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การแสดงความคิดเห็นต่อกฎหมาย 

“ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....” 

ฉนับสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สคอ.) 

 

 

ข้อแนะนำในการแสดงความคิดเห็น 

1) ช่องทางการแสดงความคิดเห็น   http://alcoholact.ddc.moph.go.th/ 

2) ระยะเวลาการแสดงความคดิเห็น 25 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2564 

3) แบบรับฟ�งความคิดเห็นมี 4 หน้า แบ่งเป�น 2 ส่วน คือ  

o ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ จำนวน 11 ข้อ 

o ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อร่างพรบ.ควบคุมฯ จำนวน 31 มาตรา 

4) ในส่วนท่ี 2 ต้องแสดงความเห็น “ไม่เห็นด้วย ในทุกข้อ (หรือ “ไม่แน่ใจ” บางข้อ) มิฉะน้ันสำนักงานคณะกรรมการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอลจ์ะถือว่าท่าน “เห็นด้วย” กับร่าง พรบ. ดังกล่าว 

 

 

ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....” 

ไม่แน่ใจ 

แสดงความคิดเห็น: 

วิธีการและหลักการในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่เป�นไปตามเจตนารมย์เพ่ือการ “ควบคุม” เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

แต่การดำเนินการและการบังคับใช้เป�นไปในทาง “กำจัด” เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์   

 

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป�นต้นไป 

ไม่เห็นด้วย   

แสดงความคิดเห็น: 

ร่างพระราชบัญญัติท่ีแก้ไขฉบับนี้ ไม่มีความจำเป�น ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ เป�นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตและการประกอบ

อาชีพ สร้างภาระแก่ประชาชนเกินจำเป�น จำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล ส่งผลกระทบต่องบประมาณ เศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบอ่ืนท่ีสำคัญ อีกท้ังมีบทบัญญัติเพ่ิมโทษทางอาญา (ท้ังจำคุกและปรับ) 

 

มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์” และ “การสื่อสารการตลาด” ในมาตรา 3 แห่ง

พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” หมายความรวมถึง วัตถุท้ังหลายหรือของผสมท่ีมีแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถดื่มกินได้ เช่นเดียวกับน้ำสุรา หรือ

ซึ่งดื่มกินไมไ่ด้แต่เมื่อไดผ้สมกับน้ำหรือของเหลวอย่างอ่ืนแล้วสามารถดื่มกินไดเ้ช่นเดียวกับน้ำสุรา แต่ไมร่วมถึงเครื่องดืม่ท่ีมีปรมิาณ

แอลกอฮอลไ์ม่เกินศูนย์จุดหา้ดีกร ี ท้ังน้ี ไม่รวมถึงยา ผลติภณัฑส์มุนไพร วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ยาเสพติดใหโ้ทษตาม

กฎหมายว่าด้วยการน้ัน 

http://alcoholact.ddc.moph.go.th/
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    “การสื่อสารการตลาด” หมายความว่า การกระทำใด ๆ ในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือขายสินค้า บริการ หรือภาพลักษณ ์

โดยการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข่าวสาร การส่งเสริมการขาย การแสดงสินค้า การจัดหรือสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ 

และการตลาดแบบตรง” 

ไม่เห็นด้วย   

แสดงความคิดเห็น: 

ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขคำนิยามของคำว่า “เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์”  เพราะคำนิยามเดิมมีความชัดเจนอยู่แล้ว 

ควรยกเลิกนิยามของคำว่า “การสื่อสารการตลาด” เพราะกำหนดไว้กว้างเกินไป อาจก่อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของพนักงาน

เจ้าหน้าท่ีท่ีเป�นโทษแก่ประชาชน 

 

มาตรา 4 ให้ยกเลิกความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา 5 ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า “คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ” ประกอบด้วย 

(1) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรฐัมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป�นประธานกรรมการ 

(2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป�นรองประธานกรรมการคนท่ีหน่ึง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป�นรองประธาน

กรรมการคนท่ีสอง 

(3) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

ให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป�นเลขานุการ และให้อธิบดีและผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลงัเป�นผู้ช่วยเลขานุการ” 

ไม่เห็นด้วย    

แสดงความคิดเห็น: 

ยังกำหนดกรรมการโดยตำแหน่งท่ีเกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน ควรเพ่ิมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพานิชย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม 

 

มาตรา 5 ให้ยกเลิกความใน (1) ของมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความ

ต่อไปนี้แทน 

“(1) กำหนดนโยบาย แผนงาน และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เก่ียวกับมาตรการด้านภาษี รวมท้ังมาตรการต่าง ๆ ในการ

ควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล ์ ตลอดจนการบำบัดรักษาและฟ��นฟูสภาพผู้ตดิเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผูม้ีป�ญหาจากการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” 

ไม่เห็นด้วย   

แสดงความคิดเห็น: 

ไม่ชัดเจนว่าผู้ใดคือผู้มีป�ญหาจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และจะส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมายใน

การกำหนดว่าผู้ใดเป�นผู้มีป�ญหาจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  และไม่ควรมีข้อความเกี่ยวกับ “ผู้มีป�ญหาจากการ

บริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์” ในร่างกฎหมายนี ้

 

มาตรา 6 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป�น (1/1) ของมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 

“(1/1) เสนอแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการดา้นการควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และด้านการบำบัดรักษาหรือฟ��นฟูสภาพผู้ติด

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบ” 
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ไม่เห็นด้วย   

แสดงความคิดเห็น: 

ไม่เห็นด้วยกับข้อความท่ีเพ่ิมเติม และไมแ่น่ใจว่าอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการดังกล่าวอาจมคีวามซ้ำซ้อนกับกฎหมายอ่ืน 

หรืออาจไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติอ่ืนตามท่ีกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยท่ีเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับนี ้

ต้องการสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนทราบถึงผลกระทบจากเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ คณะกรรมการนโยบายฯ จึงควรจัดให้

มีแผนยุทธศาสตร์เพ่ือให้ความรู้และสร้างความตระหนักดังกล่าวแก่ประชาชน 

 

มาตรา 7 ให้ยกเลิกความใน (3) (4) และ (5) ของมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(3) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลดักระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปลัดกระทรวงดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสรา้งเสริมสุขภาพ 

 (4) ผู้แทนองค์กรเอกชน จำนวนสี่คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือก จากองค์กรเอกชนท่ีมีวัตถุประสงค์มิใช่เป�น

การแสวงหากำไร และดำเนินกิจกรรมเก่ียวกับด้านการสนับสนุน และรณรงค์ใหม้ีการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ ด้านการ

คุ้มครองเด็กและเยาวชนหรือสตร ี ด้านการคุ้มครองผู้บรโิภค ด้านการสุขภาพหรือสาธารณสุข โดยมีผู้แทนองค์กรเอกชนในแต่ละ

ด้านไมเ่กินหน่ึงคน ท้ังน้ี ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกำหนด 

 (5) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนสี่คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผูม้คีวามรู้ความสามารถ และประสบการณด์้านการแพทย์ จติวิทยา

หรือการสาธารณสุข ด้านเศรษฐศาสตรห์รือนิเทศศาสตร์ ด้านการศกึษา การศาสนาหรือวัฒนธรรม ด้านกฎหมาย สังคมสงเคราะห์

หรือสังคมศาสตร์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้านไมเ่กินหน่ึงคน” 

ไม่เห็นด้วย   

แสดงความคิดเห็น: 

ในข้อ (3) ควรเปลี่ยนกรรมการโดยตำแหน่งบางท่าน โดยให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกามาเป�นกรรมการโดยตำแหน่ง

แทนผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  

ในขอ้ (4) และ (5) ให้ยกเลิกกรรมการคัดเลือกตาม (4) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (5) ออกไป เนื่องจากกรรมการคัดเลือก

ดังกล่าวมีทัศนคติไม่เป�นกลาง หรือต่อต้านเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

 

มาตรา 8 ให้ยกเลิกความใน (1) ของมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551 และให้ใช้

ความต่อไปนี้แทน 

“(1) เสนอนโยบาย แผนงาน และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลเ์ก่ียวกับมาตรการด้านภาษี รวมท้ังมาตรการต่าง ๆ  ในการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ ตลอดจนการบำบัดรักษาและฟ��นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มปี�ญหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลต์่อคณะกรรมการ” 

ไม่เห็นด้วย   

แสดงความคิดเห็น: 

ไม่ชัดเจนว่าผู้ใดคือผู้มีป�ญหาจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และจะส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมายใน

การกำหนดว่าผู้ใดเป�นผู้มีป�ญหาจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และไม่ควรมีข้อความเกี่ยวกับ “ผู้มีป�ญหาจากการบริโภค

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์” ในร่างกฎหมายนี้ 

 



สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย 

 

ความคิดเห็นต่อกฎหมายร่างพรบ.ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ฉบับสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์                                                                                       หน้า 4 - 12 

มาตรา 9 ให้ยกเลิกความใน (4) ของมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และให้ใช้

ความต่อไปนี้แทน 

“(4) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ในการบำบัดรักษาและฟ��นฟูสภาพผูต้ิดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีป�ญหาจากการ

บริโภคเครื่องดืม่แอลกอฮอล์” 

ไม่เห็นด้วย   

แสดงความคิดเห็น: 

ไม่ชัดเจนว่าผู้ใดคือผู้มีป�ญหาจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และจะส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมายใน

การกำหนดว่าผู้ใดเป�นผู้มีป�ญหาจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และไม่ควรมีข้อความเกี่ยวกับ “ผู้มีป�ญหาจากการบริโภค

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์” ในร่างกฎหมายนี้ 

 

มาตรา 10 ให้ยกเลิกความใน (6) ของมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และให้ใช้

ความต่อไปนี้แทน 

“(6) ให้คำปรึกษาแนะนำ และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนเก่ียวกับ การควบคุมเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ รวมท้ังการ

