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บทสรุปผู้บริหาร 

 

การศึกษาวิจัย เรื่อง “ศึกษากฎหมายและนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างประเทศ             
เพ่ือเสนอแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551” มีวัตถุประสงค์หลักคือ ศึกษา 
ทบทวนปัญหาในการปรับใช้และการตีความพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  
และศึกษากฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของต่างประเทศ  เพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะแนวในการ
แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  โดยมีระเบียบการวิจัยคือ เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาวิเคราะห์กฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ การศึกษาเอกสาร
วิชาการที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒด้านการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ผลการวิจัยไดข้้อสรุปส าคัญดังนี้  

1. แม้ว่าประเทศไทยจะมีนโยบายยุทธศาสตร์แอลกอฮอล์คือ ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์
ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2554-2563 และ“แผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ ระยะที่ 
2 (พ.ศ. 2564-2570)”  แต่เนื่องด้วยโครงสร้างการบริหารจัดการเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่มีข้อจ ากัดหลายประการ  อีกทั้งยังไม่สามารถก าหนดนโยบายจ ากัดการออกใบอนุญาต
จ าหน่ายสุราของกรมสรรพสามิตได้  ซึ่งเก่ียวเนื่องกับปัญหาการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
ปัญหาการจัดสรรงบประมาณ การขาดแคลนฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 การแทรกแซงนโยบายโดยกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ข้อจ ากัดในการท างานของคณะกรรมการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด  ส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

2.  พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มีเนื้อหาที่ล้าสมัยไม่ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาการตีความกฎหมาย  จนส่งผลให้หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายปัจจุบัน
ไม่สามารถน ามาบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถสรุปปัญหาทางกฎหมายไดด้ังนี้ 

2.1. ปัญหาความจ าเป็นในการมีคณะกรรมการ 2 ชุดคือ  คณะกรรมการนโยบาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยังมีความไม่ชัดเจนใน
เรื่องอ านาจหน้าที่ที่ทับซ้อนกันในบางเรื่อง นอกจากนี้ ที่ปรึกษาของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แห่งชาติยังเปิดช่องให้ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถแทรกแซงนโยบายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได ้

2.2. ประเด็นการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามมาตรา 32 เป็นบทบัญญัติที่มีปัญหา
การตีความและไม่ครอบคลุมกลยุทธ์การโฆษณารูปแบบใหม่ เนื่องมาจากความไม่ชัดเจนในการบัญญัติตัว
บทกฎหมาย ท าให้เกิดข้อโต้เถียงว่าบทบัญญัติดังกล่าวครอบคลุมการกระท าที่เป็นการโฆษณาและการ
สื่อสารการตลาดของสินค้าที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพียงใด เช่น ปัญหาการใช้กลยุทธ์ Brand DNA 
ของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   

2.3 ปัญหาการปรับใช้ และการตีความเกี่ยวกับสถานที่หรือบริเวณที่ห้ามขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ตามมาตรา 27 เช่น การตีความข้อยกเว้นกรณีการจัดเลี้ยงตามประเพณีคือ จะครอบคลุม
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ประเพณีอะไรบ้าง  รวมถึงปัญหาความไม่ชัดเจนในเนื้อหาของ “ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถาน
บริการ” ท าให้การปฏิบัติในพ้ืนที่ต่าง ๆ มีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการตีความของผู้บังคับใช้กฎหมาย 

2.4. ข้อห้ามการจ าหน่ายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหลายกรณียังขาด
รายละเอียดที่ชัดเจน หรือไม่ครอบคลุมถึงสภาพปัญหาที่เป็นปัจจุบันในประเด็นเหล่านั้น เช่น  

2.4.1 มาตรา 29 มาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคบางกลุ่ม 
มีเนื้อหาล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ ยังมไิด้คุ้มครองไปถึงกลุ่มเปราะบางอ่ืน เช่น หญิงตั้งครรภ์  

2.4.2 มาตรา 30 บทบัญญัติไม่ครอบคลุมการกระท าบางลักษณะ ทั้งในทางที่ควร
ควบคุมไม่ให้มี และมีประเด็นปัญหาในการตีความเนื้อหาของบัญญัติกฎหมาย 

2.4.3 มาตรา 31 การก าหนดข้อยกเว้นในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใน
สถานที่ ซึ่งมีส่วนที่ใช้ถ้อยค าไม่ชัดเจน มีปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย และการขาดความรู้ความเข้าใจของ
หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบสถานที่ 

2.4.4 มาตรา 34 ปัญหาข้อจ ากัดในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเข้า
ไปในสถานที่ การยึดอายัด หรือการมีหนังสือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยค า ส่งเอกสารหรือส่งมอบวัตถุเท่านั้น 
แตม่ิได้บัญญัติให้อ านาจประการอ่ืน ๆ ที่จะช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นไว้ 

2.5 การบัญญัติโทษทางอาญาส าหรับการกระท าความผิดตามกฎหมาย  อาจขาดความ
เหมาะสมที่จะใช้ในกรณีการกระท าความผิดที่ไม่ร้ายแรง  โดยผู้กระท าความผิดควรได้รับการลงโทษอ่ืนที่
มิใช่โทษอาญาคือ โทษปรับทางปกครอง ในปัจจุบันมีกฎหมายใหม่หลายฉบับที่ใช้มาตรการการลงโทษ
ทางปกครองแทนโทษอาญาเพราะมีประสิทธิภาพมากกว่า    

3. สรุปกรณีศึกษาต่างประเทศ 4 ประเทศได้แก่ ประเทศนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย แคนาดา และ
นอร์เวย์นั้น ผู้วิจัยพบว่า กฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของแต่ละประเทศ มี
ความก้าวหน้าในหลายเรื่อง เช่น การควบคุมผ่านระบบการออกใบอนุญาต การก าหนดหน้าที่ของผู้ขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การควบคุมการโฆษณาและกลยุทธ์ใหม่ในกรณี Brand DNA ซึ่งควรมาปรับใช้ใน
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายไทย สรุปไดด้ังนี้ 

ประเทศนิวซีแลนด์    

 กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิวซีแลนด์มีมาตรการที่น่าสนใจที่ควรน ามาปรับใช้ใน
การเสนอแก้ไขปรับปรุงกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทย ได้แก่ หน้าที่ของผู้ถือใบอนุญาต
เกี่ยวกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ผู้รับอนุญาต ผู้จัดการร้าน พนักงานเสริฟ) หน้าที่ปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอใบอนุญาตของร้านที่จ าหน่ายหรือจัดหา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ข้อส าคัญคือ ผู้จัดการร้านมีหน้าที่ที่จะก าหนดแนวปฏิบัติของร้านค้าโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือลดอันตรายจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (reduction of alcohol-related harm)  การ
ห้ามขายหรือจัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ที่มีอาการมึนเมา  การห้ามขายหรือจัดหาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์โดยไม่มีใบอนุญาต  ความผิดกรณียินยอมให้ผู้ดื่มมีอาการมึนเมา รวมถึงการก าหนดความผิด
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ของผู้รับอนุญาตหรือผู้จัดร้านในกรณีอ่ืน ๆ ความผิดเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โดยปราศจากความรับผิดชอบ  และประเด็นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการพิจารณาออก
ใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนิวซีแลนด์ โดยหน่วยงานท้องถิ่นมีอ านาจออก “นโยบาย
แอลกอฮอล์ท้องถิ่น” (local alcohol policies) 

 ประเทศแคนาดา  

 มลรัฐออนทาริโอมีระบบการออกใบอนุญาตเพ่ือควบคุมการจ าหน่ายและการเข้าถึงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในหมู่ประชาชนทั่วไป  โดยมีการผสมผสานระหว่างการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดย
ร้านค้าของรัฐกับร้านค้าของเอกชนทั่วไป และมีมาตรการที่เก่ียวข้องทั้งในเรื่องของการจ ากัดอายุของผู้ซื้อ 
ข้อก าหนดการให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมไปถึงมาตรการที่เป็นการก าหนดราคาขั้นต่ าต่อหน่วย
เอาไว้ด้วย   

มลรัฐบริติชโคลัมเบีย มีกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับมลรัฐและ
ท้องถิ่น  โดยกลไกหลักที่ส าคัญคือการควบคุมผ่านระบบของการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก าหนดให้มีประเภทใบอนุญาตที่หลากหลายตามลักษณะการประกอบ
กิจการแต่ละประเภท  ข้อที่น่าสนใจคือ การท าหน้าที่ขององค์กรที่ก ากับดูแลให้การด าเนินการเป็นไปตาม
กฎหมาย ซึ่งก็คือ Liquor and Cannabis Regulation Branch (LCRB) รวมทั้งได้จัดท าคู่มือเพ่ือการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายส าหรับผู้ประกอบกิจการแต่ละประเภทไว้โดยละเอียด ท าให้ผู้ประกอบการ
สามารถทราบถึงภาระหน้าที่ตามกฎหมายของตนได้อย่างชัดเจน  

 ประเทศนอร์เวย์ 

ประเทศนอร์เวย์ให้ความส าคัญกับกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง และมีหน่วยงานรับผิดชอบคือ Norwegian Directorate for Health and Social 
Affairs (Helsedirektoratet) ซึ่งท าหน้าที่ก ากับดูแล ติดตามผล และปรับปรุงเนื้อหาในประเด็นที่
เกี่ยวข้องโดยตลอด  มีกลไกการกระจายอ านาจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระในการตัดสินใจก าหนดแผนเพ่ือการบริหารจัดการปัญหาเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งถือเป็นมาตรการส าคัญที่ประเทศนอร์เวย์น ามาใช้เพ่ือให้การจัดการปัญหาเกี่ยวกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บรรลุเป้าหมายได้   กฎหมาย Alcohol Act ก าหนดให้มีการจัดท านโยบาย
แอลกอฮอล์ระดับท้องถิ่น  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแผนปฏิบัติการ
ด้านนโยบายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   ส าหรับประเด็นการโฆษณาเกี่ยวกับการผลิตเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ใด ๆ จะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีเสียก่อน ซึ่งการโฆษณาสามารถยื่นขอค าอนุญาตผ่าน
สื่อประเภทต่าง ๆ  รวมถึงการโฆษณา ณ ร้านค้าที่จ าหน่ายเครื่องดื่ม ฯ  มีมาตรการห้ามการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะที่เป็นการจูงใจให้มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากข้ึน 

ประเทศออสเตรเลีย 

มลรัฐวิคตอเรียมีกฎหมายควบคุมโฆษณาหรือส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่
ประสิทธิภาพตามกฎหมายชื่อ Liquor Control Reform Act 1998  มีมาตรการส าคัญคือ การห้าม
โฆษณาหรือส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  มีการจัดท า“แนวปฏิบัติเรื่องการโฆษณาหรือการ
ส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีความรับผิดชอบ” ของคณะกรรมการ VCGLR  มีบทบัญญัติ
คุ้มครองเยาวชนหลายประการ  รวมถึงการห้ามโฆษณาในบริเวณใกล้โรงเรียน 
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มลรัฐนิวเซาท์เวลส์มีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2 ฉบับคือ คือ Liquor Act 
2007  และ Gaming and Liquor Administration Act 2007  มีการออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการ
ประกาศเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อาจเป็นอันตราย (undesirable liquor products) แล้ว  เพ่ือ
คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ (the public interest)  ส่งผลท าให้ผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นผู้รับ
อนุญาตจะต้องปฏิบัติตาม เช่น การห้ามจ าหน่ายหรือจัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ถูกประกาศให้เป็น 
undesirable liquor products  การขออนุญาตโฆษณา จะมีหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องหลาย
องค์กร โดยผู้ยื่นค าขอโฆษณามีหน้าที่ขออนุญาตและแจ้งให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  
หน่วยงานสามารถออกค าสั่งห้ามหรือจ ากัดการส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่เหมาะสม 
(undesirable promotion of liquor)   ส าหรับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางอินเทอร์เน็ตหรือสื่อ
ชนิดอื่น ๆ สามารถท าได้ตามกฎหมาย  แต่ผู้ขายจะต้องมีใบอนุญาตเฉพาะตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 
และจะต้องปฏิบัติตามข้ันตอน เงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด  มีมาตรการเกี่ยวกับการก าหนดหน้าที่ของผู้รับ
อนุญาตที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางอินเทอร์เน็ต หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ  จะต้องก าหนดให้มี
วิธีการตรวจสอบข้อมูลของผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  มีมาตรการคุ้มครองเด็ก เยาวขน เช่น ความผิด
เกี่ยวกับการขายหรือจัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็ก  หรือหน้าที่ของผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ 
(responsible adult) จะต้องไม่อนุญาตให้เด็กบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ สถานที่ขายที่ได้รับ
ใบอนุญาต   
 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มี
ดังนี้  

1. หมวด 1 คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ  ควรให้มีการเสนอให้ยกเลิก 
“คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ”  โดยให้ “คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์”รับโอนอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบาย ฯ นอกจากนี้ ควรเสนอให้เปลี่ยนชื่อหมวด 
1 เป็น หมวด 1 นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ  โดยให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับกลไกการผลักดัน
นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติในทางปฏิบัติ  และเสนอให้ยกเลิกมาตรา 6 เดิม  และเสนอเนื้อหา
ใหม่ของมาตรา 6 คือมีการจัดประชุม “สมัชชาเครือข่ายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” 

2. หมวด 2 คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ควรปรับปรุงองค์ประกอบและอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

3. หมวด 3 ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ควรพิจารณาปรับปรุงอ านาจ
หน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

4. หมวด 4 การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   ควรแก้ไขบทบัญญัติในมาตรา 27 มาตรา 29 และเพ่ิม
มาตรา 29/1 เรื่องหน้าที่ของผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  แก้ไขมาตรา 30 มาตรา 31 เพ่ิมเติม มาตรา 
31/1 ก าหนดให้ผู้ด าเนินการที่ดูแลสถานที่หรือบริเวณตามมาตรา 31   

มาตรา 32 การโฆษณา เปลี่ยนระบบการควบคุมการโฆษณาจากการห้ามโฆษณาโดยมีข้อยกเว้น
บางกรณี เป็นระบบการขออนุญาตก่อนโฆษณาและมีการตรวจสอบภายหลังการโฆษณา  
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เพ่ิมเติมบทบัญญัติมาตรา 32/1  มาตรา 32/2  มาตรา 32/3  เพ่ือเป็นมาตรการแก้ปัญหา 
Brand DNA เรื่องการใช้ชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือ
ผู้น าเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปแสดงบนผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่ไม่ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการห้าม
โฆษณาสินค้าอ่ืนที่ใช้เครื่องหมายการค้าท่ีคล้ายคลึงกัน  

4. หมวด 5 แก้ไขปรับปรุงให้มีการส่งเสริม สนับสนุนการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกสถานพยาบาล ซึ่งรวมถึงการบ าบัดโดย
ชุมชน (community-based treatment) 

5. เพ่ิมหมวด 5/1 การฟ้องคดีเรียกค่าเสียหาย คือมาตรา 33/1 และมาตรา 33/2  โดยเพ่ิมสิทธิ
ฟ้องเรียกค่าเสียหายของผู้ เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุที่ เกิดจากผู้ขับขี่หรือผู้ควบคุม
ยานพาหนะดังกล่าวซึ่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ ผู้เสียหายโดยฝ่า
ฝืนมาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 29/1 หรือมาตรา 30  

6. หมวด 6 พนักงานเจ้าหน้าที่  มาตรา 37 เพิ่มวรรคสอง พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถมอบหมาย
ให้บุคคลที่เป็นภาคประชาชนเป็นผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ในบางเรื่องได้  

7. หมวด 7 บทก าหนดโทษ การก าหนดโทษอาญาเพียงอย่างเดียวตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อาจเป็นมาตรการที่เหมาะสมในบางกรณี จึงควรพิจารณาใช้บทลงโทษ
อ่ืนที่มิใช่โทษอาญาคือ โทษทางปกครองซึ่งจะมีประสิทธิภาพมากกว่า ได้แก่ โทษปรับทางปกครอง และ
การพักใช้ใบอนุญาตขายสุราในกรณีที่มีการกระท าความผิดบางกรณตีามพระราชบัญญัตินี้     
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ประวัติคณะผู้วิจัย 

 



1 
 

บทที่ 1 

บทน ำ 
 

1. หลักกำรและเหตุผล/ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำกำรวิจัย 
 

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2551 เป็นต้นมา  เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์เพ่ือก าหนดมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ รวมทั้งการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพ่ือช่วยลดปัญหาและ
ผลกระทบทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ช่วยสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนโดยให้ตระหนักถึงพิษภัยของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนมิให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย 
เนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุและอาชญากรรม ซึ่งมี
ผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ   พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลากว่า 12 ปี  แต่พบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของกฎหมาย  ปัญหาการ
ตีความ และปัญหาการบังคับใช้กฎหมายหลายประการ  จึงควรมีการศึกษาทบทวนเนื้อหาของบทบัญญัติ
ในพระราชบัญญัตินี้ว่า สามารถป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมหรือไม่ เพียงใด  ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ.
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562         

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562  คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีค าสั่งที่ 1/2562 
เรื่อง แต่งตั้ง “คณะท างานด้านวิชาการในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”  
เพ่ือศึกษารวบรวมประเด็นปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลวิชาการเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหา  การส ารวจความคิดเห็นและหรือรับ
ฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม และจัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เสนอต่อ คณะอนุกรรมการร่างและแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายหรืออนุบัญญัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  โดยคณะท างาน
ด้านวิชาการ ฯ มีการจัดประชุมครั้งแรกเม่ือวันที่ 2 กรกฎาคม 2563  และก าหนดแผนการท างานถึงช่วง
ปลายปี 2564  ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการได้รับแต่งตั้งเป็นคณะท างานด้านวิชาการ ฯ ดังกล่าวด้วย   

ความเคลื่อนไหวของกลุ่มธุรกิจสุราที่ต้องการแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯ โดยมี
การเสนอร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยอ้างว่าไม่สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2560)1 เช่น เมื่อวันที่  19 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สมาพันธ์
ผู้ประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเพจสุราไทย ร่วมกันจัดงาน ‘ไม่คบ 32’ มีนักวิชาการด้าน
กฎหมายที่เข้าร่วม อาทิเช่น รศ. ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก กล่าวว่า “พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 นั้นร่างข้ึนโดยอ้างอิงจากรัฐธรรมนูญปี 2550 โดยมาตรา 32 ของ พ.ร.บ. ฉบับนี้

                                                           
1 สมาพันธ์ผู้ประกอบการเครื่องดืม่แอลกอฮอล์และเพจสุราไทยแจงมาตรา 32 คลุมเครือ ล้าสมยั สังคมเสียมากกว่าได้ 
เรียกร้องให้มีการแก้ไขเพื่อความเป็นธรรมและเข้ากับยุคสมัย (21 กรกฎาคม 2563) at http://gotomanager.com 
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ก็มีจุดที่ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญปัจจุบันปี 2560 โดยอาจจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์และเกิน
สมควรกว่าเหตุ ทั้งยังอาจเพิ่มภาระและเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ”    

นอกจากนี้  สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย หรือ TABBA และเครือข่ายธุรกิจเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ยังได้ยื่นหนังสือเรียกร้องต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ซึ่งมี นายมี ชัย ฤชุพันธ์ เป็น
ประธานกรรมการ เพ่ือให้ยกเลิกการควบคุมโฆษณาตามมาตรา 32 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ฯ รวมทั้งมาตรการห้ามจ าหน่ายเครื่องดื่ม ฯ ทางออนไลน์ โดยอ้างถึงพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562  TABBA ให้
ความเห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯ มีหลายมาตราที่ไม่
สอดคล้องกับสภาพการณ์และเป็นอุปสรรคโดยส่งผล กระทบโดยรวมทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ
เศรษฐกิจ การค้าขาย การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง อีกทั้งยังมี
เครือข่ายธุรกิจเครื่องดื่ม ฯ ที่มายื่นหนังสือต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือให้ยกเลิกมาตรา 32 พ.ร.บ. 
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลายครั้ง เช่น สมาพันธ์ผู้ประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สมาพันธ์
ผู้ประกอบการผลิตและจ าหน่ายสุราแห่งประเทศไทย เข้ายื่นหนังสือให้กับโฆษกคณะกรรมมาธิการการ
สาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร และนายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล ซึ่ง
เป็นหนังสือร้องเรียนกรณีการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพ่ือร้องเรียนการบังคับใช้
กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ มีหมายเรียกผู้แสดงภาพและข้อความประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นจ านวนมาก 
ให้เข้าไปรับทราบข้อกล่าวหา ฐานฝ่าฝืนมาตรา 32 แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์2  

  การศึกษากฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกลไกการบังคับใช้กฎหมายในต่างประเทศ  
จะเป็นข้อมูลส าคัญในการพัฒนาปรับปรุง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯ  กฎหมายของไทย  
โดยเฉพาะการศึกษาวิเคราะห์มาตรการที่เป็นกลไกหรือเครื่องมือใหม่  เพ่ือจัดการกับปัญหาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่มีความซับซ้อนมากกว่าในอดีต  ดังเช่นการใช้กลยุทธ์การสื่อการตลาด การส่งเสริมการขาย
หรือการโฆษณาท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต  เพ่ือให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก เยาวชน นัก
ดื่มหน้าใหม่  นอกจากนี้  ยังควรศึกษาทบทวนโครงสร้างหน่วยงานหรือองค์กรการก าหนดนโยบายและ
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับประเทศ และระดับจังหวัดว่า  มีจุดอ่อน จุดแข็งอย่างไร  หรือมี
ตัวอย่างการบริหารจัดการหน่วยงานเหล่านี้ที่คล้ายคลึงกันในต่างประเทศหรือไม่  แนวทางการป้องกัน
แทรกแซงนโยบายหรือกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกรณีศึกษา
ต่างประเทศท่ีเป็นรัฐภาคีของ “กรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบ” (WHO 
Framework Convention on Tobacco Control – FCTC) รวมถึงการให้ความส าคัญกับบทบาทของ
องค์กรภาคประชาสังคมเพ่ิมขึ้นเหมือนในต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกลไกควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 
  

                                                           
2 โฆษกคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข และนายเท่าพิภพ ลิม้จิตรกร ส.ส.พรรคก้าวไกล รับยื่นหนังสือจาก ตัวแทน
สมาพันธ์ผู้ประกอบการผลิตและจ าหน่ายสรุาแห่งประเทศไทย เพื่อรอ้งเรียนการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดืม่
แอลกอฮอล ์(4 มิถุนายน 2563) at 
https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_news.php?nid=68992&filename=
welcome2019 
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2. วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 

 1) ศึกษา ทบทวนปัญหาในการปรับใช้และการตีความพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และศึกษาเปรียบเทียบกับบทบัญญัติต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560   

   2) ศึกษากฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของต่างประเทศ  โดยเฉพาะมาตรการทาง
กฎหมายใหม่หรือมาตรการที่มีความเข้มงวดมากขึ้น รวมถึงมาตรการควบคุมการโฆษณา การสื่อสาร
การตลาด และการขายทางออนไลน์ การป้องกันแทรกแซงกฎหมายของธุรกิจสุรา การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการเฝ้าระวังปัญหา และมาตรการอ่ืน ๆ ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาเกี่ยวกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์  

3) เสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  
 
 
3. ขอบเขตกำรศึกษำ  

1) ศึกษาความเหมาะสมของโครงสร้าง องค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  

2) ศึกษาปัญหาการใช้ การตีความบทบัญญัติต่าง ๆ ตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พ.ศ. 2551  โดยเฉพาะในหมวด 4 การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (มาตรา 26 ถึง มาตรา 32) หมวด 6 
และหมวด 7 รวมถึงประเด็นการบังคับใช้กฎหมายกรณีการขายทางออนไลน์3 พร้อมเสนอแนวทางแก้ไข 
เพ่ือการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ  

 3) ศึกษากฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของต่างประเทศไม่น้อยกว่า 4 ประเทศ เช่น 
ประเทศออสเตรเลีย (เลือก 2 มลรัฐ) ประเทศแคนาดา (เลือก 2 มลรัฐ) ประเทศที่ยุโรป 1 ประเทศ และ/
หรือประเทศนิวซีแลนด์  โดยเฉพาะประเด็นการควบคุมการสื่อสารการตลาด การโฆษณา และการขาย
ทางออนไลน์ ข้อก าหนดเกี่ยวกับการขาย สถานที่ที่อนุญาตให้ขายได้  บทก าหนดโทษ  รวมถึงมาตรการ
หรือกลไกใหม่ที่มิได้บัญญัติใน พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 แต่ไม่รวมถึงมาตรการทาง
ภาษี  

4) ศึกษาความสัมพันธ์ของกลไกการบังคับใช้กฎหมายที่ เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์กับบทบาทหรือความส าคัญของชุมชน องค์กรภาคประชาสังคมในต่างประเทศ  

5) ศึกษาแนวทางการปรับใช้บทบัญญัติบางเรื่องตามพระราชบัญญัติควบคุมยาสูบ พ.ศ.2560 
กรณีการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
  

                                                           
3 “ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรือ่ง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลโ์ดยวิธีการหรือในลักษณะการขายทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563” จะมผีลบังคับใช้วันท่ี 7 ธันวาคม 2563 
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4. รูปแบบกำรศึกษำ 

 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเป็นการศึกษาวิเคราะห์กฎหมายไทยและกฎหมาย
ต่างประเทศ การศึกษาเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิด้านควบคุมการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยจะจัดท าสรุปผลการศึกษา พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการเสนอ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายต่อหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง   
 
 
5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 1) เป็นข้อมูลวิชาการ เสนอต่อ “คณะท างานด้านวิชาการในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พ.ศ. 2551 หรือเครือข่ายภาคประชาชน  

 2) ข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เสนอ
ต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรภาคีเครือข่ายสุขภาพ 

 3) เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท า
ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562  เสนอต่อ ส านักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 4) ข้อเสนอเชิงนโยบายในการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของประเทศ   
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บทที่ 2 

ภาพรวมของโครงสร้างของหน่วยงานในการขับเคลื่อน 
พระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

 

 

2.1 แผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ  

 
 แผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2564-2570)  

 คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ  และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้ให้ความเห็นชอบ “แผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ ระยะท่ี 2 
(พ.ศ. 2564-2570)” แล้วเมื่อช่วงต้นปี 2564  ซึ่งใช้แทน “ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ           
ปี พ.ศ. 2554-2563” ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564 แผนปฏิบัติการ ฯ ฉบับนี้อยู่ระหว่างการเสนอต่อ
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เพ่ือเตรียมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
ต่อไป  

วัตถุประสงค์  เพ่ือควบคุมขนาดและความรุนแรงของปัญหาที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในสังคมไทย 

เป้าหมายและตัวชี้วัด  เป้าหมายการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการนี้มีเป้าหมายการด าเนินการ 
4 ประการ ได้แก่ 

1. ควบคุมและลดปริมาณการบริโภคของประชาชน 

2. ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และควบคุมจ านวนผู้บริโภค 

3. ลดความเสี่ยงจากการบริโภค ทั้งในมิติของปริมาณการบริโภค รูปแบบการบริโภค และ
พฤติกรรมหลังการบริโภค 

4. จ ากัดและลดความรุนแรงของปัญหาจากการบริโภค 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ฯ มีดังนี้ 

1) ปริมาณการบริโภคต่อประชากรผู้ใหญ่ หน่วย : ลิตรของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อคนต่อ
ปีเป้าหมาย ลดลงร้อยละ 5 ต่อปี 

2) ความชุกของผู้บริโภคในประชากรผู้ใหญ่ หน่วย : ร้อยละ เป้าหมาย ลดลงร้อยละ 5 
ต่อปี 

3) ความชุกของผู้บริโภคในประชากรอายุ 15-19 ปี หน่วย : ร้อยละ เป้าหมาย ลดลง
ร้อยละ 5 ต่อปี 

4) ความชุกของผู้บริโภคหนักในประชากรผู้ใหญ่ หน่วย : ร้อยละ เป้าหมาย ลดลงร้อย
ละ 5 ต่อปี 
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5) จ านวนการป่วย บาดเจ็บและตาย ด้วยสาเหตุจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หน่วย : ราย
ต่อแสนประชากรลดลงร้อยละ 5 ต่อปี 

มาตรการหรือกิจกรรมหลักที่ใช้ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 มาตรการหรือกิจกรรมหลักที่ใช้ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ
ด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ ระยะที่ ๒ ได้ปรับปรุงมาจากมาตรการ SAFER ของ
องค์การอนามัยโลก  ซึ่งมาจากอักษรย่อของ 5 มาตรการที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการลดอันตรายจาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ 1.Strengthen restrictions on alcohol availability/ 2. Advance and 
enforce drink driving counter measures/ 3. Facilitate access to screening, brief 
interventions and treatment/ 4. Enforce bans or comprehensive restrictions on alcohol 
advertising, sponsorship, and promotion/ 5. Raise prices on alcohol through excise taxes 
and pricing policies)1   จึงกล่าวได้ว่า SAFER คือ มาตรการแนะน าขององค์การอนามัยโลก ส าหรับ
การจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ที่ควรด าเนินการและมีประสิทธิภาพที่สุด   เมื่อน ามาปรับให้เหมาะสมกับ
บริบทของประเทศไทย  จนได้เป็นแนวทางการด าเนินงานหรือกลยุทธ์ 7 ด้าน ดังนี้  

แผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ ระยะท่ี 2 ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์ 
ดังนี้ 

1) ควบคุมและจ ากัดการเข้าถึง 

2) ควบคุมพฤติกรรมการขับขี่หลังการดื่ม 

3) บ าบัดรักษา 

4) ควบคุมการโฆษณา ส่งเสริมการขาย และการให้ทุนอุปถัมภ์ 

5) ขึ้นราคาผ่านระบบภาษี 

6) สร้างค่านิยมเพ่ือลดการดื่ม 

7) ระบบสนับสนุนและบริหารจัดการที่ดี 

 

คณะผู้วิจัยมีความเห็นต่อเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ SWOT งานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตามแผนปฏิบัติ ฯ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) และวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก (โอกาสและภัยคุกคาม) ในงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  โดยจะหยิบยกเฉพาะบางหัวข้อที่
เกี่ยวการบริหารจัดการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ดังนี้ 

จุดแข็ง Strengths 
๘. มีกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการท างาน 
๑๐. มีการมอบอ านาจทางกฎหมายส าหรับการด าเนินการระดับจังหวัด และระดับประเทศ 

                                                           
1 The SAFER interventions at https://www.who.int/initiatives/SAFER 
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(คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กรุงเทพมหานคร) 

๑๖. มีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ 
๑๗. มีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเพ่ือการพัฒนานโยบายสาธารณะ 

 ความเห็น  การปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด และ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร  มีปัญหาในทางปฏิบัติหลายประการ และ
มิได้ประสานการท างานกับส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างใกล้ชิด ท าให้ขาด
การส่งข้อมูลผลการด าเนินงานมายังส านักงานอย่างต่อเนื่อง บางกรณีก็ไม่มีการจัดส่งข้อมูลส าคัญให้
ส านักงาน  ถึงแม้ว่ากฎหมายจะบัญญัติให้คณะกรรมการระดับจังหวัดมีหน้าที่รายงานผลการด าเนินงาน
ต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ตาม  สาเหตุเป็นเพราะคณะกรรมการระดับจังหวัดมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธาน แต่ฝ่ายเลขาของคณะกรรมการระดับจังหวัดเป็นกระทรวงสาธารณสุขคือ 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  ท าให้กระทรวงสาธารณสุขไม่สามารถประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย
ได้อย่างเหมาะสม  

จุดอ่อน Weaknesses 
๒. การบังคับใช้กฎหมาย มีงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ 
๖. ขาดการห้ามการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
๗. การบังคับใช้ที่อ่อนแอ ในประเด็นบุคคลที่มีอายุขั้นต่ าที่ห้ามขายให้  ดื่มแล้วขับรถ  จุดขาย 

การออกใบอนุญาต เช่น การต่ออายุ 
๘. ขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๑๐. ขาดการด าเนินการตามกฎหมายในระดับจังหวัด 
๑๑. ช่องโหว่ทางกฎหมายเกี่ยวกับการค้าขายทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) 

ความเห็น   คณะผู้วิจัยเห็นด้วยในประเด็นปัญหาการบังคับใช้ที่ไม่มีประสิทธิภาพ  มีปัญหาหรือ
อุปสรรคในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะต ารวจในพ้ืนที่ซึ่งเป็น
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย  อีกท้ังยังมีปัญหางบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ โดยเฉพาะ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  รวมถึงคณะกรรมการระดับจังหวัดที่มิได้จัดสรรงบประมาณใน
เรื่องนี้ไว้ ท าให้ต้องอาศัยงบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพียง
แหล่งเดียว  นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางท่านมี
สถานะเป็นลูกจ้างชั่วคราวซึ่งว่าจ้างตามโครงการที่กรมควบคุมโรครับทุนจาก สสส. ท าให้มีการลาออก
หรือผลัดเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ในส านักงานบ่อยครั้ง     

 

โอกาส Opportunities 

๑. การขับเคลื่อนทางสังคมที่แข็งแกร่ง – กลุ่มศาสนา กลุ่มประชาสังคม กลุ่มนักวิชาการ 

๑๑. เสนอพระราชบัญญัติควบคุมแอลกอฮอล์ฉบับใหม่ 
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 ความเห็น   คณะผู้วิจัยเห็นว่า ภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคมท่ีท างานด้านการลด ละ เลิก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีเครือข่ายทั่วประเทศท่ีท างานอย่างเข้มแข็ง  และมีเครือข่ายนักวิชาการท่ีศึกษา
เรื่องนี้  อย่างไรก็ดี  การเสนอพระราชบัญญัติควบคุมแอลกอฮอล์ฉบับใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขได้
เคยริเริ่มมาตั้งแต่ราวปี พ.ศ.2558-2559 หรือช่วงปี 2562 จนกระท่ังในปี 2564 จึงมีการริเริ่มจัดท าร่าง 
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  เปน็ครั้งแรก   โดยมีสาเหตุจากการที่กลุ่มธุรกิจ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ ตัวแทนสมาพันธ์ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สมาคมคราฟท์เบียร์  ได้ยื่น
เสนอแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯ โดยมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 และมีการรับ
ฟังความเห็นทางเว็บไซต์ของรัฐสภา ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ซึ่งจะ
กล่าวถึงรายละเอียดในบทที่ 3 ต่อไป 

  

ภัยคุกคาม Threats 

๓. การแทรกแซงนโยบายแอลกอฮอล์ของอุตสาหกรรมกับการออกกฎหมายที่มีอยู่ / กฎหมายที่
มีอยู่ / ท าการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ 

๑๑. การท าการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเป็นผู้สนับสนุน (Sponsorships), โซเชยีลมีเดีย 
การรณรงค์แบบบูรณาการ, ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR), การร่วมทุน
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership; PPP), การใช้ Brand DNA ของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ไปใช้ในผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น อาทิ น้ าดื่ม โซดา น้ าแร่ เครื่องดื่มมอลต์ไร้แอลกอฮอล์ (เบียร์ 0%) 
แล้วน ามาใช้ในการโฆษณาโดยอ้างว่าเป็นการโฆษณาเครื่องดื่มชนิดอื่น (Brand stretching), ผลิตภัณฑ์
เฉพาะประเภทที่มุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้หญิงและเด็ก 

๑๒. การขยายตัวที่ไม่สามารถควบคุมได้ในการออกใบอนุญาตขายสุรา 

ความเห็น   คณะผู้วิจัยเห็นว่า  การแทรกแซงนโยบายแอลกอฮอล์ของอุตสาหกรรมกับการออก
กฎหมายเป็นเรื่องส าคัญ  โดยรูปแบบของการแทรกแซงของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความ
หลากหลาย  เช่น ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังสามารถแทรกแซงผ่านนักการเมือง ผู้มีอ านาจในการ
ก าหนดนโยบายและเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับต่าง ๆ  การฟ้องร้องด าเนินคดีเป็นคดีปกครองต่อหน่วยงาน
อย่างกระทรวงสาธารณสุข  เพ่ือที่จะหยุดยั้งการออกกฎหมายล าดับรองท่ีออกตามพระราชบัญญัติ ฯ 
เรื่องการขายเครื่องดื่ม ฯ ทางออนไลน์  รวมถึงการอุปถัมภ์ (sponsorship) โดยการท ากิจกรรม CSR แก่
หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล  

อุปสรรคส าคัญอีกประการคือ การออกใบอนุญาตขายสุราที่มีการออกโดยไม่มีข้อจ ากัดใด ๆ ท า
ให้ประเทศมีจ านวนใบอนุญาตมากถึง 588,919 ใบ (ข้อมูลของกรมสรรพสามิต ณ ปี 2561) หรือคิดเป็น
ความหนาแน่น 90.6 ใบต่อจ านวนประชากร 10,000 คน2  ซึ่งการที่ภาครัฐไม่มีนโยบายควบคุมจ านวน
ใบอนุญาตขายสุรา จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของประชาชนและสร้างผลกระทบด้านลบอื่น ๆ    

 

                                                           
2 รายงานและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โครงการ Joint Assessment Mission to Review Alcohol Policy and 
Strategy Thailand, 2019 (2563): น.15. 
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เนื้อหากลยุทธ์ของแผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ ระยะที่ 2 ที่
เกี่ยวกับการพัฒนาหรือปรับปรุงกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้น  ซึ่งพบว่ามีเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1) ควบคุมและจ ากัดการเข้าถึง  ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบังคับใช้
กฎหมาย ประกอบด้วย พัฒนากลไกการบังคับใช้กฎหมาย และพัฒนากฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์  กิจกรรมหรือโครงการย่อยคือ   

- ทบทวนพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งฉบับ   
- พัฒนากฎหมาย เช่น ก าหนดอายุผู้ซื้อ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบของร้านจ าหน่ายกรณีเกิด
อุบัติเหตุ หรือทะเลาะวิวาท มีหน่วยงานตรวจสอบสื่อโฆษณาก่อนเผยแพร่ เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 2) ควบคุมพฤติกรรมการขับขี่หลังการดื่ม ได้แก่ โครงการศึกษาความเป็นไปได้ใน
การใช้มาตรการทางปกครองร่วมกับบทลงโทษตามกฎหมาย กรณีเมาแล้วขับ 

กลยุทธ์ที่ 4) ควบคุมการโฆษณา ส่งเสริมการขาย และการให้ทุนอุปถัมภ์  ได้แก่ โครงการ
ติดตามเฝ้าระวังการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย กิจกรรมย่อยคือ  

- จัดเวทีสัมมนาสร้างความร่วมมือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เพื่อพัฒนาเครือข่ายและก าหนดแนวทางการเฝ้าระวังส าหรับประชาชน 

- พัฒนาบุคลากร (เครือข่ายภาคประชาชน) ด้านกฎหมายควบคุมโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และการร้องเรียนผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายควบคุม
ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Tobacco & Alcohol Surveillance System: TAS) 

- ถอดบทเรียนการด าเนินงานเฝ้าระวังการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนินงานควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
กิจกรรมย่อยคือ  

- จัดสัมมนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 
- อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร (พนักงานเจ้าหน้าที่) ด้านการจัดการข้อร้องเรียนและบังคับ

ใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
- พัฒนาทีมเฉพาะกิจระดับจังหวัด เพื่อปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายเชิงรุก มุ่งเน้นการ

ด าเนินงานบังคับใช้กฎหมายกับบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ประกอบการที่กระท า
การฝ่าฝืนโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมถึงการโฆษณาที่ใช้ตราเสมือนหรือโฆษณาแฝง 

-     การลงพ้ืนที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมถึงการติดตามผลการด าเนินงาน โดยมีแผนการปฏิบัติงานเฝ้า
ระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ การเฝ้าระวัง
ทางสื่อ และการลงพ้ืนที่ตรวจสอบสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า ๒๔ ครั้ง/ปี/จังหวัด 
รวมถึงการลงพ้ืนที่ตรวจสอบช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ วันส าคัญทางศาสนา 

-      การด าเนินคดีอาญาในความผิดฐานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน ๒๐ คดี/ปี/
จังหวัด 
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-       จัดกิจกรรมเชิดชูยกย่องจังหวัดดีเด่นด้านการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายควบคุมการ
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 

ประเด็นที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ฯ  

 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และข้อมูลการวิเคราะห์ SWOT งานควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ตามแผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2564-
2570) พบว่ามีจุดอ่อนที่อาจเป็นอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ฯ ระยะท่ี 2 ดังนี้   

1) ปัญหาการผลักดันนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของภาครัฐที่ยังมิได้ปฏิบัติตาม
มาตรการ SAFER อย่างครบถ้วน  โดยเฉพาะประเด็นการควบคุมหรือจ ากัดการเข้าถึงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (Strengthen restrictions on alcohol availability) และประเด็นปัญหาประสิทธิภาพใน
การด าเนินการตามมาตรการห้ามหรือจ ากัดการโฆษณา การอุปถัมภ์ และการส่งเสริมการขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (Enforce bans or comprehensive restrictions on alcohol advertising, 
sponsorship, and promotion)  

2) ปัญหาการด าเนินงานของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดที่ยังการบูรณา
การการท างานระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และองค์กรภาค
ประชาชนในพื้นท่ี  

3) ปัญหาการบูรณาการการจัดการฐานข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ หน่วยงานในพื้นท่ี และพนักงานเจ้าหน้าที่  

4) ระบบการจัดสรรงบประมาณตามปกติ ไม่เพียงพอกับการแก้ไขสภาพปัญหา  กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ  รวมถึงกรณีปัญหาการจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่ราชการส่วนจังหวัดและราชการส่วนท้องถิ่น    

5) ประชาชนส่วนหนึ่งยังมีรูปแบบการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นปัญหา เพราะ
พฤติกรรมการด าเนินชีวิต สภาพแวดล้อม การขาดข้อมูล ความรู้ หรือความตระหนักในเรื่องพิษภัยหรือ
ผลเสียของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์    
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2.2 วิเคราะห์ภาพรวมของโครงสร้างของหน่วยงานในการขับเคลื่อน พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551   

   

 โครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับประเทศประเทศ  

 องค์กรที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานและการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ระดับประเทศประกอบด้วยคณะกรรมการ 2 คณะคือ (1) 
คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ  และ (2) คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์   

(1) คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ   

คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ  ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ  มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 8  ซึ่งบัญญัติไว้ดังนี้  

“(1) ก าหนดนโยบาย แผนงาน และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวกับมาตรการด้านภาษี 
รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้
ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี   

(2) ติดตามประเมินผลและตรวจสอบการด าเนินงานตาม (1)   

(3) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนหรือตามท่ีคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย” 

  ผู้วิจัยเห็นว่า การก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แห่งชาติไม่สอดคล้องกับการออกแบบโครงสร้างองค์กรด้านนโยบายของประเทศ  กล่าวคือ  
คณะกรรมการนโยบายซึ่งมีบทบาทหน้าที่หลักในการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์  แต่กลับมีบทบาทหน้าที่ในการติดตามประเมินผลและตรวจสอบการด าเนินงานมาตรการ
ต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย  ซึ่งจะส่งผลท าให้มีปัญหาความทับซ้อนกันกับอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  (มาตรา 16) ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการติดตาม  
ตรวจสอบการด าเนินงานการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ระดับจังหวัด 

ดังจะเห็นได้ว่า  คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ได้ออกค าสั่งแต่งตั้ง  
“คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551” ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดนี้มีประธานอนุกรรมการคือ ผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ หรือรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติมอบหมาย  รองประธาน
อนุกรรมการมี 3 คน คือ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับมอบหมาย  ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติที่ได้รับมอบหมาย (สายงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม) และจเรต ารวจ (สบ 8) (หัวหน้าจเร
ต ารวจ)  อนุกรรมการส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นต ารวจคือ ผู้บัญชาการต ารวจนครบาล  ผู้บัญชาการต ารวจ
สอบสวนกลาง ผู้บัญชาการส านักคดีและกฎหมาย  ผู้บัญชาการต ารวจท่องเที่ยว ผู้บัญชาการต ารวจภูธร
ภาค 1 ถึง ภาค 9    
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อ านาจหน้าที่หลักของคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีดังนี้  

1. ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิด และชี้แจงให้ผู้ถูกร้องเรียน
หรือผู้ขอหารือถึงประเด็นปัญหาตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

2. ให้ค าชี้แจง เสนอแนะต่อคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติเกี่ยวกับปัญหา
ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  

3. ตรวจสอบ กวดขัน การไม่ปฏิบัติพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

4. แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 
2551 

5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่รับมอบหมาย 

ผู้วิจัยมีข้อสังเกตคือ คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปราม ฯ ข้างต้น  แต่งตั้งข้ึนตามค าสั่ง
ของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ  มิใช่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการควบคุม  จึงอาจ
ท าให้มีปัญหาการบูรณาการด้านข้อมูลเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย  กล่าวคือ คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจไม่สามารถติดตามสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจได้อย่างเหมาะสม  เนื่องจากคณะกรรมการควบคุม ฯ ไม่มีอ านาจสั่งการ
คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปราม ฯ แต่อย่างใด   

เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยโครงกานี้  ผู้วิจัยได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปราม ฯ โดยส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กรุณาช่วยประสานงานในเรื่องนี้  โดยจะต้องขออนุญาตจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สตช.) ที่เป็น
หน่วยงานหลักของคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปราม ฯ เสียก่อน  ผลปรากฏว่า ได้รับข้อมูล  มูล
ของคณะอนุกรรมการ ผลปรากฏว่า  ส านักงาน ฯ ได้จัดส่งข้อมูลของคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวมาให้ 
ฯ  โดยเป็นข้อมูล “รายงานผลการป้องกันและปราบปรามการท าความผิดของส านักงานต ารวจแห่งชาติ”  
ซึ่งเป็นรายงานผลการด าเนินงานแบ่งเป็น 3 ด้านคือ  1) ด้านการป้องกัน   2) ด้านการปราบปรามการ
กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และ 3) ด้านการ
ประชาสัมพันธ์  ในที่นี้ขอน าเสนอเฉพาะข้อมูลด้านการปราบปรามการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในปีงบประมาณ 2563 ถึง กลางปีงบประมาณ 
2564 ดังนี้  

ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2563  ผลการด าเนินงานด้านการปราบปรามการ
กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จ านวน 1,799 ราย 
ความผิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จานวน 51,622 ราย 

ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนตุลาคม 2563  ผลการด าเนินงานด้านการปราบปรามการกระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จ านวน 757 ราย ความผิดอื่น ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน 10,451 ราย   
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ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผลการด าเนินงานด้านการปราบปราม
การกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จ านวน 875 ราย 
ความผิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน 14,611 ราย 

ข้อมูลข้างต้นท าให้เห็นภาพรวมในการด าเนินงานที่เกี่ยวกับการกระท าผิดตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 แต่ไม่สามารถน ามาวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับประเภทหรือ
ลักษณะของการกระท าความผิดในแต่ละมาตราได้  เช่น มาตรา 32 เรื่องการห้ามโฆษณา เนื่องจากมิได้มี
การจ าแนกรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวไว้  จึงเป็นข้อจ ากัดในการศึกษาทางวิชาการ   

ทั้งนี้  ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงาน
ด้านการปราบปรามการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
เช่นกัน ดังปรากฏในรายงานประจ าปีของส านักงาน ฯ   ซึ่งเป็นข้อมูลเรื่องการเปรียบเปรียบปรับตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เช่น การเปรียบเทียบปรับของส านักงาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ข้อมูลจากการเปรียบเทียบปรับที่ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด หรือกรณีเปรียบเทียบปรับที่สถานีต ารวจและมีการน าส่งเงินค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานมาที่กรม
ควบคุมโรค  เช่น ข้อมูลการเปรียบเทียบปรับในปีงบประมาณ 2562 ในรายงานประจ าปี 2562 ของ
ส านักงาน ฯ พบว่ามีจ านวนทั้งสิ้น 89 คดี 3 (กรุณาดู ตารางที่ 2.1)  
  

                                                           
3 รายงานประจ าปี 2562 ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
(นนทบุรี: ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ), น.54. 
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ตารางท่ี 2.1 
สรุปผลการเปรียบเปรียบปรับตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  

ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

 
 

ข้อสังเกตเกี่ยวกับคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ มีดังนี้   

1) การทับซ้อนของอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ กับ 
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ บัญญัติไว้ในมาตรา 8 
ดังนี้   

“(1) ก าหนดนโยบาย แผนงาน และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวกับมาตรการด้านภาษี 
รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพผู้
ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี   

(2) ติดตามประเมินผลและตรวจสอบการด าเนินงานตาม (1)   

(3) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนหรือตามท่ีคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย” 

ผู้วิจัยเห็นว่า การก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ
ไม่สอดคล้องกับการออกแบบโครงสร้างองค์กรด้านนโยบายของประเทศ  กล่าวคือ  



15 
 

คณะกรรมการนโยบายซึ่งมีบทบาทหน้าที่หลักในการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์  แต่กลับมีบทบาทหน้าที่ในการติดตามประเมินผลและตรวจสอบการด าเนินงานมาตรการ
ต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย  ซึ่งจะส่งผลท าให้มีปัญหาความทับซ้อนกันกับอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  (มาตรา 16) ซึ่งคณะกรรมการควบคุมเป็นองค์กร
หลักในการติดตาม  ตรวจสอบการด าเนินงานการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด  จึงมีความทับซ้อนกับอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบาย ฯ  ดัง
จะเห็นได้จากการแต่งตั้ง“คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551” ของคณะกรรมการนโยบาย ฯ   

 

2) ความจ าเป็นในการก าหนดให้มีคณะกรรมการ 2 ชุดในกฎหมายฉบับเดียวกัน 

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 บัญญัติให้มีคณะกรรมการ 2 ชุดคือ  
คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ  และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
จากการศึกษาทบทวนอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งสองชุดนี้พบว่า  คณะผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการ
พิจารณาให้เหลือคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพียงชุดเดียว   เนื่องจากตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2560) มาตรา 77 วรรคสาม4 ได้บัญญัติให้ใช้ระบบกรรมการในกฎหมาย
เฉพาะในกรณีท่ีจ าเป็นเท่านั้น   การบัญญัติให้มีคณะกรรมการ 2 ชุดตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จึงไม่สอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญมาตรา 77 วรรคสาม 

คณะผู้วิจัยเห็นว่า ควรยุบคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ  โดยให้เหลือ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพียงชุดเดียว  ซึ่งจะประโยชน์หลายประการคือ 

ก. ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการเสนอหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว้ให้เป็นคณะกรรมการทั้งสองชุด  ท าให้สามารถออกประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
ทันต่อสถานการณ์      

ข. ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ของส านักงานในการปฏิบัติหน้าที่  

ค. พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายที่เก่ียวกับสุขภาพ  จึง
ควรบัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เป็นรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย   

ง. ช่วยลดภาระงานของท่านนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายหลายสิบฉบับ      

   

 

                                                           
4   “มาตรา 77 

....  
รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จ าเป็น พึงก าหนด

หลักเกณฑ์การใช้ดลุพินิจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและระยะเวลาในการด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัตไิว้ใน
กฎหมายให้ชัดเจน และพึงก าหนดโทษอาญาเฉพาะความผดิร้ายแรง” 
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3) องค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติที่มีเฉพาะข้าราชการ
การเมือง  

คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ 
และมีกรรมการโดยต าแหน่งรวม 10 คน ซึ่งมีจ านวนรัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ เป็นกรรมการมากถึง 9 คน  
มีข้าราชการประจ าเพียง 1 คนที่เป็นกรรมการคือ ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี   ผู้ที่ท าหน้าที่เป็นเลขานุการ
คือ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แต่มิได้เป็นกรรมการ  องค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายฯ ไม่มี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในด้านที่เก่ียวข้องแต่อย่างใด โดยมีแต่ข้าราชการการเมืองเท่านั้น  ซึ่งยังไม่พบว่ามี
กฎหมายฉบับใดที่บัญญัติให้มีรัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ เป็นกรรมการ  เพราะไม่มีความจ าเป็นแต่อย่างใด   

เมื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. .... ที่กระทรวงสาธารณสุข
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 25505  จะพบว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายฯ 
มีความแตกต่างกันกับร่างกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขท่ีสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบ  
กล่าวคือ  คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติตามร่างกฎหมายเดิมของกระทรวง
สาธารณสุขจะประกอบด้วยกรรมการโดยต าแหน่งรวมจ านวน 14 คน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่
เกิน 6 คน และกรรมการผู้แทนองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหาก าไรด้านต่าง ๆ จ านวนไม่เกิน 8 
คน ด้าน    

 

4) ปัญหาความจ าเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ   

 มาตรา 6 บัญญัติให้คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติมีที่ปรึกษา ซึ่งมีหน้าที่
เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ฯ แต่ในทางปฏิบัติ
กลับพบว่า คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติยังไม่เคยแต่งตั้งที่ปรึกษาตามมาตรา 6 
แต่อย่างใด  แต่ก็สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้เช่นกัน  สะท้อนให้เห็นว่าไม่มีความจ าเป็นในการแต่งตั้ง
ที่ปรึกษา   

 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของที่ปรึกษาพบว่า เปิดโอกาสให้มีแทรกแซงนโยบายและกฎหมาย
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของภาคธุรกิจที่เป็นตัวแทนของธุรกิจสุราหรือธุรกิจที่เก่ียวข้องซึ่งอาจได้รับ
แต่งตั้งปรึกษา  จะกลายเป็นอุปสรรคส าคัญในการก าหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ กฎหมาย หรือ
มาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   

 

5) ปัญหาการบูรณาการข้อมูลด้านการปราบปรามการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  

ปัญหาการบูรณาการข้อมูลด้านการปราบปรามการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  กับ
หน่วยงานต่าง ๆ  โดยเฉพาะส านักงานต ารวจแห่งชาติ  เนื่องจากจัดส่งหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลผลการ
ด าเนินคดีของพนักงานเจ้าหน้าที่มายังส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ดังจะเห็น

                                                           
5 กรุณาดู ภาคผนวก ข) ร่างพระราชบัญญัติควบคมุเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ พ.ศ. .... เสนอโดย คณะรัฐมนตรี 
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ได้จากสรุปผลการเปรียบเปรียบปรับตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
ประจ าปีงบประมาณ 2562  เป็นข้อมูลคนละส่วนกับข้อมูลการด าเนินงานที่เก่ียวกับการกระท าผิดตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  อีกท้ังในรายงาน
ประจ าปีของส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ไม่ปรากฏข้อมูลสถิติการด าเนินคดี
ต่อผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  

 

(2) คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   

มาตรา 10 คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ต่อไปในรายงานฉบับนี้จะเรียกว่า 
“คณะกรรมการควบคุม”) ซึ่งมรีัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ  มีกรรมการ
โดยต าแหน่งรวมจ านวน 13 คน (ไม่นับรวมประธานกรรมการ)  ส าหรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ มีจ านวนเพียง 3 คน  และมีกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน จ านวน 3 คน  
ซึ่งถือว่ามีสัดส่วนน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมการโดยต าแหน่ง  ทั้ง ๆ ที่ในการพิจารณาของ
คณะกรรมการควบคุม  มักจะเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในเรื่องนั้น ๆ    

อย่างไรก็ตาม การก าหนดความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิก็มิได้สะท้อนอ านาจหน้าที่หรือความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการควบคุม ฯ ชุดดังกล่าว จึงควรแก้ไขปรับปรุง ได้แก่  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการศึกษา การศาสนา หรือวัฒนธรรม  รวมถึงด้านสังคมสงเคราะห์  แต่กลับไม่พบว่ามีการบัญญัติ
ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย  หรือด้านคุ้มครองผู้บริโภค    

คณะกรรมการชุดนี้เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  การ
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาม มาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่อ่ืน ๆ ของคณะกรรมการควบคุมที่
เกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ปรากฏอยู่ในมาตรา 16 (1), (2), 
(3) และ (4)   ส าหรับอ านาจหน้าที่ด้านอื่น ๆ จะเป็นเรื่องการให้ค าปรึกษาแนะน า และประสานงานแก่
หน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามมาตรา 16 (6) หรือการจัดให้มี 
หรือส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปให้เข้าใจ
ถึงโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามมาตรา 16 (7) 

แม้ว่ากฎหมายจะบัญญัติอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมตามมาตรา 16 ไว้  แต่ก็มี
อ านาจหน้าที่บางข้อซึ่งคณะกรรมการควบคุมไม่เคยด าเนินการมาก่อนเลย คือ มาตรา 16 (4)  การ
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
รวมถึงไม่เคยมีการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในกรณีนี้  ส่งผลท าให้ไม่มีการส่งเสริม 
สนับสนุนการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพจากส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตาม
มาตรา 336   

                                                           
6  “มาตรา 33  ผู้ติดเครื่องดืม่แอลกอฮอล์หรือญาติ คณะบุคคล หรือองค์กรทั้งภาครัฐหรือเอกชนท่ีมี
วัตถุประสงค์เพื่อการบ าบดัรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ อาจขอรับการสนับสนุนเพื่อการบ าบัดรักษา
หรือฟ้ืนฟูสภาพจากส านักงานได้  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการควบคุมก าหนด” 
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มาตรา 17 ก าหนดให้คณะกรรมการควบคุม ฯ มีอ านาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หรือคณะท างานที่เกี่ยวข้องตามท่ีคณะกรรมการควบคุมมอบหมาย   ข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับ
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ตามมาตรา 17 ที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการควบคุม ประกอบด้วย 

 คณะอนุกรรมการร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรืออนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

 คณะอนุกรรมการพิจารณาการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  

 คณะอนุกรรมการด้านการรณรงค์และการสร้างภาคี 

 คณะอนุกรรมการด้านวิชาการในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 คณะอนุกรรมการด้านการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 

 

แผนภาพที่  2.1 โครงสร้างการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับประเทศ7 

 

 
 
  

                                                           
7 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย, อรทัย วลีวงศ์ (บรรณาธิการ), รายงานสถานการณ์การด าเนินนโยบายควบคุมเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์ของประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2551-2561 (สงขลา: ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา หน่วยระบาดวทิยา คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2563), น.111-113. 
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 ผู้วิจัยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแผนภาพโครงสร้างการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับประเทศ 
ข้างต้นนี้ (แผนภาพที่  2.1) คือ มีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง กล่าวคือ มีการระบุว่ามีคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  โดยข้อมูลที่ถูกต้องคือ 
คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์  ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการนโยบาย ฯ มิได้เป็นคณะอนุกรรมการที่มีอ านาจหน้าที่
บทบัญญัติไว้ตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้แต่ประการใด   

 ข้อสังเกตเก่ียวกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ก. คณะอนุกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมีการด าเนินงานที่ขาดความต่อเนื่อง  ผู้วิจัยได้รับทราบข้อมูล
จากอนุบางท่านทราบว่า อนุกรรมการบางชุดขาดการประชุมไปเป็นเวลานาน  เช่น คณะอนุกรรมการ
พิจารณาการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  ทั้ง ๆ ที่เป็น
อนุกรรมการที่มีความส าคัญในการติดตามการบังคับใช้กฎหมาย    

ข้อสังเกตอีกประการคือ คณะอนุกรรมการพิจารณาการกระท าความผิด ฯ ขาดการประสานงาน
ด้านข้อมูลผลการด าเนินคดีที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ “คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”  ท าให้การท างานขาดความเป็น
เอกภาพ   

 ข. ปัญหาการประสานการท างานกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด และ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร  ซึ่งเก่ียวข้องกับการบัญญัติอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  และมีปัญหาในทางปฏิบัติซึ่งจะกล่าวถึงในรายละเอียด
ต่อไป  

  ค. องค์ประกอบของอนุกรรมการบางชุดขาดความเหมาะสม เช่น คณะอนุกรรมการร่างและ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรืออนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
ประกอบด้วยนักวิชาการด้านกฎหมายและด้านนิเทศศาสตร์  แต่ขาดนักวิชาการท่ีมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือ health policy  ท าให้การพิจารณาการแก้ไข
ปรับปรุงเนื้อหาของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขาดข้อมูลในประเด็นผลกระทบต่อ
สุขภาพที่ชัดเจน   

ง. ส านักงานมิได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการศึกษาวิจัยหรือสร้างบุคลากรที่มีองค์ความรู้
ด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในต่างประเทศ ท าให้การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการในหลายประเด็นยังมีจุดอ่อน ล้าสมัย ท าให้การ
พัฒนาร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. .... ยังมีเนื้อหาที่ขาดความสมบูรณ์บาง
ประการ  และยังอาจมีปัญหาในการปรับใช้และการตีความในอนาคต   

นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ
คณะอนุกรรมการที่เก่ียวข้อง ได้รับงบสนับสนุนจาก สสส.  โดยกระทรวงสาธารณสุขมิได้จัดสรร
งบประมาณแต่อย่างใด  ทั้ง ๆ ที่เป็นภารกิจตามกฎหมายที่หน่วยงานพึงด าเนินการ  และมีการด าเนินการ
ด้านงบประมาณของส านักงาน ฯ ที่ลักลั่นแตกต่างจากกองงานควบคุมควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรม
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ควบคุมโรค เช่น เบี้ยประชุมของกรรมการในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรรมการมี
อัตรา 1,600 บาท, เบี้ยประชุมของคณะอนุกรรมการร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ฯ อนุกรรมการได้
เบี้ยประชุมอัตรา 1,000 บาท  ในขณะที่เบี้ยประชุมของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ 
กรรมการ 8,000 บาท ส าหรับอนุกรรมการด้านกฎหมาย ภายใต้คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
แห่งชาติ อนุกรรมการกฎหมายของงานควบคุมยาสูบได้เบี้ยประชุมสูงกว่าคณะอนุกรรมการของด้าน
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือ อนุกรรมการ อัตรา 4,000 บาท8      

    

 

 
 

 
 

  

                                                           
8 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ก าหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รบัเบีย้ประชุมเป็นราย
เดือน และอัตราเบีย้ประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งส าหรบักรรมการ อนุกรรมการ  เลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ พ.ศ. 2564 (19 มีนาคม 2564) 
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 3. การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด 

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด เป็นกลไกส าคัญในการด าเนินงาน
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน ท้องถิ่น  ทั้งนี้ จะต้องประสานการท าร่วมกับ คณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  โดยตามโครงสร้างของกฎหมายแล้ว  คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ระดับจังหวัดมีหน้าที่ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการบังคับใช้
กฎหมายและรายงานต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   (กรุณาดู แผนภาพที่ 2.2)  

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ มาตรา 199  มีผู้วา่ราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับ
มอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรองประธานกรรมการ  และมีกรรมการโดยต าแหน่งอ่ืน ๆ รวมกัน
จ านวน 10 ถึง 13 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 4 คน ซึ่งในทางปฏิบัติพบว่าผู้ว่า ฯ อาจจะแต่งตั้งข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบธุรกิจ หรือบุคคลใดก็ได้    

กรรมการโดยต าแหน่งประกอบด้วย  
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

 ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด 

 สรรพสามิตพ้ืนที่ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งหนึ่งคน 

 หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งหนึ่งคน 

 ประชาสัมพันธ์จังหวัด 

 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 

 ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด 

                                                           
9   “มาตรา 19  ให้มีคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ประกอบด้วยผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธานกรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรองประธาน
กรรมการ ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด สรรพสามิตพื้นที่ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งหนึ่งคน หัวหน้าส านักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งหนึ่งคน 
ประชาสัมพันธ์จังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่
รับผิดชอบในเขตจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจังหวัดละไม่
เกินสี่คน เป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสี่คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ด้านสังคมสงเคราะห์ การแพทย์ จิตวิทยา และกฎหมายด้านละหนึ่งคน 

ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จังหวัดจะแต่งตั้งข้าราชการในส านักงานสาธารณสุขจังหวัดไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้” 
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 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
จังหวัดละไม่เกินสี่คน  

 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ผู้วิจัยมีข้อสังเกตคือ  ผู้แทนองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไร เช่น เครือข่ายภาคประชาสังคม 
ภาคประชาชนที่ท างานด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  มิได้อยู่ในโครงสร้างของกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด  ทั้ง ๆ ที่มีส่วนส าคัญในการเป็นกลไกเฝ้าระวังสภาพปัญหาในพื้นที่  โดย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 4 คนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งมักจะเป็นบุคคลที่มิได้มีผลงานหรือ
ท างานด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับภาคประชาชน    

   

แผนภาพที่  2.2  โครงสร้างการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด10 

 

 

 
 
 
                                                           
10  เล่มเดยีวกัน, น.115-116. 
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อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด  

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดมีอ านาจหน้าที่ตาม มาตรา 22  ซึ่งบัญญัติว่า  

“มาตรา 22  คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครและ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด มีอ านาจและหน้าที่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขต
จังหวัด แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้ 

(1) เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
การบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อคณะกรรมการควบคุม 

(2) ให้ค าปรึกษาแนะน า และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการ
ควบคุมการผลิต การน าเข้า การขาย การโฆษณา และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการเสนอ
มาตรการในการป้องกันผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนการบ าบัดรักษาและ
ฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

(3) ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนไปเก่ียวข้องกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

(4) ก าหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการในการลดและเลิก
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

(5) ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือ
ลดและเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการควบคุม 

(6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุมมอบหมาย” 
 

 คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดมีอ านาจหน้าที่หลัก 2 ด้าน คือ 

 1) ด้านการติดตามการบังคับใช้กฎหมาย   

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดมีอ านาจหน้าที่ติดตาม ประเมินผลและ
ตรวจสอบการด าเนินงานเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดและเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการควบคุม   รวมถึงการก าหนดแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับ
นโยบายของคณะกรรมการในการลดและเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  การจัดท าแนวปฏิบัติใน
เรื่องเฝ้าระวังและป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนไปเก่ียวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ในทางปฏิบัติพบว่า คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดส่วนใหญ่ยังมิได้
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้  กล่าวคือ ไม่มีการจัดท าแนวปฏิบัติในเรื่องเฝ้า
ระวังและป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนไปเก่ียวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  หลายจังหวัดไม่มีการจัด
ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา    จึงควรมีการ
ศึกษาวิจัยหรือส ารวจข้อมูลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ฯ จังหวัดเป็นการศึกษาแยกต่างหาก
ออกไป  
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 2) ด้านการให้ความเห็น ค าปรึกษา หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์    

 คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดมีอ านาจหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน า และ
ประสานงานแก่คณะกรรมการนโยบาย ฯ หน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการควบคุมการผลิต การ
น าเข้า การขาย การโฆษณา และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการเสนอมาตรการในการ
ป้องกันผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  รวมถึงการเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรการต่าง 
ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อคณะกรรมการควบคุม    

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติพบว่า ผู้วิจัยในฐานะคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทราบข้อมูลว่า  ยังไม่มีคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดที่เคยเสนอความเห็นเกี่ยวกับ
มาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่
ส่วนกลาง     
 

สรุปผลการด าเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด  

 ผู้วิจัยเคยศึกษาข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด  โดย
รวบรวมข้อมูลและสอบถามข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ได้แก่ 
เอกสารประกอบการประชุมของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวัน
จันทร์ที่ 9 เมษายน 2561  สรุปผลการด าเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของจังหวัดของ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 2561 (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2561)  มีรายละเอียดดังนี้11 

 1. มีจังหวัดรายงานผลการด าเนินงาน จ านวน 26 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 34 ของจังหวัดทั้งหมด  
ส าหรับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดที่มิได้ส่งรายงานผลมายังส านักงาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เนื่องจากไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ แต่อย่างใด   
 หลังจากนั้น มีข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึง มิถุนายน 2561 คือ คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดได้จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานเพ่ิมเติมมายังเสนอคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ รวมจ านวน 33 จังหวัด 
(กรุณาดู แผนภาพที่ 3.2) จากท้ังหมด 77 จังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 43  ต่อมาในช่วงเดือนกันยายน 
2562 มีการจัดส่งรายงานเพ่ิมเติมเป็นจ านวน 42 จังหวัด  

2. มีกิจกรรมการเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ านวน 26 จังหวัด 

3. มีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้ ความตระหนักเรื่องโทษ พิษภัย และกฎหมาย
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จ านวน 26 จังหวัด 

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 หัวหน้าโครงการได้ขอสัมภาษณ์ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ ส านักงาน ฯ  ซึ่ง นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผู้อ านวยการส านักงาน และ
คุณสิริกุล วงษ์สิริโสภาคย์ รองผู้อ านวยการส านักงาน ได้ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบัน ฝ่ายเลขานุการของ
                                                           
11 รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ครัง้ที่ 1/2561 
วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ช้ัน 2 อาคาร 1 ส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุข  
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คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดส่วนใหญ่ยังมิได้ส่งรายงานผลมายังส านักงาน  ท าให้
ไม่ทราบข้อมูลการด าเนินงานของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด  คณะผู้วิจัยจึงขาด
ข้อมูลการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ที่จะใช้ศึกษา   

อนึ่ง  เมื่อได้สืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์หรือเอกสารเผยแพร่ของส านักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างเดือนมกราคม ถึง กรกฎาคม 2564  ไม่พบว่ามีการจัดท าสรุปผลการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดรายจังหวัดและผลการประเมินใน
ภาพรวมแต่ประการใด  ซึ่งอาจเป็นเพราะส านักงาน ฯ ไม่ได้รับข้อมูลจากคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จังหวัดหรือ สสจ.ที่เป็นฝ่ายเลขานุการ  

 

สรุปปัญหาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด12 

 1. ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดในหลายจังหวัด  หรอืมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ แล้ว  แต่ในหลายจังหวัดยังไม่มีการเรียกประชุม  

 2. การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดในบางจังหวัดที่ไม่สอดคล้องกับ
โครงสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรา 19  กล่าวคือ บางจังหวัดมีการแต่งตั้ง
กรรมการโดยต าแหน่งไม่ตรงตามจ านวนที่กฎหมายก าหนด  หรือแต่งตั้งไม่ตรงตามต าแหน่งที่กฎหมาย
ก าหนด หรือกรณีท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ครบ 4 ด้านตามกฎหมาย  บางจังหวัดแต่งตั้ง
ไมม่ีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเลย   

 3. คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดในหลายจังหวัด ไม่มีการจัดส่งรายงานผล
การด าเนินงานให้แก่ส านักงาน  ท าให้ส านักงานไม่สามารถติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานเพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้  

 4. คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางจังหวัดมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแล้ว  แต่มี
กระบวนการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กฎหมายบัญญัติไว้ เช่น  
กรรมการที่ครบวาระแล้ว 3 ปี แต่กลับไม่มีการออกค าสั่งแต่งตั้งใหม่  ยังคงใช้ค าสั่งแต่งตั้งเดิม ซึ่งไม่มีผล
ในทางกฎหมายแล้ว   

 5. คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางจังหวัดมีการแต่งตั้งบุคคลที่มิได้มีขาดความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะการ
ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย 
(มาตรา 19) ที่ขาดความชัดเจน เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมสงเคราะห์  ด้านการศาสนา ด้านวัฒนธรรม  
ส่งผลท าให้ประธานกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานไม่
สามารถเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมได้    

                                                           

12 สรุปข้อมูลจาก  เอกสารประกอบการประชุม คณะอนุกรรมการร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรืออนุบัญญัตติาม
พระราชบัญญัติควบคมุเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 ครั้งท่ี 6/2561  เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม
ประยรูกุนาศล ช้ัน 3 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ  
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 6. คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดส่วนใหญ่มิได้แต่งตั้งภาคประชาชนที่
ท างานด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นกรรมการหรืออนุกรรมการ  เพราะกฎหมายมิได้บัญญัติให้มี
ผู้แทนในส่วนนี้  ท าให้ขาดความเชื่อมโยงในการท างานกับประชาชนในพื้นท่ีหรือชุมชน  

   

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร 

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร ตาม มาตรา 1813  ซึ่งมผีู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานกรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นรองประธานกรรมการ  ก็มี
โครงสร้างหรือองค์ประกอบของคณะกรรมการที่คล้ายคลึงกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
จังหวัด กล่าวคือ กรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ   

กรรมการโดยต าแหน่ง มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
1) ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นรองประธานกรรมการ 
2) ผู้แทนกองบัญชาการต ารวจนครบาล  
3) ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ 
4) ผู้แทนกรมสรรพสามิต 
5) หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 
6) ผู้อ านวยการส านักพัฒนาสังคม 
7) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในกรุงเทพมหานครซึ่งผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครแต่งตั้งหนึ่งคน 
8) ผู้อ านวยการส านักการศึกษา 
9) ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ 
10) ผู้อ านวยการเป็นกรรมการ 
11) ผู้อ านวยการส านักอนามัยเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ข้อสังเกตเก่ียวกับโครงสร้างของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครคือ  
กรรมการส่วนใหญ่ จ านวน 7 คน เป็นข้าราชในสังกัดกรุงเทพมหานคร (ยังไม่นับรวมผู้ว่า ฯ ที่เป็น
ประธานกรรมการ)    โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 4 คน ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง
จากผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านสังคมสงเคราะห์ การแพทย์ จิตวิทยา และกฎหมาย
ด้านละหนึ่งคน  แต่ไม่มีกรรมการที่เป็นตัวแทนเครือข่ายภาคประชาสังคม ภาคประชาชนที่ท างานด้าน
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   
                                                           
13   “มาตรา 18  ให้มีคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานกรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนกองบัญชาการ
ต ารวจนครบาล ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ ผู้แทนกรมสรรพสามิต หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการส านักพัฒนาสังคม ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกรุงเทพมหานครซึ่งผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งหนึ่งคน ผู้อ านวยการส านักการศึกษา ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ และผู้อ านวยการ
เป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสี่คนซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ด้านสังคมสงเคราะห์ การแพทย์ จิตวิทยา และกฎหมายด้านละหนึ่งคน 

ให้ผู้อ านวยการส านักอนามัยเป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส านักอนามัยไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
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บทที่ 3 

วิเคราะห์มาตรการส าคัญตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
และปัญหาการปรับใช้และการตีความกฎหมาย 

 

 

เครือข่ายธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทยได้เคยยื่นหนังสือ
เรียกร้องต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ซึ่งมี นายมีชัย ฤชุพันธ์ เป็นประธานกรรมการ เพ่ือให้ยกเลิก
การควบคุมโฆษณาตามมาตรา 32 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯ รวมทั้งมาตรการห้าม
จ าหน่ายเครื่องดื่ม ฯ ทางออนไลน์ โดยอ้างถึงพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562  TABBA ให้ความเห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯ มีหลายมาตราที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์และเป็นอุปสรรคโดยส่งผล 
กระทบโดยรวมทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเศรษฐกิจ การค้าขาย การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง   

