการวิธีพิจารณาความอาญา และเป็นการสร้างภาระและ
ความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินควร รวมถึงเอ้ือประโยชน์ให้แก่
พนักงานเจ้าหน้าที่เกินความจ าเป็นอาจส่งผลให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโดยมิชอบ และไม่สามารถตรวจสอบได้ 
ดังนั้น ควรก าหนดให้มีหมายค้น กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไป
ในสถานที่ท าการหรือสถานที่ผลิต น าเข้า หรือขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ สถานที่เก็บเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาท าการของ
สถานที่นั้น รวมถึงเข้าตรวจสอบยานพาหนะเพ่ือตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือไม่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
กระท าความผิดโดยมิชอบและเป็นไปตามกระบวนการที่

-การแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ถือว่าไม่เกินความจ าเป็น และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือให้การบังคับใช้
กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
สามารถที่จะด าเนินการไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดีหากพนักงานเจ้าหน้าที่กระท า
การเกินอ านาจหน้าที่หรือปฏิบัติการโดยมิชอบ หรือเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมก็จะมีบทกฎหมายที่จะตรวจสอบ
และมีบทก าหนดโทษอยู่แล้ว 
- การเพ่ิมอ านาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เรียกขอดูบัตร
ประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารอ่ืนใด ซึ่งระบุชื่อที่อยู่ และ
ปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือบัตรเพ่ือบันทึกข้อมูล ซึ่งกรณีที่
พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกขอดูบัตรต้องเป็นกรณีที่มีการ
กระท าความผิดหรือกรณีที่มีหลักฐานตามสมควรว่ามีการ
กระท าความผิดเกิดขึ้นเท่านั้น ในการด าเนินคดีกรณี
ดังกล่าวเป็นเพียงรายละเอียดส่วนหนึ่งในการด าเนินการ 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาถือว่าอยู่ใน
ขอบวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ทั้งนี้  เพ่ือให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกข้อมูลตัวบุคคลผู้กระท าความผิด
ได้อย่างถูกต้องไม่คลาดเคลื่อน เพ่ือประโยชน์แห่งการ
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กฎหมายก าหนด เพราะการค้นตัวบุคคลหรือกระท าการใดอัน
เป็นการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพจะกระท ามิได้ เว้นแต่มีกฎหมาย
บัญญัติให้เจ้าหน้าที่กระท าได้  
- การแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ในการเรียกขอดูบัตร
ประชาชนหรือเอกสารอ่ืน รวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือประโยชน์
ในการด าเนินคดีอาจนอกเหนือไปจากประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

พิจารณาคดีให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรม ซึ่งใช้
หลักการและเหตุผลเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 

8. การก าหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการกระท าความผิดฐานฝ่า
ฝืนบทบัญญัติในหมวดการโฆษณาเพื่อให้สอดคล้องกับการ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย และเพื่อเป็นการยับย้ังการกระท า
ความผิด 
-  เห็นด้วยกับบทก าหนดโทษเพ่ือให้สอดคล้องกับยุคสมัยใน
ปัจจุบันและสภาพเศรษฐกิจควรก าหนดความผิดทางอาญา
เฉพาะความผิดที่มีความร้ายแรง หากโดยสภาพแล้วไม่ใช่
ความผิดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
อย่างร้ายแรง ควรใช้โทษปรับทางปกครองหรือวิธีการอ่ืน ๆ  แต่
อยากให้พิจารณาเพ่ิมเติมถึงความเหมาะสมในการก าหนดอัตรา
ค่าปรับส าหรับการกระท าความผิดเกี่ยวกับการให้ทุนอุปถัมภ์ 
ว่าควรก าหนดโทษปรับรายวันหรือไม่เพราะการบริบทของการ
กระท าความผิดไม่สามารถก าหนดเป็นโทษรายวันได้ เช่น กรณี
การให้ทุนโดยผู้รับได้รับทุนไปแล้วหากมีการปรับรายวันจะต้อง
นับถึงวันไหนอย่างไร เห็นด้วยหากน าอัตราโทษดังกล่าวไปใช้
เป็นบทลงโทษส าหรับผู้ผลิต หรือ ผู้น าเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
การก าหนดอัตราโทษส าหรับผู้ผลิตและผู้น าเข้าให้ระวางโทษ
ปรับในอัตราร้อยละ 40 ของมูลค่าในการผลิตหรือน าเข้า 
-ควรค านึงถึงบทลงโทษที่เหมาะสมเนื่องจากบทลงโทษกรณีฝุา
ฝืนบทบัญญัติเรื่องการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่อนข้างสูง
เมื่อเทียบกับ การกระท าความผิดอ่ืน เช่น เมาแล้วขับตาม
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
-อัตราค่าปรับสูงเกินไป  ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้มีที่อยู่อาศัยเป็น
หลักแหล่ง ประกอบอาชีพโดยสุจริต ลักษณะของการกระท า
ความผิดมิใช่เป็นลักษณะของอาชญากรรมหรือการกระท า
ความผิดร้ายแรง จึงสมควรปรับบทลงโทษทางอาญาในความผิด
บางประเภทให้มีโทษปรับสถานเดียว และต้องมีอัตราโทษปรับ
ในระดับที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สอดคล้องกับหลักนิติ

-การปรับบทลงโทษของในหมวดการโฆษณามาตรา 32/1 
และมาตรา 32/2 ให้มีอัตราโทษที่เท่าเทียมกันเนื่องจาก
กรณีดังกล่าวถือเป็นเรื่องของการโฆษณาและการสื่อสาร
การตลาดทั้งหมด ส่วนการเพ่ิมบทลงโทษ ของมาตรา ๓๒/
๓ นอกจากมีโทษจ าคุกแล้ว ยังต้องมีโทษปรับที่สูงขึ้นด้วย 
เนื่องจากเป็นการกระท าที่มีลักษณะเป็นการให้ทุนอุปถัมภ์ 
Sponsor Ship หรือ CSR นั้น ถือว่าเป็นการกระท าที่มี
เจตนาชัดเจนในการโฆษณาหรือการสื่อการตลาดและผู้ให้
ทุนอุปถัมภ์ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่หรือ
ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าเท่านั้นประโยชน์ที่ ได้รับจากการ
ด าเนินการดังกล่าวอาจมากกว่าค่าปรับที่ต้องเสียไปจึงควร
ก าหนดอัตราโทษที่สูงขึ้น โดยประเด็นเรื่องอัตราโทษปรับ
ฐานความผิดการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นอยู่ภายใต้
หลักการลงโทษทางอาญากล่าวคือหลักการก าหนดโทษให้
สมกับผู้กระท าความผิดในการลงโทษไม่ว่าสถานใด การ
ลงโทษดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงความ เป็นอยู่ และฐานะ
ทางการเงินของผู้กระท าความผิดแต่ละบุคคล เพ่ือที่จะให้
การลงโทษปรับบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งในบรรดาผู้กระท า
ความผิดที่มีฐานะร่ ารวยหรือฐานะยากจน การก าหนดโทษ
ปรับดังกล่าวจึงต้องให้ได้ สัดส่วนกับผู้กระท าความผิดแต่
ละบุคคล มิฉะนั้นแล้วการลงโทษปรับโดยวิธีนี้อาจไม่มี
ผลกระทบต่อสภาวะทาง เศรษฐกิจหรือความเป็นอยู่ของ
บุคคลนั้น ๆ สมดังเจตนารมณ์ของกฎหมายในเรื่องการ
ลงโทษปรับ4 ดังนั้นอัตราโทษปรับฐานความผิดการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีอัตราสูงเนื่องจากเป็นอัตราโทษเพ่ือ
ยับยั้งการกระท าความผิดและบทลงโทษมีการก าหนด
แนวทางในการเปรียบเทียบปรับไว้โดยก าหนดอัตราค่าปรับ
ที่ลดหลั่นกันไป ตามจ านวนครั้งที่กระท าความผิดและ

                                                           
4 พิรุฬห์ โตศุกลวรรณ,์ 2532 การลงโทษปรับทางอาญา, 28. 
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เศรษฐศาสตร์และมาตรา 77 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และการปรับในอัตราโทษปรับที่สูงอาจเป็น
แรงจูงใจให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสวงหาประโยชน์จากจากเงิน
ค่าปรับและได้มากขึ้นเนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถที่จะ
ได้รับเงินส่วนแบ่งเงินสินบนรางวัล และอาจกระทบกับ
ผู้ประกอบการรายย่อย ท าให้มีความเหลื่อมล้ าในการประกอบ
ธุรกิจได้ 
ดังนั้น การก าหนดบทลงโทษควรมีงานวิจัยมาสนับสนุนหรือ
ศึกษากฎหมายต่างประเทศเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาให้เป็น
ที่ยอมรับส าหรับประชาชน 
-อัตราโทษกรณีโฆษณาตราเสมือนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่
ก าหนด ให้มี อัตราโทษเท่ากับการโฆษณาตราเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ไม่ได้สัดส่วนในการกระท าความผิด ไม่ควรมีการ
ก าหนดโทษที่อัตราเดียวกัน  โดยอาจก าหนดอัตราโทษปรับ
กรณีผู้ผลิตตามเงินทุนในการจดทะเบียนเพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสม 

ประเภทของผู้กระท าความผิดเช่นกรณีผู้กระท าผิดเป็น
ผู้ผลิตและน าเข้าก็จะมีอัตราโทษที่สูงเป็นต้น (ระเบียบ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ ตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551)   

9. การก าหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการกระท าความผิดฐานฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
- การก าหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการกระท าความผิดฐานฝุาฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือเป็นการปูอง
ปรามให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งนี้การใช้อ านาจ
หน้าที่ต้องมีเหตุและชอบด้วยกฎหมายและเอกชนต้องมีสิทธิใน
การขอตรวจดูเอกสารแสดงตัวและเอกสารที่ให้อ านาจเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ เพ่ือปูองกันการแอบอ้างและการใช้อ านาจ
หน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
-บทลงโทษดังกล่าว ควรได้สัดส่วนกับการกระท าความผิด 
มิฉะนั้นอาจท าให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ หรือการ
เรียกรับเงินสินบนเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตามกฎหมาย  
-ควรยกเลิกบทก าหนดโทษกรณีไม่อ านวยความสะดวกแก่
พนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการร่างกฎหมาย
ตามมติคณะรัฐมนตรีและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560  
 

-เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่รัฐก าหนดขึ้นเพ่ือ
ควบคุมความประพฤติของคนในสังคม โดยก าหนดให้
บุคคลต้องกระท า หรือห้ามมิให้กระท าการอย่างใดอย่าง
หนึ่งจึงจ าเป็นต้องมีสภาพบังคับเพ่ือให้มีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กฎหมายก าหนด อันจะท าให้การ
บังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์
ผลตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย รัฐจึงจ าเป็นต้องก าหนด
บทลงโทษไว้ส าหรับลงโทษผู้กระท าความผิด อย่างไรก็ดี
หากเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะมีบทกฎหมายที่ลงโทษ
ส าหรับเจ้าหน้าที่อยู่แล้ว ส่วนกรณีการก าหนดอัตราการ
ก าหนดโทษยังคงใช้อัตราโทษเท่าเดิมตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ไม่ได้มีการ
เพ่ิมเติมโทษแต่อย่างใดเพียงแต่ปรับปรุงแก้ไขถ้อยความให้
สอดคล้องกับการเพ่ิมเติมบทบัญญัติเท่านั้น 
-รับข้อสังเกตในการยกเลิกบทก าหนดโทษกรณีไม่อ านวย
ความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ในปัจจุบัน 
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10. ประเด็นอ่ืน ๆ 
   บทบัญญัติหลายประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจก่อให้เกิดอุปสรรคการด าเนินธุรกิจ                   
และความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบอุตสาหกรรมก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการฟ้ืนฟูวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ควรค านึงถึงหลักการออกกฎหมายเท่าที่จ าเป็นความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์  
ที่ส่วนรวมจะได้รับทั้งทางด้านสาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจ กับสิทธิเสรีภาพและประโยชน์ที่บุคคลและผู้บริโภคต้องเสียไป 
ตลอดจนไม่ควรสร้างภาระโดยไม่จ าเป็นและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและลูกจ้างซึ่ งต้องเผชิญกับวิกฤติ                 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  

ควรค านึงถึงมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งวางหลักการตรากฎหมายเท่าที่จ าเป็นไม่สร้างภาระกับประชาชน  
เกินสมควร และให้รับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน และเห็นว่าหาก ข้อ 2 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 ซึ่งก าหนด
มาตรการห้ามดื่มสุรา ณ สถานที่ขายสุราในก าหนดเวลาห้ามขายสุรา ยังมีความจ าเป็นควรพิจารณาน ามาก าหนดไว้          
ในร่างพระราชบัญญัติฯ และยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าวไปในคราวเดียวกันเสนอให้กระทรวงสาธารณสุขน าบันทึก
คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สร้างสมดุลกับนโยบาย
อ่ืนของภาครัฐประกอบการพิจารณาร่างกฎหมาย 
ค าชี้แจง 
 การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส าคัญต่อสุขภาพของประชาชน เป็นสาเหตุท าให้เกิดโรคและการอาการ
เจ็บปุวยต่าง ๆ กว่า 230 ชนิด เช่น โรคตับ โรคไม่ติดต่อต่างๆ เช่นโรคมะเร็ง การฆ่าตัวตาย   และความรุนแรงต่าง ๆ5  
จากการรวบรวมงานวิจัยใน 195 ประเทศในช่วง พ.ศ. 2533 - 2559 พบว่าไม่มีระดับแอลกอฮอล์ที่เหมาะสม              
ต่อการบริโภคได้อย่างปลอดภัย6  ผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงเฉพาะตัวผู้ดื่มเท่านั้น      
แต่ยังส่งผลกระทบต่อผู้ที่ไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งครอบครัว ญาติพ่ีน้อง เพ่ือน และคนอ่ืน ๆ ที่ไม่เคยรู้จัก        
เช่น การท าร้ายร่างกาย การลักทรัพย์หรือท าลายทรัพย์สิน การล่วงละเมิดคุกคามทางเพศ การเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ไป   
จนถึงภาระต่อผู้ที่ต้องมีส่วนในการบ าบัดรักษา หรือท างานชดเชย ซึ่งท าให้สูญเสียค่าใช้จ่าย สูญเสียงบประมาณ            
ทางเศรษฐกิจ7 เมื่อคิดเป็นมูลค่าต้นทุนทางสังคม จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวม 7.68 หมื่นล้านบาท           
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.93 ของมูลค่า GDP โดยต้นทุนส่วนที่คิดเป็นมูลค่ามากที่สุดในต้นทุนดังกล่าวคือ ต้นทุน             
จากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรคิดเป็นมูลค่า 65.52 หมื่นล้านบาท ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ท าให้ตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความแตกต่างจากตลาดของสินค้าทั่วไป แต่ส าหรับสินค้าที่เป็นสิ่งเสพติด               
ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งก่อให้  เกิดผลกระทบภายนอกเชิงลบทั้งต่อผู้ดื่ม และบุคคลอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้อง 
อรรถประโยชน์สูงสุดของสังคมจึงไม่ใช่ การที่ผู้บริโภคได้สินค้าที่ดีที่สุดในราคาที่ถูกที่สุด เนื่องจากโดยทั่วไปต้นทุน       
ของผลกระทบต่อสังคมดังกล่าวไม่ได้ถูกผนวกเป็นต้นทุนของผู้ผลิตหรือผู้บริโภคโดยอัตโนมัติ การสนับสนุนให้เกิดกลไก
ตลาดเสรีจะท าให้ผู้บริโภคมีจ านวนมากกว่าที่ควรจะเป็น สังคมจะต้องรับผลกระทบทางลบจากการบริโภคดังกล่าว          
ยิ่งมีการแข่งขันสูงขึ้นคนที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดคือประชาชน ดังนั้นการควบคุม เพ่ือปกปูองคุ้มครองประชาชน     
จึงจะเป็นสิ่งส าคัญที่รัฐพึงระวังและให้ความส าคัญอย่างมาก การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็นการปกปูองสุขภาพ
                                                           
5อรทัย วลีวงศ์. ๒๕๖๑. สถานการณ์แอลกอฮอล์และสุขภาพของโลก. ใน: ข้อเท็จจริงและตัวเลขเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศ
ไทย   พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑. สาวติรี อัษณางค์กรชัย และ  สมสมร ชิตตระการ (บรรณาธิการ). บริษัท สหมิตรพัฒนาการพิมพ์ 
(1992), กรุงเทพฯ.   ๕๖-๖๕. 
6 GBD 2016 Alcohol Collaborators, 2018, Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990–2016: 
a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016, Retrieved from 
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31310-2/fulltext. 
7 อรทัย วลีวงศ์, ทักษพล ธรรมรังส,ี จินตนา จันทร์โคตรแก้ว. ผลกระทบของการดื่มแอลกอฮอล์ต่อผู้อื่น: แนวคิด สถานการณ์ 
และช่องว่างของความรู้ของประเทศไทยวารสารวิจยัระบบสาธารณสขุ.ปีท่ี: 8 ฉบับท่ี : 2 เลขหน้า : 111-119 ปีพ.ศ. : 2557. 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)31310-2/fulltext
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และสุขภาวะประชาชน ตลอดจนเป็นการปกปูองสิทธิเด็ก และการสร้างความสงบเรียบร้อยให้สังคม ซึ่งเป็นบทบาทส าคัญ
ของภาครัฐในการเข้าไปแทรกแซงการท าการค้าของสินค้าที่ท าลายสุขภาพและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม                   
ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ท่ีส าคัญในการมาสู่การปรับปรุงกฎหมายเพ่ือปกปูองคุ้มครองประโยชน์ของประชาชน โดยต้องพิจารณา
มาตรการในการควบคุมอย่างรอบคอบและรอบด้าน ไม่อาจพิจารณาจากเพียงสภาวะการปัจจุบันเท่านั้น   
  ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ได้ตราเท่าที่จ าเป็นและไม่สร้างภาระ        
เกินสมควรตามมาตรา 77 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รวมถึงการค านึงถึงผลกระทบ             
ที่อาจกระทบกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยได้ด าเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเรียบร้อย
แล้ว ตามที่ได้กล่าวใน ข้อ 1-4 ซึ่งมีผู้แสดงความเห็นครอบคลุมหลายภาคส่วน ทั้งประชาชน ผู้ประกอบการ                   
และภาคประชาสังคม รวมทั้งได้พิจารณาบันทึกคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย เรื่อง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และจัดท าความเห็นเสนอไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วและ คณะอนุกรรมการฯ 
ได้น าความเห็นที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นมาพิจารณา รายมาตรารวมทั้งให้เหตุผลว่าเหตุใดจึงรับมาแก้ไข                
ร่างพระราชบัญญัติฯ และเหตุใดยังขอยืนไว้ตามเดิมในแง่ของการรับฟังความคิดเห็นจึงได้ด าเนินการอย่างละเอียด 
รอบคอบแล้ว 
  ส่วนประเด็นพิจารณาน าข้อ 2 ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 มาตรการห้ามดื่มสุรา ณ สถานที่ขายสุรา        
ในก าหนดเวลาห้ามขายสุรามาก าหนดในร่างพระราชบัญญัติฯ เห็นว่าข้อสังเกตดังกล่าวเป็นประโยชน์แต่เนื่องจากหลักการ
ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าวเป็นการก าหนดเวลาห้ามดื่มนอกเวลาขาย ซึ่งเกินขอบเขตของหลักการ                  
ตามพระราชบัญญัติฉบับปัจจุบันและอยู่นอกเหนือจากหลักการในการแก้ไขเพ่ิมเติมตามร่างพระราชบัญญัตินี้                  
ไปโดยพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เป็นการก าหนดหลักการไว้เกี่ยวกับสถานที่ห้ามขาย    
ห้ามดื่มวันเวลา อายุอาการ ลักษณะวิธีการขายและการโฆษณาเท่านั้นจึงไม่รับหลักการดังกล่าวทั้งนี้อาจน าประเด็น
ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนากฎหมายในอนาคตต่อไป   
 

5. การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย 
 5.1 ขั้นตอนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 1  
  กรมควบคุมโรค ได้น าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง            
และประชาชนทั่วไป ที่ ได้จากการเปิดรับฟังความคิดเห็น ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค ตั้ งแต่วันที่                                 
๒๕ มิถุนายน - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และการสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง มาประกอบการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติฯ โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรืออนุบัญญัติ                         
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เพ่ือพิจารณาความคิดเห็น
รายมาตรารวมทั้งให้เหตุผลว่าเหตุใดจึงรับมาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฯ และเหตุใดยังขอยืนไว้ตามเดิม หลังจากนั้น         
ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฯ ตามความเห็นที่ประชุม และน าร่างพระราชบัญญัติฯ เสนอต่อ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ตามล าดับ          
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนน าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสนอต่อส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือบรรจุ       
เป็นระเบียบวาระการประชุมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการต่อไป  
 5.2 ขั้นตอนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 2 
       5.2.1 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    
ไปสอบถามความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่าร่าง
พระราชบัญญัติฯ ดังกล่ าว ยังมีประเด็นปัญหาที่กระทรวงสาธารณสุขจะต้องพิจารณา รองนายกรัฐมนตรี                       
(นายอนุทิน ชาญวีรกูล) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี จึงมีค าสั่งให้กระทรวงสาธารณสุขรับร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวไปด าเนินการตามความเห็นและข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อยุติ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาต่อไป  



๑๕ 

 

     5.2.2 ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงได้ด าเนินการสรุปความเห็นของหน่วยงาน           
ที่เกี่ยวข้องเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรืออนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาความเห็นดังกล่าว ซึ่งที่ประชุม
ได้พิจารณาความเห็นของแต่ละหน่วยงานรวมทั้งให้เหตุผลว่าเหตุใดจึงควรรับความเห็นมาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฯ     
และเหตุ ใดยั งขอยืนไว้ ตามเดิ ม และมีมติ ให้ ด าเนิ นการจั ดประชุ มพิจารณาความเห็ นและข้ อสั งเกต 
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ือชี้แจงความเห็นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ได้ข้อยุติ 
      5.2.3 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้ด าเนินการจัดประชุม
พิจารณาความเห็นและข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่วมกับ 8 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย ส านักงานศาล
ยุติธรรม ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือให้ได้  ข้อยุติตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจง ทั้งนี้  ให้กระทรวงสาธารณสุขรับหลักการไป
ประกอบการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 
      5.2.4 ด าเนินการเสนอร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่ปรับปรุงแก้ไข     
ตามมติที่ประชุมพิจารณาความเห็นและข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..)    
พ.ศ. .... ซึ่งเป็นข้อยุติตามข้อสั่งการแล้ว ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง 
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รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

1. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 กฎหมายใหม่               แก้ไขเพ่ิมเติม        ยกเลิก 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  2.1 หลักการ 

แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้ 
(๑) แก้ไขนิยามค าว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” และ “สื่อสารการตลาด” ให้มีความชัดเจนมากขึ้น 

(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓) 
(๒) แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการควบคุม 

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร 
และอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีผู้รักษาการ รวมทั้งอ านาจหน้าที่ของส านักงาน เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการณ์     
ในปัจจุบัน 
  (ก) องค์ประกอบของคณะกรรมการในส่วนของกรรมการโดยต าแหน่ง (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕) 

(ข) อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘ (๑) และเพ่ิมมาตรา ๘ (๑/๑)) 
(ค) องค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุม (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๐ (๓) (๔) และ (๕)) 

  (ง) อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุม (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๖ (๑) (๔) และ (๖) และ
เพ่ิมมาตรา ๑๖ (๘/๑)) 
  (จ) องค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครและ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙) 
  (ฉ) อ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครและ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๒ (๑) และ (๒) และเพ่ิมมาตรา ๒๒ 
(๑/๑) (๑/๒) และ (๓/๑)) 
  (ช) อ านาจและหน้าที่ของส านักงาน (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๕) 
  (ซ) อ านาจของรัฐมนตรีในการออกประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
รายละเอียดของสถานที่หรือบริเวณ (เพ่ิมมาตรา ๒๗ วรรคสอง และมาตรา ๓๑ วรรคสอง) 

(๓) เพ่ิมหมวดและแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการโฆษณาเพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมาย
กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(ก) เพ่ิมหมวดเรื่องการโฆษณา (เพ่ิมหมวด ๔/๑)  
  (ข) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเรื่องการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๒) 

(ค) เพ่ิมบทบัญญัติเรื่องการห้ามแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เพ่ิมมาตรา ๓๒/๑) 
  (ง) เพ่ิมบทบัญญัติห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจท าให้เข้าใจว่าหมายถึงการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เพ่ิมมาตรา ๓๒/๒) 
  (จ) เพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามให้การอุปถัมภ์หรือให้การสนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล 
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ในลักษณะที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และห้ามเผยแพร่ข่าวสารเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้การอุปถัมภ์หรือการให้การสนับสนุนดังกล่าว (เพ่ิมมาตรา ๓๒/๓ และมาตรา ๓๒/๔) 

เอกสารแนบ 
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(๔) แก้ไขเพ่ิมเติมเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพ่ือช่วยสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน (แก้ไข
เพ่ิมเติมมาตรา ๓๓) 

(๕) แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือให้การปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๔) 

(๖) แก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษ เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 
  (ก) แก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษในกรณีฝุาฝืนมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๒/๑ (แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๔๓) 
  (ข) เพ่ิมบทก าหนดโทษกรณีฝุาฝืนมาตรา ๓๒/๒ มาตรา ๓๒/๓ และมาตรา ๓๒/๔ (เพ่ิมมาตรา 
๔๓/๑ และมาตรา ๔๓/๒) 
  (ค) แก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษกรณีต่อสู้ ขัดขวางหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๔) 
  2.2 เหตุผล 

โดยที่พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีบทบัญญัติบางประการ            
ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยควรปรับปรุงบทนิยาม องค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ และอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีผู้รักษาการ รวมทั้งของส านักงาน บทบัญญัติการโฆษณา การส่งเสริม   
และสนับสนุนการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ อ านาจและหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่  และบทก าหนดโทษเพ่ือก ารบังคับใช้กฎหมาย                
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้   
  
ส่วนที่ 2 การรับฟังความคิดเห็นและสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
1. ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น 

โดยที่พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีบทบัญญัติบางประการ ที่ไม่เหมาะสม
กับสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยควรปรับปรุงบทนิยาม องค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
และอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีผู้รักษาการ รวมทั้งของส านักงาน บทบัญญัติการโฆษณา การส่งเสริมและสนับสนุน
การบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
อ านาจและหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ และบทก าหนดโทษเพ่ือการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

1.  (ร่างมาตรา 3 (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 3) ) แก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามค าว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” 
และ “การสื่อสาร การตลาด” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

““เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” หมายความรวมถึง วัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์          
ซึ่งสามารถดื่มกินได้ เช่นเดียวกับน้ าสุรา หรือซึ่งดื่มกินไม่ได้แต่เมื่อได้ผสมกับน้ าหรือของเหลวอย่างอ่ืนแล้วสามารถ
ดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ าสุรา แต่ไม่รวมถึงเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกินศูนย์จุดห้าดีกรี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงยา 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

“การสื่อสารการตลาด” หมายความว่า การกระท าใด ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ขายสินค้า บริการ หรือภาพลักษณ์ โดยการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข่าวสาร การส่งเสริมการขายการแสดง
สินค้า การจัดหรือสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ และการตลาดแบบตรง”  
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2.  ร่างมาตรา 4 (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 5) แก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ  โดยให้คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ประกอบด้วย  

(๑) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง  
(๓) กรรมการโดยต าแหน่ ง ได้แก่  รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงการท่องเที่ ยวและกีฬา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม และปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นเลขานุการ และให้อธิบดีและผู้อ านวยการส านักงาน เศรษฐกิจ
การคลังเป็นผู้ช่วยเลขานุการ”  

 
3. ร่างมาตรา 5 - 6 (แก้ ไขเพ่ิมเติมมาตรา 8) โดยแก้ไขเ พ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ  ดังนี้ ให้มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย แผนงาน และการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวกับมาตรการด้านภาษี รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ตลอดจนการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู  สภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เสนอแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และด้าน
การบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ต่อคณะรัฐมนตรี
เพ่ือให้ความเห็นชอบ และเสนอแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และด้าน
การบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้
ความเห็นชอบ  

