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พระราชบัญญตั ิ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เ รียกวา “พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เครื่องดื่มแอลกอฮอล” หมายความวา สุราตามกฎหมายวาดวยสุรา ทั้งนี้ ไม

รวมถึงยาวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
“ผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล” หมายความวา บุคคลที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

จนกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพรางกายหรือจิตใจ โดยการดื่มนั้นมีลักษณะที่ตองเพิ่มปริมาณมาก
ข้ึน และเมื่อหยุดดื่มจะมีอาการแสดงของการขาดเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรางกาย 

“ขาย” หมายความรวมถึง จําหนาย จาย แจก แลกเปล่ียน ให เพ่ือประโยชน
ในทางการคา 

“โฆษณา” หมายความวา การกระทําไมวาโดยวิธีใด ๆ ใหประชาชนเห็น ไดยิน
หรือทราบขอความเพื่อประโยชนในทางการคา และใหหมายความรวมถึงการสื่อสารการตลาด 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๓ ก/หนา ๓๔/๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“การสื่อสารการตลาด” หมายความวา การกระทํากิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ โดย
มีวัตถุประสงคเพ่ือขายสินคา บริการหรือภาพลักษณ การประชาสัมพันธ การเผยแพรขาวสาร การ
สงเสริมการขายการแสดงสินคา การจัดหรือสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมพิเศษ และการตลาด
แบบตรง 

“ขอความ” หมายความรวมถึง การกระทําใหปรากฏดวยตัวอักษร ภาพ 
ภาพยนตร แสง เสียง เครื่องหมายหรือการกระทําอยางใด ๆ ที่ทําใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาใจ
ความหมายได 

“ฉลาก” หมายความวา รูป รอยประดิษฐ กระดาษหรือส่ิงอ่ืนใดที่ทําใหปรากฏ
ขอความเกี่ยวกับสินคาซึ่งแสดงไวที่สินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุสินคา หรือสอดแทรก 
หรือรวมไวกับสินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุสินคาและหมายความรวมถึงเอกสาร หรือ
คูมือสําหรับใชประกอบกับสินคา ปายที่ติดตั้งหรือแสดงไวที่สินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอ
บรรจุสินคานั้น 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
แหงชาต ิ

“คณะกรรมการควบคุม” หมายความวา คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล 

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล 

“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล 

“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมควบคุมโรค 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ

แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการนโยบายเครือ่งดื่มแอลกอฮอลแหงชาต ิ
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการนโยบาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาติ” ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนรอง
ประธานกรรมการคนที่หนึ่ง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม และปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี เปนกรรมการ 

ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนเลขานุการ และใหอธิบดีและผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังเปนผูชวยเลขานุการ 

 
มาตรา ๖  ใหคณะกรรมการมีที่ปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการ

ดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ประกอบดวย 
(๑) ผูแทนสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวแหงประเทศไทย ผูแทนสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทยผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย 
(๒) ผูแทนองคกรที่เปนนิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงคเก่ียวกับการรณรงคเพ่ือลด

และเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลซึ่งเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน ผูแทนองคกรที่เปนนิติ
บุคคลซึ่งมีวัตถุประสงคเก่ียวกับการพัฒนาเด็กซึ่งเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน ผูแทนองคกรที่เปน
นิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงคเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภคซึ่งเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน 

(๓) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถและ
ประสบการณดานสังคมศาสตร ดานกฎหมาย และดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ดานละหนึ่งคน 

การเลือกและการแตงตั้งที่ปรึกษาตาม (๒) และ (๓) ใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ มาใชบังคับ
กับการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของที่ปรึกษาตาม (๒) และ (๓) โดยอนุโลม เวน
แตอํานาจของรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๓ (๓) ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๗  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม 
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมา

ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเปนประธานในที่ประชุม หาก
รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธานกรรมการ
คนที่สองเปนประธานในที่ประชุม หากรองประธานกรรมการคนที่สองไมมาประชุมหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนนถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๘  คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) กําหนดนโยบาย แผนงาน และการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลเก่ียวกับ

มาตรการดานภาษี รวมทั้งมาตรการตางๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตลอดจนการ
บําบัดรักษาและฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพ่ือเสนอตอคณะรัฐมนตรี 

(๒) ติดตามประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานตาม (๑) 
(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือ

ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
มาตรา ๙  คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อ

ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๗ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือ

คณะทํางานโดยอนุโลม 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

   
 

