
สรุปกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสุรา ส าหรับผู้ผลิตหรือผูจ้ าหน่าย ฐานความผิด  
(พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493) 

บทก าหนดโทษ 
 
กฎหมายหน่วยงาน  
1.ขาย แลกเปลี่ยนหรือให้สุราหรอืบุหรี่แก่เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี เว้นแต่การปฏิบัตทิางการแพทย์  
-จ าคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000  
พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา26(10)  กท.พัฒนาสังคมฯ  
-เพิกถอนใบอนุญาต  กฎกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2548 กรมสรรพสามิต  
 
2.ขายสุรานอกเวลาที่ก าหนด(ใหข้าย 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  
-จ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท  
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 253 พ.ศ. 2515 สนง.ต ารวจแหง่ชาติ  
 
3.ขายสุราในสถานที่ต่อเนื่องหรือติดกับสถานที่ดงักล่าว  
- ในสถานศึกษา  
- ศาสนาสถาน(วัดต่างๆ)  
- สถานีบริการน  ามัน  
-เพิกถอนใบอนุญาต  
-ไม่มีใบอนุญาต ปรับตามประเภทสุราที่ขาย กฎกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2548 กรมสรรพสามิต  
 
4.ไม่แสดงใบอนุญาตขายสุราไว้ในสถานที่ขายอย่างเปิดเผย  
-ปรับ 2,000 บาท  
กฎกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2548 กรมสรรพสามิต  
 
5.ท าการเปลี่ยนแปลงสุรา (เช่นผสมยาดองเหล้าหรือวัตถุอื่นๆ)  
-ผู้ขายส่ง ปรบั 2,000 บาท  
-ผู้ขายปลีก ปรับ 500 บาท  
พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 22,23,36,38 กรมสรรพสามิต  
 
6.เก็บสุราไว้ที่อื่นซ่ึงมิใช่สถานทีข่ออนุญาตไว้  
-ปรับ 500 บาท(เฉพาะผูข้ายส่ง)  
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.ขายหรือน าสุราออกแสดงเพื่อขายโดยไม่ได้รับอนุญาตขายสุรา  
-สุราไทยทุกชนิด ปรบั 500 บาท  
-สุราต่างประเทศ ปรับ 2,000 บาท  
พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 17, 40 กรมสรรพสามิต  
 
9.ลักลอบผลิตสุราทุกชนิด(สุรากลั่น, สุราแช่, กระแช่ ฯลฯ)  
-จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน  
-ปรับไม่เกิน 5,000 บาท  
พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 5, 30 กรมสรรพสามิต  
 
10.ขายสุราที่ลักลอบผลิตขึ นตามข้อ 9  
-ปรับไม่เกิน 5,000 บาท  
พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 31 กรมสรรพสามิต  
 
11.ขนหรือเคลื่อนย้ายสุราแช่ และสุรากล่ันหนีภาษี  
-จ าคุกไม่เกิน 1 ปี ปรบัไม่เกิน 20,000 บาท  
พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 34 กรมสรรพสามิต  
 
12.ขนหรือเคลื่อนย้ายสุราทุกชนิดตั งแต่ 10 ลิตรขึ นไป โดยไม่มีใบอนุญาตให้ขนสุราก ากับไปด้วย  
-ปรับลติรละ 10 บาท ตามจ านวนสุราที่ขนหรือเคลื่อนย้าย  
พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 14, 38 ทวิ กรมสรรพสามิต  
 
13.ขายหรือมีไว้เพื่อขาย สุราชุมชนหนีภาษี  
-จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน  
-ปรับ 4 เท่าของภาษีสุรา(ตามจ านวนสุราของกลาง)  
พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 33 กรมสรรพสามิต  
 
14.ขายหรือมีไว้เพื่อขาย สุราต่างประเทศหนีภาษี  
-จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน  
-ปรับ 4 เท่าของภาษีสุรา(ตามจ านวน ประเภท/ชนิดสุราของกลาง)  
พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 33 กรมสรรพสามิต  
 
15.ขาย จ าหน่าย จ่ายแจก หรือจัดงานเลี ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั งในระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั งหนึ่ง
วันจนสิ นสุดวันเลือกตั ง  
-จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรบัไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั งจ าทั งปรับ  
พ.ร.บ.การเลือกตั งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผูบ้ริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 มาตรา 130  
-กระทรวงมหาดไทย  
-คณะกรรมการการเลือกตั ง  
 
 
 



 

16.ขายสุรา หรือยินยอมปล่อยปละละเลยใหผู้้มีอาการมึนเมาจนประพฤติวุ่นวายหรือครองสติไม่ได้ เข้าไปหรืออยูใ่นสถาน
บริการระหว่างเวลาท าการ  
-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 ที่บังคบัใช้ยังก าหนดควบคุมสถานที่จ าหน่ายเพิ่มขึ นด้วย  
 
เพิ่มเติม 
มาตรา ๒๗ ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบรเิวณดงัต่อไปนี   
(๑) วัดหรือสถานที่ส าหรบัปฏิบัตพิิธีกรรมทางศาสนา  
(๒) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและ  
ร้านขายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา  
(๓) สถานที่ราชการ ยกเว้นบริเวณที่จัดไว้เป็นร้านค้าหรือสโมสร  
(๔) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก  
(๕) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าดว้ยการศึกษาแห่งชาติ  
(๖) สถานีบริการน  ามันเชื อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน  ามันเชื อเพลิง หรือร้านค้า  
ในบรเิวณสถานีบริการน  ามันเชื อเพลิง  
(๗) สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว้เพื่อการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป  
(๘) สถานที่อื่นที่รัฐมนตรปีระกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
มาตรา ๒๘ ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์ในวัน หรือเวลาที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด  
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ ทั งนี  ประกาศดังกล่าวจะก าหนดเงื่อนไขหรือข้อยกเว้นใด ๆ  
เท่าทีจ่ าเปน็ไว้ด้วยก็ได้  
บทบญัญัติในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บงัคับกบัการขายของผู้ผลิตผู้น าเข้าหรือตัวแทนของผู้ผลิต  
หรือผู้น าเข้าไปยังผู้ขายซ่ึงได้รบัอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสุรา  
มาตรา ๒๙ ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลดังต่อไปนี   
(๑) บุคคลซ่ึงมีอายุต่ ากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์  
(๒) บุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้  
........รายละเอียดติดตามใน พรบ.ฯ  
 
มาตรา ๓๙ ผู้ใดขายเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์โดยฝ่าฝืนมาตรา ๒๗ หรอืมาตรา ๒๘  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดอืน หรือปรบัไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั งจ าทั งปรบั  
มาตรา ๔๐ ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยฝ่าฝืนมาตรา ๒๙ หรอืมาตรา ๓๐ (๑)  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรบัไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั งจ าทั งปรบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493  
มาตรา 46 ผู้ได้รับอนุญาตซ่ึงกระท าผิดต่อพระราชบัญญัตหิรือข้อก าหนดในกฎกระทรวง หรือข้อก าหนดในใบอนุญาต เจ้า
พนักงานสรรพสามิต หรืออธิบดผีู้ออกใบอนุญาตแล้วแต่กรณี มีอ านาจสั่งพักใบอนญุาตมีก าหนดไม่เกินครั งละ 6 เดือน หรือ
จะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้ 
มาตรา 19 ใบอนญุาตขายสุรามี 7 ประเภท คือ 
 ประเภทที่ 1 ทุกชนดิ ครั งหนึ่งตั งแต่ 10 ลิตรขึ นไป 
 ประเภทที่ 2 ในราชอาณาจักร ครั งหนึ่งตั งแต่ 10 ลิตรขึ นไป 
 ประเภทที่ 3 ทุกชนิด ครั งหนึ่งต่ ากว่า 10 ลิตร 
 ประเภทที่ 4 ในราชอาณาจักร ครั งหนึ่งต่ ากว่า 10 ลิตร 
 ประเภทที่ 5 ทุกชนดิ ครั งหนึ่งต่ ากว่า 10 ลิตร สถานที่ขายเป็นการช่ัวคราวไม่เกิน 10 วัน 
 ประเภท 6 ในราชอาณาจักร ครั งหนึ่งต่ ากว่า 10 ลิตร เพื่อดื่ม ณ สถานที่ขายเป็นการช่ัวคราวไม่เกิน 10 วัน 
 ประเภท 7 ส าหรับการขายสุรา ครั งหนึ่งต่ ากว่า 10 ลิตร เพื่อดื่มภายในสมาคมหรือสโมสร 
(ใบอนญุาต ได้แก่ มาตรา 5, 13, 14,19 เป็นตน้) 
 
7.3 การเพิกถอนค าส่ังทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย  

ค าส่ังทางปกครองแมจ้ะออกมาโดยชอบด้วยกฎหมายแต่บางกรณีนั น มีผลบังคบัที่ไม่เหมาะสมแก่สานการณ์หรือ
มีเหตุการณ์ส าคัญการคงค าส่ังดังกล่าวย่อมไม่เกิดผลดีจึงจ าเปน็ต้องมีการเพิกถอนค าส่ังทางปกครองนั น การเพิกถอนค าส่ัง
ทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายอาจแบ่งไดเ้ปน็ 3 กรณี คือ  

(1) ค าส่ังทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซ่ึงไม่เป็นการใหป้ระโยชน์แก่ผู้รับค าส่ัง  
เจ้าหน้าที่หรือผู้บงัคบับัญชาของเจ้าหน้าทีน่ั นอาจเพิกถอนทั งหมดหรือบางส่วนโดยให้มีผลตั งแตข่ณะที่เพิกถอน

หรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึง่ตามที่ก าหนดไว้ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องท าค าส่ังทางปกครองที่มเีนื อหาท านอง
เดียวกันอีกหรือการเพิกถอนค าส่ังนั นไม่อาจท าได้เพราะเหตุอื่นแต่อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนค าส่ังที่มีลักษณะดงักล่าว
จะต้องค านึงประโยชนข์องบุคคลภายนอกด้วย (มาตรา 53 วรรคหนึ่ง)  

(2) ค าส่ังทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซ่ึงเป็นการให้ประโยชนแ์ก่ผู้รับค าส่ังเจ้าหน้าที่หรือผู้บงัคบับัญชาของ
เจ้าหน้าที่อาจเพิกถอนทั งหมดหรอืบางส่วนโดยให้มผีล ตั งแตข่ณะที่เพิกถอน หรือมผีลในอนาคตไดเ้มื่อเกิดกรณีดังต่อไปนี  
(มาตรา 53 วรรคสอง)  

(ก) มีกฎหมายก าหนดให้เพิกถอนได้หรือมขี้อสงวนสิทธิใหเ้พิกถอนได้  
(ข) ค าส่ังนั นมีข้อก าหนดให้ผู้รบัประโยชน์ต้องปฏบิัติ แต่ไม่มีการปฏิบตัิภายในก าหนดเวลา  
(ค) มขี้อเทจ็จริงและพฤติการณ์เปล่ียนแปลงไปและหากไม่เพิกถอนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์

สาธารณะ  
(ง) มีบทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปซ่ึงการเพิกถอนจะจ ากัดให้กระท าได้เท่าที่ผูร้ับประโยชน์ยังไม่ไดใ้ช้ประโยชน์

หรือยังไม่ได้รบัประโยชน์และหากไม่เพิกถอนจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ประโยชน์สาธารณะ  
(จ) อาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะหรือต่อประชาชน  
(3) ค าส่ังทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายซ่ึงเป็นการให้เงนิ ใหท้รพัย์สิน หรือใหป้ระโยชนท์ี่แบ่งแยกได้  
เจ้าหน้าที่หรือผู้บงัคบับัญชาของเจ้าหน้าทีน่ั นอาจเพิกถอนทั งหมดหรือบางส่วน โดยให้มีผลย้อนหลังหรือไม่

ย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถงึในขณะใดขณะหนึง่ก็ได้ในกรณีดังต่อไปนี (มาตรา 53 วรรคส่ี)  
(ก) ได้ปฏบิัตหิรือปฏิบัติล่าช้าในการด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวัตถปุระสงคข์องค าส่ังทางปกครอง  
(ข) ผู้รบัประโยชน์มิไดป้ฏบิัติหรอืปฏิบตัิล่าช้าในการด าเนินการให้เปน็ไปตามเงื่อนไขของค าส่ังทางปกครอง  
 



 
7.4 การเยียวยาประโยชน์ทีเ่สียหาย  
1. กรณีการเพิกถอนค าส่ังทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
(1) ในกรณีที่เป็นการเพิกถอน การให้ประโยชน์ที่แบ่งแยกได้การเพิกถอนค าส่ังทางปกครองจะใหม้ีผลย้อนหลัง

หรือไม่จะต้องพิจารณาจากสภาพของเรื่องความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับประโยชน์ และประโยชน์สาธารณะประกอบกันโดย
ก าหนดให้บคุคลผูร้ับค าส่ังทางปกครองต้องคืนประโยชนท์ี่ได้รับไปตามหลักลาภมิควรได้ ถ้าผู้นั นได้รู้ถึงความไม่ชอบด้วย
กฎหมายของค าส่ังทางปกครองในขณะได้รบัค าส่ัง หรือการไม่รู้นั นเปน็ไปด้วยความประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรงผู้นั นก็
ต้องคืนประโยชนท์ี่ได้รบัไปเต็มจ านวน (มาตรา 51 วรรคส่ี)  

(2) ในกรณีที่เป็นการเพิกถอนการให้ประโยชน์ที่แบ่งแยกไม่ได้ผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนมีสิทธิได้รับค่า
ทดแทนความเสียหายเนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยูข่องค าส่ังนั น โดยค่าทดแทนความเสียหายดังกล่าวจะต้อง
ไม่สูงกว่าประโยชน์ที่ผู้นั นอาจได้รับ (มาตรา 52)  

2. กรณีการเพิกถอนค าส่ังทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย  
ผู้เสียประโยชนจ์ากการเพิกถอนค าส่ังทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายตามเหตใุนข้อ 7.3 (2) (ค) (ง) และ (จ) ย่อม

ได้รับค่าทดแทนความเสียหายอันเกิดจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของค าส่ังนั นท านองเดียวกันกับผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการเพิกถอนค าส่ังทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายซ่ึงเป็นการใหป้ระโยชนท์ี่แบง่แยกไม่ได้ (มาตรา 53 
วรรคสาม) 
 

 
 

......................................................... 
  
เกี่ยวกับใบอนุญาตเพิ่มเติม 
 
-ค าส่ัง คสช. ที่ 22/2558 ข้อ 4,6  
พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 
-กค 0710/022420 ลว. 27 พย.2543 สถานประกอบการหลายชั น เจา้ของคนเดียว ในโรงแรมเลขทีเ่ดยีวกัน หรือบุคคลอื่นเช่า 
ต้องออกใบอนุญาตทุกชั นทุกจุด 
-ที่ กค 0615/20793 ลว.29 กันยายน 2554 การออกใบอนญุาตขายสุรา ต้องระบุสถานที่ ตามส าเนาทะเบียนบ้านเท่านั น 
-ที่ กค 0607/ว 335 ลว.2 มิถุนายน 2549 บริเวณต่อเนื่องตดิกับสถานศึกษา สถานีบริการน  ามัน ศาสนสถาน  มีรั วไม่มีรั ว ไม่มี
อะไรขั นกลาง 
-ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ก าหนดสถานทีห่รือบริเวณ วัน (ประกอบกับมาตรา 27 28 พรบ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์) 6 สถานที่ 5 วัน 
-ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลว. 12 ตุลาคม 2558 รอบสถานศึกษาใกล้เคียงสถานศึกษา หอพัก เชน่ เข้าถึงง่าย ไม่เหมาะสม 
แหล่งมั่วสุม ก่อ  ความเดือดร้อนร าคาญ 
-กฎกระทรวง ก าหนดเวลาขายสุราส าหรับผู้ได้รบัอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 พศ.2548 
-กฎกระทรวงว่าด้วยข้อก าหนดเกีย่วกับการออกใบอนุญาตขายสุราและการขายสุราส าหรับผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุรา
ประเภทที่ 3 ถึงประเภทที่ 7 พ.ศ.2548 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 


