
หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ระเบียบคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
วาดวยหลักเกณฑการเปรียบเทียบ 

ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

เพื่อใหการดําเนินการเปรียบเทียบเปนไปตามความมุงหมายของกฎหมาย  อาศัยอํานาจ 

ตามความในมาตรา  ๔๕  แหงพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปน

กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  

ประกอบกับมาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๔๕  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติ

ใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล

ออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลวาดวย  

หลักเกณฑการเปรียบเทียบ  ตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบยีบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ กรณีมีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินการ   หรือระเบียบนี้มิไดกําหนดหลักเกณฑ   

การดําเนินการไว  ใหคณะกรรมการควบคุมเปนผู วินิจฉัย  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุม 

ใหเปนที่สุด 

ขอ ๔ ใหอธิบดีกรมควบคุมโรคเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจออกระเบียบ

หรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้   

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๕ ในระเบียบนี้ 
“การเปรียบเทียบ”  หมายความวา  การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ของผูมีอํานาจเปรียบเทียบ   
“ความผิด”  หมายความวา  บรรดาความผิดที่มีโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

“คณะกรรมการควบคุม”  หมายความวา  คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล   
“คณะอนุกรรมการ”  หมายความวา  คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอลแตงต้ัง 
“ผูมีอํานาจเปรียบเทียบ”  หมายความวา   
(๑) คณะกรรมการควบคุม 
(๒) คณะอนุกรรมการ  พนักงานสอบสวน  หรือพนักงานเจาหนาที่  ที่คณะกรรมการควบคุม

มอบหมายใหมีอํานาจดําเนินการเปรียบเทียบ 
“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 

หมวด  ๒ 
อํานาจ  หลักเกณฑ  และข้ันตอนในการเปรียบเทียบ 

 

 

ขอ ๖ อํานาจเปรียบเทียบ  ใหเปนไปดังตอไปนี้ 
(๑) คณะกรรมการควบคุม  มีอํานาจเปรียบเทียบไดทั่วราชอาณาจักร 
(๒) คณะอนุกรรมการ  ที่คณะกรรมการควบคุมมอบหมายใหมีอํานาจดําเนินการเปรียบเทียบ  

มีอํานาจเปรียบเทียบได  เฉพาะทองที่ที่มีเขตอํานาจ  ตามที่ระบุในคําส่ังคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล  เร่ือง  การมอบหมายใหดําเนินการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

(๓) พนักงานเจาหนาที่  ตามที่คณะกรรมการควบคุมมอบหมายใหมีอํานาจเปรียบเทียบ 
ไดเฉพาะในเขตทองที่ที่มีอํานาจหนาที่ ดูแลและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการตามประกาศ 
สํานักนายกรัฐมนตรี  เ ร่ือง  แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุม
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

(๔) พนักงานสอบสวน  ตามที่คณะกรรมการควบคุมมอบหมายใหมีอํานาจเปรียบเทียบได   
ขอ ๗ ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบ  ดําเนินการเปรียบเทียบ  ใหแลวเสร็จภายในสถานที่ต้ัง

ปกติของสํานักงานที่ตนสังกัด 
ในกรณีที่มีความจําเปนจะตองเปรียบเทียบใหเสร็จส้ินโดยเร็วที่สุด  ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบ

ในคดีนั้นดําเนินการเปรียบเทียบนอกสถานที่ต้ังปกติของสํานักงานที่ตนสังกัดได  โดยใหใชสถานที่ 
ของหนวยงานราชการอื่น  หรือสถานที่อื่นเปนสถานที่เปรียบเทียบ  ทั้งนี้  ใหคํานึงถึงความเหมาะสม
ของสถานที่ดวย 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๘ ในการเปรียบเทียบ  ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบถือหลักเกณฑและกําหนดเงินคาปรับ  

ตามบัญชีอัตราการเปรียบเทียบ  (แบบ  ปท.๑)  ทายระเบียบนี้   

ขอ ๙ ในการเปรียบเทียบ  กรณีที่ผูตองหาหรือผูกระทําความผิดมิใชผูผลิตหรือผูนําเขา

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล  เมื่อมีเหตุผลพิเศษอันควรแกการพิจารณาลดจํานวนเงินคาปรับ  ผูมีอํานาจ

เปรียบเทียบอาจกําหนดจํานวนเงินคาปรับแตกตางไปจากที่กําหนดไวในขอ  ๘  ก็ได  แตตองไมนอยกวา

หนึ่งในสามของจํานวนเงินคาปรับ 

เหตุผลพิเศษตามความในวรรคหนึ่ง  ใหคํานึงถึงความหนักเบาแหงขอหาและพฤติการณแหง  

การกระทําความผิด  ความเสียหายที่ไดรับหรือผลกระทบตอผูใชบริการและสังคมโดยรวม  ตลอดจนอายุ  

