เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๘

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่อให้การใช้บังคับพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. ๒๕๕๑ นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕
ข้อ ๒ ให้เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง ซึ่งดํารงตําแหน่ง
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) สาธารณสุขนิเทศก์
(๑๓) ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หน้า ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๘

(๑๔) รองอธิบดีกรมการแพทย์
(๑๕) รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
(๑๖) รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
(๑๗) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๑๘) รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(๑๙) รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
(๒๐) รองอธิบดีกรมอนามัย
(๒๑) รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
(๒๒) เลขานุการกรม ผู้อํานวยการกองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง สังกัดกรมการแพทย์
(๒๓) เลขานุการกรม ผู้อํานวยการกองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง สังกัดกรมควบคุมโรค
(๒๔) เลขานุการกรม ผู้อํานวยการกองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง สังกัดกรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
(๒๕) เลขานุ ก ารกรม ผู้ อํ า นวยการกองหรื อ ส่ ว นราชการที่ มี ฐ านะเที ย บกอง สั ง กั ด
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๒๖) เลขานุก ารกรม ผู ้อํ า นวยการกองหรือ ส่ว นราชการที ่ม ีฐ านะเทีย บกอง สัง กัด
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(๒๗ เลขานุ ก ารกรม ผู้ อํ า นวยการกองหรื อ ส่ ว นราชการที่ มี ฐ านะเที ย บกอง สั ง กั ด
กรมสุขภาพจิต
(๒๘) เลขานุการกรม ผู้อํานวยการกองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง สังกัดกรมอนามัย
(๒๙) เลขานุการกรม ผู้อํานวยการกองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา
(๓๐) เภสัชกรและนักวิชาการอาหารและยา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(๓๑) นิติ ก ร สั ง กัด สํ า นัก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมควบคุ ม โรค
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(๓๒) นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข สั ง กั ด สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข กรมการแพทย์
กรมควบคุมโรค กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หน้า ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๘

(๓๓) นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผน นั ก ทรั พ ยากรบุ ค คล นั ก วิ ช าการเงิ น และบั ญ ชี
นักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการประชาสัมพันธ์ นักจัดการงานทั่วไป สังกัดกรมควบคุมโรค
ข้อ ๓ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ สั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข ในสั ง กั ด ราชการบริ ห ารส่ ว นภู มิ ภ าค
หรือสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่มีอํานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในส่วนภูมิภาค ซึ่งดํารงตําแหน่ง
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 เฉพาะในเขตท้องที่ที่มีอํานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(๑) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
(๒) ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน ประจําสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(๓) นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา ประจําสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(๔) ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒ กรมควบคุมโรค
(๕) ผู้อํานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๖) ผู้อํานวยการศูนย์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
(๗) ผู้อํานวยการศูนย์อนามัย กรมอนามัย
(๘) ผู้อํานวยการสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๑ - ๑๒ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(๙) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อํานวยการโรงพยาบาลชุมชน
และผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
(๑๐) ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สังกัดกรมการแพทย์
(๑๑) ผู้อํานวยการศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ ธัญบุรี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สังกัดกรมการแพทย์
(๑๒) ข้าราชการและพนักงานราชการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒ สังกัดกรมควบคุมโรค
(๑๓) ข้าราชการและพนักงานราชการ สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
ข้อ ๔ ให้เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะในเขตท้องที่
ที่มีอํานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(๑) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(๒) รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
(๔) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หน้า ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๘

(๕) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๖) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๗) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๘) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๙) รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๑๐) เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
(๑๑) อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทุกแห่ง
(๑๒) รองอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนทุกแห่ง
(๑๓) ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๑๔) เลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(๑๕) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
(๑๖) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
(๑๗) รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
(๑๘) รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
(๑๙) ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมกิจการนักศึกษา
(๒๐) ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
(๒๑) ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต
(๒๒) ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
(๒๓) ผู้อํานวยการโรงเรียน รองผู้อํานวยการโรงเรียนฝ่ายปกครอง รองผู้อํานวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล และครูฝ่ายปกครอง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๒๔) ผู้อํานวยการโรงเรียนเอกชน ในกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
(๒๕) ข้าราชการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน สังกัดสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน
(๒๖) เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ
(๒๗) อาจารย์หรือครูซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบด้านการควบคุมความประพฤตินักเรียนหรือนักศึกษา
ในสถานศึกษาของเอกชน