 
4. ร่างมาตรา 7 (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 10 (3) (4) (5)) โดยแก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของ

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ดังนี้  
(3) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ            
ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

 (4) ผู้แทนองค์กรเอกชน จ านวนสี่คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือก       
จากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหาก าไร และด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการสนับสนุน     
และรณรงค์ให้มีการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชนหรือสตรี ด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ด้านการสุขภาพหรือสาธารณสุข โดยมีผู้แทนองค์กรเอกชนในแต่ละด้านไม่เกินหนึ่งคน ทั้งนี้ ตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีก าหนด 

(5) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสี่คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ        
และประสบการณ์ด้านการแพทย์ จิตวิทยาหรือการสาธารณสุข ด้านเศรษฐศาสตร์หรือนิเทศศาสตร์ ด้านการศึกษา 
การศาสนาหรือวัฒนธรรม ด้านกฎหมาย สังคมสงเคราะห์หรือสังคมศาสตร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้านไม่เกิน
หนึ่งคน” 
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5. ร่างมาตรา 8 – 11 (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 16 (1) (4) (6) และเพ่ิมเติม (8/1)) โดยให้
คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) เสนอนโยบาย แผนงาน และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวกับมาตรการ ด้านภาษี 
รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู  สภาพผู้ติด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อคณะกรรมการ” 

(4) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” 

(6) ให้ค าปรึกษาแนะน า และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการเสนอมาตรการในการปูองกันผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ตลอดจนการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์” 

(8/1) ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการด าเนินการของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด เพ่ือให้ปฏิบัติตามนโยบาย 
แผนงาน และมาตรการตามมาตรา ๘ (๑) รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการรายงานผลการด าเนินการ
ดังกล่าว แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง”  

 
6. ร่างมาตรา 12 (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 18 - 19) โดยแก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของ

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จังหวัด  ดังนี้ 

มาตรา ๑๘  ให้มีคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกองบัญชาการต ารวจนคร

บาล ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ ผู้แทนกรมสรรพสามิต หัวหน้าส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการส านักพัฒนาสังคม ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการส านัก
การศึกษา ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ และผู้อ านวยการ 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสี่คน ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ ด้านสังคมสงเคราะห์ การแพทย์ จิตวิทยาหรือการสาธารณสุข และกฎหมาย   
ด้านละหนึ่งคน 

ให้ผู้อ านวยการส านักอนามัยเป็นกรรมการและเลขานุการ ในการนี้จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส านัก
อนามัยไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 

 มาตรา ๑๙  ให้มีคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ประกอบด้วย 
 (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 
 (๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นรองประธาน

กรรมการ 
  (๓) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ อัยการจังหวัด ปลัดจังหวัด ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด 

หัวหน้าส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด  พัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด ผู้อ านวยการส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด  
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  (๔) กรรมการโดยต าแหน่งซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง ได้แก่ สรรพสามิตพ้ืนที่จ านวนหนึ่งคน 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัด จังหวัดละไม่เกินสี่คน 

  (๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสี่คน ซึ่ งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากผู้มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ด้านสังคมสงเคราะห์ การแพทย์ จิตวิทยาหรือการสาธารณสุข และกฎหมาย     
ด้านละหนึ่งคน 

ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ ในการนี้จะแต่งตั้งข้าราชการ      
ในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 

7. ร่างมาตรา 13 - 16 (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 22 (๑) (๑/๑) (๑/๒) (๒) (๓/๑)) โดยแก้ไข
เพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด  ดังนี้ 

(๑) เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรการและการบังคับใช้กฎหมาย ในการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ต่อคณะกรรมการควบคุม” 

(๑/๑) ด าเนินการตามนโยบาย แผนงาน และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามมาตรา ๘ 
(๑) และด าเนินการให้มีแผนงานในระดับจังหวัด 

(๑/๒) ด าเนินการให้มีการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการ
บ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” 
            (๒) ให้ค าปรึกษาแนะน า และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการควบคุม
การผลิต การน าเข้า การขาย การโฆษณา และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  รวมทั้งการเสนอมาตรการในการ
ปูองกันผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดจนการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” 

(๓/๑) ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในพ้ืนที”่ 

8. ร่างมาตรา 17 ( แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 25 ) โดยแก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของส านักงาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ และคณะกรรมการควบคุม 
(๒) พัฒนาให้มีระบบและกลไกเพ่ือให้เกิดการเฝูาระวัง การปูองกัน การบังคับใช้กฎหมายและ

การตรวจสอบการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ด าเนินการหรือสนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริ โภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และด าเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งแผนงานและมาตรการ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานให้คณะกรรมการควบคุม เพ่ือพิจารณาเสนอต่อ
คณะกรรมการ 

(๔) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจทักษะเกี่ยวกับการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงให้สามารถสร้างความตระหนักรู้ถึงโทษพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับ
ประชาชนเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

(๕) ประสานงานและร่วมมือกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร 
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการ
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ด าเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

(๖) เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุมมอบหมาย” 

9. ร่างมาตรา 18 (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 27) โดยเพ่ิมเติมให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติมีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเพ่ิมเติมตาม
ความในวรรคหนึ่งก็ได้ 

10. ร่างมาตรา 19 (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 31) โดยเพ่ิมเติมให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเพ่ิมเติมตามความใน
วรรคหนึ่งก็ได้ 

11. ร่างมาตรา 20 (เพ่ิมเติมหมวด ๔/๑ การโฆษณาระหว่างมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒) 

12. ร่างมาตรา 21 (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 32)  ดังนี้ 
ห้ามผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
การประชาสัมพันธ์ใด ๆ โดยผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้กระท าได้เฉพาะการให้

ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม 

13. ร่างมาตรา 22 ( เพ่ิมเติมมาตรา ๓๒/๑ มาตรา ๓๒/๒ มาตรา ๓๒/๓ และมาตรา ๓๒/๔ ดังนี้ 
  มาตรา ๓๒/๑  ห้ามผู้ใดแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นการอวดหรือ
อ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อ่ืนบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยตรงหรือโดยอ้อม  
           มาตรา ๓๒/๒  ห้ามผู้ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่ใช้ชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เป็นชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์หรือสิ่งนั้น หรือโฆษณาโดยการน าเอาชื่อ เครื่องหมาย        
หรือสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตัด ต่อเติม หรือดัดแปลงข้อความให้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อหรือ
เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์หรือสิ่งนั้น ทั้งนี้ ในลักษณะที่อาจท าให้เข้าใจได้ว่าหมายความถึงการโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 
          มาตรา ๓๒/๓  ห้ามผู้ใดให้การอุปถัมภ์ หรือให้การสนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน    
ของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
  (๑) เป็นการสร้างภาพลักษณ์ต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
          (๒) ที่ส่งผลหรือที่อาจส่งผลเสียต่อนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
          (๓) โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือโฆษณาตามมาตรา ๓๒/๒ 
          (๔) ส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
  (๕) ลักษณะอ่ืนใดตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม 
          มาตรา ๓๒/๔  ห้ามผู้ใดเผยแพร่กิจกรรมหรือข่าวสาร เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามมาตรา ๓๒/๓ 

14. ร่างมาตรา 23 (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 33)  ดังนี้ 
มาตรา ๓๓  เพ่ือให้การบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการ

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกสถานพยาบาล ครอบคลุมการด าเนินงานในการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ให้กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานประกันสังคม ส านักงาน  หรือหน่วยงาน
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ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ มีอ านาจส่งเสริมและสนับสนุนการบ าบัดรักษาและการฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
                   ผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ญาติหรือผู้ให้การดูแลผู้
ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน           
ที่ไม่แสวงหาก าไรและที่มีวัตถุประสงค์ด้านสุขภาพหรือสาธารณสุข  หรือสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน      
ขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนเพื่อบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูจากหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง 
                   การก าหนดลักษณะของผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  หลักเกณฑ์ วิธีการ      
และเงื่อนไขในการส่งเสริม สนับสนุนและฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุมก าหนด 

  15. ร่างมาตรา 24 (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 34) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) เข้าไปในสถานที่ท าการของผู้ผลิต น าเข้า หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่ผลิต น าเข้า 

หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่เก็บเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเวลาท าการของสถานที่นั้น รวมถึง เข้าตรวจสอบ
ยานพาหนะเพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) เรียก ขอดูบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นใด ซึ่งระบุชื่อที่อยู่ และปรากฏรูปถ่ายของ
ผู้ถือบัตรเพื่อบันทึกข้อมูล ในกรณีที่มีการกระท าความผิดหรือกรณีที่มีหลักฐานตามสมควรว่ามีการกระท าความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐานหรือวัตถุอื่นใด เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดี 
(๔) ยึดหรืออายัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ผลิต ผู้น าเข้าหรือผู้ขายที่ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติ      

ตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือเป็นหลักฐานในการด าเนินคดี 
(๕) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพ่ือประกอบการพิจารณา” 

16. ร่างมาตรา 25 (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 43) โดยเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษเพ่ือให้สอดคล้องกับ
การเพ่ิมเติมมาตรา 32  และมาตรา 32/1 ดังนี้ 

ผู้ใดฝุาฝืนมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๒/๑ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินห้า
แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

หากกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระท าของผู้ผลิต ผู้น าเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ผู้ฝุาฝืนยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละ
ไม่เกินห้าหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝุาฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง” 

17. ร่างมาตรา 26 (เพ่ิมเติมมาตรา 43/1 และ ๔๓/๒) โดยเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษเพ่ือให้
สอดคล้องกับการเพ่ิมเติมมาตรา 32/2 มาตรา32/3  และมาตรา 32/4 ดังนี้ 

  มาตรา ๔๓/๑  ผู้ใดฝุาฝืนมาตรา ๓๒/๒ หรือมาตรา ๓๒/๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท 
หากการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าของผู้ผลิต หรือผู้น าเข้าเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท 
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ผู้ฝุาฝืนยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละ

ไม่เกินห้าหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝุาฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
  มาตรา ๔๓/๒  ผู้ใดฝุาฝืนมาตรา ๓๒/๓ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้า

หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
หากการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าของผู้ผลิต หรือผู้น าเข้าเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
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นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ผู้ฝุาฝืนยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละ
ไม่เกินห้าหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝุาฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

  18. ร่างมาตรา 27 (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 44) โดยแก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษ ดังนี้ 
ผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) (๓) หรือ 

(๔) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๓๔ (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) โดยไม่มี

เหตุอันสมควร ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
ผู้ใดไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ ต้องระวาง

โทษปรับไม่เกินสองพันบาท 
19. เพ่ิมเติมมาตรา 28 – 31  เพ่ือให้การก าหนดบทเฉพาะกาลเป็นบทบัญญัติที่ใช้เชื่อมโยง

ถ้อยค าหรือความหมายระหว่างกฎหมายใหม่และกฎหมายเก่า โดยต้องการให้มีการบังคับใช้กฎหมายกับเหตุการณ์
บางอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหรือระหว่างกฎหมายทั้งสองฉบับนั้น เพ่ือให้การใช้กฎหมายมีความต่อเนื่องกัน 

 
2. ผู้เกี่ยวข้องผู้ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 
  1. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย/สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
  2. สมาคมผู้ผลิต/ผู้น าเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
  3. สมาคมผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
  4. ผู้ประกอบการ 
  5. ภาคประชาสังคม (NGOs) 
  6. ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
  7. พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
  8. ประชาชนทั่วไป 
  9. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ         
กรมสรรพสามิต กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  ส านักงาน
ประกันสังคม ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมการแพทย์     
กรมสุขภาพจิต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ส านักงานปูองกัน      
ควบคุมโรคที่ 1 - 12 ส านักงานปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
ส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นต้น   
 
3. ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น 

3.1  ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขนิยามค าว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” และ “สื่อสาร
การตลาด”  

“เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” หมายความรวมถึง วัตถุท้ังหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งสามารถ
ดื่มกินได้ เช่นเดียวกับน้ าสุรา หรือซึ่งดื่มกินไม่ได้แต่เมื่อได้ผสมกับน้ าหรือของเหลวอย่างอ่ืนแล้วสามารถดื่มกินได้
เช่นเดียวกับน้ าสุรา แต่ไม่รวมถึงเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกินศูนย์จุดห้าดีกรี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงยา 
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
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“การสื่อสารการตลาด” หมายความว่า การกระท าใด ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์    
เพ่ือขายสินค้า บริการ หรือภาพลักษณ์ โดยการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข่าวสาร การส่งเสริมการขาย            
การแสดงสินค้า การจัดหรือสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ และการตลาดแบบตรง 

3.2 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ ไขเ พ่ิมเติมองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ของ
คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ดังนี้ 

- ต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม            
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 

- ให้คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติมีอ านาจเพิ่มเติมในการก าหนดนโยบาย 
แผนงาน และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวกับมาตรการด้านภาษี รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู  สภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเสนอแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
และด้านการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 

3.3 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้  

- เ พ่ิมเติมต าแหน่ งปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจั ยและนวัตกรรม                
และปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง เพ่ิมเติ มด้านการสุขภาพหรือ
สาธารณสุขเป็นผู้แทนองค์กรเอกชนและเพ่ิมเติมด้านกฎหมายเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

 - เสนอนโยบาย แผนงาน และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวกับมาตรการด้านภาษี 
รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้ติด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อคณะกรรมการ 

 - ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

 - ให้ค าปรึกษาแนะน า และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการเสนอมาตรการในการปูองกันผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตลอดจนการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

 - ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการด าเนินการของคณะกรรมการควบคุมกรุงเทพมหานคร 
และคณะกรรมการควบคุมแอลกอฮอล์จังหวัด เพ่ือให้ปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน และมาตรการตามมาตรา      
8 (1) รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวแล้วรายงานต่อคณะกรรมการ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

3.4 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

- เพ่ิมเติมผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด และศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการโดย
ต าแหน่ง โดยให้ผู้อ านวยการส านักอนามัยเป็นกรรมการและเลขานุการ และสามารถแต่งตั้งข้าราชการในส านัก
อนามัยไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้  
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3.5 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จังหวัด ดังนี้ 

- เพ่ิมเติมต าแหน่งอัยการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง โดยให้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ และสามารถแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้  

3.6 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการก าหนดให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอล กอฮอล์
กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดมีอ านาจและหน้าที่เพ่ิมเติม ดังนี้ 
  - เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรการและการบังคับใช้กฎหมาย ในการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ต่อคณะกรรมการควบคุม 
  - ด าเนินการตามนโยบาย แผนงาน และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามมาตรา 8 (1) และ
ด าเนินการให้มีแผนงานในระดับจังหวัด 
  - ด าเนินการให้มีการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการบ าบัดรักษา
หรือฟ้ืนฟูสภาผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
  - ให้ค าปรึกษาแนะน า และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการควบคุมการ
ผลิต การน าเข้า การขาย การโฆษณา และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการเสนอมาตรการในการ
ปูองกันผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดจนการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
  - ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพ้ืนที่ 

3.7 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้ 

- ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ และคณะกรรมการควบคุม 
         - พัฒนาให้มีระบบและกลไกเพ่ือให้เกิดการเฝูาระวัง การปูองกัน การบังคับใช้กฎหมายและการ
ตรวจสอบการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
        - ด าเนินการหรือสนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และด าเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งแผนงานและมาตรการ
ต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานให้คณะกรรมการควบคุมเพ่ือพิจารณาเสนอต่อ
คณะกรรมการ 
         - ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจทักษะเกี่ยวกับการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงให้สามารถสร้างความตระหนักรู้ถึงโทษพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับ
ประชาชนเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
        - ประสานงานและร่วมมือกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร 
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
        - เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
        - ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุมมอบหมาย 
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 3.8 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีผู้รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ในการออกประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของสถานที่หรือ
บริเวณห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

3.9 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการโฆษณา เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมาย
กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้  
            1) เพิ่มหมวด 4/1 การโฆษณา 
            2) มาตรา 32 ห้ามผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ประชาสัมพันธ์ใด ๆ โดยผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้กระท าได้เฉพาะการให้ข้อมูล
ข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม 

3.10 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้         
มาตรา 32/1 ห้ามผู้ใดแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นการอวดหรือ

อ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อ่ืนบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยตรงหรือโดยอ้อม 
         มาตรา 32/2 ห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจท าให้เข้าใจว่าหมายถึงการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ดังนี้มาตรา ๓๒/๒  ห้ามผู้ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่ใช้ชื่อหรือเครื่องหมายของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์หรือสิ่งนั้น หรือโฆษณาโดยการน าเอาชื่อ เครื่องหมาย
หรือสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตัด ต่อเติม หรือดัดแปลงข้อความให้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อหรือ
เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์หรือสิ่งนั้น ทั้งนี้ ในลักษณะที่อาจท าให้เข้าใจได้ว่าหมายความถึงการโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 
         มาตรา 32/3 ห้ามผู้ใดให้การอุปถัมภ์ หรือให้การสนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานของรัฐ 
หรือองค์กรเอกชน ในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
        (1) เป็นการสร้างภาพลักษณ์ต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
        (2) ที่ส่งผลหรือที่อาจส่งผลเสียต่อนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
        (3) โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือโฆษณาตามมาตรา ๓๒/๒  
         (4) ส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
        (5) ลักษณะอ่ืนใดตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม 

มาตรา 32/4 ห้ามผู้ใดเผยแพร่กิจกรรมหรือข่าวสาร เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรม ตามมาตรา 32/3 
3.11 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพ่ิมเติมเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนการบ าบัดรักษา

หรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพ่ือช่วยสร้างเสริม
สุขภาพของประชาชนและครอบคลุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.12 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
        - เข้าไปในสถานที่ท าการของผู้ผลิต น าเข้า หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่ผลิต น าเข้า 
หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่เก็บเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเวลาท าการของสถานที่นั้น รวมถึงเข้า
ตรวจสอบยานพาหนะเพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
       - เรียก ขอดูบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารอ่ืนใด ซึ่งระบุชื่อที่อยู่ และปรากฏรูปถ่ายของผู้
ถือบัตรเพ่ือบันทึกข้อมูล ในกรณีที่มีการกระท าความผิดหรือกรณีที่มีหลักฐานตามสมควรว่ามีการกระท าความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
       - ตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐานหรือวัตถุอื่นใด เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดี 
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        - ยึดหรืออายัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ผลิต ผู้น าเข้าหรือผู้ขายที่ฝุ าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ เพ่ือเป็นหลักฐานในการด าเนินคดี 

- มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพ่ือประกอบการพิจารณา 
3.13 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการก าหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการกระท าความผิดฐานฝุาฝืน

บทบัญญัติในหมวดการโฆษณา 
3.14 ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการก าหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการกระท าความผิดฐานฝุาฝืน

หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
3.15 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับบทเฉพาะกาล 
3.16 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน 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. ส านักงานศาลยุติธรรม 
  4. ส านักงานอัยการสูงสุด 
  5. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  6. กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
  7. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
  8. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

http://alcoholact.ddc.moph.go.th/
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  9. ส านักงานประกันสังคม 
  10. ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
  11. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
  12. กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
  13. กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข 
  14. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
  15. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข 
  16. ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 1 - 12  กรมควบคุมโรค 
  17. ส านักงานปูองกันควบคุมโรคเขตเมือง  กรมควบคุมโรค 
  18. กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค 
  19. ส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร 
  20. ส านักงานเขต สังกัดกรุงเทพมหานคร 
5. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
  5.1 ข้อมูลทั่วไปผู้ร่วมแสดงความคิดเห็น 
   จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมควบคุมโรค http://alcoholact.ddc.moph.go.th 
จ านวน 88,958 คน 
   จากการส่งประเด็นไปรับฟังผู้ที่เก่ียวข้องโดยตรง จ านวน 34 หน่วยงาน 
   1. ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
  2. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
  3. กรมสรรพสามิต 
  4. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
  5. ส านักงานอัยการสูงสุด 
  6. ส านักงานศาลยุติธรรม 
  7. ส านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ 
  8. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  9. ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
  10. สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ 
  11. ส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร 
  12. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
  13. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
  14. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ 
  15. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
  16. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 
  17. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ 
  18. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี 
  19. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
  20. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี 
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  21. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ 
  22. ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ 
  23. ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี 
  24. ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
  25. ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 
  26. ส านักงานเขตทุ่งครุ 
  27. ส านักงานเขตบางกอกใหญ่ 
  28. ส านักงานเขตพญาไท 
  29. ส านักงานเขตบางกอกน้อย 

30. ส านักงานเขตลาดกระบัง 
31. ส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ 
32. ส านักงานเขตบางรัก 
33. ส านักงานเขตดุสิต 
34. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 

  5.2 ผลการรับฟังความคิดเห็น 
   ผลการรับฟังผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมคมุโรค http://alcoholact.ddc.moph.go.th 
และจากการส่งประเด็นไปรับฟังผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง สรุปได้ ดังนี้ 

1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขนิยามค าว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” และ “สื่อสาร
การตลาด”  

“เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” หมายความรวมถึง วัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ซึ่ง
สามารถดื่มกินได้ เช่นเดียวกับน้ าสุรา หรือซึ่งดื่มกินไม่ได้แต่เม่ือได้ผสมกับน้ าหรือของเหลวอย่างอ่ืนแล้วสามารถ
ดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้ าสุรา แต่ไม่รวมถึงเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ไม่เกินศูนย์จุดห้าดีกรี ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
ยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

“การสื่อสารการตลาด” หมายความว่า การกระท าใด ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อขายสินค้า บริการ หรือภาพลักษณ์ โดยการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข่าวสาร การส่งเสริมการขาย    
การแสดงสินค้า การจัดหรือสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ และการตลาดแบบตรง 
   แสดงความเห็นดังนี้ 

เห็นด้วย              
 ๑. ภาคประชาสังคม  
- เสนอให้เพ่ิมค านิยาม ค าว่า “การขายหรือส่งเสริมการขายโดยใช้บุคคลเป็นการเฉพาะ” และค าว่า 

“การตลาดในเครือข่ายคอมพิวเตอร์” เพ่ือให้สอดคล้องตามหลักสากล 
 ๒. นักวิชาการ 
- เห็นด้วยในหลักการเกี่ยวกับกับค านิยาม แต่มีข้อสังเกตกรณีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์แต่มีวัตถุประสงค์ส าหรับใช้ในการประกอบอาหารเป็นหลัก เช่น Mirin หรือ Cooking Wine รวมอยู่
ในค านิยามของค าว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ต้องมีการตีความที่ชัดเจน 
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๓. ส่วนราชการ 
๑) ค านิยามท่ีปรับปรุงแก้ไขทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 
๒) เสนอให้แก้ไขค าว่า “การสื่อสารการตลาด หมายความว่า การกระท าใด ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มี

วัตถุประสงค์เพ่ือขายสินค้า บริการ หรือภาพลักษณ์ โดยการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข่าวสาร การส่งเสริมการ
ขาย การจัดงานแสดงสินค้า การจัดหรือสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ หรือ การตลาดแบบตรง” เนื่องจาก 
หากใช้ค าว่า “การแสดงสินค้า” จะท าให้การวางขายสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

 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 ข้อถึงจะเข้าองค์ประกอบของค านิยาม “การสื่อสารการตลาด” แต่หากใช้ค าว่า 

“และ” จะต้องมีการกระท าครบทั้ง 6 ข้อ จึงเข้าหลักเกณฑ์ตามค านิยามของค าว่า “การสื่อสารการตลาด”   
๔. พนักงานเจ้าหน้าที่ 
- เห็นด้วยกับการก าหนดนิยามค าว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” แต่ควรให้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วย 
๕. ประชาชนทั่วไป  
- เห็นด้วยกับข้อยกเว้นของนิยามค าว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่รวมถึงยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร วัตถุออก

ฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
๖. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
๑) กรมสรรพสามิต เห็นด้วยกับค านิยาม “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” เนื่องจากมีความสอดคล้องกับค านิยาม 

“สุรา” ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.  ๒๕๖๐ และมีข้อสังเกตเกี่ยวกับค านิยาม “การสื่อสาร
การตลาด” กรณีการเปลี่ยนข้อความจาก “การกระท ากิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ” เป็น “การกระท าใด ๆ          
ในรูปแบบต่าง ๆ” เป็นความหมายที่กว้างจึงต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาและตีความมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งเห็นว่า
ข้อความนิยามในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ บางข้อความถูกนิยามไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
พ.ศ. 2560 จึงให้พิจารณาเปรียบเทียบความหมายให้สอดคล้องกัน 

2) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เห็นด้วย แต่ควรปรับค าว่า “และ” เป็น “หรือ” เนื่องจาก
หากใช้ค าว่า “การแสดงสินค้า” จะท าให้การวางขายสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ขายสินค้า   
2. ขายบริการ หรือ 3.ขายภาพลักษณ์ อย่างใดอย่างหนึ่งประกอบกัน 1.การประชาสัมพันธ์ 2.การเผยแพร่
ข่าวสาร 3.การส่งเสริมการขาย 4.การจัดงานแสดงสินค้า 5.การจัดหรือสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ หรือ     
6.การตลาดแบบตรงอย่างใดอย่างหนึ่งใน 6 ข้อก็จะเข้าองค์ประกอบของนิยาม “การสื่อสารการตลาด” แต่หากใช้
ค าว่า “และ” จะต้องมีการกระท าครบทั้ง 6 ข้อ จึงเข้าหลักเกณฑ์ตามค านิยามของค าว่า “การสื่อสารการตลาด”   
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3) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นด้วย  เนื่องจากได้มีการยกเว้นผลิตภัณฑ์สมุนไพรตาม
กฎหมายว่าด้วยสมุนไพรแล้ว อย่างไรก็ตามขอแจ้งข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการก ากับดูแลผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดังนี้ 
ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทยาแผนไทย ยาแผนจีน และยาแผนโบราณที่ใช้กับมนุษย์ตามกฎหมายว่า
ด้วยยา มีการใช้แอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบของต ารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร แต่เป็นการใช้ภายใต้องค์ความรู้
การแพทย์แผนไทยหรือองค์ความรู้การแพทย์แผนจีน นอกจากนี้ยังมีการควบคุมด้วยกฎหมายล าดับรอง ดังนี้ 

   3.1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาสามัญประจ าบ้านแผนโบราณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 
   3.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาที่ต้องแจ้งค าเตือนการใช้ยาไว้ในฉลากและที่เอกสารก ากับ

ยา และข้อความค าเตือน (ฉบับที่ 68) พ.ศ. 2562 
   3.3 ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 615/2562 เรื่อง แก้ไขทะเบียนต ารับยาแผนโบราณและยาสามัญ

ประจ าบ้านแผนโบราณ รูปแบบยาน้ าชนิดรับประทานที่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์ 
ทั้งนี้ มีการควบคุมช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเฉพาะสถานที่ที่ได้รับอนุญาตขายผลิตภัณฑ์

สมุนไพรหรือยาแผนปัจจุบัน ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องโดยผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการควบคุมการขาย 
4) ส านักงานคณะกรรมการคุมครองผู้บริโภค เห็นด้วย เนื่องจากตามกฎหมายปัจจุบัน “เครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ หมายความว่า “สุราตามกฎหมายด้วยสุรา” ทั้งนี้ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท       
ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น” แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ถูกยกเลิกโดย
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 การนิยามค าว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ตามร่างพระราชบัญญัตินี้
จึงล้อตามนิยามของค าว่า “สุรา” ตามมาตรา 152 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 

5) ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย 
6) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วย 
7) ส านักงานเขตทุ่งครุ เห็นด้วย 

 8) ส านักงานเขตบางกอกใหญ่ เห็นด้วย 
 9) ส านักงานเขตพญาไท เห็นด้วย 
 ๑0) ส านักงานเขตลาดกระบัง เห็นด้วย 

๑1) ส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นด้วย 
๑2) ส านักงานเขตบางรัก เห็นด้วย 
๑3) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี เห็นด้วย 
๑4) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา เห็นด้วย 
๑๕) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา เห็นด้วย 
๑๖) ส านักงานอัยการสูงสุด เห็นชอบในหลักการ 
๑๗) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นด้วย 
๑๘) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เห็นด้วย 
๑๙) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เห็นด้วย 
๒๐) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นด้วย 

