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หลักการและเหตุผล 
 โดยที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ ครอบครัว 
อุบัติเหตุและอาชญากรรม ซึ่งมีผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของ 
ประเทศ สมควรกำหนดมาตรการต่าง ๆ  ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
รวมทั้งการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยลด 
ปัญหาและผลกระทบทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ช่วยสร้างเสริมสุขภาพของ 
ประชาชนโดยให้ตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนช่วย 
ปอ้งกนัเดก็และเยาวชนมใิหเ้ขา้ถงึเครือ่งดืม่แอลกอฮอลไ์ดโ้ดยงา่ย จงึจำเปน็ตอ้ง 
ตราพระราชบัญญัติน้ี

สาระสำคัญโดยสรุป
๑) บทนิยามที่สำคัญ
 “เครือ่งดืม่แอลกอฮอล”์ หมายความวา่ สรุาตามกฎหมายวา่ดว้ยสรุา ทัง้นี ้
ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้น
 “ผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” หมายความว่า บุคคลที่ดื่มเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์จนก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกายหรือจิตใจ โดยการดื่มนั้นมี 
ลักษณะที่ต้องเพิ่มปริมาณมากขึ้น และเมื่อหยุดดื่มจะมีอาการแสดงของการ 
ขาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร่างกาย

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑

๏  ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๏  ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑  
  เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๓ ก หน้า ๓๔
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 “ขาย” หมายความรวมถึง จำหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ให้ 
เพื่อประโยชน์ในทางการค้า
 “โฆษณา” หมายความว่า การกระทำไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ ให้ประชาชนเห็น 
ได้ยินหรือทราบข้อความเพื่อประโยชน์ในทางการค้า และให้หมายความรวมถึง 
การสื่อสารการตลาด
 “การสื่อสารการตลาด” หมายความว่า การกระทำกิจกรรมในรูปแบบ 
ตา่ง ๆ  โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ขายสนิคา้ บรกิารหรอืภาพลกัษณ ์การประชาสมัพนัธ ์
การเผยแพรข่า่วสาร การสง่เสรมิการขาย การแสดงสนิคา้ การจดัหรอืสนบัสนนุ 
ให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ และการตลาดแบบตรง
 “ข้อความ” หมายความรวมถึง การกระทำให้ปรากฏด้วยตัวอักษร ภาพ 
ภาพยนตร ์แสง เสยีง เครือ่งหมายหรอืการกระทำอยา่งใด ๆ  ทีท่ำใหบ้คุคลทัว่ไป 
สามารถเข้าใจความหมายได้
 “ฉลาก” หมายความว่า รูป รอยประดิษฐ์ กระดาษหรือสิ่งอื่นใดที่ทำให้
ปรากฏข้อความเกี่ยวกับสินค้าซึ่งแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อ 
บรรจุสินค้า หรือสอดแทรก หรือรวมไว้กับสินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อ 
บรรจสุนิคา้และหมายความรวมถงึเอกสาร หรอืคูม่อืสำหรบัใชป้ระกอบกบัสนิคา้ 
ป้ายที่ติดตั้งหรือแสดงไว้ที่สินค้าหรือภาชนะบรรจุหรือหีบห่อบรรจุสินค้านั้น
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์แห่งชาติ
 “คณะกรรมการควบคุม” หมายความว่า คณะกรรมการควบคุมเครื่อง 
ดื่มแอลกอฮอล์

