สรุปกฎหมายอืน ทีเกียวข้องกับสุราซึงภาคประชาชนควรรู ้
ข้อ

ฐานความผิด
บทกําหนดโทษ
กฎหมาย
1 ขาย แลกเปลี$ยนหรือให้สุราหรือบุหรี$แก่ -จําคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000 พ.ร.บ.คุม้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา
เด็กอายุตาํ $ กว่า 18 ปี เว้นแต่การปฏิบตั ิ
26(10)
ทางการแทพย์
-เพิกถอนใบอนุ ญาต
กฎกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2548

หน่วยงาน
กระทรวงพัฒนา
สังคมและความ
มัน$ คงของมนุ ษย์
กรมสรรพสามิต

2 บังคับ ข่มขู่ ชักจูง ส่งเสริม หรือ
ยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร
หรือน่ าจะทําให้เด็กมีความประพฤติ
เสี$ยงต่อการกระทําความผิด
(เช่น ใช้หรือบังคับให้เด็กไปซื, อสุรา)
3 ขายสุรานอกเวลาที$กาํ หนด
(ให้ขายในเวลา 11.00-14.00 และ
17.00-24.00)

-จําคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 30,000 พ.ร.บ.คุม้ ครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา
26(3)

กระทรวงพัฒนา
สังคมและความ
มัน$ คงของมนุ ษย์

-ปรับ 50 บาท
-พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุ ญาตขายสุรา 5 ปี

กรมสรรพสามิต

4 ขายสุราในสถานที$ต่อเนื$ องหรือติดกับ
สถานที$ดงั กล่าว
- ในสถานศึกษา - ศาสนาสถาน(วัด
ต่างๆ)
- สถานี บริการนํ9ามัน

พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 20, 46

-จําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4,000 ลาท ประกาศคณะปฏิวตั ิฉบับที$ 253 พ.ศ. 2515 สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ
กรมสรรพสามิต
-เพิกถอนใบอนุ ญาต
กฎกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2548
-ไม่มีใบอนุ ญาต ปรับตามประเภทสุราที$ขาย

5 ไม่แสดงใบอนุ ญาตขายสุราไว้ในสถานที$ -ปรับ 2,000 บาท
ขายอย่างเปิ ดเผย

กฎกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2548

กรมสรรพสามิต

ข้อ

ฐานความผิด
6 ทําการเปลี$ยนแปลงสุรา
(เช่นผสมยาดองเหล้าหรือวัตถุอื$นๆ)

บทกําหนดโทษ
-ผูข้ ายส่ง ปรับ 2,000 บาท
-ผูข้ ายปลีก ปรับ 500 บาท

7 เก็บสุราไว้ที$อื$นซึ$งมิใช่สถานที$ขออนุ ญาต -ปรับ 500 บาท (เฉพาะผูข้ ายส่ง)
ไว้
8 ขายสุราไม่ตรงตามประเภทใบอนุ ญาตที$ -ปรับ 200 บาท
เจ้าพนักงานออกให้
9 ขายหรือนําสุราออกแสดงเพื$อขายโดย -สุราไทยทุกชนิ ด ปรับ 500 บาท
ไม่ได้รบั อนุ ญาตขายสุรา
-สุราต่างประเทศ ปรับ 2,000 บาท

กฎหมาย

หน่วยงาน
พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 22,23,36,38 กรมสรรพสามิต
พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 21, 38

กรมสรรพสามิต

พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 40 ทวิ

กรมสรรพสามิต

พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 17, 40

กรมสรรพสามิต

10 ขาย จําหน่ าย จ่ายแจก หรือจัดงานเลี9 ยง -จําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000
สุราทุกชนิ ดในเขตเลือกตั9งในระหว่าง บาท หรือทั9งจําทั9งปรับ
เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั9ง
หนึ$ งวันจนสิ9 นสุดวันเลือกตั9ง

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
คณะกรรมการการ
เลือกตั9งสมาชิก สภาผูแ้ ทนราษฎรและการ เลือกตั9ง
ได้มาซึ$งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 มาตรา
155

11 ขายสุรา หรือยินยอมปล่อยปละละเลย -ปรับไม่เกิน 50,000 บาท
ให้ผมู ้ ีอาการมึนเมาจนประพฤติวุน่ วาย
หรือครองสติไม่ได้ เข้าไปหรืออยูใ่ น
สถานบริการระหว่างเวลาทําการ
12 ห้ามผูใ้ ดเสพสุราหรือของเมาอย่างอื$นจน - ปรับไม่เกิน 500 บาท
เป็ นเหตุให้เมาประพฤติวุ่นวายครองสติ
ไม่ได้ ในถนนสาธารณะหรือ
สาธารณสถาน

พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา
16(2) (3) มาตรา 27

กระทรวงมหาดไทย

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 378

กระทรวงมหาดไทย
สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ

ข้อ

ฐานความผิด

บทกําหนดโทษ

กฎหมาย

หน่วยงาน

13 ห้ามมิให้ผใู ้ ดขับขี$รถในขณะเมาสุราหรือ -จําคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับตั9งแต่5,000-20.000 พ.ร.บ.การจราจรทางบก พ.ศ.2550 มาตรา กระทรวงมหาดไทย
ของเมาอย่างอื$น
บาท หรือทั9งจําทั9งปรับ และให้ศาลสัง$ พักใช้ 106 ตรี
ใบอนุ ญาตขับขี$ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเพิก
ถอนใบอนุ ญาต
เมาแล้วขับเป็ นเหตุให้ผอู ้ ื$นได้รบั
อันตรายสาหัส

-จําคุกไม่เกิน 2-6 ปี ปรับตั9งแต่40,000120,000 บาท หรือทั9งจําทั9งปรับ และให้ศาล
สัง$ พักใช้ใบอนุ ญาตขับขี$ ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี หรือ
เพิกถอนใบอนุ ญาต

เมาแล้วขับเป็ นเหตุให้ผอู ้ ื$นถึงแก่ความ -จําคุกไม่เกิน 3-10 ปี ปรับตั9งแต่60,000ตาย
200,000 บาท หรือทั9งจําทั9งปรับ และให้ศาล
สัง$ เพิกถอนใบอนุ ญาต

สรุปโดย เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์