เสนอมาตรการในการป้องกันผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนการบำบัดรักษาและฟ��นฟูสภาพผูต้ิดเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์และผู้มีป�ญหาจากการบริโภคเครื่องดืม่แอลกอฮอล์” 

ไม่เห็นด้วย   

แสดงความคิดเห็น: 

ไม่ชัดเจนว่าผู้ใดคือผู้มีป�ญหาจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และจะส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมายใน

การกำหนดว่าผู้ใดเป�นผู้มีป�ญหาจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และไม่ควรมีข้อความเกี่ยวกับ “ผู้มีป�ญหาจากการบริโภค

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์” ในร่างกฎหมายนี้ 

 

มาตรา 11 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป�น (8/1) ของมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

“(8/1) ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดำเนินการของคณะกรรมการควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร และ

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล์จังหวัด เพ่ือให้ปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน และมาตรการตามมาตรา 8 (1) รวมท้ัง

กำหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการการรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการอย่างน้อยป�ละหน่ึงครั้ง” 

ไม่เห็นด้วย   

แสดงความคิดเห็น: 

ไม่เห็นด้วยเนื่องจากขัดต่อหลักการการกระจายอำนาจเพราะในแต่ละพ้ืนท่ีมีบริบทท่ีแตกต่างกัน เช่น การกำหนดมาตรการใน

พ้ืนท่ีท่องเท่ียวย่อมมคีวามแตกต่างจากพ้ืนท่ีอ่ืนเพ่ืออำนวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียว และส่งเสริมการขับเคลื่อนทาง

เศรษฐกิจ เป�นต้น  

 

มาตรา 12 ให้ยกเลิกความในมาตรา 18 และมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และให้

ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา 18 ให้มีคณะกรรมการควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 

(1) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป�นประธานกรรมการ 

(2) ปลัดกรุงเทพมหานคร เป�นรองประธานกรรมการ 



สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย 

 

ความคิดเห็นต่อกฎหมายร่างพรบ.ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ฉบับสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์                                                                                       หน้า 5 - 12 

(3) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ผูแ้ทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจนครบาล ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ ผู้แทน

กรมสรรพสามิต หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ศึกษาธิการ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ และผู้อำนวยการ 

(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนสี่คน ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ด้าน

สังคมสงเคราะห์ การแพทย์ จิตวิทยาหรือการสาธารณสุข และกฎหมาย ด้านละหน่ึงคน 

ให้ผู้อำนวยการสำนักอนามัยเป�นกรรมการและเลขานุการ ในการน้ีจะแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีในสำนักอนามัยไม่เกินสองคนเป�น

ผู้ช่วยเลขานุการก็ได ้

มาตรา 19 ให้มีคณะกรรมการควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล์จังหวัด ประกอบด้วย 

(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป�นประธานกรรมการ 

(2) รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รบัมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด เป�นรองประธานกรรมการ 

(3) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ อัยการจังหวัด ปลดัจังหวัด ผู้บังคบัการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงาน

ป้องกันควบคุมโรคท่ีรับผิดชอบใน เขตจังหวัด 

(4) กรรมการโดยตำแหน่งซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง ได้แก่ สรรพสามิตพ้ืนท่ีจำนวนหน่ึงคน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ภายในเขตจังหวัด จังหวัดละไมเ่กินสี่คน 

(5) กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ จำนวนสี่คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณด์้านสังคม

สงเคราะห์ การแพทย์ จิตวิทยาหรอืการสาธารณสุข และกฎหมาย ดา้นละหน่ึงคน 

ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป�นกรรมการและเลขานุการ ในการน้ีจะแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดไมเ่กิน

สองคนเป�นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้” 

ไม่เห็นด้วย   

แสดงความคิดเห็น: 

ในส่วนของมาตรา 18 ต้องเพ่ิมผู้แทนเหล่านี้เข้าร่วมเป�นคณะกรรมการด้วย ได้แก่ กระทรวงพานิชย์ ผู้แทนสภาทนายความ 

ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมการค้า และผู้แทนการท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทย เพ่ือให้ในการออกมาตรการต่างๆ มีประสิทธิภาพและได้รับฟ�งประเด็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 

ในส่วนของมาตรา 19 ต้องเพ่ิมผู้แทนเหล่านี้เข้าร่วมเป�นคณะกรรมการด้วย ได้แก่ สำนักงานพานิชย์จังหวัด ผู้แทนสภา

ทนายความประจำจังหวัด ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนหอการค้าจังหวัด ผู้แทนสมาคมการค้าจังหวัด และผู้แทนสภา

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวจังหวัด เพ่ือให้ในการออกมาตรการต่างๆ มีประสิทธิภาพและได้รับฟ�งประเด็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก

ภาคส่วน 

 

มาตรา 13 ให้ยกเลิกความใน (1) ของมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2551 และให้ใช้

ความต่อไปนี้แทน 

“(1) เสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรการและการบังคับใช้กฎหมาย ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการบำบัดรักษาหรือฟ��นฟู

สภาพผูต้ิดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผูม้ีป�ญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อคณะกรรมการควบคุม” 

