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ความรู้เกีย่ วกับกฎหมายว่ าด้ วยสุ รา
นายไกวัล เปี ยระบุตร ศศ.บ นบ. และ ป.บัณฑิต (กฎหมายมหาชน)
บทความนี้เขียนสําหรับผูส้ นใจ อยากจะทราบเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสุ ราที่กรม
สรรพสามิตใช้ในการบริ หารการจัดเก็บภาษีสุราอย่างย่อๆในเวลาอันรวดเร็ วเนื่องจากไม่มี
เวลาหรื อข้อมูลเพียงพอที่จะศึกษา บทความนี้เป็ นเพียงจุดเริ่ มต้นถ้าท่านต้องการศึกษา
ค้นคว้าอย่างละเอียดท่านสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 และ
ฉบับแก้ไข กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หนังสื อตอบข้อหารื อ ฯลฯ ได้จาก เว็บไซด์กรม
สรรพสามิต www.excise.go.th
ปัจจุบนั กฎหมายว่าด้วยสุ ราที่กรมสรรพสามิตใช้ในการบริ หารเกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษีสุราคือ พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 บางท่านอาจถามว่าทําไมกฎหมายเก่าจังอายุ 60
กว่าปี แล้วยังใช้อยูห่ รื อ ระบบกฎหมายก็เป็ นแบบนี้ ถ้ายังไม่ยกเลิกก็ยงั ต้องใช้อยู่ แต่ไม่ตอ้ ง
ห่วงหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบจะเสนอแก้ไขกฎหมายให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ
และสังคม
ความหมายของคาว่า สุ รา
สิ่ งใดถ้าถือว่าเป็ นสุ ราแล้วต้องอยูภ่ ายใต้กฎหมายว่าด้วยสุ ราคือมีการควบคุมตั้งแต่
การผลิต การเสี ยภาษี การใช้สุราทําสิ นค้าบางชนิด การขาย การขน การจัดทําบัญชี ฯลฯ
เหตุที่ตอ้ งมีการควบคุมเป็ นพิเศษเพราะสุ ราเป็ นสิ นค้าที่บริ โภคแล้วเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
และสังคม รัฐจึงต้องใช้มาตรการทางภาษีในการควบคุมการบริ โภค รวมทั้งนําภาษีมา
ชดเชยความเสี ยหายที่เกิดต่อสังคม ในการจ้างแพทย์ สร้างโรงพยาบาล เพื่อรักษาบุคคลที่
เจ็บป่ วยหรื อได้รับอุบตั ิเหตุอนั สื บเนื่องจากการบริ โภคสุ รา
กฎหมายว่าด้วยสุ รากําหนดนิยามไว้วา่ สุ รา หมายความรวมถึงวัตถุท้งั หลายหรือ
ของผสมทีม่ แี อลกอฮอล์ ซึ่งสามารถดื่มกินได้ เช่ นเดียวกับนา้ สุ รา หรือซึ่งดื่มกินไม่ ได้ แต่ เมือ่
ได้ ผสมกับนา้ หรือของเหลวอย่ างอืน่ แล้วสามารถดื่มกินได้ เช่ นเดียวกับนา้ สุ รา 1
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จากนิยามจะเห็นได้วา่ คําว่า สุ รา กฎหมายมิได้ให้ความหมายไว้ โดยตรงผูร้ ่ างกฎหมายคง
เห็นว่าถ้าเป็ นสุ รา เช่น สุ ราแม่โขง สุ ราแสงโสม สุ ราขาวฯลฯ ใครพบเห็นก็จะทราบได้ทนั ที
โดยไม่ตอ้ งให้ความหมายไว้ กฎหมายว่าด้วยสุ ราใช้คาํ ว่าหมายความรวมถึงนัน่ คือ นอกจาก
สุ ราที่รู้จกั กันทัว่ ไปแล้ว ถ้าเป็ นสิ่ งอื่นที่มีความหมายตามที่กฎหมายว่าด้วยสุ รากําหนดแล้ว
ถือว่าเป็ นสุ ราเช่นเดียวกัน
ในหนังสื อคําอธิบายพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 ของนายเสน่ห์ โพธิ์ปฐม
ผูอ้ าํ นวยการกอง กองการสุ ราและยาสู บ(ตําแหน่งขณะเขียนหนังสื อ ตําแหน่งสุ ดท้ายของ
ท่านก่อนเกษียณอายุราชการคือ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต) ได้วเิ คราะห์ศพั ท์สิ่งที่
หมายความรวมถึงว่าเป็ นสุ ราด้วยไว้อย่างชัดเจน ดังนี้
1.วัตถุท้ งั หลายหรื อของผสมที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งสามารถดื่มกินได้ เช่นเดียวกับนํ้าสุ รา
เช่น นํ้าส่ าหมัก นํ้าขาว นํ้าตาลเมา หรื อที่ชาวบ้านเรี ยก กระแช่ สาโท อุ เป็ นต้น คําว่ามี
แอลกอฮอล์น้ นั เป็ นคุณสมบัติที่สาํ คัญที่จะแสดงว่าเป็ นสุ ราหรื อไม่
2.วัตถุท้ งั หลายหรื อของผสมที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งดื่มกินไม่ ได้ แต่เมื่อได้ผสมกับนํ้า
หรื อของเหลวอย่างอื่นแล้วสามารถดื่มกินได้เช่นเดียวกับนํ้าสุ รา เช่น แอลกอฮอล์หรื อสุ รา
สามทับซึ่งดื่มกินโดยธรรมดาไม่ได้แต่เมื่อเติมนํ้าหรื อของเหลวอย่างอื่นก็ดื่มกินได้
เช่นเดียวกับนํ้าสุ รา เช่น ในการทําสุ ราแม่โขง หรื อสุ ราผสม จะต้องกลัน่ สุ ราขาวเป็ นสุ รา
สามทับหรื อเรี ยกว่า แอลกอฮอล์มีดีกรี ต้ งั แต่ 80 ดีกรี เสี ยก่อน แล้วนําไปผสมกับนํ้ากลัน่ ให้
ได้ดีกรี 35 ดีกรี และปรุ งด้วยหัวนํ้าเชื้อหรื อหัวยาเป็ นสุ ราปรุ งพิเศษหรื อผสมเป็ นต้น
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ความหมายของสุ รานี้สาํ คัญมากเจ้าหน้าที่จะไปเก็บภาษีสุราหรื อจับกุมใครในข้อหา
ที่เกี่ยวกับสุ ราต้องพิจารณาก่อนว่าสิ่ งนั้นเป็ นสุ ราตามที่กฎหมายสุ รากําหนดไว้ หรื อไม่
ประชาชนทัว่ ไปก็สามารถใช้เป็ นข้อต่อสู ้ได้ถา้ เห็นว่าการกล่าวหาของเจ้าหน้าที่ไม่ถูกต้อง
มีคาํ พิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับความหมายของคําว่าสุ ราที่น่าสนใจ คือ คําพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 859 / 2509 เจ้าพนักงานสรรพสามิตจับจําเลยพร้อมด้วยของกลาง คือ ข้าวหมัก
ผสมสี อินดิโก 1 โอ่ง ปริ มาณ 70 ลิตร กรรมวิธีทาํ ใช้ขา้ วเหนียวกับลูกแป้ งเชื้อสุ ราหมัก
ทิ้งไว้ 2-3 วันแล้วจึงเอาสี ผสมที่จาํ เลยใช้ยอ้ มผ้าเป็ นสี คราม ของกลางรายนี้มีสีผสมอยู่