ประวัติ  ความประพฤติ  สติปญญา  การศึกษาอบรม  สุขภาพ  อาชีพ  ขนาดการลงทุนของการประกอบ

กิจการ  และส่ิงแวดลอมอื่น ๆ  ของผูตองหาหรือผูกระทําความผิดประกอบดวย 

ขอ ๑๐ กรณีที่ผูตองหาหรือผูกระทําความผิดยินยอมใหดําเนินการเปรียบเทยีบ  ใหย่ืนคํารอง

ขอใหเปรียบเทียบ  (แบบ  ปท.๒)  ตอผูมีอํานาจเปรียบเทียบ 

ขอ ๑๑ กรณีที่ผูมีอํานาจเปรียบเทียบไดรับคํารองขอใหเปรียบเทียบตามขอ  ๑๐  ใหผูมี

อํานาจเปรียบเทียบดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) หากผูมีอํานาจเปรียบเทียบพิจารณาแลวเห็นวาเปนคดีที่มีอํานาจเปรียบเทียบได 

และสมควรเปรียบเทียบ  โดยเห็นวาผู ตองหาหรือผูกระทําความผิดไมควรถูกดําเนินคดีทางศาล 

หรือไดรับโทษ  ถึงจําคุก  ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบดําเนินการเปรียบเทียบใหแลวเสร็จโดยไมชักชา  

และแจงใหผูตองหาหรือผูกระทําความผิดนําเงินคาปรับมาชําระใหแลวเสร็จภายใน   ๑๕  วัน   

นับแตวันที่มีคําส่ังใหเปรียบเทียบ  ถาผูตองหาหรือผูกระทําความผิดไมสามารถชําระเงินคาปรับ 

ไดภายในกําหนดเวลา  ใหผูมอีํานาจเปรียบเทียบสงเร่ืองใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตอไป 

(๒) หากผูมีอํานาจเปรียบเทียบพิจารณาแลวเห็นวาเปนคดีที่ไมมีอํานาจเปรียบเทียบได  

หรือไมสมควรเปรียบเทียบ  ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบสงเร่ืองใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดีตอไป 

กรณีที่ไมสมควรเปรียบเทียบตามความใน  (๒)  ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบพิจารณาจากลักษณะ

หรือพฤติการณของผูตองหาหรือผูกระทําความผิดและการกระทําผิด  เชน  มีการกระทําความผิด 

เปนกระบวนการ  มีการกระทําผิดซํ้าซาก  ผลของความเสียหายที่เกิดข้ึน  พฤติการณที่แสดงใหเห็นวา

ผูตองหาหรือผูกระทําความผิดจงใจปฏิบัติอันเปนการฝาฝนตอกฎหมาย   



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๑๒ กรณีที่พนักงานสอบสวนซึ่งมิไดรับมอบอํานาจตามขอ  ๖  เปนผูพบเห็นการกระทํา
ความผิด  และในระหวางการสอบสวน   ผูตองหาหรือผูกระทําความผิดยินยอมใหเปรียบเทียบ   
ใหพนักงานสอบสวนสงเร่ืองอันประกอบดวยสําเนารายงานการสอบสวน  คํารองขอใหเปรียบเทียบ  
(แบบ  ปท.๒)  ตามขอ  ๑๐  และเอกสารที่เก่ียวของ  มายังผูมีอํานาจเปรียบเทียบ  ภายในเจ็ดวันนับแต
วันที่ผูนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ   

ขอ ๑๓ เมื่อผูตองหาหรือผูกระทําความผิดชําระเงินคาปรับแลว  ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบ
ออกใบเสร็จรับเงิน  โดยใหผูตองหาหรือผูกระทําความผิดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญที่ตอนลาง 
ของใบเสร็จรับเงินและที่สําเนาใบเสร็จรับเงินนั้นดวย  เพื่อแสดงวาผูตองหาหรือผูกระทําความผิดไดรับ
ทราบและตรวจความถูกตองแลว  พรอมทั้งสงมอบใบเสร็จรับเงินตนฉบับใหแกผูตองหาหรือผูกระทํา
ความผิดรับไปและใหถือวาคดีอาญาเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

หมวด  ๓ 
การรายงานและการควบคุม 

 

 

ขอ ๑๔ ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบ  จัดทํารายงานการเปรียบเทียบ  (แบบ  ปท.๓)  ดังนี้ 
(๑) ในกรุงเทพมหานคร  ใหจัดทํารายงานการเปรียบเทียบที่เกิดข้ึนในแตละเดือนเสนอ

