
๑ 
 

ระบบใบอนุญาตขายสุราของประเทศอังกฤษ๑ 
 
  โดยที่สหราชอาณาจักร (United Kingdom) ประกอบด้วยดินแดน ๔ ส่วน คือ 
อังกฤษ เวลส์ สกอตแลนด์ และไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งแต่ละดินแดนต่างก็มีกฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาต
ขายสุราของตนเอง ในบทความนี้จะกล่าวถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบใบอนุญาตขายสุราของประเทศ
อังกฤษ ซึ่งมีกฎหมายที่บังคับใช้ คือ The Licensing Act ๒๐๐๓ โดยมีการน ามาใช้บังคับกับเวลส์ด้วย 
ส าหรับวัตถุประสงค์ในการออกกฎหมายฉบับนี้ เพ่ือควบคุมการขายสุราโดยการใช้ระบบใบอนุญาต
ป้องกันมิให้เกิดอาชญากรรมและความไม่สงบ  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ป้องกันมิให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่ประชาชน และปกป้องเยาวชนจากเหตุร้ายที่เกิดขึ้นจาก 
ผู้ดื่มสุรา ซึ่งเมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ของกฎหมายการขายสุราของประเทศอังกฤษจะเห็นได้ว่า  
การออกกฎหมายควบคุมการขายสุราในประเทศอังกฤษก็เพ่ือที่จะปกป้องและคุ้มครองให้สังคมเกิด
ความสงบสุข เพราะการดื่มสุราเป็นปัจจัยหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดการก่ออาชญากรรมอันเป็นภัยต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่บุคคลอ่ืนในสังคม  
  ความเป็นมาของการขายสุราในประเทศอังกฤษเริ่มตั้งแต่ในช่วงกลางศตวรรษท่ี ๑๘ 
โดยในสมัยนั้นคนอังกฤษดื่ม “จิน” (สุราชนิดหนึ่งมีลักษณะใส) ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงสุด
เนื่องจากราคาถูกกว่าเบียร์ โดยในปี ค.ศ. ๑๗๔๐ มีการผลิตจินมากกว่าเบียร์ โดยในลอนดอน 
มีร้านขายสุราประมาณ ๑๕,๐๐๐ แห่ง โดยที่ครึ่งหนึ่งเป็นร้านขายจิน ต่อมาได้มีการออกกฎหมายจิน 
The Gin Act ๑๗๕๑ มาใช้บังคับ โดยการใช้มาตรการทางภาษีจ ากัดผู้ผลิตจินให้ขายได้เฉพาะใน
สถานประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น ซึ่งกลายเป็นสาเหตุของการประท้วง ส่งผลให้การผลิตจิน 
ลดลงและยกเลิกไปในปี ค.ศ. ๑๗๔๒   
  ปัจจุบันพบว่าสถิติเด็กวัยรุ่นในประเทศอังกฤษมีแนวโน้มการดื่มสุราเพ่ิมสูงขึ้น 
รัฐบาลจึงออกกฎระเบียบและมาตรการต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้บังคับกับการขายสุรา ก าหนดเงื่อนไข 
ในการออกใบอนุญาตขายสุรา การจ ากัดการโฆษณาเกี่ยวกับสุรา โดยมีบทบัญญัติของกฎหมาย
เกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุราใช้บังคับคือ The Licensing Act 2003 โดยในส่วนของภาคธุรกิจ องค์กร
ต่าง ๆ และบุคคลทั่วไปที่ต้องการขายหรือเป็นตัวแทนขายสุราในประเทศอังกฤษและเวลส์ต้องได้รับ
ใบอนุญาตหรือได้รับอนุญาตให้ด าเนินการจากผู้มีอ านาจอนุญาตซึ่งโดยทั่วไปได้แก่ เทศบาลท้องถิ่น 
โดยมีหน่วยงานที่เรียกว่า the Home Office๒ ดูแลด้านกฎหมายและนโยบายในเรื่องดังกล่าว 
ส าหรับหน่วยงานที่มีอ านาจในการออกใบอนุญาตขายสุรา (Licensing authorities) ตามที่ก าหนดไว้
ใน The Licensing Act ๒๐๐๓ คือ สภาท้องถิ่น (council) มีหน้าที่และอ านาจตามที่ก าหนดใน
กฎหมายฉบับนี้ โดยสภาท้องถิ่นจะพิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตก็ต่อเมื่อค าขอ
อนุญาตไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ดังต่อไปนี้ 
 
 

                                                 

  
๑จัดท าโดยนางสาวฤษราณ์  ไทยวัฒน์ นักกฎหมายกฤษฎีการะดับช านาญการ ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัย “ระบบใบอนุญาตขายสุรา” โดยได้รับการ
สนับสนุนจากศูนย์วิจัยปัญหาสุราและส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
  ๒The Home Office เป็นหน่วยงานของรัฐบาลอังกฤษมีหน้าที่ รับผิดชอบในการตรวจ 
คนเข้าเมือง ความมั่นคง กฎหมายและการสั่งการต่างๆ     