ต่อมาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ ตัวแทนสมาพันธ์ธุรกิจ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สมาคมคราฟท์เบียร์  น าโดย นายเจริญ เจริญชัย ได้ยื่นเสนอแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯ โดยมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 
....  ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยรวบรวมรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายได้ราว จ านวน 11,169 
รายชื่อ และผ่านการตรวจสอบรายชื่อเรียบร้อยแล้ว  และมีการรับฟังความเห็นทางเว็บไซต์ของรัฐสภา1 
ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2564  โดยข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พบว่ามีผู้
แสดงความเห็นแล้วจ านวน 26,047 คน ซึ่งถือว่าเป็นร่างกฎหมายที่อยู่ในความสนใจของประชาชนฉบับ
หนึ่ง    

เมื่อเดือนเมษายน 2564 มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย หรือ
อนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เพ่ือ
พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  เป็นครั้งแรก  โดยในการประชุม
ครั้งแรกดังกล่าวนี้เป็นการประชุมเพ่ืออภิปรายความเห็นของคณะอนุกรรมการร่าง ฯ ว่า  มีประเด็นใดที่
สมควรที่จะมีการเสนอแก้ไขปรับปรุงกฎหมายบ้าง  ฉะนั้น ในการประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ ครั้งแรกจึง
ยังไม่มีการจัดท าร่างพระราชบัญญัติแต่ประการใด  หัวหน้าโครงการในฐานะอนุกรรมการในชุดดังกล่าว
แล้วก็ได้เข้าร่วมประชุมด้วย   ต่อมามีการประชุมคณะอนุกรรมการร่าง ฯ อย่างเร่งรัดอีกเพียง 2 ครั้ง 
เนื่องด้วยมีสถานการณ์โควิด 19 คือ มีการประชุมคณะอนุกรรมการ ฯ เมื่อวันที่ 22 เมษายน และวันที่ 
11 มิถุนายน  จนมีการจัดท าร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... แล้วเสร็จ   

ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขได้
จัดให้มีการรับฟังความเห็นร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  ทางเว็บไซต์ของ

                                                           

1 เว็บไซตร์ัฐสภา https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=146 
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ส านักงาน2 ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน ถึง วันที่ 9 กรกฎาคม 2564  ซึ่งมีเข้าแสดงความเห็นมากถึง 
88,932 คน  โดยมีผู้เห็นด้วยร้อยละ 68 และมีผู้ไม่เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ของกระทรวงสาธารณสุข
สูงถึงราวร้อยละ 31 หรือเกือบ 28,000 คน  ต่อมาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564  มีการจัดประชุม
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เมื่อเวลา 9.30 -10.30 น.  และมีการจัดประชุม
คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแห่งชาติ เวลา 10.30-12.00 น.ในวันเดียวกัน  โดยมีวาระ
พิจารณาส าคัญคือ  ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  ของกระทรวง
สาธารณสุข  ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการแล้ว  

คณะผู้วิจัยจึงขอน าเสนอประเด็นมาตรการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พ.ศ. 2551 โดยเน้นประเด็นที่มีการเสนอแก้ไขปรับปรุงโดยกระทรวงสาธารณสุข  และประเด็นที่ ยังมี
ปัญหาการใช้และการตีความอยู่ในปัจจุบัน  รวมถึงประเด็นที่เป็นข้อโต้แย้งของฝ่ายธุรกิจเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์  เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการและการแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 
2551    

 

3.1 หมวด 4 การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   

 เนื้อหาในหมวด 4 การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ มาตรา 26 ถึง มาตรา 31  

ก) การควบคุมบรรจุภัณฑ์ ฉลาก ข้อความค าเตือนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (มาตรา 26) 

 ประเด็นบรรจุภัณฑ์ ฉลาก ข้อความค าเตือนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปัจจุบันมีการออกกฎหมาย
ล าดับรองตามมาตรา 26 คือ “ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่องหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับฉลากของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2558”  นอกจากนี้ ส านักงาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้จัดท า เอกสารวิชาการ (Technical Documents) การ
ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้   คณะผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารวิชาการดังกล่าวพบว่า ยังขาดความชัดเจนหลาย
ประการ  โดยเป็นการอธิบายรายละเอียดเนื้อหาของประกาศ  แต่อาจจะมิได้ท าให้เกิดความชัดเจนหรือ
ความเข้าใจมากข้ึนนัก  จนอาจท าให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่  เช่น  ข้อความที่
เชิญชวนให้บริโภคหรืออวดอ้างสรรพคุณ คุณประโยชน์ หรือคุณภาพ ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย
ทางตรงหรือทางอ้อม มีลักษณะใดบ้าง  บางกรณีอาจมีปัญหาในการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่   
หรือกรณีการใช้ภาพบุคคลผู้มีชื่อเสียงบนบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  กรณีดังกล่าวจะเข้าข่าย
กระท าผิดตามประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯ เรื่องฉลากตามมาตรา 26 หรือไม่  
เนื่องจากผู้มีชื่อเสียงบางคนไม่ใช่เป็นนักกีฬาหรือดารา  กรณีนี้จึงเป็นช่องว่างทางกฎหมายที่ควรมีการ
เสนอแก้ไขปรับปรุงประกาศ ฯ  

ประเด็นมาตรา 26 ยังมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นความสอดคล้องกับพันธกรณีตามความตกลง
การค้าเสรี (FTA) ที่ไทยเป็นภาคีกับประเทศต่าง ๆ อีกด้วย  โดยเฉพาะเรื่องความตกลงว่าด้วยอุปสรรค
ทางเทคนิคต่อการค้า (Technical Barriers to Trade -TBT Agreement) ขององค์การค้าโลก   รวมถึง

                                                           

2 เว็บไซตส์ านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล์  กรมควบคุมโรค 
http://alcoholact.ddc.moph.go.th/act/ 
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ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าส าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (Comprehensive 
and Progressive. Trans-pacific Partnership: CPTPP) ซึ่งควรมีการศึกษาต่างหากในกรณีนี้ด้วย          

คณะผู้วิจัยเห็นว่า แนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้คือ  ควรมีการจัดท าคู่มือหรือปรับปรุงเอกสาร
วิชาการ (Technical Documents) ที่มีรายละเอียดค าอธิบาย และตัวอย่างกรณีที่เข้าลักษณะต้องห้าม
ตามท่ีกฎหมายก าหนด  ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการตีความของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ไม่สอดคล้องกันได้  ทั้งนี้ 
จะต้องมีการศึกษาวิจัยในทางวิชาการในเรื่องนี้ต่อไป   

  

 ข) การห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณท่ีกฎหมายก าหนดไว้ (มาตรา 27) 

ปัญหาการปรับใช้ และการตีความเกี่ยวกับสถานที่หรือบริเวณที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตามกฎหมาย  เช่น  

 สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  มีอาณาบริเวณหรือพ้ืนที่ครอบคลุม
เพียงใด  เนื่องจาก “ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 เรื่อง 
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและ
การควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับ
สถานบริการ” ในข้อ 6 มิได้ก าหนดระยะทางหรืออาณาบริเวณที่ชัดเจน  ท าให้การ
ปฏิบัติในพ้ืนที่ต่าง ๆ มีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการตีความของผู้บังคับใช้กฎหมาย  

 วัดหรือสถานที่ส าหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา  มีอาณาบริเวณหรือพ้ืนที่ครอบคลุม
เพียงใด จะรวมถึงที่ธรณีสงฆ์ด้วยหรือไม่   เพราะในบางกรณี ที่ธรณีสงฆ์ไม่ใช่สถานที่
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  แต่เป็นพ้ืนที่ที่ให้เอกชนเช่าเพ่ือประกอบกิจการค้าขาย
หรือท าประโยชน์ต่าง ๆ  

 กรณีการห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสถานีขนส่งตามกฎหมายว่า
ด้วยการขนส่งทางบก หรือการห้ามผู้ใดขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณ
ท่าเรือโดยสารสาธารณะหรือบนเรือโดยสารสาธารณะประจ าทาง  ในประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง  มิได้ระบุถึงอาณาบริเวณหรือพ้ืนที่ที่จะมีการควบคุมการขาย
และการบริโภค  จึงต้องอาจเป็นปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่  

 การห้ามและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ  มีข้อยกเว้นร้านค้าหรือ
สโมสร  มีปัญหาว่า  ร้านค้าหมายถึงร้านค้าประเภทใดบ้าง เป็นร้านค้าถาวรหรือร้าน
ชั่วคราว   หรือกรณีสโมสรจะต้องมีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการหรือไม่ หรือเป็นการ
ริเริ่มของข้าราชการที่ในหน่วยงานได้เองโดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 

 ปัญหาการตีความการห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพ้ืนที่ที่อยู่ในก ากับ
ดูแลและใช้ประโยชน์ของราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ   ยังมีปัญหาว่า
หมายถึงสถานที่ใดบ้าง  

 ปัญหาการตีความข้อยกเว้นกรณีการจัดเลี้ยงตามประเพณีคือ จะครอบคลุมประเพณี
อะไรบ้าง  เช่น การจัดเลี้ยงในโอกาสปีใหม่ สงกรานต์ งานฉลองมงคลสมรส งานเลี้ยง
ศิษย์เก่า หรือวาระโอกาสเกษียณอายุของข้าราชการในหน่วยงานจะสามารถท าได้
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หรือไม่   เพราะเคยมีกรณีทีการจัดเลี้ยงเนื่องในสถานที่ราชการและสถานศึกษา จนท า
ให้เครือข่ายองค์กรงดเหล้าร้องเรียนไปยังหน่วยงานนั้น ๆ  แต่เจ้าหน้าที่ไม่บังคับใช้
กฎหมาย ส่วนการอ้างว่างานนี้เป็นการจัดเลี้ยงตามประเพณีเป็นข้อยกเว้นตามกฎหมาย
นั้น  แม้ว่าแนวการตีความของส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่
ก าหนดยกเว้นให้เพียงงานแต่งงาน และพิธีการทางการทูตเท่านั้น   แต่ก็มิได้มีการ
บัญญัติไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจน  ท าให้เกิดปัญหาการตีความกฎหมาย  

 

ค) มาตรการก าหนดวัน เวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (มาตรา 28) 

มาตรา 28 ก าหนดเรื่องการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัน หรือเวลาที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดตามมาตรา 283  ได้แก่ ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดวันห้ามขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558  และประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดเวลาห้ามขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2558  กรณีข้อยกเว้นตามวรรคสองที่ใช้กับผู้ประกอบธุรกิจขายส่ง ผู้ผลิต 
ผู้น าเข้า หรือตัวแทนของผู้ผลิตหรือผู้น าเข้า   

 จากการศึกษายังไม่พบว่ามีประเด็นปัญหาการตีความแต่อย่างใด  แต่มีข้อเสนอของเครือข่าย
องค์กรงดเหล้า (สคล.) ซึ่งเคยเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ต้องการ
ให้มีการงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ในช่วงวันแรกคือ วันที่ 13 เมษายน 
ของทุกปี  เนื่องจากเป็นวันที่ประชาชนส่วนหนึ่งนิยมซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นจ านวนมาก  จากข้อมูล
สถิติที่ผ่านมา หากสามารถห้ามขายในวันดังกล่าวได้  จะมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เป็นอย่างมาก 

  

ง) มาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคบางกลุ่ม (มาตรา 29) 

 เนื่องด้วยปัจจุบัน มาตรา 29 ได้บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคล 2 กลุ่ม
คือ (1) บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์  และ (2) บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้  
คณะผู้วิจัยเห็นว่า มาตรา 29 เป็นบทบัญญัติที่ล้าสมัย ไม่ทันต่อสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน  จึงควรพิจารณาเพิ่มกลุ่มประชากรหรือบุคคลที่ร้านค้าห้าม
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย  ได้แก่  หญิงมีครรภ์ และผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือผู้มีปัญหาจาก
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

มีรายงานศึกษาวิชาการที่สนับสนุนโดย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา4  ชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นที่ควร
ขยายการห้ามการขายเครื่องดื่ม ฯ ไปยังบุคคลกลุ่มนี้  เช่น  กรณีหญิงมีครรภ์พบว่าปัญหาการดื่ม
แอลกอฮอล์ของหญิงในขณะตั้งครรภ์มีผลต่อการท างานของสมองและไขสันหลัง มีผลโดยเฉพาะการรับร์
ทางอารมณ์ ระดับการมีสติ รวมไปถึงความสามารถของสมองและพฤติกรรมต่าง ๆ ที่แสดงออกมา  หาก
หญิงดื่มแอลกอฮอล์ขณะตั้งครรภ์จะท าในทารกที่เกิดมามีความผิดปกติเรียกว่า  Fetal Alcohol 

                                                           
3 ประกาศส านักนายกรัฐมนตร ีเรื่อง ก าหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558  
4 ณัชชา สุขะวัธนกุล, “มาตรการทางกฎหมายเพื่อคุม้ครองเด็กทารกที่อยู่ในครรภ์จากการดืม่แอลกอฮอล์ของมารดา”  
สนับสนุนโดย ศูนยฺวิจยัปัญหาสุรา และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (2564): น.102-109. 
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Spectrum Disorder: FASD  การที่หญิงตั้งครรภ์บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะส่งผลกระทบต่อทารก
ในครรภ์  จึงควรให้มีมาตรการทางกฎหมายเพ่ือคุ้มครองทารกที่อยู่ในครรภ์จากการบริโภคแอลกอฮอล์  
และก าหนดให้ผู้ประกอบการมีหน้าที่สอบถามหญิงที่ก าลังตั้งครรภ์ หรือมีลักษณะอันควรเชื่อได้ว่าก าลัง
ตั้งครรภ์ เพ่ือพิจารณาในการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับหญิงนั้น   โดยมีกรณีศึกษากฎหมาย
ต่างประเทศคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และสิงคโปร์  และมีการเสนอให้แก้ไขปรับปรุงมาตรา 29 
โดยเพ่ิมหญิงมีครรภ์เป็นกลุ่มประชากรที่ห้ามจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เพ่ือคุ้มครองทารกในครรภ์
มารดา  และควรก าหนดบทลงโทษทางอาญาและการชดเชยความเสียหายทางแพ่งด้ว 

หัวหน้าโครงการวิจัยได้เคยเสนอประเด็นให้แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 29  โดยเพิ่มประเด็นห้าม
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่หญิงมีครรภ์ต่อ “คณะอนุกรรมการร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
หรืออนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551” เม่ือช่วงเดือนเมษายน 
ถึง มิถุนายน 2564  ศ.ดร.บรรเจิด สิงคเนติ  ประธานอนุกรรมการร่าง ฯ ได้สอบถามข้อมูลผลกระทบ
ต่อสุขภาพในเรื่องนี้  นพ.พงศ์ธร ชาติพิทักษ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนากฎหมายและรอง ผอ.ส านักงาน
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ข้อมูลว่า การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของหญิงมี
ครรภ์มีผลกระทบต่อสุขภาพน้อยกว่ากรณีบุหรี่  ประธานอนุ ฯ ยังมีความเห็นเพิ่มเติมว่า  การบัญญัติ
เรื่องนี้ถือเป็นการขัดต่อสิทธิของประชาชนมากเกินไป ซึ่งก็เป็นประเด็นที่มีการหยิบยกขึ้นมาเช่นกัน 
เช่น อาจมีกรณีคนในครอบครัวให้หญิงมีครรภ์มาซื้อเครื่องดื่ม ฯ แทนก็ได้ อีกทั้งเป็นเรื่องที่พิสูจน์ยาก
ว่าหญิงมาซื้อตั้งครรภ์อยูห่รือไม่   

สิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า  อนุกรรมการหลายท่านยังขาดความรู้ ความเข้าใจในประเด็น
ผลกระทบต่อสุขภาพและประเด็นกฎหมาย  ท าให้ไม่เห็นถึงความส าคัญในการคุ้มครองทารกในครรภ์
ที่จะได้รับผลกระทบทางร่างกาย จิตใจจากพฤติกรรมดังกล่าว  และขาดข้อมูลวิชาการที่จ าเป็นใน
การแก้ไขปรับปรุง พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จนส่งผลท าให้ไม่
สามารถผลักดันเรื่องส าคัญที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชน   ส านักงานในฐานะฝ่ายเลขาก็มิได้
น าเสนอข้อมูลวิชาการให้คณะอนุกรรมการรับทราบ   

ส าหรับกรณีผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
(alcohol use disorder)  ในกฎหมายต่างประเทศจะก าหนดห้ามการขายแก่ผู้มีอาการมึนเมา  ซึ่งตาม
กฎหมายไทยมีบัญญัติในมาตรา 29 (2) บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้  แต่เป็นข้อความที่ขาด
ความชัดเจน  เนื่องจากไม่มีแนวปฏิบัติหรือคู่มือในการพิจารณาเรื่องนี้   อีกทั้งยังไม่เคยมีการฝึกอบรม
ผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหมือนในต่างประเทศ   

ฉะนั้น จึงควรมีการแก้ไขปรับปรุง มาตรา 29 เพ่ือแก้ให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนคือ การ
ตรวจสอบอายุของผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   เนื่องจากมาตรานี้มิได้ก าหนดหน้าที่ของร้านค้าหรือผู้ขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่า  จะต้องมีกระบวนการตรวจสอบอายุของผู้ซื้ออย่างไร   จึงควรน าเอาแนว
ทางการบัญญัติกฎหมายกรณีการห้ามจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือบุหรี่แก่ผู้มีอายุต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 มาปรับใช้ด้วย      ส าหรับกรณีการห้ามขายแก่บุคคลที่มี
อาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้  ก็ไม่มีเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจน  จึงควรมีการจัดท าแนวปฏิบัติของ
ผู้ขายและพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย   เพราะในต่างประเทศมิได้มีการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์แก่ผู้ซื้อ
เครื่องดื่ม ฯ แต่อย่างใด  โดยจะมีการจัดท าคู่มือหรือแนวปฏิบัติส าหรับร้านค้าที่ต้องปฏิบัติในกรณีเหล่านี้   
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 จ) มาตรการก าหนดวิธีการหรือลักษณะการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (มาตรา 30) 

มาตรา 30 เป็นมาตรการทางกฎหมายที่กระท าผิดตามกฎหมาย  และมีประเด็นปัญหาในการ
ตีความเนื้อหาของบัญญัติกฎหมาย  สรุปได้ดังนี้ 

1. การขายโดยใช้เครื่องขายอัตโนมัติ  เดิมนั้นมีประเด็นปัญหาว่า  ร้านสะดวกซ้ือบางแห่งที่มีการ
จ าหน่ายเบียร์สดผ่านตู้จ าหน่าย ซึ่งผู้ซื้อจะต้องกดหรือสัมผัสเครื่องขายเบียร์สด  จะเข้ากรณีการขายโดย
ใช้เครื่องขายอัตโนมัติหรือไม่   

เนื่องด้วยกฎหมายมิได้บัญญัตินิยามหรือก าหนดรายละเอียดไว้  เพ่ือแก้ไขปัญหาความไม่ชัดเจน
ในเรื่องนี้  จึงมีการออก “ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดวิธีการหรือลักษณะห้ามขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการใช้เครื่องจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานที่หรือบริเวณร้านค้า
สะดวกซื้อ พ.ศ. 2561”  ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561  ประกาศดังกล่าวก าหนดนิยาม
ส าคัญคือ เครื่องจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และร้านค้าสะดวกซื้อ  

“เครื่องจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” หมายความว่า อุปกรณ์ หรือหัวจ่าย หรือสิ่งอ่ืนใด ที่ใช้ระบบ
หรือกลไกจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สามารถบริโภคได้ทันที 

“ร้านค้าสะดวกซื้อ” หมายความว่า ร้านค้าปลีกที่ขายสินค้าหรือบริการโดยตรง เพ่ือความ
สะดวกและสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งมีลักษณะของสถานประกอบการขายสุราของผู้ได้รับ
ใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 2 

 เนื้อหาของประกาศฉบับนี้ใช้บังคับกับร้านสะดวกซ้ือที่ให้บริการเครื่องจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ดังนี้ 

“ข้อ 2 ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยวิธีการใช้เครื่องจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในสถานที่หรือบริเวณ ดังต่อไปนี้ 

(1) ร้านค้าสะดวกซื้อ ซึ่งเป็นการประกอบกิจการโดยบุคคลธรรมดา 

(2) ร้านค้าสะดวกซื้อ ซึ่งเป็นการประกอบกิจการโดยนิติบุคคล 

(3) ร้านค้าสะดวกซื้อ ซึ่งเป็นการประกอบกิจการ โดยได้รับความยินยอมให้ใช้สิทธิใน
การประกอบกิจการจากผู้ให้สิทธิ” 

2. การห้ามแจก แถม ให้ หรือแลกเปลี่ยนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ถ้าเป็นกรณีการขายบัตร
จ าหน่ายให้ดื่มเบียร์ภายในเวลาที่ก าหนดหรือบุฟเฟ่ต์เบียร์ น่าจะถือเป็นความผิดในกรณีนี้หรือเป็นการลด
ราคาด้วย   หรือกรณีการจัดแพ็คเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขายพร๎อมกระเป๋า (ของบริษัทเบียร์) หรือขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขายพร๎อมถัง (ลีโอ) หรือการขายพร้อมแก้วน้ า   ก็น่าจะเข้าข่ายการกระท าผิดใน
กรณีนี้   แต่ยังไม่มีข้อมูลการด าเนินคคีแก่ผู้ขาย 

3. การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางออนไลน์เป็นประเด็นส าคัญที่จะอธิบายรายละเอียดใน
หัวข้ออ่ืนต่อไป      
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อนึ่ง มาตรา 30 ไม่สามารถใช้บังคับในกรณีที่มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยผสมกับน้ าผลไม้ 
น้ าอัดลม หรือเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์  ช่วงหนึ่งเคยมีข่าวเรื่องการขายเครื่องดื่มประเภทนี้ให้แก่เด็ก 
เยาวชน  เพราะไม่เข้าข่ายกรณีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  อีกทั้งไม่สามารถตรวจวัดปริมาณ
แอลกอฮอล์ที่ผสมในเครื่องดื่มดังกล่าวได้ด้วย   

   

ฉ) การห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณท่ีก าหนด (มาตรา 31) 

 กรณีการห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามมาตรา 31  มีเนื้อหาบางประเด็นที่คล้ายคลึงกับ
กรณีการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ตามมาตรา 27  อย่างไร
ก็ดี จากข้อมูลของส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ที่ท างานในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ  ท าให้
ทราบว่า  มีผู้กระท าความผิดหรือฝ่าฝืน มาตรา 31 ในเรื่องการห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุด  
เมื่อเปรียบเทียบกับความผิดในมาตราอ่ืน ๆ   อย่างไรก็ดี คณะผู้วิจัยไม่มีข้อมูลสถิติในการด าเนินคดีที่
สามารถน ามาอ้างอิงในเรื่องนี้  ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ไม่
สามารถรวบรวมข้อมูลทั้งหมดได้  อีกทั้งยังมีประเด็นเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลที่จะต้องได้รับการ
ประสานงานและยินยอมจากส านักงานต ารวจแห่งชาติเสียก่อน    

 ประเด็นปัญหาในเรื่องมาตรา 31  ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย และการขาดความรู้
ความเข้าใจของหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบสถานที่นั้น ๆ  รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่บางรายด้วย  จึงท า
ให้มีการตีความข้อยกเว้นที่ขาดความชัดเจน       

 

 

3.2 การควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และประเด็น Brand DNA   

 การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามมาตรา 32 เป็นบทบัญญัติที่มีปัญหาการตีความ
ค่อนข้างมาก  เนื่องมาจากความไม่ชัดเจนในการตัวกฎหมาย  ซึ่งเกิดจากการเสนอแก้ไขของสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ที่พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. ....  ของกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น   

  

“มาตรา 32  ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมาย
ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อ่ืนดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม 

การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ใด ๆ โดยผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทให้
กระท าได้เฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสาร และความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม โดยไม่มีการปรากฏภาพของสินค้า
หรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น เว้นแต่เป็นการปรากฏของภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ หรือสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเท่านั้น  ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิให้ใช้บังคับกับการโฆษณาที่มีต้นก าเนิดนอก
ราชอาณาจักร” 
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มาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามความในมาตรา 32 พ.ร.บ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เป็นมาตรการส าคัญในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  โดยเฉพาะมี
ความมุ่งหมายหลักคือ การป้องกันหรือคุ้มครองมิให้เด็ก เยาวชนกลายเป็นนักดื่มหน้าใหม่  เพราะ
หลงเชื่อกับการโฆษณาหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัทเหล้า   แต่เนื้อหาของมาตรา 32 ได้ท าให้
เกิดปัญหาการตีความกฎหมายและปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเป็นอย่างมาก  เนื่องจากมีการเสนอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหากฎหมายฉบับของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ท าให้มีเนื้อหาสาระผิดเพ้ียน
ไปจากร่างเดิมท่ีเสนอโดยกระทรวงสาธารณสุข  

บทบัญญัติของกฎหมายที่มีประเด็นโต้แย้งหรือมีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับขอบเขต
ความหมาย  จนน าไปสู่การปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกัน  ประกอบกับรูปแบบ กลยุทธ์การ
โฆษณาและการสื่อสารทางการตลาดที่ได้พัฒนาไปอย่างมาก  โดยเฉพาะการส่งเสริมการขายหรือการ
สื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์   

สาระส าคัญของหลักเกณฑ์ที่ใช้เพ่ือควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ปรากฏตามความ
ในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกได้ดังนี้  

(1) หลักการคือ  การห้ามการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมาย
ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อ่ืนดื่มโดยตรง
หรือโดยอ้อม  

ค าว่า “โฆษณา” ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้หมายความว่า “การกระท าไม่ว่าโดยวิธีใด 
ๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยินหรือทราบข้อความเพ่ือประโยชน์ในทางการค้า และให้
หมายความรวมถึงการสื่อสารการตลาด” 

ค าว่า “การสื่อสารการตลาด” หมายความว่า การกระท ากิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือขายสินค้า บริการหรือภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่
ข่าวสาร การส่งเสริมการขาย การแสดงสินค้า การจัดหรือสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม
พิเศษ และการตลาดแบบตรง 

 

(2) ข้อยกเว้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่สามารถท าได้ ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 

(2.1) เป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ด าเนินการโดยผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เท่านั้น  กล่าวคือ หากเป็นการกระท าของผู้อ่ืนที่มิใช่ผู้ผลิต ย่อมถือเป็นความผิดตาม
มาตรา 32 วรรคแรก 

(2.2) เนื้อหาของการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ต้องเป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร หรือ
ความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม  

(2.3) ห้ามแสดงภาพของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น เว้นแต่
เป็นการปรากฏของภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสัญลักษณ์ของ
บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นเท่านั้น 
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ทั้งนี้ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่สามารถท าได้ตามมาตรา 32 วรรคสอง จะต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎกระทรวงด้วย5   

(3) บทก าหนดโทษ กรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา 32 เป็นไปตามมาตรา 436  

 

 สรุปปัญหาการตีความมาตรา 32  มีดังนี้ 7 

 1) บทบัญญัติในมาตรา 32 วรรคแรก มีความเห็นแตกต่างในการปรับใช้องค์ประกอบความผิด
ตามมาตรา 32 กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น  กล่าวคือ พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายคือ 
เจ้าหน้าที่ต ารวจ อัยการ มีความเห็นที่ยังไม่สอดคล้องกันในเรื่องนี้   แม้แต่ค าตัดสินของศาลก็ยังมี
ความเห็นแตกต่างกันอยู่ในเรื่องการโฆษณา 

การกระท าความผิดตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง แบ่งออกเป็น 2 ฐานความผิดคือ ความผิดประการ
แรกคือ ความผิดฐานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ซึ่งจะต้องเชื่อมโยงกับนิยามค าว่า “โฆษณา” ตาม
พระราชบัญญัตินี้  และความผิดประการที่ 2 คือความผิดฐานแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อ่ืนดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม  ซึ่งเป็นการกระท า
ความผิดที่มิใช่ท าไปเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยตรง      ฉะนั้น จึงไม่ใช่การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เหมือนกับกรณีแรก   

  2) มาตรา 32 วรรคสอง  เป็นกรณีการก าหนดข้อยกเว้นในกรณีการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์
ใด ๆ โดยผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทให้กระท าได้เฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสาร และความรู้เชิง
สร้างสรรค์สังคม โดยไม่มีการปรากฏภาพของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  มีประเด็น
ปัญหาคือ เนื้อความในวรรคสองนี้เป็นข้อยกเว้นมาตรา 32 วรรคหนึ่งทุกกรณี  หรือเป็นข้อยกเว้นเฉพาะ
ในกรณีการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง ก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงภาพสัญลักษณ์เพ่ือประกอบการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2553 เท่านั้น  ซ่ึงอาจไม่ครอบคลุมการสื่อสารการตลาดตามกฎกระทรวง  

ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับถ้อยค าในวรรคสอง เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์
สังคม  มีขอบเขตมากน้อยเพียงใด ก็มิได้ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  แม้ว่ากรณีที่ไม่ปรากฎภาพของสินค้า
หรือบรรจุภัณฑ์  แต่ก็ท าให้ประชาชนที่รับฟัง รับชม สามารถนึกถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เช่นกัน            

 3) มาตรา 32 วรรคสาม ระบุถึงข้อยกเว้นตามมาตรา 32 วรรคหนึ่งและวรรคสอง มิให้ใช้บังคับ
กับการโฆษณาที่มีต้นก าเนิดนอกราชอาณาจักร  เช่น กรณีการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาทางโทรทัศน์
                                                           
5 กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขการแสดงภาพสญัลักษณ์เพื่อประกอบการโฆษณาหรือประชาสมัพันธ์
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2553 
6   “มาตรา 43  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 32 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินห้าหมื่น
บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง” 
7 ไพศาล  ลิ้มสถิตย์, “รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ ศึกษาทบทวนปญัหาในการปรับใช้พระราชบัญญัตคิวบคุมเครื่องดืม่
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551” สนับสนนุโดย แผนงานศูนย์วิจัยปัญหาสรุา (ศวส.) คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และ สสส. (พฤศจิกายน 2561): น.72-86. 
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ซึ่งพบการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ก็จะไม่ถือเป็นความผิดตามมาตรานี้   แต่เนื้อหาในวรรคสามก็มี
ข้อจ ากัด  เพราะไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการใช้สื่อออนไลน์ถ่ายทอดสดอย่างแพร่หลาย  
จึงอาจเป็นช่องทางให้มีการโฆษณา สื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ได้   

 หัวหน้าโครงการได้สัมภาษณ์ ภญ.ดร.อรทัย วลีวงศ์ ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่าง
ประเทศ  กระทรวงสาธารณสุข8 ซึ่งให้ความเห็นว่า มาตรา 32 มีปัญหาในการปรับใช้ในทางปฏิบัติคือ 
การตีความกรณีที่เข้าข้อยกเว้นให้สามารถโฆษณาได้ ก็จะต้องไม่มีมาตรการกลั่นกรอง  โดยยกตัวอย่าง
กรณึศึกษาต่างประเทศท่ีมีมาตรการควบคุมการโฆษณาที่มีความเข้มแข็งมากกว่า มีหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สื่อที่โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  นอกจากนี้ ภญ.ดร.อรทัย วลีวงศ์ ยังเสนอให้มีการปฏิรูปเรื่องการออก
ใบอนุญาตขายสุราตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต ทั้งระบบ  โดยก าหนดคุณสมบัติของผู้มีใบอนุญาตที่
เข้มงวด จ ากัดพ้ืนที่จ าหน่าย ก าหนดโซนนิ่งพ้ืนที่ของร้านค้าและพ้ืนที่ที่เป็นที่อยู่อาศัย  อีกทั้งยังต้อง
ปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมาย โดยหากกระทรวงสาธารณสุขขาดกลไกที่มีประสิทธิภาพในการติดตาม ก็
ควรให้ท้องถ่ิน (กระทรวงมหาดไทย) เข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้มากขึ้น  

 
ข้อเสนอของภาคประชาชนในการควบคุมการโฆษณา  

ภาคประชาชนในนามของ ภาคีป้องกันและลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ภปค.) 
น าโดย เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2564  ซึ่งได้รับอนุมัติให้มีการเข้าชื่อ
เสนอร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้แล้ว    โดยขั้นตอนตามกฎหมายจะต้องมีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมเข้าชื่อ
เสนอกฎหมายจ านวนไม่น้อยกว่า 10,000 คน    

เนื้อหาส าคัญในร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้คือ  การเสนอปรับปรุงบทบัญญัติเรื่องห้ามโฆษณารวมถึง
การสื่อสารการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้ระบบการขออนุญาตก่อนการโฆษณา  และก าหนด
ข้อยกเว้นกรณีการโฆษณาบางกรณี  เนื้อหาของมาตรา 32 ที่เสนอแก้ไขใหม่ มีดังนี้ 

“มาตรา 32  ห้ามผู้ใดโฆษณาหรือท าการสื่อสารการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เว้นแต่
การโฆษณาที่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตก่อน  

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  ทั้งนี้ ผู้อนุญาตอาจก าหนดเงื่อนไขเฉพาะในการโฆษณาและจ ากัดการใช้สื่อโฆษณาก็ได้” 

 

อีกทั้งยังมีการปรับปรุงนิยาม “โฆษณา”9 และ “การสื่อสารการตลาด”10  โดยใช้นิยามตาม
แนวทางที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560  เพ่ือแยกให้เห็นถึงความ

                                                           
8 สัมภาษณ์ภญ.ดร.อรทัย วลีวงศ์ ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ  เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2564 
9   “โฆษณา” หมายความว่า การกระท าไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยิน หรือทราบข้อความ
เพื่อประโยชน์ในทางการค้า 
10   “การสื่อสารการตลาด” หมายความว่า การกระท าในรูปแบบต่าง ๆ โดยการโฆษณา การ
ประชาสมัพันธ์ การสร้างข่าว การเผยแพร่ข่าวสาร การส่งเสรมิการขาย การแสดง ณ จุดขาย การตลาดแบบตรง การ
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แตกต่างที่ชัดเจน  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการบังคับใช้กฎหมาย   เหตุผลที่มีการเสนอแก้ไขเรื่องการ
โฆษณา มาตรา 32  เนื่องจากภาคประชาชนเห็นว่า มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เป็นมาตรการที่มีข้อจ ากัดหลายประการ เนื้อหาของกฎหมายที่ท าให้เกิดปัญหา
การตีความ  ขาดกลไกทางกฎหมายในการตรวจสอบการโฆษณาที่กระท าผิดกฎหมาย ที่เหมาะสม  จึง
ควรมีการควบคุมการโฆษณาโดยใช้ระบบการขออนุญาตก่อนการโฆษณา   โดยผู้ขออนุญาตโฆษณา
จะต้องยื่นค าขอตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติไว้   และมีมาตรการตรวจสอบหลังจาก
ที่ได้รับอนุญาตโฆษณาแล้ว  รวมทั้งจะมีการบัญญัติข้อห้ามการโฆษณาในสื่อบางประเภท เพ่ือป้องกันการ
เข้าถึงสื่อของกลุ่มเด็ก เยาวชน นักดื่มหน้าใหม่ และประชาชนทั่วไป    

 

ข้อเสนอของกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เสนอร่างกฎหมายฉบับประชาชนตามรัฐธรรมนูญ  ด้วยการยื่น
เสนอร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร  
ซึ่งมี เนื้อหาเกี่ยวกับการโฆษณาตามมาตรา 32  โดยเสนอให้ยกเลิกความในมาตรา 32 แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และเสนอให้ยกเลิกนิยาม “โฆษณา” ตาม
กฎหมายด้วย  

  “มาตรา 32 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณอัน
เป็นเท็จ” 

“โฆษณา” หมายความว่า การกระท าไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยินหรือ
ทราบข้อความเพ่ือประโยชน์ในทางการค้า” 

 

ข้อเสนอเรื่องการโฆษณาของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามมาตรา 32 ที่เสนอโดยธุรกิจ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  จะสร้างผลเสียหลายประการคือ 

ก) การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะไม่มีมาตรการควบคุมใด ๆ กล่าวคือจะส่งผลท าให้ไม่มี
กฎหมายห้ามโฆษณาและสื่อสารการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อีกต่อไป   ผู้ประกอบการสามารถ
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยเสรี   

ข) การพิจารณาว่าโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณอันเป็นเท็จหรือไม่ 
จะท าให้เกิดปัญหาการตีความในอนาคต  และไม่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติ  เนื่องจากการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความแตกต่างจากการโฆษณาสินค้าหรือบริการทั่วไปที่จะมีการโฆษณาหรือให้
ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าให้แก่ผู้บริโภค   
  

                                                                                                                                                                            

ขายหรือส่งเสรมิการขายโดยใช้บุคคลเป็นการเฉพาะ และการตลาดในเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อขายสินค้าหรือบริการ หรือสรา้งภาพลักษณ ์
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 ปัญหาการใช้กลยุทธ์ Brand DNA 

 ส าหรับกรณธีุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช้คือ surrogate marketing  หรือกลยุทธ์ Brand DNA 
คือ การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านผลิตภัณฑ์หรือสินค้าอ่ืนที่มิใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  หรือปัญหา
การใช้เครื่องหมายการค้าที่มีความคล้ายคลึงกับเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  บางครั้งเรียกว่า 
การใช้ตราเสมือน  หัวหน้าโครงการและคณะได้ศึกษาวิจัยกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศในเรื่อง
นี้ไว้แล้ว11  จึงไม่ขอกล่าวถึงในรายละเอียด   

แม้ว่าการใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ถือเป็นความผิดฐานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ตามมาตรา 32 วรรค
หนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เพราะเข้าข่ายเป็นการโฆษณาแฝง
อย่างหนึ่ง  แต่ด้วยเหตุที่พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มิได้ก าหนดลักษณะความผิดไว้
อย่างชัดเจน อีกท้ังเป็นบทบัญญัติที่มีโทษอาญา  จึงท าให้มีปัญหาในการปรับใช้   

หัวหน้าโครงการได้เคยเสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุงโดยก าหนดบทบัญญัติใหม่  โดยใช้แนว
ทางการบัญญัติกฎหมายตาม พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 (มาตรา 31 มาตรา 32 
และมาตรา 33)  กล่าวคือ จะต้องก าหนดความผิดกรณีการใช้เครื่องหมายการค้าหรือสัญลักษณ์ที่มี
ลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  รวมถึงก าหนดความผิด
ฐานโฆษณาแฝงสินค้าอ่ืนที่ใช้เครื่องหมายการค้าของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย   

 

 

3.3 การขายหรือเสนอขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มีการซื้อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางออนไลน์อย่างแพร่หลาย  ท าให้
เยาวชน นักดื่มหน้าใหม่สามารถเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้สะดวกมากขึ้น   สามารถสั่งซื้อได้
ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ขาดมาตรการตรวจสอบบุคคลที่สั่งซื้อที่มีความน่าเชื่อถือ   หากมีการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพ่ิมขึ้นย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพของประชาชน  จึงมีการออก “ประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะการขายทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563”  ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563  ประกาศฉบับนี้อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 4 และมาตรา 30 (6) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.  2551  
เนื้อหาของประกาศฉบับนี้อยู่ในข้อ 1 และข้อ 2  ดังนี้  

 

 

                                                           
11 ไพศาล  ลิ้มสถิตย์, “รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการ มาตรการทางกฎหมายในการจัดการปัญหาเครื่องหมายการค้า 
ที่มีความคลา้ยคลึงกับเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าและข้อเสนอในการแก้ไข
กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” สนับสนุนโดย แผนงานศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และ สสส. (กันยายน 2563): น.72-86. 
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“ข้อ 1 ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือบริการที่
เกี่ยวข้องกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อผู้บริโภคโดยตรงหรือเป็นการ
ด าเนินการใด ๆ ในลักษณะการเชิญชวนให้ซื้อ การเสนอขายหรือการขายสินค้าหรือบริการต่อผู้บริโภค
โดยตรงด้วยการตลาดหรือบริการการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะของการสื่อสารข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ขายและผู้บริโภคซื้อขายได้โดยไม่ต้องพบกัน 

ข้อ 2 ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับแก่กรณีการซื้อขายและการช าระราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ร้านค้า ร้านอาหาร หรือสถานที่ที่ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”   

 

เนื้อหาในข้อ 1  ก าหนดให้การห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  จะใช้ในกรณีมีการเชิญชวนให้ซื้อ 
การเสนอขายต่อผู้บริโภคโดยตรง  ซึ่งแม้ว่ายังไม่มีการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ก็ตาม เช่น การโพสต์ใน
เว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ว่ามีการเสนอขายต่อผู้บริโภค  ก็จะไม่สามารถท าได้ตามประกาศฉบับนี้  ในอดีต
นั้น เคยมีเว็บไซต์ของห้างไฮเปอร์มาร์เกตบางแห่งได้โพสต์เสนอขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   แต่หลังจากที่
ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  ก็ท าให้มีการระงับการโพสต์ดังกล่าว     

ส าหรับการเสนอขาย หรือการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เสนอต่อผู้ประกอบการด้วยกันหรือเป็นกรณีค้าส่ง  
ซึ่งผู้บริโภคท่ัวไปไม่สามารถเข้าถึงได้  ก็ไม่ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อ 1  

เนื้อหาในข้อ 2  ก าหนดให้ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับแก่กรณีการซื้อขายและการช าระราคาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ร้านค้า ร้านอาหาร หรือสถานที่ที่ให้บริการเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์  เช่น  กรณีที่ร้านอาหารที่ให้บริการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ลูกค้าที่เข้าในร้าน  โดยสั่ง
ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อออนไลน์ และมีการช าราคาเงินที่ร้านอาหาร  ก็จะไม่เข้ากรณีตามข้อ 1   
หรือหากเป็นร้านค้าอย่างร้านสะดวกซื้อ  หากเป็นกรณีที่ผู้บริโภคได้เดินทางมาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ด้วยตนเองท่ีร้านค้า  โดยสั่งผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ก็จะไม่เข้ากรณีตามข้อ 1 เช่นกัน  

   

3.4 หมวด 6 พนักงานเจ้าหน้าที่  

ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  มี
ข้อจ ากัดหลายประการ  ในที่นี้ขอน าเสนอเฉพาะประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับเนื้อหาของกฎหมายซึ่งควรมี
การเสนอแก้ไขปรับปรุงในอนาคต ดังนี้ 

1) ปัญหาข้อจ ากัดในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การเข้าไปในสถานที่เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้    กรณีปัญหาการติดตั้งป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ บนอาคารที่ เป็นอาคารส่วนบุคคลหรือ
อาคารส านักงานรวมของบริษัทเอกชน  ซึ่งไม่ใช่เป็นสถานที่ของผู้ผลิต ผู้น าเข้าหรือขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และไม่ใช่เป็นสถานที่ผลิต น าเข้า หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่เก็บเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์  กรณีนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวได้  จึงควรมีการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายในเรื่องนี้  เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิผลอย่างแท้จริง   



40 
 

2) อ านาจในการยึดหรืออายัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ตามมาตรา 34 ก็บัญญัติไว้แคบมาก  ท าให้
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่มีปัญหาในทางปฏิบัติ   กล่าวคือ พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถ
ยึดหรืออายัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตามกฎหมายนี้ได้   ในกรณีที่สิ่งที่ยึด
เป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ผลิต ผู้น าเข้า หรือผู้ขาย   

3) ผู้ประกอบการไม่ยินยอมส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพ่ือประกอบการพิจารณาตามค าสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าที่  อีกท้ังผู้ประกอบการยังถามเป็นข้อหารือว่ากระท าผิดในเรื่องใดบ้าง  และจะถือว่าผิด
มาตรา 44 หรือไม่   ทั้ง ๆ ที่กฎหมายบัญญัติอย่างชัดเจนว่าการไม่ยอมส่งเอกสารหรือวัตถุอ่ืนใดตามที่
พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือเรียกเป็นความผิดอาญาคือ  ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ซึ่งถือว่าเป็นอัตราโทษ
ที่ต่ า และไม่มีโทษจ าคุก  ซึ่งแตกต่างกับกฎหมายอ่ืนที่มักจะก าหนดโทษจ าคุกไว้ด้วย เช่น จ าคุกไม่เกิน 1 
เดือน    

4) ปัญหาความล่าช้าหรือไม่มีการออกบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายในบาง
จังหวัด  ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายได้  

ฉะนั้น จึงควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องก าหนดโทษที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาในปัจจุบัน  
เพ่ือที่จะท าให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากข้ึน  โดยควรศึกษากฎหมายต่างประเทศเพ่ิมเติม    

 

3.5 หมวด 7 บทก าหนดโทษ 

 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 บัญญัติเรื่องโทษทางอาญาส าหรับการ
กระท าความผิดตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ไว้   ซึ่งเป็นมาตรการที่เหมาะสมในบางกรณี  อาจขาดความเหมาะสม
ที่จะใช้ในกรณีการกระท าความผิดที่ไม่ร้ายแรง  โดยผู้กระท าความผิดควรได้รับการลงโทษอ่ืนที่มิใช่โทษ
อาญาคือ โทษปรับทางปกครอง   ในปัจจุบันมีกฎหมายใหม่หลายฉบับที่ใช้มาตรการการลงโทษทาง
ปกครองแทนโทษอาญาเพราะมีประสิทธิภาพมากกว่า   

 ความแตกต่างของโทษทางปกครองกับโทษอาญา  มีการศึกษาทางกฎหมายที่น่าสนใจคือ การ
ลงโทษทางอาญาถือว่าเป็นโทษที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลมากที่สุด   เนื่องจากมีโทษ
ปรับและโทษจ าคุกหากผู้กระท าผิดแพ้คดี  เมื่อเปรียบเทียบกับโทษทางแพ่ง โทษทางปกครอง   อีกทั้ง
วัตถุประสงค์ในการการก าหนดโทษอาญาเป็นเรื่องการลงโทษผู้กระท าผิดให้แก้แค้น  ข่มขู่  เพ่ือให้หลาบ
จ า โดยพิจารณาจากลักษณะความผิดที่ได้กระท าได้      

 ในขณะทีก่ฎหมายอาญาเป็นกฎหมายว่าด้วยการลงโทษ (jus puniendi) หากเป็นการกระท าผิด
ที่ไม่ร้ายแรงควรก าหนด “โทษทางปกครอง” โดยเฉพาะโทษปรับทางปกครอง โดยฝ่ายปกครองอ านาจ
ลงโทษผู้กระท าผิดได้เองโดยไม่ต้องฟ้องคดีต่อศาล  ท าให้กระบวนการลงโทษเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันผู้กระท าผิดก็ไม่ต้องถูกจ ากัดสิทธิ เสรีภาพ หรือเสียประวัติเหมือนกับการถูก
ลงโทษอาญา12 

 คณะผู้วิจัยเห็นว่า ความผิดในบางมาตราตาม พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 
2551 ควรพิจารณาเป็นการก าหนดโทษปรับทางปกครองแทนโทษอาญา เช่น มาตรา 31 ความผิด
                                                           
12 ศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์, เกณฑ์พิจารณาในการเลือกกาหนดโทษทางปกครองแทนโทษอาญา จัดท าโดย  
 สานักกฎหมายปกครอง  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, น.2. 
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เกี่ยวกับการห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณที่ก าหนด  เนื่องจากเป็นกรณีการ
กระท าผิดที่มิได้มีความร้ายแรง  หรือกรณีความผิดตาม มาตรา 27 มาตรา 28  จึงควรก าหนดโทษปรับ
ทางปกครองแทน  และควรพิจารณาใช้โทษปรับทางปกครองที่มีอัตราค่าปรับสูงในกรณีที่ผู้กระท าผิดเป็น
ผู้ผลิต ผู้น าเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เช่น ค่าปรับทางปกครองตั้งแต่ 1 ล้านบาท ถึง 5 ล้านบาท และ
ก าหนดค่าปรับรายวัน เพ่ือเป็นมาตรการป้องกันการกระท าผิดในอนาคต   

 

 

3.6 มาตรการใหม่ทีย่ังมิได้บัญญัติใน พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551   

ประเด็นหรือกลไกควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใหม่ที่น่าสนใจ มดีังนี้     

3.6.1 มาตรการควบคุมการอุปถัมภ์ของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

การเสนอแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.  2551 ที่ด าเนินการ
โดย  คณะอนุกรรมการร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหรืออนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  โดยมีส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นฝ่าย
เลขานุการ   ซึ่ งผ่ านความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์  และ
คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นั้น  มีกลไกควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใหม่คือ  การควบคุมการอุปถัมภ์ (sponsorship) ของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
โดยบัญญัติไว้ในมาตรา 32/3  และมาตรา 32/4   

 

  “มาตรา ๓๒/๓  ห้ามผู้ใดให้การอุปถัมภ์ หรือให้การสนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล 
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

  (๑) เป็นการสร้างภาพลักษณ์ต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

          (๒) ที่ส่งผลหรือที่อาจส่งผลเสียต่อนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

          (๓) โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือโฆษณาตามมาตรา ๓๒/๒ 

          (๔) ส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

  (๕) ลักษณะอ่ืนใดตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
ควบคุม 

  ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับการบริจาค หรือการช่วยเหลือตามมนุษยธรรมในกรณี
ที่เกิดสาธารณภัยร้ายแรง” 

 

 “มาตรา ๓๒/๔  ห้ามผู้ใดเผยแพร่กิจกรรมหรือข่าวสาร เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมตาม
มาตรา ๓๒/๓” 
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ข้อสังเกตคือ  การควบคุมการให้ทุนอุปถัมภ์ (sponsorship) ของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ตามร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ที่เสนอโดยกระทรวง
สาธารณสุข  ใช้แนวทางเดียวกันกับ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 มาตรา 35  แต่ก็มีเนื้อหา
ที่แตกต่างกันในรายละเอียด  กล่าวคือ มาตรา 32/3 วรรคหนึ่ง ได้เพ่ิมเติมลักษณะอ่ืนใดตามที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมด้วย  ซึ่งก็น่าจะเป็นข้อดีในกรณีที่พบว่ามีการ
ด าเนินการหรือกิจกรรมการอุปถัมภ์ (sponsorship) ที่ส่ งผลเสียต่อประชาชน  เช่น กรณีที่มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน   

มาตรา 32/3 วรรคสอง ก าหนดข้อยกเว้นกรณีการอุปถัมภ์ของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่
สามารถด าเนินการได้คือ การบริจาค หรือการช่วยเหลือตามมนุษยธรรมในกรณีที่เกิดสาธารณภัยร้ายแรง  
อย่างไรก็ดี การบัญญัติในลักษณะนี้อาจส่งผลให้เกิดปัญหาการตีความเช่นกัน  เพราะข้อยกเว้นตาม
มาตรา 32/3 วรรคสอง มิได้ระบุขอบเขตกิจกรรมไว้อย่างชัดเจน  เช่น หน่วยงานของรัฐสามารถรับเงิน
หรือสิ่งของบริจาคจากธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้  ซึ่งมีลักษณะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ต่อเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์  แต่ไม่ถือเป็นการกระท าผิดตามมาตรา 32/3 วรรคหนึ่ง   

   มาตรา 32/4  ก าหนดเรื่องข้อห้ามในการเผยแพร่กิจกรรมหรือข่าวสาร เพ่ือประชาสัมพันธ์
กิจกรรมตามมาตรา 32/3  เช่น  ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของให้แก่หน่วยงาน
ของรัฐ  ธุรกิจและหน่วยงานที่รับบริจาคจะต้องห้ามเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดกิจกรรม
ดังกล่าวก่อนและหลังการจัดกิจกรรมตามมาตรา 32/3   

จากประสบการณ์ของหัวหน้าโครงการพบว่า กรณีที่อาจเทียบเคียงได้คือ บริษัทบุหรี่หรือ
อุตสาหกรรมยาสูบที่บริจาคเงินหรือสิ่งของ  มีการประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมดังกล่าวทางเว็บไซต์  ซึ่งถือ
เป็นความผิดตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เช่น  ข่าวในเว็บไซต์ของการยาสูบแห่งประเทศไทย  
เมื่อวันที่15 ตุลาคม 2563 นายช านาญ อ่ าสะอาด รองผู้ว่าการด้านการผลิต เป็นผู้แทนการยาสูบแห่ง
ประเทศไทย ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนผ้าป่าสามัคคีเพ่ือติดตั้งป้ายไฟทางเข้าสถานีต ารวจภูธรอุทัย ณ 
สถานีต ารวจภูธรอุทัย อ าเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา13  

 

ข่าวกิจกรรม การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมบริจาคน้ าดื่มให้กับประชาชนในเขตคลองเตย และ
อาสาสมัครต่าง ๆ ที่ช่วยกันแก้ปัญหาการระบาดของ Covid-19 โดยมีนางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อ านวยการ
เขตคลองเตย เป็นผู้รับมอบ ณ ส านักงานเขตคลองเตย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 256414 

 อนึ่ง ร่างกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขมิได้ก าหนดเรื่องหน้าที่ของธุรกิจเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่จะต้องรายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมการอุปถัมภ์ให้แก่ส านักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่ม ฯ  ท าให้ภาครัฐไม่มีข้อมูลการตลาดของธุรกิจในส่วนนี้  

                                                           
13 ยสท. บริจาคเงินสมทบทุนผา้ป่าสามัคคสีถานีต ารวจภูธรอุทัย พระนครศรีอยุธยา (15 ตุลาคม 2563) (สืบค้นเมื่อวันที่ 
31 กรกฎาคม 2564) at https://www.thaitobacco.or.th/th/2020/10/0031976.html 
14 การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมบริจาคน้ าดืม่จ านวน 28,800 ขวด เพื่อร่วมแบ่งปันให้กับประชาชนในเขตคลองเตย 
และอาสาสมคัรตา่งๆ ที่ช่วยกันแก้ปัญหาการระบาดของ Covid-19 (สืบค้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564) at 
https://www.thailandplus.tv/archives/325014 
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   กรณีศึกษาการให้การสนับสนุนทางการเงินของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่สโมสรฟุตบอล
ไทย  เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับประเด็นการควบคุมการอุปถัมภ์ (sponsorship) ของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
โดยคณะผู้วิจัยได้ข้อมูลจาก เพจ #Mainstand 15 มีเนื้อหาดังนี้ 

 “กว่า 10 ปี ที่ "ช้าง" อยู่เคียงข้างฟุตบอลไทย ในทุกระดับ  ให้การสนับสนุน ส่งเสริมนักฟุตบอล
เดินหน้าสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืน  ฟุตบอลระดับสโมสร ก็เป็นภาคส่วนที่ "ช้าง" ให้ความส าคัญ  โดย
ปัจจุบัน มีสโมสรที่ "ช้าง" ให้การสนับสนุนอยู่ทั่วทั้งประเทศ  และนี่คือสโมสรในระดับไทยลีก 1 , ไทยลีก 
2 และ ไทยลีก 3 รวมถึงฟุตซอลไทยลีก ที่ช้างให้การสนับสนุน” 

ไทยลีก 1   ได้แก่ -บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด  -ชลบุรี เอฟซี  -สุพรรณบุรี เอฟซี  -ราชบุรี มิตรผล เอฟซี   
-โปลิศ เทโร เอฟซี  -สมุทรปราการ ซิตี้   -ประจวบ เอฟซี  

ไทยลีก 2 ได้แก่   -สุโขทัย เอฟซี  -ตราด เอฟซี   -อยุธยา เอฟซี   -แพร่ ยูไนเต็ด  -ราชนาวี  -
ล าปาง เอฟซี   -นครปฐม ยูไนเต็ด   -ล าพูน วอริเออร์  

ไทยลีก 3 ได้แก่  -ก าแพงเพชร เอฟซี  -อ่างทอง เอฟซี   -ฉะเชิงเทรา ไฮเทค เอฟซี                
-ทหารบก เอฟซี   -พิษณุโลก เอฟซี  -อุตรดิตถ์ เอฟซี  -สุรินทร์ ซิตี้  -อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด    

ฟุตซอลลีก  ได้แก่   -พีทีที บลูเวฟ ชลบุรี  -สุราษฎร์ธานี เอฟซี 

 

3.6.2 การก าหนดหน้าที่ของผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  โดยออกแบ่งเป็นประเภทดื่มที่ร้าน 
และประเภทซื้อกลับ 

ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ที่เสนอโดย ภาคีป้องกัน
และลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ภปค.) น าโดย เครือข่ายองค์กรงดเหล้า  มีการเสนอกลไก
ใหม่คือ การก าหนดประเภทของร้านนั่งดื่มที่ร้าน กับประเภทซื้อกลับ  รวมถึงการก าหนดหน้าที่ของผู้ขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้ในร่างกฎหมายอีกด้วย  โดยใช้กรณีศึกษาต่างประเทศหลายประเทศซึ่งจะมีการ
ก าหนดหน้าที่ของผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้ด้วย  ในรายงานวิจัยนี้ บทที่ 3 ก็ได้น าเสนอตัวอย่างของ
ประเทศนิวซีแลนด์ไว้ด้วย   นอกเหนือจากการออกใบอนุญาตของผู้ขาย ฯ แล้ว  ซึ่ งการเสนอให้มี
บทบัญญัติดังกล่าว  มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังซึ่งออก
ใบอนุญาตขายสุราตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 แต่อย่างใด  จึงไม่ถือเป็นการเสนอกฎหมายที่
ซ้ าซ้อนกัน   เนื้อหาของร่าง พ.ร.บ.ฉบับประชาชนฝ่ายสุขภาพ ก าหนดนิยาม “ผู้ขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์” รวมถึงก าหนดหน้าที่ของผู้ขาย ฯ ในมาตรา 29/1 ดังนี้  

 

“ผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” หมายความว่า ผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทไม่ดื่ม
ที่ร้าน และผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทดื่มที่ร้าน โดยไม่ค านึงว่าจะเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุรา
ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตหรือไม่ก็ตาม เช่น ผู้จัดการ พนักงาน เจ้าของ ผู้รับผิดชอบในการขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

                                                           
15  "ช้าง" อยู่เคียงข้างสโมสรฟุตบอล ทั่วไทย (30 กรกฎาคม 2564) at 
https://www.facebook.com/MainStandTH/posts/964146984144997 
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“มาตรา ๒๙/๑ ผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทไม่ดื่มที่ร้าน  

(ก) ประจ าอยู่ ณ สถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามทีร่ะบุไว้ในใบอนุญาตขายสุรา 

(ข) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม 

(ค) ดูแลการปฏิบัติเกี่ยวกับขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลตามมาตรา ๒๙ ให้
ถูกต้องครบถ้วน 

(ง) ไม่อนุญาตให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หรือบริเวณสถานที่ดังกล่าวที่ผู้ขายดูแล  

(จ) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
ควบคุม 

(๒) ผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทดื่มที่ร้าน 

(ก) ประจ าอยู่ ณ สถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามทีร่ะบุไว้ในใบอนุญาตขายสุรา 

(ข) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม 

(ค) ดูแลการปฏิบัติเกี่ยวกับขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลตามมาตรา ๒๙ ให้
ถูกต้องครบถ้วน 

(ง) ไม่อนุญาตหรือยินยอมให้ผู้ที่มีอาการมึนเมาอยู่ในสถานที่ขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์  เว้นแต่จะได้ด าเนินการตามมาตรการหรือแนวปฏิบัติที่ที่ก าหนดไว้ในประกาศ  

(จ) ไม่อนุญาตหรือยินยอมให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรง การทะเลาะวิวาท การท า
ร้ายร่างกาย การกระท าอันไม่สงบเรียบร้อยในสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการกระท าผิดตาม
กฎหมายอื่น ๆ เว้นแต่จะได้ด าเนินการตามมาตรการหรือแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในประกาศ 

(ช )  ปฏิบัติการ อ่ืนใดตามที่ รั ฐมนตรีปร ะกาศก าหนดโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการควบคุม” 

 

หัวหน้าโครงการในฐานะอนุกรรมการร่าง ฯ ได้เคยเสนอให้มีเรื่องหน้าที่ของผู้ขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในร่างกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขด้วย  คณะอนุกรรมการร่าง ฯ ยังมิได้น ามาพิจารณา      

 

3.6.3 สิทธิในการฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งแก่ผู้เสียหายจากอุบัติเหตุ 

ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิต พิการ หรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเป็นจ านวน
มาก โดยเฉพาะช่วงสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่  แม้ว่าในช่วงโควิด 19 ประชาชนจะมีการเดินทางลดน้อยลง
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ไปอย่างมากก็ตาม ท าให้มียอดผู้ประสบอุบัติเหตุลดลง เช่น  ข้อมูลจากศูนย์อ านวยการและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ได้สรุปอุบัติเหตุทางถนนระบุว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563  ระหว่าง
วันที่ 27 ธ.ค. 2562 - 1 ม.ค. 2563 มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 3,076 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 3,160 คน และมี
ผู้เสียชีวิต 317 คน  สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ ขับรถในขณะเมาสุรา และขับรถโดยใช้
ความเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด ยานพาหนะที่เกิดเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ และรถ
กระบะ16  นายวิตถวัลย์  สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติเปิดเผยสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2564 ว่า เมื่อวันที่ 3 ม.ค.2563 เป็นวันที่ศาลปิดท าการ จึงท าให้ปริมาณคดีที่
เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติมีจ านวนเพียง 326 คดีเป็นคดีขับรถในขณะเมาสุราทั้งหมด ซึ่งขณะนี้
ยอดสถิติคดีสะสมรวมจ านวนทั้งสิ้น 2,522 คดีจ าแนกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา จ านวน 2,399 คดีคิด
เป็น 95.12% คดีขับเสพ จ านวน 105 คดีคิดเป็น 4.16% คดีขับรถประมาทจ านวน18 คดีคิดเป็น 
0.71%17  ส าหรับข้อมูลสถิติอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ปี 2563 จะไม่ได้น ามาพิจารณา เนื่องจากมีการออก
มติคณะรัฐมนตรีเลื่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ปี 2563 ช่วงวันที่ 13-15 เม.ย. 2563 ออกไปก่อน เป็น
ครั้งแรกของไทย  เนื่องด้วยการระบาดของโรคโคโรนาไวรัรสโควิด 19 

 จากข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า  ในช่วงแต่ละปีน่าจะมีจ านวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็น
จ านวนมาก  โดยเฉพาะกรณีท่ีสาเหตุของอุบัติเหตุเกิดจากการดื่มแล้วขับ  การฟ้องเรียกค่าเสียหายในคดี
แพ่งทั่วไปไม่สามารถเยียวยาผู้เสียหายและครอบครัวอย่างเหมาะสม ผู้เสียหายส่วนใหญ่และทายาทของ
ผู้เสียหายที่เสียชีวิตมักจะไม่ได้รับการเยียวยาจากผู้ขับขี่อย่างเหมาะสม  อีกทั้งยังไม่มีกฎหมายบัญญัติให้
ผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมรับผิดชอบด้วยเหมือนกับกฎหมายต่างประเทศ  

ศูนย์วิจัยปัญหาสุราได้เคยให้ทุนวิจัยในเรื่องนี้แล้ว  โดยมี อาจารย์ ดร.อรัชมน พิเชฐวรกุล เป็น
หัวหน้าโครงการ18 ซึ่งได้ศึกษากฎหมายประเทศฝรั่งเศส กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐ
แคลิฟอร์เนีย มลรัฐนิวยอร์กและมลรัฐอิลลินอยส์  โดยมีข้อเสนอแนะว่า ผู้ประกอบการขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลที่มีอาการมึนเมาอยู่แล้ว แล้วบุคคลนั้นได้ไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน 
ในการวินิจฉัยความผิดของผู้ประกอบการ ควรน าหลักการก่อช่องแห่งภัยอย่างประเทศสหรัฐอเมริกามาใช้
บังคับ กล่าวคือ ผู้เสียหายจะฟ้องผู้ประกอบการฐานละเมิดได้ก็ต่อเมื่อผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยผิด
กฎหมาย เช่น จ าหน่ายให้บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ แล้ว
ลูกค้าไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน  

คณะผู้วิจัยมีความเห็นสอดคล้องกับงานวิจัยของ อ.อรัชมนว่า จึงควรมีการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายให้สิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายแก่ผู้เสียหาย  โดยหัวหน้าโครงการได้น าแนวคิดนี้มาเสนอต่อ ภาคี
ภาคประชาชนควบคุมแอลกอฮอล์  ท าให้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  โดยเพ่ิมสิทธิแก่ประชาชนในการฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง  โดยเพ่ิมหมวด ๕/๑ 
การฟ้องคดีเรียกค่าเสียหาย  คือเป็นกรณีที่ผู้ได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินหรือสิทธิ

                                                           
16 'เมาแล้วขับ' ยังแชมป์อุบัติเหตุปีใหม่ แต่สถติิเจ็บ-ตายลดลง (2 มกราคม 2563) at 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/860430 
17 เปิดสถิตคิุมประพฤติปีใหม่พุ่ง 2,500 คด‘ีเมาแล้วขับ’สูงสุด! (4 มกราคม 2564) at 
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/860430 
18 อรัชมน พิเชฐวรกุล และพรพล เทศทอง, รายงานฉบับสมบูรณ์  ความรับผดิของผู้ประกอบการธุรกจิเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลต์่อสังคม (กรกฎาคม 2563) สนับสนุนโดย ศูนย์วิจัยปญัหาสุรา และ สสส., น.155-159. 
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อย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นผลจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ซึ่งขับขี่หรือควบคุมยานพาหนะ   สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งจากผู้ขับขี่  รวมถึงฟ้องเรียกให้
ผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายรับผิดร่วมด้วย  การฟ้องชดใช้ค่าเสียหายทาง
แพ่งโดยถือเป็นคดีผู้บริโภคซึ่งมีข้อดีหลายประการ  นอกจากนี้ ยังก าหนดให้มูลนิธิ สมาคมคุ้มครอง
ผู้บริโภคสามารถฟ้องคดีแทนผู้เสียหายจากอุบัติเหตุได้ด้วย    

เนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ของภาค
ประชาชนฝ่ายสุขภาพ ได้เสนอไว้ในมาตรา 33/1 และมาตรา 33/2  มีดังนี ้

“มาตรา ๓๓/๑  ผู้ที่ได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่ง
อย่างใดอันเป็นผลจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งขับขี่หรือ
ควบคุมยานพาหนะ รวมถึงบิดา มารดา ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยา ญาติ ผู้ปกครอง ผู้อนุบาลของ
ผู้เสียหาย หรือบุคคลอ่ืนที่รับมอบอ านาจจากผู้เสียหาย มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ขับขี่หรือผู้
ควบคุมยานพาหนะดังกล่าวซึ่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้เสียหาย
โดยฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๒๙/๑ หรือมาตรา ๓๐   

 คดีฟ้องเรียกค่าเสียหายตามวรรคหนึ่งให้ถือเป็นคดีผู้บริโภคหรือใช้วิธีพิจารณาตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค  

  ในการฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
สมาคมหรือมูลนิธิที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค มี
สิทธิฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคหรือสมาชิกของสมาคมหรือมูลนิธิได้ แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ ผู้ก่อ
ความเสียหายตามวรรคหนึ่งอาจต้องชดใช้เงินค่าเสียหายตั้งแต่สามหมื่นบาทถึงสิบล้านบาท แต่ศาลอาจ
พิจารณาก าหนดค่าเสียหายมากกว่าที่ก าหนดไว้ก็ได้” 

 

“มาตรา ๓๓/๒ การฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายตามมาตรา ๓๓/๑ ถ้ามิได้น าคดีสู่ศาล
ภายในก าหนดสองปีนับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ก่อความเสียหายหรือผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืน
บทบัญญัติกฎหมาย แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหาย ให้สิทธิในการน าคดีสู่ศาลเป็นอันสิ้นไป”  

 

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

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564  ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) โดย ภก.สงกรานต์ 
ภาคโชคดี  ผู้อ านวยการ สลค. ได้ท าหนังสือเรียน ประธานอนุกรรมการ พิจารณา (ร่างแก้ไข) พ.ร.บ.
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ)  เรื่อง เสนอปรับปรุง (ร่างแก้ไข) พรบ.ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  โดยมีข้อเสนอที่เก่ียวกับการแก้ไขปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร  มี
รายละเอียดดังนี้  

“ขอให้เพ่ิมเติม ในมาตรา ๑๘ และ ๑๙ ให้มีภาคประชาสังคมที่ท างานเกี่ยวข้องกับการควบ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(๔) ในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
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แอลกอฮอล์จังหวัด และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกับ 
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในระดับชาติ ในมาตรา ๑๐(๔) และในทางปฏิบัติที่ผ่านมา 
ในหลายจังหวัดที่ให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วม เป็นคนที่ตื่นตัวกับงานควบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
และมีส่วนส าคัญในการกระตุ้นให้มีการประชุม และปฏิบัติการจริง มีประสิทธิภาพกว่า จังหวัดที่ไม่มีภาค
ประชาสังคมมีส่วนร่วม” 

ต่อมาเม่ือวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 มีการจัดประชุม “คณะอนุกรรมการร่างและแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายหรืออนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551”  โดยมีวาระ
เพ่ือพิจารณาคือ ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของกระทรวง
สาธารณสุขที่เปิดให้มีการรับฟังความเห็นระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน ถึง 9 กรกฎาคม 2564 ทางเว็บไซต์
ของกรมควบคุมโรค19   ผลปรากฏว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ฯ ที่มี 
ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ เป็นประธาน  มิได้น าข้อเสนอของส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้ามาพิจารณา
ประกอบเป็นข้อมูลแต่อย่างใด  ซึ่งอาจเป็นเพราะได้พ้นก าหนดเวลารับฟังความเห็นร่าง พ.ร.บ.แล้ว   

  

 

 

 

                                                           
19 เว็บไซต์ของกรมควบคุมโรค http://alcoholact.ddc.moph.go.th/act/ 
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บทที่ 4 

กฎหมายและมาตรการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศนิวซีแลนด์ 

 

4.1 นโยบายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

 รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้จัดท านโยบายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือ “นโยบายว่า
ด้วยสารเสพติดแห่งชาติ ค.ศ.2015 – 2020” (National Drug Policy 2015 to 2020) 1 (แผนภาพ
ที่ 4.1) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายการควบคุมสารเสพติด  ซึ่งครอบคลุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยา
เสพติดหรือสารเสพติดประเภทต่าง ๆ เนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ถือเป็นสารเสพติดอย่างหนึ่ง  
นโยบายดังกล่าวมีเป้าหมายหลักคือ การลดอันตรายจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด
อ่ืน ๆ  ส่งเสริมและป้องกันสุขภาพและสุขภาวะของประชาชน  นโยบายนี้ให้ความส าคัญกับมาตรการ
แทรกแซงที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (people-centred intervention system)  ซึ่งจะค านึงถึง
พฤติการณ์ของบุคคลแต่ละราย สภาพแวดล้อม และความแตกต่างของช่วงวัยของแต่ละบุคคล  

  สารเสพติดประเภทต่างกันย่อมจะมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน และต้องมีวิธีควบคุมหรือจัดการ
ปัญหาที่แตกต่างกันไปด้วย  เช่น เมทแอมเฟตามีน (methamphetamine) หรือยาบ้า  มาตรการที่ได้ผล
คือ การจัดการกับสายการผลิตหรือการจัดหา และจ าหน่าย รวมถึงการใช้   ส าหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
สิ่งที่ควรด าเนินการคือ การท าให้คนที่ดื่มดื่มในปริมาณที่ไม่มากเกินไป  และหากเป็นสตรีมีครรภ์หรือผู้ที่
วางแผนที่จะมีบุตร  ก็ควรงดดื่มโดยไม่มีข้อยกเว้น    

 การใช้มาตรการทางกฎหมายเพ่ือลดพฤติกรรมการบริโภคสารเสพติดที่เป็นอันตราย  ภาครัฐ
จะต้องมีความจ าเป็นที่จะต้องออกกฎเกณฑ์และบทลงโทษที่ได้สัดส่วนกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และมี
ข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์   ในกรณีของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  รัฐบาลจะต้องก าหนดกฎหมายที่ควบคุม
การจ าหน่ายเครื่องดื่ม ฯ  และจะต้องสร้างกฎเกณฑ์ที่ให้ชุมชนต่าง ๆ ในพ้ืนที่ (local communities) มี
ส่วนร่วมในการควบคุมมากขึ้นด้วย  โดยด าเนินการผ่านกฎหมายชื่อว่า “กฎหมายว่าด้วยการขายและ
จัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค.ศ.2012” (the Sale and Supply of Alcohol Act 2012)  ซึ่งเป็น
กฎหมายที่มุ่งลดปริมาณแอลกอฮอล์ส าหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะ (blood-alcohol limit for driving)  
การเพ่ิมเรื่องการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ (alcohol screening) ให้มากขึ้น  รวมถึงการจัดการหรือ
รักษาผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ใน “ระบบบริการปฐมภูมิ” (Primary care)  

 แผนปฏิบัติการต่าง ๆ ได้บรรจุอยู่ใน National Drug Policy ฉบับนี้  ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ ของคณะกรรมาธิการกฎหมาย (the Law Commission’s recommendations) ซึ่งได้ให้
ข้อเสนอแนะต่อกฎหมายยาเสพติดเดิมคือ the Misuse of Drugs Act 1975  และสอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติของ Expert Advisory Committee on Drugs ที่ท าให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงยาที่ควบคุม (ยาเสพ
ติด) เพ่ือใช้ในทางการแพทย์อย่างเหมาะสม  ในขณะเดียวกันก็สามารถลดความเสี่ยงในการทางกฎหมาย  

                                                           
1 https://www.health.govt.nz/publication/national-drug-policy-2015-2020 
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การประเมินทางเลือกในการด าเนินคดีฐานครอบครอง ความเสี่ยงในการเบี่ยบเบนคดี (diversion)  การ
ประเมินทางเลือกอ่ืนนอกจากการด าเนินดดีอาญา  

 จากการศึกษาพบว่า  นโยบายและกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิวซีแลนด์
ประสบความส าเร็จในการลดอันตรายจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสารเสพติดอ่ืน 
(alcohol and other drug - AOD)  โดยเฉพาะประสิทธิภาพในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ซึ่งมีอัตราการบริโภคที่ลดต่ าลงจากอัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรคิดเป็นร้อยละ 
18 ในช่วงระหว่างปี ค.ศ.2006/2007  เป็นเหลืออัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างปี 
2013/2014  เหลือร้อยละ 16    

 ข้อมูลสถิติของกระทรวงสุขภาพนิวซีแลนด์ (Ministry of Health) ปี 2015 ระบุว่า  ประชากร
นิวซีแลนด์มีอัตราการใช้หรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสารเสพติดในอัตราค่อนข้างสูง  กล่าวคือ 
ในช่วงชีวิตคนคนหนึ่งมีจ านวนประชากรร้อยละ 44 ที่เคยใช้ลองเสพสารเสพติดผิดกฎหมาย (ได้แก่  
กัญชา  ยาอี (ecstasy) หรือเรียกว่า ยาเลิฟ และเมทแอมเฟตามีนตามล าดับ) และมีจ านวนมากกว่าร้อย
ละ 93 ที่ดื่มหรือเคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  โดยประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี จ านวน 1 ใน 4 เคยดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์     คนนิวซีแลนด์บางส่วนที่ใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสารเสพติดอ่ืนจะมีปัญหา
พ่ึงพาสารเสพติดเหล่านี้ทางกายหรือจิตใจ (psychologically or physiologically dependent)  
กล่าวคือ มีความจ าเป็นที่จะใช้สารเสพติดเหล่านี้  เพ่ือที่จะท าให้สามารถท างานหรือด าเนินชีวิตได้
ตามปกติ  มีการประมาณการณ์ว่า ประชากรร้อยละ 12 ที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้2  
  