สรรพสามิตอําเภอเบิกความเป็ นพยานโจทก์วา่ ไม่ทราบว่าข้าวหมักผสมสี อย่างรายของจําเลย
จะมีคนเอามาดื่มกินหรื อไม่ กรมวิทยาศาสตร์ช้ ีแจงผลการพิจารณาตัวอย่างที่กรม
สรรพสามิตนําส่ งและที่เจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์ไปเก็บตัวอย่างมาพบว่ามีสีอินดิโก
(indigo) ผสมอยูท่ ุกตัวอย่าง อาจใช้ดื่มกินได้เช่นเดียวกับสุ รา ถ้าผูบ้ ริ โภคไม่ทราบถึง
คุณสมบัติของสี ที่ใช้ผสมจะเป็ นพิษอันตรายหรื อไม่ เพียงใด
ของกลางที่จบั ได้จากจําเลยเป็ นข้าวหมักผสมสี อินดิโก เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตไม่
แน่ใจว่าจะดื่มได้อย่างสุ ราธรรมดาทั้งไม่ทราบว่าจะมีคนเอามาดื่มกินกันหรื อไม่ ตาม
ความเห็นของกรมวิทยาศาสตร์ปรากฎชัดอยูว่ า่ ข้าวหมักผสมสี อินดิโก ใช้ดื่มกินได้
เช่นเดียวกับสุ ราเฉพาะผูบ้ ริ โภคที่ไม่ทราบถึงคุณสมบัติของสี ที่ใช้ผสมว่าจะเป็ นพิษอันตราย
เท่านั้น โดยเหตุน้ ีของกลางในคดีน้ ีจึงมิใช่สุราตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติสุรา
พ.ศ.2493 ศาลฎีกาจึงเห็นว่าจําเลยมิได้กระทําผิดตามฟ้ อง
ประเภทของสุ รา
สุ ราแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ สุ ราแช่ และ สุ รากลัน่
สุ ราแช่ 2
คือ 1.สุ ราที่ไม่ได้กลัน่ เช่น นํ้าตาลเมา นํ้าขาว อุ เบียร์ เป็ นต้นหรื อ
2.สุ ราแช่ที่ได้ผสมกับสุ รากลัน่ แล้วแต่ยงั มีแรงแอลกอฮอล์ไม่เกินสิ บห้าดีกรี ดว้ ย
เช่น เบียร์ ไวน์ สปาร์กลิ้งไวน์ และสุ ราแช่พ้นื เมือง เป็ นต้น
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สุ รากลัน่ 3
คือ 1.สุ ราที่ได้กลัน่ แล้วเช่น สุ ราขาว สุ ราสามทับ(แอลกอฮอล์) สุ ราแม่โขง สุ ราแสง
โสม เป็ นต้น หรื อ
2.สุ รากลัน่ ที่ได้ผสมกับสุ ราแช่แล้วแต่ยงั มีแรงแอลกอฮอล์เกินสิ บห้าดีกรี ดว้ ย
เช่น สุ ราสามทับ สุ ราขาว สุ ราผสม สุ ราปรุ งพิเศษ และสุ ราพิเศษ เป็ นต้น
การที่กฎหมายต้องกําหนดให้แยกประเภทสุ ราแช่และสุ รากลัน่ ให้ชดั เจนเพราะจะมี
ผลกับจํานวนภาษีที่ผผู ้ ลิตสุ ราต้องเสี ยและการกําหนดโทษกรณี มีการกระทําผิดบางฐาน
ความผิด
มีหลายคนที่มีการเข้าใจผิดว่าสุ รากลัน่ ต้องมีแรงแอลกอฮอล์เกินสิ บห้าดีกรี
และสุ ราแช่ตอ้ งมีแรงแอลกอฮอล์ต่าํ กว่าสิ บห้าดีกรี เสมอ ถูกเพียงครึ่ งเดียว ที่ถูกต้องคือสุ รา
แช่และสุ รากลัน่ แท้ๆที่ตวั มันเองไม่ได้ผสมกับใครจะมีกี่ดีกรี กไ็ ด้ การจะพิจารณาดีกรี สุรา
ประกอบคือกรณี ที่มีการนําสุ ราแช่และสุ รากลัน่ มาผสมกัน ถ้าสุ ราที่ผสมแล้วมีแรง
แอลกอฮอล์ต่าํ กว่าสิ บห้าดีกรี ให้ถือว่าเป็ นสุ ราแช่ ถ้าแรงแอลกอฮอล์เกินสิ บห้าดีกรี กใ็ ห้ถือ
ว่าเป็ นสุ รากลัน่ เหตุที่ตอ้ งกําหนดแบบนี้เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาเก็บภาษีวา่ จะใช้อตั รา
ภาษีสุราแช่หรื อสุ รากลัน่
มีกฎกระทรวง4แบ่งประเภทสุ รากลัน่ ไว้ท้ งั หมด 5ประเภท คือ
1.สุ ราสามทับ คือสุ รากลัน่ ที่มีแรงแอลกอฮอล์ต้ งั แต่แปดสิ บดีกรี ข้ ึนไป
2.สุ ราขาว คือสุ รากลัน่ ที่ปราศจากเครื่ องย้อมหรื อสิ่ งปรุ งแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ต่าํ
กว่าแปดสิ บดีกรี
3.สุ ราผสม คือสุ รากลัน่ ที่ใช้สุราขาวหรื อสุ ราสามทับมาปรุ งแต่งมีแรงแอลกอฮอล์ต่าํ
กว่าแปดสิ บดีกรี
4.สุ ราปรุงพิเศษ คือคือสุ รากลัน่ ที่ใช้สุราสามทับมาปรุ งแต่ง มีแรงแอลกอฮอล์ต่าํ กว่า
แปดสิ บดีกรี
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5.สุ ราพิเศษ คือสุ รากลัน่ ที่ทาํ ขึ้นโดยใช้กรรมวิธีพิเศษมีแรงแอลกอฮอล์ต่าํ กว่าแปด
สิ บดีกรี แบ่งย่อยได้อีก 2 ประเภท คือ
5.1 ประเภทวิสกี้ บรั่นดี รัม ยิน หรื อสุ ราแบบต่างประเทศอย่างอื่น
5.2 ประเภทเกาเหลียง เชี่ยงชุน บุง้ กุ่ยโล่ว หรื อสุ ราจีนอย่างอื่น
ทราบความหมายของสุ ราแล้วมารู ้จกั เจ้าหน้าที่ที่มีบทบาทสําคัญตามพระราชบัญญัติ
สุ รา พ.ศ.2493 คือเจ้าพนักงานสรรพสามิต และพนักงานเจ้าหน้าที่
เจ้ าพนักงานสรรพสามิต 5
เจ้าพนักงานสรรพสามิตคือใคร เจ้าพนักงานสรรพสามิตคือข้าราชการบางตําแหน่ง
ที่กฎหมายกําหนดให้มีอาํ นาจหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้การบริ หารงานตามกฎหมาย
สุ ราเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย อํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานสรรพสามิตมีหลายประการ
เช่น
1.ออกใบอนุญาตให้นาํ สุ ราเข้ามาในราชอาณาจักร
2.ออกใบอนุญาตให้ใช้สุราทําสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
3.ออกใบอนุญาตขนสุ รา
4.ออกใบอนุญาตให้ขายสุ รา
5.ควบคุมการขายสุ ราทั้งหมดในคราวเดียวกันกรณี ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตตายหรื อถูก
เพิกถอน
6.ออกใบอนุญาตให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตประเภทที่ 1 หรื อ2 เก็บรักษาสุ ราไว้ที่อื่น
นอกจากที่ได้รับอนุญาต
7.อนุญาตให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตประเภทที่ 1 หรื อ2เปลี่ยนแปลงสุ รา หรื อ เปลี่ยนแปลง
ภาชนะบรรจุสุรา
8.ออกใบอนุญาตขายหรื อทําเชื้อสุ รา
9.รับแบบบัญชีงบเดือนที่ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตขายสุ รายืน่ ตามที่กฎหมายกําหนด

