รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิด
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมศรียานนท์ โซนซี ชั้น ๒ อาคาร ๑ สานักงานตารวจแห่งชาติ
*****************************
ผู้มาประชุม
๑. พลตำรวจโท ธเนตร์ พิณเมืองงำม

(ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร.๖)(ปป.๕)(สส.๔)) ประธำนอนุกรรมกำร
แทน พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขำน
๒. พลตำรวจตรี ไชยยำ รุจจนเวท
รองจเรตำรวจ
แทน จเรตำรวจ (สบ ๘)
รองประธำนอนุกรรมกำร
๓. พันเอก พัฒนชัย พัฒนเจริญ
รองผู้อำนวยกำรกองกฤษฎีกำทหำรและกำรต่ำงประเทศ
ผู้แทนกระทรวงกลำโหม
อนุกรรมกำร
๔. นำงเอมอร วิเชียรชิต
หัวหน้ำกลุ่มงำนสถำนบริกำร
อนุกรรมกำร
ผู้แทนกระทรวงมหำดไทย
๕.นำยวรรณชัย พรหมรักษ์
ผู้อำนวยกำรส่วนคดีคุ้มครองผู้บริโภค ๑ อนุกรรมกำร
ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม
๖. นำงสำวดวงพร สะภูมี
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร อนุกรรมกำร
ผู้แทนกระทรวงคมนำคม
๗. นำยเอกรินทร์ เกิดทอง
นักวิชำกำรสรรพสำมิตชำนำญกำรพิเศษ อนุกรรมกำร
ผู้แทนกระทรวงกำรคลัง
๘. นำยสุนทร แก้วสว่ำง
ผู้อำนวยกำรกองกฎหมำย
อนุกรรมกำร
ผู้แทนกระทรวงอุตสำหกรรม
๙. นำยสุธีร์ ตั้งสถิตย์
รองผู้อำนวยกำรส่วนกฎหมำยและสิทธิมนุษยชน
ผู้แทนกองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคง
ภำยในรำชอำณำจักร
อนุกรรมกำร
๑0. พลตำรวจตรี สุรพล อยู่นุช
รอง ผบช.ก.แทนผบช.บช.ก.
อนุกรรมกำร
๑1. พลตำรวจตรี ธวัชชัย ยิ่งเจริญสุข
ผบก.ประจำ ภ.๑ แทน ผบช.ภ.๑
อนุกรรมกำร
๑2. พลตำรวจตรี สัมพันธ์ เบญจศิริ
ผบก.ประจำ ภ.๒แทน ผบช.ภ.๒
อนุกรรมกำร
๑3. พลตำรวจตรี วิสำร์ท สมปรำชญ์
รอง ผบช.ภ.๓ แทน ผบช.ภ.๓
อนุกรรมกำร
๑4. พลตำรวจตรี ฎิษยพจน์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ ผบก.ประจำ.ภ.๔ แทน ผบช.ภ.๔ อนุกรรมกำร
๑5. พลตำรวจตรีศักดิ์ชัย อำยุโย
รรท. ผบก.ประจำ ภ.๕ แทน ผบช.ภ.๕
อนุกรรมกำร
๑6. พลตำรวจตรีจิรวัฒน์ทิพยจันทร์
รอง ผบช.ภ.๖ แทน ผบช.ภ.๖
อนุกรรมกำร
๑7. พลตำรวจตรี สมประสงค์ เย็นท้วม รอง ผบ.ช.ภ.๗ แทน ผบช.ภ.๗
อนุกรรมกำร
๑8. พลตำรวจตรี สุนทร โตรอด
ผบก.ประจำภ.๘ แทน ผบช.ภ.๘
อนุกรรมกำร
19. พลตำรวจตรี พัฒนวุธ อังคะนำวิน รอง ผบช.ภ.๙ แทน ผบช.ภ.๙
อนุกรรมกำร
2๐. พันตำรวจเอก จักษ์จิตตธรรม
รอง ผบก.อก.บช.น. แทน ผบช.บช.น.
อนุกรรมกำร
๒๑. พันตำรวจเอก วิศิษฐ์ ลัทธิวงศกร
รอง ผบก.อก.บช.ปสแทน รอง ผบช.บช.ปส. อนุกรรมกำร
22. นำยแพทย์...
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๒2. นำยแพทย์ นิพนธ์ ชินำนนท์เวช

ผู้อำนวยกำรสำนักงำนคณะกรรมกำร
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แทน อธิบดีกรมควบคุมโรค อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๒3. พันตำรวจโท หญิง โชติรส โชคสวัสดิ์ รอง ผกก.กลุ่มงำนกฎหมำย แทน ผบก.กม.
อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๒4. พันตำรวจเอก ธีระวุฒิ กิ่งวรรณ
รอง ผบก.ผอ.แทน ผบก.ผอ. อนุกรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร
25. พันตำรวจเอก เจษฎำ จุโฑปะมำ ผกก.ปป.ผอ.
อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
26. นำยธำนี รัตนปรีชำชัย
นิติกรปฏิบัติกำร
แทน ผู้อำนวยกำรสำนักงำนคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

