สรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุรา สาหรับผู้ผลิตหรือผูจ้ าหน่าย ฐานความผิด
(พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493)
บทกาหนดโทษ
กฎหมายหน่วยงาน
1.ขาย แลกเปลี่ยนหรือให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี เว้นแต่การปฏิบัตทิ างการแพทย์
-จาคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000
พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา26(10) กท.พัฒนาสังคมฯ
-เพิกถอนใบอนุญาต กฎกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2548 กรมสรรพสามิต
2.ขายสุรานอกเวลาที่กาหนด(ให้ขาย 11.00-14.00 และ 17.00-24.00) -ปรับ 50 บาท
-พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขายสุราเป็นเวลา 5 ปี
พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 20, 46 กรมสรรพสามิต
-จาคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 253 พ.ศ. 2515 สนง.ตารวจแห่งชาติ
3.ขายสุราในสถานที่ต่อเนื่องหรือติดกับสถานที่ดงั กล่าว
- ในสถานศึกษา
- ศาสนาสถาน(วัดต่างๆ)
- สถานีบริการนามัน
-เพิกถอนใบอนุญาต
-ไม่มีใบอนุญาต ปรับตามประเภทสุราที่ขาย กฎกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2548 กรมสรรพสามิต
4.ไม่แสดงใบอนุญาตขายสุราไว้ในสถานที่ขายอย่างเปิดเผย
-ปรับ 2,000 บาท
กฎกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2548 กรมสรรพสามิต
5.ทาการเปลี่ยนแปลงสุรา (เช่นผสมยาดองเหล้าหรือวัตถุอื่นๆ)
-ผู้ขายส่ง ปรับ 2,000 บาท
-ผู้ขายปลีก ปรับ 500 บาท
พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 22,23,36,38 กรมสรรพสามิต
6.เก็บสุราไว้ที่อื่นซึ่งมิใช่สถานทีข่ ออนุญาตไว้
-ปรับ 500 บาท(เฉพาะผูข้ ายส่ง)
พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 21, 38 กรมสรรพสามิต
7.ขายสุราไม่ตรงตามประเภทใบอนุญาตที่เจ้าพนักงานออกให้
-ปรับ 200 บาท
พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 40 ทวิ กรมสรรพสามิต

8.ขายหรือนาสุราออกแสดงเพื่อขายโดยไม่ได้รับอนุญาตขายสุรา
-สุราไทยทุกชนิด ปรับ 500 บาท
-สุราต่างประเทศ ปรับ 2,000 บาท
พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 17, 40 กรมสรรพสามิต
9.ลักลอบผลิตสุราทุกชนิด(สุรากลั่น, สุราแช่, กระแช่ ฯลฯ)
-จาคุกไม่เกิน 6 เดือน
-ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 5, 30 กรมสรรพสามิต
10.ขายสุราที่ลักลอบผลิตขึนตามข้อ 9
-ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 31 กรมสรรพสามิต
11.ขนหรือเคลื่อนย้ายสุราแช่ และสุรากลั่นหนีภาษี
-จาคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 34 กรมสรรพสามิต
12.ขนหรือเคลื่อนย้ายสุราทุกชนิดตังแต่ 10 ลิตรขึนไป โดยไม่มีใบอนุญาตให้ขนสุรากากับไปด้วย
-ปรับลิตรละ 10 บาท ตามจานวนสุราที่ขนหรือเคลื่อนย้าย
พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 14, 38 ทวิ กรมสรรพสามิต
13.ขายหรือมีไว้เพื่อขาย สุราชุมชนหนีภาษี
-จาคุกไม่เกิน 6 เดือน
-ปรับ 4 เท่าของภาษีสุรา(ตามจานวนสุราของกลาง)
พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 33 กรมสรรพสามิต
14.ขายหรือมีไว้เพื่อขาย สุราต่างประเทศหนีภาษี
-จาคุกไม่เกิน 6 เดือน
-ปรับ 4 เท่าของภาษีสุรา(ตามจานวน ประเภท/ชนิดสุราของกลาง)
พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 33 กรมสรรพสามิต
15.ขาย จาหน่าย จ่ายแจก หรือจัดงานเลียงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตังในระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตังหนึ่ง
วันจนสินสุดวันเลือกตัง
-จาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทังจาทังปรับ
พ.ร.บ.การเลือกตังสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 มาตรา 130
-กระทรวงมหาดไทย
-คณะกรรมการการเลือกตัง

16.ขายสุรา หรือยินยอมปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้ เข้าไปหรืออยูใ่ นสถาน
บริการระหว่างเวลาทาการ
-ปรับไม่เกิน 50,000 บาท พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 16(2) (3) มาตรา 27
-กระทรวงมหาดไทย
พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่บังคับใช้ยังกาหนดควบคุมสถานที่จาหน่ายเพิ่มขึนด้วย
เพิ่มเติม
มาตรา ๒๗ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณดังต่อไปนี
(๑) วัดหรือสถานที่สาหรับปฏิบัตพิ ิธีกรรมทางศาสนา
(๒) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและ
ร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา
(๓) สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร
(๔) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
(๕) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
(๖) สถานีบริการนามันเชือเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนามันเชือเพลิง หรือร้านค้า
ในบริเวณสถานีบริการนามันเชือเพลิง
(๗) สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป
(๘) สถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๘ ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์ในวัน หรือเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการ ทังนี ประกาศดังกล่าวจะกาหนดเงื่อนไขหรือข้อยกเว้นใด ๆ
เท่าทีจ่ าเป็นไว้ด้วยก็ได้
บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บงั คับกับการขายของผู้ผลิตผู้นาเข้าหรือตัวแทนของผู้ผลิต
หรือผู้นาเข้าไปยังผู้ขายซึ่งได้รบั อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสุรา
มาตรา ๒๙ ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลดังต่อไปนี
(๑) บุคคลซึ่งมีอายุต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(๒) บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้
........รายละเอียดติดตามใน พรบ.ฯ
มาตรา ๓๙ ผู้ใดขายเครือ่ งดื่มแอลกอฮอล์โดยฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๒๘
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทังจาทังปรับ
มาตรา ๔๐ ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยฝ่าฝืนมาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐ (๑)
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทังจาทังปรับ

พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493
มาตรา 46 ผู้ได้รับอนุญาตซึ่งกระทาผิดต่อพระราชบัญญัตหิ รือข้อกาหนดในกฎกระทรวง หรือข้อกาหนดในใบอนุญาต เจ้า
พนักงานสรรพสามิต หรืออธิบดีผู้ออกใบอนุญาตแล้วแต่กรณี มีอานาจสั่งพักใบอนุญาตมีกาหนดไม่เกินครังละ 6 เดือน หรือ
จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้
มาตรา 19 ใบอนุญาตขายสุรามี 7 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 ทุกชนิด ครังหนึ่งตังแต่ 10 ลิตรขึนไป
ประเภทที่ 2 ในราชอาณาจักร ครังหนึ่งตังแต่ 10 ลิตรขึนไป
ประเภทที่ 3 ทุกชนิด ครังหนึ่งต่ากว่า 10 ลิตร
ประเภทที่ 4 ในราชอาณาจักร ครังหนึ่งต่ากว่า 10 ลิตร
ประเภทที่ 5 ทุกชนิด ครังหนึ่งต่ากว่า 10 ลิตร สถานที่ขายเป็นการชั่วคราวไม่เกิน 10 วัน
ประเภท 6 ในราชอาณาจักร ครังหนึ่งต่ากว่า 10 ลิตร เพื่อดื่ม ณ สถานที่ขายเป็นการชั่วคราวไม่เกิน 10 วัน
ประเภท 7 สาหรับการขายสุรา ครังหนึ่งต่ากว่า 10 ลิตร เพื่อดื่มภายในสมาคมหรือสโมสร
(ใบอนุญาต ได้แก่ มาตรา 5, 13, 14,19 เป็นต้น)
7.3 การเพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย
คาสั่งทางปกครองแม้จะออกมาโดยชอบด้วยกฎหมายแต่บางกรณีนัน มีผลบังคับที่ไม่เหมาะสมแก่สานการณ์หรือ
มีเหตุการณ์สาคัญการคงคาสั่งดังกล่าวย่อมไม่เกิดผลดีจึงจาเป็นต้องมีการเพิกถอนคาสั่งทางปกครองนัน การเพิกถอนคาสั่ง
ทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายอาจแบ่งได้เป็น 3 กรณี คือ
(1) คาสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่เป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคาสั่ง
เจ้าหน้าที่หรือผู้บงั คับบัญชาของเจ้าหน้าทีน่ ันอาจเพิกถอนทังหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลตังแต่ขณะที่เพิกถอน
หรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึง่ ตามที่กาหนดไว้ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องทาคาสั่งทางปกครองที่มเี นือหาทานอง
เดียวกันอีกหรือการเพิกถอนคาสั่งนันไม่อาจทาได้เพราะเหตุอื่นแต่อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนคาสั่งที่มีลักษณะดังกล่าว
จะต้องคานึงประโยชน์ของบุคคลภายนอกด้วย (มาตรา 53 วรรคหนึ่ง)
(2) คาสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับคาสั่งเจ้าหน้าที่หรือผู้บงั คับบัญชาของ
เจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนทังหมดหรือบางส่วนโดยให้มผี ล ตังแต่ขณะที่เพิกถอน หรือมีผลในอนาคตได้เมื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี
(มาตรา 53 วรรคสอง)
(ก) มีกฎหมายกาหนดให้เพิกถอนได้หรือมีข้อสงวนสิทธิให้เพิกถอนได้
(ข) คาสั่งนันมีข้อกาหนดให้ผู้รบั ประโยชน์ต้องปฏิบัติ แต่ไม่มีการปฏิบตั ิภายในกาหนดเวลา
(ค) มีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เปลี่ยนแปลงไปและหากไม่เพิกถอนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์
สาธารณะ
(ง) มีบทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปซึ่งการเพิกถอนจะจากัดให้กระทาได้เท่าที่ผรู้ ับประโยชน์ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์
หรือยังไม่ได้รบั ประโยชน์และหากไม่เพิกถอนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์สาธารณะ
(จ) อาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะหรือต่อประชาชน
(3) คาสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้เงิน ให้ทรัพย์สิน หรือให้ประโยชน์ที่แบ่งแยกได้
เจ้าหน้าที่หรือผู้บงั คับบัญชาของเจ้าหน้าทีน่ ันอาจเพิกถอนทังหมดหรือบางส่วน โดยให้มีผลย้อนหลังหรือไม่
ย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงในขณะใดขณะหนึง่ ก็ได้ในกรณีดังต่อไปนี(มาตรา 53 วรรคสี่)
(ก) ได้ปฏิบัตหิ รือปฏิบัติล่าช้าในการดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคาสั่งทางปกครอง
(ข) ผู้รบั ประโยชน์มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบตั ิล่าช้าในการดาเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขของคาสั่งทางปกครอง

7.4 การเยียวยาประโยชน์ทเี่ สียหาย
1. กรณีการเพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(1) ในกรณีที่เป็นการเพิกถอน การให้ประโยชน์ที่แบ่งแยกได้การเพิกถอนคาสั่งทางปกครองจะให้มีผลย้อนหลัง
หรือไม่จะต้องพิจารณาจากสภาพของเรื่องความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับประโยชน์ และประโยชน์สาธารณะประกอบกันโดย
กาหนดให้บคุ คลผูร้ ับคาสั่งทางปกครองต้องคืนประโยชน์ที่ได้รับไปตามหลักลาภมิควรได้ ถ้าผู้นันได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วย
กฎหมายของคาสั่งทางปกครองในขณะได้รบั คาสั่ง หรือการไม่รู้นนเป็
ั นไปด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้นันก็
ต้องคืนประโยชน์ที่ได้รบั ไปเต็มจานวน (มาตรา 51 วรรคสี่)
(2) ในกรณีที่เป็นการเพิกถอนการให้ประโยชน์ที่แบ่งแยกไม่ได้ผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนมีสิทธิได้รับค่า
ทดแทนความเสียหายเนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยูข่ องคาสั่งนัน โดยค่าทดแทนความเสียหายดังกล่าวจะต้อง
ไม่สูงกว่าประโยชน์ที่ผู้นนอาจได้
ั
รับ (มาตรา 52)
2. กรณีการเพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย
ผู้เสียประโยชน์จากการเพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายตามเหตุในข้อ 7.3 (2) (ค) (ง) และ (จ) ย่อม
ได้รับค่าทดแทนความเสียหายอันเกิดจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคาสั่งนันทานองเดียวกันกับผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการเพิกถอนคาสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้ประโยชน์ที่แบ่งแยกไม่ได้ (มาตรา 53
วรรคสาม)

.........................................................
เกี่ยวกับใบอนุญาตเพิ่มเติม
-คาสั่ง คสช. ที่ 22/2558 ข้อ 4,6
พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
-กค 0710/022420 ลว. 27 พย.2543 สถานประกอบการหลายชัน เจ้าของคนเดียว ในโรงแรมเลขทีเ่ ดียวกัน หรือบุคคลอื่นเช่า
ต้องออกใบอนุญาตทุกชันทุกจุด
-ที่ กค 0615/20793 ลว.29 กันยายน 2554 การออกใบอนุญาตขายสุรา ต้องระบุสถานที่ ตามสาเนาทะเบียนบ้านเท่านัน
-ที่ กค 0607/ว 335 ลว.2 มิถุนายน 2549 บริเวณต่อเนื่องติดกับสถานศึกษา สถานีบริการนามัน ศาสนสถาน มีรัวไม่มีรัว ไม่มี
อะไรขันกลาง
-ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี กาหนดสถานทีห่ รือบริเวณ วัน (ประกอบกับมาตรา 27 28 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์) 6 สถานที่ 5 วัน
-ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี ลว. 12 ตุลาคม 2558 รอบสถานศึกษาใกล้เคียงสถานศึกษา หอพัก เช่น เข้าถึงง่าย ไม่เหมาะสม
แหล่งมั่วสุม ก่อ ความเดือดร้อนราคาญ
-กฎกระทรวง กาหนดเวลาขายสุราสาหรับผู้ได้รบั อนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 พศ.2548
-กฎกระทรวงว่าด้วยข้อกาหนดเกีย่ วกับการออกใบอนุญาตขายสุราและการขายสุราสาหรับผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุรา
ประเภทที่ 3 ถึงประเภทที่ 7 พ.ศ.2548 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2548