5.มาตรา 4
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ใครจะเป็ นเจ้าพนักงานสรรพสามิตต้องได้รับการแต่งตั้งจากอธิ บดีกรมสรรพสามิต
ปัจจุบนั อธิบดีกรมสรรพสามิตได้ประกาศแต่งตั้งข้าราชการหลายตําแหน่งให้เป็ นเจ้า
พนักงานสรรพสามิต ประกาศแต่งตั้งจะมี 2 ลักษณะคือ
1.ให้เป็ นเจ้าพนักงานสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2493
บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจะมีอาํ นาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493
ในทุกมาตราที่กาํ หนดให้เป็ นอํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานสรรพสามิต ตําแหน่งที่ได้รับ
การแต่งตั้งตามลักษณะนี้ เช่น ผูอ้ าํ นวยการสรรพสามิตภาค สรรพสามิตพื้นที่ สรรพสามิต
พื้นที่สาขา เป็ นต้น
2.ให้เป็ นเจ้าพนักงานสรรพสามิต ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2493 บางมาตรา
บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจะมีอาํ นาจหน้าที่ตามตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.
2493 เฉพาะมาตราที่กาํ หนดให้เป็ นอํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานสรรพสามิต
เจ้าพนักงานสรรพสามิตตามมาตรา 17 คือ อํานาจในการออกใบอนุญาตขาย
สุ รา ตําแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีอาํ นาจหน้าที่ตามมาตรานี้ เช่น เจ้าพนักงานสรรพสามิต
เจ้าหน้าที่สรรพสามิต สังกัดสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ เจ้าหน้าที่ตรวจสรรพสามิต
นายตรวจสรรพสามิต เจ้าพนักงานสรรพสามิต สังกัดสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
เจ้าพนักงานสรรพสามิตตามมาตรา 14 คือ อํานาจในการออกใบขนสุ รา
ตําแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีอาํ นาจหน้าที่ตามมาตรานี้ เช่นเจ้าหน้าที่บริ หารงาน
สรรพสามิต เจ้าพนักงานสรรพสามิต เจ้าหน้าที่สรรพสามิต ประจําโรงงานสุ รา
พนักงานเจ้ าหน้ าที่ 6
เป็ นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากอธิบดีกรมสรรพสามิตเช่นเดียวกับเจ้าพนักงาน
สรรพสามิต ที่แตกต่างกันเห็นชัดเจนคืออํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนด พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอาํ นาจหน้าที่สาํ คัญเกี่ยวกับการจับกุม ปราบปรามผูก้ ระทําผิด ตําแหน่งที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็ นพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น เจ้าหน้าที่ตรวจสรรพสามิต นายตรวจสรรพสามิต
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี นอกจากอํานาจหน้าที่ในการปราบปรามผูก้ ระทําผิดแล้วยังมี
หน้าที่อื่นอีกเช่น ควบคุมการปิ ดแสตมป์ สุ รา ควบคุมการเปลี่ยนแปลงนํ้าสุ รา เป็ นต้น
6.มาตรา 4
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ปัจจุบนั ตําแหน่งต่างๆได้เปลี่ยนใหม่แล้วจากระบบ PC เป็ นระบบแท่ง แต่ประกาศ
และระเบียบกรมสรรพสามิตยังไม่มีการแก้ไข สามารถเทียบว่าตําแหน่งเดิมกับตําแหน่ง
ปัจจุบนั คือตําแหน่งใด โดยดูได้จากประกาศกรมสรรพสามิต เรื่ อง แก้ไขชื่อตําแหน่ง
ประเภทและระดับตําแหน่งข้าราชการพลเรื อนสามัญตามประกาศกรมสรรพสามิต ระเบียบ
กรมสรรพสามิต คําสั่งกรมสรรพสามิต ข้อบังคับกรมสรรพสามิต และแนวทางปฏิบตั ิต่าง
ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2551
การทาสุ รา
ผูใ้ ดคิดจะทําสุ ราต้องขออนุญาตทําสุ ราต่ออธิบดีกรมสรรพสามิต ได้รับอนุญาตแล้ว
จึงจะทําสุ ราได้ ถ้าฝ่ าฝื นทําสุ ราโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน
หรื อปรับไม่เกินห้าพันบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ แต่ถา้ ทําด้วยขายด้วยอัตราโทษจะสู งขึ้นเป็ น
จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรื อปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ 7
ขอเตือนอีกกรณี หนึ่งว่าถ้าไม่ได้ทาํ สุ ราก็อย่าไปมีภาชนะหรื อเครื่ องกลัน่ สําหรับทํา
สุ ราไว้ในครอบครองเพราะมีความผิดเช่นเดียวกับผูท้ ี่ทาํ สุ ราโดยไม่ได้รับอนุญาต
ผูใ้ ดที่ประสงค์จะทําสุ ราก็ปรึ กษาหรื อขอคําแนะนําและยืน่ คําขอได้ที่สาํ นักงาน
สรรพสามิตพื้นที่ใกล้บา้ นท่านมีทุกจังหวัด เดี๋ยวนี้กฎเกณฑ์ในการขออนุญาตทําสุ ราแช่ชนิด
สุ ราผลไม้ สุ ราแช่พ้นื เมือง และสุ ราแช่อื่นนอกจากเบียร์หรื อสุ รากลัน่ ชุมชนผ่อนปรนไป
มากประชาชนสามารถรวมกลุ่มตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนดก็สามารถขออนุญาตทํา
สุ ราได้ ถ้าท่านได้รับอนุญาตแล้วต้องศึกษากฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบที่
เกี่ยวข้องให้เข้าใจและต้องปฏิบตั ิตามด้วย ถ้าฝ่ าฝื นอาจจะได้รับโทษตามกฎหมายหรื อถึง
ขั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้ เหตุที่ตอ้ งมีกฎกติกาค่อนข้างมาก ควบคุมตั้งแต่การทํา การ
ขาย การเก็บรักษาสุ รา การขน กําหนดเวลาขาย การส่ งออก การเสี ยภาษี วิธีการปิ ดแสตมป์
การนําสุ ราไปผลิตสิ นค้าบางประเภท การทําบัญชี ฯลฯ เพราะว่าสุ ราเป็ นสิ นค้าพิเศษบริ โภค
มากๆนอกจากเป็ นอันตราต่อสุ ขภาพของพลเมืองแล้วยังอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ
สังคมและศีลธรรมอันดีของประชาชนเช่น เกิดอุบตั ิเหตุตามท้องถนนมีคนตายคนเจ็บ การ
ก่ออาชญากรรมชกชิงวิ่งราว ข่มขืน การทําร้ายกันในครอบครัว เป็ นต้น รัฐจึงไม่สามารถ
เปิ ดเสรี การทําการขายสุ ราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนการขายก๋ วยเตี๋ยว รัฐจึงต้องใช้มาตรการ
ทางภาษีในการควบคุมการบริ โภคและชดเชยความเสี ยหายที่เกิดขึ้นในสังคม
7.มาตรา 5 และ 30
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การนาสุ ราเข้ ามาในราชอาณาจักร 8
ไปเที่ยวต่างประเทศเห็นสุ ราขวดสวยๆอยากซื้อมาฝากเพื่อนนําเข้าประเทศไทยได้
หรื อไม่ ไม่ได้นะครับ มีความผิดทันที ถ้าจะไม่ให้ผดิ ทําอย่างไร มีขอ้ ยกเว้น 2 ประการคือ
1. ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานสรรพสามิต หรื อ
2. นําเข้ามาไม่เกิน 1 ลิตร ก็ไม่ตอ้ งขออนุญาต
ความผิดฐานนําสุ ราเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตปรับไม่
เกินหนึ่งพันบาท นอกจากนั้นยังต้องเสี ยภาษีอีกต่างหากเว้นแต่สุราที่นาํ เข้ามามีปริ มาณไม่
เกินหนึ่งลิตรและได้เปิ ดฝาขวดแล้ว กล่าวโดยสรุ ปคือถ้าท่านนําสุ ราต่างประเทศเข้ามาไม่
เกินหนึ่งลิตรและเปิ ดฝาขวดแล้วท่านก็ไม่ตอ้ งขออนุญาตและไม่ตอ้ งเสี ยภาษีเช่นเดียวกัน
โทษดูเหมือนจะไม่มากแต่กจ็ ะทําให้เสี ยเวลา เสี ยอารมณ์อีกต่างหากไปเที่ยวสนุกๆมาต้อง
มาเครี ยดในเรื่ องที่ไม่ควรเกิดอีกและขอเตือนไว้วา่ นอกจากกฎหมายของสรรพสามิตแล้ว
ท่านอาจมีความผิดตามกฎหมายศุลกากรอีก ซื้อในประเทศเราดีกว่าเพราะมีขายทั้งสุ ราใน
และต่างประเทศอยูแ่ ล้วเงินก็หมุนเวียนในประเทศ ถ้าให้ดีไม่ตอ้ งซื้อไม่ตอ้ งกินจะดีที่สุด

