
มาตรการทางกฎหมายในการควบคมุ 
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์

โดย ส านกังานคณะกรรมการควบคุมเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์



เจตนารมณ์ของพระราชบญัญติั
ควบคมุเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์

พ.ศ. 2551 



 โดยท่ีเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้าน
สุขภาพ ครอบครวั อบุติัเหตุและอาชญากรรม ซ่ึงมีผลกระทบ
ต่อสงัคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สมควรก าหนด
มาตรการต่างๆ ในการควบคมุเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์รวมทัง้
การบ าบดัรกัษาหรือฟ้ืนฟูสภาพผู้ติดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์
เพ่ือช่วยลดปัญหาและผลกระทบทัง้ด้านสงัคมและเศรษฐกิจ 
ช่วยสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนโดยให้ตระหนักถึงพิษภยั
ของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ตลอดจนช่วยป้องกันเด็กและ
เยาวชนมิให้เข้าถึงเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบญัญติัน้ี 



สาระส าคญักฎหมายควบคมุเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์
มาตรา 26  การควบคมุบรรจภุณัฑ ์ฉลาก 

มาตรา 27,31 การควบคมุสถานท่ีห้ามขาย ห้ามด่ืม 

มาตรา 28 การควบคมุวนัและเวลา 

มาตรา 29 การควบคมุอาย/ุอาการ 

มาตรา 30 การควบคมุลกัษณะและวิธีการขาย 

มาตรา 32 ควบคมุการโฆษณา 



การควบคมุ 

บรรจภุณัฑ ์ฉลาก 



ให้ผูผ้ลิตหรือน าเข้าเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

 (1) จ ัดให้มีบรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทัง้ข้อความ     
ค าเตือนส าหรบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีผลิตหรือน าเข้า 
ทัง้ น้ีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
คณะกรรมการควบคมุประกาศก าหนดโดยความเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
 (2) การอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการควบคุมก าหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 26 



ประกาศคณะกรรมการควบคมุเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์
เร่ือง หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไข เก่ียวกบั   ฉลากของ

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์ 
พ.ศ. 2558 

************************************* 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

วนัท่ี 22 มกราคม 2558  
แต่มีผลบงัคบัใช้เร่ิมวนัท่ี 22 เมษายน 2558 

 กดเล่นคลปิ 

คลิปวีดีโอข้อกฎหมาย/008 มาตรา26-1.mp4


Rock star “Carabao” 

As part of integrated marketing  strategies, 
including concerts 

“music 
CD” 



Football team 



Thai Movie: Limited edition for collection 





การควบคมุสถานท่ี 

* สถานท่ีห้ามขาย 

* สถานท่ีห้ามด่ืม 



มาตรา 27 มาตรา 31 
ห้ า ม ข า ย เ ค รื่ อ ง ด่ื ม
แอลกอฮอลใ์นสถานท่ีหรือ
บริเวณ ดงัต่อไปน้ี 

ห้ า ม มิ ใ ห้ ผู้ ใ ด บ ริ โ ภ ค
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ใน
ส ถ า น ท่ี ห รื อ บ ริ เ ว ณ 
ดงัต่อไปน้ี 
 

การควบคุมสถานที ่



ห้ามขาย ห้ามด่ืม 
(1) วดัหรือสถานท่ีส าหรบัปฏิบติั

พิธีกรรมทางศาสนา 
(2) สถานบริการสาธารณสุขของ

รั ฐ  ส ถ า นพ ย า บ า ล ต า ม
ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย
สถานพยาบาลและร้านขาย
ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา 

(1) วดัหรือสถานท่ีส าหรบัปฏิบติั
พิธีกรรมทางศาสนา เว้นแต่
เป็นส่วนหน่ึงของพิธีกรรม
ทางศาสนา 

(2) สถานบริการสาธารณสุขของ
รฐั  สถานพยาบาลและร้าน
ขายยา  ยก เ ว้น ท่ีพัก ส่ วน
บคุคล 

 

การควบคุมสถานท่ี 



ห้ามขาย ห้ามด่ืม 
(3) สถานท่ีราชการ ยกเว้นร้านค้า
หรือสโมสร 
(4 )  หอพักตามกฎหมายว่าด้วย
หอพกั 
(5) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ 
 
 