๒) คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ
 ใ ห้ มี คณะก ร รมก า รน โ ยบ าย เ ค รื่ อ ง ดื่ ม แ อลกอฮอล์ แ ห่ ง ช า ติ   
ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี 
มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม,  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการ โดยให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เปน็เลขานกุาร และใหอ้ธบิดกีรมควบคมุโรคและผูอ้ำนวยการสำนกังานเศรษฐกจิ 
การคลัง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
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 ทั้งนี้ กฎหมายได้กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
แห่งชาติมีที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานตามอำนาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าวด้วย 
 อำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการนโยบายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แห่งชาติ
 (๑)  กำหนดนโยบาย แผนงาน และการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอลเ์กีย่วกบั 
มาตรการด้านภาษี รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ  ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
ตลอดจนการบำบดัรกัษาและฟืน้ฟสูภาพผูต้ดิเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ เพือ่เสนอตอ่ 
คณะรัฐมนตรี
 (๒)  ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการดำเนินงานตาม (๑)
 (๓)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นหรือ 
ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
๓) คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, คณะกรรมการควบคุม 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร  และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์จังหวัด
 ๓.๑) คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
    ให้มีคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ประกอบด้วย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ, ปลัดกระทรวง 
สาธารณสุข เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ ง ,  ปลัดกระทรวง 
การคลัง เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง, ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เป็นรองประธานกรรมการคนที่สาม, ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี , ปลัด 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์, ปลัดกระทรวงพาณิชย์, ปลัดกระทรวงยุติธรรม, 
ปลดักระทรวงวฒันธรรม, ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร, ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม, 
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ,  ปลัดกรุงเทพมหานคร, ผู้จัดการกองทุน 
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ผู้แทน 
องค์กรเอกชน จำนวน ๓ คน, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓ คน โดย 
ให้อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นกรรมการและเลขานุการ อธิบดีกรมสรรพสามิต 
เปน็กรรมการและผูช้ว่ยเลขานกุาร และใหผู้อ้ำนวยการสำนกังานคณะกรรมการ 
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  ใหก้รรมการซึง่มาจากผูแ้ทนองคก์รเอกชน และกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิ
มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๓ ปี โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้ 
รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
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  อำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  
  (๑)  เสนอนโยบาย แผนงาน และการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
เกี่ยวกับมาตรการด้านภาษี รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ   ในการควบคุมเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ ตลอดจนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ต่อคณะกรรมการ
  (๒)  กำหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขเกีย่วกบับรรจภุณัฑ ์ฉลาก  
พร้อมทั้งข้อความคำเตือนสำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิต หรือนำเข้า
  (๓)  เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการกำหนดเวลาขายเคร่ืองด่ืม 
แอลกอฮอล์ สถานท่ีห้ามขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ วิธีหรือลักษณะการขายเคร่ืองด่ืม 
แอลกอฮอล์ที่ต้องห้าม สถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
และสิ่งอื่นใดที่ใช้เป็นการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  (๔) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  ในการบำบัดรักษา 
หรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  (๕)  เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีในการออก 
ประกาศหรือระเบียบเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายนี้ แล้วแต่กรณี
  (๖) ให้คำปรึกษาแนะนำ และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและ 
เอกชนเกีย่วกบัการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์ รวมทัง้การเสนอมาตรการใน 
การป้องกันผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนการบำบัด
รักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  (๗) จดัใหม้หีรอืสง่เสรมิและสนบัสนนุการเผยแพรค่วามรูท้างวชิาการ 
ให้แก่เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปให้เข้าใจถึงโทษและพิษภัยของเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์
  (๘)  เชิญข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลหนึ่งบุคคล 
ใดมาให้ข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็น หรือให้จัดส่งเอกสารหรือข้อมูล เพื่อ 
ประกอบการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายนี้
  (๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนี้ หรือตามมติ 
คณะกรรมการ
 ๓.๒) คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร 
  ให้มีคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ,  
ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นรองประธานกรรมการ, ผู้แทนกองบัญชาการ 
ตำรวจนครบาล, ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ ,  ผู้แทนกรมสรรพสามิต,  
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หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร,   
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ในกรุงเทพมหานครซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง จำนวน ๑ คน,   
ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา,  ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  และ 
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
เป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๔ คน ให้ผู้อำนวย 
การสำนักอนามัย เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยคณะกรรมการ 
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานครจะแต่งตั้ งเจ้าหน้าที่ ใน 
สำนักอนามัยไม่เกิน ๒ คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
 ๓.๓) คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด
  ให้มี คณะกรรมการควบคุม เครื่ อ งดื่ มแอลกอฮอล์จั งหวัด  
ประกอบดว้ย ผูว้า่ราชการจงัหวดั เปน็ประธานกรรมการ, รองผูว้า่ราชการจงัหวดั 
ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นรองประธานกรรมการ, 
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด, สรรพสามิตพื้นที่ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง  
จำนวน ๑ คน, หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด,  
ผูอ้ำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาในจงัหวดัซึง่ผูว้า่ราชการจงัหวดัแตง่ตัง้ 
จำนวน ๑ คน, ประชาสัมพันธ์จังหวัด, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
จังหวัด, ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่รับผิดชอบในเขตจังหวัด,  
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินภายในเขตจังหวัดท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ัง 
จงัหวดัละไมเ่กนิ ๔ คน เปน็กรรมการ และกรรมการผูท้รงคณุวฒุ ิจำนวน ๔ คน  
ใหน้ายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดั    เปน็กรรมการและเลขานกุาร โดยคณะกรรมการ 
ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอลจ์งัหวดัจะแตง่ตัง้ขา้ราชการในสำนกังานสาธารณสขุ 
จังหวัดไม่เกิน ๒ คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้
  ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๓.๒) และข้อ ๓.๓) มีวาระ 
อยู่ในตำแหน่งคราวละ ๓ ปี โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการ
แต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
  อำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
กรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด
  (๑) เสนอความเหน็เกีย่วกบัมาตรการตา่ง ๆ  ในการควบคมุเครือ่งดืม่ 
แอลกอฮอล์และการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อ 
คณะกรรมการควบคุม
  (๒) ให้คำปรึกษาแนะนำ และประสานงานแก่หน่วยงานของรัฐและ 
เอกชนเกี่ยวกับการควบคุมการผลิต การนำเข้า การขาย การโฆษณา และ 
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งการเสนอมาตรการในการป้องกัน 
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ผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนการบำบัดรักษาและ 
ฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  (๓) กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันมิให้เด็กและ 
เยาวชนไปเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  (๔) กำหนดแนวทางปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งกับนโยบายของคณะกรรมการ 
ในการลดและเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  (๕) ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับ 
การบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดและเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการควบคุม
  (๖) ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการหรอืคณะกรรมการควบคมุ 
มอบหมาย
   โดยในการปฏบิตัหินา้ทีต่ามกฎหมายนี ้กฎหมายกำหนดใหก้รรมการ 
และอนุกรรมการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