มาตรา ๑๐  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล” ประกอบดวย 

(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง ปลัด

กระทรวงการคลังเปนรองประธานกรรมการคนที่สอง และปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนรอง
ประธานกรรมการคนที่สาม 

(๓) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการ
ทองเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวง
พาณิชย ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ปลัดกรุงเทพมหานคร และผูจัดการ
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(๔) ผูแทนองคกรเอกชน จํานวนสามคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลซึ่งไดรับ
การคัดเลือกจากองคกรเอกชนที่มีวัตถุประสงคมิใชเปนการแสวงหากําไร และดําเนินกิจกรรม
เก่ียวกับดานการสนับสนุนและรณรงคใหมีการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ดานการ
คุมครองเด็กและเยาวชนหรือสตรี ดานการคุมครองผูบริโภค โดยมีผูแทนองคกรเอกชนในแตละ
ดานไมเกินหนึ่งคน ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสามคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรู
ความสามารถและประสบการณดานการแพทย จิตวิทยาหรือการสาธารณสุข ดานสังคมสงเคราะห 
สังคมศาสตร เศรษฐศาสตรหรือนิเทศศาสตร ดานการศึกษา การศาสนาหรือวัฒนธรรมโดยมี
ผูทรงคุณวุฒิในแตละดานไมเกินหนึ่งคน 

ใหอธิบดีเปนกรรมการและเลขานุการ อธิบดีกรมสรรพสามิตเปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ และใหผูอํานวยการเปนผูชวยเลขานุการ 

 
มาตรา ๑๑  กรรมการตามมาตรา ๑๐ (๔) และ (๕) ตองมีคุณสมบัติและไมมี

ลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๓) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตพนโทษ

มาแลวไมนอยกวาสองป หรือเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุ
โทษ 

(๔) ไมเคยตองคําพิพากษาวามีความผิดในคดีที่ เ ก่ียวเนื่องกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล เวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวาหาป 

(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงในทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ินกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรค
การเมืองหรือเจาหนาที่พรรคการเมือง 

(๖) ไมเปนผูประกอบกิจการเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือมีสวนไดเสียในกิจการ
เก่ียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

(๗) ไมเปนผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 
มาตรา ๑๒  กรรมการตามมาตรา ๑๐ (๔) และ (๕) มีวาระอยูในตําแหนงคราว

ละสามปกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกัน
เกินสองวาระไมได 

ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระในวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการแตงตั้ง
กรรมการขึ้นใหมภายในเกาสิบวัน ในระหวางที่ยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการ
ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพ่ือดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับ
แตงตั้งใหมเขารับหนาที่ 

 
มาตรา ๑๓  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๑๐ 

(๔) และ (๕) พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑ 
ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๑๐ (๔) และ (๕) พนจากตําแหนงกอนวาระใหมี

การแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางลง เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือไมถึงเกาสิบวันและ
ในระหวางที่ยังมิไดแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วาง ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไป
ได 

 
มาตรา ๑๔  ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๐ (๔) และ (๕) ใน

ระหวางที่กรรมการตามมาตรา ๑๐ (๔) และ (๕) ซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวา
จะเปนการแตงตั้งเพ่ิมขึ้นหรือแตงตั้งแทนตําแหนงที่วาง ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนั้น 

 
มาตรา ๑๕  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๗ มาใชบังคับกับการประชุมคณะกรรมการ

ควบคุมโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๖  คณะกรรมการควบคุมมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) เสนอนโยบาย แผนงาน และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลเก่ียวกับ

มาตรการดานภาษี รวมทั้งมาตรการตางๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตลอดจนการ
บําบัดรักษาและฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลตอคณะกรรมการ 

(๒) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ ฉลาก พรอมทั้ง
ขอความคําเตือนสําหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ผลิต หรือนําเขา 

(๓) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการกําหนดเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
สถานที่หามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล วิธีหรือลักษณะการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ตองหาม
สถานที่หรือบริเวณหามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล และส่ิงอ่ืนใดที่ใชเปนการโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล 

(๔) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข ในการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผู
ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

(๕) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีในการออกประกาศหรือ
ระเบียบเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้แลวแตกรณี 

(๖) ใหคําปรึกษาแนะนํา และประสานงานแกหนวยงานของรัฐและเอกชน
เก่ียวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมทั้งการเสนอมาตรการในการปองกันผลกระทบจาก
การบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ตลอดจนการบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพผูติดเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล 

(๗) จัดใหมีหรือสงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรความรูทางวิชาการใหแก
เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปใหเขาใจถึงโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

(๘) เชิญขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจหรือราชการสวนทองถ่ิน หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหขอเท็จจริงหรือแสดงความ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คิดเห็น หรือใหจัดสงเอกสารหรือขอมูล เพ่ือประกอบการพิจารณาดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
นี้ 

(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามมติ
คณะกรรมการ 

 
มาตรา ๑๗  คณะกรรมการควบคุมมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือ

คณะทํางานเพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการควบคุมมอบหมาย 
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๗ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือ

คณะทํางานโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๘  ใหมีคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลกรุงเทพมหานคร 

ประกอบดวยผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนประธานกรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานครเปนรอง
ประธานกรรมการ ผูแทนกองบัญชาการตํารวจนครบาล ผูแทนกรมประชาสัมพันธ ผูแทนกรม
สรรพสามิต หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานัก
พัฒนาสังคม ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกรุงเทพมหานครซึ่งผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครแตงตั้งหนึ่งคน ผูอํานวยการสํานักการศึกษา ผูอํานวยการสํานักการแพทย และ
ผูอํานวยการเปนกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คนซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
แตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถและประสบการณดานสังคมสงเคราะห การแพทย จิตวิทยา 
และกฎหมายดานละหนึ่งคน 

ใหผูอํานวยการสํานักอนามัยเปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลกรุงเทพมหานครจะแตงตั้งเจาหนาที่ในสํานักอนามัยไมเกินสองคนเปน
ผูชวยเลขานุการก็ได 

 
มาตรา  ๑๙   ใหมีคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจั งหวัด 

ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ รองผูวาราชการจังหวัดซึ่งไดรับมอบหมาย
จากผูวาราชการจังหวัดเปนรองประธานกรรมการ ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด สรรพสามิตพื้นที่
ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งหนึ่งคน หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งหนึ่งคน 
ประชาสัมพันธจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงาน
ปองกันควบคุมโรคที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในเขต
จังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจังหวัดละไมเกินสี่คน เปนกรรมการ และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถและ
ประสบการณดานสังคมสงเคราะห การแพทย จิตวิทยา และกฎหมายดานละหนึ่งคน 

ใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัดจะแตงตั้งขาราชการในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไมเกิน
สองคนเปนผูชวยเลขานุการก็ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๐  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ 
มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การแตงตั้งกรรมการแทนและการปฏิบัติ
หนาที่ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ โดยอนุโลม เวนแตอํานาจของ
รัฐมนตรีตามมาตรา ๑๓ (๓) ใหเปนอํานาจของผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือผูวาราชการ
จังหวัดแลวแตกรณี 

 
มาตรา ๒๑  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๗ และมาตรา ๙ มาใชบังคับกับการประชุม

และการแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัดโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๒  คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลกรุงเทพมหานครและ

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัด มีอํานาจและหนาที่ในเขตกรุงเทพมหานคร
หรือในเขตจังหวัดแลวแตกรณี ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรการตางๆ  ในการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลและการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลตอคณะกรรมการ
ควบคุม 

(๒) ใหคําปรึกษาแนะนํา และประสานงานแกหนวยงานของรัฐและเอกชน
เก่ียวกับการควบคุมการผลิต การนําเขา การขาย การโฆษณา และการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล รวมทั้งการเสนอมาตรการในการปองกันผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ตลอดจนการบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

(๓) กําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือเฝาระวังและปองกันมิใหเด็กและเยาวชนไป
เก่ียวของกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

(๔) กําหนดแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการในการลด
และเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

(๕) ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานเกี่ยวกับการบังคับใช
กฎหมายเพื่อลดและเลิกการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล แลวรายงานผลตอคณะกรรมการ
ควบคุม 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุมมอบหมาย 
 
มาตรา ๒๓  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการและ

อนุกรรมการเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๓ 
สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๔  ใหจัดตั้ง “สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล” 
ข้ึนในกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ใหมีผูอํานวยการเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
สํานักงาน 

 
มาตรา ๒๕  ใหสํานักงานมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ และคณะกรรมการควบคุม 
(๒) ดําเนินการหรือสนับสนุนใหมีการดําเนินการศึกษา วิเคราะห วิจัยปญหา