อัตราภาษีสุรา
สุ ราที่ผลิตออกมาต้องเสี ยภาษีก่อนขนออกจากโรงงานสุ ราหรื อก่อนนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักรกรณี สุราต่างประเทศ มีกฎกระทรวง9กําหนดอัตราภาษีสุราที่ใช้ในการ
จัดเก็บภาษีไว้ ดังนี้
8.มาตรา 6

9.กฎกระทรวงกําหนดชนิดสุราและอัตราภาษี พ.ศ.2556
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อัตราภาษีที่จดั เก็บ
ประเภท

ตามมูลค่า
(ร้อยละ)

ตามปริ มาณ
(บาท)
หน่วย

สุ ราแช่
1.1 เบียร์
(1) ไม่เกิน 7 ดีกรี

(2) เกินกว่า 7 ดีกรี ข้ ึนไปเก็บเพิม่ จาก
อัตราตาม (1) อีกดีกรี ละ
1.2ชนิดไวน์และสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทาํ จาก
องุ่น
(1) ไม่เกิน 15 ดีกรี ที่มีราคาขายส่ งช่วง
สุ ดท้ายไม่เกิน 600 บาท โดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

48

ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริ สุทธิ์
ลิตร
ในจํานวนที่คิดเป็ นเงินสู งกว่า

-

หน่วยละ
บาท

155
8
3

0

ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริ สุทธิ์
ลิตร
ในจํานวนที่คิดเป็ นเงินสู งกว่า

1,000
225

(2)ไม่เกิน 15 ดีกรี ที่มีราคาขายส่ งช่วง
สุ ดท้ายไม่เกิน 600 บาทขึ้นไป โดยไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิม่

36

ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริ สุทธิ์
ลิตร
ในจํานวนที่คิดเป็ นเงินสู งกว่า

1,000
225

(3)เกินกว่า 15 ดีกรี ข้ ึนไปเก็บเพิ่มจาก

-

ลิตร

3
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อัตราภาษีที่จดั เก็บ
ประเภท

ตามมูลค่า
(ร้อยละ)

ตามปริ มาณ
(บาท)
หน่วย

หน่วยละ
บาท

อัตราเดิม (1) และ (2)
อีกดีกรี ละ
1.3ชนิดอื่นๆ นอกจาก 1.1 และ 1.2
(1) ไม่เกิน 15 ดีกรี

(2)เกินกว่า 15 ดีกรี ข้ ึนไปเก็บเพิ่มจาก
อัตรา (1) อีดีกรี ละ
สุ รากลัน่
2.1 ชนิดสุ ราขาวที่ปราศจากเครื่ องย้อม
หรื อ สิ่ งผสมปรุ งแต่ง หรื อการปรุ งแต่ง
ใดๆ
(1) ไม่เกิน 50 ดีกรี

(2)เกินกว่า 40 ดีกรี ข้ ึนไปเก็บเพิ่มจาก
อัตรา (1) อีดีกรี ละ

ลิตรแห่งแอลกกอฮอล์บริ สุทธิ์
ลิตร
ในจํานวนเงินที่คิดเป็ นเงินสู ง
กว่า

70
10

-

ลิตร

3

4

ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริ สุทธิ์
ลิตร
ในจํานวนที่คิดเป็ นเงินสู งกว่า

-

ลิตร

5

145
40

3
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อัตราภาษีที่จดั เก็บ
ประเภท

ตามมูลค่า
(ร้อยละ)

ตามปริ มาณ
(บาท)
หน่วย

2.2 ชนิดอื่นๆ นอกจาก 2.1
(1) ไม่เกิน 45 ดีกรี

(2)เกินกว่า 45 ดีกรี ข้ ึนไปเก็บเพิ่ม
จากอัตรา (1) อีดีกรี ละ
2.3 ชนิดสุ ราสามทับ
(1) ที่นาํ ไปใช้ในอุตสาหกรรม หรื อที่
นําไปทําการแปลงสภาพทั้งนี้ ตามวิธีการ
ที่อธิบดีกาํ หนด
(2)ที่นาํ ไปใช้ในการแพทย์ เภสัช
กรรมและวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ตามวิธีการ
ที่อธิบดีกาํ หนด
(3)อื่นๆ นอกจาก(1) และ (2)

หน่วยละ
บาท

25

ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริ สุทธิ์
ลิตร
ในจํานวนที่คิดเป็ นเงินสู งกว่า

-

ลิตร

3

0

ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริ สุทธิ์
ลิตร
ในจํานวนที่คิดเป็ นเงินสู งกว่า

0
1

ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริ สุทธิ์
ลิตร
ในจํานวนที่คิดเป็ นเงินสู งกว่า

0
0.05

ลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริ สุทธิ์
ลิตร
ในจํานวนที่คิดเป็ นเงินสู งกว่า

6
0

250
50
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ผูอ้ อกกฎกระทรวงกําหนดอัตราภาษี คือ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี การปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งส่ วนใหญ่จะเป็ นการปรับ
ขึ้น ข้อจํากัดการกําหนดอัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บคือต้องไม่เกินอัตราภาษีในบัญชีทา้ ย
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493และฉบับแก้ไข
การเสี ยภาษีสุรานั้น ให้ เสี ยในอัตราทั้งตามมูลค่ าและตามปริมาณ
กฎหมายกําหนดไว้วา่ การเสี ยภาษีสุราให้เสี ยในอัตราทั้งตามมูลค่าและตามปริ มาณ
การเสี ยภาษีตามมูลค่า ให้ ถือตามราคาขายส่ งช่ วงสุ ดท้ าย หลักเกณฑ์เป็ นไปตามที่
กรมสรรพสามิตกําหนด ภาษีสุราทีต่ ้ องเสี ย ถ้ ามีเศษของบาทให้ ปัดทิง้
ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตให้ทาํ สุ ราและผูน้ าํ เข้ามาในราชอาณาจักร ต้องแจ้งราคาขายส่ ง
ช่วงสุ ดท้ายของสุ ราต่ออธิ บดี 12
ราคาขายส่ งช่ วงสุ ดท้ าย หมายความว่า ราคาที่ผไู ้ ด้รับใบอนุญาตทําสุ รา มาตรา 5 ผูน้ าํ สุ รา
เข้ามาในราชอาณาจักร มาตรา 6 ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตขายสุ รา ประเภทที่ 1 หรื อประเภทที่ 2
ตามมาตรา 19 แห่ง พ.ร.บ.สุ รา พ.ศ. 2493 ได้ขายให้แกผูข้ ายปลีก โดยรวมค่าขนส่ งหรื อ
ค่าบริ การอย่างอื่น ทั้งนี้ ต้องเป็ นราคาตามปกติในทางธุรกิจโดยสุ จริ ตและเปิ ดเผย โดยไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

10.กฎกระทรวงว่าด้วยการงดเว้นไม่เรี ยกเก็บภาษีสุราสําหรับสุรากลัน่ ชนิดสุราสามทับที่นาํ ไปผสมกับนํ้ามันเชื้อเพลิง
เพื่อใช่เป็ นเชื้อเพลิง พ.ศ.2544
11.มาตรา 8 ตรี
12.มาตรา 8 จัตวา
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อัตราภาษีไว้ ท้งั ตามมูลค่ าและตามปริมาณ
1. การคานวณภาษีสุรา ภาษีตามมูลค่ า
ราคาขายส่ งช่วงสุ ดท้าย X อัตราภาษีตามมูลค่า
2. การคานวณภาษีตามปริมาณ
2.1 ภาษีตามปริ มาณต่อลิตรแห่งแอลกอฮอล์บริ สุทธิ์
ขนาดภาชนะ (ลิตร) X ดีกรี X (อัตราภาษีสุรา) / 100
2.2 ภาษีตามปริ มาณต่อลิตร
ขนาดภาชนะ (ลิตร) X (อัตราภาษีสุรา)
3. ภาษีตามปริ มาณกรณี ดีกรี เกิน
ดีกรี ที่เกิน X ขนาดภาชนะ (ลิตร) X อัตราภาษีสุรา
รวมภาษีสุรา 1 + (2.1 + 2.2 ที่สูงกว่า) + 3

สุ ราต่ างประเทศ JOHNNIE WAKER BLACK
ราคาขายส่ งช่ วงสุ ดท้ าย ๑,๔๓๗.๗๒ บาท ดีกรี ๔๐ ดีกรี ขนาด ๑ ลิตร
ภาษีตามมูลค่ า ๑,๔๓๗.๗๒ x ๒๕% = ( ๓๕๙.๔๓) = ๓๕๙ บาท
ภาษีตามปริ มาณ(๑) ๔๐ x ๑ x ๒๕๐% = ๑๐๐ บาท
ภาษีตามปริ มาณ(๒) ๑ x ๕๐ = ๕๐ บาท
ภาษีตามปริมาณที่สูงกว่าของ(๑)และ(๒) = ๑๐๐ บาท
ภาษีสุรา (มูลค่า+ปริ มาณ) = ๓๕๙+๑๐๐ = ๔๕๙ บาท