ผู้ไม่มาประชุม
รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

ติดรำชกำร

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. พันตำรวจเอก วินัย ทับทอง
2. พันตำรวจเอก ณัฐศักดิ์ เชำ
3. พันตำรวจโท อดิศักดิ์ อรพันธ์
4. พันตำรวจตรี อภิมัณฑ์ บำงชื่น
5. พันตำรวจเอกหญิง สุมลรัตน์ ชิตประสงค์
6. พันตำรวจเอกหญิง ชไมพร ยุวนนท์
7. พันตำรวจเอก นิติพัฒน์ วุฒิบุณยสิทธิ์
8. พันตำรวจเอก พิทักษ์ อุทัยธรรม
9. พันตำรวจเอก ไพฑูรย์ พูลสวัสดิ์
10. พันตำรวจโท วิสูตร แสงเมือง
11. พันตำรวจโท วิสุทธิ์ พัทมุข
12. พันตำรวจโท อัครเดชนินธร ทวีสินวัฒนเดชำ
13. พันตำรวจโทหญิง ศิรกำญจน์ แพรกทอง
14. พันตำรวจโทหญิง ประณีต เพิ่งระนัย
๑5. พันตำรวจโท ไตรรัตน์ สุขเอม
๑6. พันตำรวจโท กิตติพงษ์ ผิวแดง
๑๗. พันตำรวจโท ณัฐวุฒิ ชมเชย
๑๘. พันตำรวจโท จิรพัฒน์ ศรีสุข
๑๙. พันตำรวจโทหญิง เปรมจิต อุปฐำนำ
๒0. พันตำรวจตรี วุฒิพงศ์ ตระกูลวิรัตตันติ
21. ว่ำที่ พันตำรวจตรี บัญญัติ สีด้วง
22. ร้อยตำรวจเอก ไชยณรงค์ บรรจงสุทธิ์
๒3. ร้อยตำรวจเอกหญิง ทิยำนนท์ อินไชยะ

รอง ผบก.ผอ.
รอง ผบก.ทล.
สว.จร.ผก.
สว.ฝอ.๓ บช.น.
ผกก.ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๗
ผกก.ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๘
ผกก.(สอบสนวน) บก.ปอท.
รอง ผบก.ป.
ผกก.(สอบสวน) กลุ่มงำนสอบสวน บก.ปคบ.
สว.ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๑
รอง ผกก.ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๒
รอง ผกก.ปรก.สนง.รอง ผบช.ภ.3
รอง ผกก.ฝอ.๓
รอง ผกก.ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๕
สว.ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๖
รอง ผกก.ฝอ.๓ บก.อก. ภ.๙
รอง ผกก.ปป.ผอ.
รอง ผกก.ปป.ผอ.
สว.ปป.ผอ.
ผู้ช่วย นว.(สบ.๒) ตร.
สว.ฝอ.๓ บก.อก.ภ.๔
สว.ฝอ.๕ บก.อก.บช.ก.
รอง สว.ปป.ผอ.
2๔. ร้อยตำรวจเอก...
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24. ร้อยตำรวจเอก สรัญญู บุรีแก้ว

รอง สว.สส.สภ.แม่สอด จ.เชียงรำย

25. ร้อยตำรวจเอก วสันต์ ตั้งธรรม
๒๓. ร้อยตำรวจเอก ขวัญชัย นัมคณิสรณ์
๒๔. นำงสำวสิริกุล วงษ์สิริโสภำคย์
๒๕. นำงสำววีณำ ตันติสุขวัลกุล
๒6. นำงสำวชนำกำนต์ ป้องหลง
๒7. นำงสำวนฤมล คำสอน
28. นำงสำวรุ่งณดี สำเนียงเสนำะ
29. นำยฉัตรชัย บุญประสม

รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
รอง สวป.สภ.ปลวกแดง จ.ระยอง
นักวิชำกำรสำธำรณสุขชำนำญกำรพิเศษ
นิติกรปฏิบัติกำร
นักวิชำกำร
นิติกร
นักวิชำกำร
นักวิชำกำร

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
พลตารวจโท ธเนตร์ พิณเมืองงาม ประธานอนุกรรมการ แจ้งในที่ประชุมว่ำได้รับมอบหมำยจำก
พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขำน ให้มำเป็นประธำนกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรกระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เนื่องจำก
ประธำนมีภำรกิจเร่งด่วนต้องดำเนินกำร
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
นายธานี รั ต นปรี ช าชั ย อนุ ก รรมการและผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร น ำเสนอรำยงำนกำรประชุ ม
คณะอนุกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวำคม ๒๕๖๐
มติที่ประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ รายงานติ ด ตามผลการด าเนิ น คดี ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
พ.ศ. ๒๕๕๑ ทีส่ านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งกล่าวโทษ
๓.๑.๑. กรณีส่งเรื่องกล่าวโทษไปยังสถานีตารวจภูธรเมืองนนทบุรี
พ ลต ารวจตรี ธวั ช ชั ย ยิ่ ง เจริ ญ สุ ข ผู้ แ ท น ภ .๑ รำยงำนกรณี กำรกล่ ำ วโทษ ใน
เขตพื้ น ที่ ต ำรวจภู ธ รภำค ๑ (สถำนี ต ำรวจภู ธ รเมื อ งนนทบุ รี ) จ ำนวน ๑๐ คดี ขณะนี้ ก ำรสอบสวนของ
สภ.เมืองนนทบุรี ดำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว และได้ส่งสำนวนให้พนักงำนอัยกำรพิจำรณำ ยกเว้นกำรกล่ำวโทษ
กรณีดำรำโพสต์ Instagram และดำเนินกำรเปรียบเทียบปรับแล้วเสร็จ
มติที่ประชุม รับทรำบ