 ๒๑) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เห็นด้วย 
๒๒) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เห็นด้วย 
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๒๓) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เห็นด้วย 
24) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นด้วย 

 25) สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ เห็นด้วย 
 26) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เห็นด้วย 
 27) ส านักงานศาลยุติธรรม เห็นด้วย 
 28) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เห็นด้วย 

29) ส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย 
๑. ผู้ประกอบการ 

     1) การแก้ไขค านิยามไม่มีความชัดเจน ล้าหลัง และเป็นการตีความแบบขยายความ การก าหนดค านิยาม
ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่การสื่อสารพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมีการใช้สื่อดิจิทัลเป็นหลัก
ในการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์ 

2) การก าหนดค านิยามค าว่า การสื่อสารการตลาด เป็นการจ ากัดสิทธิในการประกอบอาชีพของ
ผู้ประกอบการรายย่อย และท าให้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากสุราพ้ืนบ้านไม่สามารถแข่งขันทางการค้าได้อย่างเสรี ท าให้
เกิดผลกระทบต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นช่องว่างให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถให้ดุลยพินิจ
ในการตีความที่เป็นโทษแก่ประชาชนได้ จึงเสนอให้ยกเลิกค านิยามของค าว่า “การสื่อสารการตลาด” 
     3) เสนอให้ใช้ค านิยามเดิมตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เนื่องจากมี
ความชัดเจนอยู่แล้วจึงไม่ควรปรับแก้ไข 

๒. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
- การก าหนดค านิยามถือเป็นการลิดรอนสิทธิและปิดกั้นการท าธุรกิจของผู้ประกอบการ ซึ่งอาจท าให้รัฐ

สูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีจากธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
๓. ประชาชนทั่วไป 

    1) นิยามของการสื่อสารการตลาดควรยกเว้นไม่ให้รวมถึงการกระท าโดยมิได้หวังผลก าไร 
    2) วัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งสามารถดื่มกินได้ เช่นเดียวกับน้ าสุรา ไม่ควรก าหนดเป็น
ค านิยามของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากท าให้ขอบเขตของการตีความกว้างเกินไป 
    3) เสนอให้แก้ไขค านิยามการสื่อสารการตลาด ดังนี้  
“การสื่อสารการตลาด” หมายความว่า การกระท าของผู้ประกอบการในรูปแบบและวิธีการใด ๆ ด้วยตนเองหรือ
โดยว่าจ้างบุคคลอื่นใด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือจ าหน่ายหรือส่งเสริมภาพลักษณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
    4) นิยามค าว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครอบคลุมวัตถุที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 0.5 ดีกรี ในกรณีที่ไม่ได้
ใช้เพือ่ดื่มกินแตใ่ช้เพื่อประกอบอาหาร เช่น เหล้าจีน หรือไวน์ขาว จะได้รับผลกระทบจากการก าหนดค านิยามตาม
มาตราพระราชบัญญัตินี้ด้วย 
    5) ตามค านิยามค าว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ได้มีการยกเว้นยา ดังนั้น หากก าหนดค านิยามที่ไม่มีความ
ชัดเจน จะท าให้แอลกอฮอล์ที่ดื่มกินได้แทบทุกชนิดสามารถท าเป็นยาได้ จึงท าให้การตีความค าว่า เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เกินขอบเขตและมีความหมายกว้างขึ้น จึงท าให้มีช่องว่า งให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถใช้ดุลพินิจเกิน
ขอบเขต 
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    6) เสนอให้ก าหนดนิยามค าว่า “ผู้ประกอบการ” ให้รวมถึงผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้จ าหน่าย โดยไม่รวมถึง
ผู้บริโภคท่ีกระท าการโดยอิสระ หรือผู้รับจ้างซึ่งท างานตามค าสั่งของผู้ว่าจ้าง 
    7) เสนอให้ก าหนดค านิยามค าว่า “ความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม” เนื่องจากจะท าให้การบังคับใช้กฎหมาย   
มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

4. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
1) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก ความหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาม

พระราชบัญญัติฉบับนี้ที่ก าหนด “วัตถุทั้งหลาย...เช่นเดียวกับน้ าสุรา” อาจตีความได้ไม่ชัดเจนยากต่อการที่จะ
บังคับใช้กฎหมาย ข้อความนี้เป็นเรื่องส าคัญและเป็นจุดเริ่มต้นของการตีความในมาตราต่อไปและนิยามควรเป็น
มาตรฐานและสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวกับสุราทุกฉบับที่บังคับใช้อยู่เพ่ือให้เป็นมาตรฐานแนวทางเดียวกัน   
เพ่ือการบังคับใช้มีประสิทธิภาพบูรณาการ  
 ค าชี้แจง 
 1. การเขียนกฎหมายโดยให้ค าว่า “และ” หรือค าว่า “หรือ” ในปัจจุบันไม่ได้ยึดติดตามตัวอักษรแต่ให้ยึด
ติดตามเจตนารมณ์และบริบทของถ้อยความในกฎหมายนั้น ๆ ดังนั้น กฎหมายแต่ละฉบับจะใช้ค าว่า “และ” หรือ
ค าว่า “หรือ” ให้ตีความตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนั้น ๆ เป็นหลัก ซึ่งเจตนารมณ์ตามกฎหมายฉบับนี้    
ค าว่า “และ” หมายรวมถึง “หรือ” ด้วย  

2. การก าหนดค านิยามของค าว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ที่ไม่ให้หมายความรวมถึง ยา และผลิตภัณฑ์
สมุนไพร มีเจตนารมณ์เพ่ือต้องการแยกพรมแดนอ านาจระหว่างกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับกฎหมาย
อาหารและยาออกจากกันให้ชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในการก ากับดูแลกฎหมายแต่ละฉบับเนื่องจากกฎหมายแต่
ละฉบับมีบริบทที่แตกต่างกัน ดังนั้น การก าหนดค านิยามในส่วนนี้ถือว่าเหมาะสมและครอบคลุมแล้ว  

๓. การก าหนดค านิยามค าว่า “การสื่อสารการตลาด” ถือเป็นการบัญญัติกฎหมายที่มีการจ ากัดสิทธิ
เสรีภาพหรือไม่นั้น เห็นว่าเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพภายในขอบเขตตามที่รัฐธรรมนูญให้อ านาจกระท าได้เพ่ือ
ประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือปูองกันสุขภาพของประชาชน 
ทั้งนี้ ได้มีแนวค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยประเด็นเรื่องการจ ากัดการโฆษณาว่าอยู่ในขอบเขตที่
สามารถท าได้ ถือเป็นการจ ากัดเสรีภาพภายในขอบเขตที่มาตรา ๔๓ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งให้อ านาจกระท าได้และเป็นบทบัญญัติที่จ ากัดเสรีภาพเพียงเท่าที่จ าเป็น มิได้
กระทบกระเทือนต่อสาระส าคัญแห่งเสรีภาพในการประกอบการกิจการหรือประกอบอาชีพของบุคคล โดยมีผลใช้
บังคับเป็นการทั่วไปกับบุคคลที่ขายสินค้าประเภทนั้น ไม่ได้มุ่งหมายใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใด
บุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง ตามค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๒-๔/๒๕๕๕  

๔. การก าหนดนิยามค าว่าความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคมตามร่างพระราชบัญญัตินี้ จะก าหนดไว้ในการออก
ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด ซ่ึงจะได้ก าหนดหนดหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงค านิยามด้วย 
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          ๕. ประเด็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์ เป็นส่วนประกอบ เช่น Mirin  Cooking Wine ซึ่งมีไว้
ส าหรับใช้ประกอบอาหาร กรณีดังกล่าวให้พิเคราะห์ว่าผลิตฑ์นั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าไปใช้ประกอบอาหารเท่านั้น
หรือไม่ โดยดูเจตนารมณ์การขอขึ้นทะเบียนสินค้านั้นว่าขอขึ้นทะเบียนเป็นประเภทอาหารหรือประเภทเครื่องดื่ม
ประกอบการพิจารณาอนุญาต ทั้งนี้หากขอขึ้นทะเบียนเป็นประเภทอาหารจะอยู่ ในการก ากับดูแลตาม
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 แต่อย่างไรก็ดีแม้จะจดทะเบียนเป็นประเภทอาหารตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว แต่หากน าไปใช้ผิดวัตถุประสงค์การขอจดทะเบียนก็อาจเข้าข่ายการกระท าความผิดตามเจตนารมณ์แห่ง
กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 

2. ท่านเห็นด้วยหรือไ ม่กับการแก้ ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ดังนี้ 

- ต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 

- ให้คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติมีอ านาจเพิ่มเติมในการก าหนด
นโยบาย แผนงาน และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวกับมาตรการด้านภาษี รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ 
ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ  
ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเสนอแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการด้านการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และด้านการบ าบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ 

แสดงความเห็นดังนี้ 
เห็นด้วย 

๑. ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและนักวิชาการ 
     - กับการเพ่ิมองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ และการเพ่ิม
อ านาจหน้าที่ในการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมี
รูปธรรมชัดเจน 

๒. ภาคประชาสังคม 
     - เสนอให้แต่งตั้งพระมหาเถรสมาคมเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แห่งชาติโดยการเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าวให้มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้และเห็นด้วย
กับการเพ่ิมอ านาจหน้าที่ในการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไป
อย่างมีรูปธรรมชัดเจน 
   ๓. พนักงานเจ้าหน้าที่  
     - เนื่องจากการแต่งตั้งกรรมการจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องยังไม่ครบถ้วนและครอบคลุมจึงเสนอให้แต่งตั้ง
ต าแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นกรรมการโดยต าแหน่งเพิ่มเติม 

๔. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้ประกอบการ 
 - กรณีให้คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติมีอ านาจเพ่ิมเติมในการก าหนดนโยบาย

แผนงานการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ ให้ตัดค าว่าผู้มีปัญหาจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกเนื่องจากมีความหมายที่กว้างเกินไปอาจส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
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5. ประชาชนทั่วไป  
    - เห็นด้วยกับการเพ่ิมอ านาจของคณะกรรมการในการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และมีข้อสังเกตเก่ียวความซ้ าซ้อนในการบ าบัดรักษาเนื่องจากมีหน่วยงานที่ด าเนินการในเรื่องดังกล่าว
อยู่แล้ว 

6. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
1) กรมสรรพสามิต เห็นด้วย เป็นการก าหนดโครงสร้างของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

แห่งชาติ ซึ่งได้เพ่ิมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งหากสอดคล้องเหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ ภารกิจก็สามารถเพ่ิมใน
โครงสร้างได้ตามความเหมาะสม 

2) ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย 
3) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นด้วย เนื่องจากเป็นการเพ่ิมรัฐมนตรีในหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการเพ่ิมอ านาจดังกล่าวเป็นการลด
ขั้นตอนในการก าหนดนโยบาย แผนงาน และมาตรการที่เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติโดยไม่ต้องน าเสนอคณะรัฐมนตรี ท าให้การด าเนินงาน
คล่องตัวมากข้ึนอีกทั้งในการเสนอแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

๔) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นด้วย 
๕) ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย 
๖) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วย 
๗) ส านักงานเขตทุ่งครุ เห็นด้วย 

 ๘) ส านักงานเขตบางกอกใหญ่ เห็นด้วย 
 ๙) ส านักงานเขตพญาไท เห็นด้วย 
 ๑๐) ส านักงานเขตบางกอกน้อย เห็นด้วย 
 ๑๑) ส านักงานเขตลาดกระบัง เห็นด้วย กับการเพ่ิมองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แห่งชาติ โดยไม่แสดงความเห็นในส่วนของการแก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว 

๑๒) ส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นด้วย 
๑๓) ส านักงานเขตบางรัก เห็นด้วย 
๑๔) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ เห็นด้วย 
๑๕) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี เห็นด้วย 
๑๖) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา เห็นด้วย 
๑๗) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา เห็นด้วย 
๑๘) ส านักงานอัยการสูงสุด เห็นชอบในหลักการ 
๑๙) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นด้วย 
๒๐) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เห็นด้วย 
๒๑) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เห็นด้วย 
๒2) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นด้วย 

 ๒3) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เห็นด้วย 
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๒4) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เห็นด้วย 
๒5) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เห็นด้วย กับการเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ โดยไม่แสดงความเห็นกับการเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าว 
26) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เห็นด้วย กับการเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ 
27) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นด้วย 

 28) สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ เห็นด้วย 
 29) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เห็นด้วย 
 30) ส านักงานศาลยุติธรรม เห็นด้วย 
 31) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เห็นด้วย 

32) ส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร เห็นด้วย 
  ไม่เห็นด้วย 

๑. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้ประกอบการ 
     1) กรณีการก าหนดกรรมการที่เกี่ยวข้องยังไม่ครบถ้วนจึงเสนอให้เพ่ิมเติมต าแหน่ง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงเกี่ยวกับระบบข้อมูลเศรษฐกิจการค้าของประเทศ และเสนอให้แต่งตั้งตัวแทนผู้ประกอบการเข้ามาเป็น
คณะกรรมการด้วยเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงและมีความเข้าใจในเชิงมิติของการประกอบธุรกิจเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เป็นการถ่วงดุลอ านาจระหว่างรัฐกับประชาชน 
     2) กรณีเพ่ิมอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติเกี่ยวกับมาตรการด้าน
ภาษีเนื่องจากมีความซ้ าซ้อนกับบทบาทหน้าที่ของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังที่ก ากับดูแลเกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษีอยู่แล้ว 

๒. นักวิชาการ 
    - เนื่องจากการแต่งตั้งกรรมการควรค านึงถึงผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์     
เพ่ือร่วมก าหนดนโยบายในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับหน่วยงานภาครัฐ และเสนอให้ทบทวนเกี่ ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการซึ่งอาจมีความซ้ าซ้อนกับกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 

๓. ประชาชนทั่วไป  
    1) ไม่ควรแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นกรรมการ และเสนอให้แต่งตั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
    2) เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวเป็นการจ ากัดสิทธิของประชาชน จึงควรให้มีกรรมการครบทุกภาคส่วนใน
สัดส่วนที่เหมาะสมทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทนผู้ผลิต ผู้จัด
จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงนักวิชาการอิสระที่มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจแอลกอฮอล์เข้าร่วมเป็นกรรมการ
ในการพิจารณาเก่ียวกับนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความเหมาะสมและเป็นธรรม 
    3) การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ควรค านึงถึงผู้มีความรู้
ความเชี่ยวชาญและเข้าใจผู้ถึงผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้น ภาคอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จึงควรได้รับโอกาสในการมีส่วนร่วม เพื่อเพ่ิมความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และสามารถ
สร้างรายได้ให้กับประเทศ  
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    4) โครงสร้างของคณะกรรมการมีความซ้ าซ้อนจึงเสนอให้ยกเลิกคณะกรรมการนโยบายเครื่อ งดื่ม
แอลกอฮอล์แห่งชาติให้มีคณะกรรมการเพียงชุดเดียว 

  5) การแต่งตั้งกรรมการควรค านึงถึงผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพ่ือร่วม
ก าหนดนโยบายในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับหน่วยงานภาครัฐ และเสนอให้ทบทวนเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการซึ่งอาจมีความซ้ าซ้อนกับกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 

   6) นอกจากก าหนดมาตรการในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วควรให้ความส าคัญในการให้ความรู้
ความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับโทษ และพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

   7) การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับมาตรการทางภาษีไม่สามารถลดจ านวนผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

   8) การก าหนดมาตรการทางกฎหมายของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติเป็นการ
กีดกันผู้ผลิตรายย่อยในการประกอบธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

   9) การก าหนดมาตรการของหน่วยงานภาครัฐตีความกว้างเกินไปไม่ยืดหยุ่นท าให้ผู้ประกอบการมีปัญหา
ในทางปฏิบัติไม่มีความชอบธรรม 

4. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
1) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ไม่เห็นด้วย เพราะค าว่า อธิบดี คืออธิบดีกรมอะไร ควรระบุให้

ชัดเจน และผู้อ านวยการเศรษฐกิจการคลัง กรม กระทรวงอะไรควรระบุให้ชัดเจน ในส่วนของเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

๑. พนักงานเจ้าหน้าที่  
    - ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ให้ตัดค าว่าผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกเนื่องจากมี
ความหมายที่กว้างเกินไปอาจส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

๒. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้ประกอบการ 
    - การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจมีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืนที่มีหน้าที่
ในการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยตรง 

๓. ประชาชนทั่วไป  
1) ให้ตัดค าว่าผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกเนื่องจากมีความหมายที่กว้างเกินไปอาจ

ส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
2) เสนอให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคเอกชนเพ่ือแต่งตั้งบุคคลเป็น

กรรมการในคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในฐานะผู้แทนภาคเอกชน 
     3) การเพ่ิมอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการควรค านึงถึงขอบเขตและความเหมาะสม เพ่ือไม่ให้
คณะกรรมการมีอ านาจเกินความจ าเป็น 
  ค าชี้แจง 
 1. กรณีเสนอแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แห่งชาติ เห็นว่าเนื่องจากกระทรวงพาณิชย์มีภารกิจและหน้าทีใ่นการดูแลราคาสินค้าเกษตรและรายได้
เกษตรกร และดูแลผู้บริโภคภายใต้กรอบกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ อีกทั้งส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้ง
การค้าสินค้าและธุรกิจบริการ รวมทั้งธุรกิจประกันภัยคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาของหน่วยงาน ซึ่งเกี่ยวกับ
ระบบเศรษฐกิจการค้าของประเทศ ดังนั้น กรอบภารกิจอาจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการก าหนดนโยบายใน
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การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ จึงไม่เห็นควรเพ่ิมเป็นกรรมการ แต่อย่างไรก็ดีตัวแทนของกระทรวง
พาณิชย์ (ปลัดกระทรวงพาณิชย์) ได้ก าหนดให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว 

2. การเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ โดยเพ่ิมต าแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แห่งชาติ (DE) เนื่องจากมีอ านาจหน้าที่ส่งเสริม พัฒนาและด าเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัล การใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ในปัจจุบันมีการขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหลักและเกี่ยวข้องกับดิจิทัล
แพลตฟอร์มซึ่งกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบันได้มีการก าหนดมาตรการห้ามไม่ให้มีการขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ และในส่วนการเพ่ิมต าแหน่งรัฐมนตรีว่ากระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวด้วยนั้น เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวมี
อ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลการอุดมศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งเดิมอยู่ในความควบคุมดูแลของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษา ดังนั้น เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีบทบาทส าคัญในการเสริมสร้างพ้ืนฐานของ
การพัฒนาก าลังคนของประเทศและขับเคลื่อนประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าตามนโยบายของรัฐบาล ได้เข้ามามี
บทบาทและมสี่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย แผนงานและการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการปูองกันเยาวชน
ไม่ให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย 

3. เนื่องจากได้มีการเพ่ิมค าว่า “ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” (Alcohol Use 
Disorder) เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิและได้รับการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูอย่างทั่วถึงและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น จึงได้
ก าหนดค านิยามเพ่ิมเติมค าว่า “ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายความว่า บุคคลที่มีรูปแบบ
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ท าให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพทางร่างกาย จิตใจหรือสังคม หรือเป็นอุปสรรคต่อ
การท าหน้าที่ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งควรได้รับการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟู”เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมเติมตาม
พระราชบัญญัตินี้ และมิให้มีปัญหาในการตีความเก่ียวกับการบุคคลที่ได้รับสิทธิในการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูด้วย  

3. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้  

- เพิ่มเติมต าแหน่งปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง เพิ่มเติมด้านการสุขภาพหรือ
สาธารณสุขเป็นผู้แทนองค์กรเอกชนและเพิ่มเติมด้านกฎหมายเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

 - เสนอนโยบาย แผนงาน และการควบคุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวกับมาตรการด้านภาษี 
รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อคณะกรรมการ 

 - ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

 - ให้ค าปรึกษาแนะน า และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการเสนอมาตรการในการป้องกันผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตลอดจนการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 
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 - ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการด าเนินการของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุมแอลกอฮอล์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด เพื่อให้
ปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน และมาตรการตามมาตรา 8 (1) รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ         
การรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวแล้วรายงานต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

แสดงความเห็นดังนี้ 
เห็นด้วย 

๑. ภาคประชาสังคม     
1) เสนอให้แต่งตั้งเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์เพิ่มเติม 
      2) เห็นด้วยกับการให้อ านาจในการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู
สภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
      3) เห็นด้วยกับการเพ่ิมอ านาจคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ให้ค าปรึกษา แนะน า       
และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการเสนอ
มาตรการในการปูองกันผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดจนการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้
ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
      ๔) ให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จังหวัดรายงานผลการด าเนินการตามนโยบาย แผนงาน อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี หรือรายงานทุกไตร
มาสต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

๒. นักวิชาการ 
     1) เห็นด้วยกับการเพิ่มองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
     2) เห็นด้วยกับการเพ่ิมอ านาจคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ให้ค าปรึกษา แนะน า       
และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการเสนอ
มาตรการในการปูองกันผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดจนการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้
ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

๓. ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
   1) เห็นด้วยกับการเพ่ิมองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเสนอให้มีการ
แต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยยกเลิก
ต าแหน่งผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพออกจากคณะกรรมการชุดดังกล่าว 
   2) เห็นด้วยในการเพ่ิมอ านาจของคณะกรรมการควบคุมในการเสนอนโยบาย แผนงาน และการควบคุ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวกับมาตรการด้านภาษี รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ตลอดจนการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ต่อคณะกรรมการควบคุม รวมถึงการรายงานการด าเนินการนโยบาย แผนงานของคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดต่อ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี 
   3) เห็นด้วยกับการให้อ านาจในการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู
สภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
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๔. ผู้ประกอบการ 
   1) เห็นด้วยในการเพ่ิมอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุม โดยในการก าหนดแผนงานควรค านึงถึง
ประโยชน์ของประชาชนเพื่อไม่ให้กีดกันการพัฒนาเศรษฐกิจด้านธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
   2) เห็นด้วยในการเพ่ิมอ านาจของคณะกรรมการควบคุมในการเสนอนโยบาย แผนงาน และการควบคุ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวกับมาตรการด้านภาษี รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ตลอดจนการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ต่อคณะกรรมการ 

๕. พนักงานเจ้าหน้าที่  
- เสนอให้มีการแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ แทนต าแหน่งผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
๖. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้ประกอบการ 

   - กรณีให้คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติมีอ านาจเพ่ิมเติมในการก าหนดนโยบาย
แผนงานการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ ให้ตัดค าว่าผู้มีปัญหาจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกเนื่องจากมีความหมายที่กว้างเกินไปอาจส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

๗. ประชาชนทั่วไป  
    1) เห็นด้วยกับการเพ่ิมองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในการเพ่ิมจ านวน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนองค์กรเอกชนจากเดิมเป็นจ านวนสี่คนเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุม 
และเสนอให้แต่งตั้งปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
    2) เห็นด้วยในการเพ่ิมอ านาจของคณะกรรมการควบคุมในการเสนอนโยบาย แผนงาน และการควบคุ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวกับมาตรการด้านภาษี รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ตลอดจนการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ ควรก าหนดให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงาน 
    3) เห็นด้วยกับการให้อ านาจในการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟู
สภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ควรก าหนดอ านาจหน้าที่ใน
การติดตามผลหลักจากการบ าบัดรักษาเพ่ิมเติมว่าผู้ที่ได้รับการบ าบัดกลับไปติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกหรือไม่เพ่ือ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ และมีข้อสังเกตเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการบ าบัดรักษาที่อาจมีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืนที่
ด าเนินการในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว 
     4) เสนอให้มีหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก
มากยิ่งขึ้น 

8. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
  1) ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย 
  2) กรมสรรพสามิต เห็นด้วย และเสนอให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความมาตรา 10 วรรคสอง ต าแหน่งอธิบดี  
กรมสรรพสามิตเป็นกรรมการ จากเดิมที่เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจและ
อ านาจหน้าที่ และเห็นด้วยกับการเพ่ิมข้อความ “ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” เพ่ือให้สอดคล้อง
กับมาตรา 8 (1) ที่แก้ไขเพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัตินี้ 
  3) ส านักงานอัยการสูงสุด เห็นชอบในหลักการ 
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  4) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นด้วย ในการเพ่ิมผู้แทนองค์กรเอกชนด้านการสุขภาพหรือ
สาธารณสุข และเพ่ิมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เพ่ือให้สามารถพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ได้ครอบคลุมทุกมิติ 
และเห็นด้วยกับการเพ่ิม “ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” เพ่ือให้การท างานของคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความครอบคลุมมากข้ึน 

๕) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นด้วย 
๖) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วย 
๗) ส านักงานเขตทุ่งครุ เห็นด้วย 

 ๘) ส านักงานเขตบางกอกใหญ่ เห็นด้วย 
 ๙) ส านักงานเขตพญาไท เห็นด้วย 
 ๑๐) ส านักงานเขตลาดกระบัง เห็นด้วย 

๑๑) ส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นด้วย 
๑๒) ส านักงานเขตบางรัก เห็นด้วย 
๑๓) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ เห็นด้วย 
๑๔) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี เห็นด้วย 
๑๕) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา เห็นด้วย 
๑๖) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา เห็นด้วย 
๑๗) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นด้วย 
๑๘) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เห็นด้วย 
๑๙) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เห็นด้วย กับการเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยไม่แสดงความเห็นกับการเพ่ิมอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามมาตรา ๑๖ (๘/๑)  
๒๐) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นด้วย 

 ๒๑) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เห็นด้วย 
๒๒)  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เห็นด้วย 
๒๓)  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เห็นด้วย กับการเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยไม่แสดงความเห็นกับการเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าว 
24) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เห็นด้วย 
25) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นด้วย 

 26) สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ เห็นด้วย 
 27) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เห็นด้วย 
 28) ส านักงานศาลยุติธรรม เห็นด้วย 
 29) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เห็นด้วย 

30) ส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร เห็นด้วย 
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   ไม่เห็นด้วย 
๑. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

     1) เสนอให้มีการแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยยกเลิกต าแหน่งผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพออกจากคณะกรรมการ
ชุดดังกล่าว 
     2) กรณีการก าหนดกรรมการที่เกี่ยวข้องยังไม่ครบถ้วน จึงเสนอให้แต่งตั้งตั วแทน ภาคเอกชนจากกลุ่ม
ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เข้ามาเป็นคณะกรรมการด้วยเนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงและมีความเข้าใจใน
เชิงมิติของการประกอบธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นการถ่วงดุลอ านาจระหว่างรัฐกับประชาชน 
     3) ค าว่าผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ชัดเจนว่าหมายถึงใครอาจส่งผลให้มีการตีความ
ที่กว้างเกินไปอาจส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
     4) ไม่เห็นด้วยต่อการก าหนดนโยบายของคณะกรรมการควบคุมกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุม
แอลกอฮอล์จังหวัด เนื่องจากบริบทของแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกัน การก าหนดมาตรการของแต่ละพ้ืนที่จึงควร
อ านวยสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เพ่ือส่งเสริม และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อีกทั้ง ยังขัดต่อหลักการกระจายอ านาจ 

๒. ผู้ประกอบการ 
     1) เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้มีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการทุกภาคส่วนจึงอยากให้ผู้ประกอบการ
เข้าไปมีส่วนเข้ามาเป็นคณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนคณะกรรมการ 
     2) การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
     3) ให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จังหวัดรายงานผลการด าเนินการตามนโยบาย แผนงาน ทุกไตรมาส ต่อคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

๓. พนักงานเจ้าหน้าที่  
     1) เสนอให้ยกเลิกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนองค์กรเอกชนในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เนื่องจากกรรมการมีทัศนคติต่อต้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และมีความไม่เป็นกลาง  
      2) ค าว่าผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ชัดเจนว่าหมายถึงใครอาจส่งผลให้มีการตีความ
ที่กว้างเกินไปอาจส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

๔.  นักวิชาการ 
   - เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียจากตัวแทนกลุ่ม
ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้ประกอบการ  