๔) สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 ให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขึ้นใน 
กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ โดยมผีูอ้ำนวยการสำนกังานคณะกรรมการ 
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติ 
ราชการของสำนักงาน
 อำนาจหน้าท่ีของสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 (๑)  ปฏิบัติงานธุรการของคณะกรรมการ และคณะกรรมการควบคุม
 (๒)  ดำเนินการหรือสนับสนุนให้มีการดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัยปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และดำเนินการติดตามและ 
ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งแผนงานและมาตรการต่าง ๆ 
ในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติด 
เครือ่งดืม่แอลกอฮอลข์องหนว่ยงานของรฐัและเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง แลว้รายงานให ้
คณะกรรมการควบคุมทราบและพิจารณาเสนอคณะกรรมการ
 (๓)  ประสานงานและร่วมมือกับคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอลก์รงุเทพมหานคร คณะกรรมการควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอลจ์งัหวดั 
ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานเกี่ยวกับ 
การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติด 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 (๔)  เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 (๕)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการควบคุม 
มอบหมาย
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๕) การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 ๕.๑)  ข้อปฏิบัติของผู้ผลิตหรือนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  (๑) จัดให้มีบรรจุภัณฑ์ ฉลาก พร้อมทั้งข้อความคำเตือนสำหรับ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้า
  (๒) การอืน่ตามทีค่ณะกรรมการควบคมุกำหนดโดยความเหน็ชอบ 
ของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 ๕.๒)  สถานที่หรือบริเวณต้องห้ามในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
  กฎหมายไดก้ำหนดหา้มมใิหข้ายเครือ่งดืม่แอลกอฮอลใ์นสถานทีห่รอื 
บริเวณดังต่อไปนี้ 
   (๑) วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
  (๒) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาลและร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา
  (๓) สถานท่ีราชการ ยกเว้นบริเวณท่ีท่ีจัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร
  (๔) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
  (๕) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
  (๖)  สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
น้ำมันเชื้อเพลิง หรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
  (๗)  สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของ 
ประชาชนโดยทั่วไป
  (๘)  สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการ
  ทั้งนี้ กฎหมายห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัน หรือ 
เวลาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการ แต่ความ 
ดังกล่าวมิให้ใช้บังคับกับการขายของผู้ผลิต ผู้นำเข้าหรือตัวแทนของผู้ผลิตหรือ
ผู้นำเข้าไปยังผู้ขายซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสุรา
 ๕.๓)  การห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลต่าง ๆ 
  กฎหมายได้กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ 
บุคคลดังต่อไปนี้
   (๑)  บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
   (๒)  บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้
 ๕.๔)  วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
  กฎหมายได้กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดย 
วิธีการหรือในลักษณะ ดังต่อไปนี้
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  (๑) ใช้เครื่องขายอัตโนมัติ
  (๒) การเร่ขาย
  (๓) การลดราคาเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย
  (๔) ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง 
การให้บริการ การชิงโชค การชิงรางวัล หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดเป็นการตอบ 
แทนแก่ผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแก่ผู้นำหีบห่อหรือสลากหรือสิ่งอื่นใด 
เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ
  (๕) โดยแจก แถม ให้ หรือแลกเปลี่ยนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
หรอืกบัสนิคา้อืน่ หรอืการใหบ้รกิารอยา่งอืน่แลว้แตก่รณ ีหรอืแจกจา่ยเครือ่งดืม่ 
แอลกอฮอลใ์นลกัษณะเปน็ตวัอยา่งของเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์หรอืเปน็การจงูใจ 
สาธารณชนให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขการขาย 
ในลักษณะที่เป็นการบังคับซ้ือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
  (๖) โดยวิธีหรือลักษณะอื่นใดตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดย 
คำแนะนำของคณะกรรมการ
 ๕.๕) สถานที่หรือบริเวณที่ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
  กฎหมายได้กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน 
สถานที่หรือบริเวณดังต่อไปนี้
  (๑) วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา เว้นแต่เป็น 
ส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนา
  (๒)  สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสถานพยาบาลและร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ยกเว้นบริเวณที ่
จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล
  (๓) สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล 
หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี
  (๔) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ยกเว้น 
บริเวณที่จัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคลหรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี  
หรือสถานศึกษาที่สอนการผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และได้รับอนุญาตตาม 
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
  (๕) สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
น้ำมันเชื้อเพลิงหรือร้านค้าในบริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
  (๖) สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของ 
ประชาชนโดยทั่วไป
  (๗)  สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของ 
คณะกรรมการ