13.มาตรา 8 จัตวา
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เครื่องหมายแสดงการเสี ยภาษี
สุ ราทุกประเภททั้งที่ผลิตในประเทศและต่างประเทศเสี ยภาษีโดยการปิ ดแสตมป์ 14
เมื่อจะซื้อสุ ราบริ โภคก็ควรซื้อสุ ราที่ปิดแสตมป์ เท่านั้นเพื่อให้แน่ใจว่าเป็ นสุ ราของแท้และ
ได้เสี ยภาษีให้รัฐแล้ว แสตมป์ จะปิ ดคร่ อมฝาปิ ดเมื่อเปิ ดฝาขวดหรื อภาชนะแสตมป์ จะต้อง
ถูกทําลายทันที
นอกจากการเสี ยภาษีสุราโดยการใช้แสตมป์ แล้วยังมีกฎกระทรวง15กําหนดให้ใช้วธิ ี
อื่นได้อีก คือ
1. เครื่ องมือวัดปริ มาณนํ้าสุ ราและคํานวณภาษีสุราตามที่วดั ได้จากเครื่ องมือภายใต้
การควบคุมของเจ้าหน้าที่ ในปัจจุบนั สุ ราที่ใช้วธิ ีเสี ยภาษีโดยวิธีน้ ี คือสุ ราแช่ประเภทเบียร์ที่
ผลิตในประเทศ เช่น เบียร์สิงห์ เบียร์ชา้ ง เป็ นต้น
2. การใช้เครื่ องแสดงการเสี ยภาษีสุราผนึกหรื อปิ ดภาชนะบรรจุสุราหรื อเป็ นภาชนะ
บรรจุสุรา ผูไ้ ด้รับอนุญาตทําสุ ราซึ่งประสงค์จะใช้วิธีน้ ีตอ้ งมีการขอจดทะเบียนเครื่ องหมาย
แสดงการเสี ยภาษี
ผู้มหี น้ าทีเ่ สี ยภาษีสุรา
1.ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตทําสุ ราต้องเสี ยภาษีสุราที่ทาํ ได้ก่อนขนสุ ราออกจากโรงงาน16
2.ผูน้ าํ สุ ราเข้ามาในราชอาณาจักรต้องเสี ยภาษีก่อนขนผ่านด่านศุลกากร17
3.ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตขายสุ ราประเภทที่ 1 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทาํ การเปลี่ยนแปลง18
ภาชนะบรรจุสุราโดยเสี ยภาษีอีกกึ่งหนึ่ง
4.ผูร้ ับโอนสุ ราของผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์โดยการลดหย่อนหรื องดเว้นไม่เรี ยกเก็บภาษีสุรา
ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีต่อองค์การสหประชาชาติ หรื อตามกฎหมายระหว่างประเทศ
หรื อตามสัญญา หรื อความตกลงกับต่างประเทศหรื อทางการทูตตามหลักถ้อยทีถอ้ ยปฏิบตั ิ
ต่อกัน 19

14. มาตรา 7
15. กฎกระทรวงฉบับที่ 116 ( พ.ศ. 2541)
16. มาตรา 7
17.และ 18. มาตรา 8
19. มาตรา 47(3)
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การคืนภาษีสุรา
มีบางกรณี ที่กฎหมายว่าด้วยสุ ราให้ผมู ้ ีสิทธิ์ขอคืนภาษีสุราซึ่งได้เสี ยภาษีไว้แล้ว คือ
1. สุ ราแปรสภาพไม่ สมควรดื่มกิน
สุ ราซึ่งเสี ยภาษีและได้ขนออกจากโรงงานสุ ราแล้ว ภายหลังสุ ราได้แปรสภาพไป
เองจนไม่สมควรจะใช้ดื่มอีกต่อไปเจ้าของสุ รามีสิทธิขอคืนค่าภาษีสุรา20เมื่อปรากฎ
ข้อเท็จจริ งอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 21
ก. สี กลิ่น รส หรื อ แรงแอลกอฮอล์เปลี่ยนไปจากเดิม
ข. ขุ่นหรื อ มีตะกอน
ค. มีคุณลักษณะทางเคมี วัตถุเจือปนอาหาร และสารปนเปื้ อนไม่เป็ นไปตาม
มาตรฐาน
ก่อนที่จะมีการอนุมตั ิคืนภาษีโดยอธิ บดีหรื อผูท้ ี่อธิบดีมอบหมายจะต้อง
ดําเนินการตามระเบียบกรมสรรพสามิต22 ตั้งแต่การตรวจนับ ขนสุ รากลับโรงงาน พิสูจน์น้ าํ
สุ รา ทําลายแสตมป์ หรื อเครื่ องหมายแสดงการเสี ยภาษี และเทนํ้าสุ ราออกจากภาชนะจน
หมด
(เจ้าของสุ ราหมายถึงผูม้ ีกรรมสิ ทธิ์ในสุ ราและมีหลักฐานการชําระภาษี ปกติคือผูไ้ ด้รับ
อนุญาตทําสุ รานัน่ เอง ถ้าสุ ราที่ท่านซื้อมากินมีลกั ษณะที่ไม่สมควรบริ โภคก็อย่าเพิ่งไปเปิ ด
ขวดท่านต้องไปขอเปลี่ยนจากร้านค้าที่ท่านซื้อมา ท่านไม่สามารถขอคืนภาษีดว้ ยตนเองได้
ถึงแม้นจะมีผมู ้ ีกรรมสิ ทธิ์ ในสุ ราแต่คงหาหลักฐานการชําระภาษีไม่ได้ ภาษีสรรพสามิตเป็ น
ภาษีทางอ้อมไม่ได้เก็บจากผูบ้ ริ โภคสิ นค้าโดยตรงผูม้ ีหน้าที่ชาํ ระภาษีคือผูผ้ ลิต)