3.1.2 กรณี...
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๓.๑.๒ กรณีส่งเรื่องกล่าวโทษ กรณีการจัดกิจกรรมทางการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ประเภทลานเบียร์ (Event marketing) จานวน ๖ คดี
พันตารวจเอก จักษ์จิตตธรรม ผู้แทน บช.น. รำยงำนผลกำรดำเนินคดีทั้งหมด จำนวน ๕ คดี
เป็ นคดีในพื้ นที่ สน.พหลโยธิน จ ำนวน ๑ คดี ซึ่งดำเนิ นกำรเสร็จสิ้นแล้ ว โดยท ำกำรเปรียบเทียบปรับผู้ กระท ำ
ควำมผิด จำนวน ๔ รำย รำยละ ๕๐,๐๐๐ บำท และเป็นคดีในพื้นที่ สน.ปทุมวัน จำนวน ๔ คดี ได้แก่ บริเวณลำน
หน้ ำ ห้ ำ งสรรพสิ น ค้ ำ เซ็ น ทรั ล เวิ ล ด์ จ ำนวน ๓ คดี อยู่ ร ะหว่ ำ งด ำเนิ น กำรกำรสอบสวน ส่ ว นบริ เวณ
ห้ำงสรรพสินค้ำสยำมพำรำกอน จำนวน ๑ คดี สำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ประสำน
ถอนคำกล่ำวโทษผู้จัดกิจกรรม Absolut parc 2012
มติที่ประชุม รับทรำบ
พลต ารวจตรี สุ น ทร โตรอด ผู้ แ ทน ภ.๘ รำยงำนผลกำรด ำเนิ น คดี ก ำรจั ด กิ จ กรรม
ลำนเบียร์ (ช้ำง) ณ ห้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัลเฟสติวัลสมุย ว่ำได้ทำกำรนัดหมำยเรียกผู้กระทำควำมผิดเข้ำพบ
พนักงำนสอบสวน และผู้กระทำผิดยินยอมเสียค่ำปรับ และนัดเข้ำพบพนักงำนสอบสวน ในวันที่ ๑๗ เมษำยน
๒๕๖๑
มติที่ประชุม รับทรำบและมอบหมำยให้ บช.น. เร่งรัด ติดตำมผลกำรดำเนินคดี กรณีลำนหน้ำ
ห้ ำงสรรพ สิ น ค้ ำ เซ็ น ท รั ล เวิ ล ด์ จ ำน วน ๓ ค ดี แล ะมอบ ห มำยฝ่ ำ ยเลขำ นุ กำร ตรวจสอบ ผ ล
กำรดำเนินกำรถอนคำกล่ำวโทษผู้จัดกิจกรรม Absolut parc 2012 กรณี ห้ำงสรรพสินค้ำ สยำมพำรำกอน
และรำยงำนให้ที่ประชุมทรำบครั้งต่อไป
๓.๒ การดาเนินงานสนับสนุนเครื่องเป่าวัดแอลกอฮอล์
น างเอม อร วิ เ ชี ยรชิ ต ผู้ แท น กระท รวงม ห าด ไท ย รำยงำน ใน ที่ ป ระชุ ม ว่ ำ
กระทรวงมหำดไทย โดยกรมกำรปกครองได้ มี ห นั งสื อเสนอต่อ ปลั ด กระทรวงมหำดไทย แจ้ งมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะอนุกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ 6/2560 กรณีเจ้ำหน้ำที่ตำรวจมีควำมประสงค์ขอรับกำรสนับสนุน เครื่องตรวจวัดระบบ
แอลกอฮอล์ แบบยื น ยั น ผล เนื่ องจำกของเดิ ม มี จำนวนน้ อยและเกิ ด กำรช ำรุ ดเสี ย หำยไม่ เพี ย งพอต่ อกำร
ปฏิบั ติงำนและได้ป ระสำนไปยั งกรมป้ องกัน และบรรเทำสำธำรณภั ย (ปภ.) เป็น กำรภำยในเรียบร้อยแล้ ว
โดยผู้อำนวยกำรกองบูรณำกำรควำมปลอดภัยทำงถนน แจ้ง ว่ำยินดีให้กำรสนับสนุน ทั้งนี้ขอให้มีหนังสือถึง
กรมป้ อ งกั น และบรรเทำสำธำรณภั ย (ปภ.) เพื่ อ ขอรั บ กำรสนั บ สนุ น เครื่ อ งตรวจวั ด ระบบแอลกอฮอล์
แบบยืนยันผล
มติที่ประชุม รับทรำบและมอบหมำย ดังนี้
๑. ให้ ผู้ แ ทน บช.น., ภ.๑ – ภ.๙ ส ำรวจควำมต้ อ งกำรเครื่ อ งตรวจวั ด ระบบแอลกอฮอล์
แบบยืนยันผลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ส่งฝ่ำยเลขำนุกำร ผอ.สยศ.ตร. ภำยในสิ้นเดือนเมษำยน
๒. ให้ ผอ.สยศ.ตร. สำรวจจำนวนควำมต้องกำรเครื่องตรวจวัดปริมำณแอลกอฮอล์ฯ ของแต่ละ
พื้นที่ และทำหนังสือถึงกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (ปภ.) กระทรวงมหำดไทย เพื่อขอรับกำรสนับสนุน
เครื่องตรวจวัดระบบแอลกอฮอล์ แบบยืนยันผล

ระเบียบวาระที่ ๔...
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๔.๑ รายงานผลการด าเนิ น งานตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
พ.ศ. ๒๕๕๑ ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข
นายธานี รัตนปรีชาชัย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำม
พระรำชบั ญ ญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ของกระทรวงสำธำรณสุ ข ห้ ว งเดือน ธันวำคม
๒๕๖๐ – มีนำคม ๒๕๖๑
• การเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย
- ตรวจเฝ้ำระวังและบังคับใช้กฎหมำยทั้งหมด จำนวน ๘๖๐ รำย
- กำรบังคับใช้กฎหมำยผู้กระทำควำมผิด ดำเนินกำรรวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๓๗ รำย
* หมายเหตุ : ผู้กระทำผิด 1 รำย กระควำมทำผิดมำกกว่ำ 1 ฐำนควำมผิด
มติที่ประชุม รับทรำบ
๔.๒ รายงานผลการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิด ในส่วนของสานักงานตารวจแห่งชาติ
พันตารวจเอก เจษฎา จุโฑปะมา อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ในส่วนของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ห้วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๐ – มีนำคม ๒๕๖๑ โดยแบ่งออกเป็น ๓ ด้ำน ดังนี้
ด้านการป้องกัน
๑. จัดอบรมหรือให้ข้อแนะนำให้ควำมรู้เกี่ยวกับควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. อบรมให้ควำมรู้หลักสูตร D.A.R.E. เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่
๓. ตรวจเตือน/ตรวจสอบในพื้นที่รับผิ ดชอบมิให้ มีกำรกระทำควำมผิ ดในลั กษณะ ในสถำนที่
หรือบริเวณ วัน เวลำ และบุคคลที่ห้ำมจำหน่ำยให้ ตำมที่กฎหมำยระบุเป็นควำมผิด
๔. ตรวจปริมำณแอลกอฮอล์
รวมทั้งสิ้น จานวน 607,052 ราย เพิ่มขึ้นคิดเป็น ๑๒๘.๖๘%
ด้านการปราบปราม
กำรปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ห้วงเดือนธันวำคม ๒๕๖๐ – มีนำคม ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๖๘,๖๑๐ รำย
ด้านประชาสัมพันธ์
ผลกำรประชำสั ม พั น ธ์ ก ำรกระท ำควำมผิ ด ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม เครื่อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๔๙,๑๓๗ ครั้ง
มติที่ประชุม รั บ ทราบ ประธำนมอบหมำยให้ ฝ่ ำ ยเลขำนุ ก ำร สธ. ด ำเนิ น กำรเร่ ง รั ด คดี
ที่กล่ำวโทษให้แล้วเสร็จภำยใน ๔ เดือน