สํานักงานภายในวันที่  ๗  ของเดือนถัดไป   
(๒) ในเขตจังหวัดอื่น   ใหจัดทํารายงานการเปรียบเทียบที่ เกิดข้ึนในแตละเดือนเสนอ

สํานักงานภายในวันที่  ๑๐  ของเดือนถัดไป 
ขอ ๑๕ ใหสํานักงานรวบรวมรายงานผลการเปรียบเทียบเพื่อจัดทําสถิติเกี่ยวกับผูตองหา 

หรือผูกระทําความผิด  จํานวนคดีในแตละขอหาความผิด  จํานวนเงินคาปรับ  จํานวนเงินสงคลัง   
พรอมรายละเอียดอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  รวมทั้งปญหาและอุปสรรคหรือขอเสนอแนะ  (ถามี)  เพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการควบคุมทราบตอไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

จุรินทร  ลักษณวิศิษฏ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

ประธานกรรมการควบคุมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล 



 

(เอกสารแนบทาย) 

 
๑. บัญชีอัตราการเปรียบเทียบแนบทายระเบียบคณะกรรมการควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลวาดวย  

หลักเกณฑการเปรียบเทียบ ตามพระราชบัญญัตคิวบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ (แบบ ปท.๑) 

 ๒. คํารองขอใหเปรียบเทียบ  (แบบ ปท.๒) 

 ๓.  แบบรายงานการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ (แบบ ปท.๓) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
                                

           
    



   

(แบบ ปท.๑) 
บัญชีอัตราการเปรยีบเทยีบแนบทายระเบียบคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 

 วาดวยหลักเกณฑการเปรียบเทียบ 
ตามพระราชบญัญัติควบคมุเครื่องด่ืมแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

 ลําดับ 

  ที่ 

ขอหาความผิด ระวางโทษ    อัตราคาปรับกําหนด   

ใหเปรียบเทียบปรับ 
มาตรา ฐานความผิด มาตรา อัตราโทษ 

๑ มาตรา ๒๖ 

ผู ผ ลิ ตห รือนํ า เ ข า เ ค ร่ื อ งดื่ ม

แอลกอฮอล  ไม จัดให มีบรร จุ

ภัณฑ ฉลาก พรอมท้ังขอความ  

คํ า เ ตื อ น สํ า ห รั บ เ ค ร่ื อ ง ดื่ ม

แอลกอฮอลท่ีผลิต หรือนําเขา 
หรือ ไมดําเนินการอ่ืนใดตามท่ี

คณะกรรมการควบคุมกําหนด 
 

มาตรา ๓๘ 

จําคุกไมเกิน ๑ ป   

หรือปรับไมเกิน     

๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือ  

ทั้งจําทั้งปรับ 

     ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๒ มาตรา ๒๗ (๑) 

ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในวัด

ห รื อ ส ถ า น ท่ี สํ า ห รั บ ป ฏิ บั ติ

พิธีกรรมทางศาสนา 

มาตรา ๓๙ 

  จําคุกไมเกิน ๖ เดือน 

หรือปรับไมเกิน 

๑๐,๐๐๐ บาท หรือ    

ท้ังจําท้ังปรับ 

ครั้งที่ ๑  ๓,๐๐๐ บาท 
ครั้งที่ ๒  ๖,๐๐๐ บาท 
ครั้งที่ ๓  ๑๐,๐๐๐ บาท 

๓ มาตรา ๒๗ (๒) 

ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใน  

สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 

สถานพยาบาลตามกฎหมาย  

วาดวยสถานพยาบาล และราน

ขายยาตามกฎหมายวาดวยยา 

มาตรา ๓๙ 

  จําคุกไมเกิน ๖ เดือน 

หรือปรับไมเกิน 

๑๐,๐๐๐ บาท หรือ    

ท้ังจําท้ังปรับ 

ครั้งที่ ๑  ๓,๐๐๐ บาท 
ครั้งที่ ๒  ๖,๐๐๐ บาท 
ครั้งที่ ๓ ๑๐,๐๐๐ บาท 

๔ มาตรา ๒๗ (๓) 

ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใน

สถานท่ีราชการ ยกเวนบริเวณท่ี

จัดไวเปนรานคาหรือสโมสร 
มาตรา ๓๙ 

  จําคุกไมเกิน ๖ เดือน 

หรือปรับไมเกิน 

๑๐,๐๐๐ บาท หรือ    

ท้ังจําท้ังปรับ 

ครั้งที่ ๑  ๓,๐๐๐ บาท 
ครั้งที่ ๒  ๖,๐๐๐ บาท 
ครั้งที่ ๓ ๑๐,๐๐๐ บาท 

๕ มาตรา ๒๗ (๔) 
ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใน

หอพั กต ามกฎหมา ยว าด ว ย

หอพัก 

มาตรา ๓๙ 

  จําคุกไมเกิน ๖ เดือน 

หรือปรับไมเกิน 

๑๐,๐๐๐ บาท หรือ    

ท้ังจําท้ังปรับ 

ครั้งที่ ๑  ๓,๐๐๐ บาท 
ครั้งที่ ๒  ๖,๐๐๐ บาท 
ครั้งที่ ๓ ๑๐,๐๐๐ บาท 

๖ มาตรา ๒๗ (๕) 

ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใน

ส ถ า น ศึ ก ษ า ต า ม ก ฎ หม า ย  

วาดวยการศึกษาแหงชาติ 
มาตรา ๓๙ 

  จําคุกไมเกิน ๖ เดือน 

หรือปรับไมเกิน 

๑๐,๐๐๐ บาท หรือ    

ท้ังจําท้ังปรับ 

ครั้งที่ ๑  ๓,๐๐๐ บาท 
ครั้งที่ ๒  ๖,๐๐๐ บาท 
ครั้งที่ ๓ ๑๐,๐๐๐ บาท 



   

- ๒ - 

 

  ลําดับ 

ที่ 

ขอหาความผิด ระวางโทษ 
 อัตราคาปรับกําหนด      
 ใหเปรียบเทียบปรับ 

มาตรา ฐานความผิด   มาตรา อัตราโทษ 

๗ 
มาตรา ๒๗ 

(๖) 

ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในสถานี

บริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงหรือ

รานคาในบริเวณสถานีบริการน้ํามัน

เชื้อเพลิง 
 

มาตรา ๓๙ 

  จําคุกไมเกิน ๖ เดือน 

หรือปรับไมเกิน 

๑๐,๐๐๐ บาท หรือ   

ท้ังจําท้ังปรับ 

ครั้งที่ ๑  ๓,๐๐๐ บาท 
ครั้งที่ ๒  ๖,๐๐๐ บาท 
ครั้งที่ ๓  ๑๐,๐๐๐ บาท 

๘ 
มาตรา ๒๗ 

(๗) 

ข า ย เ ค ร่ื อ ง ดื่ ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล ใ น

สวนสาธารณะของทางราชการที่จัดไว

เ พื่ อ ก า รพั ก ผ อ น ขอ งป ร ะ ช า ช น

โดยท่ัวไป 
 

มาตรา ๓๙ 

  จําคุกไมเกิน ๖ เดือน 

หรือปรับไมเกิน 

๑๐,๐๐๐ บาท หรือ   

ท้ังจําท้ังปรับ 

ครั้งที่ ๑  ๓,๐๐๐ บาท 
ครั้งที่ ๒  ๖,๐๐๐ บาท 
ครั้งที่ ๓  ๑๐,๐๐๐ บาท 

๙ 
มาตรา ๒๗ 

(๘) 

ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลในสถานท่ี

อ่ืน ท่ี รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 

มาตรา ๓๙ 

  จําคุกไมเกิน ๖ เดือน 

หรือปรับไมเกิน 

๑๐,๐๐๐ บาท หรือ   

ท้ังจําท้ังปรับ 

ครั้งที่ ๑  ๓,๐๐๐ บาท 
ครั้งที่ ๒  ๖,๐๐๐ บาท 
ครั้งที่ ๓  ๑๐,๐๐๐ บาท 

๑๐ มาตรา ๒๘ 

ข า ย เ ค ร่ื อ ง ดื่ ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล

นอกเหนือจาก วัน. ...... หรือเวลา...

(ท่ีกําหนด) 

แตมิใหใชบังคับกับการขายของผูผลิต 

ผูนําเขา หรือตัวแทนของผูผลิตหรือผู

นําเขาไปยังผูขายซึ่งไดรับอนุญาตตาม

กฎหมายวาดวยสุรา 
 

มาตรา ๓๙ 

  จําคุกไมเกิน ๖ เดือน 

หรือปรับไมเกิน 

๑๐,๐๐๐ บาท หรือ   

ท้ังจําท้ังปรับ 

ครั้งที่ ๑  ๓,๐๐๐ บาท 
ครั้งที่ ๒  ๖,๐๐๐ บาท 
ครั้งที่ ๓  ๑๐,๐๐๐ บาท 

๑๑ 
 มาตรา ๒๙ 

(๑) 
ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใหแกบุคคล

ซึ่งมีอายุต่ํากวาย่ีสิบปบริบูรณ 
มาตรา ๔๐ 

  จําคุกไมเกิน ๑ ป  

หรือปรับไมเกิน 

๒๐,๐๐๐ บาท หรือ 

ท้ังจําท้ังปรับ 

ครั้งที่ ๑  ๖,๐๐๐ บาท 
ครั้งที่ ๒  ๑๒,๐๐๐ บาท 
ครั้งที่ ๓  ๒๐,๐๐๐ บาท 

๑๒ 
 มาตรา ๒๙ 

(๒) 

ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ใหแกบุคคลท่ี

มีอาการมึนเมาจนครองสติไมได 
 

มาตรา ๔๐ 

  จําคุกไมเกิน ๑ ป 

หรือ ปรับไมเกิน 

๒๐,๐๐๐ บาท หรือ 

ท้ังจําท้ังปรับ 

ครั้งที่ ๑  ๖,๐๐๐ บาท 
ครั้งที่ ๒  ๑๒,๐๐๐ บาท 
ครั้งที่ ๓  ๒๐,๐๐๐ บาท 



   

-๓ - 

ลําดับ 

ที่ 

ขอหาความผิด ระวางโทษ อัตราคาปรับกําหนด    

ใหเปรียบเทียบปรับ มาตรา ฐานความผิด มาตรา อัตราโทษ 

๑๓ 

 
มาตรา ๓๐(๑) ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลโดย

ใชเคร่ืองขายอัตโนมัติ 
มาตรา ๔๐ 

จําคุกไมเกิน ๑ ป

หรือปรับไมเกิน 

๒๐,๐๐๐ บาท หรือ 

ท้ังจําท้ังปรับ 

๒๐,๐๐๐ บาท 

๑๔ มาตรา ๓๐(๒) 
ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลโดย

การเรขาย 
มาตรา ๔๑ 

จําคุกไมเกิน ๖ เดือน

หรือปรับไมเกิน 

๑๐,๐๐๐ บาท หรือ

ท้ังจําท้ังปรับ 

ครั้งที่ ๑  ๓,๐๐๐ บาท 
ครั้งที่ ๒  ๖,๐๐๐ บาท 
ครั้งที่ ๓  ๑๐,๐๐๐ บาท 

๑๕ มาตรา ๓๐ (๓) 
ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลโดย

การลดราคาเพื่อประโยชน  

ในการสงเสริมการขาย 

มาตรา ๔๑ 

จําคุกไมเกิน ๖ เดือน

หรือปรับไมเกิน 

๑๐,๐๐๐ บาท หรือ

ท้ังจําท้ังปรับ 

ครั้งที่ ๑  ๓,๐๐๐ บาท 
ครั้งที่ ๒  ๖,๐๐๐ บาท 
ครั้งที่ ๓  ๑๐,๐๐๐ บาท 

๑๖ มาตรา ๓๐ (๔) 

ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลโดย 

ใหหรือเสนอใหสิทธิ ในการเขา

ชมการแขงขันการแสดง การ

ใหบริการ  การชิงโชค การชิง

รางวัล หรือสิทธิประโยชนอ่ืนใด

เป นการตอบแทนแกผู ซื้ อ

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลหรือ แก

ผูนําหีบหอหรือสลากหรือสิ่ง

อ่ื น ใ ด เ ก่ี ย ว กั บ เ ค ร่ื อ ง ดื่ ม

แอลกอฮอลมาแลกเปลี่ยน

หรือแลกซื้อ 

มาตรา ๔๑ 

จําคุกไมเกิน ๖ เดือน

หรือปรับไมเกิน 

๑๐,๐๐๐ บาท หรือ

ท้ังจําท้ังปรับ 

๑๐,๐๐๐ บาท 



   

 
 

- ๔ - 
 

ลําดับ 

  ที่ 

ขอหาความผิด ระวางโทษ อัตราคาปรับกําหนด   

ใหเปรียบเทียบปรับ มาตรา ฐานความผิด มาตรา อัตราโทษ 

๑๗ มาตรา ๓๐ (๕) 

ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลโดยแจก 

แถม  ให ห รื อแลกเปลี่ ยน กั บ

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล หรือกับสินคา

อ่ืน หรือการใหบริการ อยางอ่ืน

แลวแตกรณี หรือแจกจายเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล ในลักษณะเปนตัวอยาง

ของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลหรือเปน

การจูงใจสาธารณชนใหบริ โภค

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลรวมถึงการ

กําหนดเงื่อนไขการขายในลักษณะท่ี

เป นการบั งคั บซื้ อ เค ร่ื องดื่ ม

แอลกอฮอลโดยทางตรงหรือทางออม 
 

มาตรา ๔๑ 

จําคุกไมเกิน ๖ เดือน

หรือปรับไมเกิน 

๑๐,๐๐๐ บาท หรือ 

ท้ังจําท้ังปรับ 

๑๐,๐๐๐ บาท 

๑๘ มาตรา ๓๐ (๖) 

ขายเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลโดยวิธี 

หรือลักษณะอ่ืนใดตามท่ี รัฐมนตรี

ประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของ

คณะกรรมการ 

มาตรา ๔๑ 

จําคุกไมเกิน ๖ เดือน 

หรือปรับไมเกิน

๑๐,๐๐๐ บาท หรือ

ท้ังจําท้ังปรับ 

ครั้งที่ ๑  ๓,๐๐๐ บาท 
ครั้งที่ ๒  ๖,๐๐๐ บาท 
ครั้งที่ ๓ ๑๐,๐๐๐ บาท 

๑๙ มาตรา ๓๑ (๑) 

บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใน

วัดหรือสถาน ท่ีสําหรับปฏิบัติ

พิธีกรรมทางศาสนา เวนแตเปน

สวนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนา 

มาตรา ๔๒ 

จําคุกไมเกิน ๖ เดือน 

หรือปรับไมเกิน

๑๐,๐๐๐ บาท หรือ

ท้ังจําท้ังปรับ 

ครั้งที่ ๑  ๓,๐๐๐ บาท 
ครั้งที่ ๒  ๖,๐๐๐ บาท 
ครั้งที่ ๓ ๑๐,๐๐๐ บาท 

๒๐ มาตรา๓๑ (๒) 

บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใน

สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย

สถานพยาบาล และรานขายยาตาม

กฎหมายวาดวยยา ยกเวนบริเวณท่ี

จัดไวเปนท่ีพักสวนบุคคล 

มาตรา ๔๒ 

จําคุกไมเกิน ๖ เดือน 

หรือปรับไมเกิน

๑๐,๐๐๐ บาท หรือ

ท้ังจําท้ังปรับ 

ครั้งที่ ๑  ๓,๐๐๐ บาท 
ครั้งที่ ๒ ๖,๐๐๐ บาท 
ครั้งที่ ๓ ๑๐,๐๐๐ บาท 

๒๑ มาตรา ๓๑ (๓) 

บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใน

สถานท่ีราชการ ยกเวนบริเวณท่ีจัด

ไวเปนท่ีพักสวนบุคคล หรือสโมสร

หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี 

มาตรา ๔๒ 

จําคุกไมเกิน ๖ เดือน 

หรือปรับไมเกิน

๑๐,๐๐๐ บาท หรือ

ท้ังจําท้ังปรับ 

ครั้งที่ ๑  ๓,๐๐๐ บาท 
ครั้งที่ ๒  ๖,๐๐๐ บาท 
ครั้งที่ ๓ ๑๐,๐๐๐ บาท 



   

- ๕ - 
 

   

ลําดับ

ที่ 

ขอหาความผิด ระวางโทษ 
อัตราคาปรับกําหนด  

ใหเปรียบเทียบปรับ มาตรา ฐานความผิด มาตรา อัตราโทษ 

๒๒ มาตรา ๓๑ (๔) 

บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใน

สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวย

การศึกษาแหงชาติ ยกเวนบริเวณท่ี

จัดไว เปน ท่ีพักสวนบุคคล  หรือ

สโมสร  ห รือการ จัด เ ลี้ ย งต าม

ประเพณี หรือสถานศึกษาท่ีสอน

การผสมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลและ

ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย  วาดวย

การศึกษาแหงชาติ 

 

มาตรา ๔๒ 

 
จําคุกไมเกิน ๖ เดือน 

หรือปรับไมเกิน

๑๐,๐๐๐ บาท หรือ 

ท้ังจําท้ังปรับ 

ครั้งที่ ๑ ๓,๐๐๐ บาท 
ครั้งที่ ๒  ๖,๐๐๐ บาท 
ครั้งที่ ๓ ๑๐,๐๐๐ บาท 

๒๓ มาตรา ๓๑ (๕) 

บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใน

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามัน

เชื้อเพลิงหรือรานค าในบริเวณ

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

 

มาตรา ๔๒ 

 
จําคุกไมเกิน ๖ เดือน 

หรือปรับไมเกิน

๑๐,๐๐๐ บาท หรือ 

ท้ังจําท้ังปรับ 

ครั้งที่ ๑  ๓,๐๐๐ บาท 
ครั้งที่ ๒  ๖,๐๐๐ บาท 
ครั้งที่ ๓ ๑๐,๐๐๐ บาท 

๒๔ มาตรา ๓๑ (๖) 

บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใน

สวนสาธารณะของทางราชการที่จัด

ไวเพื่อการพักผอนของประชาชน

โดยท่ัวไป 

 

