การขนสุรา
(หมวด 3)

ชนิดสุรา/
อัตรา
ภาษี

ม.13, 14, 15, 16

ภาษีสุรา

สิม.7ว2,
ทธิประโยชน์
ทางภาษี
10, 11, 47(2)(3)

ราคาขาย
ส่งช่วง
สุดท้าย

ทาสุรา ม.7,7ทวี,7ตรี,8เบญจ,10ทวิ

(หมวด 2)
ม.8ตรี, 8จัตวา, 9, นาเข้า ม.8,8ฉ

การขายสุรา

47(1)

การทาสุรา
(หมวด 1) ม. 5, 5ทวิ

เชื้อสุรา

การนาสุราเข้ามาในราชอาณาจัม.6
กร

ม.24, 25

และข้อกาหนด เพื่อการปฏิบัติตาม พรบ

การใช้สุราทาสินค้า
(หมวด 3)

ม.12 (น้าหอม หัวน้าเชื้อ และน้ายารักษาโรค)
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 300 บาท

(หมวด 4)
ม.17, 18, 19, 19ทวิ,
20, 21, 22, 23

(หมวด 1)

พ.ร.บ.
สุ
ร
า
2493
ม.47(4) รมต. มีอานาจกาหนดวิธีการ เงื่อนไข

(หมวด 5)

การปิด
และขีด
ฆ่า
แสตมป์

เบ็ดเตล็ด

(หมวด 6)
ม.26, 27, 28, 29

บทกาหนดโทษ

(หมวด 7)
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

เงินสินบน/รางวัล

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

นิยาม
•

อธิบดี หมายความว่า อธิบดีกรมสรรพสามิตหรือผู้ทาการแทน

•

•

เจ้าพนักงานสรรพสามิต หมายความว่า เจ้าพนักงานสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้มีอานาจและหน้าที่เพื่อ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

สุรา หมายความรวมถึงวัตถุทั้งหลายหรือของผสมที่มีแอลกอฮอล์
ซึ่งสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับน้าสุราหรือซึ่งดื่มกินไม่ได้ แต่เมื่อได้
ผสมกับน้าหรือของเหลวอย่างอื่นแล้ว สามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับ
น้าสุรา

•

พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายความว่า เจ้าพนักงานสรรพสามิตและผู้
ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้มีอานาจและหน้าที่เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้

สุราแช่ หมายความว่า สุราที่ไม่ได้กลั่นและให้หมายความรวมถึงสุราแช่
ทีไ่ ด้ผสมกับสุรากลั่นแล้ว แต่ยังมีแอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรีด้วย เช่น
เบียร์ ไวน์ สปาร์กลิ้งไวน์ และสุราแช่พื้นเมือง เป็นต้น

•

สุรากลั่น หมายความว่า สุราที่ได้กลั่นแล้ว และให้หมายความรวมถึงสุรา

•

เชื้อสุรา หมายความว่า แป้งเชื้อสุรา แป้งข้าวหมักหรือเชื้อใด ๆ ซึ่งเมื่อ
หมักกับวัตถุหรือของเหลวอื่นแล้วสามารถทาให้เกิดแอลกอฮอล์ทใี่ ช้ทา
สุราได้

•

ประกาศกรมฯ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสรรพสามิต พนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยสุรา ยาสูบ และไพ่
1. ผอ.มจ.1 ภาค พื้นทีแ่ ละหัวหน้าฝ่าย พืน้ ที่สาขาและหัวหน้างาน เป็น เจ้าพนักงานสรรพสามิต
และพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.
2. มาตรา 16 ได้แก่ (1) เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต นักวิชาการสรรพสามิต เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต และเจ้าหน้าทีส่ รรพสามิต (2) นิติกร สานักกฎหมาย (3) เจ้าหน้าที่บริหารงาน
สรรพสามิต เจ้าพนักงานสรรพสามิต และเจ้าหน้าที่สรรพสามิตประจาโรงงานสุรา
3. มาตรา 17 (1) เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต นักวิชาการสรรพสามิต เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต (2) เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต นักวิชาการสรรพสามิต เจ้าพนักงาน
สรรพสามิต และเจ้าหน้าทีส่ รรพสามิต ฝ่ายจัดเก็บภาษี สานักงานสรรพสามิตพื้นที่ (3)
เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต เจ้าหน้าทีต่ รวจสรรพสามิต นักวิชาการสรรพสามิต นายตรวจ
สรรพสามิต และเจ้าพนักงานสรรพสามิต สานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
4. พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้แก่ (1) ผอ.สตป. นักวิชาการสรรพสามิต นักตรวจสอบภาษี และ
เจ้าหน้าที่สรรพสามิต สตป (2) หัวหน้าส่วนตรวจสอบและปราบปราม นักวิชาการสรรพสามิต
นักตรวจสอบภาษี เจ้าพนักงานสรรพสามิต เจ้าหน้าทีส่ รรพสามิต สสภ. (3) นักวิชาการ
สรรพสามิต นักตรวจสอบภาษี เจ้าพนักงานสรรพสามิต และเจ้าหน้าทีส่ รรพสามิต สสพ. และ
พื้นที่สาขา (6) เจ้าหน้าที่สรรพสามิตประจาโรงงานสุรา
5. พนักงานเจ้าหน้าทีท่ ี่ควบคุมการปิดแสตมป์ สุรา ตามมาตรา 7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 8 วรรค
หนึ่ง
6. ข้าราชการระดับ 5 ขึน้ ไป ซึ่งปฏิบัตหิ น้าที่ที่ สสพ. หรือพื้นที่สาขา เป็ นเจ้าพนักงานสรรพสามิต
เพื่อปฏิบัติการ ตามมาตรา 6 ซึ่งขึ้นอยูก่ ับสรรพสามิตพื้นที่

กลั่นที่ได้ผสมกับสุราแช่แล้ว แต่มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่าสิบห้าดีกรีด้วย เช่น
สุราสามทับ สุราขาว สุราผสม สุราปรุงพิเศษ และสุราพิเศษ เป็นต้น

กฎกระทรวง (ฉ.46) (1) “ชนิดสุราสามทับ” คือสุรากลั่นที่มีแรงแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 80 ดีกรีขึ้นไป
(2) “ชนิดสุราขาว” คือสุรากลั่นทีป่ ราศจากเครื่องย้อมหรือสิ่งผสมปรุงแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ต่า
กว่า 80 ดีกรี (3) “ชนิดสุราผสม” คือสุรากลัน่ ที่ใช้สุราขาวหรือสุราสามทับมาปรุงแต่ง มีแรง
แอลกอฮอล์ต่ากว่า 80 ดีกรี (4) “ชนิดสุราปรุงพิเศษ” คือ สุรากลั่นที่ใช้สุราสามทับมาปรุงแต่ง มี
แรงแอลกอฮอล์ต่ากว่า 80 ดีกรี (5) “ชนิดสุราพิเศษ” คือสุรากลั่นที่ทาขึน้ โดยใช้กรรมวิธีพิเศษ มี
แรงแอลกอฮอล์ต่ากว่า 80 ดีกรี แบ่งเป็น 8 ประเภทคือ (5.1) ประเภทวิสกี้ บรั่นดี รัม ยิน หรือสุรา
แบบต่างประเทศอย่างอื่น (5.2) ประเภทเกาเหลียง เซี่ยงชุน บุ้นกุ่ยโล่ว หรือสุราแบบจีนอย่างอื่น
ชนิด

วัตถุดิบ

กลั่น

เก็บ
บ่ม

บรรจุ

วิสกี้

เมล็ดธัญพืช

55-95

≥2 ปี

≥40 ดีกรี (วิสกี้ผสม ปรุงแต่งจาก
สุรากลั่นที่เก็บบ่ม ≥ ร้อยละ25

บรั่นดี

ผลไม้ต่าง ๆ (ส่วนมากเป็นองุ่น)

60

≥1 ปี

≥38 ดีกรี

ผลิตภัณฑ์จากอ้อย

60-95

≥1 ปี

≥40 ดีกรี

เมล็ดธัญพืช

≥95

-

≥40 ดีกรี

รัม
วอดก้า

ยิน

ไม่จากัดวัตถุ กลั่นครัง้ สุดท้าย≥95 และมีกลิน่ ผลจูนิเปอร์

ลิเคียว

ไม่จากัดวัตถุดิบที่ใช้กับพืชหรือผลไม้หรือสมุนไพร แล้วปรุงแต่งน้าสุราด้วยน้าตาลหรือน้าเชื่อม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 โดยน้าหนัก

≥40 ดีกรี

การทาสุรา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีบริหารงานสุรา พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2543
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2543
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2544 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2544 (แช่ชุมชน)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 21 มกราคม 2546 (กลั่นชุมชน)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 12 กันยายน 2546 (กลัน่ ชุมชน)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 24
กันยายน 2550
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2554
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) พื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 2
มีนาคม 2555
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ทาและขายสุรากลั่นชุมชน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 22
มกราคม 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม รวม 5 ฉบับ
ประกาศกรมสรรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้ทาและขายสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และสุราแช่อื่ น
นอกจากเบียร์ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 22 มกราคม 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม รวม 3 ฉบับ
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมสถานที่ทาสุราชุมชน พ.ศ. 2549
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงงานสุรากลั่น พ.ศ. 2533
ระเบียบควบคุมการทาสุราแช่
ระเบียบกรมสรรพสามิต ว่าด้วยการควบคุมโรงงานทาสุราแช่ชนิดเบียร์ที่ทาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2526
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาตโรงงานสุรา ลงวันที่ 3 เมษายน 2543
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552
อื่น ๆ ได้แก่ สัญญาว่าด้วยการอนุญาตให้ทาและขายสุรา

1. สุราพิเศษ1
(บางประเภท)
• วิสกี้
• บรั่นดี
• ยิน

1. เบียร์ 1

2. สุรากลั่น 1
(ประเภท)
• สุราขาว
• สุราผสม
• สุราปรุงพิเศษ
• สุราพิเศษ

3. สุราสามทับ 1

4. สุรากลัน่ ชุมชน
4,5

(แอลกอฮอล์)

2. สุราแช่
ผลไม้ 1 , 3

3. สุราแช่
พื้นเมือง2 , 3
• ทาจากข้าว ได้แก่ อุ
น้าขาวหรือสาโท
• ทาจากน้าตาล ได้แก่
กะแช่หรือน้าตาลเมา