4.3 มำตรกำร...
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๔.3 มาตรการป้องกัน ลดอุบัติเหตุ และการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์
นายธานี รัตนปรีชาชัย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นำเสนอมำตรกำรในช่วงเทศกำล
สงกรำนต์ ๒๕๖๑ ดังนี้
ลาดับ
มาตรการ
แนวปฏิบัติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ที่
1 ห้ ำมขำย ห รื อ ดื่ ม บ น ท ำง กวดขันผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งรถโดยสำรส่วนบุคคล สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
ในขณะขับขี่หรือโดยสำร
และรถจักรยำนยนต์
กรมกำรปกครอง
(มำตรำ ๒๗ และ มำตรำ ๓๑)
กระทรวงสำธำรณสุข
กระทรวงคมนำคม
กระทรวงกลำโหม
2 ห้ ำ มขำยให้ บุ คคลที่ มี อ ำยุ ๒.๑ สุ่มตรวจสถำนบริกำร/สถำนประกอบกำร สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
ต่ำกว่ำ ๒๐ ปีบริบูรณ์
และด ำเนิ น คดี กับ ผู้ กระท ำควำมผิ ดกฎหมำย กรมสรรพสำมิต
(มำตรำ ๒๙)
โดยเคร่งครัด
กรมกำรปกครอง
๒.๒ เข้ ม งวดกวดขั น ตรวจบั ต รประชำชน กระทรวงสำธำรณสุข
ผู้ใช้บริกำรสถำนบริกำรและสถำนประกอบกำร กระทรวงกลำโหม
๓ ห้ำมขำยนอกเวลำที่กฎหมำย เข้มงวด ตรวจสอบร้ำนค้ำ สถำนบริกำร/สถำน สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
กำหนด
ประกอบกำร ที่ ข ำยเครื่ อ งดื่ ม นอกเวลำที่ กระทรวงสำธำรณสุข
(มำตรำ ๒๘)
กฎหมำยกำหนด
๔ มุ่ ง เน้ น เฝ้ ำ ระวั ง ตรวจเตื อ น ก่ อ นช่ ว งเท ศสงกรำนต์ ๒ ๕ ๖ ๑ รณ รงค์ กระทรวงสำธำรณสุข
ประชำสัมพันธ์กฎหมำย
ประชำสั ม พั น ธ์ ก ฎหมำยที่ เกี่ ย วข้ อ ง พร้ อ ม สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

