
สรุปสาระส าคัญ  
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 

โดย กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา 
***************************** 

 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา              
เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๓ ก หน้า ๓๔ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 
เป็นต้นไป โดยสาระส าคัญกฎหมายดังกล่าวมุ่งเน้นการควบคุม 5 มาตรการหลักๆ ได้แก่ การควบคุมสถานที่          
ห้ามดื่มห้ามขาย ควบคุมด้านวันเวลาที่จ าหน่าย ควบคุมอายุและพฤติการณ์ของผู้ซื้อ ควบคุมวิธีการหรือลักษณะ
การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และควบคุมการโฆษณา รายละเอียดดังนี้ 
 1. มาตรการควบคุมสถานที่ห้ามขาย-ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 มาตรา 27  ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ หรือ บริเวณ ดังต่อไปนี้ 
 มาตรา 31  ห้ามมิให้ผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ หรือ บริเวณ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา 27  ห้ามขาย มาตรา 31  ห้ามดื่ม 
(1) วัดหรือสถานที่ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา (1) วัดหรือสถานที่ส าหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา 

     เว้นแต่ เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนา 
(2) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาล 
     ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลและร้านขาย 
     ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา 

(2) สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ สถานพยาบาล  
     และร้านขายยา ยกเว้น ที่พักส่วนบุคคล 

(3) สถานที่ราชการ ยกเว้น ร้านค้าหรือสโมสร 
 

(3) สถานที่ราชการ ยกเว้น ที่พักส่วนบุคคล หรือ 
     สโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี 

(4) หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก ไม่ห้ามดื่ม 
(5) สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา 
     แห่งชาต ิ
 

(4) สถานศึกษา ยกเว้นที่พักส่วนบุคคล หรือสโมสร  
     หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี หรือสถานศึกษาที่   
     สอนการผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

(6) สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงหรือร้านค้าในบริเวณ 
     สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 

(5) สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงหรือร้านค้าในบริเวณ 
     สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 

(7) สวนสาธารณะของทางราชการ (6) สวนสาธารณะของทางราชการ 
(8) สถานที่อ่ืนตามรัฐมนตรีประกาศก าหนด (7) สถานที่อ่ืนตามรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 สถานที่อ่ืนที่รัฐมนตรีประการก าหนด (เพิ่มเติม)     
      8.1 ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก 
      8.2 ห้ามผู้ใดขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสถานีขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 
      8.3 ห้ามผู้ใดขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสถานีรถไฟ หรือในขบวนรถที่อยู่บนทาง
รถไฟตามกฎหมายว่าด้วยจัดวางการรถไฟและทางหลวง 
      8.4 ห้ามผู้ใดขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณทางเรือโดยสารสาธารณะหรือบนเรือโดยสาร 
สาธารณะประจาทาง 
      8.5 ห้ามผู้ใดขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสวนสาธารณะของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของ 
รัฐที่จัดไว้เพ่ือการพักผ่อนของประชาชนโดยทั่วไป 
      8.6 ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐยกเว้น 



บริเวณท่ีจัดไว้เป็นร้านค้า หรือสโมสร 
      8.7 ห้ามผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐ 
ยกเว้นบริเวณท่ีจัดไว้เป็นที่พักส่วนบุคคล หรือสโมสร หรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี 
      8.8 ห้ามผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางในขณะขับขี่หรือในขณะโดยสารอยู่ในรถหรือบนรถ 
      8.9 ห้ามผู้ใดขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพ้ืนที่ประกอบกิจการโรงงาน 
  

 2. มาตรการควบคุมวัน และเวลาที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
 มาตรา 28 ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันหรือเวลาที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการ ซึ่งปัจจุบันรัฐมนตรีได้ประกาศก าหนดวันห้ามขาย และห้ามจ าหน่ายได้ ดังนี้  

o ก าหนดวันห้ามขาย  
ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา 

o ก าหนดเวลาห้ามขาย  
ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาอ่ืน นอกจากตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึงเวลา 14.00 น. 
และตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึงเวลา 24.00 น. ยกเว้นการขายในกรณีดังต่อไปนี้ 

   - การขายในอาคารท่าอากาศยานนานาชาติ และการขายในสถานบริการซึ่งเป็นไปตาม
     ก าหนดเวลาเปิดปิดของสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
 3. มาตรการควบคุมอายุและพฤติการณ์ผู้บริโภค 
 ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ หรือบุคคลซึ่งมีอาการมึน
เมาครองสติไม่ได้ 
 4. มาตรการควบคุมวิธีการหรือลักษณะการขายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรา 31 ห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการ
หรือลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

 (1) ใช้เครื่องขายอัตโนมัติ 
 (2) การเร่ขาย 

 (3) การลดราคาเพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย 

 (๔) ให้หรือเสนอให้สิทธิในการเข้าชมการแข่งขัน การแสดง การให้บริการ การชิงโชค การชิง
รางวัล หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดเป็นการตอบแทนแก่ผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแก่ผู้น าหีบห่อหรือสลากหรือ
สิ่งอื่นใดเก่ียวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาแลกเปลี่ยนหรือแลกซื้อ 
  (๕) โดยแจก แถม ให้ หรือแลกเปลี่ยนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือกับสินค้าอ่ืน หรือการ
ให้บริการอยา่งอ่ืนแล้วแต่กรณี หรือแจกจ่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในลักษณะเป็นตัวอย่างของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
หรือเป็นการจูงใจสาธารณชนให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการก าหนดเงื่อนไขการขายในลักษณะที่เป็น
การบังคับซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

5. มาตรการควบคุมการโฆษณา  
 มาตรา 32  ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม   
 การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ใดๆ โดยผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทให้กระท าได้เฉพาะการให้
ข้อมูลข่าวสารและความรู้เชิงสร้างสรรค์สังคม โดยไม่มีการปรากฏภาพของสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์นั้น เว้นแต่เป็นการปรากฏของภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสัญลักษณ์ของ
บริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 



 ถ้าเป็นการโฆษณาที่มีต้นก าเนิดนอกจากต่างประเทศกฎหมายอนุโลมยกเว้นให้ (เป็นการถ่ายสดเข้ามา
จากต่างประเทศ หากมีการบันทึกเทปไว้แล้วมีการถ่ายทดอีกครั้งต้องด าเนินการห้ามโฆษณาตามมาตราดังกล่าว)                   “โฆษณา” หมายความว่า การกระท าไม่ว่าโดยวิธีใดๆให้ประชาชนเห็น ได้ยินหรือทราบข้อความเพ่ือ
ประโยชน์ทางการค้า และให้หมายความรวมถึงการสื่อสารการตลาด “ข้อความ” หมายความว่า การกระท าให้
ปรากฏด้วยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร์ แสง เสียง เครื่องหมายหรือการกระท าอย่างใดๆมี่ท าให้บุคคลทั่วไปสามารถ
เข้าใจความหมายได้ “การสื่อสารการตลาด” หมายความว่า การกระท ากิจกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือขายสินค้า บริการหรือภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข่าวสาร การส่งเสริมการขาย 
การแสดงสินค้า การจัดหรือสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษและการตลาดแบบตรง 

 อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  1. เข้าไปในสถานที่ท าการของผู้ผลิต น าเขา้หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่ผลิต น าเข้า หรือขาย 
      เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  สถานที่เก็บเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ในเวลาท าการของสถานที่นั้น  รวมถึงเข้า   

     ตรวจสอบยานพาหนะเพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.นี้ 
  2. ยึดหรืออายัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ผลิต ผู้น าเข้า หรือผู้ขายที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.นี้ 
  3. มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 