ตางๆ เก่ียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล และดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม
นโยบาย รวมทั้งแผนงานและมาตรการตางๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล และการ
บําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลของหนวยงานของรัฐและเอกชนที่เก่ียวของ 
แลวรายงานใหคณะกรรมการควบคุมทราบและพิจารณาเสนอคณะกรรมการ 

(๓) ประสานงานและรวมมือกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัด สวนราชการ หนวยงานของ
รัฐและเอกชนที่เก่ียวของในการดําเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล และการ
บําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

(๔) เปนศูนยกลางขอมูลเก่ียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุม มอบหมาย 
 

หมวด ๔ 
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

   
 

มาตรา ๒๖  ใหผูผลิตหรือนําเขาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีบรรจุภัณฑ ฉลาก พรอมทั้งขอความคําเตือนสําหรับเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลที่ผลิตหรือนําเขา ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
ควบคุมประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๒) การอื่นตามที่คณะกรรมการควบคุมกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๗  หามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่หรือบริเวณดังตอไปนี ้
(๑) วัดหรือสถานที่สําหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา 
(๒) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย

สถานพยาบาลและรานขายยาตามกฎหมายวาดวยยา 
(๓) สถานที่ราชการ ยกเวนบริเวณที่จัดไวเปนรานคาหรือสโมสร 
(๔) หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก 
(๕) สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาต ิ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
หรือรานคาในบริเวณสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๗) สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไวเพ่ือการพักผอนของประชาชน
โดยทั่วไป 

(๘) สถานที่อ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๒๘  หามมิใหผูใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในวัน หรือเวลาที่รัฐมนตรี

ประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ประกาศดังกลาวจะกําหนดเงื่อนไขหรือ
ขอยกเวนใดๆ เทาที่จําเปนไวดวยก็ได 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับกับการขายของผูผลิตผูนําเขาหรือตัวแทน
ของผูผลิตหรือผูนําเขาไปยังผูขายซึ่งไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยสุรา 

 
มาตรา ๒๙  หามมิใหผูใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกบุคคลดังตอไปนี ้
(๑) บุคคลซึ่งมีอายุต่ํากวาย่ีสิบปบริบูรณ 
(๒) บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไมได 
 
มาตรา ๓๐  หามมิใหผูใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยวิธีการหรือในลักษณะ 

ดังตอไปนี ้
(๑) ใชเครื่องขายอัตโนมัต ิ
(๒) การเรขาย 
(๓) การลดราคาเพื่อประโยชนในการสงเสริมการขาย 
(๔) ใหหรือเสนอใหสิทธิในการเขาชมการแขงขัน การแสดง การใหบริการการชิง

โชคการชิงรางวัล หรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดเปนการตอบแทนแกผูซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล หรือ
แกผูนําหีบหอหรือสลากหรือส่ิงอ่ืนใดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลมาแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ 

(๕) โดยแจก แถม ให หรือแลกเปลี่ยนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือกับสินคา
อ่ืน หรือการใหบริการอยางอ่ืนแลวแตกรณี หรือแจกจายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในลักษณะเปน
ตัวอยางของเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือเปนการจูงใจสาธารณชนใหบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
รวมถึงการกําหนดเงื่อนไขการขายในลักษณะที่เปนการบังคับซื้อเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลโดยทางตรง
หรือทางออม 

(๖) โดยวิธีหรือลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการ 

 
มาตรา ๓๑  หามมิใหผูใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่หรือบริเวณ

ดังตอไปนี้ 
(๑) วัดหรือสถานที่สําหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา เวนแตเปนสวนหนึ่งของ

พิธีกรรมทางศาสนา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาลและรานขายยาตามกฎหมายวาดวยยา ยกเวนบริเวณที่จัดไวเปนที่พักสวนบุคคล 

(๓) สถานที่ราชการ ยกเวนบริเวณที่จัดไวเปนที่พักสวนบุคคล หรือสโมสร หรือ
การจัดเลี้ยงตามประเพณ ี

(๔) สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ยกเวนบริเวณที่จัดไว
เปนที่พักสวนบุคคลหรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี หรือสถานศึกษาที่สอนการผสม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลและไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 

(๕) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
หรือรานคาในบริเวณสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๖) สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไวเพ่ือการพักผอนของประชาชน
โดยทั่วไป 

(๗) สถานที่อ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๓๒  หามมิใหผูใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือแสดงชื่อหรือ

เครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอลอันเปนการอวดอางสรรพคุณหรือชักจูงใจใหผูอ่ืนดื่ม
โดยตรงหรือโดยออม 