20. มาตรา 11
21. กฎกระทรวง กําหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขอคืนค่าภาษีสุราสําหรับสุราที่แปรสภาพไปเองจนไม่สมควรจะใช้
ดื่มต่อไป พ.ศ.2547
22. ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยแนวปฏิบตั ิในการขอคืนค่าภาษีสุราสําหรับสุราที่แปรสภาพไปเองจนไม่สมควรจะ
ใช้ดื่มต่อไป พ.ศ.2547
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2. สุ ราส่ งออกนอกราชอาณาจักร
กฎหมายว่าด้วยสุ รากําหนดให้ผสู ้ ่ งออกสุ ราไปนอกราชอาณาจักรมีสิทธิ์ได้รับ
คืนภาษีสุรา23 ทั้งนี้ ต้องปฏิบตั ิตามวิธีการและเงื่อนไขในการคืนภาษีสุราสําหรับสุ ราที่
ส่ งออกนอกราชอาณาจักรที่กาํ หนดไว้ในกฎกระทรวง (กฎกระทรวง ฉบับที่ 31 (พ.ศ.
2502)) ดังนี้
ก.สุ ราที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรต้องเป็ นสุ ราที่ผลิตในประเทศไทย
ข.ผูส้ ่ งออกยืน่ บัญชีแสดงรายการขอคืนภาษีสุราพร้อมหลักฐานการเสี ยภาษี
ค.ทําเครื่ องหมายบนฉลากและแสตมป์ สุ ราให้แตกต่างจากสุ ราที่ขายใน
ประเทศ
ง.ผูส้ ่ งออกยืน่ คําขอคืนภาษีสุราพร้อมหนังสื อรับรองของนายด่านศุลกากร
เมื่ออธิบดีอนุญาตแล้วจึงคืนภาษีได้
การนาสุ ราไปเป็ นส่ วนประกอบในการผลิตสิ นค้ า
กฎหมายว่าด้วยสุ ราห้ามนําสุ ราไปเป็ นส่ วนประกอบในการผลิตสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงเพื่อการค้าเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานสรรพสามิต24
ปัจจุบนั มีกฎกระทรวง25 กําหนดสิ่ งของที่หา้ มใช้สุราทํามี 3 ประเภท คือ
1.นํ้าหอมต่างๆ
2.หัวนํ้าเชื้อต่างๆ
3.นํ้ายารักษาโรคต่างๆ
สําหรับการใช้สุราปรุ งยาตามใบสั่งของแพทย์สามารถดําเนินการได้โดยไม่ตอ้ งขอ
อนุญาต กฎหมายยกเว้นให้
การยกเว้ นภาษีสุรา
ผูไ้ ด้รับอนุญาตทําสุ รามีสิทธิขอยกเว้นภาษีสุราสําหรับสุ ราที่จะส่ งออกไปนอก
ราชอาณาจักร26
23. มาตรา 10
24. มาตรา 12
25. กฎกระทรวงฉบับที่ 5 ( พ.ศ. 2493)
26. มาตรา 7 วรรคสอง
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การงดเว้ นไม่ เรียกเก็บภาษีสุรา
กรณี ต่อไปนี้ได้รับสิ ทธิ์ไม่ตอ้ งเสี ยภาษีสุรา
1.ผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์โดยการงดเว้นไม่เรี ยกเก็บภาษีสุราตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมี
ต่อองค์การสหประชาชาติ หรื อตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรื อตามสัญญา หรื อความตก
ลงกับต่างประเทศหรื อทางการทูตตามหลักถ้อยทีถอ้ ยปฏิบตั ิต่อกัน27
2.สําหรับสุ ราที่นาํ ไปใช้ในอุตสาหกรรมสุ รา28
3.สําหรับสุ ราสามทับที่นาํ ไปผสมกับนํ้ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็ นเชื้อเพลิง29
การลดหย่ อนภาษีสุรา
ให้ลดหย่อนภาษีสุราสําหรับสุ ราที่นาํ ไปใช้ในอุตสาหกรรมทําสุ ราที่ได้เสี ยภาษีไว้
แล้วเป็ นจํานวนเท่ากับภาษีสุราที่ได้เสี ยไว้แล้ว30
การขนสุ รา
การขนสุ ราตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไปต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานสรรพสามิต31
แต่มีขอ้ ยกเว้นการขนต่อไปนี้ไม่ตอ้ งขอใบอนุญาตขนสุ รา
1.การขนสุ ราที่นาํ เข้ามาในราชอาณาจักรจากเจ้าพนักงานศุลกากร หรื อ
2.สุ ราสามทับและสุ ราแช่ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเพื่อส่ งออกนอกราชอาณาจักรโดยมี
ปริ มาณตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป 32
การฝ่ าฝื นขนสุ ราโดยไม่ได้รับอนุญาตมีอตั ราโทษปรับลิตรละสิ บบาท ขณะทําการ
ขนสุ ราต้องนําใบอนุญาตขนสุ ราติดตัวไปด้วยเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ขอตรวจถ้าไม่มี
ใบอนุญาตขนสุ ราแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูกม็ ีความผิดเสมือนไม่ได้รับอนุญาตจะแก้ตวั ว่าลืมอยู่
บ้านหรื อหายไม่ได้กฎหมายบังคับไว้
สําหรับคนที่ทาํ เหล้าเถื่อนทั้งหลายทําเสร็จแล้วไม่ตอ้ งไปขออนุญาตขนนะครับเจ้า
พนักงานสรรพสามิตออกให้ไม่ได้เพราะการขอใบอนุญาตขนต้องเป็ นสุ ราที่ชอบด้วย
กฎหมายเท่านั้น
27. กฎกระทรวงฉบับที่ 101 ( พ.ศ. 2535)และกฎกระทรวงฉบับที่ 98 ( พ.ศ. 2531)
28.และ 30. กฎกระทรวงว่าด้วยการงดเว้นไม่เรี ยกเก็บภาษีสุราและการลดหย่อนภาษีสุรา พ.ศ.2547
29.กฎกระทรวงว่าด้วยการงดเว้นไม่เรี ยกเก็บภาษีสุราสําหรับสุรากลัน่ ชนิดสุราสามทับที่นาํ ไปผสมกับนํ้ามันเชื้อเพลิง
เพื่อใช่เป็ นเชื้อเพลิง พ.ศ.2544
31. มาตรา 14
32. กฎกระทรวง ฉบับที่ 67 ( พ.ศ. 2521)
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การขายสุ รา
การขายสุ ราหรื อนําสุ ราออกแสดงเพื่อขายต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
สรรพสามิต33ก่อนจึงจะทําการขายได้ การขายสุ ราก็เหมือนกับการซื้อขายของทัว่ ไปที่ตอ้ งมี
ผูซ้ ้ือและผูข้ ายสองฝ่ ายเข้ามาเกี่ยวข้อง ส่ วนการนําสุ ราออกแสดงเพื่อขาย คือการนําสุ รา
ออกวางในตูโ้ ชว์สินค้า ชั้นวางของโดยเจตนาเห็นได้เป็ นการทัว่ ไปว่าต้องการขาย ถ้าเก็บไว้
ในห้องนอน หรื อหลังร้าน ก็จะไม่มีความผิดฐานนําสุ ราออกแสดงเพื่อขายโดยไม่ได้รับ
อนุญาต ถ้าเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าร้านขายสุ รานี้ขายสุ ราแต่ไม่ขออนุญาตและไม่ได้แสดงสุ รา
ไว้ในร้านวิธีการที่จะจับกุมได้กต็ อ้ งใช้วธิ ีล่อซื้อ ถ้าต้องการขายสุ ราให้ถูกกฎหมายก็ขอ
อนุญาตเถอะครับ สะดวก รวดเร็ว เจ้าหน้าที่ใช้คอมพิวเตอร์ ในการออกใบอนุญาต ยืน่ คําขอ
ใบอนุญาตขายสุ ราได้ที่สาํ นักงานสรรพสามิตพื้นที่หรื อพื้นที่สาขาในท้องที่ที่ต้ งั ร้านค้า
ประเภทใบอนุญาตขายสุ รา
ใบอนุญาตขายสุ รา มี 7 ประเภท 34
ประเภทที่ 1 สําหรับการขายสุ ราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเป็ นจํานวนตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป
ประเภทที่ 2 สําหรับการขายสุ ราที่ทาํ ในราชอาณาจักรครั้งหนึ่งเป็ นจํานวนตั้งแต่สิบ
ลิตรขึ้นไป
ประเภทที่ 3 สําหรับการขายสุ ราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเป็ นจํานวนตํ่ากว่าสิ บลิตร
ประเภทที่ 4 สําหรับการขายสุ ราที่ทาํ ในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งเป็ นจํานวนตํ่ากว่า
สิ บลิตร
ประเภทที่ 5 สําหรับการขายสุ ราทุกชนิด ครั้งหนึ่งเป็ นจํานวนตํ่ากว่าสิ บลิตรเพื่อดื่ม
ณ สถานที่ขายเป็ นการชัว่ คราวไม่เกินสิ บวัน
ประเภทที่ 6 สําหรับการขายสุ ราที่ทาํ ในราชอาณาจักร ครั้งหนึ่งเป็ นจํานวนตํ่ากว่า
สิ บลิตรเพื่อดื่ม ณ สถานที่ขายเป็ นการชัว่ คราวไม่เกินสิ บวัน
ประเภทที่ 7 สําหรับการขายสุ รา ครั้งหนึ่งเป็ นจํานวนตํ่ากว่าสิ บลิตรเพื่อดื่มภายใน
สมาคมหรื อสโมสร
ร้านขายสุ ราประเภทที่1 และ 2 คือร้านที่เราเรี ยกกันทัว่ ไปว่าร้านขายส่ ง นอกนั้นก็
เป็ นร้านขายปลีกนัน่ เอง
33. มาตรา 17
34. มาตรา 19
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เงื่อนไขในการออกใบอนุญาต
ร้านค้าหรื อสถานที่ขายสุ ราประเภท 3 ถึงประเภทที่ 7 ที่จะขอใบอนุญาตขายสุ รา
ต้องอยูใ่ นข้อกําหนด35ดังต่อไปนี้ดว้ ย คือ
1.ไม่มีที่ต้ งั อยูใ่ นหรื อต่อเนื่องติดกับ สถานศึกษา ศาสนสถาน หรื อสถานีบริ การ
นํ้ามันเชื้อเพลิง
สถานศึกษา คือ สถานศึกษาที่จดั การศึกษาในระบบที่เป็ นการศึกษาขั้นพื้นฐานหรื อ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
ศาสนสถาน คือ วัดตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ มัสยิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
บริ หารองค์กรศาสนาอิสลาม วัดบาทหลวงตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะฐานะของวัด
บาทหลวงโรมันคาธอลิกในกรุ งสยามตามกฎหมาย หรื อสถานที่ประกอบศาสนกิจในนิกาย
หรื อศาสนาอื่น
สถานีบริการนา้ มันเชื้อเพลิง คือ สถานีบริ การนํ้ามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง
2.ต้องไม่ต้ งั อยูใ่ นสถานที่ที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายสุ ราเว้นแต่ได้ล่วงพ้น
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี
3.ผูข้ อรับใบอนุญาตขายสุ ราต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายสุ ราเว้นแต่ได้ล่วง
พ้นมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าห้าปี
กาหนดเวลาการขายสุ รา
กําหนดเวลาขายสุ ราสําหรับผูร้ ับอนุญาตประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 มีกฎ
กระทรวง36 กําหนดไว้ 2 ช่วงเวลา คือ
35. กฎกระทรวงว่าด้วยข้อกําหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขายสุราและการขายสุราสําหรับผูไ้ ด้รับใบอนุญาตขาย
สุราประเภทที่ 3 ถึง ประเภทที่ 7 พ.ศ.2548
36. กฎกระทรวงกําหนดเวลาขายสุราสําหรับผูไ้ ด้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 และ ประเภทที่ 4 พ.ศ.2548
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1.ช่วงแรก ให้ขายภายในเวลา 11.00 น. ถึง 14.00 น.
2.ช่วงที่สอง ให้ขายภายในเวลา 17.00 น. ถึง 24.00 น.
กําหนดเวลาข้างต้นมิให้ใช้บงั คับแก่ผไู ้ ด้รับอนุญาตให้จาํ หน่ายสุ ราเกินเวลา 24.00
น. ตาม
1.ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 253 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2515 สถานที่ที่
จะขออนุญาตขายสุ ราเกินเวลาตามกฎหมายนี้ เช่น โรงแรม ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ เป็ น
ต้น
2.กฎหมายว่าด้วยสถานบริ การ เช่น สถานเริ งรมย์ยามคํ่าคืนทั้งหลาย
กําหนดเวลาตามกฎหมายทั้งสองฉบับขึ้นอยูก่ บั นโยบายของกระทรวงมหาดไทย
และรัฐบาล อาจมีพวกหัวหมอคิดว่าไม่ขออนุญาตขายสุ ราดีกว่าเพราะไม่ตอ้ งอยูภ่ ายใต้การ
ควบคุมเกี่ยวกับเวลาขายสุ รา ถึงแม้จะไม่ผดิ เกี่ยวกับกําหนดเวลาขายแต่กจ็ ะมีความผิดฐาน
ขายหรื อนําสุ ราออกแสดงเพื่อขายโดยไม่ได้รับอนุญาต อัตราโทษหนักกว่าเสี ยอีก
การเปลีย่ นแปลงสุ ราหรือเปลีย่ นแปลงภาชนะบรรจุสุรา
การเปลี่ยนแปลงสุ รา คือการนําเอาสุ ราอื่น หรื อนํ้า หรื อของเหลวอื่นหรื อวัตถุอื่นใด
เจือปนลงไป สําหรับการเปลี่ยนแปลงภาชนะนั้นกฎหมายมิได้ให้ความหมายไว้เพราะ
ความหมายมันชัดอยูใ่ นตัวเองอยูแ่ ล้ว กฎหมายห้ามผูไ้ ด้รับอนุญาตขายสุ ราทําการ
เปลี่ยนแปลงสุ ราหรื อเปลี่ยนแปลงภาชนะ เว้นแต่
1.สําหรับผูไ้ ด้รับใบอนุญาตขายสุ ราประเภทที่ 1 และ 2 (ขายส่ ง) ได้รับอนุญาตเป็ น
หนังสื อจากเจ้าพนักงานสรรพสามิต37 การฝ่ าฝื นมีโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
2.สําหรับผูไ้ ด้รับอนุญาตขายสุ ราประเภทที่ 3-7 (ขายปลีก) ทําการเปลี่ยนแปลงสุ รา
หรื อภาชนะได้ เมื่อผูซ้ ้ือร้องขอให้เปลี่ยนแปลงสุ ราเพื่อดื่มกินขณะนั้น38 การฝ่ าฝื นมีโทษ
ปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

