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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑
นายกรัฐมนตรีออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหขาราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในสังกัดราชการบริหารสวนกลาง ซึ่งดํารง
ตํ า แหน ง ต อ ไปนี้ เป น พนั ก งานเจ า หน า ที่ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑
(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๓) อธิบดีกรมการแพทย
(๔) อธิบดีกรมควบคุมโรค
(๕) อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
(๖) อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย
(๗) อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(๘) อธิบดีกรมสุขภาพจิต
(๙) อธิบดีกรมอนามัย
(๑๐) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
(๑๑) ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
(๑๒) รองอธิบดีกรมการแพทย
(๑๓) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
(๑๔) รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
(๑๕) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย
(๑๖) รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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(๑๗) รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
(๑๘) รองอธิบดีกรมอนามัย
(๑๙) รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
(๒๐) เลขานุ ก ารกรม ผูอํ า นวยการกอง ผู อํ า นวยการโรงพยาบาล ผู อํ า นวยการสถาบั น
ผูอํานวยการศูนย สังกัดกรมการแพทย
(๒๑) เลขานุการกรม ผูอํานวยการกอง ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานักงาน และ
ผูอํานวยการสํานักสังกัดกรมควบคุมโรค
(๒๒) เลขานุการกรม ผูอํานวยการกอง ผูอํานวยการสถาบันสังกัดกรมพัฒนาการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก
(๒๓) เลขานุ ก ารกรม ผู อํ า นวยการกอง ผู อํ า นวยการสถาบั น ผู อํ า นวยการสํ า นั ก สั ง กั ด
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
(๒๔) เลขานุการกรม ผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะ ผูอํานวยการกองสนับสนุน
สุขภาพภาคประชาชน สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(๒๕) เลขานุการกรม ผูอํานวยการโรงพยาบาล ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิต ผูอํานวยการ
สถาบัน ผูอํานวยการสํานัก สังกัดกรมสุขภาพจิต
(๒๖) เลขานุการกรม ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสุขภาพ ผูอํานวยการสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
สังกัดกรมอนามัย
(๒๗) เภสัชกรและนั กวิช าการอาหารและยา สั งกัดสํา นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ตั้งแตระดับ ๔ ขึ้นไป
(๒๘) นิติกร สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย กรมควบคุม โรค
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กรมวิทยาศาสตรการแพทย กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแตระดับ ๔
ขึ้นไป
(๒๙) นักวิช าการสาธารณสุข กลุม งานคุม ครองภูมิปญญาการแพทยแ ผนไทยและสมุนไพร
สังกัดกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ตั้งแตระดับ ๔ ขึ้นไป
(๓๐) นักวิชาการสาธารณสุข และพยาบาล สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตั้งแตระดับ
๔ ขึ้นไป
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(๓๑) นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข และพยาบาล สํ า นั ก ส ง เสริ ม สุ ข ภาพ และสํ า นั ก อนามั ย
สิ่งแวดลอม สังกัดกรมอนามัย ตั้งแตระดับ ๔ ขึ้นไป
(๓๒) ขาราชการสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล สังกัดกรมควบคุมโรค
ตั้งแตระดับ ๔ ขึ้นไป
(๓๓) ขาราชการสํานักโรคไมติดตอ สังกัดกรมควบคุมโรค ตั้งแตระดับ ๔ ขึ้นไป
(๓๔) ข า ราชการด า นควบคุ ม โรคติ ด ต อ ระหว า งประเทศ สํ า นั ก โรคติ ด ต อ ทั่ ว ไป สั ง กั ด
กรมควบคุมโรค ตั้งแตระดับ ๔ ขึ้นไป
(๓๕) พนักงานราชการ ตําแหนงพนักงานสนับสนุนภารกิจหลักดานบริหาร (นิติกร) สังกัด
กรมควบคุมโรค
ขอ ๒ ใหขาราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในสังกัดราชการบริหารสวนภูมิภาค หรือ
สังกัดราชการบริหารสวนกลาง ที่มีอํานาจหนาที่ดูแลและรับผิดชอบในสวนภูมิภาค ซึ่งดํารงตําแหนง
ตอไปนี้ เปน พนักงานเจาหน าที่ เพื่ อปฏิบัติการตามพระราชบัญญั ติควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล
พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะในเขตทองที่ที่มีอํานาจหนาที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(๑) นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
(๒) ผู เ ชี่ ย วชาญด า นเวชกรรมป อ งกั น ผู เ ชี่ ย วชาญด า นสาธารณสุ ข ประจํ า สํ า นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัด
(๓) ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒ กรมควบคุมโรค
(๔) ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย
(๕) ผูอํานวยการศูนยสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
(๖) ผูอํานวยการศูนยอนามัย กรมอนามัย
(๗) ผูอํ า นวยการโรงพยาบาลศู น ย ผู อํ า นวยการโรงพยาบาลทั่ ว ไป และผูอํ า นวยการ
โรงพยาบาลชุมชน
(๘) ผูอํานวยการศูนยปองกันและควบคุมโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแหงชาติ สังกัดกรมการแพทย
(๙) ผูอํานวยการศูนยมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี สถาบันมะเร็งแหงชาติ สังกัดกรมการแพทย
(๑๐) ขาราชการสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒ สังกัดกรมควบคุมโรค ตั้งแตระดับ ๔
ขึ้นไป
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(๑๑) ขาราชการสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูน ย โรงพยาบาลทั่วไป และ
โรงพยาบาลชุมชน ตั้งแตระดับ ๔ ขึ้นไป
(๑๒) นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข ศู น ย อ นามั ย สํ า นั ก ส ง เสริ ม สุ ข ภาพและสํ า นั ก อนามั ย
สิ่งแวดลอม สังกัดกรมอนามัย ตั้งแตระดับ ๔ ขึ้นไป
(๑๓) สาธารณสุขอําเภอและหัวหนาสถานีอนามัย
(๑๔) นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข และเจ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ชุ ม ชน ประจํ า สํ า นั ก งาน
สาธารณสุขอําเภอ และสถานีอนามัย ตั้งแตระดับ ๔ ขึ้นไป
ขอ ๓ ใหขาราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งดํารงตําแหนงตอไปนี้ เปนพนักงาน
เจาหนาที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะในเขตทองที่
ที่มีอํานาจหนาที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(๑) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(๒) รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(๓) ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
(๔) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๕) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๖) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๗) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๘) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๙) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๑๐) อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทุกแหง
(๑๑) รองอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทุกแหง
(๑๒) ผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
(๑๓) ผูอํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
(๑๔) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑๕) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑๖) ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และกิจการพิเศษ
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(๑๗) ผูอํานวยการ สถาบัน โรงเรียน สํากัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๑๘) ผูอํานวยการโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๑๙) ผูบ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชน ในกํ า กั บ ดู แ ลของสํ า นั ก บริ ห ารงานคณะกรรมการเสริ ม
การศึกษาเอกชน
(๒๐) ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
(๒๑) ขาราชการ กลุม ส งเสริ มความประพฤติ นัก เรี ยนนั กศึ กษาสั งกั ดสํา นัก พัฒ นากิจ การ
นักเรียน นักศึกษา และกิจการพิเศษ ตั้งแตระดับ ๔ ขึ้นไป
(๒๒) เจ า หน า ที่ ผู รั บ ผิ ด ชอบด า นการควบคุ ม ความประพฤติ นั ก ศึ ก ษา หรื อ นั ก เรี ย น
ในสถานศึกษาของรัฐ ตั้งแตระดับ ๔ ขึ้นไป
(๒๓) คณาจารย หรือครูซึ่งมีประสบการณเปนครูทําการสอนไมนอยกวา ๒ ป ผูรับผิดชอบ
ดานการควบคุมความประพฤตินักศึกษา หรือนักเรียน ในสถานศึกษาของเอกชน
ขอ ๔ ใหขาราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งดํารงตํ าแหนงตอไปนี้เปน พนักงาน
เจาหนาที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะในเขตทองที่
ที่มีอํานาจหนาที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(๑) ผูวาราชการจังหวัด
(๒) รองผูวาราชการจังหวัด
(๓) ปลัดจังหวัด
(๔) นายอําเภอ
(๕) ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ
(๖) ปลัดอําเภอ ตั้งแตระดับ ๔ ขึ้นไป
(๗) เจาพนักงานปกครอง เจาหนาที่ปกครอง และนิติกร ประจําศาลากลางจังหวัด ตั้งแต
ระดับ ๔ ขึ้นไป
(๘) เจาหนาที่ปกครอง ประจําที่ทําการอําเภอ ตั้งแตระดับ ๔ ขึ้นไป
ขอ ๕ ใหคณะกรรมการควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอลจังหวัดและคณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอลกรุงเทพมหานครเปน พนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะในเขตทองที่ที่มีอํานาจหนาที่ดูแลและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการ

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๘๒ ง

หนา ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ขอ ๖ ให ขา ราชการสัง กั ดกรุง เทพมหานคร ซึ่ง ดํ ารงตํา แหน งต อไปนี้ เป น พนั กงาน
เจาหนาที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะในเขตทองที่
ที่มีอํานาจหนาที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(๑) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
(๒) รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
(๓) ปลัดกรุงเทพมหานคร
(๔) รองปลัดกรุงเทพมหานคร
(๕) ผูอํานวยการสํานักการแพทย
(๖) รองผูอํานวยการสํานักการแพทย
(๗) ผูอํานวยการโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร
(๘) ผูอํานวยการสํานักอนามัย
(๙) รองผูอํานวยการสํานักอนามัย
(๑๐) ผูอํานวยการกองควบคุมโรค
(๑๑) ผูอํานวยการกองสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม สํานักอนามัย
(๑๒) ผูอํานวยการศูนยบริการสาธารณสุข สํานักอนามัย
(๑๓) ผูอํานวยการกองปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด สํานักอนามัย
(๑๔) ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
(๑๕) รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา
(๑๖) ผูอํานวยการโรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
(๑๗) ผูอํานวยการสํานักเทศกิจ
(๑๘) รองผูอํานวยการสํานักเทศกิจ
(๑๙) ผูอํานวยการเขต
(๒๐) ผูชวยผูอํานวยการเขต
(๒๑) นักวิชาการสุขาภิบาล เจาหนาที่อนามัย ฝายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล สังกัดสํานักงานเขต
ตั้งแตระดับ ๔ ขึ้นไป
(๒๒) นักวิชาการสุขาภิบาล เจาหนาที่อนามัย สังกัดกองอนามัยสิ่งแวดลอม ตั้งแตระดับ ๔
ขึ้นไป

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๘๒ ง

หนา ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

(๒๓) นักวิชาการสุขาภิบาล สังกัดกองสุขาภิบาลอาหาร ตั้งแตระดับ ๔ ขึ้นไป
(๒๔) เจาพนักงานปกครอง เจาหนาที่ปกครอง พนักงานปกครอง ฝายเทศกิจ สังกัดสํานักงานเขต
ตั้งแตระดับ ๔ ขึ้นไป
ขอ ๗ ใหขาราชการสังกัดเทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด และองคการ
บริ ห ารส วนตํ าบล ซึ่ งดํ า รงตํ าแหนง ต อไปนี้แ ล วแต กรณี เป น พนั ก งานเจ า หน า ที่ เพื่ อ ปฏิ บั ติต าม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะในเขตทองที่ที่มีอํานาจหนาที่ดูแล
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ เฉพาะในเขตทองที่ที่มีอํานาจหนาที่ดูแลและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการ
(๑) นายกเทศมนตรี
(๒) เทศมนตรีฝายสาธารณสุข
(๓) ปลัดเทศบาล
(๔) รองปลัดเทศบาล
(๕) ผูอํานวยการสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
(๖) ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
(๗) ผูอํานวยการสํานักสวัสดิการสังคม
(๘) ผูอํานวยการสํานักวิชาการและแผนงาน
(๙) ผูอํานวยการกองหรือหัวหนากองการแพทย
(๑๐) ผูอํานวยการกองหรือหัวหนากองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
(๑๑) ผูอํานวยการกองหรือหัวหนากองการศึกษา
(๑๒) ผูอํานวยการกองหรือหัวหนากองสวัสดิการสังคม
(๑๓) ผูอํานวยการกองหรือหัวหนากองวิชาการและแผนงาน
(๑๔) ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล
(๑๕) นายแพทย พยาบาล และนักวิชาการสุขาภิบาล ตั้งแตระดับ ๔ ขึ้นไป
(๑๖) นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ และเจาพนักงานเทศกิจ ตั้งแตระดับ ๔ ขึ้นไป
(๑๗) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
(๑๘) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
(๑๙) รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๘๒ ง