พันตารวจเอก เจษฎา จุโฑปะมา อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ นำเสนอมำตรกำรป้องกัน
และปรำบปรำมอำชญำกรรมในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ ๒๕๖๑ ในส่วนของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
ผู้ บั ญ ชำกำรต ำรวจแห่ ง ชำติ ได้ มี วิ ท ยุ ใ นรำชกำรส ำนั ก งำนต ำรวจแห่ ง ชำติ ด่ ว นที่ สุ ด
ที่ ๐๐๐๗.๒๒/๘๔๑ ลงวันที่ ๒๖มีนำคม ๒๕๖๑ ไปยังหน่วยในสังกัด ตร. โดยสรุปเนื้อหำ ได้ดังนี้
เพื่อให้กำรดำเนินงำนป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยให้แก่
ประชำชนทุกพื้นที่ ในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ ประจำปี ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงให้ ห น่วยงำน
ในสังกัด ตร. ทุกหน่วย ดำเนินกำร ๓ ด้ำน ดังนี้
๑. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
ให้ บช.น., ภ.๑ – ภ.๙ , บช.ทท. และ บช.ก. จัดทำแผน/มำตรกำรในกำรป้องกันปรำบปรำม
อำชญำกรรมในช่วงเทศกำลสงกรำนต์ ระหว่ำงวันที่ ๑ – ๑๗ เมษำยน ๒๕๖๑ ให้สอดคล้องเหมำะสมกับพื้นที่
และสถำนกำรณ์มำกที่สุด ดังนี้
๑.๑ ระดมกวำดล้ำงอำชญำกรรมช่วงเทศกำลวันสงกรำนต์ ระหว่ำงวันที่ ๑ – ๑๐ เมษำยน
๒๕๖๑ และให้ประสำนผู้บังคับบัญชำระดับ ตร. ที่รับผิดชอบเพื่อเดินทำงไปเป็นประธำนปล่อยแถวระดมกวำดล้ำง
อำชญำกรรมและยำเสพติด
๑.๒ จัดสำยตรวจรถยนต์ รถจักรยำนยนต์ และสำยตรวจเดินเท้ำให้ปรำกฏกำยเพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุ กำรก่อคดีอำชญำกรรม หรือกำรก่อคดีประทุษร้ำยต่อทรัพย์ในพื้นที่
3.กำรประชำสัมพันธ์...
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๑.๓ ให้ตั้งจุดตรวจ (ว.๔๓) ในเขตพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยง จุดล่อแหลม โดยพิจำรณำให้สอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์อำชญำกรรมของแต่ละพื้นที่ โดยให้ปฏิบัติตำมแนวทำงที่ ตร.กำหนดอย่ำงเคร่งครัด
๑.๔ กวดขัน จั บ กุม ควำมผิ ดตำม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
เพิ่มเติมตำมหนังสือแจ้งเวียนอนุบัญญัติ ตำม พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเฉพำะ
กำรบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ บ นทำงในขณะขั บ ขี่ รวมถึ ง ในสถำนที่ จั ด งำนของส่ ว นรำชกำร พื้ น ที่
ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่เล่นน้ำสงกรำนต์ปลอดแอลกอฮอล์ (Zoning)
๒. การรักษาความสงบร้อยในพื้นที่
๒.๑ ให้ บช.น., ภ.๑ – ภ.๙ , บช.ทท., บช.ก.และ บช.ตชด. กำชับหน่วยปฏิบัติให้เข้มงวด
กวดขันป้องกันกำรฉวยโอกำสของผู้ไม่หวังดีหรือผู้เสียผลประโยชน์ก่อเหตุร้ำยในพื้นที่ต่ำงๆ เป็นกรณีพิเศษ
๒.๒ ให้ บช.ทท. และ บช.ก. (บก.ป., บก.รน. และ บก.ปคบ.) จั ด ก ำลั ง เป็ น สำยตรวจ
ร่วมรักษำควำมปลอดภัยและให้บริกำรนักท่องเที่ยว
๒.๓ ให้ บช.ปส. จั ด ก ำลั งสนั บ สนุ น กำรปฏิ บั ติ ข องต ำรวจท้ อ งที่ ในกำรรัก ษำควำมสงบ
เรียบร้อยในสถำนบันเทิง โดยมีกำรสุ่มตรวจปัสสำวะหำสำรเสพติดชนิดต่ำงๆ ด้วย
๒.๔ ให้ บช.ส. ดำเนินกำรด้ำนข่ำว รวบรวมข้อมูล ข่ำวสำรพร้อมทั้งติดตำมสถำนกำรณ์ต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้อง
๒.๕ ให้ สตม. กำชับ เจ้ำหน้ำที่ด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองทุกแห่ งจัดกำลั งให้ เพียงพอและเพิ่ ม
ควำมเข้ ม ในกำรตรวจสอบเอกสำรกำรเดิ น ทำงเข้ ำ – ออกรำชอำณำจั ก รด้ ว ยควำมละเอี ย ดรอบคอบ
รวมทั้งตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยเป็นกรณีพิเศษ
๒.๖ ให้ บช.น., บช.ตชด. ,สกบ. และหน่ ว ยที่ มี เจ้ำหน้ ำที่ ชุ ด ตรวจและเก็ บ กู้ วั ตถุ ระเบิ ด
จัดชุดเตรียมพร้อมให้สนับสนุนกำรปฏิบัติเมื่อได้รับกำรร้องขออย่ำงเพียงพอและทันเวลำ
๒.๗ ให้ สพฐ.ตร. จัดเตรียมควำมพร้อมเรื่องกำลังพล อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ โดยให้สำมำรถออกไปตรวจเก็บพยำนหลักฐำนเมื่อมีเหตุได้อย่ำงรวดเร็ว
๒.๘ ให้ บ.ตร. จัดเตรียม ฮ. ไว้สนับสนุนกำรปฏิบัติตำมที่ได้รับกำรร้องขอหรือสั่งกำร
๓. การประชาสัมพันธ์
ให้ โฆษก ตร., บช.น., ภ.๑ – ภ.๙ , บช.ทท., บช.ก. และ สท. ประชำสั มพั น ธ์ท ำงเครือข่ ำย
กำรสื่อสำรทุกชนิ ดรวมถึงหอกระจำยข่ำวในหมู่บ้ำน เพื่อให้ ควำมรู้ ข้อมูลข่ำวสำร แจ้งเตือนและประสำน
ขอควำมควำมร่วมมือจำกประชำชนให้ช่วยกันป้องกันภยันตรำยที่อำจเกิดขึ้นในช่วงเทศกำลวันสงกรำนต์
ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้จัดทำแผน
ลงพื้นที่รณรงค์ ประชำสัมพันธ์ ระหว่ำงวันที่ ๒ – ๖ เมษำยน ๒๕๖๑ และมีแผนสุ่มตรวจบังคับใช้กฎหมำย
ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ระหว่ำงวันที่ ๑๐ – ๑๕ เมษำยน 2561 ดังนี้
๑. ภำคเหนือ ได้แก่ จังหวัดลำปำง จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่
๒. ภำคกลำง ได้แก่ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่ำงทอง และจังหวัดลพบุรี
๓. ภำคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ได้แก่ จังหวัด หนองคำย จังหวัดอุดรธำนี จังหวัดหนองบั วลำภู
และจังหวัดเลย
4. ภำคใต้ ได้แก่จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช และจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
มติ ที่ประชุม รับทรำบ ฝำก บช.น. และ ภ.๑ – ภ.๙ กรณี เข้ำตรวจจับกำรจำหน่ำยเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์บ นทำง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งจุดเล่นน้ำสงกรำนต์ ซึ่งมีกำรขำยน้ำ ขำยน้ำแข็ง และขำยเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ โดยใช้กลไกของคณะกรรมกำรจังหวัด จัดชุดดำเนินกำรตรวจสอบ ประชำสัมพันธ์ เพื่อเป็นกำรลด
อุบั ติเหตุ ลดควำมรุน แรงทำงอำชญำกรรม ลดกำรล่ว งละเมิดทำงเพศ กำรลวนลำม เป็นต้น และนำเรียน
ผู้ว่ำรำชกำรและหำมำตรกำรในกำรเข้ำตรวจสอบจับกุมผู้ฝ่ำฝืน
ระเบียบวาระที่ ๕...

