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พระราชบัญญัติ 
ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

พ.ศ.  ๒๕๕๑   
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๖  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา   ๒๙   ประกอบกับมาตรา   ๔๑   มาตรา   ๔๓   และมาตรา   ๔๕   ของรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญั ตินี้ เ รียกว า  “พระราชบัญญั ติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล   

พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนตนไป 
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มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล”  หมายความวา  สุราตามกฎหมายวาดวยสุรา  ทั้งนี้  ไมรวมถึงยา 

วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท  ยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

“ผูติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล”  หมายความวา  บุคคลที่ด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจนกอใหเกิด

ผลเสียตอสุขภาพรางกายหรือจิตใจ  โดยการด่ืมนั้นมีลักษณะที่ตองเพิ่มปริมาณมากขึ้น  และเมื่อหยุดด่ืม

จะมีอาการแสดงของการขาดเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในรางกาย 

“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  เคร่ืองหมายหรือการกระทําอยางใด ๆ  ที่ทําใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาใจความหมายได 

“ฉลาก”  หมายความวา  รูป  รอยประดิษฐ  กระดาษหรือส่ิงอื่นใดที่ทําใหปรากฏขอความ

เกี่ยวกับสินคาซ่ึงแสดงไวที่สินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุสินคา  หรือสอดแทรก  หรือรวมไวกับ

สินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุสินคาและหมายความรวมถึงเอกสาร  หรือคูมือสําหรับใช

ประกอบกับสินคา  ปายที่ติดต้ังหรือแสดงไวที่สินคาหรือภาชนะบรรจุหรือหีบหอบรรจุสินคานั้น 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการนโยบายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแหงชาติ 

“คณะกรรมการควบคุม”  หมายความวา  คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ผูอาํนวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

“อธิบดี”  หมายความวา  อธิบดีกรมควบคุมโรค 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๔ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจแตงต้ัง

พนักงานเจาหนาที่  ออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศ  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง  ระเบียบ  และประกาศนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

หมวด  ๑ 

คณะกรรมการนโยบายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแหงชาติ 
 

 

มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเ รียกวา   “คณะกรรมการนโยบายเครื่องด่ืม 

แอลกอฮอลแหงชาติ”  ประกอบดวย  นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย    

เปนประธานกรรมการ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  เปนรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  เปนรองประธานกรรมการคนที่สอง  รัฐมนตรีวาการกระทรวง 

การทองเที่ยวและกีฬา  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิาร  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม  และปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนกรรมการ  

ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนเลขานุการ  และใหอธิบดีและผูอํานวยการสํานักงาน

เศรษฐกิจการคลังเปนผูชวยเลขานุการ  

มาตรา ๖ ใหคณะกรรมการมีที่ปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงาน 

ตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ  ประกอบดวย  

(๑) ผูแทนสภาอุตสาหกรรมทองเที่ยวแหงประเทศไทย  ผูแทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย  

(๒) ผูแทนองคกรที่เปนนิติบุคคลซ่ึงมีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการรณรงคเพื่อลดและเลิกการบริโภค

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลซ่ึงเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน  ผูแทนองคกรที่เปนนิติบุคคลซ่ึงมีวัตถุประสงค

เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กซ่ึงเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน  ผูแทนองคกรที่เปนนิติบุคคลซ่ึงมีวัตถุประสงค

เกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภคซ่ึงเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน 

(๓) ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการแตงต้ังจากผูมีความรูความสามารถและประสบการณ 

ดานสังคมศาสตร  ดานกฎหมาย  และดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  ดานละหนึ่งคน 
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การเลือกและการแตงต้ังที่ปรึกษาตาม  (๒)  และ  (๓)  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ

กําหนด 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๒  มาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๔  มาใชบังคับกับ 

การดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของที่ปรึกษาตาม  (๒)  และ  (๓)  โดยอนุโลม  เวนแตอํานาจ

ของรัฐมนตรีตามมาตรา  ๑๓  (๓)  ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการ  

มาตรา ๗ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม  

ใหประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม  ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุมหรือ 

ไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งเปนประธานในที่ประชุม  หากรองประธานกรรมการ