37. มาตรา 22
38. มาตรา 23
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เชื้อสุ รา
เชื้อสุ ราหมายความว่า แป้ งเชื้อสุ รา แป้ งข้าวหมัก หรื อเชื้อใดๆ ซึ่งเมื่อหมักกับวัตถุ
หรื อของเหลวอื่นแล้วสามารถทําให้เกิดแอลกอฮอล์ที่ใช้ทาํ สุ ราได้ 39
เชื้อสุ รามีความสําคัญอย่างมากในการทําสุ รากฎหมายจึงเข้าความคุมตั้งแต่การทํา
การขาย และการมีไว้ในครอบครอง การทําหรื อขายโดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดต้องโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท ส่ วนการมีไว้ในครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายมีความผิด
ต้องโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท
ปัจจุบนั นี้ได้มีคาํ วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูนที่มีผลต่อความหมายของคําว่าเชื้อสุ รา
คือคาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 25/2547 ลงวันที่ 15 มกราคม 2547 วินิจฉัยว่า บทนิยาม
ของคําว่าเชื้อสุ ราตามความในมาตรา 4 พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 ซึ่งบัญญัติวา่ เชื้อสุ รา
หมายความว่า แป้ งเชื้อสุ รา แป้ งข้าวหมัก หรื อเชื้อใดๆ ซึ่งเมื่อหมักกับวัตถุหรื อของเหลวอื่น
แล้วสามารถทําให้เกิดแอลกอฮอล์ที่ใช้ทาํ สุ ราได้ นั้น เมื่อพิจารณาถึงแป้ งข้าวหมักแล้วเห็น
ว่า แป้ งข้าวหมักมีลกั ษณะไม่ใช่เชื้อสุ ราในตัวเอง แต่เป็ นสิ่ งที่บุคคลทัว่ ไปโดยเฉพาะอย่างยิง่
บุคคลในชุมชนท้องถิ่นต่างๆ นําไปใช้ประโยชน์หลายอย่าง เช่น ทําเป็ นอาหาร ยารักษาโรค
เป็ นต้น การที่มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493บัญญัติหา้ มมิให้ทาํ หรื อขายเชื้อ
สุ ราซึ่งมีความหมายรวมถึงแป้ งข้าวหมักด้วย นั้น ในส่ วนที่หา้ มมิให้ทาํ หรื อขายเชื้อสุ รา
เฉพาะในความหมายที่หมายถึงแป้ งข้าวหมักเป็ นการจํากัดเสรี ภาพของบุคคลในการ
ประกอบกิจการหรื อประกอบอาชีพและการแข่งขันโดยเสรี อย่างเป็ นธรรม เป็ นบทบัญญัติที่
บัญญัติเกินความจําเป็ นและกระทํากระเทือนสาระสําคัญแห่งเสรี ภาพตามบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญ อีกทั้งไม่เป็ นไปตามข้อยกเว้นในการจํากัดเสรี ภาพตามมาตรา 50
วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.
2493เฉพาะในความหมายที่หมายถึงแป้ งข้าวหมักจึงขัดหรื อแย้งต่อมาตรา 50 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและใช้บงั คับไม่ได้และการที่มาตรา 26 แห่ง
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 บัญญัติให้ใบอนุญาตซึ่งออกตามความในมาตรา 24 ให้ใช้ได้