                                                           
2 Inter-Agency Committee on Drugs. 2015, National Drug Policy 2015 to 2020. Wellington: Ministry of 
Health: p.1. 
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แผนภาพที่ 4.1 “นโยบายว่าด้วยสารเสพติดแห่งชาติ ค.ศ.2015 – 2020” 

(National Drug Policy 2015 to 2020) 
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เป้าหมายหลักของนโยบายว่าด้วยสารเสพติดแห่งชาติ ค.ศ.2015 – 2020 ของนิวซีแลนด์คือ   
การลดอันตรายที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสารเสพติดอ่ืน  สร้างเสริมสุขภาพ และคุ้มครอง
สุขภาพและสุขภาวะของคนนิวซีแลนด์ (to minimise AOD-related harm and promote and 
protect health and wellbeing for all New Zealanders)   

 แนวทางการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว  จะต้องเกิดจากความร่วมมือกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
โดยเฉพาะบุคคลที่ใช้สารเสพติดดังกล่าว ครอบครัวของเขา เพ่ือน ชุมชน และสังคม   แนวคิดในการลด
อันตรายที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสารเสพติดอ่ืน  ครอบคลุมถึงการป้องกันและลดอันตรายต่อ
สุขภาพ สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ   แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ และคุ้มครองสุขภาพ
และสุขภาวะของคนนิวซีแลนด์  จะประกอบด้วยความจ าเป็นหรือต้องการทางกายภาย จิตใจ และสังคม  
เพ่ือที่สร้างปัจจัยคุ้มกันบุคคล ครอบครัว และชุมชน  

 ความก้าวหน้าที่จะบรรลุเป้าหมายนี้  จะสร้างผลกระทบทางสังคมในวงกว้าง  โดยเฉพาะการ
ให้บริการของรัฐที่ดีขึ้น (Better Public Services Result Areas) รวม 4 ด้านของรัฐบาล ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับประเด็นต่อไปนี้คือ  การลดการพ่ึงพาสวัสดิการสังคม (welfare dependency)  การ
สนับสนุนเด็กที่เป็นกลุ่มเปราะบาง  การพัฒนาทักษะและการจ้างงาน  และการลดอาชญากรรม  

 

 วัตถุประสงค์หลักของ “นโยบายว่าด้วยสารเสพติดแห่งชาติ ค.ศ.2015 – 2020” (National 
Drug Policy 2015 to 2020)  มีดังนี ้

 1. Delaying the uptake of AOD by young people 

2. Reducing illness and injury from AOD  

3. Reducing hazardous drinking of alcohol 

4. Shifting our attitudes towards AOD 

 เพ่ือที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ประการคือ การลดอันตรายจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสาร
เสพติดอ่ืน  จึงต้องมีการพัฒนาตัวชี้วัดและมาตรการต่าง ๆ ขึ้น  โดยใช้ข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่ในการ
ประเมินผล รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคต  นโยบายว่าด้วยสารเสพติดแห่งชาติได้ก าหนดให้มีโครงสร้าง
ที่ประกอบด้วยกิจกรรมที่ด าเนินงานโดยหน่วยงานของรัฐบาล  เพ่ือที่จะลดอันตราย และสร้างเสริม
สุขภาพ สุขภาวะของประชาชน   กิจกรรมทั้งหลายแบ่งออกเป็น 3 กลยุทธ์ได้แก่ 

1) การจ ากัดสภาพปัญหา (problem limitation)  คือ การลดอันตรายจากการใช้เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และสารเสพติดอ่ืน ครอบคลุมถึงการให้อุปกรณ์ที่มีความปลอดภัยแก่ผู้ใช้สารเสพติด  การ
สร้างหลักประกันว่าผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงบริการบ าบัดรักษาที่มีคุณภาพในระบบสุขภาพของนิวซีแลนด์  
และมีการสนับสนุนการฟ้ืนฟูบุคคลด้วย  เช่น การให้ความช่วยเหลือแก่ลูกของบุคคลที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง
สารเสพติด      

 2) การลดอุปสงค์ (demand reduction)  เป็นการด าเนินการเพ่ือลดลดความต้องการในการ
ใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสารเสพติดอ่ืน   กิจกรรมตามยุทธศาสตร์นี้คือ การชะลอหรือป้องกันการใช้
หรือบริโภคสารเสพติด  วิธีการด าเนินการคือ การให้การศึกษา ข้อมูล ความรู้  การสร้างเสริมสุขภาพ  
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การออกมาตรการควบคุมการโฆษณาและการท าตลาดที่เข้มงวด  รวมถึงการสร้างเงื่อนไขที่จะท าให้
ประชาชนหันไปใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสารเสพติดอ่ืนอีก  โดยด าเนินการผ่านการริเริ่มหรือ
ด าเนินการของชุมชน เช่น การท าให้เด็กนักเรียนอยู่ในโรงเรียน      

 3) การควบคุมอุปทาน (supply control)  เป็นมาตรการที่ช่วยจ ากัดหรือลดการเข้าถึง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสารเสพติดอ่ืน  ได้แก่ การควบคุมชายแดนของประเทศนิวซีแลนด์เพ่ือป้องกัน
การลักลอบน าสารเสพติดผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศ  และการขจัดการปลูก การผลิตและการจัดการ
สายผลิตกัญชา   นอกจากนี้ ยังต้องมีการควบคุมและจัดการสารการผลิตสารเสพติดถูกกฎหมายคือ สาร
เสพติดที่ถูกกฎหมายโดยมีการจัดท าแนวปฏิบัติในการสั่งใช้ยา  เงื่อนไขการอนุญาต และก าหนดเวลาที่
สามารถให้บริการได้  

การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ข้างต้น  จะต้องอาศัยข้อมูลที่มีความถูกต้อง มีคุณภาพ   
แนวทางการจัดการปัญหาของนิวซีแลนด์มีความคล้ายคลึงกับการในหลายประเทศคือ ประเทศสหราช
อาณาจักร  ออสเตรเลีย และหลายประเทศท่ีเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป   

 1. Delaying the uptake of AOD by young people 

 มาตรการส าคัญคือ จัดให้มีระบบรายงานข้อมูลการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสารเสพติดอ่ืน  
ส าหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ผ่านการส ารวจข้อมูลสุขภาพประชากร (New Zealand Health 
Survey) ที่ด าเนินการทุก ๆ 5 ปี   มีการศึกษาปัจจัยทางครอบครัวและสังคมที่ส่งผลต่อการใช้เครื่องดื่ม 
ฯและสารเสพติด   

2. Reducing illness and injury from AOD  

 ข้อมูลการศึกษาในปี 2013 ระบุว่า มีชาวนิวซีแลนด์ราว 800 คนต่อปีที่ต้องเสียชีวิตอันเป็นผล
จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  การบาดเจ็บจนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุส่วนใหญ่มีสาเหตุจากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์  และมีอัตราของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่มีอายุต่ ากว่า 45 ปีเพ่ิมสูงขึ้นจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์  มีรายงานการศึกษาว่า การหยุดหรือลดความถี่ในการการบริโภคเครื่องดื่ม ฯ จากการ
บริโภคทุกวันในช่วงเวลา 2-3 เดือน จะสามารถท าใหม้ีอาการถอนยาได้  แต่ส่วนใหญ่จะมีอาการเล็กน้อย
ถึงปานกลาง ไม่รุนแรง   แผนการป้องกันการกลับไปเสพซ้้า (relapse prevention) เป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญ จ าเป็นที่จะต้องได้รับการบ าบัดฟ้ืนฟูจะเริ่มตั้งแต่การรักษาในระบบปฐมภูมิไปจนถึงแพทย์
เฉพาะทาง   มาตรการส าคัญคือ  กรณีที่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าต้องได้รับการบ าบัดฟ้ืนฟูจากการใช้
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสารเสพติดอ่ืน  จะต้องได้รับสิทธิประโยชน์ในการรักษาตั้งแต่เมื่อได้รับการ
วินิจฉัยว่าในระยะแรก  

3. Reducing hazardous drinking of alcohol 

ข้อมูลกระทรวงสุขภาพนิวซีแลนด์ปี 2014  ชาวนิวซีแลนด์ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะ
ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายแก่ตนเองและผู้อ่ืนมีจ านวนราว 575,000 คน  โดยเป็นกลุ่มเยาวชน คน
รุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี  ซึ่งมีจ านวนร้อยละ 43 เมื่อปี 2006-2007 ลดลงเหลือร้อยละ 33 ในปี 
2013-2014  
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4. Shifting our attitudes towards AOD 

 มีปัจจัยหลายประการที่ท าให้คนบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดอ่ืน  เช่น การ
สังสรรค์ การผ่อนคลายความเครียมหรืออารมณ์ซึมเศร้า การร่วมกิจกรรมบางอย่าง การสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  และยังมีปัจจัยแวดล้อมอ่ืน ๆ ที่มีส่วนส าคัญ และเป็นปัจจัยที่ท าให้ยากใน
การเลิกบริโภคหรือเข้าถึงการฟ้ืนฟู เช่น ความรุนแรงในครอบครัว ความกดดัน การว่างงาน และหรือ
ปัญหาด้านสุขภาพจิต  แต่เมื่อมีการใช้เครื่องดื่มหรือสารเสพติดเหล่านี้กลับท าให้มีอาการแย่ลง   แม้ว่ า
การใช้ส่วนใหญ่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาก็ตาม   

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนนโยบาย นโยบายว่าด้วยสารเสพติดแห่งชาติ  

 นิวซีแลนด์มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อน “นโยบายว่าด้วยสารเสพติดแห่งชาติ” และ
มาตรการต่าง ๆ  2 องค์กรคือ3  

 1. Inter-Agency Committee on Drugs (IACD)  เป็นคณะกรรมการที่มีอ านาจหน้าที่
ติดตามการด าเนินการตามนโยบายและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ริเริ่มหน่วยงานของรัฐ   รวมถึงนโยบายว่าด้วย
สารเสพติดแห่งชาติ  องค์ประกอบของ IACD ประกอบด้วยผู้บริหารของหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่  ผู้บริหาร
กระทรวงสุขภาพ (Ministries of Health), กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
ยุติธรรม (Social Development and Justice)  the New Zealand Police, the New Zealand 
Customs Service และ กรมคุมประพฤติ (the Department of Corrections)   

 

 2. Expert Advisory Committee on Drugs (EACD) เป็นคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นในปี 
2000 เมื่อมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายชื่อว่า Misuse of Drugs Act 1975  โดยมีอ านาจหน้าที่ควบคุม
สารเสพติด  โดยการจ าแนกประเภทของสารเสพติดต่าง ๆ ตามความเสี่ยงหรืออันตรายต่อบุคคลหรือต่อ
สังคม  ซึ่งมีระดับแตกต่างกันไป    

บทบาทส าคัญอีกประการของคณะกรรมการ EACD มี 3 ประการคือ 

 ด าเนินการทบทวนสารเสพติด (controlled drugs) และยาเสพติด หรือวัตถุออกฤทธิ์ 
(narcotic or psychotropic substances)  

 ให้ค าแนะน าทางวิชาการหรือทางเทคนิคแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขภาพเกี่ยวกับ
การจัดประเภทสารเสพติด   

 สร้างความตระหนักรู้ของประชาชนในเรื่องสารเสพติด โดยเผยแพร่เอกสาร รายงาน
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ  

                                                           
3 National Drug Policy Committees at https://www.health.govt.nz/new-zealand-health-system/key-
health-sector-organisations-and-people/ministerial-health-committees/national-drug-policy-
committees 
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จึงกล่าวได้ว่า  คณะกรรมการคณะนี้มีหน้าที่หลักในการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่รัฐมนตรี  โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขภาพจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะผลักดันข้อเสนอดังกล่าวต่อรัฐสภาเพ่ือให้
พิจารณาด าเนินการต่อไปหรือไม่   

 องค์ประกอบคณะกรรมการ EACD มีกรรมการ 11 คน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ  

กลุ่มท่ี 1 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน  ได้แก่  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านเภสัช
ศาสตร์ (pharmacology) ด้านพิษวิทยา (toxicology)  ด้านยาและการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ใช้เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (drug and alcohol treatment) ด้านจิตวิทยา และด้านเวชศาสตร์ชุมชน (community 
medicine) 

 กลุ่มที่ 2 กรรมการที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ จ านวน 3 คน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านต่อไปนี้   
ด้านสาธารณสุข ด้านการใช้ยาที่เหมาะสมและความปลอดภัยในการใช้ยา รวมถึงการเข้าถึงยาของ
ประชาชน และด้านตรวจคนเข้าเมือง   

 กลุ่มที่ 3 กรรมการโดยต าแหน่งและตัวแทนองค์กรเอกชน จ านวน 3 คน  ได้แก่ เจ้าหน้าที่
ต ารวจ  เจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม และผู้แทนองค์กรด้าน
คุ้มครองผู้บริโภคท่ีเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูบ าบัดผู้ใช้ยาหรือผู้ติดยา (drug treatment services) 
 

 

4.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 4 

 นิวซีแลนด์มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลายหน่วยงาน  โดยมี
กระทรวงสุขภาพเป็นหน่วยงานหลักท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องนี้    

กระทรวงสุขภาพ (Ministry of Health) ของนิวซีแลนด์เป็นหน่วยงานหลักและเป็นหน่วยงาน
กลางที่ท าหน้าที่บูรณาการเรื่องการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  โดยมีเป้าหมายส าคัญคือ  เพ่ือลด
ผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน   

หน่วยอื่นที่มีอ านาจหน้าที่ที่เก่ียวข้องกัน ได้แก่   

 Health Promotion Agency (HPA) หรือ Te Hiringa Hauora ในภาษาเมารี  หรืออาจ
เรียกว่า ส านักงานสร้างเสริมสุขภาพ เป็นหน่วยงานของรัฐที่เรียกว่า a Crown entity  มีความเป็นมา
จากการควบรวมหน่วยงาน 2 หน่วยงานคือ  Alcohol Advisory Council (ALAC) และ Health 
Sponsorship Council (HSC) จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายชื่อว่า New Zealand Public Health and 
Disability Amendment Act 2000   HPA เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
ของประชาชน  การป้องกันโรค อาการเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บ   และมีภารกิจเฉพาะที่ เกี่ยวกับ
อันตรายจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  การศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้องกับเครื่องดื่ม ฯ  

 คณะกรรมการของ Health Promotion Agency มาจากการแต่งตั้งของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสุขภาพ  โดยมีอ านาจหน้าที่หลักดังต่อไปนี้  
                                                           
4 Agencies involved in alcohol policy at https://www.health.govt.nz/our-work/mental-health-and-
addiction/addiction/alcohol-and-other-drug-policy/agencies-involved-alcohol-policy  
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 ส่งเสริมสุขภาพ คุณภาพชีวิต และการมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาวะของประชาชน   

 ป้องกันโรค ความเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ 

 ท าให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิต และการมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาวะ
ของประชาชน   

 ลดอันตรายต่อบุคคล ภัยทางสังคมและเศรษฐกิจ 

คณะกรรมการ HPA ยังมีอ านาจหน้าที่ที่เก่ียวกับประเด็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ดังต่อไปนี้  

 ให้ค าแนะน าและข้อเสนอต่อรัฐบาล  หน่วยงานของรัฐ  ผู้ประกอบธุรกิจ  องค์กรภาค
ประชาสังคม  ชุมชน  องค์กรวิชาชีพด้านสุขภาพ  และภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการ
จ าหน่าย การผลิต การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   รวมถึงอันตรายหรือการใช้
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่เหมาะสมที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ HPA    

 ด าเนินการหรือท างานร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในนิวซีแลนด์  การส ารวจทัศนคติของประชาชนที่มีต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกันหรือผลที่เกิดจากการใช้หรือบริโภคเครื่องดื่ม ฯ ที่ไม่เหมาะสม 
(the misuse of alcohol) 

งบประมาณในการด าเนินงานของ HPA  มาจากรายได้จากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่ผลิตในนิวซีแลนด์หรือน าเข้ามา  ซึ่งกฎหมายจะมีการจัดเก็บภาษีตามประเภทของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่แตกต่างกัน 5 เช่น เบียร์ที่มีประมาณแอล ฯ มากกว่า 2.5% vol จัดเก็บในอัตรา 1.5854 
เซนต์ต่อปริมาณ 1 ลิตร หรือไวน์จากผลไม้ที่มีประมาณแอล ฯ มากกว่า 14% vol ซึ่งมีการเพ่ิมปริมาณ
แอลกอฮอล์ด้วยการผสมสุราหรือส่วนผสมของสุราเข้าไปด้วย ถูกจัดเก็บในอัตรา 6.2001 ต่อปริมาณ 1 
ลิตร   

 ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่า Health Promotion Agency (HPA) หรือ ส านักงานสร้างเสริมสุขภาพ  มี
ภารกิจหลักและบทบาทหน้าที่ที่  สถานะทางกฎหมาย และแหล่งงบประมาณที่คล้ายคลึงกับหน่วยงาน
สร้างเสริมสุขภาพของไทยคือ  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  

 

 กระทรวงยุติธรรม (Ministry of Justice)  เป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือ Sale and Supply of Alcohol Act 2012  

 

                                                           
5 Levy on alcohol at https://www.hpa.org.nz/levy-on-alcohol 
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 ส านักงานต ารวจนิวซีแลนด์ (New Zealand Police)  มีความเกี่ยวข้องในฐานะหน่วยด้าน
การบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   โดยเฉพาะการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่
ไม่เหมาะสม จนสร้างผลกระทบหรือต้นทุนด้านสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ  ทั้งนี้ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เป็นสารเสพติดที่คนนิวซีแลนด์นิยมบริโภคมากที่สุด เช่น การลาดตระเวน  การระงับ เหตุร้ายหรือความ
รุนแรงจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  การฆาตกรรม การดื่มแล้วขับ  ความรุนแรงในครอบครัว 
การช่วยเหลือประสานงานให้ผู้ที่ประสงค์จะเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่ในเหตุการณ์ต่าง ๆ หรืออยู่
ความดูแลของต ารวจ  และด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิดในกรณีที่มีเด็กหรือเยาวชนเป็นผู้เสียหาย   โดย
ก่อนหน้านี้ได้มีการจัดท ากรอบนโยบายที่เกี่ยวข้องคือ Framework for preventing and reducing 
alcohol-related offending and victimisation 2010 – 2014 
 

 คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย (Law Commission)   เป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นอิสระอยู่ใน
สังกัด an Independent Crown Entity จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายชื่อ The Crown Entities Act   โดย
มิได้อยู่ภายในการบังคับบัญชาของรัฐสภาเหมือนหน่วยงานทั่วไป    คณะกรรมการพัฒนากฎหมายมี
ภารกิจหลักในการศึกษากฎหมาย ให้ค าแนะน าแก่รัฐบาลหรือรัฐมนตรี  เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปรับปรุง
กฎหมายเสนอต่อรัฐบาล   ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนากฎหมายจะให้ความส าคัญต่อการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายฉบับต่าง ๆ ที่มีการศึกษาทบทวน  รวมถึงรับฟังความเห็นจาก
ประชาชนหรือองค์กรต่าง ๆ    

 

NZ Transport Agency6  เป็นหน่วยงานด้านคมนาคมหรือการขนส่ง  มีภารกิจเกี่ยวกับการ
ดูแลความปลอดภัยทางถนนของผู้ขับขี่ทางถนน  โดยให้ความส าคัญกับการรับฟังความเห็นจาก
ผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เช่น  กลุ่มผู้ขับขี่และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณถนนสายต่าง ๆ  ผู้จัด
จ าหน่าย คู่สัญญา ที่ปรึกษาโครงการ รวมถึงหน่วยงานของรัฐบาลกลางและหน่วยงานท้องถิ่น  สิ่งที่
น่าสนใจคือ หน่วยงานแห่งนี้ให้ความส าคัญกับการรับฟังความเห็นของประชาชน  กรณีที่มีการด าเนิน
โครงการส าคัญต่าง ๆ  ได้แก่  การส ารวจความเห็นเกี่ยวกับความต้องการของคนในชุมชนเกี่ยวกับภารกิจ
ของหน่วยงานนี้ตามช่วงเวลาต่าง ๆ   รวมถึงการส ารวจความเห็นประจ าปีของคนในชุมชนที่มีต่อ
หน่วยงานนี้  นอกจากนี้ หน่วยงานนี้ยังให้ความส าคัญกับการรับฟังความเห็นกลุ่มชาติพันธุ์คือ ชาวเมารี 
(Māori) โดยยึดถือในสนธิสัญญาชื่อ Treaty of Waitangi ซึ่งจัดท าขึ้นในช่วงยุคอาณานิคมอังกฤษ เมื่อ
ปี ค.ศ.1840 ระหว่างจักรวรรดิอังกฤษกับเหล่าหัวหน้าชนเผ่าเมารี   โดยเปิดโอกาสให้ชนเผ่าเมารีมีส่วน
ในการติดสินใจด้วย   อีกทั้งยังมีการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของชนเผ่าในการเข้าไปเจรจาต่อรองหรือ
แสดงความคิดเห็นต่อโครงการของรัฐอีกด้วย  ข้อส าคัญคือ มีการปรึกษาหารือกับตัวแทนกลุ่มชนเผ่า  
หากมีการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชนเผ่าอีกด้วย  และยังท า
หน้าที่เป็นหน่วยงานตัวกลางที่ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน  เพ่ือที่จะสื่อสารและท างานร่วมกับชนเผ่า
เมารีอีกดว้ย  

                                                           
6  Working with communities at https://nzta.govt.nz/about-us/about-waka-kotahi-nz-transport-
agency/working-with-communities/ 



57 
 

 
 

เพ่ือที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว   หน่วยงานแห่งนี้จึงมีการอบรมให้เจ้าหน้าที่มี
ทักษะในการเข้าใจเนื้อหาของ Treaty of Waitangi  รวมถึงภาษาเมารี วัตนธรรม และแบบแผนต่าง ๆ  
Waka Kotahi เป็นชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการคมนาคม ขนส่งของนิวซีแลนด์  แปลตามศัพท์ได้ว่า 
การเดินทางไปด้วยกัน ( ‘travelling together as one’) และแนวคิดเรื่องระบบการขนส่งอย่างบูรณา
การ ที่เรียกว่า an integrated transport system  ประหยัดค่าใช้จ่าย มีความปลอดภัย  มีความ
รับผิดชอบ และมีความยั่งยืน  โดยสามารถท างานร่วมกับชนเผ่าเมารีในฐานะหุ้นส่วน  และร่วมมือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐเพ่ือสนับสนุนชาวเมารี   โดยมีเป้าหมายคือ ผลลัพธ์ในระยะยาว และการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและยั่งยืน 7  

 

 Alcohol and Regulatory Licensing Authority 

 กฎหมาย Sale and Supply of Alcohol Act 2012 ได้บัญญัติให้มีการจัดตั้ง  Alcohol and 
Regulatory Licensing Authority (ARLA) หรือ Licensing authority ซึ่งมีอ านาจหน้าที่หลักคือ 
เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่พิจารณาทบทวนหรือพิจารณาอุทธรณ์เรื่อง ใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์  กล่าวคือเป็นองค์กรอิสระที่มีอ านาจพิจารณาเหมือน Tribunal  คือ การพิจารณาตัดสิน
กรณีที่ผู้ตรวจการที่ตรวจสอบใบอนุญาต (Licensing Inspectors) หรือต ารวจ ได้ยื่นเรื่องขอให้มีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง  หรือระงับใบอนุญาต  หรือขอเพิกถอนใบอนุญาตของธุรกิจ รวมถึงใบรับรองส าหรับ
ผู้จัดการร้าน8 (manager’s certificates)   และตัดสินใจออกใบอนุญาตตามค าขออนุญาต   

 Alcohol and Regulatory Licensing Authority ในฐานะ licensing authority จะพิจารณา
และตัดสินใจในเรื่องต่อไปนี้ 

 1) การอุทธรณ์ค าตัดสินของ district licensing committees   

 2) การอุทธรณ์เกี่ยวกับเนื้อหาของร่างนโยบายแอลกอฮอล์ท้องถิ่น (ฉบับชั่วคราว) ที่เสนอโดย 
สภาท้องถิ่น (local councils)   

   กฎหมาย Sale and Supply of Alcohol Act ได้บัญญัติอ านาจหน้าที่ดังกล่าวในมาตรา 170 
มีเนื้อหาดังนี้  

 (a) พิจารณาและตัดสินในกรณี licensing committees เสนอเรื่องต่อไปนี้: 
(i) applications for licences: 
(ii) applications by licensees for the renewal or variation of licences: 
(iii) applications for manager’s certificates: 
(iv) applications for the renewal of manager’s certificates; and 

                                                           
7 Māori and Waka Kotahi NZ Transport Agency  at https://www.nzta.govt.nz/about-us/about-waka-
kotahi-nz-transport-agency/using-our-
logo/#:~:text='Waka'%20means%20'vessel',%2C%20safety%2C%20responsiveness%20and%20sustain
ability 
8 manager— 

(a) means a manager of licensed premises appointed under this Act; and 
(b) in relation to any licensed premises, means a manager of those premises 
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(b) พิจารณาและตัดสินการอุทธรณ์ค าตัดสินของ licensing committees;และ 
 (c) พิจารณาและตัดสินการอุทธรณ์เกี่ยวกับเนื้อหาของร่างนโยบายแอลกอฮอล์ท้องถิ่น   

(elements of draft local alcohol policies); และ 
(d) พิจารณาและตัดสินการยื่นค าขอของ  inspectors และ constables เรื่องขอให้มีการแก้ไข

เปลี่ยนแปลง  หรือระงับใบอนุญาต  หรือขอเพิกถอนใบอนุญาตของธุรกิจ รวมถึงใบรับรองส าหรับ
ผู้จัดการร้าน; และ 

(e) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่บัญญัติในกฎหมายฉบับนี้หรือกฎหมายฉบับอื่นท่ีให้อ านาจไว้    

 

 นอกจากนี้ กฎหมายยังให้อ านาจอ่ืน ๆ แก่ Alcohol and Regulatory Licensing Authority 
เช่น  

 มาตรา 172 การออกข้อก าหนดในทางปฏิบัติ (practice directions)  

เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีเอกภาพ  ARLA อาจออก
ข้อก าหนดในทางปฏิบัติส าหรับ licensing committees  เพ่ือให้ปฏิบัติตาม ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย 
ค าสั่ง, ข้อสังเกต, แนวทางปฏิบัติ หรือข้อเสนอแนะใด ๆ (ในกรณีที่ไม่สอดคล้องกันตามกฎหมายนี้)  โดย
จะพิจารณาตามความจ าเป็นหรือตามความเหมาะสม  

 

 มาตรา 173  การออกค าสั่งในกรณีที่ licensing committee มีข้อสงสัยในการด าเนินการ 

 บุคคลใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเหมาะสมของ licensing committees  สามารถยื่นเรื่อง
เสนอต่อ ARLA เพ่ือให้มีค าสั่งใด ๆ  ซึ่งค าสั่งที่ออกมานั้น  จะมีผลดังต่อไปนี้ 

 (a) มีผลกระทบต่อเจ้าของที่ดิน และ 

 (b) สามารถมีผลเป็นการยกเลิกเงื่อนไขใด ๆ ที่กฎหมายฉบับนี้ก าหนดไว้ในเรื่องที่ licensing 
committee มีอ านาจหน้าที่ก าหนดตามกฎหมาย   

 

 มาตรา 174  การด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง  

(1) ARLA มีอ านาจแต่งตั้งบุคคลคนหนึ่งซึ่งเป็นกรรมการของ ARLA  หรือแต่งตั้งบุคคลอ่ืนที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม (บุคคลอ่ืนที่มิใช่ an inspector)  เพ่ือท าหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริง   

(2) บุคคลที่ครอบครองหรือดูแลเอกสาร หนังสือ รายงาน รายงานการเงิน หรือเอกสารอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวกับประเด็นการสอบสวนตามมาตรานี้ จะต้องให้ความร่วมมือกับ ARLA  มิฉะนั้น บุคคลนั้นอาจต้อง
รับผิดตามกฎหมายในกรณีต่อไปนี้  

  (a) ปฏิเสธไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีอ านาจสอบสวนสามารถเข้าถึงเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ  

  (b) ขัดขวางบุคคลที่มีอ านาจสอบสวน  

 (3) บุคคลที่กระท าความผิดตาม (2) จะต้องรับผิดทางอาญาคือ ปรับไม่เกิน 2,000 เหรียญ  
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 มาตรา 175  การแจ้งให้ licensing committees ด าเนินการตามค าสั่ง 

 (1) ARLA อาจด าเนินการไต่สวน licensing committee โดยสั่งให้เข้ามาชี้แจงและจัดท า
รายงานให้แก่ ARLA ในเรื่องใด ๆ ที่อยู่ในขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ ARLA 

 (2) ในกรณีที่สั่งให้มีการจัดท ารายงาน licensing committee จะต้องด าเนินการต่อไปนี้  

  (a) จัดส่งรายงานหรือข้อมูลหลักฐานให้แก่ ARLA ล่วงหน้า  ก่อนที่จะมีการด าเนินการ
ไต่สวน รวมถึงการจัดท าเอกสารเป็นลักษณ์อักษรทั้งหลายที่เก่ียวข้อง 

  (b) อาจให้ข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้องที่เหมาะสม  

 (3) เมื่อได้รับรายงานของ licensing committee แล้ว   ARLA อาจด าเนินการดังนี้ 

  (a) อาจพิจารณาออกค าตัดสินหรือออกค าสั่งในลักษณะที่เป็นการรับฟังข้อมูลต่าง ๆใน
กระบวนพิจารณา 

(b) อาจรับฟังเอกสารหรือพยานหลักฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะออกค าตัดสินหรือ
ออกค าสั่ง   

 

 มาตรา 178  การจัดท ารายงานผลการด าเนินการประจ าปีของ ARLA ก าหนดให้ ARLA 
จัดท ารายงานผลการด าเนินการประจ าปีภายในก าหนดเวลา 3 เดือน นับแต่วันครบก าหนดปีงบประมาณ  
โดยจะต้องเสนอรายงานดังกล่าวต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (the Ministry of Justice)   
เนื่องจากเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายฉบับนี้  ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะต้องจัดท าส าเนา
เอกสารรายงานดังกล่าวเพ่ือส่งมอบให้แก่สภาผู้แทนราษฎร ภายในก าหนดเวลา 20 วัน นับแต่วันท าการ 
นับแต่วันที่รัฐมนตรีได้รับรายงานดังกล่าว  
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4.3 กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์    

 นิวซีแลนด์มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชื่อว่า“กฎหมายว่าด้วยการ
ขายและจัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค.ศ.2012”  (The Sale and Supply of Alcohol Act) 
(2012)  เป็นกฎหมายที่ยกเลิกกฎหมายเดิมคือ the Sale of Liquor Act 1989 ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก
ของกฎหมายที่แตกต่างกัน  กฎหมายฉบับเดิมจะเน้นเรื่องการควบคุมการขายหรือการจัดหา  เพ่ือลดการ
บริโภคเครื่องดื่มที่ไม่เหมาะสม (liquor abuse)  ในขณะที่กฎหมายปัจจุบันจะเน้นการลดอันตรายที่เกิด
จากการบริโภคเครื่องดื่ม ฯ มากเกินไปหรือไม่เหมาะสม รวมถึงการจ าหน่าย การจัดหาที่ต้องมีความ
ปลอดภัยต่อสังคมและชุมชน  เช่น การควบคุมการห้ามจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 
18 ปี  การห้ามดื่มเครื่องดื่ม ฯ ในขณะขับข่ีรถยนต์  การควบคุมการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 9  

 วัตถปุระสงค์ของกฎหมายฉบับนี้ บัญญัติในมาตรา 4 คือ  

 (1) การจ าหน่าย10  การจัดหา และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควรด าเนินการโดยปลอดภัย
และมีความรับผิดชอบ  

 (2) อันตรายที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปหรือไม่เหมาะสมเป็นสิ่งที่ต้อง
จ ากัดให้เหลือน้อยที่สุด 

 อันตรายที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเกินไปหรือไม่เหมาะสม หมายความรวมถึง
กรณีต่อไปนี้ 

 ก) การก่ออาชญากรรมต่าง ๆ ความเสียหายต่อร่างกายหรือทรัพย์สิน การเสียชีวิต  โรคภัยไข้
เจ็บ  พฤติกรรมที่ไม่สามารถควบคุมได้  ความเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บที่เป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อม
จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเกินไปหรือไม่เหมาะสม  

 ข) อันตรายที่เกิดต่อสังคมโดยรวม หรือเป็นอันตรายต่อชุมชนทั้งทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็น
กรณีที่ก่อให้เกิดอันตรายจากอาชญากรรมทั้งทางตรงหรือทางอ้อม  ความเสียหายต่อร่างกายหรือ
ทรัพย์สิน การเสียชีวิต  โรคภัยไข้เจ็บ  พฤติกรรมที่ไม่สามารถควบคุมได้  ความเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บ
ตามข้อ ก)  

  
                                                           
9 New Zealand alcohol laws at https://www.alcohol.org.nz/alcohol-management-laws/nz-alcohol-
laws 
10 sell, in relation to alcohol, includes— 

(a) charge a fee (however described, and whether an entry fee, a ticket price, or a payment 
of any other kind) for an alcohol-inclusive matter; and 

(b) require, ask for, or (expressly or by implication) suggest the making of a koha or other 
donation (whether to be made before, after, or during the entry event, activity, or function 
concerned) in relation to an alcohol-inclusive matter 
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 สรุปสาระส าคัญของกฎหมาย Sale and Supply of Alcohol Act  มีดังนี้ 11 

 “กฎหมายว่าด้วยการขายและจัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค.ศ.2012”  (The Sale and 
Supply of Alcohol Act 2012) มีกระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย  โดยมี
เป้าหมายเพื่อลดอันตรายหรือความเสียหายต่าง ๆ จากการดื่มท่ีมีปริมาณเกินความเหมาะสม 

 เนื้อหาหลักมีดังนี้ 12 

 การปรับปรุงการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เพิ่มขึ้น เพ่ือให้คนในชุมชนสามารถมีสิทธิหรือมี
เสียงที่จะมีส่วนร่วมเก่ียวกับการออกใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในชุมชน 

 การอนุญาตให้มีกระบวนการตัดสินใจในระดับชุมชนท้องถิ่น (local-level decision-
making) กรณีท่ีมีการยื่นค าขอออกใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท 

 การก าหนดเรื่องความยินยอมของบิดา มารดา ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์สิทธิ 
(guardian) ของผู้เยาว์หรือเยาวชน 

 ก าหนดให้บุคคลใด ๆ ที่จัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้มีอายุต่ ากว่า 18 ปี มีหน้าที่
ด าเนินการโดยมีความรับผิดชอบ 

 ปรับปรุงกฎ ระเบียบเกี่ยวกับประเภทของร้านค้าที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เข้มงวด
มากยิ่งขึ้น 

 ก าหนดช่วงระยะเวลาสูงสุดตามเวลาท าการส าหรับใบอนุญาตที่ออกให้แก่ร้านค้าที่ได้รับ
ใบอนุญาต 

 จ ากัดเรื่องวิธีการเสนอขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในห้ามสรรพสินค้าและร้านขายของช า
ที่อนุญาตให้จัดวางได้เพียงบริเวณเดียวเท่านั้น  

 

 การคุ้มครองเยาวชน 

 การจัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้มีอายุต่ ากว่า 18 ปี ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย  Sale 
and Supply of Alcohol Act  มาตรา 241  ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 เหรียญ  เว้นแต่จะเข้า
ข้อยกเว้นกรณีใดกรณีหนึ่งคือ   

                                                           
11 Sale and Supply of Alcohol Act 2012 at  
https://www.alcohol.org.nz/management-laws/nz-alcohol-laws/sale-and-supply-of-alcohol-act-2012 
12 Sale & supply of alcohol at  
https://www.justice.govt.nz/justice-sector-policy/key-initiatives/sale-and-supply-of-alcohol/ 
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กรณีแรก  บุคคลที่จัดหาให้แก่ผู้เยาว์จะเป็นบิดามารดาหรือเป็น legal guardian (ผู้พิทักษ์สิทธิ
ที่ศาลแต่งตั้งตามกฎหมาย the Care of Children Act 2004) และเป็นการจัดหาโดยมีส านึกรับผิดชอบ 
(a responsible manner)   

กรณีท่ี 2  ผู้ที่จัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้รับความเห็นชอบหรือยินยอมโดยชัดแจ้ง เช่น การให้
ความยินยอมโดยวาจา อีเมล์ หรือข้อความในเอกสารซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นเอกสารจริง (express consent) 
จากบิดามารดาหรือ legal guardian ของผู้เยาว์ และเป็นการจัดหาโดยมีส านึกรับผิดชอบ 

ค าว่า การจัดหาเครื่องดื่ม ฯ โดยมีส านึกรับผิดชอบ ได้แก่ กรณีที่บุคคลที่จัดหาด าเนินการ
ดังต่อไปนี้  

 ควบคุมหรือก ากับดูแลการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 จัดหาอาหารให้ร่วมด้วย 
 เสนอทางเลือกเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ต่ าและเครื่องดื่มที่

ไม่มีแอลกอฮอล์  
 สร้างความเชื่อม่ันว่าการเดินทางที่ปลอดภัยเตรียมการไว้แล้ว  

นอกจากนี้ ยังต้องพิจารณาเกี่ยวกับปัจจัยอ่ืน ๆ คือ สภาพแวดล้อมหรือกาละเทศะ   ช่วงเวลาที่
จะมีการจัดหาเครื่องดื่ม ฯ  ความเข้มข้นหรือปริมาณแอลกอฮอล์ที่จัดหาให้  อายุของผู้เยาว์  รวมถึง
พฤติการณ์แวดล้อมต่าง ๆ  

 

การมีส่วนร่วมของชุมชน 13 

ชุมชนถือเป็นองค์ประกอบส าคัญในการพิจารณาออกใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
นิวซีแลนด์  กล่าวคือ  กฎหมาย Sale and Supply of Alcohol Act  ก าหนดให้หน่วยงานในระดับ
ท้องถิ่นมีอ านาจออก “นโยบายแอลกอฮอล์ท้องถิ่น” (local alcohol policies -LAPs14) ซึ่งเป็น
นโยบายของท้องถิ่นต่าง ๆ ที่ก าหนดในเรื่องการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการขาย การจัดหา หรือการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   เมื่อมีการประกาศนโยบายแอลกอฮอล์ท้องถิ่นแล้ว  หน่วยงานผู้ออก
ใบอนุญาต (licensing bodies) จะต้องน านโยบายดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่

                                                           
13 Local alcohol policies at 
https://www.alcohol.org.nz/management-laws/licensing-local-policies/local-alcohol-policies and 
https://www.justice.govt.nz/justice-sector-policy/key-initiatives/sale-and-supply-of-
alcohol/community-involvement/local-alcohol-policies/ 
14 local alcohol policy— 

(a) means a policy, in force under section 90, relating to the sale, supply, or consumption of 
alcohol (or to 2 or all of those matters) within the district of a territorial authority or the districts of 2 
or more territorial authorities; and 

(b) in relation to a territorial authority, means a policy, in force under section 90, relating to 
the sale, supply, or consumption of alcohol (or to 2 or all of those matters) within its district or the 
districts of 2 or more territorial authorities that include it 
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ผู้ยื่นขอใบอนุญาตด้วย  สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของหน่วยงานท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเรื่องการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

อย่างไรก็ดี  การออก “นโยบายแอลกอฮอล์ท้องถิ่น”  เป็นทางเลือกที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีเรียกว่า local councils สามารถเลือกที่จะประกาศใช้หรือไม่ก็ได้  กฎหมายมิได้บังคับให้ต้องมี
ในทุกท้องถิ่น  บางท้องถิ่นอาจไม่ประกาศใช้   แต่บางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 1 หน่วย เช่น 
2 หน่วยงานอาจร่วมกับจัดท านโยบายแอลกอฮอล์ท้องถิ่นร่วมกันก็ได้   

ประโยชน์ของการจัดท านโยบายแอลกอฮอล์ท้องถิ่น มีดังนี้  

 จ ากัดจ านวนสถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต  โดยเฉพาะในบริเวณที่ใกล้กับสถานที่บาง
ประเภท เช่น บริเวณท่ีใกล้เคียงกับแหล่งชุมชน  โรงเรียน หรือโบสต์   

 จ ากัดความหนาแน่นของจ านวนใบอนุญาต  โดยการก าหนดว่า การขอใบอนุญาตใหม่
หรือประเภทของใบอนุญาตที่ควรจะได้รับการพิจารณาอนุมัติ ในบางพ้ืนที่ควรมี
อะไรบ้าง   

 ก าหนดเงื่อนไขของประเภทของใบอนุญาต  เช่น 'one-way door' condition ได้แก่ 
การอนุญาตให้ลูกค้าสามารถเข้ามาในงานได้ และเมื่อออกจากงานแล้ว  ลูกค้าท่านนั้น
จะไม่สามารถเข้ามาในงานได้อีกครั้งในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 

 จ ากัดหรือขยายเวลาเปิดท าการที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย  โดยนโยบายแอลกอฮอล์
ท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปส าหรับพ้ืนที่ที่แตกต่างกันภายในเขต
ปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

อย่างไรก็ดี  การจัดท านโยบายแอลกอฮอล์ท้องถิ่นข้างต้นอาจไม่สามารถปรับใช้กับกรณี
ใบอนุญาตพิเศษบางประเภท (special licences) 15  ซึ่งการออกใบอนุญาตชั่วคราวเฉพาะ
ช่วงเวลาที่มีการจัดกิจกรรมบางอย่างเท่านั้น  เช่น เทศกาลไวน์ เทศกาลอาหาร การจัดงาน
แต่งงานในศาลากลางเมือง การจัดงานแข่งขันกีฬา  ซึ่งสามารถจัดแบ่งออกเป็นชนิดที่อนุญาตให้
ดื่มในสถานที่จัดงาน (‘on-site’ for consumption) หรืออนุญาตให้ซื้อไปดื่ม ณ สถานที่อ่ืน 
(‘off-site’ for consumption)  ทั้งนี้ กฎหมายก าหนดให้มีกระบวนการคัดค้านการออก
ใบอนุญาตพิเศษไว้ด้วย  เนื่องจากขอออกใบอนุญาตพิเศษ  มักจะก าหนดให้เผยแพร่เนื้อหาของ
นโยบาย ฯ ให้สาธารณชนทราบ   หากมีบุคคลที่อาจได้รับผลกระทบจากการออกใบอนุญาต
พิเศษมากกว่าประชาชนทั่วไป  เช่น ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้กับสถานที่ท่ีขอออกใบอนุญาตพิเศษ  
ก็ย่อมมียื่นอุทธรณ์เพ่ือคัดค้านได้   

 ผลของนโยบายแอลกอฮอล์ท้องถิ่น 

 นโยบายแอลกอฮอล์ท้องถิ่นท าให้ชุมชนท้องถิ่น ( local communities) มีส่วนร่วมในการ
พิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  กล่าวคือ ร้านขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพ้ืนที่ต่าง ๆ จะมีก าหนดเวลาเปิดให้บริการหรือเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปในแต่ละ

                                                           
15 Special licences at  
https://www.justice.govt.nz/justice-sector-policy/key-initiatives/sale-and-supply-of-
alcohol/licensing/special-licences/ 
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พ้ืนที่  จึงท าให้เกิดความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้า  ท าให้เกิดข้อจ ากัดเรื่องสถานที่และความ
หนาแน่นของร้านค้าที่ได้รับใบอนุญาต (density of licences)   อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขดังกล่าวจะใช้
บังคับกับเจ้าของร้านค้าที่ต้องยื่นขอใบอนุญาตใหม่ เช่น เมื่อมีการเปลี่ยนเจ้าของกิจการ    

 แนวทางการพัฒนานโยบายแอลกอฮอล์ท้องถิ่น  

 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งองค์กรที่มีอ านาจตัดสินใจคือ สภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (a local council) ตัดสินใจที่จะให้มีการจัดท านโยบายแอลกอฮอล์ท้องถิ่นแล้ว  จะต้อง
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 1. จัดท าร่างนโยบายแอลกอฮอล์ท้องถิ่น  โดยปรึกษาหารือกับต ารวจ  ผู้ตรวจสอบใบอนุญาต 
(licensing inspectors) และเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์หรือสาธารณสุขของกระทรวงสุขภาพ 

 2. ปรึกษาหารือกับชุมชนในการจัดท าร่างนโยบาย ฯ โดยใช้กระบวนการปรึกษาหารือแบบพิเศษ
ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Government Act 2002) 

 3. จัดเตรียมนโยบาย ฯ ฉบับชั่วคราวที่เป็นผลจากการปรึกษากับหน่วยงานหรือองค์กรที่
เกี่ยวข้องข้างต้นแล้ว  

 4. ออกประกาศให้สาธารณชนทราบเกี่ยวกับเนื้อหาของนโยบาย ฯ ฉบับชั่วคราว  โดยมี
กระบวนการให้มีการคัดค้านหรืออุทธรณ์ในขั้นตอนนี้  

 5. ให้ความเห็นชอบต่อนโยบาย ฯ ฉบับชั่วคราว  โดยจะมีอายุที่บังคับใช้ 30 วัน นับแต่วันที่ออก
ประกาศให้สาธารณชนทราบหรือเมื่อครบก าหนดขั้นตอนการอุทธรณ์แล้ว   

 6. ประกาศให้สาธารณชนทราบเรื่องการเห็นขอบนโยบาย ฯ รวมถึงวันที่จะมีผลใช้บังคับ  ซึ่ง
เป็นไปตามท่ีสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมติเห็นชอบ  

 

 กระบวนการอุทธรณ์เนื้อหาของนโยบายแอลกอฮอล์ท้องถิ่น   

 บุคคลทั่วไปที่ไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาของร่างนโยบายแอลกอฮอล์ท้องถิ่น (draft LAP)  สามารถ
ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานทีค่วบคุมหรือก ากับดูแล the Alcohol Regulatory and Licensing Authority  
โดยหน่วยงานที่สามารถใช้สิทธิตามกฎหมายที่จะยื่นอุทธรณ์ได้คือ  เจ้าหน้าที่ต ารวจ และบุคลากร
ทางการแพทย์ (Police and Medical Officers of Health) มีก าหนดเวลาอุทธรณ์ภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศร่างนโยบายแอลกอฮอล์ท้องถิ่น    

ทั้งนี้ เหตุผลที่จะสามารถใช้ยื่นอทุธรณ์คือ   ร่างนโยบายดังกล่าวไม่สอดคล้องกันวัตถุประสงค์ใน
การออกกฎหมาย Sale and Supply of Alcohol Act  กล่าวคือ การจ าหน่าย  การจัดหา และการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควรด าเนินการโดยปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ  หรือเป็นกรณีที่ต้องการ
ลดหรือจ ากัดอันตรายที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มากเกินไปหรือไม่เหมาะสมให้เหลือ
น้อยที่สุด 
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เมื่อมีการยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอนแล้ว  ร่างนโยบายแอลกอฮอล์ท้องถิ่นจะยังไม่มีผลใช้บังคับ  
จนกว่าเรื่องที่อุทธรณ์ทุกเรื่องจะพิจารณาแล้วเสร็จ  

 

 การแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกร่างนโยบายแอลกอฮอล์ท้องถิ่น 

 สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (a local council)  มีอ านาจพิจารณาแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิก
ร่างนโยบายแอลกอฮอล์ท้องถิ่น (LAP)  โดยจะใช้ขั้นตอนเดียวกันกับการเสนอร่างนโยบายแอลกอฮอล์
ท้องถิ่น  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมติให้ยกเลิกร่างนโยบายแอลกอฮอล์ท้องถิ่น   จะมีผลท าให้
นโยบายดังกล่าวไม่ใช้บังคับในพ้ืนที่ท้องถิ่นนั้นอีกต่อไป  อย่างไรก็ดี จะต้องด าเนินการตามขั้นตอนการ
ปรึกษาหารือตามกฎหมายชื่อ  Local Government Act 2002  ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่พิจารณาทบทวนนโยบายแอลกอฮอล์ท้องถิ่น (LAP) ทุก ๆ 6 ปี   

   

การดื่มขณะขับข่ีรถยนต์ 16 

จุดเด่นของกฎหมาย Sale and Supply of Alcohol Act  เรื่องหนึ่งคือ  การห้ามผู้ขับขี่รถยนต์
ซึ่งตามกฎหมายก าหนดอายุต่ ากว่า 20 ปี ซึ่งไม่สามารถมีขับขี่ได้  ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขับขี่รถยนต์
โดยไม่มีข้อยกเว้น  โดยจะต้องไม่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด (blood alcohol concentration -BAC) 
อยู่เลย  หากมีการดื่มแล้วจะถูกด าเนินคดี  เป็นไปตามกฎหมายชื่อ The Land Transport Act 1998    

ส าหรับผู้ขับขี่ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป จะมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดไม่เกินตามที่ก าหนดคือ 
ไม่เกิน 50 มิลลิกรัมต่อเลือด 100 มิลลิลิตร (50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์)  หรือปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่า  
250 ไมโครกรัม  (mcg) ต่อลมหายใจ 1 ลิตร ในกรณีการเป่าลมผ่านเครื่องวัด  ซึ่งจะให้ผลการวัดปริมาณ
แอลกอฮอล์ที่ดื่มได้ตรงกัน   ในทางปฏิบัติต ารวจจะขอให้มีการวัดลมหายใจเป็นหลัก  โดยการวัดผลเลือด
จะใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันความถูกต้องของการทดสอบจากลมหายใจ   หากผู้ขับขี่ปฏิเสธการ
ทดสอบลมหายใจ  ต ารวจสามารถสั่งให้มีการตรวจเลือดผู้ขับขี่รายนั้นได้   

จะเห็นได้ว่า กฎหมายนิวซีแลนด์มีความก้าวหน้ามากกว่าไทยคือ  กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 
2560) ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงฉบับที่ 16 พ.ศ. 2537 ซึ่งออกตามความใน พระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. 2522 ได้ก าหนดให้ผู้ขับขี่ที่มีอายุต่้ากว่า 20 ปี  ผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถหรืออยู่ระหว่าง
ถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือผู้ขับขี่ซึ่งได้รับใบอนุญาตขับรถแบบชั่วคราว ถ้ามีปริมาณ
แอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ให้ถือว่าเมาสุรา 

 

ข้อห้ามเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จ าหน่ายในซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายของช า และ
ร้านค้าอ่ืน ๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้เช่นกัน (Restriction on kinds of alcohol sold in 
supermarkets and grocery shops, and premises directly accessible from 
supermarket or grocery shop) 

                                                           
16 Drinking & driving at https://www.alcohol.org.nz/alcohol-you/drinking-and-driving 
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มาตรา 58 ก าหนดข้อห้ามกรณีร้านค้าที่มีใบอนุญาตแบบห้ามนั่งดื่มที่ร้าน ได้แก่ ซุปเปอร์มาร์
เก็ต ร้านขายของช า และร้านค้าอ่ืน ๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้เช่นกัน  จะสามารถจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ตามประเภทที่ก าหนดไว้ในมาตรา 58 นี้เท่านั้น  กล่าวคือ ห้ามจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ภายในร้าน  ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีปริมาณเอธานอลไม่เกินร้อยละ 15 โดยปริมาตร เมื่อมี
อุณหภูมิอยู่ที่ 20 องศาเซลเซียส  รวมถึงเครื่องดื่ม ฯ บางประเภท ได้แก่ เบียร์   mead หรือไวน์น้ าผึ้ง 
(honey wine)17 ไวน์ที่เกิดจากการหมักผลไม้หรือผัก  ไวน์องุ่น และวัตถุแต่งรสอาหารที่ไม่เหมาะสมที่จะ
บริโภคด้วยการดื่ม    

 

  การจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ห่างกันโดยระยะทาง (remote sales) 

การจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ห่างกันโดยระยะทาง (remote sales) 18 ตามกฎหมายฉบับ
นี้  มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขหลายประการ ดังนี้   

การจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ห่างกันโดยระยะทาง ได้แก่ การใช้อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ 
ไปรษณีย์ หรือวิธีการอ่ืน ๆ  โดยเป็นกรณีที่การซื้อขายระหว่างผู้ขายเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตจ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทไม่นั่งดื่มที่ร้าน (an off-licence) กับบุคคลอีกฝ่ายเป็นผู้ซื้อหรือบุคคลที่ผู้
ซื้อมอบอ านาจ  ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายอยู่คนละสถานที่กันในขณะท าสัญญา  โดยในสัญญามีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
จัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  โดยจะมีการจัดส่งให้แก่ผู้ซื้อหรือบุคคลที่ผู้ซื้อมอบหมายให้กระท าการแทน     

มาตรา 40 บัญญัติเกี่ยวกับใบอนุญาตประเภทประเภทไม่นั่งดื่มที่ร้านที่มีการจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่ห่างกันโดยระยะทางเป็นการเฉพาะ  กล่าวคือ ร้านค้าหรือบุคคลที่จะจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่ห่างกันโดยระยะทางได้  จะต้องเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประเภทนี้เป็นการเฉพาะเท่านั้น  ซึ่ง
หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตคือ licensing authority หรือ licensing committee ที่เกี่ยวข้อง ได้
พิจารณาอนุมัติใบอนุญาตขายประเภทไม่นั่งดื่มที่ร้าน (an off-licence) แล้ว  

มาตรา 49  บัญญัติผลของการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ห่างกันโดยระยะทางคือ  สามารถ
จ าหน่ายเครื่องดื่ม ฯ ได้โดยไม่จ ากัดระยะเวลาซื้อขายตามที่กฎหมายก าหนดไว้ตามมาตรา 46 และ
มาตรา 48  อย่างไรก็ดี  ยังต้องปฏิบัติตามมาตราอ่ืน ๆ คือ มาตรา 48 และมาตรา 59 (1) ด้วย กล่าวคือ 
ห้ามจัดส่งในวันส าคัญบางวัน  และห้ามจัดส่งให้แก่ผู้ซื้อในช่วงเวลาหลัง 23.00 น. ถึงก่อนเวลา 6.00 น.  
                                                           
17 mead means the product prepared from the complete or partial fermentation of honey  คือเป็น
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (alcoholic beverage) ที่ได้จากการหมัก (fermentation) น้ าผึ้ง (honey) และน้ า อาจมี
ส่วนผสมของมอลต์ (malt) ผลไม ้เครื่องเทศ (spice) ดอกฮอพ (hop) เพื่อให้มีความขมเหมือนเบียร ์at 
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/4255/mead 
18 remote sale, in relation to alcohol, means a sale pursuant to a contract that— 

(a) has been entered into (using the Internet, by telephone or mail order, or 
in any other way) between— 

(i) a seller who holds an off-licence; and 
(ii) a person (whether the buyer or a person acting on the buyer’s behalf) who is at 

a distance from the premises where the seller entered into the contract; and 
(b) contains a term providing for the alcohol to be delivered to the buyer (or to a person or 

place nominated by the buyer) by or on behalf of the seller 

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1167/alcoholic-beverage-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/0316/fermentation-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1155/honey-%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1171/malt-%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1662/fruit-%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1331/spice-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1223/hop-%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%9E
http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1944/beer-%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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นอกจากนี้  การจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ห่างกันโดยระยะทาง  ยังมี เงื่อนไขในการ
จ าหน่ายเครื่องดื่มท่ีห่างกันโดยระยะทางประเภท holders of off-licences 

มาตรา 59 บัญญัติเกี่ยวกับเงื่อนไขในการจ าหน่ายเครื่องดื่มที่ห่างกันโดยระยะทางประเภท 
holders of off-licences (Requirements relating to remote sales by holders of off-licences)  
ซึ่งมีเนื้อหารายละเอียดค่อนข้างมาก  จึงไม่ขอกล่าวถึงในรายงานฉบับนี้  เช่น การตรวจสอบยืนยันตัวตน
และอายุของผู้ซื้อที่สอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมาย   ผู้ที่จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ห่างกันโดย
ระยะทางหรือออนไลน์  จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประเภท an off-licence และยังต้องปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดต่าง ๆ  
 

 การจ าหน่ายและจัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสโมสร  

 มาตรา 60  บัญญัติเรื่องการจ าหน่ายและจัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสโมสรเฉพาะสมาชิก
และแขกรับเชิญเท่านั้น  (Sale and supply in clubs to members and guests only)   

 (1) ผู้ที่ด าเนินการจ าหน่ายและจัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสโมสรจะต้องมีใบอนุญาตประเภท  
a club licence โดยมีข้อก าหนดที่ส าคัญคือ  การห้ามบุคคลใด ๆ จ าหน่ายหรือจัดหาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในสโมสร  ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้ 

  (a) เป็นการจ าหน่ายหรือจัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ลูกค้าที่มีอ านาจตามกฎหมาย 
(authorised customer)19 กล่าวคือ จะต้องเป็นสมาชิกสโมสรดังกล่าว (a member of the club)20  
หรือเป็นบุคคลที่ได้รับเชิญให้เข้าไปในสถานที่ของสโมสรและต้องมีสมาชิกสโมสรพาเข้าไปด้วย  หรือ an 
authorised visitor21 คือเป็นสมาชิกของสโมสรอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันกับสโมสรเจ้าของสถานที่ เช่น มี
ข้อตกลงกันว่าให้สมาชิกของสโมสรทั้งสองแห่งสามารถเข้าไปใช้บริการได้  

  (b) เป็นกรณีการออกใบอนุญาตที่มีเงื่อนไขก าหนดอนุญาตให้มีการจ าหน่ายและจัดหา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลดังกล่าวคือ เป็นบุคคลที่อยู่ในสถานที่ของสโมสรซึ่งได้รับเชิญจาก  an 
authorised visitor ซึ่งอยู่ในสถานที่ดังกล่าวด้วยกัน  

  (2) กรณีที่สโมสรมีใบอนุญาตประเภท  a club licence และ an off-licence ในสถานที่
เดียวกัน  ผู้ถือใบอนุญาตจะต้องให้ความเชื่อมั่นว่า จะต้องไม่มีก ารจ าหน่ายและจัดหาเครื่องดื่ม
                                                           
19 authorised customer, in relation to premises a club licence is held for, means 
a person who— 

(a) is a member of the club concerned; or 
(b) is on the premises at the invitation of, and is accompanied by, a member of the club 

concerned; or 
(c) is an authorised visitor 

20 member, in relation to a club, means a person who— 
(a) has expressly agreed in writing to comply with the club’s rules; and 
(b) is recognised as a member of the club by those rules. 

21 authorised visitor, in relation to premises a club licence is held for, means a member of some 
other club with which the club concerned has an arrangement for reciprocal visiting rights for 
members 
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แอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลเพ่ือบริโภคในบริเวณภายนอกสโมสร  เว้นแต่จะเป็นบุคคลที่เป็น authorised 
customer 

  
 มาตรา 61 ก าหนดเรื่องเงื่อนไขส าหรับผู้มีใบอนุญาตประเภท club licences 

 ผู้มีใบอนุญาตประเภท club licences จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติไว้ ดังนี้    

 ประการแรก  จะต้องจัดให้มีผู้ที่ท าหน้าที่เป็นเลขาธิการของสโมสร (a secretary of the club) 
ที่ท างานเต็มเวลา  

 ประการที่ 2 เมื่อมีการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการของสโมสรคนใหม่  จะต้องมีการแจ้งชื่อเลขาธิการ
คนใหมใ่ห้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบคือ the secretary 
 ประการที่ 3  รายได้ทั้งหมดจากการจ าหน่ายและจัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  จะต้องตกเป็น
ทรัพย์สินของสโมสรทั้งหมด 
 
 มาตรา 62  ก าหนดเรื่องห้ามการน าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากภายนอกเข้าไปในสโมสร  (No 
bring-your-own alcohol in clubs) ในกรณีที่สโมสรดังกล่าวมีการจ าหน่ายและจัดหาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์   กฎหมายห้ามบุคคลใดดื่มเครื่องดื่ม ฯ ที่น ามาจากภายนอกเข้ามาจ าหน่ายและจัดหา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสโมสร 
  
 ความผิดทางอาญาในกรณีต่าง ๆ  

ความผิดทางอาญาที่ควรศึกษา  มีบัญญัติไว้ใน Subpart 8—Offences and closure of 
premises  กรณี Unlicensed persons and unlicensed premises  ดังนี้ 

 มาตรา 233  ความผิดฐานจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยบุคคลที่ไม่มีใบอนุญาต (Sales 
by unlicensed persons) ก าหนดความเป็น 3 กรณีคือ  

 กรณีท่ี 1 บุคคลที่จ าหน่ายไม่มีใบอนุญาตจ าหน่ายและได้จ าหน่ายเครื่องดื่ม ฯ  

กรณีท่ี 2 บุคคลที่จัดวางเครื่องดื่ม ฯ ทุกประเภทไว้เพ่ือจ าหน่าย   

 กรณีท่ี 3 บุคคลที่จัดเก็บเครื่องดื่ม ฯ ทุกประเภทไว้เพ่ือจ าหน่าย   
 บุคคลที่กระท าความผิดข้างต้น ถือว่ามีความผิดอาญาคือ  มีโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับ
ไม่เกิน 40,000 เหรียญ หรือราวคิดเป็นเงินไทยราว 90,760 บาท22  

 เมื่อเปรียบเทียบกับความผิดตามกฎหมายไทยคือ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 มาตรา 
15523 ประกอบ มาตรา 19624 ผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่มีใบอนุญาต ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 

                                                           
22 1 เหรียญนิวซีแลนด์ เท่ากับ 22.69 บาท at 
https://www.bot.or.th/thai/statistics/financialmarkets/_layouts/application/exchangerate/exchangerat
e.aspx 
23   “มาตรา ๑๕๕ ผู้ใดประสงค์จะขายสุรา ให้ยื่นค าขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต 
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5,000 บาท  จะเห็นได้ว่า อัตราค่าปรับสูงสุดตามกฎหมายนิวซีแลนด์สูงกว่ากฎหมายไทยค่อนข้างมากถึง
กว่า 18 เท่า   

 นอกจากนี้  กฎหมายยังบัญญัติความผิดเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่อจ าหน่าย
เครื่องดื่ม ฯ   โดยบัญญัติในมาตรา 234 (Allowing unlicensed premises to be used for 
sale of alcohol) กล่าวคือ เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ไม่มีใบอนุญาตจ าหน่ายเครื่องดื่ม ฯ  ซึ่ง
อนุญาตบุคคลอ่ืนขายเครื่องดื่ม ฯ  หรืออนุญาตจัดวางเครื่องดื่ม ฯ ทุกประเภทไว้เพ่ือจ าหน่าย  หรือ
อนุญาตให้มีการจัดเก็บเครื่องดื่ม ฯ ทุกประเภทไว้เพ่ือจ าหน่าย  มีโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่
เกิน 40,000 เหรียญ 
  

 มาตรา 235  ความผิดของผู้ครอบครอบสถานที่พักผ่อน (รีสอร์ท) ที่อนุญาตให้มีการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  (Use of unlicensed premises as place of resort for consumption 
of alcohol)   
 เป็นกรณีความผิดของผู้ครอบครองสถานที่พักผ่อน (รีสอร์ท) ซึ่งอนุญาตให้มีการบริโภคหรือ
จัดเก็บเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้จ าหน่ายเครื่องดื่ม ฯ  ผู้ครอบครองหรือผู้ที่ท า
หน้าที่ดูแลสถานที่ บริหารจัดการ หรือควบคุมสถานที่ดังกล่าว  ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้จ าหน่ายสุรา  จะถือ
ว่ามีความผิด  หากมีการอนุญาตให้มีการบริโภคหรือจัดเก็บเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   โดยผูก้ระท าความผิด
ต้องระวางโทษปรับที่ไม่ร้ายแรงคือ ปรับไม่เกิน 20,000 เหรียญ   

อย่างไรก็ตาม  บทบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับกับผู้อยู่อาศัยในสถานที่ดังกล่าว  โดยไม่ต้องพิจารณาว่า
บุคคลนั้นเป็นผู้ครอบครองสถานที่ดังกล่าวหรือไม่  และไม่ใช้บังคับแก่กรณีที่มีการให้เครื่องดื่ม ฯ เป็น
ของขวัญให้แก่ผู้ที่อาศัยในสถานที่ดังกล่าว       ผู้บริโภคเครื่องดื่มในสถานที่ดังกล่าวไม่ถือว่ามีความผิด
แต่อย่างใด   

บทบัญญัติในมาตรา 235 ใช้บังคับแก่สถานที่พักผ่อน (รีสอร์ท) ซึ่งอนุญาตให้มีการบริโภคหรือ
จัดเก็บเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทุกกรณี  แม้ว่าผู้ที่บริโภคในสถานที่ดังกล่าว  จะต้องเป็นสมาชิกหรือผู้ที่
ได้รับเชิญเป็นการเฉพาะกลุ่มก็ตาม  โดยมิได้เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้ามาพักอาศัยได้   
 

 มาตรา 236 ก าหนดความผิดต่อบุคคลที่อยู่สถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต (People found on 
unlicensed premises kept as place of resort for consumption of alcohol) ซึ่งมีการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามมาตรา 235  โดยผู้กระท าความผิดจะได้รับโทษไม่ร้ายแรงคือ ปรับไม่
เกิน 2,000 เหรียญ เว้นแต่ผู้นั้นจะพิสูจน์ได้ว่าอยู่ในสถานที่ดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่มีส่วน

                                                                                                                                                                            

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง” 
24   “มาตรา ๑๙๖ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๕๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๕๗ มาตรา ๑๕๘ มาตรา ๑๖๐ วรรค
หนึ่ง มาตรา ๑๖๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๖๒ มาตรา ๑๖๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๖๙ หรือมาตรา ๑๗๖ วรรคหนึ่ง ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหา้พันบาท” 
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ร่วมหรือรู้เห็นกับการขายเครื่องดื่ม ฯ  หรืออนุญาตจัดวางเครื่องดื่ม ฯ ทุกประเภทไว้เพ่ือจ าหน่าย  หรือ
อนุญาตให้มีการจัดเก็บเครื่องดื่ม ฯ ทุกประเภทไว้เพ่ือจ าหน่าย ซึ่งมิได้รับอนุญาตตามกฎหมาย  

  

 
 มาตรา 259 การขายหรือจัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้มีอายุต่ ากว่า 18 ปี ของร้านค้าที่
ได้รับใบอนุญาต (Sale or supply of alcohol to people under purchase age on or from 
licensed premises)  

 (1) ผู้รับอนุญาตหรือผู้จัดการ (licensee or manager) ของร้านค้าที่ได้รับใบอนุญาต (licensed 
premises) ซึ่งขายหรือจัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของร้านค้าที่ได้รับใบอนุญาตให้แก่ผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 18 
ปี  ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย   

 (2) ผู้ที่มิใช่เป็นผู้รับอนุญาตหรือผู้จัดการของร้านค้าที่ได้รับใบอนุญาตซึ่งขายหรือจัดหาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของร้านค้าที่ได้รับใบอนุญาต ให้แก่ผู้ที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย
เช่นกัน   

 (3) ผู้กระท าความผิดตาม (1) จะต้องได้รับโทษดังนี้ 

  (a) กรณีท่ีผู้กระท าผิดเป็นผู้รับอนุญาต ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 เหรียญ และ
ระงับใบอนุญาตเป็นเวลาไม่เกิน 7 วัน  

  (b) กรณีท่ีผู้กระท าผิดเป็นผู้จัดการของร้านค้าที่ได้รับใบอนุญาต ต้องระวางโทษปรับไม่
เกิน 10,000 เหรียญ 

 (4) ผู้กระท าความผิดตาม (2) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 เหรียญ 

(5) การกระท าความผิดตาม (2) สามารถปรับใช้ได้  แม้ว่าการกระท าความผิดจะมีผู้ฝ่าฝืนที่เป็น
ผู้รับอนุญาตหรือผู้จัดการร่วมอยู่ด้วย  

(6) และ (7) เป็นข้อยกเว้นการกระท าความผิดตาม (1) และ (2)  จะต้องเป็นกรณีที่ผู้กระท า
ความผิดสามารถพิสูจน์ได้ว่า มีหลักฐานหรือเอกสารที่เชื่อว่าได้ผู้ที่ซื้อหรือได้รับเครื่องดื่ม ฯ มีอายุไม่ต่ า
กว่า 18 ปี  และมีสิ่งที่บ่งชี้ชัดเจนว่าลูกค้าเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี  
 

 มาตรา 241 การจัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เยาวชน (Supplying alcohol to 
minors) 

 ผู้ที่จัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เยาวชนหรือผู้มีอายุต่ ากว่า 18 ปี ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
2,000 เหรียญ  เว้นแต่จะมีข้อต่อสู้ของผู้กระท าความผิดว่า ผู้ที่จัดหาเครื่องดื่ม ฯ เป็นผู้ปกครองตาม
กฎหมาย หรือผู้พิทักษ์สิทธิของเยาวชนรายนั้นเอง (guardian of the minor) และจะต้องเป็นการจัดหา
เครื่องดื่ม ฯ ที่มีความรับผิดด้วย (supplies the alcohol in a responsible manner) หรือมีเหตุผลที่
เชื่อได้ว่าผู้นั้นมิใช่เป็นเยาวชน 

 การพิจารณาว่าเป็นการจัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีความรับผิดหรือไม่  ศาลจะพิจารณาถึง
ประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จัดหาให้เด็กดื่ม  รวมทั้งข้อมูลดังต่อไปนี้  
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  a) the steps taken by the supplier to supervise the consumption of alcohol: 

(b) whether food was provided with the alcohol: 

(c) whether a choice of low-alcohol or non-alcoholic beverages, or both, 

was offered: 

(d) the nature of the occasion: 

(e) any arrangements for, or provision of, safe transport: 

(f) the period over which the alcohol was supplied: 

(g) the strength and volume of the alcohol supplied: 

(h) the age of the minor: 

(i) any other matter it thinks relevant in the particular circumstances. 

 

 บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการร้าน (manager)25 

 มาตรา 212  บัญญัติให้ผู้ที่ถือใบอนุญาตเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือ ใบอนุญาต
ประเภท on-licences, off-licences และ club licences  (ยกเว้นกรณีตามมาตรา 37)  จะต้องมีการ
มอบหมายหรือแต่งตั้งให้บุคคลท าหน้าที่เป็น “ผู้จัดการ” หรือ “ผู้จัดการร้าน” 1 คน หรือผู้จัดการร้าน
หลายคน   

ผู้จัดการร้านยังมีบทบาทส าคัญในกรณีผู้ถือใบอนุญาตประเภท a special licence 26  ซึ่งเป็น
การออกใบอนุญาตชั่วคราวเฉพาะกิจกรรมตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในมาตรา 213 ซึ่งจะต้องแต่งตั้ง

                                                           
25 Section 5 
manager— 

(a) means a manager of licensed premises appointed under this Act; and 
(b) in relation to any licensed premises, means a manager of those premises 

26 22 Special licences 
(1) There are 2 kinds of special licence: on-site special licences and off-site special licences. 
(2) On the premises a special licence designated as an on-site special licence is 

held for, the licensee can sell and supply alcohol, for consumption there, to people attending an 
event described in it. 

(3) Where the holder of an on-licence or a club licence for any premises also holds 
a special licence designated as an on-site special licence for the premises, the holder can at a time 
when the sale of alcohol on the premises would otherwise be unlawful (whether by virtue of a 
provision of this Act relating to licensed premises or licensed premises of any kind, or by virtue of 
any condition subject 
to which the on-licence or club licence was issued) sell and supply alcohol, for consumption there, 
if it is sold or supplied— 

(a) to people attending an event described in the special licence; and 
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ผู้จัดการร้านอย่างน้อย 1 คน  ยกเว้นจะเป็นกรณีที่เข้าข้อยกเว้นที่ไม่ต้องมีผู้จัดการร้าน  โดยต้องได้รับ
อนุมัติจาก licensing committee เท่านั้น  

 หน้าที่ของผู้จัดการร้านที่มีใบอนุญาต 

 มาตรา 214 ก าหนดหน้าที่ของผู้จัดการที่มีหน้าที่รับผิดชอบตลอดเวลาที่มีการจ าหน่ายหรือ
จัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ประชาชน ณ สถานที่ของผู้ถือใบอนุญาต (Manager to be on duty 
at all times and responsible for compliance)  สรุปหน้าที่ของผู้จัดการร้านคือ  การปฏิบัติตาม
กฎหมายฉบับนี้  และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอใบอนุญาตของร้านที่จ าหน่ายหรือจัดหา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ข้อส าคัญคือ ผู้จัดการร้านมีหน้าที่ที่จะก าหนดแนวปฏิบัติของร้านค้าโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ  ลดอันตรายจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (the conduct of the premises with 
the aim of contributing to the reduction of alcohol-related harm)  โดยผู้จัดการร้าน
จะต้องมีหน้าที่ดูแลอย่างเหมาะสมตลอดเวลาเปิดท าการของร้าน  

  
 ความผิดอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่  

 มาตรา  247 การห้ ามขายหรือจั ดหา เครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ โดยไ ม่ มี ใบอนุญาต 
(Unauthorised sale or supply) 

 (1) การขายหรือจัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่มีใบอนุญาต เป็นกรณีร้านขายที่มีใบอนุญาต
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ประเภทที่ไม่มีการดื่มในร้านดังกล่าว  มาตรานี้บัญญัติให้ผู้รับอนุญาตหรือ
ผู้จัดการจะต้องมีความระมัดระวังเพ่ือมิให้ผู้รับอนุญาตด าเนินการดังต่อไปนี้ โดยไม่มีใบอนุญาต 

  (a) ขายหรือจัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านขายมีใบอนุญาต เพ่ือให้มีการบริโภคใน
ร้านดังกล่าว 

  (b) อนุญาตให้ประชาชนบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านขายดังกล่าว 

  (c) ขายหรือจัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านค้า เพ่ือให้มีการบริโภคบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ณ สถานที่อ่ืน  

 (2) ผู้กระท าความผิดตาม (1) จะต้องรับผิดตามกฎหมายในกรณีต่อไปนี้    

  (a) กรณีท่ีเป็นผู้รับอนุญาตหากกระท าผิดกรณีหนึ่งกรณีใดตาม (1) ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน 20,000 เหรียญ และถูกระงับใบอนุญาตไม่เกิน 7 วัน 

  (b) ในกรณีที่เป็นผู้จัดการ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 เหรียญ 
                                                                                                                                                                            

(b) in accordance with the special licence. 
(4) Subsection (3) does not limit or affect the generality of subsection (2). 
(5) On the premises a special licence designated as an off-site special licence is held for, the 

licensee can sell the licensee’s alcohol, for consumption somewhere else, to people attending an 
event described in it. 

