กลุ่ม ภารกิจกฎหมาย
หน่วยงาน สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
XX – YY - ZZ
คู่มือการปฏิบัติงานลงพื้นที่ตรวจเตือนประชาสัมพันธ์
จัดทาโดย
นางสาววีณา ตันติสุขวัลกุล
นางสาวพิมพ์พิศา ยิ้มละมัย
นายธนาดร ช่วยณรงค์
นายธณัชพงศ์ โรจนเศรษฐกุล
นายศิริชัย ตั้งรัตนพิบูลย์
นางสาวพุทธาณี พ่วงทอง
นางสาววนิดา บัวล้าล้า
นายชิตชัย รวมสุข
นางสาวอัจฉรียา กรใหม่
นางสาวอภิวัฒน์ กรุณานา
นายธนพัฒน์ พิพัฒชนะ
นายนามบัญญัติ มะโรตระกูล
นางสาวณัฐนันท์ หมีนโส๊ะ
นางสาวชนากานต์ ป้องหลง
นายฉัตรชัย บุญประสม
นายกิตติพันธ์ จงเจริญ
สานักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ทบทวนโดย
นางสาวจุฬี อุตสาหะ
นางสาวสิริกุล วงษ์สิริโสภาคย์
นางสาวสุประภา จักษุดุลย์
นายนฤพนธ์ ทรงพระ
นางสาวชนกธิดา ศิริวัตร
สานักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙

รายละเอียดการแก้ไขเอกสาร
วันที่บังคับใช้
แก้ไขครั้งที่
2๔ พฤษภาคม 5๙
00

อนุมัติโดย
นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล

สานักงานคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
รายละเอียด

ออกเอกสารครั้งแรก

๑

1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเฝ้าสังเกตและรวบรวมข้อมูล พฤติกรรมการละเมิดกฎหมายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ การกระจายตัวของพฤติการณ์การ
กระทาความผิดจากแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมถึงสามารถส่งข้อมูลต่อเพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมาย
ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจเตือนประชาสัมพันธ์ ถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนการเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายควบคุม
เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เป็ นกระบวนการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส ามารถสร้างทัศนคติที่ดีให้กับ ผู้ประกอบการและ
ประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันมุ่งให้เกิดการรับ รู้ ความเข้าใจ
และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้การร่วมมืออันดีในการปฏิบัติตามกฎหมาย
2. ขอบเขต
การเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นกระบวนการติดตาม สังเกต อย่าง
ต่อเนื่องสม่าเสมอ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง (Dynamic process) ของลักษณะที่เกิดขึ้น การกระจายตัวของ
พฤติกรรมการละเมิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ โดยพื้นฐาน
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูล (Collection)
2. เรียบเรียงข้อมูล (Consolidation)
3. วิเคราะห์ข้อมูล (Analysis)
4. แปลผลข้อมูล (Interpretation)
5. การกระจายข่าวสาร (Dissemination)
ซึ่งในการเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มุ่งเน้นการเฝ้าระวังมิให้เกิดการ
กระทาอันฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
3. กรอบแนวคิด
กรมควบคุมโรค โดยสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้มีแผนงานการดาเนินการ
ตามกฎหมาย ตามแผนยุทธศาสตร์ ๘ ปี ในระหว่างปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๓ คือการเสริมสร้างจิตสานึก การมีส่วน
ร่วมพัฒนาและสร้ างความเข้มแข็งของชุมชน การพัฒนากฎหมาย เครือมือ และเทคโนโลยี รวมทั้งบังคับใช้
กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนการดาเนินงานกากับดูแล ติดตามรวมทั้งการประสานงานด้านนโยบาย
การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม
กระบวนการลงพื้นที่ตรวจเตือนประชาสัมพันธ์ จึงมุ่งเน้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มุ่งสร้างความเข้าใจแก่
ประชาชนส่งผลให้เกิดความร่ วมมืออันดี โดยในการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์จะทาให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถ
อธิบายข้อกฎหมายและเจตนารมณ์ในการควบคุมอันจะนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 แบ่งออกเป็นทั้งหมด 6 หมวด ได้แก่
หมวด 1 คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ
หมวด 2 คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หมวด 3 สานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หมวด 4 การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หมวด 5 การบาบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
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หมวด 6 พนักงานเจ้าหน้าที่
หมวด 7 บทกาหนดโทษ
ซึ่งมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บัญญัติไว้ในหมวด ๔ ตั้งแต่มาตรา ๒๖ – ๓๒ และบทกาหนด
โทษ หมวด ๗ มาตรา ๓๘ – ๔๔ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง มีสาระสาคัญในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้
 ด้านบรรจุภัณฑ์ ฉลาก ข้อความคาเตือน มาตรา 26
 ด้านสถานที่ห้ามขาย ห้ามดื่ม มาตรา 27 และ 31
 ด้านวันและเวลาที่ห้ามขาย มาตรา 28
 ด้านอายุของและพฤติการณ์ผู้ซื้อ มาตรา 29
 ด้านวิธีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรา 30
 ด้านการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรา 32
4. ข้อกาหนดที่สาคัญ
Process/Sub-Process
กระบวนการลงพื้นที่ตรวจเตือน
ประชาสัมพันธ์