- ๘-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ สื่อโฆษณากลางแจ้ ง แสดงข้อความหรื อสัญ ลักษณ์ ที่ ทาให้เข้าใจได้ว่า หมายถึงเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์
๕.๑.๑ พิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นของประชาชน กรณี ป้ า ยโฆษณาเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
ประเภทป้ายบิลบอร์ด
นายธานี รัต นปรีชาชัย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กรมควบคุมโรค โดยส ำนั กงำน
คณะกรรมกำรควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ได้ รั บ เรื่อ งร้ อ งเรี ย นจำกประชำชน กรณี โฆษณำเครื่อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ โดยใช้สื่อโฆษณำประเภทป้ำยบิลบอร์ด ซึ่งป้ำยดังกล่ำวเข้ำข่ำยกำรกระทำควำมผิดตำมมำตรำ ๓๒
แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงขอควำมเห็นจำกคณะอนุกรรมกำรฯ ร่วมกัน
พิจำรณำแนวทำงกำรดำเนินคดี จำนวน ๑๑ ป้ำยดังนี้
1. ป้ำยแสดงสัญลักษณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลีโอ ตั้งอยู่ ที่ถนนพระรำมที่ ๒ ตำบลแหลมใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครำม
2. ป้ำยแสดงสัญลักษณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลีโอ ตั้งอยู่ ที่ถนนมิตรภำพ เขตตำบลท่ำพระ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๓. ป้ำยแสดงสัญลักษณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลีโอ ตัง้ อยู่ทถี่ นนกำญจนำภิเษก กรุงเทพมหำนคร
๔. ป้ำยแสดงสัญลักษณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลีโอ ตั้งอยู่ที่ทำงด่วนมอเตอร์เวย์ ด่ำนทับช้ำง
๕. ป้ำยสุรำ Hong Thong ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน มุ่งหน้ำจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
๖. ป้ำยแสดงสัญลักษณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลีโอ ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน ตำบลนครสวรรค์
อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
๗. ป้ ำยแสดงสัญ ลั กษณ์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลี โอ ตั้งอยู่ที่ ตำบลกลำงดง อำเภอปำกช่อง
จังหวัดนครรำชสีมำ
๘. ป้ำยแสดงสัญลักษณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สิงห์ทอง ตั้งอยู่ที่ตำบลกลำงดง อำเภอปำกช่อง
จังหวัดนครรำชสีมำ
๙. ป้ำยแสดงสัญลักษณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ Chang ตั้งอยู่ที่ตำบลกลำงดง อำเภอปำกช่อง
จังหวัดนครรำชสีมำ
๑๐. ป้ำยแสดงสัญลักษณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลีโอ ตั้งอยู่ทที่ ำงเข้ำจังหวัดสมุทรสำคร
๑๑. ป้ำยแสดงสัญลักษณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลีโอ ตั้งอยู่ทที่ ำงเข้ำจังหวัดอุดรธำนี
นางสาววีณา ตันติสุขวัลกุล นิติกรปฏิบัติการ อธิบำยขั้นตอนกำรดำเนินคดี กรณี กำรโฆษณำ
เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ โดยใช้ สื่ อ โฆษณ ำประเภ ทป้ ำ ยบิ ล บอร์ ด ซึ่ ง เข้ ำ ข่ ำ ยกำรกระท ำควำมผิ ด
ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มำตรำ ๓๒ วรรคแรก “ห้ำมมิให้ผู้ใดโฆษณำ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมำยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นกำรอวดอ้ำงสรรพคุณ
หรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม” ซึ่งกำรตีควำมในข้อกฎหมำยจำเป็นต้องอำศัยนิยำมในมำตรำ ๓
มำประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี้
“โฆษณำ” หมำยควำมว่ำ กำรกระทำไม่ว่ำโดยวิธีกำรใดๆ ให้ ประชำชนเห็น ได้ยินหรือทรำบ
ข้อควำมเพื่อประโยชน์ในทำงกำรค้ำ และให้หมำยควำมรวมถึงกำรสื่อสำรกำรตลำด
“ข้อควำม” หมำยควำมรวมถึง กำรกระทำให้ปรำกฏด้วยตัวอักษร ภำพ ภำพยนตร์ แสง เสียง
เครื่องหมำยหรือกำรกระทำอย่ำงใดๆ ที่ทำให้บุคคลทั่วไปสำมำรถเข้ำใจควำมหมำยได้
ดังนั้น...