๖๐
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 ๕.๖) ข้อห้ามในการโฆษณา 
  กฎหมายได้กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือ 
แสดงชือ่หรอืเครือ่งหมายของเครือ่งดืม่แอลกอฮอลอ์นัเปน็การอวดอา้งสรรพคณุ
หรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม แต่การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ 
ใด ๆ  โดยผูผ้ลติเครือ่งดืม่แอลกอฮอลท์กุประเภทใหก้ระทำไดเ้ฉพาะการใหข้อ้มลู 
ขา่วสาร และความรูเ้ชงิสรา้งสรรคส์งัคม โดยไมม่กีารปรากฏภาพของสนิคา้หรอื 
บรรจุภัณฑ์ของเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์น้ัน เว้นแต่เป็นการปรากฏของภาพสัญลักษณ์ 
ของเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์หรอืสญัลกัษณข์องบรษิทัผูผ้ลติเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์
นั้นเท่านั้น แต่บทบัญญัติดังกล่าวมิให้ใช้บังคับกับการโฆษณาที่มีต้นกำเนิดนอก
ราชอาณาจักร

๖) การบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 กฎหมายได้กำหนดให้ผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือญาติ คณะบุคคล  
หรือองค์กรทั้งภาครัฐหรือเอกชนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟู
สภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาจขอรับการสนับสนุนเพื่อการบำบัดรักษา 
หรือฟื้นฟูสภาพจากสำนักงานได้ 