หนา ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

(๒๐) นายกองคการบริหารสวนตําบล
(๒๑) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ตั้งแตระดับ ๔ ขึ้นไป
(๒๒) นักวิชาการสุขาภิบาล นักบริหารงานสาธารณสุข และพยาบาล สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบล ตั้งแตระดับ ๔ ขึ้นไป
(๒๓) นายกเมืองพัทยา
(๒๔) รองนายกเมืองพัทยา
(๒๕) ปลัดเมืองพัทยา
(๒๖) รองปลัดเมืองพัทยา
(๒๗) ผูอํานวยการกองอนามัยและสิ่งแวดลอมเมืองพัทยา
(๒๘) นักบริหารงานสาธารณสุข สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เมืองพัทยา
(๒๙) นักวิชาการสุขาภิบาล สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเมืองพัทยา ตั้งแตระดับ ๔
ขึ้นไป
(๓๐) เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เมืองพัทยา ตั้งแต
ระดับ ๔ ขึ้นไป
(๓๑) เจาพนักงานสุขาภิบาล สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเมืองพัทยา ตั้งแตระดับ ๔
ขึ้นไป
ขอ ๘ ใหขาราชการสังกัดกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ซึ่งดํารงตําแหนงตอไปนี้
เปน พนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑
เฉพาะในเขตทองที่ที่มีอํานาจหนาที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(๑) ผูอํานวยการสํานักบริหารการจัดเก็บภาษี ๑
(๒) ผูอํานวยการสวนใบอนุญาต สํานักบริหารการจัดเก็บภาษี ๑
(๓) ผูอํานวยการสวนวิเคราะหรายการภาษี สําหรับบริหารการจัดเก็บภาษี ๑
(๔) ผูอํานวยการสวนควบคุมการผลิตและจําหนาย สํานักบริหารการจัดเก็บภาษี ๑
(๕) เจาหนาที่บริหารงานสรรพสามิต สังกัดสํานักบริหารการจัดเก็บภาษี ๑
(๖) เจาหนาที่สรรพสามิต และเจาพนักงานสรรพสามิต สังกัดสํานักบริหารการจัดเก็บภาษี ๑
ตั้งแตระดับ ๔ ขึ้นไป

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๘๒ ง

หนา ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

(๗) นักวิชาการสรรพสามิต สังกัดสํานักบริหารการจัดเก็บภาษี ๑ ตั้งแตระดับ ๔ ขึ้นไป
(๘) ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบปองกันและปราบปราม
(๙) เจ า หน า ที่ บ ริ ห ารงานสรรพสามิ ต และเจ า หน า ที่ ต รวจสรรพสามิ ต สั ง กั ด สํ า นั ก
ตรวจสอบปองกันและปราบปราม ตั้งแตระดับ ๔ ขึ้นไป
(๑๐) เจาหนาที่สรรพสามิต เจาพนักงานสรรพสามิต และนายตรวจสรรพสามิต สังกัดสํานัก
ตรวจสอบปองกันและปราบปราม ตั้งแตระดับ ๔ ขึ้นไป
(๑๑) นักวิชาการสรรพสามิต สังกัดสํานักตรวจสอบปองกันและปราบปราม ตั้งแตระดับ ๔
ขึ้นไป
(๑๒) เจาหนาที่ตรวจสอบภาษี สังกัดสํานักตรวจสอบปองกันและปราบปราม ตั้งแตระดับ ๔
ขึ้นไป
(๑๓) ผูอํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค
(๑๔) ผูอํานวยการสวนตรวจสอบปองกันและปราบปราม สํานักงานสรรพสามิตภาค
(๑๕) เจาหน าที่บริห ารงานสรรพสามิต และเจาหนาที่ตรวจสรรพสามิ ต สั งกัดสํา นักงาน
สรรพสามิตภาค ตั้งแตระดับ ๔ ขึ้นไป
(๑๖) นักวิช าการสรรพสามิต เจ าหนา ที่สรรพสามิ ต เจาพนั กงานสรรพสามิต นายตรวจ
สรรพสามิต และเจาหนาที่ตรวจสอบภาษี สังกัดสํานักงานสรรพสามิตภาค ตั้งแตระดับ ๔ ขึ้นไป
(๑๗) สรรพสามิตพื้นที่
(๑๘) นักวิช าการสรรพสามิต เจ าหนา ที่สรรพสามิ ต เจาพนั กงานสรรพสามิต นายตรวจ
สรรพสามิต และเจาหนาที่ตรวจสอบภาษี สังกัดสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ ตั้งแตระดับ ๔ ขึ้นไป
(๑๙) สรรพสามิตพื้นที่สาขา
(๒๐) นักวิช าการสรรพสามิต เจ าหนา ที่สรรพสามิ ต เจาพนั กงานสรรพสามิต นายตรวจ
สรรพสามิตและเจาหนาที่ตรวจสอบภาษี สังกัดสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาตั้งแตระดับ ๔ ขึ้นไป
ขอ ๙ ให ขา ราชการสัง กัด กรมศุ ลกากร กระทรวงการคลั ง ซึ่ งดํ ารงตํ าแหน งต อไปนี้
เปน พนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑
เฉพาะในเขตทองที่ที่มีอํานาจหนาที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๘๒ ง

