




ค�ำน�ำ
	 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 เป็นปัญหาทางสุขภาพ	 ทั้งร่างกาย	 จิตใจ	 และสังคม	 ทั้งนี้ด้วยสาเหตุของ

การเกิดปัญหามีลักษณะซับซ้อนอย่างมาก	 การแก้ไขและการป้องกันปัญหาจึงจ�าเป็นต้องมีกระบวนการบูรณาการ

อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหาและบริบทของสังคม		ด้วยความร่วมมือของหลายภาคส่วน	และทุกระดับ	

ทั้งด้านการพัฒนาด้านวิชาการ	ด้านการพัฒนากฎหมาย	ด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์	รวมถึงกระบวนการเฝ้าระวัง

และบงัคับใช้กฎหมายอย่างจรงิจงั	ต่อเนือ่ง	เพือ่เป็นกลยทุธ์ในการด�าเนนิการป้องกนัแก้ไขปัญหาจากการบรโิภคเครือ่ง

ดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย	

	 ส�านกังานคณะกรรมการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	ตระหนกัถึงปัญหา	ผลกระทบและความรุนแรงดงักล่าว	

โดยได้ด�าเนินการตามนโยบายแห่งชาติ	 ในการป้องกันนักด่ืมหน้าใหม่	 ลดอัตราการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของ

ประชาชน	 และลดผลกระทบอันเกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งผู้ที่ดื่มและไม่ดื่ม	 พร้อมทั้งก�าหนดแผน	

ทิศทางด�าเนินงานให้บรรลุซึ่งผลส�าเร็จตามนโยบาย	 และสามารถป้องกันกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก	 เยาวชนและสตรี

ซึ่งมีแนวโน้มที่จะบริโภคมากขึ้น	ตามแผนยุทธศาสตร์	3	ปี		ในระหว่างปี	2553	-	2555		คือ	การเสริมสร้างจิตส�านึก	

การมีส่วนร่วมพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การพัฒนากฎหมาย	เครื่องมือ	และเทคโนโลยีรวมทั้งบังคับใช้

กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 ตลอดจนการด�าเนินงานก�ากับดูแล	 ติดตามรวมทั้งการประสานงานด้านนโยบาย

การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งในและต่างประเทศ		ทั้งนี้เพื่อถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่การด�าเนิน

งานของส�านกังานคณะกรรมการควบคมุเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์	ในปี	2555	จงึได้จดัท�ารายงานผลการด�าเนนิงานประจ�า

ปี	2555	ซ่ึงมอีงค์ประกอบข้อมลูท่ัวไป	สถานการณ์การควบคมุเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์	ผลการด�าเนนิงานด้านต่างๆ		สรปุ

การด�าเนินงานตามแผนงานโครงการทีไ่ด้รบังบประมาณในปี	2555	รวมถงึปัญหาการด�าเนนิงาน	การแก้ไขปัญหา	และ

แนวทางการด�าเนนิงานในปีถดัไป	นอกจากนัน้ยงัได้รวบรวมอนบุญัญติัทีอ่อกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมเครือ่ง

ดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	2551	ที่มีผลบังคับใช้ในปี	2555	ไว้ในภาคผนวกอีกด้วย	

	 หวงัเป็นอย่างยิง่ว่ารายงานประจ�าปีฉบบันีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและผูส้นใจเพ่ือเป็นแหล่ง

อ้างอิงข้อมูลต่อไป	
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ประวัติความเป็นมา
	 เดิมงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นงานในความรับผิดชอบของกลุ่มงานควบคุมการบริโภคยาสูบและ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ส�านักโรคไม่ติดต่อ	กรมควบคุมโรค	เนื่องจากสภาพปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็น

ปัจจยัเสีย่งทีท่�าให้เกดิโรคต่างๆทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพมากกว่า	60	โรค	ซ่ึงนอกจากอนัตรายท่ีเกดิข้ึนเฉพาะกบับคุคล

ที่ดื่มโดยตรงแล้ว	 ผลกระทบจากผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆ	 ทั้งนี้ปัญหาของการบริโภค

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ยังมีความสัมพันธ์กับปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ	 ประกอบกับสถานการณ์

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังได้รับความนิยมจากสังคม	ดังนั้น	รัฐบาลจึงเห็นความส�าคัญของปัญหาจึงได้เสนอ

ร่างพระราชบญัญตัคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	เข้าสู่การพิจารณาของสภานติิบญัญติัแห่งชาติและได้ผ่านการพจิารณา

เมื่อวันที่	 21	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2550	 และประกาศเป็นพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 พ.ศ.	 2551

โดยมีผลบังคับใช้	 ในวันที่	 14	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2551	 นับเป็นกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับแรก

ของประเทศไทย	 ที่ช่วยลดปัญหาและผลกระทบทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ	 อีกทั้งยังช่วยสร้างเสริมสุขภาพของ

ประชาชนให้ตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 ตลอดจนช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึงเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ได้โดยง่าย	 	

	 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 พ.ศ.	 2551	 ก�าหนดตามหมวด	 3	 มาตรา	 24

ให้จัดตั้ง	 “ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”	 และก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของส�านักงานฯ	 ตาม

มาตรา	25	แห่งพระราชบัญญัติฯ	ก�าหนด		และกรมควบคุมโรค	ได้จัดตั้งเป็นหน่วยงานส�านักวิชาการส่วนกลาง	สังกัด

กรมควบคุมโรค	เมื่อวันที่	29	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2551		และในปี	พ.ศ.2552	จึงได้มีการประกาศตามกฎกระทรวงแบ่ง

ส่วนราชการ	พ.ศ.	2552	อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	8	ฉ	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

พ.ศ.	2534	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2543		ก�าหนดตาม

ข้อ	 2	 (1)	 ให้กรมควบคุมโรค	 มีอ�านาจหน้าท่ีด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ	กฎหมายว่าด้วยการควบคุม

ผลติภณัฑ์ยาสบู	กฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองสขุภาพของผูไ้ม่สบูบหุรี	่กฎหมายว่าด้วยการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	

อนสุญัญาหรอืกฎข้อบงัคบัระหว่างประเทศ	และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง	และก�าหนดให้ส�านกังานคณะกรรมการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์		เป็นส่วนราชการภายในกรมควบคุมโรค	ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันที่	28	ธันวาคม	

พ.ศ.	2552	มีอ�านาจหน้าที่ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง			

อ�านาจหน้าที่ของส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
	 1.	 ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	2551	มาตรา	25	ให้ส�านักงานฯ	มีอ�านาจหน้าที่	

ดังต่อไปนี้

	 	 (1)	 ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ	และคณะกรรมการควบคุม

	 	 (2)		ด�าเนินการหรือสนับสนุนให้มีการด�าเนินการศึกษา	 วิเคราะห์	 วิจัยปัญหาต่างๆ	 เกี่ยวกับเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์	และด�าเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย	รวมทั้งแผนงานและมาตรการต่าง	ๆ	 ใน

การควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	และการบ�าบดัรกัษาหรอืฟ้ืนฟสูภาพผูต้ดิเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ของหน่วยงานของรฐั

ส่วนที่ 1    ข้อมูลทั่วไป
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และเอกชนที่เกี่ยวข้อง	แล้วรายงานให้คณะกรรมการควบคุมทราบและพิจารณาเสนอคณะกรรมการ

	 	 (3)	 ประสานงานและร่วมมือกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์	 กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด	 ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องใน

การด�าเนนิงานเกีย่วกบัการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	และการบ�าบดัรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

	 	 (4)		เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	

	 	 (5)		ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุม	มอบหมาย

	 2.		 ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข	พ.ศ.	2552	ณ	วันที่	3	ธันวาคม	

พ.ศ.	2552	ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	หน้า	58	เล่ม	126	ตอนที่	98	วันที่	28	ธันวาคม	2552	ข้อ	12	ส�านักงาน

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 	 (1)		ด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 และ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

	 	 (2)		ศึกษา	วิเคราะห์	วิจัย	และพัฒนาองค์ความรู้	ตลอดจนก�าหนดและพัฒนามาตรฐานหลักเกณฑ์	และ

รูปแบบการด�าเนินงานด้านการเฝ้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุมโรคภัยที่คุกคามสุขภาพและผลกระทบจากการบริโภคเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์

	 	 (3)		ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี	รวมทั้งประสาน	และสนับสนุนการพัฒนาระบบกลไก	และเครือ

ข่ายด้านการเฝ้าระวงั	ป้องกนั	ควบคมุโรคภยัทีค่กุคามสุขภาพ	และผลกระทบจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	ให้

แก่หน่วยงานภาครัฐ	เอกชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน

	 	 (4)	 เป็นศูนย์ข้อมูลและประสานงานการเฝ้าระวัง	 ป้องกัน	 ควบคุมโรคภัยที่คุกคามสุขภาพและผลกระ

ทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 	 (5)		ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์   : เป็นผู้น�าด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในปี 2559

ภารกิจ 

	 1.	 ด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎหมาย	ว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง

	 2.	 ศึกษา	วิเคราะห์	และพัฒนาองค์ความรู้	ตลอดจนก�าหนด	และพัฒนามาตรฐาน	หลักเกณฑ์	และรูปแบบ

การด�าเนินงานเฝ้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุมโรคภัยที่คุกคามสุขภาพ	และผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 3.	 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี	รวมทั้งประสาน	และสนับสนุนการพัฒนาระบบกลไก	และเครือข่าย

ด้านการเฝ้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุมโรคภัยที่คุกคามสุขภาพ	และผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ให้แก่

หน่วยงานภาครัฐ	เอกชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน

	 4.	 เป็นศูนย์ข้อมูลและประสานงาน	การเฝ้าระวัง	ป้องกัน	ควบคุมโรคภัยที่คุกคามสุขภาพ	และผลกระทบ

จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 5.	 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย



7



8

การบริหารงานของของส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 1. กลุ่มบริหารทั่วไป โดยมีบทบาทหน้าที่

	 	 1.	 ศึกษาวิเคราะห์	วิจัย	พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน

	 	 2.	บริหารจัดการงานทั่วไป	และควบคุมบริหารจัดการงานด้านต่าง	ๆ

	 	 3.	ด�าเนินการเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ	เพื่อให้การรับ-ส่งหนังสือ	จัดเก็บ	ค้นหาเอกสารเชื่อมต่อกัน

อย่างมีประสิทธิภาพ

	 	 4.		 ด�าเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและงบประมาณ		การเบิกจ่าย	การตรวจสอบหลักฐาน	การควบคุม	

ดูแลตรวจสอบยอดเงินงบประมาณของส�านักงาน

	 	 5.		 บริหารงานพัสดุ	การจัดซื้อ	จัดจ้าง	จัดท�าทะเบียนคุม		และจัดหาพัสดุ	ให้เพียงพอ	และมีคุณภาพดี	

รวมทั้งควบคุมดูแลการใช้ยานพาหนะ	ซ่อมบ�ารุงรักษา	และห้องประชุม

	 	 6.		 ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่	 การสรรหา	 การขอเล่ือนระดับ	 เล่ือนเงินเดือน	 เงินรางวัลประจ�าปี	

ความดีความชอบ	การพิจารณาทางวินัย	ตลอดจนงานอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารบุคคล

	 	 7.		 สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

	 	 8.		 ก�ากับ	ติดตาม	การด�าเนินงานด้านการเงิน	งบประมาณ	การพัสดุ	การบริหารความเสี่ยง	และการ

ควบคุมภายใน

	 	 9.	 ปฏิบัติงานอื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย

 2.  กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร  โดยมีบทบาทหน้าที่

	 	 1.		 วเิคราะห์	เสนอแนะ	และจดัท�านโยบาย	และยทุธศาสตร์การควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	เพือ่เสนอ

ผู้บริหารในการประชุมกรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุข	หรือเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 	 2.		 ประสาน	ทบทวน	จัดท�า	ถ่ายทอด	วิสัยทัศน์	ทิศทางการด�าเนินงาน	รวมถึงนโยบายเน้นหนักของ

กระทรวงสาธารณสขุ	กรมควบคมุโรค	และส�านกังานคณะกรรมการควบคมุเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์	สูก่ารปฏบิตัทิีช่ดัเจน

และมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง	มีประสิทธิภาพ

	 	 3.		 จัดท�าค�าของบประมาณ	และเสนอแนะ	ในการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน

	 	 4.		 วิเคราะห์แผนงาน	โครงการ	และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

	 	 5.		 กลั่นกรอง	จัดท�าข้อเสนอการอนุมัติและการเปลี่ยนแปลงแผนการปฏิบัติราชการประจ�าปี

	 	 6.		 ก�าหนด	กรอบ	แนวทาง	ในการก�ากบัติดตามและประเมนิผลการด�าเนนิงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ของส�านักงานคณะกรรมการ	รวมถงึการปรบัแผนการด�าเนนิงานให้บรรลตุามเป้าหมายเชงิปรมิาณ	คณุภาพ	เวลา	และ

ความคุ้มค่าตามภารกิจ

	 	 7.		 สื่อสาร	ถ่ายทอด	ก�ากับ	ติดตาม	ประเมินผลเป้าหมายตัวชี้วัดของกรม	แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติการ									

ของหน่วยงานให้เกิดผลผลิต	และผลลัพธ์ตามเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรค

	 	 8.		 วเิคราะห์	สงัเคราะห์ระดบัความส�าเรจ็ของการด�าเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการ	ประจ�าปี	แผนการ

ใช้จ่ายงบประมาณและตัวช้ีวัดค�ารับรองการปฏิบัติราชการ	 รวมทั้งการจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบาย	 เพื่อใช้ประกอบ								

ในการตัดสินใจวางแผนการด�าเนินงานในปีต่อไป

	 	 9.			ศกึษา	วเิคราะห์	วจิยั	และพัฒนาระบบการติดตามประเมนิผลสัมฤทธิก์ารด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์

นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ	และตามแผนการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
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	 	 10.		ประสานตดิตาม	และจดัท�ารายงานผลการด�าเนนิงานตามนโยบายรัฐบาล	กระทรวงสาธารณสขุ	และ								

กรมควบคุมโรค

	 	 11.		การให้ค�าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่กลุ่มงานภายในส�านักงาน	ฯ	 	ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	

1	–	12		และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 	 12.		นิเทศ	 ติดตามผลการด�าเนินงาน	 ผลผลิต	 และผลลัพธ์การด�าเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ของส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	1	-	12

	 	 13.		ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

	 	 14.		วางแผน	 และพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพ	 และสมรรถนะสามารถด�าเนินงานตามภารกิจ

ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ	คุณภาพและประสิทธิผล

	 	 15.		พฒันาระบบบรหิารผลการปฏบิติังาน	(PMS)	ของบคุลากร/หน่วยงาน	ในส่วนการประเมนิสมรรถนะ

และแผนพัฒนารายบุคคล	(IDP)

	 	 16.		พฒันาระบบการจดัท�า	ก�ากบั	ตดิตาม	ปรบัปรงุให้ผลการปฏบิตังิานบรรลผุลตามเป้าหมายค�ารบัรอง											

การปฏิบัติราชการของบุคลากร/กลุ่มงาน	และหน่วยงาน

	 	 17.	ปฏิบัติงานอื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย

 3.   กลุ่มพัฒนาวิชาการ   โดยมีบทบาทหน้าที่

	 	 1.		 ศึกษา	วิเคราะห์	วิจัย	สังเคราะห์	และพัฒนาองค์ความรู้	และเทคโนโลยีด้านการพัฒนาองค์กร

	 	 2.		 ก�าหนดแนวทาง	วธิกีารในการศกึษาวเิคราะห์วจิยั	และค้นคว้าทางวชิาการ	ตลอดจนส่งเสรมิ	สนบัสนนุ							

ให้ค�าปรึกษา	ข้อคิดเห็น	เพื่อปรับปรุงงานด้านวิชาการ	และเทคโนโลยี	ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน	ควบคุมการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 	 3.		 วางแผนพัฒนาการปฏิบัติงาน	 และให้การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ	 รวมถึงการให้ค�าปรึกษา	

ถ่ายทอดองค์ความรูใ้ห้แก่บุคลากรและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ได้แก่	หน่วยงานภาครฐั	เอกชนทีเ่กีย่วข้อง	องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

	 	 4.		 เป็นคลังความรู้	และแหล่งอ้างอิงทางด้านวิชาการ	และเทคโนโลยี	การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 	 5.		 ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 	 6.		 ปฏิบัติงานอื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย

  4.  กลุ่มพัฒนากฎหมาย  โดยมีบทบาทหน้าที่

	 	 1.		 ศึกษา	วิเคราะห์	วิจัย	และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อจัดท�าอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่อง

ดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	2551		ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

	 	 2.		 จัดท�าเอกสารคู่มือ	 ค�าอธิบาย	 แนวทางการด�าเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์	พ.ศ.	2551

	 	 3.	 ตอบข้อหารอื	ให้ค�าปรกึษา	แนะน�าข้อกฎหมายเกีย่วกบัการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัคิวบคมุเครือ่ง

ดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	2551	แก่หน่วยงานต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 	 4.		 วางแผนและจัดท�าแผนปฏิบัติการ	ก�ากับ	ติดตาม	ประเมินผลด้านการพัฒนากฎหมาย

	 	 5.		 ปฏิบัติงานอื่น	ๆ	ที่ได้รับมอบหมาย

 5.  กลุ่มเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย  โดยมาบทบาทหน้าที่

	 	 1.		 ศึกษา	วิเคราะห์	วิจัย	และพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี		นโยบาย	มาตรการ/แนวทางการเฝ้าระวัง
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และบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	และระบบสารสนเทศรวมทั้งฐานข้อมูลทางด้านการเฝ้าระวังและ

รับเรื่องร้องเรียนและการบังคับใช้กฎหมาย

	 	 2.	 จัดท�าแผนการด�าเนินงานรับเรื่องร้องเรียน	 เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์

	 	 3.		 รบัเรือ่งร้องเรยีน	เฝ้าระวงัและบงัคบัใช้กฎหมาย	รวมทัง้วเิคราะห์และเผยแพร่ข้อมลูสถานการณ์เฝ้า

ระวัง	การละเมิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 	 4.		 ด�าเนินคดีผู้กระท�าความผิดตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 	 5.		 รับเรื่องร้องเรียน	ตอบข้อหารือ	รวมทั้งให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 	 6.		 ก�ากบั	ตดิตาม	ประเมนิผลการด�าเนนิงานให้ข้อเสนอแนะ	การเฝ้าระวงัและบงัคบัใช้กฎหมายควบคมุ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 	 7.		 เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับประเทศ

	 	 8.		 ปฏิบัติงานอื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมาย

 6.   กลุ่มภาคีเครือข่ายและสื่อสารสาธารณะ  โดยมีบทบาทหน้าที่

	 	 1.	 ศึกษา	วิเคราะห์	วิจัย	พัฒนาองค์ความรู้	เทคโนโลยีด้านการพัฒนาภาคีเครือข่าย	สื่อสารความเสี่ยง	

และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 	 2.		 ถ่ายทอดองค์ความรู	้เทคโนโลย	ีด้านการพฒันาภาคเีครอืข่าย	สือ่สารความเสีย่ง	และพฒันาพฤตกิรรม

สุขภาพเกี่ยวกับควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 	 3.		 สร้างและพฒันาภาคเีครอืข่าย	เพ่ือการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	ตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูล

ภาคีเครือข่าย

	 	 4.		 ก�าหนดประเด็นการสื่อสารเพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 	 5.		 พัฒนารูปแบบ	กลวิธี	แสวงหาช่องทางเพื่อการรณรงค์และสื่อสารความเสี่ยง

	 	 6.		 วิเคราะห์	 จัดท�าแผน	 และด�าเนินการด้านการพัฒนาภาคีเครือข่ายตลอดจนการสื่อสารความเสี่ยง

และรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 	 7.	 ก�ากบั	ตดิตาม	ประเมนิผลการด�าเนนิงานของภาคเีครือข่าย	ตลอดจนการรับรู้	ความรู้	และพฤตกิรรม

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 	 8.		 ผลิตและเผยแพร่สื่อต้นแบบ	และสื่อประชาสัมพันธ์	ผลงานวิชาการ	ข้อมูลข่าวสาร	และองค์ความรู้

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 	 9.		 ปฏิบัติงานอื่น	ๆ	ที่ได้รับมอบหมาย

 7.   กลุ่มคดีพิเศษ โดยมีบทบาทหน้าที่

	 	 1.	 ตรวจสอบค�ากล่าวโทษ	และกลั่นกรองพยานหลักฐาน

	 	 2.		 ติดตามผลการด�าเนินคดีและรวบรวมคดีที่ด�าเนินการกล่าวโทษ

	 	 3.		 ติดตามคดีที่ค�าพิพากษาถึงที่สุดแล้ว		เพื่อใช้เป็นมาตรฐาน	รวมถึงคดีที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์	ฎีกา

	 	 4.		 ประสานงานด้านการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	2551	

	 	 5.		 ตอบข้อหารอื	ให้ค�าปรกึษา	แนะน�า	ข้อกฎหมายเกีย่วกบัการปฏบิติัตามพระราชบญัญติัควบคุมเครือ่ง

ดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	2551	แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 	 6.		 ปฏิบัติงานอื่น	ๆ	ที่ได้รับมอบหมาย
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ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

บุคลำกรส�ำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

		กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

กลุ่มสื่อสารและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

กลุ่มบริหารทั่วไป
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กลุ่มพัฒนากฎหมาย