(6) While the premises a special licence designated as an off-site special licence is held for 
are open for the sale of the licensee’s alcohol for consumption somewhere else, the licensee can 
also supply alcohol free, as a sample, for consumption on the premises. 
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 มาตรา 248 การห้ามขายหรือจัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ที่มีอาการมึนเมา (Sale or 
supply of alcohol to intoxicated people) 

 ผู้รับอนุญาตหรือผู้จัดการที่ขายหรือจัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ที่มีอาการมึนเมา (an 
intoxicated person) ถือว่ากระท าความผิดตามมาตรานี้  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 เหรียญ 
และถูกระงับใบอนุญาตไม่เกิน 7 วัน  หากผู้กระท าความผิดเป็นผู้จัดการ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
10,000 เหรียญ 

 กรณีท่ีผู้กระท าความผิดตามมาตรานี้มิได้เป็นผู้รับอนุญาตหรือผู้จัดการ  ขายหรือจัดหาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ที่มีอาการมึนเมา  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 เหรียญ 

  

 มาตรา 249  ความผิดกรณียินยอมให้ผู้ดื่มมีอาการมึนเมา (Allowing people to 
become intoxicated) 

 ความผิดตามมาตรานี้คือ การยินยอมให้ประชาชนกลายเป็นผู้ที่มีอาการมึนเมา กล่าวคือ ผู้รับ
อนุญาตหรือผู้จัดการของร้านที่ได้รับอนุญาต  อนุญาตหรือยินยอมให้บุคคลใด ๆ มีอาการมึนเมาใน
สถานที่ที่ตนดูแล  ถือว่ากระท าผิดตามมาตรานี้   ผู้รับอนุญาตต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 เหรียญ 
และถูกระงับใบอนุญาตไม่เกิน 7 วัน  ในกรณีผู้จัดการต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 เหรียญ  

 นอกจากนี้ ยังมีกรณีความผิดที่เกี่ยวกับการที่ผู้จัดการหรือลูกจ้างของร้านที่ได้รับอนุญาต 
(licensed premises) มีอาการมึนเมาในขณะท าหน้าที่ จะถือว่ามีความผิดตามมาตรา 250 – 251 ซึ่ง
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 4,000 เหรียญกรณีผู้จัดการ (Manager intoxicated on duty) หรือไม่เกิน 
2,000 เหรียญกรณีลูกจ้าง (Employee intoxicated on duty) ตามล าดับ   

  

 มาตรา 252  ความผิดกรณียินยอมให้ผู้มีอาการมึนเมาอยู่ในสถานที่รับอนุญาต (Allowing 
intoxication on licensed premises) 

 ผู้รับอนุญาตหรือผู้จัดการของร้านที่ได้รับอนุญาตซึ่งยินยอมหรือปล่อยให้ผู้มีอาการมึนเมาอยู่ใน
สถานที่รับอนุญาต  ถือว่ามีความผิดตามมาตรานี้  ผู้กระท าความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 
เหรียญ  

 ข้อยกเว้นที่ผู้กระท าความผิดสามารถใช้กล่าวอ้างต่อศาลตามมาตรานี้คือ จ าเลยหรือลูกจ้างของ
ร้านที่ได้รับอนุญาตได้ทราบถึงสถานการณ์ดังกล่าว  ได้ด าเนินการโดยพลันและสมควร โดยเคารพต่อผู้ที่มี
อาการมึนเมาแล้ว  โดยได้ด าเนินการต่อไปนี้  

 (a) น าตัวผู้ที่มีอาการมึนเมาไปยังบริเวณท่ีที่มีความปลอดภัยภายในร้านที่ได้รับอนุญาต  หรือ 

 (b) น าตัวผู้ที่มีอาการมึนเมาออกจากร้านที่ได้รับอนุญาตแล้ว  
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 มาตรา 253 การยินยอมให้มีเหตุการณ์วุ่นวายในสถานที่รับอนุญาต (Allowing disorderly 
conduct on licensed premises) 

 ผู้รับอนุญาตหรือผู้จัดการของร้านซึ่งยินยอมหรือปล่อยให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงใด ๆ การ
ทะเลาะวิวาท (quarrelsome) การท าร้ายร่างกาย หรือการกระท าอันไม่สงบเรียบร้อยในสถานที่รับ
อนุญาต  ถือว่ากระท าความผิดตามมาตรานี้   ผู้กระท าความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เ กิน 10,000 
เหรียญ 

 ข้อยกเว้นที่จ าเลยหรือผู้กระท าความผิดใช้กล่าวอ้างต่อศาลตามมาตรานี้คือ  เมื่อจ าเลยหรือ
ลูกจ้างของร้านได้ทราบถึงสถานการณ์ดังกล่าวแล้ว  ได้ด าเนินการโดยพลันและสมควร โดยเคารพต่อผู้ที่มี
อาการมึนเมาแล้ว  โดยได้ด าเนินการต่อไปนี้  

 (a) น าตัวผู้ที่มีอาการมึนเมาไปยังบริเวณท่ีที่มีความปลอดภัยภายในร้านที่ได้รับอนุญาต  หรือ 

 (b) น าตัวผู้ที่มีอาการมึนเมาออกจากร้านที่ได้รับอนุญาตแล้ว 

 

 การควบคุมการโฆษณา/ การส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ปราศจากความ
รับผิดชอบ 

 มาตรา 237 บัญญัติความผิดเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยปราศจาก
ความรับผิดชอบ  (Irresponsible promotion of alcohol) มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้ 

 ผู้ประกอบการที่ด าเนินธุรกิจในลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังต่อไปนี้ 

 (a) ด าเนินการใด ๆ ในลักษณะส่งเสริมหรือด าเนินการในลักษณะเดียวกันเพ่ือให้ประชาชนมา
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากเกินไป  โดยไม่ค านึงว่าจะด าเนินการ ณ สถานที่ที่มี
ใบอนุญาต หรือสถานที่ใด ๆ ก็ตาม  หรือ   

 (b) ส่งเสริมการขายหรือโฆษณาส่วนลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะที่เป็นจูงใจประชาชน
หรือด าเนินการในลักษณะเดียวกัน  ท าให้เชื่อว่าราคาจ าหน่ายคิดเป็นร้อยละ 25 หรือต่ ากว่าราคาที่ขายที่
ซื้อขายตามปกติ  โดยด าเนินการ ณ สถานที่ที่มีใบอนุญาตหรือในรายการเครื่องดื่มของผู้ประกอบการที่
ไม่อนุญาตให้ดื่มในร้าน  หรือ 

 (c) มีใบอนุญาตร้านจ าหน่ายเพ่ือส่งเสริมการขายหรือโฆษณาส่วนลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ซึ่ง
ท าให้ประชาชนเชื่อว่ามีส่วนลดราคาร้อยละ 25 หรือมากกว่าราคาที่ซ้ือขายตามปกติ  และสามารถเห็นได้
จากภายนอกร้านค้านั้น หรือ 

 (d) ส่งเสริมการขายหรือโฆษณาส่วนลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าแจกฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ 
(เว้นแต่กรณีจะเป็นการด าเนินการของร้านที่ห้ามบริโภคเครื่องดื่มในร้าน และไม่เห็นการโฆษณาหรือ
ส่งเสริมการขายดังกล่าวจากภายนอก) หรือ 

 (e) เสนอสินค้าหรือบริการใด ๆ โดยมีการชิงโชคสินค้าหรือบริการใด ๆ หรือมีโอกาสที่ชนะ
รางวัล  โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อน  (ยกเว้นกรณีการเสนอ ณ ร้านค้าที่มี
ใบอนุญาตและด าเนินการร่วมกับการขายเครื่องดื่ม ฯ ของร้านดังกล่าว) หรือ 
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 (f) ส่งเสริมการขายหรือโฆษณาส่วนลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเด็ก 
เยาวชน  

 

 การก ากับดูแลของภาคธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 นอกเหนือจากการควบคุมการโฆษณา/ การส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย
ฉบับนี้แล้ว  นิวซีแลนด์ยังมีมาตรการควบคุมการโฆษณา  โดยมีองค์กรที่รับผิดชอบคือ  Advertising 
Standards Authority (ASA) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของผู้ประกอบธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  โดยมี
บทบาทรับผิดชอบเกี่ยวกับการก าหนดแนวปฏิบัติในเรื่องการโฆษณา การรับเรื่องร้องเรียน และการ
พิจารณาหาข้อยุติของข้อร้องเรียนต่าง ๆ ตามแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทุกคนสามารถร้องเรียน
เกี่ยวกับการโฆษณาทางสื่อประเภทต่าง ๆ ได้  โดยจะต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์มายัง ASA   

ASA มีสถานะทางกฎหมายเป็นองค์กรเอกชนที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในชื่อว่า the 
Advertising Standards Authority Incorporated โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งดังต่อไปนี้ 27 

 1. To seek to maintain at all times proper and generally acceptable 
standards in advertising and any other activity regulated by the Codes of Practice.  

2. To establish and promote an effective system of voluntary self -regulation. 

3. To encourage the media, communications agencies, advertisers and others 
to voluntarily co-operate in the process of self-regulation. 

4. To develop and promulgate Advertising Codes of Practice (“the Codes”) 
which the Members undertake to uphold. 

5. To establish (in accordance with Rules and Procedures set out in the First 
and Second Schedules of these Rules), and fund the Advertising Standards 
Complaints Board (“ASCB”) to determine complaints received about advertising 
which may be in breach of the Codes. 

6. To establish (in accordance with Rules and Procedures set out in the Third 
and Fourth Schedules of these Rules) and fund the Advertising Standards 
Complaints Appeal Board (“ASCAB”) to determine appeals from decisions of the 
ASCB. 

7. In general to do all such things relating to the particular purposes mentioned 
above which may be necessary or expedient for the benefit of Members so far as the 
same are permitted by the laws of New Zealand to corporations organised under The 
Incorporated Societies Act. 

                                                           
27 Rules of the Advertising Standards Authority Inc. at https://www.asa.co.nz/about-us/rules-of-
the-asa/ 
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ปัจจุบัน ASA ได้ออกแนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ได้แก่  Advertising Standards Code 2018  และ Code for Advertising and 
Promotion of Alcohol  โดยแนวปฏิบัติฉบับหลังจะใช้กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีประมาณ
แอลกอฮอล์ตั้งแต่ร้อยละ 1.15 ดีกรีขึ้นไป และมีการโฆษณา ส่งเสริมการขายเพ่ือจ าหน่ายและบริโภคใน
นิวซีแลนด์   อย่างไรก็ดี เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรืออาหารที่มีประมาณแอลกอฮอล์น้อยกว่าร้อยละ 1.15 
ดีกรี จะถือเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  หากมีการท าตลาดสินค้านั้นในฐานะที่เป็น   non-alcoholic 
variant หรือ brand extension กล่าวคือ เป็นสินค้าที่มิใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์    แต่มีการโฆษณา ท า
การตลาดโดยใช้ถ้อยค าที่สื่อความหมายว่าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เช่น ใช้ค าว่า เบียร์  ก็จะต้องปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัติฉบับนี้  

Professor Sally Casswell แห่ง Massey University ประเทศนิวซีแลนด์  ซึ่งเป็น
นักวิชาการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก  ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ความล้มเหลวในการน า Code for Advertising and Promotion of Alcohol มาใช้ก ากับดูแล
กันเองของภาคธุรกิจ  โดยได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกในฐานะ  interim Board of Health Coalition 
Aotearoa ยื่นเสนอต่อ Advertising Standards Authority  โดยชี้ให้เห็นว่า แนวทางปฏิบัติของภาค
ธุรกิจในเรื่องการโฆษณา การท าตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น เป็นเครื่องมือที่ไม่มีประสิทธิภาพ   ไม่
สามารถจ ากัดการโฆษณา การส่งเสริมการขายเครื่องดื่ม ฯ ได้  อีกทั้งอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ยังต้องพ่ึงพาก าไรจากการกระตุ้นให้ประชาชนในนิวซีแลนด์บริโภคเครื่องดื่ม ฯ อย่างหนัก  โดยพบว่าการ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ราวร้อยละ 48 ในประเทศนี้  เป็นการดื่มอย่างหนักเป็นครั้งคราวตามนิยามของ
องค์การอนามัยโลก  จึงกล่าวได้ว่า   ภาคธุรกิจมีผลประโยชน์ขัดกันกับบทบาทที่จะเป็นฝ่ายก ากับแบบ
สมัครใจดูแลโฆษณาเครื่องดื่มแอล ฯ เอง28      

 

การประเมินผลประสิทธิภาพของกฎหมาย the Sale and Supply of Alcohol Act 

 Health Promotion Agency (HPA) หรือ ส านักงานสร้างเสริมสุขภาพได้มีการศึกษาเพ่ือ
ประเมินผลประสิทธิภาพของ “กฎหมายว่าด้วยการขายและจัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค.ศ.2012” (the 
Sale and Supply of Alcohol Act 2012)29 ภายหลังจากที่มีการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้เป็นเวลาราว 
2 ปี  โดยด าเนินการส ารวจข้อมูลสถานที่จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้รับอนุญาตในรูปแบบที่
เรียกว่า NON-PARTICIPANT OBSERVATIONS  อีกทั้งมีการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียหลัก (ได้แก่  
regulatory agency staff, licensees, bar staff, and from members of the community 
supported the observed improvements) และวิเคราะห์ตัวชี้วัดความเสี่ยงหรืออันตรายจาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (alcohol-related harm indicator) โดยวิธีการทางสถิติ  พ้ืนที่ด าเนินการศึกษา
คือ กรุงเวลลิงตัน เขตเมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ และเมืองควีนส์ทาวน์ (Queenstown) ซึ่งเป็น
เมืองรีสอร์ทและเมืองท่องเที่ยวที่คึกคักมากที่สุดในเกาะใต้ของนิวซีแลนด์  ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงต้น

                                                           
28 Casswell, Sally Boycott of ASA Review of Alcohol Advertising—need for regulation NZMJ 16 August 
2019, Vol 132 No 1500:103. 
29 Allen + Clarke and Axist Consulting. (2016). Early impact of the Sale and Supply of Alcohol Act 
2012 in and around licensed premises. Wellington: Health Promotion Agency, pp.7-12. 
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เดือนธันวาคม ค.ศ.2014  โดยมีช่วงเวลาประเมินต่อเนื่องจากเดือนมกราคมปี ค.ศ. 2006  ท าให้เห็นถึง
แนวโน้มของข้อมูลสถิติในแต่ละปี  

ผลการศึกษานี้อาศัยฐานข้อมูลคดีอาชญากรรมของต ารวจ (police crime data) ซึ่งใช้เป็น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณในการประเมินผลกระทบอันตรายจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์) เช่น ความผิดฐานท าร้ายร่างกาย การท าให้เสียทรัพย์ หรือก่อความวุ่นวาย  ซึ่งเรียกว่าเป็น
ความผิดอาญาท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (alcohol-related offences)   

มีการจัดเก็บข้อมูลสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เช่น  ตัวแทนหน่วยงานที่ออกใบอนุญาต
หรือเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมาย, ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, พนักงานบาร์ สมาชิก
ชุมชน  โดยต ารวจให้ข้อมูลว่าการก าหนดชั่วโมงการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายคือ ระหว่าง 8 
โมงเช้า ถึง 16.00 น.ส าหรับร้านค้าประเภทดื่มในร้าน  ส่งผลดีในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ช่วย
ลดปัญหาหรืออันตรายจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เป็นอย่างมาก เช่น ในเมือง Queenstown 
บาร์ในเมืองได้เปลี่ยนเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากเดิมที่เปิดให้บริการร้านแบบดื่มในร้านที่ให้บริการ 
24 ชั่วโมง  เมื่อลดเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นขายได้ถึงเวลา 16.00 น. ซึ่งเป็ฯไปตาม a local 
council policy ส่งผลท าให้ลดปัญหาหรืออาชญากรรมท่ีเกี่ยวข้องลงได้อย่างมาก   

อย่างไรก็ด ีจากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องพบว่า ตัวแทนหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตหรือเจ้าหน้าที่
ที่บังคับใช้กฎหมาย  ผู้จัดการร้านค้าที่รับใบอนุญาตประเภทดื่มในร้าน  รวมถึงสมาชิกชุมชน ต่างให้
ความเห็นสอดคล้องกันว่า การจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ราคาถูกของร้านค้าประเภทซื้อกลับไปดื่มที่
บ้านหรือสถานที่อ่ืน  เป็นการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการดื่มที่บ้าน (‘pre-loading’) เพ่ิมมากขึ้น และ
ท าให้เกิดความเสี่ยงหรืออันตรายจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพ่ิมสูงขึ้น  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการกระท าผิดอาญาซึ่งถูกใช้เป็นข้อมูลปฐมภูมิพบว่า  ความผิดอาญาที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีแนวโน้มลดน้อยลงตั้งแต่ปี 2009 อย่างต่อเนื่อง และเห็นได้ชัดเจนขึ้น
ตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา สะท้อนให้เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับใหม่  ส่งผลท า
ให้ลดอาชญากรรมลงได้  ทั้งนี้ แนวโน้มดังกล่าวยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืน ๆ ประกอบด้วย ได้แก่ สถานะของ
เศรษฐกิจชุมชน (local economics) ความแตกต่างของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ในการออกใบอนุญาต
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเคลื่อนย้ายของประชากร (patron demographics) และวัฒนธรรมใน
พ้ืนที่  

ส าหรับผลสรุปเชิงคุณภาพที่ส าคัญคือ การศึกษาวิจัยนี้พบว่า ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่ส าคัญคือ การ
ปรับปรุงแนวปฏิบัติและปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการลดอันตรายจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
(alcohol-related harm reduction) ของร้านค้าที่ได้รับอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
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บทที่ 5 

กฎหมายและมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลข์องประเทศแคนาดา 
 

 

สถานการณ์การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในแคนาดา 

 จากข้อมูลที่ปรากฏใน Canadian Drug Summary 20191 ที่จัดท าโดย Canadian Centre on 
Substance Use and Addiction (CCSA)2 พบว่า จากข้อมูลที่จัดเก็บโดย Canadian Tobacco, Alcohol 
and Drugs Survey (CTADS) 2017 ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นประชากรชาวแคนาดาที่อายุ 15 ปีขึ้นไป 
จ านวน 78.2% บริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์อย่างน้อยหน่ึงครั้งในปีที่ท าการส ารวจ จ านวนดังกล่าวดูจะคง
ที่มาโดยตลอดนับแต่ปี ค.ศ. 2013 (75.9%) ในขณะที่อัตราการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในแต่ละเขตการ
ปกครองมีต้ังแต่ต่ าสุดที่ 68.4 % (85,000) ใน Prince Edward Island ไปจนถึง 84.2 % (5.8 ล้าน) ใน 
Quebec ในขณะที่กลุ่มเยาวชนที่มีอายุต้ังแต่ 18-24 ปี มีตัวเลขว่าเคยบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในปีก่อน
หน้าอยู่ที่ 82.3 % ส่วนในกลุ่มผู้มีอายุต้ังแต่ 25 ปี ขึ้นไปอยู่ที่ 79.4 %  โดยช่วงอายุที่มีการบริโภคเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์มากท่ีสุดอยู่ที่อายุ 25-34 ปี  

 เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ถือเป็นสารเสพติดที่มีการบริโภคในหมู่ประชากรมากที่สุด โดยหากเทียบการ
สารเสพติดที่ได้รับความนิยมรองลงมา คือ กัญชาแล้ว อัตราการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์มีตัวเลขที่สูงกว่า
ถึง 5 เท่า (78.2 % ต่อ 14.8 %) ในขณะที่ตัวเลขอัตราการบริโภคต่อประชากรในช่วงปี ค.ศ. 2017-2018 
น้ัน พบว่า ชาวแคนาดาที่มีอายุต้ังแต่ 15 ปี ขึ้นไป 1 คน จะบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เป็นจ านวน 8.2 ลิตร
ต่อปี คิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อหัวคือ $756.9 3 โดยในจ านวนน้ี เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ที่นิยมบริโภคมากที่สุด คือ 
เบียร์ (39.7%) รองลงมาคือไวน์ (32.4%) สุรา (23.7 %) และเครื่องด่ืมชนิดอ่ืนที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม 
(4.2%) 4 ท าให้ร้านจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ทั้งในแบบขายส่งและขายปลีก มียอดจ าหน่ายเฉพาะสินค้า
ประเภทเบียร์อย่างเดียว ให้กับบุคคลที่มีอายุเกินกว่าเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนดรวมทั้งส้ิน 2,215 ล้านลิตร หรือ
เท่ากับเบียร์ 220.6 ขวดต่อผู้บริโภค 1 ราย (1 ขวด = 341 มิลลิลิตร มีระดับแอลกอฮอล์ 5 %) 5 

                                                           
1 Canadian Centre on Substance Use and Addiction, Alcohol (Canadian Drug Summary), 2019. 
2 เป็นหน่วยงานอิสระที่จัดตัง้ขึ้นโดยกฎหมาย Canadian Centre on Substance Abuse Act 1988 ซึง่ออกโดยรัฐสภา
แคนาดาเพื่อท าหน้าท่ีเป็นองค์กรน าของประเทศในปัญหาเกี่ยวกับการใช้สารเสพตดิ และเพื่อแสวงหามาตรการเพื่อระบุ
ปัญหาอันเกิดจากเครื่องดืม่แอลกอฮอล์และยาเสพติดทุกประเภท  
3 Statistics Canada.. Sales of alcoholic beverages types by liquor authorities and other retail outlets, by 
value, volume, and absolute volume (Table 10-10-0010-01). 
(2019)<https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/tv.action?pid=1010001001> 
4 Statistics Canada. Control and sale of alcoholic beverages, year ending March 31, 2018. (2019).  
5 Ibid 
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ในแง่ของการบริหารประเทศและการบังคับใช้กฎหมายน้ัน ประเทศแคนาดามีลักษณะเป็นสหพันธรัฐ 
โดยมีรัฐสภาและรัฐบาลกลางซึ่งมีอ านาจในการออกกฎหมายและบริหารการใช้อ านาจตามกฎหมายในกิจการ
ของสหพันธรัฐ และมีการแบ่งเขตการปกครองภายในสหพันธรัฐออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แบบ Province 
และ แบบ Territory โดยในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญน้ัน เขตปกครองแบบ Province เป็นผู้ใช้อ านาจตามที่
ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญได้โดยตรง ในขณะที่เขตการปกครองแบบ Territory เป็นการใช้อ านาจภายใต้การ
อนุมัติของรัฐสภาแห่งแคนาดา ในทางประวัติศาสตร์จึงหมายความว่า ดินแดนที่เป็น Territory น้ันถูก
ปกครองโดยอ านาจจากรัฐบาลกลางน่ันเอง อย่างไรก็ตาม ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลกลางได้จัดต้ังสภานิติ
บัญญัติและคณะผู้บริหารให้ท าหน้าที่ภายใน Territory ต่าง ๆ ท าให้กระบวนการตัดสินใจทั้งในทางบริหาร
และการออกกฎหมายในดินแดนเหล่าน้ีมีลักษณะที่เหมือนกับเขตการปกครองแบบ Province มากขึ้น6  

ในปัจจุบันเขตการปกครองของแคนาดาได้แก่ Province 10 แห่ง คือ มลรัฐ Alberta ,British 
Columbia,Manitoba ,New Brunswick, Newfoundland and Labrador , Nova Scotia ,Ontario 
,Prince Edward Island,Quebec และ Saskatchewan กับเขตปกครองที่เป็น Territory 3 แห่ง 
Northwest Territories, Yukon และ Nunavut 

 เน่ืองด้วยระบบการปกครองแบบสหพันธรัฐ  รัฐบาลกลางของแคนาดาจึงมอบอ านาจในการก าหนด
นโยบายและกฎหมายควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ให้แก่รัฐบาลมลรัฐต่าง ๆ  จึงไม่มีการจัดท านโยบาย
แห่งชาติแต่อย่างใด   
  

                                                           
6Government Canada , Province and Territories < https://www.canada.ca/en/intergovernmental-
affairs/services/provinces-territories.html > 
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โครงสร้างกฎหมายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในประเทศแคนาดา 

การก าหนดโครงสร้างการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์7 

การควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในประเทศแคนาดาน้ัน เป็นการแบ่งความรับผิดชอบกันระหว่าง
รัฐบาลกลาง กับรัฐบาลของแต่ละเขตการปกครอง 

ก) กฎหมายของรัฐบาลกลาง 

โดยในระดับรัฐบาลกลาง Health Canada ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการดูแลกฎหมายที่ใช้เพื่อ
ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นกฎหมายในโครงสร้างของการก ากับดูแลเกี่ยวกับอาหารและยาภายใน
สหพันธรัฐทั้งหมด คือ The Food and Drug Regulations (FDR) ภายในกฎหมายฉบับน้ี ได้มีการก าหนด
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิต (compositional standard) ของสินค้าที่เป็นเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
ประเภทต่าง ๆ เอาไว้ โดยก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับส่วนผสมและมาตรฐานการผลิตเอาไว้ ซึ่งมาตรฐานที่
ก าหนดขึ้นภายใต้กฎหมายน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเกณฑ์กลางส าหนับการค้าขายแลกเปล่ียนสินค้า
ระหว่างเขตการปกครองต่าง ๆ และเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถทราบได้ว่า ในสินค้าที่ตนก าลังจะบริโภคน้ันมี
ส่วนประกอบใดอยู่บ้าง  

นอกเหนือจากกฎหมายข้างต้นแล้ว ไม่มีกฎหมายอื่นของรัฐบาลกลางที่ก าหนดเกี่ยวกับมาตรการ
ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการสาธารณสุขอีกเลย ซึ่งรวมไปถึงมาตรการในลักษณะ
ของการอนุมัติเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ก่อนน าออกจ าหน่ายที่แยกออกเป็นการเฉพาะ มีเพียงมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางอาหารที่ใช้บังคับเช่นเดียวกับอาหารอื่น ๆ ทั่วไปเท่าน้ัน 

ข) กฎหมายของรัฐบาลในแต่ละเขตการปกครอง 

กฎเกณฑ์ส่วนใหญ่ที่ก าหนดขึ้นเพื่อควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์น้ัน เป็นกฎหมายที่ก าหนดขึ้น
โดยรัฐบาลของแต่ละเขตการปกครอง โดยแต่ละเขตการปกครองมีอ านาจออกกฎเกณฑ์เพื่อใช้ควบคุมการ
จ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ภายในพื้นที่รับผิดชอบของตนได้ ซึ่งกฎเกณฑ์ที่พบได้ส่วนใหญ่จะมีเน้ือหา
เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขในการจ าหน่าย การก าหนดอายุขั้นต่ า และการกระจายสินค้า ทั้งน้ี แต่ละเขตการ
ปกครองจะมีคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เพื่อดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายเหล่าน้ี 
ภายใต้นโยบายที่แตกต่างกันไป ท าให้สามารถพบเห็นกลไกที่ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น บางพื้นที่อาจ
อนุญาตให้เอกชนเป็นผู้จ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ในขณะที่บางรัฐอาจด าเนินนโยบายแบบผูกขาดโดยให้
สถานประกอบการที่เป็นของรัฐมีอ านาจจ าหน่ายแอลกอฮอล์แต่เพียงผู้เดียว แต่โดยส่วนมากแล้วจะเป็น
ระบบผสมผสานระหว่างร้านค้าที่ด าเนินกิจการโดยเอกชนและร้านค้าที่รัฐเป็นเจ้าของควบคู่กันไป8 
                                                           
7 Canada Gazette, Part II, Volume 153, Number 11 ,Regulations Amending the Food and Drug Regulations 
(Flavoured Purified Alcohol): SOR/2019-147 < https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-05-29/html/sor-
dors147-eng.html> 
8 Canadian Press.. How alcohol is sold in provinces across Canada.( 2015) < How alcohol is sold in 
provinces across Canada (citynews.ca)> 
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5.1 มลรัฐออนทาริโอ  

 ภาพรวมของกฎหมายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์9 

 การจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในมลรัฐออนทาริโอ (Ontario) น้ันมีทั้งในรูปแบบของร้านค้า
เอกชนและร้านค้าท่ีรัฐบาลเป็นเจ้าของ ร้านจ าหน่ายแอลกอฮอล์มี 2 รูปแบบ ได้แก่ 

(1) ร้านจ าหน่ายเพื่อน าไปบริโภคที่อ่ืน ได้แก่ร้านค้าที่ขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อน าไปบริโภคนอกสถานที่จ าหน่ายน้ัน และ 

(2) ร้านจ าหน่ายที่ให้บริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานที่จ าหน่ายน้ัน 

 โดยในกฎหมาย Liquor Control Act 10 ได้มีการจัดต้ัง The Liquor Control Board of Ontario 
(LCBO) ซึ่งท าหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมและส่งเสริมให้เกิดการขายและกระจายสินค้าประเภทเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ภายในเขตพื้นที่ของออนทาริโออย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยน าเอาผลประโยชน์ที่เกิดจาก
การการจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์น้ันมาใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ชาวออนทาริโอ 
LCBO เป็นเจ้าของร้านค้าเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์กว่า 660 แห่งทั่วออนทาริโอ และยังมีระบบจ าหน่ายผ่าน
เว็บไซต์ แคตตาล็อก และค าส่ังซื้อพิเศษด้วย โดยมีตัวแทนของ LCBO ที่จ าหน่ายสินค้าแก่ประชาชนทั่วไป
ตามชุมชนต่าง ๆ  ตัวแทนเหล่าน้ียังให้บริการผู้บริโภคในลักษณะของการขายส่งด้วย ไม่ว่าจะเป็นการ
จ าหน่ายให้กับ : grocery stores หรือผู้ถือใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ 11 (บาร์หรือภัตตาคาร The Beer 
Store12 หรือร้านปลอดอากร 
  

                                                           
9 Canadian Centre on Substance Use and Addiction, Municipal Alcohol Policy in Ontario: A Public Health 
Approach, (2017), 1–6, www.ccsa.ca•www.ccdus.ca. 
10 Liquor Control Act, R.S.O. 1990, c. L.18  
11 Government of Ontario , Liquor Control Board of Ontario  
<https://www.pas.gov.on.ca/Home/Agency/237 > 
12 The Beer Store หรือ Brewers Retail Inc. เป็นผู้ประกอบธุรกิจเอกชนซึ่งจ าหน่ายเบียร์และเครื่องดื่มมอลต์สกัดในออน
ทาริโอ บริษัทดังกล่าวเกิดจากการร่วมทุนกันของผู้ผลิตเบียร์ 3 ราย คือ Molson, Labatt และ Sleeman ซึ่งกลุ่มกิจการ
ดังกล่าวเป็นคู่สัญญากับรัฐบาลออนทาริโอผ่าน LCBO ตาม Master Framework Agreement ให้เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้
เดียวในการจ าหน่ายเบียร์ ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในข้อตกลงนั้น ปัจจุบันรัฐบาลออนทาริโอได้ผ่านกฎหมายเพื่อให้ Master 
Framework Agreement ตาม Liquor Control Act มาอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับใหม่ คือ The Liquor Sales 
Agreements Act เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อตกลงในการจ าหน่ายเบียร์ภายในออนทาริโอให้มีความทันสมัยมากข้ึน 
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5.1.1 Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO) 

คณะกรรมการที่ช่ือว่า คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และการพนันมลรัฐออนทาริโอ 
หรือ Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO) มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบดูแลการ
จ าหน่ายและการให้บริการเกี่ยวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ภายในเขตการปกครองน้ี โดยมีอ านาจในการออก
ใบอนุญาตและออกกฎเกณฑ์เพื่อใช้บังคับกับใบอนุญาตและกิจการที่ก าหนดไว้หลายประเภท เพื่อให้การ
จ าหน่ายและการเสิร์ฟเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบ โดยกฎหมายหลักที่คณะกรรมการ
ชุดน้ีรับผิดชอบคือ Liquor Licence Act (LLA) และยังมีอ านาจตามบทบัญญัติบางมาตราในกฎหมายอีก
ฉบับคือ Liquor Control Act (LCA)   กฎหมายทั้งสองฉบับน้ีประกอบกับกฎหมายล าดับรองที่ออกโดย
อาศัยอ านาจในกฎหมายดังกล่าว ได้ก าหนดกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับการขายและให้บริการเกี่ยวกับเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ในเขตออนทาริโอไว้ทั้งหมด13  โดยบทบัญญัติใน LLA และ LCA น้ัน ให้อ านาจในการตรวจสอบ
และบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าผู้ถือใบอนุญาตหรือผู้รับอนุญาตน้ันได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจ าหน่ายและเสิร์ฟเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ทุกประการ 

ทั้งน้ี ในการก ากับดูแลของ AGCO น้ัน มีเป้าหมายที่ส าคัญเกี่ยวกับการจ าหน่ายสินค้าและการ
ให้บริการเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ดังน้ี14 

(1) ท าให้เกิดความมั่นใจได้ว่า ภาคธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ได้ด าเนินกิจการอย่าง
ซื่อสัตย์และเที่ยงตรง และเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ 

(2) ท าให้เกิดความม่ันใจว่า การจ าหน่ายและการเสิร์ฟเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เป็นไปอย่างมีความ
รับผิดชอบ 

(3) ท าให้เกิดความมั่นใจว่าความเห็นจากประชากรที่อยู่อาศัยในพื้นที่น้ันจะถูกน าไปใช้เป็นส่วน
หน่ึงในการพิจารณาออกใบอนุญาตตามกฎหมาย 

(4) เปิดโอกาสให้ชาวออนทาริโอและนักท่องเที่ยวมีโอกาสได้รับความสุขจากการบริโภค
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์อย่างมีความรับผิดชอบในกิจกรรมส่วนของการท่องเที่ยวที่มีความ
จ าเป็นต่อภาคเศรษฐกิจ 

 
  

                                                           
13 AGCO , General Information: Alcohol < https://www.agco.ca/alcohol/general-information-alcohol> 
14 Ibid 
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5.1.2 กฎหมายเก่ียวกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ฉบับที่ช่ือว่า Liquor Licence Act (LLA) ภายใต้บทบัญญัติ
ใน  LLA และกฎหมายล าดับรอง ท าให้คณะกรรมการ AGCO มีอ านาจที่จะออกใบอนุญาตและรับรองให้
ด าเนินกิจกรรมใด ๆ ภายใต้กฎหมายฉบับน้ี ซึ่งได้แก่ (มาตรา 3(1)) 

(1) ใบอนุญาตจัดต้ังสถานประกอบการเพื่อขายหรือเสิร์ฟเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ให้แก่ประชาชนทั่วไป 

(2) ใบอนุญาตส าหรับอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับหมักบ่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

(3) ใบอนุญาตบริการขนส่งเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

(4) ใบอนุญาตผลิตเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

(5) ใบอนุญาตตัวแทนผู้ผลิตเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

(6) การอนุมัติให้ขายหรือให้บริการเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เป็นการเฉพาะในโอกาสพิเศษต่าง ๆ  

AGCO มีเครื่องมือที่หลากหลายที่ช่วยให้ผู้ถือใบอนุญาตปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ในกฎหมาย 
เครื่องมือดังกล่าวรวมถึงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ผู้ถือใบอนุญาต รวมถึงการประเมินความเส่ียงที่สถานที่
จ าหน่ายแอลกอฮอล์มีอยู่ โดยพิจารณาจากสถานที่ต้ัง ลักษณะของการประกอบธุรกิจ  ประวัติการด าเนิน
กิจการและประสบการณ์ที่ผ่านมา หลักการพิจารณาจากพื้นฐานความเส่ียงที่สถานประกอบการมีน้ี เรียกว่า 
Risk-based compliance ซึ่งให้ความส าคัญกับบรรดาสถานประกอบการที่ท าให้เกิดความเส่ียงต่อสาธารณะ
อย่างมีนัยยะส าคัญเป็นหลัก ในขณะเดียวกันก็ยังไม่ละเลยสถานประกอบการที่อาจมีปัจจัยเส่ียงที่จะก่อ
ปัญหาด้านความปลอดภัยหรือกระทบประโยชน์สาธารณะได้เพียงเล็กน้อยเช่นกัน15 

กฎเกณฑ์ส าคัญที่บังคับกับผู้ถือใบอนุญาตเกี่ยวกับการจ าหน่ายและให้บริการเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ ได้แก่ การให้บริการเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์อย่างมีความรับผิดชอบโดยห้ามเสิร์ฟเครื่องด่ืม
ให้กับผู้บริโภคจนถึงข้ันมึนเมา ในการน้ี ข้อที่ผู้ให้บริการพึงปฏิบัติได้แก่ 16 

(1) ไม่อนุญาตให้บุคคลที่อยู่ในสภาวะมึนเมาเข้าไปในสถานประกอบการ 

(2) บุคคลที่อยู่ในสภาวะมึนเมาแล้ว จะต้องออกไปจากสถานประกอบการน้ัน ซึ่งผู้ถือ
ใบอนุญาตจะต้องรับผิดหากบุคคลที่มึนเมาน้ันเอง หรือบุคคลคนอ่ืนได้รับความเสียหาย
หรือได้รับบาดเจ็บอันมีเหตุเกี่ยวข้องกับการมึนเมาเช่นว่าน้ัน 

(3) ห้ามจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ต้องมีราคาต่อหน่วยบริโภคไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ 

(4) การแถมเครื่องด่ืมฟรีอาจท าได้ในบางกรณีเท่าน้ัน 

                                                           
15 AGCO , Complying with the Liquor Laws - Risk - Based Compliance 
<https://www.agco.ca/alcohol/complying-liquor-laws-risk-based-compliance > 
16 AGCO , Responsible Alcohol Service < https://www.agco.ca/alcohol/responsible-alcohol-service > 

https://www.agco.ca/alcohol/responsible-alcohol-service
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(5) ผู้จัดการและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการขายและให้บริการเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรว่าด้วยการสังเกตลักษณะ
ความมึนเมาตามที่ AGCO รับรอง 

 

การปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

กฎหมายที่ใช้กับการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ภายในออนทาริโอมีความเปล่ียนแปลงไป
หลายประการในช่วงไม่นานมาน้ี โดยแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงได้แสดงให้เห็นถึงการผ่อนคลาย
ความเคร่งครัดของนโยบายลงไป17 ตัวอย่างเช่น การขยายลักษณะของกิจการที่สามารถขออนุญาต
จ าหน่ายแอลกอฮอล์ได้ให้มีความหลากหลายมากขึ้น เช่น ร้านตัดผม คาเฟ่ โรงภาพยนตร์ หรือร้าน
หนังสือ18 หรือการจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในการจัดงานของชุมชนหรืองานเทศกาลไม่
จ าเป็นต้องเสิร์ฟเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เฉพาะในเต้นท์เบียร์อีกต่อไป19 รวมไปถึงการจ าหน่ายไวน์ที่
อนุญาตให้จ าหน่ายได้ที่ร้านค้าของเกษตรกรเอง หรือล่าสุด คือ การอนุญาตให้ขายเบียร์ภายใน
ร้านค้าแบบ grocery stores ทั่วไป20 

ในปี ค.ศ. 2019 ออนทาริโอได้ท าการทบทวนกฎหมายและนโยบายว่าด้วยเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
ครั้งใหญ่21 และด้วยผลของการทบทวนน้ี รัฐบาลของออนทาริโอได้ผ่านกฎหมายจ านวนหน่ึงเพื่อให้
กรอบความคิดในทางกฎหมายที่บังคับใช้ภายในเขตการปกครองมีความทันสมัยมากย่ิงขึ้น โดยจัดวาง
โครงสร้างกฎหมายที่เก่ียวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ทั้งหมดไว้ดังน้ี22 

(1) The Liquor Control Board of Ontario Act, 2019 มีเน้ือหารับรองสถานะของ LCBO 
ให้มีอยู่ต่อไป และคงบทบาทในการซื้อและจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ทั้งในแบบขายส่ง
และขายปลีก การน าเข้า และการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม 

                                                           
17 Giesbrecht, N., Wettlaufer, A., April, N., Asbridge. M., Cukier, S., Mann, R., … Vallance, K.. Strategies to 
reduce alcohol-related harms and costs in Canada: a comparison of provincial policies. Toronto, Ont.: 
Centre for Addiction and Mental Health. (2013) 
18 Giesbrecht, N. & Wettlaufer, A.. Reducing alcohol-related harms and costs in Ontario: a provincial 
summary report. Toronto, Ont.: Centre for Addiction and Mental Health. (2013) 
19 Giesbrecht et al (2013) 
20 Alcohol and Gaming Commission of Ontario. Info Bulletin No. 034 – VQA wine sales at farmers’ 
markets. Toronto, Ont.: CCSA. (2014). Alcohol and Gaming Commission of Ontario. Info Bulletin No.038 – 
Beer sales in grocery stores. Toronto, Ont.: CCSA. (2015). 
21 S Liem, Alcohol Policy Review: Opportunities for Ontario Municipalities, 2018, 
<http://opha.on.ca/getmedia/4e8f860f-6e34-4036-9fa6-a1311a35852e/Alcohol-Policy-Review-Full-Report-
Final.pdf.aspx> 
22 Alcohollaws.ca, Ontario Alcohol Laws : Jurisdictional overview <https://alcohollaws.ca/ontario/> 
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(2) The Alcohol and Gaming Commission of Ontario Act, 2019 ก าหนดให้ AGCO 
ยังคงสถานะเป็นหน่วยงานหลักที่มีอ านาจก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
เกี่ยวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ต่อไป 

(3) The Liquor Licence and Control Act, 2019 กฎหมายฉบับน้ีเป็นการรวบรวมเอา
หลักเกณฑ์ใน LCA และ LLA เดิมมาไว้ด้วยกัน โดยปรับปรุงระบบว่าด้วยการออก
ใบอนุญาตส าหรับการขาย ให้บริการ และการขนส่งแอลกอฮอล์ให้เป็นไปในทางส่งเสริมผู้
ประกอบธุรกิจมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา 

(4) The Liquor Tax Act, 2019 ก าหนดโครงสร้างทางภาษีที่ใช้กับเบียร์ ไวน์ และสุรา 

(5) The Liquor Sales Agreements Act 2019 เป็นกฎหมายที่ถ่ายโอนบทบัญญัติในเรื่อง
ข้อตกลง Master Framework Agreement ซึ่งท ากับ The Beer Store มาไว้เป็น
กฎหมายเฉพาะเรื่อง  

 

การเปล่ียนแปลงในประเด็นที่ส าคัญเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ผ่านระบบ
ใบอนุญาตประเภทต่าง ๆ น้ัน มีดังน้ี 23 

(1) การผ่อนคลายข้อบังคับที่ใช้กับธุรกิจและร้านอาหาร 

(1.1) การอนุญาตให้ซื้อเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์พร้อมอาหารส าหรับการซื้อกลับไปทานที่
บ้านและการส่ังซื้อแบบ delivery โดยมีการแก้ไข Regulation 719 ที่ออกตาม
กฎหมาย LLA ให้ผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
สามารถจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ส าหรับรายการส่ังซื้อแบบกลับบ้านและแบบ 
delivery ได้ และมีการแก้ไขหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในส่วนของใบอนุญาตขนส่ง
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ตาม Regulation 718 ด้วย 

(1.2) ลดราคาขั้นต่ าส าหรับการจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เพื่อบริโภคในสถานที่
จ าหน่ายให้อยู่ที่ $1.34 ต่อ 1 oz 

(1.3) ให้อ านาจนายทะเบียน (Registrar) ในการพิจารณาก าหนดระยะเวลาส าหรับการ
ขยายพื้นที่ให้บริการช่ัวคราวให้มีความยืดหยุ่นปรับเปล่ียนได้ตามสถานการณ์มาก
ขึ้น 

(1.4) อนุญาตให้มีการจ าหน่ายและให้บริการเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์บนเรือที่จอดอยู่ตาม
ท่าเรือได้ โดยตามกฎเกณฑ์ที่ ใช้อยู่เดิม การจ าหน่ายและบริการเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์บนเรือจะท าได้เมื่อเรือน้ันอยู่ระหว่างการขนส่งผู้โดยสารเท่าน้ัน การ

                                                           
23 AGCO , Information Bulletin: Highlights of Recent Liquor Reforms to Support Businesses , (December 
9, 2020) <https://www.agco.ca/bulletin/2020/information-bulletin-highlights-recent-liquor-reforms-
support-businesses#providing> 
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เปล่ียนแปลงน้ีจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการขายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจมากขึ้น และ
ยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมในภาคของการท่องเที่ยวได้อีกด้วย 

(2) การเปล่ียนแปลงในการอนุญาตขนส่งเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

(2.1) การก าหนดให้ผู้ถือใบอนุญาตขนส่งเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ถือเป็นผู้กระท าการใน
นามของผู้จ าหน่าย ผู้ขายส่ง และเป็นตัวแทนของผู้บริโภคด้วย ข้อก าหนดน้ีจะเป็น
การรับรองให้ผู้มีใบอนุญาตจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ทั้งแบบขายส่งและขาย
ปลีกสามารถใช้บริการของผู้ถือใบอนุญาตขนส่งเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ได้ นอกจากน้ี 
Regulation 718 ยังได้มีการแก้ไขโดยอนุญาตให้ผู้ผลิตสามารถให้ผลประโยชน์
ตอบแทนตามข้อตกลงที่ท าขึ้นกับผู้ขนส่งได้ หากผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าว
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายสินค้าภายในร้านค้าหรือจากค าส่ังซื้อแบบ
delivery ซึ่งด้วยกฎเกณฑ์ในข้อน้ี ท าให้ผู้ผลิตที่มีร้านค้าส าหรับขายส่งสามารถท า
กิจกรรมในลักษณะของการส่งเสริมการขายผ่านผู้ประกอบธุรกิจประเภทรับขนส่ง
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ได้ 

(2.2) ผู้ถือใบอนุญาตขนส่งจะต้องมีการเก็บรักษารายการทางทะเบียน ซึ่งประกอบด้วย 
ช่ือและที่อยู่ของผู้บริโภค วันที่ท าการส่ังซื้อ และวันที่ท าการส่งมอบสินค้า ประเภท
และปริมาณของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ที่ได้ส่งมอบ และสถานที่ที่ท าการส่งมอบ 
รายการเหล่าน้ีต้องเก็บไว้เป็นเวลา 1 ปี นับแต่ที่ได้ส่งมอบ 

(2.3) ผู้ถือใบอนุญาตขนส่งสามารถเก็บรักษาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ตามที่มีการส่ังซื้อ
เอาไว้ได้ โดยหลักเกณฑ์เดิมน้ัน การขนส่งจะต้องเกิดขึ้นภายในวันเดียวกันกับที่มี
การส่ังซื้อ การแก้ไขน้ีจะเป็นการอ านวยความสะดวกส าหรับรายการส่ังซื้อประเภท
ที่ต้องส่ังล่วงหน้า โดยการเก็บรักษาน้ันจะต้องมีความปลอดภัยและเข้าถึงได้เฉพาะ
ผู้ถือใบอนุญาตหรือลูกจ้างของผู้ถือใบอนุญาตเท่าน้ัน 

(2.4) ช่วงเวลาที่อนุญาตให้มีการส่งมอบเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์โดยผู้ถือใบอนุญาตขนส่ง
น้ันก าหนดไว้ที่ 9.00 น. -23.00 น. จากเดิมที่ก าหนดให้ต้องขนส่งให้แล้วเสร็จ
ภายใน 1 ช่ัวโมงนับจากเวลาปิดท าการของร้านที่จ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์น้ัน 

(2.5) ยกเลิกการก าหนดอัตราขั้นต่ าของค่าขนส่งที่ผู้ถือใบอนุญาตจะเรียกเก็บออกไป 
โดยตามกฎเกณฑ์เดิมน้ันก าหนดอัตราค่าขนส่งไว้ที่  4 -6 ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับ
ปลายทางภายในออนทาริโอ 

(2.6) หากใบอนุญาตขนส่งน้ันได้ถือไว้โดยผู้ประกอบการแบบ Grocery Store ไม่ว่าจะ
เป็นการถือใบอนุญาตในนามของตนเองหรือผ่านบุคคลอื่น การกระท าการในฐานะ
ผู้ขนส่งน้ันจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการขนส่งเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ที่เป็นแพคเกจ
เกินกว่า 6 ช้ิน เว้นแต่เป็นร้านค้าที่ก าหนดไว้ใน Schedule 2 ของ Regulation 
718 
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(3) การปรับปรุงในส่วนของกฎเกณฑ์ที่ใช้กับผู้ผลิตในออนทาริโอ 

(3.1) การส่งสินค้าจากร้านค้าของผู้ผลิตและจาก The Beer Store น้ัน ได้มีการแก้ไข 
Regulation 141/01 ที่ออกตาม Alcohol, Cannabis and Gaming Regulation 
and Public Protection Act, 1996 เพื่อให้นายทะเบียนมีอ านาจอนุญาตให้มีการ
ขนส่งสินค้าไปยังผู้บริโภคโดยตรงจากร้านค้าของผู้ผลิตและร้านค้าของ  Brewers 
Retail Inc. (The Beer Store) ซึ่งปกติน้ันผู้ผลิตสามารถขนส่งสินค้าที่มีค าส่ังซื้อ
จากร้านค้าของตนได้อยู่แล้ว แต่จะไม่อาจเรียกค่าขนส่งได้ การแก้ไขกฎเกณฑ์ใน
เรื่องน้ี ท าให้นายทะเบียนสามารถอนุญาตให้ผู้ผลิตและ The Beer Store เรียกค่า
ขนส่งได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ 

(3.2) ได้มีการแก้ไข Regulation 720 เพื่อขยายขอบเขตของผลิตภัณฑ์ไวน์และสุรา
ประเภทอ่ืน ๆ ที่ได้รับอนุญาตภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดของเกษตรกร ผู้ผลิตที่
ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า 100% Ontario wine or eligible spirits 
และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่าน้ันในร้านค้าที่อยู่ในที่เดียวกันกับสถานที่ผลิตสามารถ
ย่ืนค าร้องต่อ AGCO เพื่อขอขยายพื้นที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนได้เป็นครั้งคราว
ตามโอกาส โดยจะต้องได้รับการรับรองที่เรียกว่า Authorization for an 
occasional extension of its on-site retail store within a Farmers’ 
Market ที่ออกโดย AGCO ก่อนจะเริ่มท าการขายสินค้าในตลาดส าหรับเกษตรกร
ได้ และจะต้องปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในการรับรองอย่างเคร่งครัดด้วย 

(4) การขยายช่ัวโมงส าหรับการจ าหน่าย  

ภายใต้กฎเกณฑ์ที่แก้ไขใหม่ท าให้ AGCO สามารถปรับเปล่ียนเวลาในการซื้อขายเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้น โดยอาจขยายเวลาในการจ าหน่ายเพิ่มเติมได้ โดย
ก าหนดเวลาที่ AGCO ก าหนดไว้ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2021 น่ัน คือต้ังแต่ 7.00 น. ไป
จนถึง 23.00 น. เพื่อให้ผู้จ าหน่ายสามารถเลือกเวลาที่อาจเหมาะสมกับกิจการของตนได้ เช่น 
การเปิดปิดเร็วข้ึนเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดกับลูกค้ากลุ่มที่มีความเส่ียงสูง หรือการขยายเวลา
เปิดส าหรับลูกค้าที่อยู่ห่างออกไปจากร้านค้า 
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5.2 มลรัฐบริติชโคลัมเบีย  

 

ภาพรวมของกฎหมายควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์24 

ในมลรัฐบริติชโคลัมเบีย (British Columbia) หน่วยงานของรัฐบาลที่ท าหน้าที่รับผิดชอบดูแลการ
จ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ทั้งในระบบค้าส่งและค้าปลีก ได้แก่  

(1) Liquor and Cannabis Regulation Branch (LCRB) ซึ่งก ากับดูแลการบังคับใช้
กฎหมาย Liquor Control and Licensing Act และ Liquor Control and Licensing Regulation ที่
ครอบคลุมการออกใบอนุญาตให้กับร้านอาหาร บาร์ ผับ ผู้ผลิตเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ร้านค้าปลีกเอกชน และ
การขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นพิเศษ ปัจจุบันใบอนุญาตที่อยู่ภายใต้การดูแลของ LCRB 
มีจ านวนกว่า 10,000 ใบ ส าหรับสถานประกอบการ และกว่า 25,000 ครั้ง ส าหรับการอนุญาตในกิจกรรมที่
จัดขึ้นเป็นพิเศษ 

(2) Liquor Distribution Branch (LDB) เป็นหน่วยงานที่ด าเนินการภายใต้กฎหมาย 
Liquor Distribution Act และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายของรัฐบาล
กลาง คือ Federal Importation of Intoxicating Liquors Act หน้าที่รับผิดชอบหลักของ LDB คือ การ
ดูแลการกระจายสินค้าเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในลักษณะของการขายส่งในพื้นที่ต่าง ๆ และเป็นผู้ด าเนินกิจการ
ร้านค้าปลีกทั่วพื้นที่ผ่านเครือข่ายระบบร้านค้าเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของบริติชโคลัมเบีย (BC Liquor Stores 
chain) และส าหรับร้านค้าท่ีจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในพื้นที่ชนบท ผ่านระบบที่เรียกว่า Rural Agency 
Store 

อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในบริ ติชโคลัมเบียยังถือเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม
ท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งอย่างย่ิง โดยข้อมูลเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2019 มีผู้ที่ถือใบอนุญาตผลิต
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในบริติชโคลัมเบียกว่า 680 ราย  

 

5.2.1 องค์กรหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย Liquor Control and Licensing Act 

ตามมาตรา 3 ของกฎหมาย Liquor Control and Licensing Act ก าหนดให้รัฐมนตรีแต่งต้ังบุคคล
ด ารงต าแหน่งเป็น “ผู้จัดการทั่วไป” (General Manager - GM) ซึ่ง GM มีความรับผิดชอบในการบริหารงาน
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่ออกตามกฎหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่รัฐมนตรีมอบหมายให้ 
ซ่ึงอ านาจหน้าที่รับผิดชอบของ General Manager  มี 3 ประการ ดังน้ี 25  

(a) การออกใบอนุญาตและการอนุญาตต่าง ๆ  

                                                           
24 Alcohol Law.ca , British Columbia Alcohol Laws : Jurisdictional Overview < 
https://alcohollaws.ca/british-columbia/ > 
25 Liquor Control and Licensing Act, section 3 
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(b) การก ากับดูแลผู้รับอนุญาต (licensees)  ผู้ที่ได้รับอนุญาต (permittees)  การด าเนินการของ
ร้านค้าหรือสถานที่ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ  

(c) การบังคับใช้กฎหมายตาม Liquor Control and Licensing Act และกฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง  

ผู้จัดการทั่วไปสามารถมอบหมายหรือมอบอ านาจหน้าที่อย่างหน่ึงอย่างใดให้ตัวแทน เจ้าหน้าที่หรือ
พนักงาน (employee) หรือบุคคลอื่น หรือกลุ่มพนักงานหรือบุคคลอื่น (a class of employees or other 
persons)  เพื่อด าเนินการในกิจการต่าง ๆ ตามกฎหมายในนามของตนเองได้  

 

ข้อก าหนดทางจริยธรมของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ 

กฎหมาย Liquor Control and Licensing Act มาตรา 7 ก าหนดข้อห้ามหรือข้อก าหนดทางจริยธร
มของผู้จัดการทั่วไปและเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการถูกชักจูงใจไว้ดังน้ี  

(1) ผู้จัดการทั่วไปหรือเจ้าหน้าที่จะต้องไม่รับหรือเรียกร้องเงินสินบน (a commission) เงินตอบแทน 
หรือของขวัญทั้งทางตรงหรือทางอ้อมจากผู้รับอนุญาต  ผู้ได้รับอนุญาต หรือบุคคลที่ย่ืนค าขอตามกฎหมาย
ฉบับน้ี  

(2) ผู้รับอนุญาต  ผู้ได้รับอนุญาต หรือบุคคลที่ย่ืนค าขอตามกฎหมายฉบับน้ี จะต้องไม่จ่ายเงิน ผล
ก าไร ค่าตอบแทน หรือให้ของขวัญแก่ผู้จัดการทั่วไปหรือเจ้าหน้าที่ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม 

 

(1) ประเภทของใบอนุญาต26 

ตามมาตรา 14 ของ Liquor Control and Licensing Act กล่าวถึงอ านาจของ GM 
ในการออกใบอนุญาตไว้ ซึ่งประเภทของใบอนุญาตตามกฎหมายฉบับน้ีทั้งหมดแบ่งออกได้
เป็น 

(1.1) Liquor Primary Licence 27 

ใบอนุญาตแบบ Liquor Primary Licence ถือเป็นใบอนุญาตที่มีขอบเขตการ
บังคับใช้กว้างขวางที่สุดภายใต้การรับผิดชอบของ LCRB โดยผู้ประกอบธุรกิจทุกประเภท
สามารถย่ืนขอใบอนุญาตประเภทน้ีได้ เว้นแต่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์โดยตรง หรือธุรกิจที่
ประกอบกิจการเกี่ยวกับยานพาหนะ โดยสถานประกอบการที่ถือใบอนุญาตประเภทน้ีอาจ
เป็นบาร์ ไนต์คลับ โรงแรมและรีสอร์ท ไปจนถึงโรงอาหารของกองทัพ สนามกีฬา ศูนย์
วัฒนธรรม โดยสถานประกอบกิจการใดที่ประสงค์จะให้มีบริการเกี่ยวกับเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์เป็นบริการเสริมให้กับผู้ใช้บริการของตน หรือจัดพื้นที่ให้บริการด้านเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์โดยเฉพาะ เช่น ภายในสปา สถานแสดงผลงานศิลปะ และร้านค้าปลีกสินค้า

                                                           
26 Liquor and Cannabis Regulation Branch, Liquor Policy Manual, 2021. 
27 Liquor Control and Licensing Regulation, section 9 and 10 
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ทั่วไป ก็ต้องย่ืนขอใบอนุญาตประเภทน้ีด้วย ผู้ถือใบอนุญาตจะต้องมีอาหารและเครื่องด่ืม
ปราศจากแอลกอฮอล์เพื่อจ าหน่ายหรือให้บริการประกอบด้วย แต่ไม่จ าเป็นต้องมีรายการ
อาหารในระดับเดียวกับที่มีในร้านอาหารทั่วไป 

(1.2) Liquor Primary Club Licence28 

ในใบอนุญาตประเภท  Liquor Primary Licence น้ัน มีการก าหนดประเภท
ย่อยของใบอนุญาต คือ ใบอนุญาตที่ออกให้กิจการประเภทสโมสร ซึ่งเน้นการให้บริการเป็น
การทั่วไปในฐานะส่วนหน่ึงของกิจกรรมทางสังคม กีฬา สันทนาการ หรือการใด ๆ โดยไม่มุ่ง
ต่อการแสวงหาก าไรเป็นหลัก การจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานประกอบการ
ประเภทน้ีจะจ ากัดไว้ส าหรับสมาชิกและแขกที่มากับสมาชิกเท่าน้ัน ลักษณะเช่นน้ี ท าให้
สโมสรไม่ได้มีลักษณะเป็นสถานที่สาธารณะที่บุคคลทั่วไปอาจเข้าถึงได้ จึงได้แยกเงื่อนไขของ
การอนุญาตเอาไว้เป็นการเฉพาะ 

(1.3) Food Primary Licence29 

ใบอนุญาตแบบ Food Primary Licence น้ัน ออกให้กับสถานประกอบการที่
กิจการหลัก คือ การจ าหน่ายอาหารทั่วไป โดยที่การจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เป็นเพียง
บริการเสริมของร้านอาหารเหล่าน้ีเท่าน้ัน เช่น ภัตตาคาร หรือคาเฟ่ เป็นต้น กิจการแบบ 
Food Primary Licence น้ัน สามารถเปิดกิจการได้ตลอด 24 ช่ัวโมง แต่การจ าหน่ายหรือ
ให้บริการเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์จะกระท าได้ภายในช่วงเวลาที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตเท่าน้ัน 
ได้แก่ช่วงเวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

(1.4) Catering Licence/Endorsement30 

ใบอนุญาตประเภทน้ีออกให้กับผู้ประกอบธุรกิจจัดเล้ียง เพื่อให้สามารถจัดหา
อาหารและเครื่องด่ืมเพื่อบริการให้กับลูกค้าตามกิจกรรมในโอกาสพิเศษได้ นอกจากการออก
ใบอนุญาตเฉพาะแล้ว GM ยังสามารถให้สิทธิประกอบกิจการในลักษณะดังกล่าวไว้เพิ่มเติม
แก่ผู้ถือใบอนุญาตแบบ food primary และ liquor primary (ยกเว้น liquor primary 
club ) ก็ได้ การให้สิทธิเช่นน้ีท าให้ผู้ถือใบอนุญาตสามารถจัดหาอาหารส าหรับการจัดเล้ียงที่
ได้กระท านอกเหนือจากสถานที่ซึ่งได้รับอนุญาตไว้ตามใบอนุญาตเดิมได้ ทั้งน้ี ผู้ได้รับอนุญาต
ให้จัดเล้ียงสามารถเสิร์ฟเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ภายในงานจัดเล้ียงได้ด้วย รวมถึงสามารถซื้อ 
ขนส่ง และขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ภายในงานจัดเล้ียงน้ันได้ 

 

 

                                                           
28 Liquor Control and Licensing Regulation, section 11 
29 Liquor Control and Licensing Regulation, sections 16 - 19 
30 Liquor Control and Licensing Regulation, sections 12 -13, 20 - 21, and 23 
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(1.5) U-Brew/U-Vin Licence 31 

ใบอนุญาตประเภทน้ีออกให้กับสถานประกอบการที่จัดวัตถุดิบ หรือเครื่องมือ
และบริการให้กับบุคคลที่ประสงค์จะผลิตไวน์ เบียร์ ไซเดอร์ หรือไวน์คูลเลอร์ ของตนเอง 
โดยกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตประเภทน้ีจะมีการก าหนดบทบาทของผู้ถือใบอนุญาต
ทั้งสองแบบและกลุ่มที่เป็นผู้ใช้บริการของผู้ถือใบอนุญาต ; การจัดเก็บส่วนผสมและ
ผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้บริการ การท าทะเบียนข้อมูลและการรายงาน 

การก าหนดเงื่อนไขของใบอนุญาตประเภทน้ีมีขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้ ผู้ถือ
ใบอนุญาต พนักงาน หรือผู้ใช้บริการอาศัยเป้นช่องทางในการเป็นผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่าย
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ดังน้ัน การด าเนินการตามใบอนุญาตประเภทน้ีจึงเป็นการที่ ผู้ถือ
ใบอนุญาตสนับสนุนส่วนประกอบและ/หรือ ให้ความช่วยเหลือผู้ใช้บริการในกระบวนการ
หมักบ่มเท่าน้ัน โดยผลิตภัณฑ์ท่ีได้น้ัน ผู้ใช้บริการจะต้องน าไปบริโภคเป็นการส่วนตัวเท่าน้ัน 

(1.6) Manufacturer Licence32 

ผู้ผลิตเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ส าหรับจ าหน่าย ไม่ว่าจะเป็นโรงบ่มไวน์ โรงหมัก
เบียร์ หรือบ่มสุรา โดยเฉพาะเพื่อการบริโภคนอกสถานที่จ าหน่ายน้ัน จะต้องมีใบอนุญาตที่
ออกให้ส าหรับผลิต (Manufacturer Licence)  

ผู้ประกอบการผลิตเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ที่ได้รับใบอนุญาตอาจจัดให้มีห้อง
ส าหรับทดลองเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าที่เสนอขายต่อผู้บริโภคได้  และ
สามารถน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวท่องเที่ยวต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปได้ นอกจากน้ี ผู้
ผลิดยังสามารถขอรับสิทธิเพื่อเปิดร้านค้าจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานที่ผลิต 
รวมถึงเลานจ์ หรือพื้นที่ซึ่งจัดแยกไว้ส าหรับกิจกรรมพิเศษหรือการปิคนิคซึ่งอนุญาตให้
บริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในบริเวณดังกล่าวได้ 

(1.7) Agent33 

ใบอนุญาตประเภทตัวแทน ให้สิทธิแก่ผู้ประกอบอาชีพตัวแทนหรือผู้น าเข้า ใน
การส่งเสริมการขาย ท าการตลาด หรือรับค าส่ังซื้อส าหรับการขายส่งสินค้าเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์จากผู้ผลิตที่อยู่นอกเขตบริติชโคลัมเบีย 

 

 

 
                                                           
31 Liquor Control and Licensing Regulation, sections 42 – 52 
32 Liquor Control and Licensing Regulation, sections 28 - 36; and Liquor and Cannabis Regulation Branch 
Policy 
33 Liquor Control and Licensing Regulation, sections 39 – 40 
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(1.8) Licensee Retail Store Licence34 

ใบอนุญาตประเภท Licensee Retail Store (LRS) อนุญาตให้มีการจ าหน่าย
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เพื่อการน าไปบริโภคนอกสถานที่จ าหน่าย  

(1.9) Wine Store Licence35 

ร้านจ าหน่ายไวน์มีอยู่หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นร้านจ าหน่ายที่มีความ
เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตไวน์รายใดรายหน่ึง หรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะเจาะจง ร้านจ าหน่าย
ไวน์อิสระ ร้านไวน์ของ Vintners Quality Alliance (VQA) และร้านไวน์ส าหรับ
นักท่องเที่ยว โดยลักษณะส าคัญคือ ร้านค้าไวน์ที่ต้องมีใบอนุญาตเหล่าน้ีไม่ได้ต้ังอยู่ในโรง
ผลิตไวน์ตรง 

(1.10) Special Wine Store Licence36 

ใบอนุญาตประเภท The special wine store ออกให้กับการจ าหน่ายไวน์ใน
ร้านค้าแบบ  grocery store . 