- ๙-

ดังนั้น กำรแสดงภำพเครื่องหมำยสัญลักษณ์ใด ๆ ตำมข้อเท็จจริง หำกประชำชนทั่วไปสำมำรถ
เข้ำใจควำมหมำยได้ว่ำเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ย่อมอยู่ภำยใต้กฎหมำยฉบับนี้
จำกข้ อ เท็ จ จริ งที่ เห็ น กำรโฆษณำที่ ป รำกฏทั้ ง ๑๑ ป้ ำ ยนี้ ได้ มี ก ำรส ำรวจควำมคิ ด เห็ น ของ
ประชำชนที่พบเห็นภำพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งในส่วนของ LEO , Chang , Singha ประชำชน
๘๐ %.เข้ำใจได้ว่ำเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประเภทเบียร์ ดังนั้น กำรกระทำตำมข้อเท็จจริงจึงเข้ำข่ำยเป็น
กำรโฆษณำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตำมมำตรำ ๓๒
ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ดำเนินกำรต่อสู้คดีกับบริษัทผู้ผลิต
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กฎหมำยฉบับนี้ ถูกสร้ำงขึ้นมำเพื่อแก้ไขปัญหำของสั งคม มีโทษทำงอำญำ และเป็นอำญำ
แผ่นดิน ดังนั้น กำรตีควำมมำตรำ ๓๒ จำเป็นต้องอิงเจตนำรมณ์ของกฎหมำยเป็นหลัก มำตรำ ๓๒ แบ่งเป็น ๒ กรณี
กรณี แ รก “ห้ ำ มโฆษณำเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ ” ถ้ ำ ผู้ ก ระท ำควำมผิ ด กระท ำในลั ก ษณะ
เพื่อประโยชน์ทำงกำรค้ำแล้วไม่จำเป็นต้องพิจำรณำว่ำมีข้อควำมอวดอ้ำงสรรพคุณหรือชักจูงใจหรือไม่
กรณี ที่สอง กำรแสดงชื่อหรือเครื่องหมำยอันเป็นกำรอวดอ้ำงสรรพคุณ หรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่ม
โดยตรงหรือโดยอ้อม กรณีนี้ใช้สำหรับผู้กระทำผิด ไม่มีกำรรับผลประโยชน์ทำงกำรค้ำใด ๆ เช่น ถ้ำประชำชน
โพสต์ภำพเครื่องหมำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำเป็นต้องพิจำรณำว่ำมีกำรแสดงข้อควำมอวดอ้ำงสรรพคุณหรือ
ชักจูงใจประกอบหรือไม่
บทกำหนดโทษมำตรำ ๔๓ ผู้ใดฝ่ำฝืนมำตรำ ๓๒ ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
ไม่เกินห้ำแสนบำท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจำกต้องระวำงโทษตำมวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่ำฝืนยังต้องระวำงโทษปรับ
อีกวันละไม่เกินห้ำหมื่นบำทตลอดเวลำที่ยังฝ่ำฝืนหรือจนกว่ำจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
พลตารวจตรี สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้แทนตารวจภูธรภาค ๗ ขอให้สำนักงำนคณะกรรมกำร
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วยอธิบำยเกี่ยวกับกฎกระทรวง“กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรแสดงภำพ
สัญลักษณ์เพื่อประกอบกำรโฆษณำ หรือประชำสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๓ มำตรำ ๓๒ วรรค ๒
ว่ำจะมีรูปแบบใด
นางสาววีณา ตันติสุขวัลกุล นิติกรปฏิบัติการ ชี้แจงว่ำกรณีกำรโฆษณำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตำมมำตรำ ๓๒ ที่สำมำรถกระทำได้ ตำมกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกำรแสดงภำพสัญลักษณ์
เพื่อประกอบกำรโฆษณำหรือประชำสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ สรุปดังนี้
มาตรา ๓๒ วรรค ๒ แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ กำรแสดง
ภำพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือภำพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยผู้ผลิต
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องใช้ร่วมกับกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้เชิงสร้ำงสรรค์สังคม และต้องไม่มีลักษณะ
เป็ น กำรอวดอ้ำงสรรพคุณ คุณ ประโยชน์ คุณ ภำพของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือชักจูงใจให้ มีกำรบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
กำรให้ ข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้เชิงสร้ำงสรรค์สังคมตำมวรรคหนึ่ง ต้องสื่ อควำมหมำยโดยมี
กำรน ำเสนอข้ อมู ล หรื อ ข้อเท็ จ จริ งใดๆ ที่ เป็ น ควำมรู้อ ย่ำงชั ดเจนในลั ก ษณะส่ งเสริมคุ ณ ธรรม วัฒ นธรรม
หรื อเป็ น วิท ยำกำรควำมรู้ที่ ส ร้ำงค่ำนิ ย มที่ ดีของสั งคม โดยไม่มี กำรปรำกฏภำพของสิ นค้ำหรือบรรจุภั ณ ฑ์
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสินค้ำหรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
รูปแบบกำรโฆษณำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่สำมำรถกระทำได้ ตำมกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อ นไขกำรแสดงภำพสั ญ ลั ก ษณ์ เพื่ อ ประกอบกำรโฆษณำหรือ ประชำสั ม พั น ธ์เครื่อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
พ.ศ. ๒๕๕๓

ตาแหน่ง...

- ๑๐-

ตำแหน่งบนสุดมีขนำดพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ ๑ ใน ๓ ของพื้นที่โฆษณำ จะเป็นกำรแสดงข้อควำมคำ
เตือน ส่วนกำรแสดงภำพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในกรณีสื่ออื่นใด ภำพสัญลักษณ์ต้องมีขนำดไม่
เกิน ร้อยละ ๓ ของพื้น ที่ โฆษณำในสื่ อนั้ น ทั้ งนี้พื้น ที่โดยหลัก เป็ นกำรแสดงข้อมูล ข่ำวสำรและข้อควำมเชิง
สร้ำงสรรค์สังคม
มติที่ประชุม เห็นชอบ ประธำนอนุกรรมกำร มอบหมำยให้ฝ่ำยเลขำนุกำรรวบพยำนหลักฐำน
ร้องทุกข์กล่ำวโทษกรณีโฆษณำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทป้ำยบิลบอร์ด ไปยังสถำนีตำรวจในพื้นที่เกิดเหตุ
๕.๑.๒ การติดตามคดี กรณีป้ายบิลบอร์ด
นายธานี รัตนปรีชาชัย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รำยงำนกรณีโฆษณำสัญลักษณ์ของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทป้ำยบิลบอร์ด กรมควบคุมโรค โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ดำเนินกำรร้องทุกข์กล่ำวโทษต่อพนักงำนสอบสวนไปแล้ว ๕ คดี ดังนี้
1. ป้ำย BLEND ๒๘๕ พระรำม ๙ กล่ำวโทษตำมหนังสือที่ สธ ๐๔๐๗.๕/๑๒๖๔ ลงวันที่
๗ กรกฎำคม ๒๕๕๗ สถำนีตำรวจนครบำลมักกะสัน
2. ป้ ำ ย SINGHA กล่ ำ วโทษตำมหนั ง สื อ ที่ สธ ๐๔๐๗.๕/๒๐๓๖ ลงวั น ที่ ๒๖
สิงหำคม ๒๕๕๘ สถำนีตำรวจภูธรบำงปะกง
3..ป้ ำย LEO.ก ล่ ำว โท ษ ต ำม ห นั งสื อ ที่ ส ธ ๐ ๔ ๐ ๗ .๕ /๓ ๙ ๖ ล งวั น ที่ ๒ ๓
กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ สถำนีตำรวจภูธรขอนแก่น
4. ป้ ำย JOHNNIE WALKER กล่ ำ วโทษตำมหนั ง สื อ ที่ สธ ๐๔๐๗.๕/๔๐๐ ลงวั น ที่
๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๘ สถำนีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น
5. ป้ ำย SINGHA กล่ ำวโทษตำมหนั งสื อ ที่ สธ ๐๔๐๗.๕ ลงวัน ที่ ๙ ตุ ล ำคม ๒๕๕๘
สถำนีตำรวจภูธรเมืองสระบุรี
กรมควบคุมโรค ขอทรำบผลคดีและขอติดตำมผลกำรดำเนินคดีดังกล่ำวว่ำอยู่ในขั้นตอนใด
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทรำบ ประธำนฯ มอบหมำย บช.น. ภ.๑ , ภ.๒ , ภ.๔ ด ำเนิ น กำรติ ด ตำม
ตรวจสอบคดี ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ติดตำมขอทรำบผล และรำยงำนผล
ในที่ประชุมทรำบครั้งต่อไป
๕.๒ ทบทวนคาสั่งคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชาติ ที่ ๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุ กรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการกระท าความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
พ ล ต ารวจ โท ธ เน ต ร์ พิ ณ เมื อ งงาม ป ระธ าน อ นุ ก รรม ก าร กล่ ำวว่ ำ ต ำม ค ำสั่ ง
คณะกรรมกำรนโยบำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชำติ ที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ 28 มกรำคม 2558 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. ๒๕๕๑ องค์ประกอบทั้งหมด ๓๑ ท่ำน ซึ่งปัจจุบันมีตำแหน่งที่มีกำรยกเลิกไป ดังนี้
1. ที่ปรึกษำ (สบ.๑๐) (งำนป้องกันปรำบปรำมอำชญำกรรม)
2. ที่ปรึกษำ (สบ.๑๐) (งำนกฎหมำยและสอบสวน)
3. ผู้บัญชำกำรศูนย์ปฏิบัติกำรตำรวจจังหวัดชำยแดนภำคใต้