ไม่เห็นด้วย   

แสดงความคิดเห็น: 

ไม่เห็นด้วยกับการเพ่ิมอำนาจเก่ียวกับการบังคับใช้กฎหมายให้คณะกรรมการ เน่ืองจากกฎหมายฉบับน้ีมีบทลงโทษทางอาญา ดังน้ัน

ในการท่ีจะเสนอมาตรการหรือการบังคับใช้ท่ีให้อำนาจเพ่ิมข้ึนจะส่งผลกระทบต่อประชาชน และอาจสร้างภาระแก่ประชาชนเกิน

จำเป�น อาจเกิดการจำกัดสิทธิหรือเสรภีาพของบุคคลซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม  



สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย 

 

ความคิดเห็นต่อกฎหมายร่างพรบ.ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ฉบับสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์                                                                                       หน้า 6 - 12 

 

มาตรา 14  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป�น (1/1) และ (1/2) ของมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 

2551 

“(1/1) ดำเนินการตามนโยบาย แผนงาน และการควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ ตามมาตรา 8 (1) และดำเนินการใหม้ีแผนงานใน

ระดับจังหวัด 

(1/2) ดำเนินการให้มีการบังคับใช้กฎหมายในการควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการบำบัดรักษาหรือฟ��นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดืม่

แอลกอฮอล์และผู้มีป�ญหาจากการบริโภคเครื่องดืม่แอลกอฮอล์” 

ไม่เห็นด้วย   

แสดงความคิดเห็น: 

ไม่เห็นด้วยกับการเพ่ิมข้อความใน (1/1) เพราะเป�นการเพ่ิมหน้าท่ีและความรับผิดชอบแก่คณะกรรมการ อีกท้ังในแต่ละพ้ืนท่ีมี

บริบทท่ีแตกต่างกัน 

ไม่เห็นด้วยกับการเพ่ิมข้อความใน (1/2) เพราะไม่มีความชัดเจนว่าผู้ใดคือผู้มีป�ญหาจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และ

จะส่งผลต่อการใช้ดุลยพินจิโดยมชิอบด้วยกฎหมายในการกำหนดว่าผู้ใดเป�นผู้มีป�ญหาจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

และไม่ควรมีข้อความเกี่ยวกับ “ผู้มีป�ญหาจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์” ในร่างกฎหมายนี ้

 

มาตรา 15  ให้ยกเลิกความใน (2) ของมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และให้ใช้

ความต่อไปนี้แทน 

“(2) ให้คำปรึกษาแนะนำ และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนเก่ียวกับการควบคมุการผลิต การนำเข้า การขาย การ

โฆษณา และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมท้ังการเสนอมาตรการในการป้องกันผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดืม่

แอลกอฮอลต์ลอดจนการบำบัดรักษาและฟ��นฟูสภาพผู้ตดิเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีป�ญหาจากการบริโภคเครื่องดืม่แอลกอฮอล์” 

ไม่เห็นด้วย   

แสดงความคิดเห็น: 

ไม่มีชัดเจนว่าผู้ใดคือผู้มีป�ญหาจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และจะส่งผลต่อการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมายใน

การกำหนดว่าผู้ใดเป�นผู้มีป�ญหาจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และไม่ควรมีข้อความเกี่ยวกับ “ผู้มีป�ญหาจากการบริโภค

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์” ในร่างกฎหมายนี้ 

 

มาตรา 16 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป�น (3/1) ของมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

“(3/1) กำหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพ้ืนท่ี” 

ไม่เห็นด้วย   

แสดงความคิดเห็น: 

ไม่เห็นด้วยกับการขยายอำนาจในการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ ในแต่ละจังหวัด ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิหรือ

เสรีภาพของบุคคล  

 

มาตรา 17 ให้ยกเลิกความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนีแทน 

“มาตรา 25 ให้สำนักงานมีอำนาจหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 

(1) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ และคณะกรรมการควบคุม 

(2) พัฒนาให้มีระบบและกลไกเพ่ือให้เกิดการเฝ้าระวัง การป้องกัน การบังคับใช้กฎหมายและการตรวจสอบการกระทำความผิดตาม

พระราชบัญญัติน้ี 



สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย 

 

ความคิดเห็นต่อกฎหมายร่างพรบ.ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ฉบับสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์                                                                                       หน้า 7 - 12 

(3) ดำเนินการหรือสนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับการควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบำบัดรักษา

หรือฟ��นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดืม่แอลกอฮอล์และผูม้ีป�ญหาจากการบริโภคเครื่องดืม่แอลกอฮอล์และดำเนินการติดตามและประเมินผล

การปฏิบัตติามนโยบาย รวมท้ังแผนงาน และมาตรการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้อง แล้วรายงานให้

คณะกรรมการควบคุม เพ่ือพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการ 

(4) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเจ้าหน้าท่ีให้มีความรู้ความเข้าใจทักษะเก่ียวกับการควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ การ

บำบัดรักษาหรือฟ��นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มีป�ญหาจากการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงให้สามารถสร้าง

