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พระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
พระราชบัญ ญัตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํา กัดสิ ทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่ ง มาตรา ๒๙ ประกอบกั บ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว า “พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล
พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญั ตินี้ ให ใช บั งคั บตั้งแตวั นถั ดจากวั นประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา
เปนตนไป

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“เครื่องดื่มแอลกอฮอล” หมายความวา สุราตามกฎหมายวาดวยสุรา ทั้งนี้ ไมรวมถึงยา
วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น
“ผูติดเครื่องดื่ม แอลกอฮอล” หมายความวา บุคคลที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจนกอใหเกิด
ผลเสียตอสุขภาพรางกายหรือจิตใจ โดยการดื่มนั้นมีลักษณะที่ตองเพิ่มปริมาณมากขึ้น และเมื่อหยุดดื่ม
จะมีอาการแสดงของการขาดเครื่องดื่มแอลกอฮอลในรางกาย
“ขาย” หมายความรวมถึง จําหนาย จาย แจก แลกเปลี่ยน ให เพื่อประโยชนในทางการคา
“โฆษณา” หมายความวา การกระทําไมวาโดยวิธีใด ๆ ใหประชาชนเห็น ไดยินหรือทราบขอความ
เพื่อประโยชนในทางการคา และใหหมายความรวมถึงการสื่อสารการตลาด
“การสื่อสารการตลาด” หมายความวา การกระทํากิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อขายสินคา บริการหรือภาพลักษณ การประชาสัมพันธ การเผยแพรขาวสาร การสงเสริมการขาย
การแสดงสินคา การจัดหรือสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมพิเศษ และการตลาดแบบตรง
“ขอความ” หมายความรวมถึง การกระทําใหปรากฏดวยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร แสง
เสียง เครื่องหมายหรือการกระทําอยางใด ๆ ที่ทําใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาใจความหมายได
“ฉลาก” หมายความวา รูป รอยประดิษฐ กระดาษหรือสิ่งอื่นใดที่ทําใหปรากฏขอความ
เกี่ยวกับสินคาซึ่งแสดงไวที่สินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุสินคา หรือสอดแทรก หรือรวมไวกับ
สิน คาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุสิน คาและหมายความรวมถึงเอกสาร หรือคูมือสําหรับ ใช
ประกอบกับสินคา ปายที่ติดตั้งหรือแสดงไวที่สินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุสินคานั้น
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาติ
“คณะกรรมการควบคุม” หมายความวา คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“ผูอาํ นวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมควบคุมโรค
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๔ ให น ายกรั ฐ มนตรี รั ก ษาการตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และให มี อํ า นาจแต ง ตั้ ง
พนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาติ
มาตรา ๕ ให มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว า “คณะกรรมการนโยบายเครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอลแหงชาติ” ประกอบดวย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
เปน ประธานกรรมการ รั ฐมนตรีว าการกระทรวงสาธารณสุข เป นรองประธานกรรมการคนที่ หนึ่ ง
รัฐ มนตรี ว าการกระทรวงการคลั ง เป น รองประธานกรรมการคนที่ สอง รั ฐ มนตรี ว าการกระทรวง
การท อ งเที่ ย วและกี ฬ า รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม และปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนกรรมการ
ให ป ลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เป น เลขานุ ก าร และให อ ธิ บดี แ ละผูอํ า นวยการสํ านั ก งาน
เศรษฐกิจการคลังเปนผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๖ ใหคณะกรรมการมีที่ปรึกษาเพื่อ ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการดําเนิน งาน
ตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ประกอบดวย
(๑) ผูแทนสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย
(๒) ผูแทนองคกรที่เปนนิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการรณรงคเพื่อลดและเลิกการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอลซึ่งเลือกกัน เองจํานวนหนึ่งคน ผูแ ทนองคกรที่เปน นิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค
เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กซึ่งเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน ผูแทนองคกรที่เปน นิติบุคคลซึ่งมีวัตถุประสงค
เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคซึ่งเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน
(๓) ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถและประสบการณ
ดานสังคมศาสตร ดานกฎหมาย และดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ดานละหนึ่งคน
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การเลือกและการแตงตั้งที่ปรึกษาตาม (๒) และ (๓) ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด
ใหนํา บทบั ญญัติ ม าตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ มาใชบัง คับกั บ
การดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของที่ปรึกษาตาม (๒) และ (๓) โดยอนุโลม เวนแตอํานาจ
ของรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๓ (๓) ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการ
มาตรา ๗ การประชุม คณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุม ไมนอยกว ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม
ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุมหรือ
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเปนประธานในที่ประชุม หากรองประธานกรรมการ
คนที่หนึ่งไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใ หรองประธานกรรมการคนที่สองเปนประธาน
ในที่ประชุม หากรองประธานกรรมการคนที่สองไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการ
ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๘ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบาย แผนงาน และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลเกี่ยวกับมาตรการ
ดานภาษี รวมทั้งมาตรการตาง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตลอดจนการบําบัดรักษาและ
ฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรี
(๒) ติดตามประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานตาม (๑)
(๓) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ กฎหมายอื่ น หรื อ ตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๙ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติการ
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๗ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน
โดยอนุโลม
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หมวด ๒
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
มาตรา ๑๐ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล”
ประกอบดวย
(๑) รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง ปลัดกระทรวงการคลัง
เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง และปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนรองประธานกรรมการคนที่สาม
(๓) กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงยุติธรรม
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ
ปลัดกรุงเทพมหานคร และผูจัดการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(๔) ผูแทนองคกรเอกชน จํานวนสามคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากบุคคลซึ่งไดรับการคัดเลือก
จากองคกรเอกชนที่มีวัตถุประสงคมิใชเปน การแสวงหากําไร และดําเนิน กิจกรรมเกี่ยวกับดานการ
สนับสนุนและรณรงคใหมีการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ดานการคุมครองเด็กและเยาวชน
หรื อ สตรี ด า นการคุ ม ครองผู บ ริ โ ภค โดยมี ผู แ ทนองค ก รเอกชนในแต ล ะด า นไม เ กิ น หนึ่ ง คน
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
(๕) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวนสามคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรูความสามารถ
และประสบการณดานการแพทย จิตวิทยาหรือการสาธารณสุข ดานสังคมสงเคราะห สังคมศาสตร
เศรษฐศาสตรหรือนิเทศศาสตร ดานการศึกษา การศาสนาหรือวัฒนธรรมโดยมีผูทรงคุณวุฒิในแตละดาน
ไมเกินหนึ่งคน
ให อ ธิ บ ดี เ ป น กรรมการและเลขานุ ก าร อธิ บ ดี ก รมสรรพสามิ ต เป น กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ และใหผูอํานวยการเปนผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๑๑ กรรมการตามมาตรา ๑๐ (๔) และ (๕) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
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(๓) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตพนโทษมาแลวไมนอยกวา
สองป หรือเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) ไมเคยตองคําพิพากษาวามีความผิดในคดีที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล เวนแต
พนโทษมาแลวไมนอยกวาหาป
(๕) ไม เ ป น ผู ดํ า รงตํ า แหนง ในทางการเมื อ ง สมาชิ ก สภาท อ งถิ่ น หรื อ ผูบ ริ ห ารท อ งถิ่ น
กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือ
เจาหนาที่พรรคการเมือง
(๖) ไม เป น ผู ประกอบกิจ การเครื่ องดื่ม แอลกอฮอลห รือ มีส วนได เสี ยในกิ จการเกี่ ยวกั บ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
(๗) ไมเปนผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล
มาตรา ๑๒ กรรมการตามมาตรา ๑๐ (๔) และ (๕) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระในวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการ
ขึ้นใหมภายในเกาสิบวัน ในระหวางที่ยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการซึ่งพนจาก
ตํา แหน ง ตามวาระนั้ น อยู ใ นตํ า แหน ง เพื่ อ ดํ า เนิ น งานต อ ไปจนกวา กรรมการซึ่ ง ได รั บ แต ง ตั้ ง ใหม
เขารับหนาที่
มาตรา ๑๓ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการตามมาตรา ๑๐ (๔) และ (๕)
พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออก
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๑
ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา ๑๐ (๔) และ (๕) พนจากตําแหนงกอนวาระใหมีการแตงตั้ง