กลุ่มเฝ้าระวังและรับเรื่องร้องเรียน

กลุ่มพัฒนาวิชาการ

กลุ่มคดีพิเศษ
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สถานการณ์ปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
	 ปัจจุบันประเทศไทยมีการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์มากเป็นอันดับ	 3	 ของทวีปเอเชีย	 โดยมีปริมาณการ

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จ�านวน	13.59	ลิตร/คน/ปี	เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยส�าคัญท�าให้เกิดความเสี่ยงต่อ

การเป็นโรคร้ายแรงต่างๆ	และกว่าร้อยละ	70	ของอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งสิ้น	จากการ

ส�ารวจของส�านักงานสถิติแห่งชาติ	ในปี	2554	พบว่าอายุเฉลี่ยการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนทั้งเพศ

ชายและเพศหญงิมอีายเุฉลีย่ทีเ่ริม่ดืม่เรว็ขึน้	โดยเพศชายมอีตัราการดืม่สงูกว่าเพศหญงิ	ประมาณ	5	เท่า	และอายเุฉลีย่

ทีเ่ริม่ดืม่โดยรวมจะเริม่ดืม่ทีอ่าย	ุ20.5	ปีโดยประมาณ	ทัง้นีเ้พศชายจะเริม่ดืม่ทีอ่ายเุฉลีย่	19.4	ปี	เพศหญงิเริม่ดืม่ทีอ่ายุ

เฉลี่ย	24.6	ปี	จากการส�ารวจพฤติกรรมการการดื่มสุราของประชากรอายุ	15	ปีขึ้นไป	ในช่วงปี	2552	-2554	พบว่า

อัตราการดื่มสุราของประชากรเพศชายลดลง	 โดยเพศชายมีอัตราการดื่มสุราลดลงจากเดิมร้อยละ	 54.5	 ในปี	 2552	

เป็นร้อยละ	53.4	ในปี	2554	ขณะที่เพศหญิงมีอัตราการดื่มสุราเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	10.8	ในปี	2552	เป็นร้อยละ	10.9	

ในปี	 2554	 และจากข้อมูลของศูนย์อ�านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	 พบว่าในช่วง	 7	 วันอันตรายในช่วง

เทศกาลปีใหม่	ตั้งแต่วันที่	29	ธันวาคม	2554	ถึง	4	มกราคม	ในปี	2555	มีจ�านวนอุบัติเหตุที่เกิดจากการเมาสุราลด

ลง	 ทั้งนี้ในปี	 2554	 	 มีจ�านวนอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการเมาสุราคิดเป็นร้อยละ	 41.24	 และในปี	 2555	 คิดเป็นร้อยละ	

37.28	 โดยจะพบว่าจ�านวนอุบัติเหตุที่เกิดจากการเมาสุราในช่วงเทศกาลส�าคัญมีแนวโน้มลดลงตามล�าดับอันเกิดจาก

การบงัคบัใช้กฎหมายควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์และความร่วมมอืของทกุภาคส่วนทีร่่วมด�าเนนิการเฝ้าระวงั	ป้องกนั

การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่อย่างจริงจัง	 โดยประเภทสุราที่ดื่มมากที่สุดส่วนใหญ่	 ได้แก่	 เบียร์

คิดเป็นร้อยละ	42.7	รองลงมา	 ได้แก่	สุราขาว/สุรากลั่นชุมชน	และสุราสี/สุราแดง	คิดเป็นร้อยละ	27.3	และ	25.9	

ตามล�าดับ	ส�าหรับสุราประเภทอื่นๆมีไม่มาก	คิดเป็นร้อยละ	4.1	ส�าหรับสุราประเภทไวน์ในเขตเทศบาลมีสัดส่วนของ

การดื่มสูงกว่านอกเขตเทศบาล	 ซึ่งตรงข้ามกับประเภทยาดองเหล้า	 สุราแช่พ้ืนบ้าน	 นอกเขตเทศบาลมีสัดส่วนของ

การดื่มสูงกว่าในเขตเทศบาล

ส่วนที่ 2   สถำนกำรณ์กำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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ยุทธศาสตร์ทั้งห้า และความเชื่อมโยงกับเป้าหมายเชิงกลไก

และวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ
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ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา
	 หลังจากที่มีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.2551	มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย	เมื่อวันที่	14	

กุมภาพันธ์	2551	รวมระยะเวลา	5	ปี	นับเป็นกฎหมายฉบับแรกของประเทศไทยที่มีเจตนารมณ์ในการป้องกันควบคุม

ผลกระทบด้านสขุภาพทีเ่กดิจากการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์เป็นการเฉพาะ	ทัง้นีก้ารท�าให้กลยทุธ์มปีระสทิธภิาพ

เป็นสิ่งจ�าเป็น	ซึ่งหมายถึงการก�าหนดนโยบายจากผลประโยชน์ทางสุขภาพของประชากรโดยปราศจากการแทรกแซง

จากผลประโยชน์ทางการค้า	และผลกัดนัการน�านโยบายทีม่หีลักฐานเชงิประจักษ์ไปสู่การปฏบิติัการประสานงานและ

การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน	องค์กร	และภาคีต่างๆ	เพื่อรับมือกับกลยุทธ์์ของอุตสาหกรรมสุรา	และเพื่อ

ให้การด�าเนนิงานควบคมุป้องกนัการบรโิภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ประสบผลส�าเร็จและเป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ	จงึ

จ�าเป็นต้องด�าเนินการโดยใช้ทุกมาตรการร่วมกันคือ	การพัฒนาและบังคับใช้กฎหมาย	การควบคุมการเข้าถึงเยาวชน	

การควบคุมการโฆษณา	การประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักปลูกจิตส�านึกใหม่		การป้องกันผลกระทบจากการดื่ม

สุรา	การสนับสนุน	ผลักดันกฎหมายและนโยบายสาธารณะ	ตลอดจนให้ค�าแนะน�าปรึกษา	เสนอแนะ	ติดตามประเมิน

และพัฒนาแนวทางต่างๆในการลด	 ละเลิกด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	 โดยส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ได้อาศยัอ�านาจตามความในพระราชบญัญตัฯิ	พฒันากฎระเบยีบย่อยต่างๆ	เพือ่สนบัสนนุการควบคมุเครือ่ง

ดื่มแอลกอฮอล์ให้มีความครอบคลุม	ทันต่อสถานการณ์	และรัดกุมมากยิ่งขึ้น	โดยมีผลด�าเนินการในปี	พ.ศ.	2555	ดังนี้

ด้ำนกฎหมำย
การพัฒนากฎหมาย

 1. จัดประชมุคณะอนกุรรมการร่างกฎกระทรวง ประกาศ และระเบยีบตามพระราชบญัญตัคิวบคมุเครือ่ง

ดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จ�านวน 7 ครั้ง

 ผลผลิต

	 1.	 ร่างประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	เรื่อง	ก�าหนดสถานที่ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน

รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ	พ.ศ.	....

	 2.	 ร่างประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	 เรื่อง	 ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบ

กิจการโรงงาน	พ.ศ.	....

	 3.		 ร่างประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	 เรื่อง	 ก�าหนดสถานที่หรือบริเวณที่ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ในทางสาธารณะทางบก	พ.ศ.	….	

	 4.		 ร่างประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	 เรื่อง	 ก�าหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บน

ทาง	พ.ศ.	....

	 5.		 ร่างประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	 เรื่อง	 แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	2551	พ.ศ.	....

	 6.		 ร่างระเบยีบกรมควบคมุโรคว่าด้วย	หลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเงือ่นไขการจ่ายเงนิสนิบนรางวลัและค่าใช้จ่าย

ในการด�าเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	2551	พ.ศ.	....

ส่วนที่ 3   สรุปผลกำรด�ำเนินงำนในภำพรวม



17

	 7.		 ร่างค�าสั่งกรมควบคุมโรค	 เรื่อง	 การมอบหมายในการหักค่าปรับและการอนุมัติสั่งจ่ายเงินสินบนรางวัล

และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	2551	พ.ศ.	....

	 8.	 	ร่างประกาศกรมควบคุมโรคว่าด้วยหลักเกณฑ์การแบ่งเงินรางวัลหรือวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน	และแบบ

การขอรับเงินสินบนรางวัลตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	2551	พ.ศ.	....

	 9.		 ร่างประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	เรื่อง	ก�าหนดวิธีการหรือลักษณะในการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	

พ.ศ.	....(เหล้าปั่น)

	 10.	 ร่างประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	เรื่อง	ก�าหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	....

 2.  จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ�านวน 1 ครั้ง

 ผลผลิต

	 1.	 ร่างประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	 เรื่อง	 ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบ

กิจการโรงงาน	พ.ศ.	....

	 2.		 ร่างประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	 เร่ือง	 ก�าหนดสถานที่ห้ามขายหรือบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน

รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ	พ.ศ.	….

	 3.		 ร่างประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	 เรื่อง	 ก�าหนดสถานที่ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 พ.ศ.	

….	(เป็นร่างทีเ่สนอขึน้ใหม่ในทีป่ระชมุคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	ซึง่ได้มอบหมายให้คณะอนกุรรมการ

ร่างกฎกระทรวงฯ	ในการประชุมครั้งที่	4/2555	ซึ่งได้มีการเปลี่ยนชื่อและปรับถ้อยค�าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	เป็น	ร่างประกาศส�านกันายกรฐัมนตร	ีเรือ่ง	ก�าหนดสถานทีห่รอืบรเิวณห้ามบรโิภคเครือ่ง

ดื่มแอลกอฮอล์บนทาง	พ.ศ.	....)

 3.  จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ จ�านวน 1 ครั้ง

 ผลผลิตที่ได้

	 1.		 ร่างประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	 เรื่อง	 ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบ

กิจการโรงงาน	พ.ศ.	....

	 2.		 ร่างประกาศส�านกันายกรฐัมนตรีเร่ือง	ก�าหนดสถานท่ีหรือบริเวณเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในรัฐวสิาหกจิและ

หน่วยงานอื่นของรัฐ	พ.ศ.	....

	 3.		 ร่างประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	 เรื่อง	 ก�าหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บน

ทาง	พ.ศ.	....

 4.  จัดประชุมคณะกรรมการด�าเนินการจัดให้มีผู้แทนองค์กรเอกชนและคณะกรรมการด�าเนินการจัดให้

มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ�านวน 2 ครั้ง

 ผลการด�าเนินงานครั้งที่ 1  มีการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ด้าน

 ผลผลิตที่ได้

	 ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	 เร่ือง	 การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์	พ.ศ.	2555	(ประกาศ	ณ	วันที่	15	สิงหาคม	2555)

ส่วนที่ 3   สรุปผลกำรด�ำเนินงำนในภำพรวม
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 หมายเหตุ

	 ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งมีรายนาม	ดังนี้

	 1.	 นายศิริวัฒน์	ทิพย์ธราดล	อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข	

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์	จิตวิทยาหรือการสาธารณสุข

	 2.	 นางสาวศรีรัช	ลาภใหญ่	อาจารย์ประจ�าคณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต	

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์	เศรษฐศาสตร์หรือนิเทศศาสตร์

	 3.	 นายทักษพล	ธรรมรังสี	ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา	การศาสนาหรือวัฒนธรรม

 ผลการด�าเนินงานครั้งที่ 2  เพื่อพิจารณาบัญชีผู้แทนองค์กรเอกชนที่ได้รับการคัดเลือก

 ผลผลิต

	 1.		 ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	 เรื่อง	 การแต่งต้ังกรรมการผู้แทนองค์กรเอกชนในคณะกรรมการควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	2555	(ประกาศ	ณ	วันที่	1	กันยายน	2555	มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	28	กันยายน	2555)

	 2.		 ประกาศคณะกรรมการด�าเนนิการจัดให้มผู้ีแทนองค์กรเอกชน	เร่ือง	ก�าหนดวนั	เวลา	สถานที	่และวธิกีาร

ที่จะมีการคัดเลือกผู้แทนแต่ละองค์กร	พ.ศ.	2555	(ประกาศ	ณ	วันที่	28	พฤษภาคม	2555)

 หมายเหตุ

	 ผู้แทนองค์กรเอกชนที่ได้รับการแต่งตั้งมีรายนาม	ดังนี้

	 1.		 นายสงกรานต์	ภาคโชคดี		

	 	 ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านการสนับสนุนและรณรงค์ให้มีการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 2.		 นายพิริยะ	ทองสอน							

	 	 ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชนหรือสตรี

	 3.		 นายวีรพงษ์	เกรียงสินยศ		

	 	 ผู้แทนองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

	 5.		 จัดประชุมคณะท�างานจัดท�าคู่มือ/ค�าอธิบายพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	 2551	

จ�านวน	2	ครั้ง

 ผลผลิต

	 คู่มือกฎหมายสุรา=ยาสามัญประจ�าบ้าน	(เปลี่ยนชื่อเรื่อง)	จ�านวน	1	เรื่อง	

ผลการประเมินผลิตภัณฑ์ที่จัดท�าโดยกลุ่มพัฒนากฎหมาย
	 ในปีงบประมาณ	 2555	 กลุ่มพัฒนากฎหมายได้ประเมินผลการจัดท�าผลิตภัณฑ์ให้ได้เกณฑ์ตัวชี้วัดของกรม

ควบคุมโรค	โดยในปีนี้ได้รับผิดชอบตัวชี้วัด	จ�านวน	3	ตัวชี้วัด	ดังนี้
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1.		ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	เรื่อง	

	 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติ

	 การตามพระราชบัญญัติควบคุม

	 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	2551	

	 พ.ศ.	2555		 3 3	 81.8

2.		ระเบียบกรมควบคุมโรคว่าด้วย	

	 หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข

	 การจ่ายเงินสินบนรางวัลและ

	 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานตาม

	 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

	 แอลกอฮอล์	พ.ศ.	2551		 3 3	 83.4

3.		คู่มือกฎหมายสุรา=ยาสามัญประจ�าบ้าน 3 3	 86.4

4.		ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	เรื่อง	

	 ก�าหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภค

	 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง	

	 พ.ศ.	2555		 3 3	 -

5.		ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	เรื่อง	

	 ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่ม

	 แอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการ

	 โรงงาน	พ.ศ.	2555		 3 3	 -

6.		ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	เรื่อง	

	 ก�าหนดสถานที่ห้ามขายหรือห้าม

	 บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน

	 รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น

	 ของรัฐ	พ.ศ.	2555		 3 3	 -

ผลติภณัฑ์ทีด่�าเนนิการตาม

มาตรฐานของกรมควบคุม

โรค)

(ตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความ

ส�าเร็จของการด�าเนินงาน

ตามสัดส่วนของผลิตภัณฑ์

ทีด่�าเนนิการตามมาตรฐาน

สากล

หน่วยงานได้รับการเผย

แพร่

(ตัวชี้วัดที่ 5 : ระดับความ

ส�าเร็จของการด�าเนินงาน

ตามสดัส่วนของผลติภัณฑ์

ของหน่วยงานที่ เข ้าถึง

เครือข ่ายและองค์กรที่

เกี่ยวข้อง) 

ร ้ อยละของความพึ ง

พอใจในผลิตภัณฑ์

(ตวัชีว้ดัที ่6 : ระดบัความ

ส�าเรจ็ของการด�าเนินงาน

ให้เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ใ น

ผลิต ภัณฑ ์ของหน ่วย

งาน)

      ผลงาน           ระดับ 5          ระดับ 5    ระดับ 4.60

ข้อเสนอแนะ
	 1.		 ควรมีการรวบรวม	 ทบทวนผลการประเมินความพึงพอใจหรือความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย	 รวมถึง

ข้อมูลผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา	 สถานการณ์ของพื้นที่	 ที่แต่ละกลุ่มงานในส�านักงานฯได้เคยจัดท�า	 เพื่อน�าข้อมูล
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เหล่านี้	มาใช้เป็นข้อมูลในการจัดท�าผลิตภัณฑ์	เพื่อเอื้อต่อการน�าไปก�าหนดเป็นนโยบาย	มาตรการแนวทาง	นโยบาย

แก้ไขปัญหา

	 2.		 ควรมกีารเพิม่ค�าอธบิายความหมาย	หรอืยกตวัอย่าง	หรอืค�าถามทีพ่บบ่อย	บรรจลุงในหนงัสอืการถ่ายทอด

ตัวชี้วัด

ผลการประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อโครงการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและ

บังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปี 2555 (ต�ารวจ 8 ภาค)
	 ตามท่ีส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์	 โดยกลุ่มคดีพิเศษ	 ได้จัดอบรมโครงการพัฒนา

ศักยภาพเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ปี	2555	(ต�ารวจ	8	ภาค)	ขึ้นโดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ต�ารวจเกี่ยวกับการกล่าวโทษด�าเนินคดีตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	2551	และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถด�าเนินการกล่าวโทษด�าเนินคดีได้

อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน	 โดยในการประชุมครั้งนี้ได้จัดอบรมตามภูมิภาคต่างๆ	 โดยอ้างอิงตามเขตการท�างาน

ของต�ารวจภูธรภาค	 จ�านวน	 8	 ภาค	 กลุ่มพัฒนากฎหมายได้วิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน	 พบว่ากลุ่มเป้าหมาย	

มีความพึงพอใจร้อยละ	87.21	ต่อเรื่องเนื้อหาในการจัดอบรม,วิทยากร,	ความเหมาะสมด้านความต้องการ	ระยะเวลา	

บริการ	สถานที่จัดการประชุม	นอกจากนี้	ยังมีข้อเสนอแนะด้านต่างๆ	เช่น	

	 -		 ด้านเชิญบุคคลหรือหน่วยงานอื่นเข้าร่วมอบรมในการประชุมครั้งต่อไป	 เช่น	 ผู้พิพากษา,	 อัยการ,	

ทนายความ,	 ต�ารวจ,	 ตัวแทนสถานศึกษา,	 กรมสรรพสามิต	 กระทรวงการคลัง,	 ส�านักงานเขต	 จ�านวน	 50	 เขต,		

หน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินและองค์กรปกครองพเิศษ	เช่น	ปลดัจงัหวดั	กรงุเทพมหานคร	พนกังานเทศบาล	

ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้น�าชุมชนต่างๆ	ฯลฯ	

	 -	 	 ด้านเนื้อหาในการอบรม	 (Contents)	 เช่น	 การเรียบเรียงข้อมูลการเสนอ	 ควรแยกเป็นขั้นตอนชัดเจน	

เช่น	 แยกเป็นทฤษฎี	 และปฏิบัติ	 และข้อแนะน�า	 เพื่อให้ง่ายต่อการท�าความเข้าใจ,	 การด�าเนินคดีกับผู้กระท�าผิดว่า

ด�าเนินคดีกับผู้ใด,	แนวทางการด�าเนินงานที่เป็นขั้นตอน	

	 -	 	 ด้านเอกสาร	 เช่น	 ตัวอย่างค�าวินิจฉัยหรือค�าพิพากษาของศาล,	 กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ	 พระราช

บัญญัติฯ

	 -		 ด้านการบังคับใช้กฎหมาย	เช่น	ควรก�าหนดความเด็ดขาดในการบังคับใช้กฎหมายนี้ให้เป็นรูปธรรม	

	 -		 ด้านการพัฒนากฎหมาย	 เช่น	 ในเรื่องการเบิกเงินรางวัลต่างๆในส่วนของพนักงานสอบสวนน่าจะท�าให้

เบิกจ่ายชั้นสถานีต�ารวจได้	 โดยออกเป็นระเบียบของกระทรวงการคลังโดยไม่ต้องผ่านกระทรวงสาธารณสุข	 เพื่อลด

ขัน้ตอนการปฏบิตัแิละเป็นขวญัก�าลงัใจแก่ผูแ้จ้งเพือ่สนิบนรางวลัและรางวลัน�าจบัจะได้ปรากฏผลโดยเรว็เป็นรปูธรรม

ชัดเจน

	 -		 ด้านภาคเีครอืข่าย	เช่น	ควรเพิม่กระบวนการมส่ีวนร่วมให้มากขึน้	เพือ่เป็นการสร้างเครอืข่ายในการด�าเนนิ

งานในพื้นที่ต่อไป		และควรมีท�าเนียบทุกรุ่น	เพื่อเครือข่ายจะได้ประสานงานกันได้ง่ายขึ้น	

	 -		 ด้านการประชาสัมพันธ์	เช่น	ให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการปฏิบัติตามพระราช

บัญญัติฯ	อย่างทั่วถึง
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อนุบัญญัติ ในปี พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย

 1.  อนุบัญญัติที่ลงนามโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตร	ีจ�านวน	6	ฉบับ	ได้แก่

	 	 1.1	ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรีเรื่อง	 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	2551	พ.ศ.	2555	(ประกาศ	ณ	วันที่	30	เมษายน	2555	มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	1	

พฤษภาคม	2555)

	 	 1.2	ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	เรื่อง	ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบ

กิจการโรงงาน	พ.ศ.	2555	(ประกาศ	ณ	วันที่	7	สิงหาคม	2555	มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	5	พฤศจิกายน	2555)

	 	 1.3	ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	เรื่อง	ก�าหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บน

ทาง	พ.ศ.	2555	(ประกาศ	ณ	วันที่	7	สิงหาคม	2555	มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	8	สิงหาคม	2555)

	 	 1.4	ประกาศส�านกันายกรฐัมนตร	ีเรือ่ง	การแต่งต้ังกรรมการผูท้รงคณุวฒุใินคณะกรรมการควบคมุเครือ่ง

ดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	2555	(ประกาศ	ณ	วันที่	15	สิงหาคม	2555	มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	16	สิงหาคม	2555)

	 	 1.5	ประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	 เรื่อง	 ก�าหนดสถานที่ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล	์

ในรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ	พ.ศ.	2555	(ประกาศ	ณ	วันที่	22	สิงหาคม	2555	มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	23	

สิงหาคม	2555)

	 	 1.6	ประกาศส�านักนายกรฐัมนตรเีรือ่ง	การแต่งตัง้กรรมการผูแ้ทนองค์กรเอกชนในคณะกรรมการควบคมุ

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	2555	(ประกาศ	ณ	วันที่	1	กันยายน	2555	มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	28	กันยายน	2555)

 2.  อนุบัญญัติที่ลงนามโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข	จ�านวน	1	ฉบับได้แก่

	 	 ประกาศคณะกรรมการด�าเนนิการจัดให้มผู้ีแทนองค์กรเอกชน	เร่ือง	ก�าหนดวนั	เวลา	สถานที	่และวธิกีาร

ที่จะมีการคัดเลือกผู้แทนแต่ละองค์กร	พ.ศ.	2555	(ประกาศ	ณ	วันที่	28	พฤษภาคม	2555)

 3.  อนุบัญญัติที่ลงนามโดยอธิบดีกรมควบคุมโรค 	จ�านวน	3	ฉบับ	ได้แก่

	 	 3.1	ระเบียบกรมควบคุมโรคว่าด้วย	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้

จ่ายในการด�าเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 พ.ศ.2551	 (ประกาศ	ณ	 วันที่	 30	 เมษายน	

2555		มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	1	พฤษภาคม	2555)

	 	 3.2	ค�าสั่งกรมควบคุมโรค	ที่	 1071/2555	 เรื่อง	 การมอบหมายในการหักค่าปรับและการอนุมัติสั่งจ่าย

เงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	2551	(สั่ง	ณ	

วันที่	3	กรกฎาคม	2555	มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่มีค�าสั่ง)

	 	 3.3	ประกาศกรมควบคุมโรคว่าด้วยหลักเกณฑ์การแบ่งเงินรางวัลหรือวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน	และแบบ

การขอรับเงินสินบนรางวัลตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	2551	พ.ศ.	2555	(ประกาศ	ณ	วัน

ที่	1	สิงหาคม	2555	มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	23	สิงหาคม	2555)

สิ่งที่จะต้องด�าเนินการต่อไปใน	ปี	2556

 ด้านการพัฒนากฎหมาย

	 1.		 ด�าเนินการจัดท�าหรือแก้ไขร่างอนุบัญญัติฯท่ีก�าลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการร่างกฎ

กระทรวง	ประกาศ	และระเบียบตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	2551

	 	 1.1	ร่างประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	 เรื่อง	 ก�าหนดวิธีการหรือลักษณะในการห้ามขายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์	พ.ศ.	....	(เหล้าปั่น)	(มาตรา	30	(6))
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	 	 1.2	ร่างประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	 เรื่องก�าหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์	

พ.ศ.	.…	(ห้ามขายรอบสถานศึกษา)	(มาตรา	27	(8))

	 2.		 เสนอร่างอนุบัญญัติฯต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

	 	 2.1		ร่างประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	 เร่ือง	 ก�าหนดเวลาห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	 พ.ศ.	 ….