ข้อกาหนด (what)
๑. พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถ
ดาเนินการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์
ข้อกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. มีฐานข้อมูลในการเฝ้าระวังการ
ละเมิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

Lag KPI
จานวนสถานประกอบการมีการ
กระทาความผิดในพื้นที่เฝ้าระวัง
การละเมิดกฎหมายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดลง

5. ระบบติดตามประเมินผล
ติดตามผลการดาเนินคดีทุก ๖ เดือน ตามบันทึกรายงานผลในระบบติดตามการดาเนินงานควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ Back Bone ระบบออนไลน์ ทางเว็ปไซต์ของสานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ www.thaiantialcohol.com
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้ ฎหมายควบคุมเครือ
แบบติดตามผลการดาเนินงานเฝ้าระว ังและบ ังค ับใชก
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์
้ าหร ับงาน ๓ ส่วนคือ งานร ับเรือ
้ ฎหมาย
แบบฟอร์มนีใ้ ชส
่ งร้องเรียน งานเฝ้าระว ัง และงานบ ังค ับใชก

ส่วนที่ 1 งานร ับเรือ
่ งร้องเรียน
**แบบฟอร์ม สคอ.001และสคอ.002**
หน่วยงานของท่านมีงานร ับเรือ
่ งร้องเรียนด้านการควบคุมเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์หรือไม่?
 มี ระบุสว่ นงาน............
 ไม่ม ี
1.1 ช่องทางในการรับเรือ
่ งร ้องเรียนเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ และจานวนเรือ
่ งร ้องเรียนทีผ
่ า่ นแต่ละช่องทาง
(เดือน...........................)
จานวนครงที
ั้ ร่ ับเรือ
่ ง จานวนฐานความผิดที่
ช่องทางร ับเรือ
่ งร้องเรียน
ร้องเรียน (ครง)
ั้
ร้องเรียน (เรือ
่ ง)
1) โทรศัพท์/โทรสาร ระบุ........................................
2) เว็บไซต์ (ของสานั กงาน/หน่วยงาน)
ระบุ................................................................
3) อีเมล์
4) ทางจดหมาย/หนังสือราชการ
5) เดินทางมาร ้องเรียนทางวาจาด ้วยตัวเอง
6) อืน
่ ๆ (ระบุ)........................................................
รวม
1.2 จานวนเรือ
่ งร ้องเรียนจาแนกตามฐานความผิด
ฐานความผิด

จานวนฐานความผิดที่
ร้องเรียน (เรือ
่ ง)

1) ขายเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ในสถานทีห
่ ้ามขาย (มาตรา 27)
2) ดืม
่ เครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ในสถานทีห
่ ้ามบริโภค (มาตรา 31)
3) ขายเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ในวันและเวลาห ้ามขาย
3.1) ขายเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ในวันทีห
่ ้ามขาย
(วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข ้าพรรษา)
(มาตรา 28) ยกเว ้นโรงแรม แต่ต ้องพิจารณาข ้อ 3.3 และ 3.4
(ปว.253 พ.ศ.2515)
3.2) ขายเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ในเวลาห ้ามขาย
(ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551)
3.3) ขายเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ในเวลาห ้ามขาย ณ สถานทีท
่ ไี่ ด ้รับ
ใบอนุญาตประเภท 3 ถึง 6
(ช่วงเวลา 24.00 – 11.00 น. หรือ 14.00 – 17.00 น.)
(ปว.253 พ.ศ.2515)
3.4) ดืม
่ ในเวลาห ้ามขาย ณ สถานทีข
่ ายตาม 3.3
(ช่วงเวลา 24.00 – 11.00 น. หรือ 14.00 – 17.00 น.)
(ปว.253 พ.ศ.2515)
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ฐานความผิด

จานวนฐานความผิดที่
ร้องเรียน (เรือ
่ ง)

4) ขายเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ให ้กับบุคคลทีก
่ ฎหมายห ้ามขาย (มาตรา 29)
4.1) ขายเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ให ้กับผู ้ทีม
่ อ
ี ายุตา่ กว่า 20 ปี บริบรู ณ์
4.2) ขายเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ให ้กับคนเมาจนครองสติไม่ได ้
่ หรือเครือ
5) การโฆษณาเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์หรือแสดงชือ
่ งหมายของ
เครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ฯ (มาตรา 32)
6) การส่งเสริมการขายเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ (มาตรา 30)
6.1) ใช ้เครือ
่ งขายอัตโนมัต ิ
6.2) การเร่ขาย
6.3) การลดราคาเพือ
่ ประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย
6.4) ให ้/เสนอสิทธิในการเข ้าชมการแข่งขัน การแสดง การให ้บริการ
การชิงโชคชิงรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อน
ื่ ใดฯ
6.5) การแจก แถมให ้ หรือแลกเปลีย
่ นกับเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์หรือ
กับสินค ้าหรือบริการอืน
่ /แจกจ่ายเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ในลักษณะ
้ โดยตรงหรือโดยอ ้อม
เป็ นตัวอย่างหรือชักจูงใจให ้บริโภค/บังคับซือ
(ขายพ่วง)
7) ฉลาก/บรรจุภัณฑ์ (มาตรา 26 ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์
พ.ศ.2551)
8) ฉลากคาเตือน (ประกาศ สธ.ทีอ
่ อกตาม พ.ร.บ.อาหาร)
9) ขายเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์โดยไม่มใี บอนุญาต (พ.ร.บ. สุรา)
10) ขายเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ในบริเวณต่อเนือ
่ งหรือติดกับ สถานศึกษา
้ เพลิง หรือขายในสถานทีท
ศาสนสถาน สถานีบริการน้ ามันเชือ
่ เี่ คยถูกสัง่
เพิกถอนใบอนุญาตสุรา เว ้นแต่เวลาได ้ล่วงพ ้นมาแล ้วไม่น ้อยกว่าห ้าปี
(พ.ร.บ. สุรา)
11) อืน
่ ๆ (ระบุ).....................................................................
รวม
หมายเหตุ : ตารางที่ 1.2 ไม่จากัดความซ้าซ ้อน
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ส่วนที่ 2 งานเฝ้าระว ัง
หน่วยงานของท่านมีงานเฝ้าระว ังด้านการควบคุมเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์หรือไม่?
 มี ระบุสว่ นงาน............
 ไม่ม ี
่
2.1 การเฝ้ าระวังผ่านสือ
่ (เดือน...........................)
2.1.1 สรุปผลการเฝ้ าระวังทางสือ
จานวนการเฝ้า
ระว ัง

จานวนทีพ
่ บเข้า
ข่ายกระทา
ความผิด

1.1) รายวัน

...............ฉบับ

...............ฉบับ

1.2) รายปั กษ์

...............ฉบับ

...............ฉบับ

1.3) รายเดือน

...............ฉบับ

...............ฉบับ

2.1) รายสัปดาห์

.................เล่ม

.................เล่ม

2.1) รายปั กษ์

.................เล่ม

.................เล่ม

่
ประเภทสือ

จานวนการ
เฝ้าระว ัง
(ครง/เดื
ั้
อน)

จานวนทีพ
่ บเข้า
ข่ายกระทาผิด
(ครง)
ั้

1) หนังสือพิมพ์ท ้องถิน
่

2) นิตยสาร/วารสารเฉพาะใน
ท ้องถิน
่

2.2) รายเดือน

.................เล่ม

.................เล่ม

2.3) อืน
่ ๆ (ระบุ)...........