39. มาตรา 4
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เฉพาะในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนั้น เป็ นมาตราต่อเนื่องเกี่ยวข้องกับมาตรา 24 ซึ่ง
เมื่อ มาตรา 24 ในส่ วนที่หา้ มมิให้ทาํ หรื อขายเชื้อสุ ราเฉพาะในความหมายที่หมายถึงแป้ งข้าว
หมักขัดหรื อแย้งต่อมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บทบัญญัติมาตรา 26
ในส่ วนของการบังคับใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 24 เฉพาะการขออนุญาตให้ทาํ หรื อขายเชื้อ
สุ ราที่เป็ นข้าวหมักจึงขัดหรื อแย้งต่อมาตรามาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย และใช้บงั คับไม่ได้ดว้ ย
คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถือเป็ นเด็ดขาดมีผลผูกพันองค์กรของรัฐทุกองค์กร
ในเรื่ องแป้ งข้าวหมักนี้ศาลปกครองสู งสุ ดได้นาํ เอาผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไป
ประกอบการตัดสิ นคดีเกี่ยวกับแป้ งข้าวหมัก ตามคาพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ อ.66/2547
ลงวันที่ 26 สิ งหาคม 2547 ซึ่งห้างหุน้ ส่ วนจํากัด ว. ผูฟ้ ้ องคดี และ กรมสรรพสามิต ผูถ้ ูก
ฟ้ องคดี โดยขอให้ศาลปกครองมีคาํ พิพากษาหรื อคําสั่งให้ผถู ้ ูกฟ้ องคดี ยกเลิกสัญญาที่
กําหนดให้ผฟู ้ ้ องคดีตอ้ งขายแป้ งข้าวหมักในสถานที่ที่ผถู ้ ูกฟ้ องคดีกาํ หนด และให้เจ้า
พนักงานของผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่เกี่ยวข้องออกใบอนุญาตให้แก่บุคคลใดๆที่ยนื่ คําขออนุญาตขาย
แป้ งข้าวหมักโดยเสรี ทวั่ ประเทศ รวมทั้งขอให้ศาลปกครองสู งสุ ดส่ งเรื่ องให้ศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาว่ามาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 ขัดหรื อแย้งกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรื อไม่ ศาลปกครองสู งสุ ดได้ส่งเรื่ องให้ศาล
รัฐธรรมนูญพิจารณาผลการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเป็ นไปตามคาวินิจฉัยศาล
รัฐธรรมนูญที่ 25/2547 ลงวันที่ 15 มกราคม 2547 ตามที่กล่าวมาข้างต้น ศาลปกครอง
สู งสุ ดได้พิจารณาเห็นว่าโดยผลของคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญผูถ้ ูกฟ้ องคดียอ่ มไม่มีอาํ นาจที่
จะบังคับให้ผทู ้ าํ และขายแป้ งข้าวหมักต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดในระเบียบกรมสรรพสามิต
ว่าด้วยการทําและขายแป้ งข้าวหมัก พ.ศ.2524 ได้อีกต่อไป และระเบียบนี้กลายเป็ นระเบียบที่
ออกโดยไม่มีอาํ นาจหรื อนอกเหนืออํานาจหน้าที่และไม่ถูกต้องตามมาตรา 24 และ มาตรา26
ประกอบกับ มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 การกระทําของผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่
บังคับให้ผปู ้ ระสงค์จะทําหรื อขายแป้ งข้าวหมักต้องขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
สรรพสามิตและการที่เจ้าพนักงานของผูถ้ ูกฟ้ องคดีกาํ หนดในสัญญาให้ผฟู ้ ้ องคดีจะต้องค้า
แป้ งข้าวกมัก ณ บ้านเลขที่ที่ระบุในใบอนุญาตเท่านั้น จึงเป็ นการกระทําโดยไม่มีอาํ นาจหรื อ
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นอกเหนืออํานาจหน้าที่ตามกฎหมายสัญญาที่ผถู ้ ูกฟ้ องคดีบงั คับให้ผฟู ้ ้ องคดีกระทําดังกล่าว
ย่อมไม่มีผลใช้บงั คับแก่ผฟู ้ ้ องคดีให้ตอ้ งปฏิบตั ิตาม
จากคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญและคําพิพากษาศาลปกครองสู งสุ ด สรุ ปได้ว่าใน
ความหมายของเชื้อสุ รามาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493 ก็จะไม่มีแป้ งข้าวหมัก
อีกต่อไป เพราะศาลท่านเห็นว่าแป้ งข้าวหมักมีลกั ษณะไม่ใช่เชื้อสุ ราในตัวเองสามารถนําไป
ประกอบการทําอาหารหรื อยาได้ ใครใคร่ คา้ ก็คา้ ได้อย่างเสรี พวกทําข้าวหมากหวานห่อ
ใบตองขายเดี๋ยวนี้มีการส่ งขายตามห้างสรรพสิ นค้าโดยใช้ถุงพลาสติกแทนใบตอง คงสบาย
ใจขึ้นมากที่ไม่ตอ้ งเสี่ ยงถูกจับกุมรวมทั้งคงหาซื้อได้ง่ายขึ้น แต่ถา้ ไปพลิกแพลงทําสุ ราเถื่อน
เมื่อไรเจ้าหน้าที่สรรพสามิตก็จะไปเยีย่ มท่านถึงบ้านโดยไม่ตอ้ งเชิญ
การสั่ งพักใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
ผูท้ ี่ได้รับใบอนุญาตต่างๆตามกฎหมายว่าด้วยสุ ราอาจถูกสั่งพักมีกาํ หนดไม่เกินครั้ง
ละ 6 เดือนหรื อเพิกถอนใบอนุญาตโดยเจ้าพนักงานสรรพสามิตหรื ออธิบดีกรมสรรพสามิต
ผูอ้ อกใบอนุญาตแล้วแต่กรณี เมื่อมีการกระทําที่ฝ่าฝื นอย่างหนึ่งอย่างใด40 ดังนี้
ก.กฎหมายว่าด้วยสุ รา เช่น ขายสุ ราที่ทาํ ขึ้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ข.ข้อกําหนดในกฎกกระทรวง เช่น ขายสุ ราให้แก่เด็กอายุต่าํ กว่าสิ บแปดปี บริ บูรณ์
ค.ข้อกําหนดในใบอนุญาต
ในกระบวนการออกคําสั่งพักหรื อเพิกถอนใบอนุญาตนอกจากเจ้าหน้าที่สรรพสามิต
ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยสุ ราแล้วยังต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายอีกฉบับคือ
พระราชบัญญัติวธิ ีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เช่น หลักความเป็ นกลาง ไม่มี
ส่ วนได้เสี ยของเจ้าหน้าที่ หลักการรับฟังผูท้ ี่จะถูกกระทบสิ ทธิ หลักให้เหตุผลประกอบ การ
แจ้งสิ ทธิอุทธรณ์หรื อโต้แย้ง เป็ นต้น การไม่ถือปฏิบตั ิอาจทําให้คาํ สั่งพักหรื อเพิกถอน
ใบอนุญาตมิชอบด้วยกฎหมายได้และอาจนําไปสู่ การฟ้ องร้องต่อศาลปกครองให้เพิกถอน
คําสัง่ นั้นรวมทั้งอาจมีการฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหายได้ (ถ้ามี)

40. มาตรา 46
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ความผิดและบทกาหนดโทษ
พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 และฉบับแก้ไขไดกําหนดโทษสําหรับผูฝ้ ่ าฝื นไว้
หลายประการ เช่น
1.ทําสุ ราโดยไม่ได้รับอนุญาต อัตราโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรื อ ปรับไม่เกินห้า
พันบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ41
2.ทําสุ ราโดยไม่ได้รับอนุญาตและขายสุ รานั้นด้วย อัตราโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรื อ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ42
3.ขายสุ ราที่รู้วา่ ทําขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตปรับไม่เกินห้าพันบาท 43
4.มีไว้ในครอบครองซึ่งสุ ราที่รู้วา่ ทําขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตปรับไม่เกินหนึ่งพัน
บาท44
5.ขายสุ ราที่รู้วา่ ต้องปิ ดแสตมป์ สุ ราแต่มิได้ปิดแสตมป์ สุ รา อัตราโทษจําคุกไม่เกิน
หกเดือน หรื อ ปรับไม่เกินสี่ เท่าของค่าภาษีแต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าลิตรละหนึ่งร้อยบาท หรื อทั้ง
จําทั้งปรับ45
6.มีไว้ในครอบครองสุ ราที่รู้วา่ ต้องปิ ดแสตมป์ สุ ราแต่มิได้ปิดแสตมป์ สุ รา โดยไม่
สุ จริ ต อัตราโทษปรับไม่เกินสองเท่าของค่าภาษีแต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าลิตรละห้าสิ บบาท 46
7.นําสุ ราเข้ามาในราชอาณาจักรเกินกว่าหนึ่งลิตรโดยไม่ได้รับใบอนุญาต อัตราโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทถ้วน47
8.ใช้สุราทํานํ้าหอมต่างๆ หรื อ หัวนํ้าเชื้อต่างๆ หรื อนํ้ายารักษาโรคต่างๆเพื่อการค้า
โดยไม่ได้รับใบอนุญาต อัตราโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท48
9.ขนสุ ราที่ยงั มิได้เสี ยภาษีออกจากโรงงานสุ ราโดยไม่ได้รับอนุญาต อัตราโทษ
จําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อ ปรับไม่เกินสี่ เท่าของค่าภาษีสุราแต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าสองหมื่นบาท
หรื อทั้งจําทั้งปรับ49
41. มาตรา 30
42. มาตรา 30
43. มาตรา 31
44. มาตรา 32
45. มาตรา 33
46. มาตรา 34
47. มาตรา 35
48. มาตรา 38
49. มาตรา 39
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10.ขายสุ ราโดยไม่ได้รับอนุญาต อัตราโทษ มี 2 ลักษณะ50
- ถ้าขายสุ ราต่างประเทศ อัตราโทษ ปรับไม่เกินสองพันบาท
- ถ้าขายสุ ราที่ผลิตในประเทศ อัตราโทษ ปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
11.ผูไ้ ด้รับอนุญาตทําสุ รายืน่ บัญชีแสดงจํานวนสุ ราอันเป็ นเท็จ อัตราโทษจําคุกไม่
เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ51
12.มีแสตมป์ สุ ราซึ่งรู ้วา่ เป็ นแสตมป์ ปลอม หรื อ แสตมป์ สุ ราที่ใช้แล้วไว้ใน
ครอบครองเพื่อใช้อีกหรื อเพื่อการค้า หรื อ นําแสตมป์ สุ ราที่ใช้แล้วมาใช้อีก อัตราโทษจําคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินห้าพันบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ52
หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าอ่านจบแล้วคงได้อะไรเพิ่มบ้างไม่มากก็นอ้ ย ขอบคุณที่อ่านจนจบ
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
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