กรรมการแทนตําแหนงที่วางลง เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือไมถึงเกาสิบวันและในระหวางที่ยัง
มิไดแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วาง ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได
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มาตรา ๑๔ ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๐ (๔) และ (๕) ในระหวางที่กรรมการ
ตามมาตรา ๑๐ (๔) และ (๕) ซึ่งแตงตั้งไวแ ลวยังมีวาระอยูใ นตําแหนง ไมวาจะเปน การแตงตั้ง
เพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งแทนตําแหนงที่วาง ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ
กรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนั้น
มาตรา ๑๕ ใหนําบทบัญญัติม าตรา ๗ มาใชบังคับกับการประชุมคณะกรรมการควบคุม
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๖ คณะกรรมการควบคุมมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอนโยบาย แผนงาน และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลเกี่ยวกับมาตรการดานภาษี
รวมทั้งมาตรการตาง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตลอดจนการบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพ
ผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลตอคณะกรรมการ
(๒) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ ฉลาก พรอมทั้งขอความคําเตือน
สําหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ผลิต หรือนําเขา
(๓) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการกําหนดเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล สถานที่หามขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล วิธีหรือลักษณะการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ตองหามสถานที่หรือบริเวณหามบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล และสิ่งอื่นใดที่ใชเปนการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล
(๔) กํา หนดหลั กเกณฑ วิธี การ และเงื่ อนไข ในการบํ าบั ดรั กษาหรื อฟ น ฟู ส ภาพผู ติ ด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
(๕) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีในการออกประกาศหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้แลวแตกรณี
(๖) ให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า และประสานงานแก ห น ว ยงานของรั ฐ และเอกชนเกี่ ย วกั บ
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมทั้งการเสนอมาตรการในการปองกันผลกระทบจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ตลอดจนการบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล
(๗) จัดใหมีหรือสงเสริม และสนับสนุนการเผยแพรความรูทางวิช าการใหแ กเยาวชนและ
ประชาชนโดยทั่วไปใหเขาใจถึงโทษและพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล
(๘) เชิญขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการสวนทองถิ่น หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น หรือใหจัดสง
เอกสารหรือขอมูล เพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
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(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามมติคณะกรรมการ
มาตรา ๑๗ คณะกรรมการควบคุ ม มี อํ า นาจแต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการหรื อ คณะทํ า งาน
เพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการควบคุมมอบหมาย
ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๗ มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน
โดยอนุโลม
มาตรา ๑๘ ใหมีคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนประธานกรรมการ ปลัดกรุงเทพมหานครเปนรองประธานกรรมการ
ผู แ ทนกองบั ญ ชาการตํ า รวจนครบาล ผู แ ทนกรมประชาสั ม พั น ธ ผู แ ทนกรมสรรพสามิ ต
หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร ผูอํานวยการสํานักพัฒนาสังคม
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกรุงเทพมหานครซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงตั้ง
หนึ่งคน ผูอํานวยการสํานักการศึกษา ผูอํานวยการสํานักการแพทย และผูอํานวยการเปนกรรมการ
และกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จํ า นวนสี่ ค นซึ่ ง ผู ว า ราชการกรุ ง เทพมหานครแต ง ตั้ ง จากผู มี ค วามรู
ความสามารถและประสบการณดานสังคมสงเคราะห การแพทย จิตวิทยา และกฎหมายดานละหนึ่งคน
ใหผูอํานวยการสํานักอนามัยเปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการควบคุม เครื่องดื่ม
แอลกอฮอลกรุงเทพมหานครจะแตงตั้งเจาหนาที่ในสํานักอนามัยไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการก็ได
มาตรา ๑๙ ให มี ค ณะกรรมการควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล จั ง หวั ด ประกอบด ว ย
ผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ รองผูวาราชการจังหวัดซึ่งไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัด
เปน รองประธานกรรมการ ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด สรรพสามิตพื้น ที่ซึ่งผูวาราชการจังหวัด