(มาตรา	28)

	 	 2.2		ร่างประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี	 เร่ือง	 ก�าหนดสถานที่ห้ามขายหรือบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

ในทางสาธารณะ	พ.ศ.	….	(มาตรา	27	(8))

 ด้านการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ (กฎหมาย/คู่มือฯ)

	 ๑.	 จดัประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่ชีแ้จงอนบุญัญตัติามพระราชบญัญตัคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	พ.ศ.	2551	

ที่ออกมาใหม่แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

	 ๒.	 จัดท�าคู่มือ/แนวทางการด�าเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	2551	(ฉบับ

ปรับปรุง)

กำรเฝ้ำระวังและบังคับใช้กฎหมำย

 1.  โครงการตรวจเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และกฎหมายว่า

ด้วยยาเสพติด

	 	 โครงการนี้	 เป็นความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมโรค	 โดยส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์	 ร่วมกับคณะท�างานป้องกันปราบปราม	 ฟื้นฟู	 และเยียวยาด้านยาเสพติด	 ซึ่งมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสขุ	(นายพสษิฐ์	ศกัดาณรงค์)	เป็นประธาน	ได้จดัโครงการลงพืน้ทีต่รวจสถานประกอบการร้านอาหาร

และสถานบันเทิงเพื่อเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 พ.ศ.	 2551	

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ	พ.ศ.	2535	พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่	พ.ศ.	2535	และ

กฎหมายว่าด้วยยาเสพติด	ในพื้นที่ทั่วประเทศ	โดยบูรณาการงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	ส�านักงานต�ารวจ

แหง่ชาติ	ส�านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	กรมการปกครอง	กรมสรรพสามิต	และส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด	 ร่วมกันปฏิบัติงานในรูปแบบคณะท�างาน	 ซึ่งมี	 พล.ต.ต.	 คเชนทร์	 คชพลายุกต์	 รองจเรต�ารวจ	

(สบ	7)	ปฏิบัติราชการผู้บัญชาการต�ารวจภูธรภาค	1	เป็นประธานฯ	ผลการปฏิบัติงาน	มีดังนี้

  1.1 ผลการด�าเนินงาน

	 	 	 (1)	มีการลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย	จ�านวน	4	ครั้ง	ได้แก่

	 	 	 ครั้งที่	1	วันที่	8	–	9	มิถุนายน	2555	ณ	จังหวัดเชียงใหม่

	 	 	 ครั้งที่	2	วันที่	22	–	23	มิถุนายน	2555	ณ	จังหวัดสงขลา

	 	 	 ครั้งที่	3	วันที่	28	–	29	มิถุนายน	2555	ณ	จังหวัดขอนแก่นและอุบลราชธานี

	 	 	 ครั้งที่	4	วันที่	20	กรกฎาคม	2555	ณ	จังหวัดเชียงราย

		 	 	 (2)	ตรวจสอบสถานประกอบการและสถานบันเทิง	จ�านวนทั้งสิ้น	71	ราย

	 					 	 (3)	พบสถานประกอบการและสถานบันเทิงที่กระท�าผิดและด�าเนินคดี	จ�านวนทั้งสิ้น	46	ราย	
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  1.2  ปัญหาอุปสรรค

	 	 	 (1)	สถานประกอบการ/สถานบนัเทงิมเีป็นจ�านวนมากท�าให้การปฏบิตังิานของทมีเฉพาะกิจไม่ท่ัวถงึ

ในเวลาจ�ากัดท�าให้สถานประกอบการ/สถานบันเทิงท่ีอื่นๆไหวตัวปิดท�าการก่อนท่ีทีมจะเข้าตรวจสอบท�าให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ไม่มีอ�านาจตามกฎหมายที่จะเข้าตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวได้	

				 					 	 (2)	การด�าเนนิการมกีารบรูณาการหลายหน่วยงานท�าให้มปัีญหาเรือ่งของการสือ่สารและการประสาน

งานในการปฏิบัติงาน		

	 	 	 (3)	 สภาพภูมิอากาศที่มีฝนตก	 เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางเข้าตรวจและสถานประกอบการใช้เป็น

ข้ออ้างในการเปิดบริการเกินเวลา				 				

  1.3  ข้อเสนอแนะ

	 					 	 (1)	สถานประกอบการมีการเปิดให้บริการเกินเวลาเป็นจ�านวนมาก	โดยมิได้เกรงกลัวต่อกฎหมาย

โดยเฉพาะมีการปล่อยให้เด็กอายุต�่ากว่า	20	ปี	เข้าไปใช้บริการสถานบันเทิง	และการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับ

บุคคลอายุต�่ากว่า	20	ปี	บริบูรณ์	เข้าไปใช้บริการสถานที่ดังกล่าวโดยไม่มีการตรวจบัตรหรือเข้มงวด					

	 	 	 (2)	เจ้าหน้าทีเ่กีย่วข้องเข้มงวดตรวจสอบร้านค้าทีไ่ม่มใีบอนญุาตอย่างส�า่เสมอและบงัคบัใช้กฎหมาย

อย่างจริงจัง

	 	 	 (3)	ควรมนีโยบายให้สถานประกอบการติดป้ายขนาดใหญ่เพือ่แสดงเวลาเปิด-ปิด	ของสถานประกอบ

การ	ให้ผู้รับบริการเห็นได้อย่างชัดเจน	เช่น	ที่ประตูทางเข้าสถานประกอบการ	เป็นต้น
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	 	 	 (4)	 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพ้ืนท่ีควรมีนโยบายท่ีชัดเจน	 และมีการบูรณาการด�าเนินงานอย่าง

สม�่าเสมอและต่อเนื่อง

 2.  โครงการเฝ้าระวัง ประชาสัมพันธ์ ตรวจเตือน ตรวจจับ และด�าเนินคดีตามพระราชบัญญัติควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

  2.1  ผลการด�าเนินงาน

	 	 	 ส�านกังานฯ	ได้ลงพืน้ทีต่รวจประชาสมัพนัธ์	เฝ้าระวงัและบงัคบัใช้กฎหมายในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร

และต่างจังหวัด	ประจ�าปีงบประมาณ	2555	ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2554	–	30	กันยายน	2555	มีผลการปฏิบัติงาน	

ดังนี้	

	 	 	 (1)	มีผลการตรวจสถานประกอบการจ�านวนทั้งสิ้น	3,494	ราย	แยกเป็นพื้นที่ดังนี้

	 	 	 -	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	จ�านวน	1,522	ราย

	 	 	 -	พื้นที่ต่างจังหวัด	จ�านวน	1,972	ราย

	 					 	 (2)	ด�าเนินคดีจ�านวนทั้งสิ้น	325	ราย	

	 											-	อยู่ระหว่างด�าเนินคดีจ�านวนทั้งสิ้น	75	ราย

  2.2  ปัญหาอุปสรรค

	 					 	 (1)	ความเข้าใจคลาดเคลือ่นเกีย่วกบักฎหมายของผู้ประกอบการ	โดยเฉพาะอย่างยิง่การได้รบัข้อมูล

ที่บิดเบือนความจริงจากผู้ประกอบธุรกิจเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์	 ท�าให้

ผู้ประกอบการหลงเชื่อและกระท�าความผิด
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	 					 	 (2)	 การจงใจกระท�าผิดกฎหมายของผู้ประกอบการ	 โดยเฉพาะการจงใจขายในวันห้ามขายตาม

กฎหมาย	การขายนอกเวลาที่กฎหมายก�าหนด	และการขายโดยไม่มีใบอนุญาติ

  2.3  ข้อเสนอแนะ

	 					 	 (1)	 ควรมีการประชาสัมพันธ์ท�าความเข้าใจข้อกฎหมายให้กับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องและ

สม�่าเสมอ

	 					 	 (2)	ผู้มีอ�านาจบังคับใช้กฎหมายในแต่ละพื้นที่ควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด	จริงจัง	ต่อ

เนื่องและสม�่าเสมอ

 3.  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างภาคีเครือข่ายอ�าเภอเข้มแข็งควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  3.1 ผลการด�าเนินงาน

	 	 	 (1)	มีการจัดประชุม	จ�านวน	4	ครั้ง	ในพื้นที่	4	ภูมิภาค	ดังนี้

	 	 	 -	ครั้งที่	1	พื้นที่ภาคกลาง	จัดประชุมเมื่อวันที่	28	-29	กุมภาพันธ์	2555	ณ	กรุงเทพมหานคร

	 	 	 -	ครั้งที่	2	พื้นที่ภาคเหนือ	จัดประชุมเมื่อวันที่	8	-9	มีนาคม	2555	ณ	จังหวัดเชียงใหม่

	 	 	 -	ครั้งที่	3	พื้นที่ภาคใต้	จัดประชุมเมื่อวันที่	13	-14	มีนาคม	2555	ณ	จังหวัดสงขลา

		 	 	 -	ครั้งที่	 4	พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	จัดประชุมเมื่อวันที่	 27	 -28	มีนาคม	2555	ณ	จังหวัด

ขอนแก่น

	 					 	 (2)	มีผู้เข้ารับการอบรม	จ�านวนทั้งสิ้น	92	คน

	 					 	 (3)	 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดย

เฉลี่ยเพิ่มขึ้น	จากเดิมร้อยละ	65.75	(65.75%)	เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	77.65	(77.65%)	
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  3.2  ปัญหาอุปสรรค

	 				 	 บุคคลผู้ได้รับคัดเลือก	ไม่มาเข้ารับการอบรมตามโครงการฯ	ส่งผลให้จ�านวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่เป็น

ไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

  3.3  ข้อเสนอแนะ

	 							 ควรก�าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน	 และสร้างกลยุทธ์หรือกลวิธีในการติดตามรวมถึงการติดต่อ

ประสานงานกลุ่มเป้าหมายให้เข้ารับการอบรมตามโครงการฯ	ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 4.  โครงการจัดระเบียบร้านเหล้ารอบสถานศึกษา

	 	 4.1		ผลการด�าเนินงาน

	 				 	 (1)	มสีถาบนัการศกึษาเข้าร่วมรับฟังนโยบายและแนวทางการจัดระเบยีบร้านเหล้ารอบสถานศึกษา	

จ�านวน	45	สถาบันทั่วประเทศ

	 					 	 (2)	มีข้อค้นพบจากการรับฟังสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่	ดังนี้

	 	 	 -	สถานศึกษาไม่มีอ�านาจด�าเนินการกับผู้ประกอบการ

	 	 	 -	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการบูรณาการงานร่วมกัน

	 	 	 -	ผู้ประกอบการไม่เกรงกลัวต่อบทลงโทษของกฎหมาย

	 	 	 -	อิทธิพลในท้องที่
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	 					 	 (3)	มีข้อเสนอแนวทางจัดระเบียบร้านเหล้ารอบสถานศึกษา	ดังนี้

	 	 	 -	ต้องใช้กฎหมายในการเจรจาต่อรอง

	 	 	 -	ประสานงานและบูรณาการกับหน่วยงานที่มีอ�านาจ

	 	 -	 	ด�าเนินมาตรการด้านวินัยนักศึกษาควบคู่กับการจัดระเบียบสถานประกอบการ

	 	 	 -	บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

  4.2  ปัญหาอุปสรรค

	 					 	 (1)	 คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยยังไม่ทราบว่าตนมีอ�านาจหน้าที่ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่	 ตาม	

พ.ร.บ.	ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	2551

	 					 	 (2)	มหาวทิยาลยัแต่ละทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีท่ีม่บีรบิท	และสภาพปัญหาแตกต่างกนัไป	แนวทางการด�าเนนิ

งานอาจไม่สามารถใช้แนวทางเดียวกันได้

  4.3  ข้อเสนอแนะ

	 				 	 	(1)	ควรมกีารประชาสมัพนัธ์ชีแ้จงเกีย่วกบัพนกังานเจ้าหน้าทีซ่ึง่ได้รบัการแต่งตัง้ตามประกาศส�านกั

นายกรัฐมนตรี	ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	2551

	 				 	 (2)	 ควรมีการแปลงแนวทางการด�าเนินงานสู่การปฏิบัติตามสภาพปัญหาและบริบทของแต่ละ

มหาวิทยาลัย		

 5.  ผลการด�าเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึง

เดือนกันยายน 2555 สรุปได้ดังนี้
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 6.  การด�าเนนิโครงการพัฒนาศกัยภาพและแนวทางตดิตามประเมนิผลการด�าเนนิงานเฝ้าระวงัและบงัคบั

ใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

  วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการติดตามประเมินผลการด�าเนินงานเฝ้าระวัง

และบังคับใช้กฎหมาย	 ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 พ.ศ.2551	 รวมทั้งพัฒนารูปแบบ/แนวทาง

การติดตามประเมินผลการด�าเนินงานเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล	์

พ.ศ.2551	

  กลุ่มเป้าหมาย	 เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีจากส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด	 และพนักงานเจ้าหน้าที่จาก

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	 1-12	 ซึ่งได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลกรอบแนวทางการติดตามฯการ

ด�าเนินงานเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายฯ	 และการติดตามประเมินผลการด�าเนินงานควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

ของส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	1-12		ประจ�าปีงบประมาณ	2555ระหว่างวันที่	9-11	สิงหาคม	2555	โรงแรมขน

อมโกลเด้นบีช	จังหวัดนครศรีธรรมราช

  ผลลพัธ์ทีไ่ด้ มรีปูแบบการรายงานผลการด�าเนนิงานทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนัทัง้	76	จงัหวดัซึง่จะได้มีการ

ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปี	2556	ต่อไป
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 (ร่าง) แบบติดตามผลการด�าเนินงานเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 แบบฟอร์มดังกล่าวแบ่งเป็น	3	ส่วน	ได้แก่

 ส่วนที่	1	งานรับเรื่องร้องเรียน 

 ส่วนที่	2	งานเฝ้าระวัง	
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 ส่วนที่	3	งานบังคับใช้กฎหมาย 

การอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังและบังคับใช้

กฎหมายตามพระราชบัญญัติ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

หลักการและเหตุผล		:		จากผลการด�าเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	2551	ในช่วง

ทีผ่่านมาพบว่าขาดการตรวจจบัด�าเนนิคดกีบัผู้ทีก่ระท�าผิดกฎหมายอย่างจริงจัง	ซ่ึงสาเหตุหนึง่เกดิจากการทีพ่นกังาน

เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายขาดความเข้าใจและมั่นใจในการด�าเนินงาน	 ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์	 หน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	 2551	 ซ่ึงมีหน้าท่ีในการส่งเสริม

สนบัสนนุการบังคบัใช้กฎหมาย	ได้ด�าเนนิโครงการเฝ้าระวงัและบงัคบัใช้กฎหมายควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	เพือ่ให้

กฎหมายมีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง	 ทั้งนี้ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์		

จงึจดัให้มกีารอบรม	“พฒันาศกัยภาพพนกังานเจ้าหน้าทีใ่นการเฝ้าระวงัและบงัคบัใช้ตามพระราชบญัญตัคิวบคมุเครือ่ง

ดื่มแอลกอฮอล์	 พ.ศ.	 2551”	 ขึ้น	 เพื่อให้การใช้บังคับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 เป็นไปตามเจตนารมณ์

ของกฎหมาย

วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับความรู้ความสามารถด้านกฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์	 แนวทางการด�าเนินการตามกฎหมายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	 ตลอดจนการเก็บรวบรวมพยาน

หลักฐาน	และการท�าบันทึกค�าให้การ
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	 2.			เพือ่ให้ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมสามารถด�าเนนิการตามกฎหมายควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้อย่างถกูต้อง

และมีประสิทธิภาพ	

กลุ่มเป้าหมาย  รวมทั้งสิ้น 722 คน ประกอบด้วย

	 1.	เป็นพนักงานสอบสวนและข้าราชการต�ารวจชัน้สญัญาบตัรโดยได้รบัการคดัเลอืกจากผูบ้งัคบับญัชาในสงักดั

กองบัญชาการต�ารวจนครบาล	กองบัญชาการต�ารวจภูธร	9	ภาคและศูนย์ปฏิบัติการต�ารวจชายแดนภาคใต้	จ�านวน	8	

รุ่น	จ�านวน		488		คน

	 2.		 ผู้เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ได้แก่	พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์	จากส�านักงานป้องกันควบคุมโรคและส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด		จ�านวน	89		คน

	 3.		 ผู้พิพากษา	อัยการ	และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	จ�านวน	145	คน

	วันเวลาและสถานที่ฝึกอบรม

	 	 -		 รุ่นที่ 1	 วันที่	 6	 –	 7	 มิถุนายน	 2555	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	 โรงแรมฮิป	 ห้องประชุมแกรนด์

บอลรูม		(ฝั่งโรงแรมพาลาสโซ่)

	 	 -			 รุ่นที่ 2 	วันที่	13-14	มิถุนายน	2555		จังหวัดชลบุรี		โรงแรม	เดอะไทด์	รีสอร์ท

	 	 -			 รุ่นที่ 3	วันที่		19-20	มิถุนายน	2555		จังหวัดนครราชสีมา	โรงแรม	สีมาธานี

	 	 -			 รุ่นที่ 4 วันที่	27-28	มิถุนายน	2555	จังหวัดอุดรธานี	โรงแรม	ประจักษ์ตรา

	 	 -		 รุ่นที่ 5	วันที่	11-12	กรกฎาคม		2555	จังหวัดเชียงใหม่	โรงแรม	ดิเอ็มเพรส

	 	 -		 รุ่นที่ 6	วันที่	24-25	กรกฎาคม		2555	จังหวัดพิษณุโลก	โรงแรม	ท็อปแลนด์

	 	 -		 รุ่นที่ 7	วันที่		8-9	สิงหาคม		2555	จังหวัดสุราษฎร์ธานี		โรงแรม	ไดมอนด์	พลาซ่า

	 	 -		 รุ่นที่ 8	วันที่		วันที่	22-23	สิงหาคม	2555	จังหวัดสงขลา		โรงแรม	เจบี	

ผลที่ได้รับ

	 1.	 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน�าความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	2551	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 2.		 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน�าความรู้และทักษะที่ได้รับไปถ่ายทอดและประสานงานระหว่างหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง	เพื่อให้การใช้บังคับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	เกิดสัมฤทธิ์ผลตามเจตนารมณ์	