5. เอทานอล
(เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง)

4. สุราแช่อื่น2 , 3
3 “สุราแช่และผลิตภัณฑ์ หมายความ

ว่า สุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่
พื้นเมือง และผลิตภัณฑ์จากผลผลิต
ทางการเกษตรที่มแี รงแอลกอฮอล์ไม่
เกิน 15 ดีกรี”

สุรากลั่น
1. สุราพิเศษ1 (บางประเภท)
• วิสกี้
• บรั่นดี
• ยิน

2. สุรากลัน่ 1
(ประเภท)
• สุราขาว
• สุราผสม
• สุราปรุงพิเศษ
• สุราพิเศษ

3. สุราสามทับ 1
(แอลกอฮอล์)

สุรากลั่น คือ สุราที่ได้กลั่นแล้ว และให้หมายความรวมถึงสุรากลั่นที่ได้ผสมกับ
สุราแช่แล้ว แต่มีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่าสิบห้าดีกรีด้วย เช่น สุราสามทับ สุรา
ขาว สุราผสม สุราปรุงพิเศษ และสุราพิเศษ เป็นต้น (มาตรา 4)
1. เป็นบริษัทจากัดที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย และมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ
ห้าสิบเอ็ด
2. มีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาต
โรงงานสุรา ลงวันที่ 3 เม.ย. 43 ดังนี้
2.1 กาลังการผลิตคิดที่ 28 ดีกรี ขั้นต่าวันละ 30,000 ลิตร
2.2 พื้นที่โรงงานไม่น้อยกว่า 200 ไร่ หากกาลังการผลิตเกินกว่าวันละ 30,000 ลิตร ต้องเพิ่ม
ขนาดพื้นที่มากขึ้นให้สอดคล้องกับกาลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น
2.3 อยู่ห่างแม่น้าลาคลองสาธารณะที่ใช้สัญจรทางน้าตามปกติและคลองชลประทาน
ไม่น้อยกว่า 2 กิโลเมตร
1. เป็นบริษัทจากัดที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย และมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ
ห้าสิบเอ็ด
2. มีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาต
โรงงานสุรา ลงวันที่ 3 เม.ย. 43 ดังนี้
2.1 กาลังการผลิตคิดที่ 28 ดีกรี ขั้นต่าวันละ 90,000 ลิตร
2.2 พื้นที่โรงงานไม่น้อยกว่า 350 ไร่ หากกาลังการผลิตเกินกว่าวันละ 90,000 ลิตร ต้องเพิ่ม
ขนาดพื้นที่มากขึ้นให้สอดคล้องกับกาลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น
2.3 อยู่ห่างแม่น้าลาคลองสาธารณะที่ใช้สัญจรทางน้าตามปกติและคลองชลประทาน
ไม่น้อยกว่า 2 กิโลเมตร
ทาและขายส่งโดย องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

สุราแช่
1. เบียร์1

2. สุราแช่ผลไม้1

3. สุราแช่พื้นเมือง2 , 3
• ทาจากข้าว ได้แก่ อุ น้าขาว
หรือสาโท
• ทาจากน้าตาล ได้แก่ กะแช่
หรือน้าตาลเมา
4. สุราแช่อื่น ๆ

สุราแช่ คือ สุราที่ไม่ได้กลั่นและให้หมายความรวมถึงสุราแช่ที่ได้ผสมกับสุรากลั่น
แล้ว แต่ยังมีแอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรีด้วย เช่น เบียร์ ไวน์ สปาร์กลิ้งไวน์ และ
สุราแช่พื้นเมือง เป็นต้น(มาตรา 4)
1. เป็นบริษัทจากัดที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย และมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ
ห้าสิบเอ็ด
2. ทุนจดทะเบียนไม่ต่ากว่า 10 ล้านบาท และมีเงินค่าหุ้นหรือเงินลงทุนที่ชาระแล้วไม่น้อยกว่า
10 ล้านบาท
3. ขนาดโรงเบียร์
3.1 โรงเบียร์ขนาดใหญ่ ปริมาณการผลิตไม่ต่ากว่า 10 ล้านลิตรต่อปี
3.2 โรงเบียร์ขนาดเล็ก ประเภทผลิตเพื่อขาย ณ สถานที่ผลิต (Brewpub) ปริมาณการผลิตไม่ต่า
กว่า 100,000 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ล้านลิตรต่อปี
1. เป็นบริษัทจากัดที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย และมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ
ห้าสิบเอ็ด
2. เป็นสหกรณ์
หมายเหตุ ไม่มีข้อกาหนดวงเงินลงทุน และขนาดของโรงงาน
เป็นสหกรณ์การเกษตร และ ในข้อบังคับของสหกรณ์ต้องมีการกาหนดวัตถุประสงค์เพื่อทาการผลิต
และจาหน่ายสุราด้วย
หมายเหตุ ไม่มีข้อกาหนดวงเงินลงทุน และขนาดของโรงงาน

สุราแช่
ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 3
สุราแช่และผลิตภัณฑ์

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการทาและขายสุรา

คุณสมบัติผู้ขออนุญาต

สุราแช่และผลิตภัณฑ์ หมายความว่า สุราแช่ชนิดสุราผลไม้ สุราแช่พื้นเมือง และ
ผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรที่มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรี ซึ่งไม่รวมถึง
สุราแช่ชนิดเบียร์
ทั้งนี้ สุราแช่และผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์นี้ จะต้องทาขึ้นโดยวิธีการดังต่อไปนี้
1. นาวัตถุดิบซึ่งเป็นผลไม้ หรือน้าผลไม้ หรือผลผลิตทางการเกษตรใด ๆ ไปหมัก
กับเชื้อสุราให้มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบห้าดีกรี
2. กรณีนาสุราแช่ที่ได้ข้างต้น ไปผสมกับสุรากลั่นแล้วมีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิบ
ห้าดีกรี
1. ใช้เครื่องจักรมีกาลังรวม ต่ากว่า 5 แรงม้า หรือ
2. ใช้คนงาน น้อยกว่า 7 คน หรือ
3. ถ้าใช้เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจักรต้องมีกาลังรวมต่ากว่า 5 แรงม้า
และคนงานต้องน้อยกว่า 7 คน
1. เป็นสหกรณ์
2. เป็นกลุ่มบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทยตามกฎหมายเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน
3. เป็นกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ. 2542
และมีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ที่ สถานที่ทาสุราตั้งอยู่ขณะที่ขออนุญาต
4. เป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีผู้ถือหุ้นทุกคนมี
สัญชาติไทย และมีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ที่สถานที่ทาสุราตั้งอยู่ขณะที่ขอ
อนุญาต
5. เป็นองค์กรเกษตรกรตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
พ.ศ. 2542 และมีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ที่สถานที่ทาสุราตั้งอยู่ขณะที่ขอ
อนุญาต

สุรากลั่น
ประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ 4
สุรากลั่นชุมชน
คุณสมบัตสิ ุรากลัน่ ชุมชน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการทา
และขายสุรา

คุณสมบัติผู้ขออนุญาต

สุรากลั่นชุมชน หมายถึง สุรากลั่นชนิดสุราขาวที่ทาขึ้นโดยวิธีการ ดังนี้
1. นาวัตถุดิบจาพวกข้าวหรือแป้ง หรือผลไม้ หรือน้าผลไม้ หรือผลผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ ไปหมักกับเชื้อ
สุราเพื่อให้เกิดแรงแอลกอฮอล์ตามต้องการ
2. นาสุราที่ได้ตาม 1. ไปต้มกลั่นโดยใช้เครื่องต้มกลั่นสุราที่ติดตั้งในสถานที่ทาสุราที่ได้รับอนุญาต
1. ต้องมีแรงแอลกอฮอล์เกินกว่าสิบห้าดีกรี แต่ไม่เกินสี่สิบดีกรี
2. ต้องมีปริมาณเมทิลแอลกอฮอล์ ฟูเซลออยล์ เฟอร์ฟิวรัส เอสเทอร์ แอลดีไฮด์ เอทิลคาร์บาเมต วัตถุ
เจือปนอาหารประเภทกรดเบนโซอิก และสารปนเปื้อนในน้าสุราโดยเฉพาะสารหนูและตะกั่วไม่เกิน
มาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกาหนด
สถานที่ทาสุราต้องมีลักษณะ ดังนี้
1. ต้องแยกออกจากส่วนที่ใช้อยู่อาศัยโดยชัดเจน
2. ต้องตั้งอยู่ในทาเลและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
3. ต้องตั้งอยู่ห่างจากแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า 100 เมตร
4. ต้องมีระบบบาบัดน้าเสีย ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
5. ต้องใช้เครื่องจักรที่มีกาลังรวมต่ากว่า 5 แรงม้า หรือใช้คนงาน น้อยกว่า 7 คน หรือใช้เครื่องจักร
และคนงาน เครื่องจักรต้องมีกาลังรวมต่ากว่า 5 แรงม้า และคนงานต้องน้อยกว่า 7 คน
1. เป็นสหกรณ์
2. เป็นกลุ่มบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทยตามกฎหมายเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน
3. เป็นกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และมีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่ที่
สถานที่ทาสุราตั้งอยู่ขณะที่ขออนุญาต
4. เป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีผู้ถือหุ้นทุกคนมีสัญชาติไทย และมีภูมิลาเนาอยู่
ในพื้นที่ที่สถานที่ทาสุราตั้งอยู่ขณะที่ขออนุญาต
5. เป็นองค์กรเกษตรกรตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 และมีภูมิลาเนา
อยู่ในพื้นที่ที่สถานที่ทาสุราตั้งอยู่ขณะที่ขออนุญาต