แตงตั้งหนึ่งคน หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในจังหวัดซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งหนึ่งคน ประชาสัม พัน ธจังหวัด พัฒนาสังคมและ
ความมั่น คงของมนุษยจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุม โรคที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในเขตจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจังหวัดละไมเกิน
สี่คน เปน กรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากผูมี
ความรูค วามสามารถและประสบการณดา นสั งคมสงเคราะห การแพทย จิ ตวิท ยา และกฎหมาย
ดานละหนึ่งคน
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ให น ายแพทย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด เป น กรรมการและเลขานุ ก าร คณะกรรมการควบคุ ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัดจะแตงตั้งขาราชการในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไมเกินสองคนเปน
ผูชวยเลขานุการก็ได
มาตรา ๒๐ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ มาใชบังคับ
กับการดํา รงตํ าแหน ง การพน จากตํา แหนง การแต งตั้ งกรรมการแทนและการปฏิบัติ หน าที่ ของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ โดยอนุโลม เวนแตอํานาจของรัฐมนตรีตาม
มาตรา ๑๓ (๓) ใหเปนอํานาจของผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี
มาตรา ๒๑ ใหนํา บทบัญ ญัติม าตรา ๗ และมาตรา ๙ มาใชบั งคับกั บการประชุ ม และ
การแต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการหรื อ คณะทํ า งานของคณะกรรมการควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล
กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัดโดยอนุโลม
มาตรา ๒๒ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการ
ควบคุม เครื่องดื่ม แอลกอฮอลจังหวัด มีอํานาจและหนาที่ใ นเขตกรุงเทพมหานครหรือ ในเขตจังหวัด
แลวแตกรณี ดังตอไปนี้
(๑) เสนอความเห็ น เกี่ ยวกับ มาตรการต า ง ๆ ในการควบคุม เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอลแ ละ
การบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลตอคณะกรรมการควบคุม
(๒) ให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า และประสานงานแก ห น ว ยงานของรั ฐ และเอกชนเกี่ ย วกั บ
การควบคุมการผลิต การนําเขา การขาย การโฆษณา และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมทั้ง
การเสนอมาตรการในการป อ งกั น ผลกระทบจากการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล ตลอดจน
การบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล
(๓) กําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเฝาระวังและปองกัน มิใ หเด็กและเยาวชนไปเกี่ยวของกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
(๔) กํา หนดแนวทางปฏิบั ติ ใ ห ส อดคล อ งกั บนโยบายของคณะกรรมการในการลดและ
เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
(๕) ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายเพื่อลด
และเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล แลวรายงานผลตอคณะกรรมการควบคุม
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุมมอบหมาย
มาตรา ๒๓ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการและอนุกรรมการเปน
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
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หมวด ๓
สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
มาตรา ๒๔ ให จั ดตั้ ง “สํ านั กงานคณะกรรมการควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล ” ขึ้ น ใน
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ใหมีผูอํานวยการเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
มาตรา ๒๕ ใหสํานักงานมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ และคณะกรรมการควบคุม
(๒) ดําเนินการหรือสนับสนุนใหมีการดําเนินการศึกษา วิเคราะห วิจัยปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล และดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งแผนงาน
และมาตรการตาง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล และการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติด
เครื่องดื่มแอลกอฮอลของหนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ แลวรายงานใหคณะกรรมการควบคุมทราบ
และพิจารณาเสนอคณะกรรมการ
(๓) ประสานงานและรวมมือกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลกรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการควบคุ ม เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล จัง หวัด ส ว นราชการ หน ว ยงานของรั ฐ และเอกชน
ที่เกี่ยวของในการดําเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล และการบําบัดรักษาหรือฟนฟู
สภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล
(๔) เปนศูนยกลางขอมูลเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุม มอบหมาย
หมวด ๔
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