หัวข้อการอบรม	ประกอบไปด้วย	5	หัวข้อ	ดังนี้	

	 1.		 เจตนารมณ์และสาระส�าคัญของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	2551	

	 2.		 แนวทางการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	2551	

	 3.		 การรวบรวมพยานหลักฐานและแนวทางการท�าบันทึกค�าให้การ

	 4.		 การฝึกปฏิบัติการตรวจสอบการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	2551	

	 5.		 การฝึกปฏิบัติการเขียนบันทึกค�าให้การ

ผลการด�าเนินการจัดอบรม

 1.  การประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม

	 p การประเมินความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย ข้อมูลสถานการณ์ และข้ันตอนกระบวนการ

  การเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 	 พบว่า	ก่อนการอบรม	ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่		ร้อยละ	49.84	มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย	ข้อมูล

สถานการณ์	 และขั้นตอนกระบวนการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	 อยู่ในระดับน้อย	
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อีกร้อยละ	40.95	ความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง	และเพียงร้อยละ	9.10	 เท่านั้น	ที่มีความรู้ความเข้าใจใน

เรื่องดังกล่าวในระดับมาก	 และภายหลังผ่านการอบรม	 พบว่า	 ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่	 มีความรู้ความเข้าใจเพิ่ม

มากขึ้น	โดยมีถึงร้อยละ	49.57	ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวในระดับปานกลาง	อีกร้อยละ	45.72		มีความรู้

ความเข้าใจในระดับมาก	และผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย	ร้อยละ	3.82		

ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อมูลสถานการณ์ และขั้นตอนกระบวนการการเฝ้าระวังและบังคับ

 

ร้อยละของระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรม

 2.  ความพึงพอใจในการเข้าร่วมประชุม

	 p ความพึงพอใจในการอบรม

	 	 จากจ�านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น	 314	 คน	พบว่า	 ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดประชุมด้าน

ต่าง	ๆ	ในระดับพอใจมาก	4.36	(87.21	%)	

 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

	 ผู้เข้ารับการอบรมได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมบางประเด็นดังนี้	คือ

 3.1  ควรเชิญบุคคลหรือหน่วยงานอื่นเข้าร่วมอบรมในการประชุมครั้งต่อไป

	 	 1.	 นายแพทย์มงคล		ณ	สงขลา		(อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	ในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์	จุ

ลานนท์)

	 	 2.		 ผู้พิพากษา	ศาล	อัยการ	 (อัยการที่มีประสบการณ์ในการสั่งคดีเรื่องนี้)	ทนายความ	รวมถึงบุคคลผู้

ร่างกฎหมาย	และบุคลากรผู้มีประสบการณ์ด้านการบังคับใช้กฎหมาย

	 	 3.		 สรรพสามิต	ผู้แทนกระทรวงการคลัง	และเจ้าหน้าที่จากส�านักงานเขตต่างๆ

	 	 4.		 เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง		กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กร

ปกครองพิเศษ	เช่น	ปลัดจังหวัด	กทม.	พนักงานเทศบาล	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้น�าชุมชนต่างๆ	 	

	 	 5.		 บุคลากรจากโรงพยาบาลด้วยเพราะมเีรือ่งนีเ้ป็นส่วนหนึง่ในงานทีโ่รงพยาบาลมฝ่ีายเภสชักรรมฯและ

ฝ่ายโรคไม่ติดต่อเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าท่ีต�ารวจและมีตัวชี้วัดเกี่ยวกับการควบคุมประชาชนให้

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.	2551	

	 	 6.		 ผู้ก�ากับการหัวหน้าสถานี	 รองผู้ก�ากับการป้องกันปราบปราม	 เข้ารับการอบรมเพราะเป็นผู้บังคับ

บัญชาที่มีรองผู้ก�ากับ	 แต่ละสถานีต�ารวจเนื่องจากเป็นการควบคุมการท�างานต�ารวจที่มีหน้าที่จับกุมอ�านาจสั่งปราบ
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ปรามจับกุมผู้กระท�าความผิดโดยตรง	และต�ารวจฝ่ายป้องกันปราบปราม	และพนักงานฝ่ายปกครองร่วมอบรมด้วย

	 	 7.		 ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง	ตัวแทน	บริษัทเหล้า	เบียร์	กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับสินค้า	เช่น	ฝ่ายขายของ

ร้านอาหาร	สาวเชียร์เบียร์	รับฟังแนวคิด

	 	 8.		 วัฒนธรรมจังหวัด		พัฒนาสังคม	ประกันสังคม	ส�านักงานขนส่ง	

	 	 9.		 นักการเมืองที่มีความเกี่ยวข้องในการดูแลสังคม

	 	 10.		ครู	ผู้อ�านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา	ตัวแทนสถานศึกษา

	 	 11.	 	หน่วยงานตรงในการปฏิบัติหน้าที่	เช่น	ชุดจับกุม	(ผู้ว่าราชการแต่งตั้ง)	

	 	 12.	 	แพทย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานงานได้อย่างถูกต้อง	

	 	 13	 .สื่อมวลชน

 3.2  ข้อเสนอแนะด้านเนื้อหาอบรม

	 	 1.		 การเรียบเรียงข้อมูลการเสนอ	 ควรแยกเป็นขั้นตอนชัดเจน	 เช่น	 แยกเป็นทฤษฎี	 และปฏิบัติ	 และ

ข้อแนะน�า	เพื่อให้ง่ายในการท�าความเข้าใจ

	 	 2.	 	 ควรมีเอกสารตัวอย่างค�าวินิจฉัยหรือค�าพิพากษาของศาลกรณีความผิดตามพระราชบัญญัติฯนี้มา

แจกจ่ายให้ผู้รับการอบรมด้วยจะได้น�าไปเป็นแนวทางประกอบการปฏิบัติต่อไป	

	 	 3.	 ควรจะมีตัวอย่างการจับกุมท่ีผ่านมา	 น�ามาประกอบการบรรยายมากกว่านี้	 เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติที่ถูกต้อง	ให้ความรู้เกี่ยวกับอ�านาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนด้วยว่าจับแล้วท�าอย่างไรอีกต่อไป	

	 	 4.		 ต้องการให้น�าคดีตัวอย่างซึ่งได้ด�าเนินการไปแต่ละจังหวัดมาน�าเสนอ		แนะน�าเพื่อเป็นแนวทาง	

	 	 5.		 ให้ความรู้เกี่ยวกับอ�านาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนด้วยว่าจับแล้วท�าอย่างไรอีกต่อไป

 3.3  ความต้องการด้านเอกสาร

	 	 1.		 ควรมีตัวอย่างค�าวินิจฉัยหรือค�าพิพากษาของศาลกรณีความผิดตามพระราชบัญญัติฯนี้

	 	 2.		 ควรรวบรวมกฎหมายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับ	พระราชบัญญัติฉบับนี้เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการบังคับใช้กฎหมายในคู่มือไว้พร้อมปฏิบัติงาน	

	 	 3.		 หนังสือเอกสารให้มีเอกสารขนาดใหญ่ตัวอักษรอ่านง่าย	 และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินงาน

ทุกอย่างควรมีให้	download	ใน	website

 3.4  การบังคับใช้กฎหมาย

	 	 1.		 ควรก�าหนดความเด็ดขาดในการบังคับใช้กฎหมายนี้ให้เป็นรูปธรรม	 แน่นอนและชัดเจน	 ควร

ระมัดระวังการบังคับใช้กฎหมายอย่าให้มีผลกระทบกับการท่องเที่ยว

	 	 2.		 การด�าเนินคดีกว่าจะส่งเร่ืองมาช้าเมื่อไปตรวจสอบไม่พบสภาพแวดล้อมตามท่ีกล่าวถึงเมื่อให้มาให้

ปากค�าเจ้าหน้าที่ไม่ยอมมาให้ปากค�ากล่าวหาผู้กระท�าผิด

	 	 3.		 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการยตุธิรรมไม่มาให้ค�าปรกึษา	เสนอแนะ	วธิกีารปราบปรามระหว่าง

หน่วยงาน	เพื่อต้องการให้รีบปฏิบัติ	เข้าใจ	และปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว	

 3.5 ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนากฎหมาย

	 	 1.		 ในเรื่องการเบิกเงินรางวัลต่างๆในส่วนของพนักงานสอบสวนน่าจะท�าให้เบิกจ่ายชั้นสถานีต�ารวจได้

โดยออกเป็นระเบียบของกระทรวงการคลงัโดยไม่ต้องผ่านกระทรวงสาธารณสขุเพือ่ลดขัน้ตอนการปฏบิตัแิละเป็นขวญั

ก�าลังใจแก่ผู้แจ้งเพื่อสินบนรางวัลและรางวัลน�าจับจะได้ปรากฏผลโดยเร็วเป็นรูปธรรมชัดเจน
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	 	 2.		 ควรออกกฎหมายเกี่ยวกับการขายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาตถ้าขายโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้ว		ถ้าหาก

มีการกระท�าผิดพระราชบัญญัติฯแล้วก็ต้องได้รับโทษตามพระราชบัญญัติฯด้วย	 	 ไม่ใช่รับผิดเฉพาะใบอนุญาตเท่านั้น	

บุคคลชอบดื่มสุราไม่ชอบกฎหมายฉบับนี้ผู้ผลิตมีทุนและศักยภาพในการใช้สื่อต่างๆเพื่อการค้าของตนอยู่แล้วมีก�าไร

จากการประกอบการมาก	ข้อเสนอแนะควรเสนอเก็บภาษีผู้ผลิตให้มากยิ่งขึ้นเช่นเก็บ	50	%	ของก�าไรสุทธิ

	 	 3.	 ให้มีความเป็นสากล	กฎหมายนี้ต่างประเทศมีแนวคิดอย่างไร	ประเทศไทยแตกต่างหรือไม่อย่างไร

 3.6  ข้อเสนอแนะด้านภาคีเครือข่าย

	 	 1.		 ควรมกีารเพิม่กระบวนการมส่ีวนร่วมให้มากขึน้		เพือ่เป็นการสร้างเครอืข่ายในการด�าเนนิงานในพืน้ที่

ต่อไป		และควรมีท�าเนียบทุกรุ่นเพื่อเครือข่ายจะได้ประสานงานกันได้ง่ายขึ้น	

 3.7  ข้อเสนอแนะด้านการประชาสัมพันธ์

	 	 1.		 ให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯดังกล่าวอย่าง

ทั่วถึง

	 	 2.		 การสัมมนาท�าให้ได้แนวคิดลึกลงไปตามเจตนาของผู้จัด	 	 	 	 	 	

	 	 3.		 มีการอบรมอย่างนี้ให้กับผู้บังคับใช้กฎหมายบ่อยๆหลายๆ	พระราชบัญญัติฯ	 	

 3.8  ความต้องการให้มีหัวข้ออื่นเพิ่มเติม

	 	 1.		 พระราชบัญญัติสุรา	พ.ศ.	2493	

	 	 2.		 พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่	พ.ศ.	2535

	 	 3.		 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	2546	

	 	 4.		 การด�าเนินคดีกับผู้กระท�าผิดว่าด�าเนินคดีกับผู้ใดบ้างเนื่องจากมีผู้เกี่ยวข้องหลายคนเกี่ยวกับทั้ง

ผู ้ประกอบการหรือผู ้ผลิต	 น�าเข้าเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์	 รวมถึงกรณีสั่งไม่ฟ้องและศาลยกฟ้องมีเรื่องไหนบ้าง

ที่น่าศึกษา	 	 	

	 	 5.		 เรื่องแนวทางการด�าเนินที่เป็นข้ันตอน	ชัดเจนมีเอกสารแบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้องน�าไปใช้จริงๆได้ไม่ใช่

พูดแค่ว่า	ตรวจพบความผิดก็ด�าเนินการเปรียบเทียบปรับ	น่าจะน�าหัวข้อดังกล่าวมาเป็นหัวข้อบรรยายให้ขัดเจนด้วย

ปัญหาเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯดังกล่าว

	 	 6.		 เรื่องการจับกุมด�าเนินคดี	การวบรวมพยานหลักฐานขั้นตอนต่างๆในการด�าเนินคดี	 	

	 	 7.		 การจับบุคคลฝ่าฝืนพระราชบัญญัติ	กรณีความผิดซึ่งหน้าไม่ว่าจับโดยเจ้าพนักงาน	เจ้าพนักงานร่วม

กับราษฎรในการปฏิบัติในการจับกุมพร้อมขั้นตอนและผลในขณะด�าเนินคดี	 รวมถึงเทคนิคการจับผิดต่างๆท่ีมีในรูป

แบบใหม่ๆ	การบังคับใช้กฎหมายและแนวปฏิบัติในพื้นที่จริง	รวมถึงสินค้าหนีภาษี

	 	 9.		 การปฏิบัตหิน้าท่ีของพนักงานสอบสวนในการท�าส�านวนการสอบสวนใน	มาตรา	26,	32	การฝึกตรวจ

ตามมาตรา	32	

	 	 10.	การจ่ายเงินสินบนรางวัล	และการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง	
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ด้ำนวิชำกำร
	 ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ได้จัดประชุมด้านวิชาการ	รายละเอียดดังนี้

 1.  จดัประชมุเสรมิสร้างศกัยภาพด้านจดัการความรูค้วบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ กลุม่เป้าหมายเข้าประชุม

เสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดการความรู้	แก่บุคลากรส�านักงานฯ	โดยได้ด�าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	จ�านวน	

3	ครั้ง	ผลผลิตที่ได้	คือ	มีองค์ความรู้	จ�านวน	2	เรื่อง	ได้แก่

 
องค์ความรู้ท่ี 1		ถอดบทเรยีนการด�าเนนิงานเฝ้าระวงั	บงัคบัใช้กฎหมายในระดบัพืน้ที่
ช่วงเทศกาล	
	 กล่าวถึง	กระบวนการถอดบทเรียนจากการลงปฏิบัติงานเฝ้าระวัง	บังคับใช้
กฎหมายระดับพื้นที่	ในช่วงเทศกาล	รูปแบบได้ศึกษาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	และ
ถอดบทเรียนจากกลุ่มผู ้ปฏิบัติงานในพื้นท่ีเสมือนด่านหน้าและกลุ่มผู ้ปฏิบัติงาน
ในส�านักงานเสมือนผู้สนับสนุนเบื้องหลัง	ดังนี้
					 1.	 โครงสร้างเจ้าหน้าที่ในการด�าเนินงานเฝ้าระวัง	บังคับใช้กฎหมายระดับ
พื้นที่ในช่วงเทศกาล
	 2.		 รูปแบบการด�าเนินงานเฝ้าระวัง	 บังคับใช้กฎหมายระดับพื้นที่ในช่วง
เทศกาล
						 3.		 ปัญหา	อุปสรรค	ข้อจ�ากัด	และข้อเสนอแนะ
	 4.	 ประสบการณ์ในการปฏบัติงานเพื่อด�าเนินงานเฝ้าระวัง	 บังคับใช้
กฎหมายระดับพื้นที่	:	สิ่งที่ควรท�า	และสิ่งที่ไม่ควรท�า	
	 ประโยชน์ที่ได้รับ	 คือ	 เจ้าหน้าที่ในส�านักงานคณะกรรมการเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้เรียนรู้การท�างานจากประสบการณ์จริง	 สามารถน�าสิ่งที่ได้รับเป็น
แนวทางในการพัฒนาตนเอง	ใช้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการด�าเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

องค์ความรู้ที่ 2 	บทสรุปการเรียนรู้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
(AAR	:	การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการความรู้ของส�านักงานฯ	)
	 กล่าวถึง	บทเรียนและประสบการณ์การด�าเนินงานจัดการความความรู้	ของ
กลุ่มพัฒนาวิชาการ	 โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้	 (KM	 Process	 7	 ขั้นตอน)	
รปูแบบการศึกษาจากการถอดบทเรยีนการด�าเนนิงานตามโครงการประชมุเสรมิสร้าง
ศักยภาพด้านจัดการความรู้ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคลากร	 ในลักษณะบท
สรุปการเรียนรู้จากการด�าเนินงาน	(After	Action	Review	:AAR	)	ดังนี้	
	 บทที่	1	ความหมายและประเภทของความรู้
	 บทที่	2		กระบวนการจัดการความความรู้
	 บทที่	3	บทเรียนจากการด�าเนินงานจัดการความความรู้
	 บทที่	4	บทสรุปการเรียนรู้	เรื่อง		“	การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านจัดการความรู้ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคลากรส�านักงานฯ”
		 ประโยชน์ที่ได้รับ	 คือ	 กลุ่มพัฒนาวิชาการมีพัฒนาประสบการณ์จากใช้
กระบวนการจัดการความรู้	 (KM	Process	7	ขั้นตอน)	สรุปบทเรียน	ถ่ายทอด	และ
เผยแพร่บทเรียนสู่กลุ่มต่างๆ	ภายในส�านักงาน	ฯ	และผู้เกี่ยวข้อง	 ใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาตนเอง	 ใช้กระบวนการจัดการความรู ้เพื่อพัฒนาการด�าเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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 2.  การจ้างเหมาความคิดเห็นของภาคประชาชนในประเด็นการรับรู้ข้อกฎหมายและพฤติกรรมในการ

จ�าหน่ายและบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ตามที่กฎหมายก�าหนดส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ ปีงบประมาณ 2555 

	 	 ส�านกังานคณะกรรมการควบคมุเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์	ได้

ด�าเนินการร่วมกับ	สวนดุสิตโพล	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	ในการ

ส�ารวจความคิดเห็นของภาคประชาชน	 เร่ืองความคิดเห็นของภาค

ประชาชนในประเด็นการรับรู ้ข ้อกฎหมายและพฤติกรรมในการ

จ�าหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามที่กฎหมายก�าหนด	โดย

มีกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาครั้งนี้	คือ	ประชาชน	อายุ	11-60	ปี	ทุกภูมิภาค

ทั่วประเทศ	จ�านวนทั้งสิ้น	5,097	คน	ระยะเวลา	ระหว่างเดือนเมษายน	

-	พฤษภาคม	2555	ผลการส�ารวจด้านต่างๆ	รายละเอียดดังนี้

ผลความคิดเห็นของภาคประชาชน 

 1. พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 พฤติกรรมการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่าง

ในอดีต	(ย้อนหลัง	3	ปี)	พบว่ากลุ่มอายุที่มีพฤติกรรมการดื่มมากที่สุด	คือ	อายุ	21	–	60	ปี	ส่วนพฤติกรรมการดื่มใน

ปัจจุบัน	พบว่า	กลุ่มที่มีพฤติกรรมการดื่มเพิ่มขึ้น	คือ	กลุ่มที่มีอายุต�่ากว่า	15	ปี

 2. การรับรู้และพฤติกรรมการจ�าหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณตาม 

(มาตรา 27 และมาตรา 31) ของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

	 	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับรู้ว่าสถานท่ีตามมาตรา	 27	 และ	 31	 เป็นสถานท่ีห้ามขายและห้ามดื่ม

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์	 ยกเว้นบริเวณ	 ปั๊มน�้ามัน	 ปั๊มแก๊ส	 หรือร้านค้าในบริเวณปั๊มน�้ามัน/ปั๊มแก๊ส	 ที่กลุ่มตัวอย่าง

ค่อนข้างไม่แน่ใจว่า	เป็นสถานที่ห้ามขาย	และเป็นสถานที่ห้ามดื่ม	อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างยังเคยพบเห็นพฤติกรรมการขาย

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ร้อยละ	59.17และการดื่ม	ร้อยละ	65.18		ในปั๊มน�้ามัน	ปั๊มแก๊สมากที่สุด	รองลงมาคือ	หอพัก	

พบเห็นการดื่ม	ร้อยละ	66.06	และเคยพบเห็นการขาย	ร้อยละ	40.40	ทั้งนี้สถานที่ที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า	ควรก�าหนด

ให้เป็นพื้นท่ีห้ามขายห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มเติม	 คือการก�าหนดสถานที่ที่อยู่บริเวณ	 500	 เมตรรอบ

สถานศึกษามากที่สุด	ร้อยละ	38.69	รองลงมาคือ	สถานีขนส่ง	ร้อยละ	30.05	

 3. การรับรู้และพฤติกรรมในการจ�าหน่ายและบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในวันหรือเวลาที่ก�าหนด 

(มาตรา 28 (ในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา))

	 	 พบว่า	 ร้อยละ	 94.31	 กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่าห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชา	 วันวิสาขบูชา									

วนัอาสาฬหบชูาและ	วนัเข้าพรรษา	โดยสถานทีท่ีย่งัมกีารขายหรือการซ้ือมากทีสุ่ด	คอื	ร้านค้าทัว่ไปในชมุชน	หรอืร้าน

ขายของช�าทั่วไป	ร้อยละ	82.06	รองลงมาคือ	ร้านค้าหน้าวัดหรือข้างวัด	ร้อยละ	5.49	ตามล�าดับ	อีกทั้งร้อยละ	53.6	

เห็นว่าการห้ามขายในวันดังกล่าวส่งผลให้การดื่มลดลงมากถึงมากที่สุด	 และกลุ่มตัวอย่างเห็นควรให้ก�าหนดวันห้าม

ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มเติม	คือ	วันพระมากที่สุด	ร้อยละ	63.19	รองลงมาคือ	วันสงกรานต์	ร้อยละ	48.70	และ

วันปีใหม่	ร้อยละ	35.92	ตามล�าดับ	

 2. การรับรูแ้ละพฤตกิรรมในการจ�าหน่ายและบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ของบคุคลทีก่ฎหมายก�าหนด 