(3) สถานท่ีราชการ ยกเว้นท่ีพกัส่วน
บุคคล หรือสโมสร หรือการจดัเลี้ยง
ตามประเพณี 
(4) สถานศึกษา ยกเว้นท่ีพักส่วน
บุคคล หรือสโมสร หรือการจดัเลี้ยง
ตามประเพณี หรือสถานศึกษาท่ี
สอนการผสมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์
 
 

การควบคุมสถานท่ี 



ห้ามขาย ห้ามด่ืม 
(6) สถานีบริการน ้ามนัเช้ือเพลิง
หรือร้านค้าในบริเวณสถานี
บริการน ้ามนัเช้ือเพลิง 
(7 )  สวนสาธารณะของทาง
ราชการ 
( 8 )  ส ถ าน ท่ี อ่ื น ท่ี ร ัฐ มนต รี
ประกาศก าหนดโดยความ
เหน็ชอบของคณะกรรมการ 

(5) สถานีบริการน ้ามนัเช้ือเพลิง
หรือร้านค้าในบริเวณสถานี
บริการน ้ามนัเช้ือเพลิง 
(6 )  สวนสาธารณะของทาง
ราชการ 
( 7 )  ส ถ าน ท่ี อ่ื น ที รัฐ มนต รี
ประกาศก าหนดโดยค าแนะน า
คณะกรรมการ 
 

การควบคุมสถานท่ี 

กดเล่นคลปิ 

คลิปวีดีโอข้อกฎหมาย/003 มาตรา27-31-1.mp4


การควบคมุ          
วนัและเวลา 



มาตรา 28  ห้ามมิให้ผู้ใดขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใน 
วนัหรือเวลาท่ีรฐัมนตรีประกาศก าหนดโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการ ทัง้น้ี ประกาศดงักล่าวจะก าหนดเง่ือนไข
หรือข้อยกเว้นใดๆ เท่าท่ีจ าเป็นไว้ด้วยกไ็ด้ 

                    บทบญัญัติในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บงัคับกับการ
ขายของผู้ผลิต ผู้น าเข้าหรือตวัแทนของผู้ผลิตหรือผู้น าเข้า
ไปยงัผูข้ายซ่ึงได้รบัอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสรุา 



ประกาศส านักนายกรฐัมนตรี  
เรื่อง ก าหนดวนัห้ามขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์ 

(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2558 
 

ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้เมื่อวนัท่ี  
19 กมุภาพนัธ ์2558 



ห้ามผูใ้ดขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์
1. วนัมาฆบชูา 
2. วนัวิสาขบชูา 
3. วนัอาสาฬหบชูา 
4. วนัเข้าพรรษา 
5. วนัออกพรรษา 

ยกเว้นการขายเฉพาะร้านค้าปลอดอากร
ภายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ 



ประกาศส านักนายกรฐัมนตรี                
เรื่อง ก าหนดเวลาห้ามขาย                      
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์                          

พ.ศ. 2558 
 

(ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้เมื่อวนัท่ี  
23 มกราคม 2558) 



“ห้ามผูใ้ดขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลใ์นเวลาอ่ืน      
นอกจากตัง้แต่เวลา 11.00 – 14.00 น.  และ  

17.00 – 24.00 น.   
ยกเว้นการขายในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) การขายในท่าอากาศยานนานาชาติ 
(2) การขายในสถานบริการ ท่ีขายตามเวลา
เปิด/ปิด ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ” 

กดเล่นคลปิ 

คลิปวีดีโอข้อกฎหมาย/002 มาตรา28-1.mp4
คลิปวีดีโอข้อกฎหมาย/002 มาตรา28-1.mp4


การควบคมุ         
- อาย ุ                              

- สภาพสติสมัปชญัญะ 



มาตรา 29 ห้ามมิให้ผู้ใดขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์
แก่บคุคลดงัต่อไปน้ี  

(1) บคุคลซ่ึงมีอายตุ า่กว่าย่ีสิบปีบริบรูณ์   

(2) บคุคลท่ีมีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้  
กดเล่นคลปิ 

คลิปวีดีโอข้อกฎหมาย/001 มาตรา29-1.mp4


การควบคมุลกัษณะ        
และวิธีการขาย 



(1) ใช้เคร่ืองขายอตัโนมติั 

(2) การเร่ขาย 
(3) การลดราคา 
(4) การเสนอให้สิทธิ 
(5) การแจก แถม ให้ 
 



ซือ้เบยีรล์โีอ 2 ทาวเวอร ์แถมหมวกลโีอ 1 ใบ 



กดเลน่คลปิเซน็ทรลัรตันาธเิบศน์ 

ตวัอย่างลกัษณะและวิธีการขายท่ีผิดกฎหมาย 

กดเลน่คลปิตวัอยา่งมาตรา 30 

แนะนำโปร.mp4
คลิปวีดีโอข้อกฎหมาย/005 มาตรา30-1.mp4


ควบคมุการโฆษณา 



“ โฆษณา ”  