คนที่หนึ่งไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธานกรรมการคนที่สองเปนประธาน 

ในที่ประชุม  หากรองประธานกรรมการคนที่สองไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการ

ซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน

ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  

มาตรา ๘ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดนโยบาย  แผนงาน  และการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเกี่ยวกับมาตรการ 

ดานภาษี  รวมทั้งมาตรการตาง ๆ  ในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  ตลอดจนการบําบัดรักษาและ

ฟนฟูสภาพผูติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  เพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรี  

(๒) ติดตามประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานตาม  (๑) 

(๓) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามที่

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๙ คณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติการ

ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๗  มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน

โดยอนุโลม  
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หมวด  ๒ 

คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 
 

 

มาตรา ๑๐ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล”  
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  ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังจากบุคคลซ่ึงไดรับการคัดเลือก
จากองคกรเอกชนที่มีวัตถุประสงคมิใชเปนการแสวงหากําไร  และดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับดานการ
สนับสนุนและรณรงคใหมีการลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  ดานการคุมครองเด็กและเยาวชน
หรือสตรี   ดานการคุมครองผูบริโภค  โดยมีผูแทนองคกรเอกชนในแตละดานไม เกินหนึ่งคน   
ทั้งนี้  ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด  

(๕) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  จํานวนสามคน  ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูมีความรูความสามารถ
และประสบการณดานการแพทย  จิตวิทยาหรือการสาธารณสุข  ดานสังคมสงเคราะห  สังคมศาสตร  
เศรษฐศาสตรหรือนิเทศศาสตร  ดานการศึกษา  การศาสนาหรือวัฒนธรรมโดยมีผูทรงคุณวุฒิในแตละดาน
ไมเกินหนึ่งคน   

ใหอธิบดี เปนกรรมการและเลขานุการ   อธิบดีกรมสรรพสามิตเปนกรรมการและ
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) ไมเคยตองคําพิพากษาวามีความผิดในคดีที่เกี่ยวเนื่องกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  เวนแต 

พนโทษมาแลวไมนอยกวาหาป 

(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงในทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น

กรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือ

เจาหนาที่พรรคการเมือง 

(๖) ไมเปนผูประกอบกิจการเครื่องด่ืมแอลกอฮอลหรือมีสวนไดเสียในกิจการเกี่ยวกับ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

(๗) ไมเปนผูติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  

มาตรา ๑๒ กรรมการตามมาตรา  ๑๐  (๔)  และ  (๕)  มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป  

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงต้ังอีกได  แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได  

ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระในวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการแตงต้ังกรรมการ 

ข้ึนใหมภายในเกาสิบวัน  ในระหวางที่ยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการขึ้นใหม  ใหกรรมการซึ่งพนจาก

ตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงต้ังใหม 

เขารับหนาที่ 

มาตรา ๑๓ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการตามมาตรา  ๑๐  (๔)  และ  (๕)  

พนจากตําแหนงเมื่อ  

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรีใหออก 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๑๑ 

ในกรณีที่กรรมการตามมาตรา  ๑๐  (๔)  และ  (๕)  พนจากตําแหนงกอนวาระใหมีการแตงต้ัง

กรรมการแทนตําแหนงที่วางลง  เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือไมถึงเกาสิบวันและในระหวางที่ยัง

มิไดแตงต้ังกรรมการแทนตําแหนงที่วาง  ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได  
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มาตรา ๑๔ ในกรณีที่มีการแตงต้ังกรรมการตามมาตรา  ๑๐  (๔)  และ  (๕)  ในระหวางที่กรรมการ
ตามมาตรา  ๑๐  (๔)  และ  (๕)  ซ่ึงแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง  ไมวาจะเปนการแตงต้ัง
เพิ่มข้ึนหรือแตงต้ังแทนตําแหนงที่วาง  ใหผูไดรับแตงต้ังนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ
กรรมการซึ่งไดแตงต้ังไวแลวนั้น  

มาตรา ๑๕ ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๗  มาใชบังคับกับการประชุมคณะกรรมการควบคุม
โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๖ คณะกรรมการควบคุมมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้  
(๑) เสนอนโยบาย  แผนงาน  และการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลเกี่ยวกับมาตรการดานภาษี  

