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แนวทางอื่นที่เหมาะสมในการเก็บเงินเพิ่มเติมนอกเหนือ
จากการเก็บภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์1

เพื่อเสนอแนวทางอื่นที่เหมาะสมในการเก็บเงินเพิ่มเติม
นอกเหนือจากการเก็บภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์วัตถุประสงค์

ประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษีเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งในรูปแบบภาษีทั่วไป
และวัตถุประสงค์เฉพาะ อย่างไรก็ตามยังไม่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อเยียวยาความ
เสียหายหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยตรง จึงพิจารณารูป
แบบการจัดเก็บเงินเพื่อสุขภาพ (Medicare Levy Surcharge-Fringe Benefits) ของ
ประเทศออสเตรเลียที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจ่ายเงิน และกองทุนการประกัน
สุขภาพ (National Health Insurance Tax) ของประเทศญี่ปุ่นที่ ให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดูแล
จัดการสมทบเพิ่มเติมในกองทุนวัตถุประสงค์เฉพาะดังกล่าว

ผลการศึกษาวิจัย

การจัดเก็บเงินในรูปแบบของภาษีนั้นมีลักษณะหนึ่งที่สำคัญคือ ไม่มีผลประโยชน์
ตอบแทนให้โดยตรงแก่ผู้ที่จ่ายเงินภาษี แต่อาจมีประโยชน์ให้โดยอ้อมในลักษณะ
ของประโยชน์สาธารณะที่สมาชิกในสังคมจะได้รับเป็นการทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจง
 
การนำเงินใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ (Earmarked Tax) โดยเจาะจงจะทำให้การ
ดำเนินงานมีความชัดเจน ตรงตามความต้องการมากกว่าการนำเงินภาษีไปใช้
จ่ายตามวัตถุประสงค์โดยทั่วไป อีกทั้งทำให้ประชาชนตระหนักถึงความคุ้มค่าที่
ตนเองได้รับระหว่างภาระภาษีที่ต้องจ่ายกับประโยชน์ที่ตนได้รับโดยตรง 

แนวคิด

เสนอแนวทางเก็บเงินเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะในลักษณะกองทุนเพิ่มเติมและ
ประกันสุขภาพสมทบเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเหนือจากการเก็บภาษี
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อนำไปชดเชยกับความเสียหายหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยตรง รวมทั้งเป็นมาตรการเสริมให้การควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกทางหนึ่ง

ข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะ
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ศึกษามาตรการทางกฎหมายในการห้ามผู้ประกอบธุรกิจ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นผู้สนับสนุนทางการเงินในกีฬาวัตถุประสงค์

แนวคิด

ผลการศึกษาวิจัย

ในปัจจุบันผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำการโฆษณาโดยการ
จ่ายเงินสนับสนุนผ่านทีมกีฬาต่าง ๆ เนื่องจากกีฬาสามารถเข้าถึงการรับรู้
ได้โดยง่าย ซึ่งกฎหมายในปัจจุบันยังไม่คลอบคลุมการห้ามทีมกีฬาหรือนักกีฬา
ให้ไม่รับเงินสนับสนุนจากผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ยัง
ไม่ครอบคลุมถึงการบังคับใช้ในการห้ามผู้ประกอบธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นผู้
สนับสนุนทางการเงินในกีฬา แต่ในประเทศฝรั่งเศสประมวลกฎหมายสาธารณสุข 
มาตรา L3323-2 กำหนดว่า “...ห้ามดำเนินการสนับสนุนทางการเงินใด ๆ ไม่ว่าทาง
ตรงหรือทางอ้อม เมื่อวัตถุหรือผลของการสนับสนุนทางการเงินดังกล่าวคือการ
โฆษณาชวนเชื่อหรือการโฆษณาเพื่อสนับสนุนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”  

ควรให้มีการกำหนดห้ามผู้ประกอบธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นผู้สนับสนุนทางการ
เงินในกีฬา เพื่อลดการรับรู้ แต่ก็ควรเปิดแนวทางทางอื่นเพื่อช่วยในการส่งเสริมธุรกิจ
กีฬาต่อไปได้อีกด้วย โดยเสนอให้บัญญัติกฎหมาย ดังนี้ “มาตรา ..... ห้ามผู้ใดดำเนิน
การให้การสนับสนุนทางการเงินด้วยเหตุที่เป็นไปเพื่อการโฆษณาหรือสร้างการรับรู้
ต่อภาพลักษณ์ต่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เว้นแต่เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุม”

มาตรการทางกฎหมายในการห้ามผู้ประกอบธุรกิจ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นผู้สนับสนุนทางการเงินในกีฬา2

ข้อเสนอแนะ
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มาตรการทางกฎหมายในการห้ามใช้เครื่องหมายการค้า
ของผู้ประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับสินค้าอื่น3

เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการห้ามใช้เครื่องหมายการค้า
ของผู้ประกอบการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับสินค้าอื่นวัตถุประสงค์

ผลการศึกษาวิจัย

แนวคิด

ข้อเสนอแนะ

พบว่าทั้งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 และพระราช
บัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ไม่มีบทบัญญัติที่
ชัดเจนในการควบคุมหรือห้ามการใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึง
หรือเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีการนำเครื่องหมายการค้า
ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปใช้กับสินค้าอื่น จึงมี
แนวคิดที่จะพัฒนากฎหมายในการควบคุมการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กำหนดให้การโฆษณาสินค้าอื่นที่ใช้
เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้าย
กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์เดียวกันกับการโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์



ก. ให้ท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างคณะกรรมการควบคุม
    เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (มาตรา 10)  
ข. เพิ่มสัดส่วนจำนวนของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
    แอลกอฮอล์จังหวัดให้มีตัวแทนของท้องถิ่นมากกว่าเดิม (มาตรา 19)
ค. จัดให้มีคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของท้องถิ่น
    เช่นเดียวกับที่มีคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
    กรุงเทพมหานคร (มาตรา 18)
ง. ให้อำนาจท้องถิ่นในการออกมาตรการควบคุมเครื่องดื่ม
    แอลกอฮอล์ได้โดยตรงแทนที่จะมีสถานะเป็นเพียงเจ้าพนักงาน
    ผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การกำหนดพื้นที่จำหน่าย 
    กำหนดเวลาจำหน่าย กำหนดอายุผู้ซื้อ สถานที่บริโภค 
    การจัดเก็บภาษี เป็นต้น

ประการแรก การใช้อำนาจตาม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งอาจกำหนดเป็นแผนดำเนินการระยะยาว 
ได้แก่

สำหรับการกำหนดเป็นแผนดำเนินการระยะสั้นนั้นก็ได้แก่ 
กรณีปัญหาเรื่องท้องถิ่นขาดความเจริญและความรู้ความเข้าใจ
ในการใช้กฎหมายรวมถึงมาตรการที่ใช้บังคับ อาจกำหนดให้

ก. ให้ท้องถิ่นที่เจริญถึงระดับแล้วทำนำร่องไปก่อน
ข. ให้ท้องถิ่นเสนอมาตรการและกระทำตามความเห็นชอบ
    ของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด
ค. ให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด
    กำหนดมาตรการให้และกำกับดูแลท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง  

ข้อเสนออันจะเป็นการทำให้ท้องถิ่นมีบทบาทในการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในพื้นที่ของตนเองได้มากขึ้นนั้นสามารถพิจารณา
ได้สองแนวทางกล่าวคือ

1.

อีกประการหนึ่งคือ การใช้อำนาจตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและตามกฎหมายเฉพาะในเรื่องอื่น ๆ ซึ่งในเรื่องนี้รัฐส่วนกลางหรือ

ท้องถิ่นอาจใช้เป็นมาตรการเสริม  ทั้งนี้ โดย

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

ยังไม่เปิดช่องให้ใช้อำนาจในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ให้ใช้วิธีการ

ใช้ฐานอำนาจจากกฎหมายที่จัดตั้งท้องถิ่นนั้นเองซึ่งกำหนดภารกิจไว้อย่าง

กว้างขวางหลากหลายอยู่แล้ว

ให้ท้องถิ่นใช้อำนาจตามกฎหมายพิเศษอื่นที่กำหนดเปิดช่องให้สามารถใช้

อำนาจหรือมาตรการควบคุมต่าง ๆ ได้

2.
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โดย นางสาวกิตติยา พรหมจันทร์ นายพรพล  เทศทอง ผศ.ดร.อรัชมน  พิเชฐวรกุล นายพงค์ศักดิ์  เจ๊ะพงค์ 

ผศ.สุรินรัตน์ แก้วทอง ผศ.ผจญ คงเมือง และนางสาวธารทิพย์ เทียมทอง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้รับทุนสนับสนุนโดย แผนงานศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

แนวทางในการให้อำนาจหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ4

เพื่อวิเคราะห์แนวทางในการให้อำนาจหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบวัตถุประสงค์

แนวคิด

ผลการศึกษาวิจัย

ความต้องการยกระดับบทบาทหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้มีอำนาจ
ในการควบคุมหรือบริหารจัดการการ
จำหน่าย การผลิต หรือการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในพระราชบัญญัติเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 รวมไปถึงต้องการ
ให้มีนโยบายหรือยุทธศาสตร์แอลกอฮอล์
ระดับชาติเพื่อเพิ่มบทบาทและหน้าที่ของท้อง
ถิ่น อีกทั้งต้องการให้ความสำคัญกับกลไก
การจัดการปัญหาระดับชุมชนท้องถิ่น ที่มี
ความใกล้ชิดและเข้าใจบริบททางสังคม 
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของพื้นที่ ซึ่งจะช่วย
ให้การดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โครงสร้างและเนื้อหาของบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นกฎหมาย
เฉพาะสำหรับในการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์อาจกล่าวได้ว่าไม่ได้ให้ความ
สำคัญในส่วนของการจะยกระดับบทบาทของ
ท้องถิ่นเพื่อที่จะควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์เลย แม้กระทั่งในระดับนโยบาย
หรือแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะกรรมการ
นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ
ก็ตาม กฎหมายดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า 
โครงสร้างแห่งอำนาจในการควบคุมเครื่อง
ดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยนั้นอยู่ที่รัฐส่วน
กลางเป็นสำคัญ

ข้อเสนอแนะ