๕. ประชาชนทั่วไป 
    1) เสนอให้ยกเลิกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้านสังคม
สงเคราะห์ สังคมศาสตร์หรือนิเทศศาสตร์ และด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยให้แต่งตั้งกรรมการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และด้านธุรกิจสร้างสรรค์เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนในคณะกรรมการควบคุมดังกล่าว เพ่ือให้
การท างานค านึงถึงมิติทางสังคมและการพัฒนาอย่างรอบด้านและครอบคลุมทุกมิติ  
   2) เสนอให้ยกเลิกต าแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมจากการแต่งตั้งเป็น
กรรมการในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
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   3) เสนอให้มีการแต่งตั้งตัวแทนภาคธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ครบทุกด้าน ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้จัดจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึง
ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการสถานบันเทิง เพ่ือให้การท างานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างรอบคอบ 
ยุติธรรมและเกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนในสังคม และให้การใช้อ านาจรัฐมีความสมดุล 
   4) เนื่องจากการก าหนดมาตรการทางภาษีเป็นบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการคลัง จึงไม่ใช่บทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
   ๕) เสนอให้การดูแลเรื่องการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ มีคณะกรรมการที่ดูแลรับผิดชอบแยกขาดจากกัน 
   6) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทับซ้อนเนื่องจากมีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบอยู่แล้ว และกรณี
การบ าบัดรักษาเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามหลักการของแพทย์ จึงไม่ควรก าหนดเป็นการควบคุม 
   7) ไม่ควรก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากการบ าบัดรักษาถือเป็นเรื่องส่วนบุคคล 
จึงต้องได้รับความยินยอมและสมัครใจในการบ าบัดรักษาภายใต้ค าแนะน าของแพทย์อยู่แล้ว 
   8) การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข จึงไม่ควร
ก าหนดให้หน่วยงานอื่นด าเนินการบ าบัดรักษา 
   9) ค าว่าผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่มีความชัดเจนว่าหมายถึงใครจึงท าให้การ
ตีความมีความหมายกว้างเกินไปอาจส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
   10) เนื่องจากการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ถือเป็นมาตรการในการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หน้าที่ดังกล่าวจึงไม่ควรเป็นบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ จึงเสนอให้เป็นบทบาท
หน้าที่ของกองโรคไม่ติดต่อ 
   11) ให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จังหวัดการรายงานผลการด าเนินการตามนโยบายแผนงาน อย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี ต่อคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
    12) ให้จังหวัดเป็นผู้ก าหนดนโยบายและแผนงานในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพ่ือให้มีความ
เหมาะสมกับพ้ืนที่ และสอดคล้องตามหลักการกระจายอ านาจ  
  6. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  
   1) ส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร ไม่เห็นด้วย โดยเสนอให้แก้ไข “(8/1) ติดตามการด าเนินของ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
จังหวัด ที่ได้ด าเนินการตามนโยบายแผนงาน และมาตรการตามมาตรา 8 (1) รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการการรายงานผลการด าเนินการดังกล่าว แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง” 
  ๒) ส านักงานเขตบางกอกน้อย ไม่เห็นด้วย 
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   ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
๑. พนักงานเจ้าหน้าที่  

    - เสนอให้ตัดค าว่าผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกเนื่องจากมีความหมายที่กว้างเกินไป
อาจส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

๒. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้ประกอบการ 
     - การบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจมีความซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืนที่มีหน้าที่
ในการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยตรง 

๓. ประชาชนทั่วไป  
1) ให้ตัดค าว่าผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออกเนื่องจากมีความหมายที่กว้างเกินไปอาจ

ส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
2) เสนอให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคเอกชนเพ่ือแต่งตั้งบุคคลเป็น

กรรมการในคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในฐานะผู้แทนภาคเอกชน 
      3) การเพ่ิมอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการควรค าถึงขอบเขตและความเหมาะสม เพ่ือไม่ให้
คณะกรรมการมีอ านาจเกินความจ าเป็น 
  ค าชี้แจง 
  1. กรณีเสนอให้มีการแต่งตั้งเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์นั้น ให้คงหลักการเดิมไว้เพ่ือให้องค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความ
สมดุลกัน ทั้งนี้ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรเอกชนใน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลุ่มผู้แทนองค์กรเอกชนตามมาตรา 10 (4) แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 
     2. เพ่ือให้การด าเนินการของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สอดคล้องกับนโยบาย แผนงาน 
และมาตรการของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ  ตามมาตรา 8 (1) จึงเพ่ิมอ านาจของ
คณะกรรมการดังกล่าวให้สามารถก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการรายงานผลการด าเนินการของคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด โดยการ
ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการด าเนินการดังกล่าว เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์อย่างน้อยปีละสองครั้ง 
          3. กรณเีสนอให้แต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์นั้น ไม่ เห็นควรแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าว เนื่องจาก เพ่ือให้ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเป็นอิสระในการด าเนินงานและการหารือ แต่อย่างไรก็ดีในกระบวนยกร่างกฎหมาย
ได้มีผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นคณะอนุกรรมการในการยกร่างกฎหมายด้วยอยู่แล้ว 
     4. ด้วยคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีอ านาจหน้าที่ในการเสนอนโยบาย แผนงานและการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้น การเสนอให้ภาค
ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงไม่มีความเหมาะสม
เนื่องจากมีผลประโยชน์ทับซ้อนและขัดกับนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการดังกล่าวด้วย และขัดกับมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบัน 
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  5. กรณีเสนอให้แต่งตั้งต าแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นกรรมการโดยต าแหน่งในคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น เนื่องจากบทบาทและอ านาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมไม่เกี่ยวข้องโดยตรงใน
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
  6. เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงได้ก าหนดให้แต่งตั้งปลัดกระทรวงของหน่วยงานดังกล่าวเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพ่ือให้มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
จึงควรให้คงเดิมตามพระราชบัญญัตินี้ 

7. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้านสั งคมสงเคราะห์ 
สังคมศาสตร์หรือนิเทศศาสตร์ และด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ให้คงไว้และก าหนดให้แต่งตั้งเพ่ิมเติมกรรมการด้านกฎหมายเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
และด้านการสุขภาพหรือสาธารณสุขเป็นกรรมการผู้แทนองค์กรเอกชนด้านละหนึ่งคนเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการดังกล่าว เพ่ือให้การท างานครอบคลุมทุกมิติทางสังคม ได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและ
ครอบคลุมทุกด้านตามข้อคิดเห็น 

 

4. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

- เพิ่มเติมผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด และศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการโดย
ต าแหน่ง โดยให้ผู้อ านวยการส านักอนามัยเป็นกรรมการและเลขานุการ และสามารถแต่งตั้งข้าราชการใน
ส านักอนามัยไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้  

แสดงความเห็นดังนี้ 
เห็นด้วย 

๑. ภาคประชาสังคม  
   1) เสนอให้เพิ่มตัวแทนจากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ตัวแทนจากองค์กรด้านการณรงค์เฝูาระวังการตลาดธุรกิจ
สุรา เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบ เพ่ือให้ครอบคลุมทุกมิติ  
   2) เพ่ิมจ านวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นจ านวน 5 คน โดยเพ่ิมด้านประชาสังคมที่ท า งานด้านการ
รณรงค์ ลด ละ เลิก การบริโภคและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

๒. หน่วยงานราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
     เห็นด้วย โดยให้ตรวจสอบการเรียงล าดับการแต่งตั้งกรรมการในมาตรา 18 (3) กรรมการโดยต าแหน่ง 

๓. พนักงานเจ้าหน้าที่  
   1) เสนอให้เพิ่มตัวแทนจากศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ตัวแทนจากองค์กรด้านการณรงค์เฝูาระวังการตลาดธุรกิจ
สุรา เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบ เพ่ือให้ครอบคลุมทุกมิติ  
   2) เพ่ิมจ านวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นจ านวน 5 คน โดยเพ่ิมด้านประชาสังคมที่ท างานด้านการ
รณรงค์ ลด ละ เลิก การบริโภคและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

๔. ประชาชนทั่วไป 
- การเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครตาม

พระราชบัญญัตินี้มีความเหมาะสม  
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๕. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
1) ส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร เสนอให้แก้ไขมาตรา 18 (3) จากต าแหน่งหัวหน้าส านักงานปูองกัน

และบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร เป็นต าแหน่งผู้อ านวยการส านักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย แทน 
  2) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นด้วย เนื่องจากเป็นการเพ่ิมกรรมการโดยต าแหน่งและ
สาขาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพ่ือให้สามารถพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกมิติ 

๓) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นด้วย 
๔) ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย 
๕) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วย 
๖) ส านักงานเขตทุ่งครุ เห็นด้วย 

 ๗) ส านักงานเขตบางกอกใหญ่ เห็นด้วย 
 ๘) ส านักงานเขตพญาไท เห็นด้วย 

๙) ส านักงานเขตบางกอกน้อย เห็นด้วย 
๑๐) ส านักงานเขตลาดกระบัง เห็นด้วย 
๑๑) ส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นด้วย 
๑๒) ส านักงานเขตบางรัก เห็นด้วย 
๑๓) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ เห็นด้วย 
๑๔) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี เห็นด้วย 
๑๕) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา เห็นด้วย 
๑๖) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา เห็นด้วย 
๑๗) ส านักงานอัยการสูงสุด เห็นชอบในหลักการ 
๑๘) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นด้วย 
๑๙) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เห็นด้วย 
๒๐) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เห็นด้วย 
๒๑) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นด้วย 

 ๒๒) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เห็นด้วย 
๒๓)  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เห็นด้วย 
24) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เห็นด้วย 
๒5)  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เห็นด้วย 
26) กรมสรรพสามิต เห็นด้วย 
27) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นด้วย 

 28) สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ เห็นด้วย 
 29) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เห็นด้วย 
 30) ส านักงานศาลยุติธรรม เห็นด้วย 
 31) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เห็นด้วย 

32) ส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร เห็นด้วย 
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   ไม่เห็นด้วย    
  ๑. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
   - เสนอให้เพ่ิมผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ สภาทนายความ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมการค้า ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพ่ือให้การก าหนดมาตรการต่าง ๆ    
มีประสิทธิภาพและเป็นการรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน 

๒. ผู้ประกอบการ  
- เสนอให้เพ่ิมผู้แทนด้านเศรษฐกิจสังคม และตัวแทนจากผู้มีส่วนได้เสียจากพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือถ่วงดุล

อ านาจรัฐ 
๓. นักวิชาการ 
- เห็นด้วยกับการเพ่ิมองค์ประกอบการของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร

ไม่มีตัวแทนจากภาคเอกชน 
๔. ประชาชนทั่วไป 

   1) เนื่องจากโครงสร้างองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครมี
จ านวนมากเกินไป จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม 
    2) การแต่งตั้งกรรมการไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือกท่ีชัดเจน      
  ค าชี้แจง 
  1. เนื่องจากศูนย์วิจัยปัญหาสุราเป็นหน่วยงานกลางในการศึกษาวิจัยและสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ
ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงไม่ควรก าหนดให้เป็นกรรมการเพ่ือให้คงความเป็นกลางใน
การศึกษางานวิจัยต่าง ๆ ดังนั้น จึงไม่ควรแต่งตั้งศูนย์วิจัยปัญหาสุราเป็นกรรมการในการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 
 2. ตามพระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดแต่งตั้งผู้แทนส านักงานอัยการสูงสดเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย และ
เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แตใ่นส่วนของสภาทนายความด้วยบริบทและหน้าที่ไม่
เกี่ยวข้องโดยตรงในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่นเดียวองค์กรอ่ืน ๆ และอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(conflict of interest) ในการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ จึงไม่ได้ก าหนดแต่งตั้งเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร 
 ๓. การไม่แต่งตั้งตัวแทนภาคเอกชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากการแต่งตั้งบุคคลหรือองค์กรดังกล่าว อาจส่งผลให้กรรมการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยการแสวงหาผลประโยชน์ ดังนั้น เมื่อมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องส่งผลให้มีการใช้อ านาจไปแทรกแซงการใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจ กรรมการขาดอิสระในการตัดสินใจจนท าให้ขาดความเป็นกลางและเป็นธรรม 
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
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   5. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จังหวัด ดังนี้ 

- เพิ่มเติมต าแหน่งอัยการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง โดยให้
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ และสามารถแต่งตั้งข้าราชการในส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้  

แสดงความเห็นดังนี้ 
เห็นด้วย 

๑. ภาคประชาสังคม  
    ๑) เพ่ิมจ านวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นจ านวน 5 คน โดยเพ่ิมด้านประชาสังคมที่ท างานด้านการ
รณรงค์ ลด ละ เลิก การบริโภคและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพ้ืนที่จังหวัด 
    ๒) เสนอให้แต่งตั้งคณะท างานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับอ าเภอ 

๒. ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
- เสนอให้แต่งตั้งผู้อ านวยการสถานพินิจจังหวัดเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง เนื่องจากมีบทบาทหน้าที่

เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนโดยตรง 
๓. พนักงานเจ้าหน้าที่ และนักวิชาการ 
- เพ่ิมจ านวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นจ านวน 5 คน โดยเพ่ิมด้านประชาสังคมที่ท างานด้านการรณรงค์ 

ลด ละ เลิก การบริโภคและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพ้ืนที่จังหวัด 
๔. ประชาชนทั่วไป 
- เห็นด้วยในการเพ่ิมองค์ประกอบของควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด 
๕. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
1) กรมสรรพสามิต เห็นด้วย เพ่ือให้ครอบคลุมผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยอีกกลุ่ม

นอกจากผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และภารกิจของคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด 

2) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นด้วย เนื่องจากเป็นการเพ่ิมกรรมการโดยต าแหน่งและ
สาขาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพ่ือให้สามารถพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกมิต ิ

๓) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นด้วย 
๔) ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย 
๕) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วย 
๖) ส านักงานเขตทุ่งครุ เห็นด้วย 

 ๗) ส านักงานเขตบางกอกใหญ่ เห็นด้วย 
 ๘) ส านักงานเขตพญาไท เห็นด้วย 

๙) ส านักงานเขตบางกอกน้อย เห็นด้วย 
๑๐) ส านักงานเขตลาดกระบัง เห็นด้วย 
๑๑) ส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นด้วย 
๑๒) ส านักงานเขตบางรัก เห็นด้วย 
๑๓) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ เห็นด้วย 
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๑๔) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี เห็นด้วย 
๑๕) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา เห็นด้วย 
๑๖) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา เห็นด้วย 
๑๗) ส านักงานอัยการสูงสุด เห็นด้วย 
๑๘) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นด้วย 
๑๙) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เห็นด้วย 
๒๐) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เห็นด้วย 
๒๑) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นด้วย 

 ๒๒) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เห็นด้วย 
๒๓)  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เห็นด้วย 
๒๔)  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เห็นด้วย 
๒5)  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เห็นด้วย กับการแก้ไขเพ่ิมเติมองค์ประกอบคณะกรรมการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด แต่เสนอให้แก้ไข มาตรา 19 วรรคสอง เป็น “ให้นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ ในการนี้จะแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดไม่เกินสองคน
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ”  

26) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นด้วย 
 27) สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ เห็นด้วย 
 28) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เห็นด้วย 
 29) ส านักงานศาลยุติธรรม เห็นด้วย 
 30) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เห็นด้วย 

31) ส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร เห็นด้วย 
  ไม่เห็นด้วย 

๑. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
   - เ พ่ิมผู้แทนจากส านักงานพาณิชย์จังหวัด สภาทนายความจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด              
สภาหอการค้าจังหวัด ผู้แทนสมาคมการค้าจังหวัด ผู้แทนการท่องเที่ยวจังหวัด เพ่ือให้การก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
มีประสิทธิภาพและเป็นการรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน 

๒. ผู้ประกอบการ  
  - เนื่องจากกรรมการในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดไม่มีตัวแทนของภาคเอกชนที่มี
ความรู้เชิงเศรษฐกิจสังคม และผู้มีส่วนได้เสียเป็นกรรมการในการถ่วงดุลการใช้อ านาจรัฐ 

๓. ประชาชนทั่วไป 
   - เนื่องจากไม่มีการแต่งตั้งตัวแทนภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสียเป็นกรรมการในคณะกรรมควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด จึงท าให้ไม่เหมาะสมและอาจท าให้เป็นช่องว่างให้รัฐใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ   

๔. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
1) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ไม่เห็นด้วย ในการแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ จึงเสนอให้แต่งตั้งเป็น “กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ” แทน จะได้มี
สิทธิออกเสียงลงมติในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดด้วย 
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 ค าชี้แจง 
1. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการด้านการสืบเสาะประมวล

ข้อเท็จจริงคดีอาญา คดีครอบครัวและก ากับรักษาทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของผู้เยาว์รวมถึงควบคุมดูแลบ าบัด
แก้ไข ฟ้ืนฟู ปูองกันพัฒนาพฤตินิสัยและสงเคราะห์เด็กและเยาวชน จึงไม่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดที่มีหน้าที่ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

๒. การไม่แต่งตั้งตัวแทนภาคเอกชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากการแต่งตั้งบุคคลหรือองค์กรดังกล่าว อาจส่งผลให้กรรมการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยการแสวงหาผลประโยชน์ ดังนั้น เมื่อมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องส่งผลให้มีการใช้อ านาจไปแทรกแซงการใช้
ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจ กรรมการขาดอิสระในการตัดสินใจจนท าให้ขาดความเป็นกลางและเป็นธรรม 
ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับการคุ้มครองสุขภาพจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

๓. กรณีเสนอให้เพ่ิมผู้แทนจากส านักงานพาณิชย์จังหวัด สภาทนายความจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
สภาหอการค้าจังหวัด ผู้แทนสมาคมการค้าจังหวัด ผู้แทนการท่องเที่ยวจังหวัด เพ่ือให้การก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
มีประสิทธิภาพและเป็นการรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน เห็นว่าการเพ่ิมหน่วยงานต่าง ๆ เข้าเป็นคณะกรรมการ
อาจท าให้คณะกรรมการมีองค์ประชุมขนาดใหญ่เกินไปอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการในการพิจารณาวาระการ
ประชุม และขัดกับหลักการก าหนดองค์ประชุมในปัจจุบันที่ต้องการให้มีองค์ประชุมของคณะกรรมการเท่าที่จ าเป็น 
และโดยหลักการแล้วการก าหนดมาตรการหรือกฎหมายต่าง ๆ ที่จะใช้บังคับต้องด าเนินการตามกรอบและขั้นตอน
ตามท่ีกฎหมายก าหนดมาให้อยู่แล้ว 
  ๔. กรณีขอแก้ไขมาตรา 18 (3) จากหัวหน้าส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 
เป็นผู้อ านวยการส านักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย นั้น เนื่องจากตามเจตนารมณ์ต าแหน่งดังกล่าวต้องการที่จะ
แต่งตั้งผู้แทนของกรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในฐานะกรรมการ
ในคณะกรรมการการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร 
  5. เนื่องจากผู้แทนด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์มีหน้าที่หลักในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อีกทั้งยังเข้าถึง
ชุมชนในพ้ืนที่ไดอ้ย่างใกล้ชิด ซึ่งเข้าใจและรับรู้ถึงสภาพปัญหาต่าง ๆ รวมถึงความต้องการของคนในชุมชนได้เป็น
อย่างดี ดังนั้น การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ถือเป็นภาระกิจหนึ่งในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพ่ือให้การ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น จึงได้แต่งตั้งผู้แทนด้านดังกล่าวเข้ามามีส่วนร่วมและ
บทบาทในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด 

   6. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการก าหนดให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดมีอ านาจและหน้าที่เพิ่มเติม ดังนี้ 

 - เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรการและการบังคับใช้กฎหมาย ในการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และการบ าบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อคณะกรรมการควบคุม 

 - ด าเนินการตามนโยบาย แผนงาน และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามมาตรา 8 (1) 
และด าเนินการให้มีแผนงานในระดับจังหวัด 

 - ด าเนินการให้มีการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการ
บ าบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
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 - ให้ค าปรึกษาแนะน า และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการควบคุม
การผลิต การน าเข้า การขาย การโฆษณา และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการเสนอมาตรการใน
การป้องกันผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดจนการบ าบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 - ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ 
แสดงความเห็นดังนี้ 
เห็นด้วย 

๑. ผู้ประกอบการ 
    1) เห็นควรเพ่ิมสถานที่บ าบัดรักษาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
    2) เห็นด้วยกรณีให้คณะกรรมการมีอ านาจให้ค าปรึกษาแนะน า และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและ
เอกชนเกี่ยวกับการควบคุมการผลิต การน าเข้า การขาย การโฆษณาและการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

๒. ภาคประชาสังคม 
- เห็นด้วยกับการก าหนดให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร และ

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดมีอ านาจและหน้าที่เพ่ิมเติม เพ่ือให้การปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

๓. ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
    1) เห็นด้วยกับการก าหนดให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร และ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดมีอ านาจและหน้าที่เพ่ิมเติม เพ่ือให้การปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
    2) เสนอให้คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดมาตรการให้ผู้ประกอบการร่วมรับผิดกับผู้บริโภค กรณีผู้บริโภค
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอ่ืนจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากสถานประกอบการนั้น 

๔. ประชาชนทั่วไป 
   - เห็นด้วยกับการให้อ านาจในการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

5. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
๑) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นด้วย การเพ่ิม “ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์” ให้การท างานของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดมีความครอบคลุมมากขึ้น และเป็นการเพ่ิมกรอบอ านาจปฏิบัติตามนโยบาย 
แผนงาน และการบังคับใช้กฎหมายให้มีความชัดเจนมากขึ้น และสามารถก าหนดแนวทางการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่เหมาะสมในพื้นที่รับผิดชอบของคณะกรรมการได้ 

๒) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นด้วย 
๓) ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย 
๔) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วย 
๕) ส านักงานเขตทุ่งครุ เห็นด้วย 

 ๖) ส านักงานเขตบางกอกใหญ่ เห็นด้วย 
 ๗) ส านักงานเขตพญาไท เห็นด้วย 
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๘) ส านักงานเขตบางกอกน้อย เห็นด้วย 
9) ส านักงานเขตลาดกระบัง เห็นด้วย 
๑0) ส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นด้วย 
๑1) ส านักงานเขตบางรัก เห็นด้วย 
๑2) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ เห็นด้วย 
๑3) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี เห็นด้วย 
๑4) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา เห็นด้วย 
๑5) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา เห็นด้วย 
๑6) ส านักงานอัยการสูงสุด เห็นชอบในหลักการ 
๑7) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นด้วย 
18) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เห็นด้วย 
19) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เห็นด้วย 
๒0) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นด้วย 

 ๒1) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เห็นด้วย 
๒2)  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เห็นด้วย 
๒3)  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เห็นด้วย 
๒4)  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เห็นด้วย 
25) กรมสรรพสามิต เห็นด้วย 
26) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นด้วย 

 27) สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ เห็นด้วย 
 28) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เห็นด้วย 
 29) ส านักงานศาลยุติธรรม เห็นด้วย 
 30) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เห็นด้วย 

31) ส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร เห็นด้วย 
   ไม่เห็นด้วย 

๑. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
๒. ผู้ประกอบการ  
3. ประชาชนทั่วไป 

   1) ไม่เห็นด้วยกรณีให้อ านาจคณะกรรมการสามารถเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรการและการบังคับใช้
กฎหมาย ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากเป็นการเพ่ิมอ านาจให้คณะกรรมการมากเกินไป 
   2) ไม่เห็นด้วยกับการเพ่ิมอ านาจตามความในมาตรา 22 (1/1) เพราะเป็นการเพ่ิมหน้าที่และความ
รับผิดชอบแก่คณะกรรมการด้วยแต่ละพ้ืนที่มีบริบทที่แตกต่างกัน 
   3) ไม่เห็นด้วยกับการเพ่ิมอ านาจตามความในมาตรา 22 (1/2) เพราะไม่มีความชัดเจนกรณีผู้มีปัญหา
จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าหมายถึงใคร และอาจส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยมิ
ชอบด้วยกฎหมายในการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
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   4) ไม่เห็นด้วยในการเพ่ิมอ านาจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จังหวัด เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้มีบทลงโทษทางอาญา ดังนั้น ในการจะเสนอมาตรการหรือการบังคับ
ใช้ที่ให้อ านาจเพ่ิมข้ึนจะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาจสร้างภาระแก่ประชาชนเกินจ าเป็น และอาจเกิดการจ ากัด
สิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 
 5) เนื่องจากไม่มีการแต่งตั้งตัวแทนภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสียเป็นกรรมการในคณะกรรมควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด จึงท าให้ไม่เหมาะสมและอาจท าให้เป็นช่องว่างให้รัฐใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ 

4. พนักงานเจ้าหน้าที่  
    - ไม่เห็นด้วยเนื่องจากค าว่า “ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ไม่มีความชัดเจนและ
ขอบเขตในการก าหนดบุคคล 
 ค าชี้แจง 
 ๑. การเพ่ิมอ านาจให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดให้มีอ านาจเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรการและการบังคับใช้กฎหมายในการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากสภาพปัญหาของแต่ละพ้ืนที่
มีบริบทที่แตกต่างกัน จึงต้องการให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีอ านาจและหน้าที่ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของแต่ละจังหวัดสะท้อนปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพ่ือน าเสนอข้อเสนอแนะสู่
ระดับนโยบายเพ่ือสั่งการการท างานระดับพ้ืนที่ให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการส่งเสริม         
การรณรงคไ์ด้ตรงตามความต้องการของพ้ืนที่ ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถที่จะ
ปูองกันคุ้มครองสุขภาพของประชาชนได้ทันท่วงที อย่างไรก็ดี หากมีการก าหนดมาตรการต่าง ๆ อันเป็นการ
กระทบสิทธิของประชาชนหน่วยงานของรัฐจะต้องด าเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนที่กฎหมายก าหนดไว้อยู่
แล้ว โดยอยู่บนพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 ๒. สถานที่ในการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ จะได้มีการก าหนดแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการบ าบัดรักษาไว้ในหมวด 5 เรื่องการบ าบัดรักษา
หรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 ๓. การก าหนดค าว่า “ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” (Alcohol Use Disorder) เพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึงสิทธิและได้รับการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูอย่างทั่วถึงและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้มีการก าหนดค า
นิยามเพ่ิมเติมค าว่า “ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายความว่า บุคคลที่มีรูปแบบการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ท าให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพทางร่างกาย จิตใจหรือสังคม หรือเป็นอุปสรรคต่อการท าหน้าที่
ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งควรได้รับการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟู”  เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัตินี้ 
และมิให้มีปัญหาในการตีความเก่ียวกับการบุคคลที่ได้รับสิทธิในการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูด้วย 

  7. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้ 

- ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ และคณะกรรมการควบคุม 
- พัฒนาให้มีระบบและกลไกเพื่อให้เกิดการเฝ้าระวัง การป้องกัน การบังคับใช้กฎหมายและ

การตรวจสอบการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
- ด าเนินการหรือสนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบ าบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภค
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เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และด าเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งแผนงานและ
มาตรการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานให้คณะกรรมการควบคุมเพื่อ
พิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการ 

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจทักษะเกี่ยวกับ
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบ าบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจาก
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงให้สามารถสร้างความตระหนักรู้ถึงโทษพิษภัยของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ให้กับประชาชนเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

- ประสานงานและร่วมมือกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร 
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องใน
การด าเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการบ าบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

- เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุมมอบหมาย 
แสดงความเห็นดังนี้ 
เห็นด้วย 

๑. ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
    - เห็นด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

๒. ประชาชนทั่วไป 
      1) เห็นด้วยกับการให้อ านาจในการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจาก
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
     2) เห็นด้วยกับกรณีการด าเนินการหรือสนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และด าเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งแผนงานและ
มาตรการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานให้คณะกรรมการควบคุมเพ่ือพิจารณา
เสนอต่อคณะกรรมการ 
     3) เห็นด้วยกับกรณีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจทักษะ
เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหา
จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงให้สามารถสร้างความตระหนักรู้ถึงโทษพิษภัยของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ให้กับประชาชนเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
     4) เห็นด้วยกับกรณีการประสานงานและร่วมมือกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

3. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
๑) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นด้วย  ในการเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ด้านการพัฒนาระบบ

และกลไกการเฝูาระวัง รวมถึงพัฒนาศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายนี้ 
๒) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นด้วย 
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๓) ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย 
๔) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วย 
๕) ส านักงานเขตทุ่งครุ เห็นด้วย 