รวมทั้งมาตรการตาง ๆ  ในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  ตลอดจนการบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพ 
ผูติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลตอคณะกรรมการ  

(๒) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ  ฉลาก  พรอมทั้งขอความคําเตือน
สําหรับเครื่องด่ืมแอลกอฮอลที่ผลิต  หรือนําเขา 

(๓) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการกําหนดเวลาขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  สถานที่หามขาย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  วิธีหรือลักษณะการขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลที่ตองหามสถานที่หรือบริเวณหามบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  และส่ิงอื่นใดที่ใชเปนการโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 

(๔) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข  ในการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติด
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  

(๕) เสนอความเห็นตอคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีในการออกประกาศหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้แลวแตกรณี 

(๖) ใหคําปรึกษาแนะนํา   และประสานงานแกหนวยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับ 
การควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  รวมทั้งการเสนอมาตรการในการปองกันผลกระทบจากการบริโภค
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  ตลอดจนการบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพผูติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

(๗) จัดใหมีหรือสงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรความรูทางวิชาการใหแกเยาวชนและ
ประชาชนโดยทั่วไปใหเขาใจถึงโทษและพษิภัยของเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  

(๘) เชิญขาราชการ  พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ   
หรือราชการสวนทองถิ่น  หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาใหขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น  หรือใหจัดสง
เอกสารหรือขอมูล  เพื่อประกอบการพิจารณาดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  
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(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้  หรือตามมติคณะกรรมการ 

มาตรา ๑๗ คณะกรรมการควบคุมมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน 

เพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการควบคุมมอบหมาย 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๗  มาใชบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน

โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๘ ใหมีคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลกรุงเทพมหานคร  ประกอบดวย  

ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนประธานกรรมการ  ปลัดกรุงเทพมหานครเปนรองประธานกรรมการ  

ผูแทนกองบัญชาการตํารวจนครบาล   ผูแทนกรมประชาสัมพันธ   ผูแทนกรมสรรพสามิต   

หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร  ผูอํานวยการสํานักพัฒนาสังคม  

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกรุงเทพมหานครซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงต้ัง

หนึ่งคน  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา  ผูอํานวยการสํานักการแพทย  และผูอํานวยการเปนกรรมการ  

และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คนซ่ึงผูวาราชการกรุงเทพมหานครแตงต้ังจากผูมีความรู

ความสามารถและประสบการณดานสังคมสงเคราะห  การแพทย  จิตวิทยา  และกฎหมายดานละหนึ่งคน  

ใหผูอํานวยการสํานักอนามัยเปนกรรมการและเลขานุการ  คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืม

แอลกอฮอลกรุงเทพมหานครจะแตงต้ังเจาหนาที่ในสํานักอนามัยไมเกินสองคนเปนผูชวยเลขานุการก็ได  

มาตรา ๑๙ ใหมีคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล จังหวัด   ประกอบดวย 

ผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ  รองผูวาราชการจังหวัดซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูวาราชการจังหวัด

เปนรองประธานกรรมการ  ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด  สรรพสามิตพื้นที่ซ่ึงผูวาราชการจังหวัด

แตงต้ังหนึ่งคน  หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาในจังหวัดซ่ึงผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังหนึ่งคน  ประชาสัมพันธจังหวัด  พัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยจังหวัด  ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด  

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในเขตจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังจังหวัดละไมเกิน 

ส่ีคน  เปนกรรมการ  และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนสี่คน  ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังจากผูมี

ความรูความสามารถและประสบการณดานสังคมสงเคราะห  การแพทย  จิตวิทยา  และกฎหมาย 

ดานละหนึ่งคน  
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ใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ  คณะกรรมการควบคุม 
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจังหวัดจะแตงต้ังขาราชการในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไมเกินสองคนเปน
ผูชวยเลขานุการก็ได 