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หน้า ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๘

ข้อ ๕ ให้เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะในเขตท้องที่
ที่มีอํานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด
(๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัด
(๓) อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๔) รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๕) ผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๖) ผู้อํานวยการสํานักบูรณาการสาธารณภัย อุบัติภัย และความปลอดภัยทางถนน
(๗) ปลัดจังหวัด
(๘) นายอําเภอ
(๙) ปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจํากิ่งอําเภอ
(๑๐) ปลัดอําเภอ
(๑๑) เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่ปกครอง ประจําศาลากลางจังหวัด
(๑๒) นิติกร ที่ทําการปกครองจังหวัด
(๑๓) เจ้าหน้าที่ปกครอง ประจําที่ว่าการอําเภอ/กิ่งอําเภอ
ข้อ ๖ ให้กรรมการในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดและคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะในเขตท้องที่ที่มีอํานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการ
ข้อ ๗ ให้เจ้าหน้าที่สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะในเขตท้องที่
ที่มีอํานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(๑) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(๒) รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
(๓) ปลัดกรุงเทพมหานคร
(๔) รองปลัดกรุงเทพมหานคร
(๕) ผู้อํานวยการสํานักการแพทย์
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(๖) รองผู้อํานวยการสํานักการแพทย์
(๗) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร
(๘) ผู้อํานวยการสํานักอนามัย
(๙) รองผู้อํานวยการสํานักอนามัย
(๑๐) ผู้อํานวยการกองควบคุมโรคติดต่อ สํานักอนามัย
(๑๑) ผู้อํานวยการกองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สํานักอนามัย
(๑๒) ผู้อํานวยการกองสุขาภิบาลอาหาร สํานักอนามัย
(๑๓) ผู้อํานวยการศูนย์บริการสาธารณสุข สํานักอนามัย
(๑๔) ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและบําบัดการติดยาเสพติด สํานักอนามัย
(๑๕) ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา
(๑๖) รองผู้อํานวยการสํานักการศึกษา
(๑๗) ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
(๑๘) ผู้อํานวยการสํานักเทศกิจ
(๑๙) รองผู้อํานวยการสํานักเทศกิจ
(๒๐) ผู้อํานวยการเขต
(๒๑) ผู้ช่วยผู้อํานวยการเขต
(๒๒) ผู้อํานวยการกองตรวจและปฏิบัติการพื้นที่ ๑ - ๓
(๒๓) เจ้าพนักงานเทศกิจ สังกัดสํานักงานเขต และสํานักงานเทศกิจ
(๒๔) นักวิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสุขาภิบาล สังกัดกรุงเทพมหานคร
(๒๕) เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส นักวิชาการสุขาภิบาล เจ้าพนักงานสาธารณสุข ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล สังกัดสํานักงานเขต
(๒๖) หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สังกัดสํานักงานเขต และสํานักเทศกิจ
(๒๗) นักวิชาการสุขาภิบาล เจ้าพนักงานสาธารณสุข สังกัดกองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
(๒๘) นักวิชาการสุขาภิบาล เจ้าพนักงานสาธารณสุข สังกัดกองสุขาภิบาลอาหาร
(๒๙) เจ้าหน้าที่เทศกิจ สังกัดสํานักงานเขต และสํานักงานเทศกิจ
(๓๐) นักพัฒนาสังคม สังกัดสํานักงานเขต
(๓๑) นายแพทย์ หัวหน้ากลุ่มงานบริการสุขภาพ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป
นักสังคมสงเคราะห์ เภสัชกร นักจิตวิทยา สังกัดศูนย์บริการสาธารณสุข
(๓๒) นิติกร สังกัดกรุงเทพมหานคร
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ข้อ ๘ ให้เจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การ
บริหารส่วนตําบล ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ แล้วแต่กรณี เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะในเขตท้องที่ที่มีอํานาจหน้าที่
ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(๑) นายกเทศมนตรี
(๒) นายกเทศบาล
(๓) รองนายกเทศมนตรีที่ได้รับการมอบหมายให้ดูแลฝ่ายสาธารณสุข
(๔) รองนายกเทศบาลที่ได้รับการมอบหมายให้ดูแลฝ่ายสาธารณสุข
(๕) ปลัดเทศบาล
(๖) รองปลัดเทศบาล
(๗) ผู้อํานวยการกองหรือสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(๘) ผู้อํานวยการกองหรือสํานักการศึกษา
(๙) ผู้อํานวยการกองหรือสํานักสวัสดิการสังคม
(๑๐) ผู้อํานวยการกองหรือสํานักวิชาการและแผนงาน
(๑๑) ผู้อํานวยการกองหรือสํานักการแพทย์
(๑๒) ผู้อํานวยการโรงเรียนเทศบาล
(๑๓) นายแพทย์ พยาบาล และนักวิชาการสุขาภิบาล
(๑๔) นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และเจ้าพนักงานเทศกิจ
(๑๕) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๑๖) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๑๗) รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๑๘) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
(๑๙) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