 ๖) ส านักงานเขตบางกอกใหญ่ เห็นด้วย 
 ๗) ส านักงานเขตพญาไท เห็นด้วย 

๘) ส านักงานเขตบางกอกน้อย เห็นด้วย 
๙) ส านักงานเขตลาดกระบัง เห็นด้วย 
๑๐) ส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นด้วย 
๑๑) ส านักงานเขตบางรัก เห็นด้วย 
๑๒) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ เห็นด้วย 
๑๓) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี เห็นด้วย 
๑๔) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา เห็นด้วย 
๑๕) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา เห็นด้วย 
๑๖) ส านักงานอัยการสูงสุด เห็นชอบในหลักการ 
๑๗) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นด้วย 
๑๘) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เห็นด้วย 
๑๙) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เห็นด้วย 
๒๐) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นด้วย 

 ๒๑) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เห็นด้วย 
๒๒)  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เห็นด้วย 
๒๓)  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เห็นด้วย 
24)  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เห็นด้วย 
25) กรมสรรพสามิต เห็นด้วย 
26) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นด้วย 

 27) สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ เห็นด้วย 
 28) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เห็นด้วย 
 29) ส านักงานศาลยุติธรรม เห็นด้วย 
 30) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เห็นด้วย 

31) ส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร เห็นด้วย 
  ไม่เห็นด้วย 

๑. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
   - เนื่องจากเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ ให้ส านักงานมีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการของ
คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติและคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้น     
การเพ่ิมอ านาจจึงเกินความจ าเป็น 
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๒. ผู้ประกอบการ  
    1) เนื่องจากมีขอบเขตอ านาจที่กว้างเกินไป และอ านาจหน้าที่บางส่วนซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น 
ควรก าหนดให้มีอ านาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานธุรการเท่านั้น 
    2) เนื่องจากเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ ให้ส านักงานมีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการของ
คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติและคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้นการ
เพ่ิมอ านาจจึงเกินความจ าเป็น 

๓. พนักงานเจ้าหน้าที่  
   - เนื่องจากเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ ให้ส านักงานมีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการของ
คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติและคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้น      
การเพ่ิมอ านาจจึงเกินความจ าเป็น 

๔. ประชาชนทั่วไป 
   1) การก าหนดมาตรการต่าง ๆ ในการจ ากัดสิทธิของประชาชน ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ควรให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และควรมุ่งเน้นการให้ความรู้แก่
ประชาชนด้วย นอกจากการก าหนดมาตรการเพียงอย่างเดียว 
   2) เนื่องจากเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ให้ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์      
มีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติและคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนั้น การเพ่ิมอ านาจจึงเกินความจ าเป็น 
   3) ไม่เห็นด้วยที่ให้ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีอ านาจในการด าเนินการหรือ
สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากหน้าที่
ดังกล่าวเป็น หน้าที่ของนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญในด้านเศรษฐศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 
   4) การบังคับใช้และการตรวจสอบการกระท าความผิดเป็นอ านาจหน้าที่ของต ารวจ มิใช่ หน้าที่ของ
ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงไม่ควรให้อ านาจเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจในการ
ปฏิบัติงานมากเกินไป 
  ค าชี้แจง 
  - หลักการในการเพ่ิมอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในฐานะ
ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการควบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และคณะกรรมการนโยบายแอลกอฮอล์แห่งชาตินั้น 
เพ่ือให้กระบวนการท างานมีประสิทธิภาพทั้งทางด้านข้อมูลและความรู้ความสามารถของเจ้าหน้ าที่เพ่ือสนับสนุน
ข้อมูลเชิงวิชาการแก่คณะกรรมการในชุดต่าง ๆ ดังกล่าว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความเหมาะสมแล้ว 
 

8. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีผู้รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ในการออกประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของสถานที่
หรือบริเวณห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

แสดงความเห็นดังนี้ 
เห็นด้วย 

๑. ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
๒. พนักงานเจ้าหน้าที่ 
๓. ภาคประชาสังคม 
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   - เห็นด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ในการออก
ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือห้าม
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเสนอเพ่ิมเติมในกรณีออกประกาศควรจัดรับฟังความคิดเห็นเพ่ือให้ประชาชนเข้า
มามีร่วมในการก าหนดมาตรการทางกฎหมาย 
 4. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

๑) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นด้วย  เนื่องจากเป็นการให้อ านาจรัฐมนตรีก าหนดแนว
ทางการห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับแต่ละกรณีมากขึ้น 

๒) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นด้วย 
๓) ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย 
๔) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วย 
๕) ส านักงานเขตทุ่งครุ เห็นด้วย 

 ๖) ส านักงานเขตบางกอกใหญ่ เห็นด้วย 
 ๗) ส านักงานเขตพญาไท เห็นด้วย 
 ๘) ส านักงานเขตลาดกระบัง เห็นด้วย 

9) ส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นด้วย 
๑0) ส านักงานเขตบางรัก เห็นด้วย 
๑1) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ เห็นด้วย 
๑2) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี เห็นด้วย 
๑3) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา เห็นด้วย 
๑4) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา เห็นด้วย 
๑5) ส านักงานอัยการสูงสุด เห็นชอบในหลักการ 
๑6) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นด้วย 
๑7) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เห็นด้วย 
๑8) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เห็นด้วย 
19) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นด้วย 

 20) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เห็นด้วย 
๒1)  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เห็นด้วย 
๒2)  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เห็นด้วย 
๒3)  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เห็นด้วย 
24) กรมสรรพสามิต เห็นด้วย 
25) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นด้วย 

 26) สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ เห็นด้วย 
 27) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เห็นด้วย 
 28) ส านักงานศาลยุติธรรม เห็นด้วย 
 29) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เห็นด้วย 

30) ส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร เห็นด้วย 
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   ไม่เห็นด้วย 
1. สมาคมผู้ผลิต 
2. สมาคมผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
3. นักวิชาการ 
4. ผู้ประกอบการ  
5. ประชาชนทั่วไป 

   - ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ในการออก
ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือห้าม
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากการเพ่ิมอ านาจให้รัฐมนตรีไม่มีความเหมาะสม ถือเป็นการเพ่ิมอ านาจเกิน
ความจ าเป็น เกินขอบเขต และขัดต่อหลักการทางนิติบัญญัติ อีกทั้งประชาชนไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในการก าหนดมาตรการต่างๆ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
  ค าชี้แจง 
  โดยหลักการออกกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติจะต้องมีการให้อ านาจฝุายบริหารเพ่ือที่จะออก
กฎหมายในล าดับรองเพ่ือต้องการที่จะก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขเพ่ิมเติมเป็นไปอย่างปกติส าหรับ
กฎหมายทุกฉบับเนื่องจากไม่สามารถบัญญัติถึงรายละเอียดทั้งหมดไว้ในกฎหมายแม่บทได้  เพราะจะท าให้
กฎหมายนั้นมีรายละเอียดมากเกินไป และเพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงก าหนดให้เป็น
อ านาจของฝุายบริหารในการออกกฎหมายล าดับรองเพ่ือก าหนดรายละเอียดของกฎหมายแม่บทและเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติตามกฎหมายแม่บท ดังนี้ การเพ่ิมอ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ในการ
ออกประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถท าได้เท่าที่จ าเป็น เฉพาะใน
ส่วนที่เป็นปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายเท่านั้น ในกรณีที่มีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายที่อาจเกิดจากความไม่
ชัดเจนในตัวบทกฎหมาย  

9. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโฆษณา เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมาย
กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้  

    1) เพิ่มหมวด 4/1 การโฆษณา 
    2) มาตรา 32 ห้ามผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
       ประชาสัมพันธ์ใด ๆ โดยผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้กระท าได้เฉพาะ

การให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม 

แสดงความเห็นดังนี้ 
เห็นด้วย 

๑. ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  
   - เห็นด้วยโดยเสนอให้เพ่ิมเจตนาของการกระท าตามมาตรา ๓๒ กรณีใดเป็นการกระท าโดยจงใจหรือไม่จงใจ 

๒. พนักงานเจ้าหน้าที่ 
   - เห็นด้วย แต่ควรอธิบายข้อแตกต่างระหว่างการโฆษณาให้ชัดเจนว่าการกระท าอย่างใดเป็นการกระท า
เพ่ือประโยชน์ทางการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะมีผลต่อผู้ปฏิบัติที่อาจท าให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนใน
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
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๓. ภาคประชาสังคม 
    - เห็นด้วยกับมาตรการการห้ามท าการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกรูปแบบกฎหมายที่มีทางอาญาจึง
ไม่ควรให้อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตีความมากเกินไป 

๔. ประชาชนทั่วไป 
  - การก าหนดตามมาตรา 32 ค าว่า “ผู้ใด” เสนอให้แก้เป็น “ผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์” แทน นอกนั้นให้คงเดิมทุกประการ 
  5. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

1) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นด้วย ในการแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 32 ดังกล่าวเพราะ
เป็นการแก้ไขเพ่ือให้มีความชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกเลิกข้อยกเว้นการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มี   
ต้นก าเนิดนอกราชอาณาจักรเพ่ือให้เกิดมาตรฐานในการพิจารณาที่เท่าเทียมกัน และให้อ านาจรัฐมนตรีก าหนด
หลักเกณฑ์การประชาสัมพันธ์โดยผู้ผลิต หรือผู้น าเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เหมาะสมและตอบสนองต่อความ
เปลี่ยนแปลงของแนวทางการประกอบธุรกิจ 

2) ส านักงานศาลยุติธรรม เห็นด้วย และมีข้อสังเกตว่า การห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นสามารถ
กระท าได้ แต่ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและเป็นไปโดยสอดคล้องต่อนโยบายขององค์การอนามัยโลก (World 
health Organization :WHO) เพ่ือให้การควบคุมโฆษณาเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามหลักการ
คุ้มครองผู้บริโภค คุ้มครองสังคม ขณะเดียวกันก็ให้ความเป็นธรรมแก่คู่แข่งทางการค้า ทั้งนี้ อาจศึกษาเพ่ิมเติม 
จากกฎหมายประเภทเดียวกันในต่างประเทศท่ีมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการโฆษณาแอลกอฮอล์ 

3) ส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร เสนอให้แก้ไขเป็น “มาตรา 32 ห้ามผู้ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนใด
ที่ใช้ชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์หรือสิ่งนั้น หรือโฆษณา
โดยการน าชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตัดต่อเติม หรือดัดแปลง ข้อความให้เป็นส่วนหนึ่งของ
ชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์หรือสิ่งนั้น ทั้งนี้ ในลักษณะที่อาจท าให้เข้าใจได้ว่าหมายความถึงการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ส่วนการเพ่ิมหมวด 4/1 การโฆษณา เห็นด้วยเพราะเป็นการแยกบทบัญญัติว่าด้วยการ
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน 

๔) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นด้วย 
๕) ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย 
๖) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วย 
๗) ส านักงานเขตทุ่งครุ เห็นด้วย 

 ๘) ส านักงานเขตบางกอกใหญ่ เห็นด้วย 
 ๙) ส านักงานเขตพญาไท เห็นด้วย 

๑๐) ส านักงานเขตลาดกระบัง เห็นด้วย กับการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๒ โดยไม่แสดงความเห็นในการ
เพ่ิมเติม หมวด ๔/๑ การโฆษณา ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัตินี้ 

๑1) ส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นด้วย 
๑2) ส านักงานเขตบางรัก เห็นด้วย 
๑3) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ เห็นด้วย 
๑๔) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี เห็นด้วย 
๑๕) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา เห็นด้วย 
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๑๖) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา เห็นด้วย 
๑๗) ส านักงานอัยการสูงสุด เห็นชอบในหลักการ 
๑๘) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นด้วย 
๑๙) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เห็นด้วย 
๒๐) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เห็นด้วย 
๒๑) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นด้วย 

 ๒๒) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เห็นด้วย 
๒๓)  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เห็นด้วย 
๒๔)  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เห็นด้วย 
25) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นด้วย 

 26) สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ เห็นด้วย 
 27) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เห็นด้วย 
 28) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย 
๑. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
1) ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเพราะเป็นการจ ากัดสิทธิในการประกอบอาชีพ การแข่งขัน สิทธิในการ

รับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค 
2) ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนการปฏิรูปประเทศ เช่น ด้านการท่องเที่ยว ด้านการแข่งขันทาง

การค้า เป็นต้น 
3) ไม่สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพราะเป็นการใช้อ านาจในการออกกฎหมายที่

เกินความจ าเป็น ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการจะก าหนดมาตรการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เพียงเท่าท่ีจ าเป็น 

4) ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ และเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน 
   5) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอาหารและเป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่สนับสนุนกิจกรรมและการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งมีการจ้างงานเป็น
จ านวนหลายล้านต าแหน่งงาน ซึ่งภาครัฐควรมุ่งเน้นการก าหนดมาตรการการควบคุมการบริโภคอย่างเหมาะสม 
เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบททางด้านเศรษฐกิจและการด ารงชีวิต รวมถึงสนับสนุนและสอดคล้องกับเปูาหมายของ
องค์การอนามัยโลกในอันที่จะลดการดื่มที่เป็นอันตราย 

 6) ขัดกับหลักการสากลและการออกกฎหมายที่ก าหนดมาตรการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็น
การปิดกั้นสิทธิในการเลือกซื้อสินค้าหรือรับการบริการของผู้บริโภค ตลอดจนขัดกับหลักความพอสมควรแก่เหตุ 
และหลักความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับกับสิทธิและเสรีภาพและประโยชน์ที่บุคคลต้องเสียไป 
   7) ไม่เห็นด้วยในการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความในมาตรา 32 ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายตามมาตราดังกล่าวมีปัญหาในเรื่องของการใช้ดุลพินิจ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและเป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพ 
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๒. นักวิชาการ 
   - การก าหนดมาตรการใด ๆ ควรก าหนดเป็นกฎกระทรวงเพ่ือจะได้มีพิจารณาที่รอบด้าน เนื่องจากการ
ประชาสัมพันธ์โดยผู้ผลิตมีความจ าเป็นต้องสื่อสารให้ข้อมูลกับผู้บริโภคไม่ควรจ ากัดเพียงการให้ข้อมูลคว ามรู้เชิง
สร้างสรรค์สังคมเท่านั้น 

๓. ผู้ประกอบการ  
1) ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเพราะเป็นการจ ากัดสิทธิในการประกอบอาชีพ การแข่งขัน สิทธิในการ

รับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค 
2) ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนการปฏิรูปประเทศ เช่น ด้านการท่องเที่ยว ด้านการแข่งขันทาง

การค้า เป็นต้น 
3) ไม่สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพราะเป็นการใช้อ านาจในการออกกฎหมายที่

เกินความจ าเป็น ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการจะก าหนดมาตรการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เพียงเท่าท่ีจ าเป็น 

4) ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ และเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน 
 5) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอาหารและเป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่สนับสนุนกิจกรรมและการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งมีการจ้างงานเป็น
จ านวนหลายล้านต าแหน่งงาน ซึ่งภาครัฐควรมุ่งเน้นการก าหนดมาตรการการควบคุมการบริโภคอย่างเหมาะสม 
เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบททางด้านเศรษฐกิจและการด ารงชีวิต รวมถึงสนับสนุนและสอดคล้องกับเปูาหมายของ
องค์การอนามัยโลกในอันที่จะลดการดื่มที่เป็นอันตราย 

6) ขัดกับหลักการสากลและการออกกฎหมายที่ก าหนดมาตรการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็นการ
ปิดกั้นสิทธิในการเลือกซื้อสินค้าหรือรับการบริการของผู้บริโภค ตลอดจนขัดกับหลักความพอสมควรแก่เหตุ และหลัก
ความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับกับสิทธิและเสรีภาพและประโยชน์ที่บุคคลต้องเสียไป 
    7) การตีความกฎหมายเป็นการตีความที่เป็นโทษแก่ประชาชน และไม่มีงานวิจัยมาสนับสนุน เช่น กรณี
ผู้บริโภคไปเที่ยวกับเพ่ือนแล้วลงรูปถ่ายที่ไม่ได้จงใจจะโฆษณา แต่กลับมีการตีความว่าเป็นการชักจูงให้ผู้อ่ืนบริโภค
แอลกอฮอล์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือกรณีสื่อภาพยนตร์ที่มีฉากการกินเลี้ยงอยู่ก็สามารถเข้าข่ายละเมิด
กฎหมายเช่นกัน  
    8) การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่อาชญากรรมร้ายแรงเป็นเพียงกลไกการแข่งขันทางตลาดเสรี
การก าหนดมาตรการดังกล่าวจึงเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย 

๔. ประชาชนทั่วไป  
1) ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเพราะเป็นการจ ากัดสิทธิในการประกอบอาชีพ การแข่งขัน สิทธิในการ

รับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค 
2) ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนการปฏิรูปประเทศ เช่น ด้านการท่องเที่ยว ด้านการแข่งขัน     

ทางการค้า เป็นต้น 
3) ไม่สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพราะเป็นการใช้อ านาจในการออกกฎหมายที่

เกินความจ าเป็น ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการจะก าหนดมาตรการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เพียงเท่าท่ีจ าเป็น 

4) ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ และเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน  
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5) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอาหารและเป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่สนับสนุนกิจกรรมและการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งมีการจ้างงานเป็น
จ านวนหลายล้านต าแหน่งงาน ซึ่งภาครัฐควรมุ่งเน้นการก าหนดมาตรการการควบคุมการบริโภคอย่างเหมาะสม 
เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบททางด้านเศรษฐกิจและการด ารงชีวิต รวมถึงสนับสนุนและสอดคล้องกับเปูาหมายของ
องคก์ารอนามัยโลกในอันที่จะลดการดื่มที่เป็นอันตราย 

 6) ขัดกับหลักการสากลและการออกกฎหมายที่ก าหนดมาตรการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็น
การปิดกั้นสิทธิในการเลือกซื้อสินค้าหรือรับการบริการของผู้บริโภค ตลอดจนขัดกับหลักความพอสมควรแก่เหตุ      
และหลักความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับกับสิทธิและเสรีภาพและประโยชน์ที่บุคคลต้องเสียไป 
    7) ไม่ควรควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเด็ดขาด และเสนอให้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
โฆษณา โดยให้ระบุข้อความค าเตือนส าหรับผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประกอบการโฆษณา โดยก าหนดเวลา
ส าหรับโฆษณา เพ่ือจ ากัดโฆษณาซึ่งเป็นเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี ทั้งนี้ ยกเว้นการโฆษณาเกิน จริงและการ
อวดอ้างสรรพคุณของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่สามารถกระท าได้  
    8) การด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ควรมุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เพราะเป็นวิธีที่
สามารถแก้ปัญหาโดยไม่กระทบต่อผู้ประกอบการ  
    9) เสนอให้ศึกษากฎหมายต่างประเทศที่อนุญาตให้มีการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเสรี เช่น 
ประเทศเกาหลีใต้ นิวซีแลนด์ เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาการก าหนดหลักเกณฑ์และยกร่างกฎหมาย 
 ๕. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

๑) ส านักงานเขตบางกอกน้อย ไม่เห็นด้วย 
 ค าชี้แจง 
 1. การปรับเพิ่มเติม หมวด ๔/๑ การโฆษณา และการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๒ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนในการปฏิบัติว่ากรณีใดบ้างที่สามารถท าได้หรือท าไม่ได้  และการแก้ไขค าว่า “ผู้ใด” เป็น “ผู้ผลิตหรือ    
ผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” จะท าให้กฎหมายฉบับนี้ไม่สามารถใช้บังคับได้ ดังนั้นการก าหนดว่า “ผู้ใด”      
จะท าใหก้ารบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน 
 2. การระบุข้อมูลที่จ าเป็นก าหนดให้ระบุไว้ในฉลากอยู่แล้ว การแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าวจึงไม่ได้จ ากัดสิทธิ
การรับรู้ของผู้บริโภค อีกทั้งการห้ามดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวกับการด ารงชีวิต และถึงแม้ไม่มีการโฆษณาก็สามารถขาย
สินค้าไดอ้ย่างปกต ิ

3. กรณีความไม่สอดคล้องต่าง ๆ ตามความคิดเห็นต่อเรื่องการควบคุมการโฆษณา ศาลรัฐธรรมนูญได้
วินิจฉัยแล้วว่าสามารถจ ากัดการโฆษณาได้ โดยไม่เป็นการจ ากัดเสรีภาพเกินสมควร เนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ไม่ใช่สินค้าทั่วไปและไม่ใช่อาหาร เพราะหากขอขึ้นทะเบียนเป็นอาหารจะอยู่ภายใต้การควบคุมของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา นอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังมีค าวินิจฉัยว่ากฎหมายการควบคุมโฆษณาไม่ขัดต่อ
หลักความได้สัดส่วนด้วย 

4. ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ นอกจากด้านการท่องเที่ยว และด้านการแข่งขัน
ทางการค้าแล้ว ยังมีมิติในด้านอื่น ๆ เช่น ด้านการคุ้มครองเด็ก โดยเด็กและเยาวชนต้องได้รับการคุ้มครอง เพ่ือให้
เกิดความมั่นคงในความเป็นมนุษย์ รวมถึงเรื่องสุขภาพ สุขภาวะของประชาชนที่ต้องได้รับการคุ้มครอง ตามมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ดังนั้นจึงไม่ควรมุ่งเน้นด้านใดด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะ ดังนั้น กฎหมายฉบับนี้จึงมีความ
สอดคล้องในการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข สังคม และหลักสากลตามค าแนะน าขององค์การอนามัยโลก 
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5. การออกมาตรการทางกฎหมายเป็นกฎกระทรวงจะต้องด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
เสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี จึงเป็นการ
เพ่ิมภาระให้กับคณะรัฐมนตรีและส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ประกอบกับการออกมาตรการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ไม่มีผลบังคับแก่ส่วนราชการโดยทั่วไปหรือมีผลกระทบต่อหน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นวงกว้าง          
จึงสามารถออกเป็นประกาศได้ อีกท้ัง ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติที่ได้ด าเนินการอยู่ก่อนแล้ว 

 

10. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้         
มาตรา 32/1 ห้ามผู้ใดแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นการอวด

หรืออ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อ่ืนบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยตรงหรือโดยอ้อม 
   มาตรา ๓๒/๒  ห้ามผู้ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่ใช้ชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เป็นชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์หรือสิ่งนั้น หรือโฆษณาโดยการน าเอาชื่อ เครื่องหมายหรือ
สัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตัด ต่อเติม หรือดัดแปลงข้อความให้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อหรือ
เครื่องหมายของผลิตภัณฑ์หรือสิ่งนั้น ทั้งนี้ ในลักษณะที่อาจท าให้เข้าใจได้ว่าหมายความถึงการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

มาตรา 32/3 ห้ามผู้ใดให้การอุปถัมภ์ หรือให้การสนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน   
ของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นการสร้างภาพลักษณ์ต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
(2) ที่ส่งผลหรือที่อาจส่งผลเสียต่อนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
(3) โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือโฆษณาตามมาตรา ๓๒/๒  
(4) ส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
(5) ลักษณะอ่ืนใดตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม 
มาตรา 32/4 ห้ามผู้ใดเผยแพร่กิจกรรมหรือข่าวสาร เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม ตามมาตรา 32/3 
แสดงความเห็นดังนี้ 
เห็นด้วย 

๑. ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
   - เห็นด้วยกับการก าหนดมาตรการดังกล่าว แต่ในกรณีการสนับสนุนทุนอุปถัมภ์หน่วยงานของรัฐ         
ซึ่งผู้สนับสนุนได้ด าเนินการใดที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เช่น สนับสนุนรายการฟุตบอลทีมชาติ หากรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากรัฐเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอในการด าเนินกิจกรรม จึงเห็นควรให้สามารถ
ด าเนินการได้ เช่น มีสัญลักษณ์ท่ีอกเสื้อนักกีฬา หรือปูายสัญลักษณ์ที่บริเวณสนามฟุตบอล 

๒. ภาคประชาสังคม 
    - เห็นด้วยกับการก าหนดมาตรการการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากมาตรการดังกล่าวจะ
ทันต่อวิวัฒนาการ การท าธุรกิจของผู้ประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

๓. พนักงานเจ้าหน้าที่ 
   - เนื่องจากมาตรการดังกล่าว ช่วยลดการกระตุ้นความอยากซื้อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร หน่วยงาน ช่วยลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และลดผลกระทบจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
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๔. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
 1) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นด้วย ในการแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 32/1 มาตรา 32/2 
และมาตรา 32/3 แต่เนื่องจากการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามหมวด 4/1 มีลักษณะข้อห้าม
และเงื่อนไขค่อนข้างมาก ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควรเร่งก าหนดแนวทางการ
โฆษณาท่ีสามารถท าได้ก่อนกฎหมายมีผลใช้บังคับ  

๒) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นด้วย 
๓) ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย 
๔) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วย 
๕) ส านักงานเขตทุ่งครุ เห็นด้วย 

 ๖) ส านักงานเขตบางกอกใหญ่ เห็นด้วย 
 ๗) ส านักงานเขตพญาไท เห็นด้วย 

๘) ส านักงานเขตบางกอกน้อย เห็นด้วย 
๙) ส านักงานเขตลาดกระบัง เห็นด้วย 
๑๐) ส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นด้วย 
๑๑) ส านักงานเขตบางรัก เห็นด้วย 
๑๒) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ เห็นด้วย 
๑๓) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี เห็นด้วย 
๑๔) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา เห็นด้วย 
๑๕) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา เห็นด้วย 
๑๖) ส านักงานอัยการสูงสุด เห็นชอบในหลักการ 
๑7) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นด้วย 
๑๘) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เห็นด้วย 
๑๙) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เห็นด้วย 
๒๐) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นด้วย การแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ ควรห้ามโดยเด็ดขาด ยกเว้น ให้กระท าไดเ้ฉพาะผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 ๒๑) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เห็นด้วย 

๒๒)  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เห็นด้วย 
๒3)  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เห็นด้วย 
24) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นด้วย 

 25) สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ เห็นด้วย 
 26 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เห็นด้วย 
 27) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เห็นด้วย 

28) ส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร เห็นด้วย 
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  ไม่เห็นด้วย 
๑. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย/สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

     - มาตรา ๓๒/๒ ในส่วนข้อความ “โดยการน าเอาชื่อ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มาตัด ต่อเติม หรือดัดแปลงข้อความให้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์หรือสิ่งนั้น 
ทั้งนี้ ในลักษณะที่อาจท าให้เข้าใจได้ว่าหมายความถึงการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ” เป็นการเขียนที่กว้าง
เกินไป และไม่มีขอบเขตของการตีความ  

๒. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
   1) ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเพราะเป็นการจ ากัดสิทธิในการประกอบอาชีพ การแข่งขัน สิทธิในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค 
   2) ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เช่น ด้านการท่องเที่ยว ด้านการแข่งขัน
ทางการค้า เป็นต้น 
   3)  ไม่สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพราะเป็นการใช้อ านาจในการออกกฎหมายที่
เกินความจ าเป็น ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการจะก าหนดมาตรการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เพียงเท่าท่ีจ าเป็น 
   4) ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ และเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน 
   5) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอาหารและเป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่สนับสนุนกิจกรรมและการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งมีการจ้างงานเป็น
จ านวนหลายล้านต าแหน่งงาน ซึ่งภาครัฐควรมุ่งเน้นการก าหนดมาตรการการควบคุมการบริโภคอย่างเหมาะสม 
เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบททางด้านเศรษฐกิจและการด ารงชีวิต รวมถึงสนับสนุนและสอดคล้องกับเปูาหมายของ
องค์การอนามัยโลกในอันที่จะลดการดื่มที่เป็นอันตราย  
   6) ขัดกับหลักการสากลและการออกกฎหมายที่ก าหนดมาตรการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็น
การปิดกั้นสิทธิในการเลือกซื้อสินค้าหรือรับการบริการของผู้บริโภค ตลอดจนขัดกับหลักความพอสมควรแก่เหตุ และ
หลักความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับกับสิทธิและเสรีภาพและประโยชน์ที่บุคคลต้องเสียไป 
  7) เป็นอุปสรรคต่อการสร้างและพัฒนานวัตกรรมของสินค้าอันจะเ ป็นประโยชน์ต่อผู้บริ โภค  
  8) สูญเสียโอกาสในการสร้างมูลค่าให้กับเครื่องหมายการค้า และปิดก้ันการแข่งขันทางธุรกิจในระดับโลก 
 9) การก าหนดมาตรการดังกล่าวเป็นการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และท าให้เกิดการ
ตีความเกินขอบเขต ส่งผลให้เกิดการทุจริตของหน่วยงานรัฐภาครัฐ 

