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ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๕
เพื่อให้การใช้บังคับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย
บัญ ญัติให้กระทําได้โ ดยอาศัยอํานาจตามบทบัญ ญัติแ ห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ย กเลิ ก ประกาศสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวั น ที่ ๑๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๑
ข้อ ๒ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในสังกัดราชการบริหารส่ว นกลางซึ่งดํารง
ตํ า แหน่ ง ต่ อ ไปนี้ เป็ น พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(๓) อธิบดีกรมการแพทย์
(๔) อธิบดีกรมควบคุมโรค
(๕) อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
(๖) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๗) อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(๘) อธิบดีกรมสุขภาพจิต
(๙) อธิบดีกรมอนามัย
(๑๐) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
(๑๑) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
(๑๒) รองอธิบดีกรมการแพทย์
(๑๓) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
(๑๔) รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
(๑๕) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
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(๑๖) รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(๑๗) รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
(๑๘) รองอธิบดีกรมอนามัย
(๑๙) รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
(๒๐) เลขานุการกรม ผู้อํานวยการกอง ผู้อํา นวยการโรงพยาบาล ผู้อํานวยการสถาบั น
ผู้อํานวยการศูนย์ สังกัดกรมการแพทย์
(๒๑) เลขานุการกรม ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานักงาน และ
ผู้อํานวยการสํานัก สังกัดกรมควบคุมโรค
(๒๒) เลขานุการกรม ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการสถาบัน สังกัดกรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
(๒๓) เลขานุการกรม ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการสถาบัน ผู้อํานวยการสํานัก สังกัด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๒๔) เลขานุการกรม ผู้อํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะ ผู้อํานวยการกองสนับสนุน
สุขภาพภาคประชาชน สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(๒๕) เลขานุการกรม ผู้อํานวยการโรงพยาบาล ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิต ผู้อํานวยการ
สถาบัน ผู้อํานวยการ สังกัดกรมสุขภาพจิต
(๒๖) เลขานุ ก ารกรม ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก อนามั ย
สิ่งแวดล้อม สังกัดกรมอนามัย
(๒๗) เภสัชกรและนักวิชาการอาหารและยา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๒๘) นิติกร สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(๒๙) นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุน ไพร
สังกัดกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๓๐) นักวิชาการสาธารณสุข และพยาบาล สังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๓๑) นัก วิ ชาการสาธารณสุ ข และพยาบาล สํ านั ก ส่ งเสริ มสุ ข ภาพ และสํา นั ก อนามั ย
สิ่งแวดล้อม สังกัดกรมอนามัย ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
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(๓๒) ข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สังกัดกรมควบคุมโรค
ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือระดับปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี
(๓๓) ข้าราชการสํานักโรคไม่ติดต่อ สังกัดกรมควบคุมโรค ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๓๔) ข้าราชการด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ สํานักโรคติดต่อทั่วไป สังกัดกรมควบคุมโรค
ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๓๕) นิติกร (พนักงานราชการ) สังกัดกรมควบคุมโรค ที่ปฏิบตั ิงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ข้อ ๓ ให้ข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค หรือ
สังกัดราชการบริหารส่ว นกลาง ที่มีอํานาจหน้าที่ดูแ ลและรับผิด ชอบในส่วนภูมิภาคซึ่งดํารงตําแหน่ง
ต่อไปนี้ เป็น พนักงานเจ้าหน้ าที่ เพื่ อปฏิบั ติการตามพระราชบัญ ญั ติค วบคุมเครื่อ งดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะในเขตท้องที่ที่มีอํานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(๑) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
(๒) ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นเวชกรรมป้ อ งกั น ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นสาธารณสุ ข ประจํ า สํ า นั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัด
(๓) ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒ กรมควบคุมโรค
(๔) ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๕) ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
(๖) ผู้อํานวยการศูนย์อนามัย กรมอนามัย
(๗) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อํานวยการโรงพยาบาลชุมชน
และผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
(๘) ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สังกัดกรมการแพทย์
(๙) ผู้อํานวยการศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ ธัญบุรี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สังกัดกรมการแพทย์
(๑๐) นิติกร สังกัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตั้งแต่ร ะดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติง านมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(๑๑) ข้าราชการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒ สังกัดกรมควบคุมโรค ตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๑๒) ข้ า ราชการสํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด โรงพยาบาลศู น ย์ โรงพยาบาลทั่ ว ไป
โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๑๓) นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข ศู น ย์ อ นามั ย สํ า นั ก ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ และสํ า นั ก อนามั ย
สิ่งแวดล้อม สังกัดกรมอนามัย ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
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(๑๔) สาธารณสุขอําเภอ
(๑๕) นักวิชาการสาธารณสุข พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ประจํา
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๑๖) นิติกร สํานักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒ สังกัด กรมควบคุมโรค ตั้งแต่ร ะดับ
ปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
(๑๗) นิติกร (พนักงานราชการ) สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒ สังกัดกรมควบคุมโรค
ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ข้อ ๔ ให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะในเขตท้องที่
ที่มีอํานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(๑) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(๒) รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
(๔) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๕) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๖) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๗) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๘) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๙) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๑๐) เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
(๑๑) อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทุกแห่ง
(๑๒) รองอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทุกแห่ง
(๑๓) ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๑๔) ผู้อํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
(๑๕) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑๖) รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(๑๗) ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และกิจการพิเศษ
(๑๘) ผู้อํานวยการสถาบัน โรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
(๑๙) ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
(๒๐) ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต
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(๒๑) ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
(๒๒) ผู้อํานวยการโรงเรียน รองผู้อํานวยการโรงเรียนฝ่ายปกครอง รองผู้อํานวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล และครูฝ่ายปกครอง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๒๓) ผู้อํานวยการโรงเรียนเอกชน ในกํากับดูแลของสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน
(๒๔) ข้าราชการ กลุ่มส่งเสริมความประพฤตินักเรียน สังกัดสํานักลูกเสือกาชาดและกิจการ
นักเรียน ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๒๕) เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๒๖) อาจารย์ ห รื อ ครู ซึ่ ง มี ป ระสบการณ์ เ ป็ น ครู ทํ า การสอนไม่ น้ อ ยกว่ า ๒ ปี แ ละเป็ น
ผู้รับผิดชอบด้านการควบคุมความประพฤตินักเรียนหรือนักศึกษาในสถานศึกษาของเอกชน
ข้อ ๕ ให้ ข้ า ราชการสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทย ซึ่ ง ดํา รงตํา แหน่ งต่ อ ไปนี้ เ ป็ น พนั ก งาน
เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะในเขตท้องที่
ที่มีอํานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัตริ าชการ
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด
(๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัด
(๓) อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๔) รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๖) ผู้อํานวยการสํานักบูรณาการสาธารณภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน
(๗) ปลัดจังหวัด
(๘) นายอําเภอ
(๙) ปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจํากิ่งอําเภอ
(๑๐) ปลัดอําเภอ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๑๑) เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่ปกครอง ประจําศาลากลางจังหวัด ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ
ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๑๒) นิติกร ประจําศาลากลางจังหวัด ตั้งแต่ร ะดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า
๑ ปี
(๑๓) เจ้าหน้าที่ปกครอง ประจําที่ทําการอําเภอ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
ข้อ ๖ ให้กรรมการในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดและคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะในเขตท้องที่ที่มีอํานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการ
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ข้อ ๗ ให้ข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะในเขตท้องที่
ที่มีอํานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(๒) รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(๓) ปลัดกรุงเทพมหานคร
(๔) รองปลัดกรุงเทพมหานคร
(๕) ผู้อํานวยการสํานักการแพทย์
(๖) รองผู้อํานวยการสํานักการแพทย์
(๗) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร
(๘) ผู้อํานวยการสํานักอนามัย
(๙) รองผู้อํานวยการสํานักอนามัย
(๑๐) ผู้อํานวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สํานักอนามัย
(๑๑) ผู้อํานวยการกองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สํานักอนามัย
(๑๒) ผู้อาํ นวยการกองสุขาภิบาลอาหาร สํานักอนามัย
(๑๓) ผู้อํานวยการศูนย์บริการสาธารณสุข สํานักอนามัย
(๑๔) ผู้อํานวยการกองป้องกันและบําบัดการติดยาเสพติด สํานักอนามัย