(2) มาตรการส าคัญที่ใช้ก ากับดูแลผู้ถือใบอนุญาต37 

ภายใต้ Liquor Control and Licensing Act และ Liquor Control and Licensing 
Regulation น้ัน LCRB มีการบังคับใช้มาตรการเพื่อก ากับดูแลกิจการเกี่ยวกับเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ผ่านระบบของการออกใบอนุญาตหลายประการ ได้แก่ 

(2.1.) ช่วงเวลาในการให้บริการ38 

การก าหนดช่วงเวลาในการให้บริการของสถานประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตน้ัน
ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนน้ัน การก าหนด
ช่วงเวลาเปิดปิดของสถานบริการจึงต้องค านึงถึงแนวทางของกฎหมาย และการใช้ดุลพินิจ
ของ GM เพื่อให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ดังกล่าวควบคู่กันไป 

มาตรา 15 ของกฎหมายก าหนดให้การพิจารณาก าหนดเวลาเปิดปิดของสถาน
บริการโดย GM น้ัน ต้องค านึงถึง “ประโยชน์สาธารณะ” ซึ่งถือเป็นหลักการที่ส าคัญที่สุด
ประการหน่ึง โดยในข้อ 71(8) ของ Regulations ระบุให้ต้องพิจารณาความต้องการของ
องค์กรบริหารของพื้นที่น้ัน (Local Government or First Nation : LG/FN) เพื่อ
พิจารณาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณน้ันอันเป็นผลมาจากการออกหรือ
แก้ไขใบอนุญาตด้วย 

                                                           
34 Liquor Control and Licensing Regulation, sections 54(1), 55 
35 Liquor Control and Licensing Regulation, sections 54(2), 61 - 64 
36 Liquor Control and Licensing Regulation, sections 54(3), 67 - 68 
37 Liquor Policy Manual, (2021) 
38 Liquor and Cannabis Regulation Branch, Liquor Policy Manual, (2021) p.143-152 



93 
 

แนวทางหลักในการพิจารณาน้ัน จะค านึงถึงลักษณะเฉพาะของชุมชน และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นซึ่ งได้ท าการประเมินผลกระทบดังกล่าวไว้ในระหว่างเริ่ม
กระบวนการออกใบอนุญาต จากการพิจารณาปัจจัยเหล่าน้ี จะท าให้สามารถเห็นถึง
ลักษณะเฉพาะในแต่ละกรณีได้ และสามารถก าหนดได้ว่าช่วงเวลาที่เป็นจุดที่เหมาะสม
ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับชุมชนน้ันคือช่วงเวลาใด 

(2.2.) การจัดกิจกรรมเพื่อความบันเทิงภายในสถานประกอบการ 

สถานประกอบการแต่ละประเภทจะสามารถจัดให้มีกิจกรรมเพื่อความบันเทิง
ภายในสถานประกอบการได้แต่เฉพาะกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับประเภทของใบอนุญาต
ที่ผู้ประกอบการถืออยู่เท่าน้ัน โดยGM มีอ านาจก าหนดข้อตกลงหรือเงื่อนไขในใบอนุญาต
เพื่อรับรอง ห้าม หรือวางข้อจ ากัดส าหรับประเภทของเกมส์หรือกิจกรรมเพื่อความบันเทิง
ภายในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตน้ันได้ แต่หากกฎหมายที่ออกโดยองค์กรบริหารของพื้นที่น่ันมี
ความเคร่งครัดย่ิงกว่าข้อตกลงหรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้โดย GM แล้ว ก็ให้เป็นความ
รับผิดชอบขององค์กรบริหารของพื้นที่น้ันในการควบคุมกิจกรรมเพื่อความบันเทิงภายใน
สถานประกอบการ39 

(2.3.) ข้อก าหนดในการส่ังซื้อเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์40 

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ที่จะน ามาให้บริการได้น้ัน ผู้ถือใบอนุญาตจะสามารถซื้อได้
จากแหล่งดังต่อไปน้ีเท่าน้ัน 

(1) จาก Liquor Distribution Branch (LDB) ซึ่งนอกจากร้านค้าและศูนย์
กระจายสินค้าในระบบขายส่งเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของรัฐบาลแล้ว LDB ยังได้ก าหนดแหล่ง
สินค้าที่ผู้ถือใบอนุญาตจะสามารถซื้อเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์อีกหลายแห่ง ได้แก่ ผู้ผลิตไวน์ 
เบียร์ และสุราคราฟต์ภายใน British Columbia wineries, , Brewers’ Distributors และ 
ร้านค้าแบบ Rural Licensee Retail Stores ที่ได้รับอนุมัติเป็นการเฉพาะจาก LCRB 

(2) จากผู้ถือใบอนุญาตรายอ่ืนตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 

(3) จากผู้ถือใบอนุญาตตามเงื่อนไขและกรณีท่ีก าหนดไว้ 

ทั้งน้ี ผู้ถือใบอนุญาตอาจได้รับอนุญาตเป็นครั้งคราว ให้สามารถจ าหน่ายจ่ายโอน
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ไปยังผู้ถือใบอนุญาตรายอ่ืนในจ านวนเล็กน้อยเพื่อเป็นการจัดการ
สินค้าให้มีพอให้บริการในกรณีที่สินค้าหมดโดยไม่ทันคาดเห็นได้ล่วงหน้า ทั้งน้ี การโอนหรือ

                                                           
39 Liquor Control and Licensing Act, sections 15(2)(c); Liquor Control and Licensing Regulation, sections 
59(c), 64(1)(c) 
40 Liquor Control and Licensing Act, section 3(3)(b) and 8(3); Liquor and Cannabis Regulation Branch 
Policy 
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การรับโอนจะต้องมีมูลค่าไม่เกิน $10,000 ต่อปี และคู่กรณีจะต้องเก็บรักษาทะเบียนที่
บันทึกรายการดังกล่าวเอาไว้ด้วย 

(2.4.) การก าหนดราคาขาย41 

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้บริโภคจะไม่ถูกชักจูงใจให้บริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เกิน
สมควรโดนยปัจจัยกระตุ้นในเรื่องราคาขาย กฎหมายจึงได้ก าหนดให้มีราคาขั้นต่ าส าหรับ
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ทั้งในประเภทที่ใช้เพื่อการบริโภคภายในสถานประกอบการ และที่
จ าหน่ายให้น าไปบริโภคที่อ่ืน ทั้งน้ี ราคาขั้นต่ าส าหรับการบริโภคภายในสถานประกอบการ
ถูกก าหนดไว้ใน Regulations โดยตรง ในขณะที่ราคาขั้นต่ าส าหรับการจ าหน่ายในร้านค้า
ปลีกน้ันจะก าหนดไว้ในคู่มือปรับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต กลไกที่ใช้
เพื่อการควบคุมราคาขั้นต่ าน้ันยังรวมไปถึงการก าหนดเงื่อนไขไม่ให้มีการจ าหน่ายเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ในลักษณะของการบริโภคได้โดยไม่จ ากัดในราคาเดียวด้วย 

ราคาที่ต้ังไว้น้ันอาจแตกต่างกันไปได้ในแต่ละวัน ขอเพียงแค่ราคาที่ก าหนดขึ้นน้ัน
สอดคล้องกับเงื่อนไขในเรื่องราคาขั้นต่ าก็เพียงพอ ทั้งน้ี การก าหนดราคาขั้นต่ าไม่น า ไปใช้
กับกิจกรรมแบบจัดเล้ียง ซึ่งผู้จัดเล้ียงสามารถก าหนดราคาให้แตกต่างส าหรับการจัดเล้ียงใน
แต่ละคราว และอาจปรับราคาให้มีความหลากหลายในระหว่างเวลาที่จัดเล้ียงคราวหน่ึง ๆ 
ได้ 

(2.5.) การควบคุมปริมาณการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์42  

การก าหนดมาตรการเพื่อให้ผู้บริโภคทราบถึงปริมาณเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ที่ตนได้
บริโภคเข้าไป ถือเป็นกลไกหน่ึงที่ช่วยควบคุมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในสถาน
ประกอบการได้ โดยกฎหมายก าหนดให้อุปกรณ์จ่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ต้องมีป้ายที่ท าให้
ทราบถึงระดับแอลกอฮอล์ในเครื่องด่ืมน้ันตามปริมาณที่บรรจุ รวมถึงในเครื่องด่ืมชนิดที่มี
การผสมแอลกอฮอล์น้ัน อัตราส่วนผสมจะต้องมีระดับที่แน่นอนในเครื่องด่ืมแต่ละชนิด 
เพื่อให้สามารถตรวจสอบจ านวนแอลกอฮอล์ที่บริโภคเข้าไปได้ และยังช่วยในการควบคุม
คุณภาพของเครื่องด่ืมน้ันอีกด้วย ซึ่งคู่มือการด าเนินการของ LCRB น้ันได้ระบุถึงทั้ง
ส่วนผสมของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แต่ละชนิดและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เพื่อจ่ายเครื่องด่ืมแอลก
อกอฮอล์น้ันด้วย 

(2.6.) การขายออนไลน์43 

ผู้ถือใบอนุญาตแบบ Licensee Retail Store (LRS) Rural Licensee Retail 
Store (RLRS) และ Wine Store (WS) สามารถจ าหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ได้บน

                                                           
41 Liquor Control and Licensing Regulations, sections 82(1)(a) and 84(1) and (2); Liquor Control and 
Cannabis Branch Policy 
42 Liquor Control and Licensing Regulation, section 83 
43 Liquor Control and Licensing Act, section 8; Liquor and Cannabis Regulation Branch Policy 
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เว็บไซต์ที่มีการระบุข้อมูลเช่ือมโยงกับร้านค้าของตนไว้อย่างชัดเจน โดยต้องมีเลขที่
ใบอนุญาตปรากฏอยู่อย่างชัดแจ้งบนเว็บไซต์ด้วย เงื่อนไขในการขายแบบออนไลน์เป็นไปใน
ลักษณะเดียวกันกับที่ระบุไว้ส าหรับการขายในร้านค้า โดยผู้ถือใบอนุญาตอาจใช้เว็บไซต์
ร่วมกันได้ ภายใต้ข้อก าหนดดังต่อไปน้ี 

(1) เว็บไซต์มีการระบุอย่างชัดเจนว่าผู้บริโภคส่ังสินค้าจากร้านค้าแห่งใด 

(2) ร้านค้าแต่ละแห่งเป็นผู้บริหารจัดการการขายของตนเอง 

(3) เลขท่ีใบอนุญาตของแต่ละร้านค้าถูกระบุไว้อย่างชัดแจ้งบนเว็บไซต์ 

(4) หากเว็บไซต์น้ันเป็นของบุคคลอื่นที่ไม่มีใบอนุญาต เว็บไซต์ดังกล่าวจะ
ท าหน้าที่ เป็นเพียงช่องทางเพื่อเช่ือมโยงไปยังเว็บไซต์ของผู้ถือ
ใบอนุญาตเท่าน้ัน การขายหรือการโฆษณาสินค้าหรือราคาจะกระท า
บนเว็บไซต์ที่เจ้าของไม่มีใบอนุญาตไม่ได้ 

การส่งสินค้าจะต้องส่งจากร้านค้าของผู้ถือใบอนุญาตเท่าน้ัน ไม่สามารถส่งสินค้าที่
เก็บไว้นอกสถานประกอบการได้ โดยผู้ถือใบอนุญาตจะต้องจัดการให้ผู้ซึ่งน าส่งสินค้า ที่อาจ
เป็นบริษัทขนส่งซึ่งไม่ใช่ลูกจ้างของผู้ถือใบอนุญาต ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดด้วย 

ส าหรับผู้ถือใบอนุญาตประเภทผู้ผลิตซึ่งมีร้านจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ใน
สถานที่ผลิตด้วยน้ัน ก็สามารถจ าหน่ายสินค้าในแบบออนไลน์ได้เช่นกัน โดยต้องระบุสถานที่
ผลิตและเลขที่ใบอนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งบนเว็บไซต์น้ัน โดยสินค้าที่ส่งมอบต้องมาจาก
ร้านค้าที่อยู่ในสถานที่ผลิตน้ันเอง เว้นแต่จะมีข้อตกลงที่ท ากับ LDB อนุญาตให้ผู้ผลิต
สามารถส่งมอบสินค้าจากสถานที่อ่ืนซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้ส าหรับใช้เพื่อเก็บรักษาสินค้านอก
สถานที่ ทั้งน้ี ผู้ผลิตสามารถขายสินค้าหรือฝากสินค้าไว้เพื่อขายได้เฉพาะกับบุคคลหรือ
บริษัทที่เป็นผู้ถือใบอนุญาตเท่าน้ัน  

(2.7.) การให้บริการอาหาร 

ข้อก าหนดเกี่ยวกับการให้บริการอาหารภายในสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาต
น้ัน มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภครับประทานอาหารไปพร้อมกับการด่ืมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ โดยมุมมองว่าเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์น้ันเป็นองค์ประกอบเสริมในมื้ออาหาร ซึ่ง
การทานอาหารร่วมด้วยจะช่วยลดภาวะความมึนเมาจากแอลกอฮอล์ได้ เป้าหมายดังกล่าว
เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้มีการแยกใบอนุญาตแบบ Food primary licence ออกจาก
ใบอนุญาตประเภทอ่ืน ทั้งน้ี ห้ามร้านค้าประเภท Food primary licence จ าหน่าย
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์พร้อมกับอาหารแบบฟาสต์ฟู้ดหรือแบบซื้อกลับบ้านที่ผู้ซื้ออาจทาน
อาหารในระหว่างการเดินทางได้ นอกจากน้ี เงื่อนไขในข้อ 18(1)(b) ของ Regulations ยัง
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ก าหนดให้ร้านอาหารต้องมีรายการอาหารให้เลือกอย่างหลากหลาย44 โดยรายการอาหาร
ทั้งหมดต้องท าในห้องครัวของสถานประกอบการน้ันด้วย45 

ส าหรับใบอนุญาตแบบ Liquor primary น้ัน ตามข้อ 10(1)(c) ของ Regulations 
ก าหนดให้มีบริการอาหารและเครื่องด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ภายในสถานประกอบการน้ันด้วย 
เว้นแต่จะได้รับยกเว้นไว้โดยความเห็นชอบของ GM อย่างไรก็ตาม บริการอาหารภายใน
สถานประกอบการประเภทน้ีไม่จ าเป็นต้องมีลักษณะเดียวกับร้านอาหารทั่ว ๆ ไป ส่วนผู้ถือ
ใบอนุญาตประเภทผู้ผลิตน้ันอาจได้รับอนุญาตให้จัดให้มีเลานจ์หรือพื้นที่ส าหรับกิจกรรม
พิเศษได้ตามข้อ 33 (1) (b) ของ Regulations ซึ่งภายในพื้นที่ ดังกล่าวจะต้องมีการ
ให้บริการอาหารในเงื่อนไขเดียวกับผู้ถือใบอนุญาตแบบ Liquor primary ด้วย46 

(2.8.) การจัดการกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ47 

มาตรา 61(3) ของ Liquor Control and Licensing Act ก าหนดให้ผู้ถือ
ใบอนุญาตหรือผู้ได้รับอนุญาตมีอ านาจที่จะด าเนินการอย่างใด ๆ กับพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการซึ่งมีลักษณะไม่เหมาะสมหรือก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยขึ้น โดยผู้ถือใบอนุญาต
จะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมแล้ว ปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพออยู่ตลอดเวลา
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาจากความมึนเมาหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่างใด ๆ ขึ้น โดย
อาจขอให้บุคคลน้ันออกไปจากพื้นที่ให้บริการหรือห้ามไม่ให้เข้ามาในพื้นที่บริการได้ หาก
ปรากกฎว่า (1) บุคคลดังกล่าวอยู่ในสภาพมึนเมา (2) มีเหตุควรเช่ือได้ว่าบุคคลดังกล่าวไม่
ควรปรากฏตัวในสถานที่หรือในพื้นที่จัดกิจกรรม หรือ (3) บุคคลดังกล่าวพกมีดหรืออาวุธใด 
ๆ โดยปราศจากเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย 

นอกจากน้ี ในมาตรา 51 ยังให้อ านาจ LCRB ในการด าเนินการกับผู้ถือใบอนุญาตที่
ไม่สามารถจัดให้มีมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้การด าเนินกิจการเป็นไปในลักษณะที่กระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะหรือรบกวนความเป็นอยู่ของบุคคลในบริเวณใกล้เคียงได้อย่าง
เพียงพอ และในมาตรา 48 ยังให้อ านาจ LCRB ในการปิดสถานประกอบการช่ัวคราวหาก
ผู้ใช้บริการก่อความวุ่นวายในลักษณะที่กระทบต่อความปลอดภัยของสาธารณะขึ้น แม้
บางครั้งสถานการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เฉพาะในพื้นที่โดยรอบสถาน
ประกอบการน้ัน และไม่ใช่เหตุที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสถานประกอบการดังกล่าว
เลยก็ตาม 

 
                                                           
44 Liquor Control and Licensing Regulation, section 18(1)(b) ; Liquor and Cannabis Regulation Branch 
Policy 
45 Liquor Control and Licensing Act, section 42(1)(c); Liquor Control and Licensing Regulation, sections 
10(1)(c), 18(1)(b), 19(a); Liquor and Cannabis Regulation Branch Policy 
46 Liquor Control and Licensing Regulation, section 10(1)(c); Liquor and Cannabis Regulation Branch Policy 
47 Liquor Policy Manual, (2021) , p.166-169 
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(2.9.) การจ ากัดอายุ48 

บทบัญญัติของกฎหมายมีการก าหนดข้อห้ามทั่วไปในการจัดหาเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ให้กับบุคคลอายุไม่เกิน 19 ปี และตัวผู้เยาว์เอง หากครอบครองเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ก็จะถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายด้วย เหตุผลของข้อห้ามเหล่าน้ีเป็นไปตาม
นโยบายในการจัดการปัญหาการใช้เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในกลุ่มผู้เยาว์ ซึ่งน าไปสู่ปัญหา
ประการอ่ืน ๆ เช่น การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร การสูบบุหรี่ ความรุนแรง ผลการเรียนที่
ตกต่ า ปัญหาการฆ่าตัวตาย และอันตรายต่อชีวิตและร่างกายจากการขับขี่ยานพาหนะ เป็น
ต้น และยังมีหลักฐานให้เช่ือได้ว่าการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์จะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของสมองในส่วนที่ใช้ส าหรับการคิดวิเคราะห์ด้วย ซึ่งแนวทางหลักที่จะจัดการกับความเส่ียง
ที่ท าให้ผู้เยาว์บริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ก็คือการอนุญาตไม่ให้ผู้เยาว์สามารถเข้าไปยัง
บริเวณที่ใช้เพื่อการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ได้น่ันเอง 

ส าหรับการกระท าที่ถือเป็นความผิดของผู้เยาว์น้ัน ได้แก่ การกระท าโดยไม่มีเหตุ
อันจะอ้างได้ตามกฎหมาย ในลักษณะต่อไปน้ี 49 

(1) ซื้อเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  

(2) บริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  

(3) ครอบครองเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ หรือ  

(4) เข้าไปในสถานจ าหน่ายหรือพื้นที่ให้บริการเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจาก LCRB  

นอกจากน้ี หากผู้เยาว์แสดงเอกสารระบุตัวตนอันเป็นเท็จหรือดัดแปลงแก้ไข
เอกสารดังกล่าว เพื่อให้สามารถซื้อหรือเข้าไปในพื้นที่ให้บริการเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ได้ ก็
ถือเป็นการกระท าที่เป็นความผิดเช่นกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่มีอ านาจ
บังคับใช้กฎหมายอาจออกใบส่ังให้กับผู้เยาว์ในความผิดเหล่าน้ีได้ (ค่าปรับส าหรับความผิด
แต่ละฐาน คือ $230) 

 

(2.10.) การโฆษณา50 

                                                           
48 Liquor Policy Manual, (2021) , p.170-172 
49 Liquor Control and Licensing Act, sections 57(1)(a), 78(1), (2), (3); Liquor Control and Licensing 
Regulation, sections 157 and 195(2); Violation Ticket Administration and Fines Regulation, Schedules 1 
and 2 
50 Liquor Policy Manual, (2021) , p.173-174 
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การโฆษณาตามค าจ ากัดความของ LCRB Policy  คือ การแจ้งต่อสาธารณะ การ
ประกาศหรือการแสดงให้เห็นบรรจุภัณฑ์และป้ายของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ โดยวิธีการใด ๆ 
ในลักษณะของการติดต่อส่ือสารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการขายใน 

(1) ผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมแอลกอฮฮล์ 

(2) ย่ีห้อของผลิตภัณฑ์หรือช่ือของผู้ผลิตเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์น้ัน 

(3) ช่ือของสถานที่ซึ่งมีเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์จ าหน่าย หรือช่องทางที่สามารถ
เข้าถึงเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ดังกล่าวได้ หรือ 

(4) ช่ือของผู้ถือใบอนุญาตหรือผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 

ทั้งน้ี การอ้างถึงผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต สถานประกอบการที่ได้รับอนุญาต หรือส่ิงอ่ืน ๆ 
ในบทความวารสารหรือในรายงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือทางวิชาการที่ไม่ได้รับการ
สนับสนุนจากผู้ถือใบอนุญาตหรือผู้ได้รับอนุญาต ไม่ให้ถือเป็นการโฆษณา 

ผู้ถือใบอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรมสาธารณะในโอกาสพิเศษ ผู้ผลิต 
ร้านค้าตัวแทนของ LDB ร้านค้าปลอดอากร และ LDB อาจท าการโฆษณาในเน้ือหา
ดังต่อไปน้ี 

(1) ผู้ผลิตเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตรายน้ัน 

(2) สถานที่ที่สามารถซื้อเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับที่ ต้ังของ
สถานที่น้ัน 

(3) ราคาของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

โฆษณาที่จัดท าขึ้นต้องสอดคล้องกับข้อบังคับที่ก าหนดไว้ใน Liquor Control and 
Licensing Regulations โดยข้อบังคับฉบับน้ีได้ผนวกเอาเน้ือความในประมวลหลักเกณฑ์ว่า
ด้วยการโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในช่องทางการออกอากาศ Code for Broadcast 
Advertising of Alcoholic Beverages ของ Canadian Radio-television and 
Telecommunications Commission's (CRTC)51 เพื่อให้เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับได้ในทุก
พื้นที่และไม่จ ากัดแต่เฉพาะช่องทางของการออกอากาศเท่าน้ัน โดยจ าแนกข้อตกลงและ
เงื่อนไขส าหรับการโฆษณาไว้เป็นการเฉพาะส าหรับใบอนุญาตแต่ละประเภท52  

ส าหรับบุคคลที่ไม่ได้มีใบอนุญาต หรือผู้ที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงในข้างต้น (เช่นผู้
ให้บริการขนส่ง) อาจท าการโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ได้ ภายใต้ข้อจ ากัดว่าจะต้องเป็น
การให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในลักษณะดังต่อไปน้ีเท่าน้ัน 

                                                           
51 Canadian Radio-television and Telecommunications Commission , Code for broadcast advertising of 
alcoholic beverages . <https://crtc.gc.ca/eng/television/publicit/codesalco.htm> 
52 Liquor Control and Licensing Regulation, sections 169 and 171 



99 
 

(1) สถานที่ที่สามารถเข้าถึงเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์น้ันได้ 

(2) เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์น้ันเป็นเบียร์ ไวน์ หรือสุรา โดยจะต้องไม่กล่าวถึงช่ือของ
ผู้ผลิต หรือช่ือผลิตภัณฑ์ หรือราคาของผลิตภัณฑ์ 

การโฆษณาดังกล่าวข้างต้นน้ี ต้องอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์ในประมวลของ 
CRTC ด้วย53 

ป้ายสัญลักษณ์ใด ๆ ซึ่งรวมถึงป้ายบอกช่ือของสถานประกอบกิจการที่ได้รับ
อนุญาต ถือเป็นการโฆษณาด้วยเช่นกัน และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของการโฆษณา และ
ต้องสอดคล้องกับกฎหมายขององค์กรบริหารแห่งท้องถิ่นในพื้นที่น้ัน ๆ ด้วย 

การต้ังช่ือสถานประกอบกิจการและป้ายสัญลักษณ์ที่ใช้ภายนอกจะต้องได้รับ
การอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ของ LCRB เสียก่อน โดยช่ือหรือป้ายสัญลักษณ์เหล่าน้ันจะต้องไม่มี
ลักษณะที่ขัดแย้งกับประเภทของใบอนุญาตที่ถืออยู่ หรือที่ได้ย่ืนขอไว้ และในกรณีที่เข้า
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ เจ้าหน้าที่อาจเรียกให้สถานประกอบการแสดงป้ายไว้ใน
สถานที่น้ันเพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนทั่วไปว่าเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์จะบริโภคได้ในบริเวณใด 
หรือผู้เยาว์จะได้รับอนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่ใดได้บ้าง และในเวลาใด 

ภายใต้หลักเกณฑ์ว่าด้วย Mandatory Display  ตามกฎหมาย Liquor 
Control and Licensing Act ที่ได้แก้ไขใหม่ ก าหนดให้ผู้ถือใบอนุญาตจะต้องมีการแสดง
ข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคมไว้ในสถานประกอบการด้วย โดยจะมีการจัดส่ง
โปสเตอร์และแผ่นป้ายต้ังโต๊ะไปให้กับผู้ถือใบอนุญาตและจะต้องถูกน าไปแสดงไว้ให้เห็นอย่าง
ชัดเจนภายในสถานประกอบการน้ัน เอกสารข้อมูลเหล่าน้ีจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย
อยู่เสมอ และผู้ถือใบอนุญาตจะต้องรับข้อมูลดังกล่าวเพื่อน าไปแสดงอย่างต่อเน่ือง 

 

                                                           
53 Liquor Control and Licensing Regulation, sections 169 and 170 
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บทที่ 6 

กฎหมายและมาตรการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศนอร์เวย์ 
 

 

 นอร์เวย์เป็นประเทศสมาชิกของกลุ่มประเทศนอร์ดิก ประกอบไปด้วยประเทศในภูมิภาคยุโรปตอน
เหนือซึ่งได้แก่  เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ และสวีเดน   แต่นอร์เวย์มิได้เป็นสมาชิกของสหภาพ
ยุโรป (EU)  ซึ่งหากกล่าวถึงกฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้ว ประเทศในกลุ่มนอร์ดิก
ถือเป็นประเทศที่มีเป้าหมายทางการเมืองแบบเดียวกัน คือ การสร้างพัฒนาแนวคิดแบบรัฐสวัสดิการที่มี
คุณภาพ ท าให้ตลอดช่วงเวลาของศตวรรษที่ 20 ประเทศสมาชิกในกลุ่มน้ีได้ด าเนินนโยบายและมาตรการทาง
กฎหมายในลักษณะที่จ ากัดการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์มาโดยตลอด ยกเว้นประเทศเดนมาร์ กที่
แนวนโยบายในเรื่องน้ีดูจะเป็นไปในทิศทางของนโยบายแบบเสรีนิยมมากกว่า1 ด้วยนโยบายที่เน้นหนักไป
ในทางจ ากัดการบริโภคเช่นว่าน้ีเอง ท าให้อัตราการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของกลุ่มประเทศนอร์ดิก มี
ตัวเลขท่ีน้อยกว่าประเทศส่วนใหญ่ในยุโรปมาโดยตลอด2 

 แนวนโยบายหลักเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ในประเทศนอร์เวย์เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับประเทศเพื่อน
บ้านที่มีพรหมแดนติดกันอย่างสวีเดนและฟินแลนด์ คือ การจัดเก็บภาษีในอัตราสูง การจ ากัดการเข้าถึง และ
การผูกขาดการจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์นอกสถานที่ที่ก าหนดไว้ส าหรับไวน์และสุราชนิดต่าง ๆ 3 โดย
ข้อจ ากัดการเข้าถึงน้ันเป็นการด าเนินการในระดับของแต่ละท้องถิ่นเป็นหลัก ส่วนนโยบายด้านภาษีและระบบ
ผูกขาดเป็นการด าเนินการในระดับของรัฐบาล นโยบายที่เคร่งครัดเหล่าน้ีแม้จะให้ผลในทางการลดอัตราการ

                                                           
1 Butler, S. ,Elmeland ,K. , Thom, B. ,Nicholls , J., Alcohol ,Power and Public Health : A Comparative Study 
of Alcohol Policy (Routledge:2017) 
2 European Alcohol Policy Alliance, European Report on Alcohol Policy A Review 32, no. 0 (2016), 
www.eurocare.org. 
3 Österberg E. Finnish attitudes to alcohol policy in 2005. J Subst Use 2007;12:419–26. , Nordlund S. 
Effects of increasing availability of wine and spirits in Norway. Nordisk alkohol- og narkotikatidsskrift 
2010;27:127–40. Cited in Ingeborg Rossow and Elisabet E. Storvoll, Long-Term Trends in Alcohol Policy 
Attitudes in Norway, Drug and Alcohol Review 33, no. 3 (2014): 220–26, 
https://doi.org/10.1111/dar.12098. 
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บริโภคและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ4 แต่ในขณะเดียวกันก็เป็น
นโยบายที่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนทั่วไปไม่มากนักหากเทียบกับนโยบายลักษณะอื่น ๆ5  

 

6.1 พัฒนาการของการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนอร์เวย์6 

 ความส าเร็จประการหน่ึงของนอร์เวย์หลังจากแยกตัวเป็นอิสระจากเดนมาร์กในปี ค.ศ. 1814 คือ 
การให้สิทธิแก่บุคคลในการกล่ันสุราเอง7 และด้วยเหตุดังกล่าว ท าให้ในช่วงทศวรรษ 1830 การบริโภค
แอลกอฮอล์ในประเทศนอร์เวย์สูงขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ด้วยตัวเลขที่มากกว่าจ านวนบริ โภคในยุค
ปัจจุบันราวสองถึงสามเท่า เมื่อประกอบกับปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจากปัญหาการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
มากเกินไป และด้วยความประสงค์ที่จะท าให้รัฐมีรายได้มากขึ้น จึงเริ่มมีการเรียกร้องให้แก้ไขกฎหมาย
เกี่ยวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ขึ้น8 

 การเคล่ือนไหวต่อต้านการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในนอร์เวย์เริ่มต้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 
โดยการเรียกร้องให้มีการออกมาตรการเพื่อควบคุมการบริโภคสุรากล่ัน รัฐสภาของนอร์เวย์จึงเริ่มห้ามการ
กล่ันสุราเองในครัวเรือนต้ังแต่กลางทศวรรษ 1840 เป็นต้นมา และเริ่มน าระบบการขออนุญาตจ าหน่าย
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์มาคับใช้  โดยจุดเริ่มต้นที่น าไปสู่การค้าแบบผูกขาดในที่สุดน้ันเกิดขึ้นเมื่อราวปีค.ศ. 
1870 ที่ร้านจ าหน่ายสุราได้รับอนุญาตในท้องถิ่นได้เกิดขึ้นภายใต้ระบบเดียวกันกับ Swedish Gothenburg  
ที่ใช้ในประเทศสวีเดน ในช่วงทศวรรษ 1980 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับมอบอ านาจให้จัดการลง
ประชามติว่าจะให้มีการขายสุราได้หรือไม่ ซึ่งเสียงข้างมากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ลงมติห้ามมิให้มี

                                                           
4 Babor T, Caetano R, Casswell S, et al. Alcohol: no ordinary commodity. Research and public policy. 
Second edition. Oxford: Oxford University Press, 2010. , Anderson P, Chisholm D, Fuhr DC. Effectiveness 
and cost- effectiveness of policies and programmes to reduce the harm caused by alcohol. Lancet 
2009;373:2234–46. Cited in Rossow and Storvoll(2014)  
5 Greenfield TK, Johnson SP, Giesbrecht N. Public opinion on alcohol policy: a review of US research. 
Contemp Drug Probl 2004;31:759–90. , Tobin C, Moodie AR, Livingstone C. A review of public opinion 
towards alcohol controls in Australia. BMC Public Health 2011;11:58. , Holmila M, Mustonen H, Österberg 
E, Raitasalo K. Public opinion and community-based prevention of alcohol- related harms. Addict Res 
Theory 2009;17:360–71. Cited in Rossow and Storvoll(2014)  
6 Esa Österberg and Thomas Karlsson, Alcohol Policies in EU Member States and Norway, A Collection of 
Country Reports, 2002, 
https://ec.europa.eu/health/ph_projects/1998/.../fp_promotion_1998_a01_27_en.pdf. 
7 Hauge,R. , Alkoholpolitikken i Norge (Alcohol policy in Norway) (Otta, Statens Edruskapsdirektorat:1986) 
and  Norsk alkohollovgivning gjennom 1000 år (Alcohol legislation in Norway during the last millennium) , 
(Oslo, Rusmiddeldirektoratet: 1998) Cited in Österberg and Karlsson (2002) 
8 Holder, H. D., Kühlhorn, E., Nordlund, S., Österberg, E., Romelsjö, A. & Ugland, T. European Integration 
and Nordic Alcohol Policies. Changes in Alcohol Control Policies and Consequences in Finland, Norway 
and Sweden, 1980-1997 (Aldershot, Ashgate :1998) Cited in Österberg and Karlsson (2002) 
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การขายสุราต้ังแต่ปีค.ศ. 1914 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 น้ัน กล่าวได้ว่า นอร์เวย์ได้เริ่มใช้ระบบที่เกือบจะ
เรียกได้ว่า เป็นการห้ามจ าหน่ายสุราอย่างสมบูรณ์เลยทีเดียว 

 การลงมติเพื่อตัดสินว่าจะให้มีข้อห้ามการจ าหน่ายสุราทั้งหมดหรือไม่น้ัน ได้จัดให้มีขึ้นในปี ค.ศ. 
1919 ซึ่งผลของประชามติ คือ ห้ามผลิตสุรากล่ันและไวน์ที่ผสมสุรากล่ันอย่างเด็ดขาด 9 แต่ต่อมาข้อห้าม
ดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปในการท ามติคราวหลังในปี ค.ศ. 1923 ส าหรับไวน์ผสมสุรากล่ัน และในปี ค.ศ. 1927 
ส าหรับสุรากล่ัน10 และกฎหมายหลักเก่ียวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ คือ  Alcohol Act ก็ได้ถูกประกาศใช้ในปี 
1927 น้ีเอง 

 วัตถุประสงค์หลักของนโยบายเกี่ยวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในประเทศนอร์เวย์ที่มีมาต้ังแต่ในยุคแรก
น้ัน คือ การลดปัญหาด้านสุขภาพและสังคมอันเกิดจากการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ และเพื่อการน้ี 
แนวนโยบายดังกล่าวจึงมีหลักการพื้นฐานอยู่ 4 ประการด้วยกัน ได้แก่11 

1. ต้องขจัดส่ิงที่เป็นเรื่องของประโยชน์ทางเศรษฐกิจของปัจเจกบุคคลออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะท า
ได้ 

2. การจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์จะต้องมีใบอนุญาตเท่าน้ัน 

3. ให้เป็นอ านาจของท้องถิ่นที่จะตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้มีการจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์หรือไม่ 
ถ้ามีได้แล้วเครื่องด่ืมที่จ าหน่ายได้มีอะไรบ้าง และใครที่ควรจะได้รับใบอนุญาตดังกล่าว 

4. ราคาขายของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ควรจะต้องอยู่ในระดับที่สูง ด้วยวิธีการจัดเก็บภาษีขั้นสูง
ส าหรับสินค้าชนิดน้ี 

 ในที่สุดจึงมีการต้ังบริษัทที่ช่ือ Vinmonopolet ขึ้นในปีค.ศ. 1922 เพื่อควบคุมการน าเข้าและการ
ขายไวน์นอกสถานที่ โดยอ านาจของบริษัทดังกล่าวค่อย ๆ ขายขึ้นเรื่อย ๆ เป็นล าดับ จนกระทั่งในปี ค.ศ. 
1938 บริษัทได้กลายเป็นผู้ที่ใช้อ านาจที่ได้มาจากรัฐ ผูกขาดการน าเข้า การค้าส่ง และการขายนอกสถานที่ 
ทั้งในส่วนของเครื่องด่ืมประเภทสุรากล่ันและไวน์ รวมไปถึงการน าเข้าเบียร์และการส่งออกสุรากล่ัน 
Vinmonopolet ยังเป็นผู้ประกอบการรายเดียวในประเทศที่ได้รับสิทธิให้ผลติสุรากล่ัน แต่ในส่วนของเบียร์
น้ัน การผลิตและการขายยังคงอยู่นอกเหนืออ านาจอยู่นอกเหนือระบบการผูกขาดเช่นว่าน้ี ท าให้การขาย
เบียร์สามารถท าได้ในร้านค้าทั่วไป จนในปีค.ศ. 1927 Alcohol Act จึงให้สิทธิที่จะขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
ใหบ้รรดาร้านค้าประเภทร้านอาหารทั่วไป12 

                                                           
9 Hauge (1998). Cited in Österberg and Karlsson (2002) 
10  Armyr, G., Elmér, Å. & Herz, U. Alcohol in the World of the 80s. Habits, Attitudes, Preventive Policies 
and Voluntary Efforts (Stockholm, Sober Förlags AB : 1982). Cited in Österberg and Karlsson (2002) 
11 Hurst, W., Gregory, E. & Gussman, T. International Survey: Alcoholic Beverage Taxation and Control 
Policies, Ninth Edition (Ottawa, Brewers Association of Canada :1997). Cited in Österberg and Karlsson 
(2002) 
12 Horverak (1979); Holder et al.(1998) Cited in Österberg and Karlsson (2002) 
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 กฎหมายฉบับปี 1927 ยังคงใช้บังคับไปจนกระทั่งช่วงทศวรรษ 1990 กฎหมายแอลกอฮอล์ฉบับใหม่
จึงถูกน ามาใช้บังคับแทนที่ เมื่อนอร์เวย์เริ่มต้นการเจรจาเพื่อร่วมในเขตเศรษฐกิจแห่งยุโรป (European 
Economic Area : EEA) ซึ่งย่อมส่งผลกระทบอย่างมากต่อนโยบายผูกขาดการจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
ที่ใช้บังคับอยู่ภายในประเทศในขณะน้ัน13 เมษายนปีค.ศ. 1994 รัฐบาลจึงได้แต่งต้ังคณะท างานเพื่อท าการ
ทบทวนนโยบายเกี่ยวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์อย่างรอบด้าน ซึ่งเน้ือหารายงานของคณะท างานชุดน้ีเป็นการ
ประเมินถึงเครื่องมือกลไกท้ังหลายที่จะท าให้เป้าหมายทางนโยบายที่ถูกก าหนดไว้แล้วโดยรัฐสภาของนอร์เวย์
บรรลุผลได้ ทั้งน้ี คณะท างานพบว่า การตัดสินใจของรัฐบาลที่จะเปล่ียนแปลงระบบการขายเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ให้สอดคล้องกับข้อแนะน าของ European Free Trade Association Surveillance Authority 
ก็เพราะเช่ือว่าการปรับเปล่ียนดังกล่าวจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดที่จะท าให้ระบบการผูกขาดการจ าหน่าย
แอลกอฮอล์รายย่อยนอกสถานที่ที่ก าหนดไว้จะสามารถด ารงอยู่ได้เช่นเดิมน่ันเอง 

 ด้วยผลของข้อตกลง EEA ที่นอร์เวย์ท ากับ European Communities (EC) และการที่นอร์เวย์เป็น
สมาชิกของ European Free Trade Association (EFTA) ท าให้นับแต่ 1 มกราคม ค.ศ. 1996  
Vinmonopolet จึงไม่ได้เป็นผู้ผูกขาดการน าเข้า ส่งออก และการขายส่งเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แต่เพียงผู้เดียว
อีกต่อไป14 ในการน้ีระบบผูกขาดเดิมได้ถูกแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ Vinmonopolet ยังเป็นผู้ผูกขาดราย
เดียวในการจ าหน่ายสินค้าประเภทสุรากล่ัน ไวน์ และเบียร์ที่มีระดับแอลกอฮอล์สูง ( strong beer) ส่วน
บริษัทที่ผูกขาดกิจการในอีกส่วนหน่ึง คือ Arcus ยังคงด าเนินการในฐานะรัฐวิสาหกิจด้านการส่งออก น าเข้า 
และขายส่งเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ต่อไปภายใต้ระบบการแข่งขันกับบรรดาผู้ประกอบการรายใหม่ที่จัดต้ังขึ้น15 
ในภายหลังระบบการผูกขาดการกล่ันสุราของรัฐจึงได้ถูกยกเลิกไปพร้อมกับการขายหุ้นของ Arcusให้กับ
บริษัทเอกชนในปี ค.ศ. 2001 16 

 รัฐมนตรีที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ คือ รัฐมนตรีด้านกิจการสังคม 
(Ministry of Social Affairs ) โดยเป็นผู้ประสานความร่วมมือเกี่ยวกับนโยบายแอลกอฮอล์แห่งชาติ และยังมี
หน้าที่ท่ัวไปในการจัดการเพื่อให้มีมาตรการป้องกันและรักษาเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และ
ยาเสพติดชนิดอ่ืน ๆ ต่อมาในปี ค.ศ. 1969 ได้มีการต้ัง National Directorate for the Prevention of 
Alcohol and Drug Problems ขึ้น หน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่ประสานความร่วมมือรวมไปถึงบังคับใช้
มาตรการบางอย่าง และให้ค าปรึกษาเพื่อป้องกันปัญหาในช้ันปฐมภูมิ จนกระทั่งมกราคม ค.ศ. 2002 
หน่วยงานจึงถูกโอนไปเพื่อจัดต้ังเป็น Norwegian Directorate for Health and Social Affairs 
(Helsedirektoratet) 

                                                           
13 Holder et al.(1998) Cited in Österberg and Karlsson (2002) 
14 Ibid , Ugland, T. European Integration and the Corrupting Gaps of the Systems, in: Sulkunen, P., Sutton, 
C., Tigerstedt, C. & Warpenius, K. (Eds.) Broken Spirits. Power and Ideas in Nordic Control, NAD Publication 
No. 39, 115–133 (Helsinki, Nordic Council for Alcohol and Drug Research:2000) Cited in Österberg and 
Karlsson (2002) 
15 Holder et al.(1998) Cited in Österberg and Karlsson (2002) 
16 Bye, E. (Ed.) (2002) Alcohol and Drugs in Norway (Oslo, SIRUS). Cited in Österberg and Karlsson (2002) 
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 ภารกิจหลักของ Helsedirektoratet คือการมีส่วนร่วมอย่างส าคัญเพื่อป้องกันปัญหาอันเกิดจาก
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และยาเสพติดประเภทอ่ืน ๆ เพื่อการน้ี หน่วยงานจะได้ใช้อ านาจที่มีอยู่ตาม Alcohol 
Act และมาตรการป้องกันในรูปแบบอ่ืน ๆ เพื่อให้ผู้คนสามารถด าเนินชีวิตได้โดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
และไม่บริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดผลเสียหาย หน่วยงานน้ีถือเป็นผู้รับผิดชอบงาน
ส่วนหน่ึงภายใต้นโยบายด้านยาเสพติดและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของรัฐบาล โดยหน้าที่รับผิดชอบหลักได้แก่ 

 บริหารจัดการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต เป็นผู้ออกใบอนุญาตการค้าส่งและการผลิต
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ รวมไปถึงการก ากับดูแลการด าเนินการตามใบอนุญาตน้ัน 

 บริหารจัดการข้อมูลที่เก่ียวข้อง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับข้อห้ามการโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
การบริหารจัดการเกี่ยวกับตัวกลางในการจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ,การอนุญาตให้
น าเข้าเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เพื่อใช้เฉพาะบุคคล 

 บริหารจัดการระบบที่ใช้เพื่อทดสอบว่าบุคคลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย 
Alcohol Act ในระดับที่น่าพอใจแล้วหรือไม่ 

 บริหารจัดการและให้การสนับสนุนทางการเงินกับองค์กรภาคเอกชนเพื่อป้องกันปัญหาที่
อาจเกิดจากเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และยาเสพติดประเภทอ่ืน ๆ 

 ริเริ่มให้เกิดมาตรการและการขับเคล่ือนกิจกรรมเกี่ยวกับข้อมูลในระดับประเทศเพื่อกระตุ้น
ให้ผู้คนมีทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์อย่างถูกต้อง 
รวมไปถึงการผลิตและแจกจ่ายเอกสารข้อมูลเช่นว่าน้ัน 

 ภายใต้บริบทของ European Alcohol Action Plan นอร์เวย์เช่ือมั่นว่านโยบายเกี่ยวกับ
แอลกอฮอล์ที่ใช้บังคับอยู่น้ันมีเน้ือหาที่ครอบคลุมรอบด้านอย่างครบถ้วน ในช่วงปี 2000 กฎหมายเกี่ยวกับ
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของนอร์เวย์น้ันมีทั้งมาตรการที่ใช้เพื่อควบคุมการเข้าถึงเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ มาตรการ
ที่เป็นการผลักดันการน าเสนอของส่ือภายในประทศเพื่อกระตุ้นให้เกิดการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ภายใต้
ข้อค านึงถึงความปลอดภัยให้มากขึ้น การใช้มาตรการทางนโยบายในเรื่องของราคาเพื่อลดอุปสงค์ในการ
บริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ลงไป พร้อมกันกับการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อป้องกันและ
บริหารจัดการปัญหาเกี่ยวกับเครื่องด่ืม แอลกอฮอล์ รวมไปถึงมาตรการที่ให้ความส าคัญกับปัญหาเฉพาะเรื่อง
เช่น การด่ืมขณะขับข่ียานพาหนะ และปัญหาการด่ืมในกลุ่มผู้เยาว์17 
  

                                                           
17 Harkin, A. M. Profiles of Alcohol in the Member States of the European Region of the World Health 
Organization (Copenhagen, WHO Regional Office for Europe:1995) Cited in Österberg and Karlsson (2002) 
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6.2 กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 กฎหมายหลักที่ใช้บังคับเกี่ยวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในประเทศนอร์เวย์ คือ Act on the Sale of 
Alcoholic Beverages, etc. (Alcohol Act)18 ซึ่งมาตรา 1 ของกฎหมายฉบับน้ีช้ีให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของ
กฎหมายฉบับน้ีคือ  เพื่อก ากับดูแลการน าเข้า จ าหน่าย และการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของประชาชน  
เพื่อที่จะแก้ปัญหาอันตรายที่จะเกิดกับสังคมและปัจเจกชนที่เป็นผลจากการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  
กล่าวโดยสรุปคือ กฎหมายฉบับน้ีมีเป้าหมายคือ การจ ากัดการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์น่ันเอง นอกจากน้ี 
ยังได้มีการออกข้อบังคับเพื่อก าหนดกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในรายละเอียด ซึ่งเรียกช่ือว่า Regulations on the 
Sale of Alcoholic Beverages (Alcohol Regulations)19  

กฎหมายทั้งสองส่วนน้ีถือเป็นกฎเกณฑ์หลักที่ใช้ส าหรับเป็นเครื่องมือในการด าเนินการตามนโยบาย
ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ภายในประเทศนอร์เวย์ในประเด็นต่าง ๆ ซึ่ง Helsedirektoratet เป็นหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างส าคัญภายใต้กฎหมายทั้งสองฉบับน้ี โดยได้มีการจัดท า Rundskriv ซึ่งเป็นเอกสารที่
ใช้เพื่อเป็นแนวทางการใช้และตีความกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
เอาไว้โดยละเอียด เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป20 

บทนิยามที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ตามมาตรา 1-3 ในกฎหมาย Alcohol Act เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เป็นค าที่ใช้ระบุถึงประเภทของ
เครื่องด่ืมที่มีปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่า 2.5 เปอร์เซ็นต์ และหมายถึงเครื่องด่ืมที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ต้ังแต่ 
0.7-2.5 เปอร์เซ็นต์ หากเป็นกรณีท่ีใช้บังคับกับบทบัญญัติว่าด้วยอายุขั้นต่ าในมาตรา 1-5 

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ตามกฎหมายฉบับน้ี ถูกแบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลัก ได้แก่ 

1) เครื่องด่ืมปราศจากแอลกอฮอล์ (non-alcoholic beverage) หมายถึง เครื่องด่ืมที่มี
ปริมาณแอลกอฮอล์น้อยกว่า 0.7 เปอร์เซ็นต์ 

2) เครื่องด่ืมที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในระดับต่ า (low-alcohol beverage) หมายถึง เครื่องด่ืม
ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ต้ังแต่0.7-2.5 เปอร์เซ็นต์  

3) เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทที่ 1 ได้แก่ หมายถึง เครื่องด่ืมที่มีปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่า 
2.5 แต่ไม่เกิน 4.7 เปอร์เซ็นต์ 

                                                           
18 Helsedirektoratet, Act on the Sale of Alcoholic Beverages , Etc . ( Alcohol Act ) Unofficial Translation 
01.09.2020, 
<https://www.helsedirektoratet.no/tema/alkohol/Act%20on%20the%20Sale%20of%20Alcoholic%20Beve
rages,%20etc.%20(Alcohol%20Act)%20-%20Unofficial%20version.pdf?download=false > 
19 Helsedirektoratet, Regulations on the Sale of Alcoholic Beverages ( Alcohol Regulations ) Unofficial 
Translation 01.09.2020, <https://www.helsedirektoratet.no/tema/alkohol/Regulations on the Sale of 
Alcoholic Beverages (Alcohol Regulations) - Unofficial version.pdf?download=false>. 
20 Helsedirektoratet ,Alcohol < https://www.helsedirektoratet.no/tema/alkohol> 
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4) เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทที่ 2 ได้แก่ หมายถึง เครื่องด่ืมที่มีปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่า 
4.7 แต่ไม่เกิน 22 เปอร์เซ็นต์ 

5) เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทที่ 3 ได้แก่ หมายถึง เครื่องด่ืมที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ระหว่าง 
22-60 เปอร์เซ็นต์ 

กฎหมายฉบับน้ียังให้ค านิยามค าว่า สุรา (Spirit) ไว้เป็นการเฉพาะ ว่าหมายถึง เครื่องด่ืมที่ประกอบ
ไปด้วยแอลกอฮอล์อันเกิดจากกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะได้ผสมกับผลิตภัณฑ์อย่างอ่ืนหรือไม่ โดยเครื่องด่ืมที่
มีปริมาณแอลกอฮอล์ต้ังแต่ 22 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปถือเป็นสุราทั้งส้ิน 

ของเหลวที่ไม่เหมาะสมจะใช้บริโภคเป็นของมึนเมาไม่ว่าด้วยการแปลงสภาพหรือด้วยเหตุผลประการ
อ่ืน (เช่น แอลกอฮอล์แปรสภาพหรือเอทานอล) ไม่ถือว่าเป็นเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ตามกฎหมายน้ี รวมไปถึง
ของเหลวอ่ืน ๆ ที่มีการผสมแอลกอฮอล์ในจ านวนที่จ าเป็นเพื่อเป็นส่วนผสมหรือเพื่อรักษาคุณภาพของส่ิงน้ัน 
และกฎหมายฉบับน้ียังไม่ใช้บังคับกับแอลกอฮอล์ที่ซื้อ ขาย หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ เทคนิค 
วิทยาศาสตร์ หรือที่ใช้เพื่อการฆ่าเช้ือโรค ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายฉบับอ่ืนอยู่แล้ว 

ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่าเครื่องด่ืมที่ผสมแอลกอฮอล์ใดควรจะถือเป็นเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ตาม
กฎหมายน้ีหรือไม่ หรือมีข้อสงสัยว่าเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์หน่ึงถือเป็นสุราตามกฎหมายน้ีหรือไม่ รัฐมนตรี
สามารถออกระเบียบเพื่อให้เป็นข้อยุติในปัญหาดังกล่าวได้ 

บทนิยามว่าด้วยการขายปลีก การเสิร์ฟ และการขายส่ง 

การขายปลีก (Retailing) หมายถึง การจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ให้กับผู้บริโภคเพื่อแลกเปล่ียน
กับการช าระราคา โดยผู้บริโภคน าไปบริโภคนอกสถานที่จ าหน่าย 

การเสิร์ฟ (Serving) หมายถึง การจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เพื่อการบริโภคในสถานที่น้ัน โดยให้
รวมถึงการบริโภคที่ผู้ถือใบอนุญาตทราบดีว่าจะเกิดขึ้นภายในสถานที่ซึ่งผู้ถือใบอนุญาตเป็นเจ้าของ หรือ
สถานที่อ่ืนที่อยู่ในความครอบครองของผู้ถือใบอนุญาต หรือพื้นที่ในบริเวณที่ต่อเน่ืองกัน 

การขายส่ง (Wholesaling) หมายถึง การจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เพื่อแลกเปล่ียนกับการช าระ
ราคา ในลักษณะอ่ืนที่ไม่ต้องด้วยการขาย 2 ประการข้างต้น ทั้งน้ี การขายส่งเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์จะท าได้
ด้วยการจดทะเบียนกับ Customs and Excise Service เพื่อช าระภาษีและอากรให้ถูกต้อง ทั้งน้ี เครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ที่ไม่ได้ขายส่งไปยังต่างประเทศจะสามารถจ าหน่ายแบบขายส่งได้เฉพาะที่เป็นการขายต่อผู้ถือ
ใบอนุญาตขายปลีกหรือเสิร์ฟ หรือผลิตเครื่องด่ืมที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ขายส่งรายอ่ืน
เท่าน้ัน อย่างไรก็ตาม ห้ามขายส่งให้กับผู้ถือใบอนุญาตส าหรับการจ าหน่ายหรือเสิร์ฟที่ออกส าหรับงานใดงาน
หน่ึงเป็นการเฉพาะคราว เว้นแต่ผู้จัดการหรือผู้ดูแลจะมีเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งก าหนดไว้ตามกฎหมายฉบับน้ี 
หรือให้กับบุคคลที่มีใบอนุญาตเสิร์ฟแบบไม่ระบุตัวบุคคลหรือสถานที่ ทั้งน้ี ผู้ขายมีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่าผู้
ซื้อมีคุณสมบัติเพียงพอที่ผู้ขายจะขายส่งเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ให้ได้หรือไม่ (มาตรา 1-4c) 
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การก่าหนดอายุข้ันต่่า 

ในมาตรา 1-5 ของกฎหมายฉบับน้ีได้มีการก าหนดอายุขั้นต่ าส าหรับบุคคลที่เป็นผู้บริโภคเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์เอาไว้ โดยได้จ าแนกตามประเภทของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ กล่าวคือ 

ส าหรับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทที่ 3 ห้ามไม่ให้ขายปลีก เสิร์ฟ หรือจัดหาให้กับบุคคลที่มีอายุต่ า
กว่าย่ีสิบปี 

เครื่องด่ืมที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ต่ า และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทที่ 1 และ2 ห้ามไม่ให้ขายปลีก 
เสิร์ฟ หรือจัดหาให้กับบุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี 

ทั้งน้ี บุคคลที่ท าการขายหรือจัดหา หรือเสิร์ฟเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทที่สามจะต้องมีอายุไม่ต่ า
กว่า 20 ปี และบุคคลที่ท าการขายหรือจัดหา หรือเสิร์ฟเครื่องด่ืมที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ต่ า และเ ครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ประเภทที่ 1 และ2 ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีด้วย ข้อยกเว้นของกฎเกณฑ์ในข้อน้ี ได้แก่ 

บริการที่เป็นผู้มีอายุต่ ากว่าเกณฑ์ แต่อยู่ภายใต้การควบคุมของเชฟหรือบริกรที่มีใบอนุญาตสามารถ
เสิร์ฟเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ได้ทุกประเภท 

การจ าหน่ายเครื่องด่ืมที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ต่ าโดยผู้ที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี ภายใต้การควบคุมของ
บุคคลที่มีอายุเกิน 18 ปี 

ผู้มีอายุไม่ถึง 18 ปี ที่อยู่ในระหว่างการศึกษาและอบรมตามมาตรา 4-1 ของ Education Act และ
นักเรียนในช้ันเรียนท าอาหารหรือวิชาบริกรในระดับมัธยมปลายซึ่งอยู่ในระหว่างการฝึกงานสามารถขาย หรือ
เสิร์ฟเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการที่ก าหนดไว้ในวรรคสองของ Alcohol Regulation 
มาตรา 2-321 

ใบอนุญาต 

การจ าหน่าย เสิร์ฟ และผลิตเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์จะกระท าได้ต่อเมื่อมีใบอนุญาตตามกฎหมาย
เท่าน้ัน (มาตรา 14a) และใบอนุญาตจะออกให้แก่ผู้ที่รับผิดชอบในการประกอบธุรกิจดังกล่าวเท่าน้ัน (1-4b) 
ซึ่งบุคคลดังกล่าว คือ บุคคลที่มีผลประโยชน์ทางการเงินเกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบธุรกิจดังกล่าว โดย
จะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้22 ทั้งน้ี การด าเนินการตามที่ได้รับอนุญาตยังมีเงื่อนไขในรายละเอียด
อีกหลายประการดังต่อไปน้ี 
  

                                                           
21 Helsedirektoratet 's comments < https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/alkoholloven/kapittel-1-
alminnelige-bestemmelser#paragraf-1-4b-bevillingshaver > 
22 Ibid 
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อายุของใบอนุญาต (มาตรา 1-6) 

ใบอนุญาตที่ออกโดยท้องถิ่นส าหรับการขายปลีกเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ประเภท 2 หรือประเภท 3 ให้
มีอายุใบอนุญาตคราวละ 4 ปี ทั้งน้ี ให้ใบอนุญาตน้ันหมดอายุภายในเดือนกันยายนของปีปฏิทินถัดจากปีที่
สภาท้องถิ่นชุดใหม่เข้ารับต าแหน่งทุกคราวไป 

ใบอนุญาตส าหรับการขายปลีกเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ชนิดอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในวรรคแรกและ
ใบอนุญาตส าหรับการเสิร์ฟเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ให้มีอายุตามเวลาที่ก าหนดซึ่งไม่เกินคราวละ 4 ปี ทั้งน้ี ให้
ใบอนุญาตน้ันหมดอายุภายในเดือนกันยายนของปีปฏิทินถัดจากปีที่สภาท้องถิ่นชุดใหม่เข้ารับต าแหน่งทุก
คราวไป และใบอนุญาตชนิดน้ีอาจออกให้ส าหรับช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงของปี หรือเฉพาะกรณีท่ีก าหนดไว้ก็ได้ 

ใบอนุญาตที่ออกโดยรัฐบาลกลางส าหรับการเสิร์ฟเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ให้สามารถใช้บังคับได้จนกว่า
จะมีการแจ้งเปล่ียนแปลง 

ใบอนุญาตที่ออกโดยรัฐบาลกลางส าหรับการผลิตเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ให้สามารถใช้บังคับได้จนกว่า
จะมีการแจ้งเปล่ียนแปลง แต่อาจก าหนดช่วงเวลาหรือเงื่อนไขใด ๆ ไว้ได้เป็นพิเศษ 

การออกใบอนุญาตส่าหรับขายปลีกและเสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (มาตรา 1-7) 

ใบอนุญาตส าหรับการขายปลีกและเสิร์ฟเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์น้ันให้เป็นอ านาจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เว้นแต่กรณีของใบอนุญาตที่ออกโดยรัฐบาลกลางตามความในหมวด 5 ส าหรับการเสิร์ฟ
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์บนรถไฟหรือยานพาหนะเดินทางที่ ไม่ได้รับใบอนุญาตที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล
กลางตามมาตรา 5-2 น้ัน ให้ขอรับใบอนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รถไฟหรือยานพาหนะเช่นว่า
น้ันได้ใช้เพื่อการเดินทางอยู่ภายในพื้นที่ดังกล่าว และหากการเดินทางได้ท าในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ก็ต้องได้รับอนุญาตจากทุกแห่งที่เกี่ยวข้องด้วย โดยหน่วยงานท้องถิ่นอาจโอน
อ านาจในการออกใบอนุญาตให้เป็นของคณะกรรมการร่วมระหว่างท้องถิ่นได้ 

การพิจารณาอนุญาตน้ัน สภาท้องถิ่นต้องขอค าปรึกษาจากหน่วยงานบริการสังคมและต ารวจเสมอ 
รวมไปถึงหน่วยงานจัดเก็บภาษีประจ าท้องถิ่นน้ัน หากท้องถิ่นดังกล่าวมีศูนย์ฝึกของทหารอยู่ด้วย ต้องขอ
ค าปรึกษาจากหน่วยงานทางทหารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย  

หน่วยงานท้องถิ่นอาจเรียกให้ผู้ย่ืนค าขอส่งเอกสารที่ระบุถึงข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการพิจารณาตาม
เงื่อนไขของมาตรา 1-7b ว่าด้วยการไม่มีประวัติด่างพร้อยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแอลกอฮอล์ รวม
ไปถึงกฎหมายเกี่ยวกับภาษีและการท าบัญชี และ 1-7c ว่าด้วยบุคคลที่ท าหน้าที่ผู้จัดการหรือรองผู้จัดการของ
สถานประกอบการได้ รวมถึงให้ผู้ย่ืนค าขอน าเสนอแผนทางการเงิน การบริหารงบประมาณ และเงินสดที่ใช้
ส าหรับการต้ังกิจการ 

หากพิจารณาออกใบอนุญาต จะต้องมีการแจ้งไปยังต ารวจและหน่วยงานจัดเก็บภาษีให้ทราบด้วย 
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การพิจารณาเพื่อออกใบอนุญาต (มาตรา 1-7a) 

ในการพิจารณาเพื่อออกใบอนุญาตน้ัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับจ านวน
สถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตให้ขายปลีกหรือเสิร์ฟเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์อยู่ก่อนแล้วภายในท้องถิ่นน้ัน 
ประกอบกับข้อพิจารณาว่าด้วยลักษณะของสถานประกอบการที่จะจัดต้ังขึ้น ต าแหน่งที่ต้ัง กลุ่มลูกค้า สภาพ
การจราจร ความสงบสุขและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การแข่งขันทางการค้าภายในท้องถิ่น รวมถึง
สภาพแวดล้อมของท้องถิ่นน้ัน นอกจากน้ี ยังต้องให้ความส าคัญกับคุณสมบัติของผู้ย่ืนค าขอตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 1.7b ด้วย ทั้งน้ี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดจ านวนใบอนุญาตที่จะออกให้ส าหรับขายปลีก
หรือเสิร์ฟเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เอาไว้ก็ได้ 

การตรวจสอบประวัติ (มาตรา 1-7b) 

ผู้รับใบอนุญาตและบุคคลใดๆ ที่มีอิทธิพลอย่างส าคัญกับกิจการที่ได้รับอนุญาตน้ัน ต้องเป็นผู้ไม่มี
ประวัติด่างพร้อยในประเด็นของกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ หรือในกฎหมายอ่ืน ๆ ที่มีความ
เกี่ยวเน่ืองเช่ือมโยงกับวัตถุประสงค์ของกฎหมาย Alcohol Act รวมไปถึงกฎหมายเกี่ยวกับภาษีและการท า
บัญชี 

ทั้งน้ี ผู้มีอิทธิพลอย่างส าคัญกับกิจการที่ได้รับอนุญาตน้ัน หมายถึง บุคคลที่ถือครองความเป็นเจ้าของ
ในสัดส่วนที่มีนัยยะส าคัญเกี่ยวกับกิจการหรือองค์กรธุรกิจซึ่งบริหารจัดการกิจการน้ันอยู่ หรือได้รับ
ผลประโยชน์ตอบแทนในสัดส่วนที่แสดงนัยยส าคัญ หรือด้วยอ านาจในการบริหารจัดการในต าแหน่งที่ด ารงอยู่
น้ัน สามารถมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการของกิจการดังกล่าวได้ ทั้งน้ี ให้รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องใกล้ชิด 
(Close associate) เช่น คู่สมรสตามกฎหมายหรือที่มีความสัมพันธ์ฉันท์สามีภริยา หรือผู้สืบสันดาน เป็นต้น 
ทั้งน้ี การประเมินประวัติดังกล่าวให้พิจารณาย้อนหลังไปไม่เกิน 10 ปีเท่าน้ัน  

ผู้จัดการและรองผู้จัดการ 

ผู้ขอใบอนุญาตทุกรายจะต้องระบุบุคคลที่เป็นผู้จัดการและรองผู้จัดการไว้ในการขออนุญาต เพื่อให้ผู้
ออกใบอนุญาตรับรองไปพร้อมกันด้วยเสมอ ส าหรับต าแหน่งรองผู้จัดการน้ันอาจงดไว้ได้หากโดยลักษณะของ
การประกอบกิจการแล้ว เป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผลที่จะให้มีต าแหน่งดังกล่าว ทั้งน้ี ข้อบั งคับในเรื่องการมี
ผู้จัดการและรองผู้จัดการน้ีไม่ให้น าไปใช้กับใบอนุญาตที่ออกให้กับ Vinmonopolet และใบอนุญาตที่ออก
โดยรัฐตามความในหมวดที่ 6 

ผู้จัดการและรองผู้จัดการน้ันจะต้องเป็นลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาต 
และท าหน้าที่ดูแลกิจการน้ันด้วยอ านาจในลักษณะเดียวกับเจ้าของกิจการ ผู้จะด ารงต าแหน่งผู้จัดการได้ จึง
ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่จะสามารถควบคุมการขายปลีกและการเสิร์ฟเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
รวมไปถึงความรับผิดชอบในการการดูแลการใช้ประโยชน์จากใบอนุญาตที่ได้รับไว้ หากผู้จัดการคนเดิมพ้น
จากต าแหน่ง ผู้รับใบอนุญาตจะต้องเสนอช่ือบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งผู้จัดการคนใหม่ทันที 

ผู้จัดการและรองผู้จัดการต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และต้องมีเอกสารที่แสดงให้เห็นว่ามี
ความรู้เกี่ยวกับ Alcohol Act และบทบัญญัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามสมควร ทั้งน้ี เงื่อนไขในการแสดงเอกสาร
ดังกล่าวไม่น าไปใช้กับใบอนุญาตที่ออกให้กับส าหรับโอกาสใดโอกาสหน่ึงเป็นการเฉพาะตามมาตรา 1-6 วรรค
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สอง หรือใบอนุญาตประเภทไม่ระบุเจาะจงตัวบุคคลหรือโอกาสเฉพาะใด ๆ ตามมาตรา 4 -5 นอกจากน้ี ทั้ง
ผู้จัดการและรองผู้จัดการจะต้องไม่มีประวัติด่างพร้อยในประเด็นของกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
หรือในกฎหมายอ่ืน ๆ ที่มีความเกี่ยวเน่ืองเช่ือมโยงกับวัตถุประสงค์ของกฎหมาย Alcohol Act โดยมีการ
ตรวจสอบประวัติย้อนหลังในช่วงเวลาไม่เกิน 10 ด้วย 

การถอนใบอนุญาต (มาตรา 1-8) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเพิกถอนใบอนุญาตได้ หากพบว่าผู้ถือใบอนุญาตขาดคุณสมบัติ
ตามมาตรา 1-7b หรือไม่อาจปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายหรือข้อบังคับที่ออกตามกฎหมายฉบับ
น้ี หรือกระท าการใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในกฎหมายหรือข้อบังคับที่ออกตามกฎหมายฉบับน้ี  หรืออาจ
เกิดจากเหตุอ่ืน เช่น มีการค้ายาเสพติดในสถานที่ดังกล่าว หรือมีการเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นในสถานที่ดังกล่าว 
โดยเหตุที่ระบุไว้ในมาตรา 186 ของ General Civil Penal Code เป็นต้น ซึ่งเหตุดังกล่าวต้องเกิดขึ้นอย่าง
ซ้ าซาก นอกจากน้ี หากไม่มีการใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา 12 เดือน ก็เป็นเหตุให้เพิกถอนใบอนุญาตได้เช่นกัน 

การโอนใบอนุญาต ผู้ถือใบอนุญาตถึงแก่ความตาย และการล้มละลาย (มาตรา 1-10) 

การโอนกิจการไปเป็นของบุคคลอ่ืน ซึ่งรวมถึงการโอนสัดส่วนหุ้นหรือผลประโยชน์ที่ได้รับทั้งหมด
หรือส่วนใหญ่ในองค์กรธุรกิจที่เป็นเจ้าของกิจการดังกล่าวด้วยน้ัน ไม่ถือเป็นการโอนใบอนุญาตของผู้ขอ
อนุญาตรายเดิมไปด้วย ผู้รับโอนกิจการจะต้องย่ืนขอใบอนุญาตใหม่ ทั้งน้ี หากการย่ืนขออนุญาตได้กระท าการ
ภายใน 30 วันนับแต่มีการโอนกิจการเกิดขึ้น ให้กิจการน้ันยังคงด าเนินต่อไปได้ภายใต้ใบอนุญาตเดิมเป็นเวลา 
3 เดือน และหากการพิจารณาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่แล้วเสร็จในช่วงเวลาดังกล่าว ท้องถิ่นอาจ
อนุญาตให้ด าเนินกิจการภายใต้ใบอนุญาตเดิมต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 เดือน และบรรดาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ที่
อยู่ในคลังสินค้าของกิจการเดิมน้ัน สามารถโอนมาได้ภายใต้เงื่อนไขที่รัฐมนตรีก าหนด23 

หากผู้ถือใบอนุญาตถึงแก่ความตาย ใบอนุญาตย่อมเป็นอันระงับ โดยสิทธิของผู้ถือใบอนุญาตน้ันไม่
อาจตกทอดเป็นมรดกได้24 ในการน้ี หากได้แจ้งให้หน่วยงานออกใบอนุญาตได้ทราบแล้ว กิจการยังสามารถ
ด าเนินการโดยอาศัยใบอนุญาตเดิมได้อีก 3 เดือนนับแต่วันที่ผู้ถือใบอนุญาตถึงแก่ความตาย หรือภายในเวลา
ที่สามารถโอนเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ที่เหลืออยู่ไปยังผู้ถือใบอนุญาตตามกฎหมายน้ีจนหมด 

หากผู้ถือใบอนุญาตล้มละลาย ใบอนุญาตย่อมเป็นอันระงับเช่นกัน ในระหว่างการบังคับคดีใน
กระบวนการล้มลายน้ัน กองทรัพย์สินที่ล้มลายอาจโอนเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ที่มีอยู่ไปยังผู้ถือใบอนุญาตตาม
กฎหมายน้ีได้ 
  

                                                           
23 Alcohol Regulation Section 11-1 ,11-2 
24 Helsedirektoratet 's comments < https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/alkoholloven/kapittel-1-
alminnelige-bestemmelser#paragraf-1-4b-bevillingshaver > 
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นโยบายแอลกอฮอล์ระดับท้องถิ่น (มาตรา 1-7d) 

กฎหมาย Alcohol Act เป็นกฎหมายที่ก าหนดโครงสร้างเพื่อการบริหารจัดการนโยบายเกี่ยวกับ
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรับผิดชอบในการด าเนินนโยบายภายใต้กรอบ
ความคิดดังกล่าวด้วย นอกจากน้ี ยังมีอ านาจที่จะก าหนดนโยบายเกี่ยวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ภายในพื้นที่
รับผิดชอบของตนได้ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการด าเนินนโยบายในเรื่องอ่ืน ๆ แล้ว ถือว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระในการตัดสินใจก าหนดแผนเพื่อการบริหารจัดการปัญหาเกี่ยวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ได้ได้
อย่างเต็มที่ ปรากฏการณ์เช่นน้ีเอง ท าให้ผลลัพธ์ของการด าเนินนโยบายเกี่ยวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของ
ประเทศนอร์เวย์น้ัน ขึ้นอยู่กับนโยบายที่ท้องถิ่นแต่ละแห่งปรับใช้เป็นส าคัญ 

ตามความในมาตรา 1-7d องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแผนปฏิบัติการ
ด้านนโยบายเกี่ยวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ โดยในเน้ือหาของกฎหมายเองไม่ได้มีการก าหนดทิศทางว่าแผน
ดังกล่าวควรมีเน้ือหาเป็นประการใดบ้าง แต่อย่างไรก็ตาม แผนดังกล่าวควรมีการก าหนดเป้าหมายหลักของ
นโยบายเอาไว้ พร้อมทั้งเป้าหมายรองของแต่ละท้องถิ่น รวมไปถึงเครื่องมือที่จะใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าวด้วย ตัวอย่างเช่น การก าหนดเพดานของจ านวนสถานประกอบการแต่ละประเภท การก าหนดช่ัวโมง
เปิดปิดและมาตรการควบคุมประการอ่ืน ๆ นอกจากน้ี แผนการด าเนินงานที่ก าหนดขึ้นควรระบุถึงมาตรการที่
ท้องถิ่นจะให้ความส าคัญเพื่อให้นโยบายของประเทศซึ่งมุ่งเน้นจะลดการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ประสบ
ความส าเร็จได้ด้วย แผนงานน้ีควรก าหนดขึ้นตามวาระของสภาท้องถิ่น และควรจัดไว้ในฐานะส่วนหน่ึงของ
แผนการด าเนินงานตามนโยบายว่าด้วยเรื่องยาเสพติดทั้งหมด25 

 

การจ่าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

บทบัญญัติว่าด้วยการจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในหมวด 3 ของ Alcohol Act น้ัน เป็น
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวของกับการ “ขายปลีก” เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ โดยได้มีการแบ่งประเภทของการจ าหน่าย
ออกเป็น 2 ประเภทตามลักษณะของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ได้แก่ (1)  การจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
ประเภท 2และ 3 และ (2) การจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ประเภท 1 

การจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ประเภท 2และ 3 26 

จากบทบัญญัติในมาตรา 3-1 สิทธิในการจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ประเภท 2และ 3 ซึ่งหมายถึง 
เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ต้ังแต่ 4.7 % ขึ้นไปน้ัน เป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่ถูกผูกขาดไว้โดย AS 
Vinmonopolet โดยต้องได้รับใบอนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย และเพื่อแสดงให้เห็นว่า
วิสาหกิจผูกขาดของรัฐน้ีไม่ได้มีสิทธิดีกว่าเอกชนที่จ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทอ่ืนมากนัก กฎหมาย
จึงได้ก าหนดเป็นเงื่อนไขไว้ว่า AS Vinmonopolet จะสามารถได้รับใบอนุญาตให้จ าหน่ายเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ประเภทที่ 2และ 3 ได้ก็เฉพาะแต่ในพื้นที่ที่มีผู้ประกอบการรายอ่ืนซึ่งได้รับอนุญาตให้จ าหน่าย
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทที่ 1 ด้วยเท่าน้ัน (มาตรา 3-1 วรรคสาม) 
                                                           
25 Ibid 
26 Ibid 
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เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ประเภท 2และ 3 ยังสามารถจ าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าหรือออก
จากประเทศนอร์เวย์ผ่านทางสนามบินได้ โดยการจ าหน่ายดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตให้ท าการจ าหน่าย
แบบ Duty-free จากหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านภาษีด้วย (มาตรา 3-1a) 

ส าหรับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทที่ 2 ซึ่งผลิตเอง สามารถจ าหน่ายให้แก่ผู้บริโภคได้โดยตรง ณ 
สถานที่ผลิตน้ันเอง หากเข้าเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในมาตรา 1-7วรรคหน่ึงและวรรคสอง 

การจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทที่ 2 และ 3 โดยAS Vinmonopolet จึงมีข้อจ ากัดอยู่
พอสมควร บริษัทไม่สามารถจะท าการน าเข้าด้วยตนเองได้ จึงต้องซื้อสินค้าจากผู้มีใบอนุญาตขายส่งและผู้มี
ใบอนุญาตผลิต โดยแม้บทบัญญัติของกฎหมายเองไม่ได้ห้ามบริษัทขายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการประเภทผับ 
แต่หากจะขายแล้ว บริษัทก็จะต้องขายให้ในราคาที่เท่ากันกับการขายให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งย่อมเป็นราคาที่สูงกว่า
การขายส่งน่ันเอง นอกจากน้ี AS Vinmonopolet ยังไม่สามารถที่จะน าเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
ของตัวเองได้ เน่ืองจากการอนุญาตให้ท าเช่นน้ันจะเป็นการไม่เหมาะสมกับลักษณะของสิทธิผูกขาดที่บริษัท
ถือครองอยู่ แต่ทั้งน้ี บริษัทสามารถน าเข้าเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์จากต่างประเทศได้ หากได้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีตามมาตรา 2-1 วรรคสอง 

นอกจากน้ี ใน Alcohol Regulation มาตรา 15-3 ยังมีข้อก าหนดให้ AS Vinmonopolet  
สามารถน าเข้าสินค้าที่ลูกค้าต้องการ แต่ไม่มีในรายการจ าหน่ายของบริษัทได้ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าสินค้าน้ัน
ต้องน ามาใช้เพื่อการบริโภคเอง ไม่ใช่เพื่อการขายต่อหรือวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์อย่างใด ๆ  

สิทธิผูกขาดในการจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ประเภท 2และ 3 น้ี หมายความว่า การจ าหน่าย
สินค้าในกลุ่มน้ีโดยบุคคลอื่นนอกจาก AS Vinmonopolet แล้ว ไม่ว่าจะได้มาอย่างถูกกฎหมายหรือไม่ ย่อม
ถือเป็นการอันต้องห้ามตามกฎหมายทั้งส้ิน เช่น การซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายที่ต่างเป็นผู้บริโภคด้วยกัน 
การประมูลไวน์และสุรา (มาตรา8-6) หรือการถ่ายโอนสินค้าที่ยังไม่ได้ใช้จากผู้ประกอบการรายหน่ึงไปอีกราย
หน่ึง เว้นแต่เป็นกรณีท่ีผู้ขายมีใบอนุญาตขายส่ง หรือเป็นกรณีท่ีต้องด้วยบทบัญญัติในมาตรา 1-1027 

การจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกฮอล์โดยร้านค้าของ AS Vinmonopolet น้ัน ถูกบังคับไว้โดยกฎหมาย 
โดยใน Alcohol Act มาตรา 3-4 ให้ท าได้ระหว่างเวลา 8.30 -18.00 น. โดยให้ขายได้ในช่วงเวลาระหว่าง 
10.00 -16.00 น. ของวันธรรมดา และหยุดในวันอาทิตย์ ,วันหยุดทั่วไป ,วันที่ 1 และ 17 พฤษภาคม และวัน
คริสต์มาสอีฟ 

การจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ประเภท 128 

การจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทที่ 1 จะต้องได้รับอนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เสียก่อน ข้อบังคับน้ีใช้กับบริษัทที่ถือหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันเองด้วย ทั้งน้ี 
การจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ชนิดน้ีอาจเกิดในบริบทการซื้อขายภายในสนามบินตามมาตรา 3-1 a หรือ

                                                           
27 โปรดดหูัวข้อ 3.1.4 หัวข้อย่อยที่ (7)  
28 Helsedirektoratet 's comments < https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/alkoholloven/kapittel-1-
alminnelige-bestemmelser#paragraf-1-4b-bevillingshaver > 
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เป็นการขายในสถานที่ผลิตน้ันเองตามมาตรา 3-1b หรือผู้ขายได้รับอนุญาตให้ขายปลีกและเสิร์ฟเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ในสถานที่เดียวกันตามมาตรา 3-1c 

(1) จ่านวนที่เหมาะสม 

 จากบทบัญญัติในมาตรา 1-7a องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถก าหนดจ านวนที่
เหมาะสมของกิจการประเภทน้ีภายในท้องถิ่นได้  

(2) เงื่อนไขเกี่ยวกับสถานที่ 

การขายสินค้าต้องกระท าภายในสถานที่ซึ่งก าหนดไว้เท่าน้ัน ผู้รับใบอนุญาตจึงต้องระบุให้ชัดเจนว่า
การด าเนินการตามที่ขออนุญาตน้ันจะเกิดขึ้นในพื้นที่ใด หากไม่สามารถด าเนินกิจการได้ตามสถานที่ที่ระบุไว้ 
การอนุญาตย่อมเป็นอันส้ินผล หลักเกณฑ์น้ีใช้บังคับกับกรณีการเปล่ียนสถานที่ภายในอาคารเดียวกันด้วย 
ดังน้ัน การย้ายสถานจ าหน่ายไปยังสถานที่คนละช้ันภายในอาคารย่อมถือเป็นการเปล่ียนแปลงสถานที่
ประกอบการเช่นกัน 

(3) ลักษณะของการประกอบธุรกิจ 

ใบอนุญาตที่ได้รับจะมีความเช่ือมโยงกับลักษณะของกิจการด้วย เช่น ร้านค้าอาหาร ร้านค้าสินค้า
เฉพาะอย่าง เป็นต้น หากสถานที่จ าหน่ายสินค้าเปล่ียนแปลงลักษณะไป ก็ต้องมีการขออนุญาตใหม่ทันที 
ดังน้ัน ลักษณะของการประกอบธุรกิจจึงเป็นหัวข้อหน่ึงที่ต้องมีการระบุไว้ในเวลาย่ืนค าขอ และเป็นประเด็นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะน ามาใช้ประกอบดุลพินิจในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้หรือไม่ อย่างไรก็
ตาม ภายใต้เงื่อนไขการอนุญาตที่ระบุไว้ ผู้ถือใบอนุญาตอาจท าการปรับเปล่ียนที่เป็นการเปล่ียนแปลง
เล็กน้อยได้ 

(4) การขายปลีกและเสิร์ฟในสถานที่เดียวกัน 

ในมาตรา 1-7g ใบอนุญาตที่ใช้เพื่อการขายไม่อาจน ามาใช้เพื่อการเสิร์ฟภายในสถานที่เดียวกันได้ 
เว้นแต่จะได้ท าถูกต้องตามเงื่อนไขในมาตรา 3-1c การแก้ไขกฎหมายโดยเพิ่มข้อยกเว้นในเรื่องน้ีได้ประกาศใช้
เมื่อ 23 มิถุนายน 2020 และมีผลบังคับในวันที่ 1 กันยายน 2020 อย่างไรก็ตาม หลักการของกฎหมายยัง
เป็นหลักที่ว่า ห้ามไม่ให้ออกใบอนุญาตส าหรับขายปลีกและเสิร์ฟเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในสถานที่เดียวกัน
น่ันเอง  

(5) ช่วงเวลาจ่าหน่าย 

การจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทที่ 1 น้ัน ให้ท าได้ในระหว่างช่วงเวลา 8.00 -18.00 น. 
โดยให้หยุดจ าหน่ายในเวลา 15.00 น. ของวันเสาร์ หรือวันก่อนวันหยุดทั่วไป ยกเว้นวันAscension Day โดย
ปิดจ าหน่ายในวันอาทิตย์ ,วันหยุดทั่วไป ,วันที่ 1 และ 17 พฤษภาคม ทั้งน้ี กฎหมายอนุญาตให้ท้องถิ่น
สามารถย่นหรือขยายระยะเวลาเปิดปิดของแต่ละวันได้ตามความจ าเป็นในแต่ละท้องถิ่น แต่ต้องไม่เกิน 20.00 
น. ในวันปกติ และไม่เกิน 18.00 น. ในวันเสาร์หรือวันก่อนหน้าวันหยุดทั่วไป ยกเว้นวันAscension Day รวม
ไปถึงการห้ามมิให้จ าหน่ายในเวลาใดๆ ของวัน หรือวันใด ๆ ในระหว่างอาทิตย์ด้วย (มาตรา 3-7)  
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(6) การขายออนไลน์ 

บทบัญญัติในกฎหมายไม่ได้มีการระบุถึงกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้กับการขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ใน
ช่องทางแบบออนไลน์เอาไว้เป็นการเฉพาะ ยกเว้นใน Alcohol Regulation มาตรา 14-3 ข้อ 10 ที่กล่าวถึง
การโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ผ่านช่องทางแบบออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแล้ว ถือว่าการขอ
อนุญาตเพื่อจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ผ่านช่องทางแบบออนไลน์น้ันสามารถท าได้ภายใต้บทบัญญัติของ
มาตรา 3-1 วรรคสองน่ันเอง 

การอนุญาตส าหรับการขายแบบออนไลน์จะต้องสามารถเช่ือมโยงไปยังสถานที่ที่ระบุที่ ต้ังและ
ลักษณะของการประกอบธุรกิจได้อย่างชัดเจน และผู้ประกอบการจะต้องมีใบอนุญาตส าหรับจ าหน่าย
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ที่ออกให้โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งตามพื้นที่ที่ตนเสนอขายสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ทั้งน้ีการส่งมอบสินค้าท่ีส่ังผ่านช่องทางออนไลน์สามารถกระท าได้หลายรูปแบบทั้งการส่งถึง
บ้าน การรับของที่คลังเก็บสินค้า หรือจุดส่งมอบสินค้า และด้วยความหลากหลายของการส่งมอบน่ีเอง ถือ
เป็นประเด็นที่อาจยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าการบังคับใช้กฎหมายกับการซื้อขายลักษณะน้ีจะเป็นไปในทิศทาง
ใด 
 

การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์29 

1. การโฆษณาเกี่ยวกับกระบวนการผลิต 

ในหมวด 9 (Chapter 9) ว่าด้วยข้อห้ามเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ มีบทบัญญัติใน
มาตรา 9-1 ซึ่งว่าด้วยการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยบทบัญญัติดังกล่าวมี
สาระส าคัญว่า การโฆษณาเกี่ยวกับการผลิตเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ใด ๆ จะต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี
เสียก่อน ซึ่งการโฆษณาสามารถย่ืนขอค าอนุญาตผ่านส่ือประเภทต่าง ๆ ได้แก่  การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร หรือส่ิงพิมพ์อ่ืนที่คล้ายคลึงกัน  รวมถึงการโฆษณา ณ ร้านค้าที่จ าหน่ายเครื่องด่ืม ฯ  หรือการ
โฆษณาด้วยส่ือใด ๆ  โดยประสงค์ที่จะท าให้ทราบถึงกระบวนการผลิตหรือการกล่ันในทางอุตสาหกรรม  
รวมถึงโฆษณาสุราเพื่อการบริโภค   การโฆษณาผ่านหนังสือ ส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือมวลชน หรือช่องทางอ่ืน ๆ เพื่อ
ส่งเสริมการผลิต การกล่ันเครื่องด่ืม ฯ ผิดกฎหมาย  ก็ถือเป็นความผิดตามมาตรา 9 -1 เช่นกัน นอกจากน้ี 
กฎหมายยังห้ามการโฆษณาสารชนิดใดที่มุ่งหมายจะใช้หรือให้ข้อมูลโดยการโฆษณาในท านองว่าท าให้เสพติด
ได้เช่นเดียวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ รวมไปถึงการโฆษณาวัตถุดิบหรือเครื่องมือใด ๆ ที่สามารถน าไปใช้ผลิต
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ได้ 

                                                           
29 ไพศาล ลิม้สถติย ์และคณะ, มาตรการทางกฎหมายในการจดัการปญัหาเครื่องหมายการค้าที่มีความคล้ายคลึงกับ
เครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า และข้อเสนอในการแกไ้ขกฎหมายควบคุมเครื่องดืม่
แอลกอฮอล,์ แผนงานศูนย์วิจัยปญัหาสรุา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส านักงานกองทุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส) ( 2563) หน้า 163-189 
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2. การโฆษณาเพื่อชักจูงใจให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

(1) หลักการใน Alcohol Act 

บทบัญญัติในมาตรา 9-230 ยังได้มีการก าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ใน
ลักษณะที่เป็นการจูงใจให้มีการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์มากข้ึน โดยบทบัญญัติดังกล่าวมีสาระส าคัญดังน้ี 

“ห้ามการโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ข้อห้ามเช่นว่าน้ีให้ใช้บังคับกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์อ่ืนที่ใช้
เครื่องหมายการค้าหรือตราสัญลักษณ์เดียวกันกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ซึ่งมีปริมาณแอลกอฮอล์สูงกว่าร้อยละ
2.5  นอกจากน้ี ยังห้ามการน าหรือสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่ใช้เครื่องหมายการค้าของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ว
ไปใช้ในการโฆษณาสินค้าหรือบริการประเภทอ่ืนด้วย  

รัฐมนตรีอาจออกกฎเกณฑ์เพื่อประโยชน์ในการก าหนดรายละเอียดข้อห้าม, รายละเอียด, การบังคับ
ใช้ และก าหนดข้อยกเว้นของหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามวรรคหน่ึง ทั้งน้ี รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดข้อยกเว้น
เป็นประการอื่นเพิ่มเติมได้อีกหากมีเหตุผลพิเศษให้ต้องท าเช่นน้ัน” 

จากบทบัญญัติใน Alcohol Act  มาตรา 9-2 สรุปได้ว่า กฎหมายควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของ
ประเทศนอร์เวย์น้ัน ได้มีข้อห้ามเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 

1) การโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์โดยตรง 

2) การโฆษณาผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่ใช้ย่ีห้อหรือตราสัญลักษณ์อย่างเดียวกันกับเครื่องด่ืมซึ่งมีระดับ
แอลกอฮอล์สูงกว่าร้อยละ2.5 

3) การน าเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ไปเป็นส่วนหน่ึงของการโฆษณาสินค้าหรือบริการประเภทอ่ืน ๆ คือ 
ห้ามการใช้กลยุทธ์ Brand DNA 

 

ข้อห้ามเกี่ยวกับโฆษณาตามกฎหมายนี้ได้เริ่มมีการใช้บังคับในปี 1975 โดยคณะกรรมการด้าน
แรงงานและกิจการสังคมของรัฐสภานอร์เวย์ได้พบปัญหาว่าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีปริมาณที่
สูงข้ึนเป็นเท่าตัวในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา อันเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าเป้าหมายของรัฐในการควบคุมการบริโภค
เครื่องแอลกอฮอล์นั้นในขณะนั้นยังไม่ประสบความส่าเร็จ  คณะกรรมการจึงร้องขอต่อรัฐมนตรีให้พิจารณา
                                                           
30 Section 9-2 Advertising of alcoholic beverages  
“The advertising of alcoholic beverages shall be prohibited. The prohibition also applies to the 
advertising of other products carrying the same brand or distinctive mark as beverages containing more 
than 2.50 per cent alcohol by volume. Moreover, such products must not be included in advertisements 
for other goods or services. 