เอทานอล

คุณสมบัติผู้ขอ
อนุญาต

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาต
โรงงานสุรากลั่น

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

1. ขนาดโรงงาน
1.1 ประเภทวิสกี้ บรั่นดี ยิน
- กาลังการผลิตคิดที่ 28 ดีกรี ขั้นต่าวันละ 30,000 ลิตร
- พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 ไร่ หากกาลังการผลิตเกินกว่าวันละ 30,000 ลิตร จะต้องเพิ่มขนาดพื้นที่มากขึ้นให้สอดคล้องตามกาลังการผลิตที่
เพิ่มมากขึ้น
1.2 ประเภทอื่น
- กาลังการผลิตคิดที่ 28 ดีกรี ขึ้นต่าวันละ 90,000 ลิตร
- พื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ไร่ หากกาลังการผลิตเกินกว่าวันละ 90,000 ลิตร จะต้องเพิ่มขนาดพื้นที่มากขึ้นให้สอดคล้องตามกาลังการผลิตที่
เพิ่มมากขึ้น
2. ต้องได้รับอนุญาตทาสุราจากรมสรรพสามิต
3. ต้องใช้วัตถุดิบสาหรับผลิตน้าสุราภายใจประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
4. ต้องห่างแม่น้าลาคลองสาธารณะที่ใช้สัญจรทางน้าตามปกติและคลองชลประทานเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 2 กิโลเมตร
5. การรวบรวมและ/หรือการบาบัดน้ากากส่าต้องเป็นระบบปิดเพื่อป้องกันกลิ่น
6. ต้องไม่มีการระบายน้าทิ้งใด ๆ ออกจากพื้นที่
7. สุราที่ผลิตต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสุรา
8. ต้องมีเครื่องมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าสุราตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประจาโรงงาน
9. ต้องพัฒนาเข้าสู่ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลภายในกาหนดเวลา 3 ปี นับแต่วันที่เริ่มแจ้งประกอบกิจการ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาอนุญาต
โรงงานสุราแช่

สุราแช่ คือสุราที่ไม่ได้กลั่นและให้หมายความรวมถึงสุราแช่ที่ได้ผสมกับสุรากลั่นแล้ว แต่ยังมี
แอลกอฮอล์ไม่เกิน 15 ดีกรีด้วย เช่น เบียร์ ไวน์ สปาร์กลิ้งไวน์ และสุราแช่พื้นเมือง เป็นต้น

1. ต้องได้รับอนุญาตทาสุราจากกรมสรรพสามิต
2. ต้องมีการติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์และหรือกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ
3. การรวบรวมและ/หรือการบาบัดกากของเสียจากการผลิตของโรงงานต้องเป็นระบบปิดเพื่อ
ป้องกันกลิ่น
4. ต้องไม่มีการระบายน้าทิ้งใด ๆ ออกจากโรงงาน
5. สุราที่ผลิตต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6. ต้องมีเครื่องมือตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าสุราตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสุราประจา
โรงงาน
7. ต้องพัฒนาเข้าสู่ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลภายในกาหนดเวลา 3 ปี นับ
แต่วันที่เริ่มแจ้งประกอบกิจการ

ลาดับที่
16

ประเภทโครงการหรือกิจการ

ขนาด

หลักเกณฑ์ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติ

อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล์ รวมทั้ง
ผลิตเบียร์และไวน์
16.1 อุตสาหกรรมผลิสุรา แอลกอฮอล์

ที่มีกาลังผลิตตั้งแต่ ให้เสนอในขัน้ อนุญาตก่อสร้างเพือ่
40,000 ลิตรต่อเดือน ประกอบกิจการหรือขั้นขออนุญาต
(คิดเทียบที่ 28 ดีกรี) ประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี

16.2 อุตสาหกรรมผลิตไวน์

ที่มีกาลังผลิตตั้งแต่
600,000 ลิตรต่อ
เดือน

ให้เสนอในขัน้ อนุญาตก่อสร้างเพือ่
ประกอบกิจการหรือขั้นขออนุญาต
ประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี

16.3 อุตสาหกรรมผลิตเบียร์

ที่มีกาลังผลิตตั้งแต่
600,000 ลิตรต่อ
เดือน

ให้เสนอในขัน้ อนุญาตก่อสร้างเพือ่
ประกอบกิจการหรือขั้นขออนุญาต
ประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี

โรงงานสุรา
1. ยื่นเรื่องขออนุญาตสร้าง
โรงงาน/สถานที่ทาสุรา

ยื่นขออนุญาตตั้งโรงงานพร้อมเสนอ
โครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานสุรา ต่อ
อธิบดีกรมสรรพสามิต

สถานที่ทาสุรา

เอทานอล

ยื่นคาขออนุญาตสร้างสถานที่ทาสุราต่อ ยื่นขออนุญาตตั้งโรงงานพร้อมเสนอ
สรรพสามิตพื้นที่ พร้อมด้วยแผนผัง
โครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานสุรา
แสดงสถานที่ การติดตั้งเครื่องจักร
ต่ออธิบดีกรมสรรพสามิต
อุปกรณ์โดยสังเขป และ แผนผังการ
ก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสีย
และหากเข้าข่ายที่ต้องทาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องแนบรายงานผลกระทบดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
2. เมื่อสรรพสามิตอนุญาตให้
ต้องดาเนินการขอใบอนุญาตประกอบ
ต้องเริ่มดาเนินการทาสุราภายใน
ต้องดาเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
ก่อสร้างแล้ว
กิจการโรงงาน และส่งสาเนาคาขอฯ ให้
ระยะเวลาภายใจที่กาหนดในหนังสือ
ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
กรมสรรพสามิต 1 ชุด
อนุญาต ซึ่งต้องไม่เกิน 36 เดือนนับแต่
จากกรมสรรพสามิต
ได้รับหนังสืออนุญาตจากกรม
สรรพสามิต
3. เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ
ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อสรรพสามิตพื้นที่
ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อสรรพสามิต
ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้กรม
ทราบล่วงหน้าก่อนเปิดดาเนินการไม่น้อย พื้นที่ทราบล่วงหน้าก่อนเปิดดาเนินการ
สรรพสามิตทราบเพื่อทาการ
กว่า 15 วัน
ไม่น้อยกว่า 15 วัน
ตรวจสอบสภาพโรงงานและระบบ
ต่าง ๆ ก่อนที่จะเปิดดาเนินการ
4. ทาสัญญาว่าด้วยการ
ก่อนเปิดดาเนินการทาและขาย
ก่อนเปิดดาเนินการทาและขาย
ทาสัญญาฯ ก่อนไม่น้อยกว่า 15 วัน
อนุญาตให้ทาแลขายสุรา
ก่อนที่จะดาเนินการผลิตและจาหน่าย
5. ขอใบอนุญาตต่าง ๆ
ก่อนเปิดดาเนินการทาและขาย
ก่อนเปิดดาเนินการทาและขาย
ก่อนเปิดดาเนินการทาและขาย
1. ใบอนุญาตทาสุรา
1. ใบอนุญาตทาสุรา
1. ใบอนุญาตทาสุรา
2. ใบอนุญาตทาเชื้อสุรา
2. ใบอนุญาตทาเชื้อสุรา
2. ใบอนุญาตทาเชื้อสุรา
3. ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2
3. ใบอนุญาตขายสุราประเภท ที่ 2
3. ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2
หรือประเภทที่ 4
เพดาน ทา 5,000 บาท ขาย
1. ทาสุรา 5,000 บาท ทาสุราสาหรับทา 1. ทาสุรา กลั่นชุมชน 2,000 บาท แช่
ป.2 5,000 บาท ขาย ป.4 200
น้าส้ม(โดยวิธีกลั่น/อื่น) 10,000 บาท
ชุมชน 500 บาท
บาท เชื้อสุราโรงงาน 500
2. ขาย 5,000 บาท (ป.2)
2. ขาย ป.2 500 บาท / ป.4 200 บาท
บาท ทาสุราสาหรับทาน้าส้ม 3. เชื้อสุรา 500 บาท
3. เชื้อสุรา 250 บาท
10,000 บาท

โรงงานสุรา
1. การเสนอกรรมวิธีการทา
สุราและการใช้วัตถุดิบ
2. ส่งตัวอย่างสุรา
3. ส่งตัวอย่างภาชนะบรรจุ
สุราเพื่อตรวจวัดปริมาตร
4. ส่งตัวอย่างฉลากปิด
ภาชนะบรรจุสุรา

สถานที่ทาสุรา

เสนอกรรมวิธีการทาสุราต่ออธิบดีก่อน ยื่นพร้อมกับการขออนุญาต
มีการผลิต
ก่อสร้างสถานที่ทาสุรา
ส่งตรวจก่อนนาออกจากโรงงานสุรา
ส่งตรวจก่อนนาออกจาก
สถานที่ทาสุรา
ภาชนะบรรจุสุราต้องได้รับการตรวจ ภาชนะบรรจุสุราต้องได้รับ
รับรองปริมาตร
การตรวจรับรองปริมาตร
เสนออธิบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เฉพาะสุรากลัน่ ชุมชน
เสนอให้อธิบดีพิจารณาให้
ความเห็นชอบ
ฉลากต้องระบุชนิดสุรา ชื่อสุรา ชื่อ
ฉลากต้องระบุชื่อประเภท
โรงงานสุรา สถานที่ตั้ง ขนาดบรรจุ
ผลิตภัณฑ์ว่า “สุรากลั่น
ดีกรี วันเดือนปีที่บรรจุ คาเตือนตาม
ชุมชน) ชนิดสุราว่าเป็น
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
“สุราขาว” ชื่อสุรา
ส่วนประกอบหลัก ดีกรี
ปริมาตรสุทธิ วันเดือนปีที่
บรรจุ คาเตือนตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ชื่อ
ผู้รับอนุญาต สถานที่ตั้ง
เครื่องหมายการค้า(ถ้ามี)

เอทานอล
ยื่นพร้อมกับการขออนุญาตตัง้
โรงงานเอทานอล
เก็บตัวอย่างสุราแปลงสภาพ
ภาชนะบรรจุสุราต้องได้รับการ
ตรวจรับรองปริมาตร
-

-

โรงงานสุรา
5. ต้องแจ้งราคาขายส่ง
ช่วงสุดท้าย (โรงงาน/
สถานที่ทาสุรา)
6. การเสียภาษีและ
แสตมป์สุรา

ให้แจ้งพร้อมกับการชาระภาษีตาม
แบบรายการภาษีสุรา ( สร 120-11)