๗) พนักงานเจ้าหน้าที่
 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้
 (๑) เข้าไปในสถานที่ทำการของผู้ผลิต นำเข้า หรือขายเครื่อง 
ดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่ผลิต นำเข้า หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
สถานที่เก็บเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเวลาทำการของสถานที่นั้น รวมถึงเข้า 
ตรวจสอบยานพาหนะเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายนี้
 (๒) ยึดหรืออายัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ขาย 
ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้
 (๓)  มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมา 
เพื่อประกอบการพิจารณา
 ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตร 
ประจำตวัตอ่ผูร้บัอนญุาตหรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งและกำหนดใหพ้นกังานเจา้หนา้ที ่
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

๘) บทกำหนดโทษ
 กฎหมายได้กำหนดให้ผู้ผลิตหรือนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผู้ใดไม่ 
ปฏิบัติตามมาตรา ๒๖, ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ ถึง 
มาตรา ๓๒, ต่อสู้หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม 

๖๑
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พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๓๔ (๑) หรือ (๒), ไม่ยอมมาให้ถ้อยคำหรือไม่ยอมให้ถ้อยคำโดยไม่มีเหตุ 
อันสมควรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๓๔ (๓) หรือไม่ยอม 
ส่งเอกสารหรือวัตถุอื่นใดมาเพื่อประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
เมือ่ถกูเรยีกใหส้ง่ตามมาตรา ๓๔ (๓), ไมอ่ำนวยความสะดวกแกพ่นกังานเจา้หนา้ที ่ 
อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๖ ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายบัญญัติ
 ทั้งนี้ บรรดาความผิดตามกฎหมายนี้ให้คณะกรรมการควบคุมมีอำนาจ 
เปรียบเทียบได้ หรือจะมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ พนักงานสอบสวน หรือ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเปรียบเทียบได้ แต่ในการสอบสวน ถ้าพนักงาน 
สอบสวนพบว่าบุคคลใดกระทำความผิดตามกฎหมายนี้และบุคคลนั้นยินยอม 
ให้เปรียบเทียบ ก็ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องมายังคณะกรรมการควบคุมหรือ 
ผู้ซึ่งคณะกรรมการควบคุมมอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบภายใน ๗ วัน  
นับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ และเมื่อผู้กระทำความผิดได ้
เสียค่าปรับตามที่เปรียบเทียบแล้ว กฎหมายให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวล 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

๖๒

หมายเหตุ:-
  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
  พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ 
  ประกอบกับมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
  บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
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หลักการและเหตุผล
 โดยท่ีการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการการท่องเท่ียวของประเทศ  
ในปัจจุบันกระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานของรัฐ ทำให้การบริหารและพัฒนา 
การทอ่งเทีย่วทีผ่า่นมาไมม่เีอกภาพ เปน็ไปอยา่งไรท้ศิทางและไมต่อ่เนือ่ง ประกอบ 
กับสภาวการณ์ในปัจจุบันแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวหลาย 
ประเภทยงัมไิดม้รีะบบการบรหิารจดัการแหลง่ทอ่งเทีย่วทีถ่กูตอ้งและเหมาะสม 
เปน็เหตใุหแ้หลง่ทอ่งเทีย่วเสือ่มโทรมและดอ้ยคณุภาพนำมาซึง่ผลกระทบทัง้ทาง 
ตรงและทางออ้มตอ่ระบบเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม และสิง่แวดลอ้ม และเปน็ 
อุปสรรคในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของประเทศให้มีคุณภาพและมีความ 
ยั่งยืน สมควรกำหนดให้มีกลไกในการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการ 
การท่องเที่ยวของประเทศให้เป็นไปอย่างมีระบบสอดรับและเชื่อมโยงกันทั้งใน 
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น เพื่อให้การบริหารและพัฒนา 
การท่องเทีย่วมีเอกภาพและมีความต่อเนื่อง ตลอดจนเพื่อให้มีระบบการบริหาร 
จัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างถูกต้องและเหมาะสม จึงจำเป็นต้องตรา 
พระราชบัญญัตินี้

สาระสำคัญโดยสรุป
๑) บทนิยามที่สำคัญ
  “การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว” หมายความว่า การจัด 
สร้างและพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยว
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑

๏ ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๏ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑  
 เล่ม ๑๒๕  ตอนที่ ๒๘ ก หน้า ๒๐ 

๖๓
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พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑

การรักษาคุณภาพแหล่ งท่อง เที่ ยว  การจัดกิจกรรมการท่อง เที่ ยว 
การพัฒนาบริการท่องเที่ยว การพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว การสร้างและ 
เผยแพรอ่งคค์วามรูท้างการทอ่งเทีย่ว การสรา้งสนิคา้ทางการทอ่งเทีย่ว การรกัษา 
ความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว หรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว  
นักท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอันเป็น
การสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 “อุตสาหกรรมท่องเที่ยว” หมายความว่า อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
ตามกฎหมายว่าด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 “ผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” หมายความว่า ผู้ประกอบ 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 “แหล่งท่องเที่ยว” หมายความรวมถึง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถาน และ 
แหล่งท่องเที่ยวที่ได้มีการจัดสร้างขึ้น
 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วน 
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม จังหวัด องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีการ 
ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว
 “องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
 “จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา
 “ผู้ว่าราชการจังหวัด” หมายความรวมถึง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
และนายกเมืองพัทยาสำหรับในเขตเมืองพัทยา

๒) คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
 ใหม้คีณะกรรมการนโยบายการทอ่งเทีย่วแหง่ชาต ิเรยีกโดยยอ่วา่ “ท.ท.ช.” 
ประกอบดว้ยนายกรฐัมนตร ี เปน็ประธานกรรมการ, รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการ
ทอ่งเทีย่วและกฬีา   เปน็รองประธานกรรมการ,  รฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม, 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทย, รฐัมนตรวีา่การกระทรวงวฒันธรรม,  ปลดักระทรวงกลาโหม, 
ปลดักระทรวงการตา่งประเทศ, ปลดักระทรวงพาณชิย,์  ปลดักระทรวงแรงงาน, 
ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร, ปลดักระทรวงสาธารณสขุ,  เลขาธกิารคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ, 
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ,  นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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แหง่ประเทศไทย, นายกสมาคมสนันบิาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย, นายกสมาคม 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลแหง่ประเทศไทย, ประธานสภาอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 
แห่งประเทศไทย เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกิน ๙ คน โดยให้ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ 
กีฬา  เป็นกรรมการและเลขานุการ และผูอ้ำนวยการสำนกังานพฒันาการทอ่งเทีย่ว  
และผูว้า่การการทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย  เปน็กรรมการและผูช้ว่ยเลขานกุาร 
 ใหก้รรมการผูท้รงคณุวฒุซิึง่นายกรฐัมนตรแีตง่ตัง้มวีาระการดำรงตำแหนง่ 
คราวละ ๒ ปี และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
 อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ
 (๑) จัดทำและเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือมาตรการเพื่อส่งเสริมการ
บริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 (๒) จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ 
พิจารณาอนุมัติ
 (๓) เสนอนโยบายและแนวทางการจัดทำความร่วมมือระหว่างประเทศ 
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่อคณะรัฐมนตรี
 (๔) ดำเนินการเพื่อให้มีการกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
 (๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบและกำกับดูแลการดำเนินการตามแผน 
ปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
 (๖) กำหนดและจัดให้มีการรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว 
หรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 (๗) อำนวยการ ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการดำเนินงานของ 
หน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ และนโยบาย 
หรือมาตรการเพื่อการส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว
 (๘) กำกับการจัดการและบริหารกองทุน
 (๙) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ 
คณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนี้ ให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือดำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ได้ และคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการอาจเชิญบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง 
ความเห็น หรือคำแนะนำทางวิชาการได้เมื่อเห็นสมควร และอาจขอความร่วม 
มือจากบุคคลใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง หรือเพื่อสำรวจกิจกรรมใด ๆ ที่ 
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้
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๓) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 ให้มีสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทำหน้าที่เป็น 
สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม 
การศึกษาข้อมูลและกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการและ 
คณะอนุกรรมการ ดังต่อไปนี้
 (๑) จัดทำและพัฒนานโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ  
รวมทั้งศึกษาปัญหาและประเมินผลกระทบที่จะเกิดเสนอต่อคณะกรรมการ
 (๒) เปน็ศนูยก์ลางประสานงานและสนบัสนนุการปฏบิตังิานตามนโยบาย 
และแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติในทุกภาคส่วน
 (๓) วเิคราะหแ์ละเสนอแนะมาตรการเพือ่การผลกัดนัและสนบัสนนุการ 
นำนโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจน 
การพิจารณาเสนอแนะแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการ 
ดำเนินงานตามนโยบายและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาตต่ิอคณะกรรมการ
 (๔) ศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเสนอต่อคณะกรรมการ
 (๕) สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล ติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์
ดา้นการทอ่งเทีย่ว วเิคราะหภ์าวะเศรษฐกจิการทอ่งเทีย่ว แนวโนม้การทอ่งเทีย่ว 
รวมทั้งจัดทำและเผยแพร่สถิติการท่องเที่ยวของประเทศ
 (๖) จัดหรือสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
 (๗) รายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผน 
และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเสนอต่อคณะกรรมการ
 (๘) จัดทำรายงานสถานการณ์เก่ียวกับการท่องเท่ียวและผลการดำเนินงาน 
ของคณะกรรมการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
 (๙) เสนอแนะแนวทางการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการบริหาร 
และพัฒนาการท่องเที่ยวในทุกภาคส่วนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ต่อคณะกรรมการ
 (๑๐)  จดัทำและพฒันากลไกและระบบการประสานงานดา้นการทอ่งเทีย่ว  
เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเท่ียวของประเทศ ตลอดจน 
ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ 
การบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวในการปฏิบัติงานตามกฎหมายนี้และ 
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 (๑๑)  พฒันาใหค้วามรูแ้ละทกัษะดา้นการทอ่งเทีย่วแกบ่คุลากรในหนว่ยงาน 
ของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 (๑๒)  ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
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๔) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ
 ให้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ดำเนินการจัดทำแผน 
พัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติและ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยในแผนดังกล่าวต้องกำหนดรายละเอียดเกี่ยว 
กับการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยว วิธีปฏิบัติ และความร่วมมือของ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระยะเวลาในการดำเนินการให้ชัดเจน แต่ในกรณี
ที่สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างที่แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติใช้
บังคับคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติอาจดำเนินการปรับปรุงให ้
เหมาะสมกบัสภาวการณน์ัน้ได ้และเมือ่ไดม้กีารประกาศแผนพฒันาการทอ่งเทีย่ว 
แหง่ชาตใินราชกจิจานเุบกษาแลว้ กำหนดใหห้นว่ยงานของรฐัมหีนา้ทีด่ำเนนิการ 
ตามอำนาจหนา้ทีเ่พือ่ปฏบิตักิารใหเ้ปน็ไปตามแผนพฒันาการทอ่งเทีย่วแหง่ชาติ 
และเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปโดยบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด 
ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐ  
เพื่อจัดทำแผนงานหรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามแผนพัฒนาการ 
ท่องเที่ยวแห่งชาติ