(๒๐) นักวิชาการสุขาภิบาล นักบริหารงานสาธารณสุข และพยาบาล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล
(๒๑) นายกเมืองพัทยา
(๒๒) รองนายกเมืองพัทยา
(๒๓) ปลัดเมืองพัทยา
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(๒๔) รองปลัดเมืองพัทยา
(๒๕) ผู้อํานวยการกองอนามัยและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา
(๒๖) นักบริหารงานสาธารณสุข สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา
(๒๗) นักวิชาการสุขาภิบาล สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา
(๒๘) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา
(๒๙) เจ้าพนักงานสุขาภิบาล สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา
(๓๐) เทศกิจ สังกัดเทศบาล
(๓๑) นิติกร สังกัดเทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตําบล
ข้อ ๙ ให้เจ้าหน้าที่สังกัดกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
เฉพาะในเขตท้องที่ที่มีอํานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(๑) ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๑
(๒) หัวหน้าส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๑
(๓) หัวหน้าส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๒
(๔) หัวหน้าส่วนมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๓
(๕) เจ้าพนักงานสรรพสามิต สังกัดสํานักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี ๑
(๖) นักวิชาการสรรพสามิต สังกัดสํานักมาตรฐานและพัฒนาการการจัดเก็บภาษี ๑
(๗) ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม
(๘) เจ้าพนักงานสรรพสามิต สังกัดสํานักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม
(๙) นักวิชาการสรรพสามิต สังกัดสํานักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม
(๑๐) นักตรวจสอบภาษี สังกัดสํานักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม
(๑๑) ผู้อํานวยการสํานักงานสรรพสามิตภาค
(๑๒) หัวหน้าส่วนตรวจสอบป้องกันและปราบปราม สํานักงานสรรพสามิตภาค
(๑๓) นักวิชาการสรรพสามิต นักตรวจสอบภาษี สังกัดสํานักงานสรรพสามิตภาค
(๑๔) เจ้าพนักงานสรรพสามิต สังกัดสํานักงานสรรพสามิตภาค
(๑๕) สรรพสามิตพื้นที่
(๑๖) นักวิชาการสรรพสามิต นักตรวจสอบภาษี สังกัดสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่
(๑๗) เจ้าพนักงานสรรพสามิต สังกัดสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่
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(๑๘) หัวหน้าสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
(๑๙) นักวิชาการสรรพสามิต นักตรวจสอบภาษี สังกัดสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
(๒๐) เจ้าพนักงานสรรพสามิต สังกัดสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
ข้อ ๑๐ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ สั ง กั ด กรมศุ ล กากร กระทรวงการคลั ง ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง ต่ อ ไปนี้
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
เฉพาะในเขตท้องที่ที่มีอํานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(๑) ผู้อํานวยการสํานักสืบสวนและปราบปราม
(๒) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรตรวจสอบของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(๓) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(๔) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ
(๕) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรกรุงเทพ
(๖) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
(๗) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
(๘) ผู้อํานวยการสํานักงานศุลกากรภาคที่ ๑ - ๔
(๙) นายด่านศุลกากร
(๑๐) นักวิชาการศุลกากร สังกัดสํานักสืบสวนและปราบปราม สํานักงานศุลกากรตรวจสอบ
ของผู้ โ ดยสารท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ สํ า นั ก งานศุ ล กากรตรวจสิ น ค้ า ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ
สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ สํานักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และสํานักงานศุลกากรภาค
(๑๑) เจ้าพนักงานศุลกากร สังกัดสํานักสืบสวนและปราบปราม สํานักงานศุลกากรตรวจสอบ
ของผู้ โ ดยสารท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ สํ า นั ก งานศุ ล กากรตรวจสิ น ค้ า ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ
สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ สํานักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ สํานักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
สํานักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และสํานักงานศุลกากรภาค
ข้อ ๑๑ ให้เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะในเขตท้องที่
ที่มีอํานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(๑) อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(๒) รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หน้า ๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๘