มาตรา ๒๐ ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๑๑  มาตรา  ๑๒  มาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๔  มาใชบังคับ
กับการดํารงตําแหนง   การพนจากตําแหนง  การแตงต้ังกรรมการแทนและการปฏิบัติหนาที่ของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๑๙  โดยอนุโลม  เวนแตอํานาจของรัฐมนตรีตาม 
มาตรา  ๑๓  (๓)  ใหเปนอํานาจของผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี 

มาตรา ๒๑ ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๗  และมาตรา  ๙  มาใชบังคับกับการประชุมและ 
การแตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานของคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล
กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจังหวัดโดยอนุโลม  

มาตรา ๒๒ คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการ
ควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจังหวัด  มีอํานาจและหนาที่ในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตจังหวัด 
แลวแตกรณี  ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรการตาง ๆ  ในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลและ 
การบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลตอคณะกรรมการควบคุม 

(๒) ใหคําปรึกษาแนะนํา   และประสานงานแกหนวยงานของรัฐและเอกชนเกี่ยวกับ 
การควบคุมการผลิต  การนําเขา  การขาย  การโฆษณา  และการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  รวมทั้ง
การเสนอมาตรการในการปองกันผลกระทบจากการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล   ตลอดจน 
การบําบัดรักษาและฟนฟูสภาพผูติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

(๓) กําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเฝาระวังและปองกันมิใหเด็กและเยาวชนไปเกี่ยวของกับ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

(๔) กําหนดแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับนโยบายของคณะกรรมการในการลดและ 
เลิกการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

(๕) ติดตาม  ประเมินผลและตรวจสอบการดําเนินงานเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายเพื่อลด  
และเลิกการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  แลวรายงานผลตอคณะกรรมการควบคมุ 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุมมอบหมาย 
มาตรา ๒๓ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหกรรมการและอนุกรรมการเปน 

เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
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หมวด  ๓ 
สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

 

 

มาตรา ๒๔ ใหจัดต้ัง  “สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล”  ข้ึนใน 
กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  

ใหมีผูอํานวยการเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน 
มาตรา ๒๕ ใหสํานักงานมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ  และคณะกรรมการควบคุม 
(๒) ดําเนินการหรือสนับสนุนใหมีการดําเนินการศึกษา  วิเคราะห  วิจัยปญหาตาง ๆ  เกี่ยวกับ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  และดําเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย  รวมทั้งแผนงาน
และมาตรการตาง ๆ  ในการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  และการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติด
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของหนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ  แลวรายงานใหคณะกรรมการควบคุมทราบ
และพิจารณาเสนอคณะกรรมการ 

(๓) ประสานงานและรวมมือกับคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลกรุงเทพมหานคร  
คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลจังหวัด  สวนราชการ  หนวยงานของรัฐและเอกชน 
ที่เกี่ยวของในการดําเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  และการบําบัดรักษาหรือฟนฟู
สภาพผูติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

(๔) เปนศูนยกลางขอมูลเกี่ยวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรอืคณะกรรมการควบคุม  มอบหมาย 

หมวด  ๔ 
การควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

 

 

มาตรา ๒๖ ใหผูผลิตหรือนําเขาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  ปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีบรรจุภัณฑ  ฉลาก  พรอมทั้งขอความคําเตือนสําหรับเครื่องด่ืมแอลกอฮอลที่ผลิต  

หรือนําเขา  ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการควบคุมประกาศกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
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(๒) การอื่นตามที่คณะกรรมการควบคุมกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการและ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๗ หามขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในสถานที่หรือบริเวณดังตอไปนี้ 

(๑) วัดหรือสถานที่สําหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา  

(๒) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลและ

รานขายยาตามกฎหมายวาดวยยา 

(๓) สถานที่ราชการ  ยกเวนบริเวณที่จัดไวเปนรานคาหรือสโมสร 

(๔) หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก  

(๕) สถานศกึษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 

(๖) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  หรือรานคา

ในบริเวณสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๗) สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไวเพื่อการพักผอนของประชาชนโดยทั่วไป 

(๘) สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา ๒๘ หามมิใหผูใดขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลในวัน  หรือเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ  ทั้งนี้  ประกาศดังกลาวจะกําหนดเง่ือนไขหรือขอยกเวนใด ๆ   

