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ระเบียบคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่ เ ป็ น การสมควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ระเบี ย บคณะกรรมการควบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ารเปรี ย บเที ย บตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๕
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่อ งดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑ (๑) ของระเบียบคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ ก ารเปรี ย บเที ย บตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้ อ ๑๑ กรณี ที่ ผู้ มี อํ า นาจเปรี ย บเที ย บได้ รั บ คํ า ร้ อ งขอให้ เ ปรี ย บเที ย บตามข้ อ ๑๐
ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบดําเนินการ ดังนี้
(๑) หากผู้มีอํานาจเปรียบเทียบพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นคดีที่มีอํานาจเปรียบเทียบได้และสมควร
เปรียบเทียบ โดยเห็นว่าผู้ต้องหาหรือผู้กระทําความผิดไม่่ควรถูกดําเนินคดีทางศาลหรือได้้รับโทษถึงจําคุก
ให้ ผู้ มี อํ า นาจเปรี ย บเที ย บดํ า เนิ น การเปรี ย บเที ย บให้ แ ล้ ว เสร็ จ โดยไม่ ชั ก ช้ า และแจ้ ง ให้ ผู้ ต้ อ งหา
หรือผู้กระทําความผิดนําเงินค่าปรับมาชําระให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งนั้น
ถ้ า ผู้ ต้ อ งหาหรื อ ผู้ ก ระทํ า ความผิ ด ไม่ ส ามารถชํ า ระเงิ น ค่ า ปรั บ ได้ ภ ายในกํ า หนดเวลา ให้ ผู้ มี อํ า นาจ
เปรียบเทียบส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดําเนินคดีต่อไป”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในลําดับที่ ๒๖ ของบัญชีอัตราการเปรียบเทียบแนบท้ายระเบียบ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ (แบบ ปท.๑) และให้ใช้ความ
ตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๔๑ ง
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ข้อ ๓ ให้ยกเลิกแบบคําร้องขอให้เปรียบเทียบ (แบบ ปท.๒) ตามแบบแนบท้ายระเบียบ
คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้แบบคําร้องขอให้
เปรียบเทียบ (แบบ ปท. ๒) ตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

บัญชีอัตราการเปรียบเทียบแนบท้ายระเบียบคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (แบบ ปท. ๑)
ลําดับที่
๒๖

ข้อหาความผิด

ระวางโทษ

มาตรา

ฐานความผิด

มาตรา

มาตรา ๓๒

การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือ
เครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นการอวดอ้าง
สรรพคุณหรือจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม
การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ใดๆ โดยผู้ผลิต
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารและ
ความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม
การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ใดๆ โดยผู้ผลิต
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยมีการปรากฏภาพของสินค้าหรือ
บรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น เว้นแต่เป็น
การปรากฏภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดืม่ แอลกอฮอล์หรือ
สัญลักษณ์ของบริษทั ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้การห้ามโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์ใดๆ มิให้ใช้
บังคับกับการโฆษณาที่มีต้นกําเนิดนอกราชอาณาจักร

มาตรา ๔๓

อัตราโทษ
จําคุกไม่เกิน ๑ ปี
หรือปรับ ไม่เกิน
๕๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
.......นอกจาก
มีโทษตามวรรคหนึ่ง
แล้วผู้ฝ่าฝืนยังมีโทษ
ปรับอีกวันละไม่เกิน
๕๐,๐๐๐ บาท
ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน
หรือจนกว่าจะได้
ปฏิบัติให้ถูกต้อง

อัตราค่าปรับกําหนดให้
เปรียบเทียบปรับ
ครั้งที่ ๑ ปรับ ๕๐,๐๐๐ บาท
ครั้งที่ ๒ ปรับ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ครั้งที่ ๓ ปรับ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
เว้นแต่เป็นการโฆษณาโดยผู้ผลิต
หรือผู้นําเข้า รวมถึงนิติบุคคลที่มี
ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้า ถือหุ้นเกินกว่า
ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป หรือมีอํานาจ
บริหารจัดการเหนือนิติบุคคลนั้น
ให้ปรับ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

(แบบ ปท. ๒)
คดีที่................/................

คําร้องขอให้เปรียบเทียบ
ทําที่......................................................................
วันที่............เดือน................................พ.ศ. .......................

ข้าพเจ้า......................................................................เลขประจําตัวประชาชน........................................
อายุ..........ปี สัญชาติ...............เชื้อชาติ.................อยู่บ้านเลขที่.............................หมู่ที่.......ซอย........................
ถนน...................................................แขวง/ตําบล.....................................เขต/อําเภอ.........................................
จังหวัด...............................................โทร..................................................................
เป็นผู้รับมอบอํานาจจาก...................................................................................................................................
ตามหนังสือมอบอํานาจ เลขที่........................ลงวันที่...........เดือน...........................พ.ศ. ............(กรณีนิติบุคคล)
ขอให้การรับสารภาพว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา............ซึ่งมีโทษตามมาตรา............ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน...................................... บาท ฐาน/ลักษณะ
ความผิด .................................................................................................................................................................
เป็นครั้งที่ ............. และยินยอมให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบทําการเปรียบเทียบปรับ หากไม่นําเงินมาชําระภายใน
เวลาที่กําหนด ยินยอมให้ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
คําร้องนี้ข้าพเจ้าสมัครใจและยินยอมทําขึ้นโดยเข้าใจสาระสําคัญดีแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้
เป็นสําคัญ
(ลงชื่อ)...............................................................ผู้ต้องหาหรือผู้กระทําความผิด
(................................................................)
(ลงชื่อ)...............................................................พนักงานเจ้าหน้าที่
(................................................................)
....................................................................................................................................................................
(ส่วนของผู้มีอาํ นาจเปรียบเทียบ)
คําสั่งให้เปรียบเทียบ
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเปรียบเทียบปรับเป็นเงินจํานวน..................................................บาท
(...........................................................................................)
ทั้งนี้ ให้นําเงินค่าปรับจํานวนนี้ม าชําระภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ผู้ต้องหาหรือผู้กระทํา
ความผิดได้รับแจ้งคําสั่งนี้ หากไม่ชําระเงินภายในเวลาที่กําหนด ให้ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
(ลงชื่อ)..............................................................ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบ
(................................................................)
(ลงชื่อ)..............................................................ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบ
(................................................................)
(ลงชื่อ)..............................................................ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบ
(................................................................)