(๓) ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และผู้อํานวยการสํานัก สังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(๔) วิศวกร วิศวกรเครื่องกล วิศวกรไฟฟ้า สังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(๕) เจ้าพนักงานตรวจโรงงาน สังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(๖) นักวิทยาศาสตร์ สังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(๗) นิติกร สังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(๘) อุตสาหกรรมจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
(๙) วิศวกรและเจ้าพนักงานตรวจโรงงาน ฝ่ายโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ข้อ ๑๒ ให้เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะในเขตท้องที่
ที่มีอํานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(๑) อธิบดีกรมศิลปากร
(๒) รองอธิบดีกรมศิลปากร
(๓) ผู้อํานวยการสํานักการสังคีต
(๔) ผู้อํานวยการสํานักโบราณคดี
(๕) ผู้อํานวยการสํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
(๖) ผู้อํานวยการสํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
(๗) ผู้อํานวยการสํานักสถาปัตยกรรม
(๘) ผู้อํานวยการสํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
(๙) ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดแห่งชาติ
(๑๐) ผู้อํานวยการสํานักช่างสิบหมู่
(๑๑) ผู้อํานวยการสํานักบริหารกลาง
(๑๒) ผู้อํานวยการสํานักศิลปากรที่ ๑ - ๑๕
(๑๓) ผู้อํานวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
(๑๔) ผู้อํานวยการอุทยานประวัติศาสตร์
(๑๕) ผู้อํานวยการหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
(๑๖) หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
(๑๗) หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์
(๑๘) หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติ

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หน้า ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๘

(๑๙) หัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
(๒๐) อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(๒๑) รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(๒๒) ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(๒๓) คณบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(๒๔) ผู้อํานวยการวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(๒๕) รองคณบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(๒๖) รองผู้อํานวยการวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(๒๗) ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(๒๘) ผู้อํานวยการกองในสํานักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(๒๙) ผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการวิทยาลัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(๓๐) หัวหน้าภาควิชา สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(๓๑) นิติกร สํานักงานอธิการบดี สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
(๓๒) วัฒนธรรมจังหวัด สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(๓๓) นักวิชาการวัฒนธรรม สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ข้อ ๑๓ ให้เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สังกัดราชการ
บริหารส่วนกลาง ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
(๑) ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(๒) รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(๓) อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
(๔) รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
(๕) ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
(๖) รองผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
(๗) นิ ติ ก ร สั ง กั ด สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอายุ

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หน้า ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๘

(๘) นักสังคมสงเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
(๙) นั ก พั ฒ นาสั ง คม กรมพั ฒ นาสั ง คมและสวั ส ดิ ก าร และสํ า นั ก งานส่ ง เสริ ม สวั ส ดิ ภ าพ
และพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
ข้อ ๑๔ ให้เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สังกัดราชการ
ส่วนภูมิภาค หรือสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่มีอํานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในส่วนภูมิภาค
ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะในเขตท้องที่ที่มีอํานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(๑) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
(๒) นักสังคมสงเคราะห์ สังกัดสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
(๓) นักพัฒนาสังคม สังกัดสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
(๔) เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม สังกัดสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
(๕) นิติกร (พนักงานราชการ) สังกัดสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
ข้อ ๑๕ ให้เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะในเขตท้องที่
ที่มีอํานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(๑) เจ้ากรมสารวัตรทหารบก
(๒) ผู้บังคับกองพันสารวัตรทหารที่ ๑๑
(๓) รองผู้บังคับกองพันสารวัตรทหารที่ ๑๑
(๔) ผู้บังคับกองร้อยสารวัตรทหารที่ ๑ - ๖
(๕) รองผู้บังคับกองร้อยสารวัตรทหารที่ ๑ - ๖
(๖) ผู้บังคับกองพันสารวัตรทหารที่ ๑๒
(๗) รองผู้บังคับกองพันสารวัตรทหารที่ ๑๒
(๘) ผู้บังคับกองร้อยสารวัตรทหารที่ ๑ - ๖
(๙) รองผู้บังคับกองร้อยสารวัตรทหารที่ ๑ - ๖
(๑๐) ผู้บังคับกองร้อยสารวัตรทหารจังหวัดทหารบก
(๑๑) รองผู้บังคับกองร้อยสารวัตรทหารจังหวัดทหารบก