(๑๕) ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา
(๑๖) รองผู้อํานวยการสํานักการศึกษา
(๑๗) ผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
(๑๘) ผู้อํานวยการสํานักเทศกิจ
(๑๙) รองผู้อํานวยการสํานักเทศกิจ
(๒๐) ผู้อํานวยการเขต
(๒๑) นักปกครองเขต
(๒๒) ผู้อํานวยการกองตรวจและปฏิบัติการพื้นที่ ๑ - ๓
(๒๓) เจ้าพนักงานเทศกิจ สังกัดสํานักงานเขต และสํานักงานเทศกิจ
(๒๔) นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือระดับปฏิบัติงานที่ปฏิบัตงิ านมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี
(๒๕) หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการสุข าภิบาล เจ้าหน้าที่อนามัย ฝ่ายสิ่ง แวดล้อมและสุข าภิบาล
สังกัดสํานักงานเขต ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๒๖) หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สังกัดสํานักงานเขต และสํานักเทศกิจ
(๒๗) นักวิชาการสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่อนามัย สังกัดกองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๗๓ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ เมษายน ๒๕๕๕

(๒๘) นักวิชาการสุข าภิบาล เจ้าหน้า ที่อนามัย สังกัด กองสุข าภิบาลอาหาร ตั้ง แต่ร ะดั บ
ปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๒๙) เจ้าหน้าที่เทศกิจ สังกัดสํานักงานเขต และสํานักงานเทศกิจ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ
ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือระดับปฏิบัติงานที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี
(๓๐) นั ก พั ฒ นาสั ง คม สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขต ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปฏิ บั ติ ก ารที่ ป ฏิ บั ติ ง านมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๓๑) นายแพทย์ หั ว หน้ากลุ่มงานบริการสุขภาพ หัว หน้าพยาบาล นักสัง คมสงเคราะห์
นักกายภาพบําบัด เภสัชกร สังกัดศูนย์บริการสาธารณสุข ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๓๒) นิติกร สังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี
ข้อ ๘ ให้ข้าราชการสังกัดเทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การ
บริหารส่ว นตําบล ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้แ ล้ว แต่กรณีเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะในเขตท้องที่ที่มีอํานาจหน้าที่ดูแล
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(๑) นายกเทศมนตรี
(๒) รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับการมอบหมายให้ดูแลฝ่ายสาธารณสุข
(๓) ปลัดเทศบาล
(๔) รองปลัดเทศบาล
(๕) ผู้อํานวยการกองหรือสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(๖) ผู้อํานวยการกองหรือสํานักการศึกษา
(๗) ผู้อํานวยการกองหรือสํานักสวัสดิการสังคม
(๘) ผู้อํานวยการกองหรือสํานักวิชาการและแผนงาน
(๙) ผู้อํานวยการกองหรือสํานักการแพทย์
(๑๐) ผู้อํานวยการกองหรือสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(๑๑) ผู้อํานวยการกองหรือสํานักการศึกษา
(๑๒) ผู้อํานวยการกองหรือสํานักสวัสดิการสังคม
(๑๓) ผู้อํานวยการกองหรือสํานักวิชาการและแผนงาน
(๑๔) ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล
(๑๕) นายแพทย์ พยาบาล และนักวิชาการสุขาภิบาล ตั้งแต่ระดับ ๔ ขึ้นไป
(๑๖) นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และเจ้าพนักงานเทศกิจ ตั้งแต่ระดับ ๔ ขึ้นไป
(๑๗) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๑๘) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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(๑๙) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๒๐) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
(๒๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ตั้งแต่ระดับ ๔ ขึ้นไป
(๒๒) นักวิชาการสุขาภิบาล นักบริหารงานสาธารณสุข และพยาบาล สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ตั้งแต่ระดับ ๔ ขึ้นไป
(๒๓) นายกเมืองพัทยา
(๒๔) รองนายกเมืองพัทยา
(๒๕) ปลัดเมืองพัทยา
(๒๖) รองปลัดเมืองพัทยา
(๒๗) ผู้อํานวยการกองอนามัยและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา
(๒๘) นักบริหารงานสาธารณสุข สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา
(๒๙) นักวิชาการสุขาภิบาล สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ตั้งแต่ระดับ ๔ ขึ้นไป
(๓๐) เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ชุ ม ชน สํ า นั ก การสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ มเมื อ งพั ท ยา
ตั้งแต่ระดับ ๔ ขึ้นไป
(๓๑) เจ้าพนักงานสุขาภิบาล สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ตั้งแต่ระดับ ๔
ขึ้นไป
(๓๒) เทศกิจ สังกัดเทศบาล ตั้งแต่ระดับ ๔ ขึ้นไป
(๓๓) นิติกร สังกัดเทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตําบล
ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไปที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ข้อ ๙ ให้ข้าราชการสังกัด กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
เฉพาะในเขตท้องที่ที่มีอํานาจหน้าที่ดแู ลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(๑) ผู้อํานวยการสํานักบริหารการจัดเก็บภาษี ๑
(๒) ผู้อํานวยการส่วนใบอนุญาต สํานักบริหารการจัดเก็บภาษี ๑
(๓) ผู้อํานวยการส่วนวิเคราะห์รายการภาษี สําหรับบริหารการจัดเก็บภาษี ๑
(๔) ผู้อํานวยการส่วนควบคุมการผลิตและจําหน่าย สํานักบริหารการจัดเก็บภาษี ๑
(๕) เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต สังกัดสํานักบริหารการจัดเก็บภาษี ๑
(๖) เจ้าหน้าที่สรรพสามิต และเจ้าพนักงานสรรพสามิต สังกัดสํานักบริหารการจัดเก็บภาษี ๑
ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๗) นักวิชาการสรรพสามิต สังกัดสํานักบริหารการจัด เก็บภาษี ๑ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ
ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๘) ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม
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(๙) เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต และเจ้าหน้าที่ตรวจสรรพสามิต สังกัดสํานักตรวจสอบ
ป้องกันและปราบปราม ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๑๐) เจ้าหน้าที่สรรพสามิต เจ้าพนักงานสรรพสามิต และนายตรวจสรรพสามิต สังกัดสํานัก
ตรวจสอบป้องกันและปราบปราม ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๑๑) นักวิ ชาการสรรพสามิต สั งกัด สํา นักตรวจสอบป้อ งกั น และปราบปราม ตั้ง แต่ร ะดั บ
ปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๑๒) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี สังกัด สํานักตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม ตั้งแต่ร ะดับ
ปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๑๓) ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค
(๑๔) ผู้อํานวยการส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม สํานักงานสรรพสามิตภาค
(๑๕) เจ้า หน้ าที่บ ริห ารงานสรรพสามิ ต และเจ้า หน้า ที่ต รวจสรรพสามิต สั งกั ด สํา นัก งาน
สรรพสามิตภาค ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๑๖) นักวิชาการสรรพสามิต เจ้าหน้าที่สรรพสามิต เจ้าพนักงานสรรพสามิต นายตรวจสรรพสามิต
และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี สังกัดสํานักงานสรรพสามิต ภาค ตั้ง แต่ร ะดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๑๗) สรรพสามิตพื้นที่
(๑๘) นักวิชาการสรรพสามิต เจ้าหน้าที่สรรพสามิต เจ้าพนักงานสรรพสามิต นายตรวจสรรพสามิต
และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี สังกัดสํานักงานสรรพสามิต พื้นที่ ตั้งแต่ร ะดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๑๙) สรรพสามิตพื้นที่สาขา
(๒๐) นักวิชาการสรรพสามิต เจ้าหน้าที่สรรพสามิต เจ้าพนักงานสรรพสามิต นายตรวจสรรพสามิต
และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี สังกัดสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
ข้อ ๑๐ ให้ ข้ า ราชการสั ง กั ด กรมศุ ลกากร กระทรวงการคลั ง ซึ่ ง ดํ า รงตํา แหน่ ง ต่ อ ไปนี้
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
เฉพาะในเขตท้องที่ที่มีอํานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(๑) ผู้อํานวยการสํานักสืบสวนและปราบปราม
(๒) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรตรวจสอบของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(๓) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(๔) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ
(๕) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรกรุงเทพ
(๖) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
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(๗) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
(๘) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาค
(๙) นายด่านศุลกากร
(๑๐) สารวัต รศุลกากร สังกัด สํานักสืบ สวนและปราบปราม สํานักงานศุ ลกากรตรวจสอบ
ของผู้ โ ดยสารท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ สํ านั ก งานศุ ล กากรตรวจสิ น ค้า ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ
สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ สํานักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และสํานักงานศุลกากรภาค ตั้งแต่ร ะดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๑๑) นายตรวจศุลกากร สังกัดสํานักสืบสวนและปราบปราม สํานักงานศุลกากรตรวจสอบ
ของผู้ โ ดยสารท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ สํ านั ก งานศุ ล กากรตรวจสิ น ค้า ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ
สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ สํานักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และสํานักงานศุลกากรภาค ตั้งแต่ร ะดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๑๒) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบศุลกากร สังกัด สํานักสืบสวนและปราบปราม สํานักงานศุลกากร
ตรวจสอบของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ สํานักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และสํานักงานศุลกากรภาค ตั้งแต่ร ะดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๑๓) ศุ ล การั ก ษ์ สั ง กั ด สํ า นั ก สื บ สวนและปราบปราม สํ า นั ก งานศุ ล กากรตรวจสอบ
ของผู้ โ ดยสารท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ สํ านั ก งานศุ ล กากรตรวจสิ น ค้า ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ
สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ สํานักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และสํานักงานศุลกากรภาค ตั้งแต่ร ะดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
ข้อ ๑๑ ให้ข้าราชการสังกัด สํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ เป็น พนักงาน
เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะในเขตท้องที่
ที่มีอํานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(๑) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(๒) รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(๓) ผู้อํานวยการกลุ่มงานกิจการสัมพันธ์
(๔) ผู้อํานวยการสํานักงานประชาสัมพันธ์
(๕) ประชาสัมพันธ์จังหวัด
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ข้อ ๑๒ ให้ข้าราชการสังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
ผู้มียศตั้งแต่ร้อยตํารวจตรีหรือผู้ดํารงตําแหน่งรองสารวัตรขึ้นไป เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะในเขตท้องที่ที่มีอํานาจหน้าที่
ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ข้อ ๑๓ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