ความตระหนักรู้ถึงโทษพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับประชาชนเพ่ือลดการบริโภคเครื่องดืม่แอลกอฮอล ์

(5) ประสานงานและร่วมมือกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการควบคุมเครื่องดืม่

แอลกอฮอล์จังหวัด ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้องในการดำเนินงานเก่ียวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

และการบำบัดรักษาหรือฟ��นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผูม้ีป�ญหาจากการบรโิภคเครื่องดืม่แอลกอฮอล ์

(6) เป�นศูนย์กลางข้อมูลเก่ียวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

(7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุมมอบหมาย” 

ไม่เห็นด้วย   

แสดงความคิดเห็น: 

ไม่เห็นด้วยกับการเพ่ิมอำนาจมากเกินจำเป�นให้กับสำนกังานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เนื่องจากเจตนารมณ์

ของกฎหมายต้องการให้สำนักงานฯ มีอำนาจหน้าท่ีเพียงประสานงานและธุรการเท่านั้น 

มาตรา 18 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป�นวรรคสอง ของมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 

“ท้ังน้ี รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ อาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขเพ่ิมเตมิตามความในวรรคหน่ึงก็ได้” 

ไม่เห็นด้วย   

แสดงความคิดเห็น: 

ไม่เห็นด้วยเพราะเป�นการเพ่ิมอำนาจให้แกรั่ฐมนตรีอย่างเกินจำเป�นและไม่เหมาะสม จะทำให้มีการออกกฎหมายเพ่ิมเติมโดย

ขาดการพิจารณาอย่างรอบคอบและไม่เป�นไปตามหลักนิติบัญญัติ 

 

มาตรา 19 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป�นวรรคสอง ของมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 

“ท้ังน้ี รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ อาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขเพ่ิมเตมิตามความในวรรคหน่ึงก็ได้” 

ไม่เห็นด้วย   

แสดงความคิดเห็น: 

ไม่เห็นด้วยเพราะเป�นการเพ่ิมอำนาจให้แก่รัฐมนตรีอย่างเกินจำเป�นและไม่เหมาะสม จะทำให้มีการออกกฎหมายเพ่ิมเติมโดย

ขาดการพิจารณาอย่างรอบคอบและไม่เป�นไปตามหลักนิติบัญญัติ 

 

มาตรา 20  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป�นหมวด 4/1 การโฆษณา ระหว่างมาตรา 31 และมาตรา 32 

“หมวด 4/1 การโฆษณา  _____________” 

ไม่เห็นด้วย   

แสดงความคิดเห็น: 

ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ เนื่องจากมาตรา 32 ป�จจุบันยังมีป�ญหาเร่ืองการบังคับใช้กฎหมายและการตีความโดย

ใช้ดุลยพินิจ ส่งผลกระทบต่อประชาชน เป�นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ 

 

มาตรา 21 ให้ยกเลิกความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 



สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย 

 

ความคิดเห็นต่อกฎหมายร่างพรบ.ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ฉบับสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์                                                                                       หน้า 8 - 12 

“มาตรา 32 ห้ามผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

การประชาสัมพันธ์ใด ๆ โดยผูผ้ลิตหรือผู้นำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้กระทำไดเ้ฉพาะ การให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิง

สร้างสรรคส์ังคม ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ีรัฐมนตรปีระกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุม” 

ไม่เห็นด้วย   

แสดงความคิดเห็น: 

ไม่เห็นด้วยกับข้อความท่ีมีการแก้ไข เนื่องจาก  

1) ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนญูเพราะเป�นการจำกัดสิทธิในการประกอบอาชีพ การแข่งขัน สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ

ผู้บริโภค 

2) ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เช่น ด้านการท่องเท่ียว ด้านการแข่งขันทางการค้า เป�นต้น 

3) ไม่สอดคล้องกับหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพราะเป�นการใช้อำนาจในการออกกฎหมายท่ีเกินความจำเป�น ไม่

สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีต้องการจะกำหนดมาตรการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์พียงเท่าท่ีจำเป�น 

4) ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ และเป�นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน  

5) เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป�นอาหารและเป�นสนิค้าประเภทหนึ่งท่ีสนบัสนุนกิจกรรมและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม การท่องเท่ียวและบริการ ซ่ึงมีการจ้างงานเป�นจำนวนหลายล้านตำแหน่ง

งาน ซ่ึงภาครัฐควรมุ่งเน้นการกำหนดมาตรการการควบคุมการบริโภคอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบททางด้าน

เศรษฐกิจและการดำรงชีวิต รวมถึงสนับสนุนและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในอันท่ีจะลดการด่ืมท่ีเป�น

อันตราย  

6) ขัดกับหลกัการสากลและการออกกฎหมายท่ีกำหนดมาตรการห้ามโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ถอืเป�นการป�ดกั้นสิทธิใน

การเลือกซ้ือสินค้าหรือรับการบริการของผู้บริโภค ตลอดจนขัดกับหลักความพอสมควรแก่เหตุ และหลักความได้สัดส่วน

