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กฎกระทรวง 

การอนุญาตนําสุราเข้ามาในราชอาณาจักร 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๑๕๔  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  ๒๕๖๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป   
ข้อ ๒ ใบอนุญาตนําสุราเข้ามาในราชอาณาจักรมี  ๕  ประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตประเภทที่หนึ่ง  ได้แก่  ใบอนุญาตนําสุราเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย   

ซึ่งมิใช่การขายในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
(๒) ใบอนุญาตประเภทที่สอง  ได้แก่  ใบอนุญาตนําสุราเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย 

ในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
(๓) ใบอนุญาตประเภทที่สาม  ได้แก่  ใบอนุญาตนําสุราเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อเป็น

ตัวอย่างสินค้าหรือมิใช่เพื่อการค้า  โดยนําเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
(๔) ใบอนุญาตประเภทที่สี่  ได้แก่  ใบอนุญาตนําสุราเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้เป็น

วัตถุดิบในการผลิตสุรา 
(๕) ใบอนุญาตประเภทที่ห้า  ได้แก่  ใบอนุญาตนําสุราเข้ามาในราชอาณาจักรกรณีอื่น

นอกจาก  (๑)  ถึง  (๔) 
ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะขอใบอนุญาตนําสุราเข้ามาในราชอาณาจักรต้องมีคุณสมบัติ  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตประเภทที่หนึ่ง  ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทท่ี  ๑  และเป็น

ตัวแทนขายสุราที่จะนําเข้ามาในราชอาณาจักรแต่เพียงผู้เดียว 
(๒) ใบอนุญาตประเภทที่สอง  ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทท่ี  ๒  และเป็น 

ผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
(๓) ใบอนุญาตประเภทที่สาม  ต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภท

ร้านค้าปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
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(๔) ใบอนุญาตประเภทท่ีสี่  ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตสุรา 
(๕) ใบอนุญาตประเภทที่ห้า  ต้องเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  หรือบุคคลธรรมดา 

ที่มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ 
ข้อ ๔ ผู้ใดประสงค์จะนําสุราเข้ามาในราชอาณาจักร  ให้ย่ืนคําขอต่ออธิบดีตามแบบที่อธิบดี

ประกาศกําหนด  พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐาน  ณ  สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือสํานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่สาขาแห่งท้องที่ที่สํานักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรที่จะนําสุราเข้ามาในราชอาณาจักรตั้งอยู่ 

เพื่อประโยชน์ในการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตนําสุราเข้ามาในราชอาณาจักร   
อธิบดีจะออกระเบียบหรือประกาศเพื่อวางแนวปฏิบัติในการดําเนินการควบคุมการขออนุญาต 
และการออกใบอนุญาตด้วยก็ได้ 

ข้อ ๕ กรณีผู้ประสงค์จะขอใบอนุญาตประเภทที่หนึ่ง  ก่อนย่ืนขอใบอนุญาตตามข้อ  ๔   
ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ย่ืนคําขอเพื่อใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราที่จะนําเข้ามาในราชอาณาจักรต่ออธิบดี 
ตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด  พร้อมด้วยตัวอย่างฉลาก  หลักฐานการเป็นตัวแทนขายสุราที่นําเข้ามา
ในราชอาณาจักรแต่เพียงผู้เดียวซึ่งออกให้โดยผู้ผลิตสุราในต่างประเทศหรือผู้มีสิทธิในตราสินค้า   
และหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอดังกล่าว  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุรา  ให้มีข้อความและลักษณะตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 (ข) หลักฐานการเป็นตัวแทนขายสุราที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรแต่เพียงผู้เดียว  สําหรับ

กรณีการขออนุญาตนําสุราแช่ชนิดไวน์และสุราแช่ชนิดสปาร์กลิ้งไวน์ที่ทําจากองุ่นเข้ามาในราชอาณาจักร  
ให้ย่ืนพร้อมคําขอเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

 (ค) ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเคยได้รับอนุมัติให้ใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราที่จะนําเข้า
มาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยสุรา  ให้ใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราดังกล่าวต่อไปได้   
โดยไม่ต้องย่ืนคําขอเพื่อใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราอีก 

(๒) ส่งตัวอย่างสุราที่จะนําเข้ามาในราชอาณาจักรต่ออธิบดีเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพก่อนย่ืน
คําขอใบอนุญาต  หรือส่งหนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ตัวอย่างสุราดังกล่าวว่ามีคุณสมบัติเป็นไป 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ทั้งนี้  หนังสือรับรองต้องออกโดยหน่วยงานที่อธิบดีกําหนดให้เป็น
หน่วยงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุรา  หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ  หรือหน่วยงานที่รัฐบาล
ต่างประเทศรับรองให้มีหน้าที่ควบคุมการผลิตสุราของผู้ผลิตสุราในต่างประเทศ 

เม่ือได้ดําเนินการตาม  (๑)  และ  (๒)  และอธิบดีอนุมัติให้ใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราแล้ว   
ให้ดําเนินการย่ืนคําขอใบอนุญาตประเภทที่หนึ่งต่อไป 

ข้อ ๖ เม่ือเจ้าพนักงานสรรพสามิตได้รับคําขอใบอนุญาตแล้ว  ให้ตรวจสอบรายละเอียด 
ในคําขอ  เอกสารและหลักฐานว่ามีความถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ 
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ในกรณีที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบแล้วเห็นว่า  รายละเอียดในคําขอ  เอกสารหรือ
หลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ย่ืนคําขอแก้ไขเพิ่มเติมคําขอ  
จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วน  ภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตกําหนด 

ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอ  หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้อง 
และครบถ้วนภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ถือว่าผู้ย่ืนคําขอละทิ้งคําขอ  และให้เจ้าพนักงาน
สรรพสามิตแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ย่ืนคําขอทราบ 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบแล้วเห็นว่า  รายละเอียดในคําขอ  เอกสารและ
หลักฐานถูกต้องและครบถ้วน  ให้ เสนอต่ออธิบดีพิจารณาเพื่อออกใบอนุญาตนําสุราเข้ามาใน
ราชอาณาจักรต่อไป 

ข้อ ๗ ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งออกใบอนุญาตนําสุราเข้ามาในราชอาณาจักร  ให้แจ้งคําสั่ง
ดังกล่าวแก่ผู้ย่ืนคําขอใบอนุญาตตามวิธีการที่อธิบดีกําหนด  และให้มารับใบอนุญาตนําสุราเข้ามาใน
ราชอาณาจักรภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  หากไม่มารับใบอนุญาตภายในกําหนดเวลา   
ให้ถือว่าสละสิทธิการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตนําสุราเข้ามาในราชอาณาจักร 

ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งไม่ออกใบอนุญาตนําสุราเข้ามาในราชอาณาจักร  ให้แจ้งคําสั่งดังกล่าว
เป็นหนังสือแก่ผู้ย่ืนคําขอใบอนุญาตทราบ  ทั้งนี้  ให้ระบุเหตุผลของการไม่อนุญาต  รวมทั้งแจ้งสิทธิอุทธรณ์  
การย่ืนคําอุทธรณ์  และระยะเวลาสําหรับการอุทธรณ์ให้ผู้ย่ืนคําขอทราบด้วย 

ข้อ ๘ ใบอนุญาตนําสุราเข้ามาในราชอาณาจักรให้เป็นไปตามแบบท่ีอธิบดีประกาศกําหนด  
โดยอย่างนอ้ยต้องมีข้อกําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องนําสุราเข้ามาทางด่านศุลกากรตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องติดฉลากบนภาชนะบรรจุสุราตามที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีก่อนนํา

สุราเข้ามาในราชอาณาจักร  เว้นแต่แรงแอลกอฮอล์ของสุราซึ่งระบุไว้ที่ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุรา   
อาจแตกต่างจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตนําสุราเข้ามาในราชอาณาจักร  หรือไม่ตรงกับฉลากปิดภาชนะบรรจุสุรา
ที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีสูงหรือต่ําได้ไม่เกินกว่า  ๑  ดีกรี  ทั้งนี้  ผู้ได้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ต้องเสียภาษี
สรรพสามิตให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วย 

(๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องส่งตัวอย่างสุราตามจํานวนอันสมควรโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้แก่ 
กรมสรรพสามิต  เม่ืออธิบดีมีคําสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตส่งตัวอย่างสุราที่ได้รับอนุญาตมาเพื่อตรวจวิเคราะห์ 

(๔) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเรียกเก็บสุราที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรในคราวเดียวกันกลับคืนทั้งหมด  
หากพบว่าสุราที่นําเข้ามามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

(๕) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องนําสุราเข้ามาในราชอาณาจักรภายในหกเดือนนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  
และให้ใช้สําหรับการนําเข้าได้เพียงคร้ังเดียว  หากมิได้นําสุราเข้ามาภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่า 
การอนุญาตส้ินสุดลง 
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ข้อ ๙ ผู้ใดได้รับใบอนุญาตนําสุราเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อส่งออกไปยังประเทศอื่น   
หากภายหลังประสงค์จะนําสุราดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการอื่น  ให้ย่ืนคําขอใบอนุญาตต่ออธิบดี
ตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่อธิบดีเห็นเป็นการสมควรจะประกาศกําหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทท่ีสอง  
ต้องแสดงหรือติดเคร่ืองหมายอย่างใดอย่างหนึ่งบนภาชนะบรรจุสุราให้เห็นอย่างชัดเจนเพื่อให้ทราบว่า
เป็นสุราที่ขายในร้านค้าปลอดอากรก็ได้ 

ข้อ ๑๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทที่หนึ่ง  หากภายหลังประสงค์จะส่งสุราที่ได้รับอนุญาต
ดังกล่าวออกไปยังประเทศอื่น  ให้ย่ืนคําขอใบอนุญาตต่ออธิบดีตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ 

เม่ือได้ส่งสุราออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตแจ้งเป็นหนังสือต่ออธิบดี  
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานว่าได้ส่งสุราออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้ส่งสุราออกไปนอกราชอาณาจักร 

ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตนําสุราเข้ามาในราชอาณาจักรต้องควบคุมดูแลให้ลูกจ้างหรือบุคคลใด
ซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินการใด  ๆ  ตามใบอนุญาตปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต
เก่ียวกับสุรา  และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต  รวมทั้งข้อกําหนดเกี่ยวกับการศุลกากรที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๓ คําขอใบอนุญาตนําสุราเข้ามาในราชอาณาจักรที่ได้ย่ืนไว้ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้
ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา  ให้ถือว่าเป็นคําขอตามกฎกระทรวงน้ี  และให้นํากฎกระทรวงนี้ 
มาใช้บังคับกับการอนุญาตนําสุราเข้ามาในราชอาณาจักรตามคําขอน้ัน 

ในกรณีที่คําขอท่ีย่ืนตามวรรคหน่ึง  หรือเอกสารหรือหลักฐานที่ย่ืนพร้อมคําขอแตกต่างไปจาก 
ที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  ให้อธิบดีสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคําขอ  หรือจัดส่ง
เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๒  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๖๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๙๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๑๕๔  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
ภาษีสรรพสามิต  พ.ศ.  ๒๕๖๐  บัญญัติให้การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตนําสุราเข้ามาในราชอาณาจักร  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


