
ภาษสีรรพสามิต (สุรา)

ละนอง  แก้วศรีช่วง



พระราชบัญญตัิภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
พระราชบญัญติัภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ไดมี้การจดัเกบ็ภาษีของ

สินคา้ท่ีเป็นลกัษณะเคร่ืองด่ืมไวส้องลกัษณะคือ
1. เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล ์หรือมีแอลกอฮอลไ์ม่เกิน 0.5 ดีกรี 

จดัเกบ็ภาษีในประเภทสินคา้สินคา้เคร่ืองด่ืม เกบ็ภาษีตามมูลค่าของสินคา้
และตามปริมาณ (ความหวาน) เช่น น ้ าอดัลม น ้าชา กาแฟ เคร่ืองด่ืมบ ารุง
ก าลงั โซดา น ้ าพืชและน ้าผกัต่าง ๆ (ท่ีมีปริมาณน ้าตาลเกิน 6 กรัม/100 
มิลลิลิตร)



พระราชบัญญตัิภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

2.เคร่ืองด่ืมทีม่ีแอลกอฮอล์เกนิกว่า 0.5 ดกีรี เกบ็ภาษใีน
ประเภทสินค้าสุรา เกบ็ภาษตีามมูลค่าของสินค้า (ราคา)  และ     
ตามปริมาณ (ดกีรี)



สุรา ตามพระราชบัญญัตภิาษีสรรพสามิต
“สุรา” ใหห้มายความรวมถึงวตัถุทั้งหลาย หรือของผสมท่ีมี

แอลกอฮอล ์ซ่ึงสามารถดื่มกนิได้เช่นเดียวกบัน ้าสุรา หรือซ่ึงด่ืมกินไม่ไดแ้ต่
เม่ือน าไปผสมกบัน ้าหรือของเหลวอยา่งอ่ืนแลว้ สามารถด่ืมกินได้
เช่นเดียวกบัน ้าสุรา แต่ไม่รวมถึงเคร่ืองด่ืมท่ีมีปริมาณแอลกอฮอลไ์ม่เกิน 0.5
ดีกรี 

สรุปว่าสุรากคื็อเคร่ืองด่ืมทีมี่แรงแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 0.5 ดีกรีขึน้ไป
ซ่ึงสามารถด่ืมกนิได้เช่นเดียวกบัน า้สุรา เช่น สาโท น า้ขาว กระแช่ สุรา
ผลไม้ ไวน์ เบียร์ สุราขาว วสิกี ้บร่ันดี ฯลฯ



สุรา ตามพระราชบัญญตัิภาษีสรรพสามิต
ส่วนค าวา่ ใหห้มายถึงวตัถุทั้งหลายท่ีไม่สามารถด่ืมกินได ้แต่เม่ือ

น ามาผสมกบัน ้าหรือของเหลวอ่ืนแลว้สามารถด่ืมกินไดเ้ช่นเดียวกบัน ้าสุรา 
เช่น  เหลา้อุ   ซ่ึง เหลา้อุ ท่ีเป็นสุราพื้นบา้นของไทย ท่ีวางขายตามทอ้งตลาด 
ขา้งในจะไม่มีน าสุรา มีแต่ขา้วหมกักบัเช้ือสุรา และแกลบ บรรจุอยู ่เวลาจะ
ด่ืมกจ็ะตอ้งเติมน ้าลงไป ท้ิงไวป้ระมาณ 15 นาที กจ็ะกลายเป็นสุราแช่ท่ี
สามารถด่ืมกินได้



ข้าวหมาก ถือเป็นสุราตามกฎหมายสรรพสามิตหรือไม่

สุรา ตามกฎหมายสรรพสามิตหมายถึงเคร่ืองด่ืมท่ีมีแรง
แอลกอฮอล ์ซ่ึงสามารถด่ืมกินไดเ้ช่นเดียวกบัน ้าสุรา

ข้าวหมาก  ไม่สามารถด่ืมกินไดเ้ช่นเดียวกบัน ้าสุรา จึงไม่ใช่สินคา้
ท่ีอยูใ่นพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต เพราะใชรั้บประทานเป็นขา้วหรือขนม  
แต่ขา้วหมาก หากเติมน า้ลงไปและน ามาด่ืมกนิ ถือเป็นสุราแช่



แป้งเช้ือสุรา และแป้งข้าวหมาก
ตาม พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 แป้งเช้ือสุรา และแป้งขา้วหมาก ถูก

ก าหนดไวใ้นกฎหมายสุรา การผลิต การขาย จะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้
พนกังานสรรพสามิต

ต่อมาไดย้กเลิก พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 และไดน้ า พ.ร.บ.ภาษี
สรรพสามิต พ.ศ.2560 มาบงัคบัใชแ้ทน แป้งเช้ือสุราและแป้งขาวหมาก
ไม่ไดมี้การก าหนดไวใ้นพิกดัอตัราภาษีสรรพสามิต จึงไม่ใช่สินคา้ท่ีอยูใ่น
การควบคุมของกรมสรรพสามิตอีกต่อไป

แป้งเช้ือสุรา แป้งข้าวหมาก



สุรา ตามพระราชบัญญตัิภาษีสรรพสามิต
สุรา ตามกฎหมายสรรพสามิต แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือสุราแช่

และสุรากลัน่
“สุราแช่”  คือสุราท่ีไม่ไดก้ลัน่ เช่น อุ กระแช่ สาโท น ้าตาลเมา 

เบียร์ ไวน์ เป็นตน้  
“สุรากลัน่” คือ สุราแช่ท่ีน าไปผา่นกระบวนการกลัน่ท าใหมี้แรง

แอลกอฮอลเ์พิ่มข้ึน เช่น สุราขาว ไดม้าจากการน าสุราแช่ เช่น สาโท หรือ
สุราแช่ท่ีไดม้าจากการหมกักากน ้าตาล (โมลาส) น ามาตม้กลัน่ และบร่ันดี 
ไดม้าจากการน าไวน์องุ่นมาตม้กลัน่ เป็นตน้





สุรา ตามพระราชบัญญัตภิาษีสรรพสามิต
ตามปกติสุราแช่ คือสุราท่ีไม่ไดก้ลัน่ ไม่วา่จะมีดีกรีเกินกวา่ 15 ดีกรี 

หรือไม่กต็ามกถื็อเป็นสุราแช่ทั้งหมด
ส่วนสุรากลัน่ คือสุราท่ีน าสุราแช่มาผา่นการตม้กลัน่แลว้ ไม่วา่จะมี

ก่ีดีกรีกต็าม หรือจะน าสุรากลัน่ไปผสมกบัน ้าโซดาท าเป็นเคร่ืองด่ืม
ส าเร็จรูปท่ีมีท าใหมี้แอลกอฮอล ์ต ่ากวา่ 15 ดีกรีกต็าม

กรณีท่ีมีการน าสุราแช่ และสุรากลัน่มาผสมกนั เช่น น าไวน์ผลไม้
มาผสมกบัสุราขาว เพื่อท าเป็นเคร่ืองด่ืมชนิดใหม่ข้ึนมา กจ็ะตอ้งมีการน ามา
วดัค่าแอลกอฮอลว์า่จะตอ้งเสียภาษีในประเภทสุราชนิดใด ถา้มีแอลกอฮอล์
ไม่เกิน 15 ดีกรี กใ็หเ้สียภาษีในอตัราสุราแช่ แต่ถา้เกิน 15 ดีกรี กใ็หเ้สียภาษี
ในอตัราของสุรากลัน่



การขออนุญาตให้ท าและขายสุรา
กรมสรรพสามิตอนุญาตใหชุ้มชนต่าง ๆ สามารถท าและขายสุราแช่

ชนิดสุราผลไม ้เพื่อใหส้ามารถน าผลิตผลทางการเกษตร ท่ีบางช่วงฤดูกาลมี
เป็นจ านวนมาก น ามาแปรรูปเป็นสินคา้ประเภทสุราชนิดต่าง ๆ เช่น ไวน์ท่ี
ท ามาจากผลไม ้เช่น มะม่วง ล้ินจ่ี มงัคุด ล าไย หมากเม่า หรือผลิตผลทาง
การเกษตรอ่ืน ๆ เช่น สบัปะรด ลูกหม่อน เป็นตน้ 

นอกจากน้ียงัเปิดโอกาสใหท้ าสุราจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เช่น อุ กระ
แช่ สาโท น ้าตาลเมา และสุรากลัน่ชุมชน เพื่อใหป้ระชาชนในชุมชนมีอาชีพ
และรายไดจ้ากการท าสุราพื้นบา้นซ่ึงเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอีกดว้ย





การขออนุญาตให้ท าและขายสุรา
ผูท่ี้สามารถขออนุญาตท าและขายสุราแช่ประเภทสุราแช่พื้นเมือง

และสุรากลัน่ชุมชน ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี
➢ เป็นสหกรณ์
➢ เป็นกลุ่มเกษตรกร
➢ เป็นวิสาหกิจชุมชน
➢ เป็นองคก์รการเกษตร
➢ เป็นหา้งหุน้ส่วนหรือบริษทัจ ากดั



ลกัษณะของโรงงานสุรา
➢ สถานท่ีผลิตสุราตอ้งอยูใ่นท าเลท่ีเหมาะสม ไม่ก่อใหเ้กิดความเดือน
ร้อนร าคาญใหก้บัผูอ่ื้น

➢ สถานท่ีผลิตสุราขาว ตอ้งอยูห่่างจากแหล่งน ้าสาธารณะไม่นอ้ยกวา่ 
100 เมตร

➢ สถานท่ีผลิตสุราตอ้งแยกจากท่ีพกัอาศยัอยา่งเดด็ขาด
➢ ตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรในการผลิตท่ีมีก าลงัรวมต ่ากวา่ 5 แรงมา้
➢ ตอ้งใชค้นงานนอ้ยกวา่ 7 คน





การขายสุรา
➢ ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตใหข้ายสุราจากเจา้พนกังานสรรพสามิต
➢ ตอ้งขายสุราท่ีช าระภาษีอยา่งถูกตอ้งเท่านั้น
➢ ตอ้งไม่ขายสุราใหแ้ก่บุคคลท่ีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี 
➢ ตอ้งขายสุราตามเวลาท่ีก าหนด 11.00 น. ถึง 14.00 น.  และ 17.00 น

ถึง 24.00 น
➢ ตอ้งหา้มขายสุราในสถานศึกษา ศาสนสถาน  สถานีบริการน ้ามนั    

และสถานท่ีหา้มต่าง ๆ ท่ีไดก้ าหนดไวใ้น พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองด่ืม 
แอลกอฮอล ์พ.ศ.2551