เทาที่จําเปนไวดวยก็ได 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง  มิใหใชบังคับกับการขายของผูผลิตผูนําเขาหรือตัวแทนของผูผลิต

หรือผูนําเขาไปยังผูขายซึ่งไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยสุรา 

มาตรา ๒๙ หามมิใหผูใดขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลแกบุคคลดังตอไปนี้ 

(๑) บุคคลซ่ึงมีอายุตํ่ากวาย่ีสิบปบริบูรณ  

(๒) บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไมได 

มาตรา ๓๐ หามมิใหผูใดขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลโดยวิธีการหรือในลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ใชเคร่ืองขายอัตโนมัติ 

(๒) การเรขาย 

(๓) การลดราคาเพื่อประโยชนในการสงเสริมการขาย 
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(๔) ใหหรือเสนอใหสิทธิในการเขาชมการแขงขัน  การแสดง  การใหบริการการชิงโชค   
การชิงรางวัล  หรือสิทธิประโยชนอื่นใดเปนการตอบแทนแกผูซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  หรือแกผูนําหีบหอ
หรือสลากหรือส่ิงอื่นใดเกี่ยวกับเครื่องด่ืมแอลกอฮอลมาแลกเปลี่ยนหรือแลกซ้ือ 

(๕) โดยแจก  แถม  ให  หรือแลกเปลี่ยนกับเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  หรือกับสินคาอื่น  หรือ 
การใหบริการอยางอื่นแลวแตกรณี  หรือแจกจายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในลักษณะเปนตัวอยางของ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  หรือเปนการจูงใจสาธารณชนใหบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  รวมถึงการกําหนด
เง่ือนไขการขายในลักษณะที่เปนการบังคับซ้ือเครื่องด่ืมแอลกอฮอลโดยทางตรงหรือทางออม 

(๖) โดยวิธีหรือลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ  
มาตรา ๓๑ หามมิใหผูใดบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลในสถานที่หรือบริเวณดังตอไปนี้ 
(๑) วัดหรือสถานที่สําหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา  เวนแตเปนสวนหนึ่งของพิธีกรรม 

ทางศาสนา 
(๒) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล    

และรานขายยาตามกฎหมายวาดวยยา  ยกเวนบริเวณที่จัดไวเปนที่พักสวนบคุคล 
(๓) สถานที่ราชการ  ยกเวนบริเวณที่จัดไวเปนที่พักสวนบุคคล  หรือสโมสร  หรือการจัดเลี้ยง

ตามประเพณี 
(๔) สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ  ยกเวนบริเวณที่จัดไวเปนที่พักสวนบุคคล  

หรือสโมสร  หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี  หรือสถานศึกษาที่สอนการผสมเครื่องด่ืมแอลกอฮอลและ
ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 

(๕) สถานบีริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงหรือรานคา 
ในบริเวณสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

(๖) สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไวเพื่อการพักผอนของประชาชนโดยทั่วไป 
(๗) สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
มาตรา ๓๒ หามมิใหผูใดโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอลหรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลอันเปนการอวดอางสรรพคณุหรือชักจูงใจใหผูอื่นด่ืมโดยตรงหรือโดยออม 
การโฆษณาหรือประชาสัมพันธใด ๆ  โดยผูผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลทุกประเภทใหกระทําได

เฉพาะการใหขอมูลขาวสาร   และความรูเชิงสรางสรรคสังคม  โดยไมมีการปรากฏภาพของสินคา   
หรือบรรจุภัณฑของเครื่องด่ืมแอลกอฮอลนั้น  เวนแตเปนการปรากฏของภาพสัญลักษณของเครื่องด่ืม
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แอลกอฮอล  หรือสัญลักษณของบริษัทผูผลิตเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลนั้นเทานั้น  ทั้งนี้ตามที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 

บทบัญญั ติในวรรคหนึ่งและวรรคสอง   มิใหใชบัง คับกับการโฆษณาที่มีตนกํ าเนิด 
นอกราชอาณาจักร 