มติที่ประชุม...

- ๑๑-

มติที่ประชุม รับทรำบและขอเพิ่มเติมหน่วยงำนที่มีควำมจำเป็น และเกี่ยวข้องด้ำนกำรพิจำรณำ
กฎหมำย เข้ำร่วมเป็นคณะอนุกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรกระทำควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้แก่ ผู้บัญชำกำรสำนักงำนกฎหมำยและคดี ผู้บัญชำกำรตำรวจท่องเที่ยว
ผู้แทนกระทรวงพำณิชย์ ผู้แทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้แทนสำนักงำคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
และผู้แทนสำนักงำนอัยกำรสูงสุด
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
ขอความร่ วมมือ สานั กงานตารวจแห่ งชาติ พิ จารณาออกตรวจปราบปรามการกระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่อาจ
เข้าข่ายการสื่อสารการตลาด หรือส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในรูปแบบ อีเว้น ท์มาร์เก็ตติ้ง
ที่อาจแฝงเข้ามาในกิจกรรมสงกรานต์ดังนี้
1. ภำคเหนือ ได้แก่ Chang ยกทีมเพื่อนซี้ปำร์ตี้สงกรำนต์ ระหว่ำงวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษำยน
๒๕๖๑ ทีห่ ้ำงสรรพสินค้ำเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
2. ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ UD TOWN WONDER WATER LAND SONGKRAN ๒๐๑๘
ระหว่ำงวันที่ ๑๒ – ๑๖ เมษำยน ๒๕๖๑ ณ ลำนกิจกรรม THE ROAD ยูดี ทำวน์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี
3. ภำคกลำง ได้แก่
- Chang music Connection presents Songkranzonic๒๐๑๘ ระหว่ำงวันที่ ๑๒ – ๑๕
เมษำยน ๒๕๖๑ ที่ Oasis Arena at Show DC
- DNA X CHIVAS X PRESENT “DNA WATER CIRCUS” ร ะ ห ว่ ำ ง วั น ที่ ๑ ๒ – ๑ ๕
เมษำยน ๒๕๖๑ ที่ DNA Outdoor Space กรุงเทพมหำนคร
- ONYX & Kulov present Aqua fest๒๐๑๘ ระหว่ำงวัน ที่ ๑๒ – ๑๖ เมษยำน ๒๕๖๑
บนถนน RCA กับ ONYX Aqua fest๒๐๑๘ กรุงเทพมหำนคร
- Route๖๖ Summer Party ๒๐๑๘ ระหว่ำงวันที่ ๑๒ – ๑๖ เมษำยน ๒๕๖๑ ที่ Route
๖๖ Club กรุงเทพมหำนคร
- Pepsi presents S20 Songkran Music Festival ๒๐ ๑๘ ระหว่ ำ งวั น ที่ ๑ ๓ – ๑ ๕
เมษำยน ๒๕๖๑ ที่ LIVE PARK กรุงเทพมหำนคร
มติที่ประชุม รับทรำบประธำนอนุกรรมกำร ฝำกผู้แทน บช.น. , ภ. ๑ – ภ.๙ ชี้แจงผู้บังคับ
กำรตำรวจภูธรจังหวัด รวมทั้งปรึกษำหำรือกับผู้ ว่ำรำชกำรจังหวัด ในกำรใช้กลไกระดับจังหวัดที่มีอยู่ให้ มี
ประสิทธิภำพ
นางสาวสิริกุล วงษ์ สิริโสภาคย์ รองผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ นำเรียนสอบถำมที่ประชุม เนื่องจำกที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรกระทำ
ควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ หน้ำที่ ๗ มติข้อ ๒
ขอให้ฝ่ำยเลขำนุกำร สรุปนำควำมคิ ดเห็นมติที่ประชุมคณะอนุกรรมกำร กรณีกำรขอสนับสนุน เครื่องตรวจวัด
ระบบแอลกอฮอล์ แบบยืนยันผล เสนอเข้ำที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรนโยบำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชำติ
ทั้งนี้กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรนโยบำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชำติ มีกำหนดจัดประชุม ในช่วง
ปลำยเดือนพฤษภำคม ๒๕๖๑ จึงขอหำรือว่ำเมื่อกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (ปภ.)กระทรวงมหำดไทย
ให้กำรสนับสนุนแล้ว ที่ประชุมยังมีมติให้นำเสนอเข้ำที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรนโยบำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ชำติหรือไม่หรือให้คงไว้เหมือนเดิม
มติที่ประชุม...

- ๑๒-

มติ ที่ป ระชุม เห็ น ชอบให้ น ำเสนอเข้ำที่ป ระชุ มคณะกรรมกำรนโยบำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แห่งชำติต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.
พันตำรวจเอก
(ธีระวุฒิ กิ่งวรรณ)
อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม

(นำยนิพนธ์ ชินำนนท์เวช)
อนุกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม

