


พ.ร.บ. สุรา 2493 

การท าสุรา 
(หมวด 1) 

การน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร 
(หมวด 1) 

เชื้อสุรา 
(หมวด 5) 

ภาษีสุรา 
(หมวด 2) 

การขนสุรา 
(หมวด 3) 

สิทธิประโยชน์ทางภาษ ี
การขายสุรา 

(หมวด 4) 

การใช้สุราท าสินค้า 
(หมวด 3) 

บทก าหนดโทษ 
(หมวด 7) 

เบ็ดเตลด็ 
(หมวด 6) 

เงินสินบน/รางวัล 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดย รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร ผู้ส าเร็จราชการแทน เป็นปีที่ 5 ของรัชกาลปัจจุบัน 
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  (ประกาศเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2493)  

ม. 5, 5ทวิ 

ม.6 

ท าสุรา ม.7,7ทวี,7ตรี,8เบญจ,10ทวิ  
น าเข้า ม.8,8ฉ  

ม.7ว2, 10, 11, 47(2)(3) 
ม.8ตรี, 8จัตวา, 9, 

47(1) 

ม.12 (น้ าหอม หัวน้ าเชื้อ และน้ ายารักษาโรค) 

ม.13, 14, 15, 16 

ม.17, 18, 19, 19ทวิ, 
20, 21, 22, 23 

ม.24, 25 

ม.26, 27, 28, 29 

ม.30, 31, 32, 32ทวิ, 33, 33ทวิ, 33ตรี, 
34, 34ทวิ, 34ตรี, 35, 35ทวิ, 36, 37, 38, 
38ทวิ, 39, 40, 40ทวิ, 41, 42, 42ทวิ, 43, 

43ทวิ, 44, 44ทวิ, 45, 46 

ชนิดสุรา/
อัตรา
ภาษ ี

ราคาขาย
ส่งช่วง
สุดท้าย 

การปิด
และขีด
ฆ่า

แสตมป์ 

ม.47(4) รมต. มีอ านาจก าหนดวิธีการ เงื่อนไข
และข้อก าหนด เพื่อการปฏิบัติตาม พรบ  

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 300 บาท 



นิยาม 
• อธิบดี หมายความว่า อธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผู้ท าการแทน 

• เจ้าพนักงานสรรพสามิต หมายความว่า เจ้าพนักงานสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้มีอ านาจและหน้าที่เพื่อ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

• พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายความว่า เจ้าพนักงานสรรพสามิตและผู้
ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้มีอ านาจและหน้าที่เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

• สุรา หมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์ 
ซึ่งสามารถด่ืมกินได้เช่นเดียวกับน้ าสุราหรือซึ่งด่ืมกินไม่ได้ แต่เมื่อได้
ผสมกับน้ าหรือของเหลวอย่างอื่นแล้ว สามารถด่ืมกินได้เช่นเดียวกับ
น้ าสุรา 

• สุราแช่ หมายความว่า สุราที่ไม่ได้กลั่นและใหห้มายความรวมถึงสุราแช่
ทีไ่ด้ผสมกับสุรากลั่นแล้ว แต่ยังมีแอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรดี้วย เช่น 
เบียร์ ไวน์ สปาร์กลิ้งไวน์ และสรุาแช่พื้นเมือง เป็นต้น 
 • สุรากลั่น หมายความว่า สุราที่ได้กล่ันแล้ว และให้หมายความรวมถึงสุรา
กลั่นที่ได้ผสมกับสุราแช่แล้ว แตม่ีแรงแอลกอฮอล์เกินกวา่สิบห้าดกีรีด้วย เช่น 
สุราสามทับ สุราขาว สุราผสม สุราปรุงพิเศษ และสุราพิเศษ เป็นต้น 

• เชื้อสุรา หมายความว่า แป้งเชื้อสุรา แป้งข้าวหมักหรือเชื้อใด ๆ ซึ่งเม่ือ
หมักกับวัตถุหรือของเหลวอื่นแล้วสามารถท าให้เกิดแอลกอฮอล์ทีใ่ช้ท า
สุราได้ 

ประกาศกรมฯ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสรรพสามิต พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงาน 
ตามกฎหมายว่าด้วยสุรา ยาสูบ และไพ่ 
1. ผอ.มจ.1 ภาค พื้นทีแ่ละหวัหนา้ฝา่ย พืน้ที่สาขาและหวัหน้างาน เป็น เจา้พนักงานสรรพสามิต

และพนักงานเจ้าหนา้ที่ ตาม พ.ร.บ. 
2. มาตรา 16 ได้แก่ (1) เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต นกัวิชาการสรรพสามิต เจ้าพนักงาน

สรรพสามิต และเจ้าหนา้ทีส่รรพสามิต (2) นิติกร ส านักกฎหมาย  (3) เจ้าหน้าที่บริหารงาน
สรรพสามิต เจ้าพนักงานสรรพสามิต และเจ้าหน้าที่สรรพสามิตประจ าโรงงานสุรา 

3. มาตรา 17 (1) เจ้าหนา้ที่บริหารงานสรรพสามิต นกัวิชาการสรรพสามิต เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต (2) เจ้าหนา้ที่บริหารงานสรรพสามิต นักวิชาการสรรพสามิต เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต และเจ้าหนา้ทีส่รรพสามิต ฝ่ายจัดเก็บภาษี ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ (3) 
เจ้าหนา้ที่บริหารงานสรรพสามิต เจ้าหน้าทีต่รวจสรรพสามิต นักวิชาการสรรพสามิต นายตรวจ
สรรพสามิต และเจ้าพนกังานสรรพสามิต ส านกังานสรรพสามิตพื้นที่สาขา  

4. พนักงานเจ้าหนา้ที ่ได้แก่ (1) ผอ.สตป.  นักวิชาการสรรพสามิต นกัตรวจสอบภาษี และ
เจ้าหนา้ที่สรรพสามิต สตป (2) หวัหน้าส่วนตรวจสอบและปราบปราม นกัวิชาการสรรพสามิต 
นักตรวจสอบภาษี เจ้าพนักงานสรรพสามิต เจ้าหนา้ทีส่รรพสามิต สสภ. (3) นกัวิชาการ
สรรพสามิต นกัตรวจสอบภาษี เจ้าพนกังานสรรพสามิต และเจ้าหนา้ทีส่รรพสามิต สสพ. และ
พื้นที่สาขา (6) เจ้าหนา้ที่สรรพสามิตประจ าโรงงานสุรา 

5. พนักงานเจ้าหนา้ทีท่ี่ควบคุมการปดิแสตมป์ สุรา ตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 8 วรรค
หนึ่ง   

6. ข้าราชการระดับ 5 ขึน้ไป ซึ่งปฏิบัตหินา้ที่ที ่ สสพ. หรือพื้นที่สาขา เป ็นเจ้าพนักงานสรรพสามิต
เพ่ือปฏิบัติการ ตามมาตรา 6 ซึ่งขึ้นอยูก่ับสรรพสามิตพื้นที ่

กฎกระทรวง (ฉ.46) (1) “ชนิดสุราสามทับ” คือสุรากลั่นที่มีแรงแอลกอฮอล์ตั้งแต ่80 ดีกรีขึ้นไป 
(2) “ชนิดสุราขาว” คือสุรากลั่นทีป่ราศจากเครื่องย้อมหรือสิ่งผสมปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ต่ า
กวา่ 80 ดีกรี (3) “ชนิดสุราผสม” คือสุรากลัน่ที่ใช้สุราขาวหรือสุราสามทับมาปรุงแต่ง มีแรง
แอลกอฮอล์ต่ ากวา่ 80 ดีกร ี(4) “ชนิดสุราปรุงพิเศษ” คือ สุรากลั่นที่ใช้สุราสามทับมาปรุงแต่ง มี
แรงแอลกอฮอล์ต่ ากวา่ 80 ดีกร ี(5) “ชนิดสุราพิเศษ” คือสุรากลั่นที่ท าขึน้โดยใช้กรรมวิธีพิเศษ มี
แรงแอลกอฮอล์ต่ ากวา่ 80 ดีกร ีแบ่งเปน็ 8 ประเภทคือ   (5.1) ประเภทวสิกี้ บรั่นดี รัม ยิน หรือสุรา
แบบตา่งประเทศอยา่งอ่ืน (5.2) ประเภทเกาเหลยีง เซ่ียงชุน บุ้นกุ่ยโล่ว หรือสุราแบบจีนอย่างอ่ืน 

ชนิด วัตถุดิบ กลั่น เก็บ
บ่ม 

บรรจุ 

วิสกี้ เมล็ดธัญพืช 55-95 ≥2 ปี ≥40 ดีกรี (วิสกี้ผสม ปรุงแต่งจาก
สุรากลั่นท่ีเก็บบ่ม ≥ ร้อยละ25 

บรั่นดี ผลไม้ต่าง ๆ (ส่วนมากเป็นองุ่น) 60 ≥1 ปี ≥38 ดีกร ี

รัม ผลิตภัณฑ์จากอ้อย 60-95 ≥1 ปี ≥40 ดีกรี  

วอดก้า เมล็ดธัญพืช ≥95 - ≥40 ดีกรี  

ยิน ไม่จ ากัดวตัถุ กลั่นคร้ังสดุทา้ย≥95 และมีกลิน่ผลจนูิเปอร์ ≥40 ดีกรี  

ลิเคียว ไม่จ ากัดวัตถุดิบท่ีใช้กับพืชหรือผลไม้หรือสมุนไพร แล้วปรุงแต่งน้ าสุราด้วยน้ าตาลหรือน้ าเชื่อม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยน้ าหนัก 



1. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีบริหารงานสุรา พ.ศ. 2543  ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2543 
2. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2543  
3. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2544 (แช่ชุมชน) 
4. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 21 มกราคม 2546 (กลั่นชุมชน) 
5. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 12 กันยายน 2546 (กลัน่ชุมชน) 
6. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 24               

กันยายน 2550 
7. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554                                 

ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2554 
8. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) พื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 2 

มีนาคม 2555 
9. ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ท าและขายสุรากลั่นชุมชน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 22                   

มกราคม 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม รวม 5 ฉบับ 
10. ประกาศกรมสรรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ท าและขายสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และสุราแช่อ่ืน

นอกจากเบียร์ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 22 มกราคม 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม รวม 3 ฉบับ 
11. ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมสถานที่ท าสุราชุมชน พ.ศ. 2549 
12. ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงงานสุรากลั่น พ.ศ. 2533 
13. ระเบียบควบคุมการท าสุราแช่ 
14. ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงงานท าสุราแช่ชนิดเบียร์ที่ท าในราชอาณาจักร พ.ศ. 2526 
15. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตโรงงานสุรา ลงวันที่ 3 เมษายน 2543 
16. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ  และแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม          
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 

17. อ่ืน ๆ ได้แก่  สัญญาว่าด้วยการอนุญาตให้ท าและขายสุรา 
 
 
 

การท าสุรา 



1. สุราพิเศษ1 
(บางประเภท) 

• วิสกี ้
• บร่ันด ี
• ยิน 

2. สุรากลั่น 1 
(ประเภท) 

• สุราขาว 
• สุราผสม 
• สุราปรุงพิเศษ 
• สุราพิเศษ 

3. สุราสามทับ 1 
(แอลกอฮอล์) 

4. สุรากลัน่ชุมชน
4,5 

5. เอทานอล 
(เพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิง) 

1. เบียร์ 1 2. สุราแช่
ผลไม้ 1 , 3 

3. สุราแช่
พ้ืนเมือง2 , 3 

• ท าจากข้าว ได้แก่ อุ 
น้ าขาวหรือสาโท 
• ท าจากน้ าตาล ได้แก่ 
กะแช่หรือน้ าตาลเมา 

4. สุราแช่อื่น2 , 3 

3 “สุราแช่และผลิตภัณฑ์ หมายความ
ว่า สุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่
พื้นเมือง และผลิตภณัฑ์จากผลผลติ
ทางการเกษตรที่มแีรงแอลกอฮอลไ์ม่
เกิน 15 ดีกรี” 



สุรากลั่น สุรากลั่น คือ สุราที่ได้กลั่นแล้ว และให้หมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ได้ผสมกับ
สุราแช่แล้ว แต่มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่าสิบห้าดีกรีด้วย เช่น สุราสามทับ สุรา
ขาว สุราผสม สุราปรุงพิเศษ และสุราพิเศษ เป็นต้น (มาตรา 4) 

3. สุราสามทับ 1 
(แอลกอฮอล)์ 

1. สุราพิเศษ1 (บางประเภท) 
• วิสกี ้
• บรั่นด ี
• ยิน 

1. เป็นบริษัทจ ากัดที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย และมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ          
ห้าสิบเอ็ด 
2. มีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาต
โรงงานสุรา ลงวันที่ 3 เม.ย. 43 ดังนี้ 
 2.1 ก าลังการผลิตคิดที่ 28 ดีกรี ขั้นต่ าวันละ 30,000 ลิตร 
 2.2 พ้ืนที่โรงงานไม่น้อยกว่า 200 ไร่ หากก าลังการผลิตเกินกว่าวันละ 30,000 ลิตร ต้องเพ่ิม
ขนาดพ้ืนที่มากขึ้นให้สอดคล้องกับก าลังการผลิตที่เพ่ิมข้ึน 
 2.3 อยู่ห่างแม่น้ าล าคลองสาธารณะที่ใช้สัญจรทางน้ าตามปกติและคลองชลประทาน                  
ไม่น้อยกว่า 2 กิโลเมตร 

2. สุรากลัน่ 1 
(ประเภท) 

• สุราขาว 
• สุราผสม 
• สุราปรุงพิเศษ 
• สุราพิเศษ 

1. เป็นบริษัทจ ากัดที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย และมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ         
ห้าสิบเอ็ด 
2. มีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาต
โรงงานสุรา ลงวันที่ 3 เม.ย. 43 ดังนี้ 
 2.1 ก าลังการผลิตคิดที่ 28 ดีกรี ขั้นต่ าวันละ 90,000 ลิตร 
 2.2 พ้ืนที่โรงงานไม่น้อยกว่า 350 ไร่ หากก าลังการผลิตเกินกว่าวันละ 90,000 ลิตร ต้องเพ่ิม
ขนาดพ้ืนที่มากขึ้นให้สอดคล้องกับก าลังการผลิตที่เพ่ิมข้ึน 
 2.3 อยู่ห่างแม่น้ าล าคลองสาธารณะที่ใช้สัญจรทางน้ าตามปกติและคลองชลประทาน                
ไม่น้อยกว่า 2 กิโลเมตร 

ท าและขายส่งโดย  องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 



สุราแช ่ สุราแช่ คือ สุราท่ีไม่ได้กลั่นและให้หมายความรวมถึงสุราแช่ที่ได้ผสมกับสุรากลั่น
แล้ว แต่ยังมีแอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรีด้วย เช่น เบียร์ ไวน์ สปารก์ลิ้งไวน์ และ
สุราแช่พื้นเมือง เป็นต้น(มาตรา 4) 

1. เบียร1์ 1. เป็นบริษัทจ ากัดที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย และมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ        
ห้าสิบเอ็ด 
2. ทุนจดทะเบียนไม่ต่ ากว่า 10 ล้านบาท และมีเงินค่าหุ้นหรือเงินลงทุนที่ช าระแล้วไม่น้อยกว่า          
10 ล้านบาท 
3. ขนาดโรงเบียร์ 
 3.1 โรงเบียร์ขนาดใหญ่ ปริมาณการผลิตไม่ต่ ากว่า 10 ล้านลิตรต่อปี 
 3.2 โรงเบียร์ขนาดเล็ก ประเภทผลิตเพื่อขาย ณ สถานที่ผลิต (Brewpub) ปริมาณการผลิตไม่ต่ า
กว่า 100,000 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ล้านลิตรต่อปี 

2. สุราแช่ผลไม1้  
1. เป็นบริษัทจ ากัดที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย และมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ         
ห้าสิบเอ็ด 
2. เป็นสหกรณ์  
หมายเหตุ ไม่มีข้อก าหนดวงเงินลงทุน และขนาดของโรงงาน 

3. สุราแช่พื้นเมือง2 , 3 
• ท าจากข้าว ได้แก่ อุ น้ าขาว
หรือสาโท 
• ท าจากน้ าตาล ได้แก่ กะแช่
หรือน้ าตาลเมา 
4. สุราแช่อื่น ๆ 

เป็นสหกรณ์การเกษตร และ ในข้อบังคับของสหกรณ์ต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือท าการผลิต
และจ าหน่ายสุราด้วย 
หมายเหตุ ไม่มีข้อก าหนดวงเงินลงทุน และขนาดของโรงงาน 



สุราแช ่
ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 3 

สุราแช่และผลิตภัณฑ์ หมายความว่า สุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และ
ผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรี ซึ่งไม่รวมถึง
สุราแช่ชนิดเบียร์    
 ทั้งนี้ สุราแช่และผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์นี้ จะต้องท าข้ึนโดยวิธีการดังต่อไปนี้  
 1.  น าวัตถุดิบซึ่งเป็นผลไม้ หรือน้ าผลไม้ หรือผลผลิตทางการเกษตรใด ๆ ไปหมัก
กับเชื้อสุราให้มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรี 
 2. กรณีน าสุราแช่ที่ได้ข้างต้น ไปผสมกับสุรากลั่นแล้วมีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบ
ห้าดีกร ี

สุราแช่และผลิตภัณฑ ์

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการท าและขายสุรา 1. ใช้เครื่องจักรมีก าลังรวม ต่ ากว่า 5 แรงม้า หรือ 
2. ใช้คนงาน น้อยกว่า 7 คน หรือ 
3. ถ้าใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีก าลังรวมต่ ากว่า 5 แรงม้า  

และคนงานต้องน้อยกว่า 7 คน 

คุณสมบัติผู้ขออนุญาต 
1. เป็นสหกรณ์ 
2. เป็นกลุ่มบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทยตามกฎหมายเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน 
3. เป็นกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ. 2542 

และมีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ที่ สถานที่ท าสุราตั้งอยู่ขณะที่ขออนุญาต 
4. เป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีผู้ถือหุ้นทุกคนมี

สัญชาติไทย และมีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ที่สถานที่ท าสุราตั้งอยู่ขณะท่ีขอ
อนุญาต 

5. เป็นองค์กรเกษตรกรตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 
พ.ศ. 2542 และมีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นท่ีที่สถานที่ท าสุราตั้งอยู่ขณะที่ขอ
อนุญาต 



สุรากลั่น 
ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 4 

สุรากลั่นชุมชน หมายถึง สุรากลั่นชนิดสุราขาวที่ท าขึ้นโดยวิธีการ ดังนี้ 
1. น าวัตถุดิบจ าพวกข้าวหรือแป้ง หรือผลไม้ หรือน้ าผลไม้ หรือผลผลิตทางการเกษตรอ่ืน ๆ ไปหมักกับเชื้อ
สุราเพ่ือให้เกิดแรงแอลกอฮอล์ตามต้องการ 
2. น าสุราที่ได้ตาม 1. ไปต้มกลั่นโดยใช้เครื่องต้มกลั่นสุราที่ติดตั้งในสถานที่ท าสุราที่ได้รับอนุญาต สุรากลั่นชุมชน 

หลกัเกณฑ์และเงื่อนไขการท า
และขายสุรา 

สถานที่ท าสุราต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
1. ต้องแยกออกจากส่วนที่ใช้อยู่อาศัยโดยชัดเจน 
2. ต้องตั้งอยู่ในท าเลและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
3. ต้องตั้งอยู่ห่างจากแหล่งน้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า 100 เมตร 
4. ต้องมีระบบบ าบัดน้ าเสีย ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 
5. ต้องใช้เครื่องจักรที่มีก าลังรวมต่ ากว่า 5 แรงม้า หรือใช้คนงาน น้อยกว่า 7 คน หรือใช้เครื่องจักร
และคนงาน เครื่องจักรต้องมีก าลังรวมต่ ากว่า 5 แรงม้า และคนงานต้องน้อยกว่า 7 คน 

คุณสมบัติผู้ขออนุญาต 

คุณสมบัตสิุรากลัน่ชุมชน 
1. ต้องมีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่าสิบห้าดีกรี แต่ไม่เกินสี่สิบดีกรี 
2. ต้องมีปริมาณเมทิลแอลกอฮอล์ ฟูเซลออยล์ เฟอร์ฟิวรัส เอสเทอร์ แอลดีไฮด์ เอทิลคาร์บาเมต วัตถุ
เจือปนอาหารประเภทกรดเบนโซอิก และสารปนเปื้อนในน้ าสุราโดยเฉพาะสารหนูและตะกั่วไม่เกิน
มาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมก าหนด 

1. เป็นสหกรณ์ 
2. เป็นกลุ่มบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทยตามกฎหมายเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน 
3. เป็นกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และมีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ที่ 

สถานท่ีท าสุราตั้งอยู่ขณะที่ขออนุญาต 
4. เป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีผู้ถือหุ้นทุกคนมีสัญชาติไทย และมีภูมิล าเนาอยู่

ในพ้ืนที่ที่สถานที่ท าสุราตั้งอยู่ขณะที่ขออนุญาต 
5. เป็นองค์กรเกษตรกรตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 และมีภูมิล าเนา

อยู่ในพื้นที่ที่สถานท่ีท าสุราตั้งอยู่ขณะที่ขออนุญาต 



เอทานอล 

คุณสมบัติผู้ขอ
อนุญาต 



หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาต 

โรงงานสุรากลั่น 

1.  ขนาดโรงงาน 
 1.1 ประเภทวิสกี้ บรั่นดี ยิน 
  - ก าลังการผลิตคิดที่ 28 ดีกรี ขั้นต่ าวันละ 30,000 ลิตร 
  - พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 200 ไร่ หากก าลังการผลิตเกินกว่าวันละ 30,000 ลิตร จะต้องเพ่ิมขนาดพ้ืนที่มากขึ้นให้สอดคล้องตามก าลังการผลิตที่
เพ่ิมมากข้ึน 
 1.2 ประเภทอ่ืน 
  - ก าลังการผลิตคิดที่ 28 ดีกรี ขึ้นต่ าวันละ 90,000 ลิตร 
  - พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 350 ไร่ หากก าลังการผลิตเกินกว่าวันละ 90,000 ลิตร จะต้องเพ่ิมขนาดพ้ืนที่มากขึ้นให้สอดคล้องตามก าลังการผลิตที่
เพ่ิมมากข้ึน 
2. ต้องได้รับอนุญาตท าสุราจากรมสรรพสามิต 
3. ต้องใช้วัตถุดิบส าหรับผลิตน้ าสุราภายใจประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
4. ต้องห่างแม่น้ าล าคลองสาธารณะที่ใช้สัญจรทางน้ าตามปกติและคลองชลประทานเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 2 กิโลเมตร 
5. การรวบรวมและ/หรือการบ าบัดน้ ากากส่าต้องเป็นระบบปิดเพ่ือป้องกันกลิ่น 
6. ต้องไม่มีการระบายน้ าทิ้งใด ๆ ออกจากพ้ืนที่ 
7. สุราที่ผลิตต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสุรา 
8. ต้องมีเครื่องมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสุราตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประจ าโรงงาน 
9. ต้องพัฒนาเข้าสู่ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลภายในก าหนดเวลา 3 ปี นับแต่วันที่เริ่มแจ้งประกอบกิจการ 

สุรากลั่น คือสุราที่ได้กลั่นแล้ว และให้หมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ได้ผสมกับสุราแช่แล้ว แต่มีแรง
แอลกอฮอล์เกินกว่าสิบห้าดีกรีด้วย เช่น สุราสามทับ สุราขาว สุราผสม สุราปรุงพิเศษ และสุราพิเศษ 
เป็นต้น 



หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาต 

โรงงานสุราแช่ สุราแช่ คือสุราที่ไม่ได้กลั่นและให้หมายความรวมถึงสุราแช่ที่ได้ผสมกับสรุากลั่นแล้ว แต่ยังมี
แอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรีด้วย เช่น เบียร์ ไวน์ สปารก์ลิ้งไวน์ และสุราแช่พ้ืนเมือง เป็นต้น 

1. ต้องได้รับอนุญาตท าสุราจากกรมสรรพสามิต 
2. ต้องมีการติดต้ังเครื่องจักรอุปกรณ์และหรือกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ 
3. การรวบรวมและ/หรือการบ าบัดกากของเสียจากการผลิตของโรงงานต้องเป็นระบบปิดเพื่อ

ป้องกันกลิ่น 
4. ต้องไม่มีการระบายน้ าทิ้งใด ๆ ออกจากโรงงาน 
5. สุราที่ผลิตต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
6. ต้องมีเครื่องมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสุราตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสุราประจ า

โรงงาน 
7. ต้องพัฒนาเข้าสู่ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลภายในก าหนดเวลา 3 ปี นับ

แต่วันที่เริ่มแจ้งประกอบกิจการ 



ล าดับที่ ประเภทโครงการหรือกิจการ ขนาด หลักเกณฑ ์วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัต ิ

16 อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล์ รวมทั้ง
ผลิตเบียร์และไวน ์

16.1 อุตสาหกรรมผลิสุรา แอลกอฮอล ์ ที่มีก าลังผลิตต้ังแต่ 
40,000 ลิตรต่อเดือน 
(คิดเทยีบที่ 28 ดีกรี) 

ให้เสนอในขัน้อนญุาตก่อสร้างเพือ่
ประกอบกิจการหรือขั้นขออนุญาต
ประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี 

16.2 อุตสาหกรรมผลิตไวน์ ที่มีก าลังผลิตต้ังแต่ 
600,000 ลิตรต่อ

เดือน 

ให้เสนอในขัน้อนญุาตก่อสร้างเพือ่
ประกอบกิจการหรือขั้นขออนุญาต
ประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี 

16.3 อุตสาหกรรมผลิตเบียร์ ที่มีก าลังผลิตต้ังแต่ 
600,000 ลิตรต่อ

เดือน 

ให้เสนอในขัน้อนญุาตก่อสร้างเพือ่
ประกอบกิจการหรือขั้นขออนุญาต
ประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี 

การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม.pptx


โรงงานสุรา สถานที่ท าสุรา เอทานอล 
1. ยื่นเร่ืองขออนุญาตสร้าง
โรงงาน/สถานที่ท าสุรา 

ยื่นขออนุญาตต้ังโรงงานพร้อมเสนอ
โครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานสุรา ต่อ

อธิบดีกรมสรรพสามิต 

ยื่นค าขออนุญาตสร้างสถานที่ท าสุราต่อ
สรรพสามิตพื้นที่ พร้อมด้วยแผนผัง
แสดงสถานที่ การติดต้ังเคร่ืองจักร
อุปกรณ์โดยสังเขป และ แผนผังการ

ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ยื่นขออนุญาตต้ังโรงงานพร้อมเสนอ
โครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานสุรา 

ต่ออธิบดีกรมสรรพสามิต 

และหากเข้าข่ายที่ต้องท าการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องแนบรายงานผลกระทบดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย 

2. เมื่อสรรพสามิตอนุญาตให้
ก่อสร้างแล้ว 

ต้องด าเนินการขอใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน และส่งส าเนาค าขอฯ ให้

กรมสรรพสามิต 1 ชุด  

ต้องเร่ิมด าเนินการท าสุราภายใน
ระยะเวลาภายใจที่ก าหนดในหนังสือ
อนุญาต ซึ่งต้องไม่เกิน 36 เดือนนับแต่

ได้รับหนังสืออนุญาตจากกรม
สรรพสามิต 

ต้องด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต

จากกรมสรรพสามิต 

3. เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อสรรพสามิตพื้นที่
ทราบล่วงหน้าก่อนเปิดด าเนินการไม่น้อย

กว่า 15 วัน 

ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อสรรพสามิต
พื้นที่ทราบล่วงหน้าก่อนเปิดด าเนินการ

ไม่น้อยกว่า 15 วัน 

ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้กรม
สรรพสามิตทราบเพื่อท าการ

ตรวจสอบสภาพโรงงานและระบบ
ต่าง ๆ ก่อนที่จะเปิดด าเนินการ 

4. ท าสัญญาว่าด้วยการ
อนุญาตให้ท าแลขายสุรา 

ก่อนเปิดด าเนินการท าและขาย ก่อนเปิดด าเนินการท าและขาย ท าสัญญาฯ ก่อนไม่น้อยกว่า 15 วัน
ก่อนที่จะด าเนินการผลิตและจ าหน่าย 

5. ขอใบอนุญาตต่าง ๆ ก่อนเปิดด าเนินการท าและขาย 
1. ใบอนุญาตท าสุรา 
2. ใบอนุญาตท าเชื้อสุรา 
3. ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 

ก่อนเปิดด าเนินการท าและขาย 
1. ใบอนุญาตท าสุรา  
2. ใบอนุญาตท าเชื้อสุรา 
3. ใบอนุญาตขายสุราประเภท ที่ 2 

หรือประเภทที่ 4 

ก่อนเปิดด าเนินการท าและขาย 
1. ใบอนุญาตท าสุรา 
2. ใบอนุญาตท าเชื้อสุรา 
3. ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 

เพดาน ท า 5,000 บาท ขาย 
ป.2 5,000 บาท  ขาย ป.4 200 
บาท เชื้อสุราโรงงาน 500 
บาท ท าสุราส าหรับท าน้ าส้ม 
10,000 บาท 

1. ท าสุรา 5,000 บาท ท าสุราส าหรับท า
น้ าส้ม(โดยวิธีกลั่น/อ่ืน) 10,000 บาท  

2. ขาย 5,000 บาท (ป.2) 
3. เชื้อสุรา 500 บาท 

1. ท าสุรา กลั่นชุมชน 2,000 บาท แช่
ชุมชน 500 บาท 

2. ขาย ป.2 500 บาท / ป.4 200 บาท 
3. เชื้อสุรา 250 บาท 

 



โรงงานสุรา สถานที่ท าสุรา เอทานอล 

1. การเสนอกรรมวิธีการท า
สุราและการใช้วัตถุดิบ 

เสนอกรรมวิธีการท าสุราต่ออธิบดีก่อน
มีการผลิต 

ยื่นพร้อมกับการขออนุญาต
ก่อสร้างสถานท่ีท าสุรา 

ยื่นพร้อมกับการขออนุญาตตัง้
โรงงานเอทานอล 

2. ส่งตัวอย่างสุรา ส่งตรวจก่อนน าออกจากโรงงานสุรา ส่งตรวจก่อนน าออกจาก
สถานท่ีท าสุรา 

เก็บตัวอย่างสุราแปลงสภาพ 

3. ส่งตัวอย่างภาชนะบรรจุ
สุราเพื่อตรวจวัดปริมาตร 

ภาชนะบรรจุสุราต้องได้รับการตรวจ
รับรองปริมาตร 

ภาชนะบรรจุสุราต้องได้รับ
การตรวจรับรองปริมาตร 

ภาชนะบรรจุสุราต้องได้รับการ
ตรวจรับรองปริมาตร 

4. ส่งตัวอย่างฉลากปิด
ภาชนะบรรจุสุรา 

เสนออธิบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ  เฉพาะสุรากลัน่ชุมชน 
เสนอให้อธิบดีพิจารณาให้

ความเห็นชอบ 

- 

ฉลากต้องระบุชนิดสุรา ชื่อสุรา ชื่อ
โรงงานสุรา สถานท่ีตั้ง ขนาดบรรจุ 
ดีกรี วันเดือนปีท่ีบรรจุ ค าเตือนตาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  

ฉลากต้องระบุชื่อประเภท
ผลิตภัณฑ์ว่า “สุรากลั่น
ชุมชน) ชนิดสุราว่าเป็น 

“สุราขาว” ชื่อสุรา 
ส่วนประกอบหลัก ดีกรี 

ปริมาตรสุทธิ วันเดือนปีที่
บรรจุ ค าเตือนตาม

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ชื่อ
ผู้รับอนุญาต สถานท่ีตั้ง 
เครื่องหมายการค้า(ถ้ามี) 

- 



โรงงานสุรา สถานที่ท าสุรา เอทานอล 

5. ต้องแจ้งราคาขายส่ง
ช่วงสุดท้าย (โรงงาน/
สถานท่ีท าสุรา) 

ให้แจ้งพร้อมกับการช าระภาษีตาม
แบบรายการภาษีสุรา ( สร 120-11) 

ให้แจ้งพร้อมกับการช าระภาษีตามแบบ
รายการภาษีสุรา ( สร 120-11) 

ให้แจ้งพร้อมกับการช าระภาษีตาม
แบบรายการภาษีสุรา ( สร 120-

11) 
6. การเสียภาษีและ
แสตมป์สุรา 

ให้เสียภาษีทั้งตามมูลค่าและตาม
ปริมาณ จากฐานราคาขายส่งช่วง

สุดท้าย หรือกรณีมีราคาฯ ประกาศ
ให้ใช้ราคาประกาศ โดย 

ให้เสียภาษีก่อนขนออกจากโรงงาน
สุรา ตามอัตราท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง 

ให้เสียภาษีทั้งตามมูลค่าและตาม
ปริมาณ จากฐานราคาขายส่งช่วง

สุดท้าย หรือกรณีมีราคาฯ ประกาศให้
ใช้ราคาประกาศ โดย 

ให้เสียภาษีก่อนขนออกจากโรงงานสุรา 
ตามอัตราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ได้รับงดเว้นไม่เรียกเก็บค่าภาษี
สุราส าหรับเอทานอลท่ีน าไปใช้ท า

เชื้อเพลิงโดยปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการงดเว้นไม่
เรียกเก็บภาษีสุราส าหรับสุรากลั่น
ชนิดสุราสามทับ ท่ีน าไปผสมกับ

น้ ามันเชื้อเพลิง  
7. การขนสุรา ต้องมีใบอนุญาตขนสุราก ากับไปกับ

การขนสุรา ใช้แบบ ส. 1/43 
ต้องมีใบอนุญาตขนสุราก ากับไปกับการ

ขนสุรา ใช้แบบ ส.1/42  ส.1/42 ก. 
และ ส.1/42 ข.  

ต้องมีใบอนุญาตขนสุราก ากับไป
กับการขนสุราใช้แบบ สอน. 02 

8. การท าบัญชี เอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ  

1. สุรากลั่น –ระเบียบฯ ควบคุม
โรงงานสุรากลั่น พ.ศ. 2533 

2. เบียร์ –ระเบียบฯ ควบคุม
โรงงานท าสุราแช่ชนิดเบียร์ 
พ.ศ. 2526 และระเบียบฯ ว่า
ด้วยเครื่องมือวัดปริมาณน้ าสุรา 

3. สุราแช่ –ระเบียบควบคุมการ
ท าสุราแช่  ลว. 6 ม.ค. 2507 
และระเบียบฯ ว่าด้วยเครื่องดื่ม
วัดปริมาณน้ าสุรา 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการควบคุมสถานท่ี
ท าสุราชุมชน พ.ศ. 2549 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการควบคุม
โรงงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ 
(เอทานอล) และประกาศฯ เรื่อง
วิธีการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุรา
ส าหรับสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ 

(เอทานอล) 



• ความครบถ้วนของข้อความบนฉลากที่ใช้ปิดภาชนะบรรจุสุรา อย่างน้อย
ต้องมีข้อความเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงการคลังเรื่องวิธี
บริหารงานสุรา 

• ข้อความอื่นบนฉลากปิดภาชนะบรรจุสุรา  เช่น ต้องไม่มีการบรรยาย
สรรพคุณ ต้องไม่มีการใช้เครื่องหมายอื่น ๆ หรือข้อความรับรองจาก
หน่วยงานของรัฐ โดยไม่มีหลักฐานยืนยัน 

• พิจารณาการลอกเลียนแบบฉลากปิดภาชนะบรรจุสุรา ซึ่งฉลากต้องมีความ
แตกต่างจากฉลากของผู้ได้รับอนุญาตรายอื่นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป (โดยให้
คะแนนรปูภาพและข้อความที่ประกอบร้อยละ 70 ข้อความบนฉลากร้อยละ 20 และพื้นที่ว่าง
บนฉลากร้อยละ 10) 

17 
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ปริมาณที่แสดง 
(กรมั หรือ มิลลิลติร)           

ขนาดความสูง 
(มิลลเิมตร) 

ไม่เกิน 50 2 

เกิน 50 แต่ไม่เกิน 200 3 

เกิน 200 แต่ไม่เกิน 1,000 4 

เกิน 1,000 6 

(ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง สุรา ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552) 



19 

ปริมาณที่แสดง 
(กรัม หรือ มิลลิลิตร)           

ขนาดความสูง 
(มิลลิเมตร) 

ไม่เกิน 50 2 

เกิน 50 แต่ไม่เกิน 200 3 

เกิน 200 แต่ไม่เกิน 1,000 4 

เกิน 1,000 6 

(ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง สุรา ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552) 
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• การน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือการค้า 
1) การน าเข้าสุราแช่ประเภทไวน์ - ต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 
  - ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมฯ 

แล้ว (โดยฉลากต้องมขี้อความเป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ ระบุช่ือและที่ตั้งสถานประกอบการค้าของผู้
ขอรับใบอนุญาต ชือ่สนิค้า แรงแอลกอฮอล์ ขนาดภาชนะ 
และช่ือและสถานที่ตั้งของผู้ผลติสุรา) 

2) การน าเข้าสุราอื่นนอกจากไวน์ - ต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 
  - เป็นตัวแทนจ าหน่ายสุราที่น าเข้าแตเ่พียงผู้เดียว 
  - ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุรา ต้องได้รับความอนุมัต ิ            

(โดยฉลากต้องมีขอ้ความเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  
ระบุช่ือและที่ตั้งสถานประกอบการค้าของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ชื่อสินค้า แรงแอลกอฮอล์ ขนาดภาชนะ และชื่อและสถาน
ที่ตั้งของผู้ผลิตสุรา) 

21 

ต้องเป็นสุราที่ผลิตในต่างประเทศ และ 
ต้องยื่นค าขออนุญาตก่อนน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร 

เพดาน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหน้ าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร 1,000 บาท (เก็บจริง เพื่อการคา้ 1,000 บาท  
มิใช่เพื่อการคา้ 250 บาท  



• การน าสุราเข้ามาเพื่อขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตาม
กฎหมายศุลกากร 
-  ต้องเป็นผู้ได้รบัอนมุัติให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร 
- เป็นผู้ได้รบัใบอนญุาตขายสุราประเภทที่ 1 และหรือประเภทที่ 3 แล้วแต่กรณี 
 

• การน าสุราเข้ามาเพื่อน าเข้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรโดย
มิใช่เพื่อการค้าหรือเป็นตัวอย่างสินค้า และไม่ประสงค์จะขนผ่านด่านศุลกากร  
-  ต้องเป็นผู้ได้รบัอนมุัติให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร 
- เป็นผู้ได้รบัใบอนญุาตขายสุราประเภทที่ 1 และหรือประเภทที่ 3 แล้วแต่กรณี 

22 

ต้องน าสุราเข้ามาทางด่านศุลกากรกรุงเทพมหานครและด่านศุลกากรอื่นตามที่
อธิบดีก าหนด (ด่านศุลกากรแหลมฉบัง ด่านศุลกากรหนองคาย ด่านศุลกากรพิบูลมังสาหาร 
ด่านศุลกากรที่ตังอยู่ในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และด่านศุลกากรอื่นที่อธิบดหีรือผู้ซ่ึง

อธิบดีมอบหมายพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป) 



• แรงแอลกอฮอล์ของสุราที่น าเข้ามาในราชอาณาจักร  
-  ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กระทรวงอุตสาหกรรมก าหนด 
- ดีกรทีี่ระบไุว้ที่ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุรา อาจแตกตา่งจากที่ระบไุว้ในใบอนุญาตให้น า

สุราเขา้มาในราชอาณาจักร หรือไม่ตรงกับทีก่รมสรรพสามิตได้อนุมัตฉิลากไว้ ดังนี ้
สูงได้ไม่เกินกว่า 1 ดีกรี 
ต่ าได้ไม่เกินกว่า 1 ดีกรี 

“ทั้งนี ้ให้ใช้มาตรฐานวัดแรงแอลกอฮอล์ของสุราโดยเครื่องมือวัดแรงแอลกอฮอล์ 
ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส” 

23 
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ตารางสรุปอัตราภาษสีรุาสุราแช่   
 

ชนิดสุรา 
 

อัตราภาษีตามมูลค่า  
 

อัตราภาษีตามปริมาณ  อัตราภาษีตามดีกรีท่ีสูง 
 บาทต่อลิตร 
ต่อ 100 ดีกร ี     

บาทต่อลิตร เงื่อนไข บาทต่อลิตร 
     ต่อดีกรี   

 
1. เบียร ์            48 155 8 มากกว่า  7  ดีกรี 3 
2. ไวนแ์ละสปาร์กล้ิงไวน์ท่ีท าจากองุ่น  

0 
36 

 
1000 

 
225 

 
มากกว่า 15 ดีกรี 

 
3 

 -ราคาขายส่งช่วงสุดท้ายน้อยกว่าหรือเท่ากับ600 
 -ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย มากกว่า 600 

3. สรุาแช่อื่นๆ 5 70 10 มากกว่า  15  ดีกรี 3 

4. สรุาแช่พื้นเมือง  
(ราคาตามประกาศ 140 บาท /ลิตร) 

 
5 70 10 มากกว่า  15  ดีกรี 3 

5. อุ สาโทหรือน้ าขาว กระแช่หรือน้ าตาลเมา  
(ราคาตามประกาศ 70 บาท /ลิตร) 

5 70 10 
 

มากกว่า  15  ดีกรี 
 

3 

6.สรุาแช่ชนิดเบียรโ์รงเล็ก (Brewpub) 
(ราคาตามประกาศ 85 บาท /ลิตร) 

48 15 8 
มากกว่า  7  ดีกรี 

 
3 

กฎกระทรวง ก าหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา พ.ศ. ๒๕๕๖ 



กฎกระทรวง ก าหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ตารางสรุปอัตราภาษีสรุากลั่น   
 

ชนิดสุรา 
 

อัตราภาษีตาม
มูลค่า  

 

อัตราภาษีตามปริมาณ  อัตราภาษีตามดีกรีท่ีสูง 

 บาทต่อลิตร 
ต่อ 100 ดีกร ี

      

บาทต่อลิตร เงื่อนไข บาทต่อลิตร 
     ต่อดีกรี   

1. สุรากลั่นชนิด สุราขาว 
 

4 145 40   มากกว่า  40  ดีกรี 3 

2. สุรากลั่นชนิดอื่นๆ  
  - สุราผสม 
  - สุราปรุงพิเศษ 
  - สุราพิเศษ 
 

25 250 50   มากกว่า  45  ดีกรี 3 

3. สุรากลั่นชุมชน 
ราคาตามประกาศกรมฯ 
28 ดีกรี  ราคาขายสง่ช่วงสุดท้าย  90 บาท /ลิตร 
30 ดีกรี  ราคาขายสง่ช่วงสุดท้าย  100 บาท /ลิตร 
35 ดีกรี  ราคาขายสง่ช่วงสุดท้าย  110 บาท /ลิตร 
40 ดีกรี  ราคาขายสง่ช่วงสุดท้าย  120 บาท /ลิตร 
 

4 145 40   มากกว่า  40  ดีกรี 3 



• เงินเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทย  

•  เงินบ ารุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

• เงินบ ารุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย 
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มูลค่าภาษีสุรา 
 

ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย 
 

อัตราภาษีตามมูลค่า อัตราภาษีตามปริมาณ 

 
ขนาดภาชนะ / ดีกร ี

 



(1) 
ภาษีตามมูลค่า  

(2)  ภาษีตามปริมาณ  (3) ภาษีตามปริมาณ
กรณีดีกรีเกิน 

(2.1) ภาษีตามปริมาณต่อลิตร
แห่งแอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ ) 

(2.2) ภาษีตามปริมาณต่อ

ลิตร 

ราคาขายส่งช่วงสดุท้าย  
x   

อัตราภาษีตามมูลค่า 

(ขนาดภาชนะ (ลิตร)   
x   

ดีกรี  
x  

อัตราภาษีสุรา)   / 100 

ขนาดภาชนะ (ลิตร)  
X   

อัตราภาษีสุรา 

ดีกรีท่ีเกิน 
X 

ขนาดภาชนะ (ลิตร)  
X 

อัตราภาษีสุรา 

การค านวณภาษีสุรา 

รวมภาษีสุรา 
(1) +  [(2.1)  หรือ (2.2) ที่สูงกว่า ] + (3) 



การค านวณภาษีสุราแช่ชนดิเบียร์  

(1) 
ภาษีตามมูลค่า  

(2)  ภาษีตามปริมาณ  (3) ภาษีตาม
ปริมาณกรณีดีกรี

เกิน 

(4)  รวมภาษี 

(2.1) ภาษีตามปริมาณต่อลิตรแห่ง
แอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ ) 

(2.2) ภาษีตามปริมาณต่อลิตร 

ราคาขายส่งช่วง
สุดทา้ย  x   
อัตราภาษีตามมูลค่า 

(ขนาดภาชนะ (ลิตร)  x  ดีกรี  
x อัตราภาษีสุรา)   / 100 

ขนาดภาชนะ (ลิตร) X  อัตรา
ภาษีสุรา 

ดีกรีที่เกิน 
X 

ขนาดภาชนะ (ลิตร)  
X 

อัตราภาษีสุรา 

(1) +  [(2.1)  หรือ (2.2) 
ที่มากกว่า ] + (3) 

 

38 บาท  x  48  
      100 
 
     =  18.2400 
 

0.625ลิตร x  5 ดีกรี x 155   
100 

 
                    =  4.8437 

0.625 ลิตร x 8  บาท 
 
 
           = 5.0000 

 
 
- 

= ช่อง  (1) + (2.2) + (3) 
    18.2400 + 5.0000  
 
              23.2400 

ตัวอย่าง การค านวณภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์  ขนาดภาชนะ 0.625 ลิตร 5 ดีกรี  
- ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย   บริษัทฯ แจ้ง  38 บาท 
- กฎกระทรวงก าหนดอัตราภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์  

- ตามมูลค่าร้อยละ 48 
- ตามปริมาณต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์  155  บาท 
- ตามปริมาณต่อลิตร   8 บาท 



การค านวณภาษีสุราแช่ชนดิเบียร์ กรณี ดีกรีเกินก าหนด 

(1) 
ภาษีตามมูลค่า  

(2) 
ภาษีตามปริมาณ  

(3) 
ภาษีตามปริมาณ
กรณีดีกรีเกิน 

(4) 
รวมภาษี 

(2.1)  
ภาษีตามปริมาณต่อลิตรแห่ง

แอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ ) 

(2.2) 
ภาษีตามปริมาณต่อลิตร 

ราคาขายส่งช่วง
สุดทา้ย  x   
อัตราภาษีตามมูลค่า 

(ขนาดภาชนะ (ลิตร)  x  ดีกรี  
x อัตราภาษีสุรา)   / 100 

ขนาดภาชนะ (ลิตร) X  อัตรา
ภาษีสุรา 

ดีกรีที่เกิน 
X 

ขนาดภาชนะ (ลิตร)  
X 

อัตราภาษีสุรา 

(1) +  [(2.1)  หรือ (2.2) 
ที่มากกว่า ] + (3) 

 

38 บาท  x  48  
      100 
     = 18.2400 
 

0.625ลิตร x  7 ดีกรี x 155   
100 

                    =  6.7813 

0.625ลิตร x 8  บาท 
 
= 5.0000 

2 ดีกรี  x 0.625 ลิตร  
x 3 (บาท/ลิตร) 

  =  3.75 

= ช่อง  (1) + (2.1) + (3) 
    18.24 + 6.78 +3.75 
=   28.7713 

ตัวอย่าง การค านวณภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์  ขนาดภาชนะ 0.625 ลิตร 9 ดีกรี  
- ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย   บริษัทฯ แจ้ง  38 บาท 
- กฎกระทรวงก าหนดอัตราภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์  

- ตามมูลค่าร้อยละ 48 
- ตามปริมาณต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์   155    บาท 
- ตามปริมาณต่อลิตร    8   บาท 
- กรณีดีกรีเกิน ก าหนด (7 ดีกร)ี เสียภาษีลิตรละ  3  บาท ต่อ ดีกรี 



การค านวณภาษีไวน์ สปาร์กลิ้งไวน ์

(1) 
ภาษีตามมูลค่า  

(2)  ภาษีตามปริมาณ  (3) ภาษีตาม
ปริมาณกรณีดีกรี

เกิน 

(4)  รวมภาษี 

(2.1) ภาษีตามปริมาณต่อลิตรแห่ง
แอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ ) 

(2.2) ภาษีตามปริมาณต่อลิตร 

ราคาขายส่งช่วง
สุดทา้ย  x   
อัตราภาษีตามมูลค่า 

(ขนาดภาชนะ (ลิตร)  x  ดีกรี  
x อัตราภาษีสุรา)   / 100 

ขนาดภาชนะ (ลิตร) X  อัตรา
ภาษีสุรา 

ดีกรีที่เกิน 
X 

ขนาดภาชนะ (ลิตร)  
X 

อัตราภาษีสุรา 

(1) +  [(2.1)  หรือ (2.2) 
ที่มากกว่า ] + (3) 

 

600  บาท  x  0  
      100 
 
     =  0 
 

0.750 ลิตร x  14 ดีกรี x 1000   
100 

 
                    =  105 

0.750 ลิตร x 225 บาท 
 
 
           = 168.75 

 
 
- 

= ช่อง  (1) + (2.2)  
       0 + 168.75  
 
              168.75 

ตัวอย่าง การค านวณภาษีสุราแช่ชนิดไวน์  ขนาดภาชนะ 0.750 ลิตร 14 ดีกรี  
- ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย   บริษัทฯ แจ้ง  600 บาท 
- กฎกระทรวงก าหนดอัตราภาษไีวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ท าจากองุ่น 

- ตามมูลค่าร้อยละ 0 
- ตามปริมาณต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์   1000    บาท 
- ตามปริมาณต่อลิตร   225   บาท 



การค านวณภาษีไวน์ สปาร์กลิ้งไวน ์

(1) 
ภาษีตามมูลค่า  

(2)  ภาษีตามปริมาณ  (3) ภาษีตาม
ปริมาณกรณีดีกรี

เกิน 

(4)  รวมภาษี 

(2.1) ภาษีตามปริมาณต่อลิตรแห่ง
แอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ ) 

(2.2) ภาษีตามปริมาณต่อลิตร 

ราคาขายส่งช่วง
สุดทา้ย  x   
อัตราภาษีตามมูลค่า 

(ขนาดภาชนะ (ลิตร)  x  ดีกรี  
x อัตราภาษีสุรา)   / 100 

ขนาดภาชนะ (ลิตร) X  อัตรา
ภาษีสุรา 

ดีกรีที่เกิน 
X 

ขนาดภาชนะ (ลิตร)  
X 

อัตราภาษีสุรา 

(1) +  [(2.1)  หรือ (2.2) 
ที่มากกว่า ] + (3) 

 

800  บาท  x  36  
      100 
 
     =  288 
 

0.750 ลิตร x  14 ดีกรี x 1000   
100 

 
                    =  105 

0.750 ลิตร x 225 บาท 
 
 
           = 168.75 

 
 
- 

= ช่อง  (1) + (2.2)  
    288 + 168.75  
 
              456.75 

ตัวอย่าง การค านวณภาษีสุราแช่ชนิดไวน์  ขนาดภาชนะ 0.750 ลิตร 14 ดีกรี  
- ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย   บริษัทฯ แจ้ง  800 บาท 
- กฎกระทรวงก าหนดอัตราภาษไีวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ท าจากองุ่น 

- ตามมูลค่าร้อยละ 36 
- ตามปริมาณต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์   1000    บาท 
- ตามปริมาณต่อลิตร   225   บาท 



การค านวณภาษีไวน์ สปาร์กลิ้งไวน ์

(1) 
ภาษีตามมูลค่า  

(2)  ภาษีตามปริมาณ  (3) ภาษีตาม
ปริมาณกรณีดีกรี

เกิน 

(4)  รวมภาษี 

(2.1) ภาษีตามปริมาณต่อลิตรแห่ง
แอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ ) 

(2.2) ภาษีตามปริมาณต่อลิตร 

ราคาขายส่งช่วง
สุดทา้ย  x   
อัตราภาษีตามมูลค่า 

(ขนาดภาชนะ (ลิตร)  x  ดีกรี  
x อัตราภาษีสุรา)   / 100 

ขนาดภาชนะ (ลิตร) X  อัตรา
ภาษีสุรา 

ดีกรีที่เกิน 
X 

ขนาดภาชนะ (ลิตร)  
X 

อัตราภาษีสุรา 

(1) +  [(2.1)  หรือ (2.2) 
ที่มากกว่า ] + (3) 

 

600  บาท  x  0  
      100 
 
     =  0 
 

0.750 ลิตร x  15 ดีกรี x 1000   
100 

 
                    =  112.5 

0.750 ลิตร x 225 บาท 
 
 
           = 168.75 

3  ดีกรี x   
0.750 ลิตร x 3 บาท  

 
 

= 6.75 

= ช่อง  (1) + (2.2) +(3) 
   0+168.75+6.75  
 
              175.50 

ตัวอย่าง การค านวณภาษีสุราแช่ชนิดไวน์  ขนาดภาชนะ 0.750 ลิตร 18 ดีกรี  
- ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย   บริษัทฯ แจ้ง  600 บาท 
- กฎกระทรวงก าหนดอัตราภาษไีวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ท าจากองุ่น 

- ตามมูลค่าร้อยละ 0 
- ตามปริมาณต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์   1000    บาท 
- ตามปริมาณต่อลิตร   225   บาท 



การค านวณภาษีไวน์ สปาร์กลิ้งไวน ์

(1) 
ภาษีตามมูลค่า  

(2)  ภาษีตามปริมาณ  (3) ภาษีตาม
ปริมาณกรณีดีกรี

เกิน 

(4)  รวมภาษี 

(2.1) ภาษีตามปริมาณต่อลิตรแห่ง
แอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ ) 

(2.2) ภาษีตามปริมาณต่อลิตร 

ราคาขายส่งช่วง
สุดทา้ย  x   
อัตราภาษีตามมูลค่า 

(ขนาดภาชนะ (ลิตร)  x  ดีกรี  
x อัตราภาษีสุรา)   / 100 

ขนาดภาชนะ (ลิตร) X  อัตรา
ภาษีสุรา 

ดีกรีที่เกิน 
X 

ขนาดภาชนะ (ลิตร)  
X 

อัตราภาษีสุรา 

(1) +  [(2.1)  หรือ (2.2) 
ที่มากกว่า ] + (3) 

 

800  บาท  x  36  
      100 
 
     =  288 
 

0.750 ลิตร x  15 ดีกรี x 1000   
100 

 
                    =  112.5 

0.750 ลิตร x 225 บาท 
 
 
           = 168.75 

3  ดีกรี x   
0.750 ลิตร x 3 บาท  

 
 

= 6.75 

= ช่อง  (1) + (2.2) +(3) 
  288+168.75+6.75  
 
              463.50 

ตัวอย่าง การค านวณภาษีสุราแช่ชนิดไวน์  ขนาดภาชนะ 0.750 ลิตร 18 ดีกรี  
- ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย   บริษัทฯ แจ้ง  800 บาท 
- กฎกระทรวงก าหนดอัตราภาษไีวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ท าจากองุ่น 

- ตามมูลค่าร้อยละ 36 
- ตามปริมาณต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์   1000    บาท 
- ตามปริมาณต่อลิตร   225   บาท 



การค านวณภาษีสุรากลั่นชนดิสุราขาว 

(1) 
ภาษีตามมูลค่า  

(2)  ภาษีตามปริมาณ  (3) ภาษีตาม
ปริมาณกรณีดีกรี

เกิน 

(4)  รวมภาษี 

(2.1) ภาษีตามปริมาณต่อลิตรแห่ง
แอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ ) 

(2.2) ภาษีตามปริมาณต่อลิตร 

ราคาขายส่งช่วง
สุดทา้ย  x   
อัตราภาษีตามมูลค่า 

(ขนาดภาชนะ (ลิตร)  x  ดีกรี  
x อัตราภาษีสุรา)   / 100 

ขนาดภาชนะ (ลิตร) X  อัตรา
ภาษีสุรา 

ดีกรีที่เกิน 
X 

ขนาดภาชนะ (ลิตร)  
X 

อัตราภาษีสุรา 

(1) +  [(2.1)  หรือ (2.2) 
ที่มากกว่า ] + (3) 

 

300  บาท  x  4  
      100 
 
     =  12.50 
 

0.750 ลิตร x  40 ดีกรี x 145   
100 

 
                    =  43.5 

0.750 ลิตร x 40 บาท 
 
 
           = 30 

 
 
- 

= ช่อง  (1) + (2.1)  
    12.50 + 43.5  
 
              55.50 

ตัวอย่าง การค านวณภาษีสุรากลั่น  ขนาดภาชนะ 0.750 ลิตร 40 ดีกรี  
- ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย   บริษัทฯ แจ้ง  300 บาท 
- กฎกระทรวงก าหนดอัตราภาษีสุรากลั่นชนิดสุราขาว  

- ตามมูลค่าร้อยละ 4 
- ตามปริมาณต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์   145    บาท 
- ตามปริมาณต่อลิตร   40   บาท 



การค านวณภาษีสุรากลั่นชนดิสุราขาว 

(1) 
ภาษีตามมูลค่า  

(2)  ภาษีตามปริมาณ  (3) ภาษีตาม
ปริมาณกรณีดีกรี

เกิน 

(4)  รวมภาษี 

(2.1) ภาษีตามปริมาณต่อลิตรแห่ง
แอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ ) 

(2.2) ภาษีตามปริมาณต่อลิตร 

ราคาขายส่งช่วง
สุดทา้ย  x   
อัตราภาษีตามมูลค่า 

(ขนาดภาชนะ (ลิตร)  x  ดีกรี  
x อัตราภาษีสุรา)   / 100 

ขนาดภาชนะ (ลิตร) X  อัตรา
ภาษีสุรา 

ดีกรีที่เกิน 
X 

ขนาดภาชนะ (ลิตร)  
X 

อัตราภาษีสุรา 

(1) +  [(2.1)  หรือ (2.2) 
ที่มากกว่า ] + (3) 

 

300  บาท  x  4  
      100 
 
     =  12.50 
 

0.750 ลิตร x  40 ดีกรี x 145   
100 

 
                    =  43.5 

0.750 ลิตร x 40 บาท 
 
 
           = 30 

5 ดีกรี x 0 .750 
ลิตร  x  3 บาท 

 
= 11.25 

= ช่อง  (1) + (2.1) +(3) 
    12.50 + 43.5 +11.25 
 
              66.75 

ตัวอย่าง การค านวณภาษีสุรากลั่น  ขนาดภาชนะ 0.750 ลิตร 45 ดีกรี  
- ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย   บริษัทฯ แจ้ง  300 บาท 
- กฎกระทรวงก าหนดอัตราภาษีสุรากลั่นชนิดสุราขาว  

- ตามมูลค่าร้อยละ 4 
- ตามปริมาณต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์   145    บาท 
- ตามปริมาณต่อลิตร   40   บาท 



การค านวณภาษีสุรากลั่นชนดิสุราพิเศษ 

(1) 
ภาษีตามมูลค่า  

(2)  ภาษีตามปริมาณ  (3) ภาษีตาม
ปริมาณกรณีดีกรี

เกิน 

(4)  รวมภาษี 

(2.1) ภาษีตามปริมาณต่อลิตรแห่ง
แอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ ) 

(2.2) ภาษีตามปริมาณต่อลิตร 

ราคาขายส่งช่วง
สุดทา้ย  x   
อัตราภาษีตามมูลค่า 

(ขนาดภาชนะ (ลิตร)  x  ดีกรี  
x อัตราภาษีสุรา)   / 100 

ขนาดภาชนะ (ลิตร) X  อัตรา
ภาษีสุรา 

ดีกรีที่เกิน 
X 

ขนาดภาชนะ (ลิตร)  
X 

อัตราภาษีสุรา 

(1) +  [(2.1)  หรือ (2.2) 
ที่มากกว่า ] + (3) 

 

450  บาท  x  25  
      100 
 
     =  112.50 
 

0.750 ลิตร x  45 ดีกรี x 250   
100 

 
                    =  75 

0.750 ลิตร x 50 บาท 
 
 
           = 37.5 

 
 
- 

= ช่อง  (1) + (2.1)  
    112.50 + 75  
 
              187.50 

ตัวอย่าง การค านวณภาษีสุรากลั่น  ขนาดภาชนะ 0.750 ลิตร 45 ดีกรี  
- ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย   บริษัทฯ แจ้ง  450 บาท 
- กฎกระทรวงก าหนดอัตราภาษีสุรากลั่นชนิดสุราพิเศษ  

- ตามมูลค่าร้อยละ 25 
- ตามปริมาณต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์   250    บาท 
- ตามปริมาณต่อลิตร   50   บาท 



การค านวณภาษีสุรากลั่นชนดิสุราพิเศษ 

(1) 
ภาษีตามมูลค่า  

(2)  ภาษีตามปริมาณ  (3) ภาษีตาม
ปริมาณกรณีดีกรี

เกิน 

(4)  รวมภาษี 

(2.1) ภาษีตามปริมาณต่อลิตรแห่ง
แอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ ) 

(2.2) ภาษีตามปริมาณต่อลิตร 

ราคาขายส่งช่วง
สุดทา้ย  x   
อัตราภาษีตามมูลค่า 

(ขนาดภาชนะ (ลิตร)  x  ดีกรี  
x อัตราภาษีสุรา)   / 100 

ขนาดภาชนะ (ลิตร) X  อัตรา
ภาษีสุรา 

ดีกรีที่เกิน 
X 

ขนาดภาชนะ (ลิตร)  
X 

อัตราภาษีสุรา 

(1) +  [(2.1)  หรือ (2.2) 
ที่มากกว่า ] + (3) 

 

450  บาท  x  25  
      100 
 
     =  112.50 
 

0.750 ลิตร x  45 ดีกรี x 250   
100 

 
                    =  75.00 

0.750 ลิตร x 50 บาท 
 
 
           = 37.50 

5 ดีกรี x 0 .750 
ลิตร  x  3 บาท 

 
= 11.25 

 

= ช่อง  (1) + (2.1) +(3) 
   112.50 + 75.00 + 11.25  
 
              198.75 

ตัวอย่าง การค านวณภาษีสุรากลั่น  ขนาดภาชนะ 0.750 ลิตร 50 ดีกรี  
- ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย   บริษัทฯ แจ้ง  450 บาท 
- กฎกระทรวงก าหนดอัตราภาษีสุรากลั่นชนิดสุราพิเศษ  

- ตามมูลค่าร้อยละ 25 
- ตามปริมาณต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์   250    บาท 
- ตามปริมาณต่อลิตร   50   บาท 



การค านวณภาษีสุรากลั่นแช่ชุมชน 

(1) 
ภาษีตามมูลค่า  

(2)  ภาษีตามปริมาณ  (3) ภาษีตาม
ปริมาณกรณีดีกรี

เกิน 

(4)  รวมภาษี 

(2.1) ภาษีตามปริมาณต่อลิตรแห่ง
แอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ ) 

(2.2) ภาษีตามปริมาณต่อลิตร 

ราคาขายส่งช่วง
สุดทา้ย  x   
อัตราภาษีตามมูลค่า 

(ขนาดภาชนะ (ลิตร)  x  ดีกรี  
x อัตราภาษีสุรา)   / 100 

ขนาดภาชนะ (ลิตร) X  อัตรา
ภาษีสุรา 

ดีกรีที่เกิน 
X 

ขนาดภาชนะ (ลิตร)  
X 

อัตราภาษีสุรา 

(1) +  [(2.1)  หรือ (2.2) 
ที่มากกว่า ] + (3) 

 

120(0.625)บาท  x  4  
      100 
 
     =  3.00 
 

0.625 ลิตร x  40 ดีกรี x 145   
100 

 
                    =  36.25 

0.625 ลิตร x 40 บาท 
 
 
           = 25.00 

 
 
- 

= ช่อง  (1) + (2.1)  
    3.00 + 36.25 
 
             39.25 

ตัวอย่าง การค านวณภาษีสุรากลั่นชุมชน  ขนาดภาชนะ 0.625 ลิตร 40 ดีกรี  
- ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย ที่กรมประกาศ  120  บาท/ลิตร 
- กฎกระทรวงก าหนดอัตราภาษีสุรากลั่นชนิดสุราพิเศษ  

- ตามมูลค่าร้อยละ 4 
- ตามปริมาณต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์   145    บาท 
- ตามปริมาณต่อลิตร   40   บาท 

28 ดีกรี  ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย  90 บาท /ลิตร 
30 ดีกรี  ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย  100 บาท /ลิตร 
35 ดีกรี  ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย  110 บาท /ลิตร 
40 ดีกรี  ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย  120 บาท /ลิตร 



การค านวณภาษีสุราแช่พื้นเมือง 

(1) 
ภาษีตามมูลค่า  

(2)  ภาษีตามปริมาณ  (3) ภาษีตาม
ปริมาณกรณีดีกรี

เกิน 

(4)  รวมภาษี 

(2.1) ภาษีตามปริมาณต่อลิตรแห่ง
แอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ ) 

(2.2) ภาษีตามปริมาณต่อลิตร 

ราคาขายส่งช่วง
สุดทา้ย  x   
อัตราภาษีตามมูลค่า 

(ขนาดภาชนะ (ลิตร)  x  ดีกรี  
x อัตราภาษีสุรา)   / 100 

ขนาดภาชนะ (ลิตร) X  อัตรา
ภาษีสุรา 

ดีกรีที่เกิน 
X 

ขนาดภาชนะ (ลิตร)  
X 

อัตราภาษีสุรา 

(1) +  [(2.1)  หรือ (2.2) 
ที่มากกว่า ] + (3) 

 

140(0.625)บาท  x  5  
      100 
 
     =  4.375 
 

0.625 ลิตร x  15 ดีกรี x 70   
100 

 
                    =  6.5625 

0.625 ลิตร x 10 บาท 
 
 
           = 6.250 

 
 
- 

= ช่อง  (1) + (2.1)  
   4.375 + 6.5625 
 
             10.9375 

ตัวอย่าง การค านวณภาษีสุรากลั่นชุมชน  ขนาดภาชนะ 0.625 ลิตร 15 ดีกรี  
- ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย ที่กรมประกาศ  140  บาท/ลิตร 
- กฎกระทรวงก าหนดอัตราภาษีสุราแช่  

- ตามมูลค่าร้อยละ 5 
- ตามปริมาณต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์   70    บาท 
- ตามปริมาณต่อลิตร   10   บาท 

ราคาขายส่งช่วงสดุท้าย  140 บาท /ลติร 



การค านวณภาษีสุราแช่ ประเภท อุ สาโทหรือน้ าขาว กระแช่หรือน้ าตาลเมา 

(1) 
ภาษีตามมูลค่า  

(2)  ภาษีตามปริมาณ  (3) ภาษีตาม
ปริมาณกรณีดีกรี

เกิน 

(4)  รวมภาษี 

(2.1) ภาษีตามปริมาณต่อลิตรแห่ง
แอลกอฮอล์บริสุทธ์ิ ) 

(2.2) ภาษีตามปริมาณต่อลิตร 

ราคาขายส่งช่วง
สุดทา้ย  x   
อัตราภาษีตามมูลค่า 

(ขนาดภาชนะ (ลิตร)  x  ดีกรี  
x อัตราภาษีสุรา)   / 100 

ขนาดภาชนะ (ลิตร) X  อัตรา
ภาษีสุรา 

ดีกรีที่เกิน 
X 

ขนาดภาชนะ (ลิตร)  
X 

อัตราภาษีสุรา 

(1) +  [(2.1)  หรือ (2.2) 
ที่มากกว่า ] + (3) 

 

70(0.625)บาท  x  5  
      100 
 
     = 2.1875 
 

0.625 ลิตร x  15 ดีกรี x 70   
100 

 
                    =  6.5625 

0.625 ลิตร x 10 บาท 
 
 
           = 6.2500 

 
 
- 

= ช่อง  (1) + (2.1)  
   2.1875 + 6.5625 
 
             8.4375 

ตัวอย่าง การค านวณภาษีสุรากลั่นชุมชน  ขนาดภาชนะ 0.625 ลิตร 15 ดีกรี  
- ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย ที่กรมประกาศ  70  บาท/ลิตร 
- กฎกระทรวงก าหนดอัตราภาษีสุราแช่  

- ตามมูลค่าร้อยละ 5 
- ตามปริมาณต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์   70    บาท 
- ตามปริมาณต่อลิตร   10   บาท 

ราคาขายส่งช่วงสดุท้าย  70 บาท /ลติร 
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• ให้แจ้งราคาขาย ณ โรงงานสุรา 
– กรณีในประเทศ ให้แจ้งตามแบบรายการภาษีสุรา (แบบ สร.120-11) พร้อมการช าระภาษีสุรา 
– กรณีน าเข้า ให้แจ้งตามแบบขอใบอนุญาตน าสุราเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ ส.2/74) พร้อม

  การขออนุญาตน าเข้า 

• การช าระภาษี 
– สุราในประเทศ ให้ช าระภาษีก่อนขนออกจากโรงงานสุรา ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
– สุราน าเข้า  ให้ช าระภาษีพร้อมกับการช าระอากรขาเข้าตามกฎหมายศุลกากร 

• อัตราภาษีสุรา 
– กฎกระทรวงก าหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา พ.ศ. 2556 
– กฎกระทรวงก าหนดอัตราภาษีสุราในคลังสินค้าทัณฑ์บนท่ีตั้งอยู่ในสนามบินศุลกากร พ.ศ. 2548           

ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2548 
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• การเสียภาษีให้ท ากระท าโดยปิดแสตมป์สรุา หรือวิธีอื่น  
1) การปิดแสตมป์สุราที่ภาชนะบรรจุสุราในความควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่    

– ต้องกระท าภายใต้ความควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
– สมบูรณ์ต่อเมื่อได้ปิดครบถ้วนตามอัตราและได้ขีดฆ่าแสตมป์นั้นแล้ว 

 2) การใช้เครื่องมือวัดปริมาณน้ าสุรา จะสมบูรณ์เมื่อมีการบรรจุภาชนะแล้ว ซึ่งปัจจุบนัที่ใช้
เครื่องมือวัดปริมาณน้ าสุราคือ โรงงานเบียร์ และโรงงานสุราแช่ผลไม้ยี่ห้อ Spy โดยผู้
ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติดังนี้ 
• พิมพ์ข้อความ “ช าระภาษีแล้ว” ด้วยอักษรสีแดง ไว้บนฉลากปิดภาชนะบรรจุขวด 

หรือบนฝากระป๋องให้เห็นได้ชัดเจน เวน้แต่กรณีบรรจุภาชนะโดยขอยกเว้นภาษี 
• ประทับตรา วัน เดอืน ปี ที่บรรจุภาชนะ (เฉพาะเบียร์ตอ้งประทับตราทั้งวนัเดือนปี

ที่บรรจุภาชนะและที่ควรบริโภคก่อน หรือใช้เครื่องหมายที่กรมฯ ใหค้วามเห็นชอบ) 
• ปริมาณการสูญเสียตามปกติของเบียร์ระหว่างบรรจุภาชนะ ให้ถือตามปริมาณที่

ค านวณได้ แต่ไม่เกินร้อยละ 1.5 ของปริมาณน้ าเบียร์ที่จ่ายไปบรรจุภาชนะ 
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• เงินเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทย  

•  เงินบ ารงุกองทุนสนับสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ 

• เงินบ ารุงองค์การกระจายเสียงและแพรภ่าพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย 
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• ต้องส่งสุราทีไ่ดท้ าขึ้นเองในราชอาณาจักรออกไปนอกราชอาณาจักร 

• ส่งตัวอย่างภาชนะบรรจุสรุาและฉลากหรือเครื่องหมายแสดงการยกเว้นภาษสีุราที่จะใช้บรรจุสุราและปิดภาชนะบรรจุสุรา ให้
สรรพสามติพื้นที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่ต้นทางเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ (1) ตัวอย่างภาชนะบรรจุสุรา ชนิดหรือขนาดละ ๑ ตัวอย่าง โดย
แจ้งชนิดและขนาดความจุของภาชนะด้วย (2) ตัวอย่างฉลากหรือเครื่องหมายแสดงการยกเว้นภาษีสรุา ซึ่งท าเครื่องหมาย“FOR 
EXPORT ONLY” หรือ “FOR EXPORT” หรือเครื่องหมายใด ๆ ที่แตกต่างไปจากฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราที่ขายในราชอาณาจักร
ซึ่งกรมสรรพสามิตเหน็ชอบแล้ว 

• การบรรจุสุรา ให้ใช้ภาชนะบรรจุสุราและปดิฉลากหรือเครื่องหมายแสดงการยกเว้นภาษีสุรา ทั้งนี้ ตามที่อธิบดีอนมุัติ โดยให้ปดิ
ฉลากหรือเครื่องหมายนั้นที่ภาชนะบรรจุสุรา และให้บรรจุสุราภายใต้การควบคุมของเจ้าพนักงานสรรพสามติ 

• การเก็บสุรา ให้เก็บสุราไว ้ณ สถานที่เกบ็ที่อธิบดกี าหนด และให้แสดงค าสั่งยกเว้นภาษสีุราต่อเจ้าพนกังานสรรพสามติเพื่อตรวจสอบ 
• การขนสุราออกจากสถานที่เก็บ ให้แสดงค าสั่งยกเวน้ภาษสีุราต่อเจ้าพนกังานสรรพสามติเพ่ือตรวจสอบก่อน และให้ขนสุราตาม

เส้นทางตามที่ระบไุว้ในค าขอยกเว้นภาษีสุราหรือตามเงื่อนไขในการอนญุาต โดยต้องน าค าสั่งยกเว้นภาษีสุราก ากับไปพร้อมกบัสุรา
นั้นด้วย และเมื่อขนสุราไปถึงปลายทางแล้ว ให้แจ้งเจ้าพนักงานสรรพสามติผู้รับผิดชอบพ้ืนที่ปลายทางเพื่อตรวจสอบ 

• เมื่อส่งสุราออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว ให้ท าหนังสือแจ้งต่อเจ้าพนักงานสรรพสามติตน้ทางว่าได้สง่สุราทีไ่ด้รบัยกเว้นภาษีสรุา
ออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว และแสดงค าสั่งยกเว้นภาษีสรุาที่ระบกุารตรวจสอบตามขั้นตอนของเจ้าพนักงานสรรพสามิต รวมทั้ง
แจ้งรายละเอียดชนิดและจ านวนสุรา วัน เดือน และปีที่ส่งสุราออกไปนอกราชอาณาจักร และเลขที่ใบขนสินค้าขาออกของกรม
ศุลกากร และหากปรากฏว่าสุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรนั้นสูญหายหรือขาดจ านวนไปให้เสียภาษีสุราตามชนดิและจ านวนสุรา
ที่สญูหายหรือขาดจ านวนไปตามอตัราที่ใช้บังคับในขณะที่ขนออกจากโรงงานสุรา เว้นแต่จะได้พิสูจน์ให้เป็นที่พอใจอธิบดีไดว้่าการที่
สุราสญูหายหรือขาดจ านวนไปเป็นไปตามธรรมชาติ ทั้งนี้ ภายในสามสบิวันนับแต่วันส่งสุราออกไปนอกราชอาณาจักร 

• ในการส่งสุราซึ่งไดร้ับการยกเว้นภาษีออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ท าการขนไดโ้ดยไม่ต้องมีใบอนุญาตขนสุรา 

ส. 2/84 ก 



ส. 2/84 ข 
ส.2/84 ค 















ต้องรับใบอนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานสรรพสามิต 
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ประเภท เพดาน จัดเก็บ ประเภท เพดาน จัดเก็บ 

ประเภทที่ 1 ทุกชนิด ครั้งหนึ่งตั้งแต่ 10 ลิตรขึ้นไป 10,000 7,500 ประเภทที่ 5 ทุกชนิด ครั้งหนึ่งต่ ากว่า 10 ลิตร ณ 
สถานท่ีขายชั่วคราวไม่เกิน 10 วัน 

300 300 

ประเภทที่ 2 ในประเทศ ครั้งหนึ่งตั้งแต่ 10 ลิตรขึ้นไป 
• ขายสรุาตอ่ปี ไม่เกิน ๖,๐๐๐ ลิตร 
• ขายสรุาตอ่ปี เกิน ๖,๐๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน๒๐,๐๐๐ 

ลิตร 
• ขายสรุาตอ่ปี เกิน ๒๐,๐๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๒,๐๐๐ 

ลิตร 
• ส าหรับการขายสุราต่อปี เกิน ๓๒,๐๐๐ ลิตร ขึ้นไป 

หรือไม่ก าหนดปริมาณ 

5,000  
1,000 
3,000 

 
4,000 

 
5,000 

ประเภทที่ 6 ในประเทศ ครั้งหนึ่งต่ ากว่า 10 ลิตร ณ 
สถานท่ีขายชั่วคราวไม่เกิน 10 วัน  

100 100 

ประเภทที่ 3 ทุกชนิด ครั้งหนึ่งต่ ากว่า 10 ลิตร 
• กทม เทศบาลนคร เมืองพัทยา  
• ในเขตอื่น ๆ 

2,000  
1,500 
1,000 

ประเภทที่ 7  ครั้งหนึ่งต่ ากว่า 10 ลิตร (สมาคมหรือ
สโมสร) 

300 300 

ประเภทที่ 4 ในประเทศ ครั้งหนึ่งต่ ากว่า 10 ลิตร 200 200 ให้เก็บหรือรักษาสุราไว้ที่อ่ืน 1,000 1,000 

ห้ามมิให้ผู้ใดขายสุราหรือน าสุราออกแสดงเพื่อขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากจากเจ้าพนักงานสรรพสามิต (ม.17) 
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(1) ใบอนุญาตประเภทท่ี 4 ให้ออกให้แก่ผู้ท าการขายเร่ได้ด้วย ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในกฎกระทรวง และให้ถือเป็นใบอนุญาต
ขนสุราใช้ก ากับสุราที่น าไปขายเร่ด้วย (กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามขายเร่) (ม.19ทว)ิ 

(2) ประเภท 3 และ 4 จะขายสุราได้เฉพาะภายในเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ม.20) 
(3) ประเภทที่ 1 และ 2 เก็บและรักษาสุราไว้ ณ ที่อื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานสรรพสามิต (ม.21)  
(4) ห้ามประเภท 1 และ 2  ท าการเปลี่ยนแปลงสุรา โดยเอาสุราอื่นใด หรือน้ า หรือของเหลว หรือวัตถุอื่นใดเจือปนลงหรือ

เปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุรา เว้นแต่จะได้รบอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานสรรพสามิตและต้องท าต่อหน้าเจ้าพนักงาน
สรรพสามิต โดยปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด (ม.22) 

(5) ห้ามประเภทที่ 3 และ 4 ท าการเปลี่ยนแปลงสุรา โดยเอาสุราอื่นใด หรือน้ า หรือของเหลว หรือวัตถุอื่นใดเจือปนลงหรือ
เปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุรา  เว้นแต่ผู้ซื้อร้องขอให้เปลี่ยนแปลงสุราเพื่อดื่มในขณะน้ัน (ม.23) 
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เบ็ดเตล็ด 

• ใบอนุญาตตามมาตรา 5 มาตรา 12 มาตรา 17 และมาตรา 24 ให้ใช้ได้เฉพาะในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต และ
ต้องแสดงใบอนุญาตนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย 

• ผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 5 วรรคหน่ึง หรือ มาตรา 19 ประเภทที่ 1 หรือประเภทท่ี 2 หรือประเภทท่ี 3 หรือ
มาตรา 12 หรือท าหรือขายเชื้อสุราตามมาตรา 24 จะต้องท าบัญชีประจ าวันและบัญชีงบเดือนแสดงจ านวนสุราหรือ
เชื้อสุรา และย่ืนบัญชีงบเดือนต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตตามแบบและก าหนดเวลาที่อธิบดีก าหนด  โดยบัญชี
ประจ าวันต้องเก็บรักษาไว้ ณ สถานท่ีซึ่งได้รับใบอนุญาต และการท าบัญชีงบเดือนมิให้ใช้บังคับแกผู่้ได้รับ
ใบอนุญาตประเภทที่ 3  

• พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอ านาจเข้าไปตรวจโรงงานสุรา หรือสถานที่ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ท า หรือขาย หรือเก็บสุรา 
หรือเชื้อสุรา หรือสินค้าอื่นใดที่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ. นี้ในเวลาท าการ 

• การจับกุมและปราบปรามผู้กระท าความผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจและหน้าท่ีเช่นเดียวกับพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 



บทก าหนดโทษ 

(ม.30) 

จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน 
ปรับไม่เกิน 5,000 บาท  

หรือทัง้จ าทั้งปรับ 
ท า 

จ าคุกไม่เกิน 1 ปี 
ปรับไม่เกิน10,000 บาท  

หรือทัง้จ าทั้งปรับ 
ท าและขาย 

ปรับไม่เกิน 
200 บาท 

สุราแช ่

(ม.31) ปรับไม่เกิน 
5,000 บาท 

(ม.32 ทว)ิ 

(ม.33) 

ปรับไม่เกิน 
1,000 บาท 

ปรับไม่เกิน 
1,000 บาท 

ยกเว้น สุรากลั่น ต่ ากวา่ 1 ลติร 
/ สุราแช่ต่ ากว่า 10 ลิตร 

(ม.40 ทว)ิ (ม.30) 



บทก าหนดโทษ 

จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน 
ปรับไม่เกิน 4 เท่าของค่าภาษี  

(แต่ต้องไม่น้อยกว่าลติรละ 100 บาท)  
หรือทัง้จ าทั้งปรับ  

(เศษของลิตรให้ถือเป็น 1 ลิตร 

(ม.33 ทว)ิ 
(ม.33) 

(ม.33 ตร)ี 



บทก าหนดโทษ 

ปรับไม่เกิน 2 เท่าของค่าภาษี  
(แต่ต้องไม่น้อยกว่าลิตรละ 50 บาท)  
(เศษของลิตรให้ถือเป็น 1 ลิตร 

(ม. 34 ทวิ) 

ทั้งนี้โดย
ไม่สุจริต 
(ม.34) 

(ม.34 ตรี วรรคแรก) 

ปรับไม่เกิน 
20,000 บาท 

จ าคุกไม่เกิน 1 ปี 
ปรับไม่เกิน 4 เท่าของค่าภาษี 
(แต่ต้องไม่น้อยกว่า 20,000 บาท) 

หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
การฝ่าฝืนน้ี เป็นกรณีไม่เสีย
ภาษี หรือเสียภาษีไม่ครบถ้วน 
ตามระยะเวลาหรือวิธีการท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง 
(ม. 34 ตรี วรรคสอง) 

(ม.35ทวิ) 

(ม.39) 

อันเป็นเท็จ 
(ม.43ทวิ ว2) 

(ม.43ทวิ ว1) 

จ าคุกไม่เกิน 1 ปี 
ปรับไม่เกิน 50,000 บาท  

หรือท้ังจ าทั้งปรับ 



บทก าหนดโทษ 

ปรับไม่เกิน 
1,000 บาท 

(ม. 36) 

 
(ม.35) 

ปรับไม่เกิน 
2,000 บาท (ม.37) 

ปรับไม่เกิน 
500 บาท 

 
(ม.38) 

ปรับตามปริมาณน้ าสุราที่
ท าการขน ในอัตราลติรละ 
10 บาท เศษของลิตรให้

ถือเป็น 1 ลิตร 

 
(ม.38ทว)ิ 

(ม.40) 

ปรับไม่เกิน  
50 บาท 

 
(ม.41) 

 
(ม.42) 

 
(ม.43 ว.1) 

 
(ม.43 ว.2) จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน 

ปรับไม่เกิน 10,000 บาท  
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 



บทก าหนดโทษ 

(ม.44) 

จ าคุกไม่เกิน 1 ปี 
ปรับไม่เกิน 5,000 บาท  

หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

(1) โทษปรับสถานเดียว ให้อธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีมีอ านาจเปรียบเทียบได้ (ม.44 ทวิ) 
(2) สุรา เชื้อสุรา และสินค้าที่ท าด้วยสุรา ที่ได้ท า น าเข้า ขายหรือมีไว้ในครอบครอง อันฝ่าฝืน พ.ร.บ. ตลอดจนภาชนะท่ีใส่สิ่งของ รวมถึง

ภาชนะและเครื่องกลั่นส าหรับท าสุราให้ริบเป็นของกรมฯ (ม.45) 
(3) ผู้ได้รับใบอนุญาตกระท าผิด พ.ร.บ. หรือข้อก าหนดในกฎกระทรวง หรือข้อก าหนดในใบอนุญาต เจ้าพนักงานสรรพสามิตหรืออธิบดี         

ผู้ออกใบอนุญาตแล้วแต่กรณี มีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีก าหนดไม่เกิน 6 เดือน หรือจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้ (ม.46) 

“ผู้จับ” หมายความถึง เจ้าพนักงานจับกุม สั่งการหรือร่วมจับกมุ รวมถึงผู้ช่วยเหลือ   “ผู้แจ้งความน าจับ” หมายความว่า บุคคลผู้มิใช่เจ้า
พนักงาน “รางวัล” คือเงินที่จ่ายให้แก่ผู้จับ  “สินบน” คือเงินจ่ายให้แก่ผู้แจ้งความน าจับ “เงินค่าปรับ” คือเงินท่ีผู้ต้องหาช าระต่อผู้มีอ านาจ
เปรียบเทียบ พนักงานสอบสวนหรือศาล    
 



 รมต. เป็นผู้รักษาการตาม พ.ร.บ. และใหม้ีอ านาจออกกฎกระทรวง (มีผลบังคับใช้เมื่อประกาศในราช
กิจจานุเบกษา) ดังนี ้
 (1) ก าหนดชนิดของสรุา อัตราภาษีสรุา ลักษณะของแสตมป์สรุา และอัตราคา่ธรรมเนยีมต่าง ๆ  
 (2) ลดหย่อนหรืองดเว้นไม่เก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบอนญุาตขายสรุา หรือใบอนญุาตใหท้ าหรือ
ขายเชื้อสุรา 
 (3) ลดหย่อนหรืองดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุรา 
  (ก) ส าหรับสุราของผู้ได้รบัเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ 
หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญา หรือความตกลงกับต่างประเทศ หรือทางการทูต ตามหลัก
ถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน โดยปฏิบัติตามวธิีการและเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด 
  (ข) ส าหรับสุราทีน่ าไปท าการแปลงสภาพ หรอืทีน่ าไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์ 
หรือุตสาหกรรมตามวิธีการที่อธิบดีก าหนด 
 (4) ก าหนดวิธีการ เงื่อนไขและข้อก าหนด เพือ่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตนิี้  
  

มาตรา 47 



เงินสินบนรางวัล 
“ผู้จับ” หมายความถึง เจ้าพนักงานจับกุม สั่งการหรือร่วมจับกุม รวมถึงผู้ช่วยเหลือ   “ผู้แจ้งความน าจับ” หมายความว่า บุคคลผู้มิใช่เจ้าพนักงาน 
“รางวัล” คือเงินที่จ่ายให้แก่ผู้จับ  “สินบน” คือเงินจ่ายให้แก่ผู้แจ้งความน าจับ “เงินค่าปรับ” คือเงินที่ผู้ต้องหาช าระต่อผู้มีอ านาจเปรียบเทียบ 
พนักงานสอบสวนหรือศาล    

มีผู้แจ้งความน าจับ 
ร้อยละ 55  

ของเงินค่าปรับ 
หรือเงินค่าขายของกลาง 

เงินสินบน ร้อยละ 30  
ไม่เกนิ 150,000 บาท 

เงินรางวัลร้อยละ 25 
ไม่เกนิ 150,000 บาท 

ไม่มีผู้แจ้งความน าจับ เงินรางวัล ร้อยละ 30 ของเงินค่าปรับหรือเงนิค่า
ขายของกลาง แต่ไมเ่กิน 150,000 บาท 

เงินรางวัลร้อยละ 30 ของเงินค่าปรับหรือเงนิค่าขาย
ของกลาง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท 

3/5 จ่ายผู้จับ/ร่วมจับ 

2/5 จ่ายผู้จับ/ร่วมจับ/
สั่งการ/ช่วยเหลือ 

ผู้ช่วยเหลือ ได้แก่ ผู้พิสูจน์ ผู้เปรียบเทียบ นักวิทยาศาสตร์  
ส่วนแบ่งเงินรางวัล ต าแหน่งระดับ 3 ขึ้นไปหรือยศร้อยตรีขึ้นไป คนละ 2 ส่วน  ต่ ากว่าระดับ 3 หรือยศต่ ากว่าร้อยตรีลงมา คนละ 1 ส่วน 



เงินสินบนรางวัล 
การจ่ายเงิน ให้หักจากเงินค่าปรับหรือเงินค่าขายของกลาง ยกเว้นค่าปรับตามค าสั่งศาลให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ 

การจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล จะจ่ายให้เมื่อคดีถึงท่ีสุด และต้องย่ืนค าขอรับภายใน 120 วันนับแต่วันท่ีคดีถึงที่สุด และจะไม่จ่ายให้
เมื่อยื่นค าร้องไว้แล้วเกิน 1 ปี นับจากวันท่ีรับแจ้งจากผูม้ีอ านาจสั่งจ่ายว่าเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับ 

การต้องโทษขังแทนค่าปรับ ให้งดจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลในส่วนของค่าปรับที่ถูกกกัขังแทน 

ให้ยกเลิกการจ่ายเงินสินบนและรางวัล ในคดีกระท าผิดกฎหมายว่าด้วยสุราในกรณีท าสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต ขาย ซื้อ หรือมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งสุราดังกล่าว (เฉพาะสุราแช่และสุรากลั่นชนิดสุราขาวที่ท าในราชอาณาจักร) 