The ministry may lay down regulations to delimit, supplement, implement and make exceptions from 
the provisions of the first paragraph. The ministry may make further exceptions from the prohibitions 
when there are special reasons for so doing.” 
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เสนอแก้ไขกฎหมายให้มีการก าหนดขอบเขตการโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์รวมไปถึงการวางข้อห้ามบาง
ประการ ซึ่งคณะกรรมการได้ระบุไว้ด้วยว่า การจ ากัดการโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แต่เพียงอย่างเดียวน้ัน 
“เช่ือได้ว่าคงไม่อาจเปล่ียนแปลงแนวโน้มการบริโภคที่สูงขึ้นได้ แต่ก็ถือเป็นหน่ึงในหลายมาตรการที่มีความ
จ าเป็นอย่างมากในสถานการณ์ปัจจุบัน”31 

เป้าหมายหลักของข้อห้ามการโฆษณา คือ เพื่อป้องกันผลกระทบจากความต้องการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เพิ่มสูงขึ้น  นอกจากน้ี การห้ามโฆษณายังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมได้ตระหนักว่า
สินค้าจ าพวกเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์น้ันมีลักษณะที่แตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จึงเป็นความจ าเป็นที่จะต้อง
มีกฎหมายเฉพาะเพื่อจ ากัดการบริโภคภายในประเทศให้ได้ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว การ
ก าหนดข้อห้ามการโฆษณา  จึงถูกออกแบบไว้ให้มีลักษณะเป็นการห้ามท าการตลาดทุกรูปแบบเกี่ยวกับ
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ (a general prohibition on all forms of marketing of alcohol) โดยมีข้อยกเว้น
เพียงบางประการเท่าน้ัน 

(2) Alcohol Regulation 

(2.1) ข้อห้ามการโฆษณา 

รายละเอียดของ Alcohol Regulation มาตรา 14-3 ที่ว่าด้วยข้อยกเว้นการห้ามโฆษณาเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ ซึ่งแก้ไขล่าสุดเมื่อปี 2015  มีการก าหนดข้อยกเว้นไว้ทั้งส้ินจ านวน 20 ข้อ  ซึ่งนอกจากจะ
อธิบายเน้ือหาของข้อยกเว้นในแต่ละกรณีไว้ในตัวข้อบังคับเองแล้ว Helsedirektoratet ยังท าหน้าที่
รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องรวมถึงให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับขอบเขตการบังคับไว้โดยละเอียดอีกด้วย32 

โดยหลักการพื้นฐานแล้ว บรรดาข้อห้ามการโฆษณาที่ปรากฏในกฎหมายควบคุมเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์น้ันย่อมไม่ถูกน าไปใช้บังคับกับสินค้าอ่ืนที่ไม่ใช่เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ตามกฎหมายฉบับน้ี อย่างไร
ก็ตาม หากสินค้าที่โฆษณาน้ันมีย่ีห้อหรือมีการใช้สัญลักษณ์ที่เหมือนกับกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้ว สินค้ า
ช้ินน้ันต้องอยู่ภายใต้ข้อห้ามการโฆษณาเช่นเดียวกันกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ด้วย 

วัตถุประสงค์ของการก าหนดข้อห้ามการโฆษณาในสินค้าประเภทน้ี เพื่อเป็นการจัดการกับการ
โฆษณาสินค้าที่ไม่ใช่เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ แต่เน้ือหาของโฆษณาเหล่าน้ันแท้จริงแล้วต้ังใจท าขึ้นเพื่อท า
การตลาดให้กับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ประสบการณ์ตรงของประเทศนอร์เวย์ในกรณีน้ี ได้แก่ การที่
บริษัทผู้ผลิตและจ าหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ได้ท าผลิตภัณฑ์ประเภท light-beer ซึ่งมีแอลกอฮอล์ต่ ากว่าที่
กฎหมายก าหนด โดยใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน 33  
                                                           
31 Sett.O. No. 61. (1972-73) Recommendation From The Social Committee On The Law On Amendments 
To The Law Of 5 April 1927 On The Import And Sales Of Liquor, Wine, Fruit Wine, Meat And Beer.(Ot. 
Prop. No. 60 For 1971-72, Sections Ii-Iv And Vi-Xi And Ot. Prop. No. 48 For 1972-73.) 
32Helsedirektoratet , Alkoholforskriften med kommentarer (The Alcohol Regulations with comments) 
<https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/alkoholforskriften-med-kommentarer/kapittel-14-forbud-
mot-reklame-for-alkoholholdig-drikk> 
33 Ot.prp. nr. 86 (2003-2004) Om lov om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av 
alkoholholdig drikk mv. og enkelte andre lover 

https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/alkoholforskriften-med-kommentarer
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รายละเอียดของการห้ามโฆษณาในสินค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์น้ี ได้ถูกอธิบาย
เพิ่มเติมไว้ในข้อ 14-1 ของ  Alcohol Regulations ซึ่งมีเน้ือความดังน้ี34 

 “ห้ามมิให้โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 ข้อห้ามข้างต้นให้รวมถึงการใช้เครื่องหมายการค้าหรือยี่ห้อของบริษัทหรือใช้สัญลักษณ์ใด ๆ ของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากปรากฏว่ากลุ่มเป้าหมายของโฆษณาดังกล่าวในจ านวนที่มีนัยยะส าคัญเข้าใจว่าเป็น
การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 ห้ามมิให้โฆษณาสินค้าอ่ืนที่ใช้ยี่ห้อสินค้าหรือยี่ห้อบริษัทเดียวกัน หรือหรือใช้สัญลักษณ์ใด ๆ ของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เว้นแต่สินค้านั้นจะมียี่ห้อหรือลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น ใน
กรณีที่สินค้านั้นมีเครื่องหมายการค้าเป็นการเฉพาะของตนเอง การโฆษณาสามารถกระท าได้โดยการแสดง
ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริษัทหรือเครื่องหมายใด ๆ เช่นว่านั้น เว้นแต่ปรากฏว่า
กลุ่มเป้าหมายของโฆษณาดังกล่าวในจ านวนที่มีนัยยะส าคัญเข้าใจว่าเป็นการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 ห้ามน าสินค้าที่กล่าวถึงในวรรคแรกและวรรคสามไปปรากฏในโฆษณาสินค้าหรือบริการอ่ืนใด” 

 

 โดยทั่วไปหากสินค้าน้ันเป็นเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ด้วย แม้จะไม่ถึงในระดับที่กฎหมาย
ก าหนดไว้ก็ตาม สินค้าเช่นว่าน้ันมักจะใช้ย่ีห้อเดียวกันหรือมีลักษณะเฉพาะไม่แตกต่างจากเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ที่อยู่ในบังคับของกฎหมาย และย่อมต้องตกอยู่ภายใต้ข้อบังคับการโฆษณาในลักษณะเดียวกัน 
อย่างไรก็ตาม ด้วยเน้ือความในข้อห้ามการโฆษณาตามที่บัญญัติไว้น้ัน ท าให้สินค้าที่ไม่ได้มีลักษณะของ
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เลย เช่น อาหาร หรือเส้ือผ้า ที่ใช้เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์แบบเดียวกั บที่ใช้ใน
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ต้องอยู่ภายในบังคับข้อห้ามการโฆษณาด้วยเช่นกัน 

 ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลายรายมักจะผลิตสินค้าที่มิใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ น้่าแร่ที่
จดทะเบียนไว้เป็นการเฉพาะส่าหรับสินค้าเหล่านั้น ในกรณีเช่นนี้  โดยหลักการทั่วไปข้อห้ามการโฆษณา
จะไม่ถูกน่าไปใช้กับสินค้าดังกล่าว  แต่หากมีการใช้ชื่อบริษัทเป็นเครื่องหมายการค้าของทั้งเครื่องดื่ม
                                                           
34 Section 14-1 Advertising of alcoholic beverages shall be prohibited. 

The prohibition shall also apply to the use of brand or trade names or identifying marks for 
alcoholic beverages, provided that a not insignificant portion of the advertisement’s target group must 
be assumed to construe it as an advertisement for alcoholic beverages. 

The prohibition shall also apply to advertisements for other products carrying the same brand 
or trade name or identifying marks as alcoholic beverages, unless the product concerned has its own 
distinct brand name/identifying marks. Where the product has its own distinct brand name/identifying 
marks, the advertisement may in addition give information on the brand or trade name or identifying 
marks, unless a not insignificant portion of the advertisement’s target group must be assumed to 
construe it as an advertisement for alcoholic beverages. 

Products as mentioned in the first and third paragraph must not be included in advertising for 
other products or services. 
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แอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ประเภทอ่ืนแล้ว ก็อาจเป็นการกระท่าที่ฝ่าฝืนข้อห้ามการโฆษณาได้ โดยเฉพาะ
ในกรณีที่ตราสัญลักษณ์ของบริษัทนั้นถูกจัดวางไว้ในลักษณะที่โดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด การใส่ถ้อยค่าอ่ืน
เพิ่มเติมไว้ เช่น เบียร์ไร้แอลกอฮอล์ หรือเครื่องดื่มปลอดแอลกอฮอล์ ก็ยังคงถือเป็นการท่าผิดข้อห้ามอยู่
นั่นเอง 

 ย่ิงไปกว่าน้ัน ข้อห้ามการโฆษณายังรวมไปถึงการใช้ช่ือบริษัทหรือช่ือกิจการเพื่อการส่งเสริมการขาย
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ด้วย หากช่ือบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับสินค้าที่เป็นเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้ว การใช้ช่ือ
บริษัทในกิจกรรมด้านอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่การโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์โดยตรงก็อาจถูกบังคับด้วยข้อห้ามการ
โฆษณาข้างต้นได้ หรือหากบริษัทที่เป็นผู้ผลิตสินค้าชนิดอ่ืนได้หันมาประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตหรือจัดจ าหน่าย
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แล้ว ชื่อของบริษัทอาจตกอยู่ภายใต้ข้อห้ามการโฆษณาตามที่ระบุไว้ใน Alcohol Act ได้
เช่นกัน 

 การห้ามโฆษณาในสินค้าชนิดอ่ืนที่ใช้ช่ือย่ีห้อหรือลักษณะเฉพาะเดียวกันกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์น้ัน
ไม่ได้ห้ามไปถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ผลิตแต่อย่างใด ท าให้ผู้ผลิตเบียร์ซึ่งผลิตสินค้าประเภท light beer 
หรือน้ าแร่น้ันสามารถระบุช่ือตนในฐานะผู้ผลิตสินค้าดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม การระบุช่ือผู้ผลิตในที่น้ีจะต้อง
กระท าด้วยวิธีการที่ท าให้เห็นได้ชัดเจนว่าเป็นการโฆษณาสินค้าชนิดใด และห้ามไม่ให้น าเอาเครื่องหมาย
การค้าหรือย่ีห้อของเบียร์มาใช้ในลักษณะที่อาจท าให้เข้าใจได้ว่าเป็นการโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

 

(2.2) ข้อยกเว้น 

กรณียกเว้นที่สามารถโฆษณาสินค้าที่มีการใช้เครื่องหมายการค้าหรือย่ีห้อของบริษัทหรือ
ลักษณะเฉพาะของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  เป็นไปตามข้อ 14-3 ตาม Regulations on the Sale of 
Alcoholic Beverages (Alcohol Regulations) จ านวน 20 กรณี  (เดิมก่อนการแก้ไขปี 2015 มีกรณี
ยกเว้นเพียง 8 กรณี) ส่วนใหญ่เป็นกรณีส่ือที่จัดท าหรือเผยแพร่ในต่างประเทศที่มีการน าเข้ามาในนอร์เวย์ 
หรือการถ่ายทอดสดทางทีวีหรืออินเทอร์เน็ต   ได้แก่ 35 

1. การโฆษณาโดยเอกสารที่จัดพิมพ์มาจากต่างประเทศและได้น าเอกสารน้ันเข้ามาในนอร์เวย์ เว้น
แต่จะได้จงใจจัดพิมพ์ขึ้นหรือน าเข้ามาเพื่อการโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในนอร์เวย์ 

2. การโฆษณาที่เป็นการให้ข้อมูลภายในวารสารที่ท าขึ้นส าหรับผู้ประกอบการ(เกี่ยวกับเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์) และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตควรทราบในกระบวนทางการค้าปกติของการจ าหน่าย
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

3. การโฆษณาข้อมูลเกี่ยวกับการจ าหน่าย รวมถึงช่องทางการขายออนไลน์ หรือบาร์ โดยมีข้อมูล
เกี่ยวกับช่ือสถานที่ ที่อยู่ และช่วงเวลาท าการ รวมไปถึงสิทธิตามที่ระบุในใบอนุญาต ข้อมูลในลักษณะ
เดียวกันน้ีอาจให้ไว้ได้ ณ จุดวางจ าหน่ายหรือระบุไว้ในเว็บไซต์ 

                                                           
35 Helsedirektoratet, Regulations on the Sale of Alcoholic Beverages ( Alcohol Regulations ).Unofficial 
translation 01.09.2020 
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4. ป้ายให้ข้อมูลขนาดเล็กในพื้นทีต่่อเน่ืองกันเพื่อท าให้ทราบถึงจุดวางจ าหน่ายหรือให้เสิร์ฟเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ที่อยู่บริเวณน้ัน 

5. การท าสัญลักษณ์บนอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการเสิร์ฟเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เป็นปกติตามบาร์  (ordinary 
serving equipment at a bar) เป็นช่ือทางการค้า และหรือช่ือบริษัทผู้ผลิตหรือจัดจ าหน่ายเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ 

6. การท าสัญลักษณ์บนยานพาหนะ บรรจุภัณฑ์ ชุดยูนิฟอร์มส าหรับท างาน ฯลฯ ของผู้ได้รับอนุญาต  
โดยใช้ช่ือหรือเครื่องหมายบริษัท 

7. การโฆษณาในช่องโทรทัศน์จากต่างประเทศ หากโฆษณาดังกล่าวเป็นไปตามกฎเกณฑ์ว่าด้วยการ
โฆษณาของประเทศซึ่งช่องดังกล่าวได้ท าการออกอากาศ ข้อยกเว้นน้ีไม่รวมถึงการโฆษณาทางโทรทัศน์ซึ่งมี
ความต้ังใจจะใช้เพื่อการโฆษณาในนอร์เวย์โดยตรง 

8. ข้อมูลที่ไม่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ที่เป็นการให้ข้อมูลบาง
ประการเกี่ยวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์โดยไม่ได้ระบุถึงตัวผลิตภัณฑ์โดยตรงไว้ เช่น ข้อมูลวัตถุดิบ การผลิต 
การเก็บรักษา การใช้ หรือการบริโภค โดยมีการใช้รูปภาพโดยไม่ระบุตัวผลิตภัณฑ์ หรือส่ิงใด ๆ ที่ส่ือให้เห็นถึง
การผลิตเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ โดยเป็นการให้ข้อมูลผ่านช่องทางการส่ือสารสาธารณะซึ่งผู้ประสงค์จะได้รับ
ข้อมูลจะได้รับข้อมูลดังกล่าวก็ต่อเมื่อมีการติดต่อขอข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลโดยเฉพาะเจาะจงเท่าน้ัน 

9. ข้อมูลที่ไม่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  ที่ให้ไว้เพื่อแสดงว่ารายการ
อาหารและเครื่องด่ืมที่จ าหน่ายในบาร์น้ันมีเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์อยู่ด้วย หรือที่แสดงว่าโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวหน่ึง ๆ มีความเกี่ยวข้องกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ทั้งน้ี ห้ามมิให้แสดงภาพหรือส่ิงใด ๆที่ส่ือถึง
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

10. ส าหรับการขายแบบออนไลน์ : ข้อมูลที่ไม่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการบริโภคเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ โดยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และราคาสินค้า โดยมีรูปภาพของผลิตภัณฑ์บนพื้นหลังที่เรียบ
ง่ายซึ่งได้แสดงไว้บนช่องทางจ าหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ AS Vinmonopolet  
จัดท าขึ้นเป็นปกติส าหรับการส่ังสินค้าออนไลน์ หรือโดยผู้ถือใบอนุญาตจ าหน่ายที่ออกโดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นส าหรับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ประเภทที่ 1 หากใบอนุญาตดังกล่าวรวมถึงการขายออนไลน์ด้วย 
ทั้งน้ี ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ที่แสดงภายในเว็บไซต์ต้องไม่มีลักษณะที่ท าให้เครื่องด่ืมน้ันโดดเด่น
กว่าสินค้าอ่ืนที่จ าหน่ายในช่องทางเดียวกัน 

11. การประมูล : ข้อมูลที่ไม่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์ 
โดยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และราคาสินค้าที่จะน ามาประมูล โดยมีรูปภาพของผลิตภัณฑ์บนพื้นหลังที่
เรียบง่าย ข้อมูลดังกล่าวต้องได้มาจาก AS Vinmonopolet หรือจากผู้จัดการประมูลที่ได้ให้ความช่วยเหลือ
บริษัทและจัดแสดงไว้เฉพาะบนเว็บไซต์ของ AS Vinmonopolet  หรือผู้จัดการประมูลหรือเมื่อมีการร้องขอ
ข้อมูลเท่าน้ัน 

12. ณ จุดวางจ าหน่ายหรือร้านแสดงสินค้า : ข้อมูลที่ไม่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการบริโภค
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถระบุเจาะจงถึงผลิตภัณฑ์ที่วางจ าหน่าย ณ สถานที่น้ันได้  ข้อมูลดังกล่าวอาจ
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เป็นการระบุถึงราคา วัตถุดิบ กระบวนการผลิต กล่ิน รสชาติ สี วิธีการบริโภค การเก็บรักษา และข้อบ่งใช้ 
รวมไปถึงรูปภาพของผลิตภัณฑ์บนพื้นหลังที่เรียบง่าย แต่ห้ามให้ข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบของแคตตาล็อกหรือ
โบชัวร์หรือเอกสารในลักษณะเดียวกัน ทั้งน้ี ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ที่แสดงต้องไม่มีลักษณะที่
โดดเด่นกว่าสินค้าอ่ืนที่จ าหน่ายในสถานที่เดียวกัน โดยในการขายสินค้า ณ จุดวางจ าหน่าย ข้อมูลต้องถูกจัด
วางไว้กับผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิด ส่วนในเมนูอาหาร ผู้ประกอบการผับสามารถให้ข้อมูลว่าเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ประเภทใดเหมาะกับรายการอาหารจานใดได้ หากได้ระบุถึงเครื่องด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็น
ทางเลือกประกอบไว้ด้วย 

13. ส าหรับการขายบนเว็บไซต์ของผู้จ าหน่ายและผับ : ข้อมูลที่ไม่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการ
บริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เกี่ยวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ที่มีจ าหน่าย หากข้อมูลดังกล่าวมีลักษณะเป็นส่วน
หน่ึงของข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าทั้งหมดที่มีจ าหน่าย ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นการระบุถึงราคา วัตถุดิบ 
กระบวนการผลิต กล่ิน รสชาติ สี วิธีการบริโภค การเก็บรักษา และข้อบ่งใช้ รวมไปถึงรูปภาพของผลิตภัณฑ์
บนพื้นหลังที่เรียบ ทั้งน้ี ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ที่แสดงต้องไม่มีลักษณะที่ท าให้เครื่องด่ืมน้ันโดด
เด่นกว่าสินค้าอ่ืนที่จ าหน่ายในสถานที่เดียวกัน ในเมนูอาหาร ผู้ประกอบการผับสามารถให้ข้อมูลว่าเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ประเภทใดเหมาะกับรายการอาหารจานใดได้ หากได้ระบุถึงเครื่องด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็น
ทางเลือกประกอบไว้ด้วย 

14. บนเว็บไซต์ของผู้ผลิตหรือผู้ค้าส่ง : ข้อมูลที่ไม่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการบริโภคเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถระบุเจาะจงถึงผลิตภัณฑ์ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นการระบุถึงราคา วัตถุดิบ กระบวนการ
ผลิต กล่ิน รสชาติ สี วิธีการบริโภค การเก็บรักษา ข้อบ่งใช้ รวมไปถึงรูปภาพของผลิตภัณฑ์บนพื้นหลังที่เรียบ
ง่าย ภายใต้เงื่อนไขต่อไปน้ี 

 (a) ข้อมูลในลักษณะเดียวกันได้ถูกจัดท าไว้ใช้ส าหรับสินค้ารายการอ่ืนของผู้ผลิตรายน้ัน 
หรือสินค้าอ่ืนที่ผู้ค้าส่งจัดจ าหน่ายอยู่ 

 (b) ข้อมูลที่จัดให้มีขึ้นตามเงื่อนไขเกี่ยวกับฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับลง
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2014 เลขที่ 1497 ว่าด้วยข้อมูลด้านอาหารส าหรับผู้บริโภค (the Food Information 
Regulations) โดยต้องระบุรายละเอียดส่วนผสมและคุณค่าทางอาหาร(ถ้ามี) เอาไว้ด้วย 

 (c) ระบุถึงผลร้ายที่อาจเกิดขึ้นจากแอลกอฮอล์ 

เงื่อนไขประการอ่ืนเกี่ยวกับ เน้ือหา รูปแบบ และสถานที่ในการแสดงข้อมูลดังกล่าวน้ัน อาจถูก
ก าหนดโดย Helsedirektoratet  

15. เมื่อส่ังซื้อเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ล่วงหน้า เพื่อส่งมอบบนเที่ยวบินต่างประเทศ : ข้อมูลที่ไม่มี
ลักษณะเป็นการส่งเสริมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ โดยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และราคาสินค้า 
ส าหรับการส่ังซื้อสินค้า โดยเป็นข้อมูลที่ให้กับนักท่องเที่ยวที่ประสงค์จะได้รับข้อมูลดังกล่าวเท่าน้ัน 

16. ในงานจัดแสดงสินค้า เทศกาล การน าเที่ยว คอร์สการเรียนและการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ : ข้อมูลที่ไม่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ซึ่งระบุตัวสินค้า
โดยเฉพาะเจาะจง โดยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต กล่ิน รสชาติ สี วิธีการบริโภค การเก็บ
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รักษา ข้อบ่งใช้ รวมไปถึงรูปภาพของผลิตภัณฑ์บนพื้นหลังที่เรียบง่าย โดยอาจให้ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ได้ 
ตามข้อ 13-14 ของข้อบังคับน้ี 

ในพื้นที่ซึ่งข้อมูลตามความในวรรคหน่ึงได้จัดแสดงไว้ จะต้องมีการแยกสัดส่วนไว้ชัดเจนไม่ให้ผู้มีอายุ
ต่ ากว่า 18 ปี เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวได้ 

การให้ข้อมูลที่ไม่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ที่จ าเป็นส าหรับท าให้การ
จัดงาน รวมไปถึงเน้ือหาของงานดังกล่าวเป็นที่รับรู้ของผู้คนสามารถกระท าได้ แต่ไม่อนุญาตให้น ารูปภาพหรือ
ส่ิงใด ๆ ที่ส่ือถึงเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าหรือผลิตภัณฑ์มาใช้เพื่อการ
น้ี ในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตหรือผู้ขายส่งเฉพาะรายสามารถระบุไว้ได้บนเว็บไซต์ของการจัดงานเท่าน้ัน 

17. การโฆษณาสินค้าและบริการอ่ืนซึ่งใช้ช่ือเดียวกันกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ หากช่ือของเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์น้ันเป็นช่ือส่วนบุคคลของผู้ผลิต และยังอนุญาตให้ใช้ช่ือบุคคลเป็นย่ีห้อของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
ได้ แม้ว่าช่ือบุคคลน้ันจะได้ถูกใช้เป็นช่ือย่ีห้อของสินค้าหรือบริการอ่ืนแล้ว 

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์จะต้องมีย่ีห้อเป็นของตัวเองอย่างชัดเจน และฉลากหรือบรรจุภัณฑ์จะต้องไม่มี
ส่วนที่ท าให้เห็นได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการอ่ืน ๆ โดยการใช้ค า หรือผสมค า รวมถึงสโลแกน 
ช่ือ ตัวอักษร ตัวเลข รูปร่าง รูปทรง หรือรูปภาพใด ๆ  

18 การแสดงสัญลักษณ์ไว้เป็นพิเศษนอกจากสัญลักษณ์ทั่วไปบนฉลากหรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์น้ัน หากสัญลักษณ์เช่นว่าน้ันเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้เป็นพิเศษเกี่ยวกับวิธีการผลิต 
แหล่งก าเนิดสินค้า หรือเน้ือหาอย่างใด ๆ  

19. การใช้ช่ือบริษัทหรือเครื่องหมายการค้าของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ได้  ในกรณีที่เป็นกิจกรรมที่
ได้รับการสนับสนุนเป็นการด าเนินงานโดยไม่หวังผลก าไร  และวัตถุประสงค์ทางการตลาดของผู้สนับสนุนไม่
เป็นสาระส าคัญของกิจกรรมเช่นว่าน้ัน การใช้เครื่องหมายดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการ
บริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ และต้องท าโดยใช้ข้อมูลเพียงเท่าที่จ าเป็นเพื่อการสนับสนุนกิจกรรมเท่าน้ัน 

20. การน าช่ือหรือย่ีห้อของบริษัทไปใช้เป็นช่ือสถานที่ส าหรับให้บริการ หากเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์น้ัน
ได้ผลิต ณ สถานที่ที่ให้บริการดังกล่าว 

จะเห็นได้ว่า บรรดาข้อยกเว้นที่ปรากฏในข้อบังคับน้ัน มีลักษณะที่เป็นการผ่อนปรนให้ผู้ประกอบการ
สามารถท าการตลาดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ได้อยู่บ้าง โดยมีเงื่อนไขที่ส าคัญ คือ การกระท าที่มีลักษณะเป็นการ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอ ล์ 
(Sober) และแม้ในบางข้ออาจมีเน้ือหาที่ดูเป็นการขัดกับหลักการ Alcohol Act อยู่บ้าง เช่น ในข้อที่ 17 ที่
กล่าวถึงการน าช่ือของบุคคลไปใช้ได้ทั้งในลักษณะที่เป็นช่ือของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์และช่ือสินค้าชนิดอ่ืน ๆ 
ในขณะที่มาตรา 9-2 ของ Alcohol Act .ห้ามมิให้มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่ใช้ย่ีห้อหรือตราสัญลักษณ์
อย่างเดียวกันกับเครื่องด่ืมซึ่งมีระดับแอลกอฮอล์สูงกว่าร้อยละ2.5 อย่างไรก็ตาม ในรายละเอียดของการปรับ
ใช้ข้อบังคับน้ัน ก าหนดเงื่อนไขไว้อย่างเคร่งครัดว่า ช่ือที่จะใช้ร่วมกันได้จะต้องเป็นช่ือของบุคคล และต้องเป็น
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์อย่างมีนัยยะส าคัญ มิใช่น าช่ือมาใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการตลาดเท่าน้ัน นอกจากน้ี สินค้าที่เป็นเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ยังต้องมีลักษณะปรากฏ 
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(visual form) ที่แตกต่างจากสินค้าอ่ืนอย่างชัดเจนด้วย จึงกล่าวได้ว่ า รายละเอียดของ Alcohol 
Regulation ไม่ได้เป็นการตัดทอนผลบังคับใช้ของหลักการใน Alcohol Act แต่อย่างใด หากแต่เป็นการท า
ให้กฎเกณฑ์มีรายละเอียดมากขึ้น ซึ่งนอกจากเป็นการคุ้มครองสังคมไม่ให้ได้รับผลกระทบในทางร้ายจากการ
บริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ อันเป็นวัตถุประสงค์หลักของกฎหมายแล้ว ยังท าให้เกิดความชัดเจนส าหรับ
ผู้ประกอบการด้วยว่าควรปฏิบัติตนอย่างไร  จึงจะสามารถท าการตลาดผลิตภัณฑ์ของตนได้อย่างสอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่อไป  กล่าวโดยสรุปคือ กฎหมายนอร์เวย์มีข้อห้ามเรื่องการโฆษณาสินค้าหรือ
บริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  แต่ก็มีข้อยกเว้นในบางกรณี 
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บทที่ 7 

กฎหมายและมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศออสเตรเลีย 

 

 

สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในออสเตรเลีย 

 ข้อมูลการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในออสเตรเลียพบว่า  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสารเสพ
ติดถูกกฎหมายที่มีการบริโภคมากที่สุดในออสเตรเลีย แต่ก็เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดอันตรายต่อ
ประชาชนและสังคม  โดยเฉพาะการดื่มในปริมาณที่ก่อให้เกิดอันตราย   อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลา 10 ปีที่
ผ่านมาคือ ตั้งแต่ปี ค.ศ.2008 จนถึงปี 2018 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในออสเตรเลียต่อคนในแต่
ละปีมีสัดส่วนลดลงจากที่เคยบริโภคปีละ 10.8 ลิตร ได้ลดลงเหลือ 9.5 ลิตรต่อปี  ข้อมูลที่น่าสนใจที่
เกี่ยวข้องคือ  ชาวออสเตรเลียที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป ตกเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้เสียหายจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน กล่าวคือจากในปี ค.ศ.2013 ซึ่งมีประชากรราวร้อยละ 26 ที่
ได้รับผลกระทบด้านลบนั้น  ได้ลดลงเหลือร้อยละ 21 ในปี 2013  เนื่องจากการบริโภคเครื่องดื่ม ฯ ใน
ปริมาณที่เป็นอันตรายเป็นสาเหตุส าคัญท่ีส่งผลเสียต่อสุขภาพ รวมทั้งเกี่ยวข้องกับการเพ่ิมความเสี่ยงที่จะ
เป็นโรคเรื้อรังอีกด้วย  แม้ว่าจะมีประชากรออสเตรเลียราวร้อยละ 79 ที่ได้เคยบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มากถึงร้อยละ 79 คือราว 4 คนใน 5 คนที่มีการบริโภคเครื่องดื่ม ฯ 1  การบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในออสเตรเลียจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมด้านวัฒนธรรมต่าง ๆ  โดยการ
ขายและการบริโภคเครื่องดื่ม ฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด   

 การจัดแบ่งประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในออสเตรเลียตามปริมาณแอลกอฮอล์ดังนี้  เบียร์ มี
ปริมาณแอลกอฮอล์ร้อยละ 0.9 – 6  ไวน์มีปริมาณแอลกอฮอล์ร้อยละ 12-14 และ fortified wines เช่น 
sherry and port มีปริมาณแอลกอฮอล์ร้อยละ 18-20  ส าหรับสุรา เหล้ากลั่น เช่น scotch, rum, 
bourbon และ vodka มีปริมาณแอลกอฮอล์ร้อยละ 40-50 (ข้อมูลจาก NSW Ministry of Health 
2017) 

 
  

                                                           
1 https://www.aihw.gov.au/reports-data/behaviours-risk-factors/alcohol/overview 
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 สรุปข้อมูลสถิติส าคัญเก่ียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์2 3มีดังนี้  

 ประชากรออสเตรเลียที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไปส่วนใหญ่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  แต่
จ านวนประชากรที่ดื่มในปริมาณมากจนอาจท าให้เกิดความเสี่ยงหรืออันตรายตามแนว
ปฏิบัติ (excess of lifetime risk guidelines) มีแนวโน้มลดน้อยลง   

 ผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไปบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในออสเตรเลียต่อคนในแต่ละปีมี
สัดส่วนราว 9.51 ลิตร (ข้อมูลระหว่างปี 2017-2018)  

 ค่าเฉลี่ยปริมาณการบริโภค apparent consumption4 ต่อวันของผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในออสเตรเลียคือ 2.72 ดื่มมาตรฐาน (standard drink5) 
ต่อวัน (ข้อมูลระหว่างปี 2017-2018)   โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าเฉลี่ยปริมาณการ
บริโภค apparent consumption เมื่อ 50 ปีที่ผ่านมาคือ ระหว่างปี 1967-1968 
พบว่า มีแนวโน้มลดลงจากในอดีตอย่างมีนัยส าคัญ  โดยเฉพาะกลุ่มเบียร์ที่มีอัตราการ
บริโภคลดลงมาก จากร้อยละ 73.5 เป็นร้อยละ 39.0  แต่กลุ่มไวน์จะมีอัตราการบริโภค
สูงขึ้นจากร้อยละ 14.4 เป็นร้อยละ 38.6  ส าหรับข้อมูลการบริโภคสุรากลั่นมีสัดส่วน
เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 14.4 เป็นร้อยละ 38.6 (กรุณาดู แผนภาพที่ 7.1)   

 สัดส่วนของผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไปที่มีการดื่มในปริมาณมากจนอาจท าให้เกิดความ
เสี่ยงหรืออันตราย  มีแนวโน้มลดจากในอดีตมากคือ จากร้อยละ 21 ในปี 2001 เป็น
ร้อยละ 16.8 ในปี 2019 

 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในออสเตรเลียเมื่อปี 2015 การบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นภาระโรคคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.5 ของภาระโรคและการ
บาดเจ็บทั้งหมด  ซึ่งถือเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพในล าดับที่ 66 

 จ านวนผู้ขับข่ีรถที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งท ากิจกรรมที่มีความเสี่ยงมีแนวโน้มลด
น้อยลง คือ ปี 2007 มีจ านวนผู้ขับขี่รถที่บริโภคเครื่องดื่ม ฯ ที่มีความเสี่ยงคิดเป็นร้อย

                                                           
2 Alcohol, tobacco & other drugs in Australia at https://www.aihw.gov.au/reports/alcohol/alcohol-
tobacco-other-drugs-australia/contents/drug-types/alcohol 
3 Alcohol, tobacco and other drugs in Australia at https://www.aihw.gov.au/getmedia/8112ed2a-
eb67-4d37-a3df-d22204682a58/1_alcohol.pdf.aspx 
4 It provides estimates of the quantity of pure alcohol available for consumption from beer, wine, 
spirits, Ready to Drink (pre-mixed) beverages (RTDs) and cider, plus estimates of the total volume of 
beer and wine available for consumption. 
Apparent Consumption of Alcohol, Australia at https://data.gov.au/data/dataset/apparent-
consumption-of-alcohol-australia/resource/339973dd-82fc-4d20-b15b-750771692695   
5 ดื่มมาตรฐาน เป็นการค านวณปรมิาณการดื่ม Standard drinks are a way to keep track of how much 
alcohol you're really drinking. To find out how many standard drinks you're having, check your drink 
label. You can also use our handy guide, try a standard drinks calculator or ask staff.  
6 AIHW (Australian Institute of Health and Welfare) 2019. Australian Burden of Disease Study: impact 
and causes of illness and death in Australia 2015. Australian Burden of Disease Study series no.19. 
BOD 22. Canberra: AIHW. Viewed 13 June 2019. 
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ละ 14.3 ของผู้ขับขี่ท้ังหมดที่มีความเสี่ยง  เปรียบเทียบกับปี 2016 มีจ านวนผู้ขับขี่รถที่
บริโภคเครื่องดื่ม ฯ ที่มีความเสี่ยงลดลงเป็นร้อยละ 9.67 

 

 
 

 แม้ว่าข้อมูลสถิติข้างต้นจะชี้ให้เห็นว่า คนออสเตรเลียบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้อยลงในรอบ 
50 ปีที่ผ่านมา  โดยข้อมูลระหว่างปี 2017-2018 ผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไปบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ออสเตรเลียต่อคนในแต่ละปีมีสัดส่วนราว 9.51 ลิตร  แต่ก็ยังมีค่าเฉลี่ยการบริโภคที่สูงกว่ากลุ่มประเทศ 
OECD ที่มีค่าเฉลี่ยบริโภคเครื่องดื่มแอล ฯ ปีละ 8.9 ลิตร8  

 
  

                                                           
7 AIHW analysis of the National Drug Strategy Household Survey 2016. 
8 OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) 2015. Health at a glance 2015: 
OECD indicators. Paris: OECD., pp.70-71. 
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แผนภาพที่ 7.1  สถิติการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รายหัวของประชากรในออสเตรเลีย 
ระยะเวลา 50 ปี (ระหว่างปี 1968 ถึง 2018) (ลิตร) 

 

 

 

 ข้อมูลผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 ข้อมูลในปี ค.ศ.2017 (พ.ศ.2560) เกี่ยวกับอัตราการเสียชีวิตจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์โดยตรงมีจ านวน 1,366 ราย  และมีผู้เสียชีวิตจากปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ จ านวน 2,820 ราย  จากข้อมูลสาเหตุการตายของประชากรออสเตรเลียพบว่า  การบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุการตายในอันดับที่ 6  ท าให้เกิดภาระโรค (burden of disease) ใน
ออสเตรเลีย  (ข้อมูล AIHW ปี 2019)  
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 รายงานภาระโรคในออสเตรเลีย (Australian Burden of Disease Study) ในปี 2015 ได้
ข้อสรุปว่า การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นภาระโรคคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.5 ของภาระโรคและ
การบาดเจ็บทั้งหมด  ซึ่งจะพบว่ามีแนวโน้มลดน้อยลงจากข้อมูลภาระโรคในปี 2003   

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดโรคและการบาดเจ็บ สรุปได้ดังนี้ 

 ร้อยละ 100  ภาระโรคที่เกี่ยวกับปัญหาการบริโภคเครื่องดื่ม ฯ (alcohol use 
disorders)  

 ร้อยละ 40  ภาระโรคที่เก่ียวกับโรคมะเร็งตับ  

 ร้อยละ 28  ภาระโรคที่เก่ียวกับโรคเรื้อรังเก่ียวกับตับ 

 ร้อยละ 22  ภาระโรคที่เกี่ยวกับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะผู้ขี่
มอเตอร์ไซค์ 

 ร้อยละ 14 ภาระโรคที่เก่ียวกับการฆ่าตัวตายและการท าร้ายตัวเองจนบาดเจ็บ  

 
 

7.1 นโยบายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของรัฐบาลกลาง   

 ในช่วงเวลานานกว่า 30 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลกลางและรัฐบาลมลรัฐต่าง ๆ ในออสเตรเลียได้
ร่วมมือกันในการก าหนดนโยบายและมาตรการป้องกันและลดอันตรายจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์  การจัดท านโยบายหรือยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นนโยบาย
ระยะยาว  เพ่ือที่จะป้องกันปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งอันตรายที่
เกิดข้ึนในชุมชน  โดยมาตรการส าคัญคือ การบูรณาการการบังคับใช้กฎหมาย การป้องกัน การแทรกแซง
ในระยะเริ่มแรก และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ (health care strategies)    

 การจัดท าเนื้อหาของยุทธศาสตร์แอลกอฮอล์แห่งชาติเกิดจากความพยายามที่จะป้องกันและลด
อันตรายจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  และมีการจัดท าแนวปฏิบัติเพ่ือเน้นย้ าและประสานการ
ท างานร่วมกับประชาชนในชุมชน  มีมาตรการตอบโต้ที่เหมาะสมของรัฐบาลในมลรัฐต่าง ๆ   ข้อส าคัญ
คือยุทธศาสตร์แอลกอฮอล์แห่งชาติเป็นผลสืบเนื่องจากการที่ผู้แทนออสเตรเลียได้ให้ค ามั่นสัญญาในการ
ประชุมขององค์การอนามัยโลก  ซึ่งมีการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับโลกในเรื่องนี้ เรียกว่า “Global 
Action Plan for the Prevention of and Control of Non-Communicable Diseases 2013–
2020”  โดยมีเป้าหมายที่จะลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรออสเตรเลียให้เหลือราว
ร้อยละ 10 ภายในปี 2025  

 ยุทธศาสตร์ฉบับล่าสุดที่รัฐบาลออสเตรเลียได้จัดท ากรอบนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์คือ “ยุทธศาสตร์แอลกอฮอล์แห่งชาติ ค.ศ.2019-2028” (National Alcohol Strategy 
2019-2028)  เป็นกรอบนโยบาย 10 ปี  ถือเป็นยุทธศาสตร์ย่อยของ National Drug Strategy 
2017–2026  มีวัตถุประสงค์ส าคัญคือ การป้องกันและลดอันตรายจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของประชาชน ตั้งแต่ระดับปัจเจกชน ครอบครัว และชุมชน โดยมีเป้าหมายส าคัญ 3 ประการคือ  
(แผนภาพที่ 4.4.2)  
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 เป้าหมายที่ 1 การก าหนดทางเลือกทางนโยบายและประเด็นที่มีล าดับความส าคัญระดับชาติที่
เห็นพ้องร่วมกัน (agreed national priority areas of focus) 

 เป้าหมายที่ 2 การส่งเสริมและอ านวยความสะดวกด้านการประสานงาน ความเป็นหุ้นส่วน และ
การให้ค ามั่นของหน่วยงานของรัฐและองค์กรภาคประสังคม   

 เป้าหมายที่ 3 ก าหนดเป้าหมายในการลดอันตรายจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เหลือ
ร้อยละ 10 ได้แก่   

 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้อยู่ในระดับที่ปัจเจกชนจะได้รับความเสี่ยงจาก
การดื่มเครื่องดื่ม ฯ หนึ่งครั้ง  โดยมีการประเมินผลทุกเดือน 

 การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับที่ท าให้ปัจเจกชนที่จะมีความเสี่ยงในการ
เกิดโรคหรือการบาดเจ็บ โดยมีการประเมินตลอดช่วงชีวิตของบุคคลนั้น  

 ยุทธศาสตร์แอลกอฮอล์แห่งชาติได้ก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณที่ต้องการลดอันตรายที่เกิดจาก
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 10 ซึ่งจะช่วยจ าแนกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับต่าง ๆ 
ของบุคคลว่ามีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ หรือความเจ็บป่วย  ไม่ว่าจะเป็นกรณีการ
ดื่มเป็นครั้งคราวตามโอกาสต่าง ๆ หรือการดื่มเป็นประจ าตลอดชีวิต  

ยุทธศาสตร์ย่อย  

ยุทธศาสตร์แอลกอฮอล์แห่งชาติประกอบด้วยยุทธศาสตร์ย่อยส าคัญ 4 ประการ เพ่ือที่จะตอบโต้
กับอันตรายที่เกิดจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   โดยมีเป้าหมายส าคัญคือ การป้องกันและลด
อันตรายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (alcohol-related harm)  มีรายละเอียดดังนี้ (กรุณาดู 
แผนภาพที่ 7.2 ประกอบ)  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การด าเนินการที่มีข้อมูลหลักฐานและมีการก าหนดแนวทางปฏิบัติที่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า (Evidence-based and practice-informed)  กล่าวคือการด าเนินการตอบโต้ที่มี
ประสิทธิภาพนั้น  จะต้องมีข้อมูลหลักฐานที่เพียงพอ  การประเมินยุทธศาสตร์ นโยบายหรือมาตรการใหม่
จะต้องมีข้อมูลหลักฐานที่สนับสนุน    

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การประสานงานและท างานร่วมกัน (Coordinated and collaborative)  
มาตรการที่ได้ผลจะต้องมีการประสานงานระหว่างหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ พร้อมทั้งมีความร่วมมืออย่าง
เข้มแข็งระหว่างรัฐบาล องค์กรภาคประชาสังคม และกลุ่มชุมชนต่าง ๆ  จึงถือเป็นค ามั่นที่จะต้องสร้าง
ภาคีหุ้นส่วนที่จะท างานร่วมมือกันเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้า มีนวัตกรรมการท างานใหม่ ๆ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 นวัตกรรม (Innovative) เป็นเครื่องมือหรือกลไกใหม่ที่ควรมีการทดลองในกรณี
ที่ยังเป็นขั้นเริ่มต้น  การป้องกันและลดอันตรายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ควรมีการพัฒนาแนว
ปฏิบัติที่ดี     

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางและด าเนินการอย่างได้สัดส่วนกับอันตรายที่
เกิดขึ้น  (People-centered and proportionate to the potential for harm)  การด าเนินการใด ๆ 
จะต้องค านึงถึงผลกระทบต่อประชากรโดยรวมทั้งหมด ร่วมกับประชากรเฉพาะกุล่ม และควรพิจารณา
ความเสี่ยงและอันตรายจากแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้สัดส่วนในกลุ่มประชากรต่างกัน ชุมชนต่าง ๆ และช่วงชีวิต
ของประชากรที่ต่างกันด้วย เช่น ตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์ สตรีให้นมบุตร เด็ก ผู้ใหญ่ และคนต่างวัย    
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แผนภาพที่ 7.2  ภาพรวมของยุทธศาสตร์แอลกอฮอล์แห่งชาติ ค.ศ.2019-2028 

 

 

 

 มาตรการส าคัญตามยุทธศาสตร์แอลกอฮอล์แห่งชาติ  ประกอบด้วย 

 การก าหนดราคาขั้นต่ าของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (minimum floor price for 
alcohol) 

 การควบคุมเรื่องการเข้าถึงและการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์    

 การทบทวนมาตรการปลอดภาษี (duty free)  

 การจัดท ามาตรฐานของประเทศเกี่ยวกับการให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมี
ความรับผิดชอบ (Responsible Service of Alcohol requirements)  
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 การพัฒนาศักยภาพของผู้มีส่วนได้เสียในชุมชนในท้องถิ่น (local community) เพ่ือให้
มีส่วนร่วมในการพิจารณาก าหนดนโยบายการออกใบอนุญาตจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ด้วย 

 การปฏิรูปภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น การจัดเก็บภาษีตามปริมาณแอลกอฮอล์ 
(volumetric taxation)  

 การจัดสรรเงินรายได้จากภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการด าเนินการกิจกรรมเกี่ยวกับ
เวชศาสตร์ป้องกัน (preventive health activities) การลดอันตรายจากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ รวมถึงการให้บริการบ าบัดฟ้ืนฟู   

 การก าหนดมาตรการลดผลกระทบด้านลบจากการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็ก 
เยาวชน โดยเฉพาะการโฆษณาออนไลน์ และการโฆษณาในกิจกรรมแข่งกีฬา  

 มาตรการป้องกันการส่งเสริมการขายโดยการให้ส่วนลด  การก าหนดราคาขายที่ต่ า
เพ่ือที่จะให้มีการดื่มอย่างมีความเสี่ยง  รวมถึงการซื้อคราวละมาก ๆ  การให้คูปอง
ส่วนลดในใบเสร็จรับเงินของร้านค้า (shop-a-dockets)  

 การขยายขอบเขตของแนวปฏิบัติว่าด้วยการโฆษณา (national advertising code) 
เพ่ือให้ครอบคลุมถึงการโฆษณาชื่อผู้ประกอบธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ให้การ
สนับสนุนรายการทีวี  ภาพยนตร์ หรือสื่อต่างๆ (product placement)  และควบคุม
เนื้อหาของสื่อต่าง ๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อเยาวชน  

 
 

กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของออสเตรเลีย 

เนื่องด้วยระบบการปกครองของออสเตรเลียเป็นระบบสหพันธรัฐ  จึงไม่มีกฎหมายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของรัฐบาลกลาง  ท าให้มลรัฐต่าง ๆ ทั้ง 8 มลรัฐ สามารถออกกฎหมายที่ใช้บังคับใน
เขตแดนของตนเองได้  เว้นแต่ในบางกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาล  
ส าหรับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น  มลรัฐต่าง ๆ สามารถออกกฎหมายของตนเองได้  ท า
ให้มีเนื้อหาสาระท่ีแตกต่างกันไป  ในรายงานนี้ได้ศึกษากฎหมายของ 2 มลรัฐคือ มลรัฐวิคตอเรีย และมล
รัฐนิวเซาท์เวลส์ 

การควบคุมการโฆษณาและส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

 มลรัฐต่าง ๆ ในออสเตรเลียมีกฎหมายที่ควบคุมหรือก ากับดูแลการโฆษณาหรือการส่งเสริมการ
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งจะได้กล่าวถึงในรายละเอียดต่อไป   ในอีกด้านหนึ่ง กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้มีการรวมตัวกันและจัดท าแนวปฏิบัติในเรื่องนี้ได้แก่ Alcohol Beverages Advertising 
Code (‘ABAC’) และ  ABAC Responsible Alcohol Marketing Code ซึ่งจัดท าโดย กลุ่มธุรกิจ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และธุรกิจโฆษณา9  โดยมีขั้นตอนการท างานดังนี้10  
                                                           
9 กลุ่มธุรกิจที่จดัท า Alcohol Beverages Advertising Code  ประกอบด้วย Brewers Association of Australia/ 
Spirits & Cocktails Australia Inc/ Australian Grape & Wine และ Advertising Council Australia 
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 Internal Check - Company and advertising agency staff check each marketing 
communication and its media placement schedule against the ABAC Code and 
Guidance Notes. 

 External Pre-vetting Check- Companies or advertising agency staff can apply to 
have their marketing communications independently assessed by ABAC pre-
vetters against the ABAC Code standards. 

 Complaint - Once a marketing communication is in the marketplace consumers 
can lodge a complaint about that marketing via Ad Standards triggering the ABAC 
complaints process. 

 Compliance - When the ABAC Panel's view is that the marketing communication 
does not meet the ABAC standards the marketer is asked to withdraw or modify 
the marketing. 

อย่างไรก็ดี  จากผลการศึกษาเนื้อหาและการน าแนวปฏิบัติมาใช้ในทางปฏิบัติ เช่น การโฆษณา
หรือส่งเสริมการขายที่มีความรับผิดชอบ  รวมถึงการห้ามการโฆษณาในกิจกรรมที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก 
เยาวชน  ผลการศึกษาเพ่ือตรวจสอบประสิทธิผลและประสิทธิภาพของแนวปฏิบัติ ABAC มีจุดอ่อนหลาย
ประการ  เป็นเครื่องมือที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีสภาพบังคับ ขาดระบบการตรวจสอบข้อร้องเรียนที่
โปร่งใส  จึงท าให้ยังพบปัญหาที่เกิดการโฆษณา การส่งเสริมการขายหรือการท าตลาดเครื่องดื่ม ฯ 11  

   
 

 

 

 

 
  

                                                                                                                                                                            
10 The ABAC Code at https://www.abac.org.au/about/thecode/ 
11 BELINDA REEVE, Regulation of Alcohol Advertising in Australia: Does the ABAC Scheme Adequately 
Protect Young People from Marketing of Alcoholic Beverages?  (2018) QUT Law Review 18(1):115-123. 
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7.2 มลรัฐวิคตอเรีย  

 

 ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 12 

จากข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมลรัฐวิคตอเรีย (Victoria)  ผู้ที่อาศัย
อยู่ในมลรัฐนี้จ านวนมากกว่า 40,000 คนที่ผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแต่ละปี  เป็นผู้เข้ารับการ
บ าบัดรักษาและบริการต่าง ๆ  และมีจ านวนผู้ขับขี่ที่เสียชีวิตจากการบริโภคเครื่องดื่ม ฯ เกินปริมาณที่
ก าหนดเพ่ิมมากขึ้นในแต่ละปี   ในด้านงบประมาณที่รัฐบาลมลรัฐวิคตอเรียจัดสรรให้ส าหรับการบ าบัด
ฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติด รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  การสนับสนุนและการให้บริการลดอันตรายต่าง ๆ  มี
มูลค่าราวปีละ 260 ล้านเหรียญ   รัฐบาลยังให้การสนับสนุนทางเลือกในการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดสารเสพติด
เหล่านี้ที่ด าเนินการโดยชุมชน (community-based and residential treatment options)  โดยมี
บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมที่ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้ารับ
การบ าบัดฟ้ืนฟู  

  กรณีศึกษาที่น่าสนใจที่สามารถน ามาปรับใช้กับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือ รัฐบาลมล
รัฐวิคตอเรียได้จัดท าแผนงานที่เกี่ยวกับการบ าบัดฟ้ืนฟูยาเสพติดที่ชื่อว่า “Ice Action Plan” ซึ่งเป็น
แผนงานที่มีเป้าหมายเพ่ือที่จะขยายบริการบ าบัดฟ้ืนฟูและการลดอันตราย (harm reduction) จากการ
บริโภคยาเสพติดในกลุ่มยาไอส์หรือเมทแอมเฟตามีน (Methamphetamine) ในรูปที่เป็นสารบริสุทธิ์ 
โดยจัดสรรงบประมาณมากกว่า 180 ล้านเหรียญสหรัฐ   

แผนปฏิบัติการของ Ice Action Plan มีรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นเร่งด่วนดังนี้   การให้การ
สนับสนุนสมาชิกครอบครัวของผู้ใช้สารเสพติด  การบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ใช้หรือผู้ติดสารเสพติด  การปิดแหล่ง
ผลิตบางแห่ง และการท าให้ชุมชนมีความปลอดภัยเพิ่มมากข้ึน   

ผลลัพธ์ของ Ice Action Plan คือ  แผนงานนี้สามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงส าคัญ ได้แก่ 
การลดผลกระทบที่เกิดจากยาเสพติดชนิดนี้  มีการสนับสนุนให้คนในมลรัฐมีความรู้ ความเข้าใจ และ
สร้างความตื่นตัวในชุมชนท้องถิ่น   

 

กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมลรัฐวิคตอเรีย 

มลรัฐวิคตอเรียมีกฎหมายหลักที่เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือ Liquor Control 
Reform Act 1998   

Liquor Control Reform Act 1998 

ความเป็นมาของกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับเดิมของมลรัฐวิคตอเรีย13  สามารถ
ย้อนไปถึงราวปี ค.ศ.1880  ซึ่งในขณะนั้นได้รับเอาแนวคิดของวัฒนธรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ
ประเทศในยุโรปมาเป็นเนื้อหาหลัก  กล่าวคือเป็นแนวคิดของระบบการค้าแบบเสรีนิยม  ภาครัฐอนุญาต

                                                           
12 https://www.dhhs.vic.gov.au/alcohol-and-drugs 
13 The Liquor Control Act 1987 at https://australianfoodtimeline.com.au/liquor-control-act-1987/ 
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ให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร ภัตตาคาร คาเฟ่ต์ได้โดยไม่ต้องจ าหน่ายอาหารร่วมด้วย
อย่างเสรี  ไม่มีนโยบายควบคุมการออกใบอนุญาตแต่อย่างใด  ท าให้มีการขออนุญาตจัดตั้งร้านขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพ่ิมจ านวนขึ้นเป็นอย่างมาก  โดยในปี ค.ศ.1880 มีจ านวนผับที่จ าหน่ายเครื่องดื่ม 
ฯ เป็นจ านวนมาก คิดเป็นสัดส่วน 1 แห่งต่อ ประชากร 200 คน   

ต่อมาในปี ค.ศ.1906 รัฐบาลในขณะนั้นมีนโยบายที่จะลดจ านวนร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชื่อว่า A Licences Reduction Board เพ่ือออกมาตรการลดจ านวน
ร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ส่งผลท าให้ในช่วง 10 ปีต่อมามีการปิดโรงแรมไปมากกว่า 1,000 แห่งที่
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   ประกอบกับในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ส่งผลท าให้มีการปิดผับในเวลา 6 โมง
เย็นตั้งแต่ปี 1916 เป็นต้นมา   A Licences Reduction Board จึงสนับสนุนเรื่องการออกมาตรการ
ควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง  มีการท าโพลส ารวจความเห็นประชาชนในปี 1918 
พบว่า ประชาชนมากถึงร้อยละ 40 สนับสนุนการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์     

ต่อมาในช่วงทศวรรษที่ 1960 จึงเริ่มมีกฎหมายควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์    โดยใช้
ระบบการออกใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ร้านอาหารจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์  หากไม่มีการจ าหน่ายอาหารร่วมด้วย  ส่วนผู้ประกอบการประเภทบาร์ (bar licenses) จะ
อนุญาตให้เฉพาะผู้ประกอบกิจการโรงแรมเท่านั้น   

จนกระทั่งมีการเสนอกฎหมายใหม่คือ Liquor Control Act 1987  โดยรัฐมนตรีกระทรวง
ธุรกิจขนาดเล็ก (Minister of Small Business)  ซึ่งมีแนวคิดในเรื่องการสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กให้
สามารถจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เพ่ิมขึ้น   จึงเสนอกฎหมายฉบับนี้เพ่ือที่จะแก้ไขกฎหมายเดิม  
ส่งผลท าให้มีมาตรการผ่อนคลายเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  กล่าวคือ ได้
ยกเลิกเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตที่ก าหนดว่าจะต้องมีการจ าหน่ายอาหารร่วมด้วย จึงจะสามารถ
อนุญาตให้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้  ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการออกใบอนุญาตเป็น
อย่างมาก  ส่งผลท าให้มีผับ บาร์ขนาดเล็กเกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก  

ในช่วงกลางทศวรรษ 1990  รัฐบาลได้มีการศึกษาทบทวนผลกระทบของ Liquor Control Act 
1987  เนื่องจากรัฐบาลขณะนั้นให้ความส าคัญกับ “นโยบายแข่งขันทางการค้าแห่งชาติ” (National 
Competition Policy) คือ การป้องกันการผูกขาดทางการค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึง
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   ผลการศึกษาพบว่า อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้มีกลยุทธ์
ปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจของตนเป็นอย่างมาก  และสามารถพัฒนาไปเป็นการขายหรือบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ปราศจากความรับผิดชอบ  ท าให้ผู้บริโภคสามารถมีวิถีชีวิตในการบริโภคเครื่องดื่ม
อย่างหลากหลาย  จนอาจส่งผลเสียต่อมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สุขภาพของประชาชน 
ผลประโยชน์สาธารณะ14  

“นโยบายแข่งขันทางการค้าแห่งชาติ” มีเนื้อหาระบุว่า ตลาดสินค้าหรือบริการไม่ควรถูกควบคุม  
เว้นแต่มีความจ าเป็นที่จะต้องมีการควบคุมเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสังคม หรือเพ่ือแก้ปัญหา
ความล้มเหลวของตลาด (market failure)   เนื้อหาของ Liquor Control Act 1987  ได้จ ากัดเรื่องการ
แข่งขันการค้า  จากผลการประเมินผลพบว่า เนื้อหาของกฎหมายฉบับนี้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ใน
การคุ้มครองสังคมและสุขภาพได้  ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมิได้สะท้อนว่ามีความส าคัญมากกว่าต้นทุน
                                                           
14 Liquor Control Act 1987 REVIEW (Australia: State Government of Victoria, 1998), pp.7-11. 
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ทางสังคม  เนื่องจากในหลายประเทศรวมถึงออสเตรเลีย  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็นสินค้าพิเศษ 
('special' product) ที่มีความแตกต่างจากสินค้าหรือบริการทั่วไป  จึงต้องมีการควบคุมหรือลดการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เพ่ือท าให้สังคมปลอดภัย  คุ้มครองสุขภาพประชาชน และควบคุม
พฤติกรรมของคนในสังคม  ในสังคมของประชาชนในมลรัฐวิคตอเรียเห็นถึงความส าคัญของการควบคุม
การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

กฎหมายปัจจุบันที่มีผลใช้บังคับอยู่คือ  Liquor Control Reform Act 1998 มีวัตถุประสงค์
ดังนี้ 

(a) to contribute to minimising harm arising from the misuse and abuse of 
alcohol, including by: 

(i) providing adequate controls over the supply and consumption of 
liquor 

(ii) ensuring as far as practicable that the supply of liquor contributes to, 
and does not detract from, the amenity of community life 

(iii) restricting the supply of certain other alcoholic products 

(iv) encouraging a culture of responsible consumption of alcohol and 
reducing risky drinking of alcohol and its impact on the community 

(b) to facilitate the development of a diversity of licensed facilities reflecting 
community expectations 

(c) to contribute to the responsible development of the liquor and licensed 
hospitality industries 

(d) to regulate licensed premises that provide sexually explicit entertainment. 

 

เนื้อหาเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของกฎหมาย โดยสรุปมี 4 ประการคือ 

ก) การลดอันตรายและความเสี่ยงจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคที่ไม่
เหมาะสมจนส่งผลเสียต่อสุขภาพ การด ารงชีวิต และเป็นอันตรายต่อบุคคลอ่ืน  โดยจะต้องมีการควบคุม
การขายและการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  การส่งเสริมวัฒนธรรมการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ 
และการลดความเสี่ยงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  และต้องค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม   

ข) การก าหนดให้มีประเภทใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีความหลากหลาย  และ
ต้องสอดคล้องกับความคาดหวังหรือความต้องการของชุมชนด้วย  

ค) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีความรับผิดชอบ 

ง) การก ากับดูแลสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้รับอนุญาต  ซึ่งมีการให้ความบันเทิงทาง
เพศอย่างชัดแจ้ง  
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หน่วยงานรับผิดชอบธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   

หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมาย Liquor Control Reform Act 1998  คือ 
“คณะกรรมการก ากับดูแลการพนันและธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มลรัฐวิคตอเรีย” (Victorian 
Commission for Gambling and Liquor Regulation -VCGLR) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มี
สถานะเป็นหน่วยงานอิสระตามกฎหมาย (the independent statutory authority) (อาจเทียบเคียงได้
กับองค์การมหาชนตามกฎหมายไทย)  ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลธุรกิจการพนันและธุรกิจ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  โดยเกิดจากผนวกรวมกันของหน่วยงานของรัฐ 2 หน่วยงานคือ Director of 
Liquor Licensing and Responsible Alcohol Victoria กับ the Victorian Commission for 
Gambling Regulation จนกลายมาเป็นหน่วยงานใหม่ซึ่งรับผิดชอบภารกิจหลักเช่นเดิม15   วิสัยทัศน์
ของ VCGLR คือ  ชาววิคตอเรียและแขกผู้เดินทางมาเยือน  จะได้รับความปลอดภัยและสามารถเล่นพนัน
รวมถึงธุรกิจให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีความรับผิดชอบ (Victorians and visitors enjoy safe 
and responsible gambling and liquor environments.) 

คณะกรรมการ VCGLR  มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ก ากับดูแลธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ
ประชาชน ได้แก่ ธุรกิจพนัน และธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  โดยจะก ากับดูแลธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และการ
ส่งเสริมการขายหรือสื่อสารการตลาดของธุรกิจเหล่านี้  อีกทั้งยังท างานร่วมกับองค์กรต่าง ๆ และ
ประชาชนในชุมชน  กล่าวเฉพาะอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือ การพิจารณาออก
ใบอนุญาต การพิจารณาข้อร้องเรียน การอุทธรณ์ หรือการโอนใบอนุญาตธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
รวมถึงการก าหนดโทษทางปกครองส าหรับผู้รับใบอนุญาตที่ฝ่าฝืน  

การแต่งตั้งกรรมการ 6 คน ใน “คณะกรรมการก ากับดูแลการพนันและธุรกิจเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์”  เป็นอ านาจของผู้ว่าการรัฐวิคตอเรีย โดยค าแนะน าของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการ
การก ากับดูแลผู้บริโภค การพนัน และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (the Minister for Consumer Affairs, 
Gaming and Liquor Regulation)  ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการ VCGLR16    
 

สาระส าคัญของกฎหมายชื่อ Liquor Control Reform Act 1998   

สรุปสาระส าคัญของกฎหมายชื่อ Liquor Control Reform Act 1998  ประกอบด้วย 4 เรื่อง
หลักคือ  

1. ใบอนุญาตเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (liquor licensing) 

2. การก าหนดอายุผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (underage drinking) 

3. การดื่มขณะขับข่ียานพาหนะ (drink driving) 
                                                           
15 Who we are, what we do at https://www.vcglr.vic.gov.au/about-us/about-vcglr/who-we-are-what-
we-do?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_20444c47baad3931940acd1366bfb0018c491004-1628522502-0-
gqNtZGzNAg2jcnBszQk6 
16 Victorian Commission for Gambling and Liquor Regulation at https://www.vcglr.vic.gov.au/about-
us/about-vcglr/commission 



136 
 

4. การดื่มในสถานที่สาธารณะ (drinking in a public place) 

ประเภทใบอนุญาตเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายฉบับนี้ มี 11 ประเภท ได้แก่ 
 (a) general licence; 
 (b) on-premises licence; 
 (c) restaurant and cafe licence; 
 (d) club licence; 
 (e) packaged liquor licence; 
 (f) late night licence; 
 (g) pre-retail licence; 
 (h) producer's licence; 
          (i)       limited licence; 
 (j) major event licence; 
 (k) BYO permit. 

ในรายงานฉบับนี้จะเน้นเนื้อหาที่น่าสนใจที่สามารถน ามาพิจารณาในการแก้ไขปรับปรุง
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551  จึงมิได้อธิบายรายละเอียดของประเภท
ใบอนุญาตข้างต้น  เนื้อหาของกฎหมายในหมวด Part 8—Offences and enforcement  ที่น่าสนใจมี
ดังนี้ 

  มาตรา 115A  การห้ามโฆษณาหรือส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Prohibited 
advertising or promotion)   

 คณะกรรมการ VCGLR อาจส่งหนังสือเพ่ือสั่งห้ามการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของผู้รับอนุญาต  ในกรณีต่อไปนี้ 

(a) การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้รับอนุญาต   

(b) การด าเนินการของร้านค้าที่มีใบอนุญาตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ซึ่งคณะกรรมการ VCGLR มี
ความเห็นว่า  การโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังกล่าว  อาจส่งเสริมให้มีการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างไม่มีความรับผิดชอบ ( irresponsible consumption of alcohol) 
หรือเป็นกรณีอ่ืน ๆ เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ  

ทั้งนี้ ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหนังสือหรือค าสั่งของคณะกรรมการและแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  ผู้ฝ่าฝืนมาตรานี้มีโทษทางปกครองคือ ถือว่าได้รับโทษ 120 คะแนน (120 
penalty units) 

แนวทางการพิจารณาว่า การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างไม่มีความรับผิดชอบ 
(irresponsible consumption of alcohol) มีลักษณะใด  เป็นไปตาม “แนวปฏิบัติเรื่องการโฆษณา
หรือการส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีความรับผิดชอบ” ของคณะกรรมการ VCGLR ชื่อว่า 
Guidelines for responsible liquor advertising and promotions  โดยมีหลักการที่เกี่ยวกับ
การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย 16 ข้อ และมีตัวอย่างประกอบ (กรุณาดู ตารางที่ 7.1)   
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1. The advertising or promotion of liquor should not provide incentives that 
could lead to the rapid or excessive consumption of liquor. 

2. The advertising or promotion of liquor should not encourage the stockpiling of 
drinks by the consumer for consumption at the licensed premises. 

3. The advertising or promotion of liquor should not involve the availability of 
non-standard sized drinks or the availability of liquor in receptacles that encourage rapid 
drinking. 

4. The advertising or promotion of liquor must not condone or encourage rapid 
or excessive drinking, drunkenness or anti-social behaviour. 

5. The advertising or promotion of liquor involving ‘happy hours’, free drinks or 
discounted drinks must have reasonable limits and controls to minimise the risk of 
rapid, excessive or irresponsible consumption of liquor. 

 6. Where limited free liquor is advertised or promoted as ancillary to a product 
or service, the advertising or promotion must not place the free liquor as the primary 
focus. 

 7. Where the advertising or promotion involves the inclusion of unlimited liquor 
within the entry price, the advertising or promotion must be consistent with responsible 
service of alcohol practices. 

 8. The advertising or promotion of liquor must avoid sexual, degrading, sexist or 
gratuitously offensive images, symbols, figures and innuendo. 

 9. The advertising or promotion of liquor must not be linked to sexual imagery 
or imply sexual success. 

 10. The advertising or promotion of liquor must not suggest any association with 
risk taking, or with violent, aggressive, dangerous or anti-social behaviour. 

 11. The advertising or promotion of liquor must not portray people or depict 
material in a way that discriminates against, vilifies or is demeaning to any person or 
section of the community on account of race, ethnicity, nationality, sex, age, sexual 
preference, religion, disability or political belief. 

 12. The advertising or promotion of liquor must not suggest any association with, 
acceptance of, or allusion to, illicit drugs. 

 13. The advertising or promotion of liquor must not encourage breaking the law. 

14. The advertising or promotion of liquor must not encourage under-age 
drinking. 
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 15. The advertising or promotion of liquor must not incorporate images of 
people who are, or who appear to look under 18 years of age, unless there is no 
suggestion that they have just consumed, are consuming or are about to consume 
liquor. 