ระหว่างประโยชน์ท่ีส่วนรวมจะได้รับกับสิทธิและเสรีภาพและประโยชน์ท่ีบุคคลต้องเสียไป 

 

มาตรา 22 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป�นมาตรา 32/1 มาตรา 32/2 มาตรา 32/3 และมาตรา 32/4 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

“มาตรา 32/1 ห้ามผู้ใดแสดงช่ือหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป�นการอวดหรืออ้างสรรพคณุหรือชักจูงใจให้ผู้อ่ืน

บริโภคเครื่องดืม่แอลกอฮอล์โดยตรงหรือโดยอ้อม 

มาตรา 32/2 ห้ามผู้ใดโฆษณาผลิตภณัฑ์หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีใช้ช่ือหรือเครื่องหมายของเครื่องดืม่แอลกอฮอล์เป�นช่ือหรือเครื่องหมายของ

ผลิตภณัฑ์หรือสิ่งน้ัน หรือโฆษณาโดยการนำเอาช่ือ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของเครื่องดืม่แอลกอฮอลม์าตดั ต่อเติม หรือ

ดัดแปลงข้อความใหเ้ป�นส่วนหน่ึงของช่ือหรือเครื่องหมายของผลติภณัฑ์หรือสิ่งน้ัน ท้ังน้ี ในลักษณะท่ีอาจทำใหเ้ข้าใจได้ว่า

หมายความถึงการโฆษณาเครื่องดืม่แอลกอฮอล ์

มาตรา 32/3 ห้ามผู้ใดให้การอุปถัมภ์ หรือให้การสนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน ของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ในลักษณะอย่าง

หน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 

(1) เป�นการสร้างภาพลักษณต์่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

(2) ท่ีส่งผลหรือท่ีอาจส่งผลเสียต่อนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

(3) โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือโฆษณาตามมาตรา ๓๒/๒ 

(4) ส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

(5) ลักษณะอ่ืนใดตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุม 

มาตรา 32/4 ห้ามผู้ใดเผยแพร่กิจกรรมหรือข่าวสาร เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรม ตามมาตรา 32/3” 

ไม่เห็นด้วย   



สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย 
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ไม่เห็นด้วยกับข้อความท่ีมีการแก้ไข เนื่องจาก  

1) ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนญูเพราะเป�นการจำกัดสิทธิในการประกอบอาชีพ การแข่งขัน สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ

ผู้บริโภค 

2) ไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ เช่น ด้านการท่องเท่ียว ด้านการแข่งขันทางการค้า เป�นต้น 

3) ไม่สอดคล้องกับหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพราะเป�นการใช้อำนาจในการออกกฎหมายท่ีเกินความจำเป�น ไม่

สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีต้องการจะกำหนดมาตรการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์พียงเท่าท่ีจำเป�น 

4) ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ และเป�นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน  

5) เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป�นอาหารและเป�นสนิค้าประเภทหนึ่งท่ีสนบัสนุนกิจกรรมและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม การท่องเท่ียวและบริการ ซ่ึงมีการจ้างงานเป�นจำนวนหลายล้านตำแหน่ง

งาน ซ่ึงภาครัฐควรมุ่งเน้นการกำหนดมาตรการการควบคุมการบริโภคอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบททางด้าน

เศรษฐกิจและการดำรงชีวิต รวมถึงสนับสนุนและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในอันท่ีจะลดการด่ืมท่ีเป�น

อันตราย  

6) ขัดกับหลกัการสากลและการออกกฎหมายท่ีกำหนดมาตรการห้ามโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ถอืเป�นการป�ดกั้นสิทธิใน

การเลือกซ้ือสินค้าหรือรับการบริการของผู้บริโภค ตลอดจนขัดกับหลักความพอสมควรแก่เหตุ และหลักความได้สัดส่วน

ระหว่างประโยชน์ท่ีส่วนรวมจะได้รับกับสิทธิและเสรีภาพและประโยชน์ท่ีบุคคลต้องเสียไป 

7) เป�นอุปสรรคต่อการสร้างและพัฒนานวัตกรรมของสินค้าอันจะเป�นประโยชน์ต่อผู้บริโภค  

8) สูญเสียโอกาสในการสร้างมูลค่าให้กับเคร่ืองหมายการค้า และป�ดกั้นการแข่งขันทางธุรกิจในระดับโลก 

 

มาตรา 23 ให้ยกเลิกความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้

แทน 

“มาตรา 33 เพ่ือให้การบำบัดรักษาหรือฟ��นฟูสภาพผู้ตดิเครื่องดืม่แอลกอฮอล์และผู้มีป�ญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นอกสถานพยาบาล ครอบคลุมการดำเนินงานในการบำบัดรักษาหรอืฟ��นฟูเป�นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กระทรวงสาธารณสุข กรม

ควบคุมโรค กรมการแพทย์ กรมสขุภาพจิต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สำนักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม สำนักงาน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างเสรมิสุขภาพ มีอำนาจส่งเสริมและสนับสนุนการ

บำบัดรักษา และการฟ��นฟูสภาพผูต้ิดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้มปี�ญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

ผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผูม้ีป�ญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ญาติหรือผู้ให้การดูแลผูต้ิดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้มี

ป�ญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน ท่ีไม่แสวงหากำไรและท่ีมีวัตถุประสงค์ด้านสุขภาพหรือ

สาธารณสุข หรือสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน ขอรับการส่งเสรมิหรือสนับสนุนเพ่ือบำบัดรักษาหรือฟ��นฟูจากหน่วยงานตามวรรค

หน่ึง 

การกำหนดลักษณะของผู้มีป�ญหาจากการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลักเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการส่งเสริม สนับสนุนและ

ฟ��นฟูสภาพผูต้ิดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผูม้ีป�ญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามวรรคหน่ึงและวรรคสองให้เป�นไปตามท่ี

คณะกรรมการควบคุมกำหนด” 

ไม่เห็นด้วย   

แสดงความคิดเห็น: 

ไม่เห็นด้วยกับการกำหนดเพ่ิมเติมหน่วยงานในการดำเนินงานท่ีกว้างขวางเกินจำเป�นโดยไม่กำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 

ก่อให้เกิดความซ้ำซ้อนของการดำเนินงานและเกิดป�ญหาเกี่ยวกับงบประมาณและค่าใช้จ่าย อีกท้ังจะสร้างป�ญหาในการทำงาน

อย่างบูรณาการร่วมกัน 



สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย 
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นอกจากนี้ยังไม่มคีวามชัดเจนว่าผู้ใดคือผู้มีป�ญหาจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และจะสง่ผลต่อการใช้ดุลยพินิจโดยมิ

ชอบด้วยกฎหมายในการกำหนดว่าผู้ใดเป�นผู้มีป�ญหาจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

 

มาตรา 24 ให้ยกเลิกความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้

แทน 

“มาตรา 34 ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญตัิน้ีให้พนักงานเจา้หน้าท่ีมีอำนาจหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 

 (1) เข้าไปในสถานท่ีทำการของผู้ผลิต นำเข้า หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานท่ีผลติ นำเข้า หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

สถานท่ีเก็บเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ ในเวลาทำการของสถานท่ีน้ัน รวมถึง เข้าตรวจสอบยานพาหนะเพ่ือตรวจสอบการปฏิบัตติาม

พระราชบัญญัติน้ี 

 (2) เรียก ขอดูบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอ่ืนใด ซึ่งระบุช่ือท่ีอยู่ และปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือบัตรเพ่ือบันทึกข้อมูล ในกรณี

ท่ีมีการกระทำความผดิหรือกรณีท่ีมีหลักฐานตามสมควรว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

 (3) ตรวจสอบ รวบรวมพยานหลกัฐานหรือวัตถุอ่ืนใด เพ่ือประโยชน์ในการดำเนินคด ี

 (4) ยึดหรืออายัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ผลิต ผู้นำเข้าหรือผู้ขายท่ีฝ่าฝ�นหรือไม่ปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติน้ี เพ่ือเป�นหลักฐานใน

การดำเนินคด ี

 (5) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพ่ือประกอบการพิจารณา” 

ไม่เห็นด้วย   

แสดงความคิดเห็น: 

ไม่เห็นด้วย เพราะเป�นการให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าท่ีเกินความจำเป�นและเป�นการก้าวก่ายอำนาจของเจ้าพนักงานสอบสวน 

ไม่สอดคล้องกับกระบวนวิธีพิจารณาความอาญา   

 

มาตรา 25 ให้ยกเลิกความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้

แทน 

“มาตรา 43 ผู้ใดฝ่าฝ�นมาตรา 32 หรือมาตรา 32/1 ต้องระวางโทษจำคุกไมเ่กินหน่ึงป� หรือปรับไมเ่กินห้าแสนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

หากกระทำความผิดตามวรรคหน่ึง เป�นการกระทำของผู้ผลิต ผู้นำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องระวางโทษจำคุกไมเ่กินสองป� หรือ

ปรับไมเ่กินหน่ึงล้านบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองแล้ว ผู้ฝ่าฝ�นยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินห้าหมื่นบาทตลอดเวลาท่ียัง

ฝ่าฝ�นหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง” 

ไม่เห็นด้วย   

แสดงความคิดเห็น: 

ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก  

1) ผู้ถูกกล่าวหาเป�นผู้มีท่ีอยู่อาศัยเป�นหลักแหล่ง ประกอบอาชีพโดยสุจริต 

2) ลักษณะของการกระทำความผิดมิใช่เป�นลกัษณะของอาชญากรรมหรือการกระทำความผิดร้ายแรง จึงสมควรปรับ

บทลงโทษทางอาญาในความผิดบางประเภทให้มีโทษปรับสถานเดียว และต้องมีอัตราโทษปรับในระดับท่ีเหมาะสมกับ

สภาพเศรษฐกิจ สอดคล้องกับหลักนิติเศรษฐศาสตร์และอีกท้ังมาตรา 77 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

3) ควรยกเลิกการจ่ายสินบนรางวัลเพราะเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานมิได้เผชิญความเสี่ยงภัย อีกท้ังเป�นการสร้างแรงจูงใจทางอ้อม