มาตรา ๔๒ 

 
จําคุกไมเกิน ๖ เดือน 

หรือปรับไมเกิน

๑๐,๐๐๐ บาท หรือ 

ท้ังจําท้ังปรับ 

ครั้งที่ ๑  ๓,๐๐๐ บาท 
ครั้งที่ ๒  ๖,๐๐๐ บาท 
ครั้งที่ ๓ ๑๐,๐๐๐ บาท 

๒๕ มาตรา ๓๑ (๗) 

บริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลใน

สถาน ท่ี อ่ืน ท่ี รั ฐมนต รีประกาศ

กํ า ห น ด โ ด ย คํ า แ น ะ นํ า ข อ ง

คณะกรรมการ 

 

มาตรา ๔๒ 

จําคุกไมเกิน ๖ เดือน 

หรือปรับไมเกิน

๑๐,๐๐๐ บาท หรือ 

ท้ังจําท้ังปรับ 

ครั้งที่ ๑  ๓,๐๐๐ บาท 
ครั้งที่ ๒  ๖,๐๐๐ บาท 
ครั้งที่ ๓ ๑๐,๐๐๐ บาท 



   

- ๖ - 

 
 

 ลําดับ

ที่ 

ขอหาความผิด ระวางโทษ อัตราคาปรับกําหนด    
ใหเปรียบเทียบปรับ 

มาตรา ฐานความผิด มาตรา อัตราโทษ 

 

 

๒๖ 

 

 

มาตรา ๓๒ 

    การโฆษณาเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล

หรือแสดงชื่อหรือเคร่ืองหมายของ

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล อันเปนการ
อวดอางสรรพคุณหรือจูงใจใหผู อ่ืน

ดื่มโดยตรงหรือโดยออม  
      การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ

ใดๆโดยผูผลิตเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  

ท่ีไมเปนการใหขอมูลขาวสารและ

ความรูเชิงสรางสรรคสังคม  
      การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ

ใดๆโดยผูผลิตเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล  

โดยมีการปรากฏภาพของสินคาหรือ

บรรจุภัณฑของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล

นั้ น เว นแต เปนการปรากฏภาพ

สัญลักษณของเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

หรือสัญลักษณของบริ ษัทผู ผลิต

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล ตามท่ีกําหนด

ในกฎกระทรวง  
          ท้ั ง นี้ ก า รห า ม โ ฆ ษณาห รื อ

ประชาสัมพันธใดๆ มิใหใชบังคับ

กับการโฆษณาท่ีมีตนกําเนิดนอก

ราชอาณาจักร 

มาตรา ๔๓ 

จําคุกไม เ กิน  ๑ ป 

ห รื อป รั บ ไ ม เ กิ น 

๕๐๐,๐๐๐บาท หรือ

ท้ังจําท้ังปรับ     
 .......นอกจากมีโทษ
ตามวรรคหนึ่งแลว 

ผู ฝ า ฝ น ยั ง มี โ ทษ

ปรับอีกวันละไมเกิน

๕๐,๐๐๐บาท ตลอด 

เวลาท่ียังฝาฝนหรือ 

จนกวาจะไดปฏิบัติ

ใหถูกตอง 

  

ครั้งที่ ๑ ๕๐,๐๐๐  บาท
ครั้งที่ ๒  ๒๐๐,๐๐๐บาท 
ครั้งที่ ๓ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
เวนแตเปนการโฆษณา

โดยผูผลิตหรือผูนําเขา   

ใหปรับ ๕๐๐,๐๐๐  บาท 

๒๗ 
มาตรา ๓๔ 

(๑) และ (๒) 

ตอสูขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของ

พนักงานเจาหนาท่ีในการท่ีจะ 
      (๑) เขาไปในสถานท่ีทําการของ  

ผูผลิต นําเข า หรือขายเคร่ืองดื่ ม

แอลกอฮอล สถานท่ีเก็บเคร่ืองดื่ม

แอลกอฮอล  ในเวลาทําการของ

สถานท่ีนั้ น รวมถึงเข าตรวจสอบ

ยานพาหนะเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
     (๒) ยึดหรืออายัดเคร่ืองดื่ ม

แอลกอฮอลของผูผลิต ผูนําเขา หรือ

ผู ขายท่ีฝ าฝนหรือไมปฏิบัติ ตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔๔ 

  (๑) และ (๒) จําคุก   

 ไมเกิน ๑ ปหรือปรับ

ไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 

หรือท้ังจําท้ังปรับ 

๒๐,๐๐๐ บาท 



   

- ๗ - 
      
 

 ลําดับ

ที่ 

ขอหาความผิด ระวางโทษ อัตราคาปรับกําหนด    
ใหเปรียบเทียบปรับ 

มาตรา ฐานความผิด มาตรา อัตราโทษ 

 

๒๘ 

 

 

มาตรา ๓๔ (๓) 