๔. พนักงานเจ้าหน้าที่ 
   - มาตรา 32/1 เป็นการใช้อ านาจเกินขอบเขต และเป็นการไม่ชอบธรรม เนื่องจากปัจจุบันบริษัทใช้
เครื่องหมายที่คล้ายคลึงกันกับสินค้าอ่ืนๆที่ไม่ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นสิทธิตาม กฎหมายว่าด้วยลิขสิ ทธิ์
และเครื่องหมายการค้า ที่ให้ผู้ได้รับอนุญาตใช้เครื่องหมายนั้น ๆ ได้ ดังนั้นการก าหนดมาตรการการควบคุมการ
โฆษณา จึงกระทบถึงสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า ซึ่งรวมถึงเครื่องหมายอ่ืนใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ก็จะไม่สามารถใช้เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์นั้นได้  
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๕. นักวิชาการ 
    1) มาตรา 32/1 เป็นการกระทบสิทธิส่วนบุคคลมากเกินไป ประชาชนไม่สามารถกล่าวถึงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้เลยมีการให้อ านาจออกประกาศเพ่ิมเติมได้อย่างไม่มีขอบเขต เป็นการเขียนกฎหมายที่ผิดหลักการ
ทางนิติบัญญัต ิ
    ๒) การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นการเขียนที่กว้างเกินไป และไม่มีขอบเขตของการตีความ ซึ่งถือ
เป็นการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

๖. ผู้ประกอบการ  
   1) มาตรา ๓๒/๑ การก าหนดมาตรการดังกล่าวมีการเขียนที่คลุมเครือไม่ชัดเจน ไม่มีผลงานวิจัยมา
สนับสนุน ว่าการควบคุมการโฆษณาท าให้ผลกระทบจากการบริโภคเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง อีกทั้ง
มาตรการดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อการท าธุรกิจกลางคืน  และธุรกิจบันเทิง ดังนั้นเห็นว่าการปรับแก้ไขกฎหมาย
เป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้น 
    2) มาตรา ๓๒/๑ โดยหลักการแล้วการห้ามโฆษณา หมายถึงการห้ามโฆษณาสรรพคุณ ซึ่งค าว่า 
"สรรพคุณ" (Benefit) หมายถึงการห้ามโฆษณาว่าเครื่องดื่มนี้ดื่มแล้วดี มีประโยชน์ แต่ไม่รวมถึง Taste Note หรือ 
Review Taste Note และ Review ด้วย เช่น การโฆษณา ชื่อ ราคา รสชาติ วัตถุดิบ แหล่งที่มา แหล่งที่จัด
จ าหน่าย ซึ่งถือเป็นเพียงการให้ข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจแก่ผู้บริโภคเท่านั้น ซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ
ประชาชนที่จะสามารถศึกษาข้อมูลและเลือกบริโภคสินค้าได้ ซึ่งอาจขัดแย้งกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค 
พ.ศ. 2522 ที่ต้องมีการให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกบริโภคสินค้า 
   3) มาตรา ๓๒/2 การก าหนดมาตรการดังกล่าวมีการเขียนที่คลุมเครือไม่ชัดเจน เนื่องจากการโฆษณาตรา
สินค้าของบริษัทเป็นสิทธิของผู้ผลิตที่จะก าหนดและใช้ตราสินค้านั้นๆ หากมีการตีความดังกล่าวจะไม่เป็นธรรมต่อ
บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
   4) มาตรา ๓๒/๓ (1) การก าหนดมาตรการดังกล่าวมีการเขียนที่คลุมเครือไม่ชัดเจน และปิดกั้นไม่ให้
ผู้ประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท ากิจกรรมเพ่ือสังคม 

๗. ประชาชนทั่วไป  
   1) ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญเพราะเป็นการจ ากัดสิทธิในการประกอบอาชีพ การแข่งขัน สิทธิในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค 
   2) ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เช่น ด้านการท่องเที่ยว ด้านการแข่งขัน
ทางการค้า เป็นต้น 
   3)  ไม่สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพราะเป็นการใช้อ านาจในการออกกฎหมายที่
เกินความจ าเป็น ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ต้องการจะก าหนดมาตรการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เพียงเท่าท่ีจ าเป็น 
   4) ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ และเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน 
   5) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอาหารและเป็นสินค้าประเภทหนึ่งที่สนับสนุนกิจกรรมและการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งมีการจ้างงานเป็น
จ านวนหลายล้านต าแหน่งงาน ซึ่งภาครัฐควรมุ่งเน้นการก าหนดมาตรการการควบคุมการบริโภคอย่างเหมาะสม 
เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบททางด้านเศรษฐกิจและการด ารงชีวิต รวมถึงสนับสนุนและสอดคล้องกับเปูาหมายของ
องค์การอนามัยโลกในอันที่จะลดการดื่มที่เป็นอันตราย  
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6) ขัดกับหลักการสากลและการออกกฎหมายที่ก าหนดมาตรการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็น
การปิดกั้นสิทธิในการเลือกซื้อสินค้าหรือรับการบริการของผู้บริโภค ตลอดจนขัดกับหลักความพอสมควรแก่เหตุ และ
หลักความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับกับสิทธิและเสรีภาพและประโยชน์ที่บุคคลต้องเสียไป  
    7) เป็นอุปสรรคต่อการสร้างและพัฒนานวัตกรรมของสินค้าอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริ โภค  
    8) สูญเสียโอกาสในการสร้างมูลค่าให้กับเครื่องหมายการค้า และปิดก้ันการแข่งขันทางธุรกิจในระดับโลก 
    9) มาตรา ๓๒/๑ ห้ามผู้ใดแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นการอวดหรืออ้าง
สรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อ่ืนบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นการปิดกันผู้ประกอบการขนาด
เล็กในการประชาสัมพันธ์สินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภค 
    10) มาตรา ๓๒/๒ ห้ามผู้ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่ใช้ชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เป็นชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์หรือสิ่งนั้น หรือโฆษณาโดยการน าเอาชื่ อ เครื่องหมาย หรือ
สัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตัด ต่อเติม หรือดัดแปลงข้อความให้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อหรือเครื่องหมาย
ของผลิตภัณฑ์หรือสิ่งนั้น ทั้งนี้ ในลักษณะที่อาจท าให้เข้าใจได้ว่าหมายความถึงการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ไม่สามารถบังคับใช้ได้จริง กับบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ไม่สามารถท า
โฆษณาได้  และถือเป็นมาตรการที่ไม่เป็นธรรม ไม่ได้สัดส่วน และเป็นการจ ากัดการแข่งขันทางการค้าและการเข้า
สู่ตลาดของผู้ผลิตรายย่อย 
    11) มาตรา ๓๒/๓ เป็นกฎหมายที่มีช่องว่างให้เจ้าหน้าที่ตีความให้เป็นโทษกับประชาชนและท าให้การ
ด าเนินการไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน 
      12) ข้อกฎหมายตามมาตรานี้เป็นการสร้างปัญหาให้กับผู้ประกอบการในประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
การตีความว่า “เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตัด ต่อเติม หรือดัดแปลงข้อความให้เป็น
ส่วนหนึ่งของชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์หรือสิ่งนั้น”  ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น การที่
บริษัทรายใหญ่ใช้ชื่อเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ของบริษัทที่ไม่ใช่เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ถือเป็นความผิดตามมาตราดังกล่าว 
    13) มาตรานี้จะขัดกับมาตรา 32 ในส่วนของ “การให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม” 
เนื่องจากการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม ย่อมท าให้ผู้รับสารรู้สึกพึงพอใจกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ซึ่งขัดกับ มาตรา 32/3 (1) เนื่องจากการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์  
     14) มาตรา 32/3 (2) เป็นการปิดกั้นการวิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมา ซึ่งเป็นสิทธิของประชาชน
พึงมีภายใต้ มาตรา 34 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เนื่องจากการออกนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มย่อมมี
ประชาชนที่ได้รับและเสียผลประโยชน์ ดังนั้ น การให้การอุปถัมภ์ หรือสนับสนุนให้บุคคลมีสิทธิ์ในการ
วิพากษ์วิจารณ์ที่ส่งผลเสียต่อนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แม้ว่าจะมีผลหรืออาจจะส่งผลเสียต่อ
นโยบายก็ตาม ทั้งนี้การตรามาตรานี้ จะส่งผลเสียต่อการประกอบอาชีพของผู้ผลิตรายย่อยในระยะยาว ท าให้เกิด
การผูกขาดของตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สินค้าในประเทศขาดการพัฒนาให้มีคุณภาพที่สามารถส่งออกเพ่ือสร้าง
รายได้ให้แก่ประเทศซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐในระยะยาว 
   15) โดยสภาพแล้วเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่สินค้าที่ลักษณะเดียวกับยาเสพติด หรืออาวุธ ที่มีไว้ใน
ครอบครองแล้วเป็นความผิด ดังนั้นการโฆษณาการขายหรือแม้แต่การบริโภคหน่วยงานของรัฐจึงควรควบคุมให้มี
ความเหมาะสมไม่ควรควบคุมเคร่งครัด และเป็นการกีดกันทางการค้าของผู้ประกอบการรายย่อยมากจนเกินไป ซึ่ง
อาจท าให้มีผลเสียในการปฏิบัติตามกฎหมาย เพราะประชาชนเห็นว่ากฎหมายไม่เป็นธรรมจึงไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการที่ภาครัฐก าหนด 
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    16) การด าเนินการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นการกระท าความผิดต่อเมื่ออวดอ้างสรรพคุณเป็น
เท็จเท่านั้นเพราะการห้ามการโฆษณาเป็นการปิดกั้นการแข่งขันทางการค้าเสรี และท าให้เกิดความเหลื่อมล้ า
ระหว่างผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการรายใหญ่ 
    17) มาตรการดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนในการซื้อหรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อีกทั้ง
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดยังขัดหรือแย้งกับกฎหมายฉบับอ่ืน และไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในปัจจุบัน 
    18) ควรศึกษากฎหมายต่างประเทศเพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการดังกล่าว เช่น ญี่ปุุน 
เยอรมัน สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา ฯลฯ เพ่ือให้มีแนวทางที่เป็นมาตรฐานสากล 
    19) การสนับสนุนหรือการสร้างภาพลักษณ์ในการดื่มแอลกอฮอล์และต้องมีค าจ ากัดความ ต้องไม่กว้าง
เกินไปเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิพื้นฐานของประชาชน 
    20) การแสดงชื่อ สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมาย ไม่ควรก าหนดเป็นการกระท าที่มีเพราะการสื่อสาร
การตลาดไม่มีขอบเขตการตีความที่ชัดเจน ผู้บังคับใช้กฎหมายสามารถตีความ การแสดงชื่อ สัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมายใด ๆ ให้มีจุดประสงค์เพ่ือสื่อสารการตลาดซึ่งเป็นการตีความที่เป็นโทษต่อประชาชน 
    21) เสนอให้แก้ไข ดังนี้ 
     - มาตรา ๓๒/๑ ห้ามผู้ใดแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการชักจูงใจให้ผู้อ่ืน
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์" เพ่ือความชัดเจนในการตีความโดยเคร่งครัด เพราะกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล กระทบต่อวิถีความเป็นอยู่ของประชาชนที่มีมานานแล้ว 
    - เสนอให้ยกเลิกมาตรา ๓๒/๒ เนื่องจากเป็นการจ ากัดสิทธิเกินสมควร และท าให้เกิดการตีความที่กว้าง
เกินไป โดยเฉพาะการใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกันก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
   - เสนอให้ยกเลิกมาตรา ๓๒/๓ เนื่องจากเป็นการจ ากัดสิทธิเกินสมควร และท าให้เกิดการตีความที่กว้าง
เกินไปกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินไป  ในประเทศที่มีการพัฒนาแล้ว เช่น ญี่ปุุน เยอรมัน 
สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ฯลฯ ไม่มีบทบัญญัติลักษณะนี้ 
   - เสนอให้ยกเลิกมาตรา ๓๒/๔ เนื่องจากเป็นการจ ากัดสิทธิเกินสมควร และท าให้เกิดการตีความที่กว้าง
เกินไป กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินไป ในประเทศที่เจริญแล้ว เช่น ญี่ปุุน เยอรมัน สหรัฐอเมริกา 
สิงคโปร์ ฯลฯ ไม่มีบทบัญญัติในลักษณะนี้ 
     22) เสนอให้ยกเลิกทั้งมาตรา และก าหนดนิยามใหม่ให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรา ๓๒/๑ 
ที่ห้ามเกินสมควรกว่าเหตุ เป็นการกีดขวางการแสดงออกโดยชอบของประชาชนทั่วไป 
     23) ผู้บริโภคและประชาชน ควรมีสิทธิรับรู้คุณสมบัติของสินค้า รูปลักษณ์ รสชาติ กลิ่น เพ่ือให้มีผลต่อ
การตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าให้ตรงตามความต้องการ ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญที่ไม่ควรถูกจ ากัด 
ลิดรอน ด้วยการห้ามโฆษณา เพ่ือเป็นการปกปูองไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบในการเลือกบริโภค 
      24) การโฆษณาสินค้า นอกจากสินค้าทุกประเภทล้วนมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมยอดขายให้กับสินค้าและ
ธุรกิจ ซึ่งเป็นการประกอบอาชีพโดยสุจริต จึงไม่เห็นด้วยกับการจ ากัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสินค้าของผู้บริโภค
และการประชาสัมพันธ์ของผู้ขาย 
     25) การโฆษณาเป็นการแสดงลักษณะสินค้าบนที่สาธารณะเพ่ือให้ประชาชนทั่วไปรับรู้ คุณสมบัติของ
สินค้าโดยชอบธรรมและเป็นข้อมูลที่เป็นจริง ดังนั้นรัฐจ ากัดการโฆษณาสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์       
อาจส่งเสริมให้เกิดการแอบอ้างในการขายสินค้า ซึ่งส่งผลเสียต่อผู้บริโภคและประชาชน 
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   26) ไม่ควรก าหนดมาตรการในการห้ามโฆษณาแต่ให้เปลี่ยนเป็นการให้ความรู้แก่ประชาชน และบังคับใช้
กฎหมาย เช่น เมาแล้วขับ ยึดใบขับขี่เลย เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้คนเรียนรู้และดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ ดีกว่า
การปิดโอกาสให้มีเสรีทางการค้าและการผลิต เพ่ิมโอกาสให้การลงทุนไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน ท าให้ประเทศชาติ
ล้าหลัง  
   27) เสนอให้เน้นเรื่องการให้ความรู้ และส่งเสริมเรื่องการลงทุนและเปิดการค้าเสรีเพ่ือเปิดโอกาสให้มีการ
แข่งขันทางการค้า โดยเน้นการเก็บภาษีเพ่ือน าไปพัฒนาประเทศ การก าหนดมาตรการดังกล่าวจึงเป็นการเปิดช่อง
ให้มีการติดสินบนเจ้าพนักงานและเกิดการคอรัปชั่น (Corruption)  
   28) การก าหนดมาตรการไม่มีความชัดเจนเปิดช่องให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีการตีความที่กว้างท าให้ภาระ
การพิสูจน์ตกอยู่กับผู้ถูกกล่าวหา ดังนั้น การขยายความดังกล่าวย่อมเพ่ิมโอกาสในการปฏิบัติที่เกินขอบเขตและ  
รุกล้ าเสรีภาพของประชาชนทั่วไป  
   29) ไม่เห็นด้วยกับมาตรา 32/1 เนื่องจากขาดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการพิจารณา เรื่องการแสดงชื่อ
หรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลักษณะใด เข้าข่ายเป็นการอวดหรืออ้างสรรพคุณ ชักจูงใจให้ผู้อ่ืน
บริโภค ดังนั้น จึงควรเพ่ิมเติมข้อความท้ายมาตราในลักษณะ เช่น “ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม” เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อีกทั้ง    
ยังเป็นการสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนแก่ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  
    30) ไม่เห็นด้วย เนื่องจากไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการพิจารณา เรื่องการแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลักษณะใด เข้าข่ายลักษณะที่อาจท าให้เข้าใจได้ว่าหมายถึงการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ดังนั้น จึงควรเพ่ิมเติมข้อความท้ายมาตราในลักษณะ เช่น “ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม” เพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ อีกทั้ง 
ยังเป็นการสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนแก่ผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการลดปัญหาเหมือนเช่นที่ผ่านมา 
      31) ไม่เห็นด้วยกับมาตรา 32/3 เนื่องจากพิจารณาแล้วอาจเป็นประเด็นปัญหาได้ เช่น กรณีซื้อเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง จะเป็นความผิดตามมาตรา 32/3 (4) หรือไม่ เนื่องจากเป็นการสนับสนุน
บุคคลในลักษณะส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการซื้อเสื้อผ้า เครื่องใช้ ที่มีชื่อหรือเครื่องหมายของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะเป็นความผิดตามมาตรา 32/3 (1) หรือไม่ เนื่องจากเป็นการสนับสนุนบุคคลในลักษณะ
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

32) ไม่เห็นด้วยกับมาตรา 32/4 เนื่องจากมาตรา 32/3 ยังขาดความชัดเจนและอาจเป็นประเด็นปัญหา
ในการปฏิบัติ 
     33) การก าหนดตามมาตรา 32/2 และมาตรา 32/4 ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่าย ที่มีผลิตภัณฑ์
และเครื่องหมายการค้าทั้งสินค้าประเภทแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์อย่างมาก ท าให้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มี
แอลกอฮอล์แต่ใช้ชื่อเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์ ไม่สามารถโฆษณา เผยแพร่กิจกรรมหรือประชาสัมพันธ์
ข่าวสารได้ ถึงแม้ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือชักชวน หรือชักจูงใจให้เกิดนักดื่มหน้าใหม่ การจ ากัดการโฆษณาจึงไม่
ควรรวมถึงผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่ใช้ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เห็นควรให้จ ากัดเพียง        
แค่ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เท่านั้น เพราะมีวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์      
เป็นสาเหตุในการก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุและอาชญากรรม ซึ่งมีผลกระทบต่อสังคม     
และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จึงควรจ ากัดแค่ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่มีปัญหา  
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๘. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
1) ส านักงานศาลยุติธรรม มีข้อสังเกต 2 ประการ ดังนี้ 
    1.1 ค าว่า “ทางตรงและทางอ้อม” ตามมาตรา 32/1 ควรก าหนดขอบเขตหรือนิยามให้ชัดเจนไม่ให้

เกิดความคลุมเครือในทางปฏิบัติ 
    1.2 การห้ามมิให้โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ควรห้ามมิให้โฆษณาเพียงบางสถานที่เท่านั้น เช่น    

การห้ามโฆษณาในสถานที่ราชการ สถานศึกษาเป็นต้น 
  2) กรมสรรพสามิต ไม่เห็นด้วย โดยมีความเห็นดังนี้ 
      1. การเพ่ิมบทบัญญัติห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจท าให้เข้าใจว่าหมายความถึงการ
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกออฮอล์โดยใช้ถ้อยค าตามมาตรา 32/2 อาจเกิดปัญหาในการบังคับใช้เพราะเป็นการยากที่
จะพิสูจน์ได้ว่าผู้ที่ใช้ชื่อหรื่อเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์อ่ืนนั้นมีเจตนาที่ จะโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่     
จะส่งผลกระทบกรณีผู้ประกอบการสินค้าอ่ืนๆที่ไม่มีเจตนาในการโฆษณาแอลกอฮอล์แต่เนื่องจากมีชื่อ 
เครื่องหมาย รูปภาพ ที่เหมือนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ไม่สามารถโฆษณาสินค้าของตนเองได ้
     2. การก าหนดข้อห้ามดังกล่าวอาจเป็นอุปสรรคในการขอรับความช่วยเหลือในช่วงที่เกิดวิกฤตซึ่งอาจ
จ าเป็นจะต้องระดมความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน 
      3. ความชัดเจนของการห้ามโฆษณาตามมาตรา 32/1 ก็ครอบคลุมมาตรา 32/3 แล้ว อีกทั้งมาตรา 32 
วรรคสอง ยังเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าสามารถประชาสัมพันธ์โดยการให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิง
สร้างสรรค์สังคมได้ ซึ่งอาจจะขัดแย้งกันเองในมาตรา 32/4 
  ๓) ส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร ไม่เห็นด้วยกับการเพ่ิมเติม มาตรา ๓๒/๑ มาตรา ๓๒/๒ และมาตรา 
๓๒/๓ แห่งพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขปรับปรุงนี้ 
     ค าชี้แจง 

   ๑. กรณีการ Taste Note หรือ Review Taste Note คือกระบวนการหนึ่งของการโฆษณาโดยตรง
และเป็นกระบวนการของการตลาดที่โฆษณาเป็นระบบ ดังนั้น จึงไม่สามารถยกเว้นในส่วนนี้ได้   

  ๒. มาตรา ๓๒/๑ ไม่ถือว่าเป็นการจ ากัดสิทธิในการประกอบอาชีพธุรกิจบันเทิงหรือธุรกิจกลางคืนตาม  
ที่ผู้ประกอบการเสนอ เนื่องจากมาตราดังกล่าวนั้นเป็นการห้ามแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจเท่านั้น ซึ่งการขายในสถานที่ขายที่กฎหมายก าหนดไว้ยังสามารถท าได้
เป็นปกติจึงไม่ถือว่าเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพแต่อย่างใด  

  ๓. การโฆษณาตราสินค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามมาตรา ๓๒/๒ โดยใช้หลักการ
รับรู้ของประชาชนที่ใช้ข้อมูลการวิจัยกรณีที่ท าให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าเป็นการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หรือไม่ ดังนั้น การใช้งานวิจัยที่เกี่ยวกับกการรับรู้ของประชาชนมาเป็นข้อมูลสนับสนุนในการด าเนินคดีจึงไม่ถือว่า
เป็นการตีความเกินขอบเขตของกฎหมาย 
    4. การเพ่ิมความในมาตรา ๓๒/๓ วรรคสอง โดยใช้ค าว่า “ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้กับการบริจาค หรือ
การช่วยเหลือตามมนุษยธรรมในกรณีท่ีเกิดสาธารณภัยร้ายแรง” นั้น โดยการเทียบเคียงกับพระราชบัญญัติควบคุม
ลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคในการขอรับความช่วยเหลือในช่วงที่เกิดวิกฤตซึ่งอาจ
จ าเป็นจะต้องระดมความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนตามที่เสนอ และเพ่ือให้กฎหมายมีความยืดหยุ่นและมีความ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน  
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11. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนการบ าบัดรักษา
หรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยสร้าง
เสริมสุขภาพของประชาชนและครอบคลุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

แสดงความเห็นดังนี้ 
  เห็นด้วย 
  ๑. ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
      - เห็นด้วย และเสนอให้เพ่ิมผู้น าชุมชน  หน่วยงานภาคประชาสังคม โดยก าหนดรูปแบบการด าเนินการ
บ าบัดรักษาอย่างเป็นรูปธรรม  
  ๒. ภาคประชาสังคม 

1) ควรให้องค์กรภาคประชาสังคมและภาคประชาชนเข้าไปมีบทบาทในการการบ าบัดฟ้ืนฟู 
      2)  ควรเพ่ิมบทบาทให้กับชุมชน วัด หรือกิจการทางศาสนา หรืออ่ืน ๆ โดยหน่วยงานของรัฐสนับสนุน
การด าเนินการ 
  3) เสนอให้หน่วยงานรัฐต้องสนับสนุนการบ าบัดช่วยเหลือฟ้ืนฟู ผู้ติดแอลกอฮอล์ หรือผู้มีปัญหาจาก
แอลกอฮอล์ ซึ่งจัดด าเนินการโดยภาคประชาชน เป็นรูปแบบการบ าบัดช่วยเหลือฟ้ืนฟูทางเลือก โดยสนับสนุนให้มี
การศึกษาวิจัย ฝึกอบรม และขยายผล เพ่ือช่วยเหลือแบ่งเบาระบบสาธารณสุขของรัฐ ได้แก่ การบ าบัดช่วยเหลือ
ฟ้ืนฟูโดยชุมชน การบ าบัดช่วยเหลือฟ้ืนฟูโดยพระสงฆ์ การให้บริการค าปรึกษาทางโทรศัพท์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น 
  ๓. นักวิชาการ 

1) เห็นด้วยกับการก าหนดมาตรการเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพ่ือช่วยสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน
และครอบคลุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

    2) เสนอให้การบ าบัดผู้ติดสุราหรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคสุราหรือการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการ
กระท าของผู้ดื่มสุรา เช่น เมาแล้วขับ เมาแล้วทะเลาะวิวาท เมาแล้วท าร้ายครอบครัว เป็นหน้าที่ของรัฐ โดยการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนที่ผู้ประกอบธุรกิจ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในอัตราตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
     3) เสนอให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการด าเนินการบ าบัด ฟ้ืนฟู ช่วยเหลือด้วยควรมีการบ าบัดด้วย
ภาคประชาชนมีส่วนในการนี้ด้วยจะได้เข้าถึงและเกิดความรวดเร็ว ทันการ 
  ๔. ประชาชนทั่วไป 
    1) เห็นด้วยกับการก าหนดมาตรการเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพ่ือช่วยสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน
และครอบคลุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
    2) การบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ควรเป็นมาตรการส าคัญของการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน  
  ๕. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
  1) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ตามวรรคสองของมาตรา 33 ที่แก้ไขโดยมาตรา 23          
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเห็นว่า     
ในกรณีของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นั้น เพ่ือให้การส่งเสริมสนับสนุนการบ าบัดรักษาและการฟ้ืนฟู
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สภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 สมควรเพ่ิมเติมในวรรคท้าย      
ของวรรคสองว่า “ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นก าหนด” 
  2) สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งบรมราชชนนี กรมการแพทย์ เห็นด้วย 
  3) กรมสนับสนุนการบริการสุขภาพ เห็นด้วย ในการก าหนดให้กรมสนับสนุนสุขภาพมีภารกิจในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการบ าบัดรักษา และการบ าบัดฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้มีปัญหาจากการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการก าหนดให้สถานพยาบาลเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลอันเป็นกฎหมายที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สามารถส่งเสริมหรือ
สนับสนุนเพ่ือบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ 
  4) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เห็นด้วย เพ่ือให้ข้อความมีความสมบูรณ์เห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความใน
ร่างมาตรา 33 วรรคสอง เป็น “ผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ญาติหรือ
ผู้ให้การดูแลผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชนที่ไม่แสวงหาก าไรและที่มีวัตถุประสงค์ด้านสุขภาพหรือสาธารณสุข หรือสถานพยาบาลของรัฐหรือ เอกชน
อาจขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนเพ่ือบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูจากหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง” 
  5) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นด้วย เพราะเป็นการก าหนดสิทธิ หน้าที่ และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจาก
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกสถานพยาบาลให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

๖) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นด้วย 
๗) ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย 
๘) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วย 
๙) ส านักงานเขตทุ่งครุ เห็นด้วย 

 ๑๐) ส านักงานเขตบางกอกใหญ่ เห็นด้วย 
 ๑๑) ส านักงานเขตพญาไท เห็นด้วย 

๑๒) ส านักงานเขตบางกอกน้อย เห็นด้วย 
๑๓) ส านักงานเขตลาดกระบัง เห็นด้วย 
๑๔) ส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นด้วย 
๑๕) ส านักงานเขตบางรัก เห็นด้วย 
๑6) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ เห็นด้วย 
๑7) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี เห็นด้วย 
๑8) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา เห็นด้วย 
๑9) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา เห็นด้วย 
20) ส านักงานอัยการสูงสุด เห็นชอบในหลักการ 
21) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นด้วย 
22) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เห็นด้วย 
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23) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เห็นด้วย 
24) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นด้วย  

 ๒5) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เห็นด้วย 
๒6)  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เห็นด้วย 
๒7)  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เห็นด้วย 
๒8)  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เห็นด้วย 
29) กรมสรรพสามิต เห็นด้วย 

 30) ส านักงานศาลยุติธรรม เห็นด้วย 
 31) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เห็นด้วย 