(มาตรา 29 บุคคลซึ่งมีอายุต�่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์และบุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้)
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	 	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างรับรู้เป็นอย่างดีว่า	 ห้ามขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลที่มีอายุต�่ากว่า	 20	

ปีบริบูรณ์	(ร้อยละ	93.66)	และบุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้	(ร้อยละ	79.75)	ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างเคยพบเห็น

การขาย	ร้อยละ	69.16	โดยสถานที่ที่พบเห็น	คือ	ร้านค้าในชุมชน/ร้านโชว์ห่วยในชุมชน	ร้อยละ	65.76	รองลงมาคือ

ร้านสะดวกซือ้/มนิมิาร์ท	ร้อยละ	39.77	และร้านอาหารหรือห้องอาหาร	ร้อยละ	35	ตามล�าดับ	นอกจากนัน้	ร้อยละ73	

เห็นว่าการห้ามขายให้บุคคลดังกล่าวมีผลมากถึงมากท่ีสุดในการช่วยลดปัญหาการทะเลาะวิวาท	 อุบัติเหตุ	 และ

การท�าร้ายร่างกาย	

 3. การรับรู้และพฤติกรรมการจ�าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะตาม (มาตรา 30 

(3) (4) (5)) ของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

	 	 พบว่า	ร้อยละ	75.53	กลุม่ตวัอย่างรับรู้มากทีสุ่ดว่า	การขายพ่วงกบัสินค้าประเภทอืน่	และการชกัจงู	หรอื

จูงใจให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	เป็นความผิดตามกฎหมาย	รองลงมาคือ	การแจกจ่ายให้เป็นตัวอย่าง	หรือทดลองชิม	

ดื่ม	 	 และการให้สิทธิเข้าชมการแข่งขัน	 หรือการแสดง	 ร้อยละ	 70.57	 อย่างไรก็ตามยังมีกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ทราบว่า	

การลดราคาเป็นวิธีการขายที่ผิดตามกฎหมาย	 ถึงร้อยละ	 52.27	 ทั้งนี้จากการส�ารวจยังพบว่าการลดราคายังเป็น

วิธีการขายที่มีผลต่อการชักจูงใจให้ซื้ออยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด	ร้อยละ	52.27

 4. ประเด็นการรับการบ�าบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (มาตรา 33)

	 	 จากการส�ารวจ	 กลุ่มตัวอย่างรับรู้ผลเสียที่เกิดจากการด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์มากกว่าร้อยละ	 90	

ทุกประเด็น	โดยเฉพาะส่งผลให้เกิดการทะเลาะวิวาท	เกิดโรคมะเร็ง	ตับแข็ง	โรคหลอดเลือดหัวใจ	และโรคเรื้อรังต่างๆ	

รวมถงึเป็นสาเหตขุองการเกดิอบุตัเิหต	ุทัง้นีก้ารส�ารวจ	พบว่า	ร้อยละ	62.82		ต้องการขอรับการบ�าบดัรักษาหรอืฟ้ืนฟู	

หากคนในครอบครัวมีผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	และไม่ต้องการขอรับการบ�าบัดหรือฟื้นฟู	ร้อยละ	36.28	โดยร้อยละ	

71.05	ยังคิดว่าไม่ต้องการเข้ารับการบ�าบัด	เนื่องจากไม่จ�าเป็นและไม่ได้มีอาการร้ายแรง	

 5. ประเด็นการรับรู้และและพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ (มาตรา 32)

	 จากการส�ารวจพบว่า	 ประชาชนยังรับรู้ว่าภาพโฆษณาโลโก้เป็นภาพโฆษณาผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล	์

(เหล้าและเบยีร์)	อยูใ่นระดบัสงู	และเมือ่เหน็ภาพผลติภณัฑ์เครือ่งดืม่ตราช้าง	ยงัเข้าใจผดิว่าเป็นภาพโฆษณาผลิตภณัฑ์

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเบียร์	และยังส่งผลจูงใจให้ดื่ม	ถึงร้อยละ	49.6	

ภาพผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้าง ที่ประชาชนยังเข้าใจว่าเป็น เบียร์ มากที่สุด     
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โฆษณาโลโก้ของผลิตภัณฑ์ที่ประชาชนเข้าใจว่าเป็น เบียร์ มากที่สุด     



39

	 3.	 จุลสารส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	 โดยในปีงบประมาณ	 2555	 ด�าเนินการ

ต่อเนื่องมาเป็นปีที่	4	จ�านวน	4	ฉบับ/ราย	3	เดือน	โดยได้กระจายสื่อตามกลุ่มเป้าหมาย	ได้แก่	ส�านักงานสาธารณสุข

จังหวัด	76	จังหวัด,	ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	1-12,	ส�านักอนามัย	กรุงเทพมหานคร,	ส�านักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ	 และส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 รวมทั้งหน่วยงานส่วนกลาง	

กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข
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ด้ำนกำรสื่อสำรสำธำรณะและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ 

	 เนื่องในปี	 2555	 นับว่าเป็นปีมหามงคลฤกษ์ท่ีส�าคัญต่างๆ	 มากมาย	 ซ่ึงเป็นวาระส�าคัญเนื่องในวโรกาส

เฉลิมพระชนมายุ	 84	พรรษา	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 เฉลิมพระชนมายุ	 80	พรรษา	 สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	และเฉลิมฉลอง	2,600	ปี	แห่งการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	เพื่อเชิญ

ชวนให้ประชาชนชาวไทยร่วมกันประพฤติตนปฏิบัติดี	 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	 ส�านักงานคณะกรรมการควบคุม

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	จงึได้จดัให้มกีจิกรรมเพ่ือถวายเป็นพระราชกศุลและเทดิไท้องค์ราช้นย์และราชนิ	ีโดยมีกิจกรรม

และสาระส�าคัญ	คือ

1. มหกรรมงดสุราทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน
	 ส�านกังานคณะกรรมการควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	ร่วมกบัเครือข่ายองค์กรงดเหล้า	หน่วยงานภาครฐัและ

องค์กรเครอืข่ายทีเ่กีย่วข้อง	จดักจิกรรม	“มหกรรมงดสรุาทัว่ไทย	เทดิไท้	องค์ราชนั”ขึน้	ในวนัที	่21-22	ธนัวาคม	2554	

ณ	 ลานกิจกรรมปาร์ค	 อเวนิว	 	 ศูนย์การค้าเมเจอร์ซิเนเพล็ก	 รัชโยธิน	 กรุงเทพมหานคร	 เพ่ือประชาสัมพันธ์

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 พ.ศ.2551	 และเชิญชวนเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป	 ทั้งใน

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้รับทราบและร่วมเฉลิมพระเกียรติ	เนื่องในวโรกาสพระชนมายุ	84	พรรษา	ของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	เฉลิมพระชนมายุ	80	พรรษา	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	และ

เฉลิมฉลอง	 2,600	 ปี	 แห่งการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 โดยด�าเนินการจัดกิจกรรมออกเป็น	 สามส่วน

หลัก	ได้แก่	

	 1.		 แถลงข่าว	“มหกรรมงดสุราทั่วไทย	เทิดไท้องค์ราชัน”	วันที่	21	ธันวาคม	2554	ณ	ห้องออร์คิด	โรงแรม

รามา	 การ์เด้นส์	 กรุงเทพมหานคร	 มีผู้ร่วมแถลงข่าวคือ	 ศาสตราจารย์	 นายแพทย์อุดมศิลป์	 ศรีแสงนาม	 เภสัชกร

สงกรานต์	ภาคโชคดี	นายแพทย์บัญชา	พงษ์พานิช	แม่ชีศันสนีย์	เสถียรสุต	และนายแพทย์สมาน	ฟูตระกูล	

	 2.		 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง	5	ศาสนาในการจัดสถานให้ศาสนสถานและสถานที่ที่อยู่

ในก�ากับดูแลปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 	 วันที่	 21	 ธันวาคม	 2554	 ณ	 ห้องออร์คิด	 โรงแรมรามา	 การ์เด้นส	์

กรุงเทพมหานคร	 โดยได้รับเกียรติจากองคมนตรี	 ศาสตราจารย์	 นายแพทย์เกษม	 วัฒนชัย	 เป็นประธานในพิธี	

ร่วมกับผู้น�าศาสนาทั้ง	 5	 ศาสนา	 ได้แก่	 ประธานเจ้าคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช	 (เจ้าประคุณสมเด็จ

พระพฒุาจารย์)	จฬุาราชมนตร	ี(นายอาศลิ	พทิกัษ์คมุพล)	ผูแ้ทนสภาประมขุบาทหลวงโรมนัคาทอลกิแห่งประเทศไทย	

(บาทหลวงไพทูรย์	 หอมจินดา)	 ประธานพระครูพราหมณ์	 (พระมหาราชครูศรีวิสุทธิคุณฯ	 วิบูลย์เวชบรมหงส์	

พรหมพงษ์	พฤฒาจารย์)	นายกสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา	(คุณปานชัย	สิงห์สัจเทพ)

	 3.		 กิจกรรมรณรงค์	“มหกรรมงดสุราทั่วไทย	 เทิดไท้องค์ราชัน”	 	วันที่	 21	 -	22	ธันวาคม	2554	ณ	ลาน

กิจกรรมปาร์ค	อเวนิว	ศูนย์การค้าเมเจอร์ซิเนเพล็ก	รัชโยธิน	กรุงเทพมหานคร	โดยมีกิจกรรมดังนี้	

				 		 3.1		พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์	“มหกรรมงดสุราทั่วไทย	เทิดไท้องค์ราชัน”	วันที่	21	ธันวาคม	2554	โดยมี

ศาสตราจารย์	นายแพทย์อุดมศิลป์	ศรีแสงนาม	ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี	

					 	 3.2		กิจกรรมท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์	85	รูป	และกิจกรรมบนเวที	วันที่	22	ธันวาคม	2554	ประกอบ

ด้วย	 การแสดงของเยาวชนที่แสดงถึงการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	 โดยไม่ไปมั่วสุมหรือยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์	 และการแสดงของศิลปิน-ดาราตัวแทนของเยาวชนรุ่นใหม่	 การประมูลของท่ีระลึกจากนักแสดง-ศิลปิน	

เพือ่ร่วมสมทบทุนช่วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยั	รวมถงึการร่วมสนกุเล่นเกม	ตอบค�าถามชงิรางวลัทีเ่ป็นการส่งเสรมิความ
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รู้เกี่ยวกับกฎหมาย	และโทษ	พิษ	ภัยและผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	และเกิดความต้องการปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมต่อไปแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	

	 	 3.3		กิจกรรมการแสดงชุดนิทรรศการให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายและโทษ	พิษภัยของ

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากหน่วยงานภาคีเครือข่าย	 ได้แก่	 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์	 ศูนย์วิจัย

ปัญหาสุรา	ส�านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า	ส�านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ	ส�านักโรคเอดส์	วัณโรคและโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์	สถาบันธัญญารักษ์	และบูธการตรวจและให้ค�าปรึกษาด้านสุขภาพ	จากสถาบันบ�าราศนราดูร	

การประเมินผลความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	889	คน	ดังนี้

	 	 	 -	 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา	 ร้อยละ	 79.9	 รองลงมาได้แก่	 บุคคลที่ท�างาน

แล้ว	ร้อยละ	18.9	(พนักงานบริษัท	มากที่สุด	ร้อยละ	8.5)

	 	 	 -	มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม	ร้อยละ	88.11

	 	 	 -	มีความต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ร้อยละ	83.4

	 	 	 -	ได้รบัรูเ้กีย่วกบักฎหมายตามพระราชบญัญตัคิวบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	พ.ศ.	2551	และกฎหมาย

ทีเ่กีย่วข้อง	ร้อยละ	73.37	(ขายเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ได้เฉพาะเวลา	11.00	–	14.00	น.	และ	17.00	–	24.00	น.	เท่านัน้	

ร้อยละ	 99.0	 รองลงมา	 ได้แก่	 ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน	 วันมาฆบูชา	 วันวิสาขบูชา	 วันอาสาฬหบูชาและ

วนัเข้าพรรษา	ร้อยละ	91.3	และห้ามขายห้ามดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะของทางราชการ	ร้อยละ	89.1)	

และรบัรูโ้ทษ	พษิ	ภัย	ผลกระทบจากการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์	ร้อยละ	94.4	(รบัรูว่้าการดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์

ท�าให้เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ	 เช่น	ตับแข็ง	มะเร็ง	 โรคระบบประสาท	ร้อยละ	100	รองลงมา	 ได้แก่	การดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ท�าให้นิสัยและพฤติกรรมเปลี่ยนไปในทางก้าวร้าว	น�าไปสู่การทะเลาะวิวาท	ร้อยละ	96.9)

 

กิจกรรมแถลงข่าว (21 ธันวาคม 2554)



43

  

  

พิธีบันทึกความร่วมมืองดสุรา 5 ศาสนา

  

บรรยากาศในพิธีเปิด

  

กิจกรรมรณรงค์มหกรรมรณรงค์งดสุราทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน

	 ผลที่ได้รับจากการด�าเนินกิจกรรม

	 มีการให้ความรู้ประชาชนที่สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่	21	-	22	ธันวาคม	2554		ณ	ลานกิจกรรมปาร์ค	

อเวนิว	ศูนย์การค้าเมเจอร์ซิเนเพล็ก	รัชโยธิน	กรุงเทพมหานคร	จ�านวน	1,200	ราย

 2.  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบ้าน ราชการ ศาสนา ในการจัดให้ศาสนสถานและสถานที่ที่

อยู่ในก�ากับดูแลปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย

	 	 กระทรวงสาธารณสุข	 โดยส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 ร่วมกับ	 กระทรวง

มหาดไทย	 โดยผู้แทนก�านันผู้ใหญ่บ้าน	 (บ้าน)	 กระทรวงศึกษาธิการ	 โดยผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	
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(ราชการ)	กระทรวงวฒันธรรม		และผูแ้ทน	5	ศาสนา	ในระดับจังหวดั		และส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุ

ภาพ	ได้ร่วมในพธิลีงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืในการจัดให้ศาสนสถานและสถานทีท่ีอ่ยูใ่นก�ากบัดูแลปลอดเครือ่ง

ดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย	เพื่อให้การบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ดังนี้

	 1.	 จัดให้ศาสนสถาน	 สถานศึกษา	 สถานท่ีราชการ	 รวมถึงสถานท่ีท่ีอยู่ในก�ากับดูแลปลอดการขายและการ

บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย

	 2.		 งดการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในศาสนสถาน	สถานศึกษา	สถานที่ราชการ	 รวมถึงสถานที่ที่อยู่ใน

ก�ากับดูแล

	 โดยด�าเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบ้าน	ราชการ	ศาสนา	ในการจัดให้	ศาสนสถานและ

สถานที่ที่อยู่ในก�ากับดูแลปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย	 และร่วมแถลงข่าวเชิญชวนประชาชนให้	 ลด	 ละ	

เลิก	การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์		เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย	เพื่อขับเคลื่อน	ขยายผลและสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่	4	ภาค	ดังนี้

 ภาคกลาง :	วันที่	28	-	29	กุมภาพันธ์	2555	ณ	โรงแรมรามาการ์เด้นส์	กรุงเทพมหานคร	โดยมี	ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข	(นายแพทย์ไพจิตร์	วราชิต)	ปลัดกระทรวงมหาดไทย	(นายพระนาย	สุวรรณรัฐ)	เป็นประธานในพิธี		และ

มทีีป่รกึษาส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร	(นายสุรพงษ์	รัตนไชย)	หวัหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวฒันธรรม	(นาย

เขมชาติ	เทพไชย)	ผู้จัดการส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(ทพ.กฤษดา	เรืองอารีย์รัชต์)	และนายก

สมาคมก�านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย	(นายยงยศ		แก้วเขียว)	ร่วมในการแถลงข่าว																																										
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 ภาคเหนอื	:	วนัที	่8	-9	มนีาคม	2555	ณ	โรงแรมเซนทารา	ดวงตะวนั	จงัหวดัเชยีงใหม่	โดยม	ีรองปลดักระทรวง

ศึกษาธิการ	 (นางสาวจุไรรัตน์	 แสงบุญน�า)	 เป็นประธานในพิธี	 และมีผู้แทนศาสนาพุทธ	 (พระมหา	 ดร.ดวงจันทร	์

คุตฺตสีโล)	 ผู้แทนศาสนาอิสลาม	 (นายสุเทพ	 เลาะลาเมาะ)	 ผู้แทนศาสนาคริสต์	 (บาทหลวงวุฒิเลิศ	 แห่ล้อม)	 ผู้แทน

ศาสนาพราหมณ์ฮินดู	(นายเด่น	บัตรา)	ผู้แทนศาสนาซิกข์	(นายดาลิป	ซิงห์)	และนายกสมาคมก�านันผู้ใหญ่บ้านแห่ง

ประเทศไทย	(นายยงยศ	แก้วเขียว)	ร่วมในการแถลงข่าว

 ภาคใต้ :	วันที่	13	–	14	มีนาคม	2555	ณ	โรงแรมหรรษา	เจบี	หาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	โดยมี	ผู้ตรวจราชการ

กระทรวงสาธารณสุข	(นต.	นพ.บุญเรือง		ไตรเรืองวรรัตน์)	ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย(นายณฐพลษ์		วิเชียร

เพริศ)	เป็นประธานในพิธี	และมีผู้แทนศาสนาพุทธ	(พระครูสุวิมลธรรมวาที)	ผู้แทนศาสนาอิสลาม	(นายสุเทพ	เลาะลา

เมาะ)	ผู้แทนศาสนาซิกข์	 (นายชาติลดา	จารุเจริญ)	วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา	 (นายชวน	บัวสว่าง)	และนายกสมาคม

ก�านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย	(นายยงยศ		แก้วเขียว)	ร่วมในการแถลงข่าว
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 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 :	 วันท่ี	 27	 –	 28	 มีนาคม	 2555	ณ	 โรงแรมโฆษะ	 จังหวัดขอนแก่น	 โดยมี	

ปลัดกระทรวงมหาดไทย	 (นายพระนาย	 สุวรรณรัฐ)	 เป็นประธานในพิธี	 และมีผู้แทนศาสนาพุทธ	 (พระราชประสิทธิ

คณุ)	ผูแ้ทนศาสนาอสิลาม	(นายสเุทพ	เลาะลาเมาะ)	ผู้แทนศาสนาคริสต์	(บาทหลวงวทิยา	งามวงศ์)	ผู้แทนศาสนาซกิข์	

(นายกาลวัน	ซิงห์)	และนายกสมาคมก�านันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย	(นายยงยศ	แก้วเขียว)	ร่วมในการแถลงข่าว

 ผลที่ได้รับจากการด�าเนินกิจกรรม 4 ภาค  

	 1.		 มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจากผู้น�าทางศาสนา	อันประกอบด้วยผู้น�าและตัวแทนจากผู้น�า

ศาสนาทั้ง	5	ศาสนา	ตัวแทนสมาคมก�านันผู้ใหญ่บ้านทุกจังหวัด	และตัวแทนส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	(ภาคกลาง	

25	จังหวัด/ภาคเหนือ	17	จังหวัด/ภาคใต้	14	จังหวัดและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	19	จังหวัด)	ในการจัดสถานที่ที่

อยู่ในก�ากับดูแลปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย

	 2.		 มีผู้เข้าร่วมรับฟังสาระส�าคัญของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ภาคละ	 300	 คน(รวม	 4	

ภาค	1200	คน)	

 3.  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พุทธชยันตี งดเหล้า บุหรี่ ทั่วไทย สักการะ แด่สมเด็จพระสัมมา

สัมพุทธเจ้าตามแนวคิด “ค่ายเยาวชน 3 D ดีดี๊ดี งดเหล้าบุหรี่ทั่วไทย”

	 	 กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม	 เป็นเยาวชนจากสถาบันการศึกษาระดับมัธยมและระดับอุดมศึกษาและอาจารย์

จากทั่วประเทศ	ซึ่งจัดประชุม	ณ	เสถียรธรรมสถาน		วันที่	29	–	31	พฤษภาคม	2555	โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจาก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์	 พระวรชายาฯ	 เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ	 ดังกล่าว	 เพื่อ

ถ่ายทอดองค์ความรูเ้กีย่วกบัโทษ	พษิภยั	ผลกระทบของเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์และยาสบู	ตลอดจนกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง	

รวมถงึการเฝ้าระวงั	ประชาสมัพนัธ์และบงัคบัใช้กฎหมายควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์	ให้เครือข่ายเยาวชนและอาจารย์	
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โดยเช่ือมโยงกับแนววิถีพุทธ	 ธรรมชาติ	 การเรียนรู้	 และสร้างเครือข่ายสตรีในการขับเคลื่อนการรณรงค์เพื่อควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับจุลภาค	เป็นการเชื่อมประสานเครือข่ายเยาวชน	อาจารย์	และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	ได้

ท�างานร่วมกันในการเฝ้าระวังการฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบทั่วประเทศ	

 ผลที่ได้รับจากการด�าเนินกิจกรรม

	 มีผู้เข้าร่วมรับกิจกรรมดังกล่าวจ�านวน	300	คน	ประกอบด้วย

	 1.	 อาจารย์เยาวชนในระดับอุดมศึกษา	จากสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ

	 2.	 ตัวแทนเยาวชนจากเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจากทั่วประเทศ