๒ 
 

  ๑. วัตถุประสงค์ประการที่หนึ่ง การป้องกันอาชญากรรมและการฝ่าฝืนกฎหมาย 
  ๒. วัตถุประสงค์ประการที่สอง การค านึงถึงความปลอดภัยของประชาชน 
  ๓. วัตถุประสงค์ประการที่สาม การป้องกันการก่อความเดือดร้อนร าคาญให้แก่
ประชาชน 
  ๔. วัตถุประสงค์ประการที่สี่ การปกป้องเด็กจากอันตราย 
 
    นอกจากนี้ สภาท้องถิ่นยังอาจก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมเพ่ือส่งเสริมวัตถุประสงค์ของ
กฎหมาย เช่น การก าหนดให้ต้องมีผู้ควบคุมดูแลหรือตรวจตราอยู่หน้าประตูสถานบริการ (door 
supervisors) เพ่ือเป็นการป้องกันการก่ออาชญากรรมและการก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ  ทัง้นี้ 
ในประเทศอังกฤษมีการจ าแนกประเภทของธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องมีใบอนุญาตขายสุรา ดังนี้  
  ผับและบาร์ 
  โรงภาพยนตร์ 
  โรงมหรสพ 
  สถานบันเทิงกลางคืน 
  ร้านคาเฟ่ยามราตรี 
  การซื้อแอลกอฮอล์จากสถานที่จ าหน่าย 
  การขายแอลกอฮอล์ในหมู่บ้านและแหล่งชุมชน 
  ซูเปอร์มาร์เกต   
 
  ส าหรับระยะเวลาการขายสุรา เดิมมีการจ ากัดระยะเวลาการขายสุรา ต่อมามีการ
เปลี่ยนระบบใบอนุญาตขายสุราใหม่ ไม่เข้มงวดเรื่องการจ ากัดระยะเวลาการขายสุราดังเช่นในอดีต 
โดยอนุญาตให้มีการดื่มสุราในสถานที่ขายสุราประเภทผับได้จนกระทั่งเวลา ๒๓.๐๐ นาฬิกา รวมถึง
สถานที่ขายสุราประเภทไนต์คลับโดยรัฐยินยอมให้เปิดบริการได้นานเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนดไว้๓  ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. ๒๐๐๕ ได้มีการทบทวนการจ ากัดระยะเวลาการขายสุรา
ท าให้ในปัจจุบันไม่มีการควบคุมระยะเวลาการขายสุรา  ส าหรับการจ ากัดระยะเวลาขายสุรา 
ในสกอตแลนด์ไม่มีการก าหนดไว้ ผับหลายแห่งในสกอตแลนด์จึงสามารถเปิดขายสุราได้จนกระทั่ง
เที่ยงคืน  อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๐๐ เป็นต้นมา ผับสามารถเปิดให้บริการได้ ๒๔ ชั่วโมง 
ในช่วงการเฉลิมฉลองปีใหม่ ต่อมารัฐบาลอังกฤษได้ยกเลิกการจ ากัดระยะเวลาขายสุรา จึงท าให้
ปัจจุบันไม่มีการจ ากัดระยะเวลาขายสุราในประเทศอังกฤษ เวลส์ และสกอตแลนด์อีกต่ อไป  
โดยยินยอมให้มีการขายสุราได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซ่ึงหมายความว่า ในหนึ่งวันสามารถขายสุราในเวลา
ใดก็ได้ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง โดยในแต่ละวันอาจก าหนดระยะเวลาแตกต่างกันได้ เช่น ในระหว่าง
สัปดาห์เปิดขายสุราในเวลากลางวันและปิดในเวลากลางคืน ส่วนวันหยุดสุดสัปดาห์เปิดขายสุราตั้งแต่
เที่ยงวันถึงเที่ยงคืน 
 
                                                 

  ๓ในประเพณีนิยม วลีที่ว่า “last orders!” ยังคงถูกประกาศต่อผู้ดื่มสุราเมื่อช่วงระยะเวลาขาย
สุราใกล้สิ้นสุด ซึ่งโดยมากเป็นช่วงสิบถึงสิบห้านาทีก่อนที่จะมีการสั่นกระดิ่ง จากนั้นบาร์จะไม่มีการให้บริการสุราอีก
ต่อไป โดยที่เจ้าหน้าท่ีก็จะประกาศซ้ าอีกครั้งว่าหมดเวลาแล้ว  
  