การโฆษณาหรือประชาสัมพันธใดๆ โดยผูผลิตเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลทุกประเภท
ใหกระทําไดเฉพาะการใหขอมูลขาวสาร และความรูเชิงสรางสรรคสังคม โดยไมมีการปรากฏภาพ
ของสินคาหรือบรรจุภัณฑของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลนั้น เวนแตเปนการปรากฏของภาพสัญลักษณ
ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือสัญลักษณของบริษัทผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้นเทานั้น ทั้งนี้
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิใหใชบังคับกับการโฆษณาที่มีตนกําเนิด
นอกราชอาณาจักร 

 
หมวด ๕ 

การบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูตดิเครือ่งดื่มแอลกอฮอล 
   

 
มาตรา ๓๓  ผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือญาติ คณะบุคคล หรือองคกรทั้ง

ภาครัฐหรือเอกชนที่มีวัตถุประสงคเพ่ือการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
อาจขอรับการสนับสนุนเพื่อการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพจากสํานักงานได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการควบคุมกําหนด 

 
หมวด ๖ 

พนักงานเจาหนาที ่
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๔  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(๑) เขาไปในสถานท่ีทําการของผูผลิต นําเขา หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
สถานที่ผลิต นําเขา หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล สถานที่เก็บเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในเวลาทํา
การของสถานที่นั้น รวมถึงเขาตรวจสอบยานพาหนะเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
นี้ 

(๒) ยึดหรืออายัดเครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูผลิต ผูนําเขา หรือผูขายที่ฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

 
มาตรา ๓๕  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่ตอง

แสดงบัตรประจําตัวตอผูรับอนุญาตหรือบุคคลที่เก่ียวของ 
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๓๖  ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๓๔ ใหบุคคล

ที่เก่ียวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 
 
มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหพนักงานเจาหนาที่เปน

เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๗ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๓๘  ผูผลิตหรือนําเขาเครื่องดื่มแอลกอฮอลผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๙  ผูใดขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลโดยฝาฝนมาตรา ๒๗ หรือมาตรา 

๒๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๔๐  ผูใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยฝาฝนมาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐ 

(๑) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๔๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๐ (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๒  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๔๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ

ไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนยังตองระวางโทษปรับอีกวัน

ละไมเกินหาหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 
 
มาตรา ๔๔  ผูใดตอสูหรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตาม

มาตรา ๓๔ (๑) หรือ (๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

ผูใดไมยอมมาใหถอยคําหรือไมยอมใหถอยคําโดยไมมีเหตุอันสมควรตอ
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๓๔ (๓) หรือไมยอมสงเอกสารหรือวัตถุอ่ืนใดมา
เพ่ือประกอบการพิจารณาของพนักงานเจาหนาที่เมื่อถูกเรียกใหสงตามมาตรา ๓๔ (๓) ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ อันเปนการไมปฏิบัติตาม
มาตรา ๓๖ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

 
มาตรา ๔๕  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหคณะกรรมการควบคุมมี

อํานาจเปรียบเทียบได  และในการนี้ ใหคณะกรรมการควบคุมมี อํานาจมอบหมายให
คณะอนุกรรมการพนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการเปรียบเทียบได โดยจะ
กําหนดหลักเกณฑในการเปรียบเทียบ หรือเง่ือนไขประการใดๆ ใหแกผูไดรับมอบหมายตามที่
เห็นสมควรก็ได 

ในการสอบสวน ถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้และบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบใหพนักงานสอบสวนสงเร่ืองมายัง
คณะกรรมการควบคุมหรือผูซึ่งคณะกรรมการควบคุมมอบหมายใหมีอํานาจเปรียบเทียบตาม
วรรคหนึ่งภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ผูนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ 

เมื่อผูกระทําความผิดไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบแลวใหถือวาคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เครื่องดื่มแอลกอฮอลได
กอใหเกิดปญหาดานสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุและอาชญากรรม ซึ่งมีผลกระทบตอสังคมและ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สมควรกําหนดมาตรการตางๆ ในการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล รวมทั้งการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพ่ือชวยลดปญหา
และผลกระทบทั้งดานสังคมและเศรษฐกิจ ชวยสรางเสริมสุขภาพของประชาชนโดยใหตระหนักถึง
พิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตลอดจนชวยปองกันเด็กและเยาวชนมิใหเขาถึงเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอลไดโดยงาย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัชศักดิ์/ผูจดัทํา 
๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 

 