การกระท าไม่ว่าโดยวิธีใดๆให้ประชาชนเห็น ได้
ยิน หรือทราบข้อความ เพ่ือประโยชน์ในทาง
การค้า และ 

 ให้หมายความรวมถึงการส่ือสารการตลาด 

30 



“ขอ้ความ”  
หมายความรวมถึง การกระท าให้ปรากฏด้วย 
◦  ตวัอกัษร 
◦  ภาพ ภาพยนตร ์แสง เสียง 
◦  เครื่องหมาย หรือ 
◦ การกระท าอย่างใดๆ ท่ีท าใ ห้บุคคลทัว่ ไป
สามารถเข้าใจความหมายได้ 

31 



 “ การสือ่สารการตลาด ”  
หมายความว่า  

  การกระท ากิจกรรม ในรปูแบบต่างๆ โดยมีวตัถปุระสงค ์ 
เ พ่ื อ ข า ย สิ น ค้ า  บ ริ ก า ร ห รื อ ภ า พ ลั ก ษ ณ์  
การประชาสมัพนัธ์  การเผยแพร่ข่าวสาร การส่งเสริม
การขาย การแสดงสินค้า การจดัหรือสนับสนุนให้มีการ
จดักิจกรรมพิเศษ และการตลาดแบบตรง  

กดเล่นคลปิ 

คลิปวีดีโอข้อกฎหมาย/007 นิยามตามมาตรา32-1.mp4


มาตรา 32  วรรคแรก 

ห้ามมิให้ผูใ้ดโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์

หรือแสดงช่ือหรือเครื่องหมายของเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์อนัเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือ
ชักจู ง ใจใ ห้ผู้ อ่ืน ด่ืม โดยตรงหรือ โดยอ้อม                   
  



มาตรา 32 วรรคสอง : การโฆษณาหรือประชาสมัพนัธใ์ดๆ โดย
ผู้ผลิตเครื่องด่ืมแอลกอฮอลท์ุกประเภทให้กระท าได้เฉพาะการ
ให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์สงัคม โดยไม่มีการ
ปรากฏภาพของสินค้าหรือบรรจภุณัฑ์ของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
นั ้น เว้นแต่เป็นการปรากฏของภาพสัญลกัษณ์ของเครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์หรือสัญลักษณ์ของบ ริษัทผู้ ผ ลิต เครื่ อ ง ด่ืม
แอลกอฮอล ์ทัง้น้ีตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา 32 วรรคสาม : บทบญัญติัในวรรค หน่ึงและวรรคสอง     
มิให้ใช้บงัคบักบัการโฆษณาท่ีมีต้นก าเนิดนอกราชอาณาจกัร 

กดเล่นคลปิ 

คลิปวีดีโอข้อกฎหมาย/006 มาตรา32-1.mp4


1. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
โฆษณาหรือประชาสมัพนัธ์เครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์
พ.ศ. 2553 

2. ปร ะก าศคณะก ร รมก า ร ค วบคุ ม เ ค รื่ อ ง ด่ื ม
แอลกอฮอล์  เรื่อง รูปแบบของข้อความค าเตือน
ประกอบภาพสญัลกัษณ์ของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์
หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล ์พ.ศ.2557 
 
 

แล้วสามารถท าการโฆษณาได้หรือไม่ 



ประกาศคณะกรรมการควบคมุเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์
เรื่อง รปูแบบของข้อความค าเตือนประกอบ 
ภาพสญัลกัษณ์ของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ์
หรือภาพสญัลกัษณ์ของบริษทัผูผ้ลิต 
เครื่องด่ืมแอลกอฮอลพ์.ศ. 2557 
*********************************** 

ประกาศราชกิจจาฯ เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2557 
และมีผลบงัคบัใช้เมื่อวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2557 