๓ 
 

   ส าหรับใบอนุญาตขายสุราในประเทศอังกฤษ เดิมมีการแบ่งใบอนุญาตออกเป็น  
๒ ประเภท ประเภทที่หนึ่ง คือ ใบอนุญาตส าหรับสถานที่ขายสุราที่จัดให้มีสถานที่ส าหรับลูกค้าในการ
ดื่มสุรา (On-licence) เช่น ผับ บาร์ และไนต์คลับ เป็นต้น ประเภทที่สอง คือ ใบอนุญาตส าหรับ
สถานทีข่ายสุราที่ไม่มีสถานที่ส าหรับลูกค้าในการดื่มสุรา (Off-licence) โดยลูกค้าต้องน าสุราที่ซื้อจาก
สถานที่ขายสุราไปบริโภคที่อ่ืน ต่อมาได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตขายสุรา 
ฉบับใหม่ ซึ่งตามกฎหมายฉบับใหม่นีส้ามารถจ าแนกประเภทใบอนุญาตขายสุราเป็น ๔ ประเภท ดังนี้ 
  ๑. ใบอนุญาตส าหรับสถานประกอบการ (Premises licence) เป็นใบอนุญาต 
ที่ออกให้แก่สถานประกอบการ สถานบันเทิงที่มีการขายสุรา หรือสถานที่จ าหน่ายเครื่องดื่ม 
ที่ให้ความสดชื่น ซึ่งมีชื่อเรียกแตกต่างกัน เช่น ผับ บาร์ ไนต์คลับ หรือคาเฟ่ ซึ่งสถานที่ดังกล่าว 
เปิดให้บริการหลัง ๒๓.๐๐ น. (late night refreshment) โดยในใบอนุญาตประเภทนี้จะก าหนดให้มี
ผู้ควบคุมการขายสุราในสถานที่ขายสุรา (Designated Premises Supervisor (DPS)) รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการขายสุราในสถานประกอบการนั้น ๆ ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องได้รับใบอนุญาตส่วนบุคคล 
(Personal license) ด้วย   
  ๒. ใบอนุญาตส าหรับสถานประกอบการประเภทคลับ (Club Premises Certificates) 
คล้ายกับใบอนุญาตส าหรับสถานประกอบการ เพราะเป็นใบอนุญาตที่ออกให้แก่สถานที่ขายสุรา
เช่นเดียวกัน แตกต่างกันตรงที่สถานประกอบการนั้นเปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไป แต่กรณีของ 
สถานประกอบการประเภทคลับนี้เป็นสถานที่ที่เปิดให้บริการส าหรับบุคคลที่เป็นสมาชิกของคลับ
เท่านั้น โดยในสถานที่ดังกล่าวมีการขายหรือให้บริการสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่สมาชิก   
  ๓. ใบอนุญาตส่วนบุคคล (Personal licences) เป็นใบอนุญาตที่ออกให้แก่บุคคล 
ที่ประสงค์จะเป็นผู้ควบคุมการขายสุราในสถานที่ขายสุรา โดยเรียกบุคคลที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล 
สถานที่ว่า ผู้ควบคุมการขายสุราในสถานที่ขายสุรา (Designated Premises Supervisor (DPS))  
โดยเป็นผู้ขายปลีกสุราหรือเป็นผู้จัดหาสุราในสถานประกอบการก็ได้  ทั้งนี้ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมี
อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป และจะต้องผ่านการทดสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานของรัฐเสียก่อน ใบอนุญาต
ประเภทนี้มีอายุ ๑๐ ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และสามารถต่ออายุใบอนุญาตได้อีก ๑๐ ปี  
  ๔. ใบอนุญาตส าหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการชั่วคราว (Temporary event 
licence) เป็นใบอนุญาตที่ออกให้ในกรณีที่มีการใช้สถานที่ในการขายสุราหรือแจกจ่ายสุราเป็นการ
ชั่วคราว มีการด าเนินกิจกรรมซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต (licensing activities) ตามที่ก าหนดไว้ใน  
The Licensing Act 2003 โดยผู้ขออนุญาตไม่ต้องได้รับใบอนุญาตส าหรับสถานที่ขายสุราและไม่ต้อง
มีผู้ควบคุมการขายสุราในสถานที่ขายสุรา แต่ผู้จัดกิจกรรมจะต้องแจ้งขออนุญาตต่อสภาท้องถิ่น 
เป็นการล่วงหน้าก่อนเพ่ือให้ได้รับใบอนุญาตเป็นการชั่วคราว (temporary event notice) จึงจะ
สามารถด าเนินกิจกรรมได้ โดยมีจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน ๕๐๐ คน และมีระยะเวลาการจัด
กิจกรรมไม่มากกว่า ๑๖๘ ชั่วโมง (๗ วัน) ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมในร่มหรือกลางแจ้ง  ทั้งนี้  
การจัดกิจกรรมชั่วคราวในสถานที่หนึ่งจะจัดได้ไม่เกิน ๑๒ ครั้ง ต่อปี ระยะเวลาจัดกิจกรรมสูงสุด 
ไม่เกิน ๒๑ วัน โดยที่ผู้จัดกิจกรรมจะต้องมีใบอนุญาตส าหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการชั่วคราว 
ต่อหนึ่งกิจกรรม แม้ว่าจะจัดในสถานที่เดิมก็ตาม โดยสามารถจ าแนกใบอนุญาตประเภทนี้ออกเป็น  
๒ ประเภท ได้แก่ 