32) ส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร เห็นด้วย 
   ไม่เห็นด้วย 
  ๑. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
      1) เพ่ิมเติมหน่วยงานในการด าเนินงานที่กว้างเกินจ าเป็นโดยไม่ก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
ก่อให้เกิดความซ้ าซ้อนของการด าเนินงานและเกิดปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณและค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเกิดปัญหาในการ
ท างานอย่างบูรณาการร่วมกัน      
   2) ไม่มีการก าหนดค านิยามที่ชัดเจนกรณีผู้ใดคือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
  ๒. ผู้ประกอบการ 
     - เนื่องจากเป็นการก าหนดบทบาทหน้าที่ท่ีซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น 
  ๓. พนักงานเจ้าหน้าที่ 
     1) เพ่ิมเติมหน่วยงานในการด าเนินงานที่กว้างเกินจ าเป็นโดยไม่ก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 
ก่อให้เกิดความซ้ าซ้อนของการด าเนินงานและเกิดปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณและค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเกิดปัญหาใน
การท างานอย่างบูรณาการร่วมกัน      
   2) ไม่มีการก าหนดค านิยามที่ชัดเจนกรณีผู้ใดคือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
  ๔. ประชาชนทั่วไป 
     1) ควรจะก าหนดให้การบ าบัดฟ้ืนฟูควรเป็นไปตามความสมัครใจของบุคคลภายใต้ค าแนะน าหรือ
ความเห็นจากแพทย์ ไม่ควรมีข้อบังคับก าหนด เพราะเป็นการจ ากัดสิทธิเสรีภาพในชีวิต สุขภาพ ร่างกา ย         
ของบุคคลมากเกินไป 
       2) เนื่องจากกรณีดังกล่าวมาตรการเชิงนโยบายเชิงบริหารของรัฐ ไม่ควรก าหนดเป็นข้อกฎหมายเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 
        3) การก าหนดขอบเขตอ านาจกว้างและคลุมเครือ ไม่เห็นความเกี่ยวข้องของหน่วยงานหลายที่ระบุไว้ 
        4) คณะกรรมการไม่มีความเชี่ยวชาญที่จะก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขควรเป็นหน้าที่ของ
แพทย์เนื่องจากจะมองเห็นภาพรวมมากกว่า 
        5) ควรให้องค์กรภาคประชาสังคมและภาคประชาชนเข้าไปมีบทบาทในการการบ าบัดฟ้ืนฟู 
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     6) เพ่ิมเติมหน่วยงานในการด าเนินงานที่กว้างเกินจ าเป็นโดยไม่ก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ก่อให้เกิด
ความซ้ าซ้อนของการด าเนินงานและเกิดปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณและค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเกิดปัญหาในการท างาน
อย่างบูรณาการร่วมกัน      
     7) ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับนี้ ควรน าเรื่องนี้ไปไว้กับกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
     8) เสนอให้หน่วยงานรัฐต้องสนับสนุนการบ าบัดช่วยเหลือฟ้ืนฟู ผู้ติดแอลกอฮอล์ หรือผู้มีปัญหาจาก
แอลกอฮอล์ซึ่งจัดด าเนินการโดยภาคประชาชน เป็นรูปแบบการบ าบัดช่วยเหลือฟ้ืนฟูทางเลือก โดยสนับสนุนให้มีการ
ศึกษาวิจัย ฝีกอบรม และขยายผล เพ่ือช่วยเหลือแบ่งเบาระบบสาธารณสุขของรัฐ ได้แก่ การบ าบัดช่วยเหลือฟ้ืนฟูโดย
ชุมชน การบ าบัดช่วยเหลือฟ้ืนฟูโดยพระสงฆ์ การให้บริการค าปรึกษาทางโทรศัพท์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
      9) ควรมีการท าประชาพิจารณ์ก่อนก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในก าหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  
      10) ควรก าหนดให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับการอบรมฝึกฝนเพ่ือสร้างทีมแบ่งเบาภาระสาธารณสุขของรัฐ
ในการบ าบัดช่วยเหลือฟ้ืนฟูกลุ่มที่มีปัญหาได้รับผลกระทบหรือติดสุราและบุหรี่ โดยการให้ความรู้ความเข้าใจใน
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ถูกต้องและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เพ่ือไม่ให้มีปัญหาที่จะต้องฟ้ืนฟูในภายหลัง 
     11) ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ควรมีการก าหนดค านิยามไว้ตั้งแต่ต้นเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจ    
  ค าชี้แจง 
  1. การด าเนินการการบ าบัดรักษาและการฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  นอกจากส านักงาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วยังมีหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้ระบุหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส านักงานประกันสังคม หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ 
เพ่ือให้ครบถ้วนและครอบคลุมทุกหน่วยงานในการเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการบ าบัดรักษาตามาตรา 33 ตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
  2. เพ่ิมเติมความว่า “ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นก าหนด” ในมาตรา 33 วรรคหนึ่ง
ตอนท้าย เพ่ือให้การส่งเสริมสนับสนุนการบ าบัดรักษาและการฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของกฎหมายของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เป็นต้น 

3. เนื่องจากหากใช้ค าว่า “ผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ” จะต้องเป็นกรณีที่ต้องติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เท่านั้นจึงจะสามารถเข้ารับการบ าบัดได้ในทันที ดังนั้นจึงเพ่ิมเติมความว่า “ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์” เพ่ือให้ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถเข้ารับการบ าบัดรักษาได้ โดยไม่
จ าเป็นต้องเป็นผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ ได้มีการก าหนดค านิยามเพ่ิมเติมค าว่า “ผู้มีปัญหาจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัตินี้ และมิให้มีปัญหาในการตีความ
เกี่ยวกับการบุคคลที่ได้รับสิทธิในการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูด้วย 
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    12. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

- เข้าไปในสถานที่ท าการของผู้ผลิต น าเข้า หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่ผลิต 
น าเข้า หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่เก็บเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเวลาท าการของสถานที่นั้น รวมถึง
เข้าตรวจสอบยานพาหนะเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

- เรียก ขอดูบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารอ่ืนใด ซึ่งระบุชื่อที่อยู่ และปรากฏรูปถ่าย
ของผู้ถือบัตรเพื่อบันทึกข้อมูล ในกรณีที่มีการกระท าความผิดหรือกรณีที่มีหลักฐานตามสมควรว่ามีการกระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

- ตรวจสอบ รวบรวมพยานหลักฐานหรือวัตถุอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการด าเนินคดี 
- ยึดหรืออายัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ผลิต ผู้น าเข้าหรือผู้ขายที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ     

ตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อเป็นหลักฐานในการด าเนินคดี 
- มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อประกอบการ

พิจารณา 
  แสดงความเห็นดังนี้ 
  เห็นด้วย 
  ๑. ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
    ๑) เห็นด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
    ๒) มาตรา 34 ควรเพ่ิมเติม “6 ถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง หรือเก็บรวมรวมวัตถุอ่ืนใด    
เพ่ือเป็นพยานหลักฐาน” และแก้ไขเพ่ิมเติม (2) เรียก ขอดูบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารอ่ืนใด ซึ่งระบุชื่อที่
อยู่ และปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือบัตรเพื่อบันทึกข้อมูล รวมถึงบันทึกภาพ ในกรณีที่มีการกระท าความผิดหรือกรณีที่
มีหลักฐานตามสมควรว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ๒. ภาคประชาสังคม ประชาชน และนักวิชาการ 
  - เห็นด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และมีการบังคับใช้อย่างเท่าเทียมกัน 
  ๓. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
  1) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เห็นด้วย โดยเสนอให้ เพ่ิมเติม (6) ถ่ายภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง หรือเก็บรวมรวมวัตถุอ่ืนใด เพื่อเป็นพยานหลักฐาน" และแก้ไขเพ่ิมเติม (2) เรียก ขอดู
บัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารอ่ืนใด ซึ่งระบุชื่อที่อยู่ และปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือบัตรเพ่ือบันทึกข้อมูล 
รวมถึงบันทึกภาพ ในกรณีที่มีการกระท าความผิดหรือกรณีที่มีหลักฐานตามสมควรว่ามีการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
  2) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นด้วย เป็นการเพ่ิมอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้มี
ความชัดเจนและเพียงพอแก่การบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ 

๓) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นด้วย 
๔) ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย 
๕) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วย 
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๖) ส านักงานเขตทุ่งครุ เห็นด้วย 
 ๗) ส านักงานเขตบางกอกใหญ่ เห็นด้วย 
 ๘) ส านักงานเขตพญาไท เห็นด้วย 

๙) ส านักงานเขตบางกอกน้อย เห็นด้วย 
๑๐) ส านักงานเขตลาดกระบัง เห็นด้วย 
๑๑) ส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นด้วย 
๑๒) ส านักงานเขตบางรัก เห็นด้วย 
๑๓) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี เห็นด้วย 
๑๔) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา เห็นด้วย 
๑๕) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา เห็นด้วย 
๑๖) ส านักงานอัยการสูงสุด เห็นชอบในหลักการ 
๑๗) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นด้วย 
๑๘) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เห็นด้วย 
๑๙) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เห็นด้วย 
๒๐) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นด้วย  

 ๒๑) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เห็นด้วย 
๒๒)  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เห็นด้วย 
๒๓)  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เห็นด้วย 

 24) สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ เห็นด้วย 
 25) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เห็นด้วย 
 26) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เห็นด้วย 

27) ส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร เห็นด้วย 
  ไม่เห็นด้วย 
  ๑. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
     - เนื่องจากเป็นการเพ่ิมอ านาจให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่เกินความจ าเป็น เป็นการก้าวล่วงอ านาจของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ ไม่สอดคล้องกับกระบวนการวิธีพิจารณาความอาญา และเป็นการสร้างภาระและความเดือดร้อน
แก่ประชาชนเกินควร 
  ๒. นักวิชาการ 
     - ควรก าหนดให้มีหมายค้น กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ท าการของผู้ผลิต น าเข้า หรือขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่ผลิต น าเข้า หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่เก็บเครื่องดื่มแอลกอฮอล์         
ในเวลาท าการของสถานที่นั้น รวมถึงเข้าตรวจสอบยานพาหนะเพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้   
เพ่ือไม่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กระท าความผิดโดยมิชอบและเป็นไปตามกระบวนการที่กฎหมายก าหนด 
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  ๓. ผู้ประกอบการ 
    1) เนื่องจากเป็นการเพ่ิมอ านาจให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่เกินความจ าเป็น เป็นการก้าวล่วงอ านาจของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ ไม่สอดคล้องกับกระบวนการวิธีพิจารณาความอาญา 
    2) เป็นการเอ้ือประโยชน์ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เกินความจ าเป็นอาจส่งผลให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการโดยมิชอบ และไม่สามารถตรวจสอบได้ 
    3) การก าหนดหลักต่าง ๆ อาจเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ประกอบการรายย่อยและ
ผู้ประกอบการรายใหญ่ 
    4) ควรก าหนดบทลงโทษส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบให้ได้รับทบลงโทษขั้นร้ายแรง 
  ๔. พนักงานเจ้าหน้าที่ 
     ๑) เนื่องจากเป็นการใช้อ านาจที่ทับซ้อนกับพนักงานสอบสวนอีกทั้งการรวบรวมพยานหลักฐาน         
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับการอบรมในการเก็บรวมรวมพยานหลักฐานมาโดยเฉพาะ อาจท าให้พยานหลักฐาน
ดังกล่าวไม่ชอบตามหลักกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐานได้ อีกทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่มิได้เป็นพนักงานตาม ซึ่งไม่
อาจจะด าเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ 
    ๒) เพราะเป็นการให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่เกินความจ าเป็นและเป็นการก้าว ล่วงอ านาจของ           
พนักงานสอบสวน ไม่สอดคล้องกับกระบวนพิจารณาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
    ๕. ประชาชนทั่วไป 
      1) เนื่องจากเป็นการให้อ านาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่มากเกินไป และการก าหนดอ านาจยังเขียนคลุมเครือ
ไม่มีความชัดเจน ส่งผลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มีขอบเขตในการใช้อ านาจทีอ่าจท าให้การด าเนินการไม่โปร่งใส 
       2) ควรก าหนดให้มีหมายค้น กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ท าการของผู้ผลิต น าเข้า หรือขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่ผลิต น าเข้า หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่เก็บเครื่องดื่มแอลกอฮอล์       
ในเวลาท าการของสถานที่นั้น รวมถึงเข้าตรวจสอบยานพาหนะเพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้    
เพ่ือไม่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กระท าความผิดโดยมิชอบและเป็นไปตามกระบวนการที่กฎหมายก าหนด 
      3) กฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณ์ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงไม่ควรให้พนักงานเจ้าหน้าที่         
มีอ านาจในการยึด หรืออายัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
      4) การเพิ่มอ านาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เรียก ขอดูบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารอ่ืนใด ซึ่งระบุชื่อ
ที่อยู่ และปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือบัตรเพ่ือบันทึกข้อมูล ในกรณีที่มีการกระท าความผิดหรือกรณีที่มีหลักฐาน     
ตามสมควรว่ามีการกระท าความผิด เป็นการขัดต่อหลักการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างร้ายแรง และเป็น
การลิดรอนสิทธิส่วนบุคคลของประชาชน 
      ๕)ไม่เห็นควรในการแก้ไขเพ่ิมอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้ใช้ความ       
ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เดิม 
       6) ในการเพ่ิมเติมอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่เสนอไปศึกษากฎหมายต่างประเทศ เช่น กฎหมายของ
ประเทศนิวซีแลนด์เกี่ยวกับ Sale Supply of Alcohol Act 2012 เป็นต้น เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการพิจารณา

และไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเกินจ าเป็น 
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  ๖. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
  1) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ไม่เห็นด้วย ควรให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถด าเนินการ
เปรียบเทียบปรับผู้กระท าผิดในฐานความผิดที่สามารถเปรียบเทียบปรับได้ และเพ่ิมอ านาจในการตักเตือนกรณีการ
กระท าความผิดเล็กน้อย เพ่ือให้คดีเป็นอันยุติไป ทั้งนี ้หากพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจในการด าเนินการดังกล่าวจะ
ท าให้จ านวนคดีลดลงอีกด้วย   
  2) ส านักงานศาลยุติธรรม ไม่เห็นด้วย โดยมีข้อสังเกตคือแม้ว่ามาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัตินี้         
จะบัญญัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญาแต่ในการด าเนินงานก็เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย ดังนั้นการปฏิบัติตาม (2) พึงพิจารณาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 28 ซึ่งเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลว่า บุคคลมีเสรีภาพในร่างกาย    
การค้นตัวบุคคลหรือกระท าการใดอันเป็นการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพจะกระท ามิได้ เว้นแต่มีกฎหมายบัญญัติ      
ให้เจ้าหน้าที่กระท าได้ ประกอบด้วยพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความอาญา ในเรื่องหมายค้น 
  ค าชี้แจง 

๑. การแก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม มาตรา ๓๔ นั้น ถือว่าไม่เกินความ
จ าเป็น และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สามารถที่จะด าเนินการไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว และมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี
หากพนักงานเจ้าหน้าที่กระท าการเกินอ านาจหน้าที่หรือปฏิบัติการโดยมิชอบ หรือเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมก็จะ
มีบทกฎหมายที่จะตรวจสอบและมีบทก าหนดโทษอยู่แล้ว 

2. ปัจจุบันตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ได้ออกระเบียบคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
พ.ศ. 2551 และค าสั่งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง การมอบหมายให้ด าเนินการเปรียบเทียบ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งผู้มีอ านาจเปรียบเทียบประกอบด้วย 
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  คณะอนุกรรมการว่าด้วยการเปรียบเทียบกรุงเทพมหานคร 
คณะอนุกรรมการว่าด้วยการเปรียบเทียบจังหวัด พนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มอบหมาย และพนักงานสอบสวนตามที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มอบหมาย  ทั้งนี้ 
พนักงานสอบสวนมีอ านาจเปรียบเทียบปรับได้เฉพาะบรรดาความผิดที่มีอัตราโทษอยู่ในเขตอ านาจศาลแขวง
เท่านั้น เพ่ือให้การด าเนินการเปรียบเทียบเป็นไปตามความมุ่งหมายของกฎหมาย โดยหากพิจารณาแล้วเห็นว่าที่
คดทีี่มีอ านาจเปรียบเทียบได้และสมควรเปรียบเทียบและเห็นว่าผู้ต้องหาหรือผู้กระท าความผิดไม่ควรถูกด าเนินคดี
ทางศาลหรือได้รับโทษจ าคุก ทั้งนี้ โดยที่ผู้กระท าความผิดนั้นยินยอมเปรียบเทียบปรับ และมีการน าเงินมาช าระ
ค่าปรับแล้วเสร็จ ถือว่าคดีเป็นอันเลิกกัน 

๓. การเพ่ิมอ านาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เรียกขอดูบัตรประจ าตัวประชาชนหรือเอกสารอ่ืนใด ซึ่งระบุชื่อที่อยู่ 
และปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือบัตรเพ่ือบันทึกข้อมูล ซึ่งกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกขอดูบัตรต้องเป็นกรณีที่มี
การกระท าความผิดหรือกรณีที่มีหลักฐานตามสมควรว่ามีการกระท าความผิดเกิดขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ เพ่ือให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกข้อมูลตัวบุคคลผู้กระท าความผิดได้อย่างถูกต้องไม่คลาดเคลื่อน เพ่ือประโยชน์แห่งการ
พิจารณาคดีให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรม ซึ่งใช้หลักการและเหตุผลเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 
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   13. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการก าหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการกระท าความผิดฐานฝ่าฝืน
บทบัญญัติในหมวดการโฆษณา 
   แสดงความเห็นดังนี้ 
   เห็นด้วย 
  ๑. ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
     ๑) เห็นด้วยกับบทก าหนดโทษเพ่ือให้สอดคล้องกับยุคสมัยในปัจจุบันและสภาพเศรษฐกิจ 
   ๒) ควรก าหนดความผิดทางอาญาเฉพาะความผิดที่มีความร้ายแรง หากโดยสภาพแล้วไม่ใช่ความผิดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง ควรใช้โทษปรับทางปกครองหรือวิธีการอ่ืน ๆ 
    ๓) เห็นด้วยแต่มีความเห็นเพ่ิมเติมว่าอัตราค่าปรับสูงเกินไป แต่หากฝุาฝืน มาตรา 32, มาตรา 32/1   
เห็นควรปรับไม่เกิน 100,000 บาท และหากฝุาฝืน วรรคสอง โทษควรปรับไม่เกิน 500,000 บาท และเห็นควร
ลดอัตราโทษปรับลงมาก่ึงหนึ่ง 
  ๒. ภาคประชาสังคม 
    - เห็นด้วยกับการก าหนดโทษที่สูงขึ้น 
  ๓. พนักงานเจ้าหน้าที่ 
    - เห็นด้วยกับบทก าหนดโทษดังกล่าว แต่อยากให้พิจารณาเพ่ิมเติมถึงความเหมาะสมในการก าหนดอัตรา
ค่าปรับส าหรับการกระท าความผิดเกี่ยวกับการให้ทุนอุปถัมภ์ ว่าควรก าหนดโทษปรับรายวันหรือไม่เพราะการ
บริบทของการกระท าความผิดไม่สามารถก าหนดเป็นโทษรายวันได้ เช่น กรณีการให้ทุนโดยผู้รับได้รับทุนไปแล้ว
หากมีการปรับรายวันจะต้องนับถึงวันไหนอย่างไร 
  ๔. ประชาชนทั่วไป 
     1) เห็นด้วยหากน าอัตราโทษดังกล่าวไปใช้เป็นบทลงโทษส าหรับผู้ผลิต หรือ ผู้น าเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
     2) การก าหนดอัตราโทษส าหรับผู้ผลิตและผู้น าเข้าให้ระวางโทษปรับในอัตราร้อยละ 40 ของมูลค่าใน
การผลิตหรือน าเข้า 
  ๕. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
  1) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี เห็นด้วย การก าหนดความผิดให้ได้รับโทษทางอาญาควร
ก าหนดเฉพาะความผิดที่มีความผิดร้ายแรง และหากโดยสภาพแล้วไม่ใช่ความผิดที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนควรใช้โทษทางปกครองหรือวิธีการอ่ืน ๆ ในการลงโทษ 
  2) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นด้วย เพราะเป็นการเพิ่มบทก าหนดโทษให้สอดคล้องกับ
การเพ่ิมมาตรา 32 มาตรา 32/1 มาตรา ๓๒/๒ มาตรา 32/3 และมาตรา ๓๒/๔ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม และเพ่ิมโทษ
กรณีผู้กระท าผิดเป็นผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

๓) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นด้วย 
๔) ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย 
๕) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วย 
๖) ส านักงานเขตทุ่งครุ เห็นด้วย 

 ๗) ส านักงานเขตบางกอกใหญ่ เห็นด้วย 
 ๘) ส านักงานเขตพญาไท เห็นด้วย 

๙) ส านักงานเขตบางกอกน้อย เห็นด้วย 
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๑๐) ส านักงานเขตลาดกระบัง เห็นด้วย 
๑๑) ส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นด้วย 
๑๒) ส านักงานเขตบางรัก เห็นด้วย 
๑๓) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ เห็นด้วย 
๑๔) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา เห็นด้วย 
๑๕) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา เห็นด้วย 
๑๖) ส านักงานอัยการสูงสุด เห็นชอบในหลักการ 
๑๗) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นด้วย 
๑๘) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เห็นด้วย 
๑๙) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นด้วย  

 ๒๐) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เห็นด้วย 
๒๑)  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เห็นด้วย 
๒2)  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เห็นด้วย 

 23) สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ เห็นด้วย 
 24) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เห็นด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษผู้ฝุาฝืนมาตรา 32 และ
มาตรา 32/1 ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 25) ส านักงานศาลยุติธรรม เห็นด้วย 
 26) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เห็นด้วย 

27) ส านักอนามัยกรุงเทพมหานคร เห็นด้วย 
   ไม่เห็นด้วย 
  ๑. ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
   - อัตราค่าปรับสูงเกินไป แต่หากฝุาฝืน มาตรา 32 หรือมาตรา 32/1 เห็นควรปรับไม่เกิน 100,000 บาท 
และหากฝุาฝืน วรรคสอง อัตราโทษปรับควรปรับไม่เกิน 500,000 บาท และเห็นควรลดอัตราโทษปรับลงมากึ่งหนึ่ง 
  ๒. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก 
  1) ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ประกอบอาชีพโดยสุจริต 
  2) ลักษณะของการกระท าความผิดมิใช่เป็นลักษณะของอาชญากรรมหรือการกระท าความผิดร้ายแรง    
จึงสมควรปรับบทลงโทษทางอาญาในความผิดบางประเภทให้มีโทษปรับสถานเดียว และต้องมีอัตราโทษปรับ ใน
ระดับที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สอดคล้องกับหลักนิติเศรษฐศาสตร์และมาตรา 77 วรรคสาม ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  3) ควรยกเลิกการจ่ายสินบนรางวัลเพราะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมิได้เผชิญความเสี่ยงภัย อีกทั้งเป็นการ
สร้างแรงจูงใจทางอ้อมก่อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจอย่างไม่เป็นธรรม สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนและ           
ผู้ประกอบธุรกิจ อันเป็นการขัดต่อหลักนิติธรรมอีกด้วย 
  ๓. ผู้ประกอบการ ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก 
  1) ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ประกอบอาชีพโดยสุจริต 
  2) ลักษณะของการกระท าความผิดมิใช่เป็นลักษณะของอาชญากรรมหรือการกระท าความผิดร้ายแรง   
จึงสมควรปรับบทลงโทษทางอาญาในความผิดบางประเภทให้มีโทษปรับสถานเดียว และต้องมีอัตราโทษปรับ      
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ในระดับที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สอดคล้องกับหลักนิติเศรษฐศาสตร์และอีกทั้งมาตรา 77 วรรคสาม      
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  3) ควรยกเลิกการจ่ายสินบนรางวัลเพราะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมิได้เผชิญความเสี่ยงภัย อีกทั้งเป็นการ
สร้างแรงจูงใจทางอ้อมก่อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจอย่างไม่เป็นธรรม สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนและ           
ผู้ประกอบธุรกิจ อันเป็นการขัดต่อหลักนิติธรรมอีกด้วย 
  4) กฎหมายข้อนี้เป็นแรงจูงใจให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสวงหาประโยชน์จากจากเงินค่าปรับและได้มากขึ้น
เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถท่ีจะได้รับเงินส่วนแบ่งเงินสินบนรางวัล 
  5) บทก าหนดโทษหนักเกินไป ค่าปรับไม่ได้สัดส่วนกับความผิด  เนื่องจากความผิดฐานโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เป็นเพียงความผิดลหุโทษ 
  ๔. พนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก 
     1) ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ประกอบอาชีพโดยสุจริต 
     2) ลักษณะของการกระท าความผิดมิใช่เป็นลักษณะของอาชญากรรมหรือการกระท าความผิดร้ายแรง     
จึงสมควรปรับบทลงโทษทางอาญาในความผิดบางประเภทให้มีโทษปรับสถานเดียว และต้องมีอัตราโทษปรับ      
ในระดับที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สอดคล้องกับหลักนิติเศรษฐศาสตร์และอีกทั้งมาตรา 77 วรรคสาม       
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
     3) ควรยกเลิกการจ่ายสินบนรางวัลเพราะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมิได้เผชิญความเสี่ยงภัย อีกทั้งเป็นการ
สร้างแรงจูงใจทางอ้อมก่อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจอย่างไม่เป็นธรรม สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนและ           
ผู้ประกอบธุรกิจ อันเป็นการขัดต่อหลักนิติธรรมอีกด้วย 
     4) ควรก าหนดความผิดทางอาญาเฉพาะความผิดที่มีความร้ายแรง หากโดยสภาพแล้วไม่ใช่ความผิดต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง ควรใช้โทษปรับทางปกครองหรือวิธีการอ่ืน ๆ 
     5) เป็นอัตราโทษที่มีความรุนแรงต่อประชาชนที่อยู่ในระดับรากหญ้าซึ่งการกระท าการโฆษณาประชาชน 
หรือแม้แต่ พนักงานเจ้าหน้าที่ ยังต้องมาฝึกอบรมเป็นพิเศษ ซึ่งคนทั่วไปไม่อาจจะรับรู้ว่าการกระท าเป็นการ
กระท าผิด ได้  ซึ่งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในการพิจารณา ดังนั้นบทลงโทษที่รุนแรงจึงไม่เหมาะสมร่างกฎหมายนี้
เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ เป็นการเพ่ิมอ านาจให้กับเจ้าหน้าที่เกินเหตุสร้างภาระและ
ความเดือนร้อนแก่ประชาชน 
     6) อัตราโทษไม่ได้สัดส่วนในการกระท าความผิด กรณีโฆษณาตราเสมือนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ก าหนด     
ให้มีอัตราโทษเท่ากับการโฆษณาตราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมองว่าไม่ควรมีการก าหนดโทษที่อัตราเดียวกัน 
  ๕. นักวิชาการ 
    - เสนอให้มีการทบทวนบทก าหนดโทษค่าปรับที่ไม่เหมาะสมและไม่ได้สัดส่วนกับการกระท าความผิด 
  ๖. ประชาชนทั่วไป ไม่เห็นด้วย ดังนี้ 
    1) ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ประกอบอาชีพโดยสุจริต 
    2) ลักษณะของการกระท าความผิดมิใช่เป็นลักษณะของอาชญากรรมหรือการกระท าความผิดร้ายแรง    
จึงสมควรปรับบทลงโทษทางอาญาในความผิดบางประเภทให้มีโทษปรับสถานเดียว และต้องมีอัตราโทษปรับ       
ในระดับที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สอดคล้องกับหลักนิติเศรษฐศาสตร์และอีกทั้งมาตรา 77 วรรคสาม      
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 