.................เล่ม

.................เล่ม

3) วิทยุท ้องถิน
่ /วิทยุชม
ุ ชน

...............สถานี

...............สถานี

4) โทรทัศน์ท ้องถิน
่ /เคเบิล
้ ทีว ี
ท ้องถิน
่

...............สถานี

...............สถานี

5) อืน
่ ๆ (ระบุ)........................
รวม
่ จาแนกตามลักษณะการโฆษณา
2.1.2 จานวนเข ้าข่ายกระทาผิดโดยโฆษณาเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ผ่านสือ
่ (ครงต่
โฆษณาเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ผา
่ นสือ
ั้ อเดือน*)
ล ักษณะการโฆษณา

นสพ.ท้องถิน
่

นิตยสาร/
วารสารเฉพาะ
ในท้องถิน
่

วิทยุ
ท้องถิน
่ /
วิทยุชุมชน

โทรท ัศน์
ท้องถิน
่ /
เคเบิล
้ ทีว ี

่ อืน
สือ
่ ๆ....

1) การส่งเสริมการขาย
2) การจัดหรือสนับสนุนให ้มี
การจัดกิจกรรมพิเศษ
(Sponsorship)
่ หรือเครือ
3) แสดงชือ
่ งหมาย
(ภาพสัญลักษณ์) ของ
เครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์
รวม
่ ต่างๆ ทีเ่ ฝ้ าระวัง เพือ
หมายเหตุ : * นับจานวนครัง้ ของการโฆษณา/ส่งเสริมการขายผ่านสือ
่ สะท ้อน work load ในการ
เฝ้ าระวัง
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2.2 การปฏิบต
ั งิ านเฝ้ าระวังภาคสนาม
**แบบฟอร์ม สคอ.003**
2.2.1 สรุปผลการเฝ้ าระวังแบบเปิ ดเผยและประชาสัมพันธ์กฎหมาย และแบบเชิงลับ

กลุม
่ เป้าหมาย

แบบเปิ ดเผย
จานวนที่
จานวนทีพ
่ บ
เฝ้าระว ัง
เข้าข่าย
(ร้าน/แห่ง)
กระทาผิด
(ร้าน/แห่ง)
(1)
(2)

(เดือน...........................)
แบบเชิงล ับ
จานวนที่
จานวนทีพ
่ บ
เฝ้าระว ัง
เข้าข่าย
(ร้าน/แห่ง)
กระทาผิด
(ร้าน/แห่ง)
(3)
(4)