สถานที่ทาสุรา

เอทานอล

ให้แจ้งพร้อมกับการชาระภาษีตามแบบ ให้แจ้งพร้อมกับการชาระภาษีตาม
รายการภาษีสุรา ( สร 120-11)
แบบรายการภาษีสุรา ( สร 12011)
ให้เสียภาษีทั้งตามมูลค่าและตาม
ให้เสียภาษีทั้งตามมูลค่าและตาม
ได้รับงดเว้นไม่เรียกเก็บค่าภาษี
ปริมาณ จากฐานราคาขายส่งช่วง
ปริมาณ จากฐานราคาขายส่งช่วง
สุราสาหรับเอทานอลที่นาไปใช้ทา
สุดท้าย หรือกรณีมีราคาฯ ประกาศ สุดท้าย หรือกรณีมีราคาฯ ประกาศให้
เชื้อเพลิงโดยปฏิบัติตาม
ให้ใช้ราคาประกาศ โดย
ใช้ราคาประกาศ โดย
กฎกระทรวงว่าด้วยการงดเว้นไม่
ให้เสียภาษีก่อนขนออกจากโรงงาน ให้เสียภาษีก่อนขนออกจากโรงงานสุรา เรียกเก็บภาษีสุราสาหรับสุรากลั่น
สุรา ตามอัตราที่กาหนดใน
ตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
ชนิดสุราสามทับ ที่นาไปผสมกับ
กฎกระทรวง
น้ามันเชื้อเพลิง
7. การขนสุรา
ต้องมีใบอนุญาตขนสุรากากับไปกับ ต้องมีใบอนุญาตขนสุรากากับไปกับการ ต้องมีใบอนุญาตขนสุรากากับไป
การขนสุรา ใช้แบบ ส. 1/43
ขนสุรา ใช้แบบ ส.1/42 ส.1/42 ก.
กับการขนสุราใช้แบบ สอน. 02
และ ส.1/42 ข.
8. การทาบัญชี เอกสาร 1. สุรากลั่น –ระเบียบฯ ควบคุม
ระเบียบฯ ว่าด้วยการควบคุมสถานที่
ระเบียบฯ ว่าด้วยการควบคุม
หลักฐานต่าง ๆ
โรงงานสุรากลั่น พ.ศ. 2533
ทาสุราชุมชน พ.ศ. 2549
โรงงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ
2. เบียร์ –ระเบียบฯ ควบคุม
(เอทานอล) และประกาศฯ เรื่อง
โรงงานทาสุราแช่ชนิดเบียร์
วิธีการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุรา
พ.ศ. 2526 และระเบียบฯ ว่า
สาหรับสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ
ด้วยเครื่องมือวัดปริมาณน้าสุรา
(เอทานอล)
3. สุราแช่ –ระเบียบควบคุมการ
ทาสุราแช่ ลว. 6 ม.ค. 2507
และระเบียบฯ ว่าด้วยเครื่องดื่ม
วัดปริมาณน้าสุรา

• ความครบถ้วนของข้อความบนฉลากที่ใช้ปิดภาชนะบรรจุสุรา อย่างน้อย
ต้องมีข้อความเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในประกาศกระทรวงการคลังเรื่องวิธี
บริหารงานสุรา
• ข้อความอื่นบนฉลากปิดภาชนะบรรจุสุรา เช่น ต้องไม่มีการบรรยาย
สรรพคุณ ต้องไม่มีการใช้เครื่องหมายอื่น ๆ หรือข้อความรับรองจาก
หน่วยงานของรัฐ โดยไม่มีหลักฐานยืนยัน
• พิจารณาการลอกเลียนแบบฉลากปิดภาชนะบรรจุสุรา ซึ่งฉลากต้องมีความ
แตกต่างจากฉลากของผู้ได้รับอนุญาตรายอื่นตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป (โดยให้
คะแนนรูปภาพและข้อความที่ประกอบร้อยละ 70 ข้อความบนฉลากร้อยละ 20 และพื้นที่ว่าง
บนฉลากร้อยละ 10)
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ปริมาณที่แสดง
(กรัม หรือ มิลลิลติ ร)

ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)

ไม่เกิน 50

2

เกิน 50 แต่ไม่เกิน 200

3

เกิน 200 แต่ไม่เกิน 1,000

4

เกิน 1,000

6

(ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สุรา ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552)
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(กรัม หรือ มิลลิลิตร)

ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)

ไม่เกิน 50

2

เกิน 50 แต่ไม่เกิน 200

3

เกิน 200 แต่ไม่เกิน 1,000

4

เกิน 1,000

6

ปริมาณที่แสดง

(ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สุรา ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552)
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ต้องเป็นสุราที่ผลิตในต่างประเทศ และ
ต้องยื่นคาขออนุญาตก่อนนาสุราเข้ามาในราชอาณาจักร
• การนาสุราเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการค้า
1) การนาเข้าสุราแช่ประเภทไวน์

2) การนาเข้าสุราอื่นนอกจากไวน์

- ต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1
- ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมฯ
แล้ว (โดยฉลากต้องมีข้อความเป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ ระบุชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการค้าของผู้
ขอรับใบอนุญาต ชือ่ สินค้า แรงแอลกอฮอล์ ขนาดภาชนะ
และชื่อและสถานที่ตั้งของผู้ผลิตสุรา)

- ต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1
- เป็นตัวแทนจาหน่ายสุราที่นาเข้าแต่เพียงผู้เดียว
- ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุรา ต้องได้รับความอนุมัติ
(โดยฉลากต้องมีขอ้ ความเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
ระบุชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการค้าของผู้ขอรับใบอนุญาต
ชื่อสินค้า แรงแอลกอฮอล์ ขนาดภาชนะ และชื่อและสถาน
ที่ตั้งของผู้ผลิตสุรา)
เพดาน ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้นาสุราเข้ามาในราชอาณาจักร 1,000 บาท (เก็บจริง เพื่อการค้า 1,000 บาท
21
มิใช่เพื่อการค้า 250 บาท

• การนาสุราเข้ามาเพื่อขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตาม
กฎหมายศุลกากร
- ต้องเป็นผู้ได้รบั อนุมัติให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร
- เป็นผู้ได้รบั ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 และหรือประเภทที่ 3 แล้วแต่กรณี

• การนาสุราเข้ามาเพื่อนาเข้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรโดย
มิใช่เพื่อการค้าหรือเป็นตัวอย่างสินค้า และไม่ประสงค์จะขนผ่านด่านศุลกากร
- ต้องเป็นผู้ได้รบั อนุมัติให้จัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร
- เป็นผู้ได้รบั ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 1 และหรือประเภทที่ 3 แล้วแต่กรณี

ต้องนาสุราเข้ามาทางด่านศุลกากรกรุงเทพมหานครและด่านศุลกากรอื่นตามที่
อธิบดีกาหนด (ด่านศุลกากรแหลมฉบัง ด่านศุลกากรหนองคาย ด่านศุลกากรพิบูลมังสาหาร
ด่านศุลกากรที่ตังอยู่ในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และด่านศุลกากรอื่นที่อธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมายพิจารณาอนุมัติเป็นกรณีไป)
22

• แรงแอลกอฮอล์ของสุราที่นาเข้ามาในราชอาณาจักร
- ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่กระทรวงอุตสาหกรรมกาหนด
- ดีกรีที่ระบุไว้ที่ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุรา อาจแตกต่างจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตให้นา
สุราเข้ามาในราชอาณาจักร หรือไม่ตรงกับทีก่ รมสรรพสามิตได้อนุมัตฉิ ลากไว้ ดังนี้
สูงได้ไม่เกินกว่า 1 ดีกรี
ต่าได้ไม่เกินกว่า 1 ดีกรี
“ทั้งนี้ ให้ใช้มาตรฐานวัดแรงแอลกอฮอล์ของสุราโดยเครื่องมือวัดแรงแอลกอฮอล์
ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส”

23
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กฎกระทรวง กาหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา พ.ศ. ๒๕๕๖
ตารางสรุปอัตราภาษีสรุ าสุราแช่
ชนิดสุรา

1. เบียร์
2. ไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทาจากองุ่น
-ราคาขายส่งช่วงสุดท้ายน้อยกว่าหรือเท่ากับ600
-ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย มากกว่า 600
3. สุราแช่อื่นๆ
4. สุราแช่พื้นเมือง
(ราคาตามประกาศ 140 บาท /ลิตร)

อัตราภาษีตามมูลค่า

48

อัตราภาษีตามปริมาณ
บาทต่อลิตร
บาทต่อลิตร
ต่อ 100 ดีกรี

อัตราภาษีตามดีกรีที่สูง
บาทต่อลิตร
เงื่อนไข
ต่อดีกรี

155

8

มากกว่า 7 ดีกรี

3

0
36

1000

225

มากกว่า 15 ดีกรี

3

5

70

10

มากกว่า 15 ดีกรี

3

70

10

มากกว่า 15 ดีกรี

3

มากกว่า 15 ดีกรี

3

5

5. อุ สาโทหรือน้าขาว กระแช่หรือน้าตาลเมา
(ราคาตามประกาศ 70 บาท /ลิตร)

5

70

10

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

48

15

8

มากกว่า 7 ดีกรี

3

กฎกระทรวง กาหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา พ.ศ. ๒๕๕๖
ตารางสรุปอัตราภาษีสรุ ากลั่น
ชนิดสุรา
1. สุรากลั่นชนิด สุราขาว
2. สุรากลั่นชนิดอื่นๆ
- สุราผสม
- สุราปรุงพิเศษ
- สุราพิเศษ

อัตราภาษีตาม
มูลค่า

อัตราภาษีตามปริมาณ
บาทต่อลิตร
บาทต่อลิตร
ต่อ 100 ดีกรี

อัตราภาษีตามดีกรีที่สูง
บาทต่อลิตร
เงื่อนไข
ต่อดีกรี

4

145

40

มากกว่า 40 ดีกรี

3

25

250

50

มากกว่า 45 ดีกรี

3

4

145

40

มากกว่า 40 ดีกรี

3

3. สุรากลั่นชุมชน
ราคาตามประกาศกรมฯ
28 ดีกรี
30 ดีกรี
35 ดีกรี
40 ดีกรี

ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย
ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย
ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย
ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย

90 บาท /ลิตร
100 บาท /ลิตร
110 บาท /ลิตร
120 บาท /ลิตร

• เงินเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทย

• เงินบารุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
• เงินบารุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย

29

มูลค่าภาษีสุรา
ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย

ขนาดภาชนะ / ดีกรี

อัตราภาษีตามมูลค่า

อัตราภาษีตามปริมาณ

การคานวณภาษีสุรา
(1)
ภาษีตามมูลค่า

(2) ภาษีตามปริมาณ
(2.1) ภาษีตามปริมาณต่อลิตร
แห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ )

ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย
x
อัตราภาษีตามมูลค่า

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

(3) ภาษีตามปริมาณ

(2.2) ภาษีตามปริมาณต่อ

กรณีดีกรีเกิน

ลิตร
ขนาดภาชนะ (ลิตร)
X
อัตราภาษีสุรา

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

ดีกรีที่เกิน
X
ขนาดภาชนะ (ลิตร)
X
อัตราภาษีสุรา

การคานวณภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์
ตัวอย่าง การคานวณภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์ ขนาดภาชนะ 0.625 ลิตร 5 ดีกรี
-

(1)
ภาษีตามมูลค่า

ราคาขายส่งช่วง
สุดท้าย x
อัตราภาษีตามมูลค่า

38 บาท x 48
100

ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย บริษัทฯ แจ้ง 38 บาท
กฎกระทรวงกาหนดอัตราภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์
ตามมูลค่าร้อยละ 48
ตามปริมาณต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 155 บาท
ตามปริมาณต่อลิตร 8 บาท

(2) ภาษีตามปริมาณ
(2.1) ภาษีตามปริมาณต่อลิตรแห่ง (2.2) ภาษีตามปริมาณต่อลิตร
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ )
(ขนาดภาชนะ (ลิตร) x ดีกรี
x อัตราภาษีสุรา) / 100

0.625ลิตร x 5 ดีกรี x 155
100

ขนาดภาชนะ (ลิตร) X อัตรา
ภาษีสุรา

(3) ภาษีตาม
ปริมาณกรณีดีกรี
เกิน
ดีกรีที่เกิน
X
ขนาดภาชนะ (ลิตร)
X
อัตราภาษีสุรา

0.625 ลิตร x 8 บาท

(4) รวมภาษี

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

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

= 18.2400

= 4.8437

= 5.0000

23.2400

การคานวณภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์ กรณี ดีกรีเกินกาหนด
ตัวอย่าง การคานวณภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์ ขนาดภาชนะ 0.625 ลิตร 9 ดีกรี
-

(1)
ภาษีตามมูลค่า

ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย บริษัทฯ แจ้ง 38 บาท
กฎกระทรวงกาหนดอัตราภาษีสุราแช่ชนิดเบียร์
ตามมูลค่าร้อยละ 48
ตามปริมาณต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 155 บาท
ตามปริมาณต่อลิตร 8 บาท
กรณีดีกรีเกิน กาหนด (7 ดีกรี) เสียภาษีลิตรละ 3 บาท ต่อ ดีกรี

(2)
ภาษีตามปริมาณ
(2.1)
ภาษีตามปริมาณต่อลิตรแห่ง
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ )

ราคาขายส่งช่วง
สุดท้าย x
อัตราภาษีตามมูลค่า

38 บาท x 48
100
= 18.2400

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

0.625ลิตร x 7 ดีกรี x 155
100
= 6.7813

(2.2)
ภาษีตามปริมาณต่อลิตร

(3)
ภาษีตามปริมาณ
กรณีดีกรีเกิน

(4)
รวมภาษี

ขนาดภาชนะ (ลิตร) X อัตรา
ภาษีสุรา

ดีกรีที่เกิน
X
ขนาดภาชนะ (ลิตร)
X
อัตราภาษีสุรา

0.625ลิตร x 8 บาท

2 ดีกรี x 0.625 ลิตร = ช่อง (1) + (2.1) + (3)
x 3 (บาท/ลิตร)
18.24 + 6.78 +3.75
= 3.75
= 28.7713

= 5.0000

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

การคานวณภาษีไวน์ สปาร์กลิ้งไวน์
ตัวอย่าง การคานวณภาษีสุราแช่ชนิดไวน์ ขนาดภาชนะ 0.750 ลิตร 14 ดีกรี
-

(1)
ภาษีตามมูลค่า

ราคาขายส่งช่วง
สุดท้าย x
อัตราภาษีตามมูลค่า

600 บาท x 0
100

ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย บริษัทฯ แจ้ง 600 บาท
กฎกระทรวงกาหนดอัตราภาษีไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทาจากองุ่น
ตามมูลค่าร้อยละ 0
ตามปริมาณต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 1000 บาท
ตามปริมาณต่อลิตร 225 บาท

(2) ภาษีตามปริมาณ
(2.1) ภาษีตามปริมาณต่อลิตรแห่ง (2.2) ภาษีตามปริมาณต่อลิตร
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ )
(ขนาดภาชนะ (ลิตร) x ดีกรี
x อัตราภาษีสุรา) / 100

0.750 ลิตร x 14 ดีกรี x 1000
100

ขนาดภาชนะ (ลิตร) X อัตรา
ภาษีสุรา

(3) ภาษีตาม
ปริมาณกรณีดีกรี
เกิน
ดีกรีที่เกิน
X
ขนาดภาชนะ (ลิตร)
X
อัตราภาษีสุรา

0.750 ลิตร x 225 บาท

(4) รวมภาษี

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

= ช่อง (1) + (2.2)
0 + 168.75
-

=0

= 105

= 168.75

168.75

การคานวณภาษีไวน์ สปาร์กลิ้งไวน์
ตัวอย่าง การคานวณภาษีสุราแช่ชนิดไวน์ ขนาดภาชนะ 0.750 ลิตร 14 ดีกรี
-

(1)
ภาษีตามมูลค่า

ราคาขายส่งช่วง
สุดท้าย x
อัตราภาษีตามมูลค่า

800 บาท x 36
100

ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย บริษัทฯ แจ้ง 800 บาท
กฎกระทรวงกาหนดอัตราภาษีไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทาจากองุ่น
ตามมูลค่าร้อยละ 36
ตามปริมาณต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 1000 บาท
ตามปริมาณต่อลิตร 225 บาท

(2) ภาษีตามปริมาณ
(2.1) ภาษีตามปริมาณต่อลิตรแห่ง (2.2) ภาษีตามปริมาณต่อลิตร
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ )
(ขนาดภาชนะ (ลิตร) x ดีกรี
x อัตราภาษีสุรา) / 100

0.750 ลิตร x 14 ดีกรี x 1000
100

ขนาดภาชนะ (ลิตร) X อัตรา
ภาษีสุรา

(3) ภาษีตาม
ปริมาณกรณีดีกรี
เกิน
ดีกรีที่เกิน
X
ขนาดภาชนะ (ลิตร)
X
อัตราภาษีสุรา

0.750 ลิตร x 225 บาท

(4) รวมภาษี

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

= ช่อง (1) + (2.2)
288 + 168.75
-

= 288

= 105

= 168.75

456.75

การคานวณภาษีไวน์ สปาร์กลิ้งไวน์
ตัวอย่าง การคานวณภาษีสุราแช่ชนิดไวน์ ขนาดภาชนะ 0.750 ลิตร 18 ดีกรี
-

(1)
ภาษีตามมูลค่า

ราคาขายส่งช่วง
สุดท้าย x
อัตราภาษีตามมูลค่า

600 บาท x 0
100
=0

ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย บริษัทฯ แจ้ง 600 บาท
กฎกระทรวงกาหนดอัตราภาษีไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทาจากองุ่น
ตามมูลค่าร้อยละ 0
ตามปริมาณต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 1000 บาท
ตามปริมาณต่อลิตร 225 บาท

(2) ภาษีตามปริมาณ
(2.1) ภาษีตามปริมาณต่อลิตรแห่ง (2.2) ภาษีตามปริมาณต่อลิตร
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ )
(ขนาดภาชนะ (ลิตร) x ดีกรี
x อัตราภาษีสุรา) / 100

(3) ภาษีตาม
ปริมาณกรณีดีกรี
เกิน

(4) รวมภาษี

ขนาดภาชนะ (ลิตร) X อัตรา
ภาษีสุรา

ดีกรีที่เกิน
X
ขนาดภาชนะ (ลิตร)
X
อัตราภาษีสุรา

(1) + [(2.1) หรือ (2.2)

0.750 ลิตร x 15 ดีกรี x 1000
100

0.750 ลิตร x 225 บาท

3 ดีกรี x
0.750 ลิตร x 3 บาท

= ช่อง (1) + (2.2) +(3)
0+168.75+6.75

= 112.5

= 168.75

= 6.75

175.50

ที่มากกว่า ] + (3)

การคานวณภาษีไวน์ สปาร์กลิ้งไวน์
ตัวอย่าง การคานวณภาษีสุราแช่ชนิดไวน์ ขนาดภาชนะ 0.750 ลิตร 18 ดีกรี
-

(1)
ภาษีตามมูลค่า

ราคาขายส่งช่วง
สุดท้าย x
อัตราภาษีตามมูลค่า

800 บาท x 36
100
= 288

ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย บริษัทฯ แจ้ง 800 บาท
กฎกระทรวงกาหนดอัตราภาษีไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทาจากองุ่น
ตามมูลค่าร้อยละ 36
ตามปริมาณต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 1000 บาท
ตามปริมาณต่อลิตร 225 บาท

(2) ภาษีตามปริมาณ
(2.1) ภาษีตามปริมาณต่อลิตรแห่ง (2.2) ภาษีตามปริมาณต่อลิตร
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ )
(ขนาดภาชนะ (ลิตร) x ดีกรี
x อัตราภาษีสุรา) / 100

(3) ภาษีตาม
ปริมาณกรณีดีกรี
เกิน

(4) รวมภาษี

ขนาดภาชนะ (ลิตร) X อัตรา
ภาษีสุรา

ดีกรีที่เกิน
X
ขนาดภาชนะ (ลิตร)
X
อัตราภาษีสุรา

(1) + [(2.1) หรือ (2.2)

0.750 ลิตร x 15 ดีกรี x 1000
100

0.750 ลิตร x 225 บาท

3 ดีกรี x
0.750 ลิตร x 3 บาท

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

= 112.5

= 168.75

= 6.75

463.50

ที่มากกว่า ] + (3)

การคานวณภาษีสุรากลั่นชนิดสุราขาว
ตัวอย่าง การคานวณภาษีสุรากลั่น ขนาดภาชนะ 0.750 ลิตร 40 ดีกรี
-

(1)
ภาษีตามมูลค่า

ราคาขายส่งช่วง
สุดท้าย x
อัตราภาษีตามมูลค่า

300 บาท x 4
100

ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย บริษัทฯ แจ้ง 300 บาท
กฎกระทรวงกาหนดอัตราภาษีสุรากลั่นชนิดสุราขาว
ตามมูลค่าร้อยละ 4
ตามปริมาณต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 145 บาท
ตามปริมาณต่อลิตร 40 บาท

(2) ภาษีตามปริมาณ
(2.1) ภาษีตามปริมาณต่อลิตรแห่ง (2.2) ภาษีตามปริมาณต่อลิตร
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ )
(ขนาดภาชนะ (ลิตร) x ดีกรี
x อัตราภาษีสุรา) / 100

0.750 ลิตร x 40 ดีกรี x 145
100

ขนาดภาชนะ (ลิตร) X อัตรา
ภาษีสุรา

(3) ภาษีตาม
ปริมาณกรณีดีกรี
เกิน
ดีกรีที่เกิน
X
ขนาดภาชนะ (ลิตร)
X
อัตราภาษีสุรา

0.750 ลิตร x 40 บาท

(4) รวมภาษี

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

= ช่อง (1) + (2.1)
12.50 + 43.5
-

= 12.50

= 43.5

= 30

55.50

การคานวณภาษีสุรากลั่นชนิดสุราขาว
ตัวอย่าง การคานวณภาษีสุรากลั่น ขนาดภาชนะ 0.750 ลิตร 45 ดีกรี
-

(1)
ภาษีตามมูลค่า

ราคาขายส่งช่วง
สุดท้าย x
อัตราภาษีตามมูลค่า

ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย บริษัทฯ แจ้ง 300 บาท
กฎกระทรวงกาหนดอัตราภาษีสุรากลั่นชนิดสุราขาว
ตามมูลค่าร้อยละ 4
ตามปริมาณต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 145 บาท
ตามปริมาณต่อลิตร 40 บาท

(2) ภาษีตามปริมาณ
(2.1) ภาษีตามปริมาณต่อลิตรแห่ง (2.2) ภาษีตามปริมาณต่อลิตร
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ )
(ขนาดภาชนะ (ลิตร) x ดีกรี
x อัตราภาษีสุรา) / 100

300 บาท x 4
100

0.750 ลิตร x 40 ดีกรี x 145
100

= 12.50

= 43.5

ขนาดภาชนะ (ลิตร) X อัตรา
ภาษีสุรา

0.750 ลิตร x 40 บาท
= 30

(3) ภาษีตาม
ปริมาณกรณีดีกรี
เกิน

(4) รวมภาษี

ดีกรีที่เกิน
X
ขนาดภาชนะ (ลิตร)
X
อัตราภาษีสุรา

(1) + [(2.1) หรือ (2.2)

5 ดีกรี x 0 .750
ลิตร x 3 บาท

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

= 11.25

66.75

ที่มากกว่า ] + (3)

การคานวณภาษีสุรากลั่นชนิดสุราพิเศษ
ตัวอย่าง การคานวณภาษีสุรากลั่น ขนาดภาชนะ 0.750 ลิตร 45 ดีกรี
-

(1)
ภาษีตามมูลค่า

ราคาขายส่งช่วง
สุดท้าย x
อัตราภาษีตามมูลค่า

450 บาท x 25
100

ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย บริษัทฯ แจ้ง 450 บาท
กฎกระทรวงกาหนดอัตราภาษีสุรากลั่นชนิดสุราพิเศษ
ตามมูลค่าร้อยละ 25
ตามปริมาณต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 250 บาท
ตามปริมาณต่อลิตร 50 บาท

(2) ภาษีตามปริมาณ
(2.1) ภาษีตามปริมาณต่อลิตรแห่ง (2.2) ภาษีตามปริมาณต่อลิตร
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ )
(ขนาดภาชนะ (ลิตร) x ดีกรี
x อัตราภาษีสุรา) / 100

0.750 ลิตร x 45 ดีกรี x 250
100

ขนาดภาชนะ (ลิตร) X อัตรา
ภาษีสุรา

(3) ภาษีตาม
ปริมาณกรณีดีกรี
เกิน
ดีกรีที่เกิน
X
ขนาดภาชนะ (ลิตร)
X
อัตราภาษีสุรา

0.750 ลิตร x 50 บาท

(4) รวมภาษี

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

= ช่อง (1) + (2.1)
112.50 + 75
-

= 112.50

= 75

= 37.5

187.50

การคานวณภาษีสุรากลั่นชนิดสุราพิเศษ
ตัวอย่าง การคานวณภาษีสุรากลั่น ขนาดภาชนะ 0.750 ลิตร 50 ดีกรี
-

(1)
ภาษีตามมูลค่า

ราคาขายส่งช่วง
สุดท้าย x
อัตราภาษีตามมูลค่า

ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย บริษัทฯ แจ้ง 450 บาท
กฎกระทรวงกาหนดอัตราภาษีสุรากลั่นชนิดสุราพิเศษ
ตามมูลค่าร้อยละ 25
ตามปริมาณต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 250 บาท
ตามปริมาณต่อลิตร 50 บาท

(2) ภาษีตามปริมาณ
(2.1) ภาษีตามปริมาณต่อลิตรแห่ง (2.2) ภาษีตามปริมาณต่อลิตร
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ )
(ขนาดภาชนะ (ลิตร) x ดีกรี
x อัตราภาษีสุรา) / 100

ขนาดภาชนะ (ลิตร) X อัตรา
ภาษีสุรา

(3) ภาษีตาม
ปริมาณกรณีดีกรี
เกิน
ดีกรีที่เกิน
X
ขนาดภาชนะ (ลิตร)
X
อัตราภาษีสุรา

(4) รวมภาษี

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

450 บาท x 25
100

0.750 ลิตร x 45 ดีกรี x 250
100

0.750 ลิตร x 50 บาท

5 ดีกรี x 0 .750
ลิตร x 3 บาท

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

= 112.50

= 75.00

= 37.50

= 11.25

198.75

การคานวณภาษีสุรากลั่นแช่ชุมชน
ตัวอย่าง การคานวณภาษีสุรากลั่นชุมชน ขนาดภาชนะ 0.625 ลิตร 40 ดีกรี
-

(1)
ภาษีตามมูลค่า

ราคาขายส่งช่วง
สุดท้าย x
อัตราภาษีตามมูลค่า

120(0.625)บาท x 4
100

28 ดีกรี
30 ดีกรี
35 ดีกรี
40 ดีกรี

ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย ที่กรมประกาศ 120 บาท/ลิตร
กฎกระทรวงกาหนดอัตราภาษีสุรากลั่นชนิดสุราพิเศษ
ตามมูลค่าร้อยละ 4
ตามปริมาณต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 145 บาท
ตามปริมาณต่อลิตร 40 บาท

(2) ภาษีตามปริมาณ
(2.1) ภาษีตามปริมาณต่อลิตรแห่ง (2.2) ภาษีตามปริมาณต่อลิตร
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ )
(ขนาดภาชนะ (ลิตร) x ดีกรี
x อัตราภาษีสุรา) / 100

0.625 ลิตร x 40 ดีกรี x 145
100

ขนาดภาชนะ (ลิตร) X อัตรา
ภาษีสุรา

ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย
ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย
ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย
ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย

(3) ภาษีตาม
ปริมาณกรณีดีกรี
เกิน
ดีกรีที่เกิน
X
ขนาดภาชนะ (ลิตร)
X
อัตราภาษีสุรา

0.625 ลิตร x 40 บาท

(4) รวมภาษี

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

= ช่อง (1) + (2.1)
3.00 + 36.25
-

= 3.00

= 36.25

= 25.00

90 บาท /ลิตร
100 บาท /ลิตร
110 บาท /ลิตร
120 บาท /ลิตร

39.25

การคานวณภาษีสุราแช่พื้นเมือง
ตัวอย่าง การคานวณภาษีสุรากลั่นชุมชน ขนาดภาชนะ 0.625 ลิตร 15 ดีกรี
-

(1)
ภาษีตามมูลค่า

ราคาขายส่งช่วง
สุดท้าย x
อัตราภาษีตามมูลค่า

140(0.625)บาท x 5
100

ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย ที่กรมประกาศ 140 บาท/ลิตร
กฎกระทรวงกาหนดอัตราภาษีสุราแช่
ตามมูลค่าร้อยละ 5
ตามปริมาณต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 70 บาท
ตามปริมาณต่อลิตร 10 บาท

(2) ภาษีตามปริมาณ
(2.1) ภาษีตามปริมาณต่อลิตรแห่ง (2.2) ภาษีตามปริมาณต่อลิตร
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ )
(ขนาดภาชนะ (ลิตร) x ดีกรี
x อัตราภาษีสุรา) / 100

0.625 ลิตร x 15 ดีกรี x 70
100

ขนาดภาชนะ (ลิตร) X อัตรา
ภาษีสุรา

ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย 140 บาท /ลิตร

(3) ภาษีตาม
ปริมาณกรณีดีกรี
เกิน
ดีกรีที่เกิน
X
ขนาดภาชนะ (ลิตร)
X
อัตราภาษีสุรา

0.625 ลิตร x 10 บาท

(4) รวมภาษี

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

= ช่อง (1) + (2.1)
4.375 + 6.5625
-

= 4.375

= 6.5625

= 6.250

10.9375

การคานวณภาษีสุราแช่ ประเภท อุ สาโทหรือน้าขาว กระแช่หรือน้าตาลเมา
ตัวอย่าง การคานวณภาษีสุรากลั่นชุมชน ขนาดภาชนะ 0.625 ลิตร 15 ดีกรี
-

(1)
ภาษีตามมูลค่า

ราคาขายส่งช่วง
สุดท้าย x
อัตราภาษีตามมูลค่า

70(0.625)บาท x 5
100

ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย ที่กรมประกาศ 70 บาท/ลิตร
กฎกระทรวงกาหนดอัตราภาษีสุราแช่
ตามมูลค่าร้อยละ 5
ตามปริมาณต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 70 บาท
ตามปริมาณต่อลิตร 10 บาท

(2) ภาษีตามปริมาณ
(2.1) ภาษีตามปริมาณต่อลิตรแห่ง (2.2) ภาษีตามปริมาณต่อลิตร
แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ )
(ขนาดภาชนะ (ลิตร) x ดีกรี
x อัตราภาษีสุรา) / 100

0.625 ลิตร x 15 ดีกรี x 70
100

ขนาดภาชนะ (ลิตร) X อัตรา
ภาษีสุรา

ราคาขายส่งช่วงสุดท้าย 70 บาท /ลิตร

(3) ภาษีตาม
ปริมาณกรณีดีกรี
เกิน
ดีกรีที่เกิน
X
ขนาดภาชนะ (ลิตร)
X
อัตราภาษีสุรา

0.625 ลิตร x 10 บาท

(4) รวมภาษี

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

= ช่อง (1) + (2.1)
2.1875 + 6.5625
-

= 2.1875

= 6.5625

= 6.2500

8.4375
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• ให้แจ้งราคาขาย ณ โรงงานสุรา
– กรณีในประเทศ
– กรณีนาเข้า

• การชาระภาษี

– สุราในประเทศ
– สุรานาเข้า

ให้แจ้งตามแบบรายการภาษีสุรา (แบบ สร.120-11) พร้อมการชาระภาษีสุรา
ให้แจ้งตามแบบขอใบอนุญาตนาสุราเข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ ส.2/74) พร้อม
การขออนุญาตนาเข้า

ให้ชาระภาษีก่อนขนออกจากโรงงานสุรา ตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
ให้ชาระภาษีพร้อมกับการชาระอากรขาเข้าตามกฎหมายศุลกากร

• อัตราภาษีสุรา

– กฎกระทรวงกาหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา พ.ศ. 2556
– กฎกระทรวงกาหนดอัตราภาษีสุราในคลังสินค้าทัณฑ์บนที่ตั้งอยู่ในสนามบินศุลกากร พ.ศ. 2548
ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2548

48

• การเสียภาษีให้ทากระทาโดยปิดแสตมป์สรุ า หรือวิธีอื่น
1) การปิดแสตมป์สุราที่ภาชนะบรรจุสุราในความควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่
– ต้องกระทาภายใต้ความควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่
– สมบูรณ์ต่อเมื่อได้ปิดครบถ้วนตามอัตราและได้ขีดฆ่าแสตมป์นั้นแล้ว

2) การใช้เครื่องมือวัดปริมาณน้าสุรา จะสมบูรณ์เมื่อมีการบรรจุภาชนะแล้ว ซึ่งปัจจุบนั ที่ใช้
เครื่องมือวัดปริมาณน้าสุราคือ โรงงานเบียร์ และโรงงานสุราแช่ผลไม้ยี่ห้อ Spy โดยผู้
ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติดังนี้
• พิมพ์ข้อความ “ชาระภาษีแล้ว” ด้วยอักษรสีแดง ไว้บนฉลากปิดภาชนะบรรจุขวด
หรือบนฝากระป๋องให้เห็นได้ชัดเจน เว้นแต่กรณีบรรจุภาชนะโดยขอยกเว้นภาษี
• ประทับตรา วัน เดือน ปี ที่บรรจุภาชนะ (เฉพาะเบียร์ตอ้ งประทับตราทั้งวันเดือนปี
ที่บรรจุภาชนะและที่ควรบริโภคก่อน หรือใช้เครื่องหมายที่กรมฯ ให้ความเห็นชอบ)
• ปริมาณการสูญเสียตามปกติของเบียร์ระหว่างบรรจุภาชนะ ให้ถือตามปริมาณที่
คานวณได้ แต่ไม่เกินร้อยละ 1.5 ของปริมาณน้าเบียร์ที่จ่ายไปบรรจุภาชนะ
49

• เงินเก็บเพิ่มเพื่อกระทรวงมหาดไทย

• เงินบารุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
• เงินบารุงองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย
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ส. 2/84 ก
•
•

•
•
•
•

•

ต้องส่งสุราทีไ่ ด้ทาขึ้นเองในราชอาณาจักรออกไปนอกราชอาณาจักร
ส่งตัวอย่างภาชนะบรรจุสรุ าและฉลากหรือเครื่องหมายแสดงการยกเว้นภาษีสุราที่จะใช้บรรจุสุราและปิดภาชนะบรรจุสุรา ให้
สรรพสามิตพื้นที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่ต้นทางเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ (1) ตัวอย่างภาชนะบรรจุสุรา ชนิดหรือขนาดละ ๑ ตัวอย่าง โดย
แจ้งชนิดและขนาดความจุของภาชนะด้วย (2) ตัวอย่างฉลากหรือเครื่องหมายแสดงการยกเว้นภาษีสรุ า ซึ่งทาเครื่องหมาย“FOR
EXPORT ONLY” หรือ “FOR EXPORT” หรือเครื่องหมายใด ๆ ที่แตกต่างไปจากฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราที่ขายในราชอาณาจักร
ซึ่งกรมสรรพสามิตเห็นชอบแล้ว
การบรรจุสุรา ให้ใช้ภาชนะบรรจุสุราและปิดฉลากหรือเครื่องหมายแสดงการยกเว้นภาษีสุรา ทั้งนี้ ตามที่อธิบดีอนุมัติ โดยให้ปดิ
ฉลากหรือเครื่องหมายนั้นที่ภาชนะบรรจุสุรา และให้บรรจุสุราภายใต้การควบคุมของเจ้าพนักงานสรรพสามิต
การเก็บสุรา ให้เก็บสุราไว้ ณ สถานที่เก็บที่อธิบดีกาหนด และให้แสดงคาสั่งยกเว้นภาษีสุราต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตเพื่อตรวจสอบ
การขนสุราออกจากสถานที่เก็บ ให้แสดงคาสั่งยกเว้นภาษีสุราต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตเพื่อตรวจสอบก่อน และให้ขนสุราตาม
เส้นทางตามที่ระบุไว้ในคาขอยกเว้นภาษีสุราหรือตามเงื่อนไขในการอนุญาต โดยต้องนาคาสั่งยกเว้นภาษีสุรากากับไปพร้อมกับสุรา
นั้นด้วย และเมื่อขนสุราไปถึงปลายทางแล้ว ให้แจ้งเจ้าพนักงานสรรพสามิตผู้รับผิดชอบพื้นที่ปลายทางเพื่อตรวจสอบ
เมื่อส่งสุราออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว ให้ทาหนังสือแจ้งต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตต้นทางว่าได้สง่ สุราทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีสรุ า
ออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว และแสดงคาสั่งยกเว้นภาษีสรุ าที่ระบุการตรวจสอบตามขั้นตอนของเจ้าพนักงานสรรพสามิต รวมทั้ง
แจ้งรายละเอียดชนิดและจานวนสุรา วัน เดือน และปีที่ส่งสุราออกไปนอกราชอาณาจักร และเลขที่ใบขนสินค้าขาออกของกรม
ศุลกากร และหากปรากฏว่าสุราที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักรนั้นสูญหายหรือขาดจานวนไปให้เสียภาษีสุราตามชนิดและจานวนสุรา
ที่สญ
ู หายหรือขาดจานวนไปตามอัตราที่ใช้บังคับในขณะที่ขนออกจากโรงงานสุรา เว้นแต่จะได้พิสูจน์ให้เป็นที่พอใจอธิบดีได้ว่าการที่
สุราสูญหายหรือขาดจานวนไปเป็นไปตามธรรมชาติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันส่งสุราออกไปนอกราชอาณาจักร
ในการส่งสุราซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีออกไปนอกราชอาณาจักร ให้ทาการขนได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตขนสุรา
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ต้องรับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานสรรพสามิต

ห้ามมิให้ผู้ใดขายสุราหรือนาสุราออกแสดงเพื่อขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากจากเจ้าพนักงานสรรพสามิต (ม.17)

ประเภท

เพดาน

จัดเก็บ

ประเภทที่ 1 ทุกชนิด ครั้งหนึ่งตั้งแต่ 10 ลิตรขึ้นไป

10,000

7,500

ประเภทที่ 2 ในประเทศ ครั้งหนึ่งตั้งแต่ 10 ลิตรขึ้นไป

5,000

• ขายสุราต่อปี ไม่เกิน ๖,๐๐๐ ลิตร
• ขายสุราต่อปี เกิน ๖,๐๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน๒๐,๐๐๐
ลิตร
• ขายสุราต่อปี เกิน ๒๐,๐๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๒,๐๐๐
ลิตร
• สาหรับการขายสุราต่อปี เกิน ๓๒,๐๐๐ ลิตร ขึ้นไป
หรือไม่กาหนดปริมาณ

เพดาน

จัดเก็บ

ประเภทที่ 5 ทุกชนิด ครั้งหนึ่งต่ากว่า 10 ลิตร ณ

300

300

ประเภทที่ 6 ในประเทศ ครั้งหนึ่งต่ากว่า 10 ลิตร ณ

100

100

ประเภทที่ 7 ครั้งหนึ่งต่ากว่า 10 ลิตร (สมาคมหรือ

300

300

ให้เก็บหรือรักษาสุราไว้ที่อื่น

1,000

1,000
61

สถานที่ขายชั่วคราวไม่เกิน 10 วัน
สถานที่ขายชั่วคราวไม่เกิน 10 วัน

4,000
5,000

ประเภทที่ 3 ทุกชนิด ครั้งหนึ่งต่ากว่า 10 ลิตร

2,000

ประเภทที่ 4 ในประเทศ ครั้งหนึ่งต่ากว่า 10 ลิตร

200

• กทม เทศบาลนคร เมืองพัทยา
• ในเขตอืน่ ๆ

1,000
3,000

ประเภท

1,500
1,000

200

สโมสร)

(1) ใบอนุญาตประเภทที่ 4 ให้ออกให้แก่ผู้ทาการขายเร่ได้ด้วย ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในกฎกระทรวง และให้ถือเป็นใบอนุญาต
ขนสุราใช้กากับสุราที่นาไปขายเร่ด้วย (กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามขายเร่) (ม.19ทวิ)
(2) ประเภท 3 และ 4 จะขายสุราได้เฉพาะภายในเวลาที่กาหนดในกฎกระทรวง (ม.20)
(3) ประเภทที่ 1 และ 2 เก็บและรักษาสุราไว้ ณ ที่อื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานสรรพสามิต (ม.21)
(4) ห้ามประเภท 1 และ 2 ทาการเปลี่ยนแปลงสุรา โดยเอาสุราอื่นใด หรือน้า หรือของเหลว หรือวัตถุอื่นใดเจือปนลงหรือ
เปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุรา เว้นแต่จะได้รบอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานสรรพสามิตและต้องทาต่อหน้าเจ้าพนักงาน
สรรพสามิต โดยปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด (ม.22)
(5) ห้ามประเภทที่ 3 และ 4 ทาการเปลี่ยนแปลงสุรา โดยเอาสุราอื่นใด หรือน้า หรือของเหลว หรือวัตถุอื่นใดเจือปนลงหรือ
เปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุสุรา เว้นแต่ผู้ซื้อร้องขอให้เปลี่ยนแปลงสุราเพื่อดื่มในขณะนั้น (ม.23)
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เบ็ดเตล็ด
•
•

•

•

ใบอนุญาตตามมาตรา 5 มาตรา 12 มาตรา 17 และมาตรา 24 ให้ใช้ได้เฉพาะในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต และ
ต้องแสดงใบอนุญาตนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย
ผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง หรือ มาตรา 19 ประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2 หรือประเภทที่ 3 หรือ
มาตรา 12 หรือทาหรือขายเชื้อสุราตามมาตรา 24 จะต้องทาบัญชีประจาวันและบัญชีงบเดือนแสดงจานวนสุราหรือ
เชื้อสุรา และยื่นบัญชีงบเดือนต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิตตามแบบและกาหนดเวลาที่อธิบดีกาหนด โดยบัญชี
ประจาวันต้องเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ซึ่งได้รับใบอนุญาต และการทาบัญชีงบเดือนมิให้ใช้บังคับแก่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประเภทที่ 3
พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอานาจเข้าไปตรวจโรงงานสุรา หรือสถานที่ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ทา หรือขาย หรือเก็บสุรา
หรือเชื้อสุรา หรือสินค้าอื่นใดที่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ. นี้ในเวลาทาการ
การจับกุมและปราบปรามผู้กระทาความผิด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือตารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

บทกาหนดโทษ
(ม.30)

(ม.40 ทวิ)

ทา
(ม.30)

ทาและขาย

(ม.31)
(ม.32 ทวิ)

จาคุกไม่เกิน 6 เดือน
ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
หรือทัง้ จาทั้งปรับ

จาคุกไม่เกิน 1 ปี
ปรับไม่เกิน10,000 บาท
หรือทัง้ จาทั้งปรับ

ปรับไม่เกิน
5,000 บาท

สุราแช่

ปรับไม่เกิน
200 บาท

(ม.33)
ปรับไม่เกิน
1,000 บาท
ยกเว้น สุรากลั่น ต่ากว่า 1 ลิตร
/ สุราแช่ต่ากว่า 10 ลิตร

ปรับไม่เกิน
1,000 บาท

บทกาหนดโทษ

(ม.33 ทวิ)

(ม.33)

จาคุกไม่เกิน 6 เดือน
ปรับไม่เกิน 4 เท่าของค่าภาษี
(แต่ต้องไม่น้อยกว่าลิตรละ 100 บาท)
หรือทัง้ จาทั้งปรับ
(เศษของลิตรให้ถือเป็น 1 ลิตร

(ม.33 ตรี)

บทกาหนดโทษ

ไม่สุจริต

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

ทั้งนี้โดย

(ม.34)

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

(ม.39)

หรือทั้งจาทั้งปรับ

(ม. 34 ทวิ)

การฝ่าฝืนนี้ เป็นกรณีไม่เสีย
ภาษี หรือเสียภาษีไม่ครบถ้วน
ตามระยะเวลาหรือวิธีการที่
กาหนดในกฎกระทรวง
(ม. 34 ตรี วรรคสอง)

(ม.34 ตรี วรรคแรก)

จาคุกไม่เกิน 1 ปี
ปรับไม่เกิน 50,000 บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ

อันเป็นเท็จ

(ม.43ทวิ ว2)
(ม.35ทวิ)

ปรับไม่เกิน
20,000 บาท

(ม.43ทวิ ว1)

บทกาหนดโทษ
ปรับไม่เกิน
1,000 บาท

(ม.35)

ปรับตามปริมาณน้าสุราที่
ทาการขน ในอัตราลิตรละ
10 บาท เศษของลิตรให้
ถือเป็น 1 ลิตร
(ม.38ทวิ)

(ม.38)

ปรับไม่เกิน
50 บาท

จาคุกไม่เกิน 6 เดือน
ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ

(ม. 36)

(ม.37)

(ม.42)

(ม.41)

(ม.43 ว.2)

(ม.43 ว.1)
ปรับไม่เกิน
2,000 บาท

ปรับไม่เกิน
500 บาท

(ม.40)

บทกาหนดโทษ

(ม.44)

จาคุกไม่เกิน 1 ปี
ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ

(1) โทษปรับสถานเดียว ให้อธิบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีมีอานาจเปรียบเทียบได้ (ม.44 ทวิ)
(2) สุรา เชื้อสุรา และสินค้าที่ทาด้วยสุรา ที่ได้ทา นาเข้า ขายหรือมีไว้ในครอบครอง อันฝ่าฝืน พ.ร.บ. ตลอดจนภาชนะที่ใส่สิ่งของ รวมถึง
ภาชนะและเครื่องกลั่นสาหรับทาสุราให้ริบเป็นของกรมฯ (ม.45)
(3) ผู้ได้รับใบอนุญาตกระทาผิด พ.ร.บ. หรือข้อกาหนดในกฎกระทรวง หรือข้อกาหนดในใบอนุญาต เจ้าพนักงานสรรพสามิตหรืออธิบดี
ผู้ออกใบอนุญาตแล้วแต่กรณี มีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีกาหนดไม่เกิน 6 เดือน หรือจะสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้ (ม.46)
“ผู้จับ” หมายความถึง เจ้าพนักงานจับกุม สั่งการหรือร่วมจับกุม รวมถึงผู้ช่วยเหลือ “ผู้แจ้งความนาจับ” หมายความว่า บุคคลผู้มิใช่เจ้า
พนักงาน “รางวัล” คือเงินที่จ่ายให้แก่ผู้จับ “สินบน” คือเงินจ่ายให้แก่ผู้แจ้งความนาจับ “เงินค่าปรับ” คือเงินที่ผู้ต้องหาชาระต่อผู้มีอานาจ
เปรียบเทียบ พนักงานสอบสวนหรือศาล

มาตรา 47
รมต. เป็นผู้รักษาการตาม พ.ร.บ. และให้มีอานาจออกกฎกระทรวง (มีผลบังคับใช้เมื่อประกาศในราช
กิจจานุเบกษา) ดังนี้
(1) กาหนดชนิดของสุรา อัตราภาษีสรุ า ลักษณะของแสตมป์สรุ า และอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
(2) ลดหย่อนหรืองดเว้นไม่เก็บค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตขายสุรา หรือใบอนุญาตให้ทาหรือ
ขายเชื้อสุรา
(3) ลดหย่อนหรืองดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุรา
(ก) สาหรับสุราของผู้ได้รบั เอกสิทธิ์ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การสหประชาชาติ
หรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือตามสัญญา หรือความตกลงกับต่างประเทศ หรือทางการทูต ตามหลัก
ถ้อยทีถ้อยปฏิบัติต่อกัน โดยปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนด
(ข) สาหรับสุราทีน่ าไปทาการแปลงสภาพ หรือทีน่ าไปใช้ในการแพทย์ เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์
หรือุตสาหกรรมตามวิธีการที่อธิบดีกาหนด
(4) กาหนดวิธีการ เงื่อนไขและข้อกาหนด เพือ่ ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตนิ ี้

เงินสินบนรางวัล
“ผู้จับ” หมายความถึง เจ้าพนักงานจับกุม สั่งการหรือร่วมจับกุม รวมถึงผู้ช่วยเหลือ “ผู้แจ้งความนาจับ” หมายความว่า บุคคลผู้มิใช่เจ้าพนักงาน
“รางวัล” คือเงินที่จ่ายให้แก่ผู้จับ “สินบน” คือเงินจ่ายให้แก่ผู้แจ้งความนาจับ “เงินค่าปรับ” คือเงินที่ผู้ต้องหาชาระต่อผู้มีอานาจเปรียบเทียบ
พนักงานสอบสวนหรือศาล

มีผู้แจ้งความนาจับ

ร้อยละ 55
ของเงินค่าปรับ
หรือเงินค่าขายของกลาง

เงินสินบน ร้อยละ 30
ไม่เกิน 150,000 บาท
เงินรางวัลร้อยละ 25
ไม่เกิน 150,000 บาท

ไม่มีผู้แจ้งความนาจับ

3/5 จ่ายผู้จับ/ร่วมจับ
2/5 จ่ายผู้จับ/ร่วมจับ/
สั่งการ/ช่วยเหลือ

เงินรางวัล ร้อยละ 30 ของเงินค่าปรับหรือเงินค่า
ขายของกลาง แต่ไม่เกิน 150,000 บาท

เงินรางวัลร้อยละ 30 ของเงินค่าปรับหรือเงินค่าขาย
ของกลาง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

ผู้ช่วยเหลือ ได้แก่ ผู้พิสูจน์ ผู้เปรียบเทียบ นักวิทยาศาสตร์
ส่วนแบ่งเงินรางวัล ตาแหน่งระดับ 3 ขึ้นไปหรือยศร้อยตรีขึ้นไป คนละ 2 ส่วน ต่ากว่าระดับ 3 หรือยศต่ากว่าร้อยตรีลงมา คนละ 1 ส่วน

เงินสินบนรางวัล
การจ่ายเงิน ให้หักจากเงินค่าปรับหรือเงินค่าขายของกลาง ยกเว้นค่าปรับตามคาสั่งศาลให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ
การจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล จะจ่ายให้เมื่อคดีถึงที่สุด และต้องยื่นคาขอรับภายใน 120 วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และจะไม่จ่ายให้
เมื่อยื่นคาร้องไว้แล้วเกิน 1 ปี นับจากวันที่รับแจ้งจากผูม้ ีอานาจสั่งจ่ายว่าเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับ
การต้องโทษขังแทนค่าปรับ ให้งดจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลในส่วนของค่าปรับที่ถูกกักขังแทน
ให้ยกเลิกการจ่ายเงินสินบนและรางวัล ในคดีกระทาผิดกฎหมายว่าด้วยสุราในกรณีทาสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต ขาย ซื้อ หรือมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งสุราดังกล่าว (เฉพาะสุราแช่และสุรากลั่นชนิดสุราขาวที่ทาในราชอาณาจักร)