๕) แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว
 เพื่อประโยชน์ในการรักษา ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว หรือการบริหารและ 
พัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ  
คณะกรรมการอาจกำหนดให้เขตพื้นที่ใดเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวได้ โดย 
พิจารณาร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและผู้ว่าราชการจังหวัดในเขต 
พื้นที่ ทั้งนี้ ให้มีการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของชุมชนในพื้นที่เพื่อ 
ประกอบการพิจารณาด้วย โดยเขตพัฒนาการท่องเที่ยวดังกล่าวจะกำหนดเป็น
กลุ่มจังหวัด จังหวัด หรือพื้นที่เฉพาะก็ได้
 ทั้งนี้ เมื่อมีการออกกฎกระทรวงกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยว 
ใดแล้ว ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการประจำเขตดังกล่าวขึ้นเรียกว่า  
“คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว” ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด, 
ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้อง, ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 
ประธานหอการค้าจังหวัด, ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
และผูท้รงคณุวฒุดิา้นการทอ่งเทีย่วจำนวนไมเ่กนิ ๓๐ คน ในสดัสว่นทีใ่กลเ้คยีง 
กันเป็นกรรมการ โดยมีผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นกรรมการ 
และเลขานกุาร โดยใหค้ณะกรรมการพฒันาการทอ่งเทีย่วดำเนนิการจดัทำแผน 
ปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวของตน เสนอ 
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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 โดยคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวต้องจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนา 
การท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ภายในเขตและแผนพัฒนา 
การทอ่งเทีย่วแหง่ชาต ิอยา่งนอ้ยตอ้งกำหนดรายละเอยีดเกีย่วกบัแผนงานในการ
บรหิารและพฒันาการทอ่งเทีย่วภายในเขตของตน หนว่ยงานทีม่หีนา้ทีร่บัผดิชอบ 
รวมทัง้ระยะเวลาในการดำเนนิการดงักลา่วดว้ย และเมือ่ไดป้ระกาศแผนปฏบิตัิ 
การพฒันาการทอ่งเทีย่วภายในเขตพฒันาการทอ่งเทีย่วใดในราชกจิจานเุบกษา 
แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายในเขตดำเนินการบริหารและพัฒนาการ 
ท่องเที่ยวที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการพัฒนา
การทอ่งเทีย่ว โดยกระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีาอาจพจิารณาใหก้ารสนบัสนนุ
ตามที่เห็นสมควร และให้คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการดำเนินการดังกล่าว

๖) กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
เรียกว่า “กองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุน 
หมนุเวยีนในการพฒันาการทอ่งเทีย่ว การสรา้งขดีความสามารถในการแขง่ขนัให้ 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การพัฒนาทักษะด้านการบริหาร การตลาด หรือการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรท่องเท่ียวในชุมชน รวมถึงการดูแลรักษาคุณภาพแหล่งท่องเท่ียว  
และการส่งเสริมสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ ๆ ในท้องถิ่น
 ๖.๑) เงินและทรัพย์สินของกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
    ให้กองทุนเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวไทยประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน 
ดังต่อไปนี้   
     (๑)  เงินและทรัพย์สินที่ โอนมาจากกองทุนเพื่ อส่ ง เสริม 
การท่องเที่ยวไทย
      (๒)  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้
      (๓)  เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้
      (๔)  ดอกผลหรือรายได้จากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
      (๕)  เงินและทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุน
      โดยเงินและทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ตกเป็นของสำนักงานปลัด 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 
โดยไม่ต้องนำส่งคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดิน
 ๖.๒) การใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
    กำหนดใหม้กีารใชจ้า่ยเงนิกองทนุเพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วไทยเพือ่ 
กิจการ ดังต่อไปนี้

๖๘



จุลนิติ พ.ย.-ธ.ค. ๕๑

แนะนำกฎหมายใหม่
และกฎหมายที่น่าสนใจ

จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

  (๑)  เป็นเงินอุดหนุนหรือเงินให้กู้ยืมแก่หน่วยงานของรัฐ  
เพื่อนำไปใช้ดำเนินงานตามนโยบายหรือแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ  
รวมทั้งแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว
  (๒)  เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหรือสนับสนุนการท่องเที่ยว 
รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย การฝึกอบรม การประชุม 
การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูล
   (๓)  เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
 ๖.๓) คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
    ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย  
ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานกรรมการ, 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง, ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว, อธิบดีกรม 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ประธาน 
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรี 
แต่งตั้งจำนวนไม่เกิน ๗ คน เป็นกรรมการ โดยให้ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว 
และกฬีาแตง่ตัง้ขา้ราชการของกระทรวงการทอ่งเทีย่วและกฬีา  เปน็เลขานกุาร 
และผู้ช่วยเลขานุการ
  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริม 
การท่องเที่ยวไทย 
   (๑)  บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานกองทุนให้เป็นไปตาม 
กฎหมายนี้
   (๒)   วางระเบยีบ  กำหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข และลำดบัความ 
สำคัญในการใช้จ่ายเงินกองทุน ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
   (๓)  วางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานกองทุน
  (๔)   พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามกิจการที่กำหนด 
ไว้ในข้อ ๖.๒
   (๕)  ควบคุม ติดตามผล และประเมินผลการใช้จ่ายเงินกองทุน
   (๖)  ปฏิบัติการอื่นตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย
   ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน และผู้สอบ 
บญัชตีอ้งทำรายงานผลการสอบบญัชเีสนอคณะกรรมการบรหิารกองทนุภายใน 
๑๕๐ วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

หมายเหตุ:
      พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

๖๙