1) วัด/ศาสนสถาน
2) สถานบริการสาธารณสุข/ร ้านขายยา
3) สถานทีร่ าชการ
4) หอพัก
5) สถานศึกษา
้ เพลิง/แก๊ส
6) สถานีบริการน้ ามันเชือ
7) สวนสาธารณะของทางราชการ
8) สถานทีอ
่ น
ื่ ทีร่ ัฐมนตรีประกาศกาหนด
8.1) รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอืน
่ ของรัฐ
8.2) โรงงานตามกฎหมายว่าด ้วยโรงงาน
8.3) บนทางในขณะขับขี่ หรือในขณะ
โดยสารอยูใ่ นรถหรือบนรถ
9) ร ้านขายเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์*
9.1) ร ้านขายของชา/โชว์หว่ ย
้ (7-11, แฟมิลม
9.2) ร ้านสะดวกซือ
ี่ าร์ท,
108 shop ฯลฯ)
9.3) ร ้านอาหารทัว่ ไปทีไ่ ม่มก
ี ารจัด
กิจกรรมแบบสถานบริการ (ข ้อ 9.4)
9.4) สถานบริการ ได ้แก่ ผับ/เธค/บาร์/
คาราโอเกะ
9.5) หาบเร่/แผงลอย/รถเข็น
9.6) ร ้านเหล ้าปั่ น
9.7) ร ้านยาดองเหล ้า
9.8) ร ้านค ้าส่ง
9.9) ห ้างสรรพสินค ้า (โลตัส, บิ๊ กซี ฯลฯ)
10) สถานทีอ
่ น
ื่ ๆ (ระบุ) โรงแรม เป็ นต ้น
รวม
หมายเหตุ : ควรจัดทาข ้อมูลแยกประเภทสถานทีเ่ พือ
่ ให ้เห็นโครงสร ้างของพืน
้ ที่ และใช ้ประโยชน์ในการวิเคราะห์
สถานการณ์
*สถานทีต
่ ามข ้อ 9) เป็ นสถานทีอ
่ น
ื่ ๆ นอกเหนือจากข ้อ 1) – 8)
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2.1.1 สรุปผลจานวนการกระทาผิดทีพ
่ บจากการเฝ้ าระวังเชิงลับ จาแนกตามฐานความผิด (เดือน...........................)
จานวนทีพ
่ บเข้าข่ายกระทาผิด
ฐานความผิด
จากการเฝ้าระว ังเชิงล ับ
(เรือ
่ ง*)
1) ขายเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ในสถานทีห
่ ้ามขาย (มาตรา 27)
2) ดืม
่ เครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ในสถานทีห
่ ้ามบริโภค (มาตรา 31)
3) ขายเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ในวันและเวลาห ้ามขาย
3.1) ขายเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ในวันทีห
่ ้ามขาย
(วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข ้าพรรษา)
(มาตรา 28) ยกเว ้นโรงแรม แต่ต ้องพิจารณาข ้อ 3.3 และ 3.4 (ปว.
253 พ.ศ.2515)
3.2) ขายเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ในเวลาห ้ามขาย
(ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551)
3.3) ขายเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ในเวลาห ้ามขาย ณ สถานทีท
่ ไี่ ด ้รับ
ใบอนุญาตประเภท 3 ถึง 6
(ช่วงเวลา 24.00 – 11.00 น. หรือ 14.00 – 17.00 น.)
(ปว.253 พ.ศ.2515)
3.4) ดืม
่ ในเวลาห ้ามขาย ณ สถานทีข
่ ายตาม 3.3
(ช่วงเวลา 24.00 – 11.00 น. หรือ 14.00 – 17.00 น.)
(ปว.253 พ.ศ.2515)
4) ขายเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ให ้กับบุคคลทีก
่ ฎหมายห ้ามขาย (มาตรา 29)
4.1) ขายเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ให ้กับผู ้ทีม
่ อ
ี ายุตา่ กว่า 20 ปี บริบรู ณ์
4.2) ขายเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ให ้กับคนเมาจนครองสติไม่ได ้
่ หรือเครือ
5) การโฆษณาเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์หรือแสดงชือ
่ งหมายของ
เครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ฯ (มาตรา 32)
6) การส่งเสริมการขายเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ (มาตรา 30)
6.1) ใช ้เครือ
่ งขายอัตโนมัต ิ
6.2) การเร่ขาย
6.3) การลดราคาเพือ
่ ประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย
6.4) ให ้/เสนอสิทธิในการเข ้าชมการแข่งขัน การแสดง การให ้บริการ
การชิงโชคชิงรางวัลหรือสิทธิประโยชน์อน
ื่ ใดฯ
6.5) การแจก แถมให ้ หรือแลกเปลีย
่ นกับเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์หรือ
กับสินค ้าหรือบริการอืน
่ /แจกจ่ายเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ในลักษณะ
้ โดยตรงหรือโดยอ ้อม
เป็ นตัวอย่างหรือชักจูงใจให ้บริโภค/บังคับซือ
(ขายพ่วง)
7) ฉลาก/บรรจุภัณฑ์ (มาตรา 26 ตามพ.ร.บ.ควบคุมเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์
พ.ศ.2551)
8) ฉลากคาเตือน (ประกาศ สธ.ทีอ
่ อกตาม พ.ร.บ.อาหาร)
9) ขายเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์โดยไม่มใี บอนุญาต (พ.ร.บ. สุรา)
10) ขายเครือ
่ งดืม
่ แอลกอฮอล์ในบริเวณต่อเนือ
่ งหรือติดกับ สถานศึกษา
้ เพลิง หรือขายในสถานทีท
ศาสนสถาน สถานีบริการน้ ามันเชือ
่ เี่ คยถูกสัง่
เพิกถอนใบอนุญาตสุรา เว ้นแต่เวลาได ้ล่วงพ ้นมาแล ้วไม่น ้อยกว่าห ้าปี
(พ.ร.บ. สุรา)
รวม
หมายเหตุ : * เรือ
่ ง คือ ฐานความผิดทีร่ ้องเรียน
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6. ผังกระบวนการลงพื้นที่ตรวจเตือนประชาสัมพันธ์
ขั้นตอน