 16. The advertising or promotion of liquor should not be likely to place any 
group at risk of harm. 

  

ตารางท่ี 7.1 หลักการที่เกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
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ตารางท่ี 7.1 หลักการที่เกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 

 

 
 
 

แนวปฏิบัติข้างต้นยังได้ให้ค าแนะน าแก่ผู้รับอนุญาตในการพิจารณาถึงการประเมินความเสี่ยง
ของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างไม่มีความรับผิดชอบไว้  ซึ่งหากมีการด าเนินการที่เข้าข่ายเป็น
ความเสี่ยงแล้ว  คณะกรรมการ VCGLR  มีอ านาจส่งหนังสือแจ้งให้ผู้รับอนุญาตยุติหรือยกเลิกการโฆษณา
หรือการส่งเสริมการขายดังกล่าวในทันที  โดยมีปัจจัยต่าง ๆ ที่ผู้รับอนุญาตจะต้องน ามาพิจารณา (ดู 
แผนภาพที่ 7.3) เช่น  ช่วงเวลาหรือระยะเวลาที่จัดให้มีการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขาย  ประเภท
และระดับแอลกอฮอล์ของเครื่องดื่ม ฯ  ราคาที่จ าหน่าย  ความถ่ีในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย  
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แผนภาพที่ 7.3  การประเมินความเสี่ยงของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 

 
 

 เนื้อหาของ “แนวปฏิบัติเรื่องการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีความ
รับผิดชอบ” ยังระบุถึงกรณีการส่งเสริมการขายที่ไม่สามารถยอมรับให้ด าเนินการได้ (Unacceptable 
promotions)  ได้แก่  

 การส่งเสริมการขายด้วยการลดราคาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Reduced price liquor 
promotions) 

 การส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาประกอบกิจการ (Frequent promotions 
over the course of the trading period) 

 ก าหนดช่วงเวลาในการส่งเสริมการขายนานราว 3 ชั่วโมงภายใน 1 วัน (The duration 
of the promotion as a whole is 3 hours) 

 การเพ่ิมความเข้มข้นของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาที่มีการส่งเสริมการขาย  
(The strength of the liquor increasing over the course of the promotions) 
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 การส่งเสริมการขายที่ด าเนินการในช่วงเวลาที่อาจท าให้เกิดความเสี่ยงเพ่ิมขึ้นของบุคคล
ที่จะมีอาการมึนเมา  โดยเฉพาะเครื่องดื่มที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เพ่ิมสูงขึ้น  (The 
promotions are conducted at times when there is an increased risk of 
intoxication, particularly as the strength of the drinks available is 
increased)  

 

 

มาตรา 115 B  เรื่องการห้ามโฆษณาในบริเวณใกล้โรงเรียน17 ในระยะ 150 เมตร 

การห้ามบุคคลด าเนินการโฆษณาในลักษณะอยู่กับที่ (static advertising) จัดแสดงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ หรือด าเนินการใด ๆ เพ่ือประโยชน์ในทางการค้าโดยตรงหรือโดยอ้อม  ในระยะทาง 150 
เมตรนับจากบริเวณที่ตั้งโรงเรียน  ผู้ฝ่าฝืนมาตรานี้มีโทษทางปกครองคือ ถือว่าได้รับโทษ 120 คะแนน 
(120 penalty units) 

ข้อยกเว้นตามมาตรานี้ในบางกรณ ีได้แก่   

a) ผู้ที่แสดงเครื่องหมายหรือฉลากของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่ในอาคารส่วนบุคคลที่
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

b) ผู้ที่โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตหรือบริเวณที่ใกล้เคียงกับ
สถานที่ดังกล่าว  

c) การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ปรากฏบนเสื้อผ้าที่บุคคลสวมใส่ 
d) การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ปรากฏบนยานพาหนะที่เดินทางตามปกติภายใน

ระยะ 150 เมตร โดยมิได้มีลักษณะเป็นการจงใจหรือเจตนาที่จะท าการโฆษณา 
e) การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ปรากฏในสนามกีฬาหรือสนามแข่งขัน  

มาตรานี้ได้ก าหนดค านิยาม “การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ไว้ดังนี้  

“alcohol advertising means any information, term, expression, 
symbol or other thing that gives publicity to, or otherwise promotes liquor;” 

 นิยามที่ส าคัญอีกค าคือ การโฆษณาในลักษณะอยู่กับที่ (static advertising)  

   “static advertising includes, but is not limited to— 

 (a) static advertising displays, including but not limited to 
billboards, banners, hoardings, signs, images or rolling static 
displays; and 

 (b) digital billboards and panels, including those that display 
moving or video images; and 

 (c) moveable billboards and displays— 

                                                           
17 school has the same meaning as it has in the Education and Training Reform Act 2006 
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but does not include advertising using the following— 

 (d) broadcast television, radio or digital media such as websites or 
social media; 

 (e) commercial print media such as magazines and newspapers.” 

 
 มาตรา 119  การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เยาวชน 

(1) ผู้รับอนุญาตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการแทนผู้รับอนุญาต (permittee) มีหน้าที่
ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรืออนุญาตให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 18 
ปี  หากฝ่าฝืนจะได้รับโทษ 120 คะแนน (120 penalty units) 

(2) กรณีที่การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปีในสถานที่ที่มีใบอนุญาต
ขายเครื่องดื่ม ฯ หรือเป็นสถานที่ที่ของผู้รับอนุญาตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการแทนผู้รับ
อนุญาต  ผู้รับอนุญาตจะต้องรับผิดในความผิดตามมาตรานี้เช่นกัน  โดยจะได้รับโทษ 120 คะแนน (120 
penalty units) 

  (3) กรณีบุคคลอ่ืนที่มิใช่ผู้รับอนุญาตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการแทนผู้รับอนุญาต  
หรือลูกจ้างของผู้รับอนุญาต หรือเป็นบุคคลอ่ืนที่มิใช่ลูกจ้างของผู้รับอนุญาต  แต่ผู้รับอนุญาตแสดงให้เห็น
โดยนัยว่าเป็นลูกจ้างของตน  ก็มีหน้าที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี
เช่นกัน  ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับโทษ 120 คะแนน (120 penalty units) 

(4) ลูกจ้างของผู้รับอนุญาตซึ่งด าเนินการในทางการที่จ้าง  มีหน้าที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แก่บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี  หากฝ่าฝืนจะจะได้รับโทษ 20 คะแนน (20 penalty units)     
 ข้อยกเว้นที่ไม่ถือว่าเป็นความผิดตาม (1) ถึง (4)  มีดังนี้  

 กรณีแรก  การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี ซึ่งเป็นสมาชิกใน
ครอบครัวของผู้รับอนุญาตหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของผู้รับอนุญาต หรือเป็นลูกจ้างของผู้รับอนุญาตซึ่ง
จะต้องเป็นกรณีท่ีเป็นการขายต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ลูกค้าที่มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี  ที่มีการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกสถานที่ขายเครื่องดื่มที่ได้รับอนุญาต คือเป็นกรณีซื้อกลับไปดื่มที่บ้านเท่านั้น    

 กรณีที่ 2 การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ในที่พักอาศัย 
ซึ่งผู้ปกครอง หรือบิดา มารดาของเยาวชนหรือเด็กเป็นผู้แสดงให้เห็นว่า  เป็นผู้สั่งให้เด็กไปซื้อเครื่องดื่มฯ 
เอง  ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาปัจจัยอ่ืน ๆ ประกอบด้วยคือ อายุของเด็กหรือเยาวชน  เพราะหากมีอายุน้อย
กว่าเกินไป  สามารถปฏิเสธไม่ขายเครื่องดื่ม ฯ ได้  หรือพิจารณาว่าเด็กที่มาซื้อเครื่องดื่ม ฯ มีอาการมึ น
เมาหรือไม่  หรือเป็นผู้ที่บริโภคอาหารร่วมกับเครื่องดื่ม ฯ หรือไม่  รวมทั้งพิจารณาปริมาณหรือจ านวน
เครื่องดื่ม ฯ ที่สั่งซื้อด้วย   

 กฎหมายยังก าหนดความผิดที่เก่ียวข้องกับเด็ก เยาวชนหรือผู้ที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี ในหลายมาตรา 
ดังนี้    
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 มาตรา 119A การห้ามจัดส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี  เว้นแต่
จะมีหลักฐานหรือข้อมูลที่น่าเชื่อถือซึ่งท าให้ผู้จัดส่งหรือผู้ขนส่งเข้าใจว่า ผู้รับมีอายุครบหรือเกินกว่า 18 ปี  
ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับโทษ 120 คะแนน (120 penalty units) 

 มาตรา 120  ข้อห้ามเยาวชนอยู่ในสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 มาตรานี้บัญญัติห้ามมิให้ผู้รับอนุญาตยินยอมให้เยาวชนหรือผู้มีอายุต่ ากว่า 18 ปี อยู่ในสถานที่
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสถานที่ที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หากมีการฝ่าฝืน ผู้รับอนุญาตจะมีความผิดตาม
กฎหมาย  ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับโทษ 120 คะแนน (120 penalty units)  ยกเว้น 3 กรณีคือ  1) เยาวชนยังอยู่
ในความดูแลของผู้ปกครองที่อยู่ในสถานที่แห่งนั้น  2) เป็นสถานที่หรือร้านค้าส าหรับนั่งรับประทาน
อาหาร  3) เป็นสถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นที่พักอาศัย เช่น โรงแรม  ทั้งนี้ เยาวชนไม่มีความผิดตาม
กฎหมายแต่อย่างใด  

 นอกจากนี้  มาตรา 120 ยังก าหนดข้อยกเว้นที่ไม่ถือว่าผู้รับอนุญาตมีความผิดตามกฎหมายอีกใน
กรณีต่าง ๆ แต่ไม่ขอกล่าวถึงในรายละเอียด เช่น  คณะกรรมการ VCGLR  ได้อนุญาตให้สถานที่นั้นจัดให้
มีกิจกรรมให้ความบันเทิงที่ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นผู้มีอายุต่ ากว่า 18 ปี  โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด  หรือสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น  ไม่มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ให้แก่เยาวชนส าหรับการบริโภค  หรือเป็นสถานที่ส าหรับการฝึกอบรมผู้ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรม
โรงแรมหรืออุตสาหกรรมบริการ  

 
 มาตรา 121  ข้อห้ามเรื่องการใช้ให้เยาวชนไปรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 ห้ามเรื่องการใช้ให้เยาวชนไปรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แทนตนเอง  บุคคลที่ใช้ให้เยาวชนไปรับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ขายหรือจัดส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น  ร้านขายปลีก หรือร้านขายส่ง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์   ถือว่ากระท าความผิด  ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับโทษ 120 คะแนน (120 penalty units)   

 

 มาตรา 122  ข้อห้ามเรื่องการใช้ให้เยาวชนท าหน้าที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 กฎหมายห้ามผู้รับอนุญาตอนุญาตให้เยาวชนท าหน้าที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสถานที่ อ่ืนที่ได้รับอนุญาต   ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับโทษ 120 คะแนน  แต่กรณี
ดังกล่าวไม่รวมถึงการฝึกอบรมเยาวชนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ VCGLR  ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ 
  

 มาตรา 123 ความผิดของเยาวชนที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 มาตรานี้ก าหนดความผิดของเยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ การซื้อ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์,  การครอบครองเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการเข้าไปในสถานที่ที่มีการขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้รับอนุญาต  (เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นที่กฎหมายก าหนดไว้ในมาตราอ่ืนและ
มาตรานี้)  อย่างไรก็ดี ผู้ฝ่าฝืนที่เป็นเยาวชนจะถือเป็นความผิดเล็กน้อย คือจะได้รับโทษ 5 คะแนน   

 มาตรา 113A  การห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถบัสปาร์ตี้ (a party bus) 
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 บุคคลที่เป็นผู้ประกอบกิจการรถบัสปาร์ตี้ (a party bus18) จะต้องไม่อนุญาตให้มีการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถบัสปาร์ตี้  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตหรือเป็นกรณีได้รับอนุญาตตาม BYO 
permit 19  ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับโทษ 50 คะแนน    

อย่างไรก็ตาม มีกรณีข้อยกเว้นความรับผิดชองผู้ประกอบกิจการในบางกรณี  ได้แก่  
ผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถบัสมิได้ทราบหรือมีส่วนรู้เห็นถึงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถบัส
ปาร์ตี้  และผู้ประกอบการได้มีการด าเนินการมาตรการเพ่ือป้องกันการฝ่าฝืนกฎหมายตามมาตรานี้แล้ว   

 

  บทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมการขายวัตถุแต่งกลิ่นอาหารที่มีส่วนผสมของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 
 มาตรา 118 ได้ก าหนดห้ามการขายปลีกวัตถุแต่งกลิ่นอาหารที่มีส่วนผสมของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (alcohol-based food essences) ส าเร็จรูป  ได้แก่  กรณีแรกคือ วัตถุแต่งกลิ่นอาหาร
กลิ่นวนิลาที่มีปริมาณมากกว่า 100 มิลลิลิตร  หรือกรณีที่สอง  วัตถุแต่งกลิ่นอาหารกลิ่นอ่ืน ๆ ที่มีที่มี
ปริมาณมากกว่า 50 มิลลิลิตร     ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับโทษ 50 คะแนน   

ส าหรับกฎหมายที่ออกตาม Liquor Control Reform Act 1998 คือ Liquor Control 
Reform Regulations 2009  ได้มีการยกเลิกแล้ว  และอยู่ระหว่างการจัดท ากฎหมายลูกบทฉบับใหม่  
จึงไม่ขอน ามาวิเคราะห์ในรายงานนี้  

 
   

                                                           
18  party bus means a bus that is operated for hire or reward for the carriage of passengers on 
the basis that the bus is pre-booked for those passengers but does not include— 
  (a) a bus operated by or for a community and private bus service; or 
  (b) a bus hired by or for a group of passengers who provide their own driver. 
19 15 BYO permit 

(1) Subject to section 15A, a BYO permit authorises liquor to be consumed, possessed 
or controlled on the premises in respect of which the permit is granted at the times determined by 
the Commission and specified in the permit. 
 (2) A BYO permit is subject to— 
 (a) a condition that the permittee does not cause or permit undue detriment to 

the amenity of the area to arise out of or in connection with the use of the 
premises to which the permit relates during or immediately after the periods 
to which the permit relates; and 

 (b) a condition that the premises are a restaurant or a club or a party bus; and 
 (c) the condition set out in section 16 (compliance with planning scheme); and 
 (d) if the permittee is a body corporate, the condition set out in section 18 

(approval of directors); and 
 (e) any other conditions, including conditions relating to entertainment, 

determined by the Commission and specified in the permit. 
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7.3 มลรัฐนิวเซาท์เวลส์  

 ข้อมูลสถิตการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรในมลรัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South 
Wales) ระหว่างปี ค.ศ.2002-2019  (ดูแผนภาพที่ 7.4)20 พบว่า สัดส่วนของประชากรในมลรัฐนิวเซาท์
เวลส์มีอัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีแนวโน้มลดน้อยลงในช่วงปี 2002 ถึง 2015  แต่ในช่วงปี 
2015 ถึง 2019 กลับข้อมูลการบริโภคเครื่องดื่ม ฯ เพิ่มสูงขึ้น  โดยข้อมูลล่าสุดในปี 2019  กลุ่มประชากร
ตามช่วงอายุที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงจะอยู่ระหว่างช่วงอายุ 16 -24 และ อายุ 25-34 ปี  
รองลงมาคือ อายุ 45-54 ปี 

 แผนภาพที่ 7.4    
ข้อมูลสถิตการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรในมลรัฐ NSW ปี 2002-2019 

 
 

  

                                                           
20 Alcohol drinking in adults at 
http://www.healthstats.nsw.gov.au/Indicator/beh_alc_age/beh_alc_age ;  
http://www.healthstats.nsw.gov.au/Indicator/beh_alc_age/beh_alc_age_snap (แหล่งข้อมูล NSW 
Population Health Survey (SAPHaRI). Centre for Epidemiology and Evidence, NSW Ministry of Health.) 
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หน่วยงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

หน่วยงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในมลรัฐนิวเซาท์เวลส์คือ Independent Liquor & 
Gaming Authority (ILGA)21 เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย  มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบ
ในการพิจารณาออกใบอนุญาตเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  การจดทะเบียนคลับที่ให้บริการ
เครื่องดื่ม ฯ  และกิจกรรมเกี่ยวกับการพนัน (เช่น การขอใบอนุญาตตั้งคาสิโน  การพนันประเภทต่าง ๆ)  
โดยมีคณะกรรมการบริหารจ านวน 7 คน  

แนวทางการด าเนินงานของ Independent Liquor & Gaming Authority ในการออก
ใบอนุญาตเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  จะพิจารณาความเสี่ยงเป็นส าคัญ ( risk-based 
approach)  กล่าวคือ หน่วยงานแห่งนี้จะพิจารณาจากข้อมูลวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูล
คดีอาชญากรรม  ข้อมูลประชากรในพ้ืนที่  และข้อมูลสถิติด้านสุขภาพ  ส าหรับการออกใบอนุญาตที่เป็น
งานประจ านั้น  คณะกรรมการบริหารจะมอบหมายให้ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่อาวุโสในหน่วยงานเป็นผู้
พิจารณาอนุมัติ   

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ  คือ Department of Customer Service เป็นหน่วยงานที่มี
ภารกิจด้านการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในมลรัฐนิวเซาท์เวลส์  มีวิสัยทัศน์ในเรื่องการ
ให้บริการประชาชน (ลูกค้า) (customer service) อย่างดีที่สุด ให้ความส าคัญกับเรื่องนวัตกรรมในการ
ให้บริการของภาครัฐ (government services) และส่งเสริมให้มีตลาดการค้าที่ปลอดภัยและมีความ
มั่นคง 22 

ปัจจุบันมีใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมกันราว 16 ประเภท23 (มาตรา 10)  เช่น 
(a) hotel licence, (b) club licence, (b1) small bar licence, (c) on-premises licence,  (d) 
packaged liquor licence, (e) producer/wholesaler licence, (f) limited licence,  และยังมี
ใบอนุญาตประเภทอื่น ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เงื่อนไขในการพิจารณาออกใบอนุญาต
ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งไม่ขอกล่าวถึงรายละเอียดในรายงานนี้  
แต่สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้จากเว็บไซต์ของ  ILGA   

 Hotel licence  

 Club licence  

 On-premises licence – restaurant  

 On-premises licence – public entertainment venue (not cinema or 
theatre)  

 On-premises licence – cinema or theatre public entertainment venue  

 On-premises licence – catering services  
                                                           
21 Independent Liquor & Gaming Authority at https://www.liquorandgaming.nsw.gov.au/independent-
liquor-and-gaming-authority/about-ilga 
22 Department of Customer Service at https://www.nsw.gov.au/customer-service 
23 Liquor licence types at https://www.liquorandgaming.nsw.gov.au/operating-a-business/liquor-
licences/liquor-licence-types 

https://www.liquorandgaming.nsw.gov.au/documents/resource-centre/statutory-conditions/statutory_licence_conditions_and_requirements_hotel_licence.pdf
https://www.liquorandgaming.nsw.gov.au/documents/resource-centre/statutory-conditions/statutory_licence_conditions_and_requirements_club_licence_fact_sheet.pdf
https://www.liquorandgaming.nsw.gov.au/documents/resource-centre/statutory-conditions/statutory_licence_conditions_and_requirements_on_premises_restaurant.pdf
https://www.liquorandgaming.nsw.gov.au/documents/resource-centre/statutory-conditions/statutory_licence_conditions_On_premises_venue.pdf
https://www.liquorandgaming.nsw.gov.au/documents/resource-centre/statutory-conditions/statutory_licence_conditions_On_premises_venue.pdf
https://www.liquorandgaming.nsw.gov.au/documents/resource-centre/statutory-conditions/statutory_licence_conditions_and_requirements_on_premises_cinema.pdf
https://www.liquorandgaming.nsw.gov.au/documents/resource-centre/statutory-conditions/statutory_licence_conditions_On_premises_catering_services.pdf
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 On-premises licence – commercial tour operator  

 On-premises licence – local product promotion  

 On-premises licence – airport  

 On-premises licence – tertiary institution  

 On-premises licence – accommodation premises  

 On-premises licence – vessel  

 On-premises licence (others)  

 Packaged liquor licence  

 Producer/wholesaler – beer/spirits  

 Producer/wholesaler – not beer/wine/spirits producer  

 Producer/wholesaler – wine/cider/perry/mead products  

 Limited licence – surf club  

 Limited licence – not a surf club  

 
ทั้งนี้  การพิจารณายื่นค าขอใบอนุญาตที่เกี่ยวกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ข้างต้น  จะต้อง

ปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมายของ Liquor Regulation 2018 หลายประการ  โดยเฉพาะการเผยแพร่
ผลการศึกษาผลกระทบต่อชุมชน  ซึ่งบัญญัติไว้ในหมวด 2 (Division 2 Community impact 
statements) มาตรา 27 กล่าวคือ  การยื่นค าขอใบอนุญาตต่าง ๆ จะต้องพิจารณาถึงเรื่อง Community 
impact statements เสมอ  
 

  

https://www.liquorandgaming.nsw.gov.au/documents/resource-centre/statutory-conditions/statutory_licence_conditions_On_premises_commercial_tour_operator.pdf
https://www.liquorandgaming.nsw.gov.au/documents/resource-centre/statutory-conditions/statutory_licence_conditions_and_requirements_on_premises_local_product_promotion.pdf
https://www.liquorandgaming.nsw.gov.au/documents/resource-centre/statutory-conditions/statutory_licence_conditions_and_requirements_on_premises_airport.pdf
https://www.liquorandgaming.nsw.gov.au/documents/resource-centre/statutory-conditions/statutory_licence_conditions_and_requirements_on_premises_tertiary_insitution.pdf
https://www.liquorandgaming.nsw.gov.au/documents/resource-centre/statutory-conditions/statutory_licence_conditions_and_requirements_on_premises_accommodation.pdf
https://www.liquorandgaming.nsw.gov.au/documents/resource-centre/statutory-conditions/statutory_licence_conditions_On_premises_licence_vessel.pdf
https://www.liquorandgaming.nsw.gov.au/documents/resource-centre/statutory-conditions/statutory_licence_conditions_and_requirements_on_premises_others.pdf
https://www.liquorandgaming.nsw.gov.au/documents/resource-centre/statutory-conditions/statutory_licence_conditions_and_requirements_packaged_liquor_licence.pdf
https://www.liquorandgaming.nsw.gov.au/documents/resource-centre/statutory-conditions/statutory_licence_conditions_and_requirements_producer_wholesaler_beer_spirits.pdf
https://www.liquorandgaming.nsw.gov.au/documents/resource-centre/statutory-conditions/statutory_licence_conditions_and_requirements_producer_wholesaler_not_beer_wine_spirits.pdf
https://www.liquorandgaming.nsw.gov.au/documents/resource-centre/statutory-conditions/statutory_licence_conditions_and_requirements_producer_wholesaler_wine_cider_perry_mead.pdf
https://www.liquorandgaming.nsw.gov.au/documents/resource-centre/statutory-conditions/statutory_licence_conditions_and_requirements_limited_licence_surf_club.pdf
https://www.liquorandgaming.nsw.gov.au/documents/resource-centre/statutory-conditions/statutory_licence_conditions_and_requirements_limited_licence_not_a_surf_club.pdf
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กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มลรัฐนิวเซาท์เวลส์ 

 มลรัฐนิวเซาท์เวลส์มีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  2 ฉบับคือ คือ Liquor Act 
2007  และ Gaming and Liquor Administration Act 2007  โดยมีวัตถุประสงค์และสาระส าคัญที่
แตกต่างกัน  กล่าวคือ 

 1. กฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Liquor Act 2007) เป็นกฎหมายฉบับปัจจุบันที่ก าหนด
มาตรการก ากับดูแลและควบคุมการจ าหน่ายและการจัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  รวมถึงการใช้ประโยชน์
ในสถานที่ที่ขายหรือจัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย  โดยกฎหมายฉบับนี้ได้ยกเลิกกฎหมายเดิมคือ 
Liquor Act 1982  

กฎหมายฉบับนี้ยังเป็นกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับการให้อ านาจหน้าที่แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในเรื่องนี้ 2 หน่วยงานคือ Independent Liquor & Gaming Authority  และหน่วยงานด้าน
ศุลกากรคือ  Secretary of the Department of Customer Service 

 2. กฎหมายว่าด้วยการพนันและการบริหารจัดการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Gaming and 
Liquor Administration Act 2007) เป็นกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้ง Independent Liquor & 
Gaming Authority24  โดยมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  การพิจารณา
ออกใบอนุญาต  การร้องเรียนผู้รับอนุญาต  

 ในรายงานวิจัยนี้จะอธิบายเนื้อหาส าคัญในกฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Liquor Act 
2007) เป็นหลัก  เนื่องจากมีความเก่ียวข้องกับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทย  

 เจตนารมณ์ของกฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Liquor Act 2007) มี 3 ประการคือ 

 1. ก ากับและควบคุมการขาย  การจัดหา และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เพ่ือให้มี
แนวทางท่ีสอดคล้องกับความคาดหวัง ความจ าเป็น และความต้องการของชุมชน 

 2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างสมดุลระหว่างการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ  กับประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  โดยใช้ระบบการก ากับดูแลที่ยืดหยุ่นและใช้ได้ในทาง
ปฏิบัติ  โดยมีแบบพิธีหรือความซับซ้อนน้อยที่สุด 

 3. มีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างมีความรับผิดของของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   เช่น 
การแสดงดนตรีสด  การจัดงานบันเทิง การท่อมเที่ยว และอุตสาหกรรมในภาคการบริการ (ท่องเที่ยว)  

 เพ่ือให้การด าเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ตามกฎหมาย Liquor Act 2007 บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ข้างต้น  จะต้องปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไนปี้  

 a. ความจ าเป็นในการลดอันตรายจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่เหมาะสม และการ
บริโภคที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและบุคคลอ่ืน เช่น ความรุนแรง พฤติกรรมต่อต้านสังคม (anti-
social behaviour)     

 b. ความจ าเป็นในการส่งเสริมเรื่องทัศคติเรื่องความรับผิดของบุคคล และแนวปฏิบัติในเรื่องการ
ส่งเสริมการขาย การจัดหา และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
                                                           
24 Independent Liquor & Gaming Authority  at https://www.liquorandgaming.nsw.gov.au/independent-
liquor-and-gaming-authority/about-ilga 
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 c. ความจ าเป็นในการสร้างหลักประกันว่า การขาย การจัดหา และการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ รวมถึงการประกอบกิจการค้าของสถานที่หรือร้านค้าที่มีใบอนุญาต  การมีส่วนร่วมกับชุมชน  
โดยจะต้องไม่แยกตัวออกจากความจ าเป็นที่จะต้องจัดให้มีวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

d. ความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการจ้างงานหรือให้โอกาสในการจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น การ
แสดงดนตรีสด  การส่งเสริมเรื่องศิลปะ การท่อมเที่ยว ชุมชน และวัฒนธรรมของคนในชุมชน   

 

 สรุปสาระส าคัญกฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 กฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Liquor Act 2007) ซึ่งมีการแก้ไขปรับปรุงเมื่อเดือนสิงหาคม 
2021  และ LIQUOR REGULATION 2018  มีเนื้อหาที่น่าสนใจบางประการ   ในล าดับแรกจะน าเสนอ
เนื้อหาสาระของ  Liquor Act 2007  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการก าหนดประเภทใบอนุญาต หลักเกณฑ์ 
เงื่อนไขการออกใบอนุญาต  และยังมีมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เกี่ยวข้องด้วย   

 มาตรา 100  กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการประกาศเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อาจเป็นอันตราย 
(undesirable liquor products)   

 ตาม Liquor Act 2007 มิได้ให้นิยามของค าว่า undesirable liquor products  แต่มีปรากฏ
อยู่ใน LIQUOR REGULATION 2018  มาตรา 86 มีเนื้อหาดังนี้  

 “86 Undesirable liquor products  

(1) For the purposes of section 100 of the Act, the following are declared to be 
undesirable liquor products— 

(a) alcoholic ice block—a product that is sold in an individual package or 
individual packages for consumption in frozen form and that, at 20° 
Celsius, contains more than 1.15% ethanol by volume, 

(b) a product that is sold in an aerosol container for consumption by 
humans and that, at 20° Celsius, contains more than 1.15% ethanol by 
volume, 

(c) any milk product that is sold or supplied under a name that consists 
of, or includes, the words “Moo Joose” and that, at 20° Celsius, contains 
more than 1.15% ethanol by volume, 

(d) any alcoholic vapour that is sold or supplied for consumption in that 
form, 

(e) any alcoholic powder that is sold or supplied for consumption 
(whether in that form or if added to any liquid). 
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(2) In subclause (1)(c), "milk product" includes any product made from 
reconstituted milk (that is, any substance in the nature of milk that has been 
prepared from milk concentrate or milk powder).” 

กล่าวโดยสรุปคือ undesirable liquor products คือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่ในรูปแบบหรือ
ลักษณะที่อาจท าให้เกิดอันตรายต่อประชาชน เช่น การท าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรูปของก้อนน้ าแข็ง 
(alcoholic ice block) หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรูปสเปรย์ฉีด (an aerosol container) หรือ การน า
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเทลงบนน้ าแข็งแห้งท าให้เกิดไอระเหยที่เรียกว่า alcoholic vapour ซึ่งมีปริมาณ
แอลกอฮอล์มากกว่าร้อยละ 1.15 ตามปริมาณ เมื่ออยู่ในอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส   รวมถึงผลิตภัณฑ์
นม (milk product) ซึ่งมีปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่าร้อยละ 1.15 เช่น “Moo Joose” 

 ปัจจุบันมีการออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการประกาศเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อาจเป็นอันตราย 
(undesirable liquor products) แล้ว  เพ่ือคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ (the public interest)  ส่งผล
ท าให้ผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตาม มาตรา 100 นี้คือ  ห้ามจ าหน่าย
หรือจัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ถูกประกาศให้เป็น undesirable liquor products ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับ
โทษ 50 คะแนน (50 penalty units) 

 

 มาตรา 101  การห้ามจัดหาหรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ถือเป็น undesirable liquor 
products   

 Secretary of the Department of Customer Service  อาจออกประกาศให้เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่ถือเป็น undesirable liquor products เป็นเครื่องดื่ม ฯ ที่ผู้รับอนุญาตห้ามจัดหาหรือขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ประชาชน  หาก Secretary พิจารณาเห็นว่าชื่อของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ หรือการออกแบบหรือบรรจุภัณฑ์อาจท าให้เกิดการบริโภค undesirable liquor products 
โดยปราศจากความรับผิดชอบอย่างรวดเร็ว  หรือท าให้เกิดการบริโภค undesirable liquor products 
ในปริมาณมากเกินสมควร  หรือท าให้เกิดแรงจูงใจในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเด็ก เยาวชน   
รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ท าให้เกิดความสับสนกับเครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์ (soft 
drinks) และขนมหวาน   ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับโทษ 50 คะแนน (50 penalty units) 

 

 มาตรา 102  ให้อ านาจแก่ Secretary of the Department of Customer Service มี
อ านาจออกค าสั่ งห้ามหรือจ ากัดการส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ ไ ม่ เหมาะสม 
(undesirable promotion of liquor)   

เมื่อผู้รับอนุญาตเป็นการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะคือ (1) การส่งเสริมการขายหรือการจัดจ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ (2) เป็นกิจกรรมที่ระบุหรือก าหนดในหนังสือเตือน  

เงื่อนไขในการออกหนังสือห้ามหรือจ ากัดกิจกรรมของ Secretary of the Department of 
Customer Service  จะต้องพิจารณาจากข้อมูลที่เก่ียวข้อง ข้อหนึ่งข้อใด ต่อไปนี้  
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(a) การส่งเสริมการขายนั้นมีลักษณะที่กระตุ้นให้เกิดการบริโภคในกลุ่มเด็ก เยาวชน  
โดยมีการใช้เครื่องหมาย ชื่อ รูปภาพ (motifs) หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ในการส่งเสริม
การขาย หรืออาจท าให้จูงใจแก่เด็ก เยาวชน  หรือเพ่ือจูงใจด้วยเหตุอื่น ๆ หรือ  

(b) การส่งเสริมการขายที่ไม่เหมาะสม อนาจาร หรือท าให้เกิดความรู้สึกน่ารังเกียจ  

(c) การส่งเสริมการขายที่เกี่ยวกับการจัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่มีมาตรฐาน 
(non-standard measures) หรือมีการค าอธิบายที่ท าให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึก
ของบุคคล  หรือการโฆษณาที่ส่ง เสริมให้มีการดื่มที่ขาดความรับผิดชอบ 
(irresponsible drinking) และมีลักษณะที่อาจท าให้เกิดอาการมึนเมา ขาดสติ  
หรือ 

(d) การส่งเสริมการขายที่รวมถึงกระบวนการที่เปิดให้มีการดื่มฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
หรือมีการให้ส่วนลดอย่างมาก  หรือมีส่วนลดภายในเวลาที่ก าหนดไว้อย่างจ ากัด  
ซึ่งท าให้เกิดแรงจูงใจที่จะบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนเร็วขึ้นมากกว่า
ที่ควรจะเป็นตามปกต ิหรือ 

(e) การส่งเสริมการขายที่กระตุ้นให้มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณ
มากกว่าปกติ บริโภคอย่างรวดเร็ว หรือปราศจากความรับผิดชอบ 

(f) ข้อจ ากัดหรือการห้ามที่ถือว่าเป็นประโยชน์สาธารณะ (public interest)     

ผู้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหนังสือค าสั่ง หากฝ่าฝืนจะได้รับโทษ 50 คะแนน (50 penalty 
units) 

 อย่างไรก็ดี  ก่อนที่ Secretary of the Department of Customer Service จะออกหนังสือ
ค าสั่งข้างต้นได้นั้น  จะต้องมีการออกแนวปฏิบัติ (guidelines) ตามมาตรานี้ เสียก่อน  โดยต้องมี
รายละเอียดระบุลักษณะของกิจกรรมการส่งเสริมการขายที่เข้าข่ายเป็นกรณีที่ Secretary จะสามารถ
ออกค าสั่งดังกล่าวได้  
 
 มาตรา 102A  Secretary of the Department of Customer Service อาจก าหนด
ค าสั่งห้ามหรือจ ากัดกิจกรรมที่กระตุ้นหรือส่งเสริมให้มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่เหมาะสม 
(misuse or abuse of liquor) 

 Secretary สามารถออกหนังสือแก่ผู้รับอนุญาต  เพ่ือออกค าสั่งห้ามหรือจ ากัดการจัดกิจกรรม
ของผู้รับอนุญาต หรือมีการอนุญาตให้บุคคลอ่ืนเข้ามาท ากิจกรรมในสถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต  โดย
กิจกรรมใด ๆ ที่ระบุหรืออธิบายในค าสั่งตามความเห็นของ Secretary  จะต้องมีลักษณะท าให้เกิดการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่เหมาะสม (misuse or abuse of liquor) ตัวอย่างเช่น การดื่มใน
ปริมาณที่มากเกินสมควร (binge drinking or excessive consumption)   

   ผู้รับอนุญาตซึ่งไม่สามารถด าเนินการตามหนังสือค าสั่งของ Secretary โดยปราศจากเหตุผลอัน
สมควร  ถือว่ามีความผิดตามมาตรานี้คือ จะได้รับโทษ 50 คะแนน 
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มาตรา 114 การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางอินเทอร์เน็ตหรือสื่อชนิดอื่น ๆ  

(1) ผู้รับอนุญาตที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยรับออเดอร์ทางโทรศัพท์ หรือทางโทรสาร หรือ
ทางไปรษณีย์  มีหน้าที่ต้องแสดงหมายเลขใบอนุญาตในข้อมูลการโฆษณาหรือข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้รับออเดอร์สั่งซื้อ  ผู้รับอนุญาตที่ฝ่าฝืนจะได้รับโทษ 20 
คะแนน 

(2) ผู้รับอนุญาตท่ีขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางอินเทอร์เน็ต หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ จะต้อง
ให้ความเชื่อมั่นว่า  มีการแสดงหมายเลขใบอนุญาตปรากฏในเว็บไซต์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  และ
ข้อมูลการโฆษณาหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้รับออเดอร์สั่งซื้อ
ก็ต้องมีเลขใบอนุญาตด้วยเช่นกัน   ผู้รับอนุญาตท่ีฝ่าฝืนจะได้รับโทษ 20 คะแนน 

(3) ก าหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางอินเทอร์เน็ต หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ  จะต้องก าหนดให้มีวิธีการตรวจสอบข้อมูลของผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่  

 (a) วัน เดือน ปีเกิดของผู้ซื้อ  เพ่ือใช้ตรวจสอบว่าผู้ซื้อมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์  เว้นแต่จะมี
ข้อมูลผู้ซื้อที่เคยมีการซื้อขายกับผู้รับอนุญาตแล้ว  

 (b) จัดให้มีค าแนะน าที่เป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ที่ท าหน้าที่จัดส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ให้แก่ผู้สั่งซื้อ  เพ่ือตรวจดูว่าผู้สั่งซื้อเป็นผู้มีอายุครบ 18 ปี หรือผู้ที่รับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แทนผู้สั่งซื้อมี
อายุครบ 18 ปี  หรือเป็นกรณีท่ีการสั่งซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางอินเทอร์เน็ตหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน
โดยส่งมอบให้แก่บุคคลอ่ืนตามค าสั่งของผู้สั่งซื้ออีกราย    ผู้รับอนุญาตที่ฝ่าฝืนจะได้รับโทษ 20 คะแนน  
  

มาตรา 99 การขาย การจัดหา การบริการ หรือการส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อย่างมีความรับผิดชอบ  

 กฎหมายล าดับรองของ Liquor Act 2007 อาจก าหนดเนื้อหาในเรื่องการขาย การจัดหา การ
บริการ หรือการส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีความรับผิดชอบ  โดยมีเนื้อหาในเรื่อง
ต่อไปนี้  
 (a) การจ ากัดหรือการห้ามการด าเนินการส่งเสริมการขาย หรือการท ากิจกรรมใด ๆ (รวมถึงการ
ลดราคา หรือการจัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)  ซึ่งอาจท าให้เกิดการบริโภคที่ไม่
เหมาะสมหรือเป็นปัญหาในการบริโภคเครื่องดื่ม ฯ (misuse or abuse of liquor) เช่น การดื่มอย่าง
หนักหรือดื่มมากเกินไป (binge drinking or excessive consumption)     
  (b) มาตรฐานต่าง ๆ ที่ใช้พิจารณาประกอบการอนุญาตส าหรับสถานที่ที่ได้รับใบอนุญาตในการ
ขายและให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการบริโภคที่ไม่เหมาะสมหรือเป็น
ปัญหาในการบริโภคเครื่องดื่ม ฯ  

(c) หลักเกณฑ์ เงื่อนไขต่าง ๆ ส าหรับผู้รับอนุญาต ผู้จัดการ หรือบุคคลอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องกับ
การขาย การบริการ หรือการส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือ
ด าเนินการในการฝึกอบรม หรือการด าเนินการใด ๆ ที่มีความจ าเป็นในการส่งเสริมแนวปฏิบัติที่มีความ
รับผิดชอบในกิจกรรมเหล่านั้น     



153 
 

(d) การระบุสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่ง Secretary อาจพิจารณาเห็นว่ามีความจ าเป็นในการส่งเริม
การขายหรือการโฆษณา  ซึ่งรวมถึงการมีส่วนลด  และต้องมีข้อความหรือข้อมูลที่ส่งเสริมให้มีการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีความรับผิดชอบ (responsible consumption of alcohol)  

 ภายใต้บทบัญญัติตามเนื้อหาที่กล่าวมาข้างต้น  อาจมีการด าเนินการที่ไม่ขัดแย้งกัน  กล่าวคือ 
Liquor Regulation 2018  อาจมีการน าแนวปฏิบัติของภาคธุรกิจที่เก่ียวข้องมาปรับใช้ด้วยก็ได้   

 

 Division 1 Underage drinking 

มาตรา 117  ความผิดเกี่ยวกับการขายหรือจัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็ก 

(1) การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กคือ ผู้มีอายุต่ ากว่า 18 ปี ถือเป็นความผิดที่ค่อนข้าง
ร้ายแรง  ผู้ฝ่าฝืนมีโทษ 100 คะแนน หรือมีโทษจ าคุก 12 เดือน หรือได้รับโทษทั้งสองกรณี  

(2) ความผิดอีกฐานหนึ่งคือ การจัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กในสถานที่ขายที่ได้รับ
ใบอนุญาต (licensed premises) ผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษ 100 คะแนน หรือมีโทษจ าคุก 12 เดือน หรือได้รับ
โทษทั้งสองกรณี  

กรณีที่จะยกเป็นข้อต่อสู้ที่ไม่ต้องรับผิดในมาตรานี้ตาม (1) และ (2) จะต้องเข้าองค์ประกอบ 2 
ประการคือ  

(a) บุคคลที่ซื้อหรือได้รับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป และ 

 (b) จ าเลยที่กระท าความผิดในการขายหรือจัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็ก มี
พยานหลักฐานที่ชี้ให้เห็นได้ว่า เอกสารเกี่ยวกับอายุของเด็กเป็นเอกสารที่น่าจะมีความถูกต้อง และ
สามารถพิสูจน์ได้ว่า บุคคลมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี  

 ความผิดในกรณีที่มีการจัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กในสถานที่อ่ืนที่มิใช่สถานที่ขายที่
ได้รับใบอนุญาต ถือเป็นความผิดซึ่งมีโทษขั้นสูงคือ  ผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษ 100 คะแนน หรือมีโทษจ าคุ ก 12 
เดือน หรือได้รับโทษทั้งสองกรณี  เว้นแต่ผู้ฝ่าฝืนจะพิสูจน์ได้ว่า  

 ผู้ฝ่าฝืนเป็นผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ดูแลเด็ก (a parent or guardian of the minor) หรือเป็น
บุคคลที่มีอ านาจในการจัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็ก  โดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้
พิทักษ์ดูแลเด็กแล้ว  

   ข้อมูลหรือพฤติการณ์อ่ืน ๆ ที่ใช้ในการพิจารณาประกอบว่า เป็นการด าเนินการที่สอดคล้องกับ
การก ากับดูแลเด็กอย่างมีความรับผิดชอบหรือไม่  ในการจัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กของ
ผู้ปกครองหรือผู้ให้การดูแล มีดังนี้ 

 (a) อายุของเด็ก  

(b) บุคคลที่จัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กอยู่ในอาการมึนเมาหรือไม่ได้สติหรือไม่  

(c) เด็กได้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กพร้อมกับอาหารหรือไม่  

(d) บุคคลที่จัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กมีการก ากับดูแลการบริโภคของเด็กอย่างมีความ
รับผิดชอบหรือไม่ เพียงใด   



154 
 

(e) ปริมาณและชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีการจัดหาให้  และระยะเวลาที่จัดหา 

(f) ข้อมูลอื่น ๆ ที่ก าหนดไว้ใน the regulations 

 

 มาตรา 119 ผู้รับอนุญาตขายหรือจัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ สถานที่ขายที่ได้รับ
ใบอนุญาต  

 ผู้รับอนุญาตจะต้องไม่อนุญาตหรือด าเนินการใด ๆ เพ่ือให้เด็กเป็นผู้ขายหรือจัดหาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ณ สถานที่ขายที่ได้รับใบอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก the Authority  ผู้ฝ่าฝืน
มาตรานี้จะได้รับโทษ 50 คะแนน  
 มาตรา 120 ผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบจะต้องไม่อนุญาตให้เด็กบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ณ สถานที่ขายที่ได้รับใบอนุญาต  

 กรณีที่เด็กพักอยู่ร่วมกับผู้ใหญ่ในโรงแรมหรือคลับที่มีใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
ผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ (responsible adult) จะต้องไม่อนุญาตให้เด็กบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ 
ส ถ า น ที่ ข า ย ที่ ไ ด้ รั บ ใ บ อ นุ ญ า ต    ห า ก ฝ่ า ฝื น จ ะ ไ ด้ รั บ โ ท ษ  3 0  ค ะ แ น น 
 ในการด าเนินคดีตามกฎหมายแก่ผู้ฝ่าฝืน  ผู้ฝ่าฝืนหรือจ าเลยมีภาระการพิสูจน์ว่า  เขามิใช่เป็น
ผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบที่เก่ียวกับเด็กคนนั้น หรือไมม่ีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเด็กในเวลานั้น    

 มาตรา 115  การประกาศพื้นที่จ ากัดการขาย จัดหา ครอบครองหรือบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์   

 มาตรานี้ก าหนดให้อ านาจในการออก Liquor Regulation 2018 เพ่ือประกาศให้พ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่
ใดเป็นพ้ืนที่ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (restricted alcohol area) โดยมีรายละเอียดตาม (2) คือ  
การประกาศให้พ้ืนที่ใด ๆ เป็นพ้ืนที่จ ากัดการขาย จัดหา ครอบครองหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
สถานที่ใด ๆ  โดยไม่ค านึงว่าเป็นสถานที่ท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม   

 ข้อจ ากัดในพ้ืนที่ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  สามารถก าหนดห้ามการด าเนินกิจกรรมบางอย่าง
ได้ ดังนี้  

(a) ก าหนดเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส าหรับสถานที่ที่มีใบอนุญาตในพ้ืนที่ควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์       

(b) ก าหนดประเภทของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สามารถขายหรือจัดจ าหน่าย  และ
วิธีการในการขายหรือจัดจ าหน่ายในสถานที่ที่มีใบอนุญาตในพ้ืนที่ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

 

นอกจากนี้ใน (3) ระบุให้มีการประกาศให้พ้ืนที่ใด ๆ เป็นพ้ืนที่ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
กล่าวคือ เป็นพ้ืนที่ที่ห้ามด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เลย เรียกว่า   alcohol-free zone 
ซึ่งสามารถประกาศได้ตามกฎหมายชื่อว่า Local Government Act 1993  
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ขั้นตอนการประกาศพื้นที่ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ขั้นตอนในการประกาศพ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ใดเป็นพ้ืนที่ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  จะต้องปฏิบัติ
ตามมาตรา 116  ซึ่งกลุ่มประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว  หรือกลุ่มคนที่เป็นผู้แทนกลุ่มผลประโยชน์ของ
ชุมชน  มีสิทธิร้องขอไปยัง Independent Liquor & Gaming Authority  เพ่ือให้ประกาศเป็นพ้ืนที่
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   โดย Minister for Customer Service อาจให้ค าแนะน าแก่ 
Independent Liquor & Gaming Authority   ในเรื่องการประกาศพ้ืนที่ได้  แต่ไม่ขอกล่าวถึงใน
รายละเอียด   
 

Liquor Regulation 2018 

 กฎหมายล าดับรองตาม Liquor Act 2007 คือ Liquor Regulation 2018 มีเนื้อหาที่น่าสนใจ
ดังนี้  

 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

 มาตรา 20  บัญญัติเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาม Liquor Regulation 2018   
ก าหนดให้ใช้ระบบการขออนุญาตก่อนการโฆษณา  โดยจะต้องยื่นขออนุญาตต่อ Independent Liquor 
and Gaming Authority ซ่ึงแต่งต้ังตามกฎหมายคือ Gaming and Liquor Administration Act 2007   

  

 มาตรา 21 หน้าที่แจ้งให้เพื่อนบ้าน บุคคลหรือหน่วยงานทราบเรื่องการขออนุญาตโฆษณา  

มาตรานี้ก าหนดให้ผู้ยื่นขออนุญาตโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  มีหน้าที่แจ้งให้เพ่ือนบ้านที่อยู่
ในบริเวณรัศมี 50 ถึง 100 เมตรของที่ตั้งร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงกันที่ไม่
มีถนนขวางกั้นไว้  เพ่ือให้เพ่ือนบ้านที่อาศัยในบริเวณดังกล่าวรับทราบเรื่ องการขออนุญาตโฆษณาด้วย  
โดยกฎหมายก าหนดนิยามค าว่า neighbouring premises25 ไว้  

 ยื่นขออนุญาตโฆษณาที่มีหน้าที่แจ้งให้เพ่ือนบ้านทราบ  ยังมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
เพ่ิมเติม ดังนี้ 

                                                           
25 neighbouring premises, in relation to an application, means— 

(a) any building situated on land that is within 50 metres of the boundary of the premises to 
which the application relates, or 

(b) if a category B CIS (as referred to in clause 27(3)) is required to accompany the 
application—any building situated on land that is within 100 metres of the boundary of the premises 
to which the application relates, or 

(c) any building situated on land adjoining the boundary of the land on which the premises 
to 
which the application relates are or will be situated (or that would be land adjoining that boundary 
if it were not for a road separating the land). 
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 (2) หนังสือแจ้งเรื่องการยื่นขออนุญาตโฆษณาจะต้องด าเนินการภายในเวลา 2 วันท าการ นับแต่
วันที่ยื่นค าขอโฆษณา  

(3) หนังสือแจ้งเรื่องการยื่นขออนุญาตโฆษณาจะต้องท าตามแบบฟอร์มที่ก าหนดไว้  โดยความ
เห็นชอบของ Independent Liquor and Gaming Authority 

(4) มาตรานี้จะใช้บังคับในกรณีต่อไปนี้  
 (a) การขออนุญาตเพ่ิมเติมจากเดิมที่เคยขอไว้ (แต่ไม่รวมถึงกรณีการขออนุญาตในกรณี

พิเศษ) 
 (b) การขออนุญาตของร้านค้าประเภทดื่มในร้าน (a drink on-premises 

authorisation) หรือ 
 (c) การขออนุญาตตามมาตรา 24 (3) ของ Liquor Act 2007 ได้แก่ การขออนุญาต

ขายหรือจัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพียงอย่างเดียว  โดยไม่มีการขายสินค้าหรือให้บริการอ่ืน ๆ    
 
ทั้งนี้  มาตรา 21 นี้ ไม่ ใช้บั งคับกับกรณีการยื่นค าขออนุญาตโฆษณาที่ด าเนินการโดย

ผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตผลิต หรือขายส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  (เว้นแต่ในค าขอจะระบุถึงความ
เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตให้มีการดื่มในร้านค้าด้วย)  และไม่ใช้กับกรณี a limited licence26 หรือ a 
pop-up licence27 

 

 มาตรา 22  ก าหนดเรื่องบุคคลอ่ืนที่ผู้ย่ืนค าขอโฆษณามีหน้าที่ต้องแจ้งให้ทราบ  

 ผู้ยื่นค าขอโฆษณามีหน้าที่ต้องแจ้งให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ ได้แก่  

 (a) เจ้าหน้าที่ต ารวจท้องถิ่น (the local police)  

(b) เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นท่ีให้ความยินยอมในการอนุญาต (the local consent authority) 

                                                           
26 Liquor Act 2007, Sec.36 Authorisation conferred by limited licence 

(1) General scope of limited licence A limited licence authorises the licensee to sell or 
supply liquor on the licensed premises— 
27 Liquor Regulation 2018, 48A Definitions 

pop-up licence means a pop-up licence (bar), pop-up licence (event) or pop-up licence 
(promotion). 

pop-up licence (bar) means a licence issued under this Division for the purposes of the sale 
or supply of liquor by retail for consumption on the licensed premises. 

pop-up licence (event) means a licence issued under this Division for the purposes of the 
sale or supply of liquor by retail for consumption on the licensed premises in connection with an 
event and the sale or supply of liquor is ancillary to the purpose for which the event is held. 

pop-up licence (promotion) means a licence issued under this Division to a holder of a 
producer/wholesaler licence who carries on business as a producer of liquor, for the purposes of the 
sale or supply of the liquor (the licensee’s product) 
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(c) เจ้าของบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ในรัศมี 500 เมตร ที่อยู่ใกล้กับสถานที่ขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่ยื่นขออนุญาตโฆษณานั้น  ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่อยู่ภายใต้การปกครองของท้องถิ่นอ่ืน  จะต้อง
ได้รับความยินยอมจากท้องถิ่นอ่ืนด้วย   

(d) สถานที่ที่ตั้งในที่ราชพัสดุหรือสถานที่ที่ภาครัฐดูแล (Crown land) ตามกฎหมายชื่อ  
Crown Land Management Act 2016   

(e) ค าขออนุญาตโฆษณาที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 48 (2) ตามกฎหมาย Liquor Act 2007 
จะต้องแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียตามมาตรา 29(2) หรือ (3) 

(f) บุคคลหรือองค์กรอื่น ๆ ซึ่ง Independent Liquor and Gaming Authority เห็นควรให้แจ้ง
ให้ทราบด้วย      

  

 มาตรา 26  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   

 ผู้ยื่นค าขออนุญาตโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้ 

 (1) ผู้ยื่นค าขออนุญาตจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติต่าง ๆ ในหมวด 1 เงื่อนไขการโฆษณา 
(Division 1 Advertising requirements) (มาตรา 20 – 26)  และต้องแสดงต่อ Authority 
(Independent Liquor and Gaming Authority) ว่าได้ด าเนินการโดยใช้ความพยายามอย่างเหมาะสม
ที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ นี้แล้ว 

 (2) Authority อาจพิจารณาว่า กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหมวด 1 
เงื่อนไขการโฆษณาได้นั้น  ไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของหมวดนี้  หาก Authority เห็นว่า กรณีที่ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามได้เป็นเรื่องที่ไม่ร้ายแรงหรือเป็นผลที่เกิดข้ึนได้ในทางเทคนิค  

 

มาตรการเกี่ยวกับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางออนไลน์ 28  

การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่อออนไลน์สามารถท าได้ในมลรัฐ NSW  แต่จะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือ จะต้องเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทที่เรียกว่า 
“packaged liquor licence” เท่านั้น  กล่าวคือ เป็นใบอนุญาตที่ไม่อนุญาตให้มีการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในร้าน  ผู้ซื้อจะต้องซื้อกลับไปดื่มที่บ้านหรือสถานที่อ่ืนเท่านั้น และจะต้องเป็น เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่บรรจุเสร็จ (sealed containers) เท่านั้น โดยมีทั้งกรณีการขายปลีกและขายส่ง รวมถึง
กรณีการจัดส่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ลูกจ้างของผู้รับอนุญาต ณ ร้านค้าที่มีใบอนุญาตก็จะต้องมี
ใบอนุญาตประเภทนี้  ซึ่งหากเป็นการจัดส่งผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังต้องขายภายในเวลาที่กฎหมาย
ก าหนดเท่านั้นคือ ระหว่างช่วงเวลา 5.00 ถึง 22.00 น. ตั้งแต่ วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์  โดยห้ามขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันส าคัญคือ  วันคริสตมาส หรือวัน Good Friday  ทั้งนี้ จะต้องมีเวลาปิดท าการ
วันละ 6 ชั่วโมงคือ ตั้งแต่เวลา 23.00 ถึง 4.00 น. 

                                                           
28 Vanja Simic, I Want to Sell Alcohol Through a Website, Do I Need a Liquor Licence? (September 15, 
2020) at https://legalvision.com.au/want-sell-alcohol-website-need-liquor-licence/ 
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การยื่นค าขออนุญาตจะต้องยื่นต่อ Office of Liquor, Gaming and Racing (NSW)  โดย
ก่อนที่จะยื่นค าขอดังกล่าว  ผู้ยื่นค าขอมีหน้าที่ขออนุญาตต่อรัฐบาลท้องถิ่น ( local community) 
เสียก่อน   และยังต้องมีกระบวนการออกประกาศแจ้งให้คนในชุมชนรับทราบ เรียกว่า Notice of 
Intention to Apply for a Liquor Licence (the notice) และส่งค าประกาศนี้ให้แก่สภาท้องถิ่น 
(local council) และสถานีต ารวจในพ้ืนที่ (local police)   ผู้ยื่นค าขอจะต้องติดประกาศฉบับนี้ที่
บริเวณหน้าอาคารหรือร้านค้าที่จะด าเนินการเปิดธุรกิจดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันยื่นใบ
ค าขอต่อ Office of Liquor, Gaming and Racing  และอาจจะต้องมีกระบวนการรับฟังความเห็นจาก
คนในชุมชนในระยะ 50 เมตรด้วย   

เมื่อครบก าหนดเวลา 30 วันแล้ว  ผู้ยื่นขออนุญาตจึงจะยื่นค าขอพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
community impact statement (category A);  prescribed application fee; และเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการยื่นค าขอ  โดยต้องส่งเอกสารค าขอไปยัง 3 หน่วยงานคือ Office of Liquor, Gaming 
and Racing สภาท้องถิ่น  และสถานีต ารวจในพื้นที่ 

ส าหรับผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติที่จะถือใบอนุญาต “packaged liquor licence” ได้แก่ ปั๊มน้ ามัน 
(service stations); ร้านค้าประเภท takeaway shops เช่น ร้านจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ขนม; 
และร้านค้าท่ีจ าหน่ายสินค้าทั่วไป (general stores) หรือร้านขายของช า รวมถึงร้านสะดวกซื้อ ร้านขาย
ผลิตภัณฑ์นม (a milk bar) เช่น จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องครัว เครื่องใช้ไฟฟ้า  

การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่อออนไลน์ยังมีการก าหนดพ้ืนที่ที่อนุญาตให้ขายได้เฉพาะ
บริเวณท่ีก าหนดไว้ในใบอนุญาต “packaged liquor licence” เท่านั้น   

 



159 
 

บทที่ 8 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

8.1 บทสรุป 

 นโยบายและโครงสร้างการบริหารจัดการงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

แผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2564 -2570) ได้
ปรับปรุงมาจากมาตรการ SAFER ขององค์การอนามัยโลก  ประเด็นที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ ฯ มีหลายประการ เนื่องจากภาครัฐยังไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ 
SAFER อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะอุปสรรคที่ส าคัญคือ  

1. ประเด็นการควบคุมหรือจ ากัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ใบอนุญาตขายสุรา)   

2. ประเด็นปัญหาประสิทธิภาพในการด าเนินการตามมาตรการห้ามหรือจ ากัดการโฆษณา การ
อุปถัมภ์ และการส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์   

3. ปัญหาการด าเนินงานของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดที่ยังขาดการบูร
ณาการการท างานระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง  และองค์กรภาค
ประชาชนในพื้นท่ี   

4. ปัญหาการบูรณาการการจัดการฐานข้อมูลสถิติ เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

5. ระบบการจัดสรรงบประมาณตามปกติ ไม่เพียงพอกับการแก้ไขสภาพปัญหา  กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุขได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ  รวมถึงกรณีปัญหาการจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่ราชการส่วนจังหวัดและราชการส่วนท้องถิ่น 

6. ประชาชนส่วนหนึ่งยังมีรูปแบบการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นปัญหา เพราะ
พฤติกรรมการด าเนินชีวิต สภาพแวดล้อม การขาดข้อมูล ความรู้ หรือความตระหนักในเรื่องพิษภัยหรือ
ผลเสียของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์    

ปัจจุบันการแทรกแซงนโยบายแอลกอฮอล์ของอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น  โดยเฉพาะ
การแทรกแซงการเสนอกฎหมาย  โดยรูปแบบของการแทรกแซงของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีความ
หลากหลาย  เช่น ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังสามารถแทรกแซงผ่านนักการเมือง ผู้มีอ านาจในการ
ก าหนดนโยบายและเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับต่าง ๆ  การฟ้องร้องด าเนินคดีเป็นคดีปกครองต่อหน่วยงาน
อย่างกระทรวงสาธารณสุข  รวมถึงการอุปถัมภ์ (sponsorship) โดยการท ากิจกรรม CSR แก่หน่วยงาน
ของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศล  

แม้ว่าคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดบางจังหวัดจะมีการท างานที่ค่อนข้าง
เข้มแข็ง  แต่ก็พบปัญหาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดหลาย
จังหวัด  เป็นเรื่องที่มีความส าคัญที่จะส่งผลต่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่ม
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แอลกอฮอล์ระดับชาติ ระยะที่ 2 และการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 สรุปได้ดังนี้ 

 1. ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดในหลายจังหวัด  หรือมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ แล้ว  แต่ในหลายจังหวัดยังไม่มีการเรียกประชุม  

 2. การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดในบางจังหวัดที่ไม่สอดคล้องกับ
โครงสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรา 19     

 3. คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดในหลายจังหวัด ไม่มีการจัดส่งรายงานผล
การด าเนินงานให้แก่ส านักงาน   

 4. คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางจังหวัดมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแล้ว  แต่มี
กระบวนการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กฎหมายบัญญัติไว้   

 5. คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางจังหวัดมีการแต่งตั้งบุคคลที่มิได้มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะการ
ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย 
(มาตรา 19) ที่ขาดความชัดเจน  

 6. คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดส่วนใหญ่มิได้แต่งตั้งภาคประชาชนที่
ท างานด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นกรรมการหรืออนุกรรมการ  เพราะกฎหมายมิได้บัญญัติให้มี
ผู้แทนในส่วนนี้  ท าให้ขาดความเชื่อมโยงในการท างานกับประชาชนในพื้นท่ีหรือชุมชน  

 

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและการตีความกฎหมาย 

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มีประเด็นที่ควรเสนอแก้ไขปรับปรุง
หลายเรื่อง  เนื่องจากมีปัญหาการใช้และการตีความอยู่ในปัจจุบัน  ท าให้การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
การโฆษณาและการสื่อสารการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้อยประสิทธิภาพ    

1. ประเด็นเกี่ยวกับความจ าเป็นในการมีคณะกรรมการ 2 ชุดคือ  คณะกรรมการนโยบาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอลแห่งชาติ  และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  เนื่องจากการแยก
คณะกรรมการในลักษณะนี้ ท าให้เกิดข้ันตอนในการด าเนินงานมากขึ้น เป็นภาระให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน  และ
ยังมีความไม่ชัดเจนในเรื่องอ านาจหน้าที่ที่ เกี่ยวเนื่องกัน กล่าวคือ คณะกรรมการนโยบายซึ่งมีบทบาท
หน้าที่หลักในการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  แต่กลับมีบทบาทหน้าที่ใน
การติดตามประเมินผลและตรวจสอบการด าเนินงานมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ด้วย  ซึ่งจะส่งผลท าให้มีปัญหาความทับซ้อนกันกับอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์   

2. ปัญหาองค์ประกอบของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแห่งชาติ และ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ซึ่งได้วิเคราะห์ไว้ในบทที่ 2 แล้ว 

3. การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามมาตรา 32 เป็นบทบัญญัติที่มีปัญหาการตีความ 
เนื่องมาจากความไม่ชัดเจนในการบัญญัติตัวบทกฎหมาย และไม่ครอบคลุมกลยุทธ์การโฆษณารูปแบบ
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ใหม่ ท าให้เป็นจุดอ่อนในการโฆษณาและการสื่อสารการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ได้แก่ การกระท า
ความผิดตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง แบ่งออกเป็น 2 ฐานความผิด  ส าหรับมาตรา 32 วรรคสอง  มี
ประเด็นปัญหาคือ เนื้อความในวรรคสองนี้เป็นข้อยกเว้นมาตรา 32 วรรคหนึ่งทุกกรณี  หรือเป็น
ข้อยกเว้นเฉพาะในกรณีการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง
เท่านั้น  อีกทั้งยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับถ้อยค าในวรรคสอง เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิง
สร้างสรรค์สังคม  มีขอบเขตมากน้อยเพียงใด  

มาตรา 32 วรรคสาม ระบุถึงข้อยกเว้นตามมาตรา 32 วรรคหนึ่งและวรรคสอง มิให้ใช้บังคับกับ
การโฆษณาที่มีต้นก าเนิดนอกราชอาณาจักร  เช่น กรณีการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาทางโทรทัศน์ซึ่ง
พบการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ก็จะไม่ถือเป็นความผิดตามมาตรานี้  แต่ไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการใช้สื่อออนไลน์ถ่ายทอดสดอย่างแพร่หลาย     

ความไม่ชัดเจนของกฎหมายในข้างต้น เป็นผลให้การปรับใช้กฎหมายกับการกระท าที่เป็นการ
สื่อสารทางการตลาดบางประการยังไม่อาจสรุปถึงผลทางกฎหมายที่แน่ชัดให้เป็นที่ยุติได้ เช่น ปัญหาการ
ใช้กลยุทธ์ Brand DNA ของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ท าให้เกิดปัญหาการใช้เครื่องหมายการค้าที่มี
ความคล้ายคลึงกับเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  โดยปรากฏว่าในคดีฟ้องร้องในเรื่องนี้หลายคดี  
ศาลตัดสินว่าการกระท าดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นความผิดฐานโฆษณาตามมาตรา 32    

4. ปัญหาการปรับใช้ และการตีความเก่ียวกับสถานที่หรือบริเวณที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตามมาตรา 27 เช่น การตีความข้อยกเว้นกรณีการจัดเลี้ยงตามประเพณีคือ จะครอบคลุมประเพณี
อะไรบ้าง  รวมถึงปัญหาความไม่ชัดเจนในเนื้อหาของ “ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 
22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและ
การควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ” ท าให้
การปฏิบัติในพ้ืนที่ต่าง ๆ มีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการตีความของผู้บังคับใช้กฎหมาย 

5. มาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคบางกลุ่ม ตามมาตรา 29 มี
เนื้อหาล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ สภาพปัญหาของการบริโภคเครื่องดื่ม ฯ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ประชากรกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ หญิงมีครรภ์  อีกทั้งควรมีการจัดท าแนวปฏิบัติของผู้ขายและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ เช่น กรณีการห้ามขายแก่บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ ก็ไม่มีเกณฑ์การพิจารณาที่
ชัดเจน  แตกต่างจากในหลายประเทศที่มีแนวปฏิบัติที่ผู้ขายเครื่องดื่ม ฯ จะต้องปฏิบัติตามในเรื่องนี้  

6. มาตรการก าหนดวิธีการหรือลักษณะการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาม มาตรา 30 เป็น
มาตรการทางกฎหมายที่กระท าผิดตามกฎหมาย  และมีประเด็นปัญหาในการตีความเนื้อหาของบัญญัติ
กฎหมาย รายละเอียดตามบทท่ี 3  

7. การห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาม มาตรา 31 ไม่มีปัญหาการตีความมากนัก  ส่วน
ใหญ่เป็นเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย และการขาดความรู้ความเข้าใจของหน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบ
สถานที่นั้น ๆ   

8. ปัญหาข้อจ ากัดในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 34 ซึ่งกฎหมายมิได้บัญญัติให้อ านาจไว้  

9. การบัญญัติโทษทางอาญาส าหรับการกระท าความผิดตามกฎหมาย  อาจขาดความเหมาะสม
ที่จะใช้ในกรณีการกระท าความผิดที่ไม่ร้ายแรง  โดยผู้กระท าความผิดควรได้รับการลงโทษอ่ืนที่มิใช่โทษ
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อาญาคือ โทษปรับทางปกครอง   ในปัจจุบันมีกฎหมายใหม่หลายฉบับที่ใช้มาตรการการลงโทษทาง
ปกครองแทนโทษอาญาเพราะมีประสิทธิภาพมากกว่า    

10. แนวคิดว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ใช้กันแพร่หลายทั่วโลกในปัจจุบันนั้น 
จ าเป็นต้องมีการพิจารณาปัญหาอันเกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งในแง่สาธารณสุข สังคมและเศรษฐกิจ
อย่างรอบด้าน พร้อมทั้งปรับใช้มาตรการทั้งในส่วนที่บังคับกับตัวผู้บริโภค และมาตรการที่ใช้เพ่ือควบคุม
อุปทานของสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสังคมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมควบคู่กันไป ซึ่งพ.ร.บ.
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ขาดมาตรการที่เหมาะสมหลายประการ ท าให้การบังคับใช้
กฎหมายขาดประสิทธิภาพ ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในปัจจุบัน  โดยจะกล่าวถึงในข้อเสนอแนะต่อไป  

 

บทสรุปกรณีศึกษาต่างประเทศ  

 ประเทศนิวซีแลนด์    

 นิวซีแลนด์เป็นประเทศท่ีการจัดท านโยบายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยถือเป็น
ส่วนหนึ่งของ“นโยบายว่าด้วยสารเสพติดแห่งชาติ” ที่มีเนื้อหาทันสมัย สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพ
ปัญหาในปัจจุบัน  และให้ความส าคัญกับมาตรการแทรกแซงที่มีชุมชนและประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
(people-centred intervention system)  จากการศึกษาพบว่า  นโยบายและกฎหมายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนิวซีแลนด์ประสบความส าเร็จในการลดอันตรายจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ และสารเสพติดอ่ืน (alcohol and other drug - AOD)  โดยเฉพาะประสิทธิภาพในการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีมาตรการที่น่าสนใจที่ควรน ามาปรับใช้ในการเสนอแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของไทย ได้แก่  

 หน้าที่ของผู้ถือใบอนุญาตเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  (ผู้รับอนุญาต ผู้จัดการร้าน 
พนักงานเสริฟ) หน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  และจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอใบอนุญาต
ของร้านที่จ าหน่ายหรือจัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ข้อส าคัญคือ ผู้จัดการร้านมีหน้าที่ที่จะก าหนดแนว
ปฏิบัติของร้านค้าโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดอันตรายจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (reduction of alcohol-
related harm)  การห้ามขายหรือจัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ที่มีอาการมึนเมา  การห้ามขายหรือ
จัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยไม่มีใบอนุญาต  ความผิดกรณียินยอมให้ผู้ดื่มมีอาการมึนเมา รวมถึงการ
ก าหนดความผิดของผู้รับอนุญาตหรือผู้จัดร้านในกรณีอ่ืน ๆ  

 ความผิดเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยปราศจากความรับผิดชอบ  
ประเด็นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการพิจารณาออกใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
นิวซีแลนด์  หน่วยงานท้องถิ่นมีอ านาจออก “นโยบายแอลกอฮอล์ท้องถิ่น” (local alcohol policies) 
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 ประเทศแคนาดา  

 เนื่องด้วยระบบการปกครองแบบสหพันธรัฐ  รัฐบาลกลางของแคนาดาจึงมอบอ านาจในการ
ก าหนดนโยบายและกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่รัฐบาลมลรัฐต่าง ๆ  จึงไม่มีการจัดท า
นโยบายหรือกฎหมายของรัฐบาลกลาง   

มลรัฐออนทาริโอ มีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ ใช้ระบบควบคุมเป็นหลัก
เช่นเดียวกับที่ใช้ในหลายประเทศ กล่าวคือ มีระบบการออกใบอนุญาตเพ่ือควบคุมการจ าหน่ายและการ
เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหมู่ประชาชนทั่วไป โดยมีการผสมผสานระหว่างการจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์โดยร้านค้าของรัฐกับร้านค้าของเอกชนทั่วไป และมีมาตรการที่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องของการ
จ ากัดอายุของผู้ซื้อ ข้อก าหนดการให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมไปถึงมาตรการที่เป็นการก าหนด
ราคาขั้นต่ าต่อหน่วยเอาไว้ด้วย  อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการแก้ไขกฎหมายของออนทาริโอนั้นเป็นไปใน
ลักษณะของการผ่อนคลายกฎเกณฑ์เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างสะดวกมากขึ้น ซึ่ง
มีที่มาจากมุมมองทีว่่า ธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามารถท าให้เกิดรายได้ทั้งต่อเอกชนและต่อรัฐ
เป็นจ านวนมาก แม้จะยังคงต้องค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพและสังคมตามแนวคิดด้านสาธารณสุขอยู่ก็
ตาม แต่ก็ควรเปิดโอกาสให้ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้ได้อย่างเต็ มที่บน
พ้ืนฐานของการประกอบกิจการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป 

มลรัฐบริติชโคลัมเบีย มีกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับมลรัฐและ
ท้องถิ่น  โดยกลไกหลักที่ส าคัญคือการควบคุมผ่านระบบของการออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก าหนดให้มปีระเภทใบอนุญาตที่หลากหลายตามลักษณะการประกอบ
กิจการแต่ละประเภท  ข้อที่น่าสนใจคือ การท าหน้าที่ขององค์กรที่ก ากับดูแลให้การด าเนินการเป็นไปตาม
กฎหมาย ซึ่งก็คือ Liquor and Cannabis Regulation Branch (LCRB)  มีการติดตามประเด็นที่
เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท าคู่มือเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายส าหรับผู้ประกอบกิจการแต่
ละประเภทไว้โดยละเอียด ท าให้ผู้ประกอบการสามารถทราบถึงภาระหน้าที่ตามกฎหมายของตนได้อย่าง
ชัดเจน ในขณะเดียวกันมาตรการเหล่านั้นก็สามารถรองรับนโยบายการจัดการปัญหาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่มีความเหมาะสมกับปัจจัยทางด้านเวลา สถานที่ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย ถือ
เป็นข้อยืนยันที่ท าให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า การก าหนดระบบการออกใบอนุญาต และการจัดตั้งหน่วยงาน
ที่ท าหน้าที่ดูแลเพ่ือให้ระบบท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น เป็นเครื่องมือกลไกที่มีความส าคัญมาก
เพียงใดส าหรับกฎหมายและนโยบายที่ใช้เพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศใดประเทศหนึ่ง 

 จะเห็นได้ว่า การควบคุมผ่านระบบใบอนุญาตในแคนาดา ไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาของมล
รัฐออนทาริโอ หรือ บริติชโคลัมเบียนั้น ล้วนมีการจ าแนกประเภทของใบอนุญาตออกเป็นหลายประเภท
ตามลักษณะของการประกอบกิจการทั้งสิ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่า ในสังคมปัจจุบันนั้น ลักษณะ
ของการประกอบธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีอยู่อย่างหลากหลาย เช่น การขายส่ง 
ขายปลีก ขายในร้านอาหาร การขายออนไลน์ การรับจ้างขนส่ง การเป็นตัวแทนจ าหน่าย การขาย
อุปกรณ์ที่ใช้เพ่ือการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยตนเอง การผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หรือการผลิตของกลุ่มเกษตรกรรมที่แปรรูปผลผลิตของตน หรือเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ เป็นต้น ซึ่งกิจการแต่ละประเภทย่อมส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในลักษณะ



164 
 

ที่แตกต่างกันออกไป เช่นนี้แล้ว การก าหนดกฎหมายเพ่ือใช้กับผู้ประกอบการเหล่านี้จึงควรค านึงถึง
เงื่อนไขที่แตกต่างกันดังกล่าวด้วย 

ประเทศนอร์เวย์ 

 กฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ของประเทศนอร์เวย์ ถือเป็นตัวอย่างของกลุ่มประเทศ
ที่มีเป้าหมายในการจ ากัดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหมู่ประชากรอย่างชัดเจน และกระทั่งใน
ช่วงเวลาปัจจุบัน (ค.ศ. 2021) นี้เอง ข้อเรียกร้องภายในสังคมของนอร์เวย์ให้มีการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงมาตรการทางนโยบายและกฎหมายที่ใช้เพ่ือควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ยังคงปรากฏให้
เห็นเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีความเข้มข้นอยู่ตลอดเวลา ดังที่ปรากฏให้เห็นจากการน าเสนอ
แผนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Nasjonal alkoholstrategi2021-2025)1 ที่
เรียกร้องให้มีนโยบายเชิงรุกซึ่งสะท้อนความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในการจัดการปัญหาอันเกิดจาก
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (proactive and solidarity alcohol policy) แผนยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายหลัก
ในการลดจ านวนการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหมู่ประชากรให้ได้ 10 % ภายในปี ค.ศ. 2025 และ
ในการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้ คงจะได้น ามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงในส่วนของมาตรการ
ทางกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปรากฏให้ได้เห็นในอนาคตต่อไป 

ประเทศนอร์เวย์เลือกใช้มาตรการการด าเนินการโดยการจัดการกับปัจจัยที่เน้นการควบคุม
อุปทาน (supply) ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นหลัก โดยนอกจากการผูกขาดการจ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์สูงไว้เฉพาะกับวิสาหกิจของรัฐโดยตรงแล้ว เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มี
ปริมาณแอลกอฮอล์ต่ าลงมาก็ถูกจ ากัดให้จ าหน่ายได้ในระบบของการได้รับใบอนุญาตเท่านั้น ซึ่ง
รายละเอียดของกิจกรรมที่ถูกควบคุมนั้นมีทั้งในเรื่องของการขายปลีก ขายส่ง การขายเพ่ือบริโภคภายใน
สถานที่นั้น และการขายเพ่ือน ากลับไปบริโภคที่บ้าน เนื่องจากกิจกรรมในแต่ละลักษณะล้วนมีแง่มุมที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บริโภคที่แตกต่างกันออกไป มาตรการทาง
กฎหมายที่น ามาใช้จึงควรมีความเหมาะสมกับกิจกรรมในแต่ละเรื่องด้วย  

กลไกการกระจายอ านาจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นมาตรการส าคัญที่ประเทศ
นอร์เวย์น ามาใช้เพ่ือให้การจัดการปัญหาเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บรรลุเป้าหมายได้ โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรับผิดชอบในการด าเนินนโยบายภายใต้กรอบความคิดหลักของกฎหมาย 
Alcohol Act โดยเฉพาะในส่วนของการเป็นผู้ออกในอนุญาตส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ ยังมีอ านาจที่จะก าหนดนโยบายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใน
พ้ืนที่รับผิดชอบของตนได้ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการด าเนินนโยบายในเรื่องอ่ืน ๆ แล้ว ถือว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการตัดสินใจก าหนดแผนเพ่ือการบริหารจัดการปัญหาเกี่ยวกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ได้ได้อย่างเต็มที่ ปรากฏการณ์เช่นนี้เอง ท าให้ผลลัพธ์ของการด าเนินนโยบายเกี่ยวกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศนอร์เวย์นั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายที่ท้องถิ่นแต่ละแห่งปรับใช้เป็นส าคัญ 

กฎหมาย Alcohol Act ก าหนดให้มีการจัดท านโยบายแอลกอฮอล์ระดับท้องถิ่น  โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแผนปฏิบัติการด้านนโยบายเกี่ยวกับเครื่องดื่ม

                                                           
1 Departementene Strategiplan, “Nasjonal Alkoholstrategi,” 2021. 
<https://www.regjeringen.no/contentassets/7517d7f5a9d34a9ba5954a21a8317803/alkoholstrategien-
til-nett.pdf > 
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แอลกอฮอล์   ส าหรับประเด็นการโฆษณาเกี่ยวกับการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใด ๆ จะต้องได้รับ
อนุญาตจากรัฐมนตรีเสียก่อน ซึ่งการโฆษณาสามารถยื่นขอค าอนุญาตผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ  รวมถึงการ
โฆษณา ณ ร้านค้าที่จ าหน่ายเครื่องดื่ม ฯ  มีมาตรการห้ามการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะที่
เป็นการจูงใจให้มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากข้ึน  

กฎหมายนี้ยังมีเนื้อหาครอบคลุมกรณีการห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์อ่ืนที่ใช้เครื่องหมายการค้าหรือ
ตราสัญลักษณ์เดียวกันกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งมีปริมาณแอลกอฮอล์สูงกว่าร้อยละ2.5  รวมไปถึงห้าม
การน าผลิตภัณฑ์อ่ืนที่ใช้เครื่องหมายการค้าของเครื่องดื่ม ฯ ดังกล่าวไปใช้ในการโฆษณาสินค้าหรือบริการ
ประเภทอ่ืน กล่าวคือ ห้ามการใช้กลยุทธ์ Brand DNA ด้วย ซึ่งเป็นการบัญญัติกฎหมายครอบคลุมถึง
พฤติกรรมการสื่อสารการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปของสินค้าประเภทนี้ นอกจากนี้ ยังมีรายละเอียดใน 
Alcohol Regulation ที่กล่าวถึงกรณีของการโฆษณาสินค้าหรือเครื่องหมายการค้าของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่สามารถท าได้/ท าไม่ได้ ว่ามีขอบเขตเพียงใด ซึ่งแม้จะไม่ได้ชัดเจนถึงขนาดที่ปราศจากข้อ
โต้เถียงโดยสิ้นเชิง แต่ก็ถือได้ว่ามีรายละเอียดอ้างอิงเพียงพอที่ผู้เกี่ยวข้องจะสามารถน าไปอ้างอิงในการ
ปฏิบัติได้ โดยบรรดาข้อห้ามและข้อยกเว้นเหล่านั้นก็ได้ถูกก าหนดเอาไว้โดยให้ความส าคัญกับการควบคุม
การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้อยู่ภายในขอบเขตที่เหมาะสมเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบในทางที่สร้าง
ปัญหาต่อสังคมและสุขภาพของผู้คน ในขณะเดียวกันก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจได้ใช้เครื่องมือใน
การท าการตลาดสินค้าประเภทนี้ได้ตามสมควร  

 

ประเทศออสเตรเลีย 

ยุทธศาสตร์แอลกอฮอล์แห่งชาติของออสเตรเลียเป็นกรอบนโยบาย 10 ปี  ถือเป็นยุทธศาสตร์
ย่อยของ National Drug Strategy 2017–2026  มีวัตถุประสงค์ส าคัญคือ การป้องกันและลดอันตราย
จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชน ตั้งแต่ระดับปัจเจกชน ครอบครัว และชุมชน  
ตัวอย่างมาตรการที่น่าสนใจ เช่น การควบคุมเรื่องการเข้าถึงและการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  การ
ก าหนดราคาข้ันต่ าของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  การทบทวนมาตรการปลอดภาษี  การจัดท ามาตรฐานของ
ประเทศเก่ียวกับการให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีความรับผิดชอบ 

เนื่องด้วยระบบการปกครองของออสเตรเลียเป็นระบบสหพันธรัฐ  จึงไม่มีกฎหมายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของรัฐบาลกลาง  ท าให้มลรัฐต่าง ๆ ทั้ง 8 มลรัฐ สามารถออกกฎหมายที่ใช้บังคับใน
เขตแดนของตนเองได้   

มลรัฐวิคตอเรียมีกฎหมายควบคุมโฆษณาหรือส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มี
ประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานส าคัญคือ “คณะกรรมการก ากับดูแลการพนันและธุรกิจเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มลรัฐวิคตอเรีย” (VCGLR) คณะกรรมการ VCGLR  มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ก ากับ
ดูแลธุรกิจที่มีผลกระทบต่อประชาชน ได้แก่ ธุรกิจพนัน และธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  กฎหมายชื่อ 
Liquor Control Reform Act 1998  มีมาตรการส าคัญคือ การห้ามโฆษณาหรือส่งเสริมการขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  มีการจัดท า“แนวปฏิบัติเรื่องการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่มีความรับผิดชอบ” ของคณะกรรมการ VCGLR  มีบทบัญญัติคุ้มครองเยาวชนหลาย
ประการ  รวมถึงการห้ามโฆษณาในบริเวณใกล้โรงเรียน 
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มลรัฐนิวเซาท์เวลส์มีหน่วยงานหลักคือ Independent Liquor & Gaming Authority (ILGA) 
กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มลรัฐนิวเซาท์เวลส์ และ Department of Customer Service 
มลรัฐนิวเซาท์เวลส์มีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2 ฉบับคือ คือ Liquor Act 2007  และ 
Gaming and Liquor Administration Act 2007  มีการออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการประกาศเรื่อง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อาจเป็นอันตราย (undesirable liquor products) แล้ว  เพ่ือคุ้มครองประโยชน์
สาธารณะ (the public interest)  ส่งผลท าให้ผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นผู้รับอนุญาตจะต้อง
ปฏิบัติตาม เช่น การห้ามจ าหน่ายหรือจัดหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ถูกประกาศให้เป็น undesirable 
liquor products  ออกค าสั่งห้ามหรือจ ากัดการส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่เหมาะสม 
(undesirable promotion of liquor)   ส าหรับการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางอินเทอร์เน็ตหรือสื่อ
ชนิดอ่ืน ๆ สามารถท าได้ตามกฎหมาย  แต่ผู้ขายจะต้องมีใบอนุญาตและจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน 
เงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด  มีมาตรการเกี่ยวกับการก าหนดหน้าที่ของผู้รับอนุญาตที่ขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทางอินเทอร์เน็ต หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ  จะต้องก าหนดให้มีวิธีการตรวจสอบข้อมูลของ
ผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  มีมาตรการคุ้มครองเด็ก เยาวขน เช่น ความผิดเกี่ยวกับการขายหรือจัดหา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็ก  หรือหน้าที่ของผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ (responsible adult) จะต้อง
ไม่อนุญาตให้เด็กบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ สถานที่ขายที่ได้รับใบอนุญาต   
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8.2 ข้อเสนอแนะ 

 โครงสร้างการบริหารจัดการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับประเทศ และระดับจังหวัด  
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อย่างมี
นัยส าคัญ  แต่มิได้อยู่ในวัตถุประสงค์หลักในการจัดท ารายงานฉบับนี้  จึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมต่อไป  

ข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ของ
คณะผู้วิจัย ได้ใช้ข้อมูลจาก “ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 
ที่เสนอโดย ภาคีป้องกันและลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ภปค.)2 น าโดย เครือข่ายองค์กร
งดเหล้า ซึ่งหัวหน้าโครงการได้ช่วยจัดท าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขึ้นร่วมกับภาคีเครือข่าย ฯ   
สรุปประเด็นส าคัญที่ควรเสนอแก้ไขปรับปรุง มีดังนี้  

1. หมวด 1 คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ 

ควรพิจารณาความจ าเป็นในการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแห่งชาติ   
และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบาย ฯ ที่อาจมีความซ้ าซ้อนกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์   จึงควรให้มีการเสนอให้ยกเลิก “คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแห่งชาติ”  
โดยให้ “คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” รับโอนอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบาย ฯ 
และควรพิจารณายกเลิกมาตรา 6 เรื่องที่ปรึกษาของคณะกรรมการนโยบาย ฯ ซึ่งไม่มีความจ าเป็นหรือมี
บทบาทส าคัญใด ๆ  และในทางปฏิบัติพบว่า ยังไม่เคยแต่งตั้งท่ีปรึกษาตามมาตรา 6   

นอกจากนี้ ควรเสนอให้เปลี่ยนชื่อหมวด 1 เป็น หมวด 1 นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แห่งชาติ  โดยให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับกลไกการผลักดันนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติในทาง
ปฏิบัติ  และเสนอให้ยกเลิกมาตรา 6 เดิม  และเสนอเนื้อหาใหม่ของมาตรา 6  คือมีการจัดประชุม 
“สมัชชาเครือข่ายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”ตาม ของร่างฉบับประชาชนที่เสนอโดย ภปค. 

“มาตรา ๖  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนากลไกติดตาม ประเมินผลนโยบายหรือ
แผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ และเพ่ือพัฒนาข้อเสนอในการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับจังหวัดและท้องถิ่น ให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด  
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร ส านักงาน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ
หรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง พิจารณาอ านวยความสะดวกให้มีการจัดประชุมสมัชชาเครือข่ายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดหรือภูมิภาคตามความเหมาะสม  ทั้งนี้ ให้ส านักงานจัดท าระเบียบ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดประชุมสมัชชาเครือข่ายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

กรณีที่สมัชชาตามวรรคหนึ่งมีข้อเสนอเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้
ส านักงานรวบรวมข้อเสนอเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการควบคุม คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร ส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาด าเนินการให้บรรลุผลตามควรแก่กรณี
ต่อไป” 

   

                                                           
2 กรุณาดเูนื้อหาในภาคผนวก หรือรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมในเว็บไซต ์www.ภปค.com 
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“สมัชชาเครือข่ายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” หมายความว่า กระบวนการที่ให้ภาค
ประชาชนและหน่วยงานของรัฐได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความเห็น และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพ่ือ
จัดท าข้อเสนอเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

 

2. หมวด 2 คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

มาตรา 10 องค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  มีกรรมการโดย
ต าแหน่งรวมจ านวน 13 คน (ไม่นับรวมประธานกรรมการ)  มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านต่าง ๆ มีจ านวนเพียง 3 คน  และมีกรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน จ านวน 3 คน  ซึ่งถือว่ามี
สัดส่วนน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมการโดยต าแหน่ง  ทั้ง ๆ ที่ในการพิจารณาของคณะกรรมการ
ควบคุม  มักจะเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในเรื่องนั้น ๆ   การก าหนด
ความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิก็มิได้สะท้อนอ านาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ควบคุม ฯ ชุดดังกล่าว จึงควรแก้ไขปรับปรุงมาตรา 10 (4) และ (5) ดังนี้  

“(๔) ผู้แทนองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหาก าไร จ านวนสี่คน ซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกจากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหาก าไร และ
ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการสนับสนุนและรณรงค์ให้มีการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้าน
การคุ้มครองเด็กและเยาวชนหรือสตรี ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพหรือสาธารณสุข  โดยมี
ผู้แทนองค์กรเอกชนในแต่ละด้านไม่เกินหนึ่งคน  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 

(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสี่คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ด้านการแพทย์หรือการสาธารณสุข ด้านสังคมศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ ด้านนิเทศ
ศาสตร์ ด้านกฎหมายโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้านไม่เกินหนึ่งคน”  

นอกจากนี้ ควรปรับปรุงอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาม
มาตรา 16 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้  ซึ่งจะต้อง
พิจารณาเนื้อหาหมวดอื่นประกอบด้วย  

 

3. หมวด 3 ส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ควรพิจารณาปรับปรุงอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และต้องค านึงถึงสภาพปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายและอุปสรรคใน
การประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด  ฉะนั้น บทบาท
หน้าที่ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบาย ฯ และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ซึ่งจะควรแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องกันด้วย  ดังเช่นเนื้อหาในมาตรา 25 (4/1) ของ “ร่าง
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” ฉบับ ภปค. 

“มาตรา ๒๕  ให้ส านักงานมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๔/๑) พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและกลไกการท างานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน

ระดับจังหวัดและท้องถิ่นเพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ โดยร่วมมือกับภาคประชาชน 
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องค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหาก าไร คณะกรรมการควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด 
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร ส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นของรัฐ  

... ” 

 

4. หมวด 4 การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

 มาตรา 27 ควรเพ่ิมความในวรรคสองและวรรคสาม ดังนี้ 

“ให้รัฐมนตรีออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขก าหนดระยะห่างจากสถานที่หรือ
บริเวณตามวรรคหนึ่งโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม เพ่ือมิให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ภายในระยะห่างดังกล่าว และให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดและคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร มีอ านาจก าหนดรายละเอียดเรื่องระยะห่างจากสถานที่
หรือบริเวณตามวรรคหนึ่ง 

ในการนี้ ให้ผู้ด าเนินการมีหน้าที่จัดท าเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจน
ถึงเขตพ้ืนที่ที่ก าหนดดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง โดยให้ส านักงานออกประกาศก าหนดลักษณะของ
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ดังกล่าวด้วย” 

 

 มาตรา 29 ควรแก้ไขปรับปรุงดังนี้  
“มาตรา ๒๙  ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 
(๑) บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
(๒) บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ 
(๓) สตรีมีครรภ์  

  (๔) บุคคลที่เป็นผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
  ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับอายุของผู้ซื้อหรือผู้รับการให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ผู้ขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แจ้งให้บุคคลดังกล่าวแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหลักฐานอ่ืนที่แสดงอายุของ
บุคคลนั้นก่อน แล้วแต่กรณี 
  ส านักงานอาจจัดท าระเบียบ ประกาศ คู่มือ หรือแนวทางการพิจารณาอาการมึนเมาจน
ครองสติไม่ได้ บุคคลที่เป็นผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนการปฏิบัติของผู้ขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อผู้ที่ประสงค์จะซื้อเป็นบุคคลตามวรรคหนึ่ง 

ห้ามผู้ใดใช้ จ้าง วาน หรือยินยอมให้บุคคลอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ขายหรือให้ซึ่ง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” 

 

ควรเพ่ิมเติมมาตราใหม่คือ มาตรา 29/1 เรื่องหน้าที่ของผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  โดยใช้
ตัวอย่างกรณีศึกษาประเทศนิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย นอร์เวย์ แคนาดา มาพิจารณาประกอบ 

 
“มาตรา ๒๙/๑ ผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทไม่ดื่มที่ร้าน  



170 
 

(ก) ประจ าอยู่ ณ สถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามทีร่ะบุไว้ในใบอนุญาตขายสุรา 
(ข) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม 
(ค) ดูแลการปฏิบัติเกี่ยวกับขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลตามมาตรา ๒๙ ให้

ถูกต้องครบถ้วน 
(ง) ไม่อนุญาตให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

หรือบริเวณสถานที่ดังกล่าวที่ผู้ขายดูแล  
(จ) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ

ควบคุม 
(๒) ผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทดื่มที่ร้าน 

(ก) ประจ าอยู่ ณ สถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามทีร่ะบุไว้ในใบอนุญาตขายสุรา 
(ข) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม 
(ค) ดูแลการปฏิบัติเกี่ยวกับขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลตามมาตรา ๒๙ ให้

ถูกต้องครบถว้น 
(ง) ไม่อนุญาตหรือยินยอมให้ผู้ที่มีอาการมึนเมาอยู่ในสถานที่ขายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์  เว้นแต่จะได้ด าเนินการตามมาตรการหรือแนวปฏิบัติที่ที่ก าหนดไว้ในประกาศ  
(จ) ไม่อนุญาตหรือยินยอมให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรง การทะเลาะวิวาท การท า

ร้ายร่างกาย การกระท าอันไม่สงบเรียบร้อยในสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการกระท าผิดตาม
กฎหมายอื่น ๆ เว้นแต่จะได้ด าเนินการตามมาตรการหรือแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในประกาศ 

(ช )  ปฏิบัติการ อ่ืนใดตามที่ รั ฐมนตรีประกาศก าหนดโดย ค าแนะน าของ
คณะกรรมการควบคุม” 

 

มาตรา 30 แก้ไขปรับปรุงโดยเพ่ิมเติมข้อห้ามกรณีการขายหรือเสนอขายผ่านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่อประชาชน  และขายโดยผิดเงื่อนไขหรือวิธีการในการออก
ใบอนุญาตขายสุรา 

มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

“(๕/๑) ขายหรือเสนอขายผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่อ
ประชาชน แต่ไม่รวมถึงการขายส่งของผู้รับอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตซึ่งคน
ทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้  

(๕/๒) ขายโดยผิดเงื่อนไขหรือวิธีการในการออกใบอนุญาตขายสุรา” 

 

มาตรา 31 ควรแก้ไขปรับปรุง (2) (3) (4) และ (6) ดังนี้   
 
“(๒) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

และร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา  
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(๓) สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ และพ้ืนที่ที่อยู่ในก ากับดูแล
และใช้ประโยชน์ของราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วน
บุคคล หรือสโมสรที่ได้จดแจ้งตามพระราชบัญญัตินี้ หรือการจัดเลี้ยงงานแต่งงาน หรืองานสโมสร
สันนิบาตที่รัฐบาลจัดขึ้น 

(๔) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พัก
ส่วนบุคคลหรือสโมสรได้จดแจ้งตามพระราชบัญญัตินี้ หรือการจัดเลี้ยงงานแต่งงาน หรือสถานศึกษาที่
สอนการผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

(๖) สวนสาธารณะของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือสถานี
ขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก”  

 

เพ่ิมเติม มาตรา 31/1 ก าหนดให้ผู้ด าเนินการที่ดูแลสถานที่หรือบริเวณตามมาตรา 31 มีหน้าที่
ตามกฎหมาย  

 
“มาตรา ๓๑/๑ ให้ผู้ด าเนินการมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนว่าสถานที่หรือ

บริเวณตามมาตรา ๓๑ ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และควบคุมดูแล ห้ามปราม หรือด าเนินการอ่ืนใด 
เพ่ือมิให้มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณดังกล่าว 

ในกรณีที่มีผู ้ฝ่าฝืนบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณดังกล่าว หาก
ผู้ด าเนินการได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งตามสมควร และได้แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบแล้วโดยไม่
ชักช้า ผู้ด าเนินการนั้นไม่มีความผิด   

กรณีที่ผู้ด าเนินการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีหน้าที่ด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่โดยไม่ชักช้า” 
 
 มาตรา 32 เปลี่ยนแปลงประเด็นโฆษณา จากการควบคุมเป็นระบบการขออนุญาตก่อนโฆษณา  
 

“มาตรา ๓๒ ห้ามผู้ใดโฆษณาหรือท าการสื่อสารการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เว้นแต่
การโฆษณาทีไ่ด้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตก่อน  

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  ทั้งนี้ ผู้อนุญาตอาจก าหนดเงื่อนไขเฉพาะในการโฆษณาและจ ากัดการใช้สื่อโฆษณาก็ได้” 

 

มาตรการแก้ปัญหา Brand DNA ได้แก่ เพ่ิมเติม มาตรา 32/1  มาตรา 32/2  มาตรา 32/3   

 
“มาตรา ๓๒/๑ ห้ามผู้ใดแสดงชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแสดงชื่อ เครื่องหมายการค้า 
สัญลักษณ์ หรือสิ่งอ่ืนใดโดยท าให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
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หรือชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ เพ่ือการโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์หรือสื่อสารการตลาด ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ในสิ่งพิมพ์ เทปหรือวัสดุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ป้ายโฆษณา หรือวัสดุอื่นใด 

(๒) ในโรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ หรือในการแสดง การละเล่น การประกวด การ
แข่งขัน งานบุญประเพณี การให้บริการ หรือการประกอบกิจกรรมอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

(๓) ในสื่อสิ่งอ่ืนใดหรือสถานที่ใดที่ใช้เพ่ือโฆษณาหรือท าการสื่อสารการตลาดได้ตามที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม” 

 
“มาตรา ๓๒/๒ ห้ามผู้ใดน าชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชื่อหรือ

เครื่องหมายของผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปแสดงบนผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่ไม่ใช่เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ หรือน าชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตัด ต่อเติม หรือดัดแปลงข้อความให้
เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้น โดยอาจท าให้ประชาชนนึกถึงหรือเข้าใจว่าเป็น เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

ห้ามผู้ใดน าเข้าเพ่ือขาย โฆษณา หรือขายซึ่งผลิตภัณฑ์ตามวรรคหนึ่งในราชอาณาจักร” 

 
“มาตรา ๓๒/๓ ห้ามผู้ ใดโฆษณาโดยการน าชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์มาตัด ต่อเติม หรือดัดแปลงข้อความให้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์
หรือสินค้าอ่ืน  ทั้งนี้ ในลักษณะที่อาจท าให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าหมายความถึงการโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์”  

 
“มาตรา ๓๒/๔  ห้ามผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การอุปถัมภ์ หรือให้การ

สนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นการสร้างภาพลักษณ์ต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ผลิต หรือผู้น าเข้าเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง  
(๒) ที่ส่งผลหรือที่อาจส่งผลต่อการแทรกแซงนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
(๓) เป็นกิจกรรมที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กหรือเยาวชนรวมอยู่ด้วย   
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับการกระท าในระหว่างผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

และผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบริจาค หรือการช่วยเหลือตาม
มนุษยธรรมในกรณีที่เกิดสาธารณภัยร้ายแรง 

ห้ามผู้ใดเผยแพร่กิจกรรมหรือข่าวสาร เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง” 

 

5. หมวด 5 การบ าบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ก าหนดให้มีการส่งเสริม สนับสนุนการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มี
ปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกสถานพยาบาล ซึ่งรวมถึงการบ าบัดโดยชุมชน (community-
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based treatment) ควรใช้แนวทางตามร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 
.... ที่เสนอโดย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งหัวหน้าโครงการได้มีส่วนร่วมช่วยผลักดันให้แก้ไขปรับปรุงมาตรา 
33 ทั้งนี้ ควรตัดข้อความในตอนท้ายของวรรคหนึ่งออก  เนื่องจากอาจมีการตีความท าให้มาตรา 33 ไม่มี
สภาพบังคับในทางกฎหมาย  

   
“มาตรา ๓๓  เพ่ือให้การบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้มี

ปัญหา จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกสถานพยาบาล ครอบคลุมการด าเนินงานในการบ าบัดรักษา
หรือฟ้ืนฟูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส านักงาน
ประกันสังคม ส านักงาน  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ มีอ านาจส่งเสริมและสนับสนุน
การบ าบัดรักษา   และการฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นก าหนด 
                   ผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ญาติหรือผู้ให้
การดูแลผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ องค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไรและที่มีวัตถุประสงค์ด้านสุขภาพหรือสาธารณสุข หรือสถานพยาบาลของ
รัฐหรือเอกชนขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนเพื่อบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูจากหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง 
                   การก าหนดลักษณะของผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลักเกณฑ์ 
วิธีการ   และเงื่อนไขในการส่งเสริม สนับสนุนและฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผู้มีปัญหา
จากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุม
ก าหนด” 

 

6. เพิ่มหมวด 5/1 การฟ้องคดีเรียกค่าเสียหาย 
เพ่ิมหมวด 5/1 การฟ้องคดีเรียกค่าเสียหาย คือมาตรา 33/1 และมาตรา 33/2  
 

“มาตรา ๓๓/๑  ผู้ที่ได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่ง
อย่างใดอันเป็นผลจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งขับขี่หรือ
ควบคุมยานพาหนะ รวมถึงบิดา มารดา ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยา ญาติ ผู้ปกครอง ผู้อนุบาลของ
ผู้เสียหาย หรือบุคคลอ่ืนที่รับมอบอ านาจจากผู้เสียหาย มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ขับขี่หรือผู้
ควบคุมยานพาหนะดังกล่าวซึ่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้เสียหาย
โดยฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๒๙/๑ หรือมาตรา ๓๐   

 คดีฟ้องเรียกค่าเสียหายตามวรรคหนึ่งให้ถือเป็นคดีผู้บริโภคหรือใช้วิธีพิจารณาตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค  

ในการฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
สมาคมหรือมูลนิธิที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค มี
สิทธิฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคหรือสมาชิกของสมาคมหรือมูลนิธิได้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้ก่อ
ความเสียหายตามวรรคหนึ่งอาจต้องชดใช้เงินค่าเสียหายตั้งแต่สามหมื่นบาทถึงสิบล้านบาท แต่ศาลอาจ
พิจารณาก าหนดค่าเสียหายมากกว่าที่ก าหนดไว้ก็ได้”   
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“มาตรา ๓๓/๒ การฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายตามมาตรา ๓๓/๑ ถ้ามิได้น าคดีสู่ศาล
ภายในก าหนดสองปีนับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ก่อความเสียหายหรือผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืน
บทบัญญัติกฎหมาย แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหาย ให้สิทธิในการน าคดีสู่ศาลเป็นอันสิ้นไป”  

 

7. หมวด 6 พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 มาตรา 37 เพ่ิมวรรคสอง เพ่ือให้มีบุคคลที่เป็นผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีเป็นภาคประชาชน  
 

“พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือส านักงานอาจมอบหมายงานให้บุคคลซึ่งผ่านการ
อบรมช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามความเหมาะสมคือ การประสัมพันธ์หรือรณรงค์การ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการเฝ้าระวังการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด”  

 

8. หมวด 7 บทก าหนดโทษ 

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 บัญญัติเรื่องโทษทางอาญาส าหรับการ
กระท าความผิดตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ไว้   ซึ่งเป็นมาตรการที่เหมาะสมในบางกรณี  ส าหรับความผิดที่ไม่ถือ
ว่าเป็นการกระท าความผิดที่ร้ายแรง เช่น มาตรา 27 มาตรา 28 หรือมาตรา 31  ควรพิจารณาใช้
บทลงโทษอ่ืนที่มิใช่โทษอาญาคือ โทษปรับทางปกครอง   ในปัจจุบันมีกฎหมายใหม่หลายฉบับที่ใช้
มาตรการการลงโทษทางปกครองแทนโทษอาญาเพราะมีประสิทธิภาพมากกว่า  และเสนอให้ใช้โทษพักใช้
ใบอนุญาตขายสุราในกรณีที่มีการกระท าความผิดตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้  ซึ่งคณะผู้วิจัยได้น ามาจากตัวอย่าง
กรณีศึกษาต่างประเทศ  เช่น ความผิดเกี่ยวกับผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่
กฎหมายบัญญัติไว้ ดังกรณีความผิดตามมาตรา 41/1  มาตรา 41/2   ทั้งนี้ การพักใช้ใบอนุญาตจะเป็น
อ านาจของกรมสรรพาสามิตตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560   
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ภาคผนวก 

 



๑ 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

“ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”  

เสนอโดย  

ภาคีป้องกันและลดผลกระทบจากเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ (ภปค.) 

 

 

 

* หมายเหตุ ประธานสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติให้เริ่มกระบวนการเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัตินี้                
ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2564   กรุณาดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน www.ภปค.com 

 

  



๒ 

 

      พระราชบัญญัติ 
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..)  

พ.ศ. .... 
 

...................................... 

...................................... 
......................................  

 
..........................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.... 
  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”  

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป 

 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยาม ค าว่า “เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” “โฆษณา” และ

“การสื่อสารการตลาด” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” หมายความว่า สุราตามกฎหมายภาษีสรรพสามิต ทั้งนี้ ไม่
รวมถึงยาที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่เกินปริมาณที่คณะกรรมการยาตามกฎหมายว่าด้วยยา
ก าหนด ผลิตภัณฑ์สมุนไพร วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษ ตามกฎหมายว่าด้วยการ
นั้น  

“โฆษณา” หมายความว่า การกระท าไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็น ได้ยิน หรือ
ทราบข้อความเพ่ือประโยชน์ในทางการค้า 

“การสื่อสารการตลาด” หมายความว่า การกระท าในรูปแบบต่าง ๆ โดยการโฆษณา 
การประชาสัมพันธ์ การสร้างข่าว การเผยแพร่ข่าวสาร การส่งเสริมการขาย การแสดง ณ จุดขาย 
การตลาดแบบตรง การขายหรือส่งเสริมการขายโดยใช้บุคคลเป็นการเฉพาะ และการตลาดในเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขายสินค้าหรือบริการ หรือสร้างภาพลักษณ์ 

 
มาตรา ๔ ให้เพ่ิมบทนิยามค าว่า “ผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” “ผู้ประกอบการ” “ผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้อง” “ผู้ด าเนินการ” ในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 
๒๕๕๑ ดังนี้ 

 



๓ 

 

“ผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” หมายความว่า ผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทไม่ดื่ม
ที่ร้าน และผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทดื่มที่ร้าน โดยไม่ค านึงว่าจะเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุรา
ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตหรือไม่ก็ตาม เช่น ผู้จัดการ พนักงาน เจ้าของ ผู้รับผดิชอบในการขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

“ผู้ประกอบการ” หมายความว่า ผู้ผลิต ผู้น าเข้า หรือผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ
ให้หมายความรวมถึงผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต 

“ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง”  หมายความว่า บุคคลหรือองค์กรที่ท าการแทนผู้ประกอบการ 
สมาคมหรือชมรมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสมาคมหรือชมรมผู้ค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือ
องค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรที่ได้รับเงินสนับสนุนหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการหรือธุรกิจที่
เกี่ยวกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่มีเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นข้างมากที่เกี่ยวเนื่องกับผู้ประกอบการ 

“ผู้ด าเนินการ” หมายความว่า เจ้าของ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานของ
สถานที่ บริเวณ หรือยานพาหนะที่ก าหนดห้ามขายหรือห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

“ผู้อนุญาต” หมายความว่า อธิบดีกรมควบคุมโรค 
“สมัชชาเครือข่ายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” หมายความว่า กระบวนการที่ให้ภาค

ประชาชนและหน่วยงานของรัฐได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความเห็น และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพ่ือ
จัดท าข้อเสนอเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

 
มาตรา ๕  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๖  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนากลไกติดตาม ประเมินผลนโยบายหรือ

แผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ และเพ่ือพัฒนาข้อเสนอในการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับจังหวัดและท้องถิ่น ให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด 
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร ส านักงาน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ
หรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง พิจารณาอ านวยความสะดวกให้มีการจัดประชุมสมัชชาเครือข่ายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดหรือภูมิภาคตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้ส านักงานจัดท าระเบียบ
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดประชุมสมัชชาเครือข่ายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

กรณีท่ีสมัชชาตามวรรคหนึ่งมีข้อเสนอเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้
ส านักงานรวบรวมข้อเสนอเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการควบคุม คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร ส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาด าเนินการให้บรรลุผลตามควรแก่กรณี
ต่อไป” 

 
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๐  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์” ประกอบด้วย 
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ 



๔ 

 

(๒ )  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นรองประธานกรรมการคนที่ หนึ่ ง  ปลั ด
กระทรวงการคลังเป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง และปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธาน
กรรมการคนที่สาม 
  (๓) กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่ ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

(๔) ผู้แทนองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหาก าไร จ านวนสี่คน ซึ่งรั ฐมนตรี
แต่งตั้งจากบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกจากองค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์มิใช่เป็นการแสวงหาก าไร และ
ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านการสนับสนุนและรณรงค์ให้มีการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด้าน
การคุ้มครองเด็กและเยาวชนหรือสตรี ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านสุขภาพหรือสาธารณสุข  โดยมี
ผู้แทนองค์กรเอกชนในแต่ละด้านไม่เกินหนึ่งคน  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 

(๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสี่คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ด้านการแพทย์หรือการสาธารณสุข ด้านสังคมศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ ด้ านนิเทศ
ศาสตร์ ด้านกฎหมายโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้านไม่เกินหนึ่งคน 

ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ อธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ และให้ผู้อ านวยการเป็นผู้ช่วยเลขานุการ” 

 
มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
“มาตรา ๑๕  ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๗ มาใช้บังคับกับการประชุมคณะกรรมการ

ควบคุมโดยอนุโลม 
ให้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมอย่างน้อยปีละสามครั้ง”  
 
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๖  คณะกรรมการควบคุมมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบาย แผนงาน และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวกับมาตรการ

ด้านภาษี การควบคุมจ านวนหรือความหนาแน่นของใบอนุญาตขายสุราในพ้ืนที่ รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ 
ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้มีปัญหาจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อคณะกรรมการ 

(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้งข้อความ
ค าเตือนส าหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิต หรือน าเข้า 

(๓) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการก าหนดเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่
ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ วิธีหรือลักษณะการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ต้องห้าม สถานที่หรือ
บริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  



๕ 

 

(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการบ าบัดรักษา ฟ้ืนฟูผู้มีปัญหาจากการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

(๕) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีในการออกประกาศหรือระเบียบเพ่ือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี 

(๖) ให้ค าปรึกษาแนะน า และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการเสนอมาตรการในการป้องกันผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ตลอดจนการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้ติด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

(๗) เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่ประชาชน เยาวชน และหน่วยงานของรัฐให้เข้าใจ
ถึงโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสถานการณ์การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

(๘) เชิญข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น 
หรือให้จัดส่งเอกสารหรือข้อมูล เพ่ือประกอบการพิจารณาด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๙) ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการห้ามขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลบางกลุ่ม  

(๑๐) ก าหนดคุณสมบัติ จ านวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

(๑๑) ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติในการห้ามโฆษณา การสื่อสารการตลาด  และ
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขหรือแนวปฏิบัติในการโฆษณา การอุปถัมภ์หรือให้การสนับสนุนเกี่ยวกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

(๑๒) ก าหนดหลักเกณฑ์การก าหนดโทษปรับทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ การ
มอบหมายให้พิจารณาก าหนดค่าปรับทางปกครอง รวมทั้งฟ้องคดีต่อศาลปกครอง  และหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการท างานบริการสังคมหรือท างานสาธารณประโยชน์แทนการช าระค่าปรับทางปกครอง 

(๑๓) ติดตาม ประเมินผล และให้ค าแนะน าในการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์จังหวัดและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้ง 

(๑๔) ก าหนดประเภทหรือลักษณะของผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมาตรการหรือ
แนวปฏิบัติส าหรับผู้ขาย 

(๑๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามมติคณะกรรมการ” 
 
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๗  คณะกรรมการควบคุมมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน

เพ่ือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการควบคุมมอบหมาย โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยคณะอนุกรรมการ
ดังต่อไปนี้ 

(๑ )  คณะอนุกรรมการร่ างและแก้ ไขปรับปรุ งกฎหมายหรืออนุบัญญัติ ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 



๖ 

 

(๒) คณะอนุกรรมการพิจารณาการกระท าความผิด ป้องกันและปราบปรามการกระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑  

(๓) คณะอนุกรรมการด้านการรณรงค์และการสร้างภาคี 
(๔) คณะอนุกรรมการด้านการบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟู 
(๕) คณะอนุกรรมการด้านการโฆษณา การสื่อสารการตลาด การอุปถัมภ์ หรือให้การ

สนับสนุน 
ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๗ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือ

คณะท างานโดยอนุโลม” 
 
มาตา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๘  ให้มีคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร 

ประกอบด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานกรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นรองประธาน
กรรมการ ผู้แทนกองบัญชาการต ารวจนครบาล ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ ผู้แทนกรมสรรพสามิต หัวหน้า
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการส านักการแพทย์ ผู้อ านวยการ
ส านักพัฒนาสังคม ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการส านักการศึกษา และผู้อ านวยการ
เป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจากผู้ได้รับการคัดเลือก
โดยการเสนอชื่อขององค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหาก าไร จ านวนห้าคน โดยเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ด้านรณรงค์ลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ด้านการแพทย์หรือ
สาธารณสุข ด้านนิเทศศาสตร์ ด้านคุ้มครองผู้บริโภค และด้านกฎหมาย ด้านละหนึ่งคน 

ให้ผู้อ านวยการส านักอนามัยเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ข้าราชการหรือ
ผู้ปฏิบัติงานในส านักอนามัยซ่ึงผู้อ านวยการส านักอนามัยมอบหมายไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ” 

 
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๙  ให้มีคณะกรรมการควบคุมเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด ประกอบด้วยผู้ว่า

ราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นรองประธานกรรมการ อัยการจังหวัด ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด สรรพสามิตจังหวัด หัวหน้า
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนส านักงานศึกษาธิการจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด 
ประชาสัมพันธ์จังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้อ านวยการส านักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขต
จังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจังหวัดละไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวนห้าคน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากบุคคลที่องค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหาก าไร
เสนอชื่อ โดยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านรณรงค์ลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ด้านพัฒนาเด็กเยาวชน ด้านสุขภาพหรือสาธารณสุข ด้านคุ้มครองผู้บริโภค และด้านกฎหมาย  ด้านละ
หนึ่งคน 



๗ 

 

ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและปลัดจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการร่วม และ
ให้ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานซึ่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือปลัดจังหวัดมอบหมายไม่เกินสองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ” 

 
มาตรา ๑๒ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
“ให้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครและ

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดอย่างน้อยปีละสามครั้ง” 
 
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๒๒  คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครและ

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด มีอ านาจและหน้าที่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขต
จังหวัด แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
การบ าบัดรักษาหรือฟ้ืนฟูผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อ
คณะกรรมการควบคุม 

(๒) ให้ค าปรึกษาแนะน า และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับการ
ควบคุมการผลิต การน าเข้า การขาย การโฆษณา และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการเสนอ
มาตรการในการป้องกันผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนการบ าบัดรักษาและ
ฟ้ืนฟูผู้มีปัญหาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

(๓) รวบรวมข้อมูลการบังคับใช้กฎหมายและการด าเนินคดีของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ต ารวจในเขตจังหวัด รวมถึงก าหนดมาตรการเฝ้าระวังหรือควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน 
  (๔) จัดท าแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน 
ภาคเอกชน โดยอย่างน้อยต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรณรงค์สร้างค่านิยมลดละเลิกการดื่มแอลกอฮอล์ การ
ให้ความรู้กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย การป้องกันการดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชน การ
บ าบัดรักษาฟ้ืนฟูผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา รวมทั้งประสานงานหรืออ านวยความสะดวกในการจัดประชุม
สมัชชาเครือข่ายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่    

(๕) ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (๔)  และ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการตามระยะเวลาที่คณะกรรมการควบคุมก าหนด 

(๖) เผยแพร่ข้อมูล ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ 
หรือมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ บุคคล องค์กร หรือเครือข่ายที่ด าเนินงานด้านควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ด าเนินการแทนก็ได้  

(๗) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุมมอบหมาย” 
 



๘ 

 

มาตรา ๑๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

“มาตรา ๒๓/๑ กรณีท่ีจะมีการจัดประชุมสมัชชาเครือข่ายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในจังหวัด ให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดและคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครท าหน้าที่ประสานงานการจัดประชุมและอ านวยความสะดวกตามความ
เหมาะสม”  

 
มาตรา ๑๕ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๕ (๔/๑) (๔/๒) (๔/๓) (๔/๔) (๔/๕) และ 

(๔/๖) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
“มาตรา ๒๕  ให้ส านักงานมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๔/๑) พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและกลไกการท างานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน

ระดับจังหวัดและท้องถิ่นเพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ โดยร่วมมือกับภาคประชาชน 
องค์กรเอกชนที่มีวัตถุประสงค์ไม่แสวงหาก าไร คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด 
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร ส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นของรัฐ  

(๔/๒) เรียกผู้ประกอบการ พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งค า
ชี้แจง เอกสาร ข้อมูล หรือวัตถุใดที่จ าเป็น เพ่ือเป็นข้อมูลหลักฐานในการด าเนินคดีตามตามหมวด ๔  

(๔/๓) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการก าหนดลักษณะหรือรูปแบบงานบริการสังคมหรือ
ท างานสาธารณประโยชน์ 

(๔/๔) รับจดแจ้งสโมสรของหน่วยราชการตามมาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๑ และก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

(๔/๕) รับจดแจ้งผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามมาตรา ๒๙/๑ และก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

(๔/๖) ตรวจสอบการโฆษณาตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง และสั่งให้แก้ไขหรือระงับการ
โฆษณา รวมถึงยึดหรืออายัดสื่อโฆษณาที่ไม่ปฏิบัติพระราชบัญญัตินี้” 

 
มาตรา ๑๖ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (๒/๑) ของมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
“(๒/๑) สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่ด าเนินกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะ

พ่ึงพิงตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ” 
 
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความใน (๓) และ (๕) ของมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๓) สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ และพ้ืนที่ที่อยู่ในก ากับดูแล

และใช้ประโยชน์ของราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้ เป็นสโมสรที่ได้
จดแจ้งตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ หรือสถานรับเลี้ยงเด็กตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก” 



๙ 

 

 
มาตรา ๑๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (๗/๑) (๗/๒) ของมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 “(๗/๑) ขายนอกสถานที่ท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตขายสุรา 

(๗/๒) ขายบนทางบนทางตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก บนขบวนรถไฟหรือ
บริเวณสถานีรถไฟตามกฎหมายว่าด้วยการการรถไฟและทางหลวง และร้านค้าในบริเวณทางหลวงตาม
กฎหมายว่าด้วย” 

 
มาตรา ๑๙ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น วรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๒๗ แห่ง

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
“ให้รัฐมนตรีออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขก าหนดระยะห่างจากสถานที่หรือ

บริเวณตามวรรคหนึ่งโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม เพ่ือมิให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ภายในระยะห่างดังกล่าว และให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดและคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร มีอ านาจก าหนดรายละเอียดเรื่องระยะห่างจากสถานที่
หรือบริเวณตามวรรคหนึ่ง 

ในการนี้ ให้ผู้ด าเนินการมีหน้าที่จัดท าเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ไว้ให้เห็นได้โดยชัดเจน
ถึงเขตพ้ืนที่ที่ก าหนดดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง โดยให้ส านักงานออกประกาศก าหนดลักษณะของ
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ดังกล่าวด้วย” 

 
มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๒๙  ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 
(๑) บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
(๒) บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ 
(๓) สตรีมีครรภ์  

  (๔) บุคคลที่เป็นผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
  ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับอายุของผู้ซื้อหรือผู้รับการให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ผู้ขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แจ้งให้บุคคลดังกล่าวแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงอายุของ
บุคคลนั้นก่อน แล้วแต่กรณี 
  ส านักงานอาจจัดท าระเบียบ ประกาศ คู่มือ หรือแนวทางการพิจารณาอาการมึนเมาจน
ครองสติไม่ได้ บุคคลที่เป็นผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนการปฏิบัติของผู้ขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อผู้ที่ประสงค์จะซื้อเป็นบุคคลตามวรรคหนึ่ง 

ห้ามผู้ใดใช้ จ้าง วาน หรือยินยอมให้บุคคลอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ขายหรือให้ซ่ึง
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” 

 
มาตรา ๒๑ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 



๑๐ 

 

“มาตรา ๒๙/๑ ผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทไม่ดื่มที่ร้าน  

(ก) ประจ าอยู่ ณ สถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามทีร่ะบุไว้ในใบอนุญาตขายสุรา 
(ข) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม 
(ค) ดูแลการปฏิบัติเกี่ยวกับขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลตามมาตรา ๒๙ ให้

ถูกต้องครบถ้วน 
(ง) ไม่อนุญาตให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

หรือบริเวณสถานที่ดังกล่าวที่ผู้ขายดูแล  
(จ) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ

ควบคุม 
(๒) ผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทดื่มที่ร้าน 

(ก) ประจ าอยู่ ณ สถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามทีร่ะบุไว้ในใบอนุญาตขายสุรา 
(ข) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม 
(ค) ดูแลการปฏิบัติเกี่ยวกับขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลตามมาตรา ๒๙ ให้

ถูกต้องครบถ้วน 
(ง) ไม่อนุญาตหรือยินยอมให้ผู้ที่มีอาการมึนเมาอยู่ในสถานที่ขายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์  เว้นแต่จะได้ด าเนินการตามมาตรการหรือแนวปฏิบัติที่ที่ก าหนดไว้ในประกาศ  
(จ) ไม่อนุญาตหรือยินยอมให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรง การทะเลาะวิวาท การท า

ร้ายร่างกาย การกระท าอันไม่สงบเรียบร้อยในสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือการกระท าผิดตาม
กฎหมายอื่น ๆ เว้นแต่จะได้ด าเนินการตามมาตรการหรือแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในประกาศ 

(ช) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการควบคุม” 

 
มาตรา ๒๒ ให้เ พ่ิมความต่อไปนี้ เป็น (๕/๑) และ (๕/๒) ของมาตรา ๓๐ แห่ง

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
“(๕/๑) ขายหรือเสนอขายผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่อ

ประชาชน แต่ไม่รวมถึงการขายส่งของผู้รับอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตซึ่งคน
ทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้  

(๕/๒) ขายโดยผิดเงื่อนไขหรือวิธีการในการออกใบอนุญาตขายสุรา” 
 
มาตรา ๒๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ เป็นมาตรา ๓๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
“มาตรา ๓๐/๑ ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยน าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเจือ

ปนในน้ า เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ หรือของเหลวอ่ืนใด ยกเว้นกรณีการขายอาหารที่ใช้เครื่องดื่ม



๑๑ 

 

แอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ หรือเป็นการขายของผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๒ เฉพาะกรณี
การขายในสถานบริการหรือร้านค้าที่ผู้ซื้อได้ดื่มทันทีแก่ผู้ที่มีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์” 

 
มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความใน (๒) (๓) (๔) และ (๖) ของมาตรา ๓๑ แห่ ง

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๒) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

และร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา  
(๓) สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ และพ้ืนที่ที่อยู่ในก ากับดูแล

และใช้ประโยชน์ของราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วน
บุคคล หรือสโมสรที่ได้จดแจ้งตามพระราชบัญญัตินี้ หรือการจัดเลี้ยงงานแต่งงาน หรืองานสโมสร
สันนิบาตที่รัฐบาลจัดขึ้น 

(๔) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พัก
ส่วนบุคคลหรือสโมสรได้จดแจ้งตามพระราชบัญญัตินี้ หรือการจัดเลี้ยงงานแต่งงาน หรือสถานศึกษาที่
สอนการผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

(๖) สวนสาธารณะของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือสถานี
ขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก”  

 
มาตรา ๒๕ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
“มาตรา ๓๑/๑ ให้ผู้ด าเนินการมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเตือนว่าสถานที่หรือ

บริเวณตามมาตรา ๓๑ ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และควบคุมดูแล ห้ามปราม หรือด าเนินการอ่ืนใด 
เพ่ือมิให้มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณดังกล่าว 

ในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนบริโภคเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณดังกล่าว หาก
ผู้ด าเนินการได้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งตามสมควร และได้แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบแล้วโดยไม่
ชักช้า ผู้ด าเนินการนั้นไม่มีความผิด   

กรณีท่ีผู้ด าเนินการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้มีหน้าที่ด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่โดยไม่ชักช้า” 

 
มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๓๒ ห้ามผู้ใดโฆษณาหรือท าการสื่อสารการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เว้นแต่

การโฆษณาทีไ่ด้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตก่อน  
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา  ทั้งนี้ ผู้อนุญาตอาจก าหนดเงื่อนไขเฉพาะในการโฆษณาและจ ากัดการใช้สื่อโฆษณาก็ได้” 

 



๑๒ 

 

มาตรา ๒๗ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ เป็นมาตรา ๓๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑  

“มาตรา ๓๒/๑ ห้ามผู้ใดแสดงชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแสดงชื่อ เครื่องหมายการค้า 
สัญลักษณ์ หรือสิ่งอ่ืนใดโดยท าให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
หรือชื่อหรือเครื่องหมายของผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ เพ่ือการโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์หรือสื่อสารการตลาด ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ในสิ่งพิมพ์ เทปหรือวัสดุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ป้ายโฆษณา หรือวัสดุอื่นใด 

(๒) ในโรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ หรือในการแสดง การละเล่น การประกวด การ
แข่งขัน งานบุญประเพณี การให้บริการ หรือการประกอบกิจกรรมอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

(๓) ในสื่อสิ่งอ่ืนใดหรือสถานที่ใดที่ใช้เพ่ือโฆษณาหรือท าการสื่อสารการตลาดได้ตามที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม” 

 
มาตรา ๒๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ เป็นมาตรา ๓๒/๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
“มาตรา ๓๒/๒ ห้ามผู้ใดน าชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชื่อหรือ

เครื่องหมายของผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปแสดงบนผลิตภัณฑ์อ่ืนใดที่ไม่ใช่เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ หรือน าชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตัด ต่อเติม หรือดัดแปลงข้อความให้
เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้น โดยอาจท าให้ประชาชนนึกถึงหรือเข้าใจว่าเป็นเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 

ห้ามผู้ใดน าเข้าเพ่ือขาย โฆษณา หรือขายซึ่งผลิตภัณฑ์ตามวรรคหนึ่งในราชอาณาจักร” 
 
มาตรา ๒๙ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ เป็นมาตรา ๓๒/๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
“มาตรา ๓๒/๓ ห้ามผู้ใดโฆษณาโดยการน าชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์มาตัด ต่อเติม หรือดัดแปลงข้อความให้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อหรือเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์
หรือสินค้าอื่น  ทั้งนี้ ในลักษณะที่อาจท าให้ประชาชนเข้าใจได้ว่าหมายความถึงการโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์”  

 
มาตรา ๓๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ เป็นมาตรา ๓๒/๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
“มาตรา ๓๒/๔  ห้ามผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การอุปถัมภ์ หรือให้การ

สนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชน ในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นการสร้างภาพลักษณ์ต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ผลิต หรือผู้น าเข้าเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์และธุรกิจที่เก่ียวข้อง  
(๒) ที่ส่งผลหรือที่อาจส่งผลต่อการแทรกแซงนโยบายการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 



๑๓ 

 

(๓) เป็นกิจกรรมที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กหรือเยาวชนรวมอยู่ด้วย   
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับการกระท าในระหว่างผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

และผู้ซึ่งเก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตและค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การบริจาค หรือการช่วยเหลือตาม
มนุษยธรรมในกรณีท่ีเกิดสาธารณภัยร้ายแรง 

ห้ามผู้ใดเผยแพร่กิจกรรมหรือข่าวสาร เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง” 

 
มาตรา ๓๑ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ เป็นมาตรา ๓๒/๕ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  “มาตรา ๓๒/๕ การบริจาค หรือการช่วยเหลือตามมนุษยธรรมในกรณีที่เกิดสาธารณภัย
ร้ายแรงตามมาตรา ๓๒/๔ วรรคสอง ต้องปฏิบัติหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการควบคุม
ก าหนด 
  ให้หน่วยงานของรัฐที่รับบริจาคหรือการช่วยเหลือตามมนุษยธรรมตามวรรคหนึ่งมี
หน้าที่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริจาคหรือการช่วยเหลือดังกล่าวให้แก่ส านักงานทราบภายใน
ก าหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่รับบริจารหรือการช่วยเหลือนั้น”  
 

มาตรา ๓๒ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นหมวด ๕/๑ การฟ้องคดีเรียกค่าเสียหาย มาตรา 
๓๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑  

“มาตรา ๓๓/๑  ผู้ที่ได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่ง
อย่างใดอันเป็นผลจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งขับขี่หรือ
ควบคุมยานพาหนะ รวมถึงบิดา มารดา ผู้สืบสันดาน สามีหรือภริยา ญาติ ผู้ปกครอง ผู้อนุบาลของ
ผู้เสียหาย หรือบุคคลอ่ืนที่รับมอบอ านาจจากผู้เสียหาย มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ขับข่ีหรือผู้
ควบคุมยานพาหนะดังกล่าวซึ่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้เสียหาย
โดยฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๒๙/๑ หรือมาตรา ๓๐   

 คดีฟ้องเรียกค่าเสียหายตามวรรคหนึ่งให้ถือเป็นคดีผู้บริโภคหรือใช้วิธีพิจารณาตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค  

ในการฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
สมาคมหรือมูลนิธิที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค มี
สิทธิฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายแทนผู้บริโภคหรือสมาชิกของสมาคมหรือมูลนิธิได้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ผู้ก่อ
ความเสียหายตามวรรคหนึ่งอาจต้องชดใช้เงินค่าเสียหายตั้งแต่สามหมื่นบาทถึงสิบล้านบาท แต่ศาลอาจ
พิจารณาก าหนดค่าเสียหายมากกว่าที่ก าหนดไว้ก็ได้”   

มาตรา ๓๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นหมวด ๕/๑ การฟ้องคดีเรียกค่าเสียหาย มาตรา 
๓๓/๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑  

“มาตรา ๓๓/๒ การฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายตามมาตรา ๓๓/๑ ถ้ามิได้น าคดีสู่ศาล
ภายในก าหนดสองปีนับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหายและรู้ตัวผู้ก่อความเสียหายหรือผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืน
บทบัญญัติกฎหมาย แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหาย ให้สิทธิในการน าคดีสู่ศาลเป็นอันสิ้นไป”  

 



๑๔ 

 

มาตรา ๓๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นหมวด ๕/๑ การฟ้องคดีเรียกค่าเสียหาย มาตรา 
๓๓/๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑  

“มาตรา ๓๓/๓  ผู้ขับขี่ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกโดยบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ เสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อ
จิตและประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  หรือบริโภคของเมาอย่างอ่ืนอัน
เป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตายหรือเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนได้รับอันตรายสาหัสหรืออันตรายแก่กาย ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานจราจรมีหน้าที่สั่งให้ผู้ขับขี่หยุดรถและสั่งให้มีการทดสอบว่าขับขี่ดังกล่าวว่า
หย่อนความสามารถในอันที่จะขับหรือเมาสุราหรือของเมาอย่างอ่ืนหรือไม่ 

ในกรณีที่ผู้ขับขี่ตามวรรคหนึ่งมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นมี
เจตนาจะหลีกเลี่ยงการทดสอบตามวรรคหนึ่ง 

(๑) ไม่ยินยอมให้ทดสอบภายในระยะเวลาเท่าท่ีจ าเป็นแห่งกรณี โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(๒) หลบหนีออกจุดตรวจ โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(๓) บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพ

ติดให้โทษ หรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาทหรือของมึนเมาอย่างอ่ืนภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ตามวรรคหนึ่ง”  

 
มาตรา ๓๕ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ของมาตรา ๓๔ แห่ง

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
“(๔) รวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดี เช่น ถ่ายภาพนิ่ง 

ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง หรือเก็บรวบรวมวัตถุอ่ืนใด 
(๕) ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดพระราชบัญญัตินี้ อาจออก

ค าสั่งระงับการโฆษณาเป็นการชั่วคราว  
(๖) มีหนังสือเรียกบุคคลม าให้ถ้อยค า หรือส่งเอกส ารหรือหลักฐ านที่จ าเป็นที่ฝ่าฝืนตาม

พระราชบัญญัตินี้  
(๗) เรียก ขอดูบัตรประจ าตัวประชาชน หรือเอกสารอ่ืนใด ซึ่งระบุชื่อ ที่อยู่  และปรากฏ

รูปถ่ายของผู้ถือบัตรเพ่ือบันทึกข้อมูล ในกรณีที่มีการกระท าความผิดหรือกรณีที่มีหลักฐานตามสมควรว่า
มีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้   

(๘) ออกค าสั่งเป็นหนังสือเพ่ือให้ช าระเงินค่าปรับตามที่เปรียบเทียบในกรณีที่มีการ
กระท าความผิดตามหมวด ๕  ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกค าสั่ง และแบบของหนังสือ
ดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุม” 

   
มาตรา ๓๖ เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
“พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งหรือส านักงานอาจมอบหมายงานให้บุคคลซึ่งผ่านการ

อบรมช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามความเหมาะสมคือ การประสัมพันธ์หรือรณรงค์การ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการเฝ้าระวังการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด”  



๑๕ 

 

 
มาตรา ๓๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๓๘  ผู้ผลิตหรือน าเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และปรับอีกในอัตราไม่เกิน
วันละหนึ่งหมื่นบาทต่อวันตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนอยู่” 

 
มาตรา ๓๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๓๙  ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๘ ต้อง

ช าระค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกินสองหมื่นบาท” 
 
มาตรา ๓๙ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
“มาตรา ๓๙/๑  ผู้ด าเนินการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ วรรคสามต้องช าระค่าปรับ

ทางปกครองในอัตราไม่เกินห้าพันบาท” 
 
มาตรา ๔๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๐  ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยฝ่าฝืนมาตรา ๒๗/๑ มาตรา ๒๙ วรรค

หนึ่งและวรรคสี่ หรือมาตรา ๓๐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ” 

 
มาตรา ๔๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
“มาตรา ๔๑  ผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ฝ่าฝืนมาตรา ๒๗/๑ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ 

และมาตรา ๓๐ ซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต  ให้ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตขายสุราด้วยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันแต่ไม่เกินสิบสี่วัน”   

 
มาตรา ๔๒  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
“มาตรา ๔๑/๑  ผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทไม่ดื่มที่ร้านที่ฝ่าฝืนมาตรา ๒๙/๑ 

ซึ่งเป็นผู้รับอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ให้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายสุราด้วย
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันแต่ไม่เกินสามสิบวัน และต้องช าระค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกินสอง
หมื่นบาท 



๑๖ 

 

หากผู้ฝ่าฝืนเป็นผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทดื่มที่ร้านตามมาตรา ๒๙/๑ ซึ่งเป็น
ผู้รับอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต ให้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายสุราด้วยเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันแต่ไม่เกินสามสิบวัน และต้องช าระค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกินห้าหมื่นบาท 

กรณีผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทดื่มท่ีร้านเป็นลูกจ้างหรือผู้ท างานในสถานที่ตาม
วรรคหนึ่ง ให้นิติบุคคลหรือหุ้นส่วนของผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุรามีส่วนร่วมรับผิดช าระค่าปรับทาง
ปกครองด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของจ านวนค่าปรับ”    

 
มาตรา ๔๓  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
“มาตรา ๔๑/๒ กรณีผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซ่ึงด าเนินการในสถานที่ที่มีลักษณะเป็น

สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการฝ่าฝืนมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๒๙/
๑ ให้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายสุราด้วยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน แต่ไม่เกินสามสิบวัน และต้องช าระ
ค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่น้อยกว่าสามหมื่นบาท แต่ไม่เกินสองแสนบาท 

กรณีผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทดื่มท่ีร้านเป็นลูกจ้างหรือผู้ท างานในสถานที่ตาม
วรรคหนึ่ง ให้นิติบุคคลหรือหุ้นส่วนของผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุรามีส่วนร่วมรับผิดช าระค่าปรับทาง
ปกครองด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของจ านวนค่าปรับ”    

 
มาตรา ๔๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๒  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๑ ต้องช าระค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกินหนึ่ง

หมื่นบาท หรืออาจก าหนดให้ผู้ฝ่าฝืนท างานบริการสังคมหรือท างานสาธารณประโยชน์แทนการช าระ
ค่าปรับก็ได้” 

 
มาตรา ๔๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๓  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๒/๑ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่ง

ปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
หากการกระท าความผิดตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๒/๑ เป็นการกระท าของผู้ผลิต 

ผู้น าเข้า หรือผู้ส่งออกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้ผู้ฝ่าฝืนตามวรรคนี้ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับตั้งแต่หนึ่งล้านห้าแสนบาทแต่ไมเ่กินสามล้านบาท  

หากการกระท าความผิดตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๒/๑ เป็นการกระท าของผู้
ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ผู้ประกอบธุรกิจรับท าการโฆษณาหรือการสื่อสาร
การตลาดต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทแต่ไม่เกินห้าแสนบาท  

นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคสองและวรรคสามแล้ว ผู้ฝ่าฝืนตามวรรคสองยังต้อง
ระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินห้าหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

หากผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่งมีข้อมูลหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าการกระท าความผิด
ตามมาตรา ๓๒ เกิดจากการติดต่อ เชิญชวน หรือแนะน าของผู้ประกอบธุรกิจหรือบุคคลที่มีความ



๑๗ 

 

เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือสินค้าอ่ืน ให้ผู้ประกอบธุรกิจหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือ
สินค้าอ่ืนต้องรับผิดร่วมกับผู้ฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่ง โดยให้ช าระค่าปรับร้อยละห้าสิบของจ านวนค่าปรับที่
ผู้ฝ่าฝืนต้องช าระ และให้ผู้ฝ่าฝืนตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่งช าระค่าปรับในส่วนที่เหลือ” 

 
มาตรา ๔๖ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
“มาตรา ๔๓/๑  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒/๒ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 

หรือโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒/๒ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือโทษปรับไม่

เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ”  
 
มาตรา ๔๗ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๓/๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
“มาตรา ๔๓/๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒/๓  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือโทษ

ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ” 
 
มาตรา ๔๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๓/๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
“มาตรา ๔๓/๓  ผู้ประกอบการผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒/๔  วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองล้านบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  
ในกรณีที่การกระท าตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระท าของผู้รับจ้างหรือผู้ได้รับมอบหมายให้

ด าเนินการตามมาตรา ๓๒/๔  วรรคหนึ่ง ให้ระวางโทษเช่นเดียวกับผู้ประกอบการตามวรรคหนึ่ง 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒/๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี 

หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒/๔ วรรคสามและวรรคสี่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท 
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๒/๕ วรรคหนึ่ง ต้องช าระค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกินสอง

แสนบาท 
ทั้งนี้ การก าหนดจ านวนเงินค่าปรับตามมาตรานี้ให้ค านึงถึงรายได้หรือทรัพย์สินของ

ผู้ฝ่าฝืน พฤติการณ์แห่งการกระท าความผิด และเหตุอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องประกอบกัน” 
 
มาตรา ๔๙ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
“มาตรา ๔๔/๑ ผู้กระท าความผิดตามมาตรา ๓๑/๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่

เกินห้าพันบาท” 
 
มาตรา ๕๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑  



๑๘ 

 

“มาตรา ๔๔/๒  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้หรือต ารวจกระท าความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้น 

 
มาตรา ๕๑ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
“มาตรา ๔๕/๑ ในการพิจารณาออกค าสั่งลงโทษปรับทางปกครอง ให้ค านึงถึงความ

ร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระท าผิด ในการใช้อ านาจดังกล่าวให้คณะกรรมการควบคุมออกระเบียบ
หลักเกณฑ์การก าหนดค่าปรับทางปกครอง และการมอบหมายให้พิจารณาก าหนดค่าปรับทางปกครองแก่
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
กรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการ คณะอนุกรรมการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายกระท าการ
แทนได้  

ในกรณีที่ผู้ถูกลงโทษปรับทางปกครองไม่ยอมช าระค่าปรับทางปกครอง ให้น าบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการบังคับทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
และในกรณีท่ีไม่มีเจ้าหน้าที่ด าเนินการบังคับตามค าสั่ง หรือมีแต่ไม่สามารถด าเนินการบังคับทางปกครอง
ได้ ให้คณะกรรมการควบคุมมีอ านาจฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพ่ือบังคับช าระค่าปรับ หรือก าหนด
มาตรการบังคับอ่ืนแทนก็ได้ เช่น ห้ามจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามด าเนินการใด ๆ ตามระยะเวลา
ที่ก าหนด หรือมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัย  ในการนี้ ถ้าศาลปกครองเห็นว่าค าสั่งให้
ช าระค่าปรับนั้นชอบด้วยกฎหมาย ให้ศาลปกครองมีอ านาจพิจารณาพิพากษา และบังคับให้มีการยึดหรือ
อายัดทรัพย์สินขายทอดตลาดเพ่ือช าระค่าปรับได้” 

 
มาตรา ๕๒ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๕/๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
“มาตรา ๔๕/๒  ในกรณีท่ีผู้กระท าความผิดซึ่งต้องรับโทษปรับทางปกครองเป็นนิติบุคคล 

ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ ผู้จัดการ หรือ
บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการ
หรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้น
ต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย” 
  



๑๙ 

 

 
บทเฉพาะกาล 

                   
 

มาตรา ๕๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑  

“มาตรา ๔๖  ให้ผู้ประกอบการที่ผลิตหรือน าเข้าสินค้าตามมาตรา ๓๒/๒ มีหน้าที่เรียก
คืนหรือสามารถจ าหน่ายสินค้าดังกล่าวภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ และต้องด าเนินการเรียกคืนสื่อโฆษณาจากผู้ประกอบการรายอ่ืนภายในระยะเวลาหกสิบวันนับ
แต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ   

ผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๓๒/๑ มาตรา ๓๒/๒ และมาตรา ๓๒/๓ ในช่วงเวลาเก้าสิบวันนับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนผู้ฝ่าฝืน เมื่อผู้ฝ่าฝืนได้ด าเนินการแก้ไข
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหรือปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว 
พนักงานเจ้าหน้าที่มิต้องด าเนินคดีตามกฎหมาย”   
 
  



๒๐ 

 

 
มาตรา ๕๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑  
“มาตรา ๔๗  ให้ผู้ได้รับความเสียหายก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับหรือผู้มีสิทธิ

ฟ้องคดเีรียกค่าเสียหายจากผู้ขับข่ีหรือผู้ควบคุมยานพาหนะตามมาตรา ๓๓/๑ มีสิทธิฟ้องเป็นคดีผู้บริโภค
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคหากได้ฟ้องคดีภายในก าหนดเวลาตามมาตรา ๓๓/๒”  

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 
..................................................... 
          นายกรัฐมนตรี 

 



 

 

ประวัติคณะผู้วิจัย 
 
หัวหน้าโครงการ   ไพศาล  ลิ้มสถิตย์ 
การศึกษา 

ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
ประสบการณ์ (บางส่วน) 

2551 –ปัจจุบัน กรรมการบริหารศูนย์กฎหมายสุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2560 – ปัจจุบัน กรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
2559 – ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค (มพบ.)  
2563 - ปัจจุบัน กรรมการสอบสวน (คณะที่ 1) ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  
2558 – ปัจจุบัน กรรมการประจ ากองบรรณาธิการวารสารวิจัยระบบสาธารณสุข  

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  
2561 – ปัจจุบัน กรรมการสถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย  มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)  
ปัจจุบัน อนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท า

และการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการ
คุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา  

ปัจจุบัน  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 

ปัจจุบัน  อนุกรรมการด้านการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า   
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า 

2561-ปัจจุบัน กรรมการสมาคมส่งเสริมภาคประชาสังคม (สสป.)  
2557- 2558 ผู้ช านาญการ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ศ. วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์  
2558 ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาระบบสารสนเทศด้านมาตรฐานและข้อมูล

การแพทย์ ในคณะกรรมาธิการสาธารณสุข  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
  



 

 

 
คุณสมบัติพิเศษ/ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจพิเศษ 

 กฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข  
 การควบคุมยาสูบ/ เครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ 
 กฎหมายยาเสพติด  

 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
 กฎหมายด้านผู้สูงอายุ และการส่งเสริมและ

พัฒนาภาคประชาสังคม 
 กฎหมาย IT/ e-Commerce 

 กฎหมายควบคุมการพนัน  
ผลงานวิจัย (บางส่วน)  

2562-2563 หัวหน้าโครงการ มาตรการทางกฎหมายในการจัดการปัญหาเครื่องหมายการค้าท่ี
 มีความคล้ายคลึงกับเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้า
 และข้อเสนอในการแก้ไขกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สนับสนุนโดย                           
 ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา และ สสส. 
2563 หัวหน้าโครงการ การใช้กัญชาทางการแพทย์ตามนโยบาย กฎหมายต่างประเทศ และ
 ข้อเสนอทางกฎหมาย สนับสนุนโดย สสส. 
2561-2562 รายงานวิจัย เรื่อง “ผลกระทบของความตกลง CPTPP และ RCEP ต่อนโยบาย 
  กฎหมายควบคุมยาสูบ และการปฏิบัติตามกรอบอนุสัญญาองค์การอนามัยโลกว่าด้วย 
  การควบคุมยาสูบ (WHO FCTC) ของประเทศไทย” โดย สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย   
2561-2562 นักวิจัยโครงการ มาตรการทางกฎหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและการ
  ดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ โดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย และ สสส. 
2562 ผู้รับผิดชอบโครงการ เรื่อง “กรณีศึกษาการใช้ Product Liability Law ในต่างประเทศ 
  เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าไม่ปลอดภัย” เสนอต่อ สมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค  
2561-2562 หัวหน้าโครงการ ติดตามการด าเนินงานของกลุ่มองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศและ
  องค์กรบังหน้า เพ่ือป้องกันการแทรกแซงของอุตสาหกรรมยาสูบ โดย ศจย.และ สสส. 
2561  หัวหน้าโครงการ  ศึกษาทบทวนปัญหาในการปรับใช้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม 
  แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 สนับสนุนโดย แผนงานศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)  
 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2559-2560 หัวหน้าโครงการ ศึกษาผลกระทบของความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ
  ภาคพ้ืนแปซิฟิก (TPPA) ต่อนโยบายและกฎหมายควบคุมยาสูบของไทย สนับสนุนโดย  
  ศจย.และ สสส. 

 2558 นักวิจัยโครงการ “เล่ห์เหลี่ยมของบริษัท ฟิลิป มอร์ริส (Philip Morris) ที่มีผลต่อการ 
  ควบคุมยาสูบ” สนับสนุนโดย ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพ่ือการควบคุมยาสูบ และ สสส.
  (รศ.ดร.เนาวรัตน์  เจริญค้า หัวหน้าโครงการ)  

หนังสือ (บางส่วน)   
- แสวง บุญเฉลิมวิภาส ไพศาล ลิ้มสถิตย์ และตามพงศ์ ชอบอิสระ (บรรณาธิการ), “สิทธิปฏิเสธการรักษา
เพื่อสร้างสุขปลายทาง” (กองทนุศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิฑูรย์ อ้ึงประพนัธ์ ศูนย์กฎหมาย
สุขภาพและจริยศาสตร์ คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564). 
- แสวง บุญเฉลิมวิภาส ไพศาล ลิ้มสถิตย์ และพสิิษฐ์ ศรีอัคคโภคิน, สร้างสุขทีป่ลายทางด้วย Living Will 
และ Palliative Care (นนทบุร:ี ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, 2563). 



 

 

-  ไพศาล  ลิ้มสถิตย์ "บทวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับพืชกระท่อมในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ" ในสาวติรี อัษณางศกรชัย (บรรณาธิการ), พชืกระท่อมในสังคมไทย, พิมพ์คร้ังที่ 2 (สงขลา: 
ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2563) 
- แสวง บุญเฉลิมวิภาส, ไพศาล ลิ้มสถิตย์ และพสิิษฐ์ ศรีอัคคโภคิน (บรรณาธิการ), ร่วมสานแนวคิดสู่การ

พัฒนา HOSPICE CARE (กรุงเทพฯ: ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2561) 
- ไพศาล  ลิ้มสถิตย์, การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม : ประสบการณ์ตา่งประเทศและ

พัฒนาการของไทย (กรุงเทพฯ : สถาบนัส่งเสริมภาคประชาสังคม, 2561) 
- ไพศาล ลิ้มสถิตย์. แนวทางการปฏิรูปกฎหมายยาเสพติด :กรณีศึกษาเปรียบเทียบ การจัดการพืช

กระท่อมของไทยและต่างประเทศ (แผนงานภาคีวิชาการสารเสพติด (ภวส.) คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2560) 
- ไพศาล  ลิ้มสถิตย์ (ผู้เขียนร่วม), ต่อยอดปฏิรูป บันทึกการขับเคลื่อนงานปฏิรูปดา้นสังคม ชุมชน เด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สงูอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส สภาปฏิรูปแห่งชาติ (2557-2558) (ส านักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร 2558) 
- ไพศาล ลิ้มสถิตย์, เปิดปม เป็น อยู่ คือ "พนันออนไลน์" สงัคมไทยยุคไร้พรมแดน (กรุงเทพฯ : มูลนิธิสด
ศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2555).  
- อ าพล จินดาวัฒนะ, ปิติพรจันทรทัต ณ อยุธยา, แสวง บุญเฉลิมวิภาส และไพศาล ลิ้มสถิตย์ 
(บรรณาธิการ), ก่อนวันผลัดใบ : หนังสือแสดงเจตนาการจากไปในวาะสุดทา้ย, พิมพ์คร้ังที่ 4 (ส านักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, พฤษภาคม 2554). 

 
บทความ (บางส่วน) 

- แสวง  บุญเฉลิมวิภาส, ไพศาล ลิ้มสถิตย์. “การไม่ใส่ การถอดเครื่องช่วยหายใจในวาระสุดทา้ยของชีวิต 
คือ การใช้สิทธิขอตายตามธรรมชาติ (Withholding and Withdrawing of Life-sustaining Treatment and the 
Right to Die Naturally)” เอกสารประกอบการประชุมวชิาการนานาชาติด้านการแพทย์และสาธารณสุข พ.ศ.
2561 Siriraj International Conference in Medicine and Public Health (SICMPH 2018) “Moving 
forward through Aged Society” วันที่ 1 -3 สิงหาคม 2561 อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล 

- ไพศาล ลิ้มสถิตย์. A critical examination of the Narcotics Act and the right to access 
medicinal cannabis. ใน: ดุสิต สถาวร, ครรชิต ปิยะเวชวิรัตน์, สัณฐิต ิโมรากุล บรรณาธิการ,  การประชุมวิชาการ
ประจ าปี 2562 สมาคมเวชบ าบดัวิกฤตแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สมาคมเวชบ าบดัวิกฤตแห่งประเทศไทย, 
2562, หน้า 613-620. 

- ไพศาล ลิ้มสถิตย์, ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์. บทเรียนจากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก 
(TPP): ผลกระทบต่อการควบคมุยาสูบของไทย. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข. 2561; 12 (1): 173-185.  

- ไพศาล ลิ้มสถิตย์, ปฏิรูปกฎหมายพืชกระท่อมเพื่อสุขภาวะของประชาชนและภูมิปญัญาแพทย์แผนไทย 
วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก. 2559 14 (3): 231-241. 

 
 
นักวิจัย  จุมพล  แดงสกุล   

 
การศึกษา 

 นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



 

 

 นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ  สภาทนายความ 

ประสบการณ์  
 พ.ศ. 2548 -2556 อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ผู้บรรยายและสัมมนาวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา กฎหมายลักษณะ

หนี้ กฎหมายลักษณะเอกเทศสัญญา 1 กฎหมายลักษณะเอกเทศสัญญา 2 กฎหมายลักษณะ
ทรัพย์สิน กฎหมายลักษณะครอบครัว คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 