ก่อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจอย่างไม่เป�นธรรม สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจ อันเป�นการขัดต่อหลกั

นิติธรรมอีกด้วย 

 



สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย 
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มาตรา 26 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป�นมาตรา 43/1 และมาตรา 43/1 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 

2551 

“มาตรา 43/1 ผู้ใดฝ่าฝ�นมาตรา 32/2 หรือมาตรา 32/4 ต้องระวางโทษปรับไมเ่กิน ห้าแสนบาท 

หากการกระทำความผิดตามวรรคหน่ึงเป�นการกระทำของผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึง

ล้านบาท 

นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองแล้ว ผู้ฝ่าฝ�นยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินห้าหมื่นบาทตลอดเวลาท่ียัง

ฝ่าฝ�นหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา 43/2 ผู้ใดฝ่าฝ�นมาตรา 32/3 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไมเ่กินห้าหมื่นบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

หากการกระทำความผิดตามวรรคหน่ึงเป�นการกระทำของผู้ผลิต หรอืผู้นำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตอ้งระวางโทษจำคุกไมเ่กินหน่ึง

ป� หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองแล้ว ผู้ฝ่าฝ�นยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินห้าหมื่นบาทตลอดเวลาท่ียัง

ฝ่าฝ�นหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง” 

ไม่เห็นด้วย   

แสดงความคิดเห็น: 

ไม่เห็นด้วย เนื่องจาก  

1) ผู้ถูกกล่าวหาเป�นผู้มีท่ีอยู่อาศัยเป�นหลักแหล่ง ประกอบอาชีพโดยสุจริต 

2) ลักษณะของการกระทำความผิดมิใช่เป�นลกัษณะของอาชญากรรมหรือการกระทำความผิดร้ายแรง จึงสมควรปรับ

บทลงโทษทางอาญาในความผิดบางประเภทให้มีโทษปรับสถานเดียว และต้องมีอัตราโทษปรับในระดับท่ีเหมาะสมกับ

สภาพเศรษฐกิจ สอดคล้องกับหลักนิติเศรษฐศาสตร์และอีกท้ังมาตรา 77 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

3) ควรยกเลิกการจ่ายสินบนรางวัลเพราะเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานมิได้เผชิญความเสี่ยงภัย อีกท้ังเป�นการสร้างแรงจูงใจทางอ้อม

ก่อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจอย่างไม่เป�นธรรม สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจ อันเป�นการขัดต่อหลกั

นิติธรรมอีกด้วย 

 

มาตรา 27 ให้ยกเลิกความในมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้

แทน 

“มาตรา 44 ผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางการปฏิบัตหิน้าท่ีของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามมาตรา 32 (1) (2) (3) หรือ (4) ต้องระวางโทษจำคุก

ไม่เกินหน่ึงป� หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

ผู้ใดไม่ปฏิบัตติามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ี ตามมาตรา 34 (1) (2) (3) (4) หรือ (5) โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษปรับไม่

เกินสองหมื่นบาท 

ผู้ใดไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี อันเป�นการไม่ปฏบัิติตามมาตรา 36 ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินสองพันบาท” 

ไม่เห็นด้วย   

แสดงความคิดเห็น: 

โดยข้อเท็จจริงทุกคร้ังท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีเข้าตรวจในสถานท่ีทำการของผู้ประกอบการ ก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด 

จึงไม่เห็นด้วยเพราะเป�นการให้อำนาจแก่เจ้าหน้าท่ีเกนิความจำเป�น ก่อให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ี  

 

มาตรา 28 ให้คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลก์รุงเทพมหานคร และ

คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์ังหวัด ซ่ึงดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกจิจา

นุเบกษา คงอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ คณะกรรมการควบคุม



สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย 

 

ความคิดเห็นต่อกฎหมายร่างพรบ.ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ฉบับสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์                                                                                       หน้า 12 - 

12 

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจ์ังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงต้องไม่

เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนบัแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ไม่เห็นด้วย   

แสดงความคิดเห็น: 

- 

 

มาตรา 29 การใดอยู่ระหว่างการดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ก่อนวันท่ี

พระราชบัญญัตินี้ใชบั้งคับ ให้ดำเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ และให้ถือว่าเป�นการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ไม่เห็นด้วย   

แสดงความคิดเห็น: 

ไม่เห็นด้วยเพราะขัดกับหลักกฎหมายอาญา เป�นการจงใจสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน 

 

มาตรา 30 บรรดากฎกระทรวงและประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ท่ีใช้อยู่ในวัน

ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง 

ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้ดำเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งป�นับแต่วันท่ี

พระราชบัญญัตินี้ใชบั้งคับ หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลท่ีไม่อาจดำเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี 

ไม่เห็นด้วย   

แสดงความคิดเห็น: 

- 

 

มาตรา 31 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ไม่แน่ใจ   

แสดงความคิดเห็น: 

- 

 

กดส่งความคิดเห็น 