กลุ่มภารกิจกฎหมาย

กลุ่มเฝ้าระวัง
และบังคับใช้

กลุ่มบริหารทั่วไป

ผู้อานวยการ

เตรียมการ
1. มอบนโยบาย หรือสั่งการ
๒. วางแผนกาหนดพื้นที่เป้าหมาย
๓. พิจารณาแผนการลงพื้นที่ตรวจเตือน
Y

N

๔. จัดเตรียมบุคลากร และอุปกรณ์ในการ
ดาเนินงาน
๕. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่
๖. แสดงตัวและชี้แจงวัตถุประสงค์ในการตรวจ
เตือน
๗. ทาการถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
บันทึกภาพการตรวจเตือน
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ขั้นตอน

กลุ่มภารกิจกฎหมาย

กลุ่มเฝ้าระวัง
และบังคับใช้

กลุ่มบริหารทั่วไป

ผู้อานวยการ

๘. บันทึกผลการตรวจเตือน
๑๐. จัดทาสรุปรายงานผลการตรวจเตือน
๑๑. พิจารณาผลการตรวจเตือน

N
Y

๑๒. ลงระบบฐานข้อมูล
๑๓. ส่งสรุปรายงานผลการตรวจเตือนไปยัง
พื้นที่รับผิดชอบ
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๗. ขั้นตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กระบวนการลงพื้นที่ตรวจเตือนประชาสัมพันธ์
ผังกระบวนการ

1

เตรียมการ
มอบนโยบาย หรือสั่งการ

2

วางแผนกาหนดพื้นที่เป้าหมาย

ทบทวนข้อมูลที่ได้ดาเนินการลงพื้นที่เฝ้าระวัง ให้มี
ความสอดคล้องกับการรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งหากเป็น
พื้นที่ที่พบการกระทาความผิดบ่อยครั้ง หรือซ้าซาก
ควรกาหนดแผนการลงพื้นที่อย่างระเอียด โดย
วิเคราะห์ให้มีความครอบคลุมถนนทุกเส้นทางใน
พื้นที่เป้าหมาย

3

พิจารณาแผนการลงพื้นที่ตรวจ
เตือน
จัดเตรียมบุคลากร และอุปกรณ์ใน
การดาเนินงาน

ผู้บริหารพิจารณาแผนการออกตรวจเตือน
ประชาสัมพันธ์
- เตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นที่เป้าหมาย อาทิ
วัน เวลา ประเภทของสถานประกอบการ บุคคล/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดเตรียมทีมงานพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กล้อง
ถ่ายภาพ แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบ

ผู้บังคับบัญชา

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จัดทาหนังสือขออนุมัติไปราชการ หนังสือประสาน
กับหน่วยงานในพื้นที่

นักวิชาการ

4

๕

รายละเอียด

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม

No.

