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ความเห็นในการวินิจฉัยคดีสวนตน
ของ นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
คําวินิจฉัยที่ ๒ - ๔/๒๕๕๕

เรื่องพิจารณาที่ ๒๔/๒๕๕๔
เรื่องพิจารณาที่ ๒๗/๒๕๕๔
เรื่องพิจารณาที่ ๓๑/๒๕๕๔
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๕๕

ประเด็นวินิจฉัย
พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๒ ขั ด หรื อ แย ง
ตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๓ หรือไม
ความเห็น
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ เปนบทบัญญัติที่เปนหลักประกันความมั่นคงแหงสิทธิและเสรีภาพ
ของชนชาวไทย โดยบัญญัติใหการจํากัดสิทธิและเสรีภาพจะกระทําไดภายใตหลักเกณฑที่รัฐธรรมนูญ
กําหนดไว กลาวคือ ตองอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ เพื่อการที่รัฐธรรมนูญกําหนด
ทั้งจะตองกระทําเทาที่จําเปนและจะกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพมิได และตองเปน
บทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใชบังคับเปนการทั่วไป ไมใชบังคับกับกรณีใดกรณีหนึ่งเปนการเฉพาะ
สว นรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๔๓ เป น บทบั ญ ญัติ รับ รองเสรี ภ าพในการประกอบกิจ การหรื อ
ประกอบอาชีพ และการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม แตเสรีภาพดังกลาวอาจถูกจํากัดโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแ หง กฎหมาย เฉพาะเพื่อประโยชนในการรักษาความมั่น คงของรัฐหรือเศรษฐกิจของ
ประเทศ การคุมครองประชาชนในดานสาธารณูปโภค การรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน การจัด ระเบียบการประกอบอาชีพ การคุม ครองผู บ ริโ ภค การผังเมือง การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอม สวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อปองกันการผูกขาดหรือขจัด
ความไมเปนธรรมในการแขงขัน
เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่งของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่หามมิใหผูใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่ม
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แอลกอฮอลอันเปนการอวดอางสรรพคุณหรือชักจูงใจใหผูอื่นดื่มโดยตรงหรือโดยออม และบทบัญญัติ
วรรคสอง ที่กําหนดใหการโฆษณาหรือประชาสัมพันธใด ๆ โดยผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกประเภท
ใหกระทําไดเฉพาะการใหขอมูลขาวสารและความรูเ ชิงสรางสรรคสังคม โดยไมมีการปรากฏภาพของสินคา
หรือบรรจุภัณฑของเครื่องดื่มแอลกอฮอล หรือสัญลักษณของบริษัทผูผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั้นเทานั้น
ทั้งนี้ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง เห็นวาแมจะเปนบทบัญญัตทิ ี่มีลักษณะเปนการจํากัดเสรีภาพของบุคคล
ในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพที่รัฐธรรมนูญรับรองไวอยูบางก็ตาม แตเปนที่ทราบกันดีวา
เครื่องดื่มแอลกอฮอลไดกอใหเกิดปญหาดานสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุและอาชญากรรม ซึ่งมีผลกระทบ
ตอสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ จึงสมควรที่รัฐจะกําหนดมาตรการในการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล รวมทั้งการบําบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพผูติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล เพื่อชวยลดปญหาและ
ผลกระทบทั้งดานสังคมและเศรษฐกิจ ชวยสรางเสริมสุขภาพของประชาชน โดยใหตระหนักถึงพิษภัยของ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล ตลอดจนชวยปองกันเด็กและเยาวชนมิใหเขาถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอลไดโดยงาย
ซึ่ง มาตรการในการควบคุม เครื่อ งดื่ม แอลกอฮอลโ ดยการห ามโฆษณาตามที่บัญ ญั ติไ วใ นมาตรา ๓๒
ก็เปนมาตรการที่จํากัดเสรีภาพเทาที่จําเปนและไมกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงเสรีภาพแตอยางใด
เพราะเสรีภาพในการประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพของบุคคลที่คาขายเชนจําเลยเคยมีอยูอยางไร
ก็ค งมี อยู อ ยา งนั้ น การห ามโฆษณาสิน ค าเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล ไ ม ไ ด ทํ าใหก ารประกอบกิ จ การหรื อ
การประกอบอาชีพคาขายของจําเลยกระทบกระเทือนอยางไร อีกทั้งเปนมาตรการที่กําหนดขึ้นเหมาะสม
ไดสัดสวนแลว หาไดกระทบกระเทือนสาระสําคัญแหงเสรีภาพของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙
รับรองไวแตอยางใด อีกทั้งยังเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ใชบังคับเปนการทั่วไปไมใชบังคับกับกรณีใด
กรณีหนึ่งเปนการเฉพาะ นอกจากนี้ ยังเห็นวา การจํากัดเสรีภาพดังกลาวยังเปนไปเพื่อประโยชนใน
การรั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ยหรือ ศี ล ธรรมอั น ดี แ ละสวั ส ดิภ าพของประชาชน เปน การจั ด ระเบี ย บ
การประกอบอาชีพของบุคคลและเปนการคุมครองผูบริโภค ตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๓ วรรคสอง
รับรองใหกระทําไดอีกดวย
สว นคํารองของจําเลยที่โ ตแยง วา บทบัญ ญัติม าตรา ๓๒ วรรคสาม ของพระราชบัญ ญัติ
ดังกลาวขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๓ นั้น เห็นวา บทบัญญัติดังกลาว
ไม ใ ช บ ทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมายที่ ศ าลจะใช บั ง คั บ แก ค ดี กรณี ไ ม ต อ งด ว ยบทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๒๑๑ จึงไมรับวินิจฉัย
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ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนจึงเห็นวา พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่งและวรรคสอง ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๙ และมาตรา ๔๓
นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