มาตรา ๒๖ ใหผูผลิตหรือนําเขาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีบรรจุภัณฑ ฉลาก พรอมทั้งขอความคําเตือนสําหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ผลิต
หรือนําเขา ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการควบคุมประกาศกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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(๒) การอื่นตามที่คณะกรรมการควบคุมกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๗ หามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่หรือบริเวณดังตอไปนี้
(๑) วัดหรือสถานที่สําหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
(๒) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลและ
รานขายยาตามกฎหมายวาดวยยา
(๓) สถานที่ราชการ ยกเวนบริเวณที่จัดไวเปนรานคาหรือสโมสร
(๔) หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก
(๕) สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
(๖) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง หรือรานคา
ในบริเวณสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๗) สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไวเพื่อการพักผอนของประชาชนโดยทั่วไป
(๘) สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๘ หามมิใหผูใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในวัน หรือเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
โดยคํา แนะนํ าของคณะกรรมการ ทั้ ง นี้ ประกาศดั งกล าวจะกํ า หนดเงื่ อ นไขหรื อ ขอ ยกเว น ใด ๆ
เทาที่จําเปนไวดวยก็ได
บทบัญญัติใ นวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับกับการขายของผูผ ลิตผูนําเขาหรือตัวแทนของผูผลิต
หรือผูนําเขาไปยังผูขายซึ่งไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยสุรา
มาตรา ๒๙ หามมิใหผูใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกบุคคลดังตอไปนี้
(๑) บุคคลซึ่งมีอายุต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(๒) บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไมได
มาตรา ๓๐ หามมิใหผูใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยวิธีการหรือในลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ใชเครื่องขายอัตโนมัติ
(๒) การเรขาย
(๓) การลดราคาเพื่อประโยชนในการสงเสริมการขาย
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(๔) ใหหรือเสนอใหสิทธิใ นการเขาชมการแขงขัน การแสดง การใหบริการการชิงโชค
การชิงรางวัล หรือสิทธิประโยชนอื่นใดเปนการตอบแทนแกผูซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือแกผูนําหีบหอ
หรือสลากหรือสิ่งอื่นใดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลมาแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ
(๕) โดยแจก แถม ให หรือแลกเปลี่ยนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือกับสินคาอื่น หรือ
การใหบริการอยางอื่น แลวแตกรณี หรือแจกจายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใ นลักษณะเปน ตัวอยางของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือเปนการจูงใจสาธารณชนใหบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมถึงการกําหนด
เงื่อนไขการขายในลักษณะที่เปนการบังคับซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยทางตรงหรือทางออม
(๖) โดยวิธีหรือลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
มาตรา ๓๑ หามมิใหผูใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่หรือบริเวณดังตอไปนี้
(๑) วัดหรื อสถานที่ สํ าหรั บปฏิ บั ติ พิ ธี กรรมทางศาสนา เว นแต เป นส วนหนึ่ งของพิ ธี กรรม
ทางศาสนา
(๒) สถานบริก ารสาธารณสุ ขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายวา ดวยสถานพยาบาล
และรานขายยาตามกฎหมายวาดวยยา ยกเวนบริเวณที่จัดไวเปนที่พักสวนบุคคล
(๓) สถานที่ราชการ ยกเวนบริเวณที่จัดไวเปนที่พักสวนบุคคล หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยง
ตามประเพณี
(๔) สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ยกเวนบริเวณที่จัดไวเปนที่พักสวนบุคคล
หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี หรือสถานศึกษาที่สอนการผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและ
ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
(๕) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงหรือรานคา
ในบริเวณสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
(๖) สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไวเพื่อการพักผอนของประชาชนโดยทั่วไป
(๗) สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
มาตรา ๓๒ หามมิใ หผูใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลอันเปนการอวดอางสรรพคุณหรือชักจูงใจใหผูอื่นดื่มโดยตรงหรือโดยออม
การโฆษณาหรือประชาสัมพันธใด ๆ โดยผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกประเภทใหกระทําได
เฉพาะการใหขอมูลขาวสาร และความรูเชิงสรางสรรคสังคม โดยไมมีการปรากฏภาพของสิน คา
หรือบรรจุภัณฑของเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้น เวนแตเปนการปรากฏของภาพสัญลักษณของเครื่องดื่ม

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