๔ 
 

     (๑) Standard TEN (Temporary Event Notices) จะต้องได้รับอนุญาตก่อนมี
การจัดกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๑๐ วันท าการ ต่อหนึ่งใบอนุญาต (ไม่นับรวมวันที่ขอรับใบอนุญาตหรือ
วันที่จัดกิจกรรมนั้น หรือวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือวันหยุดธนาคาร)  
     (๒) Late TEN (Temporary Event Notices) เป็นข้อยกเว้นจากกรณีปกติ  
โดยที่ผู้จัดกิจกรรมสามารถด าเนินการขอใบอนุญาตภายใน ๕ วันท าการ แต่ไม่ล่วงหน้าเกินกว่า  
๙ วันท าการ ก่อนมีการจัดกิจกรรมนั้น (ไม่นับรวมวันที่ขอรับใบอนุญาตหรือวันที่จัดกิจกรรมนั้น หรือ
วันหยุดสุดสัปดาห์ หรือวันหยุดธนาคาร) 
  หากเปรียบเทียบระบบใบอนุญาตของประเทศไทยกับประเทศอังกฤษพบว่า 
ประเทศไทยก าหนดประเภทใบอนุญาตขายสุราของไว้ ๗ ประเภท โดยก าหนดประเภทใบอนุญาตตาม
ปริมาณสุราที่ ขาย ซึ่ งแตกต่างจากระบบใบอนุญาตขายสุราของประเทศอังกฤษที่ก าหนด 
โดยไม่ค านึงถึงปริมาณสุรา แต่จะควบคุมสถานที่ขาย ตัวบุคคลผู้ขาย และประเภทกิจกรรม  
โดยใบอนุญาตขายสุราของประเทศอังกฤษที่น่าสนใจและมีความแปลกใหม่ที่น่าจะน ามาบังคับใช้เป็น
มาตรการควบคุมการขายสุราในประเทศไทย คือ ใบอนุญาตส าหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการชั่วคราว 
(Temporary event licence) เนื่องจากในแต่ละปีประเทศไทยมีการเฉลิมฉลองเทศกาลรื่นเริงต่าง ๆ 
หลายเทศกาล ยังไม่นับรวมกิจกรรมการจัดงานคอนเสิร์ตท่ามกลางขุนเขา งานแต่งงาน งานเลี้ยง 
ฉลองวันเกิด งานบวชพระ งานท าบุญขึ้นบ้านใหม่ ซึ่งในแต่ละกิจกรรมมีการเลี้ยงสุราแก่ผู้เข้าร่วมงาน 
หากวิเคราะห์ผลในทางบวกจากการที่ก าหนดให้ผู้จัดกิจกรรมต้องมาขอรับใบอนุญาตส าหรับกิจกรรม
ที่จัดขึ้นเป็นการชั่วคราวท าให้รัฐสามารถควบคุมกิจกรรมที่มีการเลี้ยงสุราได้เป็นการใช้กลไก 
ทางกฎหมายในการควบคุมเหตุปัจจัยของการกระท าความผิดที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม  
ในส่วนของผู้จัดกิจกรรมท าให้ต้องมีค่าใช้จ่ายอีกส่วนหนึ่งเพ่ิมขึ้น จึงน่าจะเป็นมาตรการที่ยับยั้งให้ 
ผู้จัดกิจกรรมพิจารณาทบทวนได้ว่าการเลี้ยงสุราในงานรื่นเริงไม่มีความจ าเป็น ส าหรับผลในทางลบ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีนโยบาย 
ลดระบบการอนุญาตซึ่งก่อให้เกิดภาระแก่ประชาชนและเป็นช่องทางในการเรียกรับสินบนจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐ การก าหนดระบบใบอนุญาตขึ้นอีกอาจไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  
นอกจากนี้ หากก าหนดให้การจัดงานเลี้ยงรื่นเริงต้องขอรับใบอนุญาตส าหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นการ
ชั่วคราวคงต้องพิจารณาด้วยว่าเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนไทยหรือไม่ ประการส าคัญ คือ สามารถลด
ความเสียหายจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมจากการเมาสุราได้หรือไม ่
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