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๕๑ ง
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)
(๒๑)
(๒๒)
(๒๓)
(๒๔)
(๒๕)
(๒๖)
(๒๗)
(๒๘)
(๒๙)
(๓๐)
(๓๑)
(๓๒)
(๓๓)
(๓๔)
(๓๕)
(๓๖)
(๓๗)
(๓๘)
(๓๙)

หน้า ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

ผู้บังคับกองร้อยสารวัตรทหารหญิง
รองผู้บังคับกองร้อยสารวัตรทหารหญิง
ผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ
รองผู้บังคับการกรมสารวัตรทหารเรือ
ผู้บังคับกองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๑
รองผู้บังคับกองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๑
ผู้บังคับกองร้อยสารวัตรทหารที่ ๑ - ๖
รองผู้บังคับกองร้อยสารวัตรทหารที่ ๑ - ๖
ผู้บังคับกองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๒
รองผู้บังคับกองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๒
ผู้บังคับกองร้อยสารวัตรทหารที่ ๑ - ๓
รองผู้บังคับกองร้อยสารวัตรทหารที่ ๑ - ๓
ผู้บังคับกองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๓
รองผู้บังคับกองพันสารวัตรทหารเรือที่ ๓
ผู้บังคับกองร้อยสารวัตรทหารที่ ๑ - ๓
รองผู้บังคับกองร้อยสารวัตรทหารที่ ๑ - ๓
ผู้บังคับการกรมทหารสารวัตรทหารอากาศ
รองผู้บังคับการกรมทหารสารวัตรทหารอากาศ
ผู้บังคับกองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ
รองผู้บังคับกองพันทหารสารวัตรทหารอากาศ
ผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตรทหารอากาศ ๑ - ๓
รองผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตรทหารอากาศ ๑ - ๓
ผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตรกองบิน ๑
รองผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตรกองบิน ๑
ผู้บงั คับกองร้อยทหารสารวัตรกองบิน ๒
รองผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตรกองบิน ๒
ผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตรกองบิน ๒๑
รองผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตรกองบิน ๒๑

๕ มีนาคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๕๑ ง
(๔๐)
(๔๑)
(๔๒)
(๔๓)
(๔๔)
(๔๕)
(๔๖)
(๔๗)
(๔๘)
(๔๙)
(๕๐)
(๕๑)
(๕๒)
(๕๓)
(๕๔)
(๕๕)
(๕๖)
(๕๗)
(๕๘)
(๕๙)
(๖๐)
(๖๑)
(๖๒)
(๖๓)
(๖๔)
(๖๕)
(๖๖)
(๖๗)

หน้า ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

ผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตรกองบิน ๒๓
รองผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตรกองบิน ๒๓
ผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตรกองบิน ๔
รองผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตรกองบิน ๔
ผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตรกองบิน ๔๑
รองผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตรกองบิน ๔๑
ผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตรกองบิน ๔๖
รองผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตรกองบิน ๔๖
ผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตรกองบิน ๕
รองผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตรกองบิน ๕
ผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตรกองบิน ๖
รองผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตรกองบิน ๖
ผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตรกองบิน ๗
รองผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตรกองบิน ๗
ผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตรกองบิน ๕๖
รองผู้บงั คับกองร้อยทหารสารวัตรกองบิน ๕๖
ผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตรโรงเรียนการบิน
รองผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตรโรงเรียนการบิน
ผู้บังคับกองทหารสารวัตร
รองผู้บังคับกองทหารสารวัตร
ผู้บังคับกองร้อยกองบังคับการ
รองผู้บังคับกองร้อยกองบังคับการ
ผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตรที่ ๑
รองผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตรที่ ๑
ผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตรที่ ๒
รองผู้บังคับกองร้อยทหารสารวัตรที่ ๒
ผู้บังคับหมวดทหารสารวัตรที่ ๑ กองร้อยทหารสารวัตรที่ ๑
ผู้บังคับหมวดทหารสารวัตรที่ ๒ กองร้อยทหารสารวัตรที่ ๑