แอลกอฮอล หรือสั ญลักษณ ของบริ ษัทผูผ ลิตเครื่ องดื่มแอลกอฮอลนั้น เทานั้น ทั้ง นี้ตามที่ กําหนด
ในกฎกระทรวง
บทบั ญ ญั ติ ใ นวรรคหนึ่ ง และวรรคสอง มิ ใ ห ใ ช บั ง คั บ กั บ การโฆษณาที่ มี ต น กํ า เนิ ด
นอกราชอาณาจักร
หมวด ๕
การบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล
มาตรา ๓๓ ผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือญาติ คณะบุคคล หรือองคกรทั้งภาครัฐหรือเอกชน
ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล อาจขอรับการสนับสนุน
เพื่อการบําบัดรักษาหรือฟน ฟูสภาพจากสํานักงานได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อ นไข
ที่คณะกรรมการควบคุมกําหนด
หมวด ๖
พนักงานเจาหนาที่
มาตรา ๓๔ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในสถานที่ทําการของผูผลิต นําเขา หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล สถานที่ผลิต
นําเขา หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล สถานที่เก็บเครื่องดื่มแอลกอฮอล ในเวลาทําการของสถานที่นั้น
รวมถึงเขาตรวจสอบยานพาหนะเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ยึดหรืออายัดเครื่องดื่มแอลกอฮอลของผูผลิต ผูนําเขา หรือผูขายที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๓) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อประกอบการพิจารณา
มาตรา ๓๕ ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ พนั ก งานเจ า หน า ที่ ต อ งแสดง
บัตรประจําตัวตอผูรับอนุญาตหรือบุคคลที่เกี่ยวของ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
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มาตรา ๓๖ ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๓๔ ใหบุคคลที่เกี่ยวของ
อํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๗
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๓๘ ผูผลิตหรือนําเขาเครื่องดื่มแอลกอฮอลผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๓๙ ผู ใ ดขายเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล โ ดยฝ า ฝ น มาตรา ๒๗ หรื อ มาตรา ๒๘
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๐ ผูใ ดขายเครื่อ งดื่ม แอลกอฮอลโดยฝ าฝน มาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐ (๑)
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๑ ผูใ ดฝาฝน มาตรา ๓๐ (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๒ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๔๓ ผูใ ดฝาฝน มาตรา ๓๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน หนึ่งป หรือปรับไมเกิน
หาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝ นยังต องระวางโทษปรั บอีกวั นละไมเกิ น
หาหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา ๔๔ ผูใดตอสูหรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๓๔ (๑)
หรือ (๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดไมยอมมาใหถอยคําหรือไมยอมใหถอยคําโดยไมมีเหตุอันสมควรตอพนักงานเจาหนาที่
ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๓๔ (๓) หรือไมยอมสงเอกสารหรือวัตถุอื่นใดมาเพื่อประกอบการพิจารณา
ของพนักงานเจาหนาที่เมื่อถูกเรียกใหสงตามมาตรา ๓๔ (๓) ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
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ผู ใ ดไม อํ านวยความสะดวกแก พนั กงานเจ าหน าที่ อั น เป น การไม ปฏิ บั ติ ตามมาตรา ๓๖
ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท
มาตรา ๔๕ บรรดาความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห ค ณะกรรมการควบคุ ม มี อํ า นาจ
เปรี ย บเที ย บได และในการนี้ใ ห ค ณะกรรมการควบคุม มี อํ า นาจมอบหมายให คณะอนุ กรรมการ
พนักงานสอบสวน หรื อพนั กงานเจ าหน าที่ดํ าเนิ น การเปรียบเทีย บได โดยจะกํา หนดหลัก เกณฑ
ในการเปรียบเทียบ หรือเงื่อนไขประการใด ๆ ใหแกผูไดรับมอบหมายตามที่เห็นสมควรก็ได
ในการสอบสวน ถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
และบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องมายังคณะกรรมการควบคุมหรือผูซึ่ง
คณะกรรมการควบคุมมอบหมายใหมีอํานาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ผูนั้น
แสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ
เมื่อผูกระทําความผิดไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบแลวใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เครื่องดื่มแอลกอฮอลไดกอใหเกิดปญหา
ดานสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุและอาชญากรรม ซึ่งมีผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
สมควรกําหนดมาตรการตาง ๆ ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมทั้งการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพ
ผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพื่อชวยลดปญหาและผลกระทบทั้งดานสังคมและเศรษฐกิจ ชวยสรางเสริมสุขภาพ
ของประชาชนโดยใหตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตลอดจนชวยปองกันเด็กและเยาวชนมิให
เขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดโดยงาย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