หนา ๑๐๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

(๑) ผูอํานวยการสํานักสืบสวนและปราบปราม
(๒) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรตรวจสอบของผูโดยสารทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
(๓) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรตรวจสินคาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
(๔) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรทาอากาศยานกรุงเทพ
(๕) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรกรุงเทพ
(๖) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพ
(๗) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง
(๘) ผูอํานวยการสํานักงานศุลกากรภาค
(๙) นายดานศุลกากร
(๑๐) สารวัตศุลกากร สังกัดสํานักสืบสวนและปราบปราม สํานักงานศุลกากรตรวจสอบ
ของผู โดยสารท า อากาศยานสุว รรณภู มิ สํ า นั ก งานศุ ลกากรตรวจสิ น ค าท า อากาศยานสุ วรรณภู มิ
สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ สํานักงานศุลกากรทาอากาศยานกรุงเทพ สํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพ
สํานักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง และสํานักงานศุลกากรภาค ตั้งแตระดับ ๔ ขึ้นไป
(๑๑) นายตรวจศุลกากร สังกัดสํานักสืบสวนและปราบปราม สํานักงานศุลกากรตรวจสอบ
ของผู โดยสารท า อากาศยานสุว รรณภู มิ สํ า นั ก งานศุ ลกากรตรวจสิ น ค าท า อากาศยานสุ วรรณภู มิ
สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ สํานักงานศุลกากรทาอากาศยานกรุงเทพ สํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพ
สํานักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง และสํานักงานศุลกากรภาค ตั้งแตระดับ ๔ ขึ้นไป
(๑๒) เจาหนาที่ตรวจสอบศุลกากร สังกัดสํานักสืบสวนและปราบปราม สํานักงานศุลกากร
ตรวจสอบของผูโดยสารทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สํานักงานศุลกากรตรวจสินคาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ สํานักงานศุลกากรทาอากาศยานกรุงเทพ สํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพ
สํานักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง และสํานักงานศุลกากรภาค ตั้งแตระดับ ๔ ขึ้นไป
(๑๓) ศุ ล การั ก ษ สั ง กั ด สํ า นั ก สื บ สวนและปราบปราม สํ า นั ก งานศุ ล กากรตรวจสอบ
ของผู โดยสารท า อากาศยานสุว รรณภู มิ สํ า นั ก งานศุ ลกากรตรวจสิ น ค าท า อากาศยานสุ วรรณภู มิ
สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ สํานักงานศุลกากรทาอากาศยานกรุงเทพ สํานักงานศุลกากรทาเรือกรุงเทพ
สํานักงานศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง และสํานักงานศุลกากรภาค ตั้งแตระดับ ๔ ขึ้นไป
ขอ ๑๐ ใหขาราชการสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
ผูมียศตั้งแตรอยตํารวจตรีหรือผูดํารงตําแหนงรองสารวัตรขึ้นไปเปนพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการ

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๘๒ ง

หนา ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ตามพระราชบัญญัติควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะในเขตทองที่ที่มีอํานาจหนา
ที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ขอ ๑๑ ประกาศฉบับ นี้ ใ ห ใ ช บั งคั บ ตั้ ง แต วั น ถั ด จากวั น ประกาศในราชกิ จจานุ เ บกษา
เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
สมชาย วงศสวัสดิ์
นายกรัฐมนตรี