๕ มีนาคม ๒๕๕๘

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หน้า ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๘

(๖๘) ผู้บังคับหมวดทหารสารวัตรที่ ๓ กองร้อยทหารสารวัตรที่ ๑
(๖๙) ผู้บังคับหมวดทหารสารวัตรที่ ๑ กองร้อยทหารสารวัตรที่ ๒
(๗๐) ผู้บังคับหมวดทหารสารวัตรที่ ๒ กองร้อยทหารสารวัตรที่ ๒
(๗๑) ผู้บังคับหมวดทหารสารวัตรหญิงที่ ๒ กองร้อยทหารสารวัตรที่ ๒
(๗๒) สารวัตรทหารที่มียศตั้งแต่ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ขึ้นไป
ข้อ ๑๖ ให้เจ้าหน้าที่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะในเขตท้องที่
ที่มีอํานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(๑) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(๒) รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(๓) เลขานุการกรมประชาสัมพันธ์
(๔) ประชาสัมพันธ์จังหวัด
ข้อ ๑๗ ให้เจ้าหน้าที่สังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
ผู้มียศตั้งแต่ร้อยตํารวจตรีหรือผู้ดํารงตําแหน่งรองสารวัตรขึ้นไป เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะในเขตท้องที่ที่มีอํานาจหน้าที่
ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ข้อ ๑๘ ให้เจ้าหน้าที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
(๑) เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(๒) รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ
(๓) ผู้อํานวยการสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียง
และโทรทัศน์
(๔) ผู้เชี่ย วชาญพิเศษ (ระดับ ช๑) สั งกัด สํานัก กํากับ ผังและเนื้ อหารายการและพัฒ นา
ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
(๕) ผู้เชี่ยวชาญ (ระดับ ช๒) สังกัดสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๕๑ ง

หน้า ๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๕ มีนาคม ๒๕๕๘

(๖) ผู้ชํานาญการ (ระดับ ช๓) สังกัดสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศ
ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
(๗) พนั กงานปฏิ บัติ การระดั บสู ง (ระดับ ก๑) สัง กัด สํา นัก กํา กับ ผัง และเนื้อ หารายการ
และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
(๘) พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ระดับ ก๒) สังกัดสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ
และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
(๙) พนักงานปฏิบัติการระดับต้น (ระดับ ก๓) สังกัดสํานักกํากับผังและเนื้อหารายการ
และพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
ข้อ ๑๙ ให้เจ้าหน้าที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค หรือสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง
ที่มีอํานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในส่วนภูมิภาค ซึ่งดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เฉพาะในเขตท้องที่
ที่มีอํานาจหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
(๑) ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค ๑ - ๔
(๒) ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๑ - ๑๔
(๓) ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ระดับ ช๑) ผู้เชี่ยวชาญ (ระดับ ช๒) และผู้ชํานาญการ (ระดับ ช๓)
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ภาค ๑ - ๔
(๔) พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ระดับ ก๑) พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ระดับ ก๒)
และพนักงานปฏิบัติการระดับต้น (ระดับ ก๓) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค ๑ - ๔
(๕) ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ระดับ ช๑) ผู้เชี่ยวชาญ (ระดับ ช๒) และผู้ชํานาญการ (ระดับ ช๓)
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เขต ๑ - ๑๔

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๕๑ ง
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๕ มีนาคม ๒๕๕๘

(๖) พนักงานปฏิบัติการระดับสูง (ระดับ ก๑) พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง (ระดับ ก๒)
และพนักงานปฏิบัติการระดับต้น (ระดับ ก๓) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต ๑ - ๑๔
ข้อ ๒๐ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