	 3.	 ตัวแทนเยาวชนจากค่ายเยาวชน	SOS	โดยเสถียรธรรมสถาน

	 4.	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	และศิลปินที่มีชื่อเสียงต่างๆ	จากกลุ่มอาสาสมัคร	กล้าใหม่ใฝ่รู้	โดยเสถียรธรรมสถาน
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 4.  กิจกรรม “7 ย่างก้าวแห่งสติ งดเหล้า งดบุหรี่ทั่วไทย เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาองค์สมเด็จพระสัมมา

สัมพุทธเจ้า” เมื่อธรรมะเดินทางสร้างอริยะชน

	 	 ในโอกาสทีปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ	2,600	ปีในการตรัสรู้ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า	ซึ่งชาวพุทธ

ทัว่โลกรวมทัง้ประเทศไทย	พร้อมใจกนัร่วมเฉลมิฉลองพทุธชยนัต	ี	2600	ปีแห่งการตรสัรูธ้รรมขององค์สมเดจ็พระบรม

ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า	ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	จึงถือเป็นโอกาสที่ดีและเหมาะสมยิ่ง

ในการด�าเนิน	 “โครงการ	 7	 ย่างก้าวแห่งสติ	 งดเหล้า	 งดบุหรี่ทั่วไทย	 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาองค์สมเด็จพระสัมมา

สัมพุทธเจ้า”	 โดยการน้อมน�าธรรมในการขัดเกลาจิตใจให้ห่างไกลจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 และบุหรี	่

โดยด�าเนนิการรวมท้ังสิน้	7	จงัหวดั	ซึง่กระทรวงสาธารณสขุ	โดยส�านกังานคณะกรรมการควบคมุเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์	

ร่วมกับจับมือกับ	 5	 หน่วยงานใหญ่	 คือ	 กระทรวงมหาดไทย	 กระทรวงสาธารณสุข	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุน	

การสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 และสมาคมแม่บ้านมหาดไทย	 เสถียรธรรมสถานขับเคลื่อนขบวนธรรมะยาตรา	 โดย

อัญเชิญพระพุทธชยันตีองค์ด�า	นาลันทา	เป็นองค์ประธานในการขับเคลื่อน	(องค์พระพุทธชยันตีองค์ด�านาลันทาท่าน

เป็นเลิศในเรื่องการเยียวยาและปัญญา)	 โดยการขับเคล่ือนจะเร่ิมต้นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามุ่งหน้าสู่ภาคเหนือ	

เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสสักการะ	

	 	 โดยเริ่มต้นกิจกรรมมีแขกผู้มีเกียรติให้เกียรติมาเป็นสักขีพยานมากมาย	อาทิ	พระเทพรัตนากร	เจ้าคณะ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 คุณสมเกียรติ	 ศรลัมพ์	 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	 คุณปรียา	 ปาลิโพต	

รองผู้ว่าราชการพระนครศรีอยุธยา	 คุณวาสินี	 ผิวผ่อง	 นายกเหล่ากาชาด	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 และนพ.สมาน	

ฟูตระกูล	ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	

 1. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 3 – 9 กรกฎาคม 2555 
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 2.  จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2555

 3.  จังหวัดอ่างทอง วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2555       
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 4.  จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 12 – 15 กรกฎาคม 2555
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 5.  จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2555

	 6.		 จังหวัดเชียงราย	วันที่	18	–	22	กรกฎาคม	2555
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 7.  จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2555

 ผลที่ได้รับจากการด�าเนินกิจกรรม

	 มปีระชาชนผูส้นใจเข้าร่วมรบักจิกรรมดังกล่าวจ�านวน	2,100	คน	และได้สร้างเครอืข่ายเพือ่การรณรงค์ควบคมุ

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังนี้

	 1.	 เหล่ากาชาดจังหวัด

	 2.	 เครือข่ายภาคประชาสังคม

	 3.	 อาสาสมัครสาธารณสุข
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ผลิตสื่อสนับสนุนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

แผ่นพับ

	 -	 วิธีการหรือลักษณะการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์	พ.ศ.	2551	(มาตรา	30)

	 -	 โทษ	พิษ	ภัยและผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	

	 -	 สถานที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 -	 วันเวลา	และบุคคลที่ห้ามขาย-	ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 -	 กฎกระทรวงก�าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงภาพลักษณ์เพื่อประกอบการโฆษณาหรือ		

ประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.2553

	 -	 วิธีการหรือลักษณะการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผิดกฎหมา

	 -	 แผ่นปลิวมาตรา	32	และสรุปค�าพิพากษา	

หนังสือ

	 -	 พรบ.	ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	พ.ศ.2551		

	 -	 คู่มือประชาชนโทษพิษภัย	ผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	

สติ๊กเกอร์

	 -	 สถานที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	

	 -	 สถานที่ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 -	 บุคคลห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 -	 เขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	(ภาษาไทย/จีน/อังกฤษ)

	 -	 วันห้ามขายและเวลาที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้

	 -	 ดื่มเหล้าวันนี้ตายฟรีด้วย	3	โรคร้าย

ป้ายอคิลิกขนาด 40 x 60 เซนติเมตร

	 -	 สถานที่ราชการปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	

	 -	 สวนสาธารณะปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	

หนังสือพิมพ์และนิตยสาร(มาตรา 32 และสรุปสาระส�าคัญค�าพิพากษา)

	 -	 นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์/สยามรัฐ	สัปดาห์วิจารณ์

	 -	 หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน/ฐานเศรษฐกิจ/เนชั่นสุดสัปดาห์และผู้จัดการสุดสัปดาห์

อื่น ๆ 

	 -	 ป้ายไวนิลสถานที่นี้ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(ติดตั้งในกระทรวงฯ)

	 -	 โปสเตอร์โทษพิษภัยผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	

	 -	 สารคดีโทษพิษภัยผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	(แผ่นวีซีดี)

	 -	 จัดท�าบอร์ดนิทรรศการในงาน	GAPC	

	 -	 จัดท�าบอร์ดนิทรรศการในงานวิชาการกรมควบคุมโรค

	 -	 สื่อสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์	(กระเป๋าผ้า)
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สรุปผลการประเมินการปฏิบัติการตนเอง (Self Assessment Report : SAR)

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ส�านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1. ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ค่าคะแนนที่ได้ 4.735 คิดเป็นร้อยละ 94.7

2. สามารถด�าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมาย จ�านวน 13 ตัวชี้วัด ได้แก่

 ตัวชี้วัดที่ 1.1.1	 ร้อยละของโรงพยาบาลในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 ที่ผ่านการประเมิน

กระบวนการเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์คุณภาพบูรณาการต่อยอด	 (Health	 Promoting	 Hospital	

plus:	HPH+)

 ตัวชีว้ดัที ่1.1.2	ความส�าเรจ็ของการสร้างและด�าเนนิงานเครอืข่ายความร่วมมอืพฒันาระบบเฝ้าระวงั	ป้องกัน	

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับชาติ	นานาชาติ

 ตัวชี้วัดที่ 1.1.3	ระดับความส�าเร็จของการด�าเนินงานตามสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานที่เข้าถึงเครือ

ข่ายและองค์กรที่เกี่ยวข้อง	

 ตัวชี้วัดที่ 1.1.4 ระดับความส�าเร็จในการด�าเนินการของหน่วยงานให้มีกลไกการบริหารจัดการการส่ือสาร

สาธารณะเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพที่ส�าคัญของกรมฯ	

        ตัวชี้วัดที่ 1.1.5	ร้อยละของบุคลากรของหน่วยงานมีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	

         ตัวชี้วัดที่ 1.2.1	ระดับความส�าเร็จของการกล่าวโทษด�าเนินคดี

         ตัวชี้วัดที่ 2.1 สัดส่วนของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ของหน่วยงาน	

         ตัวชี้วัดที่ 3	ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม

         ตัวชี้วัดที่ 4	ระดับความส�าเร็จของการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย

         ตัวชี้วัดที่ 5	ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

         ตัวชี้วัดที่ 6	ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร

         ตัวชี้วัดที่ 7	ระดับความส�าเร็จของการจัดการความรู้ของหน่วยงาน

         ตัวชี้วัดที่ 8	ระดับความส�าเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล

ปัจจัยสนับสนุนในการด�าเนินงาน :

	 1)	 ผู้บริหารให้ความส�าคัญ	 รวมทั้งให้ค�าแนะน�า	 ปรึกษาในการด�าเนินงานในภารกิจของส�านักงานคณะ

กรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

	 2)	 บุคลากรภายในส�านักงานคณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ให้ความร่วมมอืด�าเนนิงานตามแผน

งานโครงการที่รับผิดชอบ

	 3)	 ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายต่างๆ	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ในด้านวิชาการ	สถานการณ์	 งานวิจัย	

และองค์ความรู้ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ท�าให้การด�าเนินงานของส�านักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

	 4)	 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ปัญหา อุปสรรคต่อการด�าเนินงาน

	 1)	 การลงนามบันทกึข้อตกลงความร่วมมอืฯ	ต้องผ่านกระบวนประสานกบัหลายฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง	ซึง่ในแต่ละ

ขัน้ตอนต้องใช้ระยะเวลาในการด�าเนนิงานค่อนข้างมาก	อกีทัง้หน่วยงานยงัไม่ได้มกีารก�าหนดผูป้ระสานงานหลกั	ท�าให้

ยากต่อการประสานงาน	

	 2)	 บุคลากรในหน่วยงานมีภารกิจประจ�าอยู่มากจึงท�าให้การด�าเนินงานติดขัดในบางช่วง	
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ส่วนที่ 5   จุดมุ่งเน้น ปัญหำกำรด�ำเนินงำน

กำรแก้ไข และแนวทำงกำรด�ำเนินงำนในปีต่อไป
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ภาคผนวก

อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

พ.ศ. 2551 ที่มีผลบังคับใช้ ประจ�าปี 2555

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ 

ศาสนาพราหมณ์ฮินดู ศาสนาซิกข์ สมาคมผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย และส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในการจัดให้ศาสนสถานและ

สถานที่ที่อยู่ในก�ากับดูแลปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย

 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   สิงหาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  กําหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง   

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  และมาตรา  ๓๑  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
นายกรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ห้ามผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในขณะขับขี่หรือในขณะโดยสารอยู่ในรถ
หรือ  บนรถ 

คําว่า  “ทาง”  และ  “รถ”  ตามวรรคหนึ่ง  หมายความว่า  “ทาง”  และ  “รถ”  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการจราจรทางบก 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 
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 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   สิงหาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  กําหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง   

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  และมาตรา  ๓๑  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
นายกรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ห้ามผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในขณะขับขี่หรือในขณะโดยสารอยู่ในรถ
หรือ  บนรถ 

คําว่า  “ทาง”  และ  “รถ”  ตามวรรคหนึ่ง  หมายความว่า  “ทาง”  และ  “รถ”  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการจราจรทางบก 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 



62

 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  เพื่อปฏิบัติการ 

ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ.  ๒๕๕๑   
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

เพื่อให้การใช้บังคับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  มีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เรื่ อง  แต่งตั้ งพนักงานเจ้าหน้าที่ 
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ .ศ .  ๒๕๕๑  ลงวันที่  ๑๔  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๑   

ข้อ ๒ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในสังกัดราชการบริหารส่วนกลางซ่ึงดํารง
ตําแหน่งต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(๓) อธิบดีกรมการแพทย์ 
(๔) อธิบดีกรมควบคุมโรค 
(๕) อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
(๖) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(๗) อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
(๘) อธิบดีกรมสุขภาพจิต 
(๙) อธิบดีกรมอนามัย 

(๑๐) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
(๑๑) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 
(๑๒) รองอธิบดีกรมการแพทย์ 
(๑๓) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 
(๑๔) รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
(๑๕) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

(๑๖) รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
(๑๗) รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 
(๑๘) รองอธิบดีกรมอนามัย 
(๑๙) รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
(๒๐) เลขานุการกรม  ผู้อํานวยการกอง  ผู้อํานวยการโรงพยาบาล  ผู้อํานวยการสถาบัน

ผู้อํานวยการศูนย์  สังกัดกรมการแพทย์ 
(๒๑) เลขานุการกรม  ผู้อํานวยการกอง  ผู้อํานวยการสถาบัน  ผู้อํานวยการสํานักงาน  และ

ผู้อํานวยการสํานัก  สังกัดกรมควบคุมโรค 
(๒๒) เลขานุการกรม  ผู้อํานวยการกอง  ผู้อํานวยการสถาบัน  สังกัดกรมพัฒนาการแพทย์  

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
(๒๓) เลขานุการกรม  ผู้อํานวยการกอง  ผู้อํานวยการสถาบัน  ผู้อํานวยการสํานัก  สังกัด

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(๒๔) เลขานุการกรม  ผู้อํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะ  ผู้อํานวยการกองสนับสนุน

สุขภาพภาคประชาชน  สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
(๒๕) เลขานุการกรม  ผู้อํานวยการโรงพยาบาล  ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิต  ผู้อํานวยการ

สถาบัน  ผู้อํานวยการ  สังกัดกรมสุขภาพจิต 
(๒๖) เลขานุการกรม  ผู้ อํานวยการสํานักส่งเสริมสุขภาพ  ผู้ อํานวยการสํานักอนามัย

ส่ิงแวดล้อม  สังกัดกรมอนามัย 
(๒๗) เภสัชกรและนักวิชาการอาหารและยา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี   
(๒๘) นิติกร  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กรมการแพทย์  กรมควบคุมโรค  

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ  กรมสุขภาพจิต  กรมอนามัย  และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑  ปี   

(๒๙) นักวิชาการสาธารณสุข  กลุ่มงานคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร  
สังกัดกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า  ๒  ปี   

(๓๐) นักวิชาการสาธารณสุข  และพยาบาล  สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี   

(๓๑) นักวิชาการสาธารณสุข  และพยาบาล  สํานักส่งเสริมสุขภาพ  และสํานักอนามัย
ส่ิงแวดล้อม  สังกัดกรมอนามัย  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี   
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 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

(๑๖) รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
(๑๗) รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 
(๑๘) รองอธิบดีกรมอนามัย 
(๑๙) รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
(๒๐) เลขานุการกรม  ผู้อํานวยการกอง  ผู้อํานวยการโรงพยาบาล  ผู้อํานวยการสถาบัน

ผู้อํานวยการศูนย์  สังกัดกรมการแพทย์ 
(๒๑) เลขานุการกรม  ผู้อํานวยการกอง  ผู้อํานวยการสถาบัน  ผู้อํานวยการสํานักงาน  และ

ผู้อํานวยการสํานัก  สังกัดกรมควบคุมโรค 
(๒๒) เลขานุการกรม  ผู้อํานวยการกอง  ผู้อํานวยการสถาบัน  สังกัดกรมพัฒนาการแพทย์  

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
(๒๓) เลขานุการกรม  ผู้อํานวยการกอง  ผู้อํานวยการสถาบัน  ผู้อํานวยการสํานัก  สังกัด

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(๒๔) เลขานุการกรม  ผู้อํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะ  ผู้อํานวยการกองสนับสนุน

สุขภาพภาคประชาชน  สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
(๒๕) เลขานุการกรม  ผู้อํานวยการโรงพยาบาล  ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิต  ผู้อํานวยการ

สถาบัน  ผู้อํานวยการ  สังกัดกรมสุขภาพจิต 
(๒๖) เลขานุการกรม  ผู้ อํานวยการสํานักส่งเสริมสุขภาพ  ผู้ อํานวยการสํานักอนามัย

ส่ิงแวดล้อม  สังกัดกรมอนามัย 
(๒๗) เภสัชกรและนักวิชาการอาหารและยา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  

ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี   
(๒๘) นิติกร  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  กรมการแพทย์  กรมควบคุมโรค  

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ  กรมสุขภาพจิต  กรมอนามัย  และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑  ปี   

(๒๙) นักวิชาการสาธารณสุข  กลุ่มงานคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร  
สังกัดกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า  ๒  ปี   

(๓๐) นักวิชาการสาธารณสุข  และพยาบาล  สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  ตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี   

(๓๑) นักวิชาการสาธารณสุข  และพยาบาล  สํานักส่งเสริมสุขภาพ  และสํานักอนามัย
ส่ิงแวดล้อม  สังกัดกรมอนามัย  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี   
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 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

(๓๒) ข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  สังกัดกรมควบคุมโรค  
ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี  หรือระดับปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า  ๔  ปี   

(๓๓) ข้าราชการสํานักโรคไม่ติดต่อ  สังกัดกรมควบคุมโรค  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี   

(๓๔) ข้าราชการด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  สํานักโรคติดต่อทั่วไป  สังกัดกรมควบคุมโรค  
ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี   

(๓๕) นิติกร  (พนักงานราชการ)  สังกัดกรมควบคุมโรค  ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑  ปี 
ข้อ ๓ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค  หรือ

สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง  ที่มีอํานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในส่วนภูมิภาคซ่ึงดํารงตําแหน่ง
ต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื ่องดื่มแอลกอฮอล์   
พ.ศ.  ๒๕๕๑  เฉพาะในเขตท้องที่ที่มีอํานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(๑) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
(๒) ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน  ผู้ เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข  ประจําสํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด 
(๓) ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่  ๑ - ๑๒  กรมควบคุมโรค 
(๔) ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(๕) ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต 
(๖) ผู้อํานวยการศูนย์อนามัย  กรมอนามัย 
(๗) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลทั่วไป  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลชุมชน  

และผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
(๘) ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  สังกัดกรมการแพทย์ 
(๙) ผู้อํานวยการศูนย์มหาวชิราลงกรณ์  ธัญบุรี  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  สังกัดกรมการแพทย์ 

(๑๐) นิติกร  สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้ว   
ไม่น้อยกว่า  ๑  ปี 

(๑๑) ข้าราชการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่  ๑ - ๑๒  สังกัดกรมควบคุมโรค  ตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี   

(๑๒) ข้าราชการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  โรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป  
โรงพยาบาลชุมชน  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า  ๒  ปี   

(๑๓) นักวิชาการสาธารณสุข  ศูนย์อนามัย  สํานักส่งเสริมสุขภาพ  และสํานักอนามัย
ส่ิงแวดล้อม  สังกัดกรมอนามัย  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี   

 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

(๑๔) สาธารณสุขอําเภอ   
(๑๕) นักวิชาการสาธารณสุข  พยาบาลวิชาชีพ  และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  ประจํา

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี   
(๑๖) นิติกร  สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่  ๑ - ๑๒  สังกัดกรมควบคุมโรค  ตั้งแต่ระดับ

ปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑  ปี 
(๑๗) นิติกร  (พนักงานราชการ)  สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่  ๑ - ๑๒  สังกัดกรมควบคุมโรค  

ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑  ปี 
ข้อ ๔ ให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงดํารงตําแหน่งต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เฉพาะในเขตท้องที่   
ที่มีอํานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(๑) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๒) รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
(๔) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(๕) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(๖) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(๗) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(๘) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(๙) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(๑๐) เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(๑๑) อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทุกแห่ง 
(๑๒) รองอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทุกแห่ง 
(๑๓) ที่ปรึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  และผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(๑๔) ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 
(๑๕) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(๑๖) รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(๑๗) ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา  และกิจการพิเศษ 
(๑๘) ผู้อํานวยการสถาบัน  โรงเรียน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
(๑๙) ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 
(๒๐) ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต 
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 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

(๑๔) สาธารณสุขอําเภอ   
(๑๕) นักวิชาการสาธารณสุข  พยาบาลวิชาชีพ  และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  ประจํา

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี   
(๑๖) นิติกร  สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่  ๑ - ๑๒  สังกัดกรมควบคุมโรค  ตั้งแต่ระดับ

ปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑  ปี 
(๑๗) นิติกร  (พนักงานราชการ)  สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่  ๑ - ๑๒  สังกัดกรมควบคุมโรค  

ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑  ปี 
ข้อ ๔ ให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงดํารงตําแหน่งต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เฉพาะในเขตท้องที่   
ที่มีอํานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(๑) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๒) รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
(๔) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(๕) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(๖) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(๗) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(๘) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(๙) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(๑๐) เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(๑๑) อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทุกแห่ง 
(๑๒) รองอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทุกแห่ง 
(๑๓) ที่ปรึกษา  ผู้เช่ียวชาญ  และผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(๑๔) ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 
(๑๕) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(๑๖) รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(๑๗) ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา  และกิจการพิเศษ 
(๑๘) ผู้อํานวยการสถาบัน  โรงเรียน  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
(๑๙) ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 
(๒๐) ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต 
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 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

(๒๑) ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 
(๒๒) ผู้อํานวยการโรงเรียน  รองผู้อํานวยการโรงเรียนฝ่ายปกครอง  รองผู้อํานวยการโรงเรียน

ฝ่ายบริหารงานบุคคล  และครูฝ่ายปกครอง  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(๒๓) ผู้อํานวยการโรงเรียนเอกชน  ในกํากับดูแลของสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน 
(๒๔) ข้าราชการ  กลุ่มส่งเสริมความประพฤตินักเรียน  สังกัดสํานักลูกเสือกาชาดและกิจการ

นักเรียน  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี   
(๒๕) เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงาน

มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี   
(๒๖) อาจารย์หรือครูซ่ึงมีประสบการณ์เป็นครูทําการสอนไม่น้อยกว่า  ๒  ปีและเป็น

ผู้รับผิดชอบด้านการควบคุมความประพฤตินักเรียนหรือนักศึกษาในสถานศึกษาของเอกชน 
ข้อ ๕ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  ซ่ึงดํารงตําแหน่งต่อไปนี้เป็นพนักงาน

เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เฉพาะในเขตท้องที่
ที่มีอํานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
(๓) อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๔) รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๕) ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๖) ผู้อํานวยการสํานักบูรณาการสาธารณภัย  อุบัติภัย  และความปลอดภัยทางถนน 
(๗) ปลัดจังหวัด 
(๘) นายอําเภอ 
(๙) ปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอ 

(๑๐) ปลัดอําเภอ  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี   
(๑๑) เจ้าพนักงานปกครอง  เจ้าหน้าที่ปกครอง  ประจําศาลากลางจังหวัด  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ 

ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี   
(๑๒) นิติกร  ประจําศาลากลางจังหวัด  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  

๑  ปี 
(๑๓) เจ้าหน้าที่ปกครอง  ประจําที่ทําการอําเภอ  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้ว   

ไม่น้อยกว่า  ๒  ปี   
ข้อ ๖ ให้กรรมการในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดและคณะกรรมการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เฉพาะในเขตท้องที่ที่มีอํานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติราชการ 

 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ข้อ ๗ ให้ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงดํารงตําแหน่งต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เฉพาะในเขตท้องที่ 
ที่มีอํานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
(๒) รองผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร 
(๓) ปลัดกรุงเทพมหานคร 
(๔) รองปลัดกรุงเทพมหานคร 
(๕) ผู้อํานวยการสํานักการแพทย์ 
(๖) รองผู้อํานวยการสํานักการแพทย์ 
(๗) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
(๘) ผู้อํานวยการสํานักอนามัย 
(๙) รองผู้อํานวยการสํานักอนามัย 

(๑๐) ผู้อํานวยการกองควบคุมโรคติดต่อ  สํานักอนามัย 
(๑๑) ผู้อํานวยการกองสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม  สํานักอนามัย 
(๑๒) ผู้อํานวยการกองสุขาภิบาลอาหาร  สํานักอนามัย 
(๑๓) ผู้อํานวยการศูนย์บริการสาธารณสุข  สํานักอนามัย 
(๑๔) ผู้อํานวยการกองป้องกันและบําบัดการติดยาเสพติด  สํานักอนามัย 
(๑๕) ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
(๑๖) รองผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
(๑๗) ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
(๑๘) ผู้อํานวยการสํานักเทศกิจ   
(๑๙) รองผู้อํานวยการสํานักเทศกิจ 
(๒๐) ผู้อํานวยการเขต 
(๒๑) นักปกครองเขต 
(๒๒) ผู้อํานวยการกองตรวจและปฏิบัติการพื้นที่  ๑ - ๓   
(๒๓) เจ้าพนักงานเทศกิจ  สังกัดสํานักงานเขต  และสํานักงานเทศกิจ 
(๒๔) นักวิชาการสาธารณสุข  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่ระดับ

ปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี  หรือระดับปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๔  ปี 
(๒๕) หัวหน้าฝ่าย  นักวิชาการสุขาภิบาล  เจ้าหน้าที่อนามัย  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

สังกัดสํานักงานเขต  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี   
(๒๖) หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ  สังกัดสํานักงานเขต  และสํานักเทศกิจ 
(๒๗) นักวิชาการสุขาภิบาล  เจ้าหน้าที่อนามัย  สังกัดกองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
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 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ข้อ ๗ ให้ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร  ซ่ึงดํารงตําแหน่งต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เฉพาะในเขตท้องที่ 
ที่มีอํานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
(๒) รองผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร 
(๓) ปลัดกรุงเทพมหานคร 
(๔) รองปลัดกรุงเทพมหานคร 
(๕) ผู้อํานวยการสํานักการแพทย์ 
(๖) รองผู้อํานวยการสํานักการแพทย์ 
(๗) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
(๘) ผู้อํานวยการสํานักอนามัย 
(๙) รองผู้อํานวยการสํานักอนามัย 

(๑๐) ผู้อํานวยการกองควบคุมโรคติดต่อ  สํานักอนามัย 
(๑๑) ผู้อํานวยการกองสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม  สํานักอนามัย 
(๑๒) ผู้อํานวยการกองสุขาภิบาลอาหาร  สํานักอนามัย 
(๑๓) ผู้อํานวยการศูนย์บริการสาธารณสุข  สํานักอนามัย 
(๑๔) ผู้อํานวยการกองป้องกันและบําบัดการติดยาเสพติด  สํานักอนามัย 
(๑๕) ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
(๑๖) รองผู้อํานวยการสํานักการศึกษา 
(๑๗) ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
(๑๘) ผู้อํานวยการสํานักเทศกิจ   
(๑๙) รองผู้อํานวยการสํานักเทศกิจ 
(๒๐) ผู้อํานวยการเขต 
(๒๑) นักปกครองเขต 
(๒๒) ผู้อํานวยการกองตรวจและปฏิบัติการพื้นที่  ๑ - ๓   
(๒๓) เจ้าพนักงานเทศกิจ  สังกัดสํานักงานเขต  และสํานักงานเทศกิจ 
(๒๔) นักวิชาการสาธารณสุข  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่ระดับ

ปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี  หรือระดับปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๔  ปี 
(๒๕) หัวหน้าฝ่าย  นักวิชาการสุขาภิบาล  เจ้าหน้าที่อนามัย  ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

สังกัดสํานักงานเขต  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี   
(๒๖) หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ  สังกัดสํานักงานเขต  และสํานักเทศกิจ 
(๒๗) นักวิชาการสุขาภิบาล  เจ้าหน้าที่อนามัย  สังกัดกองสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 
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 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

(๒๘) นักวิชาการสุขาภิบาล  เจ้าหน้าที่อนามัย  สังกัดกองสุขาภิบาลอาหาร  ตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี   

(๒๙) เจ้าหน้าที่เทศกิจ  สังกัดสํานักงานเขต  และสํานักงานเทศกิจ  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ   
ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี  หรือระดับปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๔  ปี   

(๓๐) นักพัฒนาสังคม  สังกัดสํานักงานเขต  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า  ๒  ปี 

(๓๑) นายแพทย์  หัวหน้ากลุ่มงานบริการสุขภาพ  หัวหน้าพยาบาล  นักสังคมสงเคราะห์   
นักกายภาพบําบัด  เภสัชกร  สังกัดศูนย์บริการสาธารณสุข  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้ว  
ไม่น้อยกว่า  ๒  ปี 

(๓๒) นิติกร  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่นอ้ยกว่า  ๑  ปี 
ข้อ ๘ ให้ข้าราชการสังกัดเทศบาล  เมืองพัทยา  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  และองค์การ

บริหารส่วนตําบล  ซ่ึงดํารงตําแหน่งต่อไปนี้แล้วแต่กรณีเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่  เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เฉพาะในเขตท้องที่ที่มีอํานาจหน้าที่ดูแล
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ   

(๑) นายกเทศมนตรี 
(๒) รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับการมอบหมายให้ดูแลฝ่ายสาธารณสุข 
(๓) ปลัดเทศบาล 
(๔) รองปลัดเทศบาล 
(๕) ผู้อํานวยการกองหรือสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(๖) ผู้อํานวยการกองหรือสํานักการศึกษา 
(๗) ผู้อํานวยการกองหรือสํานักสวัสดิการสังคม 
(๘) ผู้อํานวยการกองหรือสํานักวิชาการและแผนงาน 
(๙) ผู้อํานวยการกองหรือสํานักการแพทย์ 

(๑๐) ผู้อํานวยการกองหรือสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(๑๑) ผู้อํานวยการกองหรือสํานักการศึกษา   
(๑๒) ผู้อํานวยการกองหรือสํานักสวัสดิการสังคม 
(๑๓) ผู้อํานวยการกองหรือสํานักวิชาการและแผนงาน 
(๑๔) ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล 
(๑๕) นายแพทย์  พยาบาล  และนักวิชาการสุขาภิบาล  ตั้งแต่ระดับ  ๔  ขึ้นไป 
(๑๖) นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ  และเจ้าพนักงานเทศกิจ  ตั้งแต่ระดับ  ๔  ขึ้นไป 
(๑๗) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๑๘) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

(๑๙) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๒๐) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
(๒๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ตั้งแต่ระดับ  ๔  ขึ้นไป 
(๒๒) นักวิชาการสุขาภิบาล  นักบริหารงานสาธารณสุข  และพยาบาล  สังกัดองค์การบริหาร

ส่วนตําบล  ตั้งแต่ระดับ  ๔  ขึ้นไป 
(๒๓) นายกเมืองพัทยา 
(๒๔) รองนายกเมืองพัทยา 
(๒๕) ปลัดเมืองพัทยา 
(๒๖) รองปลัดเมืองพัทยา 
(๒๗) ผู้อํานวยการกองอนามัยและส่ิงแวดล้อมเมืองพัทยา 
(๒๘) นักบริหารงานสาธารณสุข  สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา 
(๒๙) นักวิชาการสุขาภิบาล  สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมเมืองพัทยา  ตั้งแต่ระดับ  ๔  ขึ้นไป 
(๓๐) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา   

ตั้งแต่ระดับ  ๔  ขึ้นไป   
(๓๑) เจ้าพนักงานสุขาภิบาล  สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา  ตั้งแต่ระดับ  ๔  

ขึ้นไป   
(๓๒) เทศกิจ  สังกัดเทศบาล  ตั้งแต่ระดับ  ๔  ขึ้นไป 
(๓๓) นิติกร  สังกัดเทศบาล  เมืองพัทยา  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  และองค์การบริหารส่วนตําบล  

ตั้งแตร่ะดับ  ๓  ขึ้นไปที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑  ปี 
ข้อ ๙ ให้ข้าราชการสังกัดกรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง  ซ่ึงดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ 

เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
เฉพาะในเขตท้องที่ที่มีอํานาจหน้าที่ดแูลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(๑) ผู้อํานวยการสํานักบริหารการจัดเก็บภาษี  ๑ 
(๒) ผู้อํานวยการส่วนใบอนุญาต  สํานักบริหารการจัดเก็บภาษี  ๑ 
(๓) ผู้อํานวยการส่วนวิเคราะห์รายการภาษี  สําหรับบริหารการจัดเก็บภาษี  ๑ 
(๔) ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการผลิตและจําหน่าย  สํานักบริหารการจัดเก็บภาษี  ๑ 
(๕) เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต  สังกัดสํานักบริหารการจัดเก็บภาษี  ๑ 
(๖) เจ้าหน้าที่สรรพสามิต  และเจ้าพนักงานสรรพสามิต  สังกัดสํานักบริหารการจัดเก็บภาษี  ๑  

ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี   
(๗) นักวิชาการสรรพสามิต  สังกัดสํานักบริหารการจัดเก็บภาษี  ๑  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ   

ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี   
(๘) ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม 
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 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

(๑๙) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๒๐) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
(๒๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  ตั้งแต่ระดับ  ๔  ขึ้นไป 
(๒๒) นักวิชาการสุขาภิบาล  นักบริหารงานสาธารณสุข  และพยาบาล  สังกัดองค์การบริหาร

ส่วนตําบล  ตั้งแต่ระดับ  ๔  ขึ้นไป 
(๒๓) นายกเมืองพัทยา 
(๒๔) รองนายกเมืองพัทยา 
(๒๕) ปลัดเมืองพัทยา 
(๒๖) รองปลัดเมืองพัทยา 
(๒๗) ผู้อํานวยการกองอนามัยและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา 
(๒๘) นักบริหารงานสาธารณสุข  สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา 
(๒๙) นักวิชาการสุขาภิบาล  สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมเมืองพัทยา  ตั้งแต่ระดับ  ๔  ขึ้นไป 
(๓๐) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา   

ตั้งแต่ระดับ  ๔  ขึ้นไป   
(๓๑) เจ้าพนักงานสุขาภิบาล  สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา  ตั้งแต่ระดับ  ๔  

ขึ้นไป   
(๓๒) เทศกิจ  สังกัดเทศบาล  ตั้งแต่ระดับ  ๔  ขึ้นไป 
(๓๓) นิติกร  สังกัดเทศบาล  เมืองพัทยา  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  และองค์การบริหารส่วนตําบล  

ตั้งแตร่ะดับ  ๓  ขึ้นไปที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๑  ปี 
ข้อ ๙ ให้ข้าราชการสังกัดกรมสรรพสามิต  กระทรวงการคลัง  ซ่ึงดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ 

เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
เฉพาะในเขตท้องที่ที่มีอํานาจหน้าที่ดแูลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(๑) ผู้อํานวยการสํานักบริหารการจัดเก็บภาษี  ๑ 
(๒) ผู้อํานวยการส่วนใบอนุญาต  สํานักบริหารการจัดเก็บภาษี  ๑ 
(๓) ผู้อํานวยการส่วนวิเคราะห์รายการภาษี  สําหรับบริหารการจัดเก็บภาษี  ๑ 
(๔) ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการผลิตและจําหน่าย  สํานักบริหารการจัดเก็บภาษี  ๑ 
(๕) เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต  สังกัดสํานักบริหารการจัดเก็บภาษี  ๑ 
(๖) เจ้าหน้าที่สรรพสามิต  และเจ้าพนักงานสรรพสามิต  สังกัดสํานักบริหารการจัดเก็บภาษี  ๑  

ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี   
(๗) นักวิชาการสรรพสามิต  สังกัดสํานักบริหารการจัดเก็บภาษี  ๑  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ   

ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี   
(๘) ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม 
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 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

(๙) เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต  และเจ้าหน้าที่ตรวจสรรพสามิต  สังกัดสํานักตรวจสอบ
ป้องกันและปราบปราม  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี   

(๑๐) เจ้าหน้าที่สรรพสามิต  เจ้าพนักงานสรรพสามิต  และนายตรวจสรรพสามิต  สังกัดสํานัก
ตรวจสอบป้องกันและปราบปราม  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี   

(๑๑) นักวิชาการสรรพสามิต  สังกัดสํานักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม  ตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี   

(๑๒) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี  สังกัดสํานักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม  ตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี   

(๑๓) ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค 
(๑๔) ผู้อํานวยการส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม  สํานักงานสรรพสามิตภาค 
(๑๕) เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต  และเจ้าหน้าที่ตรวจสรรพสามิต  สังกัดสํานักงาน

สรรพสามิตภาค  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี   
(๑๖) นักวิชาการสรรพสามิต  เจ้าหน้าที่สรรพสามิต  เจ้าพนักงานสรรพสามิต  นายตรวจสรรพสามิต  

และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี  สังกัดสํานักงานสรรพสามิตภาค  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี   

(๑๗) สรรพสามิตพื้นที่ 
(๑๘) นักวิชาการสรรพสามิต  เจ้าหน้าที่สรรพสามิต  เจ้าพนักงานสรรพสามิต  นายตรวจสรรพสามิต  

และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี  สังกัดสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี   

(๑๙) สรรพสามิตพื้นที่สาขา 
(๒๐) นักวิชาการสรรพสามิต  เจ้าหน้าที่สรรพสามิต  เจ้าพนักงานสรรพสามิต  นายตรวจสรรพสามิต  

และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี  สังกัดสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี   

ข้อ ๑๐ ให้ข้าราชการสังกัดกรมศุลกากร  กระทรวงการคลัง  ซ่ึงดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ 
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
เฉพาะในเขตท้องที่ที่มีอํานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(๑) ผู้อํานวยการสํานักสืบสวนและปราบปราม 
(๒) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรตรวจสอบของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(๓) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
(๔) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ 
(๕) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรกรุงเทพ 
(๖) ผู้อํานวยการสาํนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 

 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

(๗) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 
(๘) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาค 
(๙) นายด่านศุลกากร 

(๑๐) สารวัตรศุลกากร  สังกัดสํานักสืบสวนและปราบปราม  สํานักงานศุลกากรตรวจสอบ 
ของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ  สํานักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ  สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ  
สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง  และสํานักงานศุลกากรภาค  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี   

(๑๑) นายตรวจศุลกากร  สังกัดสํานักสืบสวนและปราบปราม  สํานักงานศุลกากรตรวจสอบ 
ของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ  สํานักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ  สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ  
สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง  และสํานักงานศุลกากรภาค  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี   

(๑๒) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบศุลกากร  สังกัดสํานักสืบสวนและปราบปราม  สํานักงานศุลกากร
ตรวจสอบของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ  สํานักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ  สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ  
สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง  และสํานักงานศุลกากรภาค  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี   

(๑๓) ศุลการักษ์  สังกัดสํานักสืบสวนและปราบปราม   สํานักงานศุลกากรตรวจสอบ 
ของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ  สํานักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ  สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ  
สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง  และสํานักงานศุลกากรภาค  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี   

ข้อ ๑๑ ให้ข้าราชการสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ซ่ึงดํารงตําแหน่งต่อไปนี้  เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เฉพาะในเขตท้องที่  
ที่มีอํานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(๑) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(๒) รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(๓) ผู้อํานวยการกลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ 
(๔) ผู้อํานวยการสํานักงานประชาสมัพันธ์ 
(๕) ประชาสัมพันธ์จังหวัด 
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 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

(๗) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 
(๘) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาค 
(๙) นายด่านศุลกากร 

(๑๐) สารวัตรศุลกากร  สังกัดสํานักสืบสวนและปราบปราม  สํานักงานศุลกากรตรวจสอบ 
ของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ  สํานักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ  สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ  
สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง  และสํานักงานศุลกากรภาค  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี   

(๑๑) นายตรวจศุลกากร  สังกัดสํานักสืบสวนและปราบปราม  สํานักงานศุลกากรตรวจสอบ 
ของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ  สํานักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ  สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ  
สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง  และสํานักงานศุลกากรภาค  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี   

(๑๒) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบศุลกากร  สังกัดสํานักสืบสวนและปราบปราม  สํานักงานศุลกากร
ตรวจสอบของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ  สํานักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ  สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ  
สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง  และสํานักงานศุลกากรภาค  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี   

(๑๓) ศุลการักษ์  สังกัดสํานักสืบสวนและปราบปราม   สํานักงานศุลกากรตรวจสอบ 
ของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ  สํานักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ  สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ  
สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง  และสํานักงานศุลกากรภาค  ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี   

ข้อ ๑๑ ให้ข้าราชการสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ซ่ึงดํารงตําแหน่งต่อไปนี้  เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เฉพาะในเขตท้องที่  
ที่มีอํานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

(๑) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(๒) รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(๓) ผู้อํานวยการกลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ 
(๔) ผู้อํานวยการสํานักงานประชาสมัพันธ์ 
(๕) ประชาสัมพันธ์จังหวัด 
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 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ข้อ ๑๒ ให้ข้าราชการสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  ซ่ึงเป็นข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
ผู้มียศตั้งแต่ร้อยตํารวจตรีหรือผู้ดํารงตําแหน่งรองสารวัตรขึ้นไป  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่  เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เฉพาะในเขตท้องที่ที่มีอํานาจหน้าที่
ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

ข้อ ๑๓ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๑๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 

 หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   สิงหาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  กําหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ในรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนของรัฐ   
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  มาตรา  ๒๗  (๘)  และมาตรา  ๓๑  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ  
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบและคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ  
จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณรัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ  ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้า  หรือสโมสร   

ข้อ ๒ ห้ามผู้ใดบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณรัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ  ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล  หรือสโมสร  หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี   

ข้อ ๓ ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับกับองค์การสุรา   
ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

 
ประกาศ  ณ  วันที ่ ๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตร ี
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 หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๒๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   สิงหาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  กําหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ในรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนของรัฐ   
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  มาตรา  ๒๗  (๘)  และมาตรา  ๓๑  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ  
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕   
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบและคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ  
จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณรัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ  ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้า  หรือสโมสร   

ข้อ ๒ ห้ามผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณรัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ  ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล  หรือสโมสร  หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี   

ข้อ ๓ ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับกับองค์การสุรา   
ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

 
ประกาศ  ณ  วันที ่ ๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตร ี
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  หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ระเบียบกรมควบคุมโรค 
ว่าด้วย  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการจ่ายเงินสินบนรางวัล 

และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

ตามที่กระทรวงการคลังได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง  การกําหนดประเภท   
และอัตราการหักเงินค่าปรับก่อนนําส่งคลัง  (ฉบับที่  ๘)  ลงวันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  
กําหนดให้ส่วนราชการสามารถหักเงินค่าปรับที่ได้รับจากการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ดังนั้น  เพื่อให้การจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานเป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าปรับก่อนนําส่งคลัง  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าปรับก่อนนําส่งคลัง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
อธิบดีกรมควบคุมโรคจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมควบคุมโรคว่าด้วยหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข
การจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ค่าปรับ”หมายความว่า  เงินที่กรมควบคุมโรคได้รับจากการเปรียบเทียบคดีหรือเงินค่าปรับ 

ที่ได้รับตามคําพิพากษาของศาล  ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ.  ๒๕๕๑   
“เงินสินบนรางวัล”  หมายความว่า  เงินสินบน  และเงินรางวัล 
“เงินสินบน”  หมายความว่า  เงินที่จ่ายให้แก่ผู้แจ้งความนําจับ 
“เงินรางวัล”  หมายความว่า  เงินที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้จับ 
“ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน”  หมายความว่า  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่

อันได้มาซ่ึงค่าปรับ 
“ผู้แจ้งความนําจับ”  หมายความว่า  บุคคลเดียวหรือหลายคนซ่ึงแจ้งเบาะแสหรือเค้าเงื่อนแห่งการ

กระทําความผิดแก่ทางราชการ  จนทางราชการสามารถลงโทษผู้กระทําผิดได้  แต่ต้องมิใช่เจ้าหน้าที่ผู้จับ
หรือข้าราชการ  หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ดําเนินการตามกฎหมายในเรื่องนั้น   

“เจ้าหน้าที่ผู้จับ”  หมายความว่า  พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา  ซึ่งทําหน้าที่จับกุมผู้กระทําความผิด  หรือข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่
ดําเนินการตามกฎหมายในเรื่องนั้นและมีส่วนร่วมในการจับกุมผู้กระทําความผิดสําหรับกรณีที่มีการจับกุม
ผู้กระทําผิด  และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่  อันได้มาซ่ึงเงินค่าปรับนั้น
สําหรับกรณีที่ไม่มีการจับกุมผู้กระทําผิดด้วย 

  หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

“ผู้รับแจ้งความนําจับ”  หมายความว่า 
(๑) อธิบดีกรมควบคุมโรค  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว  หรือข้าราชการตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติการ  สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  สําหรับกรณีความผิดที่เกิดขึ้นหรืออ้าง  
หรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในทุกท้องที่  ทั่วราชอาณาจักร 

(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัด  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่  ๑ - ๑๒  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว  สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นหรืออ้าง  หรือเช่ือว่า 
ได้เกิดขึ้นในเขตท้องที่จังหวัดที่รับผิดชอบ 

“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมควบคุมโรค 

หมวด  ๑ 
การหักเงินค่าปรับ 

 
 

ข้อ ๔ ให้อธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดี  หักค่าปรับไว้สําหรับจ่ายเป็นเงินสินบน  
รางวัล  และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานในอัตรา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีที่มีการจับกุมผู้กระทําผิด  ให้หักไว้ในอัตราร้อยละ  ๘๐  ของค่าปรับที่ได้รับ   
(๒) กรณีที่ไม่มีการจับกุมผู้กระทําผิด  ให้หักไว้ในอัตราร้อยละ  ๖๐  ของค่าปรับที่ได้รับ   

หมวด  ๒ 
การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง 

 
 

ข้อ ๕ เงินค่าปรับที่หักไว้ตามข้อ  ๔  ให้ดําเนินการเปิดบัญชีเงินฝากคลัง  รหัสหน่วยงาน  ๒๑๐๔  
รหัสเจ้าของบัญชี  (รหัสศูนย์ต้นทุน)  ๒๑๐๐๔๐๐๐๐๐  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จํานวนสามในสี่ส่วน  ให้เปิดบัญชีเงินฝาก  ณ  กรมบัญชีกลาง  ชื่อบัญชี  “เงินฝาก  เงินสินบน
รางวัลของกรมควบคุมโรค”  รหัสบัญชีเงินฝาก  ๐๐๖๕๘  ประเภท  ๑๕๐๐  เพื่อนําไปจ่ายเป็นเงินสินบนรางวัล 

(๒) จํานวนหนึ่งส่วน  ให้เปิดบัญชีเงินฝาก  ณ  กรมบัญชีกลาง  ชื่อบัญชี  “เงินฝากค่าใช้จ่าย 
ในการดําเนินงานของกรมควบคุมโรค”  รหัสบัญชีเงินฝาก  ๐๐๖๗๙  ประเภท  ๐๗๐๐  เพื่อนําไปจ่าย
เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

กรณีในส่วนภูมิภาคให้เปิดบัญชีเงินฝาก  ณ  สํานักงานคลังจังหวัดในจังหวัดนั้น  ชื่อบัญชี  
“เงินฝากเงินสินบนรางวัลของ  (ชื่อส่วนราชการในจังหวัด) 

ข้อ ๖ ค่าปรับส่วนที่เหลือจากการหักค่าปรับตามข้อ  ๔  ให้นําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
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  หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

“ผู้รับแจ้งความนําจับ”  หมายความว่า 
(๑) อธิบดีกรมควบคุมโรค  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว  หรือข้าราชการตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติการ  สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  สําหรับกรณีความผิดที่เกิดขึ้นหรืออ้าง  
หรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในทุกท้องที่  ทั่วราชอาณาจักร 

(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัด  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่  ๑ - ๑๒  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว  สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นหรืออ้าง  หรือเชื่อว่า 
ได้เกิดขึ้นในเขตท้องที่จังหวัดที่รับผิดชอบ 

“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมควบคุมโรค 

หมวด  ๑ 
การหักเงินค่าปรับ 

 
 

ข้อ ๔ ให้อธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดี  หักค่าปรับไว้สําหรับจ่ายเป็นเงินสินบน  
รางวัล  และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานในอัตรา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีที่มีการจับกุมผู้กระทําผิด  ให้หักไว้ในอัตราร้อยละ  ๘๐  ของค่าปรับที่ได้รับ   
(๒) กรณีที่ไม่มีการจับกุมผู้กระทําผิด  ให้หักไว้ในอัตราร้อยละ  ๖๐  ของค่าปรับที่ได้รับ   

หมวด  ๒ 
การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง 

 
 

ข้อ ๕ เงินค่าปรับที่หักไว้ตามข้อ  ๔  ให้ดําเนินการเปิดบัญชีเงินฝากคลัง  รหัสหน่วยงาน  ๒๑๐๔  
รหัสเจ้าของบัญชี  (รหัสศูนย์ต้นทุน)  ๒๑๐๐๔๐๐๐๐๐  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จํานวนสามในสี่ส่วน  ให้เปิดบัญชีเงินฝาก  ณ  กรมบัญชีกลาง  ชื่อบัญชี  “เงินฝาก  เงินสินบน
รางวัลของกรมควบคุมโรค”  รหัสบัญชีเงินฝาก  ๐๐๖๕๘  ประเภท  ๑๕๐๐  เพื่อนําไปจ่ายเป็นเงินสินบนรางวัล 

(๒) จํานวนหนึ่งส่วน  ให้เปิดบัญชีเงินฝาก  ณ  กรมบัญชีกลาง  ชื่อบัญชี  “เงินฝากค่าใช้จ่าย 
ในการดําเนินงานของกรมควบคุมโรค”  รหัสบัญชีเงินฝาก  ๐๐๖๗๙  ประเภท  ๐๗๐๐  เพื่อนําไปจ่าย
เป็นเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

กรณีในส่วนภูมิภาคให้เปิดบัญชีเงินฝาก  ณ  สํานักงานคลังจังหวัดในจังหวัดนั้น  ชื่อบัญชี  
“เงินฝากเงินสินบนรางวัลของ  (ชื่อส่วนราชการในจังหวัด) 

ข้อ ๖ ค่าปรับส่วนที่เหลือจากการหักค่าปรับตามข้อ  ๔  ให้นําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
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  หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

หมวด  ๓ 
การจ่ายเงินสินบนรางวัล  และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

 
 

ข้อ ๗ เงินค่าปรับที่หักไว้ตามข้อ  ๔  ให้นําไปใช้จ่าย  ดังนี้   
(๑) จํานวนเงินสามในส่ีส่วน  ให้นําไปจ่ายเป็นเงินสินบนหนึ่งส่วน  และเงินรางวัลสองส่วน   

ในกรณีที่ไม่ต้องจ่ายเงินสินบน  ให้รวมจ่ายเป็นเงินรางวัลทั้งสามส่วน 
กรณีผู้มีสิทธิได้รับเงินสินบนตาม  (๑)  หลายคน  ให้เฉลี่ยเท่ากันทุกคน 
(๒) จํานวนเงินที่เหลืออีกหนึ่งส่วน  ให้นําไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน   
ข้อ ๘ การจ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามข้อ  ๗  ให้ถือปฏิบัติตาม

ระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด   
ข้อ ๙ การจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลจะจ่ายให้เม่ือ 
(๑) คดีเลิกกันโดยมีการชําระค่าปรับแล้ว 
(๒) ศาลได้มีคําพิพากษาถึงที่สุดโดยมีการชําระค่าปรับต่อศาลและสํานักงานศาลยุติธรรมนําส่ง

ค่าปรับให้กรมควบคุมโรคแล้ว   
ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินสินบน  ให้จ่ายแก่ผู้แจ้งความนําจับในคดีที่การจับกุมเป็นผลสําเร็จเนื่องจาก

การแจ้งความนําจับนั้น  ทั้งนี้  ผู้แจ้งความนําจับต้องมิใช่ผู้จับหรือผู้มีหน้าที่ดําเนินการตามกฎหมาย 
ในเรื่องนั้นและผู้แจ้งความนําจับต้องแจ้งต่อผู้รับแจ้งความนําจับคนใดคนหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) อธิบดีกรมควบคุมโรค  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค  ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว  หรือข้าราชการตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติการ  สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นหรืออ้างหรือเชื่อว่า
ได้เกิดขึ้นในทุกท้องที่  ทั่วราชอาณาจักร 

(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัด  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรค 
ที่  ๑ - ๑๒  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว  สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นหรืออ้างหรือเชื่อว่า 
ได้เกิดขึ้นในเขตท้องที่จังหวัดที่รับผิดชอบ 

ข้อ ๑๑ การแจ้งความนําจับต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้แจ้งความนําจับ  โดยระบุ  ชื่อ  
สกุล  ที่อยู่จริงที่สามารถติดต่อได้ให้ผู้รับแจ้งความนําจับทราบ  และจะต้องแจ้งข้อเท็จจริงหรือ
รายละเอียดเก่ียวกับการกระทําผิด  สถานที่เกิดเหตุ  วัน  เวลาที่เกิดเหตุและประสงค์จะได้รับเงินสินบนนําจับ   

กรณีผู้แจ้งความนําจับมิอาจแจ้งต่อผู้รับแจ้งความตามวรรคหนึ่งได้ทัน  เนื่องจากผู้ จับ   
ต้องจับกุมผู้กระทําผิดโดยด่วน  ถ้ารอไว้ผู้กระทําผิดอาจหลบหนีได้  ให้ผู้แจ้งความนําจับแจ้งต่อผู้จับและ  
ให้ผู้จับรายงานผลการจับกุมและส่งรายละเอียด  หลักฐานการรับแจ้งความนําจับให้ผู้รับแจ้งความนําจับ  
ตามวรรคหนึ่งทราบโดยด่วน 

  หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ข้อ ๑๒ เม่ือได้รับแจ้งความนําจับ  ให้ผู้รับแจ้งความนําจับจัดทําหลักฐานการรับแจ้งความ 
เป็นหนังสือมอบให้ผู้นําจับ  โดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับการกระทําความผิด  ชื่อผู้กระทําความผิด  (ถ้ามี)  
สถานที่  วันเวลาที่รับแจ้ง  และลงลายมือชื่อ  ตําแหน่งของผู้รับแจ้งความนําจับและผู้แจ้งความนําจับไว้
เป็นหลักฐานแล้วสําเนารับรองความถูกต้องมอบให้ผู้แจ้งความนําจับเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อขอรับ 
เงินสินบนต่อไป 

ข้อ ๑๓ ในคดีเดียวกัน  ถ้ามีผู้แจ้งความนําจับหลายคน  ให้ถือว่าผู้แจ้งความนําจับก่อนเป็นผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินสินบน  แต่ถ้ามีผู้แจ้งความนําจับหลายคนพร้อมกัน  ให้ถือว่ามีผู้แจ้งความนําจับหลายคน   
ให้แบ่งจ่ายเงินสินบนในอัตราเท่ากันทุกคน 

ข้อ ๑๔ การจ่ายเงินรางวัล  ให้จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ  จับกุม  ร่วมวางแผน  ร่วมดําเนินการก่อนการจับกุมหรือผู้ประมวลหลักฐาน  

รวมทั้งเจ้าหน้าที่ซ่ึงทําหน้าที่ที่ดําเนินการดังกล่าวข้างต้นตามอํานาจหน้าที่อันได้มาซ่ึงค่าปรับ  ได้รับจํานวน
สองในสี่ส่วนของเงินรางวัล 

(๒) ผู้ส่ังการ  วางแผนให้จับกุม  ผู้ทําการเปรียบเทียบคดีและปล่อยชั่วคราวได้รับจํานวนหนึ่ง
ในสี่ส่วนของเงินรางวัล 

(๓) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่อันได้มาซ่ึงค่าปรับได้รับจํานวนหนึ่ง 
ในสี่ส่วนของเงินรางวัล 

ให้ผู้ที่ได้รับเงินรางวัล  มีสิทธิได้รับเงินรางวัลข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น 
ข้อ ๑๕ การแบ่งเงินรางวัลของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่  อันได้มา

ซ่ึงค่าปรับตามข้อ  ๑๔  (๓)  ให้อธิบดีแบ่งตามสัดส่วนของการมีส่วนร่วม  ความตรากตรําและความ
ยากลําบากในการปฏิบัติงาน 

ข้อ ๑๖ การจ่ายเงินสินบนตามข้อ  ๑๐  และเงินรางวัลตามข้อ  ๑๔  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินสินบน  ให้จ่ายแก่ผู้แจ้งความนําจับภายใน  ๕  วันทําการ  นับแต่วันที่ได้รับเงินค่าปรับ  

เว้นแต่ในระยะเวลาดังกล่าวผู้แจ้งความนําจับมิได้มายื่นคําขอ 
(๒) เงินรางวัล  ให้จ่ายในวันทําการสุดท้ายของเดือน 
ข้อ ๑๗ การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน  ให้นําไปจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันเพื่อเป็น

ค่าใช้จ่ายเฉพาะที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่อันได้มาซ่ึงเงินค่าปรับของกรมควบคุมโรค  
ตามงบรายจ่ายดังต่อไปนี้   

(๑) งบบุคลากร  ยกเว้นรายจ่ายประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 
(๒) งบดําเนินการ 
(๓) งบลงทุน 
การจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคประกาศกําหนด 
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  หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ข้อ ๑๒ เม่ือได้รับแจ้งความนําจับ  ให้ผู้รับแจ้งความนําจับจัดทําหลักฐานการรับแจ้งความ 
เป็นหนังสือมอบให้ผู้นําจับ  โดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับการกระทําความผิด  ชื่อผู้กระทําความผิด  (ถ้ามี)  
สถานที่  วันเวลาที่รับแจ้ง  และลงลายมือชื่อ  ตําแหน่งของผู้รับแจ้งความนําจับและผู้แจ้งความนําจับไว้
เป็นหลักฐานแล้วสําเนารับรองความถูกต้องมอบให้ผู้แจ้งความนําจับเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อขอรับ 
เงินสินบนต่อไป 

ข้อ ๑๓ ในคดีเดียวกัน  ถ้ามีผู้แจ้งความนําจับหลายคน  ให้ถือว่าผู้แจ้งความนําจับก่อนเป็นผู้มีสิทธิ
ได้รับเงินสินบน  แต่ถ้ามีผู้แจ้งความนําจับหลายคนพร้อมกัน  ให้ถือว่ามีผู้แจ้งความนําจับหลายคน   
ให้แบ่งจ่ายเงินสินบนในอัตราเท่ากันทุกคน 

ข้อ ๑๔ การจ่ายเงินรางวัล  ให้จ่ายแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ  จับกุม  ร่วมวางแผน  ร่วมดําเนินการก่อนการจับกุมหรือผู้ประมวลหลักฐาน  

รวมทั้งเจ้าหน้าที่ซ่ึงทําหน้าที่ที่ดําเนินการดังกล่าวข้างต้นตามอํานาจหน้าที่อันได้มาซ่ึงค่าปรับ  ได้รับจํานวน
สองในสี่ส่วนของเงินรางวัล 

(๒) ผู้ส่ังการ  วางแผนให้จับกุม  ผู้ทําการเปรียบเทียบคดีและปล่อยชั่วคราวได้รับจํานวนหนึ่ง
ในสี่ส่วนของเงินรางวัล 

(๓) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่อันได้มาซ่ึงค่าปรับได้รับจํานวนหนึ่ง 
ในสี่ส่วนของเงินรางวัล 

ให้ผู้ที่ได้รับเงินรางวัล  มีสิทธิได้รับเงินรางวัลข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น 
ข้อ ๑๕ การแบ่งเงินรางวัลของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่  อันได้มา

ซ่ึงค่าปรับตามข้อ  ๑๔  (๓)  ให้อธิบดีแบ่งตามสัดส่วนของการมีส่วนร่วม  ความตรากตรําและความ
ยากลําบากในการปฏิบัติงาน 

ข้อ ๑๖ การจ่ายเงินสินบนตามข้อ  ๑๐  และเงินรางวัลตามข้อ  ๑๔  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินสนิบน  ให้จ่ายแก่ผู้แจ้งความนําจับภายใน  ๕  วันทําการ  นับแต่วันที่ได้รับเงินค่าปรับ  

เว้นแต่ในระยะเวลาดังกล่าวผู้แจ้งความนําจับมิได้มายื่นคําขอ 
(๒) เงินรางวัล  ให้จ่ายในวันทําการสุดท้ายของเดือน 
ข้อ ๑๗ การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน  ให้นําไปจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันเพื่อเป็น

ค่าใช้จ่ายเฉพาะที่เก่ียวกับการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่อันได้มาซ่ึงเงินค่าปรับของกรมควบคุมโรค  
ตามงบรายจ่ายดังต่อไปนี้   

(๑) งบบุคลากร  ยกเว้นรายจ่ายประเภทเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 
(๒) งบดําเนินการ 
(๓) งบลงทุน 
การจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคประกาศกําหนด 



78

  หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ข้อ ๑๘ ให้อธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดี  มีอํานาจอนุมัติส่ังจ่ายเงินสินบนรางวัล 
และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 

ข้อ ๑๙ ให้กรมควบคุมโรครายงานผลการใช้จ่ายเงินสินบนรางวัล  และค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานให้กระทรวงการคลังทราบทุกวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน 

ข้อ ๒๐ การบัญชี  ให้ถือปฏิบัติตามระบบบัญชีของส่วนราชการและเม่ือปิดบัญชีประจําปี 
แล้วให้ส่งงบการเงินให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองภายในเก้าสิบวันนับแต่วัน   
ส้ินปีงบประมาณ 

เม่ือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรับรองงบการเงินแล้ว  ให้ส่งงบการเงินที่รับรอง
แล้วให้กรมบัญชีกลางทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับรองงบการเงิน 

ข้อ ๒๑ วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการรับเงิน  การเบิกเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การนําเงินฝากคลัง  
การพัสดุ  หรือวิธีปฏิบัติ อ่ืนใดที่ไม่ได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับกรณีเงิน
งบประมาณรายจ่าย 

หมวด  ๔ 
การขอรับเงินสินบนรางวัล 

 
 

ข้อ ๒๒ ให้ผู้แจ้งความนําจับหรือเจ้าหน้าที่ผู้จับ  ยื่นคําขอรับเงินสินบนรางวัลต่อบุคคลตามข้อ  ๑๐  
ภายในปีงบประมาณที่มีการเปรียบเทียบเสร็จส้ิน   

ข้อ ๒๓ คําขอรับเงินสินบนรางวัล  ให้จัดทําตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด  พร้อมยื่น
เอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้   

(๑) สําเนาใบรับแจ้งความนําจับ  สําเนาทะเบียนบ้าน  และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
กรณีเป็นผู้แจ้งความนําจับ 

(๒) สําเนาบันทึกการเปรียบเทียบ 
(๓) สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าปรับ 
(๔) สําเนาบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ   
(๕) สําเนาคําพิพากษาคดีถึงที่สุด  (ถ้ามี) 
ข้อ ๒๔ ให้ผู้รับคําขอรับเงินสินบนรางวัลทําการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับเงินตามข้อ  ๒๓  

หากเห็นว่าถูกต้อง  ให้เสนอผู้มีอํานาจตามข้อ  ๑๘  เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสินบนรางวัลต่อไป   
ข้อ ๒๕ ผู้แจ้งความนําจับหรือเจ้าหน้าที่ผู้จับ  จะมอบอํานาจเป็นหนังสือให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้รับเงินสินบน

หรือเงินรางวัลแทนก็ได้ 

  หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ข้อ ๒๖ ให้อธิบดีมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์  แบบ  หรือวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินและการขอรับ
เงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้อธิบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
นายแพทย์พรเทพ  ศิริวนารังสรรค ์

อธิบดีกรมควบคุมโรค 
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  หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   เมษายน   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ข้อ ๒๖ ให้อธิบดีมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์  แบบ  หรือวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินและการขอรับ
เงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้อธิบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
นายแพทย์พรเทพ  ศิริวนารังสรรค ์

อธิบดีกรมควบคุมโรค 
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 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   สิงหาคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

ประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี 
เรื่อง  ห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงาน 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพและอุบัติเหตุ  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อสังคม 
และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  ประกอบกับการประกอบกิจการโรงงานในปัจจุบันมีบทบาทสําคัญ
อย่างยิ่งต่อสภาพเศรษฐกิจ  สมควรกําหนดมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมการขายและบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานประกอบกิจการโรงงาน  เพื่อมิให้เกิดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ได้โดยง่าย  ดังนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  มาตรา  ๒๗  (๘)  และมาตรา  ๓๑  (๗)   
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  
และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบและคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ห้ามผู้ใดขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน   

ข้อ ๒ การห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามข้อ  ๑  ไม่ใช้ บังคับกับ
โรงงานผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดําเนินการเป็นปกติธุระในทางการค้าของโรงงานผลิต
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

(๒) การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นขั้นตอนของการผลิตหรือรักษามาตรฐานการผลิต
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพน้กําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 