67 
 

    3) ควรยกเลิกการจ่ายสินบนรางวัลเพราะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมิได้เผชิญความเสี่ยงภัย อีกทั้งเป็นการ
สร้างแรงจูงใจทางอ้อมก่อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจอย่างไม่เป็นธรรม สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนและ            
ผู้ประกอบธุรกิจ อันเป็นการขัดต่อหลักนิติธรรมอีกด้วย 
    4) การก าหนดโทษตามวรรคหนึ่งสูงเกินสมควร ท าให้เกินขอบอ านาจพิจารณาของศาลแขวง และอยู่
ภายใต้การพิจารณาของศาลอาญาหรือศาลจังหวัด ซึ่งเป็นการเพ่ิมภาระต่อศาลโดยไม่จ าเป็น และส่งผลให้การ
พิจารณาอาจเป็นไปโดยล่าช้า 
    5) ก าหนดโทษสูงเกินไปและไม่ได้สัดส่วนกับความผิด อาจท าให้เกิดการใช้อ านาจหน้าที่ในทางที่ผิด      
เกิดการเรียกเงินใต้โต๊ะได้ เพ่ือแลกกับการไม่เอาผิดของเจ้าหน้าที่ 
     6) เสนอให้ปรับแก้ไข ดังนี้ มาตรา ๔๓ ผู้ใดฝุาฝืนมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๒/๑ ต้องระวางโทษจ าคุก     
ไม่เกินสิบห้าวัน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท 
       หากกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระท าของผู้ผลิต ผู้น าเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
    นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้ว ผู้ฝุาฝืนยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝุาฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง” 
เนื่องจากขัดต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน เป็นมาตรการที่ไม่เป็นธรรม ไม่ได้สัดส่วน และเป็นการจ ากัดการแข่งขันทาง
การค้าและการเข้าสู่ตลาดของผู้ผลิตรายย่อย 
     7) ค่าปรับควรจะต้องสอดคล้องกับการกระท าความผิด เช่น ค่าปรับหรือโทษจ าคุกแปรผันไปตามปริมาณ
ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น้อยกว่า 500 ลิตร ปรับ 10,000 บาท ตั้งแต่ 500 - 1,000 ลิตร ปรับ 50,000 บาท  
หรือจ าคุกไม่เกิน 1 เดือน เป็นต้น 
     8) เสนอให้มีอัตราโทษค่าปรับไม่เกิน 300,000 บาท 
     9) กฎหมายข้อนี้เป็นแรงจูงใจให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสวงหาประโยชน์จากจากเงินค่าปรับและได้มากขึ้น
เนื่องจากพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถท่ีจะได้รับเงินส่วนแบ่งเงินสินบนรางวัล 
     10) การก าหนดเพดานของบทลงโทษมีอัตราค่าปรับที่ค่อนข้างสูง ซึ่งอาจกระทบกับผู้ประกอบการรายย่อย    
ท าให้มีความเหลื่อมล้ าในการประกอบธุรกิจได้ 
     11) การก าหนดบทลงโทษควรมีงานวิจัยมาสนับสนุนหรือศึกษากฎหมายต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ 
เกาหลีใต้ ญี่ปุุน และสหรัฐอเมริกา เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาให้เป็นที่ยอมรับส าหรับประชาชน 
     12) เสนอให้เพ่ิมอัตราโทษปรับส าหรับผู้ผลิตและผู้น าเข้าเนื่องจากไม่สอดคล้องกับรายได้ 
     13) การก าหนดอัตราโทษที่สูงเกินไปอาจเป็นช่องว่างให้มีการติดสินบนพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือหลีกเลี่ยง
กฎหมายได ้
     14) อัตราโทษปรับกรณีผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควรก าหนดตามเงินทุนในการจดทะเบียนมา
ประกอบการพิจารณาในการก าหนดบทลงโทษเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
  ๗. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
  1) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ไม่เห็นด้วย ตามร่างมาตรา 26 เพ่ิมเติมมาตรา 43/2 ก าหนดให้ผู้ฝุาฝืน
มาตรา 32/3 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หากการกระท าดังกล่าวกระท าโดยผู้ผลิต หรือผู้น าเข้า
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ตามร่างมาตรา 26 เพ่ิมเติมมาตรา 43/1 ก าหนดให้ผู้ฝุาฝืนมาตรา 32/4 ต้องระวาง
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โทษปรับเกินห้าแสนบาทและต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หากการกระท าดังกล่าวกระท าโดยผู้ผลิต 
หรือผู้น าเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บทบัญญัติของมาตราดังกล่าวเป็นการลงโทษผู้เผยแพร่กิจกรรมหรือข่าวสาร 
เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมมาตรา 32/3 ซึ่งมีอัตราโทษปรับสูงกว่าผู้ให้การอุปภัมถ์ หรือให้การสนับสนุนบุคคล 
กลุ่มบุคคล หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 32/3 (1) ถึง (5) ถึงสิบเท่า
เห็นว่าการก าหนดอัตราโทษดังกล่าวอาจไม่ได้สัดส่วนกับการกระท าความผิด 
  ค าชี้แจง 

การปรับบทลงโทษของในหมวดการโฆษณามาตรา 32/1 และมาตรา 32/2 ให้มีอัตราโทษที่เท่าเทียม
กัน เนื่องจากกรณีดังกล่าวถือเป็นเรื่องของการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดทั้งหมด ส่วนการเพ่ิมบทลงโทษ 
ของมาตรา ๓๒/๓ นอกจากมีโทษจ าคุกแล้ว ยังต้องมีโทษปรับที่สูงขึ้นด้วย เนื่องจากเป็นการกระท าที่มีลักษณะ
เป็นการให้ทุนอุปถัมภ์ Sponsor Ship หรือ CSR นั้น ถือว่าเป็นการกระท าท่ีมีเจตนาชัดเจนในการโฆษณาหรือการ
สื่อการตลาดและผู้ให้ทุนอุปถัมภ์ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่หรือผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าเท่านั้น ประโยชน์ที่
ได้รับจากการด าเนินการดังกล่าวอาจมากกว่าค่าปรับที่ต้องเสียไปจึงควรก าหนดอัตราโทษที่สูงขึ้น เพ่ือยับยั้งการ
กระท าความผิด การปรับแก้ไขบทก าหนดโทษให้สูงขึ้นนั้น ไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติหรือเกินขอบอ านาจตามที่ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีข้อเสนอแนะมา อีกทั้งการที่กฎหมายก าหนดโทษเป็นความรับผิดทางอาญานั้นมีความ
เหมาะสมแล้ว ซึ่งได้มีกฎหมายรัฐธรรมนูญรองรับเอาไว้ 

14. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการก าหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการกระท าความผิดฐานฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

แสดงความเห็นดังนี้ 
เห็นด้วย 

  ๑. ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
   ๒. ประชาชนทั่วไป 
  ๓. นักวิชาการ 
    - เห็นด้วยการก าหนดบทลงโทษเกี่ยวกับการกระท าความผิดฐานฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือเป็นการปูองปรามให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 
  4. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
  ๑) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นด้วย เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรา 34 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม
อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

๒) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นด้วย 
๓) ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย 
๔) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วย 
๕) ส านักงานเขตทุ่งครุ เห็นด้วย 

 ๖) ส านักงานเขตบางกอกใหญ่ เห็นด้วย 
 ๗) ส านักงานเขตพญาไท เห็นด้วย 

๘) ส านักงานเขตบางกอกน้อย เห็นด้วย 
๙) ส านักงานเขตลาดกระบัง เห็นด้วย 
๑๐) ส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นด้วย 
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๑๑) ส านักงานเขตบางรัก เห็นด้วย 
๑๒) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ เห็นด้วย 
๑๓) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี เห็นด้วย 
๑๔) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา เห็นด้วย 
๑๕) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา เห็นด้วย 
๑๖) ส านักงานอัยการสูงสุด เห็นชอบในหลักการ 
๑๗) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นด้วย 
๑๘) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เห็นด้วย 
๑๙) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เห็นด้วย 
๒๐) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นด้วย  

 ๒๑) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เห็นด้วย 
๒๒)  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เห็นด้วย 
๒๓)  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เห็นด้วย 
๒๔)  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เห็นด้วย 

 25) สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ เห็นด้วย 
 26) ส านักงานศาลยุติธรรม เห็นด้วย 
 27) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เห็นด้วย 
   ไม่เห็นด้วย 
  ๑. สมาคมผู้ผลิต/สมาคมผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
    - ไม่เห็นด้วยกับการก าหนดทบลงโทษดังกล่าว โดยข้อเท็จจริงทุกครั้งที่พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจใน
สถานที่ท าการของผู้ประกอบการ ก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด 
  ๒. ผู้ประกอบการ 
    - ก าหนดโทษสูงเกินไปไม่ได้สัดส่วนกับการกระความผิด และอาจท าให้เจ้าหน้าที่ใช้อ านาจหน้าที่โดย       
มิชอบ หรือการเรียกรับเงินสินบนเพ่ือให้เจ้าหน้าทีด่ าเนินการตามกฎหมาย 
  ๓. พนักงานเจ้าหน้าที่ 
    - ไม่เห็นด้วยกับการก าหนดทบลงโทษดังกล่าว โดยข้อเท็จจริงเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ตรวจสอบใน
สถานที่ท าการของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้วยดีมาโดยตลอด 
  ๔. นักวิชาการ 
    - ก าหนดโทษสูงเกินไปและไม่ได้สัดส่วนกับความผิด อาจท าให้เกิดการใช้อ านาจหน้าที่ในทางที่ ผิด       
เกิดการเรียกเงินใต้โต๊ะได้ เพ่ือแลกกับการไม่เอาผิดของเจ้าหน้าที่ค่าปรับไม่ได้สัดส่วนกับความผิด และยังเปิดช่อง
ให้ข้าราชการหากินกับส่วนแบ่งค่าปรับ 
  ๕. ประชาชนทั่วไป 
     ๑) ไม่เห็นด้วยกับการก าหนดบทลงโทษดังกล่าว โดยข้อเท็จจริงทุกครั้งที่พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจใน
สถานที่ท าการของผู้ประกอบการ ก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด กฎหมายฉบับนี้เปิดช่องโหว่ให้เจ้าหน้าที่
รัฐสามารถใช้กลั่นแกล้ง ขูดรีดไถประชาชนได้ 
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     2) การก าหนดบทลงโทษตามมาตรา 43 วรรคสอง เป็นการก าหนดโทษเกินกว่าเหตุ และเป็นการขัดต่อ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ 
     3) การใช้อ านาจหน้าที่ต้องมีเหตุ และชอบด้วยกฎหมาย และเอกชนต้องมีสิทธิในการขอตรวจดูเอกสาร
แสดงตัวและเอกสารที่ให้อ านาจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ทั้งนี้ เพ่ือปูองกันการแอบอ้าง และการใช้อ า นาจ
หน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
     4) เสนอตัดความในวรรคสาม ของมาตรา 44 เนื่องจาก การไม่อ านวยความสะดวกไม่ควรเป็นความผิด        
หากกรณีดังกล่าวไม่ได้ท าการขัดขวางการท างานของเจ้าหน้าที่ 
     5) ควรเป็นอ านาจของศาล รวมทั้งการปรับด้วย และหากแพ้ในศาลเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบในความผิดทางวินัย 
     6) การก าหนดค าว่าไม่อ านวยความสะดวกเป็นการเปิดช่องให้มีการตีความที่กว้างมากเกินไป 
     7) การก าหนดบทลงโทษซ้ าซ้อนกับประมวลกฎหมายอาญา 
     8) หากจะก าหนดบทลงโทษดังกล่าว ควรก าหนดกระบวนการเข้าตรวจสอบควรผ่านการไตร่ตรองมาแล้ว
อย่างดี มีเอกสารรับรองหรือหากไม่เช่นนั้นแล้ว ควรลดโทษส่วนนี้ให้เบาลงหรือถอดออก 
     9) ให้ทบทวนอัตราโทษจ าคุกเพ่ือให้มีความเหมาะสมกับการกระท าความผิด เนื่องจากบทลงโทษดังกล่าวสูง
เกินไป 
  ค าชี้แจง 
  เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่รัฐก าหนดขึ้นเพ่ือควบคุมความประพฤติของคนในสังคม        
โดยก าหนดให้บุคคลต้องกระท า หรือห้ามมิให้กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงจ าเป็นต้องมีสภาพบังคับเพื่อให้มีการ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กฎหมายก าหนด อันจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สัมฤทธิ์ผลเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย จึงให้อ านาจรัฐในการก าหนดมาตรการเพ่ือควบคุมความประพฤติ
ของบุคคล รัฐจึงจ าเป็นต้องก าหนดบทลงโทษไว้ส าหรับลงโทษผู้กระท าความผิด ซึ่งกฎหมายอาญาคือกฎหมายที่
บัญญัติห้ามมิให้มีการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด หรือบังคับให้มีการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใด โดยผู้ที่ฝุาฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามจะต้องได้รับโทษ เพ่ือเป็นตัวอย่างให้คนทั่วไปเห็นว่าหากกระท าความผิดแล้วต้องได้รับโทษ และท าให้
คนทั่วไปที่ได้ทราบเกิดความเกรงกลัวและไม่กล้ากระท าความผิด และเพ่ือเป็นการคุ้มครองสังคมให้พ้นจาก
ภยันตราย อย่างไรก็ดีบุคคลที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดก็ไม่จ าเป็นต้อง
เกรงกลัวต่อกฎหมายและหากเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะมีบท
กฎหมายที่ลงโทษส าหรับเจ้าหน้าที่อยู่แล้ว ส่วนกรณีการก าหนดอัตราการก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติฉบับ
แก้ไขปรับปรุงยังคงใช้อัตราโทษเท่าเดิมตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ไม่ได้มีการ
เพ่ิมเติมโทษแต่อย่างใด 
 

15. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับบทเฉพาะกาล 
แสดงความเห็นดังนี้ 
เห็นด้วย 

  ๑. ส่วนราชการ/ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
     1) ในการก าหนดให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ยังคงสามารถท าหน้าที่ต่อไปได้ จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้อง
ด าเนินการไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
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     2) ในการก าหนดให้การด าเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ถือเป็น
การด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือให้การปฏิบัติการตามกฎหมายนั้นไม่สิ้นผลไป 
     3) ในกรณีตามวรรคสอง การออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ เสนอให้มี
การรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้มีส่วนได้เสีย และควรเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา ๑ ปี เพราะอาจกระทบต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่ต้องบังคับใช้กฎหมายมีปัญหากับผู้ประกอบการ
หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการทางกฎหมาย 
     4) ในการก าหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
    5) เห็นด้วย โดยเสนอให้แก้ไขเป็นความว่า “ให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จังหวัด ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ใน วันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คงอยู่ในต าแหน่งต่อไป
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กรงุเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่ง
ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ” เนื่องจากการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเป็นไปได้ค่อนข้างยากล าบากจึงท าให้อาจมีการใช้ระยะเวลานานในการคัดเลือกใหม่ 
หากพ้นหนึ่งปี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอาจต้องเสียสิทธิการเข้าร่วมประชุมฯ ในทางกฎหมายไปโดยเปล่าประโยชน์ 
  ๒. พนักงานเจ้าหน้าที่ 
  1) ในการก าหนดให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ยังคงสามารถท าหน้าที่ต่อไปได้ จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้อง
ด าเนินการไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
  2) ในการก าหนดให้การด าเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ถือเป็น
การด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือให้การปฏิบัติการตามกฎหมายนั้นไม่สิ้นผลไป 
  3) ในกรณีตามวรรคสอง การออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ เสนอให้มี
การรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้มีส่วนได้เสีย และควรเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลา ๑ ปี เพราะอาจกระทบต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่ต้องบังคับใช้กฎหมายมีปัญหากับผู้ประกอบการ
หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการทางกฎหมาย 
  4) ในการก าหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ๓. ประชาชนทั่วไป 
  1) โดยให้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้งก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ด ารงต าแหน่งต่อไป
ระยะเวลา ๖ เดือน แต่ไม่เกิน ๑ ปี จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ 
  2) ในการก าหนดให้การด าเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ถือเป็น
การด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือให้การปฏิบัติการตามกฎหมายนั้นไม่สิ้นผลไป 
  3) ในการก าหนดให้กฎหมายล าดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑    
มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ไปจนกว่าจะมีการออกกฎหมายล าดับรองใช้บังคับ    
ซึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 
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  ๔. ภาคประชาสังคม 
  1) ในการก าหนดให้การด าเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ถือเป็น
การด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือให้การปฏิบัติการตามกฎหมายนั้นไม่สิ้นผลไป 
  2) ในการก าหนดให้กฎหมายล าดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑    
มีผลใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ไปจนกว่าจะมีการออกกฎหมายล าดับรองใช้บังคับ     
ซึ่งต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 
  3) ในการก าหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ๕. นักวิชาการ 
  1) ในการก าหนดให้การด าเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ถือเป็น
การด าเนนิการตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือให้การปฏิบัติการตามกฎหมายนั้นไม่สิ้นผลไป 
  2) ในการก าหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  6. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

๑) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เห็นด้วย เพราะเป็นมาตราที่ยกร่างขึ้นเพ่ือรับรองให้
บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ .ศ. 2551 สามารถมี
ผลใช้บังคับต่อไปได้ โดยก าหนดเงื่อนไขเวลาเร่งรัดให้มีการออกกฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี เพ่ือปูองกันปัญหาการตีความเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับ ประกอบกับ
ต้องเร่งด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เพราะคณะกรรมการชุดเดิมจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  

๒) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เห็นด้วย 
๓) ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นด้วย 
๔) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เห็นด้วย 
๕) ส านักงานเขตทุ่งครุ เห็นด้วย 

 ๖) ส านักงานเขตบางกอกใหญ่ เห็นด้วย 
 ๗) ส านักงานเขตพญาไท เห็นด้วย 

๘) ส านักงานเขตบางกอกน้อย เห็นด้วย 
๙) ส านักงานเขตลาดกระบัง เห็นด้วย 
๑๐) ส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ เห็นด้วย 
๑๑) ส านักงานเขตบางรัก เห็นด้วย 
๑๒) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๔ สระบุรี เห็นด้วย 
๑๓) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา เห็นด้วย 
๑๔) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา เห็นด้วย 
๑๕) ส านักงานอัยการสูงสุด เห็นชอบในหลักการ 
๑๖) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นด้วย 
๑๗) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เห็นด้วย 
๑๘) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เห็นด้วย 
๑๙) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เห็นด้วย  
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 ๒๐) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี เห็นด้วย 
๒๑) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เห็นด้วย 
๒๒) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เห็นด้วย 
๒3) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เห็นด้วย 
24) กรมสรรพสามิต เห็นด้วย 
25) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นด้วย 
26) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นด้วย 

 27) สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ เห็นด้วย 
 28) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เห็นด้วย 
 29) ส านักงานศาลยุติธรรม เห็นด้วย 
 30) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เห็นด้วย 
   ไม่เห็นด้วย 
  ๑. สมาคมผู้ผลิต สมาคมผู้จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้ประกอบการ 
  1) ควรด าเนินการสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่เพ่ือท าหน้าที่ทันที ภายหลังจากพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 
  2) เนื่องจากขัดต่อหลักกฎหมายอาญา และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย เพราะเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน 
  ๒. ผู้ประกอบการ 
  1) ควรด าเนินการสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่เพ่ือท าหน้าที่ทันที ภายหลังจากพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 
  2) เนื่องจากขัดต่อหลักกฎหมายอาญา และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย เพราะเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน 
  ๓. ภาคประชาสังคม 
  - เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเห็นควรให้คณะกรรมการหมดวาระในการด ารงต าแหน่ง และให้
ด าเนินการสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่เพ่ือท าหน้าที่ในทันที  
  ๔. นักวิชาการ 
  1) เมื่อพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเห็นควรให้คณะกรรมการหมดวาระในการด ารงต าแหน่ง และให้
ด าเนินการสรรหาคณะกรรมการชุดใหม่เพ่ือท าหน้าที่ในทันที 
  2) จากการใดที่ได้ด าเนินการก่อนพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับให้มีผลเป็นโมฆะ 
  3) เสนอให้ออกกฎหมายล าดับรองใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
  ๕. ประชาชนทั่วไป 
  1) เนื่องจากก าหนดระยะเวลา ๑๘๐ วัน ในการด าเนินสรรหาคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้      
เป็นการก าหนดระยะเวลาที่นานเกินไปไม่มีความเหมาะสม จึงเสนอให้ด าเนินการสรรหาคณะกรรมการเพ่ือท า
หน้าที่ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน หรือไม่เกิน ๙๐ วัน หลังจากพระราชบัญญัตินี้ลงประกาศราชกิจจา
นุเบกษา 
  2) การด าเนินการใดหากได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑    
ไม่ถือเป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ เพราะกฎหมายที่มีโทษทางอาญาไม่สามารถมีผลย้อนหลัง 
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  3) ให้การอันใดที่อยู่ ระหว่างด าเนินการ และหากด าเนินการไม่แล้วเสร็จให้การนั้นเป็นโมฆะ              
โดยให้ด าเนินการใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้ก าหนด 
  4) พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับไปแล้ว แต่การก าหนดระยะเวลาในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ   
หรือประกาศ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี เป็นการสร้างความสับสนให้กับประชาชนในการปฏิบัติตาม
จึงเสนอให้ด าเนินการออกกฎหมายล าดับรองให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน หรือไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่กฎหมายฉบับ
นี้มีผลใช้บังคับ 
  5) เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หรือปลัดกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากเป็นกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข 
  6) เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือให้นายกรัฐมนตรี
กระจายอ านาจในการบริการราชการแผ่นดิน 
  ๖. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
  1) ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ไม่เห็นด้วย และเสนอให้แก้ไข“ให้คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
คงอยู่ในต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คณะกรรมการควบคุม
เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์กรุ ง เทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุม เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ จั ง หวัด                       
ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ” เนื่องจากการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเป็นไปได้ค่อนข้างยากล าบาก จึงท าให้อาจมีการ
ใช้ระยะเวลานานในการคัดเลือกใหม่ หากพ้นหนึ่งปี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอาจต้องเสียสิทธิการเข้าร่วมประชุมฯ 
ในทางกฎหมายไปโดยเปล่าประโยชน์ 
  ค าชี้แจง 
  การก าหนดบทเฉพาะกาลเป็นบทบัญญัติที่ใช้เชื่อมโยงถ้อยค าหรือความหมายระหว่างกฎหมายใหม่และ
กฎหมายเก่า โดยต้องการให้มีการบังคับใช้กฎหมายกับเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นก่อนหรือระหว่างกฎหมาย
ทั้งสองฉบับนั ้น เพื่อให้การใช้กฎหมายมีความต่อเนื ่องกัน ดังนั ้น การที่พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับเดิมได้มีบทบัญญัติให้ออกกฎหมายล าดับรองขึ้นไว้แล้ว            
และพระราชบัญญัตินี้มีลักษณะเป็นเพียงการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฉบับเดิม โดยบทบัญญัติที่ให้ออกกฎหมาย
ล าดับรองได้ยังคงมีเนื้อหาสาระหรือหลักการเช่นเดียวกับกฎหมายฉบับเดิมทุกประการ เป็นการแสดงให้เห็นว่า
พระราชบัญญัตินี้มีความประสงค์จะให้รายละเอียดต่าง ๆ ที่เคยก าหนดไว้เดิมยังคงใช้บังคับให้ต่อเนื่องกันไป 
ฉะนั้น การออกฎหมายล าดับรองตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จึงยังคงใช้บังคับ
ในช่วงเวลาดังกล่าวได้  
 

  16. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  การจัดท าร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่าง
กฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 
  1. หน่วยงานเจ้าของร่างกฎหมายไม่มีการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้าน
และเป็นระบบและไม่มีการแสดงผลการวิเคราะห์ดังกล่าวให้ประชาชนรับทราบ 
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  2. การจัดท าร่างกฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบร่างกฎหมายไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีการก าหนดโทษอาญาในความผิดที่ไม่ได้ร้ายแรง 
  3. ในการรับฟังความเห็นจากประชาชนหน่วยงานเจ้าของร่างกฎหมายไม่น าหลักการหรือประเด็นส าคัญ
ของร่างกฎหมายไปรับฟังความคิดเห็น โดยไม่ได้ประกาศข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี้ 
    3.1 สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และความจ าเป็นที่ต้องตรากฎหมายขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือท า
ภารกิจในเรื่องนั้น รวมทั้งความมุ่งหมายและผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์ 
    3.2 ค าอธิบายหลักการหรือประเด็นส าคัญของร่างกฎหมายโดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจได้ง่าย 
    3.3 บุคคลซึ่งได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายในด้านการ
ด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ หรือผลกระทบในทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบอ่ืนที่ส าคัญ 
    3.4 เหตุผลความจ าเป็นในการก าหนดให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือการก าหนดโทษอาญา  
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 
       1. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่...) พ.ศ. …. เป็นกฎหมายฉบับที่เกี่ยวข้องและ
ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการในวงกว้าง เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม
เครื่องดื่ม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการเกษตรที่น ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิต และธุรกิจด้านการ
บริการในหลายสาขา เป็นต้น อีกท้ังอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังลูกจ้างในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจดังกล่าวที่
มีการจ้างงานเกินกว่าล้านต าแหน่ง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่กรมควบคุมโรค จะต้องรวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้
เสียทุกภาคส่วนอย่างครบถ้วนและพิจารณาโดยรอบคอบ เพ่ือบูรณาการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่า ว
เป็นไปตามหลักความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับกับสิทธิเสรีภาพและประโยชน์ที่บุคคลต้องเสีย
ไปอันหมายรวมถึงสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค ไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพหรือการ
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ หรือส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในประเทศ อย่างไร     
ก็ตาม ระยะเวลาการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวที่ก าหนดไว้เพียง 15 วัน พิจารณาได้ว่า
ไม่เพียงพอต่อการศึกษาและท าความเข้าใจต่อร่างพระราชบัญญัติฯ โดยผู้ประกอบอุตสาหกรรม ประชาชน และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือเป็นระยะเวลาที่เพียงพอต่อการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบจาก
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งมีเป็นจ านวนมากได้รับทราบถึงการเปิดรับฟังความคิดเห็นที่จัดท าขึ้น และอาจเป็น
เหตุให้ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นไม่ได้รับทราบ หรือไม่สามารถเข้าถึงช่องทางการแสดงความคิดเห็นเพ่ือแสดงความ
คิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติได้ทันเวลา ส่งผลให้กรมควบคุมโรคขาดการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้านหรือโดยครบถ้วนเพ่ือสามารถน าไปปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว 
       2. ประการต่อมา เมื่อพิจารณารายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติ พบว่าบทบัญญัติหลายประการไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดอุปสรรคการด าเนินธุรกิจและความสามารถในการแข่งขันของผู้
ประกอบอุตสาหกรรม ขัดกับบริบทของชีวิตวิถีใหม่ (New normal) อีกทั้งอาจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการฟ้ืนฟู
วิกฤตเศรษฐกิจซึ่งประเทศก าลังเผชิญอยู่เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ภาคเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และภาคบริการ       
ซึ่งได้รับผลกระทบอยา่งร้ายแรง 
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       3. ในการนี้ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมฯ เป็นองค์กรไม่แสวงหาก าไรที่มุ่งเป็นแกนกลาง
เสริมสร้างความแข็งแรง และผลิตภาพอุตสาหกรรมไทย ให้แข่งขันได้ในระดับสากล เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมของไทยให้ยังยืน พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินการของกรมควบคุมโรคเพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมายทางด้านสาธารณสุข ซึ่งหมายรวมถึงการลดปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเป็นอันตราย 
ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับเปูาหมายในการพัฒนาและขับเคลื่อนทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต
อย่างยั่งยืน ดังนั้น กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร จึงไม่เห็นด้วยต่อร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ตามฉบับที่อ้างถึง ดังเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยขอให้ค านึงถึงหลักการออกกฎหมาย
เท่าท่ีจ าเป็น ความได้สัดส่วนระหว่างประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับทั้งทางด้านสาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจ กับสิทธิ
เสรีภาพและประโยชน์ที่บุคคลและผู้บริโภคต้องเสียไป ตลอดจนไม่ควรสร้างภาระโดยไม่จ าเป็นและส่งผลกระทบ
ต่อผู้ประกอบการและลูกจ้างซึ่งต้องเผชิญกับวิกฤติในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 18 เดือน     
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นี้ ด้วย  

ส่วนที่ 3  การเปิดเผยรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นจากร่างร่างพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. ....  
   กรมควบคุมโรค โดยส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เปิดเผยรายงานผล
การรับฟังความคิดเห็นทางเว็บไซต์กรมควบคุมโรค http://alcoholact.ddc.moph.go.th เรียบร้อยแล้ว 
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