     
      (๓)ไมมาใหถอยคําหรือไม

ยินยอมใหถอยคําโดยไมมีเหตุอัน

สมควรตอพนักงานเจาหนาท่ีซึ่ ง

ปฏิบัติตามหนาท่ีใน (๓) หรือไมสง

เอกสารหรือวัตถุ อ่ืนใดมาเพื่ อ

ป ร ะ ก อ บ ก า ร พิ จ า ร ณ า ข อ ง

พนักงานเจาหนาท่ีเม่ือถูกเรียกให

สงตาม (๓)   

มาตรา ๔๔ 
(๓)  ปรับไมเกิน 
๒๐,๐๐๐ บาท 

๒๐,๐๐๐ บาท 

๒๙ มาตรา ๓๖ 

 

บุคคลท่ีเก่ียวของไมอํานวยความ

ส ะ ด ว ก ต า ม ส ม ค ว ร ใ น ก า ร

ปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ี

ตามมาตรา ๓๔ 
 

มาตรา ๔๔ 

ปรับไมเกิน 
๒,๐๐๐ บาท 

๒,๐๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 (แบบ ปท. ๒) 
คํารองขอใหเปรียบเทียบ 

 
คดีท่ี................/................ 
        ทําท่ี.................................................. 
         ....................................................... 

 

                     วันท่ี.........เดือน......................พ.ศ. ............. 
 

  ขาพเจา...................................... อายุ..........ป สัญชาติ...............เช้ือชาติ................... 
อยูบานเลขท่ี.............หมูท่ี........ตรอก/ซอย..................................ถนน............................................ 
แขวง/ตําบล.........................เขต/อําเภอ...............................จังหวัด............................................... 
โทร..............................เปนผูรับมอบอํานาจจาก............................................................................. 
ตามหนังสือมอบอํานาจ เลขท่ี........................ลงวันท่ี.....เดือน...............พ.ศ. ..........(กรณีนิติบคุคล) 

ไดรับแจงจากผูมีอํานาจเปรียบเทียบวาขาพเจาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญตัคิวบคมุ

เคร่ืองดื่มแอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา.................มีโทษตามมาตรา................ตองระวางโทษปรับ

.....................บาท ซ่ึงเปนความผิดท่ีสามารถทําการเปรียบเทียบได และผูมีอํานาจเปรียบเทียบคดีพิจารณาแลว
เห็นวาเปนการกระทําความผิดเปนคร้ังท่ี ........... จึงเปรียบเทียบปรับเปนเงินจํานวน...........................บาท  

(.................................................................................................)   
ขาพเจารับทราบแลว ขอใหการรับสารภาพวาไดกระทําความผิดจริง และ 

(๑) ขาพเจายินยอมใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบทําการเปรียบเทียบปรับเปนเงินจํานวน

.........................บาท (.............................................................................)  โดยขาพเจาจะนําเงินคาปรับ

จํานวนนี้มาชําระภายในวันท่ี...............เดือน..........................................พ.ศ. .................................... 
(๒) หากขาพเจาไมนําเงินตามจํานวนดังกลาวตาม (๑) มาชําระภายในเวลาที่ กําหนด            

ใหพนักงานเจาหนาท่ีดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป 
  บันทึกนี้  เจาหนาท่ีไดอานใหขาพเจาฟงและขาพเจาเขาใจดีแลว เห็นวาถูกตอง จึงลงลายมือช่ือ

ไวเปนสําคัญ 
 
 (ลงช่ือ)................................................ผูตองหาหรือผูกระทําความผิด 
            ............................................... 
 (ลงช่ือ).........................................ผูมีอํานาจเปรียบเทียบ 

          ............................................ 
 (ลงช่ือ).................................................พนักงานเจาหนาท่ี 
         .............................................



 
                           (แบบ ปท. ๓) 

รายงานการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดืม่แอลกอฮอล พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ประจําเดือน.............................พ.ศ. ............... 
ชื่อหนวยงาน................................................................................................................................. 

ลําดับที่ เลขคดี 
ชื่อผูตองหาหรือ

ผูกระทําความผิด 
ขอหา / มาตรา 

วัน เดือน ป  
ที่เปรียบเทียบ 

จํานวนเงิน 
คาปรับ (บาท)

จํานวนเงิน 
สงคลัง 

ปญหาและอุปสรรค หมายเหต ุ

๑     
 

 
 

 

๒     
 

 
 

 

๓     
 

 
 

 

๔     
 

 
 

 

๕     
 

 
 

 

    รวม 
    

 
                                                                                                                         ชื่อผูรายงาน............................................................. 

                                                                                                                              ตําแหนง.................................................................... 
                                                                     โทรศัพท/โทรสาร............................................................