หมวด  ๕ 

การบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 
 

 

มาตรา ๓๓ ผูติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลหรือญาติ  คณะบุคคล  หรือองคกรทั้งภาครัฐหรือเอกชน 

ที่มีวัตถุประสงคเพื่อการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  อาจขอรับการสนับสนุน

เพื่อการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพจากสํานักงานได  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข 

ที่คณะกรรมการควบคุมกําหนด 

หมวด  ๖ 

พนักงานเจาหนาที ่
 

 

มาตรา ๓๔ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่

ดังตอไปนี้ 

(๑) เขาไปในสถานที่ทําการของผูผลิต  นําเขา  หรือขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  สถานที่ผลิต  

นําเขา  หรือขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  สถานที่เก็บเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  ในเวลาทําการของสถานที่นั้น   

รวมถงึเขาตรวจสอบยานพาหนะเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ยึดหรืออายัดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลของผูผลิต  ผูนําเขา  หรือผูขายที่ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

(๓) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อประกอบการพิจารณา 

มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  พนักงานเจาหนาที่ตองแสดง 

บัตรประจําตัวตอผูรับอนุญาตหรือบุคคลที่เกี่ยวของ 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
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มาตรา ๓๖ ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา  ๓๔  ใหบุคคลที่เกี่ยวของ
อํานวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด  ๗ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

มาตรา ๓๘ ผูผลิตหรือนําเขาเครื่องด่ืมแอลกอฮอลผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๒๖  ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๓๙ ผูใดขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลโดยฝาฝนมาตรา   ๒๗   หรือมาตรา   ๒๘   
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๔๐ ผูใดขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอลโดยฝาฝนมาตรา  ๒๙  หรือมาตรา  ๓๐  (๑)   
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๔๑ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๓๐  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  ตองระวางโทษจําคุก 
ไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๔๒ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๓๑  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกิน 
หนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๔๓ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๓๒  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกิน 
หาแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว  ผูฝาฝนยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกิน 
หาหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

มาตรา ๔๔ ผูใดตอสูหรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา  ๓๔  (๑)  
หรือ  (๒)  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผูใดไมยอมมาใหถอยคําหรือไมยอมใหถอยคําโดยไมมีเหตุอันสมควรตอพนักงานเจาหนาที่ 
ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๓๔  (๓)  หรือไมยอมสงเอกสารหรือวัตถุอื่นใดมาเพื่อประกอบการพิจารณา 
ของพนักงานเจาหนาที่เมื่อถูกเรียกใหสงตามมาตรา  ๓๔  (๓)  ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
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ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจ าหนาที่   อันเปนการไมปฏิบั ติตามมาตรา  ๓๖   
ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

มาตรา ๔๕ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหคณะกรรมการควบคุมมีอํานาจ
เปรียบเทียบได  และในการนี้ใหคณะกรรมการควบคุมมีอํานาจมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ   
พนักงานสอบสวน  หรือพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการเปรียบเทียบได  โดยจะกําหนดหลักเกณฑ 
ในการเปรียบเทียบ  หรือเง่ือนไขประการใด ๆ  ใหแกผูไดรับมอบหมายตามที่เห็นสมควรก็ได 

ในการสอบสวน  ถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้   
และบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบใหพนักงานสอบสวนสงเร่ืองมายังคณะกรรมการควบคุมหรือผูซ่ึง
คณะกรรมการควบคุมมอบหมายใหมีอํานาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวัน  นับแตวันที่ผูนั้น 
แสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ 

เมื่อผูกระทําความผิดไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบแลวใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เครื่องดื่มแอลกอฮอลไดกอใหเกิดปญหา

ดานสุขภาพ  ครอบครัว  อุบัติเหตุและอาชญากรรม  ซ่ึงมีผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

สมควรกําหนดมาตรการตาง ๆ  ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล รวมท้ังการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพ 

ผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพ่ือชวยลดปญหาและผลกระทบทั้งดานสังคมและเศรษฐกิจ  ชวยสรางเสริมสุขภาพ 

ของประชาชนโดยใหตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล ตลอดจนชวยปองกันเด็กและเยาวชนมิให

เขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดโดยงาย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 