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

เอกสารอ้างอิง

ผู้บริหารสั่งการลงพื้นที่
การกาหนดพื้นที่
เป้าหมายมีความ
ถูกต้อง และวางแผน
การปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสม

นิติกร

นักวิชาการ /
นิติกร
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No.

ผังกระบวนการ

รายละเอียด

ลงพื้นที่
๖. แสดงตัวและชี้แจงวัตถุประสงค์ใน พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผลการตรวจสอบพร้อม
การตรวจเตือน
อธิบายข้อกฎหมาย แนะนาวิธีดาเนินการที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
๗. ทาการถ่ายภาพนิ่ง และ
ภาพเคลื่อนไหว บันทึกภาพการ
ตรวจเตือน
๘. บันทึกผลการตรวจเตือน

๙. สรุปผลการตรวจเตือน

ทีมงานถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อแสดง
ให้เห็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน พฤติการณ์การ
กระทาความผิดในร้าน พฤติกรรมของ
ผู้ประกอบการ
นิติกรจัดทาบันทึกการตรวจสอบ ระบุข้อเท็จจริงที่
พบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

เอกสารอ้างอิง

หัวหน้าทีม
ปฏิบัติการลง
พื้นที่ตรวจสอบ
(พนักงาน
เจ้าหน้าที)่
ความชัดเจน และ
นักวิชาการ /
คุณภาพของภาพถ่าย นิติกร ผู้มีหน้า
ถ่ายภาพ
รายละเอียด
ข้อเท็จจริง - วันและ
เวลาที่เกิดเหตุ
พฤติการณ์การ
กระทาความผิด

นักวิชาการจัดทาสรุปผลการดาเนินงานเสนอหัวหน้า ข้อมูลมีความ
กลุ่ม โดยสรุปผลการตรวจเตือนให้มีสาระสาคัญ
ครบถ้วน
ดังนี้
๑. สรุปผลการตรวจสอบทั้งหมด
๒. ข้อมูลสถานประกอบการที่กระทาความผิด
๓. ข้อมูลฐานความผิดที่พบ
๔. ข้อมูลชื่อ – ที่ตั้ง ของสถานประกอบการ

นิติกร ผู้
ตรวจสอบ

นักวิชาการ

บันทึกการ
ตรวจสอบตาม
พระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.
๒๕๕๑
สรุปผลดาเนินการ
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No.

ผังกระบวนการ

รายละเอียด

๑๐. พิจารณาผลการตรวจเตือน

มาตรฐานคุณภาพ/
สิ่งที่ต้องควบคุม

ผู้รับผิดชอบ

บันทึก

เอกสารอ้างอิง

ผู้บังคับบัญชา

๑๑. ลงระบบฐานข้อมูล

นาข้อมูลการตรวจสอบร้านค้า/สถานประกอบการ
บันทึกในฐานข้อมูลสารสนเทศ

นักวิชาการ /
นิติกร

๑๒. ส่งสรุปรายงานผลการตรวจเตือน
ไปยังพื้นที่รับผิดชอบ

นาส่งข้อมูลสรุปผลการดาเนินงานให้กับพื้นที่

นักวิชาการ /
นิติกร

แบบติดตามผลการ
ดาเนินงานเฝ้าระวัง
และบังคับใช้
กฎหมายควบคุม
เครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ (Back
Bone)
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7. มาตรการสารอง เพื่อคงความต่อเนื่อง
ปัจจัยเสี่ยง

กิจกรรมที่จะดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

กรอบ
ระยะเวลา

งบประมาณ

8. การควบคุมบันทึก
บันทึก
บันทึกการตรวจสอบ ตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
รายละเอียดการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สคอ ๐๐๖
แบบติดตามผลการดาเนินงานเฝ้าระวังและบังคับใช้
กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ระบบติดตามการดาเนินงานควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ Back Bone ระบบออนไลน์

เก็บไว้ที่หน่วยงาน
กลุ่มภารกิจกฎหมาย
กฎหมาย
กลุ่มภารกิจกฎหมาย
กฎหมาย
กลุ่มภารกิจกฎหมาย
กฎหมาย
กลุ่มภารกิจกฎหมาย
กฎหมาย

เก็บไว้อ้างอิง
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