การแสดงข้อความค าเตือนประกอบภาพสัญลกัษณ์ฯ 
 1. กรณีใช้ส่ือทางกจิการโทรทัศน์ การฉายภาพ ภาพยนตร์ วดีทิศัน์ การแสดงภาพโดยผ่าน
เคร่ืองมือทางอเิลก็ทรอนิกส์ หรือส่ืออืน่ใดในท านองเดยีวกนั ให้แสดงข้อความค าเตอืน
แบบเสียงและตวัอกัษร 
     1.1 การแสดงข้อความค าเตือนแบบเสียง ต้องรับฟังได้ชัดเจนทุกพยางค์และสามารถ
เข้าใจความหมายได้ โดยมรีะดบัเสียงเทยีบเท่ากบัข้อความหลกัของโฆษณา และให้แสดง
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 วนิาท ี
     1.2 การแสดงข้อความค าเตือนแบบตัวอกัษร ต้องใช้ต้นแบบตามแบบท้ายประกาศเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 2 วนิาท ี
 2. กรณีส่ือส่ิงพิมพ์ ให้แสดงข้อความค าเตือนแบบตัวอกัษร จากต้นแบบตามแบบท้าย

ประกาศนี้โดยให้แสดงในต าแหน่งบนสุด และมีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของพื้นที่
โฆษณา 

3. กรณีส่ืออืน่ๆ เช่น ป้ายโฆษณา บิวบอร์ด ป้ายไฟ ธง ร่มฯลฯ ให้แสดงข้อความค า
เตอืนแบบตวัอกัษรจากต้นแบบตามแบบท้ายประกาศนี ้โดยให้แสดงในต าแหน่งบนสุด และมี
ขนาดพืน้ที่ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของพืน้ที่โฆษณา 



ขอ้ความค าเตอืน 33 % 
ข้อมลูข่าวสารและความรูใ้นเชิงสรา้งสรรคส์งัคม 
• สือ่โทรทศัน์, ภาพยนตร,์ internet  62 % 
• สือ่สิง่พมิพ ์      62 % 
• สือ่อื่นๆ เชน่ ป้ายโฆษณา   64 % 

 



สุราเป็นเหตุก่อมะเร็งได ้
ศนูยร์บัเรือ่งรอ้งเรยีนบุหรีแ่ละสรุา โทร.0-2590-3342 Hotline 1422 

สรุาเป็นเหตุใหส้มองเสือ่มได ้
ศนูยร์บัเรือ่งรอ้งเรยีนบุหรีแ่ละสรุา โทร.0-2590-3342 Hotline 1422 

สรุาเป็นเหตุใหพ้กิารได ้
ศนูยร์บัเรือ่งรอ้งเรยีนบุหรีแ่ละสรุา โทร.0-2590-3342 Hotline 1422 



 

สุราเป็นเหตุก่อมะเร็งได ้
 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา โทร. 0-2590-3342 Hotline 1422 



เบยีร ์เป็นเหตุก่อมะเรง็ได ้  

ศนูยร์บัเรือ่งรอ้งเรยีนบุหรีแ่ละสรุา โทร.0-2590-3342 Hotline 1422 



ไวน์ เป็นเหตุใหส้มองเสือ่มได ้

ศนูยร์บัเรือ่งรอ้งเรยีนบุหรีแ่ละสรุา โทร.0-2590-3342 Hotline 1422 



“เหน็ว่า ตามพระราชบญัญติัควบคมุเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 
 มาตรา 32 วรรคหน่ึง บญัญติัว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์หรือ
แสดงช่ือหรือเครื่องหมายของเครื่องด่ืมแอลกอฮอลอ์นัเป็นการอวดอ้างสรรพคณุ
หรือชกัจงูใจให้ผูอ่ื้นด่ืมโดยตรงหรือโดยอ้อม” 
 ดงัน้ี การกระท าความผิดตามบทกฎหมายดงักล่าว จึงแยกได้เป็น 2 กรณี คือ  
 
- กรณีแรก เป็นการท่ีผู้ใดโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลก์เ็ป็นความผิดตามมาตรา
น้ีแล้ว ซ่ึงเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัฉบบัน้ีท่ีมุ่งการห้ามโฆษณา
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเ์ป็นหลกั และเป็นการห้ามโฆษณาโดยเดด็ขาด 
- กรณีท่ี 2 เป็นเรื่องท่ีผู้ใดแสดงช่ือหรือเครื่องหมายของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์อนั
เป็นการอวดอ้างสรรพคณุหรือชกัจงูใจให้ผูอ่ื้นด่ืมโดยตรงหรือโดยอ้อม  
 

ค าพิพากษาศาลอทุธรณ์ภาค 7 คดีหมายเลขแดงท่ี  241/2555   



ค าพิพากษาศาลฎีกา คดีหมายเลขแดงท่ี  15453/2557 

 คดีน้ีโจทก์ได้ยื่นฟ้องจ าเลยว่า จ าเลยได้บงัอาจแสดงช่ือ
และเครื่องหมายของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ยี่ห้อช้าง และช่ือ
และเครื่องหมายของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ยีห่อ้ลโีอ ไวภ้ายใน
รา้น อนัเป็นสถานประกอบการคา้ของจ าเลย โดยเป็นการชกัจงูใจ
ให้บุคคลท่ีมารับประทานอาหารในร้านของจ าเลย ด่ืม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอลโ์ดยตรงหรือโดยอ้อม อนัเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมาย  



 โจทกน์ าสบืว่า พบกล่องใส่กระดาษทีม่เีครื่องหมายของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์ยีห่อ้ชา้งดราฟต ์อนัเป็นการอวดอา้งสรรพคุณหรอืชกัจงูใจให้
ผูอ้ื่นดื่มโดยตรงหรอืโดยออ้ม ศาลฎกีาวนิิจฉัยว่า ไม่เป็นความผดิ เพราะ
กล่องใสก่ระดาษทชิชมูเีครือ่งหมายการคา้ของน ้าดื่มและโซดา 





  โจทก์น าสืบว่า พบแผ่นป้ายโฆษณาท าจากพลาสติกไวนิล มีชื่อและ
เครือ่งหมายของเครือ่งดื่มแอลกอฮอล ์ยีห่อ้ชา้ง อนัเป็นการอวดอา้งสรรพคุณหรอื
ชกัจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเป็นความผิด 
เพราะมีข้อความอนัเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อ่ืนด่ืม
โดยตรงหรือโดยอ้อมตามประเดน็ท่ีน าสืบ  



  โจทกน์ าสบืว่า พบแผ่นป้ายโฆษณาท าจากพลาสตกิไวนิล มชีื่อและ
เครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ยีห่อ้ลโีอ อนัเป็นการอวดอา้งสรรพคุณ
หรอืชกัจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรอืโดยอ้อม ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าไม่เป็น
ความผิด เพราะไม่มีเน้ือหาอนัเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชกัจูงใจ
ให้ผูอ่ื้นด่ืมโดยตรงหรือโดยอ้อม อนัเป็นปัญหาจากการน าสืบ  



ข้อสงัเกต 
1. โจทกน์ าสืบข้อเทจ็จริงประกอบข้อกฎหมายไม่ชดัเจน  
2. การก าหนดแนวทางการฟ้องร้องผิดประเดน็  
  
 โดยสรุปค าพิพากษาศาลฎีกาฉบบัน้ีเป็นไปตามกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา โดยเป็นการพิจารณาพิพากษาภายใต้
ข้อเทจ็จริงประกอบข้อกฎหมายท่ีบกพร่อง ไม่ชดัเจน มีแนวทางการ
ฟ้องร้องท่ีผิดประเดน็ จึงเป็นค าพิพากษาท่ีสามารถน ามาใช้ได้เฉพาะ
กรณีน้ีเท่านัน้ 



พนกังานเจา้หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัควบคุมควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ.2551 
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เ ร่ือง แต่งตั้ งพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีเพื่อปฎิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2558 

ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เ ร่ือง แต่งตั้ งพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีเพื่อปฎิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2558 
 

 

 

 



ข้อ 4 ให้เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงด ารงต าแหน่ง
ดงัต่อไปนี ้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพือ่ปฎบิัตกิารตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 เฉพาะในเขตท้องที่ 
ทีม่ีอ านาจดูแลและรับผดิชอบในการปฎบิัตริาชการ  

 อธิบดีสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทุกแห่ง 
 รองอธิบดีสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทุกแห่ง 
 ผู ้อ  านวยการ /รองผู ้อ  านวบยการส านักงาน เขตพื้ น ท่ีการ ศึกษา
ประถมศึกษา มธัยมศึกษา 

 อาจารย์หรือครูซ่ึงเป็นผู ้รับผิดชอบด้านการควบคุมความประพฤติ
นกัเรียนหรือนกัศึกษาในสถานศึกษาของเอกชน 



ช่องทางการติดตอ่และร้องเรียน 
www.thaiantialcohol.com 
www.TAS.go.th 
ศูนยรั์บเร่ืองร้องเรียน 0 2590 3342 
สายด่วน 